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االفتتاحية

رمضان شهر ربيع املتقني
سامحة األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي

لقد ّ
من هللا سبحانه وتعالى على أهل اإليمان ،أنعم عليهم بالصيام وقيام شهر في حياتنا.
َ ْ ُ َ َ َ َ َّ ُ
َ ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ً
َّ
ُ
ّ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ات ِمن الهدى وإليكم نبذة منها:
اس وب ِين ٍ
رمضان "شهر رمضان ال ِذي أن ِزل ِف ِيه القرآن هدى ِللن ِ
َ َ ُ َ َ لإْ ْ
ْ َ
-1االهتمام بترك املعا�صي والذنوب قال هللا سبحانه« :وذروا ظ ِاهر ا ِ ث ِم
َوال ُف ْرق ِان"( .البقرة )185/
لإْ ْ
َ َ َ ُ َّ َّ َ ْ
َ ُ
َ ُ
ين َيك ِس ُبو َن ا ِ ث َم َس ُي ْج َز ْو َن ِب َما كانوا َي ْقت ِرفو َن»( .األنعام/
اطنه ِإن ال ِذ
وعن عبادة بن الصامت ر�ضي هللا عنه" :أتاكم رمضان شهر بركة ،يغشاكم وب ِ
هللا فيه ( أي يتوجه إليكم بالرحمة واملغفرة والنعمة) فينزل فيه الرحمة )120 ،ألن روح العبادة هو ترك املعا�صي واملحارم .وقد قال عليه السالم" :
ويحط الخطايا ،ويستجيب فيه الدعاء ،وينظر هللا تعالى إلى تنافسكم فيه اتق املحارم تكن أعبد الناس".
ويباهي بكم مالئكته ،فأروا هللا من أنفسكم خيرا ،فإن الشقي من حرم فيه -2اإلكثار من التالوة ،علما بأن بين الصوم والقرآن صلة متينة عميقة
رحمة هللا عزوجل".
ولذلك كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكثرمن تالوة القرآن في رمضان،
يدل هذا الحديث النبوي على مدى اهتمام النبي صلى هللا عليه وسلم بعظمة يقول ابن عباس ر�ضي هللا عنه" :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجود
رمضان وخصائصه البارزة حيث حث أمته على االستغفاروالدعاء والتنافس الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرئيل وكان يلقاه جبرئيل في
في الخير ،وال ريب أن هذا هوسبيل السعادة األبدية ،كما أن اإلهمال والغفلة كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين
والتكاسل تسبب الشقاء والحرمان .يقال :إن املتقين من السلف كان يبدأ يلقاه جبرئيل أجود بالخيرمن الريح املرسلة" متفق عليه.
انتظارهم لهذا الشهر املبارك بعد أن رأوا هالل العيد! كيف ال؟ وقد علموا يقول العارف باهلل اإلمام أحمد بن عبد األحد السرهندي رحمه هللا في بعض
أن هذا الشهرهو ربيع املتقين وشهرالغفران والعتق من النيران ،شهريتشبه رسائله " :إن لهذا الشهر مناسبة تامة بالقرآن وبهذه املناسبة كان نزوله
اإلنسان فيه باملالئكة بل يفوقهم ،شهرتصفد فيه مردة الشياطين ،شهرتفتح فيه وكان هذا الشهر جامعا لجميع الخيرات والبركات وكل خير وبركة تصل
فيه أبواب الجنة والرحمة .هذا هو أوان االتصال بالرب الكريم أكثر من ذي إلى الناس في طول العام قطرة من هذا البحر ،وإن جمعية هذا الشهرسبب
قبل ،تتهافت فيه الذنوب واملعا�صي وتصفوالنفس البشرية وتتخلص من أسر لجمعية العام كله وتشتت البال فيه سبب للتشتت في بقية األيام ،وفي طول
الشهوات وظلمة السيئات ،ولنعم ما قال اإلمام الغزالي في أسلوبه الخالص العام ،فطوبى ملن م�ضى عليه هذا الشهراملبارك ور�ضي عنه وويل ملن سخط
بشأن الصيام في شهررمضان "املقصود من الصوم التخلق بخلق من أخالق عليه فمنع من البركات وحرم من الخيرات".
هللا عزوجل وهوالصمدية واالقتداء باملالئكة في الكف عن الشهوات بحسب  -3اإلكثارمن النوافل سيما صالة التراويح وصالة الليل (التهجد) ،وثبت لدى
اإلمكان ،فإنهم منزهون عن الشهوات ،واإلنسان رتبته فوق رتبة البهائم بنور الصالحين أن الذي يواظب على صالة الليل في هذا الشهرويهتم باالستغفار،
العقل على كسر شهوته ودون رتبة املالئكة الستيالء الشهوات عليه ،فكلما يوفق لهذا العمل طول السنة ،إن شاء هللا.
انهمك في الشهوات انحط إلى أسفل السافلين والتحق بغمار البهائم ،وكلما -4االهتمام بالدعاء والتضرع قال النبي صلى هللا عليه وسلم " :ثالثة ال ترد
دعوتهم منهم الصائم حتى يفطر" .وقال أهل العلم إن في قوله تعالى "وإذا
قمع الشهوات ارتفع إلى أعلى عليين والتحق بأفق املالئكة".
إنما شرع الصوم لتطهير القلوب من آثار الذنوب واآلثام ،وتربية النفوس سألك عبادي عني فإني قريب" حيث جاء في سياق الصيام إشارة إلى استجابة
وتعويدها على الخير ،وإعدادها ملنصب الخالفة وتقريب العباد إلى املعبود .الدعاء في رمضان .كما قال النبي صلى هللا عليه وسلم " :للصائم عند إفطاره
لكن متى تظهر بركات هذا الشهر املبارك أو متى يجتني العباد ثمار الصوم؟ دعوة مستجابة" وكان عبد هللا بن عمر -ر�ضي هللا عنهما -إذا أفطر دعا أهله
ومن الذي يصل إلى قمة السعادة الحقيقية في هذا الشهرويكون من السعداء وولده ودعا.
الذين يباهي هللا بهم مالئكته؟ ومن الذي يحرز غاية الصوم وهي التقوى -5اإلكثار من الصدقة وأعمال الخير ،سيما إطعام الصائمين وقت اإلفطار
ّ
"من فطرصائما فله مثل أجره"
بمعنى الكلمة؟ كما قال عزمن قائل" :لعلكم تتقون".
إن الشهريمربالبر والفاجروالشباب والشيوخ وبكل الناس ،وقد قال النبي -6االجتناب عما ال يعني ،قال النبي صلى هللا عليه وسلم" :من حسن إسالم
صلى هللا عليه وسلم " :نعمتان مغبون فيهما كثيرمن الناس الصحة والفراغ املرء تركه ما ال يعنيه" .وقال السلف الصالح :عالمة إعراض هللا تعالى عن
" .فكذلك كل نعمة ينعمها على العباد ،فالسعداء هم الذين ال يسمحون العبد اشتغاله بما ال يعنيه.
وفي األخير أيها األخ الصائم ،هذه هي الفرصة الذهبية التي إن اغتنمتها
للغبن يدخل في ساحة النعم.
إذن يجب على كل مسلم أن يغتنم هذه الفرصة ويعرف قدر هذه النعمة احتسابا ،أدخلك هللا في بحار رحمته ،ومألك إيمانا ويقينا ،وأصلح حالك
التي هي مفتاح نعم كثيرة ،إننا إذا نظرنا إلى حياة السلف الصالح ،وجدنا أنهم وأعلى درجتك وألحقك باملأل األعلى وأسعدك في الدارين ،وإن أضعت الفرصة
يغتنمون كل لحظة من لحظات هذا الشهراملبارك ،فيكتمل إيمانهم ،وتزداد فاعلم بأنك خسرت في الدنيا واآلخرة وذلك هو الخسران املبين.
قلوبهم إشراقا وصفاءا ،فكانوا يتزودون بزاد التقوى ويشحنون بطارية وال تنس في هذه الفرصة االهتمام بأوضاع املسلمين حولك املضطهدين
املعنوية والروحانية إلى السنة القادمة ،ومن ثم ترى حياتهم حافلة بالتوفيق الذين ال يجدون حيلة وال يهتدون سبيال.
والخيرات والبركات طول السنة ألنهم كانوا يراعون آداب الشهروآداب الصيام وال تنس املستضعفين الذين ال يجدون طعاما يأكلونه ،وال مسكنا يأوونه وال
والقيام ،والشك أن من يراعي اآلداب يجني الثمار ،ومن يتهاون في اآلداب يحرم ناصرا ينصرنهم ،فانصرهم بدعواتك وأغثهم بابتهاالتك واهتم بشؤونهم ما
الخير والبركات ،ألم يقل النبي صلى هللا عليه وسلم "رب صائم ليس له من استطعت وأيقظ من حولك بالدعوة إلى الخير واألمر باملعروف والنهي عن
املنكر .ولعل هللا يحدث بعد ذلك أمرا .وهواملستعان وعليه التكالن ،وال حول
صيامه إال الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إال السهر" ؟.
إذن ينبغي أن نهتم باآلداب واألعمال التي تجعله أكثربركة وخيرا ونفعا وتأثيرا وال قوة إال باهلل.
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تفسري معارف القرآن
العالمة املفتي حممد شفيع العثامين
تعريب :املفتي حممد قاسم القاسمي

تفسيرسورة البقرة آية 129

ّ
ربنا وابعث فيهم رسوال منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة
ّ
ويزكيهم إنك أنت العزيزالحكيم
التفسيراملختصر
ربنا وابعث فيهم رسوال منهم (من أنفسهم) يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم
ّ
ويزكيهم ّ
(يطهرهم بهذه التالوة والتعليم عن األفكار
الكتاب والحكمة
الجاهلية) إنك أنت العزيزالحكيم.
شرح املفردات:
َُْ ََ
َ
َ
ْ
ْ
قوله تعالى "يتلو علي ِهم آيا ِتك":
تال يتلو تالوة :تبعه متابعةّ ،
فإن التالوة هي االتباع على سبيل االقتداء؛
ّ
وأما في مصطلح الكتاب والسنة ،تطلق التالوة على قراءة كالم هللا
سبحانه من القرآن أو الكتب السماوية األخرى ،وذلك ّ
ألن التالي يجب
عليه اتباع اللفظ كامال كما نزل ،وليس له أن ّ
يغير شيئا من حروفه وال
من حركاته من عنده .وال ُتطلق التالوة في العرف على قراءة كتاب سوى
كالم هللا.
ّ ّ
تختص باتباع كتب
قال اإلمام الراغب األصبهاني في "املفردات" :والتالوة
هللا ّ
املنزلة ،تارة بالقراءة ،وتارة باالرتسام ملا فيها من أمر ونهي ،وترغيب
ّ
وترهيب .أو ما يتوهم فيه ذلك ،وهو ّ
أخص من القراءةّ ،
فكل تالوة قراءة،
ّ
وليس ّ
كل قراءة تالوة .ال يقال :تلوت رقعتك ،وإنما يقال في القرآن في �شيء
إذا قرأته وجب عليك اتباعه.
َُ َّ ُ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ
قوله تعالى "ويع ِلمهم ال ِكتاب وال ِحكمة"
ّ
املراد بالكتاب هو كتاب هللا .والحكمة في اللغة تطلق على معان" :إصابة
َ
والحلم ،وفعل
الحق بالعلم والعقل ،والعدل ،وال ِعلم الصحيحِ ،
الخيرات ،وغيرها" كذا في القاموس املحيط واملفردات.
قال اإلمام الراغب األصبهاني في املفردات :فالحكمة من هللا تعالى :معرفة
األشياء وإيجادها على غاية اإلحكام ،ومن اإلنسان :معرفة املوجودات

وفعل الخيرات.
املراد من الحكمة
اختلفت تعابير املفسرين من الصحابة والتابعين بشأن الحكمة في هذه
ّ
ً
اآليةّ ،
ولكنهم اتفقوا نهائيا ّأن املراد بالحكمة هي سنة الرسول صلى هللا
ّ
عليهوسلم ،كذا أخرج ابن جرير ،وابن كثيرعن قتادة رحمه هللا تعالى.
ّ
ثم من العلماء من قال :املراد بالحكمة تفسير القرآن الكريم ،ومنهم
من قال :املراد بالحكمة هي التفقه في الدين ،ومنهم من قال املراد بها
األحكام الشرعية ،ومنهم من قال :الحكمة عبارة عن األحكام الشرعية
ّ
التي حصل علمها عن طريق ّ
ّ
والشك أن هذه األقوال كلها
السنة النبوية،
ّ
والسنة.
عن الحكمة متقاربة تصدق على الحديث
وقوله تعالى" :يزكيهم"
التزكية مشتقة من الزكاة ،ومعناها الطهارة ،وتشمل الطهارة الظاهرة
والباطنة.
فقه الحياة أواألحكام
ُعلم من اآليات السابقة ّأن ّ
سيدنا ابراهيم عليه السالم دعا ّربه أن
ً
يبعث رسوال في ذريته يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم
ّ
ّ
ّ
والحسية ،وإنما سأل ّربه أن يجعل
ويطهرهم من األرجاس املعنوية
ّ
ّ
الرسول من ذريته ألن ذلك سيكون شرفا وعزا لهم من ناحية ،ومن
ّ
فالكل يعرفونه والينخدعون
ناحية أخرى إذا كان الرسول من أنفسهم،
في معرفته وال ُيخطئون.
خصائص املولد النبوي الشريف
ل
روى اإلمام أحمد في مسنده ،عن عرباض بن سارية ،قال :قال رسو هللا
صلى هللا عليه وسلمّ ":إني عبد هللا لخاتم النبيينّ ،
وإن آدم عليه السالم
ملنجدل في طينته ،وسأنبئكم ّ
بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم ،وبشارة عي�سى
بي ،ورؤيا ّأمي التي رأت".
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َ
َ َ
واملراد من بشارة عي�سى عليه َّ
ائيل خ ِط ًيبا،
السالم  :ما ق َام في بني ِإسر
َُْ ْ َ ّ ً
َ ْ َ َ َ َّ َ َّ ْ َر َ ُ َ ًّ
َو َقال{:إ ّني ُ
رسول هللا ِإليكم مص ِدقا ملا بين يدي ِمن التو ِاة ومب ِشرا
ْ ُ ُ َ
َ ُ ِ َِ ْ
َّ ّ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ف]6 :
ِبرسو ٍل يأ ِتي ِمن بع ِدي اسمه أحمد}[الص ِ
َّ
َّ
َ
ّ
ورؤية ّ
األم ما رواه الحاكم ,أنه صلى هللا عليه وسلم قال" :رأت أمي حين
حملت بي :أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام" إسناده صحيح،
صححه الحاكم ،ووافقه الذهبي.
وقد ورد ذكرمبعث الرسول صلى هللا عليه وسلم في موضعين من القرآن
مقرونا بهذه الصفات التي دعا بها إبراهيم عليه السالم.
َ َ ْ َ َّ َّ ُ َ َ لمْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ لاً
ّ
األول في سورة آل عمران" :لقد من الله على ا ؤ ِم ِنين ِإذ بعث ِف ِيهم رسو
َ
َ
ّ
ُ
َ
ّ
ْ
َ
ُ
ْ
م ْن أنفسه ْم َيتلو َعل ْيه ْم آياته ُويزكيهم ويعلمهم الكت َ
اب والحكمة ِوإن كانوا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َ ِ ِ
َّ
َ
ُ
من قبل لفي ضالل م ِبين" والثاني في سورة الجمعة " :هو الذي بعث ِفي
لأْ ُ
لاً
ُ ّ
َ
ّ
علمهم َ
الكتاب والحكمة
ا ِّم ِّي َين رسو منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وي
لاَ
َ
ِوإن كانوا من ق ْبل لفي ض ل ُم ِب ٍين".
فهذا يشير إلى ّأن النبي الذي دعا إبراهيم عليه السالم لبعثته هو هذا
الرسول األمي محمد صلى هللا عليه وسلم.
املقاصد الثالثة لبعثة الرسول الكريم
ذكرت ثالثة مقاصد لبعثة الرسول الكريم ،أو ثالثة وظائف للنبوة
والرسالة في هذه اآلية من سورة البقرة وكذلك في سورتي آل عمران
والجمعة بألفاظ واحدة ،وهي كمايلي:
ّ
ّ
أن -1 :يتلو عليهم آياته -2 ,وأن يعلمهم الكتاب والحكمة -3 ،وأن يزكيهم.
املقصد ّ
األول من البعثة:
ّ
ّ
ّ
ّ
مما يجدرذكره أن التالوة تتعلق بالكلمات ،والتعليم يتعلق باملعاني،
ً
ّ
فاملعاني مقصودة بالذات كما أن الكلمات والعبارات أيضا مقصودة
ّ
بالذات ،فتالوة الكلمات وحفظها من ّ
يستحق
أهم العبادات .هنا سؤال
التدبر ،وذلك ّأن املخاطبين ّ
العناية ويدعو إلى ّ
األولين كانت لغتهم عربية،
وكانوا بلغاء العربية فكانت تكفيهم تالوة اآليات عليهم ،ولم يكونوا بحاجة
إلى بيان املعاني والتفسير ،فلماذا جعل تعليم الكتاب ،أي تبيينه وتفسيره
من أهداف البعثة املحمدية؟
ُ
ُويجاب عنه ّ
بأن القرآن الكريم ليس كسائر الكتب التي تقصد بها املعاني
فقط ،والكلمات والعبارات فيها مقصودة بالدرجة الثانية بحيث إذا
ّ
تغيرت ال تحدث مشكلة واليقع حرج ،بل ال اعتبار للكلمات فيها بدون
فهم املعانيّ ،
وأن القرآن الكريم يختلف عن سائرالكتب إلعتبارالكلمات
ّ
أحكام شرعية تتعلق بالكلمات ّ
ٌ
خاصة من دون
واملعاني فيه معا ،وهناك
َ
املعاني ،ومن ث َّم قال األصوليون في تعريف القرآن "هو النظم واملعنى
ً
جميعا".
ُويعلم من هذا أيضا ّأن معاني القرآن لو كتبت بألفاظ أخرى ،أو بلغة
أخرى ال ُيطلق عليها القرآن ولو كانت خالية عن اإلشكال ،بحيث لو قرأها
ّ
التصح صالته ،كما ال
أحد في الصلوة بدل األلفاظ الواردة في القرآن
ّ
ّ
يتعلق بها سائر األحكام التي تتعلق بالقرآن .وليس حكم املعاني وحدها
كحكم القرآن ،فما ورد في فضل التالوة ال يحصل بقراءة املعاني وحدها.
لذلك نهى الفقهاء عن كتابة املعاني والترجمة وحدها بدون الكلمات
وتسميتها القرآن ،ونهوا أيضا عن كتابة املعاني وطباعتها باسم القرآن؛
ّ
ألن املكتوب واملطبوع باللغة الفارسية أو اإلنجليزية اليجوز أن ّ
يسمى
قرآنا.
ّ
خالصة الكالم أن تالوة اآليات من أهداف ومقاصد البعثة النبوية ،وهي
مقصودة بالذات ،فكما يجب حفظ املعاني كذلك يجب حفظ الكلمات؛
ّ
مهمتين مستقلتين من
ألجل هذا ُجعل كل من التالوة والتعليم وظيفتين
وظائف النبوة ،وال يعزب عن البال ّأن الغاية األساسية من نزول الكتاب

تطبيقه في حياتنا وفهم تعاليمه والعمل بها ،فالذين يكتفون بقراءته وال
يعملون بمفاهيمه فأولئك غافلون عن حقيقة هذا الكتاب ،وجاهلون
بمكانته وعظمته.
قراءة القرآن بدون فهم املعاني أيضا من األعمال الصالحة
ّإن قراءة القرآن بدون فهم املعاني من األعمال الصالحة التي يثاب املرء
عليها.لقد أخطأ الذين يقولون ّإن تالوة القرآن الكريم بدون فهم املعاني
ً
ال فائدة منها .من املؤسف ّأن أناسا في هذا الزمان يقيسون القرآن الكريم
على الكتب األخرى .وهل يقاس القرآن بغيره من الكتب وهو ُيطلق على
ً
النظم واملعنى جميعا!؟ فكما ّأن فهم املعاني والعمل بها عمل صالح
ّ
وعبادة يثاب املرء عليه ،فكذلك تالوة الكلمات عبادة مستقلة يحصل
بها أجركبير.
املقصد الثاني من البعثة النبوية
املقصد الثاني من البعثة املحمدية هوتعليم الكتاب ،ألجل هذا نرى
ّ
ّ
ّأن النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه لم يكتفوا بفهم معاني القرآن
والعمل به ،بينما كانت تكفيهم قراءته ّ
مرة واحدة لفهمه والعمل به،
اهتموا بتالوته ّ
ّ
لكنهم ّ
حق االهتمام طول حياتهم ،فمنهم من كان يختم
القرآن ّ
كل يوم ومنهم من كان يختمه في يومين ،وأكثرهم كانوا يختمونه
عامة ّ
في ثالثة أيام ،وجرى دأب ّ
األمة ختمه في ّ
كل أسبوع ،وألجل هذا
قسموه إلى سبعة منازل.
ّ
ّ
ّ
ّ
يدل عمل النبي صلىهللاعليهوسلم وأصحابه على أن تالوة القرآن عمل
ٌ
مستقل ومقصود بالذات مثل فهمه والعمل به ،وال ريب ّأن التالوة سبب
للحصول على النور والبركة والسعادة والنجاة ،فالينبغي للمسلمين
ً
ّ
الذين ال يفهمون معاني القرآن أن يحرموا من التالوة زعما منهم أنه ال
فائدة من التالوة بدون فهم املعنى.
الشك في أنه ينبغي لكل واحد أن يسعى لفهم املعاني حتى يشاهد النور
والبركة مباشرة ،ويتحقق الهدف األسمى من نزول القرآن ،وال يكون
ّ
كالذين اليستفيدون من آيات القرآن إال في الرقية للمر�ضى ،ونعم ما قال
الشاعرمحمد اقبال:
ّ
"جاء القرآن لتحيى به وتنظم حياتك في ضوءه ولكنك أيها املسلم إنما
تقرأ منه سورة يس لتموت بسهولة".
ل
قصارى الكالم ّأن هناك أمرين مستقلين ،األو تالوة اآليات ،والثاني
تعليم الكتابّ ،
ثم ُعلم من قوله تعالى "ويعلمهم الكتاب"ّ ،أن فهم الكتاب
ّ
ال يتحقق بمعرفة اللغة العربية وحدها بل ّ
البد من تعليم الرسول صلى
ّ
ّ
ّ
كل ّ
وسلم في ذلك .وهذه حقيقة مجربة أن تعل َم ّ
فن وعلم ال
هللا عليه
ّ
ّ
ن
يمكن بدو مرب وأستاذ بارع ،وال تكفي املهارة في اللغة وحدها لتعلمها،
فال يمكن أن يصبح شخص متخصصا في علم الطب بإتقانه اللغة
اإلنجليزية وقراءة كتب الطب املؤلفة بهذه اللغة ،وال يمكن أن يكون ٌ
أحد
ً
مهندسا بقراءة كتب الهندسة مالم يتعلم ّ
الفن تحت إشراف املهندسين
ً
البارعين ،دع عنك هذه الفنون الكبيرة التي تطلب جهدا وذكاء وخبرة
ومهارة بل الصناعات ّ
العامة كالخياطة والحدادة ألفت فيها مئات من
ّ ً
ً
ً
الكتب فهل يصير أحد خياطا ،أو طاهيا ،أو صناعا بقراءة كتب هذه
ّ
الفنون العادية وحدها؟ كالّ ،إن ذلك ال يكون إال بتعليم األساتذة .فلو
كانت معرفة اللغة كافية لكان النصارى واليهود الذين يتقنون اللغة
ً
العربية ويجيدونها مفسرين وعلماء كبارا .ولو كانت معرفة اللغة وحدها
كافية لصار أبوجهل وأبولهب عاملين و مفسرين كبيرين .إن هللا سبحانه
ً
ً
وتعالى جعل تالوة اآليات واجبا مستقال على الرسول ،وجعل تعليم
ّ
ً
الكتاب واجبا آخر عليه ،وهذا يدل على ّأن معرفة اللغة وحدها ال تكفي
ّ
ّ
وسلمّ ،
وأن الذي ّيدعي
في فهم الكتاب بدون تعليم الرسول صلى هللاعليه
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ً
فهم الكتاب بمعرفة اللغة وحدها مستغنيا عن تبيين الرسول فهو يخدع
ً
نفسه ،ولو كان ذلك ممكنا ملا أرسل الرسول ،فاهلل العليم الحكيم املنزل
للقرآن الكريم يعلم ّأن الناس اليدركون معاني القرآن وال يمكنهم ذلك
ً
من دون تبيين الرسول إياها ،فلو كان ذلك ممكنا ألبلغ القرآن إليهم بأي
ّ
وجه كان ،وملا أحتيج إلى إرسال الرسول ،إنما أرسل هللا الرسول صلىهللا
ّ
ّ
ليوضح ما أنزل هللا تعالى كما قال ّ
عزمن قائل:
عليهو سلم
ّ
"لتبين للناس ما ّنزل إليهم".
من وظائف الرسول بجانب تعليم الكتاب ،تعليم الحكمة وقد ّ
بينا
ً
سابقا ّأن الحكمة وإن كانت تطلق على معاني كثيرة ولكن في هذه اآلية وما
شابهها أطلقت على ّ
السنة النبوية ،هكذا ّ
فسرها الصحابة والتابعون،
ّ
فاآلداب النبوية والطرق التربوية الطيبة التي كان يختارها النبي صلى هللا
ّ
ّ
ّ
املسمى بالسنة ـ كلها من الحكمة التي بعث النبي صلى هللا
عليه وسلم ـ
ّ
ّ
ّ
عليهوسلم ليعلمها أمته ،وقد قال النبي صلى هللاعليهوسلم "إنما بعثت
ّ
ّ
ً
ً
معلما" فإذا صار النبي صلىهللا عليه وسلم معلما ينبغي أن تكون أمته
ً
طلبة للعلم ،بل يجب على كل مسلم رجال كان أو إمرأة أن يسعى لطلب
ّ
ّ
العلم ،ويحاول الحصول على تعاليم الرسول صلى هللا عليه وسلم فإن
لم يستطع التخصص في العلم فليحصل على قدرالحاجة.
املقصد الثالث للبعثة النبوية:
ّ
ّإن املقصد الثالث من البعثة املحمدية هي التزكية ،ومعناها التطهيرمن
األرجاس الظاهرة والباطنةّ ،أما الظاهرة فمعلومة لدى الجميعّ ،
وأما
ّ
الباطنة فهي كالكفر والشرك والتوكل على غير هللا تعالى وسوء االعتقاد
والكبروالحسد وحب املال والجاه وغيرذلك.
ّ
ّ
بالتدبر ّأن تفاصيل هذه األدواء الخلقية وإن وردت في الكتاب
مما يجدر
ّ
ّ
والسنة لكن اإلنسان ال يستطيع بنفسه أن يجتنبها كل االجتناب مالم
ّ
ً
وظيفة مستقلة ّ
ومهمة أخرى من وظائف
مزك ،ففي جعل التزكية
يزكه ٍ
ّ
ّ
ٌ
الرسول صلى هللاعليه وسلم إشارة إلى ّأن البلوغ إلى مراتب الكمال في
التزكية واإلصالح الخلقي ال يمكن من غير التدريب في صحبة ّ
مزك
ٍ
ّ
كامل وبدون تربية ّ
مرب ماهر .ألجل هذا أرسل هللا نبيه صلى هللا عليه
ِ
ّ
ّ
ّ
وسلم ليعلم العباد ويزكيهم .ومن ال يعرف ّأن املعرفة وحدها ال تكفي في
اإلصالح؟ وهذا هو دور الشيخ ّ
املربي في السلوك حيث ّ
يدرب السالكين
َ
َ
ّ
صالح األعمال ومحاسن األخالق املطلوبة
ويعودهم بالعمل واملشاهدة
ّ
ّ
ّ
ُ
والتي وردت علومها في القرآن والسنة .خالصة الكالم أن الشيخ املربي
ً
يجعل العلم والنظرعمال محققا.
ّ
إذن البد من العالقة باملربين الكاملين الذين يزكون النفوس ّ
ويربون
الرجال في ضوء تعاليم الكتاب والسنة نيابة عن األنبياء عليهالسالم.
سلسلتان للهداية واإلصالح؛ الكتب والرجال
ً
جرت سنة هللا سبحانه وتعالى أن يبعث لهداية البشر وإصالحهم رجاال
ً
ُوينزل كتبا ،فلم يكتف بإنزال الكتب وحدها ،كما لم يكتف بإرسال
الرسل وحدهم ،وذلك ّ
مرب ُي ّربيه ّ
ألن اإلنسان يحتاج إلى ّ
ويقوم خلقه
ّ
ويعوده على الخير ،فيعلم من هذا ّأن التعليم الصحيح والتربية القويمة
لإلنسان يحتاجان إلى شيئين هامين ،األول؛ أصول إلهية وهدايات ّربانية
ّ
معلم ّ
ومرب من نوع اإلنسان
تسمى بـكتاب هللا أو القرآن الكريم ،والثاني؛
يوجه اإلنسان بهديه وعمله نحو مكارم األخالق ومحاسن األعمال.
ً
ً ّ
ّأما الكتاب وحده فاليكون مربيا ومعلما وإنما يساعد على التربية
والتعليم وألجل هذا بدأ اإلسالم بالكتاب والرسول ّ
وكل منهما ّأدى دوره
ّ
في تكوين املجتمع املثاليّ ،
حجية الحديث والسنة
ثم جرت سنة هللا سبحانه وتعالى بعد ذلك أن
ً
ّ
ّ
ّ
رجاال صالحين بجانب الشريعة ّ
يدل قوله تعالى "ويعلمهم الكتاب والحكمة" على أن تعليم الرسول حجة
الغراء ،ليكونوا قدوة
ُينشأ في كل عصر
كل زمان ،والقرآن الكريم أرشدنا إلى هذا في مواضع عديدة ،في فهم القرآن إذ ُ
للناس في ّ
اليمكن فهم القرآن الكريم والعمل به بدون هذا التعليم

قال هللا تعالى" :يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقين".
وقال في مقام آخر" :أولئك الذين صدقوا وأولئك هم املتقون".
ّإن سورة الفاتحة هي خالصة القرآن الكريم ،وخالصة الفاتحة هي
االهتداء بالصراط املستقيم ،والصراط املستقيم هو صراط الذين أنعم
هللا عليهم ،فلم يقل ربنا سبحانه وتعالى صراط القرآن أو صراط السنة،
بل قال "صراط الذين أنعمت عليهم"ّ ،
فدل هناك على رجال ُيقتدى بهم
ُويستفاد من هديهمّ ،
ثم أوضح هللا تعالى في آية أخرى الرجال الذين أنعم
عليهم ،فقال ّ
عز من قائل" :فأولئك مع الذين أنعم هللا عليهم من النبيين
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".
ّ
ّ
وسلم ّ
األمة بعده بإقتداء رجال هداهم
وقد أو�صى النبي صلى هللاعليه
َ
هللا تعالى .أخرج الترمذي في سننه عن جابربن عبد هللا ،قالَ :رأ ْي ُت َر ُسو َل
َ َّ َّ َ
ََ
َ َ َ
َّ
َ
الق ْ
ص َو ِاء
صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ِفي َح َّج ِت ِه َي ْو َم َع َرفة َو ُه َو َعلى ناق ِت ِه
هللا
ِ
َ
َ
َ ْ ُ ُ َ
ُ
ْ
ْ
ّ
َ
ْ َ ْ َ ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َّ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُّ
ُ
ُ
َ
يخطب ،فس ِمعته يقول :يا أيها الناس ِإ ِني تركت ِفيكم ما ِإن أخذتم ِب ِه
ْ َ
َ ْ َ ُّ
َ َ
هللا َ ،و ِعت َرِتي أ ْه َل َب ْي ِتي.
لن ت ِضلواِ :كتاب ِ
وقد أخرج الترمذي في مناقب أبي بكروعمروعبدهللا بن مسعود ،واإلمام
َّ َ
َ َّ َّ َّ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ
ال  " :اق َت ُدوا ِباللذ ْي ِن ِم ْن
أحمد في مسنده :أن الن ِبي صلى هللا علي ِه وسلم ق
َ ْ
َب ْع ِدي :أ ِبي َبك ٍرَ ،و ُع َم َر".
وأخرج أبوداود في باب لزوم السنة واإلمام أحمد في مسنده والترمذي في
باب األخذ بالسنة" :عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين".
ّ
فجملة القول ّأن القرآن والسنة يسلطان األضواء على هذه الحقيقة
ّ
بأنه ّ
البد لتربية الشعوب وإصالحهم في جميع القرون واألعصار من
أمرين؛ أحدهما عناية رجال هللا الكاملين وتربيتهم ،وثانيهما تعاليم
الكتب ّ
القيمة السماوية ،وإذا أمعنا النظر في شأن العلوم األخرى وجدنا
ّ
ّ
ّأن هذا ال يختص بالدين بل البد للحصول على املهارة في أي فن من
الفنون من رجال ماهرين ،ومن كتب نافعة مفيدة ،والذين ال يعترفون
بهذه الحقيقة هم الذين يقعون في اإلفراط والتفريط ،فيفسدون بدل
أن يصلحوا ،ويخسرون بدل أن يربحوا ،وهناك أناس يبتعدون عن كتاب
ً
هللا ويتخذون العلماء واملشايخ أربابا من دون هللا فيتبعون أهوائهم وال
يتبينون هل هوالء املشايخ يسيرون على درب الشريعة الغراء أم يقولون
على هللا ما ال يعلمون؟ وهذا هو كان داء اليهود والنصارى ،حيث يقول ّ
عز
من قائل" :اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا"،
وهوباب من أبواب الكفروالشرك وقد هلك كثيرون سلكوا هذا السبيل،
ويهلك آخرون يسلكون مسلكهم الباطل ويتبعون منهجهم الفاسد،
وهناك آخرون يقولون ال حاجة في إدراك الشريعة إلى العلماء واملشايخ
واملربين ،والشك ّأن هذا نوع آخر من الضالل يف�ضي إلى إتباع الهوى؛
ّ
ّ
ألن الحصول على أي علم ّ
وفن ال يمكن بدون املعلم واألستاذ ،وهذه هي
ّ
الضالالت التي قد تخرج باملرء من الدين املبين وتجعله ألعوبة األهواء
والشياطين ،إذن يجب أن ّ
يهتم بالرجال اهتماما يليق بشأنهم كما يجب
أن ّ
يهتم بالكتب من غير إفراط والتفريط في حق كل واحد منهما .والحق
ً ّ
ّ
الذي ال مراء فيه أن الحكم ليس إال هلل الحق والرسول أيضا مكلف بذلك
وإليه يأمرويهدي ،وإنما ُيطاع الرسول ُويتبع ّ
ألن هللا أمربإطاعته وإتباعه،
فإطاعة الرسول هي إطاعة هللا وحدهّ ،
وأما الرجال إنما ُيستعان بهم في
فهم الكتاب والسنةُ ،ويراجع إليهم لحل املشكالت العلمية والعملية،
ُويستفاد من أقوالهم وأفعالهم ،وهم ُهداة إلى طريق السعادة والنجاة.
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على مائدة القرآن

ً
النبويّ ،
فلما كان كذلك فال ّبد من أن يكون تعليم الرسول محفوظا إلى
يوم القيامة كالقرآن الكريم الذي وعد هللا حفظه وبقاءه إلى األبد إلاّ أنّ
مرتبة الحديث تأتي بعد القرآن في الحفظ والبقاء ،وقد قال هللا سبحانه
وتعالى" :إنا نحن نزلنا الذكروإنا له لحافظون".
ً
ّ
ّ
وتدل اآلية على ّأن القرآن ال يزال محفوظا واليستطيع أحد أن يبدل كلمة
ً
ّ
ّ
أو حرفا منهّ ،أما السنة وإن لم ُيضمن حفظها إلى هذا الحدّ ،
لكن هللا
ً
رجاال حفظوا السنة من الضياعّ ،
سبحانه وتعالى لقد ّ
ودونوها في
قيض
ّ
ّ
ّ
الكتب ،وخلصوها من الشوائب ،قال النبي صلىهللاعليهوسلم" :يحمل
هذا العلم من ّ
كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال
املبطلين وتأويل الجاهلين"،
ً
فالبد من السنة للعمل على كتاب هللا ،فلما كان القرآن محفوظا
ً
وموعودا بالحفظ إلى يوم القيامة والسنة ضرورية للعمل به إذن تكون
ً
السنة محفوظة مع القرآن إلى يوم القيامة أيضا ،فكالهما محفوظان
إلى يوم القيامة.
ّ
ّ
ّ
ّ
ودل القرآن على حفظهما ،واهتم صحابة النبي صلى هللا عليه وسلم
ّ
وأهل العلم في كل عصربحفظ السنة على صاحبها الصلوة والسالم.
ُ
يبطل ما زعمه أهل اإللحاد والزندقة ّ
بأن السنة غير
في ضوء ما قلنا
ّ
محفوظة ،ومصادرها املوجودة غير موثوقة بها؛ ألن في صورة عدم الثقة
بمصادر ّ
السنة ال يبقى مجال للثقة بالقرآن الكريم أيضا.
ّ
البد من التربية األخالقية إلى جانب التعليم
ُجعلت التزكية في اآليات املذكورة الوظيفة الثالثة من وظائف النبوة
ومقاصد البعثة.
معنى التزكية هوالتطهير من ّ
النجاسات الظاهرة واألدناس الباطنه،
كالشرك والكفر والعقائد السيئة ،والخصال السيئة مثل الكبر والحرص
والطمع والبغضاء والحسد ّ
وحب املال والجاه وغيره.
التعليم وحده اليكفي لإلصالح بل البد من التربية العملية ،وقوله تعالى:
ً
ً
مستقال ووظيفة ّ
هامة
"ويزكيهم" إنما أفرد التزكية بالذكر وجعلها واجبا
ّ
ّ
ّ
ليوكد على أهمية التزكيةّ ،
ويدل هذا التأكيد
للنبي صلى هلل عليه وسلم
على ّأن التعليم وحده ال يكفي إلصالح الخلق مالم يكن بجانبه التربية
العملية الصحيحة؛ وذلك ّ
ألن التعليم ّ
يدل على الطريق املستقيم وعلى
الصراط السوي ،ولكن معلوم لدى الجميع ّأن العلم بالطريق اليكفي
يتحرك املرء ّ
للوصول إلى الغاية واملقصد ،مالم ّ
بهمته ،وما لم َي ِسر نحو
الغاية.
ّ
ّ
ال ريب أن الهمة والتوفيق واإلرادة التحصل إال بمصاحبة أهلها
ومجالستهم وإتباعهم وإال قد يكون املرء تضعف همته مع العلم بالطريق
املستقيم .ونعم ما قال الشاعرباللغة األردية:
(جانتا هون ثواب طاعت و زهد **** پهرطبيعت ادهرنهين آتي).
ّإني أعلم باليقين أجر الطاعة والزهدّ ،
لكن الطبع ال يميل إليهما ،وال
يتحرك نحوهما.
ّ
ّ
لقد ثبت من التجربة أن التوفيق والهمة الينشأن من قراءة كتاب أو
ّ
ّ
فهمه ،وإنما السبيل إليهما مجالسة الصالحين ومصاحبتهم والتعلم منهم
واالستفادة من تزكيتهم وتربيتهم ،وقد جعل القرآن الكريم التزكية من
أهداف النبوة املستقلة ،وال شك ّأنها من خصائص التربية اإلسالمية.
تهتم بالتعليم إلى ّ
ّإن جميع الشعوب واملذاهب األخرى ّ
حد كبير وتلزم به
ُ
أبنائهاّ ،أما الدين اإلسالمي باإلضافة إلى التعليم الشامل لجميع شعب
ّ
الحياة يؤكد على تزكية النفوس وتطهير القلوب ،بينما الشعوب األخرى
ّ ّ
الهام وإنما اهتمت بشهادات التخريج من الجامعات
أهملت هذا الجانب

الراقية واملراكز التعليمية ،وجعلها معيار الشخصية والكفاءة،
فانتقصت أهمية القيم الخلقية فخسر اإلنسان املثل العليا وفقد
أهم ّ
القيمة والوزن ،وألجل هذا جعل اإلسالم التزكية من ّ
مقومات التربية
اإلسالمية بل والهدف األسمى للتعليم ،فالسعداء الذين ترعرعوا في ظل
ّ
تزكت نفوسهم ُ
التعليم النبوي
وحسن خلقهم ،والصحابة الذين ّرباهم
النبي صلى هللا عليه وسلم صاروا جامعين بين العلم والعمل ،فوصلوا إلى
ّ
قمة العلم والحكمة بحيث فاقوا الفالسفة والعقالء كما وصلوا إلى أعلى
ّ
ّ
درجات اإليمان باهلل والتوكل عليه وطهارة النفوس ،وقد أثنى عليهم ربهم
في كتابه الكريم فقال عزمن قائل:
"محمد رسول هللا والذين معه أشداء على الكفاررحماء بينهم تراهم ركعا
سجدا يبتغون فضال من هللا ورضوانا"
َ
ومن ث ّم تراهم حيثما توجهوا استقبلهم النصروالفتح ،وكان هللا معهم في
كل موقفّ ،
وإن أعمالهم وانتصاراتهم ّ
ّ
حيرت العقول ولم يسمع بها شعب
ّ
ّ
إال وأعجب بها ،وتأثر بها ،وكل ذلك كان ثمرة طيبة للتعليم والتزكية،
ّ
ومما يؤسف ّأن كثي ًرا ّ
ممن يتولون أمر التعليم في زماننا يبذلون قصارى
جهودهم في وضع املناهج واملقررات الدراسية وتعديلها واليلتفتون إلى
هذا الجانب ّ
ّ
فاليهتمون
الهام الذي هو روح التعليم ،أال وهي التزكية،
بإختيار املعلمين الذين صلحت أخالقهم وتزكت نفوسهم ،فالترى هذه
املناهج الراهنة ناجحة في تكوين الرجال وتربية األبناء ،فالحق الذي
ّ
يستن به في
ال مراء فيه ّأن التلميذ صورة صادقة وتمثال كامل ملعلمه
سلوكه وأعماله وأفكاره وينظر بمنظاره إلى الحياة ،ومما ال ريب فيه ّأن
أخالق األساتذة واملعلمين وسلوكهم تؤثر في تالميذهم أكثر من املناهج،
إذن يجب أن ّ
نهتم في اختيار الرجال املربيين أكثر من اهتمامنا باملناهج
والكتب.
ّ
لقد سلطنا األضواء على وظائف النبي الثالثة ،فاآلن يجدر بنا أن ننظر
ُ
ُ
ّ
إلى أي مدي ُوفق النبي صلى هللا عليه وسلم إلنجاز ما فوض إليه وألقى
عمقنا النظر إلى البيئة التي ّ
على كاهله ،فإذا ّ
كونها النبي صلى هللا عليه
وسلم رأينا آالف حافظ في الجزيرة العربية قد تعلموا القرآن وحفظوه
وأكثروا من تالوته فكانوا يختمونه أما في كل يوم أو في ثالثة أيام في مجال
ّ
التالوة ،وأ ّما في مجال تعليم الكتاب والحكمة ،فكان حاله مصداق هذا
الشعرالفار�سي:
(يتيمي كه ناكرده قرآن درست كتبخانة چند ملت بشست)
اليتيم ّ
األمي حين نزل الوحي به نسخ ّ
كل دين وكل ماسطرفي كتابه
(بوستان لشاعراإلنسانية).
لقد تضاءلت العلوم والفلسفات أمام القرآن الكريم وحقائقه العملية،
ّ
املحرفة كاألساطير ،وأقبلت الناس على القرآن
وصارت الصحائف
وحكمته وأصوله ،وجعلوه معيارالشرف والعز ،بالنسبة إلى التزكية فقد
ّ
قام بها النبي صلى هللا عليه وسلم أحسن قيام حيث أصبح الذين زكاهم
ّ
معلمى الناسّ ،
فكأن املر�ضى ّ
تحسنوا وصاروا
النبي صلى هللا عليه وسلم
أطباء اآلخرين ،وصارقطاع الطرق هداة للناس ،وصار ّ
عباد األوثان قادة
للشعوبّ ،
وحل اإليثار محل األثرة والرفق مكان العنف ،والحلم مكان
الغضب ،والسلم مكان الحرب ،وأصبح الذين ينهبون أموال الناس
ّ ً
ً
حراسا لها ،وهكذا استجاب هللا دعوة خليله فبعث في دينه رسوال يتلو
عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم فنجح في أداء ّ
مهمته ثم
خلفه أصحابه بعده ،وانتشروا في البالد يبلغون رساالت هللا نيابةعن
نبييهم ،فهدى هللا بهم العباد والبالد فصلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه
ّ
بعدد من صلى وصام وقعد وقام.
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كيف تغتنم الشهر الكريم؟
تعريب ملخص ملحارضتني لفضيلة الشيخ العالمة املفتي حممد تقي العثامين حفظه اهلل
تعريب :كليم اهلل البشيني

الحمد هلل والصالة والسالم علی رسول هللا وآله وصحبه ومن وااله .أما
بعد:
شهرهللا !
َّ
رمضان نعمة من هللا عظيمة ،إنما يقدره حق القدر من سما بروحه عن
كثافة املادة إلی عالم القرب والر�ضی ،وطفق يلمس ما يحدث فيه من
تهطال سحائب الرحمة والغفران ،وهبوب رياح املن واإلحسان ،وتوالی
أنوارتمأل األكوان .لذا كان ّ
ّ
استهل رجب
الن ّبي صلى هللا علیه وسلم بعد ما
يكثرأن يدعو:
ّ
1
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان ،وبلغنا رمضان
ّ
ّ
وإنما كان ّ
الشهرالكريم بغاية شو ٍق
ولهفة ملا أنه كان على
يتربص إلی هذا
ٍ
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
ُ
أبصارنا الظ َ
اهرفال
أتم املعرفة بقدره وأنه شهرهللاّ .أما نحن الذين ال تعدو
ِ
َ
ّ
ّ
ُ
نعرف منه سوى أنه ُ
أعظم من ذلك،
وقيام ،ولكن الحقيقة
صيام
شهر
ٍ
ٍ
ُّ
ّ
هللا به َ
فإنه شهرهللاَ ،أ ْك َر َم ُ
ُّ
والتحرر
كوسيلة للتزلف إلیه
عباده ليغتنموه
ٍ
َ
ْ
ّ
ُّ
الشئوون ُّ
من ّ
الد ّ
نيوية التي شغلتهم ليل نهار فأل ْهت ُهم عن
املادة ومتاعب
ً
ً
ّ
الروح ومقتضياتها واآلخرة وواجباتها طيلة أحد عشرشهرا تماما.
ملا ذا خلق اإلنسان ؟
َ َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ لإْ ْ َ لاَّ
س ِإ ِل َي ْع ُب ُدو ِن﴾ 2تنبئ بصراحة
اآلية الكريمة ﴿ :وما خلقت ال ِجن وا ِ ن
ّ ّ
ّ
ُ
ُ
الر ّب الذي خلقه.كما
اإلنسان ،وهي عبادة
عن الغرض الذي خلق ألجله
لاّ
ً
ٌّ
َ
ُ
نفوسهم
جبرية ُجبلت علیها
عبادتهم
ّأن املالئكة أيضا يعبدونه ،إ ّأن
خميرهم ،فليس فيهم إال ّ
ُّ
يضادها أو ُي ّ
ُورفع عنها ُ
خل بها.
ماد ُتها دون ما
ّ ُّ
ُ
اإلنسان ففطرته مركبة .ك ِلف بالعبادة رغم العوائق دونه ودونها من
ّأما
ّ
لاّ
األهواء والعواطف والبواعث على املعا�صى والحوائج ال زمة التى ال ُب ّد

ُ
ًّ
ففضله إذن في العبادة ُ
أكثر من
حيا.
من قضائها للعيش على البسيطة
غيره ّ
حتی املالئكة.
قسما العبادة:
ٌ ُّ ٌ
ّ
ُّ
ّ
هام ربما تنشأ أخطاء جمة من سوء
أمر ٍ
ولكن هنا ال بد من التنبيه على ٍ
ُّ
تفهمه ،وهو ّأن العبادة على نوعين:
ً
ً
ٌ
ُ
واسطة :وهي التي وضعت عبادة لذاتها محضة،
()۱عبادة لعينها وبال
ٍ
ّ ُّ
ّ
ُّ
ُّ
غرض سوى التعب ِد والتذل ِل إلی هللا
بحيث ال يكون من القيام بها أي
ٍ
والصوم والحجّ.
كالصالة ّ
وتعالىّ ،
ٰ
سبحانه
ّ
ٌ
جانب ّ
الت ُّ
ُ
عبد من غرضها األصليّ
()۲عبادة لغيرها :وهي التى لم يكن
ُ
دنيويتينّ ،
فاعلها قام بها لقضاء حاجة أو رغبة ّ
ولكنه
املقصود منها ،بل
ٍ
ُ َّ
ّ
ّ
َ
ّ
حدود الشرع ،واتبع فيها سنة الرسول صلي هللا علیه وسلم،
ر َاعى فيه
ً
الرب سبحانه وتعالى ،فهذا ُيعتبر في ّ
ونوى بها إرضاء ّ
حقه عبادة يأجره
ً
َ ّ
ّ
َ
َ
ق�ضي به
هللا علیها؛ ككسب الحالل مثال ،فإن اإلنسان إنما ِ
يكسب لي ِ
ّ
حوائج نفسه وعيالهّ ،
َ
ولكنه لو قام به ّ
بنية أداء حقوق النفس والعيال
ً
ُ
تحوله إلی عبادة ُي َ
املفروضة علیه شرعا فهذه النية ّ
ؤجرعلیها.
ُ َ
ّ
﴿و َما َخ َل ْق ُت ْالجنَّ
املعن ّي باآلية الكريمة َ
والنوع ّ
ْ
األول أفضل وأعلى ،وهو ِ
ِ
َ لإْ ْ
س إلاَّ ل َي ْع ُب ُدون﴾ ولم يسمح الشرع بتركه في حال ما ،كما ّأنه ُي َّ
قدم
وا ِ ن َ ِ ِ
ٍ
ِ
ً
ّ
الت ُ ض بين ّ
ٌ
طبيب يشتغل بخدمة الخلق عن طريق
النوعين ،مثال:
عند عار
ً
ّ َ
ً
معالجتهم ،فال يجوز له أن يترك الصالة تبريرا بكونه مشغوال بخدمة
ً ّ ّ َ
ٌ
الخلق ّالتی ُت َع ُّد َ
ذات ّ
لعينها فال
أهم ّی ٍة ٍ
بالغة شرعا ،ألن الصالة عبادة ِ
ُ
ً
تأخيرها َا ُ
تركها وال ُ
يجوز
اعتبرعبادة لغيرها.
لمِ
اإلنسان بين العبادة والدنيا:
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ّ
َ
اإلنسان َلي ْب َتل َيه هل هو ّ
يؤدي في زحمة
وفذلكة الكالم ّأن هللا إنما خلق
ِ
ِ
ّ ّ
واجب العبادة أم ال؟ ّ
َ
ثم حيث إننا إنما
األشغال واألهواء والعواطف
ً
ُ
ُ
ّ
ّ
ُ
َ
ی
خلقنا للعبادة ّأوال بجانب ّأن هللا قد اشتر منا أنفسنا بجنة عرضها
ُّ
الس ُ
ّ
ُ
جميع لحظات العمر
باستيعاب
واألرض ،لذا لوكان قد كلفنا
ماوات
ِ
ِ
ُ
ً
ً
بالعبادة لم يكن ظلما وال ُعدواناّ ،
ولكنه َر ِح َمنا فسمح لنا أن ّنتخذ
ً
َ
ّ
ومكاسب ّ
َ
جنب ،حيث أجاز لنا أن نتجر
الدنيا كلتيهما جنبا إلی
العبادة
ٍ
ً
ّ
َ
ونزرعّ .
َ
األشياء ِح َرفا
اإلنسان حينما خرج يكتسب ،واتخذ هذه
ولكن
َ
ً
ً
َ
بثمن أغلی
ن�سي ّأن له ّربا خلقه
لغرض آخرِ ،
ٍ
ومالكا قد اشتری منه نفسه ٍ
ّ
ٌ
ُ
كالجنة ،له علیه ٌ
وواجبات ال ُب ّد له من القيام بها! فغلبت
ومواثيق
عهود
َ
ّ ّ
َ
َ
جميع الحياة التى إنما منحها
معظم بل ربما
دنياه عبادته وباتت تشغل
للعبادة.
ُ ّ
ُ
الت ُّ
قرب :
رمضان فرصة
ََ
ّ
ثم من طبيعة العبادة ّأنها تزلف َ
املرء إلی الخالق وتجعل ِصلته به
َ ُّ ّ َ
َْ
ً
ً
َ ّ ُ
ّ
ُ
وطيدة أكيدة ،كما أن األشغال الدنيوية ولو لم تعد حدود الشرع تب ِعده
ً
ُ
الر ّ
عن الجانب ُّ
املعا�صي .فانطالقا من هذا ملا ركز
وحي وتكاد تو ِقعه في
ِ
َ
َ
طيلة أحدَ
عشر شه ًرا غلبتهْ
ُ
ُّ
َ
اإلنسان َ
نظره وصرف عنايته إلی الدنيا
وض ُع َف ْت ُ
هللا ّ
املاد ُة َ
صلته بالخالق ،أراد ُ
ّ
بمنه وكرمه أن ُيد ِن َيه منه ،فأنزل
ُ
َ
ُ
شهرهللاَ ،
رمضان وجعله َ
شهرالعبادة والقربة ،ليعود اإلنسان إلی خالقه
الصدأ ّالذي َغش َيه ول َي ْن َتبهَ
ويكون ُ
قلبه من ّ
جديد ،وليصقل َ
صلته به من
ٍ
ِ ً ِ ِ
وحية ّالتي ما الت ُتصاحبه خالل َ
الر ّ
أحد َ
الرقدة ّ
من ّ
عشر شهرا .وجعل
ز
ّ
َ
وسيلة لتحقيق هذه األهداف.
أعظم
الصوم بجانب غيره من العبادات
ٍ
وشرع باآلية الكريمة:
الص َي ُام َك َما ُكت َب َع َلى َّالذ َ
﴿يا َأ ُّي َها َّالذ َ
َ
ين َآم ُنوا ُكت َب َع َل ْي ُك ُم ّ
ين م ْن َق ْب ِل ُكمْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ َّ ُ َ
ل َعلك ْم ت َّت ُقو َن﴾ [البقرة]183 :
الصيام أن ُنحدث ّ
َ
الغرض من ّ
َ
التقوی ُون َق ّو َي
فع ِل ْمنا في ضوء اآلية ّأن
ِ
ّ
ُ
ّ
الجهود املبذولة وراء ُّ
ُ
ّ
ماد َتها التي ّ
الدنيا في غير رمضان ،وإنما
ضع ْفتها
ّ
الهدف املنشود املذكور أعاله باستغالل جميع
يتسنی تحقيق هذا
ِ
ّ
ّ
لحظات الشهربالطاعة والعبادة.
كيف تستقبل ّ
الز َ
ائرالكريم؟
والدى رحمه هللا يقول :أفضل طريق الستقبال الشهر الكريم أن
وكان ِ
ُ
ّ
َ
ّ
وأعمالك ،فما أمكن منها تركه
تسرح قبل قدومه النظر على روتينيا ِتك
ِ
ّ َ
ْ
ُ
َ
�ضي وقته في العبادة.
أوتأخيره إلی ما بعد رمضان فافعل حتی تق ِ
ّ
ّ
لذا فمن استطاع أن يحصل على اإلجازات السنوية في رمضان فليفعل،
ّ
ً
َ
ّ
ّ
يخصص منها
ومن ال فعلیه أن يرتب ساعا ِته وينظم أوقاته تنظيما
ً
ُ ً
ً
مديدة ّ
العبادات العبادات لذاتها؛ فإن لها شأنا
للنوع األول من
فرصة
ِ
ّ
ً
ً
ً
رفيعة ،يمكننا أن نقدرها من خالل ّأن هللا أمر ّ
الن ّبي صلى
كبيرا ومكانة
ّ
ً
َّ
ً
ً
َ
هللا علیه وسلم  -بالرغم من ّأن حياته كلها كانت عبادة ودعوة وجهادا،
ً
ً
نفسه ،حيث قال ّ
وتوعية وما إلی ذلك  -أن ُيتعب فيها َ
عزمن قائل:
وتزكية
ِ
َ
﴿فإ َذا َف َر ْغ َت َف ْان َ
ص ْب﴾ [الشرح]7 :
ِ
ً
ّ
ً ُ
فلم يدع للشيطان مجاال ليغ ّرأحدا ويردعه من هذه العبادة بتبريرشغله
ُ
مما ُيمكن ُّ
علمية ،أو خدمة الخلق أو أشغال ّ
بدراسات ّ
دينية أ َ
عدها
خری ّ ِ
ّ
ُ
ّ
من ّ
النوع الثاني من العبادات .فمن تكن حياته كحياة الن ّبي صلی هللا
ً
ً
ً
علیه وسلم طاعة وعبادة وكفاحا؟!
َ
القيام باألمور ّ
ُ
التالیة:
ينبغى لنا
ولتحقيق الهدف املنشود من رمضان ِ
اإلكثارمن الصلوات :
َ
ً
ّ
فإن الصالة معر ُ
اج املؤمنين ،أتحفهم هللا بها ليلة اإلسراء ،وكفی لها شرفا
ّ
ّ
ُ ُ
وسلمّ ،
والسجدة التي
أن ُجعلت فيها ق ّرة عين املصطفی صلى هللا علیه
هي معظم الصالة وأعظم أجزائها تتيح للمرء فرصة ليقوم في أقرب مقام

ُ
وصل إلیه سبحانه
من الخالق سبحانه وتعالى .فهي إذن أقرب سبب م ِ
َ
ْ
ْ
وتعالى؛ ومن هذا ّرتب القرب على السجدة قائالَ :
﴿و ْ
اس ُجد َواقت ِر ْب﴾
[العلق]19 :
البعد ّ
وكمحاولة لتقريب العبد إلی هللا ،وتنحية ُ
ّ
واملستمر
النا�شئ بينهما
ُ ً
ُ ّ
ً ُ
يح َ
التراويح ّالتي ُتت ُ
العبد أربعين فرصة
ِطيلة أحد عشرشهرا ش ِرعت صالة
ِ
ً
أقرب مقام من خالقه سبحانه وتعالى ،ومن َ
سعيدة ليقوم َ
الع َجب إذا
ٍ
ً
ٌ
كان هللا ُيريد يمنحنا أربعين مقاما للقرب فنرفضها ونقول :تكفينا ثمانية،
َ
والحاجة لنا في املزيد!
ّ
اإلكثارمن التالوة:
ًّ
ً
ُ
بجانب ّ
الصيام والقيام ينبغي لنا أن ن ِول َي القرآن الكريم عناية خاصة،
َ
ٌ
ّ
كيف ال وللقرآن ِصلة بهذا الشهر الكريم ،حيث أنزل فيه( ،وكان جبرئيل
ّ
ّ ُ
َي َلقی ّ
الن َّبي صلی هللا علیه وسلم ك َّل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن)
واقتفاء به كان ّ
السلف ّ
َ
ً
ّ
شهر
يهتمون فيه بتالوة القر
آن الكريم أكثرمن أي ُ ٍ
ّ
آخرُ ،في َ
َ
روی عن اإلمام أبي حنيفة رحمه هللا أنه كان يخ ِتم القرآن ك َّل
ّ
ً
مرتين ،مرة نهارا وأخری ليال ،هذا ّ
يوم من رمضان ّ
ومرة في التراويح فكانت
ً
له إحدی ّ
وستون ختمة.
اإلكثارمن الصلوات النافلة :
ّ
ّ
رمضان يسهل لنا القيام بعديد من النوافل التي ال نقوم بها عادة ،فمثال
في آخر الليل ننتبه للسحور ،فيمكننا تأدية صالة ّ
الت ُّ
هجد براحة إذا
َ
كات رمضان من خالل العناية بها
انتبهنا باكرا ،لذا فينبغي لنا أن ننتهب ب َر ِ
ً
وبغيرها من ّ
النوافل ُّ
كالضحی ّ
واألوابين مثال.
اإلكثارمن الصدقات النافلة:
النافلة ،فإنّ
الصدقات ّ
عتني بجانب الزكاة باإلكثار من ّ
كذلك علینا أن َن َ
ِ
ّ ّ
رمضان ُ ُ
النبي صلی هللا علیه وسلم
ومواساة ،وكان
وسخاء
ود
ٍ
شهر ج ٍ
ٍ
ً
َ
ُ
أجود ما يكون في رمضان ،كان أجود من ّ
عطي سائال
الريح املرسلة ، 3ي ِ
ً
َوي ُ
منح فقيرا .اليخيب من سأله واليفشل من استجداه.
اإلكثارمن الذكر:
ّ
كما ينبغي لنا أن نستوعب جميع لحظات هذا الشهر الكريم بذكر هللا
ً
ً
حاجة ،أومشتغلين في أمرَّ ،
وكل
قياما وقعودا وعلى جنوبنا ،وماشين في
ٍ
ٍ
ّ
التسبيح ّ
والتحميد
حين ينبغي أن تكون ألسنتا رطبة بذكر هللا من بين
ّ
ّ
والصالة على ّ
والحوقلة واالستغفار ّ
الن ّبي صلى هللا علیه وسلم.
اإلكثارمن الدعاء:
ُ
ُ
ّ
ّ
ُ
وبركة ،تهب فيها رياح القبول واإلجابة ،وتدر سحائب
خير ٍ
رمضان شهر ٍ
ُ
ُ
الرحمة والغفران ،وامللك َّ ُ
ّ
ستغفرفأغفرله؟ هل
نادى :هل من ُم
الص َمد ي ِ
ِ
ٍ
غفلة ورقدة !!!
سائل فأعطيه؟ ولكن العبد املفتقر ما زال ناعسا في ٍ
من ٍ
ً
ً
فاسألوا َ
هللا موالكم ليل نهار وصباح مساء ،يفض علیكم ُجودا وكرما،
ويغفر لكم ذنوبكم ،ويقض حاجا ِتكم -وما أكثر ما تحتاجون -ويؤتكم
َْ
ُسؤلكم ،وال غرو فكيف يخيب من ّلبی نداء امللك ،فسأله ودعاه! وكان
ًّ
ّ
معنیا بها للغاية ،فبعد العصر كان
ُمرشدي الشيخ العارفي رحمه هللا
ً
هللا ّ
ثم ال يزال يدعو ويسأل َ
يمكث في املسجد ،يتلو ّ
قليالّ ،
حتی
ويسبح
فهلموا ُنقبل على ّ
الدعاء ّ
ّ
والسؤال،
مغيب الشمس ومحين اإلفطار.
ِ
ندعو هللا ألنفسنا وأقربائنا ،وأمتنا وبالدنا.
ُ ّ
ُ
شهرالتقوی:
رمضان
ًّ
َ
َ
ْ
مسدا ألنفسنا دون املعا�صي ،فحذار حذار من
وقيامنا
صيامنا
لنجعل
ُ
ّ
استخدام ّ
النظر فيما ال يرضاه ُ
وإطالة اللسان في الكذب
هللا ورسوله،
ِ
والغيبة وما ال يعنى أو ّ
يتسبب فی إذایة اآلخرين .فيا للعجب أمسكنا
ِ ِ
ّ ِ
ُ
َ
ّ
ّ
ّ
أنف َسنا عن الطيبات ثم أطلقنا لها سراحها تسرح في املعا�صي كل مسرح،
ّ
َ
كل مذهب ّ
عنانه يذهب في الكالم َّ
حتی ال ِغيبة التى اعتبرها
وأرسلنا للسان
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القر ُآن َأ ْك َل لحم أخ ّ
مي ٍت! فحذار فحذار من
ّ ِ
اللسان ٍ ُ
والفضول من القول والفعل
ُم ِوبقات
ُّ
والصحبة.
أهم وأقدمُ
وليالحظ ّأن االجتناب عن املعا�صي ُّ
من هذه املندوبات بكثير ،فمن صان َ
نفسه عن
ٍ
َ َ
ّ
َ
اللفتة ،وعينهَ
وح ِفظ لسانه عن
املعصية،
ً
ّ
ُ
ّ
صل نافلة وال
عن الخيانة فال يضيره أن ًه لم ي ِ
ّ
ّ
آيةّ ،أما من صام ّ
ثم
بروبي ٍة وال تال
تصدق
لاّ
َ
الكبائر فليس له من صيامه إ
ارتكب هذه
ُ
والعطش ،كما ورد في الحديث"ُ :ربَّ
ُ
الجوع
لاّ
صائم ليس له من صيامه إ الجوع" 4أي ال
ٍ
تناله بركات ذاك الصوم وحسناته ،ولو كان
ً
ّ
شرعا إلی ّ
حد فراغ الذ ّمة عن الواجب.
ُيعتبربه
ٌ
ٌ
ّ
ُ
تربوية للحصول على الت َ
رمضان دورة ّ
قوی:
َ َّ ُ َ
وحسب اآلية ﴿ل َعلك ْم ت َّت ُقو َن﴾ [البقرة]183 :
ّ
ّ
الصيام هي ّ
ّ
فعلله البعض ّ
بأن ُ
الت َ
املرتبة على ّ
فالنتيجة
الجوع
قوی،
والعطش يكسران ُ
ّ
ّ
القوى
والبهيمية املودعة في اإلنسان،
الحيوانية
ّ ّ
ّ
الصيام َ
َ
نفسه تقوی ،ألن مغزی
ولكن الشيخ التهانو َّي رحمه هللا قال :إن
ً
ً
ّ
الت َ
قوی أن يمتنع ُ
املرء عن املعصية خشية هلل واستحضارا لعظمته،
ّ
ّ
ّ
ّ
والصائم يروض نفسه على ذلك ،حيث إنه يمتنع عن الشراب والطعام
ُ
َ
َ
رغم القدرة علیهما ملجرد ّأن هللا يراه! ّ
امتناعه عن
أخلص
العبد ملا
ثم
ّ
املفطرات هلل ،فاهلل ّ
تكفل بجزيل أجره ّ
وفوض أمرصیامه إلی نفسه قائال
ً:
5
"الصوم لي وأنا أجزي به"
ّ
ٌ
ّ
املطرد ّأن ّ
ٌ
الدواء بل ُّ
احتماء ووقاية
وكل �شئ إنما ينفع إذاكان معه
فحسب
ّ
ّ
ّ
َ
ُ
ُ
ّ
ّ
وصل إلی التقوی إذا
عما يخالفه ويضاده ،فكذلك الصيام إنما ي ِ
جدي وي ِ
ٌ
ُّ
ّ
احتماء عن املعا�صي وعن ّ
ٌ
فالصيام دورة
كل ما يضاده .لذا
كان معه
ً
تدريبي ٌة على ّ
ّ
ّ
َ
ّ
التقوی استمرارا إلی ما بعد رمضان .والنجاح في هذه الدورة
املرء على ّ
ّ
الت َ
الت ّ
دريبية ّإنما يتم إذا دام ُ
ّ
قوی
واستمر .فلو بعد رمضان
ّ
ُ
ُ
ْ
ّ
َْ َ
ُ
الحظ وترا ِقب وتتفكر أن هللا
است ْهوتك نفسك إلی املعصية فعليك أن ت ِ
ّ
ّ
َّ
والطعام في رمضان َيراك!َ
ُ
الذي ألجله امتنعت عن الشراب
الحكمة وراء تشريع الصوم :
ّ
واتباع أمر هللاّ ،الذي علیه مدارُ
األصل فيه ّأن املقصود منه امتثال
َ
ُ
ُ
َ
ّ
الدين ،وتدور حوله رحاه ،فمتی أمرنا باألكل أكلنا ،ومتی أمرنا باإلمساك
ُ
َ ْ
أمسكنا ،ولو كان مما يدهش العقل ويحيره .فانظروا! أمرنا باإلمساك
ُ
ّ
طيلة ّ
النهارّ ،
ثم بعد مغيب الشمس أمرنا بتعجيل اإلفطار ما أمكن بعد
ّ
ً
ّ
تحقق دخول الليل ،فلو تناول ٌ
بدقيقة ّ
حبة من ِح ّمصة
أحد قبل املغيب
ٍ
ّ
ُّ
ّ
لزمته كفارة صيام شهرين متتابعينّ ،أما بعد مرور تلك الدقيقة وتحقق
ّ
ضنا على ّ
نفسه يأمرنا باألكل ،بل َوي ُح ُّ
الشمس فاهلل ُ
التعجيل فيه.
غروب
استحب ّ
التأخير فيه ُّ
كذلك شأن ُّ
ّ
السحور
لتحقق معنی امتداد اإلباحة
ّ
ّ
دأب ّ
الليل ،وكان ذاك َ
يتسحرون قبل طلوع الفجر
الصحابة،
إلی آخر
ً
ّ
بقدر خمسين آية فقط .والغرض من ذلك اتباع حكم هللا ،فهو أباح لنا
ّ
دأب البعض َ
األكل إلی الفجر ،فمن أمسك قبله كما هو ُ
َ
يتسحرون
الیوم
ِ
َ ّ
ّ
ّ
ّ
منتصف الليل فكأنه أحدث في الدين وزاد في الصوم.
وأخيرا ثالثة أمور :
ّ
في األخير ّ
ّ
َ
أوجهكم إلی ثالثة أمور هامة ،ال بد أن نعتني بها في رمضان
ً
امتدادا منه إلی ما بعده:
ّ
ً
ّ
الش َ
هر
وحقيرها هذا
وكبيرهاِ ،جلها
صغيرها
(األول) وداعا للمعا�صي
ِ
ِ
ِ
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ً
تماماّ ،
َ
وقيامه .فلينظر ٌّ
كل
صيامه
وثواب
فإن املعصية تحرمك بركا ِته،
ِ
ِ
ّ َ
ُ
َ ّ ُ
ّ
غاد ُرها
في تلبابه وليتفكر ّأية
ٍ
يعاه ِد هللا أنه ي ِ
معصية هو يقترفها؟ ثم ّ ِل ِ
ّ
ً
ّ
تماما .وبما ّأن ّ
ُ
الن َ
الش َ
فس التي رضعت بتعاطيها قلما
هر
ويبتعد عنها هذا
ّ
فطامها ،لذا فعلى صاحبها حسب ما قال الش ُ
ُ
ُ
ُّ
العارفي رحمه
يخ
يسهل
ّ
ً
ّ
هللا أن يتخلص عن املعا�صي تعلیال للنفس بتأجيلها وإنظارها إلی ما بعد
ثم ع�سی ُ
هللا ببركة االجتناب في الشهر املبارك ّ
رمضانّ ،
يثبته علیه بعد
ً
رمضان أيضا.
ّ
(الثاني) التحري للمأكل الحالل :
ً ً ً ً
ّ
ّ
فإن لألكل من الكسب الحالل دخال كبيرا وأثرا بارزا في قبولية األعمال
ّ
أويتعذر ،بل األمر ٌ
سهل،
ورفع منزلتها عند هللا ،وهذا ليس مما ُيستحال
َ
ٌ لاّ
ّ ّ
َ
َ
ُ
كسبهم ومهنتهم حالل ،إ
فإن الذين يتعاطون الحرام منهم من أصل ِ
ّ
الرشوة وغيرها ،فاألمر لهم ّ
ُ
بعض الحرام من ّ
هي ٌن يحتاج إلی
أنه يشوبه
ِ
َّ
ً
قليلةّ .أما من كان ُ
أصل كسبه من الحرام مثل أن يكون موظفا في
عناية ٍ
ٍ
ً
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
َ
سة ربوي ٍة فلقنه مرشدي طريقا يخلصه من الحرام هذا الشهر ،وهو
مؤس ٍ
ً
ّ
ُ
حاول ّأوال الحصو َل على اإلجازة لهذا الشهر ،ثم يشتغل بالكسب
أن ي ِ
ًُ
ُ
مكنه يستقرض ملصارفه مبلغا ينفقه علیه وعلى عياله
الحالل ،فلولم ي ِ
ّ ُ
ّ
هذا الشهر ،وهكذا يتم أكله من الحالل.
ّ
(ثالثا ) حذار من الغضب وما يعقبه من الجدال ّ
والضراب والتسابب في
شهرالخيرواملؤاساة والبركة ،وفي الحديث " :وإن جهل على أحدكم جاهل
6
وهو صائم فليقل إني صائم"
ّ
ّ
ّ
وأخيرا نسأل هللا تعالى أن يوفقنا للعمل بهذه األمور حتى نستغل لحظات
الشهر الكريم ونتمتع ببركاته وأنواره كثيرا وكثيرا .وآخر دعوانا أن الحمد
هلل رب العاملين.

.1
.2
.3

.4
.5
.6

مسند البزار ،رقم 6496 :
[الذاريات]56 :
روى اإلمام البخاري رمحه اهلل تعاىل ىف صحيحه عن ابن عباس ريض اهلل عنهام،
قال« :كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أجو َد النّاس ،وكان أجود ما يكون يف
كل ٍ
جربيل ،وكان يلقاه يف ّ
ُ
ليلة من رمضان فيدارسه القرآن،
رمضان حني يلقاه
ّ
الريح املرسلة» (باب بدء
فلرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أجو ُد باخلري من ّ
الوحي عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وس ّلم ،حديث )6
أخرجه اإلمام ابن ماجه رمحه اهلل تعاىل ىف سننه :كتاب الصيام ،حديث 1690
صحيح البخاري ،كتاب التّوحيد حديث 7492
سنن الرتمذي ،رقم 764
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سلسلة دروس فكرية وتربوية ()9

ضرورة مطالعة سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم وتعميق الصلة به
يف ضوء كتاب «نيب الرمحة» لإلمام السيد أبي احلسن الندوي
(في ضوء تعليقات سماحة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي على كتاب
ماذا خسرالعالم بانحطاط املسلمين)

کل ما یقال في السيرة من وعظ الوعاظ وخطابة الخطباء وتحليل املحللين
كلها ومضة من ومضات هذه السيرة العطرة ،وضوء من أضواءها« .از
پرتوی تو انجمنی ساختند» أي من ضوءك ّ
أسسوا جمعية.
إال أن الدخول في السيرة النبوية والحديث النبوي مباشرة ،والدخول في
القرآن الكريم مباشرة ،له خاصيته وميزته األبدية والعاملية .إن الذي يدخل
في السيرة النبوية مباشرة يأخذه شعور وانطباع خاص ،ويؤثر ذلك في
عقليته وطبيعته ،وينبغي ألهل العلم أن يدخلوا في السيرة مباشرة ،وهكذا
الدخول في حياة الصحابة الذين تلقوا مباشرة التربية من النبي صلى هللا
عليه وسلم ،وقراءة وقائعهم وأحوالهم له أثره الخاص املتميزفي تغييرمجرى
الحياة ،ثم األقدم فاألقدم ،وهكذا دواليك.
وأما ما يتعلق بكتاب «نبى الرحمة أو السيرة النبوية» فإني أقرأ عليكم
مقتطفات من املقدمة التي كتبتها على هذا الكتاب ،وفيها بيان الداعي إلى
تأليف هذا الكتاب.
في عام 1407هـ ق عندما سافرت إلى الهند تشرفت بزياة السيد أبي الحسن
ّ
الندوي رحمه هللا وسألته هناك عن دافع تأليف هذا الكتاب مع أنه ِألف
في هذا املوضوع الكثير؟ فأجاب السيد رحمه هللا :لو طالعتم هذا الكتاب
بدقة تظهر لكم أهمية الكتاب ،وتعرفون السبب من تأليفه ،ثم قال :عامة
يبدأ أصحاب السير السيرة من الوالدة ،وتعريف نسب النبي صلى هللا عليه
وسلم وبيان الوقائع واستعراض األحوال الجغرافية ،ثم تنتهي السيرة بوفاة
النبي صلى هللا عليه وسلم وبدء خالفة الخلفاء الراشدين ،ولكني ما اكتفيت
بذلك؛ بل ّ
صورت أوضاع العالم قبيل البعثة املحمدية وما كان عليه
العالم من ظالم حالك وجهل مطبق تصويرا دقيقا ،واستعرضت ما كان
عليه الحكام املستبدون من ظلم وجور ،واستعرضت ما كان عليه العصر
الجاهلي من الناحية العلمية والدينية واالجتماعية وغيرها ،وهذه الناحية
أيضا في غاية من األهمية إللقاء الضوء على السيرة النبوية حيث يعرف
املطالع من خالل ذلك كيف أضاءت شمس النبوة هذا العالم الذي غشيه
الظالم الحالك من أقصاه إلى أقصاهّ ،
وصورنا في آخر الكتاب شمائل النبي
صلى هللا عليه وسلم وأخالقه ،وفضل النبوة على اإلنسانية ،واستعرضنا
ما دق وجل في حياته من النواحي الخلقية واالجتماعية والسياسية وغيرها
التي تهم املسلم في حياته ،والتي تساعد على تكوين املجتمع املثالي.
والجزء األهم في هذا الكتاب هو األخالق والشمائل ،عامة أصحاب السير
يكتفون بذكر الوقائع والحوادث وأما األخالق والشمائل فيكتبونها ضمنيا،
أو يحيلون إلى كتب الشمائل والحديث ،ولكن السيد رحمه هللا تعالى يعير
هذه الناحية عناية خاصة مستمدا من كتب السير والشمائل والتاريخ،
وقراءة هذه الناحية في غاية من األهمية ،ولها أثرها الكبير في األخالق
واملعامالت  ،وينبغي أن يدارس ويذاكر في البيوت واملحافل حتى تتجلى
السيرة العملية في املسلم بأعلى معانيها .لذلك يقول السيد رحمه هللا عن

هذا الكتاب إنه يريد أن تنطق السيرة املطالع بنفسها ّ
وتعرف نفسها ،ويحس
املطالع وهو يطالع الكتاب أنه يعيش مع األحداث ويتراءى أمامه األحداث
وهو يتم�شى معها كأنه مع تلك األحداث .كما يرى السيد أن القرآن ينبغي أن
يتعمق املسلم فيه عند التالوة ويستفيد منه مباشرة ليعرف رسالة القرآن
وما يحتويه الخطاب الرباني من املضامين ،وحتى يحصل له االستنارة
واالستضاءة واالستفاضة واالستفادة .وهكذا ينبغي تالوة األحاديث النبوية
بعض األحيان والتعمق فيها حتى يترك الحديث النبوي أثره في الحياة ،وقد
سمعت أن اإلمام الندوي رحمه هللا كان يتلو في أوقات خاصة كتابا من كتب
الحديث النبوي املعتبرة كتالوة القرآن ويتدبرفيه.
كتاب اإلمام الندوي يتميز بهذه امليزة ،حيث اختار السيد أسلوبا يم�شيّ
القارئ مع السيرة ّ
ويسيره مع األحداث حيث دارت األحداث ،وكأن السيرة
تنطقه وهو يستنطقها ،وبعبارة أخرى كأنه يعيش في السيرة وتعيش السيرة
فيه ،ويخص في هذا الكتاب كما أسلفت جزءا لألخالق والشمائل بأسلوب
جذاب مؤثر حيث يعالج فيه أخالقه صلى هللا عليه وسلم ،ونظرته إلى
الحياة والزهد فيها  ،كرمه وحلمه ،شجاعته وحياءه ،رأفته وعطفه على
اإلنسانية عامة  ،اعتداله ومعاملته مع األهل واألقارب حيث ال تمنعه
العبادة والزهد واإلقبال على هللا عن تفقد الناس وإيتاء كل ذي حق حقه،
فيعطي الطفل حقه ،فال ين�سى عصفور أبي عمير ،وال ين�سى عيادة اليهودي،
وال ين�سى اتباع الجنازة وغيرذلك ،ويأتي بنماذج حية فيها.
على كل ينبغي مطالعة السيرة مباشرة ،عامة يطالع أحد منا السيرة
استعدادا إللقاء خطاب أو كتابة مقالة ،وال شك أن له أثره إال أن األكثر
تأثيرا أن نطالع السيرة بنية العمل بها واالنصباغ بها ،وفي ذلك أثر كبير في
حياة املرء.
وينبغي مطالعة السيرة باالستمرار والدوام ،منذ مدة وأنا ألتزم مطالعة
السيرة بالدوام ،وقد ملست أثرذلك في حياتي ،وساعدتني السيرة في املجاالت
املختلفة وأضاءت لي الطريق.
فمطالعة السيرة ضرورية علينا بال انقطاع وتوقف ،وبذلك تكون لنا صلة
دائمية مع النبي صلى هللا عليه وسلم ،ونظرا إلى أن العلماء يقومون بالدور
اإلصالحي والتجديدي والدعوي ،وهذه األعمال كلها في الحقيقة يقومون
بها نيابة عن النبي صلى هللا عليه وسلم ،فالذين ينوبون عنه صلى هللا عليه
وسلم ال بد لهم أن يكونوا على صلة وثيقة به ،وتكون السيرة النبوية نصب
أعينهم في جميع خطواتهم ،وتكون السيرة لهم بمثابة مرآة ّ
يميزون بها بين
الصحيح والسقيم ،ويستنيرون بها في حياتهم.
وال شك أن في السيرة النبوية بعدا سياسيا ،أخالقيا ،معاشراتيا،
ُ
دبلوماسيا ،دعويا ،جهاديا وغيرها من األبعاد ،وإنما تستحضرهذه األبعاد
وتستضاء إذا التزم اإلنسان مطالعة السيرة بالدوام واالستمرار ،وكانت
مطالعاته بنية االصطباغ بالصبغة النبوية ال بنية الحصول على املعلومات،
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وتكون السيرة له كالبوصلة التي ّ
تعين الجهة ،حتى يلعب هو بنفسه دور
البوصلة التي تصحح األخطاء وتجنب من بنيات الطرق ،والسيرة النبوية
يصحح القبلة الفكرية والسياسية واالجتماعية والدعوية وحتى القبلة
الدبلوماسية ويصحح الجهة التي ينبغي أن يسيرعليها اإلنسان.
ومن فوائد السيرة ومعرفة فقهها أن العالم يكون مؤثرا في املجتمع ومحبا
عند هللا وعند الناس إذا اصطبغ بالسيرة ،وكلما ازداد اصطباغا ازداد تقربا
إلى هللا ومحبة عند الناس ،ويتعرف على املزاج النبوي بل وتنسجم أعماله
مع املزاج النبوي ،وتنتقل إليه إضاءات من السيرة النبوية العطرة حسب
مؤهالته وذكاءه .ثم إذا اصطبغ بالصبغة النبوية يزداد محبة ،واملحبة توجب
االتباع ،واالتباع يوجب كثرة الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم بال حد،
ثم يتبدل كل هذا إلى العشق .والعشق نار تحرق ما سوى املعشوق .وعندئذ
يفنى في الرسول صلى هللا عليه وسلم ويشغف به ،ويتكلم بلسان النبوة،
ينام مع فكرة الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ويستيقظ مع فكرة الرسول
صلى هللا عليه وسلم وسنة الرسول ودعوة الرسول وتكون جميع حركاته
وخطواته مطابقا للسيرة النبوية ،ويصلي على النبي صلى هللا عليه وسلم ال
بنية الثواب فحسب بل يستحضر إحساناته ومنته عليه وعلى اإلنسانية،
وتضحياته وأعماله صلى هللا عليه وسلم ،وتكون هذه الصالة تعبيرا صادقا
عما في قلبه من املحبة والشغف بالنبي صلى هللا عليه وسلم ،وبذلك ترتفع
الكيفية والكمية ،يحسن الصالة عليه ويكثر ،فتستحكم الصلة بينه وبين
النبي صلى هللا عليه وسلم ،ويكون فناء في هللا وفي الرسول .فيستخدمه
ّ
هللا تعالى ويستعمله في كبار األعمال ويسدد خطاه ،يؤثر ويفيد ويكون من
الذين إذا رؤوا ذكرهللا ،ويعشقه الناس ويحدبون عليه ،فال معنى له الصالة
مائة مرة أو ألف مرة ،بل يصلي بال حد وحصر ،ويكون لسانه رطبا بالصالة
عليه صلى هللا عليه وسلم .أشار العالمة القا�ضي ثناء هللا باني بتي في تفسير
«سراجا منيرا» إلى نكتة طريفة نقلها العالمة املفتي محمد شفيع رحمه هللا في
تفسيره معارف القرآن« :سماه سراجا النه يستضاء به ويهتدى به كالسراج
يستضاء به ويهتدى به فى ظلمة الليل يعنى انه صلى هللا عليه وسلم كان
بلسانه داعيا الى هللا وبقلبه وقالبه كان مثل السراج يتلون املؤمنون بألوانه
ويتنورون بانواره كالعالم يتنور بنور الشمس والبيت بالسراج».
لذلك ينبغي تقوية الصلة الروحية بالنبي صلي هللا عليه وسلم ،وعدم
االكتفاء باالتباع املحض ،والحذر من كل ما يؤدي إلى تجفيف هذا الحب،
وإلى ذلك يشير السيد رحمه هللا في كتابه «العقيدة والعبادة والسلوك»،
حيث يقول « :الحذر من كل العوامل واملؤثرات التي تسبب تجفيف منابع
هذا الحب ،وإضعافه على األقل ،وتحدث جفافا في الشعور وضعفا في
العمل بالسنة ..املطلوب من املسلم في حق الرسول صلى هللا عليه وسلم
أكثر مما يجوز أن يسمى بالصلة القانونية ،وهي الطاعة الحرفية فقط ،بل
املطلوب األدب النابع من القلب ،والحب املتغلغل في األحشاء»« .وقد أصبح
املسلمون ـ بعد ما كانوا مع الحب هلل ولرسوله شعلة من الحياة وجذوة من
النارـ ،ركاما بشريا ،أو فحما حجريا بعد عهده بالناروالحرارة».
وهذا الحب العميق وهذه الصلة القوية هي التي تدفع إلى االتباع والتشبث
بأهدابه صلى هللا عليه وسلم ،ألنه اتباع على أساس املحبة والشغف.
والخالصة ينبغي 1ـ اتباع النبي صلى هللا عليه وسلم2 ،ـ مطالعة سيرته 3ـ
مدارسة سيرته 4ـ العمل بالسنة النبوية 5ـ كثرة الصالة على النبي صلى هللا
عليه وسلم 6ـ تقوية الصلة بالنبي صلى هللا عليه وسلم وتحكيمها.
والذين لعبوا دورا حاسما في التاريخ وملعوا في اآلفاق إنهم هم الذين أخذوا
نصيبا كبيرا من اتباع النبي صلى هللا عليه وسلم والعمل بسيرته وكثرة
الصالة عليه وتقوية الصلة الروحية به صلى هللا عليه وسلم.
نحن اليوم بأمس الحاجة إلى إعادة هذا الحب في املجتمع وأنا أشعر أننا
أصبنا بالفقر في هذه الناحية ،وابتعدنا عن املنهج النبوي وصرنا كما قال
ّ
ولنقو هذه الصلة.
السيد رحمه هللا ركاما بشريا ،فلنعد هذا الحب،
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هامش األخبار
الكنيسة تطالب بتدريس اإلسالم بكافة مدارس أملانيا
دعا رئيس مجلس أساقفة الكنيسة البروتستانتية بأملانيا هاينريش بيدفورد
شتروم إلى تدريس الدين اإلسالمي للتالميذ املسلمين في كافة املدارس
الرسمية بالبالد ،معتبرا أن هذا يمثل أفضل وقاية لهؤالء من تأثير“األصوليين
املتشددين”.
وفي مقابلة مع صحيفة “هايلبرونه شتمه” رأى بيدفورد شتروم أنه من
الضروري إتاحة الفرصة للتالميذ املسلمين في املدارس األملانية للتفاعل
بشكل أفضل مع تقاليدهم الدينية وتعلم الجديد عن اإلسالم على قاعدة
من الدستور األملاني.
ووفقا ملؤتمر وزارات التربية في واليات أملانيا الـ ،16فإنه يدرس باملدارس
الحكومية ما يزيد على مليون تلميذ مسلم.
وقد بدأت والية شمال الراين عام  2012مشروعا يوصف بالرائد لتدريس
الدين اإلسالمي للتالميذ املسلمين في كل مدارسها.
األتراك يطالبون بفتح آيا صوفيا للصالة فيه
طالب آالف األتراك اليوم السبت ،بعودة آيا صوفيا مسجدا يسمح بالصالة
داخله كأي مسجد آخرفي البالد ،والذي كان كاتدرائية ثم ّ
حولت إلى مسجد،
وفي عهد أتاتورك صارمتحفا.
وبحسب وكالة أنباء “دوغان” التركية ،فقد هتف آالف األشخاص أمام
املتحف “اكسروا السالسل ..افتحوا آيا صوفيا” ،ونقلت الوكالة عن رئيس
جمعية “شباب األناضول” ،صالح ترهان ،قوله“ :باسم مئات اآلالف من
إخواننا نطلب أن نتمكن من الصالة داخل مسجد آيا صوفيا”.
دراسة جديدة تكشف عن تمييزواسع ضد املسلمات ببريطانيا
كشفت دراسة جديدة عن أن النساء املسلمات يعانين من مأزق مزدوج من
التمييز الجن�سي والديني يجعلهن يتعرضن لإلساءة والتحرش في مكان العمل
وعبرشبكة اإلنترنت وفي الحياة العامة ببريطانيا.
وأشارت الدراسة إلى أن املسلمات يواجهن عقبات كبيرة في مكان العمل،
بما في ذلك التمييز املتعلق بفترة الحمل والفارق الكبير في الرواتب والتقييم
العنصري فيما يتعلق بطلبات الحصول على الوظائف.
ويحمل التقرير عنوان “نساء منسيات :تأثير رهاب اإلسالم على املسلمات
في اململكة املتحدة”؛ وقد تم إعداده من قبل الشبكة األوروبية ملناهضة
العنصرية واملجموعة البريطانية  Faith Matterللتحقق من خبرات وتجارب
املسلمات البريطانيات.
فقد ُوجد أن املسلمات الحاصالت على شهادات جامعية يقل حظهن
في الحصول على الوظائف مقارنة “باملسيحيات” الحاصالت على نفس
ً
املؤهالت الجامعية .كما أنهن أقل حظا في تلقي ردود على طلبات الحصول
على الوظائف عن تقديم سيراتهن الذاتية.

السنة 12 :العدد /9-8:شعبان -رمضان  1437هـ  .ق

14

حماضرات ومواقف

فضيلة الشيخ عبد احلميد يف خطبة اجلمعة:

ينبغي أن نّ
يعي من أهل السنة أعضاء يف هيئة رئاسة اجمللس

أشار فضيلة الشيخ عبد الحميد ،إمام وخطيب أهل السنة ،في خطبته
يوم الجمعة ( 20شعبان  )1437إلى بدء أعمال الدورة العاشرة ملجلس
الشورى اإلسالمي ،مطالبا بتعيين أعضاء من أهل السنة في الهيئة
الرئاسية ملجلس الشورى اإلسالمي.
وقال فضيلته :املثير لألمل لنا أن املجلس الجديد أقوى من املجلس
السابق ،ألن التنوع الذي هوسبب التقدم والرقي ،يشاهد في هذا املجلس
أكثر.
وأضاف فضيلته قائال :مع األسف كان املجلس السابق ممتلئا باملشكالت
الحزبية والجهوية .نرجو أن يعمل املجلس الجديد بواجبه بسعة األفق
واتساع النظر الذي يليق بالشعب اإليراني املثقف ،بعيدا عن املسائل
الحزبية والجهوية في مجال املنافع الوطنية.
وطالب خطيب أهل السنة بتعيين أعضاء من أهل السنة في الهيئة
الرئاسية للمجلس ،قائال :نرجو أن يتعين على األقل شخص واحد من
أهل السنة في الهيئة الرئاسية للمجلس العاشر .هذه القضية ضرورية
ألجل الوحدة بين الشيعة والسنة ،وتثبت أنه ال يوجد تمييز.
وأكد فضيلة الشيخ عبد الحميد قائال :توظيف املؤهلين وذوي الكفائات
من أبناء أهل السنة في مجلس الدولة والهيئة الرئاسية للمجلس وسائر
املراكز الهامة التي تتخذ القرارات ،سبب للوحدة واالنسجام واملزيد من
العزة ،ويكون سببا ليأس األعداء.
وتابع خطيب أهل السنة قائال :نرجوأن يبدأ املجلس الجديد عمله بقوة،
ويقدرعلى حل الكثيرمن املشكالت التي بقيت من املجلس السابق ،ويقوم
بأعمال هامة أخرى لها تأثيرفي عزة إيران على املستوى العالمي.
ّ
توفراملشاريع ّ
َ
الضخمة في سيستان وبلوشستان فرص عمل
نرجو أن
ألهل املحافظة
وأشار فضيلة الشيخ عبد الحميد في قسم آخر من خطبته إلى املكانة
االقتصادية للمنطقة الحرة في ميناء “تشابهار” ،قائال :تشابهار اليوم ال
تعد فحسب ناصية التقدم االقتصادي ملحافظة سيستان وبلوشستان،
بل تتطور إلى ناصية اقتصاد البلد .اهتمام املسؤولين الخاص برقي هذه
املدينة بدلتها إلى منطقة حرة كبيرة للتجارة.
وأضاف فضيلة الشيخ قائال :ميناء تشابهارهوامليناء الوحيد الذي يفوق
سائر املوانئ بسبب إشرافه على املياه اإلقليمية ،وهذا ما جلب اهتمام
املسؤولين لهذه القضية.
وأشار مدير جامعة دار العلوم زاهدان إلى املؤتمر األخير لرؤساء املناطق
الحرة للبالد ،املطلة على سواحل املحيط الهندي ،املسمى بـ”آيورا” ،قائال:
املؤتمر األخير الذي انعقد في تشابهار وشارك فيه النائب األول لرئيس
الجمهورية وعدد من الوزراء ،والضيوف البارزين من البالد األخرى،

كان فرصة كبيرة للمنطقة .عقد هذا املؤتمرسيكون انطالق تاريخ جديد
للمنطقة الحرة في تشابهار ،وسبب الهتمام الشركات واألغنياء بهذه
املنطقة.
وتابع فضيلته قائال :طرح قضية املنطقة الحرة لتشابهارفي هذه الجلسة
التي ضمت كال من إيران والهند وأفغانستان ،والتي عقدت بمشاركة
الرئيس األفغاني ورئيس الوزراء الهندي ،يدل على أهمية املوضوع.
بإمكان حكومتي الهند وأفغانستان التمويل في املنطقة الحرة في تشابهار.
وتابع خطيب أهل السنة في زاهدان قائال :نأمل أن توفراملشاريع الضخمة
للدولة في املحافظة ،مجاالت االشتغال ألهل املحافظة الذين يواجهون
الفقروالبطالة أكثرمن أي منطقة أخرى.
وأشار فضيلة الشيخ عبد الحميد إلى ذكرى وفاة مؤسس الثورة قائال:
هذه الثورة كانت نهضة كبيرة في العالم ،وكان لها أثر كبير في صحوة
الشعوب اإلسالمية وغيراإلسالمية.
ّ
يجب أن نوفرمجال إصالحنا وإصالح أوالدنا
وتطرق فضيلة الشيخ عبد الحميد في القسم األول من خطبته إلى تفسير
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ َ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ً َ ُ ُ َ َّ ُ ْ
ُ
اس َوال ِح َج َارة
آية “يا أيها ال ِذين آمنوا قوا أنفسكم وأه ِليكم نارا وقودها الن
َ َ ْ َ َ لاَ َ ٌ لاَ ٌ َ ٌ لاَ َ ْ ُ َن َّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َن َ ُ ْ
َ
َ
ُ
عليها م ِئكة ِغ ظ ِشداد يعصو الله ما أمرهم ويفعلو ما يؤمرون”،
قائال :إن هللا تعالى يحذرفي هذه اآلية املؤمنين ويأمرهم أن ّ
ينجوا أنفسهم
وأهليهم من النارالتي وقودها الناس والحجارة.
وتابع فضيلته قائال :وردت في هذه اآلية أن هللا تعالى جعل على هذه النار
مالئكة غالظا شدادا ال يعصون هللا تعالى أبدا .اآلهات والضجيج ال يثير
عطف ورحمة هؤالء املالئكة ،بل يزيد من غضبهم وسخطهم؛ ألن هؤالء
الناس لم يستمعوا نصائح األنبياء والناصحين ،ولم يؤثر كالم هللا تعالى
في قلوبهم.
واستطرد خطيب أهل السنة في زاهدان قائال :إن هللا تعالى جعل
مسؤولية إصالح النفس وإصالح األهل واألوالد علينا ،وطلب منا أن نوفر
مجاالت إصالح أنفسنا وأوالدنا.
وأشار فضيلة الشيخ إلى العطلة الصيفية للمدارس الحكومية ،وطالب
اآلباء أن يهتموا في هذه الفرصة بتعليم أوالدهم القرآن ،وأن يبعثوهم إلى
املساجد والكتاتيب القرآنية التي تعقد فيها صفوف تعليم القرآن الكريم.
كما أشارخطيب أهل السنة إلى اقتراب موعد شهررمضان املبارك قائال:
شعبان ورمضان من أشهر إصالح النفس .يجب أن نستعد لرمضان
بالذكروالتالوة والصوم والصالة والدعاء ،الكتساب بركات رمضان.
ّ
وحض فضيلته الناس على تأدية زكاة أموالهم ،قائال :إن الصدقة تزيل
حب املال من القلوب ،وتدخل فيها محبة الرحمن.
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اقتباسات علمية ،أدبية ،اجتماعية ،ثقافية ،فكرية ،عملية
سامحة األستاذ ااملفتي عبد القادر العااريف

طرق إثبات كون الواحد صحابيا في ضوء كتابات األئمة الثقات :
قال الحافظ أبو عمرو بن الصالح " :ثم إن كون الواحد منهم صحابيا تارة
يعرف بالتواتر ،وتارة باالستفاضة القاصرة عن التواتر ،وتارة بأن يروى
عن آحاد الصحابة أنه صحابي ،وتارة بقوله وإخباره عن نفسه بعد ثبوت
عدالته بأنه صحابي ،وهللا أعلم".
وقال زين الدين العراقي " :املسألة األولى :فيما تعرف به الصحبة :وذلك
إما بالتواتركأبي بكروعمروبقية العشرة في خلق منهم ،وإما باالستفاضة
والشهرة القاصرة عن التواتر كعكاشة بن محصن وضمام بن ثعلبة
وغيرهما  ،وإما بإخبار بعض الصحابة عنه أنه صحابي كحممة الدو�سي
الذي مات بأصبهان مبطونا فشهد له أبو مو�سى األشعري أنه سمع
النبي صلى هللا عليه وسلم حكم له بالشهادة ،ذكر ذلك أبو نعيم في (
تاريخ أصبهان) وروينا قصته في " مسند أبي دواود الطيال�سي" و " معجم
الطبراني" وإما بإخباره عن نفسه أنه صحابي بعد ثبوت عدالته قبل
إخباره بذلك ،هكذا أطلق ابن الصالح تبعا للخطيب ،وال بد من تقييد
أطلق من ذلك بأن يكون ادعاؤه لذلك يقتضيه الظاهر ،أما لو ّادعاه بعد
م�ضي مئة سنة من حين وفاته صلى هللا عليه وسلم فإنه ال يقبل  ،وإن
كانت قد ثبتت عدالته قبل ذلك"...
وقال الحافظ شهاب الدين بن حجر
الفصل الثاني في الطريق إلى معرفة كون الشخص صحابيا ،وذلك
بأشياء:
أولها :أن يثبت بطريق التواترأنه صحابي.
ثانيها :االستفاضة والشهرة.
ثالثها :أن يروى عن أحد من الصحابة أن فالنا له صحبة مثال ،وكذا عن
آحاد التابعين  ،بناء على قبول التزكية من واحد ،وهو الرجح.
رابعها :أن يقول هو إذا كان ثابت العدالة واملعاصرة :أنا صحابي.
وتعتبر املعاصرة بم�ضى مئة سنة وعشر سنين من هجرة النبي صلى هللا
عليه وسلم ،لقوله صلى هللا عليه وسلم في آخرعمره ألصحابه ( :أرأيتكم
ليلتكم هذه؟ فإن على رأس مئة سنة منها ال يبقى على وجه األرض ممن
هو اليوم عليها أحد) رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر.
زاد مسلم من حديث جابر أن ذلكم كان قبل موته صلى هللا عليه وسلم
بشهر ،ولفظه :سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقول قبل أن يموت

بشهر ( :أقسم باهلل ما على األرض من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئة
سنة وهي حية يومئذ).
ولهذه النكة لم يصدق األئمة أحدا ادعى الصحبة بعد الغاية املذكورة،
ّ
وقد ادعاها جماعة فكذبوا  ،وكان آخرهم رتن الهندي ( .)...كتاب علم
الرجال ص  – 84 – 82لـ د .محمد بن مطرالزهراني)
حوارعلمي حول موضوع البدعة نقله مؤلف كتاب :مفهوم البدعة:
قال املؤلف الدكتور عبد اإلله ابن الحسين العرفج :فقد وصلني في يوم
األحد  1430 /1 /7هـ خطاب رسمي من جهة رسمية في األحساء  ،يتضمن
الدعوة للحضور إلى مقر تلك الجهة في اليوم التالي؛ ملقابلة مجموعة
من العلماء وطلبة العلم؛ ملناقشة أمر ما ،فحضرت في اليوم املوعود،
والتقيت بهم ،فعلمت أن هدف املقابلة مناقشة موضوع البدعة ،ولم
يكن كتابي قد صدر بعد ،فدار بيني وبين أمثلهم عندي هذا الحوار الذي
أنقل لك – أخي الكريم ولغيرك من اإلخوة – ملخصه:
قال :أنت طالب علم ،وأعلم جهودك الدعوية ولكن أوصيك بتجنب
البدع ،وخصوصا املولد النبوي ،وعليك بالتمسك بالكتاب والسنة في
كل ما تفعل.
قلت :وهل تتمسك شخصيا بالكتاب والسنة في كل ما تفعل؟
قال :نعم.
قلت  :فأخبرني إذا ،أنا أعلم أنك إمام جامع ،فهل تختم القرآن في
رمضان؟ أم تكتفي بقراءة قصارالسور؟
قال :بل أختم القرآن كامال.
قلت :فإذا ختمت فأين تقرأ دعاء الختم :في الصالة أم خارجها.
قال :في الصالة.
قلت فأعطني دليلك من الكتاب والسنة.
قال حسنا ،سأعطيك دليلي.
قلت :لن أقبل غيرالكتاب والسنة.
قال :سأعطيك دليلي.
قلت :أعرفه قبل أن تقوله.
قال :ماهو؟
قلت :قول اإلمام أحمد الذي نقله ابن قدامة في (املغني) أن أهل مكة
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كانوا يختمون في الصالة وأن سفيان بن عيينة كان يختم معهم ،فهل
عندك دليل غيره؟
قال :ال.
قلت  :فأين الكتاب والسنة؟
قال :ولكن هذا األمرحدث في أيام السلف الصالح.
قلت :هل أفهم من قولك أن ما حدث في أيام السلف الصالح ال بأس به.
قال :نعم؛ ألنهم أهل القرون الفاضلة.
قلت :ولكنك منذ سنتين وقفت على منبرك يوم الجمعة ،وأنكرت على من
يجتمعون ليلة النصف من شعبان للتذكير بفضل هذه الليلة ،والحث
على االجتهاد فيها بأنواع الطاعات ،فهل حصل هذه فعال؟
قال :نعم.
قلت :تركت قولك بأن ما قبله السلف الصالح فال بأس به ،فهل تعلم أن
تابعي الشام كانوا يرون فضيلة تلك الليلة؟
قال :نعم.
قلت :فلما ذا أنكرت إذا؟ مع العلم أن أولئك التابعين عاشوا في املائة
األولى ،ولدى من رأي أفضلية ليلة النصف أدلة ال تخلوا في الجملة من
مقال ،مع أن األلباني صحح حديثها املشهور ،أما دعاء الختم في الصالة
فقد حدث في آخراملائة الثانية ،وليس لدى من رآه أي دليل.
قال  :ولكن طالب العلم ينظرفي األقوال ،فيرجح منها ما يراه صوابا.
قلت :فهل تسوغ الترجيح لنفسك ،ثم تحرمني منه؟! ولكن دعني أفترض
أني وقفت على املنبر يوم الجمعة ،فقررت أن كل من خطب وصلى قبل
زوال الشمس فصالته باطلة ،وأن هذا هو رأي الجمهور ،مع العلم أنه
يوجد عندنا في األحساء عدة مساجد ،يخطبون قبل الزوال ،اتباعا
ملذهب اإلمام أحمد ،فهل تقبل مني هذا األمر؟
قال :ال ،ألنه سيحصل تشويش على الناس.
قلت :فهذا املحذور هو عين ما قمت به عندما حذرت من االجتماع ليلة
النصف من شعبان ،فهل تعلم أن خطبك وفتاواك اتخذها بعض الناس
جسورا للتهجم علينا وعلى علمائنا وعلى مدارسنا الشرعية.
قال -وقد أخذته رعدة – كال يا أبا حسان ،فأنتم أهل البلد وفضالؤه
وطالب العلم فيه.
قلت  :أي فضل وعلم؟! لقد خنقتمونا في زوايا ضيقة بسبب فتاواكم،
ّ
وجرأتم سفهاء الناس على طلبة العلم.
( كتاب مفهوم البدعة ص  438 -435لـ الدكتور عبداإلله بن حسين
العرفج)
تعريف بكتاب قواعد األحكام في مصالح األنام لعز الدين بن عبد
السالم ()660 -577
قال الدكتور علي أحمد الندوي في كتابه القيم  :هو اإلمام عزالدين عبد
العزيز بن عبد السالم ،السلمي املغربي أصال الدمشقي مولدا املصري
دارا ووفاة ،املقلب بسلطان العلماء ،وامللقب له هو الشيخ ابن دقيق
العيد.
ولد سنة سبع أو ثمان وسبعين وخمسمائة ،قرأ األصول على اآلمدي،
وبرع في الفقه والتفسيروالعربية ،وفاق األقران في سائرالعلوم املتداولة،
فكان إمام عصره بال مدافعة  ،ال سيما في اطالعه على حقائق الشريعة
وأسرارها ،وعديم النظير ورعا وقياما في الحق وشجاعة وقوة جنان
وطالقة لسان ،وشهرته تغني عن اإلطناب في وصفه.
وكان يوم وفاته مشهودا بالقاهرة ،حضر جنازته العام والخاص ،ومن
آثاره العلمية( :التفسيرالكبير) و (قواعد الشريعة).

هذا الكتاب من أقدم ما وصل إلينا في هذا املوضوع .كما يتضح ذلك
عند إجالة النظر في مؤلفات هذا الفن ،ثم إن غرض املؤلف لم يكن
جمع القواعد الفقهية وتنسيقا على نمط معين ،فقد أفصح املؤلف عن
هدفه كما يلي:
(الغرض بوضع هذا الكتاب بيان مصالح الطاعات ،واملعامالت ،وسائر
التصرفات لسعي العباد في تحصيلها ،وبيان املخالفات لسعي العباد في
درئها ،وبيان مصالح العبادات ليكون العباد على خيرمنها ،وبيان ما يقدم
من بعض املصالح على بعض ما يوخر من بعض املفاسد على بعض،
وما يدخل تحت اكتسباب العبيد دون ما ال قدرة لهم عليه وال سبيل
لهم إليه).
ل
وموضوع الكتاب يدور حو القاعدة الشرعية األساسية ( جلب املصالح
ودرء املفاسد) .و أما القواعد الفقهية األخرى التي نجدها منبثة في
غضون الكتاب ،فمردها إلى هذه القاعدة العامة.
وال يفوتنا أن نسجل هنا بعض القواعد التي تضمنها الكتاب في مباحث
وفصول مختلفة ،وهي ذات شأن وقيمة في الفقه اإلسالمي ،بعضها
أساسية وبعضها فرعية:
 ( -1األصل أن تزول األحكام بزوال عللها).
 ( -2من كلف ب�شيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه،
فإنه يأتي بما قدرعليه ويسقط عنه ما يعجزعنه) .أورد هذه القاعدة في
موضع آخربصيغة مركزة محكمة فقال ( :ال يسقط امليسور باملعسور).
 -3كل تصرف جر فسادا أو دفع صالحا فهو منهي عنه .وذلك كإضاعة
املال بغيرفائدة وإضراراألمزجة بغيرعائدة.
 -4ما أحل لضرورة أو حاجة يقدربقدرهان ويزال بزوالها.
 -5كل ما يثبت في العرف إذا صرح املتقاعدان بخالفه بما يوافق مقصود
العقد لزمه .فلوشرط املستأجرعلى األجيرأن يستوعب النهاربالعمل من
غيرأكل وشرب ...لزمه ذلك.
 -6حفظ املوجود أولى من تحصيل املفقود ،ودفع الضرر أولى من جلب
النفع.
 -7يصرف كل مال خاص في جهاته أهمها فأهمها ،ويصرف ما وجده من
املصالح العامة في مصارفها أصلحها فأصلحها.
 -8القليل يتبع الكثيرفي العقود.
 -9من وضع يده خطأ على مال غيره :لزمه ضمانه ،إال الحكام وأمناء
الحكام فيما يتعلق بعهدة ما باعوه.
 -10األصل في الضمان أن يضمن املثلي بمثله ،واملتقوم بقيمته ،فإن
تعذراملثل :رجع إلى القيمة جبرا للمالية.
فقد تناثرت أمثال هذه القواعد في مواضع كثيرة من الكتاب .والواقع أن
الكتاب فريد في موضوعه  ،ويفتح أمام القارئ آفاقا واسعة للتفكير ،ولم
ينسج على منواله كتاب آخريضارعه في موضوعه إلى عصراملؤلف ،قال
اإلمام العالئي في مقدمة (القواعد) :و ( كتاب القواعد الذي اخترعه شيخ
اإلسالم عزالدين بن عبد السالم هو الكتاب الذي ال نظيرله في بابه).
وهناك آراء واجتهادات في الكتاب كانت محل النقد والنظر لدى بعض
الفقهاء .ولذلك ألف اإلمام سراج الدين البلقيني ( 805هــ) كتابه (
الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السالم) وللعالمة محمد الوانوغي
املالكي أيضا انتقاد على قواعد اإلمام العز ،رحمهم هللا جميعا.
ثم الذي أضاف إلى املوضوع ونقحه هو اإلمام العبقري أبو إسحاق
الشاطبي رحمه هللا في كتابه ( املوافقات في أصول الشريعة) ووضع
القواعد املصلحية وعالجها معالجة قويمة.
(كتاب القواعد الفقهية ص  214 -211لـ علي أحمد)
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خطابة مساحة األستاذ املفيت حممد قاسم القامسي
لطالب دورة اللغة العربية
إشارة :شرف مساحة األستاذ املفيت حممد قاسم القامسي حفظه ااهلل ،دورة اللغة العربية ،اليت انعقدت باجلامعة خالل شهر شعبان،
باحلضور فيها وإلقاء كلمات ذهبية لطالب هذا الفرع ،ونظرا إىل أصالة هذه الكلمات ونفاستها ،واشتماهلا على إسهام طيب يف
بيان أهمية اللغة العربية ،وتوجيه متعلميها ،رأينا نشرها ،تعميما للفائدة .وإليكم اخلطابة ،بفصها ونصها ،اإلدارة.

الحمد هلل رب العاملين ،والصالة والسالم على خير خقله محمد وآله
وصحبه أجمعين
أما بعد :قال هللا تعالى" :وأن ليس لإلنسان إال ما سعى ،وأنه سعيه سوف
يرى ،ثم يجزاه الجزاء األوفى ،وأن إلى ربك املنتهى".
إخوتي األعزة سررت جدا على هذا التوفيق أن زرتكم في هذا الصباح،
وشاهدت نشاطاتكم ونشاط األساتذة.
ال�شيء الذي سرنا والذي نفرح به هونشاطكم وحيويتكم واختياركم هذا
الفصل أوهذه املادة أو هذا النشاط ،إنكم أثبتم أنكم تحسنون االختيار
وأنكم ال تريدون أن تضيع أوقاتكم ،وتعرفون أن الوقت هو الحياة،
والحياة أنفاس ،فالعمر مجموعة من األنفاس من األيام والدقائق
والثواني ،والشهور والسنين ،فالعطلة أيضا جزء من حياة اإلنسان،
فالطالب الذي يضيع عطالته ،هو يضيع عمره في الحقيقة ،وأنتم لم
ترضو أن تذهب هذه الحصة من العمر دون الفائدة .كان بإمكانكم أن
تذهبوا إلى ريف جميل وتقضوا العطلة هناك ،أو أن تجلسوا في بيتكم
لالستراحة واالشتغال بكرة القدم وكرة اليد وغيرها من التسليات،
ولكنكم فضلتم أن تحضروا وتسجلوا في هذه الدورة العربية.
كل الحلقات قيمة ،لها قيمتها ولها فائدتها ولكن االشتراك في هذا الفصل
أحسن ملا أنه فصل رئي�سي ،والدليل على ذلك أنكم تملكون مفتاحا
رئيسيا ،وبهذا املفتاح تستطيعون أن تفتحوا باب التفسير والحديث
فباللغة العربية إذا اتقنتموها خطابة وكتابة وحوارا أنكم قد ملكتم
مفتاحا رئيسا تفتحون به أبواب العلوم كله قرأت في حياة العثمانيين في
أسباب ضعفهم وتقاعسهم ،منها :عدم اهتمامهم باللغة العربية.
باألمس جاء أساتذة من مدينة أخرى وجلسنا معهم فحدث أن قالوا:
إن املتخرجين في بعض املدارس حتى في جامعتنا ال يحسنون املطالعة
واالستفادة من الكتب ،بعضهم يصرحون بعد أن تخرجوا فيقولون:
نحن نفهم األردية ونفهم الفارسية أما العربية نحن ال نفهم .سيما إذا
كان فيها كلمات جديدة حديثة .قلت عجيب! إن األجانب واألعداء بدؤوا
يتخصصون في اللغة العربية ويتقنونها كتابة ومحادثة بما فيها لغة
الصحف ولغة التراث ،إذ إنهم يريدون أن يسيطروا علينا يريدون أن
يؤامرو علينا ويريدون أن يهدموا ديننا وقيمنا ومثلنا ويتعلمون ال لإلصالح
بل لإلفساد! كم منهم يتقنون العربية كالعرب بل أحسن منهم ،هناك
عالم ولكنه ال يحسن النطق وإلقاء محاضرة ارتجاال باللغة الفصحى،
فهؤالء األجانب بدأوا يفوقون العرب حتى ،ألن لهم نوايا خبيثة .إن
األعداء يخططون لتنظيمنا بل يريدون أن نكون نائمين وال نشعر
باألرباح والخسائر .يريدون أن نكون كسالى في في مجال العبادة والتعلم،
والدراسة ،والتحقيق ،ويريدون أن نكون متطفلين على موائدهم ،ونكون
عياال على كتبهم ،يريدون أن ال نثق بأنفسنا وال بعلمائنا بل نثق بهم أكثر
مما نثق بأنفسنا .يريدون أن نكون جاهلين خاملين ،نجلس في الزوايا،
ننام ونكتفي بالقليل من كل �شيء أو من بعض األشياء هذه حقيقة.
يريدون أن نتخرج سريعا ،ونشتغل بالدنيا التافهة وننظرفقط إلى قريتنا

أو إلى مدينتنا ونرى العالم فيها ،وال نكون عامليين ،ال نتفكر إلصالح األمة
وتخليصها من القيود واألغالل التي عليها من قبل األعداء ،نكتفي ب�شيء
قليل ونكون راضين ب�شيء يسير ،ليس لنا همة وال نشاط وال برمجة
مفيدة وال تخطيط شامل وال عندنا طموح ،يريدون أن نكون نائمين ،وال
نريد أن يفسد أحد نومنا.
ن
باللغة تحيون ،وبالتاريخ تستيقظو  ،وبالدعوة تؤثرون ،وباإليمان
تقودون ،وبمطالعة السيرة النبوية تشتعلون ،وتشعلون وتوقدون
مصابيح العالم ،وبالتجوال والجوالت في العالم اإلسالمي تستيقظ
مشاعركم ،وتتحرك عواطفكم ،ويستيقظ شعوركم  ،وتشعرون
باملسؤولية نحو األمة ال تجاه البلوش فقط وال تجاه األفغاني فقط ،أو
العرب ،أوالترك فقط ،وبمطالعة سيرة السلف الصالحين الفاتحين،
الغزاة ،الدعاة ،تتشجعون ،وتطمحون ،وتتفكرون لبناء األمة بعد أن
هدموه.
فبارك هللا فيكم ،هذه ليست خطوة ناقصة ،فهذه خطوة بعدها
خطوات ،بعدها نجاح وكل طريق يبدأ بالخطوة األولى وكل املسافات
هكذا ،هذه الخطوة لو كانت مقرونة بنية صادقة ،وبطموح ،وبدعوة،
وبدعاء ،وبتضرع ،وبرمجة ،وتخطيط ،ستكون لبنة في بناء قصر شامخ
سيمنح لكم قصر العلوم  ،قصر تحقيق األماني واملجد والنجاح ،وقصر
النصر والفوز والفتح القريب ،إن شاء هللا ،نصر من هللا وفتح قريب.
ال تكتفون بالقليل وال باليسير ،وتكافحون الكسل في حياتكم كونوا
مجاهدين ،واملجاهد من جاهد نفسه ،تحاربون كل �شيء يدل على
الكسل ،والقعود ،والركود  ،والجمود ،فأنتم في جاهد دائم.
فاهتموا باللغة العربية وانظروا إليها بهذا املنظار ،ستجدون نجاحا في
املستقبل وستعانقون النجاح إن شاء هللا" .وأن ليس لإلنسان إال ما
سعى وأنه سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء األوفى وأن إلى ربك املنتهى".
فبشرى لكم ونهنئكم على هذا النجاح وعلى هذا التوفيق وعلى هذا
االختيار والحسن في االختيار ،بارك هللا فيكم .تواصلون هذه البرامج
في املستقبل وتقومون بالنشاط طول االسنوات الدارسية وتنشرون
هذه الرساالت إلى اآلخرين وتوصلونها إليهم ،وتحاولون الثورة في الفكر
والدراسة والعمل والعبادة ،واالتصال الى هللا سبحانه وتعالى ،وتحاولون
أن تحدثوا ثورا في قريتكم وفي طائفتكم التي تنتمون إليها .وتطلبون من
أساتذكم الدالالت والتوجيهات القيمة ،وتكونون على اتصال بهم وال
بد من االتصال واملراسلة بين األستاتذة والطلبة ،فهذه الجهود بذور،
تتحول إلى أغراس  ،وأشجار ،ودوحات ،وظالل وارفاة ،فكما هناك
طريقة لتنمية األشجار وتربية الطيور ،أيضا هناك شروط وطرق لبناء
وتربية اإلنسان .وهؤالء الذين تقرؤون حياتهم هم بنوا ّ
وربوا.
ال تكونوا نائمين ،وال حتى مستيقظين فحسب ،بل موقظين ،وإذا نويتم
اإليقاظ فوارءكم دعواة أساتذتكم وتوجيهاتهم القيمة ،ودعواتهم
املستجابة ،وإلى النصرإن شاء هللا .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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املستشرقون والقرآن واملستغربون والكتاب املقدس
فضيلة الشيخ نظر اهلل قلندرزهي
األستاذباجلامعة

القرآن الکریم هو الحظر األکبر فی وجه اإلستعمار فما دام
املسلمون یحافظون علی القرآن حفظا ،و علما و عمال فإن
ّ
فتحول
مطامحهم تتحطم .ألنه قوة تعمل عملها فی النفوس
الضعف إلی القوة و العجز إلی الحرکة و الیأس إلی األمل .و
صدق هللا العظیم إذ قال« :لو أنزلنا هذا القرآن علی جبل
لرأیته خاشعا متصدعا من خشیة هللا» من أجل ذلک صاح
"غالدستون" رئیس الوزارة البریطانیة  ،و بیده القرآن الکریم
فی مجلس العموم البریطانی فی عهد اململکة فکتوریا و هویقول:
«مادام هذا الکتاب باقیا فی األرض فلن یقرلنا قرارفی بالدهم».
لهذا فقد أخذ املستشرقون علی عاتقهم التشکیک فی هذا
القرآن الکریم و ذلک بترجمته و بإقامة الدراسات فی مجاله.
مفهوم اإلستشراق
التعریف الذی اقترحه ادوارد سعید :هوأن اإلستشراق دراسات
"أکادیمیة" یقوم بها الغربیون – من أهل الکتاب بوجه خاص
– لإلسالم و املسلمین ،من شتی الجوانب :عقیدة ،وشریعة،
وثقافة ،وحضارة ،وتاریخا ،ونظما ،وثروات وأمکانیات ...بهدف
تشویة اإلسالم ،و محاولة تشکیک املسلمین فیه ،و تضلیلهم
عنه ،وفرض التبعیة للغرب علیهم ،و محاولة تبریرهذه التبعیة
بدراسات ونظریات تدعی العلمیة واملوضوعیة ،وتزعم التفوق
العنصری و الثقافی للغرب املسیحی علی الشرق اإلسالمی».
(رؤیة اسالمیة لإلستشراق ،أحمد غراب)7 ،
ق
کان اإلستشراق یطلق فی البدایة علی ما یقع فی شر البحر
األبیض و أروبا ثم أطلق علی جمیع البالد الشرقیة و الشرق
األدنی و األوسط واألق�صی من البالد اإلسالمیة و غیرها.
أما اآلن فقد خرجت الحدود الجغرافیة وبقی الحدود الجغرافیة
الدینیة و تحددت الدراسات الغربیة حول الشرق اإلسالمی .و
قد توسع أیضا من الشرق اإلسالمی إلی املسلمین فی الغرب من
أروبا و أمریکا و شارکهم فی هذه البحوث الکفار الشرقیون من

روسیا والصین و الیابان .إذن لم یبق استشراق بمعنی الکلمة و
ألجل ذلک ترمی بعض الباحثین املسلمین ال ینظرون إلی جنسیة
املستشرق الذی یحقق و یبحث حول اإلسالم .سواء کان من
الشرق أو الغرب (املتخصص فی اإلسالم سواء کان من الکافر
الشرقی أوالغربی).
و ملا رأی اإلستعمار الغربی أن کلمة اإلستشراق ساءت سمعته
و یؤدی معنی الخیانة و املؤامرة ضد اإلسالم ،یحاولون علی
تغییرها بکلمة املتخصص فی الشرق األوسط و املتخصص فی
الدراسات اإلقلیمیة.
مراحل اإلستشراق
لقد مراإلستشراق علی أربعة مراحل:
املرحلة األولی :من فتح أندلس إلی نهایة الحروب الصلیبیة
قال الدکتور مصطفی السباعی « :ال یعرف بالضبط من هو
أول غربی عنی بالدراسات الشرقیة و ال فی أی وقت کان ذلک،
ولکن املؤکد أن بعض الرهبان الغربیین قصدوا األندلس فی
إبان عظمتها و مجدها وتثقفوا فی مدارسها و ترجموا القرآن
و الکتب العربیة إلی لغاتهم و تتلمذوا علی علماء املسلمین فی
مختلف العلوم و بخاصة فی الفلسفة و الطب و الریاضیات .و
من أوائل هؤالء الرهبان ،الراهب الفرن�سی "جربرت" فی معاهد
األندلس و عودته إلی بالده و "بطرس املحترم"( ».اإلستشراق و
املستشرقون ،السباعی 13 ،و)14
املرحلة الثانیة :من انهزام الحروب الصلیبیة إلی منتصف
القرن الثامن عشراملیالدی
قال الدکتور ضیاءالدین عتر« :لم تنقطع أطماع الغرب فی
الشرق بعد الهزیمة الکبری فی الحروب الصلیبیة ،فعکف
علماؤه علی دراسة الشرق ،عقائد و عادات وأخالقا و ثروات
و لغات و تاریخا؛ و دراسة الخصائص الشعوب و أحوالها و
جغرافیة الشرق و مزایاه و املواقع املهمة فیه ( ».وحی هللا ،عتر،
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)25
املرحلة الثالثة :من منتصف القرن الثامن عشر إلی انتهاء
الحرب العاملیة الثانیة
قال الدکتور السباعی « :هوالعصر الذی بدأ فیه الغرب فی
استعمار العالم اإلسالمی و اإلستیالء علی ممتلکاته فإذا بعدد
من علماء الغرب ینبغون فی اإلستشراق و یصدرون لذلک
املجالت فی جمیع املمالک الغربیة ،و یغیرون علی املخطوطات
العربیة واإلسالمیة فیشترونها من أصحابها الجهلة ،أویسرقونها
من املکتبات العامة التی کانت فی نهایة الفو�ضی ،و ینقلونها إلی
بالدهم و مکتباتهم وإذا بأعداد هائلة من نوادر املخطوطات
العربیة تنتقل إلی مکتبات أروبا ،و قد بلغت فی أوائل القرن
التاسع عشر ،مائتین و خمسین ألف مجلد و مازال هذا العدد
یتزاید حتی الیوم ( ».اإلستشراق و املستشرقون ،السباعی14 ،
و )15
املرحلة الرابعة :من انتهاء الحرب العاملیة الثانیة إلی یومنا هذا
قال الدکتور السباعی فی کتابه اإلستشراق واملستشرقون« :وفی
الربع األخیرمن القرن التاسع عشرعقد أول مؤتمرللمستشرقین
فی باریس عام  1873و تتالی عقد املؤتمرات التی تلقی فیها
الدراسات عن الشرق و أدیانه حضاراته و ماتزال تعقد حتی
هذه األیام( ».اإلستشراق و املستشرقون ،السباعی)15 ،
املستشرقون والقرآن
الکتب واملؤلفات حول القرآن الکریم تنقسم علی أربعة أقسام
علی أساس تقسیم عام:
األول :الکتب التفسیریة :ماکتبه املؤمنون بالقرآن الکریم شرحا
و تفسیرا له.
الثانی :الکتب الجدلیة :ما کتبه األعداء من غیراملسلمین وأثاروا
الشبهات حول القرآن علی أسلوب جدلی.
الثالث :کتابات املستشرقین :إنهم یحاولون أن یمیزوا کتبهم عن
األسلوب الجدلی و أن یظهروا التحقیق العلمی و املوضوعی فی
کتبهم.
الرابع :بحوث املستشرقین و دراساتهم األکادیمیة املعاصرة:
إنهم یدعون اإلنصاف و املوضوعیة فی بحوثهم و منها:
دائرة املعارف اإلسالمیة
یقول السید أبوالحسن الندوی « :إن دائرة املعارف اإلسالمیة
التی أ لفها املستشرقون (ولوکان فیها لبعض املسلمین إسهام
ضئیل) و صدرت منها طبعات متعددة فی أوروبة و أمریکا ،تعد
أکبرمصدرللمعلومات والحقائق اإلسالمیة وأثمن ذخیرة لها ،و
تعتبرها بعض الدول املسلمة الیوم (کمصرو باکستان) أساسا
للمعلومات اإلسالمیة و تقوم بترجمتها إلی العربیة و األردویة».
(مقاالت و بحوث حول اإلستشراق واملستشرقون ،أبوالحسن
الندوی 24 ،و )25
دائرة املعارف القرآنیة فی مدینة لیدن من هلند
و من أحدث ما کتبوا من املوسوعات العلمیة املتخصصة
حول القرآن ،دائرة املعارف للقرآن – لیدن – هلند .فی 2919
صفحة وخمس مجلدات من عام  1993إلی  2006الذی قامت
به السیدة مک اولیف ،و هی تقول فی مقدمته« :نرید أن نجمع
دراسات علمیة أکادیمیة دقیقة حول القرآن الکریم للباحثین».
إن املستشرقین قبل ألف سنة شرعوا عملهم الرسمی فی
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البحث عن القرآن باللغة اإلنجلیزیة بدایة من قسیس الکنیسة
املستعمرة بطرس املبحل عام  1143من القرن الثانی عشر
میالدی و القرن السادس للهجرة )  ( pitter vencrableو قاموا
بمعظم جهودهم فی البحث عن القرآن الکریم فی املوضوعات
السبعة التالیة:
 .1فی ترجمة القرآن الکریم :نشر املستشرقون و طبعوا ترجمة
القرآن الکریم إلی عشرلغات أروبیة قبل أن ینشراملسلمون أول
ترجمة فارسیة للقرآن الکریم بثالث مائة سنة.
ترجم القرآن الکریم إلی اللغة اإلنجلیزیة  295مرة و قام الیهود
و النصاری بمعظم هذه التراجم .و قد نشر و طبع ترجمة جرج
سیل أکثرمن  105مرة.
 .2فی طبع القرآن الکریم :قد طبع القساوسة وکنائس النصاری
القرآن قبل أن یطبع املسلمون أول قرآن فی مدینة قازان من
االتحادالسوفیتی سنة  1803م علی وفق مرامهم الصلیبیة.
 .3فی کتابة املعجم :إنه قریب من قرنین أن علماء املسلمین
متطفلون علی مائدة الراهب املسیحی األملانی "فلوکل" بکتابه
"املعجم املفرس أللفاظ القرآن الکریم" کما أن "جول البوم"
الفرن�سی یفید املسلمین منذ القرنین بکتابه "تفاصیل آیات
القرآن الکریم".
 .4فی کتابة املوسوعات و دائرة املعارف :دونوا أکثر من مائة
مقالة فی املوضوعات القرآنیه علی ید العلماء املستشرقین
و جمعوها فی کتاب " دائرة املعارف اإلسالمیة" و طبعوا هذا
الکتاب قریبا من قرن باللغة اإلنجلیزیة و الفرنسیة و األملانیة.
عالوة من ذلک أخذوا الزعامة فی علوم القرآن فی العالم فی
بدایة سنة 2000میالدی بکتابة کتاب دائرة املعارف القرآنیة
فی هلند – لیدن Enclcloprdia of islam )-ة (و استخرج آالف
من املوضوعات الرئیسیة من اآلیات الشریفة .واملرأة "جان
دمن مک اولیف" قامت برئاسة هذه اللجنة التفسیریة.
 .5وفی مبحث التصحیح و التحقیق و طبع الکتب املخطوطة
کتب املراجع اإلسالمیة :نشروا مئات من الکتب و املآخذ و
املرجع الدینی فی علم القراءات و العلوم القرآنیة بمئات من
السنة قبل أن یفعله املسلمون.
.6فی التحقیق العلمی و التألیف و املقاالت القرآنیة :کتبوا
مئات من الکتب و آالف من املقاالت التخصصیة العلمیة و
الحال أن بعضا منها ک " املذاهب التفسیریة للقرآن" لکلدسیهر
الیهودی صارمبنا للفن الجدید فی مجال علوم القرآنی املسمی "
اإلتجاهات التفسیریة للقرآن" .
 .7وفی النهایة فی مجال املعارضة مع تحدی القرآن ،نشروا وبثوا
سورا جدیدة فی املواقع االنترنتیة أسمائها :التجسد ،اإلیمان،
الوصایا ،املؤمنون و کذلک أمثال سور :زکریا ،األرض ،الکبر،
التراب ،والنشر املسجوع و بهذا قاموا بالجدال مع القرآن.
(ملخص کتاب شرق شنا�سی و اسالم شنا�سی غربیان ،محمد
حسن زمانی).
املستغربون و نقد الکتاب املقدس  -العهدین
و قد قیض هللا لقیادة هذه الحرکة الهجومیة – ال الدفاعیة
– خیرة رجال هیؤوا نفوسهم لهذا العمل الخطیرالدقیق الذی
تشاغل املسلمون عنه (العلماء و املؤلفون) قرونا لعدم توفر
الدواعی و ما یضطرإلی ذلک ،فی مقدمتهم و علی رأسهم العالمة
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املجاهد الشیخ رحمة هللا الکیرانوی (1308 -1233هـ ) و قد
تهیأت عنده جمیع املؤهالت العلمیة والجدلیة والوهبیة إلنجاز
هذا العمل.
و قد ألف الشیخ رحمه هللا کتابه " إظهار الحق" علی اقتراح
الخلیفة العثمانی السلطان عبدالعزیز و الصدر األعظم خیر
الدین باشا و کان الشیخ قد هاجر إلی مکة املکرمة غقب ثورة
 1857م و زار القسطنطینیة سنة  1864م علی طلب من
خلیفة املسلمین فألفه فی اآلستانة سنة  1280هـ وقد آثرفی هذا
الکتاب خطة الهجوم کما فعل شیخ اإلسالم ابن تیمیة فی کتابه
«الجواب الصحیح ملن بدل دین املسیح» واعتمد فی الکتاب علی
التناقضات الواضحة و البدیهیات الجلیة من األخطاء التی ال
تقبل التأویل ،واستخرج منها نتائج کنتائج ریاضیة ال یختلف فیها
اثنان ،ووضع عقیدة التثلیث فی النصرانیة علی محک العقل ،و
نقدها نقدا علمیا وأضاف إلی ذلک الحدیث عن القرآن الکریم
إثبات أنه کالم هللا و السیرة النبویة و ذکراملعجزات و البشارات
التی وردت فی شأن النبی صلی هللا علیه و سلم و نقل الکتاب
إلی عدة لغات أوربیة ،و قد کتبت کبری صحف انجلترا تعلیقا
علی هذا الکتاب« ،لو دام الناس یقرؤون هذا الکتاب لوقف
تقدم املسیحیة قی العالم( ».مقاالت و بحوث حول االستشراق
و املستشرقون ،الندوی ،انظر)41-39 :
و ممن قام بهذه املهمة و کتب و اجتهد فی هذا املوضوع بإمکاننا
أن نشیر إلی الدکتور حمیدهللا الحیدر آبادی الذی صیت عمله
الشرق والغرب ،والدکتور مصطفی األعظمی وکذلک الدکتور
محمد أسد وهو من املهتدین الذین قام بهذه املهمة.
خاتمة
إن العالم اإلسالمی فی حاجة إلی منظمات علمیة تهدف إلی إنتاج
األدب اإلسالمی القوی الجدید الذی یعید الشباب املثقف إلی
اإلسالم بمعناه الواسع من جدید ،ویحررهم من رق الفلسفات
الغربیة التی آمن بها کثیر منهم بوعی و دراسة و أکثرهم بتقلید
وتسلیم ،و یقیم فی عقولهم أسس اإلسالم من جدید و یغذی
عقولهم و قلوبهم إنه فی حاجة إلی رجال فی کل ناحیة من نواحی
عالم اإلسالم عاکفین علی هذا الجهاد.
املآخذ:
 .1مقاالت وبحوث حول اإلستشراق واملستشرقین ،السید علی
الحسنی الندوی ،ط1423 ،1هـ ،بیروت :دارابن کثیر.
 .2اإلستشراق و املستشرقون مالهم وماعلیهم ،مصطفی
السباعی ،ط 1405 ،3هـ ،بیروت :املکتب اإلسالمی.
 .3رویة إسالمیة لإلستشراق ،أحمد غراب ،ط ،2لندن:
املنتدی اإلسالمی.
 .4وحی هللا و حقائقه و خصائصه فی الکتاب و السنة نقض
مزاعم املستشرقین ،حسن ضیاءالدین عتر ،ط1419 ،1هـ ،
دمشق :داراملکتبی.
 .5شرق شنا�سی و اسالم شنا�سی غربیان ،محمد حسن زمانی،
ط  1385 ،1شم�سی ،قم :بوستان الکتاب.

هامش األخبار
مخطط هندو�سي لطمس الهوية اإلسالمية في الهند
كشفت صحيفة هندية عن مخطط هندو�سي لطمس الهوية اإلسالمية في
الهند بتغييرأسماء املدن.
وقالت صحيفة “هندوستان تايمز” في تقرير لها :إن مدينة أحمد أباد قد
تصبح قريبا “كارنافاتي” وحيدرأباد قد تصبح “بهاجياناجار” فضال عند تغيير
أسماء مدن أخرى إذا سار مخطط منظمة “راشتريا سواياماسيفاك سانغ”
الهندوسية في مساره.
وأشارت الصحيفة إلى أن املنظمة الهندوسية التي نجحت الشهر املا�ضي في
تغيير اسم إحدى املدن تريد تغيير املزيد لتسليط الضوء بحسب زعمها على
الثقافة الهندية وتطهيرالبالد مما وصفته بالنفوذ األجنبي.
زابل اإليرانية ..األسوأ هواء بالعالم
قالت منظمة الصحة العاملية أمس الخميس إنه ُسجل أسوأ معدل تلوث
هواء عامليا في مدينة زابل اإليرانية التي تعاني عواصف ترابية على مدى شهور
في الصيف.
وتشير املنظمة إلى أن أكثر من سبعة ماليين حالة وفاة مبكرة تحدث سنويا
نتيجة تلوث الهواء ،وبينها ثالثة ماليين حالة نتيجة نوعية الهواء في األماكن
املفتوحة.
ويمكن أن تسبب الذرات العالقة في الهواء سرطان الرئة والجلطات وأمراض
القلب على املدى البعيد ،كما تؤدي ألعراض مثل األزمات القلبية التي تسبب
الوفاة بسرعة أكبر.
وجاءت مدينتا جواليور وهللا أباد في الهند باملركزين الثاني والثالث .وأضافت
املنظمة أن الهند بها أربع من عشر مدن تعاني أسوأ معدالت تلوث بالعالم،
كما حلت العاصمة الهندية نيودلهي باملركزالـ.11
وجاء هذا التصنيف وفقا لدراسة مسحية تقيس كثافة الذرات العالقة
األقل من  2.5ميكروغرام املوجودة في كل مترمكعب من الهواء.
وقالت مديرة دائرة الصحة العامة والبيئة بمنظمة الصحة ماريا نيرا إنه
«على األرجح بعض من أكثراملدن تلوثا بالعالم لم تدرج في قائمتنا ألن الوضع
فيها سيئ لدرجة أنها تفتقر لنظام جيد ملراقبة نوعية الهواء ،لذا فمن غير
املنصف املقارنة أو التقييم».
سقوط طائرة ثانية للتحالف العربي في عدن
قالت :مصادرمحلية :إن طائرة إماراتية تابعة للتحالف العربي سقطت اليوم
في ساحل الكيبل بمدينة البريقة ولم يعرف بعد مسير طاقمها .وبحسب
شهود عيان فقط شوهدت املروحية وهي تهوي خالل تحليقها في سماء
املنطقة سوب البحر وفقا ملوقع هنا عدن ويأتي هذا الحادث بعد  24ساعة
من سقوط طائرة عسكرية تابعة للقوات اإلماراتية ومقتل طاقمها يوم
أمس في عدن وكانت قوات التحالف العربي أكدت نبأ سقوط طائرة األمس.
وبعث رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر برقيات تعازي للذوي طاقم الطائرة
اإلماراتية التي سقطت باألمس.
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اإلمام الرباني ومنهجه يف صناعة الرجال
(محاضرة ألقاها سماحة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي في جامعة السلطان محمد الفاتح
بإستنبول التركية حول «اإلمام املجدد أحمد السرهندي وصناعة الرجال)

الحمد هلل وسالم على عباده الذين اصطفى
نشكر القائمين بهذا الحفل املبارك واملهدين له واملقبلين عليه
والحاضرين فيه
إخوتي األعزاء والحضور الكرام!
من الحقائق التي ال نقاش فيها إن الحياة متحركة ومتطورة تنتقل من
طور إلى طور ،ومن لون إلى لون ،ال تعرف الوقوف والركود ،فال يسايرها
في رحلتها الطويلة املتواصلة إال دين حافل بالحركة والنشاط ال يتخلف
عن ركب الحياة وال يعجزعن مسايرته بل وقيادته وذلك شأن اإلسالم.
إنه دين حي ورسالة خالدة ،إنه تقدير العزيز العليم وصنع هللا الذي
أتقن كل �شيء وقد ظهر في شكله النهايي وطوره الكامل كما أعلن ذلك
يوم عرفة :اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيثت لكم
اإلسالم دينا.
مما اليخفى على من له إملام بالتاريخ أن األمة اإلسالمية مرت في رحلتها
الطويلة بمراحل عصيبة وواجهت مشكالت وعقبات لم تواجهها أمة في
التاريخ ولكنها خرجت ناجحة سليمة من بوتقة املشكالت والعقبات.
كيف استطاعت األمة أن تتغلب على هذه املشكالت؟
لسائل أن يقول :كيف استطاعت األمة أن تقاوم هذه األمواج العنيفة
من الفتن التي كانت تكفى للقضاء على ديانة قوية قديمة كما نشاهد في
تاريخ األديان؟
الحقيقة أنها استطاعت ذلك بقوتين:
القوة األولى :هي الحيوية الكامنة في وجود اإلسالم نفسه وصالحيته
للحياة واإلحياء في كل بيئة ،فقد خص هللا سيدنا محمد صلى هللا عليه
وسلم برسالة وتعاليم كاملة صالحة لكل عصرو مصرقادرة على مواجهة
ما يتجدد من الشئون وأطوارالحياة.
القوة الثانية :هي أن هللا قد تكفل بأن يمنح هذه األمة التي ق�ضى ببقائها
وخلودها رجاال أحياء أقوياء في كل عصر يعيدون إلى هذه األمة الشباب
والنشاط والحيوية ويجددون لها أمردينها.
وما أروع ما قاله السيد أبو الحسن الندوي حيث يقول :إن هذا الدين
نفسه من أقوى العوامل في وجود هؤالء األشخاص في كل عصر ومصر
ألنه يثيرفي أتباعه ودارسيه كوامن القوة ويبعث فيهم الثورة والتمرد على
األوضاع الفاسدة واملجتمع الزائغ واألخالق املنحلة والسياسة املستبدة،
والحكم الجائر والترف املسرف ،ويفرض عليهم إنكار املنكر وكلمة حق
عند سلطان جائر ويحرم عليهم االستنامة إلى األوضاع الفاسدة والرضا

بالحياة الدنيا وبيع الضمائر.
ومن ثم نشاهد في تاريخ األمة أئمة جددوا الدين ورفعوا رأية اإلسالم
وأناروا السبيل وأنقذوا الذين كانوا على شفا حفرة من الضالل والدمار
والنار.
ومن هؤالء األفذاذ الذين تاللؤوا في التاريخ ،هو الذي تنتهي سلسلة
نسبه بإحدى وعشرين واسطة إلى سيدنا أمير املؤمنين عمر الفاروق
ر�ضي هللا عنه املولود في ليلة الجمعة الرابع عشرمن شوال عام 971هـج
املوافق  1563واملتوفى في التاسع من ربيع األول عام  1079ألف وستع
وسبعين من الهجرة.
ولسنا نريد في هذا املجال الحديث عن أحواله مآثره الخالدة حيث ال
يتسع املجال لذلك أوال؛ وثانيا تحتوي هذه املحاضرة عل موضوع صناعة
الرجال لتغيير األحوال في حياة الشيخ رحمه هللا ولكن ال بد من إشارة
خاطفة إلى نبذة من الفتن وعناوين األوضاع الفاسدة املؤملة في العصر
الذي عاشه اإلمام الرباني رحمه هللا.
وكانت أم الفتن ظهور الدين اإللهي األكبري الذي تواله امللك أكبر وعزم
على تطبيقه في األلف الثاني معتقدا أنه قد م�ضى على طلوع اإلسالم
ألف سنة ويبدأ األلف الثاني وأن الدنيا بطلوع األلف الثاني تستأنف
عهدا جديدا فال بد من دين جديد وقانون جديد وشارع جديد وحاكم
جديد وكل �شيء جديد.
وكان الدين يريج نشره يحتوي على الشرك الصريح املتمثل في عبادة
الشمس والكواكب بدل التوحيد وعلى عقيدة التناسخ مكان البعث
والنشور وكانت الكلمة التي يدخل بها اإلنسان في هذا الدين :ال إله إال هللا
هللا أكبرخليفة هللا ويؤخذ ممن اعتنق هذا الدين الجديد عهد يقول فيه:
إني أفارق دين اإلسالم التقليدي الذي تلقيته من آبائي وأرفضه وأدخل
في الدين األكبري.
وكان من شعائر هذا الدين الجديد -1 :عبادة النار  -2عبادة الشمس
وتظيم ماء نهر كنكاء النهر املشهور في الهند  -3إباحة التصاوير والتماثيل
 -4سجدة التحية والتعظيم للملك  -5اتخاذ األعياد واملهرجانات التي
ال تقرها الشريعة اإلسالمية  -6منع الزكاة  -7منع أكل اللحوم  -8شرب
الخمور  -9ترويج الطقوس والتقاليد الهندية  - 10إنكار املعجزات -11
تغيير القوانين الزواج  -12إهانة مكانة النبوة  -13االستهزاء بأركان
اإلسالم وفرائضه.
اإلخوة األكارم!
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في هذه األوضاع الحالكة املؤملة قيض هللا تعالى اإلمام الرباني فبدأ مهمته
اإلصالحية العظيمة التي ال ينساها تاريخ األلف الثاني.
ولكن اإلمام الرباني بعد دراسته لعمله اإلصالحي عرف أن هذه األوضاع
السائدة ال يغيرها إال رجال صالحون زكت أنفسهم وصلح باطنهم وحسنت
أخالقهم وقويت هممهم وصحت نيتهم وتوطدت صلتهم بربهم ،وال تقوم
ثورة إيجابية إال بالرجال األقوياء.
ولنعم ما قال اإلمام الندوي :إنه ال تقوم ثورة حقيقة على أساس الخطابة
الساحرة وغزارة العلم وسعة الثقاقة إذا لم تكن وراءها النفس الزكية
الخاشعة والقلب العامر الفائض باإلخالص واليقين والتوجع لحال
املسلمين والتألم مما أصاب الدين وهي صفات ال تنشأ غالبا إال مع كثرة
الذكروالعبادة ومجالسة الصالحين وترسم خطي املتقين.
فعزم اإلمام أن يربي أصحابه ومريديه على هذه الصفات الطيبة ويحليهم
بها فالذين تخرجوا من مدرسته كانت صلتهم قوية باهلل وحتى بلغوا درجة
اإلحسان وأعلى مراتب اإليمان فاستقاموا على إتباع الشريعة والسنة
النبوية وعزفوا عن الشهوات وزهدوا في الدنيا وأقبلوا على اآلخرة
فأصبحوا كما قيل عن الربانيين أنهم إذا رأؤوا ذكر هللا وإذا ذكروا ذكر
هللا ولم تكن حالهم إذا ذكروا ذكرت الدنيا وزينتها وزخارفها كما هو شأن
الكثيرممن يدعون إصالح املجتمع ولم تزك نفوسهم ولم تصلح قلوبهم.
من هذا املنطلق اهتم اإلمام الرباني بصناعة الرجال وتربيتهم وقد تجلت
كرامته في هذا املجال ولنعم ما قال الشاعر األردي :كورس تو لفظ
سكهاتى هين /آدمى آدمى بناتى هىن
ّ
أي الدورات واملناهج الدراسية تعلم الكلمات  /ولكن الرجال ال يصنعهم
إال الرجال.
ولكن من الجديربالذكرأنه لم يكتف في صناعة الرجال بمن كان يراجعه
ويبايعه ويتوب على يديه بل اتسع نطاق نشاطه فيمن كان يتوسم فيه
خيرا فكان يتواصل مع كل من كان مرجوا عنده ويرجوا أنه بإمكانه أن
يلعب دورا في اإلصالح والتغييرفي املجتمع فيذهب إليه أو يطلبه أو يرسل
إليه أو يراسله ويسأل عن أحواله.
أهم الخطوات في صناعة الرجال:
الخطوة األولى:
البيعة
أخذ البيعة من الطالبين وتربيتم وإرشادهم وحثهم على حصول العلم
وكثرة الذكرواتباع السنة النبوية في جميع شئون حياتهم ومعرفة مصايد
الشيطان ومكايد النفس األمارة حتى يبلغوا درجة اإلحسان ويستقيموا
على الشريعة الغراء.
الخطوة الثانية:
إرسال الرجال إلى البالد بعد التربية واإلصالح وإعطاءهم املسئولية بهذا
الشأن
اهتم اإلمام الرباني بإرسال من تلقى التربية واستكمل إصالح الباطن
إلى مختلف أرجاء البالد للتربية والدعوة واإلصالح فبعث سبعين
شخصا بقيادة الشيخ محمد قاسم إلى تركستان وأربعين شخصا تحت
إمارة الشيخ فرخ حسين إلى بالد الحجاز واليمن والروم والشام وعشرة
أشخاص من كبار الصالحين وأرقى السالكين بقيادة محمد صادق
الكابلي إلى كاشغر وثالثين خليفة برئاسة الشيخ أحمد البركي إلى توران

وبدخشان وخراسان وقد لقى هؤالء الخلفاء في املناطق التي وكلت إليهم
نجاحا كبيرا واهتدى على أيديهم خلق كثير.
ونصب في مختلف أنحاء الهند كذلك تالمذته وخلفاءه فبعث الشيخ مير
محمد نعمان بعد استخالفه وإجازته إلى دكن.
يقول اإلمام السيد أبوالحسن الندوي:
ضرب كثير من كبار العلماء واملشايخ املحترمين املبجلين في مناطقهم
وأوطانهم أكباد اإلبل وتحملوا وعورة الطريق وعوائق السفر في الوصول
إلى سرهند حيث بايعوا اإلمام واستفادوا من تربيته وصحبته.
ونخص بالذكرمنهم:
الشيخ طاهر البدخ�شي والشيخ عبد الحق شادماني والشيخ يار محمد
والشيخ يوسف بن طالقان وقد شرف اإلمام معظم هؤالء العلماء
بالخالفة واإلجازة وأمرهم بالعودة إلى مناطقهم واالشتغال بالدعودة
واإلرشاد.
ويقول الشيخ عبد الحي الحسني في كتابه اإلعالم بمن في تاريخ الهند
من األعالم:
ولقد بلغه هللا سبحانه من الوالية منزلة ال يرام فوقها وهدى به بعهده
ثم بأصحابه من بعده خلقا ال يحصيهم إال من أح�صى رمل عالج عددا.
فال ترى ناحية من نواحي املسلمين في بالد الهند وخراسان ومارواء النهر
من بالد الحازوالشام وقسطنطنية وما والها إال وقد نمى فيها طريقته إلى
أق�صى املغرب مثل فاس وغيرها ،يعرف ذلك بمراجعة كتاب املنح البادية
ملحمد بن عبد الرحمن الفا�سي وغير ذلك ،وفي هذا حجة واضحة على
جليل شأنه عند هللا ورفيع مكانته في أولياء هللا حيث أشاع طريقته في
مشارق أرضه ومغاربه ،وعم هذه األمة برغائب فيوضه وغرائبها.
ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء وهللا ذو الفضل العظيم.
الخطوة الثالثة:
املراسالت
كان معظم رسائل اإلمام السرهندي موجهة إلى أركان الدولة وكبار
العلماء والوزراء وقد تركت هذه الرسائل ببالغتها ونصاعة أسلوبها
وحرقة ضمير صاحبها أثرا كبيرا في أركان الدولة وهي ال تزال تحمل تلك
الروعة والجمال ،فيها الجدة والتأثير ،يقول عنها اإلمام السيد أبو
الحسن الندوي :والواقع أن هذه الرسائل هي رسول اإلمام السرهندي
وسفيره في الدعوة والتبليغ وترجمانه الصحيح لقلبه املكلوم الجريح وهي
قطرات دموعه وفلذات كبده وقد كانت لهما مساهمة أساسية فعالة
في إحداث ذلك االنقالب العظيم الذي ظهر في الدولة املغولية في القرن
العاشربالهند (رجال الفكر)304 :
ويقول  :وقد لعب من وجهت إليهم هذه الرسائل دورهم ال سيما األمير
السيد فريد الذي قام بمهمة موفقة أساسية في تغييرتيارالدولة وتحويل
إتجاهها إلى اإلسالم من جديد.
وجدير بالذكر أن غالب رسائله موجهة إلى األمير السيد فريد الذي كان
يحظى بمكانة مرموقة في أركان الدولة في عهد السلطان أكبر ،في رسالة
موجهة إليه يقول :أنتم تعرفون جيدا ما منى به اإلسالم في القرن املا�ضي
( في عهد امللك أكبر) من رزيئة ونكبة ولم يكن اإلسالم ذليال مهانا مثل
ما كان في هذا القرن ،فقد كان في الزمن الذي م�ضى قبله يتمسك
الكافر بكفره واملسلم بإسالمه ،ولكن ظهر أهل الكفر في القرن املا�ضي
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وغلبوا أهل اإلسالم وبدأوا ينفذون أحكام
الكفر بصورة سافرة في دار اإلسالم وكان
املسلمون ال يقدرون على إظهار أحكام دينهم
ومن تجاسر على إظهار دينه لقي العقاب
وحكم عليه باإلعدام.
واوياله وامصيبتاه! واحزناه واحسرتاه! أتباع محمد
صلى هللا عليه وسلم الذي هو حبيب رب العلمين أذلة
ضعفاء مهانون والجاحدون نبوته أعزاء أقوياء مكرمون،
كان املسلمون بقلوبهم الجريحة املكلومة يندبون اإلسالم
ويرثونه وينوحون عليه وكان املكابرون الجاحدون يسخرون
ويستهزئون وينكثون جروح املسلمين الدامية غابت شمس
الهداية في ظالم الضالل واختفى نور الحق في حجب الباطل.
ويقول في رسالة أخرى إلى السيد الفريد:
إن املسلمين الغرباء الذين هم في هذه الورطة الهائلة إنما يتوقعون
خالصهم منها بسفينة أهل البيت فركزوا همتكم القعساء على هذا
الهدف العظيم لتنالوا هذه السعادة العظمى وقد وهبكم هللا كل أنواع
الحشمة والجاه والسلطان ،فلو جمعتهم بين شرفكم في النسب وبين
ّ
هذه السعادة الجليلة لبذت سعادتكم جميع السعادات.
الخطوة الرابعة:
التحذير من علماء السوء والحركات الهدامة فيأخذ بمبدأ العالج
والحمية
يقول في رسالته إلى أحد القضاة :ومعلوم لجنابكم السامي أن كل الفساد
الذي ظهرفي الهند في العهد السابق كان بسبب علماء السوء.
فاملناسب مراعاة التتبع الكامل الختيار العلماء املتدينين ،فإن علماء
السوء لصوص الدين ومطلبهم حب الجاه والرئاسة واملنزلة عند الخلق.
( مكتوب)194 :
ويقول في رسالة إلى سيد الفريد:
كل رزيئة رزئ بها اإلسالم في القرن املا�ضي كان شؤم علماء السوء أضلوا
السلطان وأغووه وعندما تفرقت امللة اإلسالمية إثنتين وسبعين فرقة
واتخذت طريق الزيغ والضالل كان علماء السوء رؤوس هذه الفتن وقادة
هذا االنحراف ،وقليل من ضل من العلماء وانحرف ولم يؤثرضالله على
الناس ،وإن معظم جهلة هذا العصر املتزعمين للتصوف يمثلون دور
علماء السوء ففسادهم كذلك فساد متعد معد.
ويقول في رسالة أخرى إلى األمير السيد فريد واألمير صدر جهان بعد أن
تولى العرش جهانكير وأراد إصالح الحكومة ،وأراد أن يكون لجنة من
العلماء لالستشارة في األمور الدينية :أناشدكم هللا أال تقدموا على هذا
الخطأ واختاروا عاملا واحدا ربانيا مخلصا بدل أن تختاروا عددا من
علماء الظاهر.
ويقول أيضا :رجل زاهد في الدنيا متعمق في الدين راسخ في العلم أفضل
من أن يختار عدد من العلماء وهم يتصارعون ويتناظرون ويظهرون
براعتهم وحذقهم.
فجملة القول أن اإلمام الرباني استطاع بصناعة الرجال واستخدامهم
في عملية اإلصالح والتغير أن يحارب االنحراف وأنواع الشرك باهلل ونشر
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التوحيد
ا لخا لص
والسنة النبوية في
ربوع الهند وخارجها ولعب دورا حاسما
في قلب األوضاع الفاسدة بحكمة وتدرج
وصبر وصمود حتى أثمرت جهوده وظهر ثمارها
في صورة السلطان محى الدين العاملكير في عرش
الحكم في شبه القارة الهندية الذي صار نموذجا حيا
للخلفاء الراشدين كما عبراألستاذ األديب علي الطنطاوي
الذي سماه خامس الخلفاء الراشدين وأنا أقول سادس
الخلفاء الراشدين ألن التاريخ اإلسالمي يأبى إال أن يسمى عمر
بن عبد العزيز؛ وذلك دون إراقة دم أو إحداث فتنة وذلك تقدير العزيز
العليم.
سادتي األفاضل
إن األوضاع الراهنة املتأزمة تفرض علينا أن نشمرعن ساق الجد ونتدبر
في كتاب هللا والسيرة النبوية وحياة املجددين ورجال الفكر والدعوة
ونبحث عن أفضل منهج يعصمنا ويعصم األمة من التطرف والعنف
في جانب ومن امليوعة والفو�ضى في جانب آخر ونختار أحسن وأفضل
طريق لإلصالح والتغيير والشك أن منهج اإلمام الرباني منهج مثالي مفيد
مؤثر هادئ جدير بالتطبيق واالقتباس واالستفادة للخروج من األزمات
الفكرية واالجتماعية التي تهدد كيان األمة اإلسالمية وتقلق املعنيين بأمر
اإلصالح.
لقد كان في قصصهم عبرة ألولى األلباب.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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جامعة السلطان حممد الفاتح الوقفية بإستانبول
إلى جانب تكوين الطالب في اللغة العربية ،تمنح الكلية تكوينا في اللغة اإلنجليزية.
كليةالعلوماإلسالمية
أسست جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية من قبل املديرية العامة لألوقاف ولتحقيق هذه الهدف تقوم الكلية بابتعاث الطالب املتوفقين خالل العطلة
التابعة لرئاسة الوزراء في العام الدرا�سي 2010م 2011 -م  ،وذلك من خالل الصيفية إلى البلدان الناطقة باللغة العربية واإلنجليزية ،وتجدراإلشارة إلى أن
تخصيص نسبة من أموال األوقاف القديمة وهي :وقف السلطان محمد الفاتح ،الكلية ترحب بالطالب األجانب الذين يستوفون شروط متطلبات الدراسة فيها.
ووقف سنان آغا بن عبد الرحمن (املعماري املشهور) ،ووقف الوالدة نور بانو وملزيد من املعلومات يرجى االتصال بمكتب العالقات الخارجية ( انظرالعنوان في
سلطان ،ووقف خديجة سلطان ،ووقف الحاج عبد العزيز أغا بن عبد هللا .األسفل).
يشرف على الجامعة مجلس األمناء باسم املديرية العامة لألوقاف ،تحت رئاسة Faith / Istanbul 53 :zeyrek Mah . Buyukkaraman Cad. No
السيد إسماعيل كرجك ،في حين يرأس الجامعة األستاذ الدكتور مو�سى دومانiro.fsm.edu.tr I iro@fsm.edu.tr /1031 :Dahili 00 09021252181 .
ّ
وقد وقعت جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية العديد من اتفاقيات التعاون فرصالعملللمتخرجين
مع الكثيرمن جامعات في بلدان مختلفة ،وهي تسعى لتوسيع عالقاتها مع جامعات يمكن لخريجي كلية العلوم اإلسالمية بجامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية
أخرى .وتضم الجامعة اآلن ست كليات وخمسة معاهد ومدارس مهنية .والكليات العمل في مختلف مؤسسات التربية والتعليم التركية ولدى رئاسة الشؤون
هي:كليةاآلداب،وكليةالعمارةوالتصميم،وكليةالهندسة،وكليةالفنونالجملية ،الدينية ،وكذا الشركات التجارية التي تحتاج إلى موظفين متقنين للغة العربية أو
اإلنجليزية ،وفي العديد من املجاالت األخرى ويمكن للخريجين أن يشغلوا مناصب
وكليةالعلوماإلسالمية،وكليةالحقوق.
الوعظ واإلرشاد تركيا أوفي بلدان البلقان أوالبلدان األخرى التي توجد بها الجالية
كليةالعلوماإلسالميةالرؤيةالعامة
تهدف الكلية من خالل فريقها التعليمي واإلداري ألن تكون مؤسسة رائدة ترتكز التركية ،فضالعن اإلسهام في سد حاجات بلدنا من التعليم الديني الرسمي وغير
على القيم األصلية للدين اإلسالمي من جهة واألسس األكاديمية العاملية من الرسمي .وأيضا فإن املهارات اللغوية املمتازة لطالب الكلية تؤهلهم إليجاد فرص
جهة أخرى ،من أجل إنتاج معرفي يتوافق مع القيم الدينية واحتياجات املجتمع عمل أخرى عند التخرج.
املعاصر .كما تسعى الكلية أيضا لتأهيل طالبها نفسيا وروحيا ومعرفيا من أجل األقسام
تحقيق السم العام ورفاهية املجتمع ،هذا مع الحفاظ على هويتهم التاريخية قسمالعلوماإلسالميةاألساسية
والثقافية واالرتقاء بها إلى املستوى املحلي والعالمي .باإلضافة إلى ذلك ترنوا الكلية هذا القسم يشمل العلوم اإلسالمية األساسية ،معتمدا على املواضيع األساسية
إلى تربية جيل مثقف ومنسجم ،واثق من نفسه ومؤهل علمي ،قادرعلى تحصيل التالية :العقيدة ،والعبادات ،والحقوق ،واألخالق .يندرج تحت هذا القسم
العلومواملعارفالشرعيةمنمصادرهااألصلية،بطرقموضوعيةوعلميةّ ،
محب الفروع التالية :التفسيروالحديث واألصول وعلم الكالم وتاريخ املذاهب اإلسالمية
لدينهووطنهولإلنسانيةجمعاء،متحليابالقيماألخالقيةوالثقافيةواالجتماعية والتصوفوعلوماللغةالعربية.
قسمالفلسفةوالدراساتالدينية
ولديهالقدرةعلىاستيعاباملثلالعلياللبشرية.
وهذاالقسميشملمفاهيماألديانواالعتقاد،والفلسفةالدينية،وعلماالجتماع،
التعليمفيالكليةملحةموجزةعنالكلية
تم افتتاح كلية العلوم اإلسالمية في عام  2011م  2012 -م وبدأت الدراسة فيها وعلم النفس .وبعبارة أخرى يشمل العالقة األساسية بين الدين واإلنسان ومكانة
مع تسعين طالبا تركيا وعشرين طالبا وافدا .وفي العام الدرا�سي  2013م  2014 -الدين على مستوى الفرد واملجتمع ووظيفة في الحياة ،والعالقة بين الدين والعقل
تم زيادة املقاعد الدراسية للطالب األتراك إلى مئة مقعد درا�سي ،وقد تم تعبئتها معالنهجالعلميللعلومالدينية.
بالكامل .وبلغ عدد طالب الكلية في عام 2014م2015 -م أربعمئة وستة وسبعين قسمالتاريخوالفنوناإلسالمية
طالبا وطالبة ،وتستغرق الفترة التأهيلية في الكلية أربع سنوات ،وذلك بعد أن هذا القسم يشمل تاريخ اإلسالم من بدايته إلى يومنا هذا ،والتاريخ اإلسالمي
يخضعالطالبلسنةتحضيريةفياللغةالعربية،فيحالماإذالمينجحفيامتحان بشكل عام ،والجانب السيا�سي في التاريخ التركي ،إلى جانب الحضارات اإلسالمية،
واالجتماعية ،والثقافية ،واملؤسساتية ،وما ظهر في تلك العصور من مظاهير
الكفاءة الذي يحدد قدرته فيها.
وبالنسبة للطالب املتوفقين بإمكانهم الحصول على شهادة ثانية من الكليات ثمرات الفنون واآلداب واملوسقى بشكل أكادمي علمي .وهذه الدراسات تندرج
األخرى في الجامعة إضافة إلى اختصاصهم إذا أرادوا ذلك بعد استكمالهم تحت الفروع التالية :تاريخ اإلسالم ،واألدب اإلسالمي التركي ،والفنون الجميلة
اإلسالمية.
الشروطاملطلوبةبهذاالخصوص.
برنامجالدراساتالعليا(املاجيستروالدكتوراه)
السنةالتحضيريةفياللغةالعربية
يقدرالحجمالساعيللسنةالتحضيريةب ـ 30ساعةأسبوعيا،يعتمدفيهاعلىنظام في عام  2011م  2012 -م افتتح برنامج الدراسات العليا ( املاجيستروالدكتوراه)
املستويات اللغوية ،ويشمل التكوين تطويرمهارات القراءة والكتابة ،واملحادثة ،باللغة التركية والتابعة ملعهد العلوم االجتماعية في جامعتنا .وقد بلغ عدد طالب
واالستماع ،باإلضافة إلى دراسة النحو والصرف والقرآن الكريم .وبعد انتهاء الدراسات العليا للسنة الدراسية  2015 - 2014أربعة وستين طالبا وطالبة في
الطالب من املرحلة التحضيرية في اللغة العربية ،يصبح مؤهالملتابعة دروسه في قسم املاجيستروسبعة عشرطالبا وطالبة في قسم الدكتواره ،من داخل تركيا
وخارجها.
الكلية.
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ّ
ّ
ملَـ َ
احملدث الـدكتور
العـالمة
ـحات مـن حياة
حممد عبد احلليم النعماني (اجلزء الثاني)
عبدالـرمحن حممد مجـال

ّ
وهو يتصف بصفات ّ
خلقية عالية ال تجدها إال في األفذاذ من
ًّ
ً ً
الرجال الذين أسهموا إسهاما كبيرا في نشرالتراث النبوي عمليا.
ويمكن أن نجمل ما رأينا فيه من األوصاف الحميدة النبيلة في
الكلمات التالية:
ّ
1ـ تواضعه الجم ودماثة خلقه:
ّ
ّ
فضيلة العالمة دمث الخلقِ ،لين العريكة ،عذب املشرب،
يسمع من ّ
أحد .وإن السذاجة ،والزهد،
كل أحد واليعرض عن ٍ
ّ ّ
ّ
ّ
واالستغناء ،والتوكل على الله من جبلته التي جبله الله تعالى
ّ
ّ
العالمة ّ
النانوتوي
عليها؛ فهو بصفاته هذه يكاد أن يذكرنا بعهد
وشيخ الهند وشيخ اإلسالم املدني وكبار علماء ديوبند ـ رحمهم
ّ
الله تعالى ـ .
ً
وقد رأيته أنه جاءني غير ّ
مرة أثناء مطالعتي وأعطاني كتابا أو
ً
طلب مني شيئا ،فلم يكن يطلبني إليه شأن معاملة األساتذة

ُ
ْ ّ
أجل إنه غاية
مع تالميذهم ،وهكذا معاملته مع تالميذه األخر،
التواضع.
2ـ اإلخالص في العمل:
ّ
وأما اإلخالص فهو صفة الزمة له ،وأكبرشاهد على إخالصه في
ّ
أعماله؛ ذيوع تالميذه الذين ّ
طبقوا بشهرتهم األرض ،وحملوا
ّ
راية السنة النبوية ،وقد قيل :ما كان لله بقي.
ّ
ً
الله تعالى وشكره ،فإذا ّ
هم بعمل
وال يزال لسانه رطبا بذكر
ّ
سيتمه ،وإذا ّ
ّ
تم من عمل يقول :إنه من
يقولّ :إن الله تعالى
ّ
ّ
نستحق ذلك.
جانب الله تعالى ،لسنا
َ
3ـ ّ
همته القعساء ودأبه في املطالعة:
ّ
ويتصف العالمة بصفات منها :الهمة ،والطموح ،والعزم األكيد،
وكثرة املطالعة؛ وقد ّ
عمر أوقاته في الكتابة واإلفادة ومراجعة
ً
الكتب ،وقد رأيته وهو يعاني رمدا في البصرّ ،
ونيف على
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الثمانين مع هذا إنه حريص كل الحرص على مطالعة كبار الكتب ،وال
تزال الكتب أنيسه الوحيد من دون ّ
كل أنيس ،وهو يدمن النظر فيها ليل
ِ
ّ
نهار ،وإذا ذكرت الكتب فهو بحرال ّ
الدالء ،وال عجب فإنه غاص في
تكدره ِ
ِ
الكتب الكبار ّ
الضخام ،ووهب نفسه للكتب واملكتبات ،وقد سمعت منه
ِ
ّ
ً
مرارا إذا ذكرت الكتب الضخمة ذات مجلدات كبار يقول :إني طالعته
مرات أوخمس ّ
أربع ّ
مرات ،وحينما كنت أترجم كتابه „اسالمى كتب
خانه” املشحون باملصادر النادرة كنت أراجعه في بعض املصادر ألبحث
عن النص العربي فيقول :الكتاب لفالن ،وطبع من مطبعة كذاّ ،
وحققه
فالن ،فأتعجب من ذكائه؛ كيف وقد م�ضى على استفادته من الكتاب
ّ
ً
عشرات السنين ولم ينسه! أجل هكذا يكون الكبار كلما ازدادوا عمرا
ً
ً
ونبوغا ً
وذكاء.
ازدادوا نضجا
وقد وصف نفسه في كتابه “تذكره رحيمي”ما ترجمته „ :وبفضل
دعوات والدي أصبت بالشره في طلب العلم ،لقد عالجت بصري بلندن
يمر ّ
مرات ولكن مع هذا لم أدع املطالعة والكتابة ،وال ّ
ثالث ّ
علي يوم دون
ً
ّ ً
مطالعة ،الشعور بالجهل والحرص في طلب العلم يزداد في يوما فيوما،
ً
ّ
العلميةّ ،
رب زدني علما”.
وال تشبع نهمتي
ِ
ّ
4ـ السعي املتواصل والعمل الدؤوب:
ّ
وهو في سعي متواصل لصناعة الرجال وتأليف الكتب ،وقد وهبه الله
تعالى خصائص ّ
تؤهله لتربية األجيال بأحسن ما يمكن ،يشهد على ذ لك
ِ
ّ
وجود تالميذه الذين نفع الله بهم العباد والبالد ،وذاع صيتهم في العالم،
ً
وعليه فال يألو الشيخ جهدا لترشيح تالميذه ،وقاعدته :أن من أعطاه
ّ
ً
ّ
يبخلن في نشره ،ويرى الشيخ ّأن صناعة الرجال هي حاجة
الله شيئا فال
الوقت ونداء الساعة ،وال يعجبه ّ
الكم ّية والعدد ،بل يعجبه جودة العمل
ّ
ّ
ّ
والكيفية فيه .فهو بهذا يحذو حذو شيوخه الذين اتسموا بهذه الصفة
ّ
ّ
ّ
أبوغدة.
عبدالفتاح
مثل شقيقه األكبرومعاصره العالمة
5ـ ّ
الت ّ
حبب إلى التالميذ وإنعاش ّ
همتهم:
وهو ّ
يتحبب إلى تالميذه ،ويتعاهدهم ،ويتفقد أحوالهم ،ويشاركهم
في أفراحهم وأتراحهم ،ويذكرهم بدعواته ،ويتواضع لهم ،ويسمع منهم
ّ
أريحية وأناة ،ينعش ّ
همتهم بنصائحه املعسولة ،وينهض عزائمهم
بكل
ّ
ّ
بمواعظه الحسنة ،فال يقوم الطالب من عنده إال وهو منتعش الهمة،
َّ
مجدد العزيمة ،وكل من جالسه من تالميذه يقول ـ التلميذ ـ في نفسه :أنا
أعزعنده من ولده ،وإذا أخبربنكبة في تلميذه آمله ذلك وشارك الطالب في
مصيبته ،وإذا أصيب أحد تالميذه بملمة ،أشفق عليه ،وبدت على وجهه
الشريف آثار الحزن والكآبة ،وطواه هذا الحزن لعدة أيام ،وقد شاهدت
ً
هذا الشعور فيه كثيرا ،وإذا أسمعه أحد تالميذه طريفة أو أخبره بنكتة
علمية استبشروقد استكتبه من الطالب حتى ليخال الطالب إنه سمعه
ً
ّ
ألول مرة معه أنه نقل تلك النكتة في كتابه وتذكره ،ولكنه تشجيعا على
الطالب اليظهرله.
ّ
6ـ االبتعاد من الشهرة وحب الخمول:
ً
ّ
العالمة من أبعد الناس عن الشهرة ،لذلك ال ّ
يبرز كثيرا ،بل
وفضيلة
ً
متواصل ،وجهد جهيد ،لذلك اختفت
يعمل بصمت مصحوبا بسعي
ٍ
شخصيته عن عيون كثير من الناس ،وقد قيل :في الزوايا خبايا لم تطلع
عليها الشمس ،ولم تقع عليها عين ،وشيخنا ّ
درة ثمينة لم ينتبه إليها
كثيرون كما ينبغي .
ـالل
		
ليس الخمـول بعار
على امـرئ ذي ج ٍ
وتلك خيرالليــالــي
		
فليلة القدرتخـفـى
ّ
7ـ التحقيق ودقة النظر
ّأما التحقيق فهو إمام في هذا الفن بال مدافعة ،وقد َّ
أقر معاصروه

ّ
ّ
ّ
ّ
املحدث الشيخ سليم الله خان بـ (عالمة
بذلك ،فقد وصفه العالمة
ّ
ّ
واملحقق الجليل) ومؤلفاته النافعة خيربرهان على ذلك.
الزمان
ّ ّ
وأما دقة النظر فهو فارس هذا امليدان ،وقد رأيته ينقد كبار املحدثين
ّ ّ
ّ
الهامة التي تستحق
بعدم عنايتهم أوقلة عنايتهم ببعض الجوانب
ّ
االهتمام والتنويه .وهذه الدقة حصلت له عند الكبر خاصة ،وقد قرع
ّ
سمعي منه أنه قال ذات مرة :لقد كنت في سالف الزمان وسيع النظر
واملطالعةّ ،
وأما اآلن فأنا دقيق النظر؛ تظهر لي باملطالعة اليسيرة كنوز
ًّ
من املعارف والحكم ،وحقا :قد رأيناه كما وصف نفسه .
8ـ رقة القلب والشفقة:
ً
وهو رقيق القلب ،تغلبه الشفقة والرحمة ،وإذا ذكر أحدا من األئمة
العظام فاضت دموعه ،وإذا أسمعناه حكاية من حكايات األئمة ولو
بسيطة عندنا رأيناه لم يتمالك ،وجعل يبكي ويستعيد الحكاية ،وإذا ذكر
أئمة الحديث أطنب وأجاد ،وإذا ذكر من أوصافهم الحميدة ومناقبهم
الخالدة ،اغرورقت عيناه.
9ـ االهتمام بالقضايا املعاصرة
ّ
ّ
والعالمة يومله ما يجري حوله من األوضاع الساخنة التي تسود باكستان
ً
الراهنة ،ويشكودائما ارتفاع األسعاروفقرالشعب الباكستاني وتخلفه في
ّ
ميدان العلم والتمدن ،ويرى العالمة الحصول على الدكتوراه ـ للعلماء
ّ
فيحتم على العلماء أن يلجوا الجامعات
خاصة ـ من حاجات العصر،
العصرية ليحصلوا على الشهادات الكبرى حتى تكون كلمتهم مسموعة،
ً
وأثرهم بعيدا في املجتمع اإلسالمي.
ّ
والوسطية في املنهج
10ـ االعتدال واالبتكارفي التأليف
ّ
ّ
ّ
بالوسطية في املنهج ،وتتسم مؤلفاته باالعتدال
ويتصف العالمة
ّ ّ
ّ
أهمية التي لم
واالبتكار والتنوع؛ أما االبتكار فهو يركز على جوانب ذي
ّ
ّ
ُ
ت ْع َر بعناية كبيرة عند املؤلفين أو أهملت؛ يشهد على ذلك مؤلفاته مثل:
ّ
ّ
اإلسالمية) فقد ألف في هذا املوضوع
„اسالمى كتب خانه” (املكتبات
كثيرون؛ أما أن يحيطوه من جميع الجوانب ،ويستعرضوا هذا الفن
ّ
ًّ
ً
شموليا ،فلم يفعله أحد ممن ألف في هذا املوضوع .وقس
استعراضا
على ذلك كتبه األخر مثل تاريخ التفقيه والفقه اإلسالمي في خير القرون،
ّ
والجرح والتعديل في عصر ّ
النبوة والصحابة ،وغيره من املؤلفات.
ّ
ويرى العالمة أن التأليف ال ّبد أن يتصف باالبتكار ،وهويراعي االعتدال
في جميع خطاه ،يعرف ذلك من طالع كتبه ،ورآه عن كثب ،وانتهل من
ينبوعه العلمي بصورة مباشرة.
 11ـ الدقة في النقل وضبط األسماء والكتب
وفضيلة الشيخ دقيق إلى الغاية في نقل األقوال وضبط األسماء والكتب،
ويرى أن تصحيح األلفاظ ،ومراعاة ضبط األسماء والكتب من أهم ما
يجب على العالم العناية به ،وإن إهمال هذا الجانب إهمال بثقافة
العالم ،ووصمة عارعلى علمه.
12ـ التؤدة والتأني في التأليف وإيجاد الكيفية فيه
ومن الخصائص التي ّ
تميز بها الشيخ أنه يتأنى في التأليف غاية التأني،
ً
ً
ً ً
ّ
ويحقق الشيئ تحقيقا متقنا ،وقد يمكث لتحقيق نص مثال شهرا أو أزيد.
ومن رأيه أنه ال عبرة بكثرة التأليف دون التحقيق والتمحيص وإيجاد
َّ
الكيفية فيه ،بل العبرة بالكيفية والتمحيص ،لذلك قد يطول مؤلف
محقق َّ
من مؤلفاته لعدة سنوات مع أنه َّ
منقح ،وإنما ذلك ليأتي باملزيد
ً
ً
من التحقيق ،ويمحصه تمحيصا متقنا.
13ـ فقه الباطن ّ
وتزكية النفس
إن من ّ
خصيصة علماء ديوبند أنهم جمعوا بين فقه الباطن وفقه
ِ
ً
الظاهر؛ وبفضل هذه امليزة البارزة أحدثوا انقالبا على الصعيد العالمي،
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ً
دورا كبي ًرا في تغيير مجرى األحداث ،وقد ّ
سجل التاريخ مفاخرهم
و لعبوا
العلمية وأعمالهم الثورية ،وشيخنا من هؤالء األفراد الجامعين بين فقه
ّ
الباطن والظاهر ،وقد بايع أستاذه وشيخه العالمة حسين أحمد املدني ـ
رحمه هللا ـ وانخرط في سلك السلسلة الجشتية،كما بايع إمام الزاهدين
السيد نفيس شاه الحسيني ـ رحمه هللا ـ وحازمنه شرف الخالفة.
 13ـ االستغناء ّ
وعزة النفس
ّ
ومن الصفات التي تحلى بها الشيخ هو االستغناء وعزة النفس ،وقد
وجدت هذه الصفة فيه بكمالها.
ً
ً
14ـ وصفه وصفا دقيقا
ّ
ّ
وهو معتدل القامة ،سمراللون ،كث اللحية ،يلبس األبيض من الثياب،
ّ
واليتكلف في امللبس ،ويحمل العصا بيده ،يعلوه الوقاروالسكينة ،وتغلبه
ّ
ً
ّ
الهيبة ،يم�شي على األرض هونا ،من رآه تذكر عباد الله الصالحين ،ومن
ّ
جالسه انجذب إليه ،صموت اليتكلم إال عند الضرورة ،شديد العناية
ً
ّ
بصحته ،دائم الصحة إال أنه يعاني رمدا في البصر ألجل كثرة املطالعة
ّ
فيصعب عليه املطالعة والكتابة إالباستعانة من ................
املبحث الرابع :مقتـطفات من كالمه وآرائـه
ـ منهج علماء ديوبند
ـ خذ ما صفا ودع ماكدر
ـ العمل بأخطاء الكبارخطأ
ّ
ـ املؤلف يستحوذ على العقول
ـ أكبرفراغ في هذه ّ
األمة فقدان القيادة
ـ للتعريف بذاتك اصنع نفسك
ـ اعرف ذاتك
ـ ليس اآلن وقت الجدل بل وقت العمل
ـ من لم يعرف العربية فليست له قيمة في أي فن
ونود أن نورد هنا مقتطفات من كالمه ّ
ّ
ليتضح للقارئ الكريم مدى سداد
منهج الشيخ في مضمارالعمل اإلسالمي.
• منهج علماء ديوبند
ويرى الشيخ أن منهج علماء ديوبند هواالعتدال والتوازن في جميع الخطى
وأن قاعدة ديوبند في املنهج الحركي :عدم التصادم بين منهجها ومنهج
ّ
الحكومة التي تهيمن على الشعب؛ وأما املصادمة ،واملناهضة فليس من
منهج علمائنا في �شئ ،ويرى أنه ال أحد من املنسلكين في منهج ديوبند
يراعي اليوم املنهج األصيل لهذا املركز العالمي ،ويقول :إن الديوبنديين
كثيرون؛ أما من يم�شي على هذا املنهج فهم ّ
أقل من القليل.
• خذ ما صفا ودع ماكدر
( جو جس تحريك مين اخالص كى ساتهـ كام كرتى هين اس �سى تكراؤ مت،
بلكه اس كى كاميابى كى لئى دعا كرو )
وفضيلة الشيخ رحيب الصدر ،وسيع النظر ،ال يحمل فكرة قاصرة
ّ
ّ
كل �شئ ،ويرفضون ّ
كالذين يرون مسلكهم و منهجهم ّ
يتم�شى
كل من ال
مع قاعدتهم ،أو ال ينتمي إلى مسلكهم؛ ال بل الشيخ يؤمن أن كل منظمة
دينية ،أوحزب سيا�سي ،أوحركة دينية تتصف باإلخالص في نشاطاتها،
وتجتهد إلعادة الثقة املفقودة في األمة اإلسالمية ،الينبغي أن نعاديها
ونناوئها؛ بل ّ
يتحتم علينا أن ندعو لنجاحها ،ونأخذ ما صفا منها وندع
ً
ماكدر .وقد ّ
صرح في مقدمة كتابه „تذكره رحيمي ” أنه ال يألو جهدا
ً
اقتداء بالسلف الصالحين.
للعمل بهذه القاعدة
• العمل بأخطاء الكبارخطأ
(عمل كردن برخطاى بزرﮔان خطاست).
ويرى الشيخ أن ههنا شيئين اثنينّ :
األول :العمل ّ
بكل ما قاله الكبار
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ّ
بغض النظر عن حقيقة ما قالوهَ ،ب ْ
س
باعتبارها مسلمات اليمكن ردها
ً
اعتمادا على أنهم من كبارنا قبلنا منهم دون التحقيق والتمحيص وأن
التحقيق فيما ذهب إليه أكابرنا خطأ .وأما الثاني :فهو أن ّ
نحقق ما قاله
ّ
كبارنا مع إيماننا بتضلعهم ونبوغهم ،ولكن على أنهم من جنس البشر
يخطئون ويصيبون؛ يجب أن ّ
نحقق ونمحص ما قالوه ّ
ليتضح لنا الخطأ
من الصواب حتى ال يعمل بالخطأّ ،
ويتبين الصواب.
ّ
ّ
والشيخ يرى بالقاعدة الثانية؛ وال غرابة فإنه اتصف بصفة النقد الذي
َ ً َ ًَ
املحدثين العظام ّ
األئمة ّ
هو ّ
خصيصة ّ
النقاد َسلفا وخلفا.
ِّ
• املؤلف يستحوذ على العقول
( جوآدمى لكهتاهى وه دماغون پرحكومت كرتاهى)
ّ
ّ
ن
ويرى العالمة أن التأليف أكبر ذريعة لنشر العلوم وبث الفنو  ،ومن
ّ
يؤلف تطير صيته ،ويحكم على األدمغة ،ويسيطر على القلوب ،ويكون
ِ
له األثر البعيد واملجد التليد ،ويقول :شهرة العالم بتالميذه ومصنفاته.
ّ
وقد حازـ حفظه هللا ـ قصب السبق في هذا امليدان ،ونال القدح املعلى.
• أكبرفراغ في هذه ّ
األمة فقدان القيادة
(سب �سى زياده كمى اس قوم مين يه هى كه اس مين راهنمائى نهين هى)
ويرى الشيخ أن فقدان القيادة الرشيدة والهداية الصحيحة هي أكبر
ًّ
ً
ً
معضلة تعانيها ّ
سلبيا
األمة اإلسالمية حاضرا ،وهذا الفراغ قد ترك أثرا
في املجتمع اإلسالمي ،وبعقم الرجال نشأ جيل ال يقدرعلى مقاومة
ّ
التحديات؛ بل قد جمدت قريحته ،وفقد الوعي الصحيح بالواقع
املعاصر.
• للتعريف بذاتك اصنع نفسك
( اپنى تشخص كى لئى اپنى ذات كو بناؤ)
ّ
إيجابي ًا ،يفيد ّ
ويرى الشيخ أن الرجل ال ّبد أن يكون
ويبرز ،وأما الرجل
ِ
يستحق التنويهّ ،
ّ
وللتعريف بذاتك ال ّبد أن تصنع نفسك،
السلبي فال
وتجد ّ
ّ
جدك ,وتسهرلياليك.
• اعرف ذاتك
(اﭘنى حدود اربعه كو بهجان لو)
ويرى الشيخ أن الطالب ال ّبد له من أن يعرف خطته التي رسمت له حتى
ً
طبقا َّ
ملؤهالته التي رزقه هللا تسعالى،
يكون على بصيرة من أمره ،ويعمل
فقبل الولوج في ميدان العلم ومضمارالعمل عليه أن يدرك ماذا يستطيع
أن يفعل في املجتمع اإلسالمي وفي أي ميدان يستأهل العملّ ،
فيعد له
ّ
العدة ثم يلج امليدان.
•ليس اآلن وقت الجدل بل وقت العمل
(ابهى لرنى كا وقت نهين هى كام كرنى كا وقت هى)
والشيخ يتأسف على ما يبصره في باكستان خاصة والعالم اإلسالمي
ّ
عامة من البطالة والتقاعس واالتكال والجدال واملنازعة التي أشلت قوى
العالم اإلسالمي ،وجعلته شذر مذر ،وال يرى العنف العالج للخروج عن
هذه املأزقة ،بل يرى العمل الدؤوب والسعي املتواصل في مختلف شؤون
ً
ّ
الحياة ،ونشر الثقافة اإلسالمية في أرجاء املعمورة حال وحيدا لحل هذه
املعضالت ،ودخول عالم مفتوح يسوده األمن والطمأنينة.
• من لم يعرف العربية فليست له قيمة في أي فن
(جس كو عربى نهين آتا هو وه كوئى بهى فن كى آدمى نهى هى)
ويرى الشيخ للغة العربية أهمية جوهرية ،لذلك يعنى بها أشد العناية،
وعليه فإنه ّ
يحتم على الطالب أن يجعل هذه اللغة في مقدمة عنايته، ،
ّ
ويرغب تالميذه على تعلمها واإلتقان فيها ،ويعجبه الطالب ّ
املجود هذه
ِ
اللغة ،فيدنيه إليه ،ويعتني به غاية العناية ،ويفيده من ينبوعه العلمي
ّ
الفوار.
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ملاذا تباد الفلوجة؟!
السيدمسعود

تعيش مدينة الفلوجة العراقية في ظل حصارعنيف ،وقصف جوي مستمر ،ينبوع ماء منها في باألمس.
وهجمات برية قاسية ،وزد على هذا معاناتها من شح هائل في املواد األساسية ،إذن لم يكن استهداف الفلوجة أيضا صدفة ،شأن املدن والعواصم اإلسالمية
واألعداء تتنافس في تدميراملدينة ،فتحولت إلى ساحة الحرب ،بل واحدة من األخرى ذات املكانة واالستراتيجية ،فأمريكا وأذنابها بدأت بسلسلة ممنهجة
أخطربقاع األرض ،اختفت فيها أبسط ّ
مقومات الحياة واألمان ،وجعلوا عاليها للسيطرة على البالد التي توجس منها خيفة ،وتراها حجرعثرة أمام طموحاتها،
سافلها .وإذا رأيت جالدة هؤالء الذين حاصروا الفلوجة ،وصرامتهم ،وتنافسهم وبسط سلطتها على البالد اإلسالمية ،وتنفيذ مشاريعها في قلب البالد ،وبما أن
في إبادتها ،وتنكيل أهلها ،وتقتيلهم غيراملنتظمّ ،
يخيل إليك بأنهم يمارسون هذه الفلوجة الباسلة قد أثبتت صمودها وقيامها أمامها ،ركزت أمريكا جميع قواها
األعمال احتسابا وقربة إلى هللا ،شأن من يقوم بعمل وهو على يقين كامل بأنه الطائشة عليها ،بهدف تحطيمها وتسويتها باألرض ،إذ هي تعلم أنها تشكل خطرا
مأجور إزاءه ،فهذا دأب املتكالبين على الفلوجة ،يظن أحدهم أنه كلما تمكن جديا على كبح طموحاتها.
من تعذيب وقتل أفراد أكثر ،فأجره أكبر ،ويجزى بوجه أحسن ،وكأنهم تلقوا فالفلوجة تجري فيها حاليا عملية إبادة واسعة بواسطة النظام العراقي،
نداءا غيبيا بأنه من قتل فلوجيا دخل الجنة! ويهرولون ويناورون ،ويكبرون وبدعم مباشرمن أمريكا وأذنابها ، ،بحجة استعادتها من قبضة تنظيم الدولة
اإلسالمية ،وليس هذا إال ظاهرالقضية ،وما تبديه القوى لتبريرمجازرها ضد
ويصيحون ،بحيث يجعل الرائي يفكرأنهم واقفون على بوابات خيبر.
وعليه تمر الفلوجة بأخطر األوضاع وأدقها ،فالهمجية والبربرية وآلة الحرب اإلنسانية ،وإالفمواجهة داعش مجرد خرافة ،ولعبة سياسية ،واملهم في املشهد
القذرة التي شنت عليها،لم تنافسها في وحشية االنتقام سوى قرينتيها تحطيم رمزية الفلوجة واملقاومة ،وطحن أبطالها املسلمين.
"هيروشيما وناكازاكي" اليابانيتين اللتين قصفتا بالقنابل الذرية على يد أمريكا ،وتجري في الفلوجة حربان ،حرب عسكرية وحرب إعالمية ،الحرب العسكرية
تهدف إلى إبادة املسلمين ،وتهجيرهم ،واألخرى تجري بهدف مباركة هذه الحرب
داعية اإلنسانية ،وراعية الديمقراطية ،وضامنة حقوق البشرية في العالم.
والفلوجة رمزاملقاومة الباسلة ،والصمود األسطوري ضد العدوان األمريكي ،العمياء ،وتبرير إبادتم وتهجيرهم ،وجعل األمر شرعيا ،بأن الحرب تجري ضد
لقد أبدت هذه املدينة الباسلة صمودا ومقاومة ملحوظة أمام العدوان داعش ،وتبذل كل املحاوالت بهدف تمزيقها واستئصالها ،وتحرير املدينة من
األمريكي ،حيث ّ
مرغت أنف االحتالل األمريكي عام 2003م واتخذت شعارها براثنها!
املأثور "املوت لالحتالل" وأثبتت أنها ال تخضع ألمريكا ،وال تقبل الذل والهوان ولكن هذه الخزعبالت اليقبلها الذي يحظى بأدنى كمية من الوعي ،فضال عن
أمام جنونها وغطرستها ،وتقاومها مهما كانت الظروف ،فإنها كانت أول املدن الواعين واملثقفين ،فلم تفلح جهود الوسائط اإلعالمية في إقناع األطفال بأن
التي أطلقت الرصاص ضد املحتل ،الذي لم يستطع دخولها إال بعد ضربها الحرب موجهة ضد داعش!
بالفوسفور األبيض ،والذي ّ
حول جثث األطفال والنساء والشيوخ إلى هياكل والذين يلقون مصيرهم املحتوم في الفلوجة يوميا ،من األطفال والنساء
عظيمة محترقة ،وسجل أبناؤها تضحيات وبطوالت لم تسبقها فيها أي مدينة والشباب والشيوخ ،بأعنف وجه ،بالقصف األمريكي ،تحت غطاء محاربة
في التاريخ املعاصر ،ولقد دفنت الفلوجة فلذات أكبادها بال مشعين في كل مدن تنظيم الدولة ،هم ليسوا رهائن داعش ،كما يدعي هذا اإلعالم املزيف ،بل هم
العراق ،وتوضأ أهلها بدماء شهدائهم مع كل تكبيرة أذان صدحت من مآذنها في الحقيقة ضحايا استغالل داعش لالنتقام من التاريخ وضحايا أحالم الهيمنة
اإلمبريالية ،واألحقاد الطائفية التي تعيد رسم الخرائط بالدم.
بلفظ الجاللة.
وهذا ما جعلها تدفع ثمن اإليمان واإلصرار ،بعد أن أرغمت أمريكا على حمل هكذا تحتدم الروايات حول معركة الفلوجة ،الحرب على داعش خرافة ،أهل
جثامين كبار جنراالتها وجنودها في مواكب جنائزية ،وركعت قادتها في وحل السنة وحدهم من يدفع الثمن ،وهم الذين يحاصرون ّ
ويجوعونُ ،ويقصفون،
الهزيمة والخذالن ،وجعلهم وكأنهم "حمر مستنفرة ،فرت من قسورة" ،فلم ُويستشهدون.
يجدوا غيرالهروب بالذل ،طريقا آخرإلى السالمة والطمأنية ،فرجحوا الهروب ،وبحسب ما قال "جيم سيكيوتو" كبيرمراسلي األمن القومي األمريكي لدى "�سي
فرارا بحياتهم ونهما بعيشهم ،ولقنت الجنود األمريكية املتغطرسة درسا ،ال إن إن" فإن السيطرة على مدينة الفلوجة العراقية ستكون "الجائزة الكبرى"
يذكرونه إال وكأنهم ناقفوحنظل ،وذلك ألنهم قد جاءوا إليها ليرجعوا إلى بالدهم باملواجهة مع داعش ،نظرا لرمزية املدينة تاريخيا ،وأوضح سيكيوتوأن التدخل
بجوائز ،وأن يتباهوا بنشوة النصر في أعيادهم ومناسباتهم ،ولكن الفلوجة األمريكي يحصل جوا ،مضيفا أنه خالل األيام الستة األولى من معركة الفلوجة
الصامدة نسفت جميع آمالهم العراض ،وأحالمهم الوردية ،وألصقت على نفذت الطائرات األمريكية  21غارة عبر مقاتالت وطائرات عاملة بدون طيار،
ألجل دعم العمليات التي تخوضها القوات العراقية برا.
جباههم بصمة الهزيمة النكراء ،ولقد كان النصرفصيحا والهزيمة بكماء.
ولذلك نرى أن للواليات املتحدة األمريكية مشاركة فاعلة مباشرة في تحطيمها ،فالفلوجة التي توحدت عليها أصحاب املشاريع الهزلية ،واألفكار املتخلفة،
جاءتها بقضها وقضيضها ،واستنفرت جميع حلفائها وأذنابها ،للقضاء عليها ،والهمم الهابطة ،والضمائرالنخرة ،هي تحظى بهذه املكانة والرمزية والخطورة،
فأمريكا تنتقم اليوم بقساوة وضراوة ،من مدينة قد تصدت الحتاللها باألمس فالقوى تعمل على دفع أهالي الفلوجة إلى مغادرتها عبرحمالت التنكيل والقتل
واالعتقال واإلذالل املليشياوي ،كخطوة ضرورية لتدمير املدينة بالكامل كما
في بسالة وحماس.
ولقد عادت أمريكا وأذنابها اليوم إلى الفلوجة قبلة الشهداء ،ألنهم لم يستطيعوا فعلت في الرمادي وغيرها.
رغم حداثة أسلحتهم وكثرتها أن ينتصروا على قبضة رمل أو سعفة نخل وعلى وال يظنن أحد أن مثل هذا الحديث هو بحث عن أسباب تبرير للدواعش،بل
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نحن نقول :ليست الدواعش من دمرالعراق فقط ،بل هذه الحرب التي جرت البلد العراقي إلى هذا الوضع الخطير ،وجعلت منها بركانا ،فإن واحدا من هذه
ضدها ،هي أضرت البلد ودمرتها أكثرمن الدواعش ،وإن كان الغرض هو إبادة الفيروسات إذا تسرب إلى عرش أي بلد ،قد يكفيه للزعزعة والتحطيم ،وألنها
تمهد الطريق للقوى األجنبية الطائشة ،وهي الوسيلة الناجحة التي اتخذتها
الدواعش ،فليس طريق الحل هذا الذي تسلكه القوى.
الفلوجة تذبح اليوم ،وتدك بالقنابل والصواريخ ،ويقتحمها الجنود الكواسر ،الواليات املتحدة وحلفاؤها قديما ،للتمكن من زعزعة البالد اإلسالمية.
وكأنهم وحوش ضارية انفلتت من الغابة ،تتبنى شريعة الغابات ،وتريد إجرائها  -وال تتأتى هذه األمنيات إال أن تخطو الحكومة العراقية نحو العصامية،
على اإلنسانية ،ال تفهم الكالم ،والتعرف الرحمة! بدلوا املدينة إلى كومة تراب ،باستقطاب الجبين لألجانب ،فدولة العراق حاليا أصبحت عاطلة عن العمل،
مهمتها التصفيق والهرولة لالعبين الخارجيين ،وال أمل في تحسن األوضاع طاملا
ال ترى فيها إال أنقاض الخراب وأنهارالدماء.
وعندما أريد أن أقتحم في ميدان إيضاح مأساة الفلوجة ،وتصويرمرارة وضعها ،تم�ضي الدولة في هذا االنفتاح الهائل.
أرى من املناسب أن أفوض مهمة البيان في هذا املجال إلى أحد من ساكني ولتعلم أن األجانب ال تزيد القضية إال تعقدا وتوسعا ،ملا أنها ترمي إلى أهدافها
الفلوجة ،فهويكشف عن معاناة أهلها ،ويصورها تصويرا واقعيا ،وقديما قيل :املتضاربة عبر إيجاد الفو�ضى ،فكلما علت الفو�ضى فهي تقرب من أهدافها،
وتصطاد من املاء العكر ،والبد أن تعلم بأن الواليات املتحدة ال تحارب لها،
صاحب البيت أدرى بما فيه.
فقد شاهدت مقطعا لواحد من خطباء الفلوجة ،يقدم نزرا من أوضاعها ،وال تريد سحق داعش ألجلها ،فما جنى أحد من التحالف معها ثمرا ،بل هي
حيث يقول" :نتعرض لقصف املدفعية والراجمات ،وطائرات السوخوي ،بصدد االنتقام من الفلوجة التي صمدت ضد عدوانها ،وكبدتها خسائرفادحة،
أطلق علينا  20000صاروخ ،ما أدى إلى تدميرالبيوت ،على ساكنيها ،لم نعد وفجعتها في أكبرجنراالتها.
نتمكن من سحب القتلى من تحت األنقاض ،ال نستطيع إيصال الجرحى إلى إذا فالبد من السعي إلخراج األجانب ،كخطوة ابتدائية نحوتهدئة األوضاع.
املستشفيات ،واألطباء يجرون العمليات من دون مخدر ،نعاني من نقص وأما واجب البالد اإلسالمية وخاصة العربية تجاه هذه الكارثة:
التكاتف في حل الكارثة التي تمربها الفلوجة ،مستمدة من الحكمة واألمانة،
األدوية والطعام ،ال ماء وال كهرباء"
فهذه حال الفلوجة التي تمر بها ،بعدما تخلت عنها األعراب واألغراب ،بسبب مترفعة عن املصالح الشخصية واإلقليمية ،فالوضع في غاية الخطورة والدقة
والحساسية ،ال يتحمل التأخير ولو ساعة ،ألن التأخير في هذا امللف ساعة،
بسيط وهوأنها ترفض اإلذالل ،وتلعن االستسالم.
سالم عليك أيتها الفلوجة الشهيدة ،لقد فرط العالم اإلسالمي بجنبك ،إذا سوف يجر الندامة لقرون ،وهذه املسؤلية توجه إلى البالد العربية بصفة
لم يعرف قدرك ،بعد التضحيات والبطوالت التي أبديتها في مجال الدفاع عن خاصة ،وإلى السعودية بصفة أخص ،والبد من تحالف إسالمي عربي جديد
ضد الطواغيت التي تستبيح بيضة البالد اإلسالمية ،وتهجم عليها واحدة تلو
اإلسالم والعقيدة.
أنك الفلوجة التي تتكسر السهام والسيوف والرماح على أطرافها األخرى ،والبد من قطع أذرع األخطبوط األمريكي من املنطقة ،ألن إقباله إلى
ال شك ِ
إنك الفلوجة بنت العراق وأخت البصرة والناصرية ،والعمارة ،البالد اإلسالمية ينذربخطر.
تنكسر،
وال
ِ
والنجف ،وكربالء ،والديوانية ،وسامراء ،واملوصل .وباقي املدن التي دافعت فالبالد العربية في خطرعظيم إن تلقت األوضاع هذا السكوت والسكون من
قبل الحكام املسلمين العرب ،واألعداء قد شددت الهجمات على البالد في اآلونة
جميعا عن الشرف اإلسالمي العربي الرفيع الذي لم يسلم من األذى.
إن للفلوجة الصامدة حقوقا على البالد اإلسالمية كلها ،حيث قامت بدورها األخيرة ،وكأن سكوت املسلمين أعطاها ضوءا أخضرللتقدم في مشوارها.
ضد العدوان األمريكي خيرقيام .وانطالقا من هذا كان من املتوقع أن تثورالبالد ولتعلم الحكام بأن جوالت األعداء لن تنحصر في هذه املدن والعواصم ،بل
ُ ّ
اإلسالمية على ّ
ملمتها ،وتشاطرها في مصيبتها على األقل ،ولكنها ال تدافع عنها هي تستمر لتكمل السلسلة التي نظمت ،والبد من مقاومة التيار بتيار أقوى،
ألن الواليات املتحدة تسمي كل من يرفع صوته ،بل كل من يقول فيهم إنهم والحديد اليفل إال بالحديد ،ألن العدوحينما يرى أننا نكتفي باإلدانة واالستنكار
مظلومون " إرهابيا " فالفلوجة تذبح وسط سكوت غريب ،من غير أن يدعو اللساني  ،يتشجع أكثرفأكثر ،ويحتل البالد رغم أنوف املسلمين.
لهم إخوانهم املسلمون بالصراحة في أنحاء العالم ،مخافة أن يسموا إرهابيين .وينبغي أال يغيبن عن البال بأن الفلوجة ليست مدينة عادية ،وعليه فليست
وأرى أن األعداء قد حصلوا على أهدافهم ،من إبداع مصطلح اإلرهاب ،املعركة التي تجري فيها من طرازاملعارك العادية ،ولعل مشاركة الواليات املتحدة
واستخدامه لكل من يتحمس لإلسالم ،ويدافع عنه ،ويغارعلى املسلمين ،حيث املباشرة في هذه الحرب ت�شي بأهمية هذه املدينة العريقة ،فهي مدينة يعدها
يرمونه ب"اإلرهاب" واليوم نرى أن املسلمين قد تغاضوا عن كثيرمن قيمهم ،املسلمون رمزا كبيرا ،وعقيدة بطولية ،ويفتخرون بها جميعا ،ملاذا ال ؟ وهي
تحسبا من أن يصيروا إرهابيين ،ألن كل من يستقيم على دينه وعقيدته فهو املدينة الباسلة التي ركعت جنراالت أقوى دولة العالم في وحل الهزيمة واإلذالل.
إرهابي! وإن تقدم الوضع هكذا ،يخ�شى أن ينقلب بعض على عقبيه وال يستقر فليس من حق هذه املدينة الباسلة أن تباد وتدمروسط سكوت الحكام العرب،
وهي التي احتفظت بالشرف العربي بتقديم فلذات أكبادها.
على دينه ،بهدف اإلنجاء من الصقة اإلرهاب.
واجب اإلعالم:
وأما ما يجب القيام به في مجال تطبيع وضع الفلوجة الكارثي:
تتوجه املسؤلية في هذه القضية أيضا إلى اإلعالم الواعي كما تتوجه في القضايا
واجبات النظام العراقي:
 بذل قصارى الجهود لحسم هذا النزاع ،ألن استمراره ليس في صالح البلد ،العالقة كلها ،بأن يفصح عن أهداف أمريكا والواليات املتحدة وحلفائها ،حيثبل يصب في صالح األعداء ،إذ مايجري ال يبشر بخير أبدا ،بل ي�شي أن مجازر تتدخل في البلدان اإلسالمية ،بحجج واهية ال تكاد تقنع األطفال ،وتبيين
أفظع في الطريق ،ولن تهدأ هذه الظروف املكهربة ،إالبإعادة نظرالنظام العراقي مشاريعها املزعومة التي تتلخص في بسط السيطرة على البالد اإلسالمية ،ونهب
في مجمل سياساته ،بعيدا عن نشوة الغرور والغطرسة ،فإن اإلرهاب وليد ثرواتها ،عبرإيجاد الفو�ضى في البالد ،وخلط حابل الطائفية بنابل اإلرهاب ،وإثارة
الفتن والحروب في أحضان البالد اإلسالمية اآلمنة ،وتهجيرأهلها ،وتقتيلهم.
الضغوطات ،وضيق األفق ،والسياسات التعسفية ،وليس إال.
 املحاولة لجلب اإلصالح والتغييرفي األوضاع ،ومعلوم أنه اليمكن إدارة معركة خاصة وهناك إعالم مزيف ّمزور كما أسلفنا ،يبرر ما تقوم به األعداء من
اإلصالح والتغيير ،باملغامرة في سفك الدماء واملواصلة في دوس الحقوق ،وخلق املجازر ،ويباركها ،فمن الواجب أن يكون في هذا الجانب إعالم واع ،يواجهه
بقوة وصمود ،ويصحح هذا ما يبينه ذلك بالتدليس والتحريف.
املجازر ،ولعل الحوارهوأسلم طريق يؤدي إلى الخروج من هذه الدوامة.
 -نبذ الحزبية والعنصرية والطائفية ،فهذه الفيروسات هي التي قد ساقت ولعل هللا يحدث بعد ذلك أمرا.
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كيف تسلك الطريق
إىل الكتابة ()8
أنواع املقال
نور عامل خليل األميني

واملقال له أنواع كثيرة؛ أهمها -1 :املقال السردي أو الوصفي -2.املقال
اإلنشائي  -3املقال اإلبداعي  -4املقال الوظيفي  -5املقال الصحفي
 -6املقال التوضيحي  -7املقال التحليلي  -8املقال التقويمي  -9املقال
التحريري  - 10الخاطرة.
املقال السردي أو الوصفي
هو املقال الذي يعطي فيه الكاتب صورة مفصلة واضحة ملكان رآه -
ويأتي ضمه املدرسة أو الجامعة أو املدينة أو الشارع أو املزرع
أو الحديقة أو املصنع ،أو املحطة ،أو املطار ،أو موقف الحافالت ،أو
السوق ،أو املحل التجاري ،أو البحر ،أو النهر ،أو الجبل أو الخضرة ،أو
القلعة ،أو الجمال الطبيعي ،أو امللعب الخ  -أو لحادث شاهده  ،مثل
الحفلة أو األمسية الشعرية ،أو اصطدام سيارتين ،أو الخصام بين
شخصين ،أو هجوم بلد على بلد عسكريا ،أو مناسبة زواج ،أو مناسبة
تخرج طالب من جامعة ،أو موت شخصية ذات مكانة أو ...وال بد أن تأتي
كل فقرة من فقرات املقال موضحة لزاوية من زوايا املكان الذي تعرض
الكاتب لوصفه ،أو متحدثة عن واقعة من واقعات الحادث الذي أراد أن
يسرده ويتحدث عنه.
املقال اإلنشائي
هو املقال الذي يصور فيه الكاتب ما يجد في نفسه من اإلعجاب حول
مشهد أعجبه أو أثر تركه فيها حدث من األحداث .ويمتاز مثل هذا املقال
بالرقة وجمال الصياغة وروعة التعبير وربما بالضخامة أو الجزالة إذا
احتاج املوضوع إلى ذلك.
ّ
مثل مشهد خطيب مصقع مفوه امتلك عليه لبه بخطابه الجمهوري
الحما�سي الساحر ،وجعل الجدران واألشجار واألشياء حوله تصفق له،
فأعجبه ذلك جدا فتحدث عنه بجميل اللفظ ورائع التعبير واألسلوب
الرقيق.
أو شاهد حدث غرق غريق في النهر خالل اغتساله فيه ،فتألم منه وترك
في نفسه أثرا عميقا هز كيانه كله وانطبع في ذهنه بحيث ال يمحى أبدا

مادام حيا ،فتحدث عنه بألفاظ مؤثرة تمس ضمير كل قارئ في أعماقه
بحيث يجد لدى قراءة املقال أن االنفعال والتأثير اللذين يختلجان في
نفس الكاتب ينتقالن إليه بشكل عفوي.
املقال اإلبداعي
هو املقال الذي ينبغي على التفكير ّ
والتروي ،وتجويد املعنى ،واألخذ بحظ
وافر من أسباب املعرفة مثال :قرأت كتابا أعجبك أوساءك ،أو قصيدة
أو مقالة ملكتا عليك قلبك أو استقبحتهما ،وأنت تريد أن تصور رضاك
عن أحد من هذه الثالثة أو سخطك عليه ،من خالل أساليب التأثير
املتنوعة ،فمقالك يصنف ضمن ( املقال اإلبداعي).
املقال الوظيفي
تأتي ضمنه جميع التقارير التي يكتبها الكاتب عن عمله ونشاطه،أو
أشخاص يعملون تحته ،أو عن مؤسسة  ،أو عن تجربة قام بها ،أو
عن سير عمل يشرف عليه .وينبني على املعلومات الواقعية والحقائق
املوضوعية حول أي قضية ن القضايا التي يريد الكاتب أن يكتب عنها.
وإذا كان املقال اإلنشائي واملقال اإلبداعي إنما يكتبهما لنفسه ،ألنه
يعرض فيهما ما حدث له ،فإن املقال الوظيفي إنما يكتبه ويقدمه لفرد
أو جهة التخاذ القرار في ضوء ما كتبه وأودعه من حقائق ومعلومات.
ويأتي ضمن ذلك أيضا الرسائل التي تتبادلها الشركتان أو املؤسستان
التجاريتان أو البلدان حول التعامالت واالتفاقيات بينهما.
املقال الصحفي
هو املقال الذي يتأسس على املواد التي يستقيها الكاتب من الواقع،والتي
تتضمن ما يهم البالد والشعب من القضايا السياسية الداخلية
والخارجية ،واالقتصادية واالجتماعية .ومكونات هذه املواد تكون
معلومات حقيقة غير افتراضية .ويحاول الكاتب ومكونات هذه املواد
تكون معلومات حقيقية غير افتراضية .ويحاول الكاتب أن يزود القارئ
بتلك املعلومات بحيث يتكون لديه الوعي بها والتأثر منها؛ فينبغي أن
يكون املوضوع الذي يتعرض له الكاتب مقبوال لدى عامة القراء ،ويعمل
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في كتابة املقال التعمق والنظر الرأسية في التجارب املعاشة على أرض
الواقع ،ويالحظ دائما :هل املوضوع سيكون ّ
معنيا به لدى القراء أو
مرفوضا منهم.
وقد تكون القضايا العاملية ،واملوضوعات الساخنة ،واملوضوعات
الرياضية ،والشخصيات البارزة في علم أو فن أو مجال ،أهم املوضوعات
التي تجذب القراء.
ويمتازاملقال الصحفي عن غيره من املقاالت بأنه يكون في األغلب قصيرا،
ويشتمل على فكرة يعرضها الكاتب بإحسان وأسلوب مشوق ،ويكون
عرضه سهال بسيطا يسيغه كل نوع من القراء الذين قد يكون فيهم
املثقف الواعي العارف بالحديث األحدث من أوضاع العالم ،وقد يكون
فيهم العامي والرجل العادي الذي تمكن فقط من القراءة بلغته األم،
فيصعب عليه أي تعبير علمي أو أدبي أو فكري دقيق .كما يميل املقال
الصحفي إلى اإليجازفي األغلب وإلى اإلطناب إذا مست الحاجة إلى ذلك.
املقال التوضيحي
هو املقال الذي يذكرالكاتب في الجزء األول منه وهو املقدمة حكما عاما،
مثال :يذكر نظرية أو مبدأ عاما في شأن قضية من قضايا الحياة ،وفي
الجزء الثاني من املقال وهو العرض واملناقشة يوضح النظرية أو املبدأ
العام بتقديم أمثلة .مثال :يقول الكاتب في مقدمة املقال ( :نجاح الطالب
في التعليم يعتمد على انقطاعه إلى الدراسة منصرفا عن جميع األشغال
والعالئق) .ثم يوضح في الجزء أو القسم الثاني من املقال وهو جزء
(العرض واملناقشة) فيقول ( :إن الطالب فالنا إنما تخرج مثقفا ممتازا؛
فكان يبذل كل همته ووقته عليها ،كأنها هي وحدها التي من أجلها خلق،
فتخرج عاملا دينيا أو طبيبا أو مهندسا أو ...يشار إليه بالبنان ويقدمه
الناس كمثال للشباب املوفق والطالب الذي يجب أن يحاكي مثله كل
شاب يود أن يصنع ذاته ويؤهل شخصه ألداء دوره في الحياة).
ويقول في الفقرة الثانية مثال ( :وبالعكس منه إن الطالب فال نا أم�ضى
أكثر من عشر سنوات في الدراسة ولم يتأهل ألداء دور في الحياة نحو
شخصه أو عائلته أو دينه أو أمته أو وطنه ،فهو اآلن يتسكع في الشوارع،
ويضيع ليله ونهاره مع الرفقاء السوء الذين ضاعوا ضياعه؛ ألنه أيام
الدراسة كان ال يحافظ على الوقت ويغيب عن الدروس كثيرا ،وينهمك في
اللعب ّ
بجواله؛ ويعنى عناية كبيرة بمشاهدة مباريات األلعاب على شاشة
ّ
الجوال ،ويم�ضي جل أوقاته في فضول الحديث واملسامرة ،وكان اليهتم
بنصيحة ناصح وتوجيه ّ
مرب).
ويقول في الخاتمة ( :وذلك مصير ّ
كل شاب يضيع أيام دراسته الغالية
ويزهد في وظيفته الدراسية).
ى
وهكذا ينمي الفكرة في فقرات أخر ويقدم عددا من األمثلة متمثال في
أشخاص ناجحين وفاشلين يسميهم إذا شاء .وبذلك يخرج بمقال كامل
قصيرأو طويل حسب رغبته وحسب مقت�ضى طبيعة املقال.
املقال التحليلي
هو املقال الذي يحلل كاتبه في مقدمة املوضوع  -الذي يتعرض للكتابة
حوله  -إلى عناصر مختلفة ثم يتناول في جزء ( العرض واملناقشة) كال
منها بالعرض واملناقشة في فقرة أو أكثرحتى يأتي على تناول كل عنصرمن
عناصراملوضوع بالعرض واملناقشة.
ل
مثال :يقول الكاتب في مقدمة املقال( :يقو الناس) (فالن ضعيف اإلرادة)
و(فالن فوي اإلرادة) و (فالن قاصر الهمة) ويقول الخبراء :إن اإلنسان
بالنسبة إلى ضعف اإلرادة وقوتها وبعد الهمة وقصرها أنواع ال تح�صى).
ثم يفصل الكاتب كال من هذه العناصرفي فقرة أو فقرتين أو ثالث ،إلى أن
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ينتهي من عرض العناصركلها ،فيكتمل املقال.
املقال التقويمي
هو املقال الذي يقوم فيه الكاتب بتقويم  -تحديد قيمة  -حركة أو دعوة
أو جماعة أو منظمة أو عمل علمي أو أدبي أو مباراة رياضية أو كتاب أو
قصيدة أو قصة أو مسرحية أو. ...
وهذا املقال كثيرا ما يعتمد عليه الكاتب لدى عرض كتاب أو عمل علمي
أو عمل أدبي .ومثل هذا املقال يحتوي مزيجا من التخليص والنقد،
ويهدف إلى تزويد القارئ بصورة أمينة ملحتويات العمل :الكتاب أو
املقال ،ويحيط فيه الكاتب قارئه برأيه وحكمه على قيمته وجدواه ومدى
إفاديته أو عدم إفاديته ،كما يساعد الكاتب قارئه في تكوين رأيه هو نحو
العمل ،وذلك من خالل تقديم قدر مطلوب من النماذج من الكتاب أو
املقال.
املقال التقريري
قد م�ضى أن قلنا :ضمن الحديث عن املقال الوظيفي  :إن الكاتب قد
يحتاج إلى تقديم تقرير عن العمل الذي قام به أو عن أي مؤسسة أو
مدرسة أو جامعة أو مشروع أو نشاط قام به هو أو غيره ،أو عن شخص
أو أشخاص أو حالة مرضية.
ّ
وذلك على طلب من فرد أو جهة .وهناك مجاالت ال يمكن عدها تحتاج
إلى كتابة تقريرعنها.
وفي التقرير يعرض الكاتب املعلومات والحقائق الصحيحة عن األمر
الذي يتعرض لتقديم التقرير عنه ،فالتقرير يعني أصال تقديم قدر من
الحقائق واملعلومات حول أمر من األمور .وقد تكون املعلومات متوفرة
لدى الكاتب إذا كان يكتب التقرير عن األمور التي يباشرها هو أو يشرف
عليها ،وقد يحتاج إلى جمع الحقائق واملعلومات إذا كتب التقرير عن أمر
من األمور التي ال يباشرها هو أوال يشرف عليها .والتقرير ال يخلو عن أن
يكون عن عمل قائم فعال ،أو عن إمكانية عمل مقترح ،كأن يكون عن
املشروع الذي يراد تنفيذه أو عن املبنى الذي يراد إنشاءه.
الخاطرة
وهي قالب من التعبير اإلنشائي ،يتكون من جمل جيدة السبك ،محكمة
النسج ،خفيفة العرض ،تتناول فكرة أساسية واحدة يعرضها الكاتب في
إيجاز ويعبر فيها عن خبرته عن ال�شيء الذي يتحدث عنه .وهي تتمثل في
الزاوية القصير التي يكتبها ّ
الكتاب في الصحف واملجالت ،تحت عنوان
ثابت مثال( :إشراقة) و (فكرة) و( خاطرة) و(صيد القلم) و (رؤية) و
(مشوار القلم) و ( اللقاء األخير) و ( إطالة) و ( نافذة الرأي) و ( حوار مع
الفكرة) وما إلى ذلك من العناوين الكثيرة التي ال يمكن حصرها.
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وهكذا صرت مدينا للتخصص يف األدب العربي!
السيدمسعود

املتخصص يف األدب العريب باجلامعة

ال أذكر أن يكون لي أي نشاط في مجال اللغة العربية خالل أعوامي
الدراسية ،في القسم العام ،خاصة وأنا أمضيت أكثرالسنوات في مدرسة
واقعة في ريف ،ملتزمة بالدروس ،غير متيحة لنشاط جانبي ،لم يكن فيها
معهد للغة العربية ،وليس هذا فحسب ،بل لم يكن املجال متوفرا للنشاط
في الصعيد العربي أصال ،وكان فيها ناد عربي ضئيل ،تحضره حفنة من
الطلبة ،ولكن نظرا إلى فقدان التشجيع من قبل املسؤولين ،كان الطالب
غيرمهتمين بهذا الجانب إن لم أقل مهملين إياه.
وال أذكر أن أقوم في جلسة «النادي العربي» خطيبا أو محاضرا ،ألنه ما
كان يمكنني وأنا خاوي الوفاض ،كما كان تنقصنا أيضا الرغبة ،نظرا إلى
تلك الظروف التي كانت تسود على املدرسة من اإلقبال الصارم على الكتب
الدراسية ،واإلعراض الكامل عن األعمال الهامشية.
وال أذكر أن أطالع كتابا أدبيا هناك ،فضال عن جريدة أو صحيفة ،فكانتا
نادرتي الوجود ،أندرمن العنقاء.
وكنت أشعربحنين فائق إلى اللغة العربية ،يهزني أحيانا ،وكنت معجبا بهذه
اللغة ،ومتمنيا إتقانها ،ولكن ما أغرب ذلك الحنين في تلك البيئة.
والتحقت بجامعة دارالعلوم زاهدان ،حينما كنت طالبا في السنة السابعة،
فأخذ الحنين املتدفق ،يستحيل إلى الحسرة شيئا فشيئا ،خاصة عندما
رأيت الطلبة الناشطة في املجال العربي بهذه الجامعة ،فلم يكن بإمكاننا
املثول في هذا املجال مخافة االفتضاح ،فكنت أطالع بعض الكتب االبتدائية
لألطفال ،ذات قصص ممتعة ،فطالعت منها ما تيسرلي ،واقتطفت خالل
املطالعة بعض التعبيرات التي كانت تثير إعجاب نا�شئ كمثلي ،مختفيا في
زاوية من املكتبة العامة للجامعة ،مخفيا أمري من األصدقاء ،مخافة أن
يطلعوا على حالي فأصير أضحوكة لهم ،ألنهم كانوا يحسنون الظن بي،
وهذا ما كان يشكل حجر عثرة أمامي ،يمنعني من املشاركة في حفالت
النوادي ،خوفا على إفشاء السرالذي كنت أحاول إخفاءه.
ولكن كان لي بعض النشاطات املتواضعة في املجال الفار�سي.
حتى تمت السنوات الدراسية رغم أنفي ،والشوق لتعلم اللغة العربية،
لم يزل بين جنبي ،يأكلني أكل النارالحطب ،حتى أتاح هللا لي فرصة مواتية
طيبة ،مكنتني من استدراك ما فاتني ،حيث رأيت إعالنا ملصقا في لوحة
اإلعالنات ،بجامعة دارالعلوم زاهدان ،استرعى هذا اإلعالن انتباهي ،كان
يعلن أنه قد أضيف إلى قائمة التخصصات الجارية بالجامعة ،تخصص
آخرجديد ،وهو«التخصص في األدب العربي» وليس إال.
وكانت الدعاية الفتة للنظر ،محتوية على ذكر كثير من الكتب األدبية
كمواد دراسية في هذا القسم ،حيث ّ
خيل إلي بأن هذا التخصص سوف
يضمن لي إتقان األدب العربي ،ويهدي إلي معشوقتي التي حرمتها قبل اإلمتاع
بها ،وخاصة كانت الدعاية خالبة بالنسبة إلى من ينشد مثل هذه الفرصة.
فهرعت للتو إلى ذلك املكان الذي أحيل إليه املشاركون في الدعاية ،بغية
تسجيل األسماء ،فسجلت اسمي كأول مسجل في هذا القسم ،كما كان
نفس التخصص أيضا جديدا ،وصرت من السابقين األولين في االنخراط
في هذا التخصص ،وأول تلميذ له.
ثم جاء على إثري بعض آخر وسجل اسمه ،ولكن كنا معدودين على
األصابع ،وكنا أربعة نفرا.

وكان انحيازي إلى هذا القسم ،مثارعجب األصدقاء ،بما أني كنت نشيطا
في املجال الفار�سي ،وعرفت به ،وكانوا يسألونني :كيف التحقت بالقسم
العربي الجديد ،غير املجرب؟ وربما كنت أجيب :هكذا ألهمت  ،واملرء ال
يدري ماذا يكسب غدا.
وكانوا جاهلين بحنيني البعيد إلى حصول فرصة طيبة مثل هذه.
فاستفدت خالل هذا التخصص من األساتذة الكبار ،من املتضلعين في
اللغة العربية ،ومن روادها في املنطقة ،وتعلمت في حضنه اللغة العربية.
من سنة وأنا بدأت النشاط في هذا الحقل ،وبدأت أيضا الكتابة واإلنشاء
رسميا من شهور مضت ،لم أكتب من قبل رسميا ،وصرت قادرا على إمالء
كليمات ،ولم أزل أخطو الخطوات االبتدائية في هذه الواحة املترامية
األطراف.
وأظن أني وجدت في هذا القسم ،ضالتي املنشودة ،ولكن اليغيبن عن البال
بأن هذا القسم أيضا كاألقسام األخرى من التخصصات ،يقف نجاح
الطالب فيه على السعي واالجتهاد ،كما هوالحال في كل فروع التخصصات،
حيث يرجع  %90من السعي إلى الطالب و % 10يرجع إلى األستاذ ،وذلك ألن
أكثر النشاطات عملية ،ميدانية ،تطبيقية ،وليس الطالب هنا كالطالب
في القسم العام ،يتلقى الدرس ثم ال يهمه أمرآخر ،فإن هنا ليس الطالب
سامعا فحسب ،بل هويحاضرويناقش أيضا.
وأما أهم فوائد هذا التخصص ،التي وجدتها في كنفه وحظيت بها ،وعلي
أن ّ
أدل عليها اآلخرين ،أداء للواجب:
 التمكن من تعلم اللغة العربية فنيا ،بشرط االجتهاد والرغبة من جانبالطالب.
 التعرف على أهم الكتب األدبية ،وأمهاتها ،التي فيها غنية لألديب ،كـ ـ ـ ـ ـ(أدب الكاتب) و(األغاني) و(األمالي) و(الكامل) و(البيان والتبيين) و(العقد
الفريد) وغيرها من القديمة والحديثة.
 التعرف على األدباء الكبار ،من املتقدمين واملتأخرين ،واملعاصرين ،وهذا مايتيح الطالب اختيارأسلوب للكتابة في ضوء أساليب األدباء العباقرة الرائعة.
 التعرف على األشعاراملختارة املفعمة أدبا وروعة ،وبالتالي حفظها ،وهذا ماينمي إمكانيات الطالب اللغوية ويساعده على الكتابة الصحيحة الفياضة.
 وبرأيي األهم من املذكور كله هو أن هذا التخصص يدفع الطالب إلىتوسيع املطالعة ،ويشعل فيه جذوة الهيام بها ،وهذا البند بنفسه قد
يضمن التقدم والرقي للطالب.
وأما أهمية هذا التخصص:
أرى أن هذا القسم ال يستغني عنه طالب ،خاصة في العصرالراهن ،الذي
ابتعدنا فيه عن اللغة العربية ،ويبدوإتقانه في القسم العام صعبا.
وأنا شخصيا استفدت من هذا القسم كثيرا ،حيث تعرفت على كثير من
القضايا كانت مجهولة لي ،وعلى كثيرمن الكتب األدبية واملكاتب األدبية لم
تقرع سمعي قبل هذا ،وحينما أقيس الطالب على نف�سي ال أجد مناصا من
أن أوجب االلتحاق بهذا القسم ،لكل من يريد إتقان اللغة العربية ،فإنه
قد يفي بهذا الغرض ،ويعطي الدارس مفتاحا كي يكون إخصائيا ضليعا في
األدب ،شريطة أن يفي الدارس بواجبه أال وهوالسعي واملجاهدة والطموح
املثابرة.
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حممد علي كالي أسطورة املالكمة
ومنوذج املسلم!
السيدمسعود

أسطورة :افسانه
توقيف :بازداشت
خلفية :پشت پرده
مالكمة :بوکس
خاليا :ال به الی
وتيرة :روند
السطو :دست برد
ابتزاز :باج گیری
اإلبادة الجماعية :کشتاردسته جمعی
احتدام :اوج گیری
ملهى :کاباره
مثليين :هم جنس گرایان
مهام :وظایف
يتبنى :به عهده می گیرد
يعرقل :بازمی دارد.

كيفية استعماهلا
1 .1أسطورة املالكمة محمد علي كالي كان قدوة للمسلمين.
2 .2توقيف شخصين على خلفية قتل شرطي بهجوم باريس.
3 .3ارتفاع وتيرة عمليات السطو والنهب للمحالت التجارية
وشركات األدوية بمحافظة إب.
4 .4عدد من محالت الصرافة تغلق أبوابها أمام املواطنين نتيجة
ابتزاز املليشيات االنقالبية لها.
5 .5تركيا تستدعي سفيرها في برلين بعد اعتراف البرملان األملاني
باإلبادة الجماعية لألرمن.
6 .6احتدام املعارك بين الجيش واملقاومة ومليشيات الحوثي في
القبيطة.
ي
ي
وز
7 .7الرئيس الجزائر يجر تعديال وزاريا وينهي مهام أربعة راء.
8 .8تنظيم الدولة يتبنى هجوم مدينةأورالندو األمريكية.
9 .9استهدف ملهى للمثليين في أورالندو بما أدى إلى قتل وإصابة
 100نفر.
1010يجب أن ال ندخل في أي جدل يعرقل إخراج اليمن من محنته.

لقد رحل عنا خالل هذه األيام ،رجل مألالسمع والبصر ،ببطوالته ومآثره ،فارس
الحلبات وقاهراألبطال والسادات ،صاحب أقوى وأسرع لكمة في العالم ،والذي
فازببطولة العالم ثالث مراتّ ،
وطبق صيته الكون كله.
الذي كان يحمل شهادات ومفاخر ،تنافس األمم في سبيل اكتسابها ،والتزال
الحرب سجال بينها ،وتدفع لها ثروات هائلة.
نعم ،قبل أيام وفي  /4يونيو 2016م ،قد لبس العالم ثوب العزاء وذلك إثررحيل
املالكم األمريكي املسلم ،ذي األصول اإلفريقية ،محمد علي كالي في أمريكا ،من
عمرناهز 74سنة ،بعد صراع عويص مع مرض ظل طويال أكثرمن  30عاما.
تحول عن املسيحية واعتنق اإلسالم ،وتخلى عن اسمه ولقبه األصليين ،وسمى
نفسه "محمدعلي" فأحسن إسالمه ،وكافح له وناضل في سبيله طيلة حياته ،وبقي
على دينه في قلب أمريكا ،ولم يخجل من اإلصرارعليه قط ،وليس هذا فحسب
بل كان يعتزبدينه واسمه ،في وقت قد يخجل املسلمون من دينهم ومن أسمائهم
اإلسالمية ،وقام بواجباته ،كمسلم مثقف واع ،خيرقيام.
هوالذي قد وقف أمام أمريكا بكل جرأة وبسالة وقال :ال!
وصدع بالحق بحماس وغيرة منقطعتي النظير ،فهوالذي واجه وحده أمريكا في
حربها ضد الفيتنام في السبعينات ،متغاضيا عن موقفه الحساس ،غيرمبال بما
يمكن أن يفقده أويقع له في سبيل الدفاع عن املظلومين ،قائال" :هذه الحرب ضد
تعاليم القرآن ،وإننا كمسلمين ليس من الجائزأن نخوض ً
حروبا إال إذا كانت في
سبيلهللا"وقدتمخضتمواجهتهالجريئةهذه،عنبعضاملشاكلواملصاعبله
بالطبع ،كما ّورطت مكانته املرموقة كمالكم عالمي ،ذي شهادات عاملية متعددة،
ولكنه لم يرض بالسكوت أمام الحاكم الجائر ،بل أطلق إليه كلمته كرصاصة،
تفصح عن عقيدته ومنهجه ،آثرا املصيبة في دنياه على املصيبة في الدين.
وقد ابتاله هللا تعالى بمرض مزمن قاس ،حيث كان يعاني من الشلل الرعا�شي 30
عاما ،بما أنه كان يريد تمحيصه ،فهذا املرض املضني لم يتمكن من إعاقة البطل
عن املواصلة في نشاطاته اإلنسانية الواسعة العاملية ،فغادرميدان املالكمة إلى
األعمال الخيرية ،وشرق العالم وغربه لتبليغ رسالته ،واستعراض حال املظلومين
واألقليات ،وكان يعبر عنهم ،ويغار عليهم ،ويستمد في هذا املجال من لسنته،
وفصاحته ،وقوة حجته ،وشدة مراسه ،واستغل وجاهته العاملية في الدفاع عن
الحق.
ومن الجديربالذكرأنه لم يبك ملوته املسلمون فحسب ،بل بكت عليه البشرية
جمعاء ،مع أن الرجل كان أسود من أصل أفريقي ،إال أنه مع أعماله الطوباوية،
وأخالقه املثالية ،ونصحه املخص للناس كلهم ،بجنب شهاداته العاملية ومآثره
الكثيرة ،لم يدع مجاال لتمثيل العنصرية ،ورحيله أثر في الكفار أيضا وسبب
لبكائهم ،حتى هناك وثائق تكشف عن تأثر ترامب املرشح للرئاسة الجمهورية
أمريكا في الدورة املقبلة ،رغم عدائه السافرلإلسالم ،وبغضه مع املسلمين .وكما
أحزن جورج بوش الرئيس األمريكي األسبق أيضا .فبكت عليه جميع الطبقات
والجنسيات ،طاملا لم يفصل بينها في حياته.
لقد فقد املظلومون برحيله مدافعا مخلصا ،وتفجعت األبطال واملالكمون في
نجم من أملع نجمومها وأسناها ،ورزئ العالم اإلسالمي في أسد من أسودها،
وأصيب العالم بأسره في فرد مثالي مفيد!
وهكذا بكت البشرية على محمد علي.
ال شك أن كالي كان مدرسة األخالق ،يجب أن يلتحق املسلمون بهذه املدرسة،
ليتعلموا فيها اإلسالم  ،كما من الواجب أيضا أن تنشرحياة هذه األسطورة
للجيل الجديد ،ألن لهم فيها ألسوة حسنة ،فهوأسوة في األخالق واملعاملة ،والغيرة
اإلسالمية ،والحمية الدينية .وفي جملة :هوكان نموذجا للمسلم املثالي.
رحمه هللا تعالى ،وأسكنه فسيح جنانه ،وكثرأمثاله ،وآجرنا بخيرمنه.
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واحة الشعر

استقبال رمضان
جمنون خالد

رمضان أقبل يا أولي األلباب
عام م�ضى من عمرنا في غفلة
ومشقة
لتصبر
وتهيؤوا
هللا يجزي الصائمين ألنهم
ال يدخل الريان إال صائم
ووقاهم املولى بحر نهارهم
وسقوا رحيق السلسبيل مزاجه
هذا جزاء الصائمين لربهم
الصوم جنة صائم من مأثم
الصوم تصفيد الغرائز جملة
ما صام من لم يرع حق مجاور
ما صام من أكل اللحوم بغيبة
ما صام من أدى شهادة كاذب
الصوم مدرسة التعفف والتقى
الصوم رابطة اإلخاء قوية
الصوم درس في التساوي حافل
شهر العزيمة والتصبر واإلبا
كم من صيام ما جنى أصحابه
ما كل من ترك الطعام بصائم
الصوم أسمى غاية لم يرتق
صام النبي وصحبه فتبرؤوا
قوم هم األمالك أو أشباهها
صقل الصيام نفوسهم وقلوبهم
صاموا عن الدنيا وإغراءاتها
سار الغزاة إلى األعادي صوما
ملكوا ولكن ما سهوا عن صومهم
هم في الضحى اساد هيجاء لهم
لكنهم عند الدجى رهبانه
أكرم بهم في الصائمين ومرحبا

فاستقبلوه بعد طول غياب
فتنبهوا فالعمر ظل سحاب
فأجور من صبروا بغير حساب
من أجله سخروا بكل صعاب
أكرم بباب الصوم في األبواب
ريح السموم وشر كل عذاب
من زنجبيل فاق كل شراب
سعدوا بخير كرامة وجناب
ينهى عن الفحشاء واألوشاب
وتحرر من ربقة برقاب
وصحاب
وقرابة
وأخوة
أو قال شرا أو سعى لخراب
وأخل باألخالق واالداب
وتقارب البعداء واألغراب
وحبال ود األهل واألصحاب
بالجود واإليثار والترحاب
وصفاء روح واحتمال صعاب
غير الظما والجوع واألتعاب
وكذاك تارك شهوة وشراب
لعاله مثل الرسل واألصحاب
عن أن يشيبوا صومهم بالعاب
تم�شي وتأكل دثرت بثياب
فغدوا حديث الدهر واألحقاب
صاموا عن الشهوات واالراب
فتحوا بشهر الصوم كل رحاب
وكتاب
لتالوة
وقيامهم
قصف الرعود و بارقات حراب
يبكون ينتحبون في املحراب
بقدوم شهر الصيد و األنجاب
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مثنوي معنوي /القسط الرابع
مباراة علي رضي اهلل عنه مع بطل باسل یهودی ()2
الشيخ عبد الواحد قلندرزهي
تمهيد :إن كتاب المثنوي من أبرز مؤلفات الفلسفي اإلسالمي الكبير موالنا جالل الدين الرومي .وهو من أروع كالسيكيات اآلداب
اإلسالمية ،وعلى الرغم من أن النص كتب في القرن السابع الهجري ،الثالث عشر الميالدي ،إال أنه لم يفقد جدته ،وال يزال القارئ يجد فيه أفكاراً
جديدة وإلماحات إلى ما يصادفه من مشاكل في تعامله مع نفسه ومع المجتمع وفي سعيه الحثيث نحو التسامي فوق صراع الحياة ومتطلبات العيش
فيما يقرب من ثالثين ألف بيت من الشعر الراقي ،قدّم موالنا جالل الدين خالل عمله العظيم عالمه الخاص ،ومحاولته الرائدة لصب كل المعارف
اإلسالمية األخرى فيه ،فأخذ منه كل عصر زاده من المعرفة ومن السمو ،وتعرف عليه العالم من خالل ترجماته ،فعرف منه روح اإلسالم السمحة
العظيمة اإلنسانية التي تترفع عن التعصب وضيق األفق .وخالل المطالعة يكتشف القارئ المتذوق المتفهم الواعي أن مثنوي موالنا ليس نصا صوفيا
خالصا كما يشاع ،بل هو نص متعدد الجوانب والمستويات ،يهتم بتربية اإلنسان على األرض ،قبل أن يوصله بأسباب السماء .لقد استخدم الشاعر ـ كما
الجرس ،وموسيقي الوزن والقوافي ،وفكاهة األدب؛ لـتأدية فلسفته الدقيقة العميقة ،والمعاني
يقول اإلمام الندوي ـ رقة الشعر ولطف التعبير ،وحالوة ِ
اللطيفة الغامضة ،والمبادئ الرفيعة التي تشغل فكره ،وتجيش في خاطره؛ فكان كالمه أوقع في النفوس ،وأحلى في القلوب ،وأسهل فهماً ،وأيسر
ال في المجتمع واآلداب .المثنوي نص يقرأ أكثر من مرة ،ويُعايش ،شأنه في هذا شأن كالسيكيات العالم التي ال تذهب
تناو ًال ،وأكثر نفوذاً وتغلغ ً
جدتها بمرور الزمن ،وال تفقد قيمتها بمر العصور .ويسر مكتب مجلة الصحوة اإلسالمية أن ينشر في حلقات متعددة مقتطفات من هذا السفر الجليل
مستمدا من كليد مثنوي لحكيم األمة العالمة أشرفعلي التهانوي رحمه اهلل حتى ينتفع بها قراء اللغة العربية.

یقول املناضل الیهودی لعلي بعد عفوه وکرمه وجوده وإحسانه له ،یا
سیدی ویا موالي أجبني ملاذا ترکتني بعد إهانتي إیاک؟
ً
شیئا َّ
بأن هذا العمل من أسرار هللا ،هوالذي یحي ویمیت من
نعم أعرف
غیرالسیف والسبب.
بازگو دانم که این اسرارهوست
زانک بی شمشیرکشتن کاراوست
		
نعم! هللا هو صانع وبدیع وخالق دون أداة وآلة وجهازوتهیئ وإعداد ،وهو
واهب الهدایا الرابحة.
صانع بی آلت و بی جارحه
واهب این هدیههای رابحه
		
ّ
هللا هو الذي یعطي العقل واللب والروح والحس مئات آالف من تلک
ُ
املواهب ما ال تدرک العینان واألذنان ب�شئ منها.
صد هزاران می چشاند هوش را
که خبرنبود دو چشم و گوش را
		
أجبني یا من أدهشني من علمه العجیب وعلمه الغریب یا موالي علي
ً
ً
کأنک نسر تسیروتطیر فوق العرش تصطاد علوما ربانیا وهی خفي ِم ّنا ما
ً
َ
وجدت اآلن حتی ترکتني ُمرتاحا؟.
بازگو ای بازعرش خوششکار
تا چه دیدی این زمان ازکردگار
		
َّ
َ
ُ
َ
نعم أعرف بأن عینک رأت أشیاء وهي خفي ألعیننا
چشم تو ادراک غیب آموخته
چشمهای حاضران بردوخته
		
ً
ً
ٌ
نعم علوم وأبصار الناس مختلفة أحد منهم یری قمرا عیانا وآخر ال یری
العالم وما أمامه من أشیآء العالم ،وشتان بینهما.

آن یکی ماهی همیبیند عیان
وان یکی تاریک میبیند جهان
		
عقول الناس متفاوتة وأفکارهم متغایرة ومعرفتهم متمایزة ودراستهم
ً
وأوان واحد ،أحدهم
متعاکسة مثال
مکان ٍ
ثالثة أشخاص جالسون فی ٍ
ً
یری ثالثة أشیاء معا بوضوح کالقمر وثانیهم بأضعف منه والثالث الیری
ً
شیئا ویحرک رأسه ویقول نعم إنی أری کذلک .
وان یکی سه ماه میبیند بهم
ین سه کس بنشسته یک موضع نعم
		
عیونهم وآذانهم مفتوحة بعضهم یسمعون ویرون ویعلمون ویأخذون
وبعضهم الیأخذون ال یعلمون وال یرون والیسمعون.
ویا علي إنک تری وتسمع وتعلم وأنا ُ
لست کذلک.
چشم هرسه بازو گوش هرسه تیز
درتو آویزان و ازمن درگریز
		
ً
ً
دو ٌ
واحدا هونفسه َع ٌّ
لدود لک کالذئب ولي حبیب لبیب وزمیل
تری فردا
جمیل کیوسف.
هذا لطف خفي وعجیب من هللا الفرد الصمد األحد وکذلک من أثر
البصر.
سحرعین است این عجب لطف خفیست
برتو نقش گرگ و برمن یوسفیست
		
قال املکافح واملناضل لعلي یا علي یا ولي هللا أنت تفوق العالم فی العلم
واملعرفة.
عالم ارهجده هزارست و فزون
هرنظررا نیست این هجده زبون
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النيب صلى اهلل عليه وسلم يف مكة املكرمة

إرشاف الدين السيدي

املدخل
ولد رسول هللا (ص) في مكة فبعد ذلك استرضع له جده عبد املطلب إمرأة
من بني سعد فبقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في بني سعد حتى إذا
كانت السنة الرابعة أو الخامسة من مولده جاءت به حليمة التي أمه وما
مكث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مدة إال أن ماتت أمه ونشأ في مكة
حتى بعثه هللا تعالى لرسالته وبعد ذلك شرع في دعوة الناس إلى عبادة هللا
وحده وأوذي في سبيله إيذاءا شديدا من قومه حتى ذهب إلى الطائف رجاء
أن يقبلوا دعوته ولكنهم لم يقبلوا بل أذوه ويئس رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم منهم ورجع إلى مكة.
الكلمات املفتاحية
الوالدة  ،الرضاعة ،األم  ،الدعوة،املشقة في الرحلة ،اإليذاء  ،الطائف،
مكة.
مقدمة:
الحمد هلل رب العاملين خالق السموات واألرضين وصلى هللا على سيدنا
محمد خاتم النبيين والرسل أجمعين فلما أعطى هللا سبحانه وتعالى
لرسوله صلى هللا عليه وسلم الشفاعة والدرجة الرفيعة وهدى الناس إلى
محبته وجعل اتباعه من محبته تعالى فقال تعالى :قل إن كنتم تحبون هللا
فاتبعوني يحببكم هللا ،فكان هذا من األسباب التي صارت القلوب تهفوا إلى
محبته وتلتمس األسباب التي توثق الصلة فيما بينها وبينه صلى هللا عليه
وسلم فمنذ فجر اإلسالم املسلمون يتسابقون إلى إبراز محبته ومحاسنه
ونشرسيرته العطرة وأنا أيضا أرجو من هللا أن يجعلني من الذين ينشرون
سيرته صلى هللا عليه وسلم.
والدة
في ليلة قمراء من ليالي مكة وفي عام الفيل بالضبط والناس ما بين نائم
وساهد ومسامرومتعبد ،حصلت أمور عظيمة وجرت أحداث رهيبة فلقد
اهتزإيوان كسرى وانطفئت نارفارس وسكنت البهائم وعددت األطيار
وتأل ألت السماء بنور باهر.
أجل لقد ولد النبي املنتظرالذي بشربه مو�سى عليه السالم وعي�سى عليه

السالم ولد محمد ابن عبد هللا في منزل جده عبد املطلب فامتأل البيت
نورا.
ولدته أمه آمنة بعد تسعة أشهر من حمله في فجر يوم اإلثنين في الثاني
عشرمن ربيع األول سنة  570من ميالد السيد املسيح.
الرضاعة
وكانت العادة عند العرب أن يلتمسوا املراضع ألوالدهم ابتعادا لهم عن
أمراض الحواضرلتقوى أجسامهم وتسد أعصابهم ويتقنوا اللسان العربي
في مهدهم فالتمس عبد املطلب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم الرضاعة
واسترضع له امرأة من بني سعد ابن بكر ،وهي حليمة بنت ابي زئيب ورأت
حليمة من بركته صلى هللا عليه وسلم ما قصت منه العجب وهكذا بقي
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في بني سعد حتى إذا كانت السنة الرابعة أو
الخامسة من مولده وقع حادث شق صدره وحشيت عليه حليمة بعد هذه
الواقعة حتى ردته إلى أمه فكان عند أمه إلى أن بلغ ست سنين.
وفاة آمنة
ى
ورأت آمنة وفاء لذكر زوجها الراحل أن تزورقبره بيثرب فخرجت من مكة
قاطعة رحلة تبلغ 500كلم .ومعها ولدها اليتيم محمد وخادمته أم أيمن
وقيمها عبد املطلب فمكث شهرا ثم قفلت وبينها هي راجعة إذا يالحقها
املرض ويلح عليها في أوائل الطريق فماتت باألبواء بين مكة واملدينة.
الدعوة
أول ما فعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد نزول اآلية التي أمره هللا
بإظهار الدعوة أنه دعا بني هاشم فحضروا ومعهم غير أني أسرعهم إلى
ماتحب فامض بما أمرت به فوهللا ال أزال أحوطك وأمنعك غيرأن نف�سي
ال تطاوعني على فراق دين عبد املطلب فقال أبو لهب هذه وهللا السوأة
خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم فقال أبوطالب وهللا لنمنعه ما بقينا.
تحمل مشاقة
اختار املشركون إليذاء النبي صلى هللا عليه وسلم أساليب مختلفة منها
السخرية والتحقير واالستهزاء والتكذيب والتضحيك وقصدوا بها توهين
قواهم املعنوية فرموا النبي صلى هللا عليه وسلم تهم هازلة وشتائهم سفيهة
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وكانوا ينادونه باملجنون ( وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكرإنك ملجنون)
ويسومونه بالسحروالكذب ( وعجبوا ان جائهم منذرمنهم وقال الكافرون
هذا ساحركذاب)
ن
وكان إذا جلس وحوله املستضعفو من أصحابه استهزئوا بهم وقالوا
هؤالء جلسائه ( من هللا عليهم من بيننا)
على كل حال تحمل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كل ذلك منهم م�ضى
في دعوته.
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الطائف
وملا هلك أبو طالب نالت قريش من رسول هللا صلى هللا صلى هللا عليه
وسلم من األذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمه ابي طالب فخرج رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصرة واملنعة بهم من قومه
ورجاء منه أن يقبلوا منه ما جاءهم به من هللا عزوجل  .وملا انتهى رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى نفرمن ثقيف هم يومئذ
سادة ثقيف وأشرافهم وهم إخوة ثالثة عبد يا ليل بن عمرو ومسعود
ابن عمرو وحبيب ابن عمرو فجلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليهم
ودعاهم إلى هللا وكلمهم بما جائهم له من نصرته على اإلسالم فقال له
إحداهم يمرط الثيباب الكعبة إن كان هللا أرسلك وقال اآلخرأما وجد هللا
أحدا يرسله غيرك وقال ثالث وهللا ال أكلمك أبدا لئن كنت رسوال من هللا
كما تقول نفر من بني عبد املطلب فكانوا خمسة وأربعين رجال فبادره أبو
لهب وقال هؤالء عمومتك وبنو عمك فتكلم ودع الصباة واعلم أنه ليس
لقومك بالعرب قاطبة طاقة وأنا أحق من أخذك فحسبك بنو أبيك وإن
أقمت على ما أنت عليه فهوأيسرعليهم من أن يثيب بك بطون العرب فما
رأيت أحدا جاء على بنى أبيه بشرمما جئت به فسكت رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ولم يتكلم في ذلك املجلس ثم دعا هم ثانية وقال الحمد هلل
أحمده وأستعينه وأومن به وأتوكل عليه وأشهد أن ال إله إال هللا وحده
ال شريك له ثم قال إن الرائد ال يكذب أهله وهللا الذي ال إله إال هو أني
رسول هللا إليكم خاصة وإلى الناس عامة وهللا لتموتن كما تنامون ولتبعثن
ما تستيقظون ولتحاسبون بما تعملون وإنها الجنة أبدا أو النار فقال أبو
طالب ما أحب إلينا معاونتك واقتلنا لنصيحتك وأشد تصديقنا لحديثك
هؤالء بنو أبيك مجتمعون وإنما أنا أحدهم ألنت أعظم خطرا من أن أرد
عليك الكالم ولئن كنت تكذب على هللا ينبغي لي أن أكلمك ومع ذلك 		
سفهائهم وعبيدهم يسبونه ويصبحون به هكذا أوذي رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم من هؤالء الكفرة ويئس منهم أيضا ورجع إلى مكة.
النتيجة
إن هللا تبارك وتعالى يقدرأن يهدي الناس إليه في لحظة ولكن سنت هللا أن
يبعث رسوال وقبل إرساله يربيه ويمتحن برسوله الناس ويهدي من عباده
من يشاء ولنعلم أيضا أن الدعوة إلى هللا تعالى لم تنل بسهولة ألن أفضل
الخلق نبينا الكريم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أؤذي في هذا األمر
ولكنه لم يترك دعوته وم�ضى فيها فبعد ذلك نال بهدفه الذي هو هداية
الناس ( إن مع العسريسرى).
فلنسئل هللا تبارك وتعالى أن يهدينا بهدى رسوله صلى هللا عليه وسلم وأن
يجعلنا تبارك وتعالى أن يهدينا بهدى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأن
يجعلنا من الدعاة املخلصين ومن املتبعين لسنة الرسول صلى هللا عليه
وسلم ان لكم في رسول هللا أسوة حسنة.
املصادر
القرآن الكريم
الرحيق املختوم :تأليف صفي هللا املبارك فوري
السيرة النبوية البن هشام
السيرة النبوية لألطفال تأليف :عبد الرحيم مارديني.

حیــــاة النيب
املكيــة

صلى اهلل عليه وسلم

املدخل:
فهذه رسالة مختصرة من سیرة سیدنا و شفیعنا محمد و من حیاة النبي في مکة
املکرمة ،کیف ولد النبي في مکة و کیف رضاعته و کیف توفیت امه  ،و من
مشاق الذي تحمل النبي في سبیل دعوة إلی هللا عزوجل و من قصة التی یواجه
النبي في سفرالطائف.
الکلمات املفتاحیة :النبي ،میالد النبي ،رضاعة النبي ،وفاة آمنة ،الدعوة
،مشاق النبي في سبیل الدعوة ،الطائف.
املقدمة:
رحیم کریم الطبع و الذات أنوار
رسول الهدي نور املال سید الوري
« هاشم املیرغنی «الشاعرسودانی»
انسان یعیش في مکة یأکل الطعام و یم�شي في األسواق الیعرف بثروة ظاهرة
،او قدرة خارقة ،ولکن الذي یتفق علیه العدو والصدیق ،و یبلغ في ثبوته عین
الیقین ،أن ثروته من الفضائل کانت رابیة ،أن رجولته التقی فیها مایعرف
العرب و فوق مایعرفون من مروة و نبل و مجادة و سیادة.
إن سیرة النبویة عبارة في الحقیقة ،عن الرسالة التي حملها رسول هللا الي
املجتمع البشري ،واخرج بها الناس من الظلمات الي النور ومن عبادة العباد
إلي عبادة هللا عز وجل .والزم لکل مسلم و مسلمة ان یطالع کتب السیرة و أن
یعلم کیف عاش النبي في مکة و املدینة ،کیف ولد النبي ،کیف کان اخالقه و
معاشرته و آدابه في الحیاة و املعاش و عمل بما جاء النبي و عمل بسنته ،الذي
کله نور ،والعمل بسنة النبي یکون نور معاشنا و حیاتنا في الدنیا واآلخرة.
میالد حبیب املصطفي:
َ ً ُ ً
ً
إن النبي یکون اشرف الناس نسبا وأکملهم خلقا و خلقا  ،و قد ورد في نسبه
احادیث صحاح منها :ذکرامام بخاري نسب النبي فقال « :هوابوالقاسم ،محمد
بن عبدهللا  ،بن عبداملطلب ،بن هشام بن عبد مناف بن ق�صی بن کالب بن مرة
بن کعب بن لؤي  ،بن غالب بن فهربن مالک بن النضربن کنانة بن حزیمه بن
ً
مدرکة بن الیاس بن مضر بن نزار معد بن عدنان»(.البخاري تعلیقا 205/7،
ـ)206
ولد الحبیب املصطفي یوم األثنین بالخالف ،واألکثرون علي انه الثنتي عشرة
لیلة خلت من شهر ربیع األول ( ،انظر :صحیح السیرة النیویة إلبراهیم العلي
ص .)47
واملجمع علیه :أنه ولد عام الفیل و کانت والدته في دار ابي طالب بشعب بني
هاشم ( .انظر :السیرة النیویة إلبن کثیر)203/1،
رضاعته:
ملا ولد رسول هللا قدمت حلیمة بنت الحارث ،في نسوة من بني سعد بن بکر
یلتمس الرضعاء بمکة .قالت حلیمة :فجرجت في اوائل النسوة علي اتان لي
،قمراء  ،و معي زوجی الحارث بن عبدالعزي احد بني سعد بن بکر  ،احد بني
ناضرة  ،قد اقدمت و معی بالرکب شارف وهللا ما تبض یقطرة لبن! في سنة
شهباء ،قد جاع الناس حتي خلص الیهم الجهد ،ومعي ابن لی  ،وهللا ماینام لیلنا!
ً
و ما اجد في یدي شیئا أغلله به ،إال أنا نرجوا الغیث  ،و کانت لنا غنم فنحن
نرجوها ( .روایة عن عبدهللا جعفررض)
و ادرکت حلیمة السعدیة هذه السعادة ،و کانت خرجت من بلدها تلتمس
الرضعاء و کان العام عام جدب ،و هم في ضیق و شدة ،و عرض رسول هللا
علي جمیع املراضع فزهرون فیه ،و ذلک النهن یرجون املعروف من ابي الصبي
،فقلن :یتیم! و ما ع�سی ان تصنع امه و جده؟ و هکذا فعلت حلیمة ،فانصرفت
عنه اول مرة ،ثم إنعطف قلبها علیه ،و الهمهما هللا حب ،و أخذه و لم تکن
وجدت غیره فرجعت الیه ،فأخذته ،و ذهبت به إلي رحلها ،وملست البرکة بیدها
فکان لکل �شئ في رحلها شأن غیر الشأن ،و رأت البرکة في اللبان و الشارف
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واألتان ،ولم تزل تتعرف من هللا الزیادة والخیر ،حتي مضت سنتان في بني
ً
سعد و فصلته و کان یشب شبابا الیشبه الغلمان و قدمت به علي امه و
طلبت أن تترکه عندها بعض الوقت فردته إلیها.
و جاء ملکان و هو في بني سعد ،فشقا بطنه ،واستخرجا من قلبه علقة
سوداء ،فطرحاها ثم غسال قلبه ،حتی انقیاه و رداه کما کان .
و رعی رسول هللا الغنم مع إخوته من الرضاعة ،و نشأ على البساطة و
الفطرة و الحیاة البادیة السامیة ،و اللغة الفصیحة التي اشتهر بها بنو
سعد بن بکر .و کان یقول ألصحابه فیما بعد «أنا أعربکم ،أنا قری�شي و
استرضعت في بني سعد بن بکر»( .سیرة ابن هشام ،ج  ،1ص )167
وفاة امه:
توفيت أم النبي و هو ابن ست سنین باألبواء بین مکة و املدینة و کانت
قد قدمت به علي أخواله من بني عدي بن النجار تریه ایاهم و ماتت و هي
راجعة به إلي مکة و دفنت باألبواء .ارادت حکمة هللا تعالی أن ینشأ رسوله
ً
یتیما .و کانت املصائب التي اصابت النبي منذ طفولته ،کموت امه و جده
بعد أن حرم عطف األب ،و ذاق کأس الحزن مرة بعد مرة ،کانت تلک
املحن قد جعلته رقیق القلب ،مرهف الشعور ،فاألحزان تصهر النفوس
ً
و تخلصها من ادران القسوة والکبر،والغروروتجعلها الثروفة ،و تواضعا.

الدعوة:
قا ل ابن إسحاق« :فلما بادي رسول هللا قومه باإلسالم ،و صدع به کما
امره هللا  ،لم یبتعد منه قومه و لم یردوا علیه ـ فیما بلغنی ـ حتي ذکرآلهتهم
وعابها ،فلما فعل ذلک اعظموه وناکروه و اجمعوا خالفه و عداوته ».
(سیرة ابن هشام )264/1
وإذن فقد بدأ دعوته قویة صریحة ،وقد أسلم عدد البأس به یقرب او
ً
یزید علی عشرین صحابیا و صحابیة و هم الذین جاء في تراجمهم أن
سالمهم کان قبل دخول داراألرقم ـ ثم وفقت قریش في وجه الدعوة فإتخد
داراألرقم الیستخفي هو فیها ،فقد کانت قریش کلها تعلم بدعوته.
ً
إتخذ الرسول داراألرقم بن ابي األرقم ـ أحد املسلیمن األوائل ـ مرکزا
لدعوته  ،ویغلب علي الظن أن اتخاذ هذه الدار إنما کان بعد أن اظهرت
قریش عداوتها و صبت غضبها علي بعض من أسلم.
ال إله إال هللا محمد رسول هللا ،تلک هي الکلمة التي کان رسول هللا یطلب
من الناس أن یقولها و تلک الکلمة هي الباب الذي یدخل منه إلي اإلسالم
و بها یعلن املسلم هویته ،فهذا ابوذریقف في املسجد الحرام یرفع صوته
ً
قائال« :اشهد أن ال إله إال هللا و أشهد أن محمد رسول هللا و کان ذلک
ً
کافیا لیثور القوم الیه( »....متفق علیه  ،و هو عند مسلم برقم  2474و
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فلما اشتد أذی قریش ،و انصرافهم عن اإلسالم ،و زهدهم فیه خرج رسول هللا
عند البخاري برقم )1658
ً
ً
و هذا رسول هللا یطوف علی الناس في موسم الحج ،لیقول لهم :یا أیها الناس ،إلي الطائف ـ تقع مدینة الطائف علی مسافة خمسة و سبعین میال تقریبا إلي
الجنوب الشرقي من مکة (جواد علی ،املفصل في تاریخ قبل اإلسالم ،ج،4ص
قولوا ال اله اال هللا تفلحوا» (اخرجه الطبراني ) إنها کلمة ممیزة)...
ً
قال ابن هشام نقال عن ابن اسحاق :ثم إن هللا عزوجل أمر رسوله أن یصدع  )142و هي واقعة علي ظهر جبل غزوان و یبلغ ارتفاع هذا الجبل نحو ستة
بما جاء منه  ،و أن ینادي الناس بأمره و أن یدعوا الیه و کان بین ما أخفي رسول آالف قدم ( األصطغري ،املسالک و املمالک ،ص  )24و اسم الطائف مأخوذ
هللا أمره و استتربه إلي أن أمره هللا تعالي بإظهاردینه ثالث سنین ـ فیما بلغنی ـ من من السوار و الحائط الذي کان یحیط و یطوف باملدینة ،و کان اإلسم القدیم
لهذه املدینة هو «وج»  (،النهایة في غریب الحدیث  )154/5،ـ یلتمس النصرة من
مبعثه (.سیرة النبویة ،إلبن هشام ()262/1
فإنه ملا نزل علیه «یا أیها املدثر  ،قم فانذر  ،وربک فکبر  ،و ثیابک فطهر» شمر ثقیف و أن یدخلوا في اإلسالم و کان له اهل في اهل الطائف و ال غرابة في ذلک
ً
ً
ً
عن ساق الدعوة ،و قام في ذات هللا أتم قیام ،و دعا إلي هللا لیال و نهارا و سرا و فإنه رضع في بني سعد و هم بمقربة من الطائف و فیهم مراضعة و حواضنه.
ً
جهارا  ،وملا نزل علیه« فاصدع بما تؤمر» فصدع بأمرهللا ال تأخذه فیه المة الئم في الطائف:
 ،فدعا إلي هللا الصغیر و الکبیر و الحر و العبد و الذکر واألنثی و األحمر و األسود فلما قدم رسول هللا الطائف ،عمد إلي نفر من سادة ثقیف و أشرافهم فجلس
ً
الیهم ،و دعاهم إلي هللا ،فکان ردهم شرردا ،و استهزؤوا به و أغروا به سفهاءهم
والجن و األنس.
ً
و ایضا علینا أن نخرج في بدایه معصیة انفسنا من قلوبنا ،وأن نخرج امة رسول و عبیدهم ،یسبونه و یصیحون به و یرجمون بالحجارة ،فعهد إلي ظل نحلة ،و
هللا من عبادة العباد إلي عبادة هللا عزوجل و من جور الدنیا إلي سعادة اآلخرة هو مکروب ،فجلس فیه و کان ما لقي في الطائف أشد ما لقیه من املشرکین ،و
و من معصیة التي سخط هللا تبارک و تعالی فیه  ،إلي اعمال الذي یر�ضی هللا قعد إلیه أهل الطائف صفین علی طریقه ،فلما مرجعلوا الیرفع رجلیه إال رموها
بالحجارة ،حتي أدموه و هما سیل منهما الدماء ،وفاض قلبه و لسانه بدعاء شکا
تبارک و تعالی منه  ،و هذا الیمکن إال في سبیل دعوة إلي هللا عزوجل.
باهلل تعالی و بنصره و تأییده فقال « ألهم إلیک أشکو ضعف قوتي ،و قلة حیلتي
تحمل املشاق:
لقد وقفت الجاهلیة بکل قوتها  ،وبکل طغیانها ،في وجه هذه الدعوة واستعملت و هواني علي الناس ،یا ارحم الراحمین! انت رب املستضعفین و انت ربي ،إلي من
کل الوسائل لصد عن سبیل هللا ،کل ذلک یحدث و الدعوة ماتزال في مهدها ،و تکلني؟ إلي بعید یتجهمني أم إلي عدو ملکته أمري؟ إن لم تکن بک غضب علي
البد أن تکون العدة في مواجهة هذا الطاعوت هو تربیة اإلرادة بالصبرو التحمل فال أبالی ،غیرأن عاقبتک أوسع لي  .أعوذ بنور وجهک الذي أشرفت له الظلمات
املشاق ،لتستطیع امل�ضي في الطریق ،حتي یتحقق أمرهللا في أقامة هذا الدین .و صلح علیه أمر الدنیا و اآلخرة ،من أن تنزل بي غضبک  ،أو یحل علي سخطک
والشک بأن األنسان املؤمن ینتابه الضعف عندما یطول الزمن ویبطء الوصول ،لک العتبي حتي تر�ضي و ال حول وال قوة إال باهلل (.أخرج الطبراني ،کما في مجمع
إلي النتائج ،فکانت آیات الصبر بمثابة محطات تقویة تشحذالهمة و تدفعها إلي الزوائد )35/6،
امل�ضي في الطریق مرة اخری و بعزم قوي ،و الشک بأن القضیة البارزة في مکة فأرسل هللا ملک الجبل ،یستأذنه في أن یطبق األخبثین ،فقال له رسول هللا « :
ً
علی مسرح األحداث ،هي تعرض له املؤمنون من اإلیذاء و اإلیتالء علی أیدي بل ارجو أن یخرج من اصالبهم من یعبد هللا وحده و الیشرک به شیئا».
املشرکین و لم یکن الرسول بمنجاة من ذلک .و لذلک کان الحث علی الصبرتنزل نعم! هذا الذي مشقة ،تحمل رسول هللا في سبیل دعوة إلي هللا عز وجل ،و
به آیات بأسالیب متنوعة ،ذکر ما أصاب الرسل من البالء و کیف صبروا علیه الیخاف من لومة الئم ،و علینا أن نعمل بسنة رسولنا في معاشنا و أمور دیننا
ً
ً
ً
« ولقد کذبت رسل من قبلک فصبروا علی ما کذبوا» ( سورة األنعام  .)34ولقد و أعمالنا و أیضا أن نصلي علي النبي في کل یوم کثیرا ،خصوصا في یوم جمعة
کان اإلستهزاء من الوسائل األولی التي قام املشرکون الدعوة ،ذلک أنه یبطء التي یکون مبارکة.
الهم  ،و تضیق به الصدر ،والقرآن یعرض الذکر األنبیاء السابقین وما اصابهم النتیجة:
في هذا الجانب لیکون ذلک تسلیة لنبي و للمؤمنین « و لقد استهزئ برسل من إن حیاة محمد صلي هللا علیه و سلم لیست ـ بالنسبة للمسلم ـ مسالة شخص
ً ً
إیذاء کثیرا فارغ ،أو دراسة فاقد محاید  ،کال کال ! إنها مصدراألسوة الحسنة التي یقتفیها ،و
قبلک» (انعام  .)10و أذي رسول هللا في طریق الدعوة إلي هللا عزوجل
منهم  :عن ابن مسعود ر�ضي هللا عنه  « :بینما رسول هللا قائم یصلي عند الکعبة منبع الشریة العظیمة التي یدین بها ،و محمد لیس قصة تتلی في یوم میالده کما
و جمع قریش في مجالسهم ،اذ قال قائل منهم أال تنظرون إلي هذا املرائی ؟ أیکم یفعل الناس اآلن ،و ال التنویة به یکون في الصلوات املخترعة التي قد تضم إلي
یقوم إلي جزورآل فالن ،فیعتمد إلي فرثها و دمها ،وسالها  ،فیجي دبه ،ثم یمهله الفاظ األذان ،و ال إکنان حبه یکون یتألف مدائح له أو صیاغة نعوت مستغریة
ً
حتی إذا سجد ،وضعه بین کتفیه ؟ فانبعث أشقاهم  ،فلما سجد رسول هللا یتلوها العاشقون ،بل سیرة النبویة یکون إلصالح شأنه حتي یکون قریبا من
ً
وضعه بین کتفیه ،و ثبت النبي ساجدا ،فضحکوا حتی مال بعضهم إلي بعض سنن محمد في معاشه و معاده ،و حربه ،و سلمه و علمه و عاداته و عباداته ،....
من الضحک ،فانطلق منطلق إلي فاطمة علیها السالم و هي جویریة فاقبلت إن املسلم الذي ال یعیش الرسول في ضمیره ،وال تتبعه بصیرة في علمه و تفکیره
ً
ً
تسعی ،و ثبت النبي ساجدا حتي ألقته عنه ،وأقبلت علیهم تسبهم ،فلما ق�ضی الیغني عنه ابدا أن یحرک لسانه بألف صالة في الیوم و الیلة.
ً
و جاء بنور األنام و فرقان
رسول هللا الصالة قال :ألهم علیک بقریش ! الهم علیک بقریش! الهم علیک رسول أتي للخلق اجمع رحمة
بقریش ،ثم سمی  :الهم علیک بعمرو بن هشام ،و عتبة بن ربیع ،و شیبة بن « ابراهیم بن الحاج النمیری ،الشاعراندل�سی»
ربیعه و الولید بن عتبة و امیة بن خلف و عقبة بن أبي معیط و عمارة بن الولید املصادر:
،قال ابن مسعود  :فوهللا لقد رأیتهم صدعی یوم بدر ثم سحبوا إلي القلیب ـ 1ـ الرحیق املختوم ،املبارکفوري صفي الرحمن ،الطبعة الثاني 1425ـ 2004
قلیب بدرـ هم قال رسول هللا  :و ابتع اصحاب القلیب لعنة » (البخاري ، 520،داراملعرفة بیروت ـ لبنان.
2ـ السیرة النبویة ،محمد الصالبي علي محمد ،الجزء األول ،الطبعة الثانیة
،و مسلم )1794
هذا بعض ما القاه رسول هللا من أذیة املشرکین ،و قد ختم املشرکین أذاهم  1430هـ ، 2006 ،دارابن کثیر.
لرسول هللا بمحاولة قتله في أواخراملرحلة املکیة و کان رسول هللا یذکرما القاه 3ـ فقه السیرة ،الغزالي محمد ،الطبعة السابعة ، 1976دارالکتب املحدثیة.
ً
من أذي قریش قبل أن ینال األذي احدا من إتباعه ،یقول  « :لقد أخفیت في 4ـ من مقاالت الشیخ محمد الغزالي ،جمع حسانین حسن عبد الحمید ،الجزء
هللا ـ عزوجل ـ و مایخاف أحد و لقد أذیت في هللا و مایؤذي أحد  ،و لقد أتت علي األول ،الطبعة الثانیة  2005م .
ثالثون من بین یوم و لیلة  ،ومالی ،وال لیال طعام یأکله ذو کبد إال �شئ ء یواریه 5ـ السیرة النبویة ،علي الحسني الندوي سید ابوالحسن ،تحقیق و تعلیق غوري
عبد املاجد ،الطبعة الثانیة عشرة طبعه دارابن کثیرالثالثه  1426ـ ، 2004دار
إبط بالل» ( .ترمذي ، 2472ابن ماجه )151
ابن کثیردمشق ـ بیروت .
الطائف:
و ملا مات ابوطالب نال رسول هللا من قریش من األذي ما لم تکن تطمع فیه 6ـ السیرة النبویة بربته امه و دوله  ،الشامي صالح احمد ،مکتب اإلسالمي
قریش ،في حیاة إبي طالب ،حتي أعرضه سفیه من سفاء قریش فنثر علی رأسه بیروت ـ  1412ق .
ً
ترابا.

السنة 12 :العدد /9-8:شعبان -رمضان  1437هـ  .ق

40

بأقالم الطلبة

رحلة خيالية إىل احلج
حممد سعيد خوگیاين

كنت أتمنى أن أحج ولكن لم أستطع طول حياتي إال في سنة واحدة
والحج يحمل اإلنسان املال الوفير ولم أبال به ،وشددت الرحال
وأعددت األحمال ،وتكبدت مشاق الوحدة وفراق الوطن والبعد عن
األهل .وتحركت من بلدي إلى مكان وبلد كنت أنتظره سنوات وعندما
ركبت الطائرة وعندما وصلت إلى امليقات لبست لباس اإلحرام وذهبت
إلى البيت الذي ليس مثله بيت في العالم ،وهوبيت هللا الحرام.
وعندما رأيته كأنما رأيت الجنة أدخلها وقبلتها مرات وطفت حول
الكعبة سبعة أشواط وقلت في نف�سي هل هذا ديار محبوبي محمد
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي كان في يوم وافقا في هنا ويحج!
فأين اآلن ذاك املحبوب الذي ال يتعلق بغباره محبوب غيره؟ وكنت
دائما ألبي تلبية« :لبيك اللهم لبيك ،لبيك الشريك لك لبيك،
إن الحمد والنعمة لك وامللك ،الشريك لك لبيك» وبعده ذهبت
وجلست في ناحية من نواحي املسجد ودعوت هللا كثيرا وبكيت
وتضرعت ليفغفر هللا لي ما تأخر من ذنبي وأردت أن أنام في غرفتي
مرة تأملت وقلت لنف�سي يا أيتها النفس األمارة والخداعة والغرارة متى
تدعني أال تخاف من هللا ،كنت ال تدعينني في بلدي للصالة والدعاء
والتضرع والنوافل والذكر أال تضعينني اآلن .فلم أرقد فكنت دائما
مشغوال بالدعاء واالستغفار وأزعمت أال أعود إلى املنام وأخذت
بالسعي بين الصفا واملروة ،وكلما أسعى بين الصفا واملروة كنت أدعو
وأصلي على النبي صلى هللا عليه وسلم وفي بطن الوادي كنت أرمل مدة
في حالة سحبت على وجهي فلم أبال.
وبعد السعي جمعنا إمامنا فاجتمعنا ،وقال لنا فرغوا قلوبكم ما
استطعتم لربكم وكل كلمة بخير زل بها لسانه .بوعد ما أدينا األعمال
األخرى ذهبنا إلى ماء زمزم أعذب املاء في العالم ،املاء الذي نشأ تحت
قدمي إسماعيل عليه السالم وشربت املاء باللذة واملرح وبعده ذهبنا
إلى املدينة املنورة وأوال دخلنا املسجد النبوي ورأينا الناس يرتلون
الذكر الحكيم بأعذب األلحان وأطرى الحناجر ،ودخلت البيت
الذي كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصديقاه أبوبكر ر�ضي هللا
عنه وعمر ر�ضي هللا عنه في جنبه ودخلته وأنا خجل ونادم كالغاشم
والفاجر يأتي أمام السلطان كيف آتي إليه وأنا ال أحيي سننه وال أبالي
بسننه وال أعمل .فكيف آتي إليه مع كل ذلك دخلت في البيت وشعرت
بنفخة جملية .وجلست أمام قبره وأردت الصياح فلم يطاوعني
صوتي ،وبكيت كثيرا وقلت يا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد
خدعتنا أنفسنا وغرنا الغرب بأعماله املفسدة الكريهة ونحن خاملون
ساذجون أرشدنا ياسيدي يا رسول هللا.
ودعوت كثيرا حتى جاءت الطمأنينة في قلبي ،وبعد ذهبت إلى جنب أبي
بكر ر�ضي هللا عنه قلت يا أبابكر كنت إماما عادال فانخفض العدل في
العالم .كنت منفقا فزال اإلنفاق فيما بين الناس .وذهبت عند عمر
ر�ضي هللا عنه وقلت يا من اتبع الحق ويا من انغمس في الشجاعة ويا
من صاراسمه ملء السمع في العالم .زالت الشجاعة من قلوب الناس،
بعد قليل نهضت من مكاني ،وعندما أردت أن أتحرك إلى بالدي قبله
اضطلعت أن أضع الدنيا تحت قدمي واستحال ضعفي قوتا ،وأعددت
نف�سي لحمل أعباء املصائب والعراقيل في سبيل الحق.

أهل السنة يف إيران

إغالق ّ
مصلى سلمان
الفارسي يف مشهد

قامت سلطات البلدية املدعومة بالقوات األمنية اليوم اإلثنين  16شعبان
 1437بإغالق مصلى “سلمان الفار�سي” ألهل السنة في مدينة “مشهد”.
يقع مصلى “سلمان الفار�سي” في حي “تاجر آباد” ،حيث يسكن حوالي 400
عائلة من أهل السنة في ذلك الحي ،ويتولى إمامة الصلوات اليومية الشيخ
“عبد الصمد خاني”.
ن
قال أحد شهود العيان في حديثه مع موقع “سني أو الين” :قامت سلطات
البلدية املدعومة بالقوات األمنية اليوم اإلثنين بإغالق مصلى “سلمان
الفار�سي” ر�ضي هللا عنه .هذا املصلى ظل مكان العبادة وإقامة الصلوات
منذ ثالث عشرة سنة.
وأضاف حول أسباب إغالق املصلى قائال :املصلى كان يسع قرابة عشرين
شخصا فقط .قبل مدة ذهبنا إلى البلدية لتوسعته ،ودفعنا مبلغا ماليا
بهدف توسعة املصلى .يبدو أن “عدم مراعاة الضوابط” كان ذريعة
السلطات لإلغالق ،مع أن عمليات البناء واإلصالح كانت بعد “الترخيص”
و”مراعاة كافة الضوابط والقوانين”.
وتابع قائال :هذا املصلى كان مكان إقامة صالة الجماعة فقط ،حيث كان
يسع لـ 50مصليا إلقامة الجماعة ،ولم تكن هناك أي نشاطات أخرى ،حتى
لم تكن تقام فيه الجمعة والعيدين.
وأضاف لـ “سني أون الين” :أهل السنة في “تاجر آباد” لديهم مسجدان
آخران ،لكنهما بعيدان عن مصلى “سلمان الفار�سي” ،ألجل هذا ليس هناك
مكان آخرإلقامة الجماعة.
وطالب هذا املواطن املسؤولين قائال :نطالب املسؤولين أن ال يمنعوا
صالتنا وعبادتنا .من املؤسف أن يوجد في نفس هذا الحي مكانان لتجمع
مدمني املخدرات ،كما أنه توجد عمارتان في نفس الزقاق يتم بنائهما خالفا
لقوانين البناء ،وال يواجهان في الظاهر أية مشكالت ،لكن صالة الجماعة
أصبحت ال تتحمل!
الجدير بالذكر أن الشيخ “عبد الرشيد آبتين” ،إمام الجماعة في مسجد
النبي في حي “تاجرآباد” بمشهد اعتقل قبل مدة وهويحمل الكتب الدراسية
ألهل السنة ،ثم أطلق سراحه شريطة عدم ممارسة أي نشاط ثقافي وديني.
فضيلة الشيخ عبد الحميد في رسالة إلى امللك سلمان بن عبد العزيز:
غياب الحجاج اإليرانيين عن موسم الحج ليس لصالح األمة اإلسالمية
طالب فضيلة الشيخ عبد الحميد ،إمام وخطيب أهل السنة ورئيس
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جامعة دار العلوم بمدينة زاهدان ،في رسالة إلى العاهل
السعودي ،امللك سلمان بن عبد العزيز ،توفير مجاالت
تشرف الحجاج اإليرانيين لتأدية فريضة الحج في السنة
الجارية.
ّ
ورد في قسم من هذه الرسالة“ :نظرا إلى أن الشعب اإليراني
ّ
متحضر ،سيلتزمون توجيهات وتعاليم موسم الحج
شعب
ّ
بعون هللا تعالى ،وسيساعدون في ذلك مساعدة تامة”.
وأشار فضيلة الشيخ عبد الحميد في رسالته إلى األوضاع
ّ مة في العالم اإلسالمي ،مؤكداّ :
“إن فراغ موسم ّ
الحج
املتأز
من الحجاج اإليرانيين في الظروف الراهنة التي تموج فيها
الطائفية التي ُيثيرها أعداء اإلسالم ،ليس لصالح األمة
اإلسالمية”.
في قسم آخرمن الرسالة خاطب فضيلته امللك سلمان قائال:
تشرف ّ
ُ“يرجى من فخامتكم ُ
توفير مجال ّ
الحجاج اإليرانيين،
برفع خطوات نحو تطبيع العالقات بين البلدين وفقا
للمعايير واملواثيق الدولية وباالحترام املتبادل بين البلدين
وفتح سفارة اململكة في طهران”.
وأعرب فضيلته في نهاية رسالته عن أمله في أن تنتهي
الصراعات واالختالفات في العالم اإلسالمي ،مؤكدا“ :كلنا
أمل أن تخمد نيران الطائفية والفرقة بفضل هللا تعالى،
ّ ّ
ويحل محلها التعاون
وبسعة أفق قادة الدول اإلسالمية،
والتضامن”.
ُس ّني إيراني ينال املرتبة األولی في مسابقة حفظ القرآن
الكريم الدولية للمكفوفين
الحافظ “عبد الغفور جوهرجي” ،من الحفاظ املكفوفين
وممثل إيران ،نال املرتبة األولى في مسابقات حفظ القرآن
الكريم الدولية للمكفوفين ،والتي أقيمت دورتها األولى في
طهران.
جدير بالذكر أن “عبد الغفور جوهرجي” ،من الحفاظ
املكفوفين ألهل السنة ،وهو أستاذ في معهدي “أنوار العلوم”
في خيرآباد ،و”أحناف” في تايباد.
أفادت وكاالت األنباء املحلية أن الدورة األولى من املسابقات
الخاصة للمكفوفين أقيمت مع الدورة الثالثة والثالثين
للمسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم في قاعة املسابقات
في مصلى اإلمام خميني.
في الدورة األولى من مسابقات املكفوفين نافس ممثلو
١٧دولة ،حيث احتل كل من “عبد الغفور جوهرجي” ،من
إيران املرتبة األولى ،و”آهمت سرياكايا” من تركيا املرتبة
الثانية ،و”صابرين محمد زعيبي” من تونس املرتبة الثالثة.
سيتم تكريم الفائزين الثالث اليوم الثالثاء في اختتامية
املسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم.
علما بأن “عبد الغفور جوهرجي” كان ممثل إيران قبل هذا
في املسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم حيث نال املرتبة
الثانية في فرع الكل لحفظ القرآن الكريم.
إن موقع سني أون الين ينهئ األستاذ “عبد الغفور جوهرجي”
وأساتذة أنوار العلوم خير آباد وسائر الشعب على هذا
النجاح ،متمنيا لألستاذ “جوهرجي” أعلى التوقيفات.
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ٌ ّ ُ
يتثبت بها الفؤاد"
"قصص
ّ
ّ
ّ
ذكرالشيخ الكبيرالعالمة عبد الفتاح أبوغدة رحمه هللا تعالى في مقدمة كتابه
الجليل "صفحات من صبرالعلماء":
َْ
َّإن أخبار العلماء العاملين ،والنبهاء الصالحين ،من خير الوسائل التى تغرس
الفضائل في النفوس ،وتدفعها إلى ُّ
تحمل الشدائد واملكاره فى سبيل الغايات
ّ
النبيلة واملقاصد الجليلة ،وتبعثها إلى التأ�سي بذوي التضحيات والعزمات،
لتسموإلى أعلى الدرجات وأشرف املقامات".
نقل عن بعض العلماء من السلف قولهم" :الحكايات ٌ
جند من جنود هللا تعالى،
لاّ
ّ
نقص عليك من
يثبت هللا بها قلوب أوليائه " .ويؤيده قوله سبحانه وتعالى":وك
أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك".
ُ
قصص صحابة رسول هللا صلى هللا عليه
بعد قصص األنبياء وأنبائهم تعتبر
ُ
وأنباء حياتهم أنفع الحكايات وأكثرها فائدة وتثبيتا للفؤاد .فما أجمل
وسلم
ّ
مدارسة األنباء املوجودة في كتب ألفت عن حياة الصحابة وسيرتهم!
تلك القصص واألنباء ّ
ُ
تغرس الفضائل في
مكمالت للتربية الدينية ،وهي
ً
ُ
النفوس ،فهي ّ
تزو ُد قارئها علما ،وتزيده إيمانا ونورا ،وتكسبه أجرا عظيما؛ ألنها
ُ
َ
جيل لم يجد ،ولن يجد البشرية أمثالهم أبد الدهر.
أنباء ٍ
"...وأهل العلم أحياء"
نسب أبو حامد الغزالي حجة اإلسالم الوحيدة فوق األرض في كتابه «اإلحياء»
إلى أميراملؤمنين علي بن أبي طالب ر�ضي هللا عنه قوله:
لاّ
ما الفخرإال ألهل العلم إنهم /على الهدى ملن استهدى أد ُء
ْ
ُ
أعداء
وقدركل امرئ ما كان يحسنه /والجاهلون ألهل العلم
تعش حيا به أبدا /الناس موتى وأهل العلم أحياءُ
َف ُف ْزبعلم ْ
ٍ
ّإن أهل العلم الثقات في كل عصر مصابيح هذه األمة ،فنحن أحوج ما نكون
إليهم في زمن كقطع الليل املظلم ،التبس فيه الحق بالباطل.
يقول ابن القيم رحمه هللا " :العلماء بمنزلة النجوم في السماء ،يهتدي بهم
الحيران في الظلماء ،وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام
والشراب".
أهل العلم بيننا ،هم في عصرنا وفي كل عصر ،فرغم أنهم قضوا نحبهم ،لکن
كلماتهم ما زالت حية تترد على األلسنة ،ينتفع بها األنام بكرة وعشيا ،لقد بارك
ّ
هللا لهم في أعمارهم وبارك في ما سطرت أقالمهم،
فهذا الشاه ولي هللا الدهلوي فكأنه حي يعيش معنا ،وكأنه حي فينا بكتبه
ومدرسته العلمية والفكرية التي أحياها في الهند ،فما من حلقة درس إال وله أو
لتالمذته فيها تذكرة حسنة.
وهذا حكيم األمة أشرفعلي التهانوي كأنه يلقي خطبة في اإلصالح والتزكية
َ
ّ
وحكم حكيم األمة التهانوي تتذاكر
وهوبين أظهرنا ،فما من حلقة لتزكية إال ِ
فيها.
وهذا أبو الحسن الندوي إمام الفكر والدعوة فكأنه مسيطر على أفكارنا
ُ
وعقولنا ،فما من حلقة ملناقشة املسائل الفكرية إال وتطرح أفكاره وتوجهاته
وحلوله للقضايا املعاصرة مرة بعد مرة ،بل وما من يوم إال ونحن نتذاكرمقالة
له أوفكرة له في جلساتنا وحلقاتنا.
وهل ّ
منا من يشاهد منارة الجامع املكي أومبنى جامعة دار العلوم زاهدان
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واليتذكر العالمة عبد العزيز رحمه هللا تعالى ذلك النجم املتأللئ الذي تألأل في
بلوشستان ،واملصباح الذي ّزين سمائه...
ّ
ُ
حقا ّإن العلماء إذا كانوا مخلصين ربانيين ،ولم يكونوا مجرد عمائم سوء وسلطة
سيظلون أحياء بین األجيال واألجيال ،وسيظلون أدلاّ ء يستهدي بهم الناسُ
فيهتدون...
"اإلسالم اإلمريكی"
اليحارب الشرك ومظاهره ،اإلسالم الذي ُ
اإلسالم الذي ُ
اليحارب الربا وآكله،
اإلسالم الذي اليسعى في إقامة الصالة والينفذ الحدود ،اإلسالم الذي اليحارب
الزنا والفواحش ماظهرمنها وما بطن.
اإلسالم الذي يقصف املسلمين األبرياءُ ،
ويدع الصهاينة املجرمين في أمن وراحة.
ّ
ذلك هواإلسالم اإلمريكي الذي طاملا حذرعنه الكثيرمن الدعاة.
اإلسالم دين هللا الذي حارب الظلم في كل عصر ،ويجب أن يحاربه في عصرنا،
وهل من ظلم أعظم من الشرك باهلل؟ وهل من ظلم أعظم من الربا؟وهل من ظلم
أعظم من انتهاك حدود هللا وحرماته؟
"رسالة خيروإصالح"
ّ
توترت العالقات بين إيران والسعودية في السنة املاضية ،وهي بعد عام مع األسف
ّ
لم تخمد ،بل ذهبت لتؤثرعلى الحج تلك العبادة التي تهويها أفئدة مئات اآلالف
ّ
منا.
ّإن الجداالت السياسية بين الحكام وامللوك ليست وليدة الساعة ،وال رجاء
في األفق أن ّ
تحل أزمة سياسية بين ليلة وضحاها ،السعودية وإيران ،بينهما
ّ
اختالفات عقود من الزمان ،حلها یحتاج إلی القدرالكافي من الزمان.
لکن الكارثة دائما أن تؤثر الصراعات السياسية بين الحكومات على من ُ
اليهمهم
ُملك ز ٍيد والسياسة عمرو ،واملصيبة بالنسبة إلی الشعب اإليراني أن ُيحرموا عن
نعمة زيارة الحرمين الشريفين بسبب أزمة سياسية بين حكومتين.
من هذا املنطلق تأتي رسالة الشيخ عبد الحميد إلى امللك سلمان حيث طالب
فخامته فيها بتوفيرمجاالت ّ
تشرف الحجاج اإليرانيين ،مشيرا إلى أن غيابهم لیس
لصالح األمة اإلسالمية.
ُ
الرسالة ّ
مهمة جدا ،رسالة لووجدت استجابة لكان خيرها لعشاق بيت هللا تعالى
أوال وآخرا ،ولکانت إصالحا بين بلدين مسلمين.
ّ
فالحج فريضة إلهية ،وعبادة ربانية ،وليس ألي حكومة أو سلطة داخل الحجاز
ّ
أوخارجها أن تمنع حاجا أو حاجة عن بيت هللا تعالى ،أو تتخذ هذه العبادة ذريعة
لضغوطات أومضايقات أومقايضات أومزايدات سياسية.
ّ
ّ
فمهما توترت العالقة بين الحكومة السعودية وبين حکومة أي بلد آخر ،من الظلم
َ
ُ
ُ
أن يدفع الثمن املواطن املؤمن -الذي يهوي فؤاده بيت ربه -في عبادته ومحبته
للحرمين الشريفين صانهما هللا من الفتن ونوائب الزمن.
«بئست األقالم»
بئست األقالم التي تسطرلتحارب دين هللا وتعاليمه.
بئست األقالم التي تسطر ُ
لتمجد الطغاة وتمدح املستكبرين ،وتؤيد ظلم الظاملين
وفجور الفاجرين ،وفسق الفاسقين وانتحال املبطلين ،وتأويل الجاهلين.
بئست األقالم التي تسطر لتمدح ذات الكاتب وصفاته وحياته ومأكله ومشربه
وملبسه ومايعجبه من وجبات وهوايات ،بينما تن�سى خالق السماوات وصفاته
ودينه وآياته.
بئست األقالم التي ترسم الدنيا وزخارفها ،وتن�سى الدين ومحاسنه.
بئست األقالم التي إذا أعطي أصحابها من هذه الدنيا الحلوة الخضرة شيئا
سطروا ،ورسمواّ ،
وأيدواّ ،
وبرروا ،واستماتوا في الدفاع،
وإذا لم ُيعطوا سخطوا ،واستنكفوا ،ونصبوا العداء ،وأفحشوا في الخصومة.
ّ
مؤثرونعمة إلهية عظيمة ،من ُرزقها السيما من أهل العلم ٌ
ّإن القلم سالح قوي
عار
له أن يستخدمها في اللغوواللهو ،واملنهيات واملحظورات والعابثات ،واليستخدمها
في نصردين هللا والدفاع عن حقوق املستضعفين في العالم..
عيو ٌن على "جابهار"
ثالثة موانئ ّ
ّ
هامة في مناطق البلوش على سواحل املياه الحارة ،أولها "كرات�شي" التي
لم تعد اليوم يعرفها أحد بأنها كانت في يوم من األيام ميناء يسكنه البلوش من
دون غيرهم.
َ
ُ
الجيش الباكستاني
منافعها الساحلية هذه األيام
والثاني "جوادر" التي يتقاسم

والصين.
والثالث "جابهار" التي امتدت نحوها أخيرا عيو ٌن ،وهي عيون الهنود وحلفائهم في
املنطقة.
الهنود في تنافس شديد مع باكستان والصين ،فمن الطبيعي أن تمتد أعينهم نحو
ميناء "جابهار" بعد أن وجد الصينيون ألنفسهم موضع سباحة في املياه ّ
الحارة في
"جوادر".
الشك ًأن املشاريع التجارية قليال كانت أو كثيرة سيجد أهل املنطقة منافعهم
املادية فيها.
لكن املشاريع الضخمة العابرة للحدود لها تبعات جانبية أحيانا إذا كانت األرض
ُ ّ
ُ
أرض أقلية قومية ضعيفة تعاني مشكالت في مجاالت مختلفة
التي تقام فيها هي
ّ
أهمها التعليم واملشاركة اإلدارية.
مشكلتا التعليم العصري وضعف املشاركة اإلدارية مع األسف مازالتا تسودان
معظم مناطق بلوشستان..
قضية املشروع االقتصادي الصيني في "جوادر" أثارت احتجاجات الناشطين
ّ
املحتجون يعتقدون أنه تقسيم ملنافع
واملثقفين البلوش في باكستان سابقا ،وكان
مينائهم بين الصين والجيش الباكستاني من دون أن تكون للبلوش أدنى مشاركة
فيهاّ ،
وأن مصي ًرا َ
مصيربلوش "كرات�شي" يواجه سكان "جوادر".
مثل
ِ
ّ
هكذا التبعات محتملة في مشاريع اقتصادية ضخمة عابرة للدول إذا تم إنشائها
في "جابهار".
فهي سوف تجذب أناسا من سائراملحافظات ،كما أن مجموعة كبيرة ُيساقون من
جانب الحكومة إلدارة تلك املشاريع من مناطق أخرى.
ّ
وهذا القدريكفي ليجعل من ميناء " جابهار" فسيفساء من املحالت واألحياء التي
تكون مناطق البلوش فيها ذيال لها وحاشية،
ّ
ويجعل سكان املنطقة األصليين الذين يعانون من مشكلتي التعليم واملشاركة
اإلدارية أن ّ
يجتروا الحسرات بعد الحسرات ناظرين إلى ذوي حظوظ من سائر
ً
أب!!!
املناطق كيف يجنون ثمرات ساحلهم الذي ورثوه أبا عن ٍ
"الوعود ّ
البراقة"
ُ ّ
سلية،
ُيحكى أن
الذين ينظرون إلى شعوبهم على أساس أنهم كائنات م ِ
أحد امللوك ُ ّ
ُ
َ
رصد جائزة كبرى ملن ي ِعلم حماره الكالم ،وأعلن أن مصيرالفاشل في هذه املهمة
هوقطع رأسه بالسيف.
لم يتقدم لهذه املهمة سوى "جحا" ،غير أنه اشترط على امللك إمهاله  20عاما
يعيش خاللها في القصرامللكي مع الحمار ُيعلمه الكالم ،فوافق امللك.
اح الجميع ُي ّ
عنفون" جحا" لقبوله املهمة املستحيلة ،فأجابهم بلهجة الواثق:
ر
ِ
ُ
أمهلت نف�سي  20سنة ،وخالل هذه السنوات العشرين ،إما أن أموت أنا ،أويموت
امللك ،أويموت الحمار.
هذه الحكاية بالوعود املستقبلية ّ
البراقة هي حكاية رؤساء الدول والوزراء ورؤساء
الدوائرالذين يطلقون قائمة من الوعود للمواطنين ،ثم بعد أربع سنوات أوثمان
سنوات إما ينتهي عمررئاستهم أووزارتهم وإما ين�سى الشعب تلك الوعود ،أوينتهي
عهد الدولة ،أويموت امللك ،وتأتي دولة جديدة أوملك جديد بوعود جديدة....
أيها الشعب السوري العظيم!
طاملا ناديتم البشرية آلالمكم وأوجاعكم ومجازركم،
عذرا يا سوريا!
ً
ُ
فالبشرية في عصري ال تعترف باملجزرة حتى تصبح تاريخاّ ،أما مجازركم التي
تجري تحت خيشومها اليوم فهي التراها ،ولن تراها.
عذرا يا سوريا!
فبشرية اليوم اليری إال النفط ،وكنوز األرض،
وفي أرضكم لو حفروا لم يجدوا نفطا ُمكفيا ،وال كنزا ُمقنعا بل لوجدوا دماء
الشهداء واألبرياء!
ّ
نغصت عيشهم ّ
وكدرت راحتهم.
تلك الدماء التعجبهم أبدا ،ألنها
عذرا يا سوريا! عذرا أيها الشعب السوری العظيم!
ّ
تتصرفوا في أزمتكم على حساب ّأن البشرية ماتت على أسوار «حلب»،
لكم أن
ّ
ومداخل «حمص» و«حماة» وحقول «الغوطة» ،وعلى حساب أن على أحفاد
الصحابة إحياء اإلنسانية ورسم خطوطها من جديد،
فمنك انطلقت قيم اإلنسانية باألمس البعيد ،ومنك يجب أن تنطلق مرة أخرى،
وماذلك على هللا بعزيز.
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