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االفتتاحية

واعتصموا حببل اهلل مجيعا وال تفرقوا
(على هامش مؤمتر الشيشان)
سماحة األستاذ المفتي محمد قاسم القاسمي
أستاذ الحديث والفقه بالجامعة
عقد مؤتمر في الشيشان اجتمع فيه لفيف من العلماء من أرجاء العالم
اإلسالمي ،لم تصلنا تفاصيل ما ألقي فيه من الخطب ولكن البيان الختامي
لهذا املؤتمرأثارضجة في بعض األوساط ،فلما انتشرالخبرساء طائفة من
العلماء فأبدوا عدم ا تياحهم نحو املؤتمر ّ
مدعين أن أهل املؤتمر أخرجوا
ر
السلفية من أهل السنة والحال أنهم ّ
مكون رئي�سي ألهل السنة فكيف يمكن
ويصح إخراجهم فجاء بيان كبارعلماء السعودية ردا على املؤتمروقراراته،
وادعى املشايخ في هذا البيان أن أهل السنة هم الذين يتمسكون بالكتاب
والسنة ،إذ خلص املؤتمر في أهم توصياته أن أهل السنة والجماعة هم
األشاعرة واملاتريدية في االعتقاد وأهل املذاهب األربعة من الحنفية واملالكية
والشافعية واملعتدلون من الحنابلة في الفقه وأهل التصوف الصافي علما
وأخالقا وتزكية على طريقة سيد الطائفة اإلمام جنيد رحمه هللا ومن سار
على منجهه من أئمة الهدى .
ومما يثير العجب أن كثيرا من العلماء السعوديين صرحوا في كتاباتهم
ومؤلفاتهم قبل هذا املؤتمرأن املاتريدية واألشاعرة ليسوا بأهل السنة ،أما
الصوفية فليسوا من اإلسالم في �شيء فضال أن يكونوا من أهل السنة وإنهم
أهل بدع وضالل فجاء مؤتمرالشيشان ّ
كرد فعل ملا ادعى أدعياء السلفية
من قبل ثم قام الشيخ القرضاوي بالرد على املؤتمروندده قائال بأن الذين
اشتركوا في هذا املؤتمر إنما أرادوا تمزيق األمة ومتهما إياهم بالصمت على ما
يرتكبه الحكومات الجائرة في مصروبعض البالد.
فلعل هذ الصراع الكالمي سيستمر واليقف عند هذا الحد ولم يصلنا رد
فعل من قبل املتطرفين الذين ال يعترفون باملكانة العلمية للمشاركين في
املؤتمر وال يثقون بكبارالعلماء وال بالشيخ القرضاوي فلعلهم يقولون ليس
الجميع من أهل السنة.
ي
ال ندري إلى أين ينتهي هذا الصراع الفكر العقدي ،أال يعلم هؤالء أن الكفر
العالمي يستهزأ بالجميع ويشمت بالعالم اإلسالمي وكبرائه ،وهل تجدي هذه
املناقشات شيئا وهل تقنع هذه التصريحات الجيل املعاصرالذي يعاني من
الصراعات السياسية واألزمات االجتماعية واالنحالل الخلقي ،والفو�ضى
الفكرية!
ّ
كال! إنها ال تجدى شيئا وال تنفع أحدا ،ونحن ال نعلق على ما صادق عليه
املؤتمرون في الشيشان وال على ما قاله كبارالعلماء من قبل وال على ما صرح
به الشيخ القرضاوي إال أن لنا مالحظات في هذا املجال ،فنقول:
 -1ليس اسم أهل السنة وإطالق هذا العنوان ب�شيء جديد يثير الجدل
والنقاش.
 -2إن الذين يدينون هذا املؤتمروما أصدره من بيان ختامى ـ على ما فيه من
املؤاخذات ـ ملاذا لم يدينوا املؤتمرالذي عقدته إحدى الجامعات السعودية
تحت عنوان« .السلفية منهج شرعي ومطلب وطني» ألم يكن ذلك املؤتمر
دعوة إلى التحول من الدوائر الكبرى إلى الدوائر الصغرى ألم ّ
يعرض ذلك

املؤتمر إلى خروج أهل املذاهب من كونهم أتباع السلف،ألم يفتح ذلك
املؤتمر باب الصراع والتمزيق قبل املؤتمر الشيشاني ،ألم تصدر فتاوى
وتصريحات ضد املذاهب وأهل الفقه من قبل من احتكروا الحق وحصروا
مفهوم أهل السنة على جماعتهم؟ أفال يكون لكل فعل رد فعل معاكس له
في االتجاه بحسب قانون الفيزياء بل قد يفوقه بحسب قانون اإليدولوجيا.
إذن ال تنحل املشكلة بالرد والتنديد واإلدانة من طرف واحد ،بل الحل
الوحيد أن تراجع الجماعات اإلسالمية جمعاء مواقفها القديمة والجديدة
من جديد؟ ويجتنبوا احتكارالحق على أنفسهم .
 -3أثبتت التجارب التاريخية والتجارب الحديثة أن الدعوة إلى اتجاه خاص
تورث الحساسية لدى أصحاب االتجاهات األخرى أيا كانوا.
 -4إن الذين يحاولون رد املذاهب الفقهية ويدعون جمع املذاهب تحت
عنوان واحد لن يستطيعوا ذلك بل قد يزيدون الطين بلة ويضيفون مذهبا
آخرإلى املذاهب.
 -5يجب على الدعاة اإلسالميين أن يقوموا بالدعوة إلى الدين والتمسك به
وإلى األمور املتفق عليها ال إلى املذاهب والفروع واآلراء االجتهادية املختلف
فيها.
 -6اإلصرار على موقف واحد والدعوة إليه وتكفير اآلخرين أو تبديعهم
وتفسيقهم إذا لم يذعنوا ملوقفهم ولم يقبلوه ،يؤدي إلى تفريق األمة
اإلسالمية ويزیدها فرقا وجماعات وأحزابا.
7ـ إن ظاهرة التطرف والغلو ظاهرة ال يمكن إنكارها وتجاهلها ،والعالم
اإلسالمي يعاني منها معاناة شديدة ،لذلك يجب استخدام كافة الوسائل
لدفع هذه الظاهرة وإطفاء هذه الفتنة.
8ـ ال يمكن التغلب على التحزب والتفرق والفتن الشائنة بعقد مؤتمر من
ُ
قبل دولة ال تعرف نواياها ،بل تستغل مثل هذه املؤتمرات لصالحها ،إذن
يجب على قادة الدول اإلسالمية وكبار العلماء في أرجاء العالم اإلسالمي
أن يقوموا بعقد مؤتمر كبير هادف شامل يجمع ممثلي املذاهب والفرق
اإلسالمية ،وتكون قرارات املؤتمر لصالح اإلسالم واملسلمين والواقع الذي
تعيشه األمة اإلسالمية.
9ـ يجب التجنب واالحتراز عن إبداء آراء تشتت األمة اإلسالمية ،وعن إثارة
مسائل فكرية عقدية قديمة دفينة ال تجدي حاضراألمة اإلسالمية وال تحل
مشاكلها ،وإنما مكانها بطون الكتب وقاعة الدروس.
10ـ يجب على العلماء والدعاة أن يحتاطوا تجاه قرارات هذه املؤتمرات التي
تعقد تحت ظروف خاصة كما ال ينبغي تضخيمها والعناية الزائدة بها.
 .11الدعاء والتضرع واللجوء إلى هللا تعالى ،لحل قضايا األمة اإلسالمية وما
يعانيه اآلن من تشتت وحروب ودمار وقتل ،فإن الدعاء خير وصفة لحل
هذه املشاكل وللخروج من هذه األزمات واملآ�سي« ،فلوال إذ جاءهم بأسنا
تضرعوا».
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تفسري معارف القرآن
تفسير سورة البقرة من آية  142إلى 158

العالمة المفتي محمد شفيع العثماني
تعريب :المفتي محمد قاسم القاسمي

تحويلالقبلةوحكمته
الناس َما َ لاَّو ُه ْم َعن ق ْب َلته ُم َّالتي َك ُانوا َع َل ْي َها ۚ ُقل ّل َّلـه المْ َ ْشرقُ
الس َف َه ُاء م َن َّ
َس َي ُقو ُل ُّ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ِ
َ َ
لمْ َ ْ
َوا غ ِر ُب ۚ َي ْه ِدي َمن َيش ُاء ِإل ٰى ِص َر ٍاط ُّم ْس َت ِق ٍيم ﴿﴾١٤٢
التفسيراملختصر
َ َ ُ ُل ُّ َ
َّ
َ
ّ
ّ
اس (عندما يتم تعيين الكعبة املشرفة قبلة للمسلمين،
السف َه ُاء ِمن الن
سيقو
ِ
ُ
بلة اليهود ،سيقول هؤالء الناس عن قلق واضطرابَ ):ما َ لاَّو ُهمْ
وتترك ِق
َ
َ َّ َ
ّ َّ لمْ َ
( ّ
حولهم) َعن ِق ْبل ِت ِه ُم ال ِتي ك ُانوا َعل ْي َها( وهي بيت املقدس)ُ ،قل ِلل ِـه ا ْش ِر ُق
َ
َ َ
َ لمْ َ ْ
اط ُّم ْس َت ِقيم (فهواملالك ،وله االختيارالتام في
وا غ ِر ُب ۚ َي ْه ِدي َمن يش ُاء ِإل ٰى ِص َر ٍ
ّ
تعيين القبلة ،وليس ألحد أن يسأل عن العلة والسبب ،بل ال بد من اإلذعان
واالنقياد ،واإلنقياد ألحكام هللا الشرعية هوالصراط املستقيم ،لكن من ُحرم
التوفيق ّ
يتتبع العلة والسبب للهروب من التكليف والطاعة).
فقه الحياة أواألحكام
ذكرهللا سبحانه وتعالى شبهة املعترضين بشأن القبلة وتحويلها وأجاب عنها،
القبلة وتاريخها
قبل أن نتكلم عن الشبهة وجوابها ينبغي أن نذكر حقيقة ِ

املختصرليكون القراء على علم ّ
عما قيل ويقال حول هذه املسئلة.
ّ
ّ
فمعنى القبلة ،الجهة التي يتوجه املرء إليها .ومن البديهي أن املؤمن يتوجه إلى
هللا تعالى وحده ،وال يشرك به في العبادة ،وال ريب ّأن هللا سبحانه وتعالى فوق
ّ
كل جهة ،والتحويه الجهات الستة.
ّ
وكان مقت�ضى هذه العقيده أن ال ّ
بالتوجه إلى جهة معينة بل
يتقيد املصلي
ً
ّ
يصلي متوجها إلى أي جهة شاء؛ لكن حكمة أخرى اقتضت أن يتوجه املصلون
ّ
ٌ
أقسام؛ منها فردية ومنها
كلهم إلى جهة واحدة ،وتوضيح ذلك ّأن العبادة لها
جماعية.
يمكن أداء الذكروالصوم وغيره من العبادات الفردية باالنفراد دون أن يراها
ً
ً
ٌ
والحج من العبادات الجماعية التي ّ
أحدّ ،
ّ
تؤدي جماعة وعالنية،
لكن الصلوة
ومن أهداف هذا النوع من العبادات تربية العاملين وتوعيتهم توعية إسالمية،
ومن البديهي ّأن عماد النظام االجتماعي وحدة االتجاه ،فمهما قويت الوحدة
قوي النظام ،كما ّأن ّ
التفرق يبيد النظام الجماعي.
ّ
ثم الناس متفاوتون في تعيين االتجاه الواحد في ّ
كل زمان ،منهم من جعل
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القومية اتجاه الوحدة ،ومنهم من جعل الوطنية ،ومنهم من جعل اللسان
واللون ،وللناس فيما يعشقون مذاهبّ .أما في ضوء الدين وشرائع االنبياء
ً
لم يكن ّ
أي من هذه األشياء جديرا بأن يجعل اتجاه للوحدة ،ومن املستحيل
أن يجتمع الناس على واحد منها ،بل لو ّ
أمعنا النظروجدنا أن هذه األشياء هي
ّ
التشتت والفرقة ،ومن ّ
ثم جعل اإلسالم العقيدة مدار الوحدة
التي تسبب
وأساسها ،وجعل األلهة إلها واحدا ودعا الناس إلى عبادة هللا وحده ،وال شكّ
ّأن هذه العقيده هي التي تجمع الناس من األولين واآلخرين ومن الشرق والغرب
ثم ّ
واحدّ ،
البد أن تكون هذه الوحدة الفكرية مقرونة بوحدة صورية
في صعيد ٍ
مرئية ُت ّ
قوي تلك الوحدة الفكرية العقدية وتسقيها ،كما ينبغي أن تكون مظاهر
هذه الوحدة الصورية بطريقة يمكن أن يختارها ّ
كل من أراد أن يدخل في سلك
ّ
تلك الوحدة ،ومعلوم لدى الجميع ّأن النسب والوطن واللون واللغة أمور غير
ً
اختيارية اليمكن ألحد أن يستبدل واحدا منها بآخر.
ّ
ّ
ويعد منهم اليقدرأن يولد في قوم آخر ُوي ّ
فالذي ولد في قومّ ،
عد منهم ،فالذي ولد
في باكستان وحصلت على الجنسية الباكستانية اليستطيع أن يولد مرة أخرى
ويعد إنجليز ًيا ،وكذلك من ُولد أسود اليستطيع أن ّ
في انجلترا ّ
يعد من البيض.
فإذا ُجعلت هذه األمور التي ال اختيارألحد فيها أساسا للوحدة ،فسوف تتوزع
البشرية إلى طوائف وفئات ال حصرلها ،ومن ّ
ثم نرى ّأن اإلسالم وإن اعترف
بهذه األمور أوالفوارق في حدودها لم يجعلها أساس الوحدة البشرية ألنها تفرق
وال ُت ّ
جمع ،وإنما َجعل أساس الوحدة على أمور اختيارية يمكن ّ
ألي واحد من
ً
ً ّ ً
ً
ً
البشرالحصول عليها سواء كان رجال أوإمرأة ،متعلما أوأميا ،متحضرا أوبدويا،
ً
ً
فقيرا أوغنيا ،وألجل هذا لم تلزم الشريعة اإلسالمية جميع الناس باختيارطريقه
ّ
خاصة في اللباس والسكن والطعام والشراب؛ ألن الطبائع مختلفة والطقس في
كل منطقة يختلف ّ
ّ
عما في منطقة أخرى ،والحاجات متفاوته ولوألزم الناس
ً
ُ
جميعا باختيارزي ّ
خاص لش ّق عليهم ذلك ،وال ّيتفق هذا اإللزام مع الوسطية
التي دعا إليها اإلسالم ذلك الدين السمح الذي الإفراط فيه والتفريط؛ فجعلت
ً
ّ
الشريعة اإلسالمية الناس أحرارا يختارون ما تعودوا عليه إال أنها حذرتهم عن
اإلسراف والتفاخروتقليد غيراملسلمين فيما ّ
يخصهم.
من املعلوم ّأن ال�شيء الذي يجدر بأن يكون أساس الوحدة وعمادها ينبغي
ً
ً
ً ً
أن يكون أمرا أختياريا سهال بسيطا كتسوية الصفوف وإتباع حركات اإلمام في
خاص ّأيام ّ
الصلوة واختيارلباس ّ
الحج وأمثاله ،ومن هذا القبيل وحدة القبلة،
وال شك ّأن هللا سبحانه وتعالى فوق الجهات فال تحويه جهة دون جهة ،ولكن
ّ
توجه املسلمين إلى قبلة واحدة في الصالة يسبب وحدة ال نظيرلها ،ويمكن
لجميع الناس أن يتجهوا إلى �شيء واحد ،فلوترك ّ
كل انسان على رأيه في اختيار
أي جهة شاء لذهب الناس إلى مذاهب مختلفة ،فلم يخيرهم هللا تعالى في ذلك
بل اختارلهم قبلة واحدة ،وفرض على الناس ّ
التوجه إليهاّ ،
فلما هبط آدم إلى
األرض كان أساس الكعبة ُوضع بأيدي املالئكة ،فجعلت قبلة آلدم وذريته ،وإلى
ّ
هذا تشيراآليةّ ":إن ّاول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعاملين".
ّ
ً
جميعا حتى زمن سيدنا نوح عليه السالمّ .
فلما حدث
وظلت الكعبة قبلة الناس
الطوفان ّ
وتهدم العالم جميعا بما فيه الكعبة ،أمرهللا سبحانه وتعالى بعد ذلك
سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل أن يبنيا بيت هللا من جديد؛ فصارت الكعبة
قبلة ّ
للناس ،ثم ُجعل بيت املقدس قبلة ألنبياء بني إسرائيل( .القرطبي)
وقال اإلمام القرطبيُ :
"وروي عن أبي العالية الرياحي أنه قال :كان مسجد
ّ
صالح عليه السالم وقبلته إلى الكعبة؛ قال :وكان مو�سى عليه السالم يصلي إلى
ّ
الصخرة نحوالكعبة ،وهي قبلة األنبياء كلهم صلوات هللا عليهم أجمعين.
ّ
ّ
و�ل�ما فرضت الصالة على خاتم النبيين صلى هللا عليه وسلمُ .جعلت قبلته قبلة
ّ
سيدنا إبراهيم عليه السالم ،و ّ�ل�ما هاجر إلى املدينة ّ
جده ّ
املنورة ،وفي بعض
الروايات قبل الهجرة بقليل جعل القدس قبلة له.
ّ
وأخرج اإلمام البخاري عن البراء ّأن النبي صلى هللا عليه وسلم صلى إلى بيت

ً
ً
املقدس ستة عشرشهرا أوسبعة عشرشهرا.
ً
وكان النبي صلى هللا عليه وسلم مستعدا المتثال أمرهللا سبحانه وتعالى ،وكان
ّ
يتوجه إلى بيت املقدس في صلواته ،بأمرهللا تعالى ،ولكن كان ّ
يحب أن تكون
قبلته الكعبة ّ
املشرفة التي كانت قبلة آدم وإبراهيم عليهما السالم ،وجرت عادة
هللا سبحانه وتعالى أن يحقق أماني املخلصين من عبادهِ ،ن ْع َم ما قال العارف
موالنا جالل الدين الرومي:
"توچنان خواهي خدا خواهد چنين
مي دهد يزدان مراد متقين"
ّ
(الذي تتمناه يريده هللا تعالى ،ويحقق هللا ما أراده املتقون وتمنوه)
ّ
وكان النبي صلى هللا عليه وسلم يرجوأن تتحقق أمنيته الكريمة ،فكان ينتظر
الوحي ويرفع بصره إلى السماء ،وإليه أشارالقرآن الكريم.
َ ْ َ َ َ ُّ َ ْ َ
الس َماء ۖ َف َل ُن َو ّل َي َّن َك ق ْب َل ًة َت ْر َ
ض َاها ۚ َف َو ّل َو ْج َه َك َش ْطرَ
" قد ن َر ٰى تقل َب وج ِهك ِفي َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
لمْ َ
ا ْس ِج ِد ال َح َر ِام ۚ"
ّ
بالتوجه إلى املسجد الحرام في املستقبل،
فأمرهللا رسوله صلى هللا عليه وسلم
وحقق ما كان ّ
يتمناه ويرجوه ،وهوالحكيم الخبير.
القبلة للغائب جهة الكعبة العينها:
يجدربالذكرأن هللا سبحانه وتعالى أمرالعباد بالتوجه إلى املسجد الحرام حيث
قال" :فو ّل وجهك شطر املسجد الحرام" ولم يقل بيت هللا أوالكعبة ،وفيه
إشارة إلى ّأن عين الكعبة ال يجب التوجه إليها ملن هوخارج املسجد الحرام ،بل
يكفي التوجه إلى جهتها ،نعم يجب ّ
التوجه إلى عين الكعبة ملن هوداخل املسجد
الحرام كما يجب ّ
التوجه إليها ملن يرى الكعبة من مكان بعيد كالذي على جبل
عال.
ُ
ً
ّ
بالتوجه إلى الكعبة بعد سبعه عشرشهرا انتقد املشركون
وملا أمراملسلمون
واملنافقون وقالوا ما لهوالء ّ
يغيرون قبلتهم مدة بعد مدة ،فرد هللا تعالى الدعاوي
السفهاء ،فقال ّ
تفوه بها ّ
الكاذبة التي ّ
عزمن قائل:
لمْ
َ
َ
َ
ُ ّ َّ لمْ َ ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ُّ
"قل ِلل ِـه ا ش ِر ُق وا غ ِرب ۚ ي ْه ِدي من يشاء ِإل ٰى ِص َر ٍاط مست ِق ٍيم"
ّ
فاتضحت هذه الحقيقة من اآلية أنه ال ميزة ملكان دون آخر ،وليس املقصود
ّ
لاّ
إ امتثال أمرهللا الحكيم ،فاهلل سبحانه وتعالى هوالذي يحكم ما يشاء ويفعل
ما يريد ،إن شاء جعل الكعبة قبلة ،وإن شاء جعل القدس قبلة ،وإن شاء
جعل غيرها ،فالذي جعله هللا قبلة يجب على العباد أن يتجهوا إليها؛ ّ
ألن ثواب
األعمال إنما يدور على امتثال أمر هللا سبحانه وتعالى ،وإلى هذا دعا ّ
سيدنا
إبراهيم عليه السالم الذي بنى الكعبة ،وإلى هذه الحقيقة تشيراآلية التالية.
لمْ َ ْ َ ٰ ْ
َّ
َّ ْ َ ْ َّ َ ُ َ ُّ ُ ُ َ ُ
لمْ َ ْ
وهك ْم ِق َب َل ا ش ِر ِق َوا غ ِر ِب َولـ ِك َّن ال ِب َّر َم ْن َآم َن ِبالل ِـه"
"ليس البرأن تولوا وج
ِ َ َ ْ َ َ ُ َ ُّ َ َ
ُ
َ
ْ
َّ
وقال تعالى" :فأينما تولوا فثم وجه".
ّ
دالة على املقصود وهواالستسالم ألمرهللا تعالىّ ،
ولعل الحكمة
ّإن هذه اآليات
في تغييرالقبلة أن يعلم العباد أن األماكن ليست لها خصوصية ذاتية ،وال هي
بالتي تعبد ،إنما العبادة هلل وحده وهواملطاع ،والعباد هم املأمورون باالتجاه إلى
َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ لاَّ
حيث أمرهللا تعالى ،كما قال ّ
عزمن قائل" :وما جعلنا ال ِقبلة ال ِتي كنت عليها ِإ
َ
َ
ِل َن ْع َل َم َمن َي َّتب ُع َّ
الر ُسو َل ِم َّمن َينق ِل ُب َعل ٰى َع ِق َب ْي ِه ۚ".
ِ
ُ
بعد أن اتضحت حقيقة القبلة ،أفحم أولئك السفهاء املعترضون الذين كانوا
ُيلقون الشبهات وينتقدون املسلمين بشأن تغييرالقبلة .قال هللا سبحانه وتعالى
َ َ َ
اط ُّم ْس َت ِقيم"
في آخراآليةَ " :ي ْه ِدي َمن يش ُاء ِإل ٰى ِص َر ٍ
فالصراط املستقيم ما ّبينه هللا ،وأمرباملسيرفيه المتثال أمرهللا ،وقد رزق
ً
املسلمون الصراط املستقيم فضال من هللا تعالى وهوذوالفضل العظيم .وقد
أخرج اإلمام أحمد عن عائشة ر�ضي هللا عنها ّأن النبي صلى هللا عليه وسلم،
قال":إنهم ال يحسدونا على �شيء كما يحسدونا على يوم الجمعة التي هدانا هللا
لها وضلوا عنها ،وعلى القبلة التي هدانا هللا لها وضلوا عنها ،وعلى قولنا خلف
اإلمام :آمين".
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فضيلة الشيخ عبد الحميد بمناسبة حلول أسبوع الدولة:

حرمان أهل السنة من تولي املناصب احلكومية إهانة هلم
طالب فضيلة الشيخ عبد الحميد ،إمام وخطيب أهل السنة في مدينة
زاهدان ،في خطبته يوم الجمعة ( 23ذي القعدة  )1437بمناسبة أسبوع
الدولة في إيران ،بـ “إشراك أهل السنة في إدارة البالد” و”توفير الحريات
املذهبية”.
وأشار فضيلته إلى عاملين أساسيين من عوامل قلق أهل السنة في إيران
ومخاوفهم ،قائال :حفظ الكرامة واحترام أهل السنة يجلبان رضاهم.
إن لم يتم مشاركة أهل السنة في املناصب الرفيعة في مراكز املحافظات
واملدن ،يشعرون باإلحباط واإلهانة .املؤهلون وذوو الكفاءات من أهل
السنة ال يؤظفون كما يجدر بهم .في املناطق التي يقطنها أهل السنة وفي
مراكز املحافظات التي يبلغ عدد املؤظفين فيها أحيانا إلى أكثر من ثالثمائة
مؤظف ،يصل مجموع املؤظفين من أهل السنة إلى عشرة أو إلى خمس
عشرة مؤظفا ،وهذا يبعث على القلق ويعتبرإهانة.
وتابع فضيلته قائال :ال عذر للمسؤولين في هذا املجال ،وعليهم أن يفكروا
فيه ويتخذوا تدابير الزمة .يجب أن يهتم بمشاركة أهل السنة وتوظيفهم
في مستوى البالد ،وهذا يحتاج إلى اعتناء خاص .وعلى املسئولين أن
يهتموا بالحقوق القانونية واملشروعة للقوميات واملذاهب .يجب االهتمام
باملؤهلين وذوي الكفاءات من القوميات واملذاهب ،ويتم إشراكهم في إدارة
البالد من غيرتمييز.
يجب أن تكون ألهل السنة الحرية املذهبية في البالد كلها:
وأشار فضيلة الشيخ عبد الحميد إلى القلق الثاني ألهل السنة في البالد
قائال :الحريات املذهبية التي ضمنها الدستور ،مهمة جدا .يجب أن تراعى
هذه الحريات في جميع املناطق .التصرفات الفردية مضرة وال يمكن
تحملها.
وأشار فضيلته أيضا إلى املشكالت التي حدثت ملصليات أهل السنة في
طهران أخيرا ،وأضاف بالقول :من وظائف النظام اإلسالمي وواجباته التي
بينها القرآن الكريم ،إقامة الصالة .من يصلي ،سواء كان شيعيا أو سنيا،
ّ
وأينما كان ،يجب أن يوفر له مجالها .لكن يجب التصدي ملثيري الفتنة
من أي مذهب كانوا.
وتابع فضيلته مشيرا إلى تبعات التضييق على املصلين من أهل السنة
قائال :نحن على يقين أن هذه املشكالت تثير الكراهية .األعداء يتربصون
ويريدون إثارة األزمات .نصيحتنا للمسؤولين الكبار أن يتصدوا لضيقي
النظر ،وال يسمحوا لهم أن يكونوا سببا للقلق واالضطراب .ال ينبغي منع
مصليات أهل السنة ،وال منع املصلين من الصالة.
وأكد فضيلة الشيخ قائال :نرجو من الدولة أن تهتم بهذه املجاالت .على
املسؤولين أن يقوموا برسالتهم ،وال يسمحوا أن يفعل من شاء ما شاء.
الحرية املذهبية من الحقوق األساسية واملهمة ،إن لم تراع هذه الحرية،
فمعناها أنها ال توجد حرية أصال.
وأضاف فضيلة الشيخ عبد الحميد :يجب أن نعمل بالقانون ونحترم
به .نخن نقف تجاه العنف والتطرف ،ألننا نريد حقوقنا القانونية ،وإن
طرحنا مطلبا غيرمشروع فلكم أن ترفضوه.
نحن سكان أصليون:
وأشار فضيلة الشيخ عبد الحميد إلى أصالة القوميات اإليرانية قائال:
الحرية املذهبية حق كل مواطن إيراني .نحن أهل السنة أيضا إيرانيون،
أهل السنة من الفرس ،والبلوش ،والكرد ،والترك ،والعرب ،والتركمان
وسائر القوميات ،إيرانيون أصليون .نحن ورثة إيران؛ طهران لنا ،كما أن
بلوشستان للجميع .يجب أن تكون لنا الحرية في طهران ،وليس ألحد أن
يقول أنتم بلوش أو من القومية الفالنية .لن نتنازل عن حقوقنا أبدا.
وأضاف خطيب أهل السنة قائال :القوميات اإليرانية كلها كأعضاء

أسرة واحدة ،ونحن مستعدون للدفاع عن سيادة أراضينا حال تعدي
األعداء .نحن واقفون على الحق ،وال نرجو أن نتعرض لإلهمال .البعض ال
يتحملون الصالة في النظام ،وهذا ال يليق بالنظام اإلسالمي.
واستطرد فضيلة الشيخ عبد الحميد قائال :نرجو من زعيم الثورة أن
يعتني بأهل السنة ،وأن يحل مشكالتنا؛ كذلك نرجو من الرئيس روحاني
الذي أدلى القوميات بأصواتهم في االنتخابات له ويدعمونه ،أن يحل
بنفسه ويعالج مثل هذه املسائل ،وال يترك مثل هذه القضايا الحساسة
لوزرائه.
وتابع فضيلته قائال :ال ينبغي أن نعيش قلقين ،ويجب أن تحفظ الوحدة
في إيران .ينبغي أن نتصدى في وجه األعداء والذين يريدون إثارة الطائفية
والفرقة.
وأضاف مديرجامعة دارالعلوم بمدينة زاهدان :الذين يفتعلون املشكالت
ألهل السنة ،هم موجودون داخل النظام ،لكنهم في مستوى أسفل ،وال
يملكون البصيرة وسعة الصدر ،وال يرون املسائل الداخلية والخارجية
للبالد .على املسئولين الكبار وخاصة زعيم الثورة ورئيس الجمهور أن
يتصدوا للمتطرفين.
البطالة والفقر ّ
يعمان في محافظة سيستان وبلوشستان:
وأشارفضيلة الشيخ عبد الحميد إلى مجموعة من املشكالت ،قائال :الفقر
والبطالة يعمان في محافظتنا (سيستان وبلوشستان) .املشكالت كثيرة.
القحط والجدب من ناحية ،ومن ناحية أخرى املشكالت االقتصادية،
أثارت مشكالت .نرجو أن ترفع الدولة خطوات جادة في تقليل مشكالت
الناس.
وأضاف فضيلته قائال :في مجال توظيف املؤهلين للقوميات واملذاهب،
جرت خطوات باعثة لألمل .هذا من حق الدولة أن يقدم لها الشكر على
مساعيها في هذه املجاالت .لكن للقوميات واملذاهب وخاصة ألهل السنة
انتظارات ،حيث عانوا أكثر من غيرهم ،وواجهوا الحرمان واملشكالت في
املا�ضي.
هناك شكاوي حول أهل السنة في سيستان (سجستان):
وأشار خطيب أهل السنة إلى املشكالت التي يعاني منها أهل السنة
في مختلف املناطق وخاصة في منطقة “سيستان” ،قائال :في بعض
املحافظات لم يحدث أي تغيير بالنسبة إلى أهل السنة في دولة روحاني،
ولم يتم توظيف أهل السنة في تلك املناطق ،ولم يجر اهتمام بذلك .في
بعض املدن ،الغالبية ألهل السنة ،لكن لم يكن أي اهتمام بهم في هذا
املجال .في منطقة “سيستان” التي فيها خمس مدن ،وعدد أهل السنة
يتساوى فيها مع الشيعة ،وتوجد قرابات ووحدة بين الشيعة والسنة في
تلك املنطقة ،ويتعايشون كاإلخوة ،لكن مع األسف ال توجد رؤية متساوية
في هذا املجال .أهل السنة من “سيستان” يأتوننا ويشكون ملاذا ال نبلغ
شكاويهم إلى املسؤولين.
وأكد فضيلة الشيخ عبد الحميد قائال :نرجو أن تتحقق وعود دولة
التدبيرواألمل في السنة الباقية من عمرها .وعلى ممثلي املجلس أن يتابعوا
مشكالت الناس بالوحدة واالتفاق ،من الطرق القانونية املشروعة،
ويسعوا في حلها.
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اقتباسات
علمية ،أدبية ،اجتماعية ،ثقافية  ،فكرية ،عملية

إعداد :سماحة األستاذ المفتي عبد القادر العارفي
األستاذ بالجامعة
فضل الصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم

ْ
ََ
قال القا�ضي أبوبكر ابن العربي :قد قال تعالىَ « :م ْن َج َاء ِبال َح َس َن ِة فل ُه
ْ َ َ
َعش ُر أ ْمث ِال َها» ( األنعام )160 :فما فائدة هذا الحديث؟ قلنا :أعظم
فائدة ،وذلك أن القرآن اقت�ضى أن من جاء بحسنة تضاعف عشرا،
والصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم حسنة ،فيقت�ضي القرآن أن
يعطي عشر درجات في الجنة ،فأخبر هللا تعالى أنه يصلي على من صلى
على رسوله عشرا ،وذكرهللا للعبد أعظم من الحسنة مضاعفة.
قال :وتحقيق ذلك أن هللا تعالى لم يجعل جزاء ذكره إال ذكره ،كذلك
جعل جزاء ذكر نبيه صلى هللا عليه وسلم ذكره ملن ذكره .يعني كما
تقدم.
قلت :قال الفاكهاني  :وهذه نكتة حسنة أجاد فيها وأفاد .انتهى .لكن
قد قال العراقي :بل لم يقتصر سبحانه وتعالى في الصالة على نبيه بأن
يصلي على املصلي عليه بالواحدة عشرا ،بل زاده على ذلك رفع عشر
ّ
درجات ،وحط عشر سيئات ،كما تقدم في حديث أنس ،وزاده أيضا
على ذلك كتابة عشر حسنات ،مع ما تقدم ،كما في حديث أبي بردة
بن نيار ،وعمير بن نيار ،وزاد في حديث البراءّ ( :
وكن له كعتق عشر
رقاب) وفي إسناده من لم يسم .وفي هذه األحاديث داللة على شرف
هذه العبادة من تضعيف صالة هللا على املصلي ،وتضعيف الحسنات
وتكفيرالسيئات ،ورفع الدرجات ،وأن عتق الرقاب مضاعفة.
(كتاب القول البديع ص  – 295-294لـ محمد بن عبد الرحمن
السخاوي رحمه هللا)
الشيخ عبد القادر اجليالني وحتمل املشاق ونصرة اهلل

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه ( ذيل طبقات الحنابلة) ،في
ترجمة ( اإلمام الشيخ عبد القادر الجيالني) شيخ الطريقة املنسوبة
إليه ،املولود سنة  ،471واملتوفى سنة  561رحمه هللا تعالى ( :قال
ُ
بخرنوب الشوك ،وقمامة البقل وورق
الشيخ عبد القادر :وكنت أقتات

ّ
ّ
الخس من جانب النهر والشط ،وبلغت الضائقة في غالء نزل ببغداد
إلى أن بقيت أياما لم آكل فيها طعاما ،بل كنت أتتبع املنبوذات أطعمها.
فخرجت يوما من شدة الجوع إلى الشط ،لعلي أجد ورق الخس أو
البقل ،أو غير ذلك  ،فأتقوت به ! فما ذهبت إلى موضع إال وغيري وقد
سبقني إليه! وإن وجدت أجد الفقراء يتزاحمون عليه فأتركه حبا.
فرجعت أم�شي وسط البلد فما أدرك منبوذا إال وقد سبقت إليه،
حتى وصلت إلى مسجد ياسين بسوق الرياحين ببغداد ،وقد أجهدني
الضعف ،وعجزت عن التماسك فدخلت إليه وقعدت في جانب منه،
وقد كدت أصافح املوت! إذا دخل شاب أعجمي ،ومعه خبز صاف
شواء ،وجلس يأكل ،فكنت أكاد كلما رفع يده باللقمة أفتح فمي من
شدة الجوع ،حتى أنكرت ذلك على نف�سي ،فقلت :ما هذا؟! وقلت :ما
هاهنا إال هللا أو ما قضاه من املوت!
إذا التفت إلى العجمي فرآني فقال :بسم هللا يا أخي ،فأبيت فأقسم على
فبادرت نف�سي فخالفتها ،فأقسم أيضا فأجبته فأكلت متقاصرا ،فأخذ
يسألني ما شغلك؟ ومن أين أنت؟ وبمن تعرف؟ فقلت  :أنا متفقه من
جيالن ،فقال :وأنا من جيالن ،فهل تعرف شابا جيالنيا يم�سى عبد
القادر ،يعرف بسبط أبي عبدهللا الصومعي الزاهد؟ فقلت :أنا هو.
فاضطرب وتغير وجهه وقال :وهللا لقد وصلت إلى بغداد ومعي بقية
نفقة لي ،فسألت عنك فلم يرشدني أحد ،ونفدت نفقتي ولي ثالثة أيام
ال أجد ثمن قوتي إال ما كان لك معي ،وقد حلت لي امليتة ،وأخذت من
وديعتك هذا الخبز والشواء ،فكل طيبا فإنما هو لك وأنا ضيفك اآلن
بعد أن كنت ضيفي.
فقلت له :وما ذاك؟ فقال :أمك وجهت لك معي ثمانية دنانير ،فاشرتيت
منها لالضطرار فأنا معتذر إليك ،فسكنته وطيبت نفسه ،ودفعت إليه
باقي الطعام وشيئا من الذهب برسم النفقة ،فقبله وانصرف.
(كتاب صفحات من صبر العلماء ص  – 225-224لـ عبد الفتاح أبو
غدة)
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مذهب اإلمام البخاري واإلمام أبي داود الفقهي

وعندي أن البخاري وأبا داود أيضا كبقية األئمة املذكورين ،ليسا مقلدين
لواحد بعينه وال من األئمة املجتهدين على اإلطالق ،بل يميالن إلى أقوال
أئمتهم ،ولو كانا مجتهدين لنقلت أقوالهما مع أقوال سائر األئمة من أهل
االجتهاد والفقه ،ولكن نرى أن سائرالكتب التي دون فيها أقوال املجتهدين
خالية عن ذكرمذاهبهما.
وهذا الترمذي مع أنه من خواص أصحاب البخاري ،ال يذكر في ( جامعة
) مذهب شيخه الذي تخرج به ،مع ذكر أكثر مذاهب املجتهدين ممن لم
تشهتر مذاهبهم ،كابن املبارك ،وإسحاق ،وغيرهما ،ولو كان البخاري عند
الترمذي من أئمة الفقه واالجتهاد ،لذكر مذهبه في كل باب ،وإن كان ال
ينكر أن أبا داود أفقه الستة ولذا ذكره الشيرازي في ( طبقات الفقهاء )
دون غيره.
وأما البخاري ففتياه في ثبوت الحرمة بين صبيين شربا من لبن شاة
معروفة ،والقصة مشهورة ذكرها القا�ضي حسين بن محمد بن الحسن
الدياربكري املالكي ،في تاريخه املعروف ( بالخميس) ،وأشار إليها العالمة
ابن حجر املكي الشافعي في (الخيرات الحسان) وال استبعاد في وقوع هذا
عن البخاري ،ولو تدبرت كتابه لبان لك أن أكثر استنباطاته ال تجري على
أصول الفقهاء.
وقد ّ
صرح شاه ولي هللا الدهلوي في مكاتيبه املنيفة :أن في استدالل
البخاري أنواعا ال يقبلها املحققون من الفقهاء ،كاستدالله باللفظ
املحتمل بكلي احتماليه ،وللناس فيما يعشقون مذاهب ،وليس أحد
من العلماء إال وقد انتقد عليه من جهة بعض املسائل ،وربما يختلج في
صدورهم سوء الترتيب الذي وقع في عقدة التراجم ،والسبب في ذلك أنه
لم يكن ّ
فن التبويب قبله ممهدا كما ينبغي ،والعلماء إنما مطمح نظرهم
املطالب العلمية ،ال التراجم والترتيب.
هذا ،وأنت تعمل أنه إذا جاء االحتمال بطل االستدالل ،وأما ما اعتذر به
الشيخ الدهلوي أن فن التويب لم يكن إذا ذاك ممهدا ،فيبطله وجود
كتب كثيرة مبوبة على الترتيب الفقهي املعروف ،ككتاب ( اآلثار) و( املوطأ)
و ( جامع) سفيان الثوري  ،و( مصنف) عبد الرزاق و ( مصنف) أبي بكر
ابن أبي شيبة ،ومصنفات أصحاب أبي حنيفة ،ومالك ر�ضي هللا عنهما.
بالجملة فال استبعاد في وقوع هذه الفتوى من البخاري ،وهذا شيخه يحيى
بن معين سيد الحفاظ قد حكي عنه أنه سئل عن مسألة من التيمم ،فلم
يعرفها ،ذكره ابن عبد البرفي ( جامع بيان العلم).
وهذا شيخ شيخه عبد الرحمن بن مهدي ذكر الساجي قال :حدثنا محمد
بن إسماعيل األصفهاني ،قال :سمعت مو�سى بن عبد الرحمن بن مهدي،
قال :كان أبي احتجم بالبصرة ،فصلى ولم يحدث وضوءا ،فعابوه بالبصرة
وأنكروا عليه ،وكان سبب كتابه إلى الشافعي بذلك ،فوجه بالرسالة إلى
أبي ،فإني ألعرف ذلك الكتاب بذلك الخط .ذكره ابن عبد البر أيضا في
( االنتقاء) .فانظر كيف استع�صى على ابن مهدي وجه الجواب في هذه
املسألة حتى استعان بفقيه هو دونه في الطبقة ،وهؤالء األئمة مع جاللتهم
في العلم ال عيب عليهم في هذا الباب ،فكم من عالم إمام في فن مقصرعن
غيره ،فلكل فن رجال.
(كتاب اإلمام ابن ماجة وكتابه السنن ص  – 131-129لـ محمد عبد
الرشيد النعماني)

هامش األخبار
منفذتفجيرغازيعنتابطفلوالقتلىأكثرمن50
ي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن منفذ “التفجيراالنتحار ” الذي استهدف
حفل زفاف في مدينة غازي عنتاب (جنوب شرق البالد) طفل يتراوح عمره بين 12و14
عاما ،وأكد مقتل  51شخصا جراء الهجوم وإصابة  69آخرين ،بينهم  17جروحهم
“بالغة”.
ّ
وبينأردوغانأنتركياتتعرضلسيناريوهاتتحريضأساسهاعرقيومذهبي،مشيراإلى
أن القوى التي فشلت في إخضاع تركيا وهزيمتها تحاول هذه املرة تفعيل سيناريوهات
تحريضقائمةعلىأساسعرقيومذهبي،بهدفضربوحدةالشعبوتكاتفهّ ،
مشددا
علىأن“الدولةوالشعبلنيسمحابنجاحاملخططاتالراميةإلىتقسيمالبالد”.
وزيرإسرائيلي:القدسلنتكونمثلمكةواملدينة
سيطرموضوع القدس املحتلة على اهتمامات الصحف اإلسرائيلية الصادرة اليوم،
وتصدراألشكال املختلفة من أخباروآراء ،وكان أبرزها إعالن وزيرإسرائيلي سابق من
حزب الليكود الحاكم أن القدس “لن تكون مثل مكة واملدينة ،ولن تكون للمسلمين
فقط”.
ونقلموقع“إنآرجي”عنرئيسلجنةالداخليةواألمنفيالكنيستآفيديختر”قولهإن
الحرم القد�سي “لن يتحول إلى مكة أواملدينة” ،وذلك في رده على انتقادات ملك األردن
عبدهللالإلجراءاتاإلسرائيليةاألخيرةالهادفةإلىتقسيماملسجداألق�صى.
ورفض ديختر-وهوعضوالكنيست عن حزب الليكود الحاكم ،ووزيراألمن الداخلي
األسبق -الدعوات العربية والفلسطينية للدفاع عن املسجد األق�صى ،اآلخذة في
االتساع في اآلونة األخيرة.
طالبسنييحتلاملرتبةاألولىفيامتحاناتالدخولفيالعلومالطبيعية
نال “محمد أحمدي” طالب سني من مدينة “تربت جام” في محافظة “خراسان
الرضوية” ،املرتبة األولى في االمتحانات العامة في العلوم الطبيعية في السنة الجارية،
علىمستوىالبالد.
“محمدأحمدي”كانمنطالبالصفالرابعلكليةهندسةالكهرباءفيجامعةصنعتي
شريف،وبعدانصرافهمنالدراسةفيالفرعاملذكور،شاركفياالمتحانات ّ
العامةسنة
،1437حيث ّ
احتلاملرتبةاألولىفيالعلومالطبيعية.
ّ
عبر“محمدأحمدي”عنفرحهوسرورهعلىنيلهاملرتبةاألولىقائال:أثناءإعالنالنتائج
ّ
ّ
كنتفيصفالدرس،حيثاتصلتبيوالدتي،وأخبرتنيبأنينلتاملرتبةاألولى.
كولومبيا:قافلةدعويةتجوباملدنللتعريفباإلسالم
انطلقتقافلة«الفاروق»بفاعلياتدعويةفيمدينة«فاليدوبار»،وذلكبتوزيعالكتب
واملطوياتالتعريفيةباإلسالمعلىغيراملسلمين.
هذا وقد َّ
صرح الشيخ محمد مطرالداعية اإلسالمي واملسؤول عن القافلة – بأنها قد
جابت الكثيرمن شوارع املدينة املذكورة ،وذلك لنشرتعاليم الدين اإلسالمي؛ ولئال
تكونالدعوةقاصرةعلىمنطقةبعينها.
ويذكرأن القافلة َّ
قدمت أنشطة تعليمية بمسجد مدينة «فاليدوبار» ،لتعليم اللغة
العربيةودروسالفقه،وتحفيظالقرآنالكريملألطفال.
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ّ
العـالمة ّ
ملَـ َ
احملدث الـدكتور
ـحات مـن حياة
حممد عبد احلليم النعماني [الحلقة األخيرة]
عبد الرحمان محمد جمال

منزلتـه عند املعـاصرين وثناؤهم عليـه
ّ
العالمة النعماني ثناء العلماء عليه وإشادتهم به بما ّ
قدمه
وقد استحق
ّ
من املؤلفات النافعة والتحقيقات الرائعة وما رشح من التالميذ النجباء
املحققين في املهيع العلمي ،وقد أثنى عليه غيرواحد من العلماء املعاصرين
وانتفعوا بمؤلفاته ّ
القيمة ،ونحن نذكر وصف ثالثة من مشاهير العلماء
وجهابذة العلم الذين قضوا نحبهم فيه،
ّ
1ـ قول محدث العصر العالمة املحقق الشيخ محمد يوسف البنوري ـ
رحمه هللا تعالى ـ
فقد وصفه العالمة البنوري عند إهدائه مؤلفاته إلى الشيخ بألفاظ
مختلفة:
• ففي املجلد األول من "معارف السنن شرح سنن الترمذي" كتب :هدية
إكرام إلى صديقنا العالم الجليل موالنا محمد عبد الحليم الجشتي
املحترم حفظه هللا ورعاه.
من محمد يوسف البنوري املؤلف
عفا هللا عنه 15/2/1384
ّ
•وفي املجلد الثالث من "معارف السنن" كتب :أقدمه إلى صديقنا املوقر
النبيل الشيخ العالم الجليل الباحث النشيط في التأليف واملسائل
ّ
العلمية األستاذ عبد الحليم الجشتي ـ وفقه هللا لكل خيرـ
كتبه املؤلف محمد يوسف البنوري
/1386رجب10/
•وفي "نفحة العنبر في حياة الشيخ محمد أنور" كتب :هدية صداقة وإخاء
إلى صديقي الشيخ عبد الحليم.
من :املجلس العلمي بقلم البنوري

/1373رجب29/
2ـ قول شقيقه األكبر العالمة املحدث الفقيه األصولي النظار الشيخ
محمد عبد الرشيد النعماني
وقد وصفه عند إهدائه مؤلفاته إليه باأللفاظ التالية:
•ففي "ذب ذبابات الدراسات عن املذاهب األربعة املتناسبات" كتب :هدية
إلى األخ الشقيق األستاذ البحاثة العالم املحقق الشيخ محمد عبد الحليم
الجشتي ّ
متع هللا املسلمين بطول بقائه.
كتبه الفقيرإليه تعالى :محمد عبد الرشيد النعماني غفرهللا له
/1381ذي قعدة15/
•وفي "مقدمة كتاب التعليم" كتب :هدية إلى األخ الشقيق العالم املحقق
العالمة أبي محمد عبد الحليم الجشتي نفع هللا بعلومه ّ
وأمد في حياته.
كتبه الفقير إلى هللا تعالى :محمد عبد الرشيد النعماني غفر هللا له
ولوالديه وملشايخه ولقرابته.
/1387جمادى األولى15/
3ـ قول العالمة األديب صاحب املؤلفات املاتعة الشيخ عبد العزيزميمن
ً
فقد كتب إلى مدير مكتبة جامعة أحمد وبيلو بالد النجر جوابا عن
استفسارحول فضيلة الدكتور النعماني:
السيد الفاضل :مديرمكتبة (أحمد وبيلوـ بالد النجر)
ّ
...السالم الفاخر العاطر فقد تسلم العاجز كتابكم املؤرخ 1975ـ 3ـ 18م
ً
برقم  /19املتضمن استفسارا عن العالم القدير عبد الحليم الجشتي
بمكتبة جامعة كراجي فهاكم اإلجابة:
ً
وذلك أني منذ انتقلت إلى كراجي 10/3/1955م قبل عشرين عاما ورأيت
فيمن لقيتهم من علماء الدين والعربية نحو عشرة من العلماء الذين
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يشار إليهم بالبنان أو اللسان ووجدت فيما بينهم صاحبنا األستاذ الخبير
ً
ً
عبد الحليم نشيطا مجتهدا منذ ذلك الحين إلى يوم الناس هذا .له أكثر
ً
من مؤلفات باألردو والعربية وال يزال يصدر كل عام كتابا يدل على خبرته
الواسعة واطالعه التام على املكاتب والخزائن العلمية وقد حازفي هذه املدة
شهادات في ترتيب املكاتب ومعرفة اإلنجليزية وتاريخ البالد وتراجم علماء
األمة ورجالها يتردد مدة فيما هو بصدده إلى املكاتب العامة والخاصة هنا
وهناك حتى يجتمع عنده مادة وافرة وخزانة زاخرة ملا يريد إصداره وإبرازه
من املعارف الخافية الضافية.
فأنا أطمئن جامعتكم بالحصول على مجرب خبير بصير يفي بحاجة
الجامعة إلى ذخائر العلم قلما يوجد له مثيل في البالد بين العباد وأهنؤكم
بذلك.
العاجز:
عبد العزيز ميمن العضو بمجمعي دمشق ومصر  ،واألستاذ بجامعات
ً
عليكره الهند وكراجي والهور ومدير إدارة البحوث اإلسالمية قبال .ومؤلف:
إقليد الخزانة /أبو العالء وما إليه /سمط الآللي في شرح أمالي القالي/
والتنبهات على أغاليط الرواة /والحماسة الصغرى (الوحشيات) /ودواوين
...وحميد بن ثور الهالل ،وسهيم العبد ،والشتفري! ،وإبراهيم الصولي/
ُ
ّ
للمطرز إلى غيرها من طبعت
ونسخة تاسعة من ديوان ابن عنين /واملداخل
ِ
بمصردمشق والهند في منتصف القرن املنصرم.
ّ
سند إجازة العالمة عبد الفتاح أبو غدة إلى الدكتور عبد الحليم النعماني:
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن
وااله .وبعد فقد أجزت األستاذ الشيخ العالم الجليل موالنا محمد عبد
الحليم بن عبدالرحيم ،واألخ والنابه والطالب املجد محمد أبو البشرواألخ
ً
النابه املجد أيضا عبد القادرأحمد بما أجازني به شيوخي وما صح عني ولي
روايته من الكتب واإلفادات وأسأل هللا تعالى لهما التوفيق ومزيد اإلمداد
ّ
مع رجاء الدعاء منهما لي وملشايخي ،وهللا يتوالهما وينفع بهما وهو ولي
املتقين ،والحمد هلل رب العلمين.
وكتبه العبد الضعيف:
عبد الفتاح أبو غدة في كرات�شي9/6/1413
مسرد بعض األطروحات غيراملنشورة تحت إشراف الدكتور عبدالحليم
النعماني
 1ـ تخريج األحاديث املعلولة من الصحاح الستة ملتقطة من كتب العلل
البن أبي حاتم
ّ
 2ـ حكم الخداع في اإلسالم في ضوء أحاديث املصراة ومذاهب األئمة فيها
 3ـ سنن الحنفي في تخريج أحاديث الدوالبي ( املجلد الثاني)
 4ـ جمع الزوائد على معاني اآلثار( املجلد األول)
 5ـ تخريج أحاديث شرح النقاية من كتاب األيمان إلى كتاب املساقات
 6ـ تخريج أحاديث من كتاب عقود الجواهراملنيفة
7ـ أنس السالك فيمارواه الشافعي عن مالك
ّ
الحفاظ ّ
املحدثون بهراةوغزنة وبست
8ـ
ّ
ـرواةالحنفية في الصحاح وتراجمهم
9
ّ
 10ـ تذكرة اإلمام املجتهد اإلمام الشافعي
 11ـ رجال البخاري من عمدة القاري للعيني.املجلداألول
 12ـ أحاديث تالميذ اإلمام األعظم وأحاديث العلماء األحناف في صحيح
البخاري
ّ
 13ـ تقريرات النبي ـ عليه السالم ـ ألفعال الصحابة وأقوالهم ...........
 14ـ شيوخ اإلمام الشافعي وتراجمهم
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ّ
ّ
األفريقية
علماءالحنفية في القارة
 15ـ تراجم
 16ـ تخريج األحاديث واآلثارمن كتاب اآلثارلإلمام أبي حنيفة
 17ـ تحقيق رجال نصب الراية ّالذين ّ
ضعفهم الزيلعي
ً
ً
ً
ً
 18ـ أربعين حديثا عن أربعين شيخا لإلمام الشافعي جرحاوتعديال
 19ـ تخريج أحاديث شرح الوقاية
 20ـ غيث الغمام على مسند اإلمام يعني جمع مرويات اإلمام األعظم على
كتاب اآلثارومسند الحصفكي من الكتب املتداولة
 21ـ تخريج أحاديث ّ
الغرة املنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام أبي حنيفة
لإلمام سراج الدين الغزنوي
 22ـ زوائد موطأاإلمام مالك برواية اإلمام محمد الشيباني
 23ـ تذكرة املوضوعات ّ
للفتني
 24ـ تراجم شيوخ الترمذي
 25ـ تراجم الحفاظ الشافعية في القرن الرابع
 26ـ فوزالكرام بماثبت في وضع اليدين تحت السرة أو فوقهاتحت الصدر
.............
ي ّ
 27ـ حاشية على صحيح البخار للعالمة محمد أكرم السندي
 28ـ مقدمة مسند اإلمام أبي حنيفة البن العوام
 29ـ الفتح الرحماني شرح موطأ اإلمام الشيباني تأليف اإلمام إبراهيم بن
حسين البيري
ّ
ً
ّ
ّ
 30ـ املتكلمون في الرجال جرحاوتعديالمن السادة الشافعية ...........
ّ
 31ـ ثالثيات اإلمام ّ
محمدالشيباني رحمه الله
ّ
ّ
ّ
 32ـ ّ
الحنفية من الصحاح الستة
الرواة
 33ـ ملخص طبقات الذهبي ,تلخيص تذكرة الحفاظ لإلمام عبداملنان
الوزيرآبادي
 34ـ األحاديث العوالي لإلمام املزي
 35ـ املتكلمون في الرجال من الشافعية من القرن الثالث إلى القرن الخامس
 36ـ قضاء الوطرمن نزهة النظرفي توضيح نخبة الفكرلإلمام برهان الدين
إبراهيم ابن إبراهيم املالكي
 37ـ جمع وتخريج ملرويات اإلمام أبي داؤد الطيال�سي من غيرمسنده
ً
ً
 38ـ تذكرة شيوخ اإلمام األعظم جرحاوتعديال من حرف السين إلى حرف
العين
 39ـ جمع من قال فيهم اإلمام البخاري „فيه نظر”من خالل التاريخ الكبير
و الكالم عليه
 40ـ رجال البخاري من عمدة القاري للعيني.املجلدالثاني
 41ـ الدرالبهية في كتب الحديث وآثارأعالم الحنفية
 42ـ قالئد الدرس على نتيجة النظرفي علم األثرالبن حمات الدمشقي
 43ـ وثيقة األكابر
 44ـ تخريج األحاديث املسندة من أحكام القرآن للجصاص والكالم على
ً
ً
أسانيدها جرحا و تعديال
ّ
 45ـ ا إلمام يحيى بن سعيد القطان وجهوده في التعديل
ّ
ّ ّ
 46ـ أسئلة الصحابة الكرام وأجوبة ّ
النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
47ـ اإلمام ابن أبي حاتم وأثره في علم الرجال
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حوارفضيلة الشيخ عبد الحميد مع صحيفة “اليوم السابع” املصرية:

أهل السنة يعاني مضايقات وضغوطات من قبل احلكومة

فى حوارله مع «اليوم السابع» كشف إمام جماعة أهل السنة
والجماعة فى إيران «عبدالحميد إسماعيل زهى» عن املعاناة واملضايقات
التى يتعرض لها أهل السنة فى بالده ،ومنعهم من إقامة الصالة وإنشاء
مساجد ،مشيرا إلى أن لألزهرمكانة كبيرة فى قلوب السنة فى إيران،
ويأملون فى التواصل معه وتعليم أبنائهم فى أروقته ،إال أنهم يخشون فى
أن يكون التواصل من جانبهم حتى ال يتم اتهامهم فى إيران بما ليس فيهم،
كاشفا عن مبادرة للتقارب بين املذاهب ،ونبذ التبشيراملذهبى ،ورفضه
دعم الطائفة ،إلى جانب غيرها من القضايا املهمة التى تطرق إليها الحوار
مع الرجل الذى يشغل «إمام وخطيب أهل السنة ،ورئيس جامعة دار
العلوم بمدينة زاهدان ،ورئيس منظمة اتحاد املدارس الدينية ألهل
السنة فى بلوشستان».

نسأله فى البداية ،عن وضع أهل السنة فى إيران وكيف يعيشون؟
– يسكن أهل السنة فى إيران فى املناطق واملحافظات الحدودية من البالد ،سواء
فى الجنوب أو الشرق أو الغرب أو الشمال ،أو الشمال الغربى من البالد .ويعيش
أيضا أكثر من مليون سنى فى طهران ،وكذلك يسكن بعض أهل السنة فى املدن
الكبرى فى املحافظات املركزية ،كما أن حياة السنة فى إيران طبيعية ُومرضية ،وإن
كانت مشاركتهم فى الحكومة والسلطة ضعيفة ،لكنهم يتلقون التعليم العصرى فى
الجامعات ،ويشتغلون فى مشاغل وحرف مختلفة من التجارة والزراعة والصناعة
حسب نسبتهم السكانية ،ويشكلون األكثرية الثانية من سكان إيران بعد الشيعة ،كما
أن السنة من السكان األصليين فى البالد ،وينتمون إلى معظم القوميات والعرقيات
التى يتكون منها شعب إيران ،من البلوش والفرس واألكراد واآلذريين والتركمان
والعرب ،ولهم مشاركات عبر تاريخ إيران فى الدفاع عن وطنهم ،وفى الحرب العراقية
اإليرانية ،وشاركوا دائما فى القضايا السياسية واالجتماعية كاالنتخابات ،وكانت لهم
مشاركة فى الثورة التى أطاحت بالنظام السابق.
هل لديكم حرية كاملة فى آداء طقوسكم الدينية؟
– دستور البالد صرح بالحرية ألهل السنة فى ممارسة طقوسهم املذهبية ،وأهل
السنة لهم حرية فى التعليم وممارسة عباداتهم ،لكن يواجهون أحيانا بعض املشكالت
واملضايقات فى إقامة صالة العيدين والجمعة فى مناطق يعيشون فيها كأقليات مثل
مراكز املحافظات املركزية ،ويواجهون مضايقات أحيانا فى تلك املدن بشأن نفس
املصليات التى يفتتحونها إلقامة الصالة .وأهل السنة فى إيران متدينون ملتزمون
بالصالة ،ولكن رغم بعض املشكالت التى يواجهونها يحمدون هللا تعالى ،حيث
يستطيعون ممارسة طقوسهم وتأدية عباداتهم.
تقريبا كم يبلغ عدد أهل السنة فى إيران؟
– أهل السنة يشكلون  %20من سكان إيران ،حيث يبلغ عددهم أقل من  20مليون
نسمة من مجموع سكان إيران البالغ عددهم  80مليون نسمة ،وأعتقد أن هذه
هى اإلحصائية املعقولة حول النسبة السكانية ألهل السنة فى إيران ،لكن البعض
يذكرون عددا أقل من هذا ألهداف سياسية ،وربما البعض يزيدون فيه ألجل
أهداف سياسية أيضا.
كيف يرى أهل السنة تصريحات املرشد األعلى على خامنئى حول تحريم اإلساءة
لزوجات النبى األكرم ،السيما أم املؤمنين السيدة عائشة؟
– تصريحات املرشد آية هللا خامنئى حول تحريم اإلساءة ألمهات املؤمنين تصريحات
إيجابية من وجهة نظرنا ،وهذه التصريحات بالنسبة إلى أهل السنة فى إيران قيمة
ومؤثرة ،وهم يحسبون لها حسابا كبيرا ،أن تصدرفتوى من املرشد تحرم اإلساءة إلى
أمهات املؤمنين ،خاصة أم املؤمنين السيدة عائشة الصديقة ر�ضى هللا عنها ،وسائر
مقدسات أهل السنة ،وهى خطوة جيدة ،ومبادرة مهمة جدا ،سوف تساعد على
الوحدة واالنسجام.
وهناك جمع كبيرفى إيران يرحبون بفتوى املرشد ويحترمون مقدسات أهل السنة،
والبعض وهم املتطرفون ال يهتمون بذلك ،لكن رغم ذلك ال يمكن أن نقلل من
قيمة تصريحات املرشد وفتواه بشأن تحريم اإلساءة إلى ّ
مقدسات أهل السنة
داخل إيران.
هل یلتزم الشيعة سواء املرجعيات الدينية واملداحين والشعب العادى بفتوى
املرشد األعلى على خامنئى؟
– األكثرية ترحب بتصريحات املرشد وتلتزم بفتواه وتحترم مقدسات أهل السنة،
ولكن البعض وهم املتطرفون ال تعجبهم هذه التصريحات ،وال يلتزمون بها.
فی خطبة الجمعة بزاهدان فى 10يونيواملا�ضى ،قلتم «إن هناك من يمنعون أهل السنة
من إقامة صالتهم فى بعض مساجد طهران» هل استجاب املسؤولون لشكواك؟ ومن
هم الذین یمنعون أهل السنة من الصالة؟
– الذين يضايقون أهل السنة ،هم جماعات خاصة وعناصر متعصبة ومتطرفة،
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ومع األسف هم موجودون فى السلطة ،ولهم كلمة
مسموعة ،ونرجو أن يتصدى املسؤولون الكبار
لهؤالء ،ألن األعداء يسعون إلى إثارة الطائفية
واالختالفات ،والعالم اإلسالمى اليوم يحتاج إلى
الوحدة ،واملتطرفون سواء كانوا من الشيعة أو
السنة يجب التصدى لهم.
فى رأيكم فى الصراعات والتوترات املوجودة فى
املنطقة ،وهل تعتبرونها صراعات مذهبية أم
سياسية؟
– أعتقد أن هذه الصراعات سياسية ،وهذه
الحروب ألجل السلطة ،كما أن اختالفات
الشعوب أيضا مع الحكومات سياسية،
والصراعات بين الحكومات املختلفة صراعات
على املصالح واملنافع السياسية ،وهؤالء
املتصارعون عندما يصلون إلى املآزق ،يلجأون
للمذهب ليحاربوا خصومهم مستعينين بقوة
املذهب ،ألن املسائل املذهبية بإمكانها أن تخلق
الجنون الذى يحتاجون إليه إلشعال لهيب
الحروب ومحاربة الخصوم ،ويحاولون االستغالل
السيئ للمذهب ،لكن جذور هذه االختالفات فى
السياسة .وهى على كل حال صراعات وحروب
خطيرة جدا ،ويجب إخمادها وإطفاء نيرانها.
أعتقد أن الطريق الوحيد إلنهائها هو تقاسيم
السلطة ،وتشكيل حكومات وحدة وطنية ،تسهم
فيها القوميات واملذاهب واالتجاهات الفكرية
املختلفة فى الحكومة والسلطة حسب نسبتهم،
سواء فى العراق أو سوريا أو اليمن أو فى بالد
أخرى ،وهذه األزمات لن تحل من خالل الحروب،
بل الحروب تزيد من املشكالت ،وال تحمل معها
حال ،وتزيد من مشكالت الشعوب ومعاناتهم
وتسبب دمارالبالد.
وما تأثيرالخالفات اإليرانية السعودية على أهل
السنة فى إيران؟
– قطع العالقات بين إيران والسعودية ليس فى
صالح العالم اإلسالمى ،ألنهما بلدان مهمان،
ْ
وهما قطبان فى العالم اإلسالمى ،وقطع العالقات
يزيد من االختالفات واملشكالت ،ويترك تأثيرات
سلبية على أهل السنة أيضا .ولن يتمكن هذا
العام اإليرانيون من الحج ،سواء الشيعة أو
السنة نتيجة قطع العالقات .فإن أعيدت هذه
العالقات ،ستكون لصالح العالم اإلسالمى وأهل
السنة فى إيران.
أهل السنة فقط هم من قبلوا أن يدفن ذويهم
من ضحايا حادث منى فى مكة ..ما مكانة اململكة
العربية السعودية والحرم املكى فى قلوب أهل
السنة؟
– يفضل أهل السنة أن يدفنوا فى مكة املكرمة
أو املدينة املنورة بدال من الدفن فى بالدهم
ومناطقهم ،والسبب هى الفضائل التى وردت
للحرمين الشريفين ،ألجل هذا يتمنى الكثيرون
ذلك ،والبعض يدعون هللا تعالى أن يرزقوا موتا
فى تلك البقعة املباركة ،وهذه أمنية كل واحد من

أهل السنة ،ويرجح الحجاج وكذلك أولياؤهم
أن يكون دفن موتاهم إما فى مكة املكرمة أو فى
املدينة املنورة ،لوجود أحاديث وروايات حول
فضائل الحرمين الشريفين.
هل توافقون على هذه املقولة التى تقول« :إن
إيران تغذى الطائفية فى املنطقة»؟
– إثارة القضايا الطائفية ليست لصالح أهل
السنة وال الشيعة ،نحن ندين كل من يثير
الطائفية أويطلق نعراتها أوينفخ فيها من أى جهة
كانت ،ألن إثارة الطائفية من أى جهة كانت لها
تبعات وعواقب وخيمة ،وتضربالعالم اإلسالمى،
ونؤكد ضرورة أن يجلس طوائف املسلمين معا
للحوار ،فليس ألى دولة أو حكومة أن تحمى
وتدعم طائفة فى بلد على حساب طائفة أخرى ،أو
قومية فى بلد على حساب قومية أخرى ،بل يجب
دعم املنافع الوطنية للشعوب ،وال يمكن توفير
هذه املنافع إال بعد إنهاء الصراعات والحروب،
ونعتقد أن الدعم لطائفة أو جماعة فى بلد ذى
سيادة ،سواء كان للشيعة أو للسنة ،يعرض
وحدة ذلك البلد على الخطر ،ويضر بأصل
اإلسالم أيضا.
وما مشكالت أهل السنة فى إيران؟
– لدى أهل السنة مشكالت ،لكنهم يرون أن حلها
يمكن من خالل الطرق القانونية واملشروعة،
ومن خالل الحوار ،ويرفض أهل السنة فى إيران
العنف والتطرف ،ويرون أن التطرف والعنف
يزيدان من التوتر واملشكالت ،ويرجحون حل
مشكالتهم من الطرق القانونية ،ومن طريق
الحوارواملفاوضات ،واالنتقادات البناءة.
نحن تصدينا للمتطرفين ،وأكدنا لهم أن
الحوار واملفاوضات هو الطريق لحل املشكالت،
والحصول على حقوقنا املشروعة فى إيران ،هم
يقولون لو كان الحوارمنتجا لتوصلنا طوال هذه
العقود إلى حقوقنا ،لكن نقول بأنه لو كان هناك
طريق منتج واحد ،فهو الحوار.
هل تتواصلون مع األزهر الشريف فى مصر؟
أو هل تواصلتم مع شیوخ وعلماء األزهر بشأن
أوضاع السنة فى إيران أو بشأن إحدى الفتاوى
الدينية؟
– ليس لنا أى تواصل وعالقة مع األزهرالشريف،
ولعل السبب املباشر فى عدم التواصل مع األزهر
وأى من املراكز والجهات الخارجية ،هو اجتناب
الوقوع فى مظان التهمة ،خاصة أنه إذا قمنا
بعالقات مع أطراف ومراكز خارجية سنتعرض
للتهمة ،ورغم ذلك فإننا نرغب فى إقامة عالقات
مع األزهر الشريف الذى له تاريخ علمى وثقافى،
ونرغب أن يدرس أوالدنا فيه ،وكذلك نرغب فى
العالقة مع سائر املراكز العلمية والثقافية فى
العالم اإلسالمى ،ونتمنى إقامة العالقات معها،
لكننا حتى اآلن لم نستطع التواصل وإقامة عالقة
مع أى مركز خارجى حتى ال يساء فهمنا ،كما أن
أبناء أهل السنة فى إيران يرغبون أن يدرسوا فى
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األزهر الشريف ،وسائر املراكز العلمية فى العالم
اإلسالمى.
هل وجهت إليكم دعوة من األزهر لحضور
املؤتمرات اإلسالمية؟
– لم يتم توجيه أى دعوات لنا من األزهر ،لكن
وصلتنى دعوات للمشاركة فى مؤتمرات أخرى،
ولكن لم أستطع املشاركة فيها بسبب بعض
املشكالت ،وأتمنى السفر إلى البالد اإلسالمية
وااللتقاء باملسلمين عن قرب ،السيما مصر
واألزهر الشريف ،فمن أمنياتى القديمة أن
أسافر إلى مصر ،ألن مصر بلد عريق ذو تاريخ
حافل باملجد والعظمة ،ومصر مهد الحضارات
القديمة ،والشعب املصرى خدم اإلسالم ونصره
بعد انتشاره ،ظهر فيهم علماء وكتاب وأدباء كبار
خدموا اإلسالم واإلنسانية .وللشعب املصرى
إحسان كبيرعلى العالم اإلسالمى .ونحن نتأسف
كثيرا على الظروف واألوضاع األخيرة فى مصر.
أال توجد مبادرات من قبلكم للتقارب بين
السنة والشيعة؟
– نعتقد أن التقارب بين املذاهب اإلسالمية
ضرورية ومهمة ،وفى التقارب مصلحة املسلمين
والعالم اإلسالمى ومصلحة لإلسالم نفسه،
فعندما نفكر فى منافع العالم اإلسالمى ،ال نجد
طريقا إليها إال بالوحدة والتقارب ،ومبادرتى
للتقارب بين السنة والشيعة تقوم على  3أسس،
أولها ،أن تتمسك الطائفتان باملشتركات ،ونبذ
التبشير املذهبى ،ثانيا ،إعطاء األقليات شيعة
أو سنة حقوقهم الكاملة فى أى بلد كانوا ،وتوفر
الحكومات لها حرياتها الدينية ،وإنهاء التمييز،
وكبت الحريات الدينية ،ثالثا ،الكف عن التهم
واالفتراءات خاصة بالقنوات الفضائية املهينة
ّ
ووسائل اإلعالم التى تبث الكراهية ضد بعضهم
البعض ،كما أن الحكومات التى تسعى للتقارب
بين الطائفتين ،يجب عليها أن تجتمع على
أسس هذه املبادرة ،وأن يقوم العلماء الكبار من
الطائفتين بالتوقيع عليها ،وأن تبذل جهود فى
تطبيقها عمليا ،ومراعات حقوق األقليات.
كما اقترح تشكيل لجنة إصالحية من العلماء
البارزين للمصالحة ،وحل االختالفات فى العالم
اإلسالمى ،ألن املتطرفين سواء كانوا شيعة
أو سنة ال يمكن ألحد إقناعهم سوى العلماء
املسلحون باألدلة الشرعية.
وأخرى
للعالم
رسالة توجهها للعالم السنى
الشيعى؟
– رسالتنا إلى مسلمى العالم اإلسالمى ،شيعة
وسنة ،أنه ال يمكن تحقيق هدف أو الوصول
إلى نتيجة مطلوبة عن طريق إثارة الخالفات
والطائفية ،ألن الطائفية لم ولن تنتج إال الدمار،
وتسبب هيمنة القوى األجنبية على املنطقة،
وتوفرمنافع األعداء ومصالحهم.
حوار– إسراء أحمد فؤاد
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العامل احلقيقي وراء إجادة الكتابة
كيف تسلك الطريق إىل الكتابة ()10
الكتابة ما هي؟
األستاذ نور عالم خليل األميني
قد يحدث أن الكاتب إذا تعمد أنه سيكتب الجيد الرائع ،ال يتمكن من إجادة
الكتابة؛ ولكنه يكتب بشكل عفوي ودونما تعمد وإعداد فكري ،صادرا عن
الحرية الفكرية وعدم الحاجزالنف�سي ،ما يسحرالقارئ ويعجب البارع في فن
الكتابة واإلنشاء والترسل ،والبصيربأساليب الكتابة والتحرير ،ويدعومؤرخي
اللغة واألدب إلى تسجيله وتخليده في صفحات التاريخ.
قد م�ضى من األدباء والعلماء واملؤلفين والكتاب ،من تعمدوا اإلجادة فلم
يجيدوا ولكنهم هم أجادوا الكتابة للغاية عندما لم يتعمدوا ولم يحضرتحضيرا
نفسيا طويال .إذا أردت أنك تكتب ما يدع القراء يدهشون له ويؤخذون بسحره،
ويظلون يشيدون به ماداموا أحياء ،فقد يؤديك ذلك إلى التعقيد اللفظي
واملعنوي كليهما .أوأحدهما ،وإذا كتبت دونما تعمد وتحضيركبيرللذهن فقد
تأتي بالعجب العجاب واآلية الساحرة والقطعة الخالدة في األدب واللغة ،التي
ال يسع أي ناقد ومؤرخ للغة واألدب أن ال يذكرها ويتحدث عن محاسنها التي
خلدتها وجعلتا حية طازجة على مراألزمان.
قد يحدث مع كاتب هذه السطور أن يمسك بالقلم بيمينه ،ويبدأ الكتابة وال
سيما كتابة زاويته ( إشراقة ) فتنثال عليه املعاني واألفكاروالعبارات واأللفاظ
والصياغات معا دون كبيرعناء ،كأن هناك يدا غيبية تساعده وتقف بجانبه
وتهيء له ما يريد؛ لكي يسيرفي كتابة ما يريد كتابته .وقد يحتاج أن ينهي كتابة
مقال في أكثر من جلسة؛ ولكن اليد الغيبية ال تضن باملساعدة التي عهدها
منها؛ حيث إن العبارات بأفكارها ،والصياغات بمضامينها؛ والكلمات بشتى
اشتقاقاتها ،تظل مستعدة لتقديم خدماتها عن رضا كامل وطواعية بالغة.
أماالزوايااألخرى(األبحاثواملقاالت،واالفتتاحيات)التييكتبهاللمجلةفيحتاج
فيها إلى التفكير والتروي ،واالستعداد املسبق ،وجمع األرقام واإلحصائيات
والنظر في املصادر واملراجع واإلحاالت ،فال يتاح له أن يتصرف فيها بعفوية
وانطالق فكري وسعة نفسية يتصرف بها في زاوية ( إشراقة) فال تطاوعه فيها
العفوية التي تكون رهن إشارته في ( إشراقة) ؛ ألن طبية الكتابات الصادرة عن
أي من الدراسة تقف حاجزا دون العفوية وسيالن الطبع واالندفاع النف�سي.
اإلرادة املقصودة لإلجادة التنفع الكاتب
على كل ،فاإلرادة املقصودة إلجادة الكتابة ال تنفع الكاتب ب�شيء – بل ربما
تفسدها عليه من حيث يود اإلجادة .وقد سبق أن العلماء قالوا :إن الزمخشري
( محمود بن عمربن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري جارهللا أبوالقاسم
منأئمةالعلمبالدينوالتفسيرواللغةوالنحووالبيانمعتزليالعقيدة538-467
1144-1075 /م) أجاد في تفسيره ( الكشاف عن حقائق التنزيل) ولم تطاوعه
اإلجادة املماثلة في املقدمة التي صنعها له؛ ألنه في صفحات التفسيرترك قلمه
ليسيل حيث يشاء حسب علمه ودراسته التفسيرية وتجاربه الكتابية ،ومقدرته
العربية ،وخبرته الفكرية ،ومعتقداته املذهبية ،وامتالكه ملؤهالت الصياغة
والتعبيرإلى جانب براعته في املعاني والبيان ،وكونه إماما في النحو .أما في املقدمة
التي وضعها بعد كتابته للتفسير ،فتعمد أن يكتب ما يروع ويعجب القراء،
فصدرفيها عن نوع من التصنع الذي سلبها جمال العفوية ،وسحرالسالسة
الفريدة التي تميزالزمخشري عن غيره من األعالم في كتاباته كلها.

الكتابة عن تعمد التتأتى سلسلة جملة رائعة ،تسحرالقارئ وتستوقفه وتجعله
يلذ لطافتها الجمالية وروعته الصياغية وال ير�ضى أن يبرحها؛ ومن هنا تأتي
الكتابات املبنية على الدراسة والبحث واإلحاالت معقدة غيرسلسلة فاليقرؤها
إال الحريصون على املعارف واملعلومات ويزهد فيها املتذوقون للغة واألدب
واللمساتالجماليةفيالكتابات.
العفوية تضفي على الكتابة سحرا عجيبا
العفوية تضفي على كل كتابة سحرا عجيبا ،تجعل القارئ يتوقف لديها طويال
يتلمس نسجها ،ويشاهد حبكها ،ويالحظ كل جزء من صياغتها في دقة وإمعان
كما يالحظ املعجب بالرسم والتصوير لوحة فريدةصنعها رسام بارع يشار
إليه بالبنان على الصعيد العالمي .والتصنع والتعمد يصبغ أي كتابة بنوع من
القباحة يجعل القارئ يكرهها ويزهد فيها؛ فلواضطرأن يقرأها لحاجة ملحة
قرأها على غصص منه.
ن
والكتابات ذات الصبغة الدراسية في األغلب تكو صادرة عن التعمد ،ألن
بناءها على اإلحاالت على املصادرواملراجع يجعلها خارجة عن نطاق التلقائية،
فيسلبها في األغلب السالسة التي هي من أهم العوامل التي تدعوالقارئ لقراءة
كتابة ثم مواصلة القراءة في تذوق والتذاذ بل في رغبة وتشوق بالغين ،فقلما
يوفق الكاتب إلضفاء روح السالسة على كتاباته إذا صدر فيها عن التحقيق
ودراسة املصادرواملراجع األمرالذي هومن أعم عوامل التعقيد في الكتابة ،فلو
تجاوزكاتباملساوئالتيتؤديإليهاالدراسةوالبحثبطبيعتهمافيالكتابة،لكان
بارعا حقا من الكتاب ،من ثم عد العالمة شبلي النعماني ( الشيخ العالمة محمد
شبلي النعماني شمس العلماء أحد أركان اللغة األردية في عصره و من أئمة
الكتابة والتحقيق والنقد والترسل والنثرالفني باللغة األدرية إلى إتقانه للشعر
1332 -1274هـ 1914 – 1857 -م) في اللغة األردية كاتبا ال ُيشق غباره ،حيث
إن كتاباته الدراسية هي األخرى تكون سلسلة عذبة رائعة مثل كتاباته اإلنشائية
األدبية التي ال يصدرفيها عن الدراسة واإلحاالت ،ومن ثم كان الجاحظ ( عمرو
بن بحربن محبوب الكناني الليثي أبوعثمان الشهيربالجاحظ كبيرأئمة األدب
والكتابة والترسل ورئيس الفرقة الجاحظية من املعتزلة  255 -163هـ 780 -
869م) أكبركاتب في العربية منذ عصره لعصرنا هذا؛ ألنه وفق للمزواجة بينالعلم الغريرواألدب الرفيع ،واملعلومات الثرة ،واللغة العذبة الجاذبة الساحرة،
فال تفارقه الروعة والعذوبة والسالسة مهما كان املوضوع الذي يتعرض له في
كتاباته ،حيث يبدوأن اللغة العربية ذات األسلوب البارع هي رهن إشارته وطوع
أمره يوظفها ألغراضه الكثيرة املتنوعة كيفما يشاء.
ولكنه في األغلب نجد أن الكاتب املتعرض ملوضوع سهل خفيف اجتماعي
أخالقي أدبي فكري سيا�سي اقتصادي إذا صدر عن نسج خياله تتأتى كتابته
سلسلة عذبة جارية في قناة الطبيعة كاألنهارالجارية في السهول ،وإذا بنى كتابته
على البحث والدراسة وجمع املعلومات تنطوي على تعقيد قليل أوكثيرحسب
براعته وفقدانها في الكتابة وحسب كثرة وقلة الرجوع إلى املراجع واملصادر.
الجمال الساحرفي الكتابة ،مرجعه إلى التوفيق اإللهي الخاص
الجمال الساحرفي الكتابة مرجعه إلى العفوية ومطاوعة طبع الكاتب للكتابة،
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والتوفيق الطبيعي الخاص الذي مصدره الصفاء والهدوء وأوقات اإللهام التي
تتأتى في الخلوات ،ولكنها تتأتى أصالبتوفيق هللا عزوجل ونصره إذا شاء ،وتأييده
إذا ّ
قدر.
كثيرا ما يتوفرللكاتب جميع ما يحتاج إليه من الوسائل للكتابة في موضوع ما،
من القلم املطلو ب ،والورق الجيد ،ووقت الهدوء ،واملنعشات من األطعمة
واألشربة ،وما يحتاج إليه من املراجع واملصادر ،واملواعيد املحددة التي ينطلق
فيها طبعه وتواتيه فيها قريحته؛ ولكنه رغم ذلك كله قد تنسد لديه أبواب
الكتابة ،كأن حاجزا سميكا حال دونه دون سيره نحوالكتابة ولوبخطوة واحدة
قد تتبعها خطوات فتتجمع دواعي السير؛ فيضطر أن ال يكتب حرفا ،ويرجئ
الكتابة لوقت آخرمناسب يطاوعه فيه الطبع ويواتيه الفكر.
ومثل هذا املوقف من املواقف التي تؤكد أن اإلنسان ضعيف لدى القدرة
اإللهية؛ فهوقد اليكاد يصنع شيئا رغم جميع الوسائل التي يراها تكسبه النجاح
ال محالة؛ فإذا به يجد نفسه ضعيفا تافها ال تسفعه الوسائل ب�شيء ،رغم
محاولته لقيام بما هومتصد للقيام به.
الندري بماذا يعلل ذلك املتنكرون لسطان هللا
ال ندري بما ذا يعلل ذلك املتنكرون لسطان هللا في السماوات واألرض وقدرته
املطلقة في الكون ،وال ندري على ماذا يحمل ذلم امللحدون واملستندون إلى الدهر
في كل �شيء؛ ولكن املؤمن باهلل يتجدد إيمانه حينما يرى أنه لم يقدرعلى تحقيق
ما كان هوبسبيل تحقيقه ،رغم كل الوسائل الظاهرة التي واتته في الوقت الذي
كان يود تحقيقه فيه ،وبالقدرالذي كان يريدها – الوسائل – به حتى ال يقف
�شيء حاجزا دون تحقيقه؛ ولكن هناك شيئا غيرمرئي يجده قد حال حيلولة
كاملة دون تحقيق ما كان يريد أن يحققه ،فيؤمن من جديد أن هللا هو الذي
سلب مفعول الوسائل ،وجعلها ال تنفع في تحقيق املطلب؛ ألن هذه الوسائل
كغيره من كل ما يوجد في السماوات واألرض جنود هللا تعالى تفعل ما يأمرها به
تعالى ،فهي تعاون على تحقيق املطلب الذي كانت وسائل لتحقيقه بإذن هللا ،وال
تعاون على تحقيقه إذا أراد هلل؛ فإرادته تعالى هي العاملة ،وإرادة غيره ال تعمل إال
إذا أراد هللا.
من ثم قد يجيد الكاتب الكتابة إذا أراد أن يجيد؛ ألن إرادة هللا تحالف إرادته،
وقد ال يجيد الكتابة رغم إرادته القوية لإلجادة؛ ألن إرادة هللا تكون ما حالفت
إرادته.
ّ
األحمق من الكتاب كاألحمق في كل مجال
إن األحمق من ّ
الكتاب – كاألحمقين في كل مجال من مجاالت الحياة – هوالذي
يحسب أن الوسائل املواتية هي التي تضمن له إجادة الكتابة ،وأنها إذا توفرت
له قدرعلى إتقانها على املستوى املطلوب ،في كل وقت ولدى كل حاجة وفي كل
موضوع .أما العاقل الذي يؤمن باهلل ورسوله ،يعتقد جازما أن الوسائل ليست
كل �شيء ،وإنما هي املعينة على تحقيق املطلب بمشيئة هللا تعالى ،وأنها ليست
الفاعلة وإنما الفاعل هوهللا وحده.
األحمق من ّ
الكتاب إذا أجاد الكتابة يعتقد أن اإلجادة إنما ترجع إلى قدرته
الكتابية ،وتمكنه من مؤهالت التعبير والصياغة ،وقدرات التكفير والتأمل ،
وإتقان اللغة واألسلوب  ،واملعرفة بمناهج البيان والبالغة .والعاقل املؤمن باهلل
يعلم جازما أن هذه الوسائل الظاهرة إنما تنفع إذا أراد هللا تعالى ،وتعود جامدة
هامدة إذا خانها التوفيق اإللهي .
كتابات النوع األول من ّ
الكتاب تأتي مظلمة تضفي ظاللها الظالمية على كل قارئ
يشقى بقراءتها ويتورط في وحلها النجس ،وكتابات النوع الثاني من ّ
الكتاب تأتي
مغسولة بنور اإليمان وجمال اليقين ،فتشحن قلب كل قارئ يسعد بقراءتها،
بحالوةالتوحيدوعذوبةإفرادهللابالعبادةوالعبودية،وبالقوةاملعنويةالعجيبة،
واللذة اإليمانية الخارقة ،التي تنيرطريقه حتى في الليالي الحالكة من فتن الحياة
التي تأتي دائما كقطع الليل املظلم.
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هامش األخبار
إعدامقياديإسالميبارزفيبنغالديش
نفذت سلطات بنغالديش السبت حكم اإلعدام شنقا على القيادي البارز في حزب
الجماعة اإلسالمية ميرقاسم علي ،بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب خالل حرب
االنفصالعنباكستانعام.1971
وقال وزيرالقانون والعدل البنغالي أنس الحق إن الحكم نفذ في ميرقاسم علي مساء
اليومفيسجنمشددالحراسةعلىمشارفالعاصمةدكا.
ويأتيتنفيذاإلعدامبعدأياممنرفضاملحكمةالعليافيبنغالديشطعناأخيراقدمه
ميرقاسمعلىالحكم.
مسلمو القرم يدعون لتشديد العقوبات املفروضة على روسيا
دعا مسلمو القرم املجتمع الدولي لتشديد العقوبات املفروضة على روسيا
بسبب موقفها من شبه جزيرة القرم.
وطالب املجلس القومي لتتار القرم ،األمم املتحدة واالتحاد واملجلس
األوروبيين ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا وحلف شمال األطل�سي «ناتو»
واملنظمات الدولية األخرى ،بتشديد العقوبات والقيود املفروضة على روسيا.
جاء ذلك في بيان أصدره املجلس حول املخاطر الجدية التي تهدد نائبي
رئيسه ،علمي عميروف ،و أدهم تشيغوز ،وسجناء سياسيين آخرين اعتقلتهم
السلطات الروسية.
منع مسلمة من دورة تدريب حكومية بأملانيا لتمسكها بالحجاب
قالت صحيفة التليجراف البريطانية إن سيدة مسلمة تعرضت للمنع من
إكمال دورة تدريب حكومية في أملانيا بسبب رفضها خلع الـ»حجاب».
وأضافت الصحيفة أن السيدة املسلمة -التي رفضت أن تكشف عن هويتها-
كانت تخضع لدورة تدريبية حكومية في أملانيا لكي تستطيع تقديم املساعدة
الالزمة لالجئين من أجل االندماج باملجتمع األملاني.
وتابعت أن السيدة املسلمة التي من أصول فلسطينية اصطدمت في اليوم
األول لعملها مع عمدة مدينة لوكنفالدة ،التي طالبتها بخلع الحجاب خالل
الدورة التدريبية وعندما رفضت قامت بإنهاء عملها على الفور.
مركزركن الحوار 158 :مسلم جديد خالل أسبوع
أعلن مركز “ركن الحوار للتعريف باإلسالم عن طريق اإلنترنت” – عن إحصاء
ً
ً
جديدا خالل األسبوع املنصرم ،ليصل عدد َمن
مسلما
جديد لدخول 158
َ
ً
ً
شخصا يومياًّ.
اعتنق اإلسالم إلى  15.052شخصا حتى اآلن ،بمعدل 25
ويذكر اإلحصاء أن جغرافية املسلمين الجدد جاءت من  29دولة مختلفة
خالل هذا األسبوع؛ منها( :بريطانيا ،أستراليا ،بيرو ،أوغندا ،مالوي ،زامبيا،
بتسوانا ،جنوب إفريقيا ،الفلبين ،ماليزيا ،نيجيريا ،غانا ،الواليات املتحدة
األمريكية ،إسبانيا ،موزمبيق ،البرازيل ،األرجنتين ،الصين ،هولندا ،كندا،
بوليفيا ،كولومبيا… إلخ).
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مجيب اهلل ريجي
طالب في قسم التخصص في األدب العربي السنة الثانية
صفوة القول:
لقد بلغت الحضارة اإلسالمية العربية في العصر العبا�سي ذروة مجدها
وانبسط السلطان العبا�سي في ذلك العهد من الهند شرقا إلى أق�صى
إفريقية مخرجا وبذلك ضم تحت رايته أمما مختلفة ذات نزعات شعوبية
مما أسهم في إذكاء النهضة األدبية والفكرية في هذا العصر فتطور الشعر
العربي وأخصب ربوعه وتألقت نجومه وتفتقت قرائح الشعراء و أتوا
بنفائس األدب وإعالق الشعر وتنافس الخلفاء واألمراء في تعضيد الشعر
وإذكاء األدب ومن أولئك الشعراء الذين نشأوا في إحضان امللك أبو فراس
الحمداني الذي تعهده سيف الدولة صبيا في أمارته فانمى مواهبه وأذكى
مشاعره واصطنعه في بالطه حتى غدا شاعربني حمدان.
الكلمات املفتاحية:
العرش األموي ،الشعوبية ،عصر القوة ،عصر الجندية ،عصر الدويالت
واإلمارات ،الدولة البيزنطية ،إمارة سيف الدولة ،خرشنة ،الروميات .بنو
حمدان
تقدمة:
ي
لقد تضافرت جميع التداعيات إلنهيار العرش األمو حتى سقطت دولة
بني أمية عام  .132فقامت على إنقاضها الدولة العباسية وانضوت تحت
رأيتها جميع األمم التي استغربت ودخلت في اإلسالم وضربت الدولة لكل
منها بنصيب في امللك فاجتمعت في سلطان العباسيين نزعات فكرية
وتيارات شعوبية متناوئة عصفت بامللك حتى ذهب جالل الخالفة وجعلت
منها نهبا لكل ذي طمع وطموح فتمزقت الدولة وأصبحت دويالت شتى وقد
درج املؤرخون في تقسيم العهد العبا�سي إلى ثالثة أدوار:
 -1عهد القوة واالزدهار  233 -132الذي بلغت الخالفة فيه أوج عظمتها
ومنعتها وفرضت سلطانها على جميع البالد.
 -2عصر الجندية  334-233لقد استحوذ الجند األتراك على مقدرات
األمة وأصبحت الخالفة دمية غير ذات سلطان وصاروا يولون الخلفاء
ويعزلونهم حتى عمت الفو�ضى وساد الفساد.
ج :عهد الدويالت واإلمارات  656 – 335ومن أشهرها السامانية
والحمدانية والبويهمية واإلخشيدية والفاطمية إلى أن جاء عهد السالجقة
وهاجم هوالكو أسوار بغداد ورفع العلم املغولي فوقها وبذلك انقضت
الخالفة العباسية.
هذا وقد وجد الشعر واألدب مالذا وحمى في ظل هذه اإلمارات وصادف
من األمراء صدورا رحبة واكفا سمحة وربوعا خصبة وتنافس األمراء في
تشجيع العلم وإذكاء األدب واستقدموا الشعراء من كل حدب وصوب
وصاروا يتقيلون الخلفاء في تقريب الشعراء وتعضيد األدباء حتى ظلت
البالطات تزخر برجاالت األدب وتغض بفحول الشعراء وكان من هؤالء
االمراء سيف الدولة صاحب إمارة الحمدانيين الذي اجتمع ببابه من
الشعراء ما لم يجتمع ببالط أحد بعد الخلفاء غيره وكان له الحظ األكبر
في إنهاض األدب والشعرفي ذلك العصروكان أبو فراس من الشعراء الذين
تنبلوا في ظل إمارته فأصبح شاعربني حمدان وفارسها.
أصله ونسبه
كان سعيد بن حمدان والد أبي فراس إمراء املوصل ومن الدعائم التي كان

الخليفة يعتمد عليها إلخماد الثورات وغزو الروم في عقر دارهم عندما
وتمرد ناصرالدولة على الخليفة واستقل بوالية املوصل على أن يطارد منها
ابن اخيه فنشبت بينهما حرب قتل سعيد فيها وخلف ابنا ولد سنة  320في
الثالثة من عمره عرف بعد ذلك بابي فراس الحارث بن سعيد بن حمدان
بن حمدون بن الحارث.
حياته ونشأته
كان سيف الدولة إبن عم أبي فراس أميرا يتنقل إلى بالط الخليفة بين
بغداد واملوصل وديار ربيعة فاستقل بإمارة حمص وحلب وجنى على
الطفل اليتيم وتعهده فنشاء أبو فراس في حجرالنعيم بين أبهة امللك وعزة
السلطان وترعرع على خالل العظماء وخصال امللوك شهما أبي النفس
شجاعا سليم الطبع كريم الخلق.
فقد جمع الفتى الحمداني بين أدب السيف والقلم وكان يسعى إلى املعالي
واملجد بكل ما عنده وقد قال:
ملجد أو لبأس أو لجود
فلم يخلق بنو حمدان إال
وكان إذا قفل من غزوة أو عاد من غدوة فرغ للبالط و انصرف إلى مناظرة
الشعراء والعلماء حتى صارمحط األبصاروكعبة القلوب وملا اشتد ساعده
وآنس من نفسه قوة تطلع إلى اإلمارة فواله سيف الدولة على منبج وهي
من أعمال حلب وأهم الثغور بين إمارته ودولة البيزنطيين فتولى أبو
فراس شؤونها بحزم وهو في مقتبل الشباب وزهوة العنفوان وغدا يقارع
البيزنطيين ويرد هجماتهم ويدوخ القبائل الثائرة بابن عمه ويخضعها إلمارة
بني حمدان.
وملا تألق نجم أبي فراس في علياء السماء وأعجب سيف الدولة بخصاله
وشيمه استأثر به واصنطعه لنفسه واصطحبه في حروبه وغزواته
واستخلفه في أعماله فكان لؤلؤة ملاعة في تاج سيف الدولة وأشاد بمآثرة
ومفاخرة قائال:
اتبع فعله في كل أمر واجعل فضله أبدا إماما
وحسبي أن أكون له غالما
وقد أصبحت منتسبا إليه
وأعطاني على الدهرالذماما
وأراني كيف اكتسب املعالي
وأنشأني فسدت به األناما
ورباني ففقت به البرايا
فعمره اإل له لنا طويال وزاد هللا نعمته الدواما.
لقد ق�ضى أبو فراس عدة أعوام في مناجزة األعداء ال تكل.
سواعده التفل صوارمه.
وما أن أطمأن األمير الشاب في واليته وسكن في إمارته حتى دارت عليه
الدوائر ونزلت بساحته الكروب فوقع في أسر الروم مرتين فحمل إلى
خرشنة قرب ملطية فما لبث أن نجى بنفسه وقيل فداه سيف الدولة إما
اسره الثاني فقد لبث في السجن طويال وحملته الروم إلى القسطنطينة
وعظمت بطولة الشاعر فأكرمه البطاركة ولكن سيف الدولة تباطئ في
فدائه وبقي أبوفراس في األسر سبع سنين نظم خالله قصائده الروميات،
التي أودعها شجون نفسه ومرارة تجرعها من كأس الذل في دار املضيعة
والهوان وهي من عيون الشعر العربي قد أفعم باملشاعر التي تصور به
النفس فقد ثقل عليه السجن برح به الشوق إلى األهل والديار ال سيما
بعدما وضعوه في مكان ضيق وألبسوه الثياب الخشنة فكتب إلى سيف
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الدولة في أول قصيدة قالها يعاتب فيها السيف الدولة
تقولها دائما وتفعلها
أين املعالي التي عرفت بها
ونحن في صخرة تزلزلها
يا واسع الداركيف توسعها
ثيابنا الصوف ما نبدلها
ياناعم الثوب كيف تبدله
نحمل أقيادنا وننقلها
يا راكب الخيل لو بصرت بنا
وفي عام  355تم فداء الشاعر فعاد إلى وطنه ليلقى إخوانا وأهال وتصافح
عيناه بلده فإذا األ�سي قد حف به وأقعد املرض سيف الدولة وتحول
نعيمه إلى بؤس ولكن سيف الدولة يوليه حمص وفيها بلغته وفاة ابن عمه
صاحب حلب.
فيخرس النعي لسانه ويعي بيانه ينق�ضي مجده ويموت شيطان شعره.
وغدت األمور بعد سيف الدولة إلى حاجبه التركيقرغويه وصيا على ابنه
ابي املعالي كيف يطيع ابو فراس حاجبا تركيا بل وكيف يسكت قرغوية عن
أمير عربي .لذلك أوغر قرغوية صدر أبني املعالي عليه وأعلمه أن خاله ساع
إلى امللك يسلبه منه فانفذ إليه جيشا عرمرما الخضاعه بقيادة قرعوية
الغالم التركي فجمع أبو فراس من حمص ومن بني كالب وسارإلى لقاء عدوه
ولكن اتباعه هالهم عداد العدو عدته فاستأمنوا إليه وأسقط في يد إلى
فراس فلبث يقاتل عند قرية صدد قرب حمص حتى اثخن بالجراح بسفح
جبل سنيرفاستأمن ولكن قرعوية أمبرعبده ليضربه بحديده مديبة فصرع
أبو فراس في املعركة وقطع رأسه وتركت جثته في البرية إلى أن جاء أحد
األعراب فوارها تحت التراب وحمل قرعوية رأس األمير النبيل إلى إبن أخته
أبي املعالي ليقر عينا بوفاة البطولة ومقتل الشاعرية ودفن الوفاء وذلك
يوم السبت ليلتين حلتا من جمادى األولى سنة  357وقد وصفه الثعالبي
بقوله :كان فرد هره وشمس عصره أدبا وفضال وكرما ومجدا وبالغة ودراعة
وفروسية وشجاعة وشعره مشوهرسائربين الحسن والجودة ...ومعه رواء
الطبع وسمة الظرف وعزة امللك ولم تجتمع هذه الخالل قبله إال في شعر
إبن املعتز وأبو فراس يعد أشعر منه عند أهل الصنعة ونقده الكالم وكان
الصاحب بن عباد يقول :بدئ الشعر بملك وختم بملك يعني امرئ القيس
وأبا فراس.
مؤلفاته وآثاره:
ملا كان أبو فراس يصحب سيف الدولة في غدواته ورحاته ويقرض الشعر
يأنف أن يحسب من عداد الشعراء وهم حاشية امللوك واملتطلفون على
موائدهم فلم يجمع لنفسه ديوانا ولم يضبط شعره ولكن أستاذه ابن
خالويه كان يجمع ما يلقى إليه أبوفراس من الشعروملا قتل أبوفراس نشره
وعلق عليه وقد طبع هذا الديوان في بيروت وقد تكلف مؤونته الدكتور
سامي الدهان.
شعره وأدبه:
يعد شعرأبي فراس من عيون الشعرالعربي وخياره حيث انبعث من قرارة
نفسه التي تمور بالحماسة والفتوة في غزوات سيف الدولة ومناحزة الروم
وقراع كتائبها أو الحزن والكآبة والهم عند مازج في غياهب السجن خلف
أسوار خرشنة أو الطموح إلى امللك والتوائب إلى الحكم والسلطان وإقامة
دولة في أرض الشام بعد وفاة سيف الدولة.
كل ذلك في نفس أبيه طامعة إلى مواطن املجد وهمة عالية ال تر�ضى الذل
و الخنوغ ،إنه أدب نشاء في إحضان امللك وترعرع بين أبهة السلطان ولم
يرمن وجوه الحياة إال حسنها وبهجتها وعزها وشرفها ولم يبصر إال جالل
القصور ومجد امللوك.
فجبل عليه وقال الشعر ونفسه تجيش بهذه العواطف واملشاعر موران
البحر الخضم وقد صدق ابن العميد إذ قال فيه بدى الشعر بملك وختم
بملك يعني امرئ القيس وأبا فراس  .قد خاطب ابنته وقد أدركته الوفاة:
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كل األنام إلى ذهاب
أبنيتي ال تحزني
ال للجليل من املصاب
أبنيتي صبرا جميـ
نودي على جسرة من خلف سترك والحجاب
وعييت عن رد الجواب
قولي إذا أناديتني
زين الشباب أبو فرا س لم يمتع بالشباب
نموذج من شعره:
أنشد أبو فراس ملا وافاه رسول ملك الروم يطلب الهدنة فركب الخيل
وتدجج بالسالح في جند طبق جبل جوشن.
وأثبت عند مشتجرالرماح
علونا جوشنا بأشد منه
ظننت البربحرا من سالح
بجيش جاش بالفرسان حتى
وتخاطبنا بأفواه الرماح
والسنة من العذبات خمر
وتسكابا كأفواه الرماح
فجادت ليلها سحا وهطال
وأروع جيشه ليل بهيم وعزته عمود من صباح
وملا تماطل سيف الدولة في فدائه وتوالت عليه كتبه يوصيه بالصبرقال:
عالم الجفاء وفيم الغضب
أسيف العدى وقريع العرب
ينكبني مع هذي النكث
وما بال كتبك قد أصبحت
وأنت العطوف وأنت الحديث
وأنت الكريم وأنت الحليم
وتنزلني بالجناب الخصم
وما زلت تسبقني بالجميل
ولكن خلصت خلوص الذهب
وما غض مني هذا األسار
ففيم يعرضني بالخمول
مولى به نلت أعلى التراب
وقال أيضا يعزي سيف الدولة بوفاة أخته ويذكره بفدائه
أوصيك بالحزن ال أوصيك بالجلد جل املصاب عن التعنيف والفند
عن خيرمفتقد يا خيرمفتقد
إني أجلك أن تكفى بتعزية
هي الرزية أن ضننت بما ملكت منها الجفون مما تسخرعلى أحد
علما بأنك موقوف على السهد
وأمنع النوم عيني أن يلم بها
يا مفردا بات يبكي ال معين له أعانك هللا بالتسليم والجلد
هذا إال سيراملبقي ال فداء له يفديك بالنفس وإال هلين والولد
الخاتمة:
لقد انضوت في السلطان العباسيين األمم والشعوب املختلفة من الهند
والفرس والترك وغيرها وقد شهد العهد العبا�سي ثالثة أدوار :أ  :عصرالقوة
ب :عصرالجندية ج :عصراإلمارات
وبما أن األدب العربي رهن الحوادث وطوع للتقلبات قد انطبع في كل عصر
بروحه ومبادئه وال سيما عصر اإلمارات الذي شهد نهضة أدبية انطلقت
ظلها وفي ذلك يرجع األمرإلى هؤالء األمراء الذين وجد الشعرو األدب تحت
ظاللهم واحة خضراء وروضعة جميلة فيحاء وازدهر فيها وعلت شمسه
على ربوعها هذا العصريستحق أن يدرس من جميع الجوانب.
وقد علمت أن الشعرواألدب ال يزهوان إال في ظل ملك أو أميروالسالم.
املصادر واملراجع
 .1الجامع في تاريخ األدب العربي حنا الفاخوري  ،طبع :منشورات ذوي القربى قم إيران
سنة الطبع.1435 :
 .2تاريخ األدب العربي حنا الفاخوري ط :منشورات ذوي القربى.
 .3تاريخ األدب العربي عمر فروخ طبع :دار الماليين سنة الطبع1982 :
 .4شذرات الذهب ابن المعاد طبع :دار ابن كثيرسنة.410 :
 .5األدب العربي في العصر العباسي ناظم رشيد ط :الموسسة اللبنانية للكتاب األكاديمي
سنة الطبع .1435 /36
 .6ديوان أبي فراس شرح :أ – د خليل الدويهمي طبع :دار الكتاب العربي سنة الطبع
.1425
 .7وفيات األعيان ابن خلكان ط :دار إحياءالتراث.
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الدول اإلسالمية وتبعية الغرب
عبد الرحمن محمد جمال

ما زال الغرب ينشب أظفاره في قلب الدول
العربية واإلسالمية ،وما زالت العرب ترجو
من الغرب ما ال ترجوه من بني جلدتها
وجيرانها ،وما زالت يد التسول في البالد
اإلسالمية مادة إلى أراكين الدول الغربية
رجاء دوالرات معدودة ،ورجاء القبول في
االنتداب والرقابة.
ترى الدول اإلسالمية وفية ألسيادها
الغربيين سخية في تقديم كل دعم مادي
ومعنوي ،وإن استهدفوا بألف خناجر ،فإذا
ُدهسوا في جانب قدموا الجانب اآلخر للطم
والدهس ،بينما هي ألد األعداء لشعبها
وجيرانها وأصدقاءها األوفياء.
الدول اإلسالمية يقودها منذ زمان رجال آمنوا بالغرب إيمانهم
بدينهم وإسالمهم بل أكثر من دينهم وإسالمهم فإذا وقع صدام
بين دينهم واملصالح الغربية ضربوا اإلسالم في صميمه ّ
وقدموا
املصالح الغربية بكل رحابة صدروبال أدنى تردد وتوقف.
الدول اإلسالمية ترى في الغرب كل �شئ وتستقبل كل ما يرد من
الغرب بكل بشر وترحاب ،بينما ال ترى في شعوبها وبني جلدتها أي
خيرحتى الناصح لديها ألد عدو.
واإلسالمية تحتضن من الغرب كل غث وسمين،
الدول العربية ٍ
وكل حلو ومر ،فهي آمنت بثقافة الغرب وبدينها ومنهجها الفكري
والديني إيمانا تاما بينما ترفض إسالمها وثقافتها ودينها رفض
النواة وال تتحمل منه أدنى خيرونصح.
ّ
الدول اإلسالمية تقتل رجالها وأفالذ أكبادها وترحل أذكياءها
ونوابغها وعماليقها ومفکریها وتعادي كل مبدع عمالق يتوخى
خدمة بلده والرقي به نحو االزدهار ،بينما تحتضن أغبياء الغرب
وسفهاءه ومن ال يتوسم فيهم إال الشر.
الدول اإلسالمية ترتمي إلى من يعاديها سرا وجهرا ،وتفضحها على
رؤوس األشهاد ،وتبدي لها البغضاء وما تخفي صدورها أكبر،
بينما تعادي كل من ينصحها سرا وجهرا ،وكل من يريد لها الخير،
ويتمنى لها التقدم.
الدول اإلسالمية تفسح املجال لكل من هب ودب من الشرقيين
والغربيين ليمرحوا في البالد ويأكلوا ما طاب لهم من مواعيد
الشعوب دون أدنى أجرة ،بل وترحب بكل من جاء لغسل أدمغة
شعبها وقتلهم فكريا ودينيا ،بينما تخاصم كل مؤسسة أو جماعة
تبغي تثقيف الشعب والتقدم بهم.
ُ
ُ
الدول اإلسالمية تنفع وال تضر ،تعطي وال تأخذ ،ترجى وال تخ�شى،

بينما أسيادها يضرون وال ينفعون ،يأخذون وال يعطونُ ،يخشون
وال ُيرجون.
قادة الدول اإلسالمية أكثرهم منافقون ،يظهرون الود للشعب
ويبطنون الكيد والحقد ،ويتربصون بهم الدوائر.
قادة الدول اإلسالمية أكثرهم سفهاء بلهاء يبيعون دينهم ووطنهم
بعرض من الدنيا ،ويتبرعون بموارد شعوبهم بكل سخاء وجود.
قادة الدول اإلسالمية حائرون «بين اإلسالم والجاهلية ،والدين
والعلمانية ،قادة الفكر فيه مذبذبون ،وأولياء األمور فيه
مضطربون ،وأكثرهم منافقون ،يتخذون الدين حيلة ووسيلة
للوصول إلى أغراضهم ،والهتاف باإلسالم سلما للوصول إلى
كرا�سي الحكم ،وقنطرة للعبور إلى شاطئ السيادة والقيادة،
والركوب على أعناق الشعوب املسلمة الساذجة التي ال تفهم إال
لغة القرآن ،والحب ،والحنان ،وال تتحرك وال تتحمس إال بحكايات
الصحابة ،وأبطال اإلسالم ،وفضائل الجهاد والشهادة( ».ما بين
القوسين لإلمام أبي الحسن الندوي رحمه هللا في مقدمته على
كتاب اإلسالم املمتحن لألستاذ محمد الحسني).
واالن بعد ما جاء الغرب بخيله ورجله واكتسح البالد العربية
عسكريا بعد ما غزاها فكريا وثقافيا ،وبدأ يحرق كل عربي ،ويدمر
بلده ويغتصب جميع موارده الطبيعية ،ويدمر كل ما يمت بصلة
بالعرب ،ترى العرب النجاة والخالص في الغرب.
يا لها من دول غبية ومن قادة سفهاء .سبحان قاسم العقول!!
إن العالم اإلسالمي قد أصابه العقم ،فلم ينجب منذ زمان رجاال
ينهضون به ،وينفضون عنه غبارالكسل والغفلة.
إن حالة العالم اإلسالمي كارثية لم يشهد لها التاريخ مثيال ،إنه
يحق للعالم اإلسالمي أن يتخذ هذا اليوم النحس رثاءا وعزاء،
ويلبس ثوب الحداد.
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االتفاقية الروسية الرتكية والصفحة اجلديدة
يف العالقات بني موسكو وأنقرة!

ليس من مبالغة القول إن طبيعة املوقع الجغرافي
لتركيا هي التي حددت عبر التاريخ مسار عالقاتها
مع دول الجوار ،وهو ما ينطبق بصورة جلية على
العالقات التركية الروسية التي شهدت خطوات
للتقارب وأخرى للتباعد ً
طبقا لتضارب املصالح
ً
صحيحا أن العالقات بين
والرؤى بينهما ،فإذا كان
البلدين من األهمية بمكان أن يحرص الطرفان
على تنميتها والحفاظ عليها ،فعلى مدار التاريخ
الطويل للدولتين مرت عالقاتهما بموجات من
ً
الصعود والهبوط ارتباطا بتوجهات القيادة
السياسية في الدولتين من ناحية ،وباالرتباطات
الدولية واإلقليمية لكل طرف من ناحية أخرى،
وبطبيعة القضايا واملشكالت الخالفية بينهما من
ناحية ثالثة ،فيذكر أن هناك مير ًاثا تار ًّ
يخيا من
الخالفات بين البلدين ،منها :الخالفات حول املرور
في مضيق البوسفورّ ،
والتنافس على نقل بترول
آسيا الوسطى ،واملوقف من قضية النزاع حول
منطقة “ناغورنوكاراباخ” ،بين أذربيجان وأرمينيا،
والقضية القبرصية ،والدعم الرو�سي لليونان،
ومشكلة الشيشان واملوقف التركي منها.
ّإن طبيعة العالقات التركية الروسية يغلب
عليها الطابع املميز ملسار العالقات الدولية ،ذلك
املسار الذي يتراوح ما بين التقارب والتباعد على
مدار التاريخ ،وإن رجحت كفة أحدهما على
اآلخر لتصبح الطابع الغالب في مسار عالقات
البلدين ،فتارة تكون الطبيعة التقاربية هي
السمة الغالبة لعالقات البلدين ،وتارة أخرى
تكون الطبيعة الصراعية هي السمة املميزة لهما،

في حين تظل السمتان على مستوى متقارب وهو
ما ينطبق على مسار العالقات التركية الروسية،
ً
صحيحا أن الطرفين يحرصان على
فإذا كان
تنمية عالقاتهما والحفاظ على مستوى معين من
التقارب حماية ملصالحهما املتبادلة ،إال أنه من
الصحيح ً
أيضا أن التاريخ شهد لحظات فارقة
لاً
في مسار عالقاتهما وإن لم تدم طوي  ،وهو ما
يمكن تفسيره في ضوء ثالثة عوامل :األول يرتبط
بتوجهات القيادة السياسية في الدولتين ،والثاني
يتعلق بحجم االرتباطات الدولية واإلقليمية لكل
طرف ،والثالث يتحدد في ضوء طبيعة القضايا
واملشكالت الخالفية بينهما.
وتوترت العالقات بين تركيا وروسيا عقب إسقاط
الطائرة الحربية الروسية من طراز سوخوي ،24
وأكدت تركيا آنذاك أن املقاتلة دخلت مجالها
الجوي وأنها حذرتها "عشر مرات خالل خمس
دقائق" ،بينما أكدت موسكو أن املقاتلة كانت
تحلق في األجواء السورية ولم تتلق تحذيرا قبل
إسقاطها.
وكانت روسيا قد فرضت عقوبات تجارية على
تركيا عقب إسقاط هذه الطائرة ،كما تراجع عدد
السياح الروس الذين يزورون تركيا بنسبة %87
في النصف األول من العام الجاري.
تتواصل املحادثات الروسية التركية على مختلف
املستويات بعد قطيعة دامت نحو تسعة أشهر،
وذلك بهدف إعادة العالقات بين البلدين إلى
ما كانت عليه قبل إسقاط املقاتلة الروسية في
نوفمبر/تشرين الثاني املا�ضي.
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ويعود النبض إلى العالقات الروسية التركية بعد
لقاء بوتين أردوغان في سانت بطرسبورغ ،وقد
أدلى الطرفان بتصريحات توحي بأن العالقات
ستعود إلى وضعها السابق وربما يطرأ عليها مزيد
من التحسن.
هناك أسباب كثيرة تدفع البلدين إلى التوافق
واملصالحة ،وإعادة كل منهما النظر في سياساته
تجاه اآلخر ،بعدما توترت العالقات بينهما ملدة
شهور وبدأ عداء سافر ،وليس هذا أمر غريب
اتيجية البلدين كما أسلفنا.
بالنسبة إلى استر ُ
هذه األسباب متنوعة أدرج أبرزها فيما يلي:
العامل االقتصادي:
خسرالطرفان اقتصاديا نتيجة التوترفيما بينهما،
وأثر ذلك على مستوى الناتج املحلي لكليهما،
وعلى أعداد كبيرة من املواطنين الذين تضررت
مصالحهم ،كان التبادل التجاري فيما بين
الطرفين عاليا ومرشحا لالرتفاع مع الزمن ،وفجأة
انخفض هذا التبادل وشحت األسواق وتضرر
املصدرون واملستوردون.
روسيا بحاجة إلى تحسين أوضاعها االقتصادية
بخاصة أن أسعار النفط والغاز ال تسر إال الدول
املستوردة ،لقد عانت امليزانية الروسية من نقص
في السيولة بسبب هبوط الدخل ،وهي بحاجة
إلى تطوير العالقات االقتصادية مع العديد من
الدول لتعويض النقص الناجم عن انخفاض
أسعار الخام .وروسيا أيضا بحاجة إلى امل�ضي في
بناء خط أنابيب الغازمن جنوبها عبرتركيا ثم إلى
أوروبا الجنوبية.
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تعي روسيا أهمية هذا األنبوب ،وبدون املوافقة
التركية ال يمكن له أن يرى النور ،أوقد يراه بتكلفة
عالية جدا .وهي مهتمة أيضا ببناء مجمع للطاقة
النووية في تركيا مما يفسح لها مجاال لجني أرباح
عالية .وروسيا بحاجة إلى العديد من البضائع
التركية منخفضة التكلفة مما يسمح للمواطنين
الروس بشرائها بارتياح.
أما تركيا فبحاجة إلى تسويق منتجاتها بخاصة
الزراعية والتي تمت مقاطعتها من روسيا بعد
إسقاط السوخوي .كما أنهاافتقدت أعدادا كبيرة
من السياح الروس الذين كانوا يضخون أمواال
طائلة لالقتصاد التركي.
خلت اسطنبول وأنطاليا إلى حد كبيرمن السياح
الروس ،واضمحلت بذلك الصناعة السياحية
التركية ،وفضال عن ذلك ،تباطأت حركة الطيران
بين روسيا وتركيا إلى حد كبير ،وتأثرت شركات
الطيران املدني ،وتركيا تضررت اقتصاديا بسبب
تشنج عالقاتها مع عدد من دول الجوار ،لقد وسع
الرئيس التركي دائرة أعدائه ،ودفع بعض الجيران
إلى التحفظ على رفع مستوى التبادل التجاري مع
تركيا.
خسرت تركيا وروسيا اقتصاديا بسبب سوء
العالقات ،وتعرضت حكومتا البلدين إلى ضغوط
شعبية ألن أصحاب املصالح من الجمهور كانوا
أكثراملتضررين ،لقد أثرالضغط االقتصادي على
بوتين وأردوغان ،ولم يكن أمامهما من مفرإال رأب
الصدع أوالتخفيف منه.
األزمة السورية:
املوضوع السوري هو األكثر تعقيدا في العالقات
الروسية التركية .بالنسبة لروسيا ،سوريا دولة
إقليمية مهمة جدا للوجود الرو�سي شرقي البحر
األبيض املتوسط ،وفي املحيط العربي أيضا .أميركا
حاصرت روسيا في البلدان العربية ،ولم يتبق
لها سوى سوريا لتسهيل حركتها العسكرية في
املنطقة ،أما روسيا فلم تكن مرتاحة ألداء النظام
السوري داخليا ،لكنها ال تستطيع التفريط به
خوفا من البديل.
مشكلة معار�ضي النظام السوري أنهم غيرقادرين
على عمل الحسابات السياسية ،وقد دفعوا
بالعديد من األطراف نحومعاداتهم ودعم النظام.
عالقة روسيا مع النظام السوري إستراتيجية،
وهي عالقة تمتد إلى طهران التي أثبتت وجودها
على الساحتين اإلقليمية والدولية ،وأصبحت
تتمتع بقدرات عسكرية ال يستهان بها .البوابة
السورية تأذن لروسيا بتشكيل محور قد ال
يصل إلى درجة الحلف في املنطقة ،ويشكل درعا
عسكريا وأمنيا للدول املنضوية فيه.
بالنسبة لتركيا ،يشكل املوضوع السوري نشاطا
بالوكالة متعلقا بالصراعات الداخلية العربية.
من املمكن لتركيا أن تتراجع عن سياساتها تجاه
النظام السوري إذا رأت أن الخسائر املترتبة على
معاداته أكثر من األرباح ،لكن روسيا ال تستطيع

ألن سقوط األسد قد يؤدي إلى تشديد الحصار
الغربي عليها.
ولهذا من الوارد أن تتجاوب تركيا مع املطلب
الرو�سي بضرورة مراقبة الحدود مع سوريا ومنع
دخول العتاد والجنود إلى األرا�ضي السورية،
روسيا تدفع ثمنا اآلن لدعمها األسد ،وهي ليست
متحمسة لتوظيف جزء من ميزانيتها في حروب
خارج روسيا.
تركيا ستتفهم هذا األمر ،لكنها ستطالب روسيا
بالتوقف عن الصمت إزاء نشاطات الكرد
والعمليات العسكرية التي ينفذونها ضد أهداف
تركية .أي أن املسألة ستخضع للمقايضة .جزء
من هذه املقايضة يتضمن ضغطا روسيا على
النظام السوري كي ال يقدم دعما لألكراد .ومن
املتوقع أن يتضمن الطلب التركي عدم تشجيع
روسيا إقامة دولة كردية.
مكافحة اإلرهاب:
أعلن الطرفان في مؤتمرهما الصحفي املشترك أن
مكافحة اإلرهاب تشكل أولوية للدولتين ،ويجب
العمل على القضاء على اإلرهاب واإلرهابيين.
بالنسبة لروسيا ،هناك تخوف من انتقال اإلرهاب
إلى أراضيها بخاصة أن حوالي  %15من سكانها
مسلمين ،ويمكن أن يتأثر عدد منهم بتنظيرات
وسلوكيات التنظيمات اإلسالمية املتطرفة
وينخرطوا في حملة إرهابية في روسيا .روسيا
مهتمة بالقضاء على منابع اإلرهاب وتمويله،
ومعنية بالتعاون مع مختلف الدول ملواجهته .وفي
هذا األمر ،هي بحاجة إلى تركيا ملا لها من تأثيرعلى
دول آسيا الوسطى التي يمكن أن يأتي اإلرهاب من
طرفها.
أما تركيا فهي اآلن في عين العاصفة اإلرهابية،
وهناك عمليات عسكرية شبه يومية ضد مواقع
مدنية وعسكرية تركية .أصبحت العمليات
العسكرية ظاهرة يومية في الحياة التركية ،وإذا لم
تعالج تركيا مسألة األكراد فمن املتوقع أن تشتد
حملة التفجيرات ضد منشآتها وجنودها ومدنييها.
تركيا بحاجة إلى الجهود الروسية لتهدئة الكرد،
علما أن روسيا لم تقف ضد مطالب الكرد في
الحرية واالستقالل ،وإذا حصل الكرد في العراق
وسوريا على امتيازات قومية جديدة فإن خطر
التقسيم الجغرافي سيمتد إليها.
يمكن أن تؤثر روسيا على النظام السوري من
أجل أن يمنع استقالل الشريط الكردي في
الشمال السوري األمرالذي يضعف حزب العمال
الكردستاني الفاعل في تركيا .تركيا ستدفع ثمنا
باهظا إذا أقدمت روسيا وسوريا على االنتقام منها
من خالل تمويل الكرد وتسليحهم بسبب موقفها
في سوريا وتأييدها للجماعات املسلحة ورفدها
بالعتاد واألفراد .أردوغان ،في سياسته الخارجية،
لم يترك لنفسه أصدقاء في املنطقة ،وبات يتوقع
األذى من أطراف عدة ،واألنسب له ولتركيا توجيه
سفينة عالقاته الخارجية بطريقة جديدة.
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الناتووالدرع الصاروخية:
روسيا متوجسة كثيرا من سياسات حلف
األطل�سي ،وهي تدرك أن الحلف يعمل على إحكام
الطوق العسكري واألمني حولها لشلها عسكريا
واقتصاديا.
الحلف يتمدد نحو حدودها ،وهناك محاوالت
استقطاب لدول شرق أوروبا لتصبح أعضاء في
الحلف ،كما أن األميركيين مستمرون في سياستهم
العسكرية القاضية بنشرالدرع الصاروخية حول
روسيا.
إمكانات روسيا العسكرية واملالية أقل بكثير من
إمكانات الواليات املتحدة ،وهي ال تستطيع أن
تغفل عن مصالحها األمنية وتتركها للزمن ،بل
تحاول تمكين جدارها األمني بتعزيز قدراتها في
البحر األسود وبحر قزوين وشرقي البحر األبيض
املتوسط.
التأثير على تركيا يشكل مفتاحا مهما للحصانة
األمنية الروسية وروسيا معنية بإقناع تركيا بعدم
املشاركة في الدرع الصاروخية ،وتركيا تدرك أن
مشاركتها سيجعلها هدفا عسكريا لروسيا.
من الصعب على روسيا إقناع تركيا بمحاولة
االبتعاد عن السياسات األمريكية العسكرية
واألمنية ،لكن من املمكن أن تقنعها ببعض
املماطلة.
املفروض هو أن العالقات التركية الروسية
ستعود إلى مستوى أفضل مما كانت عليه قبل
إسقاط السوخوي ،لكنها لن تصل إلى درجة
العالقات اإلستراتيجية ،وفي نفس الوقت،
ستشهد العالقات التركية األطلسية بعض
املماحكات ،لكنها لن تنخفض إلى مستوى ما دون
اإلستراتيجية ،عالقات تركيا باألطل�سي ليست
معرضة لالنهيار ،وتركيا ذاتها ما زالت ترى في
األطل�سي مظلة حماية وأمان.
أدان بوتين االنقالب الفاشل الذي جرى في تركيا،
وربما كان يهدف من وراء ذلك إلى استمالة األتراك
على حساب األميركيين وحلف األطل�سي عموما،
دول حلف األطل�سي وباألخص الواليات املتحدة
لم تقف بسرعة ضد االنقالب الفاشل ،ووقفت
تتفرج على املسرح لترى إلى أين ستؤول األمور.
لم يتأخر بوتين باإلدانة وكأنه أراد إيصال رسالة
لألتراك مفادها أن روسيا ليست معنية بتعريض
أمن تركيا للخطر ،وهي حريصة على استقرارها
أكثر من حرص حلف األطل�سي .بوتين ينفي
أن نواياه كانت على هذه الشاكلة ،لكن أغلب
املحللين يرون أن بوتين استغل املوقف.
وغني عن القول أن الغرب الير�ضى بهذه االتفاقية
إذ تزيد في قوة ترکیا ،وتجعلها فی مصاف القوى
الغربیة كما تسبب نجاة روسيا من املصيد الذي
نصبه لها أمريكا عبرتوريطها في امللف السوري.
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��������س��������أ ُل
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نصيحة و ّد وإخاء

(اجلزء األول)

كتيب تحت عنوان «نصيحة ّ
انتباه :املقال الذي بين أيديكم في األصل ّ
ود وإخاء ووداع» إلى طالب دارالعلوم
كرات�شي ،كتبه معالي األستاذ حفظه هللا عندما غادرجامعة دارالعلوم كرات�شي إلى دارالعلوم زاهدان عام
 ،1424وقد كان أستاذا في جامعة دارالعلوم كرات�شي لسنوات وهذا املقال حافل بالفرائد والدرر وفيه ما
يهم الطالب الديني ،ولنفاسته وجودته رأينا نشره في مجلة الصحوة اإلسالمية في حلقات متسلسلة.

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل
عليه ،ونعوذ باهلل من شرورأنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده
هللا فال مضل له  ،ومن يضلله فال هادي له ،ونشهد أن ال إله إال
هللا ،ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد!
قال هللا تعالى( :إن الدين عند هللا اإلسالم) وقال تعالى ( :من يبتغ
غيراإلسالم دينا فلن يقبل منه وهوفي اآلخرة من الخاسرين) وقال
تعالى ( :ورضيت لكم اإلسالم دينا).
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :الدين النصيحة قيل:
ملن يا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قال هلل ولرسوله وألئمة
املسلمين وعامتهم ،ومن هذا املنطلق لقد أثرعن بعض السلف:
من استنصحك فانصحه.
أخي الكريم الطالب املجد :طلبت مني نصيحة عامة ،ورأيتك
خالصا مخلصا في طلبك فما وجدت سبيال لإلنكار وال مجاال
للفرار ،إال أنني أعتذر إليك مشافهة الكالم حيث ما تعودت على
ذلك ،لعلك ال حظت أيام الدراسة في الفصول الدارسية ،قلما
كان ينساق الكالم مني إلى منبرالنصيحة واملوعظة ،وكيف أنصح
وجها بوجه ووجهي يلوح ذنبا وتقصيرا.
اللهم رحماك ،اللهم رحماك ،اللهم اجعل سريرتي خيرامن عالنيتي
واجعل عالنيتي صالحا ،اللهم استرعوراتنا وآمن روعاتنا ،فلذلك
أحببت أن أكتب بعض الكلمات املنكسرة املتناثرة ،ليكون ذلك
تذكارا ووداعا لنهاية هذا العام الدرا�سي فأخاطبك بهذه الكلمات
من ورآء الحجاب.
أخي الكريم :كما تعلم إذا كان الكالم صادرا من أعماق القلب فال
أظن أن يحول دونه �شيء ليقع في قلب آخر ،فإذا ال فرق بين أن
يكون وجها بوجه أو عن ظهر غيب ،ولكل فوائد ومواقع – اللهم
اجعل كلماتنا هذه البتغاء مرضاتك.-
وقبل كل �شيء أنصحك بل أوصيك باقتناء بعض الكتب ومطالعتها
التي تعنى بحلية الطالب والعالم وآدابهما.
ومن أهم ّ
ماجربتها وجربها اآلخرون كما يلي:
 -1جامع بيان العلم وفضله :البن عبد البررحمه هللا
 -2تذكرة السامع واملتكلم  :البن جماعة
 -3الجامع :للخطيب البغدادي
 -4الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي أيضا
 -5تعليم املتعلم  :للزرنوجي
 -6باجا سراغ زندكي :للندوي رحمهم هللا جميعا

معالي الدكتور عبيد اهلل بني كمال
أستاذ بالجامعة
وهناك كتب أخرى في املوضوع للمتقدمين أكتفي على ذلك لشهرتها
وإغنائها عن األخرى ،وزد عليه كتاب الشيخ أبي غدة رحمه هللا
( صفحات من صبر العلماء عن شدائد العلم والتحصيل) وهلل
ّ
در املؤلف؛ ما أحسن أن تنخل كتب التراجم والسير واألخبار من
جديد في أسلوب عصري رشيق – رحمه هللا رحمة واسعة.-
أخي الطالب :هذه الكتب كلها أو بعضها وبخاصة ،األول واألخير
منها؛ يجب أن تتواجد على مكتبك ،وتخصص وقتا مناسبا،
ملطالعة بعض الصفحات منها بخضوع وإمعان نظرصباح مساء،
وإذا أردت أن تستفيد من هذه الكتب أكثرفأكثر؛ فأشيرك إلى أمر
هام ،ولعلي كثيرا ما ركزت عليه في أثناء الدراسة وهو أن تحاول
إلجراء برنامج جمادي من بعض الزمالء ملطالعةكتاب ما ،فيطالع
ذلك الكتاب جماعيا ،بأن يقرأه أحد الزمالء ويسمعه اآلخرون،
وكل يوم يتبدل القارئ.
مزايا املطالعة الجماعية ودائرتها:
إن هذه الطريقة قد عرفت لها مزايا خاصة قد ال تحصل في
املطالعة االنفرادية من تلك املزايا:
ا -أن القارئ يمثل في نفسه دور املعلم ،وبذلك تتقوى فيه بعض
القدرات دون أن يشعر.
ب -إن هذا الطريقة تف�ضي إلى اعتماد النفس؛ وإبرازالثقة بها.
جـ  -بذلك يتدرب على القرأة الصحيحة وانطالق اللسان وسالمة
اللهجة.
أخي الطالب :إن هذه الطريقة ال تنحصر في مطالعة هذه الكتب
املعهودة بل من املمكن أن توسع دائرتها إلى موضوعات شتى؛
وبخاصة في مطالعة سيرة – الرسول على صاحبها الصالة
والسالم ،وسيرة الصحابة والتابعين كما تفيد في مطالعة التاريخ
العام أيضا.
أخي الطالب :إن العلم عمل وعبادة وقد قال املصطفى صلى هللا
عليه وسلم «إنما األعمال بالنيات» فإن املرء شاء أم أبى فله بعض
النوايا ،فكن من ذوي نوايا صحيحة طيبة جسيمة ،وكن طماحا
في النية ،ومن يمنعك أن تنوي السيرفي آفاق العلم ،والخوض في
بحاره ،واالقتطاف من أزهاره.
لقد علمتنا تجارب الحياة في ظل العقيدة بأن املرء يوفق حسب
نيته؛ وتمهد له األسباب طبق خطته ،وكما قيل :نية املرء خيرمن
عمله.
أخي الكريم :تذكرقصة أربعة فتيان صباح الوجوه كرام األحساب،
وهم عبد هللا بن الزبيروأخوه مصعب بن الزبيروأخوهما عروة بن
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الزبيروعبد امللك بن مروان جلسوا بالقرب من الركن اليماني – أحد أركان
الكعبة املشرفة – في مساء النهار ،ودارالحديث بين هؤالء الفتية األبرار ،ثم
ما لبث أن قال قائل منهمّ :
ليمن كل واحد منا على هللا ما يحب.
فانطلقت أخيلتهم تدور في عالم الغيب الواسع ،ومضت أفكارهم به تطوف
في رياض األماني الخضر:
فقال عبد هللا بن الزبير :أمنيتي أن أملك الحجازوأن أنال الخالفة...
وقال أخوه مصعب :أما أنا فأتمنى أن أملك العراقين – الكوفة والبصرة –
فال ينازعني فيما منازع.
وقال عبد امللك بن مروان :إذا كنتما تقنعان بذاك ،فأنا ال أقنع إال بأن أملك
األرض كلها ..وإن أنال الخالفة بعد معاوية بن أبي سفيان...
وسكت عروة بن الزبير فلم يقل شيئا ..فالتفتوا إليه  ،وقالوا :وأنت ما ذا
تتمنى يا عروة؟
فقال :بارك هللا لكم فيما تمنيتم من أمردنياكم ،أما أنا فأتمنى أن أكون عاملا
عامال،يأخذ الناس عني كتاب ربهم وسنة نبيهم وأحكام دينهم وأن أفوز في
اآلخرة بر�ضى هللا ،وأحظى بجنته.
ثم دارت األيام دورتها؛ فإذا بعبد هللا بن الزبيريبايع له بالخالفة عقب موت
يزيد بن معاوية ر�ضي هللا عنهم ،فيحكم الحجاز ،ومصرواليمن ،وخراسان
والعراق ،ثم يقتل عند الكعبة غيربعيد عن املكان الذي تمنى فيه ما تمنى.
وإذا بمصعب بن الزبير يتولى إمرة العراق من قبل أخيه عبد هللا بن الزبير
كما كان يتمنى ذلك.
وإذا بعبد امللك بن مروان توؤل إليه الخالفة بعد أبيه وتجتمع عليه كلمة
املسلمين بعد مقتل عبد هللا بن الزبير وأخيه مصعب بن الزبير على أيدي
جنوده ثم يغدو أعظم ملوك الدنيا في زمانه (صور من حياة التابعين ص
\ )40
وأما عروة بن الزبير ر�ضي هللا عنهما ليحقق أمنيته التي تمناها عند الكعبة
أكب على طلب العلم وانقطع له  ،واغتنم البقية الباقية من صحابة الرسول
صلى هللا عليه وسلم فطفق يقصد بيوتهم ،ويصلي خلفهم ويتتبع مجالسهم
وآثارهم حتى روى عن كثير من الصحابة وتبحر في العلوم والفقه اإلسالمي
حتى أ صبح أحد فقهاء السبعة املعروفين في املدينة آنذاك.
وجاء في سيرته أنه كان صواما في الهواجر– الحرالشديد – قواما في العتمات
– اليالي – رطب اللسان دائما بذكر هللا تعالى ،وحياته مليئة بالعجائب
والنصائح والعبر ( ..صور من حياة التابعين ص \  )51 – 41صفة الصفوة
البن الجوزي ()87\2
لكن حذار! لكن حذار! يا أخي الكريم؛ من كل ما يشوب بنيتك في صدق
الطلب كحب الظهور والتفوق على األقران والحصول على أغراض من جاه
أو مال أو تعظيم أو سمعة أو صرف وجوه الناس إليك ،فإن هذه إذا شابت
النية أفسدتها وتذهب بركة العلم فلذلك يتعين عليك أن تحافظ نيتك من
شوب اإلرادة لغيرهللا تعالى.
أخي الطالب :عليك باآلداب والخصال التي ترجع إلى نفسك  ،فمن أهمها
وأساسها العمل بما علمت ولقد قيل :علم بال عمل ،كشجر بال ثمر ،كما
أثر عن علي بن أبي طالب ر�ضي هللا عنه يقول :هتف العلم بالعمل ،فإن
أجاب ،وإال ارتحل ،ويجب عليك أن تتحلى بآداب النفس؛ من العفاف
والحلم والصبروالتواضع للحق والوقاروالسكينة وخفض الجناح ،والقناعة
والزهادة وطالقة الوجه وإفشاء السالم ومن جميع مكارم األخالق.
أخي الكريم :يجب عليك أن تجتنب عن كل ما يخل باإلنسانية واملروءة فضال
عن أصحاب العلم والفضل ،فابتعد عن ضحك الفضول والقهقهة وإكثار
املزاح والعبث والعداوة والحسد والكبروالخيالء والكذب واملراء وعن جميع
أمراض القلوب.
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تقرير عن افتتاحية النادي العربي باجلامعة
أقيمت أصيل يوم
املوافق
األربعاء
(7/11/1437هـ.ق)
افتتاحية النادي
العربي التابع لجامعة
دار العلوم زاهدان،
وسط جمع ملحوظ
من األساتذة والطلبة
بفناءالجامعة.
بعد تالوة آي من القرآن الكريم ،قام واحد من الطلبة خطيبا مرتجال ،ثم
حضرت فئة األنشودة ،وأنشدت في غاية الروعة ،وبعد األنشودة قدم تقرير
عن نشاطات النادي العربي بالجامعة.
وفيما يلي ملخص هذا التقرير :عقد حفالت أسبوعية على مستوى الصفوف،
جلسة عامة بين جميع فئات النادي ،على رأس كل شهر ،تجرى خاللها برامج
رائعة بما فيها الخطابة االرتجالية ،واألنشودة ،والحوار ،وفي النهاية خطابة
األستاذ الذي دعي إليها.
عقد حفل افتتاحي للنادي العربي ،بداية كل عام درا�سيعقد حفل اختتامي في نهاية العام الدرا�سي ،حيث يقدر فيها من جهودالناشطين.
إلقاء مصطلحات جديدة ،واألخبارواملقاالت ،املأخوذة من الجرائد واملجالت. التدرب على نقل الخطابة من لغة إلى أخرى ،طرح أسئلة للحضور ،وتقديمالجوائزإلى املجيبين عنها ،كما ذكرأيضا في عداد النشاطات دعوة األساتذة إلى
الحفالت.
 وإصدارمجلة سنوية خاصة بهذا القسم ،تسمى" النادي العربي" صدرمنهاثالثة أعداد ،بحسب التقرير.
ثم انتبرسماحة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي -حفظه هللا -وألقى خطابة
رائعة أبهرت الحضور ،وجذبت القلوب ،أخذ في الكالم بعدما حمد هللا وأثنى
عليه ،مخاطبا الطلبة ب "يا بناة املستقبل" قائال :الأجد جملة والعبارة تصدق
عليكم ،وتحدد موقفكم إالهذه الجملة :بناة املستقبل!
وقد اعتبرالتحاق الطلبة بالجامعة نعمة إلهية كبيرة :قائال" :قد اختاركم هللا
تعالى لتعلم علمه ونشردينه في هذا العصر ،وما كنتم لتأتوا إلى املدرسة ،لولم
يختركم هللا تعالى ،فالتظنوا أنكم جئتم عفوا ،بل أنتم اختاركم هللا قبل أن يأتي
بكم إلى املدارس الدينية".
وفي سياق متصل ،لفت االنتباه إلى مؤسس الدارالراحل فضيلة الشيخ عبد
العزيزبن الشيخ املجاهد العالمة عبد هللا رحمهما هللا ،معتبرا إياه مجددا جدد
هلل دينه ،فقال" :نرجوأن يكتب موالنا عبد العزيزرحمه هللا ،في عداد املجددين
الكبار ،الذين غيروا مجرى التاريخ ،حيث قام بأعمال تجديدية في املنطقة،
وغيرها رأسا على عقب وما ترونه من أعمال ونشاطات وحيوية فمن فضل هللا
ثم من إخالص باني هذه الدار ،الذي كان قلبه يحترق لإلسالم ،وکانت دموعه
تسیل علی خدیه لإلسالم ،وکان في قلبه حرقة ولوعة ملستقبل هذه األمة سيما
مستقبلهذهالديارومستقبلكمأنتم.
وأخيرا حرض الطلبة على املساهمة الفاعلة في حفالت النادي العربي ،معبرا عنها
بفرصة طيبة إذ قال" :اشتركوا في هذه الحفالت ،واستغلوها لتقدمكم ،وكونوا
على اتصال دائم مع األساتذة واستفيدوا منهم".
ومن الجديربالذكرأن النادي العربي بجامعة دارالعلوم زاهدان تتشكل من
ثالث فئات -1:فئة كعب بن مالك  -2فئة حسان بن ثابت  -3فئة عبد هللا بن
رواحة ر�ضي هلل عنهم.
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التوجيه اإلسالمي

كونوا صناع التاريخ
(إشارة :خطابة سماحة األستاذ املفتي
محمد قاسم القاسمي في افتتاحية النادي
العربي بالجامعة بداية العام الدرا�سي الجاري)
الحمد هلل وكفى وسالم على عباده الذين اصطفى.
أما بعد! قال هللا تعالىَ :وْل َت ُك ْن م ْن ُك ْم ُأ َّم ٌة َي ْد ُعو َن إ َلى ْال َخ ْير َوَي ْأ ُم ُر َ
ون بالمْ َ ْ
ُ
وف
ر
ع
ِ
لمْ ُ ِ
ِ
ِ
ِ
لمْ ُ َ ُ َ
َوَي ْن َه ْو َن َع ِن ا ْنك ِر َوأول ِئ َك ُه ُم ا ْ َف ِل ُحو َن آل عمَران()104
لمَ
ْ
َ
ً
وقال في مقام آخرَ :و َج َعل َنا م ْن ُه ْم أئ َّمة َي ْه ُدو َن بأ ْم َرنا َّا َ
ص َب ُروا َوك ُانوا ِب َآيا ِت َنا ُيو ِق ُنو َن
ِ ِ
ِ ِ
السجدة()24
كونوا آذانا صاغية وقلوبا واعية ،إخوتي األعزة ،بناة املستقبل ،نحمد هللا ،وال
نجد لفظا والعبارة بها نشكره سبحانه ،على هذا التوفيق واالجتماع والحضور
املبارك في هذه األمسية في رحاب هذه الجامعة العريقة جامعتكم.
اللهم ما أصبح بنا من نعمة أوبأحد من خلقك فمنك وحدك الشريك لك فلك
الحمد ولك الشكر ..اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك
النشور.
ما ترون من أعمال ونشاطات وحيوية فمن فضل هللا ،وإذا تحرينا سببا فنجد
إخالص مؤسس هذه الدارسماحة شيخنا الراحل موالنا عبد العزيزرحمه هللا
تعالى الذي كان قلبه يحترق لإلسالم وكانت دموعه تسيل على خديه لإلسالم،
وكانت في قلبه حرقة ولوعة ملستقبل األمة ومستقبل هذه الديارومستقبلكم
أنتم،يقولشيخناورئيسناوأميرنا وأميرركبنافضيلةالشيخعبدالحميدحفظه
هللا إن الشخ رحمه هللا كان يدعولهذه الجامعة في األمكنة التي يرجوأن تستجاب
فيها الدعوة ،ربما هوكان يفضل الدعاء -إن كان الوقت ضيقا -لهذه الجامعة«
والجامعةلیستهذهالجدرانوالحيطانواألشجار،الجامعةأنتم!
وكذلك كان يدعولهذه الدار بحيث لم يكن يدعوألوالده مثله ،كان يفضلكم
على أوالده ،وكذلك شيخنا الحالي ،يقول« :طالبكم»أوالدكم! فلذات أكباد
املسلمين كأنها فلذات أكبادكم ،وسمعته مرات يقول وقد سمعت اإلخوة أيضا
يقول :أوالدنا إن سلكوا الطريق السوي فهم أوالدنا ،وإن اختاروا طريقا غيره،
فهم أجانب ،أما أبناء املسلمين فهم أبناؤكم الحقيقيون ،إنهم رأس مالكم،
وبضاعتكم في الدنيا واآلخرة ،بهم تعتزون ،وبهم تتقروبون إلى هللا ،وأعمالهم
تجعلفيميزانحسناتكم.
كل هذه النشاطات ببركة جهود الشيخ ثم دعوة أساتذتكم ،الذين يتجشمون
املشاكل في سبيل توعيتكم ،وأنا حينماأرى قصوري ،أستغفرهللا.
على كل لقد من هللا علينا حيث جعلنا في هذه الجامعة.
إن هللا
تناسوها:
وال
تنسوها
أريد أن أقول كلمة ،سجلوها في ألواح قلوبكم
وال ْ َ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ
َ َ ْ لاَ َ ْ َّ َ ُ
َ
َ
َ
ْ
ض ُل الل ِه َعل ْيكم ورحمته ما زكى ِمنكم ِمن أح ٍد
َاختاركم ،اصطفاكم« ،ولو ف
أ َب ًدا» (النور )21 :
هنيئا لكم في هذه الجامعة ،أنتم تستحقون التهنئة واإلشادة والتنويه ،فاشكروا
هللا على هذا التوفيق ،قدروا هذه النعمة الربانية حيث أتى هللا بكم إلى هذه
الجامعة.
لعل أحدا يتسائل ملاذا جاء في هذه الدنيا في هذه الفترة الحالكة ،ولم يكن في
عهد النبي صلى هللا عليه وسلم املشرق ،ويعيش في هذا الزمان الذي تاتي األزمات
والنكبات ،أزمة تلواالزمة ،واليخرج العالم من ازمة إالإلى أزمة.
متى تنتهي هذه األزمات؟ متى تنتهي هذه الليلة الطويلة؟ أجيلوا النظرفي وسائل
اإلعالم وفي الصحف والجرائد
عندما يقرأ أحدنا التاريخ يتمنى أنه ياليته كان في عهد الفنبي صلى هللا عليه
وسلم ،النبي جالس والصحابة حوله في مكة ،ثم هاجروا إلى املدينة املنورة،
يلتفونحوله،يتمتعونبرؤيته،وجماله،ويصلونخلفه،ويتبركونبه،يشهدون
بدرا وحنينا وخندقا وأحدا وغزوات أخرى ،أوفي زمن االتابعين ،يرى الصحابة،

أوفي زمن يسود األمن على العالم ،لكننا خلقنا في هذا الزمان ،مأساة ال تنتهي
إال إلى مأساة ،ونكبة ال تنتهي إاال إالى نكبة ،أزمات تحيط بالعالم إحاطة السوار
باملعصم ،متى تنتهي هذه األزمات؟ هل لهذه الليلة الحالكة من نهاية ومن صبح؟
نفتح اإلذاعة فنسمع تفجيرات ،أنين وصراخ ،وبكاء وعويل ،طفل يبكي ودموعه
تسيلعلىخديه.،
إن هللا أتى بكم في هذا الزمان ولكن ملاذا؟! كأن الرب وثق بكم ،ورأى فيكم
األهلية ,وأهلكم لهذا الزمان ،زمن العواصف الهوجاء ،وزمن التحديات ،وزمن
والنشاط ،والتغيير والحيوية ،ولم يخلقكم في زمن ال
املحن والفتن ،للكفاح
َّ ُ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ
َ
ُ
عراقيل فيه وال عقبات« ،الله أعلم حيث يجعل ِرسالته» ( األنعام ، )124 :لعل
هللا أراد أن يلحقكم بركب املجددين ،كما نظن هكذا في الشيخ الفقيد العالمة
عبدالعزيزرحمههللاتعالى،حيثذهببهإلىمكةاملكرمة،ليؤهلهلخدمةكبيرة،
ّ
ودرس في املدرسة الصولتية سنتين ،كما فعل هذا بالشيخ ولي هللا الدهلوي،
حيث ذهب به مكة وتلمذ على الشيخ أبي طاهرالكردي رحمه هللا ،ثم رجع إلى
الهند بالحديث النبوي ،أباد البدعات وحارب الخرافات ،وكان يتحرى املشايخ
والكبار ويطلب منهم الدعاء ،وكان يحكي أنه حينما كان في مكة فكان يتفقد
الصالحين الجائين مكة حاجين ومعتمرين ،وكان يحكي لنا أنه جاء الشيخ أسعد
املدني ابن السيد حسين أحمد املدني رحمهم هللا للحج ،فقدمت إليه سجادة،
فقال تقدم لنا سجادة لنصلي وندعو لك ؟ قلت نعم،وكان يذهب إلى العرب
والعجم،وكلمنيتسمفيهالخير.
ينبغيأنتتحرواأنتمأيضاالصالحينوتجالسوهم.
كان الشيخ رحمه هللا في مكة ،فأمره أبوه العالمة املجاهد الشيخ عبد هللا رحمه
هلل ليأتي إلى هذه املنطقة ،وقال له تلك املنطقة ليست بحاجة إليك ،إيت إلى
بلوشستان ،هذه املنطقة القاحلة ،البعيدة عن التعاليم اإلسالمية ومليئة
بالخراففات والبدعات ،فجاءالشيخ امتثاالبامرأبيه ،وكان يكن احتراما عجيبا
البيه،وكان يعشقه،ويحكيلناكيفكانأبوه يضربه،ويؤدبه،ويذكره،قلمارأينا
ولدا يحب أباه ويعجب به كما كان الشيخ رحمه هللا.
اهتموا بمكانتكم واعرفوا ققدركم ،واشكروا هذه لنعمة الكبيرة ،وكونوا أوالدا
بارينللشيخالفقيدموالناعبدالعزيز.
ن
ما أكرم هذه املكانة وما أعظم هذه املنزلة ،ثم الجد والكفاح ،تقرأو سير
الصالحين ،سيرة النبي وتزينون بها حياتكم ،التكونوا قراء التاريخ ،كونوا صناع
التاريخ ،إلى متى تكتفون بقراءة األخبار ،كونوا صناع األخبارأي اعملوا أعماال
جساما يذكركم الناس ويذكرون أعمالكم بعدكم.
وفي األخيرأستعين بكلمات إقبال الشاعراإلسالمي رحمه هللا ،حينما يخاطب
املسلم« :أنت للسراألزلي حارس وأمين /وسيد هذا الكون يسارويمين» .وأنا أقول
أيها الطالب ! لقد كانت نشأتك من التراب ولكن بك قوام العالم وبقاءء األمم،
أقول :بكم نجاة البلدة ،ونجاة إيران ،وبكم نجاة الشرق األوسط ،ونجاة ا لعالم
اإلسالمي،والعالماإلنساني،بكموبجماعتكم.
صدقوني ،وإن لم تصدقوني فصدقوا إقباال ،وصدقوا السيد أبا الحسن رحمه
هللا.
«اشرب كأسا فائضة من اليقين» من الحب والكفاح والجد« ،وانهض من
حضيض الظن والتخمين» ،ملاذا أنت في األرض ،تخلد إليها؟ إن أوروبا فشلت
وبدتسوءتها،والنظمقدفشلت،والجماعاتالالدينيةفشلت.
فكن أنت أيها الطالب ذاك القائد العصامي ،العالم العصامي ،الطامح« ،يا باني
الحرم ويا خليفة إبراهيم ،قم لبناء الحرم من جديد» تنهضون إن شاء هللا؟! وفي
األخيرأوصيكم!أناهتموابهذاالنادي،واحضرواحلقاته،تتصلونبأساتذتكم،
تكتبونمقاالتوتعرضونهاعليهم،وتطالعونمجلةالصحوةاإلسالمية،وتكتبون
مقاالت لها ،نراككم في النادي ،تزينون النادي بحضوركم امليمون ،وكونووا قدوة
وأسوةلآلخرين.
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اإلساءة إىل مقدسات السنة جرمية أمنية ،وليعني جزاء للمسيئني!
املساعد الخاص للرئيس اإليراني في شؤون األقوام واملذاهب يعبرعن اإلساءة إلى
مقدساتالسنةخاصةأمهاتاملؤمنينوالصحابةالكرامر�ضيهللاعنهمبجريمة
أمنية،ويطالباملجلسالجديدبتعيينجزاءللمسيئين.
في سياق الفتوى األخير لزعيم الثورة الذي حرم اإلهانة بزوجات النبي صلى
هللا عليه وسلم ،انتقد آيت هللا علي يون�سي في حوار مع صحيفة «الشرق»
اإلهانة بمقدسات السنة انتقادا شديدا،معتبرا هذه اإلقدامات سببا الستفزاز
الجماعاتاملتطرفة،وفيسبيلمصالحاالستكباروإسرائيلالغاشمة.
قال يون�سي في حواره مشيرا إلى مكانة أمهات املؤمنين السامية خاصة عائشة
وحفصة ر�ضي هللا عنهما :ورد في القرآن بصراحة «وأزواجه أمهاتهم» بما يرمزإلى
مكانتهن املرموقة ،إن عائشة وحفصه هما من أمهات املؤمنين ،وإن اإلساءة إلى
زوجات النبي إساءة إلى النبي صلى هللا عليه وسلم واإلساءة إليه ذنب اليغفر.
وتابع مضيفا :اإلساءة إلى أقارب النبي صلى هللا عليه وسلم خاصة في أوضاع
املنطقةوالعالمالراهنة،عالوةعلىأنهاتعتبرإساءةإلىعقائدومقدساتأكثرمن
مليارمسلم أيضا تشعل نيران الخالفات بين املسلمين ،وتشكل سببا لتحريش
الجماعاتاملتطرفة،وتصبفيصالحإسرائيلعلىحدسواء.
يعلليون�سياإلهانةإلىمقدساتالسنةداخلالبلدبالجهلوالتعصباتالعمياء
ومكافحة السنة ،مصرحا :إن جذور هذه األعمال تتعلق بجماعات متطرفة
شعيعية ،وإن بعض علماء السنة والشيعة الذين صدروا مكافحة السنة ،هم
يشعلون نارالخالف بين السنة والشيعة ،وليعرف هؤالء أنه حيثما أهريق دم
البلوش والبلوشستان

شيعيفهناكدورلكلماتهموإثاراتهموفتاواهم.
املساعد الخاص للرئيس روحاني في شؤون األقوام واملذاهب يصف املوهنين
بمقدسات أهل السنة بمدعي الدفاع عن النظام والزعيم الكذبة ،قائال:
الجماعات املكافحة للسنة تدعي كذبا أنها هواة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية،
إنها تنسب نفسها إلى الجمهورية اإلسالمية بالكذب ،وهم في الحقيقة اليرضون
بالزعيم،همكانواقبلالنظام،وكانتلهمجمعياتمختلفة.
وأكد:إن الذين يدعون اتباع الزعيم كقوات حزب هللا واملداحين املتدينين عليهم
أن يأتوا ويقوموا في الصف املقدم في تطبيق والدفاع عن أوامروتوجيهات الزعيم
املنيرة.
قام وزيراالستخبارات في دورتي السابعة والثامنة من رئاسة الجمهورية بإنذار
املنظمات االستخباراتية واألمنية قائال :على املنظمات االستخباراتية واألمنية
أن تبدأ بتمشيط العناصرالتي تلعب للجماعات املتطرفة دور التطفلي في هذه
املنظمات ،مع األسف هذه النعاصرتنفذ في هذه املنظمات ،ثم يتابع البعض في
مجالسهمهذهالتيارات،وليعلمواأنهذهالحركاتهيضداألمنية.
املساعدالخاصلروحانيفيأموراألقوامواملذاهبطالباملجلسالجديدبتعين
تعزيرللموهنين إلى أمهات املؤمنين والصحابة الكرام وقال :أتوقع من املجلس
الجديد أن يقوم بتخصيص مواد لهؤالء الذين يقومون بمثل هذه األعمال
املفرقة ،ويقدم مشروعا بغية تحديد تعزيرللذين يسيئون إلى زوجات النبي أو
الصحابةالكرام.

خطوة حنو التبشري يف بلوشستان

قام شخصان ّ
مرة بترجمة أحد اإلناجيل ّ
ألول ّ
املحرفة إلى اللغة البلوشية أخيرا ،هذا
َ
َ
ُ
مثيرللحيرة ّأن أحد األناجيل ّ
املحرفة يترجم إلى لغة ال تحيا حياة اللغات األخرى وال
وإما باألرديةّ ،
تموت ،وأهلها يقرؤون ّإما بالفارسيةّ ،
وإما بالعربية!
فما الهدف من ترجمة كتاب ّ
محرف في معتقداته وتعاليمه (باتفاق الخبراء الباحثين
ٍ
عن تاريخ األناجيل كلها) إلى هذه اللغة إذن؟ هذا السؤال أول ما يتبادرإلى الذهن.
ُ
الكتب عادة تترجم من لغة إلى أخرى لإلستفادة وبهدف نقل ما فيها من املعلومات
ّ
كتاب
والعلوم والرؤى ِ
والحكم أو العقائد والتعاليم إذا كانت كتبا دينية ،ثم ترجمة ٍ
من لغة إلى أخرى التعتبرخدمة لتلك اللغة وأدبها ،فليست ترجمة اإلنجيل بالبلوشية
ّ
مترجميهّ ،
َ
ألن اللغات ُتخدم وتتقوى
خدمة للغة البلوشية وأدبهاُ ،لي ّبرر شخص عمل
باألشعاروباملتون األدبية التي ُيبدعها أهل اللسان ويستخرجونها من بطن ثقافة ذلك
الشعب.
فلنا أن نتسائل إذن ما الذي ُيراد لقارئ اإلنجيل ّ
املحرف املترجم باللغة البلوشية أن
ّ
يتعلمه؟
ّ
هل يراد له أن يتعلم أن نبي هللا عي�سى عليه السالم هوابن هللا ،أم يراد له أن يتعلم
عقيدة التثليث ،أم يراد له أن يتعلم عبادة الصليب ،أم ماذا!؟
املحرفة حول األصل ّ
فالذي ورد في األناجيل ّ
األول من أصول األنبياء وهو التوحيد
يتناقض مع ماورد في القرآن ،ومع عقيدة األنبياء جميعا في التوحيد ،فاألنبياء كما
ّ
ورد على لسان خاتم األنبياء "إخوة لعالت أمهاتهم (شرائعهم في األحكام) شتى ودينهم
واحد" ،وهذا الدين الواحد هواإلسالم ،فاإلسالم دين األنبياء جميعا ،والقرآن الذي
ُيبين اإلسالم هوكتاب ّ
سيدنا عي�سى عليه السالم ،وسوف يعمل به عي�سى املسيح إذا
نزل بإذن هللا تعالى ،فالقرآن واإلنجيل املنزل على سيدنا عي�سى عليه الصالة والسالم
حرف َل َخرجا من مشكاة واحدةّ ،
والذي لم ُي ّ
لكن األناجيل املعاصرة الرائجة في عصرنا
فقد أثبت شيخ اإلسالم محمد تقي العثماني بأسلوبه العلمي الرصين في كتاب "ماهي
النصرانية" بطالن أسانيدها ،وتناول بالبحث العلمي الدقيق وبالدالئل والشواهد
َ
الديانة النصرانية املعاصرة التي ُت ّ
سمى زورا وبهتانا باملسيحيةّ ،
ثم ذكرفضيلته قائال":
هذه الدالئل والشواهد كافية ملن ينشد الحق والصواب إلبانة أن املسيحية املعاصرة
ّ
ليست من تعاليم سيدنا املسيح األصلية في �شيء ،وأنها من ُ
صنع بوليس كليا ،ولذلك

فالصحيح أن تكون هذه الديانة ديانة بولسية بدل املسيحية".
والنصارى واملعجبون بهم وأساقفهم ورهبانهم وأحبارهم وخبرائهم جميعا ُي َت َح ّدون
واحد ُيثبت أن الديانة النصرانية املعاصرة ليست ديانة محرفة ولم
بأن يأتوا بدليل ٍ
تتالعب بها أهواء البشروالعقولهمّ ،
ْ
وأن األناجيل املوجودة ليست محرفة ،أو ُيثبتوا أن
ُ
النصرانية املعاصرة واألنجيل ّ
مقدار ّذرة من الهدي في املعتقدات والتعاليم
املحرف فيه
ما ليس في القرآن الكريم ّ
يلبي حاجة البشرية.
والحقيقة ّأن النصرانية التي مألت العالم بالتبشيرالذي هو تبشيرسيا�سي محض
أحيانا ،ويستغل التدين النصراني املغشوش الكاذب ألغراض سياسية للقوى
ٌ
االستكبارية ،لعاجزة عن الرد املعقول على هذه الرسالة وغيرها من تصانيف علمائنا،
وما ظهرت من ردود ّ
لحد اآلن لم تقبلها عقو ُل كاتبيها فضالعن غيرهم.
والحقيقة ّأن ضالل النصارى املعاصرين في دين هللا ُ
أظهرمن الشمس ،وهم يحاولون
تغطيته ّ
ّ
بقوتهم املادية والصناعية التي تغلبوا بها على العالم ،وهذه األمة على كل حال
أولى منهم بالسيد املسيح عي�سى عليه الصالة والسالم ،وكتاب هللا القرآن أغناهم في
العقائد والتعاليم عن كل ّ
محرف.
لذلك أكثر ما نشهد من النصارى في هذا العصر هو قيامهم باألعمال التبشيرية في
أوساط املغفلين واملخدوعين تحت هتافات وشعارات السالم والرحمة وغيرها من
الشعاراتاملعسولة!
وعندما ّ
أتدبرفي قضية ترجمة اإلنجيل املحرف (الذي يتناقض ما فيه من العقيدة
مع دين األنبياء جميعا) أرى أنها ليست إال خطوة من خطوات التبشيرالنصراني في
ّ
بلوشستان ،والذي تتولى كبرها إمرأة لها معرفة باللغة البلوشية!
ّ
وإن تقديمهم هذا األنجيل ّ
املحرف إلى البلوشستانيين يشبه تقديم طعام مسموم
لاّ
ممتليء بالفيروسات ال يتناوله أحد إ ألقى بنفسه في التهلكة والخسارة األبدية،
ّ
ويتحتم على العلماء وهم ّ
أطباء الناس في األمراض الروحية أن يبذلوا مساعيهم
ّ
وجهودهم في سبيل الدعوة ونشرالتوحيد وتعاليم القرآن الكريم ،فاهلل متم نوره ولو
كرهالفاسقون،
وهللا ّ
متم نوره ولوكره الكافرون.
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مكتبة اجمللة

التعريف بكتاب «واقعنا املعاصر»

(لألستاذ حممد قطب رمحه اهلل)

السيد مسعود
كتاب«واقعنااملعاصر»منأفضلالكتبفياملحورالذي
تناوله ،ألفه األستاذ املفكرمحمد قطب إبراهيم حسين
شاذلي ،كاتب إسالمي مصري ،وشقيق سيد قطب ،وله
عدةمؤلفاتقيمة.
يعتبراألستاذ محمد قطب عالمة فكرية وحركية بارزة
بالنسبةللحركةاإلسالميةاملعاصرةفهوصاحبمؤلفات
هامة تؤسس للفكراإلسالمي املعاصرمن منطلق معرفي
إسالمي مخالف لنظرية املعرفة الغربية ،وهويربط بين
الفكروالواقع عبرالعديد من مؤلفاته التي حاولت تفسير
ً
الواقعأيضامنمنظورإسالمي.
ولد في مصر 26ابريل  ،1919وتوفي يوم الجمعة  4أبريل
 94( 2014سنة) في مكة.

وعصارة الكتاب :محاولة تشخيص ما أصاب األمة
اإلسالمية منذ عهد ازدهارها فى عصرالرسول
(ص) وأسباب االنحدارالذى حدث بعد ذلك منذ
العصراألموى مع ظهور فتنة الفرق والتفرق وآثار
هذا االنحدارمن تخلف علمى وحضارى واقتصادى
وفكرى وحربى وموجات الغزو التى داهمت أمة
اإلسالم من الصليبيين والتتاروالصحوة اإلسالمية
وما يجب أن تكون عليه ملواجهة األخطاراملحيطة
بأمة اإلسالم.
استعرض األستاذ في كتاب «واقعنا املعاصر « سمات
الجيل اﻷول،الجيل الفريد ،وأنهم كيف سادوا الدنيا
وحكموا العالم ،ثم وضح كيف حدث االنحراف عن
سبيل ذلك الجيل ،تحت عنوان «خط االنحراف» (من
القمة الشامخة إلى الحضيض الذي تعانيه األمة اليوم ..
مسافةهائلةتبعثعلىالذهول)ثمبينآثارهذااالنحراف
على واقع اﻷمة اإلسالمية وخصوصا في مصر ،ثم تحدث
عن الصحوة اإلسالمية التي قامت على يد اإلمام حسن
البنا ،وتعدد الحركات من بعد ذلك ،واختالفها في كثير
من النقاط من أهمها قضية الحكم على الناس ومنهج

الحركة ،وهذا الجزء من أجمل اﻷجزاء وأكثرها إنصافا؛ آخر كلمتين ختم
الكتاب
إذ تعرض ﻷخطاء الصحوة اإلسالمية وبين كيف يكون بهما
التعامل مع الناس حتى يعودوا للدين مرة أخرى  ..وختم هما » ا ملستقبل
الكتاب بفصل « نظرة إلى املستقبل»  ،حتى يعطينا شيئا لإلسالم..تلك داللة
«واآلية
التاريخ»
من اﻷمل في ظل تلك األحداث التي تصيب املرء باليأس!
العظيمة «كتب هللا
هناكأسئلةربماتخطرعلىبالمنيهمهواقعاألمة:
ما سرهذا الجيل الفريد فى عهد الرسول صلي هللا عليه ألغلبن أنا ورسلي إن
هللا قوي عزيز»
وسلموالخلفاءالراشدين؟
كيف حققوا تلك الحضارة والنموذج الفذ في عالم ومما يذكر هو أن
الكتاب يستحق
الواقع؟
العنوان«واقعنااملعاصر«بجدارة،بلهوموسوعةبمعنى
ماالعواملالتيتوفرتفيهمولمتتوفرفيمنبعدهم؟
ثم قراءة سريعة في تاريخ الدولة األموية والعباسية الكلمةبدايةمنالحديثعنالصحابةوالجيلالفريدثم
التعمقفىالحديثمنالحملةالفرنسيةوحتىالثمانينات
والخالفةالعثمانيةفقطمنخالل
عوامل االنحدارفى كل عصروتأثيره فيما بعد ،وضرب هنا وقتكتابةهذاالكتاب.
ً
وفيما أرى ال غنى عنه لكل مسلم معاصريريد أن يعرف
الصوفيةوالفكراإلرجائينموذجا.
وما هي أسباب االنحدار والتخلف؟ ما دور الحملة واجباتهتجاهالواقع،فهوكتابيطرحمنهجاللدعوةقائما
علىقراءةدقيقةألصولهذاالدينوحقيقتهالصافيةإلى
الفرنسيةتحتقيادةنابليونبونابارت؟
وما دور محمد علي؟ ما دور االحتالل البريطاني البطيئ ،جانب الوقوف على مقتضيات واقعنا الحالي وما يفرض
ذلك من تغييرفي إستيراتيجيات الدعوة ،إذ يحلل الكاتب
لكناألكيداملفعول؟
وما آثارهذا التخلف علينا حتى وقتنا الحاضر؟ سواء كان فيه الجذور الحقيقية للواقع الذي نعيش فيه وأسباب
ً
تخلفا في العقيدة أوما تبع ذلك من تخلف فكرى وثقافي ماوصلنا إليه من تخبط وبعد عن حقيقة التوحيد
وشريعةاإلسالم.
وحربي واقتصادي  ...؟
ناويابصدقالجرينحوإعادةبناءمجداألمةاملسلمة.
هذا ما يجيب عنه الكتاب وأكثر..
ما يجعلك تؤمن بما جاء في هذا الكتاب هوأنك تعيش والكتابرغمأنهصدرفىالثمانيناتإالأنهيلمسمانمربه
حاليا بطريقة رائعة وهذا لرؤية الكاتب الجيده باإلضافه
بعضامناآلثارحتىيومناهذا!
وما يميز الكتاب هو أن صاحبه لديه فكر و رؤية يريد أن أسلوب الهجوم على اإلسالم لم يتغيركثيرا فى مجمله
إيصالها إلى القارئ ،و هذه النوعية من الكتاب قليلة ،و إن اختلفت بعض التفاصيل الصغيرة نتيجة تغير
التي لديها دائما رؤية وإشراقة تريد توصيلها عبركلماتها .األحداث.
فالكتاب يعالج حالة األمه منذ العهد النبوى وحتى اآلن و وأخيرا ينصح القراء بمدارسة هذا الكتاب ألنه مهم جدا
توصيف الداء مع التركيزعلى آخرقرنين من الزمان ،فهما ملن أراد أن يفهم األحداث املعاصرة بشكل صحيح بعيدا
محورالحديث،لنعرفتحديداماذاأصاباألمة،وكيفية عنتدليساملدلسين.
العالجوكيفيةمواجهةالغزوالفكرىالذىلمنصللهمن جزىهللاكاتبهكلخيرعناوعناملسلمينجميعا!
قبلفيالتاريخاإلسالمىكله.
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ينابيع املعرفة

أقدم حمام يدخل موسوعة غينيس
أقيم في رام هللا بالضفة الغربية ،احتفال بتسجيل املحامي الفلسطيني
فؤاد شحادة ضمن موسوعة غينيس العاملية لألرقام
القياسية ،بصفته أقدم محام ممارس للمهنة منذ 1949
وحتى اليوم.
وعرض خالل االحتفال الذي حضره املئات من بينهم وزراء
ً
في الحكومة الفلسطينية ومحامون ورجال أعمال ،فيلما
ً
ً
ً
وثائقيا عن مسيرة شحادة ( 91عاما) وصورا باألبيض
واألسود له وهويترافع أمام املحاكم.
وقال ممثل عن موسوعة غينيس في تسجيل مصور أذيع خالل االحتفال:
(فحصنا وتأكدنا أن فؤاد شحادة هوأقدم محام اليزال يمارس املهنة حتى اآلن).
وتلقى شحادة تعليمه في مدرسة سانت جورج بالقدس ليكمل بعد ذلك دراسته
الجامعية في الجامعة األميركية في بيروت .وعاد شحادة إلى القدس لإللتحاق
بمعهد الحقوق وتخرج منه قبيل انتهاء اإلنتداب البريطاني في فلسطين.
وحصل على شهادة ممارسة املحاماة الصادرة عن حكومة فلسطين في الثالث
عشرمن مارس عام .1948
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وقال شحادة ،الذي لم يمنعه فقد بصره في إحدى عينيه عام  1978إثرحادث
سير ،وفقده البصر في العين الثانية بعد سنوات ،من االستمرار في مواصلة
عمله( :كان والدي يرغب في أن أدرس الطب لكني اخترت دراسة الحقوق ،فأنا
تربيت في بيت كان يهتم باألدب والتاريخ).
وأضاف خالل االحتفال( :إلى اليوم أذهب وأجلس خلف
املكتب وأدقق القضايا وأعطي التعليمات (للعاملين في مكتب
املحاماة) بمنتهى الدقة ملتابعة القضايا) .ويحمل شحادة
رخصة ممارسة املحاماة من نقابات املحامين الفلسطينية
واألردنية.
وجاء في الفيلم الوثائقي أن املكتب الذي يديره شحادة اليوم
يمثل عشرات الشركات واملؤسسات املالية واالقتصادية والهيئات املحلية
والجامعات واملؤسسات الدينية واالجتماعية والسفارات والقنصليات
والبعثاتالدبلوماسية.
ّ
ن
ويعمل مع شحادة في مكتبه فريق مكو من أكثر من عشرة من املحامين
املمارسين وعدد مساو من املحامين املتدربين واملساعدين القانونيين ،ومن
ً
ضمنهم الجيل الرابع من العائلة حيث انضم مؤخرا عزيزشحادة الحفيد إلى
املكتب.

كلب ّ
ويف يسبح أميا ًال للعثور على صاحبه
سبح كلب ألكثرمن ستة أميال وقطع عشرة أميال أخرى ليعثرعلى صاحبه بعد
أن سقط في بحيرة ميشيغان خالل رحلة نهاية األسبوع.
وكان ادوارد كاساس يقود قاربه في البحيرة برفقة زوجته وكلب
العائلة رايلي البالغ من العمر عشرة أشهر .وقال كاساس
لشبكة أي بي �سي نيوز ان رايلي سقط من القارب حينما كان
هوفي غرفة املحرك يحاول حل مشكلة ميكانيكية في القارب،
فيما كانت زوجته خلف املقود.

وأضاف كاساس أنه أرسل نداء استغاثة على جهازالالسلكي واتصل بجماعة
تطوعية للبحث عن الكالب املفقودة.
وفي صباح اليوم التالي الحظ أحدهم رايلي في مخيم قريب.
وقال كاساس إنه كان ثمة الكثير من الفرح والعناق عندما
التئمالشمل.

ملاذا يرتدي الطباخ القبعة العالية؟
ً
ً
ليست القبعة العالية التي تغطي رأس الطباخ مكونا عاديا في ّزيه ،فكل
عناصرهذه القبعة ،بما فيها طياتها واإلرتفاع،
لديها قصة خاصة تعود لقرون قد فاتت.
ويرجع تقليد ارتداء الطباخين القبعة إلى
عام  ،1727عندما أثارت شعرة عثر عليها
ملك إنجلترا جورج الثاني في حسائه غضبه،
فعاقب كافة الطهاة بحلق رؤوسهم وعددهم
ً
 50شخصا وفرض عليهم القبعة.
وكانت لدى القبعة ّ
طيات لم يحدد أحد
عددها ،إال أن التقليد الفرن�سي وضع الرقم

ً
عند مئة ّ
طية ،انطالقا من أنه عدد وصفات الطهي بإستخدام البيض،
والتي يجب على الطباخ الجيد أن يعرفها.
وفي بداية القرن الـ ،19قدم ماري-أنتوني كاريم ،الخبير
ُ
الفرن�سي الذي كان يعمل في مطابخ امللوك ول ّقب
ب ّ
ـ(طباخ امللوك وملك الطباخين) ،قدم فكرة اختالف
االرتفاع بين قبعات الطباخين الجدد وآخرين من
أصحاب الخبرة الكبيرة .وبلغ ارتفاع قبعة كاريم 18
بوصة.
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عباقرة أهل السنة

نظرة إىل حياة اإلمام احملدث عمرو بن ِدينار
أبو عبد اهلل البلوشي
َ
اإلمام الكبير ،الحافظ ،الفقيه ،املفتي ،املحدث ،أحد األعالم ،شيخ الحرم
في زمانه.
قال شعبة“ :ما رأيت أثبت في الحديث منه”.
اسمه ونسبه:
ّ
الجمحي بالوالء ،أبومحمد األثرم :فار�سي األصل ،من األبناء.
عمرو بن دينار
مولده:
ِولد :في َ
إمرة معاوية (ر�ضي هللا عنه) ،سنة خمس ،أو ِس ّت وأربعين .بصنعاء،
وكان وفاته رحمه هللا بمكة .كان مفتي أهل مكة ،أفتى بها ثالثين سنة..
أساتذته:
ّ
ّ
وجابربن عبد هللا ،وابن عمر ،وأنس بن مالك ،وعبد
تعلم ِمن :ابن عب َاس،
ِ
ُّ
هللا بن جعفر ،وأبي الطفيل ،وابن ّ
الزبير ،وأبي هريرة  ،والبراء بن عازب،
وزيد بن َأرقم ،وغيرهم من َّ
الصحابة.
ِ
التابعين :من طاووس ،وسعيد بن ُج َبير…
وسمع من
َ
ّ
وتعلم أيضا من أبي جعفرالباقر.
وروايته َعن أبي هريرة جاءت في (سنن ابن ماجة).
تالميذه:
ّ
حدث عنه :ابن أبي ُمليكة – وهو أكبرمنه – وقتادة بن دعامةُّ ،
والزهري،
ِ
َ
َ
ّ
ّ
السختياني ،وعبد هللا بن أبي نجيح ،وجعفر الصادق ،وعبد امللك
وأ ّيوب
ِ
َّ
ُ
بن َم َ
ّ
ومحمد بن ُمسلم
يس َرة ،وابن ُجريج ،وشعبة ،وسفيان الثوري،
َ
ّ
َ َّ
ُ
َ
الر َ
الطا ِئفي ،وداود بن عبد ّ
حمن العطار ،وإبراهيم بن طهمان ،وروح بن
َ َ
َ
عقلبن
القاسم ،وزمعة بن صالح ،وسليمان بن كثير ،وعمرو بن الحارث ،وم ِ
ِ
ُعبيد هللاُ ،
َ
ُ
ُ
َ
الربيع َّ
وهشيم ،وأبوعوانة ،وأبو ّ
الس َّمان ،وسفيان بن عيينة.
املحدث الفذ:
َ
ّ
ّ
َ
َ
َ
َ
ّ
ي
ي
مرو
قال ابن ُع َيينة”:م ِر َض ع بن ِدينار ،فعاده الزهر  ،فلما قام الزهر ،
ً َ
َّ
ُ
ص للحديث ّ
الجي ِد ِم َن هذا الشيخ”.
قال :ما رأيت َّشيخا أن َّ ِ
ِ
ُ
َ
قال َ
ٌ
نبل”:عمرو أثبت ِمن قتادة”.
يحيى القطان ،وأحمد بنح
ُ
قال ُن َعيم بن ّ
سمعت ُسفيان يقول:
حماد:
ُ
ً
حفظت الحديثُ ،
ُ
“قال لي ُ
وكنت صغيرا.
عمرو بن ِدينارِ :مثلك
َ
َّ
ٌ
قال النسا ِئي“ :عمروِ :ثقة ،ثبت”.
من صفاته:
َ
ُُ ً
َ َّ َ َّ
الل َ
يل ثالثة أجزاء :ثلثا َينام،
قال ُسفيان بن عيينة”:كان َعمرو بن ِدينارجزأ
َ ُ ًُ َّ
ُوث ُل ًثا ُي َد ّر ُ
س َحديثه ،وث
ِ
لثا يص ِلي”َ ْ .
َ َّ َ َ
َ ً
َّ
وقال أيضا ”:أدركنا عمرا وقد سقطت أسنانه ما هي ِإال ناب ،فلوال أنا أطلنا
َ
فهم َ
مجالسته ،لم َن َ
كالمه”.
وروى :عبد ّ
الر َّزاق ،عن معمر ،قال:
ُ َ ّْ
َّ
َ
“كان عمرو بن دينارإذا جاءه ٌ
رجل يريد أن يتعلم ِمنه ،لم يح ِدثه ،وإذا جاء
َ َ
ّ
جل َ
َّ
الر ُ
إليه َّ
مازحه وحدثه وألقى ِإليه ال�شيء ،انبسط إليه وحدثه”.
ُ َ َ
َ
َ
ُ
َ
َقال سفيان“ :كان عمرو ال يد َع ِإتيان َاملسجد ،وكان يحمل على ِحمار وما
َ
ُ َ
ُ لاَّ
ّ ُ
ُ
ُ َ
ُ
قويت على
الصغرث َّم
أحمله ِمن ِ
أدركته إ وهومقعد؛ فكنت ال أستطيع أن ِ
َ
منزله بعيدا..
حمله وكان ِ

ُ
َ
َ
َ
قيل ل َعمرو بن دينارّ :إن سفيان ُ
يكت ُب فاضطجع وبكى وقال :أ َح ّ ِر ُج على
ِ
يكتب ّ
َمن ُ
عني.
ِ
ُ
ً َّ َ
ُ
ُ
كنا َنحفظ”.
عنه شيئا
َ
قال سفيان ”:فما كتبت َ
َّ ُ
ُ
ُ
َ
يقول
خبرهم فيكتبونه كأنه ن ِقرفي
عمرو َبن دينار« :يسألوننا عن رأينا ،فن ِ
َّ
َ َ
َ
نرجع عنه غدا».
ح َجرولعلنا أن ِ
ّ
ُ
ْ
سأل ٌ
�شيء فلم يجبه فقال له ّ
الرجل :إن في نف�سي
رجل َعمرو بن دينارعن ٍ
ِ
منها ً
شيئا فأجبني.
َ
َ
لأَ
ُ
إلي من َأن يكونَ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
فقال عمرو ”:وهللا ن يكون في نفسك ِم ُ
ثل أبي قبيس أح ُّب َّ ِ
ُ َّ
مثل الش ْع َرة”.
في نف�سي ِمنها
ُ ي َ ً
ُ ُ
قال عمرو بن دينار ”:قال لي ابن ِهشام :أجر عليك ِرزقا وتجلس ت ِفتي
اس قالُ :
َّ
الن َ
قلت :ال أر ُيده”.
َ
َ
ُ
ّ
َ
ُ
قال سفيان« :كان عمرو يح ِدث باملعاني وكان ف ِق ًيها».
وعنه أيضاَ ”:ك َان ٌ َ
خض ُب”.
عمرو ال ي ِ
ثناء العلماء عليه:
َ
وع ِية ال ِعلم ،وأ ِئ ّمة االجتهاد”.
أ
ن
م
”:كان
قال اإلمام الذهبي
ِ
ِ
ٌ َ
“عمرو
قة ِثقة”.
ِثقة ِث
وقال ابن ُع َيينة:
َ
َ
ّ
ذكره :الحاكم في كتاب ُ(م َزكي األ ْخ َبار)  ،فقال ”:هومن كبار َّ
الت ِابعين… و ِمن
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الح َّفاظ املُ َق َّ
ُ
ين”.
م
د
ِ
ِ
َْ
قال شعبة ”:ما ُ
أيت في الحديث أثبت َ ِمن عمرو َبن دينار”.
ر َ
ً َ ُّ
َ
َ
ُ
و
عمر بن دينار،
وقال عبد هللا بن أبي ن ِجيح ”:ما ر
أيت أحدا ُقط َأفقه ِم َن َ ِ
َ ُ ً
ً
َ ً
عمرو بن
ن
م
م
عل
أ
نا
رض
بأ
ن
يك
لم
….
وسا
مجاه َدا  ،وال طاو
ِ
ِ
ال عطاءا  ،وال ِ
ِ
جم ِيع األرض”.
دينار ،وال في ِ
كان أبوجعفر ّ
محمد بن علي البا ِقريقول:
َ
َ
َ ّ َ ًَ َ
َّ َ ُ
مرو ِبن ِدينار ،ف ِإ َّن ُه َ ُي ِح ُّب َنا َو ُي ِف ْي ُد َنا”.
غبة ِلق ُاء َ َع
ِ“إنه ل َي ِزيدني في الح ِج ر
ِ
َ
وليس معي أ ٌ
عمرو بن دينار ”:ج ْئ ُت إلى أبي جعفر َ
قال ُ
حد ،فقال ألخ َو ِيه َز ٍيد
َ ِ َِ
ُ
وأخ له :قوما ِإلى ع ِّمكما ،فأ ِنزاله.
ٍ َ ََ َ
فقاما إل ّي ،فن َّزال َني”.
لمْ
ْ
قال ابن ُعيينة رأيت ُّ
ولحن ِعند عمرو بن
الزهري في ا سجد الحرام قعد
َ
دينار ،فقيل :هذا عمرو بن دينارقاعد ،فقام ُّ
الزهر ّي إليه فأتاه فسلم عليه
َّ ِ
ِ
َ
عمرو
قد سمع ِمنه
فاعتذرإليه وقال :لوال أني مقعد لقمت إليك أنا ،وكان
الحديث وحفظه.
وفاته:
مات عمرو بن دينار( رحمه هللا) سنة س ّ
وعشرين ومائة .وكان ُي ِفتي بالبلد
ت
ِ
َ ِ
َ
َ
فل ّما مات كان ُي ِفتي ِمن بعده ابن أبي ن ِجيح.
الكاتب :الشيخ أبومحمد البلو�شي
املراجع:
الطبقات الكبرى  /ابن سعد
أخباراملكيين /ابوبكرأحمد بن أبي خيثمة
سيرأعالم النبالء  /االمام الذهبي
األعالم  /للزركلي
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أين الصديق...؟

ياسر سابكزيي
الطالب في الصف الرابع بالجامعة

أحمد جمال

(إن الحياة متحركة و متطورة ،دائمة النمو  ،و مستمرة الشباب
تنتقل من لون إلى لون ،و تتطور من مرحلة إلى مرحلة .اليسايرها في
هذه الرحلة الطويلة إال دين حافل بالنشاط و الحيوية ،الدين الذي
ال يتخلف عن ركب الحياة و اليعجزعن مسايرتها  ،الدين الذي صالح
للقيادة في كل زمان و في كل بيئة) .و صالح لإلرشاد في كل أوان و لكل
بيئة .إنه الدين املقبول عندهللا يقول عزوجل (:إن الدين عند هللا
اإلسالم) فمن أراد رضا هللا فليتمسك بما يريده اﻹسالم  .من تمسك
بالعروة الوثقى فقد وصل إلى سعادة ال إنتهاء لها وابتعد عن شقاوة
ال آخرلها .إن اﻹسالم ليس من الفقاقيع و النفخات والزبد التي تعلوا
سطح املاء ثم تغيب ،إن له مستقبال زاهرا اﻹسالم هوالدين األخير قد
إختاره هللا تعالى لألمة اﻷخيرة لتبليغ الرسالة السماوية إلى أهل اﻷرض
 .مع أنه الدين اﻷخيركما قال عليه الصالة والسالم (:إنه ال نبي بعدي
و ال أمة بعدكم ) كان من الطبيعي أن يمر بمراحل صعبة و عنيفة في
مجال العلم و الحضارة ،التشريع ،و الفكرو ...كما نشاهد في التاريخ
هجوم ذلك الجراد املنتشرالتتار ،و ظهور الباطنية مع فروعها  ،الترف
 ،اإللحاد ،والزندقة .لكن مع كل هذا لم يستكن اﻹسالم أمام أعدائه
و لم يخضع  .بل قام في كل عصر من العصور رجال رفعوا اللثام عن
وجه اإلسالم و نفضوا عنه غبار الجهل و الضاللة ،ونفخوا في اﻷمة
ً
روحا جديدا و ثقة جديدة ،و دافعوا عن السنة دفاعا قويا ... .أما
يا إخواني اليوم في زماننا ايضا قد هجم الغرب إلى اﻹسالم من كل
ناحية من الشمال و الجنوب  ،من تحت و فوق و من يمين و يسار!!
فهل من رجال؟ ؟ من الرجل الرشيد الذي يقوم أمام املهاجمين؟؟؟؟
مع اﻷسف اليوم قل الرجال واملدافعين عن اﻹسالم كل يوم نرى
شماتة اﻷعداء و تزلزل ضعاف اﻹيمان في الشعب ،نسمع كل يوم
يفخفخ العدو فخفخة ال يليق به ،نشاهد العدو كثير الضراوة
بدماء املظلومين ،و شديد الولوع بالحرب مع اﻷطفال  ،و في مقابل
تطلع شعب اﻹسالم الى خرافاته و قنواته املستهجنة تطلعا شديدأ يا
أيها املسلمون حتي متى تستكينوا و تخضعوا أمام العدو؟!! أين حمية
أبي بكر و عمر و ...؟؟ كيف تكتحل عيونكم بالنوم و مازال تتدفق
مادة الفساد في أعماق قلوبنا ؟؟؟ حتى متى تتيحوا الفرصة للعدو
كى يتغلغل في أحشاء العالم اإلسالمي؟ ؟؟ يا أيها املسلمون قوموا و
انهضوا و قولوا للغرب إن ما تريده من شعب املسلمين ليس إال أبعد
املنال و أغرب الخيال! نادوا الهوادة اليوم مع الظلم انهضوا اليه
و ادحروا جيوشها من بالد املسلمين و اطفؤوا ارجاف املنافقين  ،كي
يشعرالعدو بأنكم مع إيمانكم القوي شامة بين الناس وإننا لنتطلع
برجاء الى ذلك اليوم .

ً
وقفت هنا مشرفا على هذا املرتفع  ،أخاطب الكون الذي يحتويني،
أخاطب الشمس التي تجمع شتاتها لتودع هذا العالم ،أخاطب أشعتها
املتبعثرة في هذا الكون لحظة إختفاءها  ،وقفت وقلبي يهجس بالحب
وأشواقي تقتلني ،..أبحرت واألمواج تخنقني وأنفا�سي تضايقني  ،ناديت
ً
حزينا ،جسدي مرهق وروحي متعبة وفؤادي مغرم بالحب ... ..شوق
ولوعة بمزيج من األلم ..ألم الفراق وقسوة الوحدة اململة،
قلبي أضناه الوجع وصدمه الغياب،
نعم هذا قلبي يحن لذالك الغريب وكلي يسافربي إليه ،
فهل يسمع صداه ،نعم هذا أنا مهيم في هواه وملتاع للقاه  ،فهل
يشعر أم إن مشاعره قد تبلدت ،و البعد قد سلبه حوس اللقاء و
أمل الوصل ..
أجل...هو متهم بالزهايمر والنسيان لقد سلمني في يد النسيان،
قتلتني األماني وأخفقتني اآلمال..ال�شئ ينفع ّ
على أن أسافر بعيدا عن
هذه املدينة فال أرى فيها إال أشباه مخيفة ّ ،
على االنسحاب من هذه
الشوارع فال أجد فيها غير كوابيس مرعبة  ،هذه القرية فيها أرواح
تسمى «ذكريات» تتهرب حتى تستقر في مخيلتي وتسكن في أنفا�سي
وتشغل بالي وأنا أتهرب من نف�سي ونف�سي تتهرب من روحي ،وكلي يتهرب
مني ..
لحظة !....أحس بالعودة إلى نف�سي قليال ًوخزة في داخلي أهدتني القليل
من الوعي واإلدراك  ،كشربة ماء لظمآن محتضر بدأت أصحوا ..أملح
نورا من تلك اآلفاق البعيدة ...أجد الطريق مفتوحا..بدأت أهرب
الى النور ،صوت من خلفي ..يبدوا هناك من يناديني ..خففت وطأة
أقدامي وكدت أتوقف  ،هذا صوت صديقي ،يأتيني من خلفي هممت
بالعودة  ،تخيلت الظالم الذي خلفه ،تخليت املا�ضي األليم ،اإلختيار
صعب ،والحرب شديدة بين عقلي وقلبي ،آخرقراري الرحيل ،الوقت
متأخر جدا يا صديقي..قلبي سجينك وعقلي قد عبر محطة الرحيل
ويرفض العودة ،على أن أقدم اإلعتذار ،قلبي إستسلم لعقلي وكالهما
ُ
جمعت شتاتي ولففت بعثرتي وأجزائي عادت إلى،
عادا إلي ،قد
كل �شئ عاد لطبيعتها أنا ..عقلي ..قلبي وروحي وكلي  ...مررت بتجربة
مرة  ،لكني مازلت مذهوال عن كمية تلك املشاعر
التي كنت أحملها تجاه كل �شئ ،كيف ضاعت ،تلك األحاسيس
ً
املتدفقة كيف تبلدت تلك الهواجس كيف إنتهت وكأن شيئا لم
يحدث،
وما زلت أنادي ..أين الصديق ،الذي يستحق ان أعطيه نفس املشاعر
فال أجد جوابا ويبقى الصمت هو ملجئي الوحيد في هذا الكون.
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الرأي

أيد حرارتها لي معهودة
ليس الذي أمامكم مقالة علمية تحقيقية ،إنما هو رسالة شكر أرسلها إلى
األصحاب واألحباب واإلخوان ،وهلل در من قال  :رب أخ لك لم تلده أمك
فما أجدر املقولة بهذا املقام ،فقمت بهذا األمر مستمدا بالكلمات والتعابير
على رغم أنها وكل ما وراءها قاصرة وعاجزة عن حق األداء مهما دعمتها
فصاحة وبالغة وزينتها استعارة مصرحة ومكنية ووشحتها بدائع وصنائع،
فإن من األعمال ما ال يقدرعلى مكافأته وشكره إال هللا بما عنده مما لم تره
عين ولم يخطر ببال ،وإليك قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َ :
((م ْن
َّ
َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ
ُ َ َْ َ ُْ ٌ ََ َ َ
اك الل ُه خ ْي ًرا فق ْد أ ْبلغ ِفي الث َن ِاء))
اع ِل ِه جز
ص ِنع ِإلي ِه معروف فق
ال ِلف ِ
فلم يبق أمامي إلى أن أقول لهؤالء األصحاب واألحباب واإلخوان جزاكم
هللا خيرا ،الذين عمر هللا قلوبهم بالحب والنصح ونورها باإليمان والتقوى
وزين سيماهم بجمال السنة وحياتهم بالطاعة واإلخالص والدين ،الذين
اتخذوا بما ملكت أيديهم طريقا معبدة موصلة إلى رضوان هللا تعالى،
فكانت أموالهم للضعفاء حياة ولليائسين نجاة ومازالت وال تزال أيديهم
هي املعطية وهي العليا وال عهد للزمان على كر الساعات ومر األيام بأن
يراها سفلى إال أمام يد هللا ،وأعناقهم لم تخضع إال أمام هللا وجوانبهم
لم تلن إال ألمره ومنعه وظهورهم لم تنحن لسواه ،إنهم يعيشون لتجد
اإلنسانية الغريبة الوحيدة الطريدة التي ما زالت وال تزال على شفا املوت
ووشك السقوط مونسا وأنيسا وأليفا وحليفا ،يعيشون ليبقوا للتعاون
على البر والتقوى الذي يكاد أن ين�سى معناه عن قريب معنا ومصداقا،
يحيون ليقيموا قيم اإلنسانية بعد ما خرت بوجهها على األرض ويأخذوا
بأيديها ويخرجوها عن بالوعة النسيان ومستنقع الهالك ،عاشوا ليثبتوا
لإلنسانية التي نسيت اإلنسانية أن األنسانية لم تصبح أسطورة وهي ما
انفكت ومابرحت حقيقة حية تحيى حياتها وتعيش عيشها في بعض البالد
وبعض البقاع التي تمتعت بنعمة اإلسالم ،كل واحد منهم يحيى ليحيى

إنسانا بمعنا الكلمة ويحيي معنى اإلنسانية ويعطي للنصح والحب هلل
وفي هللا معناهما وحقهما الجدير بهما ،قد طال الكالم عن هؤالء األبطال
وعباقرة الزمان مع أنه في نفس الوقت قصير وقاصر ،فلم يبق لي إال أن
أعود إلى قولي السابق جزاهم هللا خيرا
وهنا رسالة أخرى أرسلها إلى خيرآباد ،اسمها اسم رائع صادق دال على ما
في هذه القرية من خير لكنه عاجز عن حق األداء ،فهي قرية أسست على
الخيروعمرت بالخيروملئت من الخيرونبعت ودفقت بالخير ،اجتمعت فيها
الهجرة والنصرة ،قرية تري للقادمين يوما والطارقين ليال بمنارات مسجدها
وجدران مدرستها وتفهمم من بعيد قبل أن ينزلوا بها أنها مهد الدين ،ماءها
يختلط بدمك وعظمك ولحمك ،تجد فيها من الطعام ما ينمي عظمك وما
يعظم فكرك ويعلي روحك ويجعلك ترتبط بها وبأهلها وتعشقها وتعشق
أهلها ارتباطا وعشقا اكثروأعمق وأشد من الصلة بالدم واملولد ،فما أسحر
ماءها وأغر هواءها ،فكيف أقول بأن خيرآباد تؤدي كل هذه املعاني ،وال
يفهم ذلك إال من عاشها واعتادها
ولعل هناك من يبهتني بالتملق وال يأتي ذلك إال من جهل الحب وطرق
الشكر ولم يفهم أن من لم يشكر املخلوق لم يشكر الخالق وجهل بجنب
ذلك أن مدحي وثنائي على خيرآباد وأهلها مدح وثناء لإلسالم وأهله ،فإن
اإلسالم هوالدين الوحيد الذي يوجد تلك الصلة الوثيقة العميقة بين أبناء
جلود متفاوتة وألوان متباينة ،ويجمعهم على مائدة واحدة ،مائدة الحب
والنصح واإلكرام والتفاني ،ال فضل ألحد على أخيه إال بالتقوى ومكارم
األخالق ،ويربطهم بالعروة الوثقى التي لن تعتريها الوهن والوهي واالنقطاع،
فالفضل والشكروالثناء بأجمعها راجعة إلى هللا وإلى دينه اإلسالم
وسبحان هللا وجل وعال وتنزه عن الخطأ ،وما أبرئ نف�سي إن النفس ألمارة
بالسوء إال ما رحم ربي  .ومن هللا التوفيق

املسلسالت الرتكية تغزو العامل اإلسالمي !!
لعله ليس فينا من لم يسمع الضجة الصارخة التي أحدثتها املسلسالت التركية
اإلباحية في التلفازالعالمي في اآلونة األخيرة.
فإن هذه املسلسالت غزت البالد وغزت البيوت ،وأصبح الناس يتكلمون عنها ال شبابا
وفتيات فحسب بل رجاالونساء ،بل عجائزوشيوخا أيضا.
وتركت في املجتمعات بما فيها اإلسالمية والعربية والعاملية أثرا بالغا جدا!
فكم من نساء طلقت نتيجة مشاهدة هذه املسلسالت ،بحجة أنهن لسن ك "فاطمة"
بطلةاملسلسلالتركي!
وكم من فتيات رفضن الزواج من أزواجهن بعد ما أبرم األمر ،ألنهم ما كانوا ك"مهند"
البطل في الفلم التركي!!
االبن تطالب األم بتحضيرالطعام ،وهي تشاهد حلقة من هذا املسلسل ،فال تحضر
الطعام قبل االنتهاء منها.
ویأتی الشباب والشابات یحاکون ما یرونهم فی هذه األفالم واملسلسالت ،لیخطوا نحو
ترویج الخالعة واملجون.
والعجيب أن هذه املسلسالت قد تم بث حلقات عديدة منها في مختلف البالد ،ولكن
ملا تتحرك األقالم واملنابرضدها ،وقد شغلت القضايا السياسية األقالم عن التعرض
لهذا امللف ،وأما املنابرفهي قد خصصت بالكالم عن الصلوة والقيامة ،واملوت!
هناك كثيرمن املسلسالت التركية املدبلجة إلى الفارسية والعربية واللغات األخرى،
قد حصدت ماليين من املشاهدين في مختلف أنحاء العالم ك "نور ومهند" و"العشق
املمنوع" و"ميرنا وخليل" و"ندى العمر" و"بائعة الورد" و"األوراق املتساقطة" و"حريم
السلطان" و"نساء حائرات" و"فاطمة".
فهذه مسلسالت إباحية ،تدعوإلى الدعارة والخالعة جهارا ونهارا ،يتصل الشاب باملرأة
بشكل غيرشرعي ،وتتصل الفتاة بالشاب بشكل غيرشرعي! ويشاهد هذه العالقات

عبد المجيد خداداديان

السجستاني

الودية غيرالشرعية أفراد األسرة بأجمعها!
وهي تبدأ بعد منتصف الليل إلى وقت صالة الفجر!
والحكم الكلي في األفالم ،عند العلماء أنها غيرجائزة ،ملا فيها إضاعة للوقت ،فإذا كان
فيها املجون واإلباحية فهي محرمة بالشك.
إن هذه املسلسالت بال شك استهدفت الذرة املتبقية من األخالق والقيم اإلسالمية،
وتريد القضاء عليها ً
تماما.
إنها وبال شك حرب على الحياء والغيرة ،ولو تابعت املسلسالت بهذا الشكل السخي،
فعلينا أن نخاف األخت من غارة أخيها ونعوذ باهلل.
ثم من املؤسف جدا أن هؤالء البطالت العاريات املتبرجات ،مسميات بأسماء نبيلة ال
تستحقها ك ـ "عائشة" و"حفصة" و"فاطمة" وغيرها!!!
واملشاهدون أيضا يعرفونهن بهذه األسماء!!
ف فاطمة عاهرة خليعة ،ترتبط مع فتى ،وكذلك عائشة!! وربما هي حامل من سفاح،
وتنجب أيضا نتيجة الزنى!
لبطلة املسلسل خطيب ،أو زوج ،وهي في الوقت نفسه بصلة مع رجل آخرمن وراء
الستار! في غفلة من الخطيب والزوج.
يشاهد هذه املسلسالت املاجنة الشباب والشابات ،والزوج والزوجة ،واألخ واألخت،
بما تنذربخطرعظيم.
البد من القيام الجاد ضد هذه املنظومة الخليعة ،عبر األقالم واملنابر ،شريطة أن
يتكاتف أهل القلم ،ويفكراملسيطرون على املنابر ،ويبدلوا البحث الرتيب الدائم عن
الصلوة واملوت والقيامة ،إلى هذا امللف.
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العداء للمسلمني يف صعود ترامب وهبوطه
عبدالوهاب بدرخان
ال بد أن املرشح الجمهوري للرئاسة األميركية ومخططي حملته تعلموا الكثير
من الخطأ الذي ارتكبه دونالد ترامب حين تهكم على عائلة الجندي األميركي من
أصل باكستاني هومايون خان .فالكلمة التي ألقاها خضر خان ،والد الجندي،
ً
أطلقت ظاهرة مفاجئة انعكست في استطالعات الرأي انقالبا في «املزاج»
األميركي .ذاك أن نسبة زيادة التأييد لترامب بعد تصريحات دعا فيها إلى منع
ً
دخول املسلمين إلى الواليات املتحدة ،هي تقريبا نفسها نسبة انخفاض التأييد
له بعد مداخلة خان في مؤتمرالحزب الديمقراطي لتبني ترشيح منافسته هيالري
كلينتون .ويعني ذلك أن ما كسبه في شريحة يمين الوسط ورجح حظوظه عاد
فخسره ،ليس فقط ألنه بالغ في اعتبار هذا الكسب نهائيا ومضمونا ،بل ألنه
أعتقد أن جميع مؤيديه يجارونه في التطرف والتعصب بال أي وازع أخالقي.
رغم أن الناخبين البيض وجدوا في ترامب النقيض الكامل لطي صفحة باراك
أوباما ،وبالتالي الشخص املنشود للتشدد في مسائل األمن بسبب استشراء ما
ً
ً
يعتبرونه «إرهابا إسالميا» ،كذلك في ملف الهجرة غير الشرعية ،فإنهم أقبلوا
ً
عليه أيضا باعتباره رجل أعمال ويمكن أن يكون العنوان املطلوب إلنعاش
االقتصاد .غير أن الدخول في متاهات «صراع الحضارات» ومحاربة أبناء ديانة
ً
ً
ً
معينة ،ألنهم مسلمون فحسب ،قد يكون شعارا شعبويا مفهوما في بداية
الحملة االنتخابية ،سواء للدفاع عن القيم املسيحية الغربية أو الستقطاب
ً
ً
األصوات ،إال أنه ال يمثل خيارا مقبوال في املرحلة التالية عندما يصبح املرشح
ً
مطالبا بأن يقدم رؤية مدروسة ومشروعا للحكم.
هدم ترامب بكلمة كل ما بناه على مدى شهور ،لذلك أصيب مديرو حملته
ً
بإحباط كبير من نتائج االستطالعات ،بل شعروا بأن تهور رجلهم بلغ حدا
ً
عصيا على املعالجة .وبعدما هدد العديد منهم باالستقالة واالنسحاب اضطر
ً
ً
ألن يعدهم بالعمل وفقا لتوصياتهم ،وألن يبدل بعضا منهم .لكن كان عليهم
ً
ً
أن يبذلوا جهدا إضافيا ليكتشفوا أن العطب الذي أصيبت به صورة ترامب
هو أعمق مما يتصورون ،وها هو خطابه األول الذي أعد بعنايتهم ،وقد قرأه
من النص املكتوب ،يفيض بأفكار مستهجنة هي بالضرورة أفكاره لعل أهونها
أنه يتعهد بالعمل مع حلف األطل�سي وحلفاء أميركا في الشرق األوسط ملكافحة
«اإلرهاب اإلسالمي» .وإذ تبدو الفكرة عادية إال أنها تتنا�سى أنه سبق لترامب أن
هاجم «الحلفاء» الذين يريد العمل معهم ،كما انتقد «األطل�سي» واعتبرأن على
ً
أميركا إعادة النظر في عضويتها فيه .أي أنه تراجع متوقعا أن يكون من سمعوه
ً
سابقا قد نسوا.
أما األكثر غرابة فهو تخصيص جانب كبير في برنامجه للحديث عن وجوب
إجراء «اختبار إيديولوجي» ألي مسلم يطلب دخول الواليات املتحدة .فالرجل
يريد أن يسبر أغوار الجينات وأن يشرح العقول ليتأكد من أن جميع الداخلين
«يشاطروننا قيمنا» ،وهذا يؤسس لحال فاشية تتجاوز أي دستور أو قانون.
كثيرون يعتبرون اليوم أن من حسن الطالع أن يثرثر ترامب ويخطئ ،فقبل
أسابيع قليلة آثار املخاوف من أن تكون شعبويته معبرة عن «مزاج» عام في
الغرب ،بسبب التشابه بين خطاب اليمين املتطرف األوروبي وخطابه ،ورغم
ً
أنه ال يزال مقلقا إال أن حجم الشذوذات في ظاهرته طرح تساؤالت جذرية عن
مدى أهليته للمنصب .لم يعد أمامه سوى الرهان على هفوة كبرى ترتكبها
منافسته.
املصدر :العرب القطرية
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من أنباء اجلامعة

تقرير عن جلسة ملتقى األدب العربي والفكر اإلسالمي
قامت إدارة «ملتقى األدب العربي والفكراإلسالمي» التابعة لجامعة دارالعلوم
زاهدان ،بعقد أولى حلقاتها منذ انطالق العام الدرا�سي الحالي ،اليوم األربعاء
بعد صالة العصر ،في مكتبة الجامعة العامة ،في ملف «مهارات األستاذ في
تنمية مواهب الطالب ،علميا وتربويا» مع األستاذ املحاضر سماحة الشيخ
عبد الحكيم العثماني حفظه هللا.
وقد تناول األستاذ املحاضر املوضوع بشكل حرفي ،وعالجه من مختلف
الجوانب والزوايا ،موجها األستاذ لكيفية تنشئة الطالب علميا ،تربويا،
دعويا وإصالحيا.
أشاراألستاذ كمدخل للملف ،إلى الكتب املوجودة في املنهج الدرا�سي ،حيث
يقرأه الطالب ويقوم بحله و فحصه ،وربما بحفظه ،إال أنه ليس بإمكانه
تطبيق ما يقرأه في الكتاب على ما يشاهده في املجتمع على أرض الواقع!
ثم تعرض سماحة األستاذ املحاضر إلى دور الجواالت والهواتف الذكية
املتواجدة لدى الطالب ،في إحباطهم وفشلهم ،ملا تمكنه من رصد املواقع
املتعددة اإليجابية والسلبية.
وكذلك الشكوك والشبهات التي يثيرها بعض الجهات ذات األهداف الخاصة
املشبوهة عبر مواقع التواصل االجتماعي وفي عالم النت ،حول اإلسالم،
والعقيدة ،والسنة ،والقرآن ،وما إلى ذلك من حواضن التشكيكات وما
أكثرها ،وهي في الحقيقة من سلسلة خطط الغزو الفكري والثقافي ،أو يوجه
إلى الطالب هذا السؤال من قبل شخص نزيه يسأل عنه بهدف املعرفة من
غيرأن تكون ورائه نية غيرصالحة! ولكن بما أن الطالب ال يتمكن من الرد على
هذه األسئلة أوالتساؤالت فينزعج ويضطرب ،وإن هذه الشبهات كلها تحدث

صراعا فكريا للطالب قد يجعله يظن أنه لم يعد يلبي متطلبات العصر ،رغم
الجهاد والكفاح الذي يبذله في مدارسة املواد الدراسية.
ثم ساق األستاذ املحاضر الكالم إلى تقديم حلول ناجعة في هذا املجال
متسائال ما هي الحلول التي تلقى إلى األساتذة ليعاملوا في ضوئها الطالب؟!
بغية إخراجه من الدوامة التي يرتكس فيها ،وقد أنهكت قواه ووترت أعصابه!
منها :وجود األساتذة في الساحة ،الدائم ،مما له أثركبيرفي إنارة درب الطالب
وتأميله ،ومن الضروري أن يكون األستاذ بحيث يستطيع الطالب من توطيد
الصلة به ،واسترشاده فيما يعاني منه.
ومنها :تنظيم محاضرات لألساتذة الكبار ذوي القلوب النيرة والصدور
الرحبة واالتجاهات اإليجابية من أصحاب الفكرة والدعوة املوجودين على
مستوى العالم ،فإن توجيه الدعوة إليهم ثم حضورهم في املدارس ،وإلقاؤهم
محاضرات للطالب مما يمأله نشاطا ويأمله بشأن املستقبل ،حيث يرى من في
زيه وهيئته قد احتل مكانة مرموقة على صعيد العالم!
وفي األخير علق سماحة األستاذ القاسمي -حفظه هللا -املشرف العام على
نشاطات امللتقى ،خلف الطاولة معلقا على املوضوع ،كما أبدى أسمى مراتب
الشكروالتقديربحق القائمين على نشاطات امللتقى ،وفي الوقت نفسه أعرب
عن فرحه البالغ بشأن املوضوع املختارللمحاضرة حيث كان مستجيبا لنبض
الزمان املوافق لبداية العام الدرا�سي.
ومما يذكر هو أن «ملتقى األدب العربي والفكر اإلسالمي» تأسس قبل عشر
سنوات تقريبا ،في جامعة دارالعلوم زاهدان.

جلسة رابطة النوادي العربية التقريرية
االستشارية التوجيهة!!
عقدت األمانة العامة ل "رابطة النوادي العربية بين املدارس الدينية" مساء يوم املستطاع.
اإلثنين املوافق ل 19ذي القعدة ،جلسة تقريرية ،استشارية ،توجيهية مع األستاذة وأخذ في الكالم وفي بداية املطاف قدرهذه الخطوة وبارك فيها ،ووصفها باملباركة
املسؤولين عن النوادي العربية في املدارس الدينية على صعيد مدينة زاهدان ،في قائال" :أنتم تستحقون كل إشادة وتنويه ،التخاذ هذه الخطوة املباركة ،واالجتماع
في هذا املكان ألجل هذه الفكرة الطيبة".
جامعةدارالعلومباملدينة.
بدأت الجلسة إثرصالة املغرب مباشرة في إحدى الصفوف مع نفرال بأس به من وفي سياق متصل أشارإلى أهمية األمروجلله ،والسعي لسوق األساتذة خاصة
الشباب إلى هذا امليدان مؤكدا :إن الخطوة األولى التي يتحتم علينا اتخاذها هي
مسؤوليالنواديالعربيةفياملدارسالدينية.
وكانت الجلسة حصتين ،الحصة األولى بعد صالة املغرب مباشرة ،قدم أحد إقحام األساتذة في ميدان العربية ،فإن هذه الخطوة سوف تنتهي إلى الخطوة
أعضاء الرابطة آراء واقتراحات مفيدة حول تنشيط النوادي وكيفية العمل فيها ،الالحقة وهي اهتمام الطلبة بأمراللغة العربية تلقائيا ،عند مشاهدة األساتذة
املهتمين.
في ضوء تجاربه في هذا امليدان.
ثم طولب املسؤولون بالتقريرعن نشاطاتهم في النادي ،وكان الوقت قبيل الصالة ،وتابع سماحته الحديث مصرحا" :إن األساتذة مهما بلغوا من درجة في العلم
وكانت التقارير تدل على أن النوادي العربية انطلقت في أكثر املدارس واملعاهد والنضج والدراية ،فهم مازالوا بحاجة إلى مثل هذه النشاطات ،ملا هي تفيدهم
وتسببتنميةمواهبهم،واحترافهمفيالفنأكثرفأكثر".
الدينيةباملدينة.
والحصة األخيرة بدأت بعد صالة العشاء مباشرة في املكان نفسه ،بداية أفاد وقال في هذا املعنى :أنا شخصيا أستفيد من هذه الحفالت ،وحدث غيرمرة أني
الحضور سماحة األستاذ املفتي عبد القادرالعارفي -حفظه هللا -بكلمات رزينة دخلت حفال طالبيا واستفدت من كلماتهم بما فيها املقتطفات األدبية الرائعة،
رائعة.
واألمثال واألشعاروما إلى ذلك.
ثم حضرها سماحة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي -حفظه هللا -أستاذ ثم واصل الكالم إلى أن ختمه مركزا على مصيرية حضور األساتذة في هذا امليدان،
األدب العربي بجامعة دارالعلوم زاهدان ،ومؤسس هذه الرابطة ،وواضع لبنتها واضطالعهم باملسؤولية ،والعمل الجماعي على تكوين بيئة عربية مالئمة ،خاصة
األساتذة الذين يدرسون املواد األدبية ،أولهم صلة باللغة العربية أوهواية بها ،وعبر
األولى.
في البداية طالب سماحة األستاذ الحضور بتقديم موجزالتقاريرعن النوادي عن هذا امليدان بأحسن فرصة لتنمية مواهبهم ،واستكشاف مؤهالت الطلبة
وكذلك موجزاالقتراحات والقرارات التي توصلت إليها الرابطة خالل هذه الجلسة وإنعاش قرائحهم على حد سواء.
العامة االستشارية التوجيهية ،وفي سبيل االمتثال بأمره قدمت فذلكة ما م�ضى في وجديربالذكرأن هذه الرابطة أسست في عام  1435ه.ق .تحت إشراف سماحة
األستاذ القاسمي -حفظه هللا -في جامعة دارالعلوم زاهدان ،وبدأت نشاطاته في
الجلسةبيناملسؤولين،وأهماآلراءواالنطباعات.
أبدى سماحة األستاذ الفرح عن األفكار واآلراء املقدمة ،واعتبرها أصيلة ذات ذلك الحين ،ويتصلب عودها شيئا فشيئا ،وستبسط أبعاد نشاطاتها بالتدريج،
مصداقية وموضوعية ،وأوجب التفكير املزيد فيها ،والنشاط في ضوءها بقدر متطلعةعلىتغطيةاملحافظةوالبلد.
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الديموقراطية
قال الغالة عن الديموقراطية إنها كفر ،ومن ر�ضي بها فهو مرتد
أسوء من الكفارُ ،وي ّ
قدمون قتاله على قتال الكفاراألصليين حسب
وجهة نظرهم ،وهم مشغولون بهذا ،وفرحون بما يفعلون من قتل
املرتدين ،ويحسبون أنفسهم مصداق القوم ّ
املحبب الذي قال هللا
تعالى عنهم "فسوف يأتي هللا بقوم يحبهم ويحبونهم"!!!
ّأما العقالء فاعتبروها وسيلة من الوسائل وآلية من آليات الحكم،
ُ
ُ
والوسائل ال تحكم عليها بالكفروال بالفسق ،والوسائل ال تقدس ،بل
تنظرفي نتائجها وثمراتها ،فإذا كانت لها منافع وثمرات دنيوية أودينية
ُ
ْ
ونعمت ،وإال فتستبدل بغيرها.
فبها
ُ
في عصرنا تهيمن الواليات املتحدة اإلمريكية على البالد اإلسالمية.
هذا العفريت العمالق له قواعد عسكرية في الخليج وقواعد في
تركيا وفي أفغانستان وفي غيرها من البالد ،وهذا العفريت إذا ر�ضي
عن الديموقراطية في بلد فهي باقية ،وإذا لم يرضها سرعان ما
يتحرك إلثارة انقالب عسكري ضدها ،ونموذج مصر وتركيا أمامنا.
وامللوكية باقية مادام اإلمريكان راضون بها ،وإن لم تنفعهم ضربوها
بالديموقراطية وبنعرات الحرية وهتافات حقوق اإلنسان وإثارة
ّ
الرأي العام ،وإثارة ملف األقليات.
واإلمارات القبلية والعائلية كالتي توجد في جزائرالخليج تدوم إذا كان
اإلمريكان راضيا عنها ،لكن اإلمارة التي ال تعجب اإلمريكان يحشدون
العالم ضدها ليطووها عن صفحة الحياة كاإلمارة اإلسالمية في
ّ
ويستمر في ذبح
أفغانستان ،والطاغية الذي يرضاه اإلمريكان يبقى
األطفال وقصف املنازل وتدمير بلد بكاملهّ ،أما الذي ال يعجبهم أو
ُيهدد أمن الكيان الصهيوني يحشدون العالم ّ
ضده ،وإن كان ثمن
إسقاطه يساوي تدميربلد وتقسيمه.
ّ
إنه واقع مؤسف للبالد اإلسالمية في ظل هيمنة العفريت اإلمريكي!
على القادة في العالم اإلسالمي أن يفكروا للتخلص من هذا العفريت
الذي ينشر هووقبيلته الفتنة واألزمة في بالدنا؛ فالبالد املستهدفة
ُ
والتي تؤامر ضدها ليال ونهارا ،والشعوب املتأزمة ال تدوم فيها
فالكل في خطر ّ
ّ
والكل
ديموقراطية وال ملوكية وال إمارة وال غيرها،
مستهدفون إذا أرادوا االستقالل والنهوض.
ٌ
تقارب ُيحرج الواليات املتحدة
انعقد مؤتمر صحفي للرئيس التركي “أردوغان” ،ونظيره الرو�سي
“بوتين” ،أعرب الجانبان عن األمل في استعادة العالقات بين

البلدين ،وأعلن الرئيس التركي تطوير العالقات بين روسيا وتركيا،
والتواصل على أعلى املستويات! من يصدق؟ باألمس القريب وبعد
إسقاط املقاتلة الروسية في تركيا ّ
تحدث العالم عن الحرب بين
البلدين!
ّ
ومن جانب آخر أعلنت الخارجية األميركية :أن اللهجة املعادية
للواليات املتحدة الصادرة من تركيا غيرمفيدة!
تركيا من أقدم حلفاء اإلمريكان في املنطقة؛ فهل هناك لهجة معادية
من تركيا للواليات املتحدة؟
ّ
كل �شيء محتمل في عالم السياسة ،عالم املصالح واملنافع املشتركة.
ّ
ال شك أن الواليات املتحدة عمالق ّ
القوة العسكرية في العالم ،والتي
لديها أكثرمن ستمائة قاعدة عسكرية في أنحاء العالم ،ولديها ترسانة
من السالح ما يمكنه من تدمير العالم ّ
مرات كما يقال ،لكن هذه
ّ
القوة حصلت عليها من خالل تحالفاتها مع قوى أخرى في العالم،
وتدميرها لقوى أخرىّ .
فأي قوة لم تتحالف معها ولم تنضم ملنظومة
البيت األبيض ،تعرضت للخراب والدمار! واألمثلة كثيرة.
تركيا حليفة قديمة للواليات املتحدة ،وهي في نفس الوقت منافسة
قوية مزاحمة ألمريكا في الشرق األوسط ،وروسيا منافسة إقليمية
دولية أخرى لها .حاولت الواليات املتحدة التخلص من األول
باالنقالب على حكومته املنتخبة وتدميرها ،وإضعاف اآلخربتوريطه
في سوريا .فشل االنقالب في األول وخرج أقوى مما كان عليهّ ،أما
ّ
ملف ّ
معقد ّ
متأزم ،وهي تعلم جيدا
روسيا فهي لم تزل متورطة في
ّ
ّأن تدخلها العسكري
يصب في مصلحة الغرب واإلمريكان ،وهذا ما
يجعل قادتها يبحثون عن تسوية ينجون منها ب�شيء قليل يحفظ لهم
ماء الوجه ،وال منجى لهم سوى تركيا أكبرداعم للمعارضة املسلحة
في سوريا.
روسيا دعمت النظام السوري وتدعمه ،وتركيا دعمت مخالفيه
حل األزمة ،فإما أن تتنازل تركياّ ،
وتدعمهم؛ وإذا أرادتا ّ
وإما أن تتنازل
ّ
روسيا ،والتنازل الرو�سي هواملحتمل بعد فك الحصارفي حلب .فإذا
شعرالروس ّأن دعم النظام السوري أصبح ال ينفعهم ،من املحتوم
ّ
أن يتخلوا عنه.
فلو حصلت تسوية في أزمة سوريا ،تلك التسوية تجعل الواليات
املتحدة األمريكية في موقف حرج ،ألن من مآالت تلك التسوية صعود
جهات في سوريا خارج هيمنة األمريكيين.
على أي حالّ ،إن تسوية األزمة السورية من خالل تقارب رو�سي تركي
ال تعجب الواليات املتحدة األمريكية وال حلفائها في املنطقة ،لذلك
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سعوا في تخريب العالقات بين البلدين سابقا،
وهو ما أدركه األتراك آنذاك ،فأعلنوا التطبيع
مع روسيا ،لكن ُعوقبوا من قبل الواليات املتحدة
باالنقالب األخير الذي فشل ،وخرجت تركيا منها
أقوى.
واليوم نشهد الرئيسين التركي والرو�سي في
مؤتمر صحفي يتحدثان عن استعادة العالقات
وتطويرها.
سواء حصلت تسوية ألزمة سوريا أم لم تحصل
بهذا التقارب ،لكن مجرد التقارب بين تركيا
وروسيا بعد فشل االنقالب األخير املدعوم من
الواليات املتحدة ،يترك سيدة العالم في موقف
ُمحرج في الشرق األوسطّ ،
ألن بهذا التقارب يقوى
منافس إقليمي في وجه الواليات املتحدة ،وقد
ينجو منافس آخرمن ّ
الفخ الذي ساقوه إليه ،وال
ُ
ُتعجب األمريكيين وحلفائهم ال ّ
قوة هذا وال نجاة
ذلك.
«أراكان» إمبراطورية خسرناها في شرق آسيا
خسرنا إمبراطورية في األندلس ،وخسرنا
إمبراطورية في تركستان الغربية كانت ترتجف منها
الصين خوفا ،خسرنا إمبراطوريات صغيرة وكبيرة
هنا وهناك في أنحاء العالم كانت ترابط في الدفاع
اإلسالم وشعائرها وتتصدى لألعداء ،وخسرنا إلى
جانب ّ
كل ما خسرناها إمبراطورية في جنوب شرق
آسيا ،وهي إمبراطورية أراكان املسلمة.
وصل اإلسالم إلى «أراكان» في عهد هارون الرشيد في
القرن السابع عن طريق ّ
الرحالة العرب ،حتى أصبحت
دولة مستقلة بل إمبراطورية حكمها  ٤٨ملكا مسلما
على التوالي ألكثر من ثالثة قرون ونصف القرن،
ّ
وانتشر اإلسالم في كافة بقاع «بورما» ،إلى أن احتل
امللك البوذي البورمي «بودا وبايا» أراكانّ ،
وضمها
إلى بورما خوفا من انتشار اإلسالم في املنطقة عام
١٧٨٤م.
قام امللك البوذي املذكور بتخريب ممتلكات املسلمين
ّ
واستمر
وتهجيرهم وقتل العلماء وتدمير املساجد،
االحتالل البوذي أربعين سنة ،إلى أن ّ
احتل االستعمار
ّ
وضمتها إلى
البريطاني «بورما» في العام ١٨٢٤م،
حكومة الهند البريطانية االستعمارية.

في عام  ١٩٣٧مّ ،
ضمت بريطانيا «بورما» مع
أراكان التي كان يقطنها أغلبية مسلمة لتكون
مستعمرة مستقلة عن حكومة الهند البريطانية
االستعمارية ُ
وعرفت بحكومة «بورما البريطانية»،
وفي عام ١٩٤٨منحت بريطانيا االستقالل
لبورما املستعمرة ،فما إن حصل البورمان على
االستقالل حتى نقضوا عهودهم واستمروا في
ّ
احتالل أراكان دون رغبة سكانها ،وانطلقت مع
األسف منذ ذلك الوقت ّ
قصة مأساة شعب
مسلم في أراكان املحتلة ال أمل في نهايتها في ّ
ظل

األوضاع السيئة التي يواجهها املسلمون في مراكز
العالم اإلسالمي إال أن يتغمد هللا الجميع برحمته
وفضله ّ
ومنه وكرمه.
الطفل الحلبي الصامت
اسمه عمران دقنيش ،يبدوذا خمس سنوات من
العمروهوعمرمآساة الشعب السوري من تشريد
وقصف وتدمير ،عمران طفل سوري حلبي خرج
من تحت األنقاض ّ
حيا ّ
جراء قصف الطائرات
الحربية منطقة سكنية في حلب،
وصل عمران إلى ّ
سيارة االسعاف بقدمين حافيتين
ّ
ّ
وبصعوبة ،واتجه نحو حافة الكر�سي الخلفي
ّ
للسيارةّ ،
املصور ّ
مرة،
ثم جلس عليه ،ينظر إلى
تحركات ُمسعفيه ّ
ويتابع ّ
مرة أخرى ،وهو صامت
ّ
في ذلك ال يتكلم ،ومصدوم أيضا ال يبكي وال
ّ
ّ
مغطى بالغبارّ ،
والدماء غطت
يصرخ ،جسمه
ْ
نصف وجهه ،تناثرت بعض آثار الدماء على
جسده ومالبسهّ ،
لكنه ال يبالي بذلكّ ،
وظل يتابع
ُ
حركات املسعفين ،يمسح وجهه بعفوية األطفال،
ُ
وصمته
فيرى الدماء تسيل ،نعم! دمائه تسيل،
يستمر،
ّ
ّ
وصمت مدعي اإلنسانية
لكن شتان بين صمته
ِ
في العالم! شتان بين صمته وصمت ّ
مدعي حقوق
النساء واألطفال!
ُ
صمت هذا الطفل أيقظنا من جديد ليحكي لنا
ّ
أنه ليس الوحيد الذي خرج حيا مصدوما مغطى
وجهه بالتراب والدماء من تحت األنقاض ،بل
هناك آالف آخرون لم ير العالم صورهم ولم
يعرف قصصهم ولم يشاهد وجوههم املعصومة
خرجوا مثله من تحت األنقاض أحياء ليصمتوا
احتراما لإلنسانية التي ماتت في ضمائر وقلوب
القاصفين.
ّ
هذا الطفل بصمته حكي للعالم أن املوت والحياة
بمشيئة هللا وإرادته ،وأنه لن يصيبهم إال ما كتب
ْ
اجتمعت قوى الشرق والغرب على
وإن
هللا لهمِ ،
قصفهم بأحدث الطائرات.
الطفل الحلبي بصمته يحكي للعالم إن هذا
القصف الذي تقوم به الطائرات قبل أن ُيميت
طفال أو يدمي وجهه ،لقد أمات اإلنسانية في
ضمائرقادة املجتمع الدولي الذي ّ
ظل صامتا على
أسوء مآساة في التاريخ املعاصر.
بقي الطفل الحلبي ليحكي للعالم بصمته ،إن كان
القصف عنيفا ،و إن كانت الجرائم ترتكب يوميا
في وطنه ،وإن ّ
مرت سنوات على هذه األوضاع
املزرية ،وربما ّ
تمرسنوات أخرى عليها؛ لكن هناك
أطفال يخرجون من تحت األنقاض يواصلون
صمودهم املثير للحيرة بإحراقهم اإلطارات التي
تتحدى جبروت القاصفين وخيالئهم.
ّ
ٌ
ّ
مطلوب!
التطرف الهندو�سي
كأن
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ً
جموعا هندوسية ّ
مدججة
نسمع أونقرأ أحيانا ّأن
ْ
هاجمت أبرياء من املسلمين في قرية من
بالسالح
قرى الهند ،ظاهرة الهجمات على قرى ومناطق
املسلمين وإحراقها في الهند ليست جديدة،
لكنها قويت أخيرا في ظل الهجوم العالمي على
اإلسالم واملسلمين ،هذه الهجمات تقع غالبا في
مناطق وقرى بعيدة داخل الواليات ذات األغلبية
الهندوسية ،والذريعة لهذه الهجمات هي األبقار
املقدسة لدى الهندوس واملذبوحة لدى غيرهم،
يحتج الهندوس على أن األبقار مقدسة لديهم،
ويذبحها املسلمون ويأكلون لحومها ،وهذا ما ال
يتحملها الهنود املتطرفون.
معظم الهجمات ّ
ّ
ضد املسلمين تمر من دون
عقاب حكومي ،وعندما تبحث السلطات بشكل
ُ
أعمق قليال فإن أصابع االتهام تشير إلى جماعة
ّ
املتطرفة التي يعتبر
«آر ،إس ،إس» الهندوسية
رئيس الوزراء مودي نفسها عضو لدى الحياة
فيها ،وهذه الجماعة تعتبرالكيان الصهيوني أسوة
لها في تحويل الهند وطنا خالصا للهنادك من دون
املسلمينواملسيحيين.
ُيقالّ :إن الحركات الهندوسية نجحت أخيرا
في تحويل والية «غوجرات» إلى مختبر لتحويل
سياسة التعليم في الهند بشكل تدريجي نحو
الثقافة الهندوسية الخالصة ،حيث اعتمدت
حكومة تلك الوالية مجموعة من عشرة كتب
للمدارس اإلبتدائية ،هذه الكتب الجديدة ّ
تقدم
تفسيرا غريبا للتاريخ والجغرافيا السياسية
ُ
للهند ،التفسير الذي تقدمه الكتب الجديدة
ٌ
مستلهم تماما من التفسيرالعنصري الذي يقدمه
املتطرفون اليهود من فلسطين والعراق وسوريا،
في التفسير الجديد تشتمل الهند على عدد
من البالد مثل بنغالديش وبوتان و أفغانستان
وباكستان!
املتطرفون الهندوس ُيقيمون مظاهراتهم،
ويقيمون مخيمات التعليم ومعسكرات التدريب
بحرية ّ
على السالح ّ
تامة وتحت مرأى ومسمع
ّ
من الحكومة الهندية التي تدعي أنها حكومة
علمانية ،وأغرب من ذلك أنهم يقيمون عروضهم
ّ
العسكرية ،ويهجمون
تجمعات املسلمين
ّ
ويدمرون منازلهم ومتاجرهم في
واملسيحيين،
حشود شبه عسكرية.
التطرف الهندو�سي ال يثير اهتمام وسائل اإلعالم
العالمي وال الرأي العام؛ ألنه تطرف مطلوب
ٌ
مستلهم من النموذج اليهودي ،وهو تطرف اتخذ
من اليهود أسوة لنفسه بتفسيره الهند بلدا يخلو
للهنادك فقط ،كما يشمل بلدانا وجغرافيا
خياليا ،والتطرف الهندو�سي ال يشكل خطرا
ٌ
ٌ
مطلوب عامليا وإعالميا!
إلمريكا ،إذن هوتطرف
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