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االفتتاحية

كارثة حلب وصمة يف جبني من؟!
المفتي محمد قاسم القاسمي أستاذ الحديث والفقه بالجامعة

اشتدت محنة أهل الشام وال تزال تشتد كل يوم وساعة بل تتحول إلى كارثة
إنسانية لم يعهد التاريخ املعاصرلها مثيال في الهمجية واإلبادة .لقد بلغ عدد
القتلى أكثر من  220ألف شخص و أصيب أكثر من مليون إنسان وترك
أكثرمن  12مليون شخص منازلهم بين نازح والجئ وإنهم جميعا بحاجة إلى
املساعدات اإلنسانية منهم  6ماليين طفل ،على حسب بعض اإلحصائيات.
كل ما حدث ويحدث على مرأى من العالم املتحضر ومسمعه ،ويبدو من
سيرالحوادث أن األعداء (سواء الشرقيين أوالغربيين) يريدون االنتقام من
املسلمين والنيل منهم.
لقد خططوا إلحداث هذا الوضع املتدهور منذ سنين واختاروا تطبيق
مخططاتهم في أحسن أرض وأجملها وأنسبها على خداعهم ملصلحة اسرائيل
تلك الغدة السرطانية في جسم العالم العربي؛ وال داعي لالستغراب مما
يقوم به قوات النظام البعثي وحليفتها الروس من قصف عشوائي على
مدينة حلب الشهباء العريقة بالقنابل العنقودية واالرتجاجية واألسلحة
املحرقة الفاتكة التي ّ
حرم استخدامها دوليا ،بحجة محاربة اإلرهاب،
وذلك ألن ال�شيء من معدنه ال يستغرب ،إنهم كفرة ذوو ضغينة وحقد
للمسلمين إنهم قد رضعوا بلبان بغض األمة املحمدية إن لهم تاريخا أسود،
مليئا بالظلم والعدوان وال ين�سى املسلمون ما فعل هؤالء الجناة باملسلمين
وبالبالد اإلسالمية طيلة حكمهم ،ومن ين�سى ما فعلوه في أفغانستان باألمس
وما قاموا من ظلم واضطهاد وتدميروإساءة قبل األمس في آسيا الوسطى،
فلم يرحموا صغيرا وال كبيرا وال مدرسة وال مسجدا وال متفقها وال عاملا .وقد
أثبتوا أنهم لم يتوبوا ولم يندموا على ما فعلوا وسيعودون مما فعلوا كلما
وجدوا فرصة أو عونا ،إنهم أثبتوا أنهم ال يستحيون وال يرحمون ،كذلك ال
استغراب لصمت مميت يشاهد من أمريكاء والدول الكبرى وهيئة األمم
املتحدة ومجلس األمن التابع لها ،ألن الكفر ملة واحدة ال فرق بين شرقي
وغربي ،وإذا وجدنا أي إدانة أوغضب من بعضهم فذلك يرجع إلى مصلحة
تفيدهم ال ألجل املسلمين ،ومن ين�سى ما فعله األمريكان ،في أفغانستان
بحجة محاربة العرب نفس اللعبة التي يلعبها الروس اليوم ومن ين�سى ما
أمطر األمريكان من نيران على الشعب العراقي بحجة مكافحة أسلحة
الدمار الشامل ثم لم يجدوا شيئا يثبت دعواهم ،إذن ال عجب مما فعله
األمريكان باألمس وما يفعله الروس اليوم وإنما نتعجب من العالم اإلسالمي
َ ُ لاَ ُ َ ُ
واملسلمين الذي قال هللا تعالى مخاطبا إياهمَ :و َما لك ْم تقا ِتلو َن ِفي َس ِب ِيل
َ
َّ َ لمْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ّ َ َ ّ َ َ ْ ْ َ َّ َ ُ
ْ
ين َي ُقولو َن َ َّرب َنا أخ ِر ْج َنا
النس ِاء وال ِولد ِان ال ِذ
الل ِه وا ستضع ِف
الرج ِال و ِ
ين ِمن ِ
ْ َ ْ َ ْ َ َّ
اج َع ْل َل َنا م ْن َل ُد ْنكَ
اج َع ْل َل َنا م ْن َل ُد ْن َك َول ًّيا َو ْ
الظالم َأ ْه ُل َها َو ْ
ِ
ِ
ِ
ِمن ه ِذ ِه القري ِة ِ ِ
َ
ن ِص ًيرا (النساء)75 /

ّ َ َ َ ْ ُ ُ َّ ْ ُ لاَّ
َ ْ َْ َ ُ
الد ِين فعليكم النصر ِإ
وقال عزمن قائل :وِإ ِن استنص ُروك ْم ِفي ِ
َ ُ
َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ٌ َّ
اق َوالل ُه ِب َما ت ْع َملو َن َب ِص ٌير( األنفال)72 /
بينكم وبينهم ِميث
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :مثل املؤمنين في توادهم وتراحمهم
وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضوتداعى له سائرالجسد بالسهر
والحمى ( أخرجه مسلم  /كتاب البروالصلة اآلداب) وقال عليه السالم من
أصبح فلم يهتم بأمراملسلمين فليس منهم.
فأين املسلمون اليوم من هذه اآليات ،أين مؤتمر القمة اإلسالمي؟! أين
زعماء األحزاب أين علماء األمة وأين رجال السياسة؟! أال يرون ما يجري
في حلب من محرقة ومأساة عديمة النظيروتدميرممنهج؟! أليس لهم قلوب
يفقهون بها وأعين يبصرون بها؟ أين الحمية العربية وأين الغيرة اإلسالمية
وأين التضامن اإلسالمي؟ وأين األخوة الدينية التي أو�صى بها النبي صلى هللا
عليه وسلم؟ ما الذي ّ
صمت األذان وأغلق األفواه وأعمى العيون عما يفعله
الدب الرو�سي الغاشم وجنوده في األرا�ضي املقدسة أين املنظمات التي تعنى
بحقوق الحيوانات والكالب والقطط وتدعو لعدم إزعاجها أال يتخيلون
ّ
شعور مئات اآلالف من األطفال والنساء
والعزل من الرجال واملر�ضى في
املشفيات تمطرفوق رؤوسهم البراميل املتفجرة والنيران املؤقدة .كيف يبرر
العالم املتحضرهذه املآ�سي والعدوان السافروكيف يبرر املسلمون صمتهم
وخمودهم تجاه هذه املجازر الرهيبة واألعمال اإلجرامية؟
متى تدمع العيون إن لم تدمع اآلن ،ومتى تحترق القلوب إن لم تحترق اآلن،
ومتى تتحرك الضمائرإن لم تتحرك اآلن ،ما هي الجهود التي بذلت من قبل
الدول اإلسالمية إليقاف هذه املجزرة؟
إننا ننادي باسم اإلنسانية واإلسالم وكل من له ضميره حتى ومواساة
إنسانية وغيرة إسالمية أوقفوا إراقة الدماء واسعوا إلخماد هذه النار
املوقدة وتكاتفوا إلنقاذ من ال ناصرلهم إال هللا وقوموا بدوركم املأمول منكم
وأزروا املظلومين واملضطهدين ،ههنا يختبراإليمان الصادق ،وههنا تمتحن
الحمية اإلسالمية واملؤاسات اإلنسانية وإننا نحذر العاملين إن لم ينهضوا
بأداء ما يجب عليهم تجاه هذه األوضاع املأساوية الرهبية أن تصيبهم نار
فنخ�شى الحرب.
ستكون مأساة حلب وصمة عار:
ّ
تسبب فيها كما تكون نكتة سوداء في تاريخ من قصرفي أداء
في جبين كل من
الواجب وإن هللا سائل الجميع ،والتاريخ لن ين�سى ما فعله املجرمون كما لن
ين�سى من قعد عن نصرة املظلومين وما هللا بغافل عما يعمل الظاملون .وقال
َّ
َُ
ين َظ َل ُموا َف َت َم َّس ُك ُم َّ
عزمن قائل َ :لاَو َت ْر َك ُنوا إ َلى َّالذ َ
الن ُار َو َما لك ْم ِم ْن ُدو ِن الل ِه
ِ ِ
ص ُر َ
م ْن َأ ْول َي َاء ُث َّم لاَ ُت ْن َ
ون( .هود)113 /
ِ ِ
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َ َ
َعلى ق ْو ٍم

على هامش األحداث

حسبنا اهلل ونعم الوكیل وصفة ناجعة للخروج من األزمات
عبد الرحمن محمد جمال

إن ما يجري اآلن في بعض البالد اإلسالمية من قصف ودمار وخراب
وحرق غير مسبوق في التاريخ ال يتجاهله من فيه مسكة من الغيرة
والحمية الدينية بل من رزق أدنى شعور إنساني ،مشاهد َّ
مروعة يندر
نظيرها في تاريخ اإلبادة والتطهير ،مدن تنقض على رؤوس أصحابها ،شح
في كل �شيء ،جثث وضحايا مطمورة تحت األنقاض أليام وشهور وال أحد
ينتشلها ،برك من الدماء في كل مكان وجثث مشوهة محرقة ومشاف
غاصة بالجرحى ،رائحة الدم تنبعث في كل مكان ،مأساة تقصم الظهر،
كارثة تقشعرمن ذكرها الجلود وتشيب لهولها الولدان.
مات الضمير اإلنساني ،دول الكفر متواطئة على االستئصال ومصرة
على التمادي ،األذرع التي تدعي حقوق البشر قد تصامت عن أصوات
القصف املدمر وتعامت عن رؤية املشاهد املروعة التي تنشر في وسائل
التواصل االجتماعي ،بل تبقى متفرجة وشاهدة على ما يفعل باملسلمين،
وقد تصفق وتحتفل .الدول اإلسالمية أدهى ّ
وأمر ،ال تنبس ببنت شفة
وال تحرك ساكنا وال حتى تدين هذه الجرائم الالإنسانية إدانة مخلصة.
ففي هذه األوضاع املتفاقمة ينبغي للمسلم أن يعرف مسؤوليته تجاه
إخوانه املنكوبين واملضطهدين وال يكون فارغ البال بما يجري حوله من
املآ�سي والكوارث.
إن التاريخ اإلسالمي قد شاهد مثل هذه املحن غير مرة ،فمحنة التتار
كانت بحق محنة كبرى لتاريخنا كادت أن تجهض باألمة اإلسالمية،
ولكن األمة اإلسالمية على عالتها استطاعت أن تنهض من جديد وتجتاز
هذه املراحل الشاقة في تاريخها املليء باملحن والكوارث.
لقد كان املسلمون كلما ادلهمت الخطوب لم يهنوا ولم يستكينوا بل
لجأوا إلى هللا تعالى وتفقدوا أعمالهم وحاسبوا أنفسهم وتضرعوا إلى هللا
تعالى ،والنت قلوبهم ولم تزدهم هذه األوضاع إال إيمانا وتصديقا ،إال
إباء وصمودا.
هيا لنتصفح أوراق التاريخ في الصدراألول حين كان نبي األمة محمد صلى
هللا عليه وسلم بين ظهراني األمة ،كيف واجه املسلمون هذه األزمات
واملحن .فقد اشتدت الكروب على املسلمين في غزوة أحد وقد جمع لهم
املشركون وكادوا أن يتكالبوا عليهم ،وجاءهم اإلنذار والتهديد ،ولكن

املسلمين لم يزدادوا إال إيمانا وثباتا ولهجت ألسنتهم بكلمة "حسبنا هللا
ونعم الوكيل" ،فلم يمسسهم سوء ّ
وثبت هللا أقدامهم وألقى في قلوب
َّ
َ
األعداء الرعب وقذف في قلوبهم الوهن ،فولوا منهزمين { .الذ َ
ين ق َ
ال
ِ
َ ُ ُ َّ ُ َّ َّ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ً َ َ ُ ْ
لهم الناس ِإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ِإيمانا وقالوا
َ ْ ُ َ ّ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ ْ َ ّ َ ّ َ َ ْ َّ
ض ٍل ل ْم َي ْم َس ْس ُه ْم
حسبنا الله و ِنعم الو ِكيل* فانقلبوا ِب ِنعم ٍة ِمن الل ِه وف
ُ ٌ َ َّ َ ُ ْ ْ َ َ ّ َ ّ
الل ُه ُذو َف ْ
ض ٍل َع ِظ ٍيم }.
سوء واتبعوا ِرضوان الل ِه و
إن هذا الدعاء الجامع وهذا االتكال التام إلى هللا تعالى بعد األخذ
باألسباب قدر املستطاع يناسب كل موقف يصيب املسلم فيه هم أو
فزع أو خوف  ،وكذلك كل شدة أو كرب أو مصيبة  ،فيكون لسان حاله
ومقاله االلتجاء إلى هللا  ،واالكتفاء بحمايته وجنابه العظيم عن الخلق
أجمعين.
إن هذا الدعاء كان على لسان أولي العزم من الرسل في كل عصر،
فسيدنا إبراهيم عليه السالم جعل هللا له النار بردا وسالما بفضل هذا
الدعاء املبارك.
وإن هذا الدعاء من أعظم األدعية الواردة في الكتاب والسنة النبوية،
وقد ورد عن أبي هريرة ر�ضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال :
َْ َ
العظيم َف ُقولوا َ :ح ْس ُبنا هللا َون ْع َم َ
َ َ ُْ ْ
الو ِك ُ
يل.
ِ
ِإذا وقعتم ِفي األم ِر ِ ِ
لذلك ينبغي على كل مسلم غيور أن يتألم على ما يجري حوله ،وأن
يوقظه هذه املآ�سي من سباته العميق ،وأن يعرف أن ما يجري ليس
إال نتيجة اإلهمال واالبتعاد عن املنهج الرباني واالنغماس في الشهوات
واملالهي والتهالك على حطام الدنيا.
تتطلب األوضاع السائدة من كل مسلم أن يلهج لسانه بالدعاء في كل
حين ،ع�سى هللا أن يفرج عن املسلمين ويدفع عنهم الكرب وينتقم من
املجرمين امللطخين بدماء األبرياء ،وأن يلجأ إلى هذه الوصفة الناجعة
َ
"ح ْس ُبنا هللا َون ْع َم َ
الو ِك ُ
يل" .تلك الوصفة التي ضمدت جراح املسلمين
ِ
في كل عصروعند كل ملمة.
فإن كنا ال نملك ما نمد به إخواننا املضطهدين فال أقل أن نلجأ إلى هذه
الكلمة ،ونرددها ألف مرة يوميا على أقل تقدير .لعل هللا يحدث بعد
ذلك أمرا.
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تفسری معارف القرآن

تفسري معارف القرآن
وسطية األمة اإلسالمية
تفسير سورة البقرة آية 143

العالمة المفتي محمد شفيع العثماني
تعريب :المفتي محمد قاسم القاسمي

وسطية ّ
األمة املسلمة
ُ
َو َك َٰذل َك َج َع ْل َن ُاك ْم أ َّم ًة َو َس ًطا ّل َت ُك ُونوا ُش َه َد َاء َع َلى َّ
الناس َو َي ُكو َن َّ
الر ُسو ُل
ِ
ِ
ِ
َع َل ْي ُك ْم َشه ً
يدا ۗ
ِ
التفسيراملختصر
َ َٰ
ّ
ّ
ْ ُ
وسلم) ُأ َّم ًة َو َس ًطا (في ّ
كل
َوكذ ِل َك َج َعل َناك ْم (يا أمة محمد صلىهللاوعليه
ّ ُ ُ
�شيء لتنالوا شرف اآلخرة ،كما نلتم شرف الدنيا) ِل َتكونوا (في محكمة
ُ
ُ َ َ َ َ َ َّ
اس َو َيكو َن
فيها فريق من
األنبياء وفريق من مخالفيكم) شهداء على الن ِ
َ ُ
َ
ُ
ّ
ً
ّ
ْ
َّ
الر ُسو ُل َعل ْيكم ش ِهيدا (فتصدق شهادتكم ،وتكون حجة لألنبياء و برهانا
على مخالفيكم لينالوا جزاءهم).
فقه الحياة أو األحكام
األمة الوسط:
َ
الوسط بفتح السين بمعنى األوسط ،ويقال :أوسط األمور لخير األمور
وأفضلها؛ وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى هللا عليه
ً
ً
وسلم في قوله تعالى" :وكذلك جعلناكم ّأمة وسطا"" :عدال" قال هذا

حسن صحيح ،وفي التنزيل "قال أوسطهم أي أعدلهم وخيرهم".
أشارت قوله تعالى" :وجعلناكم ّأمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس" إلى
خصوصية هذه ّ
األمة على صاحبها الصالة والسالم ،وإلى ّأن هللا سبحانه
ّ
ً
َ
َ
وتعالى ّ
من علينا جميعا حيث جعلنا ّأمة وسطا ،ومن َحنا قبلة مستقلة في
ّ
أفضل األمكنة ،وفي خيرالبقاع كلها.
ال شك ّأن األمة املسلمة ّ
فضلت على جميع األمم في الدنيا واآلخرة،
ّ
وسوف تظهر فضيلتها في اآلخرة حينما تكذب األمم األخرى أنبياءها،
ّ
فتشهد األمة املحمدية عليها ،وتقيم الحجة ّ
بأن األنبياء بلغوا الرساالت،
ونصحوا األمم .وسوف تسعى تلك األمم أن تطعن في شهادة هذه األمة
زاعمة ّأن األمة املحمدية لم تكن موجودة أثناء بعثة تلك الرسل ،فكيف
ُ
تقبل شهادتها على األمم قبلها ،فتجيب األمة املحمدية :نعم لم نكن
موجودين في تلك األزمنةّ ،
لكن الرسول الصادق األمين أخبرنا بذلك
فآمنا بما أخبرنا به ،وصدقناه فيما قال ،بل نؤمن بصدق خبره أكثرمما
ّ
نشاهده بأعيننا ،عند ذلك يزكي النبي الخاتم صلى هللا عليه وسلم هذه
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ّ
األمة ويوثقها.
وقد ورد تفصيل كل ذلك في صحيح البخاري
والترمذي والنسائي ومسند اإلمام أحمد.
ّ
أهمية الوسطية و�شيء من تفاصيلها:
هناك أمور تسترعي االنتباه ،وهي:
 – 1ما هي حقيقة الوسطية؟
 – 2ملاذا جعلت هذه الصفة أساس الفضيلة؟
 – 3وهل هناك أدلة تثبت وسطية ّأمة محمد
صلى هللا عليه وسلم في ضوء الواقع التاريخي؟
وإليكم اإلجابة عن هذه االسئلة:
معنى الوسطية؛ االعتدال واالستواء ،بأن
ال يكون إفراط فيه وال تفريط؛ لكن ملاذا
جعلت الوسطية واالعتدال أساس الكرامة
والفضيلة؟
لإلجابة عن هذا السؤال البد من �شيء من
ّ
نوضح
البسط والتفصيل ،بل يمكن أن
ذلك من خالل املثال التالي؛ نعلم جميعا أنّ
هناك طرقا رائجة للعالج والتداوي؛ منها ما هو
قديم ،ومنها ما هو جديد مثل الطب الحديث.
الطب العشبي القديم يعني الطب اليوناني
والطب الحديث وغيره من طرق العالج تتفق
جميعا على ّأن مدار الصحة اعتدال املزاج،
ّ
اختل االعتدال تعرض الجسم لألسقام،
وإذ
ّ
ّ
ويقول الطب القديم املسمى بالطب اليوناني:
في الجسد اإلنساني أربعة أخالط؛ وهي الدم
والبلغم والسوداء والصفراء ،وتقول :من هذه
األخالط األربعة تنشأ أمزجة أربعة :الحرارة،
البرودة واليبوسة والرطوبة.
فإذا اعتدلت هذه األمزجة األربعة ،استقرت
ّ
ّ
اختل واحد منها انحرفت
صحة اإلنسان ،وإذ
الصحة ومرض اإلنسان وقد يف�ضي انحراف
الصحة إلى املوت ،وهذه هي الحال في
األخالقيات .قد يف�ضي انحراف الصحة إلى
املوت وكذلك الحال في األخالقيات.
قد يكون اإلنسان معافى في روحه وخلقه ،وقد
يكون سقيما فيهما ،فإذا مرض أحد روحيا
وخلقيا ولم يعالج مرضه يف�ضي ذلك إلى املوت
الروحي ،وال يخفى على أهل البصائر ّأن فضل
اإلنسان وشرفه على سائرالخلق ليس بصفاته
الجسمية ألن سائرالحيوانات تشارك اإلنسان
فيها ،وإنما فضله وشرفه على الخلق بصفاته
الروحية والخلقية ،وتلك هي جوهر اإلنسانيه
ومدارالشرف والفضيلة ،وإلى هذا أشار موالنا
جالل الدين الرومي:
"آدميت لحم وشحم وپوست نيست
آدميت جزرضاي دوست نيست"
(ليست اآلدمية عبارة عن اللحوم والشحوم
والجلود ،وإنما اآلدمية هي الحصول على

مرضاة الحبيب)
ّ
ويقول رحمه هللا تعالى بشأن الذين يضيعون
جوهرالشرف والفضيلة:
"اينكه مي بيني خالف آدم اند
نيستند آدم غالف آدم اند"
(الذين ترونهم يخالفون اآلدميه ....هم ليسوا
ّ
بآدميين وإنما هم صور لآلدمية)
فإذا علم ّأن جوهر الشرف ومدار الفضيلة
هوالحصول على الكماالت الروحية والخلقية،
وعلم قبل هذا ّأن الروح مثل الجسد ّ
يتعرض
ألحوال مثل الصحة واملرض ،فكما أن مدار
ّ
صحة الجسم باعتدال املزاج ،فكذلك مدار
ّ
صحة الروح باعتدال الخلق ،فبالنظر لذلك
يمكن أن نقول ّإن اإلنسان الكامل هوالذي
يكون على اعتدال من حيث الجسم والروح،
وقد رزق األنبياء عليهم السالم هذه الصفة
على ّ
أتم الوجوه كما ّأن النبي صلى هللا عليه
وسلم كان في ّ
قمة هذه الصفة وهواملصداق
ّ
التام لإلنسان الكامل.
ّ
ومما يجدر بالذكر أن هللا سبحانه وتعالى جعل
ً
ّ
نظاما لبقاء الصحة واملحافظة عليها ،وذلك
الطب ووجود ّ
ّ
األطباء الذين يمارسون
هو علم
طرق التداوي ويصفون العالج للمر�ضى،
ً
فكذلك جعل هللا تعالى نظاما للعالج الروحي
وذلك هو سلسلة بعثه األنبياء واملرسلين الذين
يصححون الفكرّ ،
ويقومون األخالق ،ويزكون
النفوس ،لقد أرسلهم هللا تعالى لسعادة البشر
القوة ّ
ّ
بالبينات والهدي وآتاهم من ّ
املادية ما
يطبقون به شرائع هللا في أرضه.
وإلى هذا أشارالقرآن الكريم "لقد أرسلنا رسلنا
بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم
الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس
شديد ومنافع للناس" ( الحديد).
ّ
حيث دلت اآلية على ّأن الهدف من بعثة
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ّ
األنبياء وإنزال الكتاب عليهم أن يزكوا النفوس
ويقيموا القسط بين الناس ،ويعدلوا األخالق؛
فاالعتدال والوسطية في الفكر والسلوك
والخلق هو مدار فضيلة األمة املحمدية على
صاحبها الصلوة والسالم؛
ى
وهذا هو الوصف الجامع للكماالت األخر ،
وهذه هي الصفة الشاملة ّ
لكل خير ،وقد ذكر
في القرآن هذا الوصف املمتاز ّ
لألمة كما جاء في
سورة األعراف":وممن خلقنا أمة يهدون بالحق
وبه يعدلون" ،فاألمة التي هذه نشأتها تسير في
ضوء شريعة هللا وتأمر به اآلخرين وتحكم به
بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون ،وقال في
سورة آل عمران بشأن هذه األمة "كنتم خير
ّأمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون
عن املنكروتومنون باهلل".
ّ
فاألمة املحمدية أرسل إليها أفضل املرسلين،
وأوتي أفضل الكتب ،وجعلت خير ّأمة ،ووهبت
الوسطية واالعتدال ،وفتحت لها أبواب
العلوم واملعارف ،فهي أمة تجاهد في سبيل
ّ
هللا وتنشر الخير ّ
والبر ،وتبث االيمان والعمل
والتقوى في العالم ،وال تنحصررسالتها في إقليم
دون آخرّ ،
وإن جهود هذه األمة ومساعيها ّ
تعم
جميع الشؤون البشرية ،وهي تسعى لسعادة
ً
الناس جميعا ليدخلوا الجنة ،وهذا هو معنى
قوله تعالى "أخرجت للناس".
إن رسالة هذه األمة وواجبها دعوة الناس
إلى الخير واألمر باملعروف والنهي عن املنكر،
وقد ورد في الحديث "الدين النصيحة" ،وال
تتم النصيحة إال باألمر باملعروف والنهي عن
املنكر والنصح لكل مسلم ،ومن األمور املنكرة
الكفر والشرك والبدع والتقاليد القبيحة
وسوء الخلق ،ويجب على كل مسلم أن يتركها
وينهي الناس عنها باللسان والقلم والسالح ما
ُ
أنواع الجهاد ،وال
استطاع ،وتدخل في هذا
ّ
شك ّأن هذا الوصف بكماله وجد في ّ
األمة
املحمدية بينما لم يوجد بهذه الطريقة في ّ
أي
من األمم السابقة.
لكن هل ثبتت وسطية أمة محمد صلى هللا
عليه وسلم عمليا في ضوء الواقع التاريخي أم
ال؟
ّ
فاإلجابة التفصيلية عن هذا السؤال يتوقف
على الدراسة املقارنة في عقائد األمم وأعمالها
وسلوكها ،لكن لنا أن نشير باختصار إلى بعض
ّ
وتدل
من الجوانب التي تناسب هذا املقام،
على ّأن الواقع التاريخي يثبت وسطية هذه
األمة أيضا.
وسطية هذه األمة في العقائد واألفكار:
عندما ندرس معتقدات األمم املاضية ،نجد
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ً
أنها اتخذت هلل ولدا ،وأشركت في عبادته
أشياء ،كما " قالت اليهود عزير ابن هللا وقالت
النصارى املسيح ابن هللا" ،ونجد أمما خذلت
ّ
نبيها بعد أن رأت اآليات واملعجزات ،ونجد أمة
تقول لنبيها "اذهب أنت وربك فقاتال إنا ههنا
ً
قاعدون" ،و نراها أيضا تؤذي ّ
نبيها أذى كثيرا.
خالفا لها جميعا ّ
أحبت األمة املحمدية ّ
نبيها،
ّ
بكل غال ورخيص في ّ
وضحت في إتباعه ّ
كل
عصرومصر؛ يقول الشاعرالهندي( :سالم اس
پرکہ جس کے نام لیوا ہرزمانے میں
بڑھادیےت ہیں ٹکڑا سرفرو�شی کے فسانے میں).
ّ
عشاقه في كلّ
ترجمة:سالم على من يفتح
عصر ....صفحة جديدة في تاريخ التضحيات.
ّ
ثم من خصائص وسطية األمة املحمدية في
اعتقادها بشأن النبي املصطفى أنها تؤمن
ً
بالرسول دون أن تتخذه إلها بل تعتبره عبدا
هلل ورسوال له ،وال تطرئ في مدحه والثناء
عليه وبيان مناقبه وسيرته الطيبة إطراء
األمم األخرى ،كما قال البوصيري في قصيدته
املعروف بالبردة :دع ما ادعت النصارى في نبيهم
واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم
وقال آخر ( :بعد از خدا بزرگ تويي قصه
مختصر) خالصة القول إنك أنت العظيم بعد
ّ
الرب سبحانه وتعالى.
ّ
وسطية هذه األمة
في العمل والسلوك والعبادة:
في الوسطية في العمل والعبادة والسلوك فلو
ّ
قارنا عبادات األمة املحمدية وأعمالها مع
غيرها من األمم لوجدنا ّأن الفارق كبير جدا؛
ألن األمم املاضية ّ
حرفت الكتب السماوية،
ّ
ّ
وغيرت الفتاوى الدينية ،وحاولت أن تخلص
نفسها من العبادةّ ،أما الذين يوجدون في دور
العبارة فعددهم ٌ
قليل ،وأولئك الذين اختاروا
ّ
الرهبانية وشددوا على أنفسهم ،وحرموا ما
ً
أحل هللا لهم من نعمهّ ،
ّ
وظنوا في ذلك ثوابا
ً
وأجراّ ،
لكن ّ
األمة املحمدية رفضت الرهبانية
ً
واعتبرتها ظلما على البشرية وتعطيال ملواهبها،
ومن ناحية أخرى ّ
شجعت رجالها على الجهاد
والتضحية في سبيل هللا ،وفتحت الروم وإيران
ً
وملكت التيجان والقصور ،وأثبت عمليا أن
الديانة والسياسة ال تفترقانّ ،
وأن هذا الدين
ما أتى ليحكم الزوايا أواملساجد فحسب ،بل
ّ
جاء ليتدخل في جميع شؤون الحياة ،ويحكم
العباد والبالد ويدخل في دور الحكم واألسواق.
ّ
جاء هذا الدين ليعلم امللوك حياة الزهاد
ّ
الفقراء ،ويعلم الفقراء حياة امللوك واألمراء،
ويجمع بينهما بخير.

وسطية هذه األمة
في الحضارة والحياة املدنية:
عندما ننظر إلى الشعوب األخرى نراها ال
تبالي بحقوق اإلنسان ،فهي تسعى لتحقيق
منافعها ،وآمالها عن طريق القتل والنهب،
وتحارب ألجل أمور تافهة ،وعندما نقرأ تاريخ
الحروب الجاهلية نرى أن حروبا طويلة نشبت
ألمر تافهّ ،
ثم استمرت إلى سنين مثل حرب
"البسوس" حيث ذهب ضحيتها آالف من
البشر ،وكان سببها أن إبال إلنسان عادي دخل
مرتع أمير ،وأحدثت هناك خرابا وخسارة،
فاشتعلت نيران الحرب ولم تخمد إال بعد أن
بلغ القتلى إلى اآلالف.
والنساء لم تكن لها حقوق في املجتمع الجاهلي
ُ
فحسب بل كانت البنات توؤد أحيانا ،وكان
ّ
أنفسهن
النساء في بعض املجتمعات يحرقن
بعد موت أزواجهن وفاء لهم ،ومن جانب
آخر في نفس تلك املجتمعات كانوا يرحمون
الحشرات فيحرمون قتلها وإبادتها ،كما كانوا
يحرمون ذبح الحيوانات ويعتبرونه ظلما.
ال ريب ّأن ّ
األمة املحمدية بشريعتها ّ
الغراء
ق�ضى على هذه املزاعم التي تخالف الوسطية
واالعتدال ،فالشريعة اإلسالمية ّبينت حقوق
اإلنسان ليس في السلم والهدنه فحسب بل في
ً ّ
الحروب والقتال أيضا ،وأكدت على حقوق
املرأة وإعطاء ّ
كل ذي حق حقه .وحددت
ّ
الحدود ،وأوصت بالتسامح والعفو ،وعلمت
احترام الغير.
وسطية هذه األمة في الشؤون
االقتصادية واملالية:
ّإن مشكلة االقتصاد لها أهمية بالغة لدى
األمم والشعوب ،لكن نجد األمم والشعوب
أنها خرجت عن ّ
جادة الوسطية واالعتدال
في هذا املجال؛ فهذا النظام الراسمالي لقد
ّ
تحررعن كافة قيود الحرام والحالل ،وجعل
حبل كل مواطن على غاربه يجمع املال
ويكتسب ويحترف كيفما يشاء ،وإن كان ذلك
سببا لفقر الكثيرين وخسران الشعب ،ومن
ناحية أخرى تحرم الشيوعية ملكية الفرد؛
ّ
وتصر على تعميم كل �شيء وقد ذهب ضحيتها
اآلالف واملاليين ،فكال النظامين في إفراط
وتفريط ،ولم تسعد وال تسعد بها البشرية ،بل
ً
تزداد بؤسا وتعاسة.
ّأما األمة املحمدية وشريعتها ّ
الغراء جاءت
بالوسطية واالعتدال ،فاعترفت بامللكية
الفردية ووضعت أصوال لتوزيع الثروة بين
الناس ،وعممت بعض األشياء وجعلتها وقفا
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للجميع ّ
وبينت طرق الحالل ودعت إليها،
ّ
ّ
وحذرت من جمع املال عن الطرق
املحرمة،
جل ّ
ونهت الجميع أن يجعلوا ّ
همهم جمع
األموال ،وهذا بحث طويل يحتاج إلى تأليف
كل يتضح ّ
مستقل في املوضوع .وعلى ّ
ّ
مما
كتاب
ّ
مر ّأن الوسطية واالعتدال خير نعمة أوتيتها
األمة املحمدية ،وهي ميزة ّ
ّ
هامة لهذه األمة،
ً
ولنعم ما قال هللا تعالى":وجعلناكم أمة وسطا
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول
ً
عليكم شهيدا".
اشتراط عدالة الشاهد:
يستنبط من قوله تعالى" :لتكونوا شهداء على
ً
الناس" ّأن ّ
األمة املحمدية إنما جعلت وسطا
ً
ً
معتدال لتكون أهال للشهادة ،فعلم أن الشاهد
ً
يجب أن يكون ثقة وعدال ،فالذي ليس بعدل
ال تجوز شهادته.
ّ
حجية اإلجماع:
قال اإلمام القرطبي :وفي هذه اآلية داللة على
صحة إجماع األمة من وجهين أحدهما وصفه
إياها بالعدالة وأنها خيار ،وذلك يقت�ضي
تصديقها والحكم بصحة قولها وناف إلجماعها
على الضالل ،والوجه اآلخر قوله [لتكونوا
شهداء على الناس] بمعنى الحجة عليهم كما
أن الرسول ملا كان حجة عليهم وصفه بأنه
شهيد عليهم وملا جعلهم هللا تعالى شهداء على
غيرهم فقد حكم لهم بالعدالة وقبول القول
ألن شهداء هللا تعالى ال يكونون كفارا وال ضالال.
قال قا�ضي ثناء هللا في التفسيراملظهري:
ُ
دل به على ُح ّجية اإلجماع ّ
واست ّ
ألن بطالن ما
اجمعوا عليه ينافي عدالتهمّ ،
وإن لفظ الوسط
استعير ّأوال للخصال ّ
ثم أطلق على املتصف بها
كما يقال زيد عدل ،وعلى قول الكلبي إنما هو
صفة لدينهم فإطالق ّ
األمة الوسط عليهم ّ
يدل
على أن شرائع دينهم وخصالهم املتفقة عليها
كلها محمودة.
ّ
قال اإلمام الجصاص :ومن حيث دلت اآلية
ّ
على ّ
صحة إجماع الصدر األول فهي دالة على
ّ
صحة إجماع أهل األعصار إذ لم يخصص
بذلك أهل عصر دون عصر؛ ّ
ألن قوله تعالى
[وكذلك جعلناكم أمة وسطا] ،هو خطاب
لجميع ّ
األمة أولها وآخرها من كان منهم موجودا
في وقت نزول اآلية ومن جاء بعدهم إلى قيام
الساعة .واسم ّ
األمة يتناول املوجودين في عصر
النبي صلى هللا عليه وسلم ومن جاء بعدهم إلى
ّ
قيام الساعة ،فإنما حكم لجماعتها بالعدالة
وقبول الشهادة وليس فيه حكم ألهل عصر
واحد بالعدالة وقبول الشهادة.

السريةالنبوية

السرية النبوية دروس وعرب
الشيخ حبيب اهلل مرجاني
األستاذ بالجامعة

إن السيرة النبوية على صاحبها الصالة والسالم
تحمل جوانب عديدة من شخصية أفضل
البشر على اإلطالق صلى هللا عليه وسلم
وتحتاج إلى استعراض جديد كل يوم لنستخرج
منها جوانب تفيدنا في الحياة.
فإن السيرة النبوية ليست تاريخا ينقل وال حياة
شخصية تدرس وليست سيرة رجل من الرجال
أو قائد من القواد أو عبقري من العباقرة أو
نابغة من النوابغ أو عظيم من عظماء التاريخ
بل إنه سيرة بني هو سيد األنبياء وأكمل الناس
وهي سيرة خيرأسوة للحياة وللناس جميعا.
لقد ّ
من هللا على املؤمنين إذ بعث فيهم رسوال
منهم يتلو عليه آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب
والحكمة .اآلية
لقد كانت البشرية تتيه في متاهات الشرك
والضالل تتسكع في غياهب الجهل الحالك
وتئن تحت وطأة النظم الغاشمة وتكاد تهوي في
الهاوية وكانت على شفا جرف هار مشرف على
نارإذا بريح مباركة من الرحمن ّ
هبت
وبشمس نوارنية وضاءة في أفق البشرية
أشرقت ،فانقلبت األرض بالسماء مرة أخرى
وطلع الصبح الصادق للبشرية من غار حراء
هذه املرة فتفجر الكون فرحة وبشرى ببعثة
سيد ولد آدم النبي املكرم منقذ اإلنسانية
ومعلم البشرية ورحمة للعاملين وأول مخاطب
القرآن الكريم .فكان الرسول صلى هللا عليه
وسلم أول من خاطبه القرآن الكريم من
البشر ،فخطاب القرآن لإلنسان أول نعمة
من هللا منحها للبشرية عن طريق بعثة محمد
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
ّ
فكانت اآليات تنزل لتثبت فؤاد محمد وتسليه
في طريقه الشائكة وترشده في قضايا دعوته
ومع أمته.
فاألرض ببعثته تتصل إلى السماء واإلنسان
يتصل بربه بالقرآن الكريم إلى أن أدى الرسول
عليه السالم مهمته وبلغ رسالته في البيت
مع األسرة وفي املجتمع مع الناس في السفر
والحضر ،في الهجرة وبعد الهجرة في السلم
والحرب في الفرح والحزن ،في الشدة والرخاء،
ونعم القرين القرآن الكريم فكان خلقه القرآن
صلى هللا عليه وسلم وكان القرآن معه ّ
ينور
طريقه طول حياته هكذا كان أول داع لهذه
األمة يعيش مع القرآن والقرآن يعيش معه حتى
آخرأيام حياته.
فليتأس جميع الدعاة واملصلحين بهذه القدرة
القرآنية وليجعلوا القرآن الكريم نبراسا

لحياتهم يهتدون بهديه ويستنيرون بنوره
ويعيشون معه وبه.
حتى يهديهم إلى أقوم الطرق وأوسط السبل،
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم .اآلية
كانت سيرته سيرة رحمة للعاملين
نعم،كان هذا النبي رحمة من هللا سبحانه
لجميع الخلق إنسا ّ
وجنا ،حيوانات ونباتات،
وما أرسلناك إال رحمة للعاملين.
قال عليه السالم :إنما أنا رحمة مهداة .رحمة
أهداها هللا إلى العاملين جميعا فرحمته ال
تختص بالجزيرة العربية وبالعرب وال تنتهي إلى
آسيا وإفريقيا ،بل كانت رحمة كاملة شاملة
لجميع الكون.
ّ
وقد ظلم بعض كتاب السيرة والتاريخ الذين
حصروا حياته وسيرته في جزيرة العرب ّ
وحدثوا
عن العرب وقبائلها وجغرافياها وعادتها
ظروفها عند البعثة فكأنهم أرادوا أن يقولوا
إن محمدا جاء ليغيراألوضاع في الجزيرة
العربية وهذا خطأ كبيرفلينظركاتب السيرة إلى
أوضاع العالم أجمع من العرب والفرس والروم
والصين و ...وملكهم وأديانهم وتقاليدهم ،عند
بعثة الرسول ،فقد جاء هذا ا النبي األمين،
مصلحا وهاديا .لجميع العالم بشيرا ونذيرا
وداعيا إلى هللا بإذنه وسراجا منيرا وما أرسلناك
إال كافة للناس بشيرا ونذيرا .اآلية
وهذا الهدف الواسع الكبير لو جعله جميع
الدعاة نصب أعينهم في الحياة ال يغترون
بالخطوات القليلة واجتماع الناس القليلين
حولهم بل إن نياتهم تجتاز حدود األجناس
واأللوان واألوطان بل تجتاز حدود املكان
والزمان وال يرضون إال بعد أن يدخل جميع
العالم في دين هللا أفواجا.
سيرة سيد األنبياء واملرسلمين
لم يكن نبيا فحسب بل كان سيد األنبياء
لم يكن رسوال فحسب بل كان سيد الرسل
أجميعن وقد خصه هللا سبحانه وتعالى
بخصائص لم يجعلها ألحد من األنبياء فضال
عن غيرهم فقد جعله سيد ولد آدم وحامل
لواء الحمد يوم القيامة وصاحب الشفاعة
العظمى واملقام املحمود.
فهو أفضل األنبياء وأحسنهم وأجملهم
وأعبدهم وأخشاهم وأتقاهم وأشجعهم
وأكملهم وأقربهم إلى هللا وأجلهم إليه وأكثرهم
دعاء ودعوة وأكبرهم مقاما ورتبة وأكثرهم
أتباعا وأمة وأكثرهم تحمال لألذاة والتخويف في
سبيل هللا فقال عليه السالم ،أوذيت في هللا ما
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لم يؤذ أحد ّ
وخوفت في هللا ما لم يخوف أحد.
فسيرته خالصة مسير جميع األنبياء وفي هديه
هدي جميع املرسلين وفي صفاته صفات جميع
الرسل أولئك الذين هدى هللا فبهداهم اقتده
اآلية فهو صاحب حسن يوسف ويد مو�سى
البيضاء ونفخة عي�سى وزهد داود وزكريا
وتوحيد إبراهيم عليهم الصلوات والتسليمات
بل هو إمام األنبياء واملرسلين صلى هللا عليه
وسلم.
سيرة خاتم النبيين
ولكن رسول هللا وخاتم النبيين اآلية ،ال نبي
بعده ،وال تحتاج البشرية أن تقلب وجهها
في السماء لتنتظر وحيا جديدا ونبيا جديدا
ومصلحا عامليا جديدا ،يخرجهم من الظلمات
إلى النور ،يهديهم إلى الحق وإلى صراط
مستقيم.
فسيرته أكمل السير ال تحتاج إلى جديد يكملها
وهي أحسن السير ال تحتاج إلى جديد ليزيد
في حسنها فالخير كل الخير في اتباع سيرته ،ال
حاجة إلى البحث عن اتباع رجل جديد فأمته ال
تخدع بدعوات زائفة باطلة للمتنبين الجدد في
أي عصركان وال تغترباألفكارالجديدة املنحرفة
الباطلة املزخرفة ،فقد اعتمدت أمته بنبيها
الخاتم وبدينه الكامل اليوم أكملت لكم دينكم
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم
دينا .اآلية
سيرة القدوة الكاملة لجميع الطبقات
إنه أرسل ليكون قدوة للناس أجمعين فقد
رباه هللا ّ
وأدبه فأحسن تأديبه وجعل الفوز
والنجاة في اتباعه وجعل حبه موقوفا على
اتباع نبيه الكامل فقال :قل إن كنتم تحبون
هللا فاتبعوني يحببكم هللا ويغفر لكم ذنوبكم
وهللا غفور رحيم .اآلية
ففقره أسوة للفقراء غناه أسوة األغنياء وفي
حياته نماذج حية خالدة للطالب واملعلمين،
لليتامى واملساكين ،وللحكام واملستضعفين،
للغزاة والفاتحين لألباء واملربين ،وللنوابغ
والعبقريين ،وهو أسوة لجميع طبقات البشر
وفي جيمع جوانب حياة اإلنسان فهو أسوة في
التوحيد وأسوة في العبادة ،أسوة في املعاشرة
في البيت ،أسوة في املعامالت في السوق ،أسوة
في األخالق وأسوة في السرور والحزن ،وفي
السلم والحرب .فهو أسوة للخلق أجمعين في
جميع جوانب الحياة.
لقد كان لكم في رسول هللا أسوة حسنة ملن كان
يرجو هللا واليوم اآلخر .اآلية
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حماضرات ومواقف

فضيلة الشيخ عبد الحميد في خطبة الجمعة:

ثقة الشعب أعظم ثروة ميكن لقوات الشرطة أن متتلكها
أشار فضيلة الشيخ عبدا الحميد ،إمام وخطيب أهل السنة في زاهدان،
في خطبته يوم الجمعة ( 28ذو الحجة  )1437إلى أسبوع قوات الشرطة
في إيران ،معتبرا "تثبيت النظم واألمن" من أهم وظائف قوات الشرطة
و"الثقة الشعبية" من أهم ثرواتها.
وقال فضيلة الشيخ عبد الحميد في خطبته التي حضرها القائد "حسين
رحيمي" ،قائد الشرطة في محافظة سيستان وبلوشستان ،مع عدد
من مساعديه وقوات الشرطة :القائد "رحيمي" في قوات الشرطة قائد
مؤهل ،ولديه شعبية ،وتحسنت األوضاع األمنية في املحافظة بعد
قدومه بالنسبة إلى السنوات املاضية األخيرة.
وتابع فضيلته قائال :حسب ما نعلم من السيد رحيمي ،فهويعامل الخاطئين
في قوات الشرطة وفقا للعدل والقانون ،ويراعي في هذا املجال العدل،
ويبعث العنصرالخاطئ إلى املحكمة القضائية ملتابعة ملفه هناك.
واعتبر فضيلة الشيخ عبد الحميد تثبيت األمن من وظائف قوات
الشرطة قائال :مهمة قوات الشرطة تثبيت النظم واألمن الذي يعتبر من
أهم وظائف الحكومة اإلسالمية .قوات الشرطة هي من الجهات التي لها
سعى مباشرفي تثبيت األمن في امليدان.
وأكد فضيلة الشيخ قائال :ال تنجح قوات الشرطة في القيام بوظائفها
وواجبها من غير دعم شعبي .ثقة الشعب أعظم ثروة بإمكان قوات
الشرطة أن تمتلكها .الدعم الشعبي يسهل لقوات الشرطة القيام بمهمة
األمن.
واعتبر مدير جامعة دار العلوم "لباس التقوى" خير لباس ،وأضاف قائال:
اللباس الذي يرتديه عناصر الشرطة ،هو لباس النظم والخدمة ،لكن
أعظم لباس هو لباس التقوى والورع .لباس التقوى هو لباسنا جميعا.

كل من يخدم في أي شعبة ،عليه أن يلبس لباس التقوى.
وتابع فضيلة الشيخ عبد الحميد قائال :نحن ننجح في أعمالنا إذا ارتدينا
لباس التقوى ،ونجتنب من تضييع حقوق هللا وحقوق الناس .يجب أن
نجتنب جميعا من املعا�صي والذنوب .فالذي يجتنب من املعا�صي يحميه
هللا تعالى .أو�صي نف�سي أوال وقوات الشرطة والسائرين بمراعاة التقوى
والورع.
واستطرد خطيب أهل السنة قائال :قوات الشرطة اليوم ليست قوات
النظام السابق ،تلك قوات كانت تخدم فردا وأسرة ،لكن شرطتنا اليوم
شرطة شعبية .إن كانت قوات الشرطة لديها اليوم شعبية في املحافظة
والبالد كلها ،فهي ببركة دعم الشعب.
ووصف فضيلة الشيخ عبد الحميد دور الشعب في القيام باألمن
أساسيا ،وأضاف قائال :األمن مهم وضروري للمنطقة .يجب على الناس
أن يشاركوا في هذا املجال .على الطوائف واألقوام أن يتصدوا لنشاطات
اللصوص وقطاع الطرق.
واستطرد فضيلة الشيخ قائال :محافظتنا ال تتطور وال تتقدم وال تتحسن
صورتها إال إذا استقر األمن فيها .األمن في املحافظة يجذب تمويالت
رؤساء األموال .علينا جميعا أن نسعى في توفير األمن في منطقتنا ،ألن في
األمن مصلحتنا جميعا.
ن
وأشارفضيلة الشيخ عبد الحميد إلى موت "شيمو بريز" الرئيس األسبق
للكيان الصهيوني وإلى الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب الفلسطيني
املضطهد ،واعتبر موته تحذيرا لسائر القادة للكيان الصهيوني وسائر
الظاملين ،وطالبهم أن ينتهوا عن الجرائم التي يرتكبونها ،واالنسحاب من
األرا�ضي التي يحتلونها.
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التوجيهاإلسالمي

نصيحة و ّد وإخاء

(احللقة الثانية)

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.

أخي الطالب :أنصحك بأغلى األشياء ما عندك وأنفسها ،ولكنك جعلته
أرخص األشياء وأهونها ،وهو فراغ الوقت ،كم قصرنا تجاه هذه النعمة،
وهي الحقيقة في حياتك وعمرك ،ولنعم ما قال املصطفى صلى هللا عليه
وسلم :نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ .وأوصيك
بمطالعة كتابين جليلين في املوضوع -1 :قيمة الزمن عند العلماء :للشيخ
أبو غدة رحمه هللا تعالى -2 .متاع وقت باألردية :لألخ الفاضل ابن الحسن
العبا�سي حفظه هللا تعالى.
اض عن مجالس اللغو ،قال هللا
أنصحك وأوصيك باإلعر
أخي الطالب:
صلاَ ته ْم َخاش ُعو َنَ ،و َّالذ َ
تعالىَ :ق ْد َأ ْف َل َح المْ ُ ْؤم ُنو َنَّ ،الذ َ
ين ُه ْم في َ
ين ُه ْم َع ِن
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َّ
الل ْغو ُم ْعر ُ
ضو َن (املؤمنون )3-2-1 /وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ِ ِ
من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه ،أركزعليه ألنه قد عرف داء قتيل،
والطالب كثيرا ما يغ�شى مجالس اللغو دون أن يشعر.
أخي الطالب :كن متأمال في كل ما تبتغيه من شؤون الحياة ،فإن من تأمل
أدرك ،فتأمل عند التكلم ،وتأمل عند املطالعة واملذاكرة ،وتأمل عند
السؤال ،بالتأمل تنحل القضايا الكثيرة واملعضالت العويصة.
أخي الطالب :أوصيك بكبر الهمة والطموح في طلب العلم؛ فإن من سجايا
اإلسالم التحلي بكبر الهمة والطموح بهذا يجلب لك بإذن هللا خيرا كثيرا،
ويفتح لك أبواب عزائم األمور لترقى إلى درجات الكمال ،فيجري في عروقك
دم الشهامة والشجاعة ،ويجرءك أن تمد يدك إلى مهمات األمور.
ّ
والتحلي بهذا الوصف يسلب منك سفاسف اآلمال وخمولها ،ويجتث منك
شجرة الذل والهوان والتملق واملداهنة ،فكبير الهمة وصاحب الطموح
ثابت الجأش صبور ووقور ،ال ترقبه املواقف املتنوعة ،وال تهدده املصائب
املختلفة ألن كبرالهمة والطموح من حلية أولي العزم واألنبياء ،وفاقد هذا
الوصف جبان رعديد خامل وأنه عبد القفا واللهازم كما قيل.
أخي الكريم :أحذرك من قرناء السوء كما أن العرق ّ
دساس ،فإن أدب
السوء ّ
دساس ،إذا الطبيعة نقالة سراقة ،والناس كأسراب القطا
مجبولون على تشبه بعضهم ببعض ،فاحذر أشد الحذر معاشرة من كان
فيه سوء وخرافة.
وتخير للزمالة والصداقة من يعنك على بغيتك وضالتك ،ويقربك إلى ربك
ويوافقك على شريف مقصدك وغايتك وتدرب على اختيار األفاضل في
حياتك املدرسية والجامعية ،فيسهل لك األمر بعد أن تخرجت وخرجت
إلى املجتمع البشري العام – هللا يعينك وإيانا.-
أخي الطالب :ال تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم ،وهذا من طبيعة
البشر ،فما عليك إال السعي في الطلب واللجوء إلى هللا ،فإنه قد تعاصت
ّ
تصعبت بعض العلوم على بعض األعالم املشاهير ومنهم من صرح بذلك
كما يعلم من تراجمهم كاإلمام األصمعي في علم العروض ،وابن الصالح في
املنطق ،والسيوطي في الحساب.
نعم؛ إذا واجهت بهذه املشكلة فضاعف الرغبة وافزع إلى هللا في الدعاء
واللجوء إليه واالنكساربين يديه.
ولنعم ما أثر عن شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا إذا استع�صى عليه
تفسير آية من كتاب هللا تعالى فيناجي ربه بدعاء خاص :اللهم يا معلم آدم
وإبراهيم علمني يا مفهم سليمان فهمني :لقد جرب هذا الدعاء في حل
املعضالت العلمية وكشف املسائل الدقيقية وأفاد خلقا كثيرا.

معالي الدكتور عبيد اهلل بني كمال
أستاذ بالجامعة
أخي الطالب :كثيرا ما تحتاج إلى السؤال والنقاش مع األستاذ والشيخ
وهذا من حقك وواجبك ،وقد قال النبي صلى هللا عليه وسلم :إنما شفاء
العي السؤال ،ولكن التزام أدب املباحثة من حسن السؤال في الصيغة
والتبعير؛ فتأمل في نفسك أوال ،ثم َز ّو ْرفي ضميرك ،ثم سل بأدب واحترام،
وإياك وإياك إذا حصل الجواب أن تقول مثال  :لكن الشيخ فالن قال لي
كذا ،أو قال كذا ،فإن هذا سوء في األدب وضرب ألهل العلم بعضهم
ببعضهم ،فاحذرهذا – أرشدك هللا تعالى. -
وإن كان ال بد ذلك فكن واضحا في السؤال ،وقل :ما ذا رأيك في املسألة
الفالنية وال ُت ّ
سم أحدا.
قال ابن القيم الجوزية رحمه هللا – وقيل :إذا جلست إلى عالم ،فسل
تفقها ال ّ
تعنتا وقال أيضا :وللعلم ست مراتب:
أولها :حسن السؤال.
الثانية :حسن اإلنصات واإلنصات.
الثالثة :حسن الفهم.
الرابعة :الحفظ.
الخامسة :التعليم.
السادسة :وهي ثمرته؛ العمل به ومراعاة حدوده ( مفتاح دارالسعادة ص
)184 /
أخي الكريم :أوصيك برعاية حرمة أستاذك وقد قرأت عن ذلك كثيرا في
ّ
(تعليم املتعلم) للزرنوجي فعليك إذا بالتحلي برعاية حرمته ،فإن ذلك
عنوان النجاح والفالح والتوفيق فليكن أستاذك محل إجالل منك
وإكرام وتقدير وتلطف ،فخذ بمجامع اآلداب مع أستاذك في جلوسك
معه والتحدث إليه وحسن السؤال واالستماع ،وحسن األدب في تصفح
الكتاب أمامه وترك التطاول واملماراة أمامه ،وعدم التقدم عليه بكالم
ومسير ،أو إكثار الكالم عنده أو مداخلته في حديثه ودرسه بكالم منك أو
إلحاح عليه في جواب ،ال سيما مع شهود املالء ،فإن هذا يوجب لك الغرور
وله امللل ،وال تناديه باسمه مجردا أو مع لقبه كقولك؛ يا شيخ فالن يا
أستاذ فالن ،بل قل :يا شيخي أو يا شيخنا أو يا أستاذي.
والتزم وقار املجلس وإظهار السرور من الدرس واإلفادة به ،وإذا بدا لك
خطأ من األستاذ أو وهم فال ينبغي أن يسقطه ذلك من عينيك ،فإنه من
ذا الذي ينجو من الخطأ والوهم ساملا؟
فاقتد بصالح أخالقه وكريم شمائله من هديه وسمته ،وحذرا! حذرا! أن
تقلده تقليدا أعمى في صوت أو نغمة أو م�شي أو حركة ،وإنما لكل سجية
وطبيعة ،و التقليد في مثل هذه األمور تعب وتكلف محض.
أخي الطالب :كما تعلم أن في العالم اإلسالمي جماعات وأحزاب سياسية،
جهادية ،قومية ،أدبية ،وعلمية ،كما تالحظ في يمينك وشمالك ،وهكذا
األمرأينما نزلت من البالد اإلسالمية فاعلم؛ أخي الكريم :بأن أهل اإلسالم
ليس لهم سمة وال شعار سوى اإلسالم ،فكن طالب علم وداعيا إلى هللا
تعالى على بصيرة حسب الحال والزمان ،وعارفا ألهل الفضل فضلهم من
الجماعات واألحزاب ،ولكن حذارا! حذرا! أن تتعصب بإحداها وتعتقد
بعصمتها وتنسب إليها ألن الحزبية ذات مسارات وقوالب غريبة لم يعهدها
تاريخ اإلسالم بهذه الكثرة الكثيرة ،فكل يوم حزب وجماعة فإلى أين تم�شي
وراءها؟ وتدافع عنها ،فأنت مسلم من أهل السنة والجماعة على أحد
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التوجيهاإلسالمي
املذاهب األربعة املعروفة ،حسبك هذه التسمية والنسبة ،شعر:
إذا افتخروا بقيس أو تميم
أبى اإلسالم ال أب سواه
النصحة األخيرة:
أخي الطالب :بينك وبين أستاذك عالقة ّ
ود وإخاء تفوق على جميع
العالقات البشرية فأنت بغيته وغايته ،أنت نيله ومراده ،وأنت ثمرة
علمه وقطعة فؤاده ،لقد أحرق نفسه ألجلك ،وضحى بوقته وراحته
ّ
ونومه لتثقيفك ،وأهمل ذويه من أهله وأقاربه وزمالئه وخالنه لتعليمك،
ودعا لك ليل نهار ،فيثلج صدره إذا رآك ذا علم وعمل ،ويطمئن قلبه
إذا رآك ذا نطق وقلم ،ويغتبط بك إذا سمع عنك في موقع اإلفادة
واالستفادة ،كيف ال وهو بمثابة الوالد من أبيك ،شعر:
أقدم أستاذي على نفس والدي
وإن نالني من والدي الفضل والشرف
فذاك مربي الروح والروح جوهر
وهذا مربي الجسم والجسم من صدف
ٌ
فكن دائم االتصال به لت ْري َحه في آخرعمره وشيخوخته وبحمد هللا تعالى
أسباب االتصال متوفرة في هذا الزمان وال مجال لالعتذار.
أخيرا أختم كالمي بموجزمقال األديب الشاعرالرحالة أبوبكرمحمد بن
العباس الخوارزمي املتوفى سنة  383هـ  .في معرض خطابة للتلميذ ( :إن
كنت أعزك هللا ال ترانا في موضع الزيارة ،فنحن في موضع االستزارة ،وإن
كنت تعتقد أنك قد استوفيت ما كان لدينا ،فسقط حقنا عنك ،وبقي
ُ
َ
املريض بعد خروجه من دائه ،واستغنائه
الطبيب
حقك علينا فقد يزور
عن دوائه ،وقد تجتاز الرعية على باب األمير املعزول فتتجمل له – أي
تلقنه بالصبرالجميل -وال تعيره عزله.
أخي الطالب :سألتني عن مستقبل حياتك ،نعم؛ هذا من طبيعة البشر
أنه يتفكر دائما ملستقبله في الشؤون املختلفة من أحواله الشخصية
ومواصلة الدراسة واختيار املهنة ،فمن حقك أن تتفكر فيه وتستشير
وتستعد له وتعد العدة واألسباب من اآلن ،ثم تفوض األمر إلى هللا فهو
يختارلعباده ما يشاء.
األهم فاألهم من املهن والحرف ما يكون فيها خدمة لإلسالم واملسلمين
من دعوة وتدريس وجهاد وتأليف ،وسياسة وتثقيف وإذا كانت النية
خالصة فكل هذه أبواب الخدمة لإلسالم واملسلمين لكن الذي أشيرك
إليه أوال أن تحاول ملواصلة دراستك بعد التخرج خارج البالد أو داخلها
في بعض التخصصات إن توفر لك األسباب ،وإذا كان لديك الحصيلة
العلمية مع شهادة رسمية فهذا أمرمرغوب فيه ومطلوب ،وله فوائد
غير مرئية ،ولكنه يجب أن يتنبه بأنها ليست هذه غاية كل الغاية ،وإذا
لم يمكن لك مجال مواصلة الدراسة فال تيأس وال تحزن ،بل تواصل
مطالعتك مع اقتناء الكتب املفيدة ،ولقاءك مع العلماء البارزين.
وأما بالنسبة إلى املهنة أحب لك ما رضيت به وأحببت لفن�سي؛ وقد قال
النبي صلى هللا عليه وسلم ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب
لنفسه؛ وأرى من الخطأ وسوء األدب أن يسمى ذلك ( بمهنة التدريس)
ومسئولية
هذا في الحقيقة ليس بمهنة أو عمل أو شغل؛ بل أداء رسالة
وقال هللا تعالى في شأن األنبياء واملرسلين ُ -ه َو َّالذي َب َع َث في الأْ ُ ّم ّيينَ
َ ُ لاً ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ ّ ْ َ ُ َ ّ ُ ُ ُ ْ َ َ ِ ْ ْ َ ِ َِ ِ ُ
اب َوال ِحك َمة َوِإ ْن كانوا
رسو ِمن َهم يتلولاَ علي ِهم آيا ِت ِه ويز ِك ِيهم ويع ِلمهم ال ِكت
م ْن َق ْب ُل لفي َ
ض ٍل ُم ِب ٍين ( الجمعة )2 /
ِ
ِ
فاملدرس واألستاذ بهذه الوظيفة في الحقيقة يمثل دور األنبياء فهو
يواجه من طالبه وأوليائهم مثل ما واجه األنبياء من أقوامهم ،فمن هذا
املنطلق ينبغي للمدرس ويجب عليه أن يتحلى ببعض الصفات والخلق
والسجايا ،ليكون ناجحا في أداء مسئوليته وإيفاء وظيفته.
أيها الطالب العزيز :إذا كنت تحب ملستقبلك هذه املهنة والوظيفة لقد
أخذت بالفطرة وسلكت درب األنبياء واملرسلين ،واصطفاك هللا لهداية
اآلخرين فبارك هللا في اختيارك ولكن ال تظن بأن الرغبة الصادقة
تكفي لنجاحك في التدريس؛ كال وألف كال ،بل هناك مؤهالت وعوامل،
محركات وفضائل؛ يجب اختيارها من اآلن لتكون في املستقبل مدرسا
ناجحا وأستاذا فاضال.

ينابيع املعرفة
عالم ياباني يفوز بـ"نوبل" الكتشافه
ً
طريقة لعالج السرطان
منحت جائزة نوبل للطب للعام  ،2016اليوم
االثنين ،للياباني يوشينوري أوسومي ألبحاثه
ً
ً
عن االلتهام الذاتي التي أدت دورا حاسما في
فهم تجدد الخاليا وردة فعل الجسم على الجوع
وااللتهابات.
وقالت لجنة نوبل في حيثيات قرارها إن "تحوالت جينات االلتهام الذاتي يمكن أن تتسبب
بأمراض ،فيما عملية االلتهام الذاتي ضالعة في عدة أمراض مثل السرطان واألمراض
العصبية".
وظهرمفهومااللتهامالذاتيفيالستينياتعندمارصدباحثونللمرةاألولىعمليةتدميرخاليا
ملكوناتها من خالل تحويلها إلى "حجيرة إعادة تدوير" تسمى الجسم املحلل على ما أوضحت
لجنةنوبلفيمعهدكارولينسكاالتيتمنحالجائزة.
إالأن املعلومات حول هذه الظاهرة بقيت محدودة إلى أن أجرى يوشينوري أوسومي أعماله
وأنجزفيمطلعالتسعينيات"تجاربرائعة"علىالخميرةوحددجيناتااللتهامالذاتي.
ً
وعمد بعد ذلك إلى إظهارآلياتها مبينا أن اآلليات نفسها تحصل في جسم اإلنسان.
مكفوفتركي ُينيرطريقأسرتهبالعزف
ّ
الزراعية
وإصالح اآلالت
نجح مكفوف تركي ،في والية «جانقيري»،
شماليالبالد،فيإنجازالكثيرمناألعمال،ومن
بينها العزف على آلتي العود والبيانو ،وإصالح
آالت زراعية ،من أجل أن ُينير طريق األمل
أمامأسرته،وكسبالقوتلها.
ً
وأثار«دوغانيورت» 39(،عاما)،أبلولدين،إعجابكلمنحوله،لتحديهاإلعاقة،بالعزف
ً
على آلتي العود والبيانوفي األعراس منذ  15عاما ،إلى جانب إصالح آالت زراعية ،وعلى رأسها
لاً
ً
آلةالحصاد،فض عنتصليحأعطالالشبكةالكهربائية،عندغيابخبراءالتصليحليال.
يقول« :يورت» لألناضول :إنه يعاني من فقدان البصربنسبة  %90منذ الوالدة ،ويعمل مع
لاً
ً
مضيفا« :الأحب أن أظل عاط دون عمل ،أعمل مع أخي منذ 15
شقيقه على آلة الحصاد،
عاماعلىآلةالحصاد،نعمل ً
ً
معاللوفاءباحتياجاتاألسرة».
اليخ�شى املكفوف التركي أن يتسبب حزام آلة الحصاد بفقدان يده أواصطدام رأسه بأي آلة،
وغيرذلك من إصابات قد يتعرض لها خالل عمله ،حسب قوله.
ً
مضيفا
ويلفت إلى أن من حوله لطاملا شجعوه ،وقالوا له« :تعال وأصلح وأشبع فضولك»،
بالقول« :أقوم بهذا العمل منذ ً 15
عاما ،سعيت فيها ملساعدة أخي ،فليس باستطاعة أي
شخص القيام بتصليح آلة الحصاد القديمة هذه ،وألنني ال أحب الفراغ ،برز لدي فضول
خالل قيام أخي بأعمال التصليح ،واكتسبت الخبرة عبرملس األماكن التي كان يفكها ويركبها
أخي».
ويؤكد «يورت» أنه يبدأ بفحص آلة الحصاد مع شقيقه ،مع بدء املوسم في كل عامً ،
مشيرا إلى
أنه لم يعد هناك من يعتني بتصليح آالت الحصاد القديمة ،وأنه من بين قلة يجيدون تصليح
مثل تلك اآلالت.
ّ
الحشيشيخفضمعدلذكاءصغارالسن
ّ
حذرت دراسة كندية حديثة ،من أن
ّ
تدخين مخدرالحشيش في سن مبكرة،
ّ
يخفض معدل الذكاء ويؤثر بالسلب
على وظائف الدماغ ويؤدي إلى اختالل
العقل.
الدراسة أجراها باحثو معهد أبحاث
الصحة “لوسون” في كندا ،بالتعاون
مع علماء من جامعة ويسترن الكندية،
ونشروانتائجهااليومالخميس،فيدورية()ActaPsychiatricaScandinavicaالعلمية.
ولرصد آثار تدخين الحشيش على صغار السن ،راقب الباحثون مجموعة من الشباب،
وقسموهم إلى مجموعتين ،األولى تعاطت مخدرالحشيش قبل بلوغها سن السابعة عشر،
فيمالمتدخناملجموعةالثانيةالحشيش ً
مطلقا.
وخضعجميعاملشاركونفيالدراسةلالختباراتالنفسيةواملعرفيةواختباراتقياسمعدالت
الذكاء ،وكذلك مسح الدماغ ،ووجد الباحثون أن تعاطي الحشيش في سن مبكرة من العمر،
ارتبط مع تراجع درجات معدل الذكاء ،وحدوث اختالل في العقل ،وتراجع في وظائف اإلدراك.
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اقتباسات
علمية ،أدبية ،اجتماعية ،ثقافية  ،فكرية ،عملية

إعداد :سماحة األستاذ المفتي عبد القادر العارفي
األستاذ بالجامعة

الذنب وقلب املسلم
عن أبي هريرة ر�ضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
قال :إن املؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه .فإن تاب ونزع
واستغفرصقل قلبه .فإن زاد زادت فذلك الران الذي ذكره هللا
في كتابه :كالبل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
تخريج الحديث :أخرجه أحمد  297 /2وابن ماجة برقم 4244
والترمذي برقم :والحاكم في املستدرك على الصحيحين 562 /2
برقم 3908 :وابن حبان في صحيحه برقم 930 :والنسائي في
عمل اليوم والليلة برقم 418 :والبغوي في شرح السنة.
درجة الحديث :قال الترمذي هذا حديث صحيح ،وصححه
الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي ،وقال محققومسند
أحمد :إسناده قوي ،وحسنه األلباني في صحيح ابن ماجة.
اإلعراب واللغة :قوله «كانت نكتة سوداء في قلبه» بالنصب على
الخبر ،وروي بالرفع على أن كان تامة فيقدرمنه أي حدثت من
الذنب نكتة (مرعاة املفاتيح) وقال ابن األثيرفي النهاية في غريب
األثر :أي أثر قليل كالنقطة شبه الوسخ في املرآة والسيف
ونحوهما ،انتهى قوله .وأصل النكت في اللغة ضرب األرض
بقضيب أوغيره فيؤثر فيها .وقوله« :تاب ونزع» نزع عن ال�شيء
نزوعا من باب ضرب أي :في لسان العرب :الصقل ،الجالء،
صقل ال�شيء يصقله صقالوصقاالفهومصقول وصقيل جاله،
واالسم ّ
الصقال وهوصاقل والجمع صقلة وقال أيضا :السقل
ِ
لغة في الصقل وقال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة :84 /3
(سقل) السين والقاف والالم ليس بأصل ،ألن السين فيه مبدلة
عن صاد .وأما «الران» فقال أي :طبع وختم ومنه حديث علي:
لتعلم أينا ا ِملرين على قلبه واملغطى على بصره ،ا ِملرين :املفعول به
من َّ
الرين ومنه حديث مجاهد في قوله تعالى وأحاطت به خطيئته
ّ
َّ
ُ
ّ
ّ
ّ
قال :هوالران والران والرين سواء كالذام والذيم والعاب والعيب.
شرح الحديث :إن القلب أهم مضغة في اإلنسان ،وصالحه
وفساده منوطان بصالحه وفساده كما ورد في الحديث
الصحيح ،فحري بالعاقل أن يعنى به .وإنما تصلح القلوب بطاعة
هللا عزوجل وذكره وقربه ،فإنها تزيد مرآة القلب جالء وإشراقا
ونورا وضياء حتى يتألأل فيه جلية الحق وينكشف فيه حقيقة
األمر املطلوب في الدين ،وإلى مثل هذا القلب اإلشارة بقوله

صلى هللا عليه وسلم  :إذا أراد هللا بعبد خيرا جعل له واعظا من
قلبه ( أخرجه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أم سلمة
وإسناده جيد قاله العراقي في تخريج اإلحياء) .وبالعكس من ذلك
فإن الذنوب واملعا�صي تترك اآلثارالخطيرة على القلب ،وتصيب
به األضرارالبالغة ما يبين هذا الحديث الشريف .ومهما تراكمت
الذنوب طبع على القلوب وعند ذلك يعمى القلب عن إدراك
الحق وصالح الدين ،ويستهين بأمراآلخرة ،ويستعظم أمرالدنيا،
ويصيرمقصور الهم عليها ،فإذا قرع سمعه أمراآلخرة وما فيها من
ُُ
األخطاردخل من أذن وخرج من أذن ،ولم يستقرفي القلب ،ولم
يحركه إلى التوبة والتدارك .نعوذ باهلل من ذلك ( .مستفاد من
إحياءالعلوم).
األستاذ عبد الرشيد الندوي /مجلة الرائد -ص -5العدد األول
 السنة 53متى تنتهض األمة العربية اإلسالمية؟
اآلن هنالك فراغ واحد ،أنا ال أصدق أن هناك فراغا آخر،
الفراغ الوحيد الذي يوجد في خارطة العالم املدنية واملصيرية،
هوفراغ وجود أمة تحمل الرسالة وتحمل السيرة ،تحمل الخلق
هي صاحبة اإليمان ،صاحبة الجد والصرامة ،صاحبة روح
النضال ،صاحبة الفروسية ،صاحبة اإليثاروالتضحية.
هذا هوالفراغ الوحيد املوجود اآلن في خارطة العالم اإلنساني،
واليمألهذا الفراغ إالاملسلم ،والتمألهذا الفراغ إالاألمة العربية
اإلسالمية ،قد كانت رائدة لإلنسانية في القرن السابع وما بعده
من القرون ،وال تزال رائدة الرسالة اإلسالمية اإلنسانية في هذا
القرن ،لو عرفت قيمتها ،ولو عرفت منابع قوتها ،ولو عرفت
ضخامة رسالتها ،ولو عرفت عظم مسئوليتها ،ولكننا الهون
ساهون.
متى تنهض األمة العربية اإلسالمية وتحمل الرسالة من جديد
والنور الوحيد هو نور اإلسالم ،وهو النور الذي ال يزال عند
العرب في صفحات القرآن وفي صفحات السيرة النبوية ،وإننا
أبناء القارة الهندية ،ننظرإلى هذه الجزيرة كأمة رائدة ،كحاملة
لهذه الرسالة ( .األستاذ أبوالحسن – مجلة الرائد – السنة 53
–  28رجب  1432هـ)
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منثورات
قراءة آية الكر�سي بعد املكتوبات
«من قرأ آية الكر�سي دبركل صالة مكتوبة لم يمنعه
من دخول الجنة إال أن يموت» الحديث أخرجه
النسائي ،وابن حبان ،كما قال املصنف – رحمه
هللا – وهومن حديث أبي أمامة – ر�ضي هللا عنه –
قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :من قرأ
آية الكر�سي ،الخ ،وفي إسناد النسائي الحسن بن
بشر .قال النسائي :البأس به ،وقال في موضع آخر:
ثقة ،وقال أبوحاتم :وبقية رجاله رجال الصحيح،
وأخرجه من حديثه الطبراني أيضا بأسانيد .قال
املنذري :أحدها صحيح ،وقال في (مجمع الزوائد):
أحدهما جيد .وصححه ابن حبان.
وزاد الطبراني في بعض طرق هذا الحديث :و( قل
هو هللا أحد) قال املنذري :وإسناده هذه الزيادة
جيد ،وقد أخرج هذا الحديث الدمياطي ،من
حديث ابي أمامة وعلي وعبد هللا بن عمرو واملغيرة
وجابر وأنس – ر�ضي هللا عنهم  ،-وقال :وإذا
انضمت هذه األحاديث بعضها إلى بعض أحدثت
قوة.
ى
( وفي لفظ :كان في ذمة هللا إلى الصالة األخر )
الحديث أخرجه الطبراني كما قال املصنف –
رحمه هللا  ،-وهو من حديث الحسن بن علي –
ر�ضي هللا عنهما  ، -قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ( :من قرأ آية الكر�سي في دبركل صالة
مكتوبة كان في ذمة هللا إلى الصالة األخرى) .قال
الهيثمي في (مجمع الزوائد) وإسناده حسن.
(كتاب تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين –
لإلمام الشوكاني – ص )248-247
هيئة الصالة وأصلها
وأصل الصالة ثالثة أشياء :أن يخضع القلب عند
مالحظة جالل هللا وعظمته ،ويعبر اللسان عن
تلك العظمة وذلك الخضوع أفصح عبارة ،وأن
يؤدب الجوارح حسب ذلك الخضوع ،قال القائل:
أفادتكم النعماء مني ثالثة
يدي ولساني والضميراملحجبا
ومناألفعالالتعظيمية
أن يقوم بين يديه مناجيا ،ويقبل عليه مواجها.
وأشد من ذلك أن يستشعرذله وعزة ربه ،فينكس
رأسه ،إذ من األمراملجبول في قاطبة البشروالبهائم
أن رفع العنق آية التيه والتكبر ،وتنكيسه آية
َ َ َّ
الخضوع واإلخبات ،وهو قوله تعالى :فظل ْت
َ َْ ُ َْ َ
اض ِع َين ( الشعراء )4 /
أعناق ُهم ل َها خ ِ
وأشد من ذلك أن يعفر وجهه الذي هو أشرف
أعضائه ومجمع حواسه بين يديه .فتلك
التعظيمات الثالث الفعلية شائعة في طوائف
البشر ،ال يزالون يفعلونها في صلواتهم ،وعند
ملوكهموأمرائهم.

وأحسن الصالة ما كان جامعا بين األوضاع
الثالثة ،مترقيا من األدنى إلى األعلى ،ليحصل
الترقي في استشعار الخضوع والتذلل ،وفي الترقي
من الفائدة ما ليس في إفراد التعظيم األق�صى ،وال
في االنحطاط من األعلى إلى األدنى.
والبد من الصالة ،واليكفي الفكروالذكر
وإنما جعلت الصالة أم األعمال املقربة ،دون
الفكرفي عظمة هللا ،ودون الذكرالدائم؛ ألن الفكر
الصحيح فيها ال يتأتى إال من قوم عالية نفوسهم،
وقليل ماهم ،وسوى أولئك لوخاضوا فيه تبلدوا
وأبطلوا رأس مالهم ،فضال عن فائدة أخرى،
والذكربدون أن يشرحه ويعضده عمل تعظيمي،
َ ََ ٌ
يعمله بجوارحه ،ويعنوفي إدآبها :ل ْقلقة خالية عن
الفائدة في حق األكثرين.
أما الصالة فهي املعجون املركب
 )1من الفكراملصورف تلقاء عظمة هللا بالقصد
الثاني وااللتفات التبعي ،املتأتي من كل واحد ،وال
حجرلصاحب استعداد الخوض في لجة الشهود
أن يخوض ،بل ذلك منبه لم أتم تنبيه.
 )2ومن األدعية املبينة إخالص عمله هلل ،وتوجيه
وجهه تلقاء هللا ،وقصراالستعانة في هللا.
 )3ومن أفعال تعظيمية ،كالسجود والركوع ،يصير
كل واحد عضدا آلخرّ ،
ومكمله واملنبه عليه.
فصارت نافعة لعامة الناس وخاصتهم ،وترياقا
قوي األثر ،ليكون لكل إنسان منه ما استوجبه
أصل استعداده.
والصالة
 )1معراج املؤمن ،معدة للتجليات األخروية ،وهو
قوله صلى هللا عليه وسلم ( :إنكم سترون ربكم،
ُ
فإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبل طلوع
الشمس وقبل غروبها ،فافعلوا).
 )2وسبب عظيم ملحبة هللا ورحمته ،وهو قوله
صلى هللا عليه وسلم ( :أعني على نفسك بكثرة
َ َ
السجود) وحكايته تعالى عن أهل النار :ل ْم ن ٌك ِم َن
ُ َّ
ص ِل َين ( املدثر)43 /
امل
 )3وإذا تمكنت من العبد اضمحل في نور هللا،
ْ
ُّ
َّ ْ َ َ َ
ات ُيذ ِه ْب َن
وكفرت عنه خطاياهِ :إن الحسن ِ
َّ ّ َ
ات (هود)114 /
الس ِيئ ِ
 )4وال�شيء أنفع من سوء املعرفة منها ،ال سيما إذا
ُ
فعلت أفعالها وأقوالها على حضور القلب والنية
الصالحة.
 )5وإذا ُجعلت رسما مشهورا نفعت من غوائل
الرسوم نفعا بينا.

(كتاب حجة هللا البالغة لإلمام شاه ولي هللا
الدهلوي ص )255 -252
الدنيا وخداعها واملوت وزاده واآلخرة ونعيمها

وقال عمربن عبد العزيزرحمة هللا عليه في خطبته:
إن لكل سفرزادا المحالة ،فتزودوا لسفركم من
الدنيا إلى اآلخرة التقوى ،وكونوا كمن عاين ما أعد
هللا من ثوابه وعقابه .ترغبوا وترهبوا ،وال يطولن
َ
فتقسو قلوبكم ،وتنقادوا لعدوكم؛
عليكم األمد
فإنه وهللا ؛ ما بسط أمل من اليدري لعله اليصبح
بعد مسائه واليم�سي بعد صباحه ،وربما كانت بين
ذلك خطفات املنايا ،وكم رأيت ورأيتم من كان
بالدنيا مغترا ،وإنما ّ
تقرعين من وثق بالنجاة من
عذاب هللا تعالى ،وإنما يفرح من أمن من أهوال
َْ
القيامة ،فأما من ال يداوي كلما إال أصابه جرح
من ناحية أخرى ..فيكف يفرح؟! أعوذ باهلل من
أن آمركم بما أنهى عنه نف�سي ،فتخسر صفقتي
وتظهرعيبتي ،وتبدوا مسكنتي في يوم يبدو فيه
الغنى والفقر ،واملوازين فيه منصوبة ،لقد عنيتم
بأمرلوعنيت به النجوم ..النكدرت ،ولوعنيت به
الجبال ..لذابت ،ولوعنيت به األرض ..لتشققت،
أما تعلمون أنه ليس بين الجنة والنارمنزلة ،وأنكم
صائرون إلى إحداهما؟!
وكتب رجل إلى أخ له :أما بعد :فإن الدنيا حلم،
واآلخرة يقظة ،واملتوسط بينهما املوت ،ونحن في
أضغاث أحالم ،والسالم.
وكتب آخرإلى أخ له :إن الحزن على الدنيا طويل،
واملوت من اإلنسان قريب ،وللنقص في كل يوم
منه نصيب ،وللبلى في جسمه دبيب ،فبادرقبل أن
تنادى بالرحيل ،والسالم.
وقال الحسن  :كان آدم عليه السالم قبل أن
يخطيء أمله خلف ظهره ،وأجله بين عينيه ،فلما
أصاب الخطيئة  ..حول فجعل أمله بين عينيه،
وأجله خلف ظهره.
وقال عبيد هللا بن شميط :سمعت أبي يقول :أيها
املغتر بطول صحته ،أما رأيت ميتا قط من غير
سقم؟! أيها املغتر بطول املهلة؛ أمارأيت مأخوذا
قط من غيرعدة؟! إنك لوفكرت في طول عمرك ..
لنسيت ما قد تقدم من لذاتك ،أبالصحة تغترون،
أم بطول العافية تمرحون ،أم املوت تأمنون ،أم
على ملك املوت تجترئون؟! إن ملك املوت إذا جاء ..
ال يمنعه منك ثروة مالك ،وال كثرة احتشادك ،أما
علمت أن ساعة املوت ذات كرب وغصص وندامة
 )6وصارت شعارا للمسلم ،يتميز به من الكافر ،وهو على التفريط؟! ثم يقول :رحم هللا عبدا عمل ملا
قوله صلى هللا عليه وسلم :العهد الذي بيننا وبينهم بعد املوت ،رحم هللا عبدا نظرلنفسه قبل نزول
املوت.
الصالة ،فمن تركها فقد كفر).
 )7وال �شيء في تمرين النفس على انقياد الطبيعة (كتاب إحياء علوم الدين لإلمام الغزالي رحمه هللا
تعالى -ص )335-334
للعقل ،وجريانها في حكمه ،مثل الصالة ،وهللا أعلم.
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شخصيات إسالمية

نبذة عن شخصية الشيخ املفيت احتشام احلق 
الكاتب :محمد إعجاز مصطفى
تعريب :السيد مسعود

الشيخ الفقيد املفتي احتشام الحق آسيا آبادي رحمه هللا تلميذ املفتي األعظم بالديار الباكستانية سابقا املفتي محمد شفيع العثماني رحمه هللا
والشيخ املفتي رشيد أحمد لدهيانوي رحمهما هللا ،وهو املفتي الكبير بمنطقة مكران في بلوشستان باكستان ،عضو "لجنة األمن" في قطاع مكران بواليت
بلوشستان ،مشرف وسكرتير"منظمة اتحاد املدارس العربية" بمكران ،ومؤسس ومدير"الجامعة الرشيدية" بآىسيا آباد ،وأستاذ مئات العلماء.
اغتيل الشيخ احتشام الحق ،عبرإطالق النار ،بيد مهاجمين مجهولين مع نجله الفاضل شبيرأحمد يوم األحد املوافق ل  19شوال  1437هـ.ق .فناال درجة
الشهادة الرفيعة.

املفتي رشيد أحمد -رحمه هللا -رجع إلى بلده ،مع طائرانه نظر" و"الباقيات الصالحات" و"الجواب
الوالدةوالدروساالبتدائية:
ولد املفتي احتشام الحق رحمه هللا في قرية نائية من داللة األستاذ ،وفي شعبان سنة 1396هـ.ق .املوافق الشافي" و"فكر ونظر" و"درس حديث" و"درس
مدينة "كيج" في قطاع مكران ببلوشستان باكستان ،ل 1976م .بادربتأسيس «الجامعة الرشيدية» بآسيا قرآن" «والتحقيق األنيق بتوفيق الغفار في وقوع
في  13ربيع األول  1368هـ.ق .املوافق ل  12نوامبر آباد ،ومنذ انطالق املدرسة فتح جميع الفصول فيها الطالق بلفظ مات وگوهار».
من املرحلة االبتدائية إلى مرحلة اإلفتاء والقضاء ،وفي وكذلك مجموعة الفتاوى التي دونت بيده هي أيضا في
 1948م .في أسرة يعولها رجل فالح.
كانت األمية تلمس في املنطقة التي ولد فيها الشيخ ذلك العهد لم يكن متخصص في الفقه اإلسالمي على قيد الجمع واإلعداد وستطبع عما قريب إن شاء هللا.
وفي آخر أيام حياته املباركة الحافلة باملآثر
بشدة ،بحيث قد كانت األموات تدفن من غير أن صعيدمنطقةمكران.
يصلى عليها ،لعدم وجود من يقدرعلى اإلمامة ،وأبوه ومتزامنا مع بدء مزاولة مهنة التدريس في الجامعة والتضحيات ،كان مشتغال بتخريخ كتاب «أحسن
الرشيدية ،بدأ التدريس تحت شجرة برية أيضا ،الفتاوى» وتخريج «الفتاوى الزينية» ،وكذلك
كان فالحا يق�ضي جل أوقاته في األرا�ضي الزراعية.
ّ
وصدرتعليم القرآن في هذه املدرسة ،وكان أول تلميذه «ترجمة القرآن» إلى اللغة البلوشية ،لكن األيدي
تلقى العلوم االبتدائية في املدرسة االبتدائية التابعة
اآلثمة أخذت منه الفرصة ،ورصاص العدوالحاسد
آلسيا آباد ،وبجنب هذه الدروس أيضا كان يتعلم الشيخالحافظخداداد.
القرآن الكريم من مال محمد مراد ،وكان رجال متدينا اشتغل الشيخ رحمه هللا بالتدريس في هذه املدرسة لم يسمح له بإنهاء هذه املشاريع القيمة،وحرم األمة
منذ تدشينها إلى أن شرب كأس الشهادة ،وفي أثناء ظلهالوارف.
في القرية يحسن قراءة القرآن.
سافرإلى"نظرآباد"لتعقبالرحلةالعلميةفياملدرسة هذا كانقديشتغلبتدريس العلوم الدينيةفي جامعة وقد خلف منه 30مجلد كتابا ،انتشرأكثرها.
الثانوية ،ثم التحق بمدرسة "مفتاح العلوم" بنجغور الرشيد بكرات�شي ،وفي اليوم الذي استشهد ألقى آخر إن املفتي احتشام الحق قدم خدمات طيبة بما فيها
لكسب العلوم الدينية ،وقد استطاع أن يفرغ في درس في حياته دبرصالة العصر ،ثم جاء نبأ شهادته الدينية واالجتماعية ،ال يمكن التعرض لجميعها في
هذهالعجالة.
سنتين من الكتب املقررة لثالث سنوات ،مما يدل بعد 45دقيقةتقريبا.
النشاطاتالعملية:
علىنبوغهوعبقريته،وكانشديدالحرصباملطالعة ،النشاطاتالسياسية:
دخلاملفتياحتشامالحقميدانالسياسةأيضا،بدأ بعد تأسيس منظمة اتحاد املدارس باكستان ،كانت
يق�ضيأكثرأوقاتهفيمطالعةالكتب.
بالنشاطفيحزب"جمعيةعلماءاإلسالم" بباكستان مهمة تسجيل املدارس التابعة ملكران في قائمة
السفرإلىكرات�شي:
فيعهدالطلبفيبنجغورقرعسمعهاسماملفتيرشيد في ضوء دالالت شيخه وأستاذه ،كما لعب أيضا املنظمة على عاتق املفتي احتشام الحق إلى أن
أحمد لدهيانوي رحمه هللا ،فاتصل به عبراملراسلة ،دور األميرفي الحزب ملدة غيريسيرة في مدينة "تربت" استشهد ،وحينما افتتح منظمة الشعبية في مكران،
وعندما ذهب بعد فترة إلى كرات�شي ملتابعة الرحلة وتعرض الشيخ لتبيين مكانة "املذهب" و"السياسة" كان الشيخ عالوة على العضوية على صعيد البلد،
العلمية ،تشرف هناك بزيارته والتحق بدار العلوم على حدة ،كان يرى أن السياسة ليست للتوصل إلى يتنشطكرئيسومسؤولعنهذهاملنظمة.
كرات�شي بإشارة منه ،وعندما كان يدرس في دارالعلوم املنافع الشخصية والحزبية بل لخدمة الناس ،وأن كما كان مهتما أيضا بتقرير السالم بين الطوائف
والقومياتالبلوش،عندحدوثالخالفاتوالنزاعات
كرات�شي كان يذهب أيام الجمعة إلى مسجد املفتي اإلسالم يشكل أكبرداع إلى سياسة هذا شأنها.
بينهم،فيباكستانوكذلكفيإيران،والنزاعاتالقومية
رشيد أحمد الستماع مواعظه ،ومن السنة الرابعة الخدماتالعلمية:
الدراسية -حسب املنهج الدرا�سي في باكستان -بدأ قد اشتغل الشهيد املفتي احتشام الحق في ضمن والخالفات التي قد تؤدي إلى إهراق الدماء ،كان يعيربها
درس اإلفتاء لدى الشيخ رشيد أحمد ،وبعد التخرج النشاطات الدينية والسياسية بعمل التأليف ،ووفق اهتماما بالغا ،وكان له في مجال إطفاء نيران الفتنة،
من جامعة دار العلوم كرات�شي عام 1975م .سجل لتأليف عدة كتب في موضوعات مختلفة ،كما ترجم ومنع االستنزاف محاوالت حثيثة ،وكان يصلح بين
األقوام ،وينهي األزمات بسبب إخالصه ،وقد سببت
اسمه في فرع كتابة الفتوى في "داراإلفتاء واإلرشاد" أيضابعضالكتباملفيدة.
هذهاألعمالالطوباويةليعرففياملنطقةكشخصية
وتمكن خالل هذه الفترة من الرد على مئات املسائل وفيما يلي بعض خدماته في هذا املجال:
الفقهية ،تحت إشراف املفتي رشيد أحمد رحمه هللا ،قد ألف كتبا برأسها في الرد على الفرقة الذكرية ك ـ  :تحب السالم ،ويريد الصلح ،وذات عزة وكرامة.
كما ّ
حبرأيضا أكثرمن  24بحثا وتحقيقا ،وفي نفس "ذكرى دين كى حقيقت" و"ذكرى مذهب كى عقائد حادثةالشهادة:
مساء يوم األحد دبر صالة العصر ،في  19شوال
الوقت كان يختلف كل ليل إلى بيت الشيخ رشيد وأعمال" و"ما هي الذكرية ؟
أحمد ،ويبقى عنده إلى الساعة ال  11لياللالستفادة قام بنقل كتب" :تعليم اإلسالم" و"األربعين النووي" 1437هـ.ق .بعد ما ألقى الدرس األخيرعلى الطالب في
و"العقيدة الطحاوية" إلى اللغة البلوشية ،كما أن له مدرسته الجامعة الرشيدية ،انطلق مع نجله البارع
منه.
عندما عجزاملفتي أكمل رحمه هللا عن اإلجابة عن تأليفاتعلى حدة في اللغة البلوشيةك ـ "چت وچينك" شبيرأحمد وكان مدرسا بتلك املدرسة،وركب السيارة
أسئلة الناس جراء حادثة حدثت له ،فكانت مسائل و"مات وپتء حق" و"عاملگيرن مذهب" و"كتاب قاصدا زيارة أحد األقارب املصاب باملرض ،وبعد
دقائق جاء نبأ شهادة الشيخ مع ابنه ،عبراالغتيال،
داراإلفتاء "جيك الين" أيضا (التي كان يرأسها املفتي الصبر".
أكمل) توجه في هذه الفترة إلى الشيخ رشيد أحمد ،انتشرجزء من ديوان شعره في اللغة األردية بعنوان كصاعقةنزلتعلىالجميع.
وكان املفتي احتشام الحق ،يقوم بالرد عليها ،ثم يريها "كالمى آ�سى" والنسخة الكاملة لهذا الديوان الذي شيعت جنازته في اليوم التالي 20شوال وسط حشود
املفتي رشيد أحمد ،وبعد تصويب الشيخين املفتي يشتملعلىأشعارعربيةوفارسيةأيضا،تحتعنوان من املحبين ،والهواة ،واملفكرين ،والعلماء ،وممثلي
املكاتب الفكرية املختلفة ،وأوساط الناس ،مع الحزن
رشيد أحمد واملفتي أكمل رحمهما هللا ،ترسل إلى "أفكارآ�سى"ستنتشر.
ومن آثاره األخرى "فتنون كى دنيا" و كتاب معلم في واأل�سى وعيون تسيل دمعا.
املستفتي.
أصول اإلفتاء باسم "أصول اإلفتاء" و"سيرت رسول
تأسيسالجامعةالرشيدية:
بعد الفراغ من التخصص في قسم الفقه ،عند هللا كا نظرياتى پهلو" و "فتنه انكار حديث پر ايك
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احلوار

جملة الصحوة اإلسالمية يف حوار مع أول موقع على شبكة اإلنرتنت ألهل السنة يف إيران!

إشارة :بين أيديكم حوارممتع أجرته إدارة مجلة
الصحوة اإلسالمية مع فضيلة الشيخ محمد يوسف
إسماعيل زهي ،أحد أنشط أعضاء موقع « سني أون الين»
املوقع الرسمي للمكون السني اإليراني ،التابع لجامعة دار
العلوم بزاهدان ،بهدف االطالع املزيد على املوقع و مدى
نشاطاته .يقدم إلى القراء الكرام.
وفيما يلي نص هذا الحوار:

املجلة :السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
املوقع سني أون الين :وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته.
املجلة:منفضلكمأنتردواعلىالسؤالاألولوهوبالطبع:حدثوناشيئاعناسماملوقع؟!
املوقع :موقع "سني أون الين" هواملوقع الرسمي ألهل السنة والجماعة في إيران ،وهواملوقع
الوحيد الذي ينشط بهذا اإلسم داخل إيران ،ويهتم بنشرأحوال أهل السنة وأخبارهم داخل
البالد،والتعريفبمناطقهموشخصياتهمورموزهم.
املجلة :متى بدأ موقع "سني أون الين" بالعمل وكيف؟
املوقع :في الحقيقة ّ
تم تدشين املوقع في عدة مراحل وبأسماء وروابط مختلفة .سنة 1424
هـ ،بمناسبة الحفل السنوي لتكريم خريجي دارالعلوم زاهدان ،أن�شئ موقع باسم "موقع
دارالعلوم زاهدان" على الشبكة العنكبوتية ،ولعله كان أول موقع على شبكة اإلنترنت ألهل
السنة والجماعة في إيران ،ولكن كانت هناك عراقيل وموانع أمام تطويره باملعلومات الجديدة
والبرامجالحديثة.
سنة  1425هـ ،أخذت هذه القضية أولوية لدى فضيلة الشيخ عبد الحميد حفظه هللا،
ألهميتها وضرورتها ،فتأكد األمربتطويره في حلة جديدة ومع أجهزة وإمكانيات حديثة وباسم
"سني أون الين" ،حيث خصص له مكتب خاص في املبنى اإلداري لجامعة دارالعلوم وتحت
إشراف فضيلته ،وتولى الشيخ عبد الحليم القا�ضي (األستاذ بجامعة دار العلوم) رئاسة
التحريرفياملوقع.ثمانتقلترئاسةتحريراملوقعإلىفضيلةالشيخعبدالحكيمالعثماني.
أرادت أسرة املوقع أن ّ
يتطور ويتزود باللغات املختلفة ال سيما اللغة العربية ،فبعد مدة
يسيرة،وفيعام،1427بسطاملوقعنشاطاتهإلىاللغةالعربية،وتغيراسمهمن"موقعجامعة
دارالعلوم" إلى "املوقع الرسمي ألهل السنة والجماعة في إيران" ،وتولى إدارة املوقع فضيلة
الشيخ أحمد الناروئي رحمه هللا ،إلى أن تم اعتقاله عام .1429
من الجديربالذكرأن املوقع ينشط بخمس لغات :العربية والفارسية واإلنجليزية واألردية
والبلوشية ،وهو معمور باملقاالت العلمية وأخبارأهل السنة في إيران وأحوال املسلمين في
العالم ،كما تنشرفيه خطب فضيلة الشيخ عبد الحميد ،إمام وخطيب أهل السنة في مدينة
زاهدان.
املجلة :ماهي الدوافع التي دفعت مسؤولي الجامعة إلى تدشين املوقع؟!
املوقع :كانت هناك دوافع عديدة وراء تدشين املوقع؛ كما ال تخفى أهمية وسائل اإلعالم
الحديثة،كانمن ّ
أهمحاجاتأهلالسنةفيإيرانأنيكونلهمموقعرسمييعبرعنأفكارهم،
ويتطرق إلى أوضاعهم ويوصل نداءهم وأخبارهم إلى العالم .فأهل السنة في إيران يشكلون ربع
سكان البالد أوخمسهم على أقل تقدير ،ولم تكن لديهم من الوسائل اإلعالمية مثل التلفاز
ّ
واإلذاعة والجرائد ما يبثون بها دعوتهم ومطالباتهم ،وما يبينوا بها أفكارهم ومواقفهم ،فتقرر
األمربإنشاءوتدشينموقعينشرأخبارهمومواقفهموأحوالهم.
املجلة :إن املواقع على مستوى العالم تتابع أهدافا خاصة ،ماهي األهداف التي يتابعها
هذااملوقع؟
املوقع:تختصراألهدافالتييتبعهااملوقعكالتالي:
-1االهتمام بقضايا أهل السنة في إيران ونشرأخبارهم وأحوالهم ،وإعطاء معلومات موثوقة
عن هذا املكون الهام في املجتمع اإليراني.
-2النشاط ملا فيه خيروسعادة البشرية ،وتذكيراملسلمين خاصة برسالتهم ومسؤوليتهم نحو
إيجاد اإلصالح والتغييرالجذري في أنفسهم والعودة إلی الدين من جديد ،بعزم راسخ وإرادة
قويةونيةصادقة،وكذلكتذكيرهمبمسؤوليتهمنحواملجتمعالبشري.
-3السعي املستمر في املساهمة الجادة والنشيطة نخو الوعي اإلسالمي املوجود واليقظة
الدينيةالتيبدتآثارهاتسودالجوامعاملختلفة.
-4التركيز علی إقامة العالقات الدينية واإلسالمية مع سائر األمة ،رجالها وكتابها ،علمائها
ومثقفيها،مراكزهاوأوساطها.
-5نشرالقيم األخالقية واملبادئ اإلسالمية علی مستوی الفرد واملجتمع واألسرة ،والتعريف
باإلسالم،خلودهواعتداله،شموليتهوبيانسماحته.
املجلة :هل للموقع سياسة محددة ،وإن كانت فما هي؟
املوقع :يمكن لنا أن نختصرسياسة املوقع في االلتزام باملنهجية في نشاطاته الخبرية والفكرية
والعلمية،وااللتزامباالعتدالوالوسطيةفياالهتمامبالقضايا.
املجلة :هل هذا املوقع يمثل املكون السني اإليراني جميعا أم يمثل الجامعة التي تشرف
عليها؟
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املوقع :نعم؛ املوقع منذ أن تم تدشينه لم يقصر في
االهتمامبأهلالسنةجميعاّ ،
بغضالنظرعنانتمائاتهم
ّ
الفكرية والفقهية والقومية ،إال أن مقره يقع في جامعة
دارالعلوم زاهدان.
املجلة :في كم لغة ينشط هذا املوقع؟
املوقع :ينشط حاليا املوقع بخمس لغات هي :العربية
واالنجليزيةوالفارسيةوالبلوشيةواألردية.
املجلة:متيأعطياملوقعصفةالرسمية،وهلوافقت
الحكومة على هذا األمربارتياح ؟!
املوقع :املوقع ليس معترفا به من جانب الحكومة ،وإنما
أعطي صفة الرسمية من حيث الشعبية والوسطية
واملنهج ،واهتمامه بجميع أوساط املكون السني في إيران.
املجلة :كيف ترون أثره في املجتمع ،وكيف ترون
استقبال األوساط واستفادتهم منه في الداخل
والخارج؟
املوقع :أصبح املوقع بعد سنوات من نشاطاته ،مصدرا
رسميا موثوقا به في نقل أخبارأهل السنة لدى وكاالت
األنباء والصحف والجرائد العاملية ،والتعليق على
القضايا املصيرية ،وبيان مواقف أهل السنة فيما
يخصهممنالشؤونالسياسيةواالجتماعية.
املجلة :هل واجه املوقع عراقيل وعقبات في مشواره
من جانب الحكومة؟ ما هي ؟ وملاذا؟!
املوقع :يواجه املوقع داخل إيران مشكالت عديدة ،مثال
تعرض للحجب منذ عام  ،1430ومازال محجوبا داخل
البالد ،بحيث ال يمكن للزائرين دخول املوقع إال من
خالل برامج "آنتي بروك�سي" ،ومنذ عدة سنوات يتعرض
أيضا لهجمات عنيفة مستمرة على سرفيره ما يجعله
يتوقفعنالعملبسببهاأحيانا،والتستضيفهكثيرمن
الشركاتالعامليةالعمالقةلخدماتاالستضافةبسبب
هذهالهجماتالعنيفة.
املجلة :ما هي مؤهالت العاملين في موقع سني أون
الين؟
املوقع :الذين يعملون في املوقع ،أكثرهم من ذوي
الكفاءات في مجال العلوم اإلسالمية واإلعالم والكتابة،
ويملكون مهارات في اللغات التي يعملون فيها ،بجانب
غيرها من الصفات األخالقية التي يجب أن يمتلكها
مؤظف يعمل في مجال الصحافة واإلعالم .وأكثرهم من
خريجيالجامعاتالدينية.
املجلة :نظرا إلى أن محل نشاط املوقع هوالجامعة،
ربما يطرح السؤال التالي نفسه بأن هل من الواجب
أن يكون العامل في املوقع متخرجا من إحدى املدارس
الدينية؟!
املوقع :ال؛ فالبعض من املؤظفين ليسوا من خريجي
املدارسالدينية.
املجلة :بعد م�ضي هذه السنوات على انطالق املوقع
وبدءه بالعمل ،هل ترون أنه وصل إلى أهدافه؟!
املوقع :األهداف أوسع من أن يحملها موقع واحد،
إال أننا نشاهد تحقيق املوقع أكثرمما يتوقع من موقع
واحد يتبع أهدافا عظيمة ،وذلك يدفعنا نحومزيد من
التخطيط والسعي والنشاط املستمر ،ونرجو الثبات
والدوام على ذلك.
املجلة :شكرا ،حيث أتحتم لنا هذه الفرصة الطيبة،
للحوارمعكم،دمتمفائزين،ومعالسالمة.
املوقع :شكرا لكم على اهتمامكم باملوقع ونشاطاته.
وجزاكم هللا خيرا

أضواء على تدوين احلديث يف القرون األوىل

(احللقة األوىل)

الشيخ عبد اللطيف الناروئي
أستاذ بالجامعة

بعث هللا النبي صلى هللا عليه وسلم ي قوم أميين ال يعرفون الكتابة والقراءة إال القليل منهم .فتحمل
املصائب وتكبد املرارات ودعاهم إلى دين هللا تعالى واستمرفي دعوته ومنهجه من دون أن يتأثرأويستطيع
من مظاهرهم في �شيء فهدى هللا قلوب أقوام منهم فاهتدوا بهديه وأجابوا إلى دعوته وأخذوا يستقون من
ينابيعه الصافية ومعينه العذب وصاروا في سبيل هللا إخوانا حتى كثرجموع الوافدين إلى هذا الدين الجديد
واملنهج القویم .واجتمع لفيف من أبناء عشيرته وغيرهم وانسلكوا في حظيرة الدعوة .وتمثلوا دعاة في سبيل
هللا تعالى وانتشرت الدعوة إلى القرى والبوادي.
وانجر األمر إلى اتساع دائرة الدعوة اإلسالمية وتسلسل جموع الوافدين املهاجرين ومع توسيع نطاق
الفتوحات أخذ عدد املسلمين في االزدياد وكان الناس يدخلون في دين هللا أفواجا ملا رأوا من تعديل برامج
اإلسالم وتحكيم أحكامه وقوانينه فازداد ازدهاروانتشارا وفي جميع هذه األحوال كان أصحاب النبي صلى
هللا عليه وسلم معتنين بأقواله وأفعاله وجميع شئونه ومقبلين إليه أتم إقبال ومهتمين به فائق االهتمام
فاقتدوا به في جميع مراحل حياتهم وانتهجوا منهجه ورأوا رشدهم وصالحهم في االتباع الكامل .وكان أكثر
اهتمام الصحابة ر�ضي هللا عنهم بعد الوحي هي السنة النبوية وكانت لحفظ هذه التراث العظيم في العهد
املبكرطرقمختلفة.
أحدها  :الحفظ في الصدور ثانيها :التعامل ثالثها :الكتابة بعث هللا النبی صلى هللا عليه وسلم في قوم أميين
اليقرأون واليكتبون إالقليالمنهم بل كان أكثرتعويلهم على الحفظ.
جاء اإلسالم وليس بمكة من يعرف الكتابة سوى سبعة عشررجالوبعض من نسائهم وأما في املدينة فكانت
الكتابة في األوس والخزرج قليلة.
والسنة النبوية من أعظم أسس التشريع تلوكتاب هللا تعالى وإن كثيرا من األحكام في الشريعة اإلسالمية
مدارها على هذه وزال اعتبارالريب عن واقع هذا املصدرالتشريعي بفضل جهود جهابذة العلماء واملحدثين
حيث مهدوا الطريق لوصوله إلينا ولكن نظرا إلى جانبها التشريعي رأينا من واجبنا أن نلقي أضواء خاطفة
على هذا املنبع الصافي .ذودالها عن شكوك املشككين ورد الشبهات املارقين.
فالرسول صلى هللا عليه وسلم هواألسوة للمؤتسين .وهوالقدوة للذين يريدون النجاح والفالح وقد أوجب
هللا تعالى على املسلمين اتباع النبي صلى هللا عليه وسلم :قال هللا تبارك وتعالى :ما آتاكم الرسول فخذوه وما
نهاكم عنه فانتهوا (الحشر)7 :
ومعنى الحكمة التي جاءت في كثيرمن اآليات – ويعلهم الكتاب والحكمة – هي السنة النبوية كما صرح به
الشافعي قائال( :فذكرهللا الكتاب وهو القرآن وذكرالحكمة فسمعت من أر�ضى من أهل العلم بالقرآن
يقول :الحكمة سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( .الرسالة ص  78دارالفكر).
وذكردالئل أخرى حول هذا األمروأثبت أن الحكمة هي السنة النبوية كما أن السنة كذلك داخلة تحت
الذكرالذي جاء في القرآن قال الصنعاني في توضيح األفكار :وروينا عن عبد الرحمان بن مهدي أنه قيل له:
هذه األحاديث املصنوعة قال  :يعيش لها الجهابذة إنا نحن نزلنا الذكروإنا له لحافظون ،فجعل األحاديث
النبوية داخلة تحت لفظ الذكر ،وفي شرح النخبة لعلي القاري  :أراد أن من جملة حفظ لفظ القرآن
حفظ معناه ومن جملة معانيه األحاديث النبوية الدالة على توضيح معانيه كما قال تعالى :لتبين للناس ما
نزل إليهم ( .توضيح األفكار)79/2
فالسنة هي الحكمة املقرونة بالكتاب في التنزيل في مقام التشريع وهي الداخلة تحت لفظ الذكرالذي جاء في
القرآن في مقام صوفها عن الضياع والتحريف واالندراس .بفضل جهود الجهابذة من املحدثين.
فكثراالهتمام بالسنة والحديث بعد التنزيل حتى قال أبوسعيد الخدري ر�ضي هللا عنه :فذاكرة الحديث
أفضل من قراءة القرآن ملا أن الوحى املتلوكان يكتب بأجمعه في اللخاف والعسب واالكتاف وقطع األديم .
والسنة كانت في مبدأ األمرتحفظ في الصدور دون أن يدون ويكتب بشكل عام كالوحي ،وكان أكثرتعويلهم في
صيانة هذا املصدرالتشريعي على حفظهم إالما كان يكتب شخصيا بعد ما نهى عن الكتابة على العموم كما
نشيرإليه عن قريب .فكانت السنة مأمونة عن الضياع والنسيان ومصونة عن التغييرواالندراس.
وكانت الصحابة ر�ضي هللا عنهم من الحفظ بمكان يستحيل تصوره ألبناء هذا العصروبسبب قلة أسباب
الكتابة والخوف عن الضياع أودعوها صدورهم التي كانت تعينهم في جميع مراحل الحياة فحفظوا السنة
في الصدور صونا لها عن الصناع .
هذا زيد بن ثابت تعلم لغة اليهود في سبعة عشريوما ،وال بد من ذكرنماذج من حفظ الصحابة ر�ضي هللا
عنهم ليسهل علينا معرفة مكانتهم قال أبوعمربن عبد البر :والذين كرهوا الكتاب كابن عباس والشعبي
وابن شهاب والنخعي وقتادة ومن ذهب مذهبهم وجبل جبلتهم كانوا قد طبعوا على الحفظ فكان أحدهم
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وال يخفى على الباحث اليقظ ما في بعض هذه
يجتزي السمعة :وهذا مشهور إن العرب قد خصت بد أن تالحظ تطبيقا بين روايات املنع والرخصة.
بالحفظ كان أحدهم يحفظ أشعاربعض في سمعة أما حديث أبي سعيد الخدري ر�ضي هللا عنه قال :الوجوه من االعواز والتكلف فإن الخوف من
واحدة وقد جاء أن ابن عباس ر�ضي هللا عنهما حفظ أحمد محمد شاكر :وقد – أجاب العلماء عن التدنيس أو نسيان محتويات النص أوان تصل
قصيدة عمر بن أبي ربيعة( :أمن آل نعم أنت غاد حديث أبي سعيد بأجوبة فبعضهم أعله بأنه إلى أيد غير أمينة كذلك موجودة في كتابة القرآن
فمبكر) في سمعة واحدة على ما ذكروا – وهي تقرب موقوف عليه قال الحافظ ابن حجرفي الفتح :ومنهم فهال منع عن كتابته وأما بعض اآلخر من الوجوه
من أعل حديث أبي سعيد وقال :الصواب وقفه على املذكورة لها مكان من القبول كما تدل عليها أقوال
من سبعين بيتا من بحرالطويل .
وكذلك كان أبو هريرة ر�ضي هللا عنه ذا حافظة أبي سعيد قاله البخاري وغيره (باب كتابة العلم) الصحابة والتابعين ر�ضي هللا عنهم أجمعين.
خارقة بسبب دعاء النبي صلى هللا عليه وسلم له .وهذا غيرجيد .فإن الحديث صحيح ،وأجاب غيره وأما اآلثار والروايات في باب الرخصة في كتابة
وببركة يده فلهذا صارأبو هريرة راوية اإلسالم أكثر بأن املنع إنما هو من كتابة الحديث مع القرآن في الحديث فأكثر من أن تح�صى كيف وكان الحفظ
من الروايات كما هو ثابت في موضعه .وقال :أبو صحيفة واحدة خوف اختالطها على غير العارف يضعف شيئا فشيئا فما رأوا بدا من الكتابة كما
الزعيزعة كاتب مروان :أرسل مروان إلى أبي هريرة في أول اإلسالم وأجاب آخرون بان النهي عن ذلك قال الشافعي رحمه هللا :إن هذا العلم يندكما تند
فجعل يحدثه وكان أجلسني خلف السريرأكتب ما خاص بمن وثق بحفظه خوف اتكاله على الكاتب اإلبل ولكن الكتب له حماة واألقالم عليه رماة .
يحدث به .حتى إذا كان في رأس الحول أرسل إليه وإن لم يثق بحفظه قل أن يكتب وكل هذه إجابات فلوال اهتمامهم بكتابة العلم وتدوين أحاديث النبي
ليست قوية والجواب الصحيح :أن النهي منسوخ صلى هللا عليه وسلم لدرس عن زمن قريب ولتغيرت
فسئله وأمرني أن أنظرفما غيرحرفا عن حرف .
تغييرا فاحشا يختل به املعنى واملبنى فإن من املعلوم
هذا كان الصحابة أما بعد الصحابة في التابعين بأحاديث أخرى دلت على اإلباحة .
فقد كان بعضهم من الحفظ بمرمى األبصار ،وقد أقول تضعيف الوجوه املذكورة بالذي ذكره أحمد أن الرواة يحفظون باملعنى وربما يؤدون بألفاظ من
من هللا عليهم بجودة الحفظ وسالمة الفكروحذاقة محمد شاكرليس بجيد فإن هذين الوجهين ثابتان عندهم من غيرما لفظه النبي صلى هللا عليه وسلم
القريحة بحيث صاغوا الشريعة بحفظ السنة عن ال يتخللها شك كيف وإذ أمكن التطبيق فال تميل فاختالل املعنى بتغييراملبنى حتم.
التحريف والتغييرفقد ذكرالدارمي عن شبرمة قال عنه إلى النسخ واألوجه أن يقال :لكل من هذه وقد كان للنبي صلى هللا عليه وسلم كتاب للصدقة
سمعت الشعبي يقول :ما كتبت سوداء في بيضاء وال الوجوه دخل في كراهية الكتابة وقد ثبت إن النبي واملداينات واملعامالت وغيرها كما كان له كتاب
صلى هللا عليه وسلم أذن لعبد هللا بن عمرو بن للوحي.
استعدت حديثا من إنسان .
ل
ي
وذكرالرامهرمزي عن سعيد أن هشام بن عبد امللك العاص ولم يأذن ألبي سعيد الخدر ر�ضي هللا فكان للرسو صلى هللا عليه وسلم كتاب للوحي
سأل الزهري أن يملي على بعض ولده شيئا من عنهم ومن معه فيظهر من هذا أن النبي صلى هللا بلغ عددهم أربعين كاتبا وكتاب للصدقة وكتاب
الحديث فدعا بكاتب وأملى عليه أربعمائة حديث عليه وسلم أذن لبعضهم بالكتابة حيثما أحس للمداينات وكتاب للرسائل يكتبون باللغات
فخرج الزهري من عند هشام فقال :أين أنتم يا الوثوق عليه من عدم االختالط ونهى أقواما ملا رأى املختلفة كما نقلها عجاج الخطيب عن املصباح
امل�ضى ملحمد بن علي بن حديد األنصاري.
أصحاب الحديث فحدثهم بتلك األربعمائة ثم لقي املصلحة وخوف االختالط.
هشاما بعد شهر أو نحوه فقال للزهري أن ذلك وقد روى أبو مو�سى أن بني إسرائيل كتبوا كتابا ويعلم من هذا مدى اهتمام النبي صلى هللا عليه
الكتاب قد ضاع .قال :العليك فدعا بكاتب فأمالها فتبعوه وتركوا التوراة  .وقد ذكر الدكتور امتياز وسلم بأمرالكتابة حيث اتخذ ً
كتابا خاصة للكتابة و
عليه .ثم قابل هشام بالكتاب األول فما غادرحرفا أحمد في كتابه دالئل التوفيق املبكر للسنة ودبرلتعليم الكتابة حيث أذن ألسرى بدرأن يفدي
والحديث لكراهةالكتابة أسبابا ووجوها أخرى كل كاتب منهم نفسه بتعليم عشرة من صبيان
واحدا .
املدينة الكتابة والقراءة .
وبعد هذا االستعراض العاجل من حفظهم املدهش نذكرطرفا منها:
ال بد أن ينتبه أسباب املنع من كتابة الحديث لئال  -1الخوف من أن أقوال وكلمات النبي صلى هللا وبغض النظر عن هذا وردت اآلثار والروايات
يختلج األمر ألن للحفظ عالقة وثيقة بالكتابة عليه وسلم قد تدنس وأن الكتب التي سجلت فيها الفاصة على إباحة الكتابة فقد أجازالنبي صلى هللا
وعدمها كما أشار إليه الكثيرون .قال العالمة ابن هذه األقوال ربما التعامل بنفس التقديرواإلجالل .عليه وسلم لعبد هللا بن عمرو بن العاص في كتابة
 -2الخوف من أن أحاديث النبي صلى هللا عليه اآلثار واالحاديث وكذا لغيره من الصحابة رضوان
صالح في مقدمته:
اختلف الصدر األول ر�ضي هللا عنهم في كتابة وسلم تضاهي كتاب هللا وتحوز اهتماما خاصا هللا عليهم أجمعين وإنما راعى النبي صلى هللا عليه
وسلم األحوال واألشخاص .فأجاز لبعضهم ملا
الحديث فمنهم من كره كتابة الحديث والعلم وأمر تجعل الناس ينكبون عليها ويتركون كتاب هللا .
ن
بحفظه ومنهم من أجازذلك وممن روينا عنه كراهة  -3ولكونه أدبا دينيا فمن املفترض أن يحفظ عن رأى أنهم ال يختلطو مع القرآن أو إنهم ليسوا ذا
ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو مو�سى ظهرقلب بعد التعود على اكتساب التعاليم الدينية حافظة يحفظوا السنن بذاكرتهم فأجازلهم ونهى
بعضهم خوف االختالط وتعويالعلى حفظهم.
وأبوسعيد الخدري في جماعة آخرين من الصحابة شفهيا.
والتابعين وروينا عن أبي سعيد الخدري أن النبي  -4الخوف من أن الكاتب الذي يعتمد على الكتابة قال ابن الصالح :ولعله أذن في الكتابة عنه ملن خ�شي
عليه النسيان ونهى عن الكتابة عنه من وثق بحفظه
صلى هللا عليه وسلم قال :ال تكتبوا عني شيئا إال ين�سىمحتوياتالنص.
القرآن ومن كتب عني شيئا غيرالقرآن فليمحه –  -5الخوف من أن تصل أقوال النبي صلى هللا عليه مخافة اإلتكال على الكتاب أو نهى عن كتابة ذلك
عنه حين خاف عليهم اختالط ذلك بصحف القرآن
أخرجه مسلم في صحيحه .وممن روينا عنه إباحة وسلم الشريفة إلى أيد غيرأمينة.
ذلك أو فعله علي وابنه الحسن و أنس وعبد هللا  -6الخوف من أن يضل الناس أويحذوا حذوهؤالء العظيم وأذن في كتابته حين أمن ذلك .
بن عمرو بن العاص في جمع آخرين من الصحابة الذين لجأوا إلى كتابة الكتب الدينية في العصور والشك أن السنة النبوية من أعظم مصادرالتشريع
فينبغي االحتفاظ عليها إذا خيف عليها االندراس
القديمة.
والتابعين ر�ضي هللا عنهم أجمعين .
فمنع النبي صلى هللا عليه وسلم ،ناظرا إلى املصلحة  -7الخوف من أن يختلط النص القرآني بالحديث والتغير فإن بناء كثير من األحكام اإلسالمية عليها
ويبين القرآن ويوضح مجمله ويكشف عن مشكله
لئاليتكلوا على الكتابة وروى الترمذي بسنده إلى أبي ويحدث هذا تشويشا في ذهن القاري.
سعيد قال :أستاذنا النبي صلى هللا عليه وسلم في  -8الخوف من أن تصرف األحاديث اهتمام الناس ولوالها ملا كان سبيل إلى معرفة كثير من األحكام
فهذه الوجوه روعيت في إجازة الكتابة.
عن القرآن .
الكتابة فلم يأذن لنا .
وقد ثبتت في هذا الباب أحاديث كثيرة تدل على  -9خشية الصحابة أن تختلط آراؤهم الشخصية وذكر في سنن أبي داود ومسند الدارمي عن عبد
هللا بن عمرو بن العاص أنه قال :كنت أكتب كل
كراهة الكتابة ومنعها ولهذا املنع وجوه وأسباب ال بأحاديث النبي – صلى هللا عليه وسلم .
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دراسات إسالمية
�شيء أسمعه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا :تكتب كل �شيء
تسمعه ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشريتكلم
في الغضب والرضا ،فامسكت عن الكتابة فذكرت
ذلك إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاومأ
بأصبعه إلى فيه .فقال :اكتب فوالذي نف�سي بيده
ما يخرج منه إال حق.
وورد بهذا املعنى حديث آخرذكره الترمذي بسنده إلى
أبي هريرة ر�ضي هللا عنه قال :كان رجل من األنصار
يجلس إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيسمع
من النبي صلى هللا عليه وسلم الحديث فيعجبه
وال يحفظه فشكا ذلك إلى رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم فقال  :يا رسول هللا  ،إني ألسمع منك
الحديث فيعجبني والأحفظه فقال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :استعن بيمينك وأومأ بيده الخط.
وحديث أبي هريرة ر�ضي هللا عنه مشهورة ذكره
البخاري عن همام بن منبه قال سمعت أبا هريرة
ر�ضي هللا عنه يقول ،ما من أصحب النبي صلى هللا
عليه وسلم أحد أكثرحديثا عنه مني إالما كان من
عبد هللا بن عمرو فإنه كان يكتب وال اكتب.
ففي هذه األحاديث من الصراحة ما تمنعنا عن
الريب في جوازكتابة العلم واآلثار .وليس األمركما
شغب الشاغبون من عدم كتابة العلم في زمن النبي
صلى هللا عليه وسلم فذهب مسعى املشككين و
املترددين إدراج الرياح وانكشف عن وجه الحق غبار
الريب والخفاء وثبت عن النبي صلى هللا عليه وسلم
إنه قال :اكتبوا لي من تلفظ باإلسالم من الناس
فكتبنا له ألفا وخمسمائة رجل ويظن إن هذه
واقعة السنة األولى من الهجرة كما قال الدكتور
محمد حميد هللا فيعرف من هذا مدى اهتمام النبي
صلى هللا عليه وسلم بأحوال الصحابة و متبعيه
فضال عن أحوال األخبارواآلثارفجوازكتابة أسماء
املسلمين دليل صريح بوجود الكتابة في العهد املبكر
عهد النبي صلى هللا عليه وسلم ولم يختص بالوحي
كماسنذكرهاببسط.
واشتد أمرتعليم الكتابة في الصحابة رضوان هللا
عليهم أجمعين حتى أن النبي صلى هللا عليه وسلم
قرأ وكتب كما صرح به الذهبي في التذكرة فإنه
روى عن عون بن عبد هللا بن عتبة عن أبيه قال:
ما مات النبي صلى هللا عليه وسلم حتى قرأ وكتب
وقال الذهبي بعد هذا التصريح :وما املانع من جواز
تعلم النبي صلى هللا عليه وسلم يسيرالكتابة بعد إن
كان أميا اليدري ما الكتابة ،فلعله لكثرة ما أملي على
كتاب الوحي وكتاب السنن والكتب إلى امللوك عرف
من الخط وفهمه ،وكتب الكلمة والكلمتين كما
كتب اسمه الشريف يوم الحديبية ،محمد بن عبد
هللا و ليست كتابته لهذا القدراليسيرمما يخرجه
عن كونه أميا ككثيرمن امللوك.
ومع هذا كان لعدم الكتابة أسباب ذكرها العلماء
واستنتجوا منها إن الكتابة �شيء مرغوب فيها ،لكن
كراهة كتابتها ألسباب ووجوه ال ينبغي اإلغفال
عنها قال الرامهرمزي :وإنما كره الكتاب من كره
من الصدراألول لقرب العهد وتقارب األسناد ولئال

يعتمده الكاتب فيهمله أويرغب عن تحفظه والعمل
به فإما والوقت متباعد واإلسناد غير متقارب
والطرق مختلفة والنقلة متشابهون وآفة النسيان
معترضة والوهم غير مأمون فإن تقييد العلم
بالكتاب أولى والدليل على وجوبه أقوى.
وال شك إن الكتاب خير ما تحفظ فيه اآلثار وخير
أمين إذا احتفظ عليه فإنه قيد ملا يصطاد من
اآلثار واألحاديث وآفة النيسان معترضة بل تزداد
هذه اآلفة سرعة وظل الناس في اغتشاش الفكر
وتشتيت اآلراء فالبد أن يحتفظ على اآلثاربالكتاب.
قال الرامهرزي  :عن يحيى بن سعيد عن عبيد هللا
عن نافع عن ابن عمر أنه كان يجمع بين املغرب
والعشاء إذا جد به السير بعد ما يغيب الشفق
ويزعم أن النبي صلى هللا عليه وسلم يجمع بينهما.
فكنت أقول :قبل أن يغيب الشفق ثم نظرت في
كتابي فإذا هوبعد ما يغيب الشفق.
فلهذا قام العلماء بجمع اآلثار وتدوين السنن من
لدن عهد النبي صلى هللا عليه وسلم وحافظوا عليها
بالحفظ والكتاب مهما أمكن وعدد الحفاظ الذين
حفظوا من اآلثاروالسنن الوفا غيرقليل ،وطبقات
الحفاظ خيردليل على كثرة هؤالء الجهابذة .
قال السخاوي :
وبالجملة فالذي استقر األمر عليه اإلجماع على
االستحباب قال شيخنا ابن حجر أنه ال يبعد
وجوبه على من خ�شي النسيان ممن يتعين عليه
تبليغالعلم.
ولنعم ما قال ابن الصالح :ولو ال تدوينه لدرس في
األعصراآلخرة.
هذا وقد ثبت إن الكتابة بدأت منذ عهد النبي صلى
هللا عليه وسلم وفي هذا العهد املبكر من تاريخنا
اإلسالمي بدأ عبد هللا بن عمرو بن العاص يكتب
أحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم كما روى أبو
هريرة ر�ضي هللا عنه أنه كان يكتب وال أكتب ولكن
إن نظرنا إلى كتب األحاديث نرى ان روايات أبي
هريرة ر�ضي هللا عنه بلغت مبلغا ال تبلغه روايات
عبد هللا بن عمرو فكيف يصح اعتذار أبي هريرة
في قلة روايته بأنه كان ال يكتب فال بد أن يكشف
القناع عن هذا الواقع التاريخي لينجلي حقيقة األمر
 .ذكرالدكتور محمد محمد أبو زهو أسبابا أربعة
لقلة روايات عبد هللا بن عمرو بن العاص عن أبي
هريرة مع أنه كان يكتب وأبوهريرة ال يكتب.
 .1إن عبد هللا كان مشتغال بالعبادة أكثرمن
اشتغالهبالتعليم.
 .2إقامته بمصربعد الفتوح وكان أبوهريرة باملدينة
فكثراألخذ عنه فقد بلغ عدد من روى عن أبي هريرة
ثمانمائة نفس من التابعين دون بقية الصحابة.
 .3ما اختص به أبوهريرة من دعوة النبي صلى هللا
عليهوسلم.
 .4إن عبد هللا كان قد وقع له بالشام كتب من أهل
الكتاب فكان ينظرفيها.
وقد نال أبو هريرة ر�ضي هللا عنه بركة دعاء النبي
صلى هللا عليه وسلم من بين الصحابة كما جاء في
قصة زيد بن ثابت ودعاء النبي صلى هللا عليه وسلم
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له كما رواه النسايي في باب العلم للعلم الذي ال
ين�سى وانتفع طيلة حياته من بركات هذه الدعوة
مع ما كان ال يحدث زمن عمر بن الخطاب ر�ضي
هللا عنه رعاية لجانبه في االحتياط في باب الرواية
والتثبتفيها.
فأبوهريرة ر�ضي هللا عنه هو راوية اإلسالم بال نزاع
وملا كانت أحاديثه كثيرة متشعبة في املوضوعات
املختلفة وكانت لرواياته أهمية كبيرة في إثبات
التشريع اإلسالمي بحيث ال يبقى للمارقين مجال
لبناء عقائدهم الزائفة ودعاياتهم الفاضحة إال
التردي في هوة اإللحاد والالدينية طفقوا يرددون
ويشككون حوله بإثارة الشبهات وإقامة اإليرادات
عليه وعلى أحاديثه وطعنوه بما برأه هللا مما قالوا
وكان عند هللا وجيها.
بل حينما لم يجدوا لزيفهم مدخال في الدين أخذوا
في الطعن في صحابي الرسول صلى هللا عليه وسلم
وقلما ينجوا املنصف من طعون املاردين واملخالفين
أعاذناهللا عن الزيغ والضالل.
ل
وبعد هذه االستطرادة نرجع إلى بحثنا حو موضوع
الكتابة وتدوين الحديث ومما ينبغي أن يلفت إليه
النظر في هذا املوضوع هو كتاب تقييد العلم
للخطيب البغدادي فإنه يغنينا عن مزيد البحث
حول التدوين والكتابة.
وقد عقد الخطيب بابا في هذا الكتاب استشهد
بآيات القرآن الكريم على وجوب الكتاب منها:
 .1وال تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله.
وهذا حكم بالكتابة
 .2فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين.
 .3أروني ما ذا خلقوا من األرض أم لهم شرك في
السموات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو إثارة من
علم إن كنتم صادقين.
واإلثارة واألثرة راجعان في املعنى إلى �شيء واحد وهو
ما أثرمن كتب األولين.
وقد تعرض الشيخ يوسف العش في تصدير هذا
الكتاب على فكرة عدم التدوين في العصور املبكرة
من تاريخ اإلسالم وجمع لفيفا من أقوال جهابذة
العلماء في هذا املبحث :كالذهبي وابن خلدون وأبي
طالب املكي واملقريزي وابن حجر وصديق حسن
خان ومحمد بن جعفر الكتاني  ،وأثبت بعدها
اصطداام هذه الفكرة مع ما ثبت في كتابة الحديث.
ولدفع هذا التعارض الواقع في رواية الكتابة ومنعها
نقل عن عديد من املحققين تطبيقها كابن قتيبة
والخطابي وابن عبد البروالرامهرزي وقد رد الشيخ
يوسف العش في هذا التصدير رأي املستشرق
األملاني شبرنجرالذي اكتشف ألول مرة هذا الكتاب
وكذا كولد زيهر .وقام بتفنيد آرائهم حول كتابة
الحديث في العصور املبكرة لقد أفاد وأجاد.
وأما الخطيب فقد قال حول علل إباحة كتابة
الحديث  :إنما اتسع الناس في كتب العلم وعولوا
على تدوينه في الصحف بعد الكراهة لذلك ألن
الروايات انتشرت واألسانيد طالت وأسماء الرجال
وكناهم وأنسابهم كثرت والعبارات باأللفاظ
اختلفت فعجزت القلوب عن حفظ ما ذكرنا.
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بيـن الكتـابـات القـويـة اجلميـلـة
والكتـابـات الضعيـفـة القبيـحـة
كيف تسلك الطريق إىل الكتابة ()11
الكتابة ما هي؟
األستاذ نور عالم خليل األميني

الكتابات تكتسب الجمال والقوة بالعواطف التي تتفجر من أعماق
ًّ
القلب ،ومشاعر ّ
الت ّألم التي ّ
تكيف كال من القول والفعل بمعان ال يكاد
(سحبان) وقلم أي ( جاحظ) أو أحاسيس
يقدرعلى التعبيرعنها لسان أي
ٍ
ّ
الوالء والوفاء التي ال تقبل الوصف ،أو خواطر الحب التي يعجز عن
اإلفصاح عنها كل من عرف أو سيعرف بأنه ُ
ألسن املعاصرين.
إن مجرد ترتيب الحروف لتتكون كلمات ،وتصفيف الكلمات لتصيرجمال
وفقرات ،وإسناد الجمل إلى الجمل لتصبح نصا متكامال ،ليس ب�شيء إذا
تجرد من املعاني املذكورة أعاله؛ ألن النص الخالي منها جسد بالروح ،ال
يم�شي وال يتحرك وال يؤدي دوره في الحياة.
الكاتب حين يصدرعن العقيدة والرسالة
الكاتب الذي يصدرعن الرقة أومشاعراأللم أوالحب أوالوالء أوالعقيدة
ْ
والرسالة ،يخط بقلمه ما يهزالوجدان ويحرك املشاعرُ ،ويلهب الضمائر،
ويوقد مجامر القلوب ،وينعش العقول؛ بل يوقظ األمل في النفوس التي
فقدته ،ويهب الثقة بالحياة لكل من تمأل من اليأس منها ،وكاد يصيرهيكال
من اليأس واإلحباط حيال كل فرد من البشرحوله.
والكاتب الذي يخط عبارة جوفاء فارغة من هذه الروح السامية ،ال
يقرؤه إال القارئ الذي يكون نسخة منه طبق األصل ،فطر بليد الحس،
َّ
ثقيل الظل،ال يعرف للطافة معنى ،وال لرقة الحس حقيقة ،فال يصبرعلى
كتاباته امليتة إال الذين يولدون َم ِّيتي الحس؛ ألن كتاباته كالخبز البائت،
أو العدس الذي أخطأه امللح لدى الطبخ ،أو اللحم الذي لم يتم طبخه،
فتنتشر منه رائحة كريهة؛ فال يجرأ على تناوله إال فاقد الشعور بلذة
األطعمة الشهية.
الكتابات من النوع األول متصلة الحياة والحرارة واالنتعاش،كلما يقرؤها
القارئ ْ
يتكهرب ويهتز .إنها ال تموت على مر العصور وكر الدهور؛ ألنها
تتمتع بالحياة التي يموت لديها املوت.
الكتابات التي تتكون من األلفاظ امليتة التي ال مسحة عليها من إشراقة
الفكر ،وبسمة األمل وصحة الهدف ،وسمو الغاية ،وعاطفة الحب،
ومشاعرالوالء ،واالنتماء اإليجابي ،ورقة الشعور بالخسارة ،ودقة التألم
ملشكالت الحياة ومعاناة الناس؛ كتابات جرداء من الجمال ،ال تسترعي
ّ
انتباها ،وال تستقطب اهتمام القارئ املنشود الذي يفرق بين الغث
والسمين والربح والخسارة.
الهيكل التركيبي للكلمات كالهيكل الحيواني
الهيكل التركيبي للكلمات إذا تجرد من روح األفكار املشرقة امللهبة،
كالهيكل الحيواني إذا تجرد من الروح ،يفسد ويعفن ،فضال عن أن
ينفع ويعطي َريعا ،هذا الهيكل الحيواني يعود مهمال جامدا باطال إذا خال
من الروح ،كذلك الهيكل التركيبي لأللفاظ الذي يعرف بـ (العبارة) أو (

النص) ياتي فاسدا مفسدا قاتال للوقت  ،مضيعا للفرصة الثمينة لدى
القارئ بل وربما مدمرا لعقيدته وتوجهاته الصحيحة إذا عري من األفكار
اإليجابية.
كثرت اليوم الكتابات الجرداء من مسحة الجمال ومقومات القوة التي
تهب الحياة ،وتحيي املوات ،فهي ال تثري القارئ وال تزود بفائدة فهي
تلمع وال تنفع ،تجمل في الظاهر وتقبح في الباطن ،يستوعبها القارئ
قراءة ويصدر عنها بال فائدة؛ فيعود كالوليد يعبث بجانب القرطاس،
وال يجني من وراء تصرفه أي فائدة ،سوى أن يشبع فضوله الطفولي.
مئات الصفحات يقرءها وينتهي من القراءة صفر اليدين ،ال يجني غذاء
روحيا ،وال دواء قلبيا ،وال شحنة فكرية إجيابية تكهرب عقله وقلبه
بهمة وطموح ،أو جراءة ومروءة ،أو اندفاع إلى الخير واحتراز من الشر ،أو
حرص على املواساة أورغبة في تسجيل هدف في سباق على دروب الخدمة
اإلنسانية ،تثبت اسمه في جبين التاريخ.
الكتابات الفاقدة للحياة تضيع على القارئ فرصه الثمينة
الكتابات الهامدة الفاقدة للحياة أضاعت على القارئ كثيرا من فرصه
الثمينة ،وأفسدت على الكثير من القراء ذوقهم ،فصاروا ال يرغبون في
الكتابات الحية امللتهبة امللهبة التي تزودهم برصيد ّثر من القوة والحياة،
وتجعلهم يثقون بالحياة حتى في أحط درجات اليأس وأق�سى لحظات
القنوط .الكتابات امليتة التي تتركب من الكلمات الجوفاء التي تحول
القارئ فاسد الذوق ،كل من ينتجها يرتكب ذنبا ال يغتفر؛ ألنه يجعله
– القارئ -يكره الطيب الصالح من الكتابات التي تخلق جيال يقوم بما
ينفع الناس فيمكث في األرض ،أي الكتابات ّ
البناءة اإليجابية التي يقرؤها
القارئ فيتخرج إنسانا منشودا إلصالح املجتمع اإلنساني ،وعمارة األرض،
وإسعاد الناس ،والتوجه بخلق هللا إلى هللا ،وإخراج اإلنسان من جور
األديان عدل اإلسالم ،ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ،ومن عبادة العباد إلى
عبادة هللا وحده .يتخرج إنسانا يقوم بما ير�ضى هللا ،وير�ضي ضميره هو،
ويكسبه الفضيلة بين الناس ،ويحببه إليهم؛ حيث يوقظ فيه الشعور
باملسؤولية ،وروح العمل والنشاط ،ويدفعه إلى السعي املتصل على درب
الخيروالصالح وكل ما يسعد اإلنسانية بكل معاني السعادة.
فكل الكتابات التي تلهي اإلنسان – القارئ – عن هذه األهداف السامية
والغايات النبيلة ،هي كتابات فارغة سلبية كل من ينتجها ،يساهم
في هدم اإلنسان وسلبه ما يعنيه في الدنيا واآلخرة؛ ألنها – الكتابات
السلبية الفارغة – تجعل القارئ يضيع في تيه الالفائدة ،واإلنسان لم
يخلق حيوانا عبثيا ال نافعا ،وإنما خلق أكرم املخلوقات كلها ،فعار عليه
أن يتحول ال فائديا ،يضيع أغلى ما لديه من ثروة الوقت وفرصة العمر،
على حين إنه محاسب لدى هللا يوم القيامة على هذه الثروة التي ال تعدلها
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ثروة في الحياة ،وعلى هذه الفرصة التي ال �شيء أغلى منها في الكون بالنسبة
إلى كثيرمن االعتبارات.
الكتابات الباردة امللهية عن األهداف التي تعني اإلنسان ،كتابات خرقاء ال
تنفع ،ولكنها تضر .ال تنفع ألنها ال يصدرعنها القارئ بزاد يفيده فيما يعنيه
في الدنيا أو اآلخرة وتضر ألنها تقتل وقته وتضيع فرصة عمره في جانب
وتفسد ذوقه في جانب آخر؛ فيعود ال تعجبه الكتابات اإليجابية وإنما
ُ
تسكره الكتابات الخبيثة السلبية التي تكون حلوة الظاهر ُوم َّرة الباطن.
ُ
وجدت كاتبها كالشيطان يغوي اإلنسان
كتابات
ْ
كم من كتابات سحرتني بظاهرألفاظها وجمال تركيبها ،ودعتني أن أقرأها؛
ألنها فتنتني بنصها املحبوك وتعبيرها الرائع ،لكني انتهيت منها فلم أصدر
عنها ب�شيء أحسبه عوضا عما فاتني من األعمال الثمينة التي انصرفت
عنها إليها ،فاعتبرت كاتبها كالشيطان الذي يغوي اإلنسان بسحر تدبيره
وحيل تضليلهُ ،وي ّزين له فعل املنكرات وارتكاب الذنوب ،وعندما تلحقه
الخسارة من ذلك يقول له :إني برئ منك ،فإني لم أصنع شيئا سوى أن
ُ
َ
ُ
َ
ستجبت لي ال تلمني ول ْم نفسك.
دعوتك فاسا
مشاعر الحب أو األلم اإليجابي أو العقيدة الحقة والوالء الصادق
واملواساة اإلنسانية هي التي تلهم األفكار التي تضفي على الكتابات مسحة
الجمال الخالب ،وشحنة الحرارة التي ال تنطفئ على اختالف املناخات
والطقوس ،وهي التي تكسبها القيمة الحقيقية ذات الحياة الدائمة؛ فهي
مصدر الجمال األصيل والقوة الحقيقية في الكتابات التي ال تموت على مر
الدهور وكرالعصور.
إذا شعرت بعد صدورك عن قراءة كتابة ما بهذه املعاني اللطاف والشحنة
النفسية اإليمانية الغالبة التي تتركك ال تصبرعن العمل والتحرك والسعي
املتواصل على درب الخير ،فاعلم أنها كتابة قوية جميلة في معنى الكلمة،
وإذا صدرت عن قراءة كتابة ببرودة في الهمة ،وفتور في العمل ،وشعور
بال فائدة ،وأسف على ضياع الوقت ،وإهمال لوظيفة ُم ِل ّحة ،وإخالل
ّ
سلبية بكل معاني
بمسؤولية الزمة ،فاعلم أنها كتابة ضعيفة قبيحة
الكلمة.
ّ
القارئ األغر الذي لم يختمر عقله وفكره يتسارع إلى كل عبارة ال معة،
ّ ّ
ونص خالب ،وكتابة جميلة الظاهر ،فيصدرعن قراءتها بخسارة فادحة،
وال ينتبه للخسارة إال بعد ما تلحقها؛ فالواجب عليه أن يختار لقراءته
ّ
إيجابية جميلة الظاهر طيبة الباطن ،تنير داخله ،وتضيئ ضميره،
كتابات
ّ
وتحرك مشاعره ،وتلهمه أفكارا إيجابية بناءة.

جريمة بشعة  ..استشهاد طفلة فلسطينية دهسها
مستوطن في بيت لحم
استشهدت طفلة فلسطينية ،مساء السبت ،إثردهسها من قبل مستوطن
صهيوني في بلدة الخضرقضاء بيت لحم جنوب القدس املحتلة.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان له ،استشهاد الطفلة لمى مروان
مو�سى ( 4أعوام) ،بعد تعرضها للدهس من قبل مستوطن في بلدة الخضر.
وتعرضت الطفلة للدهس من قبل مستوطن في منطقة أم ركبة بالخضر،
حيث تم نقلها بواسطة مركبة إسعاف إسرائيلية إلى أحد املستشفيات
"اإلسرائيلية".
وبعد مفارقتها الحياة ،تلقىت طواقم "الهالل األحمر الفلسطيني" في بيت
ً
لحم ،بالغا الستالم الطفلة ،ونقلها إلى مستشفى "بيت جاال".
أوزبكستان تعين ميرزيوييف رئيسا مؤقتا
عين برملان أوزبكستان يوم الخميس رئيس الوزراء شوكت ميرزيوييف
ً
ً
رئيسا موقتا للبالد ،بعد أيام من وفاة الرئيس السابق إسالم كريموف.
وقالت وكالة «إنترفاكس» الروسية إن البرملان قرر تعيين ميرزيويف (58
ً
عاما) في املنصب بعد حصوله على تأييد زعيم حزب «الشيوخ» نجمة هللا
يولداشيف الذي ينص الدستور على أنه يجب أن يكون الرئيس املوقت
قبل االنتخابات.
كما أمر البرملان بإجراء انتخابات رئاسية خالل األشهر الثالث املقبلة.
ويتوقع معظم املحللين فوز ميرزيويف فيها.
وكان رئيس أوزبكستان السابق إسالم كريموف ،والذي حكم البالد مدة 27
ً
عاما ،توفي األسبوع املا�ضي بعد إصابته بسكتة دماغية.
ً
ووري جثمان كريموف ( 78عاما) التراب السبت املا�ضي ،في مدينة سمرقند
ً
التي ولد فيها وكان ميرزيويف حاكما لها.
إعدام قيادي إسالمي بارز في بنغالديش
نفذت سلطات بنغالديش السبت حكم اإلعدام شنقا على القيادي البارز
في حزب الجماعة اإلسالمية مير قاسم علي ،بعد إدانته بارتكاب جرائم
حرب خالل حرب االنفصال عن باكستان عام .1971
وقال وزيرالقانون والعدل البنغالي أنس الحق إن الحكم نفذ في ميرقاسم
علي مساء اليوم في سجن مشدد الحراسة على مشارف العاصمة دكا.
ويأتي تنفيذ اإلعدام بعد أيام من رفض املحكمة العليا في بنغالديش طعنا
أخيرا قدمه ميرقاسم على الحكم.
الصين تسخرمن «فضائح» االنتخابات األميركية
سخرت صحيفتان من الصحف الحكومية في الصين من انتخابات الرئاسة
األميركية ،السبت ،قائلة إن هذا السيل الذي ال ينقطع من الفضائح
املحيطة بكل من مرشحي الرئاسة يثبت أنه ليس من حق الواليات املتحدة
أن تلقن اآلخرين دروسا عن الديمقراطية.
وفي تعليق وصفت صحيفة الشعب الناطقة بلسان الحزب الشيوعي
الصيني الحاكم االنتخابات األميركية بأنها «فو�ضى» ،مشيرة إلى قضايا
متعلقة بالضرائب بالنسبة للمرشح الجمهوري دونالد ترامب «الثرثار»
والخالف بشأن استخدام املنافسة الديمقراطية هيالري كلينتون لبريدها
اإللكتروني الشخ�صي ومخاوف بشأن حالتها الصحية.
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هولوكوست حلب!!
السيد مسعود

منذ اندالع الصراع في سوريا ،وتعيش مدينة حلب بكاملها على رؤوس قاطنيها جراء غارات متكررة على من اإلرهاب ،مرحلة إحراق رفاة الشهداء بعد ذبحهم
تحتوطأةالقصفواستعاراملعاركعلىجبهاتعدة ،األحياء الحلبية ،من جهتها أفادت منظمة أطباء بال والتمثيل بجثامينهم ..مرحلة تستحق بجدارة تسمية
تفاقمت محنة عشرات اآلالف من سكان املدينة بين حدود ،أن املستشفيات التي تدعمها "تلقت في يومين "هولوكوستاألسد"بحقالسوريينمنأبناءاألغلبية
ً
مرارة النزوح وشبح املوت الذي يطارد من آثرالبقاء في  145جريحا" ،مضيفة "نعلم بأن الجرحى واملر�ضى في السنية.
واحدة من أكثراملناطق تضررا من القتال في الصراع العديد من األحياء المكان يذهبون إليه وهم ببساطة ففي األيام األخيرة كثف طيران النظام السوري
واملقاتالت الروسية من حدة القصف على حلب
متروكونللموت".
املندلع منذ 5أعوام ونصف عام.
فقصف حلب ونزوح عشرات اآلالف منها ،وصفتها وكتب أحدهم على حسابه على تويتر"نشعركأنه يوم وريفها مما أدى إلى سقوط أكثرمن مئات القتلى حتى
الصحف البريطانية من قبل ،بأنها أسوأ مأساة في القيامة ال أحد يعرف ماذا يجري" ،فيما أشارآخرإلى اآلن ،أغلبهم نساء وأطفال وأضعافهم من الجرحى،
الحرب السورية ،وستكون لها عواقب كبيرة على أن "الطرقات خالية من املارة ،الجميع في منزله ينتظر كما ألحق دمارا واسعا بالبنية التحتية ،وتسبب
في أزمة إنسانية كبيرة ،وبحسب املرصد  :في أيام
الحرب في البالد وعلى أوروبا والعالقات بين روسيا املوت".
وشاهدمراسلالوكالةأثناءجولتهالخبريةفياملنطقة ،من املحرقة ١٧٠٠ ،غارة جوية بمختلف أنواع
والغرب.
ً
ً
خاصة في األيام األخيرة ،فالقلم عاجز عن تصوير بركا من الدماء وأجسادا من دون أطراف ،وأشالء األسلحة ١٩ ،غارة بالصواريخ االرتجاجية٢٣١ ،
ما يجري في حلب ،حيث غرقت األحياء الشرقية في بشرية في املكان الذي كانت تنبعث منه رائحة الدم غارة بقنابل الفوسفور ٣٨٧ ،شهيد ،بينهم ١٠٦
املدينة في شمال سوريا الجمعة  23سبتمبر/أيلول بقوة ،كما كان بعض الجرحى ال يزالون ينتظرون من أطفال ٧٨ ،امرأة ،وأصيب أكثر من  ١٧٠٠مدني.
وخرج 4مراكزللدفاع املدني عن الخدمة!
 2016في جحيم الغارات الكثيفة التي شنتها طائرات يضمدجراحهمأوينقلهمالىما تبقىمناملشافي.
سوريةوروسية،متسببةبدمارهائلومقتلالعشرات وأضاف املراسل" :ونال القصف العنيف من بنايات وما زال كثير من الضحايا تحت أنقاض املباني
من املدنيين بحسب تقاريرمحلية ،بعد ساعات من كاملة وسواها باألرض ،ليحولها الى كتل من الركام ،املتهدمة ،مما دفع املحللين والسياسيين إلى تسمية
إعالن جيش النظام السوري بدء هجوم في املنطقة .وشوهدت أعمدة كهرباء محطمة على األرض مع الوضعاملترديبهولوكوستاألسد!
ومنذ األسابيع األولى للتدخل العسكري الرو�سي في سيارات مدمرة أو محروقة ما يشهد على عنف وإن البروفيسور سوبالك ،الخبيرة العدلية وأستاذة
األنثروبولوجيا في جامعة دندي ،اسكتلندا؛ لم
سوريا ،في مطلع سبتمبر/أيلول املا�ضي ،كان نظام الغارات.
األسد واضحا في إعالنه أن استعادة حلب هي هدفه ووقفاملارةالقالئلينظرونبذهولالىاألبنيةاملدمرة تتردد في إطالق صفة "الهولوكوست" على الصور
ً
األول ،ليبدأ بعدها بشهر حملة كبيرة الستعادة والشرفات املنهارة والنوافذ املحطمة ويحدقون في الوحشيةالتي ّ
تسربت،مؤخرا،حولضحاياالتعذيب
السيطرةعلىكاملاملدينة،التييقتسمهوواملعارضة السماء لرصد أي طائرة قد تنذرباستئناف القصف ،في سجون النظام السوري؛ أو على وجه الدقة ،في
وفيكلمكان،بدتالشوارعوقدابتلعتهااألنقاضحتى زنازين املخابرات العسكرية وحدها ،وليس سواها من
السيطرةعليهامنذعام.2012
عشرات فروع أجهزة بشاراألسد األمنيةّ .إن الخنق،
كما لم تتمخض جلسة مجلس األمن بشأن سوريا كادتتختفي".
عن �شيء إال رسالة وحيدة أوصلها مندوب النظام وضمن األوصاف األكثردقة وشرحا ملا يجري في حلب والضرب ،والتعريض للكهرباء ،والتجويع حتى املوت،
السوري بشار الجعفري تقول إن النظام وحليفه منذ أيام هو "الهولوكوست" ذلك املصطلح الذي وسواهامنأفانينالتعذيبالتي ّ
تعرضلهااملعتقلون؛
الرو�سي ماضيان في الحل العسكري حتى استعادة يعني اإلبادة الجماعية املمنهجة ،والذي ابتدعته ال ُت َ
قارن إال بما شهدته معسكرات املوت النازية ،من
السيطرة على كامل حلب ،ولم يوفرالطرفان جهدا في الصهيونية العاملية واحتكرته لنفسها البتزازالعالم وجهة نظربالك ،التي شاركت في فريق درس بضعة
ّ
التأكيدبأنهميستهدفونعناصرإرهابيةفيأحياءحلب من خالله ،بينما الوقائع على األرض في كل من العراق آالف من أصل 55ألف صورة تمكن "قيصر" ،شاهد
ّ
واملصور الفوتوغرافي السوري ،من تهريبها إلى
وسورية وأراكان  ......وغيرها تؤكد أن الهولوكست العيان
املحاصرةالتيتسيطرعليهااملعارضة.
وأوضح محلل سوري قريب من دمشق لوكالة فرانس الحقيقي هو ما ُيمارس ضد أهل السنة في العالم الخارج،بعدانشقاقه.
ً
صورا ّ
أشد فظاعة،
تقول الخبيرة سوبالك :لم أشهد
برس ،أن "املعارك (في حلب) بدأت إثرفشل االجتماع بأسره تحت ستارما يسمى "محاربة اإلرهاب" .
ً
وقد أطلق ناشطون سوريون الوضع الجاري على طيلة 30سنةمنعمليفيتحقيقاتمماثلة!
الدولي"،مضيفا"أنهامفاوضاتبالنارفيحلب".
ً
تتعرض األحياء الشرقية في حلب والتي تسيطرعليها الشبكات االجتماعية (هاشتاغا) باإلنكليزية بعنوان تقول الخبيرة التي سبق لها أن عملت على جرائم
الحرب في كوسوفو ،وكذلك في التحقق من هويات
فصائل املعارضة منذ العام  ،2012لغارات كثيفة "هولوكستحلب".
بشكل متواصل منذ أيام ،تنفذها طائرات روسية وكتب أحد ذات مرة "أصبح من الترف أن تدفن ضحايا كارثة تسونامي؛ متابعة في حوارمع صحيفة
جثة كاملة في سوريا" ..اليوم ومع ارتفاع وتيرة القتل "سكوتسمان" :هذه لقطات مريعة ،خاصة تلك التي
وسورية ،وفق املرصد السوري لحقوق اإلنسان.
ً
ّ
وتسببت الغارات بدمار كبير ،وانهارت ثالثة أبنية واملذابح الجماعية ،انتقل األسد إلى مرحلة جديدة تخص سجناء قضوا تجويعا ،وكان من الصعب على
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قضايامعاصرة
املرء أن يتوقع إمكانية حدوث هذه الفظائع ،على هذا خرائب متفحمة ،وكان معظم ضحاياها من املدنيين وطائرات روسيا ،ألن حلب هي ضحية التفاهمات
ً
النطاق .األمريتجاوز الحدود حقا ،صحيح ّأن أعداد الشيشانين األبرياء ،وقد تم تقدير عدد الضحايا التي تطمح العديد من الدول الالعبة إليها في سورية
عليّ ،
الضحايا ليست جديدة ّ
لكن حجم العنف هو الشيشانين بنحو  90.000معظمهم من املدنيين بالشكل الذي يلبي مصالحها فقط بعيدا عن أي
َّ
الجديد ،وال ّبد ّأن العذاب الذي لقيه هؤالء كان على وفرما يقارب  600.000مواطن شيشاني أي نصف اعتبارلنزيف الدم السوري املستمرفي املدينة ،وتبقى
املحرقةمستمرة.
درجة رهيبة يستحيل وصفها" .وفي تصريحات أخرى ،السكانتقريبا.
وبعد وصف تفصيلي لصنوف التعذيب كما تتضح وفي سورية يكاد املشهد يكون متطابقا إلى حد بعيد ويبدوأن املجتمع الدولي اليعنيه بحال ،عداد ضحايا
على األجساد ،تستخلص بالك التالي" :لقد عدنا مع املشهد السابق في الشيشان ،مع الفارق البسيط املدنيين في سوريا مهما ازدادت خاناته ،وينتظرون
مقتنعين ّ
بأن ما أيناه يبرهن على ّأن ّ
عدة آالف من أنالقواتاملهاجمةفيسوريةهياملليشياتالطائفية أن يتجمد عداد األيام التي يواصل فيها السوريون
ر
ً
ً
ً
ً
األفراد قد ماتوا تجويعا ،أوخنقا ،أوضربا ،أوتعذيبا" .املدعومة من بعض البالد األخرى تحديدا على األرض الصمود ضد السفاح وحلفائه ،ينتظرون تركيع
فكل املحرمات انتهكت وكل البشاعات ارتكبت في عوضا عن املشاة الروس في الشيشان ،إال أن واقع الثورة السورية ،واليوم الذي يعود فيه ثوارها األحرار
الشهباء ،وباملقابل يتعامى الكل عن املجرمين وعن الحرب مستنسخ في كالالبلدين ،فالطائرات الروسية مستسلمينإلىحظيرةاألسد.
أفعالهم في حلب ،والعالم لم يزل يصرعلى ممارسة تكرر في حلب ما فعلته تماما في غروزني من قصف ورغماجتماعفينيويوركبينوزيريالخارجيةاألميركي
وتدميرللمنشآت املدنية والطبية والبيوت اآلمنة فوق جون كيري والرو�سي سيرغي الفروف ،يبدو املجتمع
دور الشاهدالصامت،العاجزالبائسحدالقرف!
ً
وال تفوتنا اإلشارة إلى أن "متحف الهولوكوست" في رؤوسساكنيها،واملدينة“حلب”تتعرضلحملةحصار الدولي عاجزا عن إعادة إرساء الهدنة ،بعد أيام من
واشنطن ،الذي يعتبر أحد املتاحف الرائدة حول خانقة في صورة طبق األصل عن صورة املحرقة تطبيقها في مناطق سورية عدة بموجب اتفاق اميركي
رو�سي.
العالم في هذا املجال ،بدأ يعرض صورا تكشف عن الروسيةالسيئةالسمعةفي"غروزني".
فظائع الحرب األهلية في سوريا ،وقد تم نقل الصور واألسوأ من كل ذلك هو التقاعس والصمت والعجز وما ندلي به إلى املعارضة والثوار في هذه الظروف
من قبل جندي سوري كان مسؤوال عن توثيق القتل الدولي عن كبح جماح “العدوان” الرو�سي على حلب ،املأساوية التي تمطر بوابل من الصواريخ املبيدة
الجماعي،وقد ّ
والقنابل املحرقة وبتعبيرأدق "الهولوكوست" نظرا إلى
انشقعننظاماألسدوقامبتهريبهذه
أن جهودها مشتتة في معارك متعددة وهناك قوات
الصور معه آمال بتسليط الضوء على أعمال نظام
فإن
اإللكترونية
املوسوعة
في
ورد
ما
ووفق
تقاتل في الجزء الشمالي والشمالي الشرقي من حلب،
بشاراألسد.
كلمة«هولوكوست»مشتقةمنلفظيوناني
ولئالتتفجعفيحلب،لهذانقول:
مع توالي املجازر في سوريا ربما يتسائل املتابع ملجريات
ً
يعني«الحرقالكاملللقرابيناملقدمةلخالق
علىاملعارضةأوالتوحيدالجهودوإنشاءبنيةعسكرية
األمور فيها :ما هي كمية القتلى أو القربان الذي على
الكون»،تماستعمالهافيالقرنالتاسع
السوريين تقديمه حتى يتحرك ضميرالعالم؟! ويقرر
واحدة مما تبقى من الجيش الحر مع الفصائل
عشرلوصف الكوارث أواملآ�سي العظيمة..
اإلسالمية املعتدلة وفتح الشام وبالتالي تحديد
التدخللحمايتهممننظاماألسد؟!
وباإلضافةإلىالهولوكوستالذيتعرض
أوليات املعارك بأنه يجب اآلن عدم سقوط حلب
في
املسلمين
مع
حصل
مئة ألف أم ربع مليون كما
له اليهود على يد النازية األملانية ،هناك
ن
وشن املعارك بوجه هذه القوات وإعادة فتح طريق
؟!
مليو
نصف
البوسنة  ..ثلث مليون أم
الهولوكوست األسود لوصف ما تعرض
الراموسة ألن ذلك سيجبرالنظام السوري على تغيير
تنديد
ذاتها،
هي
الفعل
وردود
مرة
تتكسراألرقام مرة إثر
لهالزنوجعلىسفنالعبوديةاألمريكية،
اتجاهه.
وشجب ودعوات غير مباشرة للضحايا بأن يموتوا
والهولوكوستاليابانيبحقالصينيينومآ�سي
ً
كثيرة عبرالتاريخ وصوالإلى هولوكوست
نراقب بأ�سى ما تتعرض له الشهباء من تدميرممنهج
بصمتأوأنيقدمواعلىاستسالمالمشروطللجالد،
ً
الصرب في البوسنة ..وفي 2013يسجل بشار
ترسمه اللعبة الدولية القذرة ،وتفيض قلوبنا حزنا
األمرالذي سهل من مهمة القتل على املجرمين ،فالكل
األسداسمهاليومكمرتكبلهولوكوست
وأ�سى ،وتذرف عيوننا الدماء على ما ألم بهذه املدينة
سيفلت من العقاب؛ نظام األسد وشبيحته روسيا
ومسمع
أى
ر
م
على
السوري
الشعب
أبناء
بحق
العظيمة ،في ظل تواطؤاألعداء ،وصمت األصدقاء،
وجنودها ،وأمريكا وأذنابها ،واملليشيات الطائفية
العالمأجمع..وربماكمقدمقرابينبتشريع
واختالف األبناء .فياسادة إن حلب تباد وبشكل علني
القادمة من البالد األخرى! وتتوالى األيام لتزيدنا يقينا
إثنيتهحسباملعنىاليونانيللكلمة!
وإذا إستمر الحال هكذا دون أي إتخاذ خطوات
على أن روسيا تريد خلق هولوكوست في سوريا
بمشاركةالنظامالسوريوالتحالفمعالقوىاألخرى
ملموسة على األرض من قبل املجالس والهيئات التي
املحرر
فإنهاستسقطال
تدعيتمثيلهاللداخلالسوري
الغاشمة!فيضوءتجربتهافي"غروزني"
فالروس يرتكبون يوميا العديد من املجازر بحق أبناء محالةكنتيجةطبيعيةلعدمتحملاملسؤلياتامللقاة
وقد يتسائل القارئ ماذا وقع في غروزني؟
فالبد أن نقول في الرد على هذا الطرح :بعد انهيار مدينة حلب وغيرهم من السوريين في بقية املدن على عاتقها .هذا واليأس من روح هللا.
االتحاد السوفييتي عام 1991م استقلت دول كثيرة والبلدات األخرى املنتشرة في املناطق املحررة دون أي ووفق ما ورد في املوسوعة اإللكترونية فإن كلمة
"هولوكوست" مشتقة من لفظ يوناني يعني "الحرق
كانت في حوزة االتحاد السوفييتي من البلطيق وسيلةضغطرادعةلتصرفاتهمالوحشية.
إلى وسط آسيا مرورا بالبحر األسود ،لكن الحلم كل التفاصيل تشير في حال استمرارها أن القوات الكاملللقرابيناملقدمةلخالقالكون"،تماستعمالها
الشيشاني باالستقالل لم يعمر طويال أمام إصرار الروسية والسورية تسعى إلى استنساخ املحرقة في القرن التاسع عشر لوصف الكوارث أو املآ�سي
القيادات الروسية من كل التيارات على منعهم من الروسية “غروزني” في مدينة حلب ،مما ينبأ بكارثة العظيمة ..وباإلضافة إلى الهولوكوست الذي تعرض
ذلك ،وبدأت طبول الحرب تقرع عام 1994م ،رغم إنسانية كبيرة في القرن الواحد والعشرين تجري على له اليهود على يد النازية األملانية ،هناك الهولوكوست
أن الشيشانيين كانوا قد علموا مسبقا صعوبة هذه مرأة ومسمع من كل الهيئات الحقوقية واإلنسانية األسودلوصفماتعرضلهالزنوجعلىسفنالعبودية
الحرب وقسوتها ،والسيما أن أعداءهم هم ورثة دولة الدولية التي تقف موقف املتفرج مما يحصل من األمريكية ،والهولوكوست الياباني بحق الصينيين
ً
ومآ�سيكثيرةعبرالتاريخوصوالإلىهولوكوستالصرب
القياصرة أنفسهم والذين كان لهم باع طويل باإلجرام انتهاكاتوجرائمحربفيسورية.
في جمهوريات القوقاز عموما والتي تسكنها أغلبية هذا ما دفع العديد من الناشطين والثوارالسوريين إلى فيالبوسنة..وفي 2013يسجلبشاراألسداسمهاليوم
البدءبحملةدوليةتسلطالضوءعلىجرائمروسيافي كمرتكبلهولوكوستبحقأبناءالشعبالسوريعلى
مسلمة.
وقعتتلكالحربالروسية-الشيشانيةغيراملتكافئة ،حلببعدأنأطلقواعليهااسم“حلبغروزنيالثانية" .مرأى ومسمع العالم أجمع ..وربما كمقدم قرابين
وشهدت حرب روسيا الكارثية في الشيشان سفكا ولكن يبقى الواقع املريرهو أن املجتمع الدولي الذي بتشريعإثنيتهحسباملعنىاليونانيللكلمة!
للدماء ووحشية مرعبة بعد أن سحقت تشكيالت عجز عن حماية املدنيين من بطش “الهولوكست”
عسكرية روسية ضخمة من الدبابات واملدفعية الرو�سي في غروزني ،يبدوأنه سيبقى عاجزا عن حماية
والطائرات مدنا وبلدات شيشانية عديدة وحولتها إلى املدنيينمنبطشقواتاألسدواملليشياتالطائفية،
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عباقرة أهل السنة يف إيران

َّ
ُزاحم
الض َّحاك بن م ِ
أبو محمد البلوشي
التابعي الجليل  ،املفسرّ ،
املحدث ،
النحوي :الضحاك بن مزاحم البلخي
الخراساني.
ُ
“قدمت على عبد امللك
قال الزهري:
َ
قدمت يا
بن مروان ،فقالِ :من أين
زهري؟
ُ
قلت :من مكة.
َ
قالَ :
خلفت يسودها وأهلها؟
فمن
ُ
قلت :عطاء بن أبي رباح.
قال :من العرب أم من املوالي؟
قلت :من املوالي.
قال :فيم سادهم؟
قلت :بالديانة والرواية.
قال :إن أهل الديانة والرواية لينبغي
أن يسودوا.
قال :فمن يسود أهل اليمن؟
قلت :طاووس بن كيسان.
قال :فمن العرب أم من املوالي؟
قلت :من املوالي.
قال :فيم سادهم؟
قلت :بما سادهم به عطاء.
ّ
قال :إنه لينبغي ذلك.
قال :فمن يسود أهل مصر؟
قلت :يزيد بن أبي حبيب.
قال :فمن العرب أم من املوالي؟
قلت :من املوالي.
قال :فمن يسود أهل الشام؟
قلت:مكحول.
قال :فمن العرب أم من املوالي؟
قلت :من املوالي ،عبد ّ
نوبي أعتقته

امرأة من هذيل.
قال :فمن يسود أهل الجزيرة؟
قلت :ميمون بن مهران.
قال :فمن العرب أم من املوالي؟
قلت :من املوالي.
قال :فمن يسود أهل خراسان؟
قلت :الضحاك بن مزاحم.
قال :فمن العرب أم من املوالي؟
قلت :من املوالي.
قال :فمن يسود أهل البصرة؟
قلت :الحسن البصري.
قال :فمن العرب أم من املوالي؟
قلت :من املوالي.
قال :ويلك فمن يسود أهل الكوفة؟
ّ
النخعي.
قلت:إبراهيم
قال :فمن العرب أم من املوالي؟
قلت :من العرب؛
قال :ويلك يا زهري؛ ّ
فرجت عني،
ّ
ليسودن املوالي على العرب في
وهللا
هذا البلد ّ
حتى يخطب لها على املنابر
والعربتحتها.
ّ
قلت :يا أمير املؤمنين ،إنما هو
دينَ ،من حفظه سادَ ،ومن ّ
ضيعه
سقط”.
قال أحد العلماء“ :العلم خزائن
ّ
يقسمه هللا ملن ّ
يخص
أحب ،لوكان
ً
بالعلم أحدا لكان أهل بيت رسول
َّ
َ َّ
صلى هللا عليه وسلم أولى “.
هللا
اسمهونسبه:
الضحاك بن مزاحم أبو القاسم

البلخي ،الخراساني .
وقيل في كنيته “ :أبو ّ
محمد”.
قال السمعاني  ”:كان أصله من بلخ،
وكان يقيم بها مدة وبسمرقند مدة
وببخارا مدة ،وهم إخوة ثالثة :مسلم
ومحمد والضحاك ،وكانت ّأمه
حامال به سنتين ،وولد وله أسنان،
فقيل له :الضحاك لذلك”.
أساتذته:
ُ
ّ
حدث عن :أبي سعيد الخدري ،وابن
عمر ،وأنس بن مالك.
ومن التابعين :األسود بن يزيد
َ
النخعي ،وسعيد بن ُجبير ،وعطاء،
ُ
وطاووس ،وجماعة .
تالميذه:
ّ
حدث عنهُ :ع َ
مارة بن أبي حفصة،
َّ
ُ
َ
وأبوسعد البقال ،وجو ِيبربن سعيد،
ُومقا ِتل ،وعلي بن الحكم ،وأبو َروق
َ
الكلبي َ
يحيى بن
عط َّية ،وأبو َجناب
ِ َ
أبي َح َّيةَ ،ونهشل بن سعيد ،وعمر
بن ّ
الر ّماح ،وعبد العزيز بن أبي
ُ
ّ
َّرواد ،وقرة بن خالد ،وآخرون.
وقيل :كان فقيه َم َ
كتب كبير إلى
صب ّ ٍي ،فكان
الغاية ،فيه ًثالثة آالف ِ
ّ
الصبيان.
يركب ِحمارا ،ويدور على ِ
واليأخذ منهم شيئا .
من صفاته:
َّ
الثوري ”:كان ّ
الض ّحاك
سفيان
قال
ً
ُ َّ ُ ْ ُ
يع ِلم واليأخذ أجرا “.
َ
وروىَ :ق َ
بيصة ،عن قيس بن ُمسلم،
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قال:
” كان َّ
الض َّحاك إذا َأ َ
م�سى ،بكى،
ُ
فيقال له “..
َ
َ
َ
َ
فيقول ”:ال أدري ما صعد اليوم ِمن
َع َم ِلي”.
قال ُق ّرة :كان ه ّج َيرى َّ
الض ّحاك إذا
َ
ِ ِ َ ُ َ َّ
سكت :ال َح ْو َل َوال ق َّوة ِإال ِباهللِ.
من أقواله:
كان رحمه هللا يقولّ ”:
حق على كلّ
ً
َ َّ
تعلم ُ
القر َآن أن يكو َن فقيها ،وتال
من
ُ ُ َ َّ ّ َ ُ
ُ
َ
ل
قو هللا{ :كونوا ربا ِن ِيين ِبما كنتم
ُت َع ّل ُمو َن الك َت َ
اب}”[ .آل عمران. ]79 :
ِ
ِ
ثناء العلماء عليه:
أوعية
قال االمام الذهبي ”:كان ِمن ِ
العلم .وله باع كبير في َّ
التفسير
ِ
والقصص”.
َّوث َقه :أحمد بن َح َنبلَ ،وي َ
حيى بن
َم ِعين،وغيرهما.
وفاته:
مات سنة  106الهجرية .وقال أبو
نعيم ”:مات سنة خمس ومائة”.
املنابع:
األعالم  /للزركلي
سيرأعالم النبالء  /الذهبي
معجم األدباء  /ياقوت الحموي
مختصرتاريخ دمشق  /ابن منظور
تهذيب التهذيب  /ابن حجر
العسقالني
األنساب  /للسمعاني

واحة الشعر

من الشام
إىل الشهود األخدود
نبيل شبيب /كاتب ومفكر سوري

ُ ْ
ْ
�������ج ٍ�������د أو م�������ن ص�����دى
�����������وم ه���������ل م�������ن م�������ن ِ
ي�������ا ق ِ
ّ
ًّ
ُ
م����������������اك����������������ان ذن��������������������������ب ال����������������ش����������������ام إال ع���������������������زة
ّ
���������ط���������م ب���������ال���������ع���������زي���������م���������ة ق���������ي ُ
ش�����������ع ٌ
���������ده
�����������ب ي���������ح
ِ
ُ َْ
ّ ً
َ
امل���������������������������وت أول�������������������������������ى إن رض��������������ي��������������ت م�����������ذل�����������ة
ف������������ان ْ
������������زع َ
رداء ال ّ
��������������������ذل ع�������ن�������ك م������ج������اه������دا
َ
ُ
ّ
����������ات ُ
����������ه
إن ال���������������ك���������������رام���������������ة ل���������ل���������ك���������ري���������م ح����������ي
ً
وارف ْ
������������������������ع إل��������������ى ال�������ع�������ل�������ي�������اء ه�����������ام�����������ا ش�����ام�����خ�����ا
ُ
ُ
وال��������������������ش��������������������ام ع������������ي������������ن هللا ت������������رع������������ى أه�������ل�������ه�������ا
َ
�����������ب أى ّ
درب ُ
�������������ادة ُ
���������������������ه
أن ال�������������ش�������������ه
ش�����������ع ٌ ر
��������������������������ي ف����������������ي ال����������������ن����������������وائ����������������ب ص�����������ام�����������دٌ
ح ّ
���������������������رأب ّ
ِ
ك����������م ك�������������ان ي�������ح�������ض ُ
�������ن َم�������������ن ي��������ل��������وذ ب��������أرض ِ��������ه
ق������������د َ
َ
اع م������������ا ع������������ان������������اه ق����������ل����������ب م�������ش�������اه ٍ�������د
ر
َ
���������������ورة
أه������������������دى إل���������������ى اإلن�������������س�������������ان أع�����������ظ�����������م ث ٍ
ي����������ا ق�������������وم ه�������������ذي ش�������ام�������ك�������م أم����������س ْ
����������ت ع����ل����ى
ُ
�����������ة األخ����������������������������������دود أن�����������ت�����������م ح���������ول���������هُ
ه�������������ي ق�����������ص
ِ
ّ ُ
أن�����������ت�����������م ش�������������ه ٌ
�����������ة ُ
دارك���������������������م
�������������ود وال�����������ض�����������ح�����������ي
ّ ٌ
أن���������������ت���������������م ش������������������ه ٌ
������������م������������ة
������������������ود وامل������������������������آ�س������������������������ي ج
ُ
أن����������ت����������م ش������������ه ٌ
ُ
������������ود وال������������ج������������ري������������ح ش�����ق�����ي�����ق�����ك�����م
َ
َ
ح�������ت�������ى م�������ت�������ى "ذات ال��������������وق��������������ود" ت���������رون���������ه���������ا
وأم��������������������������������ام أع����������ي����������ن����������ك����������م ب�����������ق�����������اي�����������ا أه�������ل�������ك�������م
ق����������د م ّ
َ
�������������������ز َق ال��������ط��������ف َ
������ره
��������ل ال���������رض���������ي���������ع ب������ظ������ف ِ
ُ
وغ��������ف��������ا ال���������ع���������ف���������اف ع�������ل�������ى ع��������ي��������ون ص������ب ّ������ي ٍ������ة
َ
���������ة ع������������ن أب����������ي����������ه وإث َ
��������م��������ه��������ا
ورث ال���������ج���������ري���������م
ُ
���������������ان وال������������ع������������م������������ر َ
��������دف اإلن���������������س َ
ان ال
ي��������س��������ت��������ه
ْ
ُ
وش��������������واه��������������د ال����������ت����������اري����������خ ص���������������������ارت ش�������اه�������دا
ُ
�����������ف اآلث��������������������������������ار دون ت ّ
���������������������ردد
إذ ي�����������ق�����������ص
َ
ً
َ َ َ
َ
����������ص����������ف امل�����������������������دارس وال��������ط��������ف��������ول��������ة غ����ي����ل����ة
ق
ُ
ح���������ت���������ى امل�����������خ�����������اب�����������زوامل������������ت������������اج������������رأح������������رق������������ت
َ
�����ل����ات ُ
ك������������م م������������ن ُم َ
����������������م ي����������ت ّ
��������������ل ل ْ
��������������ص ّ
����������ه
����������م ص
ّ
ُ
ُ
أي َ
�����������������������������آذن وامل��������������������������������������ؤذن وال�����������ص�����������دى
���������������������ن امل
ظ���������ه���������ر"امل�����������������ق�����������������اوم وامل�������������م�������������ان�������������ع" م������ج������رم������ا
ً
ُ
���������رف ُ
���������ه ج��������ب��������ان��������ا ف����������ي ال�������وغ�������ى
ص��������ه��������ي��������و ُن ت���������ع
������������ر
ووراءه أش�����������������������������������������ر ُار ح
ٍ
������������������������������زب ف������������اج ٍ
ُ
أي�������������ن ال����������ع����������روب����������ة ي����������ا ب�������ن�������ي األع�����������������������راب ه����ل
ّأم��������������������ا ال�������خ�������ل�������ي�������ج ف��������ق��������د أت َ
������������������������اك ب�����ن�����ف�����ط ِ�����ه
وأخ���������������و ال�������ك�������ن�������ان ِ�������ة ي�����ش�����ت�����ك�����ي م���������ن غ������دره������م
واع َ
ْ
�������������ج ْ
�������������ب ل������ق������وم ّ������ي������ي������ن م���������ن ُع ْ
������������������رب وم������ن
َ
��������������ر" َت�������ج ْ
واس ْ
��������������������أل ص����������داق����������ة "ع���������ال���������م ح ّ
�������د
ِ
ُ
َ
�����������ة
أي�����������������ن ال�������������ح�������������داث�������������ة ي�������������ا دع�������������������������اة ح�����������داث ٍ
��������������أب ْ
ورب ال������������ع������������رش ال ت َ
ك���������ل���������اّ ..
��������������ه ب����ه����م
ِ
ْ
َ
ْ
ُ
ي������������ا ّ
رب ل������������م ي��������ل��������ج��������أ ل����������غ����������ي����������رك ش�����ع�����ب�����ن�����ا
ِ
ي������������������ا ُّ
رب ي������������������ا أهللُ أن�����������������������ت ن���������ص���������ي ُ
���������رن���������ا
م�����������ن�����������ذا ي���������ع���������ي ُ
���������د إل������������������ى ال��������������ش��������������آم أم َ
���������ان���������ه���������ا
اق������������������������������������������� ْرأ ..ي ّ
�������������ي ّ
������������������������رد ُده������������������������ا ال�������������ن�������������ب ّ
ألم����������������ة
ٌ
ُ
������������س ع�����ل�����ى
ال�����������ص�����������ي�����������ن ش����������������اه����������������دة ك������������أن������������دل ٍ
َف ْ��������ل��������ي��������ع��������ل��������م امل������������������أف������������������و ُن ّ
أن َ
ص����������������غ َ
����������������ار ُه
���������ره -ب����������ئ َ
وم���������ص���������ي ُ
����������س امل��������ص��������ي��������ر -وق�������������د َدن����������ا
ْ
َ
�����������أل ال���������������ت���������������اري���������������خ ع���������������ن أن��������ب��������ائ��������ه
ف�����������ل�����������ي�����������س ِ
���������������������ن ي�������ق�������ت�������ل اإلن�����������������س َ
َم ْ
�����������������ان ي���������ق���������ت ْ
���������ل ّأم�������������ة

السنة 12 :العدد /12:ذو الحجة  1437هـ  .ق

ْ
ُ
�����ب ال��������ردى
وال��������ش��������ام إذ ن������������ادت ف ِ�����م�����ن ق�����ل ِ
ً
ًُ
م������������������������������������وؤودة ب���������ع���������ث���������ت م����������������ن����������������ارا ل������ل������ه������دى
��������ب ب�������ال�������ح�������ي�������اة م ّ
ف�������م��������ض�������ى ي��������ط��������ال ُ
�������������������رددا:
ً
م������س������ت������س������ل������م������ا ل������ل������ب������غ������ي أو م������س������ت������ع َ������ب������دا
������������زوم ال������ح ّ
�������ل ل َ
واج�������ع ْ
������ق ع�����ن�����دك م���ق���ص���دا
ً
ف�������ل�������ا ت�����������������س ْ
�����������������اوم ب�����������اغ�����������ي�����������ا م��������س��������ت��������أس��������دا
ُ ّ
واط���������ل ْ
���������ب ح�����ي�����ات�����ك ف�������ي ال������ج������ن������ان م�����خ�����ل�����دا
ّ
َ
ال ري������������������ب أن ال����������ن����������ص����������ر آت���������ي���������ه���������م غ���������دا
ّ
ً
ف��������م���������ض��������ى ي��������ج��������اه��������د ص�������������اب�������������را م������ت������ج������ل������دا
ول��������������������دى امل����������خ����������اط����������ر ال ي�������ط�������ي�������ق ت ّ
��������������������رددا
�������������������������رم ب�������������ه أن ي�������س�������ت�������ك�������ي َ
أك ْ
�������ن م�����������ش ّ
�����������ردا
ّ
ْ
ّأم��������������������ا ال�������ي�������ق�������ي�������ن ف��������ل��������م ي��������������������زل م��������ت��������وق��������دا
ّ
������������������اح ال�������ف�������دا
ف�����������ي ّغ������������������رة ال����������ت����������اري����������خ ف�����������ي س ِ
ّ
ك����������������ف امل���������ن���������اي���������ا ت������ش������ت������ك������ي ش����������������رال���������� ِع����������دا
وال����������ش����������ام ك���������ل ال���������ش���������ام أم�������س�������ت م������وق������دا
ق��������د أوش���������ك ْ
���������ت ي��������ا ق�����������وم أن ت����س����ت����ش����ه����دا
ن�������س�������ج ْ
�������ت ل�������ك�������م ف�����������ي ك ّ
��������������ل دار م�����ش�����ه�����دا
ً
وال�����������ش ُ
�����������ام ل���������م ت�����ش�����ه�����د ش�����ق�����ي�����ق�����ا ض ّ������م������دا
ُ ُ
ُ
ح��������ت��������ى م������������ت������������ى ..وهللا س���������ائ���������ل���������ك���������م غ��������دا
�������������������اب ش��������ي��������ط��������ان ع��������دا
ودم���������������اؤه���������������م ف������������ي ن ِ
���������د وال��������خ��������ن��������اج��������روامل��������������دى
وس����������م����������وم ح���������ق ٍ
ُ ْ ً
����������ه����������را واع������ت������دى
ف������اس������ت������أس َ������د ال�����ش ّ�����ب�����ي�����ح ع
������������درط�������ب ٌ�������ع ف���������ي ال�������وض�������ي�������ع ت�����ج ّ
وال������������غ ُ
�����س�����دا
ً
ّ
ً
ُي��������خ��������ف��������ي ع������������������������������داء ..ع�������������ام�������������دا م������ت������ع������م������دا
ُ
���������ث ح���������������ق َ
ن���������������م ُ
���������������د ُه م���������ت���������م ّ
���������ردا
���������������رود ي���������ن���������ف
ّأن����������������������ى ل���������ع���������ب���������د ال����������ج����������ه����������ل أن ي�������������ت ّ
�������������رددا
ِ
ِ
َ
ّ
وق��������������واف��������������ل ال��������ت��������ش��������ري��������د ع�������������������اد ف����������ش����������ردا
ً
ح������ت������ى ال�������ح�������ق�������ول غ������������دت رم��������������������ادا أج������������ردا
ّ
���������������ه م������������ت������������م������������ددا
ف�����������������ت�����������������راه ف�����������������ي م���������������ح���������������راب ِ
ً
غ���������اب���������ت ب ْ
�������������������������رد ٍم ك��������������ان ي�����������وم�����������ا م�����س�����ج�����دا
�������ل�������اح ُ
َ
وس ُ
���������������ه ..م���������ا ع���������������اد ي������ع������ل������وه ال������ص������دا
ُ
����������س ّ
��������������������دور ش������ع������ب َ
��������������������ي ُم َ
ُ
������ك ي���������ا أ َخ َّ
وص
����������ددا
ً
َ
ُي������ص������ل������ي رب�����������������وع ال���������ش���������ام ح���������ق���������دا أس�����������ودا
ص������������ارت م�������ع األش�������ل������اء أم م ْ��������ل َ
��������ك ال������� ِع�������دا
ِ
َ
ً
������������������اال مل�����������ن ظ ّ
���������������ن ال���������س���������ي���������اس���������ة م�����ق�����ع�����دا
م
ُ
َ
ّ
َ
���������������ن ي�������������ب�������������اع م�������ق�������ي�������دا
وأخ�������������������������وك ف�������������ي ي���������������م ٍ
ً
���������������رس َغ َ
ُف ْ
�����������������دوا ب�����ال�����ح�����ق�����د ح�����ل�����ف�����ا أس����������ودا
َ
ش��������������رط امل�������ع�������ون�������ة أن ت��������ك��������و َن ُم َ
�������ص ّ�������ف�������دا
ِ
ق���������د أص��������ب��������ح اإلن������������س ُ
َ
������������ان ع�����ن�����ه�����ا ُم ْ�������ب�������ع�������دا
ً
ُ ًّ
��������������������������������را ..وال ت�����������م ْ
�����������دد ل�������ه�������م أب���������������������دا َي�����������دا
ط
ّ
�������������ه م�����ن�����ش�����دا
ئ
�������������ا
ع
د
����������ي
ف
��������ف
ي
��������
ط
�������������ل
ك
����������ن
م
ٍ
ِ ِ
ّ
َ
ُ
ُ
ن�����������������ادى ب�������ه�������ا ش���������ع���������ب ال����������ش����������آم م������������وح������������دا
َ
������������وخ م���������ج���������د ل�����������م ي������������������ز ْل م�������ت�������ج ّ
�������ددا
وش������������م
ٍ
ْ
ّ
����������ب م�����ع�����ب�����دا
ش�����������������������ادت ب��������ه��������ا ف������������ي ك���������������ل ق����������ل ٍ
ً
�����������ارة س���������اط���������ع���������ا م�������ت�������وق�������دا
ن���������������ور ال�����������ح�����������ض ِ
ً
ُ
َي�������ف�������ن�������ى ..وت�����ب�����ق�����ى ال���������ش���������ام ن�����ب�����ع�����ا ل����ل����ه����دى
ك��������أب��������ي��������ه -ف���������ي ال������ل������ع������ن������ات م�����ه�����م�����ا ع������رب������داَ
�������������ب ّ
�����������ف َت َ
ّ
�������������ددا
���������ان وك�����������ي
ع�����������ن ك���������������ل ط���������غ���������ي ٍ
َ
ُ
ُ
ّ
َ
����������������ه م������������������ن أي�����������������������دا
����������������م ِ
وش��������������ري��������������ك��������������ه ف��������������ي إث ِ
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بأقالم الطلبة

األخالق اإلسالمية!
حمید اهلل فاروقي طالب في قسم التخصص في األدب العربي

معنىاألخالقلغة:
األخالق جمع وهوالدين والطبع والسجية واملروءة
وحقيقته أن صورة اإلنسان الباطنة وهي نفسه
وأوصافها ومعانيها املختصة بها بمنزلة الخلق
لصورتهالظاهرةوأوصافهاومعانيها.
َْ
َْ
ُ
والخلق والخلق في األصل واحد لكن خص الخلق
بالهيئات واألشكال والصور املدركة بالبصر ّ
وخص
الخلقبالقوىوالسجاياغيراملدركةبالبصيرة.
معنىاألخالقاصطالحا:
عبارة هيئة للنفس راسخة تصدر عنها األفعال
بسهولة ويسرمن غيرحاجة إلى فكروروية فإن كان
الصادر منها األفعال القبيحة سميت الهيئة التي
تصدرذلكخلقاسيئا.
وفي تصريف أخرى :الخلق حال للنفس ،داعية لها
إلى أفعالها من غيرفكروالروية وهذه الحال تنقسم
إلى قسمين :منها ما يكون طبيعيا من أصل املزاج
:كاإلنسان الذي يحركه أدنى �شيء ،نحو غضب
ويهيجمنأقلسببوكاإلنسانالذييجبنمنأيسر
�شيء أوكالذي يفزع من أدنى صوت يطرق سمعه،
أويرتاع من خبريسمعه ،أوكالذي يضحك ضحكا
مفرطا من أدنى �شيء يعجبه وكالذي يحزن من
أيسر�شيءويناله.
األخالق في نظراإلسالم:
بأنها عبارة عن مجموعة املبادي والقواعد املنظمة
للسلوك واإلنساني التي يحددها الوحي لتنظيم
حياة اإلنسان وتحديد عالقته بغيرعلى نحويحقق
الغاية من وجوده في هذا العالم على أكمل الوجه.
تعريفاألخالق:
عرف علم األخالق بعدة تعريفات منها
)1هوعلمموضوعهأحكامقيمية،تتعلقباألعمال
التي توصف بالحسن أوالقبح.
 )2وقيل هوعلم يوضح معنى الخيروالشر ،ويبين ما
ينبغي أن تكون عليه معاملة الناس بعضهم بعضا،
ويشرح الغاية التي ينبغي أن يقصد إليها الناس في
أعمالهموينيرالسبيلملاينبغي.
موضوعاألخالق:
هوكل ما يتصل بعمل املسلم ونشاطه وما يتعلق
بعالقته بربه وعالقته مع نفسه وعالقته مع غيره
من بنى جنسه وما يحيط به من حيوان وجماد.
أهميةاألخالق:
أوال :األخالق الحسنة امتثال ألمر هللا ورسوله،
تضافرت النصوص من كتاب هللا عزوجل على

أساس لبناء املجتمعات اإلنسانية إسالمية كانت أو
غيرإسالمية.
خامسا:مكارماألخالقضرورةاجتماعية:
أي مجتمع من املجتمعات اإلنسانية ال يستطيع
أفرادهأنيعيشوامتفاهمينمتعاونينسعداءمالم
تربط بينهم روابطمتينة من األخالق الكريمة.
لقد دلت التجربات اإلنسانية ،وألحداث التاريخية
أن ارتقاء القوى املعنوية لألمم والشعوب مالزم
الرتقائها في سلم األخالق الفاضلة ومتناسب معه
فبين القوى املعنوية واألخالق تناسب طردي دائما
صاعدين وهابطين :وذلك ألن األخالق الفاضلة
في أفراد األمم والشعوب تمثل املعاقد الثابتة التي
تعقدبهاالروابطاالجتماعية.
سادسا :أهمية األخالق في الدعوة إلى هللا عزوجل:
الذي يظن أن الناس يدخلون في الدين فقط؛
ألنهم يقتنعون عقليا ُفقط ،ال شك أنه مخطئ
فاالستقامة على األخالق أثركبيرونفعها بليغ والأذل
على ذلك مما جاء في سيرة النبوية من أن أخالق
الرسول صلى هللا عليه وسلم كانت محل إعجاب
املشركين قبل البعثة حتى شهدوا له بالصدق
واألمانة.
الشك أن السعادة كل السعادة في اإليمان باهلل
والعمل الصالح وعلى قدرامتثال املسلم لتعاليم
اإلسالم في سلوكه وأخالقه فالتزم قواعد األخالق
اإلسالميةكفيلبتحقيقأكبرنسبةاإلنسانية.
فمن الواضح في هذا العنصر أن أسس األخالق
اإلسالمية لم تهمل ابتغاء سعادة الفرد والذي
يمارس فضائل األخالق يجتنب رزائلها ولم تحمل
ابتغاء سعادة الجماعة التي تتعامل فيما بينها
بفضائلاألخالقمبتعدةعنرزائلها.يتواصل

األمر به التخليق باألخالق الحسنة ونصت على
الكثير منها فمن ذلك قوله تعالى ( :إن هللا يأمر
بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن
الفحشاءواملنكروالبغي)
وقوله تعالى ( خذ العفو وأمربالعرف وأعرض عن
الجاهلين) وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (
اتق هللا حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها
وخالقالناسبخلقحسن)
ثانيا :األخالق الحسنة أحد مقدمات شخصيته
املسلم فاإلنسان جسد وروح ،وظاهر وباطن،
واألخالق اإلسالمية تمثل صورة الباطنة ،والتي
محلها القلب ،وهذه صورة البطانة هي قوام
شخصية اإلنسان املسلم ،فاإلنسان ال يقاس
بطوله وعرضه أولونه وجماله أوفقره وغناه ،وإنما
باألخالقه وأعماله املعبرة عن هذه األخالق يقول
تعالى ( :يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أو أنثى
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند
هللاأتقاكم)
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( إن هللا ال
ينظرإلى أجسادكم وال إلى صوركم ولكن ينظرإلى
قلوبكموأعمالكم).
ثالثا :االرتباط الوثيق بين األخالق والدين اإلسالمي
عقيدةوشريعة.
أن ارتباط األخالق بالعقيدة وثيق جدا ،لذا فكثير
ما يربط هللا عزوجل بين اإليمان والعمل الصالح،
الذي تعد األخالق الحسنة أحد أركانه فالعقيدة
دون الخلق شجرة الظل لها والثمرة أما عن ارتباط
األخالق بالشريعة ،فإن الشريعة منها عبادات ومنها
معامالت،والعباداتتمثراألخالقالحسنةوالبدإذا
ما أقامها املسلم على الوجه األكمل.
رابعا :آثارها في سلوك الفرد واملجتمع:
تظهرأهمية األخالقية اإلسالمية ملا لها من أثرمن
املصادر:
سلوك الفرد وفي سلوك املجتمع.
أما أثرها في سلوك الفرد فلما تزرعه في نفس  -املعجم الوسيط ج  – 1ص 252
 کتاب األخالق ألحمد أمين ص 8صاحبها من الرحمة ،والصدق ،والعدل ،واألمانة
 موسوعة األخالق وخالد خرازص 22والحياء ،والعفة ،والتعاون ،والتكافل ،واإلخالص - ،سورة النحل 90
والتواضع وغير ذلك من القيم واألخالق السامية  -سورة األعراف
فاألخالق بالنسبة الفرد هي أساس الفالح والنجاح  -رواه الترمذي 1987
 سورة الحجرات 13قال تعالى ( :قد أفلح من تزكى وذكراسم ربه فصلى)
والتزكية في مدلولها ومعناها :تعنى :تهذيب النفس  -رواه مسلم
سورة األعلى
باطنافظاهرافيحركاتهوسكناته.
خلق املسلم ملحمد الغزالي ص 15
وأما أثرها ف سلوك املجتمع كله :فاألخالق هي
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القاموس

إصــطـــدام!...

أحمد غمشادزهي

أبحرت بتفكيري في عالم اللغة أبحث عن كلمة باتساع عالمي ودنياي راجعت
شريط املا�ضي وقلبت صفحاته واستحضرت ذكرياته  ،فوجدت أكثر الكلمات
العالقة في ذهني" ،إصطدام" واصطدمت بها وبعمقها و من شدة إعجابي بها
ومصداقيتها مع عالمي الداخلي تمنيت أن تكون ضمن كتاباتي.
مؤملة كثيرا أن تحوي هذه الكلمة القاسية على الجاذبية ماتمكنها من تشتيت
ُ
ذاكرتك وبعثرة أفكارك أن تنعق بداخلك وتحدث فيه الضجيج وامللل واألكثر
أن تحطمك وتجرحك في أضلعك واألكثرأن تجعلك سجين املا�ضي السحيق وال
يمكننك التحرر
تصطدم حين تجد مشاعرك ال تتوافق الرأي مع أحالمك ،تصطدم حين تجد
أحالمك تتحول إلى كوابيس ،تصطدم حين تجد األرواح املتآلفة مع روحك تصبح
غرباء صعب ان تقض مضاجع طفولتك ،أن تفقد صباك بين حنين وفو�ضي
املشاعر لهذا املستقبل الذي يزج بك الى طفولة أشاحت عنك سبلها وصكت
أبوابها بوجهك  ،واألكثر أن تقف بين البين طفولة ضاعت في األوهام وشباب
سجين األحالم واملشاعروشيب منتظروهذا اصطدام أشرس.
ً
أحيانا أنظر ألشخاص أغليتهم بحياتي وعلقت عليهم اآلمال ،أشعر أنهم ليسوا
مجرد أشخاص يمرون من حولي ويتساقطون مني  ،أشعر أنهم أرواح سكنت
ً
بداخلي كيف للقلب الصغير بحجم الكف ان يحمل عاملا بهذا االتساع  ،هذا
العالم الذي أشعر أن مساره تغيرت وأنه ال يم�شي على طبيعته أو أنني لم أدرك
خباثتها بعد ،فكل �شئ من حولي يتبدل ،األشخاص األماكن املبادئ وااللتزامات
واالنسانية ،العالم بدأ يخيفني ،العالم ينحدر للمستقنع ونحن سكان العالم،
العالم يستولي عليه األقزام واملدمرون والفسدة وسنغرق مع طوفانهم!!..
ذاكرتي مزدحمة بشتات األفكار وفؤادي أعياه ألف عام من الكوارث التي حلت
بأمتي وأضنته!!....
أحب أن أتغا�ضى عن كل الجرائم والفساد الذي يمارسه البشر ،أود لو تعود
األشياء لطبيعتها ،وأتصور أن جراح أمتي التئمت والبالد عادت مزهره وحلب
والحيفاء عادتا لجمالهما ورونقهما  ،أتصور األطفال يلعبون واآلباء مستبشرين
واألمهات يغنين والفتيات يتعلمن والشباب يمرحون ويفرحون
الكل فرحان وهنا أمن وسالم،والشوارع هادئة واملدن معمرة والبالد زاهية تروقها
الجمال والسكون
وعندما أفتح عيناي أصطدم بحلب محرقة وحيفاء مخربة ،األطفال يبكون
واألمهات يتصايحن ويصرخن وتكاد صرخاتهن تقطع نياط القلب واآلباء زجروا
من قساوة الدموع وشدة البالء وقد انقطع األمل والشباب خابت أمانيهم
وانكسرت طموحاتهم واألحالم ماتت في طيات كل هذه الكوارث .....ما أبشعها من
إصطدام!!....
ويأتي االصطدام األعظم حينما تصاب قلبك بلعنة الحب والحرب  ،فتطير في
السماء وترفرف في سحاب الحب وتحلق في فضاء الحرب وتحترق وتشتعل
وأجنحتها تنكسرفالتعود قابلة للحب وحرقتها للحرب مازالت مشتعلة ،إنها دمعة
الحرب وشعلة االنتقام ألمتي ،إنها لهفة الجهاد وفتيل الغيرة وهنا تصطدم حين ال
ً
تسطيع أن تدخل ميادينها لتتخلص منها ايضا إما لك أوعليك،
إن شعلة الحب قد ماتت واحترقت وشعورها ذبلت واحاسيسها تبلدت وتبدلت
لرماد ،فاجعل يا هللا دمعة الحرب تتحول لبسمة وبكاءها تتحول لفرحة
ً
ً
لم أكن أعرف أن األمرسوف يصل الى هنا ،أن أموت قهرا وأذوب وجعا ،كنت أبني
ألمتي جسور املجد وكنت أتصنع خيولها ،ثم كنت أرسم االزهارفي طريقها وأدركت
أنني في خيال وصحوت ولم أصدق وضربت األيدي واألرجل وتخيلت ...وتخيلت كل
ً
�شئ الى أى مدى كان واقعيا في عيني وعاديا في الواقع.
لم أكن أعرف أن الواقع يصدمني أو أنه يكشف لي وجها لم أعهده كنت أعتقد
أن تفكيري واعتقادي تجاه األشياء هي التي تحدث ،كنت أعتقد أن الحلم بمجرد
أن تكون حلما تصير حقيقة كنت أظن أن الواقع تقف معي ولن تخذلني لكني
إصطدمت بالواقع...سميت ذالك "إصطداما"

معجم املصطلحات املعاصرة ()34
1 .1القنابل االرتجاجي :بمب هاى ارتجاجى
2 .2الهولوكوست :هولوكاست
3 .3على وشك :درآستانه
4 .4يجتاح :فرا می گیرد
5 .5القبعات البيضاء :كالهاى سفيد
6 .6محرقه :هولوكاست
7 .7معدل الذكاء :ضريب هو�شى
8 .8وظائف الدماغ :عملكرد مغز
9 .9التآمر :توطئه
1010السباق الرئا�سي :انتخابات رياست جمهورى
1111العجز :كمبود
1212الواقع االفترا�ضي :واقعيت مجازى
1313أثينا :آتن
1414اإلبحار :قايق رانى

كيفية استعماهلا
1 .1روسيا تستخدم القنابل االرتجاجي في قصف مالجئ املعارضة.
2 .2ما يجري اليوم في حلب هو ،هولوكوست باملعنى الحرفي.
3 .3لم نغلق باب التعاون الديبلوما�سي مع روسيا حول سوريا لكننا
على وشك ذلك.
4 .4اللون األسود يجتاح موقع «مجلة شتيرن» األملانية تضامنا مع
حلب.
5 .5ملاذا تجاهلت نوبل الجهد األسطورية ألصحاب القبعات البيضاء
في التخفيف من معاناة شعب فتكت به محرقة الحرب في سوريا.
6 .6تدخين الحشيش يخفض معدل الذكاء ويؤثر سلبيا على وظائف
الدماغ ويؤدي إلى اختالل العقل.
7 .7العراق يتوقع عجزا يقارب  9مليارات دوالرفي .2017
8 .8نظام جديد لتجربة الواقع االفترا�ضي دون نظارات.
9 .9ال تزال أثينا تحقق نجاحات ثقافية عاملية ،كان أهمها اختيارها
ً
مؤخرا من قبل منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
"يونيسكو" كعاصمة دولية للكتاب.
1010تواصل اإلبحار إلى غزة رغم تقلبات البحر.
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شؤون إسالمية

أمريكا وفن استعداء اإلسالميني
من أوزبكستان إىل بنغالديش وما بينهما
د .أحمد موفق زيدان

قلما نجحت دولة عظمى في استعداء اإلسالميين كما فعلت الواليات املتحدة األميركية،
وقلما خدعت واستغلت دول صغيرة دولة عظمى بحجم الواليات املتحدة كما حصل
بين أنظمة استبدادية شمولية ديكتاتورية وبين أميركا ،أقلب التاريخ القريب بمناسبة
رحيل طاغية أوزبكستان إسالم كريموف الذي استطاع أن ُيشرعن بقاءه في الحكم
ً
على رؤوس الشعب األوزبكي بحجة وذريعة مقاومة اإلرهاب السلعة األوفر تصديرا
ً
إلى الواليات املتحدة خالل العقود املاضية وال تزال ،فتمكن كريموف أوال من تقديم
الحركة اإلسالمية األوزبكية بزعامة طاهر يلدشيف الذي التقيته في باكستان يوم
لم تكن هناك قاعدة وال أسامة بن الدن ،وظهر اعتداله يومها ،ولكن كريموف أصر
ً
على دفعه ودفع واشنطن على دمغه بالقاعدة واإلرهاب حتى لم يجد مناصا من العمل
العسكري بعد أن ّ
سد كريموف طرق العمل السيا�سي أمامه وهو الذي سعى إلى تشكيل
ً
ّ
حزب سيا�سي فحظر على الفور ،وهو ما فعله تماما بشار أسد حين سد طرق التغيير
السلمي أمام الشعب السوري وكذلك ما فعله السي�سي وغيره...
نجح كريموف في تأجير أو بيع قواعده العسكرية ألميركا من أجل ضرب حركة طالبان
في أفغانستان املجاورة عام  2001مقابل دعمه واستقباله في البيت األبيض وإضفاء
الشرعية الدولية على حكمه ،مع إطالق يده في قمع الشعب األوزبكي وقمع املعارضين
إسالميين وغير إسالميين ،وهو ما مكنه من البقاء في السلطة إلى حين هالكه ورحيله
قبل أيام ،حيث كان يقوم بوضع املعارضين إسالميين وغير إسالميين بالقدور لغليهم
ً
حتى املوت ،وتفنن في ممارسة املوت عليهم وهو الخبيرمنذ أن كان زعيما لحزب شيوعي
فا�شي في أوزبكستان أيام الحكم الشيوعي بصنوف التعذيب واإلجرام ال�شيء الوحيد
الذي علمته إياه املخابرات الروسية السيئة الصيت الكي جيب ي..
ننتقل إلى بنغالديش حيث تصمت أميركا صمت القبور ومعها الغرب كله على ما يجري
هناك من إبادة لقادة الجماعة اإلسالمية البنغالية بحجة دعم هؤالء القادة الجيش
ً
الباكستاني أيام االنفصال عام  ،1971ولم ترحم حكومة العمالة البنغالية شيوخا
ً
تقودهم إلى أعواد املشانق وقد تجاوزوا الثمانين عاما ،وبصمت أميركا والغرب على ما
يجري في بنغالديش من إعدامات فعلى العالم أن يتهيأ النفجار خطير في بلد معروف
بشدة بأس شبابه التاريخي ،ال سيما وأن الشباب لم يعد لهم إطار معتدل يجمعهم
ً
كما هو الحال في وجود الجماعة اإلسالمية ،وصمت الغرب وأميركا تحديدا على هذه
ً
ً
الجرائم التي ترتكبها حكومة حسينة واجد سيضعها شريكا مباشرا فيما ستؤول إليه
ً
األوضاع مستقبال هناك ...
ً
االستبداد صنو التطرف والتشدد ،وقد رأينا تسييس اإلرهاب في كل �شيء ،وقد رأيناه
وملسناه ملس اليد في كل أنظمة االستبداد التي تبيع استقرارها ووحدتها وسالمة أراضيها
في أوزبكستان وبنغالديش وسوريا والعراق مقابل بقاء املستبد على السلطة ولو كلف
ذلك تشريد املاليين وقتل مئات األلوف وتدميراألوطان ،ومعه الحجروالبشر..
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مقاالت يف الفكر

عبد اهلل (سعادت) عبيداللهي

مقاالت
يف الفكر
ترى أعينهم تفيض من الدمع!
أقرأ أحيانا ترجمة حياة املهتدين إلى اإلسالم ،وفيهم رجال ونساء
ّ
ومنصرون وعلماء وأدباء ،ومشاهير ،وباحثون عن الحق
وقساوسة
ّ
وباحثات ،انتهى بهم البحث والتحقيق عن الحق والحقيقة إلى
اعتناق دين هللا تعالى.
ْ
ظهرت مؤسسات
لقد ازداد -والحمد هلل -عدد معتنقي اإلسالم بحيث
وقنوات فضائية ّ
تهتم بإلقاء الضوء على حياة املسلمين واملسلمات
الجدد ،وكنت قر ُ
أت في حياة الكثيرين منهم أن واحدا منهم إذا أراد
مغادرة الكفر ،والدخول في اإلسالم ،أو سمع آيات القرآن ألول ّ
مرة
فاضت عيناه بالدموع مما عرف من الحق.
وحكى الكثيرون منهم في ذكرياتهم أنهم ملا عرفوا القرآن وما فيه من
اآليات خلوا بأنفسهم باكين أو باكيات ملدة طويلة ،كما تقول عارضة
األزياء اليونانية "ماكلين سيكاروس" ،وهي تحكي ّ
قصة اعتناقها
اإلسالم" :لقد بكيت كثيرا وأنا أنهل من فيض الحب اإللهي واملعرفة
القرآنية ،لقد ندمت على سنوات عمري الفائتة دون أن ّ
أتعرف على
هذا الكنز اإللهي ،بكيت كثيرا وأنا أنطق بالشهادتين ،وبكى معي قلبي
الذي أزاح من فوقه هموم سنوات"...
ويحكي أستاذ الرياضيات الجامعي اإلمريكي "جفري النج" قصة
اعتناقه للدين اإلسالمي قائال ":فقد أخذت الدموع تنهمرعلى وجهي،
وجدت نف�سي انتحب بشدة ...وكلما ازداد بكائي ،ازداد إحسا�سي بأن
قوة خارقة من اللطف والرحمة تحتضنني"...
هكذا حينما ُيرشد الباحث عن الحق من النصارى ،أوالهائم الحيران
عالم دين ،فيسمع منه آيات هللا ،ويعرف الحق
في ظلمات الكفر إلى ِ
ل
فإذا به يعلن إيمانه باهلل الواحد وبالرسو الكريم محمد صلى هللا
باك تفيض عيناه بالدموع ،وإلى هذه الحالة أشير
عليه وسلم وهو ٍ
في كتاب هللا تعالى" :وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم
تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع
الشاهدين".

ُ
َ
ُ
عن أشراط الساعة األخرى ،وال تنتظر أشراط الساعة بل ت ِر ُد علينا
واحدا تلو اآلخر وفقا ّ
لسنة إلهية لن نجد لها تبديال ،ولن نجد لها
تحويال!!
ُ
ّ
ثم املهدي الذي أخبرنا بخروجه ،أخبرنا أيضا بأن هللا يصلحه في ليلة،
فعن علي بن أبي طالب ر�ضي هللا عنه ،أن رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم -قال " :املهدي منا أهل البيت ،يصلحه هللا في ليلة".
واملقصود بأن هللا يصلحه في ليلة ،أحد األمرين:
األول :أن يهيئه هللا تعالى للخالفة واستالم زمام األمور في ليلة واحدة،
ّ
ويهيء له من األعوان من ينصرونه ،ويقيمون سلطانه ،يقول املال علي
القاري" :يصلح أمره ويرفع قدره...حيث يتفق على خالفته أهل الحل
والعقد فيها".
ً
ّ ً
الثاني :أن يكون متلبسا ب�شيء من النقائص واقعا في التقصير ،فيهديه
هللا تعالى ويرشده في ليلة واحدة ،يقول اإلمام ابن كثير" :يصلحه هللا
في ليلة واحدة ،أي :يتوب عليه ،ويوفقه ،يلهمه رشده ،بعد أن لم
يكن كذلك".
َ
ُ
ُ
على ّ
أي حال فمهدي أهل السنة يصلحه هللا في ليلة ويبايع له،
ويختاره أهل الحل والعقد.
ْ
ّ
ّ
شتان بين املهدي الذي أخبرتنا عنه السنة وبين ما يصوره لنا
القصاصون ّ
وصناع األساطير!!!!
مولود الكعبة!
صرح اإلمام مسلم في صحيحه أن حكيم بن حزام ولد في جوف
الكعبة ،وعاش مائة وعشرين سنة ،وقال اإلمام البخاري رحمه هللا
في تاريخه عن هذا الصحابي الجليل أنه عاش ستين سنة في الجاهلية
وستين سنة في اإلسالم.
ّ
ُ
تصريح اإلمام مسلم أصح ما يوجد في مصنفات السنة عن مولود
ُ
الكعبة ،وال توجد في مصنفات السنة رواية صحيحة تثبت أن عليا
ر�ضي هللا عنه ولد في جوف الكعبة.
ّ
ثم علي ر�ضي هللا عنه ولد قبل بعثة الرسول بثمانية سنوات ،وملا
بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانت في الكعبة جوفها وخارجها
وداخلها أكثر من ثالثمائة وستون صنما ،وهذه األصنام ْ
بقيت فيها
ّ
إلى أن أسقطها وحطمها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام الفتح.
وهل من فضيلة في الوالدة بين األصنام؟!
اعتقد ّأن الوالدة في جوف الكعبة بين األصنام ليست بمدح وال
فضيلة ،ال لحكيم وال لعلي ر�ضي هللا عنهما.

يصلحه هللا في ليلة
ّادعى أحد كبارعلماء الشيعة في مقابلة متلفزة له -وهو يحاول إثبات
منصوصية إمامة علي ر�ضي هللا عنه -أن أهل السنة يعتقدون املهدي
مثل الشيعة ،فلماذا ال يجلس أهل الحل والعقد من أهل السنة
ُليعينوا واحدا من بينهم كمهدي إذا كانت الخليفة ُيختار ُوينتخب
حسب وجهه نظرأهل السنة ،وملاذا ينتظرون خروج املهدي!؟
كالم غير صحيح ُبني على مزاعم غير صحيحة ،فأهل السنة ال
ُ
ينتظرون املهدي أصال ،بل أخبروا على لسان الرسول عن خروج ما رأيت معلما قبله وال بعده أحسن تعليما منه
املهدي بمواصفاته ومالمحه كشرط من أشراط الساعة ،كما أخبروا روى اإلمام املسلم في صحيحه عن عطاء بن يسار ،عن معاوية بن
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مقاالت يف الفكر
الحكم السلمي ،قال :بينا أنا أصلي مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،التي فيها ،فهذا ضروري ُليثمر العلم ،فالعلم ال يثمر دون معايشة ،وال
إذ عطس رجل من القوم ،فقلت :يرحمك هللا فرماني القوم بأبصارهم ،يعطينا بعضه حتى نعطيه كلنا.
فقلت :واثكل أمياه ،ما شأنكم؟ تنظرون إلي ،فجعلوا يضربون بأيديهم على
أفخاذهم ،فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت ،فلما صلى رسول هللا صلى الشعب األفغاني
ّ
ّ
ال شك أن الدين اإلسالمي يتعرض لهجوم شرس وتشويه متعمد مستمرفي
هللا عليه وسلم،
فبأبي هو وأمي ،ما رأيت معلما قبله وال بعده أحسن تعليما منه ،فوهللا ،ما عصرنا ،هكذا الشعوب التي ّ
تحب الدين أوتدافع عنه ،يتعرضون لالستهزاء
كهرني وال ضربني وال شتمني ،قال« :إن هذه الصالة ال يصلح فيها �شيء من والسخرية والتغامز ،والتنابذ بألقاب سيئة وبأمثال وقصص ساخرة ،لم
ُ
الشعب األفغاني؛ ألن
ُيستثن من هذه العداوات والخصومات والسخريات
كالم الناس ،إنما هو التسبيح والتكبيروقراءة القرآن».
املحبة للدين ،فلوال بعد فضل هللا ّ
وروی اإلمام البخاري في صحيحه في باب الرفق في األمر ّكله عن عروة بن هذا الشعب العظيم من الشعوب ّ
ومنه
ُ
الشعب وتضحياته في التصدي لإللحاد السوفياتي الشيوعي
الزبير ،أن عائشة أم املؤمنين ،ر�ضي هللا عنها زوج النبي صلى هللا عليه وسلم وكرمه هذا
ُ
قالت :دخل رهط من اليهود على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقالوا :لكان العالم النصراني واإلسالمي يقبعان اليوم تحت الرأيات الشيوعية!!
السام عليكم ،قالت عائشة :ففهمتها فقلت :وعليكم السام واللعنة ،قالت :إن هذا الشعب العظيم بماضيه املجيد وحاضره الحافل بالتضحيات ليس
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :مهال يا عائشةّ ،إن هللا يحب الرفق بحاجة إلى عبارات منكسرة تصدرمن رشحات أقالم مجهولة في تزكيته ،إال
ُ
في األمركله» فقلت :يا رسول هللا ،أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول هللا صلى ّأن كلمات املجاهد العظيم عبد هللا عزام عن هذا الشعب جديربأن تذكر
ٌ
كلمات سجلها بعد حياة طويلة أمضاها
ُويشارإليها ،فهي
هللا عليه وسلم " :قد قلت :وعليكم".
كثب كتب واصفا:
نموذجان من تعامل رسول هللا مع ٍ
كل من خطأ املسلم وعداوة الكافر ،مع هذا الشعب ،فبعد ما عايشهم عن ٍ
ّ
فرسول هللا صلى هللا ّرد على اليهود الالعنين باللعنة ،لكن في نفس الوقت {الشعب األفغاني شعب مثالي ال نظيرله في عالم الواقع؛ أما أنه ال نظيرله في
ّ
األرض كلها فهذه حقيقة -ملن أنصف وعايش هذا الشعب عن كثب -وأما
التزم الرفق واللين في القول.
واملؤسف أن واحدا ّ
منا ّ
يرد على غيره خطأه أحيانا في قضية ،فال ُيراعي املثالية فليس لبشرأو لشعب أن يدرك الكمال ،فهذا الشعب فيه الصالح
ّ
ّ
الرفق وال اللين وال التلطف فحسب ،بل يرى من حقه أن يغلظ في القول ،وفيه من دون ذلك ،وفيه نقائص البشروضعفهم....
لكن الغالبية العظمى للشعب أنه شعب عزيزشجاع أبي...
ويطعن ،ويتهم بما تشتهي نفسه.
ّ
ُ
لنقارن قليال ما نحن فيه ،وما نقلت إلينا من التعاليم العملية ألعظم معلم سألت عدة قادة للجبهات منهم الحاج عمر (عنده ثمانية آالف مجاهد)....
ومحمد خالد فاروقي (عنده خمسة عشر ألفا) ...ومولوي حليم عنده أحد
في التاريخ البشري..
عشر ألف مجاهد ،فالكل يشهد أنه ليس عنده تارك صالة واحد! وأكثر
فما أعظم أخالقه! وما أحسن تعاليمه!
ُ
ْ
أرواحنا كلها فداء ملَن ْ
من تسعين باملائة منهم يشهدون الجماعة ،وقسم منهم يقوم الليل ،وقسم
وعظمت سيرته،
طابت أخالقه
أرواحنا فداء لرسول كريم ،وملعلم عظيم لواله ملا اهتدينا ،وملا علمنا ما منهم يصوم تطوعا ،ومعظم من يستطيع قراءة القرآن يقرأ يوميا ،وبعض
اإليمان وما الكتاب ،ولواله ّ
لكنا اآلن ّإما نعبد أصناما أو أوثاناّ ،
وإما نسجد الجبهات ال يفتح املذياع مطلقا على أغنية ،فأي شعب األرض فيه من الخير
للشمس ونعبد النيرانّ ،
ما في الشعب األفغاني!}
وإما نقدس أبقارا ونعظم الثيران.
ّ
ّ
أرواحنا فداء ملعلم القيم اإلنسانية السامية ،وملعلم األخالق العليا
في هذا مصلحة الغرب
والحياة الطيبة،
أرواحنا فداء ملن لم ير البشرية معلما قبله وال بعده أحسن تربية وتزكية لم يزل وزراء الخارجية فرحين بتصريحاتهم الفارغة أومواعيدهم املعسولة
ْ
وصلت إلى الغضب بعد سنوات من القلق،
حينا بعد حين ،واﻷمم املتحدة
وتعليما منه...صلى هللا عليه وسلم
وبعد أن ّبر ْ
أت ذمتها بتعيين مبعوث كانت مهمته ومهمة لجنته التجسس
ّ
ُ
على املقاومة املسلحة في سوريا فقط ،أما املنظمات اﻹغاثية الدولية فقد
معايشةالعلوم وكتبها
ّ
ْ
أخجلتنا بإرسال شاحنات شبه خالية أحيانا ،وبحصص غذائية وبطانيات
يقال إن املزني صاحب اإلمام الشافعي ،قرأ الرسالة للشافعي خمسمائة
ً
ْ
ْ
ّ
مائة وخمسين َّ
مرة! وقرأ البعض صحيح البخاري
وسماع لو جمعت كلها ملا بلغت مقدارتبرعات خيرواحد من خيري الخليج أو تركيا!
مرة ،ما بين قراءة
ٍ
والجمعيات الحقوقية الغربية تصرخ ليل نهار لنا بأصالة القيم الغربية،
وإسماع ُومقابلة.
ٍ
ّ
ُيحكى عن اإلمام النووي أنه طالع الوسيط للغزالي أربعمائة مرة! وقرأ ابن لكنها ال تصدر إال تقارير تغض الطرف عن الطغاة واملجرمين وعصاباتهم
سينا كتاب ما وراء الطبيعة ألرسطو أربعين مرة ،وذكر عن بعض النحاة وتدين تنظيم الدولة أوالجماعة الفالنية في خطوة مثيرة للحيرة!!
أنه كان يختم كتاب سيبويه كل أسبوعين ،ونحوهذا كثيرفي كتب التراجم ،أما الواقع على اﻷرض في سوريا مع األسف فليس إال إلى املزيد من تدمير
ما يؤكد أن املشاهير النوابغ من أهل العلم كانوا يكثرون من قراءة كتاب املدن وتشريد السكان وقصف املنازل بأحدث األسلحة في حلب ثاني أكبر
واحد ،وهذه القراءات املتكررة لم تكن ملجرد فهم األلفاظ ،فإن أبلد مدينة سوريا والعاصمة الصناعية لهذا البلد ،ألن في هذا مصلحة الغرب
وعمالئه ،وألن في هذا مصلحة ربيبتهم الكيان الصهيوني الغاصب!
الطلبة ال يحتاج إلى كل هذا ليفهم كتابا.
وإنما هي قراءات ألغراض متعددة مختلفة ،وقراءات يراد بها اإلتقان هكذا سار املجتمع الدولي منذ تشكيله قبل نحو قرن ،وهكذا يسير اآلن في
ّ
الكامل ،وتحصيل امللكة ،واإلنتاج الفكري والعلمي ،والوصول إلى مستوى
كل أزمة في العالم اإلسالمي من سوريا إلى اليمن ،فليبيا...
َ
عقول أصحاب تلك الكتب ،ومعرفة كيف كانوا يفكرون ويحررون اعتقد أن أعبث ما يفعله فريق من املسلمين في كل أزمة أو نزاع سيا�سي في
بالدهم أن يبحثوا عن ّ
حل أوهدنة من خالل املنظومة الدولية التي يقودها
ويكتبون وينتجون النظريات واألفكار..
قد نعرف جميعا أهمية التكرار في مدارسنا الدينية ،فالعلم ال يثبت وال شيطان مثل الواليات املتحدة اإلمريكية...
يحصل دون تكرارّ ،أما التعايش مع الكتب أو معايشتها ومعايشة العلوم
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