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الفرص والتحديات
إن هللا ســبحانه وتعالــى جعــل مــا علــى األرض زينــة لهــا ليبلــو العبــاد أيهــم
أحســن عمــا .وســوف يواجــه كل امــرئ جـزاء مــا يفعلــه إمــا عاجــا أوآجــا،
إمــا فــي الدنيــا أو فــي اآلخــرة ،إن الجميــع كأنهــم فــي صالــة اختبــار ،شــعوبا
أو أف ـرادا .إن هللا ســبحانه وتعالــى وضــع أمــام كل فــرد أو فئــة أو شــعب أو
بلــد فرصــا وتحديــات ،ويمكــن أن يقــال إن الحيــاة مجموعــة مــن الفــرص
والتحديــات إذن يجــب علــى كل واحــد وجماعــة وشــعب ودولــة أن يكــون
علــى معرفــة تامــة بمــا منحــه هللا مــن الفــرص وماجعــل أمامــه مــن تحديــات
ليغتنــم األولــى بإحســان االســتخدام ويعامــل األخــرى باملواجهــة الناجحــة
فالــذي عــرف الفــرص واغتنمهــا وعــرف كيــف يواجــه التحديــات هــو الــذي
يثبــت جدارتــه للحيــاة الطيبــة فــي هــذا الزمــان وويــل للــذي لــم يفهــم زمانــه
بفرصه وتحدياته فإنه ال محالة مرشح لتحمل شروره وسلبياتهّ ،
ومعرض
لألخطــار املحيطــة بــه فــا يحصــد فــي املســتقبل إال الويــات والحس ـرات،
وإن التاريــخ لخيــرشــاهد علــى أن املســلمين جماعــات وأفـرادا ،كلمــا عرفــوا
زمانهــم واختــاروا مــا تيســرلهــم مــن الوســائل ولــم ّ
يقصــروا فــي اإلعــداد الــذي
أمرهم هللا به وعرفوا التحديات وأســاليب مواجهتها وأخذوا دروســا وعبرا
مــن األحــداث وبحثــوا عــن أســباب الهزائــم والنكســات ،واعترفــوا بمواضــع
الضعــف ولــم يســتنكفوا عــن قبــول الحــق واختيــارالعــاج الناجــع فصــاروا
منتصرين وذوي عزة وسيادة وتأللؤوا بين الشعوب وخضع لهم اآلخرون.
فرص تضيع
ال يخفى على أحد ما يعيشــه املســلمون من أوضاع متأزمة وأحداث مؤملة
وتبعثــروتفــرق مؤســف وشــماتة مــن األعــداء؛ وهــل مــن املعقــول أن يقعــد
الدعاة والصالحون متفرجين ،مشغولين بقراءة األخبارومشاهدة األفالم
يكتفــون بالحوقلــة واألســف ،أم عليهــم أن يبحثــوا عــن الفــرص لبنــاء األمــة
مــن جديــد وإحيــاء القيــم واملثــل التــي تعرضــت للضيــاع والتنا�ســي؟!
والشك أن الفرص املتاحة ليست بقليلة فعلى سبيل املثال:
-1تربيــة الناشــئين مــن أوالد املســلمين وتثقيفهــم وفــق املناهــج التربويــة
املجربــة املفيــدة.
 -2تبصيرالطبقة املثقفة وتوعيتهم عن طريق االتصال بهم وإعادة الثقة
إلــى نفوســهم ملســتقبل اإلســام وتأســيس مراكــزولجــان ونشــاطات دعويــة
توعويــة.
 -3االتصال بالجماهيرونفخ الغيرة اإلسالمية في قلوبهم وحثهم على إصالح
األعمــال والعــودة إلــى تعاليــم اإلســام الغ ـراء ،وعقــد مؤتم ـرات وجلســات
جماهيريــة لهــذا الغــرض ،وال ريــب أن أعمــال األمــة اإلســامية إذا صلحــت
ونفوســهم إذا زكــت فســوف يفتــح هللا عليهــم بــركات مــن الســماء واألرض.
َو َلـ ْـو َأ َّن َأ ْهـ َـل ْال ُقـ َـرى َآم ُنـ ْـوا َو َّات َقـ ْـوا َل َف َت ْح َنــا َع َل ْيهــم َبـ َـر َك ٍ ّ َ َّ َ َ َ ْ
ض
ات ِمــن الســم ِاء واألر ِ
ِ
 -4ال شــك أن القــادة ووالة الحكــم فــي البــاد اإلســامية كلهــم إنتــاج نظــام
التعليــم الغربــي ووليــد حضارتــه ،فعلــى العلمــاء واملفكريــن أن يبذلــوا
قصــارى جهودهــم إلصــاح النظــام التعليمــي حتــى يصــاغ صوغــا جديــدا
يالئــم عقائــد األمــة املســلمة ومقومــات حياتهــا وأهدافهــا وحاجاتهــا ،ويخــرج
من جميع مواده روح املادية والتمرد على هللا والثورة على القيم الخلقية
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والروحيــة وتعبــد الجســم واملــادة وينفــخ فيــه روح التقــوى واإلنابــة إلــى هللا
وتقديــراآلخــرة والعطــف علــى اإلنســانية كلهــا.
يقــول املفكــر الكبيــر اإلمــام أبــو الحســن علــي النــدوي رحمــه هللا إن هــذا
العمل ولوكانت في طريقه عقبات وعراقيل ولوتأخرت نتائجه لكنه الحل
الوحيــد للموجــة الطاغيــة التــي قــد اكتســحت العالــم اإلســامي مــن أقصــاه
إلــى أقصــاه موجــة التجديــد والتغريــب التــي تحــدى الكيــان الفكري لإلســام
وجهــازه االجتماعــي وظلــت تهــدد حياتــه وبقــاءه.
وأصحبــت الجماهيــراملســلمة املخلصــة املتحمســة الصامتــة قطعانــا مــن
الغنم ،يتحكم في رقابها هؤالء القادة الوالة وتساق إلى أي هدف في صمت
وهــدوء( .الصـراع بيــن الفكــرة اإلســامية والفكــرة الغربيــة ص )196
فالطريق إلى تغييراتجاه البالد اإلسالمية والعودة بها إلى الحياة اإلسالمية
أن يهتــم بتعليــم هــذه الطبقــة التــي ســوف تملــك أزمــة القيــادة فــي البــاد
اإلسالمية وتربيتها على أسس اإلسالم واليخفى في هذا املضمارأهمية تعليم
الصغارالذين سوف يكونون ورثة صالحين للكباربعد مدة قد ال تطول،
إذن يجــب االهتمــام بطــاب املــدارس االبتدائيــة ثــم الثانويــة ثــم الكليــات
والجامعــات ثــم املتخرجيــن ،فاألوضــاع الراهنــة تناشــد كل فئــة وكل فــرد
أن يتحرى الفرص املتاحة لديه ،فالطالب في املدارس الدينية والعصرية
لديهــم فــرص كثيــرة ومجــاالت واســعة ،لتنميــة مهاراتهــم وتزكيــة نفوســهم
وتعميق دراساتهم وتحصيل املدارج العالية في العلوم والصناعات وتأهيل
أنفســهم للمســئوليات التــي ســوف تقــع علــى كواهلهــم .إن وجــود األســاتذة
املهــرة فرصــة وإن املكتبــات العامــرة واملفعمــة بالكتــب فرصــة وإن تواجــد
البيئة الهادئة فرصة وإن الصحة والفراغ اللذين يتمتع بهما العباد فرصة
وإن وجود املشايخ واملربين وذوي القلوب السليمة والشخصيات املوجهة
فرصة .وهل تدوم الفرص وتستمرالنعم مدى الحياة؟! كال  ،بل كل نعيم
زائــل ال محالــة ،ولنعــم مــا قــال اإلمــام املحــدث ولــي هللا الدهلــوي رحمــه هللا
فــي كتابــه حجــة هللا البالغــة " :إن بلــوغ اآلمــال فــي ركــوب األهــوال وإن اقتعــاد
غــارب العلــوم بتجشــم العقــول وإمعــان املفهــوم" .
ولنعم ما قال العارف الكبيرابن عطاء اإلسكندري« :من لم تكن له بداية
محرقة ،لم تكن له نهاية مشرقة».
وهنــاك فــرص متاحــة للدعــاة واملشــايخ وفــرص للتجــار وفــرص للرجــال
وفرص للنساء ،فاملهة الكبرى التعرف على الفرص وكيفية االستفادة منها
واســتخدامها لصالــح اإلســام واملســلمين .فالســعيد املســعد هــواملســتفيد
مــن الفــرص والشــقي املشــقي هــوالجاهــل واملعــرض عنهــا ،وال حــول والقــوة
إال بــاهلل.
أمــا األمــرالثانــي فهــو معرفــة التحديــات وأســاليب مواجهتهــا ومــن يجهــل أن
ههنا تحديات يواجهها العالم اإلسالمي وههنا تيارات ذات أخطارتريد أن
تف�ضي على كل �شيء يعيد إلى املسلمين مجدهم التليد وماضيهم املشرق،
وههنا محاوالت حادة من قبل األعداء ومؤامرات خطيرة منهم للقضاء على
كيان اإلســام والشــخصية اإلســامية وســوف نتكلم عنها في العدد القادم
مــن مجلــة الصحــوة اإلســامية -إن شــاء هللا. -
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على مائدة القرآن

تفسير معارف القرآن
العالمة املفتي حممد شفيع العثامين
تعريب :املفتي حممد قاسم القاسمي

تفسري سورة البقرة آية 158-153

ّ
أهمية الصبروالصالة
َ
َ
َّ
َّ
َ
ُ
ُ
َ
َّ
َيــا أ ُّي َهــا الذيـ َـن َآمنــوا ْ
الص ْبــر َو َّ
اســتعينوا ب َّ
الصــا ِة ۚ ِإن الل ــه َمـ َـع
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
الص ِاب ِريـ َـن ﴿ ﴾١٥٣
املناسبة:
ّإن الشبهات التي كان يوردها األعداء بشأن تحويل القبلة تثيرالحزن
والقلق في أوساط املسلمين ،فأراد هللا سبحانه وتعالى تسلية املسلمين
ً
ً
بهــذه اآليــات حتــى ال تؤثــر فيهــم دعايــات العــدو تاثي ـرا ســلبيا ،فأنــزل هللا
تعالــى هــذه اآليــات وأوصاهــم باالســتعانة بالصبــروالصــاة.
التفسيراملختصر
َّ ْ َ َّ َ
َ َّ
َ
ُ
ْ
َيــا أ ُّي َهــا ال ِذيـ َـن َآم ُنــوا اســت ِعينوا ِبالصبـ ِـروالصــا ِة (إلزالــة الهــم والحــزن)
َّ َّ
الصابريـ َـن (وهــو مــع املصليــن بالطريــق األولــىّ ،
الل ـ َـه َمـ َـع َّ
ألن الصــاة
ۚ ِإن
ِِ
أعظــم العبــادات ،فــإذا كان للصبــر هــذه البشــارة العظيمــة ،فالصــاة
التــي هــي أعظــم العبــادات تشــمل هــذه البشــارة بالطريــق األولــى).
فقه الحياة أو األحكام
ّ
الصبروالصالة عالجان ناجعان لكل مشكلة:

ّإن آيــة «اســتعينوا بالصبــروالصلــوة» تـ ّ
ـدل علــى وصفــة مؤثــرة مفيــدة
ً
جــدا لقضــاء الحاجــات ،ودفــع املصائــب وحــل املشــكالت ،تلــك الوصفــة
الناجعــة تشــتمل علــى جزئيــن ،وهمــا الصبــر والصــاة ،فقــال عـ ّـز مــن
قائــل «واســتعينوا بالصبــر والصلــوة» ومــن الجديــر بالتدبــر ّأن هللا
ســبحانه وتعالــى أطلــق ذكــرهــذه الوصفــة ،ولــم يخصصهــا لعــاج مشــكلة
ّ
خاصــة دون أخــرى ،ليســتفاد منهــا فــي األمــور واملشــكالت ،والتفصيــل فــي
التفســيراملظهري للشــيخ ثنــاء هللا البانــي بتــي.
حقيقة الصبر
الصبرهو حبس النفس ،ورد في الكتاب والسنة ثالثة أقسام للصبر،
قــال ابــن كثيــر :الصبــرصب ـران؛ فصبـ ٌـرعلــى تــرك املحــارم ،واملآثــم وصبــر
علــى فعــل الطاعــات والقربــات ،والثانــي أكثــر ثوابـ ًـاّ ،
وأمــا الصبــر الثالــث
ً
وهوالصبــر علــى املصايــب والنوائــب فــذاك أيضــا واجــب كاالســتغفار
مــن املعايــب ،كمــا قــال عبدالرحمــن بــن زيــد بــن أســلم :الصبــرفــي مــا بيــن
الصبــر هلل بمــا أحــب وإن ثقــل علــى األنفــس واألبــدان والصبــر هلل عمــا
كــره ،وإن نازعــت إليــه األهــواء ،فمــن كان هكــذا فهــو مــن الصابريــن
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الذيــن يســلم عليهــم إن شــاء هللا ،وقــال علــي بــن الحســين زيــن العابديــن،
إذا جمــع هللا األوليــن واآلخريــن ينــادي منــاد :أيــن الصابــرون ليدخلــوا
الجنة قبل الحســاب؟ قال فيقوم عنق ( جماعة) من الناس فيتلقاهم
املالئكــة فيقولــون إلــى أيــن يــا بنــي آدم فيقولــون إلــى الجنــة فيقولــون وقبل
الحســاب؟ قالــوا نعــم ،قالــوا ومــن أنتــم قالــوا نحــن الصابــرون ،قالوا وما
كان صبركــم؟ قالــوا صبرنــا علــى طاعــة هللا وصبرنــا عــن معصيــة هللا حتــى
توفانــا هللا .قالــوا أنتــم كمــا قلتــم أدخلوالجنــة ،فنعــم أجــرالعامليــن قلــت
ويشــهد لهــذا قولــه تعالــى «إنمــا يوفــى الصابــرون أجرهــم بغيــر حســاب»
وقال سعيد بن جبيرالصبراعتراف العبد هلل بما أصاب منه واحتسابه
ّ
عند هللا رجاء ثوابه ،وقد ّ
يجره الرجل وهومتجلد اليرى منه إال الصبر.
فالواجــب علــى كل مســلم أن يواظــب علــى الصبــر بجميــع معانيــه أي
يصبــر علــى طاعــة هللا وعــن معصيــة هللا وعنــد املصايــب.
الصــاة هــي الوصفــة الثانيــة الناجعــة لحــل املشــكالت وإنقــاذ املصلــي
مــن القلــق و اآلفــات:
فــي ضــوء مــا ّ
ُ
تبيــن مــن معنــى الصبــرعلــم أن الصــاة واألعمــال األخــرى
كلهــا مــن فــروع الصبــر ،وإنمــا ُخ ّ
صــت الصــاة بالذكــر ،ألنهــا مثــال شــامل
للصبــرو أنمــوذج كامــل لــه.
ألن النفــس تحبــس علــى العبــادة والطاعــة فــي حالــة الصــاة كمــا أنهــا
تحبــس عــن املعا�صــي واملكروهــات وعــن كثيــر مــن املباحــات فــي حالــة
ّ
الصــاة ،فالصبــرالــذي هوعبــارة عــن حبــس علــى الطاعــة وعــن املعصيــة
إنمــا يتجلــى فــي حالــة الصــاة أتـ ّـم التجلــي ،والصــاة صــورة علميــة لــه؛ ثـ ّـم
اعلــم ّإن الصــاة لهــا تأثيــر عجيــب فــي قضــاء الحاجــات ودفــع املصايــب
واآلفــات ،وهــذا مجـ ّـرب ،وإن لــم يعلــم ســبب ذلــك ،وهــذا كاألدويــة التــي
لهــا تأثيــر وخـ ّ
ـواص أودعهــا هللا تعالــى فيهــا ،أوكاملغناطيــس الــذي يجــذب
الحديد ،فالصالة كذلك لها خاصية لحل املشكالت وقضاء الحاجات،
ودفــع املصايــب واآلفــات ولكــن بشــرط أن تقــام الصــاة بالخضــوع
والخشــوع مــع مراعــاة اآلداب ،كان النبــي صلــى هللا عليــه وســلم إذا حزبــه
أمــر ،صلــى (ســنن أبــي داود)
ّ
الصبروسيلة للنجاة والفالح ألن الصابرتزرق معية هللا:
«قوله ّ
«إن هللا مع الصابرين».
ملــاذا يكــون الصبــروصفــة ناجعــة لقضــاء الحاجــات وحـ ّـل املشــكالت؟
ّبيــن هللا سـ ّـرذلــك فــي هــذه اآليــة .وذلــك ّأن اإلنســان الــذي اختــارالصبــر
يــزرق معيــة هللا فــاذا كان هللا تعالــى معــه ســهل لــه كل صعــب ودفــع عنــه
كل مصيبــةُ ،
وحلــت لــه كل مشــكلة فــإذا كان اإللــه معــه لــم يعجــزه شــيئ
ً
أبــدا.
الشهادة في سبيل هللا
َّ
ات ۚ َب ْل َأ ْح َي ٌاء َو َلٰـكن لَّ َت ْش ُع ُر َ
اللـه َأ ْم َو ٌ
َوَل َت ُق ُولوا لَن ُي ْق َت ُل في َ
ون
يل
ب
س
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َْ
�شـ ْـي ِء ّمـ َـن ْال َخـ ْـوف َو ْال ُجــوع َو َن ْ
﴿َ ﴾١٥٤و َل َن ْب ُل َو َّن ُكــم ب َ
ـص ِّمـ َـن ال ْمـ َـو ِال
ـ
ق
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َْ
َّ
الصابريـ َ
﴿َّ ﴾١٥٥الذيـ َـن إ َذا َأ َ
ات ۗ َو َب ّشــر َّ
ص َاب ْت ُهــم
ـن
ـس َوالث َمـ َـر
َوال ُنفـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ص َلـ َـو ٌ
ُّمص َيبـ ٌـة َق ُالــوا إ َّنــا ل َّل ــه َوإ َّنــا إ َل ْيــه َراج ُعــو َن ﴿ ﴾١٥٦أ َولٰ ـئ َك َع َل ْيهـ ْـم َ
ات
ِ
ِ
ِ ٌ ِ ُِ َ ٰ ِ ِ ِ ْ ُ ِ
ِ
َ
ِّمــن َّ ِّرب ِهـ ْـم َو َر ْح َمــة ۖ َوأول ـ ِئ َك ُهـ ُـم ال ْه َتـ ُـدون ﴿﴾١٥٧
املناسبة بين اآليات:
فــي اآليــات الســابقة أو�صــى هللا تعالــى املؤمنيــن بالصبــر عنــد وقــوع
وامللمــاتّ ،
الحــوادث ّ
وبيــن فضيلــة الصبــر ومكانــة الصابريــن ،وفــي هــذه
ٌ
اآليــات بيــان مزيــد لتلــك الوقائــع واملصائــب وحــث علــى الصبــرعنــد وقــوع
تلــك الحــوادث ،وفيهــا قـ ّـدم القتــال مــع الكفــار ،وذلــك لســببين :أوال:
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لعظــم القتــال وخطورتــه؛ ألن الــذي يصبــرعلــى األعظــم فهــوعلى األصغر
أصبــر ،ثانيــا :ألجــل مناســبة املقــام ،ألن هــذا العمــل حــدث مــع املعترضيــن
املذكوريــن.
التفسيراملختصر
َّ
الل ــه َأ ْمـ َـو ٌ
َ َول َت ُق ُولــوا لَــن ُي ْق َتـ ُـل فــي َ
ات (بــل لهــم مــن هللا فضــل،
يل
ـب
ـ
س
ِ
ِ
ِ ِ ِ َ
َ َ ٰ لَّ
وموتهــم ليــس كمــوت عامــة النــاس)ۚ َبـ ْـل أ ْح َيـ ٌـاء (بحيــاة خاصــة) ول ـ ِـكن
َت ْشـ ُـع ُر َ
ون (تلــك الحيــاة)
ْ َ
َو َل َن ْب ُل َو َّن ُكــم ب َ
�شـ ْـي ٍء ِّمـ َـن الخـ ْـو ِف (مــن هجــوم األعــداء أو نــزول النكبــات)
ِ
َ
َ
ْ
ْ
َ َّ
َو ْال ُجــوع َو َن ْقــص ّمـ َـن ال ْمـ َـوال َوال ُ
َ
َ
ات (مثــا إذا هلكــت
ـر
ـ
م
الث
و
ـس
ـ
نف
ِ
ٍّ ِ
ِ
ِ
ِ
أنعامكــم أو توفــي فيكــم أحــد أو أصابــه مــرض أو أتلفــت ثمراتكــم ،فــا
تحزنــوا ،بــل اصبــروا).
َو َب ّشــر َّ
الص ِاب ِريـ َـن (والذيــن نجحــوا فــي هــذه االبتــاءات فلهــم مــن هللا
ِ ِ َّ َ َ َ َ َ ْ ُ ُّ َ ٌ َ ُ
بشــارة) ال ِذيــن ِإذا أصابتهــم م ِصيبــة قالــوا (نحــن فــي الحقيقــة مــع أموالنــا
َّ
وأوالدنــا هلل) ِإ َّنــا ِلل ـ ِـه (واملالــك الحقيقــي يتصــرف فــي ملكــه كمــا يشــاء ،فــا
َ
َ
معنــى لحــزن اململــوك وتضايقــه) َوِإ َّنــا ِإل ْيـ ِـه َر ِاج ُعــون (فخســارات الدنيــا
ُ
ٌ َٰ
َ
ص َلـ َـو ٌ
أولٰ ـئ َك َع َل ْيهـ ْـم َ
ات ِّمــن َّ ِّرب ِهـ ْـم َو َر ْح َمــة ۖ َوأول ـ ِئ َك ُهـ ُـم
ْتجبــر فــي اآلخــرة) ِ
ِ
ُ
َ
ال ْه َتـ ُـدون (فيعرفــون ّأن هللا مالــك كل �شــيء ،وهــو الــذي يجبــرالنقصــان
ويعـ ّـوض علــى الخســارة).
فقه الحياة أو األحكام
ُ
درجاتهم
الحياة البرزخية للشهداء واألنبياء ،وتفاضل
ِ
ـدل علــى أن لــكل ّ
مــن املعلــوم ّأن الروايــات اإلســامية تـ ّ
ميــت حيــاة
برزخيــة يشــعر بهــا عــذاب القبــر ونعيمــه ،وال فــرق فــي ذلــك بيــن املؤمــن
والفاســق أوالكافــر؛
لكـ ّـن الحيــاة البرزخيــة لهــا درجــات مختلفــة ،درجــة تشــمل الجميــع،
ّ
تخص األنبياء والصالحين ،ويوجد تفاضل بين تلك الدرجات.
ودرجات
ً
قــد كتــب أهــل العلــم مقــاالت وبحوثــا كثيــرة بشــأن املســئلة ،لكــن يبــدو
ّ
ّأن املطلــب الــذي كتبــه العالمــه ســيدي حكيــم األمــة الشــيخ أشــرفعلي
التهانوي في تفســيربيان القرآن أقرب إلى الكتاب والسـ ّـنة ،ويجدربنا أن
ننقلــه للقـ ّـراء ،ولعلــه يكفــي لتســليط الضــوء علــى هــذا املوضــوع.
اعلــم ّأن الشــهيد هــو الــذي قتــل فــي ســبيل هللا ،فالشــهيد وإن يقــال
ّ ّ
عنــه أنــه توفــي أو مــات ،لكــن ال يجــوز أن نقيــس موتــه علــى مــوت اآلخريــن
أونحســبه مثــل موتهــم.
لقــد ثبــت ّأن الحيــاة البرزخيــة يتمتــع بهــا جميــع األرواح ،وهــذه هــي
الحيــاة التــي يحــس بهــا املــرء العقوبــة والثــواب ،لكـ ّـن الشــهيد يفــوق
اآلخريــن فــي التمتــع بالحيــاة البرزخيــة ،وال شــك أنهــا حيــاة ممتــازة فــي
ّ
ونوضح ذلك بمثال ،انظرالحياة
نوعها ،حياة أقوى من حياة اآلخرين،
في أعضاء جسم واحد ،أليست الحياة التي توجد في األصابع أقوى منها
الر ْجــل ،فكذلــك الشــهيد ،الحيــاة فيــه أقــوى ممــا هــي فــي ســاير
فــي أعقــاب ِ
املوتــى ،بحيــث قــد يظهــرأثــرهــذه الحيــاة فــي جســده ،بخــاف ســايراملوتــى.
ّإن أجســاد الشــهداء ال تأكلهــا األرض كمــا ثبــت مــن اآلثــار والروايــات
ّ
ودلــت عليــه املشــاهدات ،ومــن ثـ ّـم سـ ّـماهم القـرآن أحيــاء ،ونهــى أن يقــال
لهم أموات ،وال يعزب عن البال ّأن الشهداء في األحكام الظاهرة كساير
املوتــى ،فيقســم مــا تركــوه مــن األمــوال ،وتتـ ّ
ـزوج نســاءهمّ ،أمــا األنبيــاء
ّ
ّ
عليهــم الســام ،فيتمتعــون بهــذه الحيــاة الخاصــة زيــادة وقــوة أكثــر مــن
ســايرالشــهداء ،أال تــرى أنهــم ال تنكــح نســاءهم ،وال ّ
يقســم ميراثهــم ،فهــم
أقــوى النــاس باعتبــار الحيــاة البرزخيــة ثـ ّـم الشــهداء ثـ ّـم ّ
عامــة املوتــى،
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ومــن الجديــر بالذكــر ّإن طائفــة مــن الروايــات تـ ّ
ـدل
علــى ّأن بعــض األوليــاء والصالحيــن يعاملــون معاملة
الشــهداء بعــد موتهــم ،ولعـ ّـل الســبب ّإن إماتــة
النفــس مــن طريــق املجاهــدة فــي معنــى االستشــهاد،
أو يقــال ّإن الشــهداء فضلــوا علــى ّ
عامــة املوتــى دون
الصديقيــن والصالحيــن ألنهــم فــي معنــى الشــهداء،
وداخلــون فيهــم.
وإن وجــد جســد شــهيد أكلــه الت ـراب فربمــا كانــت
نيتــه غيــرصحيحــة ،ألن النيــة هــي التــي تجعــل القتــل
شــهادة وتســبب رضــوان هللا تعالــى.
ّ
هنا شــبهة لبعض ّ
املفســرين وهوالعالمه اآللو�ســي،
ً
ّ
صاحــب تفســير روح املعانــي :وهــي إن كثي ـرا مــن
ّ
الشــهداء الذيــن دلــت النصــوص علــى استشــهادهم
لكــن وجــدوا وقــد أكلهــم الت ـراب! فالجــواب عنهــا ّإن
الحديــث صـ ّـرح ّأن األرض ال تــأكل أجســاد األنبيــاء والشــهداء ،فلعـ ّـل
فســاد الجســد وخرابــه كان بســبب آخــر غيــر األرض ،وتوضيــح ذلــك ّإن
كثي ًرا من ّ
الفلزات واألشياء االخرى تؤثرفي أجساد األنبياء عليهم السالم
مثــل املــاء والســاح والحديــد ،واألدويــة واألطعمــة ،فــإذا وجــد شــهيد وقــد
فنــى جســده فيمكــن أن يكــون ذلــك الفنــاء بمــا ذكرنــا مــن األشــياء دون
األرض ،والحديــث إنمــا نفــى الفســاد بــاألرض ال بســبب آخــر.
وهنا جواب آخر ،وذلك ّأن مليزة أجساد الشهداء وفضلهم على املوتى
اآلخريــن تكفــي ّأن األرض ال تــأكل أجســادهم إلــى مـ ّـدة طويلــة ،وإن كانــت
ّ
تتاثــرأجســادهم مــن الت ـراب فــي وقــت ّمــا ،وحفــظ أجســاد الشــهداء ملــدة
طويلــة أو قصيــرة كالهمــا مــن خــرق للعــادة.
ّ
و قوله تعالى» ولكن ال تشعرون» ّ
يدل أيضا على أن الحياة البرزخية
ّ
بالحواس الظاهرة.
التي يتمتع بها الشهداء ال تدرك حقيقتها
طريقه مفيدة لتيسيرالصبرعند املصيبة
م�ضــى بيــان حقيقــة ابتــاء هللا عبــاده فــي تفســيرقولــه تعالــى «وإذا ابتلــى
ّ
إبراهيــم ّربــه» ،وهنــا ّبيــن هللا ســبحانه وتعالــى إنــه ليبلــون عبــاده ،وإنمــا
أخبرهــم بذلــك قبــل اإلبتــاء ليســتعدوا لذلــك ليتســهل الصبرعليهــم؛ ألن
اإلنســان إذا ابتلــي ب�شــيء فجــأة يكثــرحزنــه وقلقــه.
األمــة املحمديــة ،فلتعلــم األمــة املحمديــة إنّ
واملخاطــب فــي هــذه اآليــة ّ
الدنيــا هــي داراملحــن واملصايــب والحــوادث ،فــإذا لــم يســتغرب اإلنســان
وقــوع الحــوادث ســهل عليــه الصبــرفــا يجــزع.
ً
والصابــرون جميعــا مبشــرون بالصلــوات والرحمــة والهــدي ولكــن
تتفــاوت درجاتهــم ،فــكل صابــريمنــح مــن الدرجــات واألجــور مــا يليــق بــه
ً
ً
وبعملــه ،وهــذا مثلمــا يدعــو شــخص كثي ـرا مــن النــاس علــى مأدبتــه ثـ ّـم
يمنحهــم هدايــا علــى حســاب مراتبهــم.
االسترجاع عالج ناجع لطمأنينة القلب ودفع آثاراملصيبة
ن
الصابــرون الذيــن يقولــون عنــد املصيبــة «إنــا هلل وإنــا إليــه راجعــو »،
إذا قالوهــا عــن صميــم قلوبهــم وعــن إيمــان وعــن وعــي ،فذلــك يدفــع عنهم
الحــزن والقلــق ،ويســبب طمأنينــة القلــوب ،وأثبــت التجربــة أنهــا عــاج
ناجــع لطمأنينــة القلــوب ودفــع آثــاراملصيبــة.
حكم السعي بين الصفا واملروة
َّ
َّ َّ َ َ ْ َ َ َ
اللـه ۖ َف َم ْن َح َّج ْال َب ْي َت َأو ْ
اع َت َم َر َف َل ُج َن َ
َ َ
اح
إن
الصفا وال ْروة ِمن شعا ِ َئ ِر ِ
ِ
َ َِ ْ َ َ َّ َّ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ ً َ َّ َّ َ َ
َ
ٌ
ٌ
علي ِه أن يطوف ِب ِهما ۚ ومن تطوع خيرا ف ِإن اللـه ش ِاكرع ِليم ﴿﴾١٥٨
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على مائدة القرآن

املناسبة:
ُ
م�ضــى فــي اآليــات املتقدمــة ذكــر بنــاء الكعبــة
املشــرفة ،ثـ ّـم ذكــردعــاء سـ ّـيدنا إبراهيــم وســؤاله ّربــه
بشــأن املناســك مــن الحـ ّـج والعمــرة وغيرهــا ،فاتضــح
كــون البيــت مكانـ ًـا للعبــادة واتضحــت ّ
أهميتــه ،وهنــا
ذكــرت مســئلة بشــأن الحـ ّـج والعمــرة وهــي مســئلة
الســعي بيــن الصفــا واملــروة.
ً
ّ
أخــرج الطبــري عــن الشــعبي :إن وثنــا كان فــي
ً
الجاهليــة علــى الصفــا يسـ ّـمى «أســاف» ،ووثنــا علــى
املــروة يســمى «نائلــة» ،وكان أهــل الجاهليــة إذا
طافوا بالبيت ،مسحوا الوثنينّ ،
فلما جاء اإلسالم،
وكســرت األوثــان ،قــال املســلمونّ :إن الصفــا واملــروة
إنمــا كان يطــاف بهمــا مــن أجــل الوثنيــن .وليــس
الطــواف بهمــا مــن الشــعائر ،قــال :فأنــزل هللا ّأنهمــا
مــن الشــعائر ،أي فــا حــرج علــى املســلمين فــي الســعي بينهمــاّ ،
ألنهمــا هلل
ال لألصنــام.
ّ
كأن املناســبة بيــن املطلبيــنّ ،أن فــي املطلــب األول أزيلــت شــبهة الكفــار
بشــأن الكعبــة وكونهــا قبلــة ،وفــي املطلــب الثانــي أزيلــت شــبهة املســلمين
ّ
بشــأن متعلقــات الكعبــة.
التفسيراملختصر
َّ
اللـه ۖ َف َم ْن َح َّج ْال َب ْي َت َأو ْ
اع َت َم َر َف َل ُج َن َ
الص َفا َو ْالَ ْر َو َة من َش َ
إ َّن َّ
اح
ر
ئ
ا
ع
َِ ِ ِ
ِ
َّ َ ِ
ِ
َّ
َ
َ
َ
َ
َع َل ْي ِه َأن َيط َّوف به َما ۚ َو َمن تط َّو َع خ ْي ًرا فإ َّن الل ـ َـه ش ِاك ٌر َع ِل ٌ
يم
ِ
ِ
ِ
ّ َّ َ ْ َ َ
الصفــا َوالـ ْـر َوة والســعي
ال تشــكوا فــي الســعي بيــن الصفــا واملــروة ،ألن
َ َ َّ
الل ــهَ ،ف َمـ ْـن َحـ َّـج ْال َب ْيـ َـت َأو ْ
اع َت َمـ َـرفــا حــرج عليــه وال
ومــا بينهمــا ِمــن شــعا ِئ ِر ِ
ِ
يأثــم كمــا تزعمــون ،إن ســعى بينهمــا بــل يثــاب علــى ذلــكّ ،
ألن الســعي مــن
أعمال الخير ،والضابطة لدينا ّأن من عمل عمال وهومخلصّ ،
فإن هللا
يشــكرســعيه وهــو عليــم بمــا فــي قلبــه مــن نيــة صادقــة و إخــاص هلل تعالــى.
فقه الحياة أو األحكام
اعلــم ّأن الشــعائرجمــع الشــعيرة وهــي العالمــة ،واملـراد بشــعائرهللا هــي
األعمال التي جعلها هللا عالمة للدين ،ومعنى الحج في اللغة القصد ،وفي
اإلصطــاح قصــد الكعبــة املشــرفة وممارســة أعمــال مخصوصــة.
ومعنــى ُ
العمــرة هــي الزيــارة فــي اصطــاح الشــرع ،زيــارة املســجد الح ـرام
والطــواف بالبيــت والســعي بيــن بالصفــا واملــروة.
وجوب السعي بين الصفا واملروة:
ّ
ذكــر فــي كتــب املناســك ّأن الســعي بيــن الصفــا واملــروة مســتحب عنــد
اإلمــام أحمــد رحمــه هللا تعالــى ،وهــو فــرض عنــد اإلمــام مالــك واإلمــام
الشــافعي رحمهمــا هللا تعالــى ،وواجــب عنــد اإلمــام أبــي حنيفــة رحمــههللا،
فإذا تركه أحد وجب عليه ذبح شاة ،وال يقال ّإن قوله تعالى« :فال جناح
ـدل علــى جــوازالســعي ال علــى وجوبــه ،وذلــك ّ
عليــه أن يطــوف بهمــا» يـ ّ
ألن
ً ًّ
ّ
قولــه تعالى»:فــا جنــاح عليــه أن يطــوف بهمــا» ،إنمــا نــزل جوابــا وردا عــن
شــبهة تــدور فــي ذهــن املســلمينّ ،
ألنهــم كانــوا ّ
يتحرجــون عــن الســعي بيــن
الصفــا واملــروة؛ ّ
ألن أهــل الجاهليــة وضعــوا عليهمــا صنميــن يعبدونهمــا،
ّ
فظن املؤمنون ّأن السعي بينهما ال يجوز ،فنزل قوله تعالى« :فال جناح
عليــه أن يطــوف بهمــا»ّ ،وبيــن ّأن الصفــا واملــروة شــعيرتان مــن شــعائرهللا
تعالى فال ّ
تتحرجوا في السعي بينهما ألجل أعمال سيئة يرتكبها املشركون
مــن نصــب أصنــام أو غيرهــا.
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السيرة النبوية
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السرية النبوية والعامل اجلديد..
تصحيح املفاهيم
مهنا احلبيل

أجلــت كتابــة هــذا املقــال حتــى صــدور كتابــي األخيــر(فكـ ُـرالســيرة) لكــي
تتضــح املعالــم الفكريــة ملضامينــه للق ـراء ،الذيــن تابعــوا معــي باهتمــام
مســيرة التحري ـرات الفكريــة للوعــي اإلســامي الجديــد ،وبالتالــي يمكنهــم
اليــوم أن يجــدوا فــي الكتــاب كل مالــم نفصلــه فــي هــذا املقــال ،ســواء
كان مصــدرا لتأصيــل شــرعي ،أو مبحثــا لتجديــد مقاصــدي فكــري يؤكــد
حقيقــة املــادة الفلســفية الكبــرى للطريــق الحقيقــي إلنقــاذ اإلنســان فــي
الرســالة اإلســامية.
ُ
إن أول مــا ُيتوقــف عنــده فــي هــذا املقــال ،هــو واقــع املســلمين املفجــع،
فــي مصيرهــم الــذي تفتــك بــه األمــم ،وتتداعــى عليهــم كمــا تتداعــى األكلــة
إلــى قصعتهــا ،وفشــلهم الذاتــي فــي إدارة حوارهــم الداخلــي وانقســاماتهم
الكبرى وتخلفهم الذي يمثل وقود الحرب للتدخل الدولي السافر .فمن
أين لهم أن يصفوا جرعة الدواء للعالم الجديد ،وهم في سقام متنوع؟
وهنــا أول مفاهيــم التصحيــح.
إن الرساالت السماوية هي رسالة واحدة في أصلها ،ومفصلة بحسب
الزمــان فــي فروعهــا ،وتقييــم املناهــج الوضعيــة املتعــددة ،بــل حتــى
ُ
الديانــات التــي تصنــف وثنيــة أو خرافيــة فيهــا أصــل إلهــي ولكــن أخفــى
َ
ضــوأه تكــدس الخرافــة ،كمــا هــي الحــال عنــد الهنــدوس حيــث رمــزالتعبد
ُ
لديهــم هــو اإللــه الخالــق الراعــي ،غيــر املنظــور ،ال البقــرة ،لكــن تداخــل
ّ
ذلــك بتعظيمــات وتقديســات أخــرى ،أثــر علــى صفــاء الــروح لتوحيــد

الخالــق ،ونمــاء العقــل بفردانيــة التوحيــد.
ُ
"إن أول ما نتوقف عنده في هذا املقال ،هو واقع املسلمين املفجع،
فــي مصيرهــم الــذي تفتــك بــه األمــم ،وتتداعــى عليهــم كمــا تتداعــى األكلــة
إلــى قصعتهــا ،وفشــلهم الذاتــي فــي إدارة حوارهــم الداخلــي وانقســاماتهم
الكبــرى وتخلفهــم الــذي يمثــل وقــود الحــرب للتدخــل الدولــي الســافر"
هــذا التقييــم يقــوم علــى وجــود وثيقــة فكريــة يتداولهــا النــاس لنصــوص
التعبــد ،والفهــم لهــذا الخلــق ،ثــم ماهــي مهمتــه فــي الحيــاة وأيــن مصيــره،
وكيف يجمع ذلك كله ،إلى حقه في العيش الكريم ،وشراكة االستخالف
البشــري مــع كل األســرة اإلنســانية ،مؤمنهــا وكافرهــا ،وكيــف تكــون هــذه
الرســالة محــل اســتقراروجدانــي ،وتـراض اجتماعــي للنفــس املطمئنــة فــي
الخليقــة البشــرية.
وهذا النص موثق بكتاب هللا الذي ال تزال وستبقى حجته قائمة عبر
جدل عقلي فعلي وتحد زماني لم تستطع كل محاوالت القرون والعهود
ُ
أن تســقط قداســته وإعجــازه ،وهنــا مبحــث مهــم للغايــة ،وهــو أن ُيبقــي
هللا ّ
عزوجل ،معجزة القول والفكرة في القرآن خالدةُ ،وينهي املعجزات
األخــرى بزمانهــا.
وذلــك ّ
ألن هــذا الق ـرآن هــو حبـ ُـل اإلرشــاد بالوعــي والتفكيــر والعقــل
والتنويــر للهــدي املســتقيم ،وأن مقاصــد الشــريعة ممتــدة فــي الزمــان
واملــكان ،ال ُيمكــن أن يحيــط بهــا أحــد ،أو ت ـراث زمــن ،وإن ســاهم كل
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َ
زمــن بحظــه وحصتــه ،وقــد تســقط فطــرة
بعضهــم لتخلــف وعيــه ،وأزمــة نفســيته
عاملــا شــرعيا أو مجتمعــا إســاميا ،ألنــه لــم
يأخــذ بحبــل هللا فــي الرشــاد ،وســقط فــي
انحرافــه وعصبيتــه.
إن القصــة القرآنيــة قالــت للخليقــة منــذ
مبــدأ التنزيــل إن هنــاك شــروطا للوصــول
إلــى النجــاة الكبــرى ،واالســتقرار والنمــاء
فــي الحيــاة اإلنســانية ،ثــم يذهــب النـ ُ
ـاس
ملصيرهــم بعــد الحيــاة الدنيــا ،وال يظلــم
ربــك أحــدا ،وال يقــوم هــذا النجــاح وتلــك
النجاة ،عبرهجرسنن هللا في الكون ،وتلك
خطيئــة املســلمين الكبــرى ،التــي وضحتهــا
الســيرة كنــص تفســيري مهــم ،يجلــي معنــى
ضروراتهــا فــي الحيــاة البشــرية والرســالة اإلســامية.
ٌ
لقــد قســم علمــاء املســلمين قديمــا كتــاب هللا عــزوجــل إلــى ق ـرآن مكــي
ُ
ُ
وآخــر مدنــي ،أي مــا بيــن مــا أنــزل فــي مكــة ومــا أنــزل فــي املدينــة ،لفهــم
التفســير املوضوعــي للق ـرآن الكريــم ،وهــي داللــة موفقــة لحرصهــم علــى
فهم مسارات التشريع ،لكن التقسيم اآلخراملهم للغاية لم يحظ بقدره
املطلــوب لــدى تاريــخ التشــريع اإلســامي ،رغــم أن أئمــة املغاربــة وخاصــة
ابــن خلــدون ســجل فيــه تحــوال نوعيــا منــذ القــرن الثامــن الهجــري ،وعبــر
هــذا االجتهــاد العظيــم ،توجــه الغــرب كليــا لــه لينصــب اإلمــام ابن خلدون
ليكــون أســتاذه األكبــرفــي علــم االجتمــاع ،علــم رســالة اإلنســان والعمـران.
ومع تداول شخصيات من األمة رسالة التحول لدى ابن خلدون كنوع
مــن بعــث إســامي مقاصــدي ضــروري ارتبطــت بــه نصــوص الشــريعة،
فــإن هــذا النبــض كان أقــل ممــا يجــب بكثيــر ،وال ُينكــر حجــم التــداول
الغربي لفكراإلمام ابن خلدون ،الفقيه واملفسروالسيا�سي االجتماعي،
وورع الفقيــه اإلســامي فيمــا بينــه وبيــن هللا ،وفائدتــه للبشــرية.
لكن املشكلة أن نزعة التطرف العلماني الوجودي لم تسمح للغالبية
من املفكرين الغربيين ،بفهم ماذا يعني اقتران العمران برسالة الوحي،
وانســجامها معــه فــي تطابــق ال نظيــرلــه ،لخلــل فكــرة الديــن والخلــق ونزعة
اإللحــاد لديهــم ،أو لفكــرة عنصريــة ضــد تديــن الشــرق ،فســاهم نقــص
املعلومــة فــي ســيطرة الفكــرة القديمــة عليهــمُ ،
فقــرن اإلســام وبخطيئــة
ُكبــرى باملسـ ّ
ـيحية املحرفــة.
هــذا التقســيم ملعانــي التنزيــل ،كان يمكــن أن ُيعطــي مفاهيــم كبــرى
تســاعد فــي وعــي الرســالة ،لــو وزع فــي فهمــه علــى:
 -1قرآن الكون.
 -2قرآن الدعوة.
 -3قرآن املآل.
وهــذا التقســيم بــذات فكــرة التفســيربيــن املكــي واملدنــي ،تقســيم معنــى
ال مبنى ،يقود إلى فهم أعمق لدالالت الرســالة وقرآنها العظيم ،وبالتالي
ُيسـ ّـهل علــى الباحثيــن عــن املعرفــة والفلســفة الكونيــة ،وازدواجيــة
اإليمــان والنهضــة ،فهــم معاملهــا فــي الرســالة ،وحججهــا املتواتــرة كاملطارق
العقليــة للتنبيــه والتوعيــة.
"ال ت ـزال فئـ ٌ
ـام مــن مفكــري الغــرب أو شــخصياته ،تنضــم لإلســام
طوعيــا ،إمــا لعقالنيــة خطابــه املعجــز ،أو لخصوصيــة وصولــه للوجــدان
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والــروح والطمأنينــة الكبــرى ،بمــا ال يجــده الفــرد فــي أي ديــن ،وإن وجـ َـد
شــيئا مــن خطــاب الــروح فــي كل ديــن فســاهم فــي هــدوء بالــه"
وهنــا يتبيــن لنــا الفشــل الذريــع فــي التاريــخ اإلســامي عــن تحقيــق معالــم
النصــر والنهضــة ،حيــن اختــل املي ـزان عبــر نفــس مــا حــذر منــه التشــريع،
ُ
فخلــط فهــم قـرآن الدعــوة بقـرآن املــآل ،دون تفصيلــه املهــم بيــن التعبــد
ص ّيــر ق ـرآنُ
األخالقــي والشــعائري ،ولــم ُيحتــج بــكل منهمــا فــي مقامــه ،بــل ُ
الدعــوة وكأنــه مضــاد لقـرآن الكــون ،فطــاش العقــل املســلم واضطــرب،
أو احتج على فشله وقصوره بآيات تعاكس ما ذهب إليه من احتجاج،
ُ
القدرخيره وشره حجة يصادم بها النص املنزل في قرآن الكون،
وأصبح
ليبرر فشله ،وليس إيمانا احتسابيا يدفعه للتصحيح نحو قرآن الكون
املرشــد.
َ
ُ
وعليــه فهــذا املعلــم هــو أهــم معالــم فهــم الســيرة النبويــة التــي حيــن تقـرأ
ُ
كليــا بــكل أحداثهــا ثــم ُيــوزع مســارها ،تعيــن علــى فهــم القـرآن والرســالة،
وهــو توضيــح ملــن ســأل الســؤال القديــم عــن فشــل املســلمين ،فــاهللُ عــز
وجــل لــم يجعــل مطلقــا للمســلمين عصمــة فــي مســار نصــر ونجــاح دون
َّ َ
ق ـرآن كونــه وســنته ،وإن َبلغهــم وأخــذ عليهــم العهــد بق ـرآن دعوتــه.
لقــد أخــل املســلمون مبك ـرا بعهــد الشــورى والحريــات ،وعظمــت
مظاملهــم بعــد الراشــدين ،وهــي املظالــم التــي حــذر منهــا النبــي صلــى هللا
عليــه وســلم ،وحذرهــم مــن مآلهــا ،وحيــن اتبعــوا ســنن هللا فــي قـرآن كونــه،
أوصلــوا دعوتــه وفهــم النــاس قـرآن مآلهــم ،ومــن شــاء ُ
فليســلم ومــن شــاء
فليكفــر بنــص كتابــه العزيــز.
ولذلك ال تزال ٌ
فئام من مفكري الغرب أو شخصياته ،تنضم لإلسالم
طوعيــا ،إمــا لعقالنيــة خطابــه املعجــز ،أو لخصوصيــة وصولــه للوجــدان
والــروح والطمأنينــة الكبــرى ،بمــا ال يجــده الفــرد فــي أي ديــن ،وإن وجـ َـد
شــيئا مــن خطــاب الــروح فــي كل ديــن فســاهم فــي هــدوء بالــه.
وتتبــع الســيرة بهــذا املفهــوم ينقــل املســلم املعاصــرإلــى الوعــي اإلنســاني
الكبيــر ،فــي رحلــة قائــد البشــرية صلــى هللا عليــه وســلم ،وال تخدعــه
اســتدالالت الغلــو أو التمييــع مستشــهدة بهــذا أو ذاك النــص ،فالفهــم
الدقيق ُيفسره تسلسل األحداث ،والواقعية التي ساربها النبي صلى هللا
عليه وسلم في رسالته ،وفي عالقاته مع البشرية ،حينها وحسبُ ،يدرك
العالــم الجديــد وصفــة العــاج املنقــذ ،ليــس عبــرمنابــرص ـراخ وعظيــة،
خالفــت ســنة هللا الكونيــة ،ولكــن بدالئــل الفكــر واإليمــان العقليــة.
املصدر :الجزيرة

9

الخطب والمحاضرات
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فضيلة الشيخ عبد الحميد في اجتماع علماء أهل السنة مع رئيس الجمهورية:

آن األوان لتوظيف املؤهلني من أهل السنة يف املناصب الرفيعة
أشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد ،إمــام وخطيــب أهــل الســنة
ورئيــس املجمــع الفقهــي ألهــل الســنة فــي إيـران ،يــوم األحــد ( 11ربيــع
األول  )1438فــي جلســة علمــاء أهــل الســنة مــع رئيــس الجمهوريــة
"الدكتــور روحانــي" ،إلــى توقعــات أهــل الســنة مــن دولــة التدبيــر
واألمــل ،مؤكــدا علــى ضــرورة حمايــة الحريــات املذهبيــة ،وتوظيــف
املؤهلين ألهل الســنة ،ومتابعة قضية منع بناء مســجد أهل الســنة
فــي طه ـران.
وأضــاف فضيلتــه قائــا :أهــل الســنة فــي إي ـران ،مــن الســكان
األصلييــن لهــذا الوطــن الذيــن عاشــوا جيــا بعــد جيــل ،ودافعــوا عــن
ســيادة األرا�ضــي واســتقالل البــاد.
واســتطرد خطيــب أهــل الســنة قائــا :أهــل الســنة فــي إي ـران لهــم
مشــاركة فــي كافــة املجــاالت السياســية ،كاالنتخابــات الرئاســية
ومجلــس الشــورى اإلســامي ،وهــم مســتعدون اآلن رغــم وجودهــم
املنتشــر علــى الحــدود ،أن يدافعــوا عــن الوطــن.
وأضــاف فضيلتــه قائــا :ألهــل الســنة دور كبيــر فــي الوحــدة وأمــن
البــاد ،وتصــدوا دائمــا للتطــرف والقــوى االســتكبارية .فــي الظــروف
الراهنــة املتأزمــة أيضــا ال يســمح أهــل الســنة رغــم املشــكالت التــي
يواجهونهــا أن يتالعــب املتالعبــون بأمــن املنطقــة.
وأشــار مديــر جامعــة دار العلــوم زاهــدان إلــى مشــكالت ومطالــب
أهــل الســنة قائــا :مــع األســف أهــل الســنة ليــس لهــم لديهــم ســوى
عــدد مــن النــواب فــي مجلــس الشــورى اإلســامي ،وال يتــم توظيفهــم
فــى املناصــب اإلداريــة العليــا فــى البــاد ،مثــل مناصب الوزراء والنواب
ومســاعديهم ،ليمكــن لهــم متابعــة مشــكالتهم فــي املركــز مــن هــذا
الطريــق.
وتابــع فضيلتــه قائــا :مشــاركة أهــل الســنة أيضــا فــى املناصــب
باملناطــق التــى يقطنهــا الســنة معــدود جــدا ،وحتــى فــي بعــض املناطــق
ال يتــم توظيــف املؤهليــن مــن أهــل الســنة .فــي املناطــق التــي يقطنهــا

الســنة ،فــي بعــض دوائرهــا التــى يعمــل بهــا  400شــخص ،يبلــغ عــدد
املوظفيــن مــن أهــل الســنة إلــى  10إلــى  15شــخصا فقــط .هــذا وإن
االزدهــار ممكــن فــي تلــك املناطــق ،وال يمكــن اإلعمــار والتطويــر
واالزدهــار مــن غيــر مشــاركة أهــل الســنة.
وأكــد رئيــس منظمــة اتحــاد املــدارس الدينيــة ألهــل الســنة فــي
محافظــة سيســتان وبلوشســتان ،قائــا :تنفيــذ العــدل يحتــاج إلــى
أدوات ووســائل ،واالســتفادة مــن قــوى الســكان األصلييــن مــن
وســائل تنفيــذ العــدل .لذلــك حــان الوقــت لتوظيــف املؤهليــن مــن
أهــل الســنة ،لييــأس أعــداء اإلســام الذيــن يحاولــون دائمــا اإلثــارة
بيــن املســلمين.
وأكــد فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد علــى ضــرورة حمايــة الحريــات
املذهبيــة ،قائــا :الحريــة املذهبيــة هــي مــن حقــوق أهــل الســنة فــي
إي ـران ،حيــث نــص عليهــا الدســتور ،ولكــن مــع األســف يواجــه أهــل
الســنة العديــد مــن املشــكالت فــي املناطــق املختلفــة ،خاصــة فــي
العاصمــة طه ـران ،حيــث تتزايــد الضغــوط الدينيــة.
وتطــرق فضيلتــه إلــى قضيــة مســجد أهــل الســنة فــي طه ـران،
متســاءال :ملــاذا ال يوجــد مســجد ألهــل الســنة فــى مدينــة يتواجــد
بهــا الكنائــس واملعابــد لســائر األديــان؟! ملــاذا يتعــرض أهــل الســنة
الذيــن يقيمــون الصــاة فــي املصليــات والبيــوت املســتاجرة للضغــوط
واألذى؟! ملاذا َّ
يهدد من يؤجربيته ألجل الصالة إن لم يفسخ العقد
تتــم مصادرتــه؟! هــذه األعمــال واملمارســات تكــون ســببا لالختــاف
والطائفيــة.
وقــال فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد فــي نهايــة كلمتــه :نطالــب رئيــس
الجمهوريــة يتولــى شــخصيا متابعــة مشــكالت أهــل الســنة وحلهــا،
والتدخــل فــى قضايــا الحريــات الدينيــة لهــم .أهــل الســنة دعمــوا
بأصواتهــم الدكتــور روحانــي ،لذلــك يتوقعــون منــه حــل مشــكالتهم.
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الخطب والمحاضرات

فضيلة الشيخ عبد الحميد في املجمع الفقهي ألهل السنة في إيران:

قوافل زيارة القبور ال أصل هلا عند أهل السنة واجلماعة
أشــارفضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد ،مســاء األحــد  4ربيــع األول فــي قســم مــن
جلســات الــدورة الثانيــة والعشــرين للمجمــع الفقهــي ألهــل الســنة فــي إيـران،
إلــى قضيــة انطــاق قوافــل املشــاة لزيــارة القبــور مــن وجهــة نظــرأهــل الســنة،
معتبـرا مثــل هــذه القوافــل مخالفــة لعقيــدة أهــل الســنة والجماعــة.
وشــدد إمــام وخطيــب أهــل الســنة ورئيــس جامعــة درالعلــوم بمدينــة
زاهــدان ،علــى ضــرورة التمســك باملشــتركات بيــن أتبــاع املذاهــب اإلســامية
قائــا :لحفــظ الوحــدة يجــب أن تتمســك املذاهــب اإلســامية باملشــتركات.
بيــن الشــيعة والســنة مشــتركات مثــل الق ـرآن الكريــم ،والكعبــة ،ورســول
هللا صلــى هللا عليــه وســلم ،وأهــل البيــت .ألجــل الوحــدة لســنا بحاجــة إلــى أن
نجعــل املســائل االختالفيــة بيــن املذاهــب مــن املشــتركات.
وأشارفضيلته إلى محبة أهل السنة ألهل البيت قائال :أهل السنة يحبون
أهــل البيــت .فــي بعــض األحيــان أريــد أن اقتــرح لدائــرة تســجيل الهويــات أن
تجــري إحصائيــة ليتضــح هــل أســماء أهــل البيــت أكثــرانتشــارا بيــن الســنة أم
الشــيعة! أهــل الســنة يختــارون أســماء أهــل البيــت وهــذه عالمــة محبــة أهــل
الســنة مــع أهــل البيــت .نحــن نعتبــرأهــل البيــت أســوتنا.
وأشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد إلــى بعــض االختالفــات املوجــودة بيــن
الشــيعة والســنة قائــا :هنــاك اختالفــات أيضــا فــي مســائل بيــن الشــيعة
والسنة .مثال صالة التراويح يصليها أهل السنة وال يقبلها الشيعة ،والنكاح
املؤقــت جائــزلــدى الشــيعة وهــو غيــرجائــزعنــد أهــل الســنة؛ وهــذه مســائل
فقهيــة وليســت سياســية.
ثــم أشــار رئيــس املجمــع الفقهــي ألهــل الســنة فــي إي ـران إلــى وجهــة نظــر أهــل
الســنة فــي مســئلة التعــازي قائــا :التعزيــة فــي محــرم ،واألربعيــن والذكــرى
الســنوية مــن املســائل التــي ال يعتقــد بهــا أهــل الســنة ،وهــم ال يقيمــون
مثــل هــذه املراســيم الي شــخصية مــن كبارهــم ،كالخليفــة الراشــد أبوبكــر
الصديــق وعمــرالفــاروق وعثمــان وعلــي ر�ضــي هللا عنهــم .التعزيــة لــدى أهــل
الســنة ثالثــة أيــام فقــط ،وورد فــي األحاديــث النهــي عــن التعزيــة بعــد ثالثــة
أيــام.
وأضــاف فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد :مســائل مثــل التعزيــات وذكرياتهــا

يعتقــد بهــا الشــيعة .نحــن نعتقــد أن كل شــخص يجــب أن يعمــل بمذهبــه،
وللشــيعة أن يقيمــوا مجالــس العـزاء والتعزيــة بــكل حريــة فــي أنحــاء العالــم،
وهــذا مــا يجــب أن توفــرللشــيعة فــي كافــة البــاد التــي أهــل الســنة أكثريــة فيهــا.
ونحــن أيضــا نبــذل جهدنــا فــي بلدنــا أيضــا دائمــا علــى أن نتصــدى للمتطرفين
لئـ ّـا يحــدث خلــل فــي مجالســهم.
وأكــد رئيــس منظمــة اتحــاد املــدارس الدينيــة ألهــل الســنة فــي محافظــو
سيســتان وبلوشســتان قائــا :ال توجــد فــي مذهــب أهــل الســنة مســائل
كالتعزية واألربعين ومواكب العزاء ،وهذا يخالف التقوى أن نترك مذهبنا.
قوافل املشاة التي تنطلق أحيانا لزيارة القبور وباسم أهل السنة ،ال تتفق
مع منهج أهل السنة .مثل هذه األمور لم يرد تأييدها ال في كتاب هللا وال في
ســنة الرســول صلــى هللا عليــه وســلم .فــي اإلســام ورد امل�شــي فقــط فــي قضيــة
الحــج ،وذلــك إذا نــذر شــخص ،فيجــب عليــه أن يفــي بنــذره .لــم يســبق فــي
التاريــخ انطــاق قوافــل لزيــارة قبــور األنبيــاء واألوليــاء وكذلــك لزيــارة روضــة
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم.
وأضــاف فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد قائــا :البعــض طرحــوا إلثبــات جــواز
قوافــل املشــاة املتجهــة لزيــارة القبــور ،قضيــة "شــد الرحــال" ،مــع أن هــذه
القضية ال عالقة لها بمسئلة "شد الرحال" و"زيارة القبور" الجائزة .نحن
نعتبرزيارة القبور مستحبة استنادا باألحاديث النبوية الشريفة .ال عالقة
لنــا بوجهــة نظــر الشــيعة الفقهيــة .لكــن تشــكيل القوافــل لزيــارة القبــور ال
أصــل لهــا فــي مذهــب أهــل الســنة فقهيــا ،وهــذه ليســت قضيــة سياســية ،بــل
هــي مســئلة فقهيــة خالصــة.
وطالــب فضيلتــه فــي نهايــة كلمتــه أمــام املشــاركين فــي املجمــع الفقهــي ألهــل
الســنة فــي إي ـران ،املســؤولين بضــرورة التصــدي للجهــات التــي تجبــر أهــل
الســنة علــى األمــور التــي ال يســمح بهــا مذهبهــم ،قائــا :نطالــب املســؤولين أن
ال يسمحوا ألفراد وجهات مسؤولة في املستويات السافلة بأن يجبروا أهل
الســنة علــى األمــور التــي ال يعتقدونهــا وهــي مخالفــة لوجهــة نظــرأهــل الســنة
الفقهيــة .هــذه التصرفــات تزيــد مــن االختــاف والفرقــة .األفضــل للوحــدة
واألمــن أن يتمتــع أهــل الســنة بالحريــة التامــة فــي مســائلهم املذهبيــة.

صليت بالكتـــابة
بعد ان تفل الشمس الى الغروب اتوجه الى كراستي وابحث عن قلمي،
أدركــت أن الكتابــة تجيــد التعامــل مــع املنهكيــن وتمنحهــم صكوكهــا ،
اهــرب اليهــا كطفــل مذعــور الــى حضــن أمــه،
أنــا اكــره الكتابــة علــى هــذه الشاشــات املزعجــة والخاليــة مــن املشــاعر
والواقعيــة ،فأنــا ال اســتهلك معتقداتــي وأفــكاري او حتــى احاسي�ســي ال
اجعلهــا ضحيــة التالعــب علــى هــذه الزجاجــة ،مــن يريــد ان يعــرف مــا
بداخلي عليه ان يبحث عنها في قلبي  ،ال احد يستحق ان تتعب نفسك
ّ
لتقدم له أغلى ما تملك وتدوس على كرامتك من أجل ان تستلطفهم
وتلقــى الشــفقة منهــم
أنــا أكــره أن يشــفق علــى أحــد مــن خــال كلماتــي وهــو لــم يحمــل نفســه
عنــاء البحــث عنهــا ،اكــره ان يضحــك احــد مــن حزنــي ويســتخف مــن
مواقفــي
لهــذا فأنــا أخ�شــي ان تقــع كتاباتــي فــي يــد العابريــن ويعبــث بهــا املــارون،
انــت ايضــا احبــس مشــاعرك ـكـى تمــوت بداخلــك ،هنــاك موفــورة
الكرامة ،ال احد سيعرف ما تشعربه غيرك ،ال احد يقاسمك الوجع

ـكـى يمــن عليــك غــدا اوبعــد غــد وال منافقــون يســتنطقونك ـكـى يتســلحوا
ً
ضــدك بمــا قلــت آنفــا.
وإن شئت ..
ُ
اكتبها على الورقة
الورقــة التــي تحتفــظ بأس ـرارك وال تفضحــك ،الــورق تســتنطقك
وتنتبــه لــك ويلــف انتباهــك لهــا ولكنهــا عكــس البشــر ال تتســلح ضــدك
صدقنــي؛ أنــا أودعــت الكثيــر مــن فائــض اهتمامــي ومشــاعري لهــذه
الشاشــات الرخيصــة كتبتهــا فــي لحظاتــي النــادرة ،اوقــات هاجــت
فيــه النبضــات و تدفقــت امــواج الحنيــن  ،لكنهــا ضاعــت ولــم تخلــف
ً
ً
أث ـرا ،وكلمــا أحــن اليهــا ال اجدهــا مــا بــال شــعوري القديــم غريبــا ،ايــن
اجــد أجزائــي الدافئــة ،ويأتينــي همــس (تجــد الدفــئ فــي طيــات الــورق
) «الورق»عليــك ان تعــود اليهــا وتحتضــن حروفهــا وتشــعل فتيــل
الذكريــات وتــرى مجــرى الدمــوع فــي مقلتيــك ،وعندمــا اقلــب الصفحــة
واشــاهد الــورق اراهــا بيضــاء ،يــا لخســارة مــا تورتنــا فيــه .
(مذكرات أحمد جمال)
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فضيلة الشيخ عبد الغني البدري ،نائب خطيب أهل السنة يف
مدينة زاهدان ،يف خطبة اجلمعة:

الوحدة بين افراد المجتمع كانت من
إنجازات الرسول صلى اهلل عليه وسلم

أشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الغنــي البــدري ،نائــب خطيــب أهــل الســنة
فــي مدينــة زاهــدان ،فــي خطبــة الجمعــة (16ربيــع األول  )1438إلــى ســيرة
الرســول الكريــم ،معتبـرا الوحــدة بيــن أفـراد املجتمــع مــن مآثــرالنبــوة ،كمــا
أكــد فضيلتــه علــى لــزوم الوحــدة واالنســجام بيــن املســلمين.
وتابــع فضيلتــه قائــا :إن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم أطفــأ الحــروب
التي دامت عشرات السنين ،ولم يكن يغضب ألمرمثل غضبه لالختالف.
فــإن كان يقـرأ أحــد األشــعارالجاهليــة ،يتغيــروجهــه صلــى هللا عليــه وســلم.
لذلــك يجــب إطفــاء الحريــق الــذي أشــعله األعــداء بســعة األفــق واملحبة.
وتابــع فضيلــة الشــيخ عبــد الغنــي البــدري مشــيرا إلــى مناســبة أســبوع
الوحدة في إيران :في املؤتمرات التي تعقد بمناسبة أسبوع الوحدة ،يجب
أن نفكــرأوســع .ال ينبغــي للقائميــن علــى هــذه املؤتمـرات البحــث عــن املتهــم،
بــل يجــب أن يكــون كل همهــم إنهــاء االختالفــات والطائفيــة وإطفــاء هــذه
الفتــن.
وتطــرق أســتاذ التفســيرفــي جامعــة دارالعلــوم زاهــدان إلــى ســيرة الرســول
الكريــم صلــى هللا عليــه وســلم قائــا :أخــاق الرســول الكريــم نمــوذج مــن
الجمــال الــذي خلقــه هللا تعالــى .يجــب علينــا أن نجعــل كافــة جوانــب حياتنا
من املعاشرة والسلوك والعبادات ،وفقا لسيرة رسول هللا صلى هللا عليه
وســلم.
ق
وأشــارفضيلتــه إلــى الفــر بيــن "امللوكيــة" و"النبــوة" ،وخلــود األخيــرقائــا:
األنبيــاء مضــوا قبــل مئــات الســنين ،لكــن عندمــا تذكــرأســمائهم يقــول كل
مــن يســمع "عليــه الســام" و"صلــى هللا عليــه وســلم" .الذيــن كانــوا خادميــن
لألنبيــاء وكانــت بينهــم وبيــن األنبيــاء أدنــى عالقــة ،وهــم اآلن نائمــون فــي
قبورهــم ،لكــن النــاس يقولــون فــي حقهــم "ر�ضــي هللا عنهــم" و"رحمهــم هللا".
وأشــارالشــيخ بــدري إلــى مقــام "ختــم النبــوة" كأعظــم مقــام ،قائــا :مقــام
ختــم النبــوة الــذي هــو أعظــم مقــام فــي سلســلة ختــم النبــوة ،أعطــاه هللا
تعالى لرســول هللا صلى هللا عليه وســلم ،ونحن نفتخرأننا من أتباع أمته.
األنبياء الســابقون كانوا يتمنون أن يكونوا من أمة رســول هللا ،ولقد أخذ
منهــم العهــد وامليثــاق أن ينصــروا النبــي الخاتــم ويؤمنــوا بــه إذا بعــث .وهــذا
العهــد إنمــا أخــذ مــن األنبيــاء ليؤمــن أتباعهــم الذيــن ينســبون أنفســهم إلــى
أولئــك األنبيــاء برســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم.
وأشــار نائــب رئيــس جامعــة دار العلــوم زاهــدان فــي الشــؤون التعليميــة،
إلــى الفــرق بيــن ســلوك األنبيــاء وامللــوك قائــا :الفــرق بيــن امللــوك واألنبيــاء،
أن امللــوك إذا دخلــوا قريــة أفســدوها وجعلــوا أعــزة أهلهــا أذلــة ويهرقــون
الدمــاء ،لكــن األنبيــاء ليســوا كذلــك .إمــام األنبيــاء تحمــل املشــقة واملعانــاة
لســنوات فــي مكــة ،لكنــه ملــا دخــل مكــة فاتحــا بجيــش قوامــه عشــرة أالف،
تواضع هلل ،ولم ينتقم لم ظلموه ،بل أعلن أن من دخل بيت أبي ســفيان
فهــو آمــن ،ومــن دخــل املســجد الحـرام فهــو آمــن ،ومــن أغلــق بــاب بيتــه علــى
نفســه فهــو آمــن.
ي
ل
وتابع فضيلته :ملا جاء رسو هللا صلى هللا عليه وسلم ،قو الضعفاء،
خالفــا للملــوك الذيــن يظلمــون الضعفــاء .باتبــاع أســاليب األنبيــاء يصــل
الدين وكذلك املستضعفون إلى القوة .إن كنا ندعى أننا من أتباع محمد
صلــى هللا عليــه وســلم ،يجــب أن نترحــم علــى الضعفــاء واأليتــام.

تحطم طائرة عسكرية روسية على متنها  92شخصا كانت متجهة لالذقية

أكــدت وزارة الدفــاع الروســية ،األحــد ،تحطــم طائــرة مــن طـراز«توبوليــف
 »154تابعــة للــوزارة ،بعــد وقــت وجيــز علــى إقالعهــا مــن مطــار سوت�شــي
جنوبي البالد ،باتجاه مطارحميميم قرب مدينة الالذقية السورية ،على
الســاحل الشــرقي للبحــر املتوســط.
وذكــرمصــدرأمنــي لوكالــة «نوفوســتي» الروســية أن الطائــرة التــي اختفــت
مــن علــى شاشــات ال ـرادارات ،وعلــى متنهــا  92شــخصا ،تحطمــت علــى
األرجــح فــي جبــال إقليــم كراســنودار جنوبــي روســيا .فــي حيــن قالــت وزارة
الدفــاع الروســية أنهــا حــددت مــكان ســقوط الطائــرة فــي البحــر األســود
قبالــة منتجــع سوت�شــي.
وأفــادت وكالــة «ســبوتنيك» أنــه كان علــى متــن الطائــرة صحفيــون
وموظفــون عســكريون ،باإلضافــة إلــى طاقــم فرقــة موســيقية ،كانــوا علــى
ما يبدو ســيحضرون احتفاالت القوات الروســية في ســوريا برأس الســنة.
وتســتخدم القــوات الروســية قاعــدة حميميــم الجويــة الواقعــة علــى
بعــد  19كيلومت ـرا مــن محافظــة الالذقيــة ،بموجــب اتفــاق مــع الحكومــة
الســورية وقعــه الجانبــان فــي أغســطس  ،2015ينــص علــى اســتخدام
القــوات الروســية للقاعــدة إلــى أجــل غيــر مســمى.
الحکم على أحد علماء السنة بالسجن والنفي
أصدرت املحكمة الخاصة بعلماء الدين في مدينة “أرومية” ،شمال غربي
إي ـران ،الحكــم بالســجن والنفــي بحــق الشــيخ “رضــا عبــدي” ،مديــرمعهــد
“صــاح الديــن األيوبــي” الدينــي ،ومــن العلمــاء البارزيــن ألهــل الســنة.
أفــادت موقــع “كردبــا” أن ماموســتا “رضــا عبــدي” اســتدعي إلــى املحكمــة
الخاصــة برجــال الديــن فــي “أروميــة” ،وأصــدرت املحكمــة حكمــا بالحبــس
 6أشــهر والنفــي ســنتين .وتــم نقــل الشــيخ إلــى الســجن املركــزي فــي مدينــة
“تبريــز” بعــد إصــدار الحكــم.
مجلس األمن يعتمد قرارتجميد االستيطان واالحتالل ينتقد
ً
أقــرمجلــس األمــن الدولــي ،مســاء الجمعــة ،قـرارا يدعــو ســلطات االحتــال
الصهيوني إلى الوقف الفوري والكامل ألنشطتها االستيطانية في األرا�ضي
الفلســطينية املحتلــة.
وحصــل مشــروع الق ـرار الــذي تقدمــت بــه نيوزيلنــدا وماليزيــا وفنزويــا
والسنغال على أغلبية  14صوتا وامتناع الواليات املتحدة عن التصويت.
وأكــدت مندوبــة واشــنطن الدائمــة لــدى األمــم املتحــدة ســامنثا بــاور
معارضــة بالدهــا مواصلــة إس ـرائيل بنــاء املســتوطنات فــي األرا�ضــي
الفلســطينية املحتلــة.
وزيرالتعليم العالي العراقي يدعو الى تعليم اللغة الفارسية في كل العراق

دعــا وزيــرالتعليــم العالــي والبحــث العلمــي العراقــي خــال لقائــه املستشــار
الثقافــي االيرانــي فــي الع ـراق ،الــى عــدم التركيــز علــى مدينــة بغــداد فقــط
فــي تعليــم اللغــة الفارســية واقامــة دورات فــي كل مــدن العراق.وبحــث
عبدالرزاق العي�سى خالل لقائه املستشارالثقافي االيراني في العراق غالم
رضــا ابــاذري ،حــول التعــاون التعليمــي والجامعــي.
وأشــاروزيرالتعليم العالي والبحث العلمي العراقي الى العالقات الواســعة
بيــن البلديــن ســيما فــي املجــال الثقافــي مشــيدا بالجمهوريــة االســامية
االيرانيــة فــي مجــال منــح الزمــاالت الدراســية للطلبــة العراقييــن ،داعيــا الــى
تســهيل حضــور املزيــد مــن الطلبــة العراقييــن فــي الجامعــات االيرانيــة.
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اقتباسات
علمية ،أدبية ،اجتماعية ،ثقافية  ،فكرية ،عملية

إعداد :سامحة األستاذ املفتي عبد القادر العاريف

أهم املصنفات في أحاديث األحكام:
قــال الدكتــور نــور الديــن عتــرفــي مقدمــة كتابــه «إعــام األنــام
شــرح بلــوغ امل ـرام» :يجــب أن تعلــم أخــي القــارئ أن الســلوك
اإلسالمي الصحيح في العبادات أو املعامالت أو غيرها إنما هو تنفيذ
مــن املســلم لعقيدتــه ومظهــرإليمانــه بــاهلل تعالــى ربــا ،وباإلســام دينــا
وبمحمــد صلــى هللا عليــه وســلم نبيــا ورســوال.
وقــد اختبــر هللا النــاس علــى مي ـزان اتبــاع رســول هللا صلــى هللا عليــه
َ َّ َ
ُ
ُ َّ ْ
ُ ُ
وسلم فقال :ق ْل ِإ ْن ك ْن ُت ْم ت ِح ُّبون الل َه ف َّات ِب ُعو ِني ُي ْح ِب ْبك ُم الل ُه َو َيغ ِف ْر
َ ُ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ َّ
اللـ ُـه َغ ُفـ ٌ
ـور َر ِحيـ ٌـم ( آل عم ـران )31 /وقــال عزوجــل:
لكــم ذنوبكــم و
َ َ َ َ ّ َ َ ُ ْ ُ َ َ َّ ُ َ ّ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َّ َ
ُ
َ
ن
فــا ور ِبــك ل يؤ ِمنــو حتــى يح ِكمــوك ِفيمــا شــجر بينهــم ثــم ل ي ِجــدوا
ّ َ
فــي َأ ْن ُفســه ْم َح َر ًجــا م َّمــا َق َ
ض ْيـ َـت َو ُي َسـ ِـل ُموا ت ْسـ ِـل ًيما (النســاء )65/وقــال
ِ
ِ
ِ ِ
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم « :تركــت فيكــم أمريــن لــن تضلــو مــا
تمســكتم بهمــا :كتــاب هللا وســنة رســوله « .أخرجــه مالــك.
لذلــك كانــت عنايــة املســلمين عامــة وعلمائهــم خاصــة ،ومحدثيهــم
وفقهائهــم علــى األخــص بالغــة غايــة قصــوى بأحاديــث األحــكام ،أخــذا
وتعلمــا ،وتنفيــذا وتدقيقــا ،ثــم تأليفــا وتصنيفــا ،حتــى كان التصنيــف
فــي األحــكام أســبق مــن غيــره فيمــا ســمي باملوطــآت ،ثــم توســع تصنيــف
الحديــث بعــد ذلــك ،فشــمل األحــكام وغيرهــا فــي كتــب الجوامــع
واملســانيد :وعنيــت مصنفــات بأحاديــث األحــكام وأصبحــت تســمى
«بالســنن» .لكنهــا جمعــت مــع األحــكام أبوابــا غيرهــا ،ثــم خصصــت
أحاديــث األحــكام بالتصنيــف ،وأفــردت فــي التأليــف ،وهكــذا كثــرت

كتــب األحاديــث التــي تعنــى باالحــكام أو تختــص بهــا ،وتنوعــت إلــى
األقســام اآلتيــة:
ل
أ-املوطــآت :وهــي أو تصانيــف األحــكام ظهــورا ،ويذكــر فيهــا مــع
الحديــث النبــوي آراء بعــض العلمــاء ،ومذهــب اإلمــام املؤلــف،
وبعض فروع على الحديث .اشتهرمنها املوطأ لإلمام مالك رحمه هللا
(ت179هــ) ،املوطــأ لإلمــام محمــد بــن الحســن الشــيباني(ت189هـ) ،
تلميــذ أبــي حنيفــة رحمهمــا هللا ،وهمــا مرجــع لألحاديــث األساســية فــي
مذهبــي املالكيــة والحنفيــة ،وفــي الثانــي أحاديــث كثيــرة جــدا يرويها من
طريــق اإلمــام مالــك نفســه ،لذلــك ُعـ ّـد روايــة ملوطــأ اإلمــام مالــك ر�ضــي
هللا عنهمــا.
ن
ومــن املوطــآت التــي شــهرت عنــد القدمــاء وعنــي بهــا املحدثــو (املوطــأ)
البــن أبــي ذئــب :محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن املغيــرة الحافــظ الفقيــه
املدنــي املتوفــى ســنى 158هــ ،وهــو أكبــر مــن موطــأ مالــك ونقلــوا منــه
فوائــد صحيحــة.
ومن املوطآت (املوطأ) للحافظ الفقيه أبي محمد عبدهللا بن محمد
بن عي�سى املروزي املعروف بعبدان املتوفى سنة 293هـ.
ب« -الســنن»  :وهــي كتــب تعنــى بأحاديــث األحــكام ،لكــن تضــم إليهــا
أبوابــا أخــرى ،مثــل العلــم ،األدب ...،وهــذه الكتــب ظهــرت بعــد
املوطــآت ،ومــدارجمــع األحاديــث فيهــا علــى العمــل أي عمــل العلمــاء،
ولــو بعضهــم بالحديــث ،وإن كان ضعيفــا ،لكنهــا ال تذكــر شــيئا إال
الحديــث النبــوي بســنده ،لذلــك كانــت مرتبتهــا بصــورة إجماليــة أعلــى
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مــن املســانيد واملصنفــات:
وأهم كتب السنن:
( .1السنن) ألبي داود سليمان بن األشعث السجستاني (ت.)273
( .2الجامع) للترمذي ،املشهور بسنن الترمذي محمد بن عي�سى(ت)279
 .وهــو جامــع الشــتماله علــى جميــع األبــواب ،ســنن العتنائــه بأبــواب
األحــكام.
( .3املجتبــى) للنســائي املعــروف بســنن النســائي :أحمــد بــن
شــعيب ( ت . )3 0 3
( .4السنن) البن ماجة :محمد بن يزيد القزويني (ت .)273
( .5السنن) للدارمي :عبد هللا بن عبدالرحمن(ت.)255
( .6السنن) للدارقطني :علي بن عمر( ت)385
( .7الســنن الكبــرى) للبيهقــي :أحمــد بــن الحســين (ت  )485وهــو مرجــع
ضخــم طبــع فــي عشــرة مجلــدات بحجــم كبيــر.
وغيرذلك كتب سنن ال نطيل بها.
وقــد اشــتهرت منهــا الســنن األربعــة األولــى لتفــوق انتقائهــا ،وكثــرة اشــتمالها
على أحاديث األصول في األحكام ،وهي املرادة من إطالق قولهم (السنن)
أو (األربعــة).
جـ -كتب مفردة لألحكام تصنيفا أو تخريجا :نذكرمنها حسب التسلسل
الزمني هذه الكتب.
-1األحــكام الشــرعية الكبــرى ،لإلمــام أبــي محمــد عبــد الحــق بــن عبــد
الرحمــن بــن عبــد هللا األزدي اإلشــبيلي ،املالكــي املعــروف بابــن الخـ ّـراط
(ت581هـ) وهوكتاب حافل في ست مجلدات ،جمعها وتخيرها من كتب
األحاديــث ،والحافــظ عبــد الحــق جاللتــه ال تخفــى ،قــد اعتمــده الحفــاظ
فــي التعديــل والجــرح ،ومدحــوه بذلــك كالحافــظ ابــن حجــر وغيــره ،بــل
اعتمدوا سكوته على الحديث ألنه ال يسكت إال على الصحيح والحسن
كعادة ابن حجربعده في فتح الباري ،فإنه ال يسكت إال على ذلك ،كما
نــص عليــه فــي مقدمتــه.
-2األحــكام الوســطى ،فــي مجلديــن للقا�ضــي عبدالحــق أيضــا ،وهــي
املشــهورة بالكبــرى ،ذكــرفــي خطبتهــا أن ســكوته عــن الحديــث دليــل علــى
صحتــه فيمــا نعلــم.
 -3األحــكام الصغــرى فــي لــوازم الشــرع وحاللــه وحرامــه .ذكــرفــي خطبتهــا
أنــه أخرجهــا صحيحــة اإلســناد معروفــة عنــد النقــاد ،قــد نقلهــا األثبــات،
وتناولهــا الثقــات وتقــع فــي مجلــد واحــد.
قلنــا :فــي الظاهريــة بدمشــق نســخة مــن أحــكام عبــد الحــق فــي مجلــد كبيــر
يبــدو أنــه األحــكام الوســطى التــي اشــتهرت بالكبــرى ،ووقفنــا فــي مكتبــات
تركيــة علــى األحــكام الصغــرى لــه أيضــا ،فــي مجلــد متوســط الحجــم.
 -4األحــكام لإلمــام الحافــظ عبــد الغنــي بــن عبــد الواحــد بــن ســرور
املقد�سي ( ت600هـ) رحمه هللا  ،وهو صاحب الكمال في أسماء الرجال
أول مصنــف جمــع رجــال األئمــة الســتة ،وكتــاب األحــكام هــذا ضخــم فــي
ســتة أج ـزاء.
 -5عمــدة األحــكام عــن ســيد األنــام ،للحافــظ عبــد الغنــي املقد�ســي أيضــا.
جمع فيه أحاديث األحكام التي اتفق عليها الشيخان :البخاري ومسلم،
فبلــغ عددهــا  419حديثــا ،وهــو مطبــوع ويظهــر لنــا أنــه اســتخلصه مــن
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كتابــه ( األحــكام) الســابق ،إن ثبــت لــه.
-6األحكام الكبرى ،ملجد الدين عبد السالم بن عبد هللا بن أبي القاسم
ابــن تيميــة (ت652هــ) .جــد شــيخ اإلســام أبــي العبــاس أحمــد بــن تيميــة
رحمهــم هللا تعالــى.
-7املنتقــى مــن األخبــارفــي األحــكام ،ممــا لــم ينســج علــى بديــع منوالــه وال
قـ ّـرر علــى شــكله ومثالــه أحــد مــن األئمــة األعــام :للمجــد بــن تيميــة أيضــا،
كتاب جليل حافل كما يدل عليه اســمه أبلغ داللة ،يبلغ عدد أحاديث
خمســة آالف وتســعة وعشــرين حديثــا.
-8اإلمــام فــي أحاديــث األحــكام ،لإلمــام الحافــظ الفقيــه املجتهــد قا�ضــي
القضــاة تقــي الديــن أبــي الفتــح محمــد بــن علــي بــن وهــب القشــيري،
املعــروف بابــن دقيــق العيــد (ت702هــ) .وهــو كتــاب حافــل ضخــم.
-9اإلملــام بأحاديــث األحــكام ،لإلمــام ابــن دقيــق العيــد أيضــا .اختصــره
مــن كتابــه اإلمــام ،وبلــغ عــدد أحاديثــه  1473حديثــا ،مطبــوع فــي جــزء
واحــد.
-10نصــب الرايــة ألحاديــث الهدايــة ،للعالمــة الحافــظ جمال الدين عبد
هللا بــن يوســف الزيلعــي ،الحنفــي( ،ت762هــ) خــرج فيــه أحاديــث كتــاب
الهدايــة فــي الفقــه الحنفــي ،وهــو كتــاب جليــل ،مطبــوع فــي أربــع مجلــدات.
-11املحــرر مــن الحديــث ،لشــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن
عبدالهــادي املعــروف بابــن عبدالهــادي ،مختصــر ،مطبــوع ،بلــغ عــدد
أحاديثــه(.)1304
-12األحــكام الكبــرى ،البــن عبدالهــادي أيضــا ،وكأنــه أصــل املحــرر ،ذكــره
الحافــظ ابــن حجــر.
-13الــدراملنظــوم مــن كالم املصطفــى املعصــوم صلــى هللا عليــه وســلم ،
للحافــظ عــاء الديــن مغلطــاي البكجــري الحنفي(ت762هــ) جمــع فيــه
أحاديــث األحــكام التــي أخرجهــا األئمــة الســتة ،وألحــق بــكل بــاب فصــا فــي
األحاديث الضعيفة فيه ،فبلغ عدد أحاديثه  361حديثا ،وقد طبع أخيرا
محققــا مخــرج األحاديــث.
 -17-14كتــب تخريــج أحاديــث الشــرح الكبيــرللرافعــي علــى كتــاب الوجيــزفــي
الفقه الشافعي للغزالي ،ذكرها الحافظ ابن حجر ،وهي كتب األئمة :قا�ضي
القضاة عزالدين بن جماعة ،وأبي أمامة النقاش ،وسـراج الدين عمربن
علي (ابن امللقن) وبدرالدين محمد بن عبدهللا الزرك�شي ،وعند كل ما ليس
عند اآلخرمن الفوائد والزوائد.
-18التلخيــص الحبيــرفــي تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبيــر ،لإلمــام الحافــظ
أحمــد بــن علــي بــن حجــرالعســقالني الشــافعي(ت852هـ) رحمــه هللا .جمــع
فيه كما ذكرفي مطلعه مقاصد الكتب املذكورة ومن تخريج كتاب الهداية
للزيلعي ،فصارالكتاب بهذا حاويا جل ما يستدل به الفقهاء في مصنفاتهم.
والكتــاب مطبــوع فــي الهنــد علــى الحجــرفــي مجلــد ضخــم .ثــم طبع في مصر.
 -19الدرايــة فــي تخريــج أحاديــث الهدايــة ،للحافــظ ابــن حجــر ،اختصــرفيــه
نصــب الرايــة ،وأودعــه بعــض فوائــد ليســت فــي األصــل مطبــوع فــي جزءيــن
بمجلــد.
(-20بلوغ املرام من أدلة األحكام) للحافظ ابن حجر.
(كتاب إعالم األنام شرح بلوغ املرام من أحاديث األحكام لألستاذ الدكتور
نــور الديــن عتــرص )19-13
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الفرار إىل املدرسة!!
تعريب :السيد مسعود

مسلسل االجتهاد احلثيث واهلجرة والرحلة
املتواصلة لتحصيل العلم ،طوال ما يزيد عىل  32سنة!
يف حوار مع العامل النبيل والفيلسوف اخلبري العالمة
خدارحم الروديني حفظه اهلل.

[احللقة الثانية]
إشارة :ما بني أيديكم هو حصيلة حوار ممتع ومفيد جدا مع العامل الرباين والفيلسوف اخلبري العالمة
خدارحم الروديني -حفظه اهلل -من أبرز األساتذة بجامعة دار العلوم زاهدان وأقدمهم ،أجرته معه« جملة
نداء إسالم» الفارسية ،وملا رأينا أنه حيتوي عىل نقاط براقة ،وجتارب قيمة جاءت كحصيلة ملسلسل من
االجتهاد والرحلة واهلجرة ألجل حتصيل العلم ،وجتشم املصاعب واملحن يف هذا السبيل ،قمنا بنقله إىل
العربية ،كي يستفيد منه قراؤنا الكرام أيضا ،بخاصة جيل الطالب والعلامء ،بام أنه كفيل بتنوير درهبم،
ودفعهم إىل اكتساب العلم مهام كانت الظروف حالكة واألجواء عويصة ،ونقوم بنرشه يف حلقات.
(املعرب)
ّ

والطالــب لــم يكــن فــي ذلــك العهــد ليحضــرالفصــل ويصغــي إلــى األســتاذ
مكتفيا بما يلقيه من الكلمات والتقارير ،بل كان الفصل ميدان البحث
والنقــاش ،وفــي هــذا الســياق كنــا عنــد العصــر وبعدمــا تنتهــي الــدروس
نذهب إلى مكان بعيد هادئ ونشتغل بمطالعة الشروح واملباحث ذات
الصلــة بــدروس الغــد ،وبالتالــي كنــا نحضــر الفصــل مســتعدين تمامــا،
ونناقش األستاذ فيما كان يلقيه ،وال نفارق األستاذ قبل الحصول على
نتيجــة مجديــة مقنعــة ،وقــد يحتــدم النقــاش بيننــا بعــض األيــام إلــى حــد
اليتقــدم الــدرس إال ســطرا واحــدا ،كمــا كان النقــاش فــي بعــض األحيــان
يتواصــل إلــى ثالثــة أو أربعــة أيــام بشــكل املناظــرة ،وجميــع الكتــب كانــت
تقـرأ بهــذا النهــج.
لــو كنــا نقـرأ "شــرح الجامــي" فــي علــم النحــو -علــى ســيبل املثــال -كان علينــا
أن نشــارك درس «الكافيــة» البــن الحاجــب ولــو كنــا نق ـرأ الكافيــة كان
لزامــا علينــا املشــاركة فــي درس «الهدايــة فــي النحــو» بنـ ًـاء علــى أن نســمع
الدرس في الصف األسفل ثم نقوم بمذاكرته ومدارسته مع تالميذ هذا

الصــف.
لكنــي وزمالئــي لــم نكــن ثابتيــن فــي مدرســة واحــدة ،كنــا نقطــع مســافة
بعيــدة مشــيا علــى األقــدام ،ولــوبهــدف املتعــة والتنــوع ،وقــد نغــادرمدينــة
إلــى أخــرى ،ألننــا كنــا ســمعنا أن هنــاك أســتاذا يــدرس كتابــا فــي فــن بشــكل
حرفــي ،أو لــه مهــارة فــي فــن مــن الفنــون ،وبعــد الوصــول إلــى هنالــك ننظــر
هــل نشــعربفائــدة أو متعــة أكثــربالنســبة لــدرس األســتاذ الســابق أم ال،
15
ولــو لــم نشــعرفكنــا نعــود إلــى األســتاذ الســابق.
أذكــر أنــي ســافرت طويــا لدراســة كتــاب "املســتخلص" فــي الفقــه شــرح
"كنزالدقائق" وصوال إلى مكان سمعت أن هناك أستاذا متبحرا يدرس
هذا الكتاب ،ملا فكرت بأنه لو جاءت الحاجة إلى أن أدرس هذا الكتاب
يومــا ،فهــذا يتطلــب منــي أن أقـرأه عنــد أســتاذ ســابقا ،األمــرالــذي جعلنــي
أتجشــم املصاعــب وأركــب األهــوال.
فــي منطقــة مــن ضواحــي مدينــة لشــكرغاه التابعــة لواليــة هلمنــد ،کان
عالــم بلــوش ،حــاذق فــي تدريــس املســتخلص ،فعزمــت علــى الذهــاب إلــى
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هناك من أجله ،في هذه الرحلة كنت أحمل معي منديال جديدا ،وكنت
أنتظرالسيارة في موضع جنب مطعم كان يقع هناك ،وبينا كنت أنتظر
مجــيء الســيارة إذ جائنــي صاحــب املطعــم ،وقــال لــي :عليــك أن تمكــث
هنــا وال تذهــب إلــى مــكان ! قلــت وملــاذا؟! فأجــاب قائــا :ألن املنديــل الــذي
تحملــه هــو يتعلــق بــي ،وأنــت ســرقته ،فاصبــر ـكـي نذهــب إلــى املحكمــة
للترافــع! قلــت فــي نف�ســي رحمــاك ياربــي ،مــا هــذه النازلــة التــي نزلــت علـ ّـي؟
ليــس هنــاك أحــد ليدافــع عنــي ،وليــس عنــدي ثــروة ،وال طاقــة لــي بالحــرب
واالصط ـراع!
علــى كل أوقفنــي حتــى أقيمــت صــاة الظهــر ،وبعــد الصــاة أحضــر لــي
طعامــا ،وأكرمنــي بشــكل مشــرف ،وقــال :لــم أوقفــك هنــا ج ـراء جريمــة
جنيتهــا ،بــل لتبقــى عنــدي وتطعــم ،وحينمــا طعمــت عنــدهّ ،
ودعنــي فــي
منتهــى اإلع ـزاز واإلك ـرام.
بعد الوصول إلى املقصد ذهبت إلى مســجد -حســب العنوان الذي كان
عنــدي -ووجــدت هنــاك عاملــا بلوشــيا ينشــط ،ولســت متأكــدا هــل وافــق
ّ
وصولــي يــوم الخميــس أو الجمعــة ،وبعــد الصــاة التقيــت بــه وكلمتــه بأنــي
ال أكتفــي بالســماع بــل أطالــع يوميــا  10أو  15صفحــة ،واملواضــع التــي
أواجــه صعوبــة فــي فهمهــا أثنــاء املطالعــة ،ســأطرحها لــك ،فقبــل األســتاذ.
وكنت أطالع عشرة إلى خمس عشرة صفحة ،أو أكثرفي بعض األحيان،
وعندمــا أواجــه مشــكلة فــي الفهــم فــي بعــض املواضــع أســأل عنهــا األســتاذ
صبــاح اليــوم التالــي ،واملســتخلص كتــاب ضخيــم لكنــي بهــذا األســلوب
تمكنــت مــن قراءتــه فــي مــدة وجيــزة عنــد هــذا األســتاذ.
ثم ذهبت من هنا إلى غرشك مدينة في شمال والية هلمند ،وكان هناك
مولــوي عبــد القيــوم جــان آقــا عاملــا بــارزا ومشــهورا ،كانــت لــه مهــارة فــي
تدريس تفســيرالبيضاوي ومادة املنطق ،كما كان يدرس كتب الحديث
والصحــاح الســتة ،كمــا أنــه قــام بتأليــف عــدة كتــب وجــزوات ،وكان
منهجــه فــي التدريــس أنــه ال يبــدأ بالكتــاب الثانــي قبــل فـراغ الطالــب مــن
الكتــاب األول الــذي بــدأه ،دراســة صحيــح البخــاري وصحيــح مســلم،
والكتــب الســتة األخــرى كانــت تســتغرق عنــده ســت ســنوات!! وكان
يناقــش عنــد كل حديــث ،وأذكــر بالضبــط أنــي أي كتــاب درســت عليــه،
أظــن أنــه كان "الكنديــة" شــرح ســلم العلــوم فــي املنطــق.
وكان وضــع الطعــام هنــا متدهــورا جــدا ،وبهــذا الســبب أصابنــي املــرض،
ورجعــت إلــى أســتاذي مولــوي عبــد األحــد فــي قندهــار بعــد شــهر عشــته
بعيــدا عنهــا.
مضــت ســنة أو ســنتان حتــى بــدأ شــوق الرحلــة يســاورني ،وذلــك ألن
الطلبة كانوا يتكلمون من أســتاذ حاذق في "كشــكي نخود" يدعى مولوي
عبــد الغفــار ،بيــن قندهــاروغرشــك ،فعزمــت علــى الذهــاب عنــده بهــدف
االســتفادة منــه ودراســة بعــض الكتــب ،وكان ينتمــي إلــى أهــل العرفــان
والتصــوف ،وقــد قــرض بعــض األشــعارالعرفانيــة أيضــا ،وقــد استشــهد
فيمــا بعــد فــي الجهــاد مــع الــروس واالتحــاد الســوفياتي .فعندمــا ذهبــت
إليــه رفــض طلبــي ،ملقيــا إلـ ّـي معاذيــره مــن قبولــي عنــده ،ج ـراء الوضــع
االقتصــادي واملعي�شــي املتدهــور ،لكنــه راســل عاملــا آخــر فــي الضواحــي
ألذهب عنده إلى أن يتحســن الوضع ،إال أني لم أذهب إلى ذلك العالم،
و رجعــت إلــى قندهــار.
درســت علــم الصــرف مــن البدايــة إلــى كتــاب "ســعدية" فــي قندهــارلــدى
مولــوي عبــد األحــد ،كمــا درســت عنــده النحــو بـ ً
ـدء مــن الكافيــة إلــى شــرح
ّ
الجامــي ،ودرســت مــن املنطــق إيســاغوجي ،واملرقــاة ،وســلم العلــوم،
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والقطبــي ،فــي ذات املــكان وعلــى نفــس األســتاذ .وأيضــا درســت عنــده علــم
املعانــي ،وكذلــك علــم الفقــه إلــى الهدايــة ،وفــي علــم الحســاب خالصــة
الحســاب ،وتحريــرإقليــدس ،واســتفدت فــي قندهــارمــن موالنــا عبيــد هللا
القندهــاري الــذي كان مــن أبــرز العلمــاء بهــا ،ولــه حــواش وتعليقــات علــى
بعــض الكتــب املقــررة فــي املنهــج الدرا�ســي.
شدائد عهد الطلب:
فــي ذلــك العهــد لــم يكــن هــذا املنهــج الشــامل الجامــع رائجــا فــي املــدارس
الدينية في أفغانستان ،والدرس كان في غرف متواضعة تقع في املساجد
وهــي ال تتســع إال إلقامــة نســبة معــدودة مــن الطلبــة ،وأنــا قضيــت معظــم
عهــدي الدرا�ســي عنــد أســتاذي موالنــا عبــد األحــد ،فــي غــرف مســجد فــي
قريــة "ناكــودك" جنوبــي قندهــار.
أنا ما كنت أملك أسود وال أبيض! ولم يكن لي ال صادرلي وال وارد ،وكنت
أعيــش وضعــا اقتصاديــا متدهــورا جــدا ،ووضــع أســتاذنا االقتصــادي
أيضــا لــم يكــن بأحســن ممــا كنــا فيــه ،ولــم يكــن لــه ناطــح وال خابــط،
فقــط فــي أوان أداء الــزكاة ،النــاس كانــوا يعطونــه مبلغــا ضئيــا ،والطــاب
الصغــاركانــوا يذهبــون إلــى بيــوت أهــل القريــة لجمــع األرغفــة ،التــي كانــت
تشكل قوتنا الغالب ،وبعض األيام كنا نشتري خضراوات ونسد الرمق
عبــرطبخهــا ،وكان قــد يم�ضــي علينــا شــهرأحيانــا ومــا كنــا نــرى لحمــا وال
مرقــا.
وفــي جانــب امللبــس أيضــا كان الوضــع غيــرمناســب ،حيــث لــم نكــن نملــك
حــذاء وال لباســا مناســبا ،وحينمــا كان يتوفــى شــخص ،تعطــى مالبســه
وأحذيتــه للطــاب واملســاكين ،مــع أننــا كنــا نذهــب فــي موســم حصــاد
القمــح للحصــاد ،ونشــتري لنــا مالبــس وأحذيــة باملبلــغ الــذي كان يأتينــا
عــن طريــق ممارســة هــذه املهنــة .فمالبســنا كانــت باليــة ،وذات رقعــات،
ومــرة حينمــا ذهبــت للحصــاد كان ســروالي متالشــيا لحــد لــم أســتطع
مــن الحصــاد قائمــا ،واضطــررت علــى العمــل جالســا ،مخافــة انكشــاف
العورة ،وفي هذا األثناء تنبه شخص لحالي فأعطاني منديال ،فشددت
به صلبي ،ثم كنت أســتحيي من الرجوع مع اآلخرين ،فكنت أصبرشــيئا
ليرجــع أصحابــي ،ثــم أرجــع علــى أثرهــم منفــردا.
تابعــت مهنــة الحصــاد إلــى أن أصبــح قمي�صــي أيضــا ال يصلــح االســتفادة،
ّ
ورث ذلــك املنديــل أيضــا ،وذات يــوم أخــذت أجرتــي وذهبــت إلــى الســوق
بهــدف شـراء الثــوب ،فذهبــت إلــى ّ
القمــاش وطالبتــه بمتــرالثيــاب ،وقبــل
اســتالم الثــوب وضعــت النقــد علــى منضــدة أمامــه ،وقــد اختلــس النقــد
شــخص آخــركان يشــبه القمــاش ،وعندمــا طلــب القمــاش الثمــن ،هنــاك
اسـ ّ
ـودت الدنيــا فــي عينـ ّـي ،وأيقنــت بــأن جهــودي ذهبــت أدراج الريــاح،
ورجعــت مــن الســوق حزينــا حســيرا ،صفــراليديــن.
رغــم الفقــروالشــدة ،كنــت أدرس بالنشــاط والحيويــة ،وكنــت أســتخدم
الفانوس الذي يقال له "موشــك" للمطالعة في الليل ،وكنا خائضين في
املطالعة مكبين على الكتب ،وأحيانا كان أذان الصبح يشعرنا بانقضاء
الليل ،والنهارأيضا كان يمضب على هذا املنوال ،وكانت البيئة العلمية
متوفــرة لحــد كنــا نحفــظ جميــع مــا كان يهمنــا فــي الكتــب الدراســية.
فــي أكنــاف قندهــار كان األغنيــاء لهــم م ـزارع وبســاتين وخاصــة بســاتين
العنــب ،لكننــا كنــا فــي درجــة مــن االســتغناء تمنعنــا مــن الذهــاب عند جني
الثمار ،وكنا نتقي مواجهتهم والتسليم عليهم ،تحسبا من أن يفكروا أن
الطمــع فــي فواكههــم وعنبهــم ،جعلنــا نواجههــم ونســلم عليهــم( .يتواصــل)
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أضواء على تدوين احلديث يف القرون األوىل

[القسط الرابع]

الشيخ عبداللطيف النارويي

تدوين الحديث في القرن الثاني
إن املحدثين قد خاضوا في غمارهذا البحراملواج وتعاونوا على صيانة
هــذا املنبــع الوثيــق ونقائــه ومــا آلــوا جهــدا فــي ســبيل تمحيصهــا وحفاظتهــا،
فم�ضى دور الخلفاء الراشدين وكانت الصدور أوعية لكثيرمن األحاديث
واألخبــاروكانــت الســنة مكتوبــة عنــد بعضهــم ،ومــع مــا وقــع مــن الوقائــع
املؤملــة والفظائــع املؤســفة لــم يذهــب هــذا الكنــزهبـ ًـاء منثــورا بــل انتقــل من
صــدور إلــى صــدور ومــن الصحابــة إلــى التابعيــن.
ومــع كثــرة الخالفــات وتوســيع دائــرة االنتشــاربيــن الصفــوف ازداد أمــر
الوضع سرعة فکانوا ال یتحاشون عن االفتيات والتقول على النبي صلى
هللا عليه وسلم لنصرة مذهبهم ،فكانت األحاديث املوضوعة سلما ألهل
األهواء واألغراض ومرقاة للمخالفين والزائفين في توشيح مذهبهم الباطل
وفكرتهــم الزائغــة ،فمقابلــة لهــذه النزعــة الفظيعــة ازداد تشــدد العلمــاء
الجهابــذة فــي أمــرالحديــث .فضعفــوا أقوامــا ظهــركذبهــم واشــتهرأمرهــم
ُ
وجعلــوا شــروطا شــديدة ألخــذ الســنة وروايــة اآلثــار.
" روى الطحاوي :حدثنا سليمان بن شعيب حدثنا أبي .قال :أمال علينا
أبويوسف قال :قال أبوحنيفة " :ال ينبغي للرجل أن يحدث من الحديث
1
إال بما حفظه من يوم سمعه إلى يوم يحدث به".
فهذا شرط شديد على الرواة يبصرنا مدى احتياطهم في أخذ األحاديث
وقد قضوا أعمارهم مهتمين باألحاديث واآلثارالنبوية .ذابين عن حوزتها
الكــذب واالختــاق بفضــل معرفتهــم باألحاديــث الواهيــة واملتقولــة علــى
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم.
ل
وروى الخطيــب بســنده عــن هيثــم بــن جميــل يقــو  :ســمعت مــن شــعبة
2
ســبعمائة حديــث فشــككت فــي واحــد منهــا فتركتهــا كلهــا.
فهــؤالء رحمهــم هللا كانــوا شــديد التحفــظ علــى أحاديــث نبيهــم صلــى هللا
عليــه وســلم ونـراه بعــد هــذا الجهــد البالــغ يشــكك فــي حديــث واحــد فيتركها
كلهــا ال لغــرض نف�ســي أو منفعــة دنيويــة بــل خوفــا مــن شــوب األحاديــث
النبويــة بغيرهــا مــن كالم النــاس فــإن العــذاب املوعــود علــى االختــاق
والتقــول أشــد بكثيــرمــن كســب الشــهرة بســبب هــذه األحاديــث.
والعلمــاء مــن الصحابــة والتابعيــن انقســموا إلــى قمســين فــي هــذا الزمــان.
فبعضهــم منــع الكتابــة خــوف االتــكال عليهــا وعــدم حفظهــا وبعضهــم رأوا
أن الكتابــة أحســن وأضبــط للمحافظــة علــى اآلثــار املنقولــة واألحاديــث
املروية ،وصدرمن بعضهم قوالن في هذا األمرفتارة رجحوا الكتابة وتارة
منعوهــا .وكل كان يرمــي إلــى التثبــت البالــغ فــي اآلثــارو الضبــط الصحيــح
لألحاديــث النبويــة.
وقــد أســعدهم الحــظ حيــث نالــوا مرماهــم مــن حفظهــا رغــم تقــول
األفاكيــن الذيــن أرادوا أن يشــينوا األحاديــث النبويــة بزخرفاتهــم القوليــة.
فأمد هللا املحدثين وأعانهم على حفاظة دين نبيه صلى هللا عليه وســلم.
ذكــرابــن عبــد البــرفــي جامعــه عــن إبراهيــم أنــه قــال " :ال تكتبــوا فتتكلــوا
فقــد امتنــع عــن الكتابــة مــن كبــار التابعيــن عبيــدة بــن عمــرو الســلماني
املرادي وإبراهيم بن يزيد التيمي وجابربن زيد وإبراهيم النخعي وغيرهم.
قــال الرامهرمــزي " :وإنمــا كــره الكتــاب مــن كــره مــن الصــدر األول لقــرب
العهد وتقارب اإلسناد ولئال يعتمد الكاتب فيمهله أويرغب عن تحفظه
والعمل به ،فأما والوقت متباعد واإلسناد غيرمتقارب والطرق مختلفة

والنقلة متشابهون وآفة النسيان معترضة والوهم غيرمأمون فإن تقييد
ى3
العلــم بالكتــاب أولــى وأشــفى والدليــل علــى وجوبــه أقــو .
وفي هذا أنشد إبراهيم بن حميد النحوي كما ذكره الرامهرمزي:
إذا ما غدت طالبة العلم مالها
من العلم إال ما يدون في الكتب
		
غدوت بتشمير وجد عليهم
فمحبرتي أذني ودفترها قلبي
		
ولكــن لــوال مخافــة أن يشــوب الكــذب واالختــاق مــع الحديــث النبــوي ملــا
كتبها الزهري .وكان رأي الزهري عدم الكتابة فآل األمرإلى كتابة الحديث
حفظا لها عن اإلندراس واختالطها مع الكذب واألحاديث املوضوعة فإن
الحفظ كان ينتقص شيئا فشيئا وال يبقى على الحالة التي كانت قبل ذلك
وإال ملا آل األمرإلى تقييدها وكتابتها في الصحف.
ً
فنظـرا إلــى هــذا الجانــب أجــازوا الكتابــة احتياطــا قــال أبــو عمــربــن عبــد
البرفي جامع بيان العلم :فهذا النخعي مع كراهية لكتاب الحديث قد أقر
بفضــل الكتــاب.
وألن الحاجــة ماســة والحفــظ ذاهــب إلــى الضعــف واالنتقــاص فمــا رأوا
بــدا مــن كتابتهــا لحفظهــا مــن أيــدي الضيــاع وعملــة التحريــف والتغييــر.
وكان بعضهــم يمتنــع عــن الكتابــة خوفــا وحــذرا مــن أن يقــع فــي أيــدي
اآلخريــن فيضعوهــا فــي غيــرموضعهــا فــإن فــي هــذه الكتابــة إيجــاز ورمــوز
بحيث قلما كان يدرك بالكتابة حقيقة مفهوم املكتوب ولتعسرالوصول
إلــى مــا يكتبــون عليهــا مــن األوراق وغيرهــا.
وكان عبيــدة بــن قيــس بعــد أن أتلــف كتبــه قــال :أخ�شــى أن يليهــا أحــد
بعــدي فيضعهــا فــي غيــرموضهــا 4.فشــاعت الكتابــة حتــى قــال أنــس :كتــب
5
العلــم فريضــة.
وقــد نقــل الرامهرمــزي بســنده عــن عتبــة بــن أبــي حكيــم الهمدانــي قــال:
كنت عند عطاء بن أبي رباح ونحن غلمان فقال :يا غلمان تعالوا اكتبوا
فمــن كان منكــم ال يحســن كتبنــا لــه ومــن لــم يكــن معــه قرطــاس أعطينــاه
6
مــن عندنــا.
فكتبوا األحاديث حتى كان عمربن عبد العزيزيكتب الحديث بنفسه.
هــذا ونقــل عــن كثيــرمــن الصحابــة والتابعيــن آراء مختلفــة حــول الكتابــة
ونقل عن ابن عباس تارة أنه قال :إنما أضل من قبلكم الكتب وتارة "خير
مــا قيــد بــه العلــم الكتــاب "
فجمع الدكتور صبحي الصالح بينهما :بأن النهي ينصرف إلى ما تشتمل
عليه الكتب من آراء خاصة والنصحية بالكتابة تنصرف إلى العلم بسنة
7
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
وقــد كانــوا ر�ضــي هللا عنهــم مــن االحتيــاط والتثبــت فــي هــذا البــاب بمــكان 17
عظيــم مــا شــهده التاريــخ مــن قبــل وال بعــد .وقــد تحملــوا املشــاق و تكابــد
وامل ـرارات فــي ســبيل جمــع األحاديــث واآلثــار وكانــوا يجهــدون أنفســهم
للتحفــظ علــى هــذا البحــرالزخــارمــن املعانــي القيمــة والكلمــات الجامعــة.
قال األعمش :كان هذا العلم عند أقوام كان أحدهم الن يخرمن السماء
8
أحــب إليــه مــن أن يزيــد فيــه واوا أو ألفــا أو داال.
ويذكرسعيد بن املسيب – وهوعلى فراش املرض – حديثا عن رسول
هللا صلى هللا عليه وســلم فيقول :اجلســوني فإني أكره أن أحدث حديث
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأنا مضطجع.
قــال أبــو العاليــة  :كنــا نســمع الروايــة بالبصــرة عــن أصحــاب رســول هللا
10
صلى هللا عليه وسلم فما رضينا حتى رحلنا إليهم فسمعنا من أفواههم.
فكل هذه التكاليف واملحن كانت ألن يصان الحديث ويصل إليهم كما
صــدرعــن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم وال يخلطهــا كالم النــاس وليعرفــوا
األحاديــث واألحــكام مــن منبــع النبــوة ومصدرهــا الحقيقــي .فــإن االنتفــاع
ُ
يكون أكثروأحسن بالنسبة إلى اآلثارالتي تصل إليهم مشوبا بكالم الناس
بحيــث ال يتميــزكالم النبــي صلــى هللا عليــه وســلم مــن كالم غيــره.
يقــول الســخاوي فــي كتابــه :اإلعــان بالتوبيــخ ملــن ذم التاريــخ :وكان وكيــع
11
بــن الجـراح لكــون والــده علــى بيــت املــال يقــرن معــه آخــرإذا روى عنــه.
ليكــون أوقــع فــي النفــس وأقــرب إلــى الصــدق واليقيــن وأبعــد عــن مظــان
اإلفت ـراء والكــذب.
واألمرالذي يســتدعي االهتمام هو أن مع هذا التثبت واالحتياط البالغ
كان عــدد املتعلميــن فــي االزديــاد وأمــرالتعليــم والتعلــم أحســن كمــا أشـرنا
إليــه مــن قصــة عطــاء بــن أبــي ربــاح .فــازداد الطــاب حتــى أضطــرضحــاك
بن مزاحم معلم الصبيان ومؤدبهم إلى أن يطوف على حمارليشرف على
طالب مكتبه الذين بلغ عددهم ثالثة آالف صبي وكان ال يأخذ أجرا على
12
عملــه.
وقــال مســلم بــن مســلم :قــال لــي أبــوالــدرداء  :أعــدد مــن يقـرأ عندنــا يعنــي
13
مجلســنا هــذا فعــددت ألفــا وســتمائة ونيفــا.
عمربن عبد العزيزوتدوين الحديث
وبعــد مــا كانــت الســنة فــي ذروة عروجهــا درايــة وروايــة زمــن النبــي صلــى
هللا عليــه وســلم وفــي عهــد الخلفــاء الراشــدين وبقيــة الصحابــة انتقــص
هــذا االزدهــاروالعلــو بنقصــان الحفــظ وضعــف األذهــان وشــيوع الوضــع
واستشــهاد العلمــاء والــرواة ووفاتهــم حتــى كان يخ�شــى علــى الســنة أن
تنــدرس عــن قريــب ويذهــب أثرهــا وينهــدم هــذا البنــاء الشــامخ فبــادرعليــه
أميــراملؤمنيــن عمــربــن عبــد العزيــزوانتبهــت قريحتــه الوقــادة وأحــس بهــذه
الداهيــة امللمــة واملصيبــة الــواردة فانتصــب مدافعــا عــن هــذا الت ـراث
العظيم ،تراث نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم التي تعد من أهم مراجع
الدين ثاني مصادرتشريعنا اإلسالمي وأوثق منبع يعيننا على فهم الكتاب
العزيــز.
فأمرهذا األميرالحازم املدبربجمع السنة والحديث.
" وكتــب إلــى اآلفــاق انظــروا حديــث رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم
14
فاجمعــوه".
مع أن هناك مصدرينص على أن عبد العزيزبن مروان ابن الحكم أمير
مصرأمركثيربن مرة الحضرمي بجمع الحديث النبوي فأمر " :أن يكتب
إليه بما سمع من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أحاديثهم
إال حديث أبي هريرة ر�ضي هللا عنه فإنه عندنا.
نقلها األستاذ عجاج الخطيب في كتابه " :السنة قبل التدوين"
وإن لــم تكــن لدينــا شــهادة بإجابــة كثيــربــن مــرة إلــى طلــب األميــروال نعمــد
ب�شيء في هذا املوضوع ،ويدل هذا النص على أن أحاديث أبي هريرة كانت
مجموعــة عنــده مــن قبــل وهــذا يخبرنــا عــن اهتمامــه باألحاديــث النبويــة.
وهذا الرأي ال يخالف ما ثبت عن الجمهور أن أول من دون علم الحديث
هوالزهري بأمرالخليفة العادل عمربن عبد العزيزفإن هذا األمير– عبد
العزيزبن مروان – وإن حاول بجمع األحاديث ولكن املصادرصامتة عن
ابــداء �شــيء فــي هــذا املوضــوع كيــف وقــد قــال الزهــري " :أنــا أول مــن دون
الحديث" فثبت من هذا النص الصريح عدم وصول �شيء من األحاديث
9
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عند الزهري مدونا مجموعا وإال ملا قال هذا القول وإن كان لعبد العزيز
بــن مــروان فضــل االهتمــام بجمــع األحاديــث لكــن التدويــن الرســمي الــذي
تحقــق كان زمــن عمــربــن عبــد العزيــزكمــا هــوذائــع شــائع غيــرخفــي على من
ســبرالكتــب وتصفــح املصطلحــات الحديثيــة.
وقد ثبت أن عمربن عبد العزيزر�ضي هللا عنه ملا رأى أن السنن تذهب
شــيئا فشــيئا بذهــاب العلمــاء واملحدثيــن أمــر أهــل العلــم أن ينشــروا فــي
15
مســاجدهم فــإن الســنة كانــت قــد اميتــت.
فهــذا النــص إن دل علــى �شــيء ليــدل علــى كمــال حزمــه واهتمامــه بمآثــر
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم ولعلــه ملــا مســت الحاجــة أمــرإلــى أن يكتبوهــا
كتب إلى اآلفاق أن يجمعوا أحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم والروايات
ناصــة علــى أن عمــرر�ضــي هللا عنــه كتــب إلــى اآلفــاق أوال وبعــده كتــب إلــى
الخــواص أن يجمعوهــا ملــا رأى مــن كمــال علمهــم وتبحرهــم فــي هــذا األمــر.
وذكــراإلمــام محمــد بــن الحســن رحمــه هللا فــي املوطــأ :أخبرنــا مالــك أخبرنا
يحيــى بــن ســعيد أن عمــربــن عبــد العزيــزكتــب إلــى أبــي بكــربــن عمــرو بــن
حزم أن أنظرما كان من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أوسنته
أوحديــث عمــرأونحــوهــذا فاكتبــه لــي فإنــي خشــيت دروس العلــم وذهــاب
العلمــاء 16.و كــذا ذكــره البخــاري تعليقــا.
وثبــت فــي كثيــرمــن الروايــات أن عمــربــن عبــد العزيــزكتــب كتابــا إلــى ابــن
شــهاب الزهــري ألن يجمــع األحاديــث والســنن كمــا بينــاه ولكــن الثابــت
املحقــق مــن األخبــارالــواردة هــو أن ابــن شــهاب الزهــري جمــع كتابــا إجابــة
ألمراألميروليست لدينا أخباروروايات عن جمع ابن حزم وما وصل إلينا
منــه �شــيء .أمــا الزهــري فهــوبنفســه يقــول أنــا أول مــن دون الحديــث كمــا ال
يخفــى علــى الباحــث املتبصــر.
وذكرالســخاوي أن أول من دون الحديث ابن شــهاب الزهري على رأس
املائــة الثانيــة بأمــرعمــربــن عبــد العزيــزوبعــث بــه إلــى كل أرض لــه عليهــا
17
ســلطان ثــم كثــرهللا التدويــن ثــم التصنيــف وحصــل بذلــك خيــركثيــر.
وذكــرابــن عبــد العزيــزعــن الزهــري قــال ابــن شــهاب الزهــري :أمرنــا عمــر
بــن عبــد العزيــزبجمــع الســنن فكتبناهــا دفتـرا فبعــث إلــى كل أرض لــه عليهــا
18
ســلطان دفتـرا.
19
ويقول ابن شهاب الزهري :لم يدون هذا العلم أحد قبل تدويني.
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AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

األدب العربي

متى تكون الكتابات مؤثرة ()14

حني حيتاج القارئ أن يقرأ أوال خلفيات الكاتب
األستاذ نور عامل خليل األميني

یا لها من ذكرى حلوة عزيزة
ًّ
يا لها من ذكرى حلوة لذيذة عزيزة – كانت رصيدا ثرا في رأس مال الحياة
الذي يتكئ عليه القلب ،وتطمئن إليه النفسُّ ،
وتقربه العين ،ويطرب به
ّ
الفؤاد ،ويقتنع به العقل ،وتزول به تعقيدات الحياة ،وتخف به األحزان
– عــام  1977 – 1397م صــدركتــاب « اإلســام املمتحــن» عــن « املختــار
اإلســامي» بالقاهــرة ،لصاحبــه فقيــد الكتابــة العربيــة اإلســامية فــي شــبه
القارة الهندية األستاذ السيد محمد الحسني (1399 -1354هـ – 1935
 1979م) مؤسس ورئيس تحرير« العبث اإلسالمي « ابن الشيخ الدكتور
عبــد العلــي الحســني الرائــي بريلــوي ( 1380 – 1311ه ـ 1961 -1893م)
وهواألخ األكبرلسماحة الشيخ السيد أبي الحسن علي الحسني الندوي (
املتوفى يوم الجمعة  /22رمضان  1420هـ املوافق  / 31ديسمبر1999م)
 ..ذلــك الكاتــب اإلســامي ( محمــد الحســني) الــذي غبطــه حقــا كثيــرمــن
ّ
الكتاب العرب األقحاح بكتاباته العربية ،ولغته البارعة ،ذات اإلشارات
الدقيقة والنكت اللطيفة ،والنقاط الظريفة ،واأللفاظ املنتقاة ،والجمل
ّ
املصطفــاة ،واملعانــي الشـريفة ،واألغـراض النبيلــة ،واألســلوب املوقــع علــى
ُْ
أوتــارالقلــب ،املحـ ّـرك للوجــدان ،الـ ـلهــب للغيــرة واإليمــان ،املوقــد ملجامــر
ُ ّ
ّ
ذكــرللــدروس ،الدافــع إلــى مراجعــة
القلــب والفكــر ،املشـ ِـبب للعاطفــة ،امل ِ
الحســاباتّ ،
وتفقــد األخطــاء وتصحيــح األغــاط واالعت ـراف بالتقصيــر،
واالعتــذار عــن اإلهمــال ،وإلــى ق ـراءة واعيــة للتاريــخ الغابــر والحاضــر،
واملقارنــة بيــن الربــح والخســارة ،وإلــى ّ
تلمــس مواضــع األلــم ومواطــن الــداء
ومكمــن البــاء ،ووضــع اليــد علــى الوتــر ّ
الحســاس ،والداعــي إلــى االجتنــاب
من اللدغ من جحرواحد مرات ال تح�صى ومن االنخداع بالوعود الكاذبة
والعهــود الغـ ّـدارة واألقــوال الخالبــة والعنتريــات الجذابــة التــي مارســها –
ّ
البهلوانيــات والساســة املعجونــة طينتهــم
والي ـزال -قادتنــا البارعــون فــي
بالحياة في حق بني جلدتهم وبني دينهم وعقيدتهم ووطنهم ،املشاركين لهم
فــي الهــدف واملصيــر.
كتـ ٌ
ـاب مقاالتــه – ألنــه أصــا مجمــوع مقــاالت كتبهــا الفقيــد افتتاحيــات
ملجلــة « البعــث اإلســامي» – تحكــى قصــة املعانــاة املريــرة التــي عاشــاها
العرب املسلمون عقودا من الدهريتغذون بالشقاء ويتأبطون الحرمان،
ويحاصــرون باملؤامـرات ،يطوقــون باالســتعمارالجديــد والنيوكولونيالــزم
ُ new colonialismويشـ َّـر ُد ْو َن مــن هــمُ ،وي ْغـ َـز َ
ون فــي عقــر دارهــم،
ديار
وتســتخدم شــجاعاتهم فــي غيــرموضعهــا ،وتصــرف طاقاتهــم وامكانياتهــم
عن جهتها ،وتغسل أدمغتهم ،وتجرى العملية الجراحية في عقول وقلوب
شــبابهم فتوضــع فيهــا موضــع الغيــرة الوقاحــة ،وموضــع النخــوة واإلبــاء
ُ
معانــي الخضــوع والخنــوع واالستســام ،وت ًّلقــن أشــبال اإلســام دروســا
لتحوليهــا «ثعالــب».
وتــزرع فــي ديارهــم العربيــة وأراضيهــم اإلســامية – التــي هــي أصــا ودونمــا
شــركة تـراث النبــي العربــي الهاشــمي القر�شــي املطلبــي الســعدي محمــد بــن
عبــد هللا – صلــى هللا عليــه وســلم -التــي إنمــا هــي لصالــح مــن هــم مصاديــق
َ َّ
َ َ َ ْ ُ َ َّن ُ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َّ َ َ َ
هللا لقـ ِـو ٌّي َع ِزيـ ٌـز -أل ِذيـ َـن ِإ ْن
قولــه تعالــى :و لينصــر هللا مــن ينصــره إن
َ َّ ّ ُ ْ ْ َ
َ َ َ ُ َّ ِ َ َ َ َ ُ ْ َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ال ْر َ ُ
َ
ُ
وف ونهوا ع ِن
مكناهم ِفي
ض ْأ ُقاموا الصَّالة وآتوا الزكاة وأمروا ِبالعر ِ
ِ
ُ
ْالُ ْن َكر َول ّله عاق َب ُة ال ُ
م
ور ( .الحج )41-40 /ت ْزرع « أشجارغريبة» التقبلها
ِ ِ ِ ِ
ِ

الصحارى العربية واألرا�ضي املحمدية ،من األحزاب الغربية ،والدعوات
العجيبة ،والنعرات الجاهلية ،والعصبيات العرقية ،والحركات القومية،
واالنتمــاءات الفرعونيــة ،واالنتســابات الفينقيــة ،وإحيــاء اللغــات البائــدة
واللهجــات املقبــورة .وذلــك بأســاليب مثيــرة وطــرق مغريــة وبكثيــرمــن اللــف
والدوران حينا ،وبصور مباشــرة وأســاليب مكشــوفة حينا ،كيفما دعت
الحاجــة واقتضــت الضــرورةْ ،
وأملــت الســاعة.
كتاب يؤجج الغيرة ،وينقض الجروح ،ويعيد الذكريات األليمة في جانب
َ َ
والذكريــات اللذيــذة فــي جانــب؛ ألنــه بينمــا يتحــدث عــن َ
الجـ َـو َرة الخ َونــة
والو َق َحاء ْ
ُ
األدعياء ،إذ يتحدث عن النبالء الكرماء األوفياء صادقي الوالء
الذيــن لــم يتأخــروا عــن تقديــم كل نــوع مــن التضحيــات املاليــة والروحيــة،
حيــث لــم يخــل عهــد إســامي – بمشــيئة هللا الحكيــم العليــم – عــن الذيــن
صدقوامــا عاهــدوا هللا فمنهــم مــن ق�ضــى نحبــه ومنهــم مــن ينتظــرومــا بدلــوا
تبديــا ،وذلــك هــو ســراســتمرارالص ـراع بيــن الجاهليــة واإلســام ،والنــور
والظالم ،واالنتصارهونصيب الحق في النهاية ،مهما خسرجوالت وتأخر
فــي جبهــات.
بعــد أيــام مــن اســتالم نســخ ال بــأس بهــا مــن الكتــاب قــال لــي األســتاذ :هاتنــي
– إذا كان بإمكانــك – قائمــة بعناويــن علمــاء ومعاهــد ومــدارس إســامية
فــي الهنــد ألتمكــن مــن إرســال نســخة إلــى كل منهــا .قلــت  :أيهــا األســتاذ! ال
ُتهـ ْـن شــأن كتابــك القيــمُ ،
والت ْهـ ِـدرقيمتــه ،وال تضعــه فــي غيــرموضعــه ،واربــأ
ِ
ُ
ّ
يوقع ألحانا ّ
مثلك َ
بنفسك عن أن يكون
شدية وأغاني شجية –
مثل من
كمــا يقــول املثــل العامــي األردي – بيــن يــدي الجامــوس الــذي ال يزيــد ســوى
أن يبقــى مجتـ ًّـرا.
الهموم واآلالم التي قد يعيشها الكاتب وال يعرفها القارئ
أيهــا األســتاذ! إن هــؤالء الذيــن تـ ّ
ـود أن تكرمهــم بإهــداء كتابــك ال عهــد لهــم
ّ
بالهمــوم واآلالم التــي وفقــك هللا أن تعيشــها ،وال ســابقة لهــم باملعانــاة
والقضايــا اإلســامية ومشــكالت هــذه األمــة التــي أســعدك ربــك أن تتابعهــا
لحظة بلحظة ،فتوجه وترشــد ،وتنيرالطريق ،وتزيل الصخور ،وتخفف
ُ
الشــعور باأللــم ،وتمســح دمــوع كثيــرمــن النــاس ،وت َم ْر ِهـ َـم الجــروح ،وتجبــر
الكســور ،وتشــخص الــداء وتصــف الــدواء.
أمــا هــؤالء فإنــه يصــح لــك أن تتمثــل فــي شــأنهم وشــأنك بالشــعر العربــي
البليــغ:
ْ
أقول وقد ناحت بقربي حمامة:
أيا جارتا! لوتشعر َ
ين بحالي
َ
معاذ الهوى ما ُذ ْقت طارقة ّ
النوى
ِ
19
ْ
منك الهموم ببال
خطرت
وما
ِ
ّ
أجــل ،أنــت -فــي واد وهــم فــي واد ،أنــت ال تلتقــي معهــم علــى الخــط الــذي أنــت
سائرفيه .إنهم لن يفهموا لغتك ،وال أسلوبك ،وال تعاملك مع العبارات،
وال تفاهمــك مــع اإلشــارات ،وال تخاطبــك بالقلــب قبــل العقــل ،ولــن يدركــوا
الزفرات التي ترسلها ،والعبرات التي تريقها ،والشجون واألشواق التي تبرح
بــك ،والوجــد والهيــام الــذي يعذبــك ،واألمانــي التــي تطربــكُ ،
والص َعـ َـداوات
التــي تتنفســها ،واملســؤوليات النبيلــة التــي تضطلــع بهــا واألعبــاء الكريمــة
ً
َ
التــي ت ْسـ َـت ْح ِليها ،والبغــض والحــب اللذيــن تســتلذهما ،وأخيـرا ال آخـرا :لــن
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ُ
ُيســيغوا األلفــاظ والجمــل التــي تضعهــا واملعانــي التــي تودعهــا إياهــا.
إنــك تخرجــت فــي مدرســة هــم لــم يلتحقــوا بهــا بعــد ،وقـرأت املنــج الدرا�ســي
للحب والهوى ،الذي هم يحرمونه تحريما قاطعا ،وعشقت أحباء ال شأن
لهــم بهــم ،وكرهــت أعــداء لــن يتبينــوا هوياتهــم ،ونهلــت مــن مــورد لــم يــردوه
وال يرجــى لهــم الــورود وصــدرت عــن مصــدرلــم يتناولــوا منــه غرفــة ،وتبينــت
أغراضا ال تعنيهم ،وسطرت صفحات في الحياة ال يتبينون حروفها فضال
عــن نقاطهــا ،وال يعرفــون مبناهــا فضــا عــن معناهــا.
ن
فرق بينك وبينهم كبير :أنت تعرف لذة األلم وهم ال يعرفو إال لذة الدعة
والراحــة والســكون هــم ُم ْن َطـ ُـو َ
ون علــى أنفســهم وأنــت تعيــش األمــة باألمــة،
هــم يكتفــون بالبــكاء علــى املا�ضــي الضائــع ،وأنــت تصافــح الحاضــروتطلــع
على املستقبل ،وتعانق اللحظات التي تتخللهما ،هم يقتنعون بالحاضر
املوجــود وأنــت تتشــوق دائمــا – إلــى جانــب ذلــك – إلــى الفائــت املفقــود.
هنــا اقتنــع األســتاذ – رحمــه هللا وجعــل جنــة الفــردوس مثــواه – بفكرتــي،
وامتنــع عــن إرادتــه ،واكتفــى بإرســال نســخة إلــى مكتبــات املــدارس
والجامعــات البــارزة علمــا منــه بأنــه ع�ســى أن يرتادهــا مــن يســتفيد مــن
الكتــاب بعــد مــا يكــون قــد اســتوفى شــروط االســتفادة .والكتــاب فــي املكتبــة
أحســن منــه عنــد الفــرد؛ ألن املكتبــات مــورد الراغبيــن فــي العلــم والدراســة
مــن كل لــون.
ّ
القلم هوذك الذي علم هللا به اإلنسان
ّ
شرف هللا القلم؛ إذا ذكره في أول وحي أنزله على نبيه الخاتم سيدنا ونبينا
ّ
وكرمه؛ إذ ّ
محمد صلى هللا عليه وسلم ّ
نص فيه على أنه علم به اإلنسان
َّ ْ َ َ
َ َّ
« ألــذي َعلـ َـم ِبالقلـ ِـم (علــق  « )4 -فهــوأصــل وســيلة للعلــم ،وال كرامــة أبلــغ
مــن هــذه الكرامــة اإللهيــة ،مــن هنــا ُعـ ّـد القلــم أعــز�شــيء يحملــه اإلنســان،
ّ
ومــن هنــا ظـ ّـل النــوع البشــر ّي يحترمــه االحتـرام كلــه ،ويقـ ّـدرحاملــه التقديــر
الــذي ال يقــدره حامــل �شــيء فــي الدنيــا مهمــا عــا وغال.
كمــا أقســم هللا تعالــى بالقلــم وبالحقائــق التــي تســجل بــه وبالكتابــات التــي
تنشأ به« :ن َو ْال َق َلم َو ما َي ْس ُط ُر َ
ون (قلم  »)1 -وفي ذلك تكريم أي تكريم
ِ
ليــس للقلــم وحــده ،ولكــن للكتابــات التــي تســطربــه كذلــك.
ولكنــه اليــوم راح يمســك بــه كل مــن هـ ّـب ّ
ودب؛ فــا يحترمــه كمــا ال يحتــرم
نفســه .وأصبــح شــأنه – القلــم -شــأن اللســان الــذي يحركــه كل إنســان
فــي فيــه لســان؛ فكمــا أصبــح النــاس يفتحــون أفواههــم كل وقــت وفــي
كل موقــف ،كذلــك صــاروا يحركــون القلــم ويجرونــه فــي كل موقــع كريــم
ووضيــع ،فأصبــح مهانــا مضاعــا تدوســه أقــدام األرذال مــن النــاس.
القلم جديربأن ال يستعمل إال لبناء اإلنسان
ن
إن القلــم كان جدي ـرا أن ال يســتعمل إال لبنــاء اإلنســان ،وعمــارة الكــو ،
ونشرالخير ،وقمع ّ
الشر ،وإزالة املفاسد ،وترسيخ املحاسن ،وزرع القيم
اإلنســانية ،وإصــاح البــاد والعبــاد .وكان واجبــا أن ال يســتخدم لإلفســاد
ّ
في األرض ،والتسترعلى الصدق وإثبات الكذب صدقا ،وتغييرالحقائق،
وإيجــاد الوثائــق ،واإلفســاد علــى اإلنســان دينــه وعقيدتــه خلقــه وكل �شــيء
يضــع الخــط الفاصــل بينــه وبيــن البهائــم ،ولكــن القلــم اليــوم مطــروح فــي
ّ
األسواق بكثرة ،وتنافست الشركات في إنتاجه بأصنافه ،توفرت الجهات
والجماعات بمســميات شــتى وعناوين عديدة على تســميم أذهان النشء
الجديــد باســم التعليــم ،وتضليلــه باســم التثقيــف ،والتيــه بعقولــه فــي
متاهــات كثيــرة باســم التنويــر .وال يعلــم إال هللا وحــده مــدى انتصــارات
الحضــارة الغربيــة النحســة ،ومــدى تدميــراإلنســانية بيدهــا اســم مظاهــر
التقــدم واالزدهــارعلــى هــذه األرض التــي لــم يخلهــا هللا إال لصــاح الخلــق.
القلــم وحــده الــذي يســتخدم اليــوم بهــذه الســعة وعلــى املســتوى البيعــد
إلفســاد اإلنســانية وتدميرها من على منبرالصحافة واإلعالم ،والروايات
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الفاسدة املفسدة ،والقصص املاجنة الغرامية ،والكتابات الوقحة التي
تتالعب بأذيال املجد والكرم ،والقيم اإلنسانية ،واملثل البشريةّ ،
وتوجه
بهــا التهــم إلــى كل بــرئ عفيــف نزيــه الذيــل ،وافــرالكرامــة ،ثـ ّـرالشــرف ،كثيــر
املجــد ،كريــم املحتــد ،منبــع الخيــرلإلنســان واإلنســانية.
القلم تكتب به اليوم كل نجاسة
القلــم وحــده الــذي تكتــب بــه اليــوم كل نجاســة ،وتنشــر بــه كل خباثــة،
وتداس به كل قداسة ،وتوطأ به جميع منابت الخير ،ويهان به ّ
كل شرف،
وتنتهــك بــه كل حرمــة.
وذلــك باســم الحريــة ،واحتـرام الـرأي ،وتقديــرذات الكاتــب ،واالمتنــاع عــن
الحيلولــة دون إبــداء الفكــروالعقيــدة لــدى حامــل القلــم.
القلم وحده الذي يشهراليوم سيفا مسلوال ّبتارا في وجه الشريف الذي
ال يقدرعلى تحريك اللسان ،والدفاع عن الذات ،وكيل الصاع صاعين،
أوقطــع الحديــد بالحديــد ،ومقاومــة الظلــم برصيــد كبيــرمــن صــدق القلــم
واللســان ،فضال أن يقدرعلى مواجهة الظلم بظلم مثله أوأشــد منه.
القلم وحده الذي يطارد به اليوم الحق ،و ُيالحق به الصدق ،ويدافع به
الكــرم ،وتقــاوم بــه حضــارة الخيــر ،وتمانــع بــه ثقافــة الرشــد .وتنشــربــه كل
فضيحة ويسند إليه في الدفاع عن أنصارالشروالفساد وعن الطواغيت
والشــيطان.
والقلــم وحــده الــذي يحــق بــه اليــوم الباطــل ،ويبطــل بــه الحــق ،ويتقلــب بــه
األشرارفي أعطاف النعيم ،ويثري به ّ
كتاب املجون والخالعة ،وينالون به
وذل اآلخــرةّ ،
عـ ّـزالدنيــا ّ
ويطبــل لهــم دعــاة الباطــل ،وأعــداء الحــق ،وأتبــاع
الشــيطان ،وينتصــرون لهــم بــكل طريقــة متاحــة ،ويعــدون هــذا االنتصــار
حمايــة لحريــة الـرأي ،وانتصــارا لالعتــدال ،ومقاومــة للتطــرف والعنــف.
القلــم وحــده اليــوم يعمــل إلهانــة املحتــرم ،وإذالل الكريــم ،وانتقــاد
الش ـريف ،وطعــن البــريء الصــدوق .وباإليجــاز :يحــارب بــه كل صــدق،
ويعــادى بــه كل حــق ،وال ســيما الحــق األبلــج :اإلســام وحقائقــه ،وكتابــه
وتعاليمــه ،ونبيــه وأقوالــه وإرشــاداته ،وتحــرج بــه هــذه األشــياء كلهــا بحيــث
تجعــل أتفــه �شــيء فــي الكــون.
القلم ظل وسيظل أفضل وسيلة ألكرم فضيلة
إن هللا أراد القلــم أكــرم �شــيء إليجــاد أكــرم �شــيء وهــو العلــم الــذي شــرف
بــه آدم وكرمــه بيــن املالئكــة ،ولكــن أش ـرار خلــق هللا مــن أبنــاء الحضــارة
الغربيــة وبيضهــا وأفراخهــا أرادوه أرذل �شــيء لترســيخ وإيجــاد أرذل �شــيء،
وهــوالفســاد والخبــث ،واملجــون والخالعــة ،والكــذب والباطــل ومشــتقاته.
وكأنهــم أرادوا أن يعارضــوا هللا فــي إرادتــه ويحولــوا دونــه ودون مشــيئته،
وكأنهم حسبوا أنهم قادرون على مقاومة هللا تعالى واالنتصارعليه! .تعالى
هللا عمــا حســبوه علــوا كبي ـرا ،وأذلهــم هللا فــي الدنيــا قبــل اآلخــرة.
القلــم ظــل وســيظل أفضــل وســيلة ألكــرم فضيلــة ،وهــو العلــم الــذي
ّ
ّ
فضــل بــه كثيـرا مــن عبــاده علــى غيرهــم الــذي ظلــوا فاقديــن لــه .ولــن يغلــب
هللا املبطلــون فــي إرادتــه مهمــا تطاولــوا ومكــروا ودبــروا ،ألن هللا هــو أمكــر
املاكريــن.
ُْ
إن القلــم لــه أهلــه مــن أنصــارالحــق ودعــاة الخيــر ،كانــوا كث ـرا فــي كل زمــان
ومــكان ،وســيظلون فاعليــن رغــم كــره الكارهيــن.
القلــم ظــل محتفظــا بكرامتــه وســيظل رغــم محاولــة األش ـرارأن يلطخــوا
كرامتــه بمجونهــم ووقاحتهــم وخالعتهــم وحيــل فســادهم وإفســادهم .أن
املكرال�سيء ال يحيق إال بأهله ،مهما ظنوا أنه سيظلون ناجين من حريقة.
فاملفســدون اليــوم ســينالون جزاءهــم عاجــا أو عاجــا ،فــاهلل غالــب علــى
أمــره ولكــن أكثــرالنــاس ال يعلمــون.
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من الرابح يف
حروب سوريا
والعراق؟!
عبدالرمحن حممد مجال

تشــهد كل مــن ســوريا والعـراق أحداثــا دمويــة ســاخنة مروعــة ليــس لهــا
مثيــل فــي تاريخنــا املعاصــر ،حــروب طاحنــة بيــن الشــعوب والحــكام بدعم
دولــي وإقليمــي ،أذرع تتفــرج مــن األحــداث تدعــم الحكومــة وأخــرى تدعــم
الشعوب املنكوبة ،ومن طرف آخروسائل إعالم عملية مشبوهة تبذل
جهودهــا لتســخين األوضــاع وتشــعيلها وتصعيــد العنصريــة والطائفيــة
بإثــارة الخالفــات املذهبيــة والتمييــز العنصــري حتــى تبــذر بــذور الحقــد
والشــحناء بيــن املكــون الســني والشــيعي.
إن الذيــن يقتلــون ُويقتلــون هــم مــن املســلمين ليــس فيهــم يهــودي وال
مســيحي وال أي مــن ينتمــي إلــى أي ديانــة أخــرى ،فاملســلم يقتــل املســلم،
واملســلم يهــدم بيــت املســلم علــى رأســه دون أي محاســبة وإدانــة ،إنــه
جهــاد فــي غيــر جهــاد ،نضــال فــي غيــر عـ ّ
ـدوه كمــا عبـ ّـر اإلمــام أبــو الحســن
النــدوي رحمــه هللا قبــل أن تســخن األحــداث.
ّ
إن الذيــن ُيقتلــون ال ُيقتلــون ألنهــم إرهابيــون كمــا يصــور اإلعــام الغربــي
العميــل ،بــل ألجــل دفاعهــم عــن وطنهــم املحتــل ،إنهــم ال يقتلــون إال ألنهــم
قالــوا ربنــا هللا ثــم اســتقاموا وأبــوا إال أن يكونــوا مســلمين ،إن الحــرب
ليســت علــى اإلرهــاب كمــا يدعيهــا الحكومــات العميلــة والغــرب الصهيونــي
إنهــا حــرب صليبيــة محضــة الســتئصال شــأفة املســلمين ،واحتــال
أراضيهم وغصب ممتلكاتهم وزهق أرواحهم ،إنهم معارضون يعارضون
الحكومــة ويطالبونهــا لحقوقهــم املهضومــة .واملعــارض ليــس إرهابيــا
فــي قامــوس الغربييــن ،بــل لــه حــق املعارضــة ،ولكــن فــي بــاد املســلمين
املعارض إرهابي يجب دحره وقتله .فالحكومة لها الحق لدحرالشعوب
املعارضــة والشــعوب املعارضــة لهــا الحــق لرفــع الســاح ضــد الحكومــة،
فحرب في غيرحرب ،الحكومة تقتل الشعب والشعب يقتل الحكوميين
دون أن يخــرج أي منهمــا رابحــا ،والحــرب ســجال يومــا لهــذا ويومــا لــذاك.
فمــن الرابــح إذن يــا تــرى؟ّ!
إن املتتبــع ملــا يجــري فــي هــذه الــدول يــدرك تمامــا أن الرابــح الوحيــد لهــذه
األحــداث ليــس املكــون الشــيعي وال املكــون الســني ،بــل همــا ضحيــة هــذه
األحــداث تزهــق أرواحهــم ،وتهــدم بيوتهــم ،وتهــدر أموالهــم ،ال الســني
يغلب الشــيعي وال الشــيعي يغلب الســني ،بل قتل ودماروانتهاك من كال
الطرفيــن ،بالدهمــا تدمــروالحــرب بينهمــا ســجال .إن الــذي يربــح مــن هــذه
الحرب الطاحنة الشرســة ليس إال الغرب الصهيوني وأوربا وإسـرائيل،
إنهــم قــد تكافئــوا علــى محاربــة اإلســام وقطــع دابــر املســلمين ،وكفاهــم
املســلمون مؤونــة ذلــك.
ال نذهــب بعيــدا وال نــدرس تاريخهــم األســود امللــيء باألحــداث الدمويــة
بــل يكفينــا خطــاب بــوش العنصــري إن الحــرب علــى الع ـراق صليبيــة،
ويكفينــا خطــاب الكنيســة الروســية عندمــا أجلبــت بخيلهــا ورجلهــا

لدحــض الشــعب الســوري ومحوهــا مــن الوجــود إن الحــرب علــى ســوريا
حــرب مقدســة .إن معنــى هــذه التصريحــات املفتوحــة واضحــة وضــوح
الشــمس فــي رابعــة النهــار ،فكلتــا اإلمبراطوريتيــن العظيمتيــن الصليبيتيــن
تريــد القضــاء علــى اإلســام وتــرى هــذه الحــرب مقدســة ،ألنهــا حــرب
ليســت علــى املســيحية وال علــى اليهوديــة وال علــى اإلرهــاب؛ إنهــا حــرب
حقيقيــة ضــد اإلســام ،إنهــا حــرب صليبيــة بمعنــى الكلمــة ،ليــس اإلرهــاب
إال ذريعــة ،ليــس اإلرهــاب إال ســتارا علــى الجرائــم واملجــازر التــي ترتكبهــا
هــذه القــوى بمســاندة مــن عمالءهــا الصهيــون والذيــن تســتروا باإلســام
الستدامة ملكهم ودحرشعوبهم ،وإكمال مشاريع أسيادهم الصهيون.
إن هــذه الحــرب الكونيــة ـ إن صــح التعبيــر ـ التــي ال يبــاد فيهــا إال املســلم
وال تدمــرإال بــاد املســلم وال تهــدم إال بيــوت املســلم ،تعــود بفائــدة كبيــرة
للغربييــن والصهيــون وتحقــق لهــم أهدافــا كثيــرة ،نجمــل أهــم األهــداف
فيمــا يلــي:
1ـ تشــويه ســمعة اإلســام وأنــه ديــن اإلرهــاب ،وأن املســلمين يتقاتلــون
فيما بينهم فكيف هم بالنســبة لآلخرين ،وهذا يمنع تدفق ســيراإلســام
فــي البــاد األوربيــة واألمريكيــة ،وتصــور املســلمين وحوشــا تــأكل بعضهــا
بعضــا.
2ـ إبادة املسلمين وتدميرالقوة اإلسالمية الناهضة بسالحهم أنفسهم،
وإنهاكهــم.
3ـ تمكين أرض إسـرائيل وحمايتها ،بالطبع فإن املســلمين يقتل بعضهم
بعضا وال يجدون أي فرصة لضرب إسرائيل بل ربما يساندون إسرائيل
لضرب عدوهم املســلم.
4ـ تضعيــف الــدول اإلســامية وإشــال قواهــا ،فكــم ضعفــت ســوريا
اإلســامية التــي دعمــت
والعـراق القويتــان الفتيتــان وكــم ضعفــت الــدول ٍ
هــذه الحكومــات أو مخالفيهــا ،وكــم هــدرت مــن أموالهــا؟
5ـ إبقــاء الــدول اإلســامية الناهضــة التــي بــدأت بــوارق القــوة فيهــا باديــة
كــدول علــى تبعيتهــا للغــرب.
ل
6ـ تدميــر البنــى التحتيــة لالقتصــاد لهــذه الــدو  ،لئــا تنهــض مــن جديــد 21
وتتخلــف ســنونا بــل قرونــا إلــى الــوراء.
7ـ إدخــال الــدول اإلســامية فــي هــذه الحــروب ،بجعــل الحــرب طائفيــة
فالــدول الســنية تتدخــل لدعــم أهــل الســنة والــدول الشــيعية تتدخــل
لدعــم الشــيعة ،وبالتالــي تدخــل معظــم الــدول اإلســامية فــي الحــرب
وتضعــف بعضهــا بعضــا وتكفــي الغــرب والصهيونيــة مؤونــة الحــرب
واإلبــادة واجتيــاح املســلمين.
8ـ وقــف املــد اإلســامي فــي البــاد األوربيــة ،حيــث بــدأ النــاس يدخلــون فــي
دين هللا وهذا ما جعل الغرب يضطرب ويتململ ويخاف على مستقبله
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مــن دخــول املســلمين فــي اإلســام ،فيمثــل املســلمين إرهابييــن حتــى ال
يدخــل النــاس فــي ديــن هللا.
يبــدو أن هــذه الحــرب تتواصــل حتــى تــأكل األخضــر واليابــس ،وتجتــاح
نفوســا أكثــرإن لــم يبــادرعقــاء العالــم لوقفهــا ،وقــد بــدأت بــوادرالحــرب
تــدق معاقــل الغربييــن أنفســهم ،ممــا زاد فــي تعقــد األوضــاع وجعــل قــادة
الغــرب فــي اضطـراب علــى مســتقبلهم.
إنــه ال مســتقبل للغــرب مــا دام العالــم اإلســامي يعيــش فــي حــروب
ونزاعــات ،وإن مــن يصفهــم الغــرب باإلرهابييــن يهــددون اآلن حصونهــم
املنيعة .إن عقالء الغرب إن لم يقدموا على وقف العمليات اإلرهابية في
البالد اإلســامية ،ولم يدرســوا علل اإلرهاب والتطرف دراســة منصفة،
ّ
وركــزوا علــى طبــول الحــرب ،فــإن اإلرهــاب ســيتحول إلــى كابــوس ال يتــرك
صغيرا وال كبيرا ،يقول فضيلة الشيخ عبد الحميد ـ إمام وخطيب أهل
السنة في إيران ـ مخاطبا الغربيين" :إن تركيزكم على طبول الحرب بدل
دراســة أســاب علــل اإلرهــاب والتطــرف ،فــي الحقيقــة يزيــد مــن التطــرف
واإلرهاب في العالم .أقول بصراحة ،إن السياسات التي اتبعتموها حتى
اآلن ملواجهــة التطـ ّـرف كانــت خاطئــة وفاشــلة".
إن الحــل الحقيقــي ملــا يجــري فــي ســوريا والع ـراق ليــس الركــض وراء
القــوى الدوليــة ،والتخطيــط بالتنســيق مــع القــوى املعاديــة وأذرع الشــر
علــى حســاب املخالــف ،وضربــه فــي الصميــم ،فــإذا كانــت أمريــكا تســاند
قــوى معارضــة فــإن روســيا هــي األخــرى تســاند قــوى مخالفــة أخــرى علــى

حســاب اآلخــر ،فالحــرب تبقــى علــى قدمهــا وســاقها ،والرابــح روســيا أو
أمريــكا ليــس إال.
إذن ليس الحل في تصعيد الصراع ،بل الحل يكمن في أن يجلس عقالء
العالم اإلسالمي وعلماءه على طاولة التفاوض ،ويتحمل بعضهم بعضا
ويتحــدوا علــى القواســم املشــتركة ،ويتكافئــوا تجــاه عــدو واحــد .بالنســبة
لنا هذه الحرب هي هجوم غيرإنســاني على اإلســام .وال شــك أن انتشــار
فو�ضــى والبلبلــة فــي ســوريا والع ـراق ليــس اعتـ ً
ـداء علــى ســوريا والع ـراق
وغيرهــا مــن البلــدان فحســب بــل اعتــداء علــى كل مســلم يعيــش فــي شــرق
العالــم أو غربــه .إذن قضيــة ســوريا والعـراق قضيــة كل مســلم ،فليتحــد
املســلمون ،وال يتنازعــوا فيفشــلوا وتذهــب ريحهــم .اآليــات القرآنيــة
واألحاديــث النبويــة كلهــا تؤكــد علــى ضــرورة الوحــدة وتنهــى عــن التفــرق
واختــاف الكلمــةَ .وَل َت َن َاز ُعــوا َف َت ْف َشـ ُـلوا َو َت ْذ َهـ َـب ر ُ
يح ُكـ ْـم َو ْ
اص ِبـ ُـروا ِإ َّن
ُ ِ ْ َ ً َ َّ ُ ُ َ َ
َّ
َ َ
الصابر َ
الل َه َم َع َّ
اطي مســت ِقيما فات ِبعوه ول
ين(األنفالَ .)46وأ َّن َهذا ِص َر
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َّ ُ نَ
َ
َت َّتب ُعــوا ُّ
السـ ُـب َل ف َتفـ َّـرق ِبكـ ْـم َعـ ْـن َسـ ِـب ِيل ِه ذ ِلكــم وصاكــم ِبـ ِـه لعلكــم تتقــو
ِ
(األنعــام )153كمــا نهــى هللا األمــة عــن التفــرق واختــاف الكلمــة ؛ ألن
ذلــك مــن أعظــم أســباب الفشــل وتســلط العــدو كمــا فــي قولــه جــل وعــا :
َ ْ َ ُ َ ْ َّ َ ً َ َ َ ُ
يعا َول تف َّرقوا (آل عمران )103وقوله تعالى :
واعت ِصموا ِبحب ِل الل ِه ج ِم
ص ْينــاَ
( َشـ َـر َع َل ُكـ ْـم مـ َـن ّ
الديــن َمــا َو�صَّ ــى بــه ُن ً
وحــا َو َّالـ ِـذي َأ ْو َح ْي َنــا إ َل ْيـ َـك َو َمــا َو َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ َ َِ ُ َ ِ َ َ َ ْ َ
َُ َ ََ
ّ َ َ َ َ َ َ َّ ُ
ُ
الديــن ول تتفرقــوا ِفيـ ِـه كبــرعلــى
ِبـ ْ ِـه ِإبر ِاهيــم ومو�ســى و ِعي�ســى أن أ ِقيمــوا ِ
ُْ َ َ َْ ُ ُ َ
وهـ ْـم ِإل ْيـ ِـه (شــورى .)13
الشـ ِـر ِكين مــا تدع

من حللب إن مل نكن حنن؟!
السيد مسعود

الصــور القادمــة مــن
حلــب تدمــي القلــب ،وال
يتصورهــا بشــر فــي هــذا
القــرن ســوى فاعلهــا “بشــار
األســد وزبانيتــه” فالقتلــى
بالجملــة ،ورائحــة املــوت
تنتشــرفــي كل مــكان وأشــاء
الضحايــا تمــأ املــكان وال
ً
أحــد يراهــا فعليــا ســوى
كامي ـرات اإلعــام الحــر،
بعــد صــم زعمــاء املســلمين
آذانهــم بــل عجزهــم عــن
النطــق ببنــت شــفة أو اتخــاذ موقــف حــازم علــى األقــل تجــاه مــا يحــدث
ألهــل حلــب املنكوبيــن.
إنــه كل مــن تمعــن فــي الصــور القادمــة مــن حلــب لقــال :إنــه كيــوم الحشــر
فــي حل ـب ،النــاس تجــري فــي الشــوارع يالحقهــا اللهــب ،أال فدعــوا املالمــة
والعت ـب ،واســتنهضوا أمتنــا ،فالنــارماضيــة ونحــن الحط ـب".
نعــم ال وقــت للمالمــة وال وقــت للعتــاب؛ فهــا هــم مغــول العصــر يدقــون
الخطــى نحــو عواصــم العــرب واملســلمين بطي ـران رو�ســي صليبــي حاقــد،

وتواطــؤ غربــي قبيــح فــي
َو ِاحـ َـد ٍة مــن أســوأ املشــاهد
التــي عرفهــا التاريــخ ،حلــب
تشــبه س ـراييفو لكنهــا
ليســت مثلهــا ً
تمامــا ســوى
تك ـرار املشــاهد والصــور،
غيــرأن الني ـران هنــا زاحفــة
ال حــد لهــا وال ســد.
هــي ذات الني ـران التــي
تزحــف فــي صنعــاء وتزحــف
فــي املوصــل وتمتــد ،هــي
حاضرنــا املحتــرق وهــي
الني ـران التــي تزحــف إلينــا وقــد تصــل فــي الغــد ،فإمــا أن ندركهــا وإمــا أن
تدركنــا ،ونحــن اليــوم نعيــش تداعــي األمــم علينــا وتقاســمهم لبلداننــا
ودمائنــا كمــا لــو كنــا وليمــة يتقاســمها املفترســون ،وال حــل إال مــن عندنــا
نحــن بــأن نعــود ً
صفــا واحـ ًـدا وجسـ ًـدا وحـ ًـدا كمــا البنيــان املرصــوص.
مــن الــذي يقــوم إلنقــاذ املســلمين ،إذا مــا يلقــون بالتبعــة علــى أكتــاف
اآلخريــن ،هــذا يلــوم ذاك ،وذاك يرفــض ذلــك ،هــل غيرنــا يبــادربإنقاذنــا
من الهاوية التي نعيش فيها؟ ال أبدا ،نحن حينما ال نرحم أنفسنا ،فمن
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ســيرحمنا؟ هــل العــدوا ،وهــو الــذي أوقعنــا فيهــا ،هادفــا هالكنــا وبوارنــا.
إن العــدو اســتغل تفرقنــا وانتشــئار شــملنا ،لتحقيــق املزيــد مــن
االنتصــارات والعيــث فــي البلــدان فســادا ،وإن ســبب خالفاتنــا األساســية
هــو أننــا حكمنــا األهــواء وفرقتنــا وتفرقنــا ،وتنازعنــا حتــى فشــلنا ،وذهبــت
ريحنا ،فحين طغت رياح األنانية الفكرية واملناطقية والقبلية وكل رياح
الفئويــة اشــتعلت بيننــا الفتــن وانتشــرت انتشــار النــار فــي الهشــيم.
ســقطت جميــع القوانيــن والقيــم اإلنســانية واألخالقيــة والعلمانيــة
والقوميــة علــى أبــواب حلــب !
أنبــاء تتحــدث عــن اتفــاق وإنجــازدولــي يق�ضــي بإخـراج املدنييــن مــن حلــب
وكذلــك املســلحين وإف ـراغ األحيــاء املحاصــرة منهــم! وهنــا أتعجــب كيــف
أصبــح إخ ـراج النــاس مــن منازلهــم وأراضيهــم ليســكنها غيرهــم ،إنجــازا
وليــس جريمــة وانتكاســة! وكيــف يعبــرعــن إجــاء الحلبييــن عــن موطنهــم
بالتحريــر؟ مــن الــذي كان يحتــل حلــب ،حيــث أصبحــت محــررة بعــد
تشــريد أهلهــا ؟!
ً
إن حلب أوقفتنا أمام مسؤولياتنا من جديد وجها لوجه بما قدمته من
أقساط الدماء ً
ثمنا للثورة والحرية ،السلعة الغالية ،هل تضيع الدماء
وتضيــع الســلعة؟ ال والــذي خلقهمــا بالحــق ال يضيعــان؛ إننــا ال نســتوفي
ســلعنا إال إذا دفعنــا أقســاطها كاملــة ،وهللا قــد حــدد األقســاط وعملهــا
ّ
وعلينــا أن ندفــع ونم�ضــي ،ســنقاتل ُون َ
بعـ ُـد ونعــود ونتفـ ّـرق
ونتوحـ ُـد.
االســتمرار فــي التــاوم وتحميــل كل طــرف املســؤولية لآلخــر هــو خيانــة
ـرف دون
أخــرى للدمــاء وتخــاذل جماعــي ومحــاوالت تحميــل اللــوم لطـ ٍ
آخــر ،ومــع تجاهــل تقصيــر النفــس هــو أســاس الخمــول الــذي تعيشــه
أمتنا اليوم ،فقد تحولت أو تكاد إلى ظاهرة صوتية ال عمل وال جهد وال
جهاد يدب الحياة في روحها ،واملطلوب منا جميعا في الظروف السائدة
االبتعــاد البــات عــن التنصــل والفـرارمــن التبعــة ،واملواجهــة مــع مــا حدث
وجهــا لوجــه ،واالقتنــاع بــأن الــكل مشــاركون فــي النتيجــة ،ألن تحميلنــا
املسؤولية الجهات األخرى بالفرارمنها ،هو ما يبغيه العدو بلهف ونهم،
إذ يصــب فــي صالحــه نهائيــا.
وإذا أردنا أن نحافظ على ما في أيدينا من بقية الثورة واالنتفاضة دون
أن نسمح للعدو بتوسيع سيطرته -وأعتقد أن ما تبقى كثيرجدا ،يبشر
بالنصروالفوز أمام االعداء الزاحفة -فعلينا االلتزام باألمور اآلتية:
ً
أول :مــن الناحيــة العســكرية :علــى الفصائــل االســتفادة مــن أخطــاء
املعــارك الســابقة ،وعــدم االنخــداع بوهــم التصريحــات واملؤتم ـرات
والبيانــات واالجتماعــات السياســية التــي تتحــدث عــن وقــف إطــاق
النار ،التي خططت لصرفها عن املعارك ،وشغلها عن اإلعداد ،فالعدو
ماكرخبيث ،يضرب في امليدان ،ويتالعب بالسياسة ،ويحاول لإلطاحة
بالثــوار مــن كل طريــق ممكــن.
ً
ثانيا :من الناحية السياسية :على الفصائل أال تدخل في مفاوضات مع
أيــة جهــة ،وعليهــا االمتنــاع عــن املقابــات الخاصــة التــي تبغــي االســتفراد
بــكل فصيــل ،ألن هــذه خطــة العــدو املاكــرإلشــاعة الخــاف بيــن الثــوار،
وعلــى الفصائــل رصــف الصــف ضــد األعــداء ،فعلــى قــدر صمودهــا
ونجاحهــا فــي امليــدان ،تكــون قوتهــا علــى الطاولــة ،ومــن الخطــأ الجســيم
الذهاب إلى أي طاولة مفاوضات دون أن تكون فوهة البندقية واملدفع
تضــرب معاقــل العــدو وتــدك ثكناتــه ،وتهــدد مراكــزه.
ً
ثالثــا :مــن الناحيــة اإلعالميــة :علــى اإلعالمييــن أال يقعــوا فــي فـ ّـخ العــدو،
الــذي يســتهدف النيــل مــن معنويــات أهلنــا ،وعزيمــة ثوارنــا ،عبــر حربــه
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اإلعالميــة القــذرة ،وأن يكونــوا حذريــن مــن تبنــي روايــة العــدو التــي يبالــغ
فيهــا بحجــم انتصاراتــه ،واالنتبــاه ألن هنــاك حربيــن ،حــرب عســكرية،
وأخــرى إعالميــة ،واإلعالميــة هــذه األخيــرة ال تقــل خطـرا عــن األولــى إن لــم
تكــن بأخطــرمنهــا ،بــل هــي فــي الحقيقــة أخطــرألن الهزيمــة فــي األولــى ربمــا
تكــون نتيجــة للثانيــة ،كمــا أن عليهــم أن يتبنــوا سياســة رفــع املعنويــات،
وتشــجيع العامليــن الصامديــن بذكــر تضحياتهــم وبطوالتهــم ،وحشــد
الشــباب للمواجهــة ،وعــدم التســليم بخســارة املعركــة ،وعليهــم أال
يستســلموا لوهــن الهزيمــة وأال يسـ ّـوقوا لقــوة العــدو ،وأال يروجــوا مــواد
إعالمــه املســتفز ،الــذي يبغــي التثبيــط وإحبــاط الهمــم.
ً
رابعــا :مــن الناحيــة الشــرعية :علــى الدعــاة وطــاب العلــم ،أن يعيــدوا
روح الثــورة والجهــاد فــي نفــوس الشــباب ،فــي ظــل عــزوف كثيــرمنهــم عــن
حمل الســاح ،نتيجة أســباب عدة ،والركون للدنيا ،والتراجع النف�ســي،
والتعويــل علــى حلــول تقدمهــا الــدول لنــا ،فواجــب الدعــاة أن يبينــوا
للشباب خطرالقعود ،وإثم اإلخالد إلى األرض  ،وأن البديل عن الجهاد
هــو الــذل والهــوان ،وســيطرة العــدو علــى ديارنــا وطردنــا منهــا ،وإذالل
أهلنــا ،وتغييــرهويتنــا ،فعلينــا أال ننتظــرقــدوم العــدوإلــى ديارنــا ،فمــا ُغــزي
ُ
قــوم فــي عقــردارهــم إال ذلــوا.
ً
خامســا :من الناحية االجتماعية :علينا أن نزيد من تماســك الحاضنة
الشــعبية مــع الثــوار ،فاملصيــرمشــترك ،والجميــع فــي مركــب واحــد ،وعلــى
الهيئــات املدنيــة واملنظمــات والفعاليــات والجمعيــات أن تؤمــن أكبــرقــدر
مــن وســائل الصمــود ،مــن توفيــراملالجــئ فــي كل حــي وقريــة ،وأن تســاعد
الثــوارفــي مهمــة التحصيــن ،وتأميــن خطــوط الدفــاع.
ال شــك أننــا إن عملنــا بهــذه الحلــول البنــود ،فســنتجاوز أهــم منعطــف
في الثورة ،وسنكون أقوياء نفرض شروطنا على الدول ،وفي هذا اإلطار
ال بــد مــن اإلس ـراع فــي وحــدة الفصائــل ضمــن جســم واحــد ،يضمــن لهــا
القــوة ،واســتثمار اإلمكانــات ،وقــوة املوقــف إزاء الضغــوط ،مــع وحــدة
الق ـرار ،وكســب الحاضنــة الغاضبــة مــن فرقــة الفصائــل.
إن حلــب ليســت نهايــة للســناريو الــذي أضحــى العــدو بصــدد تنفيــذه فــي
البــاد اإلســامية ،كمــا هــي ليســت بدايتهــا ،إن األمــر يتعتلــق بالجميــع
ال بفــرد أو فرقــة أو فصيلــة أو قوميــة ،وقضيــة حلــب هــي قضيــة األمــة
جمعــاء ،وال تحســم إال بتكاتــف جميــع الطبقــات والش ـرائح ،شــأن
األزمــاالت األخــرى التــي تتعلــق بالجميــع ،لكننــا فوضناهــا إالــرى فئــة
خاصــة ،ومفلــوم أن األمــر العــام الى بــد مــن تعــاون عليــه ،ووال يتــم إال
بهــذا!
إن األعــداء تجمعــوا علــى أمتنــا بمختلــف ألوانهــم ودياناتهــم ولغاتهــم
ومذاهبهــم وقومياتهــم واجتمعــوا رغــم انعــدام نقــاط االلتقــاء بينهــم،
بينمــا نعجــزنحــن أبنــاء الديــن الواحــد أو حتــى اللغــة الواحــدة والقوميــة
الواحــدة علــى جمــع صفوفنــا رغــم عديــد نقــاط االلتقــاء بيننــا ،لكــن
الخيانــة والجهــل يفعــان باألمــة تحــت عناويــن ّ
منمقــة فــي أيام وأســابيع ما 23
يعجــز عــن فعلــه األعــداء فــي ســنوات وعقــود.
إنــه أوان التكاتــف والتعاضــد قبــل فــوات األوان ومــا نكتبــه اليــوم بالحبــر
قــد نكتبــه غـ ًـدا بالدمــع أو بالــدم.
الــكل يقــول نف�ســي نف�ســي غيــرأننــا لــن ننجــو إال لــو قــال كل منــا أمتــي أمتــي،
فمــا أشــبه حالنــا والعــدو يســتفرد بنــا بحــال أمتنــا زمــن املغــول والتتــار ،ال
يردهم سوى أمثال سيف الدين قطزالذي قال يومها ليستنهض األمة:
"مــن لإلســام إن لــم نكــن نحــن" .وأقــول :مــن لحلــب إن لــم نكــن نحــن ؟!

على مائدة المثنوي
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وجد السلطان صقره يف كوخ عجوزة
یافتن پادشاه باز را به خانه کمپیرزن
عبد الواحد قلندرزهي

متهيــد :إن كتــاب املثنــوي مــن أبــرز مؤلفــات الفلســفي اإلســامي الكبــر موالنــا جــال الديــن الرومــي .وهــو مــن أروع كالســيكيات
اآلداب اإلســامية ،وعــى الرغــم مــن أن النــص كتــب يف القــرن الســابع اهلجــري ،الثالــث عــر امليــادي ،إال أنــه مل يفقــد جدتــه ،وال يــزال
القــارئ جيــد فيــه أفــكار ًا جديــدة وإملاحــات إىل مــا يصادفــه مــن مشــاكل يف تعاملــه مــع نفســه ومــع املجتمــع ويف ســعيه احلثيــث نحــو التســامي
فــوق رصاع احليــاة ومتطلبــات العيــش فيــا يقــرب مــن ثالثــن ألــف بيــت مــن الشــعر الراقــي ،قــدّ م موالنــا جــال الديــن خــال عملــه
العظيــم عاملــه اخلــاص ،وحماولتــه الرائــدة لصــب كل املعــارف اإلســامية األخــرى فيــه ،فأخــذ منــه كل عــر زاده مــن املعرفــة ومــن الســمو،
وتعــرف عليــه العــامل مــن خــال ترمجاتــه ،فعــرف منــه روح اإلســام الســمحة العظيمــة اإلنســانية التــي ترتفــع عــن التعصــب وضيــق األفــق.
وخــال املطالعــة يكتشــف القــارئ املتــذوق املتفهــم الواعــي أن مثنــوي موالنــا ليــس نصــا صوفيــا خالصــا كــا يشــاع ،بــل هــو نــص متعــدد
اجلوانــب واملســتويات ،هيتــم برتبيــة اإلنســان عــى األرض ،قبــل أن يوصلــه بأســباب الســاء .لقــد اســتخدم الشــاعر ـ كــا يقــول اإلمــام
النــدوي ـ رقــة الشــعر ولطــف التعبــر ،وحــاوة ِ
اجلــرس ،وموســيقي الــوزن والقــوايف ،وفكاهــة األدب؛ لـــتأدية فلســفته الدقيقــة العميقــة،
واملعــاين اللطيفــة الغامضــة ،واملبــادئ الرفيعــة التــي تشــغل فكــره ،وجتيــش يف خاطــره؛ فــكان كالمــه أوقــع يف النفــوس ،وأحــى يف القلــوب،
وأســهل فهـ ًا ،وأيــر تنــاوالً ،وأكثــر نفــوذ ًا وتغلغـ ً
ا يف املجتمــع واآلداب .املثنــوي نــص يقــرأ أكثــر مــن مــرة ،و ُيعايــش ،شــأنه يف هــذا شــأن
كالســيكيات العــامل التــي ال تذهــب جدهتــا بمــرور الزمــن ،وال تفقــد قيمتهــا بمــر العصــور .ويــر مكتــب جملــة الصحــوة اإلســامية أن ينــر
يف حلقــات متعــددة مقتطفــات مــن هــذا الســفر اجلليــل مســتمدا مــن كليــد مثنــوي حلكيــم األمــة العالمــة أرشفعــي التهانــوي رمحــه اهلل حتــى
ينتفــع هبــا قــراء اللغــة العربيــة.

خــرج صقــرالســلطان مــن قصــره وفـ ّـرثــم غــاب مــن القصــروذهــب إلــى
كــوخ عجــوزة وهــي تعجــن الدقيــق لتطبــخ ألوالدهــا وأحفادهــا الكعكــة
وهــذا البــازي كان يــأكل يــوم وليلــة الطعــام الشــهي واللذيــذ.
دیــن نــه آن بازیســت کــو ازشــه گریخــت ســوی آن کمپیــرکــو مــی آرد
بیخــت
تا که تتماجی پزد اوالد را دید آن بازخوش خوشزاد را
أخــذت العجــوزة الصقــروأحبتهــا حبــا ّ
جمــا ثــم شــدت رجليــه وقصــت
جناحيــه وكذلــك قصــت أظفــاره وأحضــرت ريشــه لقوتــه وطعامــه
العشــب والتبــن وأعرضتــه ليــأكل البــازي منــه.
پایکش بست و پرش کوتاه کرد ناخنش ببرید و قوتش کاه کرد
ثم قالت يا صقري العزيزوبازي الحبيب صاحبك مما اعتنى بك حتى
طال ريشــك وظفرك.
گفت نااهالن نکردندت بساز پرفزود ازحد و ناخن شد دراز
ارجــع إلــى أمــك الحنونــة تحبــك وتعنيــك وتعطيــك املــاء والــدواء
واجتنب واحتذروابتعد وكل البعد من صاحب الســوء وجليس الشــؤم
مــا اســتطعت إنــه يلقيــك فــي الهــاك والدمــاروالعــذاب كمــا فعلــت هــذه
العجــوزه بذلــك الصقــر.
دست هرنااهل بیمارت کند سوی مادرآ که تیمارت کند
واعلــم بــأن رحــم كل جاهــل مثــل هــذا ألن الجاهــل ال يم�شــي ســويا
ومســتقيما أبــدا.
مهرجاهل را چنین دان ای رفیق کژرود جاهل همیشه درطریق
خــرج الســلطان يبحــث ويفتــش صقــره مــن الصبــاح حتــى املســاء حتــى
وصــل إلــى فســطاط العجــوزة املســكينة الضعيفــة والوضيعــة.

روزشه درجست و جو بیگاه شد سوی آن کمپیرو آن خرگاه شد
إذا رأى امللــك البــازي فــي الت ـراب والدخــان والغبــرة ورق قلبــه ودمعــت
عينــه وحــزن وكتــب مــن حــال صقــره
دید ناگه بازرا دردود و گرد شه برو بگریست زارو نوحه کرد
قــال امللــك :هــذا جـزاء مــن ال عهــد وال وفــاء لصاحبــه ومالكــه ومحســنه
وال يعــرف قــدر نعمــة القصــر والعيــش الرغــد والحريــة التامــة وصحبــة
الســاطين ولكــن ملــاذا اختــرت واجتبيــت الجحيــم والنــارعلــى جنــة الخلــد
والروضات والشــاالت والفرح والنشــاط والســرورأال تعلم وماقرأت :ال
يســتوي أصحــاب النــاروأصحــاب الجنــة ،تركتنــا بالفـرار.
گفت هرچند این جزای کارتست که نبا�شی دروفای ما درست
چون کنی ازخلد زی دوزخ فرار غافل ازال یستوی اصحاب نار
العطــش والجــوع والحـرارة والبــرودة وقــص الريــش والظفــرة جـزاء مــن
يهــرب وينســحب مــن قصــرالســلطان الخبيــرإلــى بيــت العجــوزة الفقيــرة
الضعيفــة.
جــاء البــازي وعــرف قــدرالنعمــة وبــذل الســلطان ورحمــه وســعة قصــره
ولــذة طعامــه وجلــس علــى ســاعد امللــك ويســتحيي مــن طغيانــه وعصيانــه
ونــدم علــى عملــه وجهلــه واســتغفرلذنبــه ورجــع مــن خطائــه وزلتــه.
بازمیمالید پربردست شاه بی زبان میگفت من کردم گناه
يــا كريــم ويارحيــم فأيــن يســتغيث ويســتعين العا�صــي املهيــن واملجــرم
اللئيم إن لم تستجب ولم تقبل إال الحسنات هل رب العا�صي واملذنب
ســواك فأيــن رحمــك وكرمــك ولطفــك وســماحتك؟ فمــا الســبيل؟ نعــم
اعــرف مــن ســماحتك العفــو والغف ـران ،وتبديــل الســيئات الحســنات.
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رحلة علمية مباركة
(انطباعات ودروس)

بقلم :األستاذ طلحة نعمت الندوي
أستاذ بجامعة اإلمام السيد أمحد بن عرفان الشهيد (رح)
لكهنو -اهلند-

انتباه :إن جامعة دارالعلوم السابقة لندوة العلماء لكنو -الهند جامعة عريقة أسسها العلماء املفكرون واملشايخ على أساس« :نتمسك
بكل قديم نافع ونرحب بكل جديد صالح» وإن هذه الشجرة الطيبة توتي أكلها كل حين بإذن ربها وستبقى ثمراتها وإفاداتها إلى يوم القيامة
إن شاء هللا تعالى ،وهذه الجامعة قد اختارت من تعديالت وتغييرات وتطويرات في منهجها التعليمي ومقررها الدرا�سي ونظامها التربوي
وقدمت للمنتهلين من منهلها العذب برامج متنوعة ومختلفة حسب ما يقتضيه املجتمع والبيئة .ومن األمور التي ربما ال يوجد لها نظير
في كثيرمن املدارس والجامعات واملعاهد الدينية اإلسالمية ،هو ما يقوم به مسؤولو جامعة دارالعلوم ندوة العلماء بإبعاد الطالب من
البيئة التي تعود فيها وتأثرمنها و أصبح مشغوال بأمور شتى علمية واجتماعية ودعوية و ...بحيث ال يجد فرصة أن يتفكرفي أيامه املقبلة
بعد ما يتخرج من الجامعة ويدخل في املجتمع كعالم ومرب ديني وثقافي وقائد مذهبي ورائد اجتماعي وسيا�سي .مع أنه يحتاج إلى تغذيته
علميا وفكريا وثقافيا وتربويا وإرساله إلى مسقط رأس اإلمام أبي الحسن الندوي قرية رايا بريلي التي تعد من أهم املراكزاملؤثرة في التزكية
والتربية ويبقى الطالب فيها أياما في جو هادئ بعيد كل البعد عن صخب املدينة في املدن والبالد ويقدم املشايخ الكبارمحاضرات في التغذية
الفكرية والتربية الروحية في ضوء مؤلفات اإلمام السيد أبي الحسن علي الندوي رحمه هللا وأفكاره ومحضاراته ومقاالته .وقد استفاد
كاتب هذه السطور من هذه املحاضرات في إحدى رحالته إلى الهند .إن ما تقرأون هو انطباعات طالب (وهو األستاذ طلحة نعمت خريج
جامعة دارالعلوم ندوة العلماء الهند وأستاذ بجامعة اإلمام السيد أحمد بن عرفان الشهيد رحمه هللا لكنو الهند) سجلها في رحلته في
نهاية العام الدرا�سي  1433هـ.ق .الذي تخرج فيه ،وبما أنها تشتمل على نكات نافعة ومباحث مفيدة قررت هيئة التحريرملجلة الصحوة
اإلسالمية أن تقدمها للنشرفي املجلة نرجوا هللا تعالى أن يتقبلها ونفع بها املسلمين( .عبدالقادرالعارفي عفا هللا عنه).

ال أكاد أن�ســى تلــك الذكريــات الطيبــة العطــرة التــي تفــوح بهــا رحلتنــا
االجتماعيــة فــي نهايــة الســنة املاضيــة(2013م املوافــق  )1433إذ كنــا
علــى وشــك التخــرج مــن جامعتنــا الغ ـراء املباركــة التــي تعلمنــا فــي رحابهــا
نحوعشرســنين ،تلــك الرحلــة التــي ال تـزال املخيلــة تســتروح مــن نفحاتهــا
الباســمة الغديــة وتستنشــف روائــح مــن الحــب واملــودة واإلخــاء عنــد مــا
يتمثــل للخيــال ذلــك املنظــرالبهيــج الجميــل ،فمــا أحلــى تلــك األيــام البهيجــة
الرائعــة وتلــك الليالــي الهادئــة الرطيبــة التــي مضــت لنــا فــي مســجد زاويــة
الشــيخ علــم هللا الحســني فــي رائــي بريلــي مولــد ســماحة الشــيخ أبــي الحســن
الندوي ومدفنه ،ذلك الذي شهد من التقلبات واألحداث وسعد بأقدام
الربانينــن بمعنــى الكلمــة منــذ عصــور ضاربــة فــي القــدم وال يـزال علــى ذلــك،
وذلــك دأب جامعتنــا الغـراء ،فمــن العــادة املتبعــة منــذ عقــود مــن الســنين
أن طلبة السنة النهائية للدراسات العليا قبل التخرج يتوجهون إلى تلك
البقعــة املباركــة للتشــرف ببركاتهــا اإليمانيــة والتنســم بنســائمهما الطيبــة
التــي ال تـزال تعبــق بهــا عبــرالقــرون.
وكان مــن ســعادة جامعتنــا أنهــا رزقــت نوابــغ مــن هــذه القريــة ينتمــون إلــى
بيت واحد ،فلها صلة وطيدة بندوة العلماءّ ،
وإن مشائخنا الذين ينتمون
إلــى هــذه القريــة املباركــة وإلــى هــذه الســالة الكريمــة يقضــون هنــاك هــذه
األيــام الســعيدة وبرعايــة كريمــة واســتضافه طيبــة مــن حضراتهــم يق�ضــي
الطلبــة هنــاك ثالثــة أيــام يتغــذون بلبــان فكرهــم وعلمهــم ويســتقون فكــر
نــدوة العلمــاء وشــيوخها الســديد منعزليــن عــن البئــات العاديــة مشــتغلين
ً
ً
فيمــا يفيدهــم روحيــا وفكريــا ،فالغــرض األسا�ســي هــو تزودهــم بال ـرأي
الســديد والفكراإلســامي املســتقيم وتغذيهــم بالغــذاء اإليمانــي والروحــي
فــي ضــوء كتابــات ســماحة الشــيخ النــدوي ومقدمــات بعــض الكتــب
األساســية املهمــة التــي تعــرض فكــرة الشــيخ النــدوي ،فـ ّ
ـإن مقدمــات هــذه
الكتب تشتمل على فكرة أساسية لتلك الكتب ،ومن تلك الكتب كتابه
الطائرالصيــت "مــاذا خســرالعالــم بانحطــاط املســلمين" و"الصـراع بيــن

الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية" و"األركان األربعة" و"السيرة النبوية"
و"رجــال الفكروالدعــوة"
ً
ً
فإنهــم ينهلــون مــن املنهــل الصافــي لهــؤالء الشــيوخ ،وينالــون فراغــا كامــا
وفرصة جيدة لالستفادة منهم بعيدين عن كل شغل شاغل ،ثم في األخير
ينالــون إجــازات الحديــث واملسلســات قبــل الرجــوع إلــى دارهــم ،وهكــذا
ً
تتاح لهم الفرصة للتعايش معا قبل التخرج الذي يفرق جمعهم ويحول
ً
دونهم بعضهم عن بعض بعد ما عاشوا مدة من الزمن معا وتألفوا فيما
بينهــم.
وقد كان خبربداية هذه الرحلة كما أخبرنا األستاذ نذرالحفيظ الندوي
الــذي يحضــر مــع الطلبــة كل ســنة ويشــرف عليهــم ويذكرهــم ،فإنــه قــد
أخبرنا أن الشــيخ أبا الحســن الندوي ـ واســطة عقد هذه األســرة وريحانة
نــدوة العلمــاءـ كان تشــغله األموراألخــرى فلــم يكــن يتفــرغ إلفــادة الطلبــة
فقررالشيخ معين هللا الندوي نائب الشيخ أن يرسل الشيخ ملدة إلى ذلك
ً
املــكان الــذي يملكــه الســكون والهــدوء ،ويســوده جــومــن األمــن بعيــدا عــن
كل صخــب األســواق وعنــاء األشــغال وســط حقــول خض ـراء مثــل جزيــرة
هادئــة ،فوافــق الشــيخ رأيــه ورحــل الطلبــة ســنة ثــم أصبــح ذلــك دأبهــم إلــى
يومنــا هــذا.
أمــا هــذه القريــة املباركــة التــي ال تشــمل إال علــى بيــوت مــن أســرة كريمــة
25
مــن الســادة األشـراف الذيــن لــم يزالــوا فــي الهنــد علــى خصائصهــم العربيــة
متمســكين باألصالــة العربيــة وعاداتهــا ،ولــم نــزل نســمع عــن هــذه الرحلــة
ونق�ضــي األيــام منتظريــن موعدنــا انتظــار الصائميــن لهــال العيــد حتــى
حـ ّـل بنــا ذلــك اليــوم الســعيد املشــهود املبــرورالــذي كنــا لــه علــى أحــرمــن
الجمــر ،وقامــت فــي رحــاب نــدوة العلمــاء ثــاث ســيارات أمــام املســجد قبــل
صالة العصروكأنى بها واقفة يركبها الطالب ليأخذوا مكانهم ثم يهرعون
إليها بعد أداء صالة العصرفي املســجد للركوب ،ففي ســيارة طالب قســم
التفسيروالفقه ،وفي سيارة طالب قسم األدب وقسم الدعوة ،وفي سيارة
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طــاب قســم الحديــث فحســب الذيــن لــم تســع لهــم إال ســيارة كاملــة لكثــرة
عددهــم ،وهاهــم الطلبــة اآلخــرون يتوجهــون إليهــم قبــل أن يصفرالســائق
يودعونهم ويلقون أصدقاءهم ويدعون لهم بالسهولة في السفرويطلبون
منهــم الدعــاء.
بــدأت الرحلــة ســيرها وتحركــت الســيارات ،وجــاوزت نــدوة العلمــاء تقابــل،
وجــرت علــى األلســنة "ســبحن الــذي ســخرلنا هــذا ومــا كنــا لــه مقرنيــن وإنــا
إلى ربنا ملنقلبون"ّ ،إن ربنا بفضله سخرلإلنسان ما سخرله من األشياء
وهــداه إلــى االســتفاد منهــا حتــى اهتــدى إلــى مثــل هــذه الســيارات التــي تنتقــل
بــه مــن بلــد إلــى بلــد ،فســجانه مــا أعظــم شــأنه ،لقــد رزق خلقــه مــن العقــل
ما ســخربه الجبال الراســيات ،ولكن االنســان لربه لكنود ،يحســب هذه
األشــياء مــن صنعتــه وابداعــه وحــدة عقلــه ،فمــا أســخفه إذ حســب مــن
ملكــه مــا ليــس لــه إلــى أن تكبــرعلــى هللا وغــره ذلــك ،فمــاذا يفعــل لــو أراد بــه
ربــه سـ ً
ـوءا ولكنــه بعبــاده رؤف رحيــم.
ســيارتنا أمــا الســيارتين وعليهــا مشــرفنا فــي هــذه الجولــة األســتاذ عبــد
الســام النــدوي ،ولــم تمــض علــى هــذا إال ســاعات حتــى خرجــت الســيارة
من البلد وازدحام األســواق وبدت تزحف على شــارع واســع ،وكان بجانبي
أخونــا الكريــم عبــد
الشــكوراألفغاني واألخ الســيد أميــن الحســني مــن أبنــاء تلــك األســرة
فجلســنا علــى املقاعــد نشــاهد جمــال املنظــرالبهيــج عنــد املســاء للحقــول
والخضراوات وقد مالت الشمس للغروب ،ما أروع هذا املنظروما أجمل
هذه الساعة وأسعدها ،ياله من جماله وبهائه ،وبهجته وحسنه ،وجعلنا
نتحدث ونتجاذب ذيل الحديث ونتمتع بهذه املشــاهد الخالبة حتى ســتر
حجــاب املســاء ضــوء الشــمس وتوقفــت الســيارة إزاء مســجد فــي الطريــق
فقمنــا بــأداء الصــاة فيــه ،وكأنــي بجميــع الطلبــة ينزلون ويتوضأون ،وبعد
الفراغ من الصالة الذي استغرق نحونصف ساعة يتحدثون ويتفكهون
ببعــض األشــياء ثـ ّـم يركبــون ســياراتهم ويأخــذون مقاعدهــم.
خطــت الســيارات الثــاث خطواتهــا ،وبعــد قضــاء نحــو ســاعة ونصــف
وصلت بنا إلى الغاية التي توخيناها وتوقفت ،فنزل الركاب وتوجهوا نحو
القرية املباركة التي لم تزل تشهد منذ أول يومها روائع من الجهاد والتفاني
وتختص بأسرة األوليا والعلماء من السادة الحسنية الذين لم يزالوا رغم
تقلبات الزمان وتغيراآلخرين من السالالت الحسينية والهاشمية العربية
وأسراألشراف متمسكين بأصالتهم العربية وخصائصهم ومزاياهم ،قرية
بــارك الــرب حولهــا فآتــت أكلهــا ضعفيــن ،ولــم يكــن قبــل عــدة قــرن ـ حيــن
وضع أساسها عبد من عباد هللا الصالحين األتقياء جد هذه األسرة ـ فيها
داع وال مجيب ،وكان هذا املكان مثل غابة فأقام ههنا ذلك العبد الرباني
ً
وشيد مسجدا على طرازالكعبة املشرفة ،سقى قواعده بماء زمزم ،وقام
بتنظيم أســرة على البســاطة والســذاجة والزهد في املعيشــة والتصلب في
الدين والتمسك بعقيدة التوحيد حتى التتسرب إليها العقائد والعادات
الهندية مثل السالالت العربية األخرى والتتأثرباحتكاك الهنود بل تؤثر
عليها بعقيدتها النقية الخالصة.
لقــد نــزل الطلبــة الذيــن وصلــت بهــم الســيارات إلــى نهــا يتهــا ،والليلــة ذات
ضوء يرسل القمرشعاعه على الكون ويضيئه ،وفي ضوءها هم يتقدمون
ً
إلى القرية مشيا على األقدام ،يتكلمون في ما بينهم ،يعلووجوههم الفرح
ويغمرهم السرورملا أن الرحلة هي نهاية مطاف من حياتهم العلمية ،لقد
ً
تسنى لهم ههنا أن يعيشوا معا ،وأين يجدون مثل هذه الفرصة للتعايش
ً
معــا ،وســوف ينالــون بأيــدي مشــائخهم ثمــارجهودهــم ويتحلــون باإلكـرام
منهمّ ،
كل ذلك يضفي عليهم الســرور.
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لــم تكــد تمــض لحظــات حتــى كانــوا أمــام املســجد والصــاة للعشــاء جاهــزة
فأسرعنا إلى الوضوء ثم الصالة ،وبعد أداء الصالة تناولنا العشاء وهذه
األيام الثالث نحن ضيوف عند هذه األسرة التي تتحمل نفقات ضيافتنا
هذه األيام الثالثة ويكرموننا بما يمكنهم ،وما ألذ هذا الطعام وأطيبه من
أسرة كريمة طيبة ،تناولناه ثم جعلنا نتحدث وتنجاذب حبل الحديث،
وكل واحــد مــع صديقــه يتكلــم فرحــان  ،واآلن ـ وقــد أرخــى الليــل ســجوفه ـ
نحن نتجاوب للنوم الذي يداعب جفوننا وقد أعيانا الســفر.
وفــي اليــوم التالــي يــوم األربعــاء جلــس جميــع الطلبــة لالســتماع إلــى خطبــة
ســماحة الرئيــس لــدارالعلــوم التابعــة لنــدوة العلمــاء ينتظــرون حضــوره،
وحضرالشيخ في الساعة الحادية عشروبدأ حديثه حول حقيقة العلم
وأهميتــه ومكانتــه فــي اإلســام وقــال" :إن هللا تبــارك وتعالــى قــد ذكــر العلــم
فــي أول آيــة نزلــت إذا أمــرنبيــه بالقـراءة وقــد ذكــرلــه نعمتيــن أنعــم بهمــا علــى
اإلنسان أحدهما أنه جعله خليفة له على األرض والثاني أنه أكرمه بالعلم
ً
وأضــاف ســماحته قائــا وهــو يتحــدث عــن سـ ّـرخلــق اإلنســان رغــم وجــود
اآلخرين من الخلق الذين كانوا يقومون بواجباتهم من العبادة واإلطاعة
من املالئكة والجن "إن هللا عزوجل لم يكشف عن هذا السرللناس ولم
ً
يبين الحكمة التي وراء ذلك" وقال مؤكدا على عظمة اإلنسان وما شرفه
بــه ربــه مــن العلــم" :لقــد خلــق هللا هــذا الخلــق للعلــم فــإن ذلــك ملــن مزايــا
اإلنســان أنــه خلــق للعلــم كمــا يتبيــن مــن قولــه تعالــى "وعلــم آدم األســماء
كلها" وإن اإلنسان ال يستطيع أن يقوم بواجبه ويؤدي مهمته بدون العلم
فإن العلم هوالذي يهدي اإلنسان إلى العمل ،وهذا العلم هوالذي يرفع
ً
اإلنســان وربمــا يــؤدي إلــى رفعتــه إلــى الســماء إذا تعلــم علمــا يصــل بــه إلــى
الســماء والعلــم اســم ملــا يعلمــه اإلنســان مــن املعــارف واملعلومــات فــكل مــا
يفعله اإلنسان إنما يفعله بالعلم وبه يتقدم ويرتفع ،وإن هللا عزوجل قد
ً
ّ
من به على عباده وذكرهذه املنة مرارا ،وذلك ألنه علمه كيفية االنتفاع
به وطرقه ،والعلم قســمان علم يكتســبه اإلنســان باجتهاده فهوحصيلة
ملســاعيه وجهــوده التــي يقــوم بهــا فــي ســبيل طلــب العلــم ،وعلــم اســتأثرهللا
بــه فهــو يعطينــا منــه مــا يشــاء ولــكل مــن العلميــن فوائــده يختلــف األول
ً
ً
منهمــا عــن اآلخــر ،والعلــم ال يفيدنــا إال إذا انتفعنــا بــه تعليمــا لــه واعتبــارا
ً
بــه واســتنتاجا منــه فــا بــد مــن أن يكــون علمنــا عمليــا ،ومثــل الشــيخ العلــم
بالكنــوز الخفيــة املكنونــة التــي ال تنفــع إال إذا تمتــع بهــا اإلنســان واســتفاد
منهــا وال يقتصــرالعلــم علــى تجاربنــا بــل ربمــا نكتســبه مــن تجــارب اآلخريــن
وأخبــاراملاضيــن فدراســة أخبــاراألمــم املاضيــة تفيدنــا البســطة فــي العلــم
والســعة فــي العقــل والحصانــة فــي الـرأي واإلحــكام فــي التجربــة وهــذا الــذي
يعتمــد علــى التجــارب يفيدنــا الراحــة فــي الدنيــا ويرشــدنا كيــف نعيــش ع
يشــة الطمأنينــة والراحــة حتــى نتفــرغ للقيــام بواجــب الخالفــة اإللهيــة
التــي ألقيــت مهمتهــا علــى عواتقنــا ،ثــم أكــد ســماحته علــى مقتضيــات
هــذا العلــم الدينــي وحــث الطلبــة علــى القيــام بمهمــة الخالفــة اإللهيــة
التــي تحملــوا بعبإهــا ،كمــا ذكرهــم بصيانــة العلــم النبــوي عــن أن يشــوبه
ً
غرض من األغراض الدنيوية وأن يتعلمه اإلنسان ليطلب به عرضا من
الدنيا بل ينبغي له ان يصيب الدنيا بعلوم التجارب ،أما العلوم الدينية
فإننــا ســنقوم بهــا بخدمــة الديــن واألمــة اإلســامية" ،واســتغرق الحديــث
نحــو ســاعة ثـ ّـم انفـ ّ
ـض املجلــس واشــتغلنا بأعمالنــا وقضينــا بقيــة الوقــت
فــي دراســة الكتــب ،وربمــا انتهــزبعــض الطلبــة هــذه الفرصــة للســباحة فــي
النهراملجــاور للمســجد فخاضــوا فيــه ،وفــي األيــام لــم يكــد يبــق أحــد لــم
ً
ً
ممتعا للغاية ال ين�ســى على كرالغداة ّ
ومر
يغتســل في النهر ،وكان مشــهدا
الع�شــي.

السنة  -13 :العدد / 3 :ربيع األول  1438هـ.ق

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

عباقرة أهل السنة

أبو حممد البلويش

يوسف بن ماهك الفارسي
التابعــي املشــهور  ،العالــم الجليــل  ،الفقيــه يوســف بــن ماهــك
الفار�ســي.
اسمه ونسبه:
يوسف بن ماهك بن بهزاد [ .]1من األبناء .مولى قريش.
مولده:
لم أعثرعلى تاريخ ميالده.
أساتذته:
ّ
ّ
روى عــن أبيــه ماهــك بــن به ـزاد ،وأمــه مســيكة املكيــة ،وأبــي هريــرة،
وعائشــة أم املؤمنيــن ،وأم هانــىء بنــت أبــى طالــب ،وحكيــم بــن حـزام،
وعبــد هللا بــن صفــوان ،وعبــد هللا بــن عبــاس ،وعبــد هللا بــن عمــر،
وحفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكرالصديق ،وعبد هللا بن منبه
أخــى وهــب بــن منبــه ،ومعاويــة بــن أبــى ســفيان ،وغيرهــم.
تالميذه:
روى عنــه أيــوب الســختيانى ،وحميــد الطويــل ،وابــن جريــج ،وعطــاء
ابــن أبــى ربــاح ،وهــو مــن أقرانــه ،وأبــو عمـران الجونــى ،وآخــرون.
توثيقه:
كان يوسف بن ماهك ثقة قليل الحديث.
وثقه :يحيى بن معين والنسائي.
وقال بن خراش :ثقة عدل .وذكره بن حبان في الثقات .
ثناء العلماء عليه:
قــال الهيثــم بــن عــديّ :
حدثنــي ابــن عيــاش قــال :لــم يكــن بعــد أصحــاب

عبد هللا بن مسعود أفقه من أصحاب ابن عباس ،وكان منهم سعيد
بــن جبيــر ،وطــاوس ،وعطــاء ،ومجاهــد ،وعكرمــة ،وعبــد ّ
الرحمــن بــن
ســابط الجمحــي ،ويوســف بــن ماهــك …
وفاته:
مــات يوســف بــن ماهــك ســنة ثــاث عشــرة ومائــة .رحمــه هللا و أســكنه
فســيح جناتــه.
قالت أخته أم يوسف بنت ماهك :أو�صى يوسف حين حضره املوت
أن يكفن في ثيابه ،وأن ّ
يجمع فيها ،وأن ال يجعلوا على وجهه حنوطا،
وال على الثوب الذي ينشرعلى السرير ،وقال :شدوا ّ
رجلي بعمامة.
الكاتب :الشيخ أبو محمد البلو�شي
املراجع:
سيرأعالم النبالء ط الرسالة  /للذهبي
أخباراملكيين  /ابوبكرأحمد بن أبي خيثمة
تاريخ دمشق  /البن عساكر
تهذيب التهذيب  /البن حجرالعسقالني
املعجــم الصغيــرلــرواة اإلمــام ابــن جريــرالطبــري أكــرم بــن محمــد زيادة
الفالوجــي األثــري
مغاني األخيار /لبدرالدين العيني
[ ]1بهـزاد :وهــو جــد يوســف بــن ماهــك .وهــو صحابــي جليــل روى عــن
النبي صلى هللا عليه وسلم حديثا بمكة .طبقات األسماء املفردة من
الصحابــة والتابعيــن (ص)38 :
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اجتاهات عاملية جديدة حول الغذاء عام 2017
أجرت مجلة ناشيونال جيوجرافيك األمريكية
الشــهيرة ،تحقيقــا أكــد خاللــه خبـراء التغذيــة أن
العــام املقبــل  ،2017ســيكون محوريــا ملســتقبل
أنمــاط الغــذاء العالمــي بدايــة مــن الســكر حتــى
أنــواع األغذيــة املعدلــة وراثيــا.
فقــد ذكــرت أبريــل فولتــون ،الصحفيــة
املخضرمــة واملتخصصــة فــي الصحــة والتغذيــة ،ملجموعــة إن �ســي دي فــري ،أن هنــاك الكثيــرمــن
أنــه فــي الفتــرة مــن ثمانينيــات القــرن التاســع املنتجــات ،بخــاف املشــروبات الغازيــة ،تتســبب
عشــر حتــى الثمانينيــات مــن القــرن العش ـرين ،فــي الســمنة ومــرض الســكر ،لكــن دائمــا مــا يتــم
استخدمت حروب املشروبات الغازية املشاهير التركيزعلى املشروبات الغازية فقط ألنها الهدف
للحصــول علــى أمــوال املســتهلكين ،وحاليــا األســهل مــن غيرهــا.
أصبحــت املعركــة بيــن الواليــات املتحــدة والــدول ويقول أليساندرو دومايومن منظمة الصحة
األوروبيــة ضــد املشــروبات الغازيــة ،لرغبتهمــا فــي العامليــة إن نتائــج حمــات الضغــط بــدأت تؤتــي
تقليل معدل االستهالك ،وبالتالي خفض فواتير ثمارهــا ،ففــي العــام الحالــي ،اتخــذت كل مــن
الرعاية الصحية مع فرض ضرائب إضافية على بلجيــكا ،واملجــر ،وفنلنــدا ،وفرنســا ،وشــيلي،
املشــروبات الغازيــة والســكرية.
واململكــة املتحــدة وجنــوب أفريقيــا ،وعــدة
وأوضــح ماتــس جونيــك املديــر اإلقليمــي واليــات أمريكيــة ،إجـراءات لفــرض ضرائــب علــى

املشــروبات التــي تحتــوي علــى الســكر ،لتســتمر
البحوث العلمية في إثبات أن اإلفراط في السكر
يــؤدي إلــى مشــاكل صحيــة.
وتؤكــد أبريــل فولتــون ملجلــة ناشــيونال
جيوجرافيــك أن املعركــة علــى املشــروبات
الغازيــة الســكرية هــي مجــرد اتجــاه واحــد مــن
عــدة اتجاهــات غذائيــة كبــرى فــي عــام ،2017
مثــل املنتجــات الغذائيــة املعدلــة وراثيــا ،والوعــي
املســتدام للمســتهلك ،والنمــو التكنولوجــي.
وأشــارت إلــى أن املســتهلكين ،ال ســيما الذيــن فــي
العشـرينيات والثالثينيــات مــن العمــر ،أصبحــوا
أكثــرتركيـزا مــن أي وقــت م�ضــى علــى مــا يتناولونــه
من الطعام ،حيث ساهمت فكرة الغذاء املعدل
وراثيافيحشداملستهلكينللضغطعلىاملنتجين
لوضــع مزيــد مــن املعلومــات حــول العالمــات
التجاريــة  ،ولفــرض حظــرصريــح علــى املنتجــات
الغذائيــة املعدلــة وراثيــا علــى األكثــر.

اإلبر الصينية لعالج أمراض العيون عن طريق األذن

كشــفت الدكتــورة «ناديــة فولــف» املتخصــص فــي عــاج األعصــاب باإلبــرالصينيــة فــي مستشــفى «باريــس –
 ،»11عن فاعلية استخدام اإلبرالصينية في نقاط محددة باألذن لعالج أمراض العيون والحنجرة والحمى.
وأضافــت :هنــاك عــدد مــن النقــاط فــي األذن مرتبطــة بجــزء فــي املــخ مســؤول عــن املراكــزاملطلــوب عالجهــا مــن
األم ـراض.
وأوضحــت الطبيبــة الفرنســية أن هــذا العــاج كان مســتخدما فــي مصــرالقديمــة ،حيــث اســتخدمته امل ـرأة
الفرعونية كأحد وسائل منع الحمل ،مشيرة إلى أن العالم القديم «أبو قراط» استخدمه أيضا في عالج آالم
الظهــر ،وفــي فرنســا يقــوم جراحــو األســنان باســتخدامه مــع أخــذ دورات تدريبيــة لكيفيــة تطبيقــه.

سرقت جموهرات لقضاء عطلة ..ولتتربع ملسجد!

قضــت محكمــة فــي الجزائــر بحبــس ام ـرأة ملــدة عــام مــع وقــف التنفيــذ،
بســبب اتهامهــا بســرقة مجوه ـرات و  750مليــون ســنتيم.
وحسب ما ذكره موقع (النهارأونالين) الجزائري ،فإن املتهمة دخلت إلى
منــزل الضحيــة ،وهــي جارتهــا ،وســرقت مصوغاتهــا ومبلغــا ماليــا قــدره 750
مليــون ســنتيم ،مشــيرا إلــى أن تلــك األمــوال اشــترت بهــا ســيارة لهــا وأخــرى
لزوجهــا ،كمــا توجهــت لقضــاء عطلــة الصيــف فــي الخــارج ،وتصدقــت
بالباقــي إلــى أحــد املســاجد.
وقــال (النهــار أوناليــن) إن وقائــع التهمــة كانــت بتحريــض مــن زوجــة أخ
ً
الضحيــة ،مضيفــا أن الغــرض منهــا هــو االنتقــام والغيــرة.
وأكــدت املتهمــة التهــم املنســوبة إليهــا ،وذكــرت أنهــا ارتكبــت الســرقة
لوحدهــا وفــي ثانــي أيــام عيــد الفطــر.

مزارعون باكستانيون
جيمعون حمصول اجلزر
ويغسلونه
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ليته سكت
ياسرالسيد عمر
كاتب سوري
مــع كثــرة األحــداث ،ومــع انتشــاراإلعــام الرقمــي ،بتنــا كل يــوم أو كل ســاعة
معرضيــن لكــم هائــل مــن اآلراء والتحليــات والنقاشــات ،خاصــة مــع بــزوغ
حــدث جديــد ،أو ظاهــرة جديــدة ،تفتــح قرائــح املتابعيــن واملهتميــن.
ً
في أحيان كثيرة يصبح التحليل عديم الفائدة ،مضلَّال ال يقوى عن النظر
أبعــد مــن أنــف صاحبــه ،وال يتســق مــع الســياق العــام بشــكله ظاهــري علــى
األقــل ،فــي ظــل حالــة غمــوض عامــة تكتنفــه وتفتــح البــاب علــى جميــع أنــواع
التكهنــات.
أتاحــت لنــا وســائل التواصــل االجتماعــي منصــات إعالميــة لنعبــر بهــا عــن
آرائنا وأفكارنا ونعرضها أمام جمهورنا ومتابعينا ،ولكن لكل �شئ قدر ،ولكل
إنســان فــن يبــدع بــه فــا يتعــداه
كشــعوب عاطفيــة ،فإننــا نجنــح إلــى التحليــل العاطفــي بــادئ األمــر ،ونســند
األمــور إلــى أول مــا يخطــرببــال عواطفنــا مــن حــب وكــره ،فمــن نكرههــم نســند
لهــم كل الشــر ،ومــن نحبهــم نســند لهــم كل الخيــر ،أو نتســتر علــى أخطائهــم
ً
ونسكت عليها حال املواجهة ،ورأينا ذلك متجليا في األسابيع واأليام األخيرة.
لألســف ال تقــاس األمــور بهــذه النظــرة الســطحية ،وال تــدارالبرامــج الكبــرى
ً
بهــذه العقليــة ،فاألمــم قامــت وتقــوم علــى ســنن كونيــة ال تحابــي أحــدا ،وال
تعيش على املشاعروالعواطف ،وإن لم نقوم سلوكنا في مثل هذه اللحظات
فلــن نصــل إلــى حلــول وإجابــات كبــرى لألســئلة العميقــة التــي تواجهنــا.
كل حــدث كبيــر لــه معطيــات كثيــرة ،ومســببات يتعاظــم دورهــا بعظــم
الحــدث ،وفاعلــون كثــر ،وال يمكننــا نســف كل هــذا مــن خــال بوســت صغيــر
علــى فيســبوك نشــير بأصابــع االتهــام مــن خاللــه إلــى مجموعــة نكيــل لهــا
الشــتائم وتقرحــات قلوبنــا ،ومــن ثــم نقعــد مرتاحــي الضميــر تجــاه تحليالتنــا
العظيمــة.
ً
املحلــل العاقــل ال يفتــي فــي كل األمــور ،وال يهــرف بمــا ال يعــرف ،ويتــروى قليــا
لتتضــح الصــورة جليــة أمــام عقلــه وأرشــيفه مــن خبـرات ومعلومــات ،ليكـ ّـون
ً
صــورة نافعــة يضيــف بهــا شــيئا إلــى كــم املعــارف واله ـراء الــذي نتعثــربــه ليــل
نهار .أما مشاعره وأحاسيسه فيحتفظ بها لنفسه ،أو يرميها عرض الحائط
ـكـي ال تــورده املهالــك!
فــي األحــداث العظيمــة ،ننتظــر إضافــة مفيــدة ،أو فكــرة عظيمــة ،أو حتــى
ً
ً
يقينــا وثباتــا كرســوخ الجبــال يشــد مــن عضدنــا ،ويعيــن تماســك أوراحنــا
فــي املواقــف الصعبــة يهــرع النــاس إلــى أصحــاب النهــى ،وأولــي الفهــم والعلــم
مــن أهــل الدرايــة والخبــرة ليفنــدوا لهــم األحــداث ،ويوضحــوا لهــم الحقائــق،
ً
أما بعض من تستعجلهم قرائحهم فتراهم يرمون بالعبارات والجمل جزافا
ً
ال تــرى لهــا أصــا وال منطقــا.
ربما أتاحت لنا وسائل التواصل االجتماعي منصات إعالمية لنعبربها عن
آرائنا وأفكارنا ونعرضها أمام جمهورنا ومتابعينا ،ولكن لكل �شئ قدر ،ولكل
إنســان فــن يبــدع بــه فــا يتعــداه ،وال يجنــح بأفــكاره ذات اليميــن والشــمال
فيصنــع العجائــب والويــات!
مــن الجميــل أن نســتمع إلــى أفــكار اآلخريــن وآرائهــم ،ولكننــا بالتأكيــد لــن
نســعد بهــا حيــن يجعلونهــا ســطحية ســاذجة ال ترقــى إلــى مســتوى الحــدث وال
تقــدم خطــوة أو فكــرة فيــه.
فــي األحــداث العظيمــة ،ننتظــر إضافــة مفيــدة ،أو فكــرة عظيمــة ،أو حتــى
ً
ً
يقينــا وثباتــا كرســوخ الجبــال يشــد مــن عضدنــا ،ويعيــن تماســك أوراحنــا،
فــإن كان لديــك مــن ذلــك �شــئ فقدمــه ،وإال فالصمــت خيــرلــك ،حتــى ال تجــد
متابعيــك يقولــون :ليتــه ســكت!

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

مدونات
ّ

هل تركيا فقط ؟!
فــي ظــل مشــهد حلــب الدمــوي ،يثــور بحــرمشــاعركل مــن تشــم منــه رائحــة
اإلنسانية ،وفي وجوده �شيء باسم الضميروالوجدان ،والنطاق هنا أوسع
من اإلسالم شامل على كل البشر ،فليس املشهد في مستوى من الفظاعة
والبشــاعة يســبب اســتنكارمن هومســلم فقط ،ال غيره من بني البشــر ،بل
كل من يطلق عليه اسم اإلنسان فهوبالطبع يقلقه الوضع الحلبي املريع،
ويؤملــه ،والــذي ال ينــال منــه ،فهــو ال بــد أن يشــك فــي إنســانيته ،فضــا عــن
إيمانــه وأخالقــه وســلوكه.
والكتاب والسياسيون اإلسالميون كدأبهم يقومون بنقد موقف الدول
اإلســامية ،وتوجيــه الالئمــة عليهــا بحجــة عــدم اإلقــدام إلنقــاذ الشــعب
الســوري املســلم ،والوقــوف بجنبهــم ،فــي الســاعة العســرة ،عندمــا تكالبــت
عليــه الــدول الطاغيــة الطامحــة ،ومزقتــه ملصالحهــا ومرافقهــا الخسيســة،
بينمــا كان الوضــع يحتــم عليهــا اإلقــدام واملبــادرة ،ويســتحث ضمائرهــا ،إذ
الشــعب اســتغاثها وال يـزال ،وهــي علــى علــم بمــا قــام ويقــوم بــه األعــداء مــن
جرائــم ومجــازر ضــد إنســانية بحــق هــذا الشــعب املنكــوب.
واالنتقادات واالتهامات تتوجه إلى تركيا أكثرمن أي بلد آخرإسالمي ،أو
بتعبيــرأدق إلــى رجــب طيــب أردوغــان أكثــربالنســبة إلــى الرجــال اآلخريــن مــن
الحــكام املســلمين ،فهــوانصهــرفــي بــؤرة هــذه االنتقــادات واملالمــات أكثــرمــن
اآلخريــن ،ونصيبــه أضخــم وأكبــرمــن أنصبــة باقــي الحــكام ،ألن التوقــع كان
من األخيرأكثربالنســبة لنظائره حســب ادعائهم وحججهم التي تتواجد في
كلماتهــم صراحــة أويفهــم هــذا مــن فحواهــا.
ال أريد توجيه اللوم إلى هؤالء فإنهم ربما محقون فيما يقولون ،وخاصة
املشــهد الدمــوي املنقطــع النظيــرمــن جانــب والصمــت العالمــي واإلســامي
الرهيب املميت من جانب آخر ،يدفعان كل إنسان له ضميرووجدان إلى
اتخاذ هذا املوقف تجاه الحكام اإلسالميين الالجئين إلى الصمت في ساعة
لــم يبــق الحجــرعلــى حجــر ،أصبــح يناديهــم إلــى اإلقــدام واملغامــرة كل حجــر
وشــجر.
ن
ن
نعم الحكام اإلسالميو كلهم ملومو في امللف ،بنصيبهم ،ملا لم يقوموا
بالدور الذي كان بإمكانهم القيام به حيال هذا الشعب املظلوم.
بيــد أنــه ال بــد مــن إيعــازإلــى أمــروهــو أن أردوغــان ليــس الشــخص الوحيــد
الــذي يســتحق كل هــذا اللــوم والعتــاب ،واألنــة تحــت وطــأة هــذه االنتقــادات
الالذعــة ،بــل هنــاك الكثيــرالــذي يجــب إدخالــه فــي القائمــة التــي خصصــت
باســم أردوغــان ،حتــى تتــم القائمــة وتصبــح قائمــة حقيقــة ،وكذلــك يراعــى
جانــب اإلنصــاف والعدالــة ،ألن لومــة أردوغــان بوحــده فــي هــذا امللــف
الشــامل ،بعيــد عــن اإلنصــاف كل البعــد.
إن أردوغان لم يقم بما كان يتوقع منه ،وهذا ما يعترف به كل خبير ،لكن
هــل ليــس هنــاك فــي العالــم اإلســامي غيــرأردوغــان ،يوجــه إليــه هــذا اللــوم؟!
وماذا عن اإلسالميين املساهمين في قصف وقتل وإبادة السوريين؟!
وهنــاك حقيقــة أخــرى هــي أن تركيــا لــو كانــت تبــذل كل مــا جعبتهــا أيضــا،
ملــا نجحــت فــي تغييــروضــع حلــب املوجــود ،فــإن الوضــع أعقــد وأغمــض مــن
أن يكــون تغييــره وتحســينه فــي مســتطاع دولــة واحــدة مهمــا كانــت طاقتهــا
وإمكانياتهــا التــي تتمتــع بهــا.
كمــا أنــه مــن الواجــب فتــح البصــرعلــى مــا قامــت بــه تركيــا مــن خطــوات
إيجابيــة فــي تحســين الوضــع ،قــدراملســتطاع ،فــي إطــارالحــدود املوجــودة،
ألن قدرات الدول هي في إطاردولي مشروع ،ال يجوز خرقها ،بوصفها دولة
تعيش على الكرة األرضية ،ونجاح عملية إجالء الحلبيين مرهون بالجهود
التــي بذلتهــا تركيــا مــن أجــل إنقــاذ حياتهــم.
ال بــأس بالنقــد واإلدالء ،لكــن مــع مراعــاة العــدل واإلنصــاف ،وإعطــاء كل
ذي حقــه حقــه ،ورؤيــة اإليجابيــات أيضــا ،ال التغا�ضــي عــن اإليجابيــات كليا
والتركيزعلى السلبيات ،األمرالذي ينسف قبل كل �شيء اإلنصاف والعدل
ّ
(مدونــات الســيد مســعود)
نســفا.
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من أنباء اجلامعة

معجم املصطلحات املعاصرة ()37
هوائيات :آنتن ها ،گیرنده ها
دورية عسكرية :گشت نظامی
مناشدات :درخواست ،تمنا
تهريب :قاچاق
طن :تن
انتصارات :پیروزی ها
ّ
تمهل :مکث
احتدام املعارك :باال گرفتن آتش جنگ
تحطم الطائرة :سقوط هواپیما
تجميد االستيطان :توقف شهرک سازی
دراسة مياه اآلبار :کارشنا�سی آب چاهها

كيفية استعماهلا
 -1سلســلة غــارات جويــة لطي ـران التحالــف اســتهدفت قبــل قليــل
هوائيــات وشــبكة االتصــال بجبــل منطقــة الزافــش غــرب مدينــة عمران.
 -2قتلى وجرحى ّ
جراء استهداف دورية عسكرية للنظام.
 -3خــروج عــدد مــن محطــات الكهربــاء بمدينــة عــدن عــن الخدمــة
ومناشــدات للحكومــة إلنقــاذ العاصمــة.
 -4حــرس الحــروب بجــازان يحبــط تهريــب نصــف طــن مــن الحشــيش
خــال قــارب صيــد علــى متنــه  3يمنييــن.
 -5قوات الجيش الوطني واملقاومة الشعبية تتقدم وتحقق انتصارات
جديــدة فــي صعدة.
ّ
 -6ندعــوا مجلــس األمــن للتمهــل فــي تبنــي االتفــاق حتــى الت ـزام روســيا
بوعود هــا.
 -7احتدام املعارك في هذه األثناء بمحيط حيد بن عقيل االستراتيجي
بعســيالن.
 -8تحطــم طائــرة عســكرية روســية علــى متنهــا  92شــخصا كانــت متجهــة
إلــى الالذقيــة.
 -9مجلس األمن يعتمد قرار تجميد االستيطان واالحتالل ينتقد.
 -10قام املجمع الفقهي ألهل السنة بإيران بدراسة مياه اآلبار.

انعقاد الدورة الثانية والعشرين ملجمع الفقه اإلسالمي
ألهل السنة

فــي إيــران انعقــدت الــدورة الثانيــة والعشــرون ملجمــع الفقــه اإلســامي ألهــل
الســنة فــي إي ـران ،خــال يومــي الســبت واألحــد  3و 4ربيــع األول  1438فــي
جامعة دارالعلوم زاهدان .شارك في هذه الجلسة علماء ومفتون من أهل
الســنة مــن خراســان الرضويــة والجنوبيــة ومحافظــة كلســتان وسيســتان
وبلوشســتان.
افتتحــت الجلســة بتــاوة آيــات تالهــا الشــيخ القــارئ «محمــد يوســف
املوســوي» مــن علمــاء خراســان الجنوبيــة.
ثــم ّ
رحــب فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد ،خطيــب أهــل الســنة ورئيــس مجمــع
الفقــه اإلســامي ألهــل الســنة فــي إيـران ،بالعلمــاء واملفتيــن الذيــن حضــروا
املجمع ،معتبرا تبيين ودراسة املسائل الشرعية من وظائف العلماء قائال:
علــى العلمــاء أن يقومــوا بدراســة املســائل وخاصــة املســائل املســتحدثة
وتبيينهــا ،وتقديــم حلــول مناســبة للمشــكالت؛ وهــذا عمــل يجلــب معــه
مرضــاة هللا والنــاس.
واستطرد فضيلة الشيخ قائال :انعقاد املجمع الفقهي ألهل السنة في إيران
موهبــة إلهيــة ألهــل الســنة فــي مجــال التمهيــد الذهنــي للباحثيــن فــي املجــاالت
الفقهية ،كما أن انعقاد هذه الجلسات مفيد للعلماء الشباب أيضا.
جلســة هــذه الــدورة ّ
ملجمــع الفقــه اإلســامي ألهــل الســنة فــي إيـران ،تناولــت
النقــاش والبحــث فــي املوضوعــات األربــع التاليــة« :التكافــل االجتماعــي»
و»رســم الخدمــة» و»اإلق ـراض بشــرط اإليــداع» و»دراســة ميــاه اآلبــار».

انعقاد الدورة السادسة عشرة ملباراة حفظ والقراءة
للقرآن الكريم

انعقــدت الــدورة السادســة عشــر ة مــن مبــاراة الحفــظ والق ـراءة للق ـرآن
الكريم على مستوى البلد في دارالعلوم زاهدان في آخرالشهراملا�ضي (ربيع
األول) واســتمرت ثالثــة أيــام مــن ثالثــاء إلــى الخميــس مــن نفــس األســبوع.

انعقاد الدورة الخامسة من جلسات السيرة النبوية في
زاهدان

انعقــدت الــدورة الخامســة مــن جلســات الســيرة النبويــة حــول موضــوع
“حلــول الســيرة النبويــة للخــروج مــن التحديــات املعاصــرة” مســاء الســبت
 24ربيــع األول فــي الجامــع العثمانــي فــي زاهــدان.
شــارك فــي هــذه الجلســة التــي أقامتهــا لجنــة الســيرة النبويــة باســتضافة
مدرســة “فاروقيــة” للعلــوم الشــرعية ،علمــاء كبــار ،كفضيلــة الشــيخ عبــد
الحميــد ،خطيــب أهــل الســنة ورئيــس جامعــة دارالعلــوم بمدينــة زاهــدان،
والشــيخ املفتــي محمــد قاســم القاســمي ،رئيــس داراإلفتــاء التابعــة لجامعــة
دارالعلــوم ،والشــيخ به ـزاد فقهــي ،مــن علمــاء خراســان ،وأســاتذة وطــاب
للمــدارس الدينيــة ّ
وعامــة النــاس.
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في ذمة اهلل

“جنيد مجشيد” املنشد الديين الشهري
حيدثنا عن نقطة التحول يف حياته!!
تعريب :السيد مسعود

ذات يــوم مــن أيــام كرات�شــي الالفحــة ،التــي كاد يضــرب بهــا املثــل فــي
الح ـرارة ،بينمــا كنــت أجتــاز الشــارع شــاهدت جماعــة مــن اإلخــوان
التبليغييــن ،يعبــرون الشــارع فــي هــذا الطقــس الحـ ّـارالــذي يحتــرق فيــه
رأس الضــب ،حامليــن علــى أكتافهــم أمتعــة متواضعــة ،وفــرش النــوم،
وبطانيــات ،فقلــت فــي نف�ســي :يــا لهــؤالء مــن مجانيــن حيــث يذهبــون
للتبليــغ فــي هــذا الجــو املحــرق؟!
وما ابتعدت عن املكان كثيرا حتى خطابت نف�سي قائال :أنا حينما ال
أمــارس مــا يقــوم بــه هــؤالء فــا أســتنكرعملهــم علــى األقــل ،ولــذا رجعــت
إليهــم ووقفــت بجنبهــم ،فنزلــت مــن الســيارة ،مقليــا الســام عليهــم،
مخاطبــا إياهــم :أنتــم تقومــون بعمــل صالــح طوبــاوي جــدا ،وادعــوا لــي
أيضــا! فقــال أحدهــم ندعــو لــك باألكيــد!!
ثــم تذهــب هــذه الفئــة إلــى املســجد ،وتحكــي لزمالئهــم اآلخريــن مــا
م�ضــى ،وبينهــم واحــد مــن زمالئــي فــي مرحلــة دراســتي االبتدائيــة ،يدعــى
“جنيــد غنــي” ،وحينمــا ينتبــه بأنــي فــي كرات�شــي يأخــذ فــي البحــث عنــي،
حتــى يعثــرعلــى عنــوان بيتــي فــي كرات�شــي أخي ـرا ،فيأتــي إلــى بيتــي .وحينمــا
جاءنــي لــم أعرفــه فــي البدايــة ،ثــم حيــن قــدم نفســه لــي تعجبــت كثي ـرا،
ألنــه كان فــي عهــد الدراســة شــريرا عنيــدا جــدا ،بينمــا هــو اآلن صاحــب
لحيــة وعمامــة ،فســألت عنــه وقــد أخــذ العجــب منــي كل مأخــذ :ملــاذا
أصبحــت هيئتــك هكــذا؟! فقــال لــو ترغــب فــي التعــرف علــى أســباب
تحولي ،فاصحبني أذهب بك إلى مكان ،وســتفهم هناك ســبب تحولي،
فصحبتــه للتـ ّـو!
فذهــب بــي إلــى “محــل االجتمــاع” فــي كرات�شــي ،فشــاهدت هنــاك
مشــاهد عجيبــة ،كان يتواجــد هنــاك مســلمون كثيــرون مــن مختلــف
األلــوان واللغــات والقوميــات ،فغ�شــى ســكون عجيــب وجــودي املرهــق،

في هذا املكان ،وكان من املقرر أن أق�ضي هناك ساعات لكن أعجبني
املــكان وجذبنــي لحــد ،أقمــت فيــه ثالثــة أيــام كاملــة.
وفي اليوم األخيرحينما أردت مغادرة املكان قال لي صديقي أرجوك،
اصبــرواســتمع إلــى آخــرخطيــب أيضــا ،فقلــت ال بــد لــي مــن الذهــاب ألن
ّ
لــدي عمــا مهمــا جــدا ،إال أن صديقــي قــد شــدد علـ ّـي وأصــر مؤكــدا:
إن هــذا الخطيــب يختلــف مــن الخطبــاء اآلخريــن ،وهكــذا أجلســني
لالســتماع آلخــر خطيــب وكان الخطيــب موالنــا “طــارق جميــل”!
دعوني أعترف ،وأصرح لكم هنا بما لدي من حقيقة ،وهو أني لو لم
أسمع هذه الخطابة األخيرة ملا تغيرمسارحياتي!
إن خطابــة موالنــا “طــارق جميــل” هــذه قــد بعثــت روح الحيــاة فــي
أحشــائي ،وصــورت لــي مشــاهد الجنــة والنــار ،وبعــد الخطابــة قلــت
لصديقــي :البــد مــن زيــارة هــذا الشــخص ،فقــال :التالقــي مــع شــخص
مثلــه ليــس مــن األمــرالبســيط ،فقلــت :لــو أردت أنــا فرئيــس الجمهوريــة
أيضــا يتيــح لــي مجــاال أللتقــي بــه ،فقبــل صديقــي وذهــب إلــى الشــيخ
موالنــا طــارق جميــل ،وكان قــد أبلغــه الشــيخ :يأتينــي وال بــأس ،وحينمــا
ذهبــت إليــه ،ظــل ينظــرإلـ ّـي نظـرات ملؤهــا العجــب والحيــرة ،وكان نظــره
مــن العجــب بمــدى أنــي لــم أتمالــك نف�ســي وســألت عنــه مــاذا حــدث يــا
شــيخ؟ فقــال الشــيخ عجيــب!! قبــل أيــام كنــت فــي مطــاركرات�شــي ،وكان
تلفــازاملطــاريقدمــك ،وأنــت فــي حفلــة موســيقيةّ ،
تغنــي بصــوت خــاب،
وترقــص ،فقلــت فــي نف�ســي :يــارب هــل يمكننــي زيــارة هــذا الشــاب؟!
وها أنا اآلن أراك ماثال أمامي ،وقد جئتني بقدميك!
مصدر :موقع سني أون الين

موالنا عبد الحق األعظمي أستاذ الحديث بجامعة دارالعلوم ديوبند في ذمة هللا
أســتاذ العلمــاء ومحــدث العصــرالفقيــه الكبيــرشــيخ الديــث بجامعــة دارالعلــوم ديوبنــد الشــيخ الفقيــد عبــد الحــق األعظمــي ( 88عامــا) كان مــن
أبــرع مــن تلمــذ علــى الشــيخ موالنــا حســين أحمــد املدنــي رحمــه هللا كمــا كان فــي نفــس الوقــت مــن تالمــذة موالنــا إعـزازعلــي رحمــه هللا الخاصــة ،قــد
اشــتغل  55عامــا بتدريــس الحديــث وممارســة اإلصــاح والتربيــة فــي دارالعلــوم ديوبنــد.
الهيئة التحريرية للمجلة تعزي العلماء والطالب في هذه امللمة املريرة سائلة هللا تعالى إسكانه في فسيح جنانه.
جنيد جمشيد املنشد الديني في ذمة هللا
توفــي الداعيــة الكبيــرواملنشــد الدينــي الشــهيرجنيــد جمشــيد إثرتحطــم طائــرة باكســتانية كان فــي ضمــن  48راكبــا علــى متنهــا ،املتجهــة مــن مدينــة
«شــيترال» إلــى «إســام آبــاد» فقــدت االتصــال مــع مســؤولي بــرج املراقبــة.
تــم التحــاق جنيــد جمشــيد إلــى رحمــة هللا فــي هــذا الحــادث ومقتــل كل مــن فيهــا وقــد توفيــت زوجتــه فــي نفــس الحــادث ،وهــو تحطــم الطائــرة
الباكســتانية علــى مشــارف إســام آبــاد.
إذا تعزي الهيئة التحريري للمجلة املسلمين على مستوى العالم على إثرهذه الخسارة الفادحة.
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ما الذي مل
نفهمه من
باراك أوباما؟
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ســواء اهتــم الرئيــس األمير ـكـي بقضايانــا أم
لــم يهتــم فاألمــرال يســتحق كل هــذا الجــدل،
ذلــك ألن املوقــف األمير ـكـي محســوم ضــد
العــرب مــا دامــوا عاجزيــن عــن تقديــم
أنفســهم علــى املســرح الدولــي بطريقــة الئقــة.
لــم تكــن العالقــة بيــن العــرب والواليــات
املتحــدة حســنة خــال واليتــي الرئيــس
األمير ـكـي بــاراك أوبامــا .ومــن الالفــت أن أحدا
من الطرفين لم يسع إلى إيقاف تدهور تلك
العال قــة.
علــى خــاف الرؤســاء األميركييــن الســابقين
فــإن أوبامــا لــم يصــب الكثيــر مــن االهتمــام
علــى الشــرق األوســط ،ولــم يظهــر رغبــة فــي
أن تســتمر الواليــات املتحــدة طرفــا راعيــا
ملشــاريع الســام املتعثــرة بيــن العــرب ،مــن
خــال الفلســطينيين ،وإس ـرائيل .كان
موقفــه منســجما مــع الصمــت الــذي تتطلبــه
عالقــة إســتراتيجية جمعــت دولتــه بالدولــة
العبريــة.
وهو ما يعني من جهة أخرى شعورا باليأس
مــن إمكانيــة التوصــل إلــى حــل نهائــي .لــم
يرغــب الرجــل فــي لعــب دور تهريجــي ،تغلــب
عليه الدعاية من خالل إدارة أزمة معقدة،
يعــرف أن الواليــات املتحــدة بســبب قيــود
عالقتهــا مــع إسـرائيل لــن تتمكــن مــن تفكيــك
عقدهــا والتعامــل معهــا بحيــاد.
وهــو املوقــف الــذي شــكل صدمــة بالنســبة
إلــى العــرب ،ملــا انطــوى عليــه مــن وجهــة
نظرهــم مــن عــدم اكت ـراث بقضيتهــم ،التــي
لــم تعــد تقــف فــي أعلــى ســلمهم ،بعــد أن
اســتفحلت أزماتهــم الداخليــة وعمــت
الفو�ضــى فــي الجــزء األكبــر مــن عاملهــم.
كان العــرب فــي حاجــة إلــى رئيــس أمير ـكـي
يؤنــس وحشــتهم ويخفــف مــن شــعورهم
بالعزلــة .أمــا أن ينتهــي عهــده بقانــون جاســتا
فتلــك كانــت الضربــة القاضيــة لــكل أمــل فــي
بدايــة جديــدة.
لــم يخــف العــرب اســتياءهم مــن أداء
الرئيــس األمير ـكـي فوصفــوه بالضعيــف.
ولكــن مــا معنــى ذلــك الوصــف؟
أألنــه امتنــع عــن االنســياق وراء الحملــة التــي
كانــت تهــدف إلــى توجيــه ضربــة إلــى ســوريا؟
أم ألنه سحب القوات األميركية من العراق
فاتحــا أمــام إي ـران كل الطــرق لكــي تتمــدد
فــي ذلــك البلــد الــذي حطمتــه الواليــات
املتحــدة؟ أم ألنــه وضــع كل ثقلــه مــن أجــل

اإلسراع في التوقيع على االتفاق النووي مع
إيـران ،وهــو االتفــاق الــذي نظــرإليــه العــرب
بعيــن الشــك؟
البعــض يتهــم أوبامــا ،وهــو الحاصــل علــى
جائــزة نوبــل للســام ،بــإدارة الحــروب
الخفيــة .لذلــك ال يختلــف عهــده مــن وجهــة
نظــر ذلــك البعــض عــن عهــد ســلفه جــورج
بوش االبن في �شيء .وفي هذا الرأي يبرز نوع
مــن ســوء الفهــم املــزدوج.
أوال :صحيــح أن صالحيــات الرئيــس األمير ـكـي
واســعة ،غيــر أن الواليــات املتحــدة دولــة
تحكمهــا مؤسســات ،البعــض منهــا يتمتــع
بســرية ال يمكــن اختراقهــا .تلــك املؤسســات
تعمــل وفــق نظــام خــاص بهــا ،ال يقــع
اإلش ـراف عليــه ضمــن صالحيــات الرئيــس.
ثانيــا :مــن غيــر املنطقــي أن تكــون تلــك
الحــروب الخفيــة التــي تزامــن وقوعهــا مــع
عهــد أوبامــا هــي وليــدة ذلــك العهــد ،فدولــة
راســخة وقويــة وشرســة مثــل الواليــات
املتحدة ال ترتجل حروبها ،وال تقوم أفعالها
علــى أســاس رد الفعــل اآلنــي.
مــا كان واضحــا مــن ســلوك أوبامــا صــده
العنيــد عــن العالــم العربــي وهــدم اهتمامــه
باســترضاء العــرب ،بالرغــم مــن أنــه ســعى
جاهــدا إلــى إقنــاع أعضــاء الكونغــرس بعــدم
التصويــت لصالــح قانــون جاســتا .وهــو
القانــون املصمــم ســلفا وبطريقــة متعمــدة
إللحــاق الضــرر بالعــرب .ولكــن أكان اهتمــام
أوبامــا بالعــرب ينفعهــم فــي �شــيء؟
التعويــل علــى ذلــك االهتمــام هــو نــوع مــن
اللعــب فــي الوقــت الضائــع .هنــاك رؤســاء
أميركيــون كثــر أظهــروا اهتمامــا بالشــرق
األوســط وقضايــاه ،ولــم يصــب العــرب شــيئا
مــن النفــع بســبب ذلــك االهتمــام.
ســواء اهتــم الرئيــس األمير ـكـي بقضايانــا أم
لــم يهتــم فاألمــرال يســتحق كل هــذا الجــدل،
ذلك ألن املوقف األميركي محسوم ضدهم،
مــا دامــوا عاجزيــن عــن تقديــم أنفســهم علــى
املســرح الدولــي بطريقــة الئقــة ،يســتحقون
مــن خاللهــا أن تنظــرإليهــم الواليــات املتحــدة
بمؤسســاتها املتشــعبة بطريقــة جــادة.
ربمــا لــن يتذكــر العــرب حســنات للرئيــس
األمير ـكـي أوبامــا ،غيــر أنهــم ال يملكــون دليــا
مقنعــا واحــدا علــى أنــه كان ســيئا أو أنــه كان
أســوأ ممــن ســبقه مــن الرؤســاء األميركييــن.

السنة  -13 :العدد / 3 :ربيع األول  1438هـ.ق

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

مقاالت في الفكر

عبداهلل عبيداللهي

مقاالت
يف الفكر
ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم
ّ
ّ
جنـراالت كبــار ،وعقيــدون ومقدمــون ،وضبــاط عاديــون من خيرة
مــأ الطاغــوت املتجبــربوتيــن -عجــل هللا بهالكــه -ومعهــم رقاصــون
ورقاصــات علــى ج ـراح الضعفــاء جالســون علــى مقاعدهــم فــي
ّ
محصنــة ،يحســبون أنفســهم بعيديــن عــن رصاصــات جنــود
طائــرة
الرحمــن فــي األرض ،غافليــن أن هلل جنــودا فــي الســماوات ،فأتاهــم
َ
هللا مــن حيــث لــم يحتســبوا ،فمــا هــي إال صيحــة ملــك أو لطمتــه،
ليهووا فجأة من علو الســماء إلى أعماق البحراألســود ،ومن هناك
إلــى الــدرك األســود األســفل مــن النــار.
فما هي إال لحظة واحدة ليهلكوا في أعماق البحرخنقا ،وليتجدد
لنا من جديد معنى ما نتلوه من قول هللا تعالى:
{وظنــوا أنهــم مانعتهــم حصونهــم مــن هللا فأتاهــم هللا مــن حيــث لــم
يحتســبوا ،وقــذف فــي قلوبهــم الرعــب}...
وقوله تعالى:
{ولكن هللا قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن هللا رمى}..
وقوله تعالى:
{إن كانت إال صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون}...
لنلتمس لهم عذرا
رأى عبــد هللا بــن مســعود ر�ضــي هللا عنــه ذلــك الصحابــي الجليــل
الفقيــه حبيبــه وأعـ ّـز النــاس عليــه وهــو رســول هللا صلــى هللا عليــه
ّ
وسلم ،رآه وهو ُيؤذى بمكة أمام عينيه ،فلم يتكلم ولم يدفع عنه
األذى ،ومــا ذاك إال لضعفــه فقــد قــال حيــن رأى الكافــريضــع ســلي
ََ َْ ُ
الجزورعلى كتف النبي وهو ساجد ،قال ابن مسعود"َ :وأنا أنظ ُر
ٌ
َل ُأ ْغنــي َشـ ْـي ًئا َلـ ْـو َك َ
ّ
وخاصــة مــنان ِلــي َم َن َعــة" ،مشــايخنا وعلمائنــا
ِ
أحاطــت بهــم أعيــن الطغــاة واملســتبدين واملجرميــن وعيونهــم لــن
يكونــوا أورع وال أتقــى وال أعلــى مكانــة مــن ابــن مســعود ر�ضــي هللا
عنــه.
ّ
فعندمــا يــرى واحــد منــا شــيخا أوعاملــا كبيـرا ســاكتا فــي موطــن نـراه
نحن من الحق أن يتكلم فيه ،فليس معناه أنه موافق على الظلم
الواقــع ،فقــد يكــون متفقــا معنــا علــى أن مــا وقــع ظلــم ،لكنــه ال يــرى
نفــس الحــل الــذي ي ـراه أحدنــا لرفــع الظلــم ونصــرة الحــق ،وربمــا
ســكوته لخشــيته علــى نفســه وأهلــه إذ أنــه ال يــرى مــن نفســه القــوة
علــى تحمــل التبعــات ،فهــو هنــا غيــر مــام أيضــا ،إذ ال يكلــف هللا
نفســا إال وســعها ،ولنــا أســوة فــي ســيرة ابــن مســعود ر�ضــي هللا عنــه.

ّ
التعجــل فــي الحكــم علــى املشــايخ ،ويجــب أن نلتمــس
فــا ينبغــي
لهــم عــذرا ،وال ينبغــي ألحــد أن يســتجيب للدعــوات املنفــرة مــن
املشــايخ والعلمــاء ،فهــي دعــوات بغيضــة بــا شــك.
ٌ
سهام
اإلعالم حرب ،والكلمات
قبــل مــدة قامــت وكالــة بــي بــي �ســي أكبــرأعــداء اإلســام واملســلمين
بحملــة شرســة ضــد العلمــاء ،واســتغل فــي حملتهــا كلمــة خطيــب
فــي إحــدى الواليــات فــي أفغانســتان ...وأصــل القصــة أن الخطيــب
املذكــور كان يخطــب ،فــإذا بناقصــات العقــل يتحدثــن خــال
خطابته ،فيحاول إسكاتهن ،لكنهن ال يسكتن ،فيغضب الخطيب
ويتكلم أثناء الغضب بكلمات يا ليته لم يتكلم بها ...تلك الكلمات
اســتغلتها بــي بــي �ســي لهجــوم شــرس علــى ذلــك العالــم وغيــره مــن
العلمــاء بــأن العلمــاء فــان وفــان..
هكــذا اإلعــام حـ ٌ
ـرب ،والكلمــات ســهام ،واملؤســف أحيانــا أن
األعــداء رغــم أنهــم مجرمــون يســلمون مــن كلماتنــا التــي هــي ســهام،
لكــن املســلمين وإن كانــوا ضعفــاء ومســتضعفين ال يســلمون..
فــي بعــض األحيــان نزعــم أننــا نناقــش أم ـرا مخالفــا للشــريعة،
أو فعــا مغاي ـرا للشــريعة ،أو نعــرض تحليــا للواقــع ،أو نكشــف
عــن مؤامــرة أو مخطــط وراء حادثــة ،ولدينــا ســعة األفــق والنظــر
ّ
متحمســين بــادي الـرأي ،والحقيقــة عندمــا
العميــق ،ولســنا كغيرنــا
ندقــق فــي كلماتنــا نشــاهد أنهــا أشــبه بســهام موجهــة نحــو املســلمين
فــي الحــرب اإلعالميــة العامليــة التــي هــي أســوء أنــواع الحــروب ولهــا
تأثي ـرات نفســية بالغــة فــي نفــوس القارئيــن.
نحن لن نجد في اإلعالم الرو�سي أو اإلعالم الغربي مثقال ذرة من
االهتمــام بمجــازر األطفــال والقصــف والتدميــرفــي بــاد املســلمين،
بل شعوبهم أيضا ال ُيقيمون ملصائب املسلمين وزنا ،وهم كالبهائم
يمســون ويصبحــون ،ومــا يهتمــون بــه مــن أحداثنــا ذرائــع للطعــن فــي
33
ديننا ،ولتشــويه ســمعة املســلمين.
فهــذا هــو اإلعــام اإلمريكــي يدعــم بقــوة أســوء نظــام ،ويدعــم
أخبــث طغــاة فــي العالــم اإلســامي رغــم أنــه ال يســيطرعلــى عشــرين
فــي املائــة مــن أرا�ضــي بلــده!!!
األحــداث والحــوادث ســواء كانــت ورائهــا مؤام ـرات ،أو كانــت عــن
مغام ـرات ،أو كانــت مخططــات ،أو مســرحيات...
املهــم لنــا أن ال نتناغــم مــع اإلعــام الكافــر ،وال نعطــي مقتــل
شــخص مــن الكفــار املجرميــن حجمــا أكبــر مــن عش ـرات القضايــا
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العالقــة فــي عاملنــا اإلســامي ،بــل نســتغل تلــك األحــداث فــي الهجــوم علــى الســنة فــي إي ـران ،توفــي يــوم اإلثنيــن  16مــن جمــادى األولــى  1435فــي
حــادث مرور...أربعــة مــن أبــرز العلمــاء املعاصريــن فــي بلوشســتان ،قضــوا
خصــوم األمــة وأعدائهــا أفضــل أنــواع االســتغالل..
َ
ْ
َ
ُ
نحبهــم فــي الحــوادث املروريــة ،رحمهــم هللا جميعــا..
الزحف اإلمريكي لتدميرالعالم اإلسالمي
فــي قضيــة الشــام وكذلــك الع ـراق يلــوم البعــض تركيــا ،والبعـ ُ
ـض من غذاء النفس إلى غذاء الروح
الســعودية ،واآلخــرون يلومــون تنظيــم القاعــدة ،ويطعــن البعــض فــي ســافر جنيــد جمشــيد املغنــي الباكســتاني الشــهير مــن عالــم الغنــاء
والرقــص ،مــن عالــم أغذيــة النفــس وأهوائهــا إلــى عالــم التبليــغ والدعــوة،
العلمــاء واملشــايخ.
يبــدو أن األمــة اإلســامية أصبحــت تن�ســى شــيئا فشــيئا املســبب األصلــي إلــى عالــم إصــاح النفــس ،إلــى عالــم أطعمــة الــروح ،ثــم ثبــت واســتقام
لهــذه األزمــات فــي الشــرق األوســط كلهــا ،أصبحــت تن�ســى أن الواليــات يدعــو إلــى ديــن هللا رغــم املغريــات واملضلــات إلــى إن التحــق بعالــم اآلخــرة
املتحــدة اإلمريكيــة التــي ضربــت قواعدهــا العســكرية فــي أنحــاء العالــم ،تاركا ورائه من أمة من محبيه ومتبعيه ّ
يتحسرون على فقدانهم إنسانا
والتــي تحيــط أســاطيلها العســكرية بحــار العالــم اإلســامي وبــاده بغيــا حياتــه خيــر لهــم ،رحمــه هللا رحمــة واســعة ،وأبدلــه دارا خي ـرا مــن داره،
وعدوانا ،هي التي تتحكم من وراء الكواليس في مصيرالعالم اإلسالمي ...وأهــا خي ـرا مــن أهلــه...
خطــب لنــا الشــيخ عبــد الحميــد حفظــه هللا أمســية هجــوم الواليــات
التعليم القرآني الذي أهمله املسلمون
املتحــدة علــى أفغانســتان.
ُّ
ٌ
فــكان مــن ضمــن مــا قــال" :هــل إســقاط دولــة طالبــان يحتــاج إلــى كل الغرب قوي بتقدمه في أمرين :األول في صناعة أنواع األجهزة ووسائل
هــذا الزحــف العســكري الواســع نحــو الشــرق األوســط ،إن هــؤالء لديهــم الحياة ،الثاني :في صناعة أنواع األسلحة.
َ
األنظمــة والحكومــات والجامعــات التابعــة لهــا فــي العالــم اإلســامي
أهــداف أخــرى"...
فــي الحقيقــة لــم يكــن الهــدف مــن الزحــف العســكري اإلمريكــي مســئولة أوال وآخـرا عــن تخلــف املســلمين فــي هذيــن املجاليــن ،والعجيــب
الثاني(والزحــف العســكري األول كان بذريعــة طــرد قــوات الع ـراق مــن أن هــذه الحكومــات والجامعــات التابعــة لهــا والتــي تســيطرمثــل األفاعــي
الكويــت) نحــو بحــار العالــم اإلســامي وبــاده فــي ذلــك الوقــت اإلطاحــة الخياليــة علــى أمــوال الشــعوب عجــزت لحـ ّـد اآلن عــن صناعــة ألعــاب
بحركــة طالبــان ،وال مطــاردة تنظيــم القاعــدة فحســب ،بــل تدميــركل بلــد البنــات ،وبــدل االختراعــات واالبتــكارات واالنتاجــات جلســوا يطعنــون
فــي ديــن هللا وقيــم اإلســام وتعاليمــه ،وقعــدوا يلومــون العلمــاء واملــدارس
مســلم يتوجســون منــه تهديــدا محتمــا علــى الكيــان الصهيونــي.
ّ
ّ
ألجل هذا تدمرالعراق ،والشام ،وتخطط لتدميرتركيا ،والسعودية ،الدينيــة ،وأصبــح أخي ـرا جــل همهــم تنظيــم هــذه املــدارس وتخطيطهــا،
بينمــا هــذه املــدارس لهــا وظائفهــا فــي نقــل الت ـراث وتحديثهــا ونقــل قيــم
و...
و الليبراليــون والعلمانيــون الذيــن يعظوننــا فــي العم ـران والحضــارة اإلســام وتعاليمهــا ،فهــي ليســت مصانــع دبابــات وال معامــل أجهــزة تكــون
والتثقــف ،شــاركوا الواليــات املتحــدة فــي تدميــرالعـراق ،واآلن يشــاركونها محتاجــة إلــى تخطيــط الحكومــات واألنظمــة..
فــي تدميــر الشــام ،أمــا األقليــات املحســوبة فــي العالــم اإلســامي فهــي ثــم هــذه األجهــزة مهمــا تقدمــت وكذلــك األســلحة مهمــا تطــورت ال تزيــد
كالضبــاع تســعى لتنــال نصيبهــا مــن هــذه البــاد ّ
املدمــرة ،وهــي فــي الحقيقة اإلنســان قيمــة وال إنســانية ،وال تجعلــه يحمــل رســالة خيــرومحبــة ودفــاع
الحقــوق للعالــم ،بــل يصنــع منــه أحيانــا وحشــا ال يملــك مثقــال ذرة مــن
الخاســرة قبــل الزحــف اإلمريكــي وبعــده.
الرحمــة ،فت ـراه بــدل أن يكافــح الفقــر يحــارب الفقيــر ،وبــدل أن يرحــم
اليتيــم يقهــره ،وبــدل أن ينقــذ الطفــل يذبحــه ،وبــدل أن يطعــم الجائــع
في حوادث مرور!!!
-١الشــيخ داد الرحمــن القصرقنــدي رحمــه هللا ،مــن كبــار علمــاء يحاصــره فيقتلــه جوعــا...
يجــب أن تحصــل ثلــة مــن أهــل اإليمــان واإلســام بــأي قيمــة كانــت علــى
بلوشســتان ،ومــن خريجــي جامعــة ديوبنــد ،ق�ضــی نحبــه فــي حــادث مرور،
ً
هذيــن الســببين مــن أســباب القــوة املشــار إليهــا فــي آيــة {وأعــدوا لهــم مــا
عــام  1421وكان فــي الطريــق قادمــا إلــی مدينــة زاهــدان ...
-٢الشــيخ موالنــا محمــد إبراهيــم دامنــي اعتقــل بســبب دفاعــه عــن اســتطعتم مــن قــوة} ،ألن مــن حصــل عليهمــا قــوي ،ومــن تخلــف عنهمــا
معتقدات أهل السنة ،وأم�ضى أفضل سنوات عمره في السجن ،توفي ضعــف ،ومــن ضعــف فيهمــا أو ظـ ّـل محتاجــا أصبــح ذليــا مضطهــدا فــي
املناســبات العامليــة.
فــي حــادث مــرورصبيحــة يــوم اإلثنيــن  24جمــادی األولــی  1422ه ـ ق.
 -٣الشــيخ نعمــة هللا التوحيــدي ق�ضــى عمــره فــي خدمــة القـرآن الكريــم هكــذا ببســاطة عندمــا نتدقــق فــي مقارنتنــا بيــن الشــرق اإلســامي
وبيــان التوحيــد والــرد علــى البــدع والخرافــات ،توفــي رحمــه هللا فــي حــادث والغــرب العلمانــي نجــد أن املســلمين تركــوا تعليمــا قرآنيــا ،فتخلفــوا
مــرور عندمــا كان فــي طريقــه مــع بعــض العلمــاء إلــى مدينــة "جاســك" فــي لعقــود مــن الزمــن ،ونجــد أن الغبــي الحقيقــي هــوالــذي يطعــن في اإلســام
محافظة"هرمــزكان" (جنوبــي إي ـران) للمشــاركة فــي جلســة دينيــة وإلقــاء أو الثقافــة اإلســامية ويجعلهمــا ســبب هــذا التخلــف.
الخطبــة فيهــا ،لكــن أثنــاء الطريــق اصطدمــت ســيارتهم بحافلــةّ ،
وتبدلــت أمــا القيــم األخالقيــة وتعاليــم الحيــاة فمــن ابتغاهــا فــي ثقافــة الغــرب
هذه الرحلة الدعوية ،رحلة إلى الداراآلخرة وااللتحاق بالرفيق األعلى ،بعدمــا أكرمــه هللا بنعمــة اإلســام فهــو أخســر الخاســرين ،وأســفل
فــي اإلثنيــن 12ربيــع األول  1427مــن الهجــرة النبويــة.
الســافلين ،وأجهــل الجاهليــن.
-٤أخيـرا الشــيخ أحمــد الناروئــي أســتاذ الحديــث فــي جامعــة دارالعلــوم
بمدينــة زاهــدان ،وروح هــذه الجامعــة العظيمــة ،وأحــد أبــرز علمــاء أهــل
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