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اجلامعة الفاروقية -كراتيش

رحيل العالمة الكبري وحمدث العصر
موالنا الشيخ سليم اهلل خان [رمحه اهلل]
بقلم :سامحة األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي

وما كان قيس هلكه هلك واحد*****ولكن بنيان قوم تهدما
فوجئنــا فــي الشــهر املنصــرم بنبــأ وفــاة أســتاذ العلمــاء وشــيخ املشــايخ
العالمــة املحــدث موالنــا ســليم هللا خــان رحمــه هللا مؤســس الجامعــة
الفاروقيــة ورئيــس منظمــة « وفــاق املــدارس العربيــة اإلســامية
بباكســتان» التــي تضــم زهــاء عشــرين ألــف مدرســة .كان الشــيخ ســليم
هللا خــان رحمــه هللا تعالــى مــن أفــذاذ الرجــال الــذي قلمــا يجــود الزمــان
بمثلــه .بــدأ دراســة العلــوم الشــرعية فــي دار العلــوم ديوبنــد وتربــى فــي
حجــرالعلمــاء الكبــارأمثــال شــيخ اإلســام موالنــا الســيد حســين أحمــد
املدني واألديب الفقيه موالنا إعزازعلي وموالنا الشيخ مسيح هللا خان
رحمهــم هللا.
كان الشــيخ معجبــا بمشــايخه ويفتخــر بهــم وســيما باملجاهــد الكبيــر
موالنا السيد أحمد املدني وال يزال يذكره بخيرويترحم عليه ويدعو له
ويذكرحكاياته لتالميذه وأصحابه وجعله نبراسا لنشاطاته وبطوالته،
يحــث أصحابــه علــى التأ�ســي بــه ومواصلــة طريقــه ،فلمــا تخــرج الشــيخ
فــي دارالعلــوم ديوبنــد بــدأ التدريــس فــي مدرســة مفتــاح العلــوم للشــيخ
مسيح هللا خان ،خليفة الشيخ األكبروحكيم األمة موالنا أشرف علي
التهانــوي ،واغتنــم الفرصــة لالســتفادة مــن معارفــه وعلومــه ســيما فــي
مجال التزكية والســلوك ثم هاجرإلى باكســتان ،واشــتغل مدرســا بدار
العلــوم (تنــدو هللا يــار) بإشــارة الشــيخ شــبيرأحمــد العثمانــي ،صاحــب
«فتــح امللهــم» ثــم دعــي للتدريــس فــي دارالعلــوم كرات�شــي وهنــاك تلمــذ
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عليــه املفتــي محمــد رفيــع العثمانــي وأخــوه املفتــي محمــد تقــي العثمانــي،
ابنــا املفتــي األكبــرمحمــد شــفيع ،وخلــق كثيــرون.
تأسيس الجامعة الفاروقية
بعــد أن ّ
درس الشــيخ عشــر ســنوات فــي دار العلــوم كرات�شــي ،قــام
بإنشــاء الجامعة الفاروقية في ظروف قاســية وأوضاع متأزمة مقاســيا
الشــدائد ومتحمــا املشــاق ،ولكنــه اســتقام وثابــر ،حتــى تحســنت
األوضاع .فلم تمض مدة قليلة إال وقد تألألت هذه الجامعة الجديدة
فــي ســماء العلــم واملعرفــة فنافســت املعاهــد والجامعــات القديمــة ثــم
ســبقت الكثيــر منهــا ،فقصدهــا الدانــي والقا�صــي مــن عطــاش العلــوم
الدينيــة ،مــن بــاد شــتى وتخرجــوا فيهــا ورجعــوا إلــى أوطانهــم وينــذرون
قومهــم ،فبذلــك ّ
عمــت فيــوض الشــيخ ســليم هللا رحمــه هللا فــي العالــم،
وقلمــا توجــد بلــدة إال وقــد وصــل إليهــا أشــعة علومــه ومعارفــه وفيوضــه
وبركاتــه ،وقلمــا يوجــد معهــد دينــي إال وفيــه تالميــذه أو تالميــذ تالميــذه.
منظمة وفاق املدارس العربية اإلسالمية
إن وفاق املدارس التي تضم حاليا زهاء عشرين ألف مدرسة أو معهد
دينــي بمــا فيهــا مــن جامعــات كبيــرة ،هــي مــن أكبــر املنظمــات فــي العالــم
اإلســامي أسســها العلمــاء للتنســيق بيــن الجامعــات الدينيــة واملعاهــد
األهليــة وتوحيــد منهاجهــا وتطويرهــا فهــي كانــت فــي البدايــة منظمــة
صغيــرة ولكــن بعــد أن تولــى زعامتهــا وقيادتهــا وإدارتهــا ســماحة الشــيخ
ســليم هللاّ ،
حولهــا إلــى منظمــة شــاملة راقيــة ولــم يــأل جهــدا فــي ســبيل
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الفصول الدراسية باجلامعة الفاروقية

تطويرهــا ورقيهــا ،فانضمــت إلــى هــذه املنظمــة مــدارس وجامعــات كثيــرة
فصارت أكبرمنظمة تعليمية تربوية توعوية وثقافية .وال شك أن هذا
من أكبرإنجازات الشيخ سليم هللا رحمه هللا ،إنه لم يكتف باإلشراف
وإصــدار األحــكام وتقديــم التوصيــات مــن بعيــد بــل كان يشــرف علــى
جميــع النشــاطات التــي تمارســها املــدارس ويتجســم مشــاق الرحلــة
مســتعرضا جميــع شــؤونها الفكريــة والســلوكية والتعليميــة ،لــم يتــرك
مدينة وال قرية قريبة أوبعيدة إال وسافرإليها ورأى معاهدها عن كثب
وجلــس مــع مديريهــا وأســاتذتها وطالبهــا موصيــا إياهــم بالجــد والنشــاط
واتبــاع الســنة وإصــاح األمــة فلــم يــذق طعــم الراحــة طــول عمــره،
وكان همــه ودأبــه وديدنــه أن تصلــح املــدارس الدينيــة وينهــض العلمــاء
لنشــرالعلــوم الدينيــة فــي أرجــاء املعمــورة ،ويحاربــوا البــدع والخرافــات
والتقاليــد املزعومــة .تعرضــت منظمــة وفــاق املــدارس وبعــض أعضائهــا
مــن املــدارس لــأذى والضغــوط مــن ناحيــة دولــة باكســتان بإشــارة مــن
الحكومات األجنبية سيما أمريكا ،فحاولت دولة باكستان التدخل في
شــؤون املدارس وتغييرمناهجها ومســارها وتوليتها ولكن الشــيخ ســليم
هللا لم يستسلم للضغوط ولم يخضع للطغاة فقاوم صارما ،صامدا،
حكيما ،فلم يأذن ولم يرض بأي تدخل ينافي أهداف املدارس وغاياتها
فدفــع املؤام ـرات املدروســة بصمــوده وحنكتــه وحكمتــه.
زهده وتقشفه
عــاش الشــيخ ســليم هللا خــان زاهــدا ،متقشــفا ،راغبــا عــن الدنيــا
وزخارفهــا ،متأســيا بســلف األمــة وبكبــار علمــاء ديوبنــد وبأســاتذتها
البــررة ال يخــاف فــي هللا لومــة الئــم كان ينتقــد العلمــاء الذيــن يبالغــون
فــي اســتخدام اإلمكانيــات الرفاهيــة ،تاركيــن طريــق الســلف الصالــح،
فيوصيهــم بالزهــد والوســطية ،واالهتمــام باتبــاع الســنة واختيــارمنهــج
الصالحيــن .واالبتعــاد عــن ملعــان املاديــة وبريقهــا.
محدثا ومؤلفا
ق�ضــى حياتــه فــي تدريــس العلــوم اإلســامية واشــتغل بتدريــس الحديــث
ســبعين عامــا ودرس صحيــح البخــاري أكثــرمــن خمســين عامــا فتجلــت
ُ
مواهبــه فــي فــن الحديــث حتــى ل ّقــب بأســتاذ املحدثيــن فــي عصــره وتشــهد
بذلك مؤلفاته في الحديث سيما كتابه « كشف الباري عما في صحيح
البخاري» الذي قال عنه فضيلة موالنا عبدالحميد حفظه هللا -مدير
جامعــة دارالعلــوم زاهــدان وخطيــب الجمعــة ألهــل الســنة بهــا  -وهــو
الــذي درس البخــاري أكثــرمــن عشــرين مــرة :لــم أجــد شــرحا آخــرمثلــه فــي

تبييــن املذاهــب وتوضيــح الدالئــل ،وبيــان املســائل.
شخصية مثالية وقدوة ربانية
إن للشيخ سليم هللا خان رحمه هللا ميزات وخصائص ال تسعها مقالة
أو افتتاحيــة أو كلمــة رثــاء .كيــف وإنــه كان آيــة فــي املجاهــدة والدعــوة
إلــى هللا والتمســك بالكتــاب والســنة .والزهــد والتواضــع ونشــر العلــوم
الدينيــة وتكويــن الرجــال وتربيــة الدعــاة والعلمــاء .عرفتــه منــذ أن بــدأت
الدراســة فــي دار العلــوم كرات�شــي وســعدت بلقائــه وشــفقته ودعائــه
م ـرارا ،فللــه الحمــد علــى ذلــك .وبعــد إقامتــي فــي زاهــدان كلمــا ســافرت
إلــى كرات�شــي حاولــت زيارتــه فــكان يســأل عــن أحــوال املــدارس واملشــايخ
ويســتقبلنا بحفــاوة وبشاشــة .وملــا جــاء إلــى إي ـران كان يرافقــه رؤســاء
املنظمــات التعليميــة مــن الفــرق األخــرى وكان رئيــس الوفــد ،كل يعتــرف
بزعامتــه وفضلــه .فأفــاد العلمــاء والطــاب وأجــاز أهــل العلــم بســنده
املتصــل ،وقـ ّـدم نصائــح وتوصيــات غاليــة مــن أهمهــا التوصيــة بالتقــوى
واالهتمــام بتعليــم أوالدهــم تعليمــا دينيــا وتأهيلهــم لخدمــة الديــن،
والتأ�سي بحياة املتقين .وكان آخرلقائي إياه في الحرم املكي حيث كنت
جالســا مــع فضيلــة موالنــا عبــد الحميــد فــإذا بالشــيخ أحمــد الناروئــي
ّ
وكان من تالميذه األوفياء يبشرنا بأن الشيخ سليم هللا خان تشرف في
حــج هــذا العــام وســأبحث عنــه فذهــب ورجــع بالبشــرى فذهبنــا جميعــا
إليــه وتشــرفنا بزيارتــه فســأل عــن أحوالنــا وأوضــاع بالدنــا بابتســامة
وفــرح ودعــا لنــا وأوصانــا بمــا أو�صــى ولــم نعلــم أن هــذا آخــرلقــاء معــه.
وملــا شــاع نبــأ مرضــه دعــا لــه الجميــع بالصحــة والعافيــة ولكــن اســتأثرت
به رحمة هللا عزوجل ّ
فودع الدنيا الفانية ّ
ولبى نداء ربه « فإنا هلل وإنا
إليــه رجعــون».
ّ
وإننــا إذ ننـ ّـوه بخدماتــه وجهــوده وبطوالتــه ،نعــزي أوالده وأســرته
وتالميــذه وأصحابــه ســيما نجليــه الباريــن ســماحة الدكتــور محمــد
عــادل خــان وشــقيقه موالنــا الشــيخ عبيــد هللا خــان الــذي ّ
فوضــت إليــه
مســئولية إدارة الجامعــة الفاروقيــة ،ونســأل هللا ســبحانه وتعالــى أن
يتغمــد الشــيخ برحمتــه الواســعة ويســكنه فســيح جنانــه ويلحقــه باملــأ
األعلــى والصالحيــن ويرزقنــا جميعــا الصبــروالســلوان ،ويوفــق خلفــاءه
وتالميــذه ملواصلــة طريقــه والتأ�ســي بأســوته ،وهــو املســتعان وعليــه
التــكالن.
ّ
اللهــم اغفــرلــه وارحمــه وعافــه وأكــرم نزلــه ووســع مدخلــه وأبدلــه دارا
خيرا من داره وأهال خيرا من أهله .اللهم ال تفتنا بعده وال تحرمنا أجره.
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تفسير معارف القرآن
العالمة املفتي حممد شفيع العثامين
تعريب :املفتي حممد قاسم القاسمي

النهي عن كتمان آيات اهلل

تفسري سورة البقرة آية 162-158

املناسبة
ذكــر فــي اآليــات الســابقة بيــان القبلــة وعــدم اعت ـراف أهــل الكتــاب بنبـ ّـوة
ّ
ّ
الرســول صل ـ ى هللا عليــه وســلم وكتمانهــم الحــق ،ثـ ّـم ذكــر عقــاب الذيــن
يكتمــون الحــق ويصـ ّـرون علــى ذلــك ،ووعدهــم بقبــول التوبــة إذا ندمــوا وتابــوا
وأصلحــوا واعترفــوا بالحــق.
التفسيراملختصر
َّ َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ
َ
ّ
َ
ـات} الشــاهدة علــى صــدق محمــد
ِ{إن ال ِذيــن يكتمــون مــا أنزلنــا ِمــن الب ِينـ ِ
ْ
صلــى هللا عليــه وســلم{َ ،وال ُهـ َـد ٰى} أى مــا يهــدى إلــى الطريــق املســتقيم واتبــاع
ْ َ
ـاب} التــوراة
محمــد صلــى هللا عليــه وســلم ِ{مــن َب ْعـ ِـد َمــا َب َّي َّنـ ُـاه ِل َّلنـ
ـاس َّ ِفــي َّال ِكتـ ِ
ِ
ُ َٰ
َّ ْ
ْ
َّ
َ
َ
أواإلنجيــل{ ،أول ـ ِئ َك َيل َع ُن ُهـ ُـم الل ـ ُـه َو َيل َع ُن ُهـ ُـم الل ِع ُنــون ِإل ال ِذيـ َـن ت ُابــوا} عــن
َ َ َّ ُ َ ُ َ ٰ َ َ ُ ُ َ
ََ َْ
ـوب َعل ْي ِهـ ْـم}
صل ُحــوا} مــا أفســدوا بالتــدارك{ ،وبينــوا فأول ـ ِئك أتـ
الكتمــان{ ،وأ
أتجــاوز عنهــم{َ ،و َأ َنــا َّ
التـ َّـو ُ
الر ِحيـ ُـم إ َّن َّال ِذيـ َـن َك َفـ ُـروا َو َم ُاتــوا َو ُهـ ْـم ُك َّفــار}ٌ
اب َّ
ِ ُ َٰ
َ َ ُ َّ ْ َ َ
يعنــى ومــن لــم يتــب مــن الكاتميــن حتــى مــات {أول ـ ِئ َك َعل ْي ِهـ ْـم ل ْع َنــة الل ـ ِـه َوالل ِئكـ ِـة
َ َّ َ
َ َ ُ
َ
ـاس أ ْج َم ِعيـ َـن خ ِال ِديـ َـن ِف َيهــا} أي فــي اللعنــة أو فــي النــار{ ،ل ُيخ َّفــف َع ْن ُهـ ُـم
والنـ ِ
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ْ َ َ ُ ََ ُ ْ ُ َ
ّ
نظـ ُـر َ
ون} أي ال يؤخــرون عــن العــذاب وقتــا مــن األوقــات.
العــذاب ول هــم ي
فقه الحياة أو األحكام
ضرورة نشرالعلوم الشرعية وعدم جوازكتمانها:
ذكــرفــي اآليــات ّأن كتمــان اآليــات النازلــة مــن عنــد هللا جريمــة كبيــرة يســتحق
ُ
وجميع الخلق .كما تستنبط أحكام عديدة
صاحبها اللعنة ،حيث يلعنه هللا
ّ
أخرى منها ،كوجوب إظهارالعلم وبيانه وتحريم كتمانه ،قال صل ى هللاعليه
ّ
وســلم" :مــن ســئل عــن علــم يعلمــه فكتمــه ألجمــه هللا يــوم القيامــة بلجــام مــن
النــار" (رواه أبوهريــرة ر�ضــي هللا عنــه ،أخرجــه ابــن ماجــة).
وتحقيــق اآليــة هــو ّأن العالــم إذا قصــد كتمــان العلــم ع�صــى ،وإذا لــم يقصــده
لم يلزمه التبليغ إذا عرف أنه مع غيره ( القرطبي) .ويستنبط من اآلية أيضا
ّأن الــذي ال معرفــة لــه بالعلــم الشــرعي الصحيــح فــا ينبغــي لــه أن يجت ـرأ علــى
بيــان املســائل الشــرعية واألحــكام الدينيــة.
ّ
املســئلة الثالثــة التــي تســتنبط مــن اآليــة املذكــورة هــي أن العلــم الــذي يحــرم
كتمانــه ُ
وهـ ّـدد كاتمــه بالعــذاب هــو العلــم بمســائل واضحــة ثابتــة مــن الكتــاب
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والســنة يحتــاج إليهــا النــاس فــي أمــور دينهــمّ ،أمــا العلــم باملســائل التــي ال يحتــاج
إليهــا ّ
عامــة النــاس بــل قــد ُيخ�شــی مــن بيانهــا وقــوع النــاس فــي الفتنــة وســوء الفهم
فكتمان مثل هذا العلم ال يدخل في الوعيد ،بل يستحسن كتمانه عن بعض
النــاس .وإلــی هــذا يشــيرقولــه تعالــى{ :مــن البينــات والهــدى}.
وقــد أخــرج اإلمــام البخــاري عــن علــي كــرمهللا وجهــه حيــث قــال" :حدثــوا النــاس،
العالــم يجــب
بمــا يعرفــون أتحبــون أن يكــذب هللا ورســوله" ،واتضــح أيضــا أن ِ
عليــه أن يحــدث النــاس حســب عقولهــم ،وإذا شــعر مــن شــخص وقوعــه فــي
الخطــأ بســبب كالمــه يجتنــب مــن التحــدث أمامــه .ألجــل هــذا يكتــب كثيــرمــن
الفقهــاء بعــد بيــان املســائل العديــدة "هــذا ممــا يعــرف وال يعـ ّـرف" ،ومعنــى ذلــك
ّأن املســئلة ّ
ممــا يجــب علــى أهــل العلــم معرفتهــا ،ولكــن ال ينبغــي نشــرها بيــن
ّ
العامــة.
يــروى عــن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم أنــه قــال":ال تمنعــوا الحكمــة أهلهــا
فتظلموهــم وال تضعوهــا فــي غيــر أهلهــا فتظلموهــا" (.تفســير القرطبــي ج 2ص
)185
قال القرطبيّ :أما أنه ال يجوز تعليم الكافرالقرآن والعلم حتى ُيسلم ،وكذلك
والحجــاج ليجــادل بــه أهــل الحــق ،وال يعلــم
ال يجــوز تعليــم املبتــدع الجــدال ِ
ّ
الخصــم علــى خصمــه حجــة يقطــع بهــا مالــه ،وال الســلطان تأويــا يتطــرق بــه إلــى
مــكاره الرعيــة ،وال ينشــرالرخــص فــي الســفهاء فيجعلــوا ذلــك طريقــا إلــى ارتــكاب
املحظــورات ،وتــرك الواجبــات ونحــو ذلــك.
الحديث له حكم القرآن
روي البخــاري عــن أبــي هريــرة ر�ضــي هللا عنــه قــال" :إن النــاس يقولــون أكثــرأبــو
هريــرة ،ولــوال آيتــان فــي كتــاب هللا مــا حدثــت حديثــا ،ثــم يتلــو{إن الذيــن يكتمــون
مــا أنزلنــا مــن البينــات والهــدى} .وهنــاك صحابــة آخــرون أيضــا قالــوا بمثــل مــا
قــال أبــو هريــرة ،ر�ضــي هللا عنهــم جميعــا.
ّ
هــذه الراويــات تـ ّ
ـدل علــى ّأن للحديــث عنــد الصحابــة حكــم القـرآن؛ ألن الوعيــد
الــوارد فــي اآليــات ألنــاس يكتمــون اآليــات البينــات والهــدى .وال تصريــح فيهــا لذكــر
الحديــث ،لكـ ّـن الصحابــة ر�ضــي هللا عنهــم اعتبــروا الحديــث فــي حكــم الق ـرآن
وجعلــوا كتمانــه ســببا للوعيــد املذكــور.
معاص تجلب لعنة الكائنات جميعا
ٍ
ّ
فــي قولــه تعالــى{ :ويلعنهــم الالعنــون} ،لــم يعيــن القـرآن الكريــم اللعنيــن ،لذلــك
قــال مجاهــد وعكرمــة :هــم الحشـرات والبهائــم يصيبهــم الجــدب بذنــوب علمــاء
الســوء الكاتميــن فيلعنونهــم.
ّ
ويؤيــده أيضــا خبــررواه الب ـراء بــن عــازب ر�ضــي هللا عنــه ،قــال ،قــال رســول هللا
صلى هللا عليه وسلم في قوله تعالى{:يلعنهم هللا ويلعنهم الالعنون} قال{ :دواب
األرض}( .ذكــره القرطبــي نقــا عــن ابــن ماجــه بإســناد حســن)
ُ
ال يجوز لعن الكافر ّ
املعين ما لم تعلم حاله عند املوافاة
ّ
ّ
الجصــاص والقرطبــي مــن قولــه تعالــى {وماتــوا و هــم كفــار} أن الكافــر
اســتنبط
ّ
املعيــن ال يجــوز لعنــه ،ألن حالــه عنــد املوافــاة ال تعلــم ،وقــد شــرط هللا تعالــى
فــي هــذه اآليــة فــي إطــاق اللعنــة املوافــاة علــى الكفــر ،وألن ذرائــع معرفــة ذلــك
انقطعــت ،ألجــل هــذا ال يجــوز لعــن الكافــر بالتعييــنّ ،
وأمــا مــا روي عــن النبــي
ّ
صلــى هللا عليــه وســلم أنــه لعــن أقوامــا بأعيانهــم مــن الكفــار فإنمــا كان ذلــك
لعلمــه بمآلهــمّ .أمــا لعــن الكفــار جملــة مــن غيــر تعييــن فجائــز.
واتضــح مــن هــذا ّأن مســئلة اللعنــة مســئلة خطيــرة جــدا حيــث ال يجــوز لعــن
الكافــرمــا لــم يعلــم أنــه مــات علــى الكفــر ،إذن كيــف يجــوز لعــن مســلم أو لعــن
ّ
ّ
والعامة غافلون عن هذا ،خاصة النساء فهن يستعملن ألفاظ اللعنة
دابة؟
ألوالدهــن وأقاربهــن.
واللعنــة ال تكــون بألفــاظ اللعنــة فقــط بــل األلفــاظ التــي تــؤدي معناهــا أيضــا
ُ
تعتبــرفــي حكــم اللعنــة .وأصــل معنــى اللعنــة الطــرد واإلبعــاد مــن رحمــة هللا تعالى.
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كندا تنشردوريات للشرطة لحراسة املساجد
املســلم  -نشــرت الشــرطة الكنديــة دوريــات عنــد املســاجد واملــدارس بمناطــق
املسلمين بمدن عدة عقب الهجوم على مسجد في مقاطعة كيبيك الذي أودى
بحيــاة ســتة مــن املصليــن.
وقالت السلطات الكندية إن طالبا جامعيا كنديا يدعى ألكسندربوسينيتي هو
املشــتبه فيــه الوحيــد فــي حــادث إطــاق النــارالــذي وقــع األحــد وأســفرأيضــا عــن
إصابــة  17شــخصا آخريــن ووصفــه رئيــس الــوزراء جاســتن تــرودو بأنــه “هجــوم
إرهابــي”.
وفي كيبيك تمركزت عربات الشرطة أمام العديد من املساجد وفحص ضباط
الشرطة بطاقات هوية الصحفيين الذين ينتظرون في الخارج.
وتــم تطويــق عــدد مــن البنايــات حــول املركــز اإلســامي الــذي تعــرض للهجــوم،
ووقــف ضبــاط الشــرطة بالخــارج يســتجوبون املــارة.
زعيم الجماعة اإلسالمية بالنمسا يحذرمن املساس بالحجاب
املســلم -هاجــم رئيــس “الجماعــة اإلســامية” فــي النمســا ،إبراهيــم أولغــون،
مشــروع قانــون يهــدف لحظــر ارتــداء الحجــاب فــي مؤسســات الدولــة ،قائــا:
“الحجــاب خــط أحمــر بالنســبة لنــا ،ومــن الضــروري منــع إق ـرار هــذا القانــون”.
جــاء ذلــك فــي تصريحــات أدلــى بهــا أولغــون ،لعــدد مــن املراســلين األت ـراك فــي
مدينــة فيينــا ،تطــرق خالهــا إلــى مشــروع قانــون يهــدف لحظــرارتــداء الحجــاب فــي
مؤسسات الدولة وبينها املدارس ،ضمن حزمة اندماج جديدة ،أعلن عنها وزير
الخارجيــة واالندمــاج النمســاوي سيباســتيان كورتــس ،مطلــع ينايــر الجــاري.
ولــدى اقتراحــه القانــون ،قــال الوزيــر ،كورتــس إن “النمســا دولــة علمانيــة” ،كما
قــال إنــه لــن يتــم حظــرالصليــب ،الــذي اعتبــره “رمـزا دينيــا فــي املــدارس” ،وأرجــع
ســبب ذلــك إلــى أن “الصليــب أحــد عناصــرتاريــخ النمســا وعاداتهــا”.
ً
وردا علــى تلــك الخطــوة قــال رئيــس الجماعــة ،أولغــون“ ،الحجــاب أحــد أهــم
العناصــراألساســية فــي اإلســام ،وليــس لــه عالقــة بمســألة االندمــاج ،وينبغــي أال
ينتظــرأحــد منــا أن نغيــرديننــا”.
قلق أممي بشأن الوضع اإلنساني بمضايا والزبداني
وكالــة األناضــول  -قــال ســتيفان دوجاريــك املتحــدث باســم األميــن العــام لألمــم
املتحدة إن املنظمة تشعربالقلق من الوضع املزري في مدينة مضايا املحاصرة
بريــف دمشــق.
ولفــت إلــى أن مضايــا والزبدانــي املحاصرتيــن مــن النظــام الســوري وحــزب هللا
اللبنانــي ،والفوعــة وكفريــا املحاصرتيــن مــن املعارضــة لــم تتلــق مســاعدات منــذ
نهايــة نوفمبر/تشــرين الثانــي املا�ضــي.
وأضاف «نشعربالقلق بشأن الوضع في بلدة مضايا السورية املحاصرة ،حيث
يتعرض أربعون ألف شخص إلى العنف والبرد الشديد ..لقد تلقينا تقاريرغير
مؤكــدة بشــأن مــوت شــخصين فــي مضايــا أثنــاء األيــام األخيــرة ،أحدهمــا بســبب
املــرض واآلخــرقتــل برصــاص قنــاص».
وأكــد دوجاريــك أن املنظمــة الدوليــة علــى اســتعداد لتقديــم املســاعدات
اإلنســانية إلى املناطق املحاصرة في الزبداني ومضايا وكفريا والفوعة حاملا يتم
منــح حــق الوصــول مــن قبــل األط ـراف.
الزهار :لن نقبل صفقة أسرى ال تلبي طلبات املقاومة
القــدس العربي-أكــد القيــادي فــي حركــة املقاومــة اإلســامية (حمــاس) محمــود
الزهــار أنــه ال حديــث عــن صفقــة تبــادل أســرى جديــدة مــع إس ـرائيل مــا دامــت
تعتقــل أســرى الصفقــة املاضيــة ،مشــددا علــى أن املقاومــة لــن تقبــل أي صفقــة
ال تلبــي طلباتهــا ،فيمــا حملــت عائــات إسـرائيلية رئيــس الــوزراء بنياميــن نتنياهــو
مســؤولية التقصيــر فــي اســتعادة أبنائهــا.
وقال الزهارفي لقاء خاص مع الجزيرة إنه «يتعين على إسرائيل أيضا أن تتعهد
بااللت ـزام ببنــود أي صفقــة جديــدة لألســرى وعــدم تك ـرار مــا حــدث فــي صفقــة
«وفــاء األحـرار» املاضيــة ألننــا نرفــض دفــع ثمــن قضيــة واحــدة مرتيــن».
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الخطبوالمحاضرات

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

السنة  -13 :العدد / 4 :ربيع الثاني  1438هـ.ق

فضيلة الشيخ عبد الحميد في خطبة الجمعة:

” سعة األفق” و”رحابة الصدر” من ضرورة الوحدة والتضامن
أشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد ،إمــام وخطيــب أهــل الســنة فــي مدينــة
زاهــدان ،فــي خطبــة الجمعــة ( 5جمــادى األولــى  )1438إلــى أن الوحــدة
واالنســجام بيــن األقــوام واملذاهــب اإليرانيــة كانــت رم ـزا النتصــار الثــورة،
معتب ـرا “ســعة األفــق” و”رحابــة الصــدر” مــن ضــرورة الوحــدة والتضامــن.
تطــرق فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد إمــام وخطيــب أهــل الســنة إلــى مناســبة
ذكرى انتصارالثورة في إيران قائال :ال شك أن سرانتصارالثورة في الوحدة
واالنسجام .األقوام واملذاهب والطبقات املختلفة في إيران اتحدوا جميعا،
ودعمــوا الثــورة حســب اســتطاعتهم حتــى انتصــرت.
واعتبــر فضيلتــه األمــن فــي الحــدود أيضــا مــن الوحــدة واالنســجام ،وأضــاف
قائــا :رغــم جهــود األعــداء لإلخــال بأمــن الحــدود ،لكنهــا ظلــت آمنــه ،ويســود
االنســجام والوحــدة بيــن النــاس علــى الحــدود .منافــع الشــيعة والســنة
ومضارهــم مشــتركة فــي البــاد؛ فعليهــم جميعــا أن يتمســكوا باملشــتركات.
وأضــاف فضيلتــه قائــا :عــزة الشــعب اإليرانــي واملســلمين جميعــا تكمــن
فــي الوحــدة واالنســجام .ال يمكــن أن تبقــى إي ـران واحــدة وعزيــزة ،وأن تبقــى
الثــورة والنظــام إال بالوحــدة االنســجام.
واعتبــر فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد “ســعة األفــق” و”رحابــة الصــدر” مــن
ضــرورة الوحــدة والتضامــن ،قائــا :مــن لــوازم الوحــدة التمتــع بســعة األفــق
والنظــر .ال يمكــن لنــا تحقيــق وحــدة بيننــا أو وحــدة مــع املســلمين ،أو أح ـرار
العالــم ،إال إذا ملكنــا ســعة النظــر واألفــق.
وتابــع فضيلتــه :يجــب نبــذ الرؤيــة القوميــة أو الطائفيــة؛ ال ينبعــي التمييــزبيــن
الناس على أسس األعراق كالفرس والبلوش والكرد والتركمان و… بل يجب
ّ
أن نفكرأننا جميعا من الشعب اإليراني ،ووحدتنا عزة للوطن .فعلى جميع
القوميــات واملذاهــب فــي إيـران أن يزيــدوا مــن تحملهــم .شــقاء الشــعوب يبــدأ
عندمــا يقســمون أنفســهم ،وال يحمــل بعضهــم ســعة الصــدر بالنســبة إلــى
اآلخــر.
وأشــار مديــر جامعــة دار العلــوم فــي زاهــدان إلــى القلــق العابــث بالنســبة إلــى
زيــادة عــدد الســكان مــن أهــل الســنة فــي املــدن الكبــرى ،وأضــاف قائــا :كانــت
مثي ـرا للغرابــة تصريحــات بعــض العلمــاء واملراجــع حيــث أعربــوا عــن قلقهــم
بالنســبة إلــى تزايــد نســبة أهــل الســنة فــي بعــض املــدن الكبــرى مثــل مشــهد.
الذيــن يتحدثــون لنــا عــن الوحــدة ويؤمنــون بهــا ،ال ينبغــي لهــم أن يجــروا هــذه
الكلمــات علــى ألســنتهم؛ فزيــادة أهــل الســنة فــي البــاد ســبب لفخــر إي ـران،
فهــؤالء مواطنــون مــن هــذا البلــد.
واســتطرد فضيلته قائال :الشــعب اإليراني ســنة وشــيعة مواطنون إيرانيون،
وســيدافعون عــن ســيادة األرا�ضــي إن تعرضــت البــاد للهجــوم .يجــب علينــا
جميعــا أن يتحــد بعضنــا مــع بعــض ،وال ينبغــي أن يكــون تمييــزوتصنيــف أثنــاء
التوظيــف ،ويجــب أن يراعــي بعضنــا حرمــة بعــض.
ال ينبغي منع علماء أهل السنة من السفرإلى سائرمحافظات البالد
وأشــارفضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد ،فــي قســم آخــرمــن كلمتــه ،إلــى منعــه مــن
السفرللمشاركة في تشييع جثمان الشيخ “شهاب الدين شهيدي” (من كبار
علمــاء الســنة فــي إي ـران حيــث وافتــه املنيــة يــوم األربعــاء) ،وأضــاف قائــا :ال
ينبغي منع أشخاص معينين من السفرللمشاركة في صالة جنازة في محافظة
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أخــرى .نحــن جميعــا
مواطنــون ،ويجــب
أن نتمتــع بالحريــة.
ال ينبغــي لشــخص
أفــكاره
لديــه
الواضحــة ومواقفــه
الشــفافة ،ويريــد
عــزة املســلمين،
ويقــف فــي املواقــف
الصعبــة تجــاه األعــداء ،أن يمنــع مــن الســفر مــن محافظــة إلــى محافظــات
أ خــرى .
وأكــد فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد قائــا :لــو كنــا نحمــل ســعة صــدر أكثــر،
وزدنــا مــن كميــة التحمــل فينــا ،لكانــت لنــا مكانــة أعلــى وأســمى عنــد النــاس،
وظهــرت لنــا مكانــة فــي قلــوب العامليــن ،واعتنقنــا أح ـرار العالــم.
وصــرح فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد قائــا :خطابــي لجميــع األقــوام واملذاهــب
فــي إي ـران ،ومــن بيدهــم الق ـرارات ،وينظــر النــاس إلــى حركاتهــم ،أن يوســعوا
أنظارهم ،ويزيدوا من قوة تحملهم ،ألن هذه كلها تكون سببا لزيادة الوحدة
والتضامــن .نرجــو أن نبنــي بالدنــا بالوحــدة والتعــاون ،ونكــون أســوة للعامليــن.
على دونالد ترامب أن يغيرسياسته الخاطئة
وأشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد إلــى الخطــوات الجديــدة التــي قــام بهــا
الرئيس اإلمريكي الجديد ،قائال :ترامب أعلن حظرالسفرإلى إمريكا ملواطني
ســبع دولــة مــن الــدول اإلســامية .ال يليــق بدولــة تدعــي التطــور والرقــي ،أن
تغلــق أبوابهــا علــى البــاد األخــرى ،ويســعى فــي إنشــاء الجــدارالعــازل بيــن األمــم
والشــعوب .مــن املثيــرللغرابــة أن الشــعوب تســعى إلزالــة هــذه الجــدران بينهــم،
لكــن األمريكييــن أصيبــوا بضيــق النظــر ،ويعــودون إلــى القــرون الســابقة.
وأشارفضيلة الشيخ عبد الحميد إلى قلة التجربة للرئيس اإلمريكي الجديد
فــي ميــدان السياســة ،وأضــاف قائــا :الرئيــس دونالــد ترامــب الــذي ال يعلــم
كيــف وصــل إلــى الســلطة ،يريــد إنشــاء جــدران عازلــة بيــن الشــعوب .علــى
ترامــب وغيــره أن ّ
يغيــروا سياســاتهم الخاطئــة ،بــدل إنشــاء الجــدارن ورســم
الحــدود بيــن الشــعوب.
ى
وأضــاف خطيــب أهــل الســنة مخاطبــا القــو العامليــة :علــى ترامــب
واألمريكييــن واألوروبييــن وكل مــن يريــد أن يحــارب اإلرهــاب والتطــرف ،أن
يغيــروا سياســاتهم.
وأضــاف فضيلتــه قائــا :علــى القــوى الكبــرى أن تحــرر فلســطين ،وتتخــذ
منطــق الحــوار ،وتختــار العــدل واالعتــدال ،إذن يســود األمــن العالــم.
وتابــع :مكافحــة اإلرهــاب والتطــرف ليســت فــي القصــف والتخريــب والحــرب.
الحرب تشــعل الحرب .ليس العالج في الهجوم العســكري والقصف .دراســة
املشــكالت واســتماع كالم املخالــف والتخطيــط هــو الطريــق الصحيــح.
وأكــد فضيلتــه علــى لــزوم “إعــادة النظــر” فــي السياســات الخاطئــة التــي أدت
إلــى األزمــات فــي العالــم ،قائــا :السياســات املاضيــة للواليــات املتحــدة وأوروبــا
وروســيا كانــت خاطئــة ،لذلــك لــم تحــل تلــك السياســات مشــكالتهم .دعمهــم
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للكيــان الصهيونــي واليهــود املتطرفيــن ،نمــوذج مــن سياســتهم الخاطئــة .علــى القــوى الكبــرى أن تصحــح أســاليبها وسياســاتها.
وأكــد مديــرجامعــة دارالعلــوم زاهــدان علــى لــزوم الحــواروتنفيــذ العــدل ،قائــا :فــي الظــروف الراهنــة ،تفيــد سياســة العــدل واإلنصــاف .هــذا األمــريمكــن أن
يحقــق األمــن فــي الشــرق األوســط والعالــم ،ويتصــدى لإلرهــاب.
وفاة ثالثة من العلماء في األسبوع املا�ضي خسارة كبيرة
وأشــارفضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد فــي نهايــة خطبتــه إلــى وفــاة ثالثــة مــن العلمــاء البارزيــن خــال األســبوع املا�ضــي ،وأضــاف قائــا :فــي األســبوع املا�ضــي واجهنــا
خســارة كبيرة ومؤســفة .توفي ثالثة من العلماء الصالحين ،وعلى رأســهم الشــيخ “شــهاب الدين شــهيدي رحمه هللا ،اســتاذ الفقه والحديث في معهد أحناف
في مدينة خواف .وفاته كانت خســارة كبيرة للمســلمين جميعا وخاصة أهل الســنة في خراســان؛ فإن الشــخصية العلمية لصالح املدارس الدينية والشــعب
املســلم .علمــاء عاملــون وصالحــون أمثــال الشــيخ موالنــا شــهيدي ثــروة علميــة كبيــرة لنــا.
وعــزى فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد علمــاء خراســان وأســاتذة وطــاب مدرســة أحنــاف فــي مدينــة خــواف وســائراملراكــزالدينيــة والعلميــة علــى وفــاة هــذا العالــم
الكبيــر.
وتابع فضيلته :توفي أيضا الشيخ “خدا نظرقلندرزهي” رحمه هللا الذي كان من العلماء القدامى واملعمرين في منطقة “كورين” في زاهدان ،وكذلك الشيخ
“خدابخش جوهري” من العلماء الصالحين والناشــطين في منطقة “دامن” من توابع إيرانشــهر .رفع هللا درجات هؤالء ،وتغمدهم برحماته.
(موقع :سني أون الين)
في خطبة الجمعة في مدينة نشتيفان بمحافظة خراسان؛

الش��يخ حس�ين كركيج ينتقد منع الش��يخ عبد احلميد من املشاركة
يف تشييع جثمان الشيخ شهيدي
انتقد فضيلة الشــيخ “محمد حســين
كركيــج” مديــر معهــد “دار العلــوم
فاروقيــة” فــي مدينــة “غاليكــش”
وخطيــب أهــل الســنة فــي مدينــة
“آزادشــهر” (شــمالي إيـران) فــي خطبتــه
التــي ألقاهــا يــوم الجمعــة فــي مدينــة
“نشــتيفان” فــي محافظــة “خراســان
الرضويــة” ،الرؤيــة األمنيــة للنظــام
بالنســبة إلى علماء أهل الســنةَ ،
ومنع
فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد مــن
املشــاركة فــي تشــييع جثمــان الشــيخ
“شــهاب الديــن شــهيدي” ،مــن كبــار
علمــاء الســنة فــي إي ـران.
وأشــار فضيلتــه إلــى منــع الســلطات
اإليرانية فضيلة الشيخ عبدالحميد،
إمــام وخطيــب أهــل الســنة ورئيــس
أهدافنــا اإلســامية.
جامعــة دار العلــوم بمدينــة زاهــدان،
من املشاركة في تشييع جثمان الشيخ شهيدي ،قائال :كم كان جميال لو أقام وتابــع :العالقــة بيــن العلمــاء ســبب للبركــة وتزيــد مــن املــودة واملحبــة ،وهــي
فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد الــذي هــو إكليــل أهــل الســنة صــاة الجنــازة علــى لصالــح البــاد .العلمــاء كمــا أنهــم مرابطــون لحــدود العقيــدة ،مرابطــون أيضــا
الشــيخ شــهاب الديــن شــهيدي .ال ينبغــي أن تكــون نظــرة املســؤولين إلــى علمــاء لحــدود الوطــن.
جديــر بالذكــر أن الســلطات األمنيــة منعــت فضيلــة الشــيخ عبدالحميــد،
أهــل الســنة نظــرة أمنيــة.
وأضــاف خطيــب أهــل الســنة فــي مدينــة آزاد شــهر :علمــاء أهــل الســنة أينمــا إمــام وخطيــب أهــل الســنة فــي زاهــدان مــن الذهــاب إلــى محافظــة خراســان
واملشــاركة فــي تشــييع جثمــان الشــيخ “شــهاب الديــن شــهيدي” فــي مدينــة
ســافروا ظلــوا مناديــن إلــى الوحــدة ،ويؤكــدون دائمــا علــى نبــذ الطائفيــة.
وأشــار مديــر معهــد “دار العلــوم فاروقيــة” إلــى مــودة النــاس لعلماءهــم خــواف بمحافظــة خراســان ،الــذي توفــي األربعــاء املا�ضــي.
واحترامهــم لهــم :النظــرة األمنيــة للعلمــاء نظــرة خاطئــة ،ألنهــا تبعدنــا عــن (موقع :سني أون الين)
9
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اقتباسات

علمية ،أدبية ،اجتماعية ،ثقافية  ،فكرية ،عملية
إعداد :سامحة األستاذ املفتي عبد القادر العاريف

موقف القاديانية إزاء العالم اإلسالمي:
وبقيت الجماعة القاديانية في عهد مؤسسها وبعده معتزلة عن جميع الحركات
الوطنيــة وحركــة التحريــروالجــاء فــي الهنــد صامتــة بــل شــامتة ملــا دهــم العالــم
اإلسالمي من رزايا ونكبات على يد املستعمرين األروبيين ،وعلى رأسهم اإلنجليز
مقتصــرة علــى إثــارة املناقشــات الدينيــة واملباحثــات حــول مــوت املســيح ونزولــه
ونبــوة املــرزا غــام أحمــد ،ال اتصــال لهــا بالحيــاة العامــة واملســائل اإلســامية
والحركات التي كانت مظهرا للغيرة اإلسالمية والشعور السيا�سي في هذه البالد
دائبــة علــى اإلخــاص للحكومــة اإلنجليزيــة ،حريصــة علــى خدمــة مصالحهــا
السياسية ،حتى اعتقد كثيرمن املفكرين والدارسين أن هذه الدعوة كانت من
وحي اإلنجليزووليد السياسية اإلنجليزية وغرسها ،ولذلك كان الدكتور محمد
إقبــال مصيبــا فــي رأيــه عــن املــرزا غــام أحمــد وجماعتــه فــي شــعره الســائر« إنــه
يتحدث عن مقام األولياء والعظماء وإنما كان مريدا مخلصا للسادة اإلنجليز،
إنــه يعتقــد أن بهــاء اإلســام ومجــده فــي حيــاة العبوديــة وأن ســعادة املســلمين فــي
أن ال يزالــوا محكوميــن ،أذالء ،إنــه كان يعــد حكومــة األجانــب رحمــة إلهيــة ،لقــد
رقــص الرجــل حــول الكنيســة وم�ضــى

ســبيله».
(كتاب القادياني والقاديانية ص  218إعداد :السيد عبد املاجد الغوري)
ابن حزم وكتابه « امللل والنحل»
قــال اإلمــام الســبكي رحمــه هللا  :وابــن حــزم هــذا رجــل جــرئ بلســانه ،متســرعّ
إلــى النقــد بمجــرد ظنــه ،هاجــم علــى أئمــة اإلســام بألفاظــه .وكتابــه هــذا « :امللــل
َّ
والن َحل» من شرالكتب ،وما برح املحققون من أصحابنا ينهون عن النظرفيه،
ملــا فيــه مــن اإلزراء بأهــل الســنة ،ونســبة األقــوال الســخيفة إليهــم مــن غيــرتثبــت
عنهــم ،والتشــنيع عليهــم بمــا لم يقولــوه.
وقد أفرط في كتابه هذا في الغض من شيخ السنة أبي الحسن األشعري ،وكاد
يصرح بتكفيره في غيرموضع ،وصرح بنسبته إلى البدعة في كثيرمن املواضع،
ومــا هــوعنــده إال كواحــد مــن املبتدعة!
والــذي تحققتــه بعــد البحــث الشــديد أنــه ال يعرفــه ،وال بلغــه بالنقــل الصحيــح
معتقده ،وإنما بلغته عنه أقوال نقلها الكاذبون عليهّ ،
فصدقها بمجرد سماعه
إياهــا ،ثــم لــم يكتــف بالتصديــق بمجــرد الســماع حتــى أخــذ يشـ ّـنع! وقــد قــام أبــو
الوليد الباجي وغيره على ابن حزم بهذا السبب وغيره ،وأخرج من بلده ،وجرى
له ما هومشــهور في الكتب» .انتهى.
(كتــاب الرفــع والتكميــل فــي الجــرح والتعديــل ل ـ اإلمــام أبــي الحســنات محمــد
عبدالحــي اللكنــوي الهنــدي ص ) 294-293
شريطة بقائنا وعزنا نصرهللا لنا
أيها اإلخوان! إن شريطة بقائنا ،وعزنا ،وشرفنا ،وشريطة نصرهللا لنا أن نعيد
خصائصنا ووميزاتنا التي رفعنا هللا بها على األمم ،وأما أن نقلدهم في موضاتهم
وثرواتهــم ،ونحســدهم علــى ســلطتهم مثــا ،فهــذا عــدم تقديــرلنعمــة هللا تبــارك
وتعالى ،فال ّبد أن نذكردائما أن هللا تعالى قد نصرنا في بدر ،ألنه صدق قوله:
« إن تهلــك هــذه العصابــة لــن تعبــد» فصـ ّـدق هللا تبــارك وتعالــى هــذا ،فيجــب
أن نحافــظ علــى هــذه الش ـريطة ،و أن نقــوم بواجــب الدعــوة ،ال نحســدهم،
ّ
وال نغبطهــم ،بــل تــرق قلوبنــا لهــم ،وأن نخــرج إلــى هــذه البــاد دعــاة ،هاديــن،
موجهيــن ،مرشــدين ،نعــم! ونضــرب لهــم مثــا فــي البســاطة ،ومثــا فــي صالبــة
ّ
يجلونــا ويعتمــدوا علينــا ،ويقتبســوا ّ
منــا ،ويســتنيروا
اإليمــان ،وندعوهــم إلــى أن
منــا نــور الحيــاة ،ونــور الفطــرة الســليمة ،ونــور خشــية هللا تبــارك وتعالــى ،ونــور
االعتمــاد علــى هللا ،ونــور املســاواة البشـرية الحقيقيــة ،هــذا الــذي نخافــه اآلن،
إن املسلمين قد نسوا أوتناسوا هذه الشريطة ،إن هللا قد نصرهم ،ألنه صدق
قــول الرســول – عليــه الصــاة والســام – « اللهــم إن تهلــك هــذه العصابــة لــن
تعبــد» فيجــب أن نعــود إلــى هــذه امليــزة ،وإلــى هــذا الفــارق األصيــل الجــذري ،بيــن
األمــم ،وأن نكــون دعــاة إلــى هللا ،وإلــى التوحيــد ،ودعــاة إلــى املســاواة البش ـرية،
وإلــى العــدل اإلنســاني ،ودعــاة إلــى الخضــوع هلل ،بــدل أن نعتبــرتقليــد الحضــارة
الغربية ،والشعوب الغربية الفوز األكبر ،فيجب أن نكون معتزين بعقيدتنا،
وبحضارتنــا ،ومعتزيــن بتعاليــم النبــوة ،وواثقيــن بنصــرهللا ،وهنــا تتغيــرخريطــة
العالــم ،وهــي ال تتغيــرباملؤام ـرات التــي تحــاك هنــاك ،واملخططــات التــي توضــع
هناك ،تتغيرخريطة العالم بعودة هذه األمة إلى منهجها ومبدئها ،وإلى غايتها،
وإلــى ميزتهــا ،وإلــى الكرامــة التــي أكرمهــا هللا بهــا.
(كتــاب محاض ـرات إســامية فــي الفكــر والدعــوة للعالمــة أبــي
الحســن علــي الحســني النــدوي ص )239-238
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ملاذا ال نشعر جبمال القرآن؟
محمد إلهامي
باحث في التاريخ والحضارة
أستأذن القراء في التوقف مؤقتا عن سلسلة "مكتبة الثائراملصري" املستمرة
منذ بدأت الكتابة في مدونات الجزيرة ..أحيانا بعض الخواطر ُّ
تلح إلى درجة ال
يملك منها الكاتب فكاكا..
()1كان شــيخ العربيــة فــي زماننــا أبــو فهــرمحمــود شــاكريصــرعلــى أن اإلعجــاز
األسا�سي للقرآن هو في بالغته ،فبها تحدى العرب فأعجزهم َّ
وحيرهم وتركهم
بــا حيلــة أمــام بيانــه ،هــذا وهــم أهــل البالغــة والفصاحــة ..وقــد أطــال فــي شــرح
هــذه الفكــرة فــي مقدمتــه لكتــاب "الظاهــرة القرآنيــة" ملالــك بــن نبــي ،ولكنــه كان
يشرح فكرته كما يشرحها املبهور العاجزعن بيان أسباب انبهاره ،ال شك مرت
عليك هذه اللحظات ،الفكرة تمأل روحك وتتدفق في صدرك ولكن لسانك ال
يســتطيع تصويرهــا ملــن تخاطبهــم.
وقــد وصــل أبــو فهــرفــي طريقتــه هــذه إلــى أننــا لــن نشــعربجمــال الق ـرآن إال إذا
درســنا الشــعرالجاهلــي وفهمنــاه وهضمنــاه ،فعندئــذ سنشــعربجــال القـرآن
وسموعبارته ،ثم وصل إلى فكرة ال أعرف أحدا طرحها من قبله ،وهي أن نعلم
الطفل أشــعارالجاهليين أوال قبل القرآن ،حتى إذا تعلم القرآن ذاق حالوته!
نحن ال نناقش اآلن مدى صواب أوخطأ هذه الفكرة ..إنما نشيرإليها فحسب..
ليــس القـرآن مجموعــة أفــكار ..القـرآن فــوق كونــه حقــا ُين�شــيء حالــة نفســية فــي
قارئه ،وإدمان تالوة القرآن تصنع ذائقة فكرية وشعورية يميزاإلنسان بها بين
الحق والباطل حتى وإن لم يتمكن من التعبيرعنها
إننــا نفقــد الشــعور بالقـرآن ألننــا فقدنــا الشــعور باللغــة ..تمامــا مثلمــا ال نشــعر
بلــذة الشــعر املترجــم عــن اإلنجليزيــة والفرنســية والهنديــة وغيرهــا ..يبــدو لنــا
الشــعر املترجــم ككالم متكلــف ومعانــي عســيرة!
()2ربمــا مـ َّـرت علــي أيــام أكثــرت فيهــا مــن قـراءة الشــعرواألدب حتــى ليشــعراملــرء
أحيانــا أن موســيقى الشــعرحاضــرة فــي ذهنــه عميقــة فــي روحــه ..تلــك هــي األيــام
التي أشعرفيها إذا قرأت القرآن بأن له طعما مختلفا ..وهوأمرال يمكن وصفه،
إذ كيف يوصف طعم ملن لم يذقه ،وكيف توصف لذة ملن ال يعرفها؟!
وكنــت إذا ارتقيــت املنبــر فخطبــت فــي النــاس فتلــوت آيــة ،وجــدت لهــا طعمــا
عجيبــا ،كمــن يبحــث عــن �شــيء فيلقــاه فجــأة بيــن يديــه ،كمــن يتعطش لوصف
معنــى يتحيــرفيــه فــإذا باآليــة ترويــه وتغذيــه وتشــبعه وتمتعــه..
وذات ليلــة كنــت أقـرأ فــي ســورة النجــم ،فنســيت نف�ســي ،فأخــذت آياتهــا األخيــرة
ذات اإليقاع القصيرالسريع تهبط بي وتصعد ،حتى جاء قول هللا (فاسجدوا
هلل واعبــدوا) فوجدتنــي أســجد بــا تفكيــر ..فــي ســجودي هــذا تذكــرت أن النبــي
ملــا قـرأ هــذه اآليــات علــى مــأ مــن قريــش ســجدوا مــن فورهــم ،فأشــيع لهــذا أنهــم
أســلموا ..حينهــا فقــط فهمــت ســجودهم وتأثرهــم!
(أرجوأن تفتح املصحف ،وتجرب)
وحينئــذ فهمــت خطتهــم التــي شــعارها "ال تســمعوا لهــذا الق ـرآن والغــوا فيــه
لعلكــم تغلبــون" ،وكيــف أن عبــد هللا بــن مســعود حيــن كان ُي ْسـ ِـمعهم الق ـر َآن
كان ُيعرضهم لحالة عنيفة من األزمة ،تماما كما تخلص قوم ثمود من الناقة
املعجــزة ..لــم يتحملــوا أن يــروا املعجــزة التــي تثبــت لهــم صــدق النبــي وخطأهــم
فذبحوهــا!!
في مثل هذه املواقف أتفهم أكثرنظرية أبي فهر ..وفي هذه املواقف أتحسرعلى
ضياع ذائقة اللغة أكثر ..وعندها يقع قلبي كلما تذكرت أجيالنا التي تدرس في
املدارس األجنبية فتكاد الصلة أن تنقطع بينها وبين القرآن الكريم..
()3وضعت كتب كثيرة في بالغة القرآن ،لكن غالبيتها لم تعد تناسب القارئ
ُ
ُ
املعاصر ،إما ألنها ك ِت َبت في األصل لعلماء البالغة وأهل اللغة ،وإما ألنها ك ِت َبت

فــي الزمــن املا�ضــي فلــم تعــد لغتهــا وال أســاليبها فــي التصويــرتناســب حــال العصــر
اآلن..
ولــذا ال أجــد مــن بيــن هــذه الكتــب أنســب ألهــل عصرنــا اآلن مــن كتــب الشــهيد
سيد قطب ،مثل "التصويرالفني في القرآن" وهوفتح في بابه ،لم يكتب مثله
ُ
قبله على كثرة ما ك ِتب في املوضوع ،وتلك هي نظريته التي بنى عليها تفسيره "في
ظــال القـرآن" فــي طبعتــه األولــى ،قبــل أن يزيدهــا قيمــة وجمــاال وحيــاة وقــوة بمــا
أضــاف إليهــا بعــد رســوخه فــي الفكــراإلســامي مــن أفــكار .ثــم إنــه اسـ َّ
ـتل مــن هــذه
النظريــة كتابــه اآلخــر"مشــاهد القيامــة فــي القـرآن الكريــم"!
لذلــك لــم يكــن إقبــال املســلمين علــى كتــاب "الظــال" مــن ف ـراغ ،كيــف وهــو
الكتــاب الــذي ُكتبــت كثيــرمــن فصولــه فــي الســجن ،ثــم َّ
تعقــب النظــام صاحبــه
ِ
حتى قتله ،ثم َّ
تعقب الكتاب حتى ينهيه ،حتى لقد حدثني أحد مشايخ اإلخوان
َّ
الكبارقديما أنهم ملا خشوا على "الظالل" من الضياع كلفوا بعضهم بحفظه،
وقــد كان فــي بلدتــي بالصعيــد مــن كان يحفظــه ،فــكان إذا ســرد شــيئا منــه فــي
الخطبــة اهتــزالنــاس مــن فــرط التأثــربكالمــه!
جرب أن تقرأ "في ظالل القرآن" لتشعربالفارق في استشعارلذته ونعيمه!
()4هــل يمكــن أن تصــف جــدارا آيــا للســقوط كهــذا الوصــف "جــدارا يريــد أن
ينقـ َّ
ـض"؟!
هــل تجــد وصفــا ملــن يعــود باكيــا خي ـرا مــن "تولــوا وأعينهــم تفيــض مــن الدمــع
حزنــا"؟!
ََ
هل تجد وصفا لقوم انسحبوا من املجموع ليتشاوروا معا أقصرمن "خلصوا
َ
ن ِج َّيا"؟!
هــل تجــد تعبي ـرا عــن طلــوع الصبــح أجمــل وأرق وألطــف مــن "والصبــح إذا
َتن َّفــس"؟! أو تعبي ـرا عــن تســلل الليــل أحلــى وأدق مــن "والليــل إذا عســعس"؟!
القـرآن ينزعــك مــن همومــك اليوميــة وتفاصيلــك الصغيــرة ليضعــك فــي صــورة
الحقائــق الكبــرى ،صــورة الكــون والنــاس والخلــق ،معركــة الحــق والباطــل
املســتمرة منــذ آدم واملمتــدة فــي نهــر الزمــان
جـ ّ ِـرب أن تصــف عاقبــة قــوم لــم يتعلمــوا مــن أخبــارالتاريــخ بأحســن مــن "ولقــد
ُ ْ ُّ ُ
ٌ
النــذر"..
جاءهــم مــن األنبــاء مــا فيــه ُم ْز َد َجــر ،حكمــة بالغــة فمــا تغـ ِـن
جــرب أن تنطــق عــن ناصــح لــم يســتجب لــه قومــه بأحكــم مــن "يــا قــوم لقــد
أبلغتكــم رســالة ربــي ونصحــت لكــم ،ولكــن ال تحبــون الناصحيــن"؟!
جــرب أن تعبــرعــن العلــم والقــدرة والهيمنــة بأفضــل مــن "وعنــده مفاتــح الغيــب
ال يعلمها إال هو ،ويعلم ما في البروالبحر ،وما تسقط من ورقة إال يعلمها ،وال
حبــة فــي ظلمــات األرض ،وال رطــب وال يابــس ،إال فــي كتــاب مبيــن"..
جــرب أن تصــف صــورة الرجــل األشــيب بأكثــر مــن "واشــتعل ال ـرأس شــيبا"..
كأنــك تــرى صــورة اشــتعال التهــب فــي ال ـرأس ثــم تركهــا بيضــاء!
جرب أن تصف ال�شئ
()5ليس القرآن مجموعة أفكار ..القرآن فوق كونه حقا ُين�شيء حالة نفسية
في قارئه ،وإدمان تالوة القرآن تصنع ذائقة فكرية وشعورية يميزاإلنسان بها
بين الحق والباطل حتى وإن لم يتمكن من التعبيرعنها..
القـرآن ينزعــك مــن همومــك اليوميــة وتفاصيلــك الصغيــرة ليضعــك فــي صــورة
الحقائــق الكبــرى ،صــورة الكــون والنــاس والخلــق ،معركــة الحــق والباطــل
املســتمرة منــذ آدم واملمتــدة فــي نهــرالزمــان مــع كل نبــي والتــي ال ت ـزال فصولهــا
تتجــدد وتتكــرر ..فتجــد أنــك صــرت أوســع صــدرا وأهــدأ نفســا وأرحــب فك ـرا
وأطــول صب ـرا!
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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.

[الحلقة الثالثة]
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)
ّ

الرحلة إلى باكستان!
وبعــد  12ســنة قضيتهــا فــي أفغانســتان فــي تحصيــل العلــم ،فــي قندهــار
وضواحيهــا إلــى لشــكرغاه وغرمســيروغرشــك ،أخي ـرا عزمــت علــى الذهــاب إلــى
باكستان ملواصلة رحلة التحصيل على دربها ،في ذلك العهد ظاهرشاه كان
يحكم أفغانستان  ،وفي باكستان الجنرال أيوب خان كان رئيسا للجمهورية.
وكانت العالقات بين البلدين متوترة ،وكان من املتوقع اندالع الحرب بينهما،
وبلغ التوترإلى حد جعل كال من البلدين أقرجنودهما في طرفي الحد ،األمر
الذي سبب الصعوبة في املروربالحد.
هــذا الوضــع قــد ســبب منــع األقربــاء إيــاي مــن الذهــاب إلــى باكســتان ،فقلــت
فــي نف�ســي إن رحلتــي هــذه مــن أجــل تحصيــل العلــم وفــي ســبيل هللا ،أوليســت
املحنــة التــي تصيبنــي فــي هــذا الطريــق أواملــوت يضمــن لــي الســعادة؟ فانطلقــت
دون أن أحمــل معــي شــيئا مــن أمتعــة الرحلــة وزاد الســفر.
على قرب الحد وصلت طريقا يتصل جانب الجنوب إلى مدينة كويتة ،وعلى
جانبــي الحــد تتواجــد قــوات البلديــن ،فمــررت بالقــوات األفغانيــة وكانــوا علــى
أهبــة فــي قواعدهــم ،لكــن لــم يوقفنــي أحــد ،ودنــوت مــن القــوات الباكســتانية
وكانــوا جالســين والبنــادق موضوعــة علــى أكتافهــم ،وكاوا ذوي قلنســوات
معوجة خاصة ،فمضيت في طريقي بهدوء ،إلى أن مررت بهم أيضا ،وجملة
القــول أن توفيــق هللا حالفنــي فعبــرت بســام ،بشــكل عجيــب ،ووصلــت إلــى
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مدينــة كويتــة.
مكثــت فــي كويتــة هــذه مــدة ثــم ذهبــت إلــى موالنــا عبــد هللا أجميــري شــال دره
ئــي ،وكان مــن أصــل بلو�شــي تخــرج مــن أجميــر ودلهــي الهنديــة ،اســتفدت منــه
فــي شــال دره مــدة وجيــزة ،ثــم ذهبــت إلــى موالنــا عــرض محمــد فــي كويتــة ،وكان
لــه مدرســة حديثــة التأســيس ،تضــم أســاتذة مســتعدين ،مؤهليــن .فــي هــذه
املدرســة لــم أســتفد كثي ـرا مــن األســاتذة ،ألن التدريــس كان باللغــة األرديــة،
ومــا كنــت أعــرف األرديــة ،لكــن بعــض الطلبــة البشــتون درســوا لـ ّ
ـدي بعــض
الكتــب ،فأصبــح تالمــذة أولئــك األســاتذة ،تالميــذي أيضــا ،وعــدا هــؤالء أيضــا
بعض قد درس عندي ،وفي السنة األخيرة التي قضيتها هناك قد توفي موالنا
إجميــري ،فســاهمنا فــي مراســم تشــييع جثمانــه.
كان ذهابي إلى كويتة متزامنا مع وقوع زلزال شديد في هذه املدينة وضواحيها،
ّ
وقد خلف خرابا ودمارا كبيرين ،وكانت اآلثارباقية ،والشقوق كانت بادية في
األرض ،وكثيــرمــن النــاس قــد بنــوا لهــم بيوتــا مــن الطيــن والخشــب ،ويســكنون
فيها .طالت إقامتي في كويتة سنتين ثم سافرت إلى كرات�شي.
كرات�شي ،الهور ،غجرانواله ،مرحلة التحصيل الثانية:
فــي ذلــك العهــد كان فــي كرات�شــي ثــاث مــدارس ذات صيــت ورواج ،مدرســتان
قديمتــان ،ومدرســة حديثــة التأســيس" ،جامعــة دارالعلــوم كرات�شــي" ،تحــت
إش ـراف موالنــا املفتــي محمــد شــفيع العثمانــي و"جامعــة العلــوم اإلســامية
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نيوتــاون" تحــت إش ـراف موالنــا محمــد يوســف
النبــوري ،هاتــان املدرســتان كانتــا ذات ســابقة،
و"الجامعــة الفاروقيــة" جديديــة التأســيس مــع
رئاســة موالنــا ســليم هللا خــان.
بظنــي ركبــت مــن كويتــة القطــار املتوجــه إلــى
كرات�شــي ،وفــي الحقيقــة ركبــت قطــار بيشــاور
بــدل قطــاركرات�شــي ،وفــي منتصــف الليــل وصلنــا
ّ
املحطــة الرئيســة فــي مدينــة ســكر ،وقدمــت
البطاقــة ،فقيــل لــي :هــذا القطــار يم�ضــي إلــى
بيشــاور!! قلت :فماذا أفعل اآلن؟! قالوا لي انزل
فــي هــذه املحطــة والتحــق بالذيــن يغــادرون إلــى كرات�شــي صباحــا.
في اليوم التالي بعد صالة الفجربدأت أتفقد الذين كان يقال لهم "بابو" فهم
أركبونــي القطــاراملقبــل علــى كرات�شــي ،فوصلــت كرات�شــي عنــد صــاة العصــر،
فنزلــت مــن القطــارهنــاك ،وأم�شــي علــى وجهــي مــن غيــرأن أعــرف لــي مقصــدا،
وال أعــرف أحــدا وال مــن اللغــة األرديــة شــيئا ،لكنــي كنــت واثقــا بــأن هللا تعالــى
ســيهديني .وفجــأة نادانــي رجــل بشــتوني بلغتــه قائــا :أعــرف أنــك غريــب فــي هــذا
املــكان ،أيــن تقصــد؟! فقــرت عينــي واطمأننــت بلقائــه ،وقلــت بعــد التســليم
واملجاملــة بأنــي طالــب جئــت هنــا لتحصيــل العلــم.
ن
أوقــف ركشــة وقــال للســائق :اذهــب بهــذا الطالــب إلــى مدرســة نيوتــاو  ،وقــد
تحمــل دفــع األجــرة منــي ،وحينمــا ذهبــت هنــاك وجــدت الطــاب فــي هيئــات
وأزيــاء مختلفــة ،بعــض منهــم كانــوا الب�ســي القلنســوات الصوفيــة ،وعلــى كل
هيئــة الطــاب كانــت علــى غيــر مــا كنــت شــاهدت وأتخيلــه .جلســت فــي زاويــة
وسألت عن طالب حول كيفية التسجيل وشروط االلتحاق باملدرسة ،فرد
علــي :قــد م�ضــى علــى بــدء الــدروس فــي هــذه املدرســة شــهران أو ثالثــة شــهور،
وال يســجل الطالب الجديد ،األحســن لك أن تذهب إلى الجامعة الفاروقية!
وكنــت قــد كلمــت األصدقــاء واستشــرتهم بشــأن الفاروقيــة ســابقا .صليــت
العشــاء فــي الفاروقيــة ،وبعــد الصــاة ألقيــت النظــرإلــى غــرف الطــاب ،ربطــت
خيمات على األطرالحديدية ،التي كانت ذات جدران قصيرة ،واملسجد كان
صغي ـرا جــدا ،وفــي فنــاء الجامعــة كان يوجــد رمــال ،فجلســت علــى الرمــال،
قلــت :ربــي ،مــاذا أفعــل ،ومــع مــن أتكلــم؟ وبينــا كنــت فــي هــذا الفكــر ،إذ جاءنــي
طالــب يعــدو ،وقــال باللغــة البشــتونية :أســتاذ ،هــذا أنــت؟ كيــف حالــك؟
وقــد عرفتــه ،وكان طالبــا قــد درس عنــدي عــدة كتــب خــال الســنتين اللتيــن
قضيتهمــا فــي كويتــة ،فذهــب بــي إلــى غرفتــه ،وأكرمنــي وأحســن وفادتــي .صبــاح
اليــوم التالــي صحبنــي إلــى الشــيخ موالنــا ســليم هللا خــان ،وقــال :هــذا يريــد أن
يــدرس هنــا ،لكنــه ليــس بطالــب عــادي ،بــل هــو عالمــة ،مــع املواصفــات التــي
قدمها هذا الطالب ،تم تسجيلي في هذه املدرسة دون اعتراض أي مشكلة،
وقد درست هناك سنة ،وقرأت خاللها كتبا ك ـ تفسيرالبيضاوي ،والتوضيح
والتلويح ،وكتاب البيوع للهداية ،ما درست عند الشيخ سلم هللا خان ،ولم
أتمتــع بالتلمــذة عليــه ،ولــم أحــظ بــأن أكــون تلميــذا لــه مــع األســف .األســتاذ
الــذي كان يــدرس التوضيــح والتلويــح كان بلوشــيا ،وفيمــا أظــن مــن سـراوان،
كان عدد من الطالب اإليرانيين ،بمن فيهم عبد العزيزاللهياري( وهو موالنا
عبــد العزيــز اللهيــاري رحمــه هللا ،خطيــب الجمعــة الفقيــد ،ألهــل الســنة فــي
بيرجنــد ،ومــن العلمــاء البارزيــن فــي خراســان ،توفــي ســنة  1373ش .املوافــق
1994م ).كانــوا مشــتغلين بطلــب العلــم فــي ذلــك العهــد،كان فــي الصفــوف
السفلى وقد قرأ علي بعض الكتب االبتدائية لعلم املنطق ،مع طالب آخر،
في مساء الخميس كنا نتجول في كرات�شي ،ذاهبين إلى األماكن املختلفة منها،
بهدف التعرف األكثرعلى ثفافة أهلها ،وعاداتهم وأعرافهم ،وكنا نختلف إلى
املــدارس األخــرى ،ومنهــا دارالعلــوم بكرات�شــي ،والتقيــت بالشــيخين الكبيريــن
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موالنــا املفتــي محمــد شــفيع العثمانــي وموالنــا
محمد يوسف البنوري رحمهما هللا ،وحضرت
مجالســهما ،لــم أتأقلــم مــع طقــس كرات�شــي
لتراكــم الهــواء ،والرطوبــة الكثيــرة ،فكان يســبب
الكســل والنــوم ،وكثيــر مــن الطلبــة كان النــوم
يغلبهــم فــي الفصــل ،وألجــل هــذا أقبلــت علــى
الهــور بعــد قضــاء ســنة فــي كرات�شــي .فــي الهــور
ذهبت إلى "الجامعة املدنية" كان يرأسها موالنا
أحمــد ميــان وكان مــن الشــخصيات العلميــة
البــارزة ،فــي هــذه املدرســة كان يــدرس عــدد مــن
الطالب البلوش اإليرانيين والباكستانيين ،لكن عدد البلوش الباكستانيين
كان يفــوق ،بعــض الطــاب مــن الباشــتو واألفغــان ،قــد درســوا لــدي بعــض
الكتــب ،ملــا كانــوا ال يفهمــون دروس البنجابييــن ،جيــدا ،حســب مــا كانــوا
يدعــون.
وفي هذه املدة كنت أختلف إلى الجامعة األشــرفية ،وهناك التقيت بالشــيخ
موالنــا محمــد إدريــس كاندهلــوي ،وحضــرت حلقــة درســه ،وكمــا حضــرت
درس موالنا رسول خان ،وكانا من الشخصيات العلمية البارزة في الجامعة
األشــرفية فــي الهــور.
كان بيــن الجامعــة املدنيــة واألشــرفية مســجد يدعــى "نيــا كنبــد" فــي هــذا
املسجد التقيت بموالنا املودودي ،وكان إنسانا الئقا ،وكان ذات هيكل قوي
متــزن يلبــس قلنســوة جلديــة.
خــال املــدة التــي كنــت فــي الهــور اغتنمــت الفرصــة للذهــاب إلــى بــدر العلــوم
برحيــم يارخــان ،للمشــاركة فــي حلقــة موالنــا عبــد الغنــي الجاجــروي رحمــه
هللا واالســتفادة منــه ،ثــم ذهبــت إلــى هــذه املدرســة للموقــوف عليــه ( الســنة
التــي تليهــا دورة الحديــث) واجتمعــت فــي صــف واحــد مــع موالنــا عبــد الحميــد،
وموالنــا أميــر محمــد ،وموالنــا شــير محمــد ،وموالنــا غــل محمــد كرمزهــي
الخا�شــي ،وكان أســتاذ مشــكاة املصابيــح موالنــا عبــد الغنــي الجاجــروي رحمــه
هللا ،وكتــاب شــرح العقائــد وإن كنــت درســته مــن قبــل ،فدرســته هنــا لــدى
األســتاذ يوســف مــرة أخــرى.
شــيخ اإلســام موالنــا عبــد الحميــد شمســنا املضيئــة ،وإكليــل رأســنا،أنا
أعرفــه منــذ كان فــي عنفــوان الشــباب ،وفــي مدرســة بــدرالعلــوم رحيــم يارخــان
قــد اشــتركنا معــا ،فــي حلقــة موالنــا عبــد الغنــي الجاجــروي للتفســير ،فــي أربــع
دورات ،هنــاك كنــت أرى الشــيخ موالنــا جاجــروي كان لــه اهتمــام خــاص
بالشــيخ عبــد الحميــد مــن بيــن الطــاب الوافديــن مــن أنحــاء العالــم ،وكانــوا
يشــتركون فــي حلقتــه ،مــا يناهــز عددهــم  300إلــى 400طالــب ،وكان هــذا
االهتمــام ناشــئا عــن تقــوى الشــيخ ،وخشــيته ،وذكائــه ،كان موالنــا عبــد
الحميــد فــي تلــك األيــام شــابا ،وقــد نمــت اللحيــة فــي أطـراف وجهــه ،كنــت أكبــر
منــه ســنا ،نحــن عرفنــا الشــيخ هنالــك ،وعرفنــا روحياتــه البارعــة ،أذكــر أن
الطــاب الذيــن كانــوا يأتــون مــن إيـران واملناطــق األخــرى ،يشــتركون فــي حلقــة
تك ـراره ،وكانــوا علــى اتصــال بــه ،فــي الســنة التاليــة لــدورة الحديــث بعــض
األصدقــاء بقــوا فــي بــدرالعلــوم رحيــم يــارخــان ،أمــا أنــا فقــد ذهبــت إلــى مدينــة
غجرانواله ،لدى موالنا سرفرازخان صفدر ،وهو من الشخصيات العلمية
واملحققيــن البارعيــن ،علــى مســتوى باكســتان ،بــل خــارج باكســتان ،وكان لــه
ســند علمــي متفــوق جــدا ،وفــي كثيــر مــن العلــوم كان لــه مهــارة فــوق العــادة،
تأتيــه الرســائل مــن دارالعلــوم ديوبنــد وجامعــة األزهــر ،وتتــم معــه مكاتبــات
عليمــة .موالنــا محمــد يوســف البنــوري والعديــد مــن الشــخصيات البارزيــن
كانــوا يرتــادون عليــه ،وكان بينهــم م ـراودات علميــة ،وموالنــا املفتــي محمــود
أيضــا كان لــه إرادة خاصــة بالشــيخ ،وكان تلميــذه.
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أضواء على تدوين احلديث يف القرون األوىل

[القسط األخري]

الشيخ عبداللطيف النارويي

اإلمــام األعظــم
وتدويــن الحديــث والفقــه:
إن تدويــن الحديــث النبــوي
الشــريف مــن األمــور الهامــة التــي اعتنــى
العلمــاء بــه وكتبــوا حولــه واسترســلوا الــكالم
حــول نشــأته وتطــوره والحاجــة إليــه ومــا جــاء فيــه
مــن املنــع والرخصــة ،ومــن الــذي حــازالســبق فــي مجــال
التدوين وتركزجهوده لتدوين األحاديث النبوية .والنظر
إلى كتب القوم في التدوين يغنينا عن جرالكالم فيه .ولكن
األمــر الــذي يســتحوذ االهتمــام هــو أن كثي ـرا مــن املصنفيــن
والدارســين فــي حقــل الحديــث وتدوينــه والباحثيــن عــن نشــأته
وتطــوره يغمضــون ويتنقبــون بنقــاب املســامحة والغفلــة عــن
ذكراإلمام األعظم والهمام األفخم أبي حنيفة النعمان (ر�ضي
هللا عنــه) فــي هــذا املضمــارويتغافلــون عــن إبــداء هــذه الحقيقــة
التــي شــهدها التاريــخ.
وال شــك أن هــذا العمــل فضيلــة ال تن�ســى لهــذا اإلمــام الجهبــذ
وحقيقــة تكشــف القنــاع عــن جهــوده الجبــارة فــي ســبيل نشــر
األحاديــث النبويــة والحفــاظ عليهــا فــي أزهــى وأقدم العصور وقد
تحمــل األوابــد والصعــاب فــي ســبيل العلــم والحديــث وغــرس
الفقــه علــى أصــول الحديــث .والدليــل علــى كمــال تبحــره وســعة
باعــه وكثــرة إطالعــه علــى منابــع األحاديــث ومخــازن الروايــات
واألخبــار مــا رواه املوفــق املكــي فــي مناقــب اإلمــام والزبيــدي فــي
عقــود الجواهــراملنيفــة وغيرهمــا عــن يحيــى بــن نصــربــن حاجــب
قال :سمعت أبا حنيفة رحمه هللا تعالى يقول :عندي صناديق
مــن الحديــث مــا أخرجــت منهــا إال اليســيرالــذي ينتفــع بــه.
فهذه الرواية إن دلت على �شيء لتدل على كمال اضطالعه في
علم الحديث ولكن صرح بنفسه إنه ما أخرج منها إال ما ينتفع
بــه ومــا كان يهمــه اإلكثــار مــن ســرد الروايــات ملــا أن الصحابــة
والتابعيــن منعــوا مــن اإلكثــار.
قــال العالمــة محمــد حســن الســنبلي فــي تنســيق النظــام علــى
مسند اإلمام  :على إن كثرة الرواية بدون دراية ليس فيه كثير
مــدح بــل عقــد لــه ابــن عبــد البــر بابــا فــي ذمــه قــال :الــذي عليــه
فقهــاء جماعــة املســلمين وعلماءهــم ذم اإلكثــار مــن الحديــث
بــدون تفقــه وال تدبــر .انتهــى .وروى الخطيــب عــن اسـرائيل بــن
يوســف أنــه قــال :نعــم الرجــل النعمــان مــا كان أحفظــه لــكل
حديث فيه فقه وأشد فحصا عنه وأعلمه بما فيه من الفقه.
فالحــق الــذي ينبغــي اإلفصــاح عنــه هــو أن أبــا حنيفــة ر�ضــي هللا
عنه كما عنده صناديق من علم الحديث كذلك تشهد الروايات
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واألخبار
املتواتــرة أنــه هــو
أول مــن ّ
دون الحديــث علــى
الترتيب الفقهي املعروف كما سنشد
هــذا البحــث بجنــاح الحجــة والبرهــان ،ومــن
املعلــوم لــدى الجمهــور أن أبــا حنيفــة ر�ضــي هللا
عنــه توفــى ســنة مائــة وخمســين مــن الهجــرة النبويــة
وقــد فــرغ مــن تصانيفــه ،فهــو أقــدم تصنيفــا وتدوينــا
مــن مالــك بــن أنــس وغيــره ممــن ينخرطــون فــي هــذا الســلك
ولســنا بصــدد اإلنــكارعــن صنيــع ابــن حــزم والزهــري فــي أقــدم
العصــور فــي مجــال التدويــن وجمــع اآلثــاربأمــرالخليفة العادل
عمــربــن عبدالعزيــزوقــد جمــع قبلهــا اإلمــام الشــعبي مــا وصــل
إليــه مــن الحديــث فــي بــاب واحــد مــن أبــواب الفقــه ولكــن ندعــي
أن اإلمــام أبــا حنيفــة ر�ضــي هللا عنــه يتصــدر املكانــة فــي مجــال
التدوين والتبويب على الترتيب الفقهي املعروف الذي تبعه في
اإلمــام مالــك بــن أنــس ر�ضــي هللا عنــه كمــا ال يخفــى علــى الباحــث
املتبصــر.
كتــب اإلمــام أبــو حنيفــة كتــاب اآلثــارالــذي جمعــه وانتخبــه مــن
أربعيــن ألــف حديــث فصــارأول مــن ّ
دون علــم الشــريعة مبوبــة
مرتبــة كمــا ذكــره املوفــق املكــي وكتــاب اآلثــار مقــدم علــى موطــآ
مالــك ألن مالــكا اقتفــى أثــره موطــأه وترتيبــه وتبويبــه.
قال العالمة السيوطي في تبييض الصحيفة:
وقال بعض من جمع مسند أبي حنيفة :من مناقب أبي حنيفة
التــي انفــرد بهــا أنــه أول مــن دون علــم الشــريعة ورتبــه أبوابــا ثــم
تابعــه مالــك بــن أنــس فــي ترتيــب املوطــأ ولــم يســبق أبــا حنيفــة
أحــد ،ألن الصحابــة والتابعيــن ر�ضــي هللا عنهــم لــم يضعــوا فــي
علم الشريعة أبوابا مبوبة وال كتبا مرتبة وإنما كانوا يعتمدون
علــى قــوة حفظهــم ،فلمــا رأى أبــو حنيفــة العلــم منتشـرا وخــاف
عليــه الضيــاع دونــه فجعلــه أبوابــا مبوبــة وبــدأ بالطهــارة ثــم
بالصلــوة ثــم بســائر العبــادات.
وذكــر شــهاب الديــن بــن حجــر املكــي الهيتمــي فــي « الخي ـرات
الحســان» إنــه  -أبــا حنيفــة – أول مــن دون علــم الفقــه ورتبــه
أبوابا وكتبا على نحو ما هو عليه اليوم وتبعه مالك في موطئه،
ومــن قبلــه إنمــا كانــوا يعتمــدون علــى حفظهــم وهــو أو مــن وضــع
كتــاب الفرائــض وكتــاب الشــروط.
ّ
ن
ل
فهــذه شــهادة صارخــة بــأن اإلمــام األعظــم هــو أو مــن دو علــم
الشــريعة ورتبــه أبوابــا ،ال يقــال إن اإلمــام أبــا حنيفــة هــو أول
مــدون للفقــه ال للحديــث ،ألن كتــاب اآلثــارفــي الحديــث واألخبــار
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مرتــب علــى ترتيــب األحــكام واملســائل الفقهيــة ويعتضــد هــذا القــول بمــا ذكــره
العالمة ابن حجرالعسقالني في كتابه «تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة
األربعة» حول كتاب اآلثاروصرح بكونه من تصانيف أبي حنيفة في الحديث
قال في تقدمة الكتاب املذكور « :واملوجود من حديث أبي حنيفة مفردا إنما
هو كتاب اآلثارالتي رواها محمد بن الحسن عنه ويوجد في تصانيف محمد
بن الحسن وأبي يوسف قبله من حديث أبي حنيفة أشياء أخرى وقد اعتنى
الحافظ أبو محمد الحارثي وكان بعد الثالثمائة بحديث أبي حنيفة فجمعه
فــي مجلــدة ورتبــه علــى شــيوخ أبــي حنيفــة» انتهــى .
كيــف وليــس ألبــي حنيفــة ر�ضــي هللا عنــه كتــاب مرتــب علــى الترتيــب الفقهــي
املعــروف غيــركتــاب اآلثــارفــا بــد وأن يكــون هــو امل ـراد بتصريــح األئمــة وفيــه
– كمــا يبــدو مــن اســمه – األحاديــث واآلثــار .قــال العالمــة الشــيخ أبــو الوفــاء
األفغانــي فــي تقدمــة تعليقــه الحافــل علــى كتــاب اآلثــار « :وإن أول كتــاب ألــف
فــي علــم الحديــث النبــوي وآثــاره وأخبــاره وأقــوال أصحابــه وأتباعهــم وأحســنه
ترتيبا وانتخابا مرتبا على األبواب كتاب اآلثارإلمام األئمة اإلمام األعظم أبي
حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الفار�ســي الكوفي ثم نســج أئمة األمصارعلى
منواله ،ابن جريج في مكة املكرمة ومالك بن أنس في املدينة املنورة وسعيد
بــن أبــي عروبــة وعثمــان البتــى بالبصــرة واألوزاعــي بالشــام» انتهــى.
وقــال شــيخنا املحقــق العالمــة محــدث العصــرمحمــد عبدالرشــيد النعمانــي:
« وعلــى هــذا فكتــاب اآلثــار هــو أول مصنــف فــي الصحيــح جمــع فيــه اإلمــام
األعظــم صحــاح الســنن ومزجــه بأقــوال الصحابــة والتابعيــن وهــو أول كتــاب
دونــت فيــه األحاديــث علــى الترتيــب الفقهــي املعــروف وقــد تبعــه اإلمــام مالــك
فــي موطئــه واإلمــام ســفيان الثــوري فــي جامعــه وعليــه وعليهمــا بنــي كل مــن جــاء
بعدهــم وأراد أن يتوخــى الصحيــح ويجمــع الســنن.
وأمــا الســؤال الــذي يخطــر بالبــال هــو أن كتــاب اآلثــار إن كان مــن تصانيــف
اإلمام األعظم فلماذا اشتهربآثارمحمد بن الحسن وما هو السبب الرئي�سي
فــي هــذه التســمية؟ لقــد صــدع بالحــق فــي هــذا املقــام العلمــاء واملحققــون
وكشــف الســتار عــن هــذا اإلي ـراد الشــيخ العالمــة أبــو الوفــاء األفغانــي :قــال
فــي تقدمــة كتــاب اآلثــار « :ولقــد علمــت أن الكتــاب ألفــه اإلمــام ورواه عنــه
أصحابه و مع هذا ينســب إلى أصحابه ال إليه عند أهل العلم يقولون كتاب
اآلثــار ملحمــد بــن الحســن أوألبــي يوســف أو لزفــر او البــن زيــاد ،فهــذا كمــا فــي
موطــا اإلمــام مالــك ،يقــال :موطــأ مصعــب ومؤطــأ محمــد بــن الحســن وموطــأ
يحيى ،ينسب إليهم تجوزا بسبب روايتهم عنه ،ألنهم زادوا فيه من اآلثارعن
غيــره أيضــا لتأييــد قولــه أولتأييــد أقوالهــم احتجاجــا علــى اإلمــام فيمــا خالفوه
فيه وأما آثارمحمد ففيه أيضا زيادة بيان مذهبه ومذهب شيخه ومخالفته
فيمــا خالفــه فيــه مــن قولــه :وبــه نأخــذ وهــو قــول أبــي حنيفــة وقولــه :وبــه كان
يأخــذ أبــو حنيفــة وال نأخــذ بــه بــل نأخــذ بقــول فــان مثــا فـزاد فــي الكتــاب بــاب
بيان اجتهاداته وصارالكتاب بســببه مفيدا جدا ونســب إليه كما نســب إليه
املوطأ بهذا السبب وهللا أعلم وإال فالكتاب معروف عند القوم بأنه لإلمام.
فتبيــن مــن النقــول الــواردة أن كتــاب اآلثــارمــن تصانيــف أبــي حنيفــة وهــو أول
املدونيــن ،واقتفــى اإلمــام مالــك أثــره فــي ترتيــب مؤطئــه بــل أخــذ عــن اإلمــام
األعظــم الكثيــر ،قــال مســعود بــن شــيبة فــي مقدمــة كتــاب التعليــم « :ذكــر
الطحــاوي فــي كتابــه الــذي جمــع فيــه أخبــارأصحابنــا عــن الــدراوردي ســمعت
مالــكا يقــول :عنــدي مــن فقــه أبــي حنيفــة ســتون ألــف مســألة وســاق املوفــق
الخوارزمي في املناقب .96 -1 :بســنده إلى مالك أنه قال :مســائل أبي حنيفة
ستون ألف مسألة وهي التي كانت عنده كما ذكره العالمة الكوثري في أقوم
املســالك ولقــد أخــذ مالــك بــن أنــس عــن أبــي حنيفــة وناظــرمعــه وتذاكـرا وتأثــر
مالك من وفور علمه وقوة حجته حتى قال الشافعي :قيل ملالك :كيف رأيت
أباحنيفــة؟ قــال :رأيــت رجــا لــو كلمــك فــي هــذه الســارية أن يجعلهــا ذهبــا لقــام

بحجتــه» ذكــره الذهبــي فــي مناقــب أبــي حنيفــة وصاحبيــه وغيـ ُـره.
فيظهــر عمــا ذكــر إن اإلمــام األعظــم لــه فضــل كبيــر فــي سلســلة تدويــن علــم
الشريعة فقها وحديثا وهوسباق الغايات في هذا امليدان وال وجه الستنكاف
الباحثيــن والكتــاب حــول الحديــث وإغماضهــم عــن ذكــراإلمــام أبــي حنيفة مع
املدونيــن األول بعــد مــا ذكــره الذهبــي صاحــب االســقراء التــام فــي نقــد الرجــال
كما نقل عنه السيوطي في تاريخ الخلفاء في حوادث سنة ثالث وأربعين مائة.
فالذهبــي ذكــر أنــه أول مــن ّ
دون الفقــه وال ـرأي وليعلــم أن فقــه أبــي حنيفــة
مبنــاه علــى األحاديــث واألخبــاروأساســه وبنيانــه هــو الحديــث فــإن أبــا حنيفــة
ر�ضــي هللا عنــه كان صاحــب حديــث وكيــف يســتغني عــن اآلثــارواألحاديــث مــع
كثــرة اطالعــه عليهــا وشــدة اهتمامــه بهــا ،وكتــاب اآلثــارومســانيده املجموعــة
شــاهد عــدل علــى هــذا.
«ذكرصاحب تذكرة املشايخ :كان أبو حنيفة إذا نام باليل يتقلب من جانب
إلى جانب فإذا بات على جنبه األيمن يضع مســألة وإذا أراد أن يضع جوابها
تقلــب علــى األيســرفــإذا اصبــح دخــل املســجد وصلــى الصبــح وجلــس فيجلــس
أربــاب التفســيرفينظــرون فــي التفســيرواملحدثــون فــي الحديــث ،فــإذا وافقــت
املســألة الق ـرآن والحديــث كبــر أبــو حنيفــة رافعــا صوتــه وقــال :هللا أكبــر،
هللا أكبــر ،هللا أكبــر ،ال إلــه إال هللا ،وهللا أكبــر هللا أكبــر وهلل الحمــد .ووافقــه
الحاضــرون فــي التكبيــر» كمــا ذكــره الشــيخ قيــام الديــن األنصــاري فــي تقدمــة
التعليــق املختــارعلــى كتــاب اآلثــار.
فبعــد هــذه الروايــة وأمثالهــا ،ال يســعنا وكل منصــف إال االعت ـراف بكمــال
اضطالعه في علم الحديث ،واعتماده على هذا املنبع الوثيق واملورد العذب
الذي ال أساس للفقه دونه ،ذكراملوفق املكي في مناقب أبي حنيفة عن ابن
أبي العوام سمعت وهب بن زمعة سمعت عبد العزيزبن أبي رزمة وذكرعلم
أبي حنيفة بالحديث فقال :قدم الكوفة محدث فقال أبو حنيفة ألصحابه:
انظــروا هــل عنــده �شــيء مــن الحديــث ليــس عندنــا ،قــال وقــدم عليهــم محــدث
آخــرفقــال ألصحابــه مثــل ذلــك.
فهــذه الروايــات تكشــف الغطــاء عــن مــدى تفحــص أبــي حنيفــة لألحاديــث
وجمعــه لهــا فكــم جمــع لديــه مــن األحاديــث إال أنــه مــا أخرجهــا ومــا ســردها كمــا
كان دأب اآلخريــن مــن املحدثيــن ملــا ذكرنــا.
فمــع هــذه األحاديــث الكثيــرة لديــه أنشــأ مذهبــه فــي ضــوء الحديــث فاســتنبط
املســائل مــن األصــول الثابتــة بالق ـرآن والســنة ّ
ودونهــا خوفــا عــن ضياعهــا
واندراســها إدراج رياح الخالفات والحوادث ،فحازالســبق وانســلك في ســلك
املدونيــن األول بــل صــارحامــل لــواء التدويــن والقائــم بأعبائــه فــي ذلك العصر.
فمــن النقــول الكثيــرة واألقــوال املذكــورة وضــح الحــق وظهــرت الحقيقــة
بــأن أباحنيفــة هــو أول مــن دون علــم الشــريعة فقهــا وحديثــا ورتبــه أبوابــا
ولــم يســبق أبــا حنيفــة أحــد فــي هــذا املســرح كمــا هــو ثابــت و مصــرح فــي الكتــب
ً
مسجى بستارالعصبية أو الغفلة
واألسفار ،وما أردت إال اإليماض إلى فضل
وإلــى حقيقــة قــد أغمــض عنهــا .ومــا توفيقــي إال بــاهلل عليــه توكلــت وإليــه أنيــب.
املصادر
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يأخذني العجب من أديب وكاتب يضل الطريق
األستاذ نور عامل خليل األميني

قد يصعب على املرء ان يعبرعن الحقيقة بلفظ
دقيــق ،وأن يصــوغ املوقــف فــي تعبيــر رشــيق ،وأن
يفصــح عمــا فــي ضميــره بعبــارة صادقــة .إن عمليــة
األداء الصحيــح ملعنــى مــن املعانــي قــد تأتــي صعبــة
جــدا حتــى علــى خطيــب مصقــع ،وكاتــب بــارع،
ومتكلــم مفــوه ،وأديــب متفنــن ،وشــاعر مطبــوع.
الحقيقــة تكــون فــي القلــب وتختلــج فــي الصــدر،
ولكنهــا التجــد منفــذا إلــى اللســان أو إلــى القلــم،
ويظــل الكاتــب أو األديــب والشــاعرعاصـرا ذهنــه،
معمــا تفكيــره ،ومســتخدما مقدرتــه البيانيــة،
ليجــد كلمــة مناســبة لــأداء ،وحرفــا لبقــا للمعنــى،
ومهمــا عصــر ذهنــه ،وجمــع أرصــدة محفوظاتــه
اللســانية ،وثرواتــه اللغويــة ،وتعامــل مــع طاقاتــه
الفكريــة ،فــإن ذلــك قــد ال يســعفه فــي تحقيــق
الغــرض.
ق ـرأت فــي الكتــب قصصــا غيــر قليلــة عــن الشــعراء املكثريــن ،والكتلــب
املجيديــن ،والخطبــاء البارعيــن ،الذيــن انســدت عليهــم مســالك التعبيــر ،فلــم
يقــدروا علــى اإلفصــاح ،أو لــم يقــدروا علــى تعبيــر الئــق.
إن البيــان فضــل مــن هللا ونعمــة يتكــرم بهــا علــى عبــاده ،وقــد يســلبهم هــذه
النعمــة مؤقتــا لكــي يؤمــن بــأن الللــه هــو الــذي يهــب املعنــى واملبنــى ،وهــو الــذي
يوفــق للحقيقــة والتعبيــرعنهــا .إن اإلنســان ال يملــك قــدرة عفويــة علــى �شــيء
من ذلك ,وهذا التفكيرهو الخط الفاصل بين املسلم والكافر ،وبين املؤمن
وامللحد ،وبين الذي يعلم أن النعم كلها من هللا والذي يزعم أنه أعطي إياها
علــى علــم وخبــرة مــن عنــد نفســه.
عجــزالقــدرعلــى الــكالم عــن الــكالم ،وضعــف البــارع فــي البيــان عــن التعبيــر
عمــا يريــده ،يــدل داللــة واضحــة علــى أن الزمــام إنمــا يمســكه ربنــا القــادر
الوهــاب .فكيــف يجــوز لشــاعروأديــب أو كاتــب وخطيــب أن يتباهــى بمــا لديــه
مــن مقــدرة بيانيــة ،فضــا عــن أن تف�ضــي بــه هــذه املقــدرة إلــى أن يتحــرر عــن
القيــم واألخــاق ،ويدعــو إلــى الفحــش واملجــون والســفور.
كــم مــن أديــب وشــاعرضــل الطريــق ،وأفســد علــى املجتمــع دينــه وأخالقــه،
ودخــل خــدور الفتيــات العفيفــات ،ونــزع عنهــن مالبــس الطهــر والعفــاف،
وحملهــن علــى الســفور والبــروزمتزينغــات متبرجــات ،ظنــا منهــم أنهــم باملؤهالت
البيانية وحدها صاروا متصرفين في األكوان ،وأنهم عادوا ال يسعهم السماء
واألرض ،ولــم يؤمنــوا بأنهــا فضــل مــن هللا وعطــاء مــن الرحخمــن يجــب أن
يشــكروه عليــه .ومــن الشــكرأن يســتخدموا هــذه املؤهــات فــي ســبيل إســعاد
البشــرية ،وترســيخ القيــم األخالقيــة ،واســتئصال نزعــات الشــر ،وقمــع كل
محاولــة ترمــي إلــى إفســاد املجتمــع اإلنســاني.
كلمــا رأى األديــب والشــاعر والكاتــب يســخر مؤهالتــه فــي الفســاد واإلفســاد،
يأخذني العجب على حماقته التي تحمله على ظنه أنه صاريملك قدرة على
التصــرف املطلــق فــي هــذه الدنيــا الواســعة ،وأنــه بمجــرد امتالكــه لرصيــد مــن
األلفاظ والكلمات كسب صفة األلوهية ،وسلب هللا عزوجل – ونعوذ باهلل
مــن ذلــك -بعــض صفاتــه وقدراتــه !!
ال أحــد أألحمــق مــن الــذي أعطــاه هللا نعمــة فكفــربهــا بــدل أن يشــكرها ويــؤدي
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ضريبــة الشــكر فــي شــكل املســاهمة فــي تحقيــق الســعادة
لبنــي اإلنســان ولنفســه معــا.
 -9نوع غريب من التفكيروالكتابة والتجريح
بينما اصطلح اليوم الشرق والغرب على محاربة اإلسالم
بأساليب ماكرة ،سافرة ومستورة ،نجد بعض الطوائف
اإلســامية قــد صوبــت بنتدقهــا وأشــرعت رماحهــا وجــردت
ســيوفها بــل واطلقــت مدافعهــا وصواريخهــا لتحــارب
الطوائف اإلسالمية األخرى التي تختلف عتنها في املذهب
والســلوك والتفكيــر ،وبــدأت تشــن حربــا عشــواء عليهــا
مــن أجــل اإلعــان بكونهــا كافلــرة أو مشــركة وليــس بكونهــا
مبتدعــة ومحدثــة فقــط !.
إذا قرأت كتابات هذه الطائفة ومؤلفاتها وجدتها طافحة
بالتركيزعلى الخصام والجدال ،وعلى الفروع والجزئيات
والســطحيات ..وجدتهــا كأنهــا تنطــق أن أصحابهــا هــم املســلمون حقــا ،وهــم
املؤمنون حقا وهم الفاهمون للكتاب والسنة على الطريقة الصحيحة ،وأن
صحــة العقيــدة -مهمــا جــاءت معجونــة لديهــم أيضــا بالشــوائب والعجائــب! –
حكــر عليهــم ،وأن الديــن الصحيــح قــد وصــل إليهــم مباشــرة متجــاوزا جميــع
الطوائف اإلسالمية ،وأنهم وحدهم أحسنوا فهم الشريعة وغيرهم أخطأوا
فهمهــا كليــا أو جزئيــا ،أن طريقــة شــرحهم لقضايــا الديــن ،وطرحهــم ملبــادئ
العقيــدة هــو املنصــوص النطلــوب لــدى الشــارع عليــه الصــاة والســام ،وأن
غيرهــم مــن األئمــة املجتهديــن ،والعلمــاء املتضلعيــن ،والجهابــذة املتقيــن كلهــم
لــم يفهمــوا اإلســام صحيحــا ،وأن أتباعهــم كلهــم مبتدعــون فســقة ،ولــن
يغفرهــم هللا إال إذا أخــذوا الصــك منهــم باعتبارهــم مســلمين أصــاء عمليــن
بالكتــاب والســنة علــى الطريقــة املرضيــة لــدى الــرب تعالــى!.
وإذا قـرأت كتاباتهــم ومؤلفاتهــم ظننــت كأن اإلســام لديهــم جــدال وخصــام،
ونقاش ونزاع ،ومباحثة ومنافرة ،وتعنت ومكابرة ،وتشدد وقسوة ،وفظاظة
وغالظــة ،وأن اإلســام لديهــم ليــس عمــا جــادا ،أو إنتاجــا علميــا ،أو تقدمــا
فكريــا ،أو بحوثــا علميــة ،أو قضايــا فقهيــة ،أو مســائل اجتهاديــة ،أو جهــودا
خيريــة ،و ،اإلســام ليــس ســماحة ومرونــة ،بــل إن اإلســام ليــس لديهــم كثــرة
عبادة ،وطول مجاهدة ،ورهبانية في الليل ،وفروسية في النهار ،وجهادا ضد
العــدو ،بــل إن اإلكثــارمــن حــب النبــي  -صلــى هللا عليــه وســلم -شــرك لديهــم
كذلــك ،واإلكثــار مــن الصلــوات النافلــة والعبــادات املســتحبة بدعــة لديهــم
أيضــا ،ورقــة القلــب كذلــك بدعــة لديهــم ،كمــا أن حــب األمكنــة املقدســة
بدعــة وشــرك لديهــم.
طريقة غريبة من التفكير
طريقــة خاصــة مــن التفكيــر يســتخدمونها لفهــم الكتــاب والســنة ،وتأويــل
خــاص يتناولــون بــه مســائل الديــن ومبادئــه وعقائــده ،ويــردون أن يفرضــوه
علــى املســيلمين فــي الدنيــا كلهــا ،كيــف ســاغ لهــم أن يدعــوا أنهــم وحدهــم فهــوا
اإلســام وغيرهــم لــم يفهمــوه؟ أنــى جــازلهــم أن يفرضــوا إســامهم علــى العالــم
كلــه،؟ كيــف جــاز لهــم أن يدعــوا أن املقيــاس الــذي وضعــوه لفهــم الكتــاب
والســنة هــو املقيــاس والصحيــح األبلــج ،وهــو املقيــاس األقــوم؟.

األدب العربي

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

ملــاذا يحاولــون أن يســتخدموا أســلحة التكفيــر ذات الدمــار الشــامل علــى هــذا
النطــاق الواســع؟ ألــم يعلمــوا أن النبــي صلــى هللا علبــه وســلم منــع ذلــك ،ونهــى
عــن تكفيــرمســلم مــا لــم تغلبــه عالمــات الكفــرالصريــح؟!
إن ذلــك إرهابيــة فكريــة ،إرهابيــة مذهبيــة حقــا ،يجــب أن تحــارب ،يجــب أن
تقــاوم بــكل طريقــة ممكنــة ،ألنهــا لــو اســتمرت تفعــل فعلهــا وتقــوم بدورهــا ألدت
ّ
إلى إرهابيات فكرية ومذهبية ال تعد وال تح�صى؛ ألن العمل السلبي يولد ردود
فعــل ســلبة غيــرمتناهيــة.
ي
إننــا إذا كنــا النقــر العــدوان الفكــر واإلرهــاب الدينــي مــن قبــل الصليبــة
والصهيونية والوثنية فال بد أن نقره ممن ينتمون إلى ديننا وعقيدتنا ويدعون
أنهــم يتبعــون ســنة نبينــا ويقــرؤون كتــاب ربنــا.
وإذا كنــا ال نصبــرعلــى الظلــم يرتكبــه غيرنــا يجــب أن ال نتحملــه حيــن يرتكبــه مــن
هــم مــن بنــي عقيدتنــا وبنــي ديننــا .يجــب أن تصحــح مغلوطاتهــم ،يجــب أن يؤخــذ
علــى أيديهــم ،يجــب أن يمنعــوا عــن تجــاوز الحــد؛ ألن ذلــك يشــكل مدعــاة خطــر
كبيــرال يمكــن مجابهتــه بعــد مــا يبــدأ يعطــي ثمــاره املــرة.
ملاذا يســكت عاملنا العربي واإلســامي تجاه صنيع هؤالء املتهورين املتســرعين؟
وملــاذا يســتجيب البعــض مــن العــرب املســلمين لهذهانهــم فــي تســرع دونمــا ّ
رويــة
وتفكيــروتبــادل لألمــور مباشــرة مــع أصحابهــا املعنييــن؟!
إن هــذا املوقــف الغريــب الــذي بــدأ يســلكه هــؤالء ،موقــف خطيــر ،موقــف لــو
ســلكته جميــع الطوائــف اإلســامية فــي العالــم ،لحــدث بيــن املســلمين فــي الدنيــا
كلهــا خصــام شــديد ،وخــاف الينتهــي ،وص ـراع ال أول لــه وال آخــر.
املذاهب اإلسالمية ليست وليدة العصرالحاضر
املذاهــب اإلســامية ليســت وليــدة العصــرالحاضــر ،واالجتهــادات الفقهيــة ،لــم
توجــد بجهــود علمــاء معاصريــن مرائيــن ،علمــاء مغرضيــن ،علمــاء متهالكيــن علــى
الدنيــا ،علمــاء متكبريــن ال يقيمــون وزنــا ملــن هــم خــارج إطــار طريقــة تفكيرهــم
وموقــف طائفتهــم ،كمــا يصنــع هــؤالء أصحــاب األقاويــل العريضــة والبضاعــة
القليلــة مــن األعمــال ،وإنمــا هــي موجــودة منــذ القــرون األولــى ،وأتباعهــا هــم
األغلبيــة الســاحقة فــي الدنيــا كلهــا ،وطريقــة شــرحهم وفهمهــم للكتــاب والســنة
هــي األخــرى إنمــا هــي وليــدة التشــرب لــروح الكتــاب والســنة ،وليســت وليــدة
األهــواء واألغ ـراض.
الحاجــة ماســة إلــى وضــع حــد لهــذا النــوع مــن التفكيــر ،وهــذا األســلوب مــن
الكتابــة وهــذه الطريقــة لتجريــح الشــريحة الكبيــرة مــن أتبــاع املذاهــب الفقهيــة
وتكفيــرهــذا القطــاع الكبيــرمــن املســلمين ،وإال فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى خصــام
طويــل وعريــض شــقي ال يســببه إال هــؤالء الســفهاء اغلذيــن يزعمــون أن الديــن
الصحيح حكرعليهم ،وال يرضون بصورة أوبأخرى أن يقبلوا دالئل فريق آخر
حتــى يرتاحــوا إلــى أن الديــن الصحيــح ذاتــه موجــود لديــه أيضــا.
االختــاف فــي فهــم وشــرح فــروع الديــن ومــا هــو غيــراملنصــوص منــه ،وفــي شــرح
وتأويــل املنصــوص عليــه فــي ضــوء قــوة الدالئــل وضعفهــا ســيبقى مــا بقــي الديــن.
فســق أو ّ
ولــم يحــدث فــي املا�ضــي أن عاملــا قــد بـ ّـدع أو ّ
كفــرمــن خالفــه فــي قضايــا
الديــن عــن دليــل واضــح؛ ولكــن يحــدث ذلــك حــاال حيــث يتســرع هــؤالء املشــار
إليهــم إلفــى تفســيق مخالفيهــم وتكفيرهــم وتبديعهــم مهمــا كانــوا يملكــون مــن
الدالئــل؛ ألنهــم يصــرون علــى أن اإلســام الصحيــح إنمــا هــو مــا يتبعــون وأن
املقبــول مــن شــرحه وتفســيره إنمــا هــو مــا يقومــون بــه هــم!.
فهــل آن لعقــاء العلمــاء فــي العالــم العربيوالعالــم اإلسســامي أن يأخــذوا
هــذه القضيــة الحساســة بجديــة مطلوبــة؟ وأن يحولــوا دون هــؤالء الســفهاء
ودون كتاباتهــم ومؤلفاتهــم التــي فيهــا الغــث والســمين ،وفيهــا الخلــط بيــن الحــق
والباطــل ،وفيهــا تجـ ٍ ّـن علــى أعــام اإلســام فــي املا�ضــي والحاضــر؟!.
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 92ألف مسلم يفرون من اإلبادة الجماعية في ميانمار
ذكرت األمم املتحدة أن ما ال يقل عن  92ألف مســلم روهينغي في والية أراكان
(غربــي ميانمــار) نزحــوا خــال األشــهر القليلــة املاضيــة إلــى الجــزء الشــمالي مــن
الوالية أو لجؤوا إلى بنغالديش جراء العمليات العسكرية التي شنتها الحكومة.
وقــال التقريــراألســبوعي ملكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية إن
“أكثــرمــن  23ألــف شــخص نزحــوا داخليــا فــي منطقــة مانغــداو (شــمالي أراكان)،
مشــيرا إلــى أنهــا “املنطقــة األكثــرتضـ ً
ـررا جـراء أعمــال العنــف”.
وأوضــح أن “األمــم املتحــدة قــدرت لجــوء مــا ال يقــل عــن  69ألــف شــخص إلــى
بنغالديــش” املجــاورة.
ومنــذ انطــاق عمليــات القــوات امليانماريــة فــي أراكان ،قتــل أربعمئــة مســلم،
بحســب منظمــات حقوقيــة ،بينمــا أعلنــت الحكومــة مقتــل  86شـ ً
ـخصا فقــط.
وأراكان (راخيــن) هــي إحــدى أكثــرواليــات ميانمــارفقـ ًـرا ،وتشــهد منــذ عــام 2012
أعمــال عنــف بيــن البوذييــن واملســلمين ،ممــا تســبب فــي مقتــل مئــات األشــخاص
وتشــريد أكثــرمــن مئــة ألــف شــخص.
املسلم/وكاالت
ً
تشييد أكبرمدينة صناعية في إيران بميناء جاسك قريبا
أعلــن مســاعد شــؤون هندســة الدفــاع املدنــي بــوزارة الدفــاع االيرانيــة ،عــن
التوجــه لتشــييد أكبــرمدينــة صناعيــة فــي ايـران بمينــاء جاســك الواقــع فــي منطقــة
ســواحل مك ـران (جنــوب البــاد).
وأوضح محمد إسالمي ،في مقابلة مع التلفزيون االيراني حول مشاريع التنمية
فــي منطقــة ســواحل مك ـران ،ان وزارة الصناعــة ستشــيد أكبــر مدينــة صناعيــة
غــرب مينــاء جاســك .وأشــارالــى أن مينــاءي جابهــاروجاســك ،قطبــان للصناعــة
ً
ً
والطاقة والشــحن والنقل في منطقة ســواحل مكران ،وأن مجمعا بتروكيماويا
ً
قيــد اإلنشــاء حاليــا فــي مينــاء جابهــار ،فيمــا ســتضم ســواحل مكـران أول مينــاء
نفطــي ،خــارج الخليــج الفار�ســي.
ّ
وبيــن إســامي بــأن مســتثمرين محلييــن وأجانــب فــي إطــار  35شــركة قابضــة
ً
عمالقــة فــي اي ـران فضــا عــن شــركات أخــرى ،أعلنــت االســتعداد لالســتثمار
فــي املنطقــة ،وقــد تــم إب ـرام مذك ـرات تفاهــم بهــذا الخصــوص .وأكــد أن الهنــد
وبالتعاون مع كوادرمحلية ،تســتحدث مدينة صناعية في ميناء جابهاروكذلك
الصين في ميناء جاسك ،فيما أعلنت شركة (توتال) الفرنسية وشركات كورية
عــن رغبتهــا للمشــاركة بتطويــر ســواحل مك ـران.
من جانب آخر ،أعلن املديرالتنفيذي ملنظمة املوانئ واملالحة البحرية االيرانية
عــن تدشــين مينــاء الشــهيد بهشــتي البحــري فــي مدينــة جابهــار(جنــوب شــرق) ،فــي
غضــون الشــهور الثالثــة املقبلــة.
وأوضــح محمــود ســعيدنجاد ،بــأن نســبة التقــدم التنفيــذي ملشــروع مينــاء
ً
الشــهيد بهشــتي تبلــغ  85باملئــة حاليــا .ولفــت الــى توقيــع عقــد بقيمــة  104مالييــن
دوالر مــع شــركة أوروبيــة رائــدة لتوريــد 12رافعــة ثقيلــة ملينــاء الشــهيد بهشــتي،
ً
فضال عن عقود أخرى لتوريد معدات لجميع موانئ البالد .كما أشارالى توريد
 9رافعــات موانــئ ثقيلــة مــن أوروبــا ووصولهــا ملينــاء جابهــاراالثنيــن املا�ضــي.
ّ
وبيــن ســعيدنجاد بــأن قيمــة العقــود التوريديــة املبرمــة وقيــد التوقيــع ،تبلــغ 28
تريليــون ريــال (مــا يعــادل  700مليــون دوالر) .وأكــد ان التوريــدات املنفــذة بعــد
ً
ســريان االتفــاق النــووي تعــادل مشــتريات  30عامــا ماضيــة ،وقــد تــم افتتــاح
اعتمــادات مصرفيــة ( )LCللصفقــات وال توجــد أيــة معوقــات تجاريــة بهــذا
الخصــوص( .الوفــاق)
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إىل متى تبقى اللغة العربية يف حمل مفعول به؟
د .فيصل القاسم
كاتب وإعالمي سوري

مرقبل أيام اليوم العالمي للغة العربية .وفي هذه املناسبة األليمة نتساءل:
متــى تصبــح لغتنــا العربيــة فــي محــل رفــع فاعــل؟ ملــاذا كل هــذا العبــث بلغــة
الضــاد؟ ال أريــد ان أعــود إلــى نظريــة املؤامــرة .لكــن مــا يحــدث للغــة العربيــة
علــى أيــدي الكثيــرمــن الناطقيــن بهــا يجعــل املــرء يســترجع نظريــة املؤامــرة .وقد
ً
سمعت أساتذة كبارا من أمثال الدكتور حسام الخطيب يتحدث عن تآمر
ً
حقيقــي علــى لغتنــا .وهــذا لألســف الشــديد يحــدث يوميــا أمــام أعيننــا وبــدم
ً
بــارد جــدا.
ً
كــم شــعرت بحــزن شــديد وأنــا أســتمع مثــا إلــى املضيفيــن واملضيفــات علــى
متــن خطــوط الطيـران العربيــة وهــم يطلبــون منــا أن نربــط األحزمــة أو عندمــا
يريــدون أن يعملونــا بموعــد هبــوط الطائــرة أو بدرجــة الح ـرارة خارجهــا
أو بإيضــاح تعليمــات الســامة .وإذا أحصينــا الكلمــات املســتخدمة فــي
هــذه الحالــة نجــد أنهــا ال تزيــد عــن خمــس جمــل .لكــن مــع ذلــك فاملضيفــون
واملضيفــات املحترمــات يفجــرن فــي تلــك الجمــل البســيطة كــوارث لغويــة
مرعبــة .ولــو ســمعها أبــو األســود الدؤلــي أو غيــره مــن النحــاة لكانــوا قــد تململــوا
فــي قبورهــم انزعاجــا مــن هــذا الوضــع الــذي آلــت اليــه لغــة الضــاد .فهنــاك
أخطــاء لفظيــة وقواعديــة فــي كل جملــة تقريبــا إلــى حــد يجعــل العارفيــن باللغــة
يظنــون أن األمــر مقصــود .فهــل يعقــل أن املضيــف أو املضيفــة ال يعــرف أن
ً
حــرف الجــرمثــا يجــروال ينصــب ،وأن كل كلمــة تأتــي بعــد (مــن إلــى عــن علــى)
هــي مجــرورة وليســت مرفوعــة أو منصوبــة؟ ملــاذا ينصبــون الفاعــل ويجــرون
املنصــوب ويرفعــون املجــرور ويعبثــون باللغــة بهــذه الطريقــة الرهيبــة؟ ملــاذا
وصــل بهــم األمــرإلــى هــذا الحــد؟
كــم مــن املـرات شــعرت بأننــي أريــد ان أســتدعي أحــد املضيفيــن أو املضيفــات
العاتبهــم بشــدة علــى هــذه الــزالت اللغويــة املشــينة .كــم يكلفهــم مــن الوقــت
ً
ً
ـكـي يتقنــوا بضــع جمــل بســيطة لفظــا ونحــوا؟ وممــا يزيــد فــي غيظــي وإحباطــي
أنهم عندما يرددون الجمل نفسها باللغة االنكليزية أو الفرنسية ال يقترفون
أي خطــأ لفظــي أو قواعــدي ،بــل يبذلــون قصــارى جهدهــم ـكـي يظهــروا بأنهــم
أفضــل مــن االنكليــز فــي اللفــظ واللهجــة .أمــا فــي العربيــة فيطلقــون العنــان
ً
لجماحهــم التخريبــي ـكـي يعيــث فســادا فــي هــذه اللغــة املســكينة .ملــاذا يــا
جماعة؟ ملاذا أصبحت لغتنا كاأليتام على مأدبة اللئام؟ ملاذا هذه اإلهانات
املتعمــدة للغــة الشــعر؟
ً
قــد يكــون االمــرمحمــوال لــو اقتصــرعلــى املضيفــات علــى متــن الطائـرات ،لكنــه
أكثرخطورة في الفضائيات العربية .فبعض الفضائيات تحث مذيعاتها كما
ً
سمعت على استخدام لغة عامية رخيصة ممجوجة بدال من اللغة العربية
املحترمــة .وال داعــي لذكــربعــض الفضائيــات التــي تبــدو مذيعاتهــا كمــا لــو أنهــن
يتفنــن فــي إيــذاء اللغــة العربيــة وتخريبهــا .لكــن هــؤالء املذيعــات ال يتــرددن فــي
إظهــار عضالتهــم اللغويــة فــي اللغــات االجنبيــة علــى الشاشــة .فقــد دهشــت
ذات مــرة وأنــا اســتمع لواحــدة مــن تلــك املذيعــات وهــي تتحــدث فــي برنامجهــا
ً
باالنكليزيــة .لقــد حاولــت قصــارى جهــدي أن أصطــاد لهــا خطــأ بســيطا لكننــي
ً
فشــلت .فقــد كانــت انكليزيتهــا «تمــام التمــام» نطقــا وقواعــد بحيــث ال يمكــن
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تمييزهــا عــن االنكليــز أنفســهم ،بالرغــم مــن أنهــا تعلمــت االنكليزيــة فــي بلدهــا
أيضــا كمــا تعلمــت العربيــة.
ملاذا ترانا نتهافت على إتقان اللغات األجنبية بينما نتهاون شرتهاون في تعلم
لغتنــا األصليــة؟ ملــاذا هــذا االســتهتارباللغــة العربيــة؟ أال يصــل ذلــك إلــى حــد
التآمــر الرهيــب؟ و ـكـي يزيــدوا الطيــن بلــة اســتنبط بعــض إخواننــا فــي الخليــج
لغــة ثالثــة هجينــة ـكـي يســتخدموها فــي التعامــل مــع الوافديــن اآلســيويين ال
عالقة لها باللغة العربية ال من بعيد وال من قريب .حتى أنني أجد صعوبة في
بعــض األحيــان وأنــا أســتمع إلــى أحــد األخــوة الخليجييــن وهــو يتكلــم مــع عامــل
ً
آســيوي .فبالــكاد أفهــم شــيئا مــع العلــم أن كل وافــد إلــى أي بلــد مطلــوب منــه
أن يتعلم لغة ذلك البلد وأن ال يفرض لغة هجينة على أهل البلد األصليين
ـكـي يســتخدموها معــه.
هــل يعبــث االنكليــز أو الفرنســيون أو األملــان بلغاتهــم إلرضــاء الوافديــن إلــى
بالدهم؟ أم إن هؤالء الوافدين مجبرون على تعلم تلك اللغات بحذافيرها؟
ً
فمعــروف عــن األملــان مثــا أنهــم ال يــردون علــى أجنبــي فــي بلدهــم إذا خاطبهــم
بلغــة أجنبيــة ،وإذا ردوا فإنهــم يــردون بنــوع مــن االشــمئزاز .إنهــم يفترضــون أن
ذلك األجنبي يجب أن يتعلم لغتهم ،وإال فهم اليحترمونه .إنه تعصب محترم
ً
للغــة .فلمــاذا نســاوم نحــن علــى لغتنــا إذا؟
ً
قــد يقــول قائــل إن ليــس كل االنكليــزمثــا يتكلمــون االنكليزيــة الفصحــى .وقــد
ً
تجــد بعضهــم ممــن ال يقــل ســوءا عــن املضيفيــن واملضيفــات العــرب العامليــن
علــى متــن خطــوط الطيـران العربيــة .لكــن ذلــك غيــرصحيــح باملطلــق .فالفــرق
ً
بيــن اللغــة االنكليزيــة الفصحــى املســتخدمة إعالميــا واللغــة العاميــة ضئيــل
ً
جــدا ،ال يمكــن تمييــزه أحيانــا .فاالنكليــز يتحدثــون فيمــا بينهــم يوميــا باللغــة
ً
نفســها التــي نســمعها فــي الراديــو والتلفزيــون ونقرؤهــا فــي الصحــف تقريبــا.
أمــا الفــرق بيــن اللغــة العربيــة الفصحــى والعاميــة املســتخدمة فــي بعــض
ً
الفضائيــات فهــو هائــل بــكل املقاييــس .وهــذا عائــد طبعــا إلــى أن الفصحــى فــي
واد والعاميــة فــي واد آخــرألســباب قواعديــة ونحويــة وثقافيــة .وهــذا مــا يجــب
علينــا أن نصححــه حتــى لــو طــال الزمــن.
يجــب علينــا أن نــردم الهــوة بيــن الفصحــى والعاميــة مــع االعت ـراف بصعوبــة
هــذه املهمــة .أمــا الذيــن يقولــون إن لجــوء البعــض إلــى العاميــة وإهمــال اللغــة
الفصحى عائد إلى صعوبة اللغة العربية فهم أيضا ليسوا على صواب ،فكل
لغة فيها صعوباتها الخاصة بها .من قال إن االنكليزية لغة سهلة؟ من قال إن
الفرنســية أو الروســية لغتــان يســيرتان؟ إنهمــا ال تقــان صعوبــة عــن العربيــة.
وكذلــك األملانيــة ،مــع ذلــك الجميــع يتحــدث هــذه اللغــات بإتقــان مــن نــوع مــا.
هناك لغة عامة وليست عامية ،أي أنها أقرب إلى الفصحى منها إلى العامية.
ً
وهي مناســبة لالســتخدام في وســائل اإلعالم ما دامت تحترم أساســا القواعد
اللغوية .أما نحن فالطالق حاصل عندنا بين الفصيح والعامي منذ عشرات
الســنين .فمــن املســؤول عــن هــذا الضيــاع اللغــوي والثقافــي لدينــا؟ وملــاذا
نســخرمــن الذيــن يتحدثــون عــن مؤامــرة حقيقيــة علــى لغــة الضــاد؟
إلى متى تبقى لغتنا في محل مفعول به؟

قضايا معاصرة
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ترامب واإلرهاب اإلسالمي!!
عبدالرحمن محمد جمال

الخطــاب الــذي ألقــاه الرئيــس األمريكــي الجديــد دونالــد ترامــب خــال حفــل
تنصيبــه ّ
ضمــن أهــم تطلعــات الرجــل حيــال العالــم عامــة والعالــم اإلســامي
خاصــة .فقــد وصــف اإلســام بالتطــرف وصـ ّـرح علــى أنــه ســيوحد العالــم
بهــدف محــو اإلســام املتطــرف مــن علــى وجــه األرض علــى حــد زعمــه .وقــد
قــال فــي تصريحــات أخــرى إنــه يعتقــد أن اإلســام يكــره األمريكييــن .وأنــه مــن
الصعــب التفريــق بيــن اإلســام واإلســام املتطــرف .وبنــاء علــى ذلــك يجــب
علــى األمريكييــن الحــذرمــن املســلمين .ولتنفيــذ هــذه الخطــة أصــدرقـرارا يمنــع
مواطنــي  7دول إســامية مــن دخــول الواليــات املتحــدة .كمــا وعــد الجيــش
بالدعــم الكامــل حيــال محــو اإلســاميين الراديكالييــن علــى حــد تعبيــره.
إن مثــل هــذه التصرفــات والخطابــات املســتفزة واملثيــرة أثــارت ضجــة كبيــرة
فــي األوســاط اإلســامية وغيــراإلســامية ،كمــا أثــارت ردود فعــل مختلفــة علــى
املســتوى الدولــي وحتــى الداخلــي حيــث قوبلــت قراراتــه بالــرد واإلدانــة.
وعلــى الصعيــد اإلســامي فقــد أدان املســلمون شــرقا وغربــا هــذه الق ـرارات
املســتفزة ووصفوهــا بالعنصريــة ،وبعضهــم تنبــأ بســقوط أمريــكا وصحــوة
املســلمين وإثــارة مشــاعرهم .وتوقــع البعــض أن الداخــل األمريكــي فــي عهــد
ترامــب ســيعيش انقســامات اجتماعيــة وسياســية وأزمــات اقتصاديــة حـ ّـادة
وغيــر مســبوقة منــذ عقــود .بينمــا يــرى البعــض أن مثــل هــذه التصريحــات
والتصرفــات ربمــا تتســبب فــي إشــعال الحــرب بيــن اإلســام والغــرب ،وربمــا
يقـ ّـوي التطــرف واإلرهــاب.
وبغــض النظــرعمــا تحتويــه هــذه الخطابــات والقـرارات مــن البغــض الشــديد
بالنســبة لإلســام فإنهــا تكشــف عــن الوجــه الحقيقــي ألمريــكا وشــعبها.
إن ترامــب فــي حمالتــه االنتخابيــة وقبــل أن يتولــى الرئاســة قــال غيــر مــرة فــي
تصريحاتــه أنــه ســيمنع املســلمين مــن دخــول أمريــكا حــال فــوزه .إذن ال غرابــة
أن يواصــل منهجــه العدائــي والعنصــري .والغريــب عكــس ذلــك.
ّ
إن املســلمين فــي أمريــكا يشــكلون  %2مــن الشــعب األمريكــي ،وقــد وجــد
املســلمون فــي أمريــكا منــذ ميالدهــا ،وهــم أكثــرأقليــة متنوعــة عرقيــا فــي هــذه

البــاد .وتقــول التقاريــرأن املســلمين فــي أمريــكا مثقفــون بصــورة أفضــل مــن
أغلب األمريكيين .وكثيرمنهم رجاال ونساء يحملون شهادات عالية .وهم أكثر
التزامــا بالقوانيــن ،وتقــول اإلحصائيــات أن األعمــال اإلرهابيــة التــي تمــارس فــي
أمريــكا معظمهــا مــن غيــراملســلمين .إذن لــم هــذه التصريحــات العدائيــة؟ ولــم
هــذه الخطابــات املثيــرة؟ ومــن يقــف وراءهــا؟
إذا تتبعنــا تاريــخ أمريــكا نــدرك أن عداءهــا قديــم قــدم التاريــخ اإلســامي ،إن
تاريــخ أمريــكا ملــيء باألحــداث الدمويــة والوحشــية حيــال اإلســام واملســلمين
وإنها لم تتوقف يوما عن اإليقاع باملسلمين في أي بقعة من بقاع األرض .وإن
من السذاجة بمكان أن نقول بأن ترامب هواألول في أعماله العدوانية ،وأن
الرؤســاء الســابقين كبوش وأوباما و ...كانوا يالطفون املســلمين ويتعاطفون
معهــم .لذلــك ال غرابــة فــي هــذه التصريحــات وبخاصــة ملــن لــه أدنــى معرفــة
بالطبيعــة األمريكيــة.
ن
ويبقــى هنــا مــاذا ينبغــي أن يكــو رد فعــل املســلمين؟ هــل يقاطعــوا الغــرب
بالكامــل وال يتبادلــوا معــه ،أو يتســابقوا إلــى تملقــه وتعاطفــه حتــى ال تلصــق
إليهــم التهــم ،ويحصلــوا علــى ثقــة الغــرب وعطفــه؟
وال شــك أن املســلمين كغيرهــم لهــم مصالــح فــي الغــرب وفــي أمريــكا ،ولهــم
التبــادل التجــاري والعلمــي ،لذلــك أثــارالق ـرارمشــاعرالتجــاراملســلمين أكثــر
مــن غيرهــم .وال شــك أن هنــاك مصالــح مشــتركة بيــن املســلمين وبيــن الغــرب
وخاصــة فيمــا يتعلــق بالتبــادل التجــاري والعلمــي ،لذلــك مــن الصعــب بمــكان
قطع هذه الروابط والتبادل .ولكن نحن املسلمين كأمة ذات رسالة سماوية
لهــا كيانهــا وثقافتهــا وصبغتهــا اإللهيــة الخاصــة ينبغــي أن نتــرك يــد التســول إلــى
مــن ال يؤمــن بمبادئنــا ويحــارب ديننــا ويصفــه باإلرهــاب والهمجيــة .ومــن الخيــر
لنا أن نفضل أوطاننا للسكن والعيش ،وأن نحرص على تطويربالدنا وتربية
أبناءنــا ،بــدل البقــاء فــي دول العــدو وتحــت انتدابهــم .وضياعهــم فــي املجتمــع
األميريكــي الفاســد ،وانصهارهــم فــي بوتقــة الحضــارة الغربيــة املتعفنــة.
19
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كاد الثعبان أن يقتل ّ
الد ّب
(من هم الرجال؟)
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.

ذهــب رجــل ذو مــروءة وشــجاع لنجــاة الـ ّـدب املغلــوب املظلــوم مــن الهــاك والدمــاروأخرجــه مــن فــم املنيــة وأظفارهــا ألن رجــال هللا هــم أنصــارويصلــون إلغاثــة
املظلوم واملهلوف كأســد الغابة دون خوف ووجل كأنهم رحمة ربهم للمنكوبين واملقهورين ويجيبون لصراخ من هو بين الســندان واملطرقة ،هؤالء األبطال
يقتحمون في غمرات املوت دون رشوة وعلة وطمعّ ،
همهم الوحيد إنقاذ البشرية من الهالك والدمارألنهم رحمة كرحمة هللا ،هؤالء األبطال عدول ورحماء
ال يريــدون علــى األرض ســفك الدمــاء .وإن قيــل لهــم ملــاذا جئتــم للنصــروالعــدل واإلنقــاذ واملســاندة واإلعانــة؟ يقولــون :ســمعنا ضجــة املســتجيراملفــزع وعلمنــا
غمــه وهمــه .واعلــم بــأن الرحمــة صيــد الرجــال كمــا الــدواء دائمــا يريــد الــداء.
أال تعلم بأن الدواء طالب الوجع واأللم واملاء يبتغي الخوض والخضوع؟ إن كنت تريد ماء الرحمة وثلج الكرم كن دائما خاضعا وخاشعا.
ْ
ُ
ً ْ
ف برحمة واحدة ولكن عليك بالخضوع والعبدية.
إذا واس ِق خمررحمة ربك وكن فرحا مسرورا ونشيطا ،ب ّني هناك رحمة فوق رحمة ال تك ِ

اژدهایــی خــرس را در میکشــید
شــیر مرداننــد در عــامل مــدد
بانــگ مظلومــان ز هــر جــا بشــنوند
آن ســتونهای خللهــای جهــان
محــض مهــر و داوری و رحمتنــد
ایــن چــه یــاری میکنــی یبکارگیــش
مهربانــی شــد شــکار شــیرمرد
هــر کجــا دردی دوا آنجــا رود
آب رحمــت بایــدت رو پســت شــو
رحمــت انــدر رحمــت آمــد تــا بــه رس
20

شــیر مــردی رفــت و فریــادش رســید
آن زمــان کافغــان مظلومــان رســد
آن طــرف چــون رحمــت حــق میدونــد
آن طبیبــان مرضهــای نهــان
همچــو حــق بــی علــت و بــی رشــوتند
گویــد از بهــر غــم و بیچارگیــش
در جهــان دارو نجویــد غیــر درد
هــر کجــا پستیســت آب آنجــا دود
وانگهــان خــور خمــر رحمــت مســت شــو
بــر یکــی رحمــت فــرو مــای ای پــر
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رحي��ل بقي��ة الس��لف وق��دوة اخلل��ف
العالم��ة الش��يخ س��ليم اهلل خان
مــع كل مشــاعر الحــزن
واألســف تلقينــا أمــس نعــي
أســتاذ العلمــاء وشــيخ
املشــايخ فــي املنطقــة ،العالمــة
الفقيــد ،املحــدث الكبيــر،
الفقيــه الجليــل ،مــن أبــرز
العلميــة
الشــخصيات
املخلصة في العالم اإلسالمي،
العالمــة ســليم هللا خــان
رحمــه هللا -رئيــس منظمــةوفــاق املــدارس بباكســتان،
التــي تضــم عشــرين مدرســة
تقريبــا ،ومدیــر “الجامعــة
الفاروقيــة” بكرات�شــي.
کان رحمه هللا من تالميذ کبار
الرجــال بجامعــة دار العلــوم
ديوبنــد الهنديــة أمثــال :شــیخ اإلســام موالنــا حســین أحمــد املدنــي ،وموالنــا
إع ـزاز علــي ،وموالنــا محمــد إدريــس الكاندهلــوي ،وموالنــا مســيح هللا خــان
رحمهــم هللا تعالــى -واســتطاع أن يمثــل شــيوخه حرفــا حرفــا ،الذيــن اســتفادمنهــم ،وتلمــذ لهــم ،وتخــرج عليهــم ،فــي دارالعلــوم ديوبنــد الكبيــرة ،وانتهــل مــن
منهلهــم العــذب ،وكان بحــق تــذكارا للســلف الصالــح رحمهــم هللا تعالــى ،انتقــل
إلــى جــوارربــه عــن ( 91عامــا) بعــد مــا أم�ضــى ســبعين ربيعــا مــن عمــره املبــارك
فــي خدمــة القـرآن ،وتدريــس الحديــث ،وترويــج العلــوم الشــرعية ،وإثــرصـراع
طویــل مــع األم ـراض القاســية والضعــف الجســمي ،مــع دوي مطــرب شـ ّـيق
َ َ َّ ُ َ َّ ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ ُ
ً
َ َّ َ ً
اض َيــة َم ْر ِض َّيــة
تجــاوب معــه الكــون “يــا أيتهــا النفـ
ـس الطم ِئنــة ْار ِج ِعــي ِإلــى رِبـ ِـك ر ِ
ُ
َ ُ
ف ْادخ ِلــي ِفــي ِع َبـ ِـادي َو ْادخ ِلــي َج َّن ِتــي”.
قیــل “مــوت العالــم مــوت العالــم” فالشــيخ رحمــه هللا تعالــى بالصراحــة كان
مصداقــا بــارزا لهــذه املقولــة ،حيــث ربــى مئــات العلمــاء والدعــاة خــال حياتــه
املباركة املديدة ،الحافلة بالتضحيات واملآثر ،التي كرسها لالجتهاد في سبيل
هللا ،ولــم تمــض عليــه لحظــة إال وهــو كان فــي النشــاط والعمــل منــذ ســبعین
عامــا ،وكان يلقــي درس الحديــث وهــو فــي أســوأ الوضــع الصحــي ،ولــم يتــرك
إلقــاء الــدرس حتــى فــي مثــل هــذه األحــوال ،بــل صابــروثابــر ،واجتهــد وســعى ،وال
أعرف عاملا وال داعيا من املعاصرين أبلى بالءه ،وسعى سعيه ،وجهد جهده،
وقدم تضحيته ،وربى تربيته ،وأدى رسالته ،مثل ما فعل هذا الشيخ املعمر
الفقيــد ،فهــو قــد طلــب العلــم مــن املهــد إلــى اللحــد ،وســلك هــذا الطريــق إلــى
آخره بشــكل فذ عبقري ،وخدم العلم في أيامه ببذل قصارى جهده ،وعاش
حياة علمية صافية ،وكأنه كان من األسالف فتأخرميالده إلى هذا الزمان،
رحمــة وشــفقة بنــا ،فحينمــا نلقــي النظــر فــي شــخصيته البــارزة ،وأحوالــه
املتميــزة ،فــا نســتطيع أن نؤكــد بأنــه عــاش بیننــا فــي هــذا القــرن ،بــل يبــدو لنــا
أنــه كان ينتمــي إلــى القــرون املنصرمــة.
ولعل هللا أرسله إلينا كـ بقية للسلف لیکون قدوة لنا أي الخلف ،ليفسرلنا
الحيــاة الطيبــة ،والســعي الحثيــث لجنــي األهــداف ،والتحلــي ّ
بهمــة القعســاء،
وتحمل الشدائد واملرارت في سبيل نشراألنوارالقرآنية ،والنفحات النبوية،

السيد مسعود

والعلــوم الدينيــة ،جــاء لیعلمنــا
أن هــذه الــدار دار الزراعــة،
وتلــك الــدار هــي دار الحصــاد،
ومــا يــزرع هنــا ،ســوف يحصــده
هنالــك ،إن زه ـرا فزهــر ،وإن
شــوكا فشــوك ،علمنــا أن فــي
الحيــاة أهدافــا وقيمــا وأن
الســعي واجــب نحــو جنــي
األهــداف الســامية واملرامــي
الطوباويــة ،ومــن الواجــب
أال نســمح للملــل والتعــب
يســاورنا قبــل الوصــول إلــى هــذه
األهــداف .وجــاء لينســف الظــن
الخاطــئ الرائــج املبنــي علــى أن
األســاف قــد مضــوا ،فمضــت
معهــم ميزاتهــم ك ـ الفنــاء فــي هللا،
واالنهمــاك فــي العلــم ،والتقشــف ،والزهــد ،والتوقيــرللعلــم وأســبابه ،والصبــر
علــى شــدائد العلــم ،والعيــش فــي الكتــب ومــع الكتــب ،وأنــه ال يمكننــا التشــبه
بهــم وهــم كانــوا فــي العصــور الغابــرة ،فــي حيــن نحــن نعيــش فــي هــذا العصــر،
عصرالتقنية والتكنولوجيا! فهو بسلوكه التربوي ضرب كل هذه الخرافات
الباطلــة عــرض الحائــط.
ووفــق فــي ظــل هــذه الحيــاة املكرســة للعلــم ،للقيــام بنشــاطات علميــة قيمــة،
وتقديــم خدمــات ثمينــة إلــى معاصريــه واألجيــال القادمــة ،وال تفوتنــا اإلشــارة
إلــى شــروحه وتعليقاتــه املطبوعــة علــى أهــم الكتــب فــي املنهــج الدرا�ســي ،وفــي
هــذا الســياق بإمكاننــا اإلشــارة إلــى شــرح لــه علــى صحيــح البخــاري املســما
بـ”كشــف البــاري عمــا فــي صحيــح البخــاري” وهــو مــن أفضــل الشــروح ومــن
أوفاهــا بالغــرض ،وفقــا لشــهادة العلمــاء املعاصريــن ،وكذلــك شــرحه املتميــز
علــى مشــكاة املصابيــح املســما ب ـ “نفحــات التنقيــح” وکتابــه الثمیــن “اإلمــام
البخاري حياته وأعماله” وآثارعلمية قيمة أخرى بين مطبوعة ومخطوطة،
وأخــرى فــي قيــد اإلعــداد والطبــع.
كــم تــرك مــن آثــاروأفــكار ،وكــم قــدم مــن تالميــذ ورجــال ،وعلمــاء ودعــاة ،إلــى
املجتمــع اإلســامي ،وكــم مــأ مــن الشــروخ املوجــودة فــي صــرح املجتمعــات عبــر
تربيــة تالميــذه املنتشــرة املتواجــدة فــي باكســتان وأفغانســتان وإيـران والهنــد
والبــاد األخــرى.
فاضــت روحــه الطاهــرة وتوقفــت عقــارب حياتــه املباركــة بعــد ســنوات مــن
النضــال والكفــاح ،واالجتهــاد والتضحيــة ،ليحــرم العالــم مــن فيوضاتــه
وبركاته ،ويترك حشدا كبيرا من تالميذه ومحبيه ،وهواته ومريديه محزونين
في فراقه املرير ،وكل من رآه عن كثب أوعرفه عن كتب ،بات اسودت الدنيا
فــي عينيــه ،وكاد ليتفطــرقلبــه عنــد ســماع هــذا النبــأ املريــر ،وليحــدث برحيلــه
ثلمــة كبيــرة يعــد ملؤهــا شــبه املحــال لــو لــم يكــن ضربــا مــن املحــال ،إال أن
يرحمنا هللا ويتغمدنا بكرمه حنانه ،ويؤهل بين تالميذه الخلف من يخلفه،
ويســد مســده ،ومــا ذلــك علــى هللا بعزيــز.
رحمه هللا تعالى ،وأسكنه الفردوس األعلى ،وجعله لنا شافعا ومشفعا.
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وفاة العالمة احملدث الشيخ “سليم اهلل” أحد أكرب مشايخ باكستان
ّ
توفــي مســاء األحــد  15ربيــع الثانــي العالمــة املحــدث الشــيخ “ســليم هللا خــان” أحــد
كبارعلماء باكســتان ،ورئيس منظمة “وفاق املدارس العربية” بباكســتان وشــيخ
الحديث في الجامعة الفاروقية بكرات�شــي.
الشــيخ ســليم هللا ُولــد فــي قريــة “حســن فــور لوهــاري” التابعــة ملديريــة “مظفــرفــور”
فــي “واليــة أترابرديــش” شــمال الهنــد ،وتلقــى التعليــم الدينــي فــي جامعــة دارالعلــوم
ديوبنــد ،وتخـ ّـرج علــى كبــارأســاتذتها وأكابــرشــيوخها أمثــال الشــيخ الســيد حســين
أحمــد املدنــي ،والشــيخ محمــد إدريــس الكاندهلــوي ،ثــم هاجــر رحمــه هللا إلــى
باكســتان ،وأســس مدرســة دينيــة اشــتهرت ب ـ الجامعــة الفاروقيــة ،والتــي تعـ ّـد مــن
أكبــرالجامعــات اإلســامية فــي باكســتان.
الشيخ “سليم هللا” ق�ضى حياته كلها في خدمة الحديث النبوي الشريف وتعليم
الطــاب وتربيتهــم .كانــت للشــيخ ســليم هللا رحمــه هللا مهــارة واســعة فــي الحديــث
النبوي الشريفّ ،
وإن كتابه “كشف الباري في شرح صحيح البخاري” يعتبر ّ
أهم
شــرح لصحيــح البخــاري باللغــة األرديــة ،وهــو شــرح فــي أربــع وعشـرين مجلــدا ،وقــد
نــال قبــوال واســعا فــي األســاوط العلميــة .ولــه أيضــا شــرح آخــرعلــى كتــاب مشــكاة
املصابيــح سـ ّـماه “نفحــات التنقيــح” ،وهــو مــن أفضــل الشــروح املتأخــرة للمشــكاة

ّ
باألرديــة .كمــا ألــف فضيلتــه
كتابــا ّ
قيمــا اختصــر فيــه حيــاة
اإلمــام البخــاري ،وأبــرز أهـ ّـم
جوانبهاّ ،
وعرف آثاره العلمية في
ّ
الحديث النبوي ،وبين خصاص
كتابــه الصحيــح.
تتلمــذ علــى الشــيخ ســليم هللا
رحمــه هللا آالف مــن الطلبــة مــن
باكســتان وإيـران وأفغانســتان وغيرهــا مــن البــاد ،والبعــض مــن تالمذتــه مشــايخ
وعلماء بارزون ،ومن تالمذته املعروفين في باكستان ،العالمة الشيخ “محمد تقي
العثماني” والعالمة املفتي “محمد رفيع العثماني” (املفتي العام بديارباكستان)،
وفــي إي ـران الشــيخ “أحمــد ناروئــي” رحمــه هللا ،نائــب رئيــس جامعــة دار العلــوم
زاهدان سابقا ،و الشيخ شهاب الدين شهيدي من أبرز علماء السنة بمحافظة
خراسان الرضوية اإليرانية وكذلك الشيخ “محمد حسين كركيج” إمام وخطيب
أهــل الســنة فــي مدينــة آزادشــهرفــي محافظــة كلســتان (شــمالي إيـران).

وفاة الشيخ شهاب الدين شهيدي من أبرز علماء السنة يف إيران
ّ
توفــي الشــيخ “شــهاب الديــن شــهيدي” أســتاذ الفقــه والحديــث فــي “معهــد
أحنــاف الدينــي” بمدينــة “خــواف” فــي محافظــة “خراســان الرضويــة” ،وأحــد
أبرز علماء أهل السنة في إيران ،مساء األربعاء ( 3من جمادى األولى )1438
إثــرنوبــة قلبيــة.
الشــيخ “شــهاب الديــن” كان مفتيــا وشــيخ الحديــث فــي معهــد أحنــاف الدينــي،
وأحــد أبــرز أعضــاء املجمــع الفقهــي ألهــل الســنة فــي إيـران.
ولــد رحمــه هللا فــي قريــة “مزرعــة شــيخ” فــي مدينــة خــواف ســنة  1364مــن
الهجــرة ،وتعلــم العلــوم االبتدائيــة علــى عالــم خراســان املشــهير ،العالمــة
“شــمس الديــن مطهــري” رحمــه هللا فــي معهــد خــواف ،ثــم ســافر إلــى زاهــدان
حيــث التقــى بالعالمــة موالنــا عبــد العزيــزرحمــه هللا ،واســتفاد مــن فضيلتــه
وفضيلة الشيخ عبد العزيزساداتي في سراوان ،والشيخ السيد عبد الواحد
غشــتي ،ثــم رحــل إلــى باكســتان بتوجيــه مــن الشــيخ عبــد العزيــزرحمــه هللا.
وقــد تتلمــذ هنــاك علــى جهابــذة العلــم والفقــه والحديــث فــي زمانــه أمثــال
العالمــة محمــد يوســف البنــوري ،والعالــم الجليــل املفتــي محمــود،

َ
الكبيريــن الشــيخ
واملفســرين
غــام هللا والشــيخ عبــد الغنــي
الجاجــروي ،وشــيخ الحديــث
ســليم هللا خــان ،رحمهــم هللا
جميعــا .
عــاد الشــيخ شــهاب الديــن
إلــى الوطــن ســنة  1394مــن
الهجرة ،بعد التخرجّ ،
وعين من قبل الشيخ شمس الدين مطهري أستاذا في
معهــد أحنــاف بمدينــة خــواف ،حيــث اشــتغل قرابــة أربعــة عقــود يفيــد وينفــع
هنــاك.
لقــد وصــف فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد ،إمــام وخطيــب أهــل الســنة ورئيــس
جامعة دارالعلوم بمدينة زاهدان ،في رسالة تعزية أرسل بها ،الشيخ شهاب
الديــن ب ـ “العالــم العامــل املحقــق الــذي قــدم خدمــات علميــة كبيــرة ،وآرائــه
العلميــة الجليلــة كانــت حاللــة لكثيــرمــن املســائل”.

وفاة إمام وخطيب أهل السنة يف “بندر تركمن”
توفي الشيخ “محمد آخوند عابدي كر” ،خطيب أهل السنة في مدينة “بندر
تركمــن” (شــمالي إيـران) ،مســاء الســبت  15ربيــع الثانــي  1438عــن عمــرناهــز
 90عامــا.
وفقــا للتقاريــرالــواردة ،فقــد توفــي الشــيخ “محمــد آخونــد عابــدي كــر” الــذي
كان يعتبرمن كبارعلماء الســنة في شــمال إيران ،مســاء الســبت ،بعدما كان
رهيــن الف ـراش فــي مستشــفيات بنــدر تركمــن ،وجرجــان وطه ـران ملشــكلة فــي
القلــب.

ظــل الشــيخ “عابــدي كــر” خطيبــا
ألهــل الســنة فــي بنــدر تركمــن
لثالثة عقود قبل الثورة وبعدها.
وكانــت لــه مهــارة فــي التفســير
وترجمــة الق ـرآن الكريــم ،وهــو
أول مــن ترجــم الق ـرآن إلــى اللغــة
التركامنيــة فــي أربــع مجلــدات.

الهيئة التحريرية ملجلة “الصحوة اإلسالمية” إذ تعزي أسرهؤالء العلماء الكبار ،وذويهم ،والطالب والعلماء وعامة املسلمين في أنحاء العالم
على هذه الرزايا ،وتسأل املولى القديرأن يرحم الفقيدين ويرفع درجاتهم،في أعلى عليين.
22

منوعات
ّ

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

السنة  -13 :العدد / 4 :ربيع الثاني  1438هـ.ق

أدبين حلمي !!

كتبها  :أبوفالن
تشــاجرت كالعــادة مــع زوجتــى ألحــد األســباب التافهــة وتطــور الخــاف إلــى أن
قلت لها أن وجودك فى حياتى ال نكهة سعيدة معها ً
أبدا  ،فوجودك وعدمه
واحــد  ،وكل مــا تفعلينــه تســتطيع أى خادمــة أن تفعــل أفضــل منــه .
 ,فمــا كان منهــا إال أن نظــرت لــى بعيــن دامعــة وتركتنــى وذهبــت إلــى الغرفــة
األخرى  ,وتركت أنا األمروراء ظهرى بدون أى إهتمام وخلدت إلى نوم عميق.
مــر هــذا املوقــف علــى ذهنــى وأنــا أشــيع جثمــان زوجتــى إلــى قبرهــا والحضــور
يعزينــى علــى مصابــى فيهــا
ال�شــيء الذي راودني هو أني لم أشــعربفرق كبير ,ربما شــعرت ببعض الحزن
ولكنــى كنــت أبــرر ذلــك بــأن العشــرة لهــا وقـ ٌـع علــى النفــس  ،وكلهــا يوميــن
وسأن�ســى كل ذلــك .
عــدت إلــى البيــت بعــد إنتهــاء مراســم الع ـزاء ولكــن مــا أن دخلــت البيــت حتــى
شــعرت بوحشــة شــديدة تعتصــر قلبــى وبغصــة فــى حلقــى ال تفارقــه .
أحسست بفراغ فى املنزل لم أعتده وكأن جدران البيت غادرت معها .
 استلقيت على السريرمتحاشيا النظرإلى موضع نومها .بعد ثالثة أيام انتهت مجالس التعزية .
أســتيقظت فــى الصبــاح متأخـ ًـرا عــن ميعــاد العمــل  ،فنظــرت إلــى موضــع نومهــا
ألوبخهــا علــى عــدم إيقاظــى باك ـرا كمــا إعتــدت منهــا ولكنــى تذكــرت أنهــا قــد
تركتنى إلى األبد  ,وال سبيل إال أن أعتم .على نف�سى ألول مرة منذ أن تزوجتها
ذهبــت إلــى عملــى ومــر اليــوم علــى ببــطء شــديد ولكــن أكثــر مــا إفتقــدت هــو
مكاملتهــا اليوميــة لكــى تخبرنــى بمتطلبــات البيــت يتبعهــا شــجار معتــاد علــى
ماهيــة الطلبــات وإخبــارى أال أتأخــر عليهــا كثي ـرا وفكــرت أنــه بالرغــم مــن أن
هــذه املكاملــة اليوميــة كانــت تزعجنــى ولكنــى لــم أفكــر قــط أن طلبهــا منــى أال
أتأخــر قــد يكــون بســبب حبهــا لــى ,
ً
أتذكــر كلماتهــا الحنونــة  ،لكنــي لــم اترجمهــا واقعــا  ،كنــت أتعمــد التأخيــر
عنهــا بزيــارة أصدقائــي ثــم أعــود إلــى البيــت وقلبــى يتمنــى أن أن يــرى إبتســامتها
الصافيــة تســتقبلنى علــى البــاب وأن أســمع جملتهــا املعتــادة
 -جبت كل إللى قلت لك عليه ؟

 قلبى فى األكياس  ,ما تقولي حاجة ناقصةكنــت أرى جملتهــا هــذه كأنهــا ســوء إســتقبال ولكنــى األن أشــتاق إلــى ســماعها
ولــو ملــرة واحــدة
فالبيت أصبح خاويا ال روح فيه
الدقائق تمرعلى وأنا وحيدا كأنها ساعات
ي ــاهلل  ,كم تركتها تق�ضى الساعات وحيدة يوميا بدون أن أفكرفى إحساسها
كم أهملتها وكنت أنظرإلى نف�سى فقط دون أن أنظرإلى راحتها وسعادتها
كم فكرت فيما أريد أنا  ...ال ما تريده هى
وزاد األمرعلى حين مرضت ...
كم إفتقدت يديها الحانيتين ورعايتها لى وســهرها على إلى أن يتم هللا شــفائى
كأنهــا أمــى وليســت زوجتى.
وبكيــت كمــا لــم أبــك مــن قبــل ولــم أفتــأ أردد  ...يــارب إرحمهــا بقــدرمــا ظلمتهــا
أنــا  ,وظللــت هكــذا حتــى صرعنــى النــوم ولــم أفــق إال علــى رنيــن جــرس املنبــه
فإعتدلــت فــى فرا�شــى
ً
 ...ولكن مهال ..
تمتمت بكلمات الشكرهلل تعالى  .ياآهلل ( انه مجرد حلم  ،أضغاث أحالم )
لم يحدث �شىء من هذا فى الواقع
هرعــت إلــى الغرفــة التــى بهــا زوجتــى  ...إقتربــت منهــا وقلبــى يــكاد يتوقــف مــن
الفــرح وجدتهــا نائمــة ووســادتها مغرقــة بالدمــوع .
أيقظتهــا  ...فنظــرت إليهــا بإســتغراب ال يخلــو مــن العتــاب لــم أتمالــك نف�ســى
وأمســكت بيديهــا وقبلتهــا ثــم نظــرت لهــا بعيــن دامعــة وقلــت لهــا مــن كل قلبــي
 أنا أحبك  ،اكتشفت أني ال استطيع الحياة بدونك .ولكن مما تبكين يا عزيزتي ؟
قالــت  :خفــت عليــك كثيـ ًـرا ملــا وجدتــك تتنفــس بصعوبــة وأنــت مغمــور فــي
أحالمــك املزعجــة.
لألسف الكثيرمنا ال يدرك قيمة ّ
األحبة في حياته حتى يفتقدهم.
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كيف أطالع؟
ُ
حــب العلــم والشــغف باملعرفــة نعمــة عظيمــة ؛ مــن أوتيهــا فقــد أوتــي خي ـرا
كثي ـرا  .واملتابــع للتأريــخ الحضــاري لألمــة اإلســامية يلحــظ أنهــا حظيــت مــن
َ
واإلكباب
هذه النعمة بحظ وافر ،فأخبارالعلماء املولعين بمطالعة الكتب
ِ

ٌ
ٌ
وتحمل املشاق في سبيل اقتناء كتاب قيم مستفيضة ذائعة
عليها ،
ِ
في األوساط العلمية  ،الحاجة إلى سردها في هذه املقالة القصيرة ! والفائدة
فــي التغنــي بأمجــاد اآلبــاء والتبجــح واإلشــادة بإنجــازات األجــداد ؛ فإنمــا املجــد
مــا نحــن فاعلــوه.
كيف أطالع؟ سؤال مهم في غاية االهتمام.
َ
أخذنــا السـ ُ
ـائل بســلوك ســبيل
وتحتــاج اإلجابــة عنــه إلــى صفحــات  ،ومــع ذلــك
اإليجــاز؛ فمــا علينــا إال االمتثــال ألمــرالكبــار.
ً
لــم أولــد فــي أســرة علميــة أو ذات تأريــخ علمــي وأدبــي  ،إنمــا كانــت أســرتي أســرة
عادية ليس لها بالعلم واألدب عهد و ال من املطالعة و تصفح األسفارحظ !
ً
ً
نعــم مــن حســن حظناكانــت قريتنــا تحتضــن مدرســة دينيــة تعنــى بق ـراءة
الق ـرآن الكريــم وتعليــم مبــادئ اإلســام ( .ولوقــوع املدرســة فــي قريتنــا دور
كبيــررائــد فــي حياتــي الدراســية ؛ فــإن األمهــات فــي منطقتنــا ال يرضيــن بإبعــاد
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نصیرالدین القاسمی
معلــم اللغــة العربيــة فــي املدرســة
خــادم اإلســام (الهنــد)

ُ
َ
أبنائهــن لطلــب العلــوم واملعرفــة ) فأدخلـ ُـت هــذه املدرســة وأنــا فــي الخامســة
مــن عمــري  ،والشــك أننــي كنــت طموحــا مــن أول يــوم  ،فمــا زلــت طــوال الفتــرة
الدراســية أومن إيمانا اليشــوبه شــك  ،أنني ســأفوق أقراني  ،و أبذ أترابي إن
شاء هللا تعالى  ،وهكذا كان ؛ َّ
فقل من فاقني أو حاذاني في الرحلة الدراسية
واختباراتهــا !
وكانت أمي حفظها هللا حريصة غاية الحرص على تعليمي ؛ فإذا تأخرت عن
حضــور املدرســة زجرتنــي أشــنع الزجــر وربمــا ضربتنــي ضربــا ...وأحياناكانــت
تقــول " :ابنــي ســيرتحل إلــى ديوبنــد للتعلــم"  ،وهــي ال تعــرف مــن ديوبنــد إال
اســمها ...فهــذه هــي أول بــذرة حـ ٍـب للعلــم غرســتها أمــي فــي قلبــي الغــض .فكانــت
نف�ســي تتــوق إلــى التعلــم فــي ديوبنــد طــوال رحلتــي الدراســية .فلمثــل هــذه
الكلمات املشجعة املشوقة دور بارز في تحريض األطفال وحث الناشئة
علــى الدراســة والتقــدم وإحـرازالســبق فــي مجاالتهــا.
(فعلــى املعلميــن أن يملثــوا الطــاب بمثــل هــذه الكلمــات
املشــجعة ليبلغــوا الثريــا وينطحــوا النجــوم).
﴿بداية عهدي باملطالعة﴾
كان فــي بيتــي كتــاب (اســمه ميــري نمــاز<صالتــي>) أحضــره
أبــي حفظــه هللا ليقـرأ منــه ويتعلــم الصــاة  ،فلمــا وقــع
بصري عليه ألول مرة وجدتني أندفع إليه ؛ فأقرأ منه
وأنــا ال أفهــم إالشــيئا يســيرا لصغــرســني وقلــة بضاعتــي
مــن العقــل والفهــم .أتذكــر أن الكتــاب كان يضمــن
قصصــا مشــوقة لعبــادة َّ
العبــاد املســلمين كان لهــا وقــع
أي وقــع فــي قلبــي  .هــذه أول محاولــة للمطالعــة فــي حياتــي
أظن أن لها سهما ولو يسيرا في اتجاهي و فكرتي في الحياة
املقبلــة.
فكــون البيــت شــامال ملكتبــة ولــو صغيــرة تحــوي كتبــا
قصصيــة لألطفــال والناشــئة أمــر مهــم غايــة االهتمــام
لغــرس حــب املطالعــة والدراســة فــي قلوبهــم الغضــة الناعمــة.
ولكنــي كنــت لــم أســمع بعـ ُـد اســم املطالعــة ؛ فــإذا غــادرت مدرســة قريتــي إلــى
مدرســة أخــرى  ،وجــدت هنالــك مكتبــة تحــوي كتبــا قيمــة مــن بينهــا كتــاب
أو كتابــان للروايــة األرديــة  ،فاندفعــت نحــو قراءتهــا  ،ال ألننــي أعــرف معنــى
الروايــات ومغزاهــا ؛ بــل ألن اســم الكتــاب (پهــارون كا بيتــا  :ابــن الجبــال) كان
ممــا يســترعي انتبــاه األطفــال واهتمامهــم...
ّ
تحبــب الكتــاب
فــأرى أنــه ينبغــي أن تكــون عناويــن الكتــب وأســماؤها مشــوقة ِ
ي
إلــى القــارئ( ..والشــيخ تقــي العثمانــي حفظــه هللا والشــيخ النــدو رحمــه هللا
مــن الذيــن يختــارون لكتبهــم عناويــن ّ
محببــة ومشـ ّ ِـوقة مثــل " :جهـ ِـان ديــده"
ِ
و "پاجــا س ـر ِاغ زند ـگـى")  .فــإن للعناويــن واألســماء تأثي ـرا بالغــا فــي اســترعاء
انتباهــات الق ـراء !!

المطالعة
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وفي تلك األيام —وأنا لم أبلغ النضج ُ
بعد— وقع في يدي كتاب حول تراجم
النحــاة  ،قرأتــه بــكل شــوق ورغبــة  ،وكان مزدانــا بقصــص مشــوقة تبعــث فــي
القــارئ روح الطمــوح ملطالعــة النحــاة وإكبابهــم علــى الكتــب وتحمــل املشــاق فــي
ســبيل تحقيــق مســألة  ،أو تنقيــح كلمــة  ،أو إعـراب جملــة  ،وأن النحــوي فالنــا
كان يحفــظ كــذا بيتــا عربيــا  ،وفالنــا كان الينــام فــي الليلــة كلهــا  ،وأن فالنــا كان
اليفــرغ مــن مطالعــة كتــاب إال واشــتغل بآخــر وأن فالنــا كيــف َّ
غبــر أقدامــه فــي
طلب العلم وتكبد املخاطر!! ولهذا الكتاب فضل كبيرعلي — لن أنساه —
فــي تحبيــب الكتــب واملطالعــة إلـ َّـي.
فأو�صي الطالب الناشئين أن يكثروا من مطالعة كتب التراجم وسيرالعظماء
الذين شقوا طريقهم نحوالنجاح ببذل النفس والنفيس.
هــذا وكان أســتاذي العظيــم الشــيخ املفتــي حبيــب هللا النعمانــي (مؤســس
املدرســة  :دارالعلــوم صفــة فــي راجســتهان الهنــد) يقـرأ علينــا مــن بعــض الكتــب
(مثــل صبــرو اســتقامت كــے پیکــرترجمــة أرديــة ل "صفحــات مــن صبــرالعلمــاء"
للشــيخ عبــد الفتــاح أبــي غــدة) قصصــا لطلــب العلمــاء واملحدثيــن الكبــار
وحرصهــم علــى املطالعــة ورغبتهــم فــي االســتزادة مــن معيــن العلــم .األمــر الــذي
جعلني أحاول أن أحذو حذوهم في الدراسة واملطالعة وأنى يدرك الظالع شأو
الضليــع !!
َُ
ُّ
عبــرهــذه القصــص التــي كانــت تقــص علينــا كل يــوم خميــس تعرفــت علــى اإلمــام
ُ
َّ
العــام أبــي الحســن علــي النــدوي رحمــه هللا  ،الــذي كان لــم تتوفــه رحمــة هللا
تعالــى آنــذاك ( .)٩٩/١٩٩٨فعثــرت علــى كتابــه املعــروف "انســانى دنياپــر
مســلمانون كى عروج و زوال كا اثر" أي ماذا خســرالعالم بانحطاط املســلمين
 ،فق ـرأت الكتــاب عــن آخــره أفهــم بعضــه وال أفهــم معظمــه.
َ
وأسلوبه األرديَّ
ولكن الكتاب وخطه األنيق(الذي نراه في معظم كتبه األردية)
البليغ راقني جدا(....فأرى أن حسن املظهروأناقة الخط وجمال األسلوب من
األمور التي تحبب املطالعة إلى القراء).
هنــاك كتــاب آخــر باســم "مي ـرا مطالعــه" (مطالعتــي) قرأتــه م ـرارا  ،وال أزال
أقــرؤه كلمــا أشــعربالكســل أو الضجــرمــن مطالعــة الكتــب العلميــة  ،وللكتــاب:
"مشــاهيرأهـ ِـل علــم ـكـى محســن كتابيــن " مكانــة خاصــة فــي الكتــب التــي تحبــب
الكتـ َـب واملطالعــة إلــى الطــاب والنــشء الجديــد ..فأو�صــي كل مــن يعــرف اللغــة
َ
األرديــة أن يــدرس هذيــن الكتابيــن اللذيــن يجمعــان عصــارة الخبـرات لكبــارمــن
العلمــاء الذيــن أنفقــوا أعمارهــم ،فــي مجــاالت املطالعــة والدراســة والتحقيــق
والبحــث العلمــي.
أول �شــيء آخــذ نف�ســي بالعلــم بــه فــي بدايــة مطالعــة أي كتــاب هــو معرفــة كاتبــه
 ،ومكانتــه فــي العالــم املعرفــي  ،مــن خــال آراء اآلخريــن فيــه ؛ ألن الكاتــب هــو
مثل التاجر ،فالتاجريبيع السلع والكاتب يقسم األفكارواملعتقدات والعلوم
واملعــارف  ،فأيــن الســلع مــن هــذه !!!
وكلمــا أنقطــع عــن املطالعــة أشــعركأنــي فقــدت شــيئا وكأنــي أصابنــي عطــب أو
خلــل فــي قــواى الذهنيــة والفكريــة فــا أســتطيع بيــان مــا أريــد بيانــه وربمــا ال أجــد
مــا أتحــدث بــه إلــى مــن يطلــب منــي شــيئا مــن أنــواع النصائــح ؛ فأشــعركأنني فــي
حاجــة إلــى التــداوي.
ُ
فمواصلة املطالعة والدوام عليها أهم وأعظم �شيء يجب مراعاته على كل من
ً
ُوهب موهبة علمية من هللا جل وعال لتبقى موهبته مصقولة.
فالكف أواالنقطاع عن املطالعة يعني التدهور واالنحطاط في العلم  ،والشك
أن مــن أســباب تخلــف األمــة اإلســامية عــدم اهتمامهــا باملطالعــة والق ـراءة ،
بينمــا اإلســام يحثنــا دائمــا علــى القـراءة وتحصيــل العلــم ويدعونــا إلــى الفكــرفــي
الكون وخلق السماوات واألرض والسحاب املسخربينهما  ،و أول وحي نزل من
َ
الســماء إلــى األرض يخاطــب األمــة بكلمــة "اقـرأ".

معجم املصطلحات املعاصرة ()38
1 .1تأشيرات :ویزاها
2 .2نجم تلفزيوني :ستاره تلویزیون
3 .3كأس األمم األفريقية :جام ملت های آفریقا
4 .4خط أنابيب الغاز :لوله ک�شی گاز
5 .5دهس :زیرگرفتن
6 .6نشب حريق :آتش سوزی
7 .7مباغتة :غافل گیرکردن
8 .8الحرس الثوري اإليراني :سپاه پاسداران ایران
9 .9باروكة :کاله گیس
1010تطويق :محاصره

كيفية استعماهلا
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1بــدء إج ـراءات إلعــادة إصــدار تأشــيرات ملواطنــي الــدول اإلســامية
املحظــورة.
2نجم تلفزيوني يخرج مطرودا بأمرمن دونالد ترامب.
3الكاميرون تفوز بكأس األمم األفريقية للمرة الخامسة في تاريخها.
4بوتين يصدق على اتفاقية خط أنابيب الغازمع تركيا.
5استشــهاد م ـزارع فلســطيني إثــر دهســه مــن قبــل ســيارة مســتوطن
جنــوب بيــت لحــم.
فكتور
يــا
6يــوم الســبت املا�ضــي نشــب حريــق ضخــم فــي مســجد بلــدة
بواليــة تكســس األمريكيــة.
7الحــرس الثــوري اإليرانــي :إذا ارتكــب األعــداء خطــأ فــإن صواريخنــا
ســتباغتهم بســرعة البــرق.
ي
8ترامب :أنا ال أضع باروكة وهذا شعر الحقيقي أقسم لكم.
9من الواجب تطويق قدراتها قبل أن يحدث ما ال يعجب.
25

مدونات
ّ
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عىل هامش وفاة الشيخ شهاب الدين شهيدي رمحه اهلل تعاىل من أبرز علامء السنة يف إيران:

السيد مسعود

تكسرت الِنصال على الِنصال!
ّ
قــد ييــأس املــرء مــن الحيــاة ومــا فيهــا بتاتــا ،فــي ظــال تتواتــر
ّ
األنباء املفجعة التي تفطرالفؤاد ،والرزايا والكوارث
التــي تتالحــق مــن غيــرتريــث ،وال يــرى أي �شــيء هنــا
ليرجــح البقــاء ألجلــه ،إال بعــض األشــخاص
األثيرين الفاضلين الذين يحبهم ،ويأنس بهم
في هذه الدارالفانيةّ ،
ويعزي نفسه املرهقة،
بوجودهم املبارك ،عند تتابع الهموم ونزول
الكوارث والرزايا ،فيجد دليال على البقاء ولو
ضئيــا ،كلمــا يفكــرفــي هــؤالء األنــاس الطيبيــن
الرائعيــن ،الذيــن يعيشــون بشــكل آخــرّ ،
ويخيــل
إليــه أنهــم مــن ســالة أخــرى ،غيــر الســالة التــي
ّ
تشكل عامة الناس ،لطيب سريرتهم ،وصفاء سيرتهم،
وبســبب املي ـزات التــي تتوفــر فيهــم وتميزهــم عــن قائمــة األنــاس
اآلخرين ،حيث تتغيرالدينا وال يتغيرهؤالء ،وكأنهم ال يعيشــون ألنفســهم ،بل
يعيشون للمجتمع واألمة والبشرية جمعاء ،كلما يراهم املرء ،ين�سى جميع ما
ّ
ّ
يشم منه الخير ،ما دام ّ
ويطمئن بأن العالم ّ
يضم هؤالء الطيبين،
يعكرصفوه،
إال أن الدهر ّ
الغدارال ير�ضى لنا بهذه الفرحة البسيطة في تقاطرسهام الباليا
واملنغصــات التــي يطلقهــا بوابــل ،فيســتهدف بســهمه املصيــب هــؤالء أيضــا،
وينهبهم ويختلسهم من على وجه األرض ،كي ال يبق دليل على استمرارالعيش،
وتتراكم الرزايا والعواصف والنكبات ،ثم يواصل هذا املنهج التجبري ،إلى أن
يعـ ّـود املــرء علــى نــزول املصائــب واملصاعــب ،حتــى يعــود ال يعبــأ بهــا ،وال ينفعــل
معهــا ،فالرزيئــة تنــزل علــى الرزيئــة ،واملصيبــة تالحــق أختهــا ،وتأتــي األخــرى قبــل
ّ
طي ملف األولى ،فالنصال على النصال ،والرمح على الرمح ،واإلنسان في بحر
هــذه الكــوارث والنــوازل ،كأن فطرتــه تتغيــر ،وكيانــه يتطــور ،وكجلمــود صخــر
حطه السيل من عل ،فال يشعرباأللم ،وال يتألم عند املواجهة بهذه األخطار،
ملــا أن املصيبــة تأتــي علــى املصيبــة ،والكارثــة تتبــع الكارثــة فتدفعهــا ،مــن غيــرأن
يشعراإلنسان ،كالذي أصابته رماح عديدةّ ،
وشقت جسمه واستقرت فيه،
والرمــاح األخــرى التــي تأتــي فتصــادم املوجــودة ،فتتكســر ،ويجهــض بعضهــا
بعضــا ،مــن غيــرأن يشــعراملصــاب!
إن الشــيخ موالنــا شــهاب الديــن شــهيدي -رحمــه هللا -كان مــن هــؤالء
الشــخصيات البــارزة ،فــي علمــه ،وفقهــه ،وفهمــه ،وزهــده ،وتواضعــه ،وتقــواه،
وخشــوعه ،وفكــره ،وســلوكه – وبغيــرشــك خســرت خراســان برحيلــه شمســا،
كمــا أن إيـران واملنطقــة قــد خسـرتا عاملــا عامــا ومفكـرا صالحــا ربانيــا ،هكــذا
نحســبه وهللا هــو حســيبه -ومــن رآه فــي املــرة األولــى ،أحبــه ،وظـ ّـل يفكــر فيــه،
ثــم يترســخ حبــه بتكـراراملشــاهدات والزيــارات ،ملــا كان يملــك أوصــاف خالبــة،
قليلون بيننا جدا ،وال يزيدون على عدد األصابع ،هؤالء الذين يجمعون هذه
الصفات الجميلة ،ويحملون هذه الخفة في الروح ،وهذا الصفاء في الطينة،
وكنــت مــن الذيــن يحبونــه ،وتأثــروا بشــخصية الفريــدة ،وكنــت معجبــا بعلمــه
العميق ،وفصاحته في الكالم ،وبالغته في الخطاب ،ونظره الثاقب في العلوم،
ونشــاطه وحيويتــه فــي هــذه الســن املتأخــرة ،ألن نشــاطه املتدفــق مــن الــكاد أن
يوجد في الشباب واليافعين فضال عن الشيوخ واملعمرين ،وسمعت بأنه كان
مشتغال بالعلم إلى آخرساعات من عمره ،حيث يأتيه عدد من الطلبة وهوفي
غرفتــه ،يستفســرون عنــه مســألة نحويــة استشــكلت عليهــم فــي كتــاب الكافيــة
البن الحاجب ،ويشعرضيقا في التنفس ،بسبب نوبة قلبية ،وهويوضح لهم
املســألة ،فينتقــل للتـ ّـو إلــى املستشــفى ،الفظــا أنفاســه األخيــرة ،وهكــذا أدمــج
26

نفســه فــي عــداد طالبــي العلــم مــن املهــد إلــى اللحــد.
ً
فوجئــت جــدا بنعيــه -رحمــه هللا -ولعــل هــذه
املفاجئــة لــم أواجههــا عنــد نعــي شــخص -إال مــا
ّ
شــاء هللا -ألنــه كان نشــيطاّ ،
فعــاال ،باشــا،
وقــد رأينــاه عنــد مجيئــه إلــى املجمــع الفقهــي
قبــل شــهرين فــي مســتهل ربيــع األول مــن العــام
الجــاري ،املنعقــد فــي دار العلــوم بزاهــدان،
وزرناه واجتمعنا به ،واستفدنا منه ،وترسخ
حبــه فــي قلوبنــا أكثــرمــن الســابق ،ولــم يكــن لنــا
بالحســبان ،بأنــه جــاء ّ
يودعنــا ،وال تقـ ّـرعيوننــا
برؤيــة وجهــه الطلــق البشــوش فــي املســتقبل ،ولــم
ََ
ّ
يــدر بالخلــد بــأن يســتعجل إلــى الرفيــق األعلــى ،ويغــذ
فــي الســيرهكــذاُ ،ويحــدث برحيلــه فــي املجتمــع الخراســاني خاصــة
واإليراني والبشري عامة ،ثلمة من الصعب جدا أن تنسد ،إال أن يرحمنا هللا،
وقد تركنا ولم تبرأ قلوبنا الكسيرة وتلتئم من الجرح العميق الذي لحق بها في
حادث رحيل قدوة الخلف وبقية السلف العالمة سليم هللا خان رحمه هللا،
فجــاءت امللمــة علــى امللمــة.
الدهــر يصطفــي األفضــل واألحســن دائمــا ،وهــو قنــاص ال تخطــئ ســهامه
الغــرض ،وهكــذا يواصــل الطريــق علــى دربــه ،فــا يبقــي إال الحثالــة والحفالــة،
وكل ســهم مــن ســهامه املفتتــة القاتلــة يقــع علــى أجســامنا ،ألنــه حينمــا يأخــذ
منــا أحبابنــا وكبارنــا ومشــايخنا ،ومــن نحبهــم ،يســتهدفنا فــي الحقيقــة بنصالــه
ويفجعنا ،فتجتمع السهام إلى أنها تقع عليها نفسها ،فقد ال ننتبه لوقع السهام
وحجــم املصيبــة التــي تنــزل بنــا.
املــرء لــولــم يــرد التعـ ّـود علــى املصائــب فالدهــرکفیــل بــأن يعـ ّـوده رغــم أنفــه ،إلــى
أن ينصهــرفــي لهيــب نارهــا ،فــا يشــعرها ،كالــذي خــدر ،فــا يحــس بمــا يمــس
جسمه ويجري فيه من اآلالم ،املشايخ يرتحلون واحدا واحدا ويتركوننا فرادى
فــي دوامــة الفتــن التــي تكثــريومــا ليــوم كلمــا نقتــرب مــن آخــرالزمــان ،واألســاتذة
ّ
يودعوننــا ،ماضيــن إلــى مــا ينتظرهــم فــي اآلخــرة ،بعــد نضــال وكفــاح حثيثيــن فــي
ســبيل هللا ،واألحبــاب تفارقنــا فجــأة ،وكذلــك أعضــاء األســرة ،واألم واألب،
واألقــارب ،لتتركنــا املصائــب فــرداّ ،
وتعودنــا علــى تجـ ّـرع امل ـرارات القاســية،
فنصبــح ال نعبــأ بهــا ،وألن االكت ـراث واالهتمــام بــه ،يكــون بغيــرجــدوى.
وعنــوان املقــال ّ
(تكســرت النصــال علــى النصــال) مأخــوذ مــن عجــز (الشــطر
ّ
الثانــي) لبيــت مــن قصيــدة إلمبراطــور الشــعراء أبــي الطيــب املتنبــي( ،النصــال
جمع النصل ،حديدة الرمح والسهم) اخترته كعنوان هنا ،ملا أنه يفي بالغرض
الــذي كنــت أرمــي إليــه ،حرفــا حرفــا ،حيــن يقــول:
رماني الدهرباألرزاء حتى
نبال
فؤادي في
		
ٍ
غشاء من ِ
فصرت إذا أصابتني سهام
ّ
تكسرت النصال على النصال
		
وهان فما أبالي بالرزايا
ُ
انتفعت بأن أبالي.
ألني ما
		
رحمــه هللا تعالــى وجميــع مشــايخنا وأســاتذتنا الذيــن ّ
ودعونــا مرتحليــن إلــى الــدار
اآلخــرة قديمــا أو حديثــا.
مصدر  :موقع سني أون الين
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ما هي األمم املرشحة
ألن تتبوأ القمة؟!
محمد نارويئ

قــد يشــغلنی هــذا الســؤال أنــه کیــف تکــون األمــم قــادرة علــی الجلــوس علــی
القمــم و کیــف یکــون الســبیل إلیــه ومــا األســباب الرئیســیة والنقــاط املرکزیــة
للحصــول علــی ذلــک .وکثیــرون مــن األمــم والشــعوب یرمــون ذلــک ویکدحــون
ً
ً
ً
لــه لیــا ونهــارا ،صباحــا ومســاءا و مهمــا تشــتت الطــرق وتنوعــت االســالیب ،ال
أحد یضمن أن کلها ناجحة منتجة .هذا و بعد السبروالبحث فی حیاة األمم
الناجحــة علــی ســاحة الصناعــة والتقــدم الثقافــی .وجدنــا أکثرهــم ّ
مهتمیــن
بتربیــة أجیالهــم الناشــئة ّ
وصنــاع مســتقبلهم أکثــر بکثیــر مــن غیرهــم و هــذا
بالتأکید تسبب رقیهم و صعودهم القمم وجعل منهم قدوة یقتدی بهم .خذ
ً
نموذجــا لذلــک فــإن أروبــا ویابــان واضــح أنــه لــم یعــد لدیهمــا ثــروات أرضیة وال
مــوارد طبیعــة تذکــر ،لکــن تــرون الیــوم بــأم أعینکــم جــودة حیاتهــم وتحســن
اقتصادهم و تقدمهم املذهل فی کثیرمن مجاالت الحیاةّ ،
وسرهذا التحول
املدهش والتفوق املذهل هو أنهم قاموا بتوظیف العلم واملعرفة واالهتمام
الکثیــرلتحســن بیئــة التربیــة والتعلیــم علــی نحـ ٍـو أمثــل .فاملقاصــد إنمــا تنــال
بترســیخ الدعائــم ،ودعائــم کل شــعب وأمــة هــم األجیــال الصاعــدة الذیــن
ســتقع بأیدیهــم دفــة الحیــاة بعــد قلیــل .فالحــل الوحیــد لألزمــات التــی نعانیهــا
فــی کافــة مجــاالت الحیــاة مــن رفاهیــات العیــش و الصناعــة و التکنولوجیــا و
األجهــزة الحربیــة واملعــدات العســکریة هــو ترویــض أنفســنا وأســرنا وتالمیذنــا
علــی حســن االســتفادة مــن التقنیــات الحدیثــة لتعــود بالنفــع علینــا ویدفعنــا
إلــی األمــام والتحــرز الشــدید مــن الهبــوط والتــورط فــی االنحطــاط.
ّ
ّ
ّ
لتحســن فــی األخــاق و تصلــب فــی
هنــاک حاجــة ملحــة لکــی نکثــف الجهــود
اإل ادة و یــادة فــی الوعــی و هــذه هــی ّ
مقدمــات لتغییــر جــذر ّی شــامل.
ر ز
مــن هــذا املنطلــق یجــب فــی البدایــة أن نکــون علــی بصیــرة بمــا نرمــی إلیــه و أن
تکــون لدینــا علــم باملواصفــات التــی نریــد أن تتوفرفــی الجیــل القــادم لنرکــز
اهتماماتنــا بنـ ًـاء علــی إثارتهــا فــی أبنائنــا و طالبنــا و نحرضهــم علــی تشـ ّـربها لتکــون
ً
هــی بمنزلــة النــواة فــی قـرارة نفوســهم .ومــع أن األســرواملــدارس تســعون دائمــا
ً
ً
ـاال ّ
متفوقیــن فــی
لتوجیــه األبنــاء واألطفــال توجیهــا دینیــا ناجحــا یصنــع منهــم رجـ
املســتقبل .لکــن أوالئــک الذیــن ینجحــون فــی هــذه املهمــة علــی النحــو املقبــول
یظلــون قلیلیــن.
یجب أن یدرس األبناء واألطفال فی بدایة أمرهم التعلیمی العقاید واألخالق
و آداب الحیــاة .یترعــرع فــی ظــل تعالیــم اإلســام الخالــدة ویتــزود لکبــره علمــا و
ً ً
ً
معرفــة و أدبــا و خلقــا طیبــا مســتقیما .و قــد قیــل :العلــم فــی الصغــرکالنقــش
فــی الحجــر ،فکمــا أن نقــش الحجــر ال یــزول و الیزیحــه �شــیء إال أن یتفســخ
ً
ً
نفــس الحجــرویصبــح أثـرا بعــد عیــن .ولذلــک کان واجبــا علــی کواهــل املعنیــون
بأمرالتربیة أن یستخدموا ما من یمکن لهم اإلیفاء بغرض التعلیم و تفهیم
الدین والعقائد و األخالق بأسلوب ّ
شیق ممتع مفید یوافق طینة التالمیذ و
طبیعــة الدیــن ویفــی بمتطلبــات العصــروالبیئــة.

الســؤال الــذی یطــرح نفســه هــو أنــه مــا هــی األهــداف األساســیة مــن التربیــة
اإلســامیة؟ وهــل قــام املربــون بــأداء مهمتهــم فــی تحقیــق تلــک األهــداف؟
أقــول وأنــا متأکــد أن کثیریــن مــن املربیــن لیــس لدیهــم إملــام بــل حتــی ضئیــل
علــم و قلیــل معرفــة باألهــداف املرســومة و الغایــات املنشــودة مــن التربیــة
اإلســامیة ،وفــی الواقــع إنهــم مطبوعــون علــی التقلیــد الببغائــی ویخافــون مــن
کل جدید ویرفضون و ال یحتفلون باإلمکانیات املستحدثة والطرق القویمة
املســتجدة للتعلیــم والتربیــة و الیغیبــن مــن الخاطــر أن أکثــر مــا تطــرح مــن
األسالیب الجدیدة فی مجاالت التربیة والتعلیم هی مدروسة ّ
مجربة ولیست
مجــرد نظریــات.
وإن مــن األهــداف مــا یذکــرفیمــا یلــی .1 :تعریــف الناشــئة علــی هللا و رســوله
و غــرس حبهمــا فــی نفوســهم و بیــان عظمــة هللا و إبداعــه فــی خلقــه؛  .2ترســیخ
الخصائــص العامــة لإلســام فــی نفــوس الناشــئة مــن الشــمول لــکل جوانــب
الحیــاة و العامليــة و صالحیتــه لتوجیــه النــاس فــی کل العصــور واألزمــان
باإلضافــة إلــی مــا اتســمت بــه الشــریعة اإلســامیة الســمحاء مــن التیســیر
والتخفیــف ورفــع الحــرج ومراعــاة الظــروف الطارئــة إلــی حــد کبیــر؛  .3تنشــئة
األبناء علی األخالق الفاضلة من الصدق واألمانة واإلحسان والصبرو توقیر
الوالدیــن وبــذل املعــروف ونصــرة املظلــوم والعفــو والتســامح؛  .4تعزیــزروح
اإلصــاح فــی الناشــئة؛  .5التأکیــد علــی أن العلــم للعمــل وترشــیدهم بأنهــم
قادرون علی تحقیق ما یریدون و أنهم قادرون لو أرادوا و شــاءت نفوســهم و
رضیــت بذلــک نفوســهم؛  .6مســاعدة الناشــئین علــی اکتشــاف ذاتهــم وإعــادة
ثقتهــم بنفوســهم ومــا لدیهــم مــن اإلمکانیــات التــی تخصهــم والنفســیات التــی
جبلــو علیهــا وکل فــرد لــه می ـزات حســنة خاصــة لــو اکتشــفت واســتخدمت
ً
لصالــح األمــة؛  .7داللــة الناشــئة علــی العوامــل واملقومــات التــی تجعلــه ناجحــا
فــی حیاتــه و مــا إلــی ذلــک مــن األهــداف املفیــدة األخــری.
وأخی ـرا بعــد ســرد تلــک األهــداف البــد مــن التخطیــط الدقیــق والبرمجــة
املســتهدفة للمســتقبل مــن قبــل الکبــارو الشــیوخ العلمیــة واملتنوریــن و عقــد
ً
حفــات و مؤتم ـرات لذلــک ،ومســاعدة النــشء الجدیــد قولیــا کان أو عملیــا
وعلمیــا ومالیــا .واألمــراآلخــرالــذی مــن الــازم ذکــره أن حفــظ املبــادئ واألســس
هــی مقدمــة للتوثــب إلــی األهــداف املرموقــة العاملیــة فــی مجــال الصناعــة
والتکنولوجیــا و...
نسأل هللا تعالی أن یوفق املربین واملعنیون فی هذا األمرلتنشئة جیل ممتاز
مــن خــال جهودهــم علــی تربیــة النشــأ الجدیــد و تعلیمهــم املبــادئ الضروریــة
و ســعیهم الحثیــث إلرســاء تلــک األهــداف و املفاهیــم فــی نفوســهم لیتـ ّ
ـزودوا
بالضروریات وما له أثرکبیرفی مستقبلهم وهم ناشئون براعم صغارلیکون
ً
رصیدهــم مــن ذلــک عالیــا .وهللا املســتعان وعلیــه التــکالن.
27

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

عباقرة أهل السنة في إيران

السنة  -13 :العدد / 4 :ربيع الثاني  1438هـ.ق

أبو محمد البلو�شي

االمام البغوي رمحه اهلل
هــو االمــام الحافــظ  ،العالمــة  ،املســند  ،الفقيــه  ،املقــرئ  ،املجتهــد :محــي
الســنة  ،أحــد العلمــاء الذيــن خدمــوا الكتــاب العزيــز والســنة النبويــة ،
بالعكــوف علــى دراســتهما  ،وتدريســهما  ،و كشــف كنوزهمــا  ،وأس ـرارهما ،
والتأليــف فيهمــا.
اسمه ونسبه:
أبومحمــد الحســين بــن مســعود بــن الفـراء البغــوي الشــافعي .و يلقــب بركــن
الديــن.
والفراء  :نسبة الى عمل الفراء وبيعها.
والبغوي  :نسبة الى بلدة بخراسان بين مرو و هرات.
مولده:
ولد سنة .436
نشأته و حياته العلمية:
نشــأ فــي بلدتــه بغشــور  ،وبهــا طلــب العلــم أوال  ،فمــا زال يجــد و يجتهــد فــي
تحصيــل العلــوم الشــريعة  ،وبخاصــة الفقــه الشــافعي حتــى كان يميــل فيــه
الــى الترجيــح والتحقيــق  ،مــن غيــرتعصــب ملذهبــه بــل كان يطلــع علــى أقــوال
باقــي األئمــة  ،ويتعــرف علــى أدلتهــم.
رحالته:
رحل الى مرو الرود و طاف بالد خراسان كطوس وسرخس و غيرذلك.
شيوخه:
ي
 – 1القا�ضــي حســين بــن محمــد املــروز  ،فقيــه خراســان  ،وصاحــب
ا لتعليقــة .
 – 2عبدالواحد بن احمد بن أبي القاسم املليحي  ،الهروي.
 – 3الفقيه أبوالحسن علي بن يوسف الجويني.
 – 4أبو علي حسان بن سعيد املنيعي.
 – 5ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن الخراساني.
وغيرهم كثير.
من تالميذه:
ي
 – 1الشيخ ابو منصور محمد بن اسعد العطار .
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 – 2الواعظ املحدث ابو الفتوح محمد بن ابي جعفرالهمداني.
 – 3عبدالرحمن بن عبدهللا الليثي االمام.
صفاته:
لقــد تحلــى االمــام البغــوي رحمــه هللا بصفــات و مزايــا كان لهــا أكبــر االثــر فــي
تســميته بلقــب ” محــي الســنة” و” االمــام ” و ركــن الديــن  ،وغيــر ذلــك مــن
الصفات التي أثبتها له كل من ترجم له  .فهو امام في كتاب هللا تعالى و سنة
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم .
قــال امــام الذهبــي  :كان البغــوي يلقــب بمحــي الســنة و بركــن الديــن  ،وكان
ســيدا ،امامــا ،عاملــا  ،عالمــة  ،زاهــدا قانعــا باليســير ،كان يــأكل الخبــزوحــده
 ،فعــذل فــي ذلــك  ،فصــاريأتــدم بزيــت … وكان مقتصــدا فــي لباســه  ،لــه ثــوب
خــام وعمامــة صغيــرة علــى منهــاج الســلف حــاال و عقــدا .
وكان رحمه هللا ال يلقي الدرس اال على الطهارة.
الثناء العطر:
قــال عنــه تــاج الديــن الســبكي  :كان امامــا جليــا ورعــا زاهــدا فقيهــا محدثــا
مفس ـرا  ،جامعــا بيــن العلــم والعمــل  ،ســالكا ســبيل الســلف…
وقال السيوطي  :كان اماما في التفسير ،اماما في الحديث  ،اماما في الفقه.
وقال ابن كثير :كان عالمة زمانه  ،وكان دينا ورعا  ،زاهدا  ،عابدا  ،صالحا.
مؤلفات االمام البغوي:
لــه (التهذيــب ) فــي فقــه الشــافعية  ،و ( شــرح الســنة ) فــي الحديــث  ،و (لبــاب
التأويــل فــي معالــم التنزيــل ) فــي التفســير ،وغيــرذلــك..
وفاته:
توفي رحمه هللا بمرو الروذ في شوال سنة ( )516للهجرة .
***********************
املراجع:
سيرأعالم النبالء – االمام الذهبي
مقدمة تفسيرالبغوي – احياء التراث
تفسيرالبغوي – طيبة
وفيات االعيان – ابن خلكان
االعالم – الزركلي

بأقالم الطلبة
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أبو احلسن الندوي حياته وأدبه
رشاف الدين سيدي

كان الشــيخ أبوالحســن النــدوي عاملــا جليــا مــن علمــاء املســلمين وأديبــا كبيـرا
مــن أدبــإ اإلســاميين وكان مــن املصلحيــن الذيــن ركــزوا جهدهــم علــى النهــوض
باملســلمين فــي عصرنــا الحاضــر.
لكن ميزته الكبرى أنه كان حامل لواء األخوة اإلنسانية ورائد األمن والسالم
فــي جميــع أنحــاء العالــم ،أراد إصــاح املجتمــع اإلنســاني كلــه خاطــب الشــرق و
الغــرب فــي عقــرداره بلغتــه ولســان قومــه بحكمــة ومعرفــة ألســقامه و آالمــه
ففهمــه قومــه وأحبــوه إلخالصــه وعاطفتــه الصادقــة ونفســه الزكيــة.
وصفــه بعــض الكتــاب اإلســاميين بأنــه عميــد األدب اإلســامي ،لكنــه كان
صاحب مدرسة خاصة في األدب املعاصر ،فقد قال له الدكتور تقي الدين
الهالــي بعــد إحــدى محاضراتــه, :إن لــك ألســلوبا يــا أبــا الحســن .وذلــك خيــر
شــهادة مــن أســتاذ لتلميــذه ،وكتــب الدكتــور خورشــيد أحمــد فــي مقالــه عــن
الشــيخ النــدوي بعــد وفاتــه {إن كالمــه كان يصــل إلــى القلــب مباشــرة} .و قــد
وجــه الشــيخ النــدوي األدب إلــى طبيعتــه األصليــة و وظيفــة البنــاء واإلصــاح
انطالقــا مــن فكــره نشــأت حركــة قويــة لــأدب اإلســامي العامليــة التــي أقامــت
جس ـرا بيــن أدبــاء اإلســاميين وغيــر اإلســاميين.
أصله ونسبه:
هــو اإلمــام املفكــر ،الداعيــة املربــي ،األديــب [ أبوالحســن النــدوي] .لقــد عــرف
بهذا االسم منذ عال نجمه وبرزت شخصيته سواء كانت في الهند او خارجها
في أرجاء العالم فمن هنا يمكن لي التعريف به اسما وكنية ونسبة باختصار
[علي] فهو اسمه سماه به والده الجليل  ،وكان يناديه به كبار
فيما يلي :أما ٍ
أفراد أســرته وأســاتذته و شــيوخه .و أما [أبو الحســن] فهو كنيته ،و لم أدري
أنــه كنــى بهــا نفســه أو كنــاه بهــا والــده و لكنــه عــرف بهــذه الكنيــة منــذ حداثــت
سنه .و أما [الحسني] فهو نسبته إلى السيد الحسن بن علي بن أبي طالب[ر
ض] و أما [الندوي] فهو نسبته إلى " دارالعلوم التابعة ل – الندوة العلماء"
سمات أسرته وأجداده:
من سمات هذه األسرة البارزة و الخصائص التي حافطت عليها و توارثتها:
 .1االحتفاط بالنسب الذي كان ال يخلو من غلو ومبالغة و لكنه ساعد على
انتقــال خصائــص األســرة فــي األجيــال و األحفــاد مــدة قــرون متطاولــة والعــرق
دســاس كمــا يقــال "النــاس معــادن الذهــب و الفضــة إذا فقهــو فــي الديــن
 .2والعقيــدة الصحيحــة مــن التوحيــد الخالــص ،ونبــذ عقائــد الشــركية و
مشــاعر جاهليــة تســربت إلــى البيوتــات و األســر العريقــة فــي الســب و الديــن
والعلم بتأثيراملحيط املوبوء و املجتمع الهندي املمعن في الجهالة والخرافة
مجابــة كل مــا يمــت إلــى ذلــك بنســب قريــب أو بعيــد فــي أزمــان مختلفــة ،فقــد
نهــض فــي هــذه األســرة دعــاة إلــى الديــن الخالــص والشــريعة الغ ـراء والســنة
النبويــة البيضــاء ،ال يبالــون فــي ذلــك بخــاف مخالــف أو لومــة الئــم.

ً
ً
ً
 .3العنايــة الزائــدة بالعلــوم الدينيــة دراســة وتعليمــا ونشـرا فلــم ينقطــع عنهــا
علمــاء أجــاء ،ومعلمــون ومؤلفــون تخــرج عليهــم عــدد كبيــرمــن طلبــة العلــم
ورواد الحــق.
 .4والغيرة على الدين ،والحماس في الدفاع عنه والقيام بتحركات عسكرية
وحــركات جهاديــة إذا إقت�ضــى األمــرذلــك ،فقــاد كثيــرمــن أعــام هــذه األســرة
حركــة الجهــاد والقتــال فيــس ســبيل هللا والدعــوة إليــه ونــري فــي كتــب أنســاب
ً
هــذه األســرة رجــاال استشــهدوا فــي ســبيل هللا يكثــرعددهــم.
 .5الربانيــة الصافيــة املشــرقة التابعــة لكتــاب هللا وســنة رســوله وســيرة
الســلف الصالــح مــن هــذه األمــة فلــم تخــل فتــرة مــن فتـرات تاريــخ هــذه األســرة
مــن وجــود علمــاء ربانييــن وشــيوخ مربييــن ،قامــوا بالدعــاء إلــى هللا وإصــاح
ً
ً
العقائــد وتزكيــة النفــوس نفــع هللا بهــم خلقــا كثي ـرا.
 .6واالبتعاد عن مناصب الحكومة والوظائف الرسمية ما أمكن ،والقناعة
بامليسور ،واالعتماد على الجهد واالجتهاد ،والطرق املشروعة للرزق الكريم.
مولده ونشأته:
ولــد فــي شــهر املحــرم ســنة 1332ه ـ  -بقريــة (التكيــة بمدينــة (راي برلــي) التــي
تبعــد عــن (لكهنــو) ثمانيــن كلوميت ـرا فــي بــاد الهنــد.
ونشــأ العالمــة النــدوي فــي هــذه األســرة العربيــة الكريمــة التــي ترجــع بأصولهــا
العريقة إلى الحسن بن علي ونشأ في بيت علريق في العلم والدين إمتازرجاله
وأســافه بعلــو الهمــة والتمســك بالديــن والصالبــة فيــه واملجمــع بيــن الرســوخ
فــي العلــم والصالبــة فــي العقيــدة .ونشــأ فــي بيــت كان موضوعــه الحبيــب بــل
هويتــه – التأليــف فــي ســيرالرجــال وطبقاتهــم وتراجــم العلمــاء وأهــل الفضــل
ونشــأ بصفــة خاصــة علــى حــب التفنــن فــي الفضائــل والجمــع بيــن األشــتات
وبيــن األضــداد مــن الفضائــل األنســانية وأنــواع العلــوم واملعــارف والىــداب
والثقافــات وعلــو الهخمــة والقــدرة الفائقــة علــى التنســيق بينهــا ونشــأ كذلــك
على حب من يوفقه هللا ويقويه على الجمع بين الرياستين العلمية والعملية
والحســنيين :الدنيــا واآلخــرة ،والنقضيــن( :فــي عــرف النــاس) مــن إمــارة أووزارة
في جانب واإلشتغال بالتأليف والتدريس أو التربية واألرشاد واإلصالح وإزالة
الفســاد فــي جانــب آخــر.
دراسته املتوسطة:
كان أخــوه األكبــر رحمــه هللا جامعــا بيــن الثقافتيــن الدنيــة و العصريــة وذا
اطــاع واســع ،خبــرة عميقــة بمتضيــات العصــر و كان يعلــم بــأن اللغــة
الفارســية ينطــوي بســاطها مــن الهنــد وأن اللغــة العربيــة ستنتشــرفــي العالــم ،
لذلك أوقف دراسة العالمة بالفارسية عند املرحلة املتوسطة ،و قد حصل
لــه إلــى ذلــك الحيــن مــن املعرفــة بالفارســية وأدبهــا مــا مكنــه مــن مطالعــة كتــب
الطبقات و الرجال و الحقايق و املعارف و يفهم دواوينه الشعرية الضخمة.
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وقد امره أخوه بتعلم اللغة اإلنكليزية في تلك الفترة وأشرف عليه  ،كما كان
العالمة كثيرالتطلع و االشتياق بتعلم اللغة اإلنكليزية و آدابها في ذلك الزمن
 ،و بذل من أجل ذلك أق�صى جهوده و لكن أمه رحمها هللا منعته من بتابعة
تعلمها و العكوف عليها  ،حتى ال يصرف عن العلوم الشرعية و الغة العربية
و لكنــه اســتطاع بتعلــم هــذه اللغــة مــن أن يتعــرف علــى الت ـراث اإلنكليــزي و
آدابــه و تاريخــه و يطالــع أمهــات كتبــه بســهولة و يحــادث فيهــا بطالقــة.
و عهــد بــه أخــوه بــه إلــى أحــد أصدقائــه لتدريســه اللغــة العربيــة و هــو أســتاذ
اللغــة العربيــة املنقطــع النظيــر الشــيخ الخليــل بــن محمــد اليمانــي الــذي
بــدأ العالمــة علــى يديــه دراســة اللغــة العربيــة فــي أواخــرعــام  1924م فكتــب
الشــيخ الــدروس األوليــة مــن الصــرف علــى الدفتــرو حفظهــا ثــم بــدأ بعــد أيــم
بكتابة املختارفي املقرر الدرا�سي عنده واملطالعة العربية  ...وبعد أيام ألزمه
الشيخ اليماني الكالم بالعربية و أوجب عليه الغرامة أذا تكلم باألردية لقد
شــاهد العالمــة خــال دراســته علــى الشــيخ اليمانــي ملكــة عجيبــة فــي التــذوق
الصحيــح للعربيــة وآدابهــا ولغتهــا ونقــل هــذا الــذوق إلــى الطــاب ن هــذه امللكــة
قــد ينــدرنظيرهــا فــي األوســاط العلميــة العربيــة فــي البــاد العربيــة فضــا عــن
الهنــد التــي كانــت محرومــة منــذ قــرون مــن التــذوق الصحيــح للعربيــة والطــرق
الناجحــة لتدريســها.
امللكة األدبية:
آتــاه هللا البيــان الناصــع األدب الرفيــع كمــا يشــهد بذلــك كل مــن ق ـرأ كتبــه و
رســائله و كان لــه ذوق و حــس أدبــي فقــد نشــأ و ربــا فــي حجــر العــرب و أدبــه
منــذ نعومــة أظفــاره و ألهــم شــقيقه األكبــر أن يوجهــه هــذه الوجهــة فــي وقــت
مليكن يعني أحد بهذا األمرلحكمة يعلمها هللا ليكون همزالوصل بين القالرة
الهندية و امة العرب ليخاطبهم بلسانهم فيفصح كما يفصحون و يبدع كما
يبدعــون ،بــل قــد يفــوق بعــض العــرب الناشــئين فــي قلــب بــاد العــرب .يقــول
الشيخ يوسف القرضاوي (حفظه هللا) :قد قرأنا ماكتبه في مجلة املسلمون
الشــهرية املصريــة التــي كان يصدرهــا الداعيــة املحبــوب املعــروف الدكتــور
ســعيد رمضــان :مــا كتبــه مــن قصــص رائــع و مشــوق عــن حركــة الدعــوة
الجهــاد التــي قــام بهــا البطــل املجاهــد أحمــد بــن عرفــان الشــهيد و مــا كتبــه
مــن مقــاالت ضمنهــا كتابــه الفريــد (الطريــق ألــى املدينــة) الــذي قدمــه األديــب
العربيــة األســتاذ علــي الطنطــاوي رحمــه هللا و قــال فــي مقدمته:يــا أخــي األســتاذ
أبا الحسن! لقد كدت أفقد ثقتي باألدب حين لم أعد أجد عند األدباء هذه
النعمــة العلويــة التــي عنــي بهــا الشــعراءمن لــدن الشــريف الر�ضــي ألــى البرعــى،
فلمــا قـرأت كتابــك وجدتهــا فــي نثــرهــو الشــعر ،إال أنــه بغيــرنظــام.
أهمية األدب في الدعوة إلى هللا:
هــذا مــا دفــع ســماحة الشــيخ النــدوي كداعيــة إلــى هللا تعالــى إلــى بيــان ضــرورة
هــذا الجانــب فــي الدعــوة و اإلصــاح ،فاهتــم و اشــتغل بــاألدب اإلســامي
اهتمامــا بالغــا و اشــتغاال كبي ـرا و دعــا الدعــاة و العلمــاء و األدبــاء و الشــعراء
إلــى تنميتــه و تطويــره و االهتمــام بــه كمنبــرمــن منابــرالدعــوة و وســيلة قويــة
يرفــع الصلحــو مــن خاللهــا أصواتهــم بالدعــوة و اإلصــاح و رابطــة يجتمــع
حولهــا أصحــاب التصــور الصحيــح و الفكــرالســليم و العواطــف املســتقيمة
يتذاكــرون أحــوال أمتهــم و ســبل عالجهــا.
نظراته و تأمالته في األدب اإلسالمي:
لقــد اســتعرض ســماحة الشــيخ النــدوي بعــض األحاديــث املختــارة مبينــا مــا
تشتمل عليه من الصدق و الغخالص و الجمال و البالغة و الرقة و العذوبة
و هــي أســمى صفــات األدب اإلســامي و مافيهــا مــن إعجــاز و بالغــة نبويــة ال
يســتطيعها إال مؤيــد مــن هللا تعالــى بالوحــي فضــا عمــا تمتــازبــه هــذه األحاديــث
مــن اتصــال الســند و صحــة الروايــة وهــي أوثــق مصــدرللغــة العربيــة البليغــة
التي كانت ســائدة في عهدها الذهبي األول و لألدب العربي الذي كان منتشـرا
فــي جزيــرة العربــز.
أدب املناجات واالبتهاالت ،يقول فيه سماحة الشيخ الندوي :جعلت النبوة
املحمدية (أرواحنا و نفوســنا فداها)املناجات و االبتهاالت جزأ مســتقال ثابتا
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للدين الحنيف و نستطيع أن نقول – ويشهد لها تاريخ األديان و امللل – إن
النبــوة املحمديــة جــددت هــذا القســم و أحيتــه و أثارتــه و منحتــه مــن الرقــة و
الرفعــة و أعطتــه
مــن الحيــاة و الســعة و الشــمول و التأثيــر و االنفعــال و النضــرة و الجمــال و
الحيويــة و الصالبــة و الجذابيــة مــا ال يوجــد لــه مثيــل مــن قبــل و مــن بعــدز
ثــم يضــرب ســمحة الشــيخ النــدوي مثــا بموقــف مــن مواقــف املناجــات و
االبتهــاالت لرســول هللا (ص)" اللهــم إليــك أشــكو ضعــف قوتــي و قيلــة حيلتــي
و هواني على الناس  ،رب املســتضعفين! إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو
إلــى عــدو ملكتــه أمــري ،إن لــم يكــن بــك علــي غضــب فــا أبالــي ،غيــرأن عافيتــك
هــي أوســع لــي.
أسلوبه األدبي:
وهب هللا تعالى الشيخ أباالحسن الندوي أسلوبا أدبيا رفيعا جمع بين العقل
املفكــرو روح الشــاعرو بيــن فكــرالعالــم و قلــب الفنــان و معادلــة صعبــة قلمــا
تتحقــق فــي شــخص واحــد فالشــيخ يحــس الجمــال و يتذوقــه و ينت�شــي بــه فــي
الطبيعــة و فــي الشــمائل و املواقــف و يســتهويه األدب الرفيــع و الشــعرالجميــل
يقـرأه و يرويــه و يســتمع إليــه و يستشــهد بــه فــي محاضراتــه و مقاالتــه و كتبــه
يقــول األســتاذ محمــد املجــذوب:و متتبــع مــا يكتــب الشــيخ النــدوي يشــعر
بــأن لعباراتــه األدبيــة ســحرا ال يتوافــر فــي العــادة إال فــي العليــة مــن أصحــاب
املواهب الذين يعمقون سرالكلمة و تفاعل به و كان لقلوبهم أكبراألثرفيما
يصوغونــه و تلــك هــي الخاصــة الرئيســة التــي يمتــازبهــا أولــو األذواق الروحيــة
مــن التخرجيــن مــن مدرســة الق ـرآن .
كتــب إليــه الشــيخ بــن عمــربــن الحســن بــن الحســين آل الشــيخ بعــد مــا اطلــع
علــى بعــض مؤلفاتــه  :أيهــا األخ الفاضــل! اطلعــت تصانيفكــم و محاضراتكــم
فألفيتهــا تثلــج الصــدور و تبعــث األف ـراح و الســرور و رأيــت فيهــا مــن وضــوح
العبــارات و لطيــف اإلشــارات و عذوبــة لفظهــا و حســن ســبكها مــا ال عيــن رأت
و الأذن ســمعت ،تولــى هللا جزاكــم فــي الدنيــا و اآلخــرة و أســبغ عليكــم نعمــه
الباطنــة و الظاهــرة و حــاك حلــل اإليمــان الفاخــرة
أقوال العلماء فيه:
أميــن الحســيني :النــدوي ..املؤمــن املخلــص الــذي يســتطيع تشــخيص الــداء و
وصــف الــدواء .
الســيد علــوي عبــاس مالكــي :النــدوي ..بقيــة الســلف و بركــة الخلفنالعالــم
العالمة ،البحرالفهامة،صاحب األخالق املرضية ناصر ،السنة النبوية ذو
الفضــل و الكــرم ،رب الســيف و القلــم ذو الفخــر الجلــي .
عبد الفتاح أبوغدة :الندوي ..العالمة الداعية املوهوب املحبوب.
ســيد قطــب :النــدوي ..رجــل عرفتــه فــي شــخصيته وفيقلمــه فعرفــت فيــه قلــب
املسلم و العقل املسلم و عرفت فيه الرجل الذي يعيش باإلسالم و لإلسالم
على فقه جيد لإلســام  ..هذه شــهادة هللا أؤديها.
أنــور الجنــدي :النــدوي ..لــه أســلةب فــي غايــة الروعــة و الجمــال و قــدرة عاليــة
فــي البيــان و عمــق الفهــم لإلســام.
النتيجة:
و بهــذا ينتهــي مــا قــدرهللا لــي مــن إي ـراده فــي هــذا املقــال الــذي لعلــه طــال ،ومــا
حيلتي إذا كانت املادة غزيرة و مجال القول واسعا أرجو ان أكون قد قدمت
للقراء الكرام صورة واضحة للشيخ الندوي في مختلف مراحل حيته و آثاره
األدبيــة و الفكريــة و الدعويــة و أعمالــه اإلصالحيــة و التجديديــة فحياتــه كلهــا
جاىة و قد أمضاها بجد و همة و عصامية نفكم قدم فيها و كم أعطى سواء
فــي عالــم التعليــم و التربيــة و األدب أو عالــم الفكــرو الدعــوة او عالــم اإلصــاح
و التجديــد ،كان رحمــه هللا فريــد عصــره و نســيج وحــده و إمــام وقتــه اجتمــع
فيه من الفضائل ما لم يجتمع في غيره ،كان عالمة العربية و كاتبها القديرو
خطيبها املصقع الفصيح من دون نزاع و ال خالف بين اهلها و بصيرا بدقائق
كتــاب هللا عارفــا بمعانيــه و تأويالتــه قائمــا بحقوقــه.و كان باحثــا فصيحــا
شــديد الــذكاء حســن التعبيــرلطيــف املحضــرة رحمــه هللا رحمــة واســعة.

بأقالم الطلبة
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وسائل التواصل االجتماعي أم مقاريض احلياة؟!
عبد املجيد خداداديان
إن اإلنســان ال ي ـزال يســعى ويبــذل كل مــا عنــده مــن العلــوم والتكنولوجيــا ألن
يختــرع مــا يسـ ّـهل لــه العيــش ويوصلــه إلــى مطلوبــه فــي أســرع وقــت ممكــن وأســهل
ً
طريقــة بأقــل محنة،والشــاهد علــى هــذا أن الســفرالــذي كان يســتغرق شــهرا ال
ً
يجــاوز اآلن مــن ســاعة واملراســلة التــي كانــت تطلــب أســبوعا لإلرســال وأســبوعا
لالستالم أصبحت اآلن ال تطلب لإلرسال واالستالم إال دقيقة ،وصارت أسباب
الراحــة التــي كانــت فــي عهــد قريــب خاصــة لألغنيــاء وعــدد يســيرممــن حظــي بحــظ
عظيم ،عامة شائعة في أكواخ الفقراء واملساكين وال يزال العالم يسلك طريقه
فــي تعميــم أســباب الراحــة واالســترخاء وال يـزال اإلنســان فــي بحــث عــن معاجيــل
الطــرق إلــى غايتــه وال يــدع عرقلــة مــن العراقيــل ،إال عبــر عنهــا بطريقــة تتركهــا
مدهوشة متحيرة تفرض عليها الخضوع واإلنصياع له ،كائنة ما كانت العرقلة،
فــإن واجــه البحــروهــم يمــوج ويصهــل صهيــل فــرس جامــح ال يريــد أن يمكــن مــن
ً
ّ
ظهــره أحــدا ،ســخره وركــب ظهــره وجلــس علــى غاربــه فــإن واجــه منــه األمــواج
الغضــاب مخرهــا بمواخــرالســفن العظــام الجســام التــي ال تــكاد تحفــل بغضــب
البحــروجموحــه وصهيــل األمــواج الغضــاب وهــي كمــدن تنتقــل علــى ظهــرالبحــر
ّٰ
الخائــب املنهــزم أمــام إرادة اإلنســان وفطنتــه التــي أودعهــا اللــه فــي رأســه الصغيــر
ً ً
فــكان بهــذه الهبــة عاملــا كبيـرا ال يـزال يأتــي فــي كل يــوم بجديــد وعجيــب أعجــب مــن
الــذي ســبقه يجعــل الالحــق الســابق منــه بمــا فيــه مــن بواعــث العجــب وخــوارق
ً
ً
العادة شيئا بسيطا ساذجا  ،فإن تطرق في سبيل اإلنسان الجبل الذي ال نجد
مــا نشــبهه بــه فــي الصمــود والثبــات والرســوخ لــم يتركــه اإلنســان ليبقــى فــي حالــه
ً
ً
ٙمظه ـرا للصمــود والثبــات ولــم يــأذن لــه بــأن يكــون ســببا إلطالــة طريقــه فإمــا أن
ً
ً
ً
ً
يجعلــه كأن لــم يكــن قاعــا صفصفــا ال تــرى فيــه عوجــا وال أمتــا وإمــا أن ينقــب
جوفــه ويخــرج مــن جانبــه اآلخــروال يقبــل اإلنســان ذل االنهـزام ولــو أمــام الجبــل
واألمثلة من عبث اإلنسان بمظاهرالطبيعة كثيرة وال شأن لنا بإصابته في ذلك
أم إخطــاءه  ،إنمــا نريــد أن نلقــي نظــرة دقيقــة عميقــة إلــى ظاهــرة جديــدة جعلــت
العالــم الكبيــرقريــة صغيــرة وأصبــح بهــا التواصــل إلــى أق�صــى املــدن وأبعــد البــاد
راحــة الحلقــوم إلــى أن صــارالرجــل يتكلــم الرجــل أو املـرأة أو مــن يشــاء وهــو فــي فــي
هذا الجانب من الكرة األرضية وصاحبه في الجانب اآلخرفيرى مباشرة صورته
ويســمع صوتــه  ،فــا أدري هــل لهــذه ّ
الرويــة مــن توقــف وإمســاك فــاأدري مــاذا
ســيكون بعــد هــذا؟؟!!!
هــذه الظاهــرة التــي نتكلــم عنهــا هــي الجــوال الــذي هــو أكثــر وســائل التواصــل
ً
االجتماعــي شــيوعا وعمومــا  ،فــا يــكاد بيــت مــن البيــوت بــل كيــس مــن األكيــاس
يخلــو مــن هــذه الوســيلة العجيبــة  ،فأيــدي الكبــاروالصغــارمــن النســاء والرجــال
مليئــة بأنواع ُهــا وأصنافهــا ولكــن املشــكلة التــي واجههــا العالــم بالنســبة إلــى هــذه
الوســيلة أنهــا أبدعــت واخترعــت ألن تخــدم التواصــل االجتماعــي وتجعلــه أســهل
وأقــرب وأعـ ّـم وأوســع ولكنهــا مــا خدمتــه بــل هدمتــه  ،فالرجــل يأخــذ الجــوال
ـاب إلــى عالــم ال نهايــة لــه  ،عالـ ِـم األضــداد واألشــباه واألخــاط
بيــده ويفتحهــه كبـ ٍ
والنظائــر  ،عالــم الخواطــر والوســاوس  ،عالــم امللهيــات واملغفــات  ،عالــم
املهلكات واملوبقات  ،عالم الخيروالشر ،عالم االمتحان بين قلة أسباب النجاة
وكثــرة أســباب الهــاك  ،عالــم االختبــاربيــن كثــرة املفاســد وقلــة املصالــح  ،فبينمــا
هــو غريــق هــذا البحــر الــذي ال شــاطئ للنجــاة والخــاص منــه يغفــل كل الغفلــة
ّ
عــن عاملــه الــذي يعيــش فيــه  ،عالــم ّ
تكونهــا امـرأة أتعبــت
تكونــه أســرته  ،وأســرة ِ
ً
ً
ً
ً
نفســها لتيهــئ طعامــا شــهيا وشـرابا هنيئــا يخلقــان فلــى شــفتي حبيبهــا بســمة تزيــل
ً
عن جسمها التعب ،فال يعتني الرجل بعنايتها ويغفل أيضا عن أفراخه الصغار
فتحــت أفواههــا لتتغــذى مــن حنــان أبيهــا وعطفــه وعنايتــه ولطفــه وتتربــى بتربيتــه
ّ
وغض الطرف عن جميع
ولكنها رجعت خائبة يائسة من أب لم ترمنه إال غفلة
مشــاعرها
فهــذا األب القا�ســي القلــب  ،عديــم الرحمــة  ،الغافــل جـ ّـوع شــعور اســتعطاف
أفراخه الصغارالبائســة وشــعور اســترحامها وشــعور اســتلطافها وأذاق أطفاله
م ـرارة اليتــم وهــو بجنبهــم  ،فغايــة الشــقاء لهــم أن يذوقــوا م ـرارة اليتــم واألب

بجنبهــم وأن يجوعــوا والطعــام بيــن أيديهــم وأن تهــزل جميــع مشــاعرهم وقوتهــا
عنــد أبيهــم وأن تمــوت أنفســهم وأحاسيســهم فــي أنفســهم ولكنهــم أحيــاء ال يطلــع
األب علــى املقبــرة التــي أحدثهــا واملجــزرة التــي أقامهــا بيــده فــي أنفســهم  ،مجــزرة
صرعاهــا املشــاعر وقتالهــا األحاســيس  ،وغايــة الشــقاء أن ينكســر القلــب بيــن
الضلــوع وال يســمع صوتــه أحــد  ،غايــة التجــرد والوحشــة أن تتجــرد وتنخلــي
واألنيــس الوحيــد الــذي بإمكانــه أن يملــي فراغــك وخــاءك بجنبــك جالــس ولكنــه
مــع األســف األســيف غريـ ُـق عالـ ٍـم آخــر ،عالــم غيــرهــذا العالــم ،عالــم كمــا يقــال
عنــه مجــازي ال حقيقــة لــه فــي الخــارج ،أبطالــه ملفقــون غيــرحقيقييــن وإن كانــوا
حقيقييــن فقلمــا كانــوا فــي مـ ٙ
ـدرك منــك وقلمــا كان بإمكانــك أن تتمتــع بصحبتهــم
ً
ً
وتتلــذذ بلقاءهــم ،هــذا العالــم معــرض لــكل مــا تشــتهي وتتمنــى خيـرا كان أم شـرا،
ولكــن دأب هــذا املعــرض أن يريــك كل مــا تتمنــى وتشــتهي ّ
ويزهــدك فــي جميــع مــا
ِ
تملك من غيرأن تمتعك بأقل �شيء مما فيه ،فيبلغ بك إلى أن تعاف امرأة كنت
ً
ال تتصــور الحيــاة دونهــا أو تســتثقل عنــدك أفراخــك التــي كنــت ال تتحمــل يومــا
فراقهــا ،هــذا العالــم املجــازي يحرمــك مــن طعــم الحقيقــة ،يحرمــك مــن أن تتمتــع
بجميــع مواهبــك وتلتــذ بجميــع مــا لديــك مــن النعــم ويجعلــك تستبشــع اليــوم
ً
مــا كنــت تتمطــق بــه أمــس ،أعــرف رجــاال مــن الصلحــاء األخيــارواألتقيــاء األبـرار
ســمعوا مــن بعــض فوائــد هــذا العالــم الوســيع كاالطــاع مــن األحــداث واألخبــار
وســهولة االتصــال فدخلــوه ولكنهــم تركــوه مــع أنهــم أصابــوا فــي اســتخدامه ،تركوه
ً
ملا رأوا من أنه ال يترك من دخله يخرج بسهولة وال يسمح ملن ّ
خصص له وقتا أن
ينجــي ببعــض وقتــه ل�شــيء آخــر ،تركــوه ملــا رأوا مضــاره الهائلــة غلبــت علــى فائدتــه
القليلــة الضئيلــة وخرجــوا منــه ملــا رأوا دخولــه الخــروج مــن كل �شــيء وودعــوه
ملــا رأوا التســليم عليــه وداعـ ًـا مــن كل �شــيء ّ
قيـ ٍـم فــي حياتهــم ،قلــت هــذا لتعرفــوا
ِ
أنــي لــم أقــل بــأن هــذا العالــم مــن ألفــه إلــى يــاءه ضــرر ومــن بابــه إلــى محرابــه خطــر
لكننــي أردت أن أنــذر وأحــذر مــن جانبــه الســيئ املدمــر الهــدام ،فإنــه لــكل �شــيء
اســتخدامان .ســيئ وصــواب ،كمــا أن النفــس قــد ألهمــت فجورهــا وتقواهــا ،ومــن
القــول رشــيد وســديد ومنــه خطــأ وضــال ،منــه شــرك ومنــه توحيــد ومنــه إيمــان
ومنــه كفــرومنــه إخــاص ومنــه ريــاء وكثيــرمــن األشــياء أبــدع ليخــدم أمــن البشــر
وســامته ولكن صاربالضالل في اســتعماله يهدمهما ،كالديناميت ،كان الهدف
مــن إبداعــه اســتخدامه لشــق الطــرق فــي بطــون الجبــال الســتخراج املعــادن
ولكنــه صــاراألن يســتخدم فــي أيــدي أشــأم النــاس لتحقيــق أشــأم األهــداف كمــا
أن الجــوال أبــدع لنفــع النــاس ولكــن النــاس أخــذوه بأيديهــم كمقاريــض يقرضون
ً ً
ً
ً
ُ
ويقصرونهــا ويقطعونهــا إربــا إربــا قطعــة
بــه عــن جوانــب حياتهــم شــيئا فشــيئا
ً
ً
ً
قطعــة يومــا فيومــا فلــوفرضنــا الحيــاة ورقــة كتبــت فيهــا املـرأة واألوالد واألصدقاء
واألســاتيد واألحبــاب والعبــادات واملعاشـرات واألســفاروالرحــات وكل مــا يمكــن
أن يتمتــع بــه املــرء فــي حياتــه لــكان هــذا الجــوال مقراضـ ًـا تقطــع بــه كل يـ ً
ـوم عــن
هذه الورقة قطعة حتى ال يبقى سواك وسوا هذا املقراض الذي في يدك �شيء،
هذا وإن صرفنا النظرعن معصية هللا عزوجل ،فلعل املرء أن يكون قد قطع
العــروة التــي بينــه وبيــن هللا بهــذا املق ـراض ،فعلــى كل منــا أن يلقــي نظــرة دقيقــة
عميقــة ليــرى هــل بقــي منهــا �شــيء أم ال ويفاجــئ نفســه وضميــره ببعــض التســاؤالت
هل جوالي هذا يخدم اإلسالم أم يهدم اإلسالم؟
هل جوالي هذا يخدم أهدافي السامية أم يهدمها أو يغفلني عنها وال يسمح لي بأن
أراها أمام أعيني ونصبها؟
هــل جوالــي هــذا وســيلة إيصــال إلــى القيــم أم مقـراض يقــرض عــن حياتــي القيــم
قطعــة قطعــة؟
فبعــد هــذه التســاؤالت عليــه أن يعــض بنواجــذه علــى مــا بقــي ويلصــق مــا قطعــه
بيــده مــن غيــر أن ينتبــه قطعــة فقطعــة ،فيــا أخــي دع املجــاز وتمتــع بالحقيقــة
وأدرك مــا فــات قبــل أن يفــوت عنــك مــا لــم تــدرك واحــرص علــى مــا تملــك قبــل أن
ً
ال يبقى أمامك إال سبيل الحسرة عليها واعلم أن الندم ال يغني بعد العدم شيئا
اللهم السالمة السالمة والنجاة النجاة من امللهيات املوبقات.
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كثيـ ًـرا مــا نســمع باللوبــي الصهيونــي وإنجازاتــه حتــى بــات بعضنــا ّ
يتخيلــه كأنــه خــارق
ً
ّ
القــوى أو كأنــه ال ُيهــزم .وفــي املانيــا مثــا ،رأيــت بنف�ســي كيــف قامــوا بشــن حملــة شــعواء
علــى ُمراســل قنــاة  ARDاألملانيــة حيــن أجــرى تقريــرعــن مــة امليــاه فــي ّ
الضفــة ،وليــس
أز
عــن الســاح النــووي اإلسـرائيلي ،فوصــل االمــربتهديــده بالقتــل ،كمــا رأيــت كيــف قامــوا
ّ
ّ
بإلغاء مساق في إحدى الجامعات األملانية ألنه ذكرأن إسرائيل تعذب الفلسطينيين،
وكيــف اضطــرت عميــدة ّ
الكليــة للتنحــي مــن منصبهــا بســببهم!
ال شــك أن املخفــي أعظــم ،ولكــن هــل هــذا اللوبــي خــارق ً
حقــا؟ شــبكة الجزيــرة وفريــق
ّ
ُ ُ
وحــدة التحقيقــات فيهــا أكــد لنــا أن هــذا وهــم ،فاللوبــي ورغــم كل قدراتــه الخارقــة ،إنــه
ُ
قابــل لالخت ـراق ،وهــذا مــا اســتطاع فعلــه الصحفــي املتخفــي تحــت اســم "روبيــن" ملـ ّـدة
ً
صديقــا ُم ّ
قرًبــا مــن أحــد موظفــي ســفارة تــل أبيــب فــي لنــدن وهــو
 6أشــهروالــذي أصبــح
ُ
ُ
ُ
"شــاي ماســوت" الــذي أقيــل بعــد عــرض الفيلــم مباشــرة ،كمــا اقيــل غيــره ممــن قــام
خفية ّ
"روبين" بفضحهم بكاميرا ّ
ذكية ُمعلقة على صدره ،بعد أن كانوا يتوقعون منه
املســاعدة في تطويرعمل "شــبيبة أصدقاء إسـرائيل" داخل حزب العمال في بريطانيا.

ساعتان ..مع اللوبي
الصهيوني

عمرعا�صي
مدون فلسطيني
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ُ
سلســلة وثائقــي "اللوبــي" جعلتنــا "نجالــس" نشــطاء اللوبــي ،ونســتمع إلــى أحاديثهــم
والنجــوى بينمــا هــم يتناولــون الطعــام فــي أحــد مطاعــم لنــدن ،ســمعنا إحداهــن وهــي
ُ
تعتــرف فــي حضــرة الكامي ـرا السـ ّـرية" :هــل تعلــم أننــي كنــت فــي املخاب ـرات  4ســنوات؟"
الحقيقة ،أن «اللوبي»" ليس أول وثائقي عن نشاط اللوبي الصهيوني ،فهناك وثائقي
 Inside Britain's Israel Lobbyمــن انتــاج القنــاة الرابعــة البريطانيــة عــام ،2009
ومــع أن التســميه توحــي بــأن الوثائقــي يفضــح اللوبــي مــن الداخــل ،إال أنــه لــم يأخــذ
ّ
املُشــاهدين فــي الواقــع إلــى "الداخــل" ،وإنمــا جعلهــم أكثــر ً
لكيفيــة عملــه مــن خــال
فهمــا
فضــح ُنشــطاء اللوبــي وتبرعاتــه السـ ّ
ـخية للساســة فــي بريطانيــا والتــي وصلــت خــال 8
سنوات إلى حوالي  10مليون جنيه استرليني ،أو حتى من خالل فضح عمل مؤسسات
مثــل املركــزالبريطانــي اإلسـرائيلي لالتصــال واألبحــاث املعــروف بــ BICOMممــن تبــذل
جهـ ً
ـودا حثيثــة مــن أجــل التشــهير بــكل مــن يجــرؤ علــى نقــد إس ـرائيل ،والحديــث عــن
ً
مجازرهــا ،مســتوطناتها أو ســاحها النــووي أو حتــى أزمــة امليــاه مثــا!
ُ
سلســلة وثائقــي «اللوبــي» فعلــت هــذا وأكثــر ،فقــد جعلتنــا "نجالــس" نشــطاء اللوبــي،
ونســتمع إلــى أحاديثهــم والنجــوى بينمــا هــم يتناولــون الطعــام فــي أحــد مطاعــم لنــدن،
ُ
ســمعنا إحداهــن وهــي تعتــرف فــي حضــرة الكامي ـرا السـ ّـرية" :هــل تعلــم أننــي كنــت فــي
املخابـرات  4ســنوات؟" كمــا ســمعنا أخــرى تتوعــد أمــام "روبيــن" مــن ناشــطة مــن أجــل
ّ
وفكــرت فــي القضــاء عليهــا ..لقــد ّ
تدربــت كـراف مجــاع"
فلســطينية وهــي تقــول :لقــد رأيتهــا
تقنيــة قتــال ّ
(ّ -يدويــة طورهــا الجيــش اإلس ـرائيلي)  ،-ولكــن أخطــر التصريحــات
كان حديــث "شــاي ماســوت" علــى وجبــة عشــاء فــي مطعــم فاخــر وهــو ُيخطــط مــع
ُزمالئــه لإلطاحــة بمجموعــة مــن أعضــاء البرملــان البريطانــي مــن املعارضيــن للسياســات
اإلسـرائيلية ،مثل "آالن دانكن" املعارض إلقامة املســتوطنات اإلسـرائيلية في ّ
الضفة!
صحيـ ٌـح أن اســتقصائي "اللوبــي" قلــب لنــدن ر ً
أســا علــى عقــب ،إال أن األهــم أنــه ّ
قربنــا
مــن الحيــل التــي تلجــأ إليهــا مجموعــات الضغــط الصهيونيــة فــي الخــارج وســمعناها مــن
أفواههم ُهم ونشــاطئهم ،فرأينا كيف ُيمكن بســهولة أن ُيطعن بشــخص بأنه "مضهد
للم ـرأة او لديــه ُرهــاب مــن املثلييــن" إذا انتقــد "اس ـرائيل" ،وســمعنا نقاشــاتهم وهــم
ُيحيكــون ُتهمــة "معــاداة السـ ّ
ـامية" ملــن انتقــدت سياســة االســتيطان اإلس ـرائيلي ،كمــا
رأينا كيف أن هناك أشخاص يعملون ليل نهارمن أجل أن تبقى الدعاية اإلسر ّ
ائيلية
هــي األقــوى ،وهــومــا يدعونــا كفلســطينيين أن نســتيقظ ،ونــدرك حجــم التحديــات التــي
بانتظارنــا.
أمــا الــدرس األخطــر الــذي يجــب أن نتعلمــه مــن األربعــة أج ـزاء التــي شــاهدنا ضمــن
«اللوبــي» هــو أن اللوبــي الصهيونــي القابــل لالخت ـراق ،قابــل للهزيمــة ً
أيضــا!
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عبد الله عبيداللهي

مقاالت
يف الفكر
نحن َن ُ
حترم
نحن نحترم ّ
كل من يخالفنا في الفقه مادام يحترم أئمتنا والفقهاء من
اإلمام األعظم أبي حنيفة رحمه هللا إلى شيخ اإلسالم تقي العثماني.
نحــن نحتــرم كل مــن يخالفنــا فــي املنهــج والفكــرمــا دام يحتــرم مشــايخنا
ّ
املتصوفيــن عبــرالتاريــخ اإلســامي
وقادتنــا املصلحيــن املرشــدين الدعــاة
مــن الشــيخ عبــد القــادرالجيالنــي إلــى املعاصريــن.
نحن نحترم من يحترم ماضينا في الخالفة والسياسة والحضارة .نحن
نحتــرم مــن يحتــرم ماضينــا فــي الحديــث والســيرة والتفســير .نحــن نحتــرم
مــن يحتــرم ماضينــا فــي الفقهيــن الظاهــروالباطن(التصــوف).
مــن ال يحتــرم هــذه األركان ّ
الهامــة مــن ما�ضــي املســلمين وحاضرهــم
ّ
جميعــا فــا شــك ّأن فــي قلبــه مـ ٌ
ـرض ،و أن بــه ســفاهة ،ال ينفــع معــه
االحترام وال الكالم ،فال ّ
تضيع وقتك الثمين مع أمثالهم يا أخي الكريم!
التعليم ال�سيء
فــي الكتاتيــب القديمــة كان التعليــم يبــدأ بالقاعــدة البغداديــة و"كريمــا
ببخشــاى بــرحــال مــا" ،و"تحفــة النصائــح" وكتــب أمثالهــا ،فيهــا عقيــدة
وأخــاق وآداب الحيــاة ...فيترعــرع الطفــل املتعلــم كبيـرا ،عظيــم النفس
واثقــا بدينــه ،متأدبــا بوالديــه ،متمســكا بكثيــرمــن اآلداب...
ّ
لكــن فــي املــدارس االبتدائيــة الراهنــة يعلمــون الطفــل املعصــوم عــن
معركــة كربــاء ،وأن يزيــد كان هكــذا ..وأن الحســين ر�ضــي هللا عنــه
ُ
قتــل هكــذا ،تعليـ ٌـم يبــدأ ببيــان الفتــن والحــروب بيــن املســلمين لألطفــال
الصغــار أســوء أنــواع التعليــم فــي وجهــة نظــري ،ليــس لهــذا النــوع مــن
التعليم ثمرة في أذهان ونفوس البراعم الصغارإال زرع الحقد الكاذب
وغــرس الكراهيــة الضـ ّـارة.
َ
ُ
تنقرض الحضارة الغربية
يوم
يــوم تنقــرض الحضــارة الغربيــة ســينقرض معهــا أذنابهــا وعمالؤهــا
ّ
ووكالؤهــا املتحكمــون الطغــاة املتجبــرون فــي العالــم اإلســامي؛
يــوم تنقــرض الحضــارة الغربيــة ســيختفي معهــا كيــان الصهاينــة اليهــود
ّ
واملوســاد ،والجريمــة املنظمــة العابــرة للقــارات ،والتالعـ ُـب باقتصــاد
ُ
ومنظمات األمم املتحدة الجائرة،
العالم واستنزاف خيرات الشعوب،
وصندوقهــا وبنكهــا الدولــي ،وتتال�شــى الحــدود الكاذبــة املصنوعــة التــي
ّ
فصلــت بيــن أفـراد شــعب واحــد وأمــة موحــدة؛
يــوم تنقــرض هــذه الحضــارة ّ
املاديــة البائســة تختفــي معهــا الشــركات
الضخمــة التــي تنهــب العالــم نهبــا وتمتــص دمــاء الشــعوب املقهــورة علــى
ُ
أمرهــا ،والقنابـ ُـل الذريــة والطائـرات الحربيــة ّ
املدمــرة الفتاكــة ،وتجــارة

املخــد ات وبيـ ُ
ـوت الدعــارة وقنــوات العهــر والخالعــة التــي انتشــرت فــي
ر
أنحــاء العالــم ،ويــزول معهــا هــذا الفســاد الواســع الــذي ظهــر فــي البــرّ
والبحــر فــي ظــل هــذه الحضــارة ّ
املزيفــة؛
يوم تنقرض الحضارة الغربية ينقرض معها الكثيرمن هذه الجامعات
ُ
الفارغة من اإلنتاج واإلبداع ،والتي ْ
أفنت طاقات
الضخمة في البناء،
ّ ّ
شــبابنا وأمــوال شــعوبنا ،وتحــل محلهــا الكتاتيــب التقليديــة ومدارســنا
الدينيــة التــي ّ
خرجــت لنــا أمثــال عمــر املختــار ،والشــاه إســماعيل
الشــهيد ،وأنــور شــاه الكشــميري و...؛
يــوم تنقــرض الحضــارة الغربيــة يختفــي معهــا النفــط الــذي لهيــب نيرانــه
للمســلمين ودفئهــا ومنافعهــا للكافريــن املجرميــن ،وتختفــي معهــا هــذه
ّ
األجهزة املتنوعة التي علمتنا البالدة والبدانة واالستكانة واالستدانة؛
يوم تنقرض الحضارة الغربية يكون ســماء املدن والقرى صافيا زاهيا
ُمشــرقا ليــس فيهــا دخــان قطــارات وال طائـرات وال سـ ّـيارات ،وال أدخنــة
مصانــع ،وال ح ـرارات كربونيــة ،وال أي �شــيء مــن هــذه القــاذورات التــي
ّلوثــت ســماء الدنيــا؛
ٌ
ْ
حضــارة إذا انقرضــت أقبــل إلــى البشــرية الخيـ ُـر كلــه ،حضــارة إذا
ُ
ْ
ْ
انقرضت ُتهيمن
انقرضت أقبلت إلى البشرية الراحة كلها ،حضارة إذا
ُ
ُ
علــى العالــم الطمأنينــة وراحــة البــال ،ال تســاوي جنـ َ
ـاح بعوضـ ٍـة أمـ َ
ـام
ُ
ْ
دين عظيم -إذا غاب ٌ
واحد من تعاليمه من الحياة فتحت علينا وعلى
ٍّ
ُ
البشــرية كلهــا أبــواب الخســارة والدمــار والفتنــة والفســاد.
شخص ينتظرالصباح
شــخص ينتظــرالصبــاح ـكـي يغســل كليتــه ،شــخص ينتظــرالصبــاح ـكـي
يأخــذ جرعــة الكيمــاوي،
شخص ُيصبح على قصف الطائرات والراجمات،
شــخص يصبــح وال يجــد مــا يسـ ّـد بــه جوعــه ،شــخص يصبــح وال يجــد
مــا يقيــه مــن بــرد قــارص ،شــخص يصبــح علــى مجموعــة مــن األمـراض
واألوجاع ،شخص يصبح ساهرا على مئات من الوساوس والخياالت،
شــخص يصبــح علــى مئــات مــن األح ـزان والهمــوم والغمــوم ،وشــخص
يصبــح كاألنعــام والبهائــم أو الوحــوش و الســباع.
فــإن كنــت أنــت يــا أخــي! ممــن تصبــح وتم�ســي ُم َ
نعمــا عليــه بنعمة اإليمان
ً
ً
آمنا في بيته ،عنده ُ
قوت يومه ،فاعلم أنّ
واإلسالمُ ،معافا في جسده،
الدنيــا قــد حيــزت لــك بحذافيرها...
ّ
كأنهم ورثوا املستشرقين
الفقــه اإلســامي ومصــادره ِمــن ضمــن مــا حاربــه املستشــرقون
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املبغضــون لإلســام ،وســعوا فــي تخريبــه وهدمــه ،وفــي زعزعــة الثقــة بــه الفكــري.
وهذا الســاح كان أســوء وأفتك باملســلمين ،وکان ســبب تعطيل هذا املصنع
وبحيويتــه فــي أذهــان املســلمين....
ّ
ّ
املتجمديــن هــذه األيــام كأنهــا لــم تبــق حاجــة إلــى أن وتوقــف عجالتــه لقــرون ،ويــوم يشــتغل كمــا اشــتغل فــي القــرون اللمعــة مــن
لكــن مــع وجــود الغــاة
ّ
ّ
ُ
ّ
تاريخهــم ســتهزم الجمــوع الكافــرة املحيطــة ببالدنــا ويولــون الدبــر.
ُيكلــف املستشــرقون أنفســهم فــي محاربــة الفقــه ومصــادره مــرة أخــرى.
وكأن هــذه الطائفــة التــي حصـ ْ
ـرت الحــق كلــه فــي نفســها حملـ ْـت أوزار تلــك
ّ
املهمــة البغيضــة مــن كواهــل املستشــرقين ،بحيــث تراهــم فــي كتاباتهــم األدب املاجن؛ نعم أم ال؟
ـطر ال بــأس بــه مــن األدب العربــي ٌ
وحلقــات دروســهم يســتهدفون كل صغيــر وكبيــر فــي الفقــه ممــا لــم تبلــغ إليــه شـ ٌ
أدب مســتهجن ،بــل الشــعر الجاهلــي ال
أفهـ ُ
ـام املستشــرقين وال أوهامهــم بغيـ َـة هــدم ّ
كل مــا م�ضــى مــن جهــود وخدمــات يــكاد يخلــو بيـ ٌـت مــن أبياتــه مــن مجــون واســتهجان وحـ ّـب وغـرام .كأن للشــعر
ِ
لفقهــاء األمــة وبنــاء عمــارة جديــدة علــى الشــاكلة املوجــودة فــي أذهانهــم ،حتــى الجاهلــي وغيــر الجاهلــي هــو النصيــب األكبــر مــن املســتهجنات .والغريــب أن
األئمــة الفقهــاء الكبــارأيضــا ال يســلمون أحيانــا مــن طعنــات ألســنتهم الحــداد البعــض مــن هــذا الشــعرالــذي يضـ ّـم مســتهجنات يتــم تدريســه فــي جامعاتنــا
ُ
الدينيــة أيضــا ،و واألغــرب أن أولئــك الطلبــة الذيــن ال ُيقيمــون للغــة العربيــة
حينمــا تأخــذ واحــدا منهــم الحميــة الباطلــة علــى شــاكلته الجامــدة...
أدنى اهتمام تراهم إذا ُدرســت هذه األبيات يســتمعونها بخشــوع وخضوع!!!!
الثعلب العجوز
يــرى البعــض أن األدب املســتهجن املاجــن ال يليــق بلغــة القـرآن الكريــم وبلغــة
ن
ســيد املرســلين ،ويجــب إزالــة كل مــا لــه أدنــى عالقــة باملجــو واالســتهجان
لم ينجو من االستعمار بلد مسلم إال السعودية وأفغانستان.
والحـ ّـب والغـرام مــن األدب ،اللهــم إال مــن يريــد التخصــص فــي األدب ،فلــه أن
أما البالد األخرى فقد قسمت بين املستعمرين في عهد االستعمارالغربي.
أراد البريطانيون احتالل أفغانستان لكنهم عجزوا بسبب املقاومة الشرسة يغــوص فــي األدب واللغــة بحذافيرهــا.
ّ
ويرى آخرون أن األدب املستهجن شطرأسا�سي من األدب ،وذخيرة مهمة ال
التي تعرضت قواتهم لها في هذا البلد املسلم.
ُ ُ ٌ
واملنطقــة األخــرى التــي نجــت مــن االســتعمار الغربــي هــي بلوشســتان إي ـران ،بد منها ،وهي بعد معينة على إتقان اللغة واألدب ،فال ينبغي إهمالها.
دخلــت القــوات البريطانيــة هــذه املنطقــة لكنهــم تعرضــوا لهجمــات القبائــل
ّ
تبسم وهو ينظرإلى صحابته
البلوشــية فــي قــرى "زاهــدان" و"خــاش" ،فغادروهــا.
بخــاف اإليطالييــن الذيــن احتلــوا ليبيــا ّ
فتعرضــوا ملقاومــة املجاهديــن بقيــادة الروايــة للبخــاري ،والــرواي أنــس بــن مالــك األنصــاري ذلــك الصحابــي الجليــل
البطــل املغــوار املجاهــد عمــر املختــار ،فرغــم تكبدهــم الخســائر الكبيــرة لــم الذي تشـ ّـرف بخدمة حبيبه عشــرســنين.
ٌ
ٌ
صحبة وخدمة ،اجتمع نور الصحبة مع بركة الخدمة،
ينســحبوا إال بعــد أن وقــع الفــأس فــي ال ـرأس.
إن الدولــة البريطانيــة أو الثعلــب العجــوز هــي أدهــى دولــة مســتعمرة ،فمــا إن هــذا الصحابــي بقلبــه الحافــل مــن محبــة مخدومــه يرســم لنــا فــي بضــع كلمــات
ْ
شعرت في بلد أنها متعرضة ملقاومة مسلحة انسحبت من ميدان املعركة إلى حالــة لــو اجتمــع بلغــاء الجــن واإلنــس وفصحائهمــا علــى وصفهــا لعجــزوا!
يصــف لنــا آخــرنظــرة رســول هللا ألصحابــه ،ويصــف لنــا آخــرفرحــة الصحابــة
ميــدان املؤامـرات واألالعيــب السياســية.
كان البريطانيون متحالفين للواليات املتحدة اإلمريكية أثناء االحتالل األخير برؤيتــه ،يــروي أن رســول هللا ينظــر إلــى الصحابــة ويبتســم ،نعــم! ينظــر إلــى
للع ـراق ،هنــاك أيضــا خدعــوا اإلمريكييــن ،فقــد قســموا مناطــق تواجدهــم الصحابــة ويبتســم ألنــه يحـ ّـب أصحابــه ،وكاد أصحابــه يفتتنــوا فــي الصــاة،
العســكري فــي العـراق ،واختــاروا ألنفســهم البصــرة والكوفــة وجنــوب العـراق ،يقول أنس بن مالك ر�ضي هللا عنه:
حتــى كان يــوم اإلثنيــن ،وهــم صفــوف فــي الصــاة ،فكشــف النبــي صلــى هللا
بينما كان نصيب اإلمريكيين بغداد والفلوجة والرمادي...
ففــي نفــس الوقــت الــذي كان الجنــود البريطانيــون فــي أمــن وراحــة فــي فنــادق عليــه وســلم ســتر الحجــرة ينظــر إلينــا وهــو قائــم ،كأن وجهــه مصحف(مــن
جنــوب الع ـراق ،كان رعــاة البقــر اإلمريكيــون يتســاقطون صرعــى فــي أریــاف حيــث صفــاء البشــرة والجمــال) ،ثــم تبســم يضحــك ،فهممنــا أن نفتتــن مــن
الفــرح برؤيــة النبــي صلــى هللا عليــه وســلم ،فنكــص أبوبكــرعلــى عقبيــه ليصــل
بغــداد وضواحيهــا وفــي الفلوجــة والرمــادي برصــاص القناصيــن...
الصــف ،وظــن أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم خــارج إلــى الصــاة ،فأشــارإلينــا
يا له من ثعلب عجوز ماكر!
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم أن أتمــوا صالتكــم وأرخــى الســترفتوفــي مــن يومــه،
صلــى هللا عليــه وســلم.
مصنع اإليمان
قــال تعالــى{ :يعلمــون ظاهـرا مــن الحيــاة الدنيــا وهــم عــن اآلخرةغافلون} هكذا
وصــف القـرآن الكريــم ّ
الكفــاربأنهــم يعلمــون ظاهـرا مــن الحيــاة الدنيــا ،فمــن
الطبيعي أن يكون لديهم علم صناعة األجهزة والوسائل املادية والعلوم التي
لهــا عالقــة باإلعمــاروالعمـران نتيجــة ّ
حبهــم الزائــد للدنيــا ،واليهــود أحرصهــم
علــى الحيــاة الدنيــا ،فهــم أكثرهــم جمعــا للمــال واتباعــا للعلــوم املاديــة .فــي ع
صرنا أقام الغرب الكافرمصانع لكل �شيء له عالقة بالحياة املادية ،ولديهم
أيضــا مصانــع عظيمــة لألجهــزة واألســلحة املتطــورة التــي يمكــن بهــا إبــادة بــاد
بأكملهــا بيــن ليلــة وضحاهــا.
لكــن هنــاك مصنــع واحــد فــي العالــم ال يملكــه إال املســلمون ،وهــو مصنــع
اإليمــان ،فــي املواجهــات والصراعــات بيــن الكفــارواملســلمين عبــرالتاريــخ انهــزم
الكفــار دائمــا بســبب انتاجــات هــذا املصنــع املوهــوب مــن عنــد هللا تعالــى.
لذلك اســتهدفوا منذ قرون هذا املصنع بســاح فتاك يســميه الدعاة بالغزو
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