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إن قضيــة الوســطية واالعتــدال مــن أهــم القضايــا التــي شــغلت الفكــر اإلســامي فــي القــرن األخيــر، وكتبــت حولهــا املؤلفــات وعقــد فــي تحديــد 
مفهومهــا املؤتمــرات والنــدوات، وذلــك ملــا أصــاب املســلمين أخيــرا وبخاصــة بعــد ســقوط الخافــة اإلســامية مــن انحطــاط وتدهــور وتخلــف فــي 
ميــدان القيــادة، وملــا أصــاب الشــباب املســلم املتحمــس مــن الشــعور بمركــب النقــص أمــام الركــب الحضــاري املــادي الجامــح. فطفــق كل حــزب 
وكثيــر  ممــن ينتمــي إلــى اإلســام  يفّســر اإلســام تفســيره الخــاص، ويفــرض رأيــه علــى غيــره حســبما يــؤدي إليــه اجتهــاده، ويــرى نفســه وحزبــه علــى 
الحــق وغيــره علــى الباطــل واالنحــراف. وأصبــح شــعار »أنــا وال غيــري« لســان حــال كثيــر مــن األحــزاب والحــركات املنتميــة إلــى اإلســام وإلــى أهــل 
السنة والجماعة. ونتج عن  هذا انحراف في الفكر  والسلوك أدى إلى تشويه صورة املسلمين واإلسام داخل أرضه وخارجها، ووقعت األمة 
بيــن ُمفــرط ومفــّرِط، غــال وجــاف، ونّزِلــت النصــوص الشــرعية فــي غيــر موضعهــا، وخرجــت علــى أرض الواقــع طوائــف متطرفــة تحتــض فكــرة 
خضع النصوص الشرعية ألفكارها ومبادئها الخاصة وترى أن حزبها هو الفرقة الناجية التي قّيضها هللا تعالى 

ُ
االنحراف بمسميات شتى، ت

لنفــي تحريــف الغاليــن وانتحــال املبطليــن!.
وال شك أّن اإلسام دين التوسط ودين اليسر والسهولة ال حرج فيه وال عسر وال يكلف الناس فوق طاقاتهم. واإلسام يوازن بين متطلبات 
الجســد والــروح، ويجمــع بيــن الدنيــا واآلخــرة، بيــن الديــن والدولــة، بيــن الفــرد واملجتمــع، بيــن املقاصــد والوســائل، بيــن القديــم والجديــد، بيــن 
االجتهــاد والتقليــد، واإلســام يجمــع وال يفــّرق، يبشــر وال ينفــر، يقــّرب وال يبعــد، ويتفاعــل مــع املجتمــع البشــري علــى اختــاف ألوانــه وأديانــه 
ومنتمياتــه، وإن النصــوص الشــرعية فــي الكتــاب والســنة أكثــر مــن أن تذكــر ههنــا. وقــد وصــف هللا تعالــى األمــة بالوســط، فقــال عــز مــن قائــل: 
هم وســط؛  ما وصفهم بأنَّ ــِهيًدا. البقرة. قال ابن جرير: »إنَّ

َ
ْم ش

ُ
ْيك

َ
ُســوُل َعل وَن الرَّ

ُ
اِس َوَيك ى النَّ

َ
ــَهَداَء َعل

ُ
وا ش

ُ
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ُ
ا ِلَتك

ً
 َوَســط

ً
ة مَّ

ُ
ْم أ

ُ
َناك

ْ
ِلَك َجَعل

َ
ذ

َ
َوك

رهب، وقيهم في عي�سى ما قالوا فيه - وال هم أهل تقصير فيه - تقصير 
َّ
ين، فا هم أهل غلو فيه - غلوَّ النصارى الذين غوا بالت طهم في الّدِ لتوسُّ

اليهود، الذين بدلوا كتاب هللا وقتلوا أنبياءهم، وكذبوا على ربهم وكفروا به - وكنهم أهل توسط واعتدال فيه«. جامع البيان عن تأويل آي 
القــرآن، )2 /8(. ويقــول النبــي صلــى هللا عليــه وســلم)إن الديــن يســر، ولــن يشــاد الديــن أحــد إال غلبــه، فســددوا وقاربــوا وأبشــروا(. 

إن االعتــدال والتوســط هــو الــذي يضمــن الوحــدة الفكريــة والثقافيــة لألمــة ويصونهــا مــن مزالــق التفــرق واالختــاف، والفكــرة الوســطية هــي 
التي تضمن وحدة األطراف املتنازعة وجمعهم على صعيد واحد. وإن من خصيصة هذه األمة أن جعلها هللا وسطا في كل �سيء؛ في العقيدة 
واإليمــان، فــي العبــادات، فــي املعامــات،  فــي األخــاق، فــي املــأكل واملشــرب وامللبــس، فــي العنايــة بالــروح و الجســد وبالديــن والدنيــا، فــي الغــزوات 
ل املسلمون األول العدالة والوسطية في جميع مراحل حياتهم حتى مع ألد أعدائهم 

ّ
والحروب، في كيفية التعامل مع جنس البشر، وقد مث

وخصومهــم، وقــد شــهد األعــداء بعدالــة هــذه األمــة ووســطيتها وقيامهــا بالقســط،ـ  والفضــل مــا شــهدت بــه األعــداءـ  وإن كتــب التاريــخ زاخــرة 
بأمثــال الســماح والعدالــة التــي اتســمت بهــا هــذه األمــة واعتــرف عليهــا ألــد األعــداء، يقــول املستشــرق تومــاس آرنولــد فــي كتابــه »الدعــوة إلــى 
اإلســام«، وهــو يتحــدث عــن اضطهــاد الفــرس للمســيحيين موازنــا بيــن ســلوكهم وســلوك املســلمين: »ولكــن مبــادئ التســامح اإلســامي حرمــت 
مثــل هــذه األعمــالـ  التــي كان يمارســها الفــرس علــى رعاياهــم مــن املســيحيين التــي تنطــوي علــى الظلــمـ  بــل كان املســلمون علــى خــاف غيرهــم، 
إذ يظهــر لنــا أنهــم لــم يألــوا جهــدا فــي أن يعاملــوا كل رعاياهــم مــن املســيحيين بالعــدل والقســطاس«. وقــال عــن إيثــار أهــل القــدس وفلســطين 
لحكم املسلمين واغتباطهم به: »من املؤكد أن املسيحيين من أهالي هذه الباد أي القدس، قد آثروا حكم املسلمين على حكم الصليبيين. 

)الوســطية فــي القــرآن للصابــي، 130، دار النفائــس(.
فمــا أحــوج األحــزاب والجماعــات والحــركات اإلســامية اليــوم أن تعــود إلــى ســيرتها األولــى وأن تقــوم مــا قامــت عليــه  شــرعة اإلســام مــن االلتــزام 
باملبــادئ الســامية كالســماحة واليســر، والرحمــة والرفــق، والعــدل والحــق ، واألخــذ بالتوســط واالعتــدال فــي جميــع خطاهــا. وترفــض كل مــا 
يعارض هذه املبادئ واملقاصد النبيلة من العسر والعنف والتشديد والغلو، وتلتزم بمبادئ وضعها هللا ورسوله، اآليات واألحاديث الدالة 
على ذلك أكثر من أن تذكر، وباملناســبة نذكر جملة منها.  )يريد هللا بكم اليســر وال يريد بكم العســر(، )وما جعل عليكم في الدين من حرج( 
، )ال يكلف هللا نفسا إال وسعها( ، )وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن هللا غفور الرحيم( ، ، )وال تجادلوا أهل الكتاب إال بالتي هي أحسن( 
د عليكم( )يســروا وال تعســروا وبشــروا وال تنفروا( ، )إن هذا الدين يســر( ، )إن  شــددوا على أنفســكم فيشــدَّ

ُ
، و)وقولوا للناس حســنا( . )ال ت

ــه مــن الخيــر( )إن هللا يعطــي مــن الرفــق مــا ال 
ّ
عطــي حظ

ُ
ــه مــن الرفــق أ

ّ
عطــي حظ

ُ
منكــم منفريــن( ، )وإنمــا بعثــت ألتمــم مــكارم األخــاق( )مــن أ

يعطــي مــن العنــف(.
فعلى كل من يمت إلى اإلسام بصلة أن يتحمس لنشر روح اإلسام وأصله، متجنبا كل ما يؤدي إلى الغلو واالنحراف، حتى ال يغيب املفهوم 
الصحيــح للوســطية فــي غياهــب الغلــو والتطــرف، وال يكــون اإلســام ضحيــة األنانيــة والغلــو، فيفقــد املســلمون أثرهــم اإليجابيــة علــى املجتمــع، 

ويبقى في أذهان غير املســلمين صورة شــهية من اإلســام. 

اإلسالم دين الوسطية واالعتدال 

 َصْعَبا
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عبدالرحمن محمد جامل

االفتتاحية
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وحدانية هللا وآياُت قدرته
املناسبة بين اآليات:

ــا نــزل قولــه تعالــى: }وإلهكــم إلــه واحــد{، قــال املشــركون مســتغربين! 
ّ
ـ ـ  ملـ

كيــف يكــون إلــه واحــد لجميــع الكــون؟ ومــا الدليــل علــى ذلــك؟
فنزل قوله تعالى: }إن في خلق السماوات واألرض واختاف الليل والنهار 
والفلــك التــي تجــري فــي البحــر بمــا ينفــع النــاس ومــا أنــزل هللا مــن الســماء 
 فيهــا مــن كل داّبــة وتصريــف 

ّ
مــن مــاء فأحيــا بــه األرض بعــد موتهــا وبــث

الريــاح والســحاب املســخر بيــن الســماء واألرض آليــات لقــوم يعقلــون{.
التفسير املختصر

ٌه َواِحٌد{ املعبود الحقيقي واحد ال رّب غيره، وال معبود سواه، 
ٰ
ـ
َ
ْم ِإل

ُ
ُهك

ٰ
ـ
َ
}َوِإل

ِحيــُم{  وال أحــد كامــل فــي الصفــات. واســتحقاق  ــُن الرَّ
ٰ
ْحَمـ  ُهــَو الرَّ

َّ
ــَه ِإال

ٰ
ـ
َ
 ِإل

َّ
}ال

املعبوديــة بغيرالكمــال فــي الصفــات باطــل، فــا يســتحق أحــد العبــادة 
ْيــِل 

َّ
ِف الل

َ
ِتــا

ْ
ْرِض َواخ

َ ْ
ــَماَواِت َواأل ــِق السَّ

ْ
ل
َ
إال املعبــود الحقيقــي، }ِإنَّ ِفــي خ

ــاَس{ مــن األســباب، }َوَمــا  َبْحــِر ِبَمــا َينَفــُع النَّ
ْ
ْجــِري ِفــي ال

َ
ِتــي ت

َّ
ــِك ال

ْ
ُفل

ْ
َهــاِر َوال َوالنَّ

ْرَض َبْعَد َمْوِتَها{ أنشأ 
َ ْ
ْحَيا ِبِه األ

َ
أ
َ
اٍء{ مطر، }ف َماِء ِمن مَّ ـــُه ِمَن السَّ

َّ
نَزَل الل

َ
أ

ــٍة{ ألّن حيــاة هــذه الــدواّب وتناســلها  ِلّ َدابَّ
ُ
 ِفيَهــا ِمــن ك

َّ
فيهــا نباتــات }َوَبــث

َيــاِح{ إرســالها شــرقا وغربــا، حــاّرة وبــاردة  ْصِريــِف الِرّ
َ
بســبب النباتــات }َوت

ــوَن{ يملكــون 
ُ
ــْوٍم َيْعِقل

َ
ق

ّ
َيــاٍت ِل

َ
ْرِض آل

َ ْ
ــَماِء َواأل ِر َبْيــَن السَّ َســخَّ

ُ ْ
ــَحاِب امل }َوالسَّ
عقــا ســليما.

فقه الحياة أو األحكام
مفهوم التوحيد الشامل:

قوله تعالى:}وإلهكم إله واحد{ ثبت توحيد هللا من جهات متعددة:
1ـ أّن هللا واحــٌد أحــٌد، ال نظيــر لــه فــي الكــون، وال كــفء لــه، وهــو اإللــه 

الواحــد؛
2ـ ال معبود بحق إال هو؛

3ـ ليس له جزء، وهو املنزه عن كل عضو، وجزء فا يتجّزأ، وال يقسم؛

تفسير معارف القرآن

تفسري سورة البقرة آية 169-162

العالمة املفتي حممد شفيع العثامين
تعريب: املفتي حممد قاسم القاسمي

على مائدة القرآن
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4-هوالواحــد األحــد، كان قبــل كل �ســيء، ويكــون بعــد كل �ســيء، ومــن ثــّم 
 يدل على توحيده من كل الوجوه، 

ً
ه واحد، وكونه واحدا

ّ
استحق أن يقال أن

ثــّم بّيــن هللا ســبحانه وتعالــى آيــات ودالئــل علــى وحدانيتــه يعقلهــا الجميــع؛ 
منهــا خلــق الســموات واألرضيــن واختــاف الليــل والنهــار، ومنهــا جريــان الفلــك 
والســفن فــي البحــر، فهــو الــذي جعــل املــاء مــاّدة ســائلة رقيقــة تجــري فيهــا 
الســفن وهــي تحمــل األشــياء والبضائــع الثقيلــة، وتنقلهــا مــن أدنــى األرض إلــى 
أقصاهــا، ومــن آياتــه إرســال الريــاح التــي عنــد هبوبهــا تتحــرك هــذه الســفن، 
فــكّل ذلــك يــدّل علــی أّن خالــق هــذا الكــون عليــم خبيــر، فلــو لــم تكــن مــادة املــاء 
ســائلة، أو كانــت الريــاح  ســاكنة، ملــا اســتطاعت الســفن أن تقطــع مســافات 
شاســعة طويلــة، وإلــى ذلــك يشــير القــرآن الكريــم: }إن يشــأ يســكن الريــح 

فيظللــن رواكــد علــى ظهــره{. 
 إلــى أّن الســفن تنفــع النــاس بنقــل 

ٌ
وفــي قولــه تعالى:}بمــا ينفــع النــاس{، إشــارة

البضائــع مــن بــاد إلــی أخــرى، ولهــا فوائــد ال تح�ســى، ولنقــل البضائــع والســلع 
فــي كّل زمــان صــور شــتى، أّمــا الســحاب املســخر ونــزول املطــر منهــا قطــرة قطــرة 
 فهــذا مــن نعــم هللا الكبــرى؛ ألّن املطــر لــو نــزل دفعــة ملــا 

ً
بحيــث ال يضــّر أحــدا

عــاش إنســان وال حيــوان، فينزلــه هللا تعالــى شــيئا فشــيئا بقــدر الحاجــة، ثــّم 
ر كيف يحفظ هللا تعالى املاء داخل األرض، ولو قيل للبشر على كل واحد 

ّ
فك

منكــم أن يّدخــر حصــة مــن املــاء إلــى ســتة أشــهر هــل كان يمكــن ذلــك لهــم، كا! 
ولــو كان ادخــره فهــل كان بإمكانــه أن يصونــه مــن الفســاد؟ لكــن هللا ســبحانه 
ــا 

ّ
وتعالــى فعــل كل ذلــك بقدرتــه، فقــال عــّز مــن قائــل: }فأســكناه فــي األرض وإن

علــى ذهــاب بــه لقــادرون{.
انظر في ضوء هذه اآلية كيف يجمع هللا سبحانه وتعالى املاء ألهل األرض من 
دران والِحياض وتحت األرض، ثم يسهل الطريق إليه 

ُ
الناس والدواّب في الغ

فيخرجــه النــاس بحفــر اآلبــار والقنــوات، وقــد يحفــظ هللا تعالــى املــاء فــي صــورة 
الثلــوج علــی الجبــال وهكــذا يصونــه مــن الفســاد، ثــم يذيــب الثلــوج بالشــمس 
والحــرارة فيوصــل املــاء إلــى حيــث يحتــاج النــاس إليــه وقــد تحدث العلماء مثل 

اإلمــام الجصــاص والقرطبــي وغيــره حــول هــذا املوضوع في تفاســيرهم.
املشركون وحّبهم آللهتهم

املناسبة:
قــد مــّر بيــان التوحيــد فــي اآليــات الســابقة، وفــي هــذه اآليــات بيــان لضــال 

املشــركين ومــا يســتحّقون مــن الوعيــد.
التفسير املختصر

نــَداًدا{ شــركاء يظنــون أنهــم 
َ
ـــِه أ

َّ
 ِمــن ُدوِن الل

ُ
ِخــذ ــاِس َمــن{ هوالــذي }َيتَّ }َوِمــَن النَّ

ـــِهۗ {
َّ
ل
ّ
ــا ِل ــدُّ ُحبًّ

َ
ش

َ
ِذيــَن آَمُنــوا أ

َّ
ـــِهۖ  َوال

َّ
ُحــِبّ الل

َ
وَنُهــْم ك يقضــون حوائجهــم فـــ }ُيِحبُّ

ــه ســوف يصيبــه ضــٌر مــن إلهــه فينقطــع عنــه وال 
ّ
وذلــك املشــرك إذا علــم أن

يحبــه، ولكــن املؤمــن مــع اعتقــاده أّن هللا هــو النافــع الضــار، يحــّب ربــه وإلهــه 
وال يتــرك عبادتــه، واملشــركون يتركــون عبــادة آلهتهــم عنــد املصيبــة الشــديدة، 
ولكــن املؤمنيــن ال يتركــون عبــادة ربهــم فــي أي حــال ســواء كبــرت املصيبــة أو 
 ،

ً
صغــرت، ويــا ليــت املشــركين يتفكــرون عنــد النوائــب أّن القــوة هلل جميعــا

، ويــا ليتهــم
ً
وأّن غيــره ال ينفــع وال يضــر أبــدا

يعلمــون أّن هللا شــديد العقوبــة للظامليــن ولــو علــم هــؤالء الذيــن ظلمــوا 
.
ً
أنفســهم حقيقــة األمــر النتهــوا عــن الشــرك ولــم يتخــذوا غيــر هللا إلهــا

ذكــرْت فــي اآليــة الســابقة شــدة العــذاب يــوم القيامــة، وهنــا ســيجري بيــاُن 
كيفيــة ذلــك العــذاب.

التفسير املختصر
فــي ذلــك اليــوم يرجــو عاّمــة املشــركين أن ينجيهــم زعمائهــم فــي الضــال مــن 
ــرون لهــم ويتبــرأون منهــم ويقولــون نحــن لــم ندعوكــم لطاعتنــا 

ّ
العــذاب فيتنك

ما هواكم وســوء تصرفكم ســّبب لكم العذاب والخزي، 
ّ
في معصية ربكم وإن

وتنقطــع بينهــم الصــات والعاقــات، وعندئــذ يتيّقــن األتبــاع أّنهــم كانــوا فــي 

ضــال مبيــن حيــن اتبعــوا زعماءهــم فــي الباطــل ويتمنــون أن يعــودوا إلــى الدنيــا 
هــم الســيئة 

ُ
فيتبــرأوا مــن زعمائهــم كمــا تبــرأوا منهــم اليــوم، وتبــدو للجميــع أعمال

فتكــون حســرات عليهــم ويندمــون أشــّد الندامــة، فيلقــون فــي النــار ثــّم ال 
يخرجــون منهــا.

الطيبات واملحرمات من املآكل
التفسير املختصر

نزلــت اآليــات فــي طائفــة مــن املشــركين الذيــن حرمــوا علــى أنفســهم أشــياء مــن 
الحرث واألنعام، وعظموها وقصدوا بذلك مرضاة هللا تعالى والتقرب إليه، 
فخاطبهــم هللا تعالــى: }يــا أيهــا النــاس كلــوا ممــا فــي األرض حــاال طيبــا{،إّن هللا 
ــه هللا لكــم. }وال تتبعــوا خطــوات الشــيطان إنــه 

ّ
ال ير�ســى عــن تحريــم �ســيء أحل

كــم بهــا.
ّ
لكــم عــدو مبيــن{ فيلقــى فــي صدوركــم شــبهات فيضل

 
َ

ـــِه َمــا ال
َّ
ــى الل

َ
ــوا َعل

ُ
ُقول

َ
ن ت

َ
ــاِء َوأ

َ
َفْحش

ْ
ــوِء َوال ــم{ الشــيطان }ِبالسُّ

ُ
ُمُرك

ْ
َمــا َيأ }ِإنَّ

ُمــوَن{ ويأمركــم الشــيطان أيضــا أن تقولــوا أشــياء ال تســتند إلــي دليــل.
َ
ْعل

َ
ت

فقه الحياة أو األحكام
شرح املفردات:

: الحــّل معنــاه اللفظــي فتــح العقــدة، فــكأن ال�ســيء الحــال فتحــت 
ً
 طيبــا

ً
حــاال

عقدتــه لإلنســان وزال مانعــه.
قــال ســهيل بــن عبــدهللا: النجــاة فــي ثاثــة: أكل الحــال، اإلتيــان بالفرائــض، 

وإتبــاع ســنة رســول هللاملسو هيلع هللا ىلص 
الطّيــب معنــاه اللفظــي الطاهــر النزيــة، والحــال الشــرعي داخــل فيــه، وُيطلــق 

.
ً
علــى ال�ســيء املرغــوب فيــه طبعــا

الخطــوات مفــرده الخطــوة، وهــي تطلــق علــى املســافة بيــن القدميــن. واملــراد 
بالخطــوات هــي الخصــال واألعمــال الشــيطانية.

السوء والفحشاء: السوء ما يكرهه ويتأذى منه اإلنسان العاقل الشريف.
ههنــا مطلــق  بالســوء  املــراد  البعــض:  وقــال  الحيــاء،  ينافــي  مــا  الفحشــاء: 

الكبيــرة  املعصيــة  بالفحشــاء  واملــراد  املعصيــة، 
قوله تعالى "إنما يأمركم بالسوء والفحشاء" أي يلقي في قلوبكم الوساوس، 
عــن ابــن مســعود قــال، قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: إن للشــيطان 
ة بابن آدم، وللملك ملة فأّما ملة الشيطان فإيعاد بالشر، وتكذيب بالحق، 

ّ
مل

وإمــا ملــة امللــك فإيعــاد بالخيــر وتصديــق بالحــق فمــن وجــد ذلــك فليعلــم أنــه 
مــن هللا فليحمــد هللا ومــن وجــد األخــرى فليتعــوذ بــاهلل مــن الشــيطان ثــم قــرأ: 

الشــيطان يعدكــم الفقــر ويأمركــم بالفحشــاء. )رواه الترمــذي(.
 املراد من قوله تعالى: }يا أيها الناس كلوا مما في األرض حا طيبا{

أّمــا هنــا   ســوف يأتــي حكــم مــا كانــوا يتركونــه مــن الحيوانــات لألصنــام، 
فليــس املــراد بقولــه تعالــى "يــا أيهــا النــاس كلــوا ممــا فــي األرض"  نفــي حرمــة 
هــذه الحيوانــات، كمــا توّهــم البعــض، بــل الهــدف جعــل ذلــك الفعــل حرامــا 
هــا  تقّربــا 

ُ
ومحظــورا بــأن تتــرك هــذه الحيوانــات لغيــر هللا تعالــى، ويعتبــر ترك

هــا معصيــة 
ّ
وعبــادة، وتحــّرم تلــك الحيوانــات املتروكــة. فهــذه األفعــال كل

ومحّرمــة.
فمعنــى اآليــة  التحذيــر مــن تحريــم الحيوانــات التــي أحلهــا هللا تعالــى بإســم 
األصنــام، بــل يجــب تركهــا علــى حالهــا واألكل منهــا. فــإن صــدرت مــن أحــد مثــل 
هــذه األفعــال عــن جهالــة، فليصلــح نيتــه، ويجــدد إيمانــه، ويتــوب إلــى هللا 
تعالــى، وينتهــي عــن تحريمــه. ألن تحريــم هــذه الحيوانــات تعظيمــا معصيــة. 
وألجــل أنهــا حرمــت ألجــل غيــر هللا فتكــون فــي حكــم النجــس. وألجــل النجاســة 

ثبتــت الحرمــة.
مسئلة: 

تبيــن أّن أي شــخص حــّرم حيوانــا لغيــر هللا بســبب الجهالــة، فتوبتــه أن يعــود 
مــن فكــرة التحريــم ويتــوب مــن عملــه هــذا، فيصيــر لحــم الحيــوان حــاال. وهللا 

أعلــم.

على مائدة القرآن
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فضيلة الشيخ عبد الحميد يف خطبة الجمعة:

فضيلــة  أشــار 
الشيخ عبد الحميد، إمام 
وخطيــب أهــل الســنة فــي مدينــة 
زاهــدان، فــي خطبتــه يــوم الجمعــة )4 
بيــان مناقــب  إلــى  الثانيــة 1438(  جمــادى 
الســيدة فاطمــة ر�ســي هللا عنهــا، مؤكــدا علــى 
ضــرورة مراعــاة حرمــة املقدســات للشــيعة والســنة.
وأضــاف فضيلتــه قائــا: ورد فــي الروايــات عــن عائشــة 
ر�سي هللا عنها أنها قالت: دعا النبي صلى هللا عليه وسلم 
فاطمــة ابنتــه فــي شــكواه الــذي قبــض فيــه فســارها ب�ســيء 
فبكت، ثم دعاها فسارها فضحكت، قالت: فسألتها عن 
ذلك، فقالت: “سارني النبي صلى هللا عليه وسلم فأخبرني 
أنــه يقبــض فــي وجعــه الــذي توفــي فيــه، فبكيــت ثــم ســاّرني 
فأخبرنــي أنــي أول أهــل بيتــه أتبعــه فضحكــت”. وفــي روايــة 
أخــرى “أمــا ترضيــن أن تكونــي ســيدة نســاء أهــل الجنــة، أو 

نســاء املؤمنيــن؟”.
واســتطرد خطيــب أهــل الســنة قائــا: جميــع أوالد الرســول 
وأهل بيته لهم درجات، لكن فضائل ومناقب فاطمة ر�سي 
هللا عنهــا أكثــر مــن غيرهــا. كان رســول هللا صلــى هللا عليــه 
وسلم يحب فاطمة كثيرا، وكانت فاطمة أشبه برسول هللا 

صلــى هللا عليــه وســلم خلقــا وخلقــا.
أوالد  يحبــون جميــع  الســنة  أهــل  قائــا:  وتابــع فضيلتــه 
الرســول وأهــل بيتــه، ويعــدون محبتهــم جــزءا مــن إيمانهــم. 
أهــل الســنة كمــا يحبــون الصحابــة ر�ســي هللا عنهــم، يحبــون 
أهــل البيــت، ألن جماعــة مــن أهــل البيــت مــن كبــار الصحابــة 

ر�ســي هللا عنهــم.
وأكد فضيلة الشيخ عبد الحميد: نحترم جميع أهل البيت. 
محبة أهل البيت شــطر من ديانتنا. من ارتكب أدنى إســاءة 
أدب ألهــل البيــت ال يعــد مــن أهــل الســنة، ألن أهــل الســنة 
مــن يتبــع الســنة، وإســاءة األدب إلــى أهــل بيــت النبــوة لــن 

يكــون مــن الســنة.
وتابــع رئيــس منظمــة اتحــاد املــدارس الدينيــة ألهــل الســنة 
فــي سيســتان وبلوشســتان، قائــا: محبــة أهــل البيــت مــن 
املشــتركات بيــن الشــيعة والســنة. مطلــب لــم نتبيــن منــه 
حتــى اآلن هــل أســماء أهــل البيــت فــي أهــل الســنة أكثــر أم فــي 
الشــيعة؟ وهــذا يــدل علــى أن املســلمين جميعــا يحبــون أهــل 
البيت، وهذه املسئلة يجب أن تقرب املسلمين بعضهم إلى 

بعــض.
احتــرام  لــزوم  علــى  والســنة  الشــيعة  فضيلتــه  وأو�ســى 
مقدســات أهــل الســنة قائــا: األعــداء فــي عصرنــا يتربصــون 

ليثيــروا 
بيــن  الفتــن 

الشــيعة  علــى  املســلمين. 
والســنة أن يواظبــوا أن ال يحققــوا 

أن  يجــب  ومؤامراتهــم.  األعــداء  منافــع 
مقدســات  وحرمــة  الصحابــة  حرمــة  تحفــظ 

والســنة. الشــيعة 
قائــا:  زاهــدان،  العلــوم  دار  جامعــة  مديــر  وأردف 

االختافات بين املذاهب ليست لصالح أحد، بل تضر 
بأصــل اإلســام. هــذه االختافــات هــي التــي فتحــت أمــام 

أعــداء اإلســام مجــال التدخــل فــي البــاد اإلســامية. لــو أن 
الشعب العراقي واألحزاب التي تولت السلطة بعد االحتال 
اإلمريكــي لــم تهمــش الطوائــف والجماعــات األخــرى، ولــو أن 
املتأزمــة وســعوا صدورهــم، وراعــوا  شــعوب ســائرالباد 
لهــذه املشــكات  ملــا تعرضــت بادهــم  حقــوق األقليــات، 
واألزمات. يجب أن تكون األوضاع املتأّزمة للباد اإلسامية 
درس عبــرة لنــا. ال ينبغــي خلــط املســائل السياســية باملســائل 

االعتقاديــة واملذهبيــة.

إغالق الحدود الشرقية للبالد كانت خطوة خاطئة
ووصــف فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد فــي قســم آخــر مــن 
بـ”السياســة  للبــاد  الشــرقية  الحــدود  إغــاق  الخطبــة 
الخاطئــة تمامــا”، وأضــاف قائــا: الحــدود تعــد مــن الفــرص 
القيمــة فــي املنطقــة. لذلــك إغــاق الحــدود خطــوة خاطئــة. 
األبــواب الحدوديــة كحــدود منطقــة “ميرجــاوه” و”كوهــك” 
و”بيشــين” و”ســروان” وســائر املناطــق الحدوديــة، يجــب أن 
تفتــح وتــدار بشــكل صحيــح. التجــارة والتبــادل التجــاري مــن 
أفضــل طــرق االســتفادة مــن الحــدود. فــي هــذه الحــدود يجــب 

أن تجــري تجــارة حــرة.
وانتقد فضيلة الشيخ عبد الحميد انحصار منافع الحدود 
قائا: ال ينبغي أن يحصر أشخاص مدعومين من مؤسسات 
ودوائــر خاصــة تجــارة هــذه الحــدود. تجــارة املــازوت بالطــرق 
الســابقة كانــت أفضــل مــن يســتأثر أفــراد مخصوصيــن هــذه 
التجــارة، ويجلــس ســائر النــاس عاطليــن، مــن غيــر أن تكــون 

لهــم مصــادر ماليــة، ويعانــوا مــن الفقــر والبطالــة.
منطقــة  تنشــيط  الحميــد  عبــد  الشــيخ  فضيلــة  وطالــب 
“سيستان الحرة” قائا: نطالب بتنشيط منطقة سيستان 
الحــرة، ليمكــن ألهــل هــذه املنطقــة االســتفادة مــن املنافــع 
الحدوديــة البريــة والبحريــة التــي وهبهــا هللا تعالــى ملحافظــة 

وبلوشســتان. سيســتان 
سنی أون الین

ال بد من مراعاة حرمة املقدسات

اخلطب و احملاضرات
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عربّي ُيمارس حّقه الطبيعي في الكام !
ــكًرا يوســف، مــن قصتــك تعلمــُت أن بعــض النــاس يكرهوننــا ملزايانــا 

ُ
1- ش

وليــس لعيوبنــا، فقــد كرهــوك ألنــك جميــل وطّيــب وال تشــبههم، والنــاس ال 
يريــدون مــن يذكرهــم بنقصهــم!

ــكًرا يوســف، مــن قصتــك تعلمــُت أن الطعنــة تأتــي أحياًنــا مــن حيــث ال 
ُ

2- ش
نحتســب، وأنــَك حيــن ســلمَت مــن الذئــب لــم تســلم مــن إخوتــك!

ــكًرا يوســف، مــن قصتــك تعلمــُت أن ال أقصــص علــى الجميــع كلَّ خيــٍر 
ُ

 3- ش
وهبني هللا إياه، ألن البعض عيونهم ضيقة، وقلوبهم أضيق، ينظرون إلى ما 

فــي أيــدي اآلخريــن أكثــر ممــا ينظــرون إلــى مــا فــي أيديهــم.
ــكًرا يوســف، مــن قصتــك تعلمــُت أن املجرميــن يلبســون أحياًنــا ثيــاب 

ُ
4- ش

الناصحين، فقد قال إبليُس ألبيَك آدم "هل أدلك على شجرة الخلد"، وقال 
إخوتــك ألبيــَك يعقــوب "إنــا لــه لناصحــون" "وإنــا لــه لحافظــون"!

ــكًرا يوســف، مــن قصتــك تعلمــُت أن بعــض الشــر أهــون مــن بعــض، 
ُ

5- ش
وأن النــاس كمــا يتفاوتــون فــي صاحهــم يتفاوتــون فــي شــرهم، وقــد أنجــاك أقــل 

إخوتــك شــًرا إذ قــال: "ال تقتلــوا يوســف"!
ــكًرا يوســف، مــن قصتــك تعلمــُت أن ال أبــوح بمخاوفــي ـكـي ال يحاربنــي 

ُ
6- ش

النــاس بهــا، فــألن أبــاك قــال: "أخــاف أن يأكلــه الذئــب" قــال لــه إخوتــك إّن 
الذئــب قــد أكلــك.

ــكًرا يوســف، مــن قصتــك تعلمــُت أن حــاوة اإليمــان تغلــب مــرارة الحيــاة، 
ُ

ش
وأن حــاوة إيمانــك أنســتَك مــرارة الســجن، وأنــك لــو خنــَت -ومعــاذ هللا أن 

تفعــل- لصــار القصــر علــى اتســاعه ضيًقــا عليــك.
كًرا يوسف، من قصتك تعلمُت أنه ال يوجد جريمة كاملة، وأن املجرم 

ُ
7- ش

وقــع بــه تفاصيــل صغيــرة فاتــه أن ينتبــه لهــا، فقــد ن�ســي إخوتــك أن يمزقــوا 
ُ
ت

ا!
ً
قميصــك، فــأي ذئــب هــذا الــذي يفتــرس صبًيــا ويبقــى قميصــه ســاملـــ

كًرا يوسف، من قصتك تعلمُت أن الخير والشر ليس في األشياء، وإنما 
ُ

8- ش
 دليــل 

ً
 أداة كــذب، وكان مــرة

ً
فــي طريقــة اســتخدامنا لهــا! فقميصــَك كان مــرة

بــراءة، وكان مــرة دواًء! 
ــكًرا يوســف، مــن قصتــك تعلمــُت أن هــذه الدنيــا ال خيــر فيهــا، بئــس دار 

ُ
9- ش

شــترى فيهــا أنــَت بدراهــم معــدودة!
ُ
بــاع وت

ُ
ت

ــكًرا يوســف، مــن قصتــك تعلمــُت أّن املــدارس والجامعــات والكتــب 
ُ

10- ش
ليســت إال أســباًبا، وأن املعلــم الحــّق هــو هللا "لنعلمــه مــن تأويــل األحاديــث" 
آتينــاه حكًمــا وعلًمــا" وأن هللا يهــب العلــم علــى قــدر التقــوى "واتقــوا هللا 
ويعلمكــم هللا" وأن املســألة لــم تكــن يوًمــا مســألة عقــول بــل مســألة قلــوب!
ــكًرا يوســف، مــن قصتــك تعلمــُت أن الكريــم ال يغــدر، وأن الحــر ال 

ُ
 11- ش

يقابل اإلحسان باإلساءة، وأن النبيل ال يبصق في بئر شرب منه، فما أجملك 
وأنــَت تقــول: "معــاذ هللا إنــه ربــي أحســن مثــواي"!

ــكًرا يوســف، مــن قصتــك تعلمــُت أن األمانــة الحقيقيــة ال تكــون إال مــع 
ُ

12- ش
قــدرة علــى الخيانــة، وأن العفــة الحقيقــة ال تكــون إال مــع قــدرة علــى الزنــا، وقــد 

كنــت قــادًرا ولكــن مثلــك ال يخــون وال يزنــي. 
ــكًرا يوســف، مــن قصتــك تعلمــُت أن املعصــوم مــن عصمــه هللا، وأن 

ُ
 13- ش

املفتــون مــن تركــه هللا لشــهواته، وأن مــن كان مــع هللا فــي يســره كان هللا معــه 
فــي شــّدته!

ــكًرا يوســف، مــن قصتــك تعلمــُت أن العالــم كلــه ال يمكنــه أن يجبرنــي 
ُ

14- ش
علــى فعــل مــا ال أريــد أن أفعــل، فتوقفــُت عــن التعلــل بالظــروف واألوضــاع! 
فيهــا  اجتمــع  راودتــك،  األبــواب،  عليــَك  أغلقــْت  كانــْت شــهرزاد ســيدتك، 

الجمــال والســلطة والرغبــة ولكنــك قاومــت ألنــَك ال تريــد!
ــكًرا يوســف، مــن قصتــك تعلمــُت أن هللا إذا أراد أن ُيظهــر أمــًرا ، ال 

ُ
15- ش

يستطيع كل الناس ستره، وعندما خاف الجميع أن يشهدوا لَك، أنطق هللا 
رضيًعــا لينصفــك.

ثــر، وأن 
ُ
ــكًرا يوســف، مــن قصتــك تعلمــُت أّن فــي الســجن مظاليــم ك

ُ
16- ش

النــاس قــد يدخلــون الســجن عقاًبــا علــى عــدم ارتكابهــم الذنــب، وأن الظلــم 
قديــم فــي النــاس.

ــكًرا يوســف، مــن قصتــك تعلمــُت أن حــاوة اإليمــان تغلــب مــرارة 
ُ

17- ش
الحيــاة، وأن حــاوة إيمانــك أنســتَك مــرارة الســجن، وأنــك لــو خنــَت -ومعــاذ 

هللا أن تفعــل- لصــار القصــر علــى اتســاعه ضيًقــا عليــك.
ــكًرا يوســف، مــن قصتــك تعلمــُت أن فــي كل مــكان متســع للدعــوة، 

ُ
18- ش

أدهم رشقاوي

ُشكرًا يوسف!
القرآن
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ا في القصر تدعو إلى هللا، سجيًنا في السجن تدعو إلى هللا، عزيًزا على 
ً
مملوك

كر�ســي امللــك تدعــو إلــى هللا.
ــكًرا يوســف، مــن قصتــك تعلمــُت أن هللا دوًمــا يختــار ســاًحا للمعركــة ال 

ُ
ش

يخطــر علــى بــال أحــد، كان قــادًرا أن ُيرســل مائكــة ليحطــم جــدران الســجن 
ًمــا!

ُ
وُيخرجــك، ولكنــه أرســل إلــى الفرعــون ُحل

غيــره 
ُ
ت املعــدن األصيــل ال  تعلمــُت أن  مــن قصتــك  ــكًرا يوســف، 

ُ
19- ش

األماكــن، فــي الســجن قيــل لــك "إنــا نــراك مــن املحســنين" وعلــى كر�ســي امللــك 
طلبــوا منــك العفــو ألنهــم رأوك مــن املحســنين!

ــكًرا يوســف، مــن قصتــك تعلمــُت أن الحســد وراء كل شــر، فهــو أول 
ُ

20- ش
ذنــب ُع�ســي هللا بــه فــي الســماء، ومــا رفــض إبليــس الســجود آلدم إال حســًدا، 
وهــو أول ذنــب ُع�ســي هللا بــه فــي األرض فمــا قتــل قابيــل أخــاه إال حســًدا، ومــا 

لقيــَت فــي الجــب إال حســًدا.
ُ
أ

ــكًرا يوســف، مــن قصتــك تعلمــُت أّن الفســاد يكــون غالًبــا مــن ســوء 
ُ

21- ش
اإلدارة ال من قلة املوارد، وأنك حين نجوَت بأهل مصر من القحط لم تأِت 

لهــم بمــوارد جديــدة، وإنمــا بعقليــة إداريــة جديــدة للمــوارد القديمــة.
ــكًرا يوســف ، مــن قصتــك تعلمــُت أن الدنيــا حــرب مســتعرة بيــن 

ُ
22- ش

الحق والباطل ال تهدأ إلى قيام الساعة، الجنود فقط هم الذين يتغيرون، 
صراعــك مــع زليخــة هــو صــراع العفــة والشــهوة فــي كل عصــر، وصراعــك مــع 

إخوتــك هــو صــراع الحــب والبغــض فــي كل عصــر.
خطــط وأدبــر، وأنــه ال يصــل 

ُ
ــكًرا يوســف، مــن قصتــك تعلمــُت أن أ

ُ
23- ش

الناس إلى حاجاتهم إال بالتخطيط والتدبير، القحط كان له خطة وتدبير، 
وإبقــاء أخيــك عنــدك كان لــه خطــة وتدبيــر!

ــكًرا يوســف، من قصتك تعلمُت أن هللا دوًما يختار ســاًحا للمعركة 
ُ

24- ش
ال يخطر على بال أحد، كان قادًرا أن ُيرسل مائكة ليحطم جدران السجن 

ًما!
ُ
وُيخرجك، ولكنه أرسل إلى الفرعون ُحل

ــكًرا يوســف، مــن قصتــك تعلمــُت أن املناصــب تكليــف ال تشــريف، 
ُ

25- ش
وما طلبَت خزائن األرض لتملكها وإنما لتوزعها، ولو علمَت أقدر منك على 

هــذا مــا طلبتهــا!
ــكًرا يوســف ، مــن قصتــك تعلمــُت أن للحــب رائحــة ال يعرفهــا إال 

ُ
26- ش

املحبــون، لذلــك وجــَد أبــوك ريحــك قبــل أن يصلــه قميصــَك!
ــكًرا يوســف، مــن قصتــك تعلمــُت أن النبيــل يعفــو عنــد املقــدرة، وأن 

ُ
ش

الصفــح أدب، وأن املســامح ال يكســر مــن جــاءه معتــذًرا.
ــكًرا يوســف، مــن قصتــك تعلمــُت أن العــدل بيــن األبنــاء مطلــب، وأن 

ُ
27- ش

اآلباء يوغرون صدور أوالدهم على بعضهم دون أن يشعروا، وقد قّدر هللا 
أن يفّضلــك أبــوك علــى إخوتــك، ليعلمنــا أن نحــذر حيــن نحــب ولــًدا أكثــر مــن 

اآلخــر، أن نبقــي هــذا فــي قلوبنــا وال نحولــه إلــى ســلوك.
ــكًرا يوســف، مــن قصتــك تعلمــُت أن ال أشــكو بثــي وحزنــي إال إلــى 

ُ
28- ش

هللا، فالنــاس إمــا محــب وإمــا مبغــض، واملحــب ســيحزن ألجلــي، واملبغــض 
سيشــمت بي، وكاهما ال يملك من أمر حزني شــيًئا، فلماذا ال أشــكو بثي إلى 

مــن بيــده األمــر كلــه؟!
كًرا يوسف، من قصتك تعلمُت أن أتجاهل إلبقاء ود، وأن أتصرف 

ُ
29- ش

كأنــي لــم أفهــم إلبقــاء عاقــة، وقــد أســررتها فــي نفســَك وكنــَت قــادًرا علــى أن 
ال تفعــل، ولكــن النبيــل يتجاهــل، وقــد قالــت العــرب، ســيد قومــه املتغابــي.

ــكًرا يوســف، مــن قصتــك تعلمــُت أن النبيــل يعفــو عنــد املقــدرة، وأن 
ُ

30- ش
الصفــح أدب، وأن املســامح ال يكســر مــن جــاءه معتــذًرا، فرغــم أنهــم تآمــروا 
لقتلــك، قلــَت: "نــزع هللا بينــي وبيــن إخوتــي"، مــن فــرط النبــل لــم تنســب لهــم 

الســوء الــذي صــدر منهــم.

92 ألف مسلم يفرون من اإلبادة الجماعية في ميانمار
ذكرت األمم املتحدة أن ما ال يقل عن 92 ألف مســلم روهينغي في والية أراكان 
)غربــي ميانمــار( نزحــوا خــال األشــهر القليلــة املاضيــة إلــى الجــزء الشــمالي مــن 
الوالية أو لجؤوا إلى بنغاديش جراء العمليات العسكرية التي شنتها الحكومة.
وقــال التقريــر األســبوعي ملكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية إن 
“أكثــر مــن 23 ألــف شــخص نزحــوا داخليــا فــي منطقــة مانغــداو )شــمالي أراكان(، 

مشــيرا إلــى أنهــا “املنطقــة األكثــر تضــرًرا جــراء أعمــال العنــف”.
وأوضــح أن “األمــم املتحــدة قــدرت لجــوء مــا ال يقــل عــن 69 ألــف شــخص إلــى 

املجــاورة. بنغاديــش” 
ومنــذ انطــاق عمليــات القــوات امليانماريــة فــي أراكان، قتــل أربعمئــة مســلم، 
بحســب منظمــات حقوقيــة، بينمــا أعلنــت الحكومــة مقتــل 86 شــخًصا فقــط.
وأراكان )راخيــن( هــي إحــدى أكثــر واليــات ميانمــار فقــًرا، وتشــهد منــذ عــام 2012 
أعمــال عنــف بيــن البوذييــن واملســلمين، ممــا تســبب فــي مقتــل مئــات األشــخاص 

وتشــريد أكثــر مــن مئــة ألــف شــخص.
املسلم/وكاالت

ً
تشييد أكبر مدينة صناعية في إيران بميناء جاسك قريبا

أعلــن مســاعد شــؤون هندســة الدفــاع املدنــي بــوزارة الدفــاع االيرانيــة، عــن 
التوجــه لتشــييد أكبــر مدينــة صناعيــة فــي ايــران بمينــاء جاســك الواقــع فــي منطقــة 

ســواحل مكــران )جنــوب البــاد(.
وأوضح محمد إسامي، في مقابلة مع التلفزيون االيراني حول مشاريع التنمية 
فــي منطقــة ســواحل مكــران، ان وزارة الصناعــة ستشــيد أكبــر مدينــة صناعيــة 
غــرب مينــاء جاســك. وأشــار الــى أن مينــاءي جابهــار وجاســك، قطبــان للصناعــة 
 
ً
 بتروكيماويا

ً
والطاقة والشــحن والنقل في منطقة ســواحل مكران، وأن مجمعا

 فــي مينــاء جابهــار، فيمــا ســتضم ســواحل مكــران أول مينــاء 
ً
قيــد اإلنشــاء حاليــا

نفطــي، خــارج الخليــج الفار�ســي.
وبّيــن إســامي بــأن مســتثمرين محلييــن وأجانــب فــي إطــار 35 شــركة قابضــة 
 عــن شــركات أخــرى، أعلنــت االســتعداد لاســتثمار 

ً
عماقــة فــي ايــران فضــا

فــي املنطقــة، وقــد تــم إبــرام مذكــرات تفاهــم بهــذا الخصــوص. وأكــد أن الهنــد 
وبالتعاون مع كوادر محلية، تســتحدث مدينة صناعية في ميناء جابهار وكذلك 
الصين في ميناء جاسك، فيما أعلنت شركة )توتال( الفرنسية وشركات كورية 

عــن رغبتهــا للمشــاركة بتطويــر ســواحل مكــران.
من جانب آخر، أعلن املدير التنفيذي ملنظمة املوانئ واملاحة البحرية االيرانية 
عــن تدشــين مينــاء الشــهيد بهشــتي البحــري فــي مدينــة جابهــار )جنــوب شــرق(، فــي 

غضــون الشــهور الثاثــة املقبلــة.
بــأن نســبة التقــدم التنفيــذي ملشــروع مينــاء  وأوضــح محمــود ســعيدنجاد، 
. ولفــت الــى توقيــع عقــد بقيمــة 104 ماييــن 

ً
الشــهيد بهشــتي تبلــغ 85 باملئــة حاليــا

دوالر مــع شــركة أوروبيــة رائــدة لتوريــد 12رافعــة ثقيلــة ملينــاء الشــهيد بهشــتي، 
 عن عقود أخرى لتوريد معدات لجميع موانئ الباد. كما أشار الى توريد 

ً
فضا

9 رافعــات موانــئ ثقيلــة مــن أوروبــا ووصولهــا ملينــاء جابهــار االثنيــن املا�ســي.
وبّيــن ســعيدنجاد بــأن قيمــة العقــود التوريديــة املبرمــة وقيــد التوقيــع، تبلــغ 28 
تريليــون ريــال )مــا يعــادل 700 مليــون دوالر(. وأكــد ان التوريــدات املنفــذة بعــد 
 ماضيــة، وقــد تــم افتتــاح 

ً
ســريان االتفــاق النــووي تعــادل مشــتريات 30 عامــا

بهــذا  أيــة معوقــات تجاريــة  اعتمــادات مصرفيــة )LC( للصفقــات وال توجــد 
)الوفــاق( الخصــوص. 

القرآن
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»ال یستقیم الحديث إال بالرأي
وال يستقيم الرأي إال بالحديث«

 وفي حاشية الرفع والتكميل في الجرح والتعديل:
“قــال أحمــد بــن حنبــل: مــا زلنــا نلعــن أهــل الــرأي ويلعنوننــا، حتــى جــاء 
الشــافعي فمــزج بيننــا”. قــال القا�ســي عيــاض: “ يريــد أنــه تمّســك بصحيــح 
اآلثــار واســتعملها، ثــم أراهــم أن مــن الــرأي مــا يحتــاج إليــه، وتبنــى أحــكام 
وأراهــم كيفيــة  ومنتــزع منهــا،  وأنــه قيــاس علــى أصولهــا،  الشــرع عليــه، 
انتزاعهــا بعللهــا وتنبيهاتهــا، فعلــم أصحــاب الحديــث أن صحيــح الــرأي فــرع 
لألصــل، وعلــم أصحــاب الــرأي أنــه ال فــرع إال بعــد أصــل، وأنــه ال غنــى عــن 

تقديــم الســنن وصحيــح اآلثــار أوال”.
قلــت: وهــذا هــو األصــل الــذي شــرحه القا�ســي عيــاض، أخــذا ممــا قــام بــه 
اإلمــام الشــافعي، مــن املــزج بيــن أهــل الحديــث وأهــل الــرأي، أصلــه قبــل 
الشــافعي شــيخه اإلمــام محمــد بــن الحســن الشــيباني تلميــذ أبــي حنيفــة 
ر�ســي هللا عنهــم جميعــا، فقــد قــال اإلمــام فخــر اإلســام البــزدوي فــي مقدمــة 
كتابــه » أصــول الفقــه« : » قــال محمــد رحمــه هللا تعالــى فــي كتــاب أدب 
القا�سي: ال يستقيم الحديث إال بالرأي، وال يستقيم الرأي إال بالحديث«.
قــال شــارحه عــاء الديــن البخــاري فــي » كشــف األســرار« 18:1 » معنــاه ال 
يســتقيم الحديث إال باســتعمال الرأي فيه، بأن تدرك معانيه الشــرعية، 
التــي هــو منــاط األحــكام، وال يســتقيم الــرأي إال بالحديــث، أي ال يســتقيم 

العمــل بالــرأي واألخــذ بــه إال بانضمــام الحديــث إليــه«.
وُيقّرر اإلمام الخطابي املحدث الفقيه على إمامته فيهما رحمه هللا تعالى: 
احتيــاج كل مــن الفقيــه واملحــدث إلــى اآلخــر، - كمــا تقــدم نقلــه تعليقــا فــي 
ص 92 – فيقول في فاتحة كتابه العظيم » معالم السنن« 5:1 ، موافقا 
اإلمامين: الشيباني والشافعي: » ورأيت أهل العلم في زماننا، قد انقسموا 
إلى فرقتين: أصحاب حديث وأثر، وأهل فقه ونظر، وكلُّ واحدة منهما ال 
تتميز عن أختها في الحاجة، وال تستغني عنها في دْرك ما تنحوه من البغية 
واإلرادة، ألن الحديــث بمنزلــة األســاس الــذي هــو األصــل، والفقــه بمنزلــة 
البناء الذي هو كالفرع. وكّل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار، 

وكّل أســاس خــا عــن بنــاء وعمــارة  فهــو قْفــر وخــراب«.  
)كتــاب “الرفــع والتكميــل فــي الجــرح والتعديــل” لإلمــام أبــي الحســنات 

محمــد عبــد الحــي اللكنــوي الهنــدي )رح( ص 422-421(

أصول التكفير: 
فــي أواخــر شــهر ربيــع األول ســنة 1427 هـــ املوافــق لشــهر إبريــل ســنة 2006 
م، تســلمت رســالة خاصــة مــن ســمّو األميــر غــازي بــن محمــد املبعــوث 
الشــخ�سي واملستشــار الخــاص لجالــة ملــك اململكــة األردنيــة الهاشــمية 
وســئلني فيهــا عــدة أســئلة فــي موضــوع التكفيــر، فأجبــت علــى هــذه األســئلة 
ب�ســيء مــن التفصيــل، وقــد نشــر ســمّوه هــذه األجوبــة فــي كتــاب كمــا وضعهــا 
علــى موقــع انترنيــت. وينشــر الســؤال والجــواب اآلن لتعميــم النفــع، وهللا 

ســبحانه هــو املوفــق. )محمــد تقــي العثمانــي(

بسم هللا الرحمن الرحيم
خطاب سمّو األمير غازي بن محمد حفظه هللا تعالى ورعاه

فضيلة الشيخ الدكتور تقي عثماني األكرم
الســام عليكــم ورحمــة هللا وبركاتــه، نســأل هللا عزوجــل أن تصلكــم 
رســالتنا هــذه وأنتــم تنعمــون بالصحــة والعافيــة، موّجهيــن مــن خالهــا 
لفضيلتكم وأنتم أهل الفضل والعلم ثاثة أسئلة آملين الجواب الشافي 

 : عليهــا
األول: قــد ورد إلينــا أســئلة كثيــرة مــن املســلمين ومــن غيــر املســلمين عــن 
الجمع اإلسامي والعاقات بين املذاهب اإلسامية، فإننا نريد أن نحيل 
األسئلة إلى فضيلتكم للتوضيح  واإلصاح، فهل يجوز أن تعتبر املذاهب 
التــي ليســت مــن اإلســام الســني جــزءا مــن اإلســام الحقيقــي أو بمعنــى 
آخــر هــل كل مــن يتبــع ويمــارس أي واحــد مــن املذاهــب اإلســامية – يعنــي 
املذاهــب الســنية األربعــة واملذهــب الظاهــري واملذهــب الجعفــري واملذهب 

الزيــدي واملذهــب اإلبا�ســي يجــوز أن يعــّد مســلما؟
الثانــي: متعلقــا بالســؤال األول، مــا هــي حــدود التكفيــر فــي يومنــا هــذا؟ هــل 
يجــوز ملســلم أن يكّفــر الذيــن يمارســون أي واحــد مــن املذاهــب اإلســامية 
التقليديــة أو مــن يتبــع العقيــدة األشــعرية؟ وفضــا عــن ذلــك هــل يجــوز 
أن يكّفــر الذيــن يســلكون الطريقــة الصوفيــة الحقيقــة أو أصحــاب الفكــر 

الســلفي الصحيــح؟
الثالــث: مــن يجــوز أن يعتبــر مفتيــا حقيقيــا فــي اإلســام؟ ومــا هــي املؤهــات 
األساســية ملــن يتصــدى لإلفتــاء ولهدايــة النــاس فــي فهمــه واتبــاع الشــريعة 

اإلســامية؟
ولكم منا جزيل الشــكر إلتاحة هذه الفرصة لنا لننهل من علمكم الغزير 

وخبراتكــم الطيبــة. 
واقبلوا فائق االحترام والتقدير

)غــازي بــن محمــد الديــوان امللكــي الهاشــمي العامــر. فــي 25 ربيــع األول 
1427 هجريــة املوافــق 24 نيســان 2006 مياديــة.(

الجواب
بسم هللا الرحمن الرحيم

إلــى ســمو األميــر امللكــي الســيد غــازي بــن محمــد، مستشــار جالــة امللــك 
عاهــل اململكــة األردنيــة الهاشــمية، حفظــه هللا تعالــى ورعــاه.

الســام عليكــم ورحمــة هللا وبركاتــه وبعــد إهــداء أطيــب التحيــات وأســمى 
آيــات التقديــر لجهــود تبذلونهــا فــي ســبيل جمــع كلمــة املســلمين وتوحيــد 
صفوفهــم ولــّم شــتاتهم، فقــد تســلمت رســالتكم الكريمــة املشــتملة علــى 
ثاثــة أســئلة طلبتــم منــي اإلجابــة عنهــا. وتلبيــة لرغبتكــم الكريمــة، فإلــى 

ســموكم اإلجابــات املطلوبــة: 

السؤال األول:
قبــل أن أجيــب علــى هــذا الســؤال ب�ســيء مــن التفصيــل، ال بــد أن أشــير 
إلــى ظاهــرة مؤســفة نشــاهدها فــي أوســاط وطننــا اإلســامي. وهــي أن كثيــرا 
مــن النــاس اليــوم وقعــوا فــي هــذه املســألة فــي التطــرف املــؤدي إلــى اإلفــراط 

اقتباسات 
علمية، أدبية، اجتماعية، ثقافية ، فكرية، عملية

إعداد: سامحة األستاذ املفتي عبد القادر العاريف

منثورات
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أو إلــى التفريــط. وذلــك أن بعضهــم يســارعون فــي تكفيــر مــن ال يقــول 
بقولهم أو ال يســلك مســلكهم في املســائل الفرعية التي ليســت من أصول 
الديــن القويــم، وإنمــا هــي محــل اجتهــاد وقــع فيهــا الخــاف العلمــّي منــذ أول 
نشــأة اإلســام، كأن اإلســام عرصة ضيقة كلما خرج عنها اإلنســان قدر 
أنملــة خــرج عــن اإلســام. وفــي جانــب آخــر، هنــاك رجــال يقبلــون دعــوى 
كل مــن يدعــى اإلســام، وال يجــوزون تكفيــره بحــال مــن األحــوال، وإن أنكــر 
أصــول الديــن التــي يتميــز بهــا اإلســام عــن غيــره مــن األديــان، كأن اإلســام 
ليســت لــه حقيقــة ثابتــة، وإنمــا هــو ثــوب متخلخــل يمكــن أن تدخــل فيــه 
جميع النظرات الباطلة الهّدامة ما دام اإلنســان يّدعي أنه مســلم، وكلتا 
الوجهتيــن باطلــة أثــارت الفتــن والشــقاق فيمــا بيــن املســلمين. والحــق أن 
اإلســام أو اإليمــان حقيقــة ثابتــة منضبطــة ال بــد مــن ثبوتهــا للحكــم علــى 
أي أحــد باإلســام. وإن هــذه الحقيقــة الثابتــة تتســع لكثيــر مــن الخافــات 
الفرعيــة التــي ســّوغها اإلســام نفســه، فــا يجــوز تكفيــر أحــد ملجــّرد هــذه 
الخافات الفرعية. وكذلك ال تنتفي هذه الحقيقة ببعض أخطاء فرعية 
يرتكبهــا اإلنســان فــي عملــه أو فــي عقيدتــه مــا دام أنــه يؤمــن باألصــول التــي 
هــي مــدار اإلســام والكفــر. فــإن أردنــا توحيــد صفــوف املســلمين، فــا بــد 
من إبعاد  كا النوعين من التطرف. وكما يجب علينا أن نتبرأ من الذين 
يكفريــون املســلمين بالخافــات الفرعيــة، يجــب علينــا كذلــك أن نتبــرأ مــن 
الذيــن يريــدون أن ُيدخلــوا فــي اإلســام كل نظريــة باطلــة تعــارض أصــول 

الديــن املعتبــرة لــدي األمــة اإلســامية عبــر القــرون.
وعلــى هــذا: فيجــب علينــا أن نعــّرف تلــك الحقيقــة الثابتــة التــي يعبــر عنهــا 
باإلســام، حتــى نســتطيع أن نتمســك بالوســطية التــي تبعدنــا عــن كا 
النوعيــن مــن التطــرف. وتعريــف اإلســام فــي ضــوء القــرآن والســنة الــذي 
اتفقت عليه األمة اإلســامية هو: » تصديق ما علم مجيء الرســول صلى 
هللا عليه وسلم به بالضرورة ». ) شرح العقائد للتفتازاني ص 119 وروح 

املعانــي: 1:110( 
فــكل مــن دخــل فــي هــذا التعريــف، فإنــه مســلم ال يجــوز تكفيــره. وعلــى هــذا 

األســاس، فاملذاهــب التــي تّدعــي اإلســام علــى ثاثــة أنــواع: 
النــوع األول: الذيــن يّدعــون اإلســام، ولكنهــم ينكــرون شــيئا ممــا علــم 
كونــه مــن الديــن ضــرورة. فيتعتقــدون مثــا أن النبــوة مســتمرة بعــد النبــي 
صلــى هللا عليــه وســلم، ويؤمنــون بنبــوة أحــد الدجاليــن املّدعيــن للنبــوة 
بعــد النبــي الكريــم خاتــم النبييــن صلــى هللا عليــه وســلم، مثــل القاديانييــن، 
أو يعتقــدون أن القــرآن الكريــم الــذي هــو بأيدينــا اليــوم محــّرف، والعيــاذ 
بــاهلل، وليــس قرآنــا حقيقيــا، كمــا تفــوه بــه بعــض املتطرفيــن والغــاة مــن 
الشيعة، أو يعتقدون األلوهية أو بعض صفاتها املخصوصة في أحد من 
البشــر، كمــا نســب إلــى العلوييــن وغيرهــم، فهــؤالء ليســوا مســلمين ويجــب 

تكفيرهــم. 
النــوع الثانــي: املذاهــب التــي تؤمــن بجميــع مــا علــم كونــه مــن الديــن 
بالضرورة، ولكنها تختلف فيما بينها بفروع فقهية، أو في بعض تفاصيل 
العقيــدة التــي لاجتهــاد فيهــا مجــال. وبالرغــم مــن هــذه الخافــات الفرعيــة 
فيمــا بينهــا، فــإن كل واحــد منهــا علــى حــق حســب اجتهــاده، وليــس أحــد 
منهــا باطــا، فضــا أن يكــون خــارج اإلســام. وتدخــل فــي هــذا النــوع جميــع 
املذاهــب الفقهيــة التــي عــرف فيهــا الخــاف فيمــا بيــن الصحابــة والتابعيــن، 
مثــل املذهــب الحنفــي، والشــافعي، واملالكــي، والحنبلــي، وكل مــا روى 
بطريــق صحيــح عــن غيــر هــؤالء مــن املجتهديــن، ســواء عرفــوا بكونهــم أهــل 
الحديث أو أهل الرأي أو أهل الظاهر. مثل الشعبي، والحسن البصري، 
وسعيد بن املسيب، وسعيد بن جبير، ومحمد الباقر، وجعفر الصادق، 
واألوزاعــي، والليــث بــن ســعد، وداود الظاهــري، وكذلــك يدخــل فــي هــذا 
النــوع األشــعريون واملاتريــدون رحمهــم هللا تعالــى جميعا.وشــرط الدخــول 
فــي هــذا النــوع أن ال يكّفــروا وال يفّســقوا املذاهــب األخــرى، وأن ال يقعــوا فــي 

أحــد مــن األئمــة بالطعــن وســوء األدب.

والحق أن املناقشات التي جرت فيما بين هذه املذاهب هي مناقشات 
علمية اجتهادية تؤدي إلى تطوير الفكر وتفسيح املجال اللتماس الحلول 
في مشاكل الحياة، ومن هنا قيل: إن هذه الخافات العلمية رحمة لألمة. 
واملوقف الصحيح لكل مذهب من هذه املذاهب أنه يعتبر مذهبه صوابا 
يحتمــل الخطــأ ويزعــم أن مذهــب غيــره خطــأ يحتمــل الصــواب. وبهــذا 
صــّرح أهــل هــذه املذاهــب فــي كتبهــم. فمثــا: يقــول العامــة الحصكفــي فــي 
مقدمة الدر املختار 48:1 » إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفنا قلنا 
وجوبــا: مذهبنــا صــواب يحتمــل الخطــأ، ومذهــب مخالفنــا خطــأ يحتمــل 
الصــواب«. وإن هــذا املوقــف مبنــي علــى قــول الرســول الكريــم صلــى هللا 
عليه وسلم : » إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم 

فاجتهــد ثــم أخطــأ فلــه أجــر«.
النــوع الثالــث: مــن املذاهــب يدخــل فيــه املذاهــب التــي ليــس فــي معتقداتهــا 
مــا يــؤدي إلــى الكفــر؛ ألنهــا ال تنكــر شــيئا ممــا علــم كونــه مــن الديــن 
بالضــرورة، ولكنهــا تتخالــف فيمــا بينهــا فــي أمــور ال تقتصــر علــى الفــروع 
االجتهاديــة، وإنمــا ترجــع إلــى قضايــا عقديــة مهمــة، فــكل واحــد مــن أهــل 
هــذه املذاهــب يعتقــد أنــه علــى حــق، ومخالفــه علــى خطــأ، ولكــن خطــأه 
ال تصــل إلــى درجــة الكفــر. وهــذا مثــل االختــاف بيــن أهــل الســنة والشــيعة 
العادييــن الذيــن ال يعتقــدون بتحريــف القــرآن الكريــم وال ينكــرون شــيئا 
آخــر ممــا علــم مــن الديــن بالضــرورة. وكذلــك الخــاف بيــن األهــل الســنة 
والزيديــة وبينهــم وبيــن اإلباضيــة يدخــل فــي هــذا النــوع مــا لــم ينكــروا شــيئا 

مماعلــم مــن الديــن بالضــرورة. 
وبهــذا تبيــن أن جميــع هــذه املذاهــب ليســت علــى قــدم املســاواة فــي كونهــا 
تمثل اإلســام الحقيقي. ولكن ال يحكم بالكفر والخروج عن اإلســام إال 
للنوع األول، الذي ينكر شيئا مما علم كونه من الدين بالضرورة.]مقاالت 

العثمانی:78/1[                                                                              )يتواصل(

منثورات
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اسمه ومولده
الداعــي  الجليــل،  املحــدث  الربانــي،  العالــم  هــو 
الكبيــر، املربــي الشــهير، الشــيخ  عبــد الحفيــظ بــن 
ملــك عبــد الحــق بــن ســراج الديــن بــن أميــر بخــش 

املكــي .
بإقليــم  ''أمرتســر''  بلــدة  فــي   1365 ســنة  ولــد 
"بنجاب"، الهند، وذلك قبل اســتقال باكســتان.

 أسرته ووالده
عروقهــم  تصــل  كشــميرية،  أصــول  مــن  أســرته 
لبعــض حــكام القبائــل فــي بــاد كشــمير، وكان جــده 
األعلــى "عبــد الســام ملــك" يحكــم علــى منطقــة 
"كوليقــم"، وأســلم علــى يــد الســيد علــي الهمدانــي.
ثــم اســتقروا ببــاد بنجــاب بأمرتســر أوال ثــم بعــد 
واســتقروا  لباكســتان  هاجــروا  الهنــد  انقســام 

آبــاد" حاليــا(،  )"فيصــل  "الئلپــور"  بمدينــة 
وفــي عــام 1373 ســافر والــده بأهلــه وأوالده إلــى 
مكــة املكرمــة وجعلهــا مقــرا ومســتقرا لــه وألوالده، 
املعــادن  صناعــة  علــى  بالقيــام  البــاد  وخــدم 
العموميــة وعمــل لهــا مصنعــا -والتــي هــي مــن أقــدم 
مصانــع اململكــة-، وبالتالــي تحصــل علــى الجنســية 
الســعودية ســنة 1380،  وكان رجا صالحا، أحد 
رجال الدعوة، ذا خدمات جليلة في دعوة الكفار 
إلــى اإلســام، وإصــاح املســلمين حيــث كان علــى 
عاقــة قويــة مــع محــدث عصــره الشــيخ محمــد 
زكريــا الكاندهلــوي، وكان مجــازا منــه فــي اإلرشــاد. 
التربويــة  الشــيخ  نشــأة  فــي  كبيــر  أثــر  لــه  فــكان 

. لتعليميــة ا و
نشأته وتحصيله العلمي

نشــأ فــي حجــر والــده، وبــدأ بقــراءة القــران علــى يــد 
جدته رحمها هللا، ثم بعد استقراره بمكة املكرمة 
عبدالــرؤوف  القــارئ  الشــيخ  حلقــة  إلــى  انضــم 
-املــدرس باملدرســة الصولتيــة- وواصــل عنــده فــي 

دراســة القــران الكريــم وعلومــه وتجويــده.
باملدرســة  الشــيخ  التحــق  1374هـــ  عــام  وفــي 
باملرحلــة  التحــق  حتــى  االبتدائيــة،  الســعدية 
املتوســطة بمدرســة الزاهر ثم بالثانوية العزيزية، 

.1384 عــام  وتخــرج 
وفــي ســنة 1387هـــ رحــل لجامعــة مظاهــر العلــوم 
الكائنــة فــي ســهارنفور ملتابعــة الدراســة الشــرعية 
فألحق بالصف الســابع )املوقوف عليه(، ثم عاد 
إلــى مكــة املكرمــة، ومــارس التدريــس فتــرة، ثــم عــاد 

مــرة أخــرى إلــى جامعــة مظاهــر العلــوم ســهارنبور، 
فالتحــق بالصــف النهائــي )دورة الحديــث(، وقــرأ 
الســت  األمــات  البارعيــن  شــيوخها  علــى  وســمع 
روايــة  واإلتقــاق  بالضبــط  وغيرهــا  واملوطأيــن 
فــي  عــام 1388هـــ ونجــح  فــي  ذلــك  ودرايــة، وكان 
االختبــار علــى مرتبــة الشــرف األول وتخــرج منهــا 
فــي الســنة املذكــورة، وهــي الســنة األخيــرة لشــيخ 
الحديــث الشــيخ محمــد زكريــا لتدريــس صحيــح 

البخــاري فــي الجامعــة.
وتخللــت أثنــاء هــذه الفتــرة ســنة كاملــة قضاهــا 
عنــد الشــيخ العامــة محمــد يوســف الكاندهلــوي، 
وذلــك ســنة 1385، وفــي أثناءهــا حظــي بصحبــة 

الشــيخ إنعــام الحســن الكاندهلــوي كذلــك.
أبرز شيوخه

الشــيخ محمــد زكريــا بــن محمــد يحيــى الصديقــي 
 )1402-1315( الكاندهلــوي 

قــرأ عليــه النصــف األول مــن ''صحيــح البخــاري''، 
التبريــزي،  للخطيــب  املصابيــح''  و''مشــكاة 
للمرغينانــي،  ''الهدايــة''  مــن  األول  والنصــف 
و''األوائــل الســنبلية'' -املختصــر ]الــذي اختصــره 
الشــيخ محمــد عاشــق إلهــي امليرتهــي[-، و''الفضــل 
الثاثــة  و''النــوادر''  الثميــن''،  و''الــدر  املبيــن''، 
لإلمــام أحمــد بــن عبــد الرحيــم العمــري الشــهير 
بالشــاه ولــي هللا الدهلــوي، و''الحديــث املسلســل 
بإجابــة الدعــاء عنــد امللتــزم'' و''مسلســل الضيافــة 
لــه روايتــه  بــكل مــا يجــوز  باألســودين''، وأجــازه 

ويصــح عنــه درايتــه.  
الشيخ محمد أسعد هللا بن رشيد هللا الرامفوري 

السهارنفوري )1399-1314(
قــرأ عليــه ''شــرح معانــي اآلثــار'' إلــى كتــاب النــكاح 

-إن لــم يكــن أكثــر-.
بــن ســعيد أحمــد  الشــيخ املفتــي مظفــر حســين 

)1424-1348( األجــراروي 
قــرأ وســمع عليــه النصــف الثانــي مــن ''صحيــح 

الترمــذي''. ''جامــع  وكامــل  البخــاري'' 
الشــيخ محمــد يونــس بــن شــبير أحمــد الجونفــوري 

الســهارنفوري )ولد ســنة 1355(
قرأ وســمع عليه ''صحيح مســلم'' وســنن النســائي" 

و"املوطــأ" بالروايتين.
أيــوب  بــن محمــد  الســيد محمــد عاقــل  الشــيخ 

)1359 ســنة  )ولــد  الســهارنفوري 

قرأ وسمع عليه "سنن أبي داود".
العلــوم  مظاهــر  بجامعــة  شــيوخه  هــؤالء 

أجــازوه. وكلهــم  بســهارنبور، 
أما شيوخه في مكة املكرمة فهم:

الشيخ حسن بن محمد املشاط )1399-1317(
 أخــذ عنــه الحديــث والعربيــة واألصــول والفقــه 

املالكــي.
الشــيخ الســيد علــوي بــن عبــاس املالكــي الحســني 

)1391-1328(
ســمع منــه فــي التفســير والحديــث والعربيــة والفقــه 

املالكــي.
الشيخ السيد محمد أمين كتبي الحسني )1327-

)1404
أخــذ عنــه التفســير والحديــث والعربيــة والفقــه 

لحنفــي. ا
علــم الديــن أبــي الفيــض الشــيخ محمــد ياســين بــن 

محمــد عي�ســى الفادانــي املكــي )1410-1335(
تلقى عنه أشياء عديدة، منها: بعض املسلسات، 
اللحيــة  علــى  والقبــض  واملصافحــة  كاألوليــة 
والضيافــة باألســودين وختــم املجلــس بالدعــاء، 
]أثبتهــا الشــيخ العامــة محمــد عاشــق إلهــي البرنــي 
فــي العناقيــد الغاليــة ص 258[، وذكــر بعضهــم أنه 

ســمع عليــه "األوائــل الســنبلية" كذلــك. 
-1334( املالكــي  الكنــوي  بكــر  بــن  علــي  الشــيخ 

)1399
أخــذ عنــه فــي مدرســة الزاهــر املتوســطة، كمــا أخــذ 
عنــه األصــول والفقــه والعربيــة، وحضــر دروســه 

باملســجد الحــرام. 
وغيرهم من العلماء.

أبرز أعماله ونشاطاته:
}باملدرســة  وعلومــه  الحديــث  بتدريــس  قــام 
.1388 عــام  مــن  املكرمــة  بمكــة  الصولتيــة{ 
أســس وأدار }املكتبــة اإلمداديــة{ بمكــة املكرمــة، 

ونشــر مــن خالهــا كتبــا علميــة عديــدة.
أسس وأدار }مكتبة الحرمين{ بدبي.

أنشــأ وأدار }مجلــس اإلمــام الشــيخ محمــد زكريــا 
الكاندهلــوي املدنــي لخدمــة الســنة املطهــرة{ بمكــة 

املكرمــة.
العامليــة{  النبــوة  ختــم  }حركــة  ورأس  أســس 
بباكســتان، ضــد القاديانيــة الكافــرة، وكان فرعهــا 

ببرطانيــا. الرئي�ســي 

 الشيخ عبد احلفيظ املكي  الداعية املتجول يف العامل، احملدث 

اجلليل وكبري املشايخ باحلرمني الشريفني
ترمجة ماتعة وتذكرة وجيزة جامعة بقلم أبو املبارك محاد املدين

شخصيات إسالمية
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أشــرف علــى }مجلــة أنــوار ختــم النبــوة{ الصــادرة 
مــن كرات�ســي - باكســتان.

شــارك فــي كثيــر مــن النــدوات واملحاضــرات املحليــة 
والدوليــة.

أنشأ }مطابع الرشيد{ باملدينة املنورة.
باملدينــة  الخامســة{  العلــوم  }دار  علــى  أشــرف 

املنــورة.
أســبوعي  درس  هللا-  -رحمــه  املكــي  للشــيخ  كان 
باللغــة األرديــة بعــد صــاة العشــاء كل يــوم أربعــاء، 

أسســه عــام 1410.
وأخيرا جعله كل يوم السبت.

وكان لــه درس باللغــة العربيــة بعــد صــاة الجمعــة 
مــن كل أســبوع، أسســه عــام 1420.

خدماته لتراث السلف
- ومــن أبــرز خدماتــه خــال }املكتبــة اإلمداديــة{ 
أنــه طبــع كتــاب شــيخه محمــد زكريــا الكاندهلــوي 
باملســمى  أوجــز املســالك إلــى موطــأ مالــك  وكتــاب 
باملســمى   األنصــاري  أحمــد  خليــل  شــيخه  شــيخ 

بــذل املجهــود فــي حــل ســنن أبــي داود .
- ومــن خــال }مجلــس اإلمــام زكريــا{ نشــر كتبــا 
عديدة وأسفارا تراثية فريدة التي كانت مخطوطة 
ولــم تكــن متوافــرة، فعمــل أوال موســوعة حديثيــة 
كبــرى جمعــت عامــة مرويــات اإلمــام الحافــظ أبــي 
جعفــر الطحــاوي، وذلــك مــن كتبــه الثمانيــة، وهــي:

1- شرح معاني اآلثار
2- شرح مشكل اآلثار

3- أحكام القرآن
4- السنن املأثورة

5- التسوية بين حدثنا وأخبرنا
6- كتاب الشروط -الصغير-
7- كتاب الشروط -الكبير-

8- الرد على الكرابي�سي
باســم   املروفوعــة  األحاديــث  قســم  منهــا  وطبــع 
مســند اإلمــام الطحــاوي  فــي 10 مجلــد، املحتويــة 

حديثــا.  10380 علــى 
شــاملة  موســوعة  عمــل  علــى  العــزم  عقــد  ثــم   
وســلم-   عليــه  هللا  -صلــى  البريــة  خيــر  ألحاديــث 
بروايــة اإلمــام أبــي حنيفــة النعمــان -رحمــه هللا-، 
تجمــع فيهــا جميــع مرويــات اإلمــام املوجــودة فــي 
مــن  وكذلــك  واملخطوطــة،  املطبوعــة  مســانيده 
جميع مروياته املوجودة في دواوين السنة النبوية 
والتراجــم  والطبقــات  الرجــال  وكتــب  املختلفــة، 

والســير. والتاريــخ 
وذكر أسبابا لذلك، منها:

 أوال:  خدمة للسنة املطهرة ونشرها.
 ثانيــا:  إظهــارا مــا خفــي مــن تــراث علمــي حديثــي لــم 

يعتــن بــه لوجــوه مختلفــة.
 ثالثــا:  دفاعــا عــن إمــام األئمــة الفقهــاء اإلمــام 

-رحمــه هللا-. حنيفــة  أبــي  الجليــل  التابعــي 
وأتم هللا سبحانه أمنيته فجمعت كلها في حياته، 
فبدأ أوال بنشر مسانيده مفردة، فأخرج بالترتيب 

التالــي:
الرســائل الثــاث الحديثيــة  مــن مرويــات اإلمــام 

أبــي حنيفــة فــي مجلــد واحــد. 
]الرســالة الثالثــة مــن هــذه املجموعــة تحتــوي علــى 
سبعة أحاديث وحدانية، والقول املحقق فيها أن 

أســانيدها مركبــة، وهللا أعلــم. [.
مســند اإلمــام األعظــم  بروايــة ابــن خســرو البلخــي 

)ت 522(.
مسند اإلمام األعظم  برواية الحارثي )ت 340(.

فضائــل أبــي حنيفــة وأخبــاره ومناقبــه  البــن أبــي 
العــوام )ت 335(.

وكلهــا طبعــت بتحقيــق الشــيخ لطيــف الرحمــن 
البهرائجــي.

ثم عمل على:
مسند اإلمام األعظم  برواية ابن املقرئ.

يوســف  أبــي  اإلمــام  بروايــة  لــه  اآلثــار   كتــاب   
. �ســي لقا ا

كتــاب اآلثــار  بروايــة اإلمــام محمــد بــن الحســن 
ني. لشــيبا ا

شرح معاني اآلثار لإلمام الطحاوي.
أبــي  اإلمــام  مرويــات  مــن  الشــاملة  املوســوعة 

للطباعــة. معــدة  وكلهــا  هللا-  -رحمــه  حنيفــة 
ذكــر بعــض أوصافــه، وأمــور أخــرى كان -رحمــه 
دائــم  بيضــاء،  لحيــة  ذا  اللــون،  أبيــض  هللا- 

النفــس. كريــم  مضيافــا  االعتمــام، 
وكانــت عينــاه تغــرورق بالدمــوع خاصــة عنــد ذكــر 

غــزوات النبــي صلــى هللا عليــه وســلم والرقائــق.
كان حائــزا مــن العلــوم واملعــارف أوفــر نصيــب، 
رحــب الصــدر واســع االطــاع، جهــوري الصــوت. 

التواضــع. شــديد 
كان -رحمــه هللا- دائــم الفكــر، إذا رأيتــه حســبته 
مســتغرقا في الفكر الطويل، وأخذتك مهابة منه، 
وسرعان ما تزول ويحل محلها االئتاف واألنس، 
والحظــت عــدة مــرات أن النــاس حولــه وهــو علــى 
حالــه -فــي الفكــر الطويــل-، لــو كان فــي جمــع كبيــر ال 
تشــغله كثرتهــم وكأنــه فــي شــأن وهــم فــي شــأن آخــر. 
مــع مــا طبــع هللا عليــه مــن الخلــق الســامية وليــن 

الجانــب والبشاشــة.
كان -رحمــه هللا- دائــم االبتهــال، ثابــت الجــأش، 
جيــد التفقــه، جيــد املشــاركة فــي علــوم الكتــاب 
األدب  شــديد  التاريــخ،  علــى  مطلعــا  والســنة، 
-صلــى  الرســالة  صاحــب  حضــرة  مــع  واإلجــال 
هللا  -رضــوان  صحابتــه  ومــع  وســلم-  عليــه  هللا 
عليهــم أجمعيــن-، كثيــر الحــب للمحدثيــن واألئمــة 
املجتهديــن وألســاتذته ومشــايخه، شــديد االحتــرام 

لإلمــام البخــاري وصحيحــه، رطــب اللســان بذكــره 
وذكــر أخبــاره وعجائبــه وفضائــل كتابــه.

كان غايــة فــي الــذكاء فطينــا، عالــي الهمــة جلــدا 
شــجاعا، مبــرزا فــي أقرانــه، حســن الحــظ، صموتــا 

مــن غيــر عــي.
كان الشــيخ حركــة مســتقلة لتنفيــذ أمــور عديــدة 
فــي رحلــة واحــدة وذلــك بمــا أنعــم هللا عليــه مــن 
الــرأي والعلــم الرشــيد، فــكان  الحكمــة وســداد 
فــي نفــس الوقــت يعــظ ويخطــب، ويديــر ويــرأس، 

ويــدرس ويســند، ويحــدث ويقــرئ.
ومن الطرائف: 

كنــت عنــد شــيخنا فــي منزلــه بمكــة املكرمــة وكان 
معنــا بعــض الطــاب، والشــيخ كان علــى وشــك 
الخــروج للســفر، إذ بــدأ الطالــب القــراءة عليــه، 
واســتجاز الشــيخ، فأجــازه، ثــم اســتدعى الشــهادة 
بذلــك، فكتــب لــه اإلجــازة بيمنيــه، ثــم أراد الطالب 
أن يقــرأ عليــه شــيئا آخــر، فقــال لــه الشــيخ: كان 
شــيخنا شــيخ الحديــث محمــد زكريــا الكاندهلــوي 
-رحمــه هللا- يقــول: )مــن ال يســتفيد بســكوتنا ال 

بكامنــا( يســتفيد 
الشــيخ محمــد  العامــة  جــدي  وبيــن  بينــه  وكان 
املدنــي -رحمهمــا هللا- حــب  البرنــي  إلهــي  عاشــق 
وتقديــر متبــادل، حتــى أن إحــدى إجــازات شــيخ 
الحديــث الشــيخ محمــد زكريــا الكاندهلــوي لجــدي 
هــي بخــط شــيخنا املكــي -رحــم هللا هــذه الطائفــة 

املباركــة-
وممــا يحســن ذكــره أن الجــد -رحمــه هللا- ملــا فــرغ 
من تأليف الثبت الجامع ألسانيد علماء جامعتي: 
"دار العلوم" و"مظاهر العلوم" باملسمى  العناقيد 
الغالية  دفعه إلى الشيخ املكي ليقدم له بكلماته، 
وكتب على صدره:  تقديم فضيلة الشيخ املحدث 
املكــي ســلمه هللا  الحفيــظ  عبــد  الفقيــه موالنــا 
تعالــى باإلفــادات واإلفاضــات، مــن أجــل خلفــاء 
اإلمــام الجليــل شــيخ الحديــث موالنــا محمــد زكريــا 

الكاندهلــوي قــدس ســره .
شــرعية  مســئلة  فــي  اختــاف  بينهمــا  وقــع  ومــرة 
معينــة، فنبهــه الشــيخ البرنــي وأنكــر عليــه، ألنــه رأى 
فيها مخالفة للمنهج املستقيم، فتراجع  عن رأيه.

آثاره العلمية
شــيخنا -رحمــه هللا- ســاهم بقلمــه فــى الكتابــة فــي 
الصحــف واملجــات املحليــة العربيــة واإلســامية 
والدوليــة، ولــه عــدة مؤلفــات مطبوعــة ومقبولــة  

بيــن الخاصــة والعامــة، منهــا:
اســتحباب الدعــاء بعــد الفرائــض ورفــع اليديــن 

فيــه.
مســائل الســلوك مــن كام ملــك امللــوك ]لحكيــم 
األمة الشــيخ الشــاه أشــرف علي التهانوي[ )تعريب 

واعتنــاء(.

شخصيات إسالمية
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التصــوف  مــن  الســلفية  الحركــة  أئمــة  موقــف 
والصوفيــة.

جماعة التبليغ أكبر حركة إصاحية عاملية.
فضائل ليلة النصف من شعبان.

حكم القراءة لألموات، هل يصل ثوابها إليهم؟.
الذكر والدعاء بيوم عرفة.

زكريــا  محمــد  ]للشــيخ  والطريقــة  الشــريعة 
واعتنــاء(. )تعريــب  الكاندهلــوي[ 

شيخ الحديث وإمام املحدثين في عصره.
طبقات الحنابلة الصوفية )مجلدين(.

الكنــز املتــواري فــي معــادن المــع الــدراري وصحيــح 
البخــاري )24 مجلــد( )جمــع وترتيــب(.

التقليد الشرعي ]للمفتي عبد الرحيم الاجبوري[ 
)اعتناء وتعليق(.

ثبت األسانيد )تحت الطبع(.
 رحالته

لقــد  كان -رحمــه هللا تعالــى- ذا أثــر كبيــر فــي نشــر 
الوعــي اإلســامي الصحيــح، حيــث أثــرى الســاحة 
الدعويــة، وتميــز بالجــرأة فــي قــول الحــق ومعالجــة 
كثيــر مــن قضايــا األمــة، يفندهــا بشــكل واع وتدبيــر 

حكيــم.
وقــد خالــط حــب الديــن لحمــه ودمــه واســتولت 
على مشاعره، وأصبح تبليغه شعاره ودثاره، وقد 
تجشــم فــي ســبيل ذلــك كل مشــقة وشــدة، وواجــه 
وقلــب خاشــع،  باســم  بوجــه  وإرهــاق  عنــت  كل 
متفرغــا بحالــه ومقالــه للدعــوة واإلرشــاد، راكبــا 
البــاد، حامــا  أق�ســى  االغتــراب متجــوال  غــارب 
لــواء الســنة والكتــاب، فــكان يق�ســى مــا بيــن 7 و 9 

شــهورا ســنوًيا لهــا.
انقــل كلمــة قيلــت فــي شــيخ اإلســام الســيد حســين 
حــال  توافــق  فإنهــا  هللا-  -رحمــه  املدنــي  أحمــد 

املكــي. شــيخنا 
"لــه نزاهــة ال ترتقــي إليهــا شــبهة، وهمــة ال تعــرف 
الفتــور والكســل، واشــتغال دائــم ال يتطــرق إليــه 
امللــل، فــكان -رحمــه هللا- مــن نــوادر العصــر فــي قــوة 

اإلرادة والصبــر علــى املــكاره".
زار رحمــه هللا داعيــا دول عــدة، وكان َبــْدُء ذلــك فــي 
حيــاة شــيخه اإلمــام محمــد زكريــا الكاندهلــوي، 
فإنــه قــد الزمــه إلــى آخــر حياتــه متابعــا لتوجيهاتــه 
م�ســى  وملــا  األخــرى.  مشــاغله  كل  وراءه  تــاركا 
شــيخه إلــى اآلخــرة قــام بأعمالــه خيــر قيــام وســاعده 
التوفيق اإللهي لاســتمرار في ســلك التجول وأداء 
رســالة الدعــوة واإلصــاح، وتوســع فــي ذلــك ماشــاء 
هللا أن يتوســع، فوعــظ وأرشــد، وكتــب وألــف، 
وأراد وعمــل، وعــزم ونفــذ، وخطــب ودعــا، وتضــرع 

وبكــى. 
فرحــل إلــى:  اإلمــارات العربيــة املتحــدة - باكســتان 
- الهند - بنجاديش - ماليزيا - إندونيسيا - يابان، 

وجنــوب افريقيــا - زامبيــا - زمبابــوي - أمريــكا - 
أوروبــا. 

إضافة إلى جهوده في أمصار عدة بإنشاء املدارس 
ودور التعليــم ومعاهــده، و توليــة املدرســين عليهــا 

وتعينهــم، وتجهيــز األئمــة والخطبــاء للمســاجد.
بعض أسانيده العالية

كان -رحمه هللا- يروي عن:
إلهــي  عنايــة  عــن  الكاندهلــوي  زكريــا  محمــد 
الســهارنبوري عــن أحمــد علــي الســهارنبوري عــن 
محمــد إســحاق الدهلــوي عــن الشــاه عبــد العزيــز 

بمــا فــي ثبتــه  العجالــة النافعــة.
أحمــد  خليــل  عــن  الكاندهلــوي  زكريــا  محمــد 
السهارنبوري عن عبد القيوم البدهانوي ومحمد 
مظهــر النانوتــوي عــن محمــد إســحاق عــن الشــاه 
عبــد العزيــز عــن أبيــه الشــاه ولــي هللا الدهلــوي بمــا 

فــي ثبتــه  اإلرشــاد.
محمــد أســعد هللا الرامفــوري عــن أشــرف علــي 
التهانــوي عــن عبــد الرحمــن البانــي بتــي عــن عبــد 
الرحمــن بــن زيــن العابديــن جمــل الليــل عــن محمد 
بن محمد بن عبد هللا املغربي عن البصري بما في 

ثبتــه  اإلمــداد .
محمــد ياســين الفادانــي عــن عبــد الباقــي اللكنــوي 
عــن فضــل الرحمــن الكنــج مــراد آبــادي بمــا فــي ثبتــه  

إتحــاف اإلخــوان .
محمــد أســعد هللا الرامفــوري عــن خليــل أحمــد 
عــن  الدهلــوي  الغنــي  عبــد  عــن  الســهارنبوري 
محمــد عابــد الســندي بمــا فــي ثبتــه  حصــر الشــارد . 
محمد ياسين الفاداني عن أمة هللا الدهلوية عن 
محمــد مظهــر الدهلــوي عــن عبــد هللا امليرغنــي عــن 
عبــد امللــك بــن عبــد املنعــم بــن التــاج القلعــي عــن 
أبيــه عــن جــده عــن الحســن العجيمــي بمــا فــي ثبتــه  

كفايــة املســتطلع .
محمــد يونــس الجونفــوري عــن فخــر الديــن أحمــد 
املــراد آبــادي عــن محمــود حســن الديوبنــدي عــن 

عبــد الغنــي الدهلــوي بمــا فــي ثبتــه  اليانــع الجنــي .
 محمد ياسين الفاداني عن عبيد هللا بن اإلسام 
األنصــاري  محســن  بــن  حســين  عــن  الســندي 
عــن محمــد بــن ناصــر الحازمــي عــن الوجيــه عبــد 
الرحمــن األهــدل بمــا فــي ثبتــه  النفــس اليمانــي .

 ح  والحازمــي عــن محمــد بــن علــي الشــوكاني بمــا فــي 
ثبته  إتحاف األكابر بإســناد الدفاتر .

محمــد زكريــا الكاندهلــوي عــن أبيــه محمــد يحيــى 
عــن  الكنكوهــي  أحمــد  رشــيد  عــن  الكاندهلــوي 
أحمــد ســعيد الدهلــوي عــن الشــاه عبــد العزيــز 
الدهلوي عن محمد عاشــق الفلتي عن أبي طاهر 
الكوراني عن أبيه محمد إبراهيم الكوراني بما في 

ثبتــه  األمــم .
محمد أسعد هللا عن خليل أحمد عن أحمد زيني 

دحــان عــن عثمــان الدمياطــي عــن األميــر الكبيــر 
املصــري بمــا فــي ثبتــه  ســد األرب .

وفاته وجنازته
وفي يوم اإلثنين 18 من ربيع الثاني لعام 1438 هـ 
فجع العالم اإلســامي بوفاة الشــيخ عبدالحفيظ  
أثنــاء رحلتــه الدعويــة والتربويــة لجنــوب أفريقيــا 

ببلدتهــا "بــي أيــم بــرك".
 وصعــدت روحــه إلــى بارئهــا وهــو يــردد قــول هللا عــز 

وجــل: 
 من رّب رحيم"

ً
"ساٌم قوال

 من رّب رحيم"
ً

"ساٌم قوال
عليــه  وصلــي  املنــورة  للمدينــة  جثتــه  ونقلــت 
باملسجد النبوي الشريف بعد فجر يوم الخميس 

21 ربيــع اآلخــر. ودفــن بالبقيــع الغرقــد.
رحمه هللا وأسكنه فسيح جناته.

ومن املوافقات القدرية:
 - أن رحلــة شــيخنا الدعويــة األولــى لخــارج اململكــة 
كانــت إلــى "بــي أيــم بــرك" وآخرهــا كذلــك، حيــث 
ســلم روحــه لربــه جــل وعــا وهــو يبتســم ويقــرأ:  

 مــن رّب رحيــم" .
ً

"ســاٌم قــوال
- ومــن املوافقــات: كان يقــرأ عليــه بعــض الطــاب 
مــن أهالــي مكــة فــي ســنن النســائي، واملجلــس األخيــر 
الــذي وقــف عليــه قبــل ســفر الشــيخ كان فــي كتــاب 
الجنائــز، وفيــه "بــاب املــوت يــوم اإلثنيــن"، ووقــف 

علــى "بــاب النهــي عــن البــكاء علــى امليــت".
- أخبرنــي ابــن أخــي الشــيخ أنــه قبــل رحلتــه األخيــرة 
إلى جنوب أفريقيا حضر في درسه األسبوعي وكان 
يقــرأ عليــه مــن كتــاب مســائل الســلوك، والــدرس 
كان متعلــق باملــوت، وأن الشــيخ كان مســتمرا فــي 

البــكاء.
- وقبــل ســفره قــال لشــقيقه شــيخنا الشــيخ عبــد 
آخــر حياتــي  أق�ســي  بــأن  لــي  ادعــو هللا  الوحيــد: 

بهــا.  باملدينــة وأمــوت 
- ومن املوافقات أن صاة الفجر -التي بعقبها 

صلــي علــى الشــيخ- صاهــا الشــيخ صــاح البديــر 
َمــا 

َ
ْيــَك ك

َ
ْوَحْيَنــا ِإل

َ
ــا أ وبــدأ فــي الركعــة األولــى مــن  ِإنَّ

يــَن ِمــن َبْعــِدِه ، وهــذه اآليــة  ِبّيِ
ــوٍح َوالنَّ

ُ
ــٰى ن

َ
ْوَحْيَنــا ِإل

َ
أ

هــي فــي الترجمــة األولــى مــن صحيــح البخــاري -الــذي 
كان لشــيخنا دور فــي تدريســه وطباعــة شــروحه، 
وتوزيعهــا بيــن أهلــه-، وختــم قراءتــه فــي الركعــة 
ــِه َواْعَتَصُمــوا 

َّ
ِذيــَن آَمُنــوا ِبالل

َّ
ــا ال مَّ

َ
أ
َ
الثانيــة بآيــة :  ف

ْضــٍل َوَيْهِديِهــْم 
َ
ْنــُه َوف ُهْم ِفــي َرْحَمــٍة ّمِ

ُ
َســُيْدِخل

َ
ِبــِه ف

ْســَتِقيًما  )النســاء 175( ورددهــا  ــا مُّ
ً
ْيــِه ِصَراط

َ
ِإل

بخشــوع، حتــى اقشــعرت الجلــود.
وأســكنه جنــات  األبــرار  تعالــى رحمــة  رحمــه هللا 

األنهــار. تحتهــا  مــن  تجــري 
فــي مجالــس، آخرهــا  2٠ جمــادى األولــى ١٤٣٨  كتبتهــا 

بمدينــة الريــاض -حفظهــا هللا دار لإلســالم واملســلمين-

شخصيات إسالمية
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فــي غجرانوالــه كان موالنــا صفــدر يشــغل شــيخ الحديــث فــي مدرســة نصــرت 
العلــوم، ومديــر املدرســة كان الصوفــي عبــد الحميــد الســواتي شــقيق ســرفراز 
خان صفدر، عند مشاهدة موالنا صفدر قد أيقنت على كل ما كنت سمعت 
فــي وصفــه، وفرحــت جــدا ملــا أســعفني التوفيــق فــي االســتفادة منــه. كان يقتفــي 
أثــر علمــاء ديوبنــد الــذي كان بعيــدا عــن اإلفــراط والتفريــط، موالنــا الصوفــي 
عبد الحميد السواتي أيضا كان شخصية علمية بارزة، كان خطيبا مصقعا 
وذات ميــزات كثيــرة، متضلعــا فــي الفلســفة والحكمــة الولــي اللهيــة، وإيضــاح 
وتبييــن آثــار الشــيخ ولــي هللا املحــدث الدهلــوي رحمــه هللا، وكان يقــوم بأعمــال 

قيمــة فــي هــذا املجــال.
اآلن أنــا أحدثكــم ويم�ســي علــى ذلــك الزمــان أكثــر مــن 45 ســنة! اآليــات التــي 
تاهــا بدايــة الســنة فــي خطبــة الجمعــة، ال أذكرهــا بالضبــط، فقــط أعــرف 
أن املوضــوع كان التوحيــد، والســيرة النبويــة صلــى هللا عليــه وســلم، وقــد 
اســتغرق توضيــح هــذه اآليــات وتفســيرها أســابيع بــل شــهورا. كان بيــدو مــن 
إلقائــه لصحيــح مســلم أن لــه باعــا طويــا فــي موضــوع معرفــة اإلســام. فــي 
الفلســفة واملباحــث ذات الصلــة بهــا، كان أكثــر مهــارة مــن شــقيقه موالنــا ســر 
فــراز خــان، كمــا أن مكانــة ســرفراز خــان هــذا األخيــر كانــت أكثــر بــروزا فــي علــوم 
الحديث وبيان املباحث االعتقادية ورد الشــبهات، وجهوداته في هذا املجال 
كانــت أكثــر، والشــقيقان كاهمــا كانــا مــن األفغــان التابعيــن ملدينــة ســوات 

فــي مدينــة غجرانوالــة لواليــة بنجــاب،  الباكســتانية، حيــث كانــا مقيميــن 
ويــزاوالن الخدمــة العلميــة هنــاك.

هاتــان الشــخصيتان رغــم املکانــة العلميــة املرموقــة، والخدمــات الجليلــة 
الكثيــرة، كانــت لهمــا حيــاة بســيطة، فــي ظــل أقــل مــكان وإمكانيــات، وزهدهمــا 

وتقواهمــا كان يثيــر العجــب.
وبالجملــة، درســت دورة الحديــث فــي مدرســة نصــرت العلــوم الواقعــة فــي 
غجرنوالــه، قــرأت صحيــح مســلم وحجــة هللا البالغــة عنــد الصوفــي عبــد 
الحميــد الســواتي، وقــرأت ســنن أبــي داود، عنــد أســتاذ يدعــى موالنــا عبــد 
القيــوم، وصحيــح البخــاري وســنن الترمــذي قرأتهمــا عنــد موالنــا ســرفراز 
خــان صفــدر، وكذلــك قرأنــا عنــده 15 جــزًء مــن القــرآن الكريــم مــع الترجمــة 
والتفســير، علمــا أن الطــاب فــي دورة الحديــث أيضــا كان لديهــم ترجمــة 
القــرآن، فــي امتحانــات الفتــرة األخيــرة كانــت املنافســة بيــن الطلبــة البنجابييــن 
شــفاهي،  بشــكل  االمتحــان  وكان  جــدا،  محتدمــة  شــديدة  والبلــوش، 
واملمتحنــون كانــوا مــن الهــور، وعندمــا أعلنــت النتائــج قــد وشــت العامــات 
بأنــي أحــرزت الشــرف األول، وألجــل هــذا أعطونــي جائــزة كانــت تشــمل علــى 

لبــاس، وعــدة كتــب وآشــياء أخــرى.
بعــد التخــرج مــن نصــرت العلــوم، قصــدت الشــيخ شــريف الــه خــان، بهــدف 
دراســة علــم امليــراث، ملــا كان لــه يــد طولــى فــي هــذا الفــن، انتهيــت مــن قــراءة 

مسلسل االجتهاد الحثيث والهجرة والرحلة المتواصلة 
لتحصيل العلم، طوال ما يزيد على 32 سنة!

في حوار مع العالم النبيل والفيلسوف الخبير العالمة خدارحم 
الروديني حفظه اهلل.

]الحلقة األخيرة[تعريب: السيد مسعود  الفرار إىل املدرسة!! 

إشارة: ما بني أيديكم هو حصيلة حوار ممتع ومفيد جدا مع العامل الرباين والفيلسوف الخبري العالمة خدارحم الروديني 

-حفظه الله- من أبرز األساتذة بجامعة دار العلوم زاهدان وأقدمهم، أجرته معه» مجلة نداء إسالم« الفارسية، وملا رأينا أنه 
يحتوي عىل نقاط براقة، وتجارب قيمة جاءت كحصيلة ملسلسل من االجتهاد والرحلة والهجرة ألجل تحصيل العلم، وتجشم 

املصاعب واملحن يف هذا السبيل، قمنا بنقله إىل العربية، يك يستفيد منه قراؤنا الكرام أيضا، بخاصة جيل الطالب والعلامء، مبا 

أنه كفيل بتنوير دربهم، ودفعهم إىل اكتساب العلم مهام كانت الظروف حالكة واألجواء عويصة، ونقوم بنرشه يف حلقات. 

)املعرّب(

حوار
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کتاب السراجي عنده خال شهرين أو ثاثة أشهر في اإلجازة، وبعد ذلك كان 
"التكملة" وفي ذلك العهد كان الطاب يشتغلون بالتكملة إثر التخرج، التي 
أعطت اليوم مكانها للدورات التخصصية. وكان أســلوب هذه الدورة، أنهم 
كانوا يدرسون الكتاب األصعب واألهم من كل فن من بين الكتب املوجودة 
فــي املنهــج الدرا�ســي، وعليــه فــكان عــدد الكتــب التــي تــدرس فــي هــذه الــدورة 
18 كتابــا، ولقضــاء هــذه الــدورة ودراســة هــذه الكتــب ال 18 نحــن ذهبنــا إلــى 

منطقــة طاهــر والــي عنــد موالنــا منظــور أحمــد النعمانــي.
فــي جلســة موالنــا منظــور أحمــد النعمانــي كان يخيــل إلينــا بأننــا جالســون فــي 
مجلس موالنا فخر الدين الرازي، كان يتعرض لســرد املباحث دون أن يلقي 
النظر في الكتاب، ويقرأ العبارات بالعربية عن ظهر الغيب، وأحيانا كنا نظن 
أنــه يفــوق فــي العلــم صاحــب الكتــاب أيضــا، ولــه يــد فــي أســبار املســائل ومغــزى 
املفاهيــم، وكان يشــتغل بالتدريــس فــي الجامعــة أيضــا، وكان شــخصية تملــك 

القلــم، و البصيــرة، وكان ضمــن آثــاره شــرح لتفســير البيضــاوي باألرديــة.
بعد انتهاء دورة التكملة ذهبت إلى مدينة سيبي في والية بلوشستان، وبدأت 
بالعمل كمدرس في مدرسة مطلع العلوم في املدينة املذكورة، وزاولت مهنة 
التدريــس مــا يزيــد علــى ســنتين، ســيبي فــي يــوم األيــام كانــت قــد شــكلت واحــدة 
مــن املراكــز الحكوميــة مليرتشــاكر رنــد، كنــا نذهــب عنــد العصــر فــي بعــض األيــام 

للتجــول فــي هــذه القلعــة القديمــة.
فــي األخيــر وبعــد عقــود أمضيتهــا بعيــدا عــن الوطــن واألســرة، وســنوات مــن 
الهجــرة، ذهبــت مــن ســيبي إلــى كويتــة ومــن هنــاك إلــى قندهــار، ثــم إلــى نيمــروز، 

وفــي األخيــر رجعــت إلــى إيــران.
فــي ســيبي كان لــي تلميــذان بلوشــيان مــن أهــل زابــل، وهمــا أيضــا غــادرا حــدود 
باكســتان وإيــران وقفــا إلــى املنطقــة، أحدهمــا كان مولــوي رحمــت هللا بريجــي، 

واآلخــر مولــوي خــدا نظــر كلــه بجــه.
سنوات في املنأى عن البيت واألهل:

منــذ الصبــا حينمــا بــدأت التحصيــل فــي نيمــروز كنــت هنــاك 6 إلــى 7 ســنوات، 
ثــم ذهبــت إلــى قندهــار وقضيــت هنــاك 12 ســنة، ومــدة 13 ســنة كنــت فــي 
باكســتان، التــي مضــت ســنواتها األخيــرة فــي التدريــس، كان مجيئــي إلــى إيــران 
واألســرة واألقــارب، بالتزامــن مــع انطــاق الثــورة فــي إيــران، وعندمــا جئــت قــد 
ذكــرت األســرة بــأن 32 ســنة تم�ســي علــى  ذهابــك إلــى أفغانســتان. وقالــوا فــي 
الســنة الفانيــة قــد قرأنــا لــك الفاتحــة، زعمــا منــا أنــك توفيــت فيهــا، وتبرعنــا 

ب�ســيء. طــوال هــذه الســنوات، لــم أزف األســرة أي خبــر حــول وضعــي.
مكتب ديوبند العلمي والفكري، واألساتذة البارزين واملؤثرين:

أنــا أحمــل هــذا الفخــر بــأن أســاتذتي الذيــن نهلــت مــن مواردهــم العذبــة، خال 
العهــد الدرا�ســي املديــد، كلهــم ينتمــون إلــى مكتــب دار العلــوم ديوبنــد العلمــي 

والفكــري، ومــن فضائهــا، ســواء فــي العلــوم الشــرعية أوالفلســفية.
أساتذنا في قندهار كانوا من تامذة الشخصيات البارزة لهذا املركز العلمي، 

مــن حيــث العلــم والعرفــان، الذيــن أوقــدوا مصبــاح العلــم فــي مكاتــب قندهــار 
ومدارســها، مــن تامــذة الشــيخ أحمــد علــى الاهــوري، ومريــدي حكيــم األمــة 
موالنــا أشــرف علــي التهانــوي، والشــخصيات  العلميــة والعرفانيــة البــارزة 
األخــرى فــي شــبه القــارة الهنديــة، إلــى اإلمــام شــاه ولــي هللا املحــدث الدهلــوي.

تأثــرت جــدا مــن موالنــا ســرفراز خــان فــي علــم الحديــث وأســماء الرجــال، وقــد 
وجدتــه فــي هــذا املجــال شــخصية نــادرة النظيــر، واســتفدت كثيــرا مــن موالنــا 
الصوفــي عبــد الحميــد الســواتي، تأثــرت كثيــرا مــن موالنــا املفتــي محمــود، 
وهــو قــد اشــترك فــي حفــل تخرجنــا، وهكــذا وفقنــا الســتماع آخــر حديــث منــه، 
والتمتــع بالتلمــذة عليــه، موالنــا عبــد هللا درخواســتي مديــر مدرســة مخــزن 
العلــوم خانبــور، وموالنــا محمــد القــارئ طيــب القاســمي مديــر جامعــة دار 
العلــوم ديوبنــد، كانــوا يأتــون هنــاك، وكنــا نحضــر مجالــس هــؤالء الكبــار 
الصالحين، قد التقيت بالشيخ موالنا شمس الحق األفغاني مرات عديدة، 
كان موالنــا عبــد الغنــي الجاجــروي يدعــوه فــي نهايــة حلقتــه التفســيرية التــي 
كانــت تســتغرق شــهرين، فــكان موالنــا شــمس الحــق يأتــي ونتلقــى منــه تفســير 
الســورة األخيــرة. وكان موالنــا القــارئ محمــد طيــب القاســمي وموالنــا شــمس 
الحــق األفغانــي رحمهمــا هللا، شــخصيتين منقطعتــي النظيــر فــي السياســة 

والحكمــة، والفلســفة والعرفــان.
اســتفدت كثيــرا مــن موالنــا الجاجــروي فــي علــم التفســير، وكلماتــه كانــت تتــرك 
أثرهــا علــى املخاطــب فــور الســماع، ملــا كان فيهــا مــن قــدرة وفصاحــة، كنــت 
قــد أقــول فــي نف�ســي، يــا رب، هــل هــذا جبرئيــل الــذي يجــري علــى لســانه هــذه 
الكلمــات؟! فــي ذلــك العهــد كان العلمــاء اآلخــرون أيضــا لهــم حلقــات تفســيرية، 
إال أن الشــيخ الجاجــروي كان بمنزلــة الواســطة فــي العقــد بالنســبة لهــم، 
وكان لــه نظــر ثاقــب عميــق فــي حقائــق تعاليــم التنزيــل، وكان يعيــش فــي غايــة 
البســاطة، ولــه لبــاس ســاذج وجســم نحيــف، وكان فــي نفــس الوقــت صاحــب 
ــيك حالة 

ّ
شــخصية قوية من البعد املعنوي، حنيما كنت تســمع صوته تغش

خاصــة.
فــي موضــوع الفلســفة اســتفدت أكثــر مــن موالنــا منظــور أحمــد النعمانــي، وفــي 

قندهــار اســتفدت مــن موالنــا عبــد األحــد وموالنــا عبيــد هللا القندهــاري.
برأيــي األســاف كانــوا أقــرب إلــى نقطــة تجلــي ذات الحــق التــي تشــكلها نبــوة 
محمــد صلــى هللا عليــه وســلم، وإن زماننــا أبعــد عــن تلــك النقطــة، حيــث ال 
نشــاهد فــي العلمــاء وأســاتذتنا املعاصريــن، حــاالت األســاف الصالحيــن، 
والعلمــاء واألســاتذة املاضيــن، إال مــا شــاء هللا، وبشــكل ضئيــل، فــي نظــام 
الوجــود إن العــرش اإللهــي يشــكل نقطــة التجلــي والنــور والصفــاء، والكــون 

كلمــا يبتعــد عــن هــذه النقطــة النورانيــة، يدنــو مــن الظلمــات الدامســة.

)انتهــت عمليــة التعريــب فــي  ١٣ ربيــع الثانــي ١٤٣٨ هـــ.ق. وهلل الحمــد فــي 
األولــى واآلخــرة/ الســيد مســعود- جامعــة دار العلــوم زاهــدان- إيــران(

حوار
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فــي هــذا املقــال أن أترجــم للجاحــظ وأن  ال أريــد 
أجلــس وأروي فصــول قصــة حياتــه؛ فقــد أشــبع 
القــوم املوضــوع، وكتبــوا فيــه كثيــرا، وتحدثــوا عنــه 
طويــا عبــر العصــور؛ وإنمــا هــي دراســة فــي كتابــات 
الجاحــظ، وإثــارة لبعــض جوانــب الجمــال، ومزايــا 
ومواضــع  والروعــة،  العذوبــة  ومكامــن  الفــن، 
أســلوب  فــي  الحــال  والســحر  والطــاوة،  الحــاوة 
لــي أن أدعــي أن ذلــك  الجاحــظ، وربمــا ال يجــوز 
دراســة بكــر ألســلوب الجاحــظ؛ غيــر أن لــكل كاتــب 
شــرعة ومنهاجــا فــي الكتابــة والتفكيــر، والنظــر فــي 

والتقديــر. واالســتنتاج  األمــور، 
عــاش الجاحــظ -أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر- نحــو 
قــرن كامــل؛ فهــو مــن مواليــد نحــو 159 – 775 
م ومــات 255 ه – 868 م. وجكمــع مــن كل علــم 
وفــن فــي عصــره، حتــى أصبــح دائــرة معــارف، وتنــاول 
جــل املوضوعــات فــي كتابتــه وتأليفــه؛ فتكونــت مــن 

ذلــك مكتبــة غنيــة ذات زوايــا متكاملــة، تســعف طــاب العلــم واملعرفــة لــدى 
كل حاجــة، وتمــد الدارســين والباحثيــن واملتأدبيــن بــكل مــادة غزيــرة، وترفــد 

الكتــاب واألدبــاء واملؤلفيــن بمــدد ال ينفــد وعطــاء ال ينقطــع.
كان الجاحــظ دميــم الخلقــة، قبيــح املنظــر، جهــم الوجــه، جاحــظ العينيــن- 
ناتــئ العينيــن- ولكــن هللا العليــم الحكيــم، املقــدر املدبــر – الــذي قلمــا حــرم 
إنسانا مزايا الظاهر إال وفاه عن ذلك بمزايا الباطن مضاعفة – قد عوضه 
عــن ذلــك بصفــات متنوعــة، جعلتــه موضــع حــب الصغيــر والكبيــر، والعالــم 
والجاهــل، ومحــط أنظــار النــاس، علــى اختــاف الطبقــات؛ فــزوده بثقافــة 
واسعة، وانفتاح عجيب واتساع في االطاع واملعرفة منقطع النظير، وطبعه 
على خفة الروح والدعابة، والظرف والفكاهة وخلقه لطيف املشــعر، حلو 
الحديــث، حســن املحاضــرة، حاضــر الجــواب، ســريع النكتــة، ســاخرا فــي ليــن 
ونعومــة وترحــم، يســتخرج بهزلــه الضحــك ويبعــث علــى التفكيــر ومراجعــة 

الحســاب، متفائــا بــكل �ســيء، ينظــر إلــى قضيــة نظــرة ال اكتراثيــة.
وقد تجلى كل ذلك في كتابته وتأليفه، وأثر في أسلوبه، الذي يمتاز باإلطناب 
واالستطراد واالزدواج والسجع، وتضمين األشعار واألمثال والحكم، واإلكثار 
مــن عطــف املفــرد علــى املفــرد والجملــة علــى الجملــة، وإيــراد مفــردات كثيــرة 
وجمل عديدة مترادفة على املعنى الواحد، ومزج الجد والهزل، والخروج من 
طور إلى طور، ومن لون إلى لون، وتحليل املعنى واسستقصاء البحث، وقوة 
الحجــة، واالستشــهاد والجــدل، وتقطيــع الجملــة إلــى فقــرات كثيــرة مقفــاة أو 

مرســلة، واالعتــراض بالجمــل الدعائيــة وتحكيــم العقــل واملنطــق.
تلــك هــي ميــزة عامــة يســتأثر بهــا أســلوب الجاحــظ، فــي اي موضــوع كتــب، وأي 
علــم وفــن ألــف؛ وال�ســيء الــذي ناحظــه فــي كتابــات الجاحــظ بصفــة خاصــة، 
هــو العقــل الجبــار، والــذكار املحيــر لأللبــاب، والنظــرة الفاحصــة، الدقيقــة 
الخبيرة، النافذة في أغوار األمور، وطبائع األشياء، في أسرع طرف، وامللتقطة 

ألدق حــركات النفــس، وخلجــات القلــب، وأخفــى 
خصائــص الطبائــع اإلنســانية، فــي أخــف لحظــة، 
ثــم التجربــة العميقــة التــي كان يعيشــها الجاحــظ 

مــع كل �ســيء.
جلهــا  وجــد  الجاحــظ  مؤلفــات  اســتقرأ  ومــن 
مختلفــة املوضوعــات فوضويــة، متعــددة املعانــي 
موضوعاتــه  يرتــب  أن  يســتطيع  وال  واألغــراض، 
التربيــع  رســالة  وهــاك  متسلســلة..  أقســام  فــي 
والتدويــر التــي الفهــا الجاحــظ فــي هجــاء أحمــد بــن 
عبــد الوهــاب، وعايــاه بمائــة مســئلة طلــب منــه 
الجــواب عنهــا، وقــد اســتوحى أســئلته مــن جميــع 
معارف عصره تقريبا، مما يدل على سعة اطاعه 
التفكيــر،  فــي  وتعمقــه  وإغراقــه  علمــه،  وغــزارة 
والســنة،  الكتــاب  مــن  فيهــا  معلوماتــه  واســتقى 
وكتــب الفسلســفة والعلــوم اليونانيــة والفارســية 
العــرب  وتاريــخ  عامــة،  والتاريــخ  والهنديــة، 

خاصــة. وأســاطيرهم 
وتلــك هــي حــال الجاحــظ فــي جميــع كتبــه وســائله تقريبــا، فهــي فو�ســى فــي 

واملعانــي. املوضوعــات  ومتعــددة  التأليــف، 
وممــا يــكاد نقــاد األدب، وعلمــاء البيــان واللغــة، واملتخصصــون فــي الفلســفة 
اللســانية واألدبيــة، يجمعــون عليــه، أن غــزارة املعلومــات وكثــرة االطاعــات 
واإلغــراق فــي العلــوم، والعكــوف علــى التأمــل والتفكيــر، والتعمــق فــي أنــواع 
الفنــون، والتنــوع فــي الثقافــة، يعقــد علــى صاحبــه لغتــه، ويحــدث التــواًء 
وغموضا في اســلوبه، ويســلبه ساســته، ويحرم املرأ قدرة التصرف في فنون 
القــول، وضــروب البيــان، ويــورث الجفــاف واالطــراد فــي أســلوب التعبيــر، 
فيأتــي معجونــا بأســباب امللــل والســآمة؛ ولكنــك تعــرف الجاحــظ مــن هــو فــي 
ســعة الثقافــة، وغــزارة العلــم، وكثــرة املعلومــات ووفــرة االطاعــات، األمــر 
الــذي جعلــه رجــا موســوعيا فــي جميــع معــارف عصــره تقريبــا؛ إال أن أســلوبه 
يأتي في أي غرض كتب، أدبيا ناصعا، سلســا رائعا، عذبا ســائغا؛ �ســيء تفرد 
بــه الجاحــظ، وســما بــه إلــى منصــب اإلمــام األعظــم فــي الكتابــة والباغــة عبــر 

العصــور.
وقــد يحســن األديــب والكاتــب الــكام فــي نــوع مــن العلــم والفــن، وناحيــة مــن 
نواحــي البيــان، ويكــون أديبــا وكاتبــا قديــرا فــي موضــوع مــن املواضيــع؛ فــإذا 
طــرق شــيئا ليــس مــن اختصاصــه، أتــى أســلوبه متعثــرا متخــاذل الخطــو، قلقــا 
مضطربــا، مجهــودا مكــدودا؛ ولكــن الجاحــظ آثــاره فــي كل علــم وفــن آيــات مــن 
البيــان، وقطــع أدبيــة خالــدة، وشــذرات ذهــب مصفــى "صبيحــة ديمــة يجنيــه 

جــان"
والجاحــظ صيرفــي حــاذق ينتقــي لــكل مقــال مــن الكلمــات مايناســه، وهــو خبيــر 
ماهــر، متفنــن بــارع يتحــدث إلــى قارئــه بأســلوب يليــق باملقــام، وكأن القــارئ 
مســتعد ألن يســيغه قبــل أن يتلفــظ بــه. يتــرك عبارتــه تنبســط وتنقبــض 

دراسة يف أسلوب اجلاحظ
األستاذ نور عامل خليل األميني 

متى تكون الكتابات مؤثرة ؟ )16(

األدب العربي
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حســبما تدعو إليه الحاجة، ويرســل تارة إرســاال من غير تقطيع وتزويج، كما 
تــرى فــي القطعــة اآلتيــة مــن رســاىلته: "فصــل مــا بيــن العــداوة والحســد".

" إنــي ربمــا ألفــت الكتــاب املحكــم املتقــن فــي الديــن والفقــه والرســائل والســيرة 
والخطــب والخــراج واألحــكام وســائر فنــون الحكمــة، وأنســبه إلــى نف�ســي، 
فيتواطأ على الطعن في جماعة من أهل العلم، بالحســد املركب فيهم، وهم 

يعرفــون براعتــه ونصاعتــه".
واقرأ القطعة اآلتية في الرد على املانوية أصحاب ماني الذي قال بمبدأين في 
العالم: مبدأ الخير والشر؛ والنظر كيف يرسل العبارة إرساال يجعلها تجري 
فــي هــدوء الحليــم حيــن يتكلــم، واحتجــاج الحكيــم حيــن يدلــل، ورفــق األســتاذ 
حين يقرب معنى من املعاني إلى تاميذه بالتمثيل والتشبيه: " إن أناسا حين 
جهلــوا األســباب واملعانــي وقصــروا فــي الخلقــة عــن تأمــل الصــواب والحكمــة 
فيهــا خرجــوا إلــى الجحــود والتكذيــب، حتــى أنكــروا خلــق األشــياء، وزعمــوا أن 
كونهــا بإهمــال ال صنعــة فيــه وال تقديــر، فكانــوا بمنزلــة عميــان دخلــوا دارا قــد 
بنيــت أتقــن بنــاء، وفرشــت أحســن فــرش، وأعــد فيهــا مــن ضــروب األطعمــة 
واألشــربة واملــآرب ووضــع كل �ســيء مــن ذلــك فــي موضعــه علــى صــواب وتقديــر، 
فجعلــوا يســعون فيهــا محجوبــة أبصارهــم، فــا يبصربــون هيئــة الــدار، ومــا 
أعــد فيهــا، وربمــا عثــر الواحــد منهــم بال�ســيء قــد وضــع فــي موضعــه وأعــد لشــأنه 

وهــو جاهــل باملعنــى فيــه، فتذمــر وتســخط وذم الــدار وبانيهــا. 
" فهــذه حــال هــذا الصنــف فــي إنكارهــم مــا أنكــروا مــن الخلقــة وأنهــم ملــا غبيــت 
أذهانهــم عــن معرفــة األســباب والعلــل فــي االشــياء، صــاروا يجولــون فــي هــذا 
العالــم كالحيــارى ال يفهمــون مــا هــو عليــه مــن إتقــان خلقتــه، وصــواب هيئتــه، 
وربمــا وقــف الواقــف منهــم علــى ال�ســيء يجهــل ســببه واألرب فيــه، فيســرع إلــى 

ذمــه وعيبــه ووصفــه بالخطــأ واإلحالــة".
ويقطــع عبارتــه مــرة تقطيعــا موســيقيا، وموســيقاها هــي موســيقى التقطيــع 
الطبيعــي املاهــر. اقــرأ معــي هــذه القطعــة السلســة الرائعــة، الدافقــة بقــوة 
الحجة ونصاعة البيان، في وصف الكتاب والتأكيد لفضله: " والكتاب وعاء 
ملــيء علمــا، وظــرف ح�ســي ظرفــا، وإنــاء شــحن مزاحــا وجــدا، إن شــئت كان 
أبيــن مــن ســحبان وائــل، وإن شــئت كان أعيــى مــن باقــل، وإن شــئت ضحكــت 
مــن نــوادره، وإن شــئت عجبــا مــن غرائــب فرائــده، وإن شــئت الهتــك طرائفــه، 
وإن شــئت أشــجتك مواعظــه، ومــن لــك بواعــظ ملــه، وبزاجــر مغــر، وبناســك 
فاتــك، وبناطــق أخــرس، وببــارد حــار.. ومــن لــك بطبيــب أعرابــي، ومــن لــك 
برومــي هنــدي، وبفار�ســي يونانــي، وبقديــم مولــد، ومــن لــك ب�ســيء يجمــع األول 
واآلخــر، والناقــص والوافــر، والخفــي والظاهــر، والشــاهد والغائــب، والرفيــع 

والوضيــع، والغــث والســمين، والشــكل وخافــه، والجنــس وضــده".
ثــم اقــرأ معــي القطعــة اآلتيــة التــي تلــي القطعــة األولــى، وتــذوق الرنــة والجــرس 
واملوسيقى في تقطيعها إيقاعيا، والسحر الحال في ساسته كاملاء السلسال 

وعذوبتــه كاملــاء الــزالل.
وال أعلــم جــارا أبــر، وال خليطــا أنصــف، وال رفيقــا أطــوع، وال معلمــا أخضــع، 
وال صاحبــا أظؤهــر كفايــة، وال أقــل جنايــة، وال اقــل إمــاال وإبرامــا، وال أحفــل 
أخاقــا، وال أقــل خافــا وإجرامــا وال أقــل غيبــة، وال أبعــد مــن عضيهــة، وال 
أكثــر أعجوبــة وتصرفــا، وال أقــل تصلفــا وتكلفــا، وال أبعــد مــن مــراء وال أتــرك 
لشــغب، وال أزهــد فــي جــدال، وال أرغــب عــن قتــال مــن كتــاّب وال أعلــم قرينــا 
أحســن موافــاة، وال أعجــل مكافــأة، وال أحضــر معونــة، وال أخــف مؤونــة، وال 
شــجرا أطــول عمــرا، وال أطيــب ثمــرة، وال أقــرب مجتنــى، وال أســرع إدراكا، وال 

أوجــد فــي كل مــكان، وال أوجــد فــي كل إبــؤان مــن كتــاب.
وإذا كان اإلطنــاب يبعــث امللــل والســآمة، فمــن ســليقة الجاحــظ الخبيــر 
املتيقــظ، أنــه يســتخدمه فــي براعتــة، وبتصــرف عجيــب، إذ يســرع إلــى الهــزل 
فيمزجــه بالجــد، فــإذا بالقــارئ يشــعر بنشــوة وانتعــاش ال يــكاد يصفــه؛ ولكنــه 

يذوقــه، ومــن طبيعــة االســتطراد أنــه يمنــع القــارئ – إذا لــم يكــن صبــورا- مــن 
االســتمرار فــي القــراءة؛ ولكــن الجاحــظ الذـكـي الخبيــر بالنفســية البشــرية، 
يســتخدمه فــي تفنــن يســتأثر بــه وحــده وال يشــاركه فيــه أحــد فــي تاريــخ العلــم 

واألدب.
والجاحــظ بــارع التصويــر، يصــور لــك ال�ســيء فكأنــه يمثــل بيــن يديــك، تــراه 
برعــت وتهذبــت بكثــرة املرانــة واملمارســة، وممــا صقلتــه التجربــة، فهــو يتلقــف 
بقلمــه أدق األشــياء خفــاء، وقــد ال يهتــدي إليــه املــرأ مــع نظــر طويــل نفــاذ، إذا 

شــئت فاقــرأ قصــة قا�ســي البصــرة مــع الذبــاب:
" كان بالبصــرة قــاض يقــال لــه عبــد هللا بــن ســوار، لــم يــر النــاس حاكمــا قــط 
زميتــا، وال ركينــا، وال وقــورا حليمــا، ضبــط مــن نفســه، وملــك مــن حركتــه مثــل 

الــذي ضبــط وملــك".
إلــى أن قــال بعدمــا وصــف القا�ســي فــي عاداتــه ووقــاره: " فبينمــا هــو كذلــك 
ذات يــوم وأصحابــه حواليــه، إذ ســقط علــى أنفــه ذبــاب، فأطــال املكــث، ثــم 
تحــول إلــى مــؤق عينــه، فــرام الصبــر فــي ســقوطه علــى املــؤق، وعلــى عضــه ونفاذ 
خرطومه، كما رام الصبر على سقوطه على أنفه من غير أن يحرك أرنبته، أو 
يغضــن وجهــه، أو يــذب بإصبعــه. فلمــا طــال ذلــك عليــه مــن الذبــاب، وشــغله، 
وأوجعــه، وأحرقــه، وقصــد إلــى مــكان اليحتمــل التغافــل. أطبــق جفنــه األعلــى 
على جفنه األسفل؛ فلم ينهض فدعاه ذلك إلى أن يوالي بين اإلطباق والفتح، 
فتنحــى ريثمــا ســكن جفنــه، ثــم عــاد إلــى مؤقــه أشــد مــن مرتــه األولــى، فغمــس 
خرطومــه فــي مــكان كان أوهــاه قبــل ذلــك، فــكان احتمالــه لــه أضعــف، وعجــزه 
عــن الصبــر فــي الثانيــة أقــوى، فحــرك أجفانــه، وزاد فــي شــدة الحركــة، وألــح فــي 
فتــح العيــن، وفــي تتابــع الفتــح واإلطبــاق، فتنحــى عنــه بقــدر مــا ســكنت حركتــه، 
ثــم عــاد إلــى موضعــه، فمــازال يلــح عليــه، حتــى اســتفرغ صبــره وبلــغ مجهــوده، 
فلــم يجــد بــدا مــن أن يــذب عــب عينيــه بيــده، ففعــل، وعيــون القــوم إليــه، 
يرمقــه، وكأنهــم ال يريدونــه، فتنحــى عنــه بقــدر مــا رد يــده وســكنت حركتــه، ثــم 
عــاد إلــى موضعــه، ثــم ألجــأه إلــى أن يــذب عــن وجهــه بطــرف كمــه، ثــم ألجــأه إلــى 
أن تابع بين ذلك، وعلم أن فعله كله بعين من حضره من أمنائه وجلسائه؛ 
فلما نظر إليه قال: أشهد أن الذباب ألح من الخنفساء، وأزهى من الغراب، 
وأســتغفر هللا! فمــا أكثــر مــن أعجبتــه نفســه فــاراد هللا أن يعرفــه مــن ضعفــه 
مــا كان عنــه مســتورا! وقــد علمــت أنــي عنــد نف�ســي مــن أضعــف النــاس، وقــد 

غلبنــي وفضحنــي أضعــف خلقــه."
كذلــك قصــة إلحــاح الذبــاب علــى الجاحــظ نفســه، اقرأهــا لتــرى كيــف أن 
الجاحظ يروي القصة بأسلوب طبيعي بعيد عن التمويه والتكلف- كشأنه 
فــي جميــع كتاباتــه- ملــؤه الظــرف الــذي يامــس قلــب القــارئ فيهــزه بنشــوة 
غريبــة، ويداخلــه بلــذة قــد ال يشــعر بهــا القــارئ الذـكـي فــي أروع القصــص 
والروايــات العصريــة: " فأمــا الــذي أصابنــي أنــا مــن الذبــاب، فإنــي خرجــت 
أم�سي عند ابن املبارك أريد "دير البيع" فمررت في غشب ونبات ملتف كثير 
الذبــان! فســقط ذبــاب مــن الذبــان علــى أنفــي، فطردتــه، فتحــول إلــى عينــي، 
فــزدت فــي تحريــك يــدي فتنحــى عنــى بقــدر شــدة حركتــي وذبــي عــن عينــي – 
ولذبان الكا والغياض والرياض وقع ليس لغيرها- ثم عاد إلي فعدت عليه، 
ثــم عــاد عــاد فعــدت بِأشــد مكــن ذلــك، فلمــا عــاد اســتعملت كمــي، فذببــت بــه 
عــن وجهــي، ثــم عــاد وأنــا فــي ذلــك أحــث الســير أؤمــل بســرعتي انقطاعــه عنــي، 
فلمــا عــاد نزعــت طيلســاني مــن عنقــي، فذببــت بــه عنــي بــدل كمــي، فلمــا عــاود 
ولــم أجــد لــه حيلــة، اســتعملت العــدو، فعــدوت منــه شــوطا لــم أتكلــف مثلــه 
منــذ كنــت صبيــا، فتلقانــي األندل�ســي، فقــال: " مــا لــك يــا أبــا عثمــان! هــل مــن 
حادثــة؟" قلــت: " نعــم! أريــد أن أخــرج مــن موضــع" للذبــان علــي فيــه ســلطان، 
فضحــك حتــى جلــس، وانقطــع عنــي، وصدقــت بانقطاعــه عنــي حتــى تباعــد 

جــدا". 

األدب العربي
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أن  بــد  ال  فلســطين  قضيــة  إن 
تكــون قضيــة اليــوم والســاعة، وفــي 
اختبــار  القضيــة  هــذه  الحقيقــة 
لألمــة اإلســامية، وفــي هــذا االختبــار 
إمــا ذل ومهانــة أو عــز وكرامــة، ممــا 
والشــعوب  القــادة  علــى  یفــرض 
اإلســامية الســعي الحثيــث، الجهــاد 
الــدؤوب، والنضــال واملكافحــة، بــكل 
مــا تمتلكــه مــن قــوة وحيلــة وطاقــة 
واقتصاديــة،  وعســكرية،  دعويــة، 
يفــل  وال  وسياســية،  واجتماعيــة 
قضيــة  إن  الحديــد،  إال  الحديــد 
للحســم  الدمــاء  تطلــب  فلســطين 
واالنفــراج، تطلــب التفانــي والفــداء، 

تطلــب جهــودا واســعة مضنيــة، صبــح مســاء ليــل نهــار، ألن العــدو الــذي يتولــى 
االحتــال قــوي ومدعــوم مــن كل جانــب، فــا يمنــع التيــار األمريكــي الصهيونــي 
البريطانــي الكاســح إال تيــار مثلــه. ألنــه برغــم نضــال شــعب فلســطين والحــروب 
املتتاليــة فقــد توســعت دائــرة االحتــال واالســتيطان بمعــدالت غيــر مســبوقة. 
وأصبــح واضحــا أن الغــرب يضغــط دائمــا علــى الجانــب العربــي ـ   الفلســطيني 
لتقديم املزيد من التنازالت. فبعد أن كان الهدف األساس محصورا بتحرير 
تلــك األرض وإقامــة حكومــة فلســطينية علــى كامــل ترابهــا، جــاءت حــرب 67 
لتفرض واقعا جديدا بضم الضفة والقطاع إلى املناطق املحتلة. وعلى مدى 
العقــود األربعــة طرحــت مبــادرات عديــدة جوهرهــا حصــر فلســطين بالضفــة 

والقطــاع.
ومنــذ قيــام الســلطة الفلســطينية تصاعــد بنــاء املســتوطنات فــي الضفــة 
الغربية، حتى لم يبق منها تحت  إدارة السلطة إال أقل من نصف مساحتها. 
مــع ذلــك طــرح مبــدأ إقامــة دولــة فلســطينية علــى تلــك املســاحات التــي تضيــق 
تدريجيــا. ومنــذ صعــود دونالــد ترامــب إلــى الرئاســة األمريكيــة تغيــر الخطــاب 
كثيــرا، وأصبــح هنــاك إعــادة رســم لخريطــة الوقائــع والتحالفــات السياســية 

فــي املنطقــة.
وبرغــم استســخاف تصريحــات ترامــب فــإن بعضهــا يجــد طريقــه إلــى التنفيــذ، 
خصوصــا سياســاته فــي الشــرق األوســط وانحيــازه للكيــان اإلســرائيلي. وقــد 
وجــد نتنياهــو متنفســا واســعا بصعــود ترامــب إلــى الرئاســة. فقــد تميــزت 
عاقاتــه مــع الرئيــس الســابق، بــاراك اوبامــا بالفتــور بســبب مواقــف األخيــر 
الفلســطينية  األرا�ســي  علــى  اإلســرائيلية  املســتوطنات  بنــاء  إزاء  الســلبية 
املحتلــة. وقــد اســتغرب الكثيــرون مــن االحتضــان البريطانــي للرئيــس األمريكــي 
الجديــد وسياســاته. ففــي ملحــة بصــر انشــقت بريطانيــا عــن االتحــاد األوروبــي 
وعمــدت لتقويــة عاقاتهــا مــع الواليــات املتحــدة وكذلــك مــع دول الخليــج. جاء 
ذلــك بعــد أن أعلنــت بريطانيــا قبــل ثاثــة أعــوام قرارهــا بالعــودة ملمارســة دور 
جديــد فــي الشــرق األوســط بعــد القــرار األمريكــي بســحب القــوات إلــى جنــوب 

شــرق آســيا ومنطقــة املحيــط  الهــادئ.
شــهد العقــد األخيــر تطــورات عديــدة المســت مصالــح األمــة وتســعى لفــرض 
واقــع جديــد بمامــح مختلفــة. وفــي ضــوء التطــورات التــي شــهدتها واشــنطن 
ولنــدن منــذ الصيــف املا�ســي يمكــن طــرح معالــم الوضــع ضمــن النقــاط 

التاليــة:
األولــى: الحفــاظ علــى األوضــاع السياســية الراهنــة فــي الــدول العربية، وحماية 
األنظمة التي تحكمها ومنع قيام منظومة ديمقراطية حديثة. وقد تضافرت 
الجهــود الرســمية العربيــة والغربيــة لضــرب مشــروع التغييــر الثــوري الــذي 

تهميــش  وتــم  العربــي،  الربيــع  تضمنــه 
إرادة الشــعوب وإبعادهــا عــن مياديــن 

التغييــر.
للشــعوب  التصــدي  تــم  الثانيــة: 
مياديــن  عــن  وأقصيــت  وتطلعاتهــا، 
الصــراع، وهمشــت أدوارهــا فــي القضايــا 
الكبــرى، وتــم االســتغناء عنهــا باســتقدام 

الغربيــة.  والقــوات  الخبــرات 
فلســطين  قضيــة  تهميــش  الثالثــة: 
وإبعادهــا عــن االهتمــام العــام، وتكثيــف 
الفلســطينية  املكونــات  علــى  الحصــار 
لكســر إرادة الصمــود لديهــا ومحاصــرة 

 . تهــا تطلعا
فــي  نوعيــة  نقلــة  إحــداث  الرابعــة: 

والسياســية  الفكريــة  عــادت القناعــات  فمــا  العربيــة،  الشــعوب  لــدى 
فلســطين قضيــة محوريــة لديهــا، بــل تــم تغييبهــا عــن الفضــاء العــام وحصــرت 
األزمــة بتقديــم مســاعدات إنســانية محــدودة للمحاصريــن فــي غــزة والقطــاع.
الخامســة: طرحــت نظريــات جديــدة بدعــم اســتخباراتي غربــي وإســرائيلي 
لتفتيــت األمــة، تــارة  بدعــم قــوى التطــرف واإلرهــاب، وأخــرى بالتشــطير وفــق 

خطــوط التمايــز العرقــي أو املذهبــي.
السادســة: تعميــق الصــراع البينــي بيــن الــدول العربيــة، وإشــغالها بقضايــا 
مختلقة كاإلرهاب والتوترات املجتمعية الناجمة عن الطروحات املذهبية، 
وخلــق أجــواء سياســية وثقافيــة تســمح بالتطبيــع مــع الكيــان اإلســرائيلي 
واســتهداف مجموعــات املقاومــة الفلســطينية واللبنانيــة، والســعي املتواصــل 
لشــيطنتها لتفقــد بريقهــا وتخســر تأثيــر خطابهــا الثــوري الــذي يؤكــد مشــروع 

التحريــر.
األعــداء وخاصــة إســرائيل وبريطانيــا وأمريــكا لــم تتغافــل يومــا عــن القضيــة 
الفلســطينية، وتواصلــب الطريــق نحــو األمــام لقمــع االنتفاضــة، وتأســيس 
دولــة جديــدة للســيطرة الكاملــة علــى القطــاع واألرا�ســي، هــي فــي مؤامــرات 
دائبــة، ومؤتمــرات ســرية، لتمريــر األهــداف واملشــاريع املزعومــة التــي حاكتهــا 
لفلســطين والقــدس، ثــم الخطــوات التاليــة األكثــر خطــرا، والغريــب فــي األمــر 
أن ذلــك يتــم علنــا وفــي وضــح النهــار، تبثــه وســائل اإلعــام وتكتــب التحليــات 
بشــأنه. مــع ذلــك تبــدو النخــب العربيــة واملســلمة غائبــة عــن الســجال الفكــري 
والسيا�سي الهادف لتوضيح الحقائق للرأي العام العربي واإلسامي. إن من 
العــار والتخلــف أن يســمح لهــذا املشــروع كســر شــوكة رواد التغييــر ورمــوز 
العمل اإلســامي والوطني في املنطقة. فلو كان األمر ســرا لكان ذلك عذرا ملن 
ال يتصدى له، ولكن ما عذر الصامتين على ما يحدث في مرأى منهم ومسمع 
من خطوات خبيثة عدائية مستفزة في األرا�سي الفلسطينية، خاصة وبعد 
مجــيء ترمــب فــي املكتــب البيضــاوي، حيــث جــاءت رئاســته بــردا وســاما علــى 
مخططــات نتنياهــو وإســرائيل وجميــع القــوى املوجــودة فــي الســاحة املتكالبــة 
علــى األرض املباركــة، ولــو تواصلــت خطــوات األعــداء حثيثــة بهــدا الشــكل 
الهائــل، واســتمر املســلمون فــي نومهــم العميــق، لذهبــت كل الدمــاء املهراقــة 
الزكيــة فــي ســبيل الدفــاع عــن القــدس الشــريف، والــذب عنــه، والنفــوس 
املقدمــة فــي االحتفــاظ علــى االنتفاضــة، هبــاء ودون طائــل. فعلــى الجميــع 
االســتحضار  واإلقــدام، ألن  واالســتعداد  واإلعــداد  القضيــة،  اســتحضار 

العــاري عــن اإلقــدام ال يفيــد.

إن قضية فلسطني ال حتتمل التغافل!!
السید مسعود

قضايا معاصرة



السنة : 13- العدد: 4 / ربيع الثاني 1438 هـ.ق  AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

20

إن هللا تعالــی قــد أمــر باملســارعة إلــى األعمــال الفاضلــة التــي ترضــاه وأمــر بالفــرار 
إليــه وهكــذا يبنــي قاعــدة للمؤمنيــن أن الیتمهلــوا فــي الرجــوع إليــه وال يتكاســلوا 
فــي األعمــال اإليجابيــة وأن يتنافســوا فــي الخيــرات ويســبقوا إلــى مــا فيــه خيرهــم 

وصاحهــم ويتطلعــوا بجــد ونشــاط إلــى القيــم والصفــات الفاضلــة. 
إن السرعة في األمور واملهن قدأخذت أهميتها في املجاالت املختلفة و تطورت 
أنواع اإلســتفادة منها في املصانع واملعامل في مشــارق األرض ومغاربها، والشــك 
أن الكسل والتواني في األمور يتسبب إلى التأخير والتخلف وتضيع جهود كثيرة 
في هذه الغفلة. وإذا بادر اإلنسان إلى أعماله ولم يغفل عنها وأسرع إلى مايلزم 
عليــه عملــه، ولــم يؤخــره إلــى األيــام اآلتيــة واهتــم بهــا فهــو يســتطيع أن يصــل إلــى 

أهدافــه املنشــودة ومقاصــده فــي أقــرب فرصــة وأقــل زمــان. 
ولقــد بــارك هللا تعالــى فــي حيــاة كثيــر مــن العظمــاء حیــث نــری نتیجــة برمجتهــم 
ومبادرتهم إلى األعمال اإليجابية واألهداف النبيلة ؛ فزخرت املكتبة اإلسامية 
من كتبهم وتحقيقاتهم الرائعة وفكرتهم العالية وإستنباطاتهم الدقيقة. ونرى 
األعام الذين بادروا إلى األعمال الصالحه ولم يضيعوا الفرص قدموا إلى هللا 
تعالــى عبــادات وأعمــال تحيــر العقــول وتدهــش الســامعين. هــذا هوإمــام الجــرح 
والتعديــل يحيــى بــن ســعيدالقطان، يقــول عنــه ابــن معيــن: أقــام يحيــى القطــان 
عشرين سنة يختم كل ليلة. )تذكرة الحفاظ للذهبى: 1/299(. وهذا هو اإلمام 
أبوحنيفة الذي قال عنه ابن املبارك: أنه صلى خمسا وأربعين سنة الصلوات 
الخمس بوضوء العشاء. وجاء عنه: أنه كان يحيي الليل صاة ودعاء وتضرعا، 
وأنه قام الليل مرة بقوله تعالى: » فمن هللا علینا ووقانا عذاب السموم.« فلم 
يــزل يرددهــا ويبكــي حتــى أذن املــؤذن للصبــح، وحفــظ عنــه: أنــه ختــم القــرآن فــي 

املوضــع الــذي توفــي فيــه ســبعة آالف مــرة. )إقامــة الحجــة، للكنــوي ص 77( 
وجــاء عــن الشــافعي ر�سي هللا عنــه: أنــه كان يختــم القــرآن ســتين مــرة فــي صلــوة 
رمضــان. )خاصــه تذهيــب تهذيــب الكمال،للخزرجــي 2/478( وقــال محمــد بن 
نصر الطبری: سمعت يحيي بن معين يقول: قد كتبت بيدي ألف ألف حديث. 

)تهذيــب التهذيــب: 4/389(
 إن الحقيقــة التــي الغبــار عليهــا، هــي أن الزمــن والوقــت يســاعدنا و يــدر لنــا 
الخيرات والفوائد والبركات بقدر مانهتم له ونستفيده، وبقدر مبادرة اإلنسان 
إلــى اإلســتفادة عــن الوقــت وإغتنــام الفــرص يبــارك هللا تعالــى فــي عمــره ووقتــه، 
فــإن الوقــت نعمــة جليلــة، عزيــزة، فــإذا عرفنــا قــدره وأكرمنــاه يكــون لنــا و 
بإختيارنا، وإن تركناه يذهب سدى، وأهملناه ال نرى في عمرنا خيرا و بركة، بل 
أكثــر النــاس قــد حرمــوا مــن هــذا الخيــر العميــم، وهــذه النعمــة الجليلــة والفائــدة 
العظیمة. بل من الحرمان والشقاء أن يسيئ اإلنسان اإلستفادة من الوقت، 
ولكن العظماء قد عرفوا قدر هذه النعمة العظيمة فاستغلوها، وبهذه امليزة 
املمتــازة ملعــت أســماءهم فــي ســماء املجــد والرفعــة والعلــم النافــع. ومــن قديــم 
كان العلماء يقولون: ينبغي لطالب العلم أن يكون سريع امل�سي، سريع األكل، 
ســريع الكتابــة، ســريع القــراءة. يقــول الدكتــور راشــد بــن حســين العبدالكريــم: 
إن الحافظ ابن العساكر كان آية في حفظ وقته، قال عنه ولده: كان يحاسب 
نفسه على لحظة تذهب، ولم يشتغل منذ أربعين سنة إال بالجمع والتسميع 
حتــى فــي نزهتــه وخلواتــه ولذلــك خلــف كتبــا كثيــرة بلغــت خمســين كتابــا، منهــا 
كتاب تاريخ دمشق في ثمانين مجلدا. والفيلسوف الدكتور عبد الرحمن بدوي 
ألف وحقق مائة وخمسين کتابا من الکتب الکبيرة، سأله بعض تاميذه عن 

سارعوا إىل اغتنام الفرص
عبد اللطیف ناروئی 

توجيهات إسالمية
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ســر هذا اإلنتاج الغزير، وكيف يجد الوقت لذلك، فأجاب: الذي أشــكوا منه 
أحيانــا هــو الفــراغ. التتعجــب، یکفــي أن يعمــل اإلنســان بجــد أربــع ســاعات فــي 
اليــوم قــراءة وكتابــة إلــى جانــب أعمالــه اليوميــة لينتــج أضعــاف ما أنتجت. املهم 
فــي جميــع األحــوال هواإلســتفادة التامــة مــن الســاعات املخصصــة للعمــل، 
وذلك بالتركيز التام وحشد الخاطر ثم املثابرة دون انقطاع ، سواء في الكتابة 
أو فــي القــراءة، ولنتصــور مثــا أن يكتــب اإلنســان فــي اليــوم صفحتيــن أوثاثــا، 
ففــي خــال أربعيــن ســنة يكــون قــد أنتــج أكثــر مــن مائــة كتــاب. )كيــف تؤلــف 

كتابا:20دارالعلــم للماييــن(
 أن أصحــاب الهمــم الدنيئــة هــم الذيــن يقولــون: ذرنــا نكــن مــع القاعديــن، 
وهــم الذيــن يقولــون: التنفــروا فــي الحــر، هــم الذيــن قــال هللا تعالــى فيهــم: فــرح 
املخلفــون بمقعدهــم خــاف رســول هللا )صلــى هللا عليــه وســلم( وهــم الذيــن 
نســوا هللا فأنســاهم أنفســهم. فهؤالء يتخلفون عن املعالي وفضليات األعمال 
ويعجزون عن تلمس أسرار النهوض والرقي والتقدم، والتجد عندهم أدنى وعي 
بأدب الوقت ومتطلبات العصر ويتوسعون في املتع واملرفهات ويسلكون دروب 
املعا�ســي واملنكــرات. واليرتــادون مســالك العــزة والراحــة الحقيقيــة. والشــك أن 

أمثــال هــذه األفــكار تنشــأ مــن هيــاكل ضعيفــة معرضــة للتمــزق واإلنهيــار.
إن املسارعة إلى معالي األمور بمنهج علمي رصين ووعي ونشاط يدخر لإلنسان 
كثيــرا مــن األوقــات والطاقــات ويحفــز اإلنســان إلــى املزيــد مــن اإليجابيــات 
واإلنجــازات، وينمــي امللــكات فــي نفــس اإلنســان وإذا أردنــا أن نتقــدم فــي مضمــار 
الحيــاة ، فابــد أن نركــز الجهــود علــى توعيــة األمــة وإشــعارها بأهميــة هــذا الكنــز 
الثمين واإلستفادة املمنهجة من الوقت في تنفيذ املشاريع اإليجابية والبرامج 

البنــاءة. 
يقول الدكتور محمدامين شحادة: إن حاجة أمتنا اإلسامية والعربية اليوم 
ملوضوع هذه الدراسة )يعني أهمية إغتنام الوقت وإدارته( عظيمة، ذلك أننا 
نــرى بوضــوح مــاآل إليــه واقعنــا مــن إهــدار العمــر والحيــاة. فحيــن نجــد العالــم 
الغربي يشتد حرصه على الوقت إغتناما وتنظيما، نجد أبناء أمتنا يبدعون في 
تضييعه. ولعل ذلك من أهم أسباب إنحطاط أمتنا اليوم. فاضطرب اإلنتاج 
وضعــف عطــاء الفــرد وتراجــع املجتمــع بأســره حتــى أضحــى األمــر وكأن مســيرة 
الزمن لدينا قد توقفت، فنجد عبارة: »قتل الوقت« سائدة على لسان الناس، 
حتــى أصبــح الوقــت يم�ســي فيمــا ال فائــدة فيــه، بــل ربمــا يمــأل بمــا يضــر فــي الدنيــا 
واآلخرة أو بمجرد الفراغ ؛ فانعدم تقییمه وضبطه وتنظیمه، وعمت الفو�سي، 
واضطربت املواعيد، وأضحت السنين تمر غيرتاركة أثرا ايجابيا لها. ولقد كان 
املســلمون فــي قرونهــم األولــى شــديدي الحــرص علــى أوقاتهــم، فخلفــوا حضــارة 
سادت العالم، وكانت الحواضر اإلسامية قبلة للعلم واملعرفة، وبلغوا بذلك 
زمــام القيــادة مــن األمــم األخــرى، خــاف حالنــا اليــوم فــي ذيــل األمــم. فالوقــت إذا 
هو أهم عناصر اإلنتاج ؛ لذا نری الشركات تتنافس على أساس سرعة اإلنتاج 
وعــدم تضييــع وقــت الزبائــن، فنــرى شــركة »جيفــي لــوب« األمریكيــة لصيانــة 
الســيارات تطلــق حملتهــا اإلعامیــة أن صيانــة الســيارة تتــم فــي أقــل مــن نصــف 
ســاعة. وتفخــر بعــض مطاعــم »البيتــزا« بأنهــا تضمــن لزبائنهــا إيصــال الطلــب 
فــي أقــل مــن نصــف ســاعة أينمــا كانــوا وإال فالطلــب مجانــي. وظهــرت شــرکات 
الســرعة فــي كل شــيئ: غســل املابــس خــال ســاعة، وتغييــر زيــت الســيارة خــال 
20 دقيقة، وإيصال البريد ألي عنوان داخل املدينة خال ساعتين، و إصاح 
اآلليات عندأي عطل خال 24 ساعة، حتى أصبح توفير الوقت محور نجاح 

اإلســتراتيجيات التســويقية. )إدارة الوقــت بيــن التــراث واملعاصــرة 16_15(. 
إن اإلسراع في األعمال وإستغال األوقات الجزئية والهامشية يسبب إلى فروق 
هائلة في النتائج وكسب املهارات املختلفة. وإن اإلرادة الصلبة تجعلنا قادرين 
علــى اإلســتمرار فــي العمــل وماحقــة األهــداف والحصــول علــى النتائــج املطلوبــة 
واملبــادرة إلــى األعمــال املثمــرة املفيــدة، واملثابــرة عليهــا تــدل داللــة واضحــة علــى 
التوفيق والنجاح في املرمی ، فإن هذا صفة األقوياء من الرجال الذين مكنتهم 

إرادتهم الصارمة وعزمهم القوي على إنجاز الوعود وتحقيق املقاصد والبلوغ 
إلى القمة. والذي يبادر إلى األهداف اإليجابية بصبر ومثابرة على طول الطريق 

و وعورته وال ينثنى فهو يتفوق اآلخرين بهذه امليزة. 
فــي املبيــاد ســنة_1967م_كان هنالــك ثمانيــة متســابقين فــي ســباق املائــة متــر، 
فصاحــب املداليــة الذهبيــة منهــم كان أســرع فقــط بعشــر مــن الثانيــة عــن آخــر 
املتســابقين الثمانيــة، فهــذا فــرق بســيط فــي الســرعة ولكــن فرقــات هائلــة فــي 
النتائــج. وفــي إحــدى ســباقات الخيــل فــي الواليــات املتحــدة األمریكيــة الحصــان 
الفائــز باملركــز األول حصــل علــى ميليــون )1000000( دالر، أمــا الحصــان فــي 
املركــز الثانــي الــذي خســر فقــط بفــارق مســافة األنــف حصــل علــى )75000( 
دالر، وهذا أيضا فرق بسيط في املسافة ولكن كبير في النتائج. وإننا لو أجرينا 
املقارنــة واملوازنــة بيــن املتفوقيــن واملتميزيــن مــع أقرانهــم وأمثالهــم نــرى أنهــم قــد 
سارعوا إلى أهدافهم ومقاصدهم بجد واجتهاد واغتنموا الفرص كأنها قطعة 
مــن الذهــب وأكثــر بكثيــر مــن الذهــب. ومــن أجــل هــذا يقــول عبــدهللا بــن مســعود 
ر�سي هللا عنه: »ماندمت على شيئ ندمی على يوم غربت شمسه ، نقص فيه 
أجلي ولم يزدد فيه عملي« وممن كان يحفظ اللحظات عامربن قيس، قال له 
رجل: قف أكلمك، قال: »فأمسك الشمس حتى أكلمك.« ويقول ابن الجوزي 
رحمــه هللا: فــاهلل، هللا، فــي مواســم العمــر والبــدار، البــدار، )اإلســراع( قبــل 
الفــوات، واستشــهدوا العلــم، واســتدلوا الحكمــة ونافســوا الزمــان، وناقشــوا 

النفــوس، واســتظهروا بالــزاد )صيدالخاطــر: 179(.
إن العامة عبدالرحمن بن الجوزي كان آية في الحفاظ على األوقات وماکانت 
تضيــع منــه لحظــة، وقــد أثــرت املكتبــة اإلســامية بكتــب اليســتغني عنهــا عالــم 
ومحقق ومفسر ومحدث، وعرف قدر األوقات الثمينة من زمن الصبا، وتلذذ 
بالعلــم واملطالعــة، يقــول عــن زمــن الصبــا: »ولقــد كان الصبيــان ينزلــون إلــى 
دجلــة ويتفرجــون علــى الجســر وأنــا فــي زمــن الصغــر آخــذ جــزءا أو أقعــد حجــزة 
مــن النــاس إلــى جانــب الرقــة فأتشــاغل بالعلــم.« )اإلمــام ابــن الجــوزي یتحــدث 
عن نفسه: 243(. ويقول أيضا في وصية إلبنه: »ولقد كنت أدور على املشايخ 
لســماع الحديث فينقطع نف�ســي من العدو لئا أســبق، وكنت أصبح وليس لي 
ما آكل وأم�سي وليس لي شيئ، وما أذلني هللا ملخلوق ولكنه ساق رزقي لصيانة 
عر�ســي، ولــو شــرحت أحوالــي لطــال الشــرح، وهــا أنــا تــرى مــا قــد آلــت الحــال أليه 
وأنــا أجمعــه لــك فــي کلمــة واحــدة وهــي قولــه تعالــى: »واتقــواهللا ويعلمكــم هللا.« ) 

املصــدر الســابق244(. 
إن املبــادرة إلــى إغتنــام األوقــات واســتدراك مافــات مــن شــيم األفــذاذ واألعــام، 
ألنهــم تنبهــوا إلــى مزايــاه، وتفطنــوا إلــى فضيلــة املســارعة إلــى الخيــرات واألعمــال 
والحصــول علــى العلــوم واملعــارف. وفــي عصرنــا هــذا مــع تقــدم العلــوم واملعــارف 
قد إحتل الزمن أهمية فريدة واستثمروا الوقت في مجاالت العطاء واإلنتاج، 
وإن األمة املتقدمة واملتفوقة على غيرها ليست تلك التي تتحدث عن السنين 
والشــهور وتتعامــل مــع أحداثهــا مــن خــال هــذه الفكــرة، وإنمــا األمــة املمتــازة 
املتفوقــة هــي التــي تســتخدم الدقائــق والثوانــي، ومــن هنــا نــرى الذيــن اهتمــوا 
بالزمن اهتماما بالغا قدموا أروع النتاج في املجاالت املختلفة. يقول الدكتور 
عبدالكريــم البــكار فــي أهميــة الدقائــق والثوانــي: يقــول احدهــم: إذا أردت أن 
تعــرف كــم تســاوي قيمــة عــام واحــد، فاســأل طالبــا رســب فــي االمتحــان النهائــي، 
واذا أردت أن تعــرف قيمــة شــهر واحــد فاســأل أمــا وضعــت طفــا قبــل موعــده 
الطبيعي بشهر، وإذا أردت أن تعرف قيمة يوم واحد فاسأل رجايعول عشرة 
أطفال يشتغل يوما ويقعد عن العمل يوما، وإذا أردت أن تعرف قيمة دقيقة 
واحــدة فاســأل شــخصا فاتــه ميعــاد إقــاع الطائــرة، وإذا أردت أن تعــرف قيمــة 
ثانيــة واحــدة فاســأل رجــا فــاز فــي ســباق جــري بالجائــزة الفضيــة. مشــكلة كثيــر 
من الناس أنه اليعمل با الجدیة الكافية فتختلط لديه أوقات العمل بأوقات 
الفراغ، ويفرط بالكثير من الواجبات األسرية واإلجتماعية دون أن ينتج شيئا 

ذا قيمــة فهــو فــارغ مشــغول. )كيــف نرتقــي بأنفســنا للبــکار: 59-60(

توجيهات إسالمية
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ال شــك أن األدب األفغانــي ال يــزال يعانــي مــن قلــة القــراء، رغــم الشــهرة العامليــة 
لبعض الكتاب األفغانيين. والسبب الرئي�سي وراء هذه النكسة الثقافية، هو 
االحتال األمريكي ألفغانستان وما خلفه من تراكمات سلبية، جعلت العديد 
مــن القــراء حــول العالــم يشــكلون صــورة ســلبية حــول بــاد الشــعر والــورد 

والبلبــل.
 فاالحتــال األمريكــي شــوه صــورة أفغانســتان الثقافيــة، وحولهــا إلــى عــش 
لإلرهاب والتطرف، وخاصة كل الشبهات التي لها عاقة بتنظيم القاعدة. إن 
االحتال األمريكي لم يخلف فقط خسائر مادية وبشرية، بل خرب ثقافة باد 
بأكملها ورسم صورة سوداء حول أفغانستان. فعندما نسأل القراء في العالم 
العربــي علــى ســبيل الذكــر عــن األدب األفغانــي، يتســاءل هــؤالء هــل يوجــد فعــا 

أدب اســمه "األدب األفغانــي".
 كما أن لضعف الترجمة وغياب الباحثين املهتمين باألدب األفغاني يد طويلة 
فــي األزمــة الثقافيــة، إذ بــدون الترجمــة والنقــد، لــن يســتطيع األدب األفغانــي 
التخلــص مــن الصــورة النمطيــة التــي تركتهــا أمريــكا، وســيظل يعانــي فــي صمــت، 

وكأن أفغانســتان بــاد ال تنتــج إال اإلرهــاب والعنــف والحــرب.
 يبقى األدب األفغاني في كل تجلياته، أدبا راقيا من حيث اللغة وطريقة تناول 
أزمــة الفــرد األفغانــي. كمــا أن التمــرد علــى التقاليــد والعــرف واللغــة فــي الكتابــة 

يجعــل مــن هــذا األدب إنتاجــا فنيــا حداثيــا.
وليكــن فــي علــم القــراء، أن هــذا األدب يتميــز بطابــع جمالــي خــاص، يرتكــز علــى 
الشــاعرية فــي الكتابــة، ويتمحــور حــول مجموعــة مــن اإلشــكاليات، أهمهــا: أزمــة 
الهوية، صراع األنا مع الغير، الغربة في الكتابة والحنين إلى الوطن، املنفى وما 
يخلفــه مــن آثــار ســلبية علــى نفســية الكاتــب، مكانــة املــرأة فــي مجتمــع ذكــوري، 
جدليــة الحداثــة فــي مجتمــع يخضــع لســلطة العــرف والتقاليــد، أزمــة الحــرب 
واالنقابــات الداخليــة، إشــكالية اللغــة بيــن املقــدس واملدنــس وغيرهــا مــن 

املواضيــع الهامــة.
السياســية،  اإلكراهــات  كل  ويتحــدى  التاريــخ  يصــارع  األفغانــي  فــاألدب   
والثقافية، واإليديولوجية، في محاولة لانتصار على مخلفات التاريخ املظلم. 
رغــم أن االحتــال األمريكــي، تــرك حمــا كبيــرا علــى عاتــق الكتــاب األفغانييــن 
املعاصريــن، الذيــن يحاولــون تغييــر هــذه النظــرة الســوداء، التــي تحــوم حــول 
موطنهــم عــن طريــق النشــر بــدول غربيــة. ويعتبــر عتيــق رحيمــي، وخالــد حســيني، 
ومحمــد حســين محمــدي، وســبونجماي زريــاب، مــن األدبــاء األفغــان الذيــن 
فرضــوا وجودهــم بقــوة علــى الســاحة األدبيــة العامليــة، وترجمــت أعمالهــم إلــى 
العديد من اللغات، خاصة الفرنسية واإلنجليزية واإلسبانية والعربية. غير أن 
هــذا اإلنجــاز ليــس كافيــا للتخلــص مــن العــار الــذي ألحقتــه أمريــكا بأفغانســتان 

منــذ انــدالع الحــرب علــى القاعــدة.
 كمــا أن جهــل الباحثيــن بهــذا األدب، وعــدم محاولــة االنفتــاح عليــه ألســباب 
نجهلها، يترك باب التســاؤل مفتوحا حول مســتقبل هذا األدب في ظل صمت 
النقــاد. لكــن، يبقــى األدب األفغانــي فــي كل تجلياتــه، أدبــا راقيــا مــن حيــث اللغــة 
وطريقــة تنــاول أزمــة الفــرد األفغانــي. كمــا أن التمــرد علــى التقاليــد والعــرف 
واللغة في الكتابة يجعل من هذا األدب إنتاجا فنيا حداثيا، يتما�سى مع ثقافة 
الحداثة السائدة في الغرب. ويجب اإلشارة إلى أن األدباء والشعراء األفغان ال 

يتحدثون كثيرا عما ألحقته أمريكا بالثقافة في أفغانستان، بقدر ما يتحدثون 
عــن معاناتهــم الشــخصية، ومعانــة املــرأة فــي مجتمــع يســوده قانــون الديــن 
املتعصب، ويرفض االنفتاح عن اآلخر في بعده الثقافي والعاقاتي والسيا�سي 
واالجتماعــي. ونعنــي باآلخــر كل املجتمعــات الحداثيــة املنتصــرة للمــرأة ولحريــة 

التعبيــر والديمقراطيــة.
 ثم إن التدخل األمريكي بأفغانستان، قد ترك آثارا سلبية على الحاضر الثقافي 
األفغاني. فيكفي ذكر أفغانستان لنسمع عن اإلرهاب وا لقاعدة. والغريب أن 
الغالبيــة ال تعــرف إال اإلرهــاب فــي أفغانســتان، وتجعــل مــن األدب، والرســم 
التشكيلي، واملوسيقى، مجرد أنشطة ثانوية يتميز به هذا البلد املن�سي في غباره 
وصحراءه. فالثقافة األفغانية غنية جدا، وتنفرد عن باقي الثقافات بطابعها 
التصوفــي. فــإن كانــت أفغانســتان بــاد الحــرب والبــارود والــدم، فإنهــا أيضا باد 
الشــعر والــورد والبلبــل. وهــذا التناقــض، هــو الــذي يجعــل مــن أفغانســتان بلــد 

الغرابــة بامتيــاز، حيــث الجمــال والــدم وجــه لعملــة واحــدة.
الصورة التي رســمتها أمريكا حول أفغانســتان لن تدوم طويا، وســوف يتحرر 
هذا األدب في املســتقبل القريب من كل الشــبهات ليعانق القارئ العالمي بكل 

فخــر واعتــزاز.
 
ً
 متخاصمــا

ً
وحســب الشــاعرة الســورية ســوزان إبراهيــم، أن لهــذه البــاد اســما

 مــع مــا نــرى: بــاد الشــعر والــورد والبلبــل! هــل يصــدق أحدنــا أن لتلــك 
ً
تمامــا

القابعــات فــي ظلمــة الشــادور أخــوات متحــررات يهاجمــن التخلــف والتطــرف 
 أن تعــرف أن هنــاك الكثيــرات منهــن 

ً
ويطالبــن بحقــوق املــرأة؟ ســيصدمك حقــا

إلــى جانــب رجــال تشــهد لهــم ســاحات األدب العالمــي بالتفــوق. فــي تتبــع فضولــي 
ســأعثر علــى كثيــر مــن األســماء األدبيــة املشــهورة ذات األصــول األفغانيــة، لكنهــا 

مهّجــرة فــي املنافــي املتراميــة األطــراف.  
 إن الكتــاب األفغــان فــي رحلــة البحــث عــن الــذات بيــن مخلفــات الحــرب، التــي 
هشــمت تاريــخ بادهــم وحولتــه إلــى رمــاد. وللتدخــل األمريكــي فــي أفغانســتان 
نصيــب مــن هــذا الضــرر، الــذي حــول بــاد بأكملهــا مــن البيــاض إلــى الســواد عــن 
طريــق إيديولوجيــة الحــرب علــى القاعــدة. لكــن يبــدو أن أفغانســتان ســتنتصر 
ثقافيــا علــى التشــويه األمريكــي، خاصــة وإن كتــاب أفغــان يترجمــون أعمــال 
رفاقهم إلى اللغات الغربية للتعريف بهذا األدب وتقريبه إلى القراء. وهي فرصة 
لتصحيــح كل املغالطــات التــي طالــت املشــهد الثقافــي األفغانــي، وحصرتــه ملــدة 
طويلــة مــن الزمــن. كمــا أن تحــرر هــذا األدب مــن األدب الفار�ســي الكبيــر يجعــل 

منــه كيانــا ثقافيــا قائمــا بذاتــه.
وخاصــة القــول، فالصــورة التــي رســمتها أمريــكا حــول أفغانســتان لــن تــدوم 
طويا، وسوف يتحرر هذا األدب في املستقبل القريب من كل الشبهات ليعانق 
القارئ العالمي بكل فخر واعتزاز. فهذا األدب يستحق القراءة ملا يزخر به من 
عوالــم فنيــة وإبداعيــة، مســتوحاة مــن تجــارب واقعيــة معاشــة، باإلضافــة إلــى 
الخيال الخصب املمزوج مع شاعرية اللغة والحس، والذي يجعل من النص 
األفغانــي فضــاء مفتوحــا للتأويــل والدراســة والتحليــل. ويكفــي أن نقــرأ أعمــال 
عتيــق رحيمــي وخالــد حســيني، فهــي أعمــال عامليــة دخلــت التاريــخ ملــا تحمــل فــي 
طياتها من معاناة وصمت شعب كامل. هكذا، إذن، فإن األدب األفغاني، أدب 

املعانــاة، والصمــت، والحــب املقمــوع، والبحــث عــن الــذات فــي بقايــا الرمــاد.

األدب األفغاني وإشكالية التشويه األمريكي
عثامن بوطسان

كاتب وباحث

توجيهات إسالمية
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إشارة: خطابة قيمة ألقاها سماحة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي حفظه هللا للطالب في جامعة دار العلوم زاهدان خالل طابور مسائي، في 
العام الدرا�سي الجاري الذي قد أشرف على االنتهاء، في )2٤ جمادى األولى( ولألهمية التي تتمتع بها هذه الكلمات، واملعاني البناءة التي تحملها، رأينا نقلها 

إلى العربية ونشرها في املجلة. )فريق عمل املجلة(

ــاِس:  ِثيــٌر ِمــَن النَّ
َ
ُبــوٌن ِفيِهَمــا ك

ْ
 قــال النبــي صلــى هللا عليــه وســلم »ِنْعَمَتــاِن َمغ

«. )رواه البخــاری( الطلبــة األفاضــل، نعيــش آخــر الســنة 
ُ
َفــَراغ

ْ
 َوال

ُ
ــة حَّ الّصِ

الدراســية، »إنمــا األعمــال بالخواتيــم« أريــد أن أقــول لكــم الليلــة أدركــوا 
أنفســكم، العــام شــارف االنتهاء،انظــروا كــم اســتفدنا منــه. الحظــوا األصــول 

الثاثــة فــي مجــال الــدروس: 
1- الحضور الفعال في الفصل

2- املطالعة قبل الحضور في الفصل
هــذه املطالعــة مهمــة جــدا، أي مطالعــة درس الغــد قبــل الحضــور فــي الفصــل 
غــدا، والتفكيــر فــي أنــه كــم فهــم مــن درس الغــد ومــاذا لــم يفهــم، ثــم فــي الفصــل 
أيضا حينما يلقي األستاذ الدرس ينظر بأي نسبة أصاب في فهم الدرس عند 
املطالعــة، ومــاذا يحتــاج إلــى اإلصــاح، وأيــة نقطــة تتطلــب اإلمعــان الجيــد، ومــا 

الهــدف إال تفهــم الــدرس بشــكل مطلــوب.
3- املراجعة بعد القيام من حضرة األستاذ

يقــول العامــة أشــرف علــى التهانــوي رحمــه هللا تعالــى: كل طالــب يواظــب علــى 
هــذه األصــول الثاثــة أنــا أضمــن لــه النجــاح. 

يقول الشاعر الفار�سي:
هـــــردم از عمــــــــــــر می رود نفســـــی                            چـــــــون نگه می کنم نمانده ب�سى
 ای که پنجـــــاه رفت و در خــوابی                              مگـــــــــــــــــــــــــــــــر این پنـــــــــــــــج روز دریــــــــــــابی
) فــي كل لحظــة يم�ســي مــن العمــر نفــس، وحينمــا أنظــر أرى أنــه لــم يبــق منــه 
كثيــر �ســيء، يــا مــن ذهــب منــك خمســون وكنــت فــي النــوم والغفلــة، أدرك األيــام 

الخمســة املتبقيــة.(
ال تيأســوا، وال تؤجلــوا عمــل اليــوم إلــى الغــد، بــل نبــدأ مــن اليــوم ومــن هــذا 
العــام. وإن مــن أمهــم األمــور بالنســبة للطالــب هــو التخطيــط الدقيــق الهــادف. 
خال الرحلة األخيرة التي قمت بها إلى باكستان، سمعت في جامعة الرشيد 
جملــة كانــوا ينقلونهــا مــن خبيــر املديريــة والتخطيــط، مــع أن الجملــة ســمعتها 

العلمــاء أيضــا، كانــوا يقولــون: مارســوا ثاثــة أمــور فــي الصبــاح الباكــر:
1- قــراءة األذكار واألوراد. أؤكــد عليكــم كثيــرا فــي املواظبــة علــى أذكار الصبــاح 
واملساء، وأقدم إليكم هدية، هي في الحقيقة هدية رسول هللا صلى هللا عليه 
ْم 

ُ
نُفِســك

َ
ــْن أ ــْم َرُســوٌل ّمِ

ُ
ــْد َجاَءك

َ
ق

َ
وســلم، اآليتيــن األخيرتيــن مــن ســورة توبــة: »ل

ُقــْل 
َ
ــْوا ف

َّ
َول

َ
ــِإن ت

َ
ِحيــٌم * ف  رَّ

ٌ
ْؤِمِنيــَن َرُءوف

ُ ْ
ــم ِبامل

ُ
ْيك

َ
ــْم َحِريــٌص َعل ْيــِه َمــا َعِنتُّ

َ
َعِزيــٌز َعل

َعِظيِم« )ســبع مرات(
ْ
َعْرِش ال

ْ
ُت ۖ َوُهَو َربُّ ال

ْ
ل
َّ
َوك

َ
ْيِه ت

َ
 ُهَو ۖ َعل

َّ
َه ِإال

َٰ
 ِإل

َ
ُه ال

َّ
َحْســِبَي الل

لهاتيــن اآليتيــن فضائــل عديــدة، تحفظــون ببركتهــا مــن األمــراض واملصائــب 
واملشــاكل، وإن توفــي قارؤهمــا فهــو قــد مــات نائــا درجــة الشــهادة، وأنــا بحمــد 
هللا أقرؤهمــا دائمــا، لعلــي منــذ 20 أو 30 ســنة وأواظــب عليهمــا، وكلمــا تركتنــي 
لم يكن اليوم مباركا لي. ال تتركوا أذكاركم أبدا »من ال ورد له ال وارد له« يقول 
العامة أشرف على التهانوي رحمه هللا: فوت الورد يسبب التراجع واإلحباط. 
أكملوا أذكاركم باملواظبة بعد صاتي الصبح واملغرب، وامكثوا في املسجد وال 

تغادرونــه قبــل إكمــال األذكار.
2- الرياضة شيئا ما، بعد صاة الصبح، لكن ال لحد يؤدي إلى الغفلة.

3- التخطيط ألعمال اليوم الجاري، أي تحديد األعمال التي تريدون القيام 

بها خاله. يقال عن فاديمير بوتين الرئيس الرو�ســي بأن عنده تخطيط لكل 

أوقاته دقيقة دقيقة. انظروا األعداء كيف يتقدمون في ضوء البرامج، ال بد 

أن نكــون أكثــر وعيــا منهم.

يقــول املفتــي رشــيد أحمــد رحمــه هللا: املــؤوا قــارورة زجاجيــة مــن املــاء، ثــم 

قلبوها، لو كان فيها ذرة من الهواء لظهر، واظبوا على اغتنام الوقت إلى هذا 

الحــد. كان رحمــه هللا يعطــي الوقــت اهتمامــا بالغــا جــدا، كان يلبــس ســاعة فــي 

يمينــه وأخــرى كانــت فــي كمــه، كمــا كان فــي الغرفــة ســاعة جانــب اليميــن وأخــرى 

جانــب اليســار.

أيها اإلخوة، كونوا مشرفين على وقتكم، انظروا النبي صلى هللا عليه وسلم 

كم هو كان يهتم بالوقت، ولنقدم نحن إلى العالم برنامج. نشرنا في مجلة نداء 

إســام مقولــة لفرانكليــن وأصلهــا يرجــع إلــى قــول النبــي صلــى هللا عليــه وســلم 

الــذي قــال فيــه: »اللهــم بــارک ألمتــى فــی بکورهــا«. والخبــراء اكتشــفوا حديثــا أن 

النــوم األنفــع هــو مــن الســاعة التاســعة ليــا إلــى الثانيــة عشــرة، ثــم إلــى الســاعة 

الثانيــة صباحــا، وبعــد ذلــك ال يعــود النــوم نافعــا، وبعــد الســاعة الثانيــة يظهــر 

في الجسم نوع من الطاقة الخاصة. كان يقول الدكتور سيدا: نصفا الدماغ 

كاهمــا يبــدأ بالنشــاط قبــل الطلــوع بخمــس عشــرة دقيقــة، والنوابــغ يتنشــط 

كا النصفيــن لكرتهــم املخيــة.
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شــعيب االرنــؤوط(.

: Benjamin Franklini`I مقولة بنجامين فرانکلين

 early to bed , early to rise makes a man healthy, wealthy, and( 
)wise

النوم املبكر واالستيقاظ املبكر، يجعل اإلنسان ساملا، غنيا، عاقا. 
إن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم قــد بيــن هــذه النكتــة، ونحــن لســنا بحاجــة إلــى 
نكات اآلخرين، لكننا نريد القول بأن الغرب أيضا أدرك سر النجاح، وكل من 
يعمــل االنتصــار لــه، يقــول اإلمــام الســيد أبــو الحســن النــدوي رحمــه هللا تعالــى: 
حتى في الغرب أيضا يتقدم ويتفوق الطالب الذي هو على صلة مع األستاذ، 

ويسترشده.

وانطاقــا مــن هــذا أيهــا اإلخــوة، أمعنــوا وفكــروا فــي الحديــث النبــوي: »ِنْعَمَتــاِن 
»

ُ
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واجعلوا هذا الحديث نصب أعينكم.
والكلمــة األخيــرة هــي أن نعــزم علــى التخطيــط ال ألنفســنا فحســب بــل نخطــط 

لآلخريــن، ونجتهــد فــي ســبيل إصاحنــا وإصــاح املجتمــع بأكمله.

الكاتب: ابراهيم باخدا )الرّباني( أدركوا أنفسكم قبل فوات األوان!
تعريب: فريق عمل املجلة

خطب إصالحية



السنة : 13- العدد: 4 / ربيع الثاني 1438 هـ.ق  AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

24

الُســـُفُن   ترجـــُع  إليـــِه  َشـــطٌّ  يبـــَق  الَشـــِجُنمل  هيبـــُط  عليـــِه  مطـــاٌر..  وال 
نـــا   ُتصّبُ أمانينـــا  إال  يشَء  وطــــُن!ال  وال  أهــــٌل  ال   .. هلل  احلمـــد 
ـــي   ـــي وُمرضعت ـــا ُأّم ـــاُم ، ي ـــا ش ـــِت ي ومســـِقَط احلُـــبِّ .. مـــاذا يـــا ُتـــرى الثمـــُن؟!ُخذل
عـــى   بقيـــُت  أّن  مـــن  ألخجـــُل  ــُن!إن  ــا الكفـ ــي لّفهـ ــاِة.. وأّمـ ــد احليـ قيـ
كروشـــُهُم   عـــّزت  ال  الفنـــادِق  يـــزداُد فيهـــم غباُهـــم كّلـــا َســـِمنواأهـــُل 
رقـــدوا   بعدمـــا  صباحـــًا  ســـكنواويقلقـــوَن  ُهـــُم  إن  مســـاًء  ويقلقـــوَن 
ـــكُنبـــَم التعلـــُل؟ قلبـــي صـــاَر ُينكـــُرن   ـــُش والَس ـــِه الَعي ـــوِت في ـــى امل ـــّلم ع س
أورديت   األرِض  وحتـــَت  أحيـــا  ويف الـــراِب ِمـــَن األحبـــاِب يل ُمـــدُنفكيـــَف 
متَتهـــُنوأيـــَن أذهـــُب .. كل األرِض ُترُفضنـــا   األرِض  وكلُّ  وتزدرينـــا، 
ـــُن واألُذُنونحـــُن مـــن نحـــُن؟ نحـــُن الشـــمُس فوقهـــُم   ـــُن الع ـــُن؟ نح ـــا نح ـــُن م ونح
خريطتنـــا   مـــن  جـــزٌء  اخلرائـــِط  فكيـــَف تعلـــو عـــى أســـيادها اجلُُبـــُن؟!كلُّ 
ـــٍن   ـــن وط ـــاَك م ـــا أح ـــوُت م ـــا امل ـــا أهيُّ ــُن!ي ــُه الوطـ ــهيدًا جرحـ ــاَك شـ ــن أتـ ملـ
أزقتهـــا   يف  وقلبـــي  ِحـــص  البـــدُنودعـــُت  عافهـــا  وروحـــًا  وذكريـــايت 
ــَزُنورسُت أشـــكو لـــريب ضيـــَق دامعتـــي   ــاال ُينِصـــُف احلَـ ــّا بنفـــي.. ومـ عـ
بنرُصهتـــم   تأملنَـــا  الذيـــَن  ـــا الزمـــُنكلُّ  لنـــا، ختّلـــوا.. فســـّجل أهيُّ
كروشـــُهُم   عـــّزت  ال  الفنـــادِق  يـــزداُد فيهـــم غباُهـــم كّلـــا َســـِمنواأهـــُل 
رقـــدوا   بعدمـــا  صباحـــًا  ســـكنواويقلقـــوَن  ُهـــُم  إن  مســـاًء  ويقلقـــوَن 
جمـــزرًة   الشاشـــاِت  عـــى  َدِرُنيســـتنكروَن  كّفـــُه  بدماهـــا  وكلُّهـــم 
الُســـنُنُيـــا تـــارَك الفـــرِض ُمســـتغٍن بنافلـــٍة   تشـــفُع  ال  اللقـــا  يـــوَم  واهللِ 
ــا   ــاُم ُتنقُذنـ ــِت األحـ ــو كانـ ــاُم لـ ــا شـ ُكنّــــا َحِلمنـــا ولكـــن كلُّهـــا َدخـــُنيـ
ــا   ــُد هبـ ــرٍب ُنعيـ ــن حـ ــدَّ مـ ــكاَن ال ُبـ ــُنفـ ــدرُأ الفتـ ــا ُتـ ــيِّ .. وفيهـ ــرَص النبـ عـ
لقبضتنـــا   الدنيـــا  ترجـــَع  أن  الوَثـــُننريـــُد  ُيعبـــَد  أن  ال  اهللُ  ُيعبـــَد  أن 
دولتهـــا   األجمـــاَد  ُنرِجـــَع  أن  املِحـــُنُنريـــُد  هبـــا  تنئـــا  يـــدًا  كنّـــا  أيـــاَم 
صاحـــت دمشـــُق وبغـــداٌد هنـــا اليمـــُن!أيـــاَم إن عارضـــت صنعـــاء عارضـــٌة  
َحـــَزُن   قبَلـــُه  لـــوال  كاَن  مـــا  والـــرُّ مـــا طـــاَل إال بعـــدُه علـــُنالفـــرُح 
اللبـــُنُوالطفـــُل مهـــا لـــُه قّدمـــَت مـــن ُاُكٍل   عنـــدُه  يشٍء  أطيـــُب  يظـــلُّ 
ُمَتَهـــٍن   كلُّ  ومثـــّي  أحـــنُّ  ُمَتهـــُنلـــذا  مافيـــِه  الـــذي  الزمـــاِن  إىل 
بـــِه   أطمئـــنُّ  بيتـــًا  أســـكُن  وطفلـــٌة يف بـــادي مـــا هلـــا ســـكُنفكيـــَف 
بائـــدٍة   أهنـــا  أو  ألتـــذُّ  وُيشـــتهى يف بـــادي اخلبـــُز واجلُُبـــُنوكيـــَف 
ـــي   ـــُة امتع ـــا ُأّمـ ـــي ، ي ـــراُت اقصف ـــا طائ ـــواي ـــوُم ال هَتِن ـــا ق ـــتنكروا، ي ـــُة اس ـــا ساس ي
فـــا   للنبـــيِّ  فيكـــم  اهللُ  ـــَل  خـــوٌف عليكـــم مـــَن الدنيـــا وال َحـــَزُنتكفَّ
ــُناألرُض مهـــا لنـــا يف الغربـــِة اتســـعت   ــا الوطـ ــن أرجائهـ ــَب مـ ــلُّ أرحـ يظـ
ــٌة   ــِر غاربـ ــمُس العمـ ــِب وشـ ــل للطبيـ ــُن؟قـ ــُع احلُقـ ــا تنفـ ــي، مـ ــى أجـ إذا انقـ
ُمعتصمـــي   واألرِض  الســـا  رّب  ــُنبـــاهللِ  ــرُّ والعلـ ــِه الـ ــبي، إليـ ــِه صـ وفيـ
بثورتنـــا   آمـــايل  أقطـــُع  لـــكلِّ وجـــٍه قبيـــٍح آخـــٌر حســـُن..ولســـُت 

حارب بالقلم.
ُ
 قاتٌل كطعنِة خنجر كان البّد أن أ

ُ
 في زماننا أم�سى من السيف، والحرف

َ
ألن الكلمة

عارضُت املتنبي في نونيتِه الشهيرة "تجري الرياح بما ال تشتهي السفُن"
 في شريعة الِشعر إذا تجّرأُت على كبيرنا الذي علمنا السحر؟

ً
أريد أن أقوَل ما لم يقلُه املتنبي فهل أكوُن آثما

طعت ألسنتهم في باٍد يحكمها جّزار.
ُ
البّد وأن املتنبي سيتفهم بعد قراءة القصيدة ُجرح األدب بل وال أشّك أنه سيبارك القصيدة ألنها لساُن من ق

ما مل يقله املتنيب
حذيفة العرجى

شاعر

واحة الشعر
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أنــا مــن قريــة مــن قــرى جونفــور فــي الواليــة الشــمالية، بالهنــد، وقريتــي متاخمــة لقــرى مديريــة 
أعظمكراه، وهذه القرى املتقاربة املجاورة قرى للمسلمين الذين انحدروا من أصول عربية 
أو أفغانيــة أو يرجعــون إلــى أصــول هنديــة، يملكــون أرا�ســي زراعيــة وآتاهــم هللا مــن أســباب 
العيــش مــا ســّد خاتهــم وأســعد حياتهــم وأصلــح شــؤونهم، وتربطهــم بالعلــم والديــن صــات 
تقــوى أحيانــا وتضعــف أخــرى، وقــد تجــد نســاءهم أصلــح وأتقــى وأورع مــن رجالهــم، تبقــى 
بات، فايطلع الرجال على غيوبهن وبواطنهن  صفاتهن مســتورات كما أن أجســادهن محجَّ
رهــن وظواهرهــن، وال يقفــون علــى املعانــي فــي حياتهــن كمــا ال 

ُ
كمــا ال تقــع أبصارهــم علــى ُدث

يجــدون إلــى كلماتهــن ســبيا، إال أن ُيخطــف �ســيء مــن خفاياهــن أو ُيســّرب بعــض ســرائرهن، 
فيســتدل بــه علــى مــا لــم ُيخطــف، وُيســتجلى بــه مــا لــم ُيســرَّب.

ابتليت سيدة من بعض هذه القرى بألم في مفاصلها، فاتصلت بطبيب من قريتها مقيم في 
دلهــي علــى بعــد ثاثمائــة ميــل منهــا أو أكثــر، ووصــف لهــا دواء ناجعــا، وشــفاها هللا مــن األلــم، 
ثــم أصيبــت بصــداع فــي رأســها، واتصلــت بالطبيــب نفســه، فوصــف لهــا دواء ولــم يــأل جهــدا 
ــف مــن مرضهــا، وال حّســن مــن حالهــا، فعجــب  آمــا أنــه ســيعمل عملــه، ولكــن الــدواء لــم يخّفِ
ــب خواطــره تقليبــا، ولــم يهتــد إلــى 

َّ
الطبيــب الحــاذق مــن خيبــة أملــه وأدار أفــكارا فــي رأســه وقل

أصل مرضها وال دواء يستبدل به، فكتب إليها يسألها عن منشأ الصداع وأن ال تخفي شأنا 
عرض له علُتها ويجد لها دواءا شــافيا يبرئها من شــكواها، فكتبت إليه:

ُ
من شــؤونها ع�ســى أن ت

أردت أن أكتب إليك عما استكشفَت من مر�سي واستفسرَت من أمري، فتقف على أصله 
ومبدئــه وتهتــدي بــه إلــى البحــث عــن دواء يحســم دائــي ويعالــج صداعــي، ولكــن ُعقــد لســاني 
، وعشت أياما متلكئة ومترددة، حتى دفعتني خطورة أمر  وُحبس بناني، وغلبني حصر وعيٌّ
هتنــي تنبيهــا وقــد ازددت أملــا علــى ألــم وتعبــا فــوق تعــب، ولــم أجــد بــدا مــن أن  املعالجــة دفعــا ونبَّ
كتــب إليــك: فقــد شــفاني هللا مــن ألــم املفاصــل بدوائــك، ثــم ابتليــُت بصــداع فــي رأ�ســي اســتقر 

بــي وزاد مــن عنائــي.
مــا منشــؤ هــذا الصــداع؟ ومــا مبــدؤه؟ لــم يحملنــي �ســيء قــط علــى أن أكشــف عنــه وأبــوح بــه، 
واضطــررُت اآلن إلــى كتابتــه إليــك ملــا ألححــَت علــي أن وصــف الــدواء منــوط بــه، فقصتــي أننــي 
إذا قضيت ليلتي مضطجعة على فرا�سي لم أحسَّ بألم، ويم�سي نهاري وأنا في سام وعافية، 
ــي وأناجــي ربــي منعزلــة عــن النــاس،  ِ

ّ
ــب إلــي القيــام فــي ظلمــات الليــل الهادئــة، فأصل ولكنــي ُحّبِ

وربما تتطرق مشاهد يوم القيامة وعذاب القبر إلي وأنا في صاتي في الليل وتقسر على فكري 
ن لي أن  قسرا، وتسيطر على قلبي سيطرة فتنهمل الدموع من عيني، وتتساقط العبرات، وتبيَّ
بُت ذلك مرة بعد أخرى وكرة  ذلك هو الذي يضرني، تفيض عيناي فأصاب بالصداع، وجرَّ

ورثنــي وجعــا وُرزءا.
ُ
تلــو كــرة، فــا تفارقنــي الدمــوع والعبــرات إال وت

ليس أمري هذا مما ُيكشف ألحد أو ُيملى عليه، وإنما أكرهُت قلبي على سطره بغية العاج 
والدواء، فأرجو أن تمزق رسالتي بعد أن تطلع على مضمونها وتبددها تبديدا.

فكتــب إليهــا الطبيــب: وصلنــي كتابــك الكريــم، ومــا شــرحِت مــن وصــف صداعــك هدانــي إلــى 
البحــث عــن أصــل مرضــك ووضــع األصبــع علــى الــداء، فوصفــت لــك دواء تشــترينه مــن 
صيدليــة، وستشــفيك جرعــة منــه إن شــاء هللا تعالــى. وأعتــذر إليــك أننــي خالفــت أمــرك ولــم 
أمــزق كتابــك رغــم وصيتــك، فإنــه ال يتضمــن بيــان مرضــك وحــده، ولكنــي وجدتــه يحمــل فــي 
طيه بيانا شافيا لطبي الروحي ودواء قلبي وإصاح شأني، وصادفت فيه تأثيرا قويا عاجا لم 

أعهــد مثلــه فــي كتابــة، وال موعظــة.

مريضة
بقلم: محمد أكرم الندوي
أوكسفورد

إساءة جريدة “وطن امروز” اإليرانية إلى صحابي جليل
أســاءت جريــدة “وطــن امــروز” املحســوبة علــى التيــار األصولــي 
فــي إيــران، فــي عددهــا األخيــر، إلــى الصحابــي الجليــل “أبــي مو�ســى 
الصحابــي  هــذا  وصفــت  حيــث  عنــه،  ر�ســي هللا  األشــعري” 

الجليــل بـ”املنافــق بــن الكافــر” ] العيــاذ بــاهلل[.
إلــى جمــع مــن  لــم يذكــر كاتبــه، أهيــن  الــذي  فــي هــذا املقــال 
الصحابــة ر�ســي هللا عنهــم، كمــا أن الكاتــب وصــف ســيدنا 
عليــا ر�ســي هللا عنــه بأنــه كان شــخصا عاجــزا، لــم يقــدر علــى 
إدارة اململكــة مراعــاة للمصلحــة، حيــث أفشــل اآلخــرون نظــام 

. حكمــه
مــع األســف منــذ مــدة يجــري مسلســل اإلســاءات إلــى مقدســات 
ومعتقــدات أهــل الســنة فــي أشــكال مختلفــة، ومــن منصــات 

متعــددة كاإلعــام الرســمي واملجــات والجرائــد و…
هــذه اإلهانــات جرحــت مشــاعر أهــل الســنة الذيــن هــم أكثريــة 
املســلمين فــي العالــم، وثانــي أكثريــة فــي إيــران، لكــن حتــى اآلن لــم 
يسمع أن يقوم املسؤولون املعنيون بمعاقبة جهة مسيئة من 

هــذه الجهــات.

نجل محمد علي كالي: أوقفوني ألنني مسلم
قــال محمــد علــي جونيــور ابــن أســطورة املاكمــة محمــد علــي 
كاي إنــه ال يشــعر اآلن بالراحــة واألمــان، وذلــك علــى خلفيــة 
توقيفه من قبل السلطات األميركية في مطار فورت لودردايل 

بواليــة فلوريــدا بســبب اســمه العربــي وهويتــه اإلســامية.
وجــرى توقيــف نجــل أســطورة املاكمــة مــع والدتــه خليلــة 
كماشــوعلي، الزوجة الســابقة للماكم املتوفى صيف 2016، 
واســتجوابه طــوال ســاعتين لــدى عودتــه إلــى الواليــات املتحــدة 

قادمــا مــن جامايــكا مطلــع فبراير/شــباط املا�ســي.
وأضــاف محمــد علــي جونيــور -فــي حديــث لوكالــة األناضــول- أن 
مســؤوال في قســم الجوازات ســأله عما إذا كان مســلما، ثم قام 

بتوقيفــه واســتجوابه ملــدة تقــارب الســاعتين.

ندوة لفلسطينيي الخارج باسطنبول تدعو إلى التعاون 
النقابي لخدمة قضيتهم

دعا العشــرات من فلســطينيي الخارج، اليوم األحد، إلى تعزيز 
التنســيق والتعــاون بيــن نقاباتهــم املهنيــة والعماليــة.

جــاء ذلــك فــي نــدوة عقــدت تحــت عنــوان “دور العمــل النقابــي 
الخــارج”، بمدينــة اســطنبول  فــي خدمــة قضيــة فلســطينيي 
األطبــاء  مــن  شــخصية   200 مــن  أكثــر  بمشــاركة  التركيــة، 

واإلعامييــن. الجامعــات  وأســاتذة  واألدبــاء  واملهندســين 
والنــدوة، انتظمــت علــى هامــش مؤتمــر “فلســطينيي الخــارج” 

الــذي بــدأ أمــس الســبت، ويســتمر ليوميــن.
جثــث          بإحــراق  يطالــب  بالهنــد  الحاكــم  الحــزب  عــن  نائــب 

ملســلمين ا

أخبار العامل
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همام بن منبه اليماني )40 – 131 ه = 660 – 749 م( 
ْتِقــُن، 

ُ
، امل

ُ
ث َحــّدِ

ُ
، امل ْنَعاِنــيُّ ْبَنــاِويُّ الصَّ

َ
اِمــِل بــِن ِســْيَج األ

َ
ــِه بــِن ك ــاُم بــُن ُمَنّبِ َهمَّ
مــن ثقــات التابعيــن.

صاحب أقدم تأليف في الحديث النبوي.
اسمه ونسبه:

همــام بــن منبــه بــن كامــل بــن ســيج بــن سحســار مــن أبنــاء فــارس , وهــو أخــو 
وهــب , وكان أكبــر مــن وهــب ســنا, وهــم إخــوة خمســة : وهــب , وهمــام , 

وغيــان , وعقيــل , ومعقــل .
قــال أحمــد بــن حنبــل عــن غــوث بــن جابــر بــن غيــان بــن منبــه: كان غيــان 

أصغرهــم.
وقال غوث: مات وهب، ثم معقل، ثم غيان، ثم همام آخرهم.

أصله:
أصــل منبــه مــن خراســان, مــن أهــل هــراة . أخرجــه كســرى مــن هــراة إلــى 
اليمــن, فأســلم فــي عهــد النبــي صلــى هللا عليــه وســلم , وحســن إســامه, 

فســكن ولــده باليمــن.
من شيوخه:

روى عــن عبــد هللا بــن الزبيــر، وعبــد هللا بــن عبــاس ، وعبــد هللا بــن عمــر بــن 
الخطاب ، ومعاوية بن أبى ســفيان ، وأبى هريرة .

تاميذه:
روى عنه ابن أخيه عقيل بن معقل بن منبه ، وعلى بن الحسن بن آتش 

، ومعمر بن راشد ، وأخوه وهب بن منبه.
قــال يحيــى بــن معيــن : وقــد روى وهــب بــن منبــه عــن أخيــه همــام , ولكــن 

وهــب بــن منبــه أقــدم موتــا مــن أخيــه همــام .
أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه:

قال يحيى بن معين: همام بن منبه ثقة .
وذكره ابن حبان فى الثقات .

وقال الحافظ العجلي : همام بن منبه يماني , ثقة , تابعي .
مروياته:

كتاب ” صحيفة همام بن منبه ” .
الزم أبــا هريــرة ر�ســي هللا عنــه، فأخــذ عنــه نحــو. 140 حديثــا، وصنفهــا فــي 
رســالة ” الصحيفــة الصحيحــة – ط ” أثبتهــا ابــن حنبــل، مجموعــة، فــي 
مســنده )2: 312 – 319( ومنهــا مخطوطتــان، بينهمــا وبيــن مــا فــي مســند 

ابــن حنبــل اختــاف يســير.
من صفاته:

كان همــام بــن منبــه رحمــه هللا عاملــا , مجاهــدا , حافظــا , ذكيــا , حاضــر 
البديهــة…

وقــال أحمــد بــن حنبــل: كان رجــا يغــزو، وكان يشــتري الكتــب ألخيــه وهــب، 
فجالــس أبــا هريــرة باملدينــة، فســمع منــه أحاديــث – وكان قــد أدرك 

املســودة وســقط حاجبــاه علــى عينيــه …
نا أبي، وغيره:

َ
نبأ

َ
اق: أ وقال عبد الّرزَّ

بنــاِء 
َ
َبيــر، وكان َرُجــٌل ِبَنجــَران ِمــن األ ــه قعــد ِإلــى ابــن الزُّ ــام بــن ُمَنّبِ نَّ َهمَّ

َ
أ

. )كان كوســجا(
ٌ
ــن لــه ِلحَيــة

ُ
ــم َيك

َ
ــٌش، ل

َ
ُمونــه، ُيقــاُل لــه: َحن ِ

ّ
ُيَعظ

َت؟
ْ
ن
َ
َريش: َمن أ

ُ
فقال له َرُجٌل ِمن ق

هل اليمن.
َ
قال )همام( : ِمن أ

 -؟
ً
شا

َ
م – يريد َحن

ُ
ْت َعُجْوُزك

َ
َعل

َ
قال: ما ف

ــم 
ُ
ْيــَن، َوَعُجْوُزك ْيَماَن هللِ َرّبِ الَعامِلِ

َ
َمْت َمــَع ُســل

َ
ســل

َ
ــا أ

َ
ــاٌم: َعُجْوُزن قــال همَّ

ــِب. فــي جيدهــا حبــل مــن مســد.
َ
 الَحط

ُ
ــة

َ
ال َحمَّ

. ُبِهَت الُقَر�ِسيُّ
َ
ف

ٍه؟ َعرَّضَت ِباْبِن ُمَنّبِ
َ
مَت؟ ِلَم ت

َّ
ل
َ
دِري َمن ك

َ
ما ت

َ
فقال له ابن الزبير: أ

وفاته:
عــاش طويــا حتــى ســقط حاجبــاه علــى عينيــه. قــال الشــرجي: وكانــت وفاتــه 

بصنعــاء .
قال محمد بن سعد : مات سنة إحدى وثاثين ومئة.

وقــال البخــاري: قــال علــي: ســألت رجــا قــد لقــي همــام بــن منبــه: متــى مــات 
همــام ؟ قــال: ســنة ثنتيــن وثاثيــن.

أبو محمد البلو�سي

همام بن منبه اليماني

عباقرة أهل السنة
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إن الوقت الذي تعيشونه في هذه الحياة الدنيا أنفس ما لإلنسان، وال يقدر 
باألثمــان، وكل مفقــود يمكــن أن يســترجع إال الوقــت، فهــو إن ضــاع لــم يتعلــق 
بعودتــه أمــل، ولذلــك واجــب علــى املســلم أن يحفظــه فيمــا ينفعــه فــي آخرتــه 
ودنيــاه، ويصونــه عــن الضيــاع باللهــو والغفلــة، ويســتقبل أيامــه اســتقبال 
شــديد الظمــأ لقطــرة املــاء، واســتقبال الضنيــن للثــروة النفســية، ال يفــرط فــي 
قليلهــا فضــا عــن كثيرهــا، ويجتهــد أن يضــع كل �ســيء مهمــا ضــؤول موضعــه 

الائــق بــه.
أخــي املســلم: إن العمــر الــذي تعيشــه هــو مزرعتــك التــي تجنــي ثمارهــا فــي الــدار 
اآلخــرة، فــإن زرعتــه بخيــر وعمــل صالــح جنيــت الســعادة والفــاح، وكنــت مــع 
الذيــن ينــادى عليهــم فــي اآلخــرة: »كلــوا واشــربوا هنيئــا بمــا أســلفتم فــي األيــام 
الخاليــة«.  وإن ضيعتــه فــي الغفــات، وزرعتــه باملعا�ســي واملحرمــات، ندمــت 
على ما قدمت يداك حيث ال ينفعك الندم، وتمنيت الرجوع إلى الدنيا لتعمل 
ولو حسنة واحدة ولكن هيهات هيهات: » أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر 

وجاءكــم النذيــر فذوقــوا فمــا للظامليــن مــن نصيــر«.
نعــم؛ إن املســلم الحقيقــي يحافــظ علــى وقتــه محافظــة شــديدة، ألن الوقــت 
عمــره، فــإذا ضــاع منــه ولــو شــيئ يســير فــي غيــر مــا شــرعه هللا كان عليــه حســرة و 
ندامة يوم القيامة، وكل ساعة تمر على ابن آدم تقربه إلى اآلخرة وتبعده من 
الدنيا، قال أبو الدرداء ر�سي هللا عنه: » يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما م�سى 
منك يوم م�سى منك بعض«. وقال الحسن البصري رحمه هللا: » ما من يوم 
ينشق فجره إال نادى: يا ابن آدم! أنا خلق جديد، وعلى عملك شهيد، فتزود 
فــي بعمــل صالــح، فإنــي ال أعــود إلــى يــوم القيامــة«. فغريــب شــأن هــؤالء النــاس 
كيــف يلهــون ويلعبــون، ويركضــون وراء شــهواتهم واملــوت يأتــي بغتــة، وينســون 
مــا نهــى هللا عنــه، ويكفــرون مــا أمــر هللا بــه، وكل ذرة مــن أعمالهــم محســوبة. » 
يــوم يبعثهــم هللا جميعــا فينبئهــم بمــا عملــوا أحصــاه هللا ونســوه وهللا علــى كل 

�ســيء شــهيد«.

إن هللا ســبحانه وتعالــى أقســم بالعصــر، وأقســم بالضحــى، وأقســم بالليــل، 
وأقســم بالنهــار – والقســم مــن أداة التأكيــد – هــذه كلهــا آيــات واضحــات 
وباهــرات تخبرنــا بــأن للوقــت عنــد هللا ســبحانه وتعالــى منزلــة مرموقــة وســامية 

ومقامــا عاليــا، وتقت�ســي منــا حــق االهتمــام وااللتفــات إليهــا.
إن اإلسام دين جعل للوقت مكانته، وحث على شغله بالطاعات والقربات، 
ر أشــد التحذيــر مــن أعمالــه باملخالفــات. وجعــل مــن عامــات اإليمــان 

ّ
وحــذ

وأمارات التقى أن يعي املسلم هذه الحقيقة ويسير على هداها. وفي الحديث، 
عن النبي صلى هللا عليه وســلم: » ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يســأل 
عــن أربــع: عــن عمــره فيمــا أفنــاه، وعــن شــبابه فيمــا أبــاه، وعــن مالــه مــن أيــن 

اكتســبه وفيمــا أنفقــه، وعــن علمــه مــا ذا عمــل بــه«.
وإنــه ملــن املؤســف حقــا أن كثيــرا مــن النــاس اليــوم ابتلــوا بتضييــع األوقــات 
باملحرمات، واتباع الشهوات، والعكوف على املغريات وامللهيات، فهل استعد 
كل مسلم منا للوقوف بين يدي هللا وأعّد أجوبة لألسئلة العظيمة، عن عمره 
فيما أفناه؟ وعن شبابه فيما أباه؟ بأي جواب سيجيب من أفنوا أعمارهم، 
وقتلــوا أوقاتهــم، وأبلــوا شــبابهم فيمــا يســخط هللا مــن العقائــد الفاســدة، 

والبــدع املنكــرة، واألفــكار امللوثــة، واألخــاق الســيئة، واألعمــال الرذيلــة؟ 
بأي جواب سيجيب من اليبالي بماله؛ فيكتسبه بالوسائل املحرمة، والحيل 
املمنوعة، وينفقه في غير الطرق املشروعة؟ ما جواب هؤالء أمام الجبار جل 

جالــه حين يســألهم؟ 
فالجــواب علينــا بــأن نتــق هللا ونعــّد لهــذا األمــر عّدتــه، ونحــذر التســويف فــإن 
املــوت يأتــي بغتــة، وال نغتــّر بحلــم هللا عزوجــل. قــال تعالــى: » يــا أيهــا الذيــن آمنــوا 
اتقوا هللا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا هللا إن هللا خبير بما تعملون وال 

تكونــوا كالذيــن نســوا هللا فأنســاهم أنفســهم أولئــك هــم الفاســقون«. 
اللهــم اجعــل خيــر أعمالنــا خواتمهــا، وخيــر أعمارنــا أواخرهــا، وخيــر أيامنــا يــوم 

لقائــك، اللهــم وفقنــا لشــغل أوقاتنــا وأعمارنــا بطاعتــك.

دين محمد محمد آلقأهمية الوقت يف اإلسالم

طالب يف دورة الحديث

بأقالم الطلبة
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هل يستطيع أحد أن ينكر أن النشء العربي الجديد، وخاصة الذين يتعلمون 
فــي مــدارس أجنبيــة، ومــا أكثرهــم، أصبحــوا نســخة طبــق األصــل عــن التاميــذ 
األجانــب، ليــس فــي اللغــة فحســب، بــل فــي االهتمامــات والتصرفــات والتفكيــر 

وحتــى الهويــة.
مــن هــو املثــل األعلــى للطفــل العربــي؟ مــن هــو بطلــه املفضــل؟ مــن هــو مطربــه أو 
مــن هــي مطربتــه أو ممثلــه أو ممثلتــه املفضلــة؟ قلمــا تجــد شــخصية عربيــة بيــن 
هــؤالء، إال مــا نــدر. فــكل الشــخصيات الكرتونيــة أو الســينمائية أو التلفزيوينــة 
التي تعلق بها أطفالنا هي شخصيات غربية. هل يعرف أوالدنا غير »سوبرمان« 
و«باتمان« و«ســوبر زورو« و«ســوبرمان« و«فانتاســتك فور« و«كيم بوســبل« 
و«طــرزان« و«اليــون كنــغ« و«أكشــن مــان« و«ذا إنكريدابلــز« و«ننجــا تيرتلــز« 
و«بيكومــون« و«هالــك« و«تــوم أنــد جيــري« و«بــوب آي« وغيرهــم؟ حــاول أن 

تدخــل أي محــل ألعــاب، فــا تــرى أي ألعــاب عربيــة.
والخطيــر فــي األمــر أن الشــركات التــي تطلــق تلــك الرمــوز الســينمائية والكرتونيــة 
والتلفزيونية األمريكية بارعة إلى أق�سى الحدود في تصميمها وترويجها، بحيث 
يتعلق الطفل بحبائلها بسرعة هائلة. فلو اشتريت لطفلك لعبة »سبايدر مان« 
 الذيــن ال 

ً
ــها، وظــل يطلــب املزيــد منهــا. وحتــى األطفــال الصغــار جــدا

ّ
كل يــوم ملــا ملـ

 منقطع النظير باأللعاب التي تطلقها 
ً
تتجاوز أعمارهم السنتين يبدون اهتماما

 
ً
الشــركات الســينمائية للترويج ألبطالها مثل »باتمان« و«ســبايدرمان«. وكثيرا
 فــي ســنته الثانيــة يتولــع بتلــك الشــخصيات 

ً
مــا تســاءلت: مــا الــذي يجعــل طفــا

الســينمائية والتلفزيونيــة بهــذا الشــكل الرهيــب؟ فقــد كنــت أالحــظ أن الطفــل 
يبــدأ بالصــراخ وتحريــك يديــه، كونــه ال يتكلــم بعــد، كــي يلفــت انتبــاه والدتــه أو 
والده كي يأتي له باللعبة في املجمعات التجارية الكبرى. وقد وصل الولع بتلك 
الشــخصيات إلــى حــد أن أطفالنــا يحاولــون تقليدهــا فــي املنــزل، فيصعــدون على 
األريكــة ويهبطــون علــى طريقــة »ســبايدرمان«، أو يحاولــون تقليــده فــي الطيــران. 
وكم اندهشت لقيام طفل ال يتجاوز العام ونصف العام من العمر بالجلوس 
ملشاهدة أفام »باتمان« و«سبايدرمان« من أولها حتى آخرها، ومن ثم يحاول 
 ويطير مثلها. ال أدري كيف يمكن لثقافاتنا أن تتنافس مع تلك 

ً
أن يطلق أصواتا

 مع 
ً
الشركات الرهيبة على عقول أطفالنا، خاصة أنها داخلة في تحالف أيضا

شــركات األكل والشــراب الغربيــة املعروفــة التــي تقــدم لألطفــال وجبــات مرفقــة 
بهدايا هي عبارة عن ألعاب ومجســمات لشــخصيات فنية أمريكية شــهيرة؟

ولــو أخذنــا األلعــاب التــي تهتــم بهــا البنــات العربيــات الصغيــرات لوجدنــا أن 
معظمهــن متعلــق إلــى حــد الهــوس بـــلعبة »براتــس« و »باربــي« و«مــاي ســين« 
الشــهيرة. وهــي عبــارة عــن مجســمات لفتيــات جميــات تبيــع الشــركات املنتجــة 
 وبأسعار باهظة. صحيح أن إحدى الشركات العربية 

ً
منها مايين القطع يوميا

ــلة« للمنافســة مــع النمــاذج األمريكيــة 
ُ
أطلقــت لعبــة عربيــة متحجبــة باســم »فـ

ونجحــت إلــى حــد مــا، لكننــي كــم تفاجــأت عندمــا رأيــت بعــض التلميــذات 
العربيــات يســخرن مــن »فلــة« العربيــة ويتهافتــن القتنــاء النمــاذج الغربيــة التــي 
ــع الشــركات مــن كل واحــدة منهــا عشــرات املوديــات ومختلــف األشــكال.

ّ
تصنـ

وال يقتصــر ولــع أجيالنــا الجديــدة بالشــخصيات الكرتونيــة والدمــى األمريكيــة 
بــل يتعداهــا إلــى كل مكونــات الثقافــة األمريكيــة مــن مطربيــن وفنانيــن وممثليــن. 
وقد تجاذبت قبل فترة أطراف الحديث مع مجموعة من التاميذ والتلميذات 
العربيــات فــي إحــدى املــدارس، وطلبــت مــن إحداهــن أن تغنــي أغنيــة ســريعة، 
فغنــت علــى الفــور أغنيــة للمطربــة األمريكيــة لنــزي لوهــان. فســألتها، أال تعرفيــن 

أغاني ملطربات عربيات، فقالت: I do not care، لست مهتمة بهن. وينطبق األمر 
ذاته على املمثات واألفام والبرامج التلفزيونية التي تتابعها الفتيات. وأرجو أال 
يقول لي أحد إن هناك مطربات عربيات كثيرات تتعلق بهن الفتيات العربيات. 
وهــذا صحيــح، لكنهــن أخطــر علــى الجيــل الصاعــد مــن املطربــات الغربيــات مــن 
حيث »الغوربة« والتغريب، فهن يزايدن على املطربات األمريكيات في كل �سيء، 

إلى حد أنك تترحم على بريتني سبيرز وشاكيرا.
ولو نظرنا إلى قنوات التلفزة املوجهة لألطفال على الستااليت أو الكيبل لوجدنا 
 أمريكيــة ويتابعهــا األطفــال بشــغف منقطــع النظيــر. أمــا 

ً
أنهــا فــي معظمهــا أيضــا

القنوات العربية املخصصة لاطفال فليس لها حظ كبير من املشاهدة، خاصة 
وأن بعضهــا يقــوم بترجمــة األفــام واملسلســات والبرامــج األمريكيــة إلــى العربيــة 
ويدبلجهــا. فمــا الفائــدة إذا كانــت قنــوات الطفــل لدينــا تقــوم بعمليــة »الغْوربــة« 
نيابــة عــن الغربييــن، وال تحــاول خلــق ثقافــة تلفزيونيــة عربيــة خاصــة تجتــذب 
األطفال العرب بها؟ ناهيك عن األطفال الذين يفضلون متابعة البرامج الغربية 

دون ترجمــة، خاصــة وأن معظمهــم يتقــن االنكليزيــة أكثــر مــن العربيــة.
إن البرامــج املوجهــة لألطفــال فــي وســائل إعامنــا العربيــة ال تختلــف عــن بقيــة 
البرامج، فإذا كانت البرامج اإلخبارية والفنية والترفيهية التي تجتاح تلفزيوناتنا 
كلهــا مســتمدة مــن الثقافــة اإلعاميــة والبرامجيــة الغربيــة، فــا يمكــن لبرامــج 
الطفل أن تشذ عن القاعدة، خاصة أنه ليس لدينا تراث برامجي تلفزي يمكن 
االعتمــاد عليــه، ناهيــك عــن أن املحــاوالت القديمــة الرائعــة لتأســيس ثقافــة 
تلفزيونية عربية للطفل قد تبخرت، مع العلم أن بعض املسلسات كـ«افتح 
 منقطــع النظيــر مــن جماهيــر األطفــال مــن املحيــط إلــى 

ً
يــا سمســم« القــى اهتمامــا

.
ً
الخليــج. لكــن يبــدو أننــا أميــل إلــى االستســهال والتقليــد منــه إلــى اإلبــداع إعاميا

ومع انتشار أجهزة األلعاب االلكترونية كـ«بلي ستيشن« و«غيم بوي« وغيرهما 
تكــرس اهتمــام أطفالنــا بالثقافــة الغربيــة، فــكل األلعــاب أبطالهــا وشــخصياتها 
غربيــة، خاصــة أن الشــركات املصنعــة لتلــك األلعــاب اســتغلت الشــخصيات 
والرموز التلفزيونية والسينمائية األمريكية وحولتها إلى ألعاب الكترونية مثل 
»باتمــان« و«ســبايدرمان« و«فانتاســتك فــور« و«ســتار وارز« و«ســوبرمان«. 
، فكيــف نصنع 

ً
دلونــي بربكــم علــى لعبــة الكترونيــة عربيــة واحــدة! ال يوجــد أبــدا

ونصمــم األلعــاب االكترونيــة إذا كنــا مــا زلنــا فــي عصــر مــا قبــل التصنيــع؟
 مــن األطفــال العــرب الذيــن يدرســون فــي 

ً
 كبيــرا

ً
واألخطــر مــن ذلــك أن قســما

مــدارس غربيــة فــي بادنــا ممنوعــون مــن دراســة التاريــخ العربــي واإلســامي، 
 منــه التاريــخ الغربــي، وبذلــك ليــس لديهــم الفرصــة للتعرف على 

ً
ويتعلمــون بــدال

رمــوز الحضارتيــن العربيــة واإلســامية وأبطالهمــا ومكوناتهمــا. لهــذا ســيتخرج 
لدينا عشرات املايين من الشابات والشباب الجاهلين بحقائق التاريخ العربي 
واإلســامي واملنســلخين بالتالي من جذورهم األصلية. ومما يزيد األمر خطورة 
أن بعــض البلــدان العربيــة لــم تعــد مهتمــة بتدريــس التاريــخ العربــي واإلســامي 
العام حتى في مدارسها العربية، واستعاضت عنه بتدريس التاريخ املحلي لكل 
بلــد، ممــا ســيحرم ماييــن التاميــذ والطلبــة مــن التعــرف علــى النمــاذج العربيــة 
 مــن اســتلهام 

ً
واإلســامية املشــرقة واالقتــداء بهــا واســتلهام شــخصياتها بــدال

شخصيات تاريخية غربية أو سينمائية حديثة مثل »سوبر زورو« و« باتمان«. 
 أن الشــخصية التاريخيــة العظيمــة صــاح الديــن 

ً
وال تتفاجــأوا إذا قرأتــم قريبــا

األيوبــي إرهابــي كبيــر.
هل يمكن أن تبني مجتمعات عربية بمكونات أجنبية؟

هل أطفالنا عرب؟
د. فيصل القاسم

مدونات
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أبشروا حبركة كتابية !!

أرى املتخرجين الشباب من املدارس الدينية، والطاب الدارسين في جامعاتنا 
ومعاهدنا، قد أقبلوا على الكتابة في هذا العهد، بشكل غير مسبوق، في ظال 
توفــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، يكتبــون يوميــا، ويشــوقون اآلخريــن عليهــا، 
ويدعونهــم إلــى الكتابــة، فــي املوضوعــات املختلفــة، ويبذلــون قصــارى جهودهم 
فــي توجيههــم وتصحيــح أخطائهــم وتســديد خطاهــم وبــكل مــا هــم قــادرون عليــه 
مــن نصــح، مرحبيــن بالــرواد الجــدد، قــد يكتبــون مقالــة وافيــة فــي موضــوع، أو 
أســطرا، أو ذكريــة أو رحلــة أو تقريــرا عــن جلســة أو مبــاراة، علــى كل يكتبــون، 
وتأتــت لهــم صلــة بيــن الكتابــة وثيقــة، متينــة، ويزاولونهــا ويمارســونها ب�ســيء مــن 

الرغبــة واالشــتياق والهوايــة.
يبــدو أنهــم يحبــون الكتابــة لحــد ال بــأس بــه، وحــب الكتابــة أمــر ذو بــال، ألن 
الكتابة تدفع إلى القراءة، فالكتابة ال تكون بدون القراءة، خاصة االستمرار 
فيهــا، فالذيــن يواظبــون علــى الكتابــة، ال شــك هــم يواظبــون علــى القــراءة، 
والقــراءة لــو أردت إيجازهــا فأقــول: هــي الحيــاة، ألنهــا كفيلــة بتكويــن حيــاة 
جديدة مترقية على أنقاض الحياة القديمة املندثرة، وتغسيل اللب وتنميته، 
وتحديث املعلومات، وبناء األفكار املتسعة، وفتح اآلفاق الجديدة، ومكافحة 
الضيق في التفكير والرؤية، وبالجملة تجعل املرء يبدأ حياة جديدة، تتفاوت 

عــن الســابقة كليــا.
فــي ســابق العهــد مــا كنــا نشــاهد هــذا اإلقبــال الكاســح علــى ممارســة الكتابــة، 
وال نــرى هــذه البيئــة املتميــزة التــي يحــس فيهــا التنافــس، والتســابق، ومــا كانــت 
الكتابة تجد هواة بين القوم، إال قليا جدا، غير متجاوزين على عدد األصابع 
وحــركات العوامــل، بينمــا نــرى اليــوم حركــة تتســم بالجــد والجــدة والتقــدم 
واألصالــة فــي وقــت واحــد. وفــي انطــاق هــذه الثــورة الجيــدة النابضــة، دخــل 
كبيــر لهــذه املواقــع التــي توفــرت لدينــا حديثــا، ومهــدت الطريــق لنــا فعــا، وبدأنا 

نســتخدمها.
كان كتابنــا يســتفيدون مــن مقــاالت وآراء الكتــاب اآلخريــن، فقالــوا إلــى متــى 
نســتفيد مــن كتابــات اآلخريــن فقــط، وال نكــون نحــن ممــن يفيــدون اآلخريــن، 
ومــن يكتبــون؟! فالذيــن يكتبــون ويفيــدون اآلخريــن مــاذا عندهــم، ممــا نعــوزه 
نحــن، وننقصــه حتــى نجاريهــم فــي هــذا امليــدان، وندمــج أنفســنا فــي قائمتهــم، 
ونفرضنــا علــى الواقــع بــكل قــوة وبــأس وحمــاس؟ وهكــذا رأى أصحابنــا الكتــاب 
الامعيــن فــي املواقــع، فبــدأ الشــعور بالكتابــة يداخلهــم، ويســتولي عليهــم، حتــى 
استسلموا أخيرا لهذا الشعور الوثاب والدافع القافز، فانطلقوا في الكتابة، 

فألفوهــا أمــرا مســتلذا مــن العســير جــدا تجنبــه، والتحا�ســي عنــه ولــو يومــا.
رأوا أن تأليــف الكتــاب وإعــداده قــد يمكــن أن يكــون مــن العســير، ويحتــاج إلــى 
مــا ال يملكونــه، أو يملكونــه لكــن ليــس عندهــم االعتــداد بالنفــس، واإليمــان 
باملواهــب الكامنــة، واملؤهــات املفرطــة -وهــذا مــا أعتقــده- وألجــل هــذا كانــوا 
ال يحلمــون بطبــع الكتــاب ملــا يجــر مــن متطلبــات مــن الصعــب توفيرهــا حاليــا، 
لكن الكتابة على هذه الصفحات، ليس لها ثمن، وال تحتاج إلى سعي مضن، 
واجتهــاد منهــك، مــع أن الكتــاب رغــم النفقــات واالســتهاكات يســتفيد منــه 

شــريحة خاصــة وأهــل منطقــة، وقــد يبقــى فــي نطــاق ضيــق لفتــرة غيــر قصيــرة، 
وذلــك أيضــا إذا ثبتــت جدارتــه وبانــت قيمتــه، بينمــا الكتابــات علــى هــذه 
الصفحــات تكســح العالــم فــي دقيقــة واحــدة، ومــع إشــارة واحــدة، دون تكبيــد 
صاحبها ماال كثيرا، كما أن هذا النوع من الكتابة، يدفع ممارسه إلى التأليف 
والتصنيــف نهائيــا، وإعــداد الكتــب فــي املســتقبل، بعــد نمــو االعتــداد بالنفــس، 
وتحريــك الحميــة، واكتشــاف املوهبــة واملؤهــات، عبــر املواصلــة فــي الكتابــة، 

ومشــاهدة الــرواد يتهافتــون علــى كتاباتــه مســتفيدين منهــا.
لــو كان للمواقــع نقطــة إيجابيــة واحــدة فقــط وهــي الحمــل علــى الكتابــة، والدفــع 
عليها، فهذه النقطة الوحيدة أيضا تشــكل مجوزا قويا لترخيص اســتخدامها، 
ويكفــي املواقــع هــذا الفضــل وهــذه امليــزة، فهــم مــا كانــوا ليكتبــوا ســطرا واحــدا، 
ويسودوا صفحة، لو لم تكن هذه املواقع واآلليات، ومن الذي ينكر هذا الفضل؟ 

شــريطة أن يعــرف مكانــة الكتابــة ودورهــا وأثرهــا فــي عصرنــا الــذي نعيشــه.
الكتابــة تلعــب دورا رياديــا اليــوم، وكلمــا تتطــور األوضــاع وتتقــدم الدنيــا، يتجلــى 
دور الكتابــة أكثــر فأكثــر، والعصــر الراقــي الــذي نعيشــه يعطــي الكتابــة اهتمامــا 
خاصا، فما أكثر الكتاب على األصعدة املختلفة، من املجات والصحف الورقية 
واإللكترونية، واملواقع املقروءة واملسموعة، واملرئية، واملواقع تتجه نحو التنامي 

كل يــوم، وذلــك لشــعور القــوم بضرورتهــا فــي التوصــل إلــى األهــداف واملرامــي.
العصر عصر الكتابة والتدوين، وإيصال األفكار والرؤى، والرساالت عن هذا 
الطريق، شــئنا أم أبينا، والعالم عرف هذا وأضحى يســتثمره، وينفق األموال 

الهائلة عليها، والذي يخفي رأسه في الثلج كالحجل فا يضر إال نفسه.
الشــعب يتبيــن مصيرهــا ومســتقبلها مــن خــال كتابــات الكتــاب، ويرســم 
فــي ضوئهــا مواقــع أقدامهــا، ولــو اســتمر الوضــع هكــذا فنخــن ســوف نجــد فــي 
الســنوات التاليــة، كتابــا كثيريــن فــي املنطقــة، بــل ونشــهد ثــورة كتابيــة متدفقــة 
وثابــة، يقودهــا هــؤالء الكتــاب الذيــن انطلقــوا مــن هــذه املواقــع يومــا، ثــم ال 
يكتفــون بالكتابــة علــى هــذه الصفحــات االفتراضيــة بــل يغــزون الصفحــات 
الورقيــة أيضــا، وهــذا ممــا يســبب الفــرح والســرور هنــا، ملــا أننــا فــي رحــاب ثــورة 
كتابيــة تأليفيــة علــى مســتوى املنطقــة، تعيــد لنــا التاريــخ، والعصــور الذهبيــة 
املنصرمــة، التــي كنــا نعلــم فيهــا العالــم أبجديــات الحضــارة والثقافــة، وكان 

العالــم الغربــي يعتــز بالتلمــذة لدينــا، والتطفــل علــى مائدتنــا امللونــة.
وال يمكــن أن تكــون ثــورة أو حركــة ناجحــة، وال فــرق فــي أي مجــال كانــت إال 
بالتوجيــه والقيــادة والتبييــن، والتخطيــط الدقيــق الشــامل، ألن الحركــة 
الكتابيــة كمــا أنهــا تفيــد، أيضــا تضــر إذا خرجــت مــن الجــادة، وانحرفــت عــن 
الطريق، وتأتي بخسائر فادحة، وهذا بانحراف الكتاب، وبعدهم عن التربية 
الدينيــة، والفكريــة، فــكل حركــة اذا فقــدت القيــادة الحاســمة والتوجيــه 
الحكيم، فهي ســوف تنحرف، وتتمخض عن محن وشــروخ، ولو بدأت نزيهة 
طاهــرة، وهــذه ســنة لــن تتبــدل، وال قــدر هللا أن تنحــرف الكتابــة عــن اتجاههــا 
آثــار هــذه الســنة وتداعياتهــا  وتضــل فتكــون مضللــة، وبإمكاننــا مشــاهدة 

الســلبية الرهيبــة حولنــا اليــوم وفــي صفحــات التاريــخ باألمــس.

السيد مسعود

مدونات
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1. مخفر: پاسگاه

2. املصادر الطبيعية: منابع طبیعی

3. مقاومة رشسة: مقاومت شدید

4. حلف شامل األطليس: ناتو

5. النظام الرضيبي: سیستم مالیاتی

6. مدينة صناعية: شهر صنعتی

7. املحسوبة عىل التيار األصويل: وابسته به حزب 

اصولگرا

8. حملة تهويد: کمپین یهودی سازی

9. تعزيز العالقات السياسية: تقویت روابط سیاسی

ــرات  ــتهدفا املخاب ــن اس ــني اللذي ــال يف الهجوم - 15 قتي

ــل. ــرا يف كاب ــة ومخف األفغاني

املصــادر  اســبوع  مبناســبة  شــجرة  غــرس  وبعــد   -

الطبيعيــة ويــوم التشــجري اليــوم االحــد اوضــح الرئيــس 

روحــاين، انــه يتعــني مراجعــة اجــراءات املحافظــة عــي 

البيئــة، الن ســعادتنا ســتكون ايل جانــب نضــارة األشــجار 

ــة. والبيئ

مبدينــة  أخــرى  أحيــاء  تهاجــم  العراقيــة  القــوات   -

رشســة. مبقاومــة  وتقابــل  املوصــل 

- ترمــب يشــيد باقــوات األمريكيــة ويجــدد دعمــه 

لحلــف شــال األطلــي.

ــا يســمح  ــي مب - ســنعمل عــىل إصــالح النظــام الرضيب

ــب. ــض الرضائ ــل تخفي ــار بفع ــا بالزده لرشكاتن

- أعلــن مســاعد شــؤون هندســة الدفــاغ املــدين بــوزارة 

ــة  ــر مدين ــييد أك ــه لتش ــن التوج ــة ع ــاع اإليراني الدف

صناعيــة يف إيــران مبينــاء جاســك الواقــع يف منطقــة 

ــران. ــواحل مك س

- أســاءت جريــدة “وطــن امــروز” املحســوبة عــى 

إىل  األخــري،  عددهــا  يف  إيــران،  يف  األصــويل  التيــار 

الصحــايب الجليــل “أيب مــوىس األشــعري” ريض اللــه عنــه، 

حيــث وصفــت هــذا الصحــايب الجليــل بـ”املنافــق بــن 

ــه[.  ــاذ بالل ــر” ] العي الكاف

تهويــد  حملــة  املحتلــة  القــدس  مدينــة  تشــهد   -

اإلرسائيــي. االحتــالل  ســلطات  مــن  "مســعورة" 

- إن "عليــوف" رئيــس جمهوريــة اذربيجــان، يجــري 

محادثــات مــع الرئيــس حســن روحــاين وعــدد مــن كبــار 

املســؤولني االيرانيــني تتنــاول تعزيــز العالقــات السياســية 

وتطويــر التعــاون االقتصــادي اىل جانــب مناقشــة اهــم 

القضايــا االقليميــة.

معجم املصطلحات املعاصرة )39(

كيفية استعماهلا

مؤشرات على وجود حياة على األرض قبل أربعة مليارات سنة
باريــسـ  أ ف ب: عثــر باحثــون علــى متحجــرات لكائنــات مجهريــة حيــة تعــود الــى مــا بيــن 3.77 مليــار ســنة 
كحد أدنى و4.29 مليار، اي بعد بضع مئات مايين السنوات فقط على تشكل كوكب األرض، في ما 

يؤشــر الى ان الحياة ظهرت على األرض قبل ما كان العلماء يعتقدون بكثير.
ومــن شــأن هــذا االكتشــاف ان يعــزز األمــل فــي العثــور علــى آثــار تــدل علــى حيــاة ســابقة علــى كوكــب 
املريخ، لوجود تشابه كبير بين الكوكبين في املا�سي السحيق. واكتشف العلماء هذه الكائنات الحية 
الدقيقــة فــي طبقــات مــن الكوارتــز فــي موقــع حــزام نوفواغيتــوك الجيولوجــي فــي شــمال شــرق كيبيــك 

)كنــدا(. ونشــرت النتائــج فــي مجلــة »نيتشــر«.
مــن  دود  ماثيــو  وقــال 
»يونيفرســيتي  جامعــة 
كوليــدج لنــدن« )يــو �ســي 
ال( فــي شــريط نشــر علــى 
»بفضــل  املجلــة  موقــع 
بالليــزر  التقطــت  صــور 
املأخــوذة  للعينــات 
تمكنــا مــن تحديــد وجــود 
هــي  دقيقــة  متحجــرات 
األقــدم فــي العالــم«. ويبلــغ 
املتحجــرات  هــذه  قطــر 

أضــاف. مــا  علــى  ملليمتــر،  نصــف  الــى  يصــل  فقــد  طولهــا  أمــا  بشــرية.  شــعرة  قطــر  نصــف 
ويــرى ماثيــو دود ان »األهــم فــي هــذه االكتشــافات هــو ان الحيــاة تمكنــت مــن االنطــاق بشــكل مبكــر 
علــى األرض مــا يطــرح أســئلة مثيــرة لاهتمــام« حــول مــا حصــل علــى املريــخ ومناطــق أخــرى مــن الكــون. 
ويتســاءل »هــل حصــل األمــر نفســه علــى كواكــب أخــرى؟« خصوصــا وان وكالــة الفضــاء األمريكيــة 
 ســائلة علــى ســطحه.

ً
»ناســا« تمكنــت مــن إثبــات ان كوكــب املريــخ كان يضــم فــي ماضيــه الغابــر مياهــا

ورصــدت هــذه الكائنــات الحيــة الدقيقــة فــي حــزام نوفواغيتــوك وهــو نتــوء يمتــد علــى طــول ســواحل 
كيبيــك املعروفــة بأنهــا تحــوي أقــدم صخــرة مكتشــفة حتــى اآلن )4.29 مليــار ســنة(. واوضــح دومينيــك 
 واملشرف الرئي�سي على الدراسة »لقد تم تأريخها بوسيلة موثوق 

ً
بابينو من جامعة »يو �سي ال« ايضا

فيها إال انها ال تزال محط جدل«. وأضاف ان العلماء توخوا الحذر وقدروا ان هذه املتحجرات تعود 
فــي الحــد األدنــى الــى »3.77 مليــار ســنة«.

وهــذا يعنــي انهــا أقــدم بثاثمئــة مليــون ســنة مــن أقــدم متحجــرات كائنــات حيــة دقيقــة عثــر عليهــا 
حتــى اآلن. وقــد وجــدت تلــك املتحجــرات فــي اســتراليا وتعــود الــى 3.460 مليــارات ســنة علــى مــا اوضــح 
دومينيــك بابينــو. ويعتقــد العلمــاء ان كوكــب األرض تشــكل قبــل أربعــة مليــارات و567 مليــون ســنة.

الهاتف الذكي هدف مجرمي االنترنت
 
ً
 كبيــرا

ً
 هدفــا

ً
 إال انهــا أصبحــت أيضــا

ً
 فعليــا

ً
 محمــوال

ً
برشــلونةـ  أ ف ب: باتــت الهواتــف الذكيــة كمبيوتــرا

للمجرميــن عبــر االنترنــت الذيــن يجذبهــم كــم املعلومــات الشــخصية والعناويــن والحســابات املصرفيــة 
التــي تحويهــا.

ويقــول تانغــي دو كوبونــت املديــر العــام لـ«كاسبيرســكي البــز« فــي فرنســا »ينشــط مجرمــو االنترنــت 
حيــث يمكنهــم تحقيــق املكاســب وقــد أدركــوا ان الهاتــف الذـكـي بــات الوســيلة املفضلــة للمشــتريات 

والدفــع. االلكترونيــة 
ففــي فرنســا خــال العــام 2016 ، اســتخدمت الهواتــف املحمولــة إلتمــام 27 ٪ مــن املشــتريات عبــر 
االنترنــت وتتعــرض الهواتــف الذكيــة فــي األســاس لفيــروس الفديــة )رانســوموير( وهــي برمجيــات تعطــل 
 مــن وظائــف الهاتــف وتحتجــز البيانــات املهمــة مطالبــة بمبلــغ مــن املــال لتحريرها. وهي باتت اآلن 

ً
جــزءا

 مــا تكــون أساســية ملســتخدمها.
ً
مدخــا الــى بيانــات غالبــا

إيطالي يحمل أكبر عدد من الشهادات الجامعية في العالم
فيلتــري )إيطاليــا(ـ  أ ف ب: الشــخص الحائــز اكبــر عــدد مــن الشــهادات الجامعيــة فــي العالــم إيطالــي ولــد 

 لــكل التصــورات.
ً
…هــو رجــل ممتــع وفــرح خافــا

ً
فــي رومــا قبــل ســبعين عاما

 
ً
 بفضــل الكتــب« مشــيرا

ً
ويقــول لوتشــانو باييتــي الحائــز 15 شــهادة جامعيــة »أشــعر بأننــي أكثــر تحــررا

إلــى أن الكلمتيــن مشــتقتان مــن املصــدر عينــه فــي اللغــة اإليطاليــة. وقــد علــق شــهاداته فــي مكتــب منزلــه 
الواقــع فــي بلــدة فيليتــي جنــوب رومــا حــول نســخة عــن لوحــة بورتريــه تمثــل الكاتــب الفرن�ســي لــوي-

فرانســوا بيرتــان مــن إنجــاز الرســام الفرن�ســي إنغــر ســنة 1832.
يقــول مديــر املدرســة التكميليــة املتقاعــد الــذي دخــل موســوعة »غينيــس« ســنة 2002 بعــد حصولــه 
علــى شــهادة ثامنــة فــي »العلــوم الحركيــة« مــن جامعــة »سابيينتســا« فــي رومــا »كان )الكاتــب( بحــر 

معرفــة«.
وهــو كان فــي تلــك الفتــرة يحمــل شــهادات فــي علــم االجتمــاع واآلداب والحقــوق والعلــوم السياســية 
والفلســفة. وقــد أضــاف إليهــا ســبع إجــازات جديــدة، مــن بينهــا واحــدة فــي العلــوم االســتراتيجية مــن 
تورينــو وأخــرى فــي علــم الجرائــم مــن رومــا واألخيــرة حصــل عليهــا فــي األول مــن شــباط/فبراير مــن جامعــة 

نابولــي فــي العلــوم الســياحية.

ينابيع املعرفة/القاموس
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الخطابة العربية )الصفوف العلیا(
عبد الحليم زاروزهي/ دار العلوم زاهدان.
الثاني: محمد رضا أبو زاده/ دار العلوم 

زاهدان.
الثالث: إبراهيم بجوهنده/ مدرسة بدر العلوم 

زاهدان.

املقاالت العربية:
األول: محمد روشن براهوئي/ دار العلوم 

زاهدان.
الثاني: اختر محمد ریجی/ دار العلوم زاهدان.

الخطابة العربية )الصفوف االبتدائیة (
األول: مسعود ناروئي/ تجويد القرآن. 

الثاني/ عبد العزيز ناروئي/ تجويد القرآن 
زاهدان.

الثالث: سعيد بلوش آبادي/ دار العلوم 
زاهدان.

الخطابة الفارسية)الصفوف العلیا(
العلــوم  دار  جامعــة  أحمــدي/  ناطــق  األول: 

بزاهــدان.
الثاني: نور الدين استوانه/ دار العلوم زاهدان

الثالث: سليمان بندهي/ دار العلوم بزاهدان

الخطابة الفارسية )الصفوف االبتدائیة (
عليرضا نورزهي / عين العلوم جشت سراوان.

األول :أحمد شهنوازي/ تجويد القرآن. 
الثاني:  عبد الناصر قنبرزهي/ مدرسة أبي 

حنيفة عظيم آباد سجستان. 
الثالث:  سعید براهویی/دارالعلوم زاهدان

الخطابة البلوشية
األول: عبد الناصر بلو�سي خوش/ مدرسة أنوار 

الحرمين بشامك.
الثاني: رضوان دادي زاده/ دار العلوم زاهدان.

الثالث: أيوب درازهي/ إشاعة التوحيد 
سراوان.

املقاالت الفارسية
األول: محمد ناروئي/ دار العلوم زاهدان.

الثاني: شراف الدین ملك زهي/ دار العلوم 

زاهدان.
الثاني: قاسم فيروز آبادي / دار العلوم 

زاهدان.
الثالث: عبد الباسط شير خاني/ دار العلوم 

زاهدان.
الثالث: إسام الدين همت خيل/ إشاعة 

التوحيد سراوان.

فئات األناشيد 
األولى: فئة حسان بن ثابت / عين العلوم 

جشت.
الثانية: فئة زبير بن العوام/ مخزن العلوم 

خاش.
الثالثة: فئة خالد بن الوليد/ عين العلوم 

جشت.
قرض الشعر

األول: حامد تاد براهوئي/ عين العلوم جشت
الثاني: جعفر خشنود/ دار العلوم نوبندیان.
الثاني: مهران شير دلي/ عين العلوم جشت.

الثالث: محمد أمين صوري زهي/ عين العلوم 
جشت.

انعقــدت خــال أيــام الثاثــاء واألربعــاء والخميــس املوافــق 1 إلــى 3 مــن جمــادى الثانيــة الــدورة الثامنــة عشــر ملبــاراة الخطابــة وتحريــر املقالــة 
وقــرض الشــعر وإجــراء األنشــودة بيــن طــاب املــدارس التابعــة ملنظمــة اتحــاد املــدارس بمحافظــة سيســتان وبلوشســتان فــي مدرســة إشــاعة 

التوحيــد بســراوان.
حسب تقرير ملوقع سني أون الين بالنقل من تبيين نيوز، انطلقت الدورة الثامنة عشرة 

للمبــاراة فــي مجــاالت الخطابــة وتحريــر املقالــة وقــرض الشــعر واألناشــيد،  بعــد صــاة املغــرب ليــوم الثاثــاء األول مــن جمــادى الثانيــة مســتمرة 
إلــى صبــاح يــوم الخميــس.

فــي هــذه املبــاراة التــي كانــت فــي اللغــات العربيــة والفارســية والبلوشــية، ســاهمت عشــرات مــن طــاب املــدارس ألهــل الســنة فــي سيســتان 
وتنافســت.  وبلوشســتان 

هــذه املبــاراة التــي تجــري علــى مســتوى املحافظــة، تنعقــد ســنويا بجهــود مكتبــة منظمــة اتحــاد املــدارس، باســتضافة مدرســة مــن مــدارس 
املحافظــة، األفــراد املنتخبــون مــن املــدارس يشــقون طريقهــم إلــى املســابقة علــى مســتوى املحافظــة بعــد اجتيــاز املســابقات الداخليــة فــي 

مدارســهم، ليتنافســوا فــي الفــروع املختلفــة.
فيما يلي أسماء الفائزين في الفروع املختلفة لهذه الدورة من املباراة! 

الدورة الثامنة عشرة 
ملباراة اخلطابة ملنظمة 
احتاد املدارس الدينية 

مبحافظة سيستان 
وبلوشستان

 تعریب: فریق عمل املجلة

تقارير
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عــادة ال يميــل الشــعب الهنــدي إلــى الخــوض فــي املا�ســي االســتعماري للبــاد. وســواء أكان الســبب القــوة الوطنيــة أو 
الضعف الحضاري، فقد رفضت الهند منذ فترة طويلة حمل أي ضغينة ضد بريطانيا رغم قرنين من االستعباد 

اإلمبريالــي والنهــب واالســتغال. لكــن موقــف الهنــد الهــادئ مــن املا�ســي ال ُين�ِســي مــا تــم القيــام بــه.
إن انسحاب بريطانيا املخزي من الهند عام 1947 انطوى على تقسيم وح�سي أدى إلى ظهور دولة باكستان. لكن 
لــم ُيثــر هــذا التقســيم أي ضغينــة تجــاه بريطانيــا بشــكل مثيــر. واختــارت الهنــد أن تبقــى فــي رابطــة الكومنولــث كبلــد 

جمهــوري، وحافظــت علــى عاقــات وديــة مــع األســياد الســابقين.
بعــد بضــع ســنوات، ســأل ونســتون تشرشــل رئيــس الــوزراء جواهــر الل نهــرو -الــذي ق�ســى مــا يقــارب عشــر ســنوات 
مــن حياتــه فــي الســجون البريطانيــة- عــن ســبب الغيــاب الواضــح للضغينــة عنــده؛ فقــال نهــرو إن "رجــا عظيمــا" هــو 

ــوا بالصبــر "ال الخــوف وال الكراهيــة".
ّ
املهاتمــا غانديقــد دعــا الهنــود أن يتحل

    "اســتولت بريطانيــا علــى الهنــد التــي كانــت إحــدى أغنــى الــدول فــي العالــم )مــا يمثــل 27٪ مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي 
العالمــي فــي عــام 1700(، وبعــد أكثــر مــن 200 عــام مــن الحكــم االســتعماري جعلتهــا واحــدة مــن أفقــر دول العالــم"

ولكــن علــى الرغــم مــن املظاهــر، فــإن رواســب االســتعمار لــم تتــاش بشــكل كلــي. هــذا أول مــا تعلمتــه فــي صيــف عــام 
2015 ملــا ألقيــت خطابــا كان لــه رد فعــل قــوي فــي جميــع أنحــاء الهنــد. وانتشــر الخطــاب بســرعة كبيــرة علــى وســائل 
التواصــل االجتماعــي، فنــال أكثــر مــن ثاثــة ماييــن زيــارة فــي 48 ســاعة فقــط، كمــا أعــادت املواقــع فــي جميــع أنحــاء 

العالــم نشــر ذلــك الخطــاب.
توقــف خصومــي اليمينيــون عــن التصــدي لــي عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي فقــط فتــرة كافيــة لدعــم خطابــي. 
وبذلــت البرملانيــة ســوميترا ماهاجــان )حــزب بهاراتيــا جاناتــا( جهــدا كبيــرا لتهنئنــي فــي مناســبة حضرهــا رئيــس الــوزراء 

 لقولــي "األشــياء املناســبة فــي املــكان املناســب".
ً
نارينــدرا مــودي، الــذي هنأنــي أيضــا علنــا

وأســمعت املدارُس والكلياُت الخطاَب لطابها. ونظمت الجامعة املركزية لجامو ندوة اســتمرت يوما كاما، حيث 
تبــت مئــات املقــاالت ردا علــى ذلــك، ســواء لدعــم 

ُ
تنــاول فيهــا علمــاء بــارزون نقاطــا محــددة كنــت قــد تطرقــت إليهــا. وك

أو معارضــة تصريحاتــي.
بعــد عاميــن، ال يــزال النــاس يســتوقفونني فــي األماكــن العامــة ملــدح "خطابــي فــي أكســفورد". ظــل كتابــي حــول نفــس 
املوضــوع بعنــوان "عصــر الظــام"، علــى قوائــم أفضــل الكتــب مبيعــا فــي الهنــد منــذ نشــره قبــل ثاثــة أشــهر. والنســخة 
البريطانية من الكتاب تحت عنوان: "اإلمبراطورية غير املشرفة: ماذا فعل البريطانيون للهند" ستكون من أفضل 

الكتــب خــال الشــهر املقبــل.
ونظــرا ملواقــف الهنــد منــذ فتــرة طويلــة مــن االســتعمار، لــم أكــن أتوقــع مثــل هــذه االســتجابة، لكــن ربمــا كان ينبغــي 
توقعهــا. علــى كل حــال، اســتولت بريطانيــا علــى الهنــد التــي كانــت إحــدى أغنــى الــدول فــي العالــم )مــا يمثــل 27٪ مــن 
الناتــج املحلــي اإلجمالــي العالمــي فــي عــام 1700(، وبعــد أكثــر مــن 200 عــام مــن الحكــم االســتعماري جعلتهــا واحــدة 

مــن أفقــر دول العالــم.
كمــا دمــرت بريطانيــا الهنــد عبــر النهــب واملصــادرة والســرقة املطلقــة، كل هــذا فــي منــاخ مــن العنصريــة العميقــة 

والســخرية غيــر األخاقيــة. وبــرر البريطانيــون أفعالهــم بالنفــاق املذهــل، مســتعملين القــوة الغاشــمة.
لقــد وصــف املــؤرخ األميركــي ويــل ديورانــت القهــر االســتعماري البريطانــي فــي الهنــد بأنــه "أكبــر جريمــة فــي التاريــخ كلــه". 
وســواء وافــق أحــد علــى ذلــك أم ال، فمــن الواضــح أن اإلمبرياليــة لــم تكــن -كمــا ادعــى بعــض املدافعيــن البريطانييــن 

املخادعيــن- مؤسســة ُمحبــة للغيــر.
أما بريطانيا فقد كانت تعاني نوعا من فقدان الذاكرة التاريخي بشأن االستعمار، كما أشار إلى ذلك مؤخرا موني 
محســن )كاتــب باكســتاني(. فاالســتعمار البريطانــي غائــب بشــكل واضــح مــن املناهــج الدراســية فــي اململكــة املتحــدة. 
ولذلــك فــإن طفلــْي محســن لــم يقــدم لهمــا ولــو درس واحــد حــول التاريــخ االســتعماري، رغــم تعلمهمــا فــي أفضــل 

املــدارس بلنــدن.
    "يندهــش اللندنيــون مــن مدينتهــم الرائعــة جاهليــن الجشــع والســرقة والنهــب الــذي أدى إلــى ازدهارهــا. ويجهــل 
العديــد مــن البريطانييــن حقــا الفظائــع التــي ارتكبهــا أســافهم، وبعضهــم يعيــش فــي َوْهــِم أن اإلمبراطوريــة البريطانيــة 

كانــت نوعــا مــا فــي مهمــة حضاريــة لتمكيــن املواطنيــن الجاهليــن"
ويندهش اللندنيون من مدينتهم الرائعة جاهلين الجشع والسرقة والنهب الذي أدى إلى ازدهارها. ويجهل العديد 
مــن البريطانييــن حقــا الفظائــع التــي ارتكبهــا أســافهم، وبعضهــم يعيــش فــي َوْهــِم أن اإلمبراطوريــة البريطانيــة كانــت 

نوعــا مــا فــي مهمــة حضاريــة لتمكيــن املواطنيــن الجاهليــن.
هذا يفتح الطريق للتاعب بالروايات التاريخية، حيث املسلســات التلفزيونية ورومانســيتها الرقيقة عن "حاكم 
الهنــد"، الــذي يقــدم صــورة ورديــة عــن الحقبــة االســتعمارية. وقــد كتــب العديــد مــن املؤرخيــن البريطانييــن كتبــا 

ناجحــة بشــكل كبيــر تمجــد الفضائــل املفترضــة لإلمبراطوريــة.
فــي العقــد أو العقديــن املاضييــن، كتبــت قصــص شــعبية -علــى أيــدي أمثــال نيــال فيرغســون ولورانــس جيمــس- 
بعبــارات متوهجــة وممجــدة لإلمبراطوريــة البريطانيــة. مثــل هــذه القصــص ال تعتــرف بالفظائــع واالســتغال والنهــب 

والعنصريــة التــي قــام عليهــا املشــروع اإلمبراطــوري.
كل هــذا يفســر -ولكــن ال يبــرر- جهــل البريطانييــن. وال يمكــن فهــم الوقــت الحاضــر -مــن حيــث املقارنــات التاريخيــة 

البســيطة- بتجاهــل دروس التاريــخ. إذا كنــت ال تعــرف مــن أيــن أتيــت فكيــف ســتعرف إلــى أيــن أنــت ذاهــب؟
هــذا ال ينطبــق فقــط علــى البريطانييــن، بــل أيضــا علــى زمائــي الهنــود الذيــن أظهــروا قــدرة غيــر عاديــة ليســامحوا 
وينســوا. وبقــدر مــا يجــب أن نغفــر، ينبغــي لنــا أال نن�ســى. بهــذا املعنــى، كان رد الفعــل القــوي لخطابــي عــام 2015 فــي 

اتحــاد أكســفورد مشــجعا تمامــا.
اليــوم، العاقــة الحديثــة بيــن بريطانيــا والهنــد -وهمــا بلــدان ســياديان ومتســاويان- مختلفــة جــدا بشــكل واضــح عــن 
العاقــة االســتعمارية فــي املا�ســي. وبينمــا ضربــت مبيعــات كتابــي الرقــم القيا�ســي فــي مكتبــات دلهــي، تســتعد رئيســة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي لزيارة الهند للحصول على استثمارات. وكما ذكرُت مراٍت كثيرة: ال نحتاج إلى السعي 

لانتقــام ألجــل التاريــخ، بــل التاريــخ ينتقــم بذاتــه.
املصدر : بروجيكت سينديكيت

مثن اإلمرباطورية
شا�سي ثارور

وزير سابق ورئيس اللجنة البرملانية 
الدائمة للشؤون الخارجية في الهند

شؤون إسالمية و دولية
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عبد الله عبيد اللهي

مقاالت 
يف الفكر

ظلمــا  أكثــر  املعاصــرة  الجاهليــة 
ء للنســا

قتلــوا  املعاصــرة  الجاهليــة  قــادة 
بطائراتهــم  اآلالف  النســاء  مــن 
العالــم  أنحــاء  فــي  وصواريخهــم 
وســكتوا عمــن يقتلهــا أو يغتصبهــا 
والســجون،  والزنازيــن  املعتقــات  فــي 
ثــم جلســوا يتحدثــون لنــا عــن مناهضــة 
العنــف ضــد املــرأة فــي البــاد املســلمة، والســفهاء 

لهــم! يصفقــون 
والعهــر  الرقــص  نــواد  فــي  املــرأة  وضعــوا  املعاصــرة  الجاهليــة  قــادة 
والخمــارات إرضــاء لشــهوات الرجــال،  ووضعــوا صورهــا علــى كل لوحــة 
تافهــة وســلعة فانيــة تلبيــة لحاجــات الرجــال، ثــم جلســوا يحدثوننــا عــن 

املجتمعــات الذكوريــة فــي العالــم اإلســامي!
إن الظلــم الــذي ارتكبــه ويرتكبــه املجتمــع الجاهلــي املعاصــر بحــق املــرأة 
لــم ترتكبــه الجاهليــة األولــى، ففــي الجاهليــة األولــى إن كان وأد للبنــات، 
كان ذلــك عــن حــاالت فرديــة ناشــئة مــن الجهــل، أمــا اإلجــرام بحقهــّن 
فــي املجتمــع الجاهلــي املعاصــر إنمــا يجــري كثقافــة عامــة فــي ظــّل رأيــات 
االنفتاح والتنّور واإلصاح والتثقف و رأية املساواة بين الجنسين وغير 
ذلــك مــن الرأيــات الخابــة والهتافــات املعســولة التــي خدعــوا بهــا النســاء 

قــوال ليظلموهــن فعــا.
صــدق هللا العظيــم: وإذا قيــل لهــم ال تفســدوا فــي األرض قالــوا إنمــا نحــن 

مصلحون ...أال إنهم هم املفســدون ولكن ال يشــعرون«.

مهمة اإلعالم العلماني
فــي البــاد اإلســامية يوجــد سياســيون مفســدون حيــث الفســاد يلــوح 
رون األمــوال العاّمــة فــي 

ّ
مــن جباههــم، ُيوجــد حــكام وأمــراء وملــوك يبــذ

مشــاريع عابثــة تافهــة ال تســاوي عنــد هللا شــيئا، وال تحمــل لشــعوب 
هــذه البــاد مثقــال ذرة خيــرا، ويوجــد فاســدون تقريبــا فــي ســائر طبقــات 
حقوقهــم،  ويضيعــون  وأموالهــم  النــاس  بــأرواح  يتاعبــون  املجتمــع 
وتوجد شرطة وقوات أمنية أكثر فسادا من الجميع... وتوجد عشرات 
أنــواع مــن املفاســد املاليــة واألخاقيــة فــي ســائر طبقــات املجتمــع فــي هــذه 
البــاد، والعجيــب أن اإلعــام العلمانــي التابــع لحكومــات هــذه البــاد، 
وأن بي بي �سي العربية أو األردية أو الفارسية وغيرها من وسائل اإلعام 
الشــهيرة التــي يبلغهــا خطــأ إنســان ملتــٍح فــي قريــة بعيــدة، يفوُتهــا أن تــرى 

كل هــذه املفاســد التــي هــي أقــرب إليهــا مــن حبــل الوريــد.
إن اإلعــام العلمانــي فــي العالــم اإلســامي هــذه األيــام مهمتــه األساســية 
ــق بــه مــن 

ّ
هــي الطعــن بأســاليب مختلفــة فــي الديــن اإلســامي ومــا يتعل
علمــاء وشــعائر وكتــب ومــدارس وتاريــخ وأفــكار وتوّجهــات...

الحجاب واللحية
يتســائل البعــض أحيانــا: ملــاذا كل هــذا الضجيــج فــي العالــم الغربــي ضــد 

حجــاب النســاء املســلمات وضــد لحــى الرجــال املســلمين!؟
مــر بــه املســلمون، ليســا تعليميــن 

ُ
إن الحجــاب واللحيــة بالوصــف الــذي أ

في اإلسام أو شعارين للمسلمين يتعّبدون بالتزامهما فقط بل هما من 
ب بهما الكفار واملشــركون واملنافقون 

ّ
ضمن العذاب األدنى الذي يتعذ

بغضــون لديــن هللا فــي هــذه الحيــاة الدنيــا قبــل اآلخــرة.
ُ
امل

فاملــرأة املســلمة بحجابهــا واملــرء املســلم بلحيتــه ُيثيــران غضــب أعــداء 
فــي  الكفــار  تــرى  لذلــك  ويكــّدران صفــو خواطرهــم،  هللا وســخطهم، 
عصرنــا رغــم كّل مــا يدعــون مــن الحريــات الشــخصية، يمتــأل إعامهــم 
وصحافتهــم بالتعــّرض لحجــاب املســلمات ولحــى املســلمين، وبالســخرية 

واالســتهزاء بهذيــن التعليميــن لإلســام بأســاليب مختلفــة.
اللحيــة: »خالفــوا  بإعفــاء  الحكــم  قبــل  قــال صلــى هللا عليــه وســلم 

الشــوراب«. وأحفــوا  اللحــى  ــروا 
ّ
وف املشــركين: 

إّن مخالفة املشركين كانت مقصودة من إعفاء اللحية يوم كانوا قليا 
مستضعفين في األرض يخافون أن يتخطفهم الناس، والعجيب أن في 
قون اللحى بغية االندماج 

ّ
عصرنا ظهر جيل يدعي التنور والتثقف يحل

أو املشــابهة مع الكفار املشــركين!

التعايش السلمي
املسلمون أول من ُعرفوا  والتزموا بالتعايش السلمي عبر التاريخ حيث 
وضــع الديــن اإلســامي قوانيــن ملــن يرغــب العيــش مــن الكفــار تحــت رأيــة 

حكومــات املســلمين مــن الراشــدين إلــى الدولــة العثمانيــة.
موننا التعايش السلمي،

ّ
واليوم جاء مجرمو العالم وعمائهم ليعل

ــة 
ّ
محتل وفلســطين  هــؤالء  يتحــدث  ســلمي  تعايــش  أّي  عــن  أدري  ال 

مغتصبــة زهــاء قــرن مــن قبــل يهــود العالــم، ويتواصــل فيهــا االســتيطان 
الظالــم بمــرأى مــن العالــم!

وعــن أي تعايــش يتكلــم هــؤالء، وأبريــاُء ميانمــار يضطهــدون فــي دينهــم 
وهويتهــم لنصــف قــرن علــى يــد البوذيــة!

وفــي أي تعايــش يعظوننــا ويجــري هــذا الحشــد الصليبــي الشــامل ضــد 
شــعب مســكين نهــض لطــرد طاغيــة مســتبد وتحقيــق �ســيء مــن الحّريــة 

فــي حياتــه!
إن هــذا التعايــش الســلمي الــذي يطرحــه اإلعــام العلمانــي املنافــق، 
وتطرحــه الحكومــات العميلــة للغــرب فــي العالــم اإلســامي ليــس تعايشــا 
الــذل  إلــى  هــو دعــوة صريحــة  بــل  الديــن،  مــن  العقــل فضــا  يقبلــه 

واالســتكانة فــي العيــش وقبــول الدنيــة فــي الديــن.

ك!
َ
 قيمة عامل

ْ
اعرف

 ال ُيوجــد عالــٌم أحقــُر وأقــذر مــن عالــم السياســيين، وال يوجــد عالــم أعــّز 
ب املــدارس الدينيــة، أّمــا األول فأســباب 

ّ
وأكــرم وأحلــى مــن عالــم طــا
ح�ســى...

ُ
حقارتــه وقذارتــه ال ت

حيطة األخرى بنا!
ُ
أّما عالم الطلبة يختلف با شك عن العوالم امل

ــه عشــق؛ عشــٌق بجــدران املدرســة وغرفهــا املتواضعــة، 
ّ
ل
ُ
إنــه عالــٌم ك

عشٌق بالكتب التي يق�سي الطالب الصادق في طلبه بين جنباتها الليل 
والنهــار عاكفــا عكــوف العاشــق الوالــه علــى أعتــاب املعشــوق، بــل ربمــا 
يف�ســي بــه األمــر إلــى الحلــول واالتحــاد حتــى يكــون الكتــاب إحــدى أجزائــه 

التــي ال يســتطيع االســتغناء عنهــا!
ــه لــذة؛ لــذة املطالعــة، لــذة التكــرار، لــذة اســتماع دروس 

ّ
إنــه عالــم كل

األخرية
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األســاتذة واملشــايخ بــأدب وتواضــع، لــذة النــوم بعــد تعــب وعنــاء، لــذة التــاوة 
بكــرة وأصيــا، حتــى لــذة تنــاول الخبــز البائــت والطعــام البســيط، والشــاي.. 
ــه أدٌب واحتــرام؛ احتــرام الكتــب، احتــرام األســاتذة واحتــرام ســائر 

ّ
إنــه عالــٌم كل

أدوات العلــم.
ــك الــذي ورثَتــه أّيهــا الطالــب! وال تلّوثــه بالقــاذورات التــي 

َ
ـ ـ اعــرف قيمــة عاملـ

ظهــرت واملفاســد التــي انتشــرت، وال تدّمــره بالكســل والغفلــة...

شتان بين محبة القرود ومحبة األســود..!
ُيحكــى أن زوجيــن ذهبــا معــا إلــى حديقــة الحيــوان فوجــدا القــرد يلعــب مــع 

زوجتــه، فقالــت لــه: يالهــا مــن قّصــة حــب رائعــة..
، صامتــا وزوجتــه 

ً
وعندمــا ذهبــا إلــى قفــص األســود وجــدا األســد يجلــس بعيــدا

تبعــد عنــه
. فقالــت لــه: يالهــا مــن قصــة حــب مأســاوية، كلهــا همــوم. فقــال لهــا: ألقــي هــذه 
الزجاجــة الفارغــة تجــاه زوجتــه وشــاهدي مــاذا ســيفعل؟ وعندمــا ألقتهــا هــاج 
األسد، وصاح من أجل الدفاع عن زوجته! و لكن الشباك حال دونه ودون 
َمــن رمــى الزجاجــة. وقــال لهــا: ألقــي الزجاجــة علــى زوجــة القــرد. عندمــا ألقتهــا، 

تــرك القــرد زوجتــه هاربــا ينجــو بنفســه حتــى ال تصيبــه الزجاجــة!!
فقــال لهــا: ال تنخدعــي بمــا يظهــره املرعوبــون مــن الحضــارة املاديــة الغربيــة 
مهــا اإلســام للرجــال املســلمين 

ّ
مهــا ويعل

ّ
بمشــاعرهم املزيفة،فاملحبــة التــي عل

أن يحتفظــوا بهــا فــي قلوبهــم ألزواجهــم هــي مثــل محبــة األســود، بينمــا املحبــة 
التي علمتها الحضارة الغربية وتعلمها للرجال إن كانوا رجاال، ليست إال مثل 

محبــة هــذه القرود.شــّتان بيــن محّبــة األســود ومحّبــة القــرود!

اإلسالم اإلمريكی
اإلســام الــذي الُيحــارب الشــرك ومظاهــره، اإلســام الــذي الُيحــارب الربــا 
وآكلــه، اإلســام الــذي ال يســعى فــي إقامــة الصــاة وال ينفــذ الحدود،اإلســام 

الــذي ال يحــارب الزنــا والفواحــش ماظهــر منهــا ومــا بطــن.
اإلســام الــذي يقصــف املســلمين األبريــاء، ويــدُع الصهاينــة املجرميــن فــي أمــن 

وراحــة.
ر عنه الكثير من الدعاة. 

ّ
 ذلك هو اإلسام اإلمريكي الذي طاملا حذ

اإلســام ديــن هللا الــذي حــارب الظلــم بكافــة أشــكاله فــي كل عصــر، ويجــب أن 
يحاربــه فــي عصرنــا.

ال تخدع نفسك وغيرك بإن شاء هللا
شــخص أخــذ قرضــا، وهــو ال يريــد أدائــه أبــدا،  مــع ذلــك يقــول للُمقــرض إن 
شــاء هللا أرّد قرضــك غــدا،  وفــي قلبــه مطمئــن تمامــا أنــه لــن يؤديــه القــرض 

غــدا وال بعــد غــد.
طالٌب في الصف يأمره أستاذه بكتابة التمرين أو حفظ الدرس يقول فورا: 
إن شــاء هللا، وهــو ال يريــد أصــا كتابــة التمريــن وال حفــظ الــدرس. وقلبــه مــن 
اآلن -وهــو جالــس -فــي الصــف مطمئــن بأنــه ســيحضر غــدا دون أن يكتــب 

تمرينــا أو يحفــظ درســا.
 هــذا اســتعمال خاطــيء إلن شــاء هللا،  بــل هــو ســوء اســتعمال لهــذه الجملــة 
املباركة، حيث يغطي املرء ما في قلبه من عدم إرادة الفعل باستعمال هذه 
الجملــة، وقــد أمرنــا فــي كتــاب هللا أن نقــول إن شــاء هللا إن كنــا نريــد الفعــل، 

}وال تقولــن ل�ســيء إنــي فاعــل ذلــك غــدا إال أن يشــاء هللا{..
 فــإن كنــت ال تريــد فعــل �ســيء، وإن كنــت تعلــم أنــك لســت بفاعــل ل�ســيء فــا 

تخــدع نفســك وغيــرك  بــإن شــاء هللا.

قبائل لم تتحمل االستعمار البريطاني
مــن األمــور التــي تبــادر إلــى الذهــن  أثنــاء تدريــس موضــوع االســتعمار فــي مــادة 
الغزو الفكري أننا عندما نتحدث عن  االستعمار وغزوهم العسكري للباد 
اإلســامية، يجــب أن ال نن�ســى حضورهــم العســكري فــي منطقتنــا بلوشســتان 

أيضــا.
وكذلــك عندمــا نتحــدث عــن مســاعي املســتعمرين  ومخططاتهــم ومؤامراتهــم 
بشــكل عــام، يجــب أن نشــير أيضــا إلــى فشــلهم وهزيمتهــم وذهــاب كثيــر مــن 
جهودهم أدراج الرياح من جانب آخر، ليكون مثا الدارس األفغاني مطلعا 
علــى أن قبائــل األفغــان كيــف هزمــت املســتعمر البريطانــي املدجــج بأحــدث 
األســلحة وأفشــلت مؤامراتــه فــي املا�ســي القريــب، وليكــون الــدارس البلو�ســي 
أيضــا مطلعــا علــى أن قبائــل البلــوش كيــف هزمــوا بأســلحتهم البســيطة 

القــوات البريطانيــة املســتعمرة!!!
هكــذا القبائــل والعشــائر األصيلــة املســلمة املحبــة لدينهــا فــي العــراق واليمــن 
وليبيــا  أفشــلت املخططــات العســكرية لاســتعمار  واملســتعمرين بجهودهــا 
وتضحياتها وشجاعة علمائها الذين تقدموهم في املعارك في املا�سي القريب.
هذه العشائر التي لم تتحمل حضور االستعمار العسكري البريطاني وأمثاله 
في املا�سي القريب، وهزمتهم عسكريا، مرارا لن تتحمل بإذن هللا االستعمار 

اإلمريكي الوريث لجميع املستعمرين السابقين في العصر الراهن.

من السفاهة
مــن الســفاهة أن يأتــي شــخص ويقــول لطالــب يــدرس فــي الجامعــة الهندســة 
أو الطــب أو غيرهمــا مــن الفنــون، أو يقــول لطالــب مبتــدئ يــدرس العلــوم 
االبتدائيــة فــي مدارســنا أو معاهدنــا الشــرعية: ال يجــوز لــك التقليــد مــن 
املذهب الذي أنت فيه، بل يجب عليك أن تدرس املذاهب كلها، وأْن تجتهد 

بنفســك، وأْن تختــار املذهــب األقــوى دليــا.
ــن الــدارس فــي معرفــة 

ّ
ألّن هــذا النــوع مــن الدراســة للمذاهــب األربعــة التــي تمك

األقــوى مــن الضعيــف ال تتيســر  لغالبيــة علمــاء املذاهــب الذيــن أمضــوا 
ســنوات فــي التعلــم والتعليــم فكيــف بطــاب جامعــات أو شــباب عادييــن، أو 

طــاب مبتدئيــن فــي العلــوم الشــرعية!؟
تمّســك أيهــا الطالــب بمذهبــك الــذي ولــدت عليــه، وأصلــح عقيدتــك، وال 
تخــف لومــة الئــم، وال تســتجب لــكل دعــوة ظاهرهــا عســل وباطنهــا حنظــل!

فال نقيم لهم يوم القيمة وزنا
كثيرا ما نسمع البعض ُيعربون عن إعجابهم بحسنات الكفار، وأن املنظمة 
الفانيــة فعلــت كــذا، وأن البلــد الفانــي فعــل كــذا، وأن األوروبييــن عملــوا 
فانــا وأبدعــوا فانــا، وكثيــرا مــا نــرى البعــض يجعلــون أعمــال الكفــار التــي هــي 
عــن كفــر وشــرك  كالتــي هــي عــن عقيــدة وإيمــان، والحقيقــة أن جميــع مــا عمــل 
الكفــار  واملنافقيــن ســابقا، ومــا يعملونهــا اليــوم  للبشــرية لــن يقــام لهــا يــوم 

القيمــة وزن، ألنهــا أعمــال عــن غيــر إيمــان بــاهلل ورســوله..
هــم وإن 

ُ
وإن شــركهم وكفرهــم بــاهلل أعظــم ظلــم ارتكبــوه فــي حياتهــم،  وأعمال

حــت عنــان الســماء لــن تشــفع لواحــد منهــم ولــن تغنــي 
َ
بلغــت الجبــال أو تصاف

عنهــم مالــم يتطهــروا عــن شــركهم وكفرهــم.
قال صلى هللا عليه وسلم:« إنه ليأتي الرجل السمين}الضخم في جسمه وال 

إيمان في قلبه{ يوم القيمة ال يزن عند هللا جناح بعوضة.
 قــال هللا تعالى:}أولئــك الذيــن كفــروا بآيــات ربهــم ولقائــه فحبطــت أعمالهــم 

فــا نقيــم لهــم يــوم القيمــة وزنــا{.
صدق هللا العظيم وصدق رسوله الكريم.

األخرية
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