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االفتتاحية

شهد العامل املعارص وال يزال مآيس مؤملة من أوضاع املسلمني يف بورما )ميانامر( 
العريق  شعبها  تظلم  غاشمة  حكومة  املعارص،  التاريخ  يف  مثال  هلا  ليس  مآيس 
وتصادر أمواله وتقتل النساء والولدان واملرىض وهتّجرهم إىل خارج البالد بحجة 
أهنم مسلمون، وال يقع ما يقع إال يف بالد تدعي حكومتها الديمقراطية وكل ذلك 
بالعمى واأللسنة  بالصم والعيون  العامل ومسمع. هل اآلذان أصيبت  بمرأى من 
رصاخ  يسمعون  أال  املجازر؟  ألبشع  املسلمون  يتعرض  حني  بالبكم  واألقالم 
األطفال وأنني املرىض، وآهات األرامل؟ أال يرون اضطهاد املظلومني الذين يئنون 

حتت وطآت أناس هم أسوأ من الذئاب الضواري؟
العامل  منظمة  وأين  البرش  حقوق  منظامت  وأين  املسلمني  حكام  أين  نتساءل  إننا 
من  العربية  الدول  وأين  العاملية؟  املحافل  يف  القضية  هذه  إشهار  عن  اإلسالمي 
وأين  الكبرية،  واملدنية واحلقوقية  األهلية  املؤسسات  وأين  املخزي؟  هذا احلدث 
وطننا  يف  الفضائية  والقنوات  اإلعالم  وسائل  وأين  اإلسالمية؟  الغرية  أصحاب 
العريب واإلسالمي من التفاعل مع هذه اإلبادة؟ من هلذه الدماء املهراقة الرخيصة؟ 
هل ماتت الغرية اإلسالمية هل غابت احلمية الدينية؟ هل هؤالء املضطهدون أسفل 
من احليوانات التي يدافع عن حقوقها أناس يدعون الرمحة لكل ذات كبد طري؟ 
هل نيس املسلمون ما أوصاه به نبيهم أو تناسوه إذ قال: مثل املؤمنني يف تواّدهم 
وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد 

بالسهر واحلّمى.
وال ريب أن ما جيري يف ميانامر للمسلمني من قتل وترشيد واضطهاد هو وصمة 
عار ال عىل جبني أدعياء حقوق اإلنسان ودعاة احلرية ومدعيها بل هو وصمة عار 
عىل جبني الدول اإلسالمية وحكامها ووزرائها، ولقائل ملاذا اجرتأ اجلناة عىل هذه 
اجلنايات السافرة ؟ وملاذا اختاروا هذه الربهة من الزمن الضطهاد املسلمني؛ - وإن 

كانوا ارتكبوا مثلها يف سالف الزمان-؟
ههنا جيب أن يتفكر املسلمون وذوو الرأي منهم، ما هي العوامل الرئيسة هلذا الواقع 
املأساوي املرير الذي يتندى له جبني اإلنسانية، فإذا فكرنا حمايدين وجدنا العوامل 

التي سببت هذا الوضع املؤمل. 
وأحزابا  وشعوبا  دوال  تفرقوا  حيث  املعارص  املسلمني  واقع  رأوا  ملا  األعداء  إن 
ويسودهم أناس ال هيمهم اإلسالم، وهم أكثر تالمذة القوميني العلامنيني مغسولة 
األدمغة من قبل أسيادهم، فعلموا أنه ال حيرك ساكنهم أي حالة فاجرتؤوا عىل ما 

اجرتؤوا.
إهنم شغلوا العامل اإلسالمي بفتن داخلية وافكار مستوردة وإيدولوجيات كاذبة ما 
أنزل اهلل هبا من سلطان، فتنة اإلرهاب، فتنة التكفري، فتنة القومية، فتنة الوطنية، 
كرايس  عىل  للحصول  وحروب  األموال  وراء  وجري  املظلم  الليل  كقطع  وفتن 
احلكم، للوصول عىل املناصب وابتعاد عن الدين وتعامليه السامية، وإهنم وجدوا 
ورأوا ما أريق من دماء يف الرشق األوسط، مسلمون قصفوا مسلمني، مسلمون 

رشدوا ماليني من املسلمني من بالدهم »وما يوم حليمة برس«.
أمل يروا ما جرى وجيري يف سورية والعراق واليمن ويف أفغانستان والبالد العربية 
كام  والترشيد،  التقتيل  يف  يشاركوهم  أن  هلم  آن  قد  أنه  فزعموا  واإلسالمية، 

يساعدوهنم يف اإلهالك واإلفساد.
اخلليج  من  املسلمون  الدعاة  جاء  ما  بعد  )ميانامر(  بورما  يف  دخل  اإلسالم  إن 
وجنوب اجلزيرة العربية ومن اهلند وغريها فأعجب أهل بورما بأخالقيات الدعاة 
فدانوا بدينهم فعمل املسلمون يف الزراعة والتجارة ونرشوا الدين يف أرجاء البالد 
وبنوا ما يربو عىل 3000 مسجد وساعدوا مساجد ومدارس املسلمني يف القارة 
اهلندية. ولكن ثم تطرق الضعف إليهم فضعفوا يف الدعوة إىل اهلل وقرصوا يف تأدية 
رسالة اإلسالم وانشغلوا مثل كثري من املسلمني بالدنيا عن الدعوة إىل اهلل واجلهاد 
يف سبيله وتفرقوا أحزابا ومجاعات بينام املؤامرات حتاك ضدهم من قبل أعداءهم 

سيام اإلنجليز أوال والشيوعيون والبوذيون بعد االنقالب عام 1962. فتغري حاهلم 
لعلهم  وأنذروهم  هلم  ونصحوا  وحذروهم  والناصحون  الدعاة  إليهم  فذهب 
حيذرون. ولقد سافر اإلمام الندوي رمحه اهلل إىل بورما فقال هلم: »إن السبيل الوحيد 
لبقاء املسلمني وصيانتهم أن جياهدوا يف اهلل حق جهاده ويبذلوا قصارى جهودهم 
فإذا فعلوا ذلك نرصهم وحفظهم فال يرضهم  إلعالء كلمة اهلل ونرش دين احلق 
حينئذ من خذهلم وال من خالفهم. وخاطبهم قائال: يا أهل بورما إنام جئتم إىل هذه 
البالد لتكّونوا من أهلها رجاال مصلحني ودعاة عارفني، وعلامء عاملني، إنام جئتم 
ههنا لتنقذوا أهل هذه البالد من النار وتؤّهلوهم لدخول اجلنة ونعيمها، ولكنكم 
بصفتكم  جئتم  دينكم،  تعّلموهم  ومل  دنياهم  من  تستفيدون  بدأتم  األسف  مع 
بالتجارة  انشغلتم  ولكنكم  منهم  لتأخذوا  ال  لتعطوهم  جئتم  مشفقني،  كأساتذة 
ومجع األموال عن الدين وأصبحتم تبنون املباين والقصور، واخرتتم الغفلة عام جيب 
عليكم فسوف تتغري األوضاع فال ينرصكم أحد وسوف تتكون حكومة بوذية ال 
ترمحكم، فاغتنموا الفرصة وانترشوا يف البالد دعاة إىل اهلل وبّلغوا رساالت ربكم إىل 
أهل البالد وأنقذوهم من بوتقة الرشك والوثنية ودافعوا عن احلضارة اإلسالمية، إين 
أنذركم بخطر داهم إن قرصتم يف أداء الواجب، فستذكرون ما أقول لكم.ويا أهل 
بورما إن عليكم واجَبني، األول: التمسك بدين اهلل بكل القوة، والثاين: الدعوة إىل 
اهلل؛ تدعون أهل هذه البالد إىل اهلل وتعّرفوهنم بدينكم، تقومون بالدعوة وتكافحون 

لنرش احلق وإخراج الناس من الوثنية والرشك إىل الدين اخلالص.انتهى.
واجب املسلمني حيال مسلمي ميانامر

إننا نرجو أن تسبب األوضاع الراهنة املأساوية يقظة املسلمني يف ميانامر وعودهتم 
إىل الدين ولكن جيب عىل املسلمني اآلخرين دوال وشعوبا أن ال جيلسوا مكتويف 
واإلدانة،  باملظاهرة  أو  بعيد،  من  األوضاع  ومشاهدة  بالتفرج  مكتفني  األيدي 
العرب واملسلمني  الواجب عىل  إذ الشجب واإلدانة واملظاهرة مل تعد جتدي، بل 
املبادرة اجلادة إليقاف جمازر حكومة ميانامر ضد األقلية الروهنغية بالوسائل املمكنة 

واحلديث عنهم ونرش قضيتهم وعدم إمهاهلم ونسياهنم.
وإننا نحّث الدول املسلمة التي تقيم عالقات دبلوماسية مع دولة بورما أن متارس 

عليها خمتلف أنواع الضغوط لوقف محلة إبادة وهتجري مسلمي الّروهينجا.
كام نحث املسلمني يف كل مكان عىل نرصهتم بكل ما يستطيعون مالًيا وبدنًيا وفكرًيا 
وإعالمًيا ومجع التربعات هلم عن طريق املنظامت والنقابات واملساجد واجلمعيات 
اخلريية وغري ذلك، ومن مل يستطع أن يقدم شيئا فال أقل من أن يكثر من الدعاء هلم 
بالنرص والصرب وهو أهم وسيلة إذ الدعاء يعمل ما تعجز عنه القذائف والصواريخ، 
يمكن  من  إلنقاذ  ونفوذه  ماله  يستخدم  أن  سلطان  أو  مال  صاحب  كل  داعني 
إنقاذهم من هؤالء املستضعفني، وهذا كله مضمون قوله عليه الصالة والسالم: 
»جاهدوا املرشكني بأموالكم وأيديكم وألسنتكم«.وجيب أن ُيعلم أن نرصة مسلمي 
الّروهينجا واجب رشعي عىل األمة كلها، فهم جزء من أمة اإلسالم، وأمة اإلسالم 

اَم امْلُْؤِمنُوَن إِْخَوٌة (. أمة واحدة، قال تعاىل:) إِنَّ
كام نطالب أيضا املجتمع الدويل وجملس األمن والدول املجاورة واملنظامت الدولية 
الرسيع  والتدخل  ميانامر،  دولة  عىل  واالقتصادي  السيايس  الضغط  بمامرسة 
إلنقاذهم وإرسال سفن تقّلهم إىل مكان آمن، وعدم االكتفاء باإلدانة املحضة، ملا 

أن اإلدانة اللفظية ال تفقهها القوات البورمية الرشسة.
إن القلب ليتحرس ملا حيدث إلخواننا يف والية أراكان من إبادة مجاعية للمسلمني عىل 
أيدي رشذمة من بوذيني كفرة فجرة ظهروا عىل املسلمني فلم يرقبوا فيهم إال وال 
ذمة. وهم قد استنرصونا يف الدين، وطلبوا النرصة، يستغيثون كل يوم: يا مسلمون 
انرصونا فنحن إخوانكم يف الدين، قد سامنا البوذيون سوء العذاب، لقد انتهكوا 

أعراضنا، وقتلوا رجالنا، وذبحوا أطفالنا وهدموا مساجدنا وبيوتنا.
و»لعل اهلل حيدث بعد ذلك أمرا« وال حول وال قوة إال باهلل.

مأساة مسلمي بورما وواجب املسلمني حياهلا
سامحة األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي

 أستاذ احلديث والفقه باجلامعة
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على هامش األحداث

ملف حقوق أهل السنة إىل متى يهمل؟!

السيد مسعود

تزيد  ال  األيام  باتت  روحاين  الرئيس  لرئاسة  الثانية  الفرتة  بدء  مع  متزامنا 
قائمة  الرئيس  تقديم  وقبل  وقنوطا،  يأسا  إال  السنة  املواطنني  بمرورها 
الطويلة  القائمة  عىل  مرتكزة  كانت  العيون  كل  الوالية  هذه  يف  الوزراء 
العني فشلت حتى  لكن  السنة،  اسام ولو واحدا من  فيها  ليشاهد  العريضة 
يف الوقوع عىل اسم واحد من املواطنني السنة، واجلميع يعرف بأن سامحة 
ألصوات  الثانية  الرئاسية  الوالية  خالل  الكاسح  نجاحه  يف  مدين  الرئيس 
السنة  آراء  لتوحيد  جبارة  وجهود  مساعي  بعد  الفوز  حتقق  السنة.  أهل 
الدينية،  وزعامئهم  نخبهم  قَبل  من  اإلصالحي  املعسكر  نحو  وتوجيهها 
الثورة،  بعد  ما  تاريخ  يف  التنافسات  أحّد  ومن  جدا  حادا  كان  والتنافس 
ووجود املرشحني املشهورين البارزين كــ السيد إبراهيم رئييس زاد عملية 
يكن  مل  الثانية  اجلولة  إىل  االنتخابات  وسْحب  حّدة،  عىل  حّدة  التنافس 
مستبعدا بحسب الكثري من اخلرباء الداخليني واخلارجيني حيث أكدوا عىل 
هذه املظنّة، وذلك لالحتدام الذي اّتسم به املعركة االنتخابية بني معسكري 
أهل  نخب  اجتمع  املكهربة  األوضاع  مثل هذه  واألصويل. يف  اإلصالحي 
السنة وشّكلوا جملسا اسرتاتيجيا يف العاصمة طهران، وقاموا بتبادل اآلراء 
املعسكر  دعم  عىل  هنائيا  كلمتهم  واحتدت  باألسداس،  األمخاس  ورضب 
بني  متت  مكررة  لقاءات  بعد  وذلك  روحاين،  يمثله  والذي  اإلصالحي 
النخب السنة وممثيل روحاين واملتحدثني باسمه، ملا أن الوضع مل يتغري كثريا 
خالل الوالية الرئاسية األوىل والوعود التي وعدت هبا الدولة احلادية عرشة 
برئاسة روحاين بقيت عىل األرض دون إنجاز، وهذا ما جعل السنة مرتددين 
بالنسبة له، وبعثهم عىل احليطة األكثر والوقفة األطول بجانب املرشح الذي 
يزكونه وبالتايل يدعمونه يف هذه الفرتة، والسنة ما أعلن عن دعمه لروحاين 
إال بعد قبول ممثليه الضعف والتفريط بجنب األقليات واألقوام واملذاهب 
بام فيها السنة، والوعد املجدد بإعادة النظر يف ملّف األقليات وخاصة السنة، 

وتدارك ما مل يتم خالل الدورة األوىل.
هنا رشحت صدور النخب لدعم روحاين يف الفرتة الثانية احلساسة، وبذلوا 
يف جمال توجيه اآلراء وتوحيدها لصالح معسكر روحاين مساعي وجهودا 
غري مسبوقة، وأثمرت املساعي والتضحيات أيضا حيث صّوت له 73٪ من 
السنية،  ناخبي أهل السنة يف حمافظتي كردستان وبلوشستان ذات األغلبية 
مما أثبت ثقل أصوات السنة وأثرها لدى اجلميع يف الداخل واخلارج، وأهنم 
يمنّون  الراجحة يف االنتخابات. وليس هذا كله بمعنى أهنم  الكفة  يعينون 
عىل الدولة مشاركتهم الفاعلة يف التصويت بل يرون هذا واجبهم الرشعي 
والقانوين، بيد أن هلم حقوقا وتوقعات كام لكل أقلية ومواطن من احلكومة 
الـ38  طيلة  البالد  سيادة  عن  ودفاهم  بالنظام  وفاءهم  أثبتوا  وهم  بخاصة 
إطار  أو خارجة عن  الثورة، وليست مطالباهتم كثرية  عاما متيض عىل عمر 
عليها  نص  التي  القانونية  حقوقهم  بمراعاة  الدولة  يطالبون  بل  الدستور، 

الدستور.
التي  احلامسة  بعد  أقوى  لروحاين  اجلديدة  الدولة  السنة يف  آمال  كانت  لقد 
خلقوها يف دعمه وإيصاله إىل ُسّدة احلكم للدورة الثانية، ولذا كانوا متيّقنني 

بتقديم  قام  روحاين  لكن  واملساعدة،  الوزارة  جمال  يف  مؤهليهم  باستخدام 
قائمة الوزاء املقرتحني، دون أن يذكر دعم السنة ووفاءهم له وملعسكره يف 
البالد وحتى من نخب  أنحاء  السنة يف  قلق  ما سّبب  العرسة، وهذا  ساعة 
الصحف  بمراسالت ونرش مقاالت يف  انتقد وقام  الكثري  املعتدلني  الشيعة 
داعني  السنة  مع  متضامنني  وخارجها،  البالد  داخل  الرسمية  واملواقع 
باال  تلق  مل  الدولة  أن  إال  واملناهج،  السياسات  يف  النظر  إعادة  إىل  الدولة 
إقصاء  من  وما جرى  هذا  وهناك،  هنا  املرتفعة  واألصوات  االنتقادات  إىل 
السنة  جعل  وما  خفيا.  يعد  مل  والتحليف  التنفيذ  مراسم  عن  السنة  ممثيل 
املمنهج له، وكذلك  الدورة هو دعمهم  يتوقعون أكثر من روحاين يف هذه 
الفرتة األوىل  التي بقيت غري حمققة يف  املؤكدة بتحقيق آماهلم  الدولة  وعود 
بسبب ظروف وأسباب، وهلم احلق يف االندهاش واملفاجأة عند إعالن أسامء 

الوزراء املقرتحة!
ثم انبث بعض األخبار السارة بأن الرئيس دعا الوزراء باختاذ مساعدين هلم 
من املواطنني السنة، ثم مل يبث أي خرب يف هذا الشأن! وكان آخر رجائهم 
يف استخدام مؤهليهم كمحافظني، وها قد بدأت عملية تنصيب املحافظني 
أيضا دون أن يعني سني واحد حلد اآلن -والعملية جارية بعد- واأليام تزيد 
وحرماهنم  لغربتهم  وينتبهون  اليأس،  مع  نفيس  رصاع  يف  وهم  يأسا  السنة 
يرشحون  الشيعة  يشاهدون  عندما  خاصة  فأكثر،  أكثر  يوم  كل  بالدهم  يف 
أنفسهم ملحافظات األغلبية فيها مع السنة كـ بلوشستان وكردستان، يروهنم 
تأييدهم  لكسب  املحافظتني  هاتني  يف  وكبارهم  السنة  نخب  إىل  يذهبون 
ولفت أنظارهم إليهم واإلعالن بأهنم مؤهلون، يقومون بكذا وكذا إن تيرس 
هلم الفرصة! وأهل السنة يف هذه الساحة غائبون مقصوون، كأنه ال يوجد 
الـ31،  املحافظات  املحافظة يف إحدى  لتويل منصب  بينهم مؤهل وصالح 
والرجاء ما زال باقيا لدى السنة، وهم مواطنون بالرتبة األوىل بحسب قائد 
جماالت  يف  البالد  سيادة  عن  ودافعوا  بالنظام،  وفاءهم  أثبتوا  وقد  الثورة، 
شتى، عليهم ما عىل سائر املواطنني حيث يدفعون الرضائب ويؤخذون إىل 
التجنيد، فال بد أن يكون هلم ما هلم، وال يتوقعون كثريا بل حقوقهم القانونية 
املنصوصة يف الدستور، خاصة وقائد الثورة يف مرسومه التارخيي األخري قد 
أهنى التمييزات بأمجهعا واهلروب من تطبيق الدستور وذلك يف معرض رده 
عىل رسالة لفضيلة الشيخ عبد احلميد حيث رصح: "إن مجيع املؤسسات يف 
التمييز  أنواع  كافة  نبذ  عىل  والدستور  الدينية  للتعاليم  وفقا  مسؤولة  إيران 
والتفصيل بني اإليرانيني وبمختلف قومياهتم وأعراقهم ومذاهبهم". وهبذا 
مل يبق عذر لدى أحد ملعاملة السنة معاملة مزدوجة وممارسة التمييز بحجة 
الرئيس  واملتوقع من  الفالنية،  واملؤسسة  الفالن  املعسكر  الضغظ عليه من 
روحاين القيام إلجراء الدستور وتطبيق أمر القائد املؤكد، وعدم االكرتاث 
إىل مهدد أو ضاغط، لو كان املانع هو الضغط حقا كام يقولون، ألنه ال ضغط 
املزعوم  فعله  يديم عىل  والذي  ونّصه،  القائد  يعّظم  من  قبل  من  اليوم  بعد 
رغم كل هذا فهو لعله أكثر ثورة من اإلمام -كام يف املثل عندنا- وهو منطق 

مرفوض.
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تعيني أيام الصيام
املناسبة والتفسري املخترص

أمر قبل ذلك بالصيام يف األيام املعدودات وههنا بيان تلك األيام.
ِذي   )َشْهُر َرَمَضاَن ( وهو شهرمبارك بحيث جعلت ليلة القدر فيه، )الَّ
ُأنِزَل فِيِه اْلُقْرآُن (  من اللوح املحفوظ إىل الدنيا )هدى للناس( أنزل حال 
لبس  اهلدى (واضحات ال  )وبينات من  كاّفة،  للناس  كامال  كونه هديا 
بيان اهلدي، وال خفاء يف حكمها وأحكامها، )والفرقان(   يف حقيتها يف 
والرذائل،  الفضائل  بني  ويفصل  والباطل،  احلق  بني  للمهتدي   يفّرق 
فقد  الفدية،  ترخيص  من  ذكر  وما  فليصمه(  الشهر  منكم  شهد  )فمن 
نسخ هبذا وأصبح موقوفا، )ومن كان مريضا( بحيث يرضه الصوم، )أو 
أخر( أيام  من  )فعّدة  رمضان،  فطر  يف  الرخصة  فله  رشعي  سفر(   عىل 
وعليه أن يصوم عدة أيام أخرى بدل أيام رمضان، )يريد اهلل بكم اليرس( 
العرس(  بكم  يريد  )وال  يسرية،  أحكاما  والسفر  املرض  يف  رّشع  حيث 
ليرّشع أحكام شاقة، ولتكملوا العدة وهذه األحكام املذكورة إنام رشعها 
اهلل تعاىل حلكم ومصالح خاصة، حكم الصوم ثم حكم الرخصة ألجل 
يف  يكون  ولئال  واألداء،  القضاء  ايام  إكامل  ألجل  كلها  رشعية  أعذار 
الثواب نقص، )ولتكربوا اهلل عىل ما هداكم(  لتبينوا ثناء اهلل تعاىل حيث 
أرشدكم إىل طريقة ال حترمون بسببها من بركات وثمرات الصيام، فلو 
مل يكن القضاء واجبا، ما حصلتم عىل هذا ثواب هذه األيام من الصوم، 

)ولعلكم تشكرون(.
فقه احلياة أو األحكام

يف هذه اآلية تفصيل لآلية املجملة السابقة، وبيان لفضيلة الشهر املبارك، 
عىل  والدليل  املبارك،  رمضان  شهر  هو  املعدودات  األيام  فمصداق 
فضيلته أّن اهلل سبحانه وتعاىل اختّص هذا الشهر بإنزال الوحي والكتب 
املنزلة من السامء. لقد أخرج اإلمام أمحد يف مسنده من حديث واثلة بن 

النبي صىّل  اهلل   عليه  وسّلم قال: »أنزلت صحف إبراهيم يف  أّن  األسقع 
أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لسّت مضني من رمضان واإلنجيل 
لثالث عرشة خلت من رمضان، وأنزل اهلل القرآن ألربع وعرشين خلت 
من رمضان« وقد روى من حديث جابربن عبداهلل وفيه: »أّن الزبور أنزل 
لثنتي عرشة خلت من رمضان واإلنجيل لثامن عرشة والباقي كام تقّدم« 

)ابن كثري، 205/1(
وال يعزبّن عن البال أّن الكتب األوىل إنام نزلت بكاملها يف وقت واحد 
من األيام التي سميت يف احلديث املتقدم، أّما القرآن الكريم فهو نزل يف 
ليلة واحدة من اللوح املحفوظ إىل السامء الدنيا، ثم نّزل عىل النبي صىّل  

اهلل   عليه  وسّلم يف ثالث وعرشين سنة.
الرابعة والعرشين من  القدر  ليلة  القرآن كانت  فيها  أنزل  التي  الليلة  أما 

رمضان، وقال احلسن: الليلة الرابعة والعرشون هي ليلة القدر.
قوله تعاىل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه

»شهد«  قوله  عديدة؛  ومسائل  أحكام  إىل  تشري  اآلية  من  اجلملة  هذه   
مأخوذ من الشهود ومعناه احلضور والتواجد، فالذي وجد الشهر، عليه 
أن يصوم وال تقبل منه الفدية أما اآلية التي دّلت عىل إعطاء الفدية ملن 
أطاق الصوم فهي منسوخة هبذه اآلية، وإنام يفرض الصوم عىل من شهد 
الشهر إذا كان أهاًل للصوم أي كان مسلاًم عاقاًل بالغًا مقياًم وعىل املرأة إذا 

كانت طاهرة من احليض والنفاس.
فالذي مىض عليه الشهر كّله وهو ممن مل يفرض عليه الصوم مثل الكافر 
والصبي واملجنون فال جيب عليه القضاء بعد ميض الشهر، ولكن الذي 
فرض عليه الصوم إال أّن العذر منعه من الصوم كاحلائض والنفساء أو 

املريض واملسافر فعليه القضاء يف املستقبل.
مسئلة:

أهل  وهو  الشهر  شهد  من  عىل  يفرض  الصوم  أّن  اآلية  هذه  من  علم   

تفسير معارف القرآن
العالمة المفتي محمد شفيع العثماني
تعريب: المفتي محمد قاسم القاسمي

سورة البقرة آية 183

على مائدة القرآن
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أن  فعليه  األهلية،  حالة  يف  الشهر  حصة  من  شهد  والذي  للصوم 
إذا  الكافر  مثل  مىض  ما  قضاء  عليه  جيب  وال  احلصة،  تلك  يصوم 

أسلم أو الصبي إذا بلغ يف وسط الشهر.
املسلم املجنون

أّما املسلم املجنون إذا أفاق يف حصة من الشهر فعليه أن يقيض ما 
فاته من الصيام، وكذلك احلائض والنفساء إذا تطّهرتا، واملريض إذا 

شفي، واملسافر إذا أقام؛ فالكّل يقضون ما فاهتم من الصيام.
مسئلة:  يثبت شهود الشهر بإحدى الطرق الثالثة:

األول: أن يرى هالل رمضان بنفسه؛
الثاين: أن تثبت رؤية اهلالل بالشهادة الرشعية املعتربة، فإن مل تثبت الرؤية 
ثم  يومًا  ثالثني  شعبان  عدة  يكملوا  أن  الناس  فعىل  األوليني  بالطريقني 

يصوموا لشهر رمضان.
مسئلة:  إن مل تثبت الرؤية يف مساء التاسع والعرشين من شعبان وكانت 
فيه  الذي يكره الصوم  الشك  القادم يسّمى يوم  فاليوم  السامء غيوم،  يف 

لئال خيتلط الفرض بالنفل. 
مسئلة: البالد التي تطول فيها الليايل أو األيام بحيث ال يمكن فيها شهود 
فأفتى  فيها،  والصالة  الصوم  بشأن  العلم  أهل  اختلف  رمضان،  شهر 
العاّلمة احللواين والبقايل من فقهاء احلنفية أّن الصالة إذا مل جيدوا وقتها 
غروب  بعد  فيها  الفجر  الشمس  يطلع  التي  فالبالد  عليهم،  يفرض  ال 
الشمس وال جيد أهلها وقت العشاء التفرض عليهم صالة العشاء. )رد 

املحتار-362/1(
إال  أهلها  عىل  تفرض  فال  أشهر  ستة  إىل  فيها  النهار  يطول  التي  البالد 
مخسة صلوات، وال يشهد أهلها شهر رمضان فال يفرض عليهم الصوم. 
واختار العاّلمة حكيم األّمة الشيخ أرشفعيل التهانوي هذا القول بشأن 

الصوم.
قوله تعاىل: ومن كان مريضا أو عىل سفر فعّدة من أيام أخر

رّخص للمسافر واملريض أن ال يصوما، وعليهام أن يقضيا ما فاهتام من 
الصيام من شهر رمضان، وإّنام كّرر هذا احلكم؛ ألن حكم الفدية يف اآلية 
أيضاً   واملريض  املسافر  حكم  أّن  أحد  يظن  ال  أن  فألجل  نسخ  السابقة 
منسوخ أّكد أّن املريض واملسافر جاز هلام أن ال يصوما يف رمضان ويقضيا 

ما فاهتام بعد ميض الشهر يف حالة الصّحة واإلقامة.
التفسري املخترص واملناسبة

رمضان،  وفضائل  الصوم  أحكام  السابقة  الثالثة  اآليات  يف  ذكرت 
آيه طويلة، وههنا بنّي  وسيأيت ذكر االعتكاف وبعض أحكام الصوم يف 
أمهية الدعاء وعنايات الّرب بالقرب وبقبول الدعوات للعباد املطيعني، 
أن  فعليهم  حوائجهم،  ويقيض  دعواهتم  جييب  قريب  بأنه  وبرّشهم 
يستجيبوا له ويؤمنوا به ويمتثلوا أمره ويتحّملوا يف سبيله مشقة التكليف 

لعلهم هيتدون ويفلحون.
قال اإلمام ابن كثري رمحه  اهلل:

ويف ذكره تعاىل هذه اآلية الباعثة عىل الدعاء متخللة بني أحكام الصيام 
إرشاد إىل االجتهاد يف الدعاء عند إكامل العّدة، بل وعند كل فطر كام رواه 
الطياليس يف مسنده من حديث عبداهلل بن عمرو، قال  أبوداؤود  اإلمام 
سمعت رسول اهلل صىّل  اهلل   عليه  وسّلم يقول: للصائم عند إفطاره دعوة 

مستجابة. فكان عبداهلل بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا.
وتفسري اآلية فيام ييل:

وإذا سألك يا حممد، عبادي عنّي أقريب أنا أم بعيد؟ فقل هلم إنى قريب: 
سوى  حلوائجهم  دعوين  إذا  أجيبهم  الداع   دعوة  أجيب  قريب  فإين 
إذا  بالطاعة  ىل  ليفليجيبوا  فليستجيبوا  دعان  إذا  املرشوعة،  املطالب غري 
دعوهتم لاليامن والعبادة كام أجيبهم إذا دعونى حلوائجهم، وليؤمنوا يب 

أي يوقنوا بذايت، وبأين حاكم وأين حكيم، لعلهم يرشدون. 
 مسئلة: قوله تعاىل إين قريب يف هذه األية يشري إىل أن الدعاء ينبغي أن 
تعاىل يف  اهلل  ابن كثري رمحه  ذكر  بالدعاء،  اجلهر  بخفية، والينبغي  يكون 
أم  فنناجيه  ربنا  أقريب  اهلل،  يا رسول  قال:  أعرابيا  أّن  اآلية  نزول  سبب 
بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صىل اهلل عليه وسلم، فأنزل اهلل تعاىل: وإذا 

سألك عبادي عني فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان.
بعض أحكام الصوم واالعتكاف

التفسري املخترص
يف هذه اآليات تفصيل لبعض األحكام األخرى للصوم.

الرفث إىل نسائكم حيث كان ممنوعا قبل ذلك،  ليلة الصيام   أحّل لكم 
فنسخ منعه،  هن لباس لكم وأنتم لباس هلن بسبب القرب واالتصال، 
الصوم،  ليايل  يف  باملبارشة  أنفسكم  ختونون  ختتانون  كنتم  أنكم  اهلل  علم 
أنفسكم فتاب عليكم ملا تبتم، وعفا عنكم حما ذنوبكم، فاآلن بارشوهن 
يتبني  لكم وكلوا وارشبوا حتى  اهلل  ما كتب  وابتغوا  جامعوهّن حالال، 
لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر يعنى بياض النهار من 
ثبوت  األسود  اخليط  من  األبيض  اخليط  تبني  من  واملراد  الليل،  سواد 

الفجر الصادق بيقني. ثّم أمتوا الصيام إىل الليل.

على مائدة القرآن
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تأّمالت بالغّية يف آيات املغفرة
 )احللقة الثالثة(

 أبوحّسان عبد الّرشيد الجالل آبادي 
خّريج الجامعة العثمانّية بشاور

 واألستاذ بجامعة بيت الّسالم بكراتشي

اآلية الّثالثة و الّرابعة: قال تعاىل: َوإَِذا ِقيَل هَلُْم َتَعاَلْوا َيْسَتْغِفْر َلُكْم َرُسوُل 
َعَلْيِهْم  َسواٌء  وَن*  ُمْسَتْكرِبُ َوُهْم  وَن  َيُصدُّ َوَرَأْيَتُهْم  ُرُءوَسُهْم  ْوا  َلوَّ اهلل 
اْلَقْوَم  هَيِْدي  اَل  اهلل  إِنَّ  هَلُْم  اهلل  َيْغِفَر  َلْن  هَلُْم  َتْسَتْغِفْر  مَلْ  َأْم  هَلُْم  َأْسَتْغَفْرَت 

اْلفاِسِقنَي ]املنافقون:6،7[
فائدة إيثار إذا عىل إن!

اجلزم  إذا  إْن؛ ألّن األصل يف  بـإذا دون  هَلُْم جيء  ِقيَل  َوإَِذا  تعاىل:  قوله 
بوقوع  الرّشط، بخالف إن، فإّن األصل فيها عدم اجلزم بوقوع الرّشط1،  
فال تقول: إن طلعت الّشمس فإيّن آتيك؛ لكون طلوع الّشمس مقطوعًا 
به، بل تقول: إذا طلعت الشمس فإيّن آتيك... فجيء ُهنا بـإذا؛ للّداللة 
عىل أّن وقوع الرّشط ُهنا متيّقٌن و مقطوٌع به، يعني: أّن دعوهتم إىل رسول 

اهلل صىل اهلل تعاىل عليه و سّلم ليستغفر هلم مقطوٌع هبا، و واقعٌة حتاًم.
فائدة حذف املسند إليه الفاعل، و بنا ء الفعل للمجهول!

ثّم حذف املسند إليه الفاعل، و أسند فعل القول إىل نائبه2  يف قوله: َوإَِذا 
ِقيَل هَلُْم؛ و يف ذلك إشارٌة إىل تعميم القائل، و عصياهنم لكّل قائٍل كائنًا 
َلُكْم  َيْسَتْغِفْر  َتَعاَلْوا  كان  قائٍل  أّي  من  هَلُْم  ِقيَل  َوإَِذا  فاملعنى:  كان،  من 

ْوا ُرُءوَسُهْم.3 َرُسوُل اهلل َلوَّ
فائدة إيثار تعالوا عىل هلّموا!

قوله تعاىل: َتَعاَلْواهو بمعنى هلّموا، و إّنام أوثر تعالوا عليه؛ ألّن أصله: 
الّدعاُء ملكاٍن مرتفٍع؛ ألّنه من العلّو والّرفعة؛ ألّن بيوهتم كانت عىل أعايل 
اجلبل، فكانوا ينادون: تعاَل يا فالن، أي: ارتفع، إال أّنه كثر حتى استعمل 
بمنزلة  منخفضًا، فصار  أو  كان  مرتفعًا  مكاٍن،  كّل  إىل  اإلقبال  يف طلب 
َتَعاَلْوا هنا: ارفعوا أنفسكم جمتهدين يف ذلك باملجيء إىل  هلّم.4 فمعنى 

أرشف اخللق الذي ال يزال مكانه عاليًا لعلّو مكانته.5
فائدة العدول من حمّمد إىل َيْسَتْغِفْر َلُكْم َرُسوُل اهلل!

مل يقل سبحانه و تعاىل: يستغفر لكم حمّمد، بل قال:َيْسَتْغِفْر َلُكْم َرُسوُل 
اهلل، فذكره بوصف رسالته؛ إشارًة إىل أّنه  صىل اهلل تعاىل عليه و سّلم - 
»أقرب اخللق إىل اهلل تعاىل، وهو امللك األعظم اّلذي ال شبيه جلوده«6،  
اصطفاه لرسالته، فالجرم يتقّبل استغفاره و شفاعته  صىل اهلل تعاىل عليه 

و سّلم فيكم. و اهلل تعاىل أعلم
فائدة يف العدول عن املجّرد إىل باب الّتفعيل!

فيه  املزيد  الّتفعيل  باب  اليّل من  بفعل  ُرُءوَسُهْم جيء  ْوا  َلوَّ تعاىل:   قوله 
مع أّن جمّرده أيضًا يستعمل متعّديًا، تقول: لوى فالٌن رأَسه، إذا أماله.7 
ففي العدول عنه إىل الّتفعيل إشارٌة إىل مبالغتهم يف فعل اليّل، قال العالمة 
الّشّدة  بغاية  اليّل  فعلوا  أي:  ُرُءوَسُهْم  ْوا  تعاىل-:»َلوَّ اهلل  رمحه  البقاعي 
والكثرة، وهو الرّصف إىل جهة أخرى؛ إعراضًا وعتّوًا، وإظهارًا للبغض 
يف  ما  لشّدة  عليه  مغلوبون  أهّنم  عىل  تدّل  مبالغة  فيه  وبالغوا  والنفرة، 

بواطنهم من املرض«8.
فائدة العدول عن عند إىل عىل!

]املنافقون:7[  هَلُْم  َتْسَتْغِفْر  مَلْ  َأْم  هَلُْم  َأْسَتْغَفْرَت  َعَلْيِهْم  َسواٌء  تعاىل:  قوله 
عىل يف قوله: َسواٌء َعَلْيِهْم لالستعالء املجازي، وهي بمعنى العندّية أي: 
سواء عندهم،9 و ذلك ألّن أصل َسواٌء أن يعّدى بـفي، و يتعّلق به عند، 
تقول: زيٌد و عمرٌو سواٌء عندي يف الّدراسة. و خالٌد و بكٌر سواٌء عندي 
حرف  هو  و  عىل-  إىل  عند،  عن  ُهنا  عدل  وإنام  االجتهاد،  و  الذكاء  يف 
االستعالء املجازّي اّلذي هو الّتمّكن و الّتلّبس-؛ ألّن املراد يف مثل هذا 
أقوى  االستعالء  و  رسوخه،  و  االستواء،  وصف  متّكن  إفادة  الرّتكيب 
واستعىل  »غلب  املعنى:  فيكون  هذا  عىل  و  يشء،  من  يشء  متّكن  أنواع 
هذا االستواء عليهم، حتى ختّلقوا به، و متّكن فيهم بحيث ال يزول عن 
نفوسهم، ففيه إشارٌة إىل متّكن االستواء عندهم، وأّنه ال مرصف هلم عنه 

وال ترّدد هلم فيه«. 10
قال العالمة ابن عاشور  رمحه اهلل تعاىل-: إّن تركيب: َسَواٌء َعَلْيِه أكذا َأْم 
كذا، ونحوه مما جرى جمرى املثل، فيلزم هذه الكلامت مع ما يناسبها من 
َعىَل،  املجرور بحرف  استواء األمرين لدى  املخرب عنه، ومدلوله  ضامئر 
ولذلك يعقب بجملة تبنّي جهة االستواء كجملة َلْن َيْغِفَر اهلل هَلُْم، ومجلة 
اَلُيْؤِمنُوَن ]سورة البقرة:6[. وقوله: َسواٌء َعَلْيِهْم َأَأْنَذْرهَتُْم َأْم مَلْ ُتنِْذْرُهْم 

اَل ُيْؤِمنُوَن ]يس:10[.
فائدٌة يف وجه الفرق بني اآليتني!

فإن قيل: جعل األمران ُهنا سواء عىل الغائبني من الكّفار، ومل جيعال سواء 
عىل املخاطب، فلم يقل: سواء عليك أستغفرَت هلم أو مل تستغفر هلم، يف 
حني قال يف آية آخرى: َوإِْن َتْدُعوُهْم إىَِل اهْلُدى اَل َيتَّبُِعوُكْم َسواٌء َعَلْيُكْم 
َأَدَعْومُتُوُهْم َأْم َأْنُتْم صاِمُتوَن ]األعراف:193[، فُجعل األمران سواء عىل 

على مائدة القرآن
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املراجع

السييس يدعو اإلرسائيليني لاللتفاف حول قيادهتم
دعا الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس اإلرسائيليني إىل االلتفاف حول 
الفلسطينيني  وطالب  سنوات،  منذ  املتوقفة  السالم  عملية  يف  قيادهتم 
العامة لألمم  اجلمعية  أمام  بالتعايش مع اإلرسائيليني، وذلك يف خطابه 
الوزراء اإلرسائييل  لقاء علني جيريه مع رئيس  أول  يوم من  بعد  املتحدة 

بنيامني نتنياهو.
نتنياهو،  خلف  الوقوف  عىل  اإلرسائيليني  السييس  حض  خطابه،  ويف 

مؤكدا دعم بالده هلم.
يف  وعظيمة  رائعة  جتربة  مرص  يف  »لدينا  اإلرسائيليني  خماطبا  وأضاف 
التجربة  هذه  نكرر  أن  ويمكن  سنة  أربعني  من  أكثر  منذ  معكم  السالم 
وهذه اخلطوة الرائعة مرة أخرى«، مشددا عىل أن »أمن وسالمة املواطن 

اإلرسائييل مرتبطة بأمن وسالمة املواطن الفلسطيني«.
يكونوا  وأن  االحتاد  عىل  الفلسطينيني  السييس  حض  نفسه،  الوقت  ويف 

مستعدين »لقبول التعايش بسالم مع اإلرسائيليني«.

أمري قطر جيتمع باألمني العام لألمم املتحدة
املتحدة  لألمم  العام  األمني  ثاين  آل  محد  بن  متيم  الشيخ  قطر  أمري  التقى 
الدولية  للمنظمة  العامة  اجلمعية  أعامل  هامش  عىل  غوترييش  أنطونيو 
تناولت  املباحثات  إن  املتحدة  األمم  باسم  بيان  وقال  أمس.  بنيويورك 

عددا من امللفات اإلقليمية ذات االهتامم املشرتك
وجرى يف اللقاء بحث عدد من القضايا اإلقليمية والدولية، ويف مقدمتها 
وتطوراهتا،  اخلليجية  األزمة  والسيام  األوسط،  الرشق  منطقة  قضايا 
باإلضافة إىل استعراض مستجدات األوضاع يف فلسطني وسوريا واليمن 

وليبيا.
وسبل  واملنظمة  قطر  دولة  بني  التعاون  عالقات  اجلانبان  واستعرض 
أعامل  جدول  عىل  املدرجة  املوضوعات  أهم  إىل  باإلضافة  تطويرها، 

الدورة الـ 72 للجمعية العامة.

البشري يدعو نازحي دارفور للعودة إىل منازهلم
غريب  دارفور  من  النازحني  الثالثاء  البشري  عمر  السوداين  الرئيس  دعا 
البالد للعودة إىل منازهلم، مؤكدا أن اإلقليم يتعاىف من احلرب، ومعتربا 
أّن احلدود مع تشاد ستستثمر يف تبادل املنافع وليس السالح واملعارضني.
أّن  دارفور-  يف  اجلنينة  بمدينة  ألقاه  مجاهريي  خطاب  -يف  البشري  وقال 
اإلقليم سيعود إىل وضعه الطبيعي إثر استكامل اخلطوات العملية جلمع 
السالح من أيدي املواطنني و«فرض هيبة الدولة« مشددا عىل أن السالح 

جيب أن يبقى يف أيدي القوات النظامية.
النسيج  ورتق  السلمي،  التعايش  »حتقيق  إىل  بالوالية  املسؤولني  ودعا 

االجتامعي بني املواطنني، وتوطني النازحني يف مناطقهم«.
وأثنى البشري عىل جتربة القوات املشرتكة مع تشاد، معتربا أهنا »نموذج« 

حيتذى به يف املنطقة لتحقيق األمن واالستقرار بالبلدين.

البارزاين يؤكد إجراء االستفتاء ويرفض التفاوض عىل احلدود
أعلن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاين أن استفتاء انفصال 
اإلقليم سيتم بموعده االثنني املقبل، معتربا أن القرار أصبح بيد اجلامهري 
أنفسهم، وأن االستفتاء ليس لتحديد احلدود وال لفرض أمر واقع، كام 

ندد برفض دول عدة االستفتاء.
»دعوتنا  البارزاين  قال  اجلمعة  يوم  أربيل مساء  وأمام حشد مجاهريي يف 
االستفتاء(  )موعد  سبتمرب  من  الـ25  بعد  أنه  الدويل  واملجتمع  لبغداد 
يمكن أن تأتوا معا لنتفاوض عىل حدود املناطق املتنازع عليها وعىل النفط 

والغاز واملاء وكل يشء«.

أخبار العامل

املخطابني املؤمنني، و مل جُيعال سواء عىل املدعوين؟ 
املنافقني كام مها  آية  ُهنا يف  فإّن االستغفار و عدمه  املعنيان متالزمان؛  قلنا: 
سواٌء عليهم، فإهّنام سواٌء عىل املخاطب  و هو النّبّي الكريم صىل اهلل تعاىل 
مها  كام  دعائهم  عن  الّصموت  و  الكّفار،  دعاء  كذلك  و   ،- سّلم  و  عليه 
إال  أيضًا،  املدعوين  الكّفار  فإهّنام سواٌء عىل  املؤمنني،  املخاطبني  سواٌء عىل 
استجابة  املخاطبني من  تأييس  األعراف هو  آية  الكالم يف  املقصود من  أّن 
إليه ال اإلخبار، لذا ُجعل األمران سواًء عليهم،  املدعوين إىل ما يدعوهنم 
بينام الغرض يف آية املنافقني بيان انعدام انتفاعهم باستغفار النّبّي  صىل اهلل 
مَلْ  َأْم  َأَأْنَذْرهَتُْم  َعَلْيِهْم  َسواٌء  قوله:  يف  األمرين  أّن  كام  سّلم-،  و  عليه  تعاىل 
املرشكني،  عىل  سواٌء  وعدمه  اإلنذار  فإّن  متالزمان،   ]6 ]البقرة:  ُتنِْذْرُهْم 
وعىل املؤمنني، ولكن الغرض هنالك بيان انعدام انتفاع املرشكني باإلنذار؛ 

لذا ُجعل األمران سواًء عليهم.
قال العالمة ابن عاشور  رمحه اهلل تعاىل -: وهذا هو القانون للّتفرقة بني ما 
فيه إىل  ّيسند  أن  يتعنّي  ما  الّتسوية إىل جانبني وبني  فيه فعل  يصح أن يسند 
جانب واحٍد إذا كانت الّتسوية ال هتّم إال جانبا واحدا، كام يف قوله تعاىل: 
أن  يتعني  فإنه  ]الطور:16[،  َعَلْيُكْم  َسواٌء  وا  َتْصرِبُ اَل  َأْو  وا  َفاْصرِبُ اْصَلْوها 
جتعل التسوية بالنسبة للمخاطبني، وال حيسن أن يقال سواء علينا- وكقوله: 
يٍص ]إبراهيم: 21[ فإنه يتعني أن  نا َما َلنا ِمْن حَمِ َسواٌء َعَلْينا َأَجِزْعنا َأْم َصرَبْ

تكون الّتسوية بالنسبة إىل املتكلمني11. 
نكتٌة يف اإلظهار موضع اإلضامر!

قوله: إِنَّ اهلل اَل هَيِْدي اْلَقْوَم اْلفاِسِقنَي تعليٌل النتفاء مغفرة اهلل هلم، بأّن اهلل 
غضب عليهم، فحرمهم اللطف والعناية، فلم هيدهم، فإذا مل هيدهم مل يغفر 

هلم؛ فإّن املغفرَة فرع اهلداية12.  
و كان مقتىض الّظاهر اإلضامر، بأن يقال: إّن اهلل ال هيدهيم، و إّنام أظهر يف 
مقام اإلضامر؛ للّتسجيل عليهم بالفسق، و بيان غلّوهم فيه، و لإلشارة إىل 
عّلة احلكم13؛ ألّن احلكم باملشتّق يدّل عىل عّلّية مأخذ االشتقاق، أي: إنام 
ال هيدهيم اهلل تعاىل؛ ألجل فسقهم، وهو املروق من حصن اإلسالم بخرقه 
وهتكه مّرة بعد مّرة، والّتمّرن عليه حتى استحكم، فهم راسخون يف النّفاق 

واخلروج عن مظنّة اإلصالح. 14 و اهلل تعاىل أعلم و أستغفر اهلل العظيم

على مائدة القرآن

1.   - ُانظر: مفتاح العلوم 1\240، الدر املصون، أبو الّسعود ]البقرة:11[
2.   - قد رّصح البالغّيون بأّن حذف الفاعل، و بناء الفعل للمجهول من باب حذف 
خصائص  ُانظر:  احلقيقة.  يف  إليه  املسند  هو  ليس  الفاعل  نائب  ألن  إليه؛  املسند 

الرّتاكيب دارسة حتليلية ملسائل علم املعاين صـ176.
3.   - ُانظر: نظم الّدرر، البقرة:11، املنافقون: 6[

4.   -  ُانظر: الّدر املصون، تفسري النّيسابوري:آل عمران:61(
5.   - ُانظر: نظم الّدرر، الرساج املنري ]املنافقون:6[

6.   - املرجع الّسابق.
7.   - ُانظر: املعحم الوسيط، مادة )ل،و،ي(

8.   - ُانظر: نظم الّدرر ]املنافقون:6[
9.   - ُانظر: الّتحرير و الّتنوير، ]األعراف:193[

10.   - ُانظر: نظم الّدرر، ]املنافقون:7[
11.   - الّتحرير و الّتنوير ]األعراف:193[

12.   - روح املعاين، ]املنافقون:7[
13.   - املرجع الّسابق.

14.   - نظم الّدرر للبقاعي، الرّساج املنري ]املنافقون:7[
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السيرة النبوية

احلرب  تضع  ومل  له،  احرتام  أدنى  دون  احلرام،  حمرم  شهر  هالل  هّل 
أوزارها بعد، دماء وأشالء وبقايا برشية هنا وهناك، عىل مرأى ومسمع 
عمر  سيدنا  اختيار  بسبب  دائام  يذكرنا  اهلجرية  السنة  حلول  العاملني. 
املباركة،  النبوية  اهلجرة  ذكرى  من  باحلساب  البدء  واختياره  له،  املوفق 
بعد أن تضاربت اآلراء يف أي حدث، وأية حمطة تارخيية هامة يبتدئ هبا 

التأريخ اإلسالمي.
حدث اهلجرة النبوية، هو حدث تارخيي بامتياز، حدث غري جمرى التاريخ 
املكي واملدين، بل وتاريخ العامل أمجع، حدث أضاع حلم صناديد قريش، 
وأطاح باخلطة االسرتاتيجية إلقامة دولة عىل أرض طيبة، من طرف عبد 
اهلل بن أيب بن سلول، حدث أشعل شمس احلق لترشق للعامل أمجع، بعد 

أن تآمر الطغاة واخلذلة، عىل طمسها بني جبال مكة، وقتل صاحبها.
يقه، ال ملصلحة شخصية، وال لتجارة  موالنا رسول اهلل خرج بنفسه وبصدِّ
إىل  الظلامت  الناس من  ليخرج  فقط  جتمعهام، وال ألي يشء من ذلك، 
النور. خرج من مكة وهي أحب البالد إليه، بكل وفائه هلا وهي وطنه، 
ووطن أجداده، "إنك ألحب البالد إيل، ولوال أن قومك أخرجوين منك 
ما خرجت". املدينة التي سأل اهلل أن حيببها إليه، كام ُحببت إليه املدينة، 
وسلك  ِشعبا  الناس  سلك  "لو  أهلها،  فأحب  دعوته،  اهلل  واستجاب 
وأبناء  األنصار،  ارحم  اللهم  األنصار،  ِشعب  لسلكت  ِشعبا،  األنصار 
أنه أحب اإلقامة هبا عىل  أبناء األنصار".. والدليل عىل  األنصار، وأبناء 
غريها، هو أنه يوم فتح مكة رجع مع األنصار، نحو املدينة املنورة بنوره 
الرشيف، فحببت إليه، وإىل كل املحمديني من بعده، حتى صارت قبلة 

للعشاق..
أبدا، له رمزيته ودالالته، فيه دروس وعرب.  اهلجرة حدث ليس بعادي 
فانتقال موالنا رسول اهلل من مكة إىل املدينة، هو انتقال للدعوة اإلسالمية 
أويل  تأسيس  بمثابة  هو  باملدينة  الرحال  وحط  مرحلة،  إىل  مرحلة  من 
للدولة. وبقيت اهلجرة مفتوحة كذلك إىل يوم فتح مكة -ال هجرة بعد 
فرصتها،  انتهت  قد  املدينة،  إىل  مكة  من  املحسوسة  فاهلجرة  الفتح-.. 

ولكن اهلجرة كمكنون وجوهر، ما زالت إىل أن تقوم ساعة هذا الكون 
-واملهاجر من هاجر ما هنى اهلل عنه-، فهجران الباطل إىل احلق هجرة، 
وهجران  هجرة،  السلم  نحو  احلرب  وهجران  هجرة،  الظلم  وهجران 

الفتنة هجرة، وهجران اخلطيئة هجرة..
انكساراتك،  كل  باهلل،  الئذ  وأنت  ضجر  وال  أسى  وال  حزن  ال 

واعوجاجاتك ستستقيم، إن استقام قلبك لربك؛ فال تيأس.
استقبل األنصار موالنا رسول اهلل بالفرح والرسور، ونارصوه وأيدوه، 
بالعهد وكانوا عند كلمتهم، ومل تأخذهم يف اهلل لومة الئم، حتى  فوفوا 
سامهوا معه يف تأسيس الدولة اإلسالمية، قوامها السلم والعدل، ونرصة 
اجلاهيل،  الوحيش  املجتمع  هناية  بداية  وإعالن  املحتاج،  ودعم  املظلوم، 
واإلعالن للسلم، والتعايش مع اآلخر، ووثق ذلك يف وثيقة املدينة، كأول 
دستور إسالمي مكتوب. وحدها وثيقة املدينة، حتتاج منا إىل مدارسات، 

وإىل فتح نقاشات بناءة، تسهم يف الرقي بنقاش تقارب األديان.
هنا رسالة ألفت إليها انتباه القارئ، لو تأملت حال رسول اهلل يوم اهلجرة، 
ستجده خرج مقهورا من موطنه، حمتقرا من قومه، يقع له ما تعجب منه 
الوحي -أوخمرجي ُهم!-  ولكن مع  مع ورقة بن نوفل يوم جاءه أول 
ذلك كانت العناية الربانية حتيط به، فأنزل اهلل سكينته عليه، وجنود اهلل 
مسرية له "وأيده بجنود مل تروها" ال يفتقر إىل أحد، وال حيتاج أليٍّ سوى 
الرشيفة،  فقد نرصه اهلل" وهبجرته  تنرصوه  "إال  ملا سواه  مفتقر  اهلل، غري 
حتقق اهنزام الباطل ونرصة احلق، فُذل قومه له، عز من اهلل "وجعل كلمة 
الذين كفروا السفىل وكلمة اهلل هي العليا" فال حزن وال أسى وال ضجر 
إن  ستستقيم،  واعوجاجاتك  انكساراتك،  كل  باهلل،  الئذ  واقف  وأنت 

استقام قلبك لربك، فال تيأس.
بحاجة ألن نعيد النظر يف عدة قضايانا، ومن ذلك احتفالنا بأيامنا الدينية، 
ونوع النقاشات التي تدور يف جمامع تلك االحتفاالت، فلقد حان الوقت 
إىل  والرقي  األحداث،  رسد  رشيط  بتكرار  االكتفاء  من  نتخلص  كي 
استخالص الدروس والعرب، إىل قراءة ما يف بطون الكلامت واألحداث.

ماذا عن اهلجرة النبوية؟

 حمزة الحساني
 باحث في الفكر وعلوم األديان
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فضيلة الشيخ 
عبد احلميد يف 
خطبة اجلمعة:

قائد الثورة بمرسومه التاريخي أنهى 
التمييزات والهروب من تطبيق الدستور

خطب ومحاضرات

أشار فضيلة الشيخ عبد احلميد، إمام وخطيب أهل السنة، يف خطبته يوم 
اجلمعة )17 ذي احلجة 1438( إىل جواب قائد الثورة لرسالته، واصفا 
إياه باملرسوم التارخيي الذي من شأنه أن ينهي كافة الترصفات الشخصية، 

والتمييزات واهلروب من تطبيق الدستور.
وأضاف فضيلته قائال: يف الرسالة التي كتبتها إىل قائد الثورة، أرشت إىل أن 
أهل السنة حيبون وطنهم، وأثبتوا دائام والئهم للوطن. أهل السنة دعموا 
النظام بحضورهم يف كافة املجاالت، ومل ينخدعوا بمؤامرات األعداء، بل 

فكروا دائام يف سبيل عزة اإلسالم والبالد.
وتابع خطيب أهل السنة يف زاهدان قائال: كام أرشُت يف تلك الرسالة إىل 
التمييزات، واملضايقات يف تأدية فريضة الصالة يف بعض املدن الكربى، 
يصدر  أن  الثورة  قائد  سامحة  من  وطلبت  املذهبية،  احلريات  وغياب 
أهل  خاصة  واملذاهب،  القوميات  قلق  ليزول  إلهنائها،  تارخييا  مرسوما 

السنة واجلامعة يف إيران.
ثم أشار فضيلة الشيخ عبد احلميد إىل جواب قائد الثورة لرسالته قائال: 
الثورة يف رسالة خمترصة وجامعة املعانى، كلف كافة مؤسسات  إن قائد 
النظام بنبذ التمييزات بني اإليرانيني من القوميات واملذاهب املختلفة، وأن 

ينفذوا العدل.
التصنيفات  من  منع  الثورة  قائد  قائال:  السنة  أهل  خطيب  واستطرد 
املسؤولني يف  الشعب اإليراين. كأن سامحته كلف  املذهبية والقومية بني 
هذه الرسالة بأن ينظروا إىل الشعب اإليراين كله نظرة متساوية، ويزيلوا 

التمييزات.
العقول  ألصحاب  الثورة  قائد  كلامت  قائال:  السنة  أهل  خطيب  وتابع 
املنفتحة والقلوب الواسعة وألحرار إيران وخاصة أهل السنة واألقليات 
وجدت  الكلامت  هذه  والرسور.  لألمل  ومثرية  قيمة  واملذهبية،  القومية 
الكثريون  وقام  واألجنبية،  املحلية  اإلعالم  وسائل  يف  واسعا  انتشارا 

بتحليلها والتعليق عليها.
وتابع رئيس املجمع الفقهي ألهل السنة يف إيران: قائد الثورة يف رسالته 
فرق  يوجد  ال  اإلسالم  منظور  من  والدستور.  اإلسالم  برشيعة  استدل 
الدستور يؤكد عىل  املذاهب، وكذلك  القوميات وأتباع  وال تفضيل بني 
لكن  واألديان،  واملذاهب  القوميات  من  اإليرانيني  مجيع  بني  املساواة 
سالئقهم  ويفرضون  الدستور،  تطبيق  من  الكثريون  هيرب  األسف  مع 

الشخصية بدعوى أهنم حتت الضغوطات.
للتمييزات  إهناء  الثورة  قائد  رسالة  احلميد  عبد  الشيخ  فضيلة  واعترب 
واهلروب من تطبيق الدستور، وتابع قائال: بإصدار هذا املرسوم التارخيي 
أو سيايس،  يبقى عذر ألي مسئول عسكري  الثورة، ال  قائد  من جانب 
وال يبقى املجال ألحد أن يفرض ضغوطا عىل املسؤولني، ألن الرشيعة 
ومرسوم الشخص األول يف البالد والدستور، هو املستمسك واملعيار يف 

كافة األمور.
لوحات  يف  يكتب  أن  جيب  التارخيي  املرسوم  هذا  قائال:  فضيلته  وأكد 

ليكون حجة  النظام،  املسؤولني ورؤساء مؤسسات  ويسجل يف مكاتب 
عىل كل من حياول التوظيف بناء عىل فوارق قومية ومذهبية.

التمييز  تبعات  إيران، مشريا إىل  السنة يف  الديني ألهل  الزعيم  واستطرد 
يف املجتمع قائال: إن التمييز منشأ الفقر املادي واملعنوي والثقايف، خاصة 
يف حوايش البالد. كل جمتمع وجد فيه التمييز يواجه فقرا ماديا وثقافيا. 

التمييز مرض خطري جدا يتفشى يف األشكال املختلفة يف املجتمع.
املرسوم،  هذا  إصدار  الثورة عىل  قائد  احلميد  عبد  الشيخ  فضيلة  وشكر 
مل  الرسالة  هذه  يف  الثورة  قائد  إن  واملسؤولني:  النظام  مؤسسات  خماطبا 
خُيف شيئا. إن مرسوم القائد بنّي مهمة وواجب كافة مؤسسات النظام من 

اجلهات القضائية والعسكرية والسياسية عىل نبذ التمييزات.
إن تعاليم الرشيعة، ومواد الدستور، واألخوة اإلسالمية والوطنية تقتيض 
أن يرفع املسؤولون خطوات يف سبيل مكافحة التمييز، ويف سبيل تنفيذ 

العدل يف املجتمع.
وأشار فضيلة الشيخ عبد احلميد إىل الكلامت األخرية لرئيس اجلمهور، 
والتي رصح فيها بنبذ التمييز بني الشيعة والسنة قائال: قال رئيس اجلمهور 
الرضائب،  ويدفعون  العلم،  خدمة  إىل  السنة  أهل  أبناء  يذهب  عندما 
وحيرضون كافة املجاالت، ال ينبغي أن يتعرضوا للتمييز. الدكتور روحاين 

عاتب يف كلامته، الذين يربون يف أذهاهنم فكرة التمييز.
وقال خطيب أهل السنة: هذا من حق أبناء أهل السنة حينام يذهبون خلدمة 
وسيادة  البالد  أمن  عن  ليدافعوا  املسلحة  القوات  يف  يوظفوا  أن  العلم 

األرايض.
عىل البالد اإلسالمية أن يقطعوا عالقاهتم الدبلوماسية مع دولة ميانامر

اجلرائم  إىل  خطبته  من  آخر  قسم  يف  احلميد  عبد  الشيخ  فضيلة  وتطرق 
األخرية حلكومة ميانامر بحق املسلمني فيها، وأضاف قائال: مع األسف 
احلكومة البوذية مليانامر ترتكب جمازر ومظامل ضد املسلمني، وقام اجليش 

امليانامري بارتكاب املجازر بحق املسلمني املستضعفني يف ميانامر. 
ووصف خطيب أهل السنة املجازر بحق مسلمي ميانامر باإلبادة اجلامعية، 
واجليش  ميانامر  دولة  ترصفات  قائال:  وتابع  البرشية،  ضد  واجلريمة 

امليانامري ضد مسلمي أراكان جريمة ضد البرشية، وإبادة مجاعية.
قتُل ثالثة آالف شخص خالل ثالثة أيام، جريمة مفظعة هزت املجتمع 

الدويل.
وأكد فضيلته قائال: أن تقوم دولة باملجازر ضد مكون من شعبه بمجرد 
يقوموا  أن  العامل  املسلمني يف  الدينية، ظلم وجريمة كبرية. عىل  الفوارق 

بمقاطعة دولة ميانامر، وجيب أن يصطفوا ضدها.
كام قال فضيلة الشيخ عبد احلميد خماطبا قادة الدول اإلسالمية: عىل قادة 
الدول اإلسالمية أن يسحبوا سفرائهم من دولة ميانامر، ويعطلوا سفاراهتم 
فيها، وخيرجوا أيضا سفراء ميانامر من البالد اإلسالمية. عىل منظمة األمم 
املتحدة، ومنظامت حقوق اإلنسان أن تقوم بخطوات عملية واسعة ضد 

ميانامر لتكف هذه احلكومة من الظلم واجلرائم ضد املسلمني.
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اقتباسات 
علمية، أدبية، اجتماعية، ثقافية ، فكرية، عملية

ي
ف

ي عبد القادر العار�
ستاذ املف�ت

أ
إعداد: امسحة ال

 نصائح وتوجيهات للعامل وطالب العلم
يكون  ال  قال:  عنهام  اهلل  ريض  عمر  ابن  عن   
من  حيسد  ال  حتى  بمكان  العلم  من  الرجل 
بالعلم  يبتغي  وال  دونه،  من  حيقر  وال  فوقه، 

ثمنًا. ]احللية )هتذيبه( 1 / 218[.
وعن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه قال: ما 
أنت بمحدث قوما حديثا ال تبلغه عقوهلم، إال 

كان لبعضهم فتنة.  رواه مسلم يف مقدمته
وقال الزهري رمحه اهلل: إن هذا العلم إن أخذته 
باملكاثرة غلبك ومل تظفر منه بيشء، ولكن خذه 
مع األيام والليايل أخًذا رفيًقا تظفر به.  ]احللية 

)هتذيبه( 2 / 24[.
إذا  للعامل  ُيسَتَحّب  اهلل:  رمحه  ُعيينة  ابن  وقال   
]عيون  َيْأَنف.  أالّ  ُعلِّم  وإذا  ُيَعنِّف،  أالّ  َعلَّم 

األخبار 2 / 520[.
وقال أبو عاصم رمحه اهلل: َمن طلب احلديَث، 
يكون خرَي  أن  فيجُب  األمور،  أعىل  فقد طلب 

الناس.  ]السري )هتذيبه( 2 / 850[.
 وعن حبيب بن أيب ثابت رمحه اهلل قال: إن من 
عليهم  يقبل  أن  القوم  الرجل  حدث  إذا  السنة 

مجيًعا، وال خيص أحًدا دون أحد.
  ]احللية )هتذيبه( 2 / 142[.

تعلموا  قال:  اهلل  رمحه  الثوري  سفيان  وعن 
العلم فإذا علَّمتموه فأكظموا عليه، وال ختلطوه 

بضحك وال لعب فتمجه القلوب. 
 ]احللية )هتذيبه( 2 / 364[.

كان  اهلل:  رمحه  مهدي  بن  الرمحن  عبد  وقال 
العلم،  يف  فوقه  الرجل  الرجل  لقي  إذا  يقال: 

دارسه  مثله  هو  من  لقي  وإذا  غنيمة،  يوم  كان 
له  تواضع  دونه  هو  من  لقي  وإذا  منه،  وتعلم 
حيدث  من  العلم  يف  إماًما  يكون  وال  وعلمه، 
من  العلم  يف  إماًما  يكون  وال  سمع،  ما  بكل 
حيدث عن كل أحد، وال يكون إماًما يف العلم 

من حيدث بالشاذ من العلم، 
واحلفظ: اإلتقان. ]احللية )هتذيبه( 3 / 111[.
َحقٌّ عىل من  قال:  اهلل  مالك رمحه  اإلمام  وعن 
طلب العلم أن يكون له وقَاٌر وسكينٌة وخشية، 
ِمن  َقْسم  وهو  خريه،  ُرزق  ملن  حسٌن  والعلم 
اهلل تعاىل، فال متكن الناس من نفسك، فإن من 
َق للخري، وإن من شقوة املرء  سعادة املرء أن ُيوفَّ
أن ال يزال خُيطئ. ]السري )هتذيبه( 2 / 735[.

العلم  تطلب  اهلل: ال  معاذ رمحه  بن  وقال حييى 
 /  3 )هتذيبه(  حياء. ]احللية  ترتكه  وال  رياء، 

.]259
ــَراِط الثَّبـَـاُت َعَلــٰى الصِّ

ار إىل رصاط اهلل املستقيم،  فمن ُهدي يف هذه الدَّ
ُهدي  ُكتبه،  به  وأنزل  رسله،  به  أرسل  الذي 
جنّته  إىل  املوصل  املستقيم،  الرصاط  إىل  هناك 

ودار ثوابه.
الرصاط  هذا  عىل  العبد  قدم  ثبوت  قدر  وعىل 
يكون  الّدار،  هذه  يف  لعباده  اهلل  نصبه  الذي 
متن  عىل  املنصوب  الرصاط  عىل  قدمه  ثبوت 

جهنم. 
وعىل قدر سريه عىل هذه الرصاط يكون سريه 

عىل ذاك الرصاط.
)1( فمنهم من يمر كالربق،

)2( ومنهم من يمر كالطرف،
)3( ومنهم من يمر كالريح،

)4( ومنهم من يمر كشد الركاب،
)5( ومنهم من يسعى سعيًا،
)6( ومنهم من يميش مشيًا،

)7( ومنهم من حيبو حْبوا،
)8( ومنهم املخدوش املسّلم،
)9( ومنهم املكرَدس يف النار.

فلينظر العبد سريه عىل ذلـك الرصاط من سريه 
عىل هــذا، حذو الُقّذة بالقّذة، جزاء وفاقا

َتْعَمُلوَن ﴾ ]النمل :  ُكنُتْم  َما  َزْوَن إاِلَّ  جُتْ ﴿ َهْل 
.]90

تعوقه  التي  والشــهوات  الشبــهات  ولينظر 
عن سريه عىل هذا الرصاط املستقيم. 

الرصاط،  ذاك  بجنبتي  التي  الكالليب  فإهنا 
ختطفه وتعوقه عن املرور عليه. 

فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك
ٍم لِْلَعبِيِد ﴾ ]فصلت :46[.  ﴿ َوَما َربَُّك بَِظالَّ

السالكني  :مدارج  اهلل-  -َرِحــَمُه  الَقـيِّْم  اْبـُن 
.] )1/16( «

أمهية ذكر املرجع واملصدر وتوثيق الفائدة
قال اإلمام ابن عبد الرب رمحه اهلل :يقال إن من 

بركة العلم أن تضيَف اليشء إىل قائله.
 ]اجلامع )922/2([.

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل :فمن اراد 
ان ينقل مقالة عن طائفة فليسم القائل والناقل ، 
وإال فكل أحد يقدر عىل الكذب.]منهاج السنة 

.])2/518(/
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قال ابن املبارك -رمحه اهلل- :اإلسناد من الدين ولوال اإلسناد لقال َمْن 
شاء ما شاء.]املجروحني )181/1([.

 قال اإلمام النووي رمحه اهلل : 
فعل  فمن   ، قائلها  إىل  تستغرب  اّلتي  الفائدة  تضاف  أن  النّصيحة  ومن 
يأخُذ من  فيام  أوهم ذلك وأوهم  ، ومن  له يف علمه وحاله  بورك  ذلك 

كالم غريه أنه له ، فهو جدير أن ال ُينْتَفع بعلمه ، وال يبارُك له يف حاله.
 ]بستان العارفني ص 29[.

 ، املتكلمون بغري علم  فيه  ٓكُثر  إننا يف عرص   : إبن عثيمني رمحه اهلل   قال 
وهلذا جيب عىل اإلنسان أال يعتمد عىل أي فتيا إال من شخص معروف 

موثوق.]لقاء الباب املفتوح ) 32/16([.
وقال ايضا رمحه اهلل: كل خرب فال بد له من سند فاخلرب الذي يأيت بال سند 

ال يقبل]نورعىل الدرب[
يقول اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: 

)أهل اإلسالم يف الناس غرباء، واملؤمنون يف أهل اإلسالم غرباء، وأهل 
العلم يف املؤمنني غرباء، وأهل السنة الذين ُيميزوهنا من األهواء والبدع 
هم غرباء، والداعون إليها الصابرون عىل أذى املخالفني هم أشد هؤالء 
غربًة ولكن هؤالء هم أهل اهلل حقا. فال غربة عليهم وإنام غربتهم بني 

األكثرين الذين قال اهلل عزوجل فيهم :
وإن ُتطِع َأكثر َمن يف األرض ُيضّلوك عن سبيِل اهلل، فأولئك هم الغرباء 
السالكني  ]مدارج  املوحشة((.  الغربة  هي  وغربتهم  ورسوله  اهلل  من 

])195/3(
فظاظة القلب، والقسوة، سبب لنفرة الناس من حولك.

 قـــال اإلمــــام ابن عثيمني رمحه اهلل  يف تفسريه لقول اهلل جل وعال:
 ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك]آل عمران : 159[

)اإلنسان قد يعذر يف االبتعاد عن أهل اخلري إذا كانوا جفاة غالظ القلوب 
وا ِمْن َحْولَِك. ؛ لقوله تعاىل: الَْنَفضُّ

الرسول  باملنفض عنه،  اهلل عليهم، ويعني  الصحابة رضوان  ويعني هبم 
عليه الصالة والسالم، فإذا كان الصحابة ال يالمون عىل االنفضاض عن 
إذا كان  بَمْن دونه بمراحل، فلهذا  إذا كان فظًا غليظًا فام بالك  الرسول 

اإلنسان فظًا غليظًا ومل ير الناس حوله فال يلومن إال نفسه.
ونحن نرى اآلن أن اإلنسان ربام يكون كافرًا فإذا كان يعامل الناس باللني 

والرفق والبشاشة والسامحة ربام يفضلونه عىل مسلم فظ غليظ القلب(.
املصدر : تفسري سورة آل عمـــران 368/2

 أبكي عىل بعد سفري وقلة زادي 
عن سلم بن بشري أن أبا هريرة بكى يف مرضه ، فقيل له: ما ُيبكيك ؟

قال: ما أبكي عىل دنياكم هذه ، ولكن عىل بعد سفري ، وقلة زادي ، وإين 
أمسيت عىل صعود ، ومهبوطة عىل جنة أو نار ، فال أدري أهيام يؤخذ يب .

الزهد البن املبارك 38.
قلُت: هذا أبا هريرة ريض اهلل عنه صاحب رسول اهلل  يقول كذا !!!

فامذا عسانا نحن أن نقول !!

 قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل تعاىٰل - : قال أبو الدرداء : إذا نام العبد 
املؤمن عرج بروحه حتى تسجد حتت العرش ، فإن كان طاهًرا أذن هلا ىف 
السجود ، وإن كان جنبًا مل يؤذن هلا بالسجود وهذا واهلل أعلم هو الرس 
أن  النوم  أراد  إذا  اجلنب  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  أمر   « ألجله  الذي 

يتوضأ  .طريق اهلجرتني   )1/208(
فوائد لغوية  لفهم معاين القرآن الكريم وعلومه

ما الفرق بني األبدي ، األزيل ، األمدي والرسمدي ؟
األبدي : الذي ال هناية له. األزيل : الذي ال بداية له. األمدي : مابني بداية 

وهناية. الرسمدي : الذي ال بداية وال هناية له.
التحسس والتجسس ؟

يوسف(  من  فتحّسسوا  باخلري)اذهبوا  الناس  أخبار  تتّبع  التحّسس: 
الّتجّسس : معرفة أرسار الناس بالرش ) وال جتسسوا..(

الفرق بني الصمت والسكوت ؟
الصمت : يتولد من األدب واحلكمة .السكوت : يتولد من اخلوف .

ماهو الفرق بني الكآبة و احلزن ؟
الكآبة : تظهر عىل الوجه، احلزن: يكون مضمرًا بالقلب .أعاذكم اهلل منهام 

ما الفرق بني رشقت الشمس و أرشقت الشمس ؟
رشقت : بمعنى  طلعت أرشقت : بمعنى  أضاءت  وأرشقت األرض 

بنور رهبا. 
مالفرق بني التعليم والتلقني ؟

التلقني : يكون يف الكالم فقط،التعليم : يكون يف الكالم وغريه.
نقول : لقنه الشعر، وال يقال : لقنه النجارة.

ما الفرق بني اجلسد والبدن ؟
فهو   : البدن   . القدمني  إىل  الرأس  االنسان كاماًل من  اجلسد: هو جسم 

اجلزء »العلوي« فقط من جسم اإلنسان .
« و«التناقض«؟ الفرق بني »التضادِّ

التضاد : يكون يف األفعال .التناقض : يكون يف األقوال .
الفرق بني اهلبوط والنزول ؟

»اهبطوا مرصًا فإن لكم ماسألتم«.أي اذهبوا ملرص  يتبعه إقامة،  اهلبوط 
لإلقامة فيها النزول : فهو النزول املؤقت ال يعقبُه استقرار .

الفرق بني املختال والفخور
﴿َواهللُ الَ حُيِبُّ ُكلَّ خُمَْتاٍل َفُخوٍر﴾املختال : ينظر إىل نفسه بعني االفتخار.

الفخور : ينظر إىل الناس بعني االحتقار.
ما الفرق بني الظلم واهلضم ؟

اهلضم هو نقصان »بعض« احلق . الظلم يكون يف احلق كله .قال تعاىل  
فال خياف ُظلام وال هضام 

الفرق بني املقسط والقاسط ؟
: هو  القاسط   . امُلقسطني  إن اهلل حيب  امُلنصف   أو  العادل  : هو  امُلقسط 

الظامل أو اجلائر . وأما القاسطون فكانوا جلهنم حطبا .
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اإلمام الشاه ويل اهلل الدهلوي )1(
)1114-1176هـ = 1703 - 1726م(

العمري  الدين  وجيه  بن  الرحيم  عبد  بن  أمحد  الدين  قطب  اهلل  ويّل  هو 
املوافق 23  هـ  شوال/ 1114  األربعاء 14  يوم  ولد  الدهلوي.  الفلتي 
/ يناير 1703م يف وطن آبائه قرية » ُفلْت PHAULT  التي تقع اليوم 
عظيم  التارخيي  واسمه  باهلند،  أترابراديش  بوالية  نجر  مظفر  بمديرية 
الفياض وينتهي نسبه من قبل  العزيز وأيب  بـ أيب عبد  الدين وكان يكنى 
والده إىل سيدنا عمر به اخلطاب ريض اهلل عنه، ومن قبل أمه إىل سيدنا 
الرحيم ) 1054  الشيخ عبد  تعاىل. كان والده  الكاظم رمحه اهلل  موسى 
الرشيعة، متمسكا  - 1719( متضلعا من علوم  - 1131هـ = 1644 
بالسنة املطهرة، وكان من مشايخ دهيل وأعالمهم، زاهدا يف الدنيا راغبا 
يف اآلخرة. وكانت والدته السيدة فخر النساء بنت الشيخ حممد الفلتي من 

العاملات الصاحلات العابدات املواظبات عىل العبادات واألذكار.
قرأ معظم الكتب من العلوم املتداولة عىل والده، فبدأ بالكّتاب وهو ابن 
مخس سنني وحفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع سنني، وقرأ كتب املرحلة 
الرابعة عرشة من  ابن عرش سنني، وزّوجه والده وهو يف  املتوسطة وهو 
عمره، وفرغ من حتصيل العلوم املتداولة وهو ابن مخس عرشة سنة. وبايع 
والده واشتغل عليه منذ هذه السنة بأوراد املشايخ النقشبندية، وحصلت 
ابن  التزكية واإلحسان وهو  والتلقني يف جمال  البيعة  إجازة  والده  له من 

سبع عرشة سنة.
وبدأ يدرس يف املدرسة الرحيمية التي أقامها والده بدهيل منذ 1131هـ 
/ 1719م، وواصل التدريس فيها نحو 12 عاما متتابعا، وفتح اهلل عليه 
وعفافه  وزهده  وتقواه  وبصالحه  أوال  منه  بفضل  واحلكم  العلوم  باب 
ثانيا، وبفضل بركة أدعية والدية اللذين كانا عىل جانب عظيم من العلم 

والعمل به ثالثا.
واشتاق عام 1143هـ / 1731 م عندما كان يف نحو الثالثني من عمره 
إىل زيارة احلرمني وغلب عليه هذا الشوق واحلنني، فرحل لذلك، وبلغ 
احلجاز يف 15/ ذو القعدة 1143هـ = 12 أبريل 1731 م وسعد باحلج 
والزيارة، ومكث هناك عامني كاملني واستفاد من علامء احلرمني وبادهلم 
علام بعلم، ويف املدينة املنورة تتلمذ عىل الشيخ أيب طاهر حممد بن إبراهيم 
تلقى  - 1733م( حيث  املدين ) 1081- 1145هـ = 1670  الكردي 
منه مجيع صحيح البخاري ما بني قراءة وسامع، وشيئا من صحيح مسلم، 
وجامع الرتمذي، وسنن أيب داود، وسنن ابن ماجه، وموطا اإلمام مالك، 
منه  وسمع  الكبري،  واجلامع  للشافعي،  والرسالة  أمحد،  اإلمام  ومسند 
مسند احلافظ الدارمي من أوله إىل آخره، يف عرشة جمالس كلها باملسجد 
النبوي عند املحراب العثامين جتاه القرب الرشيف، وشيئا من األدب املفرد 
للبخاري، وشيئا من أول الشفاء للقايض عياض. وسمع عليه األم فهرس 
الشيخ إبراهيم بن احلسن الكردي املدين مع التذييل، فأجازه الشيخ أبو 

طاهر إجازة عامة بام جتوز له وعنه روايته من مقروءه ومسموع، وأصول 
 / 1144هـ  عام  وذلك  ورقيم.  وحمفوظ  وقديم،  وحديث  وفروع، 

1731م.
ويف مكة املكرمة أخذ موطا اإلمام مالك عن الشيخ حممد وفد اهلل املالكي 
حني  أياما  احلنفي  القلعجي  الدين  تاج  الشيخ  دروس  حرض  كام  املكي، 
كان يدرس صحيح البخاري، وسمع عليه أطراف الكتب الستة وموطأ 
اإلجازة عنه  اآلثار ملحمد، وأخذ  الدارمي وكتاب  مالك ومسند  اإلمام 
لسائر الكتب. وأخذ عنه احلديث املسلسل باألولية عن الشيخ إبراهيم بن 
احلسن املدين، وهو أول حديث سمع منه بعد عودته من زيارة النبي صىل 

اهلل عليه وسلم.
وقد عاد إىل اهلند يوم اجلمعة 14/ رجب 1145هـ = 21 نوفمرب 1732. 
احلرمني  يف  أمضامها  اللذين  العامني  خالل  مرتني  باحلج  ترشف  وقد 

الرشيفني.
والتدريسية،  التعليمية  مهمته  بدهيل  استأنف  اهلند،  إىل  عاد  ما  وبعد 
أغزر،  بعلم  والفكرية،  والدعوية  والتوعوية،  والرتبوية  والتدريسية، 

وجتربة أكثر، ومهة أكرب، ونشاط أوفر.
احلرام  حمرم   /29 ظهرا:  السبت  يوم  دهيل  بمدينة  عزوجل  اهلل  وتوفاه 
1176هـ = 21 أغسطس 1762 ودفن بجوار والده يف » مهنديان » عىل 

يمني »بوابة دهيل«.
مآثره ومزاياه

1- هّذب الدين يف زمانه من كل ما علق بلجينه الصايف.
2- أثبت عقائد أهل السنة واجلامعة باألدلة واحلجج.

3- مّيز السنة السنية من البدع واخلرافات.
4- أكرمه اهلل عزوجل بامللكة للكتابة باللغة العربية الفصيحة، وأمسك 
والدين  من  ولد  أنه  رغم  والنثر،  النظم  بشطرهيا  األدبية  الفنون  بزمام 

عجميني ونشأ يف اهلند بعيدا عن مهد العروبة.
5- برع يف علوم الفقه عىل املذاهب األربعة - واطلع عىل دالئل أصحاهبا 

- براعة بلغ هبا رتبة االجتهاد.
وضبط  املتون  حفظ  مع  واألثر،  احلديث  علم  يف  بالتعمق  امتاز   -6
األسانيد، والنظر يف دواوين املجاميع واملسانيد. ومل يتفق ألحد قبله ممن 
كان يعتني هبذا العلم من دياره ما اتفق له من رواية احلديث واألثر ونرشه 

يف األقطار البعيدة واألنحاء الشاسعة.
7- أعطي ملكة راسخة يف علم التفسري وتأويل كتاب اهلل.

8- وأقدره اهلل عىل أصول هذه العلوم ومبادئها التي هّذهبا هتذيبا بليغا، 
وأكثر من الترصف فيها، حتى يكاد يصح أن يقال: إن باين ٌأّسها وباري 

قوسها.
9- أما علم العقائد وأصول الدين فإنه أتى فيها بأرسار عجيبة يف تطبيق 

وقد مجع اهلل يف صدر ما شتته بني هؤالء.

متى تكون الكتابات مؤثرة؟ )21(
أدباء  وكّتاب قدامى

األستاذ نور عالم خليل األميني 

األدب العربي
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10- وقد هّيأ اهلل له علم احلقائق وآداب الطريقة اإلحسانية بشكل مل يتح 
إال لقليل ممن أكرمهم اهلل هبا مثله.

11- خصصه اهلل بعلم اإلبداع واخللق والتدبري، وعلم استعداد النفوس 
بالكتاب  وتعزيزها  العملية  احلكمة  عليه  وأفيضت  جلميعها،  اإلنسانية 

والسنة.
مما قال فيه العلامء األجالء:

1- قال شيخه أبو طاهر حممد بن إبراهيم الكردي املدين: » إنه كان يسند 
عنى اللفظ وكنت أصحح منه املعنى«.

 -1111( الدهلوي  العلوي  جانجانان  مظهر  املريزا  الشيخ  قال   -2
أسلوب خاص  له  اهلل  الشيخ ويل  إن   « 1195هـ = 1700-1781م(: 
يف حتقيق أرسار املعارف وغوامض العلوم، وإنه رباين من العلامء ولعله مل 
يوجد مثله يف الصوفية املحققني الذين مجعوا بني علمي الظاهر والباطن 

إال رجال معدودون«.
3- قال العالمة فضل حق بن فضل إمام اخلري آبادي )1212-1278هـ 

=1797-1861م(« » إن الشيخ ويل اهلل لبحر زّخار اليرى له ساحل«.
4- وقال املفتي عناية أمحد الكاكوروي رمحه اهلل ) 1228- 1279هـ= 
طوبى،  شجرة  كمثل  مثله  اهلل  ويل  الشيخ  إن   « 1864م(:   -1813
بيت وال  فام من  املسلمني؛  بيوت  بيت من  بيته وفرعها يف كل  أصلهايف 
الشجرة، ال  املسلمني وأمكنتهم إال وفيه فرع من تلك  بيوت  مكان من 

يعرف غالب الناس أين أصلها؟«.
املتوىف  البهوبايل  القنوجي  خان  حسن  صديق  الرسي  السيد  قال   -5
1307هـ/1890م- وهو واحد من العلامء األجالء يف الطائفة اإلسالمية 
شبه  يف  املسلمني  عامة  ويدعوها  احلديث«  أهل   « بـ  نفسها  تسمي  التي 
القارة اهلندية بـ » غري املقلدين » - يف كتابه » احلطة  بذكر الصحاح الستة«. 

وذلك يف ذكر من جاء بعلم احلديث إىل اهلند:
» ثم جاء اهلل سبحانه وتعاىل من بعدهم بالشيخ األجل واملحدث األكمل، 
ناطق هذه الدورة وحكيمها، وفائق تلك الطبقة وزعيمها: الشيخ ويل اهلل 
املتوىف سنة ست وسبعني ومائة وألف، وكذا  الدهلوي  الرحيم  بن عبد 
عن  العلم  هلذا  املشمرين  اإلرشاد،  أويل  أوالده  وأوالد  األجماد  بأوالده 
ساق اجلد واالجتهاد، فعاد هلم علم احلديث غضا طريا، بعد ما كان شيئا 
فريا. وقد نفع اهلل هبم وبعلومهم كثريا من عباده املؤمنني، ونفى بسعيهم 
ليس  ما  الدين  يف  األمور  وحمدثات  والبدع  اإلرشاك  فتن  من  املشكور 

بخاف عىل أحد من العاملني«.
وقال يف كتابه » أبجد العلوم«: كان بيته يف اهلند بيت علم الدين، وهم كانوا 
مشايخ اهلند يف العلوم النقلية بل العقلية، أصحاب األعامل الصاحلات، 
وأرباب الفضائل الباقيات، مل يعهد مثل علمهم بالدين علم بيت واحد 
اهلند، وإن كان بعضهم قد عرف  أقطار  املسلمني يف قطر من  بيوت  من 
بعض علم املعقول، وعّد عىل غري بصرية من الفحول، ولكن مل يكن علم 
احلديث والتفسري والفقه واألصول وما يليها، إال يف هذا البيت، ال خيتلف 
ومسته  اإلنصاف  عن  اهلل  أعامه  من  إال  خمالف،  وال  موافق  من  ذلك  يف 
احلميا؟واهلل  من  والنبيذ  الثريا،  من  الثرى  وأين  واالعتساف،  العصبية 

خيتص برمحته من يشاء.
وقا الشيخ رشف الدين حممد احلسيني الدهلوي وهو من تالميذ اإلمام 
الدهلوي يف كتابه: الوسيلة إىل اهلل وهو يتحدث عن املفاسد التي استبّدت 

باملجتمع اإلسالمي يف الزمن الذي وجد يف اإلمام الدهلوي، وأدت إىل 
اختالط احلابل بالنابل، والتلبيس الذي مارسه اجلهال واملالحدة إلضالل 
املسلمني: » حتى إن الزنادقة واملالحدة تسرّتوا يف زّي الصوفية وتطاولت 
أيدهيم بعبارات القرآن العظيم واألحاديث النبوية وكلامت الشيخ الكبار، 
مرة  كلها  العلوم  بني  اجلامع  بل  والوالية،  الكيل  التدبري  عىل  ومحلوها 
أخرى يف مظهرها الثابت؛ ليكون منصة لظهور حقائقها اجلامعة املميزة 
بني العلوم ومراتبها، فهو يقنن قوانني املعتدة كلها: من التفسري واحلديث 
كل  ويبلغ  منزلته  علم  كل  فينزل  والسلوك؛  والتصّوف  والكالم  والفقه 
عبارة وإشارة مبلغه وهو الكامل املكمل، زبدة املتقدمني، قدوة املتأخرين 
قطب املدققني، غوث املحققني: الشيخ ويل اهلل املحدث الدهلوي سلمه 

اهلل سبحانه. 
 = 1373هـ   -1302( اهلل  رمحه  الندوي  سليامن  السيد  العالمة  وقال 
يف  تشبع  ال  مممن  املؤلفني  من  قليلة  قلة  كانت  لقد  1953م:   -1884
فيها مسحة عهدهم وبالدهم، أو  مؤلفاهتم روح عرصهم، أو ال تتجىل 
واضطراب  للعلم  تقديرهم  وعدم  عرصهم  أهل  نكران  ذكر  فيها  يأيت 
قيود  من  طليقة  الدهلوي  اإلمام  مؤلفات  ولكن  األقل؛  عىل  أوضاعهم 
الزمان واملكان، بريئة من الشكوى واملالم، وقصص اهلجران والنكران، 
من  فيه  احّمت  والطمأنينة  األمن  كان  عرص  يف  ألفت  أهنا  منها  يبدو  فال 
صفحة هذه البالد، كاخلطأ الذي يزال. وكانت البالد كلها تعاين من ملوك 
أنواع  من  نوع  وكل  السياسية،  والفويض  الداخلية  واحلروب  الطوائف 
كل  وكان  دهيل.  يف  السيايس  املركز  عىل  قيض  قد  وكان  والفساد،  الرش 
من حيمل السيف حيلم بامللك والسلطان، فالسيخ يف جانب، واملرهتة يف 
جانب آخر، واجلاط يف جانب ثالث، والروهيلة يف جانب رابع، كل هؤالء 
يعيثون يف البالد ختريبا وفسادا، وكان أمثال نادر شاه وأمحد شاه، من القادة 
الطاحمني املتحمسني وقوفا عىل باب خيرب، كلام أرادوا أوغلوا يف البالد، 
ذلك  أثناء  يف  مرة  من  فكم  العرم،  كالسيل  وخرجوا  العاتية،  كالعاصفة 
خربت دهيل ودمرت وهنبت، ثم أعيدت وبينت، ولكن عجبا لطمأنينة 
برأي  ذلك  كل  يشاهد  فكان  وهدوئه،  دهيل  يف  والفضل  العلم  سلطان 
العني، ولكن ال سبيل للقلق واالضطراب إىل قلبه، وال للشعث والبلبلة 
إىل فكره، وال للحران واجلفاف إىل قلمه، وال شكوى عىل اللسان، وال 
التي كان  العلو  بالقلم، فكأنام خييل إليك أن سامه  إبداء أي قلق وضجر 
إليه  تصل  ال  إليه،  ارتفع  الذي  والرضا،  الصرب  سمو  منها،أو  يتمكن 
عواصف األرض اهلوجاء، وال تعمل فيه تقلبات الزمان واملكان، وهبذا 
يعلم كم تكون منزلة أهل العلم من العلّو واالرتفاع ومنصب أهل الرضا 
والتسليم بالقضاء من السمو واالرتقاء: أال بذكر اهلل تطمئن القلوب. ) 

الرعد: 28(
فلو  تعاىل،  اهلل  لذكر  أخرى  صورة  الصحيح  للعلم  الصاحلة  اخلدمة  إن 
وال  عجب  فال  بالسكينة  الروح  ويمأل  الطمأنينة،  القلب  يورث  كان 
تشعر  ال  الدهلوي،  اإلمام  مؤلفات  صفحات  من  آالفا  اقرأ  استغراب. 
فيها بأهنا كتبت يف عهد القرن العارش امليلء بالفتن، الذي كان كل يشء 
فيه عرضة لالضطراب وفقدان األمن والسالم؛ بل سوف ترى بحرا من 
العلم والفضل جيري يف هدوء وسكينة، دونام ضوضاء وجلب، بريئا من 

ومهات ألواث الزمان واملكان ...

األدب العربي
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   قالوا: تعجبنا عربيتك رقيقة الكلامت جزلة، شائقة العبارة مليحة، بديعة 
البيان سهلة، فهل درْجَت يف بادية نجد باكيا عىل رسومها وأطالها؟ أم 
تلدين  مل  قلت:  وجباهلا؟  حزوهنا  بني  ال  متَحوِّ هتامة  براري  يف  ترعرعت 
يف  الرشُف  يل  دا  ممهَّ قريش  َنمْتني  وال  بلباهنا،  متغذيا  نجد  صحراء 
بطحائها، ولكني أعجمي أيفْعُت يف ريف من أرياف اهلند، ال أنا يف علياء 

معد وال فخار نزار، بيد أين من طالب العربية املحبني هلا املتيَّمني هبا. 
 قالوا: فكيف ألِْفت الكتابة هبا ولست من أهلها؟ قلت: كام نبغ فيها ألوف 
ممن  غريك  ومثل  مثلك  عجم  نحن  قالوا:  وحديثا،  قديام  األعاجم  من 
أتقنها وحاز قصب السبق فيها ونال شأوا بعيدا، ونريد أن نحذو حذوهم 
ونقصد قصدهم، عىل منواهلم ناسجني وهنجهم ناهجني، فاقصص علينا 
ِمن برصك وغنائك واقفا إيانا عىل من رّوضك كتابة هبا وثقفك تثقيفا، 
قلت: أخذهتا من شيوخ كثريين يف مدارس جونفور ودار العلوم لندوة 
العلامء، قالوا: من هو أبرزهم تأثريا فيك وتنمية فيك هذه امللكة العجيبة 
والسليقة الغالية؟ قلت: هو شيخنا األستاذ حممد واضح الرشيد الندوي 

سليل العرب األقحاح، غرة مرض، ووارث جمد بني عدنان. 
 قالوا: انعْت لنا طريقته يف تعليم الكتابة نعتا يغنينا عن غريه ويقرب لنا 
مرادنا تقريبا وُمْدنيا مطلبنا إدناًء. قلت: أكشفها لكم يف أربع نقاط، قالوا: 

ما هي؟ قلت: 
عىل  إيانا  مستِحثًّا  املعارصين،  الكتَّاب  من  املرّبزين  عىل  نا  دلَّ األوىل:   
القراءة،  مهارة  هبا  ين  مقوِّ حتبيبا،  إلينا  هلا  حمبًِّبا  ومقاالهتم  كتبهم  قراءة 
وواعني  الكتابية،  األنامط  وسابرين  اللغوية،  احلصائل  من  ومستزيدين 
والعاطفة  واخليال  الفكرة  يف  اجلامل  مواطن  ومتأملني  والتعابري،  املعاين 
ومستقني  فيها،  البيان  نوايص  ومالك  العرب  أدباء  لدى  واألسلوب 
وحضارته  ثقافته  العريب  بالعامل  وتعرفنا  احلياة،  ملعاين  استيعابنا  يف  منها 
قيام  تراثنا  أمتنا وعرصنا، ووقوفنا عىل  واجتاهاته، واالطالع عىل قضايا 

وآدابا، وعادات وميوال. 
األردية  ومن  األردية،  إىل  العربية  من  الرتمجة  كفاءة  فينا  ر  طوَّ الثانية:   
ومتمكنني  األم،  بلغتنا  معرفتنا  فينا  قني  معمِّ العربية،  إىل  واإلنكليزية 
الثقايف  العربية يف مفرداهتا وتراكيبها، ومضاعفني من خمزوننا  من ضبط 
ودراية أدق بام نقرأ وما نكتب، وباذلني جهدنا يف فهم النص الذي نرتمجه 
النص  أفكار  أداء  ثم  بالعربية،  والبديلة  املتكافئة  األلفاظ  واستخراج 

ومعانيه أداء جيعل كتابتنا طبيعية بعيدة من التكلف والتصنع. 
خرب،  عىل  وتعليق  ملقال،  بإنشاء  اإلبداعية  الكتابات  عىل  دّربنا  الثالثة:   
اجتامعي،  رأي  أو  ديني،  مذهب  أو  سياسية،  فكرة  أو  أديب،  اجتاه  ونقد 
والصرب  واالستنتاج،  التفكري  إىل  إيانا  ودافعا  وقدراتنا،  مواهبنا  حا  ملقِّ
عىل التعبري واإلبالغ، متمرنني عىل استكشاف أفكارنا وآرائنا وأحاسيسنا 

وحاجاتنا، وترتيبها ترتيبا منطقيا، ثم بياهنا بلغة عربية سليمة، ومرتقني 
بمستوى تفكرينا وصوال اىل اإلبداع واالبتكار، ومصيبني بألفاظنا مواقع 

الشعور، ومثريين هبا مكامن اخليال. 
عنا بنرش ترامجنا ومقاالتنا يف صحيفة )الرائد( التي يرتأس   الرابعة: شجَّ
فكان  اللغوية،  وملكتنا  األدبية  وكفاءتنا  بأنفسنا  ثقة  فينا  منشًئا  إدارهتا، 
أفكارا  نستولد  كنا  أو  للرتمجة،  تعليقات  أو  أخبارا  أو  لنا نصوصا  خيتار 
ونقوم  خرباتنا،  أو  قراءاتنا  من  أو  احلياة  من  منتزعيها  جديدة  واقعية 
بتسويدها ناقلني احلقائق إىل حيز الكتابة، ثم نراجع كتاباتنا ونطورها يف 
هلا لتصبح مفهومة  أسلوب أوىف وأدق وأمجل، ثم نقدمها إليه للنرش، فيعدِّ

راقية إىل مستوى الصحيفة.  
قراءة  إىل  شيخك  وجهك  الذين  املعارصون  الكتاب  هم  من  قالوا:   
السباعي،  ومصطفى  حسني،  وطه  أمني،  أمحد  أبرزهم  قلت:  كتاباهتم؟ 
املنفلوطي، وسيد قطب، وعيل الطنطاوي، ومصطفى  ومصطفى لطفي 
طه  السيام  بعضهم  عند  الزائغة  األفكار  من  رك  حيذِّ أمل  قالوا:  أمني. 
يرعانا  الصحيح  اإلسالمي  الفكر  عىل  يربينا  كان  بىل،  قلت:  حسني؟ 
والتفكري  القراءة  يف  حرياتنا  يسلبنا  أن  دون  من  لألبناء  اآلباء  رعاية 
والنظرمعاجلا انحرافات طه حسني وتغرب غريه بتوجيهنا إىل كتابات أيب 

احلسن الندوي وغريه من أصحاب الفكر اإلسالمي الصالح املعتدل. 
وتصحيحه  اللغوية  وهناتك  للحناتك  إصالحه  كان  كيف  قالوا:   
أحدا حيسن  أر  فلم  ممتع،  قلت: هذا سؤال خطري  الصياغات؟  ألخطاء 
فن إصالح األخطاء إحسانه، وهو يف ذلك عجب، كان حياول أن يبقي 
عىل أصلنا حمتفظا به ما أمكن. قالوا: هل غضب عىل زالتك قط، قلت: 
مل أره أبدى انزعاجا أو سخطا مهام جل اخلطأ أو دق، وجسم الغلط أو 
رق، بل عهدته حمتمال لألذى، صبورا عىل اإلصالح، سليم ذات الصدر 
رحبا، فأحببناه من صميم قلوبنا وأعامق نفوسنا. قالوا: لعل ذلك لقلة 
فيها  كثرية  أخطاؤنا  تكون  قد  بل  ال،  قلت:  لديك.  غلط  عدم  أو  خطأ 
أضاحيك وباليا، ولكنه عظيم اخللق، رشيف الطبع، نزيه الفكر، حسن 
العرشة، دائم البشاشة، ساتر للعيوب، متغاض عن السقطات، غري متتبع 

للعثرات،
مل يواجهنا قط بام يسوءنا، وكل يوم تبدي رصوف الليايل خلقا منه نبيال، 
قالوا: يا ليت املعلمني كلهم مثله، قلت: إن املعاهد التعليمية عقيمة أن 

تلد مثله، فليطل عمره ليحظى العلم بصنيعه اجلميل ومعروفه املتصل. 
 قالوا: ال ندري هل إعجابنا بشيخك يف منهجه التعليمي أكرب أم تعامله 
الفاضل مع طالبه، قلت: يشارككم يف هذه احلرية مجيع  الرفيع  اخللقي 
يف  منزلته  علو  دون  الكريمة  السامية  أخالقه  فليست  وأصحابه،  طالبه 

التعليم والرتبية، بارك اهلل يف حياته وأعامله.

األستاذ محمد أكرم الندوي 
أوكسفورد

من علََّمك الكتابة؟ من علََّمك الكتابة؟ 

األدب العربي
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اليهود واستغالل املرأة
و من أخطر ما استعان اليهود يف تارخيه احلافل باجلرائم لتمرير خمططاته 
اليهود طبيعتها الفسيولوجية التي خلقت  اخلبيثة هو املرأة حيث استغل 
ِمَن  َهَواِت  الشَّ ُحبُّ  لِلنَّاِس  َن  ُزيِّ أهدافها:  إلی  للتوصل  للناس  مشتهية 
َمِة  امْلَُسوَّ َواخْلَْيِل  ِة  َواْلِفضَّ َهِب  الذَّ ِمَن  امْلَُقنَطَرِة  َواْلَقنَاطِرِي  َواْلَبننَِي  النَِّساء 
]آل  امْلَآِب  ُحْسُن  ِعنَدُه  َواهللُ  ْنَيا  الدُّ احْلََياِة  َمَتاُع  َذلَِك  َواحْلَْرِث  َواألَْنَعاِم 

عمران:14[
من  لصيانتها  حّددت  التی  احلمراء  حدودها  من  اليهود  اخرجها  فقد 
اداة  الفاتنة  خصوصياهتا  اختذ  و  مكرمة  كإنسانة  االهتدار  و  اإلبتذال 
اغراء و اضالل لتكون ضحية لطموحاهتا االنانية و شبكة لصيد الرشائح 

اإلنسانية وحتطيم احلياة االرسية و متزيق و شائجها.
ما ذكر يف كتاب » األعالم  الصهيوين  اليهودي  يرّكز عليه االعالم  ممّا  و 

الصهيوين«:
اّن املفاهيم اخللقّية املقررة عند غري اليهود ليست من املفاهيم الصحيحة 
و  اإلنسانية سواء بني مجاعة  العالقات  اّن  اليهود،  يتبعها  التي  لألخالق 
مجاعة أو بني املرأة و الرجل البّد أن تاخذ صورة أخری غريما اصطلح 
و  لليهود  مباح  العالقات  هذه  يف  املحّرمات  بعض  وأّن  األخرون  عليه 
حدهم و البأس من نرش هذه اإلباحّية بني االخوين ما وجد اليهود سبياًل 

إلی ذلک الحكام قبضة اليهود علی غريهم )حّوات،2001  (
من  امامهم  تسد  واالبواب  عليهم  يضيق  اخلناق  أن  اليهود  وملاشعرت 
باحط  يأتی  بدأ  املسلمني  امام  مكشوفة  اسرتاجياهتم  وظلت  جانب  كل 
ماعنده من االساليب  وإن كانت تلک علی حساب األخالق والقيم التی 
أّن  الرواية  تواضعت علی حرمتهااالديان والرشائع ونقرأ فی صفحات 
اليهود  لرتاث  والثار  االنتقام  دوافع  بنت حارث زوجة؟ حركتها  زينب 
لتوظيف  وقامت  واجلنس  الثأر  امنيات  لدهيا  وامتزجت  املكيدة  الی 
عبدها فهد الغتيال النبی صلی اهلل عليه وسلم فی مساومة خارسة ذهب 
الفاشلة وهكذا  العملية  الفاتورة و ثمنا هلذه  حياءهاضحية لتسديد هذه 

الغايات لدی اليهود تربر الوسائل:
العربدة  ليل  يا  يتهدم،  أن  يوشک  شئ  كل  آه  البستان...  ليلة  »مّرت 
لكي  للشيطان  نفيس  أبيع  اّنني  حسنا  الرغبات...  حتركه  شئ  كل  املثري، 
إاّل  للعبد  نفيس  أسلم  مل  نفيس،  أخدع  أو  أكذب  ال  أنا  بمحّمد...  أظفر 
لغاية كربی و تلفتت حوهلا يف توجس ال أحد اعرتف كنت اشتهيه لقد 
رضبت عصفورين بحجر واحد أطفأت ظمئي و دّبرت اجلريمة الكربی 

التي ستهز العرب مجيعًا. لقد اتفقت مع فهد ان يذهب ليغتال حمّمدًا ... 
)الكيالنی،66:2001(

و ما اشبه اليوم باألمس فقد برّرت اهداف زينب باألمس هلا ان تستغل 
انوثتها يف بستان حياط باألسوار و حيّدد من اطرافها بعيدا عن األنظار كل 
اجلاحمة و جتهض علی  تشبع  رغبتها  لتصيب هدفني بسهم واحد  ذلک 
الرسالة اإلسالمية و تقيض علی صاحبها و ها هو اليوم فقد حّول اليهود 
و  الضخمة  واملتاجر  واملنتجعات  االعالم  وسائل  و  الفضائية  القنوات 
الشواطئ و املتنزهات إلی بساتني و نرش فيها زيانب كثرية الاليت ضّحني 
الكرة  امتداد  املرأة يف احلياة وانترشت هذه احلبائل علی  باغلی ما متلكه 
نرش  و  االرسّية  احلياة  حتطيم  يف  ثامرها  اخلّطة  هذه  واعطت  األرضية  
اإلباحية يف املجتمعات اإلسالمية و أصبح الشباب املسلمون بتأثري هذا 
هبم  انتهی  و  شئ  اإلسالم  من  هيمهم  ال  االرادة  مسلويب  اإلغراءالقوی 
البلدان اإلسالمية  اليهود يف  لتنفيذ خمططات  ادات  إلی  اّن حتّولوا  األمر 

فإلی اهلل املشتكی.
 القيادة املاكرة والتبعية العشوائية

ابصاره عن  املشهود و مهام زاغت  الواقع  مهام قسی قلب اإلنسان علی 
و  التأثري  من  له  احلّق  فإّن  املرتاكمة  اهلوی  سحب  بسبب  احلقيقة  روية 
السلطان ما جيعل برص املرء حديدًا و رأسه خاضعًا و تصدر منه اعرتافات 

حتت ضغط الواقع بني حني و آخر.
تداعب  احلنيف  الدين  نسائم  و  اليهود  علی  غريبًا  اإلسالم  امر  يكن  مل 
مشاعرهم وتثري فيهم الشعور النائم لكن قادة اليهود كانوا مرتبصني هبذه 
األشواق التائهة حتی التستقر يف كنف اإلسالم و يرون فيها اكرب خطر 
حمدق هيّدد كياهنم و يبّدد آماهلم يف استمرار استغالل الناس و اإلختفاء 
وراء اقنعة الدين للوصول إلی اجلاه واملال فكانوا يقومون بعملية تضليلية 
واسعة لألفكار و األفهام حتی يصدوهم عن احلّق وملابدأت اليهود تراجع 
ضغط  حتت  أمرها  تفكرفی  وبدأت  االسالم  مع  التعامل  فی  حساباته 
التشويش  بعملية  املاكرة  القيادة  بدأت  حققهااإلسالم  التی  النجاحات 

والتلبيس علی الشعب اليهودی.
كانت النفوس الصافية عن رواسب التعصبات و التقليداألعمی يعرتفون 
بالواقع وتنطق السنتهم بالتاثري الباهر اّلذی تركته التعاليم النبوّية فانظر 

ماذا يقول الرجل اليهودی:
احلاسم  العامل  هي  سيدنا  يا  حمّمد  كلامت   : يقول  املؤخرة  رجل  »عاد 
الواضحة  احلقائق  نتجاهل  و  الرمال  يف  رووسنا  ندخل   ملاذا  املعركة  يف 

رواية على أبواب خيرب ]3[
عبد الرحمن عيدوزائي

أستاذ بالجامعة

األدب العربي
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الصارخة، كلامت حمّمد هي التي  صنعت رجاله و شّكلت النسق اجلديد 
لسلوكهم و افكارهم، البطوالت التي ظهرت بني يدي حمّمد » صلی اهلل 

عليه وسلم«  و انبثقت من تعاليمه هي التي هتزمنا «.)السابق،2001
)28:

لكن رسعان ما يتدخل رؤوس االفاعی المخاد هذه الرشر و ترسهبا الی 
اآلخرين :

و هتف كنانة بن الربيع و ماذا نفعل اذن؟ ... ندرس الرجل وافكاره علی 
ضوء جديد. فقهقه كنانة يف حرسة . ندرس؟ اّنه لشئ مضحک . عندما 
انتهی، يكون حمّمد قد استعد استعدادًا  تتم دراستک يكون كل شئ قد 
كاماًل و اطبق علينا من كل صوب او يكون نصف رجالنا الضعاف اإليامن 
قد حتولوا إلی دينه و صبأوا عن دين اآلباء و األجداد. هذا هو املوقف 

برصاحة«.)الكيالنی:29،2001(
عن  الناس  إبعاد  يف  اليهود  دهاء  تظهر  كانت  املواقف  هذه  مثل  يف  و 
التعرض لتأثري الدعوة اإلسالمية بأساليب ماكرة تشّوش عليهم  وجتعلهم 
يف التباس و حتري بالغني و حتّرف مسرية بحث العقول و األفكاروفی نفس 
واخلطوات  امراالسالم  لدراسة  اليهود  عقدته  الذی  االستشاری  احلفل 
الدعوة  نجاح  ترجح  االراءو  لتضليل  السموم  القادة  تبث  املستقبلية 

االسالمّية الی قدرات ال ترتبط باالسالم وااليامن: 
»إّن اهلزيمة التي حاقت بنا قد جعلت كفة العدّو هي الراجحة و اظهرت 
مبادئه يف صورة من القّوة و اإلرشاق اليمكن التصّدی هلا و لو انترصنا 
إيّن ألری  رأي  و  مبادئنا و جللومتوها بصورة مرشقة  لبحثتم عن روعة 
كنانة بن الربيع لرتّد كرامتنا و نقف علی ارجلنا يف ثبات و قّوة ثّم ننظر يف 
عقيدتنا و عقيدة عدّونا عندئذ يكون احلكم صائبا«.)السابق:31،2001(
العشوائّية و  التبعّية  التقليد األعمی و  اليهودّي طريق  آثر الشعب  هكذا 
قرّر حرمان نفسها عن اهلداية الربانّية و السعادة األبدّية و مل يتحّل بتلک 
اجلرأة اإليامنّية التي تساعد اإلنسان علی اإلختيار املناسب و االصابة يف 
اإلنتخاب و ان كان يف الظاهر للغراءات و التموهيات التي يقوم هبا قادة 
اليهودّية مل تستطع  اّن األّمة  التاثري يف هذا االلتباس لكن احلقيقة  اليهود 
ممارساهتم  أثر  فيهم  توّلدت  التي  األخالقية  التشوهات  علی  تتغلب  ان 
القاسية و أسلوب تعاطيهم مع احلق و اصحاهبا و محلتها يف التاريخ فهل 

حيدث بعد كل هذا تغيري؟
تعامل اليهود مع الناصحني

موقفهم  عن  الواقعية  حّب  يزعزعهم  اناس  وجود  عن  اليهود  ينعدم  مل 
تالمس  التي  لنسائمه  يتعرضون  مّلا  باحلّق  يعرتفون  و  الفساد  يف  املتوّغل 
قلوهبم لكن جّوهم الغالب الذي وّفره قادهتم بالدعايات الصاخبة مل يكن 

يسمح هلذه الصيحات و اإلعرتافات ان جتد آذانًا صاغية:
» وكان من اجلالسني هيودي يدعي احلجاج بن عالط و هو تاجر ناجح له 
جتارات واسعة يف انحاء اجلزيرة و خاّصة مّكة قال احلجاج: إّنني اخالفک 
التي ال متوت و حمّمد مل  والثارات   اليتم  إاّل  ليس وراء احلرب  الرأي و 
يغدر يف عهد من عهوده قط و أری أن نعقد معه معاهدة صلح الننقضها 
ما حيينا فننال السلم وننعم بالرخاء و نخلی بينه و بني العرب فان اصابوه 

بلغک ما نصبو إليه وأن اصاهبم مل نخرس شيئًا«.)السابق:69،2001(
اليهودية  بامفيه اخلريلالمة  اخروادلی  ناصح هيودی  اخرقام  وفی موقف 
لكن زمام املبادرة والقرارات كانت بيدالقيادةاملاكرة التی كانت ختمدهذه 

الرشربطريقتهم اخلاصة:
قال رجل هیودّي حكيم:

أخطر ما يف حمّمد اّنه استطاع ان حيّرر طاقات اإلنسان فابدع.
 ورجل آخر قال: بل ارسی قواعد التوحيد يف نفوس رجاله فأصبحوا ال 

يعبدون بحق إاّل اهلل و ال خيافون سواه... 
قال رابع: اّن كلامت حمّمد استجابت الشواق اإلنسان التائة احلائر فوجد 

يف ظّلها األمن...
فكيف هتزمون رجال هذا شأنه فلنبحث لنا عن طريق آخر غري احلرب.«

)السابق:30،2001(
لكن رسعان ما تتالشی هذه اهلمسات  و اخلواطر التي تراود اليهود بتأثري 
التعتيم الذي يقوم به قادة اليهود و تزول بأسلوهبم املاكر خوفًا من انحياز 

العامة إلی معسكر احلق و اإليامن.
التحالف مع املنافقني

نجم النفاق يف املجتمع اإلسالمي مّلا قوی  أمر اإلسالم و ظهرت شوكته 
فاختذ هذا العنرص الناقم الذي مل يقتنع باإلسالم دينًا و عقيدة و عجز عن 
املواجهة املبارشة  طريق التخّفی وراء اقنعة النّفاق و حتّول الی سوس يأكل 
اجلسم اإلسالمّي من الداخل و وجد اليهود فيهم فئة متعاطفة جتمعهم 
احلقد علی اإلسالم واخلوف من إزدياد قوته و التحرّس علی ما فاهتم من 
مكاسب بسبب ظهور هذا الدين و متّت بينهم حتالف علی اساس مبادئ 
مشرتكة و نشاطا ثنائيا ملواجهة اإلسالم و تقّدمه ونری فی الرواية أن قادة 

اليهود كيف أحلوا كباراملنافقني موقعا رفيعاواستقبلوهم بحفاوة بالغة:
»اهيا الصديق الوفی عبداهلل بن ايب، لقد عارشناک و راقبنا سلوكک إّبان 
الرصاع الدامّي مع حمّمد فلم نجد فيک إاّل الوفاء و املروءة... نِعم األخ 
أنت!! إّنک مثال رجل املبدأ و العقيدة ال حتيد عن فكرک قيد النملة و 

حتملت يف سبيل ذلک ما حتملت...«.)السابق:2001، 50(
فی كلامت هذا القائد اليهودی حتبيذ واضح لتمسک عبداهلل برشكه باطنيًا 

وعدم انجرافه مع تيار االسالم. 
ما اشبه اليوم باألمس لكن النفاق مل يبق اليوم يف ذلک االطار الضيق بل 
توّسع نطاقه و شمل رشائح كثرية يف املجتمع اإلسالمّي ممّن حيملون اسامء 
فقدوا  و  الغربية  الثقافة  بتأثري  افكارهم  تغريت  لكن  إسالمّية  انساب  و 
اّن  املوسف  و  ارتّدوا فكرّيا عن اإلسالم   باإلسالم و فوق ذلک  ثقتهم 
معظم هوالء من طبقات املثقفني و املتعّلمني اّلذين تلقوا العلم و الرتبية 
هلم  هّيأت  و  اإلسالمّية  البلدان  يف  طرازها  علی  أو  غربية  جامعات  يف 
شهاداهتم الرتبع علی مناصب حكومية و السيطرة علی مفاصل احلكم 
و مصائر الشعوب اإلسالمّية ووجدت اليهود فيهم موطئ قدم و نشأت 
بيبنهم صالت و طيدة و طمعت فيهم لتمرير خمططاهتا يف العامل اإلسالمي 
و حتقق حلم اليهود بيد هذه الطبقة املنافقة و لقي منهم العامل اإلسالمّي ما 

يعانيه اليوم من الويالت و االنتكاسات. 

األدب العربي
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دراسات إسالمية

امللخص:
إن ابن أيب حاتم الرازي من أحد أبرز علامء اجلرح والتعديل، وصاحب 
أول كتاب جامع يف علم النقد أال وهو "اجلرح والتعديل" وقد أّلف كتابه 
اجلامع حتت إرشاف والده أيب حاتم الرازي وخاله أيب زرعة الرازي. وقد 
حرص ابن ابى حاتم بارشاد هذين االمامني، عىل استيعاب نصوص أئمة 
الفن يف احلكم عىل الرواة بتعديل أو جرح، وقد حالفه التوفيق أن جيمع 
ليكون  الرواة،  األئمة  حول  والتعديل  اجلرح  ألفاظ  من  ممكن  عدد  أكرب 
املتأخرين  عمدة  ويصبح  العلم  هذا  يف  كتاب  وأمجع  أول  بذلك  كتابه 
ومصدرهم األويل. وهذا املقال الوجيز بصدد إلقاء الضوء عىل منهج ابن 
أيب حاتم يف النقد يف كتابه "اجلرح والتعديل" واستعراض مدى ختصصه 
التحلييل  النقدي  يف هذا الفن، وإىل أي مدى كان صائبا يف نقده باملنهج 

باالستناد إىل كتابه "اجلرح والتعديل".
ليس  حاتم  أيب  ابن  أن  ـ  واالستقراء  التتبع  بعد  ـ  البحث  وصل  وقد   
يف  هلم  ترجم  الذين  الرواة  حول  النقد  أئمة  أقوال  نقل  يف  ليل  كحاطب 
كتابه، بل يتحرى الصدق والدقة بقدر ما أمكن له، ولكن هذا ال يعني 
بأن الكتاب سليم من األخطاء بل قد جيانبه الصواب يف بعض األحيان 
وقد يعنف عىل بعض األئمة بال حجة أو هیملهم وال يرتجم هلم وبخاصة 

ًأصحاب الرأي .
علم  والتعديل،  اجلرح  ألفاظ  النقد،  حاتم،  أيب  ابن  املفتاحية:  الكلامت 

الرجال
املقدمة

علمني  إىل  ينقسم  الرجال  وعلم  الرجال،  علم  هو  النقد  علم  إن 
علوم  )انظر  والتعديل  اجلرح  علم  2ـ  الرواة  تاريخ  علم  رئيسيني:1ـ 
احلديث للعجاج( وعلم تاريخ الرواة يشمل أحوال الرواة بذكر تاريخ 
ورحالت  واأللقاب،  واألنساب،  األوطان،  ومعرفة  والوفاة،  الوالدة 
الراوي وغريها من األمور التي يستبان هبا حال الراوي. وهذا العلم مع 
شقيه )تاريخ الرواة واجلرح والتعديل(نشآأ مع نشأة الرواية يف اإلسالم 

إالّ أن ما يعنينا ههنا هو أحوال الرواة من حيث اجلرح والتعديل.
ملعرفة  بد  ال  كان  إذ  اإلسالم  يف  الرواية  نشأة  مع  النقد  علم  نشأ  ولقد 
العلم من احلكم  األخبار الصحيحة من معرفة رواهتا معرفة متكن أهل 
لذلك  املردود،  من  املقبول  متييز  من  يتمكنوا  حتى  كذهبم  أو  بصدقهم 
وبحثوا  العلمية  حياهتم  أحوال  خمتلف  يف  وتتبعوهم  الرواة  عن  سألوا 

مجيع أحواهلم .
أمهية علم النقد ورضورته:

املحدثني  وعند  عامة  املسلمني  عند  سامية  مكانة  حيتل  النقد  علم  إن 
يف  وحتّفظوه  كابر،  عن  كابرًا  الفن  هذا  املسلمون  وّرث  فقد  خاصة، 
صدورهم، وأودعوه يف بطون الكتب حتى قارب النضج ووصل إىل هذه 

اهليئة املتكاملة، كيف ال وعليه مدار صحة احلديث وضعفه، وقد نقل عن 
األئمة أقوال كثرية يف أمهية هذا الفن نذكر طرفًا منها: قال عيل ابن املديني: 
التفقه يف الدين نصف العلم، ونصف العلم معرفة الرجال. قال الثوري: 
ملا استعمل الرواة الكذب استعملنا هلم التاريخ  وعن حفص بن غياث 
القايض أنه قال: إذا اهتمتم الشيخ فحاسبوه بالسنَّني..يريد احسبوا سنه 
وسن من كتب عنه  وقال السخاوي: علم التاريخ )أي علم الرجال( فن 
من فنون احلديث النبوي، وزين تقّر به العيون . يقول الربوجردي: "علم 
النظرية وأمتها.  املعارف  الدينية ورضوريات  العلوم  الرجال من مهامت 
ويقول: من املعلوم أن رواة األحاديث ومتييز ذواهتم وصفاهتم من القدح 
واملدح متوقفة عىل الرجوع إىل علم الرجال"  ويقول التفريش: " ال شك 
وأحسنها،  قدرا  اإلسالمية  العلوم  أرشف  من  واآلثار  احلديث  علم  أن 
وأعظم العلوم الدينية أجرا وأنفعها، واحلكم بصحة األحاديث وضعفها 
العلامء  أطبق  وقد  اجلزائري:  قال  الرجال"   بأحوال  العلم  عىل  موقوف 
عليهم  النكري  وإقامة  الرواة  من  الكذابني  أحوال  بيان  وجوب  عىل 
صيانة للدين قال بعض علامء األصول : ومن الواجب الكالم يف اجلرح 
والتعديل لتمييز الصحيح من اآلثار من السقيم وقد دّلت قواعد الرشيعة 
حفظ  يتأتى  وال  املتعني  القدر  عىل  زاد  فيام  كفاية  فرض  حفظها  أن  عىل 

الرشيعة إال بذلك .
ومما تقدم اتضح أن هذا العلم حظي بعناية الدارسني والعلامء املتضلعني 
من السنة والشيعة قديام وحديثا، كيف ال وهو عامد احلديث النبوي وركنه 

األسايس إذ ال يستقيم احلديث إال بعد معرفته من الصحة والسقم. 
الدراسات السابقة:

إن علم النقد قديم قدم اإلسالم، فقد كان النبي صىل اهلل عليه وسلم جيرح 
ويعدل، ثم تاله الصحابة والتابعون، فهذا اإلمام عيل عليه السالم يقول: 
"كنت رجال إذا سمعت من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حديثا نفعني 

استحلفته  وإذا حدثني رجل من أصحابه  به  ينفعني  أن  بام شاء  منه  اهلل 
فإذا حلف يل صدقته. ")الرتمذي، سنن الرتمذي، 1998 م، دار الغرب 
اإلسالمي – بريوت( وهكذا كان هذا العلم معنيا به يف كل عرص إال أنه 
مل يدّون كعلم مستقل إال بعد القرن الثاين من اهلجرة. وممن كتب يف علم 
النقد اإلمام مسلم يف مقدمة صحيحه، واإلمام بخاري يف تارخيه الكبري، 
ثم تتابع العلامء اآلخرون وتباروا يف هذا املضامر، إىل أن جاء ابن أيب حاتم 

وألف كتابه الشهري املسمى باجلرح والتعديل.
يف  منهجه  حول  أحد  ـ  أعلم  فيام  ـ  يكتب  مل  حاتم  أيب  بابن  يتعلق  وفيام 
بعض  يف  توجد  احلديثي  منهجه  عىل  الضوء  وإلقاء  حياته  ولكن  النقد، 

املؤلفات، وأشري إىل أمهها: 
1ـ ابن أيب حاتم وأثره يف علم احلديث للفوزي، مكتبة اخلانجي بمرص، 

دون تاريخ

ابن أبي حامت الرازي ومنهجه يف النقد ]احللقة األوىل[
عبدالرحمن محمد جمال
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اإلسالمي،  الغرب  دار  عواد،  بشار  حتقيق  للذهبي  اإلسالم  تاريخ  2ـ 
الطبعة األوىل

3ـ  الرسالة املستطرفة للكتاين، حتقيق حممد املنترص الكتاين، دار البشائر، 
الثامنة 1430هـ

4ـ سري أعالم النبالء للذهبي، أرشف عىل حتقيق الكتاب وخرج أحاديثه 
شعيب االرنؤوط

5ـ طبقات احلفاظ للسيوطي، دار الكتب العلمية، 1403هـ 
6ـ كشف الظنون حلاجي خليفة، مكتبة املثنى، بغداد، 1951م.

وصف البحث:
والرابع  الثالث  القرنني  الباحثني والدارسني يف  النقد عناية  لقي علم  لقد 
الفن  هذا  أتقنوا  حاذقون  أئمة  امليدان  يف  وبرز  منتهاه،  وبلغ  اهلجرة  من 
ونالوا اإلمامة يف هذا املجال، إال أن هذا العلم كان متشتتا مل يبلغ النضج، 
وصدور  املختلفة  الكتب  بطون  يف  متناثرة  النقد  يف  األئمة  أقوال  وكانت 
الرجال، ومل يكن تأليف مستقل جيمع شتات أقوال األئمة ويغربلها ويميز 
بني صحيحها وسقيمها، فجاء ابن أيب حاتم بإرشاد والده أيب حاتم وخاله 
أيب زرعة إلكامل هذا املرشوع، وتأليف كتاب مستقل جامع يف هذا العلم.    
وهذا املقال يبني أصول ابن أيب حاتم يف النقد وعبقريته يف هذا املجال، ثم 
الباحث عىل  والتعديل"، وما حفز  "اجلرح  كتابه  النقد يف  يذكر منهجه يف 
ابن أيب حاتم  النقد يف كتاب  بيان منهج  املبادرة إال شعوره برضورة  هذه 

نظرا إىل أمهية املوضوع وخطورته.
أسئلة البحث: 

وأما األسئلة التي يتمحور حوهلا البحث فهي كالتايل: 
1ـ ما هي املعايري التي اختذها ابن أيب حاتم للنقد؟

2ـ إىل أي مدى نجح يف نقده؟
3ـ هل كان صائبا يف مجيع ما ينقد؟

4ـ ما هو منهجه يف النقد؟
منهج الدراسة:

عىل  قمنا  حيث  التحلييل   الوصفي  املنهج  عىل  الدراسة  هذه  يف  اعتمدنا 
وصف منهج ابن أيب حاتم ثم قمنا بتحليل هذا الوصف واستعراضه بقدر 

املستطاع. 

إعصار إيرما يغرق أكثر من ثلثي فلوريدا يف ظالم دامس وحتذيرات من 
»أزمة إنسانية«

انقطاع  من  األمريكية  فلوريدا  والية  يف  منزال  مليون   6.5 حوايل  يعاين 
التيار الكهربائي بعد أن رضب الوالية إعصار إيرما الذي خلف الكثري 
من اخلسائر يف عدد من جزر الكاريبي وكوبا قبل وصوله إىل الواليات 

املتحدة.
املهندسون  هبا  يقوم  التي  األعامل  مع  بالتزامن  اإلغاثة  جهود  وتستمر 

الستعادة التيار يف أكثر من ثلثي منازل الوالية.
الوالية  غرب  الواقعة  واملناطق  كيز  فلوريدا  أرخبيل  جزر  وحتملت 

النصيب األكرب من اخلسائر التي أحدثها إعصار إيرما.
وخفت العاصفة عندما اجتاحت السواحل الغربية لفلوريدا خالل الليل 
لكن مدينة ميامي ومناطق حرضية أخرى ترضرت جدا إذ غمرهتا املياه. 

وحذر مسؤولون أمريكيون من أن الوالية عىل شفا »أزمة إنسانية«.

فلوريدا تبدأ تقييم أرضار إعصار إيرما
سببها  التي  األرضار  حجم  تقييم  األمريكية  فلوريدا  والية  سكان  بدأ 
اإلعصار إيرما الذي ترك مروره ماليني األشخاص دون كهرباء، وأدى 

إىل إغالق الطرقات مما أدى إىل عرقلة السكان للوصول إىل منازهلم.
سكوت-  ريك  فلوريدا  حاكم  -بحسب  كبريا  دمارا  اإلعصار  وخلف 
اإلعصار،  رضهبا  التي  اجلزر  فوق  باملروحية  تفقدية  بجولة  قام  الذي 
وجرى خفض حصيلة الضحايا إىل قتيلني بعد اإلعالن سابقا عن مقتل 

ثالثة أشخاص يف حوادث سري.
الكثري  هناك  مروع،  شاهدناه  »ما  صحفي  مؤمتر  خالل  سكوت  وقال 
من السفن التي غرقت وانقلبت كل املنازل النقالة«، مضيفا أن شبكات 
الرصف الصحي واملياه والكهرباء كلها معطلة، وأن »الطريق نحو إعادة 

اإلعامر ستكون طويلة«.
وأكد أن عودة السكان البالغ عددهم نحو ستة ماليني لن جتري برسعة 
بمجرد مرور العاصفة، وقال »هناك خطوط كهرباء عىل األرض يف كل 
أنحاء الوالية، وطرقات ال يمكن ألحد أن يسلكها وركام يف كل مكان«.
وقال خرباء التأمني إن حجم األرضار يف الوالية قد يصل إىل ستني مليار 

دوالر، وهو أقل مما كان متوقعا يف بداية اإلعصار.

عرشات القتىل واجلرحى بزلزال قوي رضب املكسيك
الذي  الزلزال  جراء  قتيال،   248 إىل  املكسيك  يف  الضحايا  عدد  ارتفع 
رضب وسط البالد أمس بقوة 8.1 درجات عىل مقياس رخيرت، حسب 

ما أعلنته مصادر حملية.
عدد  ارتفاع  عن  بوينته،  فيليب  املكسيك،  يف  اإلنقاذ  هيئة  رئيس  وأعلن 
ضحايا الزلزال املدمر الذي رضب البالد اىل 248 شخصا، »حتى اآلن 
املعطيات تشري اىل 248 قتيال، بينهم 72 يف موريلوس و117 يف مكسيكو  

و43 يف بويبال و 12 يف ايدوميكسه و3 يف غرييرو وآخر يف آواخاكا«.
اليوم، أن 30 شخصا عىل  الرتبية ىف املكسيك أوريليو نيون  وذكر وزير 

األقل، لقوا مرصعهم يف اهنيار مدرسة نتيجة الزلزال.

أخبار العامل

انظر: عجاج اخلطيب، ص273،  دار املنارة، الطبعة السابعة 1417.   . 1
السخاوي، ص9، دار الكتاب العريب،1304  . 2
  نفس املصدر  . 3
 نفس املصدر ص44.   . 4
اهلل . 5 آيت  مكتبة  الرجال، 32/1،  معرفة طبقات  املقال يف  الربوجردي، طرائف 

مرعيش، قم 1410ق   
التفريش، نقد الرجال، 33/1، مؤسسة آل البيت، 1418ق   . 6
 توجيه النظر إىل أصول األثر  ملحمد طاهر اجلزائري، 275/1 ، مكتبة املطبوعات . 7

اإلسالمية – حلب، الطبعة األوىل 1416هـ - 1995م 

املراجع

دراسات إسالمية
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رحالت إسالمية

التوطئة:
اهلند تعترب سابع أكرب دولة من حيث املساحة اجلغرافية، والثانية من حيث 
عدد السكان، وهي تضم تسعًا وعرشين والية، ومنها والية "غجرات" 

التارخيية الصناعية القديمة.
هذه الوالية تقع يف شامل غرب اهلند، عاصمتها غاندي نغر، وهي والية 
ومن  وباكستان،  العرب  بحر  "غجرات"  منطقة  جتاور  صناعية،  تارخيية 
فيها  تستخدم  وراجستان،  ومهاراشرتا،  براديش،  مدهيه  الواليات: 
اللغة الغجراتية، كانت "غجرات" مملكة منفصلة منذ عام 1401م حتى 
سيطر عليها املغول يف عام 1572م، وقد لعبت هذه الوالية دورًا هامًا يف 
التاريخ االقتصادي للهند طيلة تارخيها، فهي تعّد من أكثر واليات اهلند 

تصنيعًا.
والية "غجرات" ظّلت منطقة علمية خصبة معروفة يف األوساط العلمية 
قد  بل  ظاهرة،  ملموسة  فيها  العلمية  النهضة  وكانت  قديم،  عهد  منذ 
مدارسها  وكثرة  ومؤلفيها،  وعلامئها  رجاهلا  ببعض  املنطقة  هذه  فاقت 
والدين،  العلم  رجال  فيها  نشأ  فقد  أخرى،  هندية  مناطق  ومعاهدها 
اإلسالمي،  العامل  يف  قبوالً  مؤلفاهتم  نالت  ومؤلفون،  بارعون،  وعلامء 
وأصحاب الفضل والكامل دانت هلم األعناق، وخضعت هلم القلوب، 
اعرتافًا بفضلهم وكامهلم وبراعتهم يف العلم واألدب، وبعضهم قد نالوا 

شهرة عاملية بفضل مؤلفاهتم يف احلديث والتفسري.
صلتي هبذه الوالية:

وأول ما سمعت ذكر هذه الوالية حينام كنت يف مرحلة الدراسة االبتدائية 
يف املدرسة الرمحانية، فجاء وفد جلامعة الدعوة والتبليغ، وكان مكوثهم 
"عثامن بن عفان"، فكنا نكون معهم يف أعامل  بيتنا  يف مسجد قريب من 

اجلامعة، وننرصهم يف أعامل اخلدمة وغري ذلك.
التارخيية  القديمة  العريقة  الوالية  هذه  ذكر  يتكرر  يزل  مل  ذلك  بعد  ثم 
الصناعية أحيانًا بسبب مدارسها الدينية، وجامعاهتا اإلسالمية، وعلامئها 
والدين  العلم  جمال  يف  مسلميها  وخدمات  األفذاذ،  وأعالمها  العباقرة، 
والدعوة والتبليغ، وهذا ما يكون أكثر، وأحيانًا بسبب تلك احلادثة املؤملة 
املؤسفة املبكية الظاملة القامتة من قبل الطغاة البغاة الظلمة الكفرة الفجرة، 

التي وقعت سنة 2002م.
زميل  أقربائنا،  من  كبري  فعامِل  احلادثة،  هذه  كانت  حينام  جّيدًا  أذكر  وأنا 
القاسمي  أمحد  نسيم  املفتي  الشيخ  فضيلة  الدراسة:  يف  الكريم  والدي 
-رمحه اهلل رمحة واسعة، وأسكنه فسيح جناته -زار مناطق هذه الوالية 
واملساعدت  السلوى  لتقديم  العلامء  بضعة  من  مكّون  وفد  مع  املظلومة 
نائب أمري الرشيعة لإلمارة الرشعية لواليات  آنذاك  للمظلومني )وكان 
صور  مع  الرحلة  هذه  تفاصيل  نرشت  وقد  وجارخند(،  وأريسه  بيهار 
احلادثة، وقد أرِسلت هذه املطويُة إىل والدي الكريم فضيلة الشيخ حممد 
رشف عامل الكريمي القاسمي، فطالعت أنا كذلك هذه الرسالة الصغرية 
عيناي،  وفاضت  كثريًا،  فتأثرت  احلقيقة،  بيان  يف  الكبرية  احلجم،  يف 

وذرفت دموعي، وبكيت وترمّحت عىل املظلومني، وكنت أكّرر قراءة هذه 
الرسالة، وأدعو اهلل تبارك وتعاىل أن يفّرج كرب املكروبني، ويكشف هّم 

املهمومني، وغّم املغمومني، ويدّمر الظاملني.
فاحتاجت  األقوال، واستمّرت األعامل،  ثم هدأت األحوال، وسكنت 
وكسب  املال  جلمع  الناس  من  كثري  وذهب  العاّمل،  إىل  الوالية  هذه 
هذه  عن  أساهلم  وكنت  رجوعهم،  بعد  معهم  لقائي  فيكون  األموال، 

الوالية بكل شوق ورغبة، وأستمع بكل هدوء وسكينة.
أهايل  صيت  أسمع  فكنت  هبتكل  اإلسالمية  اجلامعة  يف  كنت  إذا  حتى 
والية غجرات بسبب مدارسها اإلسالمية وجامعاهتا الدينية، وُسمعتها 
يف جمال القراءة والتجويد، فكنت أشتاق إىل زيارهتا، واللقاء مع أهلها، 

ولكن لكل شيئ وقت معلوم، وكل عمل له أجل مسّمى.
النادي  أعضاء  من  عضوًا  فكنت  العلامء،  ندوة  بجامعة  التحقت  ثم 
فيكون  اسمه،  أذكر  مل  آنذاك طالب غجرايت  العام  األمني  العريب، وكان 
فيام بيننا احلوارات واللقاءات والكالم عن والية غجرات، وكذلك كنت 
العلامء  لندوة  التابعة  العلوم  دار  مدير  نائب  غجرايت  أستاذ  من  أستفيد 

فضيلة الشيخ عبد القادر الندوي يف الصفوف ويف املجالس.
فكانت  هناك،  وسكن  عامن  سلطنة  إىل  الكريم  والدي  ذهب  وحينام 
ومع  غجرات،  أهايل  من  كثري  مع  متينة  وشيجة  وثيقة  وطيدة  عالقة  له 
هذه  إىل  املاضية  بالسنة  سافرت  وملا  كذلك،  اتصايل  يكون  بعضهم 
املتحمس  الكبري،  التاجر  أمثال:  منهم  كثريًا  أيضًا  تالقيت  فقد  السلطنة 
الستار  الشيخ أمحد املوري، والسيد عبد  للدين، املحب لعلامء املسلمني 

الغجرايت وغريهم.
اللغة  لنرش  العريب  اإلسالمي  املعهد  بتأسيس  اهلل  وفقنا  حينام  وكذلك 
التدريبية  الدورات  بعقد  هيتّم  املعهد  هذا  وبدأ  نطاقها،  العربية وتوسيع 
حينًا بعد حني يف املناطق اهلندية املختلفة، ففي دورهتا الرابعة قد ساهم 
بعض الطالب من مدارس والية غجرات كذلك، فمن هذا الوقت بدأت 
جامعتها  وأساتذة  مدارسها،  وطالب  وأهاليها،  الوالية  هبذه  عالقتنا 
تزداد يومًا فيومًا، حتى يف هذه السنة حينام عقدت الدورة التدريبية التابعة 
هبتكل،  مرديشور  اإلسالم  تنوير  مدرسة  يف  العريب  اإلسالمي  للمعهد 
فاستلمنا أكثر من عرشين طلبًا لاللتحاق هبذه الدورة من مدارس هذه 
فقط،  طلبات  عرشة  بقبول  اكتفينا  املقاعد  قلة  بسبب  ولكن  الوالية، 
فجاؤوا ودرسوا واستفادوا من الدورة مع قلة التسهيالت، ومل يكن عىل 
وجه أحد منهم العبوس، بل كانوا يتحّملون املشاّق بكل فرح ورسور، 
اخلبز  أو  والبسكويت،  اللبن  عىل  فقط  يعيشون  منهم  بعض  كان  حتى 
الدورة يف  بعقد هذه  بأنفسهم رغبتهم  الطلبة  أبدوا هؤالء  والزبد، وقد 

مدارس غجرات، حتى تكون فائدهتا أعم وأكثر.
بالنجاح،  جهودهم  اهلل  وكّلل  الطلبة،  هؤالء  دعوات  اهلل  سمع  وقد 
اجلامعة  أساتذة  من  دعوة  إلينا  وصلت  حيث  رغباهتم،  اهلل  وحّقق 
العريب،  للنادي  الدين دابيل بمناسبة احلفلة االفتتاحية  اإلسالمية تعليم 

تفاصيل الرحلة األولى إلى والية غجرات التاريخية
بمناسبة الحفلة االفتتاحية للنادي العربي بالجامعة اإلسالمية تعليم الدين دابيل، غجرات، الهند

محمد حماد الكريمي الندوييومان يف مهد العلم والصناعة )1(
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رحالت إسالمية

فاتصل يب أوالً فضيلة األستاذ حممد عرفان املاليغاوي مساء يوم الثالثاء 
1/ ذوالقعدة 1438هـ = 25/ يوليو 2017م، ثم فضيلة األستاذ حممد 
أويس الغودهراوي صباح يوم اخلميس 3/ ذوالقعدة 1438هـ = 27/ 
العريب  النادي  ومرشيف  العريب  األدب  أساتذة  من  )ومها  2017م  يوليو 
بجامعة دابيل(، فاستقبلت دعوهتم، وأعطوا يل اخليار يف تعيني أي يوم 
يف  مديرنا  ثم  الكريم  والدي  أوال  فشاورت  القادم،  األسبوع  أيام  من 
معهد النور: األستاذ عبد الرافع الندوي البهتكيل، واخرتت يوم اإلثنني 
ذلك،  عن  وأخربهتم  2017م،  يوليو   /14  = 1438هـ  ذوالقعدة   /7
وكنت آنذاك يف بلدة "ايرناكم" من والية كرياال )جنوب اهلند(، فحجزت 
تذاكر الذهاب من حمطة "ايرناكلم"، ووصلت صباح يوم األحد إىل بيتي 
فرجع  أختي،  بنجلور عند  إىل  أيب مسافرًا  مرديشور )هبتكل(، وكان  يف 
أيضًا عند الظهرية، وكان موعد القطار الساعة الرابعة مساءًا، فاستعددنا 
مباركًا  سفرًا  هذا  أن جيعل سفرنا  وجل  اهلل عز  داعني  وخرجنا  للسفر، 

ميمونًا.
دابيل،  الدين  تعليم  اإلسالمية  اجلامعة  تاريخ  أطالع  كنت  السفر  وأثناء 
كذلك  وله  املاليغاوي،  الرمحن  عطاء  الكريم  أخي  إيّل  أرسله  الذي 
إسهامات مشكورة يف ترتيب هذا السفر، وهو أيضًا قد شارك يف دورة 
املعهد بالسنة املاضية، وله محاسة شديدة باللغة العربية واألدب العريب، 
وهذا التاريخ جلامعة دابيل، رّتبه األستاذ فضل الرمحن األعظمي )األستاذ 
األسبق باجلامعة(، يشتمل عىل 515 صفحة، وقد خلّصه األستاذ عرفان 

أمحد املاليغاوي بالعربية، أقّدم موجزه وملخصه بني أيديكم: 
تعريف وتاريخ اجلامعة اإلسالمية تعليم الدين دابيل، غجرات:

اجلامعة اإلسالمية تعليم الدين بـ "دابيل"، "سملك" )مها قريتان متصلتان 
يف والية غجرات باهلند( إحدى اجلامعات التي تقوم بخدمة الدين ونرشه 
منذ أكثر من مائة سنة، وهلا تاريخ جميد وخدمات جّبارة يف نرش الكتاب 
عىل  احلفاظ  يف  مشكورة  وأعامل  العامل،  أرجاء  يف  الدين  وعلوم  والسنة 

الثقافة اإلسالمية واحلضارة الدينية واآلداب اإلسالمية.
افتتحت هذه املدرسة سنة ست وعرشين وثالث مائة وألف 1326هـ يف 
مسجد "سملك" عىل نطاق صغري جدًا، وتوىّل التدريس فيها الشيخ أمحد 
حسن هبام )مؤسس هذه املدرسة( ومدّرس آخر لتحفيظ القرآن الكريم، 
)دابيل  القريتني  أهل  وكان  اهلل،  عىل  االعتامد  غري  املدرسة  زاد  يكن  ومل 

وسملك( هم الذين يقومون بسّد حاجات املدرسة.
وكام سبق أن هذه املدرسة كانت بدايتها يف مسجد قرية "سملك"، ولكن 
ملا توّسع نطاق خدماهتا وانفتحت أقسام خمتلفة، وتزايد عدد الطالب، 

فمّست احلاجة شديدًة إىل نقل هذه املدرسة يف مكان أوسع.
"دابيل" عىل قرب مصالها يف اجلانب الغريب من  وكانت يف خارج قرية 
اشرتائها،  عىل  املسئولني  آراء  فاتفقت  كبرية،  مساحة  يف  أرض  القرية 
وبناء املدرسة فيها، ونقلها من قرية "سملك"، وقد اشرتيت األرض من 

صاحبها، وأقيم فيها بناء للمدرسة عىل ختطيط دقيق.
بعد مدة قليلة إثر وفاة مؤسس هذه اجلامعة الشيخ أمحد حسن هبام، قّرر 
املسئولون تفويض إدارة املدرسة إىل الشيخ احلافظ أمحد بزرك، أحد كبار 
علامء غجرات ومن الشخصيات املعروفة يف العلم والدين، ومن هنا قد 

دخلت هذه املدرسة يف عهد جديٍد، ورأت نشأهتا الثانية.
وقد اتفق أن قد حدث يف دار العلوم بديوبند نزاع بني املدرسني ورجال 

شاه  أنور  حممد  املحدث  العالمة  قّدم  أن  إىل  واشتّد  وطال  اإلدارة، 
الكشمريي )رئيس هيئة التدريس وشيخ احلديث بدار العلوم( استقالته 
من الوظيفة، وتبعه يف ذلك أكثر أساتذة دار العلوم، ويف مطلعهم العالمة 
من  وغريمها  العثامين  الرمحن  عزيز  املفتي  والعالمة  العثامين،  أمحد  شبري 

مدريس دار العلوم، وانترش هذا اخلرب يف طول البالد ورشقها وغرهبا.
وقد سبق مدير اجلامعة اإلسالمية تعليم الدين، فوّجه دعوته إىل هؤالء 

الشيوخ للقدوم إىل اجلامعة اإلسالمية وترشيفهم إياها بخدماهتم.
اجلامعَة  تالميذهم  مع  ورودًا  الدعوة  هذه  الكرام  الشيوخ  هؤالء  ولّبى 
شبري  والعالمة  الكشمريي،  الشيخ  العالمة  رأسهم  وعىل  اإلسالمية، 
أمحد العثامين، ومن تالميذمها العالمة الشيخ بدر عامل املريهتي، والعالمة 
البنوري، والعالمة املحدث حممد إدريس  املحدث الشيخ حممد يوسف 
الكاندهلوي، واملجاهد اجلليل العامل الفاضل حفظ الرمحن السيوهاروي 

وغريهم.
بدأ  وقد  إال  اإلسالمية  اجلامعة  إىل  الشيوخ  هؤالء  قدوم  اشتهر  إن  وما 
"دابيل" من كّل فجٍّ عميق وبلدان شاسعة  يفد طالب العلوم الدينية إىل 
من اهلند وخارجها، واحتشد يف ساحة املدرسة عدد جّم حيث ضاقت 

مباين املدرسة.
منطقة  يف  دينية  عربية  جامعة  الصغرية  املدرسة  هذه  صارت  وقد 
"غجرات"، وأّمها الطالب من الصني، وبورما، وبخارى، وأفغانستان، 

وبيشاور، وبنغال وآسام وغريها من البالد والبلدان.
وبعد هذا العهد بطبيعة احلال وتناول اإلدارة وانتقاهلا من يد إىل يد تأثرت 
االنحطاط  فيها  وشوهد  وتقّدمها،  سريها  وتوّقف  كبريًا،  تأثرًا  اجلامعة 
الكبري، وكان املسئولون متأملني بام كانوا يشاهدون يف اجلامعة من التدهور 
اجلامعة  بإدارة  بزرك"  سعيد  "حممد  الشيخ  كّلفوا  وأخريًا  واالنحطاط، 
اهلاّم، وأّدى حقه بأحسن ما  املنصب  الشيخ هذا  وفّوضوا أمرها، فتوىل 

يرام.
املجلس  أعضاء  اختيار  وقع  بزرك"  سعيد  "حممد  الشيخ  وفاة  بعد 
االستشاري عىل ابنه األكرب الشيخ "أمحد بزرك" الذي عمل فرتة ال بأس 
للقيام هبذه  أيام حياته مما اكتسب خربًة قويًة  هبا مساعدًا لوالده يف آخر 
املنصب عام  اهلل هذا  بزرك" حفظه  "أمحد  الشيخ  فتوىل  اجلليلة،  الوظيفة 
1411هـ، وحذا حذو والده، ومنذ ذلك الوقت إىل يومنا هذا هو مستمر 
يف أداء واجبه بجّد زائد وعناية بالغة وإخالص هلل عز وجل، أطال اهلل 

بقاءه خلدمة األمة ورقي اجلامعة، وحيفظه من كل سوء ومكروه.
 )2 العريب،  القسم   )1 منها:  أقسام،  عدة  طيها  يف  تضّم  اجلامعة  وهذه 
التجويد  قسم   )4 الكريم،  القرآن  حتفيظ  قسم   )3 الفاريس،  القسم 
والقراءات، 5( قسم اللغة اإلنجليزية، 6( القسم األردي، قسم املكتبة، 
املحكمة   )10 اإلفتاء،  قسم   )9 العلمس،  املجلس   )8 البناء،  قسم   )7

الرشعية، 11( صيانة الرشع اإلسالمي وغري ذلك.
من  عمالقة  عبقرية  شخصيات  عدة  بقدوم  اجلامعة  هذه  ترّشفت  وقد 
العرب والعجم، وكلهم قد أبدوا انطباعاهتم القيمة ومشاعرهم املؤثرة 
العلوم  البعض إهنا: دار  جتاه هذه اجلامعة وأعامهلا وخدماهتا، حتى قال 

ديوبند الثانية، وقال بعضهم أهنا: "أزهر اهلند الثاين"، وما إىل ذلك.
فهذا كله فقط بإخالص مؤسسها ومدرائها ومرشفيها وأساتذهتا، ندعو 

اهلل عز وجل أن جيزهيم أحسن اجلزاء.
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حاورته: إسراء أحمد فؤاد

مولوى امساعيل زهى لـ«اليوم 
السابع«: رجحنا كفة روحانى فى 
الواليتني األوىل والثانية.. وننتظر 

حقوقنا املشروعة

مولوى عبد احلميد: تيار املتشددين أقصانا عن مراسم تنصيب 
"روحانى".. ونكافح النتزاع حقنا ىف املواطنة

ـ نتعرض العتقاالت من آن إىل آخر بزعم حماربة السلطات اإليرانية 
لـ"داعش".. وأهل السنة بعيدون عن التطرف

ـ نأمل ىف تدخل الدولة لتوفري مسجد لنا داخل طهران.. وحل أزمات صالة 
العيد املتكررة.

بكلامت ملئتها احلرسة عرب زعيم أهل السنة ىف إيران الشيخ مولوى عبد 
احلميد إسامعيل زهى خطيب أهل السنة ورئيس جامعة دار العلوم بمدينة 

زاهدان، عن حزنه إلقصاء هذه الطائفة من مراسم تنصيب الرئيس اإليرانى 
الذى صعد بأصوات السنة لوالية رئاسية ثانية مايو املاىض، رغم إقصائهم 
أيضا من الوزارات إال أنه عرب عن أمله ىف أن تسلم هلم مناصب أدنى من 
الوزارات، ويتمكن الرئيس املعتدل روحانى من حتقيق مطالبهم ىف واليته 

الرئاسية الثانية، ومنها منع املضايقات األمنية.
"مولوى" الذى حتدث عرب اهلاتف لـ"اليوم السابع" تطرق ىف حواره عن األزمة 

اخلليجية بني قطر والدول العربية، كام عرض العديد من املشكالت التى 
يعانيها السنة داخل إيران والدور الذى تلعبه طهران لفرض نفوذها بطرق 

مرشوعة وغري مرشوعة داخل العديد من بلدان العامل العربى وغري ذلك من 
امللفات.. وفيام يىل نص احلوار:

 صدم الكثريون ىف إيران بل والعامل بإقصائكم من مراسم اليمني الدستورية 

للرئيس روحانى.. كيف حدث ذلك؟ هل التقيتم بعدها مع الرئيس أو أى 
من القيادات األمنية أو املسئولني ىف البالد ؟

جملس  عىل  الضيق  األفق  وذوى  املتطرفني  جانب  من  ضغوط  فرضت  ـ 
الشورى اإلسالمى، وعىل رئيس اجلمهورية، حتى ال تتم دعوتنا، بام أن اجلهة 
املضيفة كانت الربملان، فهو الذى استنكف عن دعوتنا وقال ال يوجد مكان، 
االجتامعية  مكانتها  التى  واجلاليات  الدينية  لألقليات  أماكن  وجود  رغم 
منخفضة. الظاهر أن الربملان هو الذى أقصانا، لكن الدولة أيضا مل تتدخل ىف 
ذلك، وكان بإمكان الرئيس روحانى التدخل، ولو تدخل روحانى، ٪100 

لكانت حلت املشكلة مهام ضيق املتطرفون علينا.
قوبل  ذلك  لكن  هلا،  واستسلموا  الطرفني،  عىل  ضغوطا  هناك  أن  نشعر 
باحتجاجات شديدة من الشيعة وأهل السنة، واالحتجاج من جانب الشيعة 
كمربر،  املجلس  رئيس  طرحه  الذى  والعذر  اجلميع،  اعرتض  أكرب.  كانت 
تقديم  يستطيعوا  فلم  ومعقول.  مقنع  دليل  لدهيم  يكن  ومل  اجلميع.  رفضه 

إجابة مقنعة ومل يقبل أحد أسباب رئيس الربملان، ومل يقتنعوا هبا.
املستقبل  لقاًء ىف  نعقد  املسئولني، وقد  لقاء مع  يكن ىل  مل  وبعد هذا احلدث 
وعىل أى حال هذه قضية مضت، ونحن لسنا يائسني من حتقيق مطالبنا، ومن 
أن تعتنى هبا احلكومة. نعتقد أن خطأ ما حدث، ونرجو أن يظهر املسئولون 

اهتامم أكثر ألهل السنة ومطالبهم.

إىل  الوزارات  من  أى  تسليم  وعدم  اجلديدة  احلكومة  عن  اإلعالن  بعد   

املناصب  التعيني ىف  السنة ىف  السنة.. ما هى أدواتكم للمطالبة بحقوق أهل 
السياسية وبناء املساجد؟

منهجنا هو احلوار واجللوس عىل طاولة املفاوضات. نحن نطالب بأن تفوض 
مناصب أخرى أدنى من الوزارات كنيابة الوزارات وغريها إىل أهل السنة، 
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املؤسسات  رئاسة  إلينا  وتسلم  املحافظات،  ورؤساء  سفراء،  منا  ويعني 
رئيس  يعني  أن  نطالب  واآلن  الوزارات،  داخل  توجد  التى  العامة 

اجلمهور إحدى نائبيه من بني أهل السنة، وإن مل يعني نائبيه حتى اآلن.
العنف  نخالف  ونحن  االعتدال،  هو  ومنهجنا  مطالباتنا،  ىف  وسنستمر 
والتطرف واإلفراط. طريقنا الوحيد للمطالبة باحلقوق هو احلوار، ونحن 
املجتمع  ىف  املؤثرة  الشخصيات  من  وسنستفيد  حوارنا،  من  سنشدد 

الشيعى.

 هل فكرتم ىف لقاء املرشد األعىل عىل خامنئى لطرح مطالبكم؟

حل  ىف  يساعدنا  أن  ونرجو  الثورة،  مرشد  مع  لقاء  لنا  يكون  أن  نسعى 
املرشد،  إىل  رسالة  ىف  ومشكالتنا  طرحناها  نحن  ومشكالتنا.  قضايانا 

ونرجو أن نحصل عىل رد إجيابى.
نعتقد أن احلوار سيكون مثمرا، وطريق احلوار هو خري طريق يمكن أن 
نصل به إىل حقوقنا، والظروف أكثر مالئمة لنا اآلن مقارنة باملاىض، ألن 
فاز  فقد  فوزه،  كانت سبب  الرئيس روحانى  السنة ىف دعم  أهل  وحدة 

الرئيس بأصوات أهل السنة.
ىف  ويعتقدون  وحيموهنم،  السنة  أهل  يدعمون  اإليرانى  الشعب  أغلبية 
وجوب مشاركتنا ىف السلطة واحلصول عىل حقوقنا، وإن كانت السلطة 

بيد التيار اآلخر )املتشددين( الذى يمثل األقلية.

مطالب  هى  ما  املاضية،  االنتخابات  أثناء  للرئيس  مطالبكم  قدمتم   

السنوات  خالل  حتقيقها  عىل  قادر  روحانى  أن  تعتقد  وهل  تفاصيلها 
األربع املقبلة؟

وال  إيرانيني،  كمواطنني  إلينا  ينظروا  أن  الرئيس  من  السنة  أهل  مطلب 
تطرح القومية داخل إيران، وال يطرح املذهب، وتطرح املواطنة والوطن، 
منح الوظائف واملسئوليات ينبغى أن يكون وفقا لألهلية واجلدارة. ومن 
مطالب أهل السنة أال يكون هناك متييز ىف البالد، وأن تسود الديمقراطية 
الدينية، ومن مطالب أهل السنة أن يوظفوا ىف املناصب الرفيعة ىف البالد 

واملحافظات، ويراعى التناسب والتوازن بني الشيعة والسنة.
السابق  قد خطا ىف  فروحانى  الرئيس روحانى حلها،  بإمكان  إنه  نعتقد 
خطوات ىف هذا املجال وإن كانت ضعيفة، ىف واليته األوىل دعمه أهل 
خيطوا  أن  الدورة  هذه  ىف  ونأمل  لفوزه،  سببا  الدعم  هذا  وكان  السنة، 
الدولية  الظروف  لذلك  وتؤهله  مشكالتنا،  حلل  خطوات  أكرب  بقوة 
ونرى  واملسلمني،  اإلسالمى  والعامل  إيران  واإلقليمية، ألنه ىف مصلحة 
ستكون  وتوظيفهم،  السنة  أهل  إرشاك  جمال  ىف  تتخذ  خطوات  أى  أن 

ملصلحة إيران وتقرب املسلمني بعضهم مع بعض.

قلت إن خطوات روحانى ىف واليته األوىل كانت ضعيفه جتاه أهل   

السنة.. إذن ملاذا ساندمتوه منذ البداية للصعود لوالية ثانية دون غريه من 
املرشحني؟

أهل السنة دعموا الدكتور روحانى ألنه كان أوسع نظرا وصدرا بالنسبة 

إىل سائر املرشحني، ورأوا أن روحانى هو املرشح األصلح الذى بإمكانه 
الداخىل حتتاج  املستوى  الداخلية واخلارجية، وإيران ىف  املشكالت  حل 
ومذهبية،  قومية  تنوعات  ذو  بلد  إيران  ألن  واسعة؛  فكرة  له  رئيس  إىل 
ويراعى  والقوميات  املذاهب  هذه  تقريب  عىل  قادر  رئيس  إىل  حتتاج 
يندرجون ضمن  أيضا  إيران  السنة ىف  حقوقهم، ويوفر حرياهتم، وأهل 
أهل  فيها  إيران،  ىف  تتوزع  التى  القوميات  فجميع  املختلفة؛  القوميات 
السنة وفيها الشيعة، وفيها الشافعية واحلنفية وفيها احلنبلية، وال بد من 
مراعاة حقوقهم مجيعا. نظرا إىل هذا اختار أهل السنة روحانى وانتخبوه.

السنة  ألهل  سمح  أنه  االنتخابية  مناظراته  إحدى  ىف  قال  روحانى   

التعيني ىف املناصب لكن هناك من يغضب من ذلك.. ما تعليقك ومن هم 
الذين يرفضون ذلك؟

الذين  متزمتة وهم  مذهبية  تعصبات  لدهيم  الذين  املتطرفون  هؤالء هم 
لكننا  حقوق،  السنة  ألهل  تكون  أن  يريدون  وال  لروحانى.  يصوتوا  مل 
نرجو أن يفى الرئيس روحانى بوعوده، وحيقق مطالب أهل السنة، وحيل 

املشكالت.

 ليس ألهل السنة مسجد ىف طهران رغم أن عددهم يتجاوز املليون 
احيانا..   والتدمري  تواجه ضغوط واإلغالق  املصليات  ان بعض  ونسمع 

هل  احلكومة اجلديدة قادرة عىل تغيري هذا السلوك؟
نحن نعتقد أن الدولة قادرة عىل تغيري هذه النظرة، االن بعد االنتخابات 
ارتفعت  وانسجموا،  واحتدوا  امليدان  إىل  السنة  أهل  أتى  عندما  األخرية 
شعبيتهم عىل مستوى البالد، ومتكنت حمبتهم من قلب الشعب اإليرانى، 
هذا  بتغيري  الدولة  قامت  وإذا  الدولة،  يدعم  سوف  الشعب  أن  ونعتقد 
السلوك سوف يدعمها أكثر الشيعة لتتغري النظرة جتاه أهل السنة، وحتل 

مشكالهتم. هذه الروح متوفرة ىف الشعب اآلن.

العيد.. مل ختف هذه  آداء صالة  السنة من مضايقات ىف  يشكو أهل   

القيود ىف عهد روحانى؟
روحانى،  حلكومة  الثانية  الوالية  خالل  املشكالت  هذه  تقل  أن  نرجو 
ونرجو  الوطنية،  والوحدة  واالنسجام  باملجتمع  ترض  مشكالت  ألهنا 
باحلرية هلم ىف ممارسة  فالدستور رصح  املشكالت،  الدولة هذه  أن حتل 
دون  وحتول  الدستور،  تطبق  أن  الدولة  وبإمكان  املذهبية،  طقوسهم 

فرض األذواق الشخصية.

 قيل أن السلطات اإليرانية ىف فرتة من الفرتات طلبت منكم لعب دور 
بالسفر  لكم  لذا سمح  العالقات  لتحسني  السعودية  بينها وبني  الوسيط 
ألول مرة إىل مكة املكرمة مارس املاىض حلضور مؤمتر دوىل؟ هل فشلت 

جهود الوساطة؟
ال،إيران مل تطلب منى أن أتوسط. فقد منعونى من املشاركة ىف املؤمترات 
السابقة التى عقدت ىف مكة املكرمة أو غريها، وأرادت إيران هذه املرة أن 
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القاموس تبدى شيئا من اللني، وكانت مفاوضات احلج أيضا جارية، وأذنوا ىل 
بالرحلة واملشاركة ىف املؤمتر.

مع  أحتدث  أن  ىف  راغبة  كانت  لكنها  مهمة،  إىل  تفوض  مل  وإن  إيران 
مسئوىل السعودية، وأدعوهم إىل احلوار، وإىل إعادة فتح سفارهتم، هذه 
اجلانب.  هذا  من  رسمية  مهمة  تكن  مل  ولكن  موجودة،  كانت  الرغبة 
السعودية  أن  فيها  قلت  جملة  مع  مقابلة  أجريت  هناك  ذهبت  وعندما 
وإيران بلدان مؤثران ىف العامل اإلسالمى، فإن حتاورا وتقاربا بإمكاهنام 
حل هذه األزمات املوجودة ىف الرشق األوسط، كأزمة سوريا واليمن 
والعراق. دعوت وطلبت أيضا من السعودية أن تفتح سفارهتا. أرسلت 
أيضا رسالة إىل املسئولني ىف السعودية، طلبت منهم أن جيددوا عالقاهتم 
إىل  احلوار، ورسالتى وصلت  إيران، وحيلوا مشكالهتم من خالل  مع 
أخرى  مسائل  حدثت  األسف  مع  لكن  سنجيبكم،  وقالوا  املسئولني، 

زادت العالقات توترا.
نحن الزلنا نعتقد أنه جيب أن جتلس السعودية وإيران عىل كرسى احلوار، 
وأن تفتح السفارات، مصالح الشعبني تقتىض أن تتجدد العالقات بني 
البلدين، واآلن أيضا إن توفر املجال، وكان بإمكاننا القيام بجهد ألجل 

إعادة العالقات بني البلدين، لن نألو جهدا ىف ذلك.

حتدثت تقارير اعالمية أن السلطات اإليرانية تشن محالت اعتقال   

عىل السنة بحجة حماربة داعش بعد اهلجامت الدامية عىل طهران مطلع 
يونيو املاىض.. ما مدى صحتها؟

بالتطرف،  هلم  عالقة  ال  إيران  ىف  السنة  أهل  أن  جيدا  تدرك  احلكومة 
أيضا  احلكومة  علمى  وحسب  والتطرف،  العنف  يدعمون  ال  وأهنم 
ألن  السنة،  أهل  عىل  ضغوطا  تفرض  بأن  هذا  مثل  نوايا  لدهيا  ليست 
أهل السنة يتحركون عىل منهج االعتدال، ويريدون األمن واألخوة ىف 
إيران، يريدون حقوقهم القانونية، لكنهم ال يريدون أزمات أمنية داخل 
إيران، وأهل السنة متفقون عىل هذا، وهم بعيدون من التطرف والعنف، 
وخيالفوهنام، ورغم ذلك فإن احلكومة ربام تقوم ببعض االعتقاالت ضد 

أهل السنة.

 ما هو موقف أهل السنة من األزمة األخرية بني قطر واخلليج؟ قيل 

ان طهران حاولت الزج بالسنة ىف االزمة، وضغطت عليهم الختاذ نفس 
موقفها من قطر؟

التوتر  من  اإلسالمية  البالد  جتتنب  أن  ومطلبهم  السنة  أهل  موقف 
الكبري،  بالقدر  سابقا  موجودة  والنزاعات  فالتوترات  والتصعيد، 
التوتر ىف العالقات يرض بالعامل اإلسالمى، ونرى أن  وإن أى نوع من 
وقطر،  اخلليجية  الدول  جتلس  وأن  باحلوار،  حتل  أن  جيب  املشكالت 
وحيلوا مشكالهتم باحلوار، قطر بلد إسالمى، من املمكن أن تكون هناك 
مشكالت وتكون للحكومة أخطاء، لكن ال بد من أن تكون هناك فكرة 
أعداء  مصلحة  ىف  تصب  اإلسالمية  البالد  بني  التوترات  لإلصالح. 

املسلمني والقوى االستكبارية. 

معجم املصطلحات احلديثة 
وكيفية استعماهلا )41(

املجلس الدستوري: شورای قانون اساسی
قانون الرضائب: قانون ماليات

8.1 درجات عىل مقياس رخيرت: به اندازه هشت و يک دهم ريشرت
وسط األنقاض: در بني آوارها

استعراض عسكري: بازنگری نظامی
رؤوس حربية: كالهک جنگی

املنظومة الصاروخية: سيستم موشكی
استفتاء: مهه پرسی

االنفصال عن العراق: استقالل از عراق
إشبيلية: سويا

تعادال ثمينا: امتياز ارزشمند
ختصيب اليورانيوم: غنی سازی اورانيوم

كيفية استعمالها
الرضائب  قانون  بإبطال  باإلمجاع  قرارا  أصدر  بلبنان  الدستوري  املجلس 

الذي أقره الربملان. 
وكان الزلزال الذي وقع قبالة ساحل والية تشياباس وبلغت شدته 8.1 

درجات عىل مقياس رخيرت أقوى زلزال تتعرض له املكسيك منذ قرن.
يف وقت تواصل فرق اإلنقاذ جهودها لليوم الرابع بحثا عن ناجني وسط 

األنقاض.
كشفت إيران خالل استعراض عسكري اليوم اجلمعة عن صاروخ بالستي 

جديد حيمل اسم »خرمشهر«.
صاروخ بالستي قادر عىل محل عدة رؤوس حربية.

أكد الرئيس أن املنظومة الصاروخية خط أمحر.
استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق مسألة متس أمن تركيا القومي،

عىل  االستفتاء  إلجراء  موعد  عن  أعلن  العراق  كردستان  إقليم  رئيس 
االنفصال عن العراق.

إشبيلية ينتزع تعادال ثمينا من ليفربول.
أعلن الرئيس اإليراين حسن روحاين أن بالده لن تتخىل أبدا عن ختصيب 

اليورانيوم الذي وصفه باخلط األمحر.
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واحة الشعر

تلع������ثما واللس���ان  تبك�����ي  السم����اال���روح  تنتح���ب  ث���م  تغض���ب  واألرض 

ُمسلط����ا ص���ار  البغ���ي  س���يف  ماٲرٲي���ت  بب����������ورَّ احلي���اة  ٲرواح  جيت���ث 

ن����وٌم ق�����ومي  وكل  ٲق����ول  بالعم�������ىم���اذا  ٲصيب���ت  ٲع����ينهْم  لك����أن 

ٲوص�����دت قل���وب  م���ن  ٲشك������و  َتَوُه�����مااهلل  الغب���اء  درب  عل���ى  ومض���ت 

رش�����دها عنه���ا  زاغ  عق�����ول  علقم�����اوك���ذا  ٌم�����رًا  تقت���ات  غ����دت  حت���ى 

دون����������ما وٲم�����ًا  طف���ا  سبب�����ا ٲم���ا يكفي�����ك ياه���ذا دم�������اياقات����ا 

ٲس����لم�������ا.؟م���اكان ذن���ب الطف�����ل ح���ن قتلت�����ُه طوع���ا  هلل  ٲألن�����ه 

مؤم���������نًا أضح���ى  ي���اذاك  ٲعظ���������ماٲألن�����ه  رب���ي  ق���ال  ق���د  ٲألن�����ه 

وجواره���ا ٲحرق���ت  فت�������اة  م���ن  ٲع������������دماك���م  وٲٌخ  ٲب  ك������ذا  ٲم 

وزانه�����ا الس���ماء  خل���ق  مب���ن  ٲج�����رماقس���مًا  الرمح���ن ش���خصًا  ل���ن ي���رك 

حجم�����ُه ن���ذٍل  كل  س���يعرف  ويهزم���افغ�����دًا  اخل���ؤون  اجلي���ش  وس���يطرد 

م�������جددا احلي���اة  إس���ام  متأس�����لماويع�����ود  وال  منبطح���ا  يب������ق  ل���ن 

بين������نا ق����������تاال  يكف���ي  ٲق�������دماياٲم���ي  حق���ا  للغي�����ر  م���ن  فاجلي���د 

يات�����رى والتباغ���ض  التناح�����ر  ُن������ومام���اذا  الصحاب���ة  درب  ع���ن  ٲولس���نا 

مش���روا قوم���ي  الروهن���ج  عل���ى  ِمعص�������ماهي���ا  فيه���م  للبغ���ي  الترك���وا 

م���رة العروب���ة  س���يف  ُجْث����َمافالتشه�����روا  احملاب����س  يف  ٲراك���م  مال���ي 

س�����ادتي التخ���اذل  يش���كي  مع������دماإس���امنا  فين���ا  اإلس���ام  غ���دى  ولق���د 

ُتنص���روا حق���ا  الرمح���ن  َتنص����روا  يكرم�������اإن  حتم���ا  بال�����ديان   الذ  م���ن 

هيا على الروهنج قومي مشروا!

أبو إبراهيم
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عىل  تداوال  األحاديث  أكثر  من  وهو  حديثا  ونسمع  يافعني  صغارا  كنا 
ألسنة الناس هو "علِّموا أوالدكم السباحة والرماية وركوب اخليل" وقد 
ترسخ هذا القول أو احلديث يف أذهان الناس، فقاموا بتطبيقه يف احلياة، 
التعاليم  إياهم يف ضوئه، باإلضافة إىل يشء من  معاملني األوالد مربني 
البنود واألصول يف  بتطبيق هذه  الدينية، والدراسات اجلامعية، مكتفني 

جمال أداء الواجب يف حق األوالد.
وقد نرى اليوم الشباب املثّقفني يف جمتمعاتنا التحقوا باجلامعات ودرسوا 
ونالوا الشهادات يف الفروع املختلفة، وقد كثرت الشهادات لدهيم بحيث 
أهنكتهم أمحاهلا، إال أهنم رغم محلها ليسوا مؤثرين يف املجتمع بعد ختّرجهم 
من اجلامعات، ليسوا عاملني بام يدور حوهلم من األحداث والتيارات، ال 
يعرفون كنه األمور وبواطنها، وما حفظوه من العلم يف اجلامعات طيلة 
الواقع وما جيري حوهلم، وهم  يفيدهم يف معرفة  العديدة، ال  السنوات 
غري مسهمني يف إصالح أوضاع بالدهم املتأزمة، واحلكام ال يفتحون هلم 
أي حساب، يسمعون األخبار ومن خالهلا يطلعون عىل مآيس املسلمني 
التي تشملهم أيضا ولكن دون أن حيرك فيهم ساكنا وال أن يعرفوا مصدر 
انفعاهلم جتاه األوضاع االستنكار يف  يتجاوز  اآلالم ومصدر اجلرح، ال 
وبني  بينهم  فرق  وال  احلقيقية،  األسباب  معرفة  دون  والنوائب  املظامل 
العوام الذين مل يدخلوا اجلامعات ومل يدّقوا أبواهبا قّط، وينظرون إليهم 

بحقارة، ورضوا بمزاولة التدريس ودّر مال عليهم من هذا الطريق.
يتواجدون يف الواقع االفرتايض ويف جمموعات خمتلفة متضاربة االجتاهات 
مناهض  آخر  لكاتب  الكاتب وغدا  هلذا  بمقال  يتأثرون  اليوم  والرؤى، 
لألول متاما فكريا، ليس هلم منهج وال فكرة ومل يستطيعوا حتديد هدفهم 
بالضبط، أصبحوا كالريشة يف مهب الرياح العاتية، وباختصار تعوزهم 

السياسة، فيطبلون ويزمرون مع الطبول واألبواق اخلداعة العديدة.
القاتل،  السم  بأهنا  وُفّهموا  البعد  كل  السياسة  عن  الشباب  هؤالء  أبِعد 
من اقرتب منها ضائع وهالك ال حمالة، وقيل هلم بأن خريكم وصالحكم 
برّمتها وال تدنوا  السياسة  بعداء عن  وخري جمتمعكم كامن يف أن تظلوا 
كفيل  أيضا  املعرفة  هبدف  االقرتاب  وحتى  األحوال،  من  حال  يف  منها 

باإلهالك واإلطاحة.
يعتقد الكثريون بأن السياسة ال بّد من االجتناب عنها وعدم الرتوع حول 

ويزيد  واملشاكل  لآلفات  الشخص  تعّرض  حتى  معرفتها  ألن  محاها، 
املجتمع انقسامات، وهرجا ومرجا وفوىض.

يظنون أن بعد معرفة الشباب السياسة يأيت دور التدخل يف إدارة البالد 
ونقد احلكام، فيأيت ما يأيت من انقسام وحماذير، مع أن اجلهل تكلفته أغىل 
بالقضايا وما هم فيه من  وما دفعه شبابنا -وال يزالون- مقابل جهلهم 
ما  وهذا  وقوعه،  من  األولياء  ختاف  مما  بأقل  ليس  هو  السيايس،  اجلهل 

جربناه ونعيشه منذ عقود وقرون.
من الرضوري تعليم السياسة األبناء الذين سوف يشّكلون أنشط عضو 
الطريق هو  امليدان، وهذا  إىل هذا  الشباب، وسوقهم  يف جمتمعاتنا وهم 
يبدد احلنادس ويقشع الظالم العتوم التي خيمت عىل حياتنا وجمتمعاتنا.

شبابنا ال يقدرون عىل معاجلة القضايا بأنفسهم وهم متطفلون عىل موائد 
يتأثرون من  اآلخرين يف فهمها وحّلها دون االقتناع من صحتها، وربام 
واملشاكل،  األزمات  وراء  واقفون  بأنفسهم  هم  الذين  األعداء  حتليل 
ذهبت  التي  الشعوب  وخداع  العام  الرأي  لتضليل  القضايا  حيللون  ثم 

ضحايا مؤامراهتم وخبثهم.
املهم هو محاية الشباب من اجلهل، وإنقاذهم من دواماهتا املطيحة، فهم 
وعمون  بالسياسة  جاهلون  هم  طاملا  الضخمة  شهاداهتم  تفيدهم  ال 
حييكون  عليهم  وماذا  سائرون،  أين  إىل  يعرفون  وال  لواقعهم،  بالنسبة 
وينسجون، أنتم ال تستطيعون تغيري واقعهم املرير وما تقدرون عليه من 
وال  بأيدهيم،  واقعهم  يغريون  هلم  تسمحوا  أن  هو  إليهم  إحسان  تقديم 
يمكن ألحد  فيها، وكيف  والدخول  السياسة  باب  قرع  يتأتى هذا دون 
يغرّي واقعه غري املريض، وهو ال يعرف مغزاه، يشكوا من الوضع السائد 
لكنه ال يعرف ماذا يريد بالضبط، مع أنه حيمل الشهادات العليا، وفعال 

كيف نحلم بالقيادة والتزعم حاملا ال نعرف السياسة؟
تعالوا نقّرب أوالدنا وشبابنا من السياسة عكس ما كنا نامرسه فيام مىض 
من إبعادهم وتنفريهم، ونضيف إىل احلديث السائر املتداول قطعة ونقرأ 
من اآلن فصاعدا "عّلموا أوالدكم السباحة والرماية والسياسة وركوب 
الدينية  التعاليم  أبناءنا  تفيد  حتى  أعاملنا،  جدول  يف  هذا  وندرج  اخليل" 
والعرصية ونيل الشهادات ويصنعوا مستقبال مرشقا بفضل وعي آبائهم 

وتعّقلهم، فيدعون هلم ويعتزون هبم.

عّلموا أوالدكم السياسة!
السيد مسعود

مدّونات
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بمقارنة بني ردود أفعال العامل يف احلوادث الصغرى أو الكربى التي تقع 
ألي أقلية غري مسلمة، وبني ردود أفعاهلم مع األقليات املسلمة، تكتشف 
واجهة  إال  ليست  العاملية  اإلنسان  حقوق  دعاوى  أن  وضوح  وبكل 
للنفاق العاملي الذي يفرس حقوق اإلنسان فقط لغري العرب واملسلمني، 

فهذه املبادئ املزيفة تغيب أمام اضطهاد مسلمي الروهنغيا يف ميانامر.
عرشات األلوف من األقلية املسلمة )الروهنغيا( فروا من ميانامر بسبب 
األمم  مفوضية  ترصيح  حسب  مؤخرًا  هلا  تعرضوا  التي  االنتهاكات 
املتحدة لالجئني، وأما املغدور هبم من القتىل فال توجد إحصاءات دقيقة 
عمليات  من  فاضح  شكل  بالتأكيد  “ميانامر”  يف  جيري  وما  بحرصهم، 
عنيفة  وسائل  واستخدام  العشوائي  والقتل  والتعذيب  املنظمة  اإلبادة 
وعدم  باألحياء  والتمثيل  احلرق  حد  وصلت  الروهنغيني  اضطهاد  يف 
الدنيا  لتظهر عىل  السن،  وكبار  واملرىض  والنساء  باألطفال  الرمحة حتى 
كافة عملية تطهري عرقي قائمة عىل أساس الدين، مستمرة منذ سنوات 
واضح:  والسبب  البرشية،  املجازر  هذه  بإيقاف  يبادر  أحد  وال  عديدة، 

الضحايا من أقلية مسلمة.
قارن عزيزي القارئ بني ردود أفعال العامل يف احلوادث الصغرى فضاًل 
عن احلوادث الكربى التي تقع ألي أقلية غري مسلمة، وبني ردود أفعاهلم 
حقوق  دعاوى  أن  وضوح  وبكل  فستكتشف  املسلمة،  األقليات  مع 
حقوق  يفرس  الذي  العاملي  للنفاق  واجهة  إال  ليست  العاملية  اإلنسان 

الدول  تدافع  أن  غريبًا  وليس  واملسلمني،  العرب  لغري  فقط  اإلنسان 
الرسمية دومًا  الغربية بمنظامهتا األهلية ومؤسساهتا احلكومية ومواقفها 
عن األقليات غري املسلمة يف كل موقف، وتوفر هلا الدعم يف كل ساعة، 
املحافل  يف  ومتثلها  والفدرالية،  واالنفصال  باالستقالل  حقوقها  وتؤيد 
الدولية، ومتنع املساس هبا فيام تغيب كل هذه املبادئ املزيفة أمام اضطهاد 
األقليات املسلمة كام جيري من عقود طويلة ملسلمي الروهنغيا يف ميانامر.
العرب  نلوم  أم  املعاملة  يف  احلاد  االنفصام  هذا  عىل  الغرب  نلوم  هل 
قضاياهم  عن  وختليهم  بوصلتهم  وضياع  ترشذمهم  عىل  واملسلمني 
إشهار  العامل اإلسالمي عن  منظمة  أين  نتساءل  إننا  والصغرية؟  الكبرية 
احلدث  هذا  من  العربية  الدول  وأين  العاملية؟  املحافل  يف  القضية  هذه 
املخزي، ومن هذا النفاق العاملي ضد اإلسالم؟ وأين املؤسسات األهلية 
واملدنية واحلقوقية الكبرية؟ وأين وسائل اإلعالم والقنوات الفضائية يف 
وطننا العريب واإلسالمي من التفاعل مع هذه اإلبادة؟ وكم هو حمزن أن 
واملشاعر  النسك  باألضاحي يف  التذكية  يتباكون عىل  بيننا سفهاء  يكون 
ويذرفون دموعًا كاذبة ويصمتون صمت املقابر عىل إبادة وقتل األبرياء 

والضعفاء يف األمة.
إن الواجب عىل العرب واملسلمني املبادرة اجلادة إليقاف جمازر حكومة 
العظيم يف  املمكنة، وصدق اهلل  بالوسائل  الروهنغية  ميانامر ضد األقلية 

قوله: “ولن ترىض عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم”.

ميامنار… الوجه البشع للنفاق العاملي

   وليد عبداهلل الغانم  

مدّونات
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هبذه  التحق  أن  الوافرة،  ورغيبتي  الدائمة،  أمنيتي  عديدٍةكانت  أزمنة  منذ 
السنة  ويف  اجلميلة،  األمنية  هذه  بتحقق  وهواجسی  فكري  وأريح  اجلامعة 
بزيارة  أسبوع  كل  أترشف  كنت  ولكن  الكبري  احللم  هبذا  نلت  ما  املاضية 
اجلامعة، ومشاهدة أساتذهتا املخلصة واحلبيبة ، كنت أمنح لنفسی وروحی 
املشاعر اجلميلة والطيبة  برؤية هؤالء األساتذة املفيدون واجلهابذة، ومشاهدة 
مطموحا،  ومشاعرا  قويا  روحا  الفطرية  إلنطباعی  ُتنعش  األساتذة  هذه 
التحاقی  تم  وعندما  املستهدفة،  إلی أمنيتی  وصلت  اإلنتظار  طول  بعد  ثم 
بجامعةمكی انبثقت فی قلبی ينابيع من الشوق والعالقة ،كنت قدكتمتها من 

قديم الزمان .
فدفن حنينی باملزيد من الفرح واحلبور ، وصلت فی أمنيتی بدأت الدروس  
وكانت األيام متر  هبذه الرسعة الفائقة، ويمضی من بدء الدروس أياما قليلة، 
أوقاتی  َتضيع  بأن  وشعرت  مفيدا  شيئا  نسيت  قد  بأنی  أحسست  ولكننی 
وتذهب الفرص الذهبية  بال عمل وكتابة ومطالعة خارجية غري الدروس 
اليومية، وفكرت بأننی قد نسيت هذه املقالة املشهورة      ﴿الوقت من ذهب 

فاحرص عليه قبل أن تقول قد ذهب﴾
 إن دقات قلب املرء قائلة له 

إن احلياة دقائق وثوانی    
املهمة التی أحسست أن نفسی خال منها، فعيل أن أحشد أوقاتی من برنامج 
اخلارجية وكتابة مقاالت األدبية املفيدة وألجل هذا اغتمنت الفرصة وأقدمت 
هلذه املهمة وعزمت فی إرادتی ،ولذا صممت أن أروح عند األستاذ الشيخ 

الفاضل عبداللطيف الناروئی.
القرآن ذهبت عند األستاذ  العشاء ووقت تالوة   كانت الساعة بعد صالة 
وكان  أمورهم،  بعض  يف  يستشريونه  حوله،  حتلق  الطالب  بعض  وكان 
وأصغي  بدقة  أرمقه  كنت  األستاذ  من  دنوت  أيضا  وأنا  يرشدهم  األستاذ 
ثم  ثقة،  ويزيدهم  ويوجههم  يدهلم  الطيبة  بكلامته  األستاذ  كان  كلامته،  إىل 
الباسمة  والنظرات  والتعارف  الكالم  وتبادل  لزيارته  ترشفت  قليل  بعد 
ومطالعة  والعريب  الفاريس  أديب  جمال  فی  الشخصية  نقائصی  وأوضحت 
الكتب اخلارجية، سمع األستاذ كل كالمي بدقة ثم أرشدين الی أستاذ آخر 
وأوصانی باجلدية فی هذه املجاالت، كان وقع كلامت ونصائح األستاذ فی 
نفسی، كوقع املاء البارد علی النفس التی أضناها الظمأ والعطش، حتی إذا 
ما ابتلت العروق، ُبعثت فيها الروح من جديد ، وأنا أيضا شمرت عن ساعد 
اجلد أن أحفل أوقاتی من برنامج مفيدة ومطالعة مرحية بتوفيق اهلل سبحانه 

وتعالی وعونه مع رغيبة حتقق هذه األمنيات اجلميلة ان شاء اهلل.

أحب الكتابة ألنها مفتاح ملشــــاعري الداخلية
 وإنطباعي الكامن  واملقنع

إحسان اهلل المرادی
الطالب بالجامعة

هذه حكاية أحزان مؤملة، وآالم ممضة، وأوضاع متشنجة متأزمة لزمت 
األمة اإلسالمية بأرسهامنذ أمد بعيد، فأصبحت جزأ منها وألزم هلا من 
حلقة  وهذه  هلا،  وترحاهلاغريمتاركة  حلها  يف  تصحبها  وغدت  ظلها، 
الذي  والترشيد  والتخريب  والتنكيل،  التعذيب  حلقات  من  أخرى 
والشفقة،  الرمحة  قلوهبم  من  انتزعت  الذين  اجلبابرة  األعداء  يامرسه 
احليوانية  حضيض  فهبطواإىل  اإلنسانية،  معاين  وجودهم  من  وسلب 
الضارية  الوحوش  من  ورضاوة  وحشية  أشد  أصبحوا  بل  والوحشية، 
الفاتكة، وأفقد ملعاين الرمحة والرأفة من احليوانات التي رزقت جانبا من 

العطف والرمحة.
كانت  التي  السابقة  الدامية  احللقات  مشاهدة  من  العامل  يكديفرغ  مل 
معنى-يف  من  الكلمة  مايف  بكل  واالضطهاد-  الظلم  صور  تعرض 
الشعب  يعانيها  كانت  التي  واألزمات  وصوراملآيس  البالداإلسالمية، 
حتى  واملضاضة،  املرارة  كؤوس  من  يتجرعه  وماكان  األيب،  املسلم 
جاءت أخرى بجرائم ثقيلة وجنايات فظيعة تتقطع القلوب من شدهتا 
اجلبني  له  يتندى  بويالت  جاءت  هلوهلا،  صدورها  يف  األفئدة  وتنفطر 

خجالوحياء.
املجنونةعىل  ميانامرالسفاحة  حكومة  نفذها  التي  األخرية  املذبحة  فإن 
التي سبقتها، وكانت شبيهة  املسلمني، كانت أشد رضاوة ومهجية من 
يف  األعداء  مارسها  التي  واالنتهاكات  واملذابح،  املجازر  بأخواهتامن 
واحد،  معني  من  ينبع  اجلميع  أن  و...والشك  وسورية  وليبيا  مرص، 

أالوهوالعداء القديم لإلسالم واملسلمني.
لقدامحرت أرض ميانامر بدماء املسلمني األبرياء من األطفال والشيوخ 
قطاع  داخل  احلكومية  البوذية  اجلنود  دخلت  حيث  والنساء،  والرجال 
املسلمني وقتلت أهلها تقتيالعشوائيا، ودمرت عليهم منازهلم، وحرقوا 
وضحكت  ورسور،  وفرحة  بتلذذ  أجسادهم  أحرقوا  وقد  بل  بيوهتم  
واستباحت  ويستغيثون،  يرصخون  كانوا  وهم  املشاهد  هذه  عىل 
فاألرواح  الطاهرات،  النساء  واغتصبت  األستار  احلرمات،وهتكت  
ترفرف وترجتف خشية املوت، واألجسام تضعف وهتزل من قلة الطعام 

والرشاب، والشفاه تذبل وجتف من كثرة الدعاءوالبكاء.
ويصلبون،  يذبحون  الطرق  بأبشع  الروهينغا  املسلمون  ويرشد  يقتل 
والقّد، حتت  بأثراهلّد  الدماءالقانية  وتتدفق  أوصاهلم ورؤوسهم،  تقطع 
عمليات  عىل  ترشف  التي  اإلجرامية  البورمية  عنارصالرشطة  أنظار 
القتل والنهب والتعذيب، فكأنام نزل إليهم األمر بالتعبد هبذه اهلمجية 

والرببرية التي تأنفها وتنكرها الوحوش الضارية الرشسة.
الدرجة  يف  كمواطنني  تصنيفهم  جيري  هؤالء  بأن  القول  وخالصة 
من  والطرد  واإلقصاء  التهميش  من  مايعانونه  جانب  الثالثة،إىل 
والوثائق  االنتخاب  وحق  احلكومية،  الوظائف  من  واحلرمان  العيش 
الشخصية،ومايزيد يف اإليالم أن دول اجلوار التي حتسب عىل اإلسالم، 
كأندونيسيا وماليزيا رفضت استقبال هؤالء النازحني الالجئني،ووقفت 
مكتوفة األيدي أمام قضيتهم،وصدق عليهم قول الشاعر : وظلم ذوي 

القربى أشد مضاضة/عىل النفس من وقع احلسام املهند.
اإلصالح  عىل  والعزم  واليقظة  الوعي  املسلمني،  علينا  والواجب 
واملعنوية،  املادية  األسباب  بكافة  املضطهدين  إخواننا  ودعم  والتغيري، 
واملالية والنفسية، وأال يكون شأننا بأن نسمع ونتأثر ونبكي، ثم تبتلعنا 
فوهة النسيان.وأما يا أهل أراكان إن كان أهل الدنيا أعرضوا عنكم فاهلل 
معكم مادمتم معه، مؤمنني به ومتوكلني عليه، وصربا يا آل أراكان، فإن 

موعدكم اجلنة.

صربا يا آل أراكان
نذير أحمد نهتاني

الطالب في قسم التخصص في األدب العربي

صفحة الطالب
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ينابيع المعرفة

يقوم املزارعون يف املزارع العضوية األمريكية وكذلك األوروبية، بعمل 
ثقب كبري يف أجساد األبقار.

هذا الثقب يكشف معدهتا ويساعد العلامء يف فحص عملية اهلضم لدى 
وحتليل  البحوث  إلجراء  أمعائها  إىل  بالوصول  يسمح  حيث  األبقار، 
الثقب  هذا  العلامء  يستخدم  البقر،  إطعام  يتم  أن  فبعد  اهلضمي،  اجلهاز 
إىل  بالوصول  العلامء  يقوم  ذلك،  فعل  أجل  ومن  اهلضم.  عملية  ملراقبة 
عمل  ويتم  اهلضم،  عملية  اتساق  مدى  ومعرفة  حيس،  بشكل  األبقار 
البقرة، حيث  بـ»الكانيوال« يف جسد  ُيعرف  ما  الثقب جراحيا وتركيب 

ملدة  بالرعي  هلا  ُيسمح 
فرتة  وبعد  الوقت،  من 
من  الطعام  مجع  يتم 
واختباره،  الثقب  داخل 

ويساعد هذا التحليل املنتجني يف معرفة أفضل أنواع األعالف.
فإن  هلا،  مفيدة  أهنا  الغريب  بل  لألبقار،  مزعجة  ليست  العملية  هذه 
عرب  مبارشة  هلا  الدواء  إيصال  فيتم  مريضة،  األبقار  إحدى  أصبحت 

املعدة.

لن تصدق ملاذا يقوم الغرب بثقب اجساد البقر؟!

الثقافة  قيم  أن  األمريكية  نيوزويك  جملة  نتائجها  نرشت  دراسة  أظهرت 
أن  بالدراسة  الراهن.وجاء  وقتنا  يف  البرش  تعاسة  عن  مسؤولة  الغربية 
االكتئاب بات أكثر شيوعا يف الثقافات الغربية عنه يف الثقافات الرشقية، 
وأنه السبب الرئييس وراء اإلعاقة عىل نطاق العامل، وأنه ظل ينترش باطراد 
منتجاهتا  دوما  تقرن  اإلعالنات  املاضية.فرشكات  عاما  العرشين  طوال 

اإلعالن  لوحات  عىل  مبتسمة  وجوه  نرش  خالل  من  السعادة  بمشاعر 
منتجاهتا  ما جيعل  أو اإلنرتنت، ولعل هذا  التلفاز واملجالت  وشاشات 
جذابة للجمهور واملشاعر اإلجيابية املرتبطة هبا تبدو مثالية.ثم إن وسائل 
تبدو  التي  املثالية  السعادة  ثابتا ملظاهر  التواصل االجتامعي متثل مصدرا 

عىل وجوه مستخدميها.

الثقافة الغرِبّية تشيع االكتئاب

هل تصدق أن املعلمني سيكونون آليني؟ ربام هذا ما مل نتخيله يوما. لكن 
وفق خرباء تعليم، فإن الروبوتات ستغزو املدارس يف املواقع األكاديمية، 
فإن  »تلغراف«  صحيفة  ووفق  مهامهم.  يف  املعلمني  مكان  وستحل 
غري  تعليمية  ثورة  من  جزءًا  ستكون  املقبل،  العقد  خالل  الروبوتات 

مكلفة.
ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس جامعة »بكنغهام« أنتوين سيلدون قوله: 
إن »اآلالت الذكية ستتكيف لتناسب أساليب تعليم األطفال وستجعل 
التعليم األكاديمي التقليدي أمرًا فائضًا ال قيمة له«. موضحا أن »الربامج 
التي تطور حاليا يف وادي السيليكون يف الواليات املتحدة سوف تتعلم 
قراءة أذهان وتعبريات وجوه التالميذ وتكييف طريقة االتصال إىل ما هو 

أفضل بالنسبة هلم«.
جتميع  أسلوب  بنهاية  تبرش  اآليل  للتعليم  اجلديدة  احلقبة  أن  وأكد 
األطفال حسب السنة الدراسية، حيث أن الطبيعة الشخصية للروبوتات 
ستمكن التالميذ من تعلم مواد جديدة حسب قدرهتم وليس كجزء من 

كفاءة  أن  كام  الدرايس.  الصف 
أن  أيضًا  تعني  اآليل  التدريس 
30٪ فقط من الوقت املدريس 
ويتوقع  الصف.  يف  ستقىض 
اآليل  التعليم  يقوم  أن  اخلرباء 
بتشكيل  والعلوم  للرياضيات 

طليعة التعلم الذي تقوده اآلالت، لكن اخلوارزميات املتطورة ستوضع 
قريبا لتدريس العلوم اإلنسانية، إما بإيعاز وسيطرة مبارشة من اإلنسان 

أو بإيعاز من برامج كمبيوتر.
غالبًا ما تكون األعامل التي تربمج عىل أدائها، أعامالً شاقة أو خطرية أو 
دقيقة، مثل البحث عن األلغام والتخلص من النفايات املشعة، أو أعامال 
صناعية دقيقة أو شاقة. ظهرت كلمة »روبوت« ألول مرة عام 1920، 
يف مرسحية الكاتب التشيكي كارل تشابيك، التي محلت عنوان »رجال 

 .)Rossumovi univerzální roboti :روسوم اآللية العاملية« )بالتشيكية

قريبًا.. »الروبوتات« ستغزو املدارس وتحل محل املعلمين!

»نوفا  من  الرشقي  اجلانب  يف  تقع  صغرية  جزيرة  هي  بريتون«  »كيب 
سكوتيا« يف كندا. هذه اجلنة اخلفية تتطلع لتتوسع أكثر رغم توفرها عىل 
أهم  يتوفر  ال  لكن  ماركت  وسوبر  بقالة  ومتجر  مطعم  من  املرافق  كل 

عنرص لذلك وهو املواطن.
الكثري  لدهيا  النظيفة  وبيئتها  الفريدة  الطبيعة  مع  اجلميلة  اجلزيرة  هذه 
ترفيه وتعليم وتطبيب  اإلنسان من  ما حيتاجه  فتوُفرها عىل كل  لتقدمه، 
إال أن املشكل األكرب عندهم هو تناقص عدد القاطنني فيها إذ يسكن فيها 

150 ألف نسمة وهي يف انخفاض مستمر.
وبسبب هذه املشكلة  قام أصحاب املحالت بنرش إعالن عىل صفحتهم 

الشخصية يف الفيسبوك لتلقي 
يف  العمل  يريد  ممن  الطلبات 
حيث  اجلميلة  اجلزيرة  هذه 
أي شخص عىل  اعطاء  سيتم 
املدينة  إىل  لإلنتقال  استعداد 
ليبني  األرايض  من  فدانان 

فيها بيته. ومع ذلك فوجب التنبيه أنه ال يمكن للعامل األجانب التقدم 
كندا  يعيش يف  مادام ال  بريتون«  بطلب للحصول عىل وظيفة يف »كيب 

بوثائقه الرسمية إال إن كان عكس ذلك.

هذه املدينة تعطي قطعة أرض وعمل لكل من ينتقل إليها
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عباقرة أهل السنة

أبو الرحيان حممد بن أمحد البريوين، فيلسوف ومؤرخ ورحالة وجغرايف 
ولغوي وشاعر، وعامل يف الرياضيات والطبيعيات والصيدلة. وعىل الرغم 
اهتاممه  فإن  عرصه،  يف  املعرفة  جماالت  خمتلف  عىل  الواسع  اطالعه  من 
الرياضيات والفلك. ويعّده أعالم املسترشقني من  كان مركزًا أكثر عىل 

العباقرة املسلمني العامليني الواسعي االطالع.
اسمه ونسبه:

حممد بن أمحد أبو الرحيان البريوين اخلوارزمي.
وقال  البلدة.  خارج  من  اآليت  أو  الغريب  تعني  خوارزم  بلغة  البريوين 
بخوارزم  املقام  قليل  لكونه  به  سمي  الرباين,  بالفارسية:  هو  السيوطي 

وأهلها يسّمون الغريب هبذا االسم.
بالفارسية  الرباين، ألن بريون  النسبة معناها  : هذه  ياقوت احلموي  قال 
معناه برًا، وسألت بعض الفضالء عن ذلك فزعم أن مقامه بخوارزم كان 
قلياًل، وأهل خوارزم يسمون الغريب هبذا االسم، كأنه ملا طالت غربته 
عنهم صار غريبًا، وما أظنه يراد به إال أنه من أهل الرستاق يعني أنه من 

برًا البلد.
خوارزم:

منطقة إسالمية يف جنويب بحر )آرال( أو )بحر خوارزم( هي هناية حوض 
خوارزم  لعبت  وقد  اجلرجانية  مدينة  عاصمتها  وكانت  )جيحون(  هنر 
دورا هاما يف التاريخ اإلسالمي وكان منها عدد كبري من فحول العلامء 
منهم القاسم بن احلسني اخلوارزمي ورساج الدين أبو بكر السكاكي وأبو 

بكر حممد بن موسى اخلوارزمي وغريهم .
فتح خوارزم:

ُفتح خوارزم زمن حجاج بن يوسف.  وفاتح خوارزم هو قتيبة بن مسلم 
مولده:

ولد )أبو الرحيان حممد بن أمحد البريوين( يف شهر ذي احلجة سنة 362هـ/ 
3 من سبتمرب 973م، يف إحدى ضواحي خوارزم، وهي مدينة )كاث( 
التي توجد مكاهنا حاليا بلدة صغرية تابعة جلمهورية أوزبكستان، وكانت 
ازدادت  اإلسالمية،  الثقافة  مراكز  من  عظياًم  مركًزا  )خوارزم(  مدينة 

شهرهتا بعد اهنيار اخلالفة اإلسالمية يف بغداد.
نشأة البريوين:

التعلم،  إىل  ويدفع  العلم  طلب  عىل  حيث  الذي  اجلو  يف  )البريوين(  نشأ 
ويف  الرشيف،  النبوي  واحلديث  الفقه  ودرس  الكريم  القرآن  فحفظ 
رحالته خالط التجار اهلنود واليونانيني وغريهم، فتعرف عىل طباعهم، 

وتعّلم لغَتهم، فاتسع إدراكه وازدادت خربته وتعمقت جتاربه.
ال  كان  وإن  طفولته،  يف  البريوين  حياة  عن  كثرية  تفاصيل  ُتعرف  وال 
من  إىل  ُيدفعون  حيث  املسلمني،  أطفال  من  كثري  عن  نشأته  يف  خيتلف 
يشء  ودراسة  الكريم،  القرآن  وحفظ  والكتابة،  القراءة  مبادئ  يعّلمهم 

من الفقه واحلديث وهو ما تستقيم به حياهتم. ويبدو أنه مال منذ وقت 
مبكر إىل دراسة الرياضيات والفلك واجلغرافيا، وشغف بتعّلم اللغات، 

فكان يتقن الفارسية والعربية، والرسيانية، واليونانية.
أساتذة البريوين:

التقى أبو الرحيان بمعلم أعشاب استطاع أن يتعلم منه شيًئا عن حتضري 
النباتات الطبية، وأن يعرف أسامء النباتات، األمر الذي دفعه إىل االهتامم 

بالعلوم الطبيعية.
وكان  عيل،  بن  منصور  نرص  بأيب  يتصل  أن  من  الرحيان(  )أبو  ومتكن 
عامًلا كبرًيا يف الرياضيات والفلك، فأطلعه عىل هندسة إقليدس، وفلك 
بطليموس، فأصبح العامل الشاب أبو الرحيان مؤهاًل لدراسة الفلك، كام 
الوفاء  أيب  من  واملثلثات  والفلك  اهلندسية  بالعلوم  كبرية  دراية  اكتسب 

العامل الفلكي الشهري وصاحب مرصد بغداد.
 )1036  –  970( عراق  بن  منصور  العامل  يد  عىل  الرياضيات  درس   
 )1030 – ابن مسكوويه )932  و   )1037 – ابن سينا )980  وعارص 
اللغة  تعلم   . طهران  حمافظة  يف  الواقعة  الري  مدينة  من  الفيلسوفني 
اليونانية و السنسكريتية خالل رحالته و كتب باللغة العربية و الفارسية.

إسهاماته العلمية:
األرض  علم  جمال  ففي  العلوم،  خمتلف  يف  بإسهام  للبريوين  يعرتف 
وضع نظرية الستخدام امتداد حميط األرض، وقد أوردها يف آخر كتابه 
"اإلسطرالب". وتضمنت بحوثه ومؤلفاته يف هذا امليدان نظريات وآراء 
وزالزل  وبراكني  ثورات  من  اعرتاها  وما  عمرها  و  األرض  قدم  حول 
طرأ  وما  األرضية،  القرشة  تكوين  حول  نظريات  وله  تعرية.  وعوامل 
األزمنة اجليولوجية. وله بحوث  اليابسة واملاء من تطورات خالل  عىل 
العصور  يف  عاشت  حية  لكائنات  أهنا  يرى  وكان  احلفريات،  حقيقة  يف 
القديمة. وما توصل إليه يف هذا الصدد أقره علامء اجليولوجيا يف عرصنا 

احلايل.
األحجار  من  نوعًا   18 كثافة  بدقة  وقدر  النوعي،  الوزن  يف  وبحث 
الكريمة واملعادن، وتوصل إىل أن رسعة الضوء أكرب من رسعة الصوت، 
مبدأ  عىل  بناء  االرتوازية  واآلبار  الطبيعية  الينابيع  عمل  كيفية  رشح  كام 

هيدروستاتيكي.
الرياضيات كام يعرتف بذلك"سمث"  وكان البريوين أملع علامء زمانه يف 
اشتغل  ذلك  وبجانب  الرياضيات".  "تاريخ  كتابه  من  األول  اجلزء  يف 
بالفلك، وبحث يف هيئة العامل وأحكام النجوم، ووضع طريقة الستخراج 
مقدار حميط األرض تعرف عند العلامء الغربيني باسم " قاعدة البريوين" 
الظواهر  من  ذلك  وغري  الشمس  وكسوف  الشفق  ظواهر  ووصف  ؛ 
الطبيعية بجانب إشارته لدوران األرض حول حمورها. كام كان ملاًم بعلم 

املثلثات، وهو من الذين بحثوا يف التقسيم الثالثي للزاوية.

أبو الرحيان البريوني رمحه اهلل )1(
الشيخ عبد الحميد جمعة
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أكثر من كيان سيايس مشوه سياسيًا وجغرافيًا مثل كثري من  ليست  ميانامر 
العرقي  التعدد  فمع  عقود.  عدة  قبل  االستعامر  عنها  رحل  التي  الكيانات 
الكبري الذي تتمتع به هذه الدولة؛ أسيئت إدارهتا إىل أقىص درجة، ال لصالح 
األغلبية البورمية وضد األقليات كام هو شائع، بل لصالح جنراالت اجليش 
منذ حوايل سبعة  ثم من خلفه  الستار،  أمام  من  هناك  املشهد  أداروا  الذين 
ونيابة عن قوى  مرة،  أول  الراحل  االستعامر  نيابة عن  اليوم،  عقود وحتى 

االقتصاد العاملي الكبرية اآلن.
ديمقراطية اقتصادية

تتجاور يف القطر اآلسيوي الصغري جمموعات عرقية كثرية؛ مثل: البورمان 
)وهم األغلبية( والروهينغيني )مسلمو أراكان أو راخني( واملون والكاتشني 

والشان واألركانيز والكارن والتشني وغريها.
)قائدة  األمريكية  املتحدة  الواليات  إن  إذ  ذاهتا؛  يف  إشكالية  هذه  وليست 
النظام السيايس العاملي احلايل( هي أكثر دول العامل تعددا يف األعراق، وال 
دفة  توجيه  لعرق واحد؛ وإنام اإلشكالية يف  العامل كله  تكاد تصفو دولة يف 
الدولة دون  أو مكونا واحدا من مكونات  ما خيدم طائفة معينة  إىل  الدولة 
ن املدلَّل هم قادة اجليش وضباطه الكبار. مجوع الشعب الغفرية، وهذا املكوِّ

حتيا  كانت  -التي  تيش  سو  سان  أونغ  وتسويق  لتلميع  منسقة  خطة  »هناك 
مع أرسهتا يف لندن حياة وادعة- لصالح هذه الديمقراطية العرجاء بمنحها 
بل  البورمية،  الديمقراطية  أم  أهنا  نوبل سنة 1991، وإظهارها عىل  جائزة 
القديسة املستعدة لالستشهاد يف سبيلها بتحملها االضطهاد والتضييق الذي 

مارسته السلطة العسكرية ضدها«
والسلطة  الدولة  عىل  العسكرية  السيطرة  يف  السياسة  هذه  مورست  وقد 
انتخابات عام 2015. وملا كان  انقالب 1962 وحتى  منذ  بشكل رصيح 
تراجع احلياة يف ميانامر طوال هذه الفرتة رسيعا وعاما؛ فقد شهدت البالد 
وواجهها  آخر،  إىل  وقت  من  السلطة  ضد  شعبية  ومظاهرات  احتجاجات 
سان  أونغ  احلالية  الوزراء  لرئيسة  وكان  والتضييق،  والقتل  بالقمع  اجليش 
سو تيش -ذات الوجه الرأساميل بأرسهتا اإلنجليزية زوجا وأوالدا- نصيُبها 

من الكفاح ضد العسكريني، ونصيبها من السجن وحتديد اإلقامة كذلك.
اقتصاد  الذي طرأ يف احلليف األكرب مليانامر )الصني( ودخوهلا  التغيري  ومع 
السوق من أوسع أبوابه يف صورة عمالق عاملي، واتساع سياسة االقتصاد 
ر من القيود، وتكاثر الرشكات العابرة للقومية واختاذها مركز سيطرة  املحرَّ
كل  عند  يسيل  االقتصاد  عاملقة  لعاب  ظل  وجنوهبا؛  آسيا  رشق  يف  ضخام 

فرصة تتاح أمامهم، وكانت ميانامر إحدى هذه الفرص الذهبية.
فبدأت  املقنَّعة،  السيطرة  إىل  للعسكر  املبارشة  السيطرة  التحول من  بدأ  هنا 
االنفتاح  من  نوعا  تتبنى  والثروات  بالسكان  املزدمحة  الصغرية  الدولة 
االقتصادي لصالح عاملقة االقتصاد العاملي واآلسيوي: الصني، والواليات 

املتحدة، واليابان، وكوريا.
فجاءت  اجلنراالت،  مع  تفامهات  عىل  بناء  احلال-  -بطبيعة  هذا  تم  وقد 
الوطنية  »الرابطة  وحزهبا  تيش  بسو  جاءت  التي  الديمقراطية  موجة 
للديمقراطية« إىل السلطة بعد مخسني سنة من الدكتاتورية الرصحية، لتكون 
عىل  بناء  االقتصادية؛  التغيريات  هذه  فيه  رت  ُمرِّ الذي  السيايس  املناخ  هي 

أن الديمقراطية -أو السكون واهلدوء إن شئت أن تقول- هي اجلو املالئم 
جلذب االستثامرات.

وتسويق  لتلميع  منسقة  خطة  بوجود  االدعاء  إىل  مضطرون  نحن  وهنا 
هذه  لصالح  وادعة-  حياة  لندن  يف  أرسهتا  مع  حتيا  كانت  -التي  تيش  سو 
الديمقراطية العرجاء بمنحها جائزة نوبل سنة 1991، وإظهارها عىل أهنا أم 
الديمقراطية البورمية، بل القديسة املستعدة لالستشهاد يف سبيلها بتحملها 

االضطهاد والتضييق الذي مارسته السلطة العسكرية ضدها.
ولو صح هذا االدعاء فستبدو الدعوة إىل سحب جائزة نوبل منها -بسبب 
صمتها عىل ما جيري ملسلمي الروهينغا- أمرا ال معنى له؛ ألن منح اجلائزة 
باب  الثمينة هلا قد قام بدوره متاما، واختار الشعب ممثلته القادمة من بالد الضَّ

بناء عىل عاطفة جارفة ربطته هبا دون أن يدرك املكيدة جيدا.
توظيف الضحية

-كام  بميانامر  احلالية  الديمقراطية  معادلة  يف  خارس  أكرب  أن  يف  شك  ال 
بكل  الشعب  العظمى من  األغلبية  التجارب- هو  مثل هذه  العادة يف  هي 
طوائفه، حيث َتنهب ثرواتِه الرشكاُت الدولية واملستثمرون الكبار وسامرسُة 
ر يف الداخل، إال أن املفارقة املزعجة حقا يف هذه املسألة هي  االقتصاد املحرَّ

أن الشعب صار موظفا يف املعادلة ضد نفسه ومصاحله.
جاءت  -التي   2015 انتخابات  قبل  امليانامري  الشعب  مطالب  »كانت 
عن  االقتصادي  اإلرص  ورفع  الديمقراطية  هي  السلطة-  إىل  باملعارضة 
العسكر  يعيشه  الذي  البذخ  أخبار  يتسّمعون  كانوا  أهنم  خاصة  الناس؛ 

واملحيطون هبم، يف بلد يشغل مواقع خمجلة عىل مؤرشات الفساد العاملي »
جاءت  -التي   2015 انتخابات  قبل  امليانامري  الشعب  مطالب  كانت 
عن  االقتصادي  اإلرص  ورفع  الديمقراطية  هي  السلطة-  إىل  باملعارضة 
العسكر  يعيشه  الذي  البذخ  أخبار  يتسّمعون  كانوا  أهنم  خاصة  الناس؛ 
العاملي  الفساد  مؤرشات  عىل  خمجلة  مواقع  يشغل  بلد  يف  هبم،  واملحيطون 

ومستوى البنية التحتية، وكان الضغط الشعبي يزيد مع الوقت.

والرغبة  مليانامر،  الرأساميل  االستغالل  خطة  موجات:  ثالث  تالقت  هنا 
الشعبية يف الديمقراطية، وحرص العسكر عىل أن تبقى البالد يف قبضتهم، 
مقاعد  ربع  ختصص  شوهاء  ديمقراطية  صورة  يف  اخليوط  هذه  مجع  فجاء 
ر  يمرَّ أن  يمكن  وال  انتخابات،  بدون  يعيَّنون  اجليش  عن  ملمثلني  الربملان 
ترشيع بدون موافقتهم؛ خاصة يف ظل حتالفهم مع حزب »رابطة التضامن 

والتنمية« احلاكم للبالد سابقا واملتامهي مع اجليش.
نعم، يذهب الشعب إىل صناديق االقرتاع فعال وخيتار نسبة كبرية من ممثليه 
الديمقراطية،  من  خمدرة  حقنة  البالد  يمنح  الذي  هو  ذلك  أن  إال  بنفسه، 
فتستقر األجواء السياسية وخيتفي االحتقان املسيطر، ويفد املستثمرون من 

أنحاء الدنيا إىل »آخر أرايض آسيا الذهبية«، كام دعاها بعضهم.
الرشكات  لدى  رخيصة  عاملة  أيادَي  للعمل  ذلك  بعد  الناس  ويتفرغ 
العمالقة، التي ستعتني كثريا بالطرق واملطارات والوجه العرصي للعاصمة 
بالذهب من  املقابل ستمأل جيوهبا  الغربية، ويف  البحرية واملطاعم  واملوانئ 

كل لون.

ميامنار ولعبة االنفتاح والدميقراطية
نبيل الفولي

كاتب وباحث مصري
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عبداهلل عبيد اللهي

مقاالت يف 
الفكر

مقاالت فی الفکر

الدعاء عند كل مرض ومصيبة
ثالثة أشخاص يعرتي عليهم مرٌض شديٌد، أحدهم جيلس يف 
بيته يدعو اهلل تعاىل ويستشفيه، ويستنكف من مراجعة الطبيب 

وأكل الدواء واختاذ األسباب كلها.
والثاين يذهب فورا إىل الطبيب فيكتب له دواء ثم يتناوله،

وال يذكر اهلل بدعاء وال طلب شفاء وال غري ذاك قبل ذهابه إىل 
الطبيب وال بعده.

أّوال،  ملرضه  ويستشفيه  بالدعاء،  تعاىل  اهلل  إىل  يتوجه  والثالث 
ثم يبحث عن طبيب فيكتب الطبيب له دواء، فيستعمل الدواء 

متوجها بقلبه وجسده أن اهلل هو الشايف.
فيه،  بركة  ال  الثاين  واستعالج  رشعا،  مرفوض  األول  عمل   
وهو حال املسلمني يف هذا العرص عند املشكالت واألمراض 
إىل  ويتوسلون  األبواب،  من  باب  كل  يطرقون  واملصائب 
تراهم  لذلك  األسباب،  رّب  إال  وسبب  وذريعة  وسيلة  كل 
املشايف  وترى  مصيبة،  إىل  مصيبة  ومن  مرض،  إىل  مرض  من 

واملستشفيات والصيدليات واألدوية يف زيادة وزيادة.
أما عمل الشخص الثالث فهو اقتضاء التوحيد، وثمرته، وفعل 

املرء املوّحد الذي تغلغل معنى التوحيد يف وجوده.
جعلني اهلل وإياكم من هذه اجلامعة.

 اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر
إن املعنى الوحيد الذي ال ُيعقل أن حُتمل عليه روايُة "من كنُت 
مواله فعيل مواله" من حيث اللغة وسبب ورودها هي الوالية 

بمعنى اإلمارة واحلكومة واخلالفة.
رواية "من كنُت مواله فعيل مواله" أوردها الرتمذي وابن ماجة 
احلديثية  املصادر  بني  من  مسنده  يف  أمحد  واإلمام  سننهام،  يف 
املعتربة ألهل السنة، وهي رواية اختلفت آراء جهابذة احلديث 

يف احلكم عليها ِمن ضعف إىل حسن، فصحيح.
الداّلة  الروايات  أبدا إىل درجة تلك  الرواية ال ترتفع  ثّم هذه   
عىل خالفة أيب بكر ريض اهلل عنه وال إىل رصاحتها، ومنها ما 
إلمرأة  السالم  عليه  الرسول  قال  حيث  الصحيحان،  أوردها  

أمرها أن ترجع، فقالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟...

قضية الروهينغا
الكوري  راديو«  اقتصادي مهم نرشه موقع »كي يب أس وورلد  مقال  يف 
يف  كوريا  أمام  املتاحة  االقتصادية  الفرص  لعرض   ،2015 عام  اجلنويب 
تأسف  آنذاك؛  تشهدها  بدأت  التي  الديمقراطية  التغيريات  بعد  ميانامر 
أخرى معظم  أجنبية  يابانية ورشكات  كثريا عىل رشاء »رشكات  الكاتب 

قطع األرايض املخصصة من قبل الدولة لالستثامر األجنبي«.
وقال إن ذلك الرشاء أدى إىل أن صار »متّلك أرض سيكون هو املعضلة 
األساسية ألي رشكات كورية راغبة يف االستثامر«. وأضاف أن »مساعدة 
مهم، من خالل  أمر  الشأن  هذا  الكورية يف  للرشكات  الكورية  احلكومة 
استثامر العالقات املتميزة التي قد تنشأ بينها وبني حكومة ميانامر اجلديدة«.
املسلمني  ضد  العنف  أعامل  إدانة  مليانامر  السياسية  القيادة  تستطيع  »ال 
الضخمة  االنتخابية  الكتلة  خسارة  من  اخلوف  هو  والسبب  الروهينغا؛ 
اخلوف  ذلك  إىل  ونضيف  املتطرفون،  واملتدينون  القوميون  يمثلها  التي 
من اتساع التعاطف الداخيل مع املضطهدين الروهينغيني بام يضّيق فرص 

هتجريهم«
نمور االقتصاد وأسوده عىل  لعاب  القصري كم يسيل  املقال  وواضح من 
ببيع  الديمقراطي  االنتقال  قبل  بدأ  النهب  أن  أيضا  وواضح  ميانامر، 
متهيدا  يمثل  ما  وهو  للمستثمرين،  الدولة  أرايض  من  شاسعة  مساحات 
وظاهر  غريها،  قبل  مستقبلها  اليابان  قرأت  التي  العمالقة  للمرشوعات 
كذلك أن »العالقات املتميزة« للمستثمرين ومن يمثلهم بحكومة ميانامر 
ستمهد الطريق ملزيد من القبض عىل الفرص االقتصادية الضخمة املتاحة 

يف البالد.
ثرواته  زالت  وما  اقتصاديا،  واعدا  إقليام  »أراكان«  يبدو  كله  هذا  وسط 
الطبيعية واملعدنية ومساحات واسعة منه بكرا مل تستغل عىل الوجه املالئم 

إىل اآلن.
والتطرف القومي والديني البوذي يمثل يف هذا السياق إشكالية وحال يف 
الوقت ذاته، فهو إشكالية بام يشيعه من اضطرابات يف اإلقليم ال تسمح 
البوذيون -يف ظل  به  بوجود أي فرص لالستثامر فيه، وهو حل بام يقوم 
عداوة تارخيية- من جرائم يف حق املسلمني، وتعبئة شعبية ضدهم تساعد 

عىل هتجريهم إىل خارج البالد بمساعدة قوات اجليش.
وتبدو املبالغة يف القتل واحلرق وتسويق هذا إعالميا بصورة واسعة -من 
اهلدف  التهجري، وهذا هو  أنفسهم- عامال مساعدا عىل  املسلمني  خالل 
املشرتك للقوميني املتطرفني واجليش الذي يسيطر عىل مفاصل الدولة إىل 

اآلن، ويستغلها اقتصاديا يف ظل ديمقراطية مشبوهة.
وهبذا نفهم ملاذا ال تستطيع القيادة السياسية مليانامر إدانة أعامل العنف ضد 
االنتخابية  الكتلة  خسارة  من  اخلوف  هو  والسبب  الروهينغا؛  املسلمني 
ذلك  إىل  املتطرفون، ونضيف  واملتدينون  القوميون  يمثلها  التي  الضخمة 
اخلوف من اتساع التعاطف الداخيل مع املضطهدين الروهينغيني بام يضّيق 

فرص هتجريهم.
أو  ديني  أو  عرقي  تنوع  ظل  يف  إدارهُتا  ُتساء  دولة  كل  قصة  هي  وتلك 
األقلية  وجه  يف  األكثرية  أو  األكثرية،  وجه  يف  األقلية  تنفجر  إذ  مذهبي؛ 
هو  وجهه  يف  تنفجر  الذي  الطرف  وكأن  احلقيقي،  خصمها  عن  ذاهلة 
احلائل  أو  واالقتصادية،  واالجتامعية  السياسية  كوارثها  يف  السبب 
الدكتاتورية  )حتالف  احلقيقي  اخلصم  أن  حني  يف  وجمدها،  رخائها  دون 
واالستغالل اخلارجي عادة( يتفرج عىل اجلميع من بعيد، بل يتوىل حتريك 

اخليوط دون أن يلمح الذاهلون أطراف أنامله العابثة.
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فقال الرسول صىل اهلل عليه وسلم: فإن مل جتديني فأيت أبابكر.
داللة  فيه  ملا  االستخالف،  باب  يف  البخاري  اإلمام  ذكرها  الرواية  هذه 

قوية عىل خالفة أيب بكر ريض اهلل عنه وتأييد هلا.
الرتمذي  سنن  يف  وعمر"  بكر  أيب  بعدي،  من  باللذين  "اقتدوا  روايُة  ثم 
تأدية  أبلُغ يف  اهلل عنهام  بكر وعمر ريض  أيب  باقتداء  املسلمني  أمر  الذي 
املعنى املراد من روايِة "من كنت مواله..."، وأكثر رصاحة منها يف تأييد 
خالفة الشيخني، كام هو أقوى سندا منها عند اإلمام الرتمذي الذي أورد 

الروايتني يف سننه.
مع األسف البالغ ظلت الروايات الدالة عىل خالفة أيب بكر وعمر ريض 
اهلل عنهام مهجورة يف طيات الكتب ال يعلمها إال القليل، أما رواية "من 
كنت مواله..." فقد أشاعها البعض يف القرون األخرية وأشهروها، طعنا 
الكريم وزّكاهم  الرسول  رّباهم  الذي  الراشدين واملجتمع  الشيخني  يف 

وعّلمهم، فأحسن تربيتهم وتزكيتهم وتعليمهم.
اخلليفة املظلوم يف عرصه ويف عرصنا!

يف مثل هذا اليوم سنة مخس وثالثني من اهلجرة، استشهد اخلليفة الراشد 
ويف  مواقفه  يف  حق  عىل  كان  وهو  ظلام،  عنه  اهلل  ريض  عفان  بن  عثامن 
الثّوار، رغم ذلك  اهلل عنه ملطالب  استجاب ريض  بمبادئه، وقد  التزامه 
مل يقتنعوا إال أن يريقوا دمه الطاهرة الزكية وهو صائم، ومل يكن هلم أن 
الشورى  واختاره  واألنصار،  املهاجرون  به  ريض  خليفة  بعزل  يطالبوا 
الذي عّينه أسوة العدل واحلكمة عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنهم مجيعا، 

ومل يكن هلم أن يمّسوه بسوء.
تلك الثورة ضد عثامن ريض اهلل عنه -بال مثقال ذرة من الشك- كانت 
التاريخ  عرب  الثورات  أنواع  أفسد  كانت  بل  وعقيمة،  فاسدة  ثورة 
اإلسالمي، ولقد أثبت الثوار بقتلهم اخلليفة املرشوع املنتخب أن مطالبهم 

أيضا كانت جمرد ذرائع وأعذار ومهية إلشعال الفتن أو أغراض أخرى.
مّلا اهتم بغري حق، ومّلا حورص  الراشد عثامن مّرة يف عرصه  ُظلم اخلليفة 
بيته وهو صائم، ومّلا قتل ظلام وبغري حق أمام أهله وأوالده، وُيظلم  يف 
أيضا يف عرصنا، والذين يظلمونه يف عرصنا هم أصحاب العقول املقلوبة 
الذين لدهيم تفكريات مقلوبة يف كافة احلوادث املاضية والراهنة، حيث 
يزعم هؤالء  أن الثورة ضّد عثامن ريض اهلل عنه، والتي أدت إىل استشهاده 

هي نتيجة تغرّيه يف السنوات الست األخرى من خالفته.
من  األخرية  الست  السنوات  يف  املجتمع  يف  حصل  التغرّي  أن  وجهلوا 
خالفة عثامن ريض اهلل عنه وخالفة عيل ريض اهلل عنه، حيث ظهر جيل 
جديد من الناس، وأخذ حيتّل مكانة يف املجتمع، وهو غري جيل الصحابة، 
نال  ما  الرتبية  من  ينالوا  ومل  الصحابة،  عرص  غري  عرص  يف  عاش  جيل 
الصحابة ريض اهلل عنهم، هذا هو التغري الذي حصل،  أما عثامن ريض 
اهلل عنه فلم يتغري، بل عثامن ريض اهلل عنه يف السنوات الست األخرية من 
خالفته هو نفس عثامن الذي يف السنوات الست األوىل من خالفته، وهو 
اخلليفة الراشد املبرّش باجلنة قبل اخلالفة، وبعد اخلالفة، وإىل يوم القيمة، 

ريض اهلل عنه.
إىل َمن ينرش جهود الغري باسمه

الذين أمضوا دورة عادية يف تعلم ابتدائيات الصحافة، أو نشطوا عمليا يف 

جمال الصحافة واإلعالم يعرفون جيدا أن
خرٍب  إعداد  ثم  املعلومات،  مجع  ثّم  حادثة،  أو  قضية  صحة  من  التبنّيَ 
واللغوية  املعنوية  األخطاء  عن  وخاليا  ُمفيدا  ليكون  عنها  وتنيظمه 

والرتقيمية، وليكون خربا معروضا إىل القّراء بلغة العرص،
كّلها مراحل صعبة نفسيا وفكريا يف حياة الفرد اإلعالمي أو الكاتب.

وإين أتأّسف حينام أرى زمالئي  ُيرتمجون خربا، أو ينّظمونه بدّقة وخربة، 
ثّم ما إْن نرشوه يف املوقع، نجد نفس اخلرب يتداول يف املجموعات ومواقع 
ولصُق  موقُعنا،  هو  الذي  املصدر  بحذف  لكن  االجتامعي،  التواصل 

مصدٍر جديد يف آخره.
القنوات  وحُترتم  ُتقّدر  أن  وجيب  جدا،  كبرية  مهّمة  اإلعالمي  النشاط 
واملواقع التي تنشط يف هذا املجال، لكن أن ينسب شخص أو قناة جهود 
هذا  صحيفته  أو  جريدته  إىل  أو  موقعه  وإىل  قناته  وإىل  نفسه  إىل  الغري 
وقواعد  مواثيق  أبسط  مع  ينطبق  وال  اإلسالمي،  ديننا  تعاليُم  تؤيده  ال 
الصحافة واإلعالم يف العامل، وال يستقيم مع األخالق اإلسالمية السامية 
جهد  كّل  وننسب  سنّها،  َمن  باسم  حسنة  كّل  نسّجل  أن  تقتيض  التي 

وسعي إىل من جاهد وسعى قبَلنا.
مثل هذه التعاليم والِقيم السامية

متنع  السامية  األخالقية  وِقيَمه  ُنُظَمه  وإّن  الراقية،  اإلسالم  تعاليم  إّن 
املسلم ِمن أن يكافئ َمن خانه أو غدر به باخليانة والغدر، وأن ُيقابل من 
نافقه بالنفاق، وأن ُيعامل َمن أجرم بحقه باجلريمة، وأن يرّد عىل من أساء 

إليه وأهانه باإلساءة واإلهانة.
مثل هذه التعاليم والقيم املهجورة- مع بالغ األسف- عن حياة مسلمي 
يف  وال  املحّرفة  الباطلة  الديانات  يف  ال  أحٌد،  جيدها  لن  العرص،  هذا 
احلضارة املادية املعارصة التي هُتيمن عىل قلوب البرش وعقوهلم من أقىص 

العامل إىل أقصاه.
املساواة اجلائرة

الترشيع  من  إنصافا  أكثر  قانون  وال  أعدُل،  ترشيٌع  العامل  يف  ُيوجد  ال 
اإلسالمي استطاع أن يعدل وُينصف أصحاب احلقوق املالية من األجيال 

والصنوف املختلفة يف املجتمع.
فهناك  املالية،  احلقوق  تتساوى  أن  يف  دائام  والعدل  اإلنصاف  ليس  ثّم 
صور من املرياث مثال تأخذ فيه املرأة أضعاف الرجل، وهو العدل، كام يف 
قوله تعاىل: ]...َوإِْن َكاَنْت َواِحَدًة َفَلَها النِّْصُف َوألََبَوْيِه لُِكلِّ َواِحٍد ِمنُْهاَم 

ُدُس مِمَّا َتَرَك إِْن َكاَن َلُه َوَلٌد[.  السُّ
فهنا األب يأخذ السدس، وهو أقل بكثري مما أخذت البنت أو البنات. 

فالذين هيتفون باملساواة بني الرجل واملرأة، يف احلقيقة يظلمون رشحية من 
النساء هبتافهم هذا وهم ال يشعرون، وهذه الرشحية من النساء هم الاّليت 
عّينت الرشيعة اإلسالمية هلّن أضعاف ما للرجال من احلقوق املالية، بينام 
هؤالء يريدون هلّن هبتافات املساواة أن تتناقص حقوقهن املالية املتضاعفة 

فتصبح مساوية مع حقوق الرجال ال أقّل وال أكثر!!
هذه هي املساواة اجلائرة التي هيتف هبا بعض من يّدعون التنّور والتثقف 

إّما جهال، وإما طعنا يف هذا الدين املبني.

مقاالت فی الفکر
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