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دونالـد  األمريكـي  الرئيـس  أعلـن 
عاصمـة  تكـون  القـدس  أن  ترمـب 
عـن  وسـیتمخض  اإلسـرائيلي  للكيـان 
هـذا اإلعـالن قـرار تـال بنقـل السـفارة 
األمريكية إلى عاصمة الكيان الجديدة 

الباطـل. زعمهـم  حـد  علـى 
غضـب  اإلعـالن  هـذا  أثـار  لقـد 
واسـتياءها  املسـلمة  الجماهيـر 
القمـة  رجـال  مـن  طائفـة  أعلـن  كمـا 
القـرار  هـذا  تجـاه  مواقفهـا  اإلسـالمية 
أردوغـان  طيـب  رجـب  طليعتهـم   وفـي 
رئيـس تركيـا، وممـا يؤسـف أن الكثيـر 
لـم يجتـرأ حتـى  مـن الزعامـات العربيـة 
علـى اسـتنكار قـرار ترمـب مـع أنهـم رأوا 
وشاهدوا خروج املاليين من املسلمين 
في شوارع البلدان العربية وهم يبدون 
املعتديـن  علـى  وسـخطهم  غضبهـم 

الغاشـمين. 
هـذه  تسـير  أيـن  إلـى  نـدري  وال 
اإلعـالن  هـل  املتأزمـة.  األوضـاع 
هـذا  أم  قريـب  عـن  سـيطبق  األمريكـي 
األمريكـي  الرئيـس  مـن  اختبـار  مجـرد 
صـدور  فـي  الكامنـة  اإلسـالمية  للغيـرة 
املسلمين. مهما يكن من أمر، ستبدي 
ولكـن  اآلن،  نجهلـه  مـا  األيـام  لنـا 
اجتـرأ  وكيـف  ملـاذا  الكثيـر  يتسـاءل 
ومـا  القـرار  هـذا  إعـالن  علـى  ترمـب 
إلـى  الجديـدة  الداعيـة  الضـرورة  هـي 
مثـل هـذا القـرار وقـد م�ضـى أكثـر مـن 
فلسـطين،  احتـالل  علـى  عامـا  سـتين 
الرئيـس  جـّرأ  جديـد  �ضـيء  حـدث  هـل 
تفـّوه  بمـا  يتفـّوه  أن  وحملـه  األمريكـي 
بـه. هـذا سـؤال يواجهـه الكثيـرون مـن 
رنا 

ّ
الشـباب والخبراء املسـلمين، إن فك

واسـتعرضنا أوضاعنـا وجدنـا اإلجابـة 
عـن هـذا السـؤال وعلمنـا الواقـع، ولـم 

الحقيقـة. علينـا  تخـف 

األمريـكان  سـيما  ال  األعـداء  إن   
أن  علمـوا  كبراؤهـم  رأسـهم  وعلـى 
وفئـات  أحـزاب  إلـى  تفرقـوا  املسـلمين 
عديـدة أكثرهـم يبغـض بعضهـم بعضـا 
دول  إلـى  تفـرق  اإلسـالمي  والعالـم 
اقتنعـوا  العلمـاء  أن  ورأوا  ودويـالت 
أو  وطالبهـم  ومدارسـهم  بمعاهدهـم 
كثيـرا  وإن  الجامعـات.  فـي  كراسـيهم 
منهـم انشـغلوا باملناظـرات فيمـا بينهـم 
وبإثارة الخالفيات وإحيائها واالنتصار 
وإصـدار  وصوابـا  حقـا  يرونـه  ملـا 
والتضليـل  والتبديـع  التكفيـر  فتـاوى 
التجـار  أن  وشـاهدوا  ملخالفيهـم، 
ويرتكبـون  الربـا  يتعاطـون  املسـلمين 
وال  معامالتهـم  فـي  والغـّش  الحـرام 
أم  اكتسـبوا  مـا  الحـرام  مـن  أ  يبالـون 
مـن الحـالل إال قليـال منهـم. إنهـم عرفوا 
عـن  ابتعـدوا  أكثرهـم  املثقفيـن  أن 
الدين بما غسلوا أدمغتهم وبذروا فيها 
الشبهات حول اإلسالم والنبي والقرآن 

هللا. وشـعائر 
الـدول  رؤسـاء  أن  علمـوا  إنهـم 
كراسـيهم  إال  تهّمهـم  ال  اإلسـالمية 
إال  تهّمهـم  ال  الـوزراء  وأن  الحكـم  فـي 
وناطحاتهـم،  ورواتبهـم  مناصبهـم 
بيـن حاضـر  إنهـم بعـد أن قارنـوا  نعـم: 
املسلمين وماضيهم وجدوا أنهم ليسوا 
كسلفهم الصالح وأنهم حرموا حقيقة 
اإلسـالم وأصيبـوا بالوهـن وحـب الدنيا 
وكراهيـة املـوت وأنهـم يكرهـون الجهـاد 
التعـرض  مـن  خوفـا  هللا  سـبيل  فـي 
هنالـك  واإلرهـاب،  بالتطـرف  لالتهـام 
اجتـروأ علـى هـذا القـرار املشـين الـذي 
الغاشـمون،  الجاهلـون  إال  يقبلـه  ال 
كمـا صادقـت الجمعيـة العامـة لألمـم 
قـرارا  السـاحقة  باألغلبيـة  املتحـدة 
القـدس  فـي وضـع  تغيـر  رفـض فيـه أي 

املتحـدة  الواليـات  وطلبـت  القانونـي 
إلـى سـحب اعترافهـا بالقـدس عاصمـة 
إلسرائيل. ومما يجدر بالذكر أن 128 
القـرار  هـذا  لصالـح  صوتـت  قـد  دولـة 
الجمعيـة  فـي  دولـة   193 مجمـوع  مـن 

العامـة.
تجـاه  املسـلمين  علـى  يجـب  مـاذا 

القـرار هـذا 
يتحـدي  القـرار  هـذا  أن  شـك  وال 
حكومـة  اإلسـالمي  العالـم  غيـرة 
فـاآلن  وجماعـات،  أحزابـا  وشـعبا، 
يفعـل  مـاذا  ومؤيـدوه  ترمـب  يتطلـع 
فعلهـم،  رّد  يكـون  وكيـف  املسـلمون؛ 
أن  املسـلمين  نحـن  علينـا  يجـب  ههنـا 
نشـمر عـن سـاق الجـد ونرجـع إلـى هللا 
رجوعـا صادقـا ونجـدد النظـر في جميع 
شـؤوننا ونعترف بتقصيرنا وبما فرطنا 
فـي جنـب ربنـا ونسـعى إلصـالح أعمالنـا.

يتصلـوا  أن  العلمـاء  علـى  يجـب   -1
وال  ويعلمونهـم  رونهـم 

ّ
يذك بالجماهيـر 

وتبصيرهـم  توعيتهـم  فـي  جهـدا  يألـوا 
سـيما شـباب األمـة الذيـن هـم عرضـة 
كمـا  ومخططاتهـم،  األعـداء  لدعايـات 
الخالفـات  يتناسـوا  أن  عليهـم  يجـب 
إلصـالح  جهودهـم  كل  ويبذلـوا  بينهـم 

صفوفهـا. وتوحيـد  األمـة 
أن  األحـزاب  زعمـاء  علـى  يجـب   -2
التـي  الضيقـة  األطـر  مـن  يخرجـوا 
تحصرهم لصالح حزبهم وأعضائه بل 
�ضـيء. كل  علـى  األمـة  مصالـح  يقدمـوا 

العالـم  قـادة  علـى  يجـب   -3
رأيـة  ويرفعـوا  يصمـدوا  أن  اإلسـالمي 
يخافـوا  وال  هللا  علـى  ويتوكلـوا  الجهـاد 
الـدول  يهابـوا  وال  الئـم  لومـة  هللا  فـي 
العـزة  أن  وليعلمـوا  الكافـرة  الكبـرى 
املسـلم  الشـعب  وأن  جميعـا  هلل 
حليفهـم  هللا  نصـر  وأن  وراءهـم، 

لماذا تجرّؤوا على مقدساتنا؟!
سماحة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي

أستاذ الحديث والفقه بالجامعة
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ربط اآليات:
"ليـس  تعالـى  قولـه  تحـت  ذكرنـا 
ـه سـتذكر أبـواب البـّر إلـى آخـر 

ّ
البـّر" أن

األحـكام  علـى  تشـتمل  وهـي  البقـرة 
الهاّمـة. الشـرعية 

الثانـي  القصـاص؛  حكـم  األول 
الصيـام  والرابـع  الثالـث  الوصيـة؛ 
اإلعتـكاف؛  الخامـس  بـه؛  ـق 

ّ
يتعل ومـا 

السـادس اإلجتنـاب مـن املـال الحـرام. 
والجهـاد  الحـج  ذكـر  سـيأتي  واآلن 
وأحكامهـا، وقبـل بيـان الحـج ذكـر أّن 
التقويـم الهجـري القمـري هـو املعتبـر 

والصيـام. الحـّج  فـي 
التفسير املختصر

الحكـم السـابع: الحسـاب بالقمـر 
هـو املعتبـر فـي الحـّج وغيـره

}عـن  النـاس،  بعـض  }يسـألونك{   
فـي  وتكبـر  تصغـر  هـي  ملـاذا  األهلـة{ 
هـي  }قـل  فائدتهـا،  هـي  ومـا  الليالـي 
مواقيـت للنـاس{ آلـة معرفـة األوقـات 
معرفـة  }والحـج{  للنـاس،  واألزمنـة 

أيامـه.

تقاليـد  إصـاح  الثامـن؛  الحكـم 
. هليـة لجا ا

رحمـه   البصـري  الحسـن  قـال 
الجاهليـة  أهـل  مـن  أقـوام  كان  هللا: 
مـن  وخـرج   

ً
سـفرا أحدهـم  أراد  إذا 

ثـم  لـه  خـرج  الـذي  سـفره  يريـد  بيتـه 
ويـدع  يقيـم  أن  خروجـه  بعـد  لـه  بـدا 
بابـه  مـن  البيـت  يدخـل  لـم  سـفره 
ولكـن يسـتورده مـن قبـل ظهـره وقـال 
إذا  "كانـوا  تعالـى:  البخـاري رحمـه  هللا 
مـن  البيـت  أتـوا  الجاهليـة  فـي  أحرمـوا 
بـأن  البـر  }وليـس  هللا:  فأنـزل  ظهـره 
تأتـوا البيـوت مـن ظهورهـا ولكـن البـر 
أبوابهـا{" مـن  البيـوت  وأتـوا  اتقـى  مـن 

الحكم التاسع؛ قتال املشركين
هللا  عنهمـا  ر�ضـي   عبـاس  ابـن  عـن 
ـى  

ّ
أّن املشـركين صـدوا رسـول هللا صل

عـام  البيـت  عـن  م 
ّ
هللا   عليـه  وسـل

يرجـع  أن  علـى  وصالحـوه  الحديبيـة 
ثالثـة  مكـة  لـه  يخلـوا  القابـل،  عامـه 
أيـام فيطـوف بالبيـت ويفعـل مـا يشـاء 
تجهـّز رسـول  املقبـل  العـام  كان  فلمـا 

على مائدة القرآن

التوقيت باألشهر القمرية
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تفسير 
معارف 
القرآن

العامة املفتي محمد شفيع العثماني

تعريب: املفتي محمد قاسم القاسمي

سورة البقرة آية ١٨٩

إذا  ولكـن  الينسـاهم،  التاريـخ  وأن 
الدنيـا  وآثـروا  الظامليـن  إلـى  ركنـوا 
وصـاروا  العـدّو  وخافـوا  اآلخـرة  علـى 
بأيديهـم،  لعبـة  أو  ملؤامراتهـم  فريسـة 
والهـوان  والـذل  العـار  أن  فليعلمـوا 
واآلخـرة  الدنيـا  فـي  وجوههـم  سـترهق 
وسـيبغضهم شـعوبهم ويلعنهـم الجيـل 
عـار  وصمـة  يكونـون  وسـوف  القـادم 
إذن  اإلسـالمي،  التاريـخ  جبيـن  علـى 
لهـم  ينتصـر  وال  الغـرب  ينصرهـم  ال 
ترمب وكبراء الكفر والباطل؛ فيكونوا 
مخذوليـن. مدحوريـن،  مذموميـن، 

وأيهـا  القـادة  أيهـا  واعلمـوا   -4
املسلمون أنه ال سبيل إلى حل قضية 
الكلمـة.  بمعنـى  الجهـاد  إال  فلسـطين 
صـالح  عرفـه  الـذي  السـّر  هـو  وهـذا 
مجـرى  فغّيـر  باألمـس  األيوبـي  الديـن 
براثـن  مـن  القـدس  وحـّرر  التاريـخ 

 . ملحتليـن ا
اإلمـام  مـن  بكلمـة  املقـال  وأختـم 
النـدوي  الحسـن  أبـي  السـيد  املفكـر 
السـلطان  يصـف  حيـث  هللا  رحمـه 
وشـعوره  وغيرتـه  الديـن  صـالح 

: د لجهـا با
عـن  للدفـاع  الديـن  صـالح  قـام 
فلسـطين ورّد الغـارة الصليبيـة وركـز 
فكـره عليـه وتفـرغ لـه واسـتولت عليـه 
حتـى  تامـا،  اسـتيالًء  الفكـرة  هـذه 
الهـم  بهـذا  موضعـا.  لغيرهـا  تـدع  لـم 
والقلـب  القلقـة  والنفـس  الشـاغل 
أن  الديـن  صـالح  اسـتطاع  املنزعـج 
املبيـن  الفتـح  یكمـل مهمتـه ويكتسـب 
أيهـا  عزمتـم  فـإذا  حطيـن.  معركـة  فـي 
القـادة ورفعتـم رأيـة الجهـاد وحاولتـم 
إصـالح الشـعوب مسـتعينين بالعلمـاء 
والدعـاة املخلصيـن وجعلتـم القضيـة 
وطنيـة  عربيـة  ال  إسـالمية  قضيـة 
فسـوف ينـزل نصـر هللا وفتحـه وتتغيـر 
"ويومئـذ  العـدّو،  وينهـزم  األوضـاع 
ِ ۚ َيْنُصُر َمْن 

َّ
يفرح املؤمنون  ِبَنْصِر الل

.  " ِحيـُم  الرَّ َعِزيـُز 
ْ
ال َوُهـَو   ۖ ـاُء 

َ
َيش
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م وأصحابـه 
ّ
ـى  هللا   عليـه  وسـل

ّ
هللا صل

التفـي  أن  وخافـوا  القضـاء  لعمـرة 
عـن  يصّدوهـم  وأن  بذلـك  قريـش 
وكـره  ويقاتلوهـم  الحـرام  املسـجد 
فـي  الشـهرالحرام  فـي  قتالهـم  أصحابـه 
الحـرم فأنـزل هللا تعالـى اآليـة }وقاتلـوا 
وطلـب  طاعتـه  فـي  أي  هللا{  سـبيل  فـي 
وال  يقاتلونكـم  }الذيـن  رضوانـه، 
املعتديـن،  يحـّب  ال  هللا  إّن  تعتـدوا 
ثقفتموهـم{ حيـث  واقتلوهـم 

وجدتموهـم، } وأخرجوهـم مـن حيـث 
}والفتنـة  مكـة،  مـن   } أخرجوكـم 
عنـد  تقاتلوهـم  وال  القتـل  مـن  أشـّد 
إبتـداء،  قتـال  الحـرام{  املسـجد 
قاتلوكـم{ فـإن  فيـه  يقاتلوكـم  }حتـى 

جـزاء  كذلـك  الحرم،}فاقتلوهـم  فـي 
الكافريـن{.

فقه  الحياة أو األحكام
عبـدهللا   املفسـرين  اإلمـام  قـال 
قلمـا  النبـي  أصحـاب  أّن  عبـاس  بـن 
م 

ّ
ـى  هللا   عليـه  وسـل

ّ
يسـألون النبـي صل

األمـم  أّمـا  مونـه 
ّ
ويعظ يهابونـه  ملـا 

األسـئلة،  يكثـرون  كانـوا  السـابقة 
وال  األنبيـاء،  أدب  يراعـون  وال 
وجههـا  التـي  األسـئلة  يتجاوزعـدد 
ـى  هللا  عليـه 

ّ
صل النبـي  إلـى  الصحابـة 

ثمانيـة   ،
ً
سـؤاال عشـر  أربعـة  م 

ّ
 وسـل

وسـتة  البقـرة  سـورة  فـي  ذكـرت  منهـا 
أمـا  األخـرى؛  السـور  فـي  منهـا مذكـورة 
بشـأن  هـو  ههنـا  ذكـر  الـذي  السـؤال 
األهلـة مـا شـأنها؟ مـا بـال القمـر يبـدو 
بـدرا  يسـتدير  حتـى  يكبـر  ثـّم  ال 

ً
هـال

يرتـد  حتـي  التناقـص  فـي  يأخـذ  ثـّم 
مـن   

ً
هـالال ليظهـر  يختفـي  ثـم   ،

ً
هـالال

أن  وأرادوا  سـألوا،  هكـذا  جديـد؟ 
حكمتـه،  أو  ذلـك  حقيقـة  يعلمـوا 
ولكـّن الجـواب اشـتمل علـى الحكمـة، 
مـا اكتفـى القـرآن ببيـان الحكمـة، 

ّ
وإن

علـى  بالبحـث  الحقيقـة  يتنـاول  ولـم 
الكريـم  القـرآن  ألّن  الفلكييـن  طريـق 

ووصفـة  هدايـة  كتـاب 
إلـى  حاجـة  فـال  سـعادة 
بيـان مـا ال يفيـد البشـرية 
تتوقـف عليـه األمـور  وال 
والدنيويـة  الدينيـة 

الهامـة.
أّن  الجـواب  فحاصـل 
للنـاس  مواقيـت  األهلـة 
وحرامهـم،  هـم 

ّ
حل فـي 

وفطرهـم  صومهـم  وفـي 
وطالقهـم  ونكاحهـم 
معامالتهـم  وفـي  وعّدتهـم 
وفـي  وديونهـم  وتجاراتهـم 

سـواء. علـى  ودنياهـم  دينهـم  أمـور 
التقويم القمري والتقويم 

الشم�سي
علـم مـن القـرآن الكريـم أّن املعتبـر 
هـو  واملواعيـد  املواقيـت  معرفـة  فـي 
بـه  اإلسـالم،  فـي  القمـري  التقويـم 
يعـرف وقـت العبـادات الشـرعية مـن 
الصـوم والحـّج والـزكاة. وإليـه اإلشـارة 
مـن  عـّز  قـال  حيـث  يونـس  سـورة  فـي 
عـدد  لتعلمـوا  منـازل  "وقـدره  قائـل: 

والحسـاب" السـنين 
أّن  إسـرائيل  بنـي  سـورة  مـن  يعلـم 
كمـا  معتبـر   

ً
أيضـا الشم�ضـي  التقويـم 

"فمحونـا  وتعالـى:  سـبحانه  هللا  قـال 
النهـار مبصـرة  آيـة  الليـل وجعلنـا  آيـة 
ولتعلمـوا  ربكـم  مـن  فضـال  لتبتغـوا 

والحسـاب" السـنين  عـدد 
علم من هذه اآلية أّن عدد السنين 
 
ً
أيضـا بالشـمس  يعـرف  والشـهور 

العالمـة  قـال  بالقمـر،  يعـرف  كمـا 
أّن  تعلـم  "وأنـت  اآللو�ضـي رحمـه  هللا: 
منهـا  وبـكل  وقمريـة  شمسـية  السـنين 

)30/15 املعانـي  العمـل.")روح 
ولكن قوله تعالى: "قل هي مواقيت 
أّن  بالصراحـة  دّل  والحـّج"  للنـاس 
التقويـم املعتبـر هـو التقويـم القمـري 
التقويـم  اختيـار  فـي  الحكمـة  ولعـل 

ـه 
ّ
أن اإلسـالمية  الشـريعة  فـي  القمـري 

يشـاهدوا  أن   
ً
جميعـا للنـاس  يمكـن 

القمر ويعرفوا بداية الشهر ونهايته، 
والعالم وغيره والحاضر والباد سواء 
فـال  بالشـمس  الحسـاب  أّمـا  فيـه، 
بالقواعـد   

ً
عارفـا كان  مـن  إال  يعرفـه 

 علـى معرفـة اآلالت 
ً
الفلكيـة ومتمكنـا

ذلـك  واسـتخدامها،ألجل  الرصديـة 
للعبـادات  القمريـة  الشـهور  عينـت 
واسـتحّب الحسـاب بهـا فـي املعامـالت 
بحفـظ  واالهتمـام  واملواعيـد، 
شـعائر  مـن  صـار  الشـهورالقمريه 
الشم�ضـي  الحسـاب  أّمـا  اإلسـالم، 
فـال يمنـع الشـرع اسـتخدامه شـريطة 
الحسـاب  عـن  النـاس  يغفـل  ال  أن 
يخـّل  ذلـك  ألّن  ينسـوه؛  وال  القمـري 
الصـوم  مثـل  ومواقيتهـا  بالعبـادات 
بعـض  فـي  نشـاهد  كمـا  وغيـره  والحـج 
الحكوميـة،  الدوائـر  فـي  الـدول 
عليهـم  غلـب  النـاس  مـن   

ً
كثيـرا وإّن 

بحيـث  الشم�ضـي  التقويـم  اسـتخدام 
وال  القمريـة،  الشـهور  يعرفـون  ال 
توافـق  ال  الظاهـرة  هـذه  أّن  شـك 
الشـريعة  عـن   

ً
فضـال الدينيـة  الغيـرة 

أّن  البـال  عـن  يعزبـّن  اإلسـالمية، وال 
وحفظـه  القمـري  بالتقويـم  اإلهتمـام 

املسـلمين. علـى  كفايـة  فـرض 
مسـئلة: يسـتنبط مـن قولـه تعالـى: 

على مائدة القرآن
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مـن  البيـوت  تأتـوا  بـأن  البـّر  "وليـس 
ظهورهـا" أّن العمـل الـذي لـم تجعلـه 
تلـزم  الشـريعة اإلسـالمية عبـادة ولـم 
النـاس عليهـا ال يجـوز ألحـد أن يجعلـه 
فيـه  ويعتقـد  نفسـه  عنـد  مـن  عبـادة 
أباحتـه  الـذي  العمـل  أّن  كمـا   ،

ً
ثوابـا

ألحـد  يجـوز  ال  اإلسـالمية  الشـريعة 
عنـد  مـن  ومعصيـة   

ً
ذنبـا يجعلـه  أن 

 ،
ً
وعاصيـا  

ً
آثمـا مرتكبـه  ويظـن  نفسـه 

الجاهليـة،  أهـل  يفعـل  كان  كذلـك 
فـرّد القـرآن عليهـم وذم عملهـم وأنكـر 
جعلـت  هـذا  مـن   

ً
وانطالقـا فعلتهـم، 

ألّن  منكـرة،  املحدثـة  واألمـور  البـدع 
أهـل البـدع يوجبونهـا ويعتقـدون فيهـا 

.
ً
ثوابـا

الحكم التاسع: الجهاد والقتال
أّن  اإلسـالمية  األّمـة  أجمعـت 
إلـى   قبـل الهجـرة 

ً
القتـال كان ممنوعـا

فـي  النازلـة  واآليـات  املنـورة،  املدينـة 
بالصبـر  املسـلمين  تو�ضـي  املـّدة  تلـك 
وُروي  الكافريـن،  أذى  تجـاه  والعفـو 
أّن  أنـس  بـن  والربيـع  بكـر  أبـي  عـن 
أول مـا نـزل قبـل الهجـرة قولـه تعالـى: 
ظلمـوا{،  بأنهـم  يقاتلـون  للذيـن  }أذن 
والتابعيـن  الصحابـة  أكثـر  ولكـن 
القتـال  بشـأن  نـزل  مـا  أول  أّن  يـرون 
هللا  سـبيل  فـي  }وقاتلـوا  تعالـى:  قولـه 
تعتـدوا إن هللا  يقاتلونكـم وال  الذيـن 
اآليـة  هـذه  وتـدل  املعتديـن{  يحـب  ال 
أّن املسـلمين مأمـورون بقتـال الكفـرة 
عـدم  ذلـك  ومعنـى  يقاتلونهـم   الذيـن 
والراهـب،  والعاجـز  الصبـي  قتـل 
املعـذور،  واإلنسـان  الفانـي،  والشـيخ 
الكفـار  لـدى  يعملـون  أوالذيـن 
واليشـاركونهم فـي القتـال؛ ألن الحكـم 
يقاتـل،  مـن  نحـو  موجـه  اآليـة  فـي 
اليملكـون  املذكـورون  واألشـخاص 
أهليـة القتـال. ألجـل هـذا قال الفقهاء 
إذا شارك شيخ فان أو إمرأة أو راهب 
فـي القتـال ضـّد املسـلمين أو سـاعدوا 

عندئـذ  يجـوز  مقاتليهـم، 
تعالـى"  هللا  قـول  ألّن  قتلهـم، 
يشـملهم  يقاتلونكـم"  الذيـن 
يتضـح  الحكـم  هـذا  إّن  أيضـا. 
مـن خـالل التعاليـم التـي أرشـد 
عليـه   هللا  صلـى  هللا  رسـول  بهـا 
عبـد  فعـن  املجاهديـن،  وسـلم 
رسـول  نهـى  قـال  عمـر  بـن  هللا 
هللا صلـى هللا عليـه وسـلم عـن 
قتـل النسـاء والصبيـان- متفـق 
عليـه،  وروى أبـوداؤد عـن أنـس 
عليـه  هللا  صلـى  هللا  رسـول  أن 

وعلـى  هللا  بسـم  انطلقـوا  قـال  وسـلم 
ـة رسـول هللا صلـى هللا عليـه وسـلم 

ّ
مل

ال تقتلوا شيخا فانيا وال طفال صغيرا 
امـراة..."  وال 

الصديـق  بكـر  أبـو  أرسـل  وحيـن   
سـفيان  أبـي  بـن  يزيـد  عنـه  هللا  ر�ضـي 
وأن  هـذا،  بمثـل  أوصـاه  الشـام  إلـى 
حبسـوا  أنهـم  زعمـوا  الذيـن  يقتـل  ال 
أنفسـهم هلل، وال األجـراء لـدى الكّفـار 
إال أن يكون لهؤالء أذائه. ) القرطبي(.

تعالى"والتعتـدوا"  قولـه  مـن  املـراد   
فـي آخـر اآليـة، لـدى جمهـور املفسـرين 
فـي  الحـدود  مجـاوزة  عـن  النهـي  هـو 
والنسـاء  الصبيـان  كقتـل  القتـال، 

الحـرب. فـي  لهـم  مشـاركة  ال  ومـن 
ثقفتموهـم  حيـث  "واقتلوهـم 
أخرجوكـم"  حيـث  مـن  وأخرجوهـم 
املختصربـأن  التفسـير  فـي  بيانـه  مـّر 
هـذه اآليـة نزلـت بعـد صلح الحديبية، 
عليـه  هللا  صلـى  هللا  رسـول  أراد  ملـا 
لقضـاء  السـفر   وصحابتـه  وسـلم 
فـي  عنهـا  الكفـار  منعهـم  التـي  العمـرة 
العـام املا�ضـي وفقـا لشـروط الصلـح. 
وشـعر الصحابـة ر�ضـي هللا عنهـم بـأن 
ال يفـي الكفـار عهدهـم، ويتجهـزوا فـي 
عليهـم  فمـاذا  لقتالهـم  السـنة  هـذه  
علـى  تعالـى  هللا  فأنـزل  يفعلـوا؟  أن 
حيـث  يقتلوهـم  بـأن  لهـم  وأذن  ذلـك 

للقتـال،وأن  اسـتعدوا  إذا  ثقفوهـم 
يخرجوهم من مكة كما أنهم أخرجوا 

مكـة. مـن  املسـلمين 
عنهـم  هللا  ر�ضـي  الصحابـة  منـع 
القتـال،  عـن  كلهـا  املكيـة  الحيـاة  فـي 
هـذا  ألجـل  والعفـو،  الصبـر  وعلمـوا 
أن  عنهـم  هللا  ر�ضـي  الصحابـة  زعـم 
محظـور،  سـيئ  عمـل  الكافـر  قتـل 
أشـّد  والفتنـة  تعالـى"  هللا  فأنـزل 
وتعذيبهـم  كفرهـم  يعنـي  القتـل"  مـن 
املؤمنيـن فـي البلـد الحـرام وفـي الشـهر 
الحـرام أشـد وأعظـم مأثمـا مـن القتـل 

الحـرام. الشـهر  فـي 
عنـد  األخرى"والتقاتلوهـم  واآليـة 
املسـجد الحـرام حتـى يقاتلوكـم فيـه" 
مـن  يفهـم  الـذي  للعمـوم  تخصيـص  
اآليـة السـابقة علـى جـواز قتـل الكفـار 

وجـدوا. أينمـا 
قتـل  الحـرم  فـي  يجـوز  ال  املسـألة: 
حيـوان فضـال عـن قتـل إنسـان، لكـن 
إذا  شـخصا  أن  اآليـة  هـذه  مـن  تبيـن 
القتـال  لـه  يجـوز  إنسـان  قتـل  أراد 
علـى  الفقهـاء  جمهـور  اتفـق  دفاعـا، 

هـذا.
املسـألة: وتبيـن أيضـا مـن اآليـة أن 
بالحـرم  خـاّص  القتـال  ابتـداء  حظـر 
يجـوز  األماكـن  سـائر  فـي  لكـن  املكـي، 
الجهـاد  أّن  كمـا  االبتـداء  القتـال 

ضـروري. الدفاعـي 

على مائدة القرآن
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اآلية الّسادسـة:
ـُم 

ُ
ْيك

َ
َعل ِريـَب 

ْ
ث
َ
ت  

َ
ال ـاَل 

َ
}ق تعالـى:  قـال 

ْرَحـُم 
َ
أ َوُهـَو  ـْم 

ُ
ك

َ
ل هللا  ِفـُر 

ْ
َيغ َيـْوَم 

ْ
ال

]يوسـف:92[. اِحِميـَن{  الرَّ
موضـوع اآلية:

عـن  تتحـّدث  الكريمـة  اآليـة  هـذه 
غايـة كـرم يوسـف – عليـه الّسـالم-، 
ذيـن 

ّ
ال إخوتـه  مـع  خلقـه  حسـن  و 

و  حّقـه  فـي  أخطـأوا  و  إليـه،  أسـاؤوا 
ذلـك أّنهـم ملـا أقـّروا لـه بمـا فّضلـه هللا 
تعالـى بـه عليهـم مـن املكانـة والّتقـوى، 
و  امللـك  و  اإلحسـان،  و  الّصبـر  و 
الّصفـات  كّل  و  الّسـلطان  و  الّسـعة 
فـي  ارتكبـوا  بمـا  اعترفـوا  و  الكريمـة، 
ذنـوٍب  و  عظيمـٍة،  جرائـم  مـن  حّقـه 
ـاهلل 

َ
باهلل:}ت مقسـمين  فقالـوا  جليلـٍة 

ـا  نَّ
ُ

ك َوِإْن  ْينـا، 
َ
َعل  ُ َّ

الل ـَرَك 
َ
آث ـْد 

َ
ق

َ
ل

عليهـم  رّد  خاِطِئيَن{]يوسـف:91[ 
َ

ل
 جميـال، 

ً
يوسـف – عليـه الّسـالم- رّدا

والّصفـح  الجميـل،  العفـو  أعلـن  و 
َيـْوَم 

ْ
ـُم ال

ُ
ْيك

َ
ِريـَب َعل

ْ
ث
َ
 ت

َ
:}ال

ً
الكريـم قائـال

اِحِميـَن{  ْرَحـُم الرَّ
َ
ـْم َوُهـَو أ

ُ
ك

َ
ِفـُر هللا ل

ْ
َيغ

.]92 ]يوسـف:
االسـتعارة  بيـان  و  الّتثريـب  معنـى 

 ! فيـه
ـُم 

ُ
ْيك

َ
ِريـَب َعل

ْ
ث
َ
 ت

َ
ـاَل ال

َ
قولـه تعالـى: }ق

والّتوبيـخ   الّتعييـر  الّتثريـب:  َيـْوَم{ 
ْ
ال

 ،– بعنـٍف  اللـوم  وهـو  والّتقريـع- 
لـوم  وال  تعييـر،  ال  و  توبيـخ،  ال  أي: 
وهـو  ـْرب 

َّ
الث مـن  وأصلـه  عليكـم، 

وعلـى  الجـوف  فـي  الّرقيـق  ـحم 
ّ

الش

فـي  يجـري  كمـا  االشـتقاق  و  الكـِرش، 
 فـي الجوامـد، 

ً
املشـتقات يجـري أيضـا

ـحم، 
ّ

ْرب اسـم الش
َّ
فال إشـكال بأّن الث

منـه  يشـتّق  فكيـف  جامـٌد،  هـو  و 
؟  لّتثريـب ا

لسـلب  ِريـَب{ 
ْ
ث
َ
}ت الّتفعيـل  وصيغـة 

كالّتجليـِد  ـْرب 
َّ
الث إلزالـة  أي:  املأخـذ، 

إزالـة  بمعنـى  الّتمريـض  و  والّتقريـع 
واسـتعير  املـرض.   و  ـَرع  

َ
والق الجلـد 

األعـراض،  يمـّزق  ـذي 
ّ
ال ـوم  

ّ
لل ُهنـا 

بإزالـة  إذ  الوجـه؛  بهـاَء  وُيذهـب 
مّمـا  هـو  و  الُهـزال،  يبـدو  ـحم 

ّ
الش

ظهـر 
َ
ت ـوم 

ّ
بالل أّن  كمـا  ير�ضـى  ال 

فالجامـع  املرضّيـة،  غيـر  الُعُيـوب 
الكمـال،  بعـد  الّنقـص  بينهمـا طريـان 
وإزالـة مـا بـه الكمـال والجمـال ، نعـم! 
فـي  و   ، ح�ّضـيٌّ بـه  املشـّبه  فـي  الجامـع 

  . معنـويٌّ عقلـيٌّ  املشـّبه 
الّتثريـب  نفـي  تقييـد  فائـدة 

! } َم َيـْو
ْ
ل ا { بـ

َيـْوَم( 
ْ
ال ـُم 

ُ
ْيك

َ
َعل ِريـَب 

ْ
ث
َ
ت  

َ
)ال قولـه: 

وجهيـن،  علـى  َيـْوَم{ 
ْ
}ال فـي  اختلـف 

قبلـه  بمـا  ـٌق 
ّ
متعل ـه 

ّ
أن أحدهمـا: 

بـه  ـق 
ّ
يتعل ـذي 

ّ
ال املقـّدر  الخبـر  مـن 

تثريـَب مسـتقرٌّ  املعنـى: ال  و  ـُم{ 
ُ

ْيك
َ
}َعل

هـو  الوجـه  هـذا  و   – اليـوم  عليكـم 
هـذا  علـى  و   ،- األولـى   و  الّراجـح 
ليـس  بـ}الَيـْوِم{  الّتثريـب  نفـي  فتقييـد 
مـن  غيـره  فـي  الّتثريـب  وقـوع  إلفـادة 
اعتبـار  إذ  املخالفـة؛  بمفهـوم  األّيـام 
مفهومهـا عنـد مـن يقـول بـه منحصـٌر 

 ،
ٌ
فـي مـا إذا لـم يكـن فـي الّتقييـد فائـدة

فيصـار إلـى املفهـوم املخالـف، و هنـا 
الفائـدة متحّققـة، و هـي الّداللـة علـى 
ـه - عليـه الّسـالم - إذا لـم يثـّرب فـي 

ّ
أن

الّتثريـب  الـذي هـو مظّنـة  اليـوم  هـذا 
نـاره مـع  ـه أّول لقائـه، واشـتعال 

ّ
- ألن

عـدم املانـع مـن ذلـك-، فعـَدم تثريبـه 
األولـى؛  ريـق 

ّ
بالط ثابـٌت  بعـده  عليهـم 

مـن  بالحكـم  أولـى  عنـه  املسـكوت  إذ 
بداللـة  الّنظـم  فيـدّل  املنطـوق، 
 – عنـه  املسـكوت  أّن  علـى  الّنـص 
بانتفـاء  أولـى  األّيـام-  سـائر  هـي  و 

لّتثريـب.  ا
َيـْوَم{

ْ
 تقييـد املغفـرة بـ}ال

ُ
فائـدة

َيـْوَم{
ْ
في}ال انـي 

ّ
الث الوجـه  و 

فعـل  مـن  بعـده  بمـا  ـق 
ّ
متعل ـه 

ّ
أن

ابـن  قـال  ـْم{، 
ُ

ك
َ
ل هللا  ِفـُر 

ْ
املغفرة}َيغ

اهـر 
ّ
عاشـور – رحمـه هللا تعالـى-: الظ

ُم{ 
ُ

ْيك
َ
أّن منتهى الجملة هو قوله: }َعل

يجـري  ممـا  القـول  هـذا  مثـل  ّن 
ّ
أل ؛ 

االختصـار  علـى  فُيبنـى  املثـل،  مجـرى 
ِريـَب{، مثـل قولهـم: ال 

ْ
ث
َ
 ت

َ
فيكتفـى بــ}ال

ـم{؛ للتأكيـد 
ُ

ْيك
َ
}َعل مـا زيـد 

ّ
إن بـأس، و 

 
ً
’’َسـْقيا بعـد  ’’لـك‘‘  زيـادة  مثـل 

}الَيـْوَم{  قولـه:  يكـون  فـال   ،‘‘
ً
وَرْعيـا

ـُم{، و 
ُ

ْيك
َ
ِريـَب َعل

ْ
ث
َ
 ت

َ
مـن تمـام جملـة }ال

ـْم{. 
ُ

ك
َ
ِفـُر هللُا ل

ْ
ـٌق بفعـل }َيغ

ّ
لكّنـه متعل

َيـْوَم{ 
ْ
}ال بــ  املغفـرة  تقييـد  فائـدة  و 

ـه – عليـه الّسـالم 
ّ
علـى هـذا الوجـه أن

ـرهم بـأّن 
ّ

- ملـا نفـى الّتثريـب مطلقـا بش
هللا غفـر ذنبهـم فـي هـذا اليـوم ، و فـي 

تأّمالٌت بالغّية في آيات المغفرة )الحلقة الخامسة(

 أبوحّسان عبد الّرشيد الجال آبادي 

 األستاذ بمدرسة بيت الّسام بكرات�سي

على مائدة القرآن
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و  خجـل   

ُ
سـاعة ألّنهـا  الّسـاعة،  تلـك 

سـاعة  و  نـب، 
ّ

بالذ اعتـراف  و  نـدٍم، 
توبـٍة. قـال اإلمـام الـّرازي – رحمه هللا 
تعالـى-: إّنهـم ملـا عفـا يوسـف – عليـه 
انكسـروا  و  جرائمهـم،  عـن  الّسـالم- 
تابـوا،  و  بذنبهـم  واعترفـوا  وخجلـوا، 
ذنبهـم.  وغفـر  توبتهـم،  قِبـل  فـاهلل 
فلِذلـك قـال يوسـف – عليـه الّسـالم 

ـْم{. 
ُ

ك
َ
ل ِفـُر هللا 

ْ
َيغ }الَيـْوَم   :-

إلـى  املا�ضـي  عـن  العـدول  فـي  الّسـر 
باملغفـرة  فـي دعـاءه إلخوتهـم  املضـارع 

ـْم{
ُ

ك
َ
ل هللا  ِفـُر 

ْ
بقوله:}َيغ

يتعلـق  أن  الّراجـح  أن  أسـلفنا  قـد 
بـه  ـق 

ّ
يتعل بمـا  }الَيـْوَم{  ـرف 

ّ
الظ

و  املقـّدر،  }ال{  خبـر  ُم{مـن 
ُ

ْيك
َ
}َعل

 ،
ٌ
دعائّيـة ـْم{ 

ُ
ك

َ
ل هللُا  ِفـُر 

ْ
جملة}َيغ أّن 

الّسـالم-  عليـه   - يوسـف  أّن  يعنـي: 
لـم يكتـف بعـدم تعييـره إلخوتـه علـى 
لهـم  دعـا  بـل  فحسـب،  جرائمهـم 
مـا  تعالـى  هللا  لهـم  يغفـر  بـأن   

ً
أيضـا

مـا قـد جمـع – عليـه 
ّ
فـرط منهـم ، و إن

الّسـالم - بيـن العفـو عـن إخوتهـم، و 
العفـو،  ليكمـل  لهـم؛  املغفـرة  دعـاء 
عنهـم.  مـزاال  الّداريـن  عقـاب  ويكـون 
فـي  املشـهور  أن  هنـا  يـرد  لكـن  و 
كمـا  املا�ضـي،  اسـتعمال  الّدعـاء 
عنـه،  هللا  عفـا  هللا،  رحمـه  يقـال: 
غفـر هللا لـه... فمـا الّسـر فـي العـدول 
ِفـُر 

ْ
}َيغ قولـه:  فـي  املضـارع  إلـى  عنـه 

العالمـة  أّن  الجـواب  و  ـْم{؟ 
ُ

ك
َ
ل هللُا 

أصـل  بـأّن  صـّرح  قـد  الّنيسـابوري 
الّدعـاء أن يقـع علـى لفـظ املسـتقبل 
أوقعـوه  فـإذا  املا�ضـي-  علـى  ال   –
قـال: عفـا هللا  كأْن  املا�ضـي –  بلفـظ 

للتفـاؤل.   فذلـك   - عنـك  تعالـى 
مـا  يذكـر  أن  هـو  الّتفـاؤل  قلـت:  
الّتفـاؤل  فمعنـى  الّسـامع،  بـه  ُيسـّر 
أّن  الدعـاء  فـي  باملا�ضـي  الّتعبيـر  فـي 
املا�ضـي يـدّل علـى حصـول الحـدث فـي 
الّدعـاء  فـي  الزمـن املا�ضـي، فـإذا عّبـر 

لـك،  هللا  غفـر  قـال:  كأن  باملا�ضـي 
الّسـامع املخاطـب؛ ألّن  بـه  فقـد سـّر 
لـه  فعّبـر  شـيئا،  تمّنـى  إذا  املخاطـب 
عليـه  أدخـل  بحصولـه  ُيشـِعر  بمـا 
ذلـك  حصـل  ـه 

ّ
كأن الّسـرور،   ذلـك 

ال�ّضـيء حّتـى أخبـر هـو عـن حصولـه. 
هللا  أسـتغفر  و  أعلـم  تعالـى  هللا  و 

! لعظيـم ا
البقاعـي  هـذا و قـد سـلك العالمـة 
 آخـر حيـث 

ً
فـي الّتعبيـر باملضـارع وجهـا

الّدعـاء  هـذا  فـي  عّبـر  ’’ولعلـه  قـال: 
إخـالص  إلـى  لهـم   

ً
إرشـادا باملضـارع 

أعلـم! تعالـى  هللا  و  الّتوبـه‘‘.  
العـدول عـن ’’وهـو خيـر الغافرين‘‘ 

اِحِميَن{ ْرَحـُم الرَّ
َ
إلـى قولـه: }َوُهـَو أ

اِحِميـَن{ هـذه  ْرَحـُم الرَّ
َ
قولـه: }َوُهـَو أ

 – يوسـف  لوثـوق  بيـاٌن  إمـا  الجملـة 
عليـه الّسـالم- بإجابـة الّدعـاء – علـى 
ـْم{ 

ُ
ك

َ
ل هللُا  ِفـُر 

ْ
جملة}َيغ بـأّن  القـول 

املغفـرة  لحصـول  تحقيـٌق  أو   - دعـاٌء 
خبـٌر- املغفـرة  جملـة  إّن  قلنـا:  إن   –

’’وهـو  يقـول:  أن  عـن  عـدل  مـا 
ّ
إن و   .

يقتضيـه  ـذي 
ّ
ال الغافريـن‘‘  خيـر 

ألّن  ـْم{؛ 
ُ

ك
َ
ل هللُا  ِفـُر 

ْ
}َيغ قولـه:  ظاهـر 

غرضـه – عليـه الّسـالم- بيـان سـبب 
ـه 

ّ
أن ببيـان  إلخوتـه  تعالـى  هللا  مغفـرة 

عنهـم؛  عفـا  مـا 
ّ
إن الّسـالم-  عليـه   -

أولـى  تعالـى  فـاهلل  لهـم،  رحمتـه  ألجـل 
»فـإّن  تعالـى؛  لرحمتـه  يغفرلهـم  بـأن 
كل مـن يرحـم سـواه سـبحانه وتعالـى 
أيضـا  و  تعالـى،  برحمتـه  يرحـم  فإنمـا 
 
ً
مبنّيـة تكـون  مـا 

ّ
إن تعالـى  غيـره  رحمـة 

علـى جلـب نفـع أو دفـع ضـر- وال أقـّل 
من دفع ما يجده في نفسه من التألم 
الروحانـي ممـا يجـده فـي املرحـوم -، و 
مـا فضـٌل منـه 

ّ
أّمـا رحمـة هللا تعالـى فإن

علـى  بمبنّيـٍة  ليسـت  و   ، مـنٌّ و  تعالـى 
تعالـى  هللا  و  األغـراض«.   مـن  غـرٍض 
هللا  أسـتغفر  و  كتبـه  بأسـرار  أعلـم 

العظيـم!

البيضـاوي، . 1 القونـوي علـى  - راجـع: حاشـية     
يوسـف:92[ ]سـورة 

ـَرع – بالّتحريـك -: َبثـٌر . 2
َ

   - قـال الجوهـري: ’’الق
أبيـض يخـرج بالِفصـال‘‘. )راجـع: منتخـب مـن 
الفصـال:  و  )قـرع(،  مـاّدة  للجوهـري،  صحـاح 
قـال  الّناقـة-،  ولـد  هـو  ـذي 

ّ
ال الفصيـل  جمـع 

ألبـان  ُجبـاب  و  امِللـح  القـَرع:  دواء  و  يبـي: 
ّ
الط

كالّزبـد.  اإلبـل  ألبـان  يعلـو  �ضـيٌء  هـو  و  اإلبـل، 
ـاف 

ّ
الكش علـى  يبـي 

ّ
الط حاشـية  )راجـع: 

)92 ]يوسـف:
   - راجـع: الّتفسـير الكبيـر، أبـو الّسـعود، روح . 3

املعانـي، حاشـية ابـن الّتمجيـد علـى البيضـاوي  
]يوسـف:92[

البيضـاوي، . 4 القونـوي علـى  - راجـع: حاشـية     
يوسـف:92[ ]سـورة  املعانـي،  روح 

البيضـاوي، . 5 القونـوي علـى  - راجـع: حاشـية     
يوسـف:92[ ]سـورة 

املحـّرر . 6 الّنهايـة،  بلـوغ  إلـى  الهدايـة  راجـع:   -    
هـذا  علـى  و  يوسـف:92[؛  ]سـورة  الوجيـز، 
 ،

ً
ـْم{ دعائّيـة

ُ
ك

َ
ِفـُر هللُا ل

ْ
الوجـه تكـون جملـة }َيغ

يعنـي: دعـا يوسـف - عليـه الّسـالم- إلخوتهـم – 
تعالـى  لهـم هللا  يغفـر  أن   - عنهـم  مـا عفـى  بعـد 
مـزاال  الداريـن  عقـاب  ليكـون  منهـم؛  فـرط  مـا 
الفرقـان  رغائـب  و  القـرآن  عنهم.]غرائـب 
حاشـيتنا  راجـع  يوسـف:92[  للنيسـابوري، 
املغفـرة  تقييـد  ’’فائـدة  الّتاليـة  الفائـدة  علـى 

بـ}اليـوم{‘‘.
   -  راجـع: حاشـية القونـوي علـى البيضـاوي، . 7

]سـورة  الكبيـر،  الّتفسـير  املعانـي،  روح 
]92 يوسـف:

   - راجع: الّتحرير و الّتنوير، ]يوسف:92[. 8
ـْم{ . 9

ُ
ك

َ
ل هللُا  ِفـُر 

ْ
}َيغ جملـة  أّن  إلـى  إشـارة   -    

أخبرهـم  أي:  الدعـاٌء،  خبـٌر،  الوجـه  هـذا  علـى 
لهـم   

ً
تبشـيرا الّسـالم-  عليـه   – الّصديـق 

أّمـا  و  اليـوم.  تعالـى  هللا  مـن  مغفـورون  بأّنهـم 
اليـوم  ـق 

ّ
يتعل أن  هـو  و   – األّول  الوجـه  علـى 

ـْم{ 
ُ

ك
َ
ل هللُا  ِفـُر 

ْ
}َيغ فجملـة   - املقـّدر  ’’ال‘‘  بخبـر 

دعائّيـة، و هـو األولـى و األرجـح، كمـا ذكرنـا فـي 
ـه 

ّ
الحاشـية علـى الفائـدة الّسـابقة، و ذلـك ألن

ِفـُر{ لقطـع إخـوة يوسـف 
ْ
بـ}َيغ قـا 

ّ
لـو كان متعل

باملغفـرة إلخبـار يوسـف الّصديـق بهـا، مـع أّنهـم 
لـم يقطعـوا بهـا بدليـل مـا يأتـي مـن التماسـهم 
ـا 

َ
َبان

َ
أ }َيـا  هللا  مـن  لهـم  يسـتغفر  أن  أبيهـم  مـن 

ـه دليـٌل 
ّ
وَبَنـا{ ]يوسـف:99[؛ فإن

ُ
ن

ُ
َنـا ذ

َ
ِفْر ل

ْ
اْسـَتغ

نـب بعـد. )حاشـية 
ّ

علـى أّنهـم كانـوا فـي ُعهـدة الذ
حكـٌم  فيـه   

ً
أيضـا و  ـاف( 

ّ
الكش علـى  الطيبـي 

ذلـك  ليـس  و  باملغفـرة،  هللا  علـى  القطـع  علـى 
ألحـٍد، اللهـم إال أن يكـون ذلـك بوحـي. )املحـّرر 

أعلـم هللا   و  فتأّمـل  الوجيـز(. 
بتصـّرٍف . 10 الكبيـر،  الّتفسـير  راجـع:   -    

]9 2 : سـف يو [
نفـي . 11 تقييـد  ’’فائـدة  علـى  حاشـيتنا  راجـع:   -    

باليـوم‘‘ الّتثريـب 
الفرقـان . 12 رغائـب  و  القـرآن  غرائـب  راجـع:   -    

]يوسـف:92[ الـدرر  نظـم  للنيسـابوري، 
الفرقـان . 13 رغائـب  و  القـرآن  غرائـب  راجـع:   -    

]يوسـف:92[ للنيسـابوري، 
مختصـر . 14 علـى  الّدسـوقي  حاشـية  راجـع:   -    

ج1\503. املعانـي 
البقاعـي، . 15 للعالمـة  الـّدرر  نظـم  راجـع:   -    

]92 ]يوسـف: 
  -  راجع: روح املعاني  ]يوسف:92[. 16

المراجع

على مائدة القرآن
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هللا  صلـى  النبـي  ليـت  يـا  نقـول: 
علـى  نتأسـف  بيننـا!  کان  وسـلم  عليـه 
ونتلهـف  ظهرانينـا،  بيـن  وجـوده  عـدم 
ومـاذا  الذهبـي،  عهـده  نـدرك  لـم  ملـاذا 
أيامـه؟  أدركنـا  كنـا  لـو  يحـدث  كان 
الفضـل؟  لهـذا  مسـتحقين  كنـا  مـا  أو 
وهـل األنـاس الذيـن أدركـوه وناصـروه 
وقـّرت  بجنبـه  وقاتلـوا  معـه  وهاجـروا 
كانـوا  هـل  القمـري،  بوجهـه  أعينهـم 
مـن سـالالت أخـرى عـدا املتداولـة بيـن 

العادييـن؟ البشـر 
ونحـن  األسـئلة  هـذه  كل  تحيطنـا 
نعوم في أمواجها، لكننا ال نفكر فيما 
نحـن فيـه اليـوم! فنحـن قـوم أصبحنـا 
العـام  فـي  واحـدا  يومـا  رسـولنا  نذكـر 
كلـه وهـو يـوم ميـالده ووفاتـه معـا ألن 
ميـالده  لتاريـخ  مطابـق  وفاتـه  تاريـخ 

األول! لربيـع  عشـر(  )الثانـي 
ثـم نثيـر كل هـذه الهتافـات ونتسـكع 
فهـل  التمنيـات،  هـذه  كل  دوامـة  فـي 
نحـن نعيـش علـى نهـج يرتضيـه رسـول 
وهـل  وسـلم،  عليـه  هللا  صلـى  هللا 
التـي  السـائدة  األوضـاع  نـرى  نحـن 
برسـول  جديـرة  أيدينـا  حصيلـة  هـي 
املحمـدي  الديـن  عرفنـا  بعدمـا  هللا، 
بـاهلل  ورضينـا  دينـا  اإلسـالم  واخترنـا 
ربـا وبرسـول هللا نبيـا ورسـوال؟ كيـف 
اإلسـالم  روح  مـن  نحـن  وأيـن  نعيـش 

للعامليـن؟ رحمـة  بـه  جـاء  الـذي 
حديـث  وفـي  بعـده؟!  أحدثنـا  مـاذا 
الحـوض الـذي رواه اإلمـام البخـاري: " 
وِنـي، 

ُ
ُهـْم َوَيْعِرف

ُ
ْعِرف

َ
ـَواٌم أ

ْ
ق

َ
ـيَّ أ

َ
َيـِرَدنَّ َعل

َ
ل

ُهـْم  ِإنَّ ـوُل: 
ُ
ق

َ
أ

َ
ف َوَبْيَنُهـْم،  َبْيِنـي  ُيَحـاُل  ـمَّ 

ُ
ث

ـوا 
ُ
ْحَدث

َ
ـْدِري َمـا أ

َ
 ت

َ
ـَك ال ـاُل: ِإنَّ

َ
ُيق

َ
ـي، ف ِمّنِ

ـْن 
َ
مِل ُسـْحًقا،  ُسـْحًقا،  ـوُل: 

ُ
ق

َ
أ

َ
ف َبْعـَدَك، 

َبْعـِدي". ـَر  يَّ
َ
غ

الطاحنـة،  الحـروب  هـذه  مـا 
ومـا  املبيـدة،  القبليـة  والنزاعـات 
والحميـة  والتمييـز  العنصريـة  هـذه 
األثـرة  هـذه  ومـا  الجاهليـة، 
الجرائـم  هـذه  ومـا  والنرجسـية، 
واالنتهـاكات التـي نخـرت بالد املسـلمين 
وظـل  الكافـرة؟  البـالد  مـن  أكثـر 
يمارسـها املسـلمون أكثـر مـن غيرهـم، 
فهـل هـذا كل مـا جـاء بـه نبـي الرحمـة 
َومـا   " فيـه  وعـال  جـل  قـال  الـذي 
وهـل  يـَن"، 

َ
ِللعامل  

ً
َرْحَمـة  

ّ
ِاال ناَك 

ْ
ْرَسـل

َ
ا

مقّدمـا  قـال  مـن  منـا 
ّ
عل مـا  كل  هـذا 

"إنمـا  اسـتراتيجيته:  محـّددا  نفسـه 
وقـد  األخـالق"،  مـكارم  ألتمـم  بعثـت 
لألخـالق  معلمـا  وأيـده  تعالـى  هللا  زكاه 
ـٍق َعِظيـٍم"!

ُ
ل

ُ
َعلـى خ

َ
ـَك ل حينمـا قـال: َوِإنَّ

نحـن ال نفّضـل املنهـج النبـوي علـى 
بـه،  جـاء  بمـا  نعتـز  وال  املناهـج  سـائر 
ونخجـل  الهاديـة،  سـننه  نطّبـق  وال 
العالـم  هـذا  فـي  عليهـا  املواظبـة  مـن 
وذلـك  مـرة  إال  نذكـره  وال  املتحضـر، 
يوم ميالده! فما هي فائدة االحتفاالت 
نحـن  وهـل  نقيمهـا؟  التـي  واألفـراح 
سـعداء  أنفسـنا  نـرى  املسـلمون 
وسـلم؟  عليـه  هللا  صلـى  هللا  برسـول 
فمـا دليلنـا علـى هـذا؟ وقـد قيـل: "إن 

مطيـع". ُيِحـبُّ  ملـْن  ِحـبَّ 
ُ ْ
امل

كم نحبه صلى هللا عليه وسلم؟ ما 
هـي املواقـف التـي اتخذنـاه مـن أجلـه؟ 
ومـا هـي التضحيـات التـي قدمناهـا فـي 

نشـر  مجـال  فـي  أوذينـا  كـم  سـبيله؟ 
حينمـا  القصـة  انتهـت  هـل  دعوتـه؟ 
أبـي  وفـداك  هللا؟  رسـول  نحـب  قلنـا 
وأمـي! كـم مـرة قلنـا هـذا وقـد جاوبـت 
قلوبنـا ألسـنتنا؟ فهـل تروننـا صائبيـن 
فـي تمنينـا: يـا ليـت كان الرسـول بيننـا؟ 
وليسـت  بقيـة  لهـا  القصـة  إن  ال، 

نحـن. نراهـا  التـي  باالختصـار 
بوجـود  رغبتنـا  عـن  نعلـن  حينمـا 
أنفسـنا  نصـّدق  هـل  بيننـا،  الرسـول 
فـي هـذه األمنيـة لـو خرجنـا مـن حـدود 
واقعييـن؟  وأصبحنـا  الخيـال  عالـم 
الخيـاالت ومـن  فـي عالـم  نعيـش  نحـن 
يكـون  أن  هـذه  التمنيـات  إحـدى 
مـن  الكثيـر  نتمنـى  كمـا  بيننـا  الرسـول 

واألمـور! األشـياء 
الخيـال  عالـم  مـن  الخـروج  عنـد 
نتأكـد  وأحوالنـا،  واقعنـا  فـي  والنظـر 
كان  ألنـه  هللا  رسـول  نريـد  ال  أننـا 
ـص عيشـنا بدعوتـه وأمـره ونهيـه، 

ّ
ينغ

وإال فالرسول ترك فينا داعيين إثنين 
وهمـا:  البيضـاء  املحجـة  إلـى  يهديـان 
سـعداء،  ّنـا 

ُ
ولك وسـنته،  هللا  كتـاب 

غدواتنـا  فـي  املالئكـة  تصاِفحنـا 
كنـا  ولـو  بهمـا!  أخذنـا  لـو  وروحانتـا 
مخلصيـن  مريديـن  عاشـقين  محبيـن 
كما نتمنى أو باألصح نبدي ونتصنع، 

ظهريـا. وراءنـا  اتخذناهمـا  ملـا 
عنـد  قلوبنـا  غـور  سـبرنا  لـو  نعـم، 
انتيـاب هـذا التمنـي لعرفنـا أنـه يشـوبه 

نفـاق.
م.

ّ
م سل

ّ
اللهم سل

هل نريد  رسول الّل بيننا ؟!

السيد مسعود
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القدس للشعب الفسطيني أوال وآخرا
عبد هللا عبيد اللهي

يطــرح البعــض مــن دعــاة التقــارب 
قلوبهــم  فــي  وممــن  الديانــات،  بيــن 
إلــى  بالنســبة  اإلضافيــة  الرحمــة 
القــدس  أن  أحيانــا  املعتديــن 
نصرانيــة،  يهوديــة،  مدينــة 
إن  بعضهــم:  ويقــول  إســالمية؛ 
القــدس ميــراث مشــترك بيــن اليهــود 

واملســلمين! والنصــارى 
فيزعمــون  اليهــود  الصهاينــة  أمــا 
يهوديــة  مدينــة  كانــت  القــدس  أن 

لليهــود! تعــود  أن  ويجــب 
القــدس  عــن  وأفــكار خاطئــة  رؤى 
التطبيــع  ورائهــا  مــن  ُيقصــد 
واالعتــراف  املحتــّل،  الكيــان  مــع 
مدينــة  تكــن  لــم  فالقــدس  بــه، 
وليســت  نصرانيــة،  وال  يهوديــة 
ميــراث اليهــود والنصــارى، بــل هــي 
وفلســطيُن  فلســطين،  عاصمــة 
قديمــا  الفلســطيني  للشــعب 
لهــذا  كانــت  القــدس  وحديثــا. 

ــا صدقــوا رســالة عي�ضــى 
ّ
ـ ـ الشــعب ملـ

والقــدس  والســالم،  الصــالة  عليــه 
رســالة  صّدقــوا  ــا 

ّ
ـ ـ ملـ لهــم  كانــت 

موا 
ّ
خاتــم النبييــن واملرســلين، وســل

الزاهــد  لخليفتــه  بلدهــم  مفاتيــح 
هللا  ر�ضــي  الفــاروق  عمــر  الراشــد 
وعدلــه،  زهــده  رأوا  بعدمــا  عنــه 
بفضلــه  عنهــم  هللا  أبعــد  وبعدمــا 
الرومــان  وظلــم  القيصــر  جــور 

. لألبــد
للشــعب  وآخــرا  أوال  القــدس 
الفلسطيني، ال نصيب فيها ليهود 
لنصــارى  وال  واألملــان،  الــروس 
الواليــات املتحــدة وإنكلتــرا وغيرهــا 

البلــدان. مــن 
القــدس  بــأن  الصهاينــة  زْعــُم  ثــّم 
زعــم  يشــبه  يهوديــة  مدينــة  كانــت 
إيــران  بشــأن  الزردشــتية  األقليــة 
ويــرون  وطنهــم  يرونهــا  حيــث 
الشــعوب املســلمة فــي إيــران غربــاء. 
البوذييــن  زعــم  أيضــا  ويشــبه 
أفغانســتان  بشــأن  املتطرفيــن 
بوذيــا،  إقليمــا  يرونهــا  حيــث 
املســلمة  القوميــات  أن  ويــرون 
هــذه  فــي  يؤيدهــم  فيهــا غربــاء، وال 
األحالم الفاســدة واملزاعم الخاوية 
متوهمــون  إال  الباطلــة،  واألوهــام 
مزاعــم  وهــذه  مثلهــم،  عنصريــون 
العقــل  موازيــن  فــي  لهــا  قيمــة  ال 
والوجــدان والحقيقــة، فضــال عــن 
موازيــن القســط والعــدل وحقــوق 
املزاعــَم  هــذه  يثيــر  وال  اإلنســان، 
متطرفــون  إال  املعاصــر  عاملنــا  فــي 
كالصهاينــة  مجرمــون  معتــدون 

وأذيالهــم. وأمثالهــم 

القدس
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"صفقـة القـرن" اسـم أطلقـه ترامـب 
علـى االتفـاق الوهمـي لتسـوية محتملـة  
علـى  واإلسـرائيليين  الفلسـطينيين  بيـن 
إلسـرائيل  عاصمـة  القـدس  تكـون  أن 
ويتـم تهجيـر الفلسـطينيين مـن القـدس 
وتشـمل  كمـا  الفلسـطينية  واألرا�ضـي 
تفريـغ فلسـطين مـن سـكانها وتوطينهـم 
جميـع  إفـراغ  ليتـم  سـينا،  صحـراء  فـي 
أصحابهـا  مـن  الفلسـطينية  األرا�ضـي  
ويهوديـة  إسـرائيلية  فلسـطين  وتصبـح 
بالكامـل. فهـي باختصـار تهويـد القـدس 
لليهـود،  بحتـا  مقدسـا  مكانـا  وجعلهـا 
وحرمـان  األصلييـن  السـكان  وتهجيـر 
املسـلمين عـن زيـارة األق�ضـى إلـى األبـد.

إن صفقـة القـرن قـد تمـت بمواطئـة 
الـدول اإلسـالمية  مـع الكثيـر مـن قـادة 
تامـة وداخـل الغـرف املغلقـة  فـي سـرية 
إلنهـاء القضيـة الفلسـطينية وإفراغهـا 
التسـوية  لتتـم  املسـلمين  أذهـان  عـن 
وتكـون  واليهـود  إسـرائيل  لصالـح 
للفلسـطينيين  واالنتکاسـة  الخسـارة 
ترامـب  إعـالن  إن  اإلسـالمي.  والعالـم 
ونقـل  إلسـرائيل   عاصمـة  القـدس 
السـفارة إليهـا فـي الحقيقـة أولـى خطـوة 
بيـن  تمـت  التـي  الصفقـة  تلـك  إلجـراء 
ومباركـة   بموافقـة  وإسـرائيل  ترامـب  

اإلسـالمية. الـدول  قـادة  مـن  كثيـر 
علـى  كبيـرة  ضجـة  اإلعـالن  أثـار 
والعالمـي  اإلقليمـي  الصعيديـن 
إلـى  أقصـاه  مـن  العالـم  انتفـض  حيـث 
ويشـكل  الصفقـة  هـذه  ينـدد  أقصـاه 
بأشـد  القـرار  ويديـن  مظاهـرات 
فقـد  إقليميـا  وأغلظهـا.  العبـارات 
انطلـق التحـرك الدبلوما�ضـي للتصـدي 
الجامعـة  دعـت  حيـث  ترمـب  لقـرار 
كمـا  طارئـة  جلسـة  لعقـد  العربيـة 
اإلسـالمي  التعـاون  منظمـة  وعقـدت 
القـادة  واتخـذ  اسـطنبول،  فـي   جلسـة 

قرارا موحدا إزاء هذا املشروع الجائر. 
األفعـال  ردود  تتالـت  فقـد  دوليـا  وأمـا 
القـرار  هـذا   علـى  واألوربيـة  الغربيـة 
واألوربيـة  الغربيـة  الـدول  قـادة  وأبـدى 
القـرار  هـذا   تجـاه  اسـتياءهم  عـن 
معربا أن القرار ينسـف عملية السـالم 
وأنـه  العالـم  فـي  االسـتقرار  ويهـدد 
انتهـاك للقـرارات الدوليـة. وفـي جلسـتها 
الطارئـة فقـد صّوتـت الجمعيـة العامـة 
لألمـم املتحـدة  لصالـح الفلسـطينيين، 
القـرار  مشـروع  عـن  رفضهـا  وأعلنـت 
التصويـت  نتيجـة  جـاءت  الجائـر، 
بتأييد أغلبية سـاحقة ملشـروع القرار، 
128 دولـة أيـدت القـرار فـي حيـن 9 دول 

عارضـت.
إن هـذا التصويـت التاريخـي لصالـح  
يظهـر  ترمـب  تهديـدات  رغـم  القـدس 
القضيـة  مـع  الدولـي  التضامـن  حجـم 
قسـم  فلسـطين  وأن  الفلسـطينية 
اإلقليمـي  الصعيديـن  علـى  حسـاس 
ال  بمـا  القـرار  أثبـت  وقـد  والعالمـي، 
الفلسـطينيين  أن  للشـك  مجـاال  يـدع 

واإلنجـاز. القـرار  أصحـاب 
أن  يمكـن  مـا  كل  هـذا  هـل  ولكـن 
األمريكـي،  القـرار  ضـد  يقـال  أو  يفعـل 
فـي  ترامـب  ليجعـل  يكفـي  هـذا  وهـل 
موقفـه،  عـن  ليتنـازل  ويضطـره  املـأزق 
وهـل هـذا يعـّد نصـرا مـؤزرا تجـاه  قـرار 

ترامـب؟؟
فـي  سـيحدث  بمـا  التكهـن  يمكـن  ال 
أثبـت  قـد  التاريـخ   أن  إال  املسـتقبل 
وجبـروت،  بطـش   دولـة   أمريـكا  بـأن 
والحديـد،  القهـر  لغـة  إال  تعـرف  وال 
تصبـح  ربمـا  الدبلوماسـية  الطـرق  وأن 
الصعـب  ومـن  ورق،  علـى  حبـر  مجـرد 
بالطـرق  قـراره  عـن   ترمـب   يمتنـع   أن 
أن  جـدا  الصعـب  ومـن  الدبلوماسـية 
يخضع االحتالل الصهيوني باملفاوضة 

فـي  متمـاد  ترمـب  أن  ويبـدو  والنقـاش، 
موقفـه. فـي  ثابـت  قـراره 

مـن  كثيـر   موقـف  أن  واملؤسـف 
هـذا  تجـاه  مخـزي  اإلسـالمية  الـدول 
مـن  تجـد  ال  بحيـث  الجائـر  املشـروع  
إدانـات  إال  اإلسـالمية  الـدول  بعـض 
تكـون  أن  عـن  تعـدو  ال   ربمـا  بـاردة 
التخـاذل  هـذا  وإن  صـدى.  مجـرد 
الطريـق  ويفتـح  بلـة  الطيـن  يزيـد  ربمـا  
والصهيونـي  األمريكـي  العـدوان  أمـام 
مناياهمـا  تطبيـق  علـى  ويجّرؤهمـا 

. لخبيثـة ا
تمـت سـتكون  لـو  الصفقـة  إن هـذه 
الوجـوه،  كل  مـن  خاسـرة  صفقـة 
الذيـن  الحـكام  جبيـن  فـي  عـار  ووصمـة 
أسـيادهم،  عليهـم  يملـي  مـا  يطبقـون 
شـوكة  إلـى  القضيـة  وسـتتبدل 
وتقـض  نومهـم  تطيـر  عيونهـم  فـي 
العالـم  ينعـم  ال  وسـوف  مضاجعهـم، 

واالسـتقرار. باألمـن 
متميـزة  مكانـة  تحتـل  القـدس  إن 
عنـد املسـلمين تفـوق الوصـف، وذلـك 
ملـا  حبـا هللا تعالـى القـدس مـن فضائـل 
ال تعـد وال تح�ضـى وحسـبها أنهـا موطـن 
األنبيـاء ومسـرى  نبينـا صلـى هللا عليـه 
ومـن  األولـى  املسـلمين  وقبلـة  وسـلم، 
إحـدى املقدسـات الكبـرى للمسـلمين، 
القـدس   علـى  االعتـداء  فـإن  لذلـك 
وانتهـاك  املسـلمين  كافـة  علـى  اعتـداء 

بمشـاعرهم. ولعـب  بأعراضهـم 
األحمـر  الخـط  هـي  القـدس  إن 
فـي  الحسـاس  الوتـر  وهـي  للمسـلمين 
كانـت  فـإذا  اإلسـالمية،  األمـة  جسـم 
ضمائـر الحـكام قـد ماتـت فـإن ضمائـر 
العالـم  أرجـاء  فـي  املسـلمين  مـن  مالييـن 
ينتظـرون  وإنهـم  بعـد،  تمـت  لـم  حيـة 
وبيـن  بينهـم  تفصـل  التـي  املعركـة  تلـك 
اليهـود لألبـد. أال إن غـدا لناظـره قريـب.

صفقة القرن صفقة خاسرة!
عبدالرحمن محمد جمال

القدس
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والسـبت  والجمعـة  الخميـس  "مـر 
واألحـد وال تـزال السـماء فـي مكانهـا ولـم 

تسـقط"
األمريكيـة  السـفيرة  قالتـه  مـا  هـذا 
لـدى األمـم املتحـدة، فـي إشـارة سـاخرة 
منهـا إلـى ردود الفعـل علـى قـرار بالدهـا 
لكيـان   

ً
عاصمـة بالقـدس  االعتـراف 

االحتالل، بمعنى أنها ترى أن تداعيات 
مـن  وأدنـى  باهتـة  كانـت  الحـدث 
املتوقع، وأن كل �ضيء سيمّر ثم يغدو 
األقويـاء  إرادة  ْتـُه 

َ
أمل إذا   

ً
واقعـا  

ً
أمـرا

الغطرسـة. ومنطـق 
هـذا  اسـتهزاءها  أن  هنـا  والواضـح 
موّجه بالدرجة األولى لزعماء املنطقة، 
 العـرب، الذيـن عّبـروا خـالل 

ً
وتحديـدا

تواصلهـم مـع الرئيـس األمريكـي ترمـب 
خشـيتهم  عـن  الخطـوة  اتخـاذه  قبـل 
مـن تداعياتهـا علـى حالـة االسـتقرار فـي 
تفّجـر  قـد  بأنهـا  وتحذيرهـم  املنطقـة، 
العنـف  ي 

ّ
وسـتغذ )متطرفـة(   

ً
أفعـاال

)اإلرهابييـن(. آمـال  وتنعـش 
بطبيعـة الحـال، فـإن هـؤالء الذيـن 
حصـروا جزعهـم مـن الخطـوة فـي ذلـك 
العنيفـة  الفعـل  ردود  أي  العامـل، 
ذلـك  االسـتهزاء،  يسـتحقون  عليهـا 
 اشـتركوا فـي تأكيـد رسـالة 

ً
أنهـم جميعـا

أنـه  لـإدارة األمريكيـة مفادهـا  واحـدة 
 مـا سـيجري لواقـع القـدس 

ً
ليـس مهمـا

وال مـا سـيفرزه القـرار مـن إطـالق ليـد 
االسـتيطان  مـن  مزيـد  نحـو  االحتـالل 
أيديهـم  إن  بـل  والتهجيـر،  والتهويـد 
ردود  مـن  خشـية  قلوبهـم  علـى  كانـت 
الفعـل العنيفـة فقـط والتـي قـد تغّيـر 
مالمـح املرحلـة فـي فلسـطين واإلقليـم. 
السـفيرة  تعـود  أن   

ً
طبيعيـا فـكان 

األمريكية للسخرية منهم قائلة: ها قد 
مـّر األمـر دون أن يحـدث مـا خشـيتم 
التعـاون  اسـتئناف  مـن  بـد  فـال  منـه، 

ملّفـات  فـي  العمـل  واسـتكمال  بيننـا 
املنطقـة! فـي  املشـتركة  التخريـب 

الذيـن  األحـرار  فـإن  املقابـل،  فـي 
ملجابهتهـا  واسـتعّدوا  الخطـوة  رفضـوا 
السـماء  يتوقعـون سـقوط  يكونـوا  لـم 
بعـد إنفاذهـا، وال حلـول واقـع متفّجـر 
فـي اليـوم التالـي لهـا، وال إيقـاع هزيمـة 
فوريـة باالحتـالل الصهيونـي أو حْمـل 
ذلـك  قـراره،  عـن  التراجـع  علـى  ترمـب 
هـذه  بخصائـص   

ً
جيـدا واعـون  أنهـم 

املكتنـف  الضعـف  وبمـدى  املرحلـة، 
والسـاعين  فيهـا  األحـرار  أطـراف 
 أن )أثـر 

ً
للتغييـر، لكنهـم يدركـون أيضـا

 
ً
طوفانـا يحـدث  أن  يمكـن  الفراشـة( 

معّيـن. أمـد  بعـد 
تسـقط  أن   

ً
منتظـرا يكـون  لـن 

السماء، حتى لو أمعن املحتل وحليفه 
غيـر  حـدود  إلـى  عدوانهـم  فـي  األمريكـي 
متخيلة، ألن للسماء نواميسها التي ال 
 وال تتغافل عن ظالم أو 

ً
تسـتثني أحدا

مسـتكبر
بقـاء  ضمـان   

ً
حاليـا يكفـي  إنمـا 

الرفـض  التفاعـل مـع الحـدث وتنامـي 
رغـم  بطـيء،  بشـكل  ولـو  واالنتفـاض، 
 
ً
مذهـال كان  هـا 

ّ
كل األمـة  تفاعـل  أن 

فـي  سـاحاتها  معظـم  غـرق  إلـى  بالنظـر 
االسـتبداد،  ضـد  ناجـزة  غيـر  معـارك 
وتقييد أخرى بسقوف واطئة تضبط 
امتداداتـه  وتحاصـر  الغضـب  تفاعـل 
املتوقعة، وقد رأينا في سـاحات األردن 
وبـالد  وتركيـا  وسـوريا  ولبنـان  ومصـر 
املغـرب وغيرهـا مـن حواضرنـا مـا بعـث 
علـى االطمئنـان بـأن قيمـة القـدس فـي 
فؤاد هذه األمة ما تزال عالية وغالية، 
وأن املسـافة بيـن وعيهـا وهّمتهـا ليسـت 

اليائسـون. يظـّن  كمـا  طويلـة 
مـع  التفاعـل  سـكن  لـو  وحتـى 
سـيكون  بأنـه  شـك  مـن  فمـا  الحـدث، 

 سواء على صعيد الشارع 
ً
 مؤقتا

ً
سكونا

واإلسـالمي،  العربـي  أو  الفلسـطيني، 
ل 

ّ
 كبرى قد بدأت بالتشك

ً
لكن حقيقة

وهي أن معركة القدس قد بدأت، وما 
بمسـتوى  التنبـؤ  علـى  قـادر  أحـد  مـن 
تطورهـا فـي املسـتقبل، وقبـل ذلـك أن 
روح هـذه األمـة ال تمـوت، وأن فطرتهـا 
لـن تنتكـس، ولـن يخفـق فؤادهـا لغيـر 
مقدسـاتها وثوابتها وقضاياها الكبرى، 
االحتـالل  مـن  التحـرر  رأسـها  وعلـى 
ومـن االسـتبداد، وفـي خضـم كل ذلـك 
سـتظل قضيـة فلسـطين -والقـدس فـي 
 علـى ربـوة عاليـة، تشـّد 

ً
قلبهـا- مسـتوية

اإلجمـاع  حالـة  وتن�ضـئ  األنظـار،  إليهـا 
والتوّحـد، فتعلـو الحقائـق الربانية إلى 
إلـى  السـماء، وتهبـط الرذائـل األرضيـة 
مسـتنقعاتها الطبيعيـة، ويهـزم صـوُت 
الحـق نعيـَق غربـان التطبيـع والخنـوع 

واإلفسـاد.
قلـت 

ُ
لـن تضيـع القـدس، حتـى لـو ن

وحتـى  إليهـا،  العالـم  سـفارات  كل 
العربيـة،  األنظمـة  كل  أذعنـت  لـو 
 
ً
باغيـة عدّوهـا  حظيـرة  إلـى  وانسـاقت 

أن   
ً
منتظـرا يكـون  ولـن  عنهـا،  رضـاه 

تسقط السماء، حتى لو أمعن املحتل 
وحليفه األمريكي في عدوانهم إلى حدود 
نواميسـها  للسـماء  ألن  متخيلـة،  غيـر 
تتغافـل  وال   

ً
أحـدا تسـتثني  ال  التـي 

كانـت  وإن  مسـتكبر،  أو  ظالـم  عـن 
والجبابـرة  للعتـاة  تسـّول  الغطرسـة 
ضعـف  مـن  السـخرية  يمتهنـوا  بـأن 
أعدائهـم، فـإن اليقيـن يمنـح املراهنيـن 
 حـول 

ً
راسـخا  

ً
اطمئنانـا علـى وعـد هللا 

مـع  فـي صراعهـم  األخيـرة  مـآل جولتهـم 
 
ً
عدّوهـم، وهـذا اليقيـن سـيظّل منتجـا

 للتحّوالت الكبرى، 
ً
للمفاجآت وصانعا

وتنضـج  مهـل،  علـى  تتفاعـل  التـي 
جمارها على لهب خفيض، حتى حين.

لن تسقط السماء.. ولن تضيع القدس
لمى خاطر

كاتبة فلسطينة

القدس
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خـرج دونالـد ترمـب يعلـن القـدس 
عاصمـة إلسـرائيل معتـزا بــ بلطجيتـه 
علـى  قيصـر  أنـه  ليثبـت  واسـتكباره 
يقـف  مـن  هنـاك  وليـس  العالـم 
دونـه وال يجـد فـي بيـداء الوجـود مـن 
وابـل  متجاهـال  حسـابا،  لـه  يحسـب 
والغربيـة،  الشـرقية  التحذيـرات 
عـرش  علـى  يتربـع  أنـه  غـّره  وقـد 
العالـم! ويكأنـه يطـؤ  فـي  أقـوى دولـة 
الصـادق  قـال  وقـد  الجـوزاء،  هـام 
وسـلم  عليـه  هللا  صلـى  املصـدوق: 
كسـرى  فـال  كسـرى  هلـك  »إذا 
بعـده، وإذا هلـك قيصـر فـال قيصـر 
لتنفقـن  بيـده  نف�ضـي  والـذي  بعـده، 
)رواه  هللا«  سـبيل  فـي  كنوزهمـا 

البخـاري(
وقـد تحقـق وعـده صلـى هللا عليـه 
هلـك  حيـث  حرفـا،  حرفـا  وسـلم 
قيصـر  وهلـك  الفـرس  ملـك  كسـرى 
كسـرى  هلـك  نعـم،  الـروم،  ملـك 
قيصـر  وهلـك  بعـده  كسـرى  فـال 
تحقـق  فكمـا  بعـده،  قيصـر  فـال 
وسـلم  عليـه  هللا  صلـى  النبـي  قـول 
فـي هالكهمـا، فهـو ليتحقـق أيضـا فـي 
ثـم  لهمـا،  ورايـة  قائمـة  قيـام  عـدم 
يفـرض  جـاء  املخبـول  األرعـن  هـذا 
يأمـر  العالـم  علـى  قيصـرا  نفسـه 
وينهى، والدليل على رعونته وحمقه 
أنه يعلن القدس عاصمة إلسرائيل 
التـي ال دولـة لهـا ! أيـن دولـة إسـرائيل 
ومـن  بالتالـي؟  عاصمـة  لهـا  لتكـون 
أعطاهـا صفـة الرسـمية؟ مـا هـم إال 
طغمة من اليهود الغاصبين الظلمة 
القـدس  أرض  احتلـوا  املحتليـن 

غصبـا  عليهـا  وتكالبـوا  املقدسـة 
وكذبـا وخيانـة، وهـذه األرض سـوف 
ألن  الحقيقييـن،  وارثيهـم  إلـى  ترجـع 
لدينـا وعـدا مـن النبـي صلـى هللا عليه 
هـم 

ّ
وذل اليهـود  هزيمـة  بشـأن  وسـلم 

واجتثـاث جرثومتهـم وتطهيـر األرض 
أدناسـهم. مـن 

رسـولنا  بـه  وعدنـا  مـا  وهـذا 
وسـلم  عليـه  هللا  صلـى  الكريـم 
ـى   َحتَّ

ُ
ـاَعة ُقـوُم السَّ

َ
 ت

َ
عندمـا قـال: »ال

ُهـُم 
ُ
َيْقُتل

َ
ف َيُهـوَد، 

ْ
ال ْسـِلُموَن 

ُ ْ
امل اِتـَل 

َ
ُيق

َيُهـوِديُّ 
ْ
ال َتِبـَئ 

ْ
َيخ ـى  َحتَّ ْسـِلُموَن 

ُ ْ
امل

َيُقـوُل 
َ
ف ـَجِر،  َوالشَّ َحَجـِر 

ْ
ال َوَراِء  ِمـْن 

َيـا  ُمْسـِلُم  َيـا  ـَجُر:  الشَّ ِو 
َ
أ َحَجـُر 

ْ
ال

َتَعـاَل 
َ
ِفـي ف

ْ
ل

َ
ا َيُهـوِديٌّ خ

َ
ِ َهـذ

َّ
َعْبـَد الل

ـَجِر 
َ

ـُه ِمـْن ش ِإنَّ
َ
ـَد ف

َ
ْرق

َ
غ

ْ
 ال

َّ
ـُه، ِإال

ْ
ُتل

ْ
اق

َ
ف

مسـلم(. )رواه  َيُهـوِد« 
ْ
ال

وسيحدث ما أخبرنا به رسول هللا 
صلـى هللا عليـه حرفـا حرفـا، إذ هـو 
ال ينطق عن الهوى، إن هو إال وحي 
يعلمـون  أنفسـهم  واليهـود  يوحـى، 
ذلـك جيـدا، وهـذا مـا أربكهـم وأخلـع 

مـن  اآلن  يحصـل  ومـا  أفئدتهـم، 
الكيـان  وفخفخـة  األعـداء  تطـاول 
ليكـون  بـه  نتفـاءل  الصهيونـي، 
سـببا الجتمـاع املسـلمين علـى كلمـة 
إلـى  ليعـودوا  لهـم  وتحفيـزا  واحـدة، 
دينهـم ورشـدهم وينبـذوا الخالفـات 
التـي بينهـم وراء ظهورهـم، ويرّصـوا 
وتحريـر  اليهـود  لدحـر  الصفـوف 
الصهيـون،  براثـن  مـن  فلسـطين 
الـذي  النصـر  يتحقـق  وسـاعتها 
السـيادة  لهـم  وسـتكون  بـه  ُوعـدوا 
والريـادة كمـا كانـوا، وال يكـون لترمب 
األرعن وحلفاءه السفهاء إال الخزي 

والهـوان. والعـار 
الكـون  تآمـر  وإن  لنـا  فالقـدس 
علينا وعليها، ودين اإلسالم سيظهر 
اشـتدت  وإن  كلـه  الديـن  علـى 
الدياجير واكفهر وجه الدنيا، فنور 
اإلسـالم وال جـرم آٍت ليقشـع الظلـم 
املوجوديـن، وإن جنـد هللا  والظـالم 
الفتـح  وسيبتسـم  الغالبـون،  لهـم 

حيـن. بعـد  ولـو  لهـم  والنصـر 

صدق رسول الّل وكذب ترمب
السيد مسعود

القدس
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أدان فضيلة الشيخ عبد الحميد، 
إمام وخطيب أهل السنة، في خطبته 
يوم الجمعة )26 ربيع األول 1439( في 
مدينة زاهدان، القرار األخير للرئيس 
دعا  كما  القدس،  بشأن  األمريكي 
فضيلته املسلمين والدول اإلسالمية 
بالنهضة للدفاع عن القدس، واصفا 
إياه بالحق املشروع للعالم اإلسالمي.

الظروف  إلى  أوال  فضيلته  وأشار 
قائال:  اإلسالمي  العالم  في  املتأزمة 
تواجه  ظروف  في  نعيش  نحن 
املصائب  من  أنواعا  املسلمة  األمة 
الظاهرة  والباليا  واملشكالت 
والباطنة. يعاني املسلمون أنواعا من 
وكثرة  والجدب،  كالقحط  املشكالت 

الزالزل، والغالء.
كما عّد فضيلته الطائفية والنزاع 
مصيبة  أكبر  قائال:  أزمة،  أعظم 
ومشكلة يواجهها العالم اإلسالمي هي 
الطائفية واالختالفات بين املسلمين.

إلى  السنة  أهل  خطيب  وأشار 
الرئيس  إعالن  قائال:  القدس  قضية 
للكيان  كعاصمة  القدس  األمريكي 
الصهيوني، من املشكالت األخرى التي 
اإلسالمي.  العالم  أزمات  إلى  أضيفت 
وامتحان  تهديد،  أكبر  القضية  هذه 

األزمات  بين  ظهر  له،  مثل  ال  كبير 
واملشكالت العالقة بين املسلمين.

واستطرد خطيب أهل السنة قائال: 
بیت املقدس وإن كان عبر التاريخ تم 
كانت  لكنها  عليها،  السلطة  تداول 
للمسلمين عبر القرون املتتالية، وفي 
عصرنا مع مرور سنوات على احتالل 
هذا  للقدس،  الصهيوني  الكيان 
الكيان ليس مستعدا للحوار وتنفيذ 
العدل. مع األسف الكثير من القوى 
الكبرى تقوم بدعم الكيان الصهيوني 
بطريقة غير شرعية، وتستعمل حق 
ملصالح  مغاير  قرار  كل  ضد  الفيتو 

الكيان الصهيوني.
العلوم  دار  جامعة  مدير  وأضاف 
زاهدان قائال: إعالن الواليات املتحدة 
للكيان  عاصمة  القدس  األمريكية 
مسلمي  مشاعر  جرح  الصهيوني، 
مشاعر  تجرح  القوى  هذه  العالم. 
املسلمين بهذه التصرفات العدوانية، 

ويسوقونهم نحو العنف والتطرف.
كنا  إن  قائال:  فضيلته  وصرح 
والعنف  واإلرهاب  التطرف  نرفض 
ونلومه، لكن لسنا نر�ضى أن تصف 
املسلمين  شاءت  أينما  القوى 
من  نرى  لذلك  والتطرف.  باإلرهاب 

أن  للمسلمين  املشروعة  الحقوق 
ويدافعوا  القدس،  لتحرير  ينهضوا 

عن قبلتهم األولى.
وأضاف: القدس ليس حق الشعب 
الفلسطيني فقط، بل هو حق جميع 
املسملين بشتى أفكارهم واتجاهاتهم، 
األولى  القبلة  هو  املكان  هذا  ألن 
للمسلمين ومعبدهم جميعا، ويجب 
أن يدافعوا عن هذا املكان املقدس. 
على الحكومات اإلسالمية واملسلمين 
ويستخدموا  قوة،  بكل  ينهضوا  أن 
كافة قواهم لصرف الواليات املتحدة 

من إرادتها األخيرة.
قائال:  السنة  أهل  خطيب  وتابع 
القادة األمريكيون الذي ال يسمحون 
أوال  قاموا  بالدهم،  يدخل  أن  بأحد 
واآلن  اإلسالمية،  البالد  باحتالل 
بلغت الجرأة بهم إلى حد يسيئون إلى 
مقدسات املسلمين وإلى قبلتهم األولى.

وأكد فضيلة الشيخ عبد الحميد: 
يجب التصدى للواليات املتحدة حتى 
األوسط  والشرق  املنطقة  تشعل  ال 
احتالل  يكفي  أال  هذا.  من  أكثر 
أيدى  البالد اإلسالمية وقصفها على 
بالتعرض  يقوموا  حتى  األمريكيين 
للواليات  مكان  ال  املقدس؟  لبيت 

عىل الشعوب والدول اإلسالمية أن تنهض للدفاع عن القدس
فضيلة الشيخ عبد الحميد في خطبة الجمعة:

خطب ومحاضرات
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املتحدة في البالد اإلسالمية ويجب أن 
تخرج من املنطقة.

عبد  الشيخ  فضيلة  واستطرد 
للرئيس  املبادرة  هذه  الحميد: 
مشؤومة  كانت  وإن  األمريكي 
إلى  تؤدي  سوف  لكنها  ومستنكرة، 
املسلم  ووحدتهم.  املسلمين  وعي 
الذي ال ينهض في مثل هذه الظروف، 
يجب  اإلسالم.  ملطالب  يستجب  لم 
أن ينهض املسلمون بكافة اتجاهاتهم 
املعتدلة وغيرها جميعا ويتحدوا، ألن 
االختالف والنزاع بين املسلمين سبب 

جرأة أعداء اإلسالم.
ألهل  الديني  الزعيم  واستطرد 
صراحة  بكل  أحذر  قائال:  السنة 
تنته  لم  إن  بأنها  األمريكية  الحكومة 
ملقدساتنا،  وإساءتها  جسارتها  عن 
سيلقنهم املسلمون درسا يكون عبرة 

ألجيالهم القادمة.
وأكد فضيلته قائال: على املسلمين 
أمة  ويكونوا  اختالفاتهم،  ينبذوا  أن 
واحدة. عزة املسلمين وقوتهم تكمنان 
الطريق  واالنسجام.  الوحدة  في 
وطريق  األعداء  تهديدات  ملكافحة 
والباليا  اآلفات  كافة  من  النجاة 
والسماوية، هي االستغفار،  األرضية 
والتوبة، والعمل على القرآن والسنة، 

واالبتعاد من الذنوب واالختالف.
عبد  الشيخ  فضيلة  ورحب 
صالة  حضر  الذي  بالوفد  الحميد 
واملسؤولين،  العلماء،  من  الجمعة 
في  بلوشستان  إقليم  من  واملثقفين 
باكستان  علماء  قائال:  باكستان 
سعوا  واسع،  تفكير  ذوو  شخصيات 
دائما للوحدة. نطالب هذا الوفد بأن 
باكستان،  علماء  إلى  رسالتنا  يبلغوا 
االختالفات  حل  في  أكثر  يسعوا  أن 
خالل  من  والعنف  التطرف  وإنهاء 

الحوار واملفاوضات.
واستطرد فضيلته قائال: يجب أن 

خالل  من  املتطرفين  العلماء  يقنع 
بأن  والسنة،  القرآن  من  االستدالل 
املجتمع  يضران  والتطرف  العنف 
يجعلوا  أن  املسلمين  على  اإلسالمي. 
سيرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
نصب  للعاملين،  رحمة  كان  الذي 
التي  الراهنة  الظروف  ففي  أعينهم. 
قبل  من  للهجوم  املسلمون  يتعرض 
أعدائهم، ليس وقت نزاع املسلم مع 

أخيه املسلم.
العلوم  دار  جامعة  مدير  وتابع 
م 

ّ
يعل اإلسالم  قائال:  زاهدان 

مع  سلميا  يتعايشوا  أن  املسلمين 
لبالدهم  التعرض  يقصدون  ال  من 
ومقدساتهم اإلسالمية، ويقفوا فقط 
في وجه من يضيعون حقوق الناس، 
اإلسالمية.  البالد  على  ويعتدون 
الجهاد فرض ضد من ال يستسلمون 
للحوار  مستعدين  وليسوا  للعدل، 
القوة  إلى  ويتوسلون  واملنطق، 

والتعدي.

إن لم تتحد الحكومات 
اإلسامية تجاه القدس ستتحد 

الشعوب اإلسامية
عبـد  الشـيخ  فضيلـة  وصـف 
السـنة  أهـل  وخطيـب  إمـام  الحميـد، 
يـوم  خطبتـه  فـي  زاهـدان،  مدينـة  فـي 
 )1439 األول  ربيـع   19( الجمعـة 
علـى  اإلمريكـي  للرئيـس  األخيـر  القـرار 
للكيـان  عاصمـة  بالقـدس  االعتـراف 
الخطيـرة”،  “اللعبـة  بــ  الصهيونـي، 

القـرار. هـذا  تبعـات  مـن  محـذرا 
أعلـن  قائـال:  فضيلتـه  وأضـاف 
الرئيـس اإلمريكـي بصراحـة أن مدينـة 
القـدس تكـون عاصمـة إسـرائيل، وأن 
سفارتها ستنتقل إلى هذه املدينة. هذا 
ولم يتجرأ أي من الرؤساء اإلمريكيين 

السـابقين علـى القيـام بهـذا األمـر.
واعتبــر خطيــب أهــل الســنة القــرار 

“الحلــم  بـــ  اإلمريكــي  للرئيــس  األخيــر 
القديــم للكيــان الصهيونــي املحتــل”، 
القــدس  تعييــن  قائــال:  وأضــاف 
هــو  الصهيونــي  للكيــان  كعاصمــة 
لكنــه  الكيــان،  لهــذا  قديــم  حلــم 
وال  املتحــدة  الواليــات  ال  يتجــرأ  لــم 
هــذا  بإعــالن  الصهيونــي  الكيــان 
أن  إلــى  نظــرا  لكــن  صراحــة،  الحلــم 
ترمــب رئيــس يفتقــد الخبــرة والتدبيــر، 

اإلعــالن. بهــذا  نفســه  لــه  ســولت 
وتابــع فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد 
قــرار  باملشــؤوم:  القــرار  هــذا  واصفــا 
ومشــؤوم  مؤســف  حــادث  ترمــب 
ومريــر، ألن املنطقــة تشــتعل ســنوات 
فــي نيــران الحــروب، وال تتحمــل املزيــد 
بــل  واالختالفــات،  الحــروب  مــن 
تحتــاج إلــى الهــدوء أكثــر مــن أي وقــت 

. م�ضــى
عبــد  الشــيخ  فضيلــة  وخاطــب 
ودولــة  الصهيونــي  الكيــان  الحميــد 
قائــال:  اإلمريكيــة  املتحــدة  الواليــات 
الواليــات  املنصــة  هــذه  مــن  أحــذر 
بأنكــم  الصهيونــي  والكيــان  املتحــدة 
أنتــم  خطيــرة.  لعبــة  بدأتــم  قــد 
يعلنــوا  أن  إلــى  املســلمين  تســوقون 
ضدكــم.  ويقاومــوا  ضدكــم،  الجهــاد 
أنتــم الذيــن تثيــرون األزمــة فــي املنطقــة 
للخطــر. املنطقــة  أمــن  وتعرضــون 

الكبــرى  القــوى  فضيلتــه  وطالــب 
بالتصــدي لتنفيــذ هــذا القــرار قائــال: 
وروســيا  الغــرب  يكــون  أن  ينبغــي  ال 
وغيرهــا مــن القــوى غيــر مباليــن بهــذا 
لــه،  يتصــدوا  أن  يجــب  بــل  القــرار، 
ألنــه يريــد أن يشــعل النيــران فــي العالــم 
يشــعل  أن  يريــد  ترمــب  اإلســالمي. 
دول  كانــت  فــإذا  بالحــروب،  العالــم 
الحــرب فمــاذا  مجلــس األمــن تشــعل 

غيرهــم. مــن  يتوقــع 
املصدر: املوقع الرسمي لفضيلة 
الشيخ عبد الحميد إسماعيل زهي

خطب ومحاضرات
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اليـوم  يحاربـون  الذيـن  يدعـي 
الحركـة اإلسـالمية، أنهـم ال يحاربـون 
التطـرف  يحاربـون  بـل  اإلسـالم؛ 
أنهـم  ولذلـك  اإلسـالمي؛  والتشـدد 
دول  فـي  القائمـة  النظـم  يطالبـون 
وسـائل  باتخـاذ  اإلسـالمية  األغلبيـة 
فـي  يحـدث  الـذي  الطريـق  لصـّد 
يطالبـون  التشـدد،  نزعـة  النفـوس 
بتغييـر نظـام التعليـم، وحـذف املـواد 
روح  الطـالب  نفـوس  فـي  تنفـخ  التـي 
والـذي  لإسـالم،  والفـداء  الكفـاح 
نفوذهـم  علـى   

ًَ
خطـرا يعتبرونـه 

القويـة. ومكانتهـم 
سـوء  علـى  يقـوم  املوقـف  هـذا  إن 
وعـدم  اإلسـالم،  لطبيعـة  الفهـم 
وممـا  اإلسـالم،  لتعاليـم  معرفتهـم 
يعتبـرون  أنهـم  التعجـب  علـى  يبعـث 
علـى  يحمـل  كتابـا  الكريـم  القـرآن 
يدعـو  وأنـه  والحـرب،  العـداء 
ويعتبـرون  القتـال،  إلـى  املسـلمين 
مواضـع  فـي  وردت  التـي  الجهـاد  كلمـة 
تيهـئ  أنهـا  الكريـم،  القـرآن  مـن  كثيـرة 
مـن  كلـه  العالـم  ويخوفـون  للقتـال، 
لإسـالم  العامليـن  ويسـّمون  الجهـاد، 
بالجهادييـن بغـّض النظـر عـن طبيعـة 
عملهـم ومنهجهـم وأهدافهـم، ولسـوء 
العاملـون  يواجـه  اللفـظ  هـذا  فهـم 
لإصـالح،  باألصـح  أو  لإسـالم 
صعوبـات فـي القيـام بمهمتهـم إلصـالح 
شـئون  إلصـالح  وخاصـة  املجتمـع، 
بالثقافـة  وتثقيفهـم  املسـلمين 

الفسـاد. ومكافحـة  اإلسـالمية، 
عـن  الخاطـئ  التصـور  هـذا  ويعتبـر 
وجهـود  اإلسـالمي  والعمـل  الجهـاد 
إصالح شـؤون املسـلمين ودعوتهم إلى 
تعاليم اإلسـالم وتطبيقها في حياتهم، 
عمـال خطيـرا، وعمـال إرهابيـا، وبذلـك 
أصبـح العمـل اإلسـالمي كلـه والدعـوة 
إلـى تعاليـم الديـن إرهابـا، وأصبـح هـذا 
اإلرهاب خطرا عامليا يربط كل مسلم 
إلـى  الدعايـة  هـذه  وترجـع  باإلرهـاب، 
الـدول  قـادة  يلقنـه  الـذي  الـدرس 

أمريـكا. رأسـها  األوربيـة علـى 
والخاضعـون  الغـرب  قـادة  يقـول 
ال  إنهـم  السياسـية  بياناتهـم  فـي  لهـم 
مطلقـا،  كديـن  اإلسـالم  يحاربـون 
والتطـرف  التشـدد  يحاربـون  بـل 
 " تعبيـر  لذلـك  واختـاروا  واإلرهـاب، 
إليـه  أشـار  وقـد   " املعتـدل  اإلسـالم 
 " و   " معتـدل  إسـالم   " أسـباب  عـن 
إسـالم متطـرف" و " إسـالم متشـدد".

اإلسـالم  عـن  النظريـة  هـذه  إن 
الواقـع  فـي  فاإلسـالم  خاطئـة،  نظريـة 
عملـي  وتطبيـق  معتـدل،  والطبيعـة 
القـرآن  مـن  املقتبسـة  للتعاليـم 
الشـريف  النبـوي  والحديـث  الكريـم 
الخلفـاء  وتعامـل  النبويـة  والسـيرة 
أو  االعتـدال  ديـن  وهـو  الراشـدين، 
وصـف  وقـد  بالوسـطية،  يسـمى  مـا 
القـرآن الكريـم اإلسـالم بديـن وسـط، 
ومنـع الرسـول صلـى هللا عليـه وسـلم 
والعنـف  والتعصـب  التشـدد  مـن 

  " وقـال  وقـوة،  بشـدة  وعملـه  بقولـه 
وال   وبشـروا   ، تعسـروا  ال   و  يسـروا 
تنفـروا" وقـال: " إن الديـن يسـر ولـن 
الديـن أحـد إال غلبـه فسـددوا  يشـاد 
بالغـدوة  واسـتعينوا  أبشـروا  وقاربـوا 

الدلجـة". مـن  و�ضـيء  والروحـة 
آيـات  الكريـم  القـرآن  فـي  ووردت 
والصبـر  العفـو  إلـى  الدعـوة  فـي  كثيـرة 
مـن  أكثـر  وهـي  االنفعـال،  وعـدم 
اآليات التي تدعو إلى القتال، وكذلك 
غيـر  إلـى  اإلحسـان  إلـى  القـرآن  يدعـو 
معهـم  السـلوك  وحسـن  املسـلمين 
واحتـرام عقائدهـم، وقـال: وال تسـّبوا 
الذيـن يدعـون مـن دون هللا فيسـبوا 
هللا عدوا بغير علم" . )األنعام: 108( 
أال  علـى  قـوم  شـنآن  يجرمنكـم  وال   "
للتقـوى".   أقـرب  هـو  اعدلـوا  تعدلـوا 

.)8 )املائـدة: 
يريـدون  إنهـم  يقولـون  الذيـن  إن 
اإلسـالم املعتـدل، ال يشـرحون مـا هـو 
تصرفاتهـم  وتـدل  املعتـدل،  اإلسـالم 
اإلسـالم  يحاربـون  أنهـم  وحركاتهـم 
مطلقـا،  الكريـم  والقـرآن  مطلقـا، 
ال  والتعليميـة  الخيريـة  األعمـال  حتـى 
التعسـفية،  إجراءاتهـم  مـن  تسـتثنى 
وذلك بطريق فرض عقوبات شـديدة 
حتـى  األعمـال  هـذه  فـي  اإلسـهام  علـى 
ومسـاعدة  اإلغاثـة  وأعمـال  التعليـم 
يفرضـون  إنهـم  والفقـراء،  املسـاكين 
الشـديدة  والعقوبـات  القيـود 
لخيـر  النشـاطات  هـذه  دعـم  علـى 

عوامل االضطراب والفساد 

سامحة األستاذ حممد واضح رشيد احلسني الندوي

في العالم اإلسالمي

دراسات إسالمية
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اإلنسـانية من أي مؤسسـة إسـالمية، 
بـل  املسـاجد  منهـا  تسـتثنى  ال  حتـى 
أداء الصـالة فيهـا، والـدروس الدينيـة 
وتعريفهـم  املسـلمين  وتثقيـف  فيهـا، 
وإصـالح  اإلسـالمية  بالتعاليـم 
بعـض  فـي  فرضـت  وقـد  شـئونهم، 
الدعـم  الـدول عقوبـات شـديدة علـى 
املجتمـع  إلصـالح  عمـل  ألي  املالـي 
اإلسـالمي، وتفـرض القيـود علـى كتـب 
مكاحفـة  بعنـوان  اإلسـالمي  التوجـه 
هـذه  فـإن  ووسـائله،  اإلرهـاب 
يحاربـون  أنهـم  علـى  تـدل  اإلجـراءات 

مطلقـا. اإلسـالم 
املصـادر  بعـض  أفـادت  لقـد 
يسـعون  الغـرب  قـادة  أن  الصحفيـة 
ويحاولـون  املسـلمة،  األوسـاط 
اإلسـالم،  مـن  النيـل  إلـى  الوصـول 
ناحيـة  مـن  بالقصـور  واتهامـه 
مـن  بدينـه  املسـلم  تمسـك  وإضعـاف 
التلميـح  خـالل  وذلـك  ثانيـة،  ناحيـة 

يلـي:  بمـا  والتصريـح 
1- أن اإلسالم يقيد الحريات.

وال  تعـاون  وال  تسـامح  ال  أنـه   -2
احتـرام لآلخريـن، وال كرامـة لإنسـان 

اإلسـالم. فـي 
باملعـروف  األمـر  فريضـة  إلغـاء   -3

املنكـر. عـن  والنهـي 
4- إلغـاء الجهـاد الـذي أمـر هللا بـه 

الثـالث. بمراتبـه 
خانـة  فـي  اإلسـالم  جعـل   -5
العبـادات فقـط، شـريطة أن يرت�ضـي 
الرذيلـة  أصنـاف  كل  العابـد  هـذا 
والفسـق والفجـور ول صـدر مـن ابنـه 

أخيـه. أو  زوجتـه  أو  ابنتـه  أو 
املسـلمة  األوسـاط  فـي  يتـاح  أن   -6
فرصـة االتجـار باملحرمـات مـن خمـر 
وكل  وربـا  وقمـار  ولـواط  ودعـارة 

الفسـوق. أصنـاف 
سـلطته،  الشـعب  يختـار  أن   -7
مـن  خطـأ  إلـى  البـاب  هـذا  فـي  وينظـر 

تولـي  فـي  اإلسـالم  علمـاء  عنـه  تحـدث 
فيـه  يجـوز  الـذي  املسـلمين  أمـر 
القائـم  والتوريـث  والغلبـة  التمكـن 
االختبـار  وحسـن  الدراسـة  علـى 

والفتنـة. الخـروج  فيـه  ويحـرم 
الـذي  املعتـدل  اإلسـالم  هـذا  وإن 
يريـده ويـروج لـه الغـرب والخاضعـون 
الخـط،  طـول  علـى  مرفـوض  لـه، 
ولـن يقبلـه املسـلم بـأي حـال، ألنـه ال 
وجوهـره  اإلسـالم  روح  مـع  يتطابـق 
وتعاليمـه وتصـّوره عـن الحيـاة، فـإن 
وثقافتـه  بحضارتـه  معتـدل  اإلسـالم 
ونظامـه للحيـاة وإن تعبيـر " اإلسـالم 
فـي  الغـرب  مـن  املوّجـه   " املعتـدل 
اإلسـالم. ضـد  للحـرب  سـتار  الواقـع 

اإلسـالمية  الـدول  أصبحـت  لقـد 
السياسـية  لهـذه  فريسـة  كلهـا  اليـوم 
اختارتهـا  التـي  لإسـالم  املعاديـة 
شـبح  يطاردهـا  التـي  األوربيـة  الـدول 
الخـوف مـن اإلسـالم، ومـرارة تجربتها، 
بأقـالم  لإسـالم  املـزورة  والدعايـة 
النهضـة  عصـر  فـي  ومفكريهـا  كتابهـا 

الظـالم. عهـد  مـن  خروجهـا  وبعـد 
املعاديـة  السياسـة  هـذه  بسـبب 
لإسـالم  الخاطـئ  والفهـم  لإسـالم 
الـدول  فـي  املختلفـة  الـوكاالت  تديـر 
وتربـي  وعمليـات،  حـركات  األوربيـة 
عامليـن لتبريـر هـذا التصـور الخاطـئ، 
باسـم  اإلسـالم  يحاربـون  الذيـن  فـإن 
الذيـن  هـم  اإلرهـاب،  مكافحـة 
مختلـف  فـي  اإلرهـاب  يمارسـون 
ويفرضـون  الواقـع،  فـي  العالـم  أنحـاء 
املسـلحة  والصراعـات  الحـروب 
ويمولونهـا،  باألسـلحة  ويدعمونهـا 
التصرفـات  هـذه  علـى  وتشـرف 
املخربـة وكاالت أجنبيـة تابعـة للنظـم 
اإلسـالمي،  للعالـم  ومعاديـة  الغربيـة 
وتحـدث عوامـل القلـق واالضطـراب، 
علـى  القائمـة  الحكومـات  وتخضـع 

املخططـات. هـذه  تنفيـذ 

أخبار العالم

ي 
يكة �ف أردوغان: الواليات المتحدة باتت �ش

الدماء المسفوكة بقرار القدس
كي رجب طيب أردوغان، إن 

قال الرئيس ال�ت
“الواليات المتحدة بقرارها حول القدس، باتت 

ي الدماء المسفوكة”.
يكة �ف �ش

ي فعالية 
ي كلمة خالل مشاركته، �ف

جاء ذلك �ف
االنسان،  لحقوق  العالمي  اليوم  بمناسبة 

كية أنقرة. بالعاصمة ال�ت
ي 

�ف نسان،  االإ حقوق  يوم  “ندرك  وأضاف: 
نسان  االإ حقوق  ب  �ف فيه  يتم  الذي  الوقت 

ي القدس”.
بعرض الحائط، ال سيما �ف

وأكد أردوغان عدم إمكانية استمرار الظلم 
ي القدس إىل االأبد.

والتخريب �ف
أنهم  اليوم  يعتقدون  “الذين  وأردف: 
لن  أنهم  يعرفوا  أن  يجب  القدس؛  يملكون 
لالختباء  شجرة  عىل  العثور  غًدا  يستطيعوا 

وراءها”.
اف تركيا بقرار الرئيس  وشدد عىل عدم اع�ت
بالقدس  اف  االع�ت ترامب،  دونالد  االأمريكي 
“إعالن  كي 

ال�ت الرئيس  وقال  ال�ائيل.  عاصمة 
ترامب غ�ي ملزم لنا وال للقدس”.

ف يصدر أمر إنسحاب القوات الروسية  بوت�ي
من سوريا

ف أوامر  أصدر الرئيس الروسي فالديم�ي بوت�ي
سوريا،  من  العسكرية  بالده  وحدات  بسحب 

ي الروسية.
بحسب وكالة ريا نوفوس�ت

ف زار قاعدة حميميم  وأشارت الوكالة أن بوت�ي
الغارات  منها  تدار  ي 

ال�ت الالذقية  ي 
�ف الجوية 

ي سوريا، قبيل زيارته إىل مرص 
الجوية الروسية �ف

وتركيا اليوم.
ف إلتقى رئيس النظام  وذكرت الوكالة أن بوت�ي
ي قاعدة حميميم، حيث 

السوري بشار االأسد �ف
أعلن عقب اللقاء سحب قوات بالده من سوريا.
ي إىل وزارة 

ف “لقد أصدرت تعليما�ت وقال بوت�ي
سحب  بمرحلة  للبدء  االأركان،  ورئاسة  الدفاع، 

الوحدات الروسية من سوريا”.

اف  قمة إسطنبول تدعو العالم إىل االع�ت
ف قية عاصمة لفلسط�ي بالقدس ال�ش

ي 
�ف سالمية  االإ للقمة  الختامي  البيان  دعا 

اف  االع�ت إىل  العالم  دول  جميع  إسطنبول، 
لدولة  عاصمة  المحتلة  قية  ال�ش بالقدس 

. ف فلسط�ي
اليوم  القمة  عن  الصادر  البيان  وأكد 
االأربعاء، “رفضه وإدانته قرار الرئيس االأمريكي 
ي بشأن القدس. مبديا استعداد دول 

غ�ي القانو�ف
سالمي طرح المسألة  أعضاء منظمة التعاون االإ
حال  ي 

�ف المتحدة  لالأمم  العامة  الجمعية  عىل 
بخصوص  الدوىلي  االأمن  مجلس  تحرك  عدم 

القدس”.
ف  فلسط�ي بدولة  اف  االع�ت البيان  وأعلن 

قية. وعاصمتها القدس ال�ش
عاصمة  بالقدس  اف  االع�ت البيان  واعت�ب 
دورها  من  لواشنطن  انسحاب  بمثابة  الإ�ائيل 

ي عملية السالم.
وسيطا �ف

دراسات إسالمية
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جهاد ل ينقطع ) الجهاد بالكلمة(
مـع  وقـام  السـالح،  السـباعي  وضـع 
إخوانـه املجاهديـن بتسـليم أسـلحتهم 
إلـى جيـش اإلنقـاذ وإلـى الجيـش العربي 
عـن  الدفـاع  بـه  أنيـط  الـذي  األردنـي 
القـدس. ولكنـه لـم يضـع القضية عن 

عاتقـه.
للتعريـف  حماسـته  زادت  لقـد  بـل 
ذلـك  فـي  كان  أعبائهـا..إن  وحمـل  بهـا 
ليكتـب ويخطـب  عـاد  زيـادة ملسـتزيد! 
ويحاضـر، وعـاد مـع إخوانـه ينشـرون 
الوثائـق واالحصـاءات حول فلسـطين 
حتـى تكـون قضيتهـا " فـي نظـر الشـعب 
املعالـم"  واضحـة  قوميـة  قضيـة 
وبوصفهـا  الدقيقـة.  عبارتـه  بحسـب 
حيـاة  فـي  األثـر  شـديدة   " قضيـة 
علـى   " سـورية  أبنـاء  وخاصـة  العـرب 

قولـه. حـد 
 – عليهـا  يخ�ضـى  السـباعي  كان  هـل 
فـي ضـوء مـا رآه ووقـف عليـه أو شـعر 
تفقـد  أن   – املعركـة  أرض  علـى  بـه 
فـي املسـتقبل؟  هـذه الصفـة القوميـة 
جديـد  تنازلـٍي  عـّدٍ  فـي  تصبـح  بحيـث 
وحـده؟  الفلسـطيني  الشـعب  قضيـة 

أو ينظـر إليهـا علـى أنهـا قضيـة الجئيـن 
علـى سـبيل املثـال؟ أو نحـو ذلـك ممـا 
تصفيـة  أو  بالهزيمـة  القبـول  يعنـي 
القضيـة؟ نعتقـد أن كلماتـه السـابقة 
– ونحوهـا كثيـر – واضحـة فـي ذلـك! 
الفلسـطينية  بالقضيـة  النـزول  إن 
عـن طبيعتهـا القوميـة هـذه يمثـل مـن 
الضيـاع  خطـوات  أولـى  نظـره  وجهـة 

واالضمحـالل!.
هـذه  سـبيل  فـي  يجاهـد  بقـي  ولهـذا 
النحـو.  هـذا  علـى  املقدسـة  القضيـة 
ألنه كان يرى في ذلك عنوان الصمود 
توّجـه  ولطاملـا  التحريـر..  ومفتـاح 
إلـى  املّتقـدة  وحماسـته  املؤثـر  ببيانـه 
الخصـوص  وجـه  علـى   – الشـباب 
ويذكـروا  فلسـطين،  ليذكـروا   –
واإلسـالم!  العروبـة  قلـب  فـي  موقعهـا 
 " النـداءات:  هـذه  بعـض  فـي  فقـال 
األطمـاع  أضاعتهـا  فلسـطينكم!  هـذه 
الظامئـة،  والشـهوات  الجائعـة، 
واألحقـاد  املسترسـلة،  والغفلـة 
تكـون  ولـن  الكامنـة،  الصليبيـة 
فلسـطين بعـد كل هـذه املؤامـرات إال 
املسـلمين.  نحـن   . العـرب  نحـن  لنـا. 

لنـا. فلسـطين 
فلسـطين،  اذكـروا  شـباب  يـا 
واذكروهـا  ومنامكـم،  يقتظتكـم 
فـي  واذكروهـا  ومراحكـم،  مغداكـم 
واذكروهـا  ورياضتكـم،  عبادتكـم 
اذكروهـا  وأمهاتكـم،  ألطفالكـم 
الواحـد،  الكبيـر  وطنكـم  قلـب  فهـي 
إلـى  اإلسـالم  طريـق  فهـي  اذكروهـا 
ثغـر  فهـي  اذكروهـا  )مكـة(  عاصمتـه 
محمـد  فيهـا  يربـض  التـي  جزيرتكـم 

وسـلم. عليـه  هللا  صلـى 
السـباعي   مصطفـى  كتـاب   (
الداعيـة املجاهـد والفيقـه املجـدد – 
بقلـم الدكتـور عدنـان محمـد زرزور- 

)244  –  243 ص 

العزيمة الصديقية للشيخ 
محمد يوسف الكاندهلوي رحمه 
هللا، في الفطرة الحساسة املليئة 

باألخطار في الهند
يوسـف  محمـد  الشـيخ  أبـدى 
املليئـة  الحساسـة  الفتـرة  تلـك  فـي 
ال  الـذي  الـذي  الثبـات  باألخطـار، 
العاليـة،  والهمـة  نظيـر،  لـه  يوجـد 

اقتباسات 

)علمية، أدبية، اجتماعية، ثقافية ، فكرية وعملية(

إعداد: سماحة األستاذ املفتي عبد القادر العارفي

منثورات
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وعكـف  هللا،  بوعـد  الكاملـة  والثقـة 
على نشر دين هللا وسنة رسوله صلى 
هللا عليـه وسـلم والدعـوة إليـه، ومـن 
سـمع خطـب الشـيخ فـي تلـك األوضـاع 
الراسـخ  اليقيـن  ذلـك  فيهـا  شـاهد 
واإليمـان العميـق، والعزيمـة الصمـاء 
والشـدائد،  املحـن  تزحزحهـا  ال  التـي 
بالباطـل  االسـتهانة  فيهـا  حـظ  وال 
وعـدم  قـوة،  مـن  بـه  تظاهـر  مهمـا 
املبـاالة بـه، فلـم تكـن املناظـر املخفيـة 
أي  تحمـل  الجلـود  منهـا  تقشـعر  التـي 
كان  إنـه  نظـره،  فـي  وحقيقـة  أهميـة 
الدعـوة  بـأن  راسـخا  إيمانـا  يؤمـن 
عرضـت  إذا  الخالـص  الديـن  إلـى 
بعـض  واسـتعدت  الصحيـح،  باملنهـج 
النفوس للتضحية في سبيله، وأثبتوا 
صمودهـم، ووقفـوا لـه حياتهـم، فـإن 
ال  ومكـره  قوتـه  بلغـت  مهمـا  الباطـل 
يسـتطيع أن يقـف فـي وجهـه، وتصبـح 
هـذا  فـي  حتـى  وسـالما،  أمنـا  النـار 
 – هللا  سـنة  وهـذه  الرهيـب،  الوقـت 

. تبديـال-  هللا  لسـنة  تجـد  ولـن 
يوسـف  محمـد  الشـيخ  كان 
املوضوعـات  بهـذه  خطبـه  يشـحن 
بـاهلل،  الثقـة  النفـوس  فـي  تحيـي  التـي 
وتبعـث  واليقيـن،  اإليمـان  وتعـزز 
وتحّمـل  واملجاهـدة،  التضحيـة  علـى 
املثيـرة،  الكلمـات  األذى، وكانـت هـذه 
القلـوب،  تثبـت  للنفـوس  املهيجـة 
وتريـح النفـوس وترسـخ أقـدام الذيـن 
همتهـم،  وفتـرت  أعصابهـم،  يفقـدون 
أصلحـوا   " كلماتـه:  إحـدى  فـي  يقـول 
الرسـول  بأسـوة  واقتـدوا  نفوسـكم، 
هللا  قـدر  مـا  وسـيصلح  هللا  صلـى 
طريـق  يقبـل  لـم  ومـن  الصـالح،  مـن 
الصـالح وعلـى العكـس فـرش أشـواكا 
هللا  فـإن  اآلخريـن،  صـالح  سـبيل  فـي 
قشـر  يكسـر  كمـا  سيكسـره  تعالـى 
تعتبرونهـا  التـي  الـدول  إن  البيضـة، 
قوى العالم الكبرى ال تعدل عند هللا 

نسـج  لقـد  العنكبـوت،  نسـج 
لفقـدان  خيوطـه  العنكبـوت 
هـذا  فـي  واألتقيـاء  الصالحيـن 
النـاس  صلـح  فـإذا  العالـم، 
هللا  رسـول  بأوامـر  وامتثلـوا 
فـإن  وسـلم،  عليـه  هللا  صلـى 
هللا  عـذاب  مـن  واحـدة  ملسـة 
الكبـرى  الحضـارات  تكتسـح 
تزيـل  كمـا  والفـرس  للـروم 
العنكبـوت،  نسـج  اإلبالـة 
وسـيكون ذلـك مصيـر " أمريـكا 

روسـيا".  " و   "
يوسـف  محمـد  الشـيخ  كان 
وهـذا  املحـن  هـذه  أن  يعتقـد 
إلـى  يرجـع  الشـامل  الدمـار 

أنفسـهم،  املسـلمين  أعمـال  سـوء 
بإصـالح  إال  املحـن  هـذه  تـزول  وال 
النفـوس واالجتهـاد فـي سـبيل اإلصـالح 
والدعوة، وكان يرى أن القوى املادية 
بـاهلل،  اإليمـان  علـى  تقـوم  ال  التـي 
تسـتطيع  ال  الصالحـة  واألعمـال 
هـذا  وتوقـف  املحـن،  هـذه  تزيـل  أن 

لتدميـر. ا
يؤمـن  يوسـف  محمـد  الشـيخ  كان 
سـبيل  فـي  السـعي  بـأن  راسـخا  إيمانـا 
فـي  والخـروج  إليـه،  والّتضـرع  هللا 
والكرامـة،  العـزة  يجلـب  سـبيله، 
رحمـة  ويحولـه  هللا  عـذاب  ويغيـر 
منـه ورضوانـا يقـول: " تقبـل دعـوات 
املجاهديـن فـي هـذا السـبيل كدعـوات 
اسـتجاب  فقـد  إسـرائيل،  بنـي  أنبيـاء 
هللا دعواتهـم، وظهـرت خـوارق العـادة 
وزهـق  أمـرهللا،  وظهـر  نصرتهـم،  فـي 
فكانـوا  عبـاده،  هللا  ونصـر  الباطـل، 
هم املنصورين، كذلك لو اجتهدنا في 
بـالء حسـنا،  فيـه  وأبلينـا  سـبيل هللا، 
ودعواتنـا  أعمالنـا  سـيتقبل  هللا  فـإن 
خرقـا  عبـاده  وينصـر  دينـه،  ويظهـر 
للعادة، فإن بذلت هذه املسـاعي على 
املسـتوى العالمـي تغيـر مصيـر العالـم 

أهـل  قلـوب  فـي  انقـالب  وحـدث  كلـه، 
املسـاعي. هـذه  بفضـل  كلـه  العلـم 

العالج الناجع:
يوسـف  محمـد  الشـيخ  يكـن  لـم 
ير�ضى بأن يكون جزاء عداء املواطنين 
واعتداءتهـم  املسـلمين  غيـر  مـن 
يصـّوب  يكـن  ولـم  باملثـل،  وحقدهـم 
كان  بـل  بالحجـر،  الحجـر  يجـزى  أن 
أن  الصحيـح  الطريـق  أن  يعتقـد 
واالعتـداء  بالحسـنة،  السـيئة  تجـزى 
التركيـز  علـى  يحـث  وكان  بالعفـو، 
بـاهلل  واإليمـان  الصالـح،  العمـل  علـى 
والدعـوة وإعـالء كلمـة الحـق، ويعتبـر 
الراهـن،  للوضـع  منهـج  أفضـل  ذلـك 
األوضـاع  تلـك  فـي  الشـيخ  حـال  وكان 
الرسـول  عـن  جـاء  كمـا  السـاخنة، 
منـذر  كأنـه  وسـلم  عليـه  هللا  صلـى 
ومّسـاكم،  صّبحكـم  يقـول:  جيـش 
يوسـف  محمـد  الشـيخ  كان  كذلـك 
هللا  عـذاب  مـن  وينّبـه  وينـذر،  يبشـر 

. وغضبـه
يوسـف  محمـد  الشـيخ  كتـاب   (
فـي  ومنهجـه  حياتـه  الكاندهلـوي 
محمـد  الشـيخ  تأليـف   – الدعـوة 
)183  -181 ص  الحسـني  الثانـي 

منثورات
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)1216- 1290هـ = 1801- 1873م(
قـادة  مـن  الطهطـاوي  رافـع  رفاعـة 
فـي  مصـر  فـي  واألدبيـة  العلميـة  النهضـة 
6رجـب  فـي  ولـد  باشـا  علـي  محمـد  عهـد 
1801م  أكتوبـر   15 املوافـق  1216هــ 
محافظـة  مـدن  إحـدى  طهطـا  بمدينـة 
نسـبه  يتصـل  مصـر،  بصعيـد  سـوهاج 

عنـه. هللا  ر�ضـي  السـبط  بالحسـين 
فحفـظ  أبيـه  مـن  عنايـة  رفاعـة  لقـي 
رجـع  والـده  وفـاة  وبعـد  الكريـم  القـرآن 
أخوالـه  مـن  ووجـد  طنطـا  موطنـه  إلـى 
زاخـرة  كانـت  حيـث  كبيـرا؛  اهتمامـا 
بالشـيوخ والعلمـاء وحفـظ علـى أيديهـم 
العصـر  هـذا  فـي  متدوالـة  كانـت  املتـون 
والنحـو.  الفقـه  مـن  شـيئا  عليهـم  وقـرأ 
التحـق رفاعـة وهـو فـي السادسـة عشـر 
1817م  عـام  فـي  باألزهـر  عمـره  مـن 
الحديـث  األزهـر  فـي  دراسـته  وشـملت 
والصـرف  والنحـو  والتفسـير  والفقـه 

ذلـك. وغيـر 
يبدأ املنعطف الكبير في سيرة رفاعة 
الطهطـاوي مـع سـفره سـنة 1242 هــ و 
1626م إلـى فرنسـا ضمـن بعثـة عددهـا 
أربعـون طالبـا أرسـلها محمـد علـي علـى 
الفرنسـية  الحربيـة  السـفينة  متـن 
الحديثـة  العلـوم  لدراسـة  )الترويـت( 
وراء  العطـار  الحسـن  الشـيخ  وكان 
ترشـيح رفاعـة للسـفر مـع البعثـة كإمـام 
كإمـام،  وذهـب  لطالبهـا،  وواعـظ  لهـا 
الجيـش  إمـام  كونـه  جانـب  إلـى  ولكنـه 
هنـاك  الفرنسـية  اللغـة  ودرس  اجتهـد 
خمـس  وبعـد  علـم،  بممارسـة  وبـدأ 
امتحـان  رفاعـة  أدى  حافلـة  سـنوات 
الترجمـة، وقـّدم مخطوطـة كتابـه الـذي 

نـال بعـد ذلـك شـهرة واسـعة " تلخيـص 
باريـز". تلخيـص  فـي  اإلبريـز 

العودة إلى مصر 
1247هــ/  سـنة  ملصـر  رفاعـة  عـاد 
علـى  منكّبـا  باألمـل  مفعمـا  1831م 
مدرسـة  فـي  بالترجمـة  فاشـتغل  العمـل 
مناهـج  تطويـر  علـى  عمـل  ثـم  الطـب، 

الطبيعيـة. العلـوم  فـي  الدراسـة 
وظـل جهـد رفاعـة يتنامـى بيـن ترجمـة 
التعليـم  علـى  وإشـراف  وتخطيـط 
والصحافة، فأنشأ أقساما متخصصة 
الطبيعيـات-   – الرياضيـات   ( للترجمـة 
املحاسـة  مدرسـة  وأنشـأ  اإلنسـانيات( 
اإلدارة  ومدرسـة  االقتصـاد  لدراسـة 
وكانـت  السياسـية.  العلـوم  لدراسـة 
ضمـن مفاخـره اسـتصدار قـرار تدريـس 
العلـوم واملعـارف باللغـة العربيـة ) وهـي 
اليـوم  تـدرس  التـي  واملعـارف  العلـوم 
وإصـدار  األجنبيـة(  باللغـات  بالدنـا  فـي 
بالعربيـة   " املصريـة  الوقائـع   " جريـدة 
جانـب  إلـى  هـذا  التركيـة،  مـن  بـدال 
وعشـرات  ترجمتـه،  مـن  كتابـا  عشـرين 

ترجمتهـا. علـى  أشـرف  غيرهـا 
فـي  يأمـل  الطهطـاوي  رفاعـة  كان 
اللغـات  لتعليـم  عليـا  مدرسـة  إنشـاء 
األجنبيـة، وإعـداد طبقـة مـن املترجميـن 
تنتفـع  مـا  بترجمـة  يقومـون  املجيديـن 
اللغـة  إلـى  الغـرب  كتـب  مـن  الدولـة  بـه 
محمـد  إلـى  باقتراحـه  وتقـدم  العربيـة، 
مدرسـة  بإنشـاء  إقناعـه  فـي  ونجـح  علـي 
األلسـن،  بمدرسـة  عرفـت  للمترجميـن 
سـنوات،  خمـس  بهـا  الدراسـة  مـدة 
املدرسـة  وافتتحـت  سـت.  إلـى  تـزاد  قـد 
 ، 1835م(   / )1251هــ  سـنة  بالقاهـرة 

وتولى رفاعة الطهطاوي نظارتها، وكانت 
لتدريـس  فصـوال  أمرهـا  أول  فـي  تضـم 
اللغة الفرنسـية واإلنجليزية واإليطالية 
جانـب  إلـى  والفارسـية،  والتركيـة 
والجغرافيـا  والتاريـخ  والجبـر  الهندسـة 
والشـريعة اإلسـالمية. وقـد بـذل رفاعـة 
جهدا عظيما في إدارته للمدرسـة، وكان 
الرسـاالت  أصحـاب  عمـل  فيهـا  يعمـل 
وال يتقيـد باملواعيـد املحـددة للدراسـة، 
سـاعات  ثـالث  درسـه  فـي  اسـتمر  وربمـا 
أو أربعـا دون توقـف واقفـا علـى قدميـه 
األدب  لهـم  يشـرح  تعـب  أو  ملـل  دون 
وقـد  والغربيـة.  اإلسـالمية  والشـرائع 
املدرسـة  فـي  األولـى  الدفعـة  تخرجـت 
عددهـا  وكان  1839م(  1255هــ/  سـنة 
مترجمـات  وكانـت  خريجـا،  عشـرين 
فـي  أو  طبعـت  قـد  الخريجيـن  هـؤالء 
طريقها إلى الطبع. وقد اتسعت مدرسة 
األلسن، فضمت قسما لدراسة اإلدارة 
)1261هــ/  سـنة  العموميـة  امللكيـة 
الالزميـن  املوظفيـن  إلعـداد  1844م(، 
للعمل باإلدارة الحكومية، وقسـما آخر 
الخصوميـة  الزراعيـة  اإلدراة  لدراسـة 
قسـما  ضمـت  كمـا  بعاميـن،  ذلـك  بعـد 
أن�ضـئ سـنة )1263هــ / 1847( لدراسـة 
أبـي  مذهـب  علـى  اإلسـالمية  الشـريعة 
القضـاة،  إلعـداد  النعمـان  حنيفـة 
األلسـن  مدرسـة  بذلـك  وأصبحـت 
كليـات  تضـم  بجامعـة  تكـون  مـا  أشـبه 
اآلداب والحقـوق والتجـارة. وكان رفاعـة 
إدارتـه  جانـب  إلـى  يقـوم  الطهطـاوي 
التـي  الكتـب  باختيـار  للمدرسـة  الفنيـة 
ومراجعتهـا  املدرسـة،  تالميـذ  يترجمهـا 

ترجمتهـا. وإصـالح 

متى تكون الكتابات مؤثرة؟ )22(

األستاذ نور عالم خليل األميني 

األدب العربي 

رفاعة رافع الطهطاوي
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إغاق ونفي

عامـا،  املدرسـة خمسـة عشـر  ظلـت 
ومنـارة  للعلـم،  مشـعال  خاللهـا  كانـت 
الثقافتيـن  اللتقـاء  ومكانـا  للمعرفـة، 
بهـا  عصفـت  أن  إلـى  والغربيـة،  العربيـة 
يـد الحاكـم الجديـد عبـاس األول، فقـام 
بإغالقهـا لعـدم رضـاه عـن سياسـة جـده 
محمـد علـي وعمـه إبراهيـم باشـا وذلـك 
فـي سـنة )1265هــ / 1849م(، كمـا أمـر 
بحجـة  السـودان  إلـى  رفاعـة  بإرسـال 
يقـوم  ابتدائيـة  مدرسـة  نظـارة  توليـه 

هنـاك. بإنشـاءها 
الخديوي إسماعيل

 ( سـنة  األول  عبـاس  وفـاة  وبعـد 
1270هــ/1854م( عـاد الطهطـاوي إلـى 
القاهـرة، وأسـندت إليـه فـي عهـد الوالـي 
باشـا" عـدة مناصـب  " سـعيد  الجديـد 
تربويـة، فتولـى نظـارة املدرسـة الحربيـة 
ضبـاط  لتخريـج  سـعيد  أنشـأها  التـي 
)1277هــ  سـنة  الجيـش  حـرب  أركان 
الطهطـاوي  بهـا  عنـى  وقـد  1856م(   /
اللغـة  دراسـة  وجعـل  خاصـة،  عنايـة 
جميـع  علـى  إجباريـة  بهـا  العربيـة 
اختيـار  حريـة  لهـم  وأعطـى  الطلبـة، 
أجـدى اللغتيـن الشـرقيتين: التركيـة أو 
األوربيـة،  اللغـات  وإحـدى  الفارسـية، 
األملانيـة،  أو  الفرنسـية  أو  اإلنجليزيـة 
لدراسـة  خاصـة  فرقـة  بهـا  أنشـأ  ثـم 

للترجمـة.  وقلمـا  املحاسـبة، 
إحياء التراث

إنجـاز  إلـى  الطهطـاوي  وسـعى 
العربـي  التـراث  إلحيـاء  مشـروع  أول 
الحكومـة  إقنـاع  فـي  ونجـح  اإلسـالمي؛ 
التـراث  عيـون  مـن  كتـب  عـدة  بطبـع 
العربي على نفقتها، مثل تفسير القرآن 
بمفاتيـح  املعـروف  الـرازي  للفخـر 
علـى  التنصيـص  ومعاهـد  الغيـب، 
شـواهد التلخيـص فـي البالغـة، وخزانـة 
األدب للبغـدادي، ومقامـات الحريـري، 
وغيـر ذلـك مـن الكتـب التـي كانـت نـادرة 
هـذا  أن  غيـر  الوقـت.  ذلـك  فـي  الوجـود 
للتوقـف  تعـرض  الـدءوب  النشـاط 

سـنة ) 1277هــ / 1861م( حيـث خـرج 
مدرسـة  وألغيـت  الخدمـة،  مـن  رفاعـة 
أركان الحـرب، وظـل عاطـال عـن العمـل 
الحكـم  إسـماعي  الخديـوي  تولـى  حتـى 
سـنة )1279هــ / 1869م( فعـاد رفاعـة 
ونشـاط  عمـل  مـن  عليـه  كان  مـا  إلـى 
السـن،  فـي  تقدمـه  مـن  الرغـم  علـى 
والتعليـم  التربيـة  مجـاالت  واقتحـم 
بـروح وثابـة يحـاول أن يأخـذ بيـد أمتـه 
فأشـرف  والتقـدم،  الرقـي  مـدراج  إلـى 
علـى تدريـس اللغـة العربيـة باملـدارس، 
والكتـب  واختيـار مدرسـيها وتوجيههـم، 
مـن  كثيـر  ورئاسـة  املقـررة،  الدراسـية 
األجنبيـة  املـدارس  امتحانـات  لجـان 

واملصريـة.
قلم الترجمة

بهـا  قـام  التـي  األعمـال  أبـرز  ومـن 
إسـماعيل  الخديـو  عهـد  فـي  رفاعـة 
نظارته لقلم الترجمة الذي أن�ضـئ سـنة 
القوانيـن  لترجمـة  1280هــ/1863م(   (
الفرنسية، ولم يكن هنك من أساطين 
املترجمين سـوى تالميذ الطهطاوي من 
فاسـتعان  األلسـن،  مدرسـة  خريجـي 
واحـدة  حجـرة  الترجمـة  قلـم  فـي  بهـم 
ذلـك  يحـل  ولـم  املـدارس،  بديـوان 
فترجمـوا  األعمـال،  أعظـم  إنجـاز  دون 
مجلـدات  عـدة  فـي  الفرن�ضـي  القانـون 
تكـن  ولـم  بـوالق،  مطبعـة  فـي  وطبـع 
تتطلـب  كانـت  إذا  يسـيرة،  املهمـة  هـذه 
الفرنسـية  بالقوانيـن  واسـعا  إملاعـا 
وبأحـكام الشـريعة اإلسـالمية، الختيـار 
املطابقـة  الفقهيـة  املصطلحـات 

الفرن�ضـي. القانـون  فـي  ملثيالتهـا 
الوفاة

اآلخـر  ربيـع   /1 فـي  الطهطـاوي  توفـي 
1873م. مايـو   27  = 1290هــ 

إنتاجات وآثار فكرية
املسـؤوليات  كثـرة  مـن  الرغـم  وعلـى 
التـي تحملهـا رفاعـة وأخـذت مـن وقتـه 
الترجمـة  عـن  ينقطـع  لـم  فإنـه  الكثيـر، 
علـى  بالنفـع  يعـود  فيمـا  والتأليـف 
فيـه  فيمـا  إال  وقتـه  يقـض  ولـم  األمـة، 

النابـه  تليمـذه  وصفـه  وقـد  فائـدة، 
صالـح مجـدي بأنـه " قليـل النـوم، كثيـر 
االنهمـاك مـن التأليـف والتراجـم". وقـد 
بـدأ رفاعـة إنتاجـه الفكـري منـذ أن كان 

كتبـه: أهـم  ومـن  فرنسـا،  فـي  مبعوثـا 
" مناهـج األلبـاب املصريـة فـي مباهـج 
فـي  األميـن  املرشـد   " العصريـة  اآلداب 
توفيـق  أنـوار   " والبنيـن.  البنـات  تربيـة 
بنـي  وتوثيـق  مصـر  أخبـار  فـي  الجليـل 
سـيرة  فـي  اإليجـاز  نهايـة   "  ." إسـماعيل 
سـاكن الحجـاز" وهـو آخـر كتـاب ألفـه 
 
ً
 جديدا

ً
الطهطاوي، وسـلك فيه مسـلكا

فيـه  تبعـه  النبويـة  السـيرة  تأليـف  فـي 
املحدثـون.

بترجمتهـا  قـام  التـي  الكتـب  أمـا 
وعشـرين  خمسـة  عـن  تزيـد  فهـي 
عليـه  أشـرف  مـا  غيـر  وذلـك  كتابـا، 
وصححـه  راجعـه  ومـا  الترجمـات  مـن 
الرجـل  قدمـه  مـا  أعظـم  ومـن  وهذبـه. 
تالميـذه النوابـغ الذيـن حملـوا مصـر فـي 
أكثـر  لألمـة  وقدمـوا  الحديثـة،  نهضتهـا 
مـن ألفـي كتـاب خـالل أقـل مـن أربعيـن 

رجـم.
َ
وُمت ـف 

َّ
مؤل بيـن  مـا  عامـا، 

أحد رواد التنويريين في مصر
الفكـر  رواد  أحـد  الطهطـاوي  ويعـد 
مـن  فتـرة  بعـد  مصـر  فـي  التنويـري 
عاشـتها  والتـي  الفكـري  االضمحـالل 
مصـر والتـي وصلـت لـذروة مـن الجمـود 
العصـور  فـي  خـاص  بشـكل  الفكـري 

مصـر. فـي  والعثمانيـة  اململوكيـة 
وكان للطهطـاوي دور فـي اإلسـهام فـي 
النهضـة الفكريـة التـي عاشـتها مصـر فـي 
يعتبـره  والـذي  باشـا  محمدعلـي  عهـد 
البعـض بانـي مصـر الحديثـة، فقد كان 
الطهطـاوي مـن أهـم الدعائـم الفكريـة 
أرادهـا  التـي  النهضـة  عليهـا  قامـت  التـي 
فـدور  مصـر،  فـي  باشـا  علـي  محمـد 
وإنشـاء  الترجمـة  فـي حركـة  الطهطـاوي 
مدرسـة األلسـن كان لـه األثـر الهـام فـي 
نمـو التطويـر العلمـي والثقافـي فـي مصـر 
مـن خـالل االطـالع علـى مـا وصلـت إليـه 

املختلفـة. والثقافـات  العلـوم 

األدب العربي 
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بلفهـة  أنتظـر بشـوق وأتوقـع  کنـت 
أرافـق  لحظـة  وصـول  قليلـة  غيـر 
محمـد  املفتـى  رالشـیخ 

ّ
املوق األسـتاذ 

أسـتاذ  ـ  هللا  حفظـه  القاسـمى  قاسـم 
دار  جامعـة  فـي  والفقـه  الحديـث 
دعويـة  رحلـة  فـي  ـ  زاهـدان  العلـوم 
وأخيـرا تـم تحقـق األمنيـة وحـان وقـت 
الرحـال  وشـددنا  فتجهزنـا  الرحيـل 
نحـو زابـل وكان وراء الدوافـع للقيـام 
بهذه املرحلة توجيه دعوة من العلماء 
لتتوفـر  األسـتاذ  إلـى  البلـد  هـذا  فـي 
مـن سـماحته  لهـم فرصـة االسـتفادة 
بأمـر  املعنیـون  یعـرف  الحقيقـة  وفـي 
األسـتاذ  آراء  أن  والتربيـة  التعليـم 
وتوجيهاتـه القيمـة بمثابـة معالـم علـى 
وكلماتـه  والتربويـة  العلميـة  مسـيرتنا 
تعـد  والتحفيـز  باإلثـارة  املتدفقـة 
تلقيهـا  يجـب  وروحيـة  فكريـة  وجبـات 
تفتـح  ضوءهـا  وفـي  وآخـر  حيـن  بيـن 
لنـا آفـاق جديـدة وسـاحات رحبـة مـن 
شـخصيا  وأنـا  واليقيـن  الفكـر  عالـم 
متنقلـة  مدرسـة  الرحـالت  هـذه  أری 
قصيـرة  دورة  فـي  أمثالـي  فيهـا  يتمكـن 
قيمـة  ومعانـي  سـامية  مفاهيـم  تلقـى 
تشـتد الحاجة إليها في الحياة وجربتها 

إصـالح  اتجـاه  فـي  مفیـدة  انطالقـة 
الغفلـة  غبـار  وإبعـاد  والقلـب  الفكـر 
عـن صفحـة القلـب وإزالـة الرواسـب 
عـن الصـدر الأریـد اإلطـراء بالوعـی بـل 
مجرد تعبير عن واقع عشته أتحير في 
سـر قـوة كلمـات األسـتاذ، كأنهـا سـهام 
تنفـذ فـي شـغاف القلـب وتعمـل عملهـا 
هـذه  شـحن  تـم  كأنهـا  فيهـا  السـحري 
بقـوات  خاصـة  معامـل  فـي  الكلمـات 
عجيبة مع أنها بداهة وارتجال ترسل 
ـف 

ّ
تكل بـال  سـجيتها  علـى  النفـس  فيهـا 

.تجربتـي أن هـذه الكلمـات ال تنصـب 
الفكـر  عـن  بمعـزل  القلـب  صالـح  فـي 
روحيـة  بإشـراقه  معـا  تمدهـا  بـل 
ظـل  فـي  الـروح  تنتعـش  علمـي   وتنـور 
بالنفـس  وتأخـذان  الرائـع  املزيـج  هـذا 
والتوسـع  واليقيـن  التعالـي  آفـاق  إلـى 
فـي  العـدة  بهـذه  وتتحلـق  والرحابـة 

والضيـاء. اليقيـن  ملـوه  عالـم 
لهـا  ارتجـف  فكـرة  بـي  تمـر  لحظـة 
مـن  لهـا  أهتـزر  رهبـة  إثرهـا  وتغشـاني 
بـي  لونـأى  القـوات  بهـذه  يسـعفني 
سـمح  ال  وبينـه  بينـي  وحـال  الحرمـان 
الحيـرة  وادي  أي  فـي  ثـم  ذلـك  هللا 
أتخبط؟ وفي أي زنزانة فكرية أتقبع؟ 

وفي أي ظلمة قلبية أتضجر؟ انتفض 
مذعـورا لهـذه األفـكار وأبعدهـا عنـي. 
ال، ال أن هللا رحم علي بأستاذي وهو 
ذهبـت  سـامحوني  الراحميـن.  أرحـم 
واإلحسـاس  الشـعور  بفعـل  بعيـدا 
فـي  معـي  أخذكـم  أن  لـي  اسـمحوا 
الحبيبـة  زاهـدان  تركنـا  الرحلـة  هـذه 
املنبـت  هـي  حيـث  املألوفـة  زابـل  إلـى 
عریقـة،  بلوشـیة  لقبائـل  واملنشـأ 
وجدنـا علـى أبـواب املدينـة فريقـا مـن 
العلمـاء وأحبـاب الدعـوة لالسـتقبال 
فـي  إال  الرحـال  نحـط  ولـم  فرحبوبنـا 
القطعـة  هـذه  وجدنـا  زابـل  مركـز 
كأنهـا جزيـرة مخصبـة تفيـض عمرانـا 
التـي  األرض  هـذه  وسـط  وإيمانـا 
ومشـهدها  متتاليـة  جدبـات  شـهدت 
هـذه  سـامية،  معانـي  لإنسـان  يمثـل 
لكـن  أصلهـا  فـي  خصبـة  األرا�ضـي 
سـقيت  لـو  عنهـا  املـاء  مـادة  انقطعـت 
فهـذه  بهجـة،  ذات  جنـة  تصيـر  بهـا 
الصـالح  مـادة  تسـتأصل  لـم  القلـوب 
عنهـا بعـد ولـم تـزل فـي حنيـن إلـى قطـرة 
ماءالهدايـة لتنتعـش مـن جديد وتحيا 
حياتهـا املثاليـة فهـل تتحـول الكلمـات 
اإلیمانیة من أصحاب القلوب الحیة 

رحالت دعوية

عىل هامش رحلة دعوية
عبدالرحمن عيدوزائي 

أستاذ بالجامعة
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هـذه  إلـى  الحيـاة  تعيـد  غيـث  قطـرات 
نشـاطا  املركـز  فـي  .وجدنـا  القلـوب 
إيمانيـا بعامليـن تـم توظفهـم مـن قبـل 
الرسـالة اإلسـالمية كأنـه فـرع لشـركة 
إيمانيـة عامليـة وعابـرة للحـدود اتخـذ 
من هذا البلد مركزا ليقوم بالعمليات 
دعويـة  مخططـات  وفـق  العمرانيـة 
مهند�ضـي  كبـار  قبـل  مـن  رسـمها  تـم 
فنـاء  فـي  أتجـول  واإليمـان،  الفكـر 
املركـز النظيـف وأشـعر بضـرورة هـذا 
النشـاط املبـارك ملسـتقبل هـذا البلـد 
ومستقبل العالم كله، كم أنت واسع 
برامجـك  جبـارة  قواتـك  كـم  دينـي،  يـا 
تـم وضعهـا بطريقـة تسـعفنا فـي أق�ضـى 
وتخرجنـا  البـالد  وأق�ضـى  الظـروف 
مـن زوايـا الخمـول واإلهمـال وتنقذنـا 
تلعـب  عابثـة  مضللـة  مخططـات  مـن 
فـي  حقيـرة  وقـودا  وتحولنـا  بمصائرنـا 
طاقاتنـا  وتضيـع  الهـّدام  هواهـا  لهـب 
مصـدر  وديننـا  الضيقـة  دوائرهـا  فـي 
التحديـات  نواجـه  بـه  والكمـال  العـز 
أمـام  تـذوب  التهديـد  وعوامـل  کلهـا 
بنصـره  قمنـا  لـو  السـاطع  نـوره  وهـج 
زابـل  تترشـح  اليـوم  هـي  هـا   . ونشـره 
املنطويـة للقیـام بنشـردعوة إقليميـة 
وعامليـة وهلل جنـود السـموات واألرض 
وليـس بمسـتبعد عـن عجائـب قدرتـه 

 . املهمـة  لهـذه  تهيئهـا  أن 
وکانـت  مشـهودا  الحفـل  كان 
العلـم  مجـال  فـي  العاملـة  الشـريحة 
الحضـور،  معظـم  تشـکل  والدعـوة 
.دارحديـث  صاغيـة  آذانـا  أصبحـوا 
األسـتاذ حول أهمية اإليمان واليقين 
للطبقـة  وضرورتهـا  بالدعـوة  والقيـام 
ولسـائرالناس  خاصـة  املتعلمـة 
كوامـن  أثـار  محّفـزا  كالمـا  كان  عامـة 
النفـوس وزّود الحاضريـن بتوجيهـات 
فـي  باديـا  الـكالم  أثـر  وكان  مفيـدة 
الجلسـة  هـذه  بعـد  وخاطـب  الوجـوه 
العامـة فریقـا مـن الطلبـة الجامعیيـن 

فـی زیـارة خاصـة نظـرا إلـی اهمیـة هـذه 
فـي تقـدم  الريـادي  الشـریحة ودورهـم 
مهـارة  لنـا  وبـدت  ونهوضـه  الشـعب 
الخطـاب  أسـلوب  تغييـر  فـي  الشـيخ 
وفـق مـا يالئـم هـذه الشـريحة. وجدنـا 
اإلقناعيـة  مهارتهـا  لهـا  شـخصيات 
موهبتهـا  تترنـح  لكـن  خـاص  مجـال  فـي 
وتتعثـر إذا اختلـف املجـال واألسـلوب 
بمـا  الطبقـة  هـذه  أمـد  االسـتاذ  امـا 
صالحـة  قـدوات  تقديـم  مـن  يهمهـم 
مـن  التأ�ضـي  تليـق  تاريخيـة  ونمـاذج 
التاريـخ اإلسـالمي بـدل شـخصيات ال 

عقيـدة.  وال  بفكـرة  بنـا  تمـت 
املركـز  فـي  تن�ضـى  ال  ليلـة  قضينـا   
قيامـه  العـادي  شـيخنا  وسـلوك 
يلقننـا  النـاس  مـع  وتعاملـه  وجلوسـه 
خطابـه  عـن  فائدتهـا  تقـل  ال  دروسـا 
الرجـال  نجـاح  سـر  وهـذا  املنبـري 
سـلوكهم  يمثـل  حيـث  املؤثريـن 
أفكارهـم  فيهـا  تنعكـس  مـرأة  العـادي 
وتتجسـد فيهـا أقوالهـم يجمعـون بيـن 
فروسـية ميـدان الخطـاب وفروسـیة 
سـر  وهـذا  والتنفيـذ  العمـل  ميـدان 
ليلـة  كانـت  بالشـيخ  القلـوب  تعلـق 
املركـز رائعـة وهادئـة مضـت بجمالهـا 
تمحـی  ال  حلـوة  ذكريـات  لنـا  وتركـت 
عـن النفـس بمـّر الزمـان وفـي الصبـاح 
وّدعنا املركز بحقيبة من االنطباعات 
اإليمانية تسّر القلب كلما استعادها 
الفطـور  وجدنـا  جزينـك  إلـى  وتوجهنـا 
الهـواء  فـي  النهـر  ضفـاف  علـى  جاهـزا 
الطلـق والهـادئ علـى مقربـة مـن سـد 
العلمـاء  ؛ملتقـى  املعـروف  سيسـتان 
جـاء  التـي  واملكرمـة  النقـي  والهـواء 
الجلـوس  مشـهد  ـد 

ّ
خل زابـل  أهـل  بـه 

إلـى  علـى الشـاطئ وانتقلنـا مـن هنـاک 
منتسـبى  مـن  فريـق  عقدهـا  جلسـة 
العلـم فـي قريـة قابعـة علـى ربـوة تم�ضـى 
زيـارة  كانـت  نظـام،  أميـر  دشـت  بــ 
أن  وأعـرف  القريـة  وتركنـا  مختصـرة 

بـإذن  الزمـان  مـّر  علـى  سـيبقى  أثرهـا 
هللا وعهدنـا ذلـک عـن جـوالت الدعـاة  
وتوجهنـا إلـى زابـل نمربالقـرى واألريـاف 
بنظـرة  لكـن  بـه  عهدنـا  جديـدا  ليـس 
الجـوالت  فـي  نظراتنـا  عـن  تختلـف 
واعيـة  نظـرة  كانـت  فإنهـا  العاديـة 
تظهـر  تكـن  لـم  لحقائـق  مسـتوعبة 
لنـا مـن قبـل وأخيـرا انتهـى بنـا املطـاف 
زابـل  مدينـة  فـي  الجامـع  املسـجد  إلـى 
الجمعـة  خطبـة  فـي  األسـتاذ  وأخـذ 
النخـوة  أثـارة  عـن  الحديـث  بجوانـب 
وأفـاض  القلـوب  فـي  والشـجاعة 
والسـخاء  املكرمـات  نحـو  حثهـم  فـي 
اإلسـالم  نشـر  سـبيل  فـي  والبـذل 
سـجل  فـي  األمـم  خلـود  أن  وذكرهـم 
انتفاضـه لنصـرة  الباقيـة رهـن  املأثـر 
خطبـة  وتبـع  لـه  والتضحيـة  دينـه 
للجامعيـن  توجيهـي  حفـل  الجمعـة 
والطبقـة املثقفـة وحثهـم االسـتاذ علـی 
االجتهـاد فـي اكتسـاب املهـارات الالزمـة 
إعـارة  بجانـب  الجامعيـة  املـواد  فـي 
والدعـوة  والقلـب  بالـروح  االهتمـام  
.وبعـد  الشـخصية  تكتمـل  بهـا  التـي 
أعيـان  مـن  أحـد  بيـت  فـي  تغدينـا  أن 
ووّدعنـا  العـودة  وقـت  حـان  املدينـة 
هـذا البلـد بعلماءهـا وأعيانهـا بعـد أن 
زاهـدان  إلـى  الوديـة  بزيارتهـم  تمتعنـا 
مبينـا  باالسـتغفار  الشـيخ  وذكرنـا 
أنـه فـي نهايـة األعمـال الصالحـة ترفـع 
ويسـبب  هللا  عنـد  قبولهـا  نسـبة  مـن 
رضوانه هناك شعرت بوجود الفارق 
والشـعور  الصاعـد  الشـعور  بيـن 
والفيـاض  الواعـي  والقلـب  املنحـدر 
نحـس  فهـل  الخامـد  العـادي  والقلـب 
مـا  بعـض  لنسـتدرك  الحقيقـة  بهـذه 
فـات عنـا فـي السـنين الطويلـة والحمـد 
زاهـدان  مدينـة  معالـم  لنـا  بـدت  هلل 
إن  أثرهـا  وبقـي  الجولـة  هـذه  وانتهـت 

هللا. شـاء 

رحالت دعوية
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 التمهيد:

كامـل،  ونظـام  شـامل  ديـن  اإلسـالم 

اجتمـع  ولـو   ،
ً
أبـدا عليـه  يعلـى  وال  يعلـو 

وقضيضهـم  بقّضهـم  واألشـرار  األعـداء 

هللا  ألن  اسـتطاعوا،  ملـا  عليـه  للهجـوم 

بحفظـه  ـى 
ّ
تول الـذي  هـو  وتعالـى  تبـارك 

ومكائدهـم،  األعـداء  مؤامـرات  مـن 

ومهماتهـم  فاشـلة  محاوالتهـم  وجعـل 

خائبـة، فقـال فـي كتابـه الخالـد الباقـي إلـى 

ـا  َوِإنَّ ـَر 
ْ

ك ِ
ّ

الذ َنـا 
ْ
ل زَّ

َ
ن ْحـُن 

َ
ن ـا  ِإنَّ القـرار:   يـوم 

آخـر:   موضـع  فـي  وقـال   ، ـْوَن 
ُ
َحاِفظ

َ
ل ـُه 

َ
ل

َواِهِهـْم 
ْ
ف

َ
ِبأ هللِا  ـْوَر 

ُ
ن ِفـُؤْوا 

ْ
ُيط ْن 

َ
أ ُيِرْيـُدْوَن 

 ، اِفـُرْوَن  
َ
ك

ْ
ال ـِرَه 

َ
ك ـْو 

َ
َول ـْوِرِه 

ُ
ن ُمِتـمُّ  َوهللُا 

ـُه  ، 
َ
ْرآن

ُ
ْيَنـا َجْمَعـُه َوق

َ
 قـال:  ِإنَّ َعل

ً
وأيضـا

كمـا أنـه حّقـق إجـراءات الحفـظ وشـغل 

بـه عبـاده املخلصيـن علـى صفة الوسـائل 

فأعطـى  العامـة،  والوسـائط  الظاهـرة 

ألفـاظ  بحفـظ  االهتمـام  الحّفـاظ 

القـرآن الكريـم وحروفـه، وقراءتـه القـّراء 

بمعانيـه  والتـزم  والطـراوة،  بالصحـة 

الحديـث  وبمعانـي  الكـرام،  املفسـرون 

الشـريف املحدثـون العظـام، واسـتنبط 

الفقهيـة  األحـكام  بهمـا  البـررة  الفقهـاء 

الدينيـة. واملسـائل 

الحفـظ  أقسـام  أن  املعلـوم  ومـن 

الحفـظ  األول:  إثنيـن،  عـن  تخـرج  ال 

بالكتابـة،  الحفـظ  والثانـي:  بالقلـب، 

األولـى  الطبقـة  مـن  الرجـال  فـكان 

بقلوبهـم  الرسـول    أحاديـث  يحفظـون 

الطاهـرة، وخواطرهـم الزكيـة، ثـم الذين 

بعـد   
ً
ونسـال جيـل،  بعـد   

ً
جيـال يلونهـم 

نسـل، ألنهـم كانـوا أقـوى الرجـال ذاكـرة، 

مـن  ، وأحبهـم ملحمـد   
ً
وأضبطهـم صـدرا

علـى  يقصروهـا  ولـم  وأطـوار،  كيفيـات 

سـواهم  مـن  إلـى  غوهـا 
ّ
بل بـل  أنفسـهم 

بيـن  تفريـق  أي  بـدون  كثيـرة  خالئـق  مـن 

األديـان وامللـل، ألنهـم سـمعوا مـن رسـول 

غ الشاهد منكم الغائب" 
ّ
هللا  : "أال فليبل

غـوا عنـي ولـو آيـة" ،  و "نّضـر هللا 
ّ
، و "بل

ووعاهـا  فحفظهـا  مقالتـي  سـمع   
ً
إمـرأ

ـغ أوعـى 
ّ
وأّداهـا كمـا سـمع" ، و "فـرّب مبل

لـه مـن سـامع" ، وملـا ذهبـت تلـك الطبقـة 

األولـى مـن الرعيـل األول، وجعـل الحفـظ 

يضعـف، فأخـذت مكانهـم الكتابـة، التـي 

لـم تـزل منـذ عهـد النبـي   حتـى اليـوم، وملـا 

مـن  وأغراضهـم  النـاس  أهـداف  كانـت 

وكان  مختلفـة،  وأخـذه  الحديـث  طلـب 

مـن املمكـن أن يقـع اإلخـالل فـي الحديـث 

آمنـوا  الذيـن  "يأيهـا  بقولـه:  هللا  فق�ضـى 

ونهـى  فتبينـوا"   بنبـأ  فاسـق  جاءكـم  إن 

كـذب  "مـن  بحديثـه:  ذلـك  عـن  النبـي  

 فليتبـوأ مقعـده مـن النـار" ، 
ً
علـّي متعمـدا

وسّد أئمة الحديث جميع الطرق لوضع 

الحديـث يسـهل بهـا الفـرق بيـن الصحيـح 

والضعيـف واملوضـوع واملتـروك وغيرهـا.

شخصية الشيخ رحمه هللا:

الذيـن  األعـالم  العلمـاء  أولئـك  مـن 

فة 
ّ
بذلوا ما كان عندهم من الجهود املكث

الخاصـة  وامللـكات  اإللهيـة  واملواهـب 

والجـرح  األحاديـث  حفـظ  لوظيفـة 

ـة رائعـة وخدمـة هـذا 
ّ
والتعديـل فيهـا بدق

الفـن الشـريف بأحسـن طريـق: املحـدث 

العظيـم  الربانـي  والعالـم  الكبيـر  البـارع 

رحمـه  الجونفـوي  يونـس  محمـد  الشـيخ 

فسـيح  وأدخلـه  واسـعة  رحمـة  هللا 

جناتـه، الـذي صـرف حياتـه ونـذر أوقاتـه 

والـذي  الديـن،  العلـم وخدمـة  فـي سـبيل 

 كشيخ 
ً
 بارزا

ً
ل في العصر الراهن دورا

ّ
مث

العلـوم،  مظاهـر  جامعـة  فـي  الحديـث 

املعـدودة  سـهارنفور،  ببلـدة  الواقعـة 

مـن أكبـر الجامعـات فـي الهنـد، املشـهورة 

العامليـن  والرجـال  الصالحيـن  باملعلمـاء 

في ميادين العلم والدين، ولعلماءها آثار 

وخدمـة  الحديـث  كتـب  شـرح  فـي  جليلـة 

"بـذل  هـا: 
ّ
أجل مـن  الشـريف،  الفـن  هـذا 

املجهـود فـي شـرح سـنن أبـي داؤد" للشـيخ 

"أوجـز  و  السـهارنفوري،  أحمـد  خليـل 

مالـك"  لإمـام  املؤطـا  شـرح  فـي  املسـالك 

للشـيخ محمـد زكريـا الكاندهلـوي، وكان 

العظـم  بمثابـة  الجامعـة  لهـذه  الشـيخ 

مجموعـة  يحمـل  الجسـد،  مـن  الفقـري 

إفـادات  ولـه  والفضائـل،  املـكارم  مـن 

فـي  طيبـة  وآراء  رقيقـة،  ومواعـظ  قّيمـة 

دائـم  كان  إنـه  والدعـوة،  والفكـر  العلـم 

وحزيـن  اإلسـالمية،  الدعـوة  فـي  الفكـرة 

النفـس  وصابـر  املسـلمة،  لألمـة  القلـب 

هـوى  عـن  عـزوف  واملحنـة،  البـالء  علـى 

النفـس، طاهـر اللسـان، سـليم الصـدر، 

سـخّي  الضميـر،  صفـّي  القلـب،  نقـّي 

، وكانـت لـه مكانة 
ّ

النفـس، بسـيط الكـف

مرموقـة فـي كل فـن مـن الفنـون، وسـمعة 

خـاٍص،  بوجـٍه  الحديـث  علـم  فـي  طيبـة 

 
ً
قـد منحـه كثيـرا تعالـى  وبالجملـة إن هللا 

من الخصائص املهمة وامليزات املختلفة 

تح�ضـى. وال  تعـّد  ال  التـي 

ولدته ونشأته:

جونفـور  بقريـة  حياتـه  صبـح  أسـفر 

يـوم اإلثنيـن 25/ مـن رجـب املرجـب سـنة 

سـنة  أكتوبـر   /2 لــ  املصـادف  هــ   1355

هللا  رحمـة  إلـى  أّمـه  انتقلـت  1937م، 

أبيـه  تربيـة  فـي  وترعـرع  فنشـأ  صغـره،  فـي 

مـع  املدرسـة  إلـى  يذهـب  وجدتـه، وجعـل 

أمير المؤمنين في الحديث
قصة حياته، ونبذة من أحواله 

بقلم: محمد حماد الكريمي الندوي 
التعريب: عبد املالك السهارنفوري

شخصيات إسالمية



AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

السنة : 14- العدد: 3 /  ربيع األول 1439 هـ.ق 

26
خالـه الكبيـر بغايـة مـن الشـوق والرغبـة 

املدرسـة  وكانـت  سـنين،  سـت  ابـن  وهـو 

لذلـك  ونصـف،  ميـل  مسـافة  علـى  تقـع 

خالـه  فيحملـه  والتعـب،  الجهـد  ينـال 

يـزل  ولـم  ينزلـه،  ثـم   
ً
أحيانـا عاتقيـه  علـى 

ولكـن  كلهـا،  املسـافة  يقطـع  حتـى  شـأنه 

 
ً
شـيئا هنـاك  يتعلـم  أن  يسـتطع  لـم 

ثـم التحـق باملدرسـة االبتدائيـة  لصبـاه، 

وتعلـم فيهـا إلـى دراسـة السـنة الثالثـة مـن 

العلـوم العصريـة، إذ قـال لـه أبـوه شـبير 

الدراسـة  هـذه  "دع  هللا:  رحمـه  أحمـد 

ألن هـذا العهـد ليـس لـه أي صلـة باللغـة 

أريـد  ال  الهنديـة  اللغـة  وأمـا  اإلنجليزيـة، 

األيـام  هـذه  وفـي  عليهـا"،  تحصـل  أن 

األسـتاذ  كتبهـا  عجيبـة  قصـة  حدثتـت 

"اليواقيـت  فـي  السـورتي  أيـوب  محمـد 

الغاليـة"، يقـول الشـيخ: "ذات مـرة أقـرأ 

"الطائـر  فيـه  كان  الهنديـة  باللغـة   
ً
كتابـا

 
ً
قائـال أبـي  سـمعني  ملـا  رام"،  رام  يتغنـى: 

هـذه الجملـة قـال: "ضـع هـذا الكتـاب وال 

الدراسـة،  سلسـلة  وقفـت  هنـا  تقـرأه"، 

مضـت  حتـى  هكـذا  الحـال  يـزل  ولـم 

سـنتان.

البيئة التي ترّبى فيها:

فـي  عامـة  كانـت  والجهالـة  البدعـة 

الزمـان،  ذلـك  فـي  جونفـور  منطقـة 

العقيـدة  أولـي  سـكانها  كان  منهـا  بالرغـم 

ذلـك  ومـع  الدينيـة،  والنزعـة  الصحيحـة 

والضـالالت  بالبـدع  قريتـه  تأثـرت  قـد 

املختلفـة كاتخـاذ التعزيـة وضـرب الطبـل 

والسـالم،  للصلـوة  املجلـس  وعقـد 

يشـترك فيهـا كثيـر مـن أسـرته، وباألخـص 

اتسـع  فلمـا  أبيـه،  سـوى  األب  مـن  جـّده 

علـى  الـوادي  وطـّم  الواقـع  علـى  الخـرق 

الطبـل،  هللا  رحمـه  جـّده  كسـر  القـرى 

بـدأ  وق�ضـى علـى هـذه البـدع كلهـا، فلمـا 

اختـالف األسـتاذ عبـد الحليـم رحمـه هللا 

إلـى قريتـه وبـدأ يبـذل جهـوده فقعمهـا إلـى 

األبـد.

توفـــي الشـــيخ “غـــالم أحمـــد علـــي بايـــي”، 
واملشـــهورين  البارزيـــن  العلمـــاء  أحـــد 
صبـــاح  خراســـان،  فـــي  تايبـــاد  مدينـــة  فـــي 
فـــي   1439 األول  ربيـــع   20 الســـبت 
مدينـــة  فـــي  األنبيـــاء  خاتـــم  مستشـــفى 

عامـــا.  84 ناهـــز  عمـــر  عـــن  تايبـــاد 
بايـــى”،  علـــى  أحمـــد  “غـــالم  الشـــيخ 
فـــي مدينـــة  إمـــام وخطيـــب الجمعـــة  كان 
“مشـــهد ريـــزه” مـــن توابـــع تايبـــاد، ومديـــر 
آبـــاد،  خيـــر  فـــي  العلـــوم”  “أنـــوار  معهـــد 
فـــي  اإلســـالمية”  “دارالعلـــوم  ومعهـــد 

“ريـــزه”.

هللا  رحمـــه  بايـــي  علـــى  الشـــيخ  هاجـــر 
باكســـتان  إلـــى  الهجـــرة  1376مـــن  ســـنة 
أثنـــاء  تتلمـــذ  كمـــا  التعليـــم.  إلكمـــال 
علـــى  ســـراوان  فـــي  شـــهرين  مـــدة  املســـير 
رحمـــه  ســـراواني”  “شـــهداد  العالمـــة 
وق�ضـــى  باكســـتان،  إلـــى  ذهـــب  ثـــم  هللا، 
ســـنة كاملـــة فـــي معهـــد “بـــوري واال” علـــى 
الشـــيخ العالمـــة “مو�ضـــى خـــان روحانـــي 
بـــازي” رحمـــه هللا. ثـــم انتقـــل بعـــد ذلـــك 
إلـــى “خيـــر املـــدارس” فـــي ملتـــان، واســـتفاد 

مـــن حلقـــات دروس الشـــيخ “خيـــر محمـــد 
ملتـــان. فـــي  هللا  رحمـــه  جالندهـــري” 

علـــى  أحمـــد  “غـــالم  الشـــيخ  مكـــث 
فـــي خيـــر املـــدارس،  بايـــي” قرابـــة ســـنتين 
فـــي  إلـــى معهـــد قاســـم العلـــوم  ثـــم انتقـــل 
مـــدارس  أشـــهر  مـــن  كان  الـــذي  ملتـــان 
آنـــذاك، وكان مديـــره الشـــيخ  باكســـتان 
العلمـــاء  مـــن  املفتـــي محمـــود رحمـــه هللا 
والسياســـية  الدينيـــة  والشـــخصيات 

باكســـتان. فـــي  البـــارزة 
منطقـــة  بايـــى  علـــى  الشـــيخ  غـــادر 
ملتـــان نتيجـــة األمـــراض التـــي ابتلـــي بهـــا، 
التعليـــم،  إلـــى كرات�ضـــي ملواصلـــة  متجهـــا 
بعـــد  ملتـــان  إلـــى  جديـــد  مـــن  عـــاد  ثـــم 
أشـــهر قضاهـــا فـــي كرات�ضـــي فـــي الجامعـــة 
يوســـف  محمـــد  للعالمـــة  اإلســـالمية 
قاســـم  فـــي  وبقـــي  هللا،  رحمـــه  البنـــوري 
العلـــوم ملتـــان حتـــى التخـــرج فـــي العلـــوم 

اإلســـالمية.
شـــارك العالمـــة علـــى بايـــي رحمـــه هللا 
القـــرآن  وتفســـير  لترجمـــة  دورتيـــن  فـــي 
علـــى  “أحمـــد  املفســـر  للعالمـــة  الكريـــم 

هللا. رحمـــه  الالهـــوري” 

وفاة الشيخ “غالم أحمد علي بايي”
 من كبار علماء السنة في إيران

 اليـوم األربعـاء 1 ربيـع الثانـي 
َ
ـي صبيحـة

ّ
توف

الدكتـور  ث  واملحـّدِ ـق  املحّقِ العالمـة   ،1439
األعـالم  أحـد  األعظمـي"،  مصطفـى  "محمـد 
البارزيـن مـن شـبه القـارة الهنديـة، بالريـاض 

عـن عمـر 86 عامـا.
مهمـة  دراسـات  األعظمـي  األسـتاذ  قـدم 
مجـال  فـي  سـيما  ال  النبـوي،  الحديـث  حـول 
توثيق النص النبوي، ورد بعلم متين وبصيرة 
حولـه. اإلسـالم  أعـداء  أثارهـا  التـي  الشـبهات 

ُوِلد د.محمد مصطفى األعظمي في مدينة 
منـو بالهنـد فـي سـنة 1350هــ/1932م. ولكـره 
أبيه لالستعمار أخرجه من املدرسة الثانوية 

اإلنجليزية، وألحقه باملدرسة العربية.
مـن  تخـرج  حتـى  تعليمـه  واصـل  ثـم 
الشـهيرة سـنة  ديوبنـد"  العلـوم  "دار  جامعـة 
1370هـ/1952م. وفي السنة نفسها، التحق 
باألزهـر فـي مصـر لتقويـة لغتـه العربيـة، كمـا 

بكليـة  التدري�ضـي  التخصـص  بقســم  التحـق 
اللغـة العربيـة، وحصـل علـى شهــادة العامليـة 
مــع إجـازة التدريـس. ثـم رجـع إلـى الهنـد سـنة 

1374هــ/1955م.
وفـي سـنة 1375هــ/1956م عمـل فـي قطـر 
بهـا،  الناطقيـن  لغيـر  العربيـة  للغـة   

ً
مدرسـا

 لـدار الكتـب 
ً
وفـي السـنة التاليـة أصبـح أمينـا

العامـة”. “املكتبـة  ى  سـمَّ
ُ
ت وكانـت  القطريـة، 

درجـة  نـال  1386هــ/1966م  سـنة  وفـي 
البريطانيـة  كمبـردج  جامعـة  مـن  الدكتـوراه 
ثـم  بكـرة للحديـث. 

ُ
فـي بحـث عـن األدبيـات امل

قـدم إلـى اململكـة العربيـة السـعودية، ودرَّس 
فـي كليـة الشـريعة بمكـة املكرمـة، ثـم فـي كليـة 
مصطلـح  ملـادة   

ً
أسـتاذا الريـاض؛  فـي  التربيـة 

ملـدة  اإلسـالمية  الثقافـة  قسـم  فـي  الحديـث 
 حتـى تقاعـد عـام 1991.

ً
ثمانيـة عشـر عامـا

رحيل عالمة الهند الدكتور محمد 
مصطىف األعظمي

شخصيات إسالمية

في ذمة الله
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انعقاد الدورة 
الثالثة والعشرين 

لمجمع الفقه 
اإلسالمي ألهل 
السنة في إيران

الـدورة  أعمـال  انطلقـت 
ملجمـع  ن  والعشـري  الثالثـة 
السـنة  ألهـل  اإلسـالمي  الفقـه 
ربيـع   23 الثالثـاء  يـوم  إيـران،  فـي 
يوميـن  بعـد  وانتهـت   ،1439 األول 
متتاليـن مـن البحـث والنقـاش بيـن 
مسـاء  الـدورة  هـذه  فـي  املشـاركين 
األربعـاء، بإصدارمقـررات فـي هـذه 

الـدورة.
الثالثـة  الـدورة  انعقـدت 
والعشـرين ملجمـع الفقـه اإلسـالمي 
تاريـخ  فـي  إيـران  فـي  السـنة  ألهـل 
 1439 األول  ربيـع   24  -23
بحضـور أكثـر األعضـاء فـي جامعـة 

زاهـدان. دارالعلـوم 
النقـاش  تـّم  الـدورة  هـذه  فـي 
والبحـث حـول املوضوعـات األربـع 
خصـم  الديـن/  شـراء   -1 التاليـة: 
خطـاب   -2 املصرفـي.  الشـيك 
بيـع  الضمـان املصرفـي.3- شـروط 
السـارية  التسـهيالت  مـع  السـلف 
السـيارات.  أنـواع  لشـراء  البلـد  فـي 
الطـالق. موضـوع  فـي  مسـائل   -4

أن  بالذكـر  الجديـر  مـن 
"الطـالق"،  بــ  املتعلقـة  املسـائل 
السـلف  بيـع  "شـروط  ومسـئلة 
البلـد  فـي  السـارية  التسـهيالت  مـع 
لشـراء أنـواع السـيارات"، فوضـت 
مـن  للمزيـد  أخـرى  جلسـة  إلـى 
والبحـث  واالسـتعراض  التحقيـق 

. ش لنقـا وا

وإليكم أسماء الفائزين في هذه املسابقة
الفائزون في مستوى السطوح

الشرف األول: إلياس يار- من جامعة دارالعلوم
الشرف الثاني: مو�ضى عثماني -سعيد بلوش آبادي/ جامعة دار العلوم

الشرف الثالث: مسعود نارويي- مدرسة بدر العلوم

الفائزون في مستوى املقدمات
الشرف األول: أحمد شهنوازي- املدرسة املضيفة

الشرف الثاني: عبد العزيز نارويي- املدرسة املضيفة
الشرف الثالث: زين الدين إسحاقزهي- مدرسة بدر العلوم

الفائزون في مجال اإلنشاء
إلياس يار - جامعة دار العلوم

فضل الرحمن ساراني- مدرسة قاسم العلوم جام جم

فئات األناشيد الفائزة
الشرف األول: عمربن الخطاب- جامعة دار العلوم

الشرف الثاني: صالح الدين األيوبي- جامعة دار العلوم
الشرف الثالث: سعد بن أبي وقاص- مدرسة ترتيل القرآن

عقدت "رابطة النوادي العربية بين املدارس الدينية"، بمدينة زاهدان 
"الدورة الخامسة" من مسابقاتها السنوية في مجال )الخطابة- 

واإلنشاء- واألناشيد( بين طاب مشاركين من مدارس مختلفة تحتضن 
النادي العربي، تم عقدها في 24 ربيع األول .

انعقاد الدورة الخامسة لمسابقات رابطة 
النوادي العربية 

انعقـدت دورة تدريبيـة لتعلـم اللغـة 
العربية في جامعة دار العلوم زاهدان، 
بدأت  هذه الدروة في الرابع عشـر من 

ربيع األول واستمرت إلى عشرة أيام.
التـي  املوضوعـات  أهـم  مـن  وكان 
املهـارات  يلـي:  مـا  املحاضـرات  تناولهـا 
الكتابـة  فـن  اللغـة،  تعلـم  فـي  األربعـة 

املجـالت  بأشـهر  التعريـف  والتعبيـر، 
العربيـة، كيفيـة تكويـن بيئـة العربيـة.

اختتاميـة  فـي  أن  بالذكـر  وجديـر 
األسـتاذ  فضيلـة  ألقـى  الـدورة  هـذه 
فـي  محاضـرة  العراقـي  مو�ضـى  الشـيخ 
أهميـة اللغـة العربيـة وضـرورة النطـق 
بهـا لـكل مسـلم، وذلـك عبـر باإلنترنـت.

انعقاد الدورة التدريبية لتعلم اللغة  العربية

تقارير
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ً
ســـالما أق�ضـــى  يـــا  قـــاَل: هـــْل عـــاَد صـــالْح ؟!قلـــُت: 

حبيـــٌب  ـــي 
ّ
إن ال   : الســـماْحقلـــُت  منـــَك  يرتجـــي 

يفيـــُض  والدمـــُع  الرمـــاْحقـــاَل:  طعـــُن  ـــي 
ّ
هدن

اليهـــوِد  ظلـــُم  ـــي 
ّ
مبـــاْحهدن أضحـــى  والثـــرى 

تنـــادي  أمســـْت  البطـــاْحقدســـنا  عـــمَّ  صوتهـــا 
يأتـــي   

َ
ســـوف ـــراُه 

ُ
ت الوشـــاْحمـــْن  هـــَر 

ُ
ط  

ً
حامـــال

صداهـــا  فـــي  ؟!واملـــآذُن  ربـــاْح  أيـــَن  تشـــتكي: 
الليالـــي؟  هاتيـــك  الســـالْح؟أيـــَن  ـــاُق  عشَّ أيـــَن 
تأتـــي  فيـــَك  حلمـــُت  الجـــراْحكـــْم  عّنـــي  تمســـُح 
تعـــوَد  أْن  حلمـــُت  الكفـــاْحكـــْم  لحـــَن   

ً
منشـــدا

أنـــي  ..غيـــَر  حلمـــُت  اســـتراْحكـــْم  ثـــمَّ   .... قالهـــا 
ـــْل  تمهَّ أق�ضـــى  يـــا  صـــالْحقلـــُت:   ِ القـــدس  فـــي  إنَّ 
 
ً
رجـــاال القـــدِس  فـــي  الفـــالْحإنَّ  درَب  أبصـــروا 

يتامـــى  القـــدِس  فـــي  الجنـــاْحإنَّ  ريـــَش  أنبتـــوا 
 
ً
جبـــاال القـــدِس  فـــي  ـــزاْحإنَّ 

ُ
الت راســـياٍت 

الظـــالَم  أنَّ  الصبـــاْحأيقنـــوا  يجلـــوُه   
َ

ســـوف
لنن�ضـــى  أق�ضـــى  ـــا  النـــواْحهيَّ أيـــاِم  كلَّ 
الرســـوِل  نهـــَج  بـــْع 

َّ
النجـــاْحنت ســـرُّ  ـــُه  إنَّ

 :ٍ بهمـــس  األق�ضـــى  َد  ـــُه صـــوُت صـــالْح( ؟؟ردَّ ) كأنَّ

ً
قلت: يا أقصى سالما

واحة الشعر
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فـي  العربـي  يـدرس معنـا األدب  كان 
 مـا تنتابـه فكـرة 

ً
العـام املا�ضـي، وكثيـرا

بعـد  طاجيكسـتان  بلـده  إلـى  العـودة 
الدراسـية،  السـنة  هـذه  مـن  االنتهـاء 
الـرأي  هـذا  عـن  ينصـرف  نـراه  ثـم 
رغبـة  الفكـرة  هـذه  عـن  ويبتعـد 
 إلـى 

ً
فـي العـام املقبـل وحنينـا للدراسـة 

يقـدم  كان  فكأنـه  الرسـالة،  إكمـال 
أنـي  وأذكـر  أخـرى،  ويؤخـر   

ً
رجـال

كنـت أزيـن لـه هـذه الفكـرة وأشـجعه 
للم�ضـي فيهـا، وذلـك ألنـه فـارق ديـاره 
للدراسـة  ومكـث  أعـوام،  عشـرة  منـذ 
إلـى  املـدة  هـذه  فـي  يرجـع  أن  دون  هنـا 

أهلـه.
انتهـت السـنة وقـرب شـهر رمضـان 
السـفر  علـى  عـزم  قـد  أخـي  ورأيـت 
ر�ضـي  وقـد  إخوانـه،  مـن  جمـع  فـي 
قلبـه  لـه  ،وفـرح  األخيـر  القـرار  بهـذا 
واطمأنـت لـه نفسـه، وارتـاح خاطـره، 
الجميلـة  الخواطـر  عاودتـه  ألنـه 
عـن  الحلـوة  والذكريـات  بلـده،  عـن 
هـذه  يحقـق  أن  إال  فأبـى  طفولتـه، 

نفسـه. فـي  الكامنـة  الرغبـة 
أحن إلى أهلي وأهوى لقاءهم       

مغـرب عنقـاء  املشـتاق  مـن  وأيـن 
حالـة  فـي  وهـو  األخيـر  اليـوم  جـاء 
ودمـوع  والحـزن،  الفـرح  مـن  مزيجـة 
ترسـلها  عينيـه  فـي  تترقـرق  حيـارى 

األفـراح. مسـكها 
ُ
وت األحـزان 

فـرق  الـذي  اليـوم  هـذا  فـي  ودعنـاه 
إلـى  لقـاء   بعـده  يكـن  لـم   

ً
وداعـا بيننـا 

قلنـا:  وياليتنـا  الدنيـا،  هـذه  فـي  األبـد 
 يـا أخـي ولكـن إلـى اللقـاء 

ً
التقـل وداعـا

اآلخـرة. دار  فـي 
علـى  منـه  يخطـر  لـم   

ً
أحـدا أن  إال 

بعـد  الدنيـا  هـذه  يفـارق  بأنـه  بـال 

الحقيقـي  السـبب  وكان  أشـهر،  عـدة 
فـي حنينـه وشـوقه هـو  أن ُيلقـي آخـر 
يتمتـع  وأن  صبـاه،  مراتـع  فـي  نظراتـه 
برؤيا والديه وطاملا انتظرا ليريا ابنهما 
، فذهب ليعطيهما فرصة 

ً
أصبح عاملا

درس  الـذي  ولدهمـا  ليشـما  أخيـرة 
هـذه  لـذة  ولتبقـى  والفضـل،  العلـم 
حياتهمـا.  طيلـة  القصيـرة  الفرصـة 
ويشـعرا برائحتـه الطيبـة فيكسـبا مـن 

وراحـة. سـكون  علـى  ويحصـال   
ً
أمـال

أن  لـه  اختـار  إذ  هللا  أحبـه  ولقـد 
بيـن أهلـه وذوييـه،  يعانـي آالم مرضـه 
بلـده  فـي  األخيـر  أنفاسـه  يلفـظ  وأن 

تمـوت. أرض  بـأي  نفـس  وماتـدري 
وأن  إال  وفاتـه  نبـأ  تلقيـت  إن  ومـا 
 ، عينـي  أمـام  أظلمـت  قـد  الدنيـا 
عقـب علـى   

ً
رأسـا األمـور  وانقلبـت 

توقفـت،  قـد  الحيـاة  عجلـة  وكأن 
كأن  وشـعرت  أجلـي  بقـرب  وتيقنـت 
وينتظرنـي  ينادينـي  املـوت  منـادي 

اليـأس. علـي  وغلـب 
 مـن أوصافـه لعلـي 

ً
وهاتيكـم جانبـا

مـن   
ً
يسـيرا  

ً
شـيئا أديـت  قـد  أكـون  أن 

علـي. بقـي  الـذي  حقـه 
أحاسـن  مـن  الراحـل  أخونـا  كان 
 
ً
سـمحا  

ً
رجـال وكان   ،

ً
أخالقـا الطلبـة 

إليـك  يوحـي  األكنـاف،  مؤطـأ   
ً
سـهال

والقناعـة بالبسـاطة  مظهـره 
لـم  معـه  كنـا  التـي  املـدة  هـذه  وفـي 
هـازئ   قـول  مـن  مايـؤذي  منـه  نـر 
أوسـخرية الذعـة، وطعـن جـارح، ولـم 
شـأنه،  ويقلـل  منزلتـه  يحـط   

ً
فعـال نـر 

بـل كان يسـبقنا إلـى خيـرات كثيـرة منهـا 
االهتمام بأمور الصف والغرفة. كان 
متوسـط القامـة، كبيـر الهامـة، واسـه 
فـي  يلهـم  بيـاض  عليـه  يلـوح  الجبيـن، 

ذهنـك النضـارة والنشـاط، وكان مـن 
يـراه يحسـبه ابـن العشـرين ومايقاربـه 
مع أنه كان يقارب الثالثين من عمره.

يمـزح  أصدقائنـا  مـن  بعـض  كان 
، ويالطفـه ويعاكسـه فـكان 

ً
معـه كثيـرا

ويغضـب   
ً
أحيانـا معـه  يسـاير  هـو 

الغلـو. رأى  إذا   
ً
أحيانـا

أنا إن رضيت فإن ناري جنة
 وإذا غضبت فإن مائي محرق.

الدراسـية  السـنة  بدايـة  فـي  كان 
فـي   

ً
ضعيفـا األدب،  فـي  للتخصـص 

العربيـة، ولكنـه سـعي واجتهـد، وجـد 
املقـاالت  يكتـب  كان  إن  حتـى  وصبـر 
مجلـة  فـي  للطبـع  ويقدمهـا  العلميـة 

. لصحـوة ا
رأيتـه يختـار بعـض الكتـب للقـراءة 
ومـن  واسـتمرار  برغبـة  ويقرأهـا 
الكتـب التـي كان يقرأهـا كتـاب األيـام 

حسـين. لطـه 
ولم يكن يستنکف مجالس الطلبة 
 
ً
وفرحـا ومداعبـة   

ً
ضحـكا تمتلـئ  التـي 

التـي  املسـامرات  واليتجنـب   ،
ً
وسـرورا

ربمـا تطـول إلـى منتصفـات التـي، وقـد 
تكـّون جانـب كبيـر مـن ذكرياتنـا معـه 

الرائعـة.  بهـذه الجلسـات 
نصـدق  نكـد  لـم  ذلـك  أجـل  ومـن 
آملنـا، ونغـض  الـذي  املفـزع  النبـأ  هـذا 
بأنـه  علمنـا  ملـا  ولكـن  عيشـنا، 
 
ً
محمـدا وليلقـى  ربـه،  ليلقـى  ذهـب 

وحزبه،وهذالـذي نرجـوه فيـه تخفـف 
أملنـا.

شيئان لو بكت الدماء عليهما  
عيناي حتى يؤذنا بذهاب

لم يبلغا املعشار من حقيهما  
 فقد الشباب وفرقة األحباب

ذكريات مع الزميل الراحل الشهيد شراف الدين
نذير أحمد النهتاني

بأقالم الطلبة
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األمـة  ميـراث  هـي  القـدس  إن 
منـذ  العصـور،  أقـدم  منـذ  الواحـدة 
أن وضـع أبـو البشـر األول-آدم علیـه 
أسـاس  هنـاك  ـم- 

ّ
املکل النبـي  السـالم 

مسـجد  بعـد  األق�ضـى   املسـجد 
الحـرام بأربعيـن سـنة، وهـي جـزء مـن 
للعامليـن،  فيهـا  هللا  بـارك  التـي  األرض 
هللا  کتـب  التـي  املقدسـة  األرض  وهـي 
و  سـکناها  و  دخولهـا  املسـلمين  علـی 

عليهـا. غلـب  ممـن  تحریرهـا 
القـدس  عـن  حدیثنـا  الیـزال 
موصوال و ینبغي أن نسـتمر الحدیث 
حتـى  فلسـطين،  عـن  القـدس،  عـن 
قلوبنـا  تصـدق  و  نفوسـنا  فـي  یسـتقر 
قضیـة  لیسـت  فلسـطين  قضیـة  بـأن 
إنهـا  بـل  فحسـب،  العربـي  العالـم 

جمیعـا. اإلسـالمي  العالـم  قضیـة 
نبذة من مفاخر القدس

التـي  األولـی  القبلـة  هـي  القـدس 
ثـالث سـنوات  إليهـا رسـول هللا  توجـه 
 
ً
شـهرا عشـر  وسـبعة  الهجـرة  قبـل 

املـدن  ثـالث  هـي  القـدس  بعدهـا. 
إليهـا. الرحـال  تشـّد  التـي  املعظمـة 

القـدس هـي أرض الربـاط والجهـاد، 
قـد  البـرکات،  و  النبـوات  أرض  هـي 
يـِن  فـی کتابه)َوالّتِ بهـا  أقسـم هللا تعالـی 
و   )1 اآلیـة  التيـن  )سـورة  ْيُتـوِن(  َوالزَّ
قـال عـدد کثيـر مـن املفسـرین: املـراد 
هنـا أرض التيـن و الزیتـون وهـي أرض 

القـدس.
مـن  بسلسـلة  الیـوم  القـدس  تمـر 
تـری  النکبـات  و  واملآ�ضـي،  الجـراح، 
اليهـود  البشـر،  مـن  سـفلة  نفسـها  فـي 
الکفـرة الفجـرة الذیـن غـدت قلوبهـم 

و   
ً
فسـادا فيهـا  یسـعون  حجـر  مـن 

یوقـرون  ال  و  الشـعائر  یزعمـون  ال 
الصغيـر. یرحمـون  ال  و  الکبيـر 

تغتصـب  و  أبنائهـا  إعـراض  تهتـك 
تذبـح رؤوس أطفالهـا  عفـة فتیاتهـا و 
یرثـي  الناصـر  و  مجیـب  مـن  مـا  و 
و  العـذاب  سـوء  یسـومونهم  لهـا. 
یعاملونهـم معاملـة الحميـر و الـکالب 
الـدواب. و  العبیـد  بیـع  یبیعونهـم  ثـم 

مـن  مـرءی  علـی  ذلـک  کل  نعـم 
الجمیـع  شـاهد  مسـمع،  و  العالـم 
فـی  و  التلفزیونیـة  الشاشـات  علـی 
و  املجـالت  و  الجرائـد  صفحـات 
حـّل  مـا  الشـبکات  و  املواقـع  عبـر 
قطـاع  فـی  املضطهریـن  باملسـلمين 
الغـزة، یقصفونهـا و نحـن شـاهدین، 
یدمرونهـا و نحـن صامتيـن، يهدمونهـا 
و  ـّردوا 

ُ
ش و  ّتلـوا 

ُ
ق سـاکتين،  ونحـن 

و  أحـد.  مـن  خـوف  أي  دون  ُدّمـروا 
حکامنـا  جّربـوا  قـد  إنهـم  ذلـك  قبـل 
 ،

ً
حمیـة ال  و   

ً
غيـرة فيهـم  یجـدوا  فلـم 

قـد  هـی  فـإذا  سـیوفنا  واختبـروا 
أغمادهـا،  فـي  تفّسـخت  و  لـت 

ّ
تأک

فـي  ـت 
ّ
کل قـد  هـي  فـإذا  ألسـنتنا  و 

ت 
ّ
أفواهنـا، و أیدینـا فـإذا هـي قـد شـل

قـد  هـي  فـإذا  أرجلنـا  و  أکتافنـا،  علـی 
فـإذا  عقولنـا  و  میادیننـا،  فـي  تزلزلـت 
ارتـّدت  و  تسـّممت  و  تغّربـت  قـد  هـي 
و ارتابـت فـي عقائدنـا، و شـبابنا فـإذا 
هـّن  فـإذا  نسـاءنا  و  فـي سـکرتهم،  هـم 
املجـدار  جّربـوا  فقـد  سـفرتهّن.  فـي 
املّیـت الجامـد الخامـد فلـم یتحـرك و 
لـم ینفـع و لـم یغـن و بـدأوا یغصبـون 
يهتکـون  و  بالدهـم  ـون 

ّ
یحتل دیارهـم، 

شـعوبهم. یقتلـون  و  أعراضهـم، 
ما هي رسالتنا تجاه هذه املظالم

 ،
ً
ـرا

ّ
 موث

ً
البـد لنـا أن نمثـل هنـا دورا

فـی انقـاذ املسـتضعفين مـن بطـن هـذه 
اإلسـالم،  بـزِي  تزیـت  التـي  الوحـوش 

افتراسـهم. عليهـا  یسـهل  حتـى 
ال  منـا،  لـکل  أدوارا  هنـاك  فـإن 
أداًء  بـدوره،  منـا  کل  یقـوم  أن  بـد 
إنهـاء  رجـاء  رسـالته،  و  لواجبـه 
تختلـف  و  اإلنسـانیة،  الکارثـة  هـذه 
ومکانتهـم،  األدوار،  باختـالف  األدوار 
والقـادة  للعلمـاء  و  دور،  فللحـکام 
األمـة  أفـراد  مـن  فـرد  لـکل  ثـم  دور،  

دور. أیضـا 
املسـلمين:  الحـکام  دور   :

ً
أوال

اإلسـالمیة  البـالد  شـئون  فـي  التفکـر 
الحـدود  بهـذه  التفاهـم  و عـدم  کلهـا، 
خطـط  مـن  أیضـا  بنفسـها  التـي 
الغـرب، بهـدف تمزیـق البـالد، واحـدة 
تلـو األخـری، دون تدخـل بلـد فـي شـأن 
املظلوميـن  النقـاذ  اإلقـدام  و  اآلخـر، 
کلمتهـم  وکـون  الطغـاة،  بطـش  مـن 
خـاذ 

ّ
ات و  واحـدا،  وقرارهـم  واحـدة، 

و  االسـتقالل  نحـو  جبـارة  خطـوات 
یـد الغـرب اآلثمـة  العصامیـة، وقطـع 
واإلقتحـام  اإلسـالمیة،  البـالد  مـن 
طـال  التـي  القـدس  أزمـة  لحسـم 

الحالـي. النظـام  باجتیـاح  عهدهـا، 
الفکـر:  قـادة  و  دورالعلمـاء   :

ً
ثانیـا

األمـة  صفـوف  توحیـد  إلـی  السـعی 
العـدو  ضـد  الصعـود  و  شـملها،  ولـّم 
التحلـي  و  الخارجـي،  و  الداخلـی 
مواجهـة  فـي  اإلقـدام  و  بالشـجاعة 
األمور دون ترّدد أو خوف، و الصدع 

زهرة المدائن
عبدالباسط شيرخانی

بأقالم الطلبة
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بکلمـة الحـق فـي وجـه کل ظالـم و بـاٍغ. 
و الکشـف عـن مخططـات األعـداء و 
تحذیـر األمـة مـن االنخـداع بترهاتهـم.

عـدم  الواعـي:  اإلعـالم  دور   :
ً
ثالثـا

نقـل  و  الغـرب،  لهیمنـة  الخضـوع 
الحقائـق کمـا هـي، و توعیـة الشـعوب 
العربیة و اإلسالمیة بکل طریق میسر 
لـه. واسـتنهاض همـم الّنـاس للوقـوف 
مـع إخوانهـم بالدعـم املالـي و املعنـوي، 
و الـرّد علـی کل مـن یدعـم الطاغیـة و 
أن  تبیيـن  و  القویـة،  بالحجـج  أمثالـه 
هذه االستکانة ستدّمر الجمیع و تأتي 
علی األخضر و الیابس، إن لم نتحرك 

بنـي جلدتنـا. النقـاذ 
أن  یجـوز  ال  األفـراد،  دور   :

ً
رابعـا

و  أهمیتـه  مـع  فقـط  بالدعـاء  نکتفـي 
هللا،  رحمـات  إنـزال  فـی  الکبيـر  دوره 
، منهـا: 

ً
 کثيـرا

ً
 و مهامـا

ً
فـإن هنـاك أدوارا

الّنـاس،  أوسـاط  فـي  الوعـي  إیقـاظ 
تحـاك  التـي  طـات 

ّ
باملخط تنبيههـم  و 

باألمـة، و إیصـال الرؤیـة الصحیحـة، 
عمـا  الجمهـور،  مـن  عـدد  ألکبـر 
تصحیـح  و  اإلسـالمیة  بـالد  فـي  یجـري 
فـي  تنتشـر  التـي  الخاطئـة  املعلومـات 
أکثرهـا  مـا  و  اإلعـالم،-  وسـائل  بعـض 
فـي هـذه األیـام – و فضـح األنزمـة التـي 
تقف مع القتلة املفسدین، في وسائل 

االجتماعـي. التواصـل 
فنحـن إن قمنـا بهـذه األدوار، یرجـي 
مـن  �ضـئ  بـأداء  للمبـادرة  وفقنـا  أننـا 
الواجـب، بشـأن إخواننـا و أخواتنـا فـي 

اإلسـالمیة. الـدول 
و  األطفـال  النقـاذ  نتحـرك  لـم  وإن 
تجبـر  و  العابثيـن،  مـن عبـث  الشـیوخ 
املتجبریـن، فسـوف یعمنـا هللا بعذابـه.

ـمَّ 
ُ
ـْم ث

ُ
ْيَرك

َ
 غ

ً
ْومـا

َ
ْبِدْل ق

َ
ـْوا َيْسـت

َّ
َتَول

َ
) َوِإْن ت

)محمـد:38( ـْم( 
ُ

ك
َ
ال

َ
ْمث

َ
أ ـوا 

ُ
ون

ُ
َيك ال 

ذوی  ظلـم  الیـک  نشـکوا  اللهـم 
القربی الذین حانت عليهم دماء هؤالء 

! یـن ملضطهد ا

بأقالم الطلبة

العالم أخبـار 

ي أماكن الروهنغيا
ميانمار توطن الهندوس �ف

إن  أراكان  أنباء  وكالة  مراسل  قال 
ي 

�ف بدأت  أراكان  والية  ي 
�ف ميانمار  حكومة 

الهندوسية  القومية  من  عائالت  ف  توط�ي
الروهنغيا. الفارون  يسكنها  كان  قرى  ي 

�ف
الوكالة  عليها  حصلت  صور  وأظهرت 
وذلك  الهندوس  يواء  الإ الحكومة  بنتها  خياما 
بنغالدش. من  الروهنغيا  ف  الالجئ�ي عودة  قبل 
ويقول مراقبون روهنغيون إن هذه الخطوة 
الذي  النموذجي  االإحالل  وع  م�ش ضمن  تصب 
ي دول الجوار والهندوس  ف بوذ�ي يستهدف توط�ي
قرى  ي 

�ف الشكما  عرقيات  من  الغابات  وسكان 
منها. هم  تهج�ي بعد  الروهنغيا  مسلمي 

دارة االأمريكية تلقت صفعة  خالد مشعل: االإ

قوية من المجتمع الدوىلي
السياسي  للمكتب  السابق  الرئيس  وصف 
»الرفض  مشعل،  خالد  »حماس«،  لحركة 
الرئيس  لقرار  المتحدة،  االأمم  ي 

�ف الواسع« 
بالقدس  اف  االع�ت ترامب،  دونالد   ، االأمريكي
قوية  »صفعة  بأنه  الإ�ائيل  كعاصمة 
االأمريكية«. دارة  لالإ الدوىلي  المجتمع  من 
اليوم  وصوله  عقب  ذلك  جاء 
ي 

�ف للمشاركة  نواكشوط،  مطار  الجمعة، 
لالإصالح  ي 

الوط�ف التجمع  حزب  مؤتمر 
معارض(. )إسالمي  ي 

الموريتا�ف والتنمية 
الخميس،  المتحدة،  االأمم  وأقرت 
اعتبار  يؤكد  قرار  وع  م�ش صوتا،   128 بأغلبية 
 ، ي

النها�أ الوضع  قضايا  من  القدس  مسألة 
المفاوضات  طريق  عن  حلها  ف  يتع�ي ي 

ال�ت
 ، ف واالإ�ائيلي�ي ف  الفلسطيني�ي ف  ب�ي ة  المبا�ش
الصلة. ذات  االأمن  مجلس  لقرارات  وفًقا 
العامة  الجمعية  جلسة  عن  غابت  وبينما 
التصويت  عن  دولة   35 امتنعت  دولة،   21
الدول  إجماىلي  من  دول   9 القرار  وعارضت 
.193 الـ  المتحدة  االأمم  ي 

�ف االأعضاء 

شهيد وجرحى بمواجهات جمعة الغضب 
الثالثة بالضفة وغزة

الجيش  برصاص  ي 
فلسطي�ف شاب  استشهد 

ي قطاع  
ق جباليا �ف االإ�ائيىلي خالل مواجهات �ش

غزة، فيما أصيب فلسطينيون برصاص االحتالل 
صالة  عقب  مواجهات  خالل  المدمع  والغاز 
الغربية  الضفة  من  متفرقة  مناطق  ي 

�ف الجمعة 
والقطاع، وعززت قوات االحتالل وجودها عىل 
ي القدس، حيث احتشد 

مداخل البلدة القديمة �ف
اليوم. االأقىص  المسجد  ي 

�ف مصل  ألف   45
 وقالت وكالة وفا الرسمية لالأنباء إن قوات 
حيث  لحم،  بيت  ي 

�ف ة  مس�ي قمعت  االحتالل 
أحدهما  مطاطي،  برصاص  شابان  أصيب 
أصيب  كما  الرأس،  ي 

�ف واالآخر  الوجه  ي 
�ف

استنشاقهم  جراء  اختناق  بحاالت  ات  الع�ش
لحم. بيت  من  متفرقة  مناطق  ي 

�ف الغاز 

رحمـه  الطنطـاوي  علـي  الشـیخ 

إسـرائيل  أمـن  كفلتـم  مـن  فيـا  هللا: 

الـذي  اليـوم  فـي  لهـا  تكفلونـه  هـل 

تشـخص فيـه األبصـار؟ أم تضمنونـه 

ألنفسـكم؟ أم تحسـبون أنكـم تفـرون 

مـن  وهـل  أيـن؟  وإلـي  هللا؟  لقـاء  مـن 

كمـا  إليـه  تلجـؤون  هللا؟  غيـر  إلـه 

دولتـه  غيـر  دولـة  إلـى  السيا�ضـي  يلجـأ 

فتحميـه؟ مـن يحميكـم- ويحكـم- مـن 

؟ هللا

أصحـوا،  القـوة  بخمـرة  سـكارى  يـا 

أكبـر. وهللا  أقـوى  هللا  فـإن 

ذكريات)2/ 25(

روائع
الشیخ السيد أبو الحسن الندوي 

رحمـه هللا: قـام صـالح الديـن للدفـاع 

الصليبيـة  الغـارة  ورّد  فلسـطين  عـن 

وركـز فكـره عليـه وتفـرغ لـه واسـتولت 

عليـه هـذه الفكـرة اسـتيالًء تامـا، حتى 

الهـم  بهـذا  موضعـا.  لغيرهـا  تـدع  لـم 

والقلـب  القلقـة  والنفـس  الشـاغل 

أن  الديـن  صـالح  اسـتطاع  املنزعـج 

املبيـن  الفتـح  یكمـل مهمتـه ويكتسـب 

أيهـا  عزمتـم  فـإذا  حطيـن.  معركـة  فـي 

القـادة ورفعتـم رأيـة الجهـاد وحاولتـم 

إصالح الشـعوب مسـتعينين بالعلماء 

والدعـاة املخلصيـن وجعلتـم القضيـة 

وطنيـة  عربيـة  ال  إسـالمية  قضيـة 

فسوف ينزل نصر هللا وفتحه وتتغير 

»ويومئـذ  العـدّو،  وينهـزم  األوضـاع 

ۚ  َيْنُصُر َمْن  ِ
َّ

يفرح املؤمنون  ِبَنْصِر الل

ِحيـُم« . َعِزيـُز الرَّ
ْ
َوُهـَو ال  ۖ ـاُء 

َ
َيش

)مقاالت في الفكر والدعوة(
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عقلّيـة  مهـاراٍت  يمتلكـون  البعـض 
بالعبقرّيـة  يوصُفـون  وقـد  ة، 

ّ
فـذ

إلـى  يفتقـرون  قـد  لكّنهـم  كاء، 
ّ

والـذ
علـى  والُقـدرِة  االجتماعّيـة  هـارة 

َ
امل

الـّرأي  وإبـداِء  اآلخريـن  مـع  االنخـراِط 
وحسـِن الّتصّرف، وليس مَن الغريب 
مـن  كثيـر  عنـَد  الحالـة  هـذه  نـرى  أن 
الّنـاس، فهـم ال يعرفـون فـّن الّتعامـل 
العالقـات  فـإّن  لذلـَك  االجتماعـّي، 
علـى  ـر 

ّ
تؤث كانـت  مهمـا  االجتماعّيـة 

ومكانتـِه  ومسـتقبله  اإلنسـان  حيـاِة 
 
ً
صعوبـة البعـض  يـرى  الّنـاس،  بيـن 

 فـي الّتعامـل َمـع اآلخريـن بـذكاء، 
ً
بالغـة

يكـون  أن  بإمكانـِه  إنسـان  أّي  أّن   
ّ

إال
 مـن قبـل املجتمـع 

ً
 ومحبوبـا

ً
اجتماعّيـا

إلـى  يحتـاج  فقـط  فيـه،  يعيـُش  الـذي 
ومحاولـة  والخجـل،  الخـوف  عـدم 
فهـذا  اآلخريـن،  مـع  الحواجـز  كسـِر 
لتحقيـِق  الحيـاة  فـي  ُمهـّم  األمـر 
حميمـة،  عالقـاٍت  وبنـاِء  األهـداف 
لآلخريـن  الّسـعادة  لتحقيـق   

ً
وأيضـا

نفسـه. ـخص 
ّ

وللش
بـذكاء  الّنـاس  مـع  الّتعامـل   كيفّيـة 
للّتعامـل مـع اآلخريـن بـذكاء نحتاُج إلى 

الكثيـر مـَن الفنـون ِمنهـا:
الـكالم  كّل  ليـس  الـكالم:  فـّن   
كثـرة  وليسـت  اآلخريـن،  مـن   

ً
َمقبـوال

العالقـاِت  قـّوة  علـى   
ً
دليـال الـكالم 

الحديـث  يكـون  وحّتـى  االجتماعّيـة، 
بـاع 

ّ
ات يجـب   

ً
َعميقـا والـكالُم   ،

ً
فّنـا

الحديـث  تجّنـب  الّتاليـة:  الّنصائـح 
مشـاعر:  مـن  خفـي 

ُ
ت ومـا  الّنفـس  عـن 

َعـن  ـم 
ّ
يتكل مـن  تحـّب  ال  الّنـاس  ألّن 

بالغـرور   
ُ

يوصـف وقـد   ،
ً
دائمـا نفسـُه 

قـة بالّنفـس. االسـتماِع قبـل 
ّ
وعـدم الث

الـكالم: فاالسـتماع إلـى كالِم اآلخريـن 
فـّن مـن فنـوِن الـكالم، ألّن االسـتماع 
وراء  مـا  يعـرف  ـخص 

ّ
الش مـَن  يجعـل 

قصـد مـن الحديـث ومـا 
َ
الـكالم ومـا امل

تحـّدث، 
ُ
امل يخفيهـا  التـي  املشـاعر  هـي 

 الحكمـة. االبتعـاِد 
ُ

فاإلنصـاِت نصـف
البـذيء  الـكالم  البـذيء:  الـكالم  عـن 
 
ً
قوّيـة كانـت  مهمـا  العالقـات  َيهـدُم 

ـخص 
ّ

، وقـد يجعـل مـن الش
ً
ومترابطـة

اآلخريـن،  مـن  سـخرية  موِضـع 
الهـدوء  الّنـاس.  بيـَن  مكانتـه  ـل 

ّ
ويقل

والّصـوت  الهـدوء  التحـّدث:  عنـد 
نصـت 

ُ
ت الّرقيـق يجعـل آذان اآلخريـن 

للمتحـّدث، فاإلزعـاِج بالـكالم بصـوت 
 
ً
مرتفـع منّفـر أمـر غيـر محبـوب نهائّيـا

 إذا كان هنـاك 
ً
عنـد الّنـاس خّصيصـا

موضوع مثير يستحّق الحديث. عدم 
إذا طلـَب   

ّ
إال الّنصيحـة ألحـد  تقديـم 

ذلـك. هـو 
حديـث  تقليـد  عـن  االبتعـاد   
أسـلوبهم  كان  لـو  حّتـى  اآلخريـن 
يكـون  أن  يجـب  ـخص 

ّ
والش  ،

ً
جميـال

نفسـه ال أحـد آخـر، فالّتقليـُد طمـس 
الّنميمـة  عـن  االبتعـاِد  ـخصّية. 

ّ
للش

الحـوار.  فـي  الدبلوماسـّية  والغيبـة. 

داللـة.  ولـه  مفيـد  ب�ضـيء  ـم 
ّ
الّتكل

والّصفـات  األخـالق  األخالقـّي:  وق 
ّ

الـذ
قلـوب  تجـذب  التـي  هـي  الحميـدة 
هنـاك  يكـون  ال  دونهـا  ومـن  اآلخريـن، 
بنـاء  علـى  قـدرة  أو  الّتعامـل  فـي  فـّن 
علـى  وللحفـاظ  ناجحـة،  عالقـات 
بـاع 

ّ
ات يجـب  وقّيـات 

ّ
والذ األخالقّيـات 

الّتاليـة: الّنصائـح 
قة إن لم تكن 

ّ
قة في الّتعامل: الث

ّ
 الث

راسـخة  عالقـة  هنـاك  ليـس   
ً
موجـودة

وتكـون مهـزوزة قـد ُتهـدم فـي أّي وقـت، 
يثـَق اإلنسـان  وهـذا األمـر ال يعنـي أن 
بـل  ويأمنهـم،  عميـاء   

ّ
ثقـة باآلخريـن 

تعنـي أن يكـون هنـاك عالقـة واِضحـة 
الخـداع،  وعـدم  الّصـدق  علـى  مبنّيـة 
ـخصّية. 

ّ
الش املصالـح  عـن  واالبتعـاد 

وضـُع  يجـب  جميلـة:  مواقـف  بنـاء 
بـرز 

ُ
ت ـخصية 

ّ
الش مـن  خاّصـة  ملسـاٍت 

عنـَد املواقـف الجّدّيـة، كالوقـوِف مـع 
اآلخريـن فـي أزماتهـم وتقديـم املسـاعدة 

لهـم.  والعـون 
عـدم اإلسـاءة إلـى اآلخريـن ومراعـاة 
علـى  االبتسـامة  رسـم  مشـاعرهم. 
يبقـى  أن  يجـب  اآلخريـن:  وجـوه 
 حّتـى يجـذب 

ً
 مرحـا

ً
ـخص ُمبتسـما

ّ
الش

منـُه،  ينفـروَن  وال  إليـه  اآلخريـن 
ريـق 

ّ
الط أّول  هـَي  االبتسـامة  وبالّتالـي 

اآلخريـن.  حـّب  وكسـِب  القلـب  إلـى 
الكبـِر  عـن  واالبتعـاِد  الّتواضـع 

والغـرور.

كيف أتعامل 
مع الناس 

بذكاء؟
إعداد: حميد هللا الفاروقي

مدّونات
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عبد هللا عبداللهيمقاالت في الفكر

مقاالت في الفكر

هللا  ر�سـي  الصحابـة  بغيـر  السـيرة 

عنهـم

النبـي  سـيرة  عـرض 
ٌ
ت أن  يمكـن  ال 

تذكـرة  بغيـر  وسـلم  عليـه  هللا  صلـى 

فهـم  عنهـم،  هللا  ر�ضـي  الصحابـة 

القـرآن،  آليـات  األولـون  املخاطبـون 

وبعثتـه  الرسـول  دعـوة  كانـت  وفيهـم 

وتزكيتـه وإصالحاتـه  وتربيتـه  وتعليمـه 

اسـتجابوا  مـن  أول  وهـم  وهديـه، 

تربـوا  مـن  وأول  التوحيـد،  لدعـوة 

تعليمـه  فـي  معلـم   أعظـم  علـى  وتزكـوا 

وتربيتـه، وهـم أول مـن هاجـروا لديـن 

املحـن  بأنـواع  ابتلـوا  مـن  وأول  هللا، 

أموالهـم  فـي  وبالنقـص  واملصائـب 

مـن  أنواعـا  لقـوا  مـن  وأول  وأنفسـهم، 

األذى مـن القريـب والبعيـد، وأول مـن 
رسـول  عـن  للدفـاع  أسـلحتهم  أخـذوا 

هللا. لديـن  املسـتضعفين  وعـن  هللا 

محبـة  الرسـول  أحّبـوا  الذيـن  وهـم 

وال  قبلـه  رسـوال  أحـد  بهـا  يحبـب  لـم 

بعـده.
رسـول  عـن  تعـرض  التـي  السـيرة 

ليسـت  الصحابـة  ة  تذكـر  بغيـر  هللا 

محمـد  هللا  رسـول  سـيرة  الحقيقـة  فـي 

خياليـة. سـيرة  هـي  إنمـا  املصطفـي، 

فـي  كبيـرا  سـعوا  الصحابـة  وأعـداء 

السـيرة،  مـن  وحـوادث  وقائـع  تحريـف 

لكنهـم عجـزوا عـن تحريـف الثوابـت فـي 

السـيرة، لذلـك أهملـوا السـيرة كليـا فـي 

يدرسـونها  فـال  التعليميـة،  مناهجهـم 

مونهـا، وغّضـوا الطـرف عنهـا فـي 
ّ
وال يعل

حياتهم فال يكتبون وال يخطبون عنها. 

دافـع  عنهـم  هللا  ر�سـي  الصحابـة 

بعـض عـن  بعضهـم 

فـي صحيـح البخـارى: "جـاء رجـل مـن 

قومـا  فـرأى  البيـت،  حـج  مصـر  أهـل 

القـوم؟  هـؤالء  مـن  فقـال:  جلوسـا، 

فمـن  قـال:  قريـش،  هـؤالء  فقالـوا 

الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد هللا بن عمر، 

عـن  سـائلك  إنـي  عمـر،  ابـن  يـا  قـال: 

عثمـان  أن  تعلـم  هـل  فحدثنـي،  �ضـيء 

تعلـم  قـال:  نعـم،  قـال:  أحـد؟  يـوم  فـّر 

بـدر ولـم يشـهد؟ قـال:  أنـه تغّيـب عـن 

أنـه تغّيـب عـن بيعـة  نعـم، قـال: تعلـم 

نعـم،  قـال:  يشـهدها؟  فلـم  الرضـوان 

تعـال  ابـن عمـر:  قـال:  أكبـر،  قـال: هللا 

أبّيـن لـك، أمـا فـراره يـوم أحـد، فأشـهد 

أّن هللا عفـا عنـه وغفـر لـه، وأمـا تغّيبـه 
عـن بـدر فإنـه كانـت تحتـه بنـت رسـول 

وكانـت  وسـلم،  عليـه  هللا  صلـى  هللا 

مريضة، فقال له رسـول هللا صلى هللا 

عليـه وسـلم: »إن لـك أجـر رجـل ممـن 

عـن  تغّيبـه  وأمـا  وسـهمه«  بـدرا،  شـهد 

أعـّز  أحـد  كان  فلـو  الرضـوان،  بيعـة 

ببطـن مكـة مـن عثمـان لبعثـه مكانـه، 

عليـه  هللا  صلـى  هللا  رسـول  فبعـث 

الرضـوان  بيعـة  وكانـت  عثمـان  وسـلم 

إلـى مكـة، فقـال  بعـد مـا ذهـب عثمـان 
رسـول هللا صلـى هللا عليـه وسـلم بيـده 

اليمنـى: »هـذه يـد عثمـان«. فضـرب بهـا 

علـى يـده، فقـال: »هـذه لعثمان« فقال 

بهـا اآلن معـك". اذهـب  ابـن عمـر:  لـه 

الطعـن  أّن  إلـى  الروايـة   تشـير 

وإتهامـه  عنـه،  هللا  ر�ضـي  عثمـان  فـي 

فـي  بـدأ  قـد  كان  منـه،  بـريء  هـو  بمـا 

هـذا  تلّقـاه  مـا  ونموذُجـه  عصـره، 

الطاعنيـن  أفـواه  عـن  املصـرى  الرجـل 

واملغرضيـن، وسـّيدنا عثمـان ر�ضـي هللا 

عنـه كان مظلومـا فـي ذلـك، كمـا تشـير 

الصحابـة ر�ضـي  أن  إلـى  أيضـا  الروايـة 

بعـض،  عـن  بعضهـم  دافـع  عنهـم  هللا 

األّمـة.  إلـى  ونقلوهـا  الحقائـق  وبّينـوا 
أجميعـن. عنهـم  هللا  ر�ضـي 

فـي  هللا  رسـول  أطاعـوا  الصحابـة 

تعييـن كّل 

يقـول البعـض: إّن رسـول هللا صلـى 

هللا عليـه وسـلم كان إذا خـرج للقتـال 

املدينـة  علـى  نائبـا  عّيـن  هللا  سـبيل  فـي 

املنّورة، فإذا كان يعّين نائبا له لغياب 

أيـام أو شـهر أو سـنة، فهـل ُيعقـل أن 

يتـرك األّمـة لألبـد بـال تعييـن نائـب لـه؟
يّدعـون  ثـم  السـؤال  هـذا  يطرحـون 

وسـلم  عليـه  هللا  صلـى  هللا  رسـول  أن 

مـن  خليفـة  عنـه  هللا  ر�ضـي  عليـا  عّيـن 
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رسـول  عصـوا  الصحابـة  لكـن  بعـده، 

ذاك!! فـي  وسـلم  عليـه  هللا  صلـى  هللا 

هللا  صلـى  هللا  رسـول  أّن  شـك  ال 

عليـه وسـلم  كان يعّيـن فـي حياتـه أمـراء 

علـى  والة  أو  واألجنـاد،  السـرايا  علـى 

خليفـة  يعّيـن  كان  أنـه  كمـا  األمصـار، 

خـرج  إذا  املنـورة  املدينـة  علـى  لـه 

للقتـال، لكـن الجانـب الـذي ال يذكـره 

التعيينـات  هـذه  فـي  جميعـا  هـؤالء 

الصحابـة  إطاعـة  هـو  كلهـا،  النبويـة 

التعيينـات  هـذه  كّل  فـي  الكريـم  للنبـي 

صلـى  هللا  رسـول  عّيـن  فلمـا  النبويـة، 

عنـه  هللا  ر�ضـي  عليـا  وسـلم  عليـه  هللا 

علـى املدينـة وخـرج لغـزوة تبـوك قائـال: 

"أنـت منـي بمنزلـة هـارون مـن مو�ضـى"، 

لـم يخالـف أحـد مـن أهـل املدينـة هـذا 

. لتعييـن ا

بهـذا  الصحابـة  كبـار  ر�ضـي  أميـرا، 

بعـد وفاتـه صلـى  أمـره  العييـن ونفـذوا 

هللا عليـه وسـلم بتجهيـز وإرسـال هـذا 

الجيـش لقتـال الـروم، وهكـذا ملـا عّيـن 
رسـول هللا صلـى هللا عليـه وسـلم شـاّبا 

من بني أمية أميرا على مكة لم يخالفه 

أحـد، وملـا عّيـن عمـرو بـن العاص ر�ضي 

يخالفـه  لـم  علـى سـرية  أميـرا  عنـه  هللا 

عنـه  هللا  ر�ضـي  عمـروا  أن  رغـم  أحـد، 

بالنسـبة  باإلسـالم  العهـد  حديـث  كان 

الكثيـر مـن املهاجريـن واألنصـار. إلـى 

يسـتطيع  مة ال 
ّ
هنـاك حقيقـة مسـل

الصحابـة  أّن  وهـي  ينكرهـا  أن  أحـد 
ر�ضـي هللا عنهـم كانـوا أطاعـوا النبـي فـي 

كافـة تعييناتـه وإشـاراته، ورضـوا بهـا، 

وانقـادوا لـه فيهـا، فلـو نـّص النبـي علـى 

كخليفـة  عنـه  هللا  ر�ضـي  علـي  تعييـن 
جـاوز  ملـا  هـؤالء  يزعـم  كمـا  بعـده  مـن 

الصحابـة ر�ضـي هللا عنـه ذلـك إلـى غيـره 

كمـا  بـه،  ورضـوا  أيضـا   أطاعـوه  بـل 

أطاعـوه فـي سـائر تعييناتـه ورضـوا بهـا.

املحّب الصادق لفخر الكائنات

عليـه  هللا  صلـى  هللا  رسـول  ُسـئل 

اإلثنيـن؟  يـوم  صـوم  عـن  وسـلم 

ويـوم  فيـه،  ُولـدت  يـوم  ذاك  فقـال 

فيـه-« علـي  أنـزل  -أو  بعثـت 

هللا  صلـى  هللا  رسـول  كان  هكـذا 

مـوا 
ّ
عظ والصحابـة  وسـلم  عليـه 

بـاألكل  ال  بالصيـام  ومبعثـه  مولـده، 

الطعـام. مـن  املتنـّوع 

فالـذي يصـوم اإلثنيـن طـوال العـام 

فهـو املحـّب الصـادق لفخـر الكائنـات، 

وهـو املحتفـل املخلـص لسـّيد ولـد آدم 

صلـى هللا عليـه وسـلم.

فـي مـدح  أّمـا الـذي يشـتري بأناشـيد 

يمـأل  والـذي  قليـال،  ثمنـا  الرسـول 

أمعائـه ومعدتـه بالحلويـات واألطعمـة 

عظيـٍم  رسـوٍل  محبـة  بدعـوى  املتلّونـة 

غـداء  مـن  آلـه  شـبع  ومـا  حياتـه  عـاش 

وعشـاء، وبدعـوى محبـة رسـول كريـٍم 
ُيـرى  مـا  الشـهُر،  آلـه  ويأتـي علـى  عـاش 

وكان  الدخـان،  بيوتـه  مـن  بيـت  فـي 

واملـاء. التمـر  األسـودان  طعامهـم 

باملوائـد  يحتفـل  الـذي  وكذلـك   

العجيبـة بدعـوى محبـة رسـول عظيـم 

رهـن  ودرُعـه  األعلـى  بالرفيـق  التحـق 

عنـد يهـودي بثالثيـن صاعـا مـن شـعير.

فهذا النوع من املحتفلين ليسوا إال 

محتفلين بأنفسهم وألنفسهم. 

األحـرار  هللا؛  رسـول  صحابـة 
ن و ر حـّرِ

ُ
مل ا

صحابـة رسـول هللا ر�ضـي هللا عنهـم 

والوثنيـة  الشـرك  أغـالل  مـن  تحـرروا 

واملتجبريـن  الجبابـرة  وبطـش  واملاّديـة 

كان  الـذي  األّمـي  الرسـول  ببعثـة 

يسـتأثروا  لـم  ثـم  ويعلمهـم،  يزكيهـم 

توّجهـوا  بـل  ألنفسـهم،  النعمـة  بهـذه 

مـن  فحرروهـا  األخـرى،  الشـعوب  إلـی 

وأخرجوهـا  املتجبـرة،  الجبابـرة  بطـش 

عـدل  إلـى  الباطلـة  الديانـات  جـور  مـن 

اإلسـالم.

املـرء  يعيـش  أن  الكمـال  مـن  ليـس 

حـّرا، أو يعيـش شـعب أحـرارا، الكمـال 

مـن  غيرهـم  تحريـر  فـي  يسـعوا  أن  فـي 

تحـت  املضطهـدة  املقهـورة  الشـعوب 

واملتجبريـن. الطغـاة  مخالـب 

أوروبيـة  بـالد  تفتخـر  عصرنـا  فـي 

وديموقراطياتهـا،  بحّرياتهـا  وتتباهـى 

وقحيـن  أرذاال  قـوة   بـكل  تدعـم  لكنهـا 

العالـم  فـي  الطغـاة  املسـتبدين  مـن 
إسـقاط  علـى  القـدرة  امتـالك  رغـم 

! ! شـهم عرو

الحريـات  مـن  النـوع  هـذا 

والديموقراطيات ال تساوي في موازين 

جنـاح  اإللهيـة  الشـريعة  حسـنات 

. ضـة بعو

الصحابـي  هريـرة؛  أبـو  سـّيدنا 

األميـن الصـادق 

هريـرة  أبـي  عـن  جبيـر  بـن  نافـع  عـن 
هللا  صلـى  النبـي  عـن  عنـه  هللا  ر�ضـي 

عليـه وسـلم، أنـه قـال لحسـن: »اللهـم 

إنـي أحبـه فأحبـه وأحبـب مـن يحبـه«.

وعـن أبـي هريـرة ر�ضـي هللا عنـه قـال: 

قـال رسـول هللا صلـى هللا عليـه وسـلم: 

»لـو كان الديـن عنـد الثريـا، لذهـب بـه 
أبنـاء  مـن   - قـال  أو   - فـارس  مـن  رجـل 

فـارس حتـى يتناولـه«.

ر�ضـي  هريـرة  ألبـي  روايتـان  هاتـان 

هللا عنـه، والروايتـان أخرجهمـا اإلمـام 

صحيحـه، فـي  مسـلم 

علـي  بـن  الحسـن  فضـل  فـي  األولـى 
فضـل  فـي  والثانيـة  عنـه،  هللا  ر�ضـي 

»فـارس«.

أباهريـرة  أّن  املؤسـف  والغريـب 
كاذب  بـاهلل-  -والعيـاذ  عنـه  هللا  ر�ضـي 

مـا  وفـي  فـارس،  فضـل  فـي  مـارواه  فـي 

رواه فـي فضـل الحسـن ر�ضـي هللا عنـه 

عند علماء الشيعة في بالد فارس، أّما 

فهـو عـدل صـادق  السـنة  أهـل  عندنـا 

عـن  رواه  مـا  كّل  وفـي  فيهمـا،  أميـن 
وسـلم. عليـه  هللا  صلـى  هللا  رسـول 
ر�ضي هللا عن أبي هريرة وأرضاه.
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