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مقدمة ال�سل�سلة

�إن فكرة هذا امل�شروع الذي �أُِطلق عليه «�إعادة �إ�صدار خمتارات من الرتاث
الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجر َّي نْي /التا�سع ع�شر
والع�شرين امليال ِد َّيي» ،قد نبعت من الر�ؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ش�أن
�ضرورة املحافظة على الرتاث الفكري والعلمي يف خمتلف جماالت املعرفة،
وامل�ساهمة يف نقل هذا الرتاث للأجيال املتعاقبة ت�أكي ًدا لأهمية التوا�صل بني
�أجيال الأمة عرب تاريخها احل�ضاري؛ �إذ �إن الإنتاج الثقايف  -ال َّ
�شك  -تراكمي،
و�إن الإبداع ينبت يف الأر�ض اخل�صبة بعطاء ال�سابقني ،و�إن التجديد الفعال
ال يتم �إال مع الت�أ�صيل .و�ضمان هذا التوا�صل يعترب من �أهم وظائف املكتبة التي
ا�ضطلعت بها ،منذ ن�ش�أتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.
وال�سبب الرئي�سي الختيار هذين القرنني هو وجود انطباع �سائد غري
�صحيح؛ وهو �أن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلمون قد
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية ،ومل تتجاوزها .ولكن احلقائق املوثقة ت�شري �إىل
غري ذلك ،وت�ؤكد �أن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�ضوي التنويري  -و�إن
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مر ٍّمبد وجزر � -إمنا هو توا�صل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة ،مبا يف ذلك احلقبة
احلديثة واملعا�صرة التي ت�شمل القرنني الأخريين.
يهدف هذا امل�شروع  -فيما يهدف � -إىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة،
ت�ضم خمتارات من �أهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�سالمي
خالل القرنني الهجر َّي نْي املذكو َر ْين .واملكتبة �إذ ت�سعى لإتاحة هذه املختارات
على �أو�سع نطاق ممكن ،عرب �إعادة �إ�صدارها يف طبعة ورقية جديدة ،وعرب الن�شر
الإلكرتوين �أي�ضً ا على �شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت)؛ ف�إنها ت�ستهدف يف
املقام الأول �إتاحة هذه املختارات لل�شباب وللأجيال اجلديدة ب�صفة خا�صة.
وي�سبق َّ
كل كتاب درا�سة تقدميية �أعدها �أحد الباحثني املتميزين ،وفق منهجية
من�ضبطة ،جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجتهاداتهم من جهة ،والتعريف
بال�سياق التاريخي /االجتماعي الذي ظهرت فيه تلك االجتهادات من جهة �أخرى؛
أ�سا�سا على �آراء امل�ؤلف
مبا كان فيه من حتديات وق�ضايا نه�ضوية كربى ،مع الت�أكيد � ً
واجتهاداته والأ�صداء التي تركها الكتاب .وللت�أكد من توافر �أعلى معايري الدقة،
ف�إن التقدميات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�ساتذة
املتخ�ص�صني ،وذلك بعد مناق�شات م�ستفي�ضة ،وحوارات علمية ر�صينة ،ا�ستغرقت
جل�سات متتالية لكل تقدمي� ،شارك فيها كاتب التقدمي ونظرا�ؤه من فريق الباحثني
الذين �شاركوا يف هذا امل�شروع الكبري .كما قامت جمموعة من املتخ�ص�صني على
تدقيق ن�صو�ص الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�صلية للكتاب.
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هذا ،و�ست�سعى املكتبة �أي�ضً ا  -وفق توفر الإمكانات الفنية واملادية � -إىل
ترجمة تلك املختارات �أو مقتب�سات منها �إىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة
�أبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية ،كما �ستتيحها ملراكز البحث واجلامعات
وم�ؤ�س�سات �صناعة الر�أي يف خمتلف �أنحاء العامل .وت�أمل املكتبة �أن ي�ساعد ذلك
على تنقية �صورة الإ�سالم من الت�شويهات التي يل�صقها البع�ض به زو ًرا وبهتانًا،
وبيان زيف كثري من االتهامات الباطلة التي ُ َّيتهم بها امل�سلمون يف جملتهم،
خا�صة من ِق َبل اجلهات املناوئة يف الغرب.
�إن ق�س ًما كب ًريا من كتابات رواد التنوير والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي خالل
القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني ،ال يزال بعي ًدا عن الأ�ضواء ،ومن ثم ال
يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهها جمتمعاتنا .ورمبا كان غياب
هذا الق�سم من الرتاث النه�ضوي الإ�سالمي �سب ًبا من �أ�سباب تكرار الأ�سئلة نف�سها
التي �سبق �أن �أجاب عنها �أولئك الرواد يف �سياق واقعهم الذي عا�صروه .ورمبا كان
هذا الغياب �أي�ضً ا �سب ًبا من �أ�سباب تفاقم الأزمات الفكرية والعقائدية التي يتعر�ض
لها �أبنا�ؤنا من الأجيال اجلديدة داخل جمتمعاتنا العربية والإ�سالمية وخارجها.
ويكفي �أن ن�شري �إىل �أن �أعمال �أمثال :حممد عبده ،والأفغاين ،والكواكبي ،وحممد
�إقبال ،وخري الدين التون�سي ،و�سعيد النور�سي ،ومالك بن نبي ،وع َّالل الفا�سي،
والطاهر ابن عا�شور ،وم�صطفى املراغي ،وحممود �شـلتوت ،وعلي �شريعتي ،وعلي
عزت بيجوفت�ش ،و�أحمد جودت با�شا  -وغريهم  -ال تزال مبن�أًى عن �أيدي الأجيال
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اجلديدة من ال�شباب يف �أغلبية البلدان العربية والإ�سالمية ،ف�ض ًال عن ال�شباب
امل�سلم الذي يعي�ش يف جمتمعات �أوروبية �أو �أمريكية؛ الأمر الذي يلقي على
املكتبة عب ًئا م�ضاعفًا من �أجل ترجمة هذه الأعمال ،ولي�س فقط �إعادة ن�شرها
بالعربية وتي�سري احل�صول عليها (ورق ًّيا و�إلكرتون ًّيا).
�إن هذا امل�شروع ي�سعى للجمع بني الإحياء ،والتجديد ،والإبداع،
والتوا�صل مع الآخر .ولي�س اهتمامنا بهذا الرتاث �إ�شارة �إىل رف�ض اجلديد الوافد
علينا ،بل علينا �أن نتفاعل معه ،ونختار منه ما ينا�سبنا ،فتزداد حياتنا الثقافية ثرا ًء،
وتتجدد �أفكارنا بهذا التفاعل البناء بني القدمي واجلديد ،بني املوروث والوافد،
فتنتج الأجيال اجلديدة عطاءها اجلديد� ،إ�سها ًما يف الرتاث الإن�ساين امل�شرتك،
بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها.
و�أملنا هو �أن ن�سهم يف �إتاحة م�صادر معرفية �أ�صيلة وثرية لطالب العلم
والثقافة داخل �أوطاننا وخارجها ،و�أن ت�ستنه�ض هذه الإ�سهامات همم الأجيال
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�شها الأمة؛ م�ستلهمة
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه �أولئك الرواد الذين عا�شوا خالل القرنني
الهجريني الأخريين ،وتفاعلوا مع ق�ضايا �أمتهم ،وبذلوا ق�صارى جهدهم واجتهدوا
يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�صرهم من �أجل نه�ضتها وتقدمها.
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لقد وجدنا �أن من �أوجب مهماتنا ومن �أوىل م�سئولياتنا يف مكتبة
الإ�سكندرية� ،أن ن�سهم يف توعية الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف م�صر ،ويف
غريها من البلدان العربية والإ�سالمية ،وغريهم من ال�شباب امل�سلم يف البالد غري
الإ�سالمية بالعطاء احل�ضاري للعلماء امل�سلمني يف الع�صر احلديث ،خالل القرنني
يرت�سخ االنطباع ال�سائد اخلاطئ ،الذي
امل�شار �إليهما على وجه التحديد؛ حتى ال َّ
�صحيحا �أن جهود العطاء احل�ضاري والإبداع الفكري
�سبق �أن �أ�شرنا �إليه؛ فلي�س
ً
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ضت عليها عدة قرون ،وال�صحيح هو
�أنهم �أ�ضافوا اجلديد يف زمانهم ،واملفيد لأمتهم وللإن�سانية من �أجل التقدم واحلث
على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�شر جمي ًعا.
و�إذا كان العلم ح�صاد التفكري و�إعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة،
ف�إن الكتب هي �آلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�س عرب الأجيال وفيما بني
الأمم.
إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية

تعب بال�ضرورة عن وجهة نظر
الآراء الواردة يف هذا الكتاب ال رِّ
تعـب عن وجهة نظر م�ؤلفـيها.
مكتبـة الإ�سكندرية� ،إمنا رِّ

درا�سة تقـدميية

أسعد دوراكوفيتش

ُولد العامل البو�سنوي حممد خاجنيت�ش (�أو حممد اخلاجني كما هو م�شهور
يف العامل العربي) يف (غرة ذي القعدة 1324هـ 16 /دي�سمرب 1906م) يف
�سراييفو عا�صمة البو�سنة ،وكانت البو�سنة ال تزال تتبع الدولة العثمانية ا�سم ًّيا؛
ومن ثم عاي�ش يف طفولته �ضم البو�سنة �إىل �إمرباطورية النم�سا - املجر ،كما �شهد
يف فتوته (1336هـ1918 /م) ان�ضمام البو�سنة �إىل الدولة اجلديدة (يوغ�سالفيا)
التي قامت على �أنقا�ض الإمرباطورية ،كما عاي�ش يف �شبابه (1360هـ1941 /م)
ان�ضمام البو�سنة �إىل «دولة كرواتيا امل�ستقلة» التي قامت على �أنقا�ض يوغ�سالفيا
الأوىل .ويف غ�ضون ذلك كان خاجنيت�ش قد �أنهى الثانوية الر�شدية وال�شرعية،
ثم التحق بالأزهر ال�شريف يف عام (1345هـ1926 /م) ،وتخرج فيه
عام (1349هـ1930 /م).
وبعد عودته �إىل �سراييفو ،عمل يف مدر�سة الغازي خ�سرو بك ،حيث ّدر�س
اللغة العربية والتف�سري واحلديث والفقه ،وان�ضم لع�ضوية جمل�س �إدارة اجلمعية
اخلريية الإ�سالمية «مرحمت» منذ عام (1352هـ1933 /م) .وانتقل عام
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(1356هـ1937 /م) �إىل مكتبة الغازي خ�سرو بك؛ حيث عمل فيها مكتب ًّيا،
وانتقل يف العام الدرا�سي (1359-1358هـ1940-1939 /م) �إىل املعهد العايل
للدرا�سات الإ�سالمية الذي كان قد ت�أ�س�س �آنذاك ،حيث د ّر�س التف�سري و�أ�صول
الفقه .وخالل تلك ال�سنوات �أ�صبح من �أبرز �أع�ضاء جمعية علماء امل�سلمني
«الهداية» ،ومن �أبرز الك ّتاب يف جملتها التي حتمل ا�سمها .ويف ذروة ن�شاطه العلمي
دخل �إىل امل�ست�شفى -وهو يف ريعان �شبابه  -لإجراء عملية ب�سيطة (ا�ستئ�صال
الزائدة الدودية) ،ولكنه تويف فج�أة يف امل�ست�شفى يوم (� 9شعبان 1363هـ29 /
يوليو 1944م)؛ مما �أثار ال�شكوك يف هذه الوفاة الدرامية(((.
الولع الرتبوي لدى خاجنيت�ش

ينتمي حممد خاجنيت�ش �إىل النخبة القليلة من املبدعني ور�سل الثقافة،
حيث ت�ساهم م�ؤلفاته يف ال�شرح الأمثل للم�شاكل الع�صرية ،والدوائر الثقافية
الوا�سعة؛ لذلك ف�إن التحليل اجلدي والتقييم التعليلي مل�ؤلفاته يتطلب معرفة
وفرية لل�سياق الذي كان ينتهجه يف م�ؤلفاته .وهذا البيان ي�أتي بعد االطالع
الدقيق على م�ؤلفاته.
واجلدير بالذكر �أن خاجنيت�ش كان مثقفًا وعاملًا دين ًّيا من عيار «املربي ّ
واملوثق
احلقيقي» ،بنى عالقات مع احلداثة ،بحيث ميكننا النظر �إليه ،قبل كل �شيء ،من
((( للح�صول على معلومات أكرث عن خاجنيت�ش ،نظر :لأعمال ملختارة ملحمد خاجنيت�ش ( ،لهد ية ،و حتاد علماء
لبو�سنة و لهر�سك ،وجمل�س إد رة �سر ييفو)� ،سر ييفو1996 ،م.
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خاللها ،وخا�صة مع احلداثة عندنا ،التي �ساهم فيها من خالل م�شاركاته املتنوعة
يف خمتلف املجاالت.
�إن الإ�شارة �إىل امل�شاركات الوا�ضحة يف حداثته اخلا�صة ت�ستدعي جذب
االنتباه �إىل امليزات الكثرية مل�ؤلفاته ،على اخل�صو�ص م�شاركته الرتبوية املكثفة،
التي نفذها مب�ستوى ال يقل عن م�ستوى «املب�شر احلقيقي» ،وتعامله مع �آفاق
املوا�ضيع بح�سا�سية «ال�ضرورة الرتبوية» ،حمر ًكا حدود تلك الآفاق �أكرث بكثري مما
يجب �أن تكون عليها يف وقتها .وبالإ�ضافة �إىل �آنية ال�ضرورة الرتبوية ف�إن الرغبة
الكبرية �أثرت على اختياره للموا�ضيع التي تعامل معها .فرنى يف م�ؤلفات
ن�صو�صا بقيت  -ب�شكل طبيعي� -أ�سرية تلك احلقبة ،ولكن نرى �أي�ضً ا
خاجنيت�ش ً
ن�صو�صا -وتلك كثرية  -ال تزال حتى يومنا هذا �شائعة ومتداولة ،لأن الزمن مل
ً
يتغلب عليها.
يف احلقيقة �إن احلما�سة الرتبوية لدى خاجنيت�ش  -والتي تعترب مو�ضوع
حديثنا  -كثرية حقًّا وذات طموحات نه�ضوية ،و�سواء نظرنا �إليها طول ًّيا �أم �أفق ًّيا،
ف�إن تقييم م�ؤلفات خاجنيت�ش من وجهة النظر الآنية تعترب معقدة نو ًعا ما ،وتتطلب
تف�س ًريا دقيقًا بناء على عدة عوامل ذات �صلة .ومن ثم ف�إن هذه املقدمة لبع�ض
�أعماله املختارة هي حماولة ،على �أقل تقدير ،لتقييم «مداها» يف ع�صره ،وكذلك
 -ب�شكل متوا ٍز  -تعد حماولة لتقييمها من وجهة نظر ع�صرنا احلايل.
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بدون �أدنى �شك ف�إن خاجنيت�ش يعترب واح ًدا من �أبرز مثقفي ع�صره يف
البو�سنة والهر�سك ،حتى �إنه ين�ضم للعدد القليل من كبار امل�ؤلفني البو�شناق يف
يوغ�سالفيا قبل احلرب العاملية الثانية وخاللها.
بعبارة �أخرى هو مبدع ا�ستطاعت ن�شاطاته املتنوعة  -التي حدد بها هوية
�إ�شكاليات موا�ضيعه التي ناق�شها � -أن متيز ع�صره من جهة ،و�أن تكون تربوية هد ًفا
و�شك ًال من جهة �أخرى؛ مما يعني �أن خاجنيت�ش كان خمو ًال للت�أثري على املحيط
والواقع الذي عا�ش فيه ،ومنه على النمط امل�ستقبلي .وال ميكن لأحد �أن ينكر
�شهرته يف ع�صره؛ فالكاتب الذي مل يكمل الثامنة والثالثني من عمره ،والذي
ترك خلفه �أكرث من ثالثمائة عمل كتابي – بغ�ض النظر عن التفاوت الوا�ضح يف
الكفاءة – ال ميكن �إال �أن يكون واح ًدا من �أ�شهر �شخ�صيات ع�صره.
ُهوية العن�صرين (البو�شناقية والإ�سالم)

يف �سياق درا�ستي للنتاج املُ ِثمر واملتن ِّوع لأعمال خاجنيت�ش ميكنني ا�ستنتاج
�أمرين هامني ،هما :ا�ستثمار ِنتاجه الكتابي الوفري والعجيب ل�صالح ن�سبية
�أعماله ،و�أخذ �إنتاجه كدعم قوي ُحلكمي الإيجابي على قيمة م�ؤلفاته كظاهرة
ا�ستثنائية للحداثة؛ لأن �إبداعه ال�سخي الكال�سيكي /ال�شرقي يحمل الكثري من
الإيجابيات نحو احلقبة التي عا�ش فيها:
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فمن ناحية ،كان ال�شعب البو�شناقي يف تلك احلقبة على مفرتق طرق
م�صريي ،بني الإغراءات الكاذبة لل�صرب والكروات ،بدون منحه �أي �إمكانية
لإظهار �أو طلب اال�ستقالل القومي؛ فلم ُتقدم تلك احلقبة لل�شعب البو�شناقي
�إال قمع احلرية الدينية ،من خالل �إظهار حب االنتقام من «احلقبة الرتكية» التي
ولت ،ومل ُي�سمح للب�شانقة بالإف�صاح عن قوميتهم  -كنوع من الإذالل � -إال
ك�صرب �أو كروات.
وبني �أن « ُي َر َّحل» يف الوقت نف�سه عن الب�شانقة الكنز الثقايف الغني الذي
جمعوه خالل قرون عدة يف �صندوق حمكم الإغالق ،بالإ�ضافة �إىل �سحب كل
الرتاث الذي مت �إبداعه باللغات ال�شرقية �إىل ِخزانات ي�صعب الو�صول �إليها ..إ� ًذا
ف�إن ال�شعب الذي كانت له ثقافة تاريخية غنية فقدها فج�أة ،و�أ�صبح يف عزلة داخل
اللغات ال�شرقية املجهولة؛ ومن ثم �أ�صبح �أم ًّيا بالرغم من �إبداعه املكثف لقرون
عديدة ،وخلقه ح�ضارة كبرية.
�إن م�أ�سوية تلك احلقبة التاريخية كانت وا�ضحة ومتعددة ،ومن ال�صعب
جدا �أن يخرج يف مثل تلك الفرتة رجل مثل «خاجنيت�ش» .ولي�س من العجب
ًّ
�صمت الأكرثية العظمى من علماء تلك احلقبة بالرغم من ارتفاع م�ستوى
معرفتهم وعلمهم ،فالكثري منهم مل ينتج �أي عمل كتابي� .إن منوذج تلك احلقبة
يتمثل يف العامل �أحمد �أفندي بوريك الذي �أ�صبح �أ�سطورة منذ زمن بعيد ب�سبب
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عدم متكننا من ذكر علمه� ،أو تقييم وتقدير �أعماله؛ لأنه مل ينتجها �أ�ص ًال� .أما
خاجنيت�ش فهو خمتلف لأنه منوذج �إيجابي.
ففي احلقبة التي �أ�صفها ب�أنها حا�سمة ودراماتيكية للب�شانقة (مرغمني على
الإف�صاح عن قوميتهم ك�صرب �أو ككروات ،وحمرومني من تراثهم ،وال�صمت
القاتل الذي �سيطر عليهم) ي�ستطيع حممد خاجنيت�ش ،الذي مل يكمل الثامنة
والثالثني من العمر� ،أن ميتلك ثروة تزيد عن  300م�َّؤلف� .أي يف الوقت الذي
�صمت فيه �أكرث العلماء يقوم خاجنيت�ش بالكتابة بدون كلل ،وبحما�سة الرتبوي،
وباحل�س املرهف للمثقف؛ فبدون �شك �أ�صبح ظاهرة فريدة يف ع�صره ب�سبب هذا
الن�شاط ،بالإ�ضافة إ�ىل كونه �أكرب مثال للوعي بني �أبناء جلدته ،ألنه �أظهر بو�شناقيته
من خالل جميع م�ؤلفاته ،بالإ�ضافة لكونه م�سل ًما.
�أخ ًذا باالعتبار كل ما ذكرناه نرى �أن ن�شاطه الرتبوي كان موج ًها نحو غر�س
و�صقل القيم اخلا�صة بالعن�صرين املذكورين (البو�شناقية ،والإ�سالم)َ ،
واللذ ْين
كانا مهد َد ْين ب�شدة يف تلك احلقبة .من الأكيد �أن هذا التهديد هو الذي حثه
بدرجة كبرية على تكثيف �إنتاجه ،الذي كان يف حدود �أولويات االحتياجات
الرتبوية لتلك احلقبة� ،أكرث مما كان يف حدود الكفاءة التي كان يتمتع بها خاجنيت�ش
يف جميع املجاالت التي كتب فيها.
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خاجنيت�شً ..
واعظا وباح ًثا نه�ضو ًّيا

ينتمي خاجنيت�ش �إىل �صنف ر�سل الثقافة مفعمي الطاقة ،وتكمن �أهميته
�سجل احلقبة التي كان ينتمي �إليها ،وا�ستطاع �أن يدخل يف نظام
يف كونه قد ّ
تقييمنا؛ لذلك عندما نقر�أ اليوم بع�ض �أعماله ف�إننا نراها وك�أنها واقع نعي�شه،
ولي�ست فقط جمرد حقائق تاريخية  /ثقافية تعترب حية يف �سياق حقبتها ،فبع�ض
�أعماله ا�ستطاعت �أن جتعل من عامل الزمن �أم ًرا ن�سب ًّيا ،وبع�ضها الآخر � -أخ ًذا
باالعتبار الآنية � -أثبتت قي ًما تاريخية.
جدا،
فمث ًال كانت درو�س الوعظ التي �ألقاها خاجنيت�ش �آنية بحتة وتربوية ًّ
وتخ�ص احلقبة التي �أُلقيت فيها .فقد كان واع ًظا حمرت ًما طوال فرتة حياته
الق�صرية ،حيث �ألقى درو�س الوعظ يف جميع �أنحاء البو�سنة والهر�سك ،ذاك ًرا يف
الكثري من املرات �أن هذه الدرو�س الوعظية يجب �أن تبقى �أحد الأ�س�س الثابتة
لعلماء الدين املتعلمني ،كما كان هو .وقد �أ�صبحت درو�سه الوعظية يف �سراييفو
نو ًعا من �أق�سام العلوم ،وبالرغم من ذلك مل ِ
يكتف خاجنيت�ش بالدرو�س ال�شفهية،
�إمنا بقي وف ًّيا ملنهجه؛ فانفرد من بني الوعاظ الذين مل يخلد ا�سمهم التاريخ.
فقد �آمن خاجنيت�ش  -وكان على حق  -ب�أن درو�سه الوعظية ميكن �أن
تكون مراجع تعليمية لغريه من الوعاظ ،و�أن وعظه هذا �ضروري يف تلك احلقبة
امل�صريية ،ومن الأف�ضل كتابة بع�ض درو�سه الوعظية؛ لذلك ن�شر جمموعة من
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الدرو�س الوعظية املختارة التي ال تخ�ص احلقبة التاريخية التي عا�ش فيها� .إن
عد ًدا من تلك الدرو�س الوعظية مل تفقد �آنيتها حتى يومنا هذا .ولكن من
ال�ضروري التنويه �إىل �أن طريقة عر�ض امل�شاكل التي قدمها يف وعظه تختلف اليوم
عما كانت يف حقبته ،وهذا مفهوم بالنظر �إىل مرور �أكرث من ن�صف قرن على حقبة
خاجنيت�ش العا�صفة ،والتي كانت بحاجة ملحة لدرو�سه الرتبوية.
ميكنني �أن �أذكر كمثال على مالمح منطه الوعظي �أنه  -وبنوع من ال�سهولة
ال�شرقية وال�سعادة  -كان غال ًبا يلج�أ �إىل ذكر الق�ص�ص �أو التقاليد �أو احلوادث
كنوع من احلجج (غال ًبا كانت تلك الق�ص�ص من حقبة الر�سول � أو من احلقب
التاريخية عامة) .فمن املفهوم �أن «قوة احلجة» يف تلك الق�ص�ص تعترب �إ�شكالية
يف درا�سة امل�شكلة املطروحة .ولكن لأن درو�س خاجنيت�ش الوعظية مل تكن متتلك
طموحا علم ًّيا ،ف�إن النفع من تلك الق�ص�ص كان كب ًريا ،فقد ا�ستحوذت على
ً
اهتمام امل�ستمعني ،و�أعطت الوعظ حالوة ال�سرد ،والألفة واجلودة الأدبية ،ودائ ًما
زادت من قوة ودرجة الإيحاء؛ لذلك ميكننا و�صف خاجنيت�ش ب�أنه رجل ُم ّلم،
ومرهف احل�س ،و�سريع الت�أقلم مع الواقع الراهن ،ا�ستخدم يف وعظه �أف�ضل طرق
العر�ض بهدف حتقيق �أعلى درجات الت�أثري على امل�ستمع� .أما الكتب املدر�سية
التي كتبها  -والتي �سنتحدث عنها الحقًا  -فقد ا�ستخدم فيها طرقًا خمتلفةً.
ويف �أبحاثه ،كان يدرك �أهمية الدقة يف التفا�صيل البحثية ،واالعتماد على
امل�صادر احلقيقية والواقعية ،على عك�س ما كان عليه من الناحية املنهجية يف
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طريقة �سرده الوعظية الفعالة .فعندما تقر�ؤون اليوم كتابات خاجنيت�ش الوعظية
رمبا ت�شعرون بانزعاج من حنينه غري الطبيعي للحجج املبنية على التقاليد غري
الوا�ضحة وال�ضبابية ،متا ًما كما ت�شعرون ب�سبب الواقعية الباردة يف �أعماله البحثية.
إ� ًذا �سوف جتدون توجهات منهجية متعاك�سة متا ًما ،ولكنها متنا�سبة بدرجات
متفاوتة مع املوا�ضيع التي تطرحها ،خا�صة مع احلقبة التي تدور فيها .و�أنا �أرى
ذلك ف�ضيلة من ف�ضائل خاجنيت�ش ،الذي متكن بنجاح من تكييف املنهجية مع
طريقة خماطبته اجلمهور ،وكان دائ ًما ي�سعى يف نهاية املطاف لهدف تربوي.
فعندما كان يتوجه ملا ي�سمى «ال�شريحة الوا�سعة من اجلمهور» كان ي�ستعمل
الطريقة الوعظية التي ي�ستخدم بها ال�صياغة الن�صية احلية مع ق�ص�ص تو�ضيحية،
�أي طريقة ات�صال تنا�سب االحتكاك املبا�شر ال�شفوي مع امل�ستمعني .ولكن عندما
ي�ستخدم ترجمة ال�شيخ كرابيك للقر�آن الكرمي �إىل اللغة البو�سنية  -واملكتوبة
وحمددا و�صار ًما يف تعابريه
للمتخ�ص�صني  -ف�إن خاجنيت�ش ي�صبح أ�كرث دقة وخربة
ً
العلمية ،بغ�ض النظر عن �أن م�ؤلف الرتجمة عامل ذو هيبة ومكانة.
�إن املعنى التعبريي املت�سق واملدعوم باحلجج القوية لدى خاجنيت�ش هو
الأقوى ،على ما �أعتقد ،يف �أعماله الكثرية يف جمال احلقوق ال�شرعية ،والوا�ضح
�أنه قد �أ ّمل �إملا ًما ممتا ًزا ،فقد در�س احلقوق ال�شرعية يف الأزهر ال�شريف ،وكان متمك ًنا
وواثقًا من نف�سه ب�صددها ،لدرجة جعلته يدخل يف جدال علني مع رئي�س العلماء
فهيم �صباهو حول تف�سري بع�ض امل�سائل احلقوقية ال�شرعية .لقد كان خاجنيت�ش
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حماف ًظا يف تف�سريه للقواعد ال�شرعية ،ودافع بال هوادة عن املواقف التي ال تقبل
تعدي ًال �أو حتديثًا ،كالقواعد ال�شرعية التي جاء فيها ن�صو�ص يف القر�آن الكرمي �أو
احلديث ال�شريف.
يف احلقيقة� ،إن ال�شريعة يف حقبته كانت قد تراجعت يف احلياة العملية يف
البو�سنة والهر�سك ،وكان يعاين معاناة �شديدة ب�سبب ذلك� .إن االرتباك الذي
عا�شه ال�شعب البو�شناقي ،والذي حتدثنا عنه �سابقًا ،جتلى يف تخليه عن القيم
الرتاثية الإ�سالمية ،وتقم�صه لقيم جديدة ذات طابع ع�صري؛ فظهرت م�شاكل
حقوقية متمثلة يف :الزواج املختلط (زواج م�سلم من غري م�سلمة والعك�س)،
وظهور الفائدة البنكية (الربا) ،وتربج بع�ض الن�ساء ،وت�سمية الأوالد ب�أ�سماء
غري �إ�سالمية�...إلخ .وباالطالع على جميع م�ؤلفات خاجنيت�ش ميكننا التو�صل
ال�ستنتاج عام حول هذه امل�سائل ،وهو موقفه التقليدي ال�صلب من جميعها،
ولكن تقليديته هذه تظهر يف تعليالته يف �صورة ع�صرية وديناميكية ،مهما بدا لنا
الأمر كمفارقة يف الوهلة الأوىل.
�أي �أن ال�صالبة التي ُيظهرها خاجنيت�ش يف احلقوق ال�شرعية تتعلق بتلك
الق�ضايا التي يراها من �صلب الدين الإ�سالمي ،ورغم ذلك تتعر�ض ل�ضغوط
كبرية من �أجل تغيريها� ،أو بد�أت فع ًال فيها عملية التغيري ،مثل :الزواج املختلط
الذي بد�أ ينت�شر بكرثة ،وحماولة امل�سلمني �إخفاء الذرية التي ت�أتي من هذا الزواج
ب�إعطائهم �أ�سماء غري �إ�سالمية� ،أو ق�ضية نزع احلجاب والتربج والتخلي عن اللبا�س
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التقليدي الإ�سالمي� ،أو البدء يف �إلغاء دور الإفتاء يف الدولة ،و�إلغاء املحاكم
ال�شرعية�...إلخ؛ ومن ثم جاءت العديد من كتبه و�أعماله حتتوي على احلجج
القانونية ال�شرعية املمتازة ،والتي تطالب بالعودة �إىل املنابع ال�شرعية والرتاثية.
وميكن للقارئ غري امللم �أن ينتقده ب�شدة على ذلك ،و�أن ينعته ب�أنه عامل
حمافظ متزمت يحاول �أن يفر�ض �سلطته بدون جدوى لإيقاف «التقدم» الذي
بد�أ .ولكن خاجنيت�ش ،ح�سب اعتقادي ،جل�أ �إىل �سلطة منابع الأ�س�س الإ�سالمية،
و�إىل �سلطة القيم الرتاثية ل�صد هذا «التقدم» الذي خيم على الب�شانقة كخطر
حقيقي .ب�شكل �أدق ،ف�إن خاجنيت�ش كان على درجة عالية من الذكاء مكنته من
فهم �أن لب امل�شكلة ال يكمن يف كون امل�سلم ي�ضع «طربو�شً ا» �أو «قبعة» �أو �أن يكون
عاري الر�أ�س� ،إمنا لب امل�شكلة يكمن يف هجوم عام من النظام احل�ضاري املختلف
والغريب على الرتاث الإ�سالمي ،وبد ًال من ت�أ�سي�س عالقة مت�ساحمة �أو تناف�س
�سليم مع القيم الإ�سالمية والرتاثية البو�شناقية يقوم بعدوان �شر�س عليها.
خطرا
ويرى خاجنيت�ش �أن تغيري القيم البو�شناقية والقواعد الإ�سالمية يعترب ً
م�صري ًّيا ي�سمى «فقدان الهوية» ،وكان �ضد «الزواج املختلط» بالرغم من �أنه يعرف
�أن ال�شرع ي�سمح للم�سلم �أن يتزوج من غري امل�سلمة؛ لأنه يعتقد وبحق �أن مثل
هذا الزواج يف هذه الظروف امل�صريية �سوف ي�سبب �آثا ًرا معاك�سة ،فمثل هذا
االنفتاح �سيكون ب�شكل دائم على ح�ساب امل�سلمني فقط.
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كان يعار�ض ب�شكل عام �إعادة تف�سري وبحث امل�سائل ال�شرعية احلقوقية،
والتي كانت ُتثار حتى داخل امل�شيخة الإ�سالمية ،بهدف ف�صل ما ي�سمى يف
ال�شرع «الأمور الهامة» من «الأمور غري الهامة» ،بحيث يتم تغيري تلك التي ت�سمى
«غري هامة» .وقد و�صف خاجنيت�ش هذا الأمر ب�أنه تقوي�ض للأ�س�س ال�شرعية عامة.
معتمدا على �سلطة منابع الأ�س�س
ن�ستنتج مما �سبق �أن خاجنيت�ش مل يدافع ً
الإ�سالمية والقيم الرتاثية (التقاليد والرتاث لدى الب�شانقة)؛ و�إمنا دافع بهما �ضد
التهديد احلقيقي للهوية والتطبيق الإ�سالمي� .إن ما ي�سمى منهجه «التقليدي»
هو يف احلقيقة ت�أكيد على القيم الرتاثية بهدف مواجهة «التح�ضر ال�سلبي» الذي
يدمر ب�شكل منظم وبعيد املدى «هوية» �شعب ب�أكمله ،هو �أ�ص ًال مهدد يف الدرجة
الأوىل لأن كامل ثقافته بقيت مكتوبة باللغات ال�شرقية التي �أ�صبحت غريبة عنه،
والتي يحاول الغري �إنكارها بزعمهم �أن هذه الثقافة لي�ست بو�شناقية؛ فيتيحون
املجال لزحف «التح�ضر» الذي يت�سم بالكراهية نحو التقاليد والرتاث البو�شناقي
والقيم الإ�سالمية.
من اخلط�أ ت�صور خاجنيت�ش وهو ي�ضع العمامة ب�أنه «�أفندي» بكل ما لهذه
الكلمة من مفهوم خاطئ� ،أو كرجل تقليدي متحجر ،على العك�س ف�إن العمامة
قد �أحاطت بر�أ�س عامل وقور عرف املا�ضي العريق وفهم الع�صرية اجلديدة ،وباحث
عن رابطة بينهما من �أجل امل�ستقبل الذي ميتلك م�سا ًرا �سلب ًّيا توقع خاجنيت�ش يف
م�ؤلفاته حدوثه ،و�صحت توقعاته اليوم.
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و�أنا �أميل �إىل االعتقاد ب�أن م�ؤلفات خاجنيت�ش وجميع اجتاهاته الرتبوية
امل�ؤثرة مل تنل االهتمام الذي ت�ستحقه ،فخاجنيت�ش معروف لدى �شريحة معينة
من املتخ�ص�صني� ،أو عدد من علماء اليوم داخل امل�شيخة الإ�سالمية؛ لذلك
فنحن َمدينون خلاجنيت�ش ،وعلينا� :أو ًال �أن نخرج �أعماله خارج الإطار الأكادميي
لي�صل هو وت�صل �أعماله �إىل ال�شريحة الوا�سعة من اجلمهور ،وثان ًيا تف�سري �أعماله
ب�شكل متما�سك وواقعي بدون متجيد ال �أ�سا�س له ،وبدون توقعات كبرية من
�أعماله ،ويف نف�س الوقت االحرتام الكبري للحقبة التي وجد فيها ،والظروف التي
�أحاطت به خالل �أعماله الرتبوية ،والوعي الذي �أظهره للحقبة ،والآنية التي
عا�شها ،والأهمية التي �شعر بها جتاه مهمته.
�إن الوعي الرتبوي املرهف  -يف تف�سري القواعد احلقوقية ال�شرعية �أكرث منها
وا�ضحا يف �أبحاث خاجنيت�ش اخلا�صة بالرتاث البو�شناقي
يف الأمور الفقهية -كان ً
كمرب ممتاز ،متكن من اكت�شاف وتقييم
املكتوب باللغات ال�شرقية ،مما ُيغني �سريته ٍّ
وتف�سري املا�ضي وت�أثريه على حا�ضره ،وبالتايل نقله للم�ستقبل .و�إن هذا النوع من
�أعمال خاجنيت�ش يزداد �أهمية ب�سبب ما ذكرناه �سابقًا من قطع للجذور البو�شناقية
الثقافية ب�إغالق الرتاث الثقايف الغني للبو�شناق املكتوب باللغات ال�شرقية ،ومن
خالل قطع خطري للثقافة التاريخية ،وحماولة خلق تيه تام ل�شعب كامل؛ لذلك
فال داعي للعجب من كرثة �أعمال خاجنيت�ش اخلا�صة بالرتاث الأدبي ،والتي كث ًريا
ما ي�شكل فيها حمكمته اخلا�صة كعامل ديني خبري وخمول لإ�صدار الأحكام يف
ال�شئون الدينية.
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لقد عرف خاجنيت�ش  -بح�س املربي الع�صري � -أن الرتاث الأدبي املكتوب
باللغات ال�شرقية  -وثقافة البو�شناق عمو ًما  -موثوق به ،ويعترب �أف�ضل دليل �ضد
كل حماوالت �إحالل وتفكيك ال ُهوية التاريخية� ،أي �أن هذا الرتاث ي�ضمن
للبو�شناق معق ًال م�ضمونًا و�ضرور ًّيا وم�ستقبل ًّيا ويقي ًنا لهويتهم القومية .ومبقارنة
�أعماله هذه التي لها �أهمية تاريخية مع باقي �أعماله كالوعظ مث ًال ،نرى �أن الأعمال
الوعظية تعترب قا�صرة ،مع �أننا ال ن�ستطيع �أن ننكر خوا�صها الرتبوية .وهذا �سبب
ٍ
كاف لكي نويل االهتمام الالزم ب�أبحاث خاجنيت�ش للرتاث البو�شناقي املكتوب
باللغات ال�شرقية.
ال ميكن درا�سة �أي من الفروع الإن�سانية يف العامل الإ�سالمي التقليدي
بدون الإبحار يف فنون اللغة والبالغة واخلطابة وال�شعر ،فال ميكننا ت�صور �أي بحث
للعلوم الدينية بدون ا�ستخدام هذه الفنون اللغوية ،وذلك لوجود هذه الفنون
الأدبية يف القر�آن الكرمي واحلديث ال�شريف؛ وهكذا �أ َّمل خاجنيت�ش بهذه الفنون
خالل درا�سته يف جامعة الأزهر ال�شريف العريقة التي ت�أ�س�ست عام 972م،
بالرغم من �أن جمال درا�سته الأ�سا�سي هو علم احلقوق ال�شرعية.
هذا الطالب الفتي ،الذي ال يزال يف مرحلة ال�شباب املبكر (مل يكمل
� 24سنة من عمره) �أ�صدر يف القاهرة ً
عمال باللغة العربية (عام 1930م) حتت
عنوان «اجلوهر الأ�سنى يف تراجم علماء و�شعراء بو�سنة» ،لقد وقف خاجنيت�ش بهذا
الكتاب الذي يحتوي على � 140صفحة �أمام باب املو�سوعة الدولية ،ولكن الأهم
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من ذلك �أنه �أدخل ،ومن الباب الكبري ،الأدب البو�شناقي باللغات ال�شرقية �إىل
االهتمام العاملي ،وخا�صة �إىل �أعمال علماء مثل كارل بروكليمان وف�ؤاد �سزكني
وفاريز بابينجر وغريهم.
فاملبدعون البو�شناق املتمثلون بخاجنيت�ش دخلوا �إىل بهو الآداب العاملية
بف�ضل كون اللغة العربية لغة عاملية ،فال�شاب خاجنيت�ش كتب بلغة عربية ف�صحى،
واختار عنوانًا جماز ًّيا ،وبح�س مرهف للمعايري الأدبية التقليدية ُيدخل التاريخ
الأدبي البو�شناقي �إىل العاملية من خالل «اجلوهر الأ�سنى» املكتوب ب�سل�سلة من
«الكري�ستال» للمبدعني البو�شناقيني العظماء باللغات ال�شرقية .وقد ا�ستطاع
الكاتب البو�شناقي «با�ش�أغيت�ش» قبل خاجنيت�ش بعقدين �أن يفعل �شي ًئا مما ً
ثال
ب�إدخال الرتاث البو�شناقي �إىل ال�ساحة العاملية عرب باب اللغة الأملانية.
الأهمية املتعددة لعمل خاجنيت�ش

قبل كل �شيء ،جذب خاجنيت�ش يف حينه  -بطريقة ال�سرية الذاتية املفهر�سة -
انتباه الر�أي العام الأدبي العاملي �إىل وجود �آداب كاملة غنية بالرتاث مهددة
باالنح�سار �إىل عتمات التاريخ .يجب االعرتاف ب�أن با�شاغيت�ش من خالل اللغة
الأملانية وخاجنيت�ش من خالل اللغة العربية هما من �أول من حركا اهتمام العلماء
يف خمتلف بقاع العامل ال�ستك�شاف الرتاث باللغات ال�شرقية ،وكذلك �أول من
�أ�س�سا ق�سم اال�ست�شراق البو�سني ،الذي در�س وا�ستك�شف الرتاث البو�شناقي
باللغات ال�شرقية بطريقة علمية.
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عندما تقر�ؤون اليوم «اجلوهر الأ�سنى» ينتابكم �إح�سا�س غري مريح ب�سبب
طريقة «ال�سري الذاتية املفهر�سة» اململة للعمل ،الذي يقت�صر على «�سرد احلقائق»،
بالإ�ضافة �إىل �إدخال غري متوازن ملقتب�سات �أدبية تفتقر �إىل ال�سياق والتقييم.
يكمن �سبب هذا الإح�سا�س يف التقدم الكبري الذي حدث منذ عام 1930م
حتى يومنا هذا يف ا�ستك�شاف الرتاث البو�شناقي باللغات ال�شرقية من ناحية
البنية والت�صنيف وطرق التعامل معها .ولكن مثل هذا الإح�سا�س الذي ينتاب
القارئ هو �إح�سا�س غري عادل وغري �صحيح من الناحية الأدبية – التاريخية؛ لأنه
من ال�ضروري عند قراءة هذا العمل الأخذ بعني االعتبار الأمور التالية:
 )1قبل با�شاغيت�ش وخاجنيت�ش مل تكن هناك �أي درا�سة علمية ومنهجية للرتاث
البو�شناقي باللغات ال�شرقية ،ومل يكن هناك وعي عام ب�أهمية ذلك.
)2اجلهل الكامل بالرتاث الغني والعريق الذي كان �ساًئدا ،ف�إن با�شاغيت�ش
وخاجنيت�ش كانا يعتربان الرائد ْين يف ا�ستك�شاف هذا الرتاث العريق.
� )3إن التعامل الإيجابي مع الرتاث املكتوب باللغات ال�شرقية يف �أ�سلوب خاجنيت�ش
ال�سردي (ال�سري الذاتية املفهر�سة) كان فع ً
اال؛ لأن الطريقة ال�سردية (�سرد
احلقائق) تنفي �أي �شك حول وجود هذا الرتاث الغني باللغات ال�شرقية،
فطريقة خاجنيت�ش هذه يف تلك احلقبة امل�صريية كانت �ضرورية.
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 )4يف عهد خاجنيت�ش وكذلك يف عهد با�ش�أغيت�ش مل تكن هناك م�ؤ�س�سات
تخت�ص با�ستك�شاف الرتاث البو�شناقي املكتوب باللغات ال�شرقية� .إ ًذا مل
تكن هناك �أي خربات منهجية يف ا�ستك�شاف ذلك الرتاث؛ مما يعني �أن
با�شاغيت�ش وخاجنيت�ش هما �أول من و�ضع �أ�س�س امل�ؤ�س�سات التي تعمل يف
هذا املجال ،و�أظهرا ب�أعمالهما تلك بدون �أدنى �شك حجم و�أهمية ذلك
الرتاث ،وبالتايل �ضرورة درا�سته بطريقة م�ؤ�س�سية.
الفتي  -ور�سالة الدكتوراه لبا�ش�أغيت�ش يف فيينا عام
� )5إن عمل خاجنيت�ش ّ
1910م ،والتي تخ�ص الرتاث البو�شناقي املكتوب باللغات ال�شرقية -فتح
باب االهتمام بالبحث العلمي للرتاث البو�شناقي املكتوب باللغات ال�شرقية،
وذلك يف �أهم دائرتني  -على الأغلب  -وهما :الدائرة ال�شرقية  /الإ�سالمية
(باللغة العربية) ،والغربية  /الإ�سالمية (باللغة الأملانية) ،والأولوية هنا
للمدر�سة اللغوية الأملانية النا�ضجة.
�إًذا لي�س من العدل احلكم على كتاب خاجنيت�ش «اجلوهر الأ�سنى» من
منظور درا�ستنا للرتاث البو�شناقي وبالطرق واخلربات ال�سائدة اليوم – التي ال
تزال ذات طبيعة لغوية  -وال من منظور الدرا�سات املعا�صرة لبع�ض امل�ؤلفني التي
تتعامل بطرق م�صطنعة مع الرتاث من خالل درجات حمددة ملو�ضوع املادة،
والتي �ساهم فيها خاجنيت�ش نف�سه ب�شكل كبري.

30

�أ�سعد دوراكوفيت�ش

30

�إن �أهمية عمل خاجنيت�ش هذا وبع�ض �أعماله الأخرى ُاملكر�سة للرتاث،
من خالل ما �سردناه� ،أدت �إىل حتريك عملية ملا يكن �أحد ليتخيل ُبعدها يف تلك
الفرتة .ب�سبب هذه اجلدارة (حتريك هذه العملية الهامة لدرا�سة الرتاث) ي�ستحق
عمل خاجنيت�ش الطليعي احل�صول على �أعلى درجات التقدير.
يف احلقيقة� ،إن خاجنيت�ش ب�أعماله الأدبية  /التاريخية فتح بالكاد الباب
لالطالع على الرتاث البو�شناقي باللغات ال�شرقية ،فهو مل يتمكن من الإبحار يف
هذا الرتاث ليتمتع بكل ثرائه وي�ضع نظام تقييم له .وكان يعي �أن حياة الفرد لن
تكون كافية للتو�صل �إىل نهاية مقدمات الرتاث؛ لذلك فقد �سعى بكل قوة ليقدم
لنا بطريقة �سردية (ال�سري الذاتية املفهر�سة) �أعمال الع�شرات من الأدباء والعلماء
البو�شناق .وبدون �شك �أنه خالل حياته الق�صرية ن�سب ًّيا ،والتي مار�س فيها العديد
من �ألوان التحقيقات فتح �أهم باب �أمام باقي ع�شاق الرتاث البو�شناقي.
لقد بد�أت العملية بدون توقف ،وازدادت �سرعتها وحجمها مع الوقت
منتجة كفاءات جديدة� ،ستزيد الحقًا من الثقة القومية والكربياء الثقايف
والكرامة� ،أي �ستقلل فقدان الثقة بالنف�س يف كوكبة القوى ال�سيا�سية اجلديدة،
على عتبة ع�صر جديد ،ويف حديقة دائرة ح�ضارية �أخرى� .إذا راقبنا من هذا
املنظور ف�إننا نرى وبدون �شك �أن �أهم �أعمال خاجنيت�ش الكتابية تلك التي تهتم
بتاريخ الآداب وتاريخ البو�شناق عامة ،و�أن �أثرها دائم و�أعمق و�أقوى من �سرد
وعظ �إيحائي تلقائي.
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م�ؤلفات خاجنيت�ش ودراماتيكية «املفرتق»

�إن هذا اجلزء املختار من �أعمال خاجنيت�ش  -املقدم هذه املرة بطريقة �أكرث
حتد للرد على املحاوالت الق�صرية النظر �أو املغر�ضة التي
�إقنا ًعا  -يعترب �أف�ضل ٍّ
حتاول �إظهار خاجنيت�ش «كتقليدي مت�صلب»� .إن ا�ستك�شاف الرتاث املكتوب
باللغات ال�شرقية وتاريخ الب�شانقة عمو ًما يعترب يف احلقيقة �أف�ضل طريقة لإدخال
املا�ضي �إىل احلا�ضر ،وتوجيه الثاين �أي احلا�ضر  -ب�أجنحة النتائج الباهرة للما�ضي-
�إىل الأمام .وقد �أظهره بهذه ال�صورة (تقليدي مت�صلب) �أولئك املعا�صرون الذي
�ساووا بني التقدم بكل ما يتطلبه من «ال َّت�أَ ْو ُرب» الذي ي�شمل على وجه اخل�صو�ص
�إبادة الرتاث املوروث من الدوائر الثقافية ال�شرقية  /الإ�سالمية.
يف احلقيقة ،ميكننا تعريف االنطباع العام مل�ؤلفات خاجنيت�ش على �أنها نوع
خا�ص من الدعوة �إىل الت�صالح القيم والتكامل للح�ضارتني (ال�شرقية والغربية).
فخاجنيت�ش طوال حياته كان على ات�صال مكثف بالعامل العربي /الإ�سالمي،
خا�صة القاهرة ،يف نف�س الوقت كان يلم متام الإملام بكل ال�ضرورات االجتماعية
والثقافية الناجتة عن حقيقة �أنه يعي�ش على حافة التما�س بني ح�ضارتني :واحدة
بد�أت تتقل�ص ببطء ،والثانية تتو�سع ب�سرعة ،مع احتمال كبري �أن تقوم الثانية
(الأوروبية الغربية) ،بتغطية كل قيم احل�ضارة ال�شرقية التي تلألأت لقرون عديدة
بطميها ،ويف هذا املفرتق التاريخي والثقايف منا وتطور وعي خاجنيت�ش الرتبوي.
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�إن حيوية وعيه �أو �صفاءه وو�ضوحه كان متعلقًا بدراماتيكية «املفرتق»،
وب�إح�سا�سه ب�ضرورة التغلب على هذه الدراماتيكية� .إن هذا التعر�ض التاريخي
للمفرتق و َّلد جوهر ًّيا م�ؤلفات خاجنيت�ش� ،سواء من حيث الكم �أو من حيث
الأ�سلوب ونظم التقييم .بتعبري �آخر ،يف تلك احلقبة مل تكن ال�شروط جاهزة
لت�أمالت عميقة والجتهادات علمية كبرية ،ومع ذلك كان من املفرو�ض الت�أثري
كمرب ممتاز يف الوعي واملزاج.
تربو ًّيا؛ لذلك ظهر حممد خاجنيت�ش ٍّ
�إن �إدراك خاجنيت�ش باجلذب الدراماتيكي الأوروبي للكيان القومي
البو�شناقي بهدف �إبعاد الرتاث والإبداع الذي ت�ألق لقرون عديدة باللغات
ال�شرقية ،ووعيه ب�أهمية �صقل ذلك الرتاث يت�ضح جل ًّيا يف املقدمة التي كتبها
يف بدايات �أعماله حول الرتاث ،من خالل الأعمال الأدبية مل�سلمي البو�سنة
والهر�سك �( -سراييفو عام 1933م)� .إن العامل املعا�صر يفتخر بكونه يعي�ش يف
القرن الع�شرين وبالت�سامح الديني  -كما يقولون  -وخاجنيت�ش يكتب يف عمله
املذكور :ال ميكن للدين �أن ميثل عائقًا مينع اعتبار الأعمال الأدبية ُ
للك َّتاب امل�سلمني
جزءا من الآداب البو�سنية .فكما ي�أخذ تاريخنا الأدبي بعني االعتبار الأعمال
ً
اخلا�صة بالديانة امل�سيحية ،عليه �أن يعترب الأعمال اخلا�صة بالدين الإ�سالمي باللغة
العربية �أو الرتكية �أو ب�أي لغة �أخرى ،جز ًءا من هذا التاريخ.
من �شبه امل�ستحيل يف تلك احلقبة  -التي تت�سم بالتوجه احل�صري نحو
�أوروبا  -ت�صور وجود وعي ب�ضرورة ا�ستك�شاف الآداب املكتوبة باللغات ال�شرقية.
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يف الوقت نف�س بلفتة �سريعة �إىل ت�أمالت خاجنيت�ش الوا�سعة نرى �أنها ت�شهد له
جدا ،مل يتمكن معا�صروه املعقدون
بتفوق �أ�سلوبه املرهف ،الذي ي�شري ل�شيء هام ًّ
واملرهقون بالتع�صب الديني من مالحظته ،وهو رف�ض ح�صر درا�سة الرتاث الأدبي
يف �أطر دينية �أو عرقية؛ لأن الأدب يف مراحله التاريخية كان ينت�شر كنظام للقيم
العاملية� ،أ�سمى من �أن يرتبط بال ِعرق �أو �أن يدين بدين ،حتى لو كانت احلوافز
الدينية �أو العرقية قد �ساهمت يف خلقه (هذه ال�صفة ت�سري على القيم الأدبية
الأ�صلية ال على خُ ّدام الأيديولوجيا) .ا�ستطاع خاجنيت�ش يف عمله هذا �أن يربز
فكرة «الآداب البو�سنية» والتي كتبت بع�ضها باللغتني الالتينية والإيطالية وكذا
باللغات ال�شرقية� ..إ ًذا فخاجنيت�ش يدعو �إىل نهج �أدبي تاريخي جيد ي�ستبعد النقد
غري اجلوهري.
مل نكن لنتوقع من خاجنيت�ش �أكرث مما قدم ،فقد تو�صل �إىل م�ستوى يح�سد
عليه يف تلك احلقبة ،ففي تعامله ال�شخ�صي مع الرتاث الأدبي باللغات ال�شرقية
ا�ستخدم نو ًعا من طرق الفيلولوجيا (فقه اللغة) ،علينا �أن نعرفها ون�شرحها
باخت�صار� ،أخ ًذا باالعتبار عملني �أ�سا�سيني هما« :اجلوهر الأ�سنى» ،و«العمل
الأدبي مل�سلمي البو�سنة والهر�سك».
يتم ت�صنيف �أعمال خاجنيت�ش اخلا�صة بالرتاث الأدبي على �أنها �أعمال
فيلولوجية تكون مهمتها الأ�سا�سية ،وغال ًبا الوحيدة ،يف ت�سجيل واكت�شاف
امل�ؤلفني والأعمال املكتوبة باللغات ال�شرقية (العربية والرتكية والفار�سية) غري
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املعروفة حتى حينه ،فهو ي�ؤكد ت�أليفها ،مبعنى �أ�صح ي�ؤكد �أ�صالتها ،ويقوم بتنقيتها
من الأخطاء التي �أ�ضيفت �إليها بدون ق�صد من قبل امل�ستك�شفني ال�سابقني.
بالإ�ضافة �إىل ذلك يقوم خاجنيت�ش �أحيانًا بذكر اقتبا�سات منها .وب�شكل �أدق
يكتفي خاجنيت�ش بتحديد ال�سرية الذاتية للكاتب مع ذكر �أعماله (طريقة ال�سري
الذاتية املفهر�سة) ،ويف الهام�ش يقوم بذكر ظروف احلقبة التي ظهر فيها املُ�ؤَ َّلف،
ودرجة التعليم التي تو�صل �إليها امل�ؤ ِّلف� ...إ ًذا ف�أعمال خاجنيت�ش اخلا�صة بتاريخ
الآداب متثل نو ًعا من القوامي�س.
واحلديث عن ا�ستك�شافات خاجنيت�ش لتاريخ الآداب على �أنه تعامل
منهجي فيلولوجي لهذا التاريخ �سيكون م�شرو ًطا؛ لأن الرتجمة الفيلولوجية يف
هذه احلالة غري مكتملة .ب�شكل �أدق� ،إن هذه الطريقة الفيلولوجية غري املتطورة
تتعرث عند ذكر املهام الفيلولوجية الهامة (اكت�شاف العمل ،ت�أكيد عمره وقدمه،
ت�أكيد �أ�صالته ،و�ضع وجتميع ال�سرية الذاتية للم�ؤلف� ...إلخ) ،من املفرو�ض �أي�ضً ا
حتليل الو�سط الأدبي والثقايف الذي ولد فيه العمل ،وذكر املتوازيات ،وحتليل
امل�ؤثرات عليه.
من هنا نرى �أن عمل خاجنيت�ش املُك ّر�س للرتاث البو�شناقي املكتوب
باللغات ال�شرقية هو عمل ذو طبيعة ا�ستك�شافية �أكرث منه علمية حتليلية ،ولكن
من ال�ضروري التنويه �إىل �أن عمله ذو �أهمية عظمى بالرغم من عدم جناحه يف
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�شرح القيمة الأدبية للرتاث� ،إال �أنه �أعد الأر�ض اخل�صبة للأجيال القادمة للقيام
بذلك.
من ناحية �شرح القيمة الأدبية للرتاث البو�شناقي املكتوب باللغات
ال�شرقية ف�إن خاجنيت�ش وللأ�سف بقي خلف با�ش�أغيت�ش؛ لأنه مل يكن ميتلك
املوهبة الأدبية والإح�سا�س النقدي املرهف الذي كان يتمتع بهما با�ش�أغيت�ش،
ولكنه ا�ستكمل الدائرة التي عمل فيها با�ش�أغيت�ش ،خا�صة يف جمال (طريقة
ال�سري الذاتية املفهر�سة) .يجب التنويه كذلك �إىل �أن الطريقة الفيلولوجية التي
ا�ستخدمها خاجنيت�ش بقيت ت�ستخدم بعده لع�شرات ال�سنني باحلجم الكايف
لإجراء جرد كامل للرتاث من قبل عدة �أجيال الحقة .حتى �إن عمل امل�ؤلف
حازم �شعبانوفيت�ش الذي ال غنى عنه وهو «�آداب م�سلمي البو�سنة والهر�سك
باللغات ال�شرقية» عام 1973م؛ ال يختلف نهائ ًّيا من الناحية املنهجية عن �أعمال
خاجنيت�ش اخلا�صة با�ستك�شاف الرتاث.
وحتى يومنا هذا ف�إن امل�ؤلفني البو�سنيني العاملني يف جمال ا�ستك�شاف
الرتاث البو�شناقي املكتوب باللغات ال�شرقية ي�ستخدمون جزئ ًّيا منهجية
خاجنيت�ش؛ لأنها ُتعترب �ضرورة بالنظر �إىل درجة املادة امل�ستك�شفة (و�أقوى دليل
على ذلك �أنه حتى يومنا هذا يتم ن�شر خمطوطات مكتوبة باللغات ال�شرقية يف
البو�سنة والهر�سك).
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مرتجما
خاجنيت�ش..
ً

خا�صا لكونه ي�ؤكد
يوجد يف م�ؤلفات خاجني�ش جانب �آخر ي�ستحق اهتما ًما ًّ
الرتاث املكتوب باللغات ال�شرقية ،ويف نف�س الوقت يعترب دلي ًال ها ًّما للأجيال
القادمة ،وهو اهتمامه ب�أعمال الرتجمة من اللغتني العربية والرتكية ،بالرغم من
عمره الق�صري ن�سب ًّيا ،واختار �أهم املبدعني البو�شناق يف هاتني اللغتني ،وال يزال
هناك الكثري من ترجماته من اللغة العربية التي مل تن�شر بعد (انظر قائمة فهر�س
كتاباته).
جدا ،لي�ست فقط لأنها تتمتع بثقة
وترجمات خاجنيت�ش عمو ًما تعترب جيدة ًّ
املطلع عليها ،لكون خاجنيت�ش قد �أتقن بامتياز لغات امل�صدر� ،إمنا �أي�ضً ا لأنه نقلها �إىل
اللغة البو�سنية بطريقة �سل�سة و�سهلة ،غري حممل ب�أعباء بالغة امل�صدر ،بالإ�ضافة
�إىل كونه ال يقيم عالقة ترجمة مع امل�صدر فح�سب� ،إمنا عالقة ل�شخ�ص متعلم ُملم،
جدا.
ي�ست�شعر يف بع�ض الأحيان احلاجة لإدخال تف�سريات م�ؤكدة ونافعة ًّ
�إن املتذوقني حتى يومنا هذا ينبهرون عندما يقر�ؤون ترجمة خاجنيت�ش
لأعمال «برو�شت�شاك» (�سل�سلة العلماء حتى �آخر الأنبياء ،وجنان النعيم على
�أ�س�س الإميان) ،وخا�صة تعليقاته التي تعترب درا�سة بحد ذاتها.
منوذجا؛ لأن
اجلدير بالذكر هنا �أن ترجمات خاجنيت�ش لل�شعر ال تعترب ً
الأ�شعار تكون متميزة يف لغتها الأم ،ويتم ترجمتها بلغة نرثية .ولكن ال ميكننا
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�إنكار ذلك عليه؛ لأن مثل هذه الرتجمات النرثية حدثت كث ًريا بعده ،ومن عدد
كبري من امل�ست�شرقني العامليني.
�إن ترجمات خاجنيت�ش  -كما هو حال با�ش�أغيت�ش مع وجود اختالف نوعي
كبري  -متثل عالقته اخلا�صة بالرتاث الذي حتدثت عنه �سابقًا ،ب�أنه الدليل للأجيال
الالحقة� .أي �أن ترجمات خاجنيت�ش الأدبية تغري االنطباع العام حول طريقة
تعامله مع الرتاث ،والتي ميكننا تقديرها من خالل ما ذكرناه �سابقًا على �أنها طريقة
(طريقة ال�سري الذاتية املفهر�سة) من خالل ذكره ال�سرية الذاتية لأحد امل�ؤلفني
خا�صا بالرتجمة
وتعداد �أعماله .ولكن هذا الطليعي (خاجنيت�ش) �أ ْوىل اهتما ًما ًّ
التي ميكننا اعتبارها �أو ًال� :أف�ضل تو�ضيح للإبداع يف اللغات ال�شرقية ،وثان ًيا:
�إعداد كاف للو�ضع القيم للتقاليد .ويقدم بذلك تعليمات وا�ضحة للورثة بعده
حول كيفية التعامل مع الرتاث البو�شناقي القيم� .إن حقيقة هذه العالقة بالرتاث
حتدد بقوة �شكل اال�ستك�شافات الالحقة للرتاث املكتوب باللغات ال�شرقية.
�إن عد ًدا كب ًريا من م�ستك�شفي الرتاث ا�ستخدموا التحاليل الو�ضعية
خلاجنيت�ش وبا�ش�أغيت�ش لع�شرات ال�سنني ،ون�سجوها يف كتب كثرية ،با�ستثناء
القليل منهم الذين �أغنوا و�أ�ضافوا لهذه التحاليل .ومع مرور الوقت منت وات�سعت
املطبوعات الأدبية ،ولكن الأدب املكتوب باللغات ال�شرقية ال يزال يف معظمه
جمهو ًال ،ومل تظهر قيمته اجلمالية احلقيقية ب�سبب ا�ستعرا�ضه بطريقة ن�سبية
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و(طريقة ال�سري الذاتية املفهر�سة) .ح�سب اعتقادي ف�إننا اليوم ب�أم�س احلاجة
للتعامل مع الرتاث املكتوب باللغات ال�شرقية بطرق منهجية وبوفرة ،بهدف �إظهار
اجلمال البياين الكامن .وبناء على ذلك ن�ستطيع �إنتاج �صورة تاريخية متكاملة
للآداب التي ال تزال للأ�سف ال�شديد بعيدة عنا .لو �أن �أجيال اال�ست�شراقيني
املحليني فهموا بجدية ر�سائل با�ش�أغيت�ش وخاجنيت�ش الرتجمية ،ولو �أنهم تابعوا
م�سريتهما ،المتلكنا اليوم الكثري من الأعمال املرتجمة ،وال�ستطعنا �أن نفهم هذا
الرتاث القيم ب�سهولة وبجودة �أف�ضل� .إ ًذا ال يزال خاجنيت�ش وبا�ش�أغيت�ش دائ ًما
املثال لنا يف كثري من الأمور.
كما �أن خاجنيت�ش تابع بحما�س كل ما يحدث يف املجال الثقايف يف ع�صره
(يف العامل العربي ويف اململكة اليوغ�سالفية) ،ففي نتاجه عدد كبري من ردود
الفعل ،وتقييم للأعمال الهامة .فهو كمثقف كبري ومرهف احل�س وذي م�سئولية
للإنتاج يف ع�صره ،كان يتفاعل عل ًنا وبحجج وا�ضحة مع كل ما كان يعتقده ها ًّما،
كردود فعله على ترجمة معاين القر�آن الكرمي باللغة البو�سنية للمرتجم كارابيك،
�أو اجلدال العام مع رئي�س العلماء �صباهو .ويف جميع هذه الن�صو�ص بالإ�ضافة �إىل
االهتمام الالهوتي والثقايف نرى الثقة والقوة النافذة.
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�آخر الأدباء

عند التفكري بخاجنيت�ش يف حقبته و�أعماله يف ذلك الوقت ،نرى �أن ُحك ًما
يفر�ض نف�سه عليه ك�آخر �أديب بو�شناقي حقيقي ،و�أق�صد ك�أديب باملعنى التقليدي
ال�شرقي/الإ�سالمي ..فهو متذوق ومتعلم ،ومتمكن يف جماالت عدة ،وخمل�ص
للكتابة لدرجة الإفراط ،وو�صل �إىل النزعة التاريخية املتعددة واملثالية .ولكن
العلموية مبعناها الكامل كانت تفر منه با�ستمرار ب�سبب �أدبه املتعدد الأوجه ،فمن
الوا�ضح �أن ال�سمات التي كان يت�صف بها �ضرورية يف بع�ض احلقبات التاريخية،
وهي �سمات البد من وجودها يف مربني كبار كما كان حممد خاجنيت�ش.
يجب �أن ن�أخذ بعني االعتبار  -ونحن نطلع على حياة خاجنيت�ش  -تلك
الهيمنة الرتبوية/التعليمية على �أعمال خاجنيت�ش املتعلقة بالكتب املدر�سية التي
مدر�سا يف جمال الفقه والتف�سري
�ألفها يف املدار�س التي عمل بها ل�سنوات عديدةً ،
واحلديث وعلم الكالم .لقد �أعيد طباعة كتبه تلك مرات عديدة ،حتى بعد
وفاته ب�سنوات كثرية ،من امل�ؤكد �أن �سبب �إعادة طباعة تلك الكتب يرجع �إىل
اجلودة التي متتعت بها ،ولكن �أي�ضً ا  -واحلق يقال  -ب�سبب الك�سل الروحي،
الذي يعاين منه العاملون يف هذه املجاالت ،فهم غري مهتمني بالت�أليف كما كان
مهتما.
خاجنيت�ش ًّ
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�إن طباعة كتب خاجنيت�ش لع�شرات ال�سنوات بعد وفاته ت�شهد بالكفاءة
التي كانت تتمتع بها كتبه خالل فرتة حياته ،وكذلك تبني لنا مدى كفاءة الع�صر
الذي نعي�ش فيه؛ لأنه  -بدون �أدنى �شك  -لو كان لدينا اليوم خاجنيت�ش �آخر،
ملا �أعيد طباعة كتب كانت تدر�س لتالميذ عا�شوا يف حقبة ما قبل احلرب العاملية
الثانية .نتبني من ذلك مرة �أخرى وعي خاجنيت�ش ب�أهمية القلم ،على عك�س
الكثريين يف حينه واليوم الذين كانوا يهتمون بـ«املعرفة» ال بـ«القلم».
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خمتارات من كتاباته
 -1انت�شار الإ�سالم يف البو�سنة والهر�سك و�أ�صول م�سلمي البو�سنة والهر�سك

يو�ضح امل�ؤلف فيه �أن الب�شانقة يف البو�سنة والهر�سك قد قبلوا الإ�سالم
�أثناء العهد العثماين ،م�شد ًدا على احلقائق التاريخية التي ت�ؤكد �أن الب�شانقة
دخلوا الإ�سالم طو ًعا دون �أي �ضغط �أو �إجبار ،خال ًفا ملا زعمه البع�ض ،الأمر
الذي يو�ضح �أي�ضً ا �أن م�سلمي البو�سنة تركوا دينهم الأ�صلي «البوغوميلية»،
وقبلوا الإ�سالم و�أن �أ�صولهم وجذورهم يف �أر�ض البو�سنة� ،أي �أنهم �سكان
�أ�صليون ،ولي�سوا مهاجرين �أو م�ستوطنني.
 -2ال�سبب الرئي�سي لدخول «البوغوميلي» يف الإ�سالم

كانت هناك خ�صائ�ص يف دين الب�شانقة القدمي «البوغوميلية» توافق �إىل
حد ما مبادئ الإ�سالم احلنيف� ،أكرث مما كانت توافق الديانة امل�سيحية التي
كانت تعادي «البوغوميلية»� .إن هذه احلقيقة تبني ال�سبب الأ�سا�سي العتناق
الب�شانقة الإ�سالم.
 -3و�ضع غري امل�سلمني يف الدولة الإ�سالمية ومقارنته بالو�ضع احلايل

يزعم البع�ض �أن و�ضع امل�سيحيني وغري امل�سلمني يف الدولة الإ�سالمية
جدا؛ لأنهم يعي�شون حتت �ضغط دائم� ،إال �أن امل�ؤلف يف�سر �أن ال�شريعة
�صعب ًّ
الإ�سالمية والواقع يف البالد الإ�سالمية ي�شهدان على عك�س ذلك.
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 -4و�ضع املر�أة يف الإ�سالم

يو�ضح امل�ؤلف �أن و�ضع املر�أة يف العائلة واملجتمع ،وفقًا للقر�آن الكرمي
وال�شريعة ال�سمحة ،لي�س متخلفًا ،كما يريد البع�ض �أن يظهره� ،ضاربًا �أمثلة
تاريخية �إ�سالمية ت�شهد ب�أنه كان للمر�أة دور كبري يف جماالت خمتلفة من
الثقافة والعلم وغريهما.
م�سلما جيدً ا؟
 -5هل ميكن للم�سلم �أن يعي�ش حياة الأوروبيني ويبقى
ً

يحاول الكثريون �أن يبينوا �أن امل�سلم ال ميكن �أن يعي�ش يف �أوروبا املتح�ضرة
لأنه متخلف بطبيعته ،وبكل ما يقيده من تعاليم قدمية ،ويبني الكاتب عك�س
ذلك.
 -6الالمو�ضوعية �إزاء الإ�سالم

يتناول امل�ؤلف �آراء ومواقف امل�ســت�شرقني الذين يفـــــرتون على
ر�ســـول اهلل  ،كما يفرتون على الإ�سالم عمو ًما .ويتحدث عن القومية
واجلن�سية يف الإ�سالم احلنيف.
 - 7مالحظاتي �أثناء جولة ق�صرية يف اجلنوب

يب�سط امل�ؤلف انطباعاته ومالحظاته عن احلياة الإ�سالمية والثقافة
الإ�سالمية خالل جولته يف كو�سوفو ومقدونيا ،م�ؤك ًدا على وجود �صالت
وات�صاالت قوية بني امل�سلمني الذين يعي�شون يف يوغ�سالفيا.
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 - 8جتربة جامع!

يحلل خاجنيت�ش يف هذا الن�ص الق�صري حتول اجلامع �إىل كني�سة ،وهذا
حال كثري من امل�ساجد.
 - 9ا�ستخدام الق�ص�ص بهدف الدعاية

يذكر بع�ض الأمثلة على ا�ستخدام الدعاية الأرثوذك�سية القوية �ضد
امل�سلمني
 - 10التعليم الديني يف البو�سنة والهر�سك

كانت املدار�س الدينية يف البو�سنة والهر�سك كثرية� ،إال �أن عددها �أ�صبح
جدا �أثناء العهد ال�شيوعي .لذلك كان الطالب الذين يريدون تلقي
قلي ًال ًّ
التعليم العايل م�ضطرين لل�سفر �إىل �إ�ستانبول والقاهرة ملتابعة تعليمهم .يقوم
امل�ؤلف بتحليل الربامج واملواد التدري�سية يف املدار�س الدينية البو�سنية� ،أم ًال
منه يف ت�أ�سي�س كلية �إ�سالمية يف يوغ�سالفيا.
 -11مبنا�سبة ما ُكتب حول الإ�صالحات اخلا�صة مبنهاج التعليم االبتدائي الديني

يف مرحلة تنظيم التعليم الديني االبتدائي كان البع�ض من ذوي ال�سلطة
وال�سطوة ي�صرون على �إلغاء تدري�س الأبجدية العربية متا ًما ،وكانوا يطالبون
بكتابة ن�ص القر�آن الكرمي باحلروف الالتينية .يف�سر خاجنيت�ش هذا املوقف ب�أنه
خط�أ كبري وخطري.
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 -12دور العلماء بني �أفراد ال�شعب

يعترب امل�ؤلف �أن زمنه هو زمن الأزمات ،لذلك يجب تعزيز دور العلماء
بني ال�شعب .ويذكر نهو�ض علماء الدين يف العامل الإ�سالمي ،ويطالب
ب�ضرورة قيام علماء الدين يف البو�سنة والهر�سك باللحاق بالنه�ضة الإ�سالمية
يف العامل.
 -13و  - 14التحية �أو «ال�سالم» يف الإ�سالم

خالل العهد ال�شيوعي كان امل�سلمون يتجنبون ا�ستخدام حتية الإ�سالم
(ال�سالم عليكم)؛ لأن هذه التحية تبني انتماءهم للإ�سالم ،فبدلوا حتيات
�أخرى بهذه التحية� ،إال �أن خاجنيت�ش ي�شرح �أهمية هذه التحية لدى امل�سلمني.
 -15التكايا (الزوايا) يف يوغ�سالفيا

يوجد يف يوغ�سالفيا التي عاي�شها خاجنيت�ش تكايا كثرية� ،إال �أن ال�شيوخ
يف بع�ضها لي�سوا بامل�ستوى املطلوب من الناحية العلمية والدينية� ...إلخ.
ينتقد خاجنيت�ش هذه احلالة يف التكايا اليوغ�سالفية.
 -16ق�ضية «�أ�صحاب الإفتاء»

يتناول امل�ؤلف ق�ضية املفتني يف يوغ�سالفيا اال�شرتاكية .مبعنى :هل هناك
حاجة �إليهم يف املجتمع؟ يو�ضح الكاتب �أن لهذا ال�س�ؤال وجها �سيا�سيا
ووجها دين ًّيا ،وهو يتناول الوجه الديني.
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 -17تف�سري امل�سائل ال�شرعية عندنا

يناق�ش خاجنيت�ش العا َمل البو�سنوي «فهيم �سباهو» حول بع�ض امل�سائل
ال�شرعية يف الع�صر احلديث ،مثل :الربا ،وحتديد الر�ؤية ال�شرعية لل ِأه َّلة �أو
علم الفلك.
 -18حول «اخلطبة»

يتناول امل�ؤلف مو�ضوع خطبة «اجلمعة»� :أركانها ،حمتواها ،التزاماتها،
وات�صالها باحلياة احلديثة.

 -19جتديد الإ�سالم� ..شرح حلديث الر�سول 
ي�أخذ امل�ؤلف يف �شرح احلديث ال�شريف لر�سول اهلل  الذي ين�ص
على «�إن اهلل تعاىل يبعث لهذه الأمة على ر�أ�س كل قرن َمن يجدد لها دينها»،
وي�أتي ب�أ�سماء العلماء البارزين الذين اجتهدوا يف تاريخ الإ�سالم ،ويهتم
امل�ؤلف ب�صورة خا�صة ب�أمر جتديد الإ�سالم يف البو�سنة والهر�سك.
 -20ال�شباب والكهول

هناك تناق�ض بني �أجيال ال�شباب والكهول .البع�ض يف�ضل جيل الكهول
وال�شيوخ ،والبع�ض الآخر يف�ضل جيل ال�شباب .يعتقد خاجنيت�ش �أن هذا
االنف�صال بني الأجيال �أمر �سيئ ،ومن ال�ضروري تعاونهم ،واحرتام بع�ضهم
بع�ضً ا لتقدم املجتمع ومنوه.
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 - 21زيارة َ
«�شعرة ال�سعادة»

لقد �أُ ِ
ح�ضرت «�شعرة» �إىل �سراييفو ،وو�ضعت يف زجاجة ،وقيل �إنها من
حلية ر�سول اهلل  ،فانت�شرت بني امل�سلمني بدعة زيارتها يف ليلة القدر.
يكتب خاجنيت�ش حول هذه البدعة التي ت�سيء للإ�سالم ،ويطالب برتكها،
وترك �أمثالها من البدع.
 - 22حترمي الإ�سالم دعوة الأرواح وطلب العون منها وزيارة الأ�ضرحة والكنائ�س
لتلك الغاية

يتناول امل�ؤلف دعوة الأرواح واملوتى ،والتي تعترب من البدع والعادات
التي ال متت للإ�سالم ب�أي �صلة ،بل هي ت�سيء للإ�سالم احلنيف.
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ختا ًما

بعد كل ما قيل عن �أعمال خاجنيت�ش ،يتبقى وجود َد ْين جماعي ،يطالبنا
بالعمل على ن�شر �أعماله ب�شكل �أو�سع ،والتي  -كما ذكرت �سابقًا  -تعترب حبي�سة
جدران املكاتب ال�ضيقة .فبعد تنظيم ون�شر �أعماله «الأعمال املختارة» يف �ستة
�أجزاء ،والتي ُن�شرت يف (�أجليدالو� ،سراييفو1999 ،م) ،ف�إن ن�شر هذه الأعمال
املختارة خلاجنيت�ش باللغة العربية يعترب وفاء لبع�ض هذا الدين.
وخالل مهمتي هذه ،التي متثلت يف تنظيم و�إعداد الن�صو�ص املختارة
لأعمال خاجنيت�ش ،ا�ستطعت �أن �أتب�صر كل �أعمال خاجنيت�ش ،و�أن �أعود لبع�ض
�أعماله مرات عديدة ،التخاذ قراري اخلا�ص باالختيار ،وحتديد املعايري اخلا�صة
بذلك.
لقد �أخذت بعني االعتبار حقيقة �أن هذا العمل �س ُيقدم للقراء خارج
البو�سنة والهر�سك ،و�أن هذا العمل �سيظهر يف طبعة بارزة متثل الرتاث الفكري
الإ�سالمي املعا�صر يف العامل.
�إن هذا امل�شروع العام ا�ستوجب ا�ستبعاد عدد كبري من �أعمال خاجنيت�ش
يف خمتلف املجاالت ،مثل :تاريخ الآداب البو�شناقية املكتوبة باللغات ال�شرقية،
ولكني وجدت حاجة لذكر �أهمية تلك الأعمال يف مقدمتي هذه.
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�إن من بني املعايري التي و�ضعتها الختيار الن�صو�ص ،معيا ًرا �أ�سا�س ًّيا هو
«املوا�ضيع الإ�سالمية»� ،أو تلك التي ا�ستخدمها خاجنيت�ش لتعريفنا بالواقع
الإ�سالمي البو�شناقي؛ لكونه عاملًا دين ًّيا ذا من�صب رفيع يف الهيكل التنظيمي
للم�شيخة الإ�سالمية للبو�سنة والهر�سك .فن�شاطه الكبري �أثّر كث ًريا على تيار الفكر
الإ�سالمي يف البو�سنة والهر�سك ،وكانت كتاباته متثل الواقع الإ�سالمي يف ع�صره
بكفاءة ،وحتى يف دول يوغ�سالفيا ال�سابقة.
كما كان يل هدف �آخر وهو �أن تكون الن�صو�ص املختارة من احلقبة التي
ُكتبت فيها ،و�أن تكون لها -قدر امل�ستطاع � -أهمية يف ع�صرنا احلايل .نعم� ،إن هذا
املعيار وا�سع وف�ضفا�ض حلد ي�سمح ب�ضم بع�ض الأعمال التي تعترب يف ع�صرنا
اال �شاحبة» ،ولكنها كانت يف حينها �أعم ً
احلايل «�أعم ً
اال هامة ،وبقيت حي ًة بقدر ما
لها �صلة بواقعنا احلايل.
كان من املمكن �إجراء اختيار خمتلف عن هذا ،بِناء على معايري و�أولويات
خمتلفة ،ولكن هذا االختيار الأ�ضيق ن�سب ًّيا مت بناء على ر�ؤيتي مل�ؤلفات خاجنيت�ش،
كم�ؤلفات نه�ضوية  /تربوية بارزة.
�أما بالن�سبة حلكم اجلمهور على اختياري لن�صو�ص خاجنيت�ش التي �س ُتن�شر
يف هذا امل�شروع الدويل القيم ،فال ي�سعني يف نهاية املطاف �إال ذكر احلديث النبوي
ال�شريف «�إمنا الأعمال بالنيات» ،كما كان خاجنيت�ش يحب �أن يقول.
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فهر�س مب�ؤلفات حممد خاجنيت�ش

لقد مت ن�شر فهر�س م�ؤلفات حممد خاجنيت�ش ،ح�سب علمي ،باللغة البو�سنية
ثالث مرات حتى الآن :من قبل احلافظ حممود ترايليت�ش« :فهر�س م�ؤلفات احلاج
حممد خاجنيت�ش 1940 –1928م» ،جملة «الهداية» ،العام الرابع ،العدد 5 -4
و� ،6سراييفو 1941م( .مت �إعادة طباعة هذا الفهر�س كطبعة منف�صلة يف املطبعة
احلكومية� ،سراييفو 1941م) ،ثم فهر�س �أعماله املن�شور من عام 1941م حتى
1944م يف نف�س املجلة ،العام الثامن ،العدد  ،3 – 2و�أخ ًريا ب�شكل مقتطفات
يف «�أعمال من الندوات العلمية حول احلاج حممد خاجنيت�ش» (الهداية  -احتاد
علماء الدين للبو�سنة والهر�سك �سراييفو 1996م) .ثم ن�شر حممود ترايليت�ش
�أخ ًريا «فهر�س �أعمال احلاج حممد خاجنيت�ش» التي �شملت الأعمال التي ُطبِعت
�أو (�أعيد طبعها) حتى عام 1995م.
وبالإ�ضافة ملا ُذ ِكر ،فقد ن�شر عثمان الفيت�ش «خمطوطات حممد خاجنيت�ش
يف مكتبة الغازي خ�سرو بك» ،الكتاب ال�سنوي (مكتبة الغازي خ�سرو بك،
الكتاب الثالث ع�شر  -الرابع ع�شر� ،سراييفو 1987م) .و�أ�شري �إىل �أن عمل
الفيت�ش ،ميكن �أن ي�ساعد الباحثني الدار�سني لأعمال خاجنيت�ش ،حيث يوجد
يف هذه املجموعة بع�ض �أعمال خاجنيت�ش املكتوبة بخط يده والتي مل تن�شر بعد،
بالإ�ضافة لعدد كبري من الأعمال امل�شهورة التي قام خاجنيت�ش بنف�سه بن�سخها،
متابعًا للتقليد البو�شناقي العريق اخلا�ص بن�سخ الأعمال امل�شهورة .وقد و�صفت
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هذه املخطوطات يف بحث الفيت�ش ،وهي ت�ستحق االهتمام ب�سبب احتوائها على
عدد كبري من املالحظات التي كتبها خاجنيت�ش على الهوام�ش.
�إن فهر�س ترايليت�ش نفي�س كما هو قيم جهد هذا العامل املطلع ،لقد كان
هذا الفهر�س ذا نفع كبري يل بالرغم من �أنني كنت على اطالع وثيق على تركة
خاجنيت�ش .ولكن عندما ح�صلت على تركة املرحوم خاجنيت�ش الكبرية من �أ�سرته
بهدف انتقاء خمتارات من م�ؤلفاته ،وجدت خالل قراءتي لكل عمل من �أعماله
�أن فهر�س ترايليت�ش يحتوي على عدد حمدد  -ب�شكل �أدق يحتوي على نوع
من الأخطاء ال ُتقبل يف الفهار�س العلمية – �أال وهي الرتجمات غري العلمية،
فامل�ؤلف يف ترجمة العناوين غال ًبا ما و�ضع تف�سرياته ال�شخ�صية يف العنوان بدون
�أن يف�صله �أو مييزه ب�أي �شيء عن العنوان الأ�صلي (على �سبيل املثال� :إبراهيم
زكري (�شاعرنا من �أوجيت�سة) ،والعنوان الأ�صلي فقط هو «�إبراهيم زكري») ،كما
قام بتكييف جزئي للعناويني الأ�صلية مع املعايري الإمالئية احلالية�...إلخ .وقد
احرتمت بالكامل كل املعطيات البيبليوغرافية ،كما وردت يف الأ�صل ،وقمت
بتمييز تف�سرياتي �ضمن �أقوا�س مربعة.
كما �أنني وجدت عد ًدا من الأعمال التي مل ترد يف فهر�س ترايليت�ش،
و�أ�ضفت كل ما ا�ستطعت احل�صول عليه من كتابات خاجنيت�ش يف «املو�سوعة
الكرواتية» (زاغرب 1941م) يف وحدات بيبليوغرافية م�ستقلة.
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1928.
1.
2.
3.
4.

Osnivač Kaira i El-Azhera (Misao da je Slaven.) )الرأي حول األصل السالفي
(1)
( ملؤسس القاهرة واألزهرNovi Behar I, 19, 295-297.)
Izvještaj Arapa o Slavenima. ( )روايات العرب حول السالفينينيNovi Behar II,
1-2, 5-6.
Sat kod Arapa. ( )الساعة عند العرب- Novi Behar II, 3, 41.
El Azhar. ( )األزهر- Novi Behar II, 7, 97-98; 8, 118-120.

1930.
5.

6.

7.

Abῡ Bakr Aḥmad ibn al-Husayn al-Bayhaqi al-Š� āfiʿī�, Ḥayāt al-’anbiyā
ṣalawāt Allāh wa salāmuh ʿalayhim aǧmaʿī�n. - Al-Qāhira, 1349.
[1930.], 16 str. [Handzic je uradio komentare navedenom djelu.]
.[]لقد كتب خاجنيتش التعليقات على العمل املذكور

Ibn Taymiyya, al-Kalim al-ṭayyib - min aḏkār al-Nabiyy ṣallā Allāh
ʿalayh wa sallam. - Al-Qāhira, 1349. [1930.], 104 str. [Handžićeva redaktura i komentari hadisa u djelu al-Kalim al-ṭayyib - min aḏkār
al-Nabiyy ṣallā Allāh ʿalayh wa sallam, autora ʿAbd al-Ḥalī�m Ibn
Ṭaymiyya, al-Qāhira, 1349.h.]. [مالحظات خاجنيتش وتعليقاته على أحاديث «الكلم
.[ هـ1349 الطيب من أذكار النبي» للكاتب عبد احلليم بن تيمية القاهرة

al- Ǧ� awhar al-asnā fī� tarāǧim ʿulamāʼ wa šuʿarāʼ Bῡsna - Maktaba
al-Maʿāhid al-ʿilmiyya, Al-Qahira, 1349. [1930.], 142 str. 1931.)اجلوهر
(األسنى في تراجم علماء وشعراء بوسنة

1931.
8.
9.

Es-sunne. I. hadis. - Hikjmet III, 30, 175-176.

Koliko su Arapi doprinijeli otkriću Amerike ()كم ساهم لعرب في كتشاف أمريكا؟
– Hikjmet III, 28, 117-120.

1932.

 و لرقم لثالث إىل رقم ل�صفحات، بينما ي�شري لرقم لثاين إىل لعدد ملن�شور،((( ت�شري لأرقام لرومانية إىل �سنة لن�شر
.لتي مت ن�شر لعمل فيها
. لذلك نقلتها عن م�صادر أخرى،أما لنجمة أمام لرقم فهي ت�شري إىل أنني مل أمتكن من الطالع ملبا�شر عليها
.إن لن�صو�ص أو لأرقام أو أي إ�شار ت أخرى موجودة د خل أقو �س مربعة هي لو �ضع هذ لفهر�س

52

�أ�سعد دوراكوفيت�ش

52

10. Popravljanje zuba plonbiranjem i usticanjem zlatnih kruna sa
šeriatskog gledišta. (Kratak rezime moga Arapskim jezikom pisanog
djela zvanog “Bugjetut-talab fi taslihil-esnani ve šeddiha biz-zeheb”).
 ملخص قصير لبحثي باللغة العربية- ) إصالح األسنان وشدها بالذهب من الناحية الشرعية
(“”والذي سميته “بغية الطلب في تصليح األسنان وشدها بالذهب- Hikjmet III, 35, 340343.
11. Predavanje o muslimanskoj novoj godini - održano na novu godinu 1351. 7. maja 1932. u Gazi Husrevbegovoj medresi u Sarajevu.
 في.م1932  مايو7 .هـ1351 )محاضرة حول رأس السنة الهجرية – مت إلقاؤها في رأس السنة
(مدرسة الغازي خسرو بك في سراييفو- Hikjmet III, 36, 357-360; III, 37, 13-16.
12. Es-Sunne. Drugi hadis. ( )احلديث الثاني- Hikjmet III, 31, 202-205.

13. Essunne - Treći hadis; Č� etvrti hadis. ( )احلديث الثالث واحلديث الرابع- Hikjmet
III 32, 236-238.

14. Essunne. Peti hadis; Š� esti hadis. ()احلديث اخلامس واحلديث السادس- Hikjmet
III, 33, 270-272.
15. Essunne. Sedmi hadis; Osmi hadis. ()احلديث السابع واحلديث الثامن- Hikjmet
III, 35, 326-329.
16. Essunne. Deveti hadis. ()احلديث التاسع- Hikjmet IV, 37, 12-13.

17. Essunne. Deseti hadis; Jedanaesti hadis. ()احلديث العاشر واحلديث احلادي عشرHikjmet IV, 39, 70-72.

18. Essunne. Dvanaesti hadis; Trinaesti hadis; Č� etrnaesti hadis. )احلديث
( الثاني عشر واحلديث الثالث عشر واحلديث الرابع عشر- Hikjmet IV, 40, 101-102.
19. Essunne. Petnaesti hadis; Š� esnaesti hadis. )احلديث اخلامس عشر واحلديث
( السادس عشر- Hikjmet IV, 41, 132-133.
20. Essunne. Sedamnaesti hadis; Osamnaesti hadis; Devetnaesti hadis;
Dvadeseti hadis. )احلديث السابع عشر واحلديث الثامن عشر واحلديث التاسع عشر
(واحلديث العشرون- Hikjmet IV, 43, 196-199.

1933.

21. Rad bos[ansko]-herc[egovačkih] muslimana na književnom polju.
- Glasnik Vrhovnog starješinstva vjerske zajednice Kraljevine Jugoslavije )عمل مسلمي البوسنة والهرسك في حقل األدب – صوت الرئاسة العليا للتجمع
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;20-25 ,6 ;22-29 ,3 ;22-27 ,2 ;15-22 ,1 (اإلسالمي الديني للمملكة اليوغسالفية
14-18 ,12 ;10-18 ,11 ;16-20 ,10 ;25-32 ,9 ;19-26 ,8 ;11-16 ,7.)(1)

22. Da li treba musliman paziti na svoje odijelo i vanjštinu?. ) هل يجب على
( املسلم أن يعتني بلباسه ومظهره اخلارجي؟- Hikjmet IV, 46, 292-293.
23. Essunne. Dvadeset i prvi hadis; Dvadeset i drugi hadis; Dvadeset i
treći hadis. ()احلديث احلادي والعشرون والثاني والعشرون والثالث والعشرون- Hikjmet
IV, 44, 229-231.
24. Essunne. Dvadeset i četvrti hadis. ()احلديث الرابع والعشرون- Hikjmet IV,
48, 358-360.
25. Essunne. Dvadeset i peti hadis. ( )احلديث اخلامس والعشرون- Hikjmet V, 49,
4-5.
26. Es-sunne. Dvadeset i šesti hadis; Dvadeset sedmi hadis; Dvadeset
i osmi hadis. ()احلديث السادس والعشرون والسابع والعشرون والثامن والعشرونHikjmet V, 53, 129-133.

27. Es-sunne. Dvadeset i deveti hadis.( )احلديث التاسع والعشرون- Hikjmet V,
54, 163-165.

28. al-Iḥtifāl bi murῡr arbaʿ miʼat ʿām li ‘aʿẓam ǧāmiʿ fī� bilād Yῡguslāfiyā.
()االحتفال مبرور أربعمائة عام ألعظم جامع في بالد يوغسالفيا- Glasnik IVZ I, 4-5, 1-4.

29. odgoju djece sa uvodom u važnost vazova. ) حول تربية األوالد مع مدخل في
( أهمية الوعظ- Glasnik IVZ I, 6, 1-6.
30. El-Kurʼanul-hakimu. Kurʼan mudri (prijevod i tumač). Treća knjiga.
( الكتاب الثالث. ) ترجمة وتفسير- Novi Behar VI, 24, 350-351. [Prikaz.]
31. Glavni principi islama - erkanul-islam. - Glasnik IVZ I, 7, 5-9.
32. al-Taʿlī�m al-dī�niyy fī� Busna wa Harsak. - Glasnik IVZ I, 8, 4-8.

33. Islam zabranjuje traženje pomoći od mrtvih i u tom cilju posjećivanja
turbeta i crkvi (a ovo naročito osuđuje). ) يحرم اإلسالم طلب املساعدة من
( ويدين هذا األمر على وجه اخلصوص،)األموات وزيارة املقابر والكنائس لهذا الهدف- Glasnik
IVZ I, 8, 13-17.

 بالرغم من أن لنا�شر ( لتجمع،)((( هذه ملجلة �سرنمز إليها يف لن�ص أدناه باالخت�صار ت لتالية (�صوت ت إ د
.لإ�سالمي لديني) يف بع�ض لأحيان يعدل ال�سم
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34. O važnosti džamija i njihovu održavanju. ( )حول أهمية اجلوامع واالعتناء بهاGlasnik IVZ I, 10, 10-14.
35. O islamskom pozdravu ili selamu. ( )حول التحية اإلسالمية أو السالم- Glasnik
IVZ I, 11, 1-5.
36. Lā rehbānijjete fil-islāmi. - Glasnik IVZ I, 12, 2-6.

37. Hadis i njegova važnost. ()احلديث وأهميته- Narodna uzdanica, kalendar
za 1934. godinu, 108-113.

38. Pomaganje sirotinje. - Spomenica dvadesetogodišnjice opstanka i
djelovanja muslimanskog dobrotvornog društva “Merhamet” u Sarajevu ” – الذكرى العشرون لبقاء وعمل املنظمة اخليرية اإلسالمية “مرحمت.)مساعدة الفقراء
16-19 ,)1913-1933( )في سراييفو.
1934.

39. Ilmul-kelam. Udžbenik islamske vjeronauke za VIII razred srednjih
škola. ()كتاب للتعليم الديني اإلسالمي للصف الثامن للمدارس الثانوية-Islamska
dionička štamparija, Sarajevo, 1934, 80 str.*

40. Ispravak jednog pasusa u članku Dra Đure Ostojića “Značaj voća i
grožđa i njihovih sokova za čovječanstvo”  جورجه.)تصحيح فقرة في مقالة د
( أوستويتش أهمية الفواكه والعنب وعصائرها لإلنسانيةobjavljenog u Glasniku
Saveza trezvene mladeži za septembar i oktobar 1933. - Glasnik
Saveza trezvene mladeži XIV, 5-6, 61-62.*

41. Es-sunne. Trideseti hadis; Trideset i prvi hadis. )احلديث الثالثون واحلادي
(والثالثون- Hikjmet V, 55, 196-197.

42. Es-sunne. Trideseti i drugi hadis; Trideset i treći hadis; Trideset i
četvrti hadis ()احلديث الثاني والثالثون والثالث والثالثون والرابع والثالثون- Hikjmet V,
56, 229-232.
43. Es-sunne. Trideseti i peti hadis; Trideset i šesti hadis. )احلديث اخلامس
(والثالثون والسادس والثالثون- Hikjmet V, 58, 293-294.
44. Es-sunne. Trideseti i sedmi hadis.( )احلديث السابع والثالثون- Hikjmet V, 59,
327-328.
45. Naqd baʿḍ al-kutub al-dī�niyya wa bayān ʿadam ǧawāz al-iʿtimād ʿalā
mā fī�hā. - Glasnik IVZ II, 1-5; 2, 65-68; 3, 133-136; 4, 189-191.
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46. Isrāʼ i Mirādž. - Glasnik IVZ II, 1, 9-20.

47. Rad bosansko-hercegovačkih muslimana na književnom polju. )عمل
( مسلمي البوسنة والهرسك في حقل األدب- Glasnik IVZ II, 1, 31-37; 2, 86-92: 3,
160-165; 4, 212-221; 5, 286-294; 6, 332-345.
48. Isrāʼ i Mirādž. - Preštampano iz Glasnika IVZ, Državna štamparija,
Sarajevo, 14 str.

49. Zabrana alkoholnih pića. ()منع املشروبات الكحولية- Glasnik IVZ II, 2, 6874.

50. Naša je sreća u ljubavi prema islamu (sedmi vaz). )سعادتنا في حب اإلسالم
( الوعظ السابع- Glasnik IVZ II, 3, 143-148.
51. Vaz o zabrani alkoholnih pića. ( )وعظ حول منع املشروبات الكحوليةPreštampano iz Glasnika IVZ, Muslimansko društvo “Trezvenost”,
Sarajevo, 7 str.

52. Pitanje tekija u Jugoslaviji. ( في يوغسالفيا- )مسألة التكايا –الزوايا- Glasnik
IVZ II, 4, 197-204.
53. O namazu. ( )حول الصالة- Glasnik IVZ II, 5, 262-267.

54. Ebu Mihdžen es-Sekafi. - Glasnik IVZ II, 5, 582-286.

55. Jedan hadisi-šerif. ( )أحد األحاديث الشريفة- Glasnik IVZ II, 6, 315-319.

56. Dvije-tri o “Mevludu”. ()"كلمات حول “املولد- Glasnik IVZ II, 7, 389-394.

57. Književni rad bosansko-hercegovačkih muslimana. )عمل مسلمي
( البوسنة والهرسك في حقل األدب- Poseban otisak iz Glasnika IVZ, Državna
štamparija , Sarajevo, 118 str.
58. Deveti vaz. Tumačenje sure “El-Gāšije”.
(“ “الغاشية- Glasnik IVZ II, 8, 433-437.

 تفسير سورة.)الوعظ التاسع

59. Da li se može kod ustanovljavanja Ramazana, Bajrama i sličnih datuma oslanjati na takvim i astronomsko računanje?. ) هل ميكن اعتماد التقومي
( واحلساب الفلكي في حتديد رمضان والعيد ومواعيد مشابهة؟. - Novi Behar VIII, 3-4,
45-49.
60. Selam?!. ()التحية- Novi Behar VIII, 5-7, 90.
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61. Ustanovljavanje arapskih mjeseci i astronomsko računanje.
( –)حتديد األشهر العربية واحلسابات الفلكيةIslamska dionička štamparija, Sarajevo, 20 str.
62. Dvadeset i tri vaza po našoj Krajini. ()الوعظ الثالث والعشرون في منطقة كراييناGlasnik IVZ II, 10, 523-528.

63. Ko je najveći čovjek?. ()من هو أعظم الناس؟- Glasnik IVZ 11, 587-588.

64. Nada u budućnost. ()األمل في املستقبل- Novi Behar VIII, 9-10, 141-142.

65. IV knjiga Kurʼana s tumačem. ( )الكتاب الرابع القرآن مع التفسير- Novi Behar
VIII, 9-10, 169. [Prikaz knjige Kurʼan s tumačem Š� ukri ef. Alagića.]
66. Ezher i mi. ()األزهر ونحن- Glasnik IVZ II, 12, 625-628.

67. Nekoliko dragocjenih rukopisa u Karađozbegovoj biblioteci u Mostaru. ()بعض اخملطوطات الثمينة في مكتبة كراجوز بك في موستار- Glasnik IVZ II,
12, 633-639.

68. Neobjektivnost prema islamu. ( )الالموضوعية جتاه اإلسالم- Novi Behar
VIII, 11-12, 173-175.
69. Halifa Omer ibn Abdulaziz. - Narodna uzdanica, kalendar za godinu
1935., 29-37.

70. Glavni uzrok prelaza Bogumila na Islam. )السبب الرئيسي العتناق البوغوميليني
(  لإلسالم- Narodna uzdanica, kalendar za godinu 1935., 77-80.
71. Vasijetnama. (“ – )”الوصية – اجلمعية اخليرية اإلسالمية “مرحمتMuslimansko
potporno društvo “Merhamet”, Sarajevo, 12 str.
1935.

72. Sadekatul-fitr. - Glasnik IVZ III, 1, 1-3.

73. Muhammed- alejhisselam (život i rad u najkraćim potezima).
()حياته وأعماله باختصار- Glasnik IVZ III, 1, 17-22; 2, 73-79: 3, 160-165;
4-5, 203-206; 6, 280-284.
74. Qaṣī�da fī� madḥ al-Gāzī� Ḫusrawbak. - Glasnik IVZ III, 1, 34-36.

75. Essunne. Trideseti i osmi hadis. ()احلديث الثامن والثالثون- Hikjmet VII, 1,
6-7.
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76. Essunne. Trideseti i deveti hadis. ()احلديث التاسع والثالثون- Hikjmet VII, 2,
39-40.

77. Essunne. Č� etrdeseti hadis; Č� etrdeset i prvi hadis. ) احلديث األربعون واحلديث
( الواحد واألربعون- Hikjmet VII, 12, 353-354.
78. Još o ustanovljavanju arapskih mjeseci.( )متابعة لتحديد األشهر العربيةNovi Behar VIII, 14, 237-239.

79. Najosnovniji pojmovi o muslimanskom kalendaru. )بعض األمور األساسية
( اخلاصة بالتقومي اإلسالمي- Kalendar-Takvim za godinu 1935. (1353-54.),
Vrhovno starješinstvo Islamske vjerske zajednice Kraljevine Jugoslavije, 13-18.
80. Ibrahim Zikri. - Glasnik IVZ III, 2, 92-98.

81. Hasan-Basrin vaz o svojstvima pravog muslimana (jedanaesti vaz).
( )وعظ احلسن البصري حول خواص املسلم احلقيقي- Glasnik IVZ III, 3, 145-160.*

82. Nizāmul-ulemāʼ ila Hatemil-enbijā. Arapski napisao Hasan Kafija
Pruščak. Preveo H. M. Handžić. .)كتبها باللغة العربية حسن كافي بروشتشاك
(  ترجمها احلافظ محمد خاجنيتش- Novi Behar VIII, 17-18, 297-300; 19, 328330; 20-23, 368-375; 24, 396-399.
83. “Učbenici za vjeronauku”. ()كتب التربية الدينية- Novi Behar VIII, 17-18,
308-309. [Autorovo reagiranje na prikaz njegovog udžbenika Ilmulkelam.] []رد فعل الكاتب على عرض كتابه علم الكالم
84. Nizāmul-ulemāʼ ila Hatemil-enbijā. (Niz učenjaka do posljednjeg
Božjeg poslanika. – Islamska dionička štamparija, Sarajevo, 55 str.

85. Iz posljednjih dana boravka muslimana u Š� paniji. ) األيام األخيرة للمسلمني
(  في إسبانيا- Novi Behar IX, 4, 33-36.
86. Muhammed –alejhisselam (Ž� ivot i rad u najkraćim potezima).
( – )مختصر حول حياته وعملهPreštampano iz Glasnika IVZ, Državna
štamparija, Sarajevo, 28 str.

87. Musliman je dužan čuvati muslimanske običaje i osebine, a kloniti
se nemuslimanskih. )على املسلم احملافظة على العادات اإلسالمية واالبتعاد عن غير
(اإلسالمية- Glasnik IVZ III, 8-9, 383-388.
88. Merhum Muhamed Rešid-Rida. - Novi Behar IX, 7-8, 115-116.
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89. O knjizi (jedno predavanje). ( )حول كتاب محاضرة واحدة- Novi Behar IX,
9-13, 120-124.
90. Š� ejh Muhamed Behit. - Novi Behar IX, 9-13, 162. [In memoriam.]
91. Zijaréti šaʿri seʼádet. - Glasnik IVZ III, 12, 513-520.
92. Nihadi. - Glasnik IVZ III, 12, 534-537.

93. Muslimani na Siciliji. ( )املسلمون في صقلية- Narodna uzdanica, kalendar
za godinu 1936, 22-23.

1936.

94. Tumačenje sûre “El-Mâûn”.( )تفسير سورة املاعون- Glasnik IVZ IV, 1, 9-13.

95. Trgovina i zanati za vrijeme Alehisselama. ) التجارة واملهن في عهد الرسول
( - Novi Behar IX, 14-16, 167-170.
96. “Iz života Muhameda a.s.”. (  )من حياة الرسول- Novi Behar IX, 14, 208209. [Prikaz knjige pod istim naslovom, autora Hamdije Mulića.]
97. O hutbi. ( )حول اخلطبة- Glasnik IVZ IV, 2-3, 65-76.

98. Pitanje muftija.( )مسألة املفتني- Glasnik IVZ IV, 2-3, 87-92.

99. Kurban-Bajram. ( )عيد األضحى املبارك- Novi Behar IX, 17, 215-216.
100. Vahdeti. - Glasnik IVZ IV, 5-6, 194-200.

101. Ulema i njezin utjecaj u islamskoj prošlosti. () لعلماء وتأثيرهم على لتاريخ إلسالمي
- Novi Behar IX, 24, 350-352.

102. Opći pregled na razvoj islamskih sektâ. )نظرة عامة على منو الطرق الصوفية
( اإلسالمية- Novi Behar X, 1-3, 14-18.
103. Kadi Ahmed Č� elebi. - Glasnik IVZ 9, 360-361.

104. Povodom pisanja o reformi naše početne vjerske nastave. )بخصوص
( بعض الكتابات اخلاصة بإصالحات احملاضرات الدينية- Novi Behar X, 6-9, 74-75.
105. Karaimi (Karaiti). - Novi Behar X, 6-9, 92-94.

106. Ahmed Džemal Dervišević, - Novi Behar X, 6-9, 111. [In memoriam.]
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107. Pitanje muftija.( )مسألة املفتني- Hikjmet VII, 8, 232-238.

108. Subhai-sibjan. - Glasnik IVZ IV, 10, 392-393. [Prikaz arapsko-turskog
rječnika u stihu.][]عرض لقاموس عربي تركي منظوم شعرا
109. Junaštvo.( )البطولة- Novi Behar X, 10-11, 115-116.

110. Jedan vaz (o trgovini, radu i međusobnom pomaganju. )وعظ حول التجارة
( والعمل وتبادل التعاون بينهما- El-Hidaje I, 1, 9-11.*
111. Povodom četiristagodišnjice Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu. ( – )االحتفال بالذكرى األربعمائة لتأسيس مدرسة الغازي خسرو بكNarodna uzdanica, kalendar za godinu 1937, 29-48.

112. Gramatika arapskog jezika. ()قواعد اللغة العربية- Glasnik IVZ V, 8, 256257. [Prikaz djela Gramatika arapskog jezika I-II, autora Dr. Š� aćira
Sikirića, Muhameda Pašića i Mehmeda Handžića, Državna štamparija
u Sarajevu, 1936-1937.]]عرض لقواعد اللغة العربية اجلزء األول والثاني للكاتب
]الدكتور شاكر سيكيريتش ومحمد باشيتش ومحمد خاجنيتش.
1937.

113. Uloga uleme u narodu (Govor održan na skupštini “El-Hidaje”).
()”دور العلماء في الشعب مت إلقاء هذه الكلمة مبناسبة اجتماع اجلمعية العامة “للهدايةEl-Hidaje I, 2, 20-23.

114. Kapitalisti i boljševici. ()الرأسماليون والبالشفة- El-Hidaje I, 2, 27-28.
[Prijevod članka Emira Š� ekiba Arslana i prevodiočeva bilješka.]
[]ترجمة مقالة لألمير شكيب أرسالن ومالحظات للمترجم

115. Obrađivanje zemlje. ( )استصالح األراضي- El-Hidaje I, 4, 63-65.

116. Islam sam k sobe vabi.( )اإلسالم يجذب لنفسه- Ročnik I, čislo II, Košten
1937, str. 1-2. Prev. na češki dr. F. S. Hlas.*

117. El-Hidaje (Analiza samog imena) ( حتليل االسم:)الهداية. El-Hidaje I, 5,
73-75.
118. Uvod u tefsirsku nauku.( )مدخل لعلوم التفسير- Novi Behar X, 17-19,
211-215; 20-22, 251-261; 23-24, 301-307.
119. Nekoliko odlomaka iz djela “Muhadaretul-evail ve musameretulevahir od Ali-dedeta. - Novi Behar X, 17-19, 235-238.
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120. El-Hulelus-sundusijje od Emira Š� ekib Arslana, Kairo, 1936, - Novi
Behar X, 17-19, 249. [Prikaz.]

121. Tarihu Ibn Haldun (Kairo, 1936, 438 str.). - Novi Behar X, 17-19, 242.
[Prikaz.]

122. Opći pogled na državnički rad Alejhisselamov. )نظرة عامة على أعمال الرسول
(عليه الصالة والسالم اخلاصة بتأسيس الدولة- El-Hidaje I, 6, 90-95.
123. Mlađi i stariji. ()الشباب والكهول- El-Hidaje I, 7-8, 109-111.

124. Uvod u hadisku nauku.( )مدخل إلى علم احلديث- Novi Behar XI, 1-2, 3-6;
3-4, 38-41; 5-6, 75-78; 7-8, 93-96; 9-11, 133-139.
125. Mihrimah sultanija i njena vakufnama. - Novi Behar XI, 1-2, 15-17.

126. Uvod u tefsirsku i hadisku nauku. ( )مدخل إلى علوم التفسير واحلديث- Poseban otisak iz Novog Behara, Islamska dionička štamparija, Sarajevo,
131 str.

127. Bitka na Bedru i njen značaj, ()غزوة بدر وأهميتها- El-Hidaje I, 9, 136-142.

128. Vaz o ulozi muža i žene u braku i njihovim dužnostima. )وعظ خاص بدور
(املرأة والرجل في احلياة الزوجية وواجباتهما- El-Hidaje I, 9, 145-147.
129. Ebu Damdam. - El-Hidaje I, 10, 154.

130. Islamski je svijet jedna domovina. ( )العالم اإلسالمي كدولة واحدة- El-Hidaje I, 10, 156-157. [Prijevod sa arapskog.][]ترجمة عن اللغة العربية

131. Mudra izreka “Č� uvaj bijele ovce za crne dane”. )مثل موروث “احتفظ باخلروف
(  ”األبيض ليومك األسود- El-Hidaje I, 10, 157.
132. Jedna konstatacija. ( )بيان- El-Hidaje I, 10, 158.

133. Abdulah b. Amir i njegova dva prijatelja. ()عبد اهلل بن عامر وصديقاه- ElHidaje I, 11, 168.

134. Nekoliko primjera o radu islamskih učenjaka na pisanju i sabiranju nauke.
()عدة أمثلة حول أعمال العلماء املسلمني اخلاصة بالكتابة والعلوم والرياضيات- El-Hidaje
I, 11, 177-178.
135. O hazardnim igrama. ( )حول األلعاب اخلطرة- El-Hidaje I, 12, 183-184.
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136. Hazreti Omer i državna kasa.( وبيت مال املسلمني  )عمر- El-Hidaje I, 12,
187.
137. Do načina mnogo stoji. ( )االهتمام بالطرق- El-Hidaje I, 12, 190.

138. Hasan ef. Heremić, - El-Hidaje I, 12, 194-195. [In memoriam.]

139. H. Hfz. Rustem ef. Ramadan. - El-Hidaje I, 12, 195. [In memoriam.]

140. [O kerametima evlija.] Pitanja i odgovori. ) حول كرامات األولياء – أسئلة
( وأجوبة- El-Hidaje I, 12, 192.
141. Š� eriatsko nasljedno pravo (( )حقوق الوراثة الشرعيةFeraiz) od M. Ali ef.
Ć� erimovića. - Novi Behar XI, 12, 191. [Prikaz.]
142. Socijalne i ekonomske prilike koje su prethodile Alejhisselamovu
poslanstvu.( )الوضع االجتماعي واالقتصادي الذي كان يسود قبل رسول اهلل- ElHidaje II, 1, 1-4.

143. Jedan prilog povijesti prvih dana širenja islama u Bosni i Hercegovini. ( )مقطع خاص بتاريخ األيام األولى النتشار اإلسالم في البوسنة والهرسك- Narodna
uzdanica, kalendar za godinu 1938, 29-45.
144. Bejazići (Bejazi-zadeler). - Gajret, kalendar za godinu 1938, 90-99.
1938.

145. Položaj žene u islamu. ( )وضع املرأة في اإلسالم- El-Hidaje II, 2-3, 17-21.

146. Ibn Hazm ez-Zahiri i Ebul-Velid el-Badži. - El-Hidaje II, 2-3, 34-35.

147. [U što se mogu upotrijebiti kurbanske kožice?] ] ألي األغراض ميكن استخدام
[ جلود األضاحي؟Pitanja i odgovori. - El-Hidaje II, 2-3, 39.
148. Naši Merhumi. [Muhamed ef. Hadžijamaković. In memoriam.] ElHidaje II, 2-3, 47-48.

149. 1Kada i kako je Hidžret uzet za početak muslimanskog kalendara.
()كيف ومتى مت اعتبار الهجرة بداية التقومي اإلسالمي؟- El-Hidaje II, 4, 59-60.
150. [O kamati.] Pitanja i odgovori.( )أسئلة وأجوبة حول الربا- El-Hidaje II, 4,
62-63.

151. Hidiv Ismail paša i domaći trgovci u Egiptu. ) اخلديوي إسماعيل باشا والتجار
( احملليون في مصر- Novi Behar XI, 17-19, 269.
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152. Ropstvo i islam.( )العبودية واإلسالم- El-Hidaje II, 5, 70-72.

153. Merhum H. Mehmed Džemaluddin ef. Č� aušević. - El-Hidaje II, 5, 7778.

154. Da li može Musliman živjeti evropskim kulturnim životom i ostati
dobar Musliman (Kurʼan u teoriji praksi) )هل ميكن للمسلم أن يعيش حياة
( األوروبيني ويبقى مسلما جيدا؟- od Bise Adema, Tuzla, 1937. - El-Hidaje II, 5,
78-79. [prikaz.]
155. Put na hadž (putopis jednog hadžije) od H. Hfz. Muhameda Krpe, Sarajevo 1938 štamparija Bosanska pošta.()طريق احلج- El-Hidaje II, 5, 79.
[Prikaz.]
156. Pabirci o naučnom i književnom radu rahmetli H. Džemaluddin ef.
Č� auševića. ()حول األعمال األدبية والعلمية للمرحوم جمال الدين تشاوشيفيتش- Novi
Behar XI, 20, 309-312.
157. Qubayl al-mawlid al-nabawiyyi al-šarī�f. - El-Hidaje II, 6, 81.
158. Musʼab b. Umejr. - El-Hidaje II, 6, 84-85.

159. Mudre misli i zreke. - El-Hidaje II, 6, 87-88.

160. Jedno krivo shvatanje. ()أحد املفاهيم اخلاطئة- El-Hidaje II, 6, 91-92.

161. Merhum Salim ef. Muftić. - Gajret XIX, 6, 105-106. [In memoriam.]

162. Ḏikr baʿḍ al- ʿādāt bi munāsaba yawm mawlidih ṣalla Allāh ʿalayh wa
sallam. - El-Hidaje II, 7, 98-99.

163. Predavanje prilkom Mevluda.( )محاضرة مبناسبة املولد- El-Hidaje II, 7, 99101.

164. Da li može musliman producirati i prodavati alkoholna pića.
( )هل ميكن للمسلم إنتاج وبيع املشروبات الكحولية؟- El-Hidaje II, 7, 101-102.
165. Merhum Salim ef. Muftić. - El-Hidaje, 7, 109. [In memoriam.]

166. Orijentalni rukopisi kod Jugoslovenske akademije u Zagrebu.
( –)اخملطوطات الشرقية لدى األكادميية اليوغسالفية في زاغربObzor, 11. VII 1938.
167. Kadija Ibnu Ajnid-devle i El-Melik-ul-Kmail. - El-Hidaje II, 8, 115.

168. Otkad državna vlast vodi nadzor nad vakufima.)منذ متى تقوم السلطات
(  احلكومية مبراقبة األوقاف؟- El-Hidaje II, 8, 120.

63

درا�سة تقــدميية

63

169. Služba kao uzrok slabosti i zapreka slobodi. ()الوظيفة كسبب إضعاف وإعاقة احلريةEl-Hidaje II, 8, 126.
170. Pravi musliman. ()املسلم احلقيقي- El-Hidaje II, 9, 129-131.

171. U čiju nadležnost spada određivanje arapskih mjeseci. )من ميتلك صالحيات
(حتديد األشهر العربية؟- El-Hidaje II, 9, 137-138.

172. Prevod Kuʼrana od Hadži Ali Riza Karabega. ) ترجمة معاني القرآن الكرمي للحاج
( علي رضا كرابك- El-Hidaje II, 9, 141-142. [Prikaz.]
173. Mišljenje islamskih učenjaka koji su bili protiv mješovitih brakova.
()آراء العلماء املسلمني الذين كانوا ضد الزواج اخملتلط- Novi Behar XII, 1-4, 14-17;
5-6, 55-58.
174. Potreba vjerskih članaka i brošura. ()احلاجة إلى املقاالت الدينية- El-Hidaje
II, 11-12, 161-162.
175. Doživljaji jedne džamije. ()جتربة جامع- El-Hidaje II, 11-12, 168.

176. Mišljenje islamskih učenjaka koji su bili protiv mješovitih brakova.
( – )آراء العلماء املسلمني الذين كانوا ضد الزواج اخملتلطPoseban otisak iz Novog
Behara, Islamska dionička štamparija, Sarajevo, 20 str.

177. Ibrahim ef. Pečevija (Alajbegović). - Narodna uzdanica, kalendar za
godinu 1939, 129-149.
178. Dva važna izvora za historiju Bosne i Hercegovine za vrijeme osmanlijskog gospodstva. ()مصدران هامان لتاريخ البوسنة والهرسك في فترة احلكم العثمانيGajret, kalendar za godinu 1939, 81-86.

179. Nekoliko fetvi naših muftija iz turske dobe.()عدة فتاوى ملفتينا من العصر التركي
- Gajret, kalendar za godinu 1939, 206-217.
180. Ibrahim ef. Pečevija (Alajbegović). - Poseban otisak iz Narodne uzdanice, kalendara za godinu 1939, Islamska dionička štamparija, Sarajevo, 20 str.
1939.

181. Tumačenje šerijatsko-pravnih pitanja kod nas. )تفسير بعض املسائل
(( الشرعية عندناOdgovor na istoimeni članak g. F. Spahe, koji je izašao
u kalendaru “ Narodnoj uzdanici” za godinu 1939.). - Š� tamparija
“Prosvjeta” J. Karić, Sarajevo, 30 str.

64

�أ�سعد دوراكوفيت�ش

64

182. Utjecaj islamske medicine na naše narodno ljekarstvo. )تأثير الطب
( اإلسالمي على عالجنا الشعبي- Jugoslavenski list, 26, III 1939, 11.
183. Saʼd es-Sulemi (uzor požrtvovanosti za vjeru)مثال التضحية من أجل الدين.
- Novi Behar XII, 15-19, 208-210.
184. Nekoliko riječi o dovi.( )عدة كلمات حول الدعاء- El-Hidaje III, 1, 1-3.

185. H. Hfz. Husejn Râkim ef. Islamović (glasoviti kaligraf arapskog pismah ( )اخلطاط املعروف. - Novi Behar XII, 20-21, 237-238.
186. Merhum Muhamed ef. Tufo. - El-Hidaje III, 2, 19-20. [In memoriam.]

187. Kako se bizantijski car Heraklije I, raspitavao o islamu i Muhamedu
a.s..(  )كيف استفسر اإلمبراطور البيزنطي هرقل حول اإلسالم والرسول الكرمي- ElHidaje III, 2, 30-31.

188. Osnivač najljepše džamije u Bosni i Hercegovini. Aladža džamija u
Foči.( )مؤسس أجمل جامع في البوسنة والهرسك جامع أالجا في مدينة فوتشا- Jugoslavenski list, 23. IV 1939, 10.
189. Izmišljeni sultan Murat III., brat sultana Sulejmana Veličanstvenog
i njegovo tobožnje vladanje Balkanom sa prijestolnicom u Č� ajniču.
(السلطان مراد الثالث املزعوم أخو السلطان سليمان الكبير وحكمه املزعوم للبلقان من
 )العاصمة تشاينيتسا- Jugoslavenski list, 7. V 1939, 9.)(1)

190. Problem prosjačenja kod nas. ( )مشكلة التسول عندنا- El-Hidaje III, 3,
33-35.
191. Zapažanja sa jednog kratkog puta po našem Jugu. مالحظاتي أثناء جولة
 قصيرة في اجلنوب- El-Hidaje III, 4-5, 57-59.

192. Kakvih nas sve ima!?. ( )اختالفاتنا- El-Hidaje 4-5, 64.

193. Kalendar “Gajret” za 1930. godinu. (1930 )تقومي غيرت لعام- El-Hidaje III,
6-7, 54. [Prikaz.]

194. Kalendar “Narodne Uzdanice” za 1940. godinu. )تقومي “األمل الشعبي” لعام
(1940 - El-Hidaje III, 6-7, 84-85. [Prikaz.]
195. Kadijanije i Ahmedije. - El-Hidaje III, 6-7, 85. [Prikaz.]

((( Izvorno stoji: Cajniču, što je vjerovatno štamparska grješka.
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196. Arapsko pismo i njegova rasprostranjenost. ( )األبجدية العربية وانتشارهاGrafička revija, Sarajevo, 3, 123-127.

197. Je li osnivač Kaira i tisućugodišnjeg islamskog sveučilišta El-Azhera
bio Slaven?. )هل مؤسس القاهرة وجامعة األزهر التي عمرها يناهز األلف عام هو من أصل
( سلوفيني؟- Hrvatski dnevnik, 12. XI 1939., str. 18.

198. Istrajnost u vršenju vjerskih propisa ()اإلصرار على تنفيذ التعليمات الدينية
(Jedan kratak vaz prilikom Ramazanskog Bajrama ) وعظ ألقاه خالل عيد
( الفطر السعيد. - Gajret XX, 13, 232.

199. Džamija hodže Kemaludina prema Zemaljskoj banci u Sarajevu.
Pronađena originalna vakufnama obnovitelja ove džamije, Silahdar
Muhamed paše, bosanskog valije. )جامع كمال الدين خوجا القريب من البنك
(  مت اكتشاف الوقفية اخلاصة مبجدد هذا اجلامع. الوطني في سراييفو- Jugoslavenski list,
25. XI 1939, str. 7.
200. Pobjeda na Bedru 17 ramazana 2 god. po Hidžri. )االنتصار في غزوة بدر يوم
(  رمضان العام الثاني للهجرة17- Novi Behar XIII, 7-10, 79-83.
201. Tračak nade.( )حملة أمل- El-Hidaje III, 9, 109-111.

202.(Gajretov kalendar za 1940 i “Narodna odbrana”. 1940 ) تقومي “غيرت” لعام
( والدفاع الوطني- El-Hidaje III, 9, 119.
203. Rajske bašče - o temeljima vjerovanja (Revdātul-džennāt fi usῡliliʼtikadāt). Arapski napisao Hasan Kafi ef. Pruščak, preveo i bilješkama
(popratio H. Mehmed Handžić. )كتبها باللغة العربية حسن كافي بروشتشاك
( وترجمها وأضاف إلى حاشيتها محمد خاجنيتش- Gajret, kalendar za godinu 1940,
34-63.
204. Važnost vanjskih znakova sa šeriatskog gledišta. )أهمية العالمات اخلارجية
(من وجهة نظر الشريعة- Narodna uzdanica, kalendar za godinu 1940, 8082.
205. Isti objavljen u ()نفس النص مت نشره في: El-Hidaje III, 6-7, 80-82.

206. Rajske bašče - o temeljima vjerovanja (Revdātul-džennāt fi usῡliliʼtikadāt). Arapski napisao Hasan Kafi ef. Pruščak, preveo i bilješkama
(popratio H. Mehmed Handžić.. ) كتبها باللغة العربية حسن كافي بروشتشاك
( وترجمها وأضاف إلى حاشيتها محمد خاجنيتش- Poseban otisak iz Gajreta za
1940. godinu, štamparija Bosanska pošta, Sarajevo, 32 str.
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1940.
207. Pobjeda na Bedru 18. ramazana 2. god, po Hidžri. 18 ) االنتصار في غزوة بدر
( رمضان السنة الثانية للهجرة- Poseban otisak iz Novog Behara, Islamska
dionička štamparija, Sarajevo, 20 str.
208. Ilhamija Ž� epčak. Muslimanski pjesnik iz Bosne na hrvatskom jeziku koncem XVIII. i početkom XIX vijeka. )إلهامية جيبتشاك شاعر مسلم
(  من البوسنة باللغة الكرواتية نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر- Hrvatski
dnevnik, Bajramski prilog “Hrvatskog dnevnika”, 21. I 1940, str. 1415.
209. Ahmed Muhamed Š� akir, šer. sudija u Kairu: Jedna mudžiza Božijeg
poslanika a.s. naskoro će se obistiniti. )القاضي الشرعي أحمد محمد شاكر من
( ستتحقق قريبا  معجزة من معجزات رسول اهلل: القاهرة- El-Hidaje III, 10-11,
131-133. [Prijevod sa arapskog.]
210. I priče služe za propagandu?!.( )والقصص تستخدم بهدف الدعاية- El-Hidaje
III, 10-11, 141.

211. El-Hariri i njegov “Mekamat”. ()احلريري ومقاماته- Novi Behar XIII, 13-18,
217-220.
212. Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosansko-hercegovačkih
muslimana. ( )أسلمة البوسنة والهرسك وأصول مسلمي البوسنة والهرسك- Islamska dionička štamparija, Sarajevo, 34 str.
213. “Miradžija” Sabita Užičanina. ( )املعراج لثابت أوجيتشانني- Glasnik IVZ VIII,
7, 266-271; 8, 289-297; 9, 317-329, 10, 366-375, 11, 451-458.
214. Zle posljedice grijeha. ( )النتائج السيئة للذنوب- El-Hidaje IV, 1, 4-7.

215. Iz jednog pisma (( )إحدى الرسائلKakve su podvale čine El-Hidaji )كيف يتم
(الدس على الهداية. - El-Hidaje IV, 1, 27.
216. Pred ramazani-šerif. ()عشية رمضان الشريف- El-Hidaje IV, 2, 33-34.
[Nepotpisan.]

217. Opreznost u primanju vijesti. ( )التنبه عند تلقي األخبار- El-Hidaje IV, 2,
45-48.*
218. Malo objašnjenja. ( )قليال من الشرح- El-Hidaje IV, 2, 48-51.

219. Pogled na sudstvo u Bosni i Hercegovini za vrijeme turske vlasti.
( )نظرة على احملاكم في البوسنة والهرسك خالل احلكم التركي- El-Hidaje IV, 3, 87;
4-5, 109-117.
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220. “Miradžija” Sabita Užičanina. S turskog preveo, protumačio i dodao potrebni uvod i bilješke H. Mahmed Hadžić. )املعراج لثابت أوجيتشانني
( قام محمد خاجنيتش بترجمته عن اللغة التركية وكتابة املقدمة اخلاصة له- Državna
štamparija, Sarajevo, 48 str.
221. Muhamed (a.s.) na slici u franjevačkom samostanu na Poljudu.
()محمد عليه الصالة والسالم في صورة موجودة في دير الفرانسيسكان في منطقة بوليودJugoslavenski list, 10. XI 1940, 6.
222. Arapi i otkriće Amerike.()العرب واكتشاف أمريكا- Hrvatski dnevnik, 24, XI
1940.

223. Biblioteka H. Halil efendije u Gračanici. )مكتبة احلاج خليل أفندي في مدينة
( جراجانيتسا- Gajret, kalendar za godinu 1941, 194-197.

224. Ilmija će Božijom pomoću uspjeti u svom radu. )العلماء سينجحون في
( مهمتهم بعون اهلل- El-Hidaje IV, 4-5, 93-94. [Nepotpisan.][]غير موقع
225. Islam i rad. ()اإلسالم والعمل- El-Hidaje IV, 4-5, 94-99.

226. Jedna neistina o Muhamedu alejhisselamu.( )أكذوبة على محمد- ElHidaje IV, 4-5, 105-106.

227. Š� aban Hodžić, profesor: “Ahlak”, Preštampano iz Glasnika Islamske
vjerske zajednice, Sarajevo, 1939-1940, Državna Š� tamparija, Sarajevo, 108 str. )عرض لكتاب األستاذ شعبان خوجيتش أستاذ األخالق إعادة طباعة من صوت
(108  جتمع املشيخة اإلسالمية سراييفو الصفحة- El-Hidaje IV, 4-5, 138. [Prikaz.]
[]عرض
228. Ing. Suljaga Salihagić: “Mi bosansko-hercegovački muslimani u krilu jugoslavenske zajednice”, Banja Luka, 64, str. )املهندس سولياغا صالح
(  نحن مسلمي البوسنة والهرسك حتت جناح التجمع اليوغسالفي: أغيتش- El-Hidaje IV,
4-5, 138-139. [Prikaz.]

1941.

229. Pogled na sudstvo u Bosni i Hercegovini za vrijeme turske vlasti.
( – )نظرة على احملاكم في البوسنة والهرسك خالل احلكم التركيPreštampano iz ElHidaje, Državna štamparija, Sarajevo, 15 str.

230. Nekoliko riječi o ovom izdanju()عدة كلمات حول هذه الطبعة. [Prilog uz
Gaševićev “Mevlud” u izdanju knjižare M. B. Kalajdžića; četvrta
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stranica omota “Mevluda”; bosančica.] ]ملحق مع مولد غاشيفيتش بطباعة
[مكتبة إم بي كااليجيتش الصفحة الرابعة مللف املولد

231. Muslimanska nova godina(( )رأس السنة اإلسالميةPredavanje održano
prilikom 1360 nove godine 1360 )محاضرة مت إلقاؤها في رأس السنة الهجرية. El-Hidaje IV, 6, 146-150.
232. Jedan raspis prvog Reis-ul-uleme protiv upotrebe alkoholnih pića.
( )أمر أول رئيس علماء ضد استخدام املشروبات الكحولية- El-Hidaje IV, 7-8, 184186.
233. Ummul-Benin (jedan primjer odgojene žene iz prvih doba islama
(  )مثال على النساء املربيات في صدر اإلسالم. - El-Hidaje IV, 7-8, 192-194.
234. El-Hidaja u novim prilikama.( )الهداية في وضع جديد- El-Hidaje IV, 9-11,
221-223.

235. Položaj nemuslimana u muslimanskoj državi ()وضع غير ملسلمني في لدولة اإلسالمية
(s upoređivanjem sa nekim današnjim prilikama )باملقارنة مع بعض األوضاع
)في عصرنا احلالي. - El-Hidaje IV, 9-11, 234-249.

236. Mehmed Alajbegović: O kritici hadisa kao podloge za izgradnju islamskog prava. ( حول انتقاد احلديث كأساس لبناء احلقوق اإلسالمية:)محمد علي بيجوفيتش
(- El-Hidaje, 9-11, 275-276. [Prikaz.] []عرض
237. Džumhur Osman i njegov arapsko-turski rječnik )جمهور عثمان وقاموسه
(“ العربي – التركيDženahus-sibjan”. - El-Hidaje IV, 12, 282-284. [Prikaz.]
[]عرض
238. Povodom nekih ružnih običaja u pogledu nadgrobnih nišana.
( )بخصوص بعض العادات السيئة بشأن بناء شواهد القبور- El-Hidaje IV, 12, 286288.

239. “Početak arapskih mjeseci” - arapski napisao Ahmed Muhamed
Š� akir. Preveo i predgovor napisao Husein Đozo. )بداية األشهر العربية كتبها
( ترجمها وكتب مقدمتها حسني جوزو.باللغة العربية أحمد محمد شاكر- El-Hidaje IV,
12, 307-308. [Prikaz.] []عرض

240. Patriotizam, narodnost i nacionalizam sa islamskog gledišta.
( )الوطنية والقومية من وجهة نظر اإلسالم- El-Hidaje V, 1, 7-16.
241. Š� uûrî� o Bošnjacima. - El-Hidaje V, 1, 19-20.
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242. Hamza ef. Puzić. - El-Hidaje V, 2-3, 54-56.

243. Husejn Lâmekâni. - Narodna uzdanica, kalendar za godinu 1942,
148-162.
244. Abdest. ( )الوضوء- Hrvatska enciklopedija I, Zagreb, 8.
245. Abdulah. - Hrvatska enciklopedija I, Zagreb, 8.

246. Abdulah ef. - Hrvatska enciklopedija I, Zagreb, 8.

247. Abdulah bin Muhamed el-Tajši. - Hrvatska enciklopedija I, Zagreb, 8.
248. Abdul Kadir el-Gilani (Muhjiddin Ebu Muhamed Abdul-Kadir b. Ebu
Salih) veliki islamski mistik. ()عبد القادر اجليالني املتصوف اإلسالمي الكبيرHrvatska enciklopedija I, Zagreb, 9.

249. Ahmed ibn Hanbel (Imâm Ebu Abdulah Ahmed ibn Hanbel ešŠ� ejbâni). - Hrvatska enciklopedija I, 119.
250. Akšam.( )املغرب- Hrvatska enciklopedija I, 151.

251. Alah (Allâh). - Hrvatska enciklopedija I, 168-169.

252. Alajbeg. Alaj (parada, svečani ophod ()موكب رسمي. - Hrvatska enciklopedija I, 169.
253. Alhazen (Ebu Ali Muhamed b. Hasan el-Basri) čuveni arapski
matematičar i filozof. ( )الفيلسوف وعالم الرياضيات العربي الكبير- Hrvatska
enciklopedija I, 241.

254. Ali-dede (Alaud-din, sin Mustafin iz Mostara, pisac mnogih rasprava
iz oblasti mistike)عالء الدين بن مصطفى من مدينة موستار كاتب العديد من النقاشات
(في مجال التصوف اإلسالمي. - Hrvatska enciklopedija I, 242.
255. Ali ibn Ebi Talib. - Hrvatska enciklopedija I, 243.

256. Arapska djela naših pisaca. ()األعمال العربية لكُتَّابنا- Hrvatska enciklopedija I, 560-561.
257. Aʿša, neki arapski pjesnici. - Hrvatska enciklopedija I, 690.

258. Ašʿari (Ebul-Hasan Ali b. Ismail el-Ašʿari), znameniti islamski apologet. - Hrvatska enciklopedija I, 691.
259. Ašik Omer (popularni turski pjesnik). Ašik-paša (pjesnik, mistik).
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Ašik-paša Zade (Derviš) Ahmed Ašiki b. Š� ejh Jahja (turski historičar).
- Hrvatska enciklopedija I, 691.

260. Ayyubidi (Benû Ayyûb) vladajuća dinastija u Egiptu u 12. stoljeću.
( )ساللة األيوبيني الذين حكموا مصر في القرن الثاني عشر- Hrvatska enciklopedija
II, 24.

261. Bajezidagić Derviš-paša, sin Bajezidagin. ()درويش باشا بن بيازيدآغاHrvatska enciklopedija II, 103.
262. Bajram, praznik, blagdan. ()العيد أيام االحتفال- Hrvatska enciklopedija
II, 105.
263. Bajramije. ( )العيدية- Hrvatska enciklopedija II, 105.

264. Bejdâvi (Nâsirudin Abdulah b. Omer) glasoviti komentator Kurʼana.
- Hrvatska enciklopedija II, 340.

265. Beššar ibn Burd (arapski pjesnik)بشار بن برد شاعر عربي. - Hrvatska enciklopedija II, Zagreb, 453.

1942.

266. Ć� aba (Kažba).( )الكعبة- Hrvatska enciklopedija IV, Zagreb, 395.

267. Rasprava islamskog filozofa Ibni Sina-a o smrti i strahu od nje. )رسالة
(للفيلسوف العربي ابن سينا حول املوت واخلوف منه- El-Hidaje V, 4-5, 90-98.

268. Hazim ef. Muftić, “E-Lem-tere!”. Prva muslimanska nakladna

knjižara(( )املتر أول دار نشر إسالميةM. B. Kalajdžića), Sarajevo. - El-Hidaje
V, 4-5, 127. [Prikaz.]

269. O ljubavi prema Božijem poslaniku Muhamedu a.s. (  )حب رسول هلل محمد
- El-Hidaje V, 6, 129-134.
270. Merhum Fehim ef. Spaho. ()املرحوم فهيم أفندي سباهو- El-Hidaje V, 6, 150151. [In memoriam.]
271. Nek je vjera u centru naše pažnje!. ()ليكن الدين في مركز اهتمامنا- El-Hidaje V, 7, 161-162. [Nepotpisan.] []غير موقع

272. Abdulah Š� kaljić, “Š� eriatsko nasljedno pravo”,()تراث احلقوق الشرعية
Državna štamparija u Sarajevu, 1941., 116 str. - El-Hidaje V, 7, 189190. [Prikaz.] []عرض
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273. Dr. Š� aćir Sikirić, “Pobožne pjesme (( )قصائد دينيةilâhije) šejh Abdurahmana Sirrije”. Separat iz Glasnika Islamske Vjerske Zajednice,
Državna tiskara, Sarajevo, 1941, 36 str. - El-Hidaje V, 7, 190-191.
[Prikaz.][]عرض
274. Pamćenje Kurʼana napamet (hifz) ()حفظ القرآن الكرمي. (Hafizi u Sarajevu
od 1878. do danas ( حتى يومنا هذا1878 )احلفظ في سراييفو من عام. - El-Hidaje V, 8-10, 193-196.

275. Ismailije u Mađarskoj. ( )اإلسماعيلية في اجملر- El-Hidaje V, 7, 163-168.

276. Predgovor ()مقدمة. [U: “El-Hidajin Ilmihal za svakog muslimana i
muslimanku”, Sarajevo, 1942.][1942 ]املنهل لكل مسلم ومسلمة سراييفو
Str.3-4.

277. Islamsko vjerovanje ()اإلميان. [U: “El-Hidajin Ilmihal za svakog muslimana i muslimanku”, Sarajevo, 1942.] [1942 ]املنهل لكل مسلم ومسلمة سراييفو
Str.8-16. [Nepotpisan.] []غير موقع

278. Riječi i djela ()الكالم واألفعال. [U: “El-Hidajin Ilmihal za svakog muslimana
i muslimanku”, Sarajevo, 1942.] Str.23-24.[]املنهل لكل مسلم ومسلمة سراييفو
279. Naš Ilmihal. ( )املنهل- El-Hidaje V, 8-10, 253-254.

280. Muslimani u Poljskoj. ()املسلمون في بولندا- El-Hidaje V, 11-12, 261-275.

281. Godišnjaci (salnâme) bosanskog vilajeta.( )سالنامه والية البوسنة- El-Hidaje V, 11-12, 289-291.

282. Sjećanje na pobjedu na Bedru 2. god. po Hidžri ) ذكرى معركة بدر العام الثاني
(للهجرة. (Predavanje za El-Hidajin dan 17. ramazana.). - Glavni odbor
El-Hidaje, Sarajevo, 8 str.

283. Alejhisselamovo pismo egipatskom namjesniku.  لكبير ) رسالة الرسول
( أقباط مصر- Književni zbornik Narodne uzdanice za 1943. godinu, 5462.
284. Islam i zdravstvo.( )اإلسالم والصحة- Hrvatsko-muslimanski godišnjak
za godinu 1943 (1362. po Hidžretu), 67-69.

285. Predgovor. - Islamski obiteljski život, Glavni odbor El-Hidaje, Sarajevo, 3-4. ()مقدمة – حياة األسرة اإلسالمية اجمللس الرئيسي للهداية

72

�أ�سعد دوراكوفيت�ش

72

286. Ružni običaji u vezi s ženidbom. ( )عادات سيئة خاصة بالزواج- Islamski
obiteljski život, Glavni odbor El-Hidaje, Sarajevo, 23-25. [Nepotpisan.] [ ) مقدمة – حياة األسرة اإلسالمية اجمللس الرئيسي للهداية) [غير موقع

287. Č� uvanje braka ()احلفاظ على الزواج. - Islamski obiteljski život, Glavni odbor El-Hidaje, Sarajevo, 26-27. [Nepotpisan.] ]غير موقع] (مقدمة – حياة
(األسرة اإلسالمية اجمللس الرئيسي للهداية
288. Iz života Alejhissselamova sa svojom obitelji.( مع أسرته من حياة الرسول
- Islamski obiteljski život, Glavni odbor El-Hidaje, Sarajevo, 34-36
( )مقدمة – حياة األسرة اإلسالمية اجمللس الرئيسي للهداية. [Nepotpisan.]) []غير موقع

289. Nekoliko hadisa u vezi sa sadržajem knjige. ()عدة أحاديث بخصوص محتويات لكتبIslamski obiteljski život, Glavni odbor El-Hidaje, Sarajevo, 59-63
()مقدمة – حياة األسرة اإلسالمية اجمللس الرئيسي للهداية. [Nepotpisan.] []غير موقع
290. Pamćenje Kurʼana napamet (hifz) ( )حفظ القرآن الكرمي- hafizi u Sarajevu
od 1878. do danas ( حتى يومنا هذا1878 )احلفظ في سراييفو من عام, Sarajevo,
15 str.

1943.

291. O “iskâti salâtu” ()بخصوص ترك الصالةi “devru” ()والدورة. - El-Hidaje VI, 5,
109-116.
292. Dva potpisa sarajevskih mekteba()إحصائيات عن كتاتيب سراييفو. - El-Hidaje VI, 5, 119-123.

293. Uz ovaj svetčani broj našeg lista.( )مع العدد االحتفالي جمللتنا- El-Hidaje VI,
6-8, 137-138.
294. Alejhisselamova ratna sprema.(  )اإلعداد العسكري له- El-Hidaje VI,
6-8, 144-149.

295. Spremnost Alejhisselamovih drugova za materialne žrtve.
( )استعداد أصحاب رسول اهلل عليه السالم للتضحية املادية- El-Hidaje VI, 6-8, 213215.

296.(Islamski obiteljski život()احلياة األسرية اإلسالمية, Glavni odbor “El-Hidaje”, 64 str. - El-Hidaje VI, 6-8, 239-241. [Prikaz.] []عرض

297. El-Hidajin Ilmihal za svakog muslimana i muslimanku )املنهل لكل مسلم
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( ومسلمة. Drugo izdanje. - El-Hidaje VI, 6-8, 241. [Prikaz.] []عرض

298. Muhamed (Ž� ivot i rad) ( حياته وعمله: )محمد, od A. Hifzi Bjelavca, Zagreb, 1942, 272 str. - El-Hidaje VI, 6-8, 244-245. [Prikaz.] []عرض

299. Takvim za godinu (-1362.1361( 1943 )التقومي.). - El-Hidaje VI, 6-8,
245-246. [Prikaz.] []عرض
300. Palestinski veliki muftija u Sarajevu.( )مفتي فلسطني في سراييفو- El-Hidaje VI, 9, 250-252.
301. Jedna stara kasida.( )قصيدة قدمية- El-Hidaje VI, 9, 256-260.
302. Hfz. Ibrahim ef. Š� ehović. - El-Hidaje VI, 10-11, 292-294.

303. El-Hidajina akcija za pomoć slabo plaćenim vjerskim službenicima.
( )حملة الهداية ملساعدة العاملني في اجملال الديني من ذوي األجور الضئيلة- El-Hidaje VI,
12, 346-347.
304. Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu ( )مجلة املتحف الوطني في سراييفو,
God. LIV.-1942. - El-Hidaje VI, 12, 355-356. [Prikaz.]
305. Sarajevo u turskoj pjesmi. ()سراييفو في األشعار التركية- Glasnik IVZ XI, 7,
161-174; 8-9, 193-206; 10, 235-250; 11-12, 269-281.

306. Na početku VII. godišta. ( )في بداية السنة السابعة- El-Hidaje VII, 1-2, 1-3.
307. Ramazanski post kao vjerska dužnost. ()صيام رمضان كفرض دينيHidaje VII, 1-2, 3-6.

El-

308. Vrijednost i svrha ustanove posta (( )قيمة وهدف الصيامprema Gazalijinu Ihjaul-ulumu). - El-Hidaje VII, 1-2, 15-19.
309. Merhum Derviš ef. A. Korkut. - El-Hidaje VII, 1-2, 36-37.

310. Kurban i njegov smisao u islamu()األضاحي وهدفها في اإلسالم. - El-Hidaje
VII, 4-5, 105-107.
311. Savjet onome tko misli na dušu (()نصيحة ملن يفكر في روحهPrema jednom
vaʼzu u stihu od Ismail ibn Ebu Bekr el-Mukri el-Jemeni-je. Umro
837.). - El-Hidaje VII, 4-5, 114-115.
312. Obračunavanje sa sobom. ()محاسبة النفس- El-Hidaje VII, 6, 176-180.
313. Vâzovi.( – )مواعظGlavni odbor El-Hidaje, Sarajevo, 174 str.
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314. Muhamed alejhisselam( ( )محمدŽ� ivot i rad u najkraćim potezima
(حياته وعمله في مقتطفات قصيرة. – Drugo izdanje. Izdavač i nakladnik M.
B. Kalajdžić, Sarajevo, 40 str.

315. Rajske bašče - o temeljima vjerovanja (Revdātul-džennāt fi
usῡlil-iʼtikadāt). Arapski napisao Hasan Kafi ef. Pruščak, preveo i
bilješkama popratio H. Mehmed Handžić. ) كتبها باللغة العربية حسن كافي
( ترجمها وكتب مقدمتها احلافظ محمد خاجنيتش. افندي بروشتشاك- Drugo izdanje.
Izdavač i nakladnik M. B. Kalajdžić, Sarajevo, 56 str.
1944.

316. Božiji Pejgambere!.( )يا رسول اهلل- El-Hidaje VII, 7-8, 201-205.

317. Jedan hadisi-šerif. ( )أحد األحاديث الشريفة- El-Hidaje VII, 7-8, 213-216.

318. [O “savmi-visalu”.] Pitanja i odgovori. ( )أسئلة وأجوبة- El-Hidaje VII,
7-8, 232-234.
319. Merhum H. Ali Rizâ ef. Karabeg. - El-Hidaje VII, 7-8, 234-236. [In memoriam.]
320. O šehidu i postupku oko njega ( )بخصوص الشهيد ومعاملته. [Rubrika Pitanja i odgovori.] []أسئلة وأجوبة. - El-Hidaje VII, 9-10, 302-306.

321. Zbirka izabranih dovâ (( )مجموعة أدعية مختارةiz Kurʼana i hadisa من القرآن
)واحلديث. - Glavni odbor El-Hidaje, Sarajevo, 70+48 str. [Prijevod na bosanski i originalni tekstovi.] []نصوص أصلية وترجمتها للبوسنية
322. Obnavljanje islama. Komentar jednog hadisa. ( تعليق على حديث.)جتديد اإلسالم
- El-Hidaje VII, 11-12, 329-342.

323. Salih Safvet Bašić, Kratak pogled na razvoj šeriatskog prava i Nešto
iz povijesti razvoja ilmi-kelama. )نظرة على تطور احلقوق الشرعية وشيء من تاريخ
( علم الكالم- El-Hidaje VII, 11-12, 374-377. [Prikaz.]
324. Predgovor. ()مقدمة- U: Abdulfettah-Halifa, “Islam i čistoća )اإلسالم
(” والنظافة, prev.: Abdulah Dervišević, Sarajevo, [1943?], str. 3-4.*
325. Sarajevo u turskoj pjesmi. ( – )سراييفو في األشعار التركيةHrvatska državna

درا�سة تقــدميية

75

75

tiskara, Zagreb, podružnica Sarajevo, 55 str.)(1)

326. Kodificiranje šeriatskog prava kod raznih pravnih škola. تدوين احلقوق
 – الشرعية لدى مختلف املدارس احلقوقيةNaklada Ministarstva pravosuđa i
bogoštovlja, Zagreb, 15.str.

1945.

327. Stotina kratkih hadisa. ( )مئة حديث قصير- El-Hidaje VIII, 7-8, 246-251.

328. Nadgrobni natpis na nišanima Merhum Dra Mehmeda Spahe.)
( ) الكتابة على شاهدة املرحوم محمد صباهوNovi Behar XIII, 1-6, 4-5.

1968.

329. Es-Sunne. (41 hadis s prijevodom i komentarom)  حديث مع41 )السنة
(ترجمة وتعليق. S. 1., 48 str.*
1971.

330. Uvod u tefsirsku i hadisku nauku. ( )املدخل لعلوم التفسير واحلديث- Drugo
izdanje ( )الطبعة الثانية. Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo, 124,
str.

331. Uvod u tefsirsku i hadisku nauku. ( )املدخل لعلوم التفسير واحلديث- Teće
izdanje( )الطبعة الثالثة. Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo, 124,
str.

1972.

332. Zbirka izabranih dova (iz Kurʼana i hadisa). - Drugo izdanje
()الطبعة الثانية. Vrhovno islamsko starješinstvo u SFRJ, Sarajevo,
70+48 str. ([ )مجموعة أدعية مختارة من القرآن واحلديثPrijevod na bosanski i
originalni tekstovi.] []نصوص أصلية مع ترجمة للبوسنية

1975.

333. Zbirka izabranih dovâ (iz Kurʼana i hadisa). - Treće izdanje. Vrhovno
islamsko starješinstvo u SFRJ, Sarajevo, 70+48 str. )مجموعة أدعية مختارة

((( بالإ�ضافة إىل لن�سخة لتي �شاهدتها قام لكاتب خاجنيت�ش ب�إرفاق قر ر وز رة لرتبية لوطنية – لإد رة لعامة
. ولكن بالرغم من ذلك مت مترير عدة ن�سخ من ملطبعة. ز غرب – بخ�صو�ص منع طباعة هذ لعمل،للتعزيز
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([ من القرآن واحلديثPrijevod na bosanski i originalni tekstovi.] ] نصوص أصلية
[مع ترجمة للبوسنية

1976.

334. Vrijednost i svrha ustanove posta (( )قيمة وهدف الصيامprema Gazalijinu Ihjaul-ulumu). - Glasnik IVZ XXXIX, 4, 396-399.
1979.

335. Pitanje tekija u Jugoslaviji. ( )موضوع التكايا “الزوايا” في يوغسالفيا- Glasnik
IVZ XLII, 3, 263-270.

336. Dženetske bašče o temeljima vjerovanja (Revdātul-džennāt fi
usῡlil-iʼtikadāt). Arapski napisao Hasan Kafi ef. Pruščak, preveo i
bilješkama popratio H. Mehmed Handžić.. ) كتبها باللغة العربية حسن كافي
( بروشتشاك وترجمها وأضاف إلى حاشيتها محمد خاجنيتش- “Preporod” - Informativne islamske novine, Sarajevo, 55+1. str.
1981.

337. Pamćenje Kurʼana napamet (hifz) ()حفظ القرآن الكرمي. Hafizi u Sarajevu od 1878. do danas. (م حتى يومنا هذا1878 )احلفظ في سراييفو من عام
-Starješinstvo Islamske zajednice u SR Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji, Sarajevo.*
1983.

338. Dvije - tri o “Mevludu”. ( )كلمات حول املولد- Glasnik IVZ XLVI, 1-3, 172177.
1991.

339. Božiji Pejgambere!. ( )يا رسول اهلل- El-Hidajin Takvim za hidžretsku
1412-13/1992.godinu, Sarajevo , 35-40. Preneseno iz El-Hidaje, VII,
7-8 (1944.)
1992.

340. Džihad i odvažnost. ( )اجلهاد والشجاعة- El-Hidajin Takvim za hidžretsku
1413-1414/1993.godinu.
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1993.
341. Džihad i odvažnost. ( )اجلهاد والشجاعة- Islamska misao XV, 160, 39-40.

1994.

342. Islam i rad. ( )اإلسالم والعمل- Hikmet, Tuzla, VII, 6, 191-192.
1995.

343. Rajske bašče. O temeljima vjerovanja (Revdâtul-džennât fi usûliliʼtikâdât). Preveo i bilješkama popratio H. Mehmed Handžić.. )كتبها
(  باللغة العربية حسن كافي بروشتشاك وترجمها وأضاف إلى حاشيتها محمد خاجنيتش- Muftijstvo Travnik, 47 str. [U povodu Ajvatovica ʼ94.]
[]مبناسبة ذكرى أياتوفيتسا

344. Ramazanski post kao vjerska dužnost.(  )صيام رمضان كفرض دينيHikmet (Tuzla) VIII, 2 (86), 55-56.

345. Od elifa do lamelifaa ( – )من األلف إلى الالم ألفMali leksikon islama
()قاموس صغير حول اإلسالم. - Elif, Podgorica:((1))
a) Allah. - Elif, I/1990., 1. (septembar-oktobar).

b) Abdest ( )الوضوء: Abdullah, sin Abdul-Muttalibov; Abdulah bin Muhammmed et-Tajši; Abdullah ef., rodom iz Bosne, poznat pod imenom
“Š� arihul-Fusus”; Abdul-Kadir el-Gilani. - Elif, I/1990., 2. (novembar-decembar).
c) Ahmed ibn Hanbel; ahmedija; Ahmed Khan; Aiša( ;)العشاءakšam
( ;)املغربAlajbegović, Ibrahim, historičar, inače poznat pod imenom
Pečevi( )مؤرخ معروف باسم بجوي. - Elif, II/1991., 3. (januar-februar).
d) ALhazen; Ali-Dede (Alaudin, sin Mustafin) iz Mostara; Ali ibn Ebi
Talib. - Elif, II/1991., 4. (mart-april).
e) Amr ibn Kulthum; Aʼša; Ašžari; Ašik Omer; Ašik paša zade. - Elif,
II/1991., 5. (maj-juni).

f) Ayyubidi (Benu Eyyub) ( ; )األيوبيونBabizam; Bajezidagić, Derviš paša,
sin Bajezidagin iz Mostara. - Elif, II/1991., 6. (juli-avgust).

.((( ملدخل لذي كتبة حممد خاجنيت�ش للمجموعة لكرو تية
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g)Bajrak Muhamedov ( ;)راية محمدBajram( ;)العيدBajramije; Baki, Muhamed Abdulbaki ef., - Elif, II/1991., 7. (septembar-oktobar).

h)Baš-vaiz; Behaizam; Bejdavi, Nasirudin Abdulah ibn Omer; BektašiBektašije; Beššar ibn Burd; Ć� aba-Kaʼba. - Elif, II/1991., 8. (novembar-decembar).

i)Din; Džabić, Ali Fehmi ef.; Džahiz, Ebu Usman Amr ibn Bahr el-Kinani;
Džami, Abdul-Rahman ibn Ahmed. - Elif, III/1992., 9. (januar-februar).
1999.

346. Izabrana djela ( )أعمال مختارة, I-VI. Izbor: Esad Duraković i Enes Karić.
Ogledalo, Sarajevo.

NEOBJAVLJENI RADOVI ()أعمال لم تُنشر

1) Maǧam ʿ al-biḥār fī� tārī�ḫ al- ʿulῡm wa al-asfār. [Prvi svezak od tri
zamišljena sveska biografsko-bibliografskog leksikona, “kao dopuna
Hadži Halifina djela Kašf al-Ẓunῡn”. Rukopis završen vjerovatno prije
1931. godine; R-95.] – ]أول كتاب مؤلف من ثالثة أقسام مفترضة لقاموس السير الذاتية
.[1931 والفهرسية كاستكمال ألعمال احلاج خليفة “كشف الظنون” رمبا أجنز هذا املقال عام

2) Al-Muǧallad al-awwal min taḏyī�l Kašf al-Ẓunῡn”. [Prvi svezak drugoga toma koga je autor namjeravao napisati kao “dodatak djelu Kašf alZunun”. Rad završen u Sarajevu 1931. godine; R-96.] اجمللد األول من تذييل كشف
.[1931 الظنون كان في نية الكاتب كتابته كملحق انتهى منه في سراييفو عام

3) Š� arḥ Taysī�r al-wuṣῡl ilā ǧāmiʿ al-uṣῡl. [Komentar zbirci hadisa Taysī�r
al-wuṣῡl ilā ǧāmi ʿ al-uṣῡl autora Maǧd-al-Dī�n ibn Ā� ṭira (umro 1209. godine. Rad završen 1930. godine; R-164, 203.] ]تعليق على مجموعة األحاديث تيسير
.[1030 ) انتهى العمل عام1209 الوصول إلى جامع األصول للكاتب مجد الدين بن عطية (توفي عام

4) Risāla al-ḥaqq al-ṣaḥī�ḥ fī� iṯbāt nuzῡl sayyidinā al-Masī�ḥ. [Traktat o islamskom učenju o povratku Božijeg poslanika Isaa na zemlju uoči Sudnjeg dana. Rađeno u Kairu 1929. godine; R-2650/6.] ]مقالة حول املقولة اإلسالمية
.[ م1929  إلى األرض قبيل يوم القيامة مت كتابتها في القاهرة عام بعودة نبي اهلل عيسى
5) Risāla ṣâfī� al-murham al-Š� afī� li qalb man yad ʿī�mawt ʿĪ�sā ibn Maryam [Traktat o tome da li je poslanik Isa živ i o negovu uzašaću u nebo.
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Završeno u Kairu 1929. godine; R-2650/6]  ورفعه ] مقالة حول عدم موت عيسى
.[م1929 إلى السماء انتهى من كتابتها في القاهرة عام
6) Risāla bayān al-amnāʼ fī� ḥukm al-istimnāʼ. [Traktat o onaniji sa
šerijatskog stanovišta. Završeno u Kairu 1928, godine; R-2650/7.]] مقالة
.[حول االستمناء من الناحية الشرعية

7) Kiṭāb yaṣif fī�h muallifuh riḥla ilā Miṣr. [Autorov putopis u Kairo i
navođenje historijskih podataka o mjestima kroz koja je putovao. Datum
nastanka nepoznat; R-662/2.] ] رحلة املؤلف إلى القاهرة وذكر معلومات تاريخية حول
)1(
.[ األماكن التي سافر إليها تاريخ الكتابة غير معروف

8) Aqwāl al-aimna min ahl al-fiqh wa al-ḥadī�ṯ fī� al-Imām al-Aʿẓam.
[Mišljenja predstavnika pravnih škola o Abu Hanifi. Datum nastanka
nepoznat. Datum nastanka nepoznat; R-258.] ] أقوال أئمة أهل الفقه حول أبي
معروف
 تاريخ الكتابة غير.حنيفة
.[
9) Fāḍila al-layla al-ḫāmisa ʿašara min šaʿbān. [Rasprava o značaju 15.
noći mjeseca šaʿbana; R-138.] []نقاش حول أهمية ليلة النصف من شعبان

10) Ž� ivot Muhameda Božijeg poslanika a.s.   )حياة رسول هلل محمد, sv. I, str.
235+4; sv. II, str. 235-306. [Prijevod djela sa arapskog jezika, autora Š� ibli
Nuʿmanija; nema originalnog naslova; oba svezka u strojopisu, potpuno
prečišćeno, spremno za štampu ] ترجمة لكتاب شبلي نعمان من اللغة العربية ال يوجد
.[عنو ن أصلي الترجمة منقحة وجاهزة للطباعة

 د ر، دم�شق، حتقيق حممد لأرنا�ؤوط و أمني عودة،») ن�شر هذ ملخطوط م�ؤخ ًر بعنو ن «من أخبار م�صر وتاريخها1(
.2010 ،حل�صاد

الأعمـال املخـتارة

حملمد خاجنيتش البوسنوي
ترجمة
عبد الرحيم ياقدي

مراجعة
حممد م .الأرنا�ؤوط

انت�شار الإ�سالم يف البو�سنة والهر�سك
و�أ�صول م�ســــلمي البو�سنة والهر�سك
هناك �س�ؤال اليزال بدون جواب �شاف حتى يومنا هذا ،وهو انت�شار
الإ�سالم يف البو�سنة والهر�سك.
�إن ال�سبب يف ذلك يرجع يف املقام الأول ل�ض�آلة امل�صادر التاريخية املتوفرة،
واملكتوبة عمو ًما باللغة الرتكية ،وما هو متوفر منها يفتقر للمعلومات �أو غري كامل.
مل يعنت الأتراك ،حتى الفرتة التي فتحوا فيها البو�سنة والهر�سك ،بكتابة
الوقائع التاريخية ،وخا�صة فيما يتعلق باملناطق اجلديدة التي مت فتحها يف �شبه
جزيرة البلقان.
هناك �آراء ت�شري �إىل توفر معلومات منا�سبة حول هذا املو�ضوع يف الأر�شيف
الرتكي يف �إ�ستانبول ،بالرغم من وجود �شكوك حول دقتها.
ف�إذا كنا نريد حقًّا الو�صول للحقيقة يجب علينا االهتمام بهذا املو�ضوع
وحتليله والك�شف عنه من خالل كل وثيقة جديدة تظهر للعيان ،ويتم حتليلها
بطريقة مو�ضوعية.
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ال يوجد لدى م�سلمي البو�سنة �أي اهتمام بكون احلقيقة على هذا النحو
�أو ذاك ،ال�شيء الأ�سا�سي الذي يهمهم هو �أنهم م�سلمون وم�صممون على البقاء
كذلك مهما كان تاريخهم .ولكن هناك من يريد �إقحام بع�ض الأمور الدينية �أو
ال�سيا�سية يف هذا املو�ضوع ،لهذا يثريون الكثري من النقا�شات واجلدال حول
مو�ضوع «الدين» يف البو�سنة والهر�سك قبل و�صول الأتراك �إليها.
لقد �أ�شار امل�ؤرخ امل�شهور فيكو�سالف كاليت�ش ()Vjekoslav Kalić
�إىل ذلك من خالل رده الق�صري على بحث الدكتور فا�سو غلو�شات�س (Vaso
 )Glušacحتت عنوان «الكني�سة البو�سنية يف الع�صور الو�سطى» ،حيث قال:
«يتظاهر الكاتب� ،أي غلو�شات�س ،ب�أنه واثق من ت�أكيده للحقيقة الثابتة لأطروحته،
ويطالب ب�أن ت�ضاف ت�أكيداته هذه �إىل الكتب املدر�سية لتدري�سها ،لكي يتم و�ضع
حد للأخطاء واخلرافات ح�سب زعمه .ومن العجب �أنه مل يطالب �أي�ضً ا بالقيام
بتن�صري امل�سلمني مبا�شرة و�إعادتهم �إىل حظرية الكني�سة الأرثوذك�سية التي كانوا
ينتمون �إليها �سابقًا كما يزعم!! وهي الديانة التي ينتمي �إليها ال�صرب .ويبدو �أن
هذا النقا�ش قد جاء �أ�ص ًال لهذا ال�سبب»(((.

((( Vuk Klaic,"Bosanska cerkva" i Patarini,p.69,in Crtice iz hrvatske proslosti.
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كما يجب النظر بتمعن �إىل املكاف�آت ال�سخية املقدمة للنقا�شات التي ُتنكر
الديانة «البوغوميلية»((( ،فمث ًال مت تقدمي مكاف�أة مالية بقيمة  50قطعة ذهبية لكتاب
الدكتور بوجيدار بيرتانوفيت�ش (« )Božidar Petranovićالبوغوميلي Bogomili
والكني�سة البو�سنية والن�صارى» من ِق َبل التجمع العلمي ال�صربي يف بلجراد،
وكذلك لكتاب غلو�شات�س ( )Glušacمن قبل اجلمعية اخلريية للأر�شمندريت
الكتابي حاوال �إثبات �أن الكني�سة البو�سنية
«ني�شيفور دوت�شيت�ش»((( .حيث �إن
نْ
كانت كني�سة �أرثوذك�سية حقيقية.
وحتى يومنا هذا هناك من يراقب عن كثب كل ما ُيكتب حول هذا املو�ضوع
بنهج يخالفهم ،كي يقوموا مبهاجمته و�صب جام غ�ضبهم -حتى بالإهانات -عليه.
�إن هذه الت�صرفات ت�أتي كدعاية دينية و�سيا�سية �أكرث مما هي حتليالت تاريخية
مو�ضوعية.
�أما نحن ،وبدون �شك ،فيجب �أن نهتم بتاريخنا ،و�أن نعرف متى وكيف
اعتنقنا الإ�سالم؟ وما هي الأ�سباب التي �أدت �إىل ذلك؟ وماذا كنا قبل ذلك؟
بالرغم من �أن الإ�سالم ال يهتم مبا كان قبله.
(((  لبوغوميلية :هي حركة ن�ش�أت يف بلغاريا بالقرن لعا�شر مليالدي ،و نت�شرت يف دول لبلقان و أوروبا ل�شرقية ،ومن
أ�سباب نت�شارها لتن�صري لق�سري لل�سكان و حلروب لتي أتلفت لأر �ضي لزر عية و أفقرت لفالحني ،بالإ�ضافة
ال�ضطهاد لكني�سة لبيزنطية لهم ،و لتي عتربت هذه حلركة نو ًعا من لهرطقة لدينية ( .ملرتجم).
((( Dr.I.Pilar,Bogomilstvo,pp 37-38.
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هذا ما نحتاحه اليوم ،كما ذكرنا� ،أن يتم تو�ضيح الأمور ب�شكل ُيخالف
احلقيقة .لذلك قبل �أن ننتقل �إىل انت�شار الإ�سالم يف البو�سنة والهر�سك ،يجب
�أن نتحدث قلي ًال عن الديانة التي كانت موجودة قبله.
الديانة يف البو�سنة والهر�سك قبل الأتراك

مل جند يف امل�صادر الرتكية الكثري عن هذا املو�ضوع ،وهذا �أمر طبيعي؛ لأن
ال�شعب الرتكي مل يكن قد و�صل �إىل درجة عالية يف العلوم ،يف تلك احلقبة،
ت�ستدعي ا�ستك�شاف ديانات ال�شعوب التي يحتك بها .لذلك مل نر يف الوثائق
واملراجع الرتكية ،برغم قلتها ،والتي تعود للأيام الأوىل النت�شار الإ�سالم واحلكم
الرتكي يف هذه املناطق �أي ذكر للباتارين  Patarinوالبوغوميليني .ففي وثيقة تعود
للعام  993هـ ( 1585م) ،قمت بن�شرها يف الكتاب ال�سنوي جلمعية «الأمل
ال�شعبي» لعام ُ ،1938ذكر فيها �أن «ديانة عي�سى وقوانني امل�سيحية الن�صرانية»
كانت منت�شرة يف البو�سنة والهر�سك قبل و�صول الأتراك �إليها .وذكرت وقتها
يف الهام�ش �أن مفهوم الديانة امل�سيحية كان ي�شمل البوغوميلية ،ولكن البع�ض
رف�ضوا ذلك وحاولوا ا�ستغالل هذه الوثيقة ليثبتوا �أن الديانة الأرثوذك�سية كانت
منت�شرة يف البو�سنة والهر�سك قبل دخول الأتراك(((.
( )1نظر مقالة يوفو ييفتيت�ش  Jovo Jevticحتت عنو ن وثيقة هامة حول نت�شار لإ�سالم بني لبو�سنيني يف مناطق
لبو�سنة»Jugoslavenska posta,6.8.1938:
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و�أخ ًذا باالعتبار �أن الأتراك مل يناق�شوا �أو يكتبوا عن الديانات التي كانت
تعتنقها ال�شعوب التي احتكوا بها ،و�أن الباتارينيني كانوا يحرتمون عي�سى 
وي�ؤمنون به كباقي الن�صارى ،وكانوا يقر�ؤون الإجنيل ويعتربونه كتابهم املقد�س ،ف�إن
تعبري «ديانة عي�سى وقوانني امل�سيحية الن�صرانية» التي ُذكرت يف الوثيقة املذكورة
كانت ت�شمل بالت�أكيد البوغوميليني ،كما كانت ت�شمل الكاثوليك والأرثوذك�س.
ومبا �أن الوثيقة مل تفرق بني الكاثوليك والأرثوذك�س ،فمن الأكيد �أنها مل تفرق
بينهما وبني البوغوميليني ،و�شملت اجلميع حتت م�سمى «ديانة عي�سى وقوانني
امل�سيحية الن�صرانية».
لهذا ال ميكننا االعتماد على امل�صادر والوثائق الرتكية للتعرف على
الديانات التي كانت موجودة يف البو�سنة والهر�سك قبل الأتراك� ،إمنا يجب �أن
نلتفت �إىل امل�صادر املحلية والالتينية التي تتناول مع هذا املو�ضوع.
جدا لأنها ت�أتي من معتنقي الديانة الكاثوليكية،
�إن امل�صادر الالتينية هامة ًّ
ومن ال�سلطات التي كانت تالحق البوغوميليية؛ لأنهم اعتربوها هرطقة تزعج
الكاثوليك والن�صرانية احلقيقية .وبدون �شك �أن رجال الدين كانوا ي�ستطيعون
التعرف على موا�صفات الديانة البوغوميلية �أكرث من العامة.
ولكن هناك م�أخذ على امل�صادر الالتينية� ،أال وهو اعتبار البوغوميليية عد ًّوا
لهم ،لذلك مل يكونوا مو�ضوعيني نحوها ،وكانوا غال ًبا ما يزايدون عليها .ومع
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ذلك ال ميكننا رف�ض هذه امل�صادر واعتبارها غري دقيقة ومرفو�ضة كما فعل الدكتور
غلو�شات�س ()Glušac؛ لأن هذا الرف�ض ال يفيد الأبحاث العلمية.
�إن امل�صادر الالتينية ت�ؤكد ب�شكل خا�ص �أن التعاليم الباتارينيني كانت
منت�شرة يف البو�سنة والهر�سك منذ الن�صف الثاين للقرن الثاين ع�شر ،وهو ما
ت�ؤكده امل�صادر املحلية والأجنبية .وما كنا بحاجة لعر�ض �أدلة على انت�شار
البوغوميلية �أو التعاليم الباتارينية يف البو�سنة والهر�سك لوال ظهور بع�ض الأفراد
يف الفرتة احلديثة ،الذين حاولوا بكل قواهم �إثبات عدم وجود البوغوميلية يف
البو�سنة والهر�سك ،وادعاء �أن الأرثوذك�سية هي التي كانت منت�شرة فيها.
لهذا ال�سبب يجب ذكر بع�ض الوثائق التاريخية التي ت�ؤكد �أن البوغوميلية
كانت منت�شرة يف البو�سنة والهر�سك منذ القرن الثاين ع�شر ،وبقيت حتى و�صول
الأتراك اليها ،عندها اعتنق �أغلب البوغوميليني الإ�سالم ،وان�صهر الباقون ب�شكل
تدريجي يف الإ�سالم �أو الكاثوليكية �أو الأرثوذك�سية.
�أقدم وثيقة تدل على وجود الطائفة البوغوميلية يف البو�سنة والهر�سك هي
ر�سالة من الأمري فوكان ( )Vukanوهو االبن الأ�صغر لـ�ستيبان نيمانيه (Stjepan
 )Nemanjaملك داملا�سيا ودوكليا (� )Dalmacija & Dukljaإىل البابا �إينو�سنت
الثالث ( )Inocentijo IIIعام 1199م يرجوه فيها �إر�سال ممثلني له ليقوم معهم
برتتيب العالقات الكنائ�سية واحلكومية .و�أ�شار يف ر�سالته هذه �إىل منو الهرطقة
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ب�شكل كبري يف البو�سنة ،و�إىل �أن البان كولني ( (1))ban Kulinوزوجته و�أخته
وكثريين من �أقربائه قد اعتنقوا هذه الهرطقة ،وقد غ ّرر ب�أكرث من ع�شرة �آالف من
امل�سيحيني((( .مل يذكر الأمري فوكان يف ر�سالته ا�سم الطائفة .ولكن ورد ذكرها
(الطائفة) يف ر�سالة البابا �إينوت�سيتو الثالث ،التي جاءت ب�سبب ر�سالة الأمري
فوكان ،حيث قال �إن هراطقة البو�سنة ينتمون للهراطقة الكاثارينيني (.((()Katara
(وهو الذي �أطلق على �أتباع هذه الطائفة يف �إيطاليا وفرن�سا) .وت�شري هذه الوثيقة
�إىل وجود �أكرث من ع�شرة �آالف بوغوميلي يف نهاية القرن الثاين ع�شر ح�سب ما
ذكر الأمري فوكان.
�إن ر�سالة الأمري فوكان كانت ال�سبب يف قيام البابا عام 1200م بالكتابة
�إىل امللك املجري مريكو ( )Mirkoب�صفته احلاكم الأعلى للبو�سنة يحذره من
اخلطر الذي يهدد املجر وديانتها �إذا مل يقم الأخري بامل�ساعدة على �إبادة الهراطقة
يف البو�سنة ،ويطالبه ب�إقناع «بان كولني» باالبتعاد عنهم.
وقد �أجربت هذه الر�سالة «بان كولني» على �إر�سال مبعوثني �إىل روما لتربير
موقفه والبحث عن حل لذلك .وقد اقرتح ه�ؤالء على البابا �إر�سال مبعوث بابوي
((( بان ( )banهو م�صطلح كرو تي� ،ستخدم أي�ضً ا يف لبو�سنة للداللة على حلاكم ( .ملرتجم).
((( Racki,Bogomili I patareni (posebna izdanje srpske krajlevske akademije,knjiga
LXXXVII,Beograd 1931),p.381

و لن�ص لالتيني للر�سالة موجود لدى
Theiner,Monum.Slavor merid.I,6

((( Theiner,p.15.
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خا�ص للت�أكد من الو�ضع احلقيقي للديانة .وقد قام البابا بالفعل عام 1202م
ب�إر�سال كبري �أ�ساقفة مدينة �سبليت ( )Splitبرنارد ( )Bernardواملحقق البابوي
�إيفان دي كا�ساماري�س � Ivan de Casamarisإىل البو�سنة .وبالفعل و�صل املحقق
البابوي �إيفان دي كا�ساماري�س وحده للبو�سنة ،وا�ستطاع �أن يقنع الكثريين من
ت�صريحا يعدون فيه بت�صحيح �سلوكهم
النبالء والعامة عام 1203م ب�أن يكتبوا
ً
(((
ونبذ الهرطقة .وتعهدوا يف هذا الت�صريح  -الذي قام رات�شكي ()Rački
برتجمته بالكامل  -ب�إقامة �أماكن العبادة يف كل الأماكن ،و�إرجاع الهياكل
وال�صلبان �إىل الكنائ�س ،وقراءة الأناجيل ،وقبول الق�ساو�سة الذين �سيتولون
نظام االعرتاف والغفران ،و�أن تكون املناولة �سبع مرات على الأقل يف ال�سنة،
واتباع التقومي الروماين للأعياد وال�صوم ،و�أن ميتنعوا عن �إيواء الهراطقة ،كما
وعدوا ب�أال يطلقوا على �أنف�سهم ا�سم امل�سيحيني ،و�إمنا ي�شريون �إىل �أنف�سهم
ب�أنهم «الإخوة  »Fratresلكي ال ي�سببوا �أي �إهانة لباقي امل�سيحيني (لأن هذا
اال�سم يعني �أن الباقني لي�سوا م�سيحيني) .ويبدو من هذا الت�صريح �أنهم رف�ضوا
التعاليم البوغوميلية .وقد ذكر املحقق البابوي �إيفان دي كا�ساماري�س يف تقريره
�أن الأمر يتعلق بوجود الباتاريني يف البو�سنة(((.
يت�ضح لنا من كل ما ُذكر �أن الهراطقة مل يكونوا �أتباع الكني�سة الأرثوذك�سية.
((( Bogomili i patareni,pp.391-393.
((( Racki,Bogomili i patareni,393-394.
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بعد عهد «بان كولني» �أ�صبحت البو�سنة �سيئة ال�سمعة لدى حا�شية البابا
ب�سبب انت�شار التعاليم البوغوميلية .وقد كتب البابا يف مرات عديدة بطريقة غا�ضبة
�أن الهراطقة ميار�سون طقو�سهم الدينية ب�شكل علني ،ويف مرتني �أو ثالث طالب
البابا ب�شن حروب �صليبية �ضدهم .وهناك وثيقتان حمفوظتان بهذا اخل�صو�ص قام
رات�شكي ( )Račkiبرتجمتهما ودرا�ستهما ب�شكل مو�سع ودقيق.
عندما �ضعفت هذه الطائفة يف �إيطاليا وجنوب فرن�سا �أ�صبحت البو�سنة
هي معقلهم الرئي�سي و�أكرب حليف لهم .وقد �أر�سل ه�ؤالء رجالهم �إىل البو�سنة
(((
ليح�صلوا العلم من كبار املعلمني  .ومن ه�ؤالء كان ياكوف باخ Jakov Bech
الذي ذهب �إىل هناك من ت�شريا ( )Chieriaعام 1378م لهذا الغر�ض ،وعندما
�س�أله املحقق البابوي هل يعرف �أن �أح ًدا غريه قد ذهب للبو�سنة لهذا الغر�ض؟
�أجابه ب�أن موريتو رابيالتور من ت�شريا ( )Chieriaقد ذهب �أي�ضً ا عام 1347م،
و�إيفان ناروو وجرانوين بينت�شيو عام 1360م ،وبيتار باتريزي عام 1377م،
وبرياردو رو�س�شاريو عام 1380م ،و�أخا بيتار يعقوبيني عام 1382م ،م�ش ًريا �إىل �أنه
�سمع منهم ذلك(((.
وقد عمل امللك البو�سني �ستيبان توما (1461-1444( )Stjepan Tomaم)
بحما�س على حتويل �أتباع الطائفة البوغوميلية �إىل الديانة الكاثوليكية .وقبل وفاته
(((  Ibid,440.
((( Ibid,440.

11

12

الأعمال املختارة ملحمد خاجنيت�ش البو�سنوي

12

بفرتة وجيزة ،يف عام 1461م� ،أر�سل ثالثة من نبالء البوغوميليني البو�سنيني �إىل
روما للقاء البابا بيو الثاين ( )Pijo IIليعلمهم ويقنعهم ،ويعاقبهم �إذا �أ�صروا على
عنادهم .وقام البابا بت�سليمهم �إىل ثالثة كارديناالت ا�ستطاعوا �أن يقنعوهم بعد
حماوالت طويلة و�شاقة .وبتوجيهات من البابا قام الكاردينال �إيفان دي توركوميادا
 Ivan de Torquemadaوهو عم ع�ضو حماكم التفتي�ش املحقق ال�شهري تومي
توركوميادا ( )Tomo Torquemadaبكتابة خطاب نقدي من  50نقطة ،يعر�ض فيه
النقاط الرئي�سية للمعتقدات املانوية ( (1))Manichee, Manichaeanويدح�ضها
بالالهوت الكاثوليكي ،ويذكر فيه �أ�سماء ثالثة من البوغوميليني وهم «جورو
كوت�شينيت�ش» و«�ستوي�شان تفرتكوفيت�ش» و «رادميلو فوت�شينيت�ش» .وقام الدكتور
دراغوتني كامبري بطباعة هذه الوثيقة بالكامل ،م�ضيفًا �إليها مقدمة هامة وقيمة
حتت عنوان «الكاردينال توركوميادا وثالثة بوغوميليني بو�سنيني»(((.
رمبا هناك ت�ضخيم للحقائق يف هذه امل�صادر ،نتيجة حلذر املعلمني الكاثوليك
ومن رغبتهم يف ت�صحيح كل ما هو يف ر�أيهم اعتقادات خاطئة .ولكن �أن نعلن �أن
كل هذه امل�صادر الالتينية ال قيمة لها ال ميكن �أن يلبي هذا �شروط املو�ضوعية يف
البحث العلمي.
(((  ملانويون ( )Manichaean, Manicheeوهم يف لأ�صل من أتباع ماين ،معلم ملعتقد ملثنوي غري مل�سيحي يف
م�صطلحا ُيطلق على لهر طقة ملثنويني يف مل�سيحية ( .ملرتجم).
لقرن لثالث .ثم أ�صبح ي�ستخدم فيما بعد
ً
((( إ�صد ر خا�ص ملجلة كرو تيا �ساكر » .Coratia sacra 1932
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بالإ�ضافة �إىل هذا ف�إن هذه امل�صادر لي�ست وحيدة ،فالعديد من امل�صادر
املحلية وغريها التي جاءت من الأو�ساط الأرثوذك�سية ت�ؤكد �صحتها� .إن كل
هذه امل�صادر ُتدين اعتقادات الب�شانقة على �أنها خاطئة ،وهذا �أكرب ت�أكيد على �أن
الكني�سة البو�سنية مل تكن ب�شكل من الأ�شكال كني�سة �أرثوذك�سية.
ولدينا وثيقة هامة بهذا اخل�صو�ص وهي ر�سالة((( بطريرك الق�سطنطينية
جينادي الثاين �سكوالري (1459-1453( )Genadija II Skolariaم) �إىل رهبان
�سيناء .ذكر جينادي يف ر�سالته �أن املطران الأرثوذك�سي يف بلد الهر�سك �ستيبان
( )Herceg Stjepanا�ستطاع جذب الكثري من الكودوجريي (( )kudugeriلقب
للبوغوميليني ت�ستخدمه الكني�سة الأرثوذك�سية) �إىل الكني�سة الأرثوذك�سية .وذكر
ب�أن هر�سك ( )Hercegهو �أرثوذك�سي �ضم ًنا ولكنه مل ي�ستطع الإف�صاح عن ذلك
عل ًنا لوجود الكثريين من الكودوجرييني ( )kudugeriيف الدولة (وهو اال�سم
الذي تطلقه امل�صادر اليونانية على البوغوميليني) .وقد كتب ف� .سكاريت�ش
( )F.Skarićبخ�صو�ص هذا «اال�سم» مقالة بعنوان الكودوجرييون (.((()kudugeri
وكانت ر�سالة البطريرك قد جاءت ر ًّدا على �س�ؤال رهبان �سيناء عما �إذا كانوا
ي�ستطيعون قبول ال�صدقات من «هر�سك �ستيبان كو�سات�ش» ،وذكر ا�سمه عل ًنا يف
((( ن�شرت هذه لر�سالة يف ملجلد  63من جملة جلمعية لعلمية ل�صربية» � ،صفحة رقم  .11وكتب عنها لييوب
كوفات�شيفيت�ش يف جملة �ستينا» لز د رية ،عدد � ،5شهر مايو  .1888وعر�ضها لأر�شيمندريت ن .دوت�شيت�ش ح�سب
ملخطوط ملوجود يف مدينة بريزرن.
((( Prilozi za knjizevnost,jezik,istoriju I folklore,Beograd,knjiga VI,sv.I,107-110,1927.
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الكني�سة ويف الطقو�س الدينية .و�أ�ضاف البطريرك يف ر�سالته �إذا �أر�سل «الهر�سك»
ال�صدقات اقبلوها منه ،لأنها �ستنفع يف احلفاظ على امل�سيحية ،ولكن ال تذكروا
ا�سمه يف الكنائ�س؛ لأنه مل ي�شهر ن�صرانيته عل ًنا� ،إمنا اذكروه على موائدكم ويف
�صالتكم وقدا�ساتكم((( .فهذا امل�صدر لي�س التين ًّيا ،وي�ؤكد ب�شكل وا�ضح �أن
الكني�سة يف بلد «هر�سك» لي�ست �أرثوذك�سية �إمنا بوغوميلية.
ويف �أر�شيف مدينة دوبروفنيك ( )Dubrovnikلدينا الكثري من الوثائق
اخلا�صة بديانة البو�سنة .ولكن هذه الوثائق تذكر «البوغوميليني» با�سم
«الباتارينيني».
وقد �أعد ون�شر الدكتور ت�شريو تروهيلكا ( )Čiro Truhelkو�صية اجلو�ست
رادين ( ،(2))Gost Radinوالتي �أخذها من �أر�شيف دوبروفنيك .لقد كان رادين
�أ�سقفًا لدى الن�صارى البو�سنيني .وقد كتب و�صيته هذه يوم  5يناير كانون الثاين
1466م .وتعترب هذه الو�صية وثيقة هامة؛ لأنها ت�أتي من ممثل الكني�سة البو�سنية
اجلو�ست رادين .وتكمن �أهميتها يف �أنها ترى الباتارينيني البو�سنيني قد ت�ساهلوا
يف الكثري من علومهم الدينية حتت ت�أثري امل�سيحيني الآخرين مما �أ�ضعف علوم
((( حول ديانة لهر�سك �ستيبان لدينا نق�ش يو�ضح ذلك يف:

I.Ruvarac,O natpisu na crkvi hercega Stefana u Gorazdu,Glas Srpske kravjevske
akademije,XVI,1889 .

((( جو�ست ( :)Gostع�ضو يف هرم هيئة لكهنوت يف لكني�سة لبو�سنية( .ومعناها حلريف هو مل�ضيف») ملرتجم.
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طائفتهم .كما مت تب�سيط وتخفيف الفروق الكبرية بينهم وبني امل�سيحيني الآخرين،
وهذا الأمر يعترب عادة كقانون طبيعي لكل طائفة .فمع مرور الزمن تفقد كل طائفة
حدتها وتقدم للأكرثية ت�ساهالت وتنازالت .ولدينا يف الطوائف الإ�سالمية �أمثلة
وا�ضحة على ذلك .فمث ًال اليوم ال يذكر �أحد �أن الإبا�ضية كانوا �أحفاد اخلوارج،
�أو ي�صف الوهابيني اليوم ب�أنهم مثلما كانوا عليه قبل مائة عام .نرى من و�صية
متزوجا وله �أوالد بالرغم من كونه رجل دين رفيع امل�ستوى .يف
رادين �أنه كان ً
بداية الو�صية و�ضع �صورة ال�صليب ،ثم ق�سم املتدينني �إىل:
)1املن�صرين ،امل�سيحيني احلقيقيني من الأفنان).(1
� )2أنا�س �آكلي اللحوم .كان البوغوميليون احلقيقيون نباتيني� ،أما باقي املواطنني
فكانوا �آكلي حلوم يحاولون �أن ي�صبحوا ولو مرة واحدة م�سيحيني حقيقيني
نباتيني.
ي�ؤكد الدكتور بيالر (� )Pilarأن عادة جتفيف الفواكه ،وخا�صة الربقوق
البو�سني ،هي من بقايا الثقافة البوغوميلية؛ لأن البوغوميليني كانوا يتغذون
يف ال�شتاء على اخلبز والفواكه املجففة((( .ونرى من و�صية اجلو�ست رادين �أن
الباتارينيني كانوا يحتفلون بيومي الأحد واجلمعة(((.
((( وهم أقنان لأر�ض كانو يجندون للخدمات لع�سكرية و لزر عية ل�سادتهم ويدفعون �ضريبة لع�شر للملك  -ملرتجم.
)2( Bogomilstvo kao religiozno-povijestni te kao socijalni I politicki problem,28 .

(((

نظر بحث د .ت�شريو تروهيلكاGlasnik Zemaljskog muzeja u sarajevu,XXIII,1911,pp.355-376.. :
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هناك دليل �آخر يذكره تروهيلكا ( )Truhelkaم�أخوذ من �أر�شيف دبروفنيك
�أال وهو نقل الرقيق من البو�سنة �إىل دبروفنيك وبيعهم هناك كما يرد يف كثري من
الوثائق التي ت�ؤكد ذلك .فقد باع التاجر الكتالوين بيرت دويو ()Petar Dujo
ملواطن يف دبروفنيك يدعى تومكو ميلكوفيت�ش ( )Tomko Milkovićلفافة من
القما�ش النفي�س لنقلها وبيعها يف �سوق بر�شتانيك ( )Brštanikالواقع على نهر
النرييتفا ( ،)Neretvaلكي ي�شرتي بثمنها عد ًدا من الرقيق من فتيات البو�سنة
الباتارينيات .وقد ا�شرتى تومكو جاريتني ودفع ثمنهما  36قطعة ذهبية .ويف 14
�إبريل 1393م ذهبت اجلاريتان املذكورتان �إىل رئي�س جامعة دبروفنيك �شيمون
غوت�شيتيت�ش ( )Šimun Gućetićو�صرحتا ب�أنهما م�سيحيتان من والدين م�سيحيني
وطالبتا بعتقهما بناء على القوانني ال�سارية .وقد دافع بيرت عن نف�سه بقوله �إنه
ا�شرتاهما على �أنهما «باتارينيتان» ،وعندما ت�أكدت املحكمة من �أنهما م�سيحيتان
مت عتقهما .بناء على هذه الق�صة ف�إن كل الرقيق الذين مت بيعهم يف دبروفنيك كانوا
من الباتارينيني ،وي�ستنتج تروهيلكا �أي�ضً ا �أن الباتارينيني لي�سوا م�سيحيني �إمنا كانوا
�إجنيليني)� .(1أما بالن�سبة لنا ف�إن الباتارينيني كان لهم نوع من ال�صبغة امل�سيحية.
ومن بني امل�صادر املحلية التي ت�ؤكد �أن الباتارينية منت�شرة يف البو�سنة،
ولي�س الأرثوذك�سية ،ميكننا ذكر الآتي:
(1) Dr.Ciro Truhelka,Jos o testamentu gosta radian I o paternima,Glasnik Zemaljskog
muzeja u Sarajevu,XXV,1939,pp.363-382.
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ينقل امل�ؤرخ ال�صربي فالدميري ت�شوروفيت�ش ( )Vladimir Ćorovićيف كتابه
«البو�سنة والهر�سك»((( من وثيقة باحلروف الغالغولية((( من بداية القرن ال�ساد�س
ع�شر حتت عنوان «حوار البابا جريجور الكبري ( »)Grgurما يلي�« :أيتها اململكة
البو�سنية التعي�سة املحرومة من قطرات الندى واملطر ،التي ولد فيها ودافع عنها
ومات لأجلها الكثري من الهراطقة الذين يقولون �إن ال�سيد امل�سيح امل�صلوب
مل ميتلك ج�س ًما ب�شر ًّيا حقيق ًّيا و�إن العذراء املقد�سة ماريا كانت مال ًكا ،والذين
يقولون الكثري من املفاهيم اخلاطئة �ضد الكاثوليك».
ويبدو هنا �أن كل ما هو غري بوغوميلي �أو غري �أرثوذك�سي �أُل�صق بهم.
ويذكر امل�ؤرخ يف نف�س ال�صفحة خمطوط دير كرو�شيدول ()Krušedol
الذي ي�صف البوغوميليني بـ «خدام ال�شياطني»الذين مي�شون بالليل كالل�صو�ص،
ويبعدون امل�سيحيني احلقيقيني عن دينهم الإلهي احلق .ولدينا يف م�صادر دولة
رات�شكا ( )Račkiلعنتان �أو ثالث على البابونيني ((3))Babuneوذكر عدة معارك
معهم((( .ولكي ُيثبت نيمانيا ( (5))Nemanjaالأرثوذك�سية يف دولته ق�ضى على
((( ل�صفحة .46
((( حلروف لغالغولية أو غالغوليت�سا»  Glagoljicaتطلق على أقدم أبجدية معروفة للغة ل�سالفية لتي تعود ىل
لقرن لتا�سع ،وهي م�شتقة من فعل غالغوليتي» أو لكالم» ،وقد بقيت ت�ستخدم يف كرو تيا لوقت طويل قبل أن
يتم لتخلي عنها و لتحول للحروف لالتينية حلالية -م .لأرنا�ؤوط.
((( وهو م�صطلح معروف كان يطلق على لبوغوميليني ببالد ل�صرب  -ملرتجم.
((( Corovic,Bosna I Hercegovina,p.44.
((( �ستيفان نيمانيا أو لقدي�س �سيمون (1119 -1113م) -ملرتجم.
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البوغوميليني بكل قوة ،وطاردهم بال رحمة و�سلب �أمالكهم وعاقبهم وقام
ب�إحراقهم ،و�أمر بقطع �أل�سنة كهنتهم وبحرق كتبهم .وقد هرب البوغوميليون من
�صربيا �إىل جميع اجلهات ،ولكن �أغلبهم وجدوا امل�أوى عند جارتهم البو�سنة(((.
)(3

ونقل املطران دانيلو ( (2))Daniloقول امللك دراغوتني ()Stefan Dragutin
«ب�أن الكثري من الهراطقة يف البو�سنة قد عادوا �إىل الديانة امل�سيحية احلقة»(((.
وقد ن�شرت «جملة اجلمعية العلمية ال�صربية»((( وثيقة �صربية قدمية بالأحرف
الكريليية) (6تروي ق�صة ا�ستعادة �سربرنيت�سا ( (7))Srebrenicaيف عهد �ستيفان
الزاريفيت�ش ( ، )Stefan Lazarevićوذكرت �أن �سكانها كانوا من البوغوميليني.
وبالرغم من اختفاء الديانة البوغوميلية من البو�سنة �إال �أن هذا امل�سمى
بقي موجو ًدا بني ال�سكان ،فبع�ض امل�صادر الفرن�س�سكانية تتحدث عن «املتدينني

((( Corovic,Istorija Jugoslavije,p.98.
((( ملطر ن د نيلو كان كاتب �سرية مللك در غوتني  -ملرتجم.
((( مللك �ستيفان در غوتني نيمانيت�ش (1316-1253( )Dragutinم) حكم �صربيا من عام 1282-1276م  -ملرتجم.
((( Klaic,Crtice iz hrvatske proslosti,p.70.
((( Sv.XX,knj.III,1866,p.148.
و نظر أي�ضاDr.Kamber,Kardinal Torquemada i tri bosanska bogomila,p.34;Racki,p.444:
((( ن�سبة إىل لقدي�س كرييل 728( Cyrilأو  968 828م) لذي ولد يف �سالونيك لأب يوناين و أم �سالفية ُوكلف بن�شر مل�سيحية
بني ل�سالف يف أوربا ل�شرقية ،حيث بادر إىل ترجمة مقاطع من لإجنيل إىل للغة ل�سالفية لقدمية بحروف م�أخوذة من لأبجدية
ليونانية .وقد �ستخدمت حل وف لكرييلية» الحقا للغات لرو�سية و لبلغارية و ملكدونية و ل�ص بية ...لخ – [م .لأرنا�ؤوط]..
((( مدينة يف �شمال �شرق لبو�سنة  -ملرتجم.
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القدامى» ( (1))Starovirciيف البو�سنة .ويذكر �شاعرنا ح�سن قائمي (تويف حوايل
عام 1690م) يف ق�صيدته التي �أدان فيها تدخني التبغ:
والتبغ دخنا ويف النتانة ع�شنا
(((

مثل البوغوميليني!

كل ما مت ذكره حتى الآن ُي�ؤكد بدون �أدنى �شك �أن البوغوميليني حكموا
البو�سنة قبل و�صول الأتراك .وال �أ�سا�س للقول ب�أن الكني�سة البو�سنية كانت
�أرثوذوك�سية �إال يف �أعماق الذين يحاولون بكل الو�سائل �أن ي�ؤكدوا ذلك.
كانت بلغاريا مه ًدا للبوغوميلية ،التي نعتربها طائفة م�سيحية ،لأنها ظهرت
على �أيدي بع�ض املعلمني امل�سيحيني وانت�شرت بني الن�صارى .وت�ؤكد كل امل�صادر
ت�ؤكد وجود اعتقادات مثنوية ( )Dualistلدى البوغوميليني ،فبالإ�ضافة �إىل �إميانهم
ب�أن الرب واحد ،هم ي�ؤمنون ب�أن من خلق الكون لي�س واح ًدا .فالرب خلق
الروح والعامل اخلفي ،وال�شيطان خلق املادة والعامل املرئي .وي�ضيف امل�ؤرخون �أن
البوغوميليني كانوا ي�ؤمنون بالثالوث بالرغم من �أن تف�سريهم له كان يختلف كل
االختالف عن تف�سري غريهم من الطوائف امل�سيحية.
((( �سم قدمي ل�سكان جلبل لأ�سود  -ملرتجم.
((( Kemura-Corovic,Serbokroatische dichtungen Bosnischer Moslims,p.17.
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وت�شري �آراء امل�ؤرخني �إىل �أن البوغوميلية منت وتطورت حتت ت�أثري الكثري
من العوامل اخلارجية ،و�أهمها ت�أثري الطائفتني ال�شم�شاطية ()Pavlićani
واملا�صالينية ( .)Masalijanskaحيث قام الإمرباطور البيزنطي كون�سطانطني
كوبرونيم (775-741( )Konstantin Kopronimم) بنقل الآالف من ال�سوريني
والأرمن ال�شم�شاطيني من �آ�سيا �إىل تراقيا ( ((()Trakiyaلكي يقوموا بحماية
حدوده .وبنف�س الطريق قدم املا�صولينيون الذين يطلق عليهم �أي�ضً ا «الأوهيتيون»
( .)euhitiوقد امتدت هاتان الطائفتان �إىل مقدونيا وبلغاريا و�أثرتا يف البوغوميليني.
كما �أن ديانات �أخرى مثل اليهودية والإ�سالم والتي كانت موجودة يف بلغاريا
�أثرت �أي�ضً ا يف البوغوميليني .ورمبا يدعو هنا لال�ستغراب �أن يكون الإ�سالم �أثر
�أي�ضً ا يف تطور البوغوميلية.
لقد كان لليهود ح�ضورهم منذ القدم يف مدينة �سالونيك اليونانية وكانوا
يتاجرون مع بلغاريا عرب �شبه جزيرة البلقان ،وحاولوا ن�شر ديانتهم يف عهد امللك
«بوغور ميخائيل».
وتكرر الأمر نف�سه مع العرب الذين حاولوا ن�شر الإ�سالم من خالل توزيع
الكتب واملراجع الإ�سالمية((( .وذكر الدكتور لوجو ثالر ( )Lujo Thallerيف كتابه
« ِمن الكاهن وال�ساحر �إىل الطبيب الع�صري» �أن تلك الفرتة �شهدت وجود الكثري
((( منطقة يف نهاية جنوب �شرق �شبه جزيرة لبلقان ( .ملرتجم).
((( نظر ر�سالة لبابا يفRacki,Bogomilstvo i patareni,p.350. :
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من امل�سلمني يف بلغاريا ،حتى �إن البلغار يف �إحدى املرات قاموا ب�إحراق الكتب
الإ�سالمية.
ويف كتاب «معجم البلدان» للكاتب العربي الكبري ياقوت((( حتدث عن
وجود امل�سلمني يف املجر (الإ�سماعيليني) ،فذكر �أنه حتدث مع بع�ضهم يف مدينة
حلب و�س�ألهم من �أين جاءهم الإ�سالم؟ فرد عليه �أحدهم وكان من �أعلمهم فقال:
�سمعت من كبار ال�سن عن �سبعة من امل�سلمني جاءوا من بالد «البلغار» و�سكنوا
عندنا وبد�ؤوا يو�ضحون لنا ال�ضالل الذي كنا نعي�ش فيه بطريقة لينة ،ووجهونا
�إىل الإ�سالم احلقيقي .وحمد اهلل الذي هداهم و�أ�صبحوا م�سلمني .و�أ�ضاف ب�أن
النا�س هناك ي�سمحون لهم مبمار�سة عقائدهم الدينية((( .ال�س�ؤال هنا ماذا كان
يق�صد ببالد «البلغار»؟ هل ق�صد بلغاريا �أو مدينة بلغار يف فولغا ()Volga؟ اجلواب
الأقرب هو �أنه ق�صد بلغاريا احلالية.
وذكر رات�شكي (� )Račkiأن امل�سلمني كانوا من قبل يف هذه املناطق� ،أي
يف منطقة «دوين فاردار» مبقاطعة �سالونيك ،حيث �إن الإمرباطور تيوفيل ()Teofil
(841-829م) َّوطن جز ًءا من الأتراك هناك ،مت ت�سميتهم ب�أتراك فاردار((( .وقد
((( تويف ياقوت حلموي عام  626هـ ( 1228م).
((( معجم لبلد ن ،لقاهرة ،جلزء لثاين ،ل�صفحة .39-38
((( Tafel,De Thessalonica Berolini,1839,p.79.
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تن�صروا الحقًا وانتموا �إىل �أبر�شية خا�صة(((.
ّ
ن�ستنتج مما �سبق �أن امل�سلمني كانوا يف بلغاريا وجوارها((( ومتكنوا من الت�أثري
على تطور ومنو طائفة البوغوميلية.
وكما ذكرنا �سابقًا ف�إن امل�ؤرخني يعتقدون �أن ال�شم�شاطيني ()Pavlićani
واملا�صالينني ( )Masalijanskaالذين ت�أثروا باملانويني كانوا �أكرث امل�ؤثرين على
البوغوميليني ،ومن هنا ح�صل البوغوميليون على �صفة «املثنوية».
لن �أ�ضيف يف هذا ال�ش�أن �أي جديد �سوى �أنني �أالحظ �أن «املثنوية» لدى
البوغوميلية لي�ست كما ي�شري �إليها امل�سيحيون .ففي اعتقادي �أن «املثنوية» كانت
�أب�سط و�أقل اعتدا ًال ،وت�شبه مثيالتها لدى كثري من الديانات التوحيدية ،حتى
ال ميكن و�صفها بـ «املثنوية» .فكثري من الديانات التوحيدية تن�ص على �أن :اخلري
من اهلل (�أو من املالئكة) وال�شر من ال�شيطان .والإ�سالم يعرتف ب�أن ال�شيطان هو
الذي يو�سو�س للإن�سان ويحثه على ال�شر ،و�أن اهلل وهب ال�شيطان هذه ال�صفة
حتى يوم القيامة.
و�أريد الإ�شارة �إىل موقف الإ�سالم غري العدائي من ال�شم�شاطيني ،وهي
طائفة �أ�س�سها �أ�سقف �أنطاكية بول�س ( )Pavleال�شم�شاطي ،ومت طرده عام 265م
(3) Racki,Bogomilstvi i patareni,pp.350-351.
(((

نظرKlaic,Poviest Bosne,p.347. :
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من الكني�سة .ذكر ابن حزم (تويف عام 456هـ1064 /م) يف كتابه «امللل
والنحل» �أن هناك طائفة من الطوائف امل�سيحية وهم �أتباع بول�س ال�شم�شاطي،
وكان بطرير ًكا يف �أنطاكية قبل �أن تتو�سع الديانة امل�سيحية ،وكان ي�ؤمن بوحدانية اهلل
وب�أن عي�سى  هو عبد اهلل ور�سوله كغريه من الر�سل -عليهم ال�سالم ،وقد
خلقه اهلل يف رحم مرمي -عليها ال�سالم -من غري زوج ،و�أن عي�سى � إن�سان
ال �إلهية فيه .وكان يقول :ال �أدري ما معنى الكلمة ( )logosوال روح القد�س(((.
وذكر الكاتب العربي ال�شهر�ستاين (تويف  548هـ1153 /م) يف كتابه «امللل
والنحل» ،وقبلهما امل�ؤرخ العربي امل�سيحي �سعيد بن بطريق (تويف 328هـ/
940م) �أن تعاليم بول�س ال حتتوي على «املثنوية» .وح�سب هذا الكاتب العربي
الذي كان ن�صران ًّيا ف�إن اعتقادات بول�س حول عي�سى  هي �أقرب للإ�سالم
من اعتقادات باقي الن�صارى ،و�إن بول�س كان وحدان ًّيا يعرتف ب�أن الرب واحد(((.
�إن هذه املعلومات ذات �أهمية بالغة؛ لأنها تك�شف لنا �أحد �أوجه اللغز املحري
الن�صهار بوغوميلي البو�سنة والهر�سك ال�سريع يف الإ�سالم.
وعندما نف�سر بع�ض نقاط التما�س بني البوغوميلية والإ�سالم �سنفهم
بالكامل الأ�سباب الرئي�سية العتناقهم ال�سريع واجلماعي للإ�سالم.
((( بن حزم :مللل و لنحل ،ل�صفحة .48
((( نظر مقالتي يف هذ ل�ش�أنGlavni uzrok prelaza Bogomila na islam,Kalendar Narodne uzdanica :
za 1935.god.
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�إن كث ًريا من امل�ؤرخني املحليني والأجانب يتبنون فكرة وجود نقاط متا�س
وت�شابه كثرية بني الإ�سالم والبوغوميلية� ،سببت انتقالهم ال�سريع للإ�سالم .مث ًال:
العامل الإجنليزي الربوف�سور �سري توما�س دبليو �أرنولد )(Sir Thomas W. Arnold
الأ�ستاذ يف جامعة لندن يقول يف كتابه «تاريخ انت�شار الإ�سالم»((( بعد �أن ذكر
افرتا�ضات بع�ض الأوروبيني� :إن الدخول الكبري للبوغوميليني يف الإ�سالم يف
بداية الفتوحات الرتكية كان بنية عودتهم لديانتهم يف �أول فر�صة تتاح لهم ،ولكن
عندما مل يح�صلوا على هذه الفر�صة ف�إن نيتهم هذه �ضعفت وزالت .ثم ذكر
�أرنولد حتدي ًدا� :إن هذا االفرتا�ض كان تخمي ًنا وال ميكننا االعتماد عليه كدليل
قاطع .نحن نظن �أن ال�سبب الأقوى للدخول اجلماعي للبوغوميليني �إىل الإ�سالم
جاء لكونهم �أميل للإ�سالم ب�سبب النقاط الكثرية املوجودة يف اعتقاداتهم والتي
تت�شابه مع الديانة الإ�سالمية .فهم مث ًال كانوا يرف�ضون عبادة  -مرمي عليها ال�سالم-
والت�صليب) (2وكل �أنواع رجال الدين ،ونفروا من ال�صليب كرمز ديني؛ كما
كانوا يعتقدون ب�أن التوجه بال�صالة ل�صور ومتاثيل القدي�سني هو نوع من عبادة
الأوثان .وبعك�س الكنائ�س الكاثوليكية التي كانت مزينة ومزخرفة بال�صور ،كانت
كنائ�سهم ب�سيطة ومتوا�ضعة .كما كان لهم ر�أي �سيئ بخ�صو�ص �أجرا�س الكنائ�س
((( ترجمه للغة لرتكية ل�سيد خليل خالد ،وترجم ل�سيد دروي�ش كوركوت أجز ءه ل�ستة لأوىل للغة لبو�سنية .مت ن�شر
لرتجمة بالتدريج يف ل�سنة لأوىل و لثانية و لثالثة ملجلة جلماعة لدينية لإ�سالمية».
((( لت�صليب :هو نوع من ل�صالة مل�سيحية ،وهناك ختالف بني لطو ئف مل�سيحية يف كيفية لت�صليب بعدة
أ�شكال :لت�صليب ب�إ�صبع ،أو ب�إ�صبعني ،أو بثالث ،أو بخم�س ( .ملرتجم).
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التي و�صفوها ب�أنها «مزامري ال�شياطني» .وكانوا ي�ؤمنون ب�أن عي�سى  مل ُي�صلب
�إمنا �صلب �شخ�ص �آخر وهمي ،وهذا يتفق جزئ ًّيا مع القر�آن الكرمي .كما �أن حترمي
امل�شروبات الكحولية وامليل نحو حياة الزهد والب�ساطة جتعل البوغوميليني قريبني
من الإ�سالم .وكانوا ي�صلون يف اليوم خم�س مرات وكث ًريا ما كانوا يركعون يف
�صلواتهم ،لذلك مل يحتاجوا �إىل بذل جهد كبري لتعلم ال�صالة يف اجلوامع((( ،هذه
كانت مالحظات العامل الإجنليزي الكبري �أ�ستاذ جامعة لندن الربوف�سور �أرنولد.
من بني امل�ؤرخني املحليني الذين ي�ؤيدون هذه النظرية العامل بتاريخ البو�سنة
الدكتور ت�شريو تروهيلك ( )Truhelkحيث عر�ض ر�أيه يف عدد من �أعماله ،خا�صة
يف عمله «و�صية اجلو�ست رادين» و «جذور امل�سلمني البو�سنيني»(((� .أما من
امل�سلمني فقد اعتمد امل�ؤرخ الدكتور با�ش�أغيت�ش ( )Bašagićوغريه هذه النظرية(((.
ولكن يجب التنوية �إىل �أننا ال ن�ستطيع ت�أييد الربوف�سور �أرنولد يف كل ما
ذكره ،فبالرغم من �أن ما ذكره ينطبق على البوغوميليني يف بلغاريا وغريها من
الدول ،ف�إنه ال ينطبق على البوغوميليني يف البو�سنة والهر�سك ،فمث ًال ال ن�ستطيع
القول ب�أنهم كرهوا ال�صليب كرمز ديني؛ لأن ال�صليب كان موجو ًدا يف عدد من
((( Glasnik Islamske vjerske zajednice,god.III,p.345.
و لرتجمة لرتكية �ص .402
((( ل�صادر يف �سر ييفو ،ل�صفحتان .12-11
(3) Kratka uputa u proslost Bosne i Hercegovine,p.18.
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كتبهم ،وميكننا تعليل ذلك ب�أنه مع مرور الوقت �ضعفت حما�ستهم واعتمدوا
حلو ًال و�س ًطا مع الطائفتني امل�سيحيتني.
و�إذا مل نتفق مع �أرنولد يف بع�ض �آرائه ،فهذا ال يعني �أننا نرف�ضها جمي ًعا.
لقد ذكرنا �سابقًا ر�أيني حول الديانة يف البو�سنة قبل الأتراك :الأول كان
ي�ؤكد �أن الديانة الرئي�سية كانت البوغوميلية �أو الباتارينية ،يف حني �أن البو�سنيني
كانوا ي�سمون �أنف�سهم بامل�سيحيني؛ لأنهم كانوا يعتقدون �أنها الديانة العي�سوية
الر�سولية احلقيقية الوحيدة� .أما بيرتانوفيت�ش ( )Petranovićوغلو�شات�س ()Glušac
فكانا ي�صران على �أن الديانة الأرثوذك�سية هي التي �سادت يف البو�سنة.
و�سنعر�ض هنا ر أ� ًيا ثالثًا كان ي�سانده يارو�سالف �شيداك (
 ،)Šidakوهو كاثوليكي كرواتي ،ذكره يف كتابه «م�شكلة الكني�سة البو�سنية يف
علم التاريخ من بيرتانوفيت�ش �إىل غلو�شات�س»((( .حيث ا�ستطاع �أن يفند �أطروحة
غلو�شات�س �إىل حد ما .وتو�صل �إىل �أن الكني�سة البو�سنية مل تكن �أرثوذك�سية مع
عدم اعرتافه ب�أنها كانت بوغوميلية .وح�سب ر�أيه ف�إن الكني�سة البو�سنية كانت
كني�سة م�سيحية حقيقية ولي�ست هرطقية .ففي بداية ا�ستقالل دولة البو�سنة كانت
تنتمي �إىل كني�سة الروم الكاثوليك� .إال �أن الرابطة مع كني�سة الروم الكاثوليك
كانت �ضعيفة ومل تتمكن الكني�سة من مواجهة احلركة ال�شعبية الدينية يف القرنني

Jaroslav

((( Rad Jugoslovenske akademije u Zagrebu,knjiga 259,1937.
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الثاين ع�شر والثالث ع�شر ،لذلك ف�إن الكني�سة البو�سنية �أ�صبحت م�ستقلة ب�شكل
كامل بدون �أي ت�أثري خارجي عليها.
وهكذا ينتهي �شيداك �إىل �أن الكني�سة البو�سنية هي كني�سة بو�سنية فقط،
فلي�ست �أرثوذك�سية وال كاثوليكية بالرغم من �أنها يف البداية كانت فر ًعا من
الكاثوليكية.
وقد حاول الأ�سقف �سفيتي�سالف دافيدوفيت�ش ()Svetislav Davidović
تفنيد نظرية �شيداك وت�أكيد نظرية غلو�شات�س ،ولكن بدون �أي �أدلة حقيقية(((.
انت�شار الإ�سالم يف البو�سنة والهر�سك

ميكننا االنتقال للحديث حول �أ�سلمة البو�سنة والهر�سك وانت�شار الإ�سالم
يف هذه املناطق .لقد حاول الكثريون عر�ض الو�ضع بطريقة مغر�ضة وخمتلفة عما
هو عليه احلال .ففي الكثري من املقاالت والأعمال التي تخ�ص هذا املو�ضوع مت
ت�شويه احلقائق ون�شرها بال�شكل الذي يخالف احلقيقة ،وبالرغم من ذلك فهناك
�أعمال مو�ضوعية تقارب احلقيقة ،ولكنها للأ�سف قليلة وال تفي بتو�ضيح الو�ضع
ب�شكل منا�سب ،و�س�أحاول تركيز ال�ضوء على هذا املو�ضوع بالرغم من فقر وقلة
املواد املتوفرة.
 ((( “Srednjovjekovna bosanska cerkva” nije bila bogomilska ni patarenska”,Bratsvo,god.
XIV,br.10-12,1938,Sarajevo.
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لقد نقل الأتراك العثمانيون الإ�سالم �إىل البو�سنة والهر�سك ،وال توجد
�أي دالئل ت�شري �إىل وجود �أي �أثر للإ�سالم يف البو�سنة والهر�سك قبل و�صول
العثمانيني.
فالعرب الذين و�صلوا �إىل �شواطئ البحر الأدرياتيكي ،والإ�سماعيليون
املوجودون يف املجر ،وامل�سلمون املوجودون يف مقدونيا مل يتمكنوا من ترك �أي �أثر
يف البو�سنة والهر�سك.
لقد احتكت ال�سرايا الع�سكرية الرتكية بالبو�سنة والهر�سك قبل خم�س
�سنوات من معركة قو�صوة (كو�سوفا ال�شهرية) .ففي عام 1384م و�صل تيمورتا�ش
با�شا ( )Timurtašمع جي�شه وخرب و�سلب ونهب يف �شرق البو�سنة.
وبعد معركة قو�صوة (كو�سوفا) �أر�سل ال�سلطان بيازيد ( )Bajezitيف
ربيع 1390م يجيت با�شا ( )Jigitمع جي�شه ،حتى �إن البع�ض ي�ؤكد �أن ال�سلطان
بيازيد نف�سه و�صل البو�سنة مع جي�شه .ويف عام 1396م و�صلت �سرايا اجلي�ش
الرتكي عرب �سالفونيا (� )Slavonijaإىل منطقة �شتاير�سكا (.)Štajerska
وقد ا�ستمرت احلمالت الرتكية على البو�سنة بعد وفاة ال�سلطان بيازيد،
حيث و�صل اجلي�ش الرتكي عام 1414م �إىل منطقة جورين فربا�س (Gornji
 ،)Vrbasومتركزت وحداته يف منطقة بو�سان�سكا �سكوبليا )،)bosanska Skoplja
بالقرب من مدينة دوين وقف (.)Donji Vakuf
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ويف عام 1415م و�صلت الوحدات الرتكية �إىل منطقة ال�شفا ( .)Lašfaويف
عام 1416م و�صل العثمانيون �إىل هوم (( )Humالهر�سك حال ًّيا) و�إىل م�شارف
مدينة دبروفنيك ( )Dubrovnikعلى �شواطئ الأدرياتيكي.
ومنذ ذلك احلني بقي الأتراك ب�شكل م�ستمر يف البو�سنة ،و�سقطت
مدن فوت�شا ( )Fočaوبليفليا ( )Pljevljeوت�شاينيت�شا ( )Čajničeونيفي�سينيا
( )Nevesenjeيف �أيديهم.
يف عام 1418م فتح �إ�سحاق با�شا ( )Ishakمدينتي في�شه جراد (
 )Gradو�سوكول (.)Sokol

Više

يف عهد ال�سلطان مراد الثاين عامي 1424م ،و1425م ع�سكرت القوات
)(1
الرتكية يف البو�سنة .ويف عام 1428م �أخذت القوات الرتكية من �آل بافلوفيت�ش
( )Pavlovićiمنطقتي هوديديد ( )Hodidjedوفرهبو�سنة ( .)Vrhbosnaبعد ذلك
بفرتة وجيزة فقدت القوات الرتكية منطقة هوديديد ،ولكن القائد الع�سكري
الرتكي باراك ( )Barakا�ستعادها يف �صيف عام 1435م.
وال نزال نحتفظ مبر�سوم ( )fermanلل�سلطان مراد من عام  846هـ/
(((  لبافلوفيون ( )Pavlovićiهي أ�سرة �صربية معروفة با�سم يابالنيت�شي» كانت متتلك وحتكم �شرق لبو�سنة ،بد أت
�سلطتها تكرب يف نهاية لقرن لر بع ع�شر بقيادة لأمري بول�س ر دينوفيت�ش  -ملرتجم.
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1443-1442م مينح مبوجبه قطعة �أر�ض يف منطقة رومانيا ( )Romanijaل�شخ�ص
يدعى �شريمريد ( )Širmerdمقابل خدماته(((.
ثم فتح العثمانيون مدينتي زفورنيك ( )Zvornikو�سربرنيت�سا ()Srebrenica
(�شمال �شرق البو�سنة) عام 1436م ،وقبل �أن يفتح الأتراك البو�سنة بالكامل
�سيطروا على نيفي�سينيا ( )Nevesinjeوغات�سكو (( )Gackoجنوب �شرق
البو�سنة) وزاغوريا (�( )Zagorjeشمال غرب البو�سنة يف كرواتيا) ،وفوت�شا ()Foča
و�أو�ستيكولينا ( )Ustikolinaوبودرينيا (�( )Podrinjaشرق البو�سنة) وبليفليا
(( )Pljevljeاجلبل الأ�سود) وت�شاينيت�شا وفي�شه جراد و�سوكول و�سربرنيت�سا
وزفزرنيك ووادي ميالت�سكا مع فره بو�سنة «�سراييفو الحقًا» والتي مت فيها و�ضع
الأ�س�س الأوىل للعثمانيني .وقد كان امل�سلمون و�صلوا �إىل جميع هذه املناطق
بدون �أدنى �شك ،وبد�أت اجلوامع بالظهور فيها.
ويعترب جامع ال�سلطان (� )Carevaأول جامع بني يف �سراييفو بدون �أدنى �شك
وي�سمى بامل�صادر الرتكية القدمية اجلامع العتيق ( ،)Džamii-atikوكانوا يطلقون
هذا اال�سم عادة على �أول جامع يبنى يف املنطقة .ومل يتم �إثبات الت�أكيدات التي
تقول ب�أن م�سجد ها�سيت�شي حواء ( )Haseći Havaينتمي لذلك العهد .لأن هذه
((( يوجد ملر�سوم لأ�صلي لدى عثمان �سوكولوفيت�ش يف �سر ييفو.
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الت�أكيدات جاءت من التاريخ املنحوت على �شاهدة قرب بانية امل�سجد ،ولكن على
الأغلب مت نحت هذا التاريخ يف فرتة الحقة.
لقد بد�أ الإ�سالم باالنت�شار بني املواطنني وال�سكان يف تلك الفرتة ،ومل
يقت�صر الدخول يف الإ�سالم على العامة� ،إمنا �شمل امل�سئولني والنبالء كذلك.
ففي وقفية((( (� )vakufnamaإ�سحاق بك ،والتي ُكتبت قبل فتح البو�سنة
بعام واحد� ،أي يف جمادى الأوىل  866هـ ،املوافق لفرباير عام 1462م ،ورد
ذكر �أر�ض بلبان بن بوغ�شني ( .((()Bogčin Balban sinوح�سب ر�أي ال�سيد
فالدي�سالف �سكاريت�ش ( ،)Vladislav Skarićفقد مت دفن بلبان بن بوغ�شني
بن الكنيز�ستيبكا ( (3))Knezيف مقربة ت�سرنات�ش ( )Crnaćيف منطقة جورين
كوتورات�س ( ،)GorniKotoracويوجد نق�ش على احلجر الرخامي لقربه((( .كان
بلبان نبي ًال وغن ًّيا ،وهذا ما نراه من «وقفية �إ�سحاق بك» ،حيث كان ميتلك جبل
تربيفيت�ش (يطل على �سراييفو اليوم) وغريه من املمتلكات يف قرى �سراييفو
وحقولها ،وقد اعتنق الإ�سالم مبك ًرا.
((( لدينا يف لبو�سنة عدة مدن يدخل يف تركيب �سمها لوقف دالل ًة على دور لوقف يف ت�أ�سي�سها ومنوها مثل دونيي
وقف»  Donji vakufو غونيي وقف»  Gornji vakufوغريها [م .لأرنا�ؤوط].
(2) G
 .Elezovic,Tuski spomenici u sklju,Glasnik Skopskog naucnog drustva,knjiga
I,sv.1,p.172.

((( لكنيز هو لقب يعادل لقب لبارون ( ملرتجم).
(4) Vladislav Skaric,Sarajevo,pp.34,40
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كما �أن الإ�سالم انت�شر يف القرى كما انت�شر يف املدن؛ لأن «وقفية �إ�سحاق
بك» تبني وجود مقابر �إ�سالمية يف حقول �سراييفو .وح�سب ر�أي امل�ؤرخني ف�إن
«ن�صوح بك» بنى جامعه عام 1452م .مما يعني �أن الإ�سالم مل ينتظر الفتح
الر�سمي للبو�سنة �إمنا انت�شر يف املدن والقرى قبل ذلك ،وبدون �أدنى �شك ف�إن
انت�شاره كان �سلم ًّيا بدون ا�ستخدام العنف؛ لأن الأتراك يف تلك الفرتة كانوا
�سيا�سيني �أكرث منهم ع�سكريني ،ولو ا�ستخدموا القوة يف ن�شر الإ�سالم لأ�صبحت
�سمعتهم �سيئة يف دول اجلوار.
يف ربيع 1463م ،قام ال�سلطان حممد الفاحت باجتياح البو�سنة ،واحتل
جميع املدن الرئي�سية والهامة فيها� ،سواء بالقوة �أو باال�ست�سالم ،ودخل مع جنوده
العا�صمة امللكية ياييت�سا ( ،)Jajcaحيث جرت عملية �أ�سلمة �سريعة ،بح�ضور �أكرث
من � 36ألف �أ�سرة بوغوميلية �إىل ياييت�سا لتقدمي الوالء والطاعة لل�سلطان الفاحت(((.
ون�ص قانون «الإنك�شارية» على وجه التحديد على ما يلي :عندما دخل فاحت
الق�سطنطينية ال�سلطان حممد الفاحت  -رحمة اهلل وبركاته عليه  -البو�سنة بجي�شه
املنت�صر ،و�شاهد �سكان هذا البلد وكل العامل قوة وقدرة ال�سلطان املفدى ،ح�ضروا
�إليه وقدموا �إليه الطاعة والوالء ودخلوا مبا�شرة يف الإ�سالم�ُ .أعجب ال�سلطان
املفدى بدخولهم اجلماعي يف الإ�سالم فقال «ح�سب علمي �أن ه�ؤالء املواطنني
(1) Basagic,Bosnjaci i Hercegovaci u islamskoj knjizevnosti,p.3.
وح�سب زنك�سن ف�إن  36ألف أ�سرة بوغوميلية عتنقت لإ�سالم آنذ ك.
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طيبون؛ لأنهم اعتنقوا الإ�سالم» ،و�س�ألهم �أن يطلبوا منه ما يريدون ،فرجوه �أن
ي�أخذ الفتيان منهم لرتبيتهم وتعليمهم يف �إ�ستانبول لي�صبحوا موظفني كبا ًرا،
فا�ستجاب ال�سلطان لطلبهم ،و�أمر بجمع الفتيان لرتبيتهم يف الق�صور ال�سلطانية.
وو�صل �أكرثهم �إىل رتب عالية ومنا�صب رفيعة((( .وقد اعتنق نبالء البوغوميليني
الإ�سالم وتبعهم عامة ال�شعب .وتكرر هذا احلدث عند فتح الهر�سك.
وكان من بني النبالء الذين اعتنقوا الإ�سالم االبن الأ�صغر لهر�سك
�ستيبان (� )Herceg Stjepanستيبان ،الذي �أ�صبح �صد ًرا �أعظم با�سم �أحمد با�شا
هر�سك زاده ،و�أبناء امللك �ستيبان توم جيغموند ( )Žigmundوكاترينا ()Katarina
وغريهم ممن كانوا ينتمون �إىل كبار نبالء هذه الدولة.
ومن هنا كان ر�أينا �أن الإ�سالم انت�شر يف البو�سنة والهر�سك ب�سرعة على
عك�س دول اجلوار ،ويرجع ال�سبب يف ذلك �إىل الدخول اجلماعي للبوغوميليني
يف الإ�سالم .حتى �إنه خالل فرتة ق�صرية اعتنق اجلميع تقري ًبا الإ�سالم� .إن
الكثريين ممن كتبوا عن هذا املو�ضوع ّبدلوا احلقائق التاريخية؛ لأنهم �أرادوا �إظهار
�أن امل�سلمني البو�سنيني لي�سوا ال�سكان الأ�صليني للبو�سنة والهر�سك� ،إمنا هم
دخالء عليها.
(1)Basagic,Bosnjaci I Hercegovaci,pp.4-5;Upota u proslost Bosne I Hercegovine,p.16.
وكانت لن�سخة لأ�صلية لهذ لقانون لذي يعود إىل 1137هـ1724 /م يف حوزة با�ش�أغيت�ش.
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وهكذا فهم يقولون :كان امل�سلمون ميثلون الأقلية يف املدن يف بداية احلكم
الرتكي ،وبعد حرب «فيينا» 1683م ،نزح امل�سلمون �إليها من املجر وغريها من
الدول التي خ�سرتها تركيا.
ويتنبى بيرت جاكوفيت�ش ( )Petar Gakovićهذا الر�أي يف كتابه «�إ�سهامات
يف تاريخ و�إثنوغرافيا البو�سنة» .ويذكر الأ�سقف �سفيتي �سالف دافيدوفيت�ش
( )Svetislav Davidovićيف مقاله «الكني�سة البو�سنية يف الع�صور الو�سطى مل
تكن بوغوميلية وال باتارينية»((( باحلرف الواحد� :إن م�سلمي البو�سنة والهر�سك
ي�شكلون الأغلبية يف املدن؛ لأن عد ًدا كب ًريا من الأتراك و�صلوا �إليها� ،سواء كجنود
�أو كمهاجرين من املجر وكرواتيا و�سلوفينيا وداملا�شيا و�صربيا واجلبل الأ�سود عندما
خ�سرت تركيا تلك الدول .وال يوجد �أي دليل على �أن البو�سنيني (امل�سيحيني)
دخلوا يف الإ�سالم ب�شكل وا�سع  -كما يود رات�شكي -بعد �سقوط البو�سنة والهوم
(الهر�سك اليوم) لأن امل�سلمني ،وبالرغم من هرب الكثريين من الأرثوذك�س �إىل
دول اجلوار �أو اعتناق القليل منهم الإ�سالم ،كانوا دائ ًما -مثل الكاثوليك -هم
الأقلية» .هذا االقتبا�س من كالم الأ�سقف دافيدوفيت�ش يبني �أنه يريد  -وكل من
ي�شاطره الر�أي� -أن يظهر �أن البو�سنة والهوم (الهر�سك اليوم) كانت �أرثوذك�سية
قبل و�صول الأتراك.
(1) Bratsvo,god.XIV,br.10-12.
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�إن هذه النقا�شات كانت �أ�شبه بالنقا�شات الدعائية وال�سيا�سية للو�صول
للهدف املن�شود �أكرث من كونها نقا�شات تهدف للتو�صل �إىل احلقائق التاريخية.
وبعد �أن ذكرنا �سابقًا عدة �أدلة على الدخول اجلماعي يف الإ�سالم يف بدايات
احلكم الرتكي� ،سنذكر الآن �أدلة جديدة ،لكي ن�ؤكد �أن الإ�سالم انت�شر يف املدن
ويف القرى على حد �سواء ،وذلك يف بدايات احلكم الرتكي.
لدينا عدد قليل من الوثائق املحفوظة من تلك احلقبة ،وكل هذه الوثائق
تخدم ت�أكيداتنا مثل وقفية �إ�سحاق بك .ولدينا دليل من املحكمة ال�شرعية يعود
للعام  873هـ (1469م)� ،أي �ست �سنوات بعد فتح البو�سنةُ ،يذكر فيه خالف
حول قطعة �أر�ض بني �شخ�ص يدعى «داود بك» وفالحني من قرية دو�سينا يف
ناحية كري�شيفو ( .)Kreševoوقد حكمت املحكمة ال�شرعية ل�صالح الفالحني؛
لأن الأر�ض كانت ملكهم وورثوها عن �آبائهم و�أجدادهم .الفالحون املذكورون
هم ح�سني بن بول�س وحممد بن بول�س وح�سن بن راديفوي ،يتبني لنا من �أ�سماء
ه�ؤالء الفالحني �أنهم اعتنقوا الإ�سالم بعد الفتح مبا�شرة .واملثري لالهتمام �أن
من بني ال�شهود يف هذه الق�ضية كان �ستة م�سلمني �أعطوا �آباءهم ا�سم «عبد
اهلل» .واجلدير بالذكر �أي�ضً ا �أن امل�سلمني كانوا يغريون �أ�سماء �آبائهم غري امل�سلمني
ويعطونهم ا�سم «عبد اهلل».
وقد ُوجد هذا الدليل (حكم املحكمة ال�شرعية) لدى ال�سيد �صالح خوجه
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�ساجلينوفيت�ش من قرية دو�سينا يف �ضواحي مدينة كري�شيفو (.((()Kreševo
كما و�صل �إلينا �أي�ضً ا حكم قا�ضي مدينة زنيت�سا ( )Zenicaمن عام 808
هـ ( 1502م) ،واخلا�ص بحل خالف على قطعة �أر�ض تابعة لأ�شخا�ص من مدينة
بوبوفات�س ( ،)Bobovacحيث كان ال�شهود على هذا اخلالف من كبار ال�سن من
القرى املجاورة الذين عا�صروا الفتح العثماين .فقد ورد ذكر جيفان و�أبنائه �ساروج
وح�سن ،وكذلك دوبري�شني وابنه علي ،وبول�س بوجيليا ،وفوكات�ش و�أبنائه �ساروج
ونيكوال ،وكلهم من قرية دارغوفيت�ش .ونرى من هذه الوثيقة ذكر �أ�سماء م�سلمني
اعتنقوا الإ�سالم من القرى البو�سنية املجاورة ملدينة بوبوفات�س .واملثري لالهتمام
�أن �ساروج بن فوكات�ش م�سلم ،يف حني �أن �أخاه نيكوال مل يكن م�سل ًما(((.
وهناك حكم �صادر عام  925هـ ( 1519م) يف اخلالف بني �شاه بك بن
�شريمرد (وقد �أهدى ال�سلطان مراد الثاين 1443-1442م هذا ال�شخ�ص
قطعة �أر�ض يف منطقة رومانيا بالقرب من �سراييفو) وفالحني من قريتي ميليتينا
وبري�شكوفيت�ش يف منطقة رومانيا .كان من بني ال�شهود يف هذه الق�ضية �سليمان بن
بيالكوف وكاراجوز بن بوليت�ش و�إليا�س بن رايكو ويو�سف بن فوكوتني وعلي بن
((( فقدت هذه لوثيقة ب�سبب إهمال لبع�ض ،ولكن مت كتابة لن�ص بعناية ،وذكره كاديت�ش يف وقائعه ،جلزء لأول،
ل�صفحات  ،172-170وهذ ملخطوط موجود يف مكتبة لغازي خ�سرو بك يف �سر ييفو.
((( لدينا �صورة لن�سختني من هذه لوثيقة يف أر�شيف مكتبة لغازي خ�سرو بك يف �سر ييفو حتت رقم .1325
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بيالكو وبايل بن بوليت�ش((( .نرى �أن ال�شهود الفالحني يف هذه الق�ضية  -وب�أعداد
كبرية -كانوا جميعهم من امل�سلمني.
ولدينا يف �سجالت املحكمة يف �سراييفو من عام  965- 964هـ (-1556
1558م) عدد من ق�ضايا «الو�صايا» التي مت فيها ذكر الأن�ساب ،ميكننا �أن ن�ستخدمها
كوثائق� .أهمها ق�ضية �أن�ساب ل�شخ�ص يدعى «�أوليا» من قرية دروزغوميتفا ،حيث
�شهد ال�شهود على �أنه ابن �سليمان بن ميلودار بن فوت�شني بن �أو�ستويا .وكان
الوزير الكبري املرحوم علي با�شا هو ابن رادو�شني بن فوت�شني بن �أو�ستويا ،إ� ًذا كان
جدهم امل�شرتك �أو�ستويا((( .يعود هذا ال�سجل �إىل  21جمادى الأوىل  964هـ
(1557م) .ف�إذا كان والد «�أوليا» �سليمان م�سل ًما ،فهذا يعني �أنه اعتنق الإ�سالم
بعد الفتح.
كان �صديقي حمدي �أفندي كرا�شفلياكوفيت�ش يعتقد �أن هذا الأمر يتعلق
بعلي با�شا ،الذي بنى جامع علي با�شا يف �سراييفو ،وبناء على ذلك كتب �أن علي
با�شا من قرية «دروزغوميتفا» .ولكن علي با�شا ورد ذكره هنا على �أنه الوزير الكبري
و�أنه «مرحوم» ،ونحن نعلم من ال�سجل املذكور((( ب�أن باين جامع «علي با�شا» تويف
بعد ذلك� ،أي يف � 17صفر  965هـ (دي�سمرب  1557م)� ،إ ًذا من الوا�ضح �أن
((( لوثيقة لأ�صلية موجودة لدى عثمان أفندي �سوكولوفيت�ش يف �سر ييفو .و نظر حولها مقالة ل�سيد �سوكولوفيت�ش:
Iz nase proslosti-Najstariji poznati dokumenti,Gajret,br.6,1935,pp.99-101.
((( ل�صفحة  120من ل�سجل ملذكور.
((( ل�صفحة .390
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احلديث هنا عن «علي با�شا» �آخر .وجند يف قائمة كبار الوزراء لتلك احلقبة تعيني
الوزير «خادم علي با�شا» عام 907هـ (1501م) الذي عزل عام  909هـ ،وخلفه
�أحمد با�شا هر�سك زاده يف الوزارة .و�أُعيد «خادم علي با�شا» ملن�صب ال�صدر
الأعظم يف عام 912هـ وبقي يف من�صبه حتى مقتله عام  917هـ ( 1511م) .وال
تعرف امل�صادر الرتكية �أ�صل الوزير خادم علي با�شا ،ولكن ميكننا �إثبات �أن هذا
الوزير بو�شناقي الأ�صل بناء على هذه الوثيقة.
بالإ�ضافة �إىل الأ�صول التي ذكرناها يف هذا ال�سجل ،ورد �أي�ضً ا ما يلي:
تويف يف حي «�س َّراج علي» ب�سراييفو ابن بك بن �شريمريد بن راديت�ش .وظهر مراد
بن تيمورهان بن �إليا�س بن راديت�ش وريثًا له((( .وقد �أبلغ قا�ضي زفورنيك قا�ضي
�سراييفو ب�أن الورثة هم �أحمد بن لطفي بن ماركو الذي تويف يف �سراييفو ،وعائ�شة
وحليمة ابنتا ح�سني بن ماركو(((.
ويتبني لنا من خالل وقفية ( )vakufnamaم�صلح الدين ت�شيكريت�شي�ش
� Muslihudin Čekerekčijeأن املدعو ح�سن بن ياتيجيف كان ميتلك دكانًا بالقرب
من جامع «الغازي خ�سرو بك» ،وكان تاريخ هذه ال�شهادة الوقفية يعود �إىل 932
هـ (1526م)(((.
((( ل�صفحة .97
((( ل�صفحة .23
(3) Kresevljakovic,Dzamija I vakufnama Muslihudina Cekrekcije,Sarajevo 1938,p.11.
و لن�سخة لأ�صلية للوقفية حمفوظة يف أر�شيف مكتبة لغازي خ�سرو بك.
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ولنكرر مرة �أخرى :هناك القليل من الوثائق من تلك احلقبة ،ولكن هذا
العدد القليل من الوثائق ميكن �أن ي�ستخدم كدليل �ضد الت�أكيدات املغر�ضة
النت�شار الإ�سالم يف البو�سنة والهر�سك.
�إن �أغلب الأمور التي ذكرناها كانت تخ�ص العامة من الفالحني �أو املدنيني،
بينما �أغفلت ذكر النبالء الذين اعتنقوا الإ�سالم و�أثبتوا وجودهم يف املنا�صب
العليا(((.
�إن الكثريين يتنا�سون �شي ًئا عندما ي�ؤكدون �أن امل�سلمني يف البو�سنة
والهر�سك هم غال ًبا �أهل املدن� ،صحيح �أنهم كانوا ميثلون الأغلبية يف املدن� ،إال
�أنهم كانوا ميثلون �أي�ضً ا ثلث عدد امل�سلمني يف البو�سنة والهر�سك� ،أما الباقي فهم
من �سكان القرى ،هذا الت�أكيد ي�أتي من خالل الإح�صاءات.
ويالحظ يف الفرتة الأخرية �أن عدد امل�سلمني يف املدن بد�أ يف االزدياد،
وذلك لأن القوة االقت�صادية للم�سلمني قد �ضعفت بالنظر �إىل الآخرين� ،أو مت
�إ�ضعافها من قبل غري امل�سلمني مما جعلهم يبحثون عن و�ضع �أف�ضل يف املدن.
ذكر دافيدوفيت�ش وغاكوفيت�ش وغريهما �أن كث ًريا من الأتراك �سكنوا يف
البداية يف املدن� .إن هذه اختالقات و�أكاذيب ال ي�ستطيعون هم �أنف�سهم �إيجاد
((( ميكننا إيجاد عدد من

لنبالء يف بحث تروهيلكاO porijeklu bosanskih muslimana,p.9. :
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الأدلة عليها؛ لأن عدد الأتراك مل يكن بهذا احلجم الذي ي�ستدعي رحيلهم �إىل
البو�سنة وا�ستيطانهم بها .لقد ترك الأتراك وحداتهم داخل القالع بالرغم من �أن
�أغلبهم مل يكونوا من الأتراك الأ�صليني .بالإ�ضافة �إىل �أن عدد هذه الوحدات
كان غري ٍ
كاف .فمث ًال :من املعلوم �أنهم تركوا يف منطقة زفيت�شاي على نهر الفرب�س
 50من الرماة و 30جند ًّيا ،و�إذا كنا نعرف �أن زفيت�شاي كانت قلعة حدودية مع
املجر ،عندها نرى �أن الأتراك تركوا �أعدا ًدا قليلة من وحداتهم الب�شرية يف البالد.
فح�سب هذه الن�سبة نحن نقدر �أنهم تركوا يف البالد املفتوحة حوايل عدة �آالف
من الأتراك الأ�صليني فقط.
والدليل على عدم وجود فائ�ض يف عدد العثمانيني ميكنهم من ت�شكيل
م�ستعمرات يف البالد املفتوحة ،هو ت�صرف ال�سلطان حممد الثاين عندما فتح
مدينة يايت�سا وغريها من املدن ،فقد �أر�سل ثلث �سكانها �إىل الق�سطنطينية لي�سكنوا
هناك وميل�ؤوا الفراغ الذي ح�صل ب�سبب هرب اليونانيني ،وتابع هذه ال�سيا�سة
خالل فتوحاته التالية؛ وخا�صة املدن اليونانية(((.
بالإ�ضافة �إىل هذا فبعد فتح البو�سنة بحوايل � 70سنة ،مت فتح املجر ،وقد
�سكن البو�سنيون امل�سلمون كث ًريا من �أرجاء املجر وكانوا يتكلمون اللغة البو�سنية.
وذكر الرحالة الرتكي �إوليا جلبي (

Čelebi

 )Evlijaالذي زار املجر
(1) Truhelka,ibid,pp.6-7.
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)(1

عام 1661-1660م� ،أي قبل حرب فيينا� ،أن �سكان مدينة بيت�شوه ()Pečuh
و�سكان مدينة بودا ( )Budimكانوا جمي ًعا من البو�شناق((( ،و�سكان �شيكلو�ش
( )Šiklošيتحدثون اللغة املت َّرتكة ( ،((()poturskiوح�سب ر�أيي كان يق�صد باللغة
املترتكة لغتنا� ،أي لغة البو�شناق .بالن�سبة ل�سكان �سيجيتفار ( )sigetvarفقد قال
ب�أن ب�شرتهم بي�ضاء وهم بو�شناق((( .بينما قال عن �سكان مدينة كانيجا ()Kaniža
�أنهم بو�شناق ،ويتكلمون عدة لغات ،على ر�أ�سها اللغة البو�سنية((( .فلو مل يكن
يف البو�سنة والهر�سك بعد الفتح مبا�شرة كثري من امل�سلمني من الدم ال�ساليف
واللغة البو�سنية ،ملا متكنوا من اال�ستيطان يف تلك الأماكن املجرية ،وحتدثوا باللغة
البو�سنية.
وهذا دليل قاطع �آخر على ت�أكيداتنا ،ف�أغلب اجلوامع يف البو�سنة والهر�سك
مت بنا�ؤها قبل حرب فيينا بكثري ،وهذا يعني �أن احلاجة كانت ملحة لهذا العدد
الكبري من اجلوامع ب�سبب كرثة عدد امل�سلمني يف املدن ويف القرى .فقد مت بناء
 98جام ًعا من �أ�صل  104جوامع يف �سراييفو قبل عام 1600م ،وتقري ًبا مت بناء
نف�س العدد يف مو�ستار وبانيالوكا وفوت�شا وروجاتيت�سا وترافنيك وغريها من املدن
(1) Evlija Celebi,Sejahatname,sv.VI,p.201.
(((
(((
(((
(((

ملرجع ل�سابق ،جلزء ل�ساد�س ،ل�صفحة .247
ملرجع ل�سابق ،جلزء ل�ساد�س ،ل�صفحة .503
ملرجع ل�سابق ،جلزء ل�ساد�س ،ل�صفحة .517-516
ملرجع ل�سابق ،جلزء ل�ساد�س ،ل�صفحة .534
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والقرى يف �أنحاء البو�سنة والهر�سك .وهناك الكثري من اجلوامع القروية التي
حتتوي على التقاليد احلية يف تلك املناطق منذ الفتح.
�إن غلو�شات�س ( )Glušacو�أمثاله ممن ميتلكون نف�س النوايا يريدون القول �إن
امل�سلمني يف البو�سنة والهر�سك هم من الدخالء ،و�إن العنا�صر الأرثوذك�سية هم
املواطنون الأ�صليون ،يف حني �أن الوثائق التاريخية تثبت عك�س ذلك .و�إذا مل
تكن هذه الوثائق التاريخية موجودة ،فيكفي دلي ًال لت�أكيدنا وجود لغة البو�سنيني
امل�سلمني النقية ،التي ال حتتوي على عنا�صر من اللغة الرتكية كما حتتويها لغة
ال�صرب الأرثوذك�س بالرغم من ا�ستقاللهم من ال�سلطة الرتكية قبلنا .يقول
الدكتور تروهيلك (�« :)Truhelkإذا مت اعتبار �أن ال�ساللة ال�سالفية التي �سكنت
جنوب �أوروبا هي �أوىل ممثلي الب�شرة البي�ضاء ،و�صفاتها ال�شعر الأ�شقر والعينني
الزرقاوين((( ،جند �أن امل�سلمني هم �أكرث من يحمل هذه ال�صفات� ،أي �أن امل�سلمني
هم �أنقى ال�سالفيني يف البو�سنة((( .وقد جتاهل غلو�شات�س و�أمثاله مثل هذه الأدلة.
أفواجا،
عندما �أثبتنا بالأدلة التاريخية القاطعة �أن البو�شناق اعتنقوا الإ�سالم � ً
ُفر�ض علينا �س�ؤال عن الطرق التي ا�ستخدمها الأتراك لن�شر الديانة الإ�سالمية.
((( ميثل ذوو لعيون ل�سود ء من مل�سلمني  %47من �سكان لبو�سنة و لهر�سك ،ومن لكاثوليك ميثلون  ،%47يف حني
أن لأرثوذك�س يزيدون بن�سبة  ،%10أي  .%57أما ل�شعر لفاحت فيمثل لدى مل�سلمني  ،%12.30ولدى لكاثوليك
 %9.24ولدى لأرثوذك�س  %7.77فقط.
(2) Truhelka,O porijeklu bosanskih muslimana,19.
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�إن �أول ما يجب �إبرازه هنا �أن احلديث عن ترتيك البو�سنيني الن�صارى بالعنف
يف ع�صر الفتوحات ال �أ�سا�س له من ال�صحة �إطالقًا((( .فقد مت اختالق مثل
هذه الأحاديث ون�سبتها للحقائق التاريخية من قبل �أنا�س ال يهتمون باحلقائق
التاريخية �أ�ص ًال.
هناك الكثري من الوثائق التي ت�ؤكد ذلك ،خا�صة «عهدنامه» الذي �ضمن
به ال�سلطان حممد الفاحت احلرية الدينية للرهبان البو�سنيني((( .يوجد هذا امليثاق
يف دير فوينيت�سا ( .)Fojnicaوال يوجد �أي دليل على �أن هذا امليثاق مزور .فقد
كان ال�سالطني الأتراك دائ ًما ي�شريون �إليه .ويوجد يف كتاب كيمورين «تاريخ
الكاثوليك البو�سنيني» خم�س وثائق ت�شري �إىل هذا امليثاق ،منها ثالثة مرا�سيم
( ،)fermanوحكم �سلطاين ( )bujuruldijaوعر�ض حال ( .)arzuhalكما �أن باقي
ال�سالطني قبل حممد الثاين وبعده �أ�صدروا مواثيق م�شابهة .وكان ال�سلطان حممد
الثاين عندما فتح البو�سنة وجد بالإ�ضافة �إىل البوغوميليني قلي ًال من الكاثوليك.
(((وقد بحث لدكتور تروهيلك ( )Truhelkهذه حلقيقة ب�شكل مف�صل يف كتابه ملذكور أعاله ( ل�صفحات .)12-7
يف حني أن �سكاريت�ش يف مقاله نت�شار لإ�سالم يف لبو�سنة و لهر�سك» ،يبد أ مقاله هكذ  :من خلط�أ العتقاد أن
لإ�سالم نت�شر فج�أة وبالقوة يف �شبه جزيرة لبلقان .هناك لكثري من لأدلة على عدم حدوث ذلك .أنا �س�أذكر �سب ًبا
و ح ًد  ،ما كان لقرن لتا�سع ع�شر لي�شهد ن�صر ن ًّيا و ح ًد وال حتى كني�سة و حدة أو دي ًر لو أن لإ�سالم نت�شر بعنف
لدولة .لإ�سالم نت�شر بالدعوة و لعالقات لإن�سانية».
Skaric,Sirenje islama u Bosni I Hercegovini,Kalendar Gajreta za 1940,p.29.

;(2) Kasim Gujic,Osvajac Bosne sultan Mehmet II i bosanski franjevci,Zagreb 1935

Kemura,Biljeske iz proslosti bosanskih katolika,Sarajevo 1916,pp.4-7.
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وح�سب معتقدات البوغوميلية مل يكونوا ميتلكون كنائ�س على عك�س الكاثوليك
الذين كانت لهم كنائ�سهم .وقد دخل البوغوميليون يف الإ�سالم مبا�شرة ،يف حني
�أن الكاثوليك هم الذين طلبوا احلماية لكنائ�سهم وممار�سة طقو�سهم ،وقد ح�صلوا
على ما طلبوا.
لقد كان الأتراك يعر�ضون على غري امل�سلمني الدخول يف الإ�سالم ،وبدون
�شك فعلوا ذلك عندما دخلوا البو�سنة ،بالرغم من عدم وجود �أي اتفاق بني
الأتراك والبوغوميليني قبل فتح البو�سنة ،وبقي على كل فرد �أن يقبل العر�ض
الرتكي �أو �أن يرف�ضه ،ومل يكن هناك �أي غ�صب يف ذلك.
ولدينا يف خمطوط ُكتب عام 993هـ (1585م) ،و ُن�سخ عام 1050هـ
(1640م) جزء يخ�ص انت�شار الإ�سالم يف البو�سنة والبو�سنيني املُ َت ِّ َتكني .هذا اجلزء
ن�شرت هذا اجلزء يف «الكتاب
يحتوي على عدة حكايات حول املُ َت ِّتَكني .وقد ُ
ال�سنوي جلمعية الأمل الوطني» لعام  .1938و�أعتقد �أن هذا اجلزء مهم من الناحية
التاريخية على الرغم من �أن الكاتب مل يكن يهدف �إىل ت�سجيل معلومات تاريخية
فيه� ،إمنا كان يهدف �إىل �سرد حكايات وق�ص�ص يخلط فيها النرث مع ال�شعر ،حيث
ذكر �أن الديانة امل�سيحية وقانون امل�سيح كانا يف البو�سنة قبل دخول الأتراك ،وعندما
دخل العثمانيون البو�سنة �أر�سلوا «م�سيح با�شا» (تويف عام 907هـ 1501 /م) ليقوم
بو�ضع القوائم وت�سجيل املواطنني ،فوجد ال�سكان يعي�شون يف خوف من ال�ضرائب
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الكبرية (اجلزية) ،فطلب من الباب العايل �أن يعفيهم من اجلزية ،ولكن طلبه مل
يقبل؛ لذلك ،وباالتفاق مع الأعيان� ،أ�صدر قرا ًرا ين�ص على �أن من يغري ا�سمه
ويحمل ا�س ًما م�سل ًما �سي�سامح من دفع اجلزية؛ فقام الكثريون برتجمة �أ�سمائهم (ال
بتغيريها) �إىل الرتكية فمث ًال :جيفكو �أ�صبح يحيى وفوك �أ�صبح كورت وجفوزدان
�أ�صبح تيمور ،ومت �إلغاء اجلزية عنهم وذهب اخلوف عن ال�سكان .واقت�صرت ال�ضريبة
على دفع قطعة ذهبية واحدة.
بعد هذا انق�سم ال�سكان �إىل ثالث جمموعات :م�سلمني حقيقيني
وم�سيحيني ومت َّرتكني ،ويف�سر الكاتب �أن «املترتكني» هم ن�صف �أتراك� ،أي
ن�صف م�سلمني .وللمترتكني �سجالت م�ضاعفة ،فهم م�سجلون لدى امل�شايخ
ولدى الق�سي�سني ،وهم يرتددون وال يعرفون لأي طرف مييلون .وقد هاجمهم
الكاتب وحتدث عنهم بكلمات �سيئة ،ورمبا هدف بذلك �إىل �إ�صالحهم و�إدخالهم
يف الإ�سالم ب�صدق((( .ف�إذا نظرنا �إىل هذا املخطوط على �أنه وثيقة تاريخية،
ن�ستطيع عندها �أن نثبت وجود نوع من الدعاية للإ�سالم ،و�أن البع�ض دخلوا
الإ�سالم لأ�سباب مادية .املثري لالهتمام هنا �أن هذا الأمر مت بن�صيحة من كبار
ال�سن (االختيارية) .وجمرد تعبري «كبار ال�سن» (االختيارية) يجذبنا لأنه له �صلة
بالبوغوميلية .ونحن نعرف �أن كل من دخل الإ�سالم يف الفرتة الأوىل كانت له
امتيازات �أكرث من �أولئك الذين بقوا على ديانتهم ،ولكن يف نف�س الوقت نرى
(1) Kalendar Narodna uzdanica za 1938,pp.29-45.
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�أن من بقي على ديانته مل ُيتخذ بحقه �أي �إجراء عنيف ،بل على العك�س فقد
مت ت�سليمهم مهام ومنا�صب ح�سا�سة مثل الفر�سان ( )sipahiوحكام النواحي
وحرا�س القالع وجنود و�ضباط يف جميع فروع اجلي�ش با�ستثناء الإنك�شارية كما
�أكد تروهيلك ( )Truhelkaوت�شوروفيت�ش و�سكاريت�ش(((.
�إننا ال ندري هل كانت هناك دعاية من ِقبل علماء الدين يف البدايات،
ولكن نعتقد �أن العلماء ورجال الدين واملثقفني بد�ؤوا ين�شطون بعد اعتناق
املواطنني للإ�سالم ،حيث كان من الالزم تعليم الدين للم�سلمني اجلدد .ورمبا
ال�سري الكبري
بد�أت دعايتهم للإ�سالم تنت�شر بني غري امل�سلمنيُ .يذكر �أن كاتب ِّ
احلاج حميي الدين حممد بن عمر بن حمزة بن �إنتيوهيا (تويف عام938هـ/
1531م يف برو�سي) والذي بنى جامعني يف �سراييفو ،موجودين حتى يومنا
هذاُ ،يذكر �أنه قبل عام 932هـ عا�ش يف مدن الروملي و�سكوبليه و�سراييفو �أكرث
من ع�شرة �أعوام ليرتجم معاين القر�آن الكرمي والتعاليم الدينية ،ويف تلك الفرتة
اعتنق كثري من ال�سكان الإ�سالم((( .و ُيحكى كذلك �أن عيواظ ديده)( (3املعروف
يف البو�سنة ،وحتى يومنا هذا يقوم م�سلمو البو�سنة باحلج �إىل مقامه بالقرب من
;(1) Truhelka,O porijeklu bosanskih muslimana,p.9;Corovic,Bosna i Hercegovina,p.64
Skaric,Sirenje islama u Bosni i Hercegovini,calendar Gajret za 1940,pp.29- 33.

((( كتاب ل�شقائق لنعمانية (على هام�ش بن خلكان) جلزء � ،1ص .464
((( �شخ�صية دينية بو�سنية ،معروفة لكونه بدعائه هلل تعاىل أدخل ملاء ملدينة برو�سات�س لتي حالت �صخرة كبرية دون
ذلك ،وقد �ستجاب هلل لدعائه و ن�شطرت ل�صخرة لكبرية ومرت ملياه من خاللها للمدينة ( .ملرتجم).
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مدينة برو�سات�س) ح�ضر مع ال�سلطان حممد الفاحت و�سكن يف مدينة برو�سات�س،
و�أن كث ًريا من �سكان تلك املنطقة اعتنقوا الإ�سالم بف�ضله ،و�أن قرية «ف�ساال»
دخلت بالكامل مع كاهنها يف الإ�سالم .وقد در�س هذا الكاهن على يد عيواظ
ديده و�أ�صبح حاف ًظا للقر�آن الكرمي ،وعينه عيواظ ديده كمعلم يف تلك القرية(((.
وهناك العديد من هذه الق�ص�ص التقليدية املوجودة لدى �شعبنا(((.
�إن وجود املترتكني (�أن�صاف امل�سلمني) يف الفرتة التي كتب فيها الكاتب
املذكور خمطوطه اخلا�ص بانت�شار الإ�سالم يف البو�سنة والهر�سك (عام 1585م)
يبني �أن ال�سبب يف وجودهم يعود �إىل قلة عدد الأئمة والوعاظ ،وهو ما يلمح له
الكاتب يف �إحدى الطرائف املذكورة يف هذا املخطوط.
بعد التمعن يف كل ما عر�ضناه ،جند �أن �س�ؤا ًال يفر�ض نف�سه حول الأ�سباب
احلقيقية التي �ساهمت يف ن�شر الإ�سالم بهذه الطريقة يف تلك املناطق .قبل كل
�شيء يجب �أن نعرف ،وكما قلنا �سابقًا� ،أن البو�سنة قبل و�صول الأتراك كانت
معق ًال لنزاعات دينية مريرة .حيث دار النزاع بني ثالثة مكونات دينية �أ�سا�سية هي
البوغوميلية ،وكانوا بو�شناقيني حقيقيني ،والكاثوليك ،وبع�ض الأرثوذك�س .وكان
(1) Mehmet Hulusija,Uvejs-dede,Bosna ve Hersek vialjet- salnamesi,za god.1305(1887).
(((ميكن ذكر ق�صيدة ل�شاعر هو ئي (تويف عام 1651م) بالرغم من أنها من وقت مت�أخر ،حيث يدعو فيها غري مل�سلمني
إىل لإ�سالم بطريقة م�ؤثرة .لق�صيدة م�ؤلفة من  25مقط ًعا ،كل منها يحتوي على  4أبيات ،وكل مقطع ينتهي بـ
تعالو معنا إىل لدين».
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الكاثوليك يتلقون الدعم من املجريني الذين حاولوا �أن يكون لهم ت�أثري �سيا�سي على
البو�سنة بوا�سطة العامل الديني ،وكانوا ي�شكلون ال�سلطة العليا فيها منذ عام 1136م.
كان هناك تياران �سيا�سيان قبيل و�صول الأتراك �إىل البو�سنة هما :الكاثوليك الذين
اعتمدوا على املجريني وحافظوا على �صالتهم معها .والبوغوميليون الذين كانوا
يتطلعون للأتراك كعن�صر مرحب به لي�ساعدهم على التخل�ص من نفوذ املجر .حتى
�إن بع�ض نبالء البوغوميليني دعوا الأتراك ليفتحوا بالدهم.
ومن املفهوم هنا ملاذا مل يكن البوغوميليون ي�ؤيدون املجر والكاثوليك
الذين قاموا عدة مرات بتجهيز حمالت �صليبية �ضد البو�سنة .بالإ�ضافة �إىل �أن
البوغوميليني كرهوا الديانة الأرثوذك�سية ب�سبب مطاردتها لهم كما ذكرنا �سابقًا.
فقد الحظ البوغوميليون �أن الأتراك يتمتعون بالعدالة والت�سامح الديني وامل�ساواة،
و�أنهم بكل ر�ضى يرتكون �إدارة البالد املفتوحة ل�سكانها الأ�صليني �إذا اعتنقوا
الإ�سالم ،و�أن احل�ضارة التي جلبها الأتراك معهم كانت جتذب البوغوميليني،
وكذلك املجد الذي ميكن �أن ي�صلوا �إليه مع الأتراك ولو مل يكونوا من �أ�صل
تركي ،مثل الوزير الكبري حممد با�شا الذي ح�ضر مع اجلي�ش الرتكي �إىل البو�سنة
وكان من دم �ساليف ،بالإ�ضافة �إىل كل هذا ف�إن الدين الإ�سالمي كان بحد
ذاته مفهو ًما ودميقراط ًّيا وغري معقد ،وال يوجد به رجال دين مميزون ومع�صومون
يديرونه ،فكل من يعرف هذا الدين ميكن �أن يكون معل ًما له ،مع وجود ت�شابه يف
الكثري من التعاليم الدينية بني الإ�سالم والبوغوميلية كما ذكرنا �سابقًا ،كل هذه
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الأمور تو�ضح �أ�سباب انت�شار الإ�سالم بني البوغوميليني بهذه ال�سرعة يف البو�سنة
والهر�سك.
وبالطبع �إن عدد امل�سلمني يف البو�سنة والهر�سك تغري مع الزمن ،ازداد
�أحيانًا ،وقل �أحيانًا �أخرى .ازداد عندما دخل �أفراد جدد يف الإ�سالم ،بينما بقي
عدد من البوغوميليني على ديانتهم لفرتة من الزمن .وب�سبب الهجرة من دول
اجلوار �إىل البو�سنة بعد ان�سحاب الأتراك منها بعد حرب «فيينا» 1683م ،عندما
خ�سر الأتراك املجر ،وب�سبب هجرة �أغلب البو�شناق الذين كانوا يقيمون هناك.
كما حدثت هجرة �أخرى للبو�سنة بعد قيام جمهورية البندقية باحتالل دملا�سيا،
حيث �إن �أغلب املهاجرين جا�ؤوا من مدينة ليكا ( ،)Likaبعد ذلك حدثت
هجرات مماثلة من اجلبل الأ�سود و�صربيا.
كما �أن عدد امل�سلمني يف البو�سنة والهر�سك يف بع�ض الأحيان قد انخف�ض
ب�سبب �ضحاياهم خالل احلروب التي قادتها تركيا؛ لأنهم كانوا ي�شكلون جز ًءا
كب ًريا من جيو�شها .ففي كتاب رفعوه �إىل ال�سلطان ذكر البو�شناق الذين خا�ضوا
معركة بانيالوكا عام 1737م �أن من بني  5200جندي وبطل بو�سني ذهبوا �إىل
«�أوزيا» عاد  500جندي فقط((( .وكان هناك الكثري من هذه املعارك ،بالإ�ضافة �إىل
ظهور الأمرا�ض املعدية والطاعون الذي ح�صد الكثري من م�سلمي املدن.
(1) Kresevljakovic,Bitka pod Banjom Lukom 4.VIII.1737,p.18.
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وجاء يف الكتاب املذكور لل�سلطان� :أنه قبل خم�س �سنوات تويف �أكرث
من � 20ألف بطل ب�سبب الطاعون.
�إن الطاعون ح�صد امل�سلمني يف القرى كذلك ،ومل يتم توطني م�سلمني
جدد بد ًال عنهم فيها ،يف حني جاء مواطنون �أرثوذك�س جدد بد ًال من الذين ماتوا
مبر�ض الطاعون .فقد ذكر �سكاريت�ش((( ب�أن  %10.5من �سكان حقول �سراييفو
و�ضواحيها امل�سلمني كانوا من �آباء مهاجرين ،يف حني �أن  %34من الأرثوذك�س
كان �آبا�ؤهم مهاجرين من مدن الهر�سك مثل بيليت�شا وغات�سكو وكوال�شني
وكذلك من اجلبل الأ�سود.
كما �أن الهجرة من البو�سنة �إىل تركيا يف ال�سنوات ال�ستني الأخرية قللت
من عدد امل�سلمني ،حيث فقدت البو�سنة والهر�سك حوايل � 100ألف م�سلم.
وتفيدنا املعطيات التاريخية �أن من يفي من البوغوميليني قد اعتنقوا
الإ�سالم الحقًا ،وهكذا ي�ؤكد الدبلوما�سي الإجنليزي ريكاونت ( )Ricautيف
الن�صف الثاين من القرن ال�سابع ع�شر ب�أن البوغوميليني البو�سنيني مل يذوبوا
يف بوتقة الإ�سالم ب�شكل كامل ،حيث �إنهم ي�ؤمنون مبحمد  ويقر�ؤون القر�آن
الكرمي ولكن كانوا ي�شربون اخلمر يف رم�ضان((( .ويت�شابه ما ي�سوقه ريكاوت هنا
(1) Sarajevo i njegova okolina,p.16.
(2) Ricaut,Histore de l’Etat present de l’empire Ottoman,Amsterdam 1670,p.288.
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�إىل حد كبري مع ما جاء باملخطوط الرتكي الذي مت فيه ذكر «املترتكون» وت�سجيلهم
املزدوج كم�سلمني وم�سيحيني .يف �أحد �سجالت مو�ستار الذي يعود �إىل ما بعد
عام 1600م الكثري من الأ�سماء الإ�سالمية لأبناء� ،أ�سماء �آبائهم غري �إ�سالمية،
مما يعني �أن انت�شار الإ�سالم يف منطقة وادي نريتفا (الهر�سك) ت�أخر مقارنة مع
البو�سنة .ذكر فوليتيت�ش فوكا�سوفيت�ش ( )Vukasovićيف مالحظاته اخلا�صة
بثقافات ال�سالفيني اجلنوبيني(((� :أخربين الأب امل�شهور جرجا مارتيت�ش ب�أنه كان
يعرف رجا ًال حممديني ،كانوا ي�سمون ب�أ�سماء تركية وكانوا بوغوميليني �ضم ًنا.
كانوا ميار�سون طقو�س ديانتهم البوغوميلية ،ومل يكونوا يذهبون للجامع .وح�سب
ما �أ�شار يل الأب مارتيت�ش فهم من �أواخر البوغوميليني يف مدينة «يابالنيت�سا»،
حتى ميكنني القول �إنهم من قرية «دريجنيت�سا» على �ضفاف نهر «دريجانكا» .هذا
ما كتبه فوكا�سوفيت�ش قبل � 43سنة .وقام �إبراهيم بك با�ش�أغيت�ش ب�إر�سال امل�شايخ
بالقوة �إىل دريجنيت�سا لأن الفالحني هناك مل يعرفوا �شي ًئا عن الإ�سالم .وتعترب
املالحظة التالية البر�شية الهر�سك لعام 1867م هامة ،وترجمتها تعني�« :إن �أ�سرة
هيلي�ش ( )Helešمن قرية دوبوت�شان�س (كوتور كونييت�س احلالية) هي �آخر �أتباع
البوغوميلية واعتنقت الإ�سالم قبل عدة �سنوات»((( .وح�سب ت�صريح ال�سيد
و القتبا�س هنا م�أخوذ من:

Dr.Kamer,Kardinal Torquemada i tri bosanska bogomila,p.36.

(1) Dubrovnik,1897,p.112.
(2) Corovic,Bosna i Hercegovina,p.46.
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مارتيت�ش والذي �سجله الدكتور يلينيت�ش يف كتابه «الباتارينيون يف البو�سنة» (
 )Patarenis Bosnaeيت�ضح �أنه بعد احتالل نرييتفا بقي �ستة ع�شر بي ًتا باتارين ًّيا.
وذكر املطران كو�سانوفيت�ش ب�أنه كان ال يزال يعي�ش بالقرب من مدينة «كري�شفو»
بع�ض الباتارينيني .و�صرح �أزبوث ب�أنه �سمع بوجود باتارينيني بالقرب من «كري�شفو»
وبالقرب من «رامه»((( يف ع�صره .كما �سجل حممد بك قبطانوفيت�ش ليوبو�شاك
عام 1887م يف جملة «نارودنو بالغو  :(((»Narodno blagoيوجد حتى يومنا هذا
بالقرب من «رامه ونرييتفا» فالحون حممديون حافظوا على طقو�سهم من عهد
البوغوميليني ،وهو يقومون مبمار�ستها عن ظهر قلب خالل اجتماعاتهم العائلية(((.
De

ولدينا الكثري من هذه الأخبار التي ميكن �أن تكون دلي ًال جي ًدا على �أن
الإ�سالم يف قرى مدينة «كونيت�س» انت�شر يف وقت مت�أخر .وي�ؤكد ذلك �أن ن�ساءهم
ال يرتدين احلجاب حتى يومنا هذا .كل هذه الأمور جعلتني �أ�س�أل �أحد الفالحني
املطلعني وهو عثمان زيليت�ش من �ضواحي كونيت�س ،على الأغلب من قرية «بييله»،
عن التقاليد التي احتفظ بها �سكان تلك املناطق بعد اعتناق الإ�سالم.
(1) Bosnien und Herzegowina,p.93.
((( ل�صفحة .239
((( نظر مقالة حممد حاجي ياهيت�ش نت�شار لإ�سالم لدى مل�سيحيني لبو�سنيني»:

Obzor od 31.prosinca 1937.
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ف�أجابني بالآتي« :و�صل ال�سلطان حممد الفاحت �إىل منطقة �إيفان ،لذلك
ف�إن ال�سكان َت َّتَكوا حتى منطقة �إيفان ،وارتدت ن�سا�ؤهم احلجاب يف القرى.
�أما الن�ساء الالتي يع�شن يف منطقة �إيفان �إىل هنا فال يتحجنب .كما �أن �سكان
نوفاليت�شي (�أي اجلدد) من منطقة فردوليا اعتنقوا الإ�سالم يف وقت مت�أخر لذلك
يدعون نوفاليت�شي (�أي اجلدد) ،و�آخر �أ�سرة اعتنقت الإ�سالم هي �أ�سرة ميليت�شي
من قرية �أوموليا؛ لذلك فقد احتفظ النا�س ببع�ض التقاليد القدمية!».
هنا �أنتهي من العر�ض! وميكنني �إيالء املو�ضوع اهتما ًما وحتلي ًال �أكرث ب�شرط
و�ضوحا.
�أن �أجد وثائق هامة وقيمة جتعله �أكرث ً
ون�ستطيع اال�ستنتاج مما ذكر �أن م�سلمي البو�سنة والهر�سك هم مواطنون
�أ�صليون لهذا البلد ولي�سوا دخالء .فلقد تركوا دينهم القدمي البوغوميلية باختيارهم
واعتنقوا الإ�سالم احلنيف لأ�سباب مربرة.
�إن م�سلمي البو�سنة والهر�سك يحبون �أر�ضهم و�شعبهم وي�ضحون من
�أجلها ،لذلك فهو وطنيون وقوميون� .إن االنتقادات التي تقول ب�أن امل�سلمني
لي�سوا عن�ص ًرا قوم ًّيا ال �أ�سا�س لها من ال�صحة� .إن خلفية مثل هذه االنتقادات
ت�أتي من �أولئك الذين يطرحونها حتت ا�سم القومية املتع�صبة� .إ ًذا اخلط�أ لديهم
ولي�س لدى م�سلمي البو�سنة الفخورة والهر�سك القوية.
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كان �أجداد �سكان البو�سنة والهر�سك بوغوميليني اعتنقوا الإ�سالم طواعية.
وقد دارت نقا�شات كثرية حول الأ�سباب التي دعت البوغوميليني لأن
أفواجا� .إن الأ�سباب كثرية بال
يتخلوا عن دينهم طو ًعا ويعتنقوا الإ�سالم احلنيف � ً
�شك ،ولكن ال �شك �أي�ضً ا يف قيام الكثريين بعر�ض هذه الأ�سباب ب�شكل مغر�ض
وي�سيء بحق التاريخ ،من خالل ذكر �أ�سباب كاذبة وال �أ�سا�س لها من ال�صحة.
على ما �أعتقد ،ول�ست خمط ًئا يف اعتقادي ،ف�إن �أكرب �سبب العتناقهم
أفواجا يكمن يف املعتقد البوغوميلي نف�سه ،والذي كان �أقرب للمعتقدات
الإ�سالم � ً
الإ�سالمية منه للكاثوليكية �أو الأرثوذك�سية.
و�س�أذكر بع�ض الأمور اخلا�صة مبعتقدات البوغوميليني كدليل على ذلك.
�إن العقيدة البوغوميلية منت وترعرعت يف ال�شرق ،ووجدت منب ًعا لها يف
الطائفة امل�سيحية «ال�شم�شاطية» والتي �أ�س�سها بطريرك �أنطاكية «بول�س ال�شم�شاطي»
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والذي ُطرد من الكني�سة عام 265م ،وقد �سكن �أتباعه يف بلغاريا حول منطقة
«بلوفديف» وا�شتهروا هناك باال�سم ال�ساليف هو البوغوميليون (� )bogomiliأو
(البوغوميل).
ولكي نتعرف على العقيدة البوغوميلية يجب �أن نتعرف على عقيدة �أتباع
«بول�س ال�شم�شاطي» ،والتي ي�صف امل�سيحيون �أتباعها ب�أنهم «هراطقة».
وكان العلماء العرب الذين تناولوا املعتقدات والطوائف الدينية ،قد ذكروا
منها عقيدة �أتباع «بول�س ال�شم�شاطي».
فقد ذكر العامل العربي علي بن �أحمد «ابن حزم» (تويف عام  456هـ/
1064م) يف كتابه «امللل والنحل» �أتباع «بول�س ال�شم�شاطي» فقال« :ومنهم
�أ�صحاب بول�س ال�شم�شاطي وكان بطرير ًكا ب�أنطاكية قبل ظهور الن�صرانية ،وكان
قوله :التوحيد املجرد ال�صحيح .و�إن عي�سى عبد اهلل ور�سوله ك�أحد الأنبياء -
عليهم ال�سالم .خلقه اهلل تعاىل يف بطن مرمي من غري ذكر .و�أنه �إن�سان ال �إلهية فيه.
وكان يقول :ال �أدري ما الكلمة وال روح القد�س»( .امللل والنحل ،املجلد الأول،
�ص  .48واجلواب ال�صحيح ملن بدل دين امل�سيح ،املجلد الثاين� ،ص .)311
وذكر العامل �أبو الفتح ال�شهر�ستاين «حممد بن عبد الكرمي» (تويف عام
548هـ 1153 /م) يف كتابه «امللل والنحل» « :وبوطينو�س وبويل ال�شم�شاطي
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يقوالن� :إن الإله واحد و�إن امل�سيح ابتد�أ من مرمي  -عليهما ال�سالم .و�إنه عبد
�صالح خملوق �إال �أن اهلل تعاىل �شرفه وكرمه لطاعته ،و�سماه اب ًنا على التبني ال
على الوالدة واالحتاد( .امللل والنحل ،املجلد الثاين� ،ص  65و.)66
وكذلك العامل العربي �سعيد بن بطريق وكان �أقدم من العاملني املذكورين
(تويف عام 328هـ940 /م) ،وكان ن�صران ًّيا ،ولكنه مل يذكر يف كتابه بخ�صو�ص
معتقدات �أتباع «بول�س ال�شم�شاطي» �أي �شيء ميكن �أن يتعار�ض مع الإ�سالم.
فهو ال يرى �أي �أثر للمثنوية ( )Dualistالتي ينعتهم بها الآخرون ،فقد قال
وا�صفًا بول�س ال�شم�شاطي الذي �أتى مبعتقدات جديدة« :وكانت مقالته� :إن
�سيدنا امل�سيح خلق من الالهوت �إن�سانًا كواحد منا يف جوهره ف�إن ابتداء االبن
من مرمي .و�إنه ُ
خمل�صا للجوهر الإن�سي� ،صحبته النعمة الإلهية
ا�صط ِف َي ليكون ً
فحلت فيه باملحبة وامل�شيئة ولذلك ُ�سمي ابن اهلل .وقال �إن اهلل جوهر واحد
و�أقنوم واحد وال ن�ؤمن بالكلمة وال بروح القد�س .وبعد موته اجتمع ثالثة ع�شر
�أ�سقفًا يف مدينة �أنطاكية ،ونظروا يف مقالة بول�س ف�أوجبوا على هذا ال�شم�شاطي
اللعن فلعنوه ولعنوا من يقول مبقالته وان�صرفوا»( .انظر اجلواب ال�صحيح ملن
بدل دين امل�سيح ،املجلد الثالث �ص  ،13وهداية احليارى من اليهود والن�صارى
امللحق� ،ص  107و.)109
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من خالل النظر بتمعن فيما ذكر نرى الت�شابه الكبري يف النقاط الرئي�سية
بني املعتقدات الإ�سالمية ومعتقدات «بول�س ال�شم�شاطي» ،وهذا الت�شابه ينطبق
على معتقدات البوغوميليني.
وال نحتاج �إىل ت�أكيد �أن املعتقدات البوغوميلية كانت ت�شبه معتقدات
«بول�س ال�شم�شاطي» يف الكثري من النقاط الرئي�سية ،م�ضيفني �أن البوغوميليني
كانوا �ضد تقدي�س «الأيقونات» ،و�ضد تزيني وزخرفة الكنائ�س ،وكانوا ال ي�ؤمنون
«بالت�صليب» ،ومل يعرتفوا «بغفران الأ�سرار» ومل يحرتموا ال�صليب ،حتى �إنهم
كانوا يعتقدون �أنه نوع من الذنوب ،وكانوا يحتفلون بيوم اجلمعة ،وكان الزواج
عندهم م�ؤ�س�سة مدنية� ...إلخ.
و�إذا حللنا كل هذه الأمور بدقة ف�سنعرف ملاذا اعتنق �أجدادنا البوغوميليون
أفواجا.
الإ�سالم احلنيف ودخلوا فيه � ً
لقد ُن�شرت يف جملة «متحف البو�سنة والهر�سك» يف البو�سنة والهر�سك عام
1920م ،ال�صفحات  ،81-57مقالة جميلة للدكتور يو�سيب ماتا�سوفيت�ش (Josip
 )Matasovićحتت عنوان «م�شاهد من تاريخ معتقدات بول�س ال�شم�شاطي» ،و�أنا
�أعتقد �أن ما كتبته هنا ميكن �أن يكمل مقالة الدكتور يو�سيب ماتا�سوفيت�ش.

و�ضع غري امل�سلمني يف الدولة الإ�سالمية
(ومقارنته بالو�ضع احلايل)

)(1

�ستكون حما�ضرتي حول و�ضع غري امل�سلمني يف الدولة الإ�سالمية،
واحلقوق التي يتمتعون بها يف الإ�سالم ،وما ح�صلوا عليه فع ًال يف احلياة العملية
يف الدول الإ�سالمية يف فرتات خمتلفة.
لقد اخرتت هذا املو�ضوع بهدف املقارنة بني تعامل امل�سلمني مع غري
امل�سلمني وتعامل غري امل�سلمني مع امل�سلمني ،يف �ضوء بع�ض الأحداث التي
ح�صلت يف وقتنا الراهن ،والتي �س�أعر�ضها الحقًا.
وي�سرين �أن تكون هذه املحا�ضرة ع�شية االحتفال بذكرى مولد خري
املر�سلني حممد ر�سول اهلل  ،الذي ن�شر من ال�صحراء الربية ،العدالة واحل�ضارة
والدين احلنيف ال�سمح واملت�سامح ،الدين النربا�س الذي يجب �أن يتعلم منه
الهمج الثقافة والتمدن.
((( مت إعد د هذ ملقال كمحا�ضرة كان من ملفرو�ض إلقا�ؤها يف مقر منظمة مرحمت» خلريية يف �سر ييفو يوم  8إبريل
قبيل الحتفال مبولد ر�سول هلل  .مل يكن بالإمكان ن�شر حمتوى هذ ملقال للعامة ب�سبب لظروف حلالية ،ولكن
لأحد ث لطارئة لتي حدثت منعت من إلقاء ملحا�ضرة .و أعتقد أنه ال يوجد أي عائق مينع من ن�شر ملقال ب�شكله
لأ�سا�سي بدون تغيري ت تذكر يف هذه لفرتة .حممد خاجنيت�ش.
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و�سوف �أبني يف هذه املحا�ضرة ،ولو جزئ ًّيا� ،أن والدة هذا النبي العظيم 
مل تكن رحمة ونعمة لأتباعه فقط� ،إمنا رحمة لكل الب�شر .حتى �أن ر�سالته جاءت
رحمة من اهلل تعاىل للخلق �أجمعني كما قال اهلل  -جل وعال :ﱹ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﱸ [الأنبياء.]107 /
�إن النا�س يق�سمون ،ح�سب التعاليم الإ�سالمية ،بالن�سبة ملواطنتهم �إىل
ق�سمني :رعايا الدولة الإ�سالمية والأجانب ،وه�ؤالء ينق�سمون �إىل ق�سمني:
م�سلمني ،وغري م�سلمني يتمتعون بحماية الدولة الإ�سالمية وهم «�أهل الذمة».
ومعنى «الذمة» يف اللغة العربية «العهد وال�ضمان واحلماية».
ومن هنا نرى �أن الإ�سالم يت�سامح مع الديانات الأخرى ومع معتنقيها يف
دولته ،ويعتربهم يف عهدته وي�ضمن لهم احلماية ويدافع عنهم.
�أما الأجانب فيق�سمون كذلك �إىل ق�سمني� :أولئك الذين وقعوا عهو ًدا مع
امل�سلمني «م�ست�أمنني» ،و�آخرين يعادون الدولة الإ�سالمية .وتنظم قوانني احلرب
الإ�سالمية التعامل مع �أعداء الدولة الإ�سالمية ،وهذا لي�س مو�ضوع حما�ضرتنا
اليوم .لذلك �سوف �أحتدث عن القواعد والت�شريعات الإ�سالمية التي تتناول
غري امل�سلمني الذين يعي�شون يف الدولة الإ�سالمية� ،أو �أولئك الذين وقعوا عقو ًدا
وعهو ًدا مع امل�سلمني.
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يعترب كل مواطن غري م�سلم يقبل دفع اجلزية يف عهدة وحماية الدولة
الإ�سالمية ،وت�سري عليه القاعدة العامة التي تقول «لهم ما لنا وعليهم ما علينا»،
�أي يتمتع بكل احلقوق التي يتمتع بها امل�سلمون ،وعليه نف�س الواجبات التي
عليهم .وواجب كل مواطن الدفاع عن الدولة التي ت�ؤمن له ال�سالم وت�ضمن له
احلقوق.
وال ت�ستوجب الت�شريعات الإ�سالمية على غري امل�سلمني اخلدمة الع�سكرية
يف دولة الإ�سالم ،لذلك ف�إن «اجلزية» تعترب نو ًعا من م�ساهمتهم املادية يف الدفاع
عنهم.
�إن ت�سامح امل�سلمني مع �أهل الذمة كبري .فاملذهب احلنفي ال يعترب الذمي
غري خمل�ص للدولة حتى عندما ميتنع عن دفع اجلزية بعد القبول بها �أو عندما
يفعل الفاح�شة مع امل�سلمة �أو عندما يقتل م�سل ًما �أو ي�سيء �أو ينتقد الر�سول .
�إن الذميني يتمتعون بحريات كبرية يف الدولة الإ�سالمية ،فالأحناف
يعتربونهم مت�ساوين يف احلقوق مع امل�سلمني .ف�إذا قتل امل�سلم ذم ًّيا عم ًدا يعاقب
بعقوبة القتل ،و�إذا قتله بطريقة غري متعمدة يدفع لأهله الدية كما يدفعها امل�سلم
عن امل�سلم.
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�أو�صى ر�سول اهلل  امل�سلمني يف �أحاديث كثرية  -تعترب قانونًا للم�سلمني
 ب�أن يكونوا عادلني ومت�ساحمني يف تعاملهم مع �أهل الذمة ،و�أن يحفظوا العهودنف�سا معاه ًدا مل يرح رائحة اجلنة و�إن ريحها ليوجد
معهم .فقال « :من قتل ً
من م�سرية �سبعني عا ًما» (م�سند �أحمد بن حنبل و�سنن الن�سائي) .وقال :
«من �آذى ذم ًّيا ف�أنا خ�صمه ،ومن كنت خ�صمه خ�صمته يوم القيامة» (اخلطيب
البغدادي ،وقال جالل الدين ال�سيوطي :حديث ح�سن) .وقال « :منعني
ربي �أن �أظلم معاه ًدا �أو غريه» (امل�ستدرك للحاكم) .وقال �« أيها النا�س �إنكم قد
�أ�سرعتم يف حظائر اليهود� ،أال ال حتل �أموال املعاهدين �إال بحقها» (م�سند �أحمد
بن حنبل و�سنن �أبي داود) .وقال « :امل�سلمون على �شروطهم و�أنا �أكرم من
وفى بذمته» (�سنن البيهقي). وقال �« :أال من ظلم معاه ًدا �أو انتق�صه �أو كلفه
فوق طاقته �أو �أخذ منه �شي ًئا بغري طيب نف�س منه ف�أنا حجيجه يوم القيامة» (�أبو
داود والبيهقي).
كل هذه الأحاديث التي جمعت يف كتاب «كنز العمال» ت�شري �إىل �أن
الر�سول  اهتم بغري امل�سلمني الذين كانوا على عهد مع امل�سلمني.
نحن نعرف �أن هذه الأحاديث مل تذكر يف القرن الع�شرين ،قرن الت�سامح
كما ي�سميه الأوروبيون� ،إمنا ذكرها الر�سول  قبل �أربعة ع�شر قرنًا ،عندما كان
التع�صب الديني يف �أوجه.
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مل تكن يف عهد الر�سول الأعظم � أي م�ساكن للن�صارى بالقرب من
املدينة املنورة ،يف حني كان اليهود ي�سكنون يف بع�ض �أحيائها ،وكانوا يحيكون
امل�ؤمرات �ضده  بالرغم من �إبرامه عهو ًدا معهم .لذلك دب اخلالف بني
امل�سلمني وبينهم ،وبالرغم من ذلك فال يوجد �أي �أثر �أو ذكر لأي عنف �ضدهم �أو
منعهم من ممار�سة عبادتهم خالل فرتة �سريان العهود.
وكان �أول احتكاك للم�سلمني مع الن�صارى يف جنران ،وهي منطقة خ�صبة
على �ضفاف نهر يف اليمن قبل الهجرة ،يف ال�سنة العا�شرة من البعثة� .إال �أن هذا
االت�صال كان عر�ضً ا� .أما االت�صال الثاين فكان يف ال�سنة التا�سعة للهجرة �أي بعد
فتح مكة ،حيث بد�أت وفود القبائل العربية بالقدوم على ر�سول اهلل  .فقد
�أر�سل �أهل جنران وف ًدا من �ستني فر ًدا من �أعيانهم ر�أ�سهم رجل ُي ْد َعى ال ُعقاب،
ورجل �آخر تولىَّ �إدارة الرحلة كانوا يلقِّبونه بال�سيد ،ورجل ثالث م�سئول عن الأمور
الدينية وهو �أ�سقف الرحلة وحربها ،وا�سمه �أبو احلارث ،وكانوا يتولون التفاو�ض
مع الر�سول  .وخالل املفاو�ضات حان وقت �أداء �صلواتهم ،ف�سمح لهم -
عليه ال�صالة وال�سالم -بال�صالة يف امل�سجد ،وحاول بع�ض ال�صحابة-ر�ضوان
اهلل عليهم� -أن مينعوهم من ذلك ،فنهاهم الر�سول -عليه ال�صالة وال�سالم -من
ذلك ،وطلب من الن�صارى �أن يتوجهوا عن ال�شرق -ح�سب معتقداتهم -لأداء
�صالتهم .وقد ا�ستنتج ابن القيم من هذا �إمكانية دخول غري امل�سلمني للم�ساجد،
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حتى �إنهم ي�ستطيعون �أداء �صالتهم �إذا دعت احلاجة ،على �أن ال ي�صبح ذلك يف
حكم العادة.
وبعد مفاو�ضاتهم مع الر�سول  ،قبلوا بدفع اجلزية ،وقد �أمر الر�سول-
عليه ال�صالة وال�سالم -بكتابة عقد جاء فيهِ « :ب�سْ ِم ا ِهلل ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِح ِيمِ ،م ْن
هِمَ ،و ُك ِّل
هِمَ ،و ُر ْه َبا ِن ْ
محُ َ َّم ٍد ال َّنب ِِّي ِللأ�سْ قف �أَبِي الحْ َ ار ِِثَ ،و�أَ َ�سا ِق َف ِة نجَْ َرانَ َ ،و َك َه َن ِت ْ
�سقف ِم ْن �أ�سق َف ِت ِه،
َما تحَْ َت �أَ ْي ِديه ِْم ِم ْن َق ِل ٍيل َو َك ِث ٍري جِ َوا ُر ا ِهلل َو َر ُ�سو ِل ِه ،ال ُي َغيرَّ ُ �أُ ٌ
هِمَ ،وال
َوال َر ِاه ٌب ِم ْن َر ْه َبا ِن َّي ِت ِهَ ،وال َك ِاه ٌن ِم ْن َك َهانَ ِت ِهَ ،وال ُي َغيرَّ ُ َح ٌّق ِم ْن ُحقُو ِق ْ
ُ�س ْل َطان ُه ْمَ ،وال َما َكا ُنوا َع َل ْي ِه ِم ْن َذ ِل َك ،جِ َوا ُر ا ِهلل َو َر ُ�سو ِل ِه �أَ َب ًدا َما �أَ�صْ َل ُحوا َونَ َ�ص ُحوا
هِم َغيرْ ُم ْب َتل َني ب ُِظ ْل ٍم َوال َظالمِ ِ َني».
َع َل ْي ْ
وبقي م�سيحيو جنران على دينهم ومتتعوا بكل حقوقهم حتى نهاية عهد
اخلليفة عمر بن اخلطاب  ،حيث �أنهوا هذا العقد بالرتا�ضي وانتقل بع�ضهم
�إىل �سوريا والبع�ض الآخر �إىل بالد ما بني النهرين ،بعد �أن ا�شرتت الدولة
الإ�سالمية �أرا�ضيهم يف جنران.
ويبدو من هذا �أن حياتهم وحريتهم الدينية وا�ستقالليتهم قد مت �ضمانها
بهذا العقد .وكان لهم كني�سة كبرية ي�سمونها «كعبة جنران» مل تمُ �س �أب ًدا وكانوا
ميار�سون فيها طقو�سهم وعباداتهم بحرية كاملة.
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ومل يتغري الو�ضع بعد وفاة الر�سول الأعظم -عليه ال�صالة وال�سالم ،فقد
متتع غري امل�سلمني بحقوقهم التي �ضمنها الإ�سالم يف عهد ر�سول اهلل .فلم مت�س
معابدهم ب�أذى ،وقد �أو�صى خليفة ر�سول اهلل � أبو بكر ال�صديق  جيو�شه
فقال« :و�سوف مترون ب�أقوام قد فرغوا �أنف�سهم يف ال�صوامع ،فدعوهم وما فرغوا
�أنف�سهم له»� ،إ ًذا فقد �أو�صاهم وهم ذاهبون �إىل املعارك �أن يحافظوا على املعابد
وكل ما هو مقد�س لدى الآخرين.
ويف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب  ،حا�صر امل�سلمون مدينة القد�س،
وعندما �أراد �أهلها اال�ست�سالم طلبوا �أن يربموا اتفاقًا مع اخلليفة الفاروق ،
ف�سافر بنف�سه اىل القد�س و�أعطى �سكانها عه ًدا خط ًّيا جاء فيه« :هذا ما �أعطى
عبد اهلل عمر �أمري امل�ؤمنني �أهل �إيلياء من الأمان� ،أعطاهم �أمانًا لأنف�سهم و�أموالهم
ولكنائ�سهم و�صلبانهم و�سقيمها وبريئها و�سائر ملتها� ،أنه ال ُت�سكن كنائ�سهم وال
ُتهدم وال ُينتق�ص منها وال من حيزها ،وال من ُ�ص ُلبِهم ،وال من �شيء من �أموالهم،
وال ُيكرهون على دينهم ،وال ُي�ضار �أحد منهم».
وعندما ت�سلم �أمري امل�ؤمنني القد�س دعا البطريرك لتفقد كني�سة القيامة،
فلبى دعوته ،و�أدركته ال�صالة ،وهو فيها فتلفت �إىل البطريرك ،وقال له �أين �أ�صلي؟
فقال مكانك �صل .فقال :ما كان لعمر �أن ي�صلي يف كني�سة القيامة في�أتي امل�سلمون
من بعدي ،ويقولون هنا �صلى عمر ،ويبنون عليه م�سج ًدا .وابتعد عنها رمية حجر
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وفر�ش عباءته و�صلى ،وجاء امل�سلمون من بعده وبنوا على ذلك املكان م�سج ًدا،
وهو قائم �إىل يومنا هذا.
و�أود الإ�شارة هنا �إىل الفرق بني فتح �أمري امل�ؤمنني عمر  للقد�س ،وبني
احتاللها يف الفتوحات ال�صليبية ،عندما حاول ال�صليبيون الق�ضاء على الإ�سالم
فاحتلوا �سوريا وفل�سطني .ويف يوم اجلمعة ال�سابع من �شعبان 492هـ (1099م)
دخل ال�صليبيون القد�س بعد ح�صار دام �أربعني يو ًما تقري ًبا ،فعاثوا فيها ف�سا ًدا
وقت ًال لأكرث من �أ�سبوع ،حيث قتلوا �أكرث من �سبعني �ألفًا من امل�سلمني ،وحتى
داخل امل�سجد الأق�صى قتلوا العلماء وال�شيوخ والأطفال والن�ساء .ثم جمعوا من
تبقى يف حرم امل�سجد الأق�صى وطلبوا ممن يريد النجاة بروحه �أن يغادر القد�س
خالل ثالثة �أيام .وما قام به ال�صليبيون يعترب ر�سالة �شكر منهم لأمري امل�ؤمنني
عمر  لإعطائهم حرية العي�ش والعبادة.
وبعد � 90سنة تقري ًبا فتح ال�سلطان العادل �صالح الدين القد�س يف يوم
اجلمعة املوافق ال�سابع والع�شرين من رجب 583هـ (1187م) يف ذكرى �إ�سراء
ر�سول اهلل  للقد�س .ودخل ال�سلطان �صالح الدين بدون �إراقة دماء ،وكان
ب�إمكانه �أن ينتقم للمجزرة التي قام بها ال�صليبيون ،ولكن ثقافة الإ�سالم و�سماحته
ال ت�سمح بذلك.
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عندما انت�شر الإ�سالم يف �أرجاء الأر�ض ،وات�سعت الدولة الإ�سالمية،
دخلت املدن والقرى يف ملكيتها بطريقني هما� :إما بتوقيع معاهدات «�صلح» مع
املدن والقرى و�ضمها للدولة الإ�سالمية� ،أو بالقتال وحتريرها «عنوة».
حافظت املدن والقرى ،التي و ّقعت على ال�صلح واملعاهدة ،على كنائ�سها
وحريتها الدينية� ،أما ما مت فتحه بقوة ال�سالح ،فقد ا�ستوىل امل�سلمون على بع�ض
الكنائ�س وحولوها جلوامع ،وذلك حلقهم يف الت�صرف بكل ما يحققونه بقوة ال�سالح
«غنيمة» .وبالرغم من هذا مل يتم التعامل مع جميع املمتلكات بهذه الطريقة،
حيث مت احلفاظ على الأديرة وحماية ممتلكاتها .فمث ًال مت فتح ن�صف مدينة دم�شق
بالقوة ،يف حني ا�ست�سلم ن�صفها الآخر ،فتم اال�ستيالء على جميع كنائ�س الق�سم
و�سمح
الذي حارب امل�سلمني ،ومت احلفاظ على كنائ�س الق�سم الذي ا�ست�سلمُ ،
للم�سيحيني مبمار�سة طقو�سهم فيها .وعندما بنى الأمويون اجلامع الأموي ،كان
بقربه كني�سة «القدي�س يوفان» فطلب اخلليفة معاوية من امل�سيحيني �أن ي�سمحوا
له ب�أخذها لتو�سيع اجلامع ،ولكنهم رف�ضوا ذلك .وكرر اخلليفة عبد امللك الطلب
ولكنهم رف�ضوا .وكرر اخلليفة الوليد الطلب ولكنهم رف�ضوا ،ف�أغراهم باملال واحللي،
ورف�ضوا ذلك جمد ًدا ،ف�أمر بهدم جزء من الكني�سة لتو�سيع اجلامع بالقوة.
ويف عهد اخلليفة العادل عمر بن عبد العزيز ا�شتكى امل�سيحيون له
خ�سارتهم جز ًءا من الكني�سة بالقوة ،ف�أمر �أن يعيدوا لهم ما �سلب منهم بالقوة،
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وعندما ا�ست�شعر امل�سيحيون عدله ،ر�ضوا طواعية بالتنازل عن الأر�ض ب�شرط �أن
يعيد �إليهم الكنائ�س التي �سلبت منهم بالقوة ،فوافق اخلليفة على ذلك .هذا ما
�سجله البالذري يف كتابه «فتوح البلدان».
�إن اجلوامع التي كانت كنائ�س ومت �أخذها بالقوة �أيام الفتح ُ�سميت
«الفواحت» ،و�أف�ضل مثال على ذلك جامع «�آيا �صوفيا» ،والذي حتول �إىل متحف.
وقام امل�سيحيون بنف�س ال�شيء حيث حولوا اجلوامع �إىل كنائ�س ،و�أف�ضل مثال
على ذلك اجلامع الكبري يف قرطبة والذي حتول �إىل كني�سة ،وال يزال كذلك حتى
يومنا هذا.
يعترب امل�سيحيون جامع «�آيا �صوفيا» خ�سارة كبرية وين�سون كني�سة قرطبة
ومئات الكنائ�س التي كانت يف يوم من الأيام جوامع عامرة؛ لأنهم يعتربون كل
ما ي�ؤخذ من امل�سلمني حقًّا لهم� ،أما ما ي�أخذه امل�سلمون منهم فهو ظلم وتع�سف.
مل يكتف امل�سيحيون الإ�سبان بتحويل اجلوامع �إىل كنائ�س ،بل مل ي�سمحوا
ببقاء م�سلم واحد فيها ،فقد �أرغموهم على التن�صر �أو قتلوهم ،و�سعيد احلظ من
ا�ستطاع الهرب بدينه ونف�سه� .أما امل�سلمون فلم يت�صرفوا بهذا ال�شكل �أب ًدا يف
تاريخهم الطويل واحلافل.
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هكذا هو الو�ضع �أيها ال�سادة :عندما يقوم الأتراك بذبح الأرمن ،ف�إن
جميع ال�صحف الأوروبية ت�صف هذا العمل بالوح�شية الرتكية والرببرية والظلم.
ولكن عندما يقوم امل�سيحيون مبذابح �ضد امل�سلمني يف البلقان يف منطقة الروملي
( )Rumelijaمث ًال ،ف�إن ال�صحف الأوروبية ت�صف هذا العمل بالبطولة والتحرير،
لذلك يجب �أن نتجاهل ادعاءاتهم التي ال �أ�سا�س لها.
ومع تو�سع الدولة العبا�سية خالل عهد هارون الر�شيد كتب �أبو يو�سف،
وهو �أبرز تالميذ الإمام �أبي حنيفة النعمان «كتاب اخلراج» بطلب من اخلليفة.
ويعترب هذا الكتاب من �أقدم الكتب يف قوانني و�شرائع احل�ضارة الإ�سالمية
املتعلقة باحلياة االقت�صادية والإدارة .وهو كنز ال يقدر بثمن لو�صفه الو�ضع يف تلك
احلقبة من احل�ضارة الإ�سالمية .و�أقتب�س هنا بع�ض الأجزاء من هذا الكتاب والتي
تخ�ص و�ضع غري امل�سلمني يف الدولة الإ�سالمية ،وخا�صة فيما يتعلق بحريتهم
الدينية وا�ستقالليتهم.
يتحدث �أبو يو�سف يف كتابه عن «اجلزية» ،فيقول« :يجب عدم �أخذ اجلزية
من الرهبان الفقراء الذين يعي�شون يف الأديرة ومن الكهنة الفقراء ومن الزهاد
املنعزلني .ومينع �ضرب �أو �إ�ساءة معاملة غري امل�سلمني ب�سبب اجلزية ،بل يجب
التعامل معهم باحل�سنى».
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ثم يتوجه بحديثه للخليفة فيقول�« :أيها اخلليفة العادل ،يجب �أن ت�صدر
حملوا
قرا ًرا بح�سن التعامل مع معاهدي نبيك حممد � ،أال ُي�ضطهدوا و�أال ُي ّ
فوق طاقتهم و�أال ُي�ؤخذ منهم �إال احلق .وقد روي عن ر�سول اهلل � أنه قال:
«�أال من ظلم معاه ًدا �أو انتق�صه �أو كلفه فوق طاقته �أو �أخذ منه �شي ًئا بغري طيب
نف�س منه ف�أنا حجيجه يوم القيامة» .و�إن �آخر و�صية خلليفة ر�سول اهلل  عمر بن
اخلطاب  كانت� « :أو�صيكم مبعاهدي ر�سول اهلل � ،أن حتفظوا العهد معهم».
وقال �أبو يو�سف ب�ش�أن الكني�سة واملواكب ورفع ال�صليب يف �أعياد الن�صارى:
«عند افتتاح املدن تعاهد امل�سلمون و�أهل الذمة على عدم هدم الكنائ�س واملعابد
يف املدن والقرى ،و�ضمنوا لهم حياتهم ،و�سمحوا لهم برفع ال�صليب يف �أيام
�أعيادهم ،وهم يتمتعون بهذه احلرية حتى يومنا هذا».
ثم يذكر �أبو يو�سف �أمثلة على ذلك من �أيام الفتوحات يف �سوريا وبالد
الرافدين .وي�ضيف ب�أن الن�صارى كانوا ي�ستطيعون قرع الأجرا�س يف الكنائ�س يف
الليل والنهار �إال يف �أوقات �صلوات امل�سلمني.
و ُينهي �أبو يو�سف عر�ضه بهذه الكلمات�« :إن ر�أيي هو عدم �إمكانية تعديل
�أو �إلغاء ما هو متفق عليه ،حيث يجب احلفاظ على االتفاق والعهد كما حفظه
�أبو بكر وعمر وعثمان وعلي  و�أر�ضاهم .فهم ما �ألغوا �أو عدلوا �شي ًئا من
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املتفق عليه� .أما ما مت بنا�ؤه من الكنائ�س واملعابد �س ًّرا فيمكن هدمه� .إن بع�ض
اخللفاء �أرادوا هدم بع�ض الكنائ�س ،ولكن الذميني �أح�ضروا عقو ًدا خطية كانت
قد �أُبرمت مع امل�سلمني بعدم الهدم ،فوقف علماء الدين امل�سلمون يف �صفهم
مما �أجرب اخللفاء على العدول عن ذلك ،لذلك يجب تنفيذ العقود التي وقعها
اخلليفة عمر بن اخلطاب .»
ف�إذا عرفنا �أن �أبا يو�سف كان وزي ًرا للعدل وقا�ضي الق�ضاة كبري الأئمة،
ف�سوف نفهم حجم ووزن كلماته هذه .و�أنا �أرى هنا �أن هذه العدالة ال مثيل لها
يف الديانات الأخرى.
وميكننا ذكر �أمثلة كثرية على ح�سن تعامل امل�سلمني مع �أهل الذمة يف
املراحل املختلفة للدول الإ�سالمية ،وخا�صة الت�سامح مع معابدهم وكنائ�سهم.
فهناك الكثري من الكنائ�س القدمية منذ عهد اجلاهلية ومل يلم�سها �أحد ب�سوء.
ويذكر ابن ف�ضل اهلل العمري (تويف عام 749هـ1348 /م) يف كتابه «م�سالك
الأب�صار يف ممالك الأم�صار» وجود  68دي ًرا يف بالد الرافدين و 24يف �سوريا
وفل�سطني و 19يف م�صر .وذكر ياقوت احلموي (تويف عام 626هـ1228 /م) يف
كتابه «معجم البلدان» وجود  190دي ًرا ،وقبل البدء بعدهم قال« :ب�سبب �صعوبة
ذكر جميع الأديرة �س�أذكر الأديرة امل�شهورة فقط والتي وجدنا فيها ذك ًرا للأعمال
الفنية» .كانت جميع هذه الأديرة مفتوحة وتعمل ،وكان لها دخل مادي تعي�ش
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منه .ومن املعروف �أن الكثري منها قد �أُهمل و ُهدم ،ولكن لي�س لأن امل�سلمني قد
هدموها بالقوة� ،إمنا ب�سبب �إهمال �سكانها لها �أو هجرهم لها �أو لأ�سباب �أخرى ال
جمال لذكرها هنا.
�أما بالن�سبة للأتراك الذين دخلوا مناطقنا هذه ،فيمكننا القول وبكل حرية
�إنهم حافظوا وعملوا بقواعد ال�شريعة الإ�سالمية املذكورة ،بالرغم من �أن امل�ؤرخني
الغربيني قد �سجلوا  -لأهداف دعائية ومغر�ضة ولي�س للتاريخ � -أنهم قد دمروا
و�أحرقوا الأديرة والكنائ�س ،ال بل �أنهم �أحرقوا عظام الكهنة ورجال الدين و�سرقوا
ونهبوا دور العبادة وقتلوا وو�ضعوا الق�ساو�سة على «اخلازوق» .ولكن هناك م�ؤرخني
مو�ضوعيني وحتى من غري امل�سلمني يحاولون  -للحقيقية والتاريخ � -أن يو�ضحوا
�أن الأتراك مل يفعلوا خالل حكمهم للبلقان ما ين�سب �إليهم عرب التاريخ.
فقد قال فالدي�سالف �سكاريت�ش« :من اخلط�أ القول �إن الإ�سالم انت�شر
ب�سرعة يف �شبه اجلزيرة البلقانية �أو �إنه انت�شر بالقوة .فهناك الكثري من الرباهني
تنفي ذلك ،و�أنا �س�أذكر برهانًا واح ًدا فقط ،لو كان الإ�سالم قد انت�شر بالقوة
والعنف ملا ر�أينا يف القرن التا�سع ع�شر �أي م�سيحي �أو حتى كني�سة» .ويقول
الدكتور تروهيلكا «�إن ما ُيدر�س يف املدار�س من �أمور على �أنها حقائق تاريخية
تن�ص على �أن الأتراك قد �سحقوا الثقافة امل�سيحية يف البالد املفتوحة بكل قوة
ال يتفق مع احلقيقة ،على الأقل يف البو�سنة والهر�سك» .وقال الدكتور دو�شان
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بوبوفيت�ش�« :إن الت�سامح الديني يف بداية حكم الأتراك يف مناطقنا كان كب ًريا
جدا ،حتى �إنه كان �أكرب من الت�سامح الديني يف الغرب اليوم».
ًّ
لدينا الكثري من الأمثلة على الت�سامح الديني لدى الأتراك .وميكننا �أن
نقارن بني ما فعله الأتراك يف البلقان وبني ما فعله امل�سيحيون يف بالد الأندل�س
يف بداية القرن ال�ساد�س ع�شر .لقد قام امل�سيحيون مبالحقة امل�سلمني وقتلهم
و�إحراقهم ،كل ذلك بطلب ومباركة من الق�ساو�سة ،ال بل �إن الق�ساو�سة قاموا
ب�أنف�سهم بفعل ذلك .وعندما �سمع ال�سلطان �سليم الأول مبا حدث بالأندل�س� ،أراد
�أن يطرد امل�سيحيني من البالد التي فتحها وطلب �إ�صدار فتوى من �شيخ الإ�سالم،
ولكن �شيخ الإ�سالم رف�ض طلبه هذا م�ش ًريا �إىل �أن �أهل الذمة حمميون يف الدولة
الإ�سالمية ،و�أن طردهم حمرم يف الإ�سالم .فما �أعظم الفرق بني الت�سامح الديني
لدى امل�سلمني ولدى امل�سيحيني!
�إذا قارنا بني تركيا يف القرن اخلام�س ع�شر وبني امل�سيحيني يف البلقان يف
القرنني التا�سع ع�شر والع�شرين ،ف�إننا نالحظ عظيم الفرق .فقد حافظ الأتراك
وخلم�سة قرون على ديانة وكنائ�س و�أديرة امل�سيحيني .يف حني �أن امل�سلمني واجلوامع
قد اختفوا من املجر و�صربيا يف طرفة عني .وبالرغم من ذلك ف�إن الكثريين يجر�ؤون
بكل وقاحة على القول ب�أن الأتراك قد دمروا و�أحرقوا الكنائ�س واملعابد.
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لقد عا�ش الكاثوليك والأرثوذك�س بحرية ،وكانوا ميار�سون طقو�سهم يف
كنائ�سهم ومعابدهم و�أديرتهم ،حتى �إن ال�سلطان الفاحت �أعطى الكاثوليك يف
منطقة ميلودرا�شكو ( )Milodraskoميثاقًا مينحهم احلرية يف ممار�سة طقو�سهم.
وقد جاء يف هذا امليثاق ...« :و�آمر بعدم التعر�ض لهم ولكنائ�سهم ،و�أن يدخلوا
كنائ�سهم بحرية بدون �أي معار�ضة مني ومن وزرائي ومن حا�شيتي .و�أن حتفظ لهم
حياتهم وممتلكاتهم وكنائ�سهم.»...
�إن بالد الأرثوذك�س كانت معق ًال حلروب طويلة قادتها تركيا يف البلقان،
ومن املعروف �أن تلك احلروب الكثرية ت�سببت يف تدمري الكثري من املمتلكات،
ومنها الكنائ�س والأديرة ،ولكن بن�سب معقولة؛ لأن الأتراك كانوا مرتبطني بعقود
وعهود مع غري امل�سلمني تعطيهم احلق يف ممار�سة حياتهم الدينية .وميكننا الت�أكيد
على �أن الأرثوذك�س كانوا يتمتعون بكامل حريتهم الدينية .و�أف�ضل مثال على
هذه احلقيقة التاريخية �أن ال�صرب ح�صلوا على موافقة الأتراك على جتديد بناء
بطريركية بت�ش ( )Pećوالتي كانت قد ُهدمت خالل الفتوحات الرتكية عام
1557م .حيث ح�صل الق�سي�س ماكاريا (( )Makarijaكان قريب حممد با�شا
�سوكولوفيت�ش) على ت�صريح من ال�سلطات ب�إعادة بنائها ،ومت تعيينه ك�أول بطريرك
لها .ح�صل ذلك يف عهد الوزير الأول ر�ستم با�شا ،يف حني �أن حممد با�شا
�سوكولوفيت�ش كان وزي ًرا ثالثًا (�أي لي�س بف�ضله) .و�أخ ًذا باالعتبار �أن «البطريرك»
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كان ميثل الزعيم الروحي والعلماين لقومه ( )Milet-bašaفهذا يعني �أن البطارقة
قد متتعوا بحريات و�صالحيات كافية.
كان البطارقة يتمتعون بحقوق مطلقة لإدارة الكني�سة ال�صربية �ضمن حدود
بطريركياتهم .وكانوا يتمتعون كزعماء روحيني – مثل الأ�ساقفة  -بحق املقا�ضاة
يف ق�ضايا الأحوال ال�شخ�صية و�ش�ؤون الو�صايا وغريها من اخلالفات املدنية .وكانت
لهم وحدات من ال�شرطة ت�ساعدهم يف تنفيذ الأحكام .وكانت املحكمة ال�سلطانية
يف �إ�ستانبول هي املخولة بالبت يف اخلالفات التي تخ�ص البطاركة �أنف�سهم .ومل
يكن لأحد احلق يف �سجن رجل الدين ال�صربي بدون معرفة �أو موافقة من
البطاركة .وكان البطاركة يتمتعون بحق وراثة الأ�ساقفة وجميع ال�صرب الذين
ال يوجد لديهم ورثة �أو مل يكتبوا و�صاياهم ،وكانوا يعي�شون يف بطريركياتهم .كما
كان لهم احلق يف احلفاظ على الكنائ�س والأديرة والقيام ب�صيانتها ،وي�ستطيعون
�إعادة بناء املهدوم منها .ال�شيء الوحيد الذي كان �صع ًبا هو احل�صول على املوافقة
لبناء كنائ�س جديدة يف الأماكن التي مل تكن فيها كنائ�س من قبل .وبالرغم
من ذلك كان هناك بع�ض املوافقات التي ت�أتي عن طريق تقدمي «الر�شاوى» �أو
تقدمي �شهود زور حول وجود كنائ�س يف تلك املناطق �سابقًا ،كما �أبلغني الأكادميي
ال�صربي فالدي�سالف �سكاريت�ش املدير ال�سابق للمتحف.
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مل يتغري هذا الو�ضع الحقًا ،لكن املطارنة ال�صرب تغريوا وبد�ؤوا ب�إثارة
املواطنني و�إ�شعال الفنت وخيانة الدولة من خالل حتالفاتهم مع �أعدائها النم�ساويني.
و�أ�شعل البطريرك �أر�سينيو الثالث ت�سرنييفيت�ش  Arsenijo III Crnojevićثورة يف
عام 1689م ،ولكنه ف�شل يف حتقيق �أهدافه فا�ضطر �إىل �سرقة الأ�شياء النفي�سة
والهرب مع مطارنته ،والكثري من الأو�ستا�شا (� (1))Ustashaإىل النم�سا .وخالل
احلروب النم�ساوية-الرتكية 1739-1737م �أ�شعل �أر�سينيو الرابع ثورة مماثلة
كانت نتيجتها م�شابهة ل�سابقتها .وا�شتعلت ثورات مماثلة الحقًا.
نحن ال ننكر �أن بع�ض الكنائ�س قد ت�ضررت يف الظروف الطارئة؛ لذلك
يجب النظر بطريقة مو�ضوعية �إىل تلك الظروف .وبالرغم من حدوث ثورات
ومتردات وظروف طارئة عديدة خالل احلكم العثماين الذي ا�ستمر خلم�سة قرون
لكن الأغلبية العظمى من الكنائ�س والأديرة ال�صربية بقيت بدون �أي �ضرر .ال
نحتاج هنا �إىل �أية �أدلة �أو وثائق لإثبات ذلك؛ لأن �أديرة في�سوكيي ديت�شاين يف
كو�سوفا و�ستودينيت�سا على نهر �ستودينيت�سا يف منطقة �إيبار وجورجيفيه �ستوبيفا
يف مدينة نويف بازار وميلي�شيفا يف مدينة برييه بوليا ورافنيت�سا كنيزا الزارا وغريها
الكثري من الأديرة مل تتحول �أب ًدا �إىل جوامع.

((( أو�ستا�شا ( :)Ustashaحركة إرهابية متطرفة للكرو ت لكاثوليك ( .ملرتجم).
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لقد ركزت االهتمام خالل هذا العر�ض على احلرية الدينية التي متتع
بها غري امل�سلمني يف الدولة الإ�سالمية ،خا�صة حرية احلفاظ على دور العبادة،
لذلك �أريد ذكر بع�ض احلاالت لتحويل الكنائ�س �إىل جوامع �أو حتويل اجلوامع
�إىل كنائ�س من واقعنا احلا�ضر ،لكي ن�ستطيع املقارنة و�إ�صدار احلكم املو�ضوعي
والعادل فيها:
لقد ذكرنا �أن امل�سلمني وخا�صة الأتراك كانوا يقومون بتحويل كني�سة �أو
�أكرث �إىل جامع يف املدن التي يتم فتحها بالقوة ،كما هو احلال بالن�سبة لآيا �صوفيا
يف �إ�ستانبول ،و�آيا �صوفيا (ال�صغري) وجامع هورتاجي يف مدينة �سالونيك (مت
�إعادتهما كنائ�س بعد احلرب البلقانية) ،وكذلك كني�سة بريزرن ،والتي ي�سميها
امل�سيحيون «كني�سة القدي�سة ال�سيدة العذراء» والتي مت حتويلها يف نهاية القرن
ال�سابع ع�شر �إىل جامع ،و�أعيدت �إىل و�ضعها ال�سابق ككني�سة بعد احلرب العاملية
الأوىل .لقد مت حتويل كل هذه الكنائ�س املذكورة خالل الفتوحات العثمانية �إىل
جوامع ،وكانت ُت�سمى -كما ذكرنا �سابقًا« :الفواحت» .هناك ثالثة جوامع فقط يف
البو�سنة والهر�سك معروفة بهذا اال�سم (الفواحت) :يف مدينة بيهات�ش ،ويف مدينة
ياييت�سا (بعد االحتالل النم�ساوي احرتق هذا اجلامع) ،ويف مدينة زفورنيك.
وكل هذه الكنائ�س كانت كاثوليكية.
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ومن ناحية �أخرى مت �ضمان حماية جوامع امل�سلمني بال ا�ستثناء يف جميع
قوانني «اجلماعة الإ�سالمية الدينية  »(1) islamska vjerska zajednicaوقد �شملت
بنود معاهدة فر�ساي التي وقعت يف 1919/9/10م على الآتي�« :سيتم حماية
جميع امل�ساجد الإ�سالمية واملقابر وامل�ؤ�س�سات والأوقاف و�سيتم ال�سماح لهم ببناء
م�ؤ�س�سات دينية جديدة ح�سب القوانني والقواعد العامة (انظر :كتاب �سلوبودان
يوفانوفيت�ش «احلقوق الد�ستورية ململكة ال�صرب والكروات وال�سلوفينيني» بلجراد
1924م� ،ص  462و� .)463إ ًذا ي�ضمن القانون حماية جميع امل�ساجد بال ا�ستثناء،
ولكن ماذا يحدث على �أر�ض الواقع؟
�إن امل�سيحيني ،وخا�صة الأرثوذك�س يحاولون ب�شتى الطرق اال�ستيالء على
امل�ساجد الإ�سالمية .ولو كان الأمر مقت�ص ًرا على م�ساجد «الفواحت» لهان الأمر
قلي ًال .ي�أتي �أحدهم وي�ؤكد �أن �أحد الأحجار �أو عد ًدا منها من خملفات كني�سة
ما مت تدمريها ومت ا�ستخدامه يف بناء �أحد اجلوامع ،فتكون هذه حجة كافية ل�سلب
هذا اجلامع .لقد متكنت قبل عدة �سنوات من االطالع على «تقومي القدي�س �أنته»،
وقر�أت فيه الآتي« :للأ�سف ال�شديد �إن جامع الغازي خ�سرو بك يف �سراييفو
(((  جلماعة لإ�سالمية لدينية» ( :)islamska vjerska zajednicaبعد �ستعمار لبو�سنة و لهر�سك من قبل إمرب طورية
ملجر -لنم�سا عام 1878م ،أ�صبح لبو�شناق مل�سلمون حتت حكم مل�سيحيني لأول مرة ،مما �ستلزم إن�شاء م�ؤ�س�سة
دينية ترعى �ش�ؤونهم بعد النف�صال عن إ�ستانبول لتي كانت ترعى أمورهم ل�شرعية و لدينية ،ومت ت�أ�سي�س جلماعة
لإ�سالمية لدينية ( .)islamska vjerska zajednicaوباعتماد لد�ستور جلديد لهذه مل�ؤ�س�سة لدينية عام 1969م
مت حذف كلمة لدينية» من ال�سم لي�صبح �سمها جلماعة لإ�سالمية» ( ( .)islamska zajdnicaملرتجم).
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ُيرفع ب�أعمدة الكنائ�س الكاثوليكية التي كانت موجودة يف فره بو�سنة (�سراييفو
احلالية)» .ال�شيء املحزن هنا �أن من ذكر هذا ال يعرف �أين تقع «فره بو�سنة»
وال كيف يتم بناء ورفع جامع «خ�سرو بك» ب�أعمدة كنائ�سها .وال�شيء الآخر
الوا�ضح للعيان -هو عدم وجود كنائ�س كاثوليكية يف البو�سنة والهر�سك بحجمجامع الغازي خ�سرو بك .وقد ذكر الأمر نف�سه منذ فرتة قريبة يف املجلة الأ�سبوعية
«كاتوليت�شكي تييدنيك» على �أنه خرب ورد على ل�سان �أحد الرحالة.
�أما الأرثوذك�س ،وبالرغم من �أنهم ال ي�ستطيعون �إثبات وجود كنائ�س لهم
قبل فتح البو�سنة �إال كني�سة «هرت�سك �ستيبان» يف مدينة جورازدا ،فهم يقولون
�إن بع�ض اجلوامع كانت كنائ�س �أرثوذك�سية يف ال�سابق مثل «جامع ال�سلطان»
يف مدينة فوت�شا� .أما ما يخ�ص اجلوامع خارج البو�سنة ،فالأمر خمتلف ،فهناك
الكثري من الأكاذيب حول تلك الكنائ�س �أو حتى كل ما يخ�ص حياة امل�سلمني
عمو ًما ،و�أدعو اهلل �أن ي�ساعد �إخوتنا امل�سلمني يف حمنتهم هذه .و�سوف �أقتب�س
بع�ض ما جاء يف ال�سجالت الر�سمية لرئي�س العلماء املرحوم «�إبراهيم �أفندي
ماجاليليت�ش» لعام 1933م:
مت �إحراق وتدمري �أجمل جامع يف ميرتوفيت�سا الكو�سوفية ( )Mitrovicaمن قبل رئي�س املنطقة بيرت كونوفجيت�ش ،ومت �إزالة جميع امل�ساجد
وعددها �ستة من املخطط التنموي للمدينة عام 1931م.
Kosovska
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مت اال�ستيالء على جامع يف مدينة بري�شتينا ( )Prishtinaعام 1923م وحتويله�إىل خمزن ع�سكري ،ويف عام 1930م قامت القوات امل�سلحة ب�إهدائه لنادي
اجلمنازيوم اليوغ�ساليف على �أنه من الأمالك الع�سكرية.
يف مدينة جو�ستيفار ( )Gostivarوالتي يعترب �أكرث من ثلثي �سكانها من امل�سلمنيمت تخفي�ض عدد اجلوامع فيها حتى بقي جامعان فقط .وقد قام الزعيم ال�صربي
املحلي «يوك�شيت�ش» بحرق مئذنة �أحد اجلامعني بعد �أن �ألقى عليها �أكرث من
 17قنبلة .ومت نقل املذكور ملنطقة «نيجوتني فاردار» عقابًا له! وعندما دمر املئذنة
�شرب نخب ذلك على �أنقا�ضها وقال كلمته�« :إن بالدنا لن تقبل امل�سننات
(يق�صد امل�آذن)».
وقد كتبت يف العدد  11و 12للعام الثاين ملجلة «الهداية» عما حدث جلامع
«ح�سام الدين با�شا» يف مدينة �شتيب :ن�شرت �صحيفة «بوليتيكا» ()Politika
بتاريخ 1938/8/3م اخلرب التايل« :قالت �إحدى ال�سيدات من مدينة �شتيب
قبل �سنتني ب�أن القدي�س �إليا ( )Ilijaجاءها يف املنام ،وقال لها �إىل متى �ستبقى
كني�ستي مهملة وقذرة؟ فقامت هذه ال�سيدة املتدينة بدعوة جريانها و�أبلغتهم
بحلمها هذا .وبعد فرتة وجيزة قاموا بتنظيف اجلامع املهجور ودعوا الق�سي�س
ليقد�سه باملاء املقد�س .واليوم وبعد خم�سة قرون ون�صف ،مت قطع قطعة «الفطري
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جدا
احللو»((( يف هذه الكني�سة ومت �إقامة قدا�س اخلدمة الإلهية .هذا احلدث هام ًّ
ملدينة �شتيب ول�ضواحيها» (انتهى اخلرب).
�أود الإ�شارة هنا �إىل �أن هذا اجلامع مل يكن يف يوم من الأيام كني�سة ،فقد
بناه ح�سام الدين با�شا قبل حوايل � 350سنة ،وقد ذكر الرحالة الرتكي �إوليا
جلبي (� )Evlija Celebiأن «ح�سام الدين با�شا» هو الذي �شيده .كل هذه الأدلة
الدامغة ال متثل �شي ًئا للأرثوذك�س �أمام حلم امر�أة عجوز.
كما ن�شرت ال�صحف قبل فرتة ق�صرية خ ًربا حلدثني كبريين ،هما قيام
ال�سلطات الق�ضائية – التي من املفرو�ض �أن تن�شر العدالة  -باحلكم بت�سليم
جامعني �إىل ال�سلطات الكنائ�سية ال�صربية ،وهما جامع «كري�شنا» يف مدينة بيتوال
( )Bitoljوالآخر هو جامع «�سنان با�شا» ( ((()Sinan-pašinaيف مدينة بريزرن.
لقد حظيت مب�شاهدة جامع «�سنان با�شا» ،وميكنني القول �إنه ال مثيل له حتى
يف �سراييفو .فقد مت بنا�ؤه من احلجارة وتزيينه مبئذنة ر�شيقة .وقد زعم الأرثوذك�س
ال�صرب ب�أن �سنان با�شا ا�ستخدم يف ت�شييده حجارة من دير القدي�سني والذي بناه
الإمربطور «دو�شان» حوايل عام 1350م بالقرب من مدينة بريزرن .ولكنهم ال
((( إ�شارة إىل الحتفال وتناول حللوى بهذه ملنا�سبة.
((( على لرغم من هذ لقر ر للمحكمة بقي جامع �سنان با�شا» يف أيدي مل�سلمني نتيجة للمقاومة لتي أبدوها ،وهو
ال يز ل من أقدم و أجمل جلو مع يف ملنطقة .نظر مقالنا :جامع �سنان با�شا يف بريزرن ،جملة لفي�صل» ،عدد ،329
لريا�ض [ 2004م .لأرنا�ؤوط].
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ميتلكون �أي دليل مادي على ذلك با�ستثناء بع�ض الأقاويل الفارغة .ف�إذا �أجرينا
مقارنة بني املواد التي ا�ستخدمت يف بناء اجلامع وبني بقايا املواد التابعة للدير -
كما طلب الأرثوذك�س  -نرى الفرق ال�شا�سع بينها وبني ما قدمه الأرثوذك�س من
�أدلة على ت�أكيداتهم .ومل يكتفوا بهذا ،بل ذهبوا لأبعد من ذلك حيث زعموا �أن
الأر�ض التي مت بناء اجلامع عليها قد �سلبت من الأرا�ضي التابعة للكني�سة ،وذكروا
دلي ًال تاف ًها يدعو العقالء �إىل ال�ضحك.
وتكرر الأمر نف�سه بالن�سبة جلامع «كري�شنا» يف بيتوال ،حيث حكمت
املحكمة ب�إحلاق اجلامع بالكني�سة بحجة �أنه منذ انتهاء احلرب البلقانية مل ُتقم
ال�صالة فيه ،ويجب ت�سليمه للكني�سة الأرثوذك�سية ح�سب قانون «التقادم» ،وكان
معيار التقادم لدى املحكمة يف هذا احلكم حوايل (� 30سنة).
مل ن�ستطع نحن امل�سلمني يف البو�سنة والهر�سك ال�سكوت على هذا الظلم،
وفعلنا كل ما بو�سعنا .و�أذكر هنا قرارين بهذا ال�ش�أن :الأول قرار م�سلمي مدينة
مو�ستار وجاء فيه:

عقد م�سلمو مدينة مو�ستار اجتما ًعا لإدانة حكم املحكمة البلدية يف
بريزرن ،والذي �أُ ِ
عطيت مبوجبه الكني�سة الأرثوذك�سية ال�صربية جامع «�سنان با�شا»
يف بلدية بريزرن ،وكذلك �إدانة حكم املحكمة البلدية يف بيتوال ،وحكم حمكمة
اال�ستئناف يف �سكوبليه وحمكمة النق�ض يف بلجراد ب�ش�أن �إعطاء جامع «كري�شنا»
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للأبر�شية الأرثوذك�سية ال�صربية ب�صفة نهائية .وبعد النظر والبت يف احلالتني
ب�شكل وا�سع وم�ستفي�ض ا�ستنتجوا الآتي:
� -1إن الأحكام ال�صادرة ال �أ�سا�س لها من الناحيتني القانونية والواقعية ،وتخالف
جميع الأعراف اخلا�صة باملحاكمات النزيهة والتعامل احل�سن مع �أكرث من
مليوين م�سلم يف يوغ�سالفيا ،وتعار�ض ال�شرائع الإيجابية والوا�ضحة للمادة
 24من قانون اجلماعة الإ�سالمية الدينية ململكة يوغ�سالفيا ،واملادة العا�شرة
ملعاهدة فر�ساي التي ت�ستند �إليها حمكمة النق�ض يف حكمها.
 -2يف الع�صر الذي يعي�شه العامل ومن بينه دولتنا يف القرن الع�شرين يتم �إدانة
�أمور �أقل �أهمية بكثري من هذين احلكمني ال�صادرين بحق جامعني مقد�سني
منذ �أكرث من � 300سنة ملليوين م�سلم يقومون بجميع واجباتهم جتاه دولتهم
التي يعي�شون فيها ،ومل يقوموا ب�أي عمل مينح الآخرين احلجة ملثل هذا
الهجوم الرهيب على مقد�ساتهم.
 -3يعترب م�سلمو مو�ستار �أن هذين احلكمني ال يتنا�سبان مع النظام الق�ضائي
احلكومي الذي يعرتف ب�أن الديانة الإ�سالمية مت�ساوية مع الديانات
الأخرى ،ويعتربون ذلك هجو ًما على �أكرب املقد�سات الإ�سالمية وخا�صة
عندما يكون ذلك من قبل النظام الق�ضائي .ويعترب م�سلمو مو�ستار �أن هذين
احلكمني هجومان على ديانة معرتف بها قانونًا ،وما كانا ليح�صال يف �أحلك
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القرون الو�سطى ظال ًما خالل فرتة االحتالل الأجنبي؛ حيث �إن االحتالل
الأجنبي نف�سه قام بحماية دور العبادة ومقد�سات جميع املواطنني وخا�صة
الأرثوذك�س .والدليل على ذلك وجود العديد من الأديرة حتى يومنا هذا
بالرغم من �أن �سكانها قد تركوا الديانة الأرثوذك�سية .ون�ضيف �أن ال�سلطات
احلكومية وخا�صة الق�ضائية مل تقم مبثل هذا الهجوم على �أي من الطوائف
الدينية �أو مقد�ساتها ،حتى عندما كانت بع�ض هذه الطوائف تعمل �ضدها.
 -4لذلك ف�إن م�سلمي مو�ستار من خالل وعيهم بحقوقهم وواجباتهم واتباعهم
دينهم احلنيف يحتجون ب�شدة على التع�سف جتاه الديانة الإ�سالمية ،ويطالبون
ال�سلطات احلاكمة ب�إيقاف هذا الظلم مرة وللأبد ،ومبنع �أي هجمات مماثلة على
الديانة الإ�سالمية ومقد�ساتها املعرتف بها واملحمية قانونًا ،و�أن تفعل تلك
ال�سلطات ما بو�سعها لإعادة جامع «�سنان با�شا» يف بريزرن ،وجامع «كري�شنا»
يف بيتوال ،وغريهما من الأماكن املقد�سة واملمتلكات الدينية للم�سلمني.
ويطالبون ال�سلطات احلاكمة ب�إ�صدار �أوامرها بتقدمي كامل احلماية وامل�ساعدة
للم�ؤ�س�سات الإ�سالمية واحلفاظ على كل احلقوق التي يتمتع بها امل�سلمون.
ويتوقع م�سلمو مو�ستار �أن تقوم ال�سلطات احلاكمة بدورها وواجباتها جتاه
امل�سلمني على �أكمل وجه ،و�أن تقوم ب�إلغاء «مفو�ضية الإدارة الدينية اجلنوبية»،
لأنهم يعتقدون �أن هذه الهجمات على الدين الإ�سالمي متت ب�إخراج من هذه
املفو�ضية التي ال �أ�سا�س لها قانونًا ويرف�ضها امل�سلمون.
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ويف حال عدم اال�ستجابة لطلبات امل�سلمني فهذا يعني �أنهم م�ضطهدون
و�أن بقاءهم مهدد يف موطنهم الأم ،حيث ال يوجد تف�سري �آخر لعدم قيام �إدارة
الدولة بحماية اجلوامع واملقد�سات من هذه القر�صنة ،فكيف �سيثقون ب�أن هذه
الإدارة �ستحمي بقاءهم وحياتهم.
�إن �شكوكهم مربرة؛ لأن ما حدث جاء من قبل النظام الق�ضائي الذي
يجب �أن يكون حماي ًدا وفوق اجلميع.
مو�ستار 1941/2/18
احلافظ عمر جابيت�ش

ٍ
مفت متقاعد

احلافظ علي الكي�شيت�ش من الأعيان

�شكيب كونهوجيت�ش

رئي�س الإخوان

�إبراهيم ريبيت�سا

رئي�س مكتب الوقف الإ�سالمي

�إبراهيم فييت�ش

مدر�س

احلاج �أحمد كارابيج

مدر�س

احلافظ �صالح �أودوفجيت�ش

قا�ض �شرعي متقاعد
ٍ

حمزة بوزيت�ش

مدر�س

ب�شري بينتول

قا�ض �شرعي
ٍ

ح�سن �سماعيلبيجوفيت�ش مدير املدر�سة
احلافظ �صالح بوزيت�ش

رئي�س مكتبة امل�سلمني ر�ستم با�شيت�ش
احلاج علي كرابيج

احلاج �إبراهيم فوليفيت�سا

�إمام

حمرم �شليفو

مدر�س تعاليم �إ�سالمية �أحمد جابيت�ش

مدر�س
مدر�س
�إمام

�أحمد فازليت�ش

�إمام

حممد حميدوفيت�ش

مدر�س عقيدة �إ�سالمية

عمر كااليت�ش

من الأعيان

ح�سني بركيت�ش

مدر�س

�صالح ح�سن �آغيت�ش

من الأعيان

�صالح ح�سن �آغيت�ش

من الأعيان
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القرار الثاين من ممثلي التجمعات الإ�سالمية يف �سراييفو ،ومت �إ�صداره
مببادرة من املجل�س الرئي�سي ملجلة «الهداية» ،ومت توجيهه �إىل رئي�س العلماء وملمثل
امل�سلمني يف احلكومة الدكتور جعفر كولينوفيت�ش ،وين�ص على ما يلي:
�إن املجل�س الرئي�سي ملجلة «الهداية» يف جل�سته املنعقدة يوم  19مار�س
1941م ،والتي �شارك فيها وفود امل�ؤ�س�سات والتجمعات الإ�سالمية :مرحمت
( )Merhametوحريات ( )Hurijatوالأمل ال�شعبي ()Narodna uzdanica
والرزانة ( )Trezvenostiوجملة جريزيلي�س ( )Đerzelezواحتاد الق�ضاة ال�شرعيني
واحتاد الأئمة والوعاظ واحتاد الأئمة واملدر�سني ال�شرعيني واحتاد الأئمة واملعلمني
ومنظمة غريت ( ،)Gajretوبعد مناق�شة م�ستفي�ضة ب�ش�أن حكم املحكمة البلدية
يف بريزرن ،والذي مت مبوجبه ت�سليم جامع «�سنان با�شا» للكني�سة الأرثوذك�سية
ال�صربية ،وب�ش�أن املحكمة البلدية يف بيتوال ،وحكم حمكمة اال�ستئناف يف
�سكوبليه وحمكمة النق�ض يف بلجراد ب�ش�أن �إعطاء جامع «كري�شنا» للأبر�شية
الأرثوذك�سية ال�صربية ب�صفة نهائية ،قرر �إر�سال مذكرة احتجاج ،با�سمه وبا�سم
جميع القوانني الو�ضعية التي ت�ضمن حقوق امل�سلمني يف يوغ�سالفيا� .إن هذه
املذكرة تعترب �أم ًرا طبيع ًّيا؛ لأن ال�سالم والأمن الديني هما الأ�سا�س «ملجتمع
قومي طبيعي و�صحيح» .وقد �أثبت امل�سلمون مرا ًرا ويف كل فر�صة �أنهم يتبنون هذا
املبد�أ .ومل يت�سببوا �أب ًدا يف خرق ال�سالم والأمن الديني وال يف �أي عمل �ضد
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امل�صالح احلكومية �أو القومية .فهم نفذوا وينفذون كل التزاماتهم املدنية ب�شكل
كامل .لذلك ف�إن جميع امل�سلمني يف يوغ�سالفيا تلقوا هذين احلكمني مبرارة
كبرية؛ لأنهما يخرقان ال�سالم والأمن الديني من قبل جتمع ديني �آخر تنا�سى
املبادئ احلكومية الأ�سا�سية وامل�صالح القومية ،وقام بتحريك مثل هذه الق�ضايا
التي مت�س �أحا�سي�س امل�سلمني وم�شاعرهم.
ولو قامت كل جماعة دينية مبثل هذا العمل ف�سوف تظهر حاالت م�شابهة
ال عدد لها يف هذه الدولة ،و�سوف ت�سبب �صراعات عامة وخالفات عميقة بني
اجلماعات الدينية املختلفة يف يوغ�سالفيا ال تحُ مد عقباها.
نحن لن ندخل يف تفا�صيل وخ�صائ�ص هذين احلكمني ،ولكن ال
ن�ستطيع �أن ن�سكت على كون املحكمة قد جتاهلت حقائق خا�صة بالو�ضع
احلقيقي ملو�ضوع اخلالف ،وهذا �أكرث ما جرح �أحا�سي�س امل�سلمني؛ لأنه مي�س
�أكرث مقد�ساتهم ح�سا�سية وهو امل�ساجد .وهناك �إح�سا�س ب�أن مثل هذه الق�ضايا
�ستظهر يف امل�ستقبل.
نحن ندين �أ�شد الإدانة هذه الق�ضايا ومثل هذا الفهم وهذا العمل الذي
ي�سبب �أ�ضرا ًرا ج�سيمة قومية وحكومية ،ون�س�أل ممثلينا الدينيني وال�سيا�سيني:
هل فعلوا ما يلزم لكي مينعوا ما ح�صل؟!
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نحن نطالب ممثلينا ال�سيا�سيني والدينيني ب�أن يتدخلوا بكل قوة �ضد هذه
التوجهات التي ت�سبب خل ًال يف ال�سالم الديني بني الطوائف ،وت�ضرب �أ�س�س
�أحا�سي�سنا ومقد�ساتنا الدينية .ويف نف�س الوقت نعترب �أن على �سيا�سيينا ورجال
ديننا �إبالغ العنا�صر امل�سئولة حول �شعور و�أحا�سي�س امل�سلمني ومطالبتهم
ب�إيقاف مثل هذه الظواهر يف امل�ستقبل.
ح�سني بركيت�ش

نائب رئي�س «غريت»

عاطف كمينيت�سا

�سكرتري «حرييت»

حلافظ حممد باجنو

نائب رئي�س «مرحمت»

احلافظ عمر مو�شيت�ش

ل�سكرتري لأول «للهد ية»

لدكتور زعيم �شارت�س

ع�ضو لغرية «غريت»

راغب موليت�ش

ع�ضو ملجل�س لرئي�سي «للهد ية»

حممد مويزينوفيت�ش

ل�سكرتري لثالث «للهد ية»

م�صطفى فاري�شانوفيت�ش �إمام
فيزو له حجي بايريت�ش

ع�ضو ملجل�س لرئي�سي «للهد ية» �إبراهيم ت�شادورجيت�ش

حلافظ ر مز يو�سوفوفيت�ش إمام ومعلم

رئي�س حتاد لق�ضاة ل�شرعيني

�صالح حجي عاليت�ش

ع�ضو ملجل�س لرئي�سي «للهد ية»

جنيم مهيبيت�ش

رئي�س جملة جريزيلي�س

حممد فوت�شاك

ل�سكرتري لثاين «للهد ية»

عثمان عمر هوجيت�ش

ع�ضو ملجل�س لرئي�سي «للهد ية» احلافظ حممد مريهيميت�ش رئي�س جمعية مالك لأر �ضي

أدهم موىل عابديت�ش

رئي�س لأمل ل�شعبي

الدكتور في�صل بيجاكت�شيت�ش رئي�س حتاد « لقمر»

لأ�ستاذ حممد با�شيت�ش

نائب رئي�س « لهد ية»

احلافظ حممد خاجنيت�ش

قا�سم دوبر ت�شا

ع�ضو ملجل�س لرئي�سي «للهد ية» فايق مو�سى كاديت�ش

رئي�س جتمع « لأخوة»

أحمد بوريك

ع�ضو ملجل�س لرئي�سي «للهد ية» �إبراهيم لوتفيت�ش

ممثل جمعية « ليقظة»

جنيب ح�سني آغيت�ش

رئي�س لبعث لإ�سالمي

رئي�س « لهد ية»
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و�ضع غري امل�سلمني يف الدولة الإ�سالمية

�أخ ًريا ،كان هذا املقال ُم ًّعدا للمحا�ضرة التي كنت �س�ألقيها ع�شية
علي �أن �أعيد �صياغة بع�ض �أجزائه،
االحتفال مبولد الر�سول  ،ولرمبا كان َّ
ولكني ر�أيت �أن �أتركه كما هو.
وكلي ثقة �أن الظلم ب�شكل عام و�ضد الدين ومقد�ساته ب�شكل خا�ص ،هو
�أفتك الأ�سلحة التي �ست�سقط الظاملني حتى لو طال الأمد.
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و�ضع املر�أة يف الإ�سالم

لإعطاء �صورة وا�ضحة حول و�ضع املر�أة يف الإ�سالم ،يجب علينا �أن نبني
كيف كان و�ضعها يف املجتمع العربي وغريه من املجتمعات قبل الإ�سالم ،وهذا
وا�ضحا من خالل ا�ستعرا�ضي لو�ضعها يف الإ�سالم.
الأمر �سي�صبح ً
و�ضع املر�أة كمولود

�إن ال�شعور بال�سخط والغ�ضب عند والدة الإناث كان �شائ ًعا لدى ال�شعوب
القدمية ،وحتى لدى البع�ض يف ع�صرنا احلايل .كان كره العرب لوالدة الإناث
كب ًريا لدرجة جعلت �أغلبهم يدفنونهن �أحياء ،خو ًفا من �أن ي�صبحن عب ًئا ماد ًّيا
على الوالدين ،وخو ًفا من العار الذي ميكن �أن يجلبنه لأ�سرهن بت�صرفاتهن
املعيبة .لقد �أدان الإ�سالم ب�شدة وحزم هذا العمل ال�شنيع ورف�ضه وحرمه.
فقد �أدان القر�آن الكرمي هذا العمل بحزم ،فقال اهلل تعاىل :ﱹ ﭭ ﭮ
ﭯ  .ﭱ ﭲ ﭳﱸ[ .التكوير .]8 /ويف ع�صرنا احلايل ال يزال البع�ض
وحتى بع�ض اجلماعات ي�سخطون من والدة الإناث ،وقد و�صف القر�آن الكرمي
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العرب اجلاهليني الذين قتلوا بناتهم بقوله :ﱹ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ  .ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ .ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏﱸ [النحل� .]59-57 /إن اهلل تعاىل يعلم امل�سلمني �أن الأوالد هبة
من اهلل تعاىل �سواء كانوا �إناثًا �أم ذكو ًرا ،وعلى امل�سلم �أن يتقبل ذلك بر�ضى،
قال تعاىل:ﱹﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ  .ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯴ
ﯵ ﯶ ﱸ [ال�شورى .]50-49 /كان العرب يعتقدون �أن املر�أة ال ت�ستحق �أن
ترث �أهلها ،حتى �إنهن مل يكن يورثن �أبناءهن الذكور .عندما جاء الإ�سالم �أعطى
الإناث حق الوراثة ،ف�صعب عليهم ذلك .قال ابن عبا�س  :عندما نزلت �آيات
التوريث� ،صعب ذلك على العامة وقالوا منحت الزوجة الربع �أو الثمن والبنت
الن�صف ،وكذلك الأطفال الذكور ،وهم ال يقاتلون وال يجلبون الغنائم.
�إن ال�شريعة ال�سمحة �أعطت البنت ن�صف حظ الذكر ﱹﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﱸ [الن�ساء ،]11 /وهنا نرى من يحتج على عدم امل�ساواة مع الذكور،
ولكن �أرى �أن هذه الق�سمة عادلة متا ًما؛ لأن الرجل هو الذي يدفع املهر للزوجة،
وهو امل�سئول عن �إعالة �أ�سرته� ،أما املر�أة فهي غري ملزمة؛ لأنها حت�صل على املهر
وتتمتع ب�إعالة زوجها لها ،ويف حال وفاته فهي ترثه ،لذلك ف�إن ال�شريعة ال�سمحة
جعلت الق�سمة عادلة.
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وفر�ضت ال�شريعة على الأب �إعالة �أبنائه الذكور ،حتى يتمكنوا من �إعالة
�أنف�سهم ،يف حني �أن الآباء ملزمون ب�إعالة بناتهم حتى يتزوجن .وحتى عندما
يتوفى الزوج �أو عندما يطلقها وت�صرف نفقتها فالأب ملزم ب�إعالتها؛ لأنه ال
ي�ستطيع �إجبارها على العمل لتعيل نف�سها كما يفعل الذكور.
�إن الدين احلنيف �أعطى احلق للفتاة البالغة بقبول الزوج �أو رف�ضه ،فبدون
موافقتها ال ميكن تزويجها .جاء الإ�سالم بهذه الت�شريعات يف القرن ال�سابع
امليالدي� ،أما �أوروبا فقد �أعطت املر�أة هذا احلق يف القرن ال�ساد�س ع�شر.
و�ضع املر�أة كزوجة

لقد اعترب العرب قبل الإ�سالم املر�أة �سلعة ميكن توريثها ،فهي ُتعطى ملن يرث
زوجها ،ف�إذا �شاء اعتربها زوجة له بدون مهر� ،أو ُيزوجها وي�أخذ مهرها� ،أو حتى مينعها
من الزواج لكي يرثها بعد موتها .فجاء القر�آن الكرمي بتحرمي ذلك ،فقال اهلل تعاىل:
ﱹ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﱸ [الن�ساء.]19 /
كما حاول العرب ب�شتى الطرق منع تزويج الن�ساء حتى يرثوهن بعد
موتهن ،فجاء الإ�سالم وحرم ذلك ،قال اهلل تعاىل :ﱹ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛﱸ [الن�ساء.]19 /
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�أما ت�صرفهم مع الن�ساء فكان تع�سف ًّيا ،وكان من له �أكرث من زوجة يت�صرف
ح�سب �أهوائه ،فجاء الإ�سالم وطالبهم مبعا�شرتهن باملعروف ﱹﯢ
ﯣﱸ [الن�ساء .]19 /و�إذا كان الرجل ال ي�ستطيع العدل بينهن فعليه
بواحدة فقط ﱹﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﱸ [الن�ساء .]3 /وقال تعاىل ﱹ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀﱸ [الن�ساء.]129 /
كما �أن العرب اعتربوا الن�ساء �سلعة ميكن ت�أجريها ،فجاء الإ�سالم ليكرمهن
ويجعلهن �أحرا ًرا ،وجعلهن ربات للمنزل و�سيداته ي�سهرن على حمايته ،فقال
ر�سول اهلل « : املر�أة راعية يف بيت زوجها وم�سئولة عن رعيتها».
حمل املر�أة �أكرث من طاقتها ،فجعل �إعالة الأ�سرة على
كما �أن الإ�سالم مل ُي ِّ
عاتق الرجال ،ومنحها حق رعاية الأطفال واالهتمام بالبيت وحمايته و�صيانة
�شرف زوجها والإخال�ص له ،وطالبها بعدم اخلروج من البيت �إال مبوافقته� .إن هذا
الطلب لي�س تع�سفًا بحقها� ،إمنا حماية لها و�صون ل�شرفها .ونحن نرى نتيجة حرية
خروج املر�أة من بيتها يف ع�صرنا احلا�ضر.
حتى �إن الإ�سالم مل يطالب املر�أة ب�إعالة �أطفالها حتى و�إن كانت غنية �إال
بر�ضاها ،و�أعطاها احلرية يف الت�صرف مبمتلكاتها ،فالزواج ال ي�سلبها حقها يف �إدارة
�أمالكها و�أموالها.
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و�ضع املر�أة ك�أم

لقد منح الإ�سالم الأمهات �أعلى الدرجات ،فقال « : اجلنة حتت �أقدام
الأمهات» .فحقها على �أوالدها �أكرب بكثري من حق الآباء على �أبنائهم .فقد �س�أل
�أحد ال�صحابة ر�سول اهلل « : من �أحق النا�س ب�صحبتي؟ قال �أمك ،قال ثم
من؟ قال �أمك ،قال ثم من؟ قال �أمك ،قال ثم من؟ قال �أبوك».
ف�ضل الرجال على الن�ساء

بدون �شك �أن الرجل �أقوى من املر�أة و�أكرث حتم ًال للم�شقات ،وهذه �إرادة
اهلل يف احلياة ،فقد و�ضع رعاية الأ�سرة على عاتقه فقال تعاىل :ﱹﮞ ﮟ
ﮠﱸ [البقرة .]228 /بناء على هذه الآية ف�إن اخلالفة تكون للذكور فقط،
وحق الطالق بيد الزوج؛ لأنه هو الذي يت�أثر مال ًّيا بذلك ،فاملر�أة تغ�ضب ب�سرعة
وترجع عن غ�ضبها ب�سرعة.
كما مل ي�ساو الت�شريع احلنيف بني الرجل واملر�أة يف �شئون «ال�شهادة»،
فالقر�آن جعل �شهادة الرجل بامر�أتني ،قال تعاىل :ﱹ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝﱸ [البقرة� .]282 /إ ًذا فالقر�آن يعترب املر�أة يف طبيعتها
�أ�ضعف من الرجل و�أكرث ن�سيانًا ،لذلك عندما ت�شهد يجب �أن تكونا اثنتني لتذكر
�إحداهما الأخرى.
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�إن ال�شريعة ال�سمحة لي�ست الوحيدة التي تعترب املر�أة خملوقًا �أ�ضعف من
الرجل ،فالقانون الروماين كان يعترب املر�أة طوال حياتها �أ�ضعف من �أن تتحمل
�أعباء الأعمال الهامة فهي كالطفل ،لذلك يرتك للرجل احلق يف �إدارة منزله.
والقانون الفرن�سي ال ي�سمح للمر�أة بدون موافقة زوجها ب�إبرام العقود� ،إ ًذا فالقوانني
الب�شرية تعرتف ب�ضعف املر�أة وعدم ت�ساويها يف جميع الأمور مع الرجل.
كما �أن الإ�سالم يعترب اجلهاد فر�ضً ا على الرجال فقط ،با�ستثناء الدفاع
عن بالد امل�سلمني فهي ملزمة مثل الرجال باجلهاد حتى بدون موافقة زوجها.
وال ُت�ؤخذ اجلزية منها ،ولي�ست ملزمة ب�صالة اجلمعة �أو �صالة العيد.
هذه هي الفروقات عمو ًما بني الرجل واملر�أة يف الإ�سالم� .أما �أعداء
الإ�سالم فيعيبون بع�ض الت�شريعات اخلا�صة بالن�ساء و�أكرثها «تعدد الزوجات»،
وحق الطالق ،وحجاب الن�ساء ،لذلك �س�أحاول الرد على هذه االدعاءات
ال�ستكمال هذا احلوار قدر امل�ستطاع.
تعدد الزوجات

�إن �أعداء الإ�سالم يعتربون تعدد الزوجات  -الذي �سمح به الإ�سالم
ب�شروط – من �أكرب العيوب ،فهم يعتربونه تخلفًا ثقاف ًّيا يعيق تقدم احل�ضارات
وظاهرة غري طبيعية تهني املر�أة وتهدم الإن�سانية.

97

و�ضع املر�أة يف الإ�سالم

97

لقد �سمح الإ�سالم للرجل الذي يتبع القواعد اخلا�صة بتعدد الزوجات �أن
يتزوج من �أكرث من زوجة واحدة حتى �أربع زوجات .فالرجل املتزوج من �أكرث من
واحدة يجب �أن يعدل بينهن يف جميع حقوقهن ،ومن ال ي�ستطيع فواحدة ،قال
تعاىل :ﱹﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﱸ [الن�ساء.]3 /
�إن تعدد الزوجات لي�س تخلفًا ،فقد بنى العرب وامل�سلمون ح�ضارة ي�شهد
لها العامل �أجمع ،بالرغم من �أن تعدد الزوجات كان منت�ش ًرا بينهم .وتعدد
الزوجات ال يقف عائقًا �أمام احل�ضارة؛ لأن احل�ضارة الرومانية القدمية كانت رائدة
يف العامل ،وكانت ت�شجع تعدد الزوجات لتعوي�ض النق�ص يف الرجال ب�سبب
احلروب الكثرية.
�إن تعدد الزوجات لي�ست ظاهرة غري طبيعية ،بل على العك�س،
فالإح�صاءات ت�شري �إىل وجود فائ�ض يف عدد الن�ساء ،ف�أمام كل  1000رجل
يوجد  1100امر�أة ،وهذه الن�سبة يف �أيام ال�سلم .يعني هناك  100امر�أة �سليمة ال
ت�ستطيع ممار�سة الظاهرة الطبيعية لها وهي الزواج .ف�إلغاء تعدد الزوجات هو ظاهرة
غري طبيعية ،فالذين ينادون بها ينكرون على الإ�سالم ال�سماح بتعدد زوجات
م�شروط وحمدود و�شرعي ،وي�سمحون «بتعدد زوجات» غري م�شروط وغري �شرعي
وغري حمدود ومدمر للأخالق والأعراق ومدمر للأ�س�س الأ�سرية.
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ف�إذا �أ�ضفنا �إىل  100فتاة بدون �أزواج – كما ت�شري الإح�صاءات – الن�ساء
الأرامل ،فرنى يف �سوي�سرا مث ًال بالإ�ضافة �إىل  1000رجل يوجد  60.3رجل
«�أرمل» ،وبالإ�ضافة �إىل  1100فتاة ،هناك �« 114أرملة» .ويف �إيطاليا هناك 60
�أرمل و � 136أرملة ،وفرن�سا � 73أرمل و� 139أرملة ،ويف �أملانيا � 44أرمل و121
�أرملة ،ويف النم�سا � 50أرمل � 130.5أرملة� ،أي مقابل كل  351رج ًال هناك 764
امر�أة �إ�ضافية ،مما يعني �أن تعدد الزوجات لي�س ظاهرة غري طبيعية .كما �أن الهدف
من الزواج هو الذرية ،فتعدد الزوجات ي�ضمن بقاء ال�شعوب.

تعدد زوجات الر�سول 
لقد ُ�سمح لر�سول اهلل  بتعدد الزوجات ،حتى �إنه يف فرتة من الفرتات
كان يف ع�صمته ت�سع زوجات ،مما جعل �أعداء الإ�سالم يهاجمونه .
كان لر�سول اهلل زوجة واحدة قبل الهجرة ،وكانت تكربه بخم�س ع�شرة
�سنة .كان عمره ثالثًا وخم�سني �سنة عندما هاجر �إىل املدينة املنورة .وبعد الهجرة
تزوج �أكرث من زوجة ،وي�ستطيع كل عدو له �أن ي�ستنتج من هذا �أن تعدد زيجاته مل
يكن للمتعة .فقد تزوج  -عليه ال�صالة ال�سالم  -ت�سع زوجات وهو كبري ال�سن،
ونحن �سنذكر بع�ض �أ�سباب تعدد زوجاته:
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 )1من املعروف وجود الكثري من القواعد ال�شرعية التي تخ�ص الن�ساء فقط،
ي�ستحيي الرجل من اخلو�ض فيها و�شرحها للن�ساء .لذلك كان من ال�ضروري
وجود �أكرث من امراة متمر�سة بالت�شريعات الإ�سالمية التي تخ�ص الن�ساء ،وقد
قامت زوجات الر�سول  بهذا الدور .ففي �أحد الأحاديث النبوية �س�ألت
�إحدى الن�ساء الر�سول  عن «احلي�ض» ،ف�أجابها باقت�ضاب ،فلم تفهم املر�أة
�شرحا �أكرث ،فا�ستحى ر�سول اهلل  -عليه ال�صالة وال�سالم -ف�أعر�ض
وطلبت ً
بوجهه ،ف�أخذتها عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -و�أخربتها مبا يريد النبي .
وكانت عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها � -أكرث ن�ساء الر�سول  نف ًعا يف ذلك،
فهي �أ�صغرهن �س ًّنا ،وتعلم منها ال�صحابة  -ر�ضوان اهلل عليهم  -الكثري.
�)2إن زواج الر�سول من خمتلف القبائل كان يهدف مل�ساعدة الإ�سالم وت�سهيل
انت�شاره يف بداية الدعوة.
كما �أن زواج ر�سول اهلل  كان لأ�سباب معينة ،و�سنذكر بع�ض هذه
الأ�سباب:
 )1لقد تزوج ر�سول اهلل  من الأرملة �أم حبيبة بنت �أبي �سفيان وهي يف
احلب�شة ،حيث هاجرت مع زوجها عبيد اهلل بن جح�ش �إىل احلب�شة ،ولكنه
تن�صر ومات يف احلب�شة ن�صران ًّيا .فبقيت وحدها يف بلد املهجر مع ابنتها،
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وعندما علم ر�سول اهلل  بذلك طلبها من النجا�شي فوافقت ودفع لها
النجا�شي �صداقها .هذا الزواج دليل على رحمة و�إن�سانية ر�سول اهلل .
� )2أما زواجه من جويرية بنت احلارث بن �أبي �ضرار زعيم بني امل�صطلق ،حيث
جهز والدها جي�شً ا ملحاربة امل�سلمني وخ�سر املعركة ،و�أ�سر امل�سلمون جميع
جنوده ،ومن بينهم جويرية .فطلبت من ر�سول اهلل �أن يعتقها ،ففعل وطلبها
للزواج فوافقت .وقد �أعتق امل�سلمون جميع اجلواري من بني امل�صطلق،
و�أطلقوا �سراح اجلنود فاعتنقوا الإ�سالم .هذا يعني �أن زواج ر�سول اهلل 
من جويرية �سبب يف �إ�سالم قبيلتها بالكامل.
 )3وزواجه من عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -كان مكاف�أة ل�صديقه �أبي بكر الذي
�أيده منذ �أول يوم للدعوة.
 )4يف حني �أن زواجه من حف�صة بنت عمر بن اخلطاب  جاء بعد وفاة
زوجها ال�صحابي اجلليل خني�س بن حذافة ال�سهمي مت�أث ًرا بجراح �أ�صابته
يف �أحد .فت�أمل عمر و�أ�صبح ي�شعر بانقبا�ض يف نف�سه كلما ر�أى ابنته ال�شابة
تعاين من عزلة الرتمل ،ف�أخذ يفكر ب�أمرها بعد انق�ضاء العدة ،ومن �سيكون
زوجا البنته؟ وملا طالت الأيام عليه عر�ضها على �أبي بكر ،فلم يجبه ب�شيء،
ً
ثم عر�ضها على عثمان فقال :بدا يل اليوم �أال �أتزوج .فوجد عليهما وانك�سر،
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و�شكى حاله �إىل النبي  ،فقال :يتزوج حف�صة من هو خري من عثمان.
ومل يفهم عمر معنى قول النبي ملا به من هموم ب�ش�أن ابنته ،ثم خطبها النبي،
فزوجه عمر ابنته حف�صة ،ونال �شرف م�صاهرة النبي  ،ور�أى �أنه قارب
املنزلة التي بلغها �أبو بكر من م�صاهرته للنبي .
يتبني لنا مما �سبق �أن زواج ر�سول اهلل  مل يكن ملتعة �أو ل�سلطة كما يحاول
�أعداء الإ�سالم �إظهاره� ،إمنا لأهداف �سامية و�إن�سانية يت�صف بها حبيب اهلل .
الطالق

�إن �أعداء الإ�سالم ينكرون على الإ�سالم ال�سماح بالطالق ،بحجة �أن
الزواج مقد�س ال ميكن هدمه.
�أما الإ�سالم فيعترب الزواج عق ًدا ُيربم بحرية الطرفني الذكر والأنثى غري
حمدود الأجل ،لذلك ي�شهد على الزواج �شاهدان ككل العقود� .إن املجتمعات
الإن�سانية حتتاج للزواج بهدف النمو والتكاثر ،وبالزواج يتم احلفاظ على الأن�ساب،
لذلك ف�إن الدين يحرم �أي عالقة بني الرجل واملر�أة �إال بالزواج� .إ ًذا من خالل ما
مقد�سا كنوع من العبادات.
عر�ض نرى �أن الزواج ال يعترب ً
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�إن الإ�سالم يعترب الطالق بدون �أ�سباب نو ًعا من اخل�سة؛ لأنه ي�سبب نتائج
�سيئة كثرية ،كما يعترب منع الطالق بالرغم من وجود �أ�سباب مو�ضوعية ي�سبب
نتائج �سلبية كثرية.
�إن ال�سماح بالطالق يهدف لتفادي �أ�ضرار قد حتدث من ا�ستمرار الزواج،
لأن الزواج بدون تفاهم وحب يهدم الأ�سرة� .إن وجود اخلالف بني الرجل واملر�أة
يحتاج لعالج ،ويف حال تعذر �إيجاد احللول ف�إن الطالق هو العالج الأجنع� .إن
الدين احلنيف و�ضع حدو ًدا للطالق ،فيمكن جتديد الزواج بعد الطلقة الأوىل،
ورمبا ي�ؤدي الزواج املجدد بعد االنف�صال �إىل تقوية العالقة بني الزوجني .ويف حال
الف�شل هناك حماولة �أخرى .كما �أن ال�شرع �أمر بتدخل الو�سطاء من كال الطرفني
ملحاولة حل اخلالف ،وهناك حماكم خا�صة باملعامالت الزوجية.
احلجاب ال�شرعي

لقد فر�ض ال�شرع على املر�أة �أن تتحجب وتغطي عوراتها ،با�ستثناء الوجه
والكفني حتى الر�سغ ،ويو�صي ال�شرع �أن تبقى املر�أة يف بيتها قدر امل�ستطاع
لتمار�س �أعمالها املنزلية ،و�أن ال تخالط الرجال .كما �أن ال�صالة يف بيتها وغرفتها
نق�صا من حريتها
�أف�ضل منها يف اجلامع ،ويحاول املنتقدون �أن يعتربوا ذلك ً
وممار�سة للعنف نحوها.
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ولكن هدف ال�شرع هنا التو�صل لأ�سمى درجات الرفعة عند املر�أة،
وتو�ضح الآية التالية ذلك :فقال تعاىل :ﱹ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚ ﮛﮜﮝﮟﮠﮡ

ﮢﱸ [النور� .]31 /إ ًذا جميع الفرو�ض جاءت حلماية املر�أة واحلفاظ على
�شرفها وعفتها ،وملنع انت�شار البغاء .لذلك ف�إن ال�شرع قام قبل كل �شيء ب�أمر
املر�أة باحلجاب وعدم التزين �إال ملن �سمح لها ال�شرع به ،و�أمر مبنع االختالط بني
الرجال والن�ساء ،و�أمر الرجال والن�ساء على ال�سواء بغ�ض النظر�..إلخ ،ثم حرم
الزنا.
ولكي نثبت �أن هذه ال�شرائع الإ�سالمية اخلا�صة باملر�أة ال جتعلها متخلفة،
�سنذكر وقائع من التاريخ الإ�سالمي .ففي التاريخ الإ�سالمي احلافل هناك العديد
من الن�ساء الالتي و�صلن ملرحلة من التعليم والثقافة واحلنكة ليرتبعن على قمة
الن�ساء حتى ع�صرنا احلايل ،وهاك بع�ض الأمثلة:
 )1ال�سيدة عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -كانت عاملة يف ال�شريعة والفرائ�ض وال�شعر
العربي والطب ال�شعبي الذي كان منت�ش ًرا يف اجلزيرة العربية .وكان ال�صحابة
 -ر�ضوان اهلل عليهم  -ي�س�ألونها يف امل�سائل ال�شرعية ال�صعبة.
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 )2ال�سيدة �سكينة بنت احل�سني حفيد ر�سول اهلل  ،كانت عاملة يف نقد
الأ�شعار ،فكان ال�شعراء يطلبون منها احلكم على �أ�شعارهم ،ومن كانت متدح
�أ�شعاره كان يحظى بال�شهرة الكبرية.
)3ويف القرن اخلام�س ظهرت «�شهدة فخر الن�ساء» يف بغداد ،وكانت تلقي
املحا�ضرات يف التاريخ والآداب.
)4وكانت زوجة هارون الر�شيد زبيدة من �أهم الن�ساء يف العامل ،وقد �أو�صلت املياه
�إىل الوادي الكبري يف مكة ،حتى �إن ا�سمها اليزال يحمل ا�سم ذلك املكان.
�إ ًذا هناك الكثري من الن�ساء يف العامل الإ�سالمي كن من الأوائل يف العلوم
والإدارة وقيادة اجليو�ش وفعل اخلري وال�شعر وغريها من الكفاءات التي ال جمال
لذكرها.

هل ميكن للم�سلم �أن يعي�ش حياة
الأوروبيني ويبقى م�سـلمًا ً
جيدا؟

ظهر ُكتيب يف مدينة توزال حتت عنوان «القر�آن بني النظرية والتطبيق»
ي�ضم حوايل �سبعني �صفحة� ،صب فيه الكاتب «بي�سا �آدم» جام غ�ضبه على علماء
الدين ،وكان �صادقًا يف كتابه ،حيث قال عل ًنا ما �أخفاه الكثريون يف قلوبهم.
�أنا مل �أتعرف على هذا الكاتب �شخ�ص ًّيا ،ولكني �سمعت عنه� .إن كرهه
الكبري لعلماء الدين  -لدرجة يتمنى �أن يبيدهم من الأر�ض  -مل يفاجئني �أب ًدا،
خا�صة يف يومنا هذا الذي انقلب فيه اجلميع �ضدهم .فهو ي�صف العلماء ب�أنهم ذوو
وجهني ،واحد حمافظ �أمام العامة والآخر جموين لأنف�سهم.
على مثل ه�ؤالء �أن يعلموا �أن علماء الدين م�ستعدون للعمل طو ًعا وجمانًا
يف خدمة الإ�سالم احلنيف ،ولن يعريوا اهتما ًما له ولأولئك الذين يف�سرون
الإ�سالم ح�سب �أهوائهم ،ويطلبون من العلماء �أن ي�ؤيدوهم يف ذلك.
�إن الكاتب ك�أ�ساتذته ي�ستهزئ ويهني «العمامة والق�ضاء ال�شرعي» وكل
من يخدم الدين �أو يف�سره على عك�س ما يفهمه هو و�أمثاله .فاملدار�س ال�شرعية
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تغيظه ،والق�ضاة ال�شرعيون ي�ستفزونه في�صفهم ب�أنهم «يتقا�ضون مرتبات اجلامعيني
وم�ؤهالتهم ثانوية» ،كما �أن اجلامع الأزهر والذي ي�سميه «اجلامعة الإفريقية» ي�سبب
له الأرق فينعت املتخرجني منه ب�أنهم «الإفريقيون».
ولكي يبني هذا املف�سر الكبري «للقر�آن» والالهوتي الكبري واملعلم الإ�سالمي
الكبري �أنه ملم بكل �شيء ويعرف كل �شيء ،يذكر �أنه ا�ستعان يف كتابه مبراجع
مثل «كتاب القواعد» وي�سميها «علم النحو وال�صرف» ،و«الأ�سلوبية» ملاريتت�ش
وي�سميها «علم املعاين» ،و«ال�شعر واحلديث» لت�شوتكوفيت�ش ي�سميه «علم البيان»،
ومنطق �أرنولد ي�سميه «علم املنطق» ،وذكر الكثري من كتب املدار�س الثانوية حتى
و�صل عدد مراجعه لأكرث من  50مرج ًعا ليثبت لنا �أنه ميتلك ال�شروط املطلوبة
ليكون مف�س ًرا متمك ًنا!!
لن ن�ستغرب من ظهور هذا الكتاب؛ لأن الكاتب تعلم على يد دعاة
م�سلمني هنديني ،فيذكر «�إن الدعاة الهنود امل�سلمني �أ�صدروا كتابًا يف �أملانيا حتت
عنوان ( ،)Moslimishe Rewueو�إين �شاكر لهم لأنهم �أدخلوين يف لغة القر�آن»!
ويف بحثه عن احلقيقة كناقد مو�ضوعي يذكر يف مقدمة كتابه «�أن علماء
الدين املحليني ال ي�سمحون ب�إدخال الكهرباء جلامع الغازي خ�سرو بك» .هذا
مثال على بحوثه ونقده املو�ضوعي!
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م�سلما جيدً ا؟
هل ميكن للم�سلم �أن يعي�ش حياة الأوروبيني ويبقى
ً

ويذكر يف كتابه قاعدة عامة تن�ص على «�أن العامل الغربي الأوروبي يفهم
القر�آن �أف�ضل من العامل ال�شرقي الإفريقي والآ�سيوي» .فبالن�سبة له ميثل كتاب
الفقه «منية امل�صلي» للكا�شغري «وم�ضة �سيئة ال�سمعة» .وهناك الكثري من الأمثلة
الأخرى ،و�س�أكتفي بهذا لأبني «الوقاحة» التي يت�صف بها مثل هذا الكاتب،
وعلى امل�ؤ�س�سات الدينية �أن تتخذ الإجراءات املنا�سبة �ضد مثل هذه الت�صرفات.
�إن هذا الكاتب الذي ال ميتلك القدرة على �أن ي�صحح حتى ُكتيبه هذا،
يتجر�أ بكل وقاحة على «ت�صحيح» الإ�سالم احلنيف من خالل ُكتيب من 70
�صفحة.
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يف مقالة «الأمل يف امل�ستقبل» والتي ن�شرت يف مقدمة العدد ال�سابق ملجلة
«نويف بهار  »novi beharبينت بالأدلة القاطعة �أن م�ستقب ًال باه ًرا ينتظر الإ�سالم،
والذي �سيتحقق بال�ضرورة �إن �شاء اهلل.
هناك �أ�سباب كثرية لكون هذا امل�ستقبل العظيم خمتلفًا يف �شكله ومت�أخ ًرا
يف حتققه .فلتحقيق فكرة �سامية كالإ�سالم نحتاج لوقت طويل؛ لأن القانون
الإلهي يف هذه احلياة ي�ستدعي ا�ستيفاء جميع ال�شروط والظروف الالزمة
لتحقيق هذه الفكرة .من �أ�سباب عدم حتقيق م�ستقبل عظيم للإ�سالم هو عدم
اتباع امل�سلمني لكل الفرائ�ض وال�سنن النبوية ،وخا�صة تلك التي ت�ضمن تقد ًما
اجتماع ًّيا ،و�أهمها الالمو�ضوعية �إزاء الإ�سالم ،والتي �ستكون مو�ضوع هذا املقال.
قبل كل �شيء �أود �أن �أذكر �أن الالمو�ضوعية �إزاء الإ�سالم بد�أت باالندثار،
وكلما تقدم الب�شر �أكرث يف العلم ،ف�إن الالمو�ضوعية جتاه الإ�سالم �ست�ضعف حتى
تختفي نهائ ًّيا.
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�إن ظهور الإ�سالم كان كال�شم�س التي بد�أت ت�سطع ب�سرعة رهيبة ،وخاف
الكثريون من انت�شار الإ�سالم يف جميع �أنحاء الأر�ض خالل قرن واحد من الزمن؛
لأنه ملأ ن�صف الكرة الأر�ضية خالل خم�سني �سنة فقط� .إن �أتباع الديانات
الأخرى وخا�صة رجال دينهم اعتربوا �أن مهمة وقف االنت�شار الإ�سالمي تقع على
عاتقهم رافعني �شعا ًرا غب ًّيا ّن�صه« :كن على ما كان عليه �أبوك» ،وبد�ؤوا با�ستخدام
�أدنى الأ�ساليب للو�صول �إىل �أهدافهم ،فا�ستخدموا الأكاذيب واالتهامات الباطلة
والرتهيب والرتغيب .كان هدفهم الأ�سا�سي هو عدم �إعطاء الفر�صة للجاهلني
من ال�شعب للو�صول �إىل معلومات عن الإ�سالم؛ لأنهم يعرفون جي ًدا �أن �أي فهم
لطبيعة الإ�سالم احلنيف �سوف ي�ؤدي العتناقه.
كان ُ
الك َّتاب مثل (مرات�شي ( ،)Maracciنيكول دي كيزفيف
( ،)Cuse Vivesرودولف دي لودهيم ( ،)Rudolph de Ludheimبريدو ،)Prideaux
(بيبلي�أندر ( ،)Biblianderهوتنغر  )Hotingerوغريهم ي�صفون الر�سول  ب�أنه
رجل كاذب ،و�أن الإ�سالم من �أعمال ال�شياطني ،وامل�سلمني متوح�شون ،والقر�آن
الكرمي مليء بالأكاذيب واخلرافات .حتى �إن بع�ضهم و�صل يف ن�شر مثل هذه
الأكاذيب حلد و�صف الر�سول  ب�أنه �صنم ،و�أن اجلوامع مليئة بالأ�صنام التي
يعبدها وي�صلي لها امل�سلمون .وقد �أكد بع�ضهم الآخر �أنه ر�أى ب�أم عينيه بني هذه
الأ�صنام �صنم حممد  -عليه ال�صالة وال�سالم -وهو م�صنوع من الذهب والف�ضة،
وهو يركب على فيل مو�ضوع على �أر�ضية ف�سيف�سائية .ويف بع�ض الأعمال يذكرون
Nicoles de
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�أن امل�سلمني ميجدون الثالوث ،ويف بع�ضها الآخر مثـــل كتـاب «رواية حممد»
( )Roman de Mohametيرد �أن الإ�سالم ي�سمح للمر�أة بالزواج من عدة رجال
يف وقت واحد.
وهكذا �أرادوا بهذه الت�أكيدات �إظهار الإ�سالم على �أنه دين �سفيه (!!!)،
وهناك الآالف من هذه الت�أكيدات التي يعجز العقل ال�سليم عن ا�ستيعابها.
�إن هذه «الال مو�ضوعية» -و�إن قلت يف نهاية القرن التا�سع ع�شر وبداية
القرن الع�شرين -ال تزال موجودة .فامل�ست�شرق (نولدكه  )Noldekeف�سر نزول
الوحي على حممد  -عليه ال�صالة وال�سالم  -ب�أنه نوبات «�صرع» كانت ت�صيبه.
�أما �سربنغر ( )Spremgerفيذكر من ناحيته �أن الر�سول  كان م�صابًا بنوبات
هي�ستريية� .أما غرمي ( )Grimmeفقال �إن فكرة حممد  هي فكرة �شيوعية فارغة
�ألب�سها طاب ًعا دين ًّيا لي�ستطيع ن�شرها وتثبيتها .وحاول مرغليوث ()Margoliouht
ت�أكيد �أن الر�سول الكرمي كان م�شعو ًذا .وكتب المن�س الي�سوعي (Jezuita
� )Lamnesأن حمم ًدا كان �شر ًها ،ومات ب�سبب التخمة.
هذه عينات مما كان العلماء الغربيون يكتبونه يف القرن التا�سع ع�شر والقرن
الع�شرين حول الإ�سالم وامل�سلمني .وبالرغم من ذلك فقد كان من بينهم من
وقف يف وجه هذه الأكاذيب ودافع عن احلقيقة .فمث ًال ّ
كذب الكاتب دي غويه
( )De Goejeت�أكيدات نولدكه ( )Noldekeب�أن الوحي هو نوبات �صرع ت�صيب
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الر�سول  مبي ًنا �أنها ت�أكيدات خاطئة وغبية؛ لأن من ي�صاب بهذه النوبات
ال يتذكر �أي �شيء خالل النوبة .فمحمد  -عليه ال�صالة وال�سالم  -مل يكن
كذلك� ،إمنا كان �شديد النباهة و�سليم العقل .وقد وقف �سنوك هرغونيه (Snouk-
� )Hurgronjeضد �سربنغر ( )Sprengerو�ضد ت�أكيدات غرمي ( ،)Grimmeaقائ ًال:
�إنه من امل�ستحيل �أن يكون الإ�سالم فكرة �شيوعية فارغة؛ لأن �أحد �أ�سا�سيات هذا
الدين هو الإميان بالبعث واحلياة الآخرة.
وكث ًريا ما ح�صل ت�ضارب يف نظريات العلماء الذين حاولوا �أن ي�ؤكدوا
نظرياتهم على �أ�س�س علمية و�أبحاث دقيقة ،فمث ًال ذكرنا �أن المن�س الي�سوعي
(� )Lamnes Jezuitaأكد �أن حمم ًدا كان �شر ًها ،ومات ب�سبب التخمة ،وفند بينيه
�سجل( )Pinet Sagleذلك فقال �إن الر�سول  كان قليل الطعام وكثري اجلوع
مما �سبب �ضعفه وموته .ف�إذا جمعنا كل الت�أكيدات العلمية  -ح�سب زعمهم –
لوجدناها مت�ضاربة وتنفي �إحداها الأخرى ،لدرجه جتعل املرء يعجب من ذلك
ويت�ساءل :هل ميكن لعاقل كتابة هذه الأكاذيب؟ وهل ميكن لقلم «عامل» كتابة
مثل هذه ال�سفاهات؟!!
كما ذكرنا �سابقًا كان هناك علماء غري م�سلمني يكتبون مبو�ضوعية عن
الإ�سالم ،من بينهم غرو�سيه ( )Groussetالذي قال�« :إن حمم ًدا -عليه ال�صالة
وال�سالم -كان �شا ًّبا كرميًا حم ًّبا للخري ارتقى فوق الو�سط الذي كان يعي�ش فيه.
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فقد كان العرب قبل دعوته يعبدون احلجارة والأ�صنام ويعي�شون يف فو�ضى وجهل
وقتل فيما بينهم ويتبعون عادات جاهلية همجية ،ف�أ�س�س لهم دولة دميقراطية
وحدتهم ،و�أبعدتهم عن الفو�ضى والقتل والعادات الهمجية.»....
َّ
وقال منتت ( )Mentetيف كتابه «حممد والقر�آن» �« :إن حمم ًدا  كان
ف�صيحا ،وعندما ينتقد كان
رج ًال ذا �صفات حميدة وكرمية ،فعندما يتحدث كان ً
على حق و�صدق� .أهم �صفاته ال�صواب يف التفكري والعدل يف االنتقاد والو�ضوح
وال�صدق يف الكالم والإميان بكل ما يقول ويفعل».
�أما الأعمال التي ُكتبت بلغتنا فهناك الكثري من الالمو�ضوعية والتجديف
فيها .وقد ا�ستخدم ُكتابها مثل تلك الأدلة الواهية لعدم وجود �أدلة دامغة ملمو�سة
�ضد الإ�سالم احلنيف .و�سنذكر بع�ض هذه الأعمال الالمو�ضوعية مثل تلك
التي ت�ؤكد �أن الإ�سالم ي�سمح بالث�أر ،وهذا افرتاء؛ لأن الإ�سالم يحرم ذلك.
�إن الإ�سالم ي�سمح بحكم الإعدام (الق�صا�ص) للقتل العمد ،وتنفذه ال�سلطة
الق�ضائية فقط .وقبل التنفيذ يطلب من �أ�سرة املقتول �أن تعفو عن القاتل �أو �أن
ت�أخذ (الدية) ،ويف حال الرف�ض يتم تنفيذ احلكم بالقتل .ويتم تنفيذ حكم
الإعدام يف القوانني املدنية �أي�ضً ا .فبدون �شك �أن القانون القر�آين �سيبقى م�صدر
ت�شريع دائ ًما للإن�سانية ،فقال تعاىل :ﱹ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﱸ [البقرة.]179 /
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كما �أن كث ًريا من الأعمال تن�سب للإ�سالم �أنه يرتك �أتباعه ي�ست�سلمون
بي�أ�س للإميان بالق�ضاء والقدر� ،أي �أنهم ي�صورون الإميان بالق�ضاء والقدر على �أنه
�أمر ملعتنقي الإ�سالم بالتواكل واال�ست�سالم للقدر �أو �أن يرتك القدر ليفعل بهم
ما ي�شاء.
الإميان بالق�ضاء والقدر الذي يطالب به الإ�سالم خمتلف ويجعل الإن�سان
يائ�سا ،فالكل يعرف �أن الإميان بالق�ضاء والقدر جعل امل�سلمني يدافعون
قو ًّيا ال ً
عن بالدهم و�أرا�ضيهم بكل �شجاعة م�ؤمنني ب�أن لكل �أجل كتابًا ﱹ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙﱸ [النحل ،]61 /وهذا هو
الإميان احلقيقي بالق�ضاء والقدر .والآية الكرمية التالية تفند مزاعمهم وافرتاءاتهم،
فقال تعاىل :ﱹﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﱸ [النجم.]39 /
ويحاولون دائ ًما ابتداع العيوب يف الإ�سالم ،فهم ي�صفون دعوة الإ�سالم
للتفهم والتفكر ب�أنها دناءة وب�ساطة .ف�إذا كانت هذه الف�ضيلة عي ًبا فنحن نتقبلها
بكل رحابة �صدر� .إن الإ�سالم يفتخر بكونه دين التعقل والتفهم ،فال توجد �سورة
فيه �إال وتدعو لذلك ﱹﯨ ﯩﱸ [ي�س ،]68 /ﱹﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﱸ [الزمر ،]43 /ﱹﭼ ﭽ ﭾﱸ [اجلاثية ،]5 /ﱹﰂ
ﰃ ﰄﱸ [العنكبوت ،]63 /ﱹ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﱸ [الفتح/
 ،]15ﱹﮗ ﮘ ﮙ ﮚﱸ [الأنفال ،]65 /ﱹ ﭙ ﭚ ﭛ ﱸ [التوبة،]87 /
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ﱹﯾ ﯿﱸ [يون�س ،]24 /ﱹ ﯩ ﯪ ﱸ [الأعراف.]176 /
املب�شرون الذين يجدون �صعوبة كبرية يف ن�شر امل�سيحية يف�سرون �سرعة انت�شار
الإ�سالم يف و�سط �إفريقيا ب�أنه دين دينء وب�سيط ي�سهل على الأفارقة «الأغبياء»
فهمه� .أما ال�سبب احلقيقي ل�سرعة انت�شاره فيكمن يف �سهولة فهم �أ�س�سه ومبادئه،
وروحا� ،سو ًدا كانوا �أو حم ًرا �أو �صف ًرا ﱹﮁ ﮂ ﮃ
فامل�سلمون �إخوة قل ًبا ً
ﮄ ﮅﱸ [احلجرات� .]13 /أما الأوروبيون فال ي�ستطيعون تقبل ذلك قل ًبا
وروحا ،لذلك هناك فجوة بينهم وبني ال�سود امل�سيحيني.
ً
ونحن نقر�أ كث ًريا تعليقاتهم على تعدد الزوجات ب�أنه �إهانة للمر�أة وهدم
للحياة الأ�سرية.
ي�سمح الإ�سالم بتعدد الزوجات يف احلدود ال�شرعية (�أربع زوجات على
الأكرث) �ضمن �شروط �صعبة .كما �أن الطالق م�سموح به لل�ضرورة ،فهو �أبغ�ض
احلالل عند اهلل .ف�إذا كان تعدد الزوجات والطالق يهدمان احلياة الأ�سرية،
فيكفي �أن ننظر اليوم �إىل الأ�سر الإ�سالمية – بالرغم من االبتعاد الكبري عن
تطبيق ال�شريعة يف حياة امل�سلمني  -والأ�سر الأوروبية لرنى الفرق ال�شا�سع يف
الرتابط الأ�سري بني الطرفني� .إن الإ�سالم دين عمل وتطبيق ولي�س دين نظريات
ال ميكن تطبيقها ،ما الذي يهدم احلياة الأ�سرية :تطبيق ت�شريع تعدد الزوجات
ب�شروط �صعبة و�شرعية �أم تطبيق تعدد الزوجات بالطرق غري ال�شرعية وال�سهلة
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التي تفتح املجال لهدم الأ�سر ون�شر الفجور والرذيلة؟ �إن الإن�سان يحتاج لدين ال
يبعده عن طبيعته الب�شرية ،والإ�سالم هو ذلك الدين.
وال تُ�صى املرات التي ي�صفون فيها انت�شار الإ�سالم بالعنف وقوة ال�سالح.
وهذا كذب وافرتاء� .إن الدولة الإ�سالمية فتحت البالد وتو�سعت باحلروب
كغريها من الدول ،وهذه �سنة احلياة منذ خلق اهلل الأر�ض �إىل يوم القيامة� .أما
قولهم �إن الإ�سالم انت�شر يف تلك الدول بالعنف والقهر وال�سيف والقوة فالتاريخ
ال ي�ؤكد ذلك .فلو كان الأمر كذلك ملا ر�أينا اليوم من �إ�ستانبول حتى فيينا �إال
امل�سلمني ،وما كنا جند يف �شبه جزيرة البلقان �أية كني�سة �أو دير بني قبل دخول
الأتراك �إليها .لقد حكم الأتراك املجر لأكرث من مائتي �سنة وبنوا عد ًدا ال يح�صى
من امل�ساجد� ،أما اليوم فلن جند �أي م�سجد هناك� .إن الإ�سالم يحرم اخلنوع وترك
اجلهاد والدفاع عن بالد امل�سلمني التي تتعر�ض للهجوم من قبل الأعداء ،و�إن
ثواب اجلهاد كبري ف�إما الن�صر �أو ال�شهادة .جتدر الإ�شارة �إىل �أن جميع الديانات
ا�ستعملت ال�سالح ،و�إذا قارنا بينها جند �أن الإ�سالم �أ�سمى ديانة ،فلم ي�سجل
التاريخ �أب ًدا ما يجعلنا نخجل ،على عك�س الديانات الأخرى ،وما ح�صل يف
الأندل�س �أكرب دليل على ذلك ،حيث قاموا بقتل وحرق امل�سلمني و�أجربوهم
وروحا ،وهذا
على التن�صر� .إن الإ�سالم يطالب �أن يقبل الإن�سان الإ�سالم قل ًبا ً
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ال يتم بالقوة والقهر ﱹ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﱸ [البقرة ،]256 /ﱹﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﱸ [الكهف.]29 /
يف لغتنا جند الكثري من الهجمات على الإ�سالم ومعتقداته ،ولكن ما يجعلنا
نتفاءل هو ظهور احلقائق �شيئًا ف�شيئًا ،و�سي�أتي اليوم الذي يعرف فيه النا�س احلقيقة،
وتظهر املو�ضوعية يف ذكر احلقائق ،و�سي�أتي يوم تتحقق فيه كلمات اهلل جل وعـال
ﱹﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﱸ [الأحقـاف ،]10 /ﱹ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿ

ﰀ ﰁ ﱸ [ف�صلت.]53 /
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عندما ُن�شر كتابي «انت�شار الإ�سالم يف البو�سنة والهر�سك و�أ�صول م�سلمي
البو�سنة والهر�سك» ،والذي هدف لإثبات �أن م�سلمي البو�سنة والهر�سك هم
�سكان البو�سنة الأ�صليون ولي�سوا دخالء عليها ،انتقدين الكثريون؛ لأنني مل
�أركز على قومية م�سلمي البو�سنة والهر�سك.
�س�أعمل على هذا الأمر بعد جمع كل املعلومات التاريخية اخلا�صة بذلك
و�س�أ�ضعها يف كتاب م�ستقل .ولكن قبل ذلك �أريد �أن ُ�أبني موقف الإ�سالم من
الوطنية والقومية والقومية املتع�صبة؛ لأنه ال ميكن ب�شكل من الأ�شكال �إهمال
هذا املوقف خالل احلديث عن قومية م�سلمي البو�سنة والهر�سك.
و�سيكون موقف الإ�سالم من القومية والقومية املتع�صبة والوطنية حمور
هذه املحا�ضرة.
(((هذه ملقالة هي حما�ضرة يل ألقيتها لعام ملا�ضي يف �شهر رم�ضان ملبارك يف مبنى جمعية مرحمت» .مل يتم ن�شر
هذه ملحا�ضرة بالكامل حتى يومنا هذ  ،بالرغم من ن�شر مقتطفات منها يف ل�صحف ل�صادرة يف ز غرب .وها أنا
ليوم أن�شرها بالكامل.
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بني احليوانات �أ�صناف يعي�ش �أفرادها حياة م�ستقلة كل على حدة ،ال تعي�ش
يف �أي �شكل من �أ�شكال املجتمع ،حتى الذكر ال يعي�ش مع الأنثى ،وهذا ال�صنف
يعترب �أقل الأ�شكال بدائية للمخلوقات احلية� .إن �أب�سط �شكل للحياة اجلماعية
يتمثل يف جمتمع يت�ألف من ذكر و�أنثى فقط ،ثم تتدرج �أ�شكال املجتمعات فرنى
القطعان والف�صائل والأ�سر� ،أي جميع �أ�شكال املجتمعات.
�أما الإن�سان فهو خملوق تعاوين يعي�ش يف املجتمع مع باقي �أفراد ع�شريته،
يكمل �أحدهم الآخر يف جمتمع متكامل .عندما ننظر الحتياجات النا�س
وتركيبتهم وطرق عي�شهم ن�ستنتج �أنهم خملوقون ليعي�شوا يف جمتمعات تعاونية.
�إن �أ�صغر �شكل جماعي للإن�سان هو الأ�سرة ،ثم القبيلة ،وهي بالأ�صل
�شُ َع ٌب لأ�سرة واحدة .كانت القبائل �سابقًا حتمل ا�سم م�ؤ�س�سها ،فجميع القبائل
العربية حتمل �أ�سماء الأ�سر التي ن�ش�أت منها (قي�س ،متيم ،ربيعة�..إلخ) �أو كانت
حتمل �ألقابًا معينة مثل( :قري�ش) .وكانت �أماكن �إقامة �أفراد القبيلة متقاربة مما
ي�سهل احلفاظ على تاريخها و�أعرافها ،فكان املنتمون �إليها مت�شابهني باللبا�س
والعادات وطرق احلياة ،مما يجعلهم ي�شكلون جمتمعات �صغرية متكاملة .يف بع�ض
الأحيان كانت تظهر يف تلك القبائل �أ�صول جديدة من خالل الزواج من ن�ساء
�أو رجال من قبائل �أخرى ،ولكن الرابطة الأ�سا�سية للقبيلة كانت الرابطة الدموية
الأ�سرية.
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�إن الأ�شكال البدائية لل�شعوب تتمثل يف قبائل تعي�ش يف مناطق منف�صلة
طبيع ًّيا عن باقي العامل (مثل قبائل الألبان وقبائل اجلبل الأ�سود)� .إن الكثري من
ال�شعوب تخطوا هذا ال�شكل البدائي ،فلم تعد القبيلة هي �أ�سا�س انتمائهم� ،أي
�أن القاعدة التي تربطهم مل تعد القبيلة� ،إمنا �شيء �آخر.
�إذا نظرنا �إىل معنى كلمة «ال�شعب» نرى �أنها تعني جمموعة من النا�س
قد ت�شعبوا من �أ�صول �شجرة واحدة لقدمائهم� .إن الإ�سالم والديانات ال�سماوية
الأخرى تبني �أن �أ�صل الب�شر من �أ�سرة واحدة ،ومن والدين هما �آدم وحواء
عليهما ال�سالم -كما �أن العلماء امل�سلمني يبينون �أن �أ�صول جميع ال�شعوب من�أبناء نوح  حام و�سام ويافث ،و�أن نوح  هو الأب الثاين للب�شر .وي�ؤيد
هذه النظرية �أن التجمعات الب�شرية (الأ�سرة والقبيلة) تكونت على �أ�سا�س العرق
والرابطة الدموية.
ولكن �إذا نظرنا بعمق �إىل تكوين ال�شعوب نرى �أن النظرية املذكورة ال
تنطبق دائ ًما على تركيبة ال�شعوب� ،أي �أن مبد�أ «القبلي» ال يعترب معيا ًرا لتكوين
ال�شعوب ،فال يوجد �شعب نقي العرق والدم.
ومن عالمات ال�شعب الواحد بالإ�ضافة �إىل الأ�صل :اللغة الواحدة.
بالرغم من االعرتاف ب�أن اللغة تلعب دو ًرا ها ًّما يف تكوين ال�شعوب ،لكن
الدرا�سات �أثبتت �أن املبد�أ «اللغوي» ال ميكن �أن يكون دائ ًما �سمة مميزة لل�شعوب.
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وهناك عامل �آخر مهم يربط ال�شعب الواحد وهو عامل الدين ،خا�صة عندما ي�أتي
مع العوامل الأخرى املكونة ل�شعب واحد� .إن ال�شعور الديني ينبع من �أعماق
الإن�سان وميكن �أن ي�سيطر على حياته .و�إن جمموعة من النا�س جتمعهم �أحا�سي�س
واعتقادات دينية واحدة ميكن �أن يكونوا �شع ًبا ،والتاريخ مليء مبثل هذه الأمثلة.
�إن البحوث اخلا�صة بتك ّون ال�شعوب قد تو�سعت وتطورت ،وقد كتبت
درا�سات وبحوث كثرية يف ذلك ،وهي لي�ست مو�ضوع بحثنا هنا ،لذلك يجب
�أن �أذكر التعريف اخلا�ص «بال�شعب» واملعتمد من اجلميع .ين�ص هذا التعريف
على �أن ال�شعب هو جتمع لأنا�س مرتبطني ب�أ�صول عرقية دموية ولغة وتقاليد
وعادات وثقافة و�إيديولوجية وطموحات �سيا�سية  -مثل الرغبة يف الوحدة واحلرية
واال�ستقاللية وال�سيادة  -م�شرتكة� .أما العوامل الأ�سا�سية امل�شرتكة لل�شعب فهي
الأ�صل امل�شرتك واللغة .بينما يعترب الدين الواحد العن�صر الأ�سا�سي يف الثقافة
امل�شرتكة لل�شعب.
�إن الأر�ض التي ي�سكنها �شعب واحد تعترب وط ًنا له .وحب الوطن هو �أمر
جوهري للمواطن� .أما كرهه فهو �أمر مثري لال�شمئزاز ،ويوجد لدى بع�ض الأفراد
من ال�شعب فقط(((� .إن حب الوطن لدى الفرد يعترب «وطنية» ،والوطنية تنبع من
الوعي ب�أن الوطن هو �أمر �أ�سا�سي لبقاء ال�شعب.
((( إن لالمباالة لدى لبع�ض نحو لوطن هي أمر غري طبيعي ،فهم يعتربون أن وطنهم يف ملكان لذي ينا�سبهم  .أحد
ل�شعر ء لعرب قال:
حبك لوطن عجـــز ظـــاهر فاغرتب تلقى عن لأهل بديال
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كما �أن الإن�سان بطبعه يحب ب�شكل جوهري كل ما هو ملكه ،وبالتايل
كل ما هو ل�شعبه؛ لأنه ينتمي لهذا ال�شعب� .إن هذا احلب اجلوهري ي�شبه احلب
نحو الأهل .فالإن�سان بطبعه يحب والديه لي�س لأنهما �أح�سن من الآخرين� ،إمنا
لأنهما والداه� .إن �أغلب النا�س الذين يعي�شون خارج وطنهم ي�شعرون بحنني �إليه
ولأهاليهم ،مما يعني �أن حب الوطن مزروع بالإن�سان كحب الأهل.
عندما يرقى احلب اجلوهري نحو الوطن وال�شعب �إىل م�ستويات املبد�أ
الواعي يتحول �إىل �شعور قوي يعرب عن القومية� .إن هذا ال�شعور القوي
ميكن �أن يعرب عن نف�سه بطريقة غري �أنانية نحو ال�شعوب الأخرى ،و�أن يكون
ب�شكل معتدل ويخدم تطوير ال�شعب بطريقة ان�سجامية من خالل املناف�سة
واحلب .وميكن التعبري عن هذا ال�شعور القومي بطريقة �أنانية على ح�ساب
باقي ال�شعوب؛ مما ي�سبب ن�شوب احلروب بني التجمعات الب�شرية املختلفة
وال�شعوب .وقد ظهرت وتطورت مثل هذه القومية يف القرن التا�سع ع�شر،
وبعد نهاية احلرب العاملية ات�سع هذا ال�شكل من القومية ،فهي تبحث عن
م�ستند لها يف جميع املجاالت :التاريخية واللغوية والإثنوغرافية واالجتماعية
واالقت�صادية وحتى الدينية� .إن مثل هذه القومية قد �سببت الأذى والعنف
والظلم للكثري من ال�شعوب ،ونحن امل�سلمني يف البو�سنة والهر�سك قد عانينا
منها الكثري.
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ننتقل الآن ملوقف الإ�سالم احلنيف من كل ما ُذكر ،وهذه هي املهمة
الأ�سا�سية لهذه املحا�ضرة.
الوطنية والإ�سالم:

�إن الكثريين يحاولون الت�أكيد على �أن الإ�سالم يدعو للوطنية ،حتى �إنهم
يزعمون �أنه ي�ضعها يف �صف العبادات الدينية ،م�ستندين �إىل مقولة  -كث ًريا ما
ن�سمعها  -وي�ؤكدون �أنها حديث لر�سول اهلل  وهي« :حب الوطن من الإميان».
ولكن هذا احلديث ال قيمة له ويعترب من الأحاديث املكذوبة ح�سب ر�أي العلماء،
لذلك ال ميكننا اعتماده كدليل يف مو�ضوعنا هذا.
�إن مو�ضوعنا هذا ال يعتمد على هذه «املقولة» فقط ،لأننا منتلك الكثري من
الأدلة التي ت�ؤكد �أن الإ�سالم يدعو �إىل الوطنية .يقول اهلل تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊﱸ [البقرة� ، ]246 /إ ًذا
�إن العنف املوجه �ضد الديار والوطن يعترب �سب ًبا مرب ًرا للقتال.
كما �أن القر�آن الكرمي يحرم على امل�سلمني ال�صداقة مع �أولئك الذين
يريدون طردهم من ديارهم �أو مع من ي�ساهم ب�شكل من الأ�شكال يف طردهم من
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ﱹﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﱸ [املمتحنة.]9 /
وهناك �أحاديث كثرية عن ر�سول اهلل تب�شر املقاتل الذي ي�ست�شهد دفا ًعا عن
وطنه ب�أنه �شهيد يف جنات اخللد .منهاَ :ع ْن َ�س ِع ِيد ْب ِن َز ْي ٍد  ق ََال :ق ََال َر ُ�س ُ
ول
ِيدَ ،و َم ْن ُق ِت َل
هِيدَ ،و َم ْن ُق ِت َل ُدونَ �أَ ْه ِل ِه َف ُه َو �شَ ه ٌ
اهلل َ « :م ْن ُق ِت َل ُدونَ َما ِل ِه َف ُه َو �شَ ٌ
هِيد» (رواه الرتمذي والن�سائي
هِيدَ ،و َم ْن ُق ِت َل ُدونَ َد ِم ِه َف ُه َو �شَ ٌ
ُدونَ ِدي ِن ِه َف ُه َو �شَ ٌ
و�أبو داود)»« ،موت الرجل يف الغربة �شهادة ،و�إذا احت�ضر فرمى بب�صره عن ميينه
وعن ي�ساره فلم ير �إال غري ًبا وذكر �أهله وولده وتنف�س فله بكل نف�س يتنف�س به
ميحو اهلل به �ألفي �ألف �سيئة ،ويكتب له �ألفي �ألف ح�سنة ،ويطبع بطابع ال�شهداء
�إذا خرجت نف�سه»« ،من قتل دون �أهله ظل ًما فهو �شهيد ،ومن قتل دون ماله ظل ًما
فهو �شهيد ،ومن قتل دون جاره ظل ًما فهو �شهيد ،ومن قتل يف ذات اهلل  فهو
�شهيد» .يت�ضح من هذه الأحاديث جمي ًعا �أنها تو�صي بالوطنية والت�ضحية بالنف�س
يف �سبيل اهلل ودفا ًعا عن الوطن والأهل� .إن الدعوة �إىل الدفاع اجلماعي من �أجل
اجلماعة هي دعوة �صريحة للوطنية ب�أ�سمى تعابريها ،والقر�آن الكرمي يدين ب�شدة
�أولئك الذين يتهربون من مثل هذه املعارك ،يقول اهلل تعاىل :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﱸ [الن�ساء.]57 /

الأعمال املختارة ملحمد خاجنيت�ش البو�سنوي

126

126

�إن الأدب العربي مليء بالأ�شعار التي تتغنى بحب الوطن ،فقد قال
�أحدهم:
علي عزيزة
بالدي و�إن جارت َّ

ولو �أنني �أعرى بها و�أجوع

ويقول �آخر:
وطـــــــن
ال تغـــــرتب عن
ٍ

واذكر ت�صــــاريف النــوى

�أما تــــرى الغ�صـــــــــن �إذا

ما فــــارق الأ�صـــــل ذوى

ونرى من حياة �أديبنا ال�شيخ م�صطفى يويو من مدينة مو�ستار الذي كان
مدر�سا يف �إحدى كربيات املدار�س هناك� ،أنه
يعي�ش يف �إ�ستانبول وكان يعمل ً
عندما ا�ستدعاه �سكان مو�ستار ليحل حمل املفتي املتوفى ح�سن �أفندي،
ا�ستجاب لدعوتهم بالرغم من كل املغريات التي ُقدمت �إليه يف �إ�ستانبول ليبقى
مدر�سا مرموقًا ذا م�ستقبل عظيم ،فكان يرد عليهم «�أنا �أ�شعر بن�سيم الرحمن يهب
ً
من مو�ستار».
هناك الكثري من الأمثلة على حب الوطن ال حاجة لذكرها ،فاحلقيقة
الوا�ضحة �أن الإ�سالم عزز حب الوطن لدى البو�شناق ،وجعلهم الأكرث وطنية
من جميع �سكان البو�سنة والهر�سك ،فالقليل من ال�سكان غريهم ي�شعرون ب�أن
البو�سنة والهر�سك هي وطنهم الأم .وامل�سلمون هم �أكرث ال�سكان دفا ًعا عن

127

الوطنية والقومية من وجهة نظر الإ�سالم

127

م�صالح البو�سنة والهر�سك .لذلك فال ميكن للدخالء – كما ي�صفهم الآخرون-
�أن يع�شقوا هذا الوطن �إىل هذا احلد ،مثل �أبنائه احلقيقيني.
من وقف بال�سالح يف وجه النم�ساويني عندما تخلت تركيا عن البو�سنة
والهر�سك يف م�ؤمتر برلني؟ امل�سلمون وحدهم� .أما الآخرون فقد ا�ستقبلوهم بالزهور
والورود وك�أنهم املحررون ،فال�شعور الديني لديهم غلب على ال�شعور الوطني.
امل�سلمون مل يفعلوا مثل ذلك مع الأتراك خالل القرون الأربعة التي حكموا فيها
البالد .فال�شعور الديني كان موجو ًدا ولكن �شعور الوطنية كان �أقوى.
القومية والإ�سالم:

بالرغم من �أن الإ�سالم �أ�س�س جمتمعه على �أ�سا�س الدين ،و�سمى �أع�ضاء
يلغ «القومية»
جمتمعه «الإخوة» ورفع الرابطة الدينية فوق كل الروابط� ،إال �أنه مل ِ
ومل يقف �ضد القومية املعتدلة.
ما كان الإ�سالم ليلغي القومية وهي جمموع مميزات و�سمات يت�صف
بها �شعب ما ،وكذلك ت�سامح مع القومية كمبد�أ �إذا مل ي�سبب �أ�ضرا ًرا �أو ظل ًما
للآخرين �أو للدين.
فبالرغم من �أن القر�آن الكرمي ذكر ق�صة �سيدنا نوح  وابنه الكافر الذي
غرق بالطوفان العظيم ،وحزن �سيدنا نوح عليه ودعاءه اهلل  -جل وعال ،ورد اهلل
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تعاىل :ﱹ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ [هود .]46 /وذكر ق�صة �سيدنا
�إبراهيم  وهو يترب�أ من �أبيه الكافر يف موا�ضع عديدة� ،إال �أنه �أعطى امل�سلمني
قاعدة عامة للتعامل مع الكفار ،فقال تعاىل :ﱹ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ.ﮐ

ﮑ ﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞ

ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﱸ [املمتحنة ،]9-8 /يت�ضح لنا من هاتني
الآيتني �أن الإ�سالم ال يطلب قطع العالقة مع الكفار الذين ال يقاتلون امل�سلمني
وال يخرجونهم من ديارهم ،بل على العك�س يطلب �أن نكون عادلني جتاههم و�أن
نتعامل معهم بالق�سط.
ﱹﯜ

�إن القر�آن الكرمي �أعلن يف �سورة احلجرات الأخوة الإ�سالمية
ﯝ ﯞﱸ [احلجرات ،]10 /حتى �أنه ذكر «ال�شعوب» ،فقــال تعاىل:
ﱹ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﱸ [احلجرات ،]13 /يت�ضح لنا من
هذا �أي�ضً ا �أن الإ�سالم ال يطلب �إلغاء االنتماء القومي على ح�ساب الدين؛ لأن
ال�شعوب والقبائل هي و�سيلة للتعارف.
�إن العرب ي�سمون القومية والعرقية املتطرفة «بالع�صبية» ،ويرف�ض الإ�سالم
هذا النوع من القومية لأنها ت�سبب الكثري من اخلالفات والنعرات بني النا�س.
�س�أل واثلة بن الأ�سقع النبي  عن الع�صبية فقال�« :أن تعني قومك على الظلم».
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وقال « :خريكم املدافع عن ع�شريته ما مل ي�أثم» ،ن�ستنتج من هذا �أن الإ�سالم
يو�صي ويدعو للقومية املعتدلة.

�إن الإ�سالم يدين ب�شدة القومية املت�شددة والع�صبية ،فقال ر�سول اهلل 
«من ن�صر قومه على غري احلق فهو كالبعري الذي ردي فهو ينزع بذنبه» .روى
البخاري عن جابر بن عبد اهلل  -ر�ضي اهلل عنهما  -قال« :كنا يف غزاة فك�سع رجل
من املهاجرين رج ًال من الأن�صار ،فقال الأن�صاري :يا للأن�صار ،وقال املهـاجر:
يا للمهاجرين ،ف�سمع ذلك ر�سول اهلل  فقال :هده دعوة جاهلية قالوا يا ر�سول
اهلل ك�سع رجل من املهاجرين رج ًال من الأن�صار ،فقال :دعوها ف�إنها منتنة» .عندما
فتح ر�سول اهلل  مكة ودخلها منت�ص ًرا ،بعد �أن هاجر منها مع �أ�صحابه قبل
ثماين �سنوات ،خطب فيهم خطبة تعترب «بيانًا» ،فقال« :يا مع�شر قري�ش� ،إن اهلل
قد �أذهب عنكم نخوة اجلاهلية وتعظمها بالآباء ،النا�س من �آدم ،و�آدم من تراب
ثم تال هذه الآية: ﱹ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﱸ .نرى من هذه اخلطبة �أن
ر�سول اهلل  نهى عن التع�صب العرقي والقبلي ،ونادى بالت�ساوي الذي مل يناد
به �أحد قبله وال بعده حتى يومنا هذا قو ًال وفع ًال.
وقد �أعلن ر�سول اهلل  الت�ساوي بني ال�شعوب والقبائل من خالل قوله:
«�أيها النا�س �إن ربكم واحد ،و�إن �أباكم واحد ،كلكم لآدم ،و�آدم من تراب� .إن
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�أكرمكم عند اهلل �أتقاكم ،ولي�س لعربي على عجمي ف�ضل �إال بالتقوى» .يتبني
مما ذكر �أن الإ�سالم لي�س �ضد القومية و�أنه يت�سامح مع القومية املعتدلة ،حتى �إنه
يو�صي بها يف بع�ض احلاالت؛ لأن القومية املعتدلة تطلب من الفرد �أن ال يكون
�أنان ًّيا بل متعاونًا.
�إن العرب قبل ظهور الإ�سالم مل ميلكوا ح�س ال�شعب الواحد� ،إمنا كانت
القبلية ت�سيطر عليه ،وكان العرب يفتخرون بانتماءاتهم القبلية .عندما ظهر
ح�سا جدي ًدا باالنتماء لل�شعب الواحد� .إن اخللفاء
الإ�سالم َّ
وحد القبائل ،وخلق ًّ
الرا�شدين كانوا �أول حكام امل�سلمني ،ومع ظهور اخلالفة الأموية بد�أت عالمات
القومية املت�شددة تظهر؛ فاخلالفة الأموية تعترب �أول دولة عربية قومية .وميكنني
ذكر بع�ض الأمثلة على القومية العربية املت�شددة من تلك احلقبة.
ذكر �أبو الفرج الأ�صفهاين يف كتاب الأغاين �أن �أحد املوايل خطب فتاة
عربية من قبيلة بني �سليم وتزوجها .فركب حممد بن ب�شري اخلارجي ناقته و�سافر
اىل املدينة ،وقابل الوايل �إبراهيم بن ه�شام بن �إ�سماعيل وا�شتكاه .ف�أمر الوايل
ب�إح�ضار املوىل ،فلما و�صل �إىل القا�ضي قام الأخري ب�إلغاء الزواج ،و�أمر بجلد املوىل
 100جلدة ،وحلق ر�أ�سه وحليته وحاجبيه .وقد قال حممد بن ب�شري يف هذا �أبيا ًتا
من ال�شعر جاء فيها:
ق�ضيت ب�سنة وحكمت عد ًال

ومل ترث احلكومة من بعيد
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وعندما �أ�س�س احلجاج مدينة وا�سط طرد منها النبطيني وكتب لوايل الب�صرة
�أن يفعل ذلك .فعندما كتب �إليه الوايل �أن منهم من تعلم القر�آن والأحكام
ال�شرعية ،رد عليه احلجاج ب�أنه عندما ت�ستلم خطابي هذا ادع الأطباء فليفح�صوك،
ف�إذا وجدوا فيك عرقًا نبط ًّيا فلي�ست�أ�صلوه .وهناك الكثري من هذه الأمثلة.
�إن القومية املت�شددة �أدت �إىل رد فعل من غري العرب ،فظهرت القومية
الفار�سية �س ًّرا؛ لأن الأمويني ردوا بقوة على مثل هذه الظواهر .لذلك ف�إن خرا�سان
كانت مه ًدا للدعاية �ضد الأمويني وت�أ�سي�س الدولة العبا�سية التي مل تكن دولة
عربية قومية؛ لأنه منذ ت�أ�سي�سها �شارك غري العرب فيها خا�صة الفر�س .وبالرغم من
ذلك فقد دارت نقا�شات كبرية عن القومية ،فك ْون الإن�سان عرب ًّيا كان �شر ًفا كب ًريا.
وا�ستمر �إذالل املوايل عقو ًدا من الزمن ،ف�سعى املوايل �إىل االلتفاف حول عنجهية
العرب وتكربهم ،باحل�صول على الن�سب العربي بطرق ملتوية حتى يكونوا من
طبقة ال�صفوة احلاكمة ،لقد ا�ستمر �إذالل املوايل يف حكم خالفة الأ�سرة الأموية
وبداية حكم خالفة الأ�سرة العبا�سية �إال �أنه يف منت�صف حكم العبا�سيني �صار
ال�شعراء يهجون العرب ،ونتبني ذلك �أي�ضً ا يف �سخرية ب�شار بن برد من اجلن�س
العربي كله ،وذلك ر ًّدا منه ،على ا�ستحقار �أعرابي له ،حني علم �أنه �شاعر من
املوايل ،فقال :وما للموايل ولل�شعر؟ فرد ب�شار بن برد عليه يف ق�صيدة الذعة ،منها:
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عــــربي من قواريـــ ِر
ف�إنــــــه
ٌّ

ونادمت الكــــــرا َم على ال ُعقا ِر
َ
َب ِني الأحرا ِر َح ْ�س ُب َك من خَ �سا ِر

ونتيجة لذلك كله ظهرت ثالثة تكتالت على �أ�سا�س القومية هي :الكتلة
العربية القومية والتي اعتربت العرب الأ�سمى والأف�ضل ،والكتلة التي اعتربت
�أن كل القوميات مت�ساوية وكانوا يدعون «�أهل الت�سوية» ،و�ضمت العلماء واملثقفني
واملتعلمني ،والكتلة الثالثة التي اعتربت �أن العرب �أدنى م�ستوى من الآخرين
وكان الفر�س واملوايل ينتمون �إليها وي�سمون «ال�شعوبيني».
�إن �إدخال العامل الديني �إىل فكرة القومية �سبب الكثري من االرتباك يف
فهمها .ففي كثري من احلاالت تعترب قومية بع�ض اجلماعات دعاية دينية وتب�شريية.
فمث ًال الكثري من ال�صرب يعتربون القومية ال�صربية «�أرثوذك�سية» ،ومع ذلك ف�إن
ه�ؤالء ال�صرب يطلبون من البو�سنيني امل�سلمني �أن يختاروا القومية ال�صربية .وال
داعي هنا لذكر �أمثلة على تداخل العن�صر والعامل الديني يف مفهوم «القومية».
ومن املعروف �أي�ضً ا �أن امل�سلمني البو�سنيني الذين يحبون دينهم وعقيدتهم
الإ�سالمية احلنيفة لن يقبلوا �أب ًدا ما يطلب منهم.
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كما �أن الذين يقحمون عن�صر الدين �إىل مفهوم القومية يخطئون بحق
�شعوبهم وبحق بالدهم ،و�إذا كانوا يعون ذلك ف�إنهم يرتكبون جرمية بحق �شعوبهم،
و�إذا مل يعوه فيجب توجيههم للطريق ال�صحيح.
و�إذا كان امل�سلمون مت�أكدين من وجود دعاية خفية �ضد الإ�سالم تتم عرب
ن�شر املقاالت يف ال�صحف ويف الكثري من اخلطب واللقاءات واالجتماعات من
خالل �إدخال العن�صر الديني الغريب عن الإ�سالم �إىل فكرة القومية ،فيجب
كذلك �أن يكونوا ح ّقًّا كما هم بالأ�صل وطنيني ،فال يكفي املحافظة على لغتهم
بالرغم من بقائهم مئات ال�سنني حتت احلكم الرتكي ،وال يكفي حبهم احلقيقي
لوطنهم وت�ضحيتهم الكبرية ب�أرواحهم من �أجله ،وال يكفي �أنهم دائ ًما �أف�ضل
املواطنني الذين يفون بواجباتهم جتاه وطنهم ،فيجب دائ ًما �أن يقدموا �أكرث من هذا
لوطنهم و�أن يتحدثوا ويكتبوا عل ًنا عن ذلك.
ولقد تعلمنا من خالل اخلربة وممار�سة احلياة �أن احلقيقة تكمن يف قوله
تعاىل:

ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲﱸ [البقرة.]120 /
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وميكنني �إنهاء هذه املحا�ضرة بت�أكيدي عدم وجود �أي �أخطاء وطنية �أو
قومية ميكن ن�سبها مل�سلمي البو�سنة والهر�سك .و�إذا وجدت هذه الأخطاء فيجب
البحث عن �أ�سبابها لدى اجلانب الآخر(((.

(((للمزيد حول هذ ملو�ضوع ل�شائك نظر كتابنا :من د ر لإ�سالم إىل لوطن ومن لوطنية إىل لقومية :حالة لبو�سنة،
بريوت ( لد ر لعربية للعلوم) [ -2005م .لأرنا�ؤوط]

مالحظاتي �أثناء جولة ق�صرية يف اجلنوب

منذ زمن تراودين الرغبة بال�سفر �إىل جنوب البالد لأتعرف عن قرب �إىل
عادات وتقاليد �إخوتي امل�سلمني هناك .و�شاءت الأقدار �أن �أقوم هذا العام بزيارة
عدة مناطق ،دون �أن �أبقى فيها لفرتة طويلة .ومع ذلك ف�سوف �أنقل للر�أي العام
�شي ًئا من مالحظاتي التي مل تكن مبنية على درا�سات عميقة ومو�سعة ،بل على
انطباعات �سريعة وظاهرية مل �أ�ش�أ �إال نقلها للم�ساهمة يف التعرف على �إخوتنا
الذين يعي�شون يف نف�س الدولة.
يف�صلنا عن �إخوتنا يف اجلنوب ،بالإ�ضافة �إىل البعد ،اللغة والقومية ومع
ذلك نعي�ش يف نف�س الدولة ويحكمنا نف�س الد�ستور وننتمي لدين واحد ،وكل
هذا ي�ستلزم منا �أن نتعارف ونتعاون ل�صالح جتمعنا الديني.
خالل رحلتي الق�صرية زرت مناطق كيت�شيفو  Kicevoوتيتوفو
و�سكوبليه  Skopljeوبريزرن  Prizrenوجاكوفيت�سا  Djakovicaوبيت�ش
وبري�شتينا � ، Prishtinaأي املناطق التي ي�سكنها الألبان عمو ًما.

Tetovo
Pec
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�إن �أول ما يالحظه املرء عندما يحتك ب�إخوتنا يف اجلنوب هو �شعورهم بنوع
جدا ،وميكن لأي �أمر ب�سيط �أن
من الذل على عك�س الب�شانقة ،فهم ح�سا�سون ًّ
وا�ضحا لذلك ،رمبا لأن م�سلمي البو�سنة والهر�سك
يجرح �شعورهم .ال �أعرف �سب ًبا ً
قد احتكوا باحل�ضارة الغربية قبلهم ،بالإ�ضافة �إىل �أن لغة البو�شناق وتعليمهم يتيح
لهم الفر�صة للتعبري عن �آرائهم ب�شكل �أكرب� .أو رمبا يكمن ال�سبب يف �أن بع�ض
كبار املوظفني البو�شناق خدموا يف اجلنوب ومل يهتموا ب�أحا�سي�سهم و�شعورهم،
ولذلك يجب على املرء �أن يكون حذ ًرا يف التعامل معهم ،كما �أن تعليمهم
وثقافتهم ال يجعالننا ن�ستهني بهم لهذا احلد ،فهم يف بع�ض الأمور يتقدمون علينا
ويجب �أن نتعلم منهم.
وهناك فارق هام بني امل�سلمني يف مناطقنا ومناطقهم با�ستثناء �سكوبليه ،وهو
�أن امل�سلمني هناك ميثلون الأغلبية وخا�صة يف القرى ،وهذا �أمر ذو �أهمية خا�صة.
�أما يف البو�سنة والهر�سك فالأمر خمتلف؛ لأن امل�سلمني ي�سكنون يف املدن عامة.
ما يهمنا يف الأمر هو التعليم والو�ضع الديني يف تلك املناطق .يوجد ما
يكفي من امل�ساجد �سواء يف املدن �أو يف القرى ،و�أغلبها يف و�ضع جيد ،مما يعني �أن
ال�سكان يهتمون باحلفاظ عليها ويعتنون بها ،وخا�صة يف املناطق التي ال يوجد فيها
وقف �إ�سالمي ،حيث يقوم ال�سكان بتمويل رعايتها .كما �أن ال�سكان با�ستثناء
�أقلية يواظبون على ال�صالة يف امل�ساجد ،وميار�سون ال�شعائر الدينية.
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�إن علماء الدين هناك متمكنون يف علومهم الدينية ،وما ينق�ص الكثريين
منهم هو الإملام بلغتنا وبالطرق احلديثة للتعليم الديني .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن
ال�سكان يحرتمون ويقدرون �أئمتهم كث ًريا ،وحتى يف املناطق التي تنت�شر فيها
الطرق ال�صوفية والتي تكرث فيها اخل�صومات بني الدراوي�ش والأئمة ،ومل �ألتق
ب�أحد ي�شتكي من هذا الأمر.
ر�ض ،فال يوجد «كتاتيب» كافية
�إن التعليم الديني االبتدائي غري ُم ٍ
واملوجودة غري جمهزة كما يجب .وهنا تكمن مهمة رجال الدين وال�سلطات
أ�سا�سا خللق م�سلم
الدينية وواجباتها جتاه التعليم الديني االبتدائي الذي يعترب � ً
�صالح.
�أما التعليم الديني املتو�سط� ،أي املدار�س الإ�سالمية الثانوية ،فيمكنني
قول الآتي :با�ستثناء املدر�سة الكبرية يف �سكوبليه والتي تعتني بها ومتولها الدولة،
وتعليم للغة
والتي ت�شبه بربنامج تعليمها الثانويات العامة مع برنامج ديني مو�سع ٍ
العربية ،فال يوجد يف مناطقنا اجلنوبية �أي مدر�سة دينية ثانوية يغطي برناجمها
التعليمي كل ما يلزم من تعليم واحتياجات ملحة للم�سلمني متول من الوقف
الإ�سالمي .قبل عدة �سنوات مت ت�أ�سي�س مدر�سة ثانوية تدعى «مدر�سة الغازي
�إ�سحاق بك» يف �سكوبليه على غرار «مدر�سة الغازي خ�سرو بك» يف �سراييفو .وقد
ثارت ثائرة العامة عليها منذ بدء ت�أ�سي�سها ،وكانت �ستغلق لوال �أن متكن امل�سلمون
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�أولو العزم من ا�ستكمالها؛ حيث �إن املواطنني الذين �أرادوا �إغالقها ال يعون �شدة
احلاجة لبناء عدة مدار�س مماثلة يف مناطق اجلنوب.
بالإ�ضافة لهاتني املدر�ستني هناك عدة مدار�س خا�صة متول من قبل
املواطنني ،ويعمل فيها مدر�س ديني واحد على الأغلب بدون �أي تعوي�ض مادي
�أو بتعوي�ض رمزي .هذه املدار�س ،وبالرغم من اعتمادها على م�صادر ب�سيطة ،فهي
منظمة ب�شكل يده�ش املرء ب�سبب املجهود الكبري الذي يبذله بع�ض امل�ؤمنني بدون
�أي دعم من الأطراف الر�سمية .لقد �شاهدت مدر�ستني من هذا النمط يف مدينة
تيتوفو ،وواحدة يف بريزرن ،وواحدة يف جاكوفيت�سا ،وواحدة يف بري�شتينا .وبالرغم
من تفاوت امل�ستوى بينها� ،إال �أن املنفعة منها وا�ضحة .كما �أن الطالب يجذبون
اهتمام املرء ،حيث �إنهم يواظبون على احل�ضور بالرغم من عدم وجود �أي دعم
�أو حافز مايل ميكنهم من اال�ستمرار يف التعليم ال من �أهاليهم وال من املجتمع ،مما
ي�ضطرهم ملمار�سة �أعمال حرة يف �أوقات فراغهم تعيلهم ومتكنهم من اال�ستمرار يف
التعليم� .شاهدت من بني ه�ؤالء الطالب �أفرا ًدا ال ميكن للمرء �أن يت�صور وجودهم
يف هذا الزمان ،مليئني بالطاقة ،ويعملون ب�سم اهلل وللدين احلنيف.
يف اجلنوب �صعوبات يف ن�شر التعاليم الإ�سالمية غري موجودة عندنا ب�سبب
الرتكيبة القومية واللغوية هناك .فمث ًال يف مدينة بريزرن تتكلم الأغلبية اللغة
الرتكية ،فاملدار�س الدينية تدر�س باللغة الرتكية ،يف حني �أن �سكان �ضواحي
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املدينة يتكلمون اللغة الألبانية� .أما يف مدينة جاكوفيت�سا فيتكلم �سكانها اللغة
الألبانية ،ويتم تدري�س بع�ض املواد يف مدار�سها باللغة الألبانية وبع�ضها الآخر
باللغة الرتكية؛ مما يعيق عملية تقدم التعليم الديني بال�سرعة املرجوة .كما �أن
ن�سبة الأمية يف تلك املناطق كبرية ،فهناك الكثريون ممن ال يقر�ؤون �أو يكتبون
بالأحرف «الكرييلية» ناهيك عن احلروف الالتينية .وهذا مفهوم ،لأنه من
ملما بها ويعلمها
ال�صعب على �شعب ال يعرف لغتنا ب�شكل جيد �أن ي�صبح ًّ
لأفراده .فمن ال�صعب �أن نن�شر �صحفنا وكتبنا الدينية بني �إخوتنا يف اجلنوب،
لذلك ف�إن جملة «الهداية» غري منت�شرة بكرثة يف تلك املناطق ،بل �إن هذه املجلة
تالقي معار�ضة هنا بيننا ،فما بالك هناك؟ و�إن ر�أيي �أن نفتح يف مدينة �سكوبليه
خا�صا بتلك املناطق ،يقوده �أنا�س من تلك املناطق ينظمونه
مرك ًزا �آخر «للهداية» ًّ
مبا يتنا�سب مع الو�ضع هناك .وقد وعدين الكثريون هناك بامل�ساهمة يف مثل هذا
العمل ،و�أدعو اهلل � أن ي�ساعدوهم يف تنفيذ وعودهم.
عندما ننظر يف جميع هذه الأمور جند حجم العمل الذي يقع على عاتق
العلماء واملجل�س الديني يف تلك املناطق� .إن جمل�س العلماء عندنا قد ت�أ�س�س
منذ فرتة طويلة ،ومع الوقت مت تنظيم عمله وو�ضعه� ،أما جمل�س علمائهم فقد
ت�أ�س�س منذ فرتة قريبة وعليهم تنظيم عمله بالتوازي ،ويحتاجون ملجهود ووقت
حتى ي�صلوا �إىل امل�ستوى الذي و�صل �إليه جمل�س علمائنا ،وكل ذلك يحتاج �إىل
رغبة و�صدق وعلم وجمهود وقدرة.
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�أما بالن�سبة للحياة الأ�سرية والأخالق التي يتمتع بها الألبان ،فيمكنني
القول �إنها على م�ستوى رفيع يح�سدون عليه .لقد قابلت يف القطار ممث ًال دين ًّيا
ليهود تلك املناطق ،وخالل احلديث معه ا�شتكى يل من احلياة الأ�سرية الفاجرة
عندهم ،و�أ�ضاف �أن الأ�سرة امل�سلمة هي الوحيدة التي حتافظ على م�ستوى
عال من الأخالق حت�سد عليه .وميكنني القول �إن موجة احلياة الغربية والنتائج
ال�سيئة للحرب العاملية قد اجتاحت البو�سنة والهر�سك �أكرث من املجتمع الألباين
املحافظ .فالألباين �صارم يف هذا ال�ش�أن ،فهو يكره �أن يتحدث �أحد عن ن�سائه
باملديح ،حتى ميكن �أن ت�سقط ر�ؤو�س لهذا ال�سبب .وطرق بناء بيوتهم توحي
لنا بذلك .فحدائق البيوت حتاط بجدران عالية نحو ال�شارع� ،أما البيوت �أنف�سها
فتبنى داخل تلك احلدائق ،وال يوجد لها نوافذ على ال�شارع .وال تخرج ن�سا�ؤهم
لل�شوارع �إال ناد ًرا� .أما الفالح الألباين فهو ي�سافر مع زوجته ،وهي تركب الفر�س
الذي يقوده هو بنف�سه ،عندها ال ي�سلم عليه �أحد حتى �أقاربه ب�سبب وجود زوجته
معه .كل هذه املالحظات تبني �صفاتهم الأ�سرية وحمافظتهم عليها� .أما الألباين
الذي يتخلى عن هذه ال�صفات ف�إنه يذهب بت�صرفاته حلد بعيد عن ال�صفات
التقليدية املحافظة.
وهناك �صفة �أخرى للألباين امل�سلم ميكن مالحظتها يف اجلي�ش ،فهو يرف�ض
الطعام الذي ي�شك يف عدم طهيه بالطرق ال�شرعية ،فيمكن �أن يجوع ويتعذب
ولكنه لن ي�أكل من طعام م�شكوك فيه .وقد قال يل �أحد �أ�صدقائي �إن الألباين
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ميكن �أن يخرق ال�شرائع الدينية �إال يف ثالث يحافظ عليها �إىل �أق�صى حد :ال
ي�أكل طعا ًما م�شكو ًكا به ،وي�صوم رم�ضان ،ويغت�سل من اجلنابة .و�أتيحت يل فر�صة
�أن �أرى جند ًّيا �ألبان ًّيا مل ي�أكل طعام امل�ست�شفى؛ لأنه كان ي�شك يف حت�ضريه بطريقة
غري �شرعية ،وبقي عدة �أيام ي�أكل اخلبز فقط.
�إن الرزانة واجلدية منت�شرة لدى الألبان �أكرث منا وخا�صة لدى الفالحني
الألبان ،وقلي ًال ما يتعاطون امل�شروبات الكحولية بالرغم من تفاوت هذه الن�سبة
بني املناطق.
بقي �أن �أذكر �أم ًرا ها ًّما الحظته من احلياة الدينية لأولئك امل�سلمني ،وهو
احلياة ال�صوفية التي ي�سهل انت�شارها بينهم� .إن جميع طرق الت�صوف منت�شرة
لديهم ،حتى تلك التي ال متت للإ�سالم ب�صلة� .إن مدينة جاكوفيت�سا تعترب مركز
تلك الطرق ،وتوجد هذه الطرق يف مدن �شتيب وبريجاليت�سا .وهناك خ�صومة
كبرية بني علماء الدين و�أتباع هذه الطرق ،حتى �إنها يف بع�ض الأحيان تخرج عن
الإطار املحتمل لها .فبد ًال من االحتكاك بني علماء الدين و�أتباع الطرق ال�صوفية
املعتدلة التي تتبع التعليمات وال�شرائع الإ�سالمية احلنيفة ،عليهم �أن يتحدوا يف
حماربة الطرق التي ال متت للإ�سالم ب�أي �صلة مثل الطرق «الإباحية».
�إن عقلية امل�سلم البو�سني تختلف كث ًريا يف هذا ال�ش�أن ،فامل�سلم عندنا ميكن
�أن يخطئ ويعي�ش حياة غري دينية ،ولكنه يحافظ يف داخله على الأ�س�س ال�سليمة
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للإ�سالم (العقيدة الإ�سالمية ال�سليمة) ،ومل تتمكن الطرق ال�صوفية املختلفة من
االنت�شار بكرثة يف البو�سنة والهر�سك؛ وخا�صة تلك التي تخرتق حدود العقائد
الإ�سالمية ال�صحيحة� .أما امل�سلمون هناك فالأمر خمتلف قلي ًال؛ لأن الطرق التي
تختلف مع العقائد الإ�سالمية وتخرج عنها جتد �أتبا ًعا لها بني امل�سلمني� ،سواء يف
ال�سابق �أو يف الوقت احلا�ضر.
ويجب على العلماء اتخاذ الإجراءات الالزمة يف هذا ال�ش�أن للوقوف يف
وجه هذا ال�شر قبل �أن تقوى جذوره.
�أمتنى �أن �أكون قد ا�ستطعت من هذه املالحظات ال�سطحية تقريب الو�ضع
يف اجلنوب ،لأن الهدف من هذا العر�ض هو تعريف قراء «الهداية» على جانب
من جوانب احلياة لإخوتنا يف اجلنوب واحلياة الدينية عندهم ب�شكل موجز.

ق�صة جامع

ن�شرت جريدة «بوليتيكا» التي ت�صدر يف بلجراد يف عددها  53002بتاريخ
 1938/8/3هذا املقال:
بعد خم�سة قرون ون�صف �إقامة �أول قدا�س يف كني�سة «القدي�س �إليا»

مدينة «�شتيب» � 2أغ�سط�س
«لقد احتل الأتراك مدينة «�شتيب»  Stipب�صعوبة .وعندما دخلوا املدينة
ح َّولوا كني�سة «القدي�س �إليا» �إىل جامع «ح�ضرة علي» كذكرى لهذا االحتالل.
وقد مت هجر هذا اجلامع منذ عام 1912م ،و�أ�صبح مرعى للدواب .وقبل �سنتني
حلمت �إحدى ن�ساء مدينة «�شتيب» بالقدي�س «�إليا» الذي �س�ألها «�إىل متى �ستبقى
كني�ستي مهجورة ومت�سخة بهذا ال�شكل؟» فدعت هذه ال�سيدة املتدينة جريانها
و�أخربتهم بحلمها .فقام اجلريان بتنظيف الكني�سة ودعوا الق�سي�س ليباركها «باملاء
املقد�س» .واليوم وبعد خم�سة قرون ون�صف نقوم بقطع قالب احللوى يف هذه
الكني�سة خدمة للرب� .إن هذا احلدث هو حدث جلل ملدينة �شتيب وللقرى التي
حتيط بها.

144

الأعمال املختارة ملحمد خاجنيت�ش البو�سنوي

144

لقد بد�أ احلفل ب�إن�شاد القدا�س من الكني�سة الأرثوذك�سية �إىل كني�سة
«القدي�س �إليا» ،التي تقع و�سط مدينة �شتيب على ال�شاطئ الأي�سر لنهر «�أوتينيا»،
حيث تطل على م�شهد بديع ملدينة �شتيب وملراعي اخلراف.
وقام الكاهن الكبري «دميرتي جورجيكوفيت�ش» بقطع الفطري احللو .وبعد
االنتهاء من القدا�س حتدث ال�سيد نيكوال دميرتييفيت�ش حول تاريخ الكني�سة
و�آالم �شعبنا خالل خم�سة قرون من العبودية.
ووعد املواطنون بتقدمي م�ساهماتهم اخلريية بهدف �إعادة ترميم الكني�سة
وت�أهيلها لأداء القدا�س».
وقد قام جمل�س علماء �سكوبليه بالرد على املقالة املذكورة يف جريدة
«بوليتيكا» بتاريخ 1938/8/26م ،جاء فيه:
عناية رئا�سة حترير «بوليتيكا»
قامت جريدتكم ال�صادرة يوم � 3أغ�سط�س 1938م بن�شر خرب من مدينة
�شتيب حتت عنوان «بعد خم�سة قرون ون�صف �إقامة �أول قدا�س يف كني�سة القدي�س
�إليا» .ومبا �أن هذا اخلرب احتوى على مغالطات وتغيري للحقائق ف�إننا نرجو رئا�سة
التحرير �أن تن�شر هذا الت�صحيح التايل يف مكان منا�سب يف اجلريدة:
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«�إن ما ُذكر يف اخلرب �أن جامع «ح�ضرة علي» كان يف يوم من الأيام كني�سة
هو خرب غري �صحيح؛ لأن هذا اجلامع قبل خم�سة قرون ون�صف مل يكن موجو ًدا
�أب ًدا .حيث مت بناء هذا اجلامع قبل � 340سنة ،وقد �شيده ح�سام الدين با�شا ،ومنذ
ذلك اليوم وحتى يومنا هذا يحمل اجلامع ا�سمه ،ولي�س كما ذكر يف خربكم �أن
ا�سمه «ح�ضرة علي» ،وال�صورة التي ن�شرت يف خربكم �أكرب دليل على ذلك.
بالإ�ضافة لذلك فقد ذكر الرحالة «�إوليا جلبي» يف كتابه «�سياحت نامه» �ص 118
هذا اجلامع وذكر تفا�صيل ت�شييده ،و�إن ما ذكره هذا الرحالة يعترب وثيقة م�ؤكدة
على ذلك لأنه �سجل احلقائق التاريخية كما هي ،فقد و�صف اجلامع وموقعه
وتاريخ بنائه ،مما يعطينا �إثباتات �أ�صدق من حلم �سيدة كبرية يف ال�سن .ومبا �أن
قدا�سا يف هذا اجلامع بطريقة تع�سفية ف�إن جمل�س
الكني�سة الأرثوذك�سية �أقامت ً
علماء �سكوبليه �سيتخذ كل الإجراءات القانونية �ضد الأ�شخا�ص امل�سئولني عن
ذلك».
مكتب جمل�س علماء �سكوبليه

ا�ستخدام الق�ص�ص لهدف الدعاية

ن�شرت �صحيفة «بوليتيكا  »Politikaبتاريخ  25يناير  1940يف ق�سم «ق�ص�ص
ال�سيا�سة» ق�صة للمدعو «يزدميري دانغيت�ش» حتت عنوان «املجد الأول حلا�سو
()1
�أليميت�ش» .حيث ذكر الكاتب ق�صة امل�سلم البو�سني حا�سو �أليميت�ش )(Haso
وتن�صر وغري ا�سمه لي�صبح ا�سم «فا�سو»  Vasoويذكر
كيف ارتد عن الإ�سالم َّ
االحتفال بعامه الأول «املجد الأول» ،و�أ�ضاف الكاتب �أن فا�سو  Vasoقال خالل
حفل ارتداده عن الإ�سالم وتن�صره:
�أيها الرب �ساحمني� ،أيها النبي حممد اعتقني من دينك! هكذا �أراد الرب!ورغبته �أن �أغري ديني طو ًعا ،و�أن �أعود �إىل دين �أجدادي الذين ا�ضطروا �أن
يغريوا دينهم بالقوة!
نرى يف هذا املقال جتاه ًال تا ًّما مل�شاعر امل�سلمني ،حتى �إن مثل هذه الق�ص�ص
غري اجلدية والتي ال متت للقيم الأدبية ب�أي �صلة تهدف جلرح �أحا�سي�س مليوين
م�سلم يف هذه الدولة يخدمونها ب�صدق ويحرتمونها ويدافعون عنها.
( )1حا�سو  Hasoهو ت�صغري ال�سم ح�سن  Hasanعند مل�سلمني يف لبو�سنة – [م .لأرنا�ؤوط].
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�إن النوايا ال�سيئة نحو امل�سلمني هي التف�سري الوحيد لن�شر مثل هذه
الأخبار يف ال�صحف اليومية� .إ ًذا هذه الق�ص�ص ت�ستخدم لهدف الدعاية �ضد
الديانة الإ�سالمية املحمية بالد�ستور .وي�ستخدمون جميع الطرق امللتوية ويحرفون
كل احلقائق التاريخية لهذه الأهداف ،فهم ي�ؤكدون �أن امل�سلمني قد تركوا ديانة
�أجدادهم بالقوة ،وهذا افرتاء حقيقي على التاريخ.
حيث �إن احلقائق التاريخية ت�ؤكد �أن البو�سنيني القدامى تخلوا عن ديانتهم
«البوغوملية» طو ًعا واعتنقوا الإ�سالم .كما �أن هذا املقال لي�س املكان الذي تناق�ش
فيه احلقائق التاريخية ل�شعب كامل ،و�إن من ي�ستغل مثل هذه املنا�سبات للكتابة
بهذا ال�شكل لي�سوا م�ستعدين لنقا�ش مو�ضوعي.
ونحن نرجو من �صحيفة «بوليتيكا  »Politikaوغريها من ال�صحف عدم
جرح �شعور امل�سلمني مبثل هذه املقاالت والكتابات ،و�أن يكونوا مت�ساحمني
بنف�س القدر الذي كان فيه الأتراك «الهمجيون» مت�ساحمني قبل خم�سمائة �سنة
م�ضت عندما حافظوا على الكنائ�س الأرثوذك�سية والأديرة ،و�سمحوا ب�إعادة بناء
«بطريركية فيينا».

التعليم الديني يف البو�سنة والهر�سك

قال ر�سول اهلل « من يرد اهلل به خ ًريا يفقهه بالدين»
كما نعترب الدين غذاء للروح ،ف�إن التعاليم الدينية تعترب روح الدين و�أ�س�سه،
فال دين بدون معرفة ،وال معرفة بدون تعليم ودرا�سة ،وحياة املجتمع الدينية حتيا
على الرتبية الدينية ،وب�إهمالها يفنى املجتمع دين ًّيا .لذلك ف�إن �أجدادنا يف الع�صر
القدمي واحلديث بنوا املدار�س لن�شر العلوم الدينية.
�إن املدار�س الدينية الكثرية يف البو�سنة والهر�سك كانت تعلم امل�سلمني
وتوجههم �إىل الطريق امل�ستقيم ،ولكن �أ�صابتها حمن الزمان فتهدمت وانطف�أ
نورها ،وخبت ،وبقي القليل منها يتحمل �صدمات الأقدار وي�صمد �أمام املحن
لأ�سباب �أرادها اهلل  -جل وعال.
�إن الذين �أ�سعفهم احلظ للتعرف على التاريخ الإ�سالمي كانوا يعلمون
�أن املدار�س الإ�سالمية مل تدر�س التعاليم وال�شريعة الإ�سالمية فقط ،بل كانت
تدر�س علوم الفلك والريا�ضيات والهند�سة وغريها من العلوم الدنيوية .ومل تكن
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املدار�س الإ�سالمية يف البو�سنة والهر�سك م�ستثناة من هذا ،لذلك ف�إن خريجي
هذه املدار�س كانوا يلمون بعلوم خمتلفة ،والذين �أرادوا اال�ستمرار يف التعليم
كانوا يذهبون �إىل العوا�صم واملدن الإ�سالمية الكربى ال�ستكمال تعاليمهم
والإملام بكل العلوم الدينية ،فكانوا حماربني حقيقيني مدافعني عن الإ�سالم،
�ساهرين على احلفاظ عليه ون�شره يف خمتلف الأرجاء.
كان امل�سلمون غال ًبا ي�سافرون �إىل �إ�ستانبول؛ لأنها كانت عا�صمة الدولة
العثمانية ،وعندما ا�ستولت النم�سا على هذه البالد ،كانت �سيا�ستها تهدف لقطع
روابط امل�سلمني يف هذه املناطق مع �إخوتهم يف تركيا .لذلك حاولت النم�سا
�إحياء املدار�س الدينية يف خمتلف �أرجاء البو�سنة والهر�سك ،ولهذا الهدف
�أ�س�ست املدر�سة ال�شرعية الق�ضائية يف �سراييفو حيث تخريج الق�ضاة ال�شرعيني
الالزمني لهذه الدولة ،لكي ال تكون �إ�ستانبول امللج�أ الوحيد للبو�شناق للتعليم
الديني .وبالرغم من ذلك مل ينقطع �سفر الطالب �إىل �إ�ستانبول حتى قامت
اجلمهورية الرتكية احلالية ب�إلغاء املدار�س الدينية .ويف الفرتة الأخرية تغري الو�ضع
كذلك يف البو�سنة والهر�سك ،فقد ت�أ�س�ست �سلطة يوغ�سالفيا بعد احلرب العاملية
ومت �ضم البو�سنة والهر�سك ليوغ�سالفيا ،وقطعوا العالقات بني امل�سلمني وتركيا
بالرتغيب والرتهيب.
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وبد�أ م�سلمو هذه املناطق بالتفكري بكيفية �إقامة التعليم الديني؛ لأن هذا
الأمر يعترب من �أهم واجباتهم فبد�ؤوا ب�إجراء �إ�صالحات كثرية يف التعليم الديني
وتعديل الربامج التعليمية الدينية.
وقد �أ�صبح نظام التعليم الديني يت�ألف من:
* ُ
الك َّتاب للأطفال :قرر جمل�س العلماء �أن تكون مرحلة التعليم يف
ُ
الك َّتاب ملدة �سنتني ،وو�ضعوا منهاج التعليم اخلا�ص بها ويتلخ�ص بالآتي :يتعلم
الأطفال خالل ال�سنتني الأبجدية العربية وقراءة القر�آن الكرمي ،و�أ�س�س الفقه
والعقائد الإ�سالمية .و�صل عدد الكتاتيب يف جميع �أنحاء البو�سنة والهر�سك
�إىل ُ 936ك ّتابًا .وكان يدر�س فيها  1026معل ًما .وعدد التالميذ  43778تلمي ًذا
( 22441تلمي ًذا و 18651تلميذة) .وبلغت ميزانية هذه املكاتب 2.481.649
دينا ًرا يوغ�سالف ًّيا �سنو ًّيا.
* املدار�س االبتدائية :مل تكن هذه املدار�س خا�صة بامل�سلمني فقط� ،إمنا
جلميع الديانات .مدة هذه املرحلة �أربع �سنوات .تدر�س فيها مادة «الرتبية الدينية»
للم�سلمني ملدة ح�صتني �أ�سبوع ًّيا .وكان املنهاج الديني ي�شبه منهاج ُ
الك َّتاب
ولكنه مف�صل ومو�سع .بلغ عدد املدار�س االبتدائية  434مدر�سة ،وعدد التالميذ
امل�سلمني  30819فر ًدا ( 22218تلمي ًذا و 8651تلميذة).
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* املدار�س الثانوية :وهذه املدار�س خمتلطة �أي�ضً ا .كانت مدة التعليم
فيها ثماين �سنوات .وكانت مادة الرتبية الدينية �إلزامية ملدة ح�صتني �أ�سبوع ًّيا.
حيث تدري�س مادتي العقائد وقراءة القر�آن يف ال�سنة الأوىل ،ومواد الفقه
والأخالق وقراءة القر�آن يف ال�سنة الثانية ،ومادة تاريخ الإ�سالم يف عهد اخللفاء
الرا�شدين يف ال�سنة الثالثة ،ومادة العقائد وقراءة القر�آن الكرمي يف ال�سنة الرابعة،
والفقه يف ال�سنة اخلام�سة ،والأخالق يف ال�سنة ال�ساد�سة ،وتاريخ الإ�سالم يف
ال�سنة ال�سابعة ،وعلم الكالم يف ال�سنة الثامنة .وكان عدد التالميذ امل�سلمني يف
هذه املدار�س  2138تلمي ًذا.
وبالإ�ضافة لهذه املدرا�س العامة ،كان هناك مدار�س خا�صة بالتعليم الديني،
بع�ضها على نفقة الدولة وبع�ضها الآخر على نفقة الوقف الإ�سالمي.
كانت «املدر�سة ال�شرعية الق�ضائية» �ضمن املدار�س التي تنفق عليها
الدولة .ومدة التعليم فيها خم�س �سنوات ،ميكن للطالب الت�سجيل يف هذه
املدر�سة بعد ق�ضائهم �أربع �سنوات يف املدار�س الثانوية �أو ما يعادلها من املدار�س
الدينية الأخرى .يتخرج من هذه املدر�سة نواب للق�ضاة ال�شرعيني ،وبعد ق�ضاء
فرتة معينة يف املهنة ي�صبحون ق�ضاة �شرعيني .لدينا حال ًّيا يف هذه املدر�سة 60
تلمي ًذا .ويتم تدري�س املواد التالية فيها:
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* ال�سنة الأوىل :مادة الفقه الإ�سالمي ومادة العبادات� ،أربع �ساعات �أ�سبوع ًّيا،
ومادة املنطق �ساعتان �أ�سبوع ًّيا ،ومادة التعبري والقواعد �ست �ساعات �أ�سبوع ًّيا.
* ال�سنة الثانية :الفقه الإ�سالمي والعبادات واحلقوق الزوجية �أربع �ساعات
�أ�سبوع ًّيا .العقيدة الإ�سالمية ثالث �ساعات �أ�سبوع ًّيا .التعبري والقواعد خم�س
�ساعات .مادة الدالالت ثالث �ساعات .وعلم املنطق �ساعتان �أ�سبوع ًّيا.
* ال�سنة الثالثة :الفقه واحلقوق الزوجية �أربع �ساعات �أ�سبوع ًّيا� .أ�س�س
احلقوق الإ�سالمية ثالث �ساعات .العقائد ثالث �ساعات .البالغة ثالث �ساعات.
تاريخ الإ�سالم �ساعتان .تاريخ الأدب العربي �ساعتان.
* ال�سنة الرابعة :الفقه واحلقوق الزوجية وعلم املعامالت التجارية ثماين
�ساعات �أ�سبوع ًّيا� .أ�س�س احلقوق الإ�سالمية �أربع �ساعات .اخلطابة وتاريخ الإ�سالم
وتاريخ الأدب العربي �ساعتان �أ�سبوع ًّيا لكل مادة.
* ال�سنة اخلام�سة :الفقه واحلقوق الزوجية وعلم املعامالت التجارية �سبع
�ساعات �أ�سبوع ًّيا .مادة الفرائ�ض و�أ�س�س احلقوق الإ�سالمية ثالث �ساعات.
والقانون املدين �ساعة واحدة �أ�سبوع ًّيا .وتاريخ الإ�سالم وتاريخ الأدب العربي
�ساعتان �أ�سبوع ًّيا لكل مادة.
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ومن املدار�س التي تنفق عليها الدولة املدر�سة الثانوية ال�شرعية ،مدة
التعليم فيها �سبع �سنوات .يوجد فيها حال ًّيا  250تلمي ًذا .يتم تعليم املواد التالية
فيها:
* ال�سنة الأوىل :قراءة القر�آن الكرمي ومادة الفقه الإ�سالمي ومادة العبادات،
كل مادة �أربع �ساعات �أ�سبوع ًّيا .ومادة اللغة العربية خم�س �ساعات �أ�سبوع ًّيا.

* ال�سنة الثانية :قراءة القر�آن الكرمي ومادة الفقه الإ�سالمي �أربع �ساعات
�أ�سبوع ًّيا .ومادة اللغة العربية خم�س �ساعات �أ�سبوع ًّيا.
* ال�سنة الثالثة :قراءة القر�آن الكرمي ومادة الفقه الإ�سالمي ومادة الأخالق،
كل مادة �أربع �ساعات �أ�سبوع ًّيا .ومادة اللغة العربية �أربع �ساعات �أ�سبوع ًّيا.

* ال�سنة الرابعة :قراءة القر�آن الكرمي ومادة الفقه الإ�سالمي ومادة
الأخالق وتاريخ الإ�سالم ،كل مادة ثالث �ساعات �أ�سبوع ًّيا .ومادة اللغة العربية
�أربع �ساعات �أ�سبوع ًّيا.

* ال�سنة اخلام�سة :قراءة القر�آن الكرمي ومادة الفقه الإ�سالمي ومادة
العبادات وتاريخ الإ�سالم ،كل مادة ثالث �ساعات �أ�سبوع ًّيا .ومادة اللغة العربية
�أربع �ساعات �أ�سبوع ًّيا.
* ال�سنة ال�ساد�سة :تاريخ الإ�سالم والطوائف الإ�سالمية واملذاهب ال�سنية
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الأربعة ،كل مادة ثالث �ساعات �أ�سبوع ًّيا .ومادة اللغة العربية ثالث �ساعات
�أ�سبوع ًّيا.
* ال�سنة ال�سابعة :تاريخ الإ�سالم وفل�سفة الت�شريعات ،كل مادة �ساعتان
�أ�سبوع ًّيا .ومادة اللغة العربية ثالث �ساعات �أ�سبوع ًّيا.

* ال�سنة الثامنة :علم الكالم �ساعتان �أ�سبوع ًّيا .ومادة اللغة العربية ثالث
�ساعات �أ�سبوع ًّيا.
ي�شتمل تعليم اللغة العربية على الف�صاحة والقواعد والداللة والبالغة
واخلطابة والآداب .ويتم تدريب التالميذ على اللغة العربية من خالل قراءة
املعلقات ال�سبع ،وغريها من الآداب اجلاهلية وخمتارات من ال�شعر الإ�سالمي،
وال�سرية النبوية البن ه�شام وغريها.
يف مدينة �سكوبليه توجد مدر�سة ثانوية تدعى «املدر�سة الكربى» ت�شبه هذه
الثانوية يف نظامها التعليمي.
�أما ما يخ�ص املدار�س التي متول من الوقف الإ�سالمي ،فهناك 18
مدر�سة يف خمتلف �أرجاء البو�سنة والهر�سك� ،أكربها و�أهمها يف النظام التعليمي
هي مدر�سة الغازي خ�سرو بك يف مدينة �سراييفو.
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ت�شمل هذه املدر�سة ثالثة م�ستويات تعليمية هي :التعليم التجهيزي
«االبتدائي» ،والتعليم املتو�سط «الثانوي» ،والتعليم العايل .يوجد حوايل  160تلمي ًذا
يف التعليم االبتدائي والثانوي ،يف حني ال يوجد حال ًّيا طالب يف التعليم العايل.
يت�ألف املنهج التعليمي لهذه املدر�سة من:
املـــادة

قراءة القر�آن الكرمي
الفقه
العقائد
الأخالق والعقائد
احلديث والتف�سري
تاريخ الإ�سالم
الف�صاحة
القواعد
البالغة
املنطق
�أ�س�س الرتبية والوعظ
الإمامة والوظائف الدينية
اخلط العربي
تاريخ الأدب العربي

ال�ســــنة
لأوىل

الثانية الثالثة لر بعة اخلام�سة

4
2
1

3
2
1

5

5

2

2

3
2
1

6

ال�ساد�سة ال�سابعة

2
2
1
2

1
2
1
2

1
2
3
2

2

2

2

6

4

6

2

2

1
2
3
2
3
2

4
2

الثامنة

1
2
3
2
3
2

4
2
2
2
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قامت ال�سلطات من خالل قانون خا�ص بتنظيم �شروط عمل املدر�سني يف
املدار�س املذكورة ،من بينها �أن يكون املدر�س قد �أنهى �أو ًال� :إحدى الثانويات يف
يوغ�سالفيا ،ثان ًيا� :أن يكون حا�ص ًال على �شهادة تعليم عالٍ جامعي؛ لذلك كان
على امل�سلمني �أن يدر�سوا يف �إحدى اجلامعات الإ�سالمية مثل الأزهر ال�شريف
يف القاهرة والذي يعترب من �أ�شهر اجلامعات الإ�سالمية ،حتى �إنه الوحيد الذي
ي�ستحق �أن يحمل ا�سم جامعة يف ذلك الوقت؛ لأن التعليم فيه مثل �شرب
املاء من ال�صنبور ومثل جني الثمار من الب�ساتني املثمرة .لذلك ف�إن الطالب
البو�سنيني يذهبون للأزهر ال�شريف ليعودوا ب�شهادات جامعية بدرجة «العاملية».
�إن و�ضع التعليم يف جامعة الأزهر ال�شريف يف عهد رئي�سها ف�ضيلة ال�شيخ
حممد الأحمدي الظواهري تقدم لدرجة ال ميكن لأحد من�صف �أن ي�شكك فيها،
وكلنا �أمل �أن ي�ضيف عم ًال نبي ًال �آخر �إىل �أعماله اخلرية الكثرية ،ويقوم ب�إ�صالح
نظام التعليم الأزهري لغري العرب.
لقد قرر امل�ؤمتر الإ�سالمي فتح جامعة �إ�سالمية يف القد�س ال�شريف ،وقد بد�أ
العمل لتنفيذ هذا القرار ،وال ن�شك ب�أن العاملني على تنفيذ هذا القرار �سيعتنون
بتنظيم درا�سات لغري العرب يف هذه اجلامعة ،ومينحونهم االهتمام الالزم ،واهلل
املوفق.
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وال �أ�ستطيع �أن �أنكر املجهود الكبري الذي يبذله علما�ؤنا ومفكرونا لإن�شاء
جامعة �إ�سالمية يف مناطقنا هذه ،وكل م�سلم �صادق يرحب بهذا املجهود ويتمنى
هذه اجلامعة ،بالرغم من �أننا ال ن�ستطيع التخلي عن دور الأزهر ال�شريف يف
امل�ساعدة لن�شر التعاليم والعلوم الإ�سالمية لأولئك الذين ال ي�ستطيعون الذهاب
للأزهر ال�شريف ولغريه من اجلامعات الإ�سالمية للدرا�سة .يحاول ه�ؤالء العلماء
�إلغاء املدر�سة ال�شرعية الق�ضائية و�إن�شاء جامعة �إ�سالمية بد ًال منها ،ولتحقيق ذلك
يجب تعديل املنهج التعليمي يف مدر�سة الغازي خ�سرو بك ،ويف الثانوية ال�شرعية
يف �سراييفو ،ويف املدر�سة الكربى يف �سكوبليه.
هذا ما �أردت �أن �أذكره يف مقايل هذا ،و�أدعو اهلل تعاىل �أن يلهم امل�سلمني
ويعطيهم القوة للدفاع عن التعليم الإ�سالمي و�أن ينري طريقهم وي�سهل عليهم
واجبهم هذا؛ لأن التعليم الديني هو احلبل الوثيق والأ�سا�س املتني للحفاظ على
ال�صحوة الدينية مل�ستقبل �أف�ضل يف الدنيا والآخرة.

مبنا�سبة ما كتب حول الإ�صالحات اخلا�صة مبنهاج
التعليم االبتدائي الديني

يف ال�سنة التا�سعة والعا�شرة ملجلة «بهار» ( Beharالأعداد  21و 22و23
لل�سنة التا�سعة والأعداد  1و 2و 3لل�سنة العا�شرة)ُ ،ن�شرت ثالث مقاالت
حول الإ�صالحات اخلا�صة مبنهاج التعليم االبتدائي الديني ،لكل من
ُ
الكتاب هـ .موليت�ش ،و �أو .بوريت�ش ،و م .حجي موليت�ش.
لقد �أثار مقال �أو .بوريت�ش انتقادات الكثريين من املعلمني وامل�سلمني على
حد �سواء؛ لأن الكاتب طالب بعدم تدري�س الفتيات الأبجدية العربية ،والتي
م�صرحا ب�أن تعليم اخلط العربي – خط القر�آن الكرمي-
و�صفها باملعقدة .ثم ا�ستمر ً
من الناحية الدينية غري �إلزامي وغري مرغوب .وتابع مهاتراته هذه مدع ًيا �أن طلبه
هذا يهدف للتقنني ،ويهدف لتعليم الأبجدية واللغة الوطنية ،وك�أن �أح ًدا ال يحب
الأبجدية واللغة الوطنية ،فلكل لغة و�أبجدية مكانتها؛ لذلك فال حمل ملثل هذه
املهاترات.
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ويتابع �أو .بوريت�ش مهاتراته فيقول �إن كتابة عدة �سور من القر�آن الكرمي
باللغة الوطنية تكفي للم�سلم ،وال داعي لتعلم الأبجدية العربية ،حتى �إنه يطالب
بقراءة ترجمة القر�آن فقط.
�أثارت هذه املقالة ردود فعل وا�ستنكار مربر من امل�سلمني ،حتى �أن حوا ًرا
حول ذلك دار خالل اجتماع اجلمعية العامة ملجلة «الهداية» ،واحتاد علماء
يوغ�سالفيا .وقد و�صف البع�ض هذه الكتابات ب�أنها مروعة ،وطلبت اجلمعية
العامة من جمل�س عمل «الهداية» �أن يهتم بهذا الأمر ،و�أن ي�صدر قراره ب�ش�أنه
لتخفيف احلزن وردود الفعل من قبل امل�سلمني ،وبهدف منع ت�سبب الأ�ضرار من
مثل هذه املقاالت.
وقد �أوكل جمل�س عمل «الهداية» �إ ّيل مراجعة هذا املقال وكتابة رد عليه.
فكتبت مقا ًال مت عر�ضه على اجتماع «الهداية» يف جل�سته الثانية بتاريخ ،10/24
واعتمده املجل�س ،و�سمح بن�شره على �أنه �أول رد فعل ر�سمي للمجل�س.
بدون �شك �أن تعليم وقراءة ودرا�سة القر�آن الكرمي وكتابته وحفظه يعترب
فر�ض كفاية لكل جمتمع �إ�سالمي ،وبالن�سبة لنا نحن م�سلمي البو�سنة والهر�سك
يعترب فر�ض كفاية وجود عدد ٍ
كاف وب�شكل م�ستمر بيننا ممن يقر�أ ويحفظ ويتعلم
القراءة والكتابة ويدر�س القر�آن الكرمي ،و�أف�ضل طريقة للو�صول لذلك هو تعليم
الأطفال منذ ال�صغر؛ لأننا نعرف �أن من ال يتعلم يف ال�صغر ي�صعب عليه التعلم
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يف الكرب .لذلك ف�إن من يطالب ب�إلغاء تعليم الأبجدية العربية وهي حروف القر�آن
الكرمي ،ف�إنه يهدف �إىل �إهمال املجتمع الإ�سالمي لأحد واجباته الدينية على �أقل
تقدير؛ مما يعني ارتكاب الذنوب واملعا�صي.
كما �أن كاتب املقالة وبدون �أي حتفظ ي�ؤكد �أن تعلم الأبجدية العربية  -التي
ُكتب بها القر�آن الكرمي  -من الناحية الدينية غري مرغوب فيها� ،أي غري مرغوب
يف القراءة من امل�صحف ال�شريف� .إن مثل هذه الت�أكيدات تبني �أن �صاحبها �إما
ال يلم بالتعاليم الدينية �أب ًدا� ،أو يريد �أن ُي�ضلل امل�سلمني عم ًدا.
فكيف ميكن �أن يكون تعليم قراءة القر�آن الكرمي للأطفال غري مرغوب
فيه ،فالدين الإ�سالمي يعترب قراءة القر�آن الكرمي من �أف�ضل الأعمال الدينية،
والر�سول الكرمي  يقول« :خريكم من تعلم القر�آن وعلمه».
ال �أريد الإطالة يف هذا الأمر لأن كل م�سلم وم�سلمة يعرف �أن تعلم الأبجدية
العربية هام و�ضروري لقراءة القر�آن الكرمي ،وهو من �أحب الأعمال الدينية التي
يك�سب بها امل�سلم ح�سناته .ور�سولنا الكرمي -عليه �صالة اهلل و�سالمه -كان ير�سل
�أ�صحابه لتعليم التعاليم الدينية وقراءة القر�آن الكرمي.
�إن كاتب املقال ي�ستنتج بطريقة غريبة وعلى �أ�سا�س احلديث ال�شريف «ي�سر
وال تع�سر» �أننا غري ملزمني بتعلم الأبجدية العربية؛ لأن تعلمها من الأمور ال�صعبة
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وخا�صة للأطفال .فمثل هذا اال�ستنتاج يعني �أننا غري ملزمني ،بل ال ميكننا �أن
نتعلم احلروف العربية� .أود الإ�شارة �إىل �أن احلديث املذكور ال يخ�ص �أب ًدا تعليم
الأطفال العلوم الدينية� ،إمنا طرق الدعاية والرتغيب يف الإ�سالم بني املواطنني
جلذبهم و�إدخالهم يف الدين احلنيف.
وهذا احلديث يبني لنا كيف يجب �أن نتعامل مع �أطفالنا ،ولكن لي�س
بالطريقة التي يذكرها كاتب املقالة ،فنحن ملزمون بهذا احلديث �أن نختار �أ�سهل
الطرق لتعليم �أطفالنا مبادئ ديننا احلنيف ،وتعليمهم احلروف العربية وقراءة
القر�آن الكرمي.
ﱹﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

كما �أن كاتب املقــــال ا�ستخدم الآية الكرمية
ﭲﱸ [املزمل ،]20 /حيث فهم منها �أننا ملزمون بحفظ بع�ض الآيات فقط
من القر�آن الكرمي ،وهذه الآيات نحفظها ونقر�ؤها ب�أحرف لغتنا البو�سنية .لن �أعلق
على تف�سريه هذا للآية الكرمية؛ لأن كل عاقل يعرف متا ًما ماذا تق�صد.
يف نهاية املقال يقول الكاتب�« :إن طلبنا من عامة امل�سلمني �أن يعرفوا ويقر�ؤوا
الأبجدية العربية فهذا يعني ت�ضامننا مع �أولئك الذين ي�ؤكدون �أن الإ�سالم هو
ديانة عربية� ،أو �أن الإ�سالم هو خا�صية عربية ،و�أنتم تعرفون �أن هذا انزالق نحو
اخلطيئة والذنب»� .إذا اتبعنا منطق هذا الكاتب �-إذا اعتربنا ذلك منطقًا -ف�سنبد�أ
بالتخلي عن كل ما له عالقة باخلط العربي واللغة العربية والعرب ،ف�سنتخلى عن
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القر�آن العربي وكل الت�شريعات الدينية املكتوبة باللغة العربية ،ويف النهاية  -ليغفر
يل اهلل تعاىل � -سنتخلى عن الدين الذي جاء به حممد  لأنه عربي .و�أحمد
اهلل �أننا ن�ؤمن باحلقيقة والعدل ،وال نهتم برغبة �أولئك الذين يريدون ترك كل ما
يخ�ص «اللغة العربية» ،وهي العالمة الأوىل للدين الإ�سالمي.
و�أخ ًريا ف�إن قراءة القر�آن الكرمي باللغة العربية تربطنا بباقي ال�شعوب
الإ�سالمية .فالتحية باللغة العربية ،والأذان باللغة العربية وقراءة القر�آن باللغة
العربية وال�صالة باللغة العربية وهذه الأمور هي �أقوى الروابط بني الإخوة يف
الإ�سالم .فجميع امل�سلمني بغ�ض النظر عن وطنيتهم وقوميتهم وبعدهم وقربهم
يعلمون �أبناءهم منذ ال�صغر قراءة القر�آن الكرمي باللغة العربية ،وكل من يقف �ضد
ذلك فهو يقف �ضد حرمات الديانة الإ�سالمية وعلى كل م�سلم �أن يدينه.
�إن الوقوف �ضد اللغة العربية واحلروف العربية التي نحتاجها لقراءة
القر�آن الكرمي ،وهي من �أهم و�أف�ضل العبادات يف ديننا احلنيف ،هو خط�أ ي�صل
�إىل الذنب.

دور علماء الدين جتاه ال�شعب

�أيها ال�سادة ،ي�سعدين القول �أمام هذا املحفل الكرمي بع�ض الكلمات حول
دور ومهام علماء الدين جتاه ال�شعب� ،أمام هذا التجمع الذي �سيكون بعون اهلل
تعاىل بداية تقدم جلميع امل�سلمني يف جميع �أنحاء يوغ�سالفيا� .إ ًذا احلديث حول
علماء الدين الذين بد�ؤوا بتوحيد قواهم خلدمة �إخوانهم امل�سلمني ،وتنفيذ مهامهم
التي �أمرهم بها رب العزة .لقد كانت احلاجة ملحة لهذه الوحدة منذ زمن بعيد،
ولكن الوقت مل يت�أخر بعد �إذا كانت لدينا نية �صادقة ،و�أنا ال �أ�شك يف ذلك.
�سي�ساعدنا اهلل تعاىل يف عملنا هذا ،و�سنجني ثماره قري ًبا ب�إذن اهلل.
�إن ديننا احلنيف هو دين العلم ،ونرى هذا يف كل �صفحة من �صفحات
القر�آن الكرمي� .إذ �إن الأ�س�س التي يبنى عليها ديننا هي �أ�س�س العلم واملعرفة،
فر�سولنا الكرمي ُبعث ليتمم مكارم الأخالق ،ومهمة بعثه كانت تعليم الب�شرية
اخلري والدين احلق ،وقد ورث العلماء هذه املهمة ،فالعلماء هم ورثة الأنبياء .وقال
ر�سول اهلل  ب�أن الأنبياء هم م�ؤ�س�سو املجتمعات الدينية فلم يرتكوا خلفهم
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�أمال ًكا ،بل دي ًنا وتعاليم دينية .وقد ورث العلماء هذه املهمة ،وحملوا مهمة ن�شر
التعاليم احلنيفة.
�إن العلم هو �أ�سا�س دين الإ�سالم احلنيف ،وعلى كل فرد طلب العلم .وقد
ق�سم ر�سول اهلل  املواطنني ملجموعتني :جمموعة تنقل العلم وتف�سره ،والثانية:
تبحث عن العلم وتتعلمه .والذين ال ينتمون لإحدى هاتني املجموعتني قال
عنهم ر�سول اهلل ب�أنهم ال خري فيهم .وقد �أو�صى ر�سول اهلل � أحد �أ�صحابه
فقال« :اغد عاملًا �أو متعل ًما �أو م�ستم ًعا �أو حم ًّبا ،وال تكن اخلام�سة فتهلك» ،قال
�أبو عمر« :اخلام�سة التي فيها الهالك :معاداة العلماء وبغ�ضهم ،ومن مل يحبهم
فقد �أبغ�ضهم �أو قارب ذلك ،وفيه الهالك» .نرى من هذا احلديث �أن ديننا احلنيف
يقدر وي�شرف العلماء ،ومينحهم قد ًرا ال ميكن لأحد �أن ي�أخذه منهم �إذا عملوا مبا
ير�ضي اهلل -تعاىل .فورثة الأنبياء يجب �أن ي�ستمروا بنقل ما جاء به الأنبياء.
�إن اجليل الأول من العلماء كانوا من �صحابة ر�سول اهلل الذين تعلموا على
يديه ،وقاموا مبهامهم على �أكمل وجه ،فقد �سهروا على تنفيذ و�صايا ر�سول اهلل
وتنفيذ �أحكام ال�شريعة بني �أفراد اجلماعة الإ�سالمية� ،سواء الر�ؤ�ساء �أو املر�ؤو�سون،
فلم ي�سمحوا بتخطي الأحكام ال�شرعية .ويكفينا ذكر ق�صة واحدة �أيام اخلليفة
عمر  لرنى دور العلماء .ففي �إحدى املرات خطب �أمري امل�ؤمنني عمر ف�س�أل
النا�س «لو ر�أيتموين اعوججت عن الطريق فماذا �أنتم فاعلون؟» ف�أجابه �أحد
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ال�صحابة من الذين تربوا على يدي ر�سول اهلل  :ما نطيعك يف �أمر تع�صي اهلل
به ،ونق ّومك بحد ال�سيف .وهناك الكثري من الأمثلة الوا�ضحة لدور العلماء الذين
فهموا مهمتهم ودورهم ال داعي لذكرها.
قال تعاىل :ﱹﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﱸ [النحل.]125 /
هذه الآية الكرمية تبني بو�ضوح دور ر�سول اهلل  ودور ورثة الأنبياء .فدورهم
يكمن يف اختيار �أف�ضل ال�سبل لتوجيه امل�سلمني للطريق امل�ستقيم .وهناك �أربع
من �أهم هذه ال�سبل ا�ستخدمها ر�سول اهلل  لتنفيذ الآية الكرمية .هي:
)1اخلطبة :والتي تعترب يف ال�شريعة الإ�سالمية واج ًبا يجب �إقامتها �أ�سبوع ًّيا،
وبذلك يكون الدين احلنيف قد �أ�س�س جامعة �شعبية يجب على كل م�سلم
�سليم وبالغ ح�ضورها �أ�سبوع ًّيا .ويكون علماء الدين قد نفذوا �أحد واجباتهم.
�أيها ال�سادة يوجد لدينا عجز كبري وعيوب يجب علينا معاجلتها ب�شكل كبري
�إذا �أردنا النجاح.
 )2الوعظ� :إن الوعظ ال يحتاج ملوعد حمدد وال مكان حمدد .ويختار العلماء �أي
منا�سبة لوعظ امل�سلمني وتوجيههم التوجيه ال�صحيح.
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جدا؛ لأن اخلطبة والوعظ يفيدان
)3املقاالت املكتوبة� :إن هذا الأمر هام ًّ
احلا�ضرين فقط� .أما املقاالت املكتوبة فهي تنفع اجلميع� .إن ر�سول اهلل 
ا�ستخدم هذه الطريقة يف خماطباته مع احلكام عندما كان يدعوهم للإ�سالم.
)4الت�صرفات التي تعترب قدوة جلذب املواطنني للإ�سالم :فت�صرفات الأئمة تعترب
�أ�سوة ح�سنة يف تطبيق التعاليم الدينية وال�شرائع .فقد كان ر�سول اهلل � أ�سوة
ح�سنة دفعت امل�شركني للدخول يف الإ�سالم من خالل ت�صرفاته و�أعماله.
�إن علماء الدين ملزمون باتباع هذه ال�سبل لتنفيذ مهمتهم يف الدعوة .وهناك
جدا يجب ا�ستخدامه مع الأوالد لزرع الإميان يف قلوبهم الفتية ،وهو
�أ�سلوب هام ًّ
طريق املحا�ضرات الدينية يف ُ
«الك َّتاب» ويف املدار�س االبتدائية والثانوية مبختلف
فروعها ،حيث يتم و�ضع �أحجار الأ�سا�س لبناء عقيدة دينية �سليمة.
�إن دور العلماء اليوم �أ�صبح ذا �أهمية كبرية ،خا�صة بعد ظهور نتائج احلرب
العاملية املتمثلة يف االنحطاط الأخالقي وظهور الف�ساد لدى اجلن�سني الذكور
والإناث على حد �سواء ،وانت�شار الأفكار ال�شيوعية وكرثة الهجوم و�إهانة الإ�سالم
احلنيف يف ال�صحف واملجالت والكتب وحتى يف املناهج املدر�سية ،وخا�صة ممن
يدعون الإ�سالم ويهاجمون الدين من خالل كتاباتهم وجتمعاتهم التي تهدف
لنخر الأ�س�س الإ�سالمية.
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�إن هذا الدور �أ�صبح قو ًّيا لأن العلماء ملزمون مبحاربة عدوين يف �آن واحد ،كما
فعل قائدنا و�أ�سوتنا الر�سول  ،هما :حماربة الكفار ،واملنافقني ،فقد قال تعاىل:
ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﱸ [التوبة. ]73 /
�إن كل جتمع �إ�سالمي ملزم ب�إعداد عدد كاف من العلماء يوجهون
امل�سلمني �إىل الدين احلنيف وي�أمرون باملعروف وينهون عن املنكر ،فقد قال
تعاىل :ﱹ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﱸ [�آل عمران . ]104 /فكما �أن التجمعات الإ�سالمية ُملزمة ب�إعداد
العدد الكايف من العلماء فهي ملزمة كذلك مب�ساعدتهم يف تنفيذ مهامهم� .إن
تلك التجمعات التي تعد وت�ســـاهم يف عمل العلمـــاء هم الفــائزون ،فقال
تعاىل :ﱹﭹ ﭺ ﭻﱸ [البقرة. ]5 /
ولدينا نحن م�سلمي يوغ�سالفيا عدد معقول من العلماء ،ويزداد
عددهم بحمد اهلل �سنو ًّيا ،ولكن هذا ال يعني �أن عددهم كاف .فنحن ملزمون
بزيادة هذا العدد ،خا�صة عندما نعلم �أن عدد الأعداء يزداد وجماالت العمل
تت�سع .وبالرغم من العدد املوجود من العلماء فينق�صنا توحيد القوى ،فالتفرق
الذي نعي�شه الميكنه �أن ي�ساهم يف تنفيذ مهامنا ب�شكل جيد .كما �أن علماءنا
ال ميتلكون ال�صوت اخلا�ص بهم ،لذلك فنحن ن�سمع دائ ًما من يقول عنهم:
«�إن علماء يوغ�سالفيا يعتقدون ...يريدون!!».

170

الأعمال املختارة ملحمد خاجنيت�ش البو�سنوي

170

�إن فكرة توحيد علماء يوغ�سالفيا تدور يف الأفق منذ �سنوات ،فكل واحد
منهم يتمنى حدوث ذلك .فقد بد�أت املنظمات العلمية لعلماء الدين بالظهور
كمقدمة لتوحيد جميع العلماء .فقبل ظهور «الهداية» التي هدانا اهلل تعاىل
لت�أ�سي�سها ،ظهر يف مدينة توزال  Tuzlaاحتاد يدعى «املرقد» ،ونحن نقدر عمل
هذا االحتاد ونطمح لليوم الذي نرى فيه جميع العلماء متحدين يف احتاد يتحدث
با�سمهم ويجمع امل�سلمني معت�صمني ومتحدين كج�سم واحد.
نحن نريد وحدة كاملة ولكن على �أي �أ�سا�س؟ لقد �أجاب القر�آن الكرمي
عن هذا ال�س�ؤال وو�ضع قاعدة عامة لوحدة امل�سلمني ،فقال تعاىل :ﱹ ﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭱﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﱸ [�آل عمران� . ]102 /إ ًذا يجب يف البداية �أن تكون
قلوبنا مليئة بالتقوى ال�صادقة ،عندها �ستكون امل�صلحة العامة �أهم من امل�صلحة
ال�شخ�صية �أو العرقية �أو ال�سيا�سية ،ونكون كالإخوة الذين يعت�صمون بحبل اهلل
مل�صلحة اجلماعة.
�أيها ال�سادة والإخوة الكرام �إذا اتبعنا هذه القاعدة ب�صدق وو�ضعنا ن�صب
�أعيننا م�صلحة اجلماعة قبل امل�صلحة ال�شخ�صية ف�سيكون الن�صر حليفنا ،فقد قال اهلل
تعاىل :ﱹﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﱸ[حممد .]7 /وقد
جرب �إخوتنا امل�سلمون �سابقًا هذه القاعدة ،ووجدوا �أن العزة والقوة يف االحتاد
على الأ�س�س العقائدية.
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«الهِداية» �سيكون حقًّا ا�س ًما على م�سمى �إذا احتدنا يف
�إن هذا التجمع َ
م�ساعدته وتقويته على �أ�س�س االعت�صام بحبل اهلل .لقد �أ�س�س م�سلمو بلغاريا عام
1934م جتم ًعا �شبي ًها يدعى «دين الإ�سالم»ا�ستطاع خالل فرتة ق�صرية �أن يلبي
الكثري من طموحات امل�سلمني.
و�إن احتاد علمائنا يف جتمع واحد �سيمكنهم من االحتكاك بعلماء التجمعات
الدينية الأخرى و�سيمكنهم من طرح �أفكارهم وحلولهم ،و�سيمكنهم من الدفاع
عن م�صالح امل�سلمني؛ وبذلك يكونون ذوي نفع جلماعتهم ولدينهم احلنيف.
�إن �صحوة علمائنا يجب �أن تكون جز ًءا من �صحوة �إ�سالمية �شاملة بد�أت
تظهر يف جميع �أرجاء العامل� .إن �صحوة واحتاد علمائنا �ستعطي كل فرد منهم
القوة ،وبعون اهلل تعاىل ،يظهر منهم �أفراد كما عرفنا يف التاريخ الإ�سالمي الطويل
يخدمون ويعملون لن�شر الدين احلنيف ،وي�ضحون ب�أمالكهم و�أرواحهم يف �سبيل
هذا الدين احلنيف .لقد انطلقنا من ال�صفر ون�أمل النجاح الكبري ،وكما قال �أحد
ال�شعراء:
و�إذا ر�أيت من الهـــــالل منوه

�أيقنت �أن �سي�صري بد ًرا كامال

ندعو اهلل تعاىل �أن ي�ساعدنا ومينحنا ال�صرب والإ�صرار على حتقيق هدفنا هذا.

التحية �أو ال�سالم يف الإ�ســالم

لكل جمتمع من جمتمعات العامل حتيته اخلا�صة ،وكذلك املجتمع
الإ�سالمي فله حتيته اخلا�صة وهي «ال�سالم»� .إن التحية يف الإ�سالم �سنة ،والرد
على التحية واجب .وهذا الواجب كفاية� ،أي عند �إلقاء التحية على جمموعة من
الأفراد يكفي �أن يرد �أحدهم التحية با�سم املجموعة� ،إن كلمة «ال�سالم» تعني
الإنقاذ من جميع الكوارث اجل�سدية والنف�سية يف هذا العامل والعامل الآخر� .إ ًذا
عندما يلقي امل�سلم ال�سالم على �أخيه امل�سلم يعني �أنه يتمنى له ال�سالم يف الدنيا
والآخرة ،ويرد عيه �أخوه بنف�س ال�سالم �أو يزيد .و�إذا نظرنا �إىل التحية عند باقي
ال�شعوب فلن نرى مثي ًال لتحية الإ�سالم ،وهي :ال�سالم عليكم.
�إن «ال�سالم» حتية ر�سولنا الكرمي  -عليه ال�صالة وال�سالم ،وهي  -حتية
جميع الر�سل  -عليهم ال�سالم .فاملالئكة �سلموا على �إبراهيم  -عليه ال�صالة
وال�سالم  -ورد عليهم بال�سالم .والقر�آن الكرمي يذكر حتية �أهل اجلنة «ال�سالم»
فقال تعاىل :ﱹﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯮ ﯯ ﯰ ﱸ [�إبراهيم .]23 /وقد
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ذكر ر�سول اهلل يف �أحد �أحاديثه �أن «ال�سالم»كان حتية �أبينا �آدم � .إ ًذا ف�إن
املالئكة والر�سول و�أهل اجلنة وكل عباد اهلل الطائعني واملقربني ُي َح ُّيون «بال�سالم»،
و�س ُي َح ُّيون بتحية الإ�سالم �إىل يوم الدين.
�إن «ال�سالم» هو بداية ل�صداقة بني امل�سلمني وتقوية الأخوة ون�شرها بني
امل�سلمني ،فبعد �إلقاء التحية بتحية الإ�سالم ،يبد�أ التعارف بني الإخوة ومن ثم
يدور احلوار بينهم ،ثم ت�صبح ال�صداقة متينة .فقال  -عليه ال�صالة وال�سالم؛
« َوا َّل ِذي َن ْف ِ�سي ِب َي ِد ِه ال َت ْدخُ ُلوا الجْ َ َّن َة َح َّتى ُت ْ�ؤ ِم ُنواَ ،وال ُت ْ�ؤ ِم ُنوا َح َّتى تحَ َا ُّبوا� ،أَ َو ال
ال�سال َم َب ْي َن ُك ْم» ،نفهم من هذا
�أَ ُد ُّل ُك ْم َع َلى �شَ ْي ٍء �إِ َذا َف َع ْل ُت ُمو ُه تحَ َا َب ْب ُت ْم؟ �أَفْ�شُ وا َّ
احلديث �أن املحبة بني امل�ؤمنني هي �أحد �أعمدة الإميان ،و�أن �إف�شاء ال�سالم هو
ال�سبب الأ�سا�سي يف ن�شر املحبة بينهم.
من هنا كان لـ «ال�سالم» يف اللغة العربية منفعة كبرية ،فدين الإ�سالم لي�س
دين العرب فقط ،بل هو دين العاملني ،يربط جميع امل�سلمني برابطة الأخوة القوية.
ً
متما�سكا ومتح ًدا يجب �أال يكون هناك اختالف
ولكي يبقى املجتمع الإ�سالمي
يف تطبيق وممار�سة ال�شرائع الدينية .لذلك ف�إن التحية الإ�سالمية بقيت «ال�سالم»
باللغة العربية؛ لغة القر�آن الكرمي ،وهي اللغة الدينية جلميع امل�سلمني .فالتحية
باللغة العربية «ال�سالم» هي البطاقة ال�شخ�صية الأوىل للم�سلمني ،حيث يتعرف
الأخ على �أخيه امل�سلم من خاللها بالرغم من الفوارق القومية واللغوية بينهم،
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حتى لو كان الأول غرب ًّيا والثاين �شرق ًّيا.
هناك الكثري من �أحاديث ر�سول اهلل  حول �إف�شاء ال�سالم وطريقة
طرحه� ،سنذكر بع�ضً ا منها:
«عن �أبي �أمامة قال :قال ر�سول اهلل � إن �أوىل النا�س باهلل من بد�أ
بال�سالم .رواه �أبو داود والرتمذي» نفهم من هذا احلديث �أن ال ينتظر امل�سلم �أن
يقوم �أخوه بال�سالم �أو ًال ،ف�إذا �أراد �أن يكون �أقرب �إىل اهلل تعاىل فليبد�أ بال�سالم.
ويعتقد بع�ض العلماء �أن �أجر وثواب البادئ بال�سالم �أكرب و�أعظم بالرغم من �أن
ال�سالم �سنة ،والرد عليه واجب.
وقال �أبو هريرة :قال ر�سول اهلل �« :إذا انتهى �أحدكم �إىل املجل�س
فلي�سلم ف�إذا �أراد �أن يقوم فلي�سلم فلي�ست الأوىل ب�أحق من الآخرة .رواه �أبو داود
والرتمذي» ،نفهم من هذا احلديث �أن «ال�سالم» هو حتية الوداع �أي�ضً ا ،وهو �سنة.
ولكن للأ�سف ف�إن حتية الوداع قد �أهملت عندنا ب�شكل كامل ،بالرغم من بقاء
هذه التحية حا�ضرة يف العامل العربي.
«ي�سلم الراكب على املا�شي واملا�شي على القاعد والقليل على الكثري» .رواه
البخاري وم�سلم ،وزاد البخاري« :وال�صغري على الكبري» .وقال « :يجزي
عن اجلماعة �إذا مروا �أن ي�سلم �أحدهم ،ويجزي عن اجللو�س �أن يرد �أحدهم» .رواه
�أبو داود.
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وقد �شرح ر�سول اهلل  يف احلديثني ال�سابقني من الذي �سيبد�أ بال�سالم،
وقواعد �إف�شاء ال�سالم ،حيث ذكر قاعدتني عامتني هما توا�ضع الراكب ،واحرتام
الأكرب �س ًّنا ،لذلك طلب من الراكب واملا�شي البدء يف �إف�شاء ال�سالم على
اجلال�س ،وطلب من الأ�صغر حتية الأكرب �س ًّنا.

عن �أن�س �« أنه مر على �صبيان ف�سلم عليهم وقال :كان ر�سول اهلل 
يفعله» .رواه البخاري وم�سلم ،يبني ت�صرف الر�سول الكرمي يف هذه احلالة ر�أفة
الكبار بال�صغار ،لذلك كان يبد�أ بتحية ال�صبيان ،وهذا الت�صرف له طابع تربوي
لكي يتعلم ال�صبيان العادات الإ�سالمية.
«عن �أن�س  قال :قال يل ر�سول اهلل  :يا بني �إذا دخلت على �أهلك
ف�سلم يكن بركة عليك وعلى �أهل بيتك .رواه الرتمذي وقال حديث ح�سن».
هناك �أحاديث �أخرى تبني �أن ر�سول اهلل  كان ي�سلم على الن�ساء بتحية
الإ�سالم .ويقول العلماء �إن الرجل ميكن �أن ي�سلم على زوجته �أو على املحرم �أو
على القواعد من الن�ساء حني ال يخاف من حدوث نتائج �سيئة لتحيته.
ومبا �أن «ال�سالم» هو حتية امل�سلمني فال يجب �إف�شا�ؤه لغري امل�سلمني ،حيث
نهانا ر�سول اهلل  يف عدة �أحاديث عن ذلك .ولكن هذا ال يعني �أننا ال نحيي
غري امل�سلمني بتحية غري «ال�سالم» .والهدف من ذلك ح�سن الت�صرف معهم،
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وهذا دليل على �أن الإ�سالم هو �أ�سمى و�أ�صدق ديانة �إىل يوم القيامة .فيقول
جهاد الدين احلنبلي يف تعليقه« :ال تلقوا ال�سالم على غري امل�سلمني ،وميكنكم
حتيتهم بـ «هداكم اهلل �أو حياكم اهلل» لكي ال تفر�ضوا عليهم حتيتكم».
�إن الإ�سالم يكره �أن تكون التحية بني امل�سلمني غري «ال�سالم» خا�صة �إذا
كانت هذا التحية من عالمات غري امل�سلمني ،ففي �سنن �أبي داود جاء «عن عمران
�صباحا فلما
بن ح�صني  قال كنا نقول يف اجلاهلية� :أنعم اهلل بك عي ًنا و�أنعم ً
كان الإ�سالم ُنهينا عن ذلك .رواه �أبو داود»� .إن هذا النهي مبني على �أ�سا�سني
هما -1 :ترك كل التحيات غري الإ�سالمية -2 .منع �إف�شاء هذه التحيات ون�شر
حتية الإ�سالم «ال�سالم».
كما يجب ذكر �أن امل�صافحة تعترب عادة �إ�سالمية ت�أتي مع ال�سالم ،فقد جاء
يف �صحيح البخاري «عن قتادة قال قلت لأن�س� :أكانت امل�صافحة يف �أ�صحاب
ر�سول اهلل ؟ ،قال :نعم .رواه البخاري» .وقال  -عليه ال�صالة وال�سالم« :ما
م�سلمي يلتقيان فيت�صافحان �إال ُغفر لهما قبل �أن يفرتقا» .رواه �أبو داود .وعن
من
نْ
�أن�س  قال« :قال رجل :يا ر�سول اهلل ،الرجل منا يلقى �أخاه و�صديقه �أينحني
له؟ قال :ال .قال� :أفيلتزمه ويقبله؟ قال :ال .قال� :أفي�أخذه بيده وي�صافحه؟ قال:
نعم» .رواه الرتمذي ،وقال :حديث ح�سن .هذان احلديثان يبينان �أن امل�صافحة
عادة �إ�سالمية� ،أما االنحناء والعناق والتقبيل فلي�ست كذلك� .إن الإ�سالم ي�سمح
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بالعناق ملن يعود من ال�سفر البعيد� .أما تقبيل �أيدي الكبار من قبل ال�صغار فهو
م�سموح من باب االحرتام.
�إ ًذا ف�إن الإ�سالم يطلب من امل�سلمني عند اللقاء �أن يتعاملوا بالعادات
الإ�سالمية ،و�أن يرحب �أحدهم بالآخر و�أن يت�صافحوا ،مما �سيقوي احلب والتفاهم
بني امل�سلمني ،فقال « :ال حتقرن من املعروف �شي ًئا ولو �أن تلقى �أخاك بوجه
طليق» .رواه م�سلم .وعن عبد اهلل بن عمر  -ر�ضي اهلل عنهما �« -أن رج ًال �س�أل
ر�سول اهلل � :أي الإ�سالم خري؟ قال :تطعم الطعام ،وتقرئ ال�سالم على من
عرفت ومن مل تعرف» .متفق عليه« .وقال :يا �أيها النا�س �أف�شوا ال�سالم و�أطعموا
الطعام ِ
و�ص ُّلوا والنا�س نيام تدخلوا اجلنة ب�سالم» .رواه الرتمذي،
و�صلوا الأرحام َ
وقال :حديث ح�سن.
هذه هي التعاليم الإ�سالمية ولنا يف ر�سول اهلل � أ�سوة ح�سنة ،ولقد
حث على �إف�شاء ال�سالم ،ولكن للأ�سف ف�إن البع�ض اليوم ي�ستخف بهذه التحية
ويهينها ،حتى �إن البع�ض يخجل من �إف�شائها وك�أنهم بذلك يريدون �إخفاء �أنهم
م�سلمون ،فين�سحبون من اجلماعة الإ�سالمية ويهددون الأخوة يف الإ�سالم.

التحـيــة

«ال�سالم عليكم» و«عليكم ال�سالم» هذه هي التحية الإ�سالمية اجلميلة،
وتلقى عند اللقاء وعند الوداع.
هذا «ال�سالم» هو البطاقة ال�شخ�صية الأوىل للم�سلمني ،حيث يتعرف الأخ
على �أخيه يف الإ�سالم يف �أي مكان يلتقيان فيه.
لقد �أو�صى ر�سول اهلل  ب�إف�شاء ال�سالم ،فقد ذكر يف �إحدى املرات
لأ�صحابه فحلف باهلل �أن لن يدخلوا اجلنة حتى ي�ؤمنوا ،ولن ي�ؤمنوا حتى يحب
�أحدهم الآخر .ثم �س�ألهم :هل تريدون �أن �أدلكم على �شيء �إذا فعلتموه حتاببتم؟
ثم قال� :أف�شوا ال�سالم� .إ ًذا ف�إن الر�سول الكرمي  -عليه ال�صالة وال�سالم -يو�صي
ب�أن الو�سيلة الأ�سا�سية للمحبة بني الإخوة يف الإ�سالم هي «ال�سالم».
�إن العادة عندنا �أنه بد ًال من �إف�شاء ال�سالم �أن نحيي بع�ضنا البع�ض بتحية
«مرح ًبا» ،و�أحيانًا يقوم ال�شباب بتحية الكبار برفع اليد .ولكن بدون �شك �أن
�إف�شاء ال�سالم بيننا �أف�ضل بكثري من «مرح ًبا» �أو من رفع اليد.
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يجب علينا تعليم ال�صغار �إف�شاء ال�سالم ،خا�صة عندما ميرون بالكبار و�أن
يحيوهم باحرتام ،وهذه هي مهمة املدر�سني والعلماء �سواء يف القرى �أو املدن.
�إن بع�ض املعلمني يقومون بهذه املهمة ويعلمون الأطفال �إف�شاء ال�سالم،
لقد كنت �سعي ًدا عندما �شاهدت الأطفال يف مدينة «درفنتا»  Derventaيلقون
التحية على املدر�سني والأئمة وعلى الكبار عامة عندما ميرون بهم .ولكن الحظت
�أن بع�ض املعلمني قد جتاهلوا هذه التحية التي تعترب من �أ�سا�سيات الت�آخي .فقد
ت�أثرت كث ًريا عندما �شاهدت ال�شباب وال�صغار يف بع�ض القرى ميرون بجوار الكبار
وينظرون �إليهم بدون �إلقاء التحية �أو حتى نظرة احرتام ،حتى �إنني ت�أثرت �أكرث
من بع�ض ال�شباب الذين ينظرون �إىل رجال الدين باحتقار وهم ميرون بقربهم.
فعندما كنت عائ ًدا من منطقة «كراينا» مررنا يف رحلتنا على �إحدى املناطق،
فوقفت احلافلة وركب فيها ثالثة �أو �أربعة من الفتيان ،كانوا م�سافرين �إىل �سراييفو
ملتابعة الدرا�سة .جل�سوا بدون �إلقاء �أي حتية ال «ال�سالم عليكم» وال «مرح ًبا»
بالرغم من �أنهم يعرفونني و�أعرفهم ،خا�صة �أن �أحد املدر�سني املرموقني واملعروفني
كان معي يف احلافلة .حتى �إن ه�ؤالء التالميذ دخلوا احلافلة ومل ي�ضعوا على
علي ل�سبب
ر�ؤو�سهم «الطربو�ش» ،فلو فعلوا هذا الأمر معي لأنهم كانوا معرت�ضني ّ
من الأ�سباب ما كنت لأحزن ،لأن هذا الأمر يحدث يوم ًّيا حتى يف �سراييفو ويف
منطقة «�سراجت�شي» ،ويف ال�شوارع الرئي�سية الأخرى يف �سراييفو.
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�إ ًذا هذا هو �أحد �أخطائنا الكبرية ،ومن واجبي كرجل دين �أن �أ�شري �إىل هذه
الظاهرة حتى نق ِّوم �أنف�سنا ،ونعلم �أطفالنا �إف�شاء ال�سالم �سواء يف املدن �أو القرى،
و�أن ن�ضع «الطربو�ش» على ر�ؤو�سنا ،و�أن نلقي التحية على الكبار واجلال�سني كما
علمنا الإ�سالم احلنيف.

التكـــايا يف يوغ�سالفيا

لدينا يف يوغ�سالفيا عدد كبري من التكايا (الزوايا ال�صوفية) ،و�أغلبها يف
منطقة جمل�س علماء «�سكوبليه» ،وكذلك يف البو�سنة والهر�سك ولكن بعدد
�أقل .ومتتلك جميع هذا التكايا الأوقاف اخلا�صة بها؛ لأن ُبناة هذه التكايا بنوا
لها مرافق توفر لها الدخل الالزم .لن �أتطرق هنا لو�ضع التكايا عند بنائها ،ولن
�أ�سرد تاريخها وا�سم م�شايخها ،ولكنني �س�أحتدث عن حقيقة ُمرة وهي �أن �أغلب
هذه التكايا اليوم ال ت�ستخدم يف الهدف الذي بنيت لأجله وال من قبل امل�شيخة
الإ�سالمية .حتى �إن ما يحدث غال ًبا يف بع�ض هذه التكايا هو تقوي�ض للتعاليم
الإ�سالمية ال�صحيحة ،فيتم خرق قواعد و�شرائع الإ�سالم احلنيف ،و ُتدخل �إليها
عنا�صر غريبة عن الإ�سالم ال�سمح .ال �أعمم هذا على جميع التكايا وال على
جميع م�شايخ الطرق لدينا.
بالإ�ضافة لذلك ،ف�إن البع�ض يولون �أنف�سهم م�شايخ ويديرون ب�أنف�سهم التكايا
وهم ال ي�ستحقون تويل �أي عمل ديني ،فكيف يكونون م�شايخ طرق يف التكايا،
وبذلك فهم يدمرون الوقف والتكايا التي تهدف خلدمة الإ�سالم وامل�سلمني.
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لقد ناق�ش علما�ؤنا يف جل�سة م�شرتكة ملجال�س علماء املناطق برعاية ف�ضيلة
رئي�س العلماء هذه الظاهرة ،وقرروا �إ�صدار قرار تنظيمي خا�ص بالتكايا وم�شايخها،
بحيث يتم و�ضع عمل هذه التكايا حتت مراقبة ال�سلطات الدينية ،ويتم تنظيمها
بحيث تخدم م�صالح امل�سلمني وامل�شيخة الإ�سالمية دين ًّيا وتربو ًّيا.
كما طالبوا �أن ي�شمل القرار التنظيمي حتديد الأمور التالية:
 )1موا�صفات �شيخ الطريقة.
 )2الطرق املعرتف بها.
 )3م�ؤهالت �شيخ الطريقة.
كما يجب اعتبار ممتلكات التكايا جز ًءا من ممتلكات امل�شيخة الإ�سالمية،
وهذا �أمر طبيعي؛ لأن جميع ممتلكات الوقف الإ�سالمي هي ملك للم�شيخة،
ويجب تعيني موظف ديني يف كل تكية (زاوية) للقيام بالتعليم الديني والرتبوي.
�إن جميع التعاليم الدينية تهدف لتقومي وتعليم الإن�سان وهدايته لل�صراط
امل�ستقيم والفوز بجنة اخللد� .إن هذه التعاليم تق�سم �إىل جمموعتني :تت�ألف
املجموعة الأوىل من التعاليم الدينية التي تخ�ص الواجبات اجل�سدية للم�سلم
كفرد �أو طرق تعامله مع باقي امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي� .أما املجموعة الثانية
فتت�ألف من التعاليم الدينية التي ُتق ّوم النف�س وتعتني بالروح وت�صلحها ،وتبني
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حياة اخللد ،وت�ساعد على تخطي احلياة الفانية .وهذه املجموعة التي تهتم بعلوم
الت�صوف �أ�سمى من املجموعة الأوىل التي تخت�ص بعلوم الفقه.
كانت علوم الت�صوف يف البداية تهدف للتعرف على ال�سمو الروحي
والتقرب من اهلل تعاىل و�إظهار هوان احلياة الدنيوية والتطلع �إىل حياة اخللد .ولكن
مع مرور الوقت دخلت �إىل علم الت�صوف الأفكار الوجودية والآراء املتناق�ضة مع
الإ�سالم ووجهات النظر التي �أقحمت عليه.
�إن املجموعة الأوىل كانت ُتد َّر�س يف املدار�س الإ�سالمية ك�شم�س ت�ضيء
طريق احلق وتن�شر تعاليم الدين وال�سنن احلنيفة� ،أما املجموعة الثانية فقد كانت
التكايا هي مهد نقلها وتعليمها ،و�إىل جانب التعاليم النظرية مور�ست التطبيقات
عالجا
العملية ،فكانوا يقومون ببع�ض الأعمال التي تعتربها ال�شريعة املحمدية ً
لتطهري الروح من الأمرا�ض والعيوب واخللل .هذه الأعمال هي النوافل يف
ال�صلوات وال�صيام والإ�صرار على ذكر اهلل تعاىل بالقلب والل�سان (الأذكار) .ومن
املفرو�ض �أن تخدم هذه التكايا تقومي الروح لدى امل�سلمني ،فاملدار�س الإ�سالمية
كانت تبني الأج�ساد ،بينما ت�صقل التكايا الأرواح! ولكن كيف للتكايا �أن
ت�صقل �أرواح �أنا�س ال يعرفون �شي ًئا عن ال�شريعة والدين؟ وكيف هي التكايا التي
تربي العداء للتعاليم الدينية؟
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لقد ذكر بونت ماوري ( )Bonnet Mauryيف كتابه «الإ�سالم وامل�سيحية
يف �إفريقيا  »L’ Islamisme et le Christianisme en Afriqueالتكية القادرية يف
غرب �إفريقيا فقال« :املريدون يعلمون النا�س الكتابة والعلوم .فهم يبنون ويفتحون
الكتاتيب لي�س يف تكياتهم فقط �إمنا يف جميع القرى .فهم يعلمون يف هذه
الكتاتيب الأطفال ال�سود التعاليم الإ�سالمية احلنيفة ،وير�سلون الأطفال النوابغ
على ح�ساب التكايا �إىل املدار�س الإ�سالمية يف طرابل�س والقاهرة ،حتى �إنهم
ير�سلون البع�ض �إىل جامع القريوان يف مدينة فا�س والبع�ض الآخر �إىل اجلامع
الأزهر يف م�صر .وي�ضيف الكاتب �أن ه�ؤالء التالميذ يعودون بعد �إنهاء تعليمهم
لي�ساهموا يف ن�شر الإ�سالم ،خا�صة يف مناطق وادي نهر النيجر والبنو ،ويذكر
�أي�ضً ا �أن �أغلب التجار يف مقاطعتي القعار وامل�صني هم من �أتباع التكية القادرية.
وذكر الكاتب �أي�ضً ا �أن �أتباع الطريقة ال�سنو�سية يخدمون الإ�سالم بنف�س الطريقة،
فال�سنو�سيون ي�شرتون الأطفال ال�صغار الذين يبيعهم ال�سود كعبيد ،فيقومون
برتبيتهم وتعليمهم الإ�سالم ثم يعتقونهم ويعيدونهم �إىل مناطق والدتهم لكي
يقوموا بالدعوة �إىل الإ�سالم ،ويتخرج مئات ال�سنو�سيني �سنو ًّيا بهذه الطريقة
ين�شرون الإ�سالم من �شواطئ ال�صومال يف و�سط �إفريقيا �إىل ال�شرق والغرب حتى
�شواطئ ال�سنغال .وذكر الأمري �شكيب �أر�سالن �أن عدد التكايا ال�سنو�سية يبلغ
�أكرث من  300تكية تعمل بنف�س الطريقة التي ذكرتها �أعاله .ويذكر �أر�سالن
تنظيم عمل هذه التكايا فيقول :يوجد مدير لكل تكية يدعى «املقدم» وفرد يدير
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�شئونها املادية يدعى «الوكيل» ،ولكل تكية �شيخ مهمته �أن ي�ؤم امل�صلني ويعلم
الأطفال دينهم ويعقد القران وي�صلي �صالة اجلنازة على املتوفني� ...إلخ».
�إن كل عاقل واع ميدح وي�ؤيد عمل هذه التكايا القادرية وال�سنو�سية يف
�إفريقيا .وقد تنبه امل�ستعمرون الأوروبيون �إىل ما تقدمه هذه التكايا ،لذلك يحاولون
حماربتها ب�أب�شع و�أفظع الطرق لتدمريها والق�ضاء عليها ،كما يفعل الإيطاليون
بالتكايا ال�سنو�سية يف طرابل�س الغرب.
ولكن �إذا نظرنا �إىل �أغلب التكايا يف مملكتنا يوغ�سالفيا فال ي�سعنا �سوى
االندها�ش ،فال ميكنك �أن ترى يف �أي منها تعلي ًما لل�شريعة الإ�سالمية ،فما بالك
مبركز للدعوة الإ�سالمية؟ ميكنك القول بكل �صراحة �إن �أغلب هذه التكايا تعلم
العداوة �ضد �أولئك الذين يعلمون الإ�سالم وامل�سلمني و�ضد املدار�س الإ�سالمية
و�ضد ال�شرائع الإ�سالمية ،فهم يعتقدون �أن كل ه�ؤالء �سطحيون ،و�أنهم وحدهم
 بالرغم من جهلهم  -قد و�صلوا �إىل ال�سمو واحلقيقة ،لذلك فال يقبلون الن�صحمن العلماء حتى لو كانت حججهم القر�آن الكرمي والأحاديث ال�شريفة والأدلة
ال�شرعية .فكل عبادتهم تنتهي عند «الذكر» ،الذي يعترب يف ر�أي العلماء تالع ًبا
ورق�صا ومعزوفات خمتلفة �أكرث منه عبادة تهدف للتقرب �إىل اهلل تعاىل .وهم يتمتعون
ً
بكل ما يقدمه الوقف الإ�سالمي من خريات كانت من املفرو�ض �أن تقدم للم�سلمني
املحتاجني ،حتى �إن بع�ض م�شايخهم يعي�شون كالطفيليني؛ عال ًة على امل�سلمني.
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�أذكر لكم التكية املولوية التي �شاهدتها يف م�صر ،فهي مبنى مليء باملواطنني
العاطلني عن العمل ،حيث يح�صلون على مرتبات �شهرية بدون �أي عمل يقومون
به .على ما �أعتقد ف�إن �شيخهم كان يح�صل على حوايل  150جني ًها م�صر ًّيا (ما
يقارب  40000دينار) �شهر ًّيا� .أما مهمتهم الوحيدة فهي �إقامة ح�ضرة �أ�سبوعية.
وهذه احل�ضرة هي عبارة عن رق�صات ونغمات معينة يح�ضرها حتى الهراطقة
والأجانب ويدفعون ثم ًنا باه ًظا للتذاكر� ،أي �أن ح�ضراتهم هي عرو�ض خا�صة حتت
م�سمى العبادات والأذكار الدينية.
وقد مت �إقفال هذه التكية بقرار من املحكمة ال�شرعية يف القاهرة وحتولت �إىل
مدر�سة لل�صناعات تدر�س للأطفال الفقراء ،وقد كتبت جميع ال�صحف امل�صرية
وخا�صة املجلة الدينية «الفتح» عن هذا الإغالق� ،شاكرين اهلل  على قيام
ال�سلطات ال�شرعية بو�ضع حد لهذه الرتهات حتت م�سمى العبادات ،ومت حتويل
الأموال الوقفية التي مولت هذه املدر�سة �إىل �أمور تنفع امل�سلمني ،وكم �ستكون
�سعادتنا كبرية �إذا قامت ال�سلطات عندنا بالت�صرف نف�سه الذي فعلته ال�سلطات
امل�صرية واملحكمة ال�شرعية القاهرية التي تعترب مرك ًزا للعلوم الدينية والعلماء.
و�إىل متى �سنخ�ضع ال�شرتاطات بع�ض من ي�سمون �أنف�سهم «�أ�صحاب الوقف
امل�شرتطني» الذين ي�شرتطون تقدمي العون املادي لأ�شياء ال تر�ضى عنها ال�شريعة
الإ�سالمية ب�سبب جهلهم .فالر�سول  ذكر يف �أ�صدق كتاب بعد القر�آن الكرمي،
يف �صحيح البخاري ،ويف باقي كتب ال�سنة« :ما بال رجال ي�شرتطون �شرو ًطا
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لي�ست يف كتاب اهلل .ما كان من �شرط لي�س يف كتاب اهلل فهو باطل و�إن كان مائة
�شرط .ق�ضاء اهلل �أحق و�شرط اهلل �أوثق».
�أما بالن�سبة ملو�ضوع اختيار «�شيخ الطريقة» ومن ميكنه الت�أهل لذلك،
فيمكن قول الآتي:
لقد و�ضع م�شايخ وعلماء الت�صوف �شرو ًطا الختيار «�شيخ الطريقة» وعالمات
ميكنهم بها التعرف عليه .فقد جاء يف كتاب «املنري» الذي يقول البع�ض �إنه البن
كمال ،والبع�ض الآخر ملواطننا «كايف �أفندي» ب�أن هناك �أربع عالمات لل�شيخ :
� -1أن يكون عاملًا ي�ستطيع �شرح كل �شك ينتاب تابعه من اجلهة الدينية والدنيوية.
� -2أن ال يحب هذا العامل الفاين و�أن ال يج�شع له و�أن يحفظ نف�سه من ال�شهوات.
�-3أن ال يطمع يف �أمالك �أتباعه في�شكون به.
�-4أن يكون كالمه و�أفعاله من ال�شريعة .ف�إذا مل تكتمل فيه هذه ال�صفات
«�شيخا» كاذبًا� .إ ًذا �أول �شرط التباع ال�شيخ هو اتباع ال�شريعة والطاعة،
يكون ً
وال�شريعة هي ما �أمر به اهلل  -جل وعال  -ور�سوله� ،أو ما نهيا عنه .وجاء
يف كتاب «منارة ال�سائرين �إىل اهلل» للمت�صوف الكبري �أبي بكر الأ�سدي �أن
ال�شيخ �أبا �سعيد ابن �أبي خري قال� :أدنى درجات «ال�شيخ» �أن ميتلك ع�شر
خوا�ص .اخلا�صة الثانية �أن يكون على طريق ال�صواب ويوجه تابعيه �إليه.
واخلا�صة الثامنة �أن ينفذ بنف�سه ما ي�أمر به �أتباعه .واخلا�صة التا�سعة �أن يبتعد
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عما ينهى �أتباعه عنه� .إ ًذا يجب �أن يكون ال�شيخ متعل ًما ومتدي ًنا ،وبدون العلم
�شيخا.
بالدين ال ميكن �أن يكون متدي ًنا ،وبدون كليهما ال ميكن �أن يكون ً
�إن جميع كبار املت�صوفني وامل�شايخ كانوا علماء بالدين ،لذلك ال ميكن ملن
�شيخا .لننظر �إىل عبد القادر اجليالين فقد
ال ي�ستوعب العلوم الدينية �أن يكون ً
كان عاملًا بالفقه واحلديث والآداب والوعظ والت�صوف .ومار�س التدري�س لفرتة
طويلة وكان مفت ًيا ،و�أكرث علماء الفقه يف ع�صره كانوا من تالميذه .و�إن كتابه
«الغنية» دليل على �ضلوعه بالعلم .وميكننا ذكر جالل الدين الرومي ،والذي
و�صفه عبد القادر بن حممد بن حممد بن ن�صر اهلل بن �سامل بن �أبي الوفاء
القر�شي احلنفي حميي الدين �أبو حممد يف كتابه «اجلواهر امل�ضية يف طبقات
احلنفية» ب�أنه كان يلم باملذهب احلنفي وبالفقه عامة ،حتى �إنه كان يلم بالتناق�ضات
بني العلماء .كل هذه �أمثلة على �ضرورة �إملام ال�شيخ بالعلوم والدين .فقد قال
الأخ�ضري يف نظمه:
حا�شا ب�ساط القد�س والكمال تطـــ�ؤه حوافر اجلهــــال
�إ ًذا� ،إن الت�صوف هو علم الكمال ،ومن ال ميلك العلم ال ميكنه الو�صول �إليه.
ال�شرط الثاين لل�شيخ �أن يكون متدي ًنا ،وهو هدف كل العلوم الدينية.
فيجب على ال�شيخ �أن يتبع كل التعاليم ال�شرعية ،فال يكفي �أن يجيد الرق�ص
والعزف ويخدع العيون ب�إتقانه املبارزة بال�سيف و«ال�شي�ش»؛ وغريهما من الأ�شياء
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التي ال ير�ضاها ال�شرع والتي يجيدها ُع َّباد النار يف الهند .فيقول الأخ�ضري يف
نظمه:
مقـــــالة جليــــلة �صفيــــــة

وقال بع�ض ال�سادة ال�صوفية
�إذا ر�أيت رجـــــ ً
ال يطـــــــري

�أو فــــوق ماء البحـر قد ي�سري

ومل يقف عند حدود ال�شرع

ف�إنه م�ســــتدرج وبـــــــدعي

�إن بع�ض امل�شايخ يدعون �أنهم ح�صلوا على «الإجازة» من �أ�ساتذتهم على
�شيوخا .فال تمُ نح «الإجازة» جلاهل يقود �أتباعه -
�أنه ت�أهيل كاف لهم ليكونوا ً
ح�سب زعمه  -على الطريق ال�صحيح �إال من جاهل مثله .ومثل هذه الت�صرفات
ت�سبب لنا الإهانة وجتعل الأعداء ي�ضحكون علينا.
كما ميكنني القول ب�أن «الطرق» لي�ست كاملة وال حمددة ،فال يوجد لها
عالمات دائمة ومميزة ميكن �أن تتميز فيما بينها .فمث ًال القادرية يف �شمال وو�سط
�إفريقيا خمتلفة عن القادرية املوجودة عندنا .فالطرق ال�صوفية لي�ست كاملذاهب
الدينية .لذلك فال ميكن الوقوف يف وجه طريقة ما بالكامل ب�سبب �أخطاء تقوم
بها الطريقة يف �إحدى الدول.
نحن �أهل ال�سنة نتم�سك مبا يفر�ضه اهلل ويطلبه ر�سوله الكرمي ،ونرف�ض ونرتك
ما ينهى اهلل و�سوله عنه .نحرتم العلماء الذين ف�سروا ال�شرع احلنيف للحفاظ على
وحدة الأمة ،لذلك يجب �أن ال نحكم على «الطرق» ون�صدر الإدانات ،بل نحاول
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�إبعاد كل ما ترف�ضه ال�شريعة عن �أي طريقة كانت ،فقد قال الأخ�ضري يف نظمه:
والفرق بني الإفك وال�صواب

يعرف بال�ســـنة والكتــــــاب

وال�شـــرع ميزان الأمور كلهــا

و�شـــاهد بفرعها و�أ�صلهــــــا

الطريقة الوحيدة التي يجب �أن نقف يف وجهها يف بلدنا هي «طريقة
البكتا�شية» ،و ُيقال �إن م�ؤ�س�سها �شخ�ص يدعى «احلاج بكتا�ش» من مدينة
ني�سابور ،جاء �إىل �آ�سيا ال�صغرى يف عهد ال�سلطان �أورخان و�أ�س�س طريقته .وي�شك
امل�ؤرخون بوجود «احلاج بكتا�ش» �أ�ص ًال ،ويعتقدون �أن هذه ال�شخ�صية مبتدعة،
و�أن من �أ�س�س هذه الطريقة �شخ�ص يدعى «باليم – بابا» .وقد انت�شرت هذه
الطريقة يف �آ�سيا الو�سطى ويف البلقان .وقد اتبع الألبان هذه الطريقة ،لذلك
ف�إن �أغلب الألبان من «البكتا�شيني»� .إن اعتقادات البكتا�شيني قريبة من
اعتقادات القزلبا�ش يف �آ�سيا ال�صغرى ،ف�أغلبهم من ال�شيعة املتع�صبني .ويعتقد
امل�ؤرخون الأوروبيون �أن بداية البكتا�شية كانت طائفة م�سيحية؛ لأن البكتا�شيني
يعتقدون ب�شيء مثل «الثالوث» (اهلل-حممد-علي) .كما يوجد لديهم ما ي�سمى
«االعرتاف بالذنب» ،حيث �إنهم ملزمون باالعرتاف ل�شيخهم بكل ما يفعلونه،
وميكن ل�شيخهم �أن يعفو عنهم ويغفر ذنوبهم مثل الق�سي�س يف امل�سيحية .وهم
يعتقدون �أن �شرب الكحوليات م�سموح ،و�أكرث م�شايخهم ال يتزوجون .كل هذه
الأمور جتعل امل�ؤرخني الأوروبيني يعتقدون �أنهم كانوا م�سيحيني يف الأ�صل .ومن
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معتقداتهم �أنهم ي�ؤمنون بالرقم «�أربعة» ويعتقدون بانتقال الروح من ج�سم امليت
جل�سم �آخر .كما �أنهم ال يطبقون التعاليم الإ�سالمية فال ي�صلون وال ي�صومون وال
يحجون .فهذه الأمور فقط للمبتدئني ولي�س ملن و�صل �إىل م�ستواهم
ُي ُّزكون وال ُّ
نعوذ باهلل -ف�إذا ت�أكدنا من �صحة ما ذكرت فيجب علينا اتخاذ موقف حا�سمبحق البكتا�شيني.
لقد ق�ضى ال�سلطان حممد عام 1826م على �أغلب البكتا�شيني ،ولكن
بع�ضهم ا�ستطاعوا البقاء حتى يومنا هذا يف �ألبانيا ويف مناطقنا اجلنوبية.
كما يجب تعيني امل�شايخ يف التكايا مبا يتنا�سب و�شروط امل�شايخ ،وعلى
ه�ؤالء امل�شايخ تطبيق التعاليم الإ�سالمية وتعليم الأطفال قراءة القر�آن الكرمي،
كما يفعل القادريون وال�سنو�سيون يف �إفريقيا .وميكن للم�شايخ القيام بحلقات
الذكر ولكن ب�شرط اتباع ال�شريعة يف ذلك ،و�إقامة املحا�ضرات الدينية لأتباعهم
قبل الذكر �أو بعده.
ال داعي لإلغاء �أو عدم االعرتاف بالتكايا ،بل �أن نطلب من �أتباعها �أن
يرف�ضوا كل ما هو �ضد الإ�سالم وكل ما هو هرطقي ،و�أن يطلبوا املدد وامل�ساعدة
من اهلل وحده ،و�أن ال يعتقدوا �أن م�شايخهم مع�صومون ،فالر�سول  هو وحده
املع�صوم عن اخلط�أ ،و�أن ينفذوا التعاليم الإ�سالمية ويبتعدوا عن الرق�ص والعزف
يف �أذكارهم ،و�أن يبتعدوا عن اللعب بال�سيوف وال�شي�ش وبلع النار كما يفعل عباد
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النار من الهندو�س يف الهند ،و�أن تكون التعاليم الإ�سالمية والعبادات هي �أقد�س
املعتقدات ،و�أن ال يكونوا ممن قال عنهم اهلل تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧﱸ [البقرة.]170 /
ولنع الو�ضع ال�صعب الذي نعي�شه،
�إخوتي الأعزاء لندع اجلنون والرتهات ِ
ولي�ساهم كل منا ح�سب ا�ستطاعته يف بناء جمتمعنا الديني وتعليم �أوالدنا ،فكل
واحد منا راع وم�سئول عن رعيته ،فنحن ملزمون بتح�سني و�ضعنا وتطويره ،واهلل
امل�ستعان.

ق�ضـــية «املفتني»

لقد �أ�صبح مو�ضوع املفتني ودور الإفتاء ق�ضية ال�ساعة يف الفرتة الأخرية
عندنا يف يوغ�سالفيا ،حيث طرح مو�ضوع �إلغاء دور الإفتاء ك�أمر ال حاجة له يف
امل�شيخة الإ�سالمية ،بهدف التقنني يف امل�صروفات .وبالرغم من �أن هذا املو�ضوع
�أمر ديني بحت فقد لب�س ثوبًا �سيا�س ًّيا� .إن هذا املقال �سيبحث هذا املو�ضوع
من الناحية الدينية فقط .ولإظهار احلجج واحلقائق �سوف �أدخل �إىل تاريخ هذا
املو�ضوع� .أما بالن�سبة للناحية ال�سيا�سية ف�سوف �أجتاهلها متا ًما يف هذا املقال ،بهدف
متاحا جلميع �أع�ضاء امل�شيخة الإ�سالمية يف يوغ�سالفيا ،بغ�ض النظر
جعل املقال ً
عن توجهاتهم ال�سيا�سية.
�إن �شرف الإفتاء يعترب من �أقدم املهام يف الإ�سالم ،فهو ميتد للأيام الأوىل
للإ�سالم وحتى يومنا هذا ،و�سيت�سمر ما دام امل�سلمون مهتمني بدينهم .لقد قام
ر�سول اهلل  بهذا الدور حلل املوا�ضيع الدينية على �أ�سا�س الوحي ،و�ساعده يف
هذا علماء ال�صحابة  -ر�ضوان اهلل عليهم  -جمي ًعا ،وقد جمع �أ�سماءهم تقي الدين
ابن قا�ضي عجلون يف �أبيات من ال�شعر:
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لقــــد كان يفـتي يف زمـــــان نبينا

مع اخللفـــــــاء الرا�شـــــدين �أئمة

معـــــاذ وعمــــــار وزيد بن ثابت
ومنهم �أبو مو�سى و�سلمان حربهم

أبي ابن م�ســعود ابن عوف حذيفة
� ُّ

كــذاك �أبو الـــــــدرداء و هو تتمة

و �أفــــــتى مبرياث �أبو بكر الر�ضي

و�صــــــدَّ قه فيهــــــــا وتلك مزية

وبعد وفاة الر�سول الكرمي � أخذ اخللفاء الرا�شدون هذا الدور ،وكانوا
يتقا�ضون من بيت مال امل�سلمني �أج ًرا على هذا .وبات�ساع الدولة الإ�سالمية
ازدادت احلاجة �إىل هذا الدور؛ لأن اخلليفة مل ي�ستطع تغطية كل �أرجاء الدولة
الإ�سالمية ،مما ا�ضطره لإيجاد م�ساعدين له يف �أمر الفتاوى وتف�سري الإ�سالم .فلم
يعد اخلليفة ي�ؤم امل�سلمني ويلقي اخلطب ويحكم بني امل�سلمني وي�صدر الفتاوى
للجميع ،بل ترك هذه الأمور لعلماء امل�سلمني.
كان هناك عدد كبري من ال�صحابة الكرام يقومون بالإفتاء ،اخت�ص منهم
حوايل ع�شرين بفتواهم ،وا�ستمر بعدهم العلماء ب�إ�صدار الفتاوى حتى يومنا
هذا .واملراجع الإ�سالمية مليئة ب�أ�سماء كبار املفتني والعلماء يف خمتلف املدن
الإ�سالمية .والقر�آن الكرمي ذكر يف �أكرث من مو�ضوع دور الر�سول الكرمي ٍ
كمفت
فقال تعاىل ﱹﭑ....ﱸ ﱹ ﮮ ...ﱸ وبناء على هذه احلجج الكثرية
والدامغة ،ن�ستنتج �أن كل جتمع �إ�سالمي بحاجة �إىل ٍ
مفت يقوم بحل و�شرح
امل�سائل ال�شرعية التي تواجه امل�سلمني هناك.
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ولكي ال يقوم النا�س ب�إ�صدار الفتاوى ح�سب �أهوائهم فقد كان اخلليفة
يعني من بني العلماء واح ًدا �أو �أكرث ليقوموا بدور املفتي ،وكانت ت�صدر لهم
قرارات خا�صة تفاد ًيا للفو�ضى.
إ� ًذا ف�إن كل جتمع �إ�سالمي بحاجة �إىل ٍ
مفت وقا�ض �شرعي ليديرا �أمور
الرعية وحلل م�شاكلهم وم�سائلهم الدينية .وكل كتب الفقه وال�سنن النبوية ت�ؤكد
ذلك ،ومن �أمثلة ذلك تعليق جالل الدين الديواين الذي قال« :يحرم عليه
(�أي الإمام) �إخالء م�سافة الفتوى عن العامل بظواهر ال�شريعة والأحكام التي
حتتاج �إليها العامة .فاملق�صود ههنا �أنه يجب على الإمام ن�صب من هو عامل بظواهر
ال�شريعة والأحكام لريجع �إليه النا�س يف حوائجهم ال�شرعية يف هذه امل�سافة ب�أن
يذهب النا�س �إليه بكرة ويرجعون �إىل منازلهم م�ساء»� .إ ًذا من واجب احلاكم �أو
من يرعى �شئون التجمعات الإ�سالمية تعيني املفتني وحمايتهم واحلفاظ عليهم
وعلى دور الإفتاء .و�إذا كان العدد غري ٍ
كاف فعليه العمل على زيادة �أعدادهم ،ال
�أن يلغي املوجود منهم.
عندما كنت يف م�صر ،دارت �إ�شاعات حول �إلغاء من�صب املفتي ،فقام
العامل اجلليل ال�شيخ حممد بخيت  -رحمه اهلل تعاىل (((-بكتابة مذكرة احتجاج
من ثماين �صفحات قدمها ملجل�س ال�شيوخ امل�صري ،مت طبعها عام 1346هـ،
((( تويف ل�شيخ حممد بخيت بعد كتابة ملقال يف  21رجب 1354هـ– [م .لأرنا�ؤوط]..
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و�أنا �أحتفظ بن�سخة منها ،كان عنوانها «مذكرة من ح�ضرة موالنا الأ�ستاذ الأكرب
�صاحب الف�ضيلة ال�شيخ حممد بخيت مفتي الديار امل�صرية �سابقًا ،مقدمة ملجل�س
ال�شيوخ ببيان �أن وظيفة الإفتاء وظيفة �شرعية دينية يجب على ويل الأمر �أن
يوظف فيها من يليق لها» .وجاء يف نهاية املذكرة «يعلم مما �أو�ضحناه �أن وظيفة
الإفتاء وظيفة من الوظائف الدينية التي يجب على ويل الأمر �أن ين�صب فيها من
يقوم بها كوظيفة الق�ضاء .وقد جعلتها ال�شريعة الإ�سالمية من الفرائ�ض الدينية
ومن �أهم امل�صالح الإ�سالمية ،و�إنها وظيفة لها الأهمية الكربى على الوجه الذي
ف�صلناه».
وميكنني ذكر الكثري من احلجج على �أن الإفتاء �أمر �شرعي ،ولكن هديف
هو تبيان �أن من واجبنا احلفاظ على هذه اخلدمة الدينية ،و�أن الت�أكيدات التي
ين�شرها البع�ض يف ال�صحف بدون �أي دليل على �أن الإفتاء ال حاجة له هو �أمر
وا ٍه ،لأننا بحاجة فع ًال ملفتني �ضالعني يف �أمور الدين وال�شرع حلل كل امل�سائل
الدينية التي تواجهنا.
كما ذكرنا �أعاله �أن من�صب املفتي هو من �أقدم املهام يف الإ�سالم ،و�أن هذه
املهمة ا�ستمرت يف جميع املناطق الإ�سالمية بدون انقطاع حتى يومنا هذا ،لذلك
�أريد �أن �ألقي نظرة على الإفتاء عندنا يف البو�سنة والهر�سك.
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بد�أ عمل املفتني يف بالدنا منذ �أن جاءها ال�سلطان حممد الفاحت .وكما
حرر ال�سالح هذه البالد فقد فتحها املفتون بفتاويهم الدينية .فالكثريون يعرفون
فتوى املفتي «امل�صنف» بخ�صو�ص امللك «�ستييبان توما�شفيت�ش» ،فمنذ ذلك
احلني وحتى يومنا هذا يعترب دور املفتي بالإ�ضافة لدور القا�ضي ال�شرعي هو من
�أهم املهام الدينية .فقد دعمت وحافظت تركيا على هذه املهمة الدينية ،وعلى
وريثة تركيا يف هذه البالد (يوغ�سالفيا) التي تعهدت للم�سلمني بحريتهم الدينية
�أن حتافظ على هذه املهمة وحتميها على �أنها من �أهم و�أحوج املهام للم�شيخة
الإ�سالمية.
�إن املفتني يعملون دائ ًما ل�صالح املواطنني ويدافعون عنهم وعن م�صاحلهم،
فمن املعروف دور وكفاح املفتي جابيت�ش لال�ستقالل الذاتي مل�سلمي البو�سنة
والهر�سك .وكذلك كفاح مفتي منطقة «بليفلية»  Pljevljeوهبي �أفندي �شاكر
قا�ضيت�ش �ضد احلكم النم�ساوي.
كان يف البو�سنة والهر�سك ع�شرون دار �إفتاء تقري ًبا ،بع�ضها يف �سراييفو
ومو�ستار وبانيالوكا وتوزال ال تزال تعمل حتى اليوم .وقد كتب املرحوم �سنان
كيمورا  S.Kemuraكتابًا جمع فيه �أ�سماء املفتني منذ دخول الإ�سالم للبو�سنة
حتى الفرتة التي عا�ش فيها .وبالإ�ضافة �إىل املناطق املذكورة كان هناك دور �إفتاء
يف ترافنيك وبيهات�ش وليفنو وتي�شان وجرادات�شات�س وجرجانيت�سا وروجاتيت�سا
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وفوت�شا وبروزور وبرو�سات�س وزفورنيك و�ستاري ميدان وت�شيبجا و�ستوالت�س
وبالغاي .كانت دور الإفتاء تلك تابعة لدار �إفتاء �سراييفو التي كانت دار �إفتاء
الوالية� ،أما باقي دور الإفتاء فكانت دور �إفتاء املناطق .وقد مت �إقفال بع�ض الدور
مع الوقت ب�سبب تراجع املناطق التي كانت فيها مثل «�ستاري ميدان وبالجاي...
�إلخ» ،ويف بع�ض الأحيان مت �إغالقها بدون �سبب مقنع ،حتى بقي لدينا اليوم �أربع
دور �إفتاء وحتى هذه يحاول البع�ض �إغالقها.
يطالب البع�ض بعدم دفع مرتبات للمفتني بحجة �أنهم ي�ستطيعون القيام
بعملهم بدون مرتب .حقًّا فاملرتب لي�س �شر ًطا لقيامهم بعملهم ،ولكنه حق
لهم .عندما كان اخللفاء يقومون بهذه املهمة كانوا ي�أخذون �أج ًرا من بيت مال
امل�سلمني .وعندما �أوكلوا هذا العمل لغريهم �أعطوهم �أج ًرا على عملهم من بيت
مال امل�سلمني كذلك .فاخلليفة عمر  كان يعطي املفتني  100دينار �سنو ًّيا.
ومن الناحية الفقهية ،يجب مكاف�أة املفتني على عملهم �إما بح�صولهم على مرتب
معني من بيت مال امل�سلمني� ،أو �أن يدفع لهم الأفراد �سواء لكل فتوى على حدة
�أو �أن ُيحدد لهم مبلغ معني ،وقد ذكر ذلك ال�شيخ حممد بخيت يف مذكرته،
و�أ�ضاف« :ولكني ال �أعتقد �أن جمل�س ال�شيوخ �سيوافق على �أن يدفع الأفراد
للمفتي مقابل فتواه» .و�أنا �أعتقد كذلك ب�أن امل�شيخة الإ�سالمية مل ت�صل �إىل هذا
امل�ستوى لت�سمح لنف�سها ب�أن ي�أخذ مفتوها �أج ًرا من الأفراد مقابل فتواهم .يف كل
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الأحوال لي�س احلديث حول املرتبات� ،إمنا حول �أهمية و�شرف هذه املهمة.
�سيقول البع�ض ال توجد لدينا احلاجة امللحة للفتاوى وطلب احللول
ال�شرعية� .س�أرد على ه�ؤالء بالقول� :إن مهمة املفتي ال تقت�صر على �إ�صدار
الفتاوى فقط� ،إمنا �أن ي�سهر على متابعة حياة وم�شاكل امل�سلمني ومتابعة عمل
الأئمة والوعاظ واملدر�سني وتطوير و�ضع امل�سلمني وحياتهم الدينية� .أما عدم
وجود احلاجة امللحة لطلب الفتاوى عندنا ف�أنا �أعتربه عي ًبا فينا ويجب �أن نعاجله
ونزيله .وعلينا �أن مننع �أولئك الذين ي�صدرون «فتواهم» كل يوم يف ال�صحف
حماولني الإ�ضرار بالدين احلنيف من خالل �أفكارهم اخلاطئة واملغر�ضة .فطلب
�إلغاء دور الإفتاء ب�سبب عدم احلاجة امللحة لطلب الفتاوى يعترب مبثابة طلب �إزالة
اجلوامع ب�سبب قلة امل�صلني!!
الو�ضع خمتلف يف املجتمعات الإ�سالمية الأخرى ،ففي م�صر مث ًال
املواطنون يطلبون فتاوى كثرية بخ�صو�ص حياتهم االجتماعية والدينية ،وهناك
�صفحات خا�صة بالفتاوى يف جميع املجالت الدينية مثل املنار وجملة الأزهر -نور
الإ�سالم �سابقًا  -والهداية والإ�سالم� ..إلخ ،ت�سمى «باب الفتاوى» ،تكون مليئة
بالأ�سئلة واملوا�ضيع اخلا�صة ب�شئون امل�سلمني والرد عليها ،ويجب على جمالتنا
الدينية مثل احلكمة والهداية �أن حتتوي على مثل هذه ال�صفحات.
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كان امل�سلمون �سابقًا يولون �أهمية كربى للأ�سئلة التي تطرح على املفتني،
وكان املفتون يجمعون هذه الأ�سئلة والأجوبة يف جملدات ينتفع منها امل�سلمون،
هكذا كان حالنا يف يوغ�سالفيا ولدينا جملدات خا�صة باملفتني مثل فتاوى
الأقح�صاري((( وفتاوى �أحمدي..الخ .و�إحياء �إ�صدار الفتاوى يعني �إحياء احلب
واالهتمام بالدين و�إحياء االهتمام بكل ال�شئون العامة للمجتمع والتعرف على
احلالل واحلرام.
ف�إذا كان عمل املفتني قد �ضَ ُعف ،فعلينا �أن جند لهم ما يعملونه من خالل
تو�سيع جمال ونطاق عملهم ومتكينهم من تنفيذ ما يطلبه ال�شرع منهم .فعلينا �أن
نعيد لهذه املهمة ال�شريفة مكانتها ،و�أن نعمل على تطويرها و�إزالة العوائق التي
تعرت�ضها.
�إلغاء دور الإفتاء يعني لنا  -م�سلمي البو�سنة والهر�سك  -االقرتاب خطوة
نحو �إلغاء املحاكم ال�شرعية ،وهذا لن ير�ضي �أي م�سلم غيور على دينه و�شرعه،
فكيف �سيكون لنا احلق يف الدفاع عن بقاء املحاكم ال�شرعية �إذا مل ندافع عن
بقاء دور الإفتاء واملفتني ،ونحن نعرف �أن هاتني امل�ؤ�س�ستني مت�شابكتان وال ميكن
قيام �إحداهما بدون الأخرى.
((( ملق�صود ح�سن كايف لأقح�صاري لذي يعترب من أ�شهر علماء لبو�سنة لذين كتبو يف للغة لعربية .للمزيد عنه
نظر ماكتبه مل�ؤلف يف كتابه لذي ن�شره بالعربية يف لقاهرة :حممد بن حممد لبو�سنوي خلاجني ،جلوهر لأ�سنى يف
تر جم علماء و�شعر ء لبو�سنة ،تقدمي وتعليق حممد م .لأرنا�ؤوط ،لكويت � ،2010ص [ – 89-79م .لأرنا�ؤوط]
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و�إذا اعتقد �أحد �أن حما�ضرتي هذه لي�ست �صحيحة �أو تتعار�ض مع مبادئ
ال�شرع احلنيف ف�أدعوه ليتقدم ويعر�ض حججه� ،أو �أن يذكر �أي دليل �شرعي
على عدم �صحة حما�ضرتي التي تطالب ببقاء دور الإفتاء ،وتطالب املجتمعات
الإ�سالمية بالدفاع عنها وحمايتها.
ومن ال يثق مبحا�ضرتي هذه ف�أطالبه �أن يطلب فتوى من مفتي الديار امل�صرية
�أو من ف�ضيلة �شيخ الأزهر ال�شريف� ،أو من �أي م�ؤ�س�سة دينية متخ�ص�صة يف �أي
دولة �إ�سالمية ،كما ميكنه طلب اال�ست�شارة من املجالت الدينية التي تقدم مثل
هذه الردود ال�شرعية ،مثل جملة الأزهر �أو جملة الإ�سالم �أو جملة الهداية �..إلخ
التي ت�صدر يف القاهرة.
كلي ثقة ب�أن تتمتع حما�ضرتي هذه باالهتمام الالزم والتفهم لدى الأجهزة
املخت�صة ،متمن ًيا �أن �أكون قد �أو�ضحت الأمر مبا فيه الكفاية؛ لأنني كتبت هذا
املقال على �أ�س�س احلجج الدينية وال�شرعية للدفاع عن م�ؤ�س�سة دينية مهمة.

تف�سري امل�سائل ال�شرعية عندنا

)(1

(رد على مقالة حتمل نف�س العنوان لل�سيد فهيم �سباهو)

�صدرت مقالة لل�سيد فهيم �سباهو حتت عنوان «تف�سري امل�سائل ال�شرعية
عندنا» يف مقدمة الكتاب ال�سنوي جلمعية «الأمل ال�شعبي» لعام 1939م ،انتقد
فيها بع�ض كتاباتي اخلا�صة بتف�سري بع�ض امل�سائل ال�شرعية عندنا ،و�أدان االجتاه
الذي اخرتته يف تف�سري تلك امل�سائل ،ونعته يف نهاية مقالته بقوله« :االجتاه الذي
يجب �أن ال نتبعه لأنه ال يتفق مع الو�ضع احلايل» .مل يتم ذكر ا�سمي يف هذه
املقالة ،ولكن ي�ستطيع املطلع على ال�صحافة واملجالت �أن ي�ستنتج مبا�شرة �أن
املق�صود بالإدانة هو كتاباتي.
�أنا �أ�ؤمن بحق كل �شخ�ص يف الدفاع عن اجتاهه وتربير �أعماله ،لذلك
ف�إنني وجدت من ال�ضرورة �أن �أقف مداف ًعا عن االجتاه الذي �سلكته يف امل�سائل
املذكورة ،و�أن �أبرر موقفي فيه من خالل ال�سطور التالية.
(((	لقد عر�ضت هذ لرد على ع�شرة من كبار علمائنا من أع�ضاء جمل�س لعلماء ،من بينهم ثالثة مفتني �سابقني وخم�سة
مدر�سني للعلوم لإ�سالمية يف ملد ر�س لثانوية ،وقد أيدو هذ لرد و أكدو يل أنهم يو فقون على حمتو ه من لقو عد
ل�شرعية و لتعاليم لإ�سالمية.
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�أ�شري �إىل �أنني كتبت حول مو�ضوع �شرعي هام ،بل يعترب من �أهم الأمور
ال�شرعية ،وهو «االجتاه الذي يجب �سلكه لدى تف�سري امل�سائل الدينية ،والطريق
الذي يجب اتباعه» ،وقد انتقد الكاتب هذا االجتاه بالذات ،و�أدان طريقة بحثي
للم�س�ألة ال�شرعية اخلا�صة بالربا .وقد ن�شرت ذلك املقال يف جملة علماء الدين
«الهداية» ،وقد وافق عليه جمل�س التحرير قبل ن�شره ،مما يعني �أنه قد �أيد املنهج
واالجتاه الذي �سلكته يف تف�سري هذه امل�س�ألة.
�أنا �أعتقد �أن مقايل هذا ،بغ�ض النظر عن اجلدال الذي �سببه� ،سينفع جميع
�أولئك الذين يهتمون بتف�سري امل�سائل الدينية عندنا ،والذين يبحثون عن جواب
حول االجتاه الذي يجب �أن ي�سلكه العاملون يف حقل تف�سري تلك امل�سائل.
معرت ًفا ب�ضعفي وقلة علمي ومقد ًرا �آراء اجلميع وواثقًا من ح�سن نواياهم،
�أدعو اهلل  -جل وعال �-أن يهديني و�إياكم �إىل الطريق ال�صحيح.
�سوف �أذكر كل فقرة مت التعر�ض لها يف مقايل على حدة بهدف ت�سهيل
العر�ض ،و�س�أذكر تعليقي وردي عليها ،و�س�أركز بني الفينة والأخرى على املوا�ضيع
ذات الأهمية ،خا�صة تلك التي تخ�ص االجتاهات التي يجب اتباعها يف تف�سري
امل�سائل الدينية عندنا.
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قال كاتب املقالة املذكورة يف البداية:
«حتى يومنا هذا هناك �أ�سئلة ُتطرح و ُيطلب رد ال�شرع عليها ،بالرغم من
�أنها لي�ست دينية بحتة ،وهذا �أمر طبيعي؛ لأن ال�شرع مل يحدد الأمور الإميانية
والأخالقية وال�شعائر الإ�سالمية فح�سب ،بل نظم العالقات القانونية واحلقوقية،
ومنها تطورت علوم الفقه».
بدون �شك يجب طلب موقف ال�شرع من الأمور الدنيوية �أي�ضً ا ،فالدين
الإ�سالمي ي�شمل جميع النظم التي نقلها لنا ر�سول اهلل  من اهلل  .فكل
م�س�ألة� ،سواء تخ�ص الإميان �أو ال�شعائر �أو احلقوق العامة �أو املدنية ،تعترب من وجهة
النظر ال�شرعية «م�س�ألة دينية» ،فالدين ي�شمل �أ�صول ال�شرائع وفروعها((( .و�أكد
كبار علماء الإ�سالم ذلك يف حياتهم العملية من خالل �إيجاد حلول جلميع
امل�سائل التي تواجه املواطنني وتبني موقف ال�شرع الإ�سالمي منها� ،أي �إنهم
تعاملوا مع جميع امل�سائل غري الدينية كما تعاملوا مع امل�سائل الدينية ،وهنا تطور
علم «الفقه» بجميع فروعه واحتل مرك ًزا مرموقًا بني العلوم الدينية.
قد �أدان علماء الإ�سالم ب�شدة كل من يحاول �أن ي�شكك يف ال�صفة
(((
الدينية لأي م�س�ألة ي�صدر بها حكم �شرعي .و�أذكر ما حدث عندما �صدر كتاب
((( لكليات لأبي لبقاء لكويف – ل�صفحة .182
((( �صدر عام 1343هـ (1925م).
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«الإ�سالم و�أ�صول احلكم» للكاتب علي عبد الرازق يف القاهرة ،حيث ُحورب
ب�شدة((( .وال�سبب الرئي�سي يف ذلك هو حماولة الكاتب �أن ي�شكك يف ال�صفة
الدينية لبع�ض امل�سائل التي �صدرت بها �أحكام ال�شرعية .فقد �أنكر �أن تكون
للخالفة �أي �صفة دينية ،وحاول من خالل كتابه �أن يظهر �أن الإ�سالم هو �شرائع
وقواعد روحية بني الإن�سان وربه فقط ،يف حني �أن العالقات بني النا�س وطرق
الإدارة ُتنظم من قبل القانون وال�سلطة ال�سيا�سية ،ولي�س لهذه الأمور �أي �صفة
دينية .ح�سب ر�أيه ف�إن امل�سائل الدينية هي التي تخ�ص تنظيم العالقة بني املرء
وربه((( .لقد ُفهم هذا الكتاب على �أنه هدم لأ�س�س ال�شرائع الدينية لذلك �شُ نت
على م�ؤلفه حملة قوية انتهت بهزميته.
ويتابع كاتب املقالة فيقول:
«�إن علوم الفقه متفرعة ومت�شعبة لدرجة يحتاج فيها املرء لدرجة رفيعة
من العلم واخلربة حتى يتمكن من �إ�صدار احلكم ال�شرعي املنا�سب لل�س�ؤال
املطروح ،وخا�صة يف الفقه احلنفي الذي ينتمي �إليه م�سلمو يوغ�سالفيا .فمع مرور
الوقت ظهر الكثريون من املجتهدين ممن و�ضعوا �آراء خمتلفة ملوا�ضيع معينة يف
فرتات زمنية خمتلفة (االختالف) ،جعلت املذهب احلنفي �صعب التوحيد على
((( حارب هذ لكتاب كبار لعلماء منهم مفتي عام لديار مل�صرية ل�شيخ حممد بخيت و ل�شيخ حممد خل�ضر ح�سني
وغريهما.
((( نظر كتاب حقيقة لإ�سالم و أ�صول حلكم» ملحمد بخيت،
ل�صفحتي . 337-336
نْ
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عك�س املذهب ال�شافعي .فلدينا اليوم �آراء خمتلفة حول مو�ضوع معني ،جتعل
من ال�صعب ا�ستنتاج احلكم ال�صائب (القول ال�صحيح) وتطبيقه على ال�س�ؤال
املطروح .فمع تغري الزمن والو�ضع الذي نعي�شه يجب تغيري احللول الفقهية التي
مت و�ضعها يف �أوقات خمتلفة وح�سب الأعراف املختلفة .وميكن تطبيق �أي حل
فقهي بطريقة خمتلفة ح�سب املكان والزمان وتغيري العرف».
يعترب هذا املقطع ترجمة حرفية ملقطع من مذكرة �أر�سلها جمل�س �إعداد
«جملة الأحكام العدلية» �إىل ال�سلطان للح�صول على موافقته و�إ�صدار قانون خا�ص
ب�إن�شائها� .أنا ال �أجد ما �أختلف فيه معه ب�ش�أن احلاجة �إىل التمتع بدرجة رفيعة من
العلم واخلربة للتمكن من �إ�صدار الأحكام ال�شرعية للم�سائل املطروحة .فبالرغم
من ق�ضاء العمر يف البحث واالطالع والتعلم فهناك موا�ضيع ي�صعب �إ�صدار
احلكم ال�شرعي ال�صائب بها (القول ال�صحيح) ،وهناك موا�ضيع �سهلة ووا�ضحة
وي�سهل �إ�صدار الأحكام ال�شرعية بها .كما ميكن تعديل الأحكام ال�شرعية التي
�صدرت ح�سب العرف يف حدود معينة ح�سب تغيري تلك الأعراف كما �س�أذكر
الحقًا� .إ ًذا فهذا املقطع يتفق مع املنهج الذي ن�سلكه وال يوجد فيه ما نخالفه �أو
ن�سري �ضده.
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ي�ستمر كاتب املقالة فيقول:
«نحن نتبع القاعدة ال�شرعية التي تن�ص على «ال ُينكر تغري الأحكام بتغري
الزمان»؛ لأنه مع الزمان تتغري حاجة الإن�سان والعرف .لذلك ف�إن الأحكام اجلزئية
التي مل ُتنب على الأدلة الوا�ضحة (الن�ص والدليل) و�إمنا على التطبيق والعرف،
ميكن �أن تتغري مع الوقت».
�إن القاعدة ال�شرعية التي ذكرها الكاتب تنتمي �إىل القواعد التي ي�سميها
العلماء «القواعد الكلية» بالرغم من �أنها لي�ست كلية بحتة ولكل قاعدة ا�ستثناء،
ويف احلقيقة هذه القواعد هي «قواعد اجلمهور» .فعلماء الفقه مل ي�ضعوا هذه
القواعد يف البداية� ،إمنا و�ضعها تالميذهم الحقًا على �أ�سا�س اال�ستثناءات
التي اتخذها العلماء� .إن �أوائل علماء الفقه احلنفي الذين حاولوا جمع النظم
ال�شرعية يف قواعد موحدة هم «الإمام �أبو احل�سن الكرخي 340-260هـ» وكتابه
«الأ�صول» ،والإمام �أبو طاهر الدبا�س الذي عا�صر الإمام الكرخي والإمام �أبو زيد
الدبو�سي (430-367هـ) وكتابه «ت�أ�سي�س النظر» .وجاء بعدهم ابن جنيم (تويف
خم�سا وع�شرين قاعدة و�صنفها
عام 970هـ) وكتابه «الأ�شباه والنظائر» ذكر فيه ً
يف نوعني .وجاء بعده �أبو �سعيد اخلادمي الذي ذكر يف نهاية كتابه اخلا�ص ب�أ�صول
الفقه «جمامع احلقائق» عد ًدا كب ًريا من القواعد الفقهية .وعندما مت �إ�صدار «املجلة»
يف ا�ستانبول مت ذكر  99قاعدة فقهية يف مقدمتها.
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�إن هذه القواعد ت�ساعد على فهم امل�سائل ال�شرعية التي تدخل يف نطاقها،
لأنها تربط امل�سائل ببع�ضها وتبني الروابط امل�شرتكة بينها .و�أحيانًا ميكن ا�ستخدام
هذه القواعد ك�أدلة ،ولكن يجب معرفة �أنه ال ميكن �إ�صدار «فتوى �أو حترمي» ح�سب
هذه القواعد الكلية بدون معرفة الدالئل اخلا�صة لأنه «ال يحل الإفتاء من القواعد
وال�ضوابط� ،إمنا على املفتي حكاية النقل ال�صريح كما �صرحوا به»((( .و«ال يجوز
خ�صو�صا وهي مل تثبت
الإفتاء مبا تقت�ضيه ال�ضوابط لأنها لي�ست كلية بل �أغلبية،
ً
عن الإمام ،بل ا�ستخرجها امل�شايخ من كالمه»(((.
لقد مت اعتماد هذه القواعد من قبل املجل�س الذي و�ضع «املجلة» ومت ذكرها
يف املذكرة املرفوعة لل�سلطان .وجاء فيها «ال ي�ستطيع الق�ضاة ال�شرعيون �إ�صدار
�أحكامهم ال�شرعية �إال ب�إيجاد ن�ص وا�ضح يف القواعد الكلية التي جمعها ابن جنيم
والفقهاء الذي حذوا حذوه» .لقد ذكرت هذا الأمر لأن البع�ض عندنا يف الفرتة
الأخرية ي�ستخدمون هذه القواعد على �أنها �أدلة نهائية ،وال يبحثون عن �أدلة من
م�صادر �أخرى .فهم يحلون جميع امل�سائل بالقيا�س على هذه القواعد ،حتى �إنهم
ي�صدرون الفتاوى بالقيا�س عليها حتى لو مل تكن ذات �صفة ر�سمية.
(((

�إن القاعدة التي ذكرها كاتب املقالة جاءت يف كتاب «جمامع احلقائق»
((( لأ�شباه» البن جنيم – تعليق ملجلة» لعلي حيدر ،جلزء لأول ،ل�صفحة .34
((( لفو ئد لزينية» البن جنيم – تعليق ملجلة» ،جلزء لأول ،ل�صفحة .34
((( ل�صفحة  46وهام�شها ،منافع لدقائق» ،ل�صفحة .328
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لأبي �سعيد اخلادمي ،ويف الفقرة « 39للمجلة» ،وب�شرحها املب�سط تعني« :ال ميكن
�أن ننكر تغيري القواعد �أو اعتبارها غري عادية يف ال�شرع �إذا تغريت قلي ًال مع تغري
الزمن».
ما هي القواعد التي ميكن �أن تتغري قلي ًال مع تغري الوقت؟ هي القواعد
املف�صلة الثانوية (الأحكام اجلزئية) املبنية على العرف الثابت� .إ ًذا ف�إن القواعد
َّ
املف�صلة الثانوية التي ال تبنى على
الكلية امل�ستقلة (الأحكام الكلية) والقواعد َّ
العرف الثابت ال تتغري .مثال على القواعد الكلية امل�ستقلة�« :أن يطلع امل�شرتي
على الب�ضاعة التي ي�شرتيها ،وبعد االطالع عليها له احلق �أن يرف�ض ال�شراء �أو �أن
يثبته (خيار الر�ؤية)» .هذه القاعدة ال ميكن �أن تتغري فهي ثابتة.
املف�صلة الثانوية املبنية على العرف الثابت :كان علماء
مثال على القواعد َّ
الإ�سالم �سابقًا ،بناء على العرف الثابت ،يعتربون «الر�ؤية كاملة» باكتفاء امل�شرتي
مب�شاهدة غرفة واحدة من بيت يريد �شراءه ،لأن العرف الثابت كان وقتها يعترب �أن
البيت مبني على طراز واحد ويكفي م�شاهدة غرفة واحدة لتكون الر�ؤية كاملة.
ومع تغري الزمان وتغري عادات البناء ،اعترب علماء الإ�سالم �أن «الر�ؤية» لن تكون
املف�صلة الثانوية
كاملة حتى ي�شاهد امل�شرتي جميع الغرف� .إ ًذا هذه القاعدة ّ
تغريت قلي ًال مع تغري الزمن والعرف.
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لقد ذكر املجل�س امل�ؤ�س�س «للمجلة» يف مذكرته لل�سلطان هذا املثال ،وقام
كاتب املقالة باقتبا�سه وترجمته كام ًال وو�ضعه يف مقاله.
وكما يتغري العرف مع تغري الوقت ،ف�إنه يتغري مع تغري املكان كذلك،
فالأماكن املختلفة لها �أعرافها الثابتة املختلفة .لذلك ميكن تطبيق القواعد
الكلية (الأحكام الكلية) وامل�ستقلة بطرق خمتلفة ،ويف هذه احلالة يتم تغيري
تلك التفا�صيل والقواعد ال�شرعية الثانوية (الأحكام اجلزئية) ح�سب تغيري تلك
الأعراف(((.
ن�ستنتج مما ُذكر �أنه ال ميكن ب�أي �شكل من الأ�شكال تغيري القواعد ال�شرعية
التي تبنى على «الن�ص» ال�صريح والوا�ضح من القر�آن الكرمي �أو ال�سنة النبوية
ال�شريفة ،لأن مثل هذه الن�صو�ص الوا�ضحة �أقوى من العرف الثابت.
لقد نقل علي حيدر يف تعليقه على «املجلة»((( الفقرة التالية من كتاب ابن
عابدين «�شفاء العليل»:
« ُذكر يف الفتح القدير �أن الن�ص �أقوى من العرف لأن العرف جاز �أن يكون
على باطل كتعامل �أهل زماننا يف �إخراج ال�شموع وال�سراج �إىل املقابر يف ليايل
العيد ،والن�ص ال يحتمل �أن يكون على باطل .كما تعارف النا�س يف قدمي الزمان
((( نظر لأمثلة يف منافع لدقائق» ،ل�صفحة .328
((( جلزء لأول ،ل�صفحتان .185 -184
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على بع�ض البيوع غري ال�صحيحة ،مثل بيع �شيء يف الإناء مع احت�ساب وزن
الإناء ،والبيع مع ت�أجيل دفع الثمن وغري ذلك من العقود الفا�سدة والباطلة التي
ال تعد .وقد نقل العالمة الباقالين يف �شرح امللتقى فتاوى علماء املذاهب الأربعة
بحرمة ذلك مع �أن النا�س رمبا يعدونه من �شعائر الدين ،فهل يقول امل�سلم �إن
احلرام ي�صري حال ًال بالتعامل ،بل لو اعتقد ذلك ُيخ�شى على دينه والعياذ باهلل».
بالإ�ضافة لذلك فهناك قاعدة �شرعية كلية ،كان على كاتب املقال لزا ًما
�أن يذكرها �إذا �أراد �أن يبني احلق ،وهي «ال م�سوغ لالجتهاد يف مورد الن�ص»(((.
فال يحق لأحد تغيري الن�ص كما ي�شاء وي�شتهي «فلي�س للعباد تغيري املن�صو�ص
م�سموحا بتغيري املن�صو�ص عليه ح�سب الأهواء ملا بقيت
عليه»((( .فلو كان
ً
ال�شريعة قانونًا تنظم حياة امل�سلم ولأ�صبح ال�شرع لعبة بيد البع�ض(((.
((( منافع الدقائق – �ص  – 329قال اخلليفة العامل عمر بن عبد العزيز« :ال يحق لأحد �إظهار ر�أيه �أمام �سنة
ر�سول هلل  ،»وهذ يعني أنه عندما يكون لدينا ن�ص من ر�سول هلل  ال ي�صح معه أي جتهاد من أحد .يقول
لإمام ل�شافعي  :عندما يتبني وجود حديث �صحيح ملو�ضوع معني فارمو بر أيي عر�ض حلائط» ،و�س�أله أحدهم
مرة عن أمر ف�أجابه قال ر�سول هلل  كذ وكذ  ،ف�س�أله لرجل هل هذ ر أيك؟ فنظر إليه وقال هل تر ين أذهب
للكني�سة؟ أنا أقول لك هكذ قال ر�سول هلل و أنت ت�س�ألني عن ر أيي؟ ،فهل يقول ر�سول هلل � شي ًئا ويكون يل
ر أي غريه؟ وكان أبو حنيفة  يقول :عندما يكون هناك قول لر�سول هلل  يف أمر معني فاعلمو أنه مذهبي».
ويقول لإمام بن حزم« :ال يحق لأحد إظهار ر أيه عندما يكون هناك حديث �صحيح عن ر�سول هلل .»
((( �شرح ملجلة ،جلزء لأول ،ل�صفحة .11
((( جاء يف كتاب لفو ئد البن قيم جلوزية ( جلزء  3ل�صفحتان  )142-141أنهم �س�ألو بن عقيلة هل َ�س ُي�سمح يف
هذ لع�صر لذي ظهر فيه لف�ساد بني لعباد للمر أة بالك�شف عن وجهها خالل لإحر م يف حلج ،أم أن تغطي
وجهها وتدفع لفدية؟ أجابهم :إن لك�شف عن لوجه هو �شعار لإحر مها .وتغيري لن�صو�ص غري م�سموح به لأنه
يهدم ل�شريعة من أ�سا�سها.
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يتابع كاتب املقال كتابته:
«ملا قام الفقهاء ال�سابقون  -وهم املقيا�س بالن�سبة لنا  -بتف�سري بع�ض امل�سائل
ال�شرعية ح�سب الفروع والعرف ،فلماذا ال ن�ستطيع اليوم يف هذا الوقت الأ�صعب
�أن نف�سر بع�ض امل�سائل ال�شرعية ح�سب تطور احلياة والعلوم الع�صرية ،وذلك يف
�إطار حدود ال�شريعة احلنيفة؟».
هنا يتجاوز الكاتب احلدود مبزاجه� ،أقول مبزاجه؛ لأن هذا ال يت�سق مع ما
ذكره حتى الآن .فلقد �أو�ضحنا �سابقًا ما هي الن�صو�ص ال�شرعية و�إىل �أي حد ميكن
تغيريها .الآن يريد الكاتب تغيري بع�ض الن�صو�ص ال�شرعية على �أ�سا�س العرف
وعلى �أ�سا�س تطور احلياة و«العلوم الع�صرية» ،و�أن يبقي كل ذلك يف �إطار ال�شرع
احلنيف! هو ي�سري بج�س النب�ض �إىل طريق خطر ،لذلك ا�ستخدم كلمة «تف�سري»
بد ًال من كلمة «تغيري» ،بحيث ي�ستطيع بطريقة �أ�سهل اجلذب �إىل طريق جديد،
كما ا�ستخدم تعبري «الفروع» بد ًال من تعبري «الأحكام اجلزئية» ،وتعبري الفروع
تعبري عام يعني جميع فروع الفقه .ولكي يكون هذا الأمر جذابًا لغري العاملني
بهذه العلوم �أ�ضاف جملة «هذا الوقت الأ�صعب» ،وك�أن الإ�سالم وامل�سلمني مل
ميروا ب�أوقات �أ�صعب من وقتنا احلايل.
حمل الكاتب ،بدون ق�صد ،ال�شريعة حم ًال ثقي ًال �آخر،
ويف اجلملة التالية َّ
فقد ق�صد �أن ال�شريعة تدخل يف تعار�ض مع العلوم الع�صرية .ف�إذا مل يق�صد ذلك،
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فلماذا نحتاج لتف�سري امل�سائل ال�شرعية ح�سب العلوم الع�صرية! نحن ن�ؤكد ،من
خالل �إمياننا ب�أن ال�شريعة الإ�سالمية منزلة من اهلل  والذي يعلم املا�ضي
واحلا�ضر وامل�ستقبل ،بعدم تعار�ض �أي ن�ص �شرعي مع العلوم احلقيقية وال�صادقة،
ومئات ال�سنني من اخلربات ت�ؤكد كالمي هذا .و�إن مثل هذه ال�شريعة ميكن فقط
�أن تكون ال�شريعة الأخرية التي ت�صلح جلميع الأزمان والأوقات حتى يوم القيامة.
وهذا دليل �آخر على �أن ال�شريعة الإ�سالمية منزلة من اهلل تعاىل؛ لأنها لن تدخل
يف ت�ضارب مع �أي علم حقيقي.
�إ ًذا ف�إن الكاتب يخطئ عندما ي�ؤكد �أن تف�سري الن�صو�ص ال�شرعية يجب
�أن يتنا�سب والعلوم الع�صرية� .أقول يخطئ ،لأن الن�صو�ص ال�شرعية ال تدخل يف
�صدام مع العلوم .و�إذا كان لدى ال�سيد الكاتب �أي دليل على ت�صادم ن�صو�ص
ال�شريعة مع العلوم فليتف�ضل وليذكره.
عندما �أ�صل ملو�ضوع التقومي� ،سوف نرى عدم وجود �أي ت�ضارب بني
ال�شريعة والعلوم ،و�أن هذا الت�ضارب يختلقه كل �أولئك الذين ال يعرفون هذا
الأمر بعمق.
ومبا �أن ال�شرع ال يدخل يف خالف مع العلوم ،فهو كعلم �إلهي ال يدخل يف
خالف مع تطور احلياة ،وال يعيق �أي تقدم وال يكبح �أي منو .فاحلياة تتطور حتت
ت�أثري العديد من الأمور ،و�أكرثها �أفكار �أنانية غري اجتماعية .والإ�سالم يحارب
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الأنانية يف مثل هذه الأو�ساط ،وهذا ال يعني �أن نتخلى عن الن�صو�ص ال�شرعية
�أو نغريها لأننا بذلك �سنخلق فو�ضى يف الن�صو�ص ال�شرعية .من ال�صعب اليوم
التخل�ص ب�سهولة من براثن العامل الر�أ�سمايل ،ون�صو�ص ال�شريعة اخلا�صة بالربا يف
مثل هذه الأو�ساط وا�ضحة ،لذلك ف�إن دخولنا العامل الر�أ�سمايل ال يعني �أن نف�سر
الن�صو�ص ال�شرعية مبا يتنا�سق وهذا النمط من احلياة كما يريد الكاتب ذلك.
يتابع الكاتب قوله:
«�إذا �سار تطبيق الن�صو�ص ال�شرعية بالتوازي مع العلوم واحلياة فهذا
�سي�سهل على الإ�سالم �أن يالقي تفه ًما بني �شريحة وا�سعة من النا�س ،و�سيجمع
م�ؤيدين له ب�سهولة �أكرث ،و�سيقدم له املتعلمون االحرتام الذي ي�ستحقه .وبذلك
�سيقوى وي�ؤمن لنف�سه تب�ش ًريا قو ًّيا يبقيه �إىل يوم القيامة كما �شاء اهلل تعاىل له».
�إن تطبيق ن�صو�ص ال�شريعة ي�سري بالتوازي مع العلوم واحلياة ،وهذه �إحدى
�صفات الإ�سالم احلنيف ،التي مكنته من االنت�شار ال�سريع بني النا�س .ون�ستطيع
القول �إن العلماء ال يقدمون االحرتام لأي دين مثلما يقدمونه للإ�سالم .فقد
�ضمن اهلل  للإ�سالم مكانة عالية من خالل و�ضعه على �أ�س�س �سليمة وقوية
و�أ َّمن له البقاء ،فقال تعاىل :ﱹﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﱸ [احلجر،]9 /
وقال :ﱹ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ
ﮝﱸ [ال�صف.]9 /
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ولكن بالرغم من هذا كله ال ميكن ال�سماح بتغيري الن�صو�ص ال�شرعية ،فلو
�سمح الإ�سالم بذلك لفقد �سمعته عند العلماء �أو ًال ،فكل ما يتغري ال قيمة دائمة
له ،عندها �سي�ستغل الكثريون هذا الأمر كدليل على �أن ال�شريعة لي�ست من عند
اهلل ،لأن �شرائع اهلل ال تتقادم مع الوقت ،بل �إنها خالدة �إىل يوم القيامة.
�إن هذه اجلملة التي ا�ستخدمها الكاتب يف هذه الفقرة لي�ست �سوى
غوغائية غري م�سموح بها يف النقا�شات العلمية وعلى وجه اخل�صو�ص الدينية.
ثم ينتقل الكاتب �إىل الأمثلة فيقول:
«لكي �أ�س ِّهل فهم هذا املقال �س�أذكر عدة �أمثلة من العهد املا�ضي القريب:
عندما كتبت يف مقال ال�صيف قبل املا�ضي �ضد الزواج املختلط مت انتقادي،
وكانت هناك حماوالت وقتها لإثبات �أنني �أردت هدم ال�شريعة .وقد وجد الناقد
يف �أحد كتب الفقه قو ًال ُمفتى به على جواز الزواج من الكتابيات واعترب ذلك
كاف ًيا بالن�سبة له .ومل يعد يهمه ماذا يعني مثل هذا الزواج يف جمتمعاتنا وما هي
الأ�ضرار التي ي�سببها».
�إ ًذا بعد �أن و�ضع الكاتب املقدمة التي ال متت للطريق الذي ي�سلكه ب�صلة،
قام بطرح ر�أيه :وهو تف�سري الن�صو�ص ال�شرعية مبا يتنا�سق وتطور احلياة والعلوم
الع�صرية ،بلفظ �آخر� :أن نغريها ح�سب �أهواء البع�ض ،ينتقل الكاتب �إىل بع�ض
الأمثلة من تاريخنا القريب.
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املثال الأول :يخ�ص «الزواج املختلط» ،فقد كتب الكاتب مقا ًال حممو ًدا
عن هذه امل�شكلة ،وقد ذكر �أدلة ملمو�سة حول ما ميكن �أن تت�سبب فيه هذه
الظاهرة .وقد و�ضع عدة مقرتحات حلل هذه امل�شكلة .بعد مقاله هذا ن�شرت مقا ًال
حتت عنوان «ر�أي علماء الدين املعار�ضني للزواج املختلط» ،و�أنا ال �أذكر �أن �أح ًدا
غريي ن�شر عن هذا املو�ضوع ،رمبا ُن�شرت بع�ض املقاالت الب�سيطة حول هذا الأمر.
لذلك ف�أنا �أ�ستغرب �أن ي�ؤكد الكاتب �أن مقاله هذا تعر�ض النتقادات وحماوالت
لإثبات �أنه �أراد بهذا املقال هدم ال�شريعة .لرمبا كانت تلك انتقادات �شفوية فقط
ومل ت�صل �إلينا.
لقد ذكرت يف مقايل املذكور عد ًدا من الآراء القانونية للعلماء امل�سلمني
بخ�صو�ص الزواج املختلط مع ذكر الدالئل التي ي�ستندون �إليها .ثم �أعرت
خا�صا بالعلماء امل�سلمني الذين يعار�ضون الزواج املختلط ،وذكرت �آراءهم
اهتما ًما ًّ
وحججهم على ذلك .ذكرت من بني ه�ؤالء العلماء اخلليفة عمر  ،وجابر بن
عبد اهلل ،وعبد اهلل بن عمر ،وابن عبا�س ،واحل�سن الب�صري ،وعطا بن �أبي رباحة.
ثم ذكرت �أن املذاهب الأربعة تعار�ض الزواج املختلط باعتباره «مكرو ًها» بالرغم
من الت�سامح به ،و�أن الإمامية والزيدية يعتربونه غري �شرعي ،و�أنهيت مقايل بذكر
ر�أي املدر�س القدير واملف�سر الكبري �أبي حيان.
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�إن كاتب املقال �ص َّور الأمر ب�صورة خاطئة عندما قال ب�أن الناقد وجد يف
�أحد كتب الفقه قو ًال « ُمفتى به» بالن�سبة للزواج من الكتابيات ،واعترب هذا القول
كاف ًيا� .إن هذا القول لي�س يف «�أحد كتب الفقه» فقط� ،إمنا هو موجود يف جميعها
وحتى يف الكتب املدر�سية .وهذا الأمر معروف للجميع.
ح�سب ر�أيي عند منع الزواج املختلط يجب الأخذ بعني االعتبار و�ضعنا
وحياتنا يف هذا الو�سط الذي يعي�ش فيه عدد �أكرب من غري امل�سلمني ،ويجب
درا�سة نتائج ال�سماح ملثل هذا الزواج �أو منعه من ًعا با ًّتا.
ميكننا اال�ستنتاج �أن الكاتب حاول يف هذه الفقرة �أن يظهر �أن منتقديه كرث
و�أنه هو الوحيد الذي در�س هذه الظاهرة بعمق ومتعن .كما �أن الكاتب مل يكن
�أول من ناق�ش هذه الظاهرة ولي�س الوحيد الذي يحاربها ،فمن مقايل يتبني �أن
هذا املو�ضوع هو مو�ضوع قدمي .املهارة تكمن يف اختيار الكلمات والطرق التي
يجب �أن ن�سلكها لنح�صل على النتائج املرجوة ،ومننع حدوث ما نكرهه ،ويف نف�س
الوقت ال نخرق الآيات القر�آنية وغريها من الدالئل الدينية اخلا�صة بهذا الأمر
ﱹ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﱸ [املائدة.]5 /
يتابع الكاتب مقاله:
«من يتابع قراءة ال�صحف يتذكر النقا�ش احلي الذي دار قبل عدة �سنوات
بخ�صو�ص �إثبات ال ِأه َّلة .ودار النقا�ش ب�شكل عام حول والدة الهالل وبداية
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ال�شهر الهجري ،وما �إذا كان من املفرو�ض �أن يتم ت�أكيد والدة الهالل بطرق
علمية �أو بالر�ؤية بالعني املجردة .وقد �أو�صلنا اختالف الر�أي هذا �إىل االختالف
يف االحتفال ب�أيام العيد باختالف املناطق ،حتى �إننا �أ�صبحنا ُعر�ضة للإهانة
وال�سخرية يف ال�صحف يف مثل هذه العناوين «اليوم عيد؟ اليوم لي�س عي ًدا!» .ويف
حماولة لتقومي هذا الو�ضع �أمر رئي�س علمائنا ال�سابق املرحوم ال�شيخ ماجاليليت�ش
�أن تكون املحكمة ال�شرعية يف �سراييفو هي امل�سئولة عن متابعة الر�ؤية ،و�أن ي�سري
قرارها على كل �أرجاء الدولة .ولكن هذا الأمر مل يحل امل�س�ألة ب�شكل نهائي
لعدم اعتماده على العلم الع�صري يف هذه امل�س�ألة .وبالرغم من ذلك فقد واجه
هذا احلل اجلريء االنتقاد .واعتمد الناقد على الن�ص ال�شرعي الذي يخول كل
قا�ض �شرعي ب�إ�صدار قراره بالر�ؤية يف املنطقة التي تتبع له ،ومل يراع �أن مثل هذه
الطريقة ت�سبب اختالف االحتفال ب�أعيادنا مع اختالف الر�ؤية بني الق�ضاة .فتقدم
علوم الفلك ال يعني له �شي ًئا بالرغم من �أننا كل عام نت�أكد من �صحتها عندما
ت�صيب وبدقة موعد حدوث الك�سوف واخل�سوف ،بالرغم من �أن هذه الظواهر
لي�ست متكررة ودورية مثل والدة الهالل .هل تف�سري مثل هذه الن�صو�ص ال�شرعية
والتي تعار�ض بو�ضوح العلوم الع�صرية ميكن �أن ُيك�سب الإ�سالم م�ؤيدين جد ًدا
يف العامل املتعلم؟».
كنت قد دخلت يف نقا�ش حول التقومي الهجري قبل عدة �سنوات .لقد
كتبت يف هذا الأمر عدة مقاالت� ،أهمها «حتديد ال�شهور العربية واحل�سابات
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الفلكية» مت ن�شره يف جملة «نويف بهار» .وقد انتهجت يف ذلك املقال الر�أي الذي
يطالب باالعتماد على الن�ص ال�شرعي الذي ذكره ر�سولنا الكرمي -عليه ال�صالة
وال�سالم -يف حتديد «الأ�شهر الهجرية» ،فقال :عن ابن عمر -ر�ضي اهلل عنهما� -أن
ر�سول اهلل  ذكر رم�ضان فقال :ال ت�صوموا حتى تروا الهالل .وال تفطروا حتى
تروه .ف�إن غم عليكم ف�أقدروا له� .أخرجه ال�ستة �إال الرتمذي .ويف رواية للبخاري:
ف�إن ُغ َّم عليكم ف�أكملوا العدة ثالثني .ومل�سلم والن�سائي عن �أبي هريرة :ف�إن ُغ َّم
عليكم ف�صوموا ثالثني يو ًما .وعن حذيفة  قال قال ر�سول اهلل  :ال تقدموا
ال�شهر حتى تروا الهالل �أو تكملوا العدة ثم ت�صوموا حتى تروا الهالل �أو تكملوا
العدة� .أخرجه �أبو داود والن�سائي((( .وذكرت �أن هذا مذهب �أبي حنيفة ومذاهب
الأئمة الثالثة الآخرين :واتفقوا على �أن �صوم رم�ضان يجب بر�ؤية الهالل �أو
بكمال �شعبان ثالثني يو ًما((( .ثم �أ�شرت �إىل انتهاء النقا�ش يف هذا اخل�صو�ص
لوجود ن�ص �صريح يف املراجع الإ�سالمية فال مكان لالجتهاد هنا .وقد دللت على
موقفي هذا بكلمات العامل احلنفي الكبري �أبي بكر اجل�صا�ص يف كتابه «�أحكام
القر�آن» الذي قال« :فالقائل باعتبار منازل القمر وح�ساب املنجمني خارج عن
حكم ال�شريعة ولي�س هذا القول مما ي�سوغ االجتهاد فيه لداللة الكتاب ون�ص
ال�سنة و�إجماع الفقهاء وخالفه»(((.
((( كتاب :تي�سري لو�صول».
((( كتاب :مليز ن لل�شعر ين».
((( كتاب :أحكام لقر آن».
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بالإ�ضافة لذلك فقد ذكرت يف مقايل هذا كل ما يخ�ص هذا املو�ضوع حتى
النقد العلمي للتقومي.
�إن كاتب املقال يلومني يف مقاله ب�أين ال �أعري تقدم علوم الفلك �أي
اهتمام ،ولن �أثق �أنا وال كل من ي�سري م�ساري بعلماء الفلك ،بالرغم من �أنهم
كل �سنة يثبتون لنا دقة ح�ساباتهم بالثانية من خالل تنب�ؤاتهم بحدوث الك�سوف
واخل�سوف� .إن ت�أكيد الكاتب �إما �ساذج �أو بريء وبدون �شك ميكن نعته باملتعمد،
بالإ�ضافة لكونه ال يلم بجوهر الأمر .فالكاتب خمطئ �إذا اعتقد �أن ح�سابات
دوران القمر وال�شم�س وح�ساب التغيريات و�إمكانية ر�ؤية مولد الهالل وخ�سوف
القمر وك�سوف ال�شم�س هي نتاج العلم احلديث ،و�أن هذه الأمور مل تكن معروفة
التفا�صيل يف ال�سابق ،فهذه الأمور كانت معروفة قبل الر�سول  بقرون ،فالعامل
بطلميو�س((( يف كتابه «املج�سطي» ح�سب مواعيد الك�سوف واخل�سوف ب�سنوات
قبل وقوعها .حتى عرف تفا�صيل حدوث الك�سوف واخل�سوف ،حيث ا�ستطاع
مب�ساعدة العمليات احل�سابية واملعدات الهند�سية ح�ساب حجم و ُب ْعد ال�شم�س
والقمر ،حتى �إن علماء الفلك العرب قالوا يف ذلك «ع�شق بطلميو�س ال�سماء
فجعل اخل�سوف �سل ًما و�صعد به �إليها»((( .بالإ�ضافة لذلك ف�إن التقومي اليهودي
((( عا�ش كالودي بطلميو�س يف لقرن لثاين مليالدي يف لإ�سكندرية .وكان كتابه ملج�سطي» خلا�ص بعلوم لفلك
و جلغر فيا من أ�شهر لكتب ملعروفة يف هذ ملجال يف تلك لفرتة.
(((  مقولة لعلماء لفلك لعرب لقد مى.
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يعتمد على الأ�شهر القمرية التي تبد�أ من والدة الهالل ،ومت و�ضعه قبل والدة
الر�سول  مبئات ال�سنني ،حيث �إن �أحبارهم كانوا يح�سبون الأيام وال�شهور
بدقة.
�إ ًذا من خالل ما ُعر�ض يتبني لنا �أن ح�ساب الأهلة مل يكن نتيجة لتقدم
العلوم ،فالآالف من علماء امل�سلمني كانوا يعرفون هذا النوع من العلوم ،ولكنهم
كانوا يعتنون باحلجج الدينية وكانوا يح�سبون بداية �شهر رم�ضان ح�سب التعاليم
ا�ستنتاجا غري ًبا ،فقال:
الدينية .كما �أن الكاتب ا�ستخرج من هذا املو�ضوع
ً
�إن مثل هذه الرتجمة للتعاليم ال�شرعية والتي تتعار�ض مع العلوم احلديثة ال
ميكن �أن جتذب �أن�صار الإ�سالم واملتحدثني با�سم العلوم يف العامل! حقًّا �إن هذا
اال�ستنتاج م�ضحك؛ لأننا �أثبتنا �أن ما يعتربه الكاتب علو ًما ع�صرية كانت معروفة
لدى القدماء وهي علوم قدمية ولي�ست ع�صرية .كما �أن الإ�سالم مل يتعار�ض مع
علم الفلك بخ�صو�ص بداية الأ�شهر القمرية ،ومل ينف الإ�سالم �أي برهان لعلم
الفلك حتى يكون يف تعار�ض معه ،ولكي ي�سهل للم�سلمني هذا الأمر اختار
لهم طريقة ب�سيطة �سهلة للتعرف على بداية ال�شهر من الطرق املعقدة التي يتبعها
علماء الفلك ،فقال « :ال ت�صوموا حتى تروا الهالل .وال تفطروا حتى تروه.
ف�إن ُغ َّم عليكم فاقدروا له»� .إن موقف الإ�سالم هذا من ال�شهر مل يكن حم�ض
�صدفة ،فالإ�سالم دين دميقراطي ،فهو ال يحتاج لتطبيق تعاليمه �إىل كهان ورجال
دين حتى يتم تطبيق التعاليم الدينية ،فكل م�سلم ي�ستطيع �أن يطبق تعاليمه
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مبفرده ،وهكذا الأمر مع مواعيد ال�صالة ،فيمكن للفالح يف �أبعد قرية �أو للبدوي
يف �أكرب �صحراء �أو لعامل الفلك يف مر�صده �أن يحددوا مواعيد ال�صالة مبفردهم،
وهكذا يتم حتديد بداية �شهر رم�ضان املعظم� .إ ًذا �إن الإ�سالم �س َّهل الأمر بعي ًدا
عن علوم الفلك ودقتها ،وفهم الكاتب ذلك ب�أنه تعار�ض مع العلوم الع�صرية،
والظاهر �أنه يعترب كل التعاليم ال�شرعية التي ال ي�ستطيع تف�سريها ب�أنها تعار�ض
العلوم الع�صرية!
لقد اعتمدت العلوم القدمية واحلديثة قاعدة عامة وهي �أن ال ُيغري التف�سري
معنى وحمتوى القانون ،فهو يهدف لتو�ضيح املغزى .يقول الأ�ستاذ الدكتور
فيدور تارانوف�سكي الأ�ستاذ يف جامعة بلجراد يف مو�سوعته القانونية�« :إن تف�سري
�أي قاعدة �أو قانون ال ميكن �أن يغري حمتواه ،وعلى املف�سر �أن ينتبه كي ال يعك�س
معنى القانون»� .أما الكاتب فهو يخرق هذه القواعد �سواء نظرنا �إليه من وجهة نظر
�أ�صول الفقه� ،أو من وجهة نظر العلوم احلديثة ،فهو يتعار�ض مع العلوم احلديثة،
ال نحن.
�أ�ستطيع �أن �أتفهم �أن ي�أخذ �أحدهم باالعتبار بع�ض التحاليل الفلكية يف
هذا الأمر ،ولكن ال �أ�ستطيع قبول ا�ستنتاجات مثل التي عر�ضها الكاتب لعدم
وجود �أي منطق �أو اعتبار لل�شرائع الدينية يف ذلك ،بل اعتمد على ما �سماه
العلوم الع�صرية يف حتديد بداية �شهر رم�ضان.
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�أ�ستطيع �أن �آخذ باالعتبار ر�أي من ال يثقون ب�أولئك الذين ي�ؤكدون �أنهم
�شاهدوا والدة الهالل يف الوقت الذين ال ميكن معه فلك ًّيا �أن يتم ذلك ،فهنا الأمر
وا�ضح وال يتعار�ض مع القواعد ال�شرعية.
�إن �أحد الأ�سباب التي ذكرها الكاتب لتغيري ال�شرائع الدينية اخلا�صة
بالأهلة هو ما ذكره �أن ال�صحافة تكتب ب�سخرية حول مواعيد بداية عيد
الفطر «اليوم عيد؟ اليوم لي�س عي ًدا!!» ،ال ميكن اعتبار ذلك �سب ًبا لتغيري
القواعد الإ�سالمية .فكما نعرف �أن �أعداء الإ�سالم من الكفار كان يهز�ؤون
من الر�سول  عندما كان ي�صلي ،وهذا الأمر مل ْيد ُع ُه لتغيري قواعد ال�صالة،
فقال تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﱸ [املائدة.]58 /
�إن �أمر حتديث �شهر رم�ضان �أو باقي الأ�شهر الهجرية هو �أمر يدخل يف
قواعد ال�شعائر الدينية ،لذلك يجب حله ح�سب القواعد ال�شرعية اخلا�صة
بذلك .فح�سب اعتقادات الكاتب واجتاهاته ،ميكن �أن يعرت�ض البع�ض على �أن
ال�سجود ح�سب العلوم الع�صرية ال يعترب من الأمور ال�صحية ،لذلك يجب تعديله
ح�سب القواعد والعلوم الع�صرية .و�إذا كان الكاتب �أمي ًنا الجتاهه ف�سوف يطالب
بتعديل ال�سجود ح�سب العلوم الع�صرية ،ونتيجة كل هذا هو هدم ال�شعائر الدينية
والتعاليم ال�شرعية ،وابتداع �أمور جديدة تدخل حتت مقولة «ال عقل وال دين»(((.
((( ملق�صود هو :بتد ع قو عد و�شر ئع جديدة.
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ميكننا حل مو�ضوع حتديد �أيام �أعيادنا و�شرائعنا بحيث ال يحدث اختالف
فيما بينها يف �أرجاء دولتنا ،وهذا لي�س هو هديف وال مهمتي هنا ،لذلك �س�أكتفي
بذلك هنا.
يتابع الكاتب مقاله فيقول:
«ظهر مقال يف عدد مار�س ملجلة «العلماء» بخ�صو�ص حترمي الربا «الفائدة»:
�أنا لن �أدخل يف مزايا هذا املو�ضوع لأنه لي�س مو�ضوع مقالتي� ،إمنا �أريد �أن �أقول �إن
هذا الوقت غري منا�سب للحديث عن الربا ونحن يف القرن الع�شرين الذي يعتمد
فيه العامل االقت�صادي على العمل البنكي .لندع �أ�صحاب امل�شاريع اخلا�صة
لأعمالهم بغ�ض النظر عن مثل هذه املقاالت ،فاحلديث يدور حول مو�ضوع الربا
اخلا�ص ب�أموال اليتامى والوقف الإ�سالمي».
�إن الكاتب تخطى كل احلدود بذكر هذه الفقرة ،خا�صة عندما ذكر القرن
الع�شرين .فمن ال�صعب على املرء �أن يتمالك نف�سه وال يعلق على مثل هذا
الت�صريح.
لقد ن�شر املقال اخلا�ص بالربا يف جملة «الهداية» يف عددها الرابع لعامها
الثاين ،يف ركن «�أ�سئلة و�أجوبة» ،ر ًّدا على �س�ؤال حول الربا طرحه �شخ�ص من
مدينة ياييت�سا عن طريق فرع املجلة هناك .لقد قمت بتوقيع هذا املقال لأنني �أنا
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من كتبه ،وقد قر�أه ووافق عليه جمل�س التحرير .لقد �أظهرت موقف الإ�سالم من
�أ�شكال الربا املختلفة ،وا�ست�شهدت على كالمي ب�آيات من القر�آن الكرمي والعديد
من الأحاديث النبوية ال�شريفة .وي�أتي الكاتب وك�أنه رئي�س للعلماء ويذكر يف
مقاله �أن ال داعي يف هذا الوقت ،يف القرن الع�شرين لأن نتحدث حول هذا
املو�ضوع.
كان من الأحرى على الكاتب �أو ًال �أن ي�س�أل �صاحب امل�شروع اخلا�ص من
مدينة ياييت�سا ملاذا جتر�أ وطرح مثل هذا ال�س�ؤال يف هذا الوقت؟ �أو لرمبا يعتقد من
خالل نهجه هذا عدم �ضرورة الرد على مثل هذه الأ�سئلة� .إ ًذا �أنا امل�سئول عن هذا
«التعدي»؛ لأنني �أجبت هذا ال�شخ�ص امل�سلم عن ر�أي �شرعه ودينه بخ�صو�ص
العمل بالفائدة.
بالإ�ضافة لذلك ،حتى لو مل يكن هناك �س�ؤال بهذا اخل�صو�ص ،فهل ال
داعي لتحذير امل�سلمني من هذا الذنب العظيم و�إلقاء ال�ضوء عليه لالبتعاد عنه؟
�أم علينا �أن ندع النا�س ي�سريون يف اجتاه الربا و�أن ن�سكت على ذلك وندعهم
يخو�ضون يف هذا الذنب الكبري ونرتكب ذن ًبا �أكرب بال�سكوت على احلرام؟ ف�إذا
�سكت العلماء املُلزمون �شر ًعا بتف�سري ال�شرائع الدينية واحلفاظ على تطبيقها ،فال
ي�سعنا �إال �أن نذكر قول ال�شاعر العربي:
الذئب عنها
وراعي ال�شا ِة يحمي
َ

الذئــــــاب لها رعــاة
فكيف �إذا
ُ
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�أو �أن الكاتب يعتقد �أنه يجب ال�سكوت على ال�شرائع الدينية اخلا�صة
باحلياة االقت�صادية وجتاهلها؛ لأننا قد خ�سرنا الزراعة ب�سبب الإ�صالحات التي
جعلت �أرا�ضينا الزراعية رخي�صة ،ولأننا و�صلنا �إىل احل�ضي�ض يف هذا املجال،
وعلينا �أن ن�ضحي ببع�ض �شرائعنا الدينية لتعوي�ض هذه اخل�سارة حينها �سوف
نخ�سر ديننا ودنيانا كما قال ال�شاعر العربي:
نُر ّقع دنيـــانا بتمــــــــزيق ديننا

فال ديننا يبقــــى وال ما نرقــــع

وي�شري الكاتب �إىل �أنه ال يدخل يف وقائع هذا املو�ضوع ،لأن هذا لي�س حمور
حديثه ،و�أنا �أعترب �أن هذا هو ذر الرماد يف العيون .ف�إذا كان الكاتب ال يعتقد وجود
�ضرورة لبحث مو�ضوع الربا يف هذا الوقت ومبا يتنا�سق وتطوير احلياة ،فما الهدف
من هذا املقال الذي يبني للنا�س التعامل مع الربا يف ع�صرنا احلايل؟ فهو يف نهاية
مقطعه هذا ي�شري �إىل عدم احلاجة لبحث مو�ضوع قد قد وجد حالله مع الوقت.
وبذلك يكون قد دخل يف وقائع هذا املو�ضوع ،ولكنه مل ميتلك ال�شجاعة لقول
ما يف نف�سه .ولكن ما نفهمه من مقطعه هذا �أنه يريد القول �إن هذا املو�ضوع قد
عفَّى عليه الزمن ،و�إن الربا يف القرن الع�شرين «والعياذ باهلل» ،يف �ضوء املعامالت
البنكية احلديثة ،حالل .وكل ما �أقوله هنا �إنه ال داعي لبذل اجلهد للطعن يف
نظريته هذه ،فيكفي للقراء املوقرين �أن يقارنوا هذا الأمر بالآيات القر�آنية العديدة
اخلا�صة بالربا وليقرروا ب�أنف�سهم.
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كما �أن كاتب املقال ي�أخذ علينا �إ�شارتنا �إىل مو�ضوع العمل بالفائدة اخلا�ص
ب�أموال اليتامى والوقف الإ�سالمي ،ميكنني القول هنا �إنني �أ�شرت �إىل هذا الأمر
ر ًّدا على القارئ املوقر الذي طلب منا تو�ضيح هذا الأمر.
يقول الكاتب:
«بالن�سبة لأموال اليتامى ،فنحن حللنا هذا الأمر منذ عهد احلكم الرتكي،
حني كان احلكام يقومون باملهمة امل�شرفة للخليفة ومل يقدموا �أي حلول لها �إال من
خالل فتاوى �شيوخ الإ�سالم».
هذا هو الت�صوف بعينه ،فنحن ال ننكر �أن الأفراد حتى لو كانوا �سالطني �أو
حتى الدولة نف�سها ميكن �أن يحلوا بع�ض امل�سائل ،ولكن هذا ال يتطابق دائ ًما مع
الأحكام الإ�سالمية .فهناك دول ،الأغلبية العظمى ل�سكانها من امل�سلمني ومع
ذلك ف�إنها تتبع النظم العلمانية وت�صدر القوانني على �أ�سا�سها .وما يذكره الكاتب
عن املهمة امل�شرفة للخليفة ،وعن �أن هذه الأمور تحُ ل من قبل فتاوى �شيوخ
الإ�سالم ،يعترب ت�أكي ًدا فار ًغا يحاول من خالله تغطية عجزه عن تقدمي الأدلة.
ف�شيوخ الإ�سالم ال ي�ستطيعون �إ�صدار الفتاوى بدون �أدلة �شرعية .حتى �أن �شيخ
الإ�سالم �سعد اهلل جلبي((( كان ي�شتكي من العديد من القوانني التي �أ�صدرها
((( �سعد هلل جلبي� ،شيخ لإ�سالم ،خلف كمال با�شا ز ده يف من�صب �شيخ لإ�سالم .تويف عام  .945وترك خلفه
لكثري من مل�ؤلفات لدينية.
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احلكام ،فكان يقر أ� كالم اهلل  يف ذلك ﱹ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﱸ [املجادلة .]5 /ويقتب�س كالم املف�سر «البي�ضاوي»�« :أو
ي�ضعون �أو يختارون حدو ًدا غري حدود اهلل تعاىل ور�سوله « .(((»وهذا وعيد
عظيم للملوك و�أمراء ال�سوء الذين و�ضعوا �أمو ًرا تخالف ما حدده ال�شرع و�سموها
ال�سنن والقوانني ،واهلل امل�ستعان على ما ي�صفون»(((.
�إن احلكم اال�ستبدادي اجلائر للحاكم الذي قام «باملهمة امل�شرفة للخليفة!!»
مل ي�سمح بطباعة النقا�ش الذي دار حول الكثري من القوانني والقرارات واحللول
اخلا�صة ببع�ض الأمور الدينية يف الدولة الرتكية يف تف�سري الألو�سي للآية الكرمية
املذكورة .لذلك بد ًال من ذلك النقا�ش طبعوا تف�س ًريا ب�سي ًطا غري ما ذكره
الألو�سي .وقبل عدة �سنوات يف الطبعة اجلديدة للتف�سري املذكور �سمحوا بطباعة
النقا�ش املذكور ،وقد جاء يف هذا النقا�ش حرف ًّيا «ال �شك يف كفر من ي�ستح�سن
القانون ويف�ضله على ال�شرع ،ويقول هو �أوفق باحلكمة و�أ�صلح للأمة .ويتميز غي ًظا
ويتق�صف غ�ض ًبا �إذا قيل له من �أمر� :أمر ال�شرع فيه كذا وكذا ،كما �شاهدنا ذلك
يف بع�ض من خذلهم اهلل تعاىل ف�أ�صمهم و�أعمى �أب�صارهم»(((.
((( ذكر ذلك لبي�ضاوي يف تف�سريه لكلمة ُيحادون».
((( تف�سري لألو�سي ،جلزء لثامن و لع�شرون ،ل�صفحة .18
((( نف�س ملرجع ل�سابق ،ونف�س ل�صفحة.
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ومن بني الأمور التي انتقدها املف�سر يف القرارات والقوانني املذكورة كانت
بخ�صو�ص العمل بالفائدة فقال« :ف�أما ما يتعلق باملعامالت والعقود ف�إن كان
موافقًا ملا ورد عن ال�شرع فيها من ال�صحة وعدمها� ،سميناه �شر ًعا وال ن�سميه قانونًا
و�أ�صو ًال .و�إن مل يكن موافقًا لذلك ،كاحلكم يف �إعطاء الربا مث ًال ،امل�سمى عندهم
«باجليوزي�شته» بادعاء ُّ
تعطل م�صالح النا�س لو مل يحكم بذلك ،فهو حكم بغري ما
�أنزله .(((»
نرى من هذا �أن ا�ستنتاجات الكاتب ال �أ�سا�س لها علم ًّيا ودين ًّيا.
يتابع الكاتب مقاله:
«�أما بخ�صو�ص �أموال الوقف النقدي فماذا �س�أقول؟ ميكننا اليوم �أن نرى
الع�شرات ورمبا املئات من الوقفبات التي تعود �إىل مئات ال�سنني وتت�ضمن وقف
الأموال لت�شغيلها باملرابحة ول�صرف الفائدة املتح�صلة منها على امل�ؤ�س�سات
الدينية واخلريية .وه�ؤالء الذين �أوقفوا �أموالهم مل ي�ضعوا ال�شروط العامة التي
�سيتم مبوجبها �إعطاء الأموال «باملرابحة» ،بل حددوا قيمة الفائدة (الن�سبة املئوية)
التي �سيتم �إعطا�ؤها على ر�أ�س املال املقدم».
يف هذا الكالم الكثري من الأغالط و�سوء فهم للو�ضع وحتى �إ�ساءة
لأ�صحاب الوقف املتوفني .ولكي نو�ضح ال�صورة يجب �أن نو�سع ال�شرح قلي ًال.
((( تف�سري لألو�سي ،جلزء لثامن و لع�شرون ،ل�صفحة .19
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قدميًا ويف �أيام الأئمة كان من العادة �أخذ الوقف على املمتلكات الثابتة
واملمتلكات املتحركة التي ت�شمل مث ًال املحراث مع الأر�ض .وح�سب ر�أي الإمام
حممد فيمكن �أخذ الأمالك املتحركة �ضمن الوقف وكل ما ي�ستخدمه املواطنون
يف معامالتهم ،مثل الف�أ�س واملن�شار وغريهما من الآالت واملعدات� .أما �إعطاء
الأموال النقدية للوقف فقد دخلت هذه العادة مت�أخرة وتو�سعت خا�صة يف �أنحاء
�صحيحا برواية الإمام
الدولة الرتكية .لقد اعترب الأئمة هذا النوع من الوقف
ً
الأن�صاري عن زفر لذلك يرد يف نهاية كثري من الوقفيات لدينا ما يفيد وجود
حكم ب�صحة هذا النوع من الوقف باال�ستناد �إىل ر�أي الإمام زفر.
كانت �أموال الوقف ُت�شغل بامل�ضاربة ،حيث ي�شارك الوقف بالأموال
والتاجر بالعمل ،ويق�سم الربح بني الطرفني ح�سب التعاقد الذي يراعي الأحكام
ال�شرعية يف ذلك ( ُتدفع الدراهم م�ضاربة و ُيت�صدق بالف�ضل)((( .ويف هذه احلالة
ف�إن الربح غري حمدد وغري م�ضمون ،و�إعطاء ربح حمدد على الأموال يعترب ربًا
وهو حمرم ،عندها مت البحث عن طريقة م�ضمونة �سموها «املعاملة» ،وتت�ألف
من الآتي :ي�شرتي املقرت�ض من املتويل على الوقف �أي �شيء حتى لو كان
ذا قيمة زهيدة ب�سعر مرتفع ،باال�ستناد �إىل �أن بع�ض �أئمة احلنفية �سمحوا بهذا
النوع من التعامل ولكن ب�شروط حمددة (انظر كتاب ابن عابدين ،اجلزء الرابع،
((( لإ�سعاف ،ل�صفحة .18
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ال�صفحتني  .)184 – 183وبهذه الطريقة مت �إعطاء الأموال للعمل بها ،وبد�أ
الكثريون با�ستغالل املقرت�ضني ،حتى �إنه يف عهد املفتي �أبي ال�سعود مت �إ�صدار
�أمر �سلطاين مبنع �أخذ ن�سبة �أكرث من  %15من قيمة ر�أ�س املال حتى يف التعامل
بطريقة «املعاملة» ،وكان �أكرث الن�سب �شيو ًعا هي ( %10انظر« :معرو�ضات»� ،أبو
ال�سعود ،كتاب البيع).
لقد جل�أ الواقفون عندنا �إىل هذه الطريقة يف التعامل باعتبارها طريقة
م�سموحا بها .ومت و�ضع �شروط �صارمة يف م�ؤ�س�سات الوقف التباع ال�شروط
ً
ال�شرعية يف ذلك للبعد عن الربا ،ولكي �أثبت ذلك �س�أ�سرد بع�ض املقتطفات من
عدد من م�ؤ�س�سات الوقف.
)1قدم كيوان كتخدا بن عبد الرحمن للوقف الإ�سالمي يف مدينة مو�ستار
عام 961هـ مبلغ  130000درهم وقال يف الوقفية« :وي�سرتبح املبلغ املر�سوم
باملعاملة ال�شرعية العارية عن الربا والف�ساد على وجه يكون ربح كل ع�شرة
ناق�صا وال زائ ًدا»(((.
دراهم منه يف كل عام دره ًما واح ًدا ال ً
 )2ونف�س الأمر تكرر مع م�صلح الدين م�صطفى بن �إ�سحاق ت�شيكرت�شيا ،الذي
�أوقف مبلغ  8000 + 35000درهم يف �سراييفو ومدينة في�سوكو عام 932هـ
((( إ ًذ يريد تقدمي ملبلغ للعمل ح�سب لقو عد ل�شرعية خلا�صة بذلك.
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ذاك ًرا يف وقفيته« :وي�سرتبح املبلغ املذكور باال�سرتباح ال�شرعي .ويرابح
باملرابحة ال�شرعية»(((.
 )3وقدم �سنجق بك بريم �آغا� ،أمري لواء الهر�سك عام 990هـ جلامعه يف منطقة
ت�شاينيت�شا من بني ما قدمه مبلغ  440000درهم ،وجاء يف وقفيته الآتي�« :إن
�شرط مقدم الوقف �أن يقوم املتويل عليه بتقدمي هذا املبلغ للعمل بن�سبة %10
�سنو ًّيا ح�سب القواعد ال�شرعية اخلا�صة بذلك»(((.
 )4قدم احلاج �إ�سماعيل �آغا بن ح�سني م�صري عام 1128هـ ملدر�سته يف �سراييفو
« 1000قر�ش �أ�سدي» �أي ما يعادل  240000درهم ،وذكر يف وقفيته« :يقوم
املتويل على املبلغ املذكور بتقدميه للعمل «باملعاملة» مقابل رهن قوي �أو �ضامن
قوي �أو كليهما م ًعا� ،آخ ًذا باالعتبار القواعد ال�شرعية املنظمة لذلك وبعي ًدا
عن الربا والفائدة»(((.
 )5قدم احلاج م�صطفى بن عثمان عام 1127هـ مبلغ � 103200أقجه من �أجل
جامع احلاج علي ال�صغري يف منطقة هريد يف �سراييفو ،ويطلب يف وقفيته:
«يقوم املتويل على املبلغ باحل�صول على ن�سبة � %10سنو ًّيا على العمل
((( وهو يو�ضح يف مكانني خمتلفني أهمية مر عاة لقو عد ل�شرعية خلا�صة بذلك.
((( وهو يطلب لربح بن�سبة  %10ولكن بطريقة ملعاملة ل�شرعية.
((( يحذر من تباع لربا و لفائدة ويطالب بتطبيق لقو عد ل�شرعية بذلك.
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«باملعاملة» بالطرق ال�شرعية امل�سموحة»(((.
 )6قدم القا�ضي يحيى زاد �أحمد �أفندي عام 1194هـ  100قر�ش (24000
�أقجه) لإ�صالح ال�سبيل يف منطقة علي فاكوفات�س يف �سراييفو ،وذكر يف
وقفيته« :يقوم املتويل على هذا املبلغ ب�إعطائه للعمل وذلك بن�سبة %15
مراع ًيا القواعد ال�شرعية»(((.
وهناك الكثري من الأمثلة على هذا النوع من الوقف ،ولكن من هذه
الأمثلة ال�ستة نتبني عدم �صحة ما ذكره الكاتب ،ويفند ادعاءه ب�أن الواقفني
طالبوا باحل�صول على الفوائد والربا على تلك الأموال .لقد ترجم املرحوم كمورا
يف درا�سته «جوامع �سراييفو» تعبريي «املعاملة واال�سرتباح» على �أنهما ربا ،وهذا
خط�أ ،واعتذر عن ذلك الحقًا ،لأنه مل يكن ميتلك امل�ؤهالت ال�شرعية التي تخوله
ترجمة هذه التعبريات.
كما ذكرنا ف�إن العمل «باملعاملة» ح�سب ر�أي الفقهاء لي�س تعام ًال «بالفائدة».
ومع ذلك ف�إن «املعاملة» �سببت خ�سارة �أموال كثرية من الوقف الإ�سالمي كما
فعلت الفوائد فيما بعد� .سنبني ما فعلته البنوك والفوائد بالأمالك الهائلة للوقف
((( وهو يطالب بالطرق ل�شرعية ال�ستخد م ملال ملذكور.
((( يطلب تطبيق لقو عد ل�شرعية يف تقدمي هذ ملبلغ للمر بحني.
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من خالل ذكر عدة �أمثلة ح�صلت يف �آخر ع�شرين عا ًما م�ضت ،حيث خ�سر
الوقف مبالغ كبرية من الأموال.
لقد كان الفقهاء على حق عندما طالبوا بقبول وقف الأمالك الثابتة؛ لأن
هذا الوقف دائم وم�ضمون .كما كانوا ينظرون �إىل «املعاملة» بازدراء .وكتب يو�سف
بك جينجيت�ش يف كتابه «عبدي» يف ذلك:
علمــــــاء �آخـــر الزمـــــان
حيث قبــــــلوا باملعــــــاملة

م�ســـــ�ألتهم هـــــــي زائفة
فكانت هـــــــي الآزفــــــــة

وتابع الكاتب يف مقاله:
«كم هو عدد العلماء الذين �أخذوا مرتباتهم من �أموال هذه الأوقاف؟
والذين عا�شوا على تلك الفائدة ومل ينتقدهم �أحد يف ذلك؟».
هذا الت�أكيد غري �صحيح؛ لأننا �أثبتنا �أن �أموال الوقف مل يكن لها �أي �صلة
بالربا .نحن نعرف ما هو امل�ستحيل ،وهو �إعطاء �أموال الوقف بالربا ودفع مرتبات
العلماء والعاملني يف امل�ؤ�س�سات الدينية من ذلك الربا .كما �أننا نعرف جي ًدا �أن
الربا حمرم ،وغري ال�صحيح �أي�ضً ا ادعا�ؤه ب�أن �أح ًدا مل ينتقد الربا ،فلقد �سمعنا من
علمائنا رف�ضهم وانتقادهم للربا ،فكل م�سلم وم�سلمة� ،صغري وكبري يعرف �أن الربا
حمرم .من عجائب امل�صادفات �أنه بعد ن�شر مقالة الكاتب يف الكتاب ال�سنوي
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جلمعية «الأمل ال�شعبي» ن�شرت مقالة حول ال�صالة ملحمد �أفندي كرميوفيت�ش،
�أمني دار الإفتاء ورئي�س جمل�س العلماء ،جاء فيها «�إذا مل ت�ؤثر ال�صالة على قلب
امل�صلي ومل تنهه �صالته عن احلرام مثل الزنا و�شرب اخلمر و�أخذ الربا و�أكل
حقوق النا�س� ...إلخ ،فال �صالة له»� .أنا مت�أكد من �أن �أمني دار الإفتاء م�ستعد
لإ�صدار فتوى ر�سمية بتحرمي الربا ،و�أن مقالته حول ال�صالة ت�ؤكد ب�أنه ال ي�ؤيد
الكاتب ،و�أنه ال داعي لإ�صدار فتوى ب�أن الربا حرام يف القرن الع�شرين ،هو وقت
غري منا�سب ،بالإ�ضافة لذلك ف�إن هذا يدر�س يف الكتب املدر�سية التي تو�ضح
للأجيال امل�سلمة تعاليم دينهم احلنيف.
ويتابع الكاتب كتابته:
«�إن الكثري من موظفينا وعلماء ديننا ي�أخذون مرتباتهم من الوقف
الإ�سالمي ،وهم يعرفون �أن جز ًءا كب ًريا من تلك الأموال ي�أتي من الفائدة (الربا)».
�إن هذا الأمر ال ي�ؤثر على احلكم ال�شرعي ب�أن الربا حمرم �شر ًعا .رمبا يكون
جز ًءا من دخل الوقف الإ�سالمي من الفائدة ،ولكن هذا ال ميثل وال حتى ن�صف
دخل الوقف ،حتى �إنه ال ميثل وال حتى اجلزء الذي يدفعونه لل�ضرائب وغريها
من النفقات .لقد جاء يف كتب الفقه �شرح ملو�ضوع قب�ض املرتبات التي ي�أتي جزء
من �أموالها بطرق غري �شرعية((( .نحن لن نناق�ش ذلك الآن؛ لأن هذا الأمر لي�س
((( نظر إىل لنقا�ش لطويل لذي جاء يف لطريقة ملحمدية».
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مو�ضوع نقا�شنا .الأمر الذي �أريد ذكره هنا �أن الكاتب مل ي�ستطع �أن ي�ؤكد يف
مقاله �أن �أح ًدا ذكر ب�أن العمل بالفائدة لي�س حمر ًما� ،أو �أنه متكن من ت�شويه �صورة
املوظفني ورجال الدين الذين ي�أخذون مرتباتهم من �أموال الوقف الإ�سالمي
الذي ي�أتي جزء منه من �إيرادات الفائدة ،فهم يح�صلون على مرتبات جلهدهم
وتعبهم امل�شروع� .أما من يحبذ �أو يقبل الفائدة فح�سابه عند اهلل تعاىل.
ويتابع الكاتب قوله:
«يف الدولة التي يتابع فيها علما�ؤنا تعليمهم العايل� ،صدر قانون عام 1892م
بخ�صو�ص الفائدة ين�ص على �أن جميع املواطنني �سوا�سية فيه ،حتى علماء الدين.
وهذه الدولة دولة �إ�سالمية وحاكمها مر�شح ليكون اخلليفة».
هذه الفقرة �ضعيفة احلجة .فاحلديث هنا عن دولة م�صر .وميكنها �أن
ت�صدر قانونًا بخ�صو�ص الفائدة كما �أ�صدرت قانونًا بخ�صو�ص احلانات ودور
الدعارة ،ولكن هذا ال يعني �أب ًدا �أن هذا الأمر م�سموح به �شر ًعا .و�أنا در�ست
يف الأزهر ال�شريف ب�أن الربا بجميع �أ�شكاله حمرم �شر ًعا .كل املجالت الدينية
تكتب عن حترمي الفائدة وكل الوعاظ يتحدثون عن ذلك ،والأغلبية العظمى من
املواطنني امل�صريني يبتعدون عن التعامل بالفائدة ،ويعتربونها النار التي ت�أكل كل
املمتلكات ،و�أنها من الكبائر ،فلماذا يكتب هذا الكاتب �أن م�صر �أ�صدرت قانونًا
خا�صا بالفائدة ،و�أن الكل فيه �سوا�سية وحتى العلماء!! ماهي ال�صلة بني هذه
ًّ

240

الأعمال املختارة ملحمد خاجنيت�ش البو�سنوي

240

الكلمات والفائدة والربا والن�صو�ص ال�شرعية اخلا�صة بذلك؟
ينهي الكاتب فقرته اخلا�صة بالربا فيقول:
«فهل من املنا�سب الكتابة حول هذا الأمر هنا ونحن يف �أطراف عامل
الإ�سالم ،حيث نعي�ش يف معركة �صعبة للحفاظ على حياتنا االقت�صادية(((.
�أقول :هل الوقت منا�سب للكتابة حول �أمر عفَّى عليه الزمن؟ فهل النقا�ش حول
مثل هذه الأمور غري الع�صرية �سيكون له نتيجة �أخرى غري اال�ستفزاز؟».
عندما كتب الكاتب هذه الكلمات كان عليه �أن يفكر ماذا ميكن �أن ت�سبب
ت�أكيداته اخلا�صة باملوا�ضيع الدينية ،وما ميكن �أن حتمل يف طياتها ،وكان عليه قبل
ذلك طلب اال�ست�شارة قبل �أن يقدم ا�ست�شارته للآخرين .ولي�س من املنا�سب
لكاتب بهذا امل�ستوى الديني الرفيع �أن يظهر بهذه الأفكار وي�ؤيد الفائدة يف الوقت
الذي وقع فيه قطاع البنوك ب�أزمة عميقة ،حيث دولة راقية مثل �أملانيا ت�صدر قوانني
((( يحاول لكثريون ل�سماح بالفائدة حتت أعذ ر ل�ضرورة للحفاظ على حياتنا القت�صادية ،م�ستخدمني �شعار
ل�ضرور ت تبيح ملحظور ت» وهذ جهل حقيقي بن�صو�ص ل�شرع لإ�سالمي .ففي أ�صول لفقه أن ل�ضرورة»
تعني لو�ضع لذي قد يودي باحلياة ،ففي هذه حلالة تباح ملحظور ت باحلجم لذي ي�ؤمن فيه �ستمر ر حلياة .فمث ًال
لإن�سان لذي �سيموت من جلوع وال �شيء يجده للأكل في�سمح له أكل ملحظور ت ليحافظ على حياته ( نظر
لتعليق لذي ن�شر يف ملجلة» حول هذ ملو�ضوع ب�شكل مو�سع للكاتب علي حيدر ،جلزء لأول ،ل�صفحة .)142
عندما ن�شر مقايل خلا�ص بالفائدة يف جملة لهد ية» و�صلني بعد عدة أيام خطاب من أحد لقر ء مل يكتب �سمه،
طرح فيه م�س�ألتني خا�صتني بالفقه مل يفهمهما ،وطلب مني أن أ�شرحهما للعامة .فلو كان كتب �سمه لكنت أجبته
خط ًّيا على �س�ؤ له.
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خا�صة بالفوائد تقرتب فيها من مواقف الإ�سالم من الفائدة(((.
(((  يعتقد زعيم ع�صرنا لديني» أن حلديث عن لفائدة ملحرمة �شر ًعا ال حاجة له وغري منا�سب ومتخلف .ل َرن ما يكتبه
لكتاب ملثقفون يف ع�صرنا هذ  ،وهم بالطبع لي�سو م�سلمني وال رجال دين:
ذكر لكاتب لإيطايل جوفاين بابيني يف كتابه تاريخ مل�سيح» حول لفائدة :من بني جميع ل�سرقات» ملحمية قانونًا
و لتي تدخل حتت م�سمى لتجارة ،ال �شيء ي�ستحق الزدر ء أكرث من لتجارة بالأمو ل .فعندما يعطينا �شخ�ص
ما خروفًا مقابل ملال ،ف�إننا مت�أكدون أنه أخذ نق ًد أكرث من قيمة خلروف حلقيقي .ولكنه أعطانا �شي ًئا يعترب �شعا ًر
جمي ًال للرث ء  .أعطانا حيو نًا ح ًّيا �سيزودنا بال�صوف يف لربيع و�سيفرحنا بخروف �صغري يلده رمبا ن�أكله إذ أردنا .ولكن
عندما يتم تبادل ملال باملال ،لعملة بالعملة فهذ �شيء غري طبيعي وعبثي و�شيطاين .فكل ما يخ�ص لبنوك و أعمال
ل�صر فة و حل�سابات و لفو ئد هو خمجل وقذر ويجمد لدم يف لعروق .فالفالح لذي يح�صد لقمح و خلياط لذي
يف�صل لثوب و حلائك لذي يحيك لن�سيج كلهم يح�صلون على أجر ملجهود بذلوه وملنتج أنتجوه� ،شيء ملمو�س
فعلوه .أما لذي يح�صل على تلة من ملال مقابل تلة مماثلة بدون تعب وبدون إنتاج وبدون �شيء ملمو�س ،فهو �شيء
مرعب وفا�ضح جاوز كل لأعر ف� ،شيء ال ميكن ت�صوره.
فالذي يتاجر باملال ويجمع لذهب و لف�ضة هو عبد ل�سحر ل�شيطان ولكي ير�ضى عنهم ل�شيطان ي�سلمهم ويعطيهم لبنوك
و حل�سابات و إد رة لأر�ض فهم حتى يومنا هذ ي�أمرون ويحكمون ل�شعوب وي�سببون حلروب و ملجاعات حتى ي�شبعو
ج�شعهم بنظام جهنمي مل�ص لدماء يحولون حياتهم إىل ذهب وف�ضة من حياة لفقر ء وجوعهم وعرقهم وجهدهم»
ن�شرت جريدة يوغ�سلوفن�سيكي بتاريخ  1931/10/16هذه ملقالة:
إن الدخار لنقدي بقيمة� 1شيلينج �سوف ينمو بعد � 1500سنة ليعطي ذه ًبا يتجاوز حجمه حجم لكرة لأر�ضية.
فيينا :إن مل�ست�شار لهندي لأ�ستاذ ليوبلود باور أر�سل إىل لبنك لإجنليزي يف إبريل هذ لعام � 1شيلينج من�ساوي
( 8دنانري يوغ�سالفية) الدخاره بفائدة تقدر بـ � %4سنو ًّيا .و أفاد لأ�ستاذ يف ر�سالته ملرفقة للبنك أن هذ لأمر �سيكون
مربحا للبنك لأنه لن ي�سحب دخاره هذ قبل � 1500سنة ،أي عام 3431م ،و�سيكون ن�صيبه عندئذ كما يلي:
ً
�سوف يح�صل لبنك على أتعاب لت�سجيل ل�شهري وح�ساب لفو ئد وغريه  ( 1000000000000أي 220
بليون دينار) .و�سيقدم للملك لإجنليزي هدية متو �ضعة عبارة عن مكعب من لذهب بارتفاع مرت .و�سي�شرتي لقارة
لأمريكية بالكامل و�سيعطي كل فرد عاطل عن لعمل مبلغ  20جني ًها إ�سرتلين ًّيا يوم ًّيا .و�سوف ميول معهد لأبحاث
لعلمية مببلغ مليار جنيه إ�سرتليني .و�سيدفع يف عام 3431م جميع ديون حلروب يف جميع دول لعامل .و�سيغطي
تكاليف لأمم ملتحدة ب�شكل د ئم ،و�سيعطي كل فرد من أحفاده مبلغ مليار جنيه إ�سرتليني .أي أن لربا من �شيلينج
و حد �سينمو لي�شرتي ذه ًبا يتجاوز حجمه حجم لكرة لأر�ضية.
 وحذر باور يف كتابه فن لعمارة و لر أ�سمالية» من أن كل دين ال يتم دفعه يف أق�صر وقت ف�إن لفائدة �ستنمو إىل حد
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م�سموحا بها �شر ًعا،
�إن الزمن مل يحل هذا املو�ضوع ومل ت�صبح الفائدة
ً
ومل يمُ نع العلماء من تف�سري الت�شريعات الإ�سالمية اخلا�صة بالربا� ،إمنا بد أ� النا�س
بارتكاب الأخطاء بحق قواعد ال�شرع مما ت�سبب يف زيادة معاناتهم ،وزدادت
التزامات العلماء يف �شرح القواعد ال�شرعية للمواطنني لتوعيتهم وتف�سري �آيات
القر�آن الكرمي لهم لتحذيرهم من نتائج �أكل الربا يف العاملني الدنيوي والأخروي.
فلو مت حل م�س�ألة الربا مع الزمن ،وبد�أ النا�س ب�أكل الربا بدون رادع بحيث
ت�صبح م�شروعة ،ف�سيتم حل مو�ضوع �شرب اخلمر بنف�س الطريقة ،فلن يتم
منع بيعها و�شربها ،و�سي�شربها الكل؛ لأن النا�س اليوم ال تهتم بتنفيذ القواعد
ال�شرعية ،وبنف�س الفل�سفة �سيتم حل الكثري من القواعد ال�شرعية و�سي�صبح
م�سموحا ،وتت�ساقط القواعد �شي ًئا ف�شي ًئا حتى يفنى الأ�سا�س
املمنوع واملحظور
ً
وتنهار العقيدة.
�أعتذر �أيها ال�سيد ،فاملوا�ضيع الإ�سالمية ال ت�سبب التخلف للم�سلمني،
فهي دائ ًما ع�صرية .كما �أن النقا�ش الب ّناء املبني على الرباهني والدالئل ال�شرعية
ال ميكن �أن ي�سبب ب�أي حال من الأحوال �أي ا�ستفزازات بني امل�سلمني� .إن
أ�سا�س دين ًّيا وال منطق ًّيا لها ،وميكننا
اال�ستفزازات ت�أتي من النقا�شات التي ال � َ
ت�سميتها بتعديات �أو زالت.
يدمر ملُد ن .و أر د بهذ الدخار يف لبنك لإجنليزي أن يحث لعامل على لتفكري ب�ش�أن لفو ئد لبنكية وتنظيمها
على أ�س�س و قعية.
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يف النهاية يختتم الكاتب بقوله:
«�إ ًذا� ،إن مثلني �أو ثالثة كافية لتبني لنا الطريق الذي يجب �أال ن�سلكه؛لأنه
ال يتنا�سب مع الو�ضع الآين .لقد �أكد الإ�سالم مبادئه الأ�سا�سية ،فلل�شريعة �أحكام
كلية ال ن�ستطيع وال نريد م�سها� .أما بالن�سبة لتف�سري الأحكام اجلزئية ،وخا�صة
تلك التي تبنى على العرف ،فيجب علينا متابعة تدفق ومنو احلياة بالإ�ضافة ملتابعة
الركب العلمي ،و�إال فلن نكون قد وقفنا عند النقطة امليتة فح�سب �إمنا نرجع للوراء،
و�أنا �أقول علينا �أن ن�سري للأمام ،ال �أن نرجع للخلف بخ�صو�ص هذا املو�ضوع».
�س�أكتفي هنا بالتمعن يف عر�ض الكاتب الذي ال �أ�سا�س له والذي يت�ضارب
ويتعار�ض فيما بينه يف كثري من الأحيان ،ليتبني لكل عاقل ي�ؤمن ويقدر القواعد
ال�شرعية �أن الطريق الذي �سلكه هذا الكاتب هو الطريق اخلط�أ الذي يجب
�أن ال ي�سلكه امل�ؤمن؛ لأنه ال يتنا�سب مع القواعد ال�شرعية التي ت�صلح جلميع
الع�صور والأوقات .فطريقه هذا يفتح املجال لتغيري وتعديل القواعد ال�شرعية؛
وهذا يتعار�ض ب�شدة مع العلوم الإ�سالمية .لذلك مل يتمكن الكاتب من �إيجاد
�أي دليل �شرعي على �آرائه هذه� ،إمنا ذكر االقتبا�سات التي تتحدث عن تغيري
طرق تطبيق بع�ض القواعد ال�شرعية املتعلقة بالعرف بخ�صو�ص بع�ض الأمور،
ثم و�سعها بطريقته التحليلية اخلا�صة على القواعد ال�شرعية التي ال تبنى على
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العرف ،بل حتى على تلك التي لها دليل قاطع بن�ص القر�آن الكرمي �أو احلديث
النبوي ال�شريف.
ويبدو لنا �أن الكاتب مل يلم بتحليل معنى «الأحكام الكلية» و«الأحكام
وا�ضحا (ن�ص) بالقر�آن الكرمي �أو
اجلزئية» .من الظاهر �أنه يعتقد �أن لها دلي ًال ً
احلديث النبوي ال�شريف ب�إمكانية تعديلها ح�سب تدفق ومنو احلياة �أو الركب
العلمي.
ولكن كما ر�أينا فهذا غلط وغري �صحيح .فالأحكام الكلية تبني القواعد
ال�شرعية العامة ،بغ�ض النظر عن تطبيقها بكل حالة على حدة� .إن تطبيقها
على كل حالة على حدة ي�سمى «�أحكا ًما جزئية» .بينما قاعدة حق امل�شرتي
مب�شاهدة ما ي�شرتيه هو حكم كلي� .أما الطريقة التي �سريى فيها ما ي�شرتيه ،وكيف
�سرياه ح�سب كل حالة على حدة فهو حكم جزئي(((� .إن املجتهدين والفقهاء
يعملون ب�شكل عام على «الأحكام الكلية» ،يف حني �أن املفتني يعملون ب�شكل
عام على «الأحكام اجلزئية»� ،أي �أنهم يف�سرون طرق تطبيق الأحكام الكلية
على حاالت خمتلفة .لذلك يجب على املفتي �أن يلم -بالإ�ضافة �إىل القواعد
ال�شرعية -بعادات الو�سط (ال ُع ْرف)؛ لأن القواعد التي تبنى على العرف تتغري
(((  نظر تعليق ملجلة» للكاتب علي حيدر ،جلزء لأول ،وتعليق لقو عد لعامة يف ملجلة» للكاتب عاطف بك،
ل�صفحة .48
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ح�سب العادات� .إن بع�ض الكلمات تتغري معانيها بتغري الزمن ،لذلك يجب
على املفتي �أخذ ذلك باالعتبار عند �إ�صدار فتواه .كما �أن بع�ض التعابري تتغري
معانيها من منطقة لأخرى ،لذلك ف�إن القواعد التي تبنى على هذا الأ�سا�س تتغري
�أي�ضً ا بتغري املنطقة (انظر كتاب تاريخ الق�ضايا يف الإ�سالم ملحمود بن حممد بن
عرنو�س ال�صفحات  ،)165 – 163فكلمتي «كل» و«جزء» هما تعبريان منطقيان
مت �شرحهما يف ذلك الكتاب.
بناء على ذلك ف�إن كلمات الكاتب «فلل�شريعة �أحكام كلية ال ن�ستطيع وال
نريد م�سها» هي كلمة �صحيحة ال غبار عليها ،ولكنه هو يخرقها وال يلتزم بها ،لأنه
حتت مفهوم «الأحكام اجلزئية» ُيدخل كث ًريا من «الأحكام الكلية» ،بالإ�ضافة
لذلك فهو بذلك ال يكتفي بتغيري الأحكام اجلزئية التي تبنى على العرف� ،إمنا
يفتح الباب وا�س ًعا للتغيري ،الذي وبدون �شك يت�ضارب مع القواعد العامة التي
تقول« :العرف ال يغري ما يعنيه ال�شارع»« .الر�أي يف معر�ض الن�ص غري �صحيح».
العادة حمكمة مقيدة مبا �إذا مل يقع ن�ص من ال�شارع»((( .و«�شرط اعتبار العرف
عدم الن�ص» (الطريقة املحمدية) .و«ال م�ساغ لالجتهاد يف مورد الن�ص»((( ،ومع
الآيات البينات من القر�آن الكرمي اخلا�صة بالربا ومع �أحاديث ر�سول اهلل 
بخ�صو�ص بداية �شهر رم�ضان املعظم.
((( تف�سري لطريقة ملحمدية» للخادمي ،جلزء لثاين ،ل�صفحة .721
((( ملجلة» ،مادة .14
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�إن هذه الطريقة غري امل�ضبوطة واجلزئية يف التعامل مع القواعد ال�شرعية
تعترب تراج ًعا �إىل اخللف وت�أخ ًرا يف الإميان ،ولها نتائج �سيئة و�شريرة يف الدنيا
والآخرة.
يف نهاية املطاف� ،أردت ال�شرح بالتف�صيل والتوجيه �إىل الطريق الذي يجب
�أن ن�سري فيه عند �شرح وتف�سري امل�سائل ال�شرعية ،و�أعتقد �أنني ا�ستطعت تعليل
تلك امل�سائل ،خا�صة التي تخ�ص �أ�صول الفقه ،والتي نقلتها عن �أ�صولها باللغة
العربية لتكون قريبة من كل �أولئك الذين يعملون يف جمال حل امل�سائل الدينية.
فالطريق الذي �سار فيه كبار علمائنا وفقهائنا مثل الغزايل وابن ر�شد
وغريهما هو �أف�ضل و�آ َمن طريق ،ومن يعتقد �أن هذا الطريق غري كاف فهو بحق
يجهله.

حول «خطبة اجلمعة»

منذ بد�أ احلديث يف البو�سنة والهر�سك حول �أهمية ودور «اخلطبة» و�ضرورة
�إعادة تنظيمها ،مل ُيكتب عن هذا الأمر �إال القليل الي�سري .ومن خالل حديثي
مع بع�ض الأ�شخا�ص الذين يفهمون هذا الأمر تبني يل �أن هناك الكثريين ممن
يريدون �أن تتطور عملية «اخلطبة» وتزداد املنفعة منها .وقد و�صلني بهذا اخل�صو�ص
الكثري من الطلبات املكتوبة وال�شفهية تطالبني بتقدمي م�ساهمتي يف ذلك من
خالل كتابة عدد من اخلطب يلقيها بع�ض �أئمتنا .وقررت �أال �أجتاهل طلبهم هذا،
و�أن �أكتب مقا ًال �أو�ضح فيه �أهم النقاط اخلا�صة بفن «اخلطابة» .هذا املقال ،وبالرغم
من �أنه لن يفي باحلاجة ب�شكل كامل� ،إال �أنه �سيكون ذا منفعة كبرية لعدد كبري
من خطبائنا .فاخلطيب الذي ي�سعى ملنفعة امل�سلمني يف منطقته وتقدمي الوعظ
والن�صح الالزمني� ،سينال اجلزاء احل�سن من اهلل تعاىل.
�إن «اخلطبة» باللغة العربية تعني «الكلمة» الهادفة التي تلقى يف حاالت
معينة .والذي يلقي هذه الكلمة ي�سمى «اخلطيب» .يجب على اخلطيب �أن يتمتع

248

الأعمال املختارة ملحمد خاجنيت�ش البو�سنوي

248

ب�صفات معينة� ،أهمها َ
«اخلطابة»� .إ ًذا فاخلطبة هي �إلقاء كلمة للتو�صل لهدف معني
لدى امل�ستمعني.
�إن اخلطبة ح�سب القواعد الإ�سالمية تهدف لتعليم امل�سلمني �شئون
دينهم ،ومن�صو�ص عليها يف التجمعات الكبرية .فالر�سول الكرمي  كان يهدف
�شارحا لهم �أمور دينهم� .أما
من خالل خطبه �إىل توجيه امل�سلمني للطريق ال�سليم ً
اخلطب التي �ألقاها لغري امل�سلمني فكان يهدف بها جلذبهم للدخول يف الإ�سالم.
ف�صيحا
وقد القى ر�سول اهلل  النجاح الكبري يف خطبه ،حيث كان بطبيعته ً
وخطي ًبا ،ومن خالل حركاته وت�صرفاته �أثناء �إلقاء اخلطبة كان يجذب قلوب
امل�ستمعني �إليه.
للخطبة �أنواع ،فمنها ما هي مرتبطة بوقت معني ،ومنها ما هي حرة يف وقتها
كالوعظ الذي ميكن �أن يلقى يف �أي وقت يراه اخلطيب منا�س ًبا� .أما اخلطبة املرتبطة
بوقت معني فهي مثل خطبة �صالة اجلمعة ،وخطبة العيد� ،أو خطبة احلج�...إلخ.
بدون �شك �أن خطبة �صالة اجلمعة هي �أكرث هذه اخلطب �أهمية؛ لأنها تلقى
�أ�سبوع ًّيا و�أمام عدد كبري من امل�سلمني .ف�صالة اجلمعة فر�ض عني على البالغني
الأ�صحاء العقالء من امل�سلمني ،واخلطبة جزء منها متكن امل�سلمني من التعرف
على �شرائعهم ،وتكمل دينهم.
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�إن الأجزاء الأ�سا�سية للخطب هي:
 -1احلمد.
 -2ال�صالة على النبي . 
 -3الوعظ وتقدمي الن�صح للم�سلمني من خالل قراءة �آية قر�آنية ُمت�ضمنة ملعنى من
املعاين املُفيدة ،و ُم�ؤكدة ملا ت�ضمنته اخلطبة من الأحكام واملواعظ والإر�شادات.
 -4الدعاء للم�سلمني.
هذه هي الأجزاء الأ�سا�سية للخطبة وميكن دائ ًما �أن تذكر بع�ض الن�صائح
والو�صايا للم�سلمني احلا�ضرين.
ويذكر الفقهاء بع�ض ال�سنن اخلا�صة باخلطبة:
� -1أن يكون اخلطيب متو�ض ًئا لل�صالة.
� -2أن يجل�س على املنرب قبل اخلطبة.
� -3أن ي�ؤذن امل�ؤذن �أمامه قبل اخلطبة و�أن يقيم ال�صالة بعدها.
� -4أن يقف على رجليه ويلتفت �إىل امل�سلمني احلا�ضرين.
� -5أن يبد�أ اخلطبة باحلمد والثناء على اهلل تعاىل.
� -6أن ينطق ال�شهادتني.
� -7أن ي�صلي على ر�سول اهلل .
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� -8أن ين�صح ويحذر احلا�ضرين.
� -9أن يقر�أ على الأقل �آية واحدة من القر�آن الكرمي.
� -10أن يق�سم اخلطبة �إىل ق�سمني� ،أو �أن يلقي خطبتني.
� -11أن يف�صل بني اخلطبتني بجل�سة خفيفة.
� -12أن يحمد اهلل تعاىل وي�صلي على ر�سوله يف بداية اخلطبة الثانية.
� -13أن يدعو للم�سلمني يف اخلطبة الثانية ويطلب اال�ستغفار لهم.
� -14أن يلقي اخلطبة ب�صوت عال بحيث ي�سمعه احلا�ضرون ويعوه.
�-15أن ال يطيل اخلطبة.
وعلى احلا�ضرين �أن ي�ستمعوا بانتباه للخطيب ،لذلك يجب �أن ال يلتهي
احلا�ضرون بال�صالة وقت اخلطبة �أو �أن يتحدثوا �أو �أن يلقوا ال�سالم �أو ير ّدوه� .أو
�أن ي�أكل �أحدهم� ،أو ي�شرب� ،أو �أن يلعب ب�أي �شيء ميكن �أن يلهيه عن اال�ستماع
للخطبة.
وهناك �أحاديث كثرية ت�ؤكد ما يجب �أن حتتوي عليه خطبة اجلمعة،
فقال -عليه ال�صالة وال�سالم« :كل كالم ال يبد�أ باحلمد فهو �أجذم» ،رواه �أبو
داود .وروى م�سلم و�أ�صحاب ال�سنن فقالوا« :كانت �صالة النبي  ق�ص ًدا
[و�س ًطا ال ق�صرية وال طويلة] وخطبته ق�ص ًدا يقر�أ ب�آيات من القر�آن ويذكر النا�س».
ويف رواية« :كان  ال يطيل املوعظة يوم اجلمعة �إمنا هي كلمات ي�سريات».
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ومع �أنه كان  يطيل يف خطبة اجلمعة �أحيانًا ،لكن يف �أغلب �أحواله
يعتمد التق�صري ،وكان يقر�أ عد ًدا من الآيات بهدف التذكري والوعظ من غري
�إثقال �أو �إمالل ،وكان يق�صر يف خطبته �أحيانًا ،ويطيلها �أحيانًا بح�سب حاجة
النا�س ،وكانت خطبته العار�ضة �أطول من خطبته الراتبة .وروى م�سلم و�أبو داود
«�إن طول �صالة الرجل وق�صر خطبته مث َّن ٌة من فقهه (�أي عالمة عليه) ،فاق�صروا
اخلطبة و�أطيلوا ال�صالة» .وروى البخاري وم�سلم قول ر�سول اهلل �« :إذا قلت
ل�صاحبك يوم اجلمعة� :أن�صت ،والإمام يخطب فقد لغوت».
وكما ذكرت ف�إن �أحد �أعمدة اخلطبة الوعظ ،ولكي يكون هذا الوعظ
وا�ضحا وناف ًعا للم�ستمعني يجب �أن يكون باللغة التي تفهمها اجلماعة� .إن العادة
ً
عندنا ويف كثري من البلدان التي ال يفهم فيها املواطنون اللغة العربية �أن تلقى
اخلطبة باللغة العربية ،بالرغم من وجود بع�ض اخلطباء يف مناطق خمتلفة من
البو�سنة والهر�سك يلقون خطبهم بلغتنا .و�سوف �أعقب على ذلك الحقًا.
يعترب �أبو حنيفة �أن اخلطبة �صحيحة �إذا �ألقيت باللغات الأجنبية� ،أجاد
اخلطيب اللغة العربية �أم مل يجدها� .أما الإمامان احلنفيان �أبو يو�سف وحممد،
فيعتربان �أن اخلطبة باللغة الأجنبية �صحيحة فقط �إذا مل يجد اخلطيب اللغة العربية.
ويوجد ر�أيان لدى ال�شافعية :الر�أي الأول يقول �إن اللغة العربية هي �شرط
ل�صحة اخلطبة؛ لأنها تعترب نو ًعا من الذكر و�شرط �صحتها اللغة العربية .والر�أي
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الثاين يقول ب�أنه من امل�ستحب �أن تكون اخلطبة باللغة العربية ،وميكن �أن تكون
بلغة �أخرى لأن الهدف منها هو تقدمي الن�صح ،وميكن �أن يكون الن�ص بلغة غري
العربية .ويعلل بع�ض العلماء ال�شافعية ذلك ب�أنه �إذا مل يجد امل�سلمون اللغة
العربية فيمكن للخطيب �أن يخطب بلغتهم.
ويعترب املالكية �أن اللغة العربية �شرط ل�صحة اخلطبة ،و�إذا مل يوجد يف قوم
من يجيد اخلطبة باللغة العربية فت�سقط اجلمعة عنهم.
�أما احلنابلة في�ؤيدون ر�أي الإمامني احلنفيني �أبي يو�سف وحممد .وجاء يف
كتاب «غاية املق�صود يف حل �سنن �أبي داود» �أن اخلطيب ملزم بقراءة �شيء من
القر�آن الكرمي وب�أن ين�صح احلا�ضرين .و�إذا كان احلا�ضرون من غري العرب فهو
ملزم برتجمة وتف�سري ما قاله بلغتهم؛ لأن املنفعة والفائدة من اخلطبة ت�صل فقط
يف حال فهمها ،يقول اهلل تعاىل :ﱹ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞﱸ [�إبراهيم .]4 /ولقد �أُر�سل ر�سول اهلل للنا�س كافة ،للعرب
والعجم ،ولكن من الأف�ضل بالطبع �أن تكون اخلطبة بلغة القوم الذين ينتمي
�إليهم الر�سول الكرمي  ،وميكن بعدها �أن ُترتجم و ُتف�سر.
عندما كنت يف القاهرة الحظت �أن الكثريين من اخلطباء بعد االنتهاء
من ال�صالة كانوا ي�شرحون للحا�ضرين حمتوى اخلطبة ،حيث �إن الكثريين
من احل�ضور كانوا ال يفهمون معاين اللغة العربية الف�صحى التي كان اخلطباء
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يلقون بها خطبهم ،فكانوا ي�شرحون هذه اخلطب ب�شكل �أو�سع و�أب�سط للعامة،
وكان احلا�ضرون يطرحون �أ�سئلة كثرية على اخلطباء حول التعاليم الدينية التي
ت�ضمنتها اخلطبة ،ويرد عليهم اخلطباء ب�شكل مب�سط ومو�سع.
�أما يف تركيا فكان اخلطباء قبل احلكم الأتاتوركي يرتجمون اخلطبة �إىل
اللغة الرتكية� ،أي اجلزء الذي يخ�ص املوعظة .وال �أريد �أن �أذكر الإ�صالحات
الأتاتوركية هنا لأنها �أ�ص ًال مل تهتم بالقواعد وال�شرائع الدينية.
و�إذا نظرنا �إىل التاريخ الإ�سالمي �أيام حكم املوحدين يف �شمال �إفريقيا
وخا�صة يف جامع القريوان يف مدينة فا�س ،فقد كانت اخلطبة باللغة الرببرية .ذكر
ابن القا�ضي يف كتابه «تاريخ فا�س» �أن املوحدين عندما دخلوا فا�س �أقالوا اخلطيب
القدمي وعينوا �أبا احل�سن ابن عطية خطي ًبا فيها؛ لأنه كان يجيد اللغة الرببرية،
وكان يلقي اخلطب باللغة الرببرية.
بناء على ما ُعر�ض ف�إننا ن�ستنتج �أن :احلمد والثناء على اهلل تعاىل وال�صلوات
على ر�سوله  والدعاء يجب �أن تظل عندنا باللغة العربية� .أما الن�صح والوعظ
والتحذير فيجب �أن تكون بلغة اجلماعة ،لكي نح�صل على املنفعة املن�شودة
من اخلطبة ،وهذا يتنا�سب مع القواعد ال�شرعية ومع �آراء الكثريين من الفقهاء
والعلماء ،لذلك يجب �أن نتجاهل العديد من ال�شكاوى واالعرتا�ضات.
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�إن جميع الر�سل والأنبياء  -عليهم ال�سالم -كانوا ف�صحاء وخطباء،
فنبي اهلل مو�سى  دعا ربه  -جل وعال  -فقال :ﱹ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ .
ف�صيحا ،فدعا مو�سى 
ﯦ ﯧﱸ [طه ،]28-27 /وكان هارون ً 
ربه فقال :ﱹﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ
ف�صيحا،
ﯬ ﯭ ﯮ ﱸ [الق�ص�ص .]34 /وكان نبي اهلل �شعيب ً 
ف�صيحا بي ًنا ،وكان
وكان ُي�سمى «خطيب الأنبياء» .و�أما نبينا حممد  فكان ً
الكثريون من �أ�صحابه ف�صحاء ،خا�صة ال�صحابي ثابت بن قي�س بن �شم�س ،وقد
�سموه «خطيب النبي» و«خطيب الأن�صار» .وكان اخللفاء الرا�شدون الأربعة من
اخلطباء الف�صحاء .وقد حفظ الكثري من خطبهم لت�صبح �أقوا ًال م�أثورة يقتدى بها.
يف �صدر الإ�سالم كان اخلليفة هو الذي يلقي خطبة اجلمعة وخطب
الأعياد ،كما كان يفعل ر�سول اهلل  .وبعد تو�سع الدولة الإ�سالمية قام اخللفاء
بتعيني اخلطباء ،مما يعطي هذه املهمة �أهمية خا�صة يف الإ�سالم.
لقد كان ر�سول اهلل  يلقي اخلطب واقفًا على التالل ،ثم كان يقف على
جذع �شجرة .ويف ال�سنة ال�سابعة �أو الثامنة للهجرة �أمر ب�صنع املنرب الذي ت�ألف
من ثالث درجات .وقد بقي هذا املنرب حتى خالفة مروان بن معاوية الذي رفعه
لي�صبح م�ؤلفًا من �ست درجات.
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وعندما كان الر�سول  يلقي خطبه يف رحالته ،مثل خطبة احلج مث ًال،
ع�صا �أو قو�س -عليه
كان غال ًبا ما يلقيها راك ًبا على راحلته� ،أو واقفًا ومتوك ًئا على ً
ال�صالة ال�سالم.
لقد كانت خطب ر�سول اهلل  راهنة� ،أي كان يخطب مبا يخ�ص اللحظة
�أو احلدث ،وكانت خطبه ب�شكل عام ذات طابع ديني ،وتهدف لتف�سري و�شرح
�أ�س�س الإ�سالم و�شرائعه .وكان يذكر اجلنة والنار وحياة الربزخ والتقوى وكان
يحذر النا�س من غ�ضب اهلل تعاىل ويحثهم على ترك املعا�صي والذنوب ،وعن
جابر  ،قال :كان ر�سول اهلل � إذا خطب احمرت عيناه وعال �صوته،
وا�شتد غ�ضبه ك�أنه منذر جي�ش ،يقول �صبحكم وم�ساكم.
وعندما كان يريد � أن يلقي خطبة بخالف خطبة اجلمعة كان ي�أمر
�أحد ال�صحابة ليدعو النا�س .وعندما كان يلقي اخلطبة يف جمع عظيم كان ي�أمر
من ميتلك �صو ًتا قو ًّيا �أن يردد كلماته لكي ي�سمعه جميع احلا�ضرين.
لقد كانت �أول خطبة جمعة له بعد هجرته �إىل املدينة .فعندما هاجر
ر�سول اهلل � إىل املدينة نزل يف منطقة قباء على م�شارف املدينة املنورة ،وذلك
يف يوم الإثنني الثاين ع�شر من ربيع الأول .وبقي هناك حتى يوم اجلمعة و�أ�س�س
جام ًعا هو �أول جامع يف الإ�سالم .ويف يوم اجلمعة انطلق ر�سول اهلل � إىل املدينة
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املنورة ،فدخلها وقت الظهر وهو يف مكان لبني �سامل وكانوا قد بنوا م�سج ًدا ف�صلى
فيه الر�سول الكرمي و�ألقى فيه �أول خطبة جمعة.
لقد ذكرت كيف كانت خطب ر�سول اهلل  وذكرت �أجزاءها ،ولكن
�أُدخلت تعديالت كثرية على �شكل اخلطبة يف فرتات الحقة �سميت «بالبدع»،
فذكر منها �أبو �شامة يف كتابه «الباعث على �إنكار البدع واحلوادث»� :أن ي�صعد
اخلطيب ببطء وهدوء على املنرب ،و�أن يرفع �صوته عند بع�ض �أجزاء اخلطبة و�أن
يخف�ضه عند بع�ضها الأخرى ،و�أن يرفعوا �أيديهم عند الدعاء� ...إلخ .يذكر ابن
القيم بع�ض البدع يف اخلطبة ،ومنها �أن يردد امل�ؤذن ال�صلوات عندما ي�صعد اخلطيب
�إىل املنرب وغريها من البدع مثل رفع امل�ؤذن �صوته بقوله  عندما يذكر اخلطيب
ال�صحابة الكرام .فعلى احلا�ضرين �أن ين�صتوا للخطبة ،ال �أن يرفعوا �أ�صواتهم حتى
لو كان ذلك بالتهليل وغريه.
وهناك الكثري من العيوب يف اخلطب عندنا ،فمث ًال ي�صعد اخلطيب عندنا
ببطء على املنرب ،وقبل ذلك يقر�أ امل�ؤذن ال�صلوات وغريها من البدع .وبع�ض
اخلطباء يحاولون �إلقاء خطبهم بطريقة مو�سيقية .وهناك عادة �أخرى وهي عندما
يبد�أ اخلطيب يف اخلطبة الثانية يبد�أ ب�صوت منخف�ض بقوله «احلمد هلل حمد
الكاملني» ،وي�ستمر لي�صل �إىل كلمة «تعظي ًما لنبيه» عندها يرفع �صوته بقوة ..وغري
ذلك من البدع .والأعظم من هذا كله �أن �أكرث هذه اخلطب فارغة امل�ضمون بدون
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�أي هدف �أو ن�صح �أو حتذير ،ف�أكرب هم للخطيب �أن يذكر يف �أي �شهر يقعون
مث ًال كقوله «اعلموا �أن �شهركم هذا �شهر جمادى الأول ،»....وك�أن الهم الوحيد
للم�سلمني هو معرفة ال�شهر الذي هم فيه وذكر ف�ضائله ،وال�شيء املثري حقًّا �أنهم
عندما يذكرون �أ�سماء الأ�شهر ي�صفونها جمي ًعا ب�أنها �أهم و�أف�ضل الأ�شهر ،يف حني
تخلو اخلطب من الوعظ والتوعية وال�شرح والتف�سري و�إعطاء الن�صائح.
�إن �أف�ضل اخلطب تلك التي تنا�سب املكان والزمان واحلدث ،فمث ًال اخلطب
يف �شهر رم�ضان املبارك يجب �أن تذكر ف�ضائل ال�صوم و�أهميته و�أجره ،و�أي�ضً ا
ذكر عيد الفطر وال�صدقات وزكاة الفطر و�أهميتها يف توحيد ال�صف وجمع كلمة
امل�سلمني والت�ضامن .وعلى اخلطيب تو�ضيح �أهمية التعليم واتباع العلوم و�أهمية
ح�سن الرتبية ورعاية الأطفال�...إلخ .وعلى اخلطيب االعتناء باجلماعة فيتابع
ما ح�صل يف منطقته خالل الأ�سبوع ،و�أن يذكر ذلك �إذا دعت احلاجة لتقدمي
الن�صح �أو التحذير .وحينما كان اخلطباء علماء كان للخطب منفعة وم�صلحة ،ثم
بد�أت اخلطب ترتاجع وتوالها �أنا�س ال يفهمون احلاجة �إليها و�أهميتها� ،أو حتولت
اخلطب �إىل خطب ت�صوف تتكرر فيها عبارات مثل «ملن تقتني الدنيا و�أنت متوت،
وملن تبتني العلياء واملقابر بيوت» وغريها من العبارات التي تقتل احلياة والفهم
لدى امل�ستمعني وتودي بهم �إىل الغم وال�سقوط والإحباط.
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�إن �شروط و�صفات اخلطيب احل�سن هي:
� )1أن يلم بقيم الإميان ال�صحيحة بحيث ال ي�ض ّلل امل�سلمني جلهله.
�)2أن يلم بالقيم الفقهية كي ي�ستطيع حتذير امل�سلمني من جميع الأخطاء التي
يقعون فيها من الناحية الفقهية.
� )3أن يجيد اللغة التي يخطب بها بحيث يجذب امل�ستمعني �إليه وينال اهتمامهم.
ملاحا بحيث ي�ستطيع فهم امل�شاكل التي تعرت�ض اجلماعة
�)4أن يكون حاد الفكر ً
الإ�سالمية التي يخطب فيها لإيجاد احللول ال�شرعية املنا�سبة لهم.
ف�صيحا بحيث ي�ستطيع �أن ُيفهم امل�ستمعني له ما يريد.
� )5أن يكون ً
� )6أن يكون حمرت ًما و�صادقًا و�أمي ًنا لدى امل�سلمني بحيث ت�ؤثر اخلطبة فيهم.
� )7أن يكون تق ًّيا ور ًعا يحرتم ال�شرائع الإ�سالمية و�أن يطبقها على نف�سه �أو ًال.
لقد ذكرت �سابقًا �أن العادة يف القاهرة �أن يقوم اخلطباء بعد االنتهاء من �أداء
�صالة اجلمعة �أن يتحدثوا �إىل امل�سلمني وي�شرحوا لهم م�ضمون اخلطبة بالتف�صيل،
ويعتقد البع�ض �أننا ن�ستطيع �أن نفعل ال�شيء نف�سه عندنا ،بحيث نخطب باللغة
العربية وبعد انتهاء ال�صالة يقوم اخلطباء ب�شرح اخلطبة بلغتنا� .أنا �أعتقد �أن
هذا الر�أي غري �صائب؛ لأن �أكرث امل�صلني يغادرون اجلوامع بعد انتهاء ال�صالة،
وبذلك نفقد الفر�صة التي يكون فيها جميع امل�صلني جمتمعني ومنتبهني للخطباء
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وي�ستمعون للوعظ .ولكي نتمكن من حتقيق �أكرب نفع وفائدة من هذه اخلطب ،جند
�أن احلاجة ما�سة لكتابة جمموعة من اخلطب مبحتواها من الن�صائح والوعظ باللغة
الأم للمواطنني ،ي�ستطيع الأئمة اال�سرت�شاد بها عند �إلقائهم اخلطب.
هذا مثال على �شكل اخلطبة .ي�صعد اخلطيب املنرب ،وي�ؤذن امل�ؤذن الأذان
الثاين ،ويقف اخلطيب ويبد�أ خطبته باللغة العربية:
احلمد هلل رب العاملني ،ن�ستعينه ون�ستغفره ،ون�س�أله الكرامة فيما بعد املوت
لنا وجلميع امل�ؤمنني .ونعوذ باهلل من �شرور �أنف�سنا ومن �سيئات �أعمالنا .من يهده اهلل
فال م�ضل له ومن ي�ضلل فال هادي له .و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له
و�سراجا من ًريا ،لينذر
و�أ�شهد �أن حمم ًدا عبده ور�سوله� ،أر�سله باحلق ب�ش ًريا ونذي ًرا
ً
من كان ح ًّيا ويحق القول على الكافرين� .صلى اهلل تعاىل عليه وعلى �آله الطيبني
الطاهرين ،و�أ�صحابه الكرام الهداة املهتدين ،و�سلم ت�سلي ًما كث ًريا .ن�س�أل اهلل ربنا
�أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع ر�سوله ويتبع ر�ضوانه ويتجنب �سخطه .اللهم ال جتعلنا
بدعائك �أ�شقياء وكن بنا رءو ًفا رحي ًما يا خري امل�سئولني ويا خري املعطني.
�إن هذه املقدمة م�أخوذة من خطب ر�سول اهلل  ،لذلك ف�إن لهذه
الكلمات �أولوية ،وميكن للخطيب �أن ي�ستخدم هذه الكلمات يف بداية كل خطبة،
وميكنه �أن ي�ستخدم غريها من الكلمات بناء على رغبته .ت�شمل هذه املقدمة
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حم ًدا هلل وكلمتي ال�شهادة وال�صلوات على ر�سول اهلل  وعلى �آله و�أهل بيته
و�أ�صحابه والدعاء للحا�ضرين من امل�سلمني ولعامتهم.
بعد املقدمة يجب �أن ت�شمل اخلطبة على الوعظ والن�صح للم�سلمني بلغة
أ�سا�سا على �آية قر�آنية �أو حديث نبوي
الأمة واجلماعة .ويجب �أن ي�شتمل الوعظ � ً
�شريف .وبعد الن�صح يجل�س اخلطيب قلي ًال ،ثم يقف ليدخل يف اخلطبة الثانية
وتكون باللغة العربية ،وميكن �أن تكون على هذه ال�شاكلة:
«احلمد هلل الذي �أكمل لنا الدين ،و�أمت علينا النعمة ،وجعل �أمتنا وهلل
احلمد خري �أمة ،وبعث فينا ر�سو ًال منا يتلو علينا �آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب
واحلكمة .وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد املر�سل للعاملني رحمة .الذي
بني ما �أنزل �إليه و�أو�ضح لنا كل الأمور املهمة� .صلى اهلل عليه وعلى �آله و�أ�صحابه
�صالة تكون لنا نو ًرا من كل ظلمة ،و�سلم ت�سلي ًما كث ًريا� .أما بعد فيا عباد اهلل اتقوا
يو ًما ترجعون فيه �إىل اهلل ثم توفى كل نف�س ما ك�سبت وهم ال يظلمون .واعلموا
�أن اهلل �صلى على نبيه قدميًا و�أمركم بذلك ،فقال تعاىل ﱹﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﱸ  .اللهم �صل
على حممد وعلى �آل حممد كما �صليت على �إبراهيم وعلى �آل �إبراهيم� ،إنك
حميد جميد .وبارك على حممد وعلى �آل حممد كما باركت على �إبراهيم وعلى
�آل �إبراهيم� ،إنك حميد جميد».

حول «خطبة اجلمعة»
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«اللهم اغفر للم�ؤمنني وامل�ؤمنات وامل�سلمني وامل�سلمات ،الأحياء منهم
والأموات �إنك يا موالنا �سميع جميب الدعوات يا �أرحم الراحمني .اللهم �أ�صلح
�أحوالنا و�أح�سن �أعمالنا وبلغنا مما ير�ضيك �آمالنا .وول �أمورنا خيارنا وال تول �أمورنا
�شرارنا .وال ت�ؤاخذنا مبا فعل ال�سفهاء منا وكن لنا وال تكن علينا ،واجعل هذا البلد
�آم ًنا مطمئ ًّنا و�سائر بالد امل�سلمني .ﱹ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﱸ ».
ثم يقف اخلطيب متج ًها نحو امل�ؤمنني ،ويدعو لهم بدون �أن يرفع يديه كما
هي العادة عند الدعاء.
�س�أذكر بع�ض �أمثلة الوعظ والن�صح التي يجب �أن تذكر يف اخلطب:
 )1الإح�سان وبر الوالدين� :أيها الإخوة امل�ؤمنون!

�إن �أول واجب لنا بعد الإميان باهلل  -جل وعال  -وطاعته هو بر الوالدين
وطاعتهما باملعروف .فهم تعبوا لراحتنا و�سهروا لإ�سعادنا وربونا �أح�سن الرتبية،
لذلك فقد �أمرنا اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي بطاعة الوالدين ،فغ�ضب اهلل تعاىل من
غ�ضبهما ور�ضاه من ر�ضاهما ،يقول تعاىل :ﱹﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
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ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ .ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﱸ [الإ�سراء .]23 /وقال ر�سول اهلل �« :أال �أنبئكم
ب�أكرب الكبائر؟ قالوا بلى يا ر�سول اهلل .فقال الإ�شراك باهلل وعقوق الوالدين -وكان
متك ًئا فجل�س وقال� :أال وقول الزور و�شـهادة الزور»� .صدق ر�سول اهلل .و�س�أل
�أحد ال�صحابة ر�سول اهلل  ما �أحب الأعمال �إىل اهلل ،فقال  -عليه ال�صالة
وال�سالم :ال�صالة على وقتها ثم بر الوالدين ثم اجلهاد يف �سبيل اهلل.
 )2الأخوة والتوافق� :أيها الإخوة امل�ؤمنون

�إن �أهم �شيء يف جمتمعنا هذا الأخوة والت�ضامن والتوافق ،فبدون الأخوة
والتحابب ال ميكننا حتقيق التقدم .فجميع امل�سلمني �أينما كانوا ومن �أي عرق
ولون كانوا هم �إخوة بالإميان والعقيدة ،وعليهم �أن يعي�شوا يف توافق وحتابب،
فقال تعاىل ﱹ ﯜ ﯝ ﯞﱸ [احلجرات .]10 /ونحن ملزمون ب�أن نعي�ش
يف ت�ضامن فال تفكك وخالف بني امل�ؤمنني ،فدين الإ�سالم ميحو كل خالف
وفرق .يقول تعاىل يف كتابه الكرمي ﱹﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁ ﮂﮃ

ﮄ ﱸ [�آل عمران .]103 /ويقول ر�سول احلق �« إياكم والظن ،ف�إن
الظن �أكذب احلديث وال حت�س�سوا وال تناف�سوا وال حتا�سدوا وال تباغ�ضوا وال
تدابروا وكونوا عباد اهلل �إخوانًا».
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فالتفرقة ت�ضعفنا ونحن كاجل�سم الواحد .يقول ر�سول اهلل « :امل�ؤمن
للم�ؤمن كالبنيان املر�صو�ص ي�شد بع�ضه بع�ضً ا» ،فعلينا �أن نحافظ على وحدتنا
ومتا�سكنا ،و�أن ندافع ونن�صر بع�ضنا بع�ضً ا كما �أمرنا ر�سول اهلل .
 )3واجب امل�سلم جتاه �أخيه امل�سلم

�أيها امل�ؤمنون الكرام
مل يخلق اهلل  -جل وعال  -الإن�سان ليكون منعز ًال وغري متفاعل ،بل
ليكون فعا ًال ن�شي ًطا ب َّنا ًء ،فعليه يف البداية بناء �أ�سرته وتربية �أوالده ،و�أن يطيع والديه
ويخدم �أ�سرته و�أقرباءه ،ومن واجبات امل�سلم رعاية وحماية �أخيه امل�سلم ،فيقول
تعاىل :ﱹﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛﱸ[التوبة ،]71 /ومن مهام امل�سلم �أن ي�صلح بني امل�سلمني
و�أن يعدل يف ذلك ،يقول تعاىل ﱹﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﱸ [احلجرات.]9 /
ويقول ر�سول اهلل « :حق امل�سلم على امل�سلم �ست� :إذا لقيته ف�سلم
عليه ،و�إذا دعاك ف�أجبه ،و�إذا ا�ستن�صحك فان�صح له ،و�إذا عط�س فحمد اهلل
َف�شَ ِّم ْته ،و�إذا مر�ض َف ُع ْده ،و�إذا مات فاتبعه» .وعن �أبي هريرة  قال:
قال ر�سول اهلل  :كل �سالمى من النا�س عليه �صدقة كل يوم تطلع فيه
ال�شم�س تعدل بني اثنني �صدقة ،وتعني الرجل يف دابته فتحمله عليها �أو ترفع
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له عليها متاعه �صدقة ،والكلمة الطيبة �صدقة ،وبكل خطوة مت�شيها �إىل ال�صالة
�صدقة ،ومتيط الأذى عن الطريق �صدقة .رواه البخاري وم�سلم .نرى من هذه
الآيات الكرميات والأحاديث النبوية ال�شريفة �أن من واجب امل�سلم �أن ال ين�سى
�أخاه امل�سلم ،و�أن ي�ساعده ويدافع عنه ،و�إذا �أردنا �أن نكون �سعداء يف حياتنا فعلينا
تطبيق تعاليم ديننا.
�سنكتفي بهذه الأمثلة الثالثة على الوعظ والن�صيحة ،وميكن القيا�س عليها
يف موا�ضيع �أخرى نافعة للأمة وللأ�سرة وللإن�سان .وكلي ثقة ب�أن ال�سادة اخلطباء
قادرون على اختيار املوا�ضيع التي تنفع امل�سلمني.

جتـــديد الإ�ســـالم
(تعليق على حديث �شريف)
خالل �إلقائي �إحدى املحا�ضرات� ،س�ألني �أحد امل�ستمعني حول حديث
�شريف لر�سول اهلل  جاء فيه �أن اهلل تعاىل «يبعث لهذه الأمة على ر�أ�س كل
يجدد لها دينها» .وقد �أجبته وقتها ب�شكل مقت�ضب على �س�ؤاله .لكن
مائة عام من ّ
البع�ض طلب مني �أن � ّأف�سر هذا احلديث ب�شكل م�ستفي�ض باعتباره دلي ًال ها ًّما
على قوة الإ�سالم احلنيف يف البقاء عرب الدهر .وقد وعدتهم بفعل ذلك يف �أول
فر�صة منا�سبة ،وحما�ضرتي هذه هي تنفيذ لهذا الوعد.

***

�إن الإ�سالم دين مليء بالقوة واحلياة ،ي�ضمن لأتباعه ال�سعادة والتقدم يف
جميع الع�صور� .إن ال�ضعف ي�أتي من جهل �أتباعه به ومن عدم تنفيذهم لتعاليمه،
وب�سبب �إقحامهم به �أ�شياء ال متت له ب�صلة وت�شوه �صورته يف �أعني الب�شر ،مما
ي�سبب �ضعفًا يف الإميان الذي يعترب حمر ًكا للقوة والطاقة الروحية.
�إن اهلل تعاىل �أر�سل ر�سوله الكرمي بدين الإ�سالم كام ًال وتا ًّما ومل يرتك
�أي ثغرة �أو نق�ص فيه ﱹﭻ ﭼ ﭽ ﭾﱸ [املائدة ،]3 /وقد �أبلغنا

266

الأعمال املختارة ملحمد خاجنيت�ش البو�سنوي

266

يف كتابه الكرمي �أنه �سيحافظ على دينه ويحميه ﱹﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﱸ [احلجر ،]9 /و�أنه جمدده بعد كل وهن ي�صيب �أتباعه ،من خالل
ت�سخري عباده ال�صاحلني لن�شر علوم دينه احلنيف ال�سمح وجتديد تعاليم القر�آن
و�سنة ر�سوله الكرمي ،بحيث مييزون كل ما هو حنيف وحق عن البدع املختلفة
والعادات ال�سيئة املن�سوبة �إليهُ ،معيدين للدين �شكله احلقيقي و�إ�شراقه الرباين،
ويحيون يف قلوب عباده الإميان ،ويعيدون لهم ال�سعادة لتكون كلمة اهلل هي العليا.
وح�سب ر�أي جميع �أ�صدقاء الإ�سالم ال�صادقني ف�إن التجديد يف الإ�سالم
ال ميكن �أن يكون بالإ�ضافة والتغيري على عك�س الديانات الأخرى؛ لأن الإ�سالم
كامل ومثايل ،و�إن طريق التجديد فيه يعني العودة �إىل مبادئه احلنيفة وتنفيذ �أوامره
ال�سمحة ،مبتعدين عن كل ما ي�شوبه من عادات وتقاليد من�سوبة �إليه عنوة ،وهنا
تكمن قوته و�صدقه وحقيقته� .أما �أتباع الديانات الأخرى فهم يجددون دياناتهم
من خالل التغيري والإ�ضافة ح�سب �أهوائهم ،وما يتطلبه ع�صرهم؛ لأنهم يعتقدون
�أن بع�ض �أمور دينهم قد تقادمت مع الزمن و�أ�صبحت تعيق تقدم �أتباعه.
لقد ذكر ر�سول اهلل � أن جتديد الإ�سالم ي�أتي كل مئة �سنة من خالل
�أنا�س �صاحلني ي�سخرهم اهلل  -جل وعال  -لهذا الهدف ،هذا احلديث معروف
لدى علماء الدين حتت عنوان «حديث املجددين» ،وقد ذكره �أبو داود يف �سننه
يف «كتاب املالحم -باب ما يذكر يف قرن املائة» :حدثنا �سليمان بن داود املهري
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�أخربنا ابن وهب �أخربين �سعيد بن �أبي �أيوب عن �شراحيل بن يزيد املعافري عن
�أبي علقمة عن �أبي هريرة ،فيما �أعلم ،عن ر�سول اهلل  قال�« :إن اهلل يبعث
لهذه الأمة على ر�أ�س كل مائة �سنة من يجدد لها دينها» ،ثم قال الإمام �أبو داود:
«رواه عبد الرحمن بن �شريح الإ�سكندراين مل يجز به �شراحيل» .وقد ذكر هذا
احلديث �أي�ضً ا احلاكم يف كتابه «امل�ستدرك» الذي جمع فيه الأحاديث ال�صحيحة
التي مل يذكرها البخاري وم�سلم .وقد ذكره �أي�ضً ا البيهقي يف ال�سنن� .إال �أن
هناك اعرتا�ضً ا ب�سي ًطا من الناحية العلمية على هذا احلديث �أملح �إليه �أبو داود
يف �سننه .ومع ذلك فقد قال العامل القدير جالل الدين ال�سيوطي ب�أن حفاظ
احلديث اتفقوا على �أن هذا احلديث �صحيح ،ويذكر ال�سيوطي منهم �أبا ف�ضل
العراقي وتلميذه ابن حجر الع�سقالين ،ويذكر من بني علماء احلديث الذين
نقلوه احلاكم والبيهقي .يف «امل�ستدرك» للحاكم ال توجد ت�أكيدات �صريحة عليه،
فهو يذكره وي�سكت عنه ،كما فعل احلافظ الذهبي يف كتابه «تلخي�ص امل�ستدرك».
وذكر املناوي يف كتابه �شرح «اجلامع ال�صغري» ب�أن هذا احلديث �صحيح.
ُيق�صد من جملة «�إن اهلل يبعث» �أي �أن البعث هو رحمة من اهلل تعاىل
بهدف احلفاظ على الإميان ،فقد �أر�سل ر�سله جمي ًعا لهداية الب�شر للإميان ،وهذا
يوافق قوله تعاىل :ﱹ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﱸ [احلجر،]9 /
وﱹﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
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ﮅﱸ [املائدة .]3 /كما ُيفهم من هذه اجلملة �أي�ضً ا ب�أن مهمة املجددين ت�شبه
مهمة الر�سل الذين بعثهم اهلل تعاىل ،وهذا يوافق الأثر« :علماء �أمتي ك�أنبياء
بني �إ�سرائيل».
�إن كلمة «بعث» يف اللغة العربية تعني «�إحياء»� ،إ ًذا ف�إن بعث املجددين
ُيعطي الإميان قوة روحانية جديدة تعيد �إليه �إ�شراقه �أي «�إحياءه».
�إن هذه ال�صفة �أُعطيت لأتباع حممد  -عليه ال�صالة وال�سالم -ومل تعط
لأتباع �أي من الر�سل ال�سابقني ،وهي دليل على �أن حمم ًدا  -عليه ال�صالة
وال�سالم -هو خامت الأنبياء ،و�أن دينه هو الدين الكامل املثايل وال يحتاج بعده
لأنبياء جدد� ،إمنا ُي�سخِّ ر اهلل تعاىل جمددين لإعادة النا�س �إىل الطريق ال�صحيح
والدين احلنيف.
�أما معنى «على ر�أ�س مائة �سنة» فقد اختلف العلماء يف حتديدها وموعد
بدايتها .فقد ذكر الإمام القامي ب�أن ر�أ�س املائة �سنة تبد�أ من الهجرة� .أما الإمام
املانوي فقد ف�سر هذا احلديث على �أن بداية املائة �سنة تحُ �سب من تاريخ والدة
ر�سول اهلل � أو من بداية الدعوة �أو من تاريخ الهجرة �أو من تاريخ وفاته  -عليه
ال�صالة وال�سالم ،ولكن الأغلب هو من تاريخ بداية الدعوة .ولكن �أغلب العلماء
الذين بحثوا يف تف�سري هذا احلديث يعتقدون �أن بداية احل�ساب تكون من تاريخ
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الهجرة .وي�ضيفون �أنه يجب على هذا املجدد �أن يتوفى يف ال�سنوات القليلة بعد
مرور القرن الهجري ،ولكن الواقع يقت�ضي �أن يكون الأن�سب �أن يبد�أ جتديده
مع بداية كل قرن هجري جديد؛ لأن هذا �أن�سب لكلمة «يبعث» .من خالل ما
عر�ض ف�إننا ن�ؤيد ر�أي �أغلب العلماء بخ�صو�ص التاريخ ،وهو الر�أي الذي يبني �أن
معنى احلديث هو عدم مرور قرن �إال وبعث اهلل تعاىل من يجدد لأتباع الإ�سالم
دينهم ويجدد لهم �إميانهم ،ولكن يجب �أن ال نفهم هذا حرف ًّيا مع بداية كل قرن.
كما �أن للعلماء �آراء خمتلفة حول تف�سري كلمة «يجدد» ،ف�أغلبهم يعتقدون
�أن املجدد هو �شخ�ص واحد ،لذلك يذكرون مع بداية كل قرن �شخ�صية مرموقة
تقدم خدمات كثرية للإ�سالم وترتك �آثا ًرا كثرية لأعمالها� .أما البع�ض الآخر فهم
�شخ�صا واح ًدا� ،إمنا ميكن �أن يكون
يعتقدون بعدم وجود �ضرورة لكون املجدد ً
جمموعة من الأفراد ،ومن غري ال�ضروري �أي�ضً ا �أن يكون يف فرتة معينة �أو يف مكان
واحد� ،إمنا ميكن �أن يكون املجددون موزعني يف جميع �أرجاء الأمة الإ�سالمية،
�أي يف جميع البالد الإ�سالمية ،ولكن هذا ال مينع من وجود جمدد قوي ُيحيي
الإ�سالم ويجدده لدى جميع امل�سلمني .وبناء على ذلك ف�إن املجددين هم
الذين �سيبقون على احلق �إىل �أن تقوم ال�ساعة كما قال عنهم ر�سول اهلل 
يف حديث �صحيح �آخر .هناك بع�ض املحدثني الذين ركزوا على �ضرورة كون
املجددين من �أهل البيت� ،أي من �أحفاد ر�سول اهلل  ،وهذا الر�أي يكت�سب
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ال�صبغة «ال�شيعية» .وهناك بع�ض العلماء ممن يقولون �إن املق�صود ب�أهل البيت
ال�صبغة الروحية لأحفاد ر�سول اهلل ال ال�صبغة الوراثية ،كما قال ر�سول اهلل 
عن �سلمان الفار�سي عندما قال «�سلمان منا �آل البيت».
للوهلة الأوىل يعتقد الفرد �أن معنى التجديد وا�ضح ،ولكن �إذا متعن فيه
يرى �أنه لي�س بهذه الب�ساطة .فالكثريون من علماء امل�سلمني يعتربون �أن طريق
التجديد هو العلوم ،لذلك يرون �أن ال�شخ�صيات التي تعترب من املجددين متفوقون
يف العلوم� ،سواء يتحدثون عن فرد واحد �أو جماعة .يف حني �أن عد ًدا �آخر من
العلماء ال يعتربون التفوق يف العلوم هو طريق التجديد �إمنا ميكن للمجدد �أن يكون
رج ًال ور ًعا �أو بط ًال �أو خمط ًطا �إ�سرتاتيج ًّيا �أو قانون ًّيا �أو يجيد علم احلديث �أو مف�س ًرا
للقر�آن الكرمي� ،أو داعية �أو حماربًا �ضد ال�شر والظلم �أو �أن يكون �صوف ًّيا � ...إلخ.
�إن الذين يعتقدون �أن �صفة املجدد الأ�سا�سية هي العلوم ويذكرون �أ�سماء
املجددين يف كل قرن من الفقهاء �أو علماء املذاهب ،كال�شافعية الذين يذكرون
�أ�سماء علماء املذهب ال�شافعي والأحناف الذين يذكرون �أ�سماء علماء املذهب
احلنفي ،وهكذا دواليك .لكن هذا الر�أي خاطئ ب�سبب تعدد املذاهب وتع�صب
�أتباع كل مذهب لعلمائهم .يف حني �أن البع�ض الآخر وبالرغم من احرتامهم
لكون �أن ال�صفة الأ�سا�سية للمجدد هي العلوم �إال �أنهم ال يربطونه مبذهب معني
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�أو بفرع من فروع العلوم الإ�سالمية ،بل يعتقدون �أن املجددين ال يخت�صون بنوع
من �أنواع العلوم �أو مذهب من املذاهب.
هناك وجه �سلبي النت�شار العلوم �سابقًا يف العامل الإ�سالمي ،حيث ُيالحظ
�أن العلوم انت�شرت يف �إطار �ضيق ويف دائرة مغلقة .فمث ًال نرى يف بغداد �أو �أي مركز
�آخر من املراكز الإ�سالمية العلمية تركز عدد كبري من الطاقات العلمية الكبرية
من خمتلف فروع العلم ،يف حني نرى يف حميطهم القريب انت�شار اجلهل وعدم
املعرفة يف �شريحة وا�سعة من ال�سكان.
و�إذا نظرنا بعمق نرى �أن العوامل الرئي�سية التي ت�ؤثر على �إحياء الدين
وخلق طاقات جديدة يف الأجيال هي العلوم النافعة والنظام اجليد وال�سلطات
الإ�سالمية العادلة واملحرتمة ،فبدون العلوم النافعة ال ميكن خلق نظام جيد
وال �سلطة �إ�سالمية عادلة وحمرتمة� .إ ًذا فبالرغم من �أن العلوم النافعة لي�ست
العامل الوحيد للتجديد� ،إال �أنها العامل الأ�سا�سي يف التجديد .فكل جتديد
بدون علوم وبدون معرفة حقيقية مبنابع الإ�سالم( :القر�آن الكرمي وال�سنة ال�شريفة)
ي�ؤدي �إىل الهالك واالنحطاط .والتاريخ يقدم لنا �أمثلة وا�ضحة� .إن نق�ص املعرفة
العميقة يف املذهب الوهابي منعته من حتقيق النجاح املتوقع منه .فنق�ص العلوم
النافعة ال�صحيحة ونق�ص املعرفة لدى �أتباع هذا املذهب �سبب يف تكفريهم باقي
امل�سلمني؛ وبذلك بد�ؤوا بتقطيع الرابطة القوية بني الأخوة الإ�سالمية.
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وب�سبب كرثة عدد العلماء امل�سلمني وب�سبب تعدد املجموعات يف القرون
املختلفة التي ميكننا و�صفهم باملجددين� ،س�أكتفي بذكر �شخ�صية �أو �أكرث من كل
قرن مت و�صفها ب�أنها من املجددين.
يف القرن الأول :يتفق جميع امل�ؤرخني على �أن اخلليفة عمر بن عبد العزيز الذي
كان يف نهاية القرن الأول الهجري (من عام � 99إىل عام 101هـ) هو املجدد
لذلك القرن .فهو الذي جدد نور الإ�سالم الذي كان قد خفت يف كثري من
املجاالت ،فخدماته جليلة يف حقول العلوم الإ�سالمية املختلفة .فكما كان
للخليفة عثمان  دور كبري يف ت�شكيل جلنة كتابة القر�آن الكرمي يف عدة ن�سخ
و�إر�سالها ملدن خمتلفة يف الدولة الإ�سالمية الوا�سعة الأطراف يف عهده لتكون
دلي ًال للم�سلمني ملنع حدوث اختالف يف قراءة ن�ص القر�آن الكرمي ،كان للخليفة
عمر بن عبد العزيز دور كبري عندما �أمر يف العام 100هـ علماء امل�سلمني بجمع
حديث ر�سول اهلل  .حيث كتب للعامل الكبري �أبي عمر ابن حزم حلثه على
ذلك .وقد ا�ستجاب العلماء لطلبه وكان يف مقدمتهم العامل ابن �شهاب
الزهري ،ولوال خطوته هذه ملا متكن العلماء الحقًا من التمكن من جمع �أحاديث
ر�سول اهلل  ،ومتييز ال�صحيح من الزائف .ويعترب عمله وت�صرفاته تلك �إلها ًما من
اهلل حلماية منابع الإ�سالم� .أما خدماته اخلا�صة يف حتديث وتنظيم دولة الإ�سالم
وعدله بني املواطنني فقد كانت عظيمة ،فبالرغم من املعار�ضة ال�شديدة فقد �أزال
جميع التجاوزات التي كان يقوم بها �أفراد �أ�سرته احلاكمة ،مما كلفه حياته حيث مت
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د�س ال�سم له من قبل �أقاربه املقربني .كما �أنه منع �سب ال�صحابة الكرام يف خطب
اجلمعة وخا�صة خليفة ر�سول اهلل  عل ًّيا  -كرم اهلل وجهه -الذي كان ُي َ�سب
ب�سبب اخلالفات ال�سيا�سية بينه وبني الأمويني ،مما جعله يرقى على اخلالفات
ال�شخ�صية واالنتقام ،ويطبق قواعد القر�آن الكرمي يف الأخوة يف الإ�سالم .وعندما
تويف احلجاج بن يو�سف الثقفي الذي كان يقدم جليل اخلدمات للأمويني� ،سجد
اخلليفة عمر بن عبد العزيز حم ًدا هلل على ذلك.
كما يذكر امل�ؤرخون علماء جمددين �آخرين يف عهد اخلليفة عمر بن
عبد العزيز مثل الفقهاء حممد الباقر وقا�سم بن حممد و�سليم بن عبد اهلل
واحل�سن الب�صري وابن �سريين واملحدث ابن �شهاب الزهري.
يف القرن الثاين :من املجددين يف نهاية القرن الثاين الإمام ال�شافعي الذي له
جليل الف�ضل يف علوم الدين ،فكتبه و�ضعت �أ�س�س الفقه الإ�سالمي .الفرق بينه
وبني عمر بن عبد العزيز كبري ،فهذا العامل اجلليل متيز يف الفقه الإ�سالمي فقط
ومل يكن له ت�أثري يف الإدارة �أو اجلهاد .كما يذكر امل�ؤرخون اخلليفة امل�أمون ،والعامل
احلنفي احل�سن بن زياد والعامل املالكي الأ�شهب والعامل ال�شيعي علي بن مو�سى
الر�ضا واملحدث يحيى بن معني وال�صويف الكبري والورع معروف الكرخي.
يف القرن الثالث :يذكر امل�ؤرخون العامل ال�شافعي ابن �سريج ،ولكن على الرغم
من �أن خدماته كبرية يف الفقه ال�شافعي �إال �أن الكثريين يعتربونه من املجددين
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الكبار يف القرن الثالث .وبالإ�ضافة �إليه يذكرون العامل احلنفي الطحاوي والعامل
حدث الن�سائي و�أبا احل�سن الأ�شعري ،ونرى �أن �أبا
احلنبلي �أبا بكر اخلالل واملُ ّ
احل�سن الأ�شعري هو الذي يتميز بينهم؛ لأنه كان من كبار �أئمة �أهل ال�سنة.
يف القرن الرابع :يذكر امل�ؤرخون من العلماء ال�شافعية �أبا حامد الإ�سفراييني
و�سهل بن �أبي �سهل ال�سلوقي ،ومن كبار اخلطباء مثل �أبي بكر الباقالين وابن
فريق ومن املحدثني مثل احلاكم الني�سابوري و�أبا �إ�سحاق ال�شريازي وغريهم.
يف القرن اخلام�س :يذكر امل�ؤرخون الإمام الغزايل ،حيث �إن للغزايل الف�ضل
يف الدفاع عن العلوم الإ�سالمية وحماربة الكثري من الأفكار الفل�سفية التي ال
�أ�سا�س لها يف الإ�سالم .ف�أثره يف الإ�سالم كبري وهو الذي حقق حتو ًال يف العلوم
الإ�سالمية ،ونحتاج اليوم لغزايل جديد لإ�صالح الو�ضع الراهن عند امل�سلمني.
يف القرن ال�ساد�س :يذكر امل�ؤرخون الفيل�سوف واخلطيب الكبري فخر الدين
الرازي والإمام النووي وغريهما.
يف القرن ال�سابع :يتفق اجلميع على قا�ضي ق�ضاة امل�سملني يف الع�صر اململوكي
ابن دقيق العيد.
يف القرن الثامنُ :يذكر ب�شكل خا�ص كل من �سراج الدين البلقيني و�أبي
الف�ضل العراقي ،وغريهما.
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يف القرن التا�سع :يخ�ص بالذكر جالل الدين ال�سيوطي وزكريا الأن�صاري.
اجلدير بالذكر �أن جالل الدين ال�سيوطي ذكر نف�سه يف ق�صيدة عن املجددين
�سماها «حتفة املهتدين ب�أخبار املجددين» فقال:
وهـــــــذه تا�ســـعة املئـــــني قـــد �أتت وال يخلف ما الهــــــادي وعد
وقد رجــــــوت �أنني املجــــــــدد فيـــــها فف�ضـــــل اهلل لي�س يجحد

وقد ّ
دل على هذا الأمر يف بداية كلماته ومدخله يف «اجلامع ال�صغري»،
لذلك قامت القيامة �ضده مما ا�ضطره �إىل االنزواء والعزلة يف بيته يف رو�ضة املقيا�س
يف القاهرة وتفرغ للكتابة .وناق�ش و�ضعه هذا ب�شكل مو�سع املناوي يف �شرحه
«للجامع ال�صغري».
يف القرن العا�شر :ذكر يف هذا القرن �شم�س الدين الرملي وغريه.
يف القرن احلادي ع�شرُ :يذكر الزرقاين الذي كتب العديد من امل�ؤلفات الهامة.
يف القرن الثاين ع�شرُ :يذكر حممد بن �إ�سماعيل الأمري من �صنعاء وال�شوكاين
ومرت�ضى الزبيدي وغريهم.
�صديق خان.
يف القرن الثالث ع�شر :يذكر امل�ؤرخون ّ
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يف القرن الرابع ع�شر :يذكر امل�ؤرخون مفتي الديار امل�صرية حممد عبده.
لقد ذكرت هذه ال�شخ�صيات ك�أمثلة على املجددين دون �أن �أدخل يف
تفا�صيل كل �شخ�صية على حدة� .أهم ما يف هذا احلديث ال�شريف هو �أن الإ�سالم
�سيتمكن من خالل قوته الذاتية بعد كل �ضعف من جتديد قوته واال�ستمرار
كذلك حتى يوم القيامة ،ولن تتمكن منه الهجمات الآتية عليه ،ولن تق�ضي
على �أفكاره ال�سامية.
�إن امل�ؤرخني امل�سلمني الذين ذكروا املجددين عرب القرون وذلك من
خالل م�ساهماتهم يف �إحياء الإ�سالم مع بداية كل قرن هجري ،مل يتمكنوا
من ذكر جميع املجددين الذين �ساهموا يف �إحياء الإ�سالم يف املناطق املختلفة
الت�ساع رقعة الإ�سالم .ونحن ت�ستطيع �أن ن�ضيف على هذه القائمة �أمثلة قيمة
للمجددين مثل ال�سلطان نور الدين ال�شهيد وال�سلطان �صالح الدين الأيوبي،
اللذين جددا الإ�سالم و�أعطيا له القوة واحليوية عندما هاجمه املغول من ال�شرق
وال�صليبيون من الغرب ،وحني اعتقدوا �أنهم ا�ستطاعوا النيل من الإ�سالم وقد
حان الوقت للق�ضاء عليه ،جاء هذان القائدان؛ الأول الذي يحمل الدم الرتكي
والثاين الدم الكردي ،ليجددا الإ�سالم ويك�سرا �شوكة �أعداء الإ�سالم ،فكانا
وكم�سلمي مثا ًال للم�سلمني الأوائل الذين ا�ستمدوا قوتهم من حياة
كمجاهدين
نْ
ر�سول اهلل  وحياة �أ�صحابه الكرام .ويذكر �شهاب الدين املقد�سي ابن �شامة
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يف «كتاب الرو�ضتني يف �أخبار الدولتني» �أخبار هذين القائدين وي�صفهما بالورع
والتقوى حتى ك�أنهما يعي�شان يف ع�صر التابعني .
كما �أن الف�ضل لتجدد الإ�سالم يعود لبع�ض الطوائف الإ�سالمية
ومنها «املعتزلة» التي تطور منها الح ًقا «املتكلمون»� .إن املعتزلة ي�ضعون «الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر» يف �أ�سا�س الدين ،و�أحد الأمور التي روجت
للدين الإ�سالمي بني غري امل�سلمني .يقول �شاعر املعتزلة �صفوان الأن�صاري
مادحا �أبا حذيفة وا�صل بن عطاء:
ً
له خلف �شــعب ال�صني يف كل ثغرة

�إىل �ســورها الأق�صى وخلف الربابر

رجــــــال دعاة ال يفـــــــل عزميهم

تهـكم جبـــــار وال كيـــــد مــاكر

�إذا قال مروا يف ال�شـــــــتاء تطاوعوا

و�إن كان �صي ًفا مل يخف �شــهر ناجر

بهجـــــرة �أوطـــــــان وبذل وكلفة

و�شـــــدة �أخطــــــار وكد امل�ســافر

�إن احلركة الوهابية بالرغم من الق�سوة املعروفة عنها لكنها فعلت الكثري
يف ن�شر املعرفة الإ�سالمية يف املناطق ال�صحراوية للجزيرة العربية .كما �أن الطرق
ال�صوفية املختلفة تركت الكثري من الأثر يف املناطق املهملة ،خا�صة الطرق
ال�سنو�سية والتيجانية والكتانية يف �إفريقيا املركزية وال�شمالية .فقد جمع عبد اهلل
ابن يا�سني حوايل  1000من �أتباعه لت�أ�سي�س حكم عادل على �أ�س�س �إ�سالمية
على �ضفاف نهر ال�سنغال ،وقد كان ذلك نواة لدولة املرابطني يف املغرب و�إ�سبانيا
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(1147-1036م) .وكذلك الأمر مع حممد بن تومرت الذي �أ�س�س دولة
املوحدين (1275-1130م) .وكان لهاتني الدولتني الرببريتني الف�ضل الكبري
يف ن�شر الإ�سالم يف �شمال �إفريقيا .وهكذا نرى �أن احلركات الدينية قد منت
و�أ�صبحت دو ًال دافعت عن الإ�سالم يف �أوقات حرجة ،و�ساهمت يف دعم املناطق
التي كان فيها الإ�سالم مهد ًدا.
كما �أن هناك علماء �أ�شاو�س مل يتم ذكرهم من قبل امل�ؤرخني ،وقد كان لهم
دور كبري يف �إ�شراق الإ�سالم وا�سرتداد قوته ،من بني ه�ؤالء ظهر يف القرن الثامن
الهجري ابن تيمية و�أتباعه ،ومنهم منت احلركة الوهابية الحقًا .كما ميكننا ذكر
العامل جمال الدين الأفغاين وال�شيخ حممد عبده و�أتباعهما الذين �ساهموا يف
ال�صحوة وجتديد الإ�سالم.
كما ال ميكننا �أن نن�سى التيار ال�سلفي الذي ي�سعى لإعادة م�سار الإ�سالم
�إىل �شكله الأ�صلي ،وهو الب�ساطة يف العقائد ،والعمل بكتاب اهلل تعاىل وب�سنة
ر�سوله الكرمي ،وهذا هو طموح �أهل احلديث الذين ات�سع عملهم يف الهند و�أ�صبح
له نتائج وا�ضحة هناك.
كما لدينا من يذكر بع�ض الأحداث املحزنة التي كانت ت�صيب الأمة
الإ�سالمية مع نهاية كل قرن هجري ،فمث ًال مع نهاية القرن الأول كان هناك
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�سفاحا ومل َت ْن ُج الكعبة ال�شريفة من يديه ،ثم ظهور الفتنة يف
احلجاج الذي كان ً
نهاية القرن الثاين ،ثم يف نهاية القرن الثالث ظهر القرامطة ،ويف نهاية القرن الرابع
ظهر ال�سلطان الفاطمي اجلائر احلاكم ب�أمر اهلل بت�صرفاته الغريبة� .أما يف نهاية القرن
اخلام�س فقد احتل ال�صليبيون القد�س ال�شريف ،ويف نهاية القرن ال�ساد�س كان
و�صول التتار واملغول للبالد الإ�سالمية وتدمريها .ويف نهاية القرن ال�سابع انت�شر
الطاعون والفقر واجلوع .ويف نهاية القرن الثامن جاء تيمورلنك لتدمري الدول
الإ�سالمية ،ثم �سقوط الأندل�س يف نهاية القرن التا�سع� ...إلخ.
لذلك ف�إننا نرى حكمة اهلل  -جل وعال  -يف الدفاع عن دينه ،ففي �أ�شد
املحن على امل�سلمني يظهر املجددون لتقوية �شوكة الإ�سالم وجتديده.
جدا ،وقد نبه الر�سول الكرمي � إىل هذا
�إن عملية جتديد الإ�سالم هامة ًّ
الأمر بكرثة ،فقد نقل الرتمذي يف �سننه عن ر�سول اهلل  -عليه ال�صالة وال�سالم-
قوله�« :إنه من �أحيا �سنة من �سنتي قد �أميتت بعدي ف�إن له من الأجر مثل من
عمل بها من غري �أن ينق�ص من �أجورهم �شي ًئا ،ومن ابتدع بدعة �ضاللة ال تر�ضي
اهلل ور�سوله كان عليه مثل �آثام من عمل بها ال ينق�ص ذلك من �أوزار النا�س �شي ًئا»
حديث ح�سن .وقال ر�سول اهلل « :الإ�سالم بد�أ غري ًبا و�سيعود غري ًبا كما بد�أ
فطوبى للغرباء ،فقيل :ومن الغرباء يا ر�سول اهلل؟ ،قال :الذين ي�صلحون حني
يف�سد النا�س».
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�إن عزاءنا الوحيد هو ظهور ال�صحوة الإ�سالمية يف جميع �أرجاء العامل
الإ�سالمي والرغبة يف جتديد الدين ،ووجود من يبذلون اجلهود لإحياء الدين يف
كل بلد �إ�سالمي ،ويربطهم يف ذلك عدة مبادئ �أ�سا�سية هي:
-1الدعوة للتعاليم الإ�سالمية من خالل عقد جل�سات للوعظ والإر�شاد لأكرب
عدد من �شرائح امل�سلمني.
-2اال�ستمرار يف التجديد من خالل االجتهاد.
 -3حماربة البدع واخلرافات التي ع�ش�شت بني التعاليم احلنيفة.
 -4العمل على تقوية اللحمة بني الأخوة يف العقيدة وحماولة توحيد امل�سلمني.
�إن امل�شيخة الإ�سالمية يف البو�سنة والهر�سك يف و�ضع �سيئ ،حيث يعم
اجلهل بني ال�شريحة العظمى من امل�سلمني ،وينت�شر بينهم العديد من الرذائل التي
تزيد من و�ضعها ال�صعب .كما عم الإهمال يف جتمعاتنا الإ�سالمية ،فال اهتمام
مبعاجلة الأمرا�ض التي توهن قلوب امل�سلمني ومتنعهم من التجديد .فعمل امل�سئولني
يف هذا املجال ال يثمر ،بل على العك�س فهو ي�ؤثر على م�صالح الدين والعقيدة.
حيث ي�سهر على حماية م�صالح امل�سلمني �أولئك الذين يجب على الإ�سالم
وامل�سلمني �أن يحتموا منهم ،لذلك ف�إن هذا الو�ضع يحمل كل م�سلم م�سئولية
�إ�ضافية على عاتقه لتقدمي م�ساهماته يف �إعادة جتديد الدين والعقيدة يف املجتمع.
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ومن خالل مالحظاتي ومراقبتي لهذا الو�ضع ا�ستطعت تق�سيم امل�سلمني
ح�سب عالقتهم بالإ�سالم �إىل �أربع جمموعات:
 )1املجموعة الأوىل هم امل�سلمون الذين يتم�سكون ببع�ض التعاليم الإ�سالمية؛
لأنهم ولدوا يف �أ�سر �إ�سالمية لأبوين م�سلمني .فهم يعرفون �أ�شياء �سطحية
عن الإ�سالم ،و�إذا قاموا بتنفيذ ال�شعائر الدينية ينفذونها ب�شكل �سطحي دون
�أي ت�أثري روحي عليهم .حتى �إن بع�ضهم قد در�سوا يف بع�ض املدار�س الدينية
ولكنهم مل يتعلموا منها �شي ًئا ،لذلك ف�إن ت�أثريهم يكون �سلب ًّيا يف الغالب.
فاملتعلمون �أو غري املتعلمني من هذه املجموعة يطبقون ما يعرفونه ب�شكل
�أعمى بدون �أي فهم عميق.
 )2املجموعة الثانية هم امل�سلمون باال�سم فقط ،فهم من �أ�سر م�سلمة ولكنهم
يتبعون الثقافات الغربية �أو احل�ضارة الع�صرية العلمانية .فهم يعتقدون �أن
ال�شريعة الإ�سالمية هي �شيء قدمي بالٍ ال ميكن ت�أ�سي�س دولة على تلك
القوانني؛ لأن هذه القوانني �ضعيفة وغري قادرة على �إ�سعاد املواطنني ،لذلك
يجب تركها والتم�سك بالقوانني الغربية .ومن �أولئك لدينا الذين يعتقدون
بتلك القوانني التي ال تتعار�ض مع الثقافة الغربية واحل�ضارة الع�صرية .وهناك
من بينهم من يظهر العداء العلني للإ�سالم واعتماد الإيديولوجية غري
امل�سلمة.
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 )3املجموعة الثالثة هم امل�سلمون احلقيقيون الذين يتم�سكون باالعتدال ويعتقدون
ب�إمكانية جتديد الإ�سالم من خالل املجهود الذي يجب بذله لتحقيق هذا
الهدف .ويعتقدون �أي�ضً ا ب�أن الهداية الإ�سالمية النقية والطرف ال�صحي
للح�ضارة الع�صرية ميكن �أن يجتمعا ويلتقيا ويتحدا ،حتى �إنهم يعتقدون �أن
هذين الأمرين كال�صديقني اللذين يت�ساعدان ويكمل �أحدهما الآخر.
 )4املجموعة الرابعة هي الكتلة اجلاهلة التي ال تعرف �شي ًئا عن احلقائق الدينية
والعلوم النقية� ،إمنا تتخبط بدون �أي راع يرعاها ،وهي ُعر�ضة لال�صطياد من
قبل التيار ال�سلبي الذي يتحكم بها.
ويقع على عاتق املجموعة الثالثة واجب ن�شر الوعي حول الإ�سالم والعلوم
ال�صحيحة النقية يف هذا الو�سط الإ�سالمي املهمل.
ويجب عليهم �أن يتعاملوا بحدة وبطريقة جذرية ،فالالمباالة وال�سكوت
والت�ساهل �ست�ؤدي ملوت العقيدة ،فقد �أخرج �أبو داود عن ابن م�سعود  قال:
قال ر�سول اهلل � :إن �أول ما دخل النق�ص على بني �إ�سرائيل �أنه كان الرجل
يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق اهلل ودع ما ت�صنع ف�إنه ال يحل لك ،ثم يلقاه من
الغد وهو على حاله فال مينعه ذلك �أن يكون �أكيله و�شريبه وقعيده ،فلما فعلوا ذلك
�ضرب اهلل قلوب بع�ضهم ببع�ض ثم قال :ﱹﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
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 .ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ .
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ.ﮝﮞﮟﮠ
ﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫ ﱸ

ثم قال :كال واهلل لت�أمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر ولت�أخذن على يد الظامل
ولت�أطرنه على احلق �أط ًرا .رواه الرتمذي.
�إ ًذا بالإ�ضافة �إىل الدعوة فنحن نحتاج �إىل القوة وال�سلطة ملحاربة الف�ساد
وال�سوء من بني �صفوف امل�سلمني .ويجب علينا �أن ن�سعى لهذا ونحن منتلك احلق
يف ذلك ،حتى نكون يف �صف �أولئك الذين ير�سلهم اهلل تعاىل لتجديد وتقوية
الدين الإ�سالمي.

ال�شـباب والكهـول

يدور النقا�ش دائ ًما حول الأولويات ،فالبع�ض يحبذ �إعطاء الأولويات
لل�شباب ،يف حني �أن البع�ض الآخر يرجح �إعطاء الأولويات للكهول� .إن جملة
«الهداية» حتاول تنظيم ال�شاب يف �شُ َعب ال�شباب بهدف تنفيذ �أفكارها من
خاللهم ،لذلك ف�إن مقايل هذا �سيالقي اهتما ًما من ال�شباب والكهول ،يحثهم
ويوجههم يف �أعمالهم ،بالرغم من ذلك ف�أنا �أعرتف ب�ضعفي ،و�أعتقد �أنني مل �أرق
مل�ستوى تقدمي الن�صائح والتوجيهات.
�إن الإن�سان بطبعه ،بغ�ض النظر عما �إذا كان �صائ ًبا �أو ال ،يحب ويقدر كل
ما هو قدمي معتق ًدا �أن القدماء كانوا �أحكم و�أف�ضل .وحتى العرب يف الع�صر
اجلاهلي كانوا يقدرون كبارهم ويحرتمونهم ،حتى كتبوا يف هذا الأ�شعار ،والأقوال
امل�أثورة مثل مقولة« :ما ترك الأول للآخر �شي ًئا»� ،أي �أن الكبار قد فعلوا وقاموا
بكل ما هو ف�ضيل ومل يرتكوا �شي ًئا لل�شباب لي�ضيفوه.
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�أما الذين يف�ضلون ال�شباب وينظرون �إليهم ك�أولويات ،فهم يعتقدون �أن
التعلق بالقدمي ي�أتي من باب العواطف ال من باب املنطق والعقل ،معتمدين على
نظرية �أن «الإن�سان يتذكر كل ما هو جيد وف�ضيل وين�سى كل ما هو �سيئ» ،فدائ ًما
ُيعتقد �أن الأيام اخلوايل كانت �أف�ضل ومل يكن فيها ما ي�سيء �إليها.
يجب �أن يكون الإن�سان مو�ضوع ًّيا و�أن يقي�س مبقيا�س واحد .الإن�سانية
تتقدم دائ ًما ،ودائ ًما تكت�شف وتبدع �أ�شياء جديدة ،لذلك يجب تعديل املقولة
ال�سابقة لت�صبح «كم ترك الأول للآخر؟» .فمن الطبيعي �أن يتقدم الإن�سان
با�ستمرار ،وتزداد معه القوة با�ستمرار .قال �أحد ال�شعراء العرب:
قـــــل ملن مل ير املعــــا�صر �شــــيئًا

ويــــرى للأوائـــــــل التقـــــــدميا

�إن ذاك القـــــدمي كــــان حـــــديثًا

و�ســــــيبقى هذا احلديث قــــــدميا

وغال ًبا ما تولد البغ�ضاء واحل�سد من اجلديد ،يقول �أحد ال�شعراء العرب:
ترى الفــــتى ينكر ف�ضـــل الفتى
لـــــج بـه احلر�ص على نكتــــــة

لــــ�ؤ ًما وخـبثًا فــــــ�إذا ما ذهــــب
يكتـــــــبها عنـه مبـــاء الذهـــــب

�إن احل�سد وكره اجلديد مينعان الفرد �أن يكون مو�ضوع ًّيا يف حكمه على
اجلديد .وقد �أو�ضح العامل الكبري ابن حزم �أن قومه يعيبون عليه �أنه يعي�ش بينهم،
فلو كان يعي�ش يف العراق لكانت نظرتهم �إليه خمتلفة.
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وبني املعا�صرين من يرى يف الأوائل الذكاء واحلنكة ،فهم يعتقدون �أن
الزمن علمهم و�صقلهم ،و�أن ال�شريعة �أعطتهم الأولوية ،فعندما يتم اختيار الإمام
ينظرون �إىل كرب �سنه وثباته ورجاحة عقله فيكون االحرتام له �أكرب ،فالر�سول
عليه ال�صالة وال�سالم -كان يقول« :كرب كرب» .فال�شباب طائ�ش وبدون خربةو�سريع الت�صرف� .إن ال�شباب ميتلك العقل طب ًعا ولكن رجاحته ت�أتي مع اخلربة
وكرب ال�سن ،لذلك فالأولوية دائ ًما للأكرب.
ومن بينهم من يرى �أن الأولوية لل�شباب فهم ن�شيطون �أكرث ،وطموحون،
ويح�سنون الت�صرف يف الوقت الذي يعي�شون فيه .من املمكن �أن تكون اخلربة
ل�صالح الكبار ،ولكنهم ج�شعون وماديون .يقول الر�سول -عليه ال�صالة وال�سالم-
�إن «قلوب الكبار �شابة وج�شعة للملك وحلياة �أطول» .فحما�س ال�شباب �أف�ضل
من رجاحة عقل الكبار ،فالوقت يعلم الكبار ولكن ي�أخذ قوتهم فيموت الن�شاط
عندهم .وعند اختيار العامل ينظرون �إىل �سنه ولكن ذلك ي�أتي يف املرتبة الرابعة،
ف�أول ما ينظر �إليه علمه وح�سن ت�صرفه .فالعلماء امل�سلمون يقولون« :ولل�شاب
العامل �أن يتقدم على ال�شيخ اجلاهل».
يجب احرتام الكبار وتقدميهم لل�صفوف الأوىل ،ولكن ال يجب �إعطاء
الأولوية لهم يف كل �شيء ،خا�صة �إذا كان الأمر يخ�ص العلم ،فال�سن والكرب
هنا ال يلعبان دو ًرا كب ًريا .فعمر بن اخلطاب  كان يف�ضل عبد اهلل بن عبا�س
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على كثري من ال�صحابة الذين �شاركوا يف غزوة بدر .وذكر البخاري يف �صحيحه
�أن الر�سول  ت�صرف بهذا ال�شكل ،فقد �سلم �أ�سامة بن زيد قيادة اجلي�ش الذي
كان فيه عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنهما ،ومل يكن �أ�سامة قد �أكمل الثامنة
ع�شرة من عمره.
و ُيقال� :إنه عندما مت تعيني يحيى بن �أكثم قا�ض ًيا ومل يكمل احلادية
والع�شرين من عمره� ،س�ألوه كم عمرك؟ ف�أجاب �إنه �أكرب من عتيبة بن جارية بن
�أ�سيد عندما عينه ر�سول اهلل  قا�ض ًيا وقائ ًدا ملكة ،ومن معاذ بن جبل عندما
عينه  -عليه ال�صالة وال�سالم  -قا�ض ًيا على اليمن.
ويف�سر العلماء الآية الكرمية ﱹ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﱸ [يون�س .]83 /فيقولون �إن «الذرية» هم
ال�شباب؛ لأن ال�شباب يتقبل �أكرث من الكبار .و�أ�صحاب الكهف كانوا �شبابًا،
فيقول  -جل وعال :ﱹ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﱸ [الكهف .]13 /و�إن �أول
من �آمن بر�سول اهلل  كانوا من ال�شباب .ففي ال�سنة الرابعة للدعوة كان قد �آمن
به �أربعون �صحاب ًّيا جلي ًال كان منهم ثالثة يف ال�سنة الثامنة من عمرهم ،وخم�سة
ع�شر �صحاب ًّيا بني العا�شرة والع�شرين من عمرهم ،وثمانية ع�شر منهم بني الع�شرين
والثالثني من عمرهم ،واثنان بني الثالثني والأربعني من عمرهم ،وواحد يف الثانية
والأربعني من عمره ،وواحد هو عبيد بن احلارث يف الثانية واخلم�سني من عمره.
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�إ ًذا كان واحد فقط من كبار ال�سن .وحتى �سكان مكة كانوا يعتربون ر�سولنا
الكرمي � شا ًّبا .واجلدير بالذكر �أن خم�سة ع�شر فر ًدا من الأربعني الأوائل قد
ا�ست�شهدوا يف �سبيل اهلل� ،أي  %38من عددهم ا�ست�شهدوا يف �سبيل الدعوة� ،أي
كانوا من ال�شباب الطموح واملتحم�س.
لنذكر �أ�سماء �أوائل امل�سلمني الذين و�ضعوا �أ�س�س تنظيم ال�شباب
الإ�سالمي ،فقد تر�أ�سهم ب�صغر ال�سن  -1علي بن �أبي طالب -2الزبري بن عبيد
اهلل � -3صهيب بن عثمان بن مظعون  -4طلحة بن عبيد اهلل  -5الأرقــم بـن
�أبي الأرقم  -6عبد اهلل بن م�سعود � -7سعيد بن زيد � -8سعد بن �أبي وقا�ص -9
عبد اهلل بن مظعون -10م�سعود بن ربيع -11جعفر بن �أبي طالب � -12صهيب
الرومي -13قدامة بن مظعون -14زيد بن حارثة -15عثمان بن عفان -16عمر
ابن �أبي وقا�ص �-17صهيب بن مظعون  -18طليب بن عمري -19احلباب بن
عامر  -20عامر بن طهري  -21م�صعب بن عمري -22املقداد بن �أ�سـود -23
عبد اهلل بن جح�ش  -24عمر بن اخلطاب � -25أبو عبيدة ابن اجلراح  -26عتبة
بن غزوان �-27أبو حذيفة ابن عتبة  -28بالل بن رباح -29عمر بن �سعيد
 -30خالد بن �سعيد  -31عيا�ش بن �أبي ربيعة  -32عمر بن ربيعة -33نعيم بن
عبد اهلل  -34عثمان بن مظعون � -35أبو �سلمة بن عبد الأ�سد  -36عبد الرحمن
ابن عوف  -37عمار بن يا�سر � -38أبو بكر ال�صديق  -39حمزة بن عبد املطلب
 -40عبيد بن حارث ،ر�ضي اهلل عنهم و�أر�ضاهم جمي ًعا.
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�إ ًذا ه�ؤالء هم �أول تنظيم يت�شكل يف الإ�سالم لن�شره والدفاع عنه ،ونرى
�أن �أغلبهم من ال�شباب ،وعلى �شبابنا �أن يقتدوا بهم وين�ضموا لتنظيم ال�شباب يف
«الهداية» بهدف تقوية وتطوير الإ�سالم يف هذه املناطق.
لقد كان ه�ؤالء ال�شباب يجتمعون بر�سول اهلل  يف �شعاب مكة ،ثم
قام الأرقم بن �أبي الأرقم بتقدمي بيته ليكون مق ًّرا لتجمع ال�صحابة الأوائل،
وكان ر�سول الهداية  -عليه ال�صالة وال�سالم  -ي�شرح لهم تعاليم دينهم اجلديد
عدهم للع�صر اجلديد ،ليخرج منهم �أربعة يخلفونه يف قيادة امل�سلمني لتقوية
و ُي ُّ
دعائم الدولة الإ�سالمية.
وهناك جمموعة ثالثة ال يحبذون الفئة الأوىل وال الفئة الثانية ،بل هم لعمل
م�شرتك وتفاعل متكامل بني الفئتني لتطوير وتقدم املجتمع .فهناك حاجة كربى
للكبار بخرباتهم ورجاحة عقولهم ،وهناك حاجة لل�شباب بعنفوانهم وطموحهم
و�شجاعتهم .فكل واحد بدوره يكمل الآخر ،وتقييم الإن�سان ال يتم بعدد �سنوات
عمره� ،إمنا مبا يقدمه ملجتمعه.
�إن العمل امل�شرتك بني اجليلني هو �ضمان الهداية للطريق ال�صحيح واتباعه.

زيارة «�شعرة ال�سعادة»

من زار �سراييفو يف الأ�سبوع الأخري ل�شهر رم�ضان �سنحت له الفر�صة
لريى بنف�سه «مرا�سم» معينة ،اختب�أت حتت �ستار الدين ،وتتم هذه املرا�سم يف
اجلامع ،ويف �أقد�س ليلة على الإطالق (ليلة القدر) .تدعى هذه املرا�سم «زيارة
�شعرة ال�سعادة» ،وهي ح�سب زعمهم �شعرة من ر�سول اهلل � .إن هذه املرا�سم
حديثة العهد ،ظهرت لدينا قبيل �سيطرة النم�ساويني على هذه البالد .ففي �أيام
ثورة الهر�سك عام 1876م �أر�سل ال�سلطان عبد العزيز  -بهدف �سيا�سي � -إىل
�سراييفو هذه «الأمانة» والتي تت�ألف ح�سبما يزعمون من �شعرة مباركة من حلية
ر�سول اهلل  وقطعة �أو قطعتني من الأ�ستار التي تغطي جدران الغرفة التي
يوجد فيها قرب ر�سول اهلل  .وقد و�ضعت ال�شعرة يف زجاجة �صغرية مغلقة.
ويعتقد البع�ض �أن هذه الهدية �أ�سمى و�أغلى ما يقدمه ال�سلطان ملدينة ما.
ومبراجعتي لبع�ض املراجع التاريخية وجدت �أن ال�سالطني كانوا يقدمون
مثل هذه الهدايا ،فقد قر�أت �شي ًئا عن تاريخ مدينة حلب يف كتاب «�إعالم النبالء
بتاريخ حلب ال�شهباء» وامل�ؤلف من �سبعة �أجزاء ،حيث يرد �أن �أحد ال�سالطني قد
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�أهدى نف�س الهدية ملدينة بقرب حلب ال�شهباء ،عندما ثار �أهل هذه املدينة على
ال�سلطان .ونف�س الأمر تكرر مع مدينة يف �شمال �إفريقيا� .إ ًذا هذا الأمر تكرر كلما
دعت احلاجة �إليه ،حيث تر�سل هذه «الأمانة» كلما قامت ثورة �أو انتفا�ضة �ضد
ال�سلطان.
�إن هذه الهدايا مل ت�أت من ال�سلطان للمدن والواليات فح�سب ،بل
للملاّ م�ستفيت�سا  Mestvicaويف ر�سائل
للأفراد �أي�ضً ا .فقد قر�أت يف ال�سرية الذاتية ُ
القبطان مراد جراداجفيت�ش (1819 – 1818م) �أن القبطان مراد �أر�سل خطابًا
لوايل �سولينيك �سليمان با�شا �سكوبلياك ابن مو�ستاي با�شا مبنا�سبة ترقيته .جاء يف
ترجمة هذه الر�سالة «لقد ا�ستلمت هذه الأيام ر�سالتكم املوقرة من ف�ضيلة ال�شيخ
عبد اهلل �أفندي ت�شوالك ،وعرفت منها �أن معايل ال�سلطان قد �أ�سعدكم وتعطف
عليكم ب�إعطائكم بع�ض ال�شعرات من اللحية ال�شريفة ،وقد �أ�سعدين هذا الأمر
جدا».
ًّ
وبالإ�ضافة �إىل �سراييفو ف�إن هذه «الأمانة» توجد يف مكانني �آخرين يف هذه
البو�سنة ال�صغرية :املكان الأول هو مدينة الوزراء «ترافنيك»  .Travnikمل �أمتكن
من معرفة تاريخ و�صول هذه الأمانة وال كيف و�صلت((( ،املكان الثاين هو منطقة
((( إن �سليمان با�شا �سكوبلياك ملذكور أعاله قد بنى جامع �سليمانية» يف مدينة تر فنيك ،فرمبا و�ضع فيه لأمانة» لتي
و�صلت من ل�سلطان.
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«�أورا�شيا»  Orasjeال�صغرية يف قطاع «بو�سافينا» .وح�سب ما ُيقال ،وال �أدري �إن
�صحيحا� ،أن �أحد احلجاج قد ا�شرتى «�شعرة» من اللحية ال�شريفة عندما
كان ذلك
ً
كان يف احلج من �أحد الأعراب ،و�أح�ضرها �إىل �أورا�شيا ،فامتلكت هذه املدينة
ال�صغرية ما متلكه �سراييفو و�إ�ستانبول(((.
كما �أنني �شاهدت يف م�صر يف مزار احل�سني املزعوم ،حفيد ر�سول اهلل ،
عدة �شعرات من حلية ر�سول اهلل  .والفرق بني االحتفال هنا ويف م�صر التي
غرقت يف اخلرافات لدرجة �أنها تنظم «مرا�سم» مهينة تقوم بتقبيل «ال�شعرة» التي
مت و�ضعها يف غرفة معينة يف �صندوق خا�ص وال يتم فتح الغرفة �إال يوم الإثنني،
ومن يدخل هذه الغرفة ي�صحبه دليل خا�ص يقوم ب�شرح ما يوجد يف ال�صندوق.
وال تزال رنني كلمات ذلك الدليل تطن يف �أذين وبلهجته امل�صرية «تلتا�شر �شعرة
من اللحية ال�شريفة ،وم�صحف بتاع �سيدنا عثمان وم�صحف بتاع �سيدنا علي».
وحتى نعرف �صحة كلماته يجب ذكر �أن امل�ؤرخني ي�ؤكدون عدم بقاء �أي ن�سخة
(((بعد كتابتي هذ ملقال وقبل أن يتم طباعته أخربين إبر هيم بك حجي عمريوفيت�ش من أور �شيا ب�أنه قبل حتالل
لنم�سا للبو�سنة و لهر�سك ذهب و لده وعدد من لرجال من أور �شيا إىل حلج ومن بينهم �شخ�ص من لأغنياء
يدعى ت�شريمياغيت�ش» .و�سمعو يف مكة ملكرمة أن أحد لقري�شيني ميتلك �شعرة من حلية ر�سول هلل  .فذهبو
إليه و�شاهدو ل�شعرة .وطلب هذ لغني حممد بك ت�شريمياغيت�ش أن ي�شرتيها فرف�ض �صاحبها لبيع .ويف ليوم
لتايل ح�ضر إليهم �صاحب ل�شعرة و أبلغهم أنه �شاهد يف منامه لر�سول  ي�أمره ب�أن يهديهم هذه ل�شعرة» وقام
لقري�شي بالفعل ب�إهد ئهم ل�شعرة .وقد أهد ه حممد بك ت�شريمياغيت�ش ر ًّد على كرمه  100قطعة ذهبية .و أر د رفاقه
حلجاج مل�شاركة يف هذ لأمر ف�أعطو حممد بك ت�شريمياغيت�ش  50قطعة ذهبية كم�ساهمة منهم يف ذلك ،وبهذه
لطريقة و�صلت ل�شعرة إىل أور �شيا.
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من امل�صحف ال�شريف بخط عثمان �أو علي ر�ضي اهلل عنهما .كما �سمعت �أن
هناك جام ًعا يف �إ�ستانبول يحتوي على «�شعرة» من حلية ر�سول اهلل  ،ويتم
تنظيم مرا�سم زيارة لها كما يح�صل عندنا.
يذكر الق�سطالين يف كتابه «املواهب اللدنية»( ،ج� 2ص�« :)278شاهدت
يف مكة املكرمة عام 897هـ ،يف �شهر ذي القعدة عند �أبي حميد املر�شدي� ،شعرة
ُيقال �إنها من حلية ر�سول اهلل  ،حيث قمت بزيارته مع خليل العبا�سي» .ولكن
الق�سطالين مل يذكر �أي «مرا�سم» خا�صة وال مواعيد خا�صة لزيارة هذه «ال�شعرة»،
ومل يذكر �أنهم قبلوها �أو فعلوا �أي �شيء �آخر.
كانت �صحيفة «بو�سنة» ت�صدر يف الفرتة التي و�صلت فيها «الأمانة» �إىل
�سراييفو ،وقد ن�شرت ال�صحيفة مقا ًال يف عدد  531بهذا اخل�صو�ص .وجاء يف هذا
املقال �أن علي �صائب با�شا قد حمل الأمانة �إىل مرتوفيت�سا .ثم مت نقلها �إىل �سراييفو
بحماية القائد الع�سكري �إبراهيم با�شا ،وكان ذلك يف �شعبان 1293هـ .حيث
مت �إر�سال فرقة مو�سيقية ع�سكرية وجمموعة م�شاة من الدرك وجمموعة خيالة،
ورئي�س اللجنة التنفيذية حيدر �أفندي والقائد البو�سني ويل با�شا وغريه من
ال�ضباط املختلفي الرتب الع�سكرية ،بالإ�ضافة �إىل موظفي الوالية وبع�ض العلماء
وامل�شايخ وتالميذ املدار�س الإ�سالمية �إىل خارج املدينة ال�ستقبال «الأمانة» .ومت
نقل الأمانة �إىل جامع «البك» يف �سراييفو وكان بانتظارها الوايل نظيف با�شا ،الذي
مل ي�ستطع اخلروج معهم النتظارها خارج املدينة ب�سبب مر�ضه.
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يف اليوم التايل �أي الأحد ال�سابع من �شعبان املوافق � 27أغ�سط�س 1876م
جرت �أول زيارة لهذه الأمانة ،ومل يتم ذكر من قام بهذه الزيارة يف تلك ال�صحيفة.
وذكرت ال�صحيفة �أن املدافع �أطلقت  101قذيفة تكرميًا لو�صول «الأمانة».
ال �أدري كم ا�ستمرت عملية الزيارة يف ال�سنوات التالية ،ولكن �أعرف
�أن هذا الأمر توقف بعد فرتة ق�صرية ،و�أن املفتي وقتها طالب بوقف مرا�سم هذه
الزيارة .كما علمت �أن عد ًدا من املفتني يف ترافنيك منعوا �إقامة «مرا�سم الزيارة»
هناك �أي�ضً ا .يف كل الأحوال �إن مرا�سم الزيارة منعت يف �سراييفو لأكرث من
ع�شرين عا ًما.
خالل فرتة حركة املطالبة باال�ستقالل الذاتي للم�سلمني من النم�سا
طالب زعماء هذه احلركة بتجمهر ال�شعب يف جتمعات كبرية ،وظهرت فكرة
�إعادة «مرا�سم الزيارة» من جديد .وح�سب ما �سمعت ف�إن احلاج �صالح �آغا
بيت�شاكت�شيت�ش هو �أكرث من �سعى �إىل ذلك ،وقد جنح يف ذلك ،حيث مت جتديد
عملية «مرا�سم الزيارة» حوايل عام 1904م .حيث مت ا�ستغالل هذه الزيارة كنوع
من املظاهرات �ضد النم�ساويني .وهكذا فال�سيا�سة هي التي �أح�ضرت «الأمانة»
�إىل �سراييفو ،وال�سيا�سة هي التي �أحيت عملية الزيارة من جديد.
وعندما مت جتديد هذه الزيارة قام موياغا كرمي ،والذي كان ميتلك حم ًّال
بالقرب من �ضريح الغازي خ�سرو بك ،بكتابة لوحة من الزجاج ب�إطار ،يتم
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و�ضعها قبيل الزيارة على باب مقربة الغازي خ�سرو بك حيث و�ضعت «الأمانة»
فيها ،وكتب على اللوحة باللغة الرتكية ما معناه «هذا امل�ساء �ستتم الزيارة ل�شعرة
ر�سول اهلل  ،نطلب من اهلل �أن ي�شملنا برحمته».
هذا باخت�صار تاريخ هذه «ال�شعرة» والأمانة ،و�س�أذكر موقف ال�شرع من هذه
البدعة.
ال توجد �أي �أدلة قاطعة على �أن ال�شعرة �أ�ص ًال لر�سول اهلل � ،سواء كانت
من حليته �أو من ر�أ�سه  -عليه ال�صالة ال�سالم .وال�شك ينتابنا �أكرث عندما نعلم �أن
ال�سيا�سة هي التي �أر�سلت «الأمانة» �إلينا .كما �أن �أكرث من �ألف وثالثمائة �سنة
على وفاة ر�سول اهلل  وقت طويل للحفاظ على �أثر لر�سول اهلل � .إن ما بقي
من �أثر ر�سول اهلل  هو العلم والقر�آن الكرمي واحلديث ال�شريف ،وهي الأمور
التي تعهد اهلل  -جل وعال  -باحلفاظ عليها� .إن بردة ر�سول اهلل  اختفت بعد
دخول التتار �إىل بغداد ،وكذلك اختفى نعال ر�سول اهلل  منذ فرتة طويلة،
لذلك ال �شيء بقي من �أثر ر�سول اهلل � إال العلم والنور .فنحن ال نقبل
احلديث عنه �إذا كان �ضعيفًا وبدون دليل قاطع؛ فكيف �سنقبل «�شعرة» منه؟!
حتى �إذا ت�أكدنا من �أن ال�شعرة تعود لر�سول اهلل  ،فال�س�ؤال هو :هل يجوز
تقبيلها؟ يف احلقيقة ال يتم تقبيل ال�شعرة� ،إمنا الزجاجة التي توجد بها ال�شعرة.
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وا�ضحا عندما نرى ما يخربنا به علماء ال�شرع احلنيف من
�سيكون هذا ال�س�ؤال ً
تقبيل اجلدران التي حتيط برو�ضته ال�شريفة.
فالعامل ال�شافعي الكبري الإمام النووي  -رحمه اهلل تعاىل -يقول يف
كتابه «الإي�ضاح» والذي ذكر فيه منا�سك احلج وزيارة قرب ر�سول اهلل  وحرمه
ال�شريف:
«ال يجوز �أن يطاف بقرب النبي  ،ويكره �إل�صاق البطن والظهر بجدار
القرب .قاله احلليمي وغريه .ويكره م�سحه باليد وتقبيله ،بل الأدب �أن يبعد منه
كما يبعد منه لو ح�ضر يف حياته  .هذا هو ال�صواب ،وهو الذي قاله العلماء
و�أطبقوا عليه .وينبغي �أن ال يغرت من العوام يف خمالفتهم ،ذلك ف�إن االقتداء
والعمل �إمنا يكون ب�أقوال العلماء وال يلتفت �إىل حمدثات العوام وجهالتهم .ولقد
�أح�سن ال�سيد اجلليل �أبو علي الف�ضيل بن عيا�ض  -رحمه اهلل تعاىل  -يف قوله
ما معناه :اتبع طريق الهدى وال ي�ضرك قلة ال�سالكني و�إياك وطرق ال�ضاللة وال
تغرت بكرثة الهالكني ومن خطر بباله �أن امل�سح باليد ونحوه �أبلغ يف الربكة فهو
من جهالته وغفلته؛ لأن الربكة �إمنا هي فيما وافق ال�شرع و�أقوال العلماء .وكيف
ُيبتغى الف�ضل يف خمالفة ال�صواب».
وقال العامل احلنفي الكبري علي بن احلاج يف كتابه منا�سك احلج« :وال
مي�س عند الزيارة اجلدار؛ لأنه خالف الأدب يف مقام الوقار ،وكذا ال يقبله لأن

298

الأعمال املختارة ملحمد خاجنيت�ش البو�سنوي

298

اال�ستالم والقبلة من خوا�ص بع�ض �أركان الكعبة وال يلت�صق به �أي بالتزامه
ول�صوق بطنه لعدم وروده ،وال يطاف حول البقعة ال�شريفة؛ لأن الطواف من
خمت�صات الكعبة ال�شريفة فيحرم حول قبور الأنبياء والأولياء ،وال عربة مبا يفعله
العامة اجلهلة ولو كانوا يف �صورة امل�شايخ والعلماء».
ويقول الفقيه احلنفي اجلليل ابن العماد يف كتابه املنا�سك« :ويجتنب
م�س ال�شباك وم�سحه بيده ثم امل�سح على وجهه للتربيك ف�إن ذلك من عادة
�أهل الكتاب ،ومل ينقل ذلك عن �أحد من الأئمة املجتهدين وال من العلماء
املعتمدين».
وكما ذكرت �سابقًا ف�إن العوام يقبلون بالإ�ضافة �إىل «ال�شعرة» قطعة القما�ش
التي غطت جدا ًرا حول قرب الر�سول الكرمي  -عليه ال�صالة وال�سالم� .إن و�ضع
القما�ش على جدار الغرفة التي يوجد بها قرب الر�سول الكرمي مت يف عهد احلكام
امل�سلمني ،ولرمبا جاءت هذه العادة حماكاة لثوب الكعبة ال�شريفة .ور�أينا �أن العلماء
امل�سلمني مينعون حتى تقبيل احلائط فكيف بالقما�ش الذي يغطيه ،ف�إذا مل يوجد بركة
يف تقبيل اجلدار والقما�ش الذي يغطيه ،فكيف �ستكون الربكة يف القما�ش الذي نزع
من اجلدار؟! �إما �أن العوام ابتدعوا هذا الأمر �أو �أولئك الذين يتحكمون بهم.
لقد جاء يف البخاري �أن ابن �سريين ميتلك �شعرات لر�سول اهلل  ،وقد
جاءت من �أن�س بن مالك  ،وهو �صحابي جليل خدم ر�سول اهلل  ،وذلك
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خالل حجة الوداع عندما حلق ر�سول اهلل  ،فقام �أ�صحاب ر�سول اهلل 
بتوزيع �شعرات الر�سول فيما بينهم ،وقد ح�صل ال�صحابي �أبو طلحة على كمية
كبرية .وجاء يف ال�سري �أنه كان لدى معاوية �شعرات لر�سول اهلل  ،وقيل �إنه
�أو�صى عندما ميوت �أن تو�ضع على عينيه ووجهه .و ُيذكر �أي�ضً ا �أن ال�صحابي
والقائد الكبري خالد بن الوليد كان ميتلك عدة �شعرات لر�سول اهلل  ،كان
ي�ضعها يف عمامته ،و ُيذكر �أي�ضً ا �أنه يف �إحدى املعارك �سقطت عمامته فهاجم حتى
ا�سرتدها خو ًفا من �سقوطها يف �أيدي امل�شركني.
كما كان ال�صحابة يتباركون بثوب ر�سول اهلل  و�أوانيه ،ولكن ذلك يف
حدود الأدب النبوي ،فهم مل يقبلوا �شعرات ر�سول اهلل  بالرغم من ت�أكدهم
�أن هذه ال�شعرات هي للحبيب امل�صطفى  -عليه ال�صالة وال�سالم ،وعندنا يقوم
البع�ض بتقبيل «ال�شعرة» وهم ال يدرون من �أين هي وملن هي حقًّا!
م�سموحا به ،فلن ُيقبل �إقامة «مرا�سم»حمددة
وحتى لو كان تقبيل ال�شعرة
ً
لذلك ،وخا�صة �إذا كانت هذه املرا�سم تتم يف ليلة هي خري من �ألف �شهر؛ يف
ليلة القدر املباركة ،وتتم بالتناوب كل عام ،وك�أننا ن�سينا قول ر�سول اهلل « : ال
جتعلوا قربي عي ًدا» رواه �أبو داود .ف�إذا قال ر�سول اهلل  ذلك عن قربه الذي
ي�ضم ج�سده ال�شريف ،فما بالك ونحن نقوم بزيارة �شعرة ونقبل زجاجة يف ليلة
هي خري من �ألف �شهر ،ول�سنا واثقني ب�أنها لر�سول اهلل � .إن ال�شرع ال�شريف
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مبني على االتباع ال على االبتداع ،وحبنا لر�سول اهلل  يجب �أن يظهر من
خالل اتباع �شرعه ال�شريف وتطبيقه كما جاء منه  ،ال من خالل ابتداع
بدع ال �أ�سا�س لها يف ال�شرع .وكان �أمري امل�ؤمنني وخليفة ر�سول اهلل  مداف ًعا
عن الإ�سالم وال�شرع ال�شريف ،فقد �أمر بقطع ال�شجرة التي بايع امل�سلمون حتتها
ر�سول اهلل  وذكرت يف القر�آن الكرمي؛ لأنه ر�أى �أن امل�سلمني بد�ؤوا يجتمعون
عندها من باب التربك.
و�أ�ضيف �أن هذه املرا�سم تتم يف حالة �إن�شاد وتهليل ب�صوت مرتفع من
امل�شاركني يف املرا�سم ،وكل هذا داخل اجلامع الذي يعترب بيت اهلل والذي بني
لإقامة ال�شرائع الدينية والعبادات.
رمبا يقول �أحدهم �إن العوام يقومون بذلك من باب النية احل�سنة كما قال
ر�سول اهلل �« : إمنا الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى»� ،أرد على ه�ؤالء ب�أن
هذا هو اجلهل بعينه؛ لأن ما هو حمرم �أو مكروه ال ميكن �أن نفعله بنية ح�سنة.
وحديث ر�سول اهلل  ال ينطبق على هذه البدعة.
كما �أن هناك من يقول �إذا كان العوام موافقني على هذا ،فلماذا �أقف �أنا
وحدي �ضد ذلك؟ �أجيب �إذا كان العوام خمطئني فعلى الأفراد �إي�ضاح و�إظهار
علي وعلى كل م�سلم �أن يقف �ضد البدع بالأدلة واحلجج ال�شرعية،
ذلك ،ويجب َّ
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و�أقول� :إن الكثري من العلماء يقفون معي يف موقفي هذا ،ولكنهم مل يجدوا
الفر�صة للإف�صاح عن ذلك.
يقول البع�ض �أي�ضً ا� :إن يف هذه املرا�سم م�صلحة للم�سلمني حيث جتمعهم
وتوحدهم ،وعلينا �أن نغ�ض الب�صر عن ذلك .وردي عليهم �أن مهمة علماء الدين
احلفاظ على الدين ال�صحيح وتنفيذ تعاليمه ،ال �أن يغ�ضوا الب�صر على البدع التي
تفرق اجلماعة وت�ضيع العقيدة ،فكل بدعة �ضاللة.
�إن الكثري من رجال الدين والعلماء قاموا �ضد هذه البدعة ،حتى �أن
بع�ض املفتني منعوها ،وقد كتب يف ذلك عاملنا اجلليل املرحوم حممد �سيد �أفندي
�سرداريفيت�ش ،ون�شر مقاله هذا يف جملة «املعلم» ،العام الثاين ،العددين  11و12
ل�شهري �أغ�سط�س و�سبتمرب 1912م ،حتت عنوان «البدعة».
�إخوتي الكرام ،لنبتعد عن البدع وال�ضالالت ،فيكفينا يف الدين ما ترك
لنا خري الربية ر�سول اهلل  ،فال نحتاج للبدع التي ت�ضر بالدين وت�ؤدي �إىل
جهنم والعياذ باهلل .هناك الكثري من العوام وخا�صة الفالحني والقرويني الذين
يعتربون �أن هذه الزيارة �أهم من ال�صالة ،فهم يبيعون موا�شيهم لكي ي�أتوا �إىل
�سراييفو للقيام بهذه البدع و«الزيارة» ،غري عابئني برتكهم ال�صالة �أو غريها من
العبادات ،وهذا دليل كبري على �أن هذه البدعة من عمل ال�شيطان لكي يلهيهم
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عن �إقامة ال�صلوات .ولذلك علينا يف هذه الأيام ال�صعبة �أن نرجع �إىل ديننا،
ونتم�سك بعقيدتنا ،ونتعلم �أمور �شرعنا ،ون�سعى لتنفيذ ما تطلبه منا.
على جمل�س العلماء �أن يلغي هذه البدعة ويرتكها يف عامل الن�سيان ،كما
كانت �إىل �أن جتددت نتيجة اجلهل.

الإ�سالم يح ّرم طلب العون من الأموات
وزيارة الأ�ضرحة والكنائ�س لأجل ذلك

يف البداية يجب �أن نو�ضح حقيقة �أن الإ�سالم يتميز عن باقي الديانات
ب�أنه ي�ؤمن بوحدانية اهلل  بقوة و�صدق وبدون �أي �شائبة (التوحيد)� .إن الإميان
بوحدانية اهلل  ي�أتي من الإميان ب�أربعة �أمور �أ�سا�سية هي:
-1الإميان ب�ضرورة وجود اهلل ( واجب الوجود)� ،أما باقي املخلوقات فقد
ُوجِ دت ب�أمره.
 -2الإميان ب�أن اهلل  خلق ال�سماوات والأر�ض.
-3الإميان ب�أن اخلالق جل وعال هو الذي يت�صرف بال�سماوات والأر�ضني ،ومبن
فيهن.
 -4الإميان ب�أن اخلالق  هو الوحيد الذي ي�ستحق الطاعة واخل�ضوع والر�ضوخ
(العبادة).
إ� ًذا �إننا نتوجه بالدعاء وطلب امل�ساعدة من اهلل  ،و�إن الإ�سالم
يحرم حترميًا قاط ًعا التوجه لغريه يف العبادات ،لقوله  : ﱹﭝ ﭞ
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ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪﱸ [غافر� ،]60 /إ ًذا �إن الإ�سالم ي�سمي طلب امل�ساعدة من اهلل
تعاىل «العبادة» ،وطلب امل�ساعدة والأمور التي ال ميكن لأحد اال�ستجابة لها
وتنفيذها �إال اهلل ،من غريه يحرمها الإ�سالم حترميًا قاط ًعا ،لقوله اهلل تعاىل :ﱹﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪﱸ [غافر� ،]60 /إ ًذا ي�سمي القر�آن الكرمي الدعاء «عبادة» ،واهلل
تعاىل هو اجلدير بالعبادة ،فقال تعاىل :ﱹ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼ.ﭑﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﱸ [الأحقاف ،]6-5 /وقال :ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ.ﯥ

ﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯ
ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﱸ [الإ�سراء،]57-56 /

وقال :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﱸ [الإ�سراء .]67 /نرى من هذه الآيات
الوا�ضحات �أن الإ�سالم يحرم التوجه بالدعاء وطلب الأمور التي ال ميكن �أن ي�ستجيب لها
�إال اهلل ،من غريه .ويعترب الإ�سالم الدعاء عبادة ،فجاء يف �سنن الرتمذي �أن الر�سول الكرمي
عليه ال�صالة وال�سالم -قال�« :إن الدعاء عبادة» .فكم مرة يكرر امل�سلم طلب امل�ساعدة مناهلل  يف �صالته ﱹ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﱸ [الفاحتة .]5 /فمن غري اهلل تعاىل
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ي�ستحق العبادة؟ فكل املخلوقات فانية ،واخللود هلل رب العاملني القادر والقاهر؛ قال
تعاىل :ﱹ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
وا�ضحا يف
ﯟﱸ [غافر .]65 /و�إذا نظرنا لكل ما ُذكر ف�سوف نرى ر�أي ال�شرع ً
بع�ض اللوحات التي ُت َعلق� ،أمثال «مدد يا نق�شبندي» وغريها.
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن النا�س يتخطون احلدود امل�شروعة يف الإ�سالم،
ويغالون يف �أمور املوتى وقبورهم .فمن الظاهر �أن النا�س يحاولون �إظهار حبهم
ملوتاهم من خالل املغاالة يف القبور وتخليدهم ،متنا�سني �أن ما ينفع الأحياء
والأموات هو عملهم ال�صالح وتطبيق ال�شريعة الإ�سالمية.
�إن الإ�سالم ي�أمر باحلفاظ على املقابر وعدم �إهانتها والإ�ساءة �إليها ،ولكن
يف نف�س الوقت مينع تزيينها والبذخ يف �إقامة القبور ،فال نفع يف ذلك ،فقد جاء
يف �صحيح م�سلم «�أن ر�سول اهلل  نهى �أن ُيج�ص�ص القرب �أو �أن ُيكتب عليه
�أو �أن ُيبنى عليه �أو �أن ُيوط�أ» .فكم ن�صرف نحن على ال�شواهد والقبور والكتابات
املذهبة والرخام والأ�سوار احلديدية؟ فما النفع من ذلك؟ وك�أن �أغنياءنا يريدون
�أن يتميزوا بعد املوت عن الفقراء ،ون�سووا �أن اهلل  قال :ﱹﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﱸ [احلجرات.]13 /
كما �أن ال�شرع يحرم ال�صالة يف املقابر� ،أو على القبور� ،أو باجتاه القبور� ،أو
بالقرب منها .فقد لعن ر�سول اهلل  الذين يبنون على القبور اجلوامع واملباين
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للعبادة ،وهذه بع�ض �أحاديثه:
قاتل اهلل اليهود والن�صارى ،اتخذوا قبور �أنبيائهم م�ساجد( .رواه البخاريوم�سلم).
 لعن ر�سول اهلل  زائرات القبور واملتخذين عليها امل�ساجد وال�سرج (رواهالرتمذي و�أبو داود والن�سائي والإمام �أحمد).
 ال ت�ص ُّلوا �إىل القبور وال جتل�سوا عليها( .رواه م�سلم). ذكرت �أم �سلمة -ر�ضي اهلل عنها  -لر�سول اهلل  كني�سة ر�أتها ب�أر�ض احلب�شةيقال لها مارية ،فذكرت ما ر�أته فيها ،فقال ر�سول اهلل � :أولئك قوم �إذا مات
فيهم العبد ال�صالح بنوا على قربه م�سج ًدا و�صوروا فيه تلك ال�صور� ،أولئك
�شرار اخللق عند اهلل( .رواه البخاري وم�سلم).
�إ ًذا �إن الر�سول  -عليه ال�صالة وال�سالم  -يح ّرم بناء امل�ساجد على القبور
حتى ولو كان �أ�صحابها من ال�صاحلني ،وح ّرم �إ�شعال ال�سرج لي ًال وحرم ال�صالة
�إىل القبور �أو بقربها �أو زيارة الن�ساء لها.
تكمن �أ�سباب هذا التحرمي يف قطع الطريق على النتائج ال�سيئة لهذه الأمور
التي تتعار�ض يف كثري من الأحيان مع الإميان املطلق بوحدانية اهلل ؛ حيث �إن
البع�ض يطلب العون من الأموات ،فنحن نرى �أن الكثريين يطلبون «مرادهم» من
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الأ�ضرحة حتى �إنهم ي�صلون هناك .نرى هذا الأمر بكرثة لدى الن�ساء اجلاهالت،
وهذا يعار�ض حترميني �إ�سالميني هما االعتقاد بطلب العون من الأموات ،وزيارة
الن�ساء للمقابر.
�إن الإ�سالم ي�سمح للذكور ويطالبهم بزيارة املقابر لنيل العرب ،فالعربة الأوىل
�أن �أرواح املوتى حية وت�سمع ،لذلك يقوم امل�سلم ب�إلقاء التحية عند املقابر ،والعربة
الأخرى هي �أن م�صريه لهذا القرب ،وعند البعث �سيحا�سب على عمله فيدعو اهلل
بالعفو عن املوتى والرحمة لهم .فهذه الزيارات تنفع الأحياء والأموات ،فالأحياء
يتذكرون يوم القيامة ،فيحاولون �إ�صالح حياتهم ويعتربون .والنفع للموتى
بال�سالم عليهم والدعاء لهم� .إ ًذا زيارة القبور ت�أتي لأخذ العرب ،ولي�س للتربك
وطلب امل�ساعدة وال�صالة ،حتى �إن كان املتوفى ور ًعا و�صا ًحلا.
لقد تخوف الر�سول  من قيام امل�سلمني بعد وفاته بعمل ما كان يعمله
الن�صارى واليهود ،ف�أمر  -عليه ال�صالة وال�سالم  -ب�أن ُيدفن يف غرفته التي مر�ض
فيها مر�ض املوت ،فنقل البخاري عن عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -قولها « :قال
ر�سول اهلل  يف مر�ضه الذي مل يقم منه :لعن اهلل اليهود والن�صارى اتخذوا
قبور �أنبيائهم م�ساجد .لوال ذلك لأبرز قربه ،غري �أنه خ�شي �أن يتخذ م�سج ًدا».
و ُيالحظ �أن بع�ض اجلهالء من امل�سلمني يقيمون احتفاالت بربط بع�ض
املناطق مع بع�ض الأحداث ،فمث ًال ق�سم من م�سلمي البو�سنة والهر�سك
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اجلاهلني يقيمون احتفاالت لأحد الأ�شخا�ص «عيواظ ديده» ،والذي ي�سمونه
«�أيفاتوفيت�سا» ،حيث يجتمع النا�س يف يوم معني عند مدينة «برو�سات�س» ،فيزورون
قرب «عيواظ ديده» ويقومون بالدعاء وال�صالة عند ما ي�سمى «ال�صخرة»  .وقد
ت�أ�صلت هذه العادة عند القرويني حتى بد�ؤوا ي�سمون هذا االحتفال «باحلج
الأ�صغر» .والر�سول  -عليه ال�صالة وال�سالم -قال« :ال جتعلوا قربي عي ًدا» وهو
�أطهر قرب لأ�شرف خملوق ،ف�إذا كان احلال مع قرب حبيب اهلل هكذا ،فكيف ميكننا
االحتفال وزيارة قرب غريه من الب�شر؟!
كما �أن الإ�سالم يحرم ويدين امل�شاركة يف االحتفاالت غري الإ�سالمية .ففي
�سنن �أبي داود َ«ح َّد َث َنا َدا ُو ُد ْب ُن ُر�شَ ْي ٍدَ ،ح َّد َث َنا �شُ َع ْي ُب ْب ُن �إِ�سْ َحاقَ َ ،ع ِن الأَ ْو َز ِاع ِّي،
ال�ض َّحاكِ ،
َع ْن َي ْح َيى ْب ِن �أَبِي َك ِثريٍ ،ق ََال َح َّد َث ِني �أَ ُبو ِقال َبة ،ق ََال َح َّد َث ِني ثَاب ُِت ا ْب ُن َّ
َال: نَ َذ َر َر ُج ٌل َع َلى َع ْه ِد َر ُ�سولِ اللهَّ ِ � أَنْ َي ْن َح َر �إِ ِب ًال ِب ُب َوانَةََ ،ف�أَ َتى ال َّنب َِّي 
ق َ
َال: �إِنيِّ نَ َذ ْر ُت �أَنْ �أَنْ َح َر �إِ ِب ًال ِب ُب َوانَ َة. َفق ََال ال َّنب ُِّي :« َهلْ َكانَ ِفي َها َوث ٌَن ِم ْن
َفق َ
�أَ ْوثَانِ الجْ َ ِاه ِل َّي ِة ُي ْع َب ُد؟»  .قَا ُلوا َ :ال  .ق ََال:« َهلْ َكانَ ِفي َها ِع ٌيد ِم ْن �أَ ْع َيا ِد ِه ْم؟». قَا ُلوا:
َال. ق ََال َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ :«�أَ ْو ِف ِب َن ْذر َِكَ ،ف ِ�إ َّن ُه َال َو َفا َء ِل َن ْذ ٍر فيِ َم ْع ِ�ص َي ِة اللهَّ ِ َو َال ِفي َما
ال يمَْ ِل ُك ا ْب ُن �آ َد َم».
يت�ضح لنا مما ُذكر موقف الإ�سالم من القبور الإ�سالمية ،ومن طلب العون
من الأموات امل�سلمني الذين كانوا �أتقياء ومقربني من اهلل  ،فكيف �إذا متت
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زيارة قبور غري امل�سلمني والتوجه للكنائ�س التي تعترب مقد�سة عند غري امل�سلمني
والتي يعتقدون �أنها مقد�سة وحمببة من قبل الرب؟!
بال �شك �إن ذلك من كبائر الذنوب التي تتعار�ض مع املبادئ الأ�سا�سية
للإ�سالم ،فمن امل�ؤ�سف واملخجل بعد تطور الطب والعالج �أن نرى البع�ض يطلب
ال�شفاء من املوتى الذين ال ي�ستطيعون م�ساعدة �أنف�سهم ،فما بالك مب�ساعدة النا�س
و�شفائهم؟! ومما ي�ؤ�سف له �أن البع�ض يطلبون ال�شفاء من املوتى الذين نعرف �أنهم
يف عذاب قرب �شديد وغ�ضب من اهلل (الن�صارى واليهود).
لذلك� ،إخوتي و�أخواتي ،فلنتم�سك بالإ�سالم احلنيف ،ولن ن�ضل �أب ًدا.
 نهاية المتن 
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العـــودة �إلــى الـــذات ،ت�أليف علي �شريعتي.
احلياة الروحية يف الإ�سالم ،ت�أليف حممد م�صطفى حلمي.
امر�أتنا يف ال�شـريعة واملجتمــع ،ت�أليف لطاهر حلد د.
الإ�سالم دين الفطرة واحلرية ،ت�أليف عبد لعزيز جاوي�ش.
املــــر�أة والعمـــل ،ت�أليف نبوية مو�سى.
متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية ،ت�أليف م�صطفى عبد لر زق.
دفـــاع عـن ال�شـريعـة ،ت�أليف عالل لفا�سي.
مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،ت�أليف لطاهر بن عا�شور.
جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم ،ت�أليف حممد إقبال ،ترجمة حممد يو�سف عد�س.
طبائع اال�ستبداد وم�صارع اال�ستعباد ،ت�أليف عبد لرحمن لكو كبي.
املدر�ســة الإ�سـالمية ،ت�أليف حممد باقر ل�صدر.
الإ�سالم و�أ�صول احلكم ،ت�أليف علي عبد لر زق.
لتون�سي.
لدين
خري
�أقوم امل�سالك يف معرفة �أحوال املمالك ،ت�أليف
ّ
ل�صعيدي.
احلرية الدينية يف الإ�سالم ،ت�أليف عبد ملتعال
ّ
الر�سالة احلميدية يف حقيقة الديانة الإ�سالمية وحقية ال�شريعة املحمدية ،ت�أليف ح�سني جل�سر.
ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث ،ت�أليف حممد لغز ّيل.
القر�آن والفل�سفة ،ت�أليف حممد يو�سف ُمو�سى.
ك�شف املخ َّبا عن فنون �أوربا ،ت�أليف أحمد فار�س ل�شدياق.
املر�شد الأمني للبنات والبنني ،ت�أليف رفاعة لطهطاوي.
نبي.
�شروط النه�ضة ،ت�أليف مالك بن ّ
لطهطاوي.
مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب الع�صرية ،ت�أليف رفاعة
ّ
جوهري.
طنطاوي
نه�ضة الأمة وحياتها ،ت�أليف
ّ
ّ
البيان يف التمدن و�أ�سباب العمران ،ت�أليف رفيق لعظم.
حتــرير املــر�أة ،ت�أليف قا�سم أمني ،وتربية املر�أة واحلجاب ،ت�أليف طلعت حرب.
تنبيه الأمة وتنزيه امللة ،ت�أليف حممد ح�سني لنائيني ،تعريب عبد ملح�سن آل جنف ،حتقيق عبد لكرمي آل جنف.
خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�سيني ،ت�أليف حممد با�شا ملخزومي.
ال�سفور واحلجاب ،ت�أليف نظرية زين لدين ،ونظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب ،ت�أليف م�صطفى لغالييني.
يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي ،ت�أليف حممد مهدي �شم�س لدين.
ملاذا ت�أخر امل�سلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟ ،ت�أليف لأمري �شكيب أر�سالن.
املدنية الإ�سالمية ،ت�أليف �شم�س لدين �سامي فر �شري ،ترجمة حممد م لأرنا�ؤوط.
املدنيـــة والإ�سالم ،ت�أليف حممد فريد وجدي.
امل�ســـئلة ال�شرقية ،ت�أليف م�صطفى كامل.
وجهة العامل الإ�سالمي ،ت�أليف مالك بن نبي ،ترجمة عبد ل�صبور �شاهني.
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طلعة ال�شم�س �شرح �شم�س الأ�صول ,ت�أليف نور لدين عبد هلل بن حميد ل�ساملي.
�أدب الطلب ومنتهى الأرب ،ت�أليف حممد بن علي ل�شوكاين.
الإ�سالم يف نيجرييا وال�شيخ عثمان بن فوديو الفالين ،ت�أليف آدم عبد هلل لإلوري.
�أم القرى ،ت�أليف ل�سيد لفر تي (عبد لرحمن لكو كبي).
جتديد الفقه ون�صو�ص �أخرى ،ت�أليف حممد بن حل�سن َحل ْجوي.
احل�ضارة الإ�سالمية ،ت�أليف أحمد زكي.
الر�سالة اخلالدة ،ت�أليف عبد لرحمن عز م.
م�س�ألة اخلالفة وجزيرة العرب ،ت�أليف أبي لكالم آز د ،ترجمة م�صباح هلل عبد لباقي.
النب�أ العظيم  ..نظرات جديدة يف القر�آن ،ت�أليف حممد عبد هلل در ز.
احلركة الإ�سالمية  ..هموم وق�ضايا ،ت�أليف ل�سيد حممد ح�سني ف�ضل هلل.
الأعمال املختارة ملحمد خاجنيت�ش البو�سنوي ،ت�أليف حممد خاجنيت�ش ،ترجمة عبد لرحيم ياقدي.
الدين والوحي والإ�سالم ،ت�أليف م�صطفى عبد لر زق.
الن�سائيات ،ت�أليف ملك حفني نا�صف (باحثة لبادية).
يف الفل�سفة الإ�سالمية  ..منهج وتطبيقه (الكتاب الأول) ،ت�أليف إبر هيم مدكور.
يف الفل�سفة الإ�سالمية  ..منهج وتطبيقه (الكتاب الثاين) ،ت�أليف إبر هيم مدكور.
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