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ِطلق عليه »اإع�دة اإ�سدار خمت�رات من الرتاث  اإن فكرة هذا امل�سروع الذي اأُ
/ الت��سع ع�سر  الإ�سالمي  احلديث يف القرنني الث�لث ع�سر والرابع ع�سر الهجريَّنينْ
والع�سرين امليالِديَّني«،  قد نبعت من الروؤية التي تتبن�ه� مكتبة الإ�سكندرية ب�س�أن 
املعرفة،  جم�لت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املح�فظة  �سرورة 
بني  التوا�سل  لأهمية  ت�أكيًدا  املتع�قبة  لالأجي�ل  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�س�همة 
اأجي�ل الأمة عرب ت�ريخه� احل�س�ري؛ اإذ اإن الإنت�ج الثق�يف - ل �سكَّ - تراكمي، 
واإن الإبداع ينبت يف الأر�ش اخل�سبة بعط�ء ال�س�بقني، واإن التجديد الفع�ل 
ل يتم اإل مع الت�أ�سيل. و�سم�ن هذا التوا�سل يعترب من اأهم وظ�ئف املكتبة التي 

ا�سطلعت به�، منذ ن�س�أته� الأوىل وعرب مراحل تطوره� املختلفة.

غري  �س�ئد  انطب�ع  وجود  هو  القرنني  هذين  لختي�ر  الرئي�سي  وال�سبب 
�سحيح؛ وهو اأن الإ�سه�م�ت الكبرية التي ق�م به� املفكرون والعلم�ء امل�سلمون قد 
توقفت عند فرتات ت�ريخية قدمية، ومل تتج�وزه�. ولكن احلق�ئق املوثقة ت�سري اإىل 
غري ذلك، وتوؤكد اأن عط�ء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�سوي التنويري - واإن 
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مر مبدٍّ وجزر - اإمن� هو توا�سل عرب الأحق�ب الزمنية املختلفة، مب� يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملع��سرة التي ت�سمل القرنني الأخريين. 

يهدف هذا امل�سروع - فيم� يهدف - اإىل تكوين مكتبة متك�ملة ومتنوعة، 
ت�سم خمت�رات من اأهم الأعم�ل الفكرية لرواد الإ�سالح والتجديد الإ�سالمي 
املخت�رات  هذه  لإت�حة  ت�سعى  اإذ  واملكتبة  املذكوَرينْن.  الهجريَّنينْ  القرنني  خالل 
على اأو�سع نط�ق ممكن، عرب اإع�دة اإ�سداره� يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�سر 
الإلكرتوين اأي�ًس� على �سبكة املعلوم�ت الدولية )الإنرتنت(؛ ف�إنه� ت�ستهدف يف 

املق�م الأول اإت�حة هذه املخت�رات لل�سب�ب ولالأجي�ل اجلديدة ب�سفة خ��سة. 

وي�سبق كلَّ كت�ب درا�سة تقدميية اأعده� اأحد الب�حثني املتميزين، وفق منهجية 
والتعريف  جهة،  من  واجته�داتهم  الرواد  ب�أولئك  التعريف  بني  جمعت  من�سبطة، 
ب�ل�سي�ق الت�ريخي/ الجتم�عي الذي ظهرت فيه تلك الجته�دات من جهة اأخرى؛ 
مب� ك�ن فيه من حتدي�ت وق�س�ي� نه�سوية كربى، مع الت�أكيد اأ�س��ًس� على اآراء املوؤلف 
الدقة،  مع�يري  اأعلى  توافر  من  وللت�أكد  الكت�ب.  تركه�  التي  والأ�سداء  واجته�داته 
ف�إن التقدمي�ت التي كتبه� الب�حثون قد راجعته� واعتمدته� جلنة من كب�ر الأ�س�تذة 
املتخ�س�سني، وذلك بعد من�ق�س�ت م�ستفي�سة، وحوارات علمية ر�سينة، ا�ستغرقت 
جل�س�ت متت�لية لكل تقدمي، �س�رك فيه� ك�تب التقدمي ونظراوؤه من فريق الب�حثني 
الذين �س�ركوا يف هذا امل�سروع الكبري. كم� ق�مت جمموعة من املتخ�س�سني على 

تدقيق ن�سو�ش الكتب ومراجعته� مب� يوافق الطبعة الأ�سلية للكت�ب.
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اأي�ًس� - وفق توفر الإمك�ن�ت الفنية وامل�دية - اإىل  هذا، و�ست�سعى املكتبة 
اأو مقتب�س�ت منه� اإىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة  ترجمة تلك املخت�رات 
واجل�مع�ت  البحث  ملراكز  �ستتيحه�  كم�  العربية،  بغري  الن�طقني  امل�سلمني  اأبن�ء 
وموؤ�س�س�ت �سن�عة الراأي يف خمتلف اأنح�ء الع�مل. وت�أمل املكتبة اأن ي�س�عد ذلك 
على تنقية �سورة الإ�سالم من الت�سويه�ت التي يل�سقه� البع�ش به زوًرا وبهت�نً�، 
جملتهم،  يف  امل�سلمون  به�  يتهم  التي  َّطلة  ُ الب� الته�م�ت  من  كثري  زيف  وبي�ن 

خ��سة من ِقَبل اجله�ت املن�وئة يف الغرب.

اإن ق�سًم� كبرًيا من كت�ب�ت رواد التنوير والإ�سالح يف الفكر الإ�سالمي خالل 
القرنني الث�لث ع�سر والرابع ع�سر الهجريني، ل يزال بعيًدا عن الأ�سواء، ومن ثم ل 
يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�سكالت التي تواجهه� جمتمع�تن�. ورمب� ك�ن غي�ب 
هذا الق�سم من الرتاث النه�سوي الإ�سالمي �سبًب� من اأ�سب�ب تكرار الأ�سئلة نف�سه� 
التي �سبق اأن اأج�ب عنه� اأولئك الرواد يف �سي�ق واقعهم الذي ع��سروه. ورمب� ك�ن 
هذا الغي�ب اأي�ًس� �سبًب� من اأ�سب�ب تف�قم الأزم�ت الفكرية والعق�ئدية التي يتعر�ش 
وخ�رجه�.  والإ�سالمية  العربية  داخل جمتمع�تن�  اجلديدة  الأجي�ل  اأبن�وؤن� من  له� 
ويكفي اأن ن�سري اإىل اأن اأعم�ل اأمث�ل: حممد عبده، والأفغ�ين، والكواكبي، وحممد 
ل الف��سي،  اإقب�ل، وخري الدين التون�سي، و�سعيد النور�سي، وم�لك بن نبي، وعالَّ
والط�هر ابن ع��سور، وم�سطفى املراغي، وحممود �سـلتوت، وعلي �سريعتي، وعلي 
عزت بيجوفت�ش، واأحمد جودت ب��س� - وغريهم - ل تزال مبن�أًى عن اأيدي الأجي�ل 

99 مقدمة ال�صل�صلة



اأغلبية البلدان العربية والإ�سالمية، ف�ساًل عن ال�سب�ب  اجلديدة من ال�سب�ب يف 
على  يلقي  الذي  الأمر  اأمريكية؛  اأو  اأوروبية  يعي�ش يف جمتمع�ت  الذي  امل�سلم 
ن�سره�  اإع�دة  فقط  ولي�ش  الأعم�ل،  هذه  ترجمة  اأجل  من  م�س�عًف�  عبًئ�  املكتبة 

.)� � واإلكرتونيًّ ب�لعربية وتي�سري احل�سول عليه� )ورقيًّ

والإبداع،  والتجديد،  الإحي�ء،  بني  للجمع  ي�سعى  امل�سروع  هذا  اإن 
والتوا�سل مع الآخر. ولي�ش اهتم�من� بهذا الرتاث اإ�س�رة اإىل رف�ش اجلديد الوافد 
علين�، بل علين� اأن نتف�عل معه، ونخت�ر منه م� ين��سبن�، فتزداد حي�تن� الثق�فية ثراًء، 
والوافد،  املوروث  بني  واجلديد،  القدمي  بني  البن�ء  التف�عل  بهذا  اأفك�رن�  وتتجدد 
امل�سرتك،  الإن�س�ين  الرتاث  اإ�سه�ًم� يف  اجلديد،  اجلديدة عط�ءه�  الأجي�ل  فتنتج 

بكل م� فيه من تنوع الهوي�ت وتعدده�. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�سيلة  معرفية  م�س�در  اإت�حة  يف  ن�سهم  اأن  هو  واأملن� 
والثق�فة داخل اأوط�نن� وخ�رجه�، واأن ت�ستنه�ش هذه الإ�سه�م�ت همم الأجي�ل 
اجلديدة كي تقدم اجته�داته� يف مواجهة التحدي�ت التي تعي�سه� الأمة؛ م�ستلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �س�ر عليه اأولئك الرواد الذين ع��سوا خالل القرنني 
الهجريني الأخريين، وتف�علوا مع ق�س�ي� اأمتهم، وبذلوا ق�س�رى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي الإج�ب�ت عن حتدي�ت ع�سرهم من اأجل نه�سته� وتقدمه�. 
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إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية

مكتبة  يف  م�سئولي�تن�  أوىل  ومن  ا  مهم�تن� اأوجب  من  اأن  وجدن�  لقد 
ويف  م�سر،  ال�سب�ب يف  من  اجلديدة  الأجي�ل  توعية  يف  ن�سهم  اأن  الإ�سكندرية، 
غريه� من البلدان العربية والإ�سالمية، وغريهم من ال�سب�ب امل�سلم يف البالد غري 
الإ�سالمية  ب�لعط�ء احل�س�ري للعلم�ء امل�سلمني يف الع�سر احلديث، خالل القرنني 
خ النطب�ع ال�س�ئد اخل�طئ، الذي  امل�س�ر اإليهم� على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�سَّ
�سبق اأن اأ�سرن� اإليه؛ فلي�ش �سحيًح� اأن جهود العط�ء احل�س�ري والإبداع الفكري 
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ست عليه� عدة قرون، وال�سحيح هو 
اأنهم اأ�س�فوا اجلديد يف زم�نهم، واملفيد لأمتهم ولالإن�س�نية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�سعي لتح�سني نوعية احلي�ة لبني الب�سر جميًع�.

واإذا ك�ن العلم ح�س�د التفكري واإعم�ل العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
ف�إن الكتب هي اآلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله الن��ش عرب الأجي�ل وفيم� بني 

الأمم.
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الآراء الواردة يف هذا الكتاب ل تعبرِّ بال�صرورة عن وجهة نظر
 مكتبـة الإ�صكندرية، اإمنا تعـبرِّ عن وجهة نظر موؤلفـيها.



أسعد دوراكوفيتش

درا�سة تقـدميية

ُولد الع�مل البو�سنوي حممد خ�جنيت�ش )اأو حممد اخل�جني كم� هو م�سهور 
يف  1906م(  دي�سمرب   16 1324هـ/  القعدة  ذي  )غرة  يف  العربي(  الع�مل  يف 
�؛  �سراييفو ع��سمة البو�سنة، وك�نت البو�سنة ل تزال تتبع الدولة العثم�نية ا�سميًّ
ومن ثم ع�ي�ش يف طفولته �سم البو�سنة اإىل اإمرباطورية النم�س� - املجر، كم� �سهد 
يف فتوته )1336هـ/ 1918م( ان�سم�م البو�سنة اإىل الدولة اجلديدة )يوغ�سالفي�( 
التي ق�مت على اأنق��ش الإمرباطورية، كم� ع�ي�ش يف �سب�به )1360هـ/ 1941م( 
ان�سم�م البو�سنة اإىل »دولة كرواتي� امل�ستقلة« التي ق�مت على اأنق��ش يوغ�سالفي� 
وال�سرعية،  الر�سدية  الث�نوية  اأنهى  قد  خ�جنيت�ش  ك�ن  ذلك  غ�سون  ويف  الأوىل. 
فيه  وتخرج  1926م(،  )1345هـ/  ع�م  يف  ال�سريف  ب�لأزهر  التحق  ثم 

ع�م )1349هـ/ 1930م(. 

ّ، حيث در�ش  وبعد عودته اإىل �سراييفو، عمل يف مدر�سة الغ�زي خ�سرو بك
اإدارة اجلمعية  لع�سوية جمل�ش  وان�سم  والفقه،  واحلديث  والتف�سري  العربية  اللغة 
ع�م  وانتقل  ع�م )1352هـ/ 1933م(.  منذ  »مرحمت«  الإ�سالمية  اخلريية 
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 ،� الغ�زي خ�سرو بك؛ حيث عمل فيه� مكتبيًّ اإىل مكتبة  )1356هـ/ 1937م( 
وانتقل يف الع�م الدرا�سي )1358-1359هـ/ 1939-1940م( اإىل املعهد الع�يل 
للدرا�س�ت الإ�سالمية الذي ك�ن قد ت�أ�س�ش اآنذاك، حيث دّر�ش التف�سري واأ�سول 
امل�سلمني  علم�ء  جمعية  اأع�س�ء  اأبرز  من  اأ�سبح  ال�سنوات  تلك  وخالل  الفقه. 
»الهداية«، ومن اأبرز الكّت�ب يف جملته� التي حتمل ا�سمه�. ويف ذروة ن�س�طه العلمي 
اإىل امل�ست�سفى- وهو يف ريع�ن �سب�به - لإجراء عملية ب�سيطة )ا�ستئ�س�ل  دخل 
الزائدة الدودية(، ولكنه تويف فج�أة يف امل�ست�سفى يوم )9 �سعب�ن 1363هـ/ 29 

يوليو 1944م(؛ مم� اأث�ر ال�سكوك يف هذه الوف�ة الدرامية)1(.  

الولع الرتبوي لدى خاجنيت�ش

الثق�فة،  ور�سل  املبدعني  من  القليلة  النخبة  اإىل  خ�جنيت�ش  حممد  ينتمي 
الثق�فية  والدوائر  الع�سرية،  للم�س�كل  الأمثل  ال�سرح  يف  موؤلف�ته  ت�س�هم  حيث 
معرفة  يتطلب  ملوؤلف�ته  التعليلي  والتقييم  اجلدي  التحليل  ف�إن  لذلك  الوا�سعة؛ 
الطالع  بعد  ي�أتي  البي�ن  وهذا  موؤلف�ته.  يف  ينتهجه  ك�ن  الذي  لل�سي�ق  وفرية 

الدقيق على موؤلف�ته.

ّر »املربي واملوثق  � من عي� واجلدير ب�لذكر اأن خ�جنيت�ش ك�ن مثقًف� وع�ملً� دينيًّ
احلقيقي«، بنى عالق�ت مع احلداثة، بحيث ميكنن� النظر اإليه، قبل كل �سيء، من 

علم�ء  حت�د  و ية،  لهد ( خ�جنيت�ش،  ملحمد  ملخت�رة  لأعم�ل  نظر:  خ�جنيت�ش،  عن  أكرث  معلوم�ت  على  )1(   للح�سول 
ييفو، 1996م. ييفو(، �سر رة �سر إد لهر�سك، وجمل�ش  لبو�سنة و
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خالله�، وخ��سة مع احلداثة عندن�، التي �س�هم فيه� من خالل م�س�رك�ته املتنوعة 
يف خمتلف املج�لت. 

اإن الإ�س�رة اإىل امل�س�رك�ت الوا�سحة يف حداثته اخل��سة ت�ستدعي جذب 
املكثفة،  الرتبوية  م�س�ركته  اخل�سو�ش  ملوؤلف�ته، على  الكثرية  امليزات  اإىل  النتب�ه 
اآف�ق  مع  وتع�مله  احلقيقي«،  »املب�سر  م�ستوى  عن  يقل  ل  مب�ستوى  نفذه�  التي 
املوا�سيع بح�س��سية »ال�سرورة الرتبوية«، حمرًك� حدود تلك الآف�ق اأكرث بكثري مم� 
اآنية ال�سرورة الرتبوية ف�إن الرغبة  اأن تكون عليه� يف وقته�. وب�لإ�س�فة اإىل  يجب 
موؤلف�ت  يف  فرنى  معه�.  تع�مل  التي  للموا�سيع  اختي�ره  على  اأثرت  الكبرية 
خ�جنيت�ش ن�سو�ًس� بقيت - ب�سكل طبيعي- اأ�سرية تلك احلقبة، ولكن نرى اأي�ًس� 
ن�سو�ًس�- وتلك كثرية - ل تزال حتى يومن� هذا �س�ئعة ومتداولة، لأن الزمن مل 

يتغلب عليه�.

مو�سوع  تعترب  والتي   - خ�جنيت�ش  لدى  الرتبوية  احلم��سة  اإن  احلقيقة  يف 
 ،� � اأم اأفقيًّ � وذات طموح�ت نه�سوية، و�سواء نظرن� اإليه� طوليًّ حديثن� - كثرية حقًّ
ف�إن تقييم موؤلف�ت خ�جنيت�ش من وجهة النظر الآنية تعترب معقدة نوًع� م�، وتتطلب 
تف�سرًيا دقيًق� بن�ء على عدة عوامل ذات �سلة. ومن ثم ف�إن هذه املقدمة لبع�ش 
اأعم�له املخت�رة هي حم�ولة، على اأقل تقدير، لتقييم »مداه�« يف ع�سره، وكذلك 

- ب�سكل متواٍز - تعد حم�ولة لتقييمه� من وجهة نظر ع�سرن� احل�يل.
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يف  ع�سره  مثقفي  اأبرز  من  واحًدا  يعترب  خ�جنيت�ش  ف�إن  �سك  اأدنى  بدون 
البو�سنة والهر�سك، حتى اإنه ين�سم للعدد القليل من كب�ر املوؤلفني البو�سن�ق يف 

يوغ�سالفي� قبل احلرب الع�ملية الث�نية وخالله�.

بعب�رة اأخرى هو مبدع ا�ستط�عت ن�س�ط�ته املتنوعة - التي حدد به� هوية 
اإ�سك�لي�ت موا�سيعه التي ن�ق�سه� - اأن متيز ع�سره من جهة، واأن تكون تربوية هدًف� 
و�سكاًل من جهة اأخرى؛ مم� يعني اأن خ�جنيت�ش ك�ن خموًل للت�أثري على املحيط 
اأن ينكر  والواقع الذي ع��ش فيه، ومنه على النمط امل�ستقبلي. ول ميكن لأحد 
�سهرته يف ع�سره؛ ف�لك�تب الذي مل يكمل الث�منة والثالثني من عمره، والذي 
ترك خلفه اأكرث من ثالثم�ئة عمل كت�بي – بغ�ش النظر عن التف�وت الوا�سح يف 

الكف�ءة – ل ميكن اإل اأن يكون واحًدا من اأ�سهر �سخ�سي�ت ع�سره. 

ُهوية العن�صرين )البو�صناقية والإ�صالم(

ع لأعم�ل خ�جنيت�ش ميكنني ا�ستنت�ج  يف �سي�ق درا�ستي للنت�ج املُثِمر واملتنوِّ
ن�سبية  ل�س�لح  والعجيب  الوفري  الكت�بي  ِنت�جه  ا�ستثم�ر  هم�:  ه�مني،  اأمرين 
موؤلف�ته كظ�هرة  قيمة  الإيج�بي على  قوي حُلكمي  اإنت�جه كدعم  واأخذ  اأعم�له، 
ا�ستثن�ئية للحداثة؛ لأن اإبداعه ال�سخي الكال�سيكي/ ال�سرقي يحمل الكثري من 

الإيج�بي�ت نحو احلقبة التي ع��ش فيه�:
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طرق  مفرتق  على  احلقبة  تلك  يف  البو�سن�قي  ال�سعب  ك�ن  ن�حية،  فمن 
اإمك�نية  اأي  منحه  بدون  والكروات،  لل�سرب  الك�ذبة  الإغراءات  بني  م�سريي، 
البو�سن�قي  ُ�ستقالل القومي؛ فلم تقدم تلك احلقبة لل�سعب  اأو طلب ال لإظه�ر 
اإل قمع احلرية الدينية، من خالل اإظه�ر حب النتق�م من »احلقبة الرتكية« التي 
اإل   - الإذلل  من  كنوع   - قوميتهم  ب�لإف�س�ح عن  للب�س�نقة  ي�سمح  ُولت، ومل 

ك�سرب اأو كروات. 

ل« يف الوقت نف�سه عن الب�س�نقة الكنز الثق�يف الغني الذي  وبني اأن »ُيَرحَّ
جمعوه خالل قرون عدة يف �سندوق حمكم الإغالق، ب�لإ�س�فة اإىل �سحب كل 
الرتاث الذي مت اإبداعه ب�للغ�ت ال�سرقية اإىل ِخزان�ت ي�سعب الو�سول اإليه�.. اإًذا 
ف�إن ال�سعب الذي ك�نت له ثق�فة ت�ريخية غنية فقده� فج�أة، واأ�سبح يف عزلة داخل 
� ب�لرغم من اإبداعه املكثف لقرون  اللغ�ت ال�سرقية املجهولة؛ ومن ثم اأ�سبح اأميًّ

عديدة، وخلقه ح�س�رة كبرية. 

ال�سعب  ومن  ومتعددة،  وا�سحة  الت�ريخية ك�نت  احلقبة  تلك  م�أ�سوية  اإن 
الفرتة رجل مثل »خ�جنيت�ش«. ولي�ش من العجب  اأن يخرج يف مثل تلك  ا  جدًّ
م�ستوى  ارتف�ع  من  ب�لرغم  احلقبة  تلك  علم�ء  من  العظمى  الأكرثية  �سمت 
معرفتهم وعلمهم، ف�لكثري منهم مل ينتج اأي عمل كت�بي. اإن منوذج تلك احلقبة 
يتمثل يف الع�مل اأحمد اأفندي بوريك الذي اأ�سبح اأ�سطورة منذ زمن بعيد ب�سبب 
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اأم�  اأ�ساًل.  ينتجه�  لأنه مل  اأعم�له؛  وتقدير  تقييم  اأو  علمه،  متكنن� من ذكر  عدم 
خ�جنيت�ش فهو خمتلف لأنه منوذج اإيج�بي. 

ففي احلقبة التي اأ�سفه� ب�أنه� ح��سمة ودرام�تيكية للب�س�نقة )مرغمني على 
وال�سمت  تراثهم،  من  ككروات، وحمرومني  اأو  ك�سرب  قوميتهم  عن  الإف�س�ح 
الث�منة  الق�تل الذي �سيطر عليهم( ي�ستطيع حممد خ�جنيت�ش، الذي مل يكمل 
َّؤلف. اأي يف الوقت الذي  والثالثني من العمر، اأن ميتلك ثروة تزيد عن 300 مو
�سمت فيه اأكرث العلم�ء يقوم خ�جنيت�ش ب�لكت�بة بدون كلل، وبحم��سة الرتبوي، 
وب�حل�ش املرهف للمثقف؛ فبدون �سك اأ�سبح ظ�هرة فريدة يف ع�سره ب�سبب هذا 
أظهر بو�سن�قيته  ألنه  اء جلدته،  أكرب مث�ل للوعي بني اأبن� اىل كونه  إ افة  الن�س�ط، ب�لإ�س�

من خالل جميع موؤلف�ته، ب�لإ�س�فة لكونه م�سلًم�. 

اأخًذا ب�لعتب�ر كل م� ذكرن�ه نرى اأن ن�س�طه الرتبوي ك�ن موجًه� نحو غر�ش 
واللَذينْن  والإ�سالم(،  )البو�سن�قية،  املذكورين  ب�لعن�سرين  اخل��سة  القيم  و�سقل 
التهديد هو الذي حثه  اأن هذا  ك�ن� مهدَدينْن ب�سدة يف تلك احلقبة. من الأكيد 
الحتي�ج�ت  اأولوي�ت  الذي ك�ن يف حدود  اإنت�جه،  تكثيف  بدرجة كبرية على 
الرتبوية لتلك احلقبة، اأكرث مم� ك�ن يف حدود الكف�ءة التي ك�ن يتمتع به� خ�جنيت�ش 

يف جميع املج�لت التي كتب فيه�. 
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خاجنيت�ش.. واعًظا وباحًثا نه�صويًّا

أهميته  اقة، وتكمن  ينتمي خ�جنيت�ش اإىل �سنف ر�سل الثق�فة مفعمي الط�
نظ�م  يدخل يف  اأن  وا�ستط�ع  اإليه�،  ينتمي  ك�ن  التي  احلقبة  �سّجل  قد  كونه  يف 
نعي�سه،  واقع  وك�أنه�  نراه�  ف�إنن�  اأعم�له  بع�ش  اليوم  نقراأ  عندم�  لذلك  تقييمن�؛ 
ولي�ست فقط جمرد حق�ئق ت�ريخية / ثق�فية تعترب حية يف �سي�ق حقبته�، فبع�ش 
�، وبع�سه� الآخر - اأخًذا  اأعم�له ا�ستط�عت اأن جتعل من ع�مل الزمن اأمًرا ن�سبيًّ

ب�لعتب�ر الآنية - اأثبتت قيًم� ت�ريخية.

ا،  اآنية بحتة وتربوية جدًّ األق�ه� خ�جنيت�ش  فمثاًل ك�نت درو�ش الوعظ التي 
حي�ته  فرتة  طوال  حمرتًم�  واعًظ�  ك�ن  فقد  فيه�.  اأُلقيت  التي  احلقبة  وتخ�ش 
الق�سرية، حيث األقى درو�ش الوعظ يف جميع اأنح�ء البو�سنة والهر�سك، ذاكًرا يف 
الكثري من املرات اأن هذه الدرو�ش الوعظية يجب اأن تبقى اأحد الأ�س�ش الث�بتة 
لعلم�ء الدين املتعلمني، كم� ك�ن هو. وقد اأ�سبحت درو�سه الوعظية يف �سراييفو 
ِلرغم من ذلك مل يكتف خ�جنيت�ش ب�لدرو�ش ال�سفهية،  نوًع� من اأق�س�م العلوم، وب�

� ملنهجه؛ ف�نفرد من بني الوع�ظ الذين مل يخلد ا�سمهم الت�ريخ. اإمن� بقي وفيًّ

اأن  ميكن  الوعظية  درو�سه  ب�أن   - حق  على  وك�ن   - خ�جنيت�ش  اآمن  فقد 
تكون مراجع تعليمية لغريه من الوع�ظ، واأن وعظه هذا �سروري يف تلك احلقبة 
ن�سر جمموعة من  الوعظية؛ لذلك  بع�ش درو�سه  الأف�سل كت�بة  امل�سريية، ومن 
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اإن  فيه�.  ع��ش  التي  الت�ريخية  احلقبة  التي ل تخ�ش  املخت�رة  الوعظية  الدرو�ش 
من  ولكن  هذا.  يومن�  حتى  اآنيته�  تفقد  مل  الوعظية  الدرو�ش  تلك  من  عدًدا 
ال�سروري التنويه اإىل اأن طريقة عر�ش امل�س�كل التي قدمه� يف وعظه تختلف اليوم 
عم� ك�نت يف حقبته، وهذا مفهوم ب�لنظر اإىل مرور اأكرث من ن�سف قرن على حقبة 

خ�جنيت�ش الع��سفة، والتي ك�نت بح�جة ملحة لدرو�سه الرتبوية.

ميكنني اأن اأذكر كمث�ل على مالمح منطه الوعظي اأنه - وبنوع من ال�سهولة 
احلوادث  اأو  التق�ليد  اأو  الق�س�ش  ذكر  اإىل  يلج�أ  غ�لًب�  ك�ن   - وال�سع�دة  ال�سرقية 
كنوع من احلجج )غ�لًب� ك�نت تلك الق�س�ش من حقبة الر�سول   اأو من احلقب 
اإ�سك�لية  اأن »قوة احلجة« يف تلك الق�س�ش تعترب  الت�ريخية ع�مة(. فمن املفهوم 
يف درا�سة امل�سكلة املطروحة. ولكن لأن درو�ش خ�جنيت�ش الوعظية مل تكن متتلك 
على  ا�ستحوذت  فقد  كبرًيا،  ك�ن  الق�س�ش  تلك  من  النفع  ف�إن   ،� علميًّ طموًح� 
اهتم�م امل�ستمعني، واأعطت الوعظ حالوة ال�سرد، والألفة واجلودة الأدبية، ودائًم� 
ُملّم،  رجل  ب�أنه  و�سف خ�جنيت�ش  ميكنن�  لذلك  الإيح�ء؛  ودرجة  قوة  من  زادت 
ومرهف احل�ش، و�سريع الت�أقلم مع الواقع الراهن، ا�ستخدم يف وعظه اأف�سل طرق 
اأم� الكتب املدر�سية  امل�ستمع.  الت�أثري على  اأعلى درج�ت  العر�ش بهدف حتقيق 

التي كتبه� - والتي �سنتحدث عنه� لحًق� - فقد ا�ستخدم فيه� طرًق� خمتلفًة.

ويف اأبح�ثه، ك�ن يدرك اأهمية الدقة يف التف��سيل البحثية، والعتم�د على 
يف  املنهجية  الن�حية  من  عليه  ك�ن  م�  عك�ش  على  والواقعية،  احلقيقية  امل�س�در 
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الوعظية  خ�جنيت�ش  كت�ب�ت  اليوم  تقروؤون  فعندم�  الفع�لة.  الوعظية  �سرده  طريقة 
غري  التق�ليد  على  املبنية  للحجج  الطبيعي  غري  حنينه  من  ب�نزع�ج  ت�سعرون  رمب� 
الوا�سحة وال�سب�بية، مت�ًم� كم� ت�سعرون ب�سبب الواقعية الب�ردة يف اأعم�له البحثية. 
بدرج�ت  متن��سبة  ولكنه�  مت�ًم�،  متع�ك�سة  منهجية  توجه�ت  جتدون  �سوف  اإًذا 
اأرى  واأن�  فيه�.  تدور  التي  احلقبة  مع  تطرحه�، خ��سة  التي  املوا�سيع  مع  متف�وتة 
ذلك ف�سيلة من ف�س�ئل خ�جنيت�ش، الذي متكن بنج�ح من تكييف املنهجية مع 

طريقة خم�طبته اجلمهور، وك�ن دائًم� ي�سعى يف نه�ية املط�ف لهدف تربوي.

فعندم� ك�ن يتوجه مل� ي�سمى »ال�سريحة الوا�سعة من اجلمهور« ك�ن ي�ستعمل 
الطريقة الوعظية التي ي�ستخدم به� ال�سي�غة الن�سية احلية مع ق�س�ش تو�سيحية، 
اأي طريقة ات�س�ل تن��سب الحتك�ك املب��سر ال�سفوي مع امل�ستمعني. ولكن عندم� 
واملكتوبة   - البو�سنية  اللغة  اإىل  الكرمي  للقراآن  كرابيك  ال�سيخ  ترجمة  ي�ستخدم 
ًكرث دقة وخربة وحمددا و�س�رًم� يف تع�بريه  أ ابح  للمتخ�س�سني - ف�إن خ�جنيت�ش ي�س

العلمية، بغ�ش النظر عن اأن موؤلف الرتجمة ع�مل ذو هيبة ومك�نة.

هو  خ�جنيت�ش  لدى  القوية  ب�حلجج  واملدعوم  املت�سق  التعبريي  املعنى  اإن 
الأقوى، على م� اأعتقد، يف اأعم�له الكثرية يف جم�ل احلقوق ال�سرعية، والوا�سح 
اأنه قد اأمّل اإمل�ًم� ممت�ًزا، فقد در�ش احلقوق ال�سرعية يف الأزهر ال�سريف، وك�ن متمكًن� 
وواثًق� من نف�سه ب�سدده�، لدرجة جعلته يدخل يف جدال علني مع رئي�ش العلم�ء 
ال�سرعية. لقد ك�ن خ�جنيت�ش  امل�س�ئل احلقوقية  فهيم �سب�هو حول تف�سري بع�ش 
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حم�فًظ� يف تف�سريه للقواعد ال�سرعية، ودافع بال هوادة عن املواقف التي ل تقبل 
تعدياًل اأو حتديًث�، ك�لقواعد ال�سرعية التي ج�ء فيه� ن�سو�ش يف القراآن الكرمي اأو 

احلديث ال�سريف.

يف احلقيقة، اإن ال�سريعة يف حقبته ك�نت قد تراجعت يف احلي�ة العملية يف 
البو�سنة والهر�سك، وك�ن يع�ين مع�ن�ة �سديدة ب�سبب ذلك. اإن الرتب�ك الذي 
القيم  عن  تخليه  يف  جتلى  �س�بًق�،  عنه  حتدثن�  والذي  البو�سن�قي،  ال�سعب  ع��سه 
الرتاثية الإ�سالمية، وتقم�سه لقيم جديدة ذات ط�بع ع�سري؛ فظهرت م�س�كل 
والعك�ش(،  م�سلمة  غري  من  م�سلم  )زواج  املختلط  الزواج  يف:  متمثلة  حقوقية 
ب�أ�سم�ء  الأولد  وت�سمية  الن�س�ء،  بع�ش  وتربج  )الرب�(،  البنكية  الف�ئدة  وظهور 
التو�سل  ميكنن�  خ�جنيت�ش  موؤلف�ت  جميع  على  وب�لطالع  اإ�سالمية...اإلخ.  غري 
جميعه�،  من  ال�سلب  التقليدي  موقفه  وهو  امل�س�ئل،  هذه  حول  ع�م  ل�ستنت�ج 
ولكن تقليديته هذه تظهر يف تعليالته يف �سورة ع�سرية ودين�ميكية، مهم� بدا لن� 

الأمر كمف�رقة يف الوهلة الأوىل. 

ُالبة التي يظهره� خ�جنيت�ش يف احلقوق ال�سرعية تتعلق بتلك  اأن ال�س اأي 
ل�سغوط  تتعر�ش  ذلك  ورغم  الإ�سالمي،  الدين  �سلب  من  يراه�  التي  الق�س�ي� 
كبرية من اأجل تغيريه�، اأو بداأت فعاًل فيه� عملية التغيري، مثل: الزواج املختلط 
الذي بداأ ينت�سر بكرثة، وحم�ولة امل�سلمني اإخف�ء الذرية التي ت�أتي من هذا الزواج 
ب�إعط�ئهم اأ�سم�ء غري اإ�سالمية، اأو ق�سية نزع احلج�ب والتربج والتخلي عن اللب��ش 
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املح�كم  واإلغ�ء  الدولة،  يف  الإفت�ء  دور  اإلغ�ء  يف  البدء  اأو  الإ�سالمي،  التقليدي 
احلجج  على  حتتوي  واأعم�له  كتبه  من  العديد  ج�ءت  ثم  ومن  ال�سرعية...اإلخ؛ 

الق�نونية ال�سرعية املمت�زة، والتي تط�لب ب�لعودة اإىل املن�بع ال�سرعية والرتاثية. 

ب�أنه ع�مل  اأن ينتقده ب�سدة على ذلك، واأن ينعته  وميكن للق�رئ غري امللم 
اأن يفر�ش �سلطته بدون جدوى لإيق�ف »التقدم« الذي  حم�فظ متزمت يح�ول 
بداأ. ولكن خ�جنيت�ش، ح�سب اعتق�دي، جل�أ اإىل �سلطة من�بع الأ�س�ش الإ�سالمية، 
الب�س�نقة كخطر  على  الذي خيم  »التقدم«  هذا  ل�سد  الرتاثية  القيم  �سلطة  واإىل 
حقيقي. ب�سكل اأدق، ف�إن خ�جنيت�ش ك�ن على درجة ع�لية من الذك�ء مكنته من 
فهم اأن لب امل�سكلة ل يكمن يف كون امل�سلم ي�سع »طربو�ًس�« اأو »قبعة« اأو اأن يكون 
ع�ري الراأ�ش، اإمن� لب امل�سكلة يكمن يف هجوم ع�م من النظ�م احل�س�ري املختلف 
والغريب على الرتاث الإ�سالمي، وبدًل من ت�أ�سي�ش عالقة مت�س�حمة اأو تن�ف�ش 

�سليم مع القيم الإ�سالمية والرتاثية البو�سن�قية يقوم بعدوان �سر�ش عليه�.

ً يعترب خطرا  ويرى خ�جنيت�ش اأن تغيري القيم البو�سن�قية والقواعد الإ�سالمية
� ي�سمى »فقدان الهوية«، وك�ن �سد »الزواج املختلط« ب�لرغم من اأنه يعرف  م�سرييًّ
اأن ال�سرع ي�سمح للم�سلم اأن يتزوج من غري امل�سلمة؛ لأنه يعتقد وبحق اأن مثل 
هذا  فمثل  مع�ك�سة،  اآث�ًرا  ي�سبب  �سوف  امل�سريية  الظروف  هذه  يف  الزواج  هذا 

النفت�ح �سيكون ب�سكل دائم على ح�س�ب امل�سلمني فقط.
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اإع�دة تف�سري وبحث امل�س�ئل ال�سرعية احلقوقية،  ك�ن يع�ر�ش ب�سكل ع�م 
ي�سمى يف  م�  ف�سل  بهدف  الإ�سالمية،  امل�سيخة  داخل  تث�ر حتى  ُنت  ك� والتي 
ال�سرع »الأمور اله�مة« من »الأمور غري اله�مة«، بحيث يتم تغيري تلك التي ت�سمى 
»غري ه�مة«. وقد و�سف خ�جنيت�ش هذا الأمر ب�أنه تقوي�ش لالأ�س�ش ال�سرعية ع�مة.

ً مل يدافع معتمدا على �سلطة من�بع الأ�س�ش  ن�ستنتج مم� �سبق اأن خ�جنيت�ش
الإ�سالمية والقيم الرتاثية )التق�ليد والرتاث لدى الب�س�نقة(؛ واإمن� دافع بهم� �سد 
اإن م� ي�سمى منهجه »التقليدي«  التهديد احلقيقي للهوية والتطبيق الإ�سالمي. 
هو يف احلقيقة ت�أكيد على القيم الرتاثية بهدف مواجهة »التح�سر ال�سلبي« الذي 
يدمر ب�سكل منظم وبعيد املدى »هوية« �سعب ب�أكمله، هو اأ�ساًل مهدد يف الدرجة 
الأوىل لأن ك�مل ثق�فته بقيت مكتوبة ب�للغ�ت ال�سرقية التي اأ�سبحت غريبة عنه، 
فيتيحون  بو�سن�قية؛  لي�ست  الثق�فة  اأن هذه  بزعمهم  اإنك�ره�  الغري  والتي يح�ول 
املج�ل لزحف »التح�سر« الذي يت�سم ب�لكراهية نحو التق�ليد والرتاث البو�سن�قي 

والقيم الإ�سالمية. 

»اأفندي« بكل م� لهذه  ب�أنه  العم�مة  من اخلط�أ ت�سور خ�جنيت�ش وهو ي�سع 
الكلمة من مفهوم خ�طئ، اأو كرجل تقليدي متحجر، على العك�ش ف�إن العم�مة 
قد اأح�طت براأ�ش ع�مل وقور عرف امل��سي العريق وفهم الع�سرية اجلديدة، وب�حث 
� توقع خ�جنيت�ش يف  عن رابطة بينهم� من اأجل امل�ستقبل الذي ميتلك م�س�ًرا �سلبيًّ

موؤلف�ته حدوثه، و�سحت توقع�ته اليوم. 
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الرتبوية  اجت�ه�ته  وجميع  خ�جنيت�ش  موؤلف�ت  ب�أن  العتق�د  اإىل  اأميل  واأن� 
املوؤثرة مل تنل الهتم�م الذي ت�ستحقه، فخ�جنيت�ش معروف لدى �سريحة معينة 
لذلك  الإ�سالمية؛  امل�سيخة  داخل  اليوم  علم�ء  من  عدد  أو  اني،  املتخ�س�س من 
فنحن َمدينون خل�جنيت�ش، وعلين�: اأوًل اأن نخرج اأعم�له خ�رج الإط�ر الأك�دميي 
لي�سل هو وت�سل اأعم�له اإىل ال�سريحة الوا�سعة من اجلمهور، وث�نًي� تف�سري اأعم�له 
من  كبرية  توقع�ت  وبدون  له،  اأ�س��ش  ل  متجيد  بدون  وواقعي  متم��سك  ب�سكل 
اأعم�له، ويف نف�ش الوقت الحرتام الكبري للحقبة التي وجد فيه�، والظروف التي 
التي  والآنية  للحقبة،  اأظهره  الذي  والوعي  الرتبوية،  اأعم�له  خالل  به  اأح�طت 

ع��سه�، والأهمية التي �سعر به� جت�ه مهمته.

اإن الوعي الرتبوي املرهف - يف تف�سري القواعد احلقوقية ال�سرعية اأكرث منه� 
يف الأمور الفقهية -ك�ن وا�سًح� يف اأبح�ث خ�جنيت�ش اخل��سة ب�لرتاث البو�سن�قي 
املكتوب ب�للغ�ت ال�سرقية، مم� ُيغني �سريته كمربٍّ ممت�ز، متكن من اكت�س�ف وتقييم 
وتف�سري امل��سي وت�أثريه على ح��سره، وب�لت�يل نقله للم�ستقبل. واإن هذا النوع من 
اأعم�ل خ�جنيت�ش يزداد اأهمية ب�سبب م� ذكرن�ه �س�بًق� من قطع للجذور البو�سن�قية 
الثق�فية ب�إغالق الرتاث الثق�يف الغني للبو�سن�ق املكتوب ب�للغ�ت ال�سرقية، ومن 
خالل قطع خطري للثق�فة الت�ريخية، وحم�ولة خلق تيه ت�م ل�سعب ك�مل؛ لذلك 
فال داعي للعجب من كرثة اأعم�ل خ�جنيت�ش اخل��سة ب�لرتاث الأدبي، والتي كثرًيا 
م� ي�سكل فيه� حمكمته اخل��سة كع�مل ديني خبري وخمول لإ�سدار الأحك�م يف 

ال�سئون الدينية. 



26 26
اأ�صعد دوراكوفيت�ش

أن الرتاث الأدبي املكتوب  اري -  لقد عرف خ�جنيت�ش - بح�ش املربي الع�س
ب�للغ�ت ال�سرقية - وثق�فة البو�سن�ق عموًم� - موثوق به، ويعترب اأف�سل دليل �سد 
ي�سمن  الرتاث  هذا  اأن  اأي  الت�ريخية،  الُهوية  وتفكيك  اإحالل  حم�ولت  كل 
ومبق�رنة  القومية.  لهويتهم  ويقيًن�   � وم�ستقبليًّ  � و�سروريًّ م�سمونً�  معقاًل  للبو�سن�ق 
اأعم�له هذه التي له� اأهمية ت�ريخية مع ب�قي اأعم�له ك�لوعظ مثاًل، نرى اأن الأعم�ل 
الوعظية تعترب ق��سرة، مع اأنن� ل ن�ستطيع اأن ننكر خوا�سه� الرتبوية. وهذا �سبب 
ك�ٍف لكي نويل الهتم�م الالزم ب�أبح�ث خ�جنيت�ش للرتاث البو�سن�قي املكتوب 

ب�للغ�ت ال�سرقية.

التقليدي  الإ�سالمي  الع�مل  الإن�س�نية يف  الفروع  من  اأي  درا�سة  ل ميكن 
بدون الإبح�ر يف فنون اللغة والبالغة واخلط�بة وال�سعر، فال ميكنن� ت�سور اأي بحث 
الفنون  هذه  لوجود  وذلك  اللغوية،  الفنون  هذه  ا�ستخدام  بدون  الدينية  للعلوم 
الأدبية يف القراآن الكرمي واحلديث ال�سريف؛ وهكذا اأملَّ خ�جنيت�ش بهذه الفنون 
972م،  ع�م  ت�أ�س�ست  التي  العريقة  ال�سريف  الأزهر  ج�معة  يف  درا�سته  خالل 

ب�لرغم من اأن جم�ل درا�سته الأ�س��سي هو علم احلقوق ال�سرعية.

املبكر )مل يكمل  ال�سب�ب  يزال يف مرحلة  الذي ل  الفتي،  الط�لب  هذا 
العربية )ع�م 1930م( حتت  ب�للغة  ًهرة عمال  الق� اأ�سدر يف  24 �سنة من عمره( 
عنوان »اجلوهر الأ�سنى يف تراجم علم�ء و�سعراء بو�سنة«، لقد وقف خ�جنيت�ش بهذا 
الكت�ب الذي يحتوي على 140 �سفحة اأم�م ب�ب املو�سوعة الدولية، ولكن الأهم 
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أدخل، ومن الب�ب الكبري، الأدب البو�سن�قي ب�للغ�ت ال�سرقية اإىل  اأنه  من ذلك ا
الهتم�م الع�ملي، وخ��سة اإىل اأعم�ل علم�ء مثل ك�رل بروكليم�ن وفوؤاد �سزكني 

وف�ريز ب�بينجر وغريهم.

الع�ملية  الآداب  بهو  اإىل  دخلوا  بخ�جنيت�ش  املتمثلون  البو�سن�ق  ف�ملبدعون 
بف�سل كون اللغة العربية لغة ع�ملية، ف�ل�س�ب خ�جنيت�ش كتب بلغة عربية ف�سحى، 
الت�ريخ  ُيدخل  التقليدية  الأدبية  للمع�يري  مرهف  وبح�ش   ،� عنوانً� جم�زيًّ واخت�ر 
الأدبي البو�سن�قي اإىل الع�ملية من خالل »اجلوهر الأ�سنى« املكتوب ب�سل�سلة من 
ا�ستط�ع  وقد  ال�سرقية.  ب�للغ�ت  العظم�ء  البو�سن�قيني  للمبدعني  »الكري�ست�ل« 
ًثال  مم� �سيًئ�  يفعل  اأن  بعقدين  خ�جنيت�ش  قبل  »ب��س�أغيت�ش«  البو�سن�قي  الك�تب 

ب�إدخ�ل الرتاث البو�سن�قي اإىل ال�س�حة الع�ملية عرب ب�ب اللغة الأمل�نية.

الأهمية املتعددة لعمل خاجنيت�ش

املفهر�سة -  الذاتية  ال�سرية  قبل كل �سيء، جذب خ�جنيت�ش يف حينه - بطريقة 
مهددة  ب�لرتاث  غنية  ك�ملة  اآداب  وجود  اإىل  الع�ملي  الأدبي  الع�م  الراأي  انتب�ه 
ب�لنح�س�ر اإىل عتم�ت الت�ريخ. يجب العرتاف ب�أن ب��س�غيت�ش من خالل اللغة 
الأمل�نية وخ�جنيت�ش من خالل اللغة العربية هم� من اأول من حرك� اهتم�م العلم�ء 
يف خمتلف بق�ع الع�مل ل�ستك�س�ف الرتاث ب�للغ�ت ال�سرقية، وكذلك اأول من 
البو�سن�قي  الرتاث  وا�ستك�سف  الذي در�ش  البو�سني،  ال�ست�سراق  ق�سم  اأ�س�س� 

ب�للغ�ت ال�سرقية بطريقة علمية.



28 28
اأ�صعد دوراكوفيت�ش

إح�س��ش غري مريح ب�سبب  ابكم  عندم� تقروؤون اليوم »اجلوهر الأ�سنى« ينت�
طريقة »ال�سري الذاتية املفهر�سة« اململة للعمل، الذي يقت�سر على »�سرد احلق�ئق«، 
والتقييم.  ال�سي�ق  اإىل  تفتقر  اأدبية  ملقتب�س�ت  متوازن  غري  اإدخ�ل  اإىل  ب�لإ�س�فة 
الكبري الذي حدث منذ ع�م 1930م  التقدم  يكمن �سبب هذا الإح�س��ش يف 
ن�حية  من  ال�سرقية  ب�للغ�ت  البو�سن�قي  الرتاث  ا�ستك�س�ف  يف  هذا  يومن�  حتى 
البنية والت�سنيف وطرق التع�مل معه�. ولكن مثل هذا الإح�س��ش الذي ينت�ب 
الق�رئ هو اإح�س��ش غري ع�دل وغري �سحيح من الن�حية الأدبية – الت�ريخية؛ لأنه 

من ال�سروري عند قراءة هذا العمل الأخذ بعني العتب�ر الأمور الت�لية:

أي درا�سة علمية ومنهجية للرتاث  اك  1(   قبل ب��س�غيت�ش وخ�جنيت�ش مل تكن هن�
البو�سن�قي ب�للغ�ت ال�سرقية، ومل يكن هن�ك وعي ع�م ب�أهمية ذلك.

ب��س�غيت�ش  ف�إن  ًئدا،  �س� ك�ن  الذي  والعريق  الغني  ب�لرتاث  الك�مل  2(     اجلهل 
وخ�جنيت�ش ك�ن� يعتربان الرائدينْن يف ا�ستك�س�ف هذا الرتاث العريق.

أ�سلوب خ�جنيت�ش  ارقية يف  3(   اإن التع�مل الإيج�بي مع الرتاث املكتوب ب�للغ�ت ال�س
)�سرد  ال�سردية  الطريقة  فع�ًل؛ لأن  املفهر�سة( ك�ن  الذاتية  )ال�سري  ال�سردي 
ال�سرقية،  ب�للغ�ت  الغني  الرتاث  اأي �سك حول وجود هذا  تنفي  احلق�ئق( 

فطريقة خ�جنيت�ش هذه يف تلك احلقبة امل�سريية ك�نت �سرورية.
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موؤ�س�س�ت  هن�ك  تكن  مل  ب��س�أغيت�ش  عهد  يف  وكذلك  خ�جنيت�ش  عهد  4(   يف 
مل  اإًذا  ال�سرقية.  ب�للغ�ت  املكتوب  البو�سن�قي  الرتاث  ب��ستك�س�ف  تخت�ش 
اأن  يعني  مم�  الرتاث؛  ذلك  ا�ستك�س�ف  منهجية يف  اأي خربات  هن�ك  تكن 
ؤ�س�س�ت التي تعمل يف  امل و  اأ�س�ش أول من و�سع  ا  ب��س�غيت�ش وخ�جنيت�ش هم�
ذلك  واأهمية  حجم  �سك  اأدنى  بدون  تلك  ب�أعم�لهم�  واأظهرا  املج�ل،  هذا 

الرتاث، وب�لت�يل �سرورة درا�سته بطريقة موؤ�س�سية.

ع�م  فيين�  يف  لب��س�أغيت�ش  الدكتوراه  ور�س�لة   - الفتي   ّ خ�جنيت�ش عمل  5(   اإن 
فتح  ال�سرقية-  ب�للغ�ت  املكتوب  البو�سن�قي  الرتاث  والتي تخ�ش  1910م، 
ب�ب الهتم�م ب�لبحث العلمي للرتاث البو�سن�قي املكتوب ب�للغ�ت ال�سرقية، 
وذلك يف اأهم دائرتني - على الأغلب - وهم�: الدائرة ال�سرقية / الإ�سالمية 
هن�  والأولوية  الأمل�نية(،  )ب�للغة  الإ�سالمية   / والغربية  العربية(،  )ب�للغة 

للمدر�سة اللغوية الأمل�نية الن��سجة.

من  الأ�سنى«  »اجلوهر  كت�ب خ�جنيت�ش  على  احلكم  العدل  من  لي�ش  اإًذا 
منظور درا�ستن� للرتاث البو�سن�قي وب�لطرق واخلربات ال�س�ئدة اليوم – التي ل 
تزال ذات طبيعة لغوية - ول من منظور الدرا�س�ت املع��سرة لبع�ش املوؤلفني التي 
امل�دة،  ملو�سوع  حمددة  درج�ت  خالل  من  الرتاث  مع  م�سطنعة  بطرق  تتع�مل 

والتي �س�هم فيه� خ�جنيت�ش نف�سه ب�سكل كبري.
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للرتاث،  املكر�سة  الأخرى  ُله  اأعم� وبع�ش  هذا  اأهمية عمل خ�جنيت�ش  اإن 
من خالل م� �سردن�ه، اأدت اإىل حتريك عملية مل� يكن اأحد ليتخيل ُبعده� يف تلك 
الفرتة. ب�سبب هذه اجلدارة )حتريك هذه العملية اله�مة لدرا�سة الرتاث( ي�ستحق 

عمل خ�جنيت�ش الطليعي احل�سول على اأعلى درج�ت التقدير.

الب�ب  ب�لك�د  فتح  الأدبية / الت�ريخية  ب�أعم�له  خ�جنيت�ش  إن  احلقيقة،  ايف 
لالطالع على الرتاث البو�سن�قي ب�للغ�ت ال�سرقية، فهو مل يتمكن من الإبح�ر يف 
هذا الرتاث ليتمتع بكل ثرائه وي�سع نظ�م تقييم له. وك�ن يعي اأن حي�ة الفرد لن 
تكون ك�فية للتو�سل اإىل نه�ية مقدم�ت الرتاث؛ لذلك فقد �سعى بكل قوة ليقدم 
لن� بطريقة �سردية )ال�سري الذاتية املفهر�سة( اأعم�ل الع�سرات من الأدب�ء والعلم�ء 
�، والتي م�ر�ش فيه� العديد  البو�سن�ق. وبدون �سك اأنه خالل حي�ته الق�سرية ن�سبيًّ

من األوان التحقيق�ت فتح اأهم ب�ب اأم�م ب�قي ع�س�ق الرتاث البو�سن�قي. 

الوقت  مع  وحجمه�  �سرعته�  وازدادت  توقف،  بدون  العملية  بداأت  لقد 
الثق�يف  والكربي�ء  القومية  الثقة  من  لحًق�  �ستزيد  جديدة،  كف�ءات  منتجة 
والكرامة، اأي �ستقلل فقدان الثقة ب�لنف�ش يف كوكبة القوى ال�سي��سية اجلديدة، 
هذا  من  راقبن�  اإذا  اأخرى.  ح�س�رية  دائرة  حديقة  ويف  جديد،  ع�سر  عتبة  على 
املنظور ف�إنن� نرى وبدون �سك اأن اأهم اأعم�ل خ�جنيت�ش الكت�بية تلك التي تهتم 
�سرد  من  واأقوى  واأعمق  دائم  اأثره�  واأن  ع�مة،  البو�سن�ق  وت�ريخ  الآداب  بت�ريخ 

وعظ اإيح�ئي تلق�ئي. 
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موؤلفات خاجنيت�ش ودراماتيكية »املفرتق«

اإن هذا اجلزء املخت�ر من اأعم�ل خ�جنيت�ش - املقدم هذه املرة بطريقة اأكرث 
التي  املغر�سة  اأو  النظر  الق�سرية  للرد على املح�ولت  اأف�سل حتدٍّ  اإقن�ًع� - يعترب 
املكتوب  الرتاث  ا�ستك�س�ف  اإن  مت�سلب«.  »كتقليدي  خ�جنيت�ش  اإظه�ر  حت�ول 
ب�للغ�ت ال�سرقية وت�ريخ الب�س�نقة عموًم� يعترب يف احلقيقة اأف�سل طريقة لإدخ�ل 
امل��سي اإىل احل��سر، وتوجيه الث�ين اأي احل��سر - ب�أجنحة النت�ئج الب�هرة للم��سي- 
اإىل الأم�م. وقد اأظهره بهذه ال�سورة )تقليدي مت�سلب( اأولئك املع��سرون الذي 
ُرب« الذي ي�سمل على وجه اخل�سو�ش  �أَونْ �س�ووا بني التقدم بكل م� يتطلبه من »التَّ

اإب�دة الرتاث املوروث من الدوائر الثق�فية ال�سرقية / الإ�سالمية. 

يف احلقيقة، ميكنن� تعريف النطب�ع الع�م ملوؤلف�ت خ�جنيت�ش على اأنه� نوع 
خ��ش من الدعوة اإىل الت�س�لح القيم والتك�مل للح�س�رتني )ال�سرقية والغربية(. 
العربي/ الإ�سالمي،  ب�لع�مل  مكثف  ات�س�ل  على  ك�ن  حي�ته  طوال  فخ�جنيت�ش 
خ��سة الق�هرة، يف نف�ش الوقت ك�ن يلم مت�م الإمل�م بكل ال�سرورات الجتم�عية 
والثق�فية الن�جتة عن حقيقة اأنه يعي�ش على ح�فة التم��ش بني ح�س�رتني: واحدة 
الث�نية  تقوم  اأن  كبري  احتم�ل  مع  ب�سرعة،  تتو�سع  والث�نية  ببطء،  تتقل�ش  بداأت 
)الأوروبية الغربية(، بتغطية كل قيم احل�س�رة ال�سرقية التي تالألأت لقرون عديدة 

بطميه�، ويف هذا املفرتق الت�ريخي والثق�يف من� وتطور وعي خ�جنيت�ش الرتبوي. 
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»املفرتق«،  بدرام�تيكية  متعلًق�  ك�ن  وو�سوحه  �سف�ءه  اأو  وعيه  حيوية  اإن 
الت�ريخي  التعر�ش  اإن هذا  الدرام�تيكية.  التغلب على هذه  وب�إح�س��سه ب�سرورة 
حيث  من  اأو  الكم  حيث  من  �سواء  خ�جنيت�ش،  موؤلف�ت   � جوهريًّ ولَّد  للمفرتق 
ج�هزة  ال�سروط  تكن  مل  احلقبة  تلك  يف  اآخر،  بتعبري  التقييم.  ونظم  الأ�سلوب 
لت�أمالت عميقة ولجته�دات علمية كبرية، ومع ذلك ك�ن من املفرو�ش الت�أثري 

�؛ لذلك ظهر حممد خ�جنيت�ش كمربٍّ ممت�ز يف الوعي واملزاج.  تربويًّ

القومي  للكي�ن  الأوروبي  الدرام�تيكي  ب�جلذب  خ�جنيت�ش  اإدراك  اإن 
ب�للغ�ت  عديدة  لقرون  ت�ألق  الذي  والإبداع  الرتاث  اإبع�د  بهدف  البو�سن�قي 
كتبه�  التي  املقدمة  � يف  يت�سح جليًّ الرتاث  ذلك  ب�أهمية �سقل  ووعيه  ال�سرقية، 
البو�سنة  مل�سلمي  الأدبية  الأعم�ل  من خالل  الرتاث،  اأعم�له حول  بداي�ت  يف 
والهر�سك - )�سراييفو ع�م 1933م(. اإن الع�مل املع��سر يفتخر بكونه يعي�ش يف 
القرن الع�سرين وب�لت�س�مح الديني - كم� يقولون - وخ�جنيت�ش يكتب يف عمله 
�ب امل�سلمني  ُل الأدبية للكتَّ املذكور: ل ميكن للدين اأن ميثل ع�ئًق� مينع اعتب�ر الأعم�
ي�أخذ ت�ريخن� الأدبي بعني العتب�ر الأعم�ل  ًجزءا من الآداب البو�سنية. فكم� 
اخل��سة ب�لدي�نة امل�سيحية، عليه اأن يعترب الأعم�ل اخل��سة ب�لدين الإ�سالمي ب�للغة 

العربية اأو الرتكية اأو ب�أي لغة اأخرى، جزًءا من هذا الت�ريخ. 

نحو  احل�سري  ب�لتوجه  تت�سم  التي   - احلقبة  تلك  امل�ستحيل يف  �سبه  من 
اأوروب� - ت�سور وجود وعي ب�سرورة ا�ستك�س�ف الآداب املكتوبة ب�للغ�ت ال�سرقية. 
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له  اأنه� ت�سهد  الوا�سعة نرى  ت�أمالت خ�جنيت�ش  اإىل  بلفتة �سريعة  نف�ش  الوقت  يف 
ا، مل يتمكن مع��سروه املعقدون  بتفوق اأ�سلوبه املرهف، الذي ي�سري ل�سيء ه�م جدًّ
واملرهقون ب�لتع�سب الديني من مالحظته، وهو رف�ش ح�سر درا�سة الرتاث الأدبي 
يف اأطر دينية اأو عرقية؛ لأن الأدب يف مراحله الت�ريخية ك�ن ينت�سر كنظ�م للقيم 
لو ك�نت احلوافز  اأن يدين بدين، حتى  اأو  ب�لِعرق  يرتبط  اأن  اأ�سمى من  الع�ملية، 
اأو العرقية قد �س�همت يف خلقه )هذه ال�سفة ت�سري على القيم الأدبية  الدينية 
الأ�سلية ل على ُخّدام الأيديولوجي�(. ا�ستط�ع خ�جنيت�ش يف عمله هذا اأن يربز 
فكرة »الآداب البو�سنية« والتي كتبت بع�سه� ب�للغتني الالتينية والإيط�لية وكذا 
ب�للغ�ت ال�سرقية.. اإًذا فخ�جنيت�ش يدعو اإىل نهج اأدبي ت�ريخي جيد ي�ستبعد النقد 

غري اجلوهري.

مل نكن لنتوقع من خ�جنيت�ش اأكرث مم� قدم، فقد تو�سل اإىل م�ستوى يح�سد 
عليه يف تلك احلقبة، ففي تع�مله ال�سخ�سي مع الرتاث الأدبي ب�للغ�ت ال�سرقية 
ون�سرحه�  نعرفه�  اأن  علين�  اللغة(،  )فقه  الفيلولوجي�  طرق  من  نوًع�  ا�ستخدم 
و»العمل  الأ�سنى«،  »اجلوهر  هم�:  اأ�س��سيني  عملني  ب�لعتب�ر  اأخًذا  ب�خت�س�ر، 

الأدبي مل�سلمي البو�سنة والهر�سك«.

اأعم�ل  اأنه�  على  الأدبي  ب�لرتاث  اخل��سة  خ�جنيت�ش  اأعم�ل  ت�سنيف  يتم 
واكت�س�ف  ت�سجيل  يف  الوحيدة،  وغ�لًب�  الأ�س��سية،  مهمته�  تكون  فيلولوجية 
غري  والف�ر�سية(  والرتكية  )العربية  ال�سرقية  ب�للغ�ت  املكتوبة  والأعم�ل  املوؤلفني 
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املعروفة حتى حينه، فهو يوؤكد ت�أليفه�، مبعنى اأ�سح يوؤكد اأ�س�لته�، ويقوم بتنقيته� 
ال�س�بقني.  امل�ستك�سفني  قبل  من  ق�سد  بدون  اإليه�  اأ�سيفت  التي  الأخط�ء  من 
اأدق  وب�سكل  منه�.  اقتب��س�ت  بذكر  اأحي�نً�  خ�جنيت�ش  يقوم  ذلك  اإىل  ب�لإ�س�فة 
يكتفي خ�جنيت�ش بتحديد ال�سرية الذاتية للك�تب مع ذكر اأعم�له )طريقة ال�سري 
الذاتية املفهر�سة(، ويف اله�م�ش يقوم بذكر ظروف احلقبة التي ظهر فيه� املُوؤَلَّف، 
ودرجة التعليم التي تو�سل اإليه� املوؤلِّف... اإًذا ف�أعم�ل خ�جنيت�ش اخل��سة بت�ريخ 

الآداب متثل نوًع� من القوامي�ش.

تع�مل  اأنه  على  الآداب  لت�ريخ  خ�جنيت�ش  ا�ستك�س�ف�ت  عن  واحلديث 
منهجي فيلولوجي لهذا الت�ريخ �سيكون م�سروًط�؛ لأن الرتجمة الفيلولوجية يف 
هذه احل�لة غري مكتملة. ب�سكل اأدق، اإن هذه الطريقة الفيلولوجية غري املتطورة 
تتعرث عند ذكر امله�م الفيلولوجية اله�مة )اكت�س�ف العمل، ت�أكيد عمره وقدمه، 
ت�أكيد اأ�س�لته، و�سع وجتميع ال�سرية الذاتية للموؤلف... اإلخ(، من املفرو�ش اأي�ًس� 
وحتليل  املتوازي�ت،  وذكر  العمل،  فيه  ولد  الذي  والثق�يف  الأدبي  الو�سط  حتليل 

املوؤثرات عليه.

املكتوب  البو�سن�قي  للرتاث  املُكّر�ش  خ�جنيت�ش  عمل  اأن  نرى  هن�  من 
اأكرث منه علمية حتليلية، ولكن  ب�للغ�ت ال�سرقية هو عمل ذو طبيعة ا�ستك�س�فية 
ب�لرغم من عدم جن�حه يف  اأهمية عظمى  اأن عمله ذو  اإىل  التنويه  ال�سروري  من 
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�سرح القيمة الأدبية للرتاث، اإل اأنه اأعد الأر�ش اخل�سبة لالأجي�ل الق�دمة للقي�م 
بذلك.

ب�للغ�ت  املكتوب  البو�سن�قي  للرتاث  الأدبية  القيمة  �سرح  ن�حية  من 
ميتلك  يكن  مل  لأنه  ب��س�أغيت�ش؛  خلف  بقي  ولالأ�سف  خ�جنيت�ش  ف�إن  ال�سرقية 
ب��س�أغيت�ش،  بهم�  يتمتع  ك�ن  الذي  املرهف  النقدي  والإح�س��ش  الأدبية  املوهبة 
)طريقة  جم�ل  يف  خ��سة  ب��س�أغيت�ش،  فيه�  عمل  التي  الدائرة  ا�ستكمل  ولكنه 
ال�سري الذاتية املفهر�سة(. يجب التنويه كذلك اإىل اأن الطريقة الفيلولوجية التي 
الك�يف  ب�حلجم  ال�سنني  لع�سرات  بعده  ت�ستخدم  بقيت  خ�جنيت�ش  ا�ستخدمه� 
اإن عمل املوؤلف  اأجي�ل لحقة. حتى  لإجراء جرد ك�مل للرتاث من قبل عدة 
والهر�سك  البو�سنة  م�سلمي  »اآداب  وهو  عنه  غنى  الذي ل  �سعب�نوفيت�ش  ح�زم 
� من الن�حية املنهجية عن اأعم�ل  ب�للغ�ت ال�سرقية« ع�م 1973م؛ ل يختلف نه�ئيًّ

خ�جنيت�ش اخل��سة ب��ستك�س�ف الرتاث.

ا�ستك�س�ف  جم�ل  يف  الع�ملني  البو�سنيني  املوؤلفني  ف�إن  هذا  يومن�  وحتى 
منهجية   � جزئيًّ ي�ستخدمون  ال�سرقية  ب�للغ�ت  املكتوب  البو�سن�قي  الرتاث 
امل�دة امل�ستك�سفة )واأقوى دليل  اإىل درجة  ب�لنظر  ُتعترب �سرورة  خ�جنيت�ش؛ لأنه� 
على ذلك اأنه حتى يومن� هذا يتم ن�سر خمطوط�ت مكتوبة ب�للغ�ت ال�سرقية يف 

البو�سنة والهر�سك(.
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خاجنيت�ش.. مرتجًما

� لكونه يوؤكد  يوجد يف موؤلف�ت خ�جني�ش ج�نب اآخر ي�ستحق اهتم�ًم� خ��سًّ
لالأجي�ل   � ه�مًّ دلياًل  يعترب  الوقت  نف�ش  ال�سرقية، ويف  ب�للغ�ت  املكتوب  الرتاث 
الق�دمة، وهو اهتم�مه ب�أعم�ل الرتجمة من اللغتني العربية والرتكية، ب�لرغم من 
�، واخت�ر اأهم املبدعني البو�سن�ق يف ه�تني اللغتني، ول يزال  عمره الق�سري ن�سبيًّ
هن�ك الكثري من ترجم�ته من اللغة العربية التي مل تن�سر بعد )انظر ق�ئمة فهر�ش 

كت�ب�ته(.

ا، لي�ست فقط لأنه� تتمتع بثقة  وترجم�ت خ�جنيت�ش عموًم� تعترب جيدة جدًّ
املطلع عليه�، لكون خ�جنيت�ش قد اأتقن ب�متي�ز لغ�ت امل�سدر، اإمن� اأي�ًس� لأنه نقله� اإىل 
اللغة البو�سنية بطريقة �سل�سة و�سهلة، غري حممل ب�أعب�ء بالغة امل�سدر، ب�لإ�س�فة 
اإىل كونه ل يقيم عالقة ترجمة مع امل�سدر فح�سب، اإمن� عالقة ل�سخ�ش متعلم ُملم، 

ا. ي�ست�سعر يف بع�ش الأحي�ن احل�جة لإدخ�ل تف�سريات موؤكدة ون�فعة جدًّ

خ�جنيت�ش  ترجمة  يقروؤون  عندم�  ينبهرون  هذا  يومن�  حتى  املتذوقني  اإن 
على  النعيم  وجن�ن  الأنبي�ء،  اآخر  حتى  العلم�ء  )�سل�سلة  »برو�ست�س�ك«  لأعم�ل 

اأ�س�ش الإمي�ن(، وخ��سة تعليق�ته التي تعترب درا�سة بحد ذاته�. 

لأن  منوذًج�؛  تعترب  ل  لل�سعر  خ�جنيت�ش  ترجم�ت  اأن  هن�  ب�لذكر  اجلدير 
بلغة نرثية. ولكن ل ميكنن�  الأ�سع�ر تكون متميزة يف لغته� الأم، ويتم ترجمته� 
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اإنك�ر ذلك عليه؛ لأن مثل هذه الرتجم�ت النرثية حدثت كثرًيا بعده، ومن عدد 
كبري من امل�ست�سرقني الع�مليني. 

اإن ترجم�ت خ�جنيت�ش - كم� هو ح�ل ب��س�أغيت�ش مع وجود اختالف نوعي 
كبري - متثل عالقته اخل��سة ب�لرتاث الذي حتدثت عنه �س�بًق�، ب�أنه الدليل لالأجي�ل 
طريقة  حول  الع�م  النطب�ع  تغري  الأدبية  خ�جنيت�ش  ترجم�ت  اأن  اأي  الالحقة. 
تع�مله مع الرتاث، والتي ميكنن� تقديره� من خالل م� ذكرن�ه �س�بًق� على اأنه� طريقة 
)طريقة ال�سري الذاتية املفهر�سة( من خالل ذكره ال�سرية الذاتية لأحد املوؤلفني 
ب�لرتجمة   � اهتم�ًم� خ��سًّ ىل  اأونْ )خ�جنيت�ش(  الطليعي  هذا  ولكن  اأعم�له.  وتعداد 
وث�نًي�:  ال�سرقية،  اللغ�ت  يف  لالإبداع  تو�سيح  اأف�سل  اأوًل:  اعتب�ره�  ميكنن�  التي 
اإعداد ك�ف للو�سع القيم للتق�ليد. ويقدم بذلك تعليم�ت وا�سحة للورثة بعده 
حول كيفية التع�مل مع الرتاث البو�سن�قي القيم. اإن حقيقة هذه العالقة ب�لرتاث 

حتدد بقوة �سكل ال�ستك�س�ف�ت الالحقة للرتاث املكتوب ب�للغ�ت ال�سرقية.

الو�سعية  التح�ليل  ا�ستخدموا  الرتاث  م�ستك�سفي  من  كبرًيا  عدًدا  اإن 
ب��ستثن�ء  كثرية،  كتب  يف  ون�سجوه�  ال�سنني،  لع�سرات  وب��س�أغيت�ش  خل�جنيت�ش 
القليل منهم الذين اأغنوا واأ�س�فوا لهذه التح�ليل. ومع مرور الوقت منت وات�سعت 
املطبوع�ت الأدبية، ولكن الأدب املكتوب ب�للغ�ت ال�سرقية ل يزال يف معظمه 
ن�سبية  بطريقة  ا�ستعرا�سه  ب�سبب  احلقيقية  اجلم�لية  قيمته  تظهر  ومل  جمهوًل، 
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احل�جة  ب�أم�ش  اليوم  ف�إنن�  اعتق�دي  ح�سب  املفهر�سة(.  الذاتية  ال�سري  و)طريقة 
للتع�مل مع الرتاث املكتوب ب�للغ�ت ال�سرقية بطرق منهجية وبوفرة، بهدف اإظه�ر 
اإنت�ج �سورة ت�ريخية متك�ملة  البي�ين الك�من. وبن�ء على ذلك ن�ستطيع  اجلم�ل 
اأجي�ل ال�ست�سراقيني  اأن  لالآداب التي ل تزال لالأ�سف ال�سديد بعيدة عن�. لو 
ت�بعوا  اأنهم  ولو  الرتجمية،  ب��س�أغيت�ش وخ�جنيت�ش  ر�س�ئل  بجدية  فهموا  املحليني 
م�سريتهم�، لمتلكن� اليوم الكثري من الأعم�ل املرتجمة، ول�ستطعن� اأن نفهم هذا 
دائًم�  وب��س�أغيت�ش  يزال خ�جنيت�ش  اإًذا ل  اأف�سل.  وبجودة  ب�سهولة  القيم  الرتاث 

املث�ل لن� يف كثري من الأمور.

كم� اأن خ�جنيت�ش ت�بع بحم��ش كل م� يحدث يف املج�ل الثق�يف يف ع�سره 
ردود  من  كبري  عدد  نت�جه  ففي  اليوغ�سالفية(،  اململكة  ويف  العربي  الع�مل  )يف 
الفعل، وتقييم لالأعم�ل اله�مة. فهو كمثقف كبري ومرهف احل�ش وذي م�سئولية 
 ،� لالإنت�ج يف ع�سره، ك�ن يتف�عل علًن� وبحجج وا�سحة مع كل م� ك�ن يعتقده ه�مًّ
كردود فعله على ترجمة مع�ين القراآن الكرمي ب�للغة البو�سنية للمرتجم ك�رابيك، 
اأو اجلدال الع�م مع رئي�ش العلم�ء �سب�هو. ويف جميع هذه الن�سو�ش ب�لإ�س�فة اإىل 

الهتم�م الالهوتي والثق�يف نرى الثقة والقوة الن�فذة.



درا�صة تقــدميية
3939

اآخر الأدباء

عند التفكري بخ�جنيت�ش يف حقبته واأعم�له يف ذلك الوقت، نرى اأن ُحكًم� 
يفر�ش نف�سه عليه ك�آخر اأديب بو�سن�قي حقيقي، واأق�سد ك�أديب ب�ملعنى التقليدي 
ال�سرقي/الإ�سالمي.. فهو متذوق ومتعلم، ومتمكن يف جم�لت عدة، وخمل�ش 
ولكن  واملث�لية.  املتعددة  الت�ريخية  النزعة  اإىل  وو�سل  الإفراط،  لدرجة  للكت�بة 
العلموية مبعن�ه� الك�مل ك�نت تفر منه ب��ستمرار ب�سبب اأدبه املتعدد الأوجه، فمن 
الوا�سح اأن ال�سم�ت التي ك�ن يت�سف به� �سرورية يف بع�ش احلقب�ت الت�ريخية، 

وهي �سم�ت لبد من وجوده� يف مربني كب�ر كم� ك�ن حممد خ�جنيت�ش.

ن�أخذ بعني العتب�ر - ونحن نطلع على حي�ة خ�جنيت�ش - تلك  اأن  يجب 
الهيمنة الرتبوية/التعليمية على اأعم�ل خ�جنيت�ش املتعلقة ب�لكتب املدر�سية التي 
األفه� يف املدار�ش التي عمل به� ل�سنوات عديدة، مدر�ًس� يف جم�ل الفقه والتف�سري 
بعد  حتى  عديدة،  مرات  تلك  كتبه  طب�عة  اأعيد  لقد  الكالم.  وعلم  واحلديث 
اإىل  يرجع  الكتب  اإع�دة طب�عة تلك  اأن �سبب  املوؤكد  ب�سنوات كثرية، من  وف�ته 
الروحي،  الك�سل  ب�سبب  يق�ل -  اأي�ًس� - واحلق  به�، ولكن  التي متتعت  اجلودة 
الذي يع�ين منه الع�ملون يف هذه املج�لت، فهم غري مهتمني ب�لت�أليف كم� ك�ن 

.� خ�جنيت�ش مهتمًّ
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ب�لكف�ءة  ت�سهد  وف�ته  بعد  ال�سنوات  لع�سرات  خ�جنيت�ش  كتب  طب�عة  اإن 
التي ك�نت تتمتع به� كتبه خالل فرتة حي�ته، وكذلك تبني لن� مدى كف�ءة الع�سر 
الذي نعي�ش فيه؛ لأنه - بدون اأدنى �سك - لو ك�ن لدين� اليوم خ�جنيت�ش اآخر، 
مل� اأعيد طب�عة كتب ك�نت تدر�ش لتالميذ ع��سوا يف حقبة م� قبل احلرب الع�ملية 
عك�ش  على  القلم،  ب�أهمية  خ�جنيت�ش  وعي  اأخرى  مرة  ذلك  من  نتبني  الث�نية. 

الكثريين يف حينه واليوم الذين ك�نوا يهتمون بـ»املعرفة« ل بـ»القلم«.



درا�صة تقــدميية
4141

خمتارات من كتاباته

1-  انت�صار الإ�صالم يف البو�صنة والهر�صك واأ�صول م�صلمي البو�صنة والهر�صك

يو�سح املوؤلف فيه اأن الب�س�نقة يف البو�سنة والهر�سك قد قبلوا الإ�سالم 
اأثن�ء العهد العثم�ين، م�سدًدا على احلق�ئق الت�ريخية التي توؤكد اأن الب�س�نقة 
دخلوا الإ�سالم طوًع� دون اأي �سغط اأو اإجب�ر، خالًف� مل� زعمه البع�ش، الأمر 
الذي يو�سح اأي�ًس� اأن م�سلمي البو�سنة تركوا دينهم الأ�سلي »البوغوميلية«، 
�سك�ن  اأنهم  اأي  البو�سنة،  اأر�ش  اأ�سولهم وجذورهم يف  واأن  الإ�سالم  وقبلوا 

اأ�سليون، ولي�سوا مه�جرين اأو م�ستوطنني.

2-  ال�صبب الرئي�صي لدخول »البوغوميلي« يف الإ�صالم

اإىل  ك�نت هن�ك خ�س�ئ�ش يف دين الب�س�نقة القدمي »البوغوميلية« توافق 
حد م� مب�دئ الإ�سالم احلنيف، اأكرث مم� ك�نت توافق الدي�نة امل�سيحية التي 
ك�نت تع�دي »البوغوميلية«. اإن هذه احلقيقة تبني ال�سبب الأ�س��سي لعتن�ق 

الب�س�نقة الإ�سالم.

3-  و�صع غري امل�صلمني يف الدولة الإ�صالمية ومقارنته بالو�صع احلايل

الإ�سالمية  الدولة  امل�سلمني يف  امل�سيحيني وغري  اأن و�سع  البع�ش  يزعم 
ا؛ لأنهم يعي�سون حتت �سغط دائم، اإل اأن املوؤلف يف�سر اأن ال�سريعة  �سعب جدًّ

الإ�سالمية والواقع يف البالد الإ�سالمية ي�سهدان على عك�ش ذلك.
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4-  و�صع املراأة يف الإ�صالم

الكرمي  للقراآن  وفًق�  واملجتمع،  الع�ئلة  يف  املراأة  و�سع  اأن  املوؤلف  يو�سح 
اأمثلة  اأن يظهره، �س�ربً�  البع�ش  يريد  لي�ش متخلًف�، كم�  ال�سمحة،  وال�سريعة 
من  كبري يف جم�لت خمتلفة  دور  للمراأة  ك�ن  ب�أنه  ت�سهد  اإ�سالمية  ت�ريخية 

الثق�فة والعلم وغريهم�.

5-  هل ميكن للم�صلم اأن يعي�ش حياة الأوروبيني ويبقى م�صلًما جيًدا؟

يح�ول الكثريون اأن يبينوا اأن امل�سلم ل ميكن اأن يعي�ش يف اأوروب� املتح�سرة 
لأنه متخلف بطبيعته، وبكل م� يقيده من تع�ليم قدمية، ويبني الك�تب عك�ش 

ذلك.

6-   الالمو�صوعية اإزاء الإ�صالم

على  يفـــــرتون  الذين  امل�ســت�سرقني  ومواقف  اآراء  املوؤلف  يتن�ول 
ر�ســـول اهلل ، كم� يفرتون على الإ�سالم عموًم�. ويتحدث عن القومية 

واجلن�سية يف الإ�سالم احلنيف.

7 -  مالحظاتي اأثناء جولة ق�صرية يف اجلنوب

والثق�فة  الإ�سالمية  احلي�ة  عن  ومالحظ�ته  انطب�ع�ته  املوؤلف  يب�سط 
�سالت  وجود  على  موؤكًدا  ومقدوني�،  كو�سوفو  يف  جولته  خالل  الإ�سالمية 

وات�س�لت قوية بني امل�سلمني الذين يعي�سون يف يوغ�سالفي�.
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8 - جتربة جامع!

وهذا  كني�سة،  اإىل  اجل�مع  الق�سري حتول  الن�ش  هذا  يحلل خ�جنيت�ش يف 
ح�ل كثري من امل�س�جد.

9 - ا�صتخدام الق�ص�ش بهدف الدعاية

�سد  القوية  الأرثوذك�سية  الدع�ية  ا�ستخدام  على  الأمثلة  بع�ش  يذكر 
امل�سلمني

10 -  التعليم الديني يف البو�صنة والهر�صك 

ك�نت املدار�ش الدينية يف البو�سنة والهر�سك كثرية، اإل اأن عدده� اأ�سبح 
اأثن�ء العهد ال�سيوعي. لذلك ك�ن الطالب الذين يريدون تلقي  ا  قلياًل جدًّ
التعليم الع�يل م�سطرين لل�سفر اإىل اإ�ست�نبول والق�هرة ملت�بعة تعليمهم. يقوم 
املوؤلف بتحليل الربامج واملواد التدري�سية يف املدار�ش الدينية البو�سنية، اأماًل 

منه يف ت�أ�سي�ش كلية اإ�سالمية يف يوغ�سالفي�.

11- مبنا�صبة ما ُكتب حول الإ�صالحات اخلا�صة مبنهاج التعليم البتدائي الديني

يف مرحلة تنظيم التعليم الديني البتدائي ك�ن البع�ش من ذوي ال�سلطة 
يط�لبون  وك�نوا  مت�ًم�،  العربية  الأبجدية  تدري�ش  اإلغ�ء  ي�سرون على  وال�سطوة 
بكت�بة ن�ش القراآن الكرمي ب�حلروف الالتينية. يف�سر خ�جنيت�ش هذا املوقف ب�أنه 

خط�أ كبري وخطري.
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12-  دور العلماء بني اأفراد ال�صعب

يعترب املوؤلف اأن زمنه هو زمن الأزم�ت، لذلك يجب تعزيز دور العلم�ء 
ويط�لب  الإ�سالمي،  الع�مل  يف  الدين  علم�ء  نهو�ش  ويذكر  ال�سعب.  بني 
ب�سرورة قي�م علم�ء الدين يف البو�سنة والهر�سك ب�للح�ق ب�لنه�سة الإ�سالمية 

يف الع�مل. 

13- و 14 - التحية اأو »ال�صالم« يف الإ�صالم

خالل العهد ال�سيوعي ك�ن امل�سلمون يتجنبون ا�ستخدام حتية الإ�سالم 
انتم�ءهم لالإ�سالم، فبدلوا حتي�ت  التحية تبني  )ال�سالم عليكم(؛ لأن هذه 
اأخرى بهذه التحية، اإل اأن خ�جنيت�ش ي�سرح اأهمية هذه التحية لدى امل�سلمني.

15-  التكايا )الزوايا( يف يوغ�صالفيا

يوجد يف يوغ�سالفي� التي ع�ي�سه� خ�جنيت�ش تك�ي� كثرية، اإل اأن ال�سيوخ 
اإلخ.  والدينية...  العلمية  الن�حية  من  املطلوب  ب�مل�ستوى  لي�سوا  بع�سه�  يف 

ينتقد خ�جنيت�ش هذه احل�لة يف التك�ي� اليوغ�سالفية.

16- ق�صية »اأ�صحاب الإفتاء«

يتن�ول املوؤلف ق�سية املفتني يف يوغ�سالفي� ال�سرتاكية. مبعنى: هل هن�ك 
�سي��سي�  وجه�  ال�سوؤال  لهذا  اأن  الك�تب  يو�سح  املجتمع؟  يف  اإليهم  ح�جة 

�، وهو يتن�ول الوجه الديني. ووجه� دينيًّ
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17- تف�صري امل�صائل ال�صرعية عندنا

امل�س�ئل  بع�ش  �سب�هو« حول  »فهيم  البو�سنوي  الع�مَل  ين�ق�ش خ�جنيت�ش 
اأو  ة  لالأِهلَّ ال�سرعية  الروؤية  الرب�، وحتديد  الع�سر احلديث، مثل:  ال�سرعية يف 

علم الفلك.

18- حول »اخلطبة«

التزام�ته�،  حمتواه�،  اأرك�نه�،  »اجلمعة«:  خطبة  مو�سوع  املوؤلف  يتن�ول 
وات�س�له� ب�حلي�ة احلديثة.

 19- جتديد الإ�صالم.. �صرح حلديث الر�صول

ين�ش  الذي    اهلل  لر�سول  ال�سريف  احلديث  �سرح  يف  املوؤلف  ي�أخذ 
على »اإن اهلل تع�ىل يبعث لهذه الأمة على راأ�ش كل قرن َمن يجدد له� دينه�«، 
ويهتم  الإ�سالم،  ت�ريخ  يف  اجتهدوا  الذين  الب�رزين  العلم�ء  ب�أ�سم�ء  وي�أتي 

املوؤلف ب�سورة خ��سة ب�أمر جتديد الإ�سالم يف البو�سنة والهر�سك.

20-  ال�صباب والكهول

هن�ك تن�ق�ش بني اأجي�ل ال�سب�ب والكهول. البع�ش يف�سل جيل الكهول 
هذا  اأن  يعتقد خ�جنيت�ش  ال�سب�ب.  يف�سل جيل  الآخر  والبع�ش  وال�سيوخ، 
النف�س�ل بني الأجي�ل اأمر �سيئ، ومن ال�سروري تع�ونهم، واحرتام بع�سهم 

بع�ًس� لتقدم املجتمع ومنوه.
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21 - زيارة »�َصعرة ال�صعادة«

رت »�سعرة« اإىل �سراييفو، وو�سعت يف زج�جة، وقيل اإنه� من  لقد اأُح�سِ
القدر.  ليلة  يف  زي�رته�  بدعة  امل�سلمني  بني  ف�نت�سرت   ، اهلل  ر�سول  حلية 
يكتب خ�جنيت�ش حول هذه البدعة التي ت�سيء لالإ�سالم، ويط�لب برتكه�، 

وترك اأمث�له� من البدع.

22 - حترمي الإ�صالم دعوة الأرواح وطلب العون منها وزيارة الأ�صرحة والكنائ�ش 
لتلك الغاية

البدع والع�دات  املوؤلف دعوة الأرواح واملوتى، والتي تعترب من  يتن�ول 
التي ل متت لالإ�سالم ب�أي �سلة، بل هي ت�سيء لالإ�سالم احلنيف.
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ختاًما

بعد كل م� قيل عن اأعم�ل خ�جنيت�ش، يتبقى وجود َدينْن جم�عي، يط�لبن� 
ب�لعمل على ن�سر اأعم�له ب�سكل اأو�سع، والتي - كم� ذكرت �س�بًق� - تعترب حبي�سة 
�ستة  املخت�رة« يف  »الأعم�ل  اأعم�له  ون�سر  تنظيم  فبعد  ال�سيقة.  املك�تب  جدران 
اأجزاء، والتي ُن�سرت يف )اأجليدالو، �سراييفو، 1999م(، ف�إن ن�سر هذه الأعم�ل 

املخت�رة خل�جنيت�ش ب�للغة العربية يعترب وف�ء لبع�ش هذا الدين.

املخت�رة  الن�سو�ش  واإعداد  تنظيم  يف  متثلت  التي  هذه،  مهمتي  وخالل 
لأعم�ل خ�جنيت�ش، ا�ستطعت اأن اأتب�سر كل اأعم�ل خ�جنيت�ش، واأن اأعود لبع�ش 
اخل��سة  املع�يري  وحتديد  ب�لختي�ر،  اخل��ش  قراري  لتخ�ذ  عديدة،  مرات  اأعم�له 

بذلك.

خ�رج  للقراء  �سُيقدم  العمل  هذا  اأن  حقيقة  العتب�ر  بعني  اأخذت  لقد 
البو�سنة والهر�سك، واأن هذا العمل �سيظهر يف طبعة ب�رزة متثل الرتاث الفكري 

الإ�سالمي املع��سر يف الع�مل.

اإن هذا امل�سروع الع�م ا�ستوجب ا�ستبع�د عدد كبري من اأعم�ل خ�جنيت�ش 
يف خمتلف املج�لت، مثل: ت�ريخ الآداب البو�سن�قية املكتوبة ب�للغ�ت ال�سرقية، 

ولكني وجدت ح�جة لذكر اأهمية تلك الأعم�ل يف مقدمتي هذه.
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هو   � اأ�س��سيًّ معي�ًرا  الن�سو�ش،  لختي�ر  و�سعته�  التي  املع�يري  بني  من  اإن 
ب�لواقع  لتعريفن�  خ�جنيت�ش  ا�ستخدمه�  التي  تلك  اأو  الإ�سالمية«،  »املوا�سيع 
التنظيمي  الهيكل  رفيع يف  من�سب  ذا   � دينيًّ ع�ملً�  لكونه  البو�سن�قي؛  الإ�سالمي 
للم�سيخة الإ�سالمية للبو�سنة والهر�سك. فن�س�طه الكبري اأّثر كثرًيا على تي�ر الفكر 
الإ�سالمي يف البو�سنة والهر�سك، وك�نت كت�ب�ته متثل الواقع الإ�سالمي يف ع�سره 

بكف�ءة، وحتى يف دول يوغ�سالفي� ال�س�بقة.

كم� ك�ن يل هدف اآخر وهو اأن تكون الن�سو�ش املخت�رة من احلقبة التي 
ُكتبت فيه�، واأن تكون له�- قدر امل�ستط�ع - اأهمية يف ع�سرن� احل�يل. نعم، اإن هذا 
ع�سرن�  تعترب يف  التي  الأعم�ل  بع�ش  ب�سم  ي�سمح  وف�سف��ش حلد  وا�سع  املعي�ر 
احل�يل »اأعم�ًل �س�حبة«، ولكنه� ك�نت يف حينه� اأعم�ًل ه�مة، وبقيت حيًة بقدر م� 

له� �سلة بواقعن� احل�يل.

ك�ن من املمكن اإجراء اختي�ر خمتلف عن هذا، ِبن�ء على مع�يري واأولوي�ت 
� مت بن�ء على روؤيتي ملوؤلف�ت خ�جنيت�ش،  خمتلفة، ولكن هذا الختي�ر الأ�سيق ن�سبيًّ

كموؤلف�ت نه�سوية / تربوية ب�رزة.

اأم� ب�لن�سبة حلكم اجلمهور على اختي�ري لن�سو�ش خ�جنيت�ش التي �سُتن�سر 
يف هذا امل�سروع الدويل القيم، فال ي�سعني يف نه�ية املط�ف اإل ذكر احلديث النبوي 

ال�سريف »اإمن� الأعم�ل ب�لني�ت«، كم� ك�ن خ�جنيت�ش يحب اأن يقول. 
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فهر�ش مبوؤلفات حممد خاجنيت�ش

لقد مت ن�سر فهر�ش موؤلف�ت حممد خ�جنيت�ش، ح�سب علمي، ب�للغة البو�سنية 
ثالث مرات حتى الآن: من قبل احل�فظ حممود ترايليت�ش: »فهر�ش موؤلف�ت احل�ج 
حممد خ�جنيت�ش 1928– 1940م«، جملة »الهداية«، الع�م الرابع، العدد 4- 5 
اإع�دة طب�عة هذا الفهر�ش كطبعة منف�سلة يف املطبعة  و6، �سراييفو 1941م. )مت 
املن�سور من ع�م 1941م حتى  اأعم�له  احلكومية، �سراييفو 1941م(، ثم فهر�ش 
1944م يف نف�ش املجلة، الع�م الث�من، العدد 2 – 3، واأخرًيا ب�سكل مقتطف�ت 
يف »اأعم�ل من الندوات العلمية حول احل�ج حممد خ�جنيت�ش« )الهداية - احت�د 
ترايليت�ش  ن�سر حممود  ثم  �سراييفو 1996م(.  والهر�سك  للبو�سنة  الدين  علم�ء 
اأخرًيا  »فهر�ش اأعم�ل احل�ج حممد خ�جنيت�ش« التي �سملت الأعم�ل التي ُطِبعت 

اأو )اأعيد طبعه�( حتى ع�م 1995م.

وب�لإ�س�فة مل� ُذِكر، فقد ن�سر عثم�ن لفيت�ش »خمطوط�ت حممد خ�جنيت�ش 
يف مكتبة الغ�زي خ�سرو بك«، الكت�ب ال�سنوي )مكتبة الغ�زي خ�سرو بك، 
عمل  اأن  اإىل  واأ�سري  1987م(.  �سراييفو  ع�سر،  الرابع   - ع�سر  الث�لث  الكت�ب 
يوجد  الدار�سني لأعم�ل خ�جنيت�ش، حيث  الب�حثني  ي�س�عد  اأن  لفيت�ش، ميكن 
يف هذه املجموعة بع�ش اأعم�ل خ�جنيت�ش املكتوبة بخط يده والتي مل تن�سر بعد، 
ب�لإ�س�فة لعدد كبري من الأعم�ل امل�سهورة التي ق�م خ�جنيت�ش بنف�سه بن�سخه�، 
مت�بعً� للتقليد البو�سن�قي العريق اخل��ش بن�سخ الأعم�ل امل�سهورة. وقد و�سفت 
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هذه املخطوط�ت يف بحث لفيت�ش، وهي ت�ستحق الهتم�م ب�سبب احتوائه� على 
عدد كبري من املالحظ�ت التي كتبه� خ�جنيت�ش على الهوام�ش.

اإن فهر�ش ترايليت�ش نفي�ش كم� هو قيم جهد هذا الع�مل املطلع، لقد ك�ن 
هذا الفهر�ش ذا نفع كبري يل ب�لرغم من اأنني كنت على اطالع وثيق على تركة 
خ�جنيت�ش. ولكن عندم� ح�سلت على تركة املرحوم خ�جنيت�ش الكبرية من اأ�سرته 
بهدف انتق�ء خمت�رات من موؤلف�ته، وجدت خالل قراءتي لكل عمل من اأعم�له 
نوع  على  يحتوي  اأدق  ب�سكل   - يحتوي على عدد حمدد  ترايليت�ش  فهر�ش  اأن 
من الأخط�ء ل ُتقبل يف الفه�ر�ش العلمية  – األ وهي الرتجم�ت غري العلمية، 
ف�ملوؤلف يف ترجمة العن�وين غ�لًب� م� و�سع تف�سرياته ال�سخ�سية يف العنوان بدون 
اإبراهيم  العنوان الأ�سلي )على �سبيل املث�ل:  ب�أي �سيء عن  اأو مييزه  اأن يف�سله 
زكري )�س�عرن� من اأوجيت�سة(، والعنوان الأ�سلي فقط هو »اإبراهيم زكري«(، كم� 
وقد  احل�لية...اإلخ.  الإمالئية  املع�يري  مع  الأ�سلية  للعن�ويني  جزئي  بتكييف  ق�م 
الأ�سل، وقمت  البيبليوغرافية، كم� وردت يف  املعطي�ت  ب�لك�مل كل  احرتمت 

بتمييز تف�سرياتي �سمن اأقوا�ش مربعة.

ترايليت�ش،  فهر�ش  ترد يف  التي مل  الأعم�ل  من  عدًدا  وجدت  اأنني  كم� 
»املو�سوعة  يف  خ�جنيت�ش  كت�ب�ت  من  عليه  احل�سول  ا�ستطعت  م�  كل  واأ�سفت 

الكرواتية« )زاغرب 1941م( يف وحدات بيبليوغرافية م�ستقلة.
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1928.
1. Osnivač Kaira i El-Azhera (Misao da je Slaven.) السالفي األصل   الرأي حول 

Novi Behar I, 19, 295-297.)(1) ملؤسس القاهرة واألزهر

2. Izvještaj Arapa o Slavenima. (روايات العرب حول السالفينيني) Novi Behar II, 
1-2, 5-6.

3. Sat kod Arapa. (الساعة عند العرب) - Novi Behar II, 3, 41.

4. El Azhar. (األزهر) - Novi Behar II, 7, 97-98; 8, 118-120.

1930.

5. Abῡ Bakr Aḥmad ibn al-Husayn al-Bayhaqi al-S�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].

6. Ibn Taymiyya, al-Kalim al-ṭayyib - min aḏkār al-Nabiyy ṣallā Allāh 
ʿalayh wa sallam. - Al-Qāhira, 1349. [1930.], 104 str. [Handžićeva re-
daktura 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 
الطيب من أذكار النبي« للكاتب عبد احلليم بن تيمية القاهرة 1349هـ

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

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

1932.

ل�سفح�ت  إىل رقم  لث�لث  لرقم  ملن�سور، و لعدد  إىل  لث�ين  لرقم  لن�سر، بينم� ي�سري  إىل �سنة  لروم�نية  لأرق�م  )1(  ت�سري 
لعمل فيه�. لتي مت ن�سر 

أخرى. ملب��سر عليه�، لذلك نقلته� عن م�س�در  لطالع  أمتكن من  أنني مل  إىل  لرقم فهي ت�سري  أم�م  لنجمة  أم� 
لفهر�ش. �سع هذ  �ش مربعة هي لو أقو خل  أخرى موجودة د ت  إ�س�ر أي  أو  لأرق�م  أو  لن�سو�ش  إن 

[

)
(

.[

)
(
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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”). 
 إصالح األسنان وشدها بالذهب من الناحية الشرعية - ملخص قصير لبحثي باللغة العربية
-Hikjmet III, 35, 340 -”والذي سميته ”بغية الطلب في تصليح األسنان وشدها بالذهب
343.

11. Predavanje o muslimanskoj novoj godini - održano na novu go-
dinu 1351. 7. maja 1932. u Ǧazi Husrevbegovoj medresi u Sarajevu. 
 محاضرة حول رأس السنة الهجرية – مت إلقاؤها في رأس السنة 1351هـ. 7 مايو 1932م. في
.Hikjmet III, 36, 357-360; III, 37, 13-16 -مدرسة الغازي خسرو بك في سراييفو

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; S�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 عشر)- 
Hikjmet IV, 39, 70-72.

18. Essunne. Dvanaesti hadis; Trinaesti hadis; Č�etrnaesti hadis. احلديث 
.Hikjmet IV, 40, 101-102 -الثاني عشر واحلديث الثالث عشر واحلديث الرابع عشر

19. Essunne. Petnaesti hadis; S�esnaesti hadis. واحلديث عشر  اخلامس   احلديث 
.Hikjmet IV, 41, 132-133 -السادس عشر

20. Essunne. Sedamnaesti hadis; Osamnaesti hadis; Devetnaesti hadis; 
Dvadeseti hadis. عشر التاسع  واحلديث  عشر  الثامن  واحلديث  عشر  السابع   احلديث 
.Hikjmet IV, 43, 196-199 -واحلديث العشرون

1933.
21. Rad bos[ansko]-herc[egovačkih] muslimana na književnom polju. 

- Ǧlasnik Vrhovnog starješinstva vjerske zajednice Kraljevine Jugo-
slavije للتجمع العليا  الرئاسة  صوت  األدب –  والهرسك في حقل  البوسنة   عمل مسلمي 

)
(“

)
(

)

(
)

(
)

(

)
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 اإلسالمي الديني للمملكة اليوغسالفية  1, 15-22; 2, 22-27; 3, 22-29; 6, 20-25;
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 
.Hikjmet IV, 46, 292-293 - املسلم أن يعتني بلباسه ومظهره اخلارجي؟

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. (والعشرون الرابع   ,Hikjmet IV -(احلديث 
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. (والعشرون والثامن  والعشرون  والسابع  والعشرون  السادس   -(احلديث 
Hikjmet V, 53, 129-133.

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

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

29. odgoju djece sa uvodom u važnost vazova. في مدخل  مع  األوالد  تربية   حول 
.Ǧlasnik IVZ I, 6, 1-6 - أهمية الوعظ

30. El-Kurʼanul-hakimu. Kurʼan mudri (prijevod i tumač). Treća knjiga. 
Novi Behar VI, 24, 350-351. [Prikaz.] -( ترجمة وتفسير . الكتاب الثالث)

31. Ǧlavni principi islama - erkanul-islam. - Ǧlasnik IVZ I, 7, 5-9.

32. al-Taʿlī�m al-dī�niyy fī� Busna wa Harsak. - Ǧlasnik IVZ I, 8, 4-8.

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

لتجمع  ( لن��سر  أن  من  ب�لرغم  د(،  إ  ت  )�سوت  لت�لية  ت  ب�لخت�س�ر أدن�ه  لن�ش  يف  إليه�  �سرنمز  ملجلة  هذه   )1(
ل�سم. لأحي�ن يعدل  لديني( يف بع�ش  لإ�سالمي 

)
(

)
(

)
(

(
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34. O važnosti džamija i njihovu održavanju. (حول أهمية اجلوامع واالعتناء بها) - 
Ǧlasnik IVZ I, 10, 10-14.

35. O islamskom pozdravu ili selamu. (حول التحية اإلسالمية أو السالم) - Ǧlasnik 
IVZ I, 11, 1-5.

36. Lā rehbānijjete fil-islāmi. - Ǧlasnik 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 Sara-
jevu “مساعدة الفقراء. – الذكرى العشرون لبقاء وعمل املنظمة اخليرية اإلسالمية ”مرحمت 
.في سراييفو) (1913-1933), 16-19

1934.

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

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

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

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. اخلامس  احلديث 
.Hikjmet V, 58, 293-294 -والثالثون والسادس والثالثون

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. - Ǧlasnik IVZ II, 1-5; 2, 65-68; 3, 133-136; 4, 189-191.

)

)
(

)
(

)
(
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46. Isrāʼ i Mirādž. - Ǧlasnik IVZ II, 1, 9-20.

47. Rad bosansko-hercegovačkih muslimana na književnom polju. عمل 
 ,Ǧlasnik IVZ II, 1, 31-37; 2, 86-92: 3 - مسلمي البوسنة والهرسك في حقل األدب
160-165; 4, 212-221; 5, 286-294; 6, 332-345. 

48. Isrāʼ i Mirādž. - Preštampano iz Ǧlasnika IVZ, Državna štamparija, 
Sarajevo, 14 str.

49. Zabrana alkoholnih pića. (منع املشروبات الكحولية)- Ǧlasnik IVZ II, 2, 68-
74.

50. Naša je sreća u ljubavi prema islamu (sedmi vaz).   سعادتنا في حب اإلسالم 
.Ǧlasnik IVZ II, 3, 143-148 -  الوعظ السابع

51. Vaz o zabrani alkoholnih pića. (الكحولية املشروبات  منع  حول   - (وعظ 
Preštampano iz Ǧlasnika IVZ, Muslimansko društvo “Trezvenost”, 
Sarajevo, 7 str.

52. Pitanje tekija u Jugoslaviji. (يوغسالفيا في  التكايا –الزوايا-   Ǧlasnik - (مسألة 
IVZ II, 4, 197-204.

53. O namazu. (حول الصالة) -  Ǧlasnik IVZ II, 5, 262-267.

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

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

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

57. Književni rad bosansko-hercegovačkih muslimana. مسلمي  عمل 
 Poseban otisak iz Ǧlasnika IVZ, Državna -  البوسنة والهرسك في حقل األدب
štamparija , Sarajevo, 118 str.

58. Deveti vaz. Tumačenje sure “El-Ǧāšije”.   سورة تفسير  التاسع.   الوعظ 
.Ǧlasnik IVZ II, 8, 433-437 -  ”الغاشية

59. Da li se može kod ustanovljavanja Ramazana, Bajrama i sličnih datu-
ma oslanjati na takvim i astronomsko računanje?. هل ميكن اعتماد التقومي 
 ,Novi Behar VIII, 3-4 - .واحلساب الفلكي في حتديد رمضان والعيد ومواعيد مشابهة؟
45-49.

60. Selam?!. (التحية)- Novi Behar VIII, 5-7, 90.

)
(

(
)

)
(

)

)
(
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61. Ustanovljavanje arapskih mjeseci i astronomsko računanje. 
-Islamska dionička štamparija, Sa –(حتديد األشهر العربية واحلسابات الفلكية)
rajevo, 20 str.

62. Dvadeset i tri vaza po našoj Krajini. (الوعظ الثالث والعشرون في منطقة كرايينا)- 
Ǧlasnik IVZ II, 10, 523-528.

63. Ko je najveći čovjek?. (من هو أعظم الناس؟)- Ǧlasnik 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 S�ukri ef. Alagića.]

66. Ezher i mi. (األزهر ونحن)- Ǧlasnik IVZ II, 12, 625-628.

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

68. Neobjektivnost prema islamu. (اإلسالم جتاه   Novi Behar - (الالموضوعية 
VIII, 11-12, 173-175.

69. Halifa Omer ibn Abdulaziz. - Narodna uzdanica, kalendar za godinu 
1935., 29-37.

70. Ǧlavni uzrok prelaza Bogumila na Islam. البوغوميليني العتناق  الرئيسي   السبب 
.Narodna uzdanica, kalendar za godinu 1935., 77-80 - لإلسالم

71. Vasijetnama.  مرحمت” اإلسالمية  اخليرية  اجلمعية   –  Muslimansko – (”الوصية 
potporno društvo “Merhamet”, Sarajevo, 12 str.

1935.

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

73. Muhammed- alejhisselam (život i rad u najkraćim potezima). 
باختصار) وأعماله   ;Ǧlasnik IVZ III, 1, 17-22; 2, 73-79: 3, 160-165 -(حياته 
4-5, 203-206; 6, 280-284.

74. Qaṣī�da fī� madḥ al-Ǧāzī� Ḫusrawbak. - Ǧlasnik IVZ III, 1, 34-36. 

75. Essunne. Trideseti i osmi hadis. (والثالثون الثامن   ,Hikjmet VII, 1 -(احلديث 
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 
.Hikjmet VII, 12, 353-354 - الواحد واألربعون

78. Još o ustanovljavanju arapskih mjeseci.(العربية األشهر  لتحديد   - (متابعة 
Novi Behar VIII, 14, 237-239.

79. Najosnovniji pojmovi o muslimanskom kalendaru.  بعض األمور األساسية 
اإلسالمي بالتقومي   ,Kalendar-Takvim za godinu 1935. (1353-54.) - اخلاصة 
Vrhovno starješinstvo Islamske vjerske zajednice Kraljevine Jugo-
slavije, 13-18.

80. Ibrahim Zikri. - Ǧlasnik IVZ III, 2, 92-98.

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

82. Nizāmul-ulemāʼ ila Hatemil-enbijā. Arapski napisao Hasan Kafija 
Pruščak. Preveo H. M. Handžić. .بروشتشاك كافي  حسن  العربية  باللغة   كتبها 
-Novi Behar VIII, 17-18, 297-300; 19, 328 - ترجمها احلافظ محمد خاجنيتش
330; 20-23, 368-375; 24, 396-399.

83. “Učbenici za vjeronauku”. (التربية الدينية  ,Novi Behar VIII, 17-18 -(كتب 
308-309. [Autorovo reagiranje na prikaz njegovog udžbenika Ilmul-
kelam.] [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 S�paniji. األيام األخيرة للمسلمني 
.Novi Behar IX, 4, 33-36 - في إسبانيا

86. Muhammed –alejhisselam (Z� ivot i rad u najkraćim potezima). 
وعمله) حياته  حول   Preštampano iz Ǧlasnika IVZ, Državna – (مختصر 
štamparija, Sarajevo, 28 str.

87. Musliman je dužan čuvati muslimanske običaje i osebine, a kloniti 
se nemuslimanskih. غير عن  واالبتعاد  اإلسالمية  العادات  على  احملافظة  املسلم   على 
.Ǧlasnik IVZ III, 8-9, 383-388 -اإلسالمية

88. Merhum Muhamed Rešid-Rida. - Novi Behar IX, 7-8, 115-116.

)
(

)
(

)
(

)
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89. O knjizi (jedno predavanje). (واحدة كتاب محاضرة   ,Novi Behar IX - (حول 
9-13, 120-124.

90. S�ejh Muhamed Behit. - Novi Behar IX, 9-13, 162. [In memoriam.]

91. Zijaréti šaʿri seʼádet. - Ǧlasnik IVZ III, 12, 513-520.

92. Nihadi. - Ǧlasnik 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) - Ǧlasnik IVZ IV, 1, 9-13.

95. Trgovina i zanati za vrijeme Alehisselama. عهد الرسول واملهن في    التجارة 
 - Novi Behar IX, 14-16, 167-170.

96. “Iz života Muhameda a.s.”. ( من حياة الرسول) - Novi Behar IX, 14, 208-
209. [Prikaz knjige pod istim naslovom, autora Hamdije Mulića.]

97. O hutbi. (حول اخلطبة) - Ǧlasnik IVZ IV, 2-3, 65-76.

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

99. Kurban-Bajram. (عيد األضحى املبارك) - Novi Behar IX, 17, 215-216.

100. Vahdeti. - Ǧlasnik IVZ IV, 5-6, 194-200.

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

102. Opći pregled na razvoj islamskih sektâ. الصوفية الطرق  منو  على  عامة   نظرة 
.Novi Behar X, 1-3, 14-18 -اإلسالمية

103. Kadi Ahmed Č�elebi. - Ǧlasnik IVZ 9, 360-361.

104. Povodom pisanja o reformi naše početne vjerske nastave. بخصوص 
 .Novi Behar X, 6-9, 74-75 - بعض الكتابات اخلاصة بإصالحات احملاضرات الدينية

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. - Ǧlasnik 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 
*.El-Hidaje I, 1, 9-11 - والعمل وتبادل التعاون بينهما

111. Povodom četiristagodišnjice Ǧazi Husrev-begove medrese u Sara-
jevu. (االحتفال بالذكرى األربعمائة لتأسيس مدرسة الغازي خسرو بك) – Narodna uz-
danica, kalendar za godinu 1937, 29-48.

112. Ǧramatika arapskog jezika. (قواعد اللغة العربية)- Ǧlasnik IVZ V, 8, 256-
257. [Prikaz djela Ǧramatika arapskog jezika I-II, autora Dr. S�aćira 
Sikirića, Muhameda Pašića i Mehmeda Handžića, Državna štamparija 
u Sarajevu, 1936-1937.]للكاتب والثاني  األول  اجلزء  العربية  اللغة  لقواعد   عرض 
.[الدكتور شاكر سيكيريتش ومحمد باشيتش ومحمد خاجنيتش

1937.

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

114. Kapitalisti i boljševici. (والبالشفة  .El-Hidaje I, 2, 27-28 -(الرأسماليون 
[Prijevod članka Emira S�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) (االسم حتليل   ,El-Hidaje I, 5 .(الهداية: 
73-75.

118. Uvod u tefsirsku nauku.(التفسير لعلوم   ,Novi Behar X, 17-19 - (مدخل 
211-215; 20-22, 251-261; 23-24, 301-307.

119. Nekoliko odlomaka iz djela “Muhadaretul-evail ve musameretul-
evahir od Ali-dedeta. - Novi Behar X, 17-19, 235-238.

)
(

]



60 60
اأ�صعد دوراكوفيت�ش

120. El-Hulelus-sundusijje od Emira S�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 
.El-Hidaje I, 6, 90-95 -عليه الصالة والسالم اخلاصة بتأسيس الدولة

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) - Pose-
ban 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 
.El-Hidaje I, 9, 145-147 -املرأة والرجل في احلياة الزوجية وواجباتهما

129. Ebu Damdam. - El-Hidaje I, 10, 154.

130. Islamski je svijet jedna domovina. (العالم اإلسالمي كدولة واحدة) - El-Hida-
je 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       
.El-Hidaje I, 10, 157 - ”األبيض ليومك األسود

132. Jedna konstatacija. (بيان) - El-Hidaje I, 10, 158.

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

134. Nekoliko primjera o radu islamskih učenjaka na pisanju i sabiranju nauke. 
 El-Hidaje -(عدة أمثلة حول أعمال العلماء املسلمني اخلاصة بالكتابة والعلوم والرياضيات)
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. أسئلة  – األولياء  كرامات   حول 
.El-Hidaje I, 12, 192 -وأجوبة

141. S�eriatsko nasljedno pravo (الشرعية الوراثة   .od M. Ali ef (Feraiz) (حقوق 
Č�erimovića. - Novi Behar XI, 12, 191. [Prikaz.]

142. Socijalne i ekonomske prilike koje su prethodile Alejhisselamovu 
poslanstvu.( اهلل  رسول  قبل  يسود  كان  الذي  واالقتصادي  االجتماعي  -El -(الوضع 
Hidaje II, 1, 1-4.

143. Jedan prilog povijesti prvih dana širenja islama u Bosni i Hercegovi-
ni. (مقطع خاص بتاريخ األيام األولى النتشار اإلسالم في البوسنة والهرسك) - Narodna 
uzdanica, kalendar za godinu 1938, 29-45.

144. Bejazići (Bejazi-zadeler). - Ǧajret, 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     
.Pitanja i odgovori. - El-Hidaje II, 2-3, 39 جلود األضاحي؟

148. Naši Merhumi. [Muhamed ef. Hadžijamaković. In memoriam.] El-
Hidaje II, 2-3, 47-48.

149. 1Kada i kako je Hidžret uzet za početak muslimanskog kalendara. 
.El-Hidaje II, 4, 59-60 -(كيف ومتى مت اعتبار الهجرة بداية التقومي اإلسالمي؟)

150. [O kamati.] Pitanja i odgovori.(الربا حول  وأجوبة   ,El-Hidaje II, 4 - (أسئلة 
62-63.

151. Hidiv Ismail paša i domaći trgovci u Egiptu.  اخلديوي إسماعيل باشا والتجار 
.Novi Behar XI, 17-19, 269 -احملليون في مصر

)
(

]
[

)
(
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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, 77-
78.

154. Da li može Musliman živjeti evropskim kulturnim životom i ostati 
dobar Musliman (Kurʼan u teoriji praksi) حياة يعيش  أن  للمسلم  ميكن   هل 
 ,od Bise Adema, Tuzla, 1937. - El-Hidaje II, 5 - األوروبيني ويبقى مسلما جيدا؟
78-79. [prikaz.]

155. Put na hadž (putopis jednog hadžije) od H. Hfz. Muhameda Krpe, Sa-
rajevo 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. - Ǧajret 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, 99-
101.

164. Da li može musliman producirati i prodavati alkoholna pića.
.El-Hidaje II, 7, 101-102 - (هل ميكن للمسلم إنتاج وبيع املشروبات الكحولية؟)

165. Merhum Salim ef. Muftić. - El-Hidaje, 7, 109. [In memoriam.]

166. Orijentalni rukopisi kod Jugoslovenske akademije u Zagrebu. 
.Obzor, 11. VII 1938 –(اخملطوطات الشرقية لدى األكادميية اليوغسالفية في زاغرب)

167. Kadija Ibnu Ajnid-devle i El-Melik-ul-Kmail. - El-Hidaje II, 8, 115.

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

)
(

)

) 

(
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169. Služba kao uzrok slabosti i zapreka slobodi. (الوظيفة كسبب إضعاف وإعاقة احلرية)- 
El-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 
.El-Hidaje II, 9, 137-138 -حتديد األشهر العربية؟

172. Prevod Kuʼrana od Hadži Ali Riza Karabega. ترجمة معاني القرآن الكرمي للحاج 
El-Hidaje II, 9, 141-142. [Prikaz.] -  علي رضا كرابك

173. Mišljenje islamskih učenjaka koji su bili protiv mješovitih brakova. 
 ;Novi Behar XII, 1-4, 14-17 -(آراء العلماء املسلمني الذين كانوا ضد الزواج اخملتلط)
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. 
اخملتلط) الزواج  كانوا ضد  الذين  املسلمني  العلماء   Poseban otisak iz Novog – (آراء 
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 osmanli-
jskog gospodstva. (مصدران هامان لتاريخ البوسنة والهرسك في فترة احلكم العثماني)- 
Ǧajret, kalendar za godinu 1939, 81-86.

179. Nekoliko fetvi naših muftija iz turske dobe.(عدة فتاوى ملفتينا من العصر التركي) 
- Ǧajret, kalendar za godinu 1939, 206-217.

180. Ibrahim ef. Pečevija (Alajbegović). - Poseban otisak iz Narodne uz-
danice, kalendara za godinu 1939, Islamska dionička štamparija, Sa-
rajevo, 20 str.

1939.

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

)
(

)
(

)
(
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)182. Utjecaj islamske medicine na naše narodno ljekarstvo. الطب  تأثير 
.Jugoslavenski list, 26, III 1939, 11 - اإلسالمي على عالجنا الشعبي

183. Saʼd es-Sulemi (uzor požrtvovanosti za vjeruمثال 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 pis-
mah (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..( الكرمي  والرسول  اإلسالم  حول  هرقل  البيزنطي  اإلمبراطور  استفسر  -El - (كيف 
Hidaje 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) - Jugo-
slavenski list, 23. IV 1939, 10.

189. Izmišljeni sultan Murat III., brat sultana Sulejmana Veličanstvenog 
i njegovo tobožnje vladanje Balkanom sa prijestolnicom u Č�ajniču. 
من) للبلقان  املزعوم  وحكمه  الكبير  سليمان  السلطان  أخو  املزعوم  الثالث  مراد   السلطان 
 Jugoslavenski list, 7. V 1939, 9.)(1) - (العاصمة تشاينيتسا

190. Problem prosjačenja kod nas. (عندنا التسول   ,El-Hidaje III, 3 - (مشكلة 
33-35.

191. Zapažanja sa jednog kratkog puta po našem Jugu.  جولة أثناء   مالحظاتي 
.El-Hidaje III, 4-5, 57-59 - قصيرة في اجلنوب

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

193. Kalendar “Ǧajret” 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.]

)1( Izvorno stoji: Cajniču, što je vjerovatno štamparska grješka.

)
(

(
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196. Arapsko pismo i njegova rasprostranjenost. (األبجدية العربية وانتشارها) - 
Ǧrafička 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 
.Hrvatski dnevnik, 12. XI 1939., str. 18 -  سلوفيني؟

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

199. Džamija hodže Kemaludina prema Zemaljskoj banci u Sarajevu. 
Pronađena originalna vakufnama obnovitelja ove džamije, Silahdar 
Muhamed paše, bosanskog valije. البنك من  القريب  خوجا  الدين  كمال   جامع 
 ,Jugoslavenski list - الوطني في سراييفو. مت اكتشاف الوقفية اخلاصة مبجدد هذا اجلامع
25. XI 1939, str. 7.

200. Pobjeda na Bedru 17 ramazana 2 god. po Hidžri. االنتصار في غزوة بدر يوم 
.Novi Behar XIII, 7-10, 79-83 -17 رمضان العام الثاني للهجرة

201. Tračak nade.(حملة أمل) - El-Hidaje III, 9, 109-111.

202. Ǧajretov kalendar za 1940 i “Narodna odbrana”. 1940 تقومي ”غيرت“ لعام 
.El-Hidaje III, 9, 119 - والدفاع الوطني

203. Rajske bašče - o temeljima vjerovanja (Revdātul-džennāt fi usῡlil-
iʼtikadāt). Arapski napisao Hasan Kafi ef. Pruščak, preveo i bilješkama 
popratio H. Mehmed Handžić. بروشتشاك كافي  حسن  العربية  باللغة   كتبها 
 ,Ǧajret, kalendar za godinu 1940 - وترجمها وأضاف إلى حاشيتها محمد خاجنيتش
34-63.

204. Važnost vanjskih znakova sa šeriatskog gledišta.  أهمية العالمات اخلارجية 
-Narodna uzdanica, kalendar za godinu 1940, 80 -من وجهة نظر الشريعة
82.

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 usῡlil-
iʼtikadāt). Arapski napisao Hasan Kafi ef. Pruščak, preveo i bilješkama 
popratio H. Mehmed Handžić.. بروشتشاك كافي  حسن  العربية  باللغة   كتبها 
خاجنيتش محمد  حاشيتها  إلى  وأضاف   Poseban otisak iz Ǧajreta za -  وترجمها 
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 
للهجرة الثانية  السنة   Poseban otisak iz Novog Behara, Islamska - رمضان 
dionička štamparija, Sarajevo, 20 str. 

208. Ilhamija Z� epčak. Muslimanski pjesnik iz Bosne na hrvatskom jezi-
ku koncem XVIII. i početkom XIX vijeka. مسلم شاعر  جيبتشاك   إلهامية 
التاسع عشر وبداية  الثامن عشر  القرن  نهاية  الكرواتية  باللغة  البوسنة   Hrvatski -  من 
dnevnik, Bajramski prilog “Hrvatskog dnevnika”, 21. I 1940, str. 14-
15.

209. Ahmed Muhamed S�akir, šer. sudija u Kairu: Jedna mudžiza Božijeg 
poslanika a.s. naskoro će se obistiniti. القاضي الشرعي أحمد محمد شاكر من 
 ,El-Hidaje III, 10-11 -  القاهرة: معجزة من معجزات رسول اهلل  ستتحقق قريبا
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) - Islam-
ska dionička štamparija, Sarajevo, 34 str.

213. “Miradžija” Sabita Užičanina. (املعراج لثابت أوجيتشانني) - Ǧlasnik 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 الرسائل) (Kakve su podvale čine El-Hidaji كيف يتم 
.El-Hidaje IV, 1, 27 - .الدس على الهداية

216. Pred ramazani-šerif. (الشريف رمضان   .El-Hidaje IV, 2, 33-34 -(عشية 
[Nepotpisan.]

217. Opreznost u primanju vijesti. (األخبار تلقي  عند   ,El-Hidaje IV, 2 - (التنبه 
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. 
 ;El-Hidaje IV, 3, 87 - (نظرة على احملاكم في البوسنة والهرسك خالل احلكم التركي)
4-5, 109-117.

)
(

)
(

)
(

)
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220. “Miradžija” Sabita Užičanina. S turskog preveo, protumačio i dod-
ao potrebni uvod i bilješke H. Mahmed Hadžić.  أوجيتشانني لثابت   املعراج 
له اخلاصة  املقدمة  وكتابة  التركية  اللغة  عن  بترجمته  خاجنيتش  محمد   Državna - قام 
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 بوليود)
Jugoslavenski list, 10. XI 1940, 6.

222. Arapi i otkriće Amerike.(العرب واكتشاف أمريكا)- Hrvatski dnevnik, 24, XI 
1940.

223. Biblioteka H. Halil efendije u Ǧračanici. مدينة في  أفندي  خليل  احلاج   مكتبة 
.Ǧajret, kalendar za godinu 1941, 194-197 -  جراجانيتسا

224. Ilmija će Božijom pomoću uspjeti u svom radu. في سينجحون   العلماء 
[غير موقع]El-Hidaje IV, 4-5, 93-94. [Nepotpisan.] -  مهمتهم بعون اهلل

225. Islam i rad. (اإلسالم والعمل)- El-Hidaje IV, 4-5, 94-99.
226. Jedna neistina o Muhamedu alejhisselamu.( محمد  على  -El -(أكذوبة 

Hidaje IV, 4-5, 105-106.
227. S�aban Hodžić, profesor: “Ahlak”, Preštampano iz Ǧlasnika Islamske 

vjerske zajednice, Sarajevo, 1939-1940, Državna S� tamparija, Sara-
jevo, 108 str.  عرض لكتاب األستاذ شعبان خوجيتش أستاذ األخالق إعادة طباعة من  صوت 
 El-Hidaje IV, 4-5, 138. [Prikaz.] - جتمع املشيخة اإلسالمية سراييفو الصفحة 108
 [عرض]

228. Ing. Suljaga Salihagić: “Mi bosansko-hercegovački muslimani u kri-
lu jugoslavenske zajednice”, Banja Luka, 64, str.  املهندس سولياغا صالح 
 ,El-Hidaje IV - أغيتش: نحن مسلمي البوسنة والهرسك حتت جناح التجمع اليوغسالفي
4-5, 138-139. [Prikaz.]

1941.

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

230. Nekoliko riječi o ovom izdanju(الطبعة هذه  حول  كلمات   Prilog uz] .(عدة 
Ǧaševićev “Mevlud” u izdanju knjižare M. B. Kalajdžića; četvrta 

)
(

)
(

)

)

)

(

(

(
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]
[
stranica omota “Mevluda”; bosančica.] بطباعة غاشيفيتش  مولد  مع   ملحق 
 مكتبة إم بي كااليجيتش الصفحة الرابعة مللف املولد

231. Muslimanska nova godina(اإلسالمية السنة   Predavanje održano) (رأس 
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.
الكحولية) املشروبات  ضد استخدام  رئيس علماء  أول  -El-Hidaje IV, 7-8, 184 - (أمر 
186.

233. Ummul-Benin (jedan primjer odgojene žene iz prvih doba islama 
.El-Hidaje IV, 7-8, 192-194 - . (مثال على النساء املربيات في صدر اإلسالم

234. El-Hidaja u novim prilikama.(الهداية في وضع جديد) - El-Hidaje IV, 9-11, 
221-223.

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

236. Mehmed Alajbegović: O kritici hadisa kao podloge za izgradnju islam-
skog prava. (محمد علي بيجوفيتش: حول انتقاد احلديث كأساس لبناء احلقوق اإلسالمية 
- El-Hidaje, 9-11, 275-276. [Prikaz.] [عرض] 

237. Džumhur Osman i njegov arapsko-turski rječnik وقاموسه  جمهور عثمان 
 Dženahus-sibjan”. - El-Hidaje IV, 12, 282-284. [Prikaz.]“ العربي – التركي
 [عرض]

238. Povodom nekih ružnih običaja u pogledu nadgrobnih nišana. 
-El-Hidaje IV, 12, 286 - (بخصوص بعض العادات السيئة بشأن بناء شواهد القبور)
288.

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

240. Patriotizam, narodnost i nacionalizam sa islamskog gledišta.
.El-Hidaje V, 1, 7-16 - (الوطنية والقومية من وجهة نظر اإلسالم)

241. S�uûrī� 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-Ǧilani (Muhjiddin Ebu Muhamed Abdul-Kadir b. Ebu 
Salih) veliki islamski mistik. (الكبير اإلسالمي  املتصوف  اجليالني  القادر   -(عبد 
Hrvatska enciklopedija I, Zagreb, 9.

249. Ahmed ibn Hanbel (Imâm Ebu Abdulah Ahmed ibn Hanbel eš-
S�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 encik-
lopedija I, 169.

253. Alhazen (Ebu Ali Muhamed b. Hasan el-Basri) čuveni arapski 
matematičar i filozof. (الكبير العربي  الرياضيات  وعالم   Hrvatska - (الفيلسوف 
enciklopedija I, 241.

254. Ali-dede (Alaud-din, sin Mustafin iz Mostara, pisac mnogih rasprava 
iz oblasti mistikeعالء الدين بن مصطفى من مدينة موستار كاتب العديد من النقاشات 
.Hrvatska enciklopedija I, 242 - .في مجال التصوف اإلسالمي

255. Ali ibn Ebi Talib. - Hrvatska enciklopedija I, 243.

256. Arapska djela naših pisaca. (األعمال العربية لكُتَّابنا)- Hrvatska enciklope-
dija I, 560-561.

257. Aʿša, neki arapski pjesnici. - Hrvatska enciklopedija I, 690.

258. Ašʿari (Ebul-Hasan Ali b. Ismail el-Ašʿari), znameniti islamski apolo-
get. - 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. S� ejh Jahja (turski historičar). 
- Hrvatska enciklopedija I, 691.

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

261. Bajezidagić Derviš-paša, sin Bajezidagin. (بيازيدآغا بن  باشا   -(درويش 
Hrvatska enciklopedija II, 103.

262. Bajram, praznik, blagdan. (االحتفال أيام   Hrvatska enciklopedija -(العيد 
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 pjesnikبشار بن برد شاعر عربي). - Hrvatska encik-
lopedija II, Zagreb, 453.

1942.

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

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

268. Hazim ef. Muftić, “E-Lem-tere!”. Prva muslimanska nakladna 
knjižara(املتر أول دار نشر إسالمية) (M. B. Kalajdžića), Sarajevo. - El-Hidaje 
V, 4-5, 127. [Prikaz.]

269. O ljubavi prema Božijem poslaniku Muhamedu a.s.   هلل محمد  حب  رسول 
- El-Hidaje V, 6, 129-134.

270. Merhum Fehim ef. Spaho. (املرحوم فهيم أفندي سباهو)- El-Hidaje V, 6, 150-
151. [In memoriam.]

271. Nek je vjera u centru naše pažnje!. (ليكن الدين في مركز اهتمامنا)- El-Hida-
je V, 7, 161-162. [Nepotpisan.] [غير موقع] 

272. Abdulah S�kaljić, “S�eriatsko nasljedno pravo”,(الشرعية احلقوق   (تراث 
Državna štamparija u Sarajevu, 1941., 116 str. - El-Hidaje V, 7, 189-
190. [Prikaz.] [عرض] 

)

)
(

(
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273. Dr. S�aćir Sikirić, “Pobožne pjesme (دينية -šejh Abdu (ilâhije) (قصائد 
rahmana Sirrije”. Separat iz Ǧlasnika 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 (احلفظ في سراييفو من عام 1878 حتى يومنا هذا  . - El-Hida-
je 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 سراييفو  ومسلمة  مسلم  لكل   [املنهل 
Str.3-4.

277. Islamsko vjerovanje (اإلميان). [U: “El-Hidajin Ilmihal za svakog muslima-
na 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. Ǧodišnjaci (salnâme) bosanskog vilajeta.(سالنامه والية البوسنة) - El-Hi-
daje V, 11-12, 289-291.

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

283. Alejhisselamovo pismo egipatskom namjesniku. لكبير   الرسول   رسالة 
-Književni zbornik Narodne uzdanice za 1943. godinu, 54 - أقباط مصر
62.

284. Islam i zdravstvo.(والصحة  Hrvatsko-muslimanski godišnjak - (اإلسالم 
za godinu 1943 (1362. po Hidžretu), 67-69.

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

(
)

(

)

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

287. Č�uvanje braka (احلفاظ على الزواج). - Islamski obiteljski život, Ǧlavni od-
bor El-Hidaje, Sarajevo, 26-27. [Nepotpisan.] حياة موقع]  (مقدمة –   غير 
       األسرة اإلسالمية اجمللس الرئيسي للهداية

288. Iz života Alejhissselamova sa svojom obitelji.(مع أسرته  من حياة الرسول 
- Islamski obiteljski život, Ǧlavni odbor El-Hidaje, Sarajevo, 34-36 
[غير موقع] ([.Nepotpisan] . (مقدمة – حياة األسرة اإلسالمية اجمللس الرئيسي للهداية)

289. Nekoliko hadisa u vezi sa sadržajem knjige. (لكتب  -(عدة أحاديث بخصوص محتويات 
Islamski obiteljski život, Ǧlavni odbor El-Hidaje, Sarajevo, 59-63 
 [غير موقع] [.Nepotpisan] .(مقدمة – حياة األسرة اإلسالمية اجمللس الرئيسي للهداية)

290. Pamćenje Kurʼana napamet (hifz) (حفظ القرآن الكرمي) - hafizi u Sarajevu 
od 1878. do danas (احلفظ في سراييفو من عام 1878 حتى يومنا هذا), Sarajevo, 
15 str. 

1943.

291. O “iskâti salâtu” (بخصوص ترك الصالة)i “devru” (والدورة). - El-Hidaje VI, 5, 
109-116.

292. Dva potpisa sarajevskih mekteba(إحصائيات عن كتاتيب سراييفو). - El-Hida-
je 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.( له  العسكري   ,El-Hidaje VI - (اإلعداد 
6-8, 144-149.

295. Spremnost Alejhisselamovih drugova za materialne žrtve.
-El-Hidaje VI, 6-8, 213 - (استعداد أصحاب رسول اهلل عليه السالم للتضحية املادية)
215.

296. Islamski obiteljski život(احلياة األسرية اإلسالمية), Ǧlavni odbor “El-Hida-
je”, 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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 [عرض] Drugo izdanje. - El-Hidaje VI, 6-8, 241. [Prikaz.] . ومسلمة)

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

299. Takvim za godinu (-1362.1361)  1943  ,El-Hidaje VI, 6-8 - .(.التقومي) 
245-246. [Prikaz.] [عرض] 

300. Palestinski veliki muftija u Sarajevu.(مفتي فلسطني في سراييفو) - El-Hi-
daje VI, 9, 250-252.

301. Jedna stara kasida.(قصيدة قدمية) - El-Hidaje VI, 9, 256-260.

302. Hfz. Ibrahim ef. S� ehović. - El-Hidaje VI, 10-11, 292-294.

303. El-Hidajina akcija za pomoć slabo plaćenim vjerskim službenicima. 
 ,El-Hidaje VI - (حملة الهداية ملساعدة العاملني في اجملال الديني من ذوي األجور الضئيلة)
12, 346-347.

304. Ǧlasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu (مجلة املتحف الوطني في سراييفو) , 
Ǧod. LIV.-1942. - El-Hidaje VI, 12, 355-356. [Prikaz.]

305. Sarajevo u turskoj pjesmi. (سراييفو في األشعار التركية)- Ǧlasnik 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. (ديني كفرض  رمضان  -El   - صيام 
Hidaje VII, 1-2, 3-6.

308. Vrijednost i svrha ustanove posta (الصيام وهدف  -prema Ǧazali) (قيمة 
jinu 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 روحه)(Prema 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.(مواعظ) – Ǧlavni odbor El-Hidaje, Sarajevo, 174 str.

)
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314. Muhamed alejhisselam( �Z) (محمد  ivot i rad u najkraćim potezima 
 .Drugo izdanje. Izdavač i nakladnik M – .حياته وعمله في مقتطفات قصيرة)
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. العربية حسن كافي باللغة   كتبها 
احلافظ محمد خاجنيتش ترجمها وكتب مقدمتها  بروشتشاك.   .Drugo izdanje - افندي 
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. (وأجوبة  ,El-Hidaje VII - (أسئلة 
7-8, 232-234.

319. Merhum H. Ali Rizâ ef. Karabeg. - El-Hidaje VII, 7-8, 234-236. [In me-
moriam.]

320. O šehidu i postupku oko njega (بخصوص الشهيد ومعاملته) . [Rubrika Pi-
tanja i odgovori.] [أسئلة وأجوبة]. - El-Hidaje VII, 9-10, 302-306.

321. Zbirka izabranih dovâ (مجموعة أدعية مختارة) (iz Kurʼana i hadisa من القرآن 
-Ǧlavni odbor El-Hidaje, Sarajevo, 70+48 str. [Prijevod na bo - .(واحلديث
sanski i originalni tekstovi.] [نصوص أصلية وترجمتها للبوسنية] 

322. Obnavljanje islama. Komentar jednog hadisa. (جتديد اإلسالم. تعليق على حديث) 
- 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 
El-Hidaje VII, 11-12, 374-377. [Prikaz.] -علم الكالم

324. Predgovor. (مقدمة)- U: Abdulfettah-Halifa, “Islam i čistoća اإلسالم 
*.prev.: Abdulah Dervišević, Sarajevo, [1943?], str. 3-4 ,”  والنظافة

325. Sarajevo u turskoj pjesmi. (سراييفو في األشعار التركية) – Hrvatska državna 

)
(

)
(

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

326. Kodificiranje šeriatskog prava kod raznih pravnih škola. احلقوق  تدوين 
احلقوقية املدارس  مختلف  لدى   Naklada Ministarstva pravosuđa i – الشرعية 
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.) 
.Novi Behar XIII, 1-6, 4-5    الكتابة على شاهدة املرحوم محمد صباهو)

1968.

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

1971.

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

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

1972.

332. Zbirka izabranih dova (iz Kurʼana i hadisa). - Drugo izdanje 
الثانية)  ,Vrhovno islamsko starješinstvo u SFRJ, Sarajevo .(الطبعة 
70+48 str.  (مجموعة أدعية مختارة من القرآن واحلديث) [Prijevod 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 

لع�مة  رة  لإد  – لوطنية  لرتبية  رة  وز ر  قر ب�إرف�ق  خ�جنيت�ش  لك�تب  ق�م  �س�هدته�  لتي  لن�سخة  إىل  ب�لإ�س�فة   )1(
ملطبعة. لعمل. ولكن ب�لرغم من ذلك مت مترير عدة ن�سخ من  غرب – بخ�سو�ش منع طب�عة هذ  للتعزيز، ز

)

)
(

)
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 نصوص أصلية [.Prijevod na bosanski i originalni tekstovi] من القرآن واحلديث)
مع ترجمة للبوسنية

1976.

334. Vrijednost i svrha ustanove posta  (الصيام -prema Ǧazali) (قيمة وهدف 
jinu Ihjaul-ulumu). - Ǧlasnik IVZ XXXIX, 4, 396-399.

1979.

335. Pitanje tekija u Jugoslaviji. (في يوغسالفيا التكايا ”الزوايا“   Ǧlasnik - (موضوع 
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 
-Preporod” - Informa“ -بروشتشاك وترجمها وأضاف إلى حاشيتها محمد خاجنيتش
tivne islamske novine, Sarajevo, 55+1. str.

1981.

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

1983.

338. Dvije - tri o “Mevludu”. (كلمات حول املولد) - Ǧlasnik IVZ XLVI, 1-3, 172-
177.

1991.

339. Božiji Pejgambere!. (اهلل رسول   El-Hidajin Takvim za hidžretsku - (يا 
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 usûlil-
iʼtikâdât). Preveo i bilješkama popratio H. Mehmed Handžić.. كتبها 
-Muf - باللغة العربية حسن كافي بروشتشاك وترجمها وأضاف إلى حاشيتها محمد خاجنيتش
tijstvo Travnik, 47 str. [U povodu Ajvatovica ʼ94.] 

 [مبناسبة ذكرى أياتوفيتسا]         

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

345. Od elifa do lamelifaa (ألف الالم  إلى  األلف   Mali leksikon islama – (من 
Elif, Podgorica:((1)) - .(قاموس صغير حول اإلسالم)

         a) Allah. - Elif, I/1990., 1. (septembar-oktobar).

        b) Abdest (الوضوء) : Abdullah, sin Abdul-Muttalibov; Abdulah bin Mu-
hammmed et-Tajši; Abdullah ef., rodom iz Bosne, poznat pod imenom 
“S�arihul-Fusus”; Abdul-Kadir el-Ǧilani. - Elif, I/1990., 2. (novembar-de-
cembar).

     c) Ahmed ibn Hanbel; ahmedija; Ahmed Khan; Aiša(العشاء); akšam 
 Alajbegović, Ibrahim, historičar, inače poznat pod imenom ;(املغرب)
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) (األيوبيون) ; Babizam; Bajezidagić, Derviš paša, 
sin Bajezidagin iz Mostara. - Elif, II/1991., 6. (juli-avgust).

تية. لكرو لذي كتبة حممد خ�جنيت�ش للمجموعة  ملدخل    )1(

)
(

(
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    g)Bajrak Muhamedov (محمد -Bajramije; Baki, Mu ;(العيد)Bajram ;(راية 
hamed Abdulbaki ef., - Elif, II/1991., 7. (septembar-oktobar).

      h)Baš-vaiz; Behaizam; Bejdavi, Nasirudin Abdulah ibn Omer; Bektaši-
Bektašije; Beššar ibn Burd; Č�aba-Kaʼba. - Elif, II/1991., 8. (novembar-de-
cembar).

       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.] – الذاتية السير  لقاموس  مفترضة  أقسام  ثالثة  من  مؤلف  كتاب   أول 
 والفهرسية كاستكمال ألعمال احلاج خليفة ”كشف الظنون“ رمبا أجنز هذا املقال عام 1931

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

3) S�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 A� ṭira (umro 1209. go-
dine. Rad završen 1930. godine; R-164, 203.] تعليق على مجموعة األحاديث تيسير 
  الوصول إلى جامع األصول للكاتب مجد الدين بن عطية (توفي عام 1209) انتهى العمل عام 1030

4) Risāla al-ḥaqq al-ṣaḥī�ḥ fī� iṯbāt nuzῡl sayyidinā al-Masī�ḥ. [Traktat o is-
lamskom učenju o povratku Božijeg poslanika Isaa na zemlju uoči Sudn-
jeg dana. Rađeno u Kairu 1929. godine; R-2650/6.] مقالة حول املقولة اإلسالمية 
 بعودة نبي اهلل عيسى  إلى األرض قبيل يوم القيامة مت كتابتها في القاهرة عام 1929م

5) Risāla ṣâfī� al-murham al-S�afī� li qalb man yad ʿī�mawt ʿI�sā ibn Mary-
am [Traktat o tome da li je poslanik Isa živ i o negovu uzašaću u nebo. 

]
.[

]

]

.[

.[

.[
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ر  د دم�سق،  عودة،  أمني  و لأرن�وؤوط  وت�ريخه�«، حتقيق حممد  م�سر  أخب�ر  »من  ن  بعنو موؤخًر  ملخطوط  هذ  ن�سر   )1(
حل�س�د، 2010.

]

.[

Završeno u Kairu 1929. godine; R-2650/6] ورفعه  مقالة حول عدم موت عيسى 
 إلى السماء انتهى من كتابتها في القاهرة عام 1929م

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.] حول معلومات تاريخية  وذكر  القاهرة  إلى  املؤلف   رحلة 
 األماكن التي سافر إليها تاريخ الكتابة غير معروف(1

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.] أبي حول  الفقه  أهل  أئمة   أقوال 
حنيفة. تاريخ الكتابة غير معروف

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

]

]
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حممد م. الأرناوؤوط

عبد الرحيم ياقدي

ترجمة

مراجعة

الأعمـال املخـتارة
حملمد خاجنيتش البوسنوي 





انت�سار الإ�سالم يف البو�سنة والهر�سك
واأ�سول م�ســــلمي البو�سنة والهر�سك

انت�شار  وهو  هذا،  يومنا  حتى  �شاف  جواب  بدون  اليزال  �شوؤال  هناك 
والهر�شك. البو�شنة  االإ�شالم يف 

اإن ال�شبب يف ذلك يرجع يف املقام االأول ل�شاآلة امل�شادر التاريخية املتوفرة، 
واملكتوبة عموًما باللغة الرتكية، وما هو متوفر منها يفتقر للمعلومات اأو غري كامل.

مل يعنت االأتراك، حتى الفرتة التي فتحوا فيها البو�شنة والهر�شك، بكتابة 
�شبه  فتحها يف  مت  التي  اجلديدة  باملناطق  يتعلق  فيما  وخا�شة  التاريخية،  الوقائع 

جزيرة البلقان.

هناك اآراء ت�شري اإىل توفر معلومات منا�شبة حول هذا املو�شوع يف االأر�شيف 
الرتكي يف اإ�شتانبول، بالرغم من وجود �شكوك حول دقتها.

املو�شوع  بهذا  االهتمام  علينا  للحقيقة يجب  الو�شول  ا  نريد حقًّ كنا  فاإذا 
حتليلها  ويتم  للعيان،  تظهر  جديدة  وثيقة  كل  خالل  من  عنه  والك�شف  وحتليله 

بطريقة مو�شوعية.
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ال يوجد لدى م�شلمي البو�شنة اأي اهتمام بكون احلقيقة على هذا النحو 
اأو ذاك، ال�شيء االأ�شا�شي الذي يهمهم هو اأنهم م�شلمون وم�شممون على البقاء 
كذلك مهما كان تاريخهم. ولكن هناك من يريد اإقحام بع�ض االأمور الدينية اأو 
حول  واجلدال  النقا�شات  من  الكثري  يثريون  لهذا  املو�شوع،  هذا  يف  ال�شيا�شية 

مو�شوع »الدين« يف البو�شنة والهر�شك قبل و�شول االأتراك اإليها.

 )Vjekoslav Kalić( كاليت�ض  فيكو�شالف  امل�شهور  املوؤرخ  اأ�شار  لقد 
 Vaso( غلو�شات�ض  فا�شو  الدكتور  بحث  على  الق�شري  رده  خالل  من  ذلك  اإىل 
قال:  حيث  الو�شطى«،  الع�شور  يف  البو�شنية  »الكني�شة  عنوان  حتت   )Glušac

»يتظاهر الكاتب، اأي غلو�شات�ض، باأنه واثق من تاأكيده للحقيقة الثابتة الأطروحته، 
ويطالب باأن ت�شاف تاأكيداته هذه اإىل الكتب املدر�شية لتدري�شها، لكي يتم و�شع 
حد لالأخطاء واخلرافات ح�شب زعمه. ومن العجب اأنه مل يطالب اأي�ًشا بالقيام 
بتن�شري امل�شلمني مبا�شرة واإعادتهم اإىل حظرية الكني�شة االأرثوذك�شية التي كانوا 
ينتمون اإليها �شابًقا كما يزعم!! وهي الديانة التي ينتمي اإليها ال�شرب. ويبدو اأن 

هذا النقا�ض قد جاء اأ�شاًل لهذا ال�شبب«))(.

)(( Vuk Klaic,"Bosanska cerkva" i Patarini,p.69,in Crtice iz hrvatske proslosti. 
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كما يجب النظر بتمعن اإىل املكافاآت ال�شخية املقدمة للنقا�شات التي ُتنكر 
الديانة »البوغوميلية«))(، فمثاًل مت تقدمي مكافاأة مالية بقيمة 50 قطعة ذهبية لكتاب 
 Bogomili »البوغوميلي   )Božidar Petranović( بيرتانوفيت�ض  بوجيدار  الدكتور 
بلجراد،  يف  ال�شربي  العلمي  التجمع  ِقَبل  من  والن�شارى«  البو�شنية  والكني�شة 
لالأر�شمندريت  قبل اجلمعية اخلريية  وكذلك لكتاب غلو�شات�ض )Glušac( من 
»ني�شيفور دوت�شيت�ض«))(. حيث اإن الكتابنينْ حاوال اإثبات اأن الكني�شة البو�شنية 

كانت كني�شة اأرثوذك�شية حقيقية.

وحتى يومنا هذا هناك من يراقب عن كثب كل ما ُيكتب حول هذا املو�شوع 
بنهج يخالفهم، كي يقوموا مبهاجمته و�شب جام غ�شبهم -حتى باالإهانات- عليه. 
تاريخية  حتليالت  هي  مما  اأكرث  و�شيا�شية  دينية  كدعاية  تاأتي  الت�شرفات  هذه  اإن 

مو�شوعية.

نعرف متى وكيف  واأن  بتاريخنا،  نهتم  اأن  اأما نحن، وبدون �شك، فيجب 
اعتنقنا االإ�شالم؟ وما هي االأ�شباب التي اأدت اإىل ذلك؟ وماذا كنا قبل ذلك؟ 

بالرغم من اأن االإ�شالم ال يهتم مبا كان قبله.

ل�شرقية، ومن  أوروبا  لبلقان و نت�شرت يف دول  مليالدي، و لعا�شر  لبوغوميلية: هي حركة ن�شاأت يف بلغاريا بالقرن      )((
لفالحني، باالإ�شافة  أفقرت  عية و لزر �شي  الأر أتلفت  لتي  حلروب  لق�شري لل�شكان و لتن�شري  نت�شارها  أ�شباب 

ملرتجم(. لدينية. ) لهرطقة  حلركة نوًعا من  عتربت هذه  لتي  لبيزنطية لهم، و لكني�شة  ال�شطهاد 
)(( Dr.I.Pilar,Bogomilstvo,pp 37-38.
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ُيخالف  ب�شكل  االأمور  تو�شيح  يتم  اأن  اليوم، كما ذكرنا،  نحتاحه  ما  هذا 
احلقيقة. لذلك قبل اأن ننتقل اإىل انت�شار االإ�شالم يف البو�شنة والهر�شك، يجب 

اأن نتحدث قلياًل عن الديانة التي كانت موجودة قبله. 

الديانة يف البو�سنة والهر�سك قبل الأتراك

مل جند يف امل�شادر الرتكية الكثري عن هذا املو�شوع، وهذا اأمر طبيعي؛ الأن 
العلوم، يف تلك احلقبة،  اإىل درجة عالية يف  ال�شعب الرتكي مل يكن قد و�شل 
ت�شتدعي ا�شتك�شاف ديانات ال�شعوب التي يحتك بها. لذلك مل نر يف الوثائق 
واملراجع الرتكية، برغم قلتها، والتي تعود لالأيام االأوىل النت�شار االإ�شالم واحلكم 
الرتكي يف هذه املناطق اأي ذكر للباتارين Patarin والبوغوميليني. ففي وثيقة تعود 
»االأمل  جلمعية  ال�شنوي  الكتاب  يف  بن�شرها  قمت  م(،   (585( هـ   993 للعام 
الن�شرانية«  امل�شيحية  وقوانني  »ديانة عي�شى  اأن  فيها  ُذكر  لعام 938)،  ال�شعبي« 
وقتها  وذكرت  اإليها.  االأتراك  و�شول  قبل  والهر�شك  البو�شنة  منت�شرة يف  كانت 
البع�ض  البوغوميلية، ولكن  امل�شيحية كان ي�شمل  الديانة  اأن مفهوم  الهام�ض  يف 
رف�شوا ذلك وحاولوا ا�شتغالل هذه الوثيقة ليثبتوا اأن الديانة االأرثوذك�شية كانت 

منت�شرة يف البو�شنة والهر�شك قبل دخول االأتراك))(.

لبو�شنيني يف مناطق  الإ�شالم بني  نت�شار  وثيقة هامة حول  ن  نظر مقالة يوفو ييفتيت�ض Jovo Jevtic حتت عنو  )((
 Jugoslavenska posta,6.8.1938:»لبو�شنة
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واأخًذا باالعتبار اأن االأتراك مل يناق�شوا اأو يكتبوا عن الديانات التي كانت 
  تعتنقها ال�شعوب التي احتكوا بها، واأن الباتارينيني كانوا يحرتمون عي�شى
ويوؤمنون به كباقي الن�شارى، وكانوا يقروؤون االإجنيل ويعتربونه كتابهم املقد�ض، فاإن 
تعبري »ديانة عي�شى وقوانني امل�شيحية الن�شرانية« التي ُذكرت يف الوثيقة املذكورة 
كانت ت�شمل بالتاأكيد البوغوميليني، كما كانت ت�شمل الكاثوليك واالأرثوذك�ض. 
ومبا اأن الوثيقة مل تفرق بني الكاثوليك واالأرثوذك�ض، فمن االأكيد اأنها مل تفرق 
وقوانني  عي�شى  »ديانة  م�شمى  اجلميع حتت  و�شملت  البوغوميليني،  وبني  بينهما 

امل�شيحية الن�شرانية«.

على  للتعرف  الرتكية  والوثائق  امل�شادر  على  االعتماد  ميكننا  ال  لهذا 
اإمنا يجب اأن  الديانات التي كانت موجودة يف البو�شنة والهر�شك قبل االأتراك، 

نلتفت اإىل امل�شادر املحلية والالتينية التي تتناول مع هذا املو�شوع. 

ا الأنها تاأتي من معتنقي الديانة الكاثوليكية،  اإن امل�شادر الالتينية هامة جدًّ
تزعج  هرطقة  اعتربوها  الأنهم  البوغوميليية؛  تالحق  كانت  التي  ال�شلطات  ومن 
اأن رجال الدين كانوا ي�شتطيعون  الكاثوليك والن�شرانية احلقيقية. وبدون �شك 

التعرف على موا�شفات الديانة البوغوميلية اأكرث من العامة.

ا  ولكن هناك ماأخذ على امل�شادر الالتينية، اأال وهو اعتبار البوغوميليية عدوًّ
ومع  عليها.  يزايدون  ما  غالًبا  وكانوا  نحوها،  مو�شوعيني  يكونوا  مل  لذلك  لهم، 
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ذلك ال ميكننا رف�ض هذه امل�شادر واعتبارها غري دقيقة ومرفو�شة كما فعل الدكتور 
غلو�شات�ض )Glušac(؛ الأن هذا الرف�ض ال يفيد االأبحاث العلمية. 

كانت  الباتارينيني  التعاليم  اأن  خا�ض  ب�شكل  توؤكد  الالتينية  امل�شادر  اإن 
ما  وهو  ع�شر،  الثاين  للقرن  الثاين  الن�شف  منذ  والهر�شك  البو�شنة  منت�شرة يف 
انت�شار  على  اأدلة  لعر�ض  بحاجة  كنا  وما  واالأجنبية.  املحلية  امل�شادر  توؤكده 
البوغوميلية اأو التعاليم الباتارينية يف البو�شنة والهر�شك لوال ظهور بع�ض االأفراد 
البوغوميلية يف  اإثبات عدم وجود  الذين حاولوا بكل قواهم  الفرتة احلديثة،  يف 

البو�شنة والهر�شك، وادعاء اأن االأرثوذك�شية هي التي كانت منت�شرة فيها.

لهذا ال�شبب يجب ذكر بع�ض الوثائق التاريخية التي توؤكد اأن البوغوميلية 
كانت منت�شرة يف البو�شنة والهر�شك منذ القرن الثاين ع�شر، وبقيت حتى و�شول 
االأتراك اليها، عندها اعتنق اأغلب البوغوميليني االإ�شالم، وان�شهر الباقون ب�شكل 

تدريجي يف االإ�شالم اأو الكاثوليكية اأو االأرثوذك�شية.

اأقدم وثيقة تدل على وجود الطائفة البوغوميلية يف البو�شنة والهر�شك هي 
 Stjepan( وهو االبن االأ�شغر لـ�شتيبان نيمانيه )Vukan( ر�شالة من االأمري فوكان
اإينو�شنت  البابا  اإىل   )Dalmacija & Duklja( ودوكليا  داملا�شيا  Nemanja( ملك 

اإر�شال ممثلني له ليقوم معهم  الثالث )Inocentijo III( عام 99))م يرجوه فيها 
الهرطقة  منو  اإىل  ر�شالته هذه  واأ�شار يف  الكنائ�شية واحلكومية.  العالقات  برتتيب 
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واأخته  )ban Kulin())( وزوجته  كولني  البان  اأن  واإىل  البو�شنة،  يف  كبري  ب�شكل 
وكثريين من اأقربائه قد اعتنقوا هذه الهرطقة، وقد غّرر باأكرث من ع�شرة اآالف من 
امل�شيحيني))(. مل يذكر االأمري فوكان يف ر�شالته ا�شم الطائفة. ولكن ورد ذكرها 
االأمري  ر�شالة  ب�شبب  جاءت  التي  الثالث،  اإينوت�شيتو  البابا  ر�شالة  يف  )الطائفة( 
 .)3()Katara( فوكان، حيث قال اإن هراطقة البو�شنة ينتمون للهراطقة الكاثارينيني
)وهو الذي اأطلق على اأتباع هذه الطائفة يف اإيطاليا وفرن�شا(. وت�شري هذه الوثيقة 
اإىل وجود اأكرث من ع�شرة اآالف بوغوميلي يف نهاية القرن الثاين ع�شر ح�شب ما 

ذكر االأمري فوكان. 

اإن ر�شالة االأمري فوكان كانت ال�شبب يف قيام البابا عام 00))م بالكتابة 
من  يحذره  للبو�شنة  االأعلى  احلاكم  ب�شفته   )Mirko( مريكو  املجري  امللك  اإىل 
اخلطر الذي يهدد املجر وديانتها اإذا مل يقم االأخري بامل�شاعدة على اإبادة الهراطقة 

يف البو�شنة، ويطالبه باإقناع »بان كولني« باالبتعاد عنهم.

وقد اأجربت هذه الر�شالة »بان كولني« على اإر�شال مبعوثني اإىل روما لتربير 
موقفه والبحث عن حل لذلك. وقد اقرتح هوؤالء على البابا اإر�شال مبعوث بابوي 

ملرتجم(. حلاكم. ) لبو�شنة للداللة على  أي�ًشا يف  �شتخدم  تي،  ))( بان )ban( هو م�شطلح كرو
   )(( Racki,Bogomili I patareni (posebna izdanje srpske krajlevske akademije,knjiga  
LXXXVII,Beograd 1931),p.381 

لالتيني للر�شالة موجود لدى لن�ض  و
 Theiner,Monum.Slavor merid.I,6 
)3( Theiner,p.15.  
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خا�ض للتاأكد من الو�شع احلقيقي للديانة. وقد قام البابا بالفعل عام )0))م 
باإر�شال كبري اأ�شاقفة مدينة �شبليت )Split( برنارد )Bernard( واملحقق البابوي 
اإيفان دي كا�شاماري�ض Ivan de Casamaris اإىل البو�شنة. وبالفعل و�شل املحقق 
البابوي اإيفان دي كا�شاماري�ض وحده للبو�شنة، وا�شتطاع اأن يقنع الكثريين من 
النبالء والعامة عام 03))م باأن يكتبوا ت�شريًحا يعدون فيه بت�شحيح �شلوكهم 
 )(()Rački( رات�شكي  قام  الذي   - الت�شريح  هذا  يف  وتعهدوا  الهرطقة.  ونبذ 
الهياكل  واإرجاع  االأماكن،  كل  يف  العبادة  اأماكن  باإقامة   - بالكامل  برتجمته 
�شيتولون  الذين  الق�شاو�شة  وقبول  االأناجيل،  وقراءة  الكنائ�ض،  اإىل  وال�شلبان 
نظام االعرتاف والغفران، واأن تكون املناولة �شبع مرات على االأقل يف ال�شنة، 
الهراطقة، كما  اإيواء  ميتنعوا عن  واأن  وال�شوم،  لالأعياد  الروماين  التقومي  واتباع 
اأنف�شهم  اإىل  ي�شريون  واإمنا  امل�شيحيني،  ا�شم  اأنف�شهم  على  يطلقوا  باأال  وعدوا 
لباقي امل�شيحيني )الأن هذا  اإهانة  اأي  Fratres«  لكي ال ي�شببوا  باأنهم »االإخوة 
اال�شم يعني اأن الباقني لي�شوا م�شيحيني(. ويبدو من هذا الت�شريح اأنهم رف�شوا 
التعاليم البوغوميلية. وقد ذكر املحقق البابوي اإيفان دي كا�شاماري�ض يف تقريره 

اأن االأمر يتعلق بوجود الباتاريني يف البو�شنة))(.

يت�شح لنا من كل ما ُذكر اأن الهراطقة مل يكونوا اأتباع الكني�شة االأرثوذك�شية.

)(( Bogomili i patareni,pp.391-393. 

)(( Racki,Bogomili i patareni,393-394.
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بعد عهد »بان كولني« اأ�شبحت البو�شنة �شيئة ال�شمعة لدى حا�شية البابا 
ب�شبب انت�شار التعاليم البوغوميلية. وقد كتب البابا يف مرات عديدة بطريقة غا�شبة 
اأن الهراطقة ميار�شون طقو�شهم الدينية ب�شكل علني، ويف مرتني اأو ثالث طالب 
البابا ب�شن حروب �شليبية �شدهم. وهناك وثيقتان حمفوظتان بهذا اخل�شو�ض قام 

رات�شكي )Rački( برتجمتهما ودرا�شتهما ب�شكل مو�شع ودقيق.

البو�شنة  اأ�شبحت  فرن�شا  وجنوب  اإيطاليا  يف  الطائفة  هذه  �شعفت  عندما 
اأر�شل هوؤالء رجالهم اإىل البو�شنة  هي معقلهم الرئي�شي واأكرب حليف لهم. وقد 
 Jakov Bech باخ  املعلمني))(. ومن هوؤالء كان ياكوف  العلم من كبار  ليح�شلوا 
الذي ذهب اإىل هناك من ت�شريا )Chieria( عام 378)م لهذا الغر�ض، وعندما 
�شاأله املحقق البابوي هل يعرف اأن اأحًدا غريه قد ذهب للبو�شنة لهذا الغر�ض؟ 
347)م،  عام  اأي�ًشا  ذهب  قد   )Chieria( ت�شريا  من  رابيالتور  موريتو  باأن  اأجابه 
377)م،  عام  باتريزي  وبيتار  360)م،  عام  بينت�شيو  وجرانوين  ناروو  واإيفان 
وبرياردو رو�ش�شاريو عام 380)م، واأخا بيتار يعقوبيني عام )38)م، م�شرًيا اإىل اأنه 

�شمع منهم ذلك))(.

وقد عمل امللك البو�شني �شتيبان توما )Stjepan Toma( )444)-)46)م( 
بحما�ض على حتويل اأتباع الطائفة البوغوميلية اإىل الديانة الكاثوليكية. وقبل وفاته 

)((  Ibid,440. 

)(( Ibid,440. 
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بفرتة وجيزة، يف عام )46)م، اأر�شل ثالثة من نبالء البوغوميليني البو�شنيني اإىل 
روما للقاء البابا بيو الثاين )Pijo II( ليعلمهم ويقنعهم، ويعاقبهم اإذا اأ�شروا على 
عنادهم. وقام البابا بت�شليمهم اإىل ثالثة كارديناالت ا�شتطاعوا اأن يقنعوهم بعد 
حماوالت طويلة و�شاقة. وبتوجيهات من البابا قام الكاردينال اإيفان دي توركوميادا 
تومي  ال�شهري  املحقق  التفتي�ض  حماكم  ع�شو  عم  وهو   Ivan de Torquemada

توركوميادا )Tomo Torquemada( بكتابة خطاب نقدي من 50 نقطة، يعر�ض فيه 
ويدح�شها   )(()Manichee, Manichaean( املانوية  للمعتقدات  الرئي�شية  النقاط 
»جورو  وهم  البوغوميليني  من  ثالثة  اأ�شماء  فيه  ويذكر  الكاثوليكي،  بالالهوت 
كوت�شينيت�ض« و»�شتوي�شان تفرتكوفيت�ض« و »رادميلو فوت�شينيت�ض«. وقام الدكتور 
وقيمة  هامة  مقدمة  اإليها  م�شيًفا  بالكامل،  الوثيقة  هذه  بطباعة  كامبري  دراغوتني 

حتت عنوان »الكاردينال توركوميادا وثالثة بوغوميليني بو�شنيني«))(.

رمبا هناك ت�شخيم للحقائق يف هذه امل�شادر، نتيجة حلذر املعلمني الكاثوليك 
ومن رغبتهم يف ت�شحيح كل ما هو يف راأيهم اعتقادات خاطئة. ولكن اأن نعلن اأن 
كل هذه امل�شادر الالتينية ال قيمة لها ال ميكن اأن يلبي هذا �شروط املو�شوعية يف 

البحث العلمي.

مل�شيحي يف  ملثنوي غري  ملعتقد  أتباع ماين، معلم  الأ�شل من  ملانويون )Manichaean, Manichee( وهم يف     )((
ملرتجم(. مل�شيحية. ) ملثنويني يف  طقة  لهر أ�شبح ي�شتخدم فيما بعد م�شطلًحا ُيطلق على  لثالث. ثم  لقرن 

.Coratia sacra 1932 » تيا �شاكر كرو ر خا�ض ملجلة  إ�شد  )((
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امل�شادر  فالعديد من  لي�شت وحيدة،  امل�شادر  فاإن هذه  هذا  اإىل  باالإ�شافة 
كل  اإن  �شحتها.  توؤكد  االأرثوذك�شية  االأو�شاط  من  جاءت  التي  وغريها  املحلية 
هذه امل�شادر ُتدين اعتقادات الب�شانقة على اأنها خاطئة، وهذا اأكرب تاأكيد على اأن 

الكني�شة البو�شنية مل تكن ب�شكل من االأ�شكال كني�شة اأرثوذك�شية.

الق�شطنطينية  بطريرك  ر�شالة))(  وهي  اخل�شو�ض  بهذا  هامة  وثيقة  ولدينا 
جينادي الثاين �شكوالري )Genadija II Skolaria( )453)-459)م( اإىل رهبان 
�شيناء. ذكر جينادي يف ر�شالته اأن املطران االأرثوذك�شي يف بلد الهر�شك �شتيبان 
)Herceg Stjepan( ا�شتطاع جذب الكثري من الكودوجريي )kudugeri( )لقب 
للبوغوميليني ت�شتخدمه الكني�شة االأرثوذك�شية( اإىل الكني�شة االأرثوذك�شية. وذكر 
باأن هر�شك )Herceg( هو اأرثوذك�شي �شمًنا ولكنه مل ي�شتطع االإف�شاح عن ذلك 
اال�شم  )وهو  الدولة  يف   )kudugeri( الكودوجرييني  من  الكثريين  لوجود  علًنا 
�شكاريت�ض  ف.  كتب  وقد  البوغوميليني(.  على  اليونانية  امل�شادر  تطلقه  الذي 
 .)(()kudugeri( بخ�شو�ض هذا »اال�شم« مقالة بعنوان الكودوجرييون )F.Skarić(
كانوا  اإذا  عما  �شيناء  رهبان  �شوؤال  على  ا  ردًّ جاءت  قد  البطريرك  ر�شالة  وكانت 
ي�شتطيعون قبول ال�شدقات من »هر�شك �شتيبان كو�شات�ض«، وذكر ا�شمه علًنا يف 

لييوب  عنها  وكتب  رقم )).  �شفحة   ، ل�شربية«  لعلمية  جلمعية  ملجلد 63 من جملة  لر�شالة يف  هذه  ن�شرت   )((
الأر�شيمندريت ن. دوت�شيت�ض ح�شب  رية، عدد 5، �شهر مايو 888). وعر�شها  د لز �شتينا«  كوفات�شيفيت�ض يف جملة 

ملوجود يف مدينة بريزرن. ملخطوط 
 )(( Prilozi za knjizevnost,jezik,istoriju I folklore,Beograd,knjiga VI,sv.I,107-110,1927. 
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الكني�شة ويف الطقو�ض الدينية. واأ�شاف البطريرك يف ر�شالته اإذا اأر�شل »الهر�شك« 
ال�شدقات اقبلوها منه، الأنها �شتنفع يف احلفاظ على امل�شيحية، ولكن ال تذكروا 
اإمنا اذكروه على موائدكم ويف  ا�شمه يف الكنائ�ض؛ الأنه مل ي�شهر ن�شرانيته علًنا، 
اأن  وا�شح  ب�شكل  ويوؤكد  ا،  التينيًّ لي�ض  امل�شدر  فهذا  وقدا�شاتكم))(.  �شالتكم 

الكني�شة يف بلد »هر�شك« لي�شت اأرثوذك�شية اإمنا بوغوميلية.

الوثائق  من  الكثري  لدينا   )Dubrovnik( دوبروفنيك  مدينة  اأر�شيف  ويف 
با�شم  »البوغوميليني«  تذكر  الوثائق  هذه  ولكن  البو�شنة.  بديانة  اخلا�شة 

»الباتارينيني«.

وقد اأعد ون�شر الدكتور ت�شريو تروهيلكا )Čiro Truhelk( و�شية اجلو�شت 
رادين )Gost Radin())(، والتي اأخذها من اأر�شيف دوبروفنيك. لقد كان رادين 
اأ�شقًفا لدى الن�شارى البو�شنيني. وقد كتب و�شيته هذه يوم 5 يناير كانون الثاين 
466)م. وتعترب هذه الو�شية وثيقة هامة؛ الأنها تاأتي من ممثل الكني�شة البو�شنية 
اجلو�شت رادين. وتكمن اأهميتها يف اأنها ترى الباتارينيني البو�شنيني قد ت�شاهلوا 
علوم  اأ�شعف  مما  االآخرين  امل�شيحيني  تاأثري  الدينية حتت  علومهم  الكثري من  يف 

لهر�شك �شتيبان لدينا نق�ض يو�شح ذلك يف: ))(   حول ديانة 
 I.Ruvarac,O natpisu na crkvi hercega Stefana u Gorazdu,Glas Srpske kravjevske
akademije,XVI,1889

ملرتجم. مل�شيف«(  حلريف هو  لبو�شنية. )ومعناها  لكني�شة  لكهنوت يف  ))( جو�شت )Gost(: ع�شو يف هرم هيئة 
.
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طائفتهم. كما مت تب�شيط وتخفيف الفروق الكبرية بينهم وبني امل�شيحيني االآخرين، 
وهذا االأمر يعترب عادة كقانون طبيعي لكل طائفة. فمع مرور الزمن تفقد كل طائفة 
حدتها وتقدم لالأكرثية ت�شاهالت وتنازالت. ولدينا يف الطوائف االإ�شالمية اأمثلة 
وا�شحة على ذلك. فمثاًل اليوم ال يذكر اأحد اأن االإبا�شية كانوا اأحفاد اخلوارج، 
نرى من و�شية  مائة عام.  قبل  كانوا عليه  مثلما  باأنهم  اليوم  الوهابيني  اأو ي�شف 
امل�شتوى. يف  رفيع  بالرغم من كونه رجل دين  اأوالد  وله  اأنه كان متزوًجا  رادين 

بداية الو�شية و�شع �شورة ال�شليب، ثم ق�شم املتدينني اإىل: 

)(  املن�شرين، امل�شيحيني احلقيقيني من االأفنان))(.

)(   اأنا�ض اآكلي اللحوم. كان البوغوميليون احلقيقيون نباتيني، اأما باقي املواطنني 
فكانوا اآكلي حلوم يحاولون اأن ي�شبحوا ولو مرة واحدة م�شيحيني حقيقيني 

نباتيني.

الربقوق  وخا�شة  الفواكه،  جتفيف  عادة  اأن   )Pilar( بيالر  الدكتور  يوؤكد 
يتغذون  كانوا  البوغوميليني  الأن  البوغوميلية؛  الثقافة  بقايا  من  هي  البو�شني، 
اأن  رادين  اجلو�شت  و�شية  من  ونرى  املجففة))(.  والفواكه  اخلبز  على  ال�شتاء  يف 

الباتارينيني كانوا يحتفلون بيومي االأحد واجلمعة)3(.

ملرتجم. لع�شر للملك -  عية ل�شادتهم ويدفعون �شريبة  لزر لع�شكرية و الأر�ض كانو يجندون للخدمات  أقنان  ))(  وهم 
)(( Bogomilstvo kao religiozno-povijestni te kao socijalni I politicki problem,28 .
Glasnik Zemaljskog muzeja u sarajevu,XXIII,1911,pp.355-376.. :نظر بحث د. ت�شريو تروهيلكا  )3(
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هناك دليل اآخر يذكره تروهيلكا )Truhelka( ماأخوذ من اأر�شيف دبروفنيك 
اأال وهو نقل الرقيق من البو�شنة اإىل دبروفنيك وبيعهم هناك كما يرد يف كثري من 
 )Petar Dujo( دويو   بيرت  الكتالوين  التاجر  باع  فقد  ذلك.  توؤكد  التي  الوثائق 
من  لفافة   )Tomko Milković( ميلكوفيت�ض  تومكو  يدعى  دبروفنيك  ملواطن يف 
نهر  الواقع على   )Brštanik( بر�شتانيك �شوق  وبيعها يف  لنقلها  النفي�ض  القما�ض 
البو�شنة  فتيات  الرقيق من  بثمنها عدًدا من  النرييتفا )Neretva(، لكي ي�شرتي 
الباتارينيات. وقد ا�شرتى تومكو جاريتني ودفع ثمنهما 36 قطعة ذهبية. ويف 4) 
اإىل رئي�ض جامعة دبروفنيك �شيمون  اإبريل 393)م ذهبت اجلاريتان املذكورتان 
غوت�شيتيت�ض )Šimun Gućetić( و�شرحتا باأنهما م�شيحيتان من والدين م�شيحيني 
اإنه  بقوله  نف�شه  عن  بيرت  دافع  وقد  ال�شارية.  القوانني  على  بناء  بعتقهما  وطالبتا 
ا�شرتاهما على اأنهما »باتارينيتان«، وعندما تاأكدت املحكمة من اأنهما م�شيحيتان 
مت عتقهما. بناء على هذه الق�شة فاإن كل الرقيق الذين مت بيعهم يف دبروفنيك كانوا 
من الباتارينيني، وي�شتنتج تروهيلكا اأي�ًشا اأن الباتارينيني لي�شوا م�شيحيني اإمنا كانوا 

اإجنيليني))(. اأما بالن�شبة لنا فاإن الباتارينيني كان لهم نوع من ال�شبغة امل�شيحية.

البو�شنة،  يف  منت�شرة  الباتارينية  اأن  توؤكد  التي  املحلية  امل�شادر  بني  ومن 
ولي�ض االأرثوذك�شية، ميكننا ذكر االآتي:

  )(( 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 املوؤرخ ال�شربي فالدميري ت�شوروفيت�ض )Vladimir Ćorović( يف كتابه 
»البو�شنة والهر�شك«))( من وثيقة باحلروف الغالغولية))( من بداية القرن ال�شاد�ض 
ع�شر حتت عنوان »حوار البابا جريجور الكبري )Grgur(« ما يلي: »اأيتها اململكة 
البو�شنية التعي�شة املحرومة من قطرات الندى واملطر، التي ولد فيها ودافع عنها 
امل�شلوب  امل�شيح  ال�شيد  اإن  يقولون  الذين  الهراطقة  من  الكثري  الأجلها  ومات 
ا واإن العذراء املقد�شة ماريا كانت مالًكا، والذين  ا حقيقيًّ مل ميتلك ج�شًما ب�شريًّ

يقولون الكثري من املفاهيم اخلاطئة �شد الكاثوليك«.

ويبدو هنا اأن كل ما هو غري بوغوميلي اأو غري اأرثوذك�شي اأُل�شق بهم.

 )Krušedol( كرو�شيدول  دير  خمطوط  ال�شفحة  نف�ض  يف  املوؤرخ  ويذكر 
الذي ي�شف البوغوميليني بـ »خدام ال�شياطني«الذين مي�شون بالليل كالل�شو�ض، 
ويبعدون امل�شيحيني احلقيقيني عن دينهم االإلهي احلق. ولدينا يف م�شادر دولة 
رات�شكا )Rački( لعنتان اأو ثالث على البابونيني )Babune()3(وذكر عدة معارك 
االأرثوذك�شية يف دولته ق�شى على   )5()Nemanja( نيمانيا ُيثبت  معهم)4(. ولكي 

ل�شفحة 46.   )((
ىل  لتي تعود  ل�شالفية  أبجدية معروفة للغة  أقدم  غالغوليت�شا« Glagoljica تطلق على  أو  لغالغولية  حلروف    )((
أن  تيا لوقت طويل قبل  لكالم«، وقد بقيت ت�شتخدم يف كرو أو  غالغوليتي«  لتا�شع، وهي م�شتقة من فعل  لقرن 

الأرناوؤوط. حلالية-  م.  لالتينية  لتحول للحروف  لتخلي عنها و يتم 
ملرتجم. ل�شرب -  لبوغوميليني ببالد  )3(  وهو م�شطلح معروف كان يطلق على 

)4( Corovic,Bosna I Hercegovina,p.44.

ملرتجم. لقدي�ض �شيمون )3)))- 9)))م(-  أو  )5( �شتيفان نيمانيا 
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وقام  وعاقبهم  اأمالكهم  و�شلب  رحمة  بال  وطاردهم  قوة،  بكل  البوغوميليني 
باإحراقهم، واأمر بقطع األ�شنة كهنتهم وبحرق كتبهم. وقد هرب البوغوميليون من 

�شربيا اإىل جميع اجلهات، ولكن اأغلبهم وجدوا املاأوى عند جارتهم البو�شنة))(.

 )3()Stefan Dragutin( قول امللك دراغوتني )(()Danilo( ونقل املطران دانيلو
احلقة«)4(.  امل�شيحية  الديانة  اإىل  عادوا  قد  البو�شنة  يف  الهراطقة  من  الكثري  »باأن 
باالأحرف  قدمية  �شربية  وثيقة  ال�شربية«)5(  العلمية  اجلمعية  »جملة  ن�شرت  وقد 
�شتيفان  عهد  يف   )7()Srebrenica( �شربرنيت�شا  ا�شتعادة  ق�شة  تروي  الكريليية)6( 

الزاريفيت�ض )Stefan Lazarević( ، وذكرت اأن �شكانها كانوا من البوغوميليني.

امل�شمى  هذا  اأن  اإال  البو�شنة  من  البوغوميلية  الديانة  اختفاء  من  وبالرغم 
بقي موجوًدا بني ال�شكان، فبع�ض امل�شادر الفرن�ش�شكانية تتحدث عن »املتدينني 

)(( Corovic,Istorija Jugoslavije,p.98.    
ملرتجم. غوتني -  مللك در نيلو كان كاتب �شرية  ن د ملطر   )((

ملرتجم. غوتني نيمانيت�ض )Dragutin( )53))-6)3)م( حكم �شربيا من عام 76))-)8))م -  مللك �شتيفان در   )3(
)4( Klaic,Crtice iz hrvatske proslosti,p.70. 
)5( Sv.XX,knj.III,1866,p.148. 
Dr.Kamber,Kardinal Torquemada i tri bosanska bogomila,p.34;Racki,p.444:أي�شا نظر      و
مل�شيحية  أم �شالفية وُكلف بن�شر  لذي ولد يف �شالونيك الأب يوناين و أو 8)8 968 م(   7(8(  Cyrilلقدي�ض كرييل إىل  ن�شبة   )6(
الأبجدية  لقدمية بحروف ماأخوذة من  ل�شالفية  للغة  إىل  الإجنيل  إىل ترجمة مقاطع من  ل�شرقية، حيث بادر  أوربا  ل�شالف يف  بني 
الأرناوؤوط[.. لخ – ]م.  بية...  ل�ش ملكدونية و لبلغارية و لرو�شية و لكرييلية« الحقا للغات  وف  حل �شتخدمت  ليونانية. وقد 

ملرتجم. لبو�شنة -  )7(  مدينة يف �شمال �شرق 
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القدامى« )Starovirci())( يف البو�شنة. ويذكر �شاعرنا ح�شن قائمي )تويف حوايل 
عام 690)م( يف ق�شيدته التي اأدان فيها تدخني التبغ:

والتبغ دخنا ويف النتانة ع�شنا

مثل البوغوميليني!))( 

كل ما مت ذكره حتى االآن ُيوؤكد بدون اأدنى �شك اأن البوغوميليني حكموا 
كانت  البو�شنية  الكني�شة  باأن  للقول  اأ�شا�ض  وال  االأتراك.  و�شول  قبل  البو�شنة 

اأرثوذوك�شية اإال يف اأعماق الذين يحاولون بكل الو�شائل اأن يوؤكدوا ذلك.

كانت بلغاريا مهًدا للبوغوميلية، التي نعتربها طائفة م�شيحية، الأنها ظهرت 
على اأيدي بع�ض املعلمني امل�شيحيني وانت�شرت بني الن�شارى. وتوؤكد كل امل�شادر 
توؤكد وجود اعتقادات مثنوية )Dualist( لدى البوغوميليني، فباالإ�شافة اإىل اإميانهم 
خلق  فالرب  واحًدا.  لي�ض  الكون  خلق  من  باأن  يوؤمنون  هم  واحد،  الرب  باأن 
الروح والعامل اخلفي، وال�شيطان خلق املادة والعامل املرئي. وي�شيف املوؤرخون اأن 
البوغوميليني كانوا يوؤمنون بالثالوث بالرغم من اأن تف�شريهم له كان يختلف كل 

االختالف عن تف�شري غريهم من الطوائف امل�شيحية.

ملرتجم. الأ�شود -  جلبل  �شم قدمي ل�شكان    )((
)(( Kemura-Corovic,Serbokroatische dichtungen Bosnischer Moslims,p.17. 
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الكثري  تاأثري  وتطورت حتت  البوغوميلية منت  اأن  اإىل  املوؤرخني  اآراء  وت�شري 
 )Pavlićani( ال�شم�شاطية  الطائفتني  تاأثري  واأهمها  اخلارجية،  العوامل  من 
كون�شطانطني  البيزنطي  االإمرباطور  قام  حيث   .)Masalijanska( واملا�شالينية 
كوبرونيم )Konstantin Kopronim( ))74-775م( بنقل االآالف من ال�شوريني 
بحماية  يقوموا  لكي   )(()Trakiya( تراقيا  اإىل  اآ�شيا  من  ال�شم�شاطيني  واالأرمن 
حدوده. وبنف�ض الطريق قدم املا�شولينيون الذين يطلق عليهم اأي�ًشا »االأوهيتيون« 
)euhiti(. وقد امتدت هاتان الطائفتان اإىل مقدونيا وبلغاريا واأثرتا يف البوغوميليني. 
بلغاريا  والتي كانت موجودة يف  اليهودية واالإ�شالم  اأخرى مثل  اأن ديانات  كما 
اأثر  االإ�شالم  اأن يكون  البوغوميليني. ورمبا يدعو هنا لال�شتغراب  اأي�ًشا يف  اأثرت 

اأي�ًشا يف تطور البوغوميلية.

لقد كان لليهود ح�شورهم منذ القدم يف مدينة �شالونيك اليونانية وكانوا 
يتاجرون مع بلغاريا عرب �شبه جزيرة البلقان، وحاولوا ن�شر ديانتهم يف عهد امللك 

»بوغور ميخائيل«.

وتكرر االأمر نف�شه مع العرب الذين حاولوا ن�شر االإ�شالم من خالل توزيع 
الكتب واملراجع االإ�شالمية))(. وذكر الدكتور لوجو ثالر )Lujo Thaller( يف كتابه 
»ِمن الكاهن وال�شاحر اإىل الطبيب الع�شري« اأن تلك الفرتة �شهدت وجود الكثري 

ملرتجم(.  لبلقان. ) ))( منطقة يف نهاية جنوب �شرق �شبه جزيرة 
Racki,Bogomilstvo i patareni,p.350.  :لبابا يف نظر ر�شالة   )((
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من امل�شلمني يف بلغاريا، حتى اإن البلغار يف اإحدى املرات قاموا باإحراق الكتب 
االإ�شالمية.

ياقوت))( حتدث عن  الكبري  العربي  للكاتب  البلدان«  »معجم  كتاب  ويف 
وجود امل�شلمني يف املجر )االإ�شماعيليني(، فذكر اأنه حتدث مع بع�شهم يف مدينة 
حلب و�شاألهم من اأين جاءهم االإ�شالم؟ فرد عليه اأحدهم وكان من اأعلمهم فقال: 
�شمعت من كبار ال�شن عن �شبعة من امل�شلمني جاءوا من بالد »البلغار« و�شكنوا 
لينة، ووجهونا  بطريقة  فيه  نعي�ض  الذي كنا  ال�شالل  لنا  يو�شحون  وبدوؤوا  عندنا 
اإىل االإ�شالم احلقيقي. وحمد اهلل الذي هداهم واأ�شبحوا م�شلمني. واأ�شاف باأن 
كان  ماذا  هنا  ال�شوؤال  الدينية))(.  عقائدهم  مبمار�شة  لهم  ي�شمحون  هناك  النا�ض 
يق�شد ببالد »البلغار«؟ هل ق�شد بلغاريا اأو مدينة بلغار يف فولغا )Volga(؟ اجلواب 

االأقرب هو اأنه ق�شد بلغاريا احلالية.

وذكر رات�شكي )Rački( اأن امل�شلمني كانوا من قبل يف هذه املناطق، اأي 
 )Teofil( يف منطقة »دوين فاردار« مبقاطعة �شالونيك، حيث اإن االإمرباطور تيوفيل
ن جزًءا من االأتراك هناك، مت ت�شميتهم باأتراك فاردار)3(. وقد  )9)8-)84م( وطَّ

حلموي عام 6)6 هـ )8))) م(. ))( تويف ياقوت 
ل�شفحة 39-38. لثاين،  جلزء  لقاهرة،  ن،  لبلد ))(  معجم 

)3( Tafel,De Thessalonica Berolini,1839,p.79.  
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روا الحًقا وانتموا اإىل اأبر�شية خا�شة))(. تن�شّ

ن�شتنتج مما �شبق اأن امل�شلمني كانوا يف بلغاريا وجوارها))( ومتكنوا من التاأثري 
على تطور ومنو طائفة البوغوميلية.

 )Pavlićani( ال�شم�شاطيني  اأن  يعتقدون  املوؤرخني  فاإن  �شابًقا  ذكرنا  وكما 
على  املوؤثرين  اأكرث  كانوا  باملانويني  تاأثروا  الذين   )Masalijanska( واملا�شالينني 

البوغوميليني، ومن هنا ح�شل البوغوميليون على �شفة »املثنوية«.

لن اأ�شيف يف هذا ال�شاأن اأي جديد �شوى اأنني اأالحظ اأن »املثنوية« لدى 
البوغوميلية لي�شت كما ي�شري اإليها امل�شيحيون. ففي اعتقادي اأن »املثنوية« كانت 
اأب�شط واأقل اعتدااًل، وت�شبه مثيالتها لدى كثري من الديانات التوحيدية، حتى 
ال ميكن و�شفها بـ »املثنوية«. فكثري من الديانات التوحيدية تن�ض على اأن: اخلري 
من اهلل )اأو من املالئكة( وال�شر من ال�شيطان. واالإ�شالم يعرتف باأن ال�شيطان هو 
ال�شفة  ال�شيطان هذه  واأن اهلل وهب  ال�شر،  لالإن�شان ويحثه على  يو�شو�ض  الذي 

حتى يوم القيامة.

ال�شم�شاطيني، وهي  العدائي من  االإ�شالم غري  اإىل موقف  االإ�شارة  واأريد 
طائفة اأ�ش�شها اأ�شقف اأنطاكية بول�ض )Pavle( ال�شم�شاطي، ومت طرده عام 65)م 

 )3( Racki,Bogomilstvi i patareni,pp.350-351.

   Klaic,Poviest Bosne,p.347. :نظر  )((
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»امللل  كتابه  يف  064)م(  456هـ/  عام  )تويف  حزم  ابن  ذكر  الكني�شة.  من 
ال�شم�شاطي،  بول�ض  اأتباع  وهم  امل�شيحية  الطوائف  من  طائفة  هناك  اأن  والنحل« 
وكان بطريرًكا يف اأنطاكية قبل اأن تتو�شع الديانة امل�شيحية، وكان يوؤمن بوحدانية اهلل 
وباأن عي�شى  هو عبد اهلل ور�شوله كغريه من الر�شل- عليهم ال�شالم، وقد 
خلقه اهلل يف رحم مرمي- عليها ال�شالم- من غري زوج، واأن عي�شى  اإن�شان 
ال اإلهية فيه. وكان يقول: ال اأدري ما معنى الكلمة )logos( وال روح القد�ض))(. 
»امللل  كتابه  يف  53))م(  هـ/   548 )تويف  ال�شهر�شتاين  العربي  الكاتب  وذكر 
)تويف 8)3هـ/  بطريق  بن  �شعيد  امل�شيحي  العربي  املوؤرخ  وقبلهما  والنحل«، 
940م( اأن تعاليم بول�ض ال حتتوي على »املثنوية«. وح�شب هذا الكاتب العربي 
ا فاإن اعتقادات بول�ض حول عي�شى  هي اأقرب لالإ�شالم  الذي كان ن�شرانيًّ
ا يعرتف باأن الرب واحد))(.  من اعتقادات باقي الن�شارى، واإن بول�ض كان وحدانيًّ
املحري  اللغز  اأوجه  اأحد  لنا  تك�شف  الأنها  بالغة؛  اأهمية  ذات  املعلومات  هذه  اإن 

الن�شهار بوغوميلي البو�شنة والهر�شك ال�شريع يف االإ�شالم.

�شنفهم  واالإ�شالم  البوغوميلية  بني  التما�ض  نقاط  بع�ض  نف�شر  وعندما 
بالكامل االأ�شباب الرئي�شية العتناقهم ال�شريع واجلماعي لالإ�شالم.

ل�شفحة 48. لنحل،  مللل و بن حزم:     )((
 Glavni uzrok prelaza Bogomila na islam,Kalendar Narodne uzdanica  :ل�شاأن نظر مقالتي يف هذ    )((

za 1935.god.
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متا�ض  نقاط  وجود  فكرة  يتبنون  واالأجانب  املحليني  املوؤرخني  من  كثرًيا  اإن 
وت�شابه كثرية بني االإ�شالم والبوغوميلية، �شببت انتقالهم ال�شريع لالإ�شالم. مثاًل: 
 )Sir Thomas W. Arnold( العامل االإجنليزي الربوف�شور �شري توما�ض دبليو اأرنولد
اأن ذكر  بعد  االإ�شالم«))(  انت�شار  »تاريخ  كتابه  يقول يف  لندن  االأ�شتاذ يف جامعة 
االإ�شالم يف  للبوغوميليني يف  الكبري  الدخول  اإن  االأوروبيني:  بع�ض  افرتا�شات 
بداية الفتوحات الرتكية كان بنية عودتهم لديانتهم يف اأول فر�شة تتاح لهم، ولكن 
ذكر  ثم  وزالت.  �شعفت  هذه  نيتهم  فاإن  الفر�شة  هذه  على  يح�شلوا  مل  عندما 
اإن هذا االفرتا�ض كان تخميًنا وال ميكننا االعتماد عليه كدليل  اأرنولد حتديًدا: 
قاطع. نحن نظن اأن ال�شبب االأقوى للدخول اجلماعي للبوغوميليني اإىل االإ�شالم 
جاء لكونهم اأميل لالإ�شالم ب�شبب النقاط الكثرية املوجودة يف اعتقاداتهم والتي 
تت�شابه مع الديانة االإ�شالمية. فهم مثاًل كانوا يرف�شون عبادة - مرمي عليها ال�شالم- 
كما  ديني؛  كرمز  ال�شليب  من  ونفروا  الدين،  رجال  اأنواع  وكل  والت�شليب))( 
عبادة  من  نوع  هو  القدي�شني  ومتاثيل  ل�شور  بال�شالة  التوجه  باأن  يعتقدون  كانوا 
االأوثان. وبعك�ض الكنائ�ض الكاثوليكية التي كانت مزينة ومزخرفة بال�شور، كانت 
كنائ�شهم ب�شيطة ومتوا�شعة. كما كان لهم راأي �شيئ بخ�شو�ض اأجرا�ض الكنائ�ض 

لبو�شنية. مت ن�شر  الأوىل للغة  ل�شتة  ءه  أجز ل�شيد دروي�ض كوركوت  ل�شيد خليل خالد، وترجم  لرتكية  ))(   ترجمه للغة 
الإ�شالمية«.  لدينية  جلماعة  لثالثة ملجلة  لثانية و الأوىل و ل�شنة  لرتجمة بالتدريج يف 

لت�شليب بعدة  مل�شيحية يف كيفية  ئف  لطو ختالف بني  مل�شيحية، وهناك  ل�شالة  لت�شليب: هو نوع من     )((
ملرتجم(. أو بخم�ض. ) أو بثالث،  أو باإ�شبعني،  لت�شليب باإ�شبع،  أ�شكال: 
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التي و�شفوها باأنها »مزامري ال�شياطني«. وكانوا يوؤمنون باأن عي�شى  مل ُي�شلب 
ا مع القراآن الكرمي. كما اأن حترمي  اإمنا �شلب �شخ�ض اآخر وهمي، وهذا يتفق جزئيًّ
امل�شروبات الكحولية وامليل نحو حياة الزهد والب�شاطة جتعل البوغوميليني قريبني 
يركعون يف  ما كانوا  اليوم خم�ض مرات وكثرًيا  ي�شلون يف  االإ�شالم. وكانوا  من 
�شلواتهم، لذلك مل يحتاجوا اإىل بذل جهد كبري لتعلم ال�شالة يف اجلوامع))(، هذه 

كانت مالحظات العامل االإجنليزي الكبري اأ�شتاذ جامعة لندن الربوف�شور اأرنولد.

من بني املوؤرخني املحليني الذين يوؤيدون هذه النظرية العامل بتاريخ البو�شنة 
الدكتور ت�شريو تروهيلك )Truhelk( حيث عر�ض راأيه يف عدد من اأعماله، خا�شة 
من  اأما  البو�شنيني«))(.  امل�شلمني  »جذور  و  رادين«  اجلو�شت  »و�شية  عمله  يف 
امل�شلمني فقد اعتمد املوؤرخ الدكتور با�شاأغيت�ض )Bašagić( وغريه هذه النظرية)3(.

اأرنولد يف كل ما  اأننا ال ن�شتطيع تاأييد الربوف�شور  ولكن يجب التنوية اإىل 
بلغاريا وغريها من  البوغوميليني يف  ينطبق على  ما ذكره  اأن  فبالرغم من  ذكره، 
الدول، فاإنه ال ينطبق على البوغوميليني يف البو�شنة والهر�شك، فمثاًل ال ن�شتطيع 
القول باأنهم كرهوا ال�شليب كرمز ديني؛ الأن ال�شليب كان موجوًدا يف عدد من 

)(( Glasnik Islamske vjerske zajednice,god.III,p.345.  
لرتكية �ض )40. لرتجمة  و

ل�شفحتان ))-)). ييفو،  ل�شادر يف �شر   )((
 )3( Kratka uputa u proslost Bosne i Hercegovine,p.18. 
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واعتمدوا  حما�شتهم  �شعفت  الوقت  مرور  مع  باأنه  ذلك  تعليل  وميكننا  كتبهم، 
حلواًل و�شًطا مع الطائفتني امل�شيحيتني.

واإذا مل نتفق مع اأرنولد يف بع�ض اآرائه، فهذا ال يعني اأننا نرف�شها جميًعا.

لقد ذكرنا �شابًقا راأيني حول الديانة يف البو�شنة قبل االأتراك: االأول كان 
يوؤكد اأن الديانة الرئي�شية كانت البوغوميلية اأو الباتارينية، يف حني اأن البو�شنيني 
العي�شوية  الديانة  اأنها  يعتقدون  كانوا  الأنهم  بامل�شيحيني؛  اأنف�شهم  ي�شمون  كانوا 
 )Glušac( وغلو�شات�ض )Petranović( الر�شولية احلقيقية الوحيدة. اأما بيرتانوفيت�ض

فكانا ي�شران على اأن الديانة االأرثوذك�شية هي التي �شادت يف البو�شنة.

 Jaroslav( �شيداك  يارو�شالف  ي�شانده  كان  ثالًثا  راأًيا  هنا  و�شنعر�ض 
Šidak(، وهو كاثوليكي كرواتي، ذكره يف كتابه »م�شكلة الكني�شة البو�شنية يف 

علم التاريخ من بيرتانوفيت�ض اإىل غلو�شات�ض«))(. حيث ا�شتطاع اأن يفند اأطروحة 
غلو�شات�ض اإىل حد ما. وتو�شل اإىل اأن الكني�شة البو�شنية مل تكن اأرثوذك�شية مع 
البو�شنية كانت  الكني�شة  فاإن  راأيه  بوغوميلية. وح�شب  باأنها كانت  اعرتافه  عدم 
كني�شة م�شيحية حقيقية ولي�شت هرطقية. ففي بداية ا�شتقالل دولة البو�شنة كانت 
تنتمي اإىل كني�شة الروم الكاثوليك. اإال اأن الرابطة مع كني�شة الروم الكاثوليك 
كانت �شعيفة ومل تتمكن الكني�شة من مواجهة احلركة ال�شعبية الدينية يف القرنني 

)(( Rad Jugoslovenske akademije u Zagrebu,knjiga 259,1937. 
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الثاين ع�شر والثالث ع�شر، لذلك فاإن الكني�شة البو�شنية اأ�شبحت م�شتقلة ب�شكل 
كامل بدون اأي تاأثري خارجي عليها.

وهكذا ينتهي �شيداك اإىل اأن الكني�شة البو�شنية هي كني�شة بو�شنية فقط، 
من  فرًعا  كانت  البداية  يف  اأنها  من  بالرغم  كاثوليكية  وال  اأرثوذك�شية  فلي�شت 

الكاثوليكية.

 )Svetislav Davidović( وقد حاول االأ�شقف �شفيتي�شالف دافيدوفيت�ض
تفنيد نظرية �شيداك وتاأكيد نظرية غلو�شات�ض، ولكن بدون اأي اأدلة حقيقية))(. 

انت�سار الإ�سالم يف البو�سنة والهر�سك

ميكننا االنتقال للحديث حول اأ�شلمة البو�شنة والهر�شك وانت�شار االإ�شالم 
يف هذه املناطق. لقد حاول الكثريون عر�ض الو�شع بطريقة مغر�شة وخمتلفة عما 
هو عليه احلال. ففي الكثري من املقاالت واالأعمال التي تخ�ض هذا املو�شوع مت 
ت�شويه احلقائق ون�شرها بال�شكل الذي يخالف احلقيقة، وبالرغم من ذلك فهناك 
اأعمال مو�شوعية تقارب احلقيقة، ولكنها لالأ�شف قليلة وال تفي بتو�شيح الو�شع 
ب�شكل منا�شب، و�شاأحاول تركيز ال�شوء على هذا املو�شوع 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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توجد  والهر�شك، وال  البو�شنة  اإىل  االإ�شالم  العثمانيون  االأتراك  نقل  لقد 
والهر�شك قبل و�شول  البو�شنة  اأثر لالإ�شالم يف  اأي  اإىل وجود  ت�شري  اأي دالئل 

العثمانيني.

واالإ�شماعيليون  االأدرياتيكي،  البحر  �شواطئ  اإىل  و�شلوا  الذين  فالعرب 
املوجودون يف املجر، وامل�شلمون املوجودون يف مقدونيا مل يتمكنوا من ترك اأي اأثر 

يف البو�شنة والهر�شك.

والهر�شك قبل خم�ض  بالبو�شنة  الرتكية  الع�شكرية  ال�شرايا  لقد احتكت 
�شنوات من معركة قو�شوة )كو�شوفا ال�شهرية(. ففي عام 384)م و�شل تيمورتا�ض 

با�شا )Timurtaš( مع جي�شه وخرب و�شلب ونهب يف �شرق البو�شنة.

يف   )Bajezit( بيازيد  ال�شلطان  اأر�شل  )كو�شوفا(  قو�شوة  معركة  وبعد 
ربيع 390)م يجيت با�شا )Jigit( مع جي�شه، حتى اإن البع�ض يوؤكد اأن ال�شلطان 
�شرايا اجلي�ض  البو�شنة مع جي�شه. ويف عام 396)م و�شلت  نف�شه و�شل  بيازيد 

.)Štajerska( اإىل منطقة �شتاير�شكا )Slavonija( الرتكي عرب �شالفونيا

بيازيد،  ال�شلطان  وفاة  بعد  البو�شنة  الرتكية على  ا�شتمرت احلمالت  وقد 
 Gornji( فربا�ض  جورين  منطقة  اإىل  4)4)م  عام  الرتكي  اجلي�ض  و�شل  حيث 
 ،)bosanska Skoplja( ومتركزت وحداته يف منطقة بو�شان�شكا �شكوبليا ،)Vrbas

.)Donji Vakuf( بالقرب من مدينة دوين وقف
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ويف عام 5)4)م و�شلت الوحدات الرتكية اإىل منطقة ال�شفا )Lašfa(. ويف 
ا( واإىل م�شارف  عام 6)4)م و�شل العثمانيون اإىل هوم )Hum( )الهر�شك حاليًّ

مدينة دبروفنيك )Dubrovnik( على �شواطئ االأدرياتيكي.

و�شقطت  البو�شنة،  يف  م�شتمر  ب�شكل  االأتراك  بقي  احلني  ذلك  ومنذ 
ونيفي�شينيا   )Čajniče( وت�شاينيت�شا   )Pljevlje( وبليفليا   )Foča( فوت�شا  مدن 

)Nevesenje( يف اأيديهم.

 Više( جراد  في�شه  مدينتي   )Ishak( با�شا  اإ�شحاق  فتح  8)4)م  عام  يف 
.)Sokol( و�شوكول )Grad

يف عهد ال�شلطان مراد الثاين عامي 4)4)م، و5)4)م ع�شكرت القوات 
الرتكية يف البو�شنة. ويف عام 8)4)م اأخذت القوات الرتكية من اآل بافلوفيت�ض))( 
)Pavlovići( منطقتي هوديديد )Hodidjed( وفرهبو�شنة )Vrhbosna(. بعد ذلك 
الع�شكري  القائد  ولكن  هوديديد،  منطقة  الرتكية  القوات  فقدت  وجيزة  بفرتة 

الرتكي باراك )Barak( ا�شتعادها يف �شيف عام 435)م.

هـ/   846 عام  من  مراد  لل�شلطان   )ferman( مبر�شوم  نحتفظ  نزال  وال 

أت  لبو�شنة، بد يابالنيت�شي« كانت متتلك وحتكم �شرق  أ�شرة �شربية معروفة با�شم  لبافلوفيون )Pavlovići( هي     )((
ملرتجم. دينوفيت�ض -  الأمري بول�ض ر بع ع�شر بقيادة  لر لقرن  �شلطتها تكرب يف نهاية 
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)44)-443)م مينح مبوجبه قطعة اأر�ض يف منطقة رومانيا )Romanija( ل�شخ�ض 
يدعى �شريمريد )Širmerd( مقابل خدماته))(.

 )Srebrenica( و�شربرنيت�شا )Zvornik( ثم فتح العثمانيون مدينتي زفورنيك
بالكامل  البو�شنة  االأتراك  يفتح  اأن  وقبل  البو�شنة( عام 436)م،  �شرق  )�شمال 
�شرق  )جنوب   )Gacko( وغات�شكو   )Nevesinje( نيفي�شينيا  على  �شيطروا 
 )Foča( وفوت�شا ،)شمال غرب البو�شنة يف كرواتيا�( )Zagorje( وزاغوريا )البو�شنة
وبليفليا  البو�شنة(  )�شرق   )Podrinja( وبودرينيا   )Ustikolina( واأو�شتيكولينا 
و�شربرنيت�شا  و�شوكول  جراد  وفي�شه  وت�شاينيت�شا  االأ�شود(  )اجلبل   )Pljevlje(
وزفزرنيك ووادي ميالت�شكا مع فره بو�شنة »�شراييفو الحًقا« والتي مت فيها و�شع 
املناطق  هذه  جميع  اإىل  و�شلوا  امل�شلمون  كان  وقد  للعثمانيني.  االأوىل  االأ�ش�ض 

بدون اأدنى �شك، وبداأت اجلوامع بالظهور فيها.

ويعترب جامع ال�شلطان )Careva( اأول جامع بني يف �شراييفو بدون اأدنى �شك 
وي�شمى بامل�شادر الرتكية القدمية اجلامع العتيق )Džamii-atik(، وكانوا يطلقون 
هذا اال�شم عادة على اأول جامع يبنى يف املنطقة. ومل يتم اإثبات التاأكيدات التي 
تقول باأن م�شجد ها�شيت�شي حواء )Haseći Hava( ينتمي لذلك العهد. الأن هذه 

ييفو. الأ�شلي لدى عثمان �شوكولوفيت�ض يف �شر ملر�شوم  ))( يوجد 
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التاأكيدات جاءت من التاريخ املنحوت على �شاهدة قرب بانية امل�شجد، ولكن على 
االأغلب مت نحت هذا التاريخ يف فرتة الحقة.

ومل  الفرتة،  تلك  وال�شكان يف  املواطنني  بني  باالنت�شار  االإ�شالم  بداأ  لقد 
يقت�شر الدخول يف االإ�شالم على العامة، اإمنا �شمل امل�شئولني والنبالء كذلك.

ففي وقفية))( )vakufnama( اإ�شحاق بك، والتي ُكتبت قبل فتح البو�شنة 
ورد  عام )46)م،  لفرباير  املوافق  هـ،  االأوىل 866  اأي يف جمادى  واحد،  بعام 
ال�شيد  راأي  وح�شب   .)(()Bogčin  Balban sin( بوغ�شني  بن  بلبان  اأر�ض  ذكر 
بوغ�شني  بن  بلبان  دفن  مت  فقد   ،)Vladislav Skarić( �شكاريت�ض  فالدي�شالف 
جورين  منطقة  يف   )Crnać( ت�شرنات�ض  مقربة  يف   )3()Knez( الكنيز�شتيبكا  بن 
كان  لقربه)4(.  الرخامي  احلجر  على  نق�ض  ويوجد   ،)GorniKotorac( كوتورات�ض 
ا، وهذا ما نراه من »وقفية اإ�شحاق بك«، حيث كان ميتلك جبل  بلبان نبياًل وغنيًّ
�شراييفو  قرى  يف  املمتلكات  من  وغريه  اليوم(  �شراييفو  على  )يطل  تربيفيت�ض 

وحقولها، وقد اعتنق االإ�شالم مبكًرا.

دونيي  لوقف يف تاأ�شي�شها ومنوها مثل  لوقف داللًة على دور  �شمها  لبو�شنة عدة مدن يدخل يف تركيب  ))( لدينا يف 
الأرناوؤوط[. غونيي وقف« Gornji vakuf وغريها  ]م.  وقف« Donji vakuf و

)((   G.Elezovic,Tuski spomenici u sklju,Glasnik Skopskog naucnog drustva,knjiga 
I,sv.1,p.172.

ملرتجم(. لبارون ) لكنيز هو لقب يعادل لقب   )3(
)4( Vladislav Skaric,Sarajevo,pp.34,40
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كما اأن االإ�شالم انت�شر يف القرى كما انت�شر يف املدن؛ الأن »وقفية اإ�شحاق 
اإ�شالمية يف حقول �شراييفو. وح�شب راأي املوؤرخني فاإن  بك« تبني وجود مقابر 
الفتح  ينتظر  مل  االإ�شالم  اأن  يعني  مما  )45)م.  عام  جامعه  بنى  بك«  »ن�شوح 
فاإن  اأدنى �شك  انت�شر يف املدن والقرى قبل ذلك، وبدون  اإمنا  للبو�شنة  الر�شمي 
كانوا  الفرتة  تلك  االأتراك يف  الأن  العنف؛  ا�شتخدام  بدون  ا  �شلميًّ كان  انت�شاره 
�شيا�شيني اأكرث منهم ع�شكريني، ولو ا�شتخدموا القوة يف ن�شر االإ�شالم الأ�شبحت 

�شمعتهم �شيئة يف دول اجلوار.

واحتل  البو�شنة،  باجتياح  الفاحت  حممد  ال�شلطان  قام  463)م،  ربيع  يف 
جميع املدن الرئي�شية والهامة فيها، �شواء بالقوة اأو باال�شت�شالم، ودخل مع جنوده 
العا�شمة امللكية ياييت�شا )Jajca(، حيث جرت عملية اأ�شلمة �شريعة، بح�شور اأكرث 
من 36 األف اأ�شرة بوغوميلية اإىل ياييت�شا لتقدمي الوالء والطاعة لل�شلطان الفاحت))(. 
فاحت  دخل  عندما  يلي:  ما  على  التحديد  وجه  على  »االإنك�شارية«  قانون  ون�ض 
الق�شطنطينية ال�شلطان حممد الفاحت - رحمة اهلل وبركاته عليه - البو�شنة بجي�شه 
املنت�شر، و�شاهد �شكان هذا البلد وكل العامل قوة وقدرة ال�شلطان املفدى، ح�شروا 
ال�شلطان  اأُعجب  االإ�شالم.  يف  مبا�شرة  ودخلوا  والوالء  الطاعة  اإليه  وقدموا  اإليه 
املفدى بدخولهم اجلماعي يف االإ�شالم فقال »ح�شب علمي اأن هوؤالء املواطنني 

)(( Basagic,Bosnjaci i Hercegovaci u islamskoj knjizevnosti,p.3.

ك. آنذ الإ�شالم  عتنقت  أ�شرة بوغوميلية  ألف  وح�شب زنك�شن فاإن 36 
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اأن  فرجوه  يريدون،  ما  منه  يطلبوا  اأن  و�شاألهم  االإ�شالم«،  اعتنقوا  الأنهم  طيبون؛ 
كباًرا،  موظفني  لي�شبحوا  اإ�شتانبول  يف  وتعليمهم  لرتبيتهم  منهم  الفتيان  ياأخذ 
فا�شتجاب ال�شلطان لطلبهم، واأمر بجمع الفتيان لرتبيتهم يف الق�شور ال�شلطانية. 
وو�شل اأكرثهم اإىل رتب عالية ومنا�شب رفيعة))(. وقد اعتنق نبالء البوغوميليني 

االإ�شالم وتبعهم عامة ال�شعب. وتكرر هذا احلدث عند فتح الهر�شك.

لهر�شك  االأ�شغر  االبن  االإ�شالم  اعتنقوا  الذين  النبالء  بني  من  وكان 
�شتيبان )Herceg Stjepan( �شتيبان، الذي اأ�شبح �شدًرا اأعظم با�شم اأحمد با�شا 
 )Katarina( وكاترينا )Žigmund( هر�شك زاده، واأبناء امللك �شتيبان توم جيغموند

وغريهم ممن كانوا ينتمون اإىل كبار نبالء هذه الدولة.

ومن هنا كان راأينا اأن االإ�شالم انت�شر يف البو�شنة والهر�شك ب�شرعة على 
عك�ض دول اجلوار، ويرجع ال�شبب يف ذلك اإىل الدخول اجلماعي للبوغوميليني 
اإن  االإ�شالم.  تقريًبا  اجلميع  اعتنق  ق�شرية  فرتة  خالل  اإنه  حتى  االإ�شالم.  يف 
الكثريين ممن كتبوا عن هذا املو�شوع بّدلوا احلقائق التاريخية؛ الأنهم اأرادوا اإظهار 
هم  اإمنا  والهر�شك،  للبو�شنة  االأ�شليني  ال�شكان  لي�شوا  البو�شنيني  امل�شلمني  اأن 

دخالء عليها.

)((  Basagic,Bosnjaci I Hercegovaci,pp.4-5;Upota u proslost Bosne I Hercegovine,p.16.

إىل 37))هـ/ 4)7)م يف حوزة با�شاأغيت�ض.  لذي يعود  لقانون  الأ�شلية لهذ  لن�شخة      وكانت 
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وهكذا فهم يقولون: كان امل�شلمون ميثلون االأقلية يف املدن يف بداية احلكم 
اإليها من املجر وغريها من  امل�شلمون  نزح  »فيينا« 683)م،  الرتكي، وبعد حرب 

الدول التي خ�شرتها تركيا.

ويتنبى بيرت جاكوفيت�ض )Petar Gaković( هذا الراأي يف كتابه »اإ�شهامات 
دافيدوفيت�ض  �شالف  �شفيتي  االأ�شقف  ويذكر  البو�شنة«.  واإثنوغرافيا  تاريخ  يف 
مل  الو�شطى  الع�شور  يف  البو�شنية  »الكني�شة  مقاله  يف   )Svetislav Davidović(
تكن بوغوميلية وال باتارينية«))( باحلرف الواحد: اإن م�شلمي البو�شنة والهر�شك 
ي�شكلون االأغلبية يف املدن؛ الأن عدًدا كبرًيا من االأتراك و�شلوا اإليها، �شواء كجنود 
اأو كمهاجرين من املجر وكرواتيا و�شلوفينيا وداملا�شيا و�شربيا واجلبل االأ�شود عندما 
خ�شرت تركيا تلك الدول. وال يوجد اأي دليل على اأن البو�شنيني )امل�شيحيني( 
دخلوا يف االإ�شالم ب�شكل وا�شع - كما يود رات�شكي- بعد �شقوط البو�شنة والهوم 
)الهر�شك اليوم( الأن امل�شلمني، وبالرغم من هرب الكثريين من االأرثوذك�ض اإىل 
دول اجلوار اأو اعتناق القليل منهم االإ�شالم، كانوا دائًما -مثل الكاثوليك- هم 
االأقلية«. هذا االقتبا�ض من كالم االأ�شقف دافيدوفيت�ض يبني اأنه يريد - وكل من 
ي�شاطره الراأي- اأن يظهر اأن البو�شنة والهوم )الهر�شك اليوم( كانت اأرثوذك�شية 

قبل و�شول االأتراك.

)(( Bratsvo,god.XIV,br.10-12.
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للو�شول  وال�شيا�شية  الدعائية  بالنقا�شات  اأ�شبه  كانت  النقا�شات  هذه  اإن 
للهدف املن�شود اأكرث من كونها نقا�شات تهدف للتو�شل اإىل احلقائق التاريخية. 
بدايات  االإ�شالم يف  الدخول اجلماعي يف  اأدلة على  �شابًقا عدة  اأن ذكرنا  وبعد 
احلكم الرتكي، �شنذكر االآن اأدلة جديدة، لكي نوؤكد اأن االإ�شالم انت�شر يف املدن 

ويف القرى على حد �شواء، وذلك يف بدايات احلكم الرتكي.

لدينا عدد قليل من الوثائق املحفوظة من تلك احلقبة، وكل هذه الوثائق 
تخدم تاأكيداتنا مثل وقفية اإ�شحاق بك. ولدينا دليل من املحكمة ال�شرعية يعود 
للعام 873 هـ )469)م(، اأي �شت �شنوات بعد فتح البو�شنة، ُيذكر فيه خالف 
قرية دو�شينا يف  »داود بك« وفالحني من  اأر�ض بني �شخ�ض يدعى  حول قطعة 
ناحية كري�شيفو )Kreševo(. وقد حكمت املحكمة ال�شرعية ل�شالح الفالحني؛ 
اآبائهم واأجدادهم. الفالحون املذكورون  الأن االأر�ض كانت ملكهم وورثوها عن 
هم ح�شني بن بول�ض وحممد بن بول�ض وح�شن بن راديفوي، يتبني لنا من اأ�شماء 
اأن  لالهتمام  واملثري  مبا�شرة.  الفتح  بعد  االإ�شالم  اعتنقوا  اأنهم  الفالحني  هوؤالء 
»عبد  ا�شم  اآباءهم  اأعطوا  م�شلمني  �شتة  كان  الق�شية  هذه  يف  ال�شهود  بني  من 
اهلل«. واجلدير بالذكر اأي�ًشا اأن امل�شلمني كانوا يغريون اأ�شماء اآبائهم غري امل�شلمني 

ويعطونهم ا�شم »عبد اهلل«.

وقد ُوجد هذا الدليل )حكم املحكمة ال�شرعية( لدى ال�شيد �شالح خوجه 
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.)(()Kreševo( شاجلينوفيت�ض من قرية دو�شينا يف �شواحي مدينة كري�شيفو�

كما و�شل اإلينا اأي�ًشا حكم قا�شي مدينة زنيت�شا )Zenica( من عام 808 
هـ ))50) م(، واخلا�ض بحل خالف على قطعة اأر�ض تابعة الأ�شخا�ض من مدينة 
بوبوفات�ض )Bobovac(، حيث كان ال�شهود على هذا اخلالف من كبار ال�شن من 
القرى املجاورة الذين عا�شروا الفتح العثماين. فقد ورد ذكر جيفان واأبنائه �شاروج 
وح�شن، وكذلك دوبري�شني وابنه علي، وبول�ض بوجيليا، وفوكات�ض واأبنائه �شاروج 
ونيكوال، وكلهم من قرية دارغوفيت�ض. ونرى من هذه الوثيقة ذكر اأ�شماء م�شلمني 
اعتنقوا االإ�شالم من القرى البو�شنية املجاورة ملدينة بوبوفات�ض. واملثري لالهتمام 

اأن �شاروج بن فوكات�ض م�شلم، يف حني اأن اأخاه نيكوال مل يكن م�شلًما))(.

بن  بك  �شاه  بني  اخلالف  يف  م(   (5(9( هـ   9(5 عام  �شادر  حكم  وهناك 
ال�شخ�ض  هذا  )44)-443)م  الثاين  مراد  ال�شلطان  اأهدى  )وقد  �شريمرد 
قطعة اأر�ض يف منطقة رومانيا بالقرب من �شراييفو( وفالحني من قريتي ميليتينا 
وبري�شكوفيت�ض يف منطقة رومانيا. كان من بني ال�شهود يف هذه الق�شية �شليمان بن 
بيالكوف وكاراجوز بن بوليت�ض واإليا�ض بن رايكو ويو�شف بن فوكوتني وعلي بن 

الأول،  جلزء  لن�ض بعناية،  وذكره كاديت�ض يف وقائعه،  لبع�ض، ولكن مت كتابة  إهمال  لوثيقة ب�شبب  ))(  فقدت هذه 
ييفو. لغازي خ�شرو بك يف �شر ملخطوط موجود يف مكتبة  ل�شفحات 70)-)7)، وهذ 

ييفو حتت رقم 5)3). لغازي خ�شرو بك يف �شر أر�شيف مكتبة  لوثيقة يف  ))(  لدينا �شورة لن�شختني من هذه 



انت�سار الإ�سالم يف البو�سنة والهر�سك واأ�سول م�سلمي البو�سنة والهر�سك
3737

بيالكو وبايل بن بوليت�ض))(. نرى اأن ال�شهود الفالحني يف هذه الق�شية - وباأعداد 
كبرية- كانوا جميعهم من امل�شلمني.

ولدينا يف �شجالت املحكمة يف �شراييفو من عام 964 -965 هـ )556)-
558)م( عدد من ق�شايا »الو�شايا« التي مت فيها ذكر االأن�شاب، ميكننا اأن ن�شتخدمها 
كوثائق. اأهمها ق�شية اأن�شاب ل�شخ�ض يدعى »اأوليا« من قرية دروزغوميتفا، حيث 
وكان  اأو�شتويا.  بن  فوت�شني  بن  ميلودار  بن  �شليمان  ابن  اأنه  على  ال�شهود  �شهد 
الوزير الكبري املرحوم علي با�شا هو ابن رادو�شني بن فوت�شني بن اأو�شتويا، اإًذا كان 
االأوىل 964 هـ  اإىل )) جمادى  ال�شجل  يعود هذا  اأو�شتويا))(.  امل�شرتك  جدهم 
)557)م(. فاإذا كان والد »اأوليا« �شليمان م�شلًما، فهذا يعني اأنه اعتنق االإ�شالم 

بعد الفتح.

كان �شديقي حمدي اأفندي كرا�شفلياكوفيت�ض يعتقد اأن هذا االأمر يتعلق 
بعلي با�شا، الذي بنى جامع علي با�شا يف �شراييفو، وبناء على ذلك كتب اأن علي 
با�شا من قرية »دروزغوميتفا«. ولكن علي با�شا ورد ذكره هنا على اأنه الوزير الكبري 
واأنه »مرحوم«، ونحن نعلم من ال�شجل املذكور)3( باأن باين جامع »علي با�شا« تويف 
اأن  الوا�شح  من  اإًذا  م(،  )دي�شمرب 557)  هـ  �شفر 965  اأي يف 7)  ذلك،  بعد 

ل�شيد �شوكولوفيت�ض: نظر حولها مقالة  ييفو. و أفندي �شوكولوفيت�ض يف �شر الأ�شلية موجودة لدى عثمان  لوثيقة    )((
Iz nase proslosti-Najstariji poznati dokumenti,Gajret,br.6,1935,pp.99-101.

ملذكور. ل�شجل  ل�شفحة 0)) من   )((
ل�شفحة 390.  )3(
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احلديث هنا عن »علي با�شا« اآخر. وجند يف قائمة كبار الوزراء لتلك احلقبة تعيني 
الوزير »خادم علي با�شا« عام 907هـ ))50)م( الذي عزل عام 909 هـ، وخلفه 
ال�شدر  ملن�شب  با�شا«  علي  »خادم  واأُعيد  الوزارة.  يف  زاده  هر�شك  با�شا  اأحمد 
االأعظم يف عام ))9هـ وبقي يف من�شبه حتى مقتله عام 7)9 هـ )))5) م(. وال 
تعرف امل�شادر الرتكية اأ�شل الوزير خادم علي با�شا، ولكن ميكننا اإثبات اأن هذا 

الوزير بو�شناقي االأ�شل بناء على هذه الوثيقة.

يلي:  ما  اأي�ًشا  ورد  ال�شجل،  هذا  ذكرناها يف  التي  االأ�شول  اإىل  باالإ�شافة 
اج علي« ب�شراييفو ابن بك بن �شريمريد بن راديت�ض. وظهر مراد  تويف يف حي »�شرَّ
بن تيمورهان بن اإليا�ض بن راديت�ض وريًثا له))(. وقد اأبلغ قا�شي زفورنيك قا�شي 
�شراييفو باأن الورثة هم اأحمد بن لطفي بن ماركو الذي تويف يف �شراييفو، وعائ�شة 

وحليمة ابنتا ح�شني بن ماركو))(.

ت�شيكريت�شي�ض  الدين  وقفية )vakufnama( م�شلح  لنا من خالل  ويتبني 
Muslihudin Čekerekčije اأن املدعو ح�شن بن ياتيجيف كان ميتلك دكانًا بالقرب 

من جامع »الغازي خ�شرو بك«، وكان تاريخ هذه ال�شهادة الوقفية يعود اإىل )93 
هـ )6)5)م()3(.

ل�شفحة 97.  )((

ل�شفحة 3).  )((
)3( Kresevljakovic,Dzamija I vakufnama Muslihudina Cekrekcije,Sarajevo 1938,p.11.

لغازي خ�شرو بك. أر�شيف مكتبة  الأ�شلية للوقفية حمفوظة يف  لن�شخة  و
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ولنكرر مرة اأخرى: هناك القليل من الوثائق من تلك احلقبة، ولكن هذا 
املغر�شة  التاأكيدات  �شد  كدليل  ي�شتخدم  اأن  ميكن  الوثائق  من  القليل  العدد 

النت�شار االإ�شالم يف البو�شنة والهر�شك.

اإن اأغلب االأمور التي ذكرناها كانت تخ�ض العامة من الفالحني اأو املدنيني، 
املنا�شب  واأثبتوا وجودهم يف  اعتنقوا االإ�شالم  الذين  النبالء  اأغفلت ذكر  بينما 

العليا))(.

البو�شنة  يف  امل�شلمني  اأن  يوؤكدون  عندما  �شيًئا  يتنا�شون  الكثريين  اإن 
اأنهم كانوا ميثلون االأغلبية يف املدن، اإال  والهر�شك هم غالًبا اأهل املدن، �شحيح 
اأنهم كانوا ميثلون اأي�ًشا ثلث عدد امل�شلمني يف البو�شنة والهر�شك، اأما الباقي فهم 

من �شكان القرى، هذا التاأكيد ياأتي من خالل االإح�شاءات.

اأن  عدد امل�شلمني يف املدن بداأ يف االزدياد،  ويالحظ يف الفرتة االأخرية 
مت  اأو  االآخرين،  اإىل  بالنظر  قد �شعفت  للم�شلمني  االقت�شادية  القوة  الأن  وذلك 

اإ�شعافها من قبل غري امل�شلمني مما جعلهم يبحثون عن و�شع اأف�شل يف املدن.

�شكنوا يف  االأتراك  من  كثرًيا  اأن  وغريهما  وغاكوفيت�ض  دافيدوفيت�ض  ذكر 
اإيجاد  اأنف�شهم  اإن هذه اختالقات واأكاذيب ال ي�شتطيعون هم  البداية يف املدن. 

 O porijeklu bosanskih muslimana,p.9. :لنبالء يف بحث تروهيلكا إيجاد عدد من  ))( ميكننا 
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االأدلة عليها؛ الأن عدد االأتراك مل يكن بهذا احلجم الذي ي�شتدعي رحيلهم اإىل 
البو�شنة وا�شتيطانهم بها. لقد ترك االأتراك وحداتهم داخل القالع بالرغم من اأن 
اأن عدد هذه الوحدات  اإىل  اأغلبهم مل يكونوا من االأتراك االأ�شليني. باالإ�شافة 
كان غري كاٍف. فمثاًل: من املعلوم اأنهم تركوا يف منطقة زفيت�شاي على نهر الفرب�ض 
ا، واإذا كنا نعرف اأن زفيت�شاي كانت قلعة حدودية مع  50 من الرماة و30 جنديًّ
املجر، عندها نرى اأن االأتراك تركوا اأعداًدا قليلة من وحداتهم الب�شرية يف البالد. 
فح�شب هذه الن�شبة نحن نقدر اأنهم تركوا يف البالد املفتوحة حوايل عدة اآالف 

من االأتراك االأ�شليني فقط.

العثمانيني ميكنهم من ت�شكيل  فائ�ض يف عدد  والدليل على عدم وجود 
فتح  عندما  الثاين  ال�شلطان حممد  ت�شرف  هو  املفتوحة،  البالد  م�شتعمرات يف 
مدينة يايت�شا وغريها من املدن، فقد اأر�شل ثلث �شكانها اإىل الق�شطنطينية لي�شكنوا 
ال�شيا�شة  هذه  وتابع  اليونانيني،  هرب  ب�شبب  ح�شل  الذي  الفراغ  وميلوؤوا  هناك 

خالل فتوحاته التالية؛ وخا�شة املدن اليونانية))(. 

البو�شنة بحوايل 70 �شنة، مت فتح املجر، وقد  اإىل هذا فبعد فتح  باالإ�شافة 
�شكن البو�شنيون امل�شلمون كثرًيا من اأرجاء املجر وكانوا يتكلمون اللغة البو�شنية.

املجر  زار  الذي   )Evlija Čelebi( جلبي  اإوليا  الرتكي  الرحالة  وذكر 

)(( Truhelka,ibid,pp.6-7.
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 )(()Pečuh( عام 660)-)66)م، اأي قبل حرب فيينا، اأن �شكان مدينة بيت�شوه
البو�شناق))(، و�شكان �شيكلو�ض  و�شكان مدينة بودا )Budim( كانوا جميًعا من 
كة )poturski()3(، وح�شب راأيي كان يق�شد باللغة  )Šikloš( يتحدثون اللغة املترتَّ
املترتكة لغتنا، اأي لغة البو�شناق. بالن�شبة ل�شكان �شيجيتفار )sigetvar( فقد قال 
 )Kaniža( بينما قال عن �شكان مدينة كانيجا .)باأن ب�شرتهم بي�شاء وهم بو�شناق)4
اأنهم بو�شناق، ويتكلمون عدة لغات، على راأ�شها اللغة البو�شنية)5(. فلو مل يكن 
ال�شاليف  الدم  امل�شلمني من  مبا�شرة كثري من  الفتح  بعد  والهر�شك  البو�شنة  يف 
واللغة البو�شنية، ملا متكنوا من اال�شتيطان يف تلك االأماكن املجرية، وحتدثوا باللغة 

البو�شنية.

وهذا دليل قاطع اآخر على تاأكيداتنا، فاأغلب اجلوامع يف البو�شنة والهر�شك 
مت بناوؤها قبل حرب فيينا بكثري، وهذا يعني اأن احلاجة كانت ملحة لهذا العدد 
الكبري من اجلوامع ب�شبب كرثة عدد امل�شلمني يف املدن ويف القرى. فقد مت بناء 
98 جامًعا من اأ�شل 04) جوامع يف �شراييفو قبل عام 600)م، وتقريًبا مت بناء 
نف�ض العدد يف مو�شتار وبانيالوكا وفوت�شا وروجاتيت�شا وترافنيك وغريها من املدن 

)(( Evlija Celebi,Sejahatname,sv.VI,p.201.
ل�شفحة 47). ل�شاد�ض،  جلزء  ل�شابق،  ملرجع   )((

ل�شفحة 503. ل�شاد�ض،  جلزء  ل�شابق،  ملرجع    )3(
ل�شفحة 6)7-5)5. ل�شاد�ض،  جلزء  ل�شابق،  ملرجع    )4(

ل�شفحة 534. ل�شاد�ض،  جلزء  ل�شابق،  ملرجع    )5(
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التي  القروية  اجلوامع  من  الكثري  وهناك  والهر�شك.  البو�شنة  اأنحاء  يف  والقرى 
حتتوي على التقاليد احلية يف تلك املناطق منذ الفتح.

اإن غلو�شات�ض )Glušac( واأمثاله ممن ميتلكون نف�ض النوايا يريدون القول اإن 
امل�شلمني يف البو�شنة والهر�شك هم من الدخالء، واإن العنا�شر االأرثوذك�شية هم 
اأن الوثائق التاريخية تثبت عك�ض ذلك. واإذا مل  املواطنون االأ�شليون، يف حني 
تكن هذه الوثائق التاريخية موجودة، فيكفي دلياًل لتاأكيدنا وجود لغة البو�شنيني 
اللغة الرتكية كما حتتويها لغة  التي ال حتتوي على عنا�شر من  النقية،  امل�شلمني 
يقول  قبلنا.  الرتكية  ال�شلطة  من  ا�شتقاللهم  من  بالرغم  االأرثوذك�ض  ال�شرب 
الدكتور تروهيلك )Truhelk(: »اإذا مت اعتبار اأن ال�شاللة ال�شالفية التي �شكنت 
البي�شاء، و�شفاتها ال�شعر االأ�شقر والعينني  الب�شرة  اأوىل ممثلي  اأوروبا هي  جنوب 
الزرقاوين))(، جند اأن امل�شلمني هم اأكرث من يحمل هذه ال�شفات، اأي اأن امل�شلمني 
هم اأنقى ال�شالفيني يف البو�شنة))(. وقد جتاهل غلو�شات�ض واأمثاله مثل هذه االأدلة.

عندما اأثبتنا باالأدلة التاريخية القاطعة اأن البو�شناق اعتنقوا االإ�شالم اأفواًجا، 
ُفر�ض علينا �شوؤال عن الطرق التي ا�شتخدمها االأتراك لن�شر الديانة االإ�شالمية. 

لكاثوليك ميثلون 47%، يف حني  لهر�شك، ومن  لبو�شنة و مل�شلمني 47% من �شكان  ء من  ل�شود لعيون  ))(    ميثل ذوو 
لكاثوليك  مل�شلمني 30.))%، ولدى  لفاحت فيمثل لدى  ل�شعر  أما  أي %57.  الأرثوذك�ض يزيدون بن�شبة 0)%،  أن 

الأرثوذك�ض 7.77% فقط.  4).9% ولدى 
)(( Truhelka,O porijeklu bosanskih muslimana,19.
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اإن اأول ما يجب اإبرازه هنا اأن احلديث عن ترتيك البو�شنيني الن�شارى بالعنف 
مثل  اختالق  مت  فقد  اإطالًقا))(.  ال�شحة  من  له  اأ�شا�ض  ال  الفتوحات  ع�شر  يف 
باحلقائق  يهتمون  اأنا�ض ال  قبل  من  التاريخية  للحقائق  ون�شبتها  االأحاديث  هذه 

التاريخية اأ�شاًل. 

هناك الكثري من الوثائق التي توؤكد ذلك، خا�شة »عهدنامه« الذي �شمن 
به ال�شلطان حممد الفاحت احلرية الدينية للرهبان البو�شنيني))(. يوجد هذا امليثاق 
يف دير فوينيت�شا )Fojnica(. وال يوجد اأي دليل على اأن هذا امليثاق مزور. فقد 
»تاريخ  كيمورين  كتاب  يف  ويوجد  اإليه.  ي�شريون  دائًما  االأتراك  ال�شالطني  كان 
مرا�شيم  منها ثالثة  امليثاق،  اإىل هذا  ت�شري  وثائق  البو�شنيني« خم�ض  الكاثوليك 
)ferman(، وحكم �شلطاين )bujuruldija( وعر�ض حال )arzuhal(. كما اأن باقي 
ال�شالطني قبل حممد الثاين وبعده اأ�شدروا مواثيق م�شابهة. وكان ال�شلطان حممد 
الثاين عندما فتح البو�شنة وجد باالإ�شافة اإىل البوغوميليني قلياًل من الكاثوليك. 

ل�شفحات 7-))(.  أعاله ) ملذكور  حلقيقة ب�شكل مف�شل يف كتابه  لدكتور تروهيلك )Truhelk( هذه  ))(  وقد بحث 
أن  العتقاد  خلطاأ  من   : أ مقاله هكذ لهر�شك«، يبد لبو�شنة و الإ�شالم يف  نت�شار  أن �شكاريت�ض يف مقاله  يف حني 
أنا �شاأذكر �شبًبا   الأدلة على عدم حدوث ذلك.  لكثري من  لبلقان. هناك  نت�شر فجاأة وبالقوة يف �شبه جزيرة  الإ�شالم 
نت�شر بعنف  الإ�شالم  أن  أو ديًر لو  حدة  حًد وال حتى كني�شة و ا و نيًّ لتا�شع ع�شر لي�شهد ن�شر لقرن  ، ما كان  حًد و

الإن�شانية«.  لعالقات  نت�شر بالدعوة و الإ�شالم  لدولة. 
Skaric,Sirenje islama u Bosni I Hercegovini,Kalendar Gajreta za 1940,p.29.

)((  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�شب معتقدات البوغوميلية مل يكونوا ميتلكون كنائ�ض على عك�ض الكاثوليك 
الذين كانت لهم كنائ�شهم. وقد دخل البوغوميليون يف االإ�شالم مبا�شرة، يف حني 
اأن الكاثوليك هم الذين طلبوا احلماية لكنائ�شهم وممار�شة طقو�شهم، وقد ح�شلوا 

على ما طلبوا.

لقد كان االأتراك يعر�شون على غري امل�شلمني الدخول يف االإ�شالم، وبدون 
بني  اتفاق  اأي  وجود  عدم  من  بالرغم  البو�شنة،  دخلوا  عندما  ذلك  فعلوا  �شك 
العر�ض  يقبل  اأن  فرد  البو�شنة، وبقي على كل  فتح  قبل  والبوغوميليني  االأتراك 

الرتكي اأو اأن يرف�شه، ومل يكن هناك اأي غ�شب يف ذلك.

050)هـ  عام  وُن�شخ  )585)م(،  993هـ  عام  ُكتب  خمطوط  يف  ولدينا 
)640)م( جزء يخ�ض انت�شار االإ�شالم يف البو�شنة والبو�شنيني املَُترتَِّكني. هذا اجلزء 
»الكتاب  ن�شرُت هذا اجلزء يف  املَُترتَِّكني. وقد  يحتوي على عدة حكايات حول 
ال�شنوي جلمعية االأمل الوطني« لعام 938). واأعتقد اأن هذا اجلزء مهم من الناحية 
التاريخية على الرغم من اأن الكاتب مل يكن يهدف اإىل ت�شجيل معلومات تاريخية 
فيه، اإمنا كان يهدف اإىل �شرد حكايات وق�ش�ض يخلط فيها النرث مع ال�شعر، حيث 
ذكر اأن الديانة امل�شيحية وقانون امل�شيح كانا يف البو�شنة قبل دخول االأتراك، وعندما 
دخل العثمانيون البو�شنة اأر�شلوا »م�شيح با�شا« )تويف عام 907هـ / )50)م( ليقوم 
بو�شع القوائم وت�شجيل املواطنني، فوجد ال�شكان يعي�شون يف خوف من ال�شرائب 
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الكبرية )اجلزية(، فطلب من الباب العايل اأن يعفيهم من اجلزية، ولكن طلبه مل 
اأن من يغري ا�شمه  اأ�شدر قراًرا ين�ض على  يقبل؛ لذلك، وباالتفاق مع االأعيان، 
ويحمل ا�شًما م�شلًما �شي�شامح من دفع اجلزية؛ فقام الكثريون برتجمة اأ�شمائهم )ال 
بتغيريها( اإىل الرتكية فمثاًل: جيفكو اأ�شبح يحيى وفوك اأ�شبح كورت وجفوزدان 
اأ�شبح تيمور، ومت اإلغاء اجلزية عنهم وذهب اخلوف عن ال�شكان. واقت�شرت ال�شريبة 

على دفع قطعة ذهبية واحدة. 

حقيقيني  م�شلمني  جمموعات:  ثالث  اإىل  ال�شكان  انق�شم  هذا  بعد 
اأي  اأتراك،  ن�شف  هم  »املترتكني«  اأن  الكاتب  ويف�شر  كني،  ومترتَّ وم�شيحيني 
امل�شايخ  لدى  م�شجلون  فهم  م�شاعفة،  �شجالت  وللمترتكني  م�شلمني.  ن�شف 
هاجمهم  وقد  مييلون.  طرف  الأي  يعرفون  وال  يرتددون  وهم  الق�شي�شني،  ولدى 
الكاتب وحتدث عنهم بكلمات �شيئة، ورمبا هدف بذلك اإىل اإ�شالحهم واإدخالهم 
تاريخية،  وثيقة  اأنه  على  املخطوط  هذا  اإىل  نظرنا  فاإذا  ب�شدق))(.  االإ�شالم  يف 
دخلوا  البع�ض  واأن  لالإ�شالم،  الدعاية  من  نوع  وجود  نثبت  اأن  عندها  ن�شتطيع 
بن�شيحة من كبار  اأن هذا االأمر مت  املثري لالهتمام هنا  االإ�شالم الأ�شباب مادية. 
ال�شن )االختيارية(. وجمرد تعبري  »كبار ال�شن« )االختيارية( يجذبنا الأنه له �شلة 
بالبوغوميلية. ونحن نعرف اأن كل من دخل االإ�شالم يف الفرتة االأوىل كانت له 
امتيازات اأكرث من اأولئك الذين بقوا على ديانتهم، ولكن يف نف�ض الوقت نرى 

)((  Kalendar Narodna uzdanica za 1938,pp.29-45.
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اأن من بقي على ديانته مل ُيتخذ بحقه اأي اإجراء عنيف، بل على العك�ض فقد 
النواحي  وحكام   )sipahi( الفر�شان  مثل  ح�شا�شة  ومنا�شب  مهام  ت�شليمهم  مت 
وحرا�ض القالع وجنود و�شباط يف جميع فروع اجلي�ض با�شتثناء االإنك�شارية كما 

اأكد تروهيلك )Truhelka( وت�شوروفيت�ض و�شكاريت�ض))(.

البدايات،  الدين يف  ِقبل علماء  ندري هل كانت هناك دعاية من  اإننا ال 
اعتناق  بعد  ين�شطون  بدوؤوا  واملثقفني  الدين  ورجال  العلماء  اأن  نعتقد  ولكن 
ورمبا  للم�شلمني اجلدد.  الدين  تعليم  الالزم  املواطنني لالإ�شالم، حيث كان من 
ري الكبري  بداأت دعايتهم لالإ�شالم تنت�شر بني غري امل�شلمني. ُيذكر اأن كاتب ال�شِّ
عام938هـ/  )تويف  اإنتيوهيا  بن  حمزة  بن  عمر  بن  حممد  الدين  حميي  احلاج 
يومنا  حتى  موجودين  �شراييفو،  يف  جامعني  بنى  والذي  برو�شي(  يف  )53)م 
هذا، ُيذكر اأنه قبل عام )93هـ عا�ض يف مدن الروملي و�شكوبليه و�شراييفو اأكرث 
من ع�شرة اأعوام ليرتجم معاين القراآن الكرمي والتعاليم الدينية، ويف تلك الفرتة 
اعتنق كثري من ال�شكان االإ�شالم))(. وُيحكى كذلك اأن عيواظ ديده)3( )املعروف 
يف البو�شنة، وحتى يومنا هذا يقوم م�شلمو البو�شنة باحلج اإىل مقامه بالقرب من 

)(( 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. 

جلزء )، �ض 464. بن خلكان(  لنعمانية )على هام�ض  ل�شقائق  ))( كتاب 
لتي حالت �شخرة كبرية دون  ملاء ملدينة برو�شات�ض  أدخل  )3(  �شخ�شية دينية بو�شنية، معروفة لكونه بدعائه هلل تعاىل 

ملرتجم(. ملياه من خاللها للمدينة. ) لكبرية ومرت  ل�شخرة  ن�شطرت  هلل لدعائه و �شتجاب  ذلك، وقد 
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مدينة برو�شات�ض( ح�شر مع ال�شلطان حممد الفاحت و�شكن يف مدينة برو�شات�ض، 
»ف�شاال«  قرية  واأن  بف�شله،  االإ�شالم  اعتنقوا  املنطقة  تلك  �شكان  من  كثرًيا  واأن 
دخلت بالكامل مع كاهنها يف االإ�شالم. وقد در�ض هذا الكاهن على يد عيواظ 
ديده واأ�شبح حافًظا للقراآن الكرمي، وعينه عيواظ ديده كمعلم يف تلك القرية))(. 

وهناك العديد من هذه الق�ش�ض التقليدية املوجودة لدى �شعبنا))(. 

اإن وجود املترتكني )اأن�شاف امل�شلمني( يف الفرتة التي كتب فيها الكاتب 
املذكور خمطوطه اخلا�ض بانت�شار االإ�شالم يف البو�شنة والهر�شك )عام 585)م( 
يبني اأن ال�شبب يف وجودهم يعود اإىل قلة عدد االأئمة والوعاظ، وهو ما يلمح له 

الكاتب يف اإحدى الطرائف املذكورة يف هذا املخطوط.

بعد التمعن يف كل ما عر�شناه، جند اأن �شوؤااًل يفر�ض نف�شه حول االأ�شباب 
احلقيقية التي �شاهمت يف ن�شر االإ�شالم بهذه الطريقة يف تلك املناطق. قبل كل 
كانت  االأتراك  و�شول  قبل  البو�شنة  اأن  �شابًقا،  قلنا  وكما  نعرف،  اأن  يجب  �شيء 
معقاًل لنزاعات دينية مريرة. حيث دار النزاع بني ثالثة مكونات دينية اأ�شا�شية هي 
البوغوميلية، وكانوا بو�شناقيني حقيقيني، والكاثوليك، وبع�ض االأرثوذك�ض. وكان 

)(( Mehmet Hulusija,Uvejs-dede,Bosna ve Hersek vialjet- salnamesi,za god.1305(1887).
مل�شلمني  أنها من وقت متاأخر، حيث يدعو فيها غري  ئي )تويف عام )65)م( بالرغم من  ل�شاعر هو ))(  ميكن ذكر ق�شيدة 
أبيات، وكل مقطع ينتهي بـ  لق�شيدة موؤلفة من 5) مقطًعا، كل منها يحتوي على 4  الإ�شالم بطريقة موؤثرة.  إىل 

لدين«.  إىل  تعالو معنا 
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الكاثوليك يتلقون الدعم من املجريني الذين حاولوا اأن يكون لهم تاأثري �شيا�شي على 
البو�شنة بوا�شطة العامل الديني، وكانوا ي�شكلون ال�شلطة العليا فيها منذ عام 36))م. 
كان هناك تياران �شيا�شيان قبيل و�شول االأتراك اإىل البو�شنة هما: الكاثوليك الذين 
اعتمدوا على املجريني وحافظوا على �شالتهم معها. والبوغوميليون الذين كانوا 
يتطلعون لالأتراك كعن�شر مرحب به لي�شاعدهم على التخل�ض من نفوذ املجر. حتى 

اإن بع�ض نبالء البوغوميليني دعوا االأتراك ليفتحوا بالدهم.

والكاثوليك  املجر  يوؤيدون  البوغوميليون  يكن  مل  ملاذا  هنا  املفهوم  ومن 
الذين قاموا عدة مرات بتجهيز حمالت �شليبية �شد البو�شنة. باالإ�شافة اإىل اأن 
البوغوميليني كرهوا الديانة االأرثوذك�شية ب�شبب مطاردتها لهم كما ذكرنا �شابًقا. 
فقد الحظ البوغوميليون اأن االأتراك يتمتعون بالعدالة والت�شامح الديني وامل�شاواة، 
اعتنقوا  اإذا  االأ�شليني  ل�شكانها  املفتوحة  البالد  اإدارة  واأنهم بكل ر�شى يرتكون 
البوغوميليني،  جتذب  كانت  معهم  االأتراك  جلبها  التي  احل�شارة  واأن  االإ�شالم، 
اأ�شل  يكونوا من  ولو مل  االأتراك  مع  اإليه  ي�شلوا  اأن  الذي ميكن  املجد  وكذلك 
تركي، مثل الوزير الكبري حممد با�شا الذي ح�شر مع اجلي�ض الرتكي اإىل البو�شنة 
بحد  كان  االإ�شالمي  الدين  فاإن  هذا  كل  اإىل  باالإ�شافة  �شاليف،  دم  من  وكان 
به رجال دين مميزون ومع�شومون  ا وغري معقد، وال يوجد  ذاته مفهوًما ودميقراطيًّ
يديرونه، فكل من يعرف هذا الدين ميكن اأن يكون معلًما له، مع وجود ت�شابه يف 
الكثري من التعاليم الدينية بني االإ�شالم والبوغوميلية كما ذكرنا �شابًقا، كل هذه 



انت�سار الإ�سالم يف البو�سنة والهر�سك واأ�سول م�سلمي البو�سنة والهر�سك
4949

االأمور تو�شح اأ�شباب انت�شار االإ�شالم بني البوغوميليني بهذه ال�شرعة يف البو�شنة 
والهر�شك.

ازداد  الزمن،  مع  تغري  والهر�شك  البو�شنة  يف  امل�شلمني  عدد  اإن  وبالطبع 
اأحيانًا، وقل اأحيانًا اأخرى. ازداد عندما دخل اأفراد جدد يف االإ�شالم، بينما بقي 
عدد من البوغوميليني على ديانتهم لفرتة من الزمن. وب�شبب الهجرة من دول 
اجلوار اإىل البو�شنة بعد ان�شحاب االأتراك منها بعد حرب »فيينا« 683)م، عندما 
خ�شر االأتراك املجر، وب�شبب هجرة اأغلب البو�شناق الذين كانوا يقيمون هناك. 
كما حدثت هجرة اأخرى للبو�شنة بعد قيام جمهورية البندقية باحتالل دملا�شيا، 
حدثت  ذلك  بعد   ،)Lika( ليكا  مدينة  من  جاوؤوا  املهاجرين  اأغلب  اإن  حيث 

هجرات مماثلة من اجلبل االأ�شود و�شربيا.

كما اأن عدد امل�شلمني يف البو�شنة والهر�شك يف بع�ض االأحيان قد انخف�ض 
ب�شبب �شحاياهم خالل احلروب التي قادتها تركيا؛ الأنهم كانوا ي�شكلون جزًءا 
كبرًيا من جيو�شها. ففي كتاب رفعوه اإىل ال�شلطان ذكر البو�شناق الذين خا�شوا 
معركة بانيالوكا عام 737)م اأن من بني 00)5 جندي وبطل بو�شني ذهبوا اإىل 
»اأوزيا« عاد 500 جندي فقط))(. وكان هناك الكثري من هذه املعارك، باالإ�شافة اإىل 

ظهور االأمرا�ض املعدية والطاعون الذي ح�شد الكثري من م�شلمي املدن.

)(( Kresevljakovic,Bitka pod Banjom Lukom 4.VIII.1737,p.18.
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اأكرث  تويف  �شنوات  خم�ض  قبل  اأنه  لل�شلطان:  املذكور  الكتاب  يف  وجاء 
من 0) األف بطل ب�شبب الطاعون.

اإن الطاعون ح�شد امل�شلمني يف القرى كذلك، ومل يتم توطني م�شلمني 
جدد بداًل عنهم فيها، يف حني جاء مواطنون اأرثوذك�ض جدد بداًل من الذين ماتوا 
�شراييفو  �شكان حقول  من   %(0.5 باأن  �شكاريت�ض))(  ذكر  فقد  الطاعون.  مبر�ض 
و�شواحيها امل�شلمني كانوا من اآباء مهاجرين، يف حني اأن 34% من االأرثوذك�ض 
وكوال�شني  وغات�شكو  بيليت�شا  مثل  الهر�شك  مدن  من  مهاجرين  اآباوؤهم  كان 

وكذلك من اجلبل االأ�شود.

كما اأن الهجرة من البو�شنة اإىل تركيا يف ال�شنوات ال�شتني االأخرية قللت 
من عدد امل�شلمني، حيث فقدت البو�شنة والهر�شك حوايل 00) األف م�شلم.

اعتنقوا  قد  البوغوميليني  من   يفي  من  اأن  التاريخية  املعطيات  وتفيدنا 
يف   )Ricaut( ريكاونت  االإجنليزي  الدبلوما�شي  يوؤكد  وهكذا  الحًقا،  االإ�شالم 
يذوبوا  مل  البو�شنيني  البوغوميليني  باأن  ع�شر  ال�شابع  القرن  من  الثاين  الن�شف 
يف بوتقة االإ�شالم ب�شكل كامل، حيث اإنهم يوؤمنون مبحمد  ويقروؤون القراآن 
الكرمي ولكن كانوا ي�شربون اخلمر يف رم�شان))(. ويت�شابه ما ي�شوقه ريكاوت هنا 

)(( Sarajevo i njegova okolina,p.16.

)(( Ricaut,Histore de l’Etat present de l’empire Ottoman,Amsterdam 1670,p.288.
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اإىل حد كبري مع ما جاء باملخطوط الرتكي الذي مت فيه ذكر »املترتكون« وت�شجيلهم 
املزدوج كم�شلمني وم�شيحيني. يف اأحد �شجالت مو�شتار الذي يعود اإىل ما بعد 
اآبائهم غري اإ�شالمية،  عام 600)م الكثري من االأ�شماء االإ�شالمية الأبناء، اأ�شماء 
مع  مقارنة  تاأخر  )الهر�شك(  نريتفا  وادي  منطقة  االإ�شالم يف  انت�شار  اأن  يعني  مما 
اخلا�شة  مالحظاته  يف   )Vukasović( فوكا�شوفيت�ض  فوليتيت�ض  ذكر  البو�شنة. 
بثقافات ال�شالفيني اجلنوبيني))(: اأخربين االأب امل�شهور جرجا مارتيت�ض باأنه كان 
�شمًنا.  بوغوميليني  وكانوا  تركية  باأ�شماء  ي�شمون  كانوا  رجااًل حممديني،  يعرف 
كانوا ميار�شون طقو�ض ديانتهم البوغوميلية، ومل يكونوا يذهبون للجامع. وح�شب 
اأواخر البوغوميليني يف مدينة »يابالنيت�شا«،  اأ�شار يل االأب مارتيت�ض فهم من  ما 
حتى ميكنني القول اإنهم من قرية »دريجنيت�شا« على �شفاف نهر »دريجانكا«. هذا 
ما كتبه فوكا�شوفيت�ض قبل 43 �شنة. وقام اإبراهيم بك با�شاأغيت�ض باإر�شال امل�شايخ 
بالقوة اإىل دريجنيت�شا الأن الفالحني هناك مل يعرفوا �شيًئا عن االإ�شالم. وتعترب 
املالحظة التالية البر�شية الهر�شك لعام 867)م هامة، وترجمتها تعني: »اإن اأ�شرة 
اأتباع  هيلي�ض )Heleš( من قرية دوبوت�شان�ض )كوتور كونييت�ض احلالية( هي اآخر 
ال�شيد  ت�شريح  وح�شب  �شنوات«))(.  عدة  قبل  االإ�شالم  واعتنقت  البوغوميلية 

القتبا�ض هنا ماأخوذ من:  و
Dr.Kamer,Kardinal Torquemada i tri bosanska bogomila,p.36.

)((  Dubrovnik,1897,p.112.

)(( Corovic,Bosna i Hercegovina,p.46.
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 De( »مارتيت�ض والذي �شجله الدكتور يلينيت�ض يف كتابه »الباتارينيون يف البو�شنة
ا.  اأنه بعد احتالل نرييتفا بقي �شتة ع�شر بيًتا باتارينيًّ Patarenis Bosnae( يت�شح 

وذكر املطران كو�شانوفيت�ض باأنه كان ال يزال يعي�ض بالقرب من مدينة »كري�شفو« 
بع�ض الباتارينيني. و�شرح اأزبوث باأنه �شمع بوجود باتارينيني بالقرب من »كري�شفو« 
وبالقرب من »رامه«))( يف ع�شره. كما �شجل حممد بك قبطانوفيت�ض ليوبو�شاك 
عام 887)م يف جملة »نارودنو بالغو Narodno blago«))(: يوجد حتى يومنا هذا 
»رامه ونرييتفا« فالحون حممديون حافظوا على طقو�شهم من عهد  بالقرب من 
البوغوميليني، وهو يقومون مبمار�شتها عن ظهر قلب خالل اجتماعاتهم العائلية)3(.

ولدينا الكثري من هذه االأخبار التي ميكن اأن تكون دلياًل جيًدا على اأن 
االإ�شالم يف قرى مدينة »كونيت�ض« انت�شر يف وقت متاأخر. ويوؤكد ذلك اأن ن�شاءهم 
ال يرتدين احلجاب حتى يومنا هذا. كل هذه االأمور جعلتني اأ�شاأل اأحد الفالحني 
املطلعني وهو عثمان زيليت�ض من �شواحي كونيت�ض، على االأغلب من قرية »بييله«، 

عن التقاليد التي احتفظ بها �شكان تلك املناطق بعد اعتناق االإ�شالم.

)(( Bosnien und Herzegowina,p.93.
ل�شفحة 39).   )((

لبو�شنيني«:  مل�شيحيني  الإ�شالم لدى  نت�شار  نظر مقالة حممد حاجي ياهيت�ض     )3(
Obzor od 31.prosinca 1937.
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اإيفان، لذلك  اإىل منطقة  الفاحت  ال�شلطان حممد  »و�شل  باالآتي:  فاأجابني 
القرى.  يف  احلجاب  ن�شاوؤهم  وارتدت  اإيفان،  منطقة  حتى  كوا  َترتََّ ال�شكان  فاإن 
�شكان  اأن  يتحجنب. كما  فال  هنا  اإىل  اإيفان  منطقة  يع�شن يف  الالتي  الن�شاء  اأما 
نوفاليت�شي )اأي اجلدد( من منطقة فردوليا اعتنقوا االإ�شالم يف وقت متاأخر لذلك 
يدعون نوفاليت�شي )اأي اجلدد(، واآخر اأ�شرة اعتنقت االإ�شالم هي اأ�شرة ميليت�شي 

من قرية اأوموليا؛ لذلك فقد احتفظ النا�ض ببع�ض التقاليد القدمية!«.

هنا اأنتهي من العر�ض! وميكنني اإيالء املو�شوع اهتماًما وحتلياًل اأكرث ب�شرط 
اأن اأجد وثائق هامة وقيمة جتعله اأكرث و�شوًحا.

والهر�شك هم مواطنون  البو�شنة  اأن م�شلمي  مما ذكر  ون�شتطيع اال�شتنتاج 
اأ�شليون لهذا البلد ولي�شوا دخالء. فلقد تركوا دينهم القدمي البوغوميلية باختيارهم 

واعتنقوا االإ�شالم احلنيف الأ�شباب مربرة.

من  وي�شحون  و�شعبهم  اأر�شهم  يحبون  والهر�شك  البو�شنة  م�شلمي  اإن 
امل�شلمني  باأن  تقول  التي  االنتقادات  اإن  وقوميون.  وطنيون  فهو  لذلك  اأجلها، 
االنتقادات  اإن خلفية مثل هذه  ال�شحة.  لها من  اأ�شا�ض  ا ال  قوميًّ لي�شوا عن�شًرا 
اإًذا اخلطاأ لديهم  املتع�شبة.  القومية  ا�شم  الذين يطرحونها حتت  اأولئك  تاأتي من 

ولي�ض لدى م�شلمي البو�شنة الفخورة والهر�شك القوية.





كان اأجداد �شكان البو�شنة والهر�شك بوغوميليني اعتنقوا االإ�شالم طواعية. 

الأن  البوغوميليني  التي دعت  االأ�شباب  كثرية حول  نقا�شات  دارت  وقد 
يتخلوا عن دينهم طوًعا ويعتنقوا االإ�شالم احلنيف اأفواًجا. اإن االأ�شباب كثرية بال 
�شك، ولكن ال �شك اأي�ًشا يف قيام الكثريين بعر�ض هذه االأ�شباب ب�شكل مغر�ض 

وي�شيء بحق التاريخ، من خالل ذكر اأ�شباب كاذبة وال اأ�شا�ض لها من ال�شحة.

العتناقهم  �شبب  اأكرب  فاإن  اعتقادي،  يف  خمطًئا  ول�شت  اأعتقد،  ما  على 
االإ�شالم اأفواًجا يكمن يف املعتقد البوغوميلي نف�شه، والذي كان اأقرب للمعتقدات 

االإ�شالمية منه للكاثوليكية اأو االأرثوذك�شية.

و�شاأذكر بع�ض االأمور اخلا�شة مبعتقدات البوغوميليني كدليل على ذلك.

اإن العقيدة البوغوميلية منت وترعرعت يف ال�شرق، ووجدت منبًعا لها يف 
الطائفة امل�شيحية »ال�شم�شاطية« والتي اأ�ش�شها بطريرك اأنطاكية »بول�ض ال�شم�شاطي« 

ال�سبب الرئي�سي يف اعتناق البوغوميليني لالإ�سالم
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بلغاريا حول منطقة  اأتباعه يف  والذي ُطرد من الكني�شة عام 65)م، وقد �شكن 
اأو   )bogomili( البوغوميليون  هو  ال�شاليف  باال�شم  هناك  وا�شتهروا  »بلوفديف« 

)البوغوميل(.

ولكي نتعرف على العقيدة البوغوميلية يجب اأن نتعرف على عقيدة اأتباع 
»بول�ض ال�شم�شاطي«، والتي ي�شف امل�شيحيون اأتباعها باأنهم »هراطقة«.

وكان العلماء العرب الذين تناولوا املعتقدات والطوائف الدينية، قد ذكروا 
منها عقيدة اأتباع »بول�ض ال�شم�شاطي«.

هـ/  عام 456  )تويف  »ابن حزم«  اأحمد  بن  علي  العربي  العامل  ذكر  فقد 
»ومنهم  فقال:  ال�شم�شاطي«  »بول�ض  اأتباع  والنحل«  »امللل  كتابه  يف  064)م( 
وكان  الن�شرانية،  قبل ظهور  باأنطاكية  بطريرًكا  وكان  ال�شم�شاطي  بول�ض  اأ�شحاب 
 - االأنبياء  كاأحد  ور�شوله  اهلل  عبد  عي�شى  واإن  ال�شحيح.  املجرد  التوحيد  قوله: 
عليهم ال�شالم. خلقه اهلل تعاىل يف بطن مرمي من غري ذكر. واأنه اإن�شان ال اإلهية فيه. 
وكان يقول: ال اأدري ما الكلمة وال روح القد�ض«. )امللل والنحل، املجلد االأول، 

�ض 48. واجلواب ال�شحيح ملن بدل دين امل�شيح، املجلد الثاين، �ض ))3(.

)تويف عام  الكرمي«  بن عبد  ال�شهر�شتاين »حممد  الفتح  اأبو  العامل   وذكر 
ال�شم�شاطي  وبويل  »وبوطينو�ض   : والنحل«  »امللل  548هـ/ 53)) م( يف كتابه 
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واإنه عبد  ال�شالم.  ابتداأ من مرمي - عليهما  امل�شيح  واإن  اإن االإله واحد  يقوالن: 
�شالح خملوق اإال اأن اهلل تعاىل �شرفه وكرمه لطاعته، و�شماه ابًنا على التبني ال 

على الوالدة واالحتاد. )امللل والنحل، املجلد الثاين، �ض 65 و66(.

وكذلك العامل العربي �شعيد بن بطريق وكان اأقدم من العاملني املذكورين 
ا، ولكنه مل يذكر يف كتابه بخ�شو�ض  )تويف عام 8)3هـ/ 940م(، وكان ن�شرانيًّ
معتقدات اأتباع »بول�ض ال�شم�شاطي« اأي �شيء ميكن اأن يتعار�ض مع االإ�شالم. 
قال  فقد  االآخرون،  بها  ينعتهم  التي   )Dualist( للمثنوية  اأثر  اأي  يرى  ال  فهو 
اإن  مقالته:  »وكانت  جديدة:  مبعتقدات  اأتى  الذي  ال�شم�شاطي  بول�ض  وا�شًفا 
�شيدنا امل�شيح خلق من الالهوت اإن�شانًا كواحد منا يف جوهره فاإن ابتداء االبن 
من مرمي. واإنه ا�شُطِفَي ليكون خمل�ًشا للجوهر االإن�شي، �شحبته النعمة االإلهية 
واحد  اهلل جوهر  اإن  وقال  اهلل.  ابن  �ُشمي  ولذلك  وامل�شيئة  باملحبة  فيه  فحلت 
واأقنوم واحد وال نوؤمن بالكلمة وال بروح القد�ض. وبعد موته اجتمع ثالثة ع�شر 
اأ�شقًفا يف مدينة اأنطاكية، ونظروا يف مقالة بول�ض فاأوجبوا على هذا ال�شم�شاطي 
ملن  ال�شحيح  اجلواب  )انظر  وان�شرفوا«.  مبقالته  يقول  من  ولعنوا  فلعنوه  اللعن 
بدل دين امل�شيح، املجلد الثالث �ض 3)، وهداية احليارى من اليهود والن�شارى 

امللحق، �ض 07) و09)(.
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من خالل النظر بتمعن فيما ذكر نرى الت�شابه الكبري يف النقاط الرئي�شية 
بني املعتقدات االإ�شالمية ومعتقدات »بول�ض ال�شم�شاطي«، وهذا الت�شابه ينطبق 

على معتقدات البوغوميليني.

معتقدات  ت�شبه  كانت  البوغوميلية  املعتقدات  اأن  تاأكيد  اإىل  نحتاج  وال 
البوغوميليني  اأن  الرئي�شية، م�شيفني  النقاط  ال�شم�شاطي« يف الكثري من  »بول�ض 
كانوا �شد تقدي�ض »االأيقونات«، و�شد تزيني وزخرفة الكنائ�ض، وكانوا ال يوؤمنون 
اإنهم  ال�شليب، حتى  يحرتموا  ومل  االأ�شرار«  »بغفران  يعرتفوا  ومل  »بالت�شليب«، 
الزواج  بيوم اجلمعة، وكان  الذنوب، وكانوا يحتفلون  نوع من  اأنه  يعتقدون  كانوا 

عندهم موؤ�ش�شة مدنية... اإلخ. 

واإذا حللنا كل هذه االأمور بدقة ف�شنعرف ملاذا اعتنق اأجدادنا البوغوميليون 
االإ�شالم احلنيف ودخلوا فيه اأفواًجا.

لقد ُن�شرت يف جملة »متحف البو�شنة والهر�شك« يف البو�شنة والهر�شك عام 
 Josip( 0)9)م، ال�شفحات 57-)8، مقالة جميلة للدكتور يو�شيب ماتا�شوفيت�ض
Matasović( حتت عنوان »م�شاهد من تاريخ معتقدات بول�ض ال�شم�شاطي«، واأنا 

اأعتقد اأن ما كتبته هنا ميكن اأن يكمل مقالة الدكتور يو�شيب ماتا�شوفيت�ض.



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

االإ�شالمية،  الدولة  يف  امل�شلمني  غري  و�شع  حول  حما�شرتي  �شتكون 
واحلقوق التي يتمتعون بها يف االإ�شالم، وما ح�شلوا عليه فعاًل يف احلياة العملية 

يف الدول االإ�شالمية يف فرتات خمتلفة.

غري  مع  امل�شلمني  تعامل  بني  املقارنة  بهدف  املو�شوع  هذا  اخرتت  لقد 
التي  االأحداث  بع�ض  �شوء  يف  امل�شلمني،  مع  امل�شلمني  غري  وتعامل  امل�شلمني 

ح�شلت يف وقتنا الراهن، والتي �شاأعر�شها الحًقا.

خري  مولد  بذكرى  االحتفال  ع�شية  املحا�شرة  هذه  تكون  اأن  وي�شرين 
املر�شلني حممد ر�شول اهلل ، الذي ن�شر من ال�شحراء الربية، العدالة واحل�شارة 
منه  يتعلم  اأن  يجب  الذي  النربا�ض  الدين  واملت�شامح،  ال�شمح  احلنيف  والدين 

الهمج الثقافة والتمدن. 

إبريل  ييفو يوم 8  خلريية يف �شر مرحمت«  إلقاوؤها يف مقر منظمة  ملفرو�ض  ملقال كمحا�شرة كان من  د هذ  إعد ))(   مت 
حلالية، ولكن  لظروف  ملقال للعامة ب�شبب  هلل . مل يكن باالإمكان ن�شر حمتوى هذ  الحتفال مبولد ر�شول  قبيل 
ملقال ب�شكله  أي عائق مينع من ن�شر  أنه ال يوجد  أعتقد  ملحا�شرة. و إلقاء  لتي حدثت منعت من  لطارئة  ث  الأحد

لفرتة. حممد خاجنيت�ض.  ت تذكر يف هذه  الأ�شا�شي بدون تغيري
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  ا، اأن والدة هذا النبي العظيم و�شوف اأبني يف هذه املحا�شرة، ولو جزئيًّ
مل تكن رحمة ونعمة الأتباعه فقط، اإمنا رحمة لكل الب�شر. حتى اأن ر�شالته جاءت 

رحمة من اهلل تعاىل للخلق اأجمعني كما قال اهلل - جل وعال: نث ک  ک  
گ         گ  گ  مث  ]االأنبياء/ 07)[.

اإىل  ملواطنتهم  بالن�شبة  االإ�شالمية،  التعاليم  ح�شب  يق�شمون،  النا�ض  اإن 
ق�شمني:  اإىل  ينق�شمون  وهوؤالء  واالأجانب،  االإ�شالمية  الدولة  رعايا  ق�شمني: 
الذمة«.  »اأهل  االإ�شالمية وهم  الدولة  بحماية  يتمتعون  م�شلمني  م�شلمني، وغري 

ومعنى »الذمة« يف اللغة العربية »العهد وال�شمان واحلماية«.

ومن هنا نرى اأن االإ�شالم يت�شامح مع الديانات االأخرى ومع معتنقيها يف 
دولته، ويعتربهم يف عهدته وي�شمن لهم احلماية ويدافع عنهم.

اأما االأجانب فيق�شمون كذلك اإىل ق�شمني: اأولئك الذين وقعوا عهوًدا مع 
امل�شلمني »م�شتاأمنني«، واآخرين يعادون الدولة االإ�شالمية. وتنظم قوانني احلرب 
اأعداء الدولة االإ�شالمية، وهذا لي�ض مو�شوع حما�شرتنا  التعامل مع  االإ�شالمية 
تتناول  التي  االإ�شالمية  والت�شريعات  القواعد  عن  اأحتدث  �شوف  لذلك  اليوم. 
غري امل�شلمني الذين يعي�شون يف الدولة االإ�شالمية، اأو اأولئك الذين وقعوا عقوًدا 

وعهوًدا مع امل�شلمني.
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الدولة  وحماية  عهدة  يف  اجلزية  دفع  يقبل  م�شلم  غري  مواطن  كل  يعترب 
االإ�شالمية، وت�شري عليه القاعدة العامة التي تقول »لهم ما لنا وعليهم ما علينا«، 
التي  الواجبات  نف�ض  وعليه  امل�شلمون،  بها  يتمتع  التي  احلقوق  بكل  يتمتع  اأي 
عليهم. وواجب كل مواطن الدفاع عن الدولة التي توؤمن له ال�شالم وت�شمن له 

احلقوق.

وال ت�شتوجب الت�شريعات االإ�شالمية على غري امل�شلمني اخلدمة الع�شكرية 
يف دولة االإ�شالم، لذلك فاإن »اجلزية« تعترب نوًعا من م�شاهمتهم املادية يف الدفاع 

عنهم.

اإن ت�شامح امل�شلمني مع اأهل الذمة كبري. فاملذهب احلنفي ال يعترب الذمي 
اأو عندما  بها  القبول  بعد  ميتنع عن دفع اجلزية  للدولة حتى عندما  غري خمل�ض 
. يفعل الفاح�شة مع امل�شلمة اأو عندما يقتل م�شلًما اأو ي�شيء اأو ينتقد الر�شول

فاالأحناف  االإ�شالمية،  الدولة  يف  كبرية  بحريات  يتمتعون  الذميني  اإن 
ا عمًدا يعاقب  يعتربونهم مت�شاوين يف احلقوق مع امل�شلمني. فاإذا قتل امل�شلم ذميًّ
بعقوبة القتل، واإذا قتله بطريقة غري متعمدة يدفع الأهله الدية كما يدفعها امل�شلم 

عن امل�شلم.
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اأو�شى ر�شول اهلل  امل�شلمني يف اأحاديث كثرية - تعترب قانونًا للم�شلمني 
- باأن يكونوا عادلني ومت�شاحمني يف تعاملهم مع اأهل الذمة، واأن يحفظوا العهود 
معهم. فقال : »من قتل نف�ًشا معاهًدا مل يرح رائحة اجلنة واإن ريحها ليوجد 
 : الن�شائي(. وقال  اأحمد بن حنبل و�شنن  من م�شرية �شبعني عاًما« )م�شند 
القيامة« )اخلطيب  فاأنا خ�شمه، ومن كنت خ�شمه خ�شمته يوم  ا  اآذى ذميًّ »من 
»منعني   : وقال  ال�شيوطي: حديث ح�شن(.  الدين  البغدادي، وقال جالل 
ربي اأن اأظلم معاهًدا اأو غريه« )امل�شتدرك للحاكم(. وقال  »اأيها النا�ض اإنكم قد 
اأ�شرعتم يف حظائر اليهود، اأال ال حتل اأموال املعاهدين اإال بحقها« )م�شند اأحمد 
اأبي داود(. وقال : »امل�شلمون على �شروطهم  واأنا اأكرم من  بن حنبل و�شنن 
وفى بذمته « )�شنن البيهقي(.  وقال : »اأال من ظلم معاهًدا اأو انتق�شه اأو كلفه 
فوق طاقته اأو اأخذ منه �شيًئا بغري طيب نف�ض منه فاأنا حجيجه يوم القيامة «  )اأبو 

داود والبيهقي(.

اأن  اإىل  ت�شري  العمال«  »كنز  كتاب  التي جمعت يف  االأحاديث  هذه  كل 
الر�شول  اهتم بغري امل�شلمني الذين كانوا على عهد مع امل�شلمني. 

نحن نعرف اأن هذه االأحاديث مل تذكر يف القرن الع�شرين، قرن الت�شامح 
كما ي�شميه االأوروبيون، اإمنا ذكرها الر�شول  قبل اأربعة ع�شر قرنًا، عندما كان 

التع�شب الديني يف اأوجه.
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مل تكن يف عهد الر�شول االأعظم  اأي م�شاكن للن�شارى بالقرب من 
اأحيائها، وكانوا يحيكون  ي�شكنون يف بع�ض  اليهود  املنورة، يف حني كان  املدينة 
بني  اخلالف  دب  لذلك  معهم.  عهوًدا  اإبرامه  من  بالرغم    �شده  املوؤمرات 
امل�شلمني وبينهم، وبالرغم من ذلك فال يوجد اأي اأثر اأو ذكر الأي عنف �شدهم اأو 

منعهم من ممار�شة عبادتهم خالل فرتة �شريان العهود.

وكان اأول احتكاك للم�شلمني مع الن�شارى يف جنران، وهي منطقة خ�شبة 
على �شفاف نهر يف اليمن قبل الهجرة، يف ال�شنة العا�شرة من البعثة. اإال اأن هذا 
االت�شال كان عر�ًشا. اأما االت�شال الثاين فكان يف ال�شنة التا�شعة للهجرة اأي بعد 
فقد   . اهلل  ر�شول  على  بالقدوم  العربية  القبائل  وفود  بداأت  مكة، حيث  فتح 
َعى الُعقاب،  اأر�شل اأهل جنران وفًدا من �شتني فرًدا من اأعيانهم راأ�شهم رجل ُيدنْ
بونه بال�شيد، ورجل ثالث م�شئول عن االأمور  ورجل اآخر توىلَّ اإدارة الرحلة كانوا يلقِّ
الدينية وهو اأ�شقف الرحلة وحربها، وا�شمه اأبو احلارث، وكانوا يتولون التفاو�ض 
 - لهم  ف�شمح  �شلواتهم،  اأداء  وقت  حان  املفاو�شات  وخالل   . الر�شول  مع 
ال�شحابة-ر�شوان  بع�ض  وحاول  امل�شجد،  يف  بال�شالة  وال�شالم-  ال�شالة  عليه 
اهلل عليهم- اأن مينعوهم من ذلك، فنهاهم الر�شول- عليه ال�شالة وال�شالم- من 
ذلك، وطلب من الن�شارى اأن يتوجهوا عن ال�شرق- ح�شب معتقداتهم- الأداء 
�شالتهم. وقد ا�شتنتج ابن القيم من هذا اإمكانية دخول غري امل�شلمني للم�شاجد، 
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حتى اإنهم ي�شتطيعون اأداء �شالتهم اإذا دعت احلاجة، على اأن ال ي�شبح ذلك يف 
حكم العادة.

الر�شول-  اأمر  وقد  اجلزية،  بدفع  قبلوا   ، الر�شول  مع  مفاو�شاتهم  وبعد 
ِمننْ  ِحيِم،  الرَّ َمِن  حنْ الرَّ اهلِل  ِم  »ِب�شنْ فيه:  جاء  عقد  بكتابة  وال�شالم-  ال�شالة  عليه 
َوُكلِّ   ، َباِنِهمنْ َوُرهنْ  ، َوَكَهَنِتِهمنْ َراَن،  جَننْ َواأَ�َشاِقَفِة  اِرِث،  َ احلنْ اأَِبي  قف  ِلالأ�شنْ ِبيِّ  النَّ ٍد  مَّ حُمَ
اأ�شقَفِتِه،  ِمننْ  اأُ�شقٌف   ُ ُيَغريَّ َوَر�ُشوِلِه، ال  اهلِل  ِجَواُر  َوَكِثرٍي  َقِليٍل  ِمننْ  اأَينِْديِهمنْ  حَتنَْت  َما 
َوال   ، ُحُقوِقِهمنْ ِمننْ  َحقٌّ   ُ ُيَغريَّ َوال  َكَهانَِتِه،  ِمننْ  َكاِهٌن  َوال  ِتِه،  َباِنيَّ َرهنْ ِمننْ  َراِهٌب  َوال 
ُحوا  َلُحوا َونَ�شَ ِه ِمننْ َذِلَك، ِجَواُر اهلِل َوَر�ُشوِلِه اأََبًدا َما اأَ�شنْ ، َوال َما َكاُنوا َعَلينْ �ُشلنَْطانُهمنْ

َتلنَي ِبُظلنٍْم َوال َظامِلِنَي«.  ِهمنْ َغرينْ ُمبنْ َعَلينْ

عهد  نهاية  حتى  حقوقهم  بكل  ومتتعوا  دينهم  على  جنران  م�شيحيو  وبقي 
اخلليفة عمر بن اخلطاب ، حيث اأنهوا هذا العقد بالرتا�شي وانتقل بع�شهم 
الدولة  ا�شرتت  اأن  بعد  النهرين،  بني  ما  بالد  اإىل  االآخر  والبع�ض  �شوريا  اإىل 

االإ�شالمية اأرا�شيهم يف جنران.

اأن حياتهم وحريتهم الدينية وا�شتقالليتهم قد مت �شمانها  ويبدو من هذا 
اأبًدا وكانوا  بهذا العقد. وكان لهم كني�شة كبرية ي�شمونها »كعبة جنران« مل مُت�ض 

ميار�شون فيها طقو�شهم وعباداتهم بحرية كاملة.
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ومل يتغري الو�شع بعد وفاة الر�شول االأعظم- عليه ال�شالة وال�شالم، فقد 
متتع غري امل�شلمني بحقوقهم التي �شمنها االإ�شالم يف عهد ر�شول اهلل. فلم مت�ض 
معابدهم باأذى، وقد اأو�شى خليفة ر�شول اهلل  اأبو بكر ال�شديق  جيو�شه 
فرغوا  وما  فدعوهم  ال�شوامع،  اأنف�شهم يف  فرغوا  قد  باأقوام  مترون  »و�شوف  فقال: 
املعابد  يحافظوا على  اأن  املعارك  اإىل  ذاهبون  اأو�شاهم وهم  فقد  اإًذا  له«،  اأنف�شهم 

وكل ما هو مقد�ض لدى االآخرين.

ويف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب ، حا�شر امل�شلمون مدينة القد�ض، 
 ، الفاروق  اخلليفة  مع  اتفاًقا  يربموا  اأن  طلبوا  اال�شت�شالم  اأهلها  اأراد  وعندما 
اأعطى  ما  »هذا  فيه:  ا جاء  �شكانها عهًدا خطيًّ واأعطى  القد�ض  اىل  بنف�شه  ف�شافر 
عبد اهلل عمر اأمري املوؤمنني اأهل اإيلياء من االأمان، اأعطاهم اأمانًا الأنف�شهم واأموالهم 
ولكنائ�شهم و�شلبانهم و�شقيمها وبريئها و�شائر ملتها، اأنه ال ُت�شكن كنائ�شهم وال 
ُلِبهم، وال من �شيء من اأموالهم،  ُتهدم وال ُينتق�ض منها وال من حيزها، وال من �شُ

وال ُيكرهون على دينهم، وال ُي�شار اأحد منهم«.

القيامة،  كني�شة  لتفقد  البطريرك  دعا  القد�ض  املوؤمنني  اأمري  ت�شلم  وعندما 
فلبى دعوته، واأدركته ال�شالة، وهو فيها فتلفت اإىل البطريرك، وقال له اأين اأ�شلي؟ 
فقال مكانك �شل. فقال: ما كان لعمر اأن ي�شلي يف كني�شة القيامة فياأتي امل�شلمون 
من بعدي، ويقولون هنا �شلى عمر، ويبنون عليه م�شجًدا. وابتعد عنها رمية حجر 
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وفر�ض عباءته و�شلى، وجاء امل�شلمون من بعده وبنوا على ذلك املكان م�شجًدا، 
وهو قائم اإىل يومنا هذا.

واأود االإ�شارة هنا اإىل الفرق بني فتح اأمري املوؤمنني عمر  للقد�ض، وبني 
احتاللها يف الفتوحات ال�شليبية، عندما حاول ال�شليبيون الق�شاء على االإ�شالم 
فاحتلوا �شوريا وفل�شطني. ويف يوم اجلمعة ال�شابع من �شعبان )49هـ )099)م( 
ف�شاًدا  فيها  فعاثوا  تقريًبا،  يوًما  اأربعني  دام  بعد ح�شار  القد�ض  ال�شليبيون  دخل 
األًفا من امل�شلمني، وحتى  اأ�شبوع، حيث قتلوا اأكرث من �شبعني  وقتاًل الأكرث من 
داخل امل�شجد االأق�شى قتلوا العلماء وال�شيوخ واالأطفال والن�شاء. ثم جمعوا من 
تبقى يف حرم امل�شجد االأق�شى وطلبوا ممن يريد النجاة بروحه اأن يغادر القد�ض 
خالل ثالثة اأيام. وما قام به ال�شليبيون يعترب ر�شالة �شكر منهم الأمري املوؤمنني 

عمر  الإعطائهم حرية العي�ض والعبادة.

يوم  القد�ض يف  الدين  العادل �شالح  ال�شلطان  فتح  تقريًبا  �شنة  وبعد 90 
اجلمعة املوافق ال�شابع والع�شرين من رجب 583هـ )87))م( يف ذكرى اإ�شراء 
اإراقة دماء، وكان  الدين بدون  ال�شلطان �شالح  للقد�ض. ودخل    ر�شول اهلل 
باإمكانه اأن ينتقم للمجزرة التي قام بها ال�شليبيون، ولكن ثقافة االإ�شالم و�شماحته 

ال ت�شمح بذلك.
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االإ�شالمية،  الدولة  وات�شعت  االأر�ض،  اأرجاء  يف  االإ�شالم  انت�شر  عندما 
دخلت املدن والقرى يف ملكيتها بطريقني هما: اإما بتوقيع معاهدات »�شلح« مع 

املدن والقرى و�شمها للدولة االإ�شالمية، اأو بالقتال وحتريرها »عنوة«.

حافظت املدن والقرى، التي وّقعت على ال�شلح واملعاهدة، على كنائ�شها 
وحريتها الدينية، اأما ما مت فتحه بقوة ال�شالح، فقد ا�شتوىل امل�شلمون على بع�ض 
الكنائ�ض وحولوها جلوامع، وذلك حلقهم يف الت�شرف بكل ما يحققونه بقوة ال�شالح 
الطريقة،  بهذه  املمتلكات  مع جميع  التعامل  يتم  هذا مل  من  وبالرغم  »غنيمة«. 
حيث مت احلفاظ على االأديرة وحماية ممتلكاتها. فمثاًل مت فتح ن�شف مدينة دم�شق 
بالقوة، يف حني ا�شت�شلم ن�شفها االآخر، فتم اال�شتيالء على جميع كنائ�ض الق�شم 
و�ُشمح  ا�شت�شلم،  الذي  الق�شم  امل�شلمني، ومت احلفاظ على كنائ�ض  الذي حارب 
كان  االأموي،  اجلامع  االأمويون  بنى  وعندما  فيها.  طقو�شهم  مبمار�شة  للم�شيحيني 
ي�شمحوا  اأن  امل�شيحيني  اخلليفة معاوية من  يوفان« فطلب  »القدي�ض  بقربه كني�شة 
له باأخذها لتو�شيع اجلامع، ولكنهم رف�شوا ذلك. وكرر اخلليفة عبد امللك الطلب 
ولكنهم رف�شوا. وكرر اخلليفة الوليد الطلب ولكنهم رف�شوا، فاأغراهم باملال واحللي، 

ورف�شوا ذلك جمدًدا، فاأمر بهدم جزء من الكني�شة لتو�شيع اجلامع بالقوة.

له  امل�شيحيون  ا�شتكى  العزيز  عبد  بن  عمر  العادل  اخلليفة  عهد  ويف 
اأن يعيدوا لهم ما �شلب منهم بالقوة،  خ�شارتهم جزًءا من الكني�شة بالقوة، فاأمر 
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وعندما ا�شت�شعر امل�شيحيون عدله، ر�شوا طواعية بالتنازل عن االأر�ض ب�شرط اأن 
يعيد اإليهم الكنائ�ض التي �شلبت منهم بالقوة، فوافق اخلليفة على ذلك. هذا ما 

�شجله البالذري يف كتابه »فتوح البلدان«.

�ُشميت  الفتح  اأيام  بالقوة  اأخذها  ومت  كنائ�ض  كانت  التي  اجلوامع  اإن 
»الفواحت«، واأف�شل مثال على ذلك جامع »اآيا �شوفيا«، والذي حتول اإىل متحف. 
واأف�شل مثال  اإىل كنائ�ض،  ال�شيء حيث حولوا اجلوامع  بنف�ض  امل�شيحيون  وقام 
على ذلك اجلامع الكبري يف قرطبة والذي حتول اإىل كني�شة، وال يزال كذلك حتى 

يومنا هذا.

قرطبة  كني�شة  وين�شون  »اآيا �شوفيا« خ�شارة كبرية  امل�شيحيون جامع  يعترب 
ومئات الكنائ�ض التي كانت يف يوم من االأيام جوامع عامرة؛ الأنهم يعتربون كل 
ا لهم، اأما ما ياأخذه امل�شلمون منهم فهو ظلم وتع�شف. ما يوؤخذ من امل�شلمني حقًّ

مل يكتف امل�شيحيون االإ�شبان بتحويل اجلوامع اإىل كنائ�ض، بل مل ي�شمحوا 
ببقاء م�شلم واحد فيها، فقد اأرغموهم على التن�شر اأو قتلوهم، و�شعيد احلظ من 
اأبًدا يف  ال�شكل  بهذا  يت�شرفوا  فلم  امل�شلمون  اأما  ونف�شه.  بدينه  الهرب  ا�شتطاع 

تاريخهم الطويل واحلافل. 
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فاإن  االأرمن،  بذبح  االأتراك  يقوم  عندما  ال�شادة:  اأيها  الو�شع  هو  هكذا 
جميع ال�شحف االأوروبية ت�شف هذا العمل بالوح�شية الرتكية والرببرية والظلم. 
ولكن عندما يقوم امل�شيحيون مبذابح �شد امل�شلمني يف البلقان يف منطقة الروملي 
)Rumelija( مثاًل، فاإن ال�شحف االأوروبية ت�شف هذا العمل بالبطولة والتحرير، 

لذلك يجب اأن نتجاهل ادعاءاتهم التي ال اأ�شا�ض لها.

يو�شف،  اأبو  الر�شيد كتب  العبا�شية خالل عهد هارون  الدولة  تو�شع  ومع 
النعمان »كتاب اخلراج« بطلب من اخلليفة.  اأبي حنيفة  اأبرز تالميذ االإمام  وهو 
االإ�شالمية  احل�شارة  و�شرائع  قوانني  يف  الكتب  اأقدم  من  الكتاب  هذا  ويعترب 
املتعلقة باحلياة االقت�شادية واالإدارة. وهو كنز ال يقدر بثمن لو�شفه الو�شع يف تلك 
احلقبة من احل�شارة االإ�شالمية. واأقتب�ض هنا بع�ض االأجزاء من هذا الكتاب والتي 
بحريتهم  يتعلق  فيما  وخا�شة  االإ�شالمية،  الدولة  امل�شلمني يف  غري  و�شع  تخ�ض 

الدينية وا�شتقالليتهم.

يتحدث اأبو يو�شف يف كتابه عن »اجلزية«، فيقول: »يجب عدم اأخذ اجلزية 
الزهاد  الفقراء ومن  الفقراء الذين يعي�شون يف االأديرة ومن الكهنة  الرهبان  من 
يجب  بل  اجلزية،  ب�شبب  امل�شلمني  معاملة غري  اإ�شاءة  اأو  �شرب  ومينع  املنعزلني. 

التعامل معهم باحل�شنى«.
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اأن ت�شدر  العادل، يجب  »اأيها اخلليفة  للخليفة فيقول:  يتوجه بحديثه  ثم 
قراًرا بح�شن التعامل مع معاهدي نبيك حممد ، اأال ُي�شطهدوا واأال ُيحّملوا 
اأنه قال:    اإال احلق. وقد روي عن ر�شول اهلل  ُيوؤخذ منهم  فوق طاقتهم واأال 
»اأال من ظلم معاهًدا اأو انتق�شه اأو كلفه فوق طاقته اأو اأخذ منه �شيًئا بغري طيب 
نف�ض منه فاأنا حجيجه يوم القيامة «. واإن اآخر و�شية خلليفة ر�شول اهلل  عمر بن 
اخلطاب  كانت: » اأو�شيكم مبعاهدي ر�شول اهلل ، اأن حتفظوا العهد معهم«. 

وقال اأبو يو�شف ب�شاأن الكني�شة واملواكب ورفع ال�شليب يف اأعياد الن�شارى: 
»عند افتتاح املدن تعاهد امل�شلمون واأهل الذمة على عدم هدم الكنائ�ض واملعابد 
اأيام  يف  ال�شليب  برفع  لهم  و�شمحوا  حياتهم،  لهم  و�شمنوا  والقرى،  املدن  يف 

اأعيادهم، وهم يتمتعون بهذه احلرية حتى يومنا هذا«.

اأيام الفتوحات يف �شوريا وبالد  اأمثلة على ذلك من  اأبو يو�شف  ثم يذكر 
الرافدين. وي�شيف باأن الن�شارى كانوا ي�شتطيعون قرع االأجرا�ض يف الكنائ�ض يف 

الليل والنهار اإال يف اأوقات �شلوات امل�شلمني.

وُينهي اأبو يو�شف عر�شه بهذه الكلمات: »اإن راأيي هو عدم اإمكانية تعديل 
اأو اإلغاء ما هو متفق عليه، حيث يجب احلفاظ على االتفاق والعهد كما حفظه 
من  �شيًئا  عدلوا  اأو  األغوا  ما  فهم  واأر�شاهم.    وعلي  وعثمان  وعمر  بكر  اأبو 
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بع�ض  اإن  فيمكن هدمه.  ا  �شرًّ واملعابد  الكنائ�ض  بناوؤه من  مت  ما  اأما  عليه.  املتفق 
اخللفاء اأرادوا هدم بع�ض الكنائ�ض، ولكن الذميني اأح�شروا عقوًدا خطية كانت 
�شفهم  امل�شلمون يف  الدين  علماء  فوقف  الهدم،  بعدم  امل�شلمني  مع  اأُبرمت  قد 
التي وقعها  العقود  تنفيذ  العدول عن ذلك، لذلك يجب  اأجرب اخللفاء على  مما 

.» اخلليفة عمر بن اخلطاب

االأئمة،  كبري  الق�شاة  وقا�شي  للعدل  وزيًرا  كان  يو�شف  اأبا  اأن  عرفنا  فاإذا 
ف�شوف نفهم حجم ووزن كلماته هذه. واأنا اأرى هنا اأن هذه العدالة ال مثيل لها 

يف الديانات االأخرى. 

الذمة يف  اأهل  مع  امل�شلمني  تعامل  ح�شن  على  كثرية  اأمثلة  ذكر  وميكننا 
وكنائ�شهم.  معابدهم  مع  الت�شامح  وخا�شة  االإ�شالمية،  للدول  املختلفة  املراحل 
ب�شوء.  اأحد  يلم�شها  اجلاهلية ومل  منذ عهد  القدمية  الكنائ�ض  الكثري من  فهناك 
ويذكر ابن ف�شل اهلل العمري )تويف عام 749هـ/ 348)م( يف كتابه »م�شالك 
�شوريا  يف  و4)  الرافدين  بالد  يف  ديًرا   68 وجود  االأم�شار«  ممالك  يف  االأب�شار 
وفل�شطني و9) يف م�شر. وذكر ياقوت احلموي )تويف عام 6)6هـ/ 8)))م( يف 
كتابه »معجم البلدان« وجود 90) ديًرا، وقبل البدء بعدهم قال: »ب�شبب �شعوبة 
ذكر جميع االأديرة �شاأذكر االأديرة امل�شهورة فقط والتي وجدنا فيها ذكًرا لالأعمال 
الفنية«. كانت جميع هذه االأديرة مفتوحة وتعمل، وكان لها دخل مادي تعي�ض 
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منه. ومن املعروف اأن الكثري منها قد اأُهمل وُهدم، ولكن لي�ض الأن امل�شلمني قد 
هدموها بالقوة، اإمنا ب�شبب اإهمال �شكانها لها اأو هجرهم لها اأو الأ�شباب اأخرى ال 

جمال لذكرها هنا.

 اأما بالن�شبة لالأتراك الذين دخلوا مناطقنا هذه، فيمكننا القول وبكل حرية 
اإنهم حافظوا وعملوا بقواعد ال�شريعة االإ�شالمية املذكورة، بالرغم من اأن املوؤرخني 
اأنهم قد دمروا  الغربيني قد �شجلوا - الأهداف دعائية ومغر�شة ولي�ض للتاريخ - 
واأحرقوا االأديرة والكنائ�ض، ال بل اأنهم اأحرقوا عظام الكهنة ورجال الدين و�شرقوا 
ونهبوا دور العبادة وقتلوا وو�شعوا الق�شاو�شة على »اخلازوق«. ولكن هناك موؤرخني 
مو�شوعيني وحتى من غري امل�شلمني يحاولون - للحقيقية والتاريخ - اأن يو�شحوا 

اأن االأتراك مل يفعلوا خالل حكمهم للبلقان ما ين�شب اإليهم عرب التاريخ.

انت�شر  االإ�شالم  اإن  القول  اخلطاأ  »من  �شكاريت�ض:  فالدي�شالف  قال  فقد 
الرباهني  الكثري من  بالقوة. فهناك  انت�شر  اإنه  اأو  البلقانية  ب�شرعة يف �شبه اجلزيرة 
بالقوة  انت�شر  قد  االإ�شالم  كان  لو  فقط،  واحًدا  برهانًا  �شاأذكر  واأنا  ذلك،  تنفي 
ويقول  كني�شة«.  حتى  اأو  م�شيحي  اأي  ع�شر  التا�شع  القرن  يف  راأينا  ملا  والعنف 
تاريخية  اأنها حقائق  اأمور على  املدار�ض من  ُيدر�ض يف  ما  »اإن  تروهيلكا  الدكتور 
تن�ض على اأن االأتراك قد �شحقوا الثقافة امل�شيحية يف البالد املفتوحة بكل قوة 
ال يتفق مع احلقيقة، على االأقل يف البو�شنة والهر�شك«. وقال الدكتور دو�شان 
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كبرًيا  مناطقنا كان  االأتراك يف  بداية حكم  الديني يف  الت�شامح  »اإن  بوبوفيت�ض: 
ا، حتى اإنه كان اأكرب من الت�شامح الديني يف الغرب اليوم«. جدًّ

اأن  الديني لدى االأتراك. وميكننا  الت�شامح  الكثري من االأمثلة على  لدينا 
نقارن بني ما فعله االأتراك يف البلقان وبني ما فعله امل�شيحيون يف بالد االأندل�ض 
وقتلهم  امل�شلمني  مبالحقة  امل�شيحيون  قام  لقد  ع�شر.  ال�شاد�ض  القرن  بداية  يف 
قاموا  الق�شاو�شة  اإن  بل  الق�شاو�شة، ال  من  ومباركة  بطلب  ذلك  واإحراقهم، كل 
باأنف�شهم بفعل ذلك. وعندما �شمع ال�شلطان �شليم االأول مبا حدث باالأندل�ض، اأراد 
اأن يطرد امل�شيحيني من البالد التي فتحها وطلب اإ�شدار فتوى من �شيخ االإ�شالم، 
ولكن �شيخ االإ�شالم رف�ض طلبه هذا م�شرًيا اإىل اأن اأهل الذمة حمميون يف الدولة 
االإ�شالمية، واأن طردهم حمرم يف االإ�شالم. فما اأعظم الفرق بني الت�شامح الديني 

لدى امل�شلمني ولدى امل�شيحيني!

اإذا قارنا بني تركيا يف القرن اخلام�ض ع�شر وبني امل�شيحيني يف البلقان يف 
االأتراك  فقد حافظ  الفرق.  فاإننا نالحظ عظيم  والع�شرين،  التا�شع ع�شر  القرنني 
وخلم�شة قرون على ديانة وكنائ�ض واأديرة امل�شيحيني. يف حني اأن امل�شلمني واجلوامع 
قد اختفوا من املجر و�شربيا يف طرفة عني. وبالرغم من ذلك فاإن الكثريين يجروؤون 

بكل وقاحة على القول باأن االأتراك قد دمروا واأحرقوا الكنائ�ض واملعابد.
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يف  طقو�شهم  ميار�شون  وكانوا  بحرية،  واالأرثوذك�ض  الكاثوليك  عا�ض  لقد 
يف  الكاثوليك  اأعطى  الفاحت  ال�شلطان  اإن  حتى  واأديرتهم،  ومعابدهم  كنائ�شهم 
طقو�شهم.  ممار�شة  يف  احلرية  مينحهم  ميثاًقا    )Milodrasko( ميلودرا�شكو  منطقة 
وقد جاء يف هذا امليثاق: »... واآمر بعدم التعر�ض لهم ولكنائ�شهم، واأن يدخلوا 
كنائ�شهم بحرية بدون اأي معار�شة مني ومن وزرائي ومن حا�شيتي. واأن حتفظ لهم 

حياتهم وممتلكاتهم وكنائ�شهم...«.

البلقان،  تركيا يف  قادتها  االأرثوذك�ض كانت معقاًل حلروب طويلة  اإن بالد 
ومن املعروف اأن تلك احلروب الكثرية ت�شببت يف تدمري الكثري من املمتلكات، 
ومنها الكنائ�ض واالأديرة، ولكن بن�شب معقولة؛ الأن االأتراك كانوا مرتبطني بعقود 
وعهود مع غري امل�شلمني تعطيهم احلق يف ممار�شة حياتهم الدينية. وميكننا التاأكيد 
على اأن االأرثوذك�ض كانوا يتمتعون بكامل حريتهم الدينية. واأف�شل مثال على 
هذه احلقيقة التاريخية اأن ال�شرب ح�شلوا على موافقة االأتراك على جتديد بناء 
عام  الرتكية  الفتوحات  خالل  ُهدمت  قد  كانت  والتي   )Peć( بت�ض  بطريركية 
با�شا  قريب حممد  )كان   )Makarija( ماكاريا  الق�شي�ض  557)م. حيث ح�شل 
�شوكولوفيت�ض( على ت�شريح من ال�شلطات باإعادة بنائها، ومت تعيينه كاأول بطريرك 
با�شا  حممد  اأن  حني  يف  با�شا،  ر�شتم  االأول  الوزير  عهد  يف  ذلك  ح�شل  لها. 
�شوكولوفيت�ض كان وزيًرا ثالًثا )اأي لي�ض بف�شله(. واأخًذا باالعتبار اأن »البطريرك« 
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كان ميثل الزعيم الروحي والعلماين لقومه )Milet-baša( فهذا يعني اأن البطارقة 
قد متتعوا بحريات و�شالحيات كافية.

كان البطارقة يتمتعون بحقوق مطلقة الإدارة الكني�شة ال�شربية �شمن حدود 
بطريركياتهم. وكانوا يتمتعون كزعماء روحيني – مثل االأ�شاقفة - بحق املقا�شاة 
يف ق�شايا االأحوال ال�شخ�شية و�شوؤون الو�شايا وغريها من اخلالفات املدنية. وكانت 
لهم وحدات من ال�شرطة ت�شاعدهم يف تنفيذ االأحكام. وكانت املحكمة ال�شلطانية 
يف اإ�شتانبول هي املخولة بالبت يف اخلالفات التي تخ�ض البطاركة اأنف�شهم. ومل 
من  موافقة  اأو  معرفة  بدون  ال�شربي  الدين  رجل  �شجن  يف  احلق  الأحد  يكن 
الذين  ال�شرب  االأ�شاقفة وجميع  وراثة  بحق  يتمتعون  البطاركة  وكان  البطاركة. 
ال يوجد لديهم ورثة اأو مل يكتبوا و�شاياهم، وكانوا يعي�شون يف بطريركياتهم. كما 
كان لهم احلق يف احلفاظ على الكنائ�ض واالأديرة والقيام ب�شيانتها، وي�شتطيعون 
اإعادة بناء املهدوم منها. ال�شيء الوحيد الذي كان �شعًبا هو احل�شول على املوافقة 
وبالرغم  قبل.  كنائ�ض من  فيها  تكن  التي مل  االأماكن  كنائ�ض جديدة يف  لبناء 
اأو  »الر�شاوى«  تقدمي  تاأتي عن طريق  التي  املوافقات  بع�ض  من ذلك كان هناك 
تقدمي �شهود زور حول وجود كنائ�ض يف تلك املناطق �شابًقا، كما اأبلغني االأكادميي 

ال�شربي فالدي�شالف �شكاريت�ض املدير ال�شابق للمتحف.
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باإثارة  وبدوؤوا  تغريوا  ال�شرب  املطارنة  لكن  الحًقا،  الو�شع  هذا  يتغري  مل 
املواطنني واإ�شعال الفنت وخيانة الدولة من خالل حتالفاتهم مع اأعدائها النم�شاويني. 
واأ�شعل البطريرك اأر�شينيو الثالث ت�شرنييفيت�ض Arsenijo III Crnojević ثورة يف 
النفي�شة  االأ�شياء  �شرقة  اإىل  فا�شطر  اأهدافه  ف�شل يف حتقيق  عام 689)م، ولكنه 
النم�شا. وخالل  اإىل   )(()Ustasha( والهرب مع مطارنته، والكثري من االأو�شتا�شا
مماثلة  ثورة  الرابع  اأر�شينيو  اأ�شعل  737)-739)م  النم�شاوية-الرتكية  احلروب 

كانت نتيجتها م�شابهة ل�شابقتها. وا�شتعلت ثورات مماثلة الحًقا.

نحن ال ننكر اأن بع�ض الكنائ�ض قد ت�شررت يف الظروف الطارئة؛ لذلك 
ثورات  حدوث  من  وبالرغم  الظروف.  تلك  اإىل  مو�شوعية  بطريقة  النظر  يجب 
ومتردات وظروف طارئة عديدة خالل احلكم العثماين الذي ا�شتمر خلم�شة قرون 
لكن االأغلبية العظمى من الكنائ�ض واالأديرة ال�شربية بقيت بدون اأي �شرر. ال 
نحتاج هنا اإىل اأية اأدلة اأو وثائق الإثبات ذلك؛ الأن اأديرة في�شوكيي ديت�شاين يف 
اإيبار وجورجيفيه �شتوبيفا  كو�شوفا و�شتودينيت�شا على نهر �شتودينيت�شا يف منطقة 
يف مدينة نويف بازار وميلي�شيفا يف مدينة برييه بوليا ورافنيت�شا كنيزا الزارا وغريها 

الكثري من االأديرة مل تتحول اأبًدا اإىل جوامع.

ملرتجم(. لكاثوليك. ) ت  إرهابية متطرفة للكرو أو�شتا�شا )Ustasha(: حركة    )((
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متتع  التي  الدينية  احلرية  على  العر�ض  هذا  االهتمام خالل  ركزت  لقد   
العبادة،  االإ�شالمية، خا�شة حرية احلفاظ على دور  الدولة  امل�شلمني يف  بها غري 
اأو حتويل اجلوامع  اأريد ذكر بع�ض احلاالت لتحويل الكنائ�ض اإىل جوامع  لذلك 
واإ�شدار احلكم املو�شوعي  املقارنة  ن�شتطيع  اإىل كنائ�ض من واقعنا احلا�شر، لكي 

والعادل فيها:

اأو  بتحويل كني�شة  يقومون  االأتراك كانوا  امل�شلمني وخا�شة  اأن  لقد ذكرنا 
اأكرث اإىل جامع يف املدن التي يتم فتحها بالقوة، كما هو احلال بالن�شبة الآيا �شوفيا 
)مت  �شالونيك  مدينة  يف  هورتاجي  وجامع  )ال�شغري(  �شوفيا  واآيا  اإ�شتانبول،  يف 
بريزرن، والتي ي�شميها  البلقانية(، وكذلك كني�شة  اإعادتهما كنائ�ض بعد احلرب 
القرن  نهاية  يف  حتويلها  مت  والتي  العذراء«  ال�شيدة  القدي�شة  »كني�شة  امل�شيحيون 
ال�شابع ع�شر اإىل جامع، واأعيدت اإىل و�شعها ال�شابق ككني�شة بعد احلرب العاملية 
االأوىل. لقد مت حتويل كل هذه الكنائ�ض املذكورة خالل الفتوحات العثمانية اإىل 
جوامع، وكانت ُت�شمى -كما ذكرنا �شابًقا: »الفواحت«. هناك ثالثة جوامع فقط يف 
البو�شنة والهر�شك معروفة بهذا اال�شم )الفواحت(: يف مدينة بيهات�ض، ويف مدينة 
زفورنيك.  مدينة  ويف  اجلامع(،  هذا  احرتق  النم�شاوي  االحتالل  )بعد  ياييت�شا 

وكل هذه الكنائ�ض كانت كاثوليكية.
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ومن ناحية اأخرى مت �شمان حماية جوامع امل�شلمني بال ا�شتثناء يف جميع 
قوانني »اجلماعة االإ�شالمية الدينية islamska vjerska zajednica ))(« وقد �شملت 
بنود معاهدة فر�شاي التي وقعت يف 0)/9/9)9)م على االآتي: »�شيتم حماية 
جميع امل�شاجد االإ�شالمية واملقابر واملوؤ�ش�شات واالأوقاف و�شيتم ال�شماح لهم ببناء 
موؤ�ش�شات دينية جديدة ح�شب القوانني والقواعد العامة )انظر: كتاب �شلوبودان 
يوفانوفيت�ض »احلقوق الد�شتورية ململكة ال�شرب والكروات وال�شلوفينيني« بلجراد 
4)9)م، �ض )46 و463(. اإًذا ي�شمن القانون حماية جميع امل�شاجد بال ا�شتثناء، 

ولكن ماذا يحدث على اأر�ض الواقع؟

اإن امل�شيحيني، وخا�شة االأرثوذك�ض يحاولون ب�شتى الطرق اال�شتيالء على 
االأمر  لهان  »الفواحت«  م�شاجد  على  مقت�شًرا  االأمر  كان  ولو  االإ�شالمية.  امل�شاجد 
اأو عدًدا منها من خملفات كني�شة  قلياًل. ياأتي اأحدهم ويوؤكد اأن اأحد االأحجار 
ما مت تدمريها ومت ا�شتخدامه يف بناء اأحد اجلوامع، فتكون هذه حجة كافية ل�شلب 
هذا اجلامع. لقد متكنت قبل عدة �شنوات من االطالع على »تقومي القدي�ض اأنته«، 
�شراييفو  بك يف  الغازي خ�شرو  جامع  اإن  ال�شديد  »لالأ�شف  االآتي:  فيه  وقراأت 

طورية  إمرب لهر�شك من قبل  لبو�شنة و �شتعمار  لدينية« )islamska vjerska zajednica(: بعد  الإ�شالمية  جلماعة     )((
إن�شاء موؤ�ش�شة  �شتلزم  مل�شيحيني الأول مرة، مما  مل�شلمون حتت حكم  لبو�شناق  أ�شبح  لنم�شا عام 878)م،  ملجر-
جلماعة  لدينية، ومت تاأ�شي�ض  ل�شرعية و أمورهم  لتي كانت ترعى  إ�شتانبول  النف�شال عن  دينية ترعى �شوؤونهم بعد 
لدينية عام 969)م  ملوؤ�ش�شة  جلديد لهذه  لد�شتور  لدينية )islamska vjerska zajednica(. وباعتماد  الإ�شالمية 

ملرتجم(. ( .)islamska zajdnica( »الإ�شالمية جلماعة  �شمها  ال�شم لي�شبح  لدينية« من  مت حذف كلمة 
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ُيرفع باأعمدة الكنائ�ض الكاثوليكية التي كانت موجودة يف فره بو�شنة )�شراييفو 
بو�شنة«  »فره  تقع  اأين  يعرف  ال  هذا  ذكر  من  اأن  هنا  املحزن  ال�شيء  احلالية(«. 
االآخر  وال�شيء  كنائ�شها.  باأعمدة  بك«  »خ�شرو  جامع  ورفع  بناء  يتم  كيف  وال 
-الوا�شح للعيان- هو عدم وجود كنائ�ض كاثوليكية يف البو�شنة والهر�شك بحجم 
جامع الغازي خ�شرو بك. وقد ذكر االأمر نف�شه منذ فرتة قريبة يف املجلة االأ�شبوعية 

»كاتوليت�شكي تييدنيك« على اأنه خرب ورد على ل�شان اأحد الرحالة.

اأما االأرثوذك�ض، وبالرغم من اأنهم ال ي�شتطيعون اإثبات وجود كنائ�ض لهم 
قبل فتح البو�شنة اإال كني�شة »هرت�شك �شتيبان« يف مدينة جورازدا، فهم يقولون 
ال�شلطان«  »جامع  مثل  ال�شابق  يف  اأرثوذك�شية  كنائ�ض  كانت  اجلوامع  بع�ض  اإن 
فهناك  خمتلف،  فاالأمر  البو�شنة،  خارج  اجلوامع  يخ�ض  ما  اأما  فوت�شا.  مدينة  يف 
الكثري من االأكاذيب حول تلك الكنائ�ض اأو حتى كل ما يخ�ض حياة امل�شلمني 
اأقتب�ض  اإخوتنا امل�شلمني يف حمنتهم هذه. و�شوف  اأن ي�شاعد  عموًما، واأدعو اهلل 
اأفندي  »اإبراهيم  املرحوم  العلماء  لرئي�ض  الر�شمية  ال�شجالت  يف  جاء  ما  بع�ض 

ماجاليليت�ض« لعام 933)م:

 Kosovska( الكو�شوفية  ميرتوفيت�شا  يف  جامع  اأجمل  وتدمري  اإحراق  -     مت 
Mitrovica( من قبل رئي�ض املنطقة بيرت كونوفجيت�ض، ومت اإزالة جميع امل�شاجد 

وعددها �شتة من املخطط التنموي للمدينة عام )93)م.
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-     مت اال�شتيالء على جامع يف مدينة بري�شتينا )Prishtina( عام 3)9)م وحتويله 
اإىل خمزن ع�شكري، ويف عام 930)م قامت القوات امل�شلحة باإهدائه لنادي 

اجلمنازيوم اليوغ�شاليف على اأنه من االأمالك الع�شكرية.

-     يف مدينة جو�شتيفار )Gostivar( والتي يعترب اأكرث من ثلثي �شكانها من امل�شلمني 
مت تخفي�ض عدد اجلوامع فيها حتى بقي جامعان فقط. وقد قام الزعيم ال�شربي 
املحلي »يوك�شيت�ض« بحرق مئذنة اأحد اجلامعني بعد اأن األقى عليها اأكرث من 
7) قنبلة. ومت نقل املذكور ملنطقة »نيجوتني فاردار« عقابًا له! وعندما دمر املئذنة 
»اإن بالدنا لن تقبل امل�شننات  اأنقا�شها وقال كلمته:  �شرب نخب ذلك على 

)يق�شد املاآذن(«.

وقد كتبت يف العدد )) و)) للعام الثاين ملجلة »الهداية« عما حدث جلامع 
 )Politika( »بوليتيكا«  �شحيفة  ن�شرت  �شتيب:  مدينة  با�شا« يف  الدين  »ح�شام 
بتاريخ 938/8/3)م اخلرب التايل: »قالت اإحدى ال�شيدات من مدينة �شتيب 
قبل �شنتني باأن القدي�ض اإليا )Ilija( جاءها يف املنام، وقال لها اإىل متى �شتبقى 
واأبلغتهم  بدعوة جريانها  املتدينة  ال�شيدة  هذه  فقامت  وقذرة؟  مهملة  كني�شتي 
الق�شي�ض  ودعوا  املهجور  اجلامع  بتنظيف  قاموا  وجيزة  فرتة  وبعد  هذا.  بحلمها 
ليقد�شه باملاء املقد�ض. واليوم وبعد خم�شة قرون ون�شف، مت قطع قطعة »الفطري 
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ا  احللو«))( يف هذه الكني�شة ومت اإقامة قدا�ض اخلدمة االإلهية. هذا احلدث هام جدًّ
ملدينة �شتيب ول�شواحيها« )انتهى اخلرب(.

اأود االإ�شارة هنا اإىل اأن هذا اجلامع مل يكن يف يوم من االأيام كني�شة، فقد 
اإوليا  الرتكي  الرحالة  وقد ذكر  �شنة،  قبل حوايل 350  با�شا  الدين  بناه ح�شام 
جلبي )Evlija Celebi( اأن »ح�شام الدين با�شا« هو الذي �شيده. كل هذه االأدلة 

الدامغة ال متثل �شيًئا لالأرثوذك�ض اأمام حلم امراأة عجوز. 

قيام  هما  كبريين،  خرًبا حلدثني  ق�شرية  فرتة  قبل  ال�شحف  ن�شرت  كما 
بت�شليم  باحلكم   - العدالة  تن�شر  اأن  املفرو�ض  من  – التي  الق�شائية  ال�شلطات 
جامعني اإىل ال�شلطات الكنائ�شية ال�شربية، وهما جامع »كري�شنا« يف مدينة بيتوال 

)Bitolj( واالآخر هو جامع »�شنان با�شا« )Sinan-pašina())( يف مدينة بريزرن.

لقد حظيت مب�شاهدة جامع »�شنان با�شا«، وميكنني القول اإنه ال مثيل له حتى 
يف �شراييفو. فقد مت بناوؤه من احلجارة وتزيينه مبئذنة ر�شيقة. وقد زعم االأرثوذك�ض 
ال�شرب باأن �شنان با�شا ا�شتخدم يف ت�شييده حجارة من دير القدي�شني والذي بناه 
بريزرن. ولكنهم ال  بالقرب من مدينة  »دو�شان« حوايل عام 350)م  االإمربطور 

ملنا�شبة. حللوى بهذه  الحتفال وتناول  إىل  إ�شارة   )((
أبدوها، وهو  لتي  مل�شلمني نتيجة للمقاومة  أيدي  جامع �شنان با�شا« يف  ر للمحكمة بقي  لقر لرغم من هذ  ))( على 
لفي�شل«، عدد 329،  نظر مقالنا: جامع �شنان با�شا يف بريزرن، جملة  ملنطقة.  مع يف  جلو أجمل  أقدم و ل من  ال يز

الأرناوؤوط[. لريا�ض 2004 ]م. 
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ميتلكون اأي دليل مادي على ذلك با�شتثناء بع�ض االأقاويل الفارغة. فاإذا اأجرينا 
مقارنة بني املواد التي ا�شتخدمت يف بناء اجلامع وبني بقايا املواد التابعة للدير - 
كما طلب االأرثوذك�ض - نرى الفرق ال�شا�شع بينها وبني ما قدمه االأرثوذك�ض من 
اأدلة على تاأكيداتهم. ومل يكتفوا بهذا، بل ذهبوا الأبعد من ذلك حيث زعموا اأن 
االأر�ض التي مت بناء اجلامع عليها قد �شلبت من االأرا�شي التابعة للكني�شة، وذكروا 

دلياًل تافًها يدعو العقالء اإىل ال�شحك.

حكمت  حيث  بيتوال،  يف  »كري�شنا«  جلامع  بالن�شبة  نف�شه  االأمر  وتكرر 
ُتقم  البلقانية مل  احلرب  انتهاء  منذ  اأنه  بحجة  بالكني�شة  اجلامع  باإحلاق  املحكمة 
ال�شالة فيه، ويجب ت�شليمه للكني�شة االأرثوذك�شية ح�شب قانون »التقادم«، وكان 

معيار التقادم لدى املحكمة يف هذا احلكم حوايل )30 �شنة(.

مل ن�شتطع نحن امل�شلمني يف البو�شنة والهر�شك ال�شكوت على هذا الظلم، 
وفعلنا كل ما بو�شعنا. واأذكر هنا قرارين بهذا ال�شاأن: الأول قرار م�سلمي مدينة 

مو�ستار وجاء فيه:

يف  البلدية  املحكمة  حكم  الإدانة  اجتماًعا  مو�شتار  مدينة  م�شلمو  عقد 
بريزرن، والذي اأُعِطيت مبوجبه الكني�شة االأرثوذك�شية ال�شربية جامع »�شنان با�شا« 
يف بلدية بريزرن، وكذلك اإدانة حكم املحكمة البلدية يف بيتوال، وحكم حمكمة 
اال�شتئناف يف �شكوبليه وحمكمة النق�ض يف بلجراد ب�شاأن اإعطاء جامع »كري�شنا« 
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احلالتني  يف  والبت  النظر  وبعد  نهائية.  ب�شفة  ال�شربية  االأرثوذك�شية  لالأبر�شية 
ب�شكل وا�شع وم�شتفي�ض ا�شتنتجوا االآتي:

)-   اإن االأحكام ال�شادرة ال اأ�شا�ض لها من الناحيتني القانونية والواقعية، وتخالف 
اأكرث من  النزيهة والتعامل احل�شن مع  باملحاكمات  جميع االأعراف اخلا�شة 
مليوين م�شلم يف يوغ�شالفيا، وتعار�ض ال�شرائع االإيجابية والوا�شحة للمادة 
4) من قانون اجلماعة االإ�شالمية الدينية ململكة يوغ�شالفيا، واملادة العا�شرة 

ملعاهدة فر�شاي التي ت�شتند اإليها حمكمة النق�ض يف حكمها.

)-   يف الع�شر الذي يعي�شه العامل ومن بينه دولتنا يف القرن الع�شرين يتم اإدانة 
اأمور اأقل اأهمية بكثري من هذين احلكمني ال�شادرين بحق جامعني مقد�شني 
منذ اأكرث من 300 �شنة ملليوين م�شلم يقومون بجميع واجباتهم جتاه دولتهم 
هذا  ملثل  احلجة  االآخرين  مينح  عمل  باأي  يقوموا  ومل  فيها،  يعي�شون  التي 

الهجوم الرهيب على مقد�شاتهم.

الق�شائي  النظام  مع  يتنا�شبان  ال  احلكمني  هذين  اأن  مو�شتار  م�شلمو  3-   يعترب 
الديانات  مع  مت�شاوية  االإ�شالمية  الديانة  باأن  يعرتف  الذي  احلكومي 
وخا�شة  االإ�شالمية  املقد�شات  اأكرب  على  هجوًما  ذلك  ويعتربون  االأخرى، 
عندما يكون ذلك من قبل النظام الق�شائي. ويعترب م�شلمو مو�شتار اأن هذين 
احلكمني هجومان على ديانة معرتف بها قانونًا، وما كانا ليح�شال يف اأحلك 
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القرون الو�شطى ظالًما خالل فرتة االحتالل االأجنبي؛ حيث اإن االحتالل 
االأجنبي نف�شه قام بحماية دور العبادة ومقد�شات جميع املواطنني وخا�شة 
االأرثوذك�ض. والدليل على ذلك وجود العديد من االأديرة حتى يومنا هذا 
بالرغم من اأن �شكانها قد تركوا الديانة االأرثوذك�شية. ون�شيف اأن ال�شلطات 
احلكومية وخا�شة الق�شائية مل تقم مبثل هذا الهجوم على اأي من الطوائف 

الدينية اأو مقد�شاتها، حتى عندما كانت بع�ض هذه الطوائف تعمل �شدها.

4-   لذلك فاإن م�شلمي مو�شتار من خالل وعيهم بحقوقهم وواجباتهم واتباعهم 
دينهم احلنيف يحتجون ب�شدة على التع�شف جتاه الديانة االإ�شالمية، ويطالبون 
ال�شلطات احلاكمة باإيقاف هذا الظلم مرة ولالأبد، ومبنع اأي هجمات مماثلة على 
تلك  تفعل  واأن  قانونًا،  واملحمية  بها  املعرتف  ومقد�شاتها  االإ�شالمية  الديانة 
ال�شلطات ما بو�شعها الإعادة جامع »�شنان با�شا« يف بريزرن، وجامع »كري�شنا« 
للم�شلمني.  الدينية  واملمتلكات  املقد�شة  االأماكن  من  وغريهما  بيتوال،  يف 
ويطالبون ال�شلطات احلاكمة باإ�شدار اأوامرها بتقدمي كامل احلماية وامل�شاعدة 
للموؤ�ش�شات االإ�شالمية واحلفاظ على كل احلقوق التي يتمتع بها امل�شلمون.

ويتوقع م�شلمو مو�شتار اأن تقوم ال�شلطات احلاكمة بدورها وواجباتها جتاه 
امل�شلمني على اأكمل وجه، واأن تقوم باإلغاء »مفو�شية االإدارة الدينية اجلنوبية«، 
الأنهم يعتقدون اأن هذه الهجمات على الدين االإ�شالمي متت باإخراج من هذه 

املفو�شية التي ال اأ�شا�ض لها قانونًا ويرف�شها امل�شلمون.
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اأنهم م�شطهدون  ويف حال عدم اال�شتجابة لطلبات امل�شلمني فهذا يعني 
واأن بقاءهم مهدد يف موطنهم االأم، حيث ال يوجد تف�شري اآخر لعدم قيام اإدارة 
باأن هذه  �شيثقون  القر�شنة، فكيف  الدولة بحماية اجلوامع واملقد�شات من هذه 

االإدارة �شتحمي بقاءهم وحياتهم.

الذي  الق�شائي  النظام  قبل  ما حدث جاء من  �شكوكهم مربرة؛ الأن  اإن 
يجب اأن يكون حمايًدا وفوق اجلميع.

                                                                مو�شتار 8)/)/)94)

مفٍت متقاعد

رئي�ض االإخوان

مدر�ض

 قا�ٍض �شرعي متقاعد

 مدير املدر�شة

 رئي�ض مكتبة امل�شلمني

 اإمام

مدر�ض تعاليم اإ�شالمية

اإمام

من االأعيان

من االأعيان

احلافظ علي لكي�سيت�ش

اإبراهيم ريبيت�سا

احلاج اأحمد كارابيج 

حمزة بوزيت�ش 

ب�سري بينتول

ر�ستم با�سيت�ش

احلاج علي كرابيج

اأحمد جابيت�ش

حممد حميدوفيت�ش

ح�سني بركيت�ش

�سالح ح�سن اآغيت�ش

احلافظ عمر جابيت�ش

�سكيب كونهوجيت�ش

اإبراهيم فييت�ش

احلافظ �سالح اأودوفجيت�ش

ح�سن �سماعيلبيجوفيت�ش

احلافظ �سالح بوزيت�ش 

احلاج اإبراهيم فوليفيت�سا

حمرم �سليفو

اأحمد فازليت�ش

عمر كاليت�ش

�سالح ح�سن اآغيت�ش

 من االأعيان

رئي�ض مكتب الوقف االإ�شالمي

 مدر�ض

مدر�ض

 قا�ٍض �شرعي

 مدر�ض

مدر�ض

اإمام

مدر�ض عقيدة اإ�شالمية

 مدر�ض

من االأعيان
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القرار الثاين من ممثلي التجمعات الإ�سالمية يف �شراييفو، ومت اإ�شداره 
مببادرة من املجل�ض الرئي�شي ملجلة »الهداية«، ومت توجيهه اإىل رئي�ض العلماء وملمثل 

امل�شلمني يف احلكومة الدكتور جعفر كولينوفيت�ض، وين�ض على ما يلي:

مار�ض   (9 يوم  املنعقدة  جل�شته  »الهداية« يف  ملجلة  الرئي�شي  املجل�ض  اإن 
مرحمت  االإ�شالمية:  والتجمعات  املوؤ�ش�شات  وفود  فيها  �شارك  والتي  )94)م، 
 )Narodna uzdanica( ال�شعبي  واالأمل   )Hurijat( وحريات   )Merhamet(
والرزانة )Trezvenosti( وجملة جريزيلي�ض )Đerzelez( واحتاد الق�شاة ال�شرعيني 
واحتاد االأئمة والوعاظ واحتاد االأئمة واملدر�شني ال�شرعيني واحتاد االأئمة واملعلمني 
ومنظمة غريت )Gajret(، وبعد مناق�شة م�شتفي�شة ب�شاأن حكم املحكمة البلدية 
االأرثوذك�شية  للكني�شة  با�شا«  »�شنان  جامع  ت�شليم  مبوجبه  مت  والذي  بريزرن،  يف 
يف  اال�شتئناف  حمكمة  وحكم  بيتوال،  يف  البلدية  املحكمة  وب�شاأن  ال�شربية، 
لالأبر�شية  »كري�شنا«  جامع  اإعطاء  ب�شاأن  بلجراد  يف  النق�ض  وحمكمة  �شكوبليه 
وبا�شم  با�شمه  احتجاج،  مذكرة  اإر�شال  قرر  نهائية،  ب�شفة  ال�شربية  االأرثوذك�شية 
هذه  اإن  يوغ�شالفيا.  امل�شلمني يف  ت�شمن حقوق  التي  الو�شعية  القوانني  جميع 
»ملجتمع  االأ�شا�ض  هما  الديني  واالأمن  ال�شالم  الأن  ا؛  طبيعيًّ اأمًرا  تعترب  املذكرة 
قومي طبيعي و�شحيح«. وقد اأثبت امل�شلمون مراًرا ويف كل فر�شة اأنهم يتبنون هذا 
اأبًدا يف خرق ال�شالم واالأمن الديني وال يف اأي عمل �شد  املبداأ. ومل يت�شببوا 
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امل�شالح احلكومية اأو القومية. فهم نفذوا وينفذون كل التزاماتهم املدنية ب�شكل 
مبرارة  احلكمني  هذين  تلقوا  يوغ�شالفيا  يف  امل�شلمني  جميع  فاإن  لذلك  كامل. 
تنا�شى  اآخر  الديني من قبل جتمع ديني  ال�شالم واالأمن  كبرية؛ الأنهما يخرقان 
الق�شايا  بتحريك مثل هذه  وقام  القومية،  وامل�شالح  االأ�شا�شية  املبادئ احلكومية 

التي مت�ض اأحا�شي�ض امل�شلمني وم�شاعرهم.

ولو قامت كل جماعة دينية مبثل هذا العمل ف�شوف تظهر حاالت م�شابهة 
ال عدد لها يف هذه الدولة، و�شوف ت�شبب �شراعات عامة وخالفات عميقة بني 

اجلماعات الدينية املختلفة يف يوغ�شالفيا ال حُتمد عقباها. 

ال  ولكن  احلكمني،  هذين  وخ�شائ�ض  تفا�شيل  يف  ندخل  لن  نحن 
بالو�شع  خا�شة  حقائق  جتاهلت  قد  املحكمة  كون  على  ن�شكت  اأن  ن�شتطيع 
اأحا�شي�ض امل�شلمني؛ الأنه مي�ض  اأكرث ما جرح  احلقيقي ملو�شوع اخلالف، وهذا 
اأكرث مقد�شاتهم ح�شا�شية وهو امل�شاجد. وهناك اإح�شا�ض باأن مثل هذه الق�شايا 

�شتظهر يف امل�شتقبل. 

نحن ندين اأ�شد االإدانة هذه الق�شايا ومثل هذا الفهم وهذا العمل الذي 
ي�شبب اأ�شراًرا ج�شيمة قومية وحكومية، ون�شاأل ممثلينا الدينيني وال�شيا�شيني: 

هل فعلوا ما يلزم لكي مينعوا ما ح�شل؟!
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نحن نطالب ممثلينا ال�شيا�شيني والدينيني باأن يتدخلوا بكل قوة �شد هذه 
التوجهات التي ت�شبب خلاًل يف ال�شالم الديني بني الطوائف، وت�شرب اأ�ش�ض 
اأحا�شي�شنا ومقد�شاتنا الدينية. ويف نف�ض الوقت نعترب اأن على �شيا�شيينا ورجال 
ومطالبتهم  امل�شلمني  واأحا�شي�ض  �شعور  حول  امل�شئولة  العنا�شر  اإبالغ  ديننا 

باإيقاف مثل هذه الظواهر يف امل�شتقبل.

 نائب رئي�ض »غريت«

 نائب رئي�ض »مرحمت« 

لغرية  »غريت« ع�شو 

اإمام
ية«  لرئي�شي »للهد ملجل�ض  ع�شو 

إمام ومعلم

ية« لثاين »للهد ل�شكرتري 

ية« لرئي�شي »للهد ملجل�ض  ع�شو 

ل�شعبي الأمل  رئي�ض 

ية« لهد نائب رئي�ض »

ية« لرئي�شي »للهد ملجل�ض  ع�شو 

ية« لرئي�شي »للهد ملجل�ض  ع�شو 

الإ�شالمي لبعث  رئي�ض 

عاطف كمينيت�سا 

احلافظ عمر مو�سيت�ش

راغب موليت�ش 

حممد مويزينوفيت�ش

اإبراهيم ت�سادورجيت�ش

�سالح حجي عاليت�ش 

جنيم مهيبيت�ش 

احلافظ حممد مريهيميت�ش 

الدكتور في�سل بيجاكت�سيت�ش

احلافظ حممد خاجنيت�ش

فايق مو�سى كاديت�ش

اإبراهيم لوتفيت�ش 

ح�سني بركيت�ش

حلافظ حممد باجنو 

لدكتور زعيم �سارت�ش

م�سطفى فاري�سانوفيت�ش

له حجي بايريت�ش فيزو

مز يو�سوفوفيت�ش حلافظ ر

حممد فوت�ساك 

عثمان عمر هوجيت�ش

أدهم موىل عابديت�ش

لأ�ستاذ حممد با�سيت�ش

ت�سا  قا�سم دوبر

أحمد بوريك

آغيت�ش جنيب ح�سني 

�شكرتري  »حرييت« 

ية« الأول »للهد ل�شكرتري 

ية« لرئي�شي »للهد ملجل�ض  ع�شو 

ية« لثالث »للهد ل�شكرتري 

ل�شرعيني لق�شاة  حتاد  رئي�ض 

ية« لرئي�شي »للهد ملجل�ض  ع�شو 

رئي�ض جملة جريزيلي�ض

�شي الأر رئي�ض جمعية مالك 

لقمر« حتاد  » رئي�ض 

ية« لهد رئي�ض »

الأخوة« رئي�ض جتمع »

ليقظة«  ممثل جمعية »
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ع�شية  �شاألقيها  كنت  التي  للمحا�شرة  ا  ُمعدًّ املقال  هذا  كان  اأخرًيا،   
اأجزائه،  بع�ض  �شياغة  اأعيد  اأن  عليَّ  كان  ولرمبا   ، الر�شول  مبولد  االحتفال 

ولكني راأيت اأن اأتركه كما هو.

وكلي ثقة اأن الظلم ب�شكل عام و�شد الدين ومقد�شاته ب�شكل خا�ض، هو 
اأفتك االأ�شلحة التي �شت�شقط الظاملني حتى لو طال االأمد.





الإعطاء �شورة وا�شحة حول و�شع املراأة يف االإ�شالم، يجب علينا اأن نبني 
كيف كان و�شعها يف املجتمع العربي وغريه من املجتمعات قبل االإ�شالم، وهذا 

االأمر �شي�شبح وا�شًحا من خالل ا�شتعرا�شي لو�شعها يف االإ�شالم.

و�سع املراأة كمولود

اإن ال�شعور بال�شخط والغ�شب عند والدة االإناث كان �شائًعا لدى ال�شعوب 
االإناث  لوالدة  العرب  كره  كان  احلايل.  البع�ض يف ع�شرنا  لدى  القدمية، وحتى 
ا  ماديًّ عبًئا  ي�شبحن  اأن  من  اأحياء، خوًفا  يدفنونهن  اأغلبهم  لدرجة جعلت  كبرًيا 
بت�شرفاتهن  الأ�شرهن  يجلبنه  اأن  ميكن  الذي  العار  من  وخوًفا  الوالدين،  على 
وحرمه.  ورف�شه  ال�شنيع  العمل  هذا  وحزم  ب�شدة  االإ�شالم  اأدان  لقد  املعيبة. 

نث ڤ   ڦ    العمل بحزم، فقال اهلل تعاىل:  القراآن الكرمي هذا  اأدان  فقد 
البع�ض  ال يزال  احلايل  ع�شرنا  ويف  ]التكوير/ 8[.  .   ڦ  ڄ  ڄمث.  ڦ 
الكرمي  القراآن  وقد و�شف  االإناث،  ي�شخطون من والدة  بع�ض اجلماعات  وحتى 

و�سع املراأة يف الإ�سالم
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العرب اجلاهليني الذين قتلوا بناتهم بقوله: نث ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  
.چ   .  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڦ  ڦ 

چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  

ک  کمث  ]النحل/ 57-59[. اإن اهلل تعاىل يعلم امل�شلمني اأن االأوالد هبة 

بر�شى،  ذلك  يتقبل  اأن  امل�شلم  وعلى  ذكوًرا،  اأم  اإناًثا  كانوا  �شواء  تعاىل  اهلل  من 
تعاىل:نثۇ  ۆ   ۆ  ۈٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     قال 
ۆئۈئ       ۇئ   ۇئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ    . ى   ې   ې     ې  

ۈئ  ېئ  مث ]ال�شورى/ 49-50[. كان العرب يعتقدون اأن املراأة ال ت�شتحق اأن 

ترث اأهلها، حتى اإنهن مل يكن يورثن اأبناءهن الذكور. عندما جاء االإ�شالم اأعطى 
االإناث حق الوراثة، ف�شعب عليهم ذلك. قال ابن عبا�ض : عندما نزلت اآيات 
التوريث، �شعب ذلك على العامة وقالوا منحت الزوجة الربع اأو الثمن والبنت 

الن�شف، وكذلك االأطفال الذكور، وهم ال يقاتلون وال يجلبون الغنائم.

اإن ال�شريعة ال�شمحة اأعطت البنت ن�شف حظ الذكر نثڳ   ڳ  ڱ  
ڱمث ]الن�شاء/ ))[، وهنا نرى من يحتج على عدم امل�شاواة مع الذكور، 

ولكن اأرى اأن هذه الق�شمة عادلة متاًما؛ الأن الرجل هو الذي يدفع املهر للزوجة، 
وهو امل�شئول عن اإعالة اأ�شرته، اأما املراأة فهي غري ملزمة؛ الأنها حت�شل على املهر 
وتتمتع باإعالة زوجها لها، ويف حال وفاته فهي ترثه، لذلك فاإن ال�شريعة ال�شمحة 

جعلت الق�شمة عادلة. 
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وفر�شت ال�شريعة على االأب اإعالة اأبنائه الذكور، حتى يتمكنوا من اإعالة 
عندما  وحتى  يتزوجن.  بناتهم حتى  باإعالة  ملزمون  االآباء  اأن  اأنف�شهم، يف حني 
ال  الأنه  باإعالتها؛  ملزم  فاالأب  نفقتها  وت�شرف  يطلقها  عندما  اأو  الزوج  يتوفى 

ي�شتطيع اإجبارها على العمل لتعيل نف�شها كما يفعل الذكور.

اإن الدين احلنيف اأعطى احلق للفتاة البالغة بقبول الزوج اأو رف�شه، فبدون 
ال�شابع  القرن  يف  الت�شريعات  بهذه  االإ�شالم  جاء  تزويجها.  ميكن  ال  موافقتها 

امليالدي، اأما اأوروبا فقد اأعطت املراأة هذا احلق يف القرن ال�شاد�ض ع�شر.

و�سع املراأة كزوجة

لقد اعترب العرب قبل االإ�شالم املراأة �شلعة ميكن توريثها، فهي ُتعطى ملن يرث 
زوجها، فاإذا �شاء اعتربها زوجة له بدون مهر، اأو ُيزوجها وياأخذ مهرها، اأو حتى مينعها 
من الزواج لكي يرثها بعد موتها. فجاء القراآن الكرمي بتحرمي ذلك، فقال اهلل تعاىل: 

نث ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭمث  ]الن�شاء/ 9)[. 

بعد  يرثوهن  حتى  الن�شاء  تزويج  منع  الطرق  ب�شتى  العرب  حاول  كما 
نث ڭ    ۇ    ۇ   تعاىل:  اهلل  قال  ذلك،  وحرم  االإ�شالم  فجاء  موتهن، 

ۆ   ۆ    ۈمث  ]الن�شاء/ 9)[. 
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ا، وكان من له اأكرث من زوجة يت�شرف  اأما ت�شرفهم مع الن�شاء فكان تع�شفيًّ
نثۉ   باملعروف  مبعا�شرتهن  وطالبهم  االإ�شالم  فجاء  اأهوائه،  ح�شب 
]الن�شاء/ 9)[. واإذا كان الرجل ال ي�شتطيع العدل بينهن فعليه  ۉمث 

نث ڄ   تعاىل  وقال  ]الن�شاء/ 3[.  نثگ  گ  ڳ   ڳ    ڳمث  فقط  بواحدة 
ڇ        چ   چ   چ   ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ     ڄ   ڄ   

ڇ  ڇمث  ]الن�شاء/ 9))[. 

كما اأن العرب اعتربوا الن�شاء �شلعة ميكن تاأجريها، فجاء االإ�شالم ليكرمهن 
فقال  حمايته،  على  ي�شهرن  و�شيداته  للمنزل  ربات  وجعلهن  اأحراًرا،  ويجعلهن 

ر�شول اهلل  : »املراأة راعية يف بيت زوجها وم�شئولة عن رعيتها«.

ل املراأة اأكرث من طاقتها، فجعل اإعالة االأ�شرة على  كما اأن االإ�شالم مل ُيحمِّ
و�شيانة  وحمايته  بالبيت  واالهتمام  االأطفال  رعاية  حق  ومنحها  الرجال،  عاتق 
�شرف زوجها واالإخال�ض له، وطالبها بعدم اخلروج من البيت اإال مبوافقته. اإن هذا 
الطلب لي�ض تع�شًفا بحقها، اإمنا حماية لها و�شون ل�شرفها. ونحن نرى نتيجة حرية 

خروج املراأة من بيتها يف ع�شرنا احلا�شر. 

حتى اإن االإ�شالم مل يطالب املراأة باإعالة اأطفالها حتى واإن كانت غنية اإال 
بر�شاها، واأعطاها احلرية يف الت�شرف مبمتلكاتها، فالزواج ال ي�شلبها حقها يف اإدارة 

اأمالكها واأموالها.
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و�سع املراأة كاأم

لقد منح االإ�شالم االأمهات اأعلى الدرجات، فقال  : »اجلنة حتت اأقدام 
االأمهات«. فحقها على اأوالدها اأكرب بكثري من حق االآباء على اأبنائهم. فقد �شاأل 
اأحد ال�شحابة ر�شول اهلل  : »من اأحق النا�ض ب�شحبتي؟ قال اأمك، قال ثم 

من؟ قال اأمك، قال ثم من؟ قال اأمك، قال ثم من؟ قال اأبوك«.

ف�سل الرجال على الن�ساء

بدون �شك اأن الرجل اأقوى من املراأة واأكرث حتماًل للم�شقات، وهذه اإرادة 
اهلل يف احلياة، فقد و�شع رعاية االأ�شرة على عاتقه فقال تعاىل: نثں  ں  
فقط،  للذكور  تكون  اخلالفة  فاإن  االآية  هذه  على  بناء  ]البقرة/ 8))[.  ڻمث 
ا بذلك، فاملراأة تغ�شب ب�شرعة  وحق الطالق بيد الزوج؛ الأنه هو الذي يتاأثر ماليًّ

وترجع عن غ�شبها ب�شرعة. 

»ال�شهادة«،  �شئون  يف  واملراأة  الرجل  بني  احلنيف  الت�شريع  ي�شاو  مل  كما 
ڱ   ڳ   ڳ   نث  تعاىل:  قال  بامراأتني،  الرجل  �شهادة  جعل  فالقراآن 
ڱ   ڱ  ڱمث ]البقرة/ )8)[. اإًذا فالقراآن يعترب املراأة يف طبيعتها 
اأ�شعف من الرجل واأكرث ن�شيانًا، لذلك عندما ت�شهد يجب اأن تكونا اثنتني لتذكر 

اإحداهما االأخرى.
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اإن ال�شريعة ال�شمحة لي�شت الوحيدة التي تعترب املراأة خملوًقا اأ�شعف من 
الرجل، فالقانون الروماين كان يعترب املراأة طوال حياتها اأ�شعف من اأن تتحمل 
منزله.  اإدارة  للرجل احلق يف  الهامة فهي كالطفل، لذلك يرتك  االأعمال  اأعباء 
والقانون الفرن�شي ال ي�شمح للمراأة بدون موافقة زوجها باإبرام العقود، اإًذا فالقوانني 

الب�شرية تعرتف ب�شعف املراأة وعدم ت�شاويها يف جميع االأمور مع الرجل.

الدفاع  با�شتثناء  فقط،  الرجال  على  فر�ًشا  اجلهاد  يعترب  االإ�شالم  اأن  كما 
زوجها.  موافقة  بدون  باجلهاد حتى  الرجال  مثل  ملزمة  فهي  امل�شلمني  بالد  عن 

وال ُتوؤخذ اجلزية منها، ولي�شت ملزمة ب�شالة اجلمعة اأو �شالة العيد.

اأعداء  اأما  االإ�شالم.  يف  واملراأة  الرجل  بني  عموًما  الفروقات  هي  هذه 
الزوجات«،  »تعدد  واأكرثها  بالن�شاء  الت�شريعات اخلا�شة  فيعيبون بع�ض  االإ�شالم 
االدعاءات  هذه  على  الرد  �شاأحاول  لذلك  الن�شاء،  وحجاب  الطالق،  وحق 

ال�شتكمال هذا احلوار قدر امل�شتطاع.

تعدد الزوجات

االإ�شالم  به  �شمح  الذي   - الزوجات  تعدد  يعتربون  االإ�شالم  اأعداء  اإن 
تقدم احل�شارات  يعيق  ا  ثقافيًّ تخلًفا  يعتربونه  فهم  العيوب،  اأكرب  – من  ب�شروط 

وظاهرة غري طبيعية تهني املراأة وتهدم االإن�شانية.
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لقد �شمح االإ�شالم للرجل الذي يتبع القواعد اخلا�شة بتعدد الزوجات اأن 
يتزوج من اأكرث من زوجة واحدة حتى اأربع زوجات. فالرجل املتزوج من اأكرث من 
واحدة يجب اأن يعدل بينهن يف جميع حقوقهن، ومن ال ي�شتطيع فواحدة، قال 

تعاىل: نثگ  گ  ڳ   ڳ    ڳمث ]الن�شاء/ 3[. 

اإن تعدد الزوجات لي�ض تخلًفا، فقد بنى العرب وامل�شلمون ح�شارة ي�شهد 
وتعدد  بينهم.  منت�شًرا  كان  الزوجات  تعدد  اأن  من  بالرغم  اأجمع،  العامل  لها 
الزوجات ال يقف عائًقا اأمام احل�شارة؛ الأن احل�شارة الرومانية القدمية كانت رائدة 
ب�شبب  الرجال  يف  النق�ض  لتعوي�ض  الزوجات  تعدد  ت�شجع  وكانت  العامل،  يف 

احلروب الكثرية.

العك�ض،  على  بل  طبيعية،  غري  ظاهرة  لي�شت  الزوجات  تعدد  اإن 
رجل   (000 كل  فاأمام  الن�شاء،  عدد  يف  فائ�ض  وجود  اإىل  ت�شري  فاالإح�شاءات 
يوجد 00)) امراأة، وهذه الن�شبة يف اأيام ال�شلم. يعني هناك 00) امراأة �شليمة ال 
ت�شتطيع ممار�شة الظاهرة الطبيعية لها وهي الزواج. فاإلغاء تعدد الزوجات هو ظاهرة 
زوجات  بتعدد  ال�شماح  االإ�شالم  على  ينكرون  بها  ينادون  فالذين  طبيعية،  غري 
م�شروط وحمدود و�شرعي، وي�شمحون »بتعدد زوجات« غري م�شروط وغري �شرعي 

وغري حمدود ومدمر لالأخالق واالأعراق ومدمر لالأ�ش�ض االأ�شرية.
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فاإذا اأ�شفنا اإىل 00) فتاة بدون اأزواج – كما ت�شري االإح�شاءات – الن�شاء 
رجل   60.3 يوجد  اإىل 000) رجل  باالإ�شافة  مثاًل  �شوي�شرا  االأرامل، فرنى يف 
 60 هناك  اإيطاليا  ويف  »اأرملة«.   ((4 هناك  فتاة،   ((00 اإىل  وباالإ�شافة  »اأرمل«، 
و)))  اأرمل  اأملانيا 44  ويف  اأرملة،  و39)  اأرمل  وفرن�شا 73  اأرملة،  و 36)  اأرمل 
اأرملة، ويف النم�شا 50 اأرمل 30.5) اأرملة، اأي مقابل كل )35 رجاًل هناك 764 
امراأة اإ�شافية، مما يعني اأن تعدد الزوجات لي�ض ظاهرة غري طبيعية. كما اأن الهدف 

من الزواج هو الذرية، فتعدد الزوجات ي�شمن بقاء ال�شعوب.

 تعدد زوجات الر�سول

لقد �ُشمح لر�شول اهلل  بتعدد الزوجات، حتى اإنه يف فرتة من الفرتات 
. كان يف ع�شمته ت�شع زوجات، مما جعل اأعداء االإ�شالم يهاجمونه

الهجرة، وكانت تكربه بخم�ض ع�شرة  لر�شول اهلل زوجة واحدة قبل  كان 
�شنة. كان عمره ثالًثا وخم�شني �شنة عندما هاجر اإىل املدينة املنورة. وبعد الهجرة 
تزوج اأكرث من زوجة، وي�شتطيع كل عدو له اأن ي�شتنتج من هذا اأن تعدد زيجاته مل 
يكن للمتعة. فقد تزوج - عليه ال�شالة ال�شالم - ت�شع زوجات وهو كبري ال�شن، 

ونحن �شنذكر بع�ض اأ�شباب تعدد زوجاته:
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فقط،  الن�شاء  تخ�ض  التي  ال�شرعية  القواعد  من  الكثري  وجود  املعروف  )(   من 
ي�شتحيي الرجل من اخلو�ض فيها و�شرحها للن�شاء. لذلك كان من ال�شروري 
وجود اأكرث من امراة متمر�شة بالت�شريعات االإ�شالمية التي تخ�ض الن�شاء، وقد 
قامت زوجات الر�شول  بهذا الدور. ففي اأحد االأحاديث النبوية �شاألت 
اإحدى الن�شاء الر�شول   عن »احلي�ض«، فاأجابها باقت�شاب، فلم تفهم املراأة 
وطلبت �شرًحا اأكرث، فا�شتحى ر�شول اهلل - عليه ال�شالة وال�شالم-  فاأعر�ض 
 . النبي  يريد  مبا  واأخربتها  عنها -   اهلل  عائ�شة  - ر�شي  فاأخذتها  بوجهه، 
وكانت عائ�شة  - ر�شي اهلل عنها  - اأكرث ن�شاء الر�شول  نفًعا يف ذلك، 

ا، وتعلم منها ال�شحابة  - ر�شوان اهلل عليهم  -  الكثري. فهي اأ�شغرهن �شنًّ

)(  اإن زواج الر�شول من خمتلف القبائل كان يهدف مل�شاعدة االإ�شالم وت�شهيل 
انت�شاره يف بداية الدعوة.

هذه  بع�ض  و�شنذكر  معينة،  الأ�شباب  كان    اهلل  ر�شول  زواج  اأن  كما 
االأ�شباب:

يف  وهي  �شفيان  اأبي  بنت  حبيبة  اأم  االأرملة  من    اهلل  ر�شول  تزوج  )(   لقد 
اإىل احلب�شة، ولكنه  احلب�شة، حيث هاجرت مع زوجها عبيد اهلل بن جح�ض 
ابنتها،  مع  املهجر  بلد  يف  وحدها  فبقيت  ا.  ن�شرانيًّ احلب�شة  يف  ومات  تن�شر 
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لها  ودفع  فوافقت  النجا�شي  من  طلبها  بذلك    اهلل  ر�شول  علم  وعندما 
. النجا�شي �شداقها. هذا الزواج دليل على رحمة واإن�شانية ر�شول اهلل

)(   اأما زواجه من جويرية بنت احلارث بن اأبي �شرار زعيم بني امل�شطلق، حيث 
امل�شلمون جميع  واأ�شر  املعركة،  وخ�شر  امل�شلمني  ملحاربة  والدها جي�ًشا  جهز 
جنوده، ومن بينهم جويرية. فطلبت من ر�شول اهلل اأن يعتقها، ففعل وطلبها 
امل�شطلق،  بني  من  اجلواري  جميع  امل�شلمون  اأعتق  وقد  فوافقت.  للزواج 
  واأطلقوا �شراح اجلنود فاعتنقوا االإ�شالم. هذا يعني اأن زواج ر�شول اهلل

من جويرية �شبب يف اإ�شالم قبيلتها بالكامل.

3(   وزواجه من عائ�شة   - ر�شي اهلل عنها  - كان مكافاأة ل�شديقه اأبي بكر الذي 
اأيده منذ اأول يوم للدعوة.

وفاة  بعد  جاء    اخلطاب  بن  عمر  بنت  حف�شة  من  زواجه  اأن  حني  4(   يف 
اأ�شابته  بجراح  متاأثًرا  ال�شهمي  بن حذافة  اجلليل خني�ض  ال�شحابي  زوجها 
يف اأحد. فتاأمل عمر واأ�شبح ي�شعر بانقبا�ض يف نف�شه كلما راأى ابنته ال�شابة 
تعاين من عزلة الرتمل، فاأخذ يفكر باأمرها بعد انق�شاء العدة، ومن �شيكون 
زوًجا البنته؟ وملا طالت االأيام عليه عر�شها على اأبي بكر، فلم يجبه ب�شيء، 
ثم عر�شها على عثمان فقال: بدا يل اليوم اأال اأتزوج. فوجد عليهما وانك�شر، 
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، فقال: يتزوج حف�شة من هو خري من عثمان.  اإىل النبي  و�شكى حاله 
ومل يفهم عمر معنى قول النبي ملا به من هموم ب�شاأن ابنته، ثم خطبها النبي، 
قارب  اأنه  وراأى   ، النبي  م�شاهرة  �شرف  ونال  ابنته حف�شة،  فزوجه عمر 

 . املنزلة التي بلغها اأبو بكر من م�شاهرته للنبي

اأو ل�شلطة كما يحاول   مل يكن ملتعة  اأن زواج ر�شول اهلل  لنا مما �شبق  يتبني 
. اأعداء االإ�شالم اإظهاره، اإمنا الأهداف �شامية واإن�شانية يت�شف بها حبيب اهلل

الطالق

اأن  بحجة  بالطالق،  ال�شماح  االإ�شالم  على  ينكرون  االإ�شالم  اأعداء  اإن 
الزواج مقد�ض ال ميكن هدمه.

واالأنثى غري  الذكر  الطرفني  ُيربم بحرية  الزواج عقًدا  فيعترب  االإ�شالم  اأما 
حمدود االأجل، لذلك ي�شهد على الزواج �شاهدان ككل العقود. اإن املجتمعات 
االإن�شانية حتتاج للزواج بهدف النمو والتكاثر، وبالزواج يتم احلفاظ على االأن�شاب، 
لذلك فاإن الدين يحرم اأي عالقة بني الرجل واملراأة اإال بالزواج. اإًذا من خالل ما 

عر�ض نرى اأن الزواج ال يعترب مقد�ًشا كنوع من العبادات.
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اإن االإ�شالم يعترب الطالق بدون اأ�شباب نوًعا من اخل�شة؛ الأنه ي�شبب نتائج 
�شيئة كثرية، كما يعترب منع الطالق بالرغم من وجود اأ�شباب مو�شوعية ي�شبب 

نتائج �شلبية كثرية.

اإن ال�شماح بالطالق يهدف لتفادي اأ�شرار قد حتدث من ا�شتمرار الزواج، 
الأن الزواج بدون تفاهم وحب يهدم االأ�شرة. اإن وجود اخلالف بني الرجل واملراأة 
يحتاج لعالج، ويف حال تعذر اإيجاد احللول فاإن الطالق هو العالج االأجنع. اإن 
الدين احلنيف و�شع حدوًدا للطالق، فيمكن جتديد الزواج بعد الطلقة االأوىل، 
ورمبا يوؤدي الزواج املجدد بعد االنف�شال اإىل تقوية العالقة بني الزوجني. ويف حال 
الف�شل هناك حماولة اأخرى. كما اأن ال�شرع اأمر بتدخل الو�شطاء من كال الطرفني 

ملحاولة حل اخلالف، وهناك حماكم خا�شة باملعامالت الزوجية.

احلجاب ال�سرعي

لقد فر�ض ال�شرع على املراأة اأن تتحجب وتغطي عوراتها، با�شتثناء الوجه 
امل�شتطاع  قدر  بيتها  يف  املراأة  تبقى  اأن  ال�شرع  ويو�شي  الر�شغ،  حتى  والكفني 
لتمار�ض اأعمالها املنزلية، واأن ال تخالط الرجال. كما اأن ال�شالة يف بيتها وغرفتها 
حريتها  من  نق�ًشا  ذلك  يعتربوا  اأن  املنتقدون  ويحاول  اجلامع،  يف  منها  اأف�شل 

وممار�شة للعنف نحوها.
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املراأة،  عند  الرفعة  درجات  الأ�شمى  التو�شل  هنا  ال�شرع  هدف  ولكن 
وتو�شح االآية التالية ذلك: فقال تعاىل: نث ک  ک    گ  گ  گ  
گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڻ  ڻ  
اإًذا جميع الفرو�ض جاءت حلماية املراأة واحلفاظ على  ڻمث ]النور/ )3[. 
باأمر  �شيء  كل  قبل  قام  ال�شرع  فاإن  لذلك  البغاء.  انت�شار  وملنع  وعفتها،  �شرفها 
املراأة باحلجاب وعدم التزين اإال ملن �شمح لها ال�شرع به، واأمر مبنع االختالط بني 
النظر..اإلخ، ثم حرم  ال�شواء بغ�ض  واأمر الرجال والن�شاء على  الرجال والن�شاء، 

الزنا.

ولكي نثبت اأن هذه ال�شرائع االإ�شالمية اخلا�شة باملراأة ال جتعلها متخلفة، 
�شنذكر وقائع من التاريخ االإ�شالمي. ففي التاريخ االإ�شالمي احلافل هناك العديد 
من الن�شاء الالتي و�شلن ملرحلة من التعليم والثقافة واحلنكة ليرتبعن على قمة 

الن�شاء حتى ع�شرنا احلايل، وهاك بع�ض االأمثلة:

)(   ال�شيدة عائ�شة - ر�شي اهلل عنها -  كانت عاملة يف ال�شريعة والفرائ�ض وال�شعر 
العربي والطب ال�شعبي الذي كان منت�شًرا يف اجلزيرة العربية. وكان ال�شحابة  

- ر�شوان اهلل عليهم -  ي�شاألونها يف امل�شائل ال�شرعية ال�شعبة.
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نقد  يف  عاملة  كانت   ، اهلل  ر�شول  حفيد  احل�شني  بنت  �شكينة  )(   ال�شيدة 
االأ�شعار، فكان ال�شعراء يطلبون منها احلكم على اأ�شعارهم، ومن كانت متدح 

اأ�شعاره كان يحظى بال�شهرة الكبرية.

تلقي  وكانت  بغداد،  يف  الن�شاء«  فخر  »�شهدة  ظهرت  اخلام�ض  القرن  3(  ويف 
املحا�شرات يف التاريخ واالآداب. 

4(  وكانت زوجة هارون الر�شيد زبيدة من اأهم الن�شاء يف العامل، وقد اأو�شلت املياه 
اإىل الوادي الكبري يف مكة، حتى اإن ا�شمها اليزال يحمل ا�شم ذلك املكان.

اإًذا هناك الكثري من الن�شاء يف العامل االإ�شالمي كن من االأوائل يف العلوم 
واالإدارة وقيادة اجليو�ض وفعل اخلري وال�شعر وغريها من الكفاءات التي ال جمال 

لذكرها.



والتطبيق«  النظرية  بني  »القراآن  عنوان  حتت  توزال  مدينة  يف  ُكتيب  ظهر 
ي�شم حوايل �شبعني �شفحة، �شب فيه الكاتب »بي�شا اآدم« جام غ�شبه على علماء 

الدين، وكان �شادًقا يف كتابه، حيث قال علًنا ما اأخفاه الكثريون يف قلوبهم.

اإن كرهه  ا، ولكني �شمعت عنه.  اأتعرف على هذا الكاتب �شخ�شيًّ اأنا مل 
الكبري لعلماء الدين - لدرجة يتمنى اأن يبيدهم من االأر�ض - مل يفاجئني اأبًدا، 
خا�شة يف يومنا هذا الذي انقلب فيه اجلميع �شدهم. فهو ي�شف العلماء باأنهم ذوو 

وجهني، واحد حمافظ اأمام العامة واالآخر جموين الأنف�شهم.

على مثل هوؤالء اأن يعلموا اأن علماء الدين م�شتعدون للعمل طوًعا وجمانًا 
يف�شرون  الذين  والأولئك  له  اهتماًما  يعريوا  ولن  احلنيف،  االإ�شالم  خدمة  يف 

االإ�شالم ح�شب اأهوائهم، ويطلبون من العلماء اأن يوؤيدوهم يف ذلك.

وكل  ال�شرعي«  والق�شاء  »العمامة  ويهني  ي�شتهزئ  كاأ�شاتذته  الكاتب  اإن 
من يخدم الدين اأو يف�شره على عك�ض ما يفهمه هو واأمثاله. فاملدار�ض ال�شرعية 

هل ميكن للم�سلم اأن يعي�ش حياة 
الأوروبيني ويبقى م�سـلًما جيًدا؟
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تغيظه، والق�شاة ال�شرعيون ي�شتفزونه في�شفهم باأنهم »يتقا�شون مرتبات اجلامعيني 
وموؤهالتهم ثانوية«، كما اأن اجلامع االأزهر والذي ي�شميه »اجلامعة االإفريقية« ي�شبب 

له االأرق فينعت املتخرجني منه باأنهم »االإفريقيون«.

ولكي يبني هذا املف�شر الكبري »للقراآن« والالهوتي الكبري واملعلم االإ�شالمي 
الكبري اأنه ملم بكل �شيء ويعرف كل �شيء، يذكر اأنه ا�شتعان يف كتابه مبراجع 
ملاريتت�ض  و»االأ�شلوبية«  وال�شرف«،  النحو  »علم  وي�شميها  القواعد«  »كتاب  مثل 
وي�شميها »علم املعاين«، و»ال�شعر واحلديث« لت�شوتكوفيت�ض ي�شميه »علم البيان«، 
ومنطق اأرنولد ي�شميه »علم املنطق«، وذكر الكثري من كتب املدار�ض الثانوية حتى 
اأنه ميتلك ال�شروط املطلوبة  و�شل عدد مراجعه الأكرث من 50 مرجًعا ليثبت لنا 

ليكون مف�شًرا متمكًنا!!

دعاة  يد  على  تعلم  الكاتب  الأن  الكتاب؛  هذا  ظهور  من  ن�شتغرب  لن 
م�شلمني هنديني، فيذكر »اإن الدعاة الهنود امل�شلمني اأ�شدروا كتابًا يف اأملانيا حتت 

عنوان )Moslimishe Rewue(، واإين �شاكر لهم الأنهم اأدخلوين يف لغة القراآن«!

»اأن علماء  بحثه عن احلقيقة كناقد مو�شوعي يذكر يف مقدمة كتابه  ويف 
هذا  بك«.  الغازي خ�شرو  الكهرباء جلامع  باإدخال  ي�شمحون  املحليني ال  الدين 

مثال على بحوثه ونقده املو�شوعي!
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ويذكر يف كتابه قاعدة عامة تن�ض على »اأن العامل الغربي االأوروبي يفهم 
القراآن اأف�شل من العامل ال�شرقي االإفريقي واالآ�شيوي«. فبالن�شبة له ميثل كتاب 
الفقه »منية امل�شلي« للكا�شغري »وم�شة �شيئة ال�شمعة«. وهناك الكثري من االأمثلة 
الكاتب،  هذا  مثل  بها  يت�شف  التي  »الوقاحة«  الأبني  بهذا  و�شاأكتفي  االأخرى، 
وعلى املوؤ�ش�شات الدينية اأن تتخذ االإجراءات املنا�شبة �شد مثل هذه الت�شرفات.

اإن هذا الكاتب الذي ال ميتلك القدرة على اأن ي�شحح حتى ُكتيبه هذا، 
ُكتيب من 70  احلنيف من خالل  االإ�شالم  »ت�شحيح«  وقاحة على  بكل  يتجراأ 

�شفحة.





يف مقالة »االأمل يف امل�شتقبل« والتي ن�شرت يف مقدمة العدد ال�شابق ملجلة 
»نويف بهار novi behar« بينت باالأدلة القاطعة اأن م�شتقباًل باهًرا ينتظر االإ�شالم، 

والذي �شيتحقق بال�شرورة اإن �شاء اهلل.

هناك اأ�شباب كثرية لكون هذا امل�شتقبل العظيم خمتلًفا يف �شكله ومتاأخًرا 
القانون  الأن  طويل؛  لوقت  نحتاج  كاالإ�شالم  �شامية  فكرة  فلتحقيق  حتققه.  يف 
الالزمة  والظروف  ال�شروط  جميع  ا�شتيفاء  ي�شتدعي  احلياة  هذه  يف  االإلهي 
لتحقيق هذه الفكرة. من اأ�شباب عدم حتقيق م�شتقبل عظيم لالإ�شالم هو عدم 
اتباع امل�شلمني لكل الفرائ�ض وال�شنن النبوية، وخا�شة تلك التي ت�شمن تقدًما 
ا، واأهمها الالمو�شوعية اإزاء االإ�شالم، والتي �شتكون مو�شوع هذا املقال. اجتماعيًّ

قبل كل �شيء اأود اأن اأذكر اأن الالمو�شوعية اإزاء االإ�شالم بداأت باالندثار، 
وكلما تقدم الب�شر اأكرث يف العلم، فاإن الالمو�شوعية جتاه االإ�شالم �شت�شعف حتى 

ا. تختفي نهائيًّ

الالمو�سوعية اإزاء الإ�سالم



اإن ظهور االإ�شالم كان كال�شم�ض التي بداأت ت�شطع ب�شرعة رهيبة، وخاف 
الكثريون من انت�شار االإ�شالم يف جميع اأنحاء االأر�ض خالل قرن واحد من الزمن؛ 
الديانات  اأتباع  اإن  فقط.  �شنة  خم�شني  خالل  االأر�شية  الكرة  ن�شف  مالأ  الأنه 
االأخرى وخا�شة رجال دينهم اعتربوا اأن مهمة وقف االنت�شار االإ�شالمي تقع على 
ه: »كن على ما كان عليه اأبوك«، وبدوؤوا با�شتخدام  ا ن�شّ عاتقهم رافعني �شعاًرا غبيًّ
اأدنى االأ�شاليب للو�شول اإىل اأهدافهم، فا�شتخدموا االأكاذيب واالتهامات الباطلة 
للجاهلني  الفر�شة  اإعطاء  عدم  هو  االأ�شا�شي  هدفهم  كان  والرتغيب.  والرتهيب 
من ال�شعب للو�شول اإىل معلومات عن االإ�شالم؛ الأنهم يعرفون جيًدا اأن اأي فهم 

لطبيعة االإ�شالم احلنيف �شوف يوؤدي العتناقه.

 Nicoles de نيكول دي كيزفيف( ،)Maracci كان الُكتَّاب مثل )مرات�شي
 ،)Prideaux بريدو( ،)Rudolph de Ludheim رودولف دي لودهيم( ،)Cuse Vives

باأنه    الر�شول  ي�شفون  وغريهم   )Hotinger )هوتنغر   ،)Bibliander )بيبلياأندر 
رجل كاذب، واأن االإ�شالم من اأعمال ال�شياطني، وامل�شلمني متوح�شون، والقراآن 
هذه  مثل  ن�شر  و�شل يف  بع�شهم  اإن  واخلرافات. حتى  باالأكاذيب  مليء  الكرمي 
االأكاذيب حلد و�شف الر�شول  باأنه �شنم، واأن اجلوامع مليئة باالأ�شنام التي 
يعبدها وي�شلي لها امل�شلمون. وقد اأكد بع�شهم االآخر اأنه راأى باأم عينيه بني هذه 
االأ�شنام �شنم حممد - عليه ال�شالة وال�شالم- وهو م�شنوع من الذهب والف�شة، 
وهو يركب على فيل مو�شوع على اأر�شية ف�شيف�شائية. ويف بع�ض االأعمال يذكرون 
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الثالوث، ويف بع�شها االآخر مثـــل كتـاب »رواية حممد«  امل�شلمني ميجدون  اأن 
)Roman de Mohamet( يرد اأن االإ�شالم ي�شمح للمراأة بالزواج من عدة رجال 

يف وقت واحد.

وهكذا اأرادوا بهذه التاأكيدات اإظهار االإ�شالم على اأنه دين �شفيه )!!!(، 
وهناك االآالف من هذه التاأكيدات التي يعجز العقل ال�شليم عن ا�شتيعابها.

وبداية  ع�شر  التا�شع  القرن  نهاية  يف  قلت  واإن  مو�شوعية«-  »الال  هذه  اإن 
نزول  ف�شر   )Noldeke )نولدكه  فامل�شت�شرق  موجودة.  ال تزال  الع�شرين-  القرن 
الوحي على حممد - عليه ال�شالة وال�شالم - باأنه نوبات »�شرع« كانت ت�شيبه. 
بنوبات   كان م�شابًا  الر�شول  اأن  ناحيته  فيذكر من   )Spremger( اأما �شربنغر
هي�شتريية. اأما  غرمي )Grimme( فقال اإن فكرة حممد  هي فكرة �شيوعية فارغة 
 )Margoliouht( مرغليوث  وتثبيتها. وحاول  ن�شرها  لي�شتطيع  ا  دينيًّ طابًعا  األب�شها 
 Jezuita( الي�شوعي  المن�ض  وكتب  م�شعوًذا.  كان  الكرمي  الر�شول  اأن  تاأكيد 

Lamnes( اأن حممًدا كان �شرًها، ومات ب�شبب التخمة.

هذه عينات مما كان العلماء الغربيون يكتبونه يف القرن التا�شع ع�شر والقرن 
الع�شرين حول االإ�شالم وامل�شلمني. وبالرغم من ذلك فقد كان من بينهم من 
وقف يف وجه هذه االأكاذيب ودافع عن احلقيقة. فمثاًل كّذب الكاتب دي غويه 
نوبات �شرع ت�شيب  باأن الوحي هو   )Noldeke( نولدكه )De Goeje( تاأكيدات 
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النوبات  بهذه  ي�شاب  من  الأن  وغبية؛  خاطئة  تاأكيدات  اأنها  مبيًنا    الر�شول 
ال�شالة وال�شالم - مل يكن  النوبة. فمحمد - عليه  اأي �شيء خالل  ال يتذكر 
Snouk-( كذلك، اإمنا كان �شديد النباهة و�شليم العقل. وقد وقف �شنوك هرغونيه
Hurgronje( �شد �شربنغر )Sprenger( و�شد تاأكيدات غرمي )Grimmea(، قائاًل: 

اإنه من امل�شتحيل اأن يكون االإ�شالم فكرة �شيوعية فارغة؛ الأن اأحد اأ�شا�شيات هذا 
الدين هو االإميان بالبعث واحلياة االآخرة.

يوؤكدوا  اأن  حاولوا  الذين  العلماء  نظريات  يف  ت�شارب  ح�شل  ما  وكثرًيا 
الي�شوعي   المن�ض  اأن  ذكرنا  فمثاًل  دقيقة،  واأبحاث  علمية  اأ�ش�ض  على  نظرياتهم 
)Lamnes Jezuita( اأكد اأن حممًدا كان �شرًها، ومات ب�شبب التخمة، وفند بينيه 
�شجل)Pinet Sagle( ذلك فقال اإن الر�شول  كان قليل الطعام وكثري اجلوع 
مما �شبب �شعفه وموته. فاإذا جمعنا كل التاأكيدات العلمية - ح�شب زعمهم – 
لوجدناها مت�شاربة وتنفي اإحداها االأخرى، لدرجه جتعل املرء يعجب من ذلك 
ويت�شاءل: هل ميكن لعاقل كتابة هذه االأكاذيب؟ وهل ميكن لقلم »عامل« كتابة 

مثل هذه ال�شفاهات؟!!

عن  مبو�شوعية  يكتبون  م�شلمني  غري  علماء  هناك  كان  �شابًقا  ذكرنا  كما 
االإ�شالم، من بينهم غرو�شيه )Grousset( الذي قال: »اإن حممًدا -عليه ال�شالة 
ا للخري ارتقى فوق الو�شط الذي كان يعي�ض فيه.  وال�شالم- كان �شابًّا كرميًا حمبًّ
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فقد كان العرب قبل دعوته يعبدون احلجارة واالأ�شنام ويعي�شون يف فو�شى وجهل 
دميقراطية  دولة  لهم  فاأ�ش�ض  همجية،  جاهلية  عادات  ويتبعون  بينهم  فيما  وقتل 

دتهم، واأبعدتهم عن الفو�شى والقتل والعادات الهمجية....«. وحَّ

 وقال منتت )Mentet( يف كتابه »حممد والقراآن« : »اإن حممًدا  كان 
رجاًل ذا �شفات حميدة وكرمية، فعندما يتحدث كان ف�شيًحا، وعندما ينتقد كان 
على حق و�شدق. اأهم �شفاته ال�شواب يف التفكري والعدل يف االنتقاد والو�شوح 

وال�شدق يف الكالم واالإميان بكل ما يقول ويفعل«.

اأما االأعمال التي ُكتبت بلغتنا فهناك الكثري من الالمو�شوعية والتجديف 
فيها. وقد ا�شتخدم ُكتابها مثل تلك االأدلة الواهية لعدم وجود اأدلة دامغة ملمو�شة 
تلك  مثل  الالمو�شوعية  االأعمال  هذه  بع�ض  و�شنذكر  احلنيف.  االإ�شالم  �شد 
ذلك.  يحرم  االإ�شالم  الأن  افرتاء؛  وهذا  بالثاأر،  ي�شمح  االإ�شالم  اأن  توؤكد  التي 
ال�شلطة  وتنفذه  العمد،  للقتل  )الق�شا�ض(  االإعدام  بحكم  ي�شمح  االإ�شالم  اإن 
الق�شائية فقط. وقبل التنفيذ يطلب من اأ�شرة املقتول اأن تعفو عن القاتل اأو اأن 
حكم  تنفيذ  ويتم  بالقتل.  احلكم  تنفيذ  يتم  الرف�ض  حال  ويف  )الدية(،  تاأخذ 
االإعدام يف القوانني املدنية اأي�ًشا. فبدون �شك اأن القانون القراآين �شيبقى م�شدر 

ت�شريع دائًما لالإن�شانية، فقال تعاىل: نث ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  
ۆ  ۈ  مث       ]البقرة/ 79)[.
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ي�شت�شلمون  اأتباعه  يرتك  اأنه  لالإ�شالم  تن�شب  االأعمال  كثرًيا من  اأن  كما 
بياأ�ض لالإميان بالق�شاء والقدر، اأي اأنهم ي�شورون االإميان بالق�شاء والقدر على اأنه 
اأمر ملعتنقي االإ�شالم بالتواكل واال�شت�شالم للقدر  اأو اأن يرتك القدر ليفعل بهم 

ما ي�شاء.

االإميان بالق�شاء والقدر الذي يطالب به االإ�شالم خمتلف ويجعل االإن�شان 
اأن االإميان بالق�شاء والقدر جعل امل�شلمني يدافعون  ا ال يائ�ًشا، فالكل يعرف  قويًّ

ۓ   ۓ   نث   كتابًا  اأجل  لكل  باأن  موؤمنني  �شجاعة  بكل  واأرا�شيهم  بالدهم  عن 
هو  وهذا   ،]6( ]النحل/  ۆمث  ۇ   ڭۇ   ڭ    ڭ   ڭ  

االإميان احلقيقي بالق�شاء والقدر. واالآية الكرمية التالية تفند مزاعمهم وافرتاءاتهم، 
فقال تعاىل: نثمئ  ىئ  يئ  جب   حب  خبمث ]النجم/ 39[. 

ويحاولون دائًما ابتداع العيوب يف االإ�شالم، فهم ي�شفون دعوة االإ�شالم 
باأنها دناءة وب�شاطة. فاإذا كانت هذه الف�شيلة عيًبا فنحن نتقبلها  للتفهم والتفكر 
بكل رحابة �شدر. اإن االإ�شالم يفتخر بكونه دين التعقل والتفهم، فال توجد �شورة 

ک     ک   ک   نثک    ،]68 ]ي�ض/  ىمث  نثى   لذلك  وتدعو  اإال  فيه 
گ     مث   ]الزمر/ 43[، نثچ  چ       ڇمث ]اجلاثية/ 5[، نثمئ  
ىبمث ]الفتح/  مب      خب   حب   جب         نث    ،]63 ]العنكبوت/  يئمث  ىئ  
5)[، نثڳ      ڳ  ڳ  ڱمث  ]االأنفال/ 65[، نث  پ    ڀ   ڀ  مث ]التوبة/ 87[، 
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نثی  یمث ]يون�ض/ 4)[، نث  ى  ائ  مث ]االأعراف/ 76)[. 

انت�شار  �شرعة  يف�شرون  امل�شيحية  ن�شر  كبرية يف  �شعوبة  يجدون  الذين  املب�شرون 
االإ�شالم يف و�شط اإفريقيا باأنه دين دينء وب�شيط ي�شهل على االأفارقة »االأغبياء« 
فهمه. اأما ال�شبب احلقيقي ل�شرعة انت�شاره فيكمن يف �شهولة فهم اأ�ش�شه ومبادئه، 

نثڇ    ڍ  ڍ   اأو �شفًرا  اأو حمًرا  اإخوة قلًبا وروًحا، �شوًدا كانوا  فامل�شلمون 
قلًبا  اأما االأوروبيون فال ي�شتطيعون تقبل ذلك  ڌ  ڌمث  ]احلجرات/ 3)[. 

وروًحا، لذلك هناك فجوة بينهم وبني ال�شود امل�شيحيني.

وهدم  للمراأة  اإهانة  باأنه  الزوجات  تعدد  على  تعليقاتهم  كثرًيا  نقراأ  ونحن 
للحياة االأ�شرية.

ي�شمح االإ�شالم بتعدد الزوجات يف احلدود ال�شرعية )اأربع زوجات على 
اأبغ�ض  اأن الطالق م�شموح به لل�شرورة، فهو  االأكرث( �شمن �شروط �شعبة. كما 
االأ�شرية،  احلياة  يهدمان  والطالق  الزوجات  تعدد  كان  فاإذا  اهلل.  عند  احلالل 
الكبري عن  االبتعاد  – بالرغم من  االإ�شالمية  االأ�شر  اإىل  اليوم  ننظر  اأن  فيكفي 
ال�شا�شع يف  الفرق  امل�شلمني - واالأ�شر االأوروبية لرنى  ال�شريعة يف حياة  تطبيق 
الرتابط االأ�شري بني الطرفني. اإن االإ�شالم دين عمل وتطبيق ولي�ض دين نظريات 
الزوجات  ال ميكن تطبيقها، ما الذي يهدم احلياة االأ�شرية: تطبيق ت�شريع تعدد 
ب�شروط �شعبة و�شرعية اأم تطبيق تعدد الزوجات بالطرق غري ال�شرعية وال�شهلة 
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التي تفتح املجال لهدم االأ�شر ون�شر الفجور والرذيلة؟ اإن االإن�شان يحتاج لدين ال 
يبعده عن طبيعته الب�شرية، واالإ�شالم هو ذلك الدين.

وال حتُ�شى املرات التي ي�شفون فيها انت�شار االإ�شالم بالعنف وقوة ال�شالح. 

وهذا كذب وافرتاء. اإن الدولة االإ�شالمية فتحت البالد وتو�شعت باحلروب 
كغريها من الدول، وهذه �شنة احلياة منذ خلق اهلل االأر�ض اإىل يوم القيامة. اأما 
قولهم اإن االإ�شالم انت�شر يف تلك الدول بالعنف والقهر وال�شيف والقوة فالتاريخ 
ال يوؤكد ذلك. فلو كان االأمر كذلك ملا راأينا اليوم من اإ�شتانبول حتى فيينا اإال 
امل�شلمني، وما كنا جند يف �شبه جزيرة البلقان اأية كني�شة اأو دير بني قبل دخول 
االأتراك اإليها. لقد حكم االأتراك املجر الأكرث من مائتي �شنة وبنوا عدًدا ال يح�شى 
من امل�شاجد، اأما اليوم فلن جند اأي م�شجد هناك. اإن االإ�شالم يحرم اخلنوع وترك 
اجلهاد والدفاع عن بالد امل�شلمني التي تتعر�ض للهجوم من قبل االأعداء، واإن 
اأو ال�شهادة. جتدر االإ�شارة اإىل اأن جميع الديانات  ثواب اجلهاد كبري فاإما الن�شر 
ي�شجل  فلم  ديانة،  اأ�شمى  االإ�شالم  اأن  جند  بينها  قارنا  واإذا  ال�شالح،  ا�شتعملت 
يف  ح�شل  وما  االأخرى،  الديانات  عك�ض  على  نخجل،  يجعلنا  ما  اأبًدا  التاريخ 
واأجربوهم  امل�شلمني  وحرق  بقتل  قاموا  ذلك، حيث  على  دليل  اأكرب  االأندل�ض 
وروًحا، وهذا  قلًبا  االإ�شالم  االإن�شان  يقبل  اأن  يطالب  االإ�شالم  اإن  التن�شر.  على 
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ال يتم بالقوة والقهر نث ی  جئ    حئ  مئ مث ]البقرة/ 56)[،  نثڃ  ڃ  ڃ  
چ   چ  چ  مث ]الكهف/ 9)[.

يف لغتنا جند الكثري من الهجمات على االإ�شالم ومعتقداته،  ولكن ما يجعلنا 
نتفاءل هو ظهور احلقائق �شيًئا ف�شيًئا، و�شياأتي اليوم الذي يعرف فيه النا�ض احلقيقة، 
وعـال  اهلل جل  كلمات  فيه  تتحقق  يوم  و�شياأتي  احلقائق،  ذكر  املو�شوعية يف  وتظهر 

وئ    نث   ،](0 ]االأحقـاف/  ھمث   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ    ڻ   نثڻ  

ی   ی   ىئ   ىئ   ېئ  ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ  
ی  ی           جئ  حئ    مث ]ف�شلت/ 53[.
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      الوطنية  والقومية من وجهة نظر الإ�سالم)1(

عندما ُن�شر كتابي »انت�شار االإ�شالم يف البو�شنة والهر�شك واأ�شول م�شلمي 
هم  والهر�شك  البو�شنة  م�شلمي  اأن  الإثبات  هدف  والذي  والهر�شك«،  البو�شنة 
الأنني مل  الكثريون؛  انتقدين  عليها،  دخالء  ولي�شوا  االأ�شليون  البو�شنة  �شكان 

اأركز على قومية م�شلمي البو�شنة والهر�شك.

�شاأعمل على هذا االأمر بعد جمع كل املعلومات التاريخية اخلا�شة بذلك 
و�شاأ�شعها يف كتاب م�شتقل. ولكن قبل ذلك اأريد اأن اأُبني موقف االإ�شالم من 
اإهمال  املتع�شبة؛ الأنه ال ميكن ب�شكل من االأ�شكال  الوطنية والقومية والقومية 

هذا املوقف خالل احلديث عن قومية م�شلمي البو�شنة والهر�شك. 

حمور  والوطنية  املتع�شبة  والقومية  القومية  من  االإ�شالم  موقف  و�شيكون 
هذه املحا�شرة.

مرحمت«. مل يتم ن�شر  ملبارك يف مبنى جمعية  ملا�شي يف �شهر رم�شان  لعام  ألقيتها  ملقالة هي حما�شرة يل  ))(  هذه 
أنا  غرب. وها  ل�شادرة يف ز ل�شحف  ، بالرغم من ن�شر مقتطفات منها يف  ملحا�شرة بالكامل حتى يومنا هذ هذه 

أن�شرها بالكامل. ليوم 
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بني احليوانات اأ�شناف يعي�ض اأفرادها حياة م�شتقلة كل على حدة، ال تعي�ض 
يف اأي �شكل من اأ�شكال املجتمع، حتى الذكر ال يعي�ض مع االأنثى، وهذا ال�شنف 
اأب�شط �شكل للحياة اجلماعية  اإن  اأقل االأ�شكال بدائية للمخلوقات احلية.  يعترب 
يتمثل يف جمتمع يتاألف من ذكر واأنثى فقط، ثم تتدرج اأ�شكال املجتمعات فرنى 

القطعان والف�شائل واالأ�شر، اأي جميع اأ�شكال املجتمعات.

اأما االإن�شان فهو خملوق تعاوين يعي�ض يف املجتمع مع باقي اأفراد ع�شريته، 
النا�ض  الحتياجات  ننظر  عندما  متكامل.  جمتمع  يف  االآخر  اأحدهم  يكمل 

وتركيبتهم وطرق عي�شهم ن�شتنتج اأنهم خملوقون ليعي�شوا يف جمتمعات تعاونية.

باالأ�شل  وهي  القبيلة،  ثم  االأ�شرة،  هو  لالإن�شان  �شكل جماعي  اأ�شغر  اإن 
�ُشَعٌب الأ�شرة واحدة. كانت القبائل �شابًقا حتمل ا�شم موؤ�ش�شها، فجميع القبائل 
العربية حتمل اأ�شماء االأ�شر التي ن�شاأت منها )قي�ض، متيم، ربيعة..اإلخ( اأو كانت 
مما  متقاربة  القبيلة  اأفراد  اإقامة  اأماكن  وكانت  )قري�ض(.  مثل:  معينة  األقابًا  حتمل 
باللبا�ض  مت�شابهني  اإليها  املنتمون  فكان  واأعرافها،  تاريخها  على  احلفاظ  ي�شهل 
والعادات وطرق احلياة، مما يجعلهم ي�شكلون جمتمعات �شغرية متكاملة. يف بع�ض 
االأحيان كانت تظهر يف تلك القبائل اأ�شول جديدة من خالل الزواج من ن�شاء 
اأو رجال من قبائل اأخرى، ولكن الرابطة االأ�شا�شية للقبيلة كانت الرابطة الدموية 

االأ�شرية.
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اإن االأ�شكال البدائية لل�شعوب تتمثل يف قبائل تعي�ض يف مناطق منف�شلة 
ا عن باقي العامل )مثل قبائل االألبان وقبائل اجلبل االأ�شود(. اإن الكثري من  طبيعيًّ
ال�شعوب تخطوا هذا ال�شكل البدائي، فلم تعد القبيلة هي اأ�شا�ض انتمائهم، اأي 

اأن القاعدة التي تربطهم مل تعد القبيلة، اإمنا �شيء اآخر.

النا�ض  من  تعني جمموعة  اأنها  نرى  »ال�شعب«  كلمة  معنى  اإىل  نظرنا  اإذا 
قد ت�شعبوا من اأ�شول �شجرة واحدة لقدمائهم. اإن االإ�شالم والديانات ال�شماوية 
وحواء  اآدم  هما  والدين  ومن  واحدة،  اأ�شرة  من  الب�شر  اأ�شل  اأن  تبني  االأخرى 
-عليهما ال�شالم- كما اأن العلماء امل�شلمني يبينون اأن اأ�شول جميع ال�شعوب من 
اأبناء نوح  حام و�شام ويافث، واأن نوح  هو االأب الثاين للب�شر. ويوؤيد 
هذه النظرية اأن التجمعات الب�شرية )االأ�شرة والقبيلة( تكونت على اأ�شا�ض العرق 

والرابطة الدموية.

ال  املذكورة  النظرية  اأن  نرى  ال�شعوب  تكوين  اإىل  بعمق  نظرنا  اإذا  ولكن 
تنطبق دائًما على تركيبة ال�شعوب، اأي اأن مبداأ »القبلي« ال يعترب معياًرا لتكوين 

ال�شعوب، فال يوجد �شعب نقي العرق والدم. 

الواحدة.  اللغة  االأ�شل:  اإىل  باالإ�شافة  الواحد  ال�شعب  عالمات  ومن 
لكن  ال�شعوب،  تكوين  يف  ا  هامًّ دوًرا  تلعب  اللغة  باأن  االعرتاف  من  بالرغم 
الدرا�شات اأثبتت اأن املبداأ »اللغوي« ال ميكن اأن يكون دائًما �شمة مميزة لل�شعوب. 
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وهناك عامل اآخر مهم يربط ال�شعب الواحد وهو عامل الدين، خا�شة عندما ياأتي 
اأعماق  اإن ال�شعور الديني ينبع من  مع العوامل االأخرى املكونة ل�شعب واحد. 
االإن�شان وميكن اأن ي�شيطر على حياته. واإن جمموعة من النا�ض جتمعهم اأحا�شي�ض 
واعتقادات دينية واحدة ميكن اأن يكونوا �شعًبا، والتاريخ مليء مبثل هذه االأمثلة.

كتبت  وقد  وتطورت،  تو�شعت  قد  ال�شعوب  بتكّون  اخلا�شة  البحوث  اإن 
درا�شات وبحوث كثرية يف ذلك، وهي لي�شت مو�شوع بحثنا هنا، لذلك يجب 
التعريف  ين�ض هذا  واملعتمد من اجلميع.  »بال�شعب«  التعريف اخلا�ض  اأذكر  اأن 
وتقاليد  ولغة  دموية  عرقية  باأ�شول  مرتبطني  الأنا�ض  جتمع  هو  ال�شعب  اأن  على 
وعادات وثقافة واإيديولوجية وطموحات �شيا�شية - مثل الرغبة يف الوحدة واحلرية 
واال�شتقاللية وال�شيادة - م�شرتكة. اأما العوامل االأ�شا�شية امل�شرتكة لل�شعب فهي 
االأ�شل امل�شرتك واللغة. بينما يعترب الدين الواحد العن�شر االأ�شا�شي يف الثقافة 

امل�شرتكة لل�شعب.

اإن االأر�ض التي ي�شكنها �شعب واحد تعترب وطًنا له. وحب الوطن هو اأمر 
جوهري للمواطن. اأما كرهه فهو اأمر مثري لال�شمئزاز، ويوجد لدى بع�ض االأفراد 
من ال�شعب فقط))(. اإن حب الوطن لدى الفرد يعترب »وطنية«، والوطنية تنبع من 

الوعي باأن الوطن هو اأمر اأ�شا�شي لبقاء ال�شعب.
أحد  لذي ينا�شبهم .  ملكان  أن وطنهم يف  أمر غري طبيعي، فهم يعتربون  لوطن هي  لبع�ض نحو  لالمباالة لدى  إن     )((

لعرب قال: ء  ل�شعر
الأهل بديال لوطن عجـــز ظـــاهر     فاغرتب تلقى عن                                     حبك 
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وبالتايل  ملكه،  هو  ما  كل  ب�شكل جوهري  يحب  بطبعه  االإن�شان  اأن  كما 
كل ما هو ل�شعبه؛ الأنه ينتمي لهذا ال�شعب. اإن هذا احلب اجلوهري ي�شبه احلب 
نحو االأهل. فاالإن�شان بطبعه يحب والديه لي�ض الأنهما اأح�شن من االآخرين، اإمنا 
الأنهما والداه. اإن اأغلب النا�ض الذين يعي�شون خارج وطنهم ي�شعرون بحنني اإليه 

والأهاليهم، مما يعني اأن حب الوطن مزروع باالإن�شان كحب االأهل.

املبداأ  م�شتويات  اإىل  وال�شعب  الوطن  نحو  اجلوهري  احلب  يرقى  عندما 
القوي  ال�شعور  هذا  اإن  القومية.  عن  يعرب  قوي  �شعور  اإىل  يتحول  الواعي 
يكون  واأن  االأخرى،  ال�شعوب  نحو  اأنانية  غري  بطريقة  نف�شه  عن  يعرب  اأن  ميكن 
املناف�شة  خالل  من  ان�شجامية  بطريقة  ال�شعب  تطوير  ويخدم  معتدل  ب�شكل 
ح�شاب  على  اأنانية  بطريقة  القومي  ال�شعور  هذا  عن  التعبري  وميكن  واحلب. 
املختلفة  الب�شرية  التجمعات  بني  احلروب  ن�شوب  ي�شبب  مما  ال�شعوب؛  باقي 
ع�شر،  التا�شع  القرن  يف  القومية  هذه  مثل  وتطورت  ظهرت  وقد  وال�شعوب. 
عن  تبحث  فهي  القومية،  من  ال�شكل  هذا  ات�شع  العاملية  احلرب  نهاية  وبعد 
التاريخية واللغوية واالإثنوغرافية واالجتماعية  م�شتند لها يف جميع املجاالت: 
والعنف  االأذى  �شببت  قد  القومية  هذه  مثل  اإن  الدينية.  وحتى  واالقت�شادية 
عانينا  قد  والهر�شك  البو�شنة  امل�شلمني يف  ال�شعوب، ونحن  للكثري من  والظلم 

الكثري. منها 
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املهمة  هي  وهذه  ُذكر،  ما  كل  من  احلنيف  االإ�شالم  ملوقف  االآن  ننتقل 
االأ�شا�شية لهذه املحا�شرة.

الوطنية والإ�سالم:

 اإن الكثريين يحاولون التاأكيد على اأن االإ�شالم يدعو للوطنية، حتى اإنهم 
اأنه ي�شعها يف �شف العبادات الدينية، م�شتندين اإىل مقولة - كثرًيا ما  يزعمون 
ن�شمعها - ويوؤكدون اأنها حديث لر�شول اهلل  وهي: »حب الوطن من االإميان«. 
ولكن هذا احلديث ال قيمة له ويعترب من االأحاديث املكذوبة ح�شب راأي العلماء، 

لذلك ال ميكننا اعتماده كدليل يف مو�شوعنا هذا.

اإن مو�شوعنا هذا ال يعتمد على هذه »املقولة« فقط، الأننا منتلك الكثري من 
االأدلة التي توؤكد اأن االإ�شالم يدعو اإىل الوطنية. يقول اهلل تعاىل: نث ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
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  ژمث  ]البقرة/ 46)[ ، اإًذا 

اإن العنف املوجه �شد الديار والوطن يعترب �شبًبا مربًرا للقتال.

الذين  اأولئك  مع  ال�شداقة  امل�شلمني  على  يحرم  الكرمي  القراآن  اأن  كما 
يريدون طردهم من ديارهم اأو مع من ي�شاهم ب�شكل من االأ�شكال يف طردهم من



125125 الوطنية والقومية من وجهة نظر الإ�سالم

ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ       ڳ   ڳ   گ    گ   گ   گ   ک    نثک   ديارهم 
ڱ   ں  ںڻ  ڻ ڻ   ۀ  ۀمث  ]املمتحنة/ 9[.

وهناك اأحاديث كثرية عن ر�شول اهلل تب�شر املقاتل الذي ي�شت�شهد دفاًعا عن 
وطنه باأنه �شهيد يف جنات اخللد. منها: َعننْ �َشِعيِد بنِْن َزينٍْد  َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل 
ِلِه َفُهَو �َشِهيٌد، َوَمننْ ُقِتَل  اهلل  : »َمننْ ُقِتَل ُدوَن َماِلِه َفُهَو �َشِهيٌد، َوَمننْ ُقِتَل ُدوَن اأَهنْ
والن�شائي  الرتمذي  �َشِهيٌد« )رواه  َفُهَو  َدِمِه  ُدوَن  ُقِتَل  َوَمننْ  �َشِهيٌد،  َفُهَو  ِديِنِه  ُدوَن 
واأبو داود(«، »موت الرجل يف الغربة �شهادة، واإذا احت�شر فرمى بب�شره عن ميينه 
اأهله وولده وتنف�ض فله بكل نف�ض يتنف�ض به  وعن ي�شاره فلم ير اإال غريًبا وذكر 
ميحو اهلل به األفي األف �شيئة، ويكتب له األفي األف ح�شنة، ويطبع بطابع ال�شهداء 
اإذا خرجت نف�شه «، »من قتل دون اأهله ظلًما فهو �شهيد، ومن قتل دون ماله ظلًما 
فهو �شهيد، ومن قتل دون جاره ظلًما فهو �شهيد، ومن قتل يف ذات اهلل  فهو 
�شهيد «. يت�شح من هذه االأحاديث جميًعا اأنها تو�شي بالوطنية والت�شحية بالنف�ض 
يف �شبيل اهلل ودفاًعا عن الوطن واالأهل. اإن الدعوة اإىل الدفاع اجلماعي من اأجل 
ب�شدة  الكرمي يدين  والقراآن  تعابريها،  باأ�شمى  للوطنية  اجلماعة هي دعوة �شريحة 

اأولئك الذين يتهربون من مثل هذه املعارك، يقول اهلل تعاىل: نثٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀمث  ]الن�شاء/ 57[.



126 126
الأعمال املختارة ملحمد خاجنيت�ش البو�سنوي

قال  فقد  الوطن،  بحب  تتغنى  التي  باالأ�شعار  مليء  العربي  االأدب  اإن 
اأحدهم:

بالدي واإن جارت عليَّ عزيزة          ولو اأنني اأعرى بها واأجوع

ويقول اآخر:
ل تغـــــرتب عن وطـــــــٍن          واذكر ت�ســــاريف النــوى
اأما تــــرى الغ�ســـــــــن اإذا         ما فــــارق الأ�ســـــل ذوى

اأديبنا ال�شيخ م�شطفى يويو من مدينة مو�شتار الذي كان  ونرى من حياة 
اأنه  هناك،  املدار�ض  اإحدى كربيات  مدر�ًشا يف  يعمل  وكان  اإ�شتانبول  يعي�ض يف 
اأفندي،  ح�شن  املتوفى  املفتي  حمل  ليحل  مو�شتار  �شكان  ا�شتدعاه  عندما 
ا�شتجاب لدعوتهم بالرغم من كل املغريات التي ُقدمت اإليه يف اإ�شتانبول ليبقى 
مدر�ًشا مرموًقا ذا م�شتقبل عظيم، فكان يرد عليهم »اأنا اأ�شعر بن�شيم الرحمن يهب 

من مو�شتار«.

فاحلقيقة  لذكرها،  حاجة  ال  الوطن  حب  على  االأمثلة  من  الكثري  هناك 
االأكرث وطنية  البو�شناق، وجعلهم  الوطن لدى  االإ�شالم عزز حب  اأن  الوا�شحة 
باأن  من جميع �شكان البو�شنة والهر�شك، فالقليل من ال�شكان غريهم ي�شعرون 
عن  دفاًعا  ال�شكان  اأكرث  هم  وامل�شلمون  االأم.  وطنهم  هي  والهر�شك  البو�شنة 



127127 الوطنية والقومية من وجهة نظر الإ�سالم

م�شالح البو�شنة والهر�شك. لذلك فال ميكن للدخالء – كما ي�شفهم االآخرون- 
اأن يع�شقوا هذا الوطن اإىل هذا احلد، مثل اأبنائه احلقيقيني.

البو�شنة  النم�شاويني عندما تخلت تركيا عن  بال�شالح يف وجه  من وقف 
والهر�شك يف موؤمتر برلني؟ امل�شلمون وحدهم. اأما االآخرون فقد ا�شتقبلوهم بالزهور 
الوطني.  ال�شعور  على  غلب  لديهم  الديني  فال�شعور  املحررون،  وكاأنهم  والورود 
امل�شلمون مل يفعلوا مثل ذلك مع االأتراك خالل القرون االأربعة التي حكموا فيها 

البالد. فال�شعور الديني كان موجوًدا ولكن �شعور الوطنية كان اأقوى. 

القومية والإ�سالم:

 بالرغم من اأن االإ�شالم اأ�ش�ض جمتمعه على اأ�شا�ض الدين، و�شمى اأع�شاء 
جمتمعه »االإخوة« ورفع الرابطة الدينية فوق كل الروابط، اإال اأنه مل يلِغ »القومية« 

ومل يقف �شد القومية املعتدلة. 

يت�شف  و�شمات  مميزات  جمموع  وهي  القومية  ليلغي  االإ�شالم  كان  ما 
اأو ظلًما  اأ�شراًرا  اإذا مل ي�شبب  بها �شعب ما، وكذلك ت�شامح مع القومية كمبداأ 

لالآخرين اأو للدين.

فبالرغم من اأن القراآن الكرمي ذكر ق�شة �شيدنا نوح  وابنه الكافر الذي 
غرق بالطوفان العظيم، وحزن �شيدنا نوح عليه ودعاءه اهلل - جل وعال، ورد اهلل 
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تعاىل: نث  ٻ       ٻ  ٻ  پ پ    پ  ڀ  ڀمث ]هود/ 46[. وذكر ق�شة �شيدنا 
اإبراهيم  وهو يترباأ من اأبيه الكافر يف موا�شع عديدة، اإال اأنه اأعطى امل�شلمني 

قاعدة عامة للتعامل مع الكفار، فقال تعاىل: نث ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک.ک  
ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  
لنا من هاتني  يت�شح  ]املمتحنة/ 9-8[،  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀمث  
االآيتني اأن االإ�شالم ال يطلب قطع العالقة مع الكفار الذين ال يقاتلون امل�شلمني 
وال يخرجونهم من ديارهم، بل على العك�ض يطلب اأن نكون عادلني جتاههم واأن 

نتعامل معهم بالق�شط.

ۈ   نث  االإ�شالمية   االأخوة  احلجرات  �شورة  يف  اأعلن  الكرمي  القراآن  اإن 
ٴۇ  ۋمث ]احلجرات/ 0)[، حتى اأنه ذكر »ال�شعوب«، فقــال تعاىل: 

ڇ     ڇڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   ڄ   نث 
من  لنا  يت�شح   ،](3 ]احلجرات/  ژمث   ڈ   ڈ    ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ  
هذا اأي�ًشا اأن االإ�شالم ال يطلب اإلغاء االنتماء القومي على ح�شاب الدين؛ الأن 

ال�شعوب والقبائل هي و�شيلة للتعارف.

اإن العرب ي�شمون القومية والعرقية املتطرفة »بالع�شبية«، ويرف�ض االإ�شالم 
هذا النوع من القومية الأنها ت�شبب الكثري من اخلالفات والنعرات بني النا�ض.
�شاأل واثلة بن االأ�شقع النبي  عن الع�شبية فقال: »اأن تعني قومك على الظلم«. 
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وقال : »خريكم املدافع عن ع�شريته ما مل ياأثم«، ن�شتنتج من هذا اأن االإ�شالم 
يو�شي ويدعو للقومية املعتدلة.

  اإن االإ�شالم يدين ب�شدة القومية املت�شددة والع�شبية، فقال ر�شول اهلل
روى  بذنبه«.  ينزع  فهو  ردي  الذي  كالبعري  فهو  احلق  غري  على  قومه  ن�شر  »من 
البخاري عن جابر بن عبد اهلل - ر�شي اهلل عنهما - قال: »كنا يف غزاة فك�شع رجل 
من املهاجرين رجاًل من االأن�شار، فقال االأن�شاري: يا لالأن�شار، وقال املهـاجر: 
يا للمهاجرين، ف�شمع ذلك ر�شول اهلل  فقال: هده دعوة جاهلية قالوا يا ر�شول 
اهلل ك�شع رجل من املهاجرين رجاًل من االأن�شار، فقال: دعوها فاإنها منتنة«. عندما 
قبل  اأ�شحابه  مع  منها  هاجر  اأن  بعد  منت�شًرا،  ودخلها  مكة    اهلل  ر�شول  فتح 
ثماين �شنوات، خطب فيهم خطبة تعترب »بيانًا«، فقال: »يا مع�شر قري�ض، اإن اهلل 
قد اأذهب عنكم نخوة اجلاهلية وتعظمها باالآباء، النا�ض من اآدم، واآدم من تراب 

ثم تال هذه االآية :  نث ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  
ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژمث. نرى من هذه اخلطبة اأن 
ر�شول اهلل  نهى عن التع�شب العرقي والقبلي، ونادى بالت�شاوي الذي مل يناد 

به اأحد قبله وال بعده حتى يومنا هذا قواًل وفعاًل.

وقد اأعلن ر�شول اهلل  الت�شاوي بني ال�شعوب والقبائل من خالل قوله: 
اأباكم واحد، كلكم الآدم، واآدم من تراب. اإن  »اأيها النا�ض اإن ربكم واحد، واإن 
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بالتقوى«. يتبني  اإال  اأتقاكم، ولي�ض لعربي على عجمي ف�شل  اأكرمكم عند اهلل 
مما ذكر اأن االإ�شالم لي�ض �شد القومية واأنه يت�شامح مع القومية املعتدلة، حتى اإنه 
يو�شي بها يف بع�ض احلاالت؛ الأن القومية املعتدلة تطلب من الفرد اأن ال يكون 

ا بل متعاونًا. اأنانيًّ

اإن العرب قبل ظهور االإ�شالم مل ميلكوا ح�ض ال�شعب الواحد، اإمنا كانت 
ظهر  عندما  القبلية.  بانتماءاتهم  يفتخرون  العرب  وكان  عليه،  ت�شيطر  القبلية 
ا جديًدا باالنتماء لل�شعب الواحد. اإن اخللفاء  د القبائل، وخلق ح�شًّ االإ�شالم وحَّ
الرا�شدين كانوا اأول حكام امل�شلمني، ومع ظهور اخلالفة االأموية بداأت عالمات 
اأول دولة عربية قومية. وميكنني  املت�شددة تظهر؛ فاخلالفة االأموية تعترب  القومية 

ذكر بع�ض االأمثلة على القومية العربية املت�شددة من تلك احلقبة.

اأحد املوايل خطب فتاة  اأن  اأبو الفرج االأ�شفهاين يف كتاب االأغاين  ذكر 
عربية من قبيلة بني �شليم وتزوجها. فركب حممد بن ب�شري اخلارجي ناقته و�شافر 
الوايل  فاأمر  وا�شتكاه.  اإ�شماعيل  بن  بن ه�شام  اإبراهيم  الوايل  وقابل  املدينة،  اىل 
باإح�شار املوىل، فلما و�شل اإىل القا�شي قام االأخري باإلغاء الزواج، واأمر بجلد املوىل 
00) جلدة، وحلق راأ�شه وحليته وحاجبيه. وقد قال حممد بن ب�شري يف هذا اأبياًتا 

من ال�شعر جاء فيها: 

ق�سيت ب�سنة وحكمت عدًل         ومل ترث احلكومة من بعيد
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وعندما اأ�ش�ض احلجاج مدينة وا�شط طرد منها النبطيني وكتب لوايل الب�شرة 
واالأحكام  القراآن  تعلم  من  منهم  اأن  الوايل  اإليه  كتب  فعندما  ذلك.  يفعل  اأن 
ال�شرعية، رد عليه احلجاج باأنه عندما ت�شتلم خطابي هذا ادع االأطباء فليفح�شوك، 

ا فلي�شتاأ�شلوه. وهناك الكثري من هذه االأمثلة.  فاإذا وجدوا فيك عرًقا نبطيًّ

القومية  فظهرت  العرب،  من غري  فعل  رد  اإىل  اأدت  املت�شددة  القومية  اإن 
ا؛ الأن االأمويني ردوا بقوة على مثل هذه الظواهر. لذلك فاإن خرا�شان  الفار�شية �شرًّ
كانت مهًدا للدعاية �شد االأمويني وتاأ�شي�ض الدولة العبا�شية التي مل تكن دولة 
عربية قومية؛ الأنه منذ تاأ�شي�شها �شارك غري العرب فيها خا�شة الفر�ض. وبالرغم من 
ا كان �شرًفا كبرًيا.  ن االإن�شان عربيًّ ذلك فقد دارت نقا�شات كبرية عن القومية، فكونْ
وا�شتمر اإذالل املوايل عقوًدا من الزمن، ف�شعى املوايل اإىل االلتفاف حول عنجهية 
العرب وتكربهم، باحل�شول على الن�شب العربي بطرق ملتوية حتى يكونوا من 
طبقة ال�شفوة احلاكمة، لقد ا�شتمر اإذالل املوايل يف حكم خالفة االأ�شرة االأموية 
العبا�شيني �شار  اأنه يف منت�شف حكم  اإال  العبا�شية  وبداية حكم خالفة االأ�شرة 
اأي�ًشا يف �شخرية ب�شار بن برد من اجلن�ض  ال�شعراء يهجون العرب، ونتبني ذلك 
�شاعر من  اأنه  له، حني علم  اأعرابي  ا�شتحقار  منه، على  ا  ردًّ العربي كله، وذلك 
املوايل، فقال: وما للموايل ولل�شعر؟ فرد ب�شار بن برد عليه يف ق�شيدة الذعة، منها:
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ارُفق بعمٍرو اإذا حركَت ِن�سَبتُه          فاإنــــــه عــــربيٌّ من قواريـــِر
ا          ونادمَت الكــــــراَم على الُعقاِر اأحنَي ُك�ِسيَت بعَد الُعري خزًّ
ُتفاخر يا ابـَن راعيــــــٍة وراِع          َبِني الأحراِر َح�ْسُبَك من َخ�ساِر

ونتيجة لذلك كله ظهرت ثالثة تكتالت على اأ�شا�ض القومية هي: الكتلة 
العربية القومية والتي اعتربت العرب االأ�شمى واالأف�شل، والكتلة التي اعتربت 
اأن كل القوميات مت�شاوية وكانوا يدعون »اأهل الت�شوية«، و�شمت العلماء واملثقفني 
اأدنى م�شتوى من االآخرين  اأن العرب  واملتعلمني، والكتلة الثالثة التي اعتربت 

وكان الفر�ض واملوايل ينتمون اإليها وي�شمون »ال�شعوبيني«.

اإن اإدخال العامل الديني اإىل فكرة القومية �شبب الكثري من االرتباك يف 
فهمها. ففي كثري من احلاالت تعترب قومية بع�ض اجلماعات دعاية دينية وتب�شريية. 
فمثاًل الكثري من ال�شرب يعتربون القومية ال�شربية »اأرثوذك�شية«، ومع ذلك فاإن 
هوؤالء ال�شرب يطلبون من البو�شنيني امل�شلمني اأن يختاروا القومية ال�شربية. وال 
داعي هنا لذكر اأمثلة على تداخل العن�شر والعامل الديني يف مفهوم »القومية«. 
وعقيدتهم  دينهم  يحبون  الذين  البو�شنيني  امل�شلمني  اأن  اأي�ًشا  املعروف  ومن 

االإ�شالمية احلنيفة لن يقبلوا اأبًدا ما يطلب منهم.



133133 الوطنية والقومية من وجهة نظر الإ�سالم

بحق  يخطئون  القومية  مفهوم  اإىل  الدين  عن�شر  يقحمون  الذين  اأن  كما 
�شعوبهم وبحق بالدهم، واإذا كانوا يعون ذلك فاإنهم يرتكبون جرمية بحق �شعوبهم، 

واإذا مل يعوه فيجب توجيههم للطريق ال�شحيح.

واإذا كان امل�شلمون متاأكدين من وجود دعاية خفية �شد االإ�شالم تتم عرب 
ن�شر املقاالت يف ال�شحف ويف الكثري من اخلطب واللقاءات واالجتماعات من 
فيجب  القومية،  فكرة  اإىل  االإ�شالم  عن  الغريب  الديني  العن�شر  اإدخال  خالل 
ا كما هم باالأ�شل وطنيني، فال يكفي املحافظة على لغتهم  كذلك اأن يكونوا حّقًّ
بالرغم من بقائهم مئات ال�شنني حتت احلكم الرتكي، وال يكفي حبهم احلقيقي 
اأف�شل  دائًما  اأنهم  يكفي  وال  اأجله،  من  باأرواحهم  الكبرية  وت�شحيتهم  لوطنهم 
املواطنني الذين يفون بواجباتهم جتاه وطنهم، فيجب دائًما اأن يقدموا اأكرث من هذا 

لوطنهم واأن يتحدثوا ويكتبوا علًنا عن ذلك.

قوله  يف  تكمن  احلقيقة  اأن  احلياة  وممار�شة  اخلربة  خالل  من  تعلمنا  ولقد 
ٺ   ڀ   ڀ      ڀ   پ  پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث  تعاىل: 
ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    

ڄمث  ]البقرة/ 0))[.
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اأو  وطنية  اأخطاء  اأي  وجود  عدم  بتاأكيدي  املحا�شرة  هذه  اإنهاء  وميكنني 
قومية ميكن ن�شبها مل�شلمي البو�شنة والهر�شك. واإذا وجدت هذه االأخطاء فيجب 

البحث عن اأ�شبابها لدى اجلانب االآخر))(.

لبو�شنة،  لقومية: حالة  إىل  لوطنية  لوطن ومن  إىل  الإ�شالم  ر  نظر كتابنا: من د ل�شائك  ملو�شوع  ))(  للمزيد حول هذ 
الأرناوؤوط[ لعربية للعلوم( 005)-  ]م.  ر  لد بريوت )



منذ زمن تراودين الرغبة بال�شفر اإىل جنوب البالد الأتعرف عن قرب اإىل 
عادات وتقاليد اإخوتي امل�شلمني هناك. و�شاءت االأقدار اأن اأقوم هذا العام بزيارة 
عدة مناطق، دون اأن اأبقى فيها لفرتة طويلة. ومع ذلك ف�شوف اأنقل للراأي العام 
�شيًئا من مالحظاتي التي مل تكن مبنية على درا�شات عميقة ومو�شعة، بل على 
اإخوتنا  على  التعرف  يف  للم�شاهمة  نقلها  اإال  اأ�شاأ  مل  وظاهرية  �شريعة  انطباعات 

الذين يعي�شون يف نف�ض الدولة. 

   يف�شلنا عن اإخوتنا يف اجلنوب، باالإ�شافة اإىل البعد، اللغة والقومية ومع 
ذلك نعي�ض يف نف�ض الدولة ويحكمنا نف�ض الد�شتور وننتمي لدين واحد، وكل 

هذا ي�شتلزم منا اأن نتعارف ونتعاون ل�شالح جتمعنا الديني.

 Tetovo وتيتوفو   Kicevo كيت�شيفو  مناطق  زرت  الق�شرية  رحلتي  خالل 
 Pec وبيت�ض   Djakovica وجاكوفيت�شا   Prizren وبريزرن   Skoplje و�شكوبليه 

وبري�شتينا Prishtina ، اأي املناطق التي ي�شكنها االألبان عموًما. 

مالحظاتي اأثناء جولة ق�سرية يف اجلنوب



اإن اأول ما يالحظه املرء عندما يحتك باإخوتنا يف اجلنوب هو �شعورهم بنوع 
ا، وميكن الأي اأمر ب�شيط اأن  من الذل على عك�ض الب�شانقة، فهم ح�شا�شون جدًّ
يجرح �شعورهم. ال اأعرف �شبًبا وا�شًحا لذلك، رمبا الأن م�شلمي البو�شنة والهر�شك 
قد احتكوا باحل�شارة الغربية قبلهم، باالإ�شافة اإىل اأن لغة البو�شناق وتعليمهم يتيح 
لهم الفر�شة للتعبري عن اآرائهم ب�شكل اأكرب. اأو رمبا يكمن ال�شبب يف اأن بع�ض 
كبار املوظفني البو�شناق خدموا يف اجلنوب ومل يهتموا باأحا�شي�شهم و�شعورهم، 
تعليمهم  اأن  كما  معهم،  التعامل  يف  حذًرا  يكون  اأن  املرء  على  يجب  ولذلك 
وثقافتهم ال يجعالننا ن�شتهني بهم لهذا احلد، فهم يف بع�ض االأمور يتقدمون علينا 

ويجب اأن نتعلم منهم.

وهناك فارق هام بني امل�شلمني يف مناطقنا ومناطقهم با�شتثناء �شكوبليه، وهو 
اأن امل�شلمني هناك ميثلون االأغلبية وخا�شة يف القرى، وهذا اأمر ذو اأهمية خا�شة. 
اأما يف البو�شنة والهر�شك فاالأمر خمتلف؛ الأن امل�شلمني ي�شكنون يف املدن عامة.

ما  املناطق. يوجد  الديني يف تلك  والو�شع  التعليم  االأمر هو  يهمنا يف  ما 
يكفي من امل�شاجد �شواء يف املدن اأو يف القرى، واأغلبها يف و�شع جيد، مما يعني اأن 
ال�شكان يهتمون باحلفاظ عليها ويعتنون بها، وخا�شة يف املناطق التي ال يوجد فيها 
با�شتثناء  ال�شكان  اأن  بتمويل رعايتها. كما  ال�شكان  يقوم  اإ�شالمي، حيث  وقف 

اأقلية يواظبون على ال�شالة يف امل�شاجد، وميار�شون ال�شعائر الدينية.
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اإن علماء الدين هناك متمكنون يف علومهم الدينية، وما ينق�ض الكثريين 
اأن  اإىل  االإ�شارة  وجتدر  الديني.  للتعليم  احلديثة  وبالطرق  بلغتنا  االإملام  هو  منهم 
فيها  تنت�شر  التي  املناطق  يف  وحتى  كثرًيا،  اأئمتهم  ويقدرون  يحرتمون  ال�شكان 
األتق  واالأئمة، ومل  الدراوي�ض  فيها اخل�شومات بني  والتي تكرث  ال�شوفية  الطرق 

باأحد ي�شتكي من هذا االأمر.

كافية  »كتاتيب«  يوجد  فال  ُمر�ٍض،  غري  االبتدائي  الديني  التعليم  اإن 
وال�شلطات  الدين  رجال  مهمة  تكمن  وهنا  يجب.  كما  جمهزة  غري  واملوجودة 
الدينية وواجباتها جتاه التعليم الديني االبتدائي الذي يعترب اأ�شا�ًشا خللق م�شلم 

�شالح.

فيمكنني  الثانوية،  االإ�شالمية  املدار�ض  اأي  املتو�شط،  الديني  التعليم  اأما 
قول االآتي: با�شتثناء املدر�شة الكبرية يف �شكوبليه والتي تعتني بها ومتولها الدولة، 
والتي ت�شبه بربنامج تعليمها الثانويات العامة مع برنامج ديني مو�شع وتعليٍم للغة 
برناجمها  يغطي  ثانوية  دينية  مدر�شة  اأي  اجلنوبية  مناطقنا  يوجد يف  فال  العربية، 
الوقف  للم�شلمني متول من  واحتياجات ملحة  تعليم  يلزم من  ما  التعليمي كل 
الغازي  »مدر�شة  تدعى  ثانوية  مدر�شة  تاأ�شي�ض  مت  �شنوات  عدة  قبل  االإ�شالمي. 
اإ�شحاق بك« يف �شكوبليه على غرار »مدر�شة الغازي خ�شرو بك« يف �شراييفو. وقد 
ثارت ثائرة العامة عليها منذ بدء تاأ�شي�شها، وكانت �شتغلق لوال اأن متكن امل�شلمون 
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اأولو العزم من ا�شتكمالها؛ حيث اإن املواطنني الذين اأرادوا اإغالقها ال يعون �شدة 
احلاجة لبناء عدة مدار�ض مماثلة يف مناطق اجلنوب. 

قبل  من  متول  خا�شة  مدار�ض  عدة  هناك  املدر�شتني  لهاتني  باالإ�شافة 
املواطنني، ويعمل فيها مدر�ض ديني واحد على االأغلب بدون اأي تعوي�ض مادي 
اأو بتعوي�ض رمزي. هذه املدار�ض، وبالرغم من اعتمادها على م�شادر ب�شيطة، فهي 
منظمة ب�شكل يده�ض املرء ب�شبب املجهود الكبري الذي يبذله بع�ض املوؤمنني بدون 
اأي دعم من االأطراف الر�شمية. لقد �شاهدت مدر�شتني من هذا النمط يف مدينة 
تيتوفو، وواحدة يف بريزرن، وواحدة يف جاكوفيت�شا، وواحدة يف بري�شتينا. وبالرغم 
من تفاوت امل�شتوى بينها، اإال اأن املنفعة منها وا�شحة. كما اأن الطالب يجذبون 
اإنهم يواظبون على احل�شور بالرغم من عدم وجود اأي دعم  اهتمام املرء، حيث 
اأو حافز مايل ميكنهم من اال�شتمرار يف التعليم ال من اأهاليهم وال من املجتمع، مما 
ي�شطرهم ملمار�شة اأعمال حرة يف اأوقات فراغهم تعيلهم ومتكنهم من اال�شتمرار يف 
التعليم. �شاهدت من بني هوؤالء الطالب اأفراًدا ال ميكن للمرء اأن يت�شور وجودهم 

يف هذا الزمان، مليئني بالطاقة، ويعملون ب�شم اهلل وللدين احلنيف.

يف اجلنوب �شعوبات يف ن�شر التعاليم االإ�شالمية غري موجودة عندنا ب�شبب 
اللغة  االأغلبية  تتكلم  بريزرن  مدينة  يف  فمثاًل  هناك.  واللغوية  القومية  الرتكيبة 
�شواحي  �شكان  اأن  حني  يف  الرتكية،  باللغة  تدر�ض  الدينية  فاملدار�ض  الرتكية، 
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اللغة  �شكانها  فيتكلم  مدينة جاكوفيت�شا  اأما يف  االألبانية.  اللغة  يتكلمون  املدينة 
االآخر  وبع�شها  االألبانية  باللغة  مدار�شها  يف  املواد  بع�ض  تدري�ض  ويتم  االألبانية، 
اأن  كما  املرجوة.  بال�شرعة  الديني  التعليم  تقدم  عملية  يعيق  مما  الرتكية؛  باللغة 
يكتبون  اأو  يقروؤون  الكثريون ممن ال  فهناك  املناطق كبرية،  تلك  االأمية يف  ن�شبة 
من  الأنه  مفهوم،  وهذا  الالتينية.  احلروف  عن  ناهيك  »الكرييلية«  باالأحرف 
ويعلمها  بها  ا  ملمًّ ي�شبح  اأن  جيد  ب�شكل  لغتنا  يعرف  ال  �شعب  على  ال�شعب 
اإخوتنا يف اجلنوب،  الدينية بني  نن�شر �شحفنا وكتبنا  اأن  ال�شعب  الأفراده. فمن 
لذلك فاإن جملة »الهداية« غري منت�شرة بكرثة يف تلك املناطق، بل اإن هذه املجلة 
تالقي معار�شة هنا بيننا، فما بالك هناك؟ واإن راأيي اأن نفتح يف مدينة �شكوبليه 
ا بتلك املناطق، يقوده اأنا�ض من تلك املناطق ينظمونه  مركًزا اآخر »للهداية« خا�شًّ
مبا يتنا�شب مع الو�شع هناك. وقد وعدين الكثريون هناك بامل�شاهمة يف مثل هذا 

العمل، واأدعو اهلل  اأن ي�شاعدوهم يف تنفيذ وعودهم.

عندما ننظر يف جميع هذه االأمور جند حجم العمل الذي يقع على عاتق 
تاأ�ش�ض  العلماء عندنا قد  اإن جمل�ض  املناطق.  الديني يف تلك  العلماء واملجل�ض 
فقد  علمائهم  جمل�ض  اأما  وو�شعه،  عمله  تنظيم  مت  الوقت  ومع  طويلة،  فرتة  منذ 
بالتوازي، ويحتاجون ملجهود ووقت  تنظيم عمله  قريبة وعليهم  تاأ�ش�ض منذ فرتة 
حتى ي�شلوا اإىل امل�شتوى الذي و�شل اإليه جمل�ض علمائنا، وكل ذلك يحتاج اإىل 

رغبة و�شدق وعلم وجمهود وقدرة.
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بها االألبان، فيمكنني  التي يتمتع  بالن�شبة للحياة االأ�شرية واالأخالق  اأما 
ا  دينيًّ ممثاًل  القطار  قابلت يف  لقد  عليه.  يح�شدون  رفيع  م�شتوى  على  اإنها  القول 
ليهود تلك املناطق، وخالل احلديث معه ا�شتكى يل من احلياة االأ�شرية الفاجرة 
م�شتوى  على  حتافظ  التي  الوحيدة  هي  امل�شلمة  االأ�شرة  اأن  واأ�شاف  عندهم، 
الغربية والنتائج  اإن موجة احلياة  عال من االأخالق حت�شد عليه. وميكنني القول 
ال�شيئة للحرب العاملية قد اجتاحت البو�شنة والهر�شك اأكرث من املجتمع االألباين 
ن�شائه  اأحد عن  اأن يتحدث  ال�شاأن، فهو يكره  فاالألباين �شارم يف هذا  املحافظ. 
توحي  بيوتهم  بناء  وطرق  ال�شبب.  لهذا  روؤو�ض  ت�شقط  اأن  ميكن  حتى  باملديح، 
لنا بذلك. فحدائق البيوت حتاط بجدران عالية نحو ال�شارع، اأما البيوت اأنف�شها 
فتبنى داخل تلك احلدائق، وال يوجد لها نوافذ على ال�شارع. وال تخرج ن�شاوؤهم 
لل�شوارع اإال نادًرا. اأما الفالح االألباين فهو ي�شافر مع زوجته، وهي تركب الفر�ض 
الذي يقوده هو بنف�شه، عندها ال ي�شلم عليه اأحد حتى اأقاربه ب�شبب وجود زوجته 
معه. كل هذه املالحظات تبني �شفاتهم االأ�شرية وحمافظتهم عليها. اأما االألباين 
ال�شفات  عن  بعيد  حلد  بت�شرفاته  يذهب  فاإنه  ال�شفات  هذه  عن  يتخلى  الذي 

التقليدية املحافظة.

وهناك �شفة اأخرى لالألباين امل�شلم ميكن مالحظتها يف اجلي�ض، فهو يرف�ض 
الطعام الذي ي�شك يف عدم طهيه بالطرق ال�شرعية، فيمكن اأن يجوع ويتعذب 
ولكنه لن ياأكل من طعام م�شكوك فيه. وقد قال يل اأحد اأ�شدقائي اإن االألباين 
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اأق�شى حد: ال  اإىل  اإال يف ثالث يحافظ عليها  الدينية  ال�شرائع  اأن يخرق  ميكن 
ياأكل طعاًما م�شكوًكا به، وي�شوم رم�شان، ويغت�شل من اجلنابة. واأتيحت يل فر�شة 
ا مل ياأكل طعام امل�شت�شفى؛ الأنه كان ي�شك يف حت�شريه بطريقة  ا األبانيًّ اأن اأرى جنديًّ

غري �شرعية، وبقي عدة اأيام ياأكل اخلبز فقط.

اإن الرزانة واجلدية منت�شرة لدى االألبان اأكرث منا وخا�شة لدى الفالحني 
االألبان، وقلياًل ما يتعاطون امل�شروبات الكحولية بالرغم من تفاوت هذه الن�شبة 

بني املناطق.

ا الحظته من احلياة الدينية الأولئك امل�شلمني، وهو  بقي اأن اأذكر اأمًرا هامًّ
منت�شرة  الت�شوف  طرق  جميع  اإن  بينهم.  انت�شارها  ي�شهل  التي  ال�شوفية  احلياة 
لديهم، حتى تلك التي ال متت لالإ�شالم ب�شلة. اإن مدينة جاكوفيت�شا تعترب مركز 
وهناك خ�شومة  وبريجاليت�شا.  �شتيب  الطرق يف مدن  وتوجد هذه  الطرق،  تلك 
كبرية بني علماء الدين واأتباع هذه الطرق، حتى اإنها يف بع�ض االأحيان تخرج عن 
االإطار املحتمل لها. فبداًل من االحتكاك بني علماء الدين واأتباع الطرق ال�شوفية 
املعتدلة التي تتبع التعليمات وال�شرائع االإ�شالمية احلنيفة، عليهم اأن يتحدوا يف 

حماربة الطرق التي ال متت لالإ�شالم باأي �شلة مثل الطرق »االإباحية«.

اإن عقلية امل�شلم البو�شني تختلف كثرًيا يف هذا ال�شاأن، فامل�شلم عندنا ميكن 
اأن يخطئ ويعي�ض حياة غري دينية، ولكنه يحافظ يف داخله على االأ�ش�ض ال�شليمة 
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لالإ�شالم )العقيدة االإ�شالمية ال�شليمة(، ومل تتمكن الطرق ال�شوفية املختلفة من 
االنت�شار بكرثة يف البو�شنة والهر�شك؛ وخا�شة تلك التي تخرتق حدود العقائد 
االإ�شالمية ال�شحيحة. اأما امل�شلمون هناك فاالأمر خمتلف قلياًل؛ الأن الطرق التي 
تختلف مع العقائد االإ�شالمية وتخرج عنها جتد اأتباًعا لها بني امل�شلمني، �شواء يف 

ال�شابق اأو يف الوقت احلا�شر.

ويجب على العلماء اتخاذ االإجراءات الالزمة يف هذا ال�شاأن للوقوف يف 
وجه هذا ال�شر قبل اأن تقوى جذوره.

اأمتنى اأن اأكون قد ا�شتطعت من هذه املالحظات ال�شطحية تقريب الو�شع 
يف اجلنوب، الأن الهدف من هذا العر�ض هو تعريف قراء »الهداية« على جانب 

من جوانب احلياة الإخوتنا يف اجلنوب واحلياة الدينية عندهم ب�شكل موجز.
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  ن�شرت جريدة »بوليتيكا« التي ت�شدر يف بلجراد يف عددها )5300 بتاريخ 
938/8/3) هذا املقال:

بعد خم�سة قرون ون�سف اإقامة اأول قدا�ش يف كني�سة »القدي�ش اإليا«

مدينة »�شتيب« ) اأغ�شط�ض 
املدينة  ب�شعوبة. وعندما دخلوا   Stip »�شتيب«  االأتراك مدينة  »لقد احتل 
لوا كني�شة »القدي�ض اإليا« اإىل جامع »ح�شرة علي« كذكرى لهذا االحتالل.  حوَّ
وقد مت هجر هذا اجلامع منذ عام ))9)م، واأ�شبح مرعى للدواب. وقبل �شنتني 
حلمت اإحدى ن�شاء مدينة »�شتيب« بالقدي�ض »اإليا« الذي �شاألها »اإىل متى �شتبقى 
كني�شتي مهجورة ومت�شخة بهذا ال�شكل؟« فدعت هذه ال�شيدة املتدينة جريانها 
واأخربتهم بحلمها. فقام اجلريان بتنظيف الكني�شة ودعوا الق�شي�ض ليباركها »باملاء 
هذه  يف  احللوى  قالب  بقطع  نقوم  ون�شف  قرون  خم�شة  وبعد  واليوم  املقد�ض«. 
الكني�شة خدمة للرب. اإن هذا احلدث هو حدث جلل ملدينة �شتيب وللقرى التي 

حتيط بها.

ق�سة جامع



كني�شة  اإىل  االأرثوذك�شية  الكني�شة  من  القدا�ض  باإن�شاد  احلفل  بداأ  لقد 
»القدي�ض اإليا«، التي تقع و�شط مدينة �شتيب على ال�شاطئ االأي�شر لنهر »اأوتينيا«، 

حيث تطل على م�شهد بديع ملدينة �شتيب وملراعي اخلراف.

وبعد  احللو.  الفطري  بقطع  »دميرتي جورجيكوفيت�ض«  الكبري  الكاهن  وقام 
الكني�شة  تاريخ  حول  دميرتييفيت�ض  نيكوال  ال�شيد  حتدث  القدا�ض  من  االنتهاء 

واآالم �شعبنا خالل خم�شة قرون من العبودية.

الكني�شة  ترميم  اإعادة  بهدف  اخلريية  م�شاهماتهم  بتقدمي  املواطنون  ووعد 
وتاأهيلها الأداء القدا�ض«.

جريدة  يف  املذكورة  املقالة  على  بالرد  �شكوبليه  علماء  جمل�ض  قام  وقد 
»بوليتيكا« بتاريخ 6)/938/8)م، جاء فيه:

عناية رئا�شة حترير »بوليتيكا«
اأغ�شط�ض 938)م بن�شر خرب من مدينة  قامت جريدتكم ال�شادرة يوم 3 
�شتيب حتت عنوان »بعد خم�شة قرون ون�شف اإقامة اأول قدا�ض يف كني�شة القدي�ض 
فاإننا نرجو رئا�شة  اأن هذا اخلرب احتوى على مغالطات وتغيري للحقائق  اإليا«. ومبا 

التحرير اأن تن�شر هذا الت�شحيح التايل يف مكان منا�شب يف اجلريدة:
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»اإن ما ُذكر يف اخلرب اأن جامع »ح�شرة علي« كان يف يوم من االأيام كني�شة 
هو خرب غري �شحيح؛ الأن هذا اجلامع قبل خم�شة قرون ون�شف مل يكن موجوًدا 
اأبًدا. حيث مت بناء هذا اجلامع قبل 340 �شنة، وقد �شيده ح�شام الدين با�شا، ومنذ 
ذلك اليوم وحتى يومنا هذا يحمل اجلامع ا�شمه، ولي�ض كما ذكر يف خربكم اأن 
ذلك.  على  دليل  اأكرب  ن�شرت يف خربكم  التي  وال�شورة  علي«،  »ح�شرة  ا�شمه 
باالإ�شافة لذلك فقد ذكر الرحالة »اإوليا جلبي« يف كتابه »�شياحت نامه« �ض 8)) 
هذا اجلامع وذكر تفا�شيل ت�شييده، واإن ما ذكره هذا الرحالة يعترب وثيقة موؤكدة 
وموقعه  اجلامع  و�شف  فقد  هي،  كما  التاريخية  احلقائق  �شجل  الأنه  ذلك  على 
اأن  ال�شن. ومبا  اأ�شدق من حلم �شيدة كبرية يف  اإثباتات  مما يعطينا  بنائه،  وتاريخ 
اأقامت قدا�ًشا يف هذا اجلامع بطريقة تع�شفية فاإن جمل�ض  الكني�شة االأرثوذك�شية 
علماء �شكوبليه �شيتخذ كل االإجراءات القانونية �شد االأ�شخا�ض امل�شئولني عن 

ذلك«.

                                    مكتب جمل�ش علماء �سكوبليه
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ن�شرت �شحيفة »بوليتيكا Politika« بتاريخ 5) يناير 940) يف ق�شم »ق�ش�ض 
حلا�شو  االأول  »املجد  عنوان  حتت  دانغيت�ض«  »يزدميري  للمدعو  ق�شة  ال�شيا�شة« 
 )(((Haso) األيميت�ض«. حيث ذكر الكاتب ق�شة امل�شلم البو�شني حا�شو األيميت�ض
ويذكر   Vaso »فا�شو«  ا�شم  لي�شبح  ا�شمه  وغري  ر  وتن�شَّ االإ�شالم  عن  ارتد  كيف 
االحتفال بعامه االأول »املجد االأول«، واأ�شاف الكاتب اأن فا�شو  Vaso  قال خالل 

حفل ارتداده عن االإ�شالم وتن�شره:

-  اأيها الرب �شاحمني، اأيها النبي حممد اعتقني من دينك! هكذا اأراد الرب! 
ورغبته اأن اأغري ديني طوًعا، واأن اأعود اإىل دين اأجدادي الذين ا�شطروا اأن 

يغريوا دينهم بالقوة!

ا مل�شاعر امل�شلمني، حتى اإن مثل هذه الق�ش�ض  نرى يف هذا املقال جتاهاًل تامًّ
غري اجلدية والتي ال متت للقيم االأدبية باأي �شلة تهدف جلرح اأحا�شي�ض مليوين 

م�شلم يف هذه الدولة يخدمونها ب�شدق ويحرتمونها ويدافعون عنها.

ا�ستخدام الق�س�ش لهدف الدعاية

الأرناوؤوط[. لبو�شنة – ]م.  مل�شلمني يف  ))( حا�شو Haso هو ت�شغري ال�شم ح�شن Hasan عند 
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هذه  مثل  لن�شر  الوحيد  التف�شري  هي  امل�شلمني  نحو  ال�شيئة  النوايا  اإن 
�شد  الدعاية  لهدف  ت�شتخدم  الق�ش�ض  هذه  اإًذا  اليومية.  ال�شحف  يف  االأخبار 
الديانة االإ�شالمية املحمية بالد�شتور. وي�شتخدمون جميع الطرق امللتوية ويحرفون 
كل احلقائق التاريخية لهذه االأهداف، فهم يوؤكدون اأن امل�شلمني قد تركوا ديانة 

اأجدادهم بالقوة، وهذا افرتاء حقيقي على التاريخ.

حيث اإن احلقائق التاريخية توؤكد اأن البو�شنيني القدامى تخلوا عن ديانتهم 
»البوغوملية« طوًعا واعتنقوا االإ�شالم. كما اأن هذا املقال لي�ض املكان الذي تناق�ض 
فيه احلقائق التاريخية ل�شعب كامل، واإن من ي�شتغل مثل هذه املنا�شبات للكتابة 

بهذا ال�شكل لي�شوا م�شتعدين لنقا�ض مو�شوعي.

عدم  ال�شحف  من  وغريها   »Politika »بوليتيكا  �شحيفة  من  نرجو  ونحن 
مت�شاحمني  يكونوا  واأن  والكتابات،  املقاالت  هذه  مبثل  امل�شلمني  �شعور  جرح 
بنف�ض القدر الذي كان فيه االأتراك »الهمجيون« مت�شاحمني قبل خم�شمائة �شنة 
م�شت عندما حافظوا على الكنائ�ض االأرثوذك�شية واالأديرة، و�شمحوا باإعادة بناء 

»بطريركية فيينا«. 



قال ر�شول اهلل  »من يرد اهلل به خرًيا يفقهه بالدين«

كما نعترب الدين غذاء للروح، فاإن التعاليم الدينية تعترب روح الدين واأ�ش�شه، 
فال دين بدون معرفة، وال معرفة بدون تعليم ودرا�شة، وحياة املجتمع الدينية حتيا 
ا. لذلك فاإن اأجدادنا يف الع�شر  على الرتبية الدينية، وباإهمالها يفنى املجتمع دينيًّ

القدمي واحلديث بنوا املدار�ض لن�شر العلوم الدينية.

امل�شلمني  تعلم  والهر�شك كانت  البو�شنة  الكثرية يف  الدينية  املدار�ض  اإن 
وانطفاأ  فتهدمت  الزمان  حمن  اأ�شابتها  ولكن  امل�شتقيم،  الطريق  اإىل  وتوجههم 
اأمام املحن  االأقدار وي�شمد  القليل منها يتحمل �شدمات  نورها، وخبت، وبقي 

الأ�شباب اأرادها اهلل - جل وعال. 

يعلمون  كانوا  االإ�شالمي  التاريخ  على  للتعرف  احلظ  اأ�شعفهم  الذين  اإن 
اأن املدار�ض االإ�شالمية مل تدر�ض التعاليم وال�شريعة االإ�شالمية فقط، بل كانت 
تدر�ض علوم الفلك والريا�شيات والهند�شة وغريها من العلوم الدنيوية. ومل تكن 

التعليم الديني يف البو�سنة والهر�سك
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املدار�ض االإ�شالمية يف البو�شنة والهر�شك م�شتثناة من هذا، لذلك فاإن خريجي 
التعليم  يف  اال�شتمرار  اأرادوا  والذين  خمتلفة،  بعلوم  يلمون  كانوا  املدار�ض  هذه 
تعاليمهم  ال�شتكمال  الكربى  االإ�شالمية  واملدن  العوا�شم  اإىل  يذهبون  كانوا 
االإ�شالم،  عن  مدافعني  حقيقيني  فكانوا حماربني  الدينية،  العلوم  بكل  واالإملام 

�شاهرين على احلفاظ عليه ون�شره يف خمتلف االأرجاء.

الدولة  عا�شمة  كانت  الأنها  اإ�شتانبول؛  اإىل  ي�شافرون  غالًبا  امل�شلمون  كان 
العثمانية، وعندما ا�شتولت النم�شا على هذه البالد، كانت �شيا�شتها تهدف لقطع 
النم�شا  حاولت  لذلك  تركيا.  يف  اإخوتهم  مع  املناطق  هذه  يف  امل�شلمني  روابط 
الهدف  ولهذا  والهر�شك،  البو�شنة  اأرجاء  خمتلف  يف  الدينية  املدار�ض  اإحياء 
اأ�ش�شت املدر�شة ال�شرعية الق�شائية يف �شراييفو حيث تخريج الق�شاة ال�شرعيني 
الالزمني لهذه الدولة، لكي ال تكون اإ�شتانبول امللجاأ الوحيد للبو�شناق للتعليم 
قامت  حتى  اإ�شتانبول  اإىل  الطالب  �شفر  ينقطع  مل  ذلك  من  وبالرغم  الديني. 
اجلمهورية الرتكية احلالية باإلغاء املدار�ض الدينية. ويف الفرتة االأخرية تغري الو�شع 
كذلك يف البو�شنة والهر�شك، فقد تاأ�ش�شت �شلطة يوغ�شالفيا بعد احلرب العاملية 
ومت �شم البو�شنة والهر�شك ليوغ�شالفيا، وقطعوا العالقات بني امل�شلمني وتركيا 

بالرتغيب والرتهيب.
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وبداأ م�شلمو هذه املناطق بالتفكري بكيفية اإقامة التعليم الديني؛ الأن هذا 
االأمر يعترب من اأهم واجباتهم فبدوؤوا باإجراء اإ�شالحات كثرية يف التعليم الديني 

وتعديل الربامج التعليمية الدينية.

وقد اأ�شبح نظام التعليم الديني يتاألف من:

يف  التعليم  مرحلة  تكون  اأن  العلماء  جمل�ض  قرر  لالأطفال:  * الُكتَّاب 
الُكتَّاب ملدة �شنتني، وو�شعوا منهاج التعليم اخلا�ض بها ويتلخ�ض باالآتي: يتعلم 
الفقه  واأ�ش�ض  الكرمي،  القراآن  وقراءة  العربية  االأبجدية  ال�شنتني  خالل  االأطفال 
والهر�شك  البو�شنة  اأنحاء  الكتاتيب يف جميع  عدد  و�شل  االإ�شالمية.  والعقائد 
اإىل 936 ُكّتابًا. وكان يدر�ض فيها 6)0) معلًما. وعدد التالميذ 43778 تلميًذا 
))44)) تلميًذا و)865) تلميذة(. وبلغت ميزانية هذه املكاتب 649.)48.) 

ا. ا �شنويًّ ديناًرا يوغ�شالفيًّ

* املدار�ش البتدائية: مل تكن هذه املدار�ض خا�شة بامل�شلمني فقط، اإمنا 
جلميع الديانات. مدة هذه املرحلة اأربع �شنوات. تدر�ض فيها مادة »الرتبية الدينية« 
الُكتَّاب  منهاج  ي�شبه  الديني  املنهاج  وكان  ا.  اأ�شبوعيًّ ح�شتني  ملدة  للم�شلمني 
ولكنه مف�شل ومو�شع. بلغ عدد املدار�ض االبتدائية 434 مدر�شة، وعدد التالميذ 

امل�شلمني 9)308 فرًدا )8)))) تلميًذا و)865 تلميذة(.



التعليم  مدة  كانت  اأي�ًشا.  املدار�ض خمتلطة  وهذه  الثانوية:  * املدار�ش 
ا.  اأ�شبوعيًّ اإلزامية ملدة ح�شتني  الدينية  فيها ثماين �شنوات. وكانت مادة الرتبية 
الفقه  ومواد  االأوىل،  ال�شنة  يف  القراآن  وقراءة  العقائد  مادتي  تدري�ض  حيث 
واالأخالق وقراءة القراآن يف ال�شنة الثانية، ومادة تاريخ االإ�شالم يف عهد اخللفاء 
الرا�شدين يف ال�شنة الثالثة، ومادة العقائد وقراءة القراآن الكرمي يف ال�شنة الرابعة، 
يف  االإ�شالم  وتاريخ  ال�شاد�شة،  ال�شنة  يف  واالأخالق  اخلام�شة،  ال�شنة  يف  والفقه 
ال�شنة ال�شابعة، وعلم الكالم يف ال�شنة الثامنة. وكان عدد التالميذ امل�شلمني يف 

هذه املدار�ض 38)) تلميًذا.
وباالإ�شافة لهذه املدرا�ض العامة، كان هناك مدار�ض خا�شة بالتعليم الديني، 

بع�شها على نفقة الدولة وبع�شها االآخر على نفقة الوقف االإ�شالمي.

عليها  تنفق  التي  املدار�ض  �شمن  الق�شائية«  ال�شرعية  »املدر�شة  كانت 
هذه  يف  الت�شجيل  للطالب  ميكن  �شنوات،  خم�ض  فيها  التعليم  ومدة  الدولة. 
املدر�شة بعد ق�شائهم اأربع �شنوات يف املدار�ض الثانوية اأو ما يعادلها من املدار�ض 
الدينية االأخرى. يتخرج من هذه املدر�شة نواب للق�شاة ال�شرعيني، وبعد ق�شاء 
املدر�شة 60  ا يف هذه  لدينا حاليًّ �شرعيني.  ق�شاة  ي�شبحون  املهنة  فرتة معينة يف 

تلميًذا. ويتم تدري�ض املواد التالية فيها:
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ا،  * ال�شنة االأوىل: مادة الفقه االإ�شالمي ومادة العبادات، اأربع �شاعات اأ�شبوعيًّ
ا. ا، ومادة التعبري والقواعد �شت �شاعات اأ�شبوعيًّ ومادة املنطق �شاعتان اأ�شبوعيًّ

* ال�شنة الثانية: الفقه االإ�شالمي والعبادات واحلقوق الزوجية اأربع �شاعات 
خم�ض  والقواعد  التعبري  ا.  اأ�شبوعيًّ �شاعات  ثالث  االإ�شالمية  العقيدة  ا.  اأ�شبوعيًّ

ا. �شاعات. مادة الدالالت ثالث �شاعات. وعلم املنطق �شاعتان اأ�شبوعيًّ

اأ�ش�ض  ا.  اأ�شبوعيًّ �شاعات  اأربع  الزوجية  واحلقوق  الفقه  الثالثة:  ال�شنة   *

احلقوق االإ�شالمية ثالث �شاعات. العقائد ثالث �شاعات. البالغة ثالث �شاعات. 
تاريخ االإ�شالم �شاعتان. تاريخ االأدب العربي �شاعتان.

* ال�شنة الرابعة: الفقه واحلقوق الزوجية وعلم املعامالت التجارية ثماين 
ا. اأ�ش�ض احلقوق االإ�شالمية اأربع �شاعات. اخلطابة وتاريخ االإ�شالم  �شاعات اأ�شبوعيًّ

ا لكل مادة. وتاريخ االأدب العربي �شاعتان اأ�شبوعيًّ

* ال�شنة اخلام�شة: الفقه واحلقوق الزوجية وعلم املعامالت التجارية �شبع 
�شاعات. ثالث  االإ�شالمية  احلقوق  واأ�ش�ض  الفرائ�ض  مادة  ا.  اأ�شبوعيًّ �شاعات 
العربي  االأدب  وتاريخ  االإ�شالم  وتاريخ  ا.  اأ�شبوعيًّ واحدة  �شاعة  املدين  والقانون 

ا لكل مادة. �شاعتان اأ�شبوعيًّ
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مدة  ال�شرعية،  الثانوية  املدر�شة  الدولة  عليها  تنفق  التي  املدار�ض  ومن 
ا 50) تلميًذا. يتم تعليم املواد التالية  التعليم فيها �شبع �شنوات. يوجد فيها حاليًّ

فيها:

* ال�شنة االأوىل: قراءة القراآن الكرمي ومادة الفقه االإ�شالمي ومادة العبادات، 
ا. ا. ومادة اللغة العربية خم�ض �شاعات اأ�شبوعيًّ كل مادة اأربع �شاعات اأ�شبوعيًّ

* ال�شنة الثانية: قراءة القراآن الكرمي ومادة الفقه االإ�شالمي اأربع �شاعات 
ا. ا. ومادة اللغة العربية خم�ض �شاعات اأ�شبوعيًّ اأ�شبوعيًّ

* ال�شنة الثالثة: قراءة القراآن الكرمي ومادة الفقه االإ�شالمي ومادة االأخالق، 
ا. ا. ومادة اللغة العربية اأربع �شاعات اأ�شبوعيًّ كل مادة اأربع �شاعات اأ�شبوعيًّ

ومادة  االإ�شالمي  الفقه  ومادة  الكرمي  القراآن  قراءة  الرابعة:  ال�شنة   *
ا. ومادة اللغة العربية  االأخالق وتاريخ االإ�شالم، كل مادة ثالث �شاعات اأ�شبوعيًّ

ا. اأربع �شاعات اأ�شبوعيًّ

ومادة  االإ�شالمي  الفقه  ومادة  الكرمي  القراآن  قراءة  اخلام�شة:  ال�شنة   *  
ا. ومادة اللغة العربية  العبادات وتاريخ االإ�شالم، كل مادة ثالث �شاعات اأ�شبوعيًّ

ا. اأربع �شاعات اأ�شبوعيًّ

* ال�شنة ال�شاد�شة: تاريخ االإ�شالم والطوائف االإ�شالمية واملذاهب ال�شنية 
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�شاعات  ثالث  العربية  اللغة  ومادة  ا.  اأ�شبوعيًّ �شاعات  ثالث  مادة  كل  االأربعة، 
ا. اأ�شبوعيًّ

* ال�شنة ال�شابعة: تاريخ االإ�شالم وفل�شفة الت�شريعات، كل مادة �شاعتان 
ا. ا. ومادة اللغة العربية ثالث �شاعات اأ�شبوعيًّ اأ�شبوعيًّ

ا. ومادة اللغة العربية ثالث  * ال�شنة الثامنة: علم الكالم �شاعتان اأ�شبوعيًّ
ا. �شاعات اأ�شبوعيًّ

والبالغة  والداللة  والقواعد  الف�شاحة  على  العربية  اللغة  تعليم  ي�شتمل 
قراءة  خالل  من  العربية  اللغة  على  التالميذ  تدريب  ويتم  واالآداب.  واخلطابة 
املعلقات ال�شبع، وغريها من االآداب اجلاهلية وخمتارات من ال�شعر االإ�شالمي، 

وال�شرية النبوية البن ه�شام وغريها.

يف مدينة �شكوبليه توجد مدر�شة ثانوية تدعى »املدر�شة الكربى« ت�شبه هذه 
الثانوية يف نظامها التعليمي.

 (8 فهناك  الإ�سالمي،  الوقف  من  متول  التي  املدار�ش  يخ�ش  ما  اأما 
مدر�شة يف خمتلف اأرجاء البو�شنة والهر�شك، اأكربها واأهمها يف النظام التعليمي 

هي مدر�شة الغازي خ�شرو بك يف مدينة �شراييفو.
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التجهيزي  التعليم  هي:  تعليمية  م�شتويات  ثالثة  املدر�شة  هذه  ت�شمل 
»االبتدائي«، والتعليم املتو�شط »الثانوي«، والتعليم العايل. يوجد حوايل 60) تلميًذا 

ا طالب يف التعليم العايل. يف التعليم االبتدائي والثانوي، يف حني ال يوجد حاليًّ

يتاألف املنهج التعليمي لهذه املدر�شة من:

قراءة القراآن الكرمي
الفقه

العقائد
االأخالق والعقائد
احلديث والتف�شري

تاريخ االإ�شالم
الف�شاحة

القواعد
البالغة
املنطق

اأ�ش�ض الرتبية والوعظ
االإمامة والوظائف الدينية

اخلط العربي
تاريخ االأدب العربي
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قامت ال�شلطات من خالل قانون خا�ض بتنظيم �شروط عمل املدر�شني يف 
املدار�ض املذكورة، من بينها اأن يكون املدر�ض قد اأنهى اأواًل: اإحدى الثانويات يف 
يوغ�شالفيا، ثانًيا: اأن يكون حا�شاًل على �شهادة تعليم عاٍل جامعي؛ لذلك كان 
على امل�شلمني اأن يدر�شوا يف اإحدى اجلامعات االإ�شالمية مثل االأزهر ال�شريف 
يف القاهرة والذي يعترب من اأ�شهر اجلامعات االإ�شالمية، حتى اإنه الوحيد الذي 
�شرب  مثل  فيه  التعليم  الأن  الوقت؛  ذلك  يف  جامعة  ا�شم  يحمل  اأن  ي�شتحق 
الطالب  فاإن  لذلك  املثمرة.  الب�شاتني  من  الثمار  ومثل جني  ال�شنبور  من  املاء 

البو�شنيني يذهبون لالأزهر ال�شريف ليعودوا ب�شهادات جامعية بدرجة »العاملية«.

اإن و�شع التعليم يف جامعة االأزهر ال�شريف يف عهد رئي�شها ف�شيلة ال�شيخ 
حممد االأحمدي الظواهري تقدم لدرجة ال ميكن الأحد من�شف اأن ي�شكك فيها، 
وكلنا اأمل اأن ي�شيف عماًل نبياًل اآخر اإىل اأعماله اخلرية الكثرية، ويقوم باإ�شالح 

نظام التعليم االأزهري لغري العرب.

لقد قرر املوؤمتر االإ�شالمي فتح جامعة اإ�شالمية يف القد�ض ال�شريف، وقد بداأ 
العمل لتنفيذ هذا القرار، وال ن�شك باأن العاملني على تنفيذ هذا القرار �شيعتنون 
بتنظيم درا�شات لغري العرب يف هذه اجلامعة، ومينحونهم االهتمام الالزم، واهلل 

املوفق.
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وال اأ�شتطيع اأن اأنكر املجهود الكبري الذي يبذله علماوؤنا ومفكرونا الإن�شاء 
جامعة اإ�شالمية يف مناطقنا هذه، وكل م�شلم �شادق يرحب بهذا املجهود ويتمنى 
يف  ال�شريف  االأزهر  دور  عن  التخلي  ن�شتطيع  ال  اأننا  من  بالرغم  اجلامعة،  هذه 
امل�شاعدة لن�شر التعاليم والعلوم االإ�شالمية الأولئك الذين ال ي�شتطيعون الذهاب 
لالأزهر ال�شريف ولغريه من اجلامعات االإ�شالمية للدرا�شة. يحاول هوؤالء العلماء 
اإلغاء املدر�شة ال�شرعية الق�شائية واإن�شاء جامعة اإ�شالمية بداًل منها، ولتحقيق ذلك 
يجب تعديل املنهج التعليمي يف مدر�شة الغازي خ�شرو بك، ويف الثانوية ال�شرعية 

يف �شراييفو، ويف املدر�شة الكربى يف �شكوبليه.

 هذا ما اأردت اأن اأذكره يف مقايل هذا، واأدعو اهلل تعاىل اأن يلهم امل�شلمني 
عليهم  وي�شهل  طريقهم  ينري  واأن  االإ�شالمي  التعليم  للدفاع عن  القوة  ويعطيهم 
واجبهم هذا؛ الأن التعليم الديني هو احلبل الوثيق واالأ�شا�ض املتني للحفاظ على 

ال�شحوة الدينية مل�شتقبل اأف�شل يف الدنيا واالآخرة. 
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يف ال�شنة التا�شعة والعا�شرة ملجلة »بهار« Behar )االأعداد )) و)) و3) 
مقاالت  ثالث  ُن�شرت  العا�شرة(،  لل�شنة  و3  و)   ( واالأعداد  التا�شعة  لل�شنة 
من  لكل  الديني،  االبتدائي  التعليم  مبنهاج  اخلا�شة  االإ�شالحات  حول 

الُكتاب هـ. موليت�ض، و اأو. بوريت�ض، و م. حجي موليت�ض.

لقد اأثار مقال اأو. بوريت�ض انتقادات الكثريين من املعلمني وامل�شلمني على 
والتي  العربية،  االأبجدية  الفتيات  تدري�ض  بعدم  الكاتب طالب  �شواء؛ الأن  حد 
و�شفها باملعقدة. ثم ا�شتمر م�شرًحا باأن تعليم اخلط العربي – خط القراآن الكرمي- 
من الناحية الدينية غري اإلزامي وغري مرغوب. وتابع مهاتراته هذه مدعًيا اأن طلبه 
هذا يهدف للتقنني، ويهدف لتعليم االأبجدية واللغة الوطنية، وكاأن اأحًدا ال يحب 
االأبجدية واللغة الوطنية، فلكل لغة واأبجدية مكانتها؛ لذلك فال حمل ملثل هذه 

املهاترات.

مبنا�سبة ما كتب حول الإ�سالحات اخلا�سة مبنهاج
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الكرمي  القراآن  من  �شور  عدة  كتابة  اإن  فيقول  مهاتراته  بوريت�ض  اأو.  ويتابع 
باللغة الوطنية تكفي للم�شلم، وال داعي لتعلم االأبجدية العربية، حتى اإنه يطالب 

بقراءة ترجمة القراآن فقط. 

اأثارت هذه املقالة ردود فعل وا�شتنكار مربر من امل�شلمني، حتى اأن حواًرا 
علماء  واحتاد  »الهداية«،  ملجلة  العامة  اجلمعية  اجتماع  خالل  دار  ذلك  حول 
اجلمعية  وطلبت  مروعة،  باأنها  الكتابات  هذه  البع�ض  و�شف  وقد  يوغ�شالفيا. 
ب�شاأنه  قراره  ي�شدر  واأن  االأمر،  بهذا  يهتم  اأن  »الهداية«  العامة من جمل�ض عمل 
لتخفيف احلزن وردود الفعل من قبل امل�شلمني، وبهدف منع ت�شبب االأ�شرار من 

مثل هذه املقاالت.

وقد اأوكل جمل�ض عمل »الهداية« اإيّل مراجعة هذا املقال وكتابة رد عليه. 
فكتبت مقااًل مت عر�شه على اجتماع »الهداية« يف جل�شته الثانية بتاريخ 4)/0)، 

واعتمده املجل�ض، و�شمح بن�شره على اأنه اأول رد فعل ر�شمي للمجل�ض.

يعترب  وكتابته وحفظه  الكرمي  القراآن  ودرا�شة  وقراءة  تعليم  اأن  �شك  بدون 
فر�ض كفاية لكل جمتمع اإ�شالمي، وبالن�شبة لنا نحن م�شلمي البو�شنة والهر�شك 
يعترب فر�ض كفاية وجود عدد كاٍف وب�شكل م�شتمر بيننا ممن يقراأ ويحفظ ويتعلم 
القراءة والكتابة ويدر�ض القراآن الكرمي، واأف�شل طريقة للو�شول لذلك هو تعليم 
االأطفال منذ ال�شغر؛ الأننا نعرف اأن من ال يتعلم يف ال�شغر ي�شعب عليه التعلم 
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يف الكرب. لذلك فاإن من يطالب باإلغاء تعليم االأبجدية العربية وهي حروف القراآن 
الكرمي، فاإنه يهدف اإىل اإهمال املجتمع االإ�شالمي الأحد واجباته الدينية على اأقل 

تقدير؛ مما يعني ارتكاب الذنوب واملعا�شي.

كما اأن كاتب املقالة وبدون اأي حتفظ يوؤكد اأن تعلم االأبجدية العربية - التي 
ُكتب بها القراآن الكرمي - من الناحية الدينية غري مرغوب فيها، اأي غري مرغوب 
يف القراءة من امل�شحف ال�شريف. اإن مثل هذه التاأكيدات تبني اأن �شاحبها اإما 

ال يلم بالتعاليم الدينية اأبًدا، اأو يريد اأن ُي�شلل امل�شلمني عمًدا.

مرغوب  غري  لالأطفال  الكرمي  القراآن  قراءة  تعليم  يكون  اأن  ميكن  فكيف 
الدينية،  االأعمال  اأف�شل  من  الكرمي  القراآن  قراءة  يعترب  االإ�شالمي  فالدين  فيه، 

والر�شول الكرمي  يقول: »خريكم من تعلم القراآن وعلمه«.

ال اأريد االإطالة يف هذا االأمر الأن كل م�شلم وم�شلمة يعرف اأن تعلم االأبجدية 
العربية هام و�شروري لقراءة القراآن الكرمي، وهو من اأحب االأعمال الدينية التي 
يك�شب بها امل�شلم ح�شناته. ور�شولنا الكرمي- عليه �شالة اهلل و�شالمه- كان ير�شل 

اأ�شحابه لتعليم التعاليم الدينية وقراءة القراآن الكرمي.

اإن كاتب املقال ي�شتنتج بطريقة غريبة وعلى اأ�شا�ض احلديث ال�شريف »ي�شر 
وال تع�شر« اأننا غري ملزمني بتعلم االأبجدية العربية؛ الأن تعلمها من االأمور ال�شعبة 
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اأننا غري ملزمني، بل ال ميكننا اأن  وخا�شة لالأطفال. فمثل هذا اال�شتنتاج يعني 
نتعلم احلروف العربية. اأود االإ�شارة اإىل اأن احلديث املذكور ال يخ�ض اأبًدا تعليم 
املواطنني  االإ�شالم بني  والرتغيب يف  الدعاية  اإمنا طرق  الدينية،  العلوم  االأطفال 

جلذبهم واإدخالهم يف الدين احلنيف.

لي�ض  ولكن  اأطفالنا،  مع  نتعامل  اأن  يجب  كيف  لنا  يبني  احلديث  وهذا 
بالطريقة التي يذكرها كاتب املقالة، فنحن ملزمون بهذا احلديث اأن نختار اأ�شهل 
وقراءة  العربية  احلروف  وتعليمهم  احلنيف،  ديننا  مبادئ  اأطفالنا  لتعليم  الطرق 

القراآن الكرمي.

ڦ   ڦ    ڦ   نثڦ   الكرمية  االآية  ا�شتخدم  املقــــال  كاتب  اأن  كما 
اأننا ملزمون بحفظ بع�ض االآيات فقط  ڄمث  ]املزمل/ 0)[، حيث فهم منها 

من القراآن الكرمي، وهذه االآيات نحفظها ونقروؤها باأحرف لغتنا البو�شنية. لن اأعلق 
على تف�شريه هذا لالآية الكرمية؛ الأن كل عاقل يعرف متاًما ماذا تق�شد.

يف نهاية املقال يقول الكاتب: »اإن طلبنا من عامة امل�شلمني اأن يعرفوا ويقروؤوا 
االأبجدية العربية فهذا يعني ت�شامننا مع اأولئك الذين يوؤكدون اأن االإ�شالم هو 
ديانة عربية، اأو اأن االإ�شالم هو خا�شية عربية، واأنتم تعرفون اأن هذا انزالق نحو 
اخلطيئة والذنب«. اإذا اتبعنا منطق هذا الكاتب -اإذا اعتربنا ذلك منطًقا- ف�شنبداأ 
بالتخلي عن كل ما له عالقة باخلط العربي واللغة العربية والعرب، ف�شنتخلى عن 
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القراآن العربي وكل الت�شريعات الدينية املكتوبة باللغة العربية، ويف النهاية - ليغفر 
يل اهلل تعاىل - �شنتخلى عن الدين الذي جاء به حممد  الأنه عربي. واأحمد 
اهلل اأننا نوؤمن باحلقيقة والعدل، وال نهتم برغبة اأولئك الذين يريدون ترك كل ما 

يخ�ض »اللغة العربية«، وهي العالمة االأوىل للدين االإ�شالمي.

ال�شعوب  بباقي  تربطنا  العربية  باللغة  الكرمي  القراآن  قراءة  فاإن  واأخرًيا   
باللغة  القراآن  وقراءة  العربية  باللغة  واالأذان  العربية،  باللغة  فالتحية  االإ�شالمية. 
يف  االإخوة  بني  الروابط  اأقوى  هي  االأمور  وهذه  العربية  باللغة  وال�شالة  العربية 
االإ�شالم. فجميع امل�شلمني بغ�ض النظر عن وطنيتهم وقوميتهم وبعدهم وقربهم 
يعلمون اأبناءهم منذ ال�شغر قراءة القراآن الكرمي باللغة العربية، وكل من يقف �شد 

ذلك فهو يقف �شد حرمات الديانة االإ�شالمية وعلى كل م�شلم اأن يدينه.

لقراءة  نحتاجها  التي  العربية  واحلروف  العربية  اللغة  �شد  الوقوف  اإن     
القراآن الكرمي، وهي من اأهم واأف�شل العبادات يف ديننا احلنيف، هو خطاأ ي�شل 

اإىل الذنب. 
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اأيها ال�شادة، ي�شعدين القول اأمام هذا املحفل الكرمي بع�ض الكلمات حول 
دور ومهام علماء الدين جتاه ال�شعب، اأمام هذا التجمع الذي �شيكون بعون اهلل 
تعاىل بداية تقدم جلميع امل�شلمني يف جميع اأنحاء يوغ�شالفيا. اإًذا احلديث حول 
علماء الدين الذين بدوؤوا بتوحيد قواهم خلدمة اإخوانهم امل�شلمني، وتنفيذ مهامهم 
التي اأمرهم بها رب العزة. لقد كانت احلاجة ملحة لهذه الوحدة منذ زمن بعيد، 
اأ�شك يف ذلك.  اإذا كانت لدينا نية �شادقة، واأنا ال  ولكن الوقت مل يتاأخر بعد 

�شي�شاعدنا اهلل تعاىل يف عملنا هذا، و�شنجني ثماره قريًبا باإذن اهلل.

العلم، ونرى هذا يف كل �شفحة من �شفحات  اإن ديننا احلنيف هو دين 
واملعرفة،  العلم  اأ�ش�ض  ديننا هي  يبنى عليها  التي  االأ�ش�ض  اإن  اإذ  الكرمي.  القراآن 
الب�شرية  تعليم  بعثه كانت  االأخالق، ومهمة  ليتمم مكارم  ُبعث  الكرمي  فر�شولنا 
اخلري والدين احلق، وقد ورث العلماء هذه املهمة، فالعلماء هم ورثة االأنبياء. وقال 
خلفهم  يرتكوا  فلم  الدينية  املجتمعات  موؤ�ش�شو  هم  االأنبياء  باأن    اهلل  ر�شول 
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اأمالًكا، بل ديًنا وتعاليم دينية. وقد ورث العلماء هذه املهمة، وحملوا مهمة ن�شر 
التعاليم احلنيفة.

اإن العلم هو اأ�شا�ض دين االإ�شالم احلنيف، وعلى كل فرد طلب العلم. وقد 
ق�شم ر�شول اهلل  املواطنني ملجموعتني: جمموعة تنقل العلم وتف�شره، والثانية: 
قال  املجموعتني  هاتني  ينتمون الإحدى  والذين ال  وتتعلمه.  العلم  تبحث عن 
اأ�شحابه  اأحد    اأو�شى ر�شول اهلل  باأنهم ال خري فيهم. وقد  عنهم ر�شول اهلل 
ا، وال تكن اخلام�شة فتهلك«، قال  فقال: »اغد عاملًا اأو متعلًما اأو م�شتمًعا اأو حمبًّ
اأبو عمر: »اخلام�شة التي فيها الهالك: معاداة العلماء وبغ�شهم، ومن مل يحبهم 
فقد اأبغ�شهم اأو قارب ذلك، وفيه الهالك«. نرى من هذا احلديث اأن ديننا احلنيف 
يقدر وي�شرف العلماء، ومينحهم قدًرا ال ميكن الأحد اأن ياأخذه منهم اإذا عملوا مبا 

ير�شي اهلل- تعاىل. فورثة االأنبياء يجب اأن ي�شتمروا بنقل ما جاء به االأنبياء.

اإن اجليل االأول من العلماء كانوا من �شحابة ر�شول اهلل الذين تعلموا على 
يديه، وقاموا مبهامهم على اأكمل وجه، فقد �شهروا على تنفيذ و�شايا ر�شول اهلل 
وتنفيذ اأحكام ال�شريعة بني اأفراد اجلماعة االإ�شالمية، �شواء الروؤ�شاء اأو املروؤو�شون، 
اأيام اخلليفة  ال�شرعية. ويكفينا ذكر ق�شة واحدة  فلم ي�شمحوا بتخطي االأحكام 
عمر  لرنى دور العلماء. ففي اإحدى املرات خطب اأمري املوؤمنني عمر ف�شاأل 
اأحد  فاأجابه  فاعلون؟«  اأنتم  فماذا  الطريق  عن  اعوججت  راأيتموين  »لو  النا�ض  
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ال�شحابة من الذين تربوا على يدي ر�شول اهلل : ما نطيعك يف اأمر تع�شي اهلل 
به، ونقّومك بحد ال�شيف. وهناك الكثري من االأمثلة الوا�شحة لدور العلماء الذين 

فهموا مهمتهم ودورهم ال داعي لذكرها.

قال تعاىل: نثہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھمث  ]النحل/ 5))[. 
 ودور ورثة االأنبياء. فدورهم  هذه االآية الكرمية تبني بو�شوح دور ر�شول اهلل 
يكمن يف اختيار اأف�شل ال�شبل لتوجيه امل�شلمني للطريق امل�شتقيم. وهناك اأربع 

من اأهم هذه ال�شبل ا�شتخدمها ر�شول اهلل  لتنفيذ االآية الكرمية. هي:

ا،  اأ�شبوعيًّ اإقامتها  يجب  واجًبا  االإ�شالمية  ال�شريعة  يف  تعترب  والتي  )(  اخلطبة: 
وبذلك يكون الدين احلنيف قد اأ�ش�ض جامعة �شعبية يجب على كل م�شلم 
ا. ويكون علماء الدين قد نفذوا اأحد واجباتهم.  �شليم وبالغ ح�شورها اأ�شبوعيًّ
اأيها ال�شادة يوجد لدينا عجز كبري وعيوب يجب علينا معاجلتها ب�شكل كبري 

اإذا اأردنا النجاح.

)(   الوعظ: اإن الوعظ ال يحتاج ملوعد حمدد وال مكان حمدد. ويختار العلماء اأي 
منا�شبة لوعظ امل�شلمني وتوجيههم التوجيه ال�شحيح.
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يفيدان  والوعظ  اخلطبة  الأن  ا؛  جدًّ هام  االأمر  هذا  اإن  املكتوبة:  3(  املقاالت 
  اإن ر�شول اهلل  تنفع اجلميع.  املكتوبة فهي  املقاالت  اأما  احلا�شرين فقط. 
ا�شتخدم هذه الطريقة يف خماطباته مع احلكام عندما كان يدعوهم لالإ�شالم.

4(    الت�شرفات التي تعترب قدوة جلذب املواطنني لالإ�شالم: فت�شرفات االأئمة تعترب 
اأ�شوة ح�شنة يف تطبيق التعاليم الدينية وال�شرائع. فقد كان ر�شول اهلل  اأ�شوة 

ح�شنة دفعت امل�شركني للدخول يف االإ�شالم من خالل ت�شرفاته واأعماله.

اإن علماء الدين ملزمون باتباع هذه ال�شبل لتنفيذ مهمتهم يف الدعوة. وهناك 
ا يجب ا�شتخدامه مع االأوالد لزرع االإميان يف قلوبهم الفتية، وهو  اأ�شلوب هام جدًّ
طريق املحا�شرات الدينية يف »الُكتَّاب« ويف املدار�ض االبتدائية والثانوية مبختلف 

فروعها، حيث يتم و�شع اأحجار االأ�شا�ض لبناء عقيدة دينية �شليمة.

اإن دور العلماء اليوم اأ�شبح ذا اأهمية كبرية، خا�شة بعد ظهور نتائج احلرب 
الذكور  اجلن�شني  لدى  الف�شاد  وظهور  االأخالقي  االنحطاط  يف  املتمثلة  العاملية 
واالإناث على حد �شواء، وانت�شار االأفكار ال�شيوعية وكرثة الهجوم واإهانة االإ�شالم 
احلنيف يف ال�شحف واملجالت والكتب وحتى يف املناهج املدر�شية، وخا�شة ممن 
تهدف  التي  وجتمعاتهم  كتاباتهم  الدين من خالل  ويهاجمون  االإ�شالم  يدعون 

لنخر االأ�ش�ض االإ�شالمية.
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ا الأن العلماء ملزمون مبحاربة عدوين يف اآن واحد، كما  اإن هذا الدور اأ�شبح قويًّ
فعل قائدنا واأ�شوتنا الر�شول ، هما: حماربة الكفار، واملنافقني، فقد قال تعاىل: 

نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پمث ]التوبة/ 73[ .

يوجهون  العلماء  من  كاف  عدد  باإعداد  ملزم  اإ�شالمي  جتمع  كل  اإن 
قال  فقد  املنكر،  وينهون عن  باملعروف  وياأمرون  احلنيف  الدين  اإىل  امل�شلمني 

ں   ں   ڱ       ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   نث  تعاىل: 
ڻمث  ]اآل عمران/ 04)[ . فكما اأن التجمعات االإ�شالمية ُملزمة باإعداد 
العدد الكايف من العلماء فهي ملزمة كذلك مب�شاعدتهم يف تنفيذ مهامهم. اإن 
تلك التجمعات التي تعد وت�شـــاهم يف عمل العلمـــاء هم الفــائزون، فقال 

تعاىل: نثڃ   چ  چمث     ]البقرة/ 5[ .

ويزداد  العلماء،  من  معقول  عدد  يوغ�شالفيا  م�شلمي  نحن  ولدينا    
ا، ولكن هذا ال يعني اأن عددهم كاف. فنحن ملزمون  عددهم بحمد اهلل �شنويًّ
بزيادة هذا العدد، خا�شة عندما نعلم اأن عدد االأعداء يزداد وجماالت العمل 
تت�شع. وبالرغم من العدد املوجود من العلماء فينق�شنا توحيد القوى، فالتفرق 
الذي نعي�شه الميكنه اأن ي�شاهم يف تنفيذ مهامنا ب�شكل جيد. كما اأن علماءنا 
ال ميتلكون ال�شوت اخلا�ض بهم، لذلك فنحن ن�شمع دائًما من يقول عنهم: 

»اإن علماء يوغ�شالفيا يعتقدون... يريدون!!«.
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اإن فكرة توحيد علماء يوغ�شالفيا تدور يف االأفق منذ �شنوات، فكل واحد 
منهم يتمنى حدوث ذلك. فقد بداأت املنظمات العلمية لعلماء الدين بالظهور 
تعاىل  اهلل  هدانا  التي  »الهداية«  ظهور  فقبل  العلماء.  جميع  لتوحيد  كمقدمة 
عمل  نقدر  ونحن  »املرقد«،  يدعى  احتاد   Tuzla توزال  مدينة  يف  ظهر  لتاأ�شي�شها، 
هذا االحتاد ونطمح لليوم الذي نرى فيه جميع العلماء متحدين يف احتاد يتحدث 

با�شمهم ويجمع امل�شلمني معت�شمني ومتحدين كج�شم واحد.

نحن نريد وحدة كاملة ولكن على اأي اأ�شا�ض؟ لقد اأجاب القراآن الكرمي 
ٿ   نث  تعاىل:  فقال  امل�شلمني،  لوحدة  عامة  قاعدة  وو�شع  ال�شوؤال  هذا  عن 
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  
اأن تكون  البداية  اإًذا يجب يف   . ]اآل عمران/ )0)[  ڄ  ڄ  ڄ  ڃمث  
امل�شلحة  اأهم من  العامة  ال�شادقة، عندها �شتكون امل�شلحة  بالتقوى  قلوبنا مليئة 
ال�شخ�شية اأو العرقية اأو ال�شيا�شية، ونكون كاالإخوة الذين يعت�شمون بحبل اهلل 

مل�شلحة اجلماعة. 

ن�شب  وو�شعنا  ب�شدق  القاعدة  هذه  اتبعنا  اإذا  الكرام  واالإخوة  ال�شادة  اأيها 
اأعيننا م�شلحة اجلماعة قبل امل�شلحة ال�شخ�شية ف�شيكون الن�شر حليفنا، فقد قال اهلل 
تعاىل: نث ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇمث ]حممد/ 7[. وقد 
اأن العزة والقوة يف االحتاد  القاعدة، ووجدوا  اإخوتنا امل�شلمون �شابًقا هذه  جرب 

على االأ�ش�ض العقائدية. 
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يف  احتدنا  اإذا  م�شمى  على  ا�شًما  ا  حقًّ �شيكون  »الِهَداية«  التجمع  هذا  اإن 
م�شاعدته وتقويته على اأ�ش�ض االعت�شام بحبل اهلل. لقد اأ�ش�ض م�شلمو بلغاريا عام 
934)م جتمًعا �شبيًها يدعى »دين االإ�شالم«ا�شتطاع خالل فرتة ق�شرية اأن يلبي 

الكثري من طموحات امل�شلمني.

واإن احتاد علمائنا يف جتمع واحد �شيمكنهم من االحتكاك بعلماء التجمعات 
الدينية االأخرى و�شيمكنهم من طرح اأفكارهم وحلولهم، و�شيمكنهم من الدفاع 

عن م�شالح امل�شلمني؛ وبذلك يكونون ذوي نفع جلماعتهم ولدينهم احلنيف.

اإن �شحوة علمائنا يجب اأن تكون جزًءا من �شحوة اإ�شالمية �شاملة بداأت 
منهم  فرد  �شتعطي كل  علمائنا  واحتاد  �شحوة  اإن  العامل.  اأرجاء  تظهر يف جميع 
القوة، وبعون اهلل تعاىل، يظهر منهم اأفراد كما عرفنا يف التاريخ االإ�شالمي الطويل 
يخدمون ويعملون لن�شر الدين احلنيف، وي�شحون باأمالكهم واأرواحهم يف �شبيل 
هذا الدين احلنيف. لقد انطلقنا من ال�شفر وناأمل النجاح الكبري، وكما قال اأحد 

ال�شعراء:

واإذا راأيت من الهـــــالل منوه       اأيقنت اأن �سي�سري بدًرا كامال

ندعو اهلل تعاىل اأن ي�شاعدنا ومينحنا ال�شرب واالإ�شرار على حتقيق هدفنا هذا.
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املجتمع  وكذلك  اخلا�شة،  حتيته  العامل  جمتمعات  من  جمتمع  لكل 
االإ�شالمي فله حتيته اخلا�شة وهي »ال�شالم«. اإن التحية يف االإ�شالم �شنة، والرد 
على التحية واجب. وهذا الواجب كفاية، اأي عند اإلقاء التحية على جمموعة من 
تعني  »ال�شالم«  اإن كلمة  املجموعة،  با�شم  التحية  اأحدهم  يرد  اأن  االأفراد يكفي 
االإنقاذ من جميع الكوارث اجل�شدية والنف�شية يف هذا العامل والعامل االآخر. اإًذا 
عندما يلقي امل�شلم ال�شالم على اأخيه امل�شلم يعني اأنه يتمنى له ال�شالم يف الدنيا 
واالآخرة، ويرد عيه اأخوه بنف�ض ال�شالم اأو يزيد. واإذا نظرنا اإىل التحية عند باقي 

ال�شعوب فلن نرى مثياًل لتحية االإ�شالم، وهي: ال�شالم عليكم.

حتية  وهي -   وال�شالم،  ال�شالة  الكرمي - عليه  ر�شولنا  حتية  »ال�شالم«  اإن 
ال�شالة  اإبراهيم -  عليه  على  �شلموا  فاملالئكة  ال�شالم.  الر�شل -  عليهم  جميع 
وال�شالم -  ورد عليهم بال�شالم. والقراآن الكرمي يذكر حتية اأهل اجلنة »ال�شالم« 

ې   ې   ې    ۉ    ۉ   ۅ   ۅ    نثۋ   تعاىل:  فقال 
ې  ى        ى  ائ  ائ  ەئوئ   وئ  ۇئ  مث ]اإبراهيم/ 3)[. وقد 
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اإًذا فاإن   . اآدم اأبينا  ذكر ر�شول اهلل يف اأحد اأحاديثه اأن »ال�شالم«كان حتية 
املالئكة والر�شول واأهل اجلنة وكل عباد اهلل الطائعني واملقربني ُيَحيُّون »بال�شالم«، 

و�شُيَحيُّون بتحية االإ�شالم اإىل يوم الدين.

ون�شرها بني  االأخوة  وتقوية  امل�شلمني  ل�شداقة بني  بداية  هو  »ال�شالم«  اإن 
امل�شلمني، فبعد اإلقاء التحية بتحية االإ�شالم، يبداأ التعارف بني االإخوة ومن ثم 
وال�شالم؛  ال�شالة  عليه  فقال -   متينة.  ال�شداقة  ت�شبح  ثم  بينهم،  احلوار  يدور 
اأََو ال  ابُّوا،  َة َحتَّى ُتوؤنِْمُنوا، َوال ُتوؤنِْمُنوا َحتَّى حَتَ نَّ َ ُخُلوا اجلنْ ِبَيِدِه ال َتدنْ �ِشي  »َوالَِّذي نَفنْ
هذا  من  نفهم   ،» َنُكمنْ َبينْ الَم  ال�شَّ اأَفنْ�ُشوا  ؟  ُتمنْ اَببنْ حَتَ َفَعلنُْتُموُه  اإَِذا  ٍء  �َشينْ َعَلى  اأَُدلُُّكمنْ 
ال�شالم هو  اإف�شاء  واأن  االإميان،  اأعمدة  اأحد  املوؤمنني هي  املحبة بني  اأن  احلديث 

ال�شبب االأ�شا�شي يف ن�شر املحبة بينهم.

من هنا كان لـ »ال�شالم« يف اللغة العربية منفعة كبرية، فدين االإ�شالم لي�ض 
دين العرب فقط، بل هو دين العاملني، يربط جميع امل�شلمني برابطة االأخوة القوية. 
ولكي يبقى املجتمع االإ�شالمي متما�شًكا ومتحًدا يجب اأال يكون هناك اختالف 
يف تطبيق وممار�شة ال�شرائع الدينية. لذلك فاإن التحية االإ�شالمية بقيت »ال�شالم« 
فالتحية  امل�شلمني.  الدينية جلميع  اللغة  الكرمي، وهي  القراآن  لغة  العربية؛  باللغة 
باللغة العربية »ال�شالم« هي البطاقة ال�شخ�شية االأوىل للم�شلمني، حيث يتعرف 
اأخيه امل�شلم من خاللها بالرغم من الفوارق القومية واللغوية بينهم،  االأخ على 
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ا. ا والثاين �شرقيًّ حتى لو كان االأول غربيًّ

وطريقة  ال�شالم  اإف�شاء  حول    اهلل  ر�شول  اأحاديث  من  الكثري  هناك 
طرحه، �شنذكر بع�ًشا منها:

بداأ  من  باهلل  النا�ض  اأوىل  اإن    اهلل  ر�شول  قال: قال  اأمامة  اأبي  »عن 
بال�شالم. رواه اأبو داود والرتمذي« نفهم من هذا احلديث اأن ال ينتظر امل�شلم اأن 
يقوم اأخوه بال�شالم اأواًل، فاإذا اأراد اأن يكون اأقرب اإىل اهلل تعاىل فليبداأ بال�شالم. 
ويعتقد بع�ض العلماء اأن اأجر وثواب البادئ بال�شالم اأكرب واأعظم بالرغم من اأن 

ال�شالم �شنة، والرد عليه واجب.

املجل�ض  اإىل  اأحدكم  انتهى  »اإذا   : اهلل  ر�شول  قال  هريرة:  اأبو  وقال 
فلي�شلم فاإذا اأراد اأن يقوم فلي�شلم فلي�شت االأوىل باأحق من االآخرة. رواه اأبو داود 
والرتمذي«، نفهم من هذا احلديث اأن »ال�شالم« هو حتية الوداع اأي�ًشا، وهو �شنة. 
ولكن لالأ�شف فاإن حتية الوداع قد اأهملت عندنا ب�شكل كامل، بالرغم من بقاء 

هذه التحية حا�شرة يف العامل العربي.

»ي�شلم الراكب على املا�شي واملا�شي على القاعد والقليل على الكثري«. رواه 
البخاري وم�شلم، وزاد البخاري: »وال�شغري على الكبري«. وقال : »يجزي 
عن اجلماعة اإذا مروا اأن ي�شلم اأحدهم، ويجزي عن اجللو�ض اأن يرد اأحدهم«. رواه 

اأبو داود.
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وقد �شرح ر�شول اهلل  يف احلديثني ال�شابقني من الذي �شيبداأ بال�شالم، 
وقواعد اإف�شاء ال�شالم، حيث ذكر قاعدتني عامتني هما توا�شع الراكب، واحرتام 
على  ال�شالم  اإف�شاء  يف  البدء  واملا�شي  الراكب  من  طلب  لذلك  ا،  �شنًّ االأكرب 

ا. اجلال�ض، وطلب من االأ�شغر حتية االأكرب �شنًّ

  اأنه مر على �شبيان ف�شلم عليهم وقال: كان ر�شول اهلل«  عن اأن�ض
راأفة  احلالة  الكرمي يف هذه  الر�شول  ت�شرف  يبني  وم�شلم،  البخاري  رواه  يفعله«. 
الكبار بال�شغار، لذلك كان يبداأ بتحية ال�شبيان، وهذا الت�شرف له طابع تربوي 

لكي يتعلم ال�شبيان العادات االإ�شالمية.

»عن اأن�ض  قال: قال يل ر�شول اهلل : يا بني اإذا دخلت على اأهلك 
ف�شلم يكن بركة عليك وعلى اأهل بيتك. رواه الرتمذي وقال حديث ح�شن«.

هناك اأحاديث اأخرى تبني اأن ر�شول اهلل  كان ي�شلم على الن�شاء بتحية 
االإ�شالم. ويقول العلماء اإن الرجل ميكن اأن ي�شلم على زوجته اأو على املحرم اأو 

على القواعد من الن�شاء حني ال يخاف من حدوث نتائج �شيئة لتحيته.

ومبا اأن »ال�شالم« هو حتية امل�شلمني فال يجب اإف�شاوؤه لغري امل�شلمني، حيث 
نهانا ر�شول اهلل  يف عدة اأحاديث عن ذلك. ولكن هذا ال يعني اأننا ال نحيي 
الت�شرف معهم،  والهدف من ذلك ح�شن  »ال�شالم«.  بتحية غري  امل�شلمني  غري 
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فيقول  القيامة.  يوم  اإىل  ديانة  واأ�شدق  اأ�شمى  هو  االإ�شالم  اأن  على  دليل  وهذا 
جهاد الدين احلنبلي يف تعليقه: »ال تلقوا ال�شالم على غري امل�شلمني، وميكنكم 

حتيتهم بـ  »هداكم اهلل اأو حياكم اهلل« لكي ال تفر�شوا عليهم حتيتكم«.

اإن االإ�شالم يكره اأن تكون التحية بني امل�شلمني غري »ال�شالم« خا�شة اإذا 
كانت هذا التحية من عالمات غري امل�شلمني، ففي �شنن اأبي داود جاء »عن عمران 
بن ح�شني  قال كنا نقول يف اجلاهلية: اأنعم اهلل بك عيًنا واأنعم �شباًحا فلما 
كان االإ�شالم ُنهينا عن ذلك. رواه اأبو داود«. اإن هذا النهي مبني على اأ�شا�شني 
هما: )- ترك كل التحيات غري االإ�شالمية. )- منع اإف�شاء هذه التحيات ون�شر 

حتية االإ�شالم »ال�شالم«.

كما يجب ذكر اأن امل�شافحة تعترب عادة اإ�شالمية تاأتي مع ال�شالم، فقد جاء 
اأ�شحاب  امل�شافحة يف  اأكانت  قال قلت الأن�ض:  قتادة  البخاري »عن  يف �شحيح 
ر�شول اهلل ؟، قال: نعم. رواه البخاري«. وقال - عليه ال�شالة وال�شالم: »ما 
من م�شلمنينْ يلتقيان فيت�شافحان اإال ُغفر لهما قبل اأن يفرتقا«. رواه اأبو داود. وعن 
اأن�ض  قال: »قال رجل: يا ر�شول اهلل، الرجل منا يلقى اأخاه و�شديقه اأينحني 
له؟ قال: ال. قال: اأفيلتزمه ويقبله؟ قال: ال. قال: اأفياأخذه بيده وي�شافحه؟ قال: 
نعم«. رواه الرتمذي، وقال: حديث ح�شن. هذان احلديثان يبينان اأن امل�شافحة 
عادة اإ�شالمية، اأما االنحناء والعناق والتقبيل فلي�شت كذلك. اإن االإ�شالم ي�شمح 
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بالعناق ملن يعود من ال�شفر البعيد. اأما تقبيل اأيدي الكبار من قبل ال�شغار فهو 
م�شموح من باب االحرتام.

بالعادات  يتعاملوا  اأن  اللقاء  عند  امل�شلمني  من  يطلب  االإ�شالم  فاإن  اإًذا 
االإ�شالمية، واأن يرحب اأحدهم باالآخر واأن يت�شافحوا، مما �شيقوي احلب والتفاهم 
بني امل�شلمني، فقال : »ال حتقرن من املعروف �شيًئا ولو اأن تلقى اأخاك بوجه 
طليق«. رواه م�شلم. وعن عبد اهلل بن عمر - ر�شي اهلل عنهما - »اأن رجاًل �شاأل 
ر�شول اهلل : اأي االإ�شالم خري؟ قال: تطعم الطعام، وتقرئ ال�شالم على من 
عرفت ومن مل تعرف«. متفق عليه. »وقال: يا اأيها النا�ض اأف�شوا ال�شالم واأطعموا 
لُّوا والنا�ض نيام تدخلوا اجلنة ب�شالم«. رواه الرتمذي،  لوا االأرحام و�شَ الطعام و�شِ

وقال: حديث ح�شن. 

ولقد  ح�شنة،  اأ�شوة    اهلل  ر�شول  يف  ولنا  االإ�شالمية  التعاليم  هي  هذه 
حث على اإف�شاء ال�شالم، ولكن لالأ�شف فاإن البع�ض اليوم ي�شتخف بهذه التحية 
ويهينها، حتى اإن البع�ض يخجل من اإف�شائها وكاأنهم بذلك يريدون اإخفاء اأنهم 

م�شلمون، فين�شحبون من اجلماعة االإ�شالمية ويهددون االأخوة يف االإ�شالم.
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»ال�شالم عليكم« و»عليكم ال�شالم« هذه هي التحية االإ�شالمية اجلميلة، 
وتلقى عند اللقاء وعند الوداع. 

هذا »ال�شالم« هو البطاقة ال�شخ�شية االأوىل للم�شلمني، حيث يتعرف االأخ 
على اأخيه يف االإ�شالم يف اأي مكان يلتقيان فيه.

املرات  اإحدى  يف  ذكر  فقد  ال�شالم،  باإف�شاء    اهلل  ر�شول  اأو�شى  لقد 
الأ�شحابه فحلف باهلل اأن لن يدخلوا اجلنة حتى يوؤمنوا، ولن يوؤمنوا حتى يحب 
اأحدهم االآخر. ثم �شاألهم: هل تريدون اأن اأدلكم على �شيء اإذا فعلتموه حتاببتم؟ 
ثم قال: اأف�شوا ال�شالم. اإًذا فاإن الر�شول الكرمي - عليه ال�شالة وال�شالم- يو�شي 

باأن الو�شيلة االأ�شا�شية للمحبة بني االإخوة يف االإ�شالم هي »ال�شالم«.

اإن العادة عندنا اأنه بداًل من اإف�شاء ال�شالم اأن نحيي بع�شنا البع�ض بتحية 
اأن  �شك  بدون  ولكن  اليد.  برفع  الكبار  بتحية  ال�شباب  يقوم  واأحيانًا  »مرحًبا«، 

اإف�شاء ال�شالم بيننا اأف�شل بكثري من »مرحًبا« اأو من رفع اليد.

التحـيــة



يجب علينا تعليم ال�شغار اإف�شاء ال�شالم، خا�شة عندما ميرون بالكبار واأن 
يحيوهم باحرتام، وهذه هي مهمة املدر�شني والعلماء �شواء يف القرى اأو املدن.

ال�شالم،  اإف�شاء  االأطفال  ويعلمون  املهمة  بهذه  يقومون  املعلمني  بع�ض  اإن 
يلقون   Derventa »درفنتا«  مدينة  االأطفال يف  �شاهدت  عندما  �شعيًدا  كنت  لقد 
التحية على املدر�شني واالأئمة وعلى الكبار عامة عندما ميرون بهم. ولكن الحظت 
اأن بع�ض املعلمني قد جتاهلوا هذه التحية التي تعترب من اأ�شا�شيات التاآخي. فقد 
تاأثرت كثرًيا عندما �شاهدت ال�شباب وال�شغار يف بع�ض القرى ميرون بجوار الكبار 
وينظرون اإليهم بدون اإلقاء التحية اأو حتى نظرة احرتام، حتى اإنني تاأثرت اأكرث 

من بع�ض ال�شباب الذين ينظرون اإىل رجال الدين باحتقار وهم ميرون بقربهم.

فعندما كنت عائًدا من منطقة »كراينا« مررنا يف رحلتنا على اإحدى املناطق، 
فوقفت احلافلة وركب فيها ثالثة اأو اأربعة من الفتيان، كانوا م�شافرين اإىل �شراييفو 
»مرحًبا«  وال  عليكم«  »ال�شالم  ال  حتية  اأي  اإلقاء  بدون  جل�شوا  الدرا�شة.  ملتابعة 
بالرغم من اأنهم يعرفونني واأعرفهم، خا�شة اأن اأحد املدر�شني املرموقني واملعروفني 
على  ي�شعوا  ومل  احلافلة  دخلوا  التالميذ  هوؤالء  اإن  حتى  احلافلة.  يف  معي  كان 
روؤو�شهم »الطربو�ض«، فلو فعلوا هذا االأمر معي الأنهم كانوا معرت�شني علّي ل�شبب 
ا حتى يف �شراييفو ويف  من االأ�شباب ما كنت الأحزن، الأن هذا االأمر يحدث يوميًّ

منطقة »�شراجت�شي«، ويف ال�شوارع الرئي�شية االأخرى يف �شراييفو.
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اإًذا هذا هو اأحد اأخطائنا الكبرية، ومن واجبي كرجل دين اأن اأ�شري اإىل هذه 
م اأنف�شنا، ونعلم اأطفالنا اإف�شاء ال�شالم �شواء يف املدن اأو القرى،  الظاهرة حتى نقوِّ
واأن ن�شع »الطربو�ض« على روؤو�شنا، واأن نلقي التحية على الكبار واجلال�شني كما 

علمنا االإ�شالم احلنيف. 

181181 التحية





واأغلبها يف  ال�شوفية(،  )الزوايا  التكايا  يوغ�شالفيا عدد كبري من  لدينا يف 
بعدد  ولكن  والهر�شك  البو�شنة  يف  وكذلك  »�شكوبليه«،  علماء  جمل�ض  منطقة 
ُبناة هذه التكايا بنوا  اأقل. ومتتلك جميع هذا التكايا االأوقاف اخلا�شة بها؛ الأن 
لها مرافق توفر لها الدخل الالزم. لن اأتطرق هنا لو�شع التكايا عند بنائها، ولن 
اأ�شرد تاريخها وا�شم م�شايخها، ولكنني �شاأحتدث عن حقيقة ُمرة وهي اأن اأغلب 
هذه التكايا اليوم ال ت�شتخدم يف الهدف الذي بنيت الأجله وال من قبل امل�شيخة 
اإن ما يحدث غالًبا يف بع�ض هذه التكايا هو تقوي�ض للتعاليم  االإ�شالمية. حتى 
االإ�شالمية ال�شحيحة، فيتم خرق قواعد و�شرائع االإ�شالم احلنيف، وُتدخل اإليها 
التكايا وال على  اأعمم هذا على جميع  ال�شمح. ال  االإ�شالم  عنا�شر غريبة عن 

جميع م�شايخ الطرق لدينا.

باالإ�شافة لذلك، فاإن البع�ض يولون اأنف�شهم م�شايخ ويديرون باأنف�شهم التكايا 
وهم ال ي�شتحقون تويل اأي عمل ديني، فكيف يكونون م�شايخ طرق يف التكايا، 

وبذلك فهم يدمرون الوقف والتكايا التي تهدف خلدمة االإ�شالم وامل�شلمني.

التكـــايا يف يوغ�سالفيا



لقد ناق�ض علماوؤنا يف جل�شة م�شرتكة ملجال�ض علماء املناطق برعاية ف�شيلة 
رئي�ض العلماء هذه الظاهرة، وقرروا اإ�شدار قرار تنظيمي خا�ض بالتكايا وم�شايخها، 
بحيث يتم و�شع عمل هذه التكايا حتت مراقبة ال�شلطات الدينية، ويتم تنظيمها 

ا. ا وتربويًّ بحيث تخدم م�شالح امل�شلمني وامل�شيخة االإ�شالمية دينيًّ

كما طالبوا اأن ي�شمل القرار التنظيمي حتديد االأمور التالية:

)( موا�شفات �شيخ الطريقة.
 )( الطرق املعرتف بها.

 3( موؤهالت �شيخ الطريقة.

كما يجب اعتبار ممتلكات التكايا جزًءا من ممتلكات امل�شيخة االإ�شالمية، 
للم�شيخة،  ملك  هي  االإ�شالمي  الوقف  ممتلكات  الأن جميع  طبيعي؛  اأمر  وهذا 
ويجب تعيني موظف ديني يف كل تكية )زاوية( للقيام بالتعليم الديني والرتبوي.

اإن جميع التعاليم الدينية تهدف لتقومي وتعليم االإن�شان وهدايته لل�شراط 
تتاألف  جمموعتني:  اإىل  تق�شم  التعاليم  هذه  اإن  اخللد.  بجنة  والفوز  امل�شتقيم 
للم�شلم  اجل�شدية  الواجبات  تخ�ض  التي  الدينية  التعاليم  من  االأوىل  املجموعة 
كفرد اأو طرق تعامله مع باقي امل�شلمني يف املجتمع االإ�شالمي. اأما املجموعة الثانية 
ُتقّوم النف�ض وتعتني بالروح وت�شلحها، وتبني  فتتاألف من التعاليم الدينية التي 
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حياة اخللد، وت�شاعد على تخطي احلياة الفانية. وهذه املجموعة التي تهتم بعلوم 
الت�شوف اأ�شمى من املجموعة االأوىل التي تخت�ض بعلوم الفقه.

الروحي  ال�شمو  على  للتعرف  تهدف  البداية  يف  الت�شوف  علوم  كانت 
والتقرب من اهلل تعاىل واإظهار هوان احلياة الدنيوية والتطلع اإىل حياة اخللد. ولكن 
مع مرور الوقت دخلت اإىل علم الت�شوف االأفكار الوجودية واالآراء املتناق�شة مع 

االإ�شالم ووجهات النظر التي اأقحمت عليه.

�ض يف املدار�ض االإ�شالمية ك�شم�ض ت�شيء  اإن املجموعة االأوىل كانت ُتدرَّ
طريق احلق وتن�شر تعاليم الدين وال�شنن احلنيفة، اأما املجموعة الثانية فقد كانت 
التكايا هي مهد نقلها وتعليمها، واإىل جانب التعاليم النظرية مور�شت التطبيقات 
ال�شريعة املحمدية عالًجا  التي تعتربها  العملية، فكانوا يقومون ببع�ض االأعمال 
يف  النوافل  هي  االأعمال  هذه  واخللل.  والعيوب  االأمرا�ض  من  الروح  لتطهري 
ال�شلوات وال�شيام واالإ�شرار على ذكر اهلل تعاىل بالقلب والل�شان )االأذكار(. ومن 
املفرو�ض اأن تخدم هذه التكايا تقومي الروح لدى امل�شلمني، فاملدار�ض االإ�شالمية 
اأن  للتكايا  كيف  ولكن  االأرواح!  التكايا  ت�شقل  بينما  االأج�شاد،  تبني  كانت 
ت�شقل اأرواح اأنا�ض ال يعرفون �شيًئا عن ال�شريعة والدين؟ وكيف هي التكايا التي 

تربي العداء للتعاليم الدينية؟

185185 التكـايــا يف يوغ�ســـالفيــا



وامل�شيحية  »االإ�شالم  كتابه  يف   )Bonnet Maury( ماوري  بونت  ذكر  لقد 
القادرية يف  التكية   »L’ Islamisme et le Christianisme en Afrique اإفريقيا  يف 
غرب اإفريقيا فقال: »املريدون يعلمون النا�ض الكتابة والعلوم. فهم يبنون ويفتحون 
هذه  يف  يعلمون  فهم  القرى.  جميع  يف  اإمنا  فقط  تكياتهم  يف  لي�ض  الكتاتيب 
الكتاتيب االأطفال ال�شود التعاليم االإ�شالمية احلنيفة، وير�شلون االأطفال النوابغ 
اإنهم  حتى  والقاهرة،  طرابل�ض  يف  االإ�شالمية  املدار�ض  اإىل  التكايا  ح�شاب  على 
اجلامع  اإىل  االآخر  والبع�ض  فا�ض  مدينة  يف  القريوان  جامع  اإىل  البع�ض  ير�شلون 
االأزهر يف م�شر. وي�شيف الكاتب اأن هوؤالء التالميذ يعودون بعد اإنهاء تعليمهم 
ويذكر  والبنو،  النيجر  نهر  وادي  مناطق  يف  خا�شة  االإ�شالم،  ن�شر  يف  لي�شاهموا 
اأي�ًشا اأن اأغلب التجار يف مقاطعتي القعار وامل�شني هم من اأتباع التكية القادرية. 
وذكر الكاتب اأي�ًشا اأن اأتباع الطريقة ال�شنو�شية يخدمون االإ�شالم بنف�ض الطريقة، 
فيقومون  كعبيد،  ال�شود  يبيعهم  الذين  ال�شغار  االأطفال  ي�شرتون  فال�شنو�شيون 
لكي  والدتهم  مناطق  اإىل  ويعيدونهم  يعتقونهم  ثم  االإ�شالم  وتعليمهم  برتبيتهم 
الطريقة  بهذه  ا  �شنويًّ ال�شنو�شيني  مئات  ويتخرج  االإ�شالم،  اإىل  بالدعوة  يقوموا 
ين�شرون االإ�شالم من �شواطئ ال�شومال يف و�شط اإفريقيا اإىل ال�شرق والغرب حتى 
�شواطئ ال�شنغال. وذكر االأمري �شكيب اأر�شالن اأن عدد التكايا ال�شنو�شية يبلغ 
اأر�شالن  ويذكر  اأعاله.  ذكرتها  التي  الطريقة  بنف�ض  تعمل  تكية   300 من  اأكرث 
تنظيم عمل هذه التكايا فيقول: يوجد مدير لكل تكية يدعى »املقدم« وفرد يدير 
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اأن يوؤم امل�شلني ويعلم  �شئونها املادية يدعى »الوكيل«، ولكل تكية �شيخ مهمته 
االأطفال دينهم ويعقد القران وي�شلي �شالة اجلنازة على املتوفني... اإلخ«.

وال�شنو�شية يف  القادرية  التكايا  هذه  ويوؤيد عمل  ميدح  واع  عاقل  اإن كل 
اإفريقيا. وقد تنبه امل�شتعمرون االأوروبيون اإىل ما تقدمه هذه التكايا، لذلك يحاولون 
االإيطاليون  يفعل  كما  عليها،  والق�شاء  لتدمريها  الطرق  واأفظع  باأب�شع  حماربتها 

بالتكايا ال�شنو�شية يف طرابل�ض الغرب. 

�شوى  ي�شعنا  فال  يوغ�شالفيا  مملكتنا  التكايا يف  اأغلب  اإىل  نظرنا  اإذا  ولكن 
االندها�ض، فال ميكنك اأن ترى يف اأي منها تعليًما لل�شريعة االإ�شالمية، فما بالك 
مبركز للدعوة االإ�شالمية؟ ميكنك القول بكل �شراحة اإن اأغلب هذه التكايا تعلم 
العداوة �شد اأولئك الذين يعلمون االإ�شالم وامل�شلمني و�شد املدار�ض االإ�شالمية 
و�شد ال�شرائع االإ�شالمية، فهم يعتقدون اأن كل هوؤالء �شطحيون، واأنهم وحدهم 
- بالرغم من جهلهم - قد و�شلوا اإىل ال�شمو واحلقيقة، لذلك فال يقبلون الن�شح 
ال�شريفة واالأدلة  القراآن الكرمي واالأحاديث  العلماء حتى لو كانت حججهم  من 
ال�شرعية. فكل عبادتهم تنتهي عند »الذكر«، الذي يعترب يف راأي العلماء تالعًبا 
ورق�ًشا ومعزوفات خمتلفة اأكرث منه عبادة تهدف للتقرب اإىل اهلل تعاىل. وهم يتمتعون 
بكل ما يقدمه الوقف االإ�شالمي من خريات كانت من املفرو�ض اأن تقدم للم�شلمني 

املحتاجني، حتى اإن بع�ض م�شايخهم يعي�شون كالطفيليني؛ عالًة على امل�شلمني.
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اأذكر لكم التكية املولوية التي �شاهدتها يف م�شر، فهي مبنى مليء باملواطنني 
العاطلني عن العمل، حيث يح�شلون على مرتبات �شهرية بدون اأي عمل يقومون 
ا )ما  به. على ما اأعتقد فاإن �شيخهم كان يح�شل على حوايل 50) جنيًها م�شريًّ
ا. اأما مهمتهم الوحيدة فهي اإقامة ح�شرة اأ�شبوعية.  يقارب 40000 دينار( �شهريًّ
الهراطقة  حتى  يح�شرها  معينة  ونغمات  رق�شات  عن  عبارة  هي  احل�شرة  وهذه 
واالأجانب ويدفعون ثمًنا باهًظا للتذاكر، اأي اأن ح�شراتهم هي عرو�ض خا�شة حتت 

م�شمى العبادات واالأذكار الدينية.

وقد مت اإقفال هذه التكية بقرار من املحكمة ال�شرعية يف القاهرة وحتولت اإىل 
مدر�شة لل�شناعات تدر�ض لالأطفال الفقراء، وقد كتبت جميع ال�شحف امل�شرية 
قيام  على    اهلل �شاكرين  االإغالق،  هذا  عن  »الفتح«  الدينية  املجلة  وخا�شة 
ال�شلطات ال�شرعية بو�شع حد لهذه الرتهات حتت م�شمى العبادات، ومت حتويل 
االأموال الوقفية التي مولت هذه املدر�شة اإىل اأمور تنفع امل�شلمني، وكم �شتكون 
�شعادتنا كبرية اإذا قامت ال�شلطات عندنا بالت�شرف نف�شه الذي فعلته ال�شلطات 
والعلماء.  الدينية  للعلوم  مركًزا  تعترب  التي  القاهرية  ال�شرعية  واملحكمة  امل�شرية 
الوقف  »اأ�شحاب  اأنف�شهم  ي�شمون  من  بع�ض  ال�شرتاطات  �شنخ�شع  متى  واإىل 
امل�شرتطني« الذين ي�شرتطون تقدمي العون املادي الأ�شياء ال تر�شى عنها ال�شريعة 
االإ�شالمية ب�شبب جهلهم. فالر�شول  ذكر يف اأ�شدق كتاب بعد القراآن الكرمي، 
�شروًطا  ي�شرتطون  رجال  بال  »ما  ال�شنة:  كتب  باقي  ويف  البخاري،  �شحيح  يف 
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لي�شت يف كتاب اهلل. ما كان من �شرط لي�ض يف كتاب اهلل فهو باطل واإن كان مائة 
�شرط. ق�شاء اهلل اأحق و�شرط اهلل اأوثق«. 

لذلك،  التاأهل  ميكنه  ومن  الطريقة«  »�شيخ  اختيار  ملو�شوع  بالن�شبة  اأما 
فيمكن قول االآتي:

لقد و�شع م�شايخ وعلماء الت�شوف �شروًطا الختيار »�شيخ الطريقة« وعالمات 
ميكنهم بها التعرف عليه. فقد جاء يف كتاب »املنري« الذي يقول البع�ض اإنه البن 

كمال، والبع�ض االآخر ملواطننا »كايف اأفندي« باأن هناك اأربع عالمات لل�شيخ :
 )- اأن يكون عاملًا ي�شتطيع �شرح كل �شك ينتاب تابعه من اجلهة الدينية والدنيوية. 

)- اأن ال يحب هذا العامل الفاين واأن ال يج�شع له واأن يحفظ نف�شه من ال�شهوات. 
3-  اأن ال يطمع يف اأمالك اأتباعه في�شكون به.

ال�شفات  هذه  فيه  تكتمل  مل  فاإذا  ال�شريعة.  من  واأفعاله  كالمه  يكون   4-  اأن 
يكون »�شيًخا« كاذبًا. اإًذا اأول �شرط التباع ال�شيخ هو اتباع ال�شريعة والطاعة، 
وجاء  عنه.  نهيا  ما  اأو  ور�شوله،   - وعال  - جل  اهلل  به  اأمر  ما  هي  وال�شريعة 
يف كتاب »منارة ال�شائرين اإىل اهلل« للمت�شوف الكبري اأبي بكر االأ�شدي اأن 
ال�شيخ اأبا �شعيد ابن اأبي خري قال: اأدنى درجات »ال�شيخ« اأن ميتلك ع�شر 
اإليه.  تابعيه  ويوجه  ال�شواب  طريق  على  يكون  اأن  الثانية  اخلا�شة  خوا�ض. 
واخلا�شة الثامنة اأن ينفذ بنف�شه ما ياأمر به اأتباعه. واخلا�شة التا�شعة اأن يبتعد 
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عما ينهى اأتباعه عنه. اإًذا يجب اأن يكون ال�شيخ متعلًما ومتديًنا، وبدون العلم 
بالدين ال ميكن اأن يكون متديًنا، وبدون كليهما ال ميكن اأن يكون �شيًخا.

اإن جميع كبار املت�شوفني وامل�شايخ كانوا علماء بالدين، لذلك ال ميكن ملن 
ال ي�شتوعب العلوم الدينية اأن يكون �شيًخا. لننظر اإىل عبد القادر اجليالين فقد 
كان عاملًا بالفقه واحلديث واالآداب والوعظ والت�شوف. ومار�ض التدري�ض لفرتة 
كتابه  واإن  تالميذه.  من  كانوا  ع�شره  الفقه يف  علماء  واأكرث  مفتًيا،  وكان  طويلة 
والذي  الرومي،  الدين  وميكننا ذكر جالل  بالعلم.  دليل على �شلوعه  »الغنية« 
الوفاء  اأبي  بن  �شامل  بن  اهلل  ن�شر  بن  حممد  بن  حممد  بن  القادر  عبد  و�شفه 
طبقات  يف  امل�شية  »اجلواهر  كتابه  يف  حممد  اأبو  الدين  حميي  احلنفي  القر�شي 
احلنفية« باأنه كان يلم باملذهب احلنفي وبالفقه عامة، حتى اإنه كان يلم بالتناق�شات 
قال  فقد  والدين.  بالعلوم  ال�شيخ  اإملام  اأمثلة على �شرورة  العلماء. كل هذه  بني 

االأخ�شري يف نظمه:

حا�شا ب�شاط القد�ض والكمال     تطـــوؤه حوافر اجلهــــال

اإًذا، اإن الت�شوف هو علم الكمال، ومن ال ميلك العلم ال ميكنه الو�شول اإليه.

الدينية.  العلوم  كل  هدف  وهو  متديًنا،  يكون  اأن  لل�شيخ  الثاين  ال�شرط 
اأن يجيد الرق�ض  التعاليم ال�شرعية، فال يكفي  اأن يتبع كل  فيجب على ال�شيخ 
والعزف ويخدع العيون باإتقانه املبارزة بال�شيف و»ال�شي�ض«؛ وغريهما من االأ�شياء 
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اد النار يف الهند. فيقول االأخ�شري يف  التي ال ير�شاها ال�شرع والتي يجيدها ُعبَّ
نظمه:

اإن بع�ض امل�شايخ يدعون اأنهم ح�شلوا على »االإجازة« من اأ�شاتذتهم على 
 - اأتباعه  يقود  جلاهل  »االإجازة«  مُتنح  فال  �شيوًخا.  ليكونوا  لهم  كاف  تاأهيل  اأنه 
ح�شب زعمه - على الطريق ال�شحيح اإال من جاهل مثله. ومثل هذه الت�شرفات 

ت�شبب لنا االإهانة وجتعل االأعداء ي�شحكون علينا.

كما ميكنني القول باأن »الطرق« لي�شت كاملة وال حمددة، فال يوجد لها 
عالمات دائمة ومميزة ميكن اأن تتميز فيما بينها. فمثاًل القادرية يف �شمال وو�شط 
اإفريقيا خمتلفة عن القادرية املوجودة عندنا. فالطرق ال�شوفية لي�شت كاملذاهب 
الدينية. لذلك فال ميكن الوقوف يف وجه طريقة ما بالكامل ب�شبب اأخطاء تقوم 

بها الطريقة يف اإحدى الدول.

نحن اأهل ال�شنة نتم�شك مبا يفر�شه اهلل ويطلبه ر�شوله الكرمي، ونرف�ض ونرتك 
ما ينهى اهلل و�شوله عنه. نحرتم العلماء الذين ف�شروا ال�شرع احلنيف للحفاظ على 
وحدة االأمة، لذلك يجب اأن ال نحكم على »الطرق« ون�شدر االإدانات، بل نحاول 
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ال�سوفية ال�سادة  بع�ش  وقال 
اإذا راأيت رجـــــاًل يطـــــــري
ال�سرع حدود  عند  يقف  ومل 

مقـــــالة جليــــلة �سفيــــــة
اأو فــــوق ماء البحـر قد ي�سري
فاإنه م�ســــتدرج وبـــــــدعي



اإبعاد كل ما ترف�شه ال�شريعة عن اأي طريقة كانت، فقد قال االأخ�شري يف نظمه:

»طريقة  هي  بلدنا  يف  وجهها  يف  نقف  اأن  يجب  التي  الوحيدة  الطريقة 
مدينة  من  بكتا�ض«  »احلاج  يدعى  �شخ�ض  موؤ�ش�شها  اإن  وُيقال  البكتا�شية«، 
ني�شابور، جاء اإىل اآ�شيا ال�شغرى يف عهد ال�شلطان اأورخان واأ�ش�ض طريقته. وي�شك 
ال�شخ�شية مبتدعة،  اأن هذه  اأ�شاًل، ويعتقدون  املوؤرخون بوجود »احلاج بكتا�ض« 
هذه  انت�شرت  وقد  – بابا«.  »باليم  يدعى  �شخ�ض  الطريقة  هذه  اأ�ش�ض  من  واأن 
لذلك  الطريقة،  هذه  االألبان  اتبع  وقد  البلقان.  ويف  الو�شطى  اآ�شيا  يف  الطريقة 
من  قريبة  البكتا�شيني  اعتقادات  اإن  »البكتا�شيني«.  من  االألبان  اأغلب  فاإن 
اآ�شيا ال�شغرى، فاأغلبهم من ال�شيعة املتع�شبني. ويعتقد  اعتقادات القزلبا�ض يف 
املوؤرخون االأوروبيون اأن بداية البكتا�شية كانت طائفة م�شيحية؛ الأن البكتا�شيني 
يعتقدون ب�شيء مثل »الثالوث« )اهلل-حممد-علي(. كما يوجد لديهم ما ي�شمى 
يفعلونه،  ما  ل�شيخهم بكل  باالعرتاف  ملزمون  اإنهم  بالذنب«، حيث  »االعرتاف 
وهم  امل�شيحية.  الق�شي�ض يف  مثل  ذنوبهم  ويغفر  عنهم  يعفو  اأن  ل�شيخهم  وميكن 
يعتقدون اأن �شرب الكحوليات م�شموح، واأكرث م�شايخهم ال يتزوجون. كل هذه 
االأمور جتعل املوؤرخني االأوروبيني يعتقدون اأنهم كانوا م�شيحيني يف االأ�شل. ومن 
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والفرق بني الإفك وال�سواب
وال�ســـرع ميزان الأمور كلهــا

يعرف بال�ســـنة والكتــــــاب
و�ســـاهد بفرعها واأ�سلهــــــا



معتقداتهم اأنهم يوؤمنون بالرقم »اأربعة« ويعتقدون بانتقال الروح من ج�شم امليت 
جل�شم اآخر. كما اأنهم ال يطبقون التعاليم االإ�شالمية فال ي�شلون وال ي�شومون وال 
ون. فهذه االأمور فقط للمبتدئني ولي�ض ملن و�شل اإىل م�شتواهم  ون وال يحجُّ ُيزكُّ
موقف حا�شم  اتخاذ  علينا  فيجب  ما ذكرت  تاأكدنا من �شحة  فاإذا  باهلل-  -نعوذ 

بحق البكتا�شيني.

البكتا�شيني، ولكن  اأغلب  ال�شلطان حممد عام 6)8)م على  ق�شى  لقد 
بع�شهم ا�شتطاعوا البقاء حتى يومنا هذا يف األبانيا ويف مناطقنا اجلنوبية. 

وعلى  امل�شايخ،  و�شروط  يتنا�شب  مبا  التكايا  يف  امل�شايخ  تعيني  يجب  كما 
الكرمي،  القراآن  قراءة  االأطفال  وتعليم  االإ�شالمية  التعاليم  تطبيق  امل�شايخ  هوؤالء 
بحلقات  القيام  للم�شايخ  وميكن  اإفريقيا.  يف  وال�شنو�شيون  القادريون  يفعل  كما 
الذكر ولكن ب�شرط اتباع ال�شريعة يف ذلك، واإقامة املحا�شرات الدينية الأتباعهم 

قبل الذكر اأو بعده.

اأن  اأتباعها  اأن نطلب من  بالتكايا، بل  اأو عدم االعرتاف  ال داعي الإلغاء 
يرف�شوا كل ما هو �شد االإ�شالم وكل ما هو هرطقي، واأن يطلبوا املدد وامل�شاعدة 
من اهلل وحده، واأن ال يعتقدوا اأن م�شايخهم مع�شومون، فالر�شول  هو وحده 
املع�شوم عن اخلطاأ، واأن ينفذوا التعاليم االإ�شالمية ويبتعدوا عن الرق�ض والعزف 
يف اأذكارهم، واأن يبتعدوا عن اللعب بال�شيوف وال�شي�ض وبلع النار كما يفعل عباد 

193193 التكـايــا يف يوغ�ســـالفيــا



النار من الهندو�ض يف الهند، واأن تكون التعاليم االإ�شالمية والعبادات هي اأقد�ض 
املعتقدات، واأن ال يكونوا ممن قال عنهم اهلل تعاىل: نث ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ     ٹمث  ]البقرة/ 70)[.

اإخوتي االأعزاء لندع اجلنون والرتهات ولنِع الو�شع ال�شعب الذي نعي�شه، 
ولي�شاهم كل منا ح�شب ا�شتطاعته يف بناء جمتمعنا الديني وتعليم اأوالدنا، فكل 
واحد منا راع وم�شئول عن رعيته، فنحن ملزمون بتح�شني و�شعنا وتطويره، واهلل 

امل�شتعان.
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الفرتة االأخرية  ال�شاعة يف  املفتني ودور االإفتاء ق�شية  اأ�شبح مو�شوع  لقد 
عندنا يف يوغ�شالفيا، حيث طرح مو�شوع اإلغاء دور االإفتاء كاأمر ال حاجة له يف 
امل�شيخة االإ�شالمية، بهدف التقنني يف امل�شروفات. وبالرغم من اأن هذا املو�شوع 
املو�شوع  هذا  �شيبحث  املقال  هذا  اإن  ا.  �شيا�شيًّ ثوبًا  لب�ض  فقد  بحت  ديني  اأمر 
من الناحية الدينية فقط. والإظهار احلجج واحلقائق �شوف اأدخل اإىل تاريخ هذا 
املو�شوع. اأما بالن�شبة للناحية ال�شيا�شية ف�شوف اأجتاهلها متاًما يف هذا املقال، بهدف 
جعل املقال متاًحا جلميع اأع�شاء امل�شيخة االإ�شالمية يف يوغ�شالفيا، بغ�ض النظر 

عن توجهاتهم ال�شيا�شية.

اإن �شرف االإفتاء يعترب من اأقدم املهام يف االإ�شالم، فهو ميتد لالأيام االأوىل 
لالإ�شالم وحتى يومنا هذا، و�شيت�شمر ما دام امل�شلمون مهتمني بدينهم. لقد قام 
ر�شول اهلل  بهذا الدور حلل املوا�شيع الدينية على اأ�شا�ض الوحي، و�شاعده يف 
هذا علماء ال�شحابة - ر�شوان اهلل عليهم - جميًعا، وقد جمع اأ�شماءهم تقي الدين 

ابن قا�شي عجلون يف اأبيات من ال�شعر:

ق�ســـية »املفتني«



وكانوا  الدور،  الرا�شدون هذا  اخللفاء  اأخذ    الكرمي  الر�شول  وفاة  وبعد 
االإ�شالمية  الدولة  وبات�شاع  هذا.  على  اأجًرا  امل�شلمني  مال  بيت  من  يتقا�شون 
ازدادت احلاجة اإىل هذا الدور؛ الأن اخلليفة مل ي�شتطع تغطية كل اأرجاء الدولة 
االإ�شالمية، مما ا�شطره الإيجاد م�شاعدين له يف اأمر الفتاوى وتف�شري االإ�شالم. فلم 
يعد اخلليفة يوؤم امل�شلمني ويلقي اخلطب ويحكم بني امل�شلمني وي�شدر الفتاوى 

للجميع، بل ترك هذه االأمور لعلماء امل�شلمني.

كان هناك عدد كبري من ال�شحابة الكرام يقومون باالإفتاء، اخت�ض منهم 
يومنا  حتى  الفتاوى  باإ�شدار  العلماء  بعدهم  وا�شتمر  بفتواهم،  ع�شرين  حوايل 
املدن  والعلماء يف خمتلف  املفتني  كبار  باأ�شماء  مليئة  االإ�شالمية  واملراجع  هذا. 
االإ�شالمية. والقراآن الكرمي ذكر يف اأكرث من مو�شوع دور الر�شول الكرمي كمفٍت 
فقال تعاىل نث ٱ....مث نث   ے ... مث وبناء على هذه احلجج الكثرية 
و�شرح  بحل  يقوم  مفٍت  اإىل  بحاجة  اإ�شالمي  جتمع  كل  اأن  ن�شتنتج  والدامغة، 

امل�شائل ال�شرعية التي تواجه امل�شلمني هناك.
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لقــــد كان يفـتي يف زمـــــان نبينا
معـــــاذ وعمــــــار وزيد بن ثابت
ومنهم اأبو مو�سى و�سلمان حربهم

و اأفــــــتى مبرياث اأبو بكر الر�سي

مع اخللفـــــــاء الرا�ســـــدين اأئمة
اأبيُّ ابن م�ســعود ابن عوف حذيفة
كــذاك اأبو الـــــــدرداء و هو تتمة
قه فيهــــــــا وتلك مزية و�ســــــدَّ



اخلليفة  كان  فقد  اأهوائهم  الفتاوى ح�شب  باإ�شدار  النا�ض  يقوم  ولكي ال 
لهم  ت�شدر  وكانت  املفتي،  بدور  ليقوموا  اأكرث  اأو  واحًدا  العلماء  بني  من  يعني 

قرارات خا�شة تفادًيا للفو�شى.

اأمور  ليديرا  �شرعي  وقا�ض  مفٍت  اإىل  بحاجة  اإ�شالمي  جتمع  كل  فاإن  اإًذا 
الرعية وحلل م�شاكلهم وم�شائلهم الدينية. وكل كتب الفقه وال�شنن النبوية توؤكد 
عليه  »يحرم  قال:  الذي  الديواين  الدين  جالل  تعليق  ذلك  اأمثلة  ومن  ذلك، 
التي  واالأحكام  ال�شريعة  بظواهر  العامل  الفتوى عن  م�شافة  اإخالء  االإمام(  )اأي 
حتتاج اإليها العامة. فاملق�شود ههنا اأنه يجب على االإمام ن�شب من هو عامل بظواهر 
ال�شريعة واالأحكام لريجع اإليه النا�ض يف حوائجهم ال�شرعية يف هذه امل�شافة باأن 
يذهب النا�ض اإليه بكرة ويرجعون اإىل منازلهم م�شاء«. اإًذا من واجب احلاكم اأو 
من يرعى �شئون التجمعات االإ�شالمية تعيني املفتني وحمايتهم واحلفاظ عليهم 
وعلى دور االإفتاء. واإذا كان العدد غري كاٍف فعليه العمل على زيادة اأعدادهم، ال 

اأن يلغي املوجود منهم.

فقام  املفتي،  من�شب  اإلغاء  حول  اإ�شاعات  دارت  م�شر،  يف  كنت  عندما 
العامل اجلليل ال�شيخ حممد بخيت - رحمه اهلل تعاىل-))( بكتابة مذكرة احتجاج 
346)هـ،  عام  طبعها  مت  امل�شري،  ال�شيوخ  ملجل�ض  قدمها  �شفحات  ثماين  من 

الأرناوؤوط[.. ملقال يف 21 رجب 1354هـ– ]م.  ل�شيخ حممد بخيت بعد كتابة  ))( تويف 
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واأنا اأحتفظ بن�شخة منها، كان عنوانها »مذكرة من ح�شرة موالنا االأ�شتاذ االأكرب 
�شاحب الف�شيلة ال�شيخ حممد بخيت مفتي الديار امل�شرية �شابًقا، مقدمة ملجل�ض 
اأن  االأمر  ويل  على  يجب  دينية  �شرعية  وظيفة  االإفتاء  وظيفة  اأن  ببيان  ال�شيوخ 
اأن وظيفة  اأو�شحناه  مما  »يعلم  املذكرة  نهاية  لها«. وجاء يف  يليق  فيها من  يوظف 
االإفتاء وظيفة من الوظائف الدينية التي يجب على ويل االأمر اأن ين�شب فيها من 
يقوم بها كوظيفة الق�شاء. وقد جعلتها ال�شريعة االإ�شالمية من الفرائ�ض الدينية 
ومن اأهم امل�شالح االإ�شالمية، واإنها وظيفة لها االأهمية الكربى على الوجه الذي 

ف�شلناه«.

وميكنني ذكر الكثري من احلجج على اأن االإفتاء اأمر �شرعي، ولكن هديف 
اأن من واجبنا احلفاظ على هذه اخلدمة الدينية، واأن التاأكيدات التي  هو تبيان 
ين�شرها البع�ض يف ال�شحف بدون اأي دليل على اأن االإفتاء ال حاجة له هو اأمر 
امل�شائل  الدين وال�شرع حلل كل  اأمور  واٍه، الأننا بحاجة فعاًل ملفتني �شالعني يف 

الدينية التي تواجهنا.

كما ذكرنا اأعاله اأن من�شب املفتي هو من اأقدم املهام يف االإ�شالم، واأن هذه 
املهمة ا�شتمرت يف جميع املناطق االإ�شالمية بدون انقطاع حتى يومنا هذا، لذلك 

اأريد اأن األقي نظرة على االإفتاء عندنا يف البو�شنة والهر�شك.
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وكما  الفاحت.  حممد  ال�شلطان  جاءها  اأن  منذ  بالدنا  يف  املفتني  عمل  بداأ 
حرر ال�شالح هذه البالد فقد فتحها املفتون بفتاويهم الدينية. فالكثريون يعرفون 
ذلك  فمنذ  توما�شفيت�ض«،  »�شتييبان  امللك  بخ�شو�ض  »امل�شنف«  املفتي  فتوى 
احلني وحتى يومنا هذا يعترب دور املفتي باالإ�شافة لدور القا�شي ال�شرعي هو من 
اأهم املهام الدينية. فقد دعمت وحافظت تركيا على هذه املهمة الدينية، وعلى 
وريثة تركيا يف هذه البالد )يوغ�شالفيا( التي تعهدت للم�شلمني بحريتهم الدينية 
للم�شيخة  املهام  واأحوج  اأهم  من  اأنها  على  وحتميها  املهمة  هذه  على  حتافظ  اأن 

االإ�شالمية.

اإن املفتني يعملون دائًما ل�شالح املواطنني ويدافعون عنهم وعن م�شاحلهم، 
البو�شنة  مل�شلمي  الذاتي  لال�شتقالل  جابيت�ض  املفتي  وكفاح  دور  املعروف  فمن 
�شاكر  اأفندي  وهبي   Pljevlje »بليفلية«  منطقة  مفتي  كفاح  وكذلك  والهر�شك. 

قا�شيت�ض �شد احلكم النم�شاوي.

�شراييفو  يف  بع�شها  تقريًبا،  اإفتاء  دار  ع�شرون  والهر�شك  البو�شنة  يف  كان 
�شنان  املرحوم  وقد كتب  اليوم.  تعمل حتى  تزال  وتوزال ال  وبانيالوكا  ومو�شتار 
للبو�شنة  االإ�شالم  منذ دخول  املفتني  اأ�شماء  فيه  كتابًا جمع   S.Kemura كيمورا 
حتى الفرتة التي عا�ض فيها. وباالإ�شافة اإىل املناطق املذكورة كان هناك دور اإفتاء 
وروجاتيت�شا  وجرجانيت�شا  وجرادات�شات�ض  وتي�شان  وليفنو  وبيهات�ض  ترافنيك  يف 
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و�شتوالت�ض  وت�شيبجا  ميدان  و�شتاري  وزفورنيك  وبرو�شات�ض  وبروزور  وفوت�شا 
اإفتاء  اإفتاء �شراييفو التي كانت دار  وبالغاي. كانت دور االإفتاء تلك تابعة لدار 
الوالية، اأما باقي دور االإفتاء فكانت دور اإفتاء املناطق. وقد مت اإقفال بع�ض الدور 
مع الوقت ب�شبب تراجع املناطق التي كانت فيها مثل »�شتاري ميدان وبالجاي...
اإلخ«، ويف بع�ض االأحيان مت اإغالقها بدون �شبب مقنع، حتى بقي لدينا اليوم اأربع 

دور اإفتاء وحتى هذه يحاول البع�ض اإغالقها.

القيام  ي�شتطيعون  اأنهم  للمفتني بحجة  البع�ض بعدم دفع مرتبات  يطالب 
حق  ولكنه  بعملهم،  لقيامهم  �شرًطا  لي�ض  فاملرتب  ا  حقًّ مرتب.  بدون  بعملهم 
مال  بيت  اأجًرا من  ياأخذون  كانوا  املهمة  بهذه  يقومون  اخللفاء  لهم. عندما كان 
امل�شلمني. وعندما اأوكلوا هذا العمل لغريهم اأعطوهم اأجًرا على عملهم من بيت 
ا.  امل�شلمني كذلك. فاخلليفة عمر  كان يعطي املفتني 00) دينار �شنويًّ مال 
ومن الناحية الفقهية، يجب مكافاأة املفتني على عملهم اإما بح�شولهم على مرتب 
معني من بيت مال امل�شلمني، اأو اأن يدفع لهم االأفراد �شواء لكل فتوى على حدة 
بخيت يف مذكرته،  ال�شيخ حممد  ذكر ذلك  وقد  مبلغ معني،  لهم  ُيحدد  اأن  اأو 
االأفراد  يدفع  اأن  على  �شيوافق  ال�شيوخ  اأن جمل�ض  اأعتقد  ال  »ولكني  واأ�شاف: 
للمفتي مقابل فتواه«. واأنا اأعتقد كذلك باأن امل�شيخة االإ�شالمية مل ت�شل اإىل هذا 
امل�شتوى لت�شمح لنف�شها باأن ياأخذ مفتوها اأجًرا من االأفراد مقابل فتواهم. يف كل 
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االأحوال لي�ض احلديث حول املرتبات، اإمنا حول اأهمية و�شرف هذه املهمة.

احللول  وطلب  للفتاوى  امللحة  احلاجة  لدينا  توجد  ال  البع�ض  �شيقول 
اإ�شدار  على  تقت�شر  ال  املفتي  مهمة  اإن  بالقول:  هوؤالء  على  �شاأرد  ال�شرعية. 
ومتابعة عمل  امل�شلمني  وم�شاكل  متابعة حياة  على  ي�شهر  اأن  اإمنا  فقط،  الفتاوى 
عدم  اأما  الدينية.  وحياتهم  امل�شلمني  و�شع  وتطوير  واملدر�شني  والوعاظ  االأئمة 
وجود احلاجة امللحة لطلب الفتاوى عندنا فاأنا اأعتربه عيًبا فينا ويجب اأن نعاجله 
ال�شحف  يف  يوم  كل  »فتواهم«  ي�شدرون  الذين  اأولئك  مننع  اأن  وعلينا  ونزيله. 
حماولني االإ�شرار بالدين احلنيف من خالل اأفكارهم اخلاطئة واملغر�شة. فطلب 
اإلغاء دور االإفتاء ب�شبب عدم احلاجة امللحة لطلب الفتاوى يعترب مبثابة طلب اإزالة 

اجلوامع ب�شبب قلة امل�شلني!!

مثاًل  م�شر  ففي  االأخرى،  االإ�شالمية  املجتمعات  يف  خمتلف  الو�شع 
وهناك  والدينية،  االجتماعية  بخ�شو�ض حياتهم  كثرية  فتاوى  يطلبون  املواطنون 
�شفحات خا�شة بالفتاوى يف جميع املجالت الدينية مثل املنار وجملة االأزهر- نور 
االإ�شالم �شابًقا - والهداية واالإ�شالم.. اإلخ، ت�شمى »باب الفتاوى«، تكون مليئة 
والرد عليها، ويجب على جمالتنا  امل�شلمني  ب�شئون  اخلا�شة  واملوا�شيع  باالأ�شئلة 

الدينية مثل احلكمة والهداية اأن حتتوي على مثل هذه ال�شفحات. 
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كان امل�شلمون �شابًقا يولون اأهمية كربى لالأ�شئلة التي تطرح على املفتني، 
وكان املفتون يجمعون هذه االأ�شئلة واالأجوبة يف جملدات ينتفع منها امل�شلمون، 
فتاوى  مثل  باملفتني  خا�شة  جملدات  ولدينا  يوغ�شالفيا  يف  حالنا  كان  هكذا 
االأقح�شاري))( وفتاوى اأحمدي..الخ. واإحياء اإ�شدار الفتاوى يعني اإحياء احلب 
واالهتمام بالدين واإحياء االهتمام بكل ال�شئون العامة للمجتمع والتعرف على 

احلالل واحلرام.

ُعف، فعلينا اأن جند لهم ما يعملونه من خالل  فاإذا كان عمل املفتني قد �شَ
تو�شيع جمال ونطاق عملهم ومتكينهم من تنفيذ ما يطلبه ال�شرع منهم. فعلينا اأن 
نعيد لهذه املهمة ال�شريفة مكانتها، واأن نعمل على تطويرها واإزالة العوائق التي 

تعرت�شها.

اإلغاء دور االإفتاء يعني لنا - م�شلمي البو�شنة والهر�شك - االقرتاب خطوة 
نحو اإلغاء املحاكم ال�شرعية، وهذا لن ير�شي اأي م�شلم غيور على دينه و�شرعه، 
اإذا مل ندافع عن  فكيف �شيكون لنا احلق يف الدفاع عن بقاء املحاكم ال�شرعية 
بقاء دور االإفتاء واملفتني، ونحن نعرف اأن هاتني املوؤ�ش�شتني مت�شابكتان وال ميكن 

قيام اإحداهما بدون االأخرى.

لعربية. للمزيد عنه  للغة  لذين كتبو يف  لبو�شنة  أ�شهر علماء  لذي يعترب من  الأقح�شاري  ملق�شود ح�شن كايف    )((
الأ�شنى يف  جلوهر  خلاجني،  لبو�شنوي  لقاهرة: حممد بن حممد  لذي ن�شره بالعربية يف  ملوؤلف يف كتابه  نظر ماكتبه 
الأرناوؤوط[ لكويت 0)0)، �ض 79-89 –  ]م.  الأرناوؤوط،  لبو�شنة، تقدمي وتعليق حممد م.  ء  جم علماء و�شعر تر
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واإذا اعتقد اأحد اأن حما�شرتي هذه لي�شت �شحيحة اأو تتعار�ض مع مبادئ 
�شرعي  دليل  اأي  يذكر  اأن  اأو  حججه،  ويعر�ض  ليتقدم  فاأدعوه  احلنيف  ال�شرع 
على عدم �شحة حما�شرتي التي تطالب ببقاء دور االإفتاء، وتطالب املجتمعات 

االإ�شالمية بالدفاع عنها وحمايتها.

ومن ال يثق مبحا�شرتي هذه فاأطالبه اأن يطلب فتوى من مفتي الديار امل�شرية 
اأو من ف�شيلة �شيخ االأزهر ال�شريف، اأو من اأي موؤ�ش�شة دينية متخ�ش�شة يف اأي 
دولة اإ�شالمية، كما ميكنه طلب اال�شت�شارة من املجالت الدينية التي تقدم مثل 
هذه الردود ال�شرعية، مثل جملة االأزهر اأو جملة االإ�شالم اأو جملة الهداية ..اإلخ 

التي ت�شدر يف القاهرة.

كلي ثقة باأن تتمتع حما�شرتي هذه باالهتمام الالزم والتفهم لدى االأجهزة 
اأو�شحت االأمر مبا فيه الكفاية؛ الأنني كتبت هذا  اأكون قد  اأن  املخت�شة، متمنًيا 

املقال على اأ�ش�ض احلجج الدينية وال�شرعية للدفاع عن موؤ�ش�شة دينية مهمة.
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       تف�سري امل�سائل ال�سرعية عندنا)1(

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

ال�شرعية  امل�شائل  »تف�شري  �شباهو حتت عنوان  فهيم  لل�شيد  �شدرت مقالة 
عندنا« يف مقدمة الكتاب ال�شنوي جلمعية »االأمل ال�شعبي« لعام 939)م، انتقد 
فيها بع�ض كتاباتي اخلا�شة بتف�شري بع�ض امل�شائل ال�شرعية عندنا، واأدان االجتاه 
الذي اخرتته يف تف�شري تلك امل�شائل، ونعته يف نهاية مقالته بقوله: »االجتاه الذي 
يجب اأن ال نتبعه الأنه ال يتفق مع الو�شع احلايل«. مل يتم ذكر ا�شمي يف هذه 
اأن  مبا�شرة  ي�شتنتج  اأن  واملجالت  ال�شحافة  على  املطلع  ي�شتطيع  ولكن  املقالة، 

املق�شود باالإدانة هو كتاباتي.

لذلك  اأعماله،  وتربير  اجتاهه  عن  الدفاع  يف  �شخ�ض  كل  بحق  اأوؤمن  اأنا 
فاإنني وجدت من ال�شرورة اأن اأقف مدافًعا عن االجتاه الذي �شلكته يف امل�شائل 

املذكورة، واأن اأبرر موقفي فيه من خالل ال�شطور التالية.

لعلماء، من بينهم ثالثة مفتني �شابقني وخم�شة  أع�شاء جمل�ض  لرد على ع�شرة من كبار علمائنا من  ))(  لقد عر�شت هذ 
عد  لقو ه من  فقون على حمتو أنهم يو أكدو يل  لرد و أيدو هذ  لثانوية، وقد  ر�ض  ملد الإ�شالمية يف  مدر�شني للعلوم 

الإ�شالمية. لتعاليم  ل�شرعية و



اأ�شري اإىل اأنني كتبت حول مو�شوع �شرعي هام، بل يعترب من اأهم االأمور 
ال�شرعية، وهو »االجتاه الذي يجب �شلكه لدى تف�شري امل�شائل الدينية، والطريق 
الذي يجب اتباعه«، وقد انتقد الكاتب هذا االجتاه بالذات، واأدان طريقة بحثي 
بالربا. وقد ن�شرت ذلك املقال يف جملة علماء الدين  للم�شاألة ال�شرعية اخلا�شة 
»الهداية«، وقد وافق عليه جمل�ض التحرير قبل ن�شره، مما يعني اأنه قد اأيد املنهج 

واالجتاه الذي �شلكته يف تف�شري هذه امل�شاألة.

اأنا اأعتقد اأن مقايل هذا، بغ�ض النظر عن اجلدال الذي �شببه، �شينفع جميع 
اأولئك الذين يهتمون بتف�شري امل�شائل الدينية عندنا، والذين يبحثون عن جواب 

حول االجتاه الذي يجب اأن ي�شلكه العاملون يف حقل تف�شري تلك امل�شائل.

معرتًفا ب�شعفي وقلة علمي ومقدًرا اآراء اجلميع وواثًقا من ح�شن نواياهم، 
اأدعو اهلل - جل وعال -اأن يهديني واإياكم اإىل الطريق ال�شحيح.

�شوف اأذكر كل فقرة مت التعر�ض لها يف مقايل على حدة بهدف ت�شهيل 
العر�ض، و�شاأذكر تعليقي وردي عليها، و�شاأركز بني الفينة واالأخرى على املوا�شيع 
ذات االأهمية، خا�شة تلك التي تخ�ض االجتاهات التي يجب اتباعها يف تف�شري 

امل�شائل الدينية عندنا.
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قال كاتب املقالة املذكورة يف البداية:

بالرغم من  ال�شرع عليها،  رد  وُيطلب  ُتطرح  اأ�شئلة  يومنا هذا هناك  »حتى 
اأمر طبيعي؛ الأن ال�شرع مل يحدد االأمور االإميانية  اأنها لي�شت دينية بحتة، وهذا 
واالأخالقية وال�شعائر االإ�شالمية فح�شب، بل نظم العالقات القانونية واحلقوقية، 

ومنها تطورت علوم الفقه«.

فالدين  اأي�ًشا،  الدنيوية  االأمور  ال�شرع من  بدون �شك يجب طلب موقف 
االإ�شالمي ي�شمل جميع النظم التي نقلها لنا ر�شول اهلل  من اهلل . فكل 
م�شاألة، �شواء تخ�ض االإميان اأو ال�شعائر اأو احلقوق العامة اأو املدنية، تعترب من وجهة 
ال�شرائع وفروعها))(. واأكد  اأ�شول  فالدين ي�شمل  ال�شرعية »م�شاألة دينية«،  النظر 
جلميع  حلول  اإيجاد  خالل  من  العملية  حياتهم  يف  ذلك  االإ�شالم  علماء  كبار 
اإنهم  اأي  منها،  االإ�شالمي  ال�شرع  موقف  وتبني  املواطنني  تواجه  التي  امل�شائل 
تعاملوا مع جميع امل�شائل غري الدينية كما تعاملوا مع امل�شائل الدينية، وهنا تطور 

علم »الفقه« بجميع فروعه واحتل مركًزا مرموًقا بني العلوم الدينية.

ال�شفة  يف  ي�شكك  اأن  يحاول  من  كل  ب�شدة  االإ�شالم  علماء  اأدان  قد 
الدينية الأي م�شاألة ي�شدر بها حكم �شرعي. واأذكر ما حدث عندما �شدر كتاب))( 

ل�شفحة )8). لكويف –  لبقاء  لكليات الأبي    )((
))(  �شدر عام 343)هـ )5)9)م(.
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القاهرة، حيث ُحورب  الرازق يف  للكاتب علي عبد  واأ�شول احلكم«  »االإ�شالم 
اأن ي�شكك يف ال�شفة  الرئي�شي يف ذلك هو حماولة الكاتب  ب�شدة))(. وال�شبب 
تكون  اأن  اأنكر  فقد  ال�شرعية.  اأحكام  بها  �شدرت  التي  امل�شائل  لبع�ض  الدينية 
للخالفة اأي �شفة دينية، وحاول من خالل كتابه اأن يظهر اأن االإ�شالم هو �شرائع 
النا�ض وطرق  اأن العالقات بني  وقواعد روحية بني االإن�شان وربه فقط، يف حني 
االإدارة ُتنظم من قبل القانون وال�شلطة ال�شيا�شية، ولي�ض لهذه االأمور اأي �شفة 
دينية. ح�شب راأيه فاإن امل�شائل الدينية هي التي تخ�ض تنظيم العالقة بني املرء 
وربه))(. لقد ُفهم هذا الكتاب على اأنه هدم الأ�ش�ض ال�شرائع الدينية لذلك �ُشنت 

على موؤلفه حملة قوية انتهت بهزميته.

ويتابع كاتب املقالة فيقول:

رفيعة  لدرجة  املرء  فيها  يحتاج  لدرجة  ومت�شعبة  متفرعة  الفقه  علوم  »اإن 
لل�شوؤال  املنا�شب  ال�شرعي  احلكم  اإ�شدار  من  يتمكن  حتى  واخلربة  العلم  من 
املطروح، وخا�شة يف الفقه احلنفي الذي ينتمي اإليه م�شلمو يوغ�شالفيا. فمع مرور 
اآراء خمتلفة ملوا�شيع معينة يف  الوقت ظهر الكثريون من املجتهدين ممن و�شعوا 
فرتات زمنية خمتلفة )االختالف(، جعلت املذهب احلنفي �شعب التوحيد على 

خل�شر ح�شني  ل�شيخ حممد  ل�شيخ حممد بخيت و مل�شرية  لديار  لعلماء منهم مفتي عام  لكتاب كبار  ))( حارب هذ 
وغريهما.

ل�شفحتنينْ 337-336 . حلكم« ملحمد بخيت،  أ�شول  الإ�شالم و حقيقة  نظر كتاب    )((
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معني، جتعل  مو�شوع  اآراء خمتلفة حول  اليوم  فلدينا  ال�شافعي.  املذهب  عك�ض 
ال�شوؤال  وتطبيقه على  ال�شحيح(  )القول  ال�شائب  ا�شتنتاج احلكم  ال�شعب  من 
املطروح. فمع تغري الزمن والو�شع الذي نعي�شه يجب تغيري احللول الفقهية التي 
اأوقات خمتلفة وح�شب االأعراف املختلفة. وميكن تطبيق اأي حل  مت و�شعها يف 

فقهي بطريقة خمتلفة ح�شب املكان والزمان وتغيري العرف«. 

اإعداد  جمل�ض  اأر�شلها  مذكرة  من  ملقطع  حرفية  ترجمة  املقطع  هذا  يعترب 
»جملة االأحكام العدلية« اإىل ال�شلطان للح�شول على موافقته واإ�شدار قانون خا�ض 
باإن�شائها. اأنا ال اأجد ما اأختلف فيه معه ب�شاأن احلاجة اإىل التمتع بدرجة رفيعة من 
العلم واخلربة للتمكن من اإ�شدار االأحكام ال�شرعية للم�شائل املطروحة. فبالرغم 
اإ�شدار  ي�شعب  موا�شيع  فهناك  والتعلم  واالطالع  البحث  يف  العمر  ق�شاء  من 
احلكم ال�شرعي ال�شائب بها )القول ال�شحيح(، وهناك موا�شيع �شهلة ووا�شحة 
وي�شهل اإ�شدار االأحكام ال�شرعية بها. كما ميكن تعديل االأحكام ال�شرعية التي 
�شدرت ح�شب العرف يف حدود معينة ح�شب تغيري تلك االأعراف كما �شاأذكر 
الحًقا. اإًذا فهذا املقطع يتفق مع املنهج الذي ن�شلكه وال يوجد فيه ما نخالفه اأو 

ن�شري �شده.
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ي�شتمر كاتب املقالة فيقول:

»نحن نتبع القاعدة ال�شرعية التي تن�ض على »ال ُينكر تغري االأحكام بتغري 
الزمان«؛ الأنه مع الزمان تتغري حاجة االإن�شان والعرف. لذلك فاإن االأحكام اجلزئية 
التي مل ُتنب على االأدلة الوا�شحة )الن�ض والدليل( واإمنا على التطبيق والعرف، 

ميكن اأن تتغري مع الوقت«.

اإن القاعدة ال�شرعية التي ذكرها الكاتب تنتمي اإىل القواعد التي ي�شميها 
العلماء »القواعد الكلية« بالرغم من اأنها لي�شت كلية بحتة ولكل قاعدة ا�شتثناء، 
هذه  ي�شعوا  مل  الفقه  فعلماء  اجلمهور«.  »قواعد  هي  القواعد  هذه  احلقيقة  ويف 
اال�شتثناءات  اأ�شا�ض  على  الحًقا  تالميذهم  و�شعها  اإمنا  البداية،  يف  القواعد 
النظم  الذين حاولوا جمع  الفقه احلنفي  اأوائل علماء  اإن  العلماء.  اتخذها  التي 
ال�شرعية يف قواعد موحدة هم »االإمام اأبو احل�شن الكرخي 60)-340هـ« وكتابه 
»االأ�شول«، واالإمام اأبو طاهر الدبا�ض الذي عا�شر االإمام الكرخي واالإمام اأبو زيد 
الدبو�شي )367-430هـ( وكتابه »تاأ�شي�ض النظر«. وجاء بعدهم ابن جنيم )تويف 
عام 970هـ( وكتابه »االأ�شباه والنظائر« ذكر فيه خم�ًشا وع�شرين قاعدة و�شنفها 
يف نوعني. وجاء بعده اأبو �شعيد اخلادمي الذي ذكر يف نهاية كتابه اخلا�ض باأ�شول 
الفقه »جمامع احلقائق« عدًدا كبرًيا من القواعد الفقهية. وعندما مت اإ�شدار »املجلة« 

يف ا�شتانبول مت ذكر 99 قاعدة فقهية يف مقدمتها.
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اإن هذه القواعد ت�شاعد على فهم امل�شائل ال�شرعية التي تدخل يف نطاقها، 
الأنها تربط امل�شائل ببع�شها وتبني الروابط امل�شرتكة بينها. واأحيانًا ميكن ا�شتخدام 
هذه القواعد كاأدلة، ولكن يجب معرفة اأنه ال ميكن اإ�شدار »فتوى اأو حترمي« ح�شب 
هذه القواعد الكلية بدون معرفة الدالئل اخلا�شة الأنه »ال يحل االإفتاء من القواعد 
وال�شوابط، اإمنا على املفتي حكاية النقل ال�شريح كما �شرحوا به«))(. و»ال يجوز 
االإفتاء مبا تقت�شيه ال�شوابط الأنها لي�شت كلية بل اأغلبية، خ�شو�ًشا وهي مل تثبت 

عن االإمام، بل ا�شتخرجها امل�شايخ من كالمه«))(.

لقد مت اعتماد هذه القواعد من قبل املجل�ض الذي و�شع »املجلة« ومت ذكرها 
اإ�شدار  ال�شرعيون  الق�شاة  ي�شتطيع  فيها »ال  لل�شلطان. وجاء  املرفوعة  املذكرة  يف 
اأحكامهم ال�شرعية اإال باإيجاد ن�ض وا�شح يف القواعد الكلية التي جمعها ابن جنيم 
والفقهاء الذي حذوا حذوه«. لقد ذكرت هذا االأمر الأن البع�ض عندنا يف الفرتة 
االأخرية ي�شتخدمون هذه القواعد على اأنها اأدلة نهائية، وال يبحثون عن اأدلة من 
م�شادر اأخرى. فهم يحلون جميع امل�شائل بالقيا�ض على هذه القواعد، حتى اإنهم 

ي�شدرون الفتاوى بالقيا�ض عليها حتى لو مل تكن ذات �شفة ر�شمية.

اإن القاعدة التي ذكرها كاتب املقالة جاءت يف كتاب »جمامع احلقائق«)3( 

ل�شفحة 34. الأول،  جلزء  ملجلة« لعلي حيدر،  الأ�شباه« البن جنيم – تعليق    )((
ل�شفحة 34. الأول،  جلزء  ملجلة«،  لزينية« البن جنيم – تعليق  ئد  لفو   )((

ل�شفحة 8)3. لدقائق«،  منافع  ل�شفحة 46 وهام�شها،   )3(
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الأبي �شعيد اخلادمي، ويف الفقرة 39 »للمجلة«، وب�شرحها املب�شط تعني: »ال ميكن 
اأن ننكر تغيري القواعد اأو اعتبارها غري عادية يف ال�شرع اإذا تغريت قلياًل مع تغري 

الزمن«. 

القواعد  الوقت؟ هي  تغري  مع  قلياًل  تتغري  اأن  التي ميكن  القواعد  ما هي 
اإًذا فاإن القواعد  لة الثانوية )االأحكام اجلزئية( املبنية على العرف الثابت.  املف�شَّ
لة الثانوية التي ال تبنى على  الكلية امل�شتقلة )االأحكام الكلية( والقواعد املف�شَّ
العرف الثابت ال تتغري. مثال على القواعد الكلية امل�شتقلة: »اأن يطلع امل�شرتي 
على الب�شاعة التي ي�شرتيها، وبعد االطالع عليها له احلق اأن يرف�ض ال�شراء اأو اأن 

يثبته )خيار الروؤية(«. هذه القاعدة ال ميكن اأن تتغري فهي ثابتة.

لة الثانوية املبنية على العرف الثابت: كان علماء  مثال على القواعد املف�شَّ
االإ�شالم �شابًقا، بناء على العرف الثابت، يعتربون »الروؤية كاملة« باكتفاء امل�شرتي 
مب�شاهدة غرفة واحدة من بيت يريد �شراءه، الأن العرف الثابت كان وقتها يعترب اأن 
البيت مبني على طراز واحد ويكفي م�شاهدة غرفة واحدة لتكون الروؤية كاملة. 
ومع تغري الزمان وتغري عادات البناء، اعترب علماء االإ�شالم اأن »الروؤية« لن تكون 
الثانوية  لة  املف�شّ القاعدة  هذه  اإًذا  الغرف.  جميع  امل�شرتي  ي�شاهد  حتى  كاملة 

تغريت قلياًل مع تغري الزمن والعرف. 
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لقد ذكر املجل�ض املوؤ�ش�ض »للمجلة« يف مذكرته لل�شلطان هذا املثال، وقام 
كاتب املقالة باقتبا�شه وترجمته كاماًل وو�شعه يف مقاله.

كذلك،  املكان  تغري  مع  يتغري  فاإنه  الوقت،  تغري  مع  العرف  يتغري  وكما 
القواعد  تطبيق  ميكن  لذلك  املختلفة.  الثابتة  اأعرافها  لها  املختلفة  فاالأماكن 
تغيري  يتم  احلالة  هذه  ويف  خمتلفة،  بطرق  وامل�شتقلة  الكلية(  )االأحكام  الكلية 
تلك التفا�شيل والقواعد ال�شرعية الثانوية )االأحكام اجلزئية( ح�شب تغيري تلك 

االأعراف))(.

ن�شتنتج مما ُذكر اأنه ال ميكن باأي �شكل من االأ�شكال تغيري القواعد ال�شرعية 
النبوية  ال�شنة  اأو  الكرمي  القراآن  من  والوا�شح  ال�شريح  »الن�ض«  على  تبنى  التي 

ال�شريفة، الأن مثل هذه الن�شو�ض الوا�شحة اأقوى من العرف الثابت.

لقد نقل علي حيدر يف تعليقه على »املجلة«))( الفقرة التالية من كتاب ابن 
عابدين »�شفاء العليل«:

»ُذكر يف الفتح القدير اأن الن�ض اأقوى من العرف الأن العرف جاز اأن يكون 
املقابر يف ليايل  اإىل  ال�شموع وال�شراج  اإخراج  اأهل زماننا يف  على باطل كتعامل 
العيد، والن�ض ال يحتمل اأن يكون على باطل. كما تعارف النا�ض يف قدمي الزمان 

ل�شفحة 8)3. لدقائق«،  منافع  الأمثلة يف  نظر    )((
ل�شفحتان 84)- 85). الأول،  جلزء   )((
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وزن  احت�شاب  مع  االإناء  يف  �شيء  بيع  مثل  ال�شحيحة،  غري  البيوع  بع�ض  على 
االإناء، والبيع مع تاأجيل دفع الثمن وغري ذلك من العقود الفا�شدة والباطلة التي 
ال تعد. وقد نقل العالمة الباقالين يف �شرح امللتقى فتاوى علماء املذاهب االأربعة 
اإن  امل�شلم  يقول  فهل  الدين،  �شعائر  من  يعدونه  رمبا  النا�ض  اأن  مع  ذلك  بحرمة 
احلرام ي�شري حالاًل بالتعامل، بل لو اعتقد ذلك ُيخ�شى على دينه والعياذ باهلل«.

لزاًما  املقال  كاتب  على  كان  كلية،  �شرعية  قاعدة  فهناك  لذلك  باالإ�شافة 
اأن يذكرها اإذا اأراد اأن يبني احلق، وهي »ال م�شوغ لالجتهاد يف مورد الن�ض«))(. 
فال يحق الأحد تغيري الن�ض كما ي�شاء وي�شتهي »فلي�ض للعباد تغيري املن�شو�ض 
بقيت  ملا  االأهواء  ح�شب  عليه  املن�شو�ض  بتغيري  م�شموًحا  كان  فلو  عليه«))(. 

ال�شريعة قانونًا تنظم حياة امل�شلم والأ�شبح ال�شرع لعبة بيد البع�ض)3(.

))(   منافع الدقائق – �ض 9)3 – قال اخلليفة العامل عمر بن عبد العزيز: »ال يحق الأحد اإظهار راأيه اأمام �شنة 
أحد. يقول  جتهاد من  أي  هلل  ال ي�شح معه  أنه عندما يكون لدينا ن�ض من ر�شول  هلل «، وهذ يعني  ر�شول 
أحدهم  حلائط«، و�شاأله  أيي عر�ض  عندما يتبني وجود حديث �شحيح ملو�شوع معني فارمو بر  : ل�شافعي الإمام 
أذهب  ين  إليه وقال هل تر أيك؟ فنظر  لرجل هل هذ ر ، ف�شاأله  هلل  كذ وكذ أمر فاأجابه قال ر�شول  مرة عن 
هلل  �شيًئا ويكون يل  أيي؟، فهل يقول ر�شول  أنت ت�شاألني عن ر هلل و أقول لك هكذ قال ر�شول  أنا  للكني�شة؟ 
أنه مذهبي«.  أمر معني فاعلمو  هلل  يف  عندما يكون هناك قول لر�شول  أبو حنيفة  يقول:  أي غريه؟ وكان  ر

.» هلل أيه عندما يكون هناك حديث �شحيح عن ر�شول  إظهار ر بن حزم: »ال يحق الأحد  الإمام  ويقول 
ل�شفحة )). الأول،  جلزء  ملجلة،  ))(   �شرح 

بن عقيلة هل �َشُي�شمح يف  أنهم �شاألو  ل�شفحتان )4)-)4)(  جلزء 3  جلوزية ) ئد البن قيم  لفو )3(   جاء يف كتاب 
أن تغطي  أم  حلج،  م يف  الإحر أة بالك�شف عن وجهها خالل  لعباد للمر لف�شاد بني  لذي ظهر فيه  لع�شر  هذ 
لن�شو�ض غري م�شموح به الأنه  مها. وتغيري  لوجه هو �شعار الإحر لك�شف عن  إن  أجابهم:  لفدية؟  وجهها وتدفع 

أ�شا�شها. ل�شريعة من  يهدم 
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يتابع كاتب املقال كتابته:

»ملا قام الفقهاء ال�شابقون - وهم املقيا�ض بالن�شبة لنا - بتف�شري بع�ض امل�شائل 
ال�شرعية ح�شب الفروع والعرف، فلماذا ال ن�شتطيع اليوم يف هذا الوقت االأ�شعب 
اأن نف�شر بع�ض امل�شائل ال�شرعية ح�شب تطور احلياة والعلوم الع�شرية، وذلك يف 

اإطار حدود ال�شريعة احلنيفة؟«.

هنا يتجاوز الكاتب احلدود مبزاجه، اأقول مبزاجه؛ الأن هذا ال يت�شق مع ما 
ذكره حتى االآن. فلقد اأو�شحنا �شابًقا ما هي الن�شو�ض ال�شرعية واإىل اأي حد ميكن 
تغيريها. االآن يريد الكاتب تغيري بع�ض الن�شو�ض ال�شرعية على اأ�شا�ض العرف 
وعلى اأ�شا�ض تطور احلياة و»العلوم الع�شرية«، واأن يبقي كل ذلك يف اإطار ال�شرع 
احلنيف! هو ي�شري بج�ض النب�ض اإىل طريق خطر، لذلك ا�شتخدم كلمة »تف�شري« 
بداًل من كلمة »تغيري«، بحيث ي�شتطيع بطريقة اأ�شهل اجلذب اإىل طريق جديد، 
الفروع  وتعبري  اجلزئية«،  »االأحكام  تعبري  بداًل من  »الفروع«  تعبري  ا�شتخدم  كما 
العاملني  االأمر جذابًا لغري  الفقه. ولكي يكون هذا  فروع  يعني جميع  تعبري عام 
بهذه العلوم اأ�شاف جملة »هذا الوقت االأ�شعب«، وكاأن االإ�شالم وامل�شلمني مل 

ميروا باأوقات اأ�شعب من وقتنا احلايل.

ل الكاتب، بدون ق�شد، ال�شريعة حماًل ثقياًل اآخر،  ويف اجلملة التالية حمَّ
فقد ق�شد اأن ال�شريعة تدخل يف تعار�ض مع العلوم الع�شرية. فاإذا مل يق�شد ذلك، 
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فلماذا نحتاج لتف�شري امل�شائل ال�شرعية ح�شب العلوم الع�شرية! نحن نوؤكد، من 
املا�شي  يعلم  والذي    اهلل  من  منزلة  االإ�شالمية  ال�شريعة  باأن  اإمياننا  خالل 
واحلا�شر وامل�شتقبل، بعدم تعار�ض اأي ن�ض �شرعي مع العلوم احلقيقية وال�شادقة، 
ومئات ال�شنني من اخلربات توؤكد كالمي هذا. واإن مثل هذه ال�شريعة ميكن فقط 
اأن تكون ال�شريعة االأخرية التي ت�شلح جلميع االأزمان واالأوقات حتى يوم القيامة. 
وهذا دليل اآخر على اأن ال�شريعة االإ�شالمية منزلة من اهلل تعاىل؛ الأنها لن تدخل 

يف ت�شارب مع اأي علم حقيقي. 

ال�شرعية يجب  الن�شو�ض  تف�شري  اأن  يوؤكد  الكاتب يخطئ عندما  فاإن  اإًذا 
اأن يتنا�شب والعلوم الع�شرية. اأقول يخطئ، الأن الن�شو�ض ال�شرعية ال تدخل يف 
�شدام مع العلوم. واإذا كان لدى ال�شيد الكاتب اأي دليل على ت�شادم ن�شو�ض 

ال�شريعة مع العلوم فليتف�شل وليذكره.

بني  ت�شارب  اأي  وجود  عدم  نرى  �شوف  التقومي،  ملو�شوع  اأ�شل  عندما 
يعرفون هذا  الذين ال  اأولئك  يختلقه كل  الت�شارب  واأن هذا  والعلوم،  ال�شريعة 

االأمر بعمق.

ومبا اأن ال�شرع ال يدخل يف خالف مع العلوم، فهو كعلم اإلهي ال يدخل يف 
خالف مع تطور احلياة، وال يعيق اأي تقدم وال يكبح اأي منو. فاحلياة تتطور حتت 
يحارب  واالإ�شالم  اجتماعية.  اأنانية غري  اأفكار  واأكرثها  االأمور،  العديد من  تاأثري 
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االأنانية يف مثل هذه االأو�شاط، وهذا ال يعني اأن نتخلى عن الن�شو�ض ال�شرعية 
اأو نغريها الأننا بذلك �شنخلق فو�شى يف الن�شو�ض ال�شرعية. من ال�شعب اليوم 
التخل�ض ب�شهولة من براثن العامل الراأ�شمايل، ون�شو�ض ال�شريعة اخلا�شة بالربا يف 
مثل هذه االأو�شاط وا�شحة، لذلك فاإن دخولنا العامل الراأ�شمايل ال يعني اأن نف�شر 

الن�شو�ض ال�شرعية مبا يتنا�شق وهذا النمط من احلياة كما يريد الكاتب ذلك.

يتابع الكاتب قوله:

فهذا  واحلياة  العلوم  مع  بالتوازي  ال�شرعية  الن�شو�ض  تطبيق  �شار  »اإذا 
�شي�شهل على االإ�شالم اأن يالقي تفهًما بني �شريحة وا�شعة من النا�ض، و�شيجمع 
موؤيدين له ب�شهولة اأكرث، و�شيقدم له املتعلمون االحرتام الذي ي�شتحقه. وبذلك 

ا يبقيه اإىل يوم القيامة كما �شاء اهلل تعاىل له«. �شيقوى ويوؤمن لنف�شه تب�شرًيا قويًّ

اإن تطبيق ن�شو�ض ال�شريعة ي�شري بالتوازي مع العلوم واحلياة، وهذه اإحدى 
�شفات االإ�شالم احلنيف، التي مكنته من االنت�شار ال�شريع بني النا�ض. ون�شتطيع 
فقد  لالإ�شالم.  يقدمونه  مثلما  يقدمون االحرتام الأي دين  العلماء ال  اإن  القول 
�شمن اهلل  لالإ�شالم مكانة عالية من خالل و�شعه على اأ�ش�ض �شليمة وقوية 
ن له البقاء، فقال تعاىل: نث ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱمث ]احلجر/ 9[،  واأمَّ

نث ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ   ڱ    ڱڱ   وقال: 
ڱمث ]ال�شف/ 9[. 
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ولكن بالرغم من هذا كله ال ميكن ال�شماح بتغيري الن�شو�ض ال�شرعية، فلو 
�شمح االإ�شالم بذلك لفقد �شمعته عند العلماء اأواًل، فكل ما يتغري ال قيمة دائمة 
له، عندها �شي�شتغل الكثريون هذا االأمر كدليل على اأن ال�شريعة لي�شت من عند 

اهلل، الأن �شرائع اهلل ال تتقادم مع الوقت، بل اإنها خالدة اإىل يوم القيامة.

�شوى  لي�شت  الفقرة  هذه  يف  الكاتب  ا�شتخدمها  التي  اجلملة  هذه  اإن 
غوغائية غري م�شموح بها يف النقا�شات العلمية وعلى وجه اخل�شو�ض الدينية.

ثم ينتقل الكاتب اإىل االأمثلة فيقول:
ل فهم هذا املقال �شاأذكر عدة اأمثلة من العهد املا�شي القريب: »لكي اأ�شهِّ

عندما كتبت يف مقال ال�شيف قبل املا�شي �شد الزواج املختلط مت انتقادي، 
وكانت هناك حماوالت وقتها الإثبات اأنني اأردت هدم ال�شريعة. وقد وجد الناقد 
يف اأحد كتب الفقه قواًل ُمفتى به على جواز الزواج من الكتابيات واعترب ذلك 
كافًيا بالن�شبة له. ومل يعد يهمه ماذا يعني مثل هذا الزواج يف جمتمعاتنا وما هي 

االأ�شرار التي ي�شببها«.

اإًذا بعد اأن و�شع الكاتب املقدمة التي ال متت للطريق الذي ي�شلكه ب�شلة، 
يتنا�شق وتطور احلياة والعلوم  مبا  ال�شرعية  الن�شو�ض  راأيه: وهو تف�شري  قام بطرح 
الع�شرية، بلفظ اآخر: اأن نغريها ح�شب اأهواء البع�ض، ينتقل الكاتب اإىل بع�ض 

االأمثلة من تاريخنا القريب. 
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املثال االأول: يخ�ض »الزواج املختلط«، فقد كتب الكاتب مقااًل حمموًدا 
هذه  فيه  تت�شبب  اأن  ميكن  ما  حول  ملمو�شة  اأدلة  ذكر  وقد  امل�شكلة،  هذه  عن 
الظاهرة. وقد و�شع عدة مقرتحات حلل هذه امل�شكلة. بعد مقاله هذا ن�شرت مقااًل 
حتت عنوان »راأي علماء الدين املعار�شني للزواج املختلط«، واأنا ال اأذكر اأن اأحًدا 
غريي ن�شر عن هذا املو�شوع، رمبا ُن�شرت بع�ض املقاالت الب�شيطة حول هذا االأمر. 
لذلك فاأنا اأ�شتغرب اأن يوؤكد الكاتب اأن مقاله هذا تعر�ض النتقادات وحماوالت 
الإثبات اأنه اأراد بهذا املقال هدم ال�شريعة. لرمبا كانت تلك انتقادات �شفوية فقط 

ومل ت�شل اإلينا.

امل�شلمني  للعلماء  القانونية  االآراء  املذكور عدًدا من  لقد ذكرت يف مقايل 
اأعرت  ثم  اإليها.  ي�شتندون  التي  الدالئل  ذكر  مع  املختلط  الزواج  بخ�شو�ض 
ا بالعلماء امل�شلمني الذين يعار�شون الزواج املختلط، وذكرت اآراءهم  اهتماًما خا�شًّ
وحججهم على ذلك. ذكرت من بني هوؤالء العلماء اخلليفة عمر ، وجابر بن 
عبد اهلل، وعبد اهلل بن عمر، وابن عبا�ض، واحل�شن الب�شري، وعطا بن اأبي رباحة. 
ثم ذكرت اأن املذاهب االأربعة تعار�ض الزواج املختلط باعتباره »مكروًها« بالرغم 
من الت�شامح به، واأن االإمامية والزيدية يعتربونه غري �شرعي، واأنهيت مقايل بذكر 

راأي املدر�ض القدير واملف�شر الكبري اأبي حيان.
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باأن الناقد وجد يف  ر االأمر ب�شورة خاطئة عندما قال  اإن كاتب املقال �شوَّ
اأحد كتب الفقه قواًل »ُمفتى به« بالن�شبة للزواج من الكتابيات، واعترب هذا القول 
كافًيا. اإن هذا القول لي�ض يف »اأحد كتب الفقه« فقط، اإمنا هو موجود يف جميعها 

وحتى يف الكتب املدر�شية. وهذا االأمر معروف للجميع.

ح�شب راأيي عند منع الزواج املختلط يجب االأخذ بعني االعتبار و�شعنا 
ويجب  امل�شلمني،  غري  من  اأكرب  عدد  فيه  يعي�ض  الذي  الو�شط  هذا  يف  وحياتنا 

ا. درا�شة نتائج ال�شماح ملثل هذا الزواج اأو منعه منًعا باتًّ

ميكننا اال�شتنتاج اأن الكاتب حاول يف هذه الفقرة اأن يظهر اأن منتقديه كرث 
واأنه هو الوحيد الذي در�ض هذه الظاهرة بعمق ومتعن. كما اأن الكاتب مل يكن 
اأول من ناق�ض هذه الظاهرة ولي�ض الوحيد الذي يحاربها، فمن مقايل يتبني اأن 
هذا املو�شوع هو مو�شوع قدمي. املهارة تكمن يف اختيار الكلمات والطرق التي 
يجب اأن ن�شلكها لنح�شل على النتائج املرجوة، ومننع حدوث ما نكرهه، ويف نف�ض 
الوقت ال نخرق االآيات القراآنية وغريها من الدالئل الدينية اخلا�شة بهذا االأمر 

نث  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئمث ]املائدة/ 5[. 

يتابع الكاتب مقاله:
»من يتابع قراءة ال�شحف يتذكر النقا�ض احلي الذي دار قبل عدة �شنوات 
وبداية  الهالل  والدة  حول  عام  ب�شكل  النقا�ض  ودار  االأِهلَّة.  اإثبات  بخ�شو�ض 
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بطرق  الهالل  والدة  تاأكيد  يتم  اأن  املفرو�ض  من  كان  اإذا  وما  الهجري،  ال�شهر 
علمية اأو بالروؤية بالعني املجردة. وقد اأو�شلنا اختالف الراأي هذا اإىل االختالف 
لالإهانة  ُعر�شة  اأ�شبحنا  اإننا  حتى  املناطق،  باختالف  العيد  باأيام  االحتفال  يف 
وال�شخرية يف ال�شحف يف مثل هذه العناوين »اليوم عيد؟ اليوم لي�ض عيًدا!«. ويف 
حماولة لتقومي هذا الو�شع اأمر رئي�ض علمائنا ال�شابق املرحوم ال�شيخ ماجاليليت�ض 
اأن تكون املحكمة ال�شرعية يف �شراييفو هي امل�شئولة عن متابعة الروؤية، واأن ي�شري 
نهائي  ب�شكل  امل�شاألة  االأمر مل يحل  الدولة. ولكن هذا  اأرجاء  قرارها على كل 
لعدم اعتماده على العلم الع�شري يف هذه امل�شاألة. وبالرغم من ذلك فقد واجه 
هذا احلل اجلريء االنتقاد. واعتمد الناقد على الن�ض ال�شرعي الذي يخول كل 
قا�ض �شرعي باإ�شدار قراره بالروؤية يف املنطقة التي تتبع له، ومل يراع اأن مثل هذه 
الطريقة ت�شبب اختالف االحتفال باأعيادنا مع اختالف الروؤية بني الق�شاة. فتقدم 
اأننا كل عام نتاأكد من �شحتها عندما  علوم الفلك ال يعني له �شيًئا بالرغم من 
الظواهر  اأن هذه  من  بالرغم  واخل�شوف،  الك�شوف  موعد حدوث  وبدقة  ت�شيب 
لي�شت متكررة ودورية مثل والدة الهالل. هل تف�شري مثل هذه الن�شو�ض ال�شرعية 
والتي تعار�ض بو�شوح العلوم الع�شرية ميكن اأن ُيك�شب االإ�شالم موؤيدين جدًدا 

يف العامل املتعلم؟«.

التقومي الهجري قبل عدة �شنوات. لقد  كنت قد دخلت يف نقا�ض حول 
واحل�شابات  العربية  ال�شهور  »حتديد  اأهمها  مقاالت،  عدة  االأمر  هذا  يف  كتبت 
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الفلكية« مت ن�شره يف جملة »نويف بهار«. وقد انتهجت يف ذلك املقال الراأي الذي 
يطالب باالعتماد على الن�ض ال�شرعي الذي ذكره ر�شولنا الكرمي -عليه ال�شالة 
وال�شالم- يف حتديد »االأ�شهر الهجرية«، فقال: عن ابن عمر- ر�شي اهلل عنهما- اأن 
ر�شول اهلل  ذكر رم�شان فقال: ال ت�شوموا حتى تروا الهالل. وال تفطروا حتى 
تروه. فاإن غم عليكم فاأقدروا له. اأخرجه ال�شتة اإال الرتمذي. ويف رواية للبخاري: 
فاإن ُغمَّ عليكم فاأكملوا العدة ثالثني. ومل�شلم والن�شائي عن اأبي هريرة: فاإن ُغمَّ 
عليكم ف�شوموا ثالثني يوًما. وعن حذيفة  قال قال ر�شول اهلل : ال تقدموا 
ال�شهر حتى تروا الهالل اأو تكملوا العدة ثم ت�شوموا حتى تروا الهالل اأو تكملوا 
العدة. اأخرجه اأبو داود والن�شائي))(. وذكرت اأن هذا مذهب اأبي حنيفة ومذاهب 
اأو  الهالل  بروؤية  يجب  رم�شان  �شوم  اأن  على  واتفقوا  االآخرين:  الثالثة  االأئمة 
اخل�شو�ض  هذا  النقا�ض يف  انتهاء  اإىل  اأ�شرت  ثم  يوًما))(.  ثالثني  �شعبان  بكمال 
لوجود ن�ض �شريح يف املراجع االإ�شالمية فال مكان لالجتهاد هنا. وقد دللت على 
موقفي هذا بكلمات العامل احلنفي الكبري اأبي بكر اجل�شا�ض يف كتابه »اأحكام 
القراآن« الذي قال: »فالقائل باعتبار منازل القمر وح�شاب املنجمني خارج عن 
ون�ض  الكتاب  لداللة  فيه  االجتهاد  ي�شوغ  مما  القول  هذا  ولي�ض  ال�شريعة  حكم 

ال�شنة واإجماع الفقهاء وخالفه«)3(.

لو�شول«. تي�شري  ))(  كتاب: 
ين«. ن لل�شعر مليز ))( كتاب: 

آن«. لقر أحكام  )3(  كتاب: 
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باالإ�شافة لذلك فقد ذكرت يف مقايل هذا كل ما يخ�ض هذا املو�شوع حتى 
النقد العلمي للتقومي.

اأي  الفلك  علوم  تقدم  اأعري  ال  باأين  مقاله  يف  يلومني  املقال  كاتب  اإن 
اأنهم  بالرغم من  الفلك،  بعلماء  ي�شري م�شاري  اأنا وال كل من  اأثق  اهتمام، ولن 
كل �شنة يثبتون لنا دقة ح�شاباتهم بالثانية من خالل تنبوؤاتهم بحدوث الك�شوف 
واخل�شوف. اإن تاأكيد الكاتب اإما �شاذج اأو بريء وبدون �شك ميكن نعته باملتعمد، 
ح�شابات  اأن  اعتقد  اإذا  خمطئ  فالكاتب  االأمر.  بجوهر  يلم  ال  لكونه  باالإ�شافة 
دوران القمر وال�شم�ض وح�شاب التغيريات واإمكانية روؤية مولد الهالل وخ�شوف 
القمر وك�شوف ال�شم�ض هي نتاج العلم احلديث، واأن هذه االأمور مل تكن معروفة 
التفا�شيل يف ال�شابق، فهذه االأمور كانت معروفة قبل الر�شول  بقرون، فالعامل 
بطلميو�ض))( يف كتابه »املج�شطي« ح�شب مواعيد الك�شوف واخل�شوف ب�شنوات 
قبل وقوعها. حتى عرف تفا�شيل حدوث الك�شوف واخل�شوف، حيث ا�شتطاع 
ال�شم�ض  د  وُبعنْ الهند�شية ح�شاب حجم  واملعدات  احل�شابية  العمليات  مب�شاعدة 
ال�شماء  قالوا يف ذلك »ع�شق بطلميو�ض  العرب  الفلك  اإن علماء  والقمر، حتى 
فجعل اخل�شوف �شلًما و�شعد به اإليها«))(. باالإ�شافة لذلك فاإن التقومي اليهودي 

لفلك  خلا�ض بعلوم  ملج�شطي«  الإ�شكندرية. وكان كتابه  مليالدي يف  لثاين  لقرن   ))(  عا�ض كالودي بطلميو�ض يف 
لفرتة. ملجال يف تلك  ملعروفة يف هذ  لكتب  أ�شهر  فيا من  جلغر و

مى. لقد لعرب  لفلك  ))(    مقولة لعلماء 
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يعتمد على االأ�شهر القمرية التي تبداأ من والدة الهالل، ومت و�شعه قبل والدة 
وال�شهور  االأيام  يح�شبون  كانوا  اأحبارهم  اإن  ال�شنني، حيث  مبئات    الر�شول 

بدقة.

اإًذا من خالل ما ُعر�ض يتبني لنا اأن ح�شاب االأهلة مل يكن نتيجة لتقدم 
العلوم، فاالآالف من علماء امل�شلمني كانوا يعرفون هذا النوع من العلوم، ولكنهم 
كانوا يعتنون باحلجج الدينية وكانوا يح�شبون بداية �شهر رم�شان ح�شب التعاليم 
فقال:  غريًبا،  ا�شتنتاًجا  املو�شوع  هذا  من  ا�شتخرج  الكاتب  اأن  كما  الدينية. 
ال  احلديثة  العلوم  مع  تتعار�ض  والتي  ال�شرعية  للتعاليم  الرتجمة  هذه  مثل  اإن 
ا اإن هذا  ميكن اأن جتذب اأن�شار االإ�شالم واملتحدثني با�شم العلوم يف العامل! حقًّ
اال�شتنتاج م�شحك؛ الأننا اأثبتنا اأن ما يعتربه الكاتب علوًما ع�شرية كانت معروفة 
لدى القدماء وهي علوم قدمية ولي�شت ع�شرية. كما اأن االإ�شالم مل يتعار�ض مع 
علم الفلك بخ�شو�ض بداية االأ�شهر القمرية، ومل ينف االإ�شالم اأي برهان لعلم 
اختار  االأمر  هذا  للم�شلمني  ي�شهل  ولكي  معه،  تعار�ض  يكون يف  الفلك حتى 
لهم طريقة ب�شيطة �شهلة للتعرف على بداية ال�شهر من الطرق املعقدة التي يتبعها 
علماء الفلك، فقال : »ال ت�شوموا حتى تروا الهالل. وال تفطروا حتى تروه. 
فاإن ُغمَّ عليكم فاقدروا له«. اإن موقف االإ�شالم هذا من ال�شهر مل يكن حم�ض 
�شدفة، فاالإ�شالم دين دميقراطي، فهو ال يحتاج لتطبيق تعاليمه اإىل كهان ورجال 
تعاليمه  يطبق  اأن  ي�شتطيع  م�شلم  فكل  الدينية،  التعاليم  تطبيق  يتم  حتى  دين 
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مبفرده، وهكذا االأمر مع مواعيد ال�شالة، فيمكن للفالح يف اأبعد قرية اأو للبدوي 
يف اأكرب �شحراء اأو لعامل الفلك يف مر�شده اأن يحددوا مواعيد ال�شالة مبفردهم، 
ل االأمر بعيًدا  اإًذا اإن االإ�شالم �شهَّ وهكذا يتم حتديد بداية �شهر رم�شان املعظم. 
الع�شرية،  العلوم  مع  تعار�ض  باأنه  ذلك  الكاتب  وفهم  ودقتها،  الفلك  علوم  عن 
تعار�ض  باأنها  تف�شريها  ي�شتطيع  التي ال  ال�شرعية  التعاليم  يعترب كل  اأنه  والظاهر 

العلوم الع�شرية!

لقد اعتمدت العلوم القدمية واحلديثة قاعدة عامة وهي اأن ال ُيغري التف�شري 
الدكتور  االأ�شتاذ  يقول  املغزى.  لتو�شيح  يهدف  فهو  القانون،  وحمتوى  معنى 
فيدور تارانوف�شكي االأ�شتاذ يف جامعة بلجراد يف مو�شوعته القانونية: »اإن تف�شري 
اأي قاعدة اأو قانون ال ميكن اأن يغري حمتواه، وعلى املف�شر اأن ينتبه كي ال يعك�ض 
معنى القانون«. اأما الكاتب فهو يخرق هذه القواعد �شواء نظرنا اإليه من وجهة نظر 
اأ�شول الفقه، اأو من وجهة نظر العلوم احلديثة، فهو يتعار�ض مع العلوم احلديثة، 

ال نحن.

الفلكية يف  التحاليل  باالعتبار بع�ض  اأحدهم  ياأخذ  اأن  اأتفهم  اأن  اأ�شتطيع 
هذا االأمر، ولكن ال اأ�شتطيع قبول ا�شتنتاجات مثل التي عر�شها الكاتب لعدم 
�شماه  ما  على  اعتمد  بل  ذلك،  الدينية يف  لل�شرائع  اعتبار  اأو  منطق  اأي  وجود 

العلوم الع�شرية يف حتديد بداية �شهر رم�شان.
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اأ�شتطيع اأن اآخذ باالعتبار راأي من ال يثقون باأولئك الذين يوؤكدون اأنهم 
ا اأن يتم ذلك، فهنا االأمر  �شاهدوا والدة الهالل يف الوقت الذين ال ميكن معه فلكيًّ

وا�شح وال يتعار�ض مع القواعد ال�شرعية.

اإن اأحد االأ�شباب التي ذكرها الكاتب لتغيري ال�شرائع الدينية اخلا�شة 
عيد  بداية  مواعيد  حول  ب�شخرية  تكتب  ال�شحافة  اأن  ذكره  ما  هو  باالأهلة 
لتغيري  �شبًبا  ذلك  اعتبار  ميكن  ال  عيًدا!!«،  لي�ض  اليوم  عيد؟  »اليوم  الفطر 
يهزوؤون  الكفار كان  اأعداء االإ�شالم من  اأن  نعرف  القواعد االإ�شالمية. فكما 
ُعُه لتغيري قواعد ال�شالة،  من الر�شول  عندما كان ي�شلي، وهذا االأمر مل يدنْ

ڀ   ڀ    ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث  تعاىل:  فقال 
ڀمث  ]املائدة/ 58[.

يف  يدخل  اأمر  هو  الهجرية  االأ�شهر  باقي  اأو  رم�شان  �شهر  حتديث  اأمر  اإن 
اخلا�شة  ال�شرعية  القواعد  ح�شب  حله  يجب  لذلك  الدينية،  ال�شعائر  قواعد 
بذلك. فح�شب اعتقادات الكاتب واجتاهاته، ميكن اأن يعرت�ض البع�ض على اأن 
ال�شجود ح�شب العلوم الع�شرية ال يعترب من االأمور ال�شحية، لذلك يجب تعديله 
ح�شب القواعد والعلوم الع�شرية. واإذا كان الكاتب اأميًنا الجتاهه ف�شوف يطالب 
بتعديل ال�شجود ح�شب العلوم الع�شرية، ونتيجة كل هذا هو هدم ال�شعائر الدينية 
والتعاليم ال�شرعية، وابتداع اأمور جديدة تدخل حتت مقولة »ال عقل وال دين«))(. 

ئع جديدة. عد و�شر ع قو بتد ملق�شود هو:   )((
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ميكننا حل مو�شوع حتديد اأيام اأعيادنا و�شرائعنا بحيث ال يحدث اختالف 
فيما بينها يف اأرجاء دولتنا، وهذا لي�ض هو هديف وال مهمتي هنا، لذلك �شاأكتفي 

بذلك هنا.

يتابع الكاتب مقاله فيقول:

»ظهر مقال يف عدد مار�ض ملجلة »العلماء« بخ�شو�ض حترمي الربا »الفائدة«: 
اأنا لن اأدخل يف مزايا هذا املو�شوع الأنه لي�ض مو�شوع مقالتي، اإمنا اأريد اأن اأقول اإن 
هذا الوقت غري منا�شب للحديث عن الربا ونحن يف القرن الع�شرين الذي يعتمد 
اخلا�شة  امل�شاريع  اأ�شحاب  لندع  البنكي.  العمل  على  االقت�شادي  العامل  فيه 
الأعمالهم بغ�ض النظر عن مثل هذه املقاالت، فاحلديث يدور حول مو�شوع الربا 

اخلا�ض باأموال اليتامى والوقف االإ�شالمي«.

اإن الكاتب تخطى كل احلدود بذكر هذه الفقرة، خا�شة عندما ذكر القرن 
هذا  مثل  على  يعلق  وال  نف�شه  يتمالك  اأن  املرء  على  ال�شعب  فمن  الع�شرين. 

الت�شريح.

لعامها  الرابع  »الهداية« يف عددها  بالربا يف جملة  اخلا�ض  املقال  ن�شر  لقد 
ا على �شوؤال حول الربا طرحه �شخ�ض من  »اأ�شئلة واأجوبة«، ردًّ الثاين، يف ركن 
مدينة ياييت�شا عن طريق فرع املجلة هناك. لقد قمت بتوقيع هذا املقال الأنني اأنا 
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من كتبه، وقد قراأه ووافق عليه جمل�ض التحرير. لقد اأظهرت موقف االإ�شالم من 
اأ�شكال الربا املختلفة، وا�شت�شهدت على كالمي باآيات من القراآن الكرمي والعديد 
يف  ويذكر  للعلماء  رئي�ض  وكاأنه  الكاتب  وياأتي  ال�شريفة.  النبوية  االأحاديث  من 
هذا  حول  نتحدث  الأن  الع�شرين  القرن  يف  الوقت،  هذا  يف  داعي  ال  اأن  مقاله 

املو�شوع.

كان من االأحرى على الكاتب اأواًل اأن ي�شاأل �شاحب امل�شروع اخلا�ض من 
مدينة ياييت�شا ملاذا جتراأ وطرح مثل هذا ال�شوؤال يف هذا الوقت؟ اأو لرمبا يعتقد من 
خالل نهجه هذا عدم �شرورة الرد على مثل هذه االأ�شئلة. اإًذا اأنا امل�شئول عن هذا 
»التعدي«؛ الأنني اأجبت هذا ال�شخ�ض امل�شلم عن راأي �شرعه ودينه بخ�شو�ض 

العمل بالفائدة.

باالإ�شافة لذلك، حتى لو مل يكن هناك �شوؤال بهذا اخل�شو�ض، فهل ال 
داعي لتحذير امل�شلمني من هذا الذنب العظيم واإلقاء ال�شوء عليه لالبتعاد عنه؟ 
وندعهم  ذلك  على  ن�شكت  واأن  الربا  اجتاه  ي�شريون يف  النا�ض  ندع  اأن  علينا  اأم 
يخو�شون يف هذا الذنب الكبري ونرتكب ذنًبا اأكرب بال�شكوت على احلرام؟ فاإذا 
�شكت العلماء املُلزمون �شرًعا بتف�شري ال�شرائع الدينية واحلفاظ على تطبيقها، فال 

ي�شعنا اإال اأن نذكر قول ال�شاعر العربي:
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اخلا�شة  الدينية  ال�شرائع  على  ال�شكوت  يجب  اأنه  يعتقد  الكاتب  اأن  اأو 
التي  االإ�شالحات  ب�شبب  الزراعة  باحلياة االقت�شادية وجتاهلها؛ الأننا قد خ�شرنا 
املجال،  هذا  يف  احل�شي�ض  اإىل  و�شلنا  والأننا  رخي�شة،  الزراعية  اأرا�شينا  جعلت 
�شوف  حينها  اخل�شارة  هذه  لتعوي�ض  الدينية  �شرائعنا  ببع�ض  ن�شحي  اأن  وعلينا 

نخ�شر ديننا ودنيانا كما قال ال�شاعر العربي:

وي�شري الكاتب اإىل اأنه ال يدخل يف وقائع هذا املو�شوع، الأن هذا لي�ض حمور 
حديثه، واأنا اأعترب اأن هذا هو ذر الرماد يف العيون. فاإذا كان الكاتب ال يعتقد وجود 
�شرورة لبحث مو�شوع الربا يف هذا الوقت ومبا يتنا�شق وتطوير احلياة، فما الهدف 
من هذا املقال الذي يبني للنا�ض التعامل مع الربا يف ع�شرنا احلايل؟ فهو يف نهاية 
مقطعه هذا ي�شري اإىل عدم احلاجة لبحث مو�شوع قد قد وجد حالله مع الوقت. 
وبذلك يكون قد دخل يف وقائع هذا املو�شوع، ولكنه مل ميتلك ال�شجاعة لقول 
ما يف نف�شه. ولكن ما نفهمه من مقطعه هذا اأنه يريد القول اإن هذا املو�شوع قد 
ى عليه الزمن، واإن الربا يف القرن الع�شرين »والعياذ باهلل«، يف �شوء املعامالت  عفَّ
اإنه ال داعي لبذل اجلهد للطعن يف  اأقوله هنا  البنكية احلديثة، حالل. وكل ما 
نظريته هذه، فيكفي للقراء املوقرين اأن يقارنوا هذا االأمر باالآيات القراآنية العديدة 

اخلا�شة بالربا وليقرروا باأنف�شهم.
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كما اأن كاتب املقال ياأخذ علينا اإ�شارتنا اإىل مو�شوع العمل بالفائدة اخلا�ض 
باأموال اليتامى والوقف االإ�شالمي، ميكنني القول هنا اإنني اأ�شرت اإىل هذا االأمر 

ا على القارئ املوقر الذي طلب منا تو�شيح هذا االأمر. ردًّ

يقول الكاتب:

»بالن�شبة الأموال اليتامى، فنحن حللنا هذا االأمر منذ عهد احلكم الرتكي، 
حني كان احلكام يقومون باملهمة امل�شرفة للخليفة ومل يقدموا اأي حلول لها اإال من 

خالل فتاوى �شيوخ االإ�شالم«.

هذا هو الت�شوف بعينه، فنحن ال ننكر اأن االأفراد حتى لو كانوا �شالطني اأو 
حتى الدولة نف�شها ميكن اأن يحلوا بع�ض امل�شائل، ولكن هذا ال يتطابق دائًما مع 
االأحكام االإ�شالمية. فهناك دول، االأغلبية العظمى ل�شكانها من امل�شلمني ومع 
ذلك فاإنها تتبع النظم العلمانية وت�شدر القوانني على اأ�شا�شها. وما يذكره الكاتب 
�شيوخ  فتاوى  قبل  من  حُتل  االأمور  هذه  اأن  وعن  للخليفة،  امل�شرفة  املهمة  عن 
االأدلة.  تقدمي  تغطية عجزه عن  يحاول من خالله  فارًغا  تاأكيًدا  يعترب  االإ�شالم، 
ف�شيوخ االإ�شالم ال ي�شتطيعون اإ�شدار الفتاوى بدون اأدلة �شرعية. حتى اأن �شيخ 
االإ�شالم �شعد اهلل جلبي))( كان ي�شتكي من العديد من القوانني التي اأ�شدرها 

الإ�شالم. تويف عام 945. وترك خلفه  ده يف من�شب �شيخ  با�شا ز الإ�شالم، خلف كمال  هلل جلبي، �شيخ  ))(   �شعد 
لدينية. ملوؤلفات  لكثري من 

230 230
الأعمال املختارة ملحمد خاجنيت�ش البو�سنوي



احلكام، فكان يقراأ كالم اهلل  يف ذلك نث ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ   
»اأو  »البي�شاوي«:  املف�شر  ويقتب�ض كالم  ]املجادلة/ 5[.  ۋ     ۅ  ۅ  ۉمث  
وعيد  »وهذا   .)((» ور�شوله  تعاىل  اهلل  يختارون حدوًدا غري حدود  اأو  ي�شعون 
عظيم للملوك واأمراء ال�شوء الذين و�شعوا اأموًرا تخالف ما حدده ال�شرع و�شموها 

ال�شنن والقوانني، واهلل امل�شتعان على ما ي�شفون«))(.

اإن احلكم اال�شتبدادي اجلائر للحاكم الذي قام »باملهمة امل�شرفة للخليفة!!« 
مل ي�شمح بطباعة النقا�ض الذي دار حول الكثري من القوانني والقرارات واحللول 
اخلا�شة ببع�ض االأمور الدينية يف الدولة الرتكية يف تف�شري االألو�شي لالآية الكرمية 
ذكره  ما  غري  ب�شيًطا  تف�شرًيا  طبعوا  النقا�ض  ذلك  من  بداًل  لذلك  املذكورة. 
االألو�شي. وقبل عدة �شنوات يف الطبعة اجلديدة للتف�شري املذكور �شمحوا بطباعة 
ا »ال �شك يف كفر من ي�شتح�شن  النقا�ض املذكور، وقد جاء يف هذا النقا�ض حرفيًّ
القانون ويف�شله على ال�شرع، ويقول هو اأوفق باحلكمة واأ�شلح لالأمة. ويتميز غيًظا 
ويتق�شف غ�شًبا اإذا قيل له من اأمر: اأمر ال�شرع فيه كذا وكذا، كما �شاهدنا ذلك 

يف بع�ض من خذلهم اهلل تعاىل فاأ�شمهم واأعمى اأب�شارهم«)3(.

ُيحادون«. لبي�شاوي يف تف�شريه لكلمة  ))(  ذكر ذلك 
ل�شفحة 8). لع�شرون،  لثامن و جلزء  الألو�شي،  ))( تف�شري 

ل�شفحة. ل�شابق، ونف�ض  ملرجع  )3(  نف�ض 
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ومن بني االأمور التي انتقدها املف�شر يف القرارات والقوانني املذكورة كانت 
كان  فاإن  والعقود  باملعامالت  يتعلق  ما  »فاأما  فقال:  بالفائدة  العمل  بخ�شو�ض 
موافًقا ملا ورد عن ال�شرع فيها من ال�شحة وعدمها، �شميناه �شرًعا وال ن�شميه قانونًا 
واأ�شواًل. واإن مل يكن موافًقا لذلك، كاحلكم يف اإعطاء الربا مثاًل، امل�شمى عندهم 
ل م�شالح النا�ض لو مل يحكم بذلك، فهو حكم بغري ما  »باجليوزي�شته« بادعاء تعطُّ

.)((» اأنزله

ا. ا ودينيًّ نرى من هذا اأن ا�شتنتاجات الكاتب ال اأ�شا�ض لها علميًّ

يتابع الكاتب مقاله:

»اأما بخ�شو�ض اأموال الوقف النقدي فماذا �شاأقول؟ ميكننا اليوم اأن نرى 
الع�شرات ورمبا املئات من الوقفبات التي تعود اإىل مئات ال�شنني وتت�شمن وقف 
املوؤ�ش�شات  على  منها  املتح�شلة  الفائدة  ول�شرف  باملرابحة  لت�شغيلها  االأموال 
التي  العامة  ال�شروط  ي�شعوا  اأموالهم مل  اأوقفوا  الذين  الدينية واخلريية. وهوؤالء 
�شيتم مبوجبها اإعطاء االأموال »باملرابحة«، بل حددوا قيمة الفائدة )الن�شبة املئوية( 

التي �شيتم اإعطاوؤها على راأ�ض املال املقدم«. 

اإ�شاءة  وحتى  للو�شع  فهم  و�شوء  االأغالط  من  الكثري  الكالم  هذا  يف 
الأ�شحاب الوقف املتوفني. ولكي نو�شح ال�شورة يجب اأن نو�شع ال�شرح قلياًل.

ل�شفحة 9). لع�شرون،  لثامن و جلزء  الألو�شي،  ))( تف�شري 
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الثابتة  املمتلكات  الوقف على  اأخذ  العادة  اأيام االأئمة كان من  قدميًا ويف 
واملمتلكات املتحركة التي ت�شمل مثاًل املحراث مع االأر�ض. وح�شب راأي االإمام 
حممد فيمكن اأخذ االأمالك املتحركة �شمن الوقف وكل ما ي�شتخدمه املواطنون 
اإعطاء  اأما  واملعدات.  االآالت  من  وغريهما  واملن�شار  الفاأ�ض  مثل  معامالتهم،  يف 
االأموال النقدية للوقف فقد دخلت هذه العادة متاأخرة وتو�شعت خا�شة يف اأنحاء 
االإمام  برواية  �شحيًحا  الوقف  من  النوع  هذا  االأئمة  اعترب  لقد  الرتكية.  الدولة 
يفيد وجود  ما  لدينا  الوقفيات  نهاية كثري من  يرد يف  لذلك  زفر  االأن�شاري عن 

حكم ب�شحة هذا النوع من الوقف باال�شتناد اإىل راأي االإمام زفر.

باالأموال  الوقف  ي�شارك  حيث  بامل�شاربة،  ُت�شغل  الوقف  اأموال  كانت 
والتاجر  بالعمل، ويق�شم الربح بني الطرفني ح�شب التعاقد الذي يراعي االأحكام 
ال�شرعية يف ذلك )ُتدفع الدراهم م�شاربة وُيت�شدق بالف�شل())(. ويف هذه احلالة 
ربًا  يعترب  االأموال  واإعطاء ربح حمدد على  الربح غري حمدد وغري م�شمون،  فاإن 
وتتاألف  »املعاملة«،  �شموها  م�شمونة  طريقة  عن  البحث  مت  عندها  حمرم،  وهو 
كان  لو  حتى  �شيء  اأي  الوقف  على  املتويل  من  املقرت�ض  ي�شرتي  االآتي:  من 
بهذا  �شمحوا  احلنفية  اأئمة  بع�ض  اأن  اإىل  باال�شتناد  مرتفع،  ب�شعر  زهيدة  قيمة  ذا 
النوع من التعامل ولكن ب�شروط حمددة )انظر كتاب ابن عابدين، اجلزء الرابع، 

ل�شفحة 8). الإ�شعاف،    )((
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ال�شفحتني  83)  –  84)(. وبهذه الطريقة مت اإعطاء االأموال للعمل بها، وبداأ 
اأبي ال�شعود مت اإ�شدار  اإنه يف عهد املفتي  الكثريون با�شتغالل املقرت�شني، حتى 
اأمر �شلطاين مبنع اأخذ ن�شبة اأكرث من 5)% من قيمة راأ�ض املال حتى يف التعامل 
اأبو  الن�شب �شيوًعا هي 0)% )انظر: »معرو�شات«،  اأكرث  بطريقة »املعاملة«، وكان 

ال�شعود، كتاب البيع(.

طريقة  باعتبارها  التعامل  يف  الطريقة  هذه  اإىل  عندنا  الواقفون  جلاأ  لقد 
ال�شروط  التباع  الوقف  موؤ�ش�شات  يف  �شارمة  �شروط  و�شع  ومت  بها.  م�شموًحا 
ال�شرعية يف ذلك للبعد عن الربا، ولكي اأثبت ذلك �شاأ�شرد بع�ض املقتطفات من 

عدد من موؤ�ش�شات الوقف.

مو�شتار  مدينة  يف  االإ�شالمي  للوقف  الرحمن  عبد  بن  كتخدا  كيوان  )(  قدم 
عام )96هـ مبلغ 30000) درهم وقال يف الوقفية: »وي�شرتبح املبلغ املر�شوم 
ربح كل ع�شرة  والف�شاد على وجه يكون  الربا  العارية عن  ال�شرعية  باملعاملة 

دراهم منه يف كل عام درهًما واحًدا ال ناق�ًشا وال زائًدا«))(. 

)(   ونف�ض االأمر تكرر مع م�شلح الدين م�شطفى بن اإ�شحاق ت�شيكرت�شيا، الذي 
اأوقف مبلغ 35000 + 8000 درهم يف �شراييفو ومدينة في�شوكو عام )93هـ  

خلا�شة بذلك. ل�شرعية  عد  لقو ملبلغ للعمل ح�شب  إًذ يريد تقدمي   )((
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ويرابح  ال�شرعي.  باال�شرتباح  املذكور  املبلغ  »وي�شرتبح  وقفيته:  يف  ذاكًرا 
باملرابحة ال�شرعية«))(.

3(   وقدم �شنجق بك بريم اآغا، اأمري لواء الهر�شك عام 990هـ جلامعه يف منطقة 
ت�شاينيت�شا من بني ما قدمه مبلغ 440000 درهم، وجاء يف وقفيته االآتي: »اإن 
�شرط مقدم الوقف اأن يقوم املتويل عليه بتقدمي هذا املبلغ للعمل بن�شبة 0)% 

ا ح�شب القواعد ال�شرعية اخلا�شة بذلك«))(. �شنويًّ

4(   قدم احلاج اإ�شماعيل اآغا بن ح�شني م�شري عام 8)))هـ ملدر�شته يف �شراييفو 
000) »قر�ض اأ�شدي« اأي ما يعادل 40000) درهم، وذكر يف وقفيته: »يقوم 
املتويل على املبلغ املذكور بتقدميه للعمل »باملعاملة« مقابل رهن قوي اأو �شامن 
قوي اأو كليهما مًعا، اآخًذا باالعتبار القواعد ال�شرعية املنظمة لذلك وبعيًدا 

عن الربا والفائدة«)3(.

5(   قدم احلاج م�شطفى بن عثمان عام 7)))هـ مبلغ 00)03) اأقجه من اأجل 
وقفيته:  ويطلب يف  �شراييفو،  هريد يف  منطقة  ال�شغري يف  علي  احلاج  جامع 
العمل  على  ا  �شنويًّ  %(0 ن�شبة  على  باحل�شول  املبلغ  على  املتويل  »يقوم 

خلا�شة بذلك. ل�شرعية  عد  لقو عاة  أهمية مر ))(  وهو يو�شح يف مكانني خمتلفني 
ل�شرعية. ملعاملة  لربح بن�شبة 0)% ولكن بطريقة  ))(   وهو يطلب 

ل�شرعية بذلك. عد  لقو لفائدة ويطالب بتطبيق  لربا و تباع  )3(  يحذر من 
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»باملعاملة« بالطرق ال�شرعية امل�شموحة«))(.

 (4000( قر�ض  عام 94))هـ 00)  اأفندي  اأحمد  زاد  يحيى  القا�شي  6(   قدم 
يف  وذكر  �شراييفو،  يف  فاكوفات�ض  علي  منطقة  يف  ال�شبيل  الإ�شالح  اأقجه( 
 %(5 بن�شبة  وذلك  للعمل  باإعطائه  املبلغ  هذا  على  املتويل  »يقوم  وقفيته: 

مراعًيا القواعد ال�شرعية«))(.

هذه  من  ولكن  الوقف،  من  النوع  هذا  على  االأمثلة  من  الكثري  وهناك 
الواقفني  باأن  ادعاءه  ويفند  الكاتب،  ذكره  ما  �شحة  عدم  نتبني  ال�شتة  االأمثلة 
طالبوا باحل�شول على الفوائد والربا على تلك االأموال. لقد ترجم املرحوم كمورا 
يف درا�شته »جوامع �شراييفو« تعبريي »املعاملة واال�شرتباح« على اأنهما ربا، وهذا 
خطاأ، واعتذر عن ذلك الحًقا، الأنه مل يكن ميتلك املوؤهالت ال�شرعية التي تخوله 

ترجمة هذه التعبريات.

كما ذكرنا فاإن العمل »باملعاملة« ح�شب راأي الفقهاء لي�ض تعاماًل »بالفائدة«. 
ومع ذلك فاإن »املعاملة« �شببت خ�شارة اأموال كثرية من الوقف االإ�شالمي كما 
فعلت الفوائد فيما بعد. �شنبني ما فعلته البنوك والفوائد باالأمالك الهائلة للوقف 

ملذكور. ملال  م  ل�شرعية ال�شتخد ))(  وهو يطالب بالطرق 
بحني. ملبلغ للمر ل�شرعية يف تقدمي هذ  عد  لقو ))(   يطلب تطبيق 
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خ�شر  حيث  م�شت،  عاًما  ع�شرين  اآخر  يف  ح�شلت  اأمثلة  عدة  ذكر  خالل  من 
الوقف مبالغ كبرية من االأموال.

لقد كان الفقهاء على حق عندما طالبوا بقبول وقف االأمالك الثابتة؛ الأن 
هذا الوقف دائم وم�شمون. كما كانوا ينظرون اإىل »املعاملة« بازدراء. وكتب يو�شف 

بك جينجيت�ض يف كتابه »عبدي«  يف ذلك: 

وتابع الكاتب يف مقاله:

االأوقاف؟   هذه  اأموال  من  مرتباتهم  اأخذوا  الذين  العلماء  عدد  هو  »كم 
والذين عا�شوا على تلك الفائدة ومل ينتقدهم اأحد يف ذلك؟«. 

هذا التاأكيد غري �شحيح؛ الأننا اأثبتنا اأن اأموال الوقف مل يكن لها اأي �شلة 
بالربا. نحن نعرف ما هو امل�شتحيل، وهو اإعطاء اأموال الوقف بالربا ودفع مرتبات 
العلماء والعاملني يف املوؤ�ش�شات الدينية من ذلك الربا. كما اأننا نعرف جيًدا اأن 
الربا حمرم، وغري ال�شحيح اأي�ًشا ادعاوؤه باأن اأحًدا مل ينتقد الربا، فلقد �شمعنا من 
علمائنا رف�شهم وانتقادهم للربا، فكل م�شلم وم�شلمة، �شغري وكبري يعرف اأن الربا 
ال�شنوي  الكتاب  الكاتب يف  ن�شر مقالة  بعد  اأنه  امل�شادفات  حمرم. من عجائب 
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زائفة هـــــــي   م�ســـــاألتهم 
الآزفــــــــة هـــــــي  فكانت 

الزمـــــان اآخـــر  علمــــــاء 
باملعــــــاملة قبــــــلوا  حيث 



جلمعية »االأمل ال�شعبي« ن�شرت مقالة حول ال�شالة ملحمد اأفندي كرميوفيت�ض، 
اأمني دار االإفتاء ورئي�ض جمل�ض العلماء، جاء فيها »اإذا مل توؤثر ال�شالة على قلب 
واأكل  الربا  واأخذ  اخلمر  و�شرب  الزنا  مثل  احلرام  عن  �شالته  تنهه  ومل  امل�شلي 
اأن اأمني دار االإفتاء م�شتعد  اأنا متاأكد من  اإلخ، فال �شالة له«.  حقوق النا�ض... 
يوؤيد  باأنه ال  توؤكد  ال�شالة  واأن مقالته حول  الربا،  بتحرمي  فتوى ر�شمية  الإ�شدار 
الكاتب، واأنه ال داعي الإ�شدار فتوى باأن الربا حرام يف القرن الع�شرين، هو وقت 
فاإن هذا يدر�ض يف الكتب املدر�شية التي تو�شح  غري منا�شب، باالإ�شافة لذلك 

لالأجيال امل�شلمة تعاليم دينهم احلنيف.

ويتابع الكاتب كتابته:

الوقف  من  مرتباتهم  ياأخذون  ديننا  وعلماء  موظفينا  من  الكثري  »اإن 
االإ�شالمي، وهم يعرفون اأن جزًءا كبرًيا من تلك االأموال ياأتي من الفائدة )الربا(«.

اإن هذا االأمر ال يوؤثر على احلكم ال�شرعي باأن الربا حمرم �شرًعا. رمبا يكون 
جزًءا من دخل الوقف االإ�شالمي من الفائدة، ولكن هذا ال ميثل وال حتى ن�شف 
دخل الوقف، حتى اإنه ال ميثل وال حتى اجلزء الذي يدفعونه لل�شرائب وغريها 
من النفقات. لقد جاء يف كتب الفقه �شرح ملو�شوع قب�ض املرتبات التي ياأتي جزء 
من اأموالها بطرق غري �شرعية))(. نحن لن نناق�ض ذلك االآن؛ الأن هذا االأمر لي�ض 

ملحمدية«. لطريقة  لذي جاء يف  لطويل  لنقا�ض  إىل  نظر    )((
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يوؤكد يف  اأن  ي�شتطع  الكاتب مل  اأن  هنا  اأريد ذكره  الذي  االأمر  نقا�شنا.  مو�شوع 
مقاله اأن اأحًدا ذكر باأن العمل بالفائدة لي�ض حمرًما، اأو اأنه متكن من ت�شويه �شورة 
االإ�شالمي  الوقف  اأموال  من  مرتباتهم  ياأخذون  الذين  الدين  ورجال  املوظفني 
الفائدة، فهم يح�شلون على مرتبات جلهدهم  اإيرادات  ياأتي جزء منه من  الذي 

وتعبهم امل�شروع. اأما من يحبذ اأو يقبل الفائدة فح�شابه عند اهلل تعاىل.

ويتابع الكاتب قوله:
»يف الدولة التي يتابع فيها علماوؤنا تعليمهم العايل، �شدر قانون عام )89)م 
بخ�شو�ض الفائدة ين�ض على اأن جميع املواطنني �شوا�شية فيه، حتى علماء الدين. 

وهذه الدولة دولة اإ�شالمية وحاكمها مر�شح ليكون اخلليفة«.

اأن  وميكنها  م�شر.  دولة  عن  هنا  فاحلديث  احلجة.  �شعيفة  الفقرة  هذه 
ودور  احلانات  بخ�شو�ض  قانونًا  اأ�شدرت  كما  الفائدة  بخ�شو�ض  قانونًا  ت�شدر 
در�شت  واأنا  �شرًعا.  به  م�شموح  االأمر  هذا  اأن  اأبًدا  يعني  ولكن هذا ال  الدعارة، 
اأ�شكاله حمرم �شرًعا. كل املجالت الدينية  باأن الربا بجميع  يف االأزهر ال�شريف 
تكتب عن حترمي الفائدة وكل الوعاظ يتحدثون عن ذلك، واالأغلبية العظمى من 
املواطنني امل�شريني يبتعدون عن التعامل بالفائدة، ويعتربونها النار التي تاأكل كل 
املمتلكات، واأنها من الكبائر، فلماذا يكتب هذا الكاتب اأن م�شر اأ�شدرت قانونًا 
ال�شلة بني هذه  العلماء!! ماهي  �شوا�شية وحتى  فيه  الكل  واأن  بالفائدة،  ا  خا�شًّ
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الكلمات والفائدة والربا والن�شو�ض ال�شرعية اخلا�شة بذلك؟

ينهي الكاتب فقرته اخلا�شة بالربا فيقول:

عامل  اأطراف  يف  ونحن  هنا  االأمر  هذا  حول  الكتابة  املنا�شب  من  »فهل 
االقت�شادية))(.  حياتنا  على  للحفاظ  �شعبة  معركة  يف  نعي�ض  حيث  االإ�شالم، 
ى عليه الزمن؟ فهل النقا�ض حول  اأقول: هل الوقت منا�شب للكتابة حول اأمر عفَّ

مثل هذه االأمور غري الع�شرية �شيكون له نتيجة اأخرى غري اال�شتفزاز؟«.

عندما كتب الكاتب هذه الكلمات كان عليه اأن يفكر ماذا ميكن اأن ت�شبب 
تاأكيداته اخلا�شة باملوا�شيع الدينية، وما ميكن اأن حتمل يف طياتها، وكان عليه قبل 
املنا�شب  من  ولي�ض  لالآخرين.  ا�شت�شارته  يقدم  اأن  قبل  اال�شت�شارة  طلب  ذلك 
لكاتب بهذا امل�شتوى الديني الرفيع اأن يظهر بهذه االأفكار ويوؤيد الفائدة يف الوقت 
الذي وقع فيه قطاع البنوك باأزمة عميقة، حيث دولة راقية مثل اأملانيا ت�شدر قوانني 

�شعار  م�شتخدمني  القت�شادية،  حياتنا  على  للحفاظ  ل�شرورة  ر  أعذ حتت  بالفائدة  ل�شماح  لكثريون  ))(   يحاول 
ل�شرورة«  أن  لفقه  أ�شول  الإ�شالمي. ففي  ل�شرع  ت« وهذ جهل حقيقي بن�شو�ض  ملحظور ت تبيح  ل�شرور
حلياة. فمثاًل  ر  �شتمر لذي يوؤمن فيه  ت باحلجم  ملحظور حلالة تباح  لذي قد يودي باحلياة، ففي هذه  لو�شع  تعني 
نظر  ت ليحافظ على حياته ) ملحظور أكل  جلوع وال �شيء يجده لالأكل في�شمح له  لذي �شيموت من  الإن�شان 
ل�شفحة )4)(.  الأول،  جلزء  ملو�شوع ب�شكل مو�شع للكاتب علي حيدر،  ملجلة« حول هذ  لذي ن�شر يف  لتعليق 
�شمه،  ء مل يكتب  لقر أحد  أيام خطاب من  ية« و�شلني بعد عدة  لهد خلا�ض بالفائدة يف جملة  عندما ن�شر مقايل 
أجبته  �شمه لكنت  أ�شرحهما للعامة. فلو كان كتب  أن  طرح فيه م�شاألتني خا�شتني بالفقه مل يفهمهما، وطلب مني 

له.  ا على �شوؤ خطيًّ
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خا�شة بالفوائد تقرتب فيها من مواقف االإ�شالم من الفائدة))(.

ملحرمة �شرًعا ال حاجة له وغري منا�شب ومتخلف. لرَن ما يكتبه  لفائدة  حلديث عن  أن  لديني«  زعيم ع�شرنا  ))(    يعتقد 
، وهم بالطبع لي�شو م�شلمني وال رجال دين: ملثقفون يف ع�شرنا هذ لكتاب 

ملحمية قانونًا  ل�شرقات«  من بني جميع  لفائدة:  مل�شيح« حول  تاريخ  الإيطايل جوفاين بابيني يف كتابه  لكاتب       ذكر 
ل. فعندما يعطينا �شخ�ض  باالأمو لتجارة  أكرث من  ء  الزدر لتجارة، ال �شيء ي�شتحق  لتي تدخل حتت م�شمى  و
أعطانا �شيًئا يعترب �شعاًر  حلقيقي. ولكنه  خلروف  أكرث من قيمة  أخذ نقًد  أنه  ملال، فاإننا متاأكدون  ما خروًفا مقابل 
أردنا. ولكن  إذ  لربيع و�شيفرحنا بخروف �شغري يلده رمبا ناأكله  ا �شيزودنا بال�شوف يف  نًا حيًّ أعطانا حيو ء .  جمياًل للرث
أعمال  لبنوك و لعملة بالعملة فهذ �شيء غري طبيعي وعبثي و�شيطاين. فكل ما يخ�ض  ملال باملال،  عندما يتم تبادل 
لذي  خلياط  لقمح و لذي يح�شد  لعروق. فالفالح  لدم يف  ئد هو خمجل وقذر ويجمد  لفو حل�شابات و فة و ل�شر
أنتجوه، �شيء ملمو�ض  أجر ملجهود بذلوه وملنتج  لن�شيج كلهم يح�شلون على  لذي يحيك  حلائك  لثوب و يف�شل 
إنتاج وبدون �شيء ملمو�ض، فهو �شيء  ملال مقابل تلة مماثلة بدون تعب وبدون  لذي يح�شل على تلة من  أما  فعلوه. 

ف، �شيء ال ميكن ت�شوره.  الأعر مرعب وفا�شح جاوز كل 
لبنوك  ل�شيطان ي�شلمهم ويعطيهم  ل�شيطان ولكي ير�شى عنهم  لف�شة هو عبد ل�شحر  لذهب و       فالذي يتاجر باملال ويجمع 
ملجاعات حتى ي�شبعو  حلروب و ل�شعوب وي�شببون  الأر�ض فهم حتى يومنا هذ ياأمرون ويحكمون  رة  إد حل�شابات و و

ء وجوعهم وعرقهم وجهدهم« لفقر إىل ذهب وف�شة من حياة  لدماء يحولون حياتهم  ج�شعهم بنظام جهنمي مل�ض 
ملقالة:         ن�شرت جريدة يوغ�شلوفن�شيكي بتاريخ 6)/0)/)93) هذه 

الأر�شية. لكرة  لنقدي بقيمة) �شيلينج �شوف ينمو بعد 500) �شنة ليعطي ذهًبا يتجاوز حجمه حجم  الدخار  إن          
لعام ) �شيلينج من�شاوي  إبريل هذ  الإجنليزي يف  لبنك  إىل  أر�شل  الأ�شتاذ ليوبلود باور  لهندي  مل�شت�شار  إن            فيينا: 
الأمر �شيكون  أن هذ  ملرفقة للبنك  الأ�شتاذ يف ر�شالته  أفاد  ا. و )8 دنانري يوغ�شالفية( الدخاره بفائدة تقدر بـ 4% �شنويًّ

أي عام )343م، و�شيكون ن�شيبه عندئذ كما يلي: دخاره هذ قبل 500) �شنة،  مربًحا للبنك الأنه لن ي�شحب 
أي 0))  ئد وغريه 000000000000) )  لفو ل�شهري وح�شاب  لت�شجيل  أتعاب  لبنك على        �شوف يح�شل 
لقارة  لذهب بارتفاع مرت. و�شي�شرتي  �شعة عبارة عن مكعب من  الإجنليزي هدية متو بليون دينار(. و�شيقدم للملك 
الأبحاث  ا. و�شوف ميول معهد  ا يوميًّ إ�شرتلينيًّ لعمل مبلغ 0) جنيًها  الأمريكية بالكامل و�شيعطي كل فرد عاطل عن 
لعامل. و�شيغطي  حلروب يف جميع دول  إ�شرتليني. و�شيدفع يف عام )343م جميع ديون  لعلمية مببلغ مليار جنيه 
لربا من �شيلينج  أن  أي  إ�شرتليني.  أحفاده مبلغ مليار جنيه  ئم، و�شيعطي كل فرد من  ملتحدة ب�شكل د الأمم  تكاليف 

الأر�شية. لكرة  حد �شينمو لي�شرتي ذهًبا يتجاوز حجمه حجم  و
إىل حد   لفائدة �شتنمو  أق�شر وقت فاإن  أن كل دين ال يتم دفعه يف  أ�شمالية« من  لر لعمارة و فن         وحذر باور يف كتابه 
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�شرًعا،  بها  م�شموًحا  الفائدة  ت�شبح  املو�شوع ومل  الزمن مل يحل هذا  اإن 
ومل مُينع العلماء من تف�شري الت�شريعات االإ�شالمية اخلا�شة بالربا، اإمنا بداأ النا�ض 
وزدادت  معاناتهم،  زيادة  يف  ت�شبب  مما  ال�شرع  قواعد  بحق  االأخطاء  بارتكاب 
اآيات  لتوعيتهم وتف�شري  للمواطنني  ال�شرعية  القواعد  العلماء يف �شرح  التزامات 
القراآن الكرمي لهم لتحذيرهم من نتائج اأكل الربا يف العاملني الدنيوي واالأخروي.

فلو مت حل م�شاألة الربا مع الزمن، وبداأ النا�ض باأكل الربا بدون رادع بحيث 
يتم  فلن  الطريقة،  بنف�ض  اخلمر  �شرب  مو�شوع  حل  ف�شيتم  م�شروعة،  ت�شبح 
القواعد  بتنفيذ  تهتم  اليوم ال  النا�ض  الكل؛ الأن  و�شي�شربها  و�شربها،  بيعها  منع 
و�شي�شبح  ال�شرعية  القواعد  من  الكثري  حل  �شيتم  الفل�شفة  وبنف�ض  ال�شرعية، 
االأ�شا�ض  يفنى  ف�شيًئا حتى  �شيًئا  القواعد  وتت�شاقط  واملحظور م�شموًحا،  املمنوع 

وتنهار العقيدة.

للم�شلمني،  التخلف  ت�شبب  ال  االإ�شالمية  فاملوا�شيع  ال�شيد،  اأيها  اأعتذر 
فهي دائًما ع�شرية. كما اأن النقا�ض البّناء املبني على الرباهني والدالئل ال�شرعية 
اإن  امل�شلمني.  بني  ا�شتفزازات  اأي  االأحوال  من  حال  باأي  ي�شبب  اأن  ميكن  ال 
وميكننا  لها،  ا  منطقيًّ وال  ا  دينيًّ اأ�شا�َض  ال  التي  النقا�شات  من  تاأتي  اال�شتفزازات 

ت�شميتها بتعديات اأو زالت.

لبنكية وتنظيمها  ئد  لفو لتفكري ب�شاأن  لعامل على  أن يحث  الإجنليزي  لبنك  الدخار يف  د بهذ  أر ن. و ملُد  يدمر 
قعية. أ�ش�ض و على 
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يف النهاية يختتم الكاتب بقوله:

»اإًذا، اإن مثلني اأو ثالثة كافية لتبني لنا الطريق الذي يجب اأال ن�شلكه؛الأنه 
ال يتنا�شب مع الو�شع االآين. لقد اأكد االإ�شالم مبادئه االأ�شا�شية، فلل�شريعة اأحكام 
اجلزئية، وخا�شة  االأحكام  لتف�شري  بالن�شبة  اأما  م�شها.  نريد  وال  ن�شتطيع  كلية ال 
تلك التي تبنى على العرف، فيجب علينا متابعة تدفق ومنو احلياة باالإ�شافة ملتابعة 
الركب العلمي، واإال فلن نكون قد وقفنا عند النقطة امليتة فح�شب اإمنا نرجع للوراء، 

واأنا اأقول علينا اأن ن�شري لالأمام، ال اأن نرجع للخلف بخ�شو�ض هذا املو�شوع«.

�شاأكتفي هنا بالتمعن يف عر�ض الكاتب الذي ال اأ�شا�ض له والذي يت�شارب 
ويتعار�ض فيما بينه يف كثري من االأحيان، ليتبني لكل عاقل يوؤمن ويقدر القواعد 
يجب  الذي  اخلطاأ  الطريق  هو  الكاتب  هذا  �شلكه  الذي  الطريق  اأن  ال�شرعية 
ت�شلح جلميع  التي  ال�شرعية  القواعد  مع  يتنا�شب  املوؤمن؛ الأنه ال  ي�شلكه  اأن ال 
ال�شرعية؛  القواعد  وتعديل  لتغيري  املجال  يفتح  هذا  فطريقه  واالأوقات.  الع�شور 
وهذا يتعار�ض ب�شدة مع العلوم االإ�شالمية. لذلك مل يتمكن الكاتب من اإيجاد 
تغيري  تتحدث عن  التي  االقتبا�شات  اإمنا ذكر  اآرائه هذه،  �شرعي على  اأي دليل 
االأمور،  بع�ض  بخ�شو�ض  بالعرف  املتعلقة  ال�شرعية  القواعد  بع�ض  تطبيق  طرق 
تبنى على  التي ال  ال�شرعية  القواعد  اخلا�شة على  التحليلية  بطريقته  و�شعها  ثم 
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العرف، بل حتى على تلك التي لها دليل قاطع بن�ض القراآن الكرمي اأو احلديث 
النبوي ال�شريف.

ويبدو لنا اأن الكاتب مل يلم بتحليل معنى »االأحكام الكلية« و»االأحكام 
اأو  الكرمي  بالقراآن  )ن�ض(  وا�شًحا  دلياًل  لها  اأن  يعتقد  اأنه  الظاهر  من  اجلزئية«. 
الركب  اأو  احلياة  ومنو  تدفق  ح�شب  تعديلها  باإمكانية  ال�شريف  النبوي  احلديث 

العلمي. 

ولكن كما راأينا فهذا غلط وغري �شحيح. فاالأحكام الكلية تبني القواعد 
تطبيقها  اإن  حدة.  على  حالة  بكل  تطبيقها  عن  النظر  بغ�ض  العامة،  ال�شرعية 
امل�شرتي  حق  قاعدة  بينما  جزئية«.  »اأحكاًما  ي�شمى  حدة  على  حالة  كل  على 
مب�شاهدة ما ي�شرتيه هو حكم كلي. اأما الطريقة التي �شريى فيها ما ي�شرتيه، وكيف 
اإن املجتهدين والفقهاء  �شرياه ح�شب كل حالة على حدة فهو حكم جزئي))(. 
يعملون ب�شكل عام على »االأحكام الكلية«، يف حني اأن املفتني يعملون ب�شكل 
الكلية  االأحكام  تطبيق  طرق  يف�شرون  اأنهم  اأي  اجلزئية«،  »االأحكام  على  عام 
القواعد  اإىل  يلم -باالإ�شافة  اأن  املفتي  على حاالت خمتلفة. لذلك يجب على 
ال�شرعية- بعادات الو�شط )الُعرنْف(؛ الأن القواعد التي تبنى على العرف تتغري 

للكاتب عاطف بك،  ملجلة«  لعامة يف  عد  لقو وتعليق  الأول،  جلزء  للكاتب علي حيدر،  ملجلة«  تعليق  نظر     )((
ل�شفحة 48.
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يجب  لذلك  الزمن،  بتغري  معانيها  تتغري  الكلمات  بع�ض  اإن  العادات.  ح�شب 
على املفتي اأخذ ذلك باالعتبار عند اإ�شدار فتواه. كما اأن بع�ض التعابري تتغري 
معانيها من منطقة الأخرى، لذلك فاإن القواعد التي تبنى على هذا االأ�شا�ض تتغري 
اأي�ًشا بتغري املنطقة )انظر كتاب تاريخ الق�شايا يف االإ�شالم ملحمود بن حممد بن 
عرنو�ض ال�شفحات 63) – 65)(، فكلمتي »كل« و»جزء« هما تعبريان منطقيان 

مت �شرحهما يف ذلك الكتاب.

بناء على ذلك فاإن كلمات الكاتب »فلل�شريعة اأحكام كلية ال ن�شتطيع وال 
نريد م�شها« هي كلمة �شحيحة ال غبار عليها، ولكنه هو يخرقها وال يلتزم بها، الأنه 
باالإ�شافة  الكلية«،  »االأحكام  من  كثرًيا  ُيدخل  اجلزئية«  »االأحكام  مفهوم  حتت 
لذلك فهو بذلك ال يكتفي بتغيري االأحكام اجلزئية التي تبنى على العرف، اإمنا 
يفتح الباب وا�شًعا للتغيري، الذي وبدون �شك يت�شارب مع القواعد العامة التي 
تقول: »العرف ال يغري ما يعنيه ال�شارع«. »الراأي يف معر�ض الن�ض غري �شحيح«. 
العادة حمكمة مقيدة مبا اإذا مل يقع ن�ض من ال�شارع«))(. و»�شرط اعتبار العرف 
عدم الن�ض« )الطريقة املحمدية(. و»ال م�شاغ لالجتهاد يف مورد الن�ض«))(، ومع 
  اهلل  ر�شول  اأحاديث  ومع  بالربا  اخلا�شة  الكرمي  القراآن  من  البينات  االآيات 

بخ�شو�ض بداية �شهر رم�شان املعظم.

ل�شفحة ))7. لثاين،  جلزء  ملحمدية« للخادمي،  لطريقة  ))(  تف�شري 
ملجلة«، مادة 4).   )((
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ال�شرعية  القواعد  مع  التعامل  واجلزئية يف  امل�شبوطة  الطريقة غري  اإن هذه 
الدنيا  يف  و�شريرة  �شيئة  نتائج  ولها  االإميان،  يف  وتاأخًرا  اخللف  اإىل  تراجًعا  تعترب 

واالآخرة.

يف نهاية املطاف، اأردت ال�شرح بالتف�شيل والتوجيه اإىل الطريق الذي يجب 
اأن ن�شري فيه عند �شرح وتف�شري امل�شائل ال�شرعية، واأعتقد اأنني ا�شتطعت تعليل 
تلك امل�شائل، خا�شة التي تخ�ض اأ�شول الفقه، والتي نقلتها عن اأ�شولها باللغة 
العربية لتكون قريبة من كل اأولئك الذين يعملون يف جمال حل امل�شائل الدينية. 

ر�شد  وابن  الغزايل  مثل  وفقهائنا  علمائنا  كبار  فيه  �شار  الذي  فالطريق 
وغريهما هو اأف�شل واآَمن طريق، ومن يعتقد اأن هذا الطريق غري كاف فهو بحق 

يجهله.
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منذ بداأ احلديث يف البو�شنة والهر�شك حول اأهمية ودور »اخلطبة« و�شرورة 
اإعادة تنظيمها، مل ُيكتب عن هذا االأمر اإال القليل الي�شري. ومن خالل حديثي 
اأن هناك الكثريين ممن  مع بع�ض االأ�شخا�ض الذين يفهمون هذا االأمر تبني يل 
يريدون اأن تتطور عملية »اخلطبة« وتزداد املنفعة منها. وقد و�شلني بهذا اخل�شو�ض 
من  ذلك  م�شاهمتي يف  بتقدمي  تطالبني  وال�شفهية  املكتوبة  الطلبات  من  الكثري 
خالل كتابة عدد من اخلطب يلقيها بع�ض اأئمتنا. وقررت اأال اأجتاهل طلبهم هذا، 
واأن اأكتب مقااًل اأو�شح فيه اأهم النقاط اخلا�شة بفن »اخلطابة«. هذا املقال، وبالرغم 
من اأنه لن يفي باحلاجة ب�شكل كامل، اإال اأنه �شيكون ذا منفعة كبرية لعدد كبري 
الوعظ  وتقدمي  منطقته  امل�شلمني يف  ملنفعة  ي�شعى  الذي  فاخلطيب  من خطبائنا. 

والن�شح الالزمني، �شينال اجلزاء احل�شن من اهلل تعاىل. 

تلقى يف حاالت  التي  الهادفة  »الكلمة«  العربية تعني  باللغة  اإن »اخلطبة« 
معينة. والذي يلقي هذه الكلمة ي�شمى »اخلطيب«. يجب على اخلطيب اأن يتمتع 
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ب�شفات معينة، اأهمها »اخلَطابة«. اإًذا فاخلطبة هي اإلقاء كلمة للتو�شل لهدف معني 
لدى امل�شتمعني.

�شئون  امل�شلمني  لتعليم  تهدف  االإ�شالمية  القواعد  ح�شب  اخلطبة  اإن 
دينهم، ومن�شو�ض عليها يف التجمعات الكبرية. فالر�شول الكرمي  كان يهدف 
من خالل خطبه اإىل توجيه امل�شلمني للطريق ال�شليم �شارًحا لهم اأمور دينهم. اأما 
اخلطب التي األقاها لغري امل�شلمني فكان يهدف بها جلذبهم للدخول يف االإ�شالم. 
النجاح الكبري يف خطبه، حيث كان بطبيعته ف�شيًحا    وقد القى ر�شول اهلل 
قلوب  يجذب  كان  اخلطبة  اإلقاء  اأثناء  وت�شرفاته  حركاته  خالل  ومن  وخطيًبا، 

امل�شتمعني اإليه.

للخطبة اأنواع، فمنها ما هي مرتبطة بوقت معني، ومنها ما هي حرة يف وقتها 
كالوعظ الذي ميكن اأن يلقى يف اأي وقت يراه اخلطيب منا�شًبا. اأما اخلطبة املرتبطة 
بوقت معني فهي مثل خطبة �شالة اجلمعة، وخطبة العيد، اأو خطبة احلج...اإلخ. 
تلقى  الأنها  اأهمية؛  اخلطب  هذه  اأكرث  هي  اجلمعة  �شالة  خطبة  اأن  �شك  بدون 
ا واأمام عدد كبري من امل�شلمني. ف�شالة اجلمعة فر�ض عني على البالغني  اأ�شبوعيًّ
االأ�شحاء العقالء من امل�شلمني، واخلطبة جزء منها متكن امل�شلمني من التعرف 

على �شرائعهم، وتكمل دينهم.
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اإن االأجزاء االأ�شا�شية للخطب هي:
 )- احلمد.

.  ال�شالة على النبي -( 
3- الوعظ وتقدمي الن�شح للم�شلمني من خالل قراءة اآية قراآنية ُمت�شمنة ملعنى من 

املعاين املُفيدة، وُموؤكدة ملا ت�شمنته اخلطبة من االأحكام واملواعظ واالإر�شادات.
 4- الدعاء للم�شلمني. 

هذه هي االأجزاء االأ�شا�شية للخطبة وميكن دائًما اأن تذكر بع�ض الن�شائح 
والو�شايا للم�شلمني احلا�شرين. 

ويذكر الفقهاء بع�ض ال�شنن اخلا�شة باخلطبة:

 )- اأن يكون اخلطيب متو�شًئا لل�شالة.
 )- اأن يجل�ض على املنرب قبل اخلطبة.

 3- اأن يوؤذن املوؤذن اأمامه قبل اخلطبة واأن يقيم ال�شالة بعدها.
 4- اأن يقف على رجليه ويلتفت اإىل امل�شلمني احلا�شرين.

 5- اأن يبداأ اخلطبة باحلمد والثناء على اهلل تعاىل.
 6- اأن ينطق ال�شهادتني.

. 7- اأن ي�شلي على ر�شول اهلل 
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 8- اأن ين�شح ويحذر احلا�شرين.
 9- اأن يقراأ على االأقل اآية واحدة من القراآن الكرمي.

 0)- اأن يق�شم اخلطبة اإىل ق�شمني، اأو اأن يلقي خطبتني.
 ))- اأن يف�شل بني اخلطبتني بجل�شة خفيفة.

 ))- اأن يحمد اهلل تعاىل وي�شلي على ر�شوله يف بداية اخلطبة الثانية. 
3)- اأن يدعو للم�شلمني يف اخلطبة الثانية ويطلب اال�شتغفار لهم.

 4)- اأن يلقي اخلطبة ب�شوت عال بحيث ي�شمعه احلا�شرون ويعوه.
 5)-  اأن ال يطيل اخلطبة.

يلتهي  ال  اأن  يجب  لذلك  للخطيب،  بانتباه  ي�شتمعوا  اأن  احلا�شرين  وعلى   
احلا�شرون بال�شالة وقت اخلطبة اأو اأن يتحدثوا اأو اأن يلقوا ال�شالم اأو يرّدوه. اأو 
اأن ياأكل اأحدهم، اأو ي�شرب، اأو اأن يلعب باأي �شيء ميكن اأن يلهيه عن اال�شتماع 

للخطبة.
اجلمعة،  خطبة  عليه  حتتوي  اأن  يجب  ما  توؤكد  كثرية  اأحاديث  وهناك 
اأبو  رواه  اأجذم«،  فهو  باحلمد  يبداأ  وال�شالم: »كل كالم ال  ال�شالة  فقال -عليه 
ق�شًدا    النبي  �شالة  »كانت  فقالوا:  ال�شنن  واأ�شحاب  م�شلم  وروى  داود. 
]و�شًطا ال ق�شرية وال طويلة[ وخطبته ق�شًدا يقراأ باآيات من القراآن ويذكر النا�ض«. 

ويف رواية: »كان  ال يطيل املوعظة يوم اجلمعة اإمنا هي كلمات ي�شريات«.
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اأحواله  اأغلب  لكن يف  اأحيانًا،  اجلمعة  يطيل يف خطبة    كان  اأنه  ومع 
غري  من  والوعظ  التذكري  بهدف  االآيات  من  عدًدا  يقراأ  وكان  التق�شري،  يعتمد 
حاجة  بح�شب  اأحيانًا  ويطيلها  اأحيانًا،  خطبته  يف  يق�شر  وكان  اإمالل،  اأو  اإثقال 
النا�ض، وكانت خطبته العار�شة اأطول من خطبته الراتبة. وروى م�شلم واأبو داود 
ٌة من فقهه )اأي عالمة عليه(، فاق�شروا  »اإن طول �شالة الرجل وق�شر خطبته مثنَّ
اخلطبة واأطيلوا ال�شالة«. وروى البخاري وم�شلم قول ر�شول اهلل : »اإذا قلت 

ل�شاحبك يوم اجلمعة: اأن�شت، واالإمام يخطب فقد لغوت«.

الوعظ  هذا  يكون  ولكي  الوعظ،  اخلطبة  اأعمدة  اأحد  فاإن  ذكرت  وكما 
وا�شًحا ونافًعا للم�شتمعني يجب اأن يكون باللغة التي تفهمها اجلماعة. اإن العادة 
تلقى  اأن  العربية  اللغة  املواطنون  فيها  يفهم  التي ال  البلدان  عندنا ويف كثري من 
من  خمتلفة  مناطق  يف  اخلطباء  بع�ض  وجود  من  بالرغم  العربية،  باللغة  اخلطبة 

البو�شنة والهر�شك يلقون خطبهم بلغتنا. و�شوف اأعقب على ذلك الحًقا.

اأجاد  االأجنبية،  باللغات  األقيت  اإذا  �شحيحة  اخلطبة  اأن  حنيفة  اأبو  يعترب 
وحممد،  يو�شف  اأبو  احلنفيان  االإمامان  اأما  يجدها.  مل  اأم  العربية  اللغة  اخلطيب 
فيعتربان اأن اخلطبة باللغة االأجنبية �شحيحة فقط اإذا مل يجد اخلطيب اللغة العربية.

ويوجد راأيان لدى ال�شافعية: الراأي االأول يقول اإن اللغة العربية هي �شرط 
ل�شحة اخلطبة؛ الأنها تعترب نوًعا من الذكر و�شرط �شحتها اللغة العربية. والراأي 
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الثاين يقول باأنه من امل�شتحب اأن تكون اخلطبة باللغة العربية، وميكن اأن تكون 
بلغة اأخرى الأن الهدف منها هو تقدمي الن�شح، وميكن اأن يكون الن�ض بلغة غري 
اللغة  امل�شلمون  يجد  مل  اإذا  باأنه  ذلك  ال�شافعية  العلماء  بع�ض  ويعلل  العربية. 

العربية فيمكن للخطيب اأن يخطب بلغتهم.

ويعترب املالكية اأن اللغة العربية �شرط ل�شحة اخلطبة، واإذا مل يوجد يف قوم 
من يجيد اخلطبة باللغة العربية فت�شقط اجلمعة عنهم.

اأما احلنابلة فيوؤيدون راأي االإمامني احلنفيني اأبي يو�شف وحممد. وجاء يف 
كتاب »غاية املق�شود يف حل �شنن اأبي داود« اأن اخلطيب ملزم بقراءة �شيء من 
فهو  العرب  غري  من  احلا�شرون  كان  واإذا  احلا�شرين.  ين�شح  وباأن  الكرمي  القراآن 
ملزم برتجمة وتف�شري ما قاله بلغتهم؛ الأن املنفعة والفائدة من اخلطبة ت�شل فقط 

يف حال فهمها، يقول اهلل تعاىل:  نث ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
للعرب  كافة،  للنا�ض  اهلل  ر�شول  اأُر�شل  ولقد   .]4 ]اإبراهيم/  ںمث  ڱ  

ينتمي  الذين  القوم  بلغة  اخلطبة  تكون  اأن  بالطبع  االأف�شل  من  ولكن  والعجم، 
اإليهم الر�شول الكرمي ، وميكن بعدها اأن ُترتجم وُتف�شر.

االنتهاء  بعد  اخلطباء  من  الكثريين  اأن  الحظت  القاهرة  يف  كنت  عندما 
الكثريين  اإن  حيث  اخلطبة،  حمتوى  للحا�شرين  ي�شرحون  كانوا  ال�شالة  من 
اخلطباء  كان  التي  الف�شحى  العربية  اللغة  معاين  يفهمون  ال  كانوا  احل�شور  من 
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للعامة،  واأب�شط  اأو�شع  ب�شكل  اخلطب  هذه  ي�شرحون  فكانوا  خطبهم،  بها  يلقون 
وكان احلا�شرون يطرحون اأ�شئلة كثرية على اخلطباء حول التعاليم الدينية التي 

ت�شمنتها اخلطبة، ويرد عليهم اخلطباء ب�شكل مب�شط ومو�شع.

اإىل  اخلطبة  يرتجمون  االأتاتوركي  احلكم  قبل  اخلطباء  فكان  تركيا  يف  اأما 
االإ�شالحات  اأذكر  اأن  اأريد  وال  املوعظة.  يخ�ض  الذي  اجلزء  اأي  الرتكية،  اللغة 

االأتاتوركية هنا الأنها اأ�شاًل مل تهتم بالقواعد وال�شرائع الدينية.

اإفريقيا  �شمال  يف  املوحدين  حكم  اأيام  االإ�شالمي  التاريخ  اإىل  نظرنا  واإذا 
وخا�شة يف جامع القريوان يف مدينة فا�ض، فقد كانت اخلطبة باللغة الرببرية. ذكر 
ابن القا�شي يف كتابه »تاريخ فا�ض« اأن املوحدين عندما دخلوا فا�ض اأقالوا اخلطيب 
الرببرية،  اللغة  يجيد  كان  الأنه  فيها؛  ابن عطية خطيًبا  احل�شن  اأبا  وعينوا  القدمي 

وكان يلقي اخلطب باللغة الرببرية.

بناء على ما ُعر�ض فاإننا ن�شتنتج اأن: احلمد والثناء على اهلل تعاىل وال�شلوات 
على ر�شوله  والدعاء يجب اأن تظل عندنا باللغة العربية. اأما الن�شح والوعظ 
املن�شودة  املنفعة  على  نح�شل  لكي  اجلماعة،  بلغة  تكون  اأن  فيجب  والتحذير 
الفقهاء  اآراء الكثريين من  ال�شرعية ومع  القواعد  يتنا�شب مع  من اخلطبة، وهذا 

والعلماء، لذلك يجب اأن نتجاهل العديد من ال�شكاوى واالعرتا�شات.
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وخطباء،  ف�شحاء  كانوا  ال�شالم-  عليهم   - واالأنبياء  الر�شل  جميع  اإن 
فنبي اهلل مو�شى  دعا ربه - جل وعال - فقال: نث ۅ  ۉ  ۉ   ې .  
  ف�شيًحا، فدعا مو�شى  ې  ېمث  ]طه/ 7)-8)[، وكان هارون

ربه فقال:  نثۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې  ى  ىائ  ائ     
ف�شيًحا،    شعيب� اهلل  نبي  وكان  مث ]الق�ش�ض/ 34[.  وئ    ەئ   ەئ  

وكان  بيًنا،  ف�شيًحا  فكان    نبينا حممد  واأما  االأنبياء«.  »خطيب  ُي�شمى  وكان 
الكثريون من اأ�شحابه ف�شحاء، خا�شة ال�شحابي ثابت بن قي�ض بن �شم�ض، وقد 
�شموه »خطيب النبي« و»خطيب االأن�شار«. وكان اخللفاء الرا�شدون االأربعة من 
اخلطباء الف�شحاء. وقد حفظ الكثري من خطبهم لت�شبح اأقوااًل ماأثورة يقتدى بها.

وخطب  اجلمعة  خطبة  يلقي  الذي  هو  اخلليفة  كان  االإ�شالم  �شدر  يف 
االأعياد، كما كان يفعل ر�شول اهلل . وبعد تو�شع الدولة االإ�شالمية قام اخللفاء 

بتعيني اخلطباء، مما يعطي هذه املهمة اأهمية خا�شة يف االإ�شالم.

لقد كان ر�شول اهلل  يلقي اخلطب واقًفا على التالل، ثم كان يقف على 
اأمر ب�شنع املنرب الذي تاألف  اأو الثامنة للهجرة  جذع �شجرة. ويف ال�شنة ال�شابعة 
من ثالث درجات. وقد بقي هذا املنرب حتى خالفة مروان بن معاوية الذي رفعه 

لي�شبح موؤلًفا من �شت درجات.
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وعندما كان الر�شول  يلقي خطبه يف رحالته، مثل خطبة احلج مثاًل، 
كان غالًبا ما يلقيها راكًبا على راحلته، اأو واقًفا ومتوكًئا على ع�ًشا اأو قو�ض- عليه 

ال�شالة ال�شالم.

لقد كانت خطب ر�شول اهلل  راهنة، اأي كان يخطب مبا يخ�ض اللحظة 
لتف�شري و�شرح  ب�شكل عام ذات طابع ديني، وتهدف  اأو احلدث، وكانت خطبه 
وكان  والتقوى  الربزخ  والنار وحياة  اجلنة  يذكر  وكان  و�شرائعه.  االإ�شالم  اأ�ش�ض 
وعن  والذنوب،  املعا�شي  ترك  ويحثهم على  تعاىل  اهلل  النا�ض من غ�شب  يحذر 
�شوته،  وعال  عيناه  احمرت  خطب  اإذا    اهلل ر�شول  كان  قال:   ، جابر 

وا�شتد غ�شبه كاأنه منذر جي�ض، يقول �شبحكم وم�شاكم.

ياأمر  اأن يلقي خطبة بخالف خطبة اجلمعة كان    يريد  وعندما كان 
اأحد ال�شحابة ليدعو النا�ض. وعندما كان يلقي اخلطبة يف جمع عظيم كان ياأمر 

ا اأن يردد كلماته لكي ي�شمعه جميع احلا�شرين. من ميتلك �شوًتا قويًّ

هاجر  فعندما  املدينة.  اإىل  هجرته  بعد  له  اأول خطبة جمعة  كانت  لقد 
ر�شول اهلل  اإىل املدينة نزل يف منطقة قباء على م�شارف املدينة املنورة، وذلك 
يف يوم االإثنني الثاين ع�شر من ربيع االأول. وبقي هناك حتى يوم اجلمعة واأ�ش�ض 
جامًعا هو اأول جامع يف االإ�شالم. ويف يوم اجلمعة انطلق ر�شول اهلل  اإىل املدينة 
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املنورة، فدخلها وقت الظهر وهو يف مكان لبني �شامل وكانوا قد بنوا م�شجًدا ف�شلى 
فيه الر�شول الكرمي واألقى فيه اأول خطبة جمعة.

لقد ذكرت كيف كانت خطب ر�شول اهلل  وذكرت اأجزاءها، ولكن 
اأُدخلت تعديالت كثرية على �شكل اخلطبة يف فرتات الحقة �شميت »بالبدع«، 
فذكر منها اأبو �شامة يف كتابه »الباعث على اإنكار البدع واحلوادث«: اأن ي�شعد 
اأجزاء اخلطبة واأن  اخلطيب ببطء وهدوء على املنرب، واأن يرفع �شوته عند بع�ض 
يخف�شه عند بع�شها االأخرى، واأن يرفعوا اأيديهم عند الدعاء... اإلخ. يذكر ابن 
القيم بع�ض البدع يف اخلطبة، ومنها اأن يردد املوؤذن ال�شلوات عندما ي�شعد اخلطيب 
اإىل املنرب وغريها من البدع مثل رفع املوؤذن �شوته بقوله  عندما يذكر اخلطيب 
ال�شحابة الكرام. فعلى احلا�شرين اأن ين�شتوا للخطبة، ال اأن يرفعوا اأ�شواتهم حتى 

لو كان ذلك بالتهليل وغريه.

وهناك الكثري من العيوب يف اخلطب عندنا، فمثاًل ي�شعد اخلطيب عندنا 
وبع�ض  البدع.  من  وغريها  ال�شلوات  املوؤذن  يقراأ  ذلك  وقبل  املنرب،  على  ببطء 
اخلطباء يحاولون اإلقاء خطبهم بطريقة مو�شيقية. وهناك عادة اأخرى وهي عندما 
حمد  هلل  »احلمد  بقوله  منخف�ض  ب�شوت  يبداأ  الثانية  اخلطبة  يف  اخلطيب  يبداأ 
الكاملني«، وي�شتمر لي�شل اإىل كلمة »تعظيًما لنبيه« عندها يرفع �شوته بقوة.. وغري 
ذلك من البدع. واالأعظم من هذا كله اأن اأكرث هذه اخلطب فارغة امل�شمون بدون 
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يقعون  �شهر  اأي  يف  يذكر  اأن  للخطيب  هم  فاأكرب  حتذير،  اأو  ن�شح  اأو  هدف  اأي 
مثاًل كقوله »اعلموا اأن �شهركم هذا �شهر جمادى االأول....«، وكاأن الهم الوحيد 
ا اأنهم  للم�شلمني هو معرفة ال�شهر الذي هم فيه وذكر ف�شائله، وال�شيء املثري حقًّ
عندما يذكرون اأ�شماء االأ�شهر ي�شفونها جميًعا باأنها اأهم واأف�شل االأ�شهر، يف حني 

تخلو اخلطب من الوعظ والتوعية وال�شرح والتف�شري واإعطاء الن�شائح.

اإن اأف�شل اخلطب تلك التي تنا�شب املكان والزمان واحلدث، فمثاًل اخلطب 
واأي�ًشا  واأجره،  واأهميته  ال�شوم  ف�شائل  تذكر  اأن  يجب  املبارك  رم�شان  �شهر  يف 
ذكر عيد الفطر وال�شدقات وزكاة الفطر واأهميتها يف توحيد ال�شف وجمع كلمة 
امل�شلمني والت�شامن. وعلى اخلطيب تو�شيح اأهمية التعليم واتباع العلوم واأهمية 
فيتابع  باجلماعة  االعتناء  اخلطيب  وعلى  االأطفال...اإلخ.  ورعاية  الرتبية  ح�شن 
اإذا دعت احلاجة لتقدمي  ما ح�شل يف منطقته خالل االأ�شبوع، واأن يذكر ذلك 
الن�شح اأو التحذير. وحينما كان اخلطباء علماء كان للخطب منفعة وم�شلحة، ثم 
بداأت اخلطب ترتاجع وتوالها اأنا�ض ال يفهمون احلاجة اإليها واأهميتها، اأو حتولت 
اخلطب اإىل خطب ت�شوف تتكرر فيها عبارات مثل »ملن تقتني الدنيا واأنت متوت، 
وملن تبتني العلياء واملقابر بيوت« وغريها من العبارات التي تقتل احلياة والفهم 

لدى امل�شتمعني وتودي بهم اإىل الغم وال�شقوط واالإحباط.
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اإن �شروط و�شفات اخلطيب احل�شن هي:

)( اأن يلم بقيم االإميان ال�شحيحة بحيث ال ي�شّلل امل�شلمني جلهله.

)(  اأن يلم بالقيم الفقهية كي ي�شتطيع حتذير امل�شلمني من جميع االأخطاء التي 
يقعون فيها من الناحية الفقهية.

3( اأن يجيد اللغة التي يخطب بها بحيث يجذب امل�شتمعني اإليه وينال اهتمامهم.

4(  اأن يكون حاد الفكر ملاًحا بحيث ي�شتطيع فهم امل�شاكل التي تعرت�ض اجلماعة 
االإ�شالمية التي يخطب فيها الإيجاد احللول ال�شرعية املنا�شبة لهم.

5( اأن يكون ف�شيًحا بحيث ي�شتطيع اأن ُيفهم امل�شتمعني له ما يريد.

6( اأن يكون حمرتًما و�شادًقا واأميًنا لدى امل�شلمني بحيث توؤثر اخلطبة فيهم.

ا ورًعا يحرتم ال�شرائع االإ�شالمية واأن يطبقها على نف�شه اأواًل. 7( اأن يكون تقيًّ

لقد ذكرت �شابًقا اأن العادة يف القاهرة اأن يقوم اخلطباء بعد االنتهاء من اأداء 
�شالة اجلمعة اأن يتحدثوا اإىل امل�شلمني وي�شرحوا لهم م�شمون اخلطبة بالتف�شيل، 
اأننا ن�شتطيع اأن نفعل ال�شيء نف�شه عندنا، بحيث نخطب باللغة  ويعتقد البع�ض 
اأن  اأعتقد  اأنا  بلغتنا.  اخلطبة  ب�شرح  اخلطباء  يقوم  ال�شالة  انتهاء  وبعد  العربية 
انتهاء ال�شالة،  اأكرث امل�شلني يغادرون اجلوامع بعد  الراأي غري �شائب؛ الأن  هذا 
وبذلك نفقد الفر�شة التي يكون فيها جميع امل�شلني جمتمعني ومنتبهني للخطباء 
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وي�شتمعون للوعظ. ولكي نتمكن من حتقيق اأكرب نفع وفائدة من هذه اخلطب، جند 
اأن احلاجة ما�شة لكتابة جمموعة من اخلطب مبحتواها من الن�شائح والوعظ باللغة 

االأم للمواطنني، ي�شتطيع االأئمة اال�شرت�شاد بها عند اإلقائهم اخلطب.

هذا مثال على �شكل اخلطبة. ي�شعد اخلطيب املنرب، ويوؤذن املوؤذن االأذان 
الثاين، ويقف اخلطيب ويبداأ خطبته باللغة العربية:

احلمد هلل رب العاملني، ن�شتعينه ون�شتغفره، ون�شاأله الكرامة فيما بعد املوت 
لنا وجلميع املوؤمنني. ونعوذ باهلل من �شرور اأنف�شنا ومن �شيئات اأعمالنا. من يهده اهلل 
فال م�شل له ومن ي�شلل فال هادي له. واأ�شهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده ال �شريك له 
واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله، اأر�شله باحلق ب�شرًيا ونذيًرا و�شراًجا منرًيا، لينذر 
ا ويحق القول على الكافرين. �شلى اهلل تعاىل عليه وعلى اآله الطيبني  من كان حيًّ
الطاهرين، واأ�شحابه الكرام الهداة املهتدين، و�شلم ت�شليًما كثرًيا. ن�شاأل اهلل ربنا 
اأن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع ر�شوله ويتبع ر�شوانه ويتجنب �شخطه. اللهم ال جتعلنا 

بدعائك اأ�شقياء وكن بنا رءوًفا رحيًما يا خري امل�شئولني ويا خري املعطني.

لهذه  فاإن  لذلك   ، اهلل  ر�شول  خطب  من  ماأخوذة  املقدمة  هذه  اإن 
الكلمات اأولوية، وميكن للخطيب اأن ي�شتخدم هذه الكلمات يف بداية كل خطبة، 
املقدمة  هذه  ت�شمل  رغبته.  على  بناء  الكلمات  من  غريها  ي�شتخدم  اأن  وميكنه 
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حمًدا هلل وكلمتي ال�شهادة وال�شلوات على ر�شول اهلل  وعلى اآله واأهل بيته 
واأ�شحابه والدعاء للحا�شرين من امل�شلمني ولعامتهم.

بعد املقدمة يجب اأن ت�شمل اخلطبة على الوعظ والن�شح للم�شلمني بلغة 
االأمة واجلماعة. ويجب اأن ي�شتمل الوعظ اأ�شا�ًشا على اآية قراآنية اأو حديث نبوي 
�شريف. وبعد الن�شح يجل�ض اخلطيب قلياًل، ثم يقف ليدخل يف اخلطبة الثانية 

وتكون باللغة العربية، وميكن اأن تكون على هذه ال�شاكلة:

وهلل  اأمتنا  وجعل  النعمة،  علينا  واأمت  الدين،  لنا  اأكمل  الذي  هلل  »احلمد 
الكتاب  ويعلمنا  ويزكينا  اآياته  علينا  يتلو  منا  ر�شواًل  فينا  وبعث  اأمة،  احلمد خري 
الذي  رحمة.  للعاملني  املر�شل  حممد  �شيدنا  على  وال�شالم  وال�شالة  واحلكمة. 
بني ما اأنزل اإليه واأو�شح لنا كل االأمور املهمة. �شلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�شحابه 
�شالة تكون لنا نوًرا من كل ظلمة، و�شلم ت�شليًما كثرًيا. اأما بعد فيا عباد اهلل اتقوا 
يوًما ترجعون فيه اإىل اهلل ثم توفى كل نف�ض ما ك�شبت وهم ال يظلمون. واعلموا 

اأن اهلل �شلى على نبيه قدميًا واأمركم بذلك، فقال تعاىل نثڄ  ڄ  ڄ  
ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ مث  . اللهم �شل 
اإنك  اإبراهيم،  اآل  اإبراهيم وعلى  اآل حممد كما �شليت على  على حممد وعلى 
حميد جميد. وبارك على حممد وعلى اآل حممد كما باركت على اإبراهيم وعلى 

اآل اإبراهيم، اإنك حميد جميد«.
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منهم  االأحياء  وامل�شلمات،  وامل�شلمني  واملوؤمنات  للموؤمنني  اغفر  »اللهم 
واالأموات اإنك يا موالنا �شميع جميب الدعوات يا اأرحم الراحمني. اللهم اأ�شلح 
اأحوالنا واأح�شن اأعمالنا وبلغنا مما ير�شيك اآمالنا. وول اأمورنا خيارنا وال تول اأمورنا 
�شرارنا. وال توؤاخذنا مبا فعل ال�شفهاء منا وكن لنا وال تكن علينا، واجعل هذا البلد 

ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ   نث  امل�شلمني.  بالد  و�شائر  ا  مطمئنًّ اآمًنا 
ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  

ژ مث   «.

ثم يقف اخلطيب متجًها نحو املوؤمنني، ويدعو لهم بدون اأن يرفع يديه كما 
هي العادة عند الدعاء.

�شاأذكر بع�ض اأمثلة الوعظ والن�شح التي يجب اأن تذكر يف اخلطب:

1( الإح�سان وبر الوالدين: اأيها الإخوة املوؤمنون!

اإن اأول واجب لنا بعد االإميان باهلل - جل وعال - وطاعته هو بر الوالدين 
الرتبية،  اأح�شن  وربونا  و�شهروا الإ�شعادنا  لراحتنا  تعبوا  فهم  باملعروف.  وطاعتهما 
لذلك فقد اأمرنا اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي بطاعة الوالدين، فغ�شب اهلل تعاىل من 

غ�شبهما ور�شاه من ر�شاهما، يقول تعاىل:  نثڳ  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          ٴۇ   ۋ مث ]االإ�شراء/ 3)[. وقال ر�شول اهلل : »اأال اأنبئكم 
باأكرب الكبائر؟ قالوا بلى يا ر�شول اهلل. فقال االإ�شراك باهلل وعقوق الوالدين- وكان 
و�شاأل  اهلل.  ر�شول  الزور«. �شدق  و�شـهادة  الزور  وقول  اأال  وقال:  فجل�ض  متكًئا 
ال�شالة  فقال - عليه  اإىل اهلل،  االأعمال  اأحب  ما    اهلل  ر�شول  ال�شحابة  اأحد 

وال�شالم: ال�شالة على وقتها ثم بر الوالدين ثم اجلهاد يف �شبيل اهلل.

2( الأخوة والتوافق: اأيها الإخوة املوؤمنون

اإن اأهم �شيء يف جمتمعنا هذا االأخوة والت�شامن والتوافق، فبدون االأخوة 
عرق  اأي  ومن  كانوا  اأينما  امل�شلمني  فجميع  التقدم.  حتقيق  ميكننا  ال  والتحابب 
وحتابب،  توافق  يف  يعي�شوا  اأن  وعليهم  والعقيدة،  باالإميان  اإخوة  هم  كانوا  ولون 
فقال تعاىل نث ۈ  ٴۇ  ۋمث ]احلجرات/ 0)[. ونحن ملزمون باأن نعي�ض 
ميحو كل خالف  االإ�شالم  فدين  املوؤمنني،  بني  تفكك وخالف  فال  ت�شامن  يف 

وفرق. يقول تعاىل يف كتابه الكرمي نثڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   
ڍ   ڍ   ڇ    ڇ    ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ  
فاإن  والظن،  »اإياكم    احلق  ر�شول  ويقول  مث   ]اآل عمران/ 03)[.  ڌ 
وال  تباغ�شوا  وال  حتا�شدوا  وال  تناف�شوا  وال  حت�ش�شوا  وال  احلديث  اأكذب  الظن 

تدابروا وكونوا عباد اهلل اإخوانًا«.
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»املوؤمن   : اهلل  ر�شول  يقول  الواحد.  كاجل�شم  ونحن  ت�شعفنا  فالتفرقة 
وحدتنا  على  نحافظ  اأن  فعلينا  بع�ًشا«،  بع�شه  ي�شد  املر�شو�ض  كالبنيان  للموؤمن 

. ومتا�شكنا، واأن ندافع ونن�شر بع�شنا بع�ًشا كما اأمرنا ر�شول اهلل

3( واجب امل�سلم جتاه اأخيه امل�سلم

اأيها املوؤمنون الكرام

بل  متفاعل،  وغري  منعزاًل  ليكون  االإن�شان   - وعال  جل   - اهلل  يخلق  مل 
اًء، فعليه يف البداية بناء اأ�شرته وتربية اأوالده، واأن يطيع والديه  ليكون فعااًل ن�شيًطا بنَّ
ويخدم اأ�شرته واأقرباءه، ومن واجبات امل�شلم رعاية وحماية اأخيه امل�شلم، فيقول 

ڳ   ڳ  گڳ   گ   گ    گ   نثک   تعاىل:  
ڳ  ڱ  ڱمث]التوبة/ )7[، ومن مهام امل�شلم اأن ي�شلح بني امل�شلمني 

نثڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں   واأن يعدل يف ذلك، يقول تعاىل 
ںمث ]احلجرات/ 9[.

ف�شلم  لقيته  اإذا  �شت:  امل�شلم  امل�شلم على  : »حق  اهلل  ر�شول  ويقول 
اهلل  فحمد  عط�ض  واإذا  له،  فان�شح  ا�شتن�شحك  واإذا  فاأجبه،  دعاك  واإذا  عليه، 
ه، واإذا مات فاتبعه«. وعن اأبي هريرة  قال:  تنْه، واإذا مر�ض َفُعدنْ َف�َشمِّ
فيه  تطلع  يوم  كل  �شدقة  عليه  النا�ض  من  �شالمى  كل   : اهلل  ر�شول  قال 
ترفع  اأو  الرجل يف دابته فتحمله عليها  اثنني �شدقة، وتعني  ال�شم�ض تعدل بني 

263263  حول »خطبة اجلمعة«
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اإىل ال�شالة  له عليها متاعه �شدقة، والكلمة الطيبة �شدقة، وبكل خطوة مت�شيها 
هذه  من  نرى  وم�شلم.  البخاري  رواه  �شدقة.  الطريق  عن  االأذى  ومتيط  �شدقة، 
االآيات الكرميات واالأحاديث النبوية ال�شريفة اأن من واجب امل�شلم اأن ال ين�شى 
اأخاه امل�شلم، واأن ي�شاعده ويدافع عنه، واإذا اأردنا اأن نكون �شعداء يف حياتنا فعلينا 

تطبيق تعاليم ديننا.

�شنكتفي بهذه االأمثلة الثالثة على الوعظ والن�شيحة، وميكن القيا�ض عليها 
يف موا�شيع اأخرى نافعة لالأمة ولالأ�شرة ولالإن�شان. وكلي ثقة باأن ال�شادة اخلطباء 

قادرون على اختيار املوا�شيع التي تنفع امل�شلمني.



امل�شتمعني حول حديث  اأحد  �شاألني  املحا�شرات،  اإحدى  اإلقائي  خالل 
�شريف لر�شول اهلل  جاء فيه اأن اهلل تعاىل »يبعث لهذه االأمة على راأ�ض كل 
مائة عام من يجّدد لها دينها«. وقد اأجبته وقتها ب�شكل مقت�شب على �شوؤاله. لكن 
ا  اأف�ّشر هذا احلديث ب�شكل م�شتفي�ض باعتباره دلياًل هامًّ اأن  البع�ض طلب مني 
على قوة االإ�شالم احلنيف يف البقاء عرب الدهر. وقد وعدتهم بفعل ذلك يف اأول 

فر�شة منا�شبة، وحما�شرتي هذه هي تنفيذ لهذا الوعد.
* * *

اإن االإ�شالم دين مليء بالقوة واحلياة، ي�شمن الأتباعه ال�شعادة والتقدم يف 
جميع الع�شور. اإن ال�شعف ياأتي من جهل اأتباعه به ومن عدم تنفيذهم لتعاليمه، 
مما  الب�شر،  اأعني  يف  �شورته  وت�شوه  ب�شلة  له  متت  ال  اأ�شياء  به  اإقحامهم  وب�شبب 

ي�شبب �شعًفا يف االإميان الذي يعترب حمرًكا للقوة والطاقة الروحية.

يرتك  ومل  ا  وتامًّ كاماًل  االإ�شالم  بدين  الكرمي  ر�شوله  اأر�شل  تعاىل  اهلل  اإن 
اأبلغنا  وقد  ]املائدة/ 3[،  نثچ  چ  چ  ڇمث  فيه  نق�ض  اأو  ثغرة  اأي 

جتـــديد الإ�ســـالم
)تعليق على حديث �سريف(



ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   نثڳ   ويحميه  دينه  على  �شيحافظ  اأنه  الكرمي  كتابه  يف 
اأتباعه، من خالل  ]احلجر/ 9[، واأنه جمدده بعد كل وهن ي�شيب  ڱ مث 
القراآن  تعاليم  ال�شمح وجتديد  لن�شر علوم دينه احلنيف  ال�شاحلني  ت�شخري عباده 
املختلفة  البدع  ما هو حنيف وحق عن  الكرمي، بحيث مييزون كل  ر�شوله  و�شنة 
والعادات ال�شيئة املن�شوبة اإليه، ُمعيدين للدين �شكله احلقيقي واإ�شراقه الرباين، 
ويحيون يف قلوب عباده االإميان، ويعيدون لهم ال�شعادة لتكون كلمة اهلل هي العليا.

وح�شب راأي جميع اأ�شدقاء االإ�شالم ال�شادقني فاإن التجديد يف االإ�شالم 
ال ميكن اأن يكون باالإ�شافة والتغيري على عك�ض الديانات االأخرى؛ الأن االإ�شالم 
كامل ومثايل، واإن طريق التجديد فيه يعني العودة اإىل مبادئه احلنيفة وتنفيذ اأوامره 
ال�شمحة، مبتعدين عن كل ما ي�شوبه من عادات وتقاليد من�شوبة اإليه عنوة، وهنا 
تكمن قوته و�شدقه وحقيقته. اأما اأتباع الديانات االأخرى فهم يجددون دياناتهم 
من خالل التغيري واالإ�شافة ح�شب اأهوائهم، وما يتطلبه ع�شرهم؛ الأنهم يعتقدون 

اأن بع�ض اأمور دينهم قد تقادمت مع الزمن واأ�شبحت تعيق تقدم اأتباعه.

لقد ذكر ر�شول اهلل  اأن جتديد االإ�شالم ياأتي كل مئة �شنة من خالل 
اأنا�ض �شاحلني ي�شخرهم اهلل - جل وعال - لهذا الهدف، هذا احلديث معروف 
لدى علماء الدين حتت عنوان »حديث املجددين«، وقد ذكره اأبو داود يف �شننه 
يف »كتاب املالحم- باب ما يذكر يف قرن املائة«: حدثنا �شليمان بن داود املهري 
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اأخربنا ابن وهب اأخربين �شعيد بن اأبي اأيوب عن �شراحيل بن يزيد املعافري عن 
»اإن اهلل يبعث   قال:  اأعلم، عن ر�شول اهلل  فيما  اأبي هريرة،  اأبي علقمة عن 
لهذه االأمة على راأ�ض كل مائة �شنة من يجدد لها دينها«، ثم قال االإمام اأبو داود: 
»رواه عبد الرحمن بن �شريح االإ�شكندراين مل يجز به �شراحيل«. وقد ذكر هذا 
احلديث اأي�ًشا احلاكم يف كتابه »امل�شتدرك« الذي جمع فيه االأحاديث ال�شحيحة 
اأن  اإال  ال�شنن.  يف  البيهقي  اأي�ًشا  ذكره  وقد  وم�شلم.  البخاري  يذكرها  مل  التي 
داود  اأبو  اإليه  اأملح  العلمية على هذا احلديث  الناحية  ب�شيًطا من  اعرتا�ًشا  هناك 
باأن حفاظ  ال�شيوطي  الدين  القدير جالل  العامل  قال  فقد  �شننه. ومع ذلك  يف 
اأبا ف�شل  ال�شيوطي منهم  اأن هذا احلديث �شحيح، ويذكر  اتفقوا على  احلديث 
الذين  احلديث  علماء  بني  من  ويذكر  الع�شقالين،  ابن حجر  وتلميذه  العراقي 
نقلوه احلاكم والبيهقي. يف »امل�شتدرك« للحاكم ال توجد تاأكيدات �شريحة عليه، 
فهو يذكره وي�شكت عنه، كما فعل احلافظ الذهبي يف كتابه »تلخي�ض امل�شتدرك«. 

وذكر املناوي يف كتابه �شرح »اجلامع ال�شغري« باأن هذا احلديث �شحيح.

ُيق�شد من جملة »اإن اهلل يبعث« اأي اأن البعث هو رحمة من اهلل تعاىل 
بهدف احلفاظ على االإميان، فقد اأر�شل ر�شله جميًعا لهداية الب�شر لالإميان، وهذا 
 ،]9 ]احلجر/  مث  ڱ  ڱ    ڱ   ڱ       ڳ   ڳ   ڳ   نث  تعاىل:  قوله  يوافق 

ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   ونثچ  
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ڌمث ]املائدة/ 3[. كما ُيفهم من هذه اجلملة اأي�ًشا باأن مهمة املجددين ت�شبه 
مهمة الر�شل الذين بعثهم اهلل تعاىل، وهذا يوافق االأثر: »علماء اأمتي كاأنبياء 

بني اإ�شرائيل«. 

املجددين  بعث  فاإن  اإًذا  »اإحياء«،  تعني  العربية  اللغة  »بعث« يف  اإن كلمة 
ُيعطي االإميان قوة روحانية جديدة تعيد اإليه اإ�شراقه اأي »اإحياءه«.

اإن هذه ال�شفة اأُعطيت الأتباع حممد - عليه ال�شالة وال�شالم- ومل تعط 
ال�شالة  عليه   - حممًدا  اأن  على  دليل  وهي  ال�شابقني،  الر�شل  من  اأي  الأتباع 
وال�شالم- هو خامت االأنبياء، واأن دينه هو الدين الكامل املثايل وال يحتاج بعده 
اإىل الطريق ال�شحيح  ر اهلل تعاىل جمددين الإعادة النا�ض  اإمنا ُي�شخِّ الأنبياء جدد، 

والدين احلنيف.

العلماء يف حتديدها وموعد  فقد اختلف  �شنة«  مائة  راأ�ض  اأما معنى »على 
بدايتها. فقد ذكر االإمام القامي باأن راأ�ض املائة �شنة تبداأ من الهجرة. اأما االإمام 
تاريخ والدة  املائة �شنة حُت�شب من  بداية  اأن  املانوي فقد ف�شر هذا احلديث على 
ر�شول اهلل  اأو من بداية الدعوة اأو من تاريخ الهجرة اأو من تاريخ وفاته - عليه 
ال�شالة وال�شالم، ولكن االأغلب هو من تاريخ بداية الدعوة. ولكن اأغلب العلماء 
الذين بحثوا يف تف�شري هذا احلديث يعتقدون اأن بداية احل�شاب تكون من تاريخ 
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الهجرة. وي�شيفون اأنه يجب على هذا املجدد اأن يتوفى يف ال�شنوات القليلة بعد 
جتديده  يبداأ  اأن  االأن�شب  يكون  اأن  يقت�شي  الواقع  ولكن  الهجري،  القرن  مرور 
مع بداية كل قرن هجري جديد؛ الأن هذا اأن�شب لكلمة »يبعث«. من خالل ما 
عر�ض فاإننا نوؤيد راأي اأغلب العلماء بخ�شو�ض التاريخ، وهو الراأي الذي يبني اأن 
معنى احلديث هو عدم مرور قرن اإال وبعث اهلل تعاىل من يجدد الأتباع االإ�شالم 
ا مع بداية كل قرن. دينهم ويجدد لهم اإميانهم، ولكن يجب اأن ال نفهم هذا حرفيًّ

كما اأن للعلماء اآراء خمتلفة حول تف�شري كلمة »يجدد«، فاأغلبهم يعتقدون 
اأن املجدد هو �شخ�ض واحد، لذلك يذكرون مع بداية كل قرن �شخ�شية مرموقة 
تقدم خدمات كثرية لالإ�شالم وترتك اآثاًرا كثرية الأعمالها. اأما البع�ض االآخر فهم 
يكون  اأن  ميكن  اإمنا  واحًدا،  �شخ�ًشا  املجدد  لكون  �شرورة  وجود  بعدم  يعتقدون 
جمموعة من االأفراد، ومن غري ال�شروري اأي�ًشا اأن يكون يف فرتة معينة اأو يف مكان 
االأمة االإ�شالمية،  اأرجاء  اأن يكون املجددون موزعني يف جميع  اإمنا ميكن  واحد، 
اأي يف جميع البالد االإ�شالمية، ولكن هذا ال مينع من وجود جمدد قوي ُيحيي 
هم  املجددين  فاإن  ذلك  على  وبناء  امل�شلمني.  جميع  لدى  ويجدده  االإ�شالم 
  اهلل  ر�شول  عنهم  قال  كما  ال�شاعة  تقوم  اأن  اإىل  احلق  على  �شيبقون  الذين 
كون  �شرورة  على  ركزوا  الذين  املحدثني  بع�ض  هناك  اآخر.  �شحيح  يف حديث 
املجددين من اأهل البيت، اأي من اأحفاد ر�شول اهلل ، وهذا الراأي يكت�شب 
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البيت  باأهل  املق�شود  اإن  يقولون  ممن  العلماء  بع�ض  وهناك  »ال�شيعية«.  ال�شبغة 
  ال�شبغة الروحية الأحفاد ر�شول اهلل ال ال�شبغة الوراثية، كما قال ر�شول اهلل

عن �شلمان الفار�شي عندما قال »�شلمان منا اآل البيت«.

فيه  متعن  اإذا  ولكن  وا�شح،  التجديد  معنى  اأن  الفرد  يعتقد  االأوىل  للوهلة 
طريق  اأن  يعتربون  امل�شلمني  علماء  من  فالكثريون  الب�شاطة.  بهذه  لي�ض  اأنه  يرى 
التجديد هو العلوم، لذلك يرون اأن ال�شخ�شيات التي تعترب من املجددين متفوقون 
اآخر من  اأن عدًدا  اأو جماعة. يف حني  واحد  فرد  يتحدثون عن  �شواء  العلوم،  يف 
العلماء ال يعتربون التفوق يف العلوم هو طريق التجديد اإمنا ميكن للمجدد اأن يكون 
ا اأو يجيد علم احلديث اأو مف�شًرا  ا اأو قانونيًّ رجاًل ورًعا اأو بطاًل اأو خمطًطا اإ�شرتاتيجيًّ

ا ... اإلخ. للقراآن الكرمي، اأو داعية اأو حماربًا �شد ال�شر والظلم اأو اأن يكون �شوفيًّ

اإن الذين يعتقدون اأن �شفة املجدد االأ�شا�شية هي العلوم ويذكرون اأ�شماء 
املجددين يف كل قرن من الفقهاء اأو علماء املذاهب، كال�شافعية الذين يذكرون 
اأ�شماء علماء املذهب ال�شافعي واالأحناف الذين يذكرون اأ�شماء علماء املذهب 
احلنفي، وهكذا دواليك. لكن هذا الراأي خاطئ ب�شبب تعدد املذاهب وتع�شب 
احرتامهم  من  وبالرغم  االآخر  البع�ض  اأن  لعلمائهم. يف حني  مذهب  اأتباع كل 
لكون اأن ال�شفة االأ�شا�شية للمجدد هي العلوم اإال اأنهم ال يربطونه مبذهب معني 

270 270
الأعمال املختارة ملحمد خاجنيت�ش البو�سنوي



اأو بفرع من فروع العلوم االإ�شالمية، بل يعتقدون اأن املجددين ال يخت�شون بنوع 
من اأنواع العلوم اأو مذهب من املذاهب.

هناك وجه �شلبي النت�شار العلوم �شابًقا يف العامل االإ�شالمي، حيث ُيالحظ 
اأن العلوم انت�شرت يف اإطار �شيق ويف دائرة مغلقة. فمثاًل نرى يف بغداد اأو اأي مركز 
اآخر من املراكز االإ�شالمية 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�شعة من ال�شكان.

الدين  اإحياء  على  توؤثر  التي  الرئي�شية  العوامل  اأن  نرى  بعمق  نظرنا  واإذا 
النافعة والنظام اجليد وال�شلطات  العلوم  وخلق طاقات جديدة يف االأجيال هي 
جيد  نظام  خلق  ميكن  ال  النافعة  العلوم  فبدون  واملحرتمة،  العادلة  االإ�شالمية 
لي�شت  النافعة  العلوم  اأن  من  فبالرغم  اإًذا  وحمرتمة.  عادلة  اإ�شالمية  �شلطة  وال 
جتديد  فكل  التجديد.  يف  االأ�شا�شي  العامل  اأنها  اإال  للتجديد،  الوحيد  العامل 
بدون علوم وبدون معرفة حقيقية مبنابع االإ�شالم: )القراآن الكرمي وال�شنة ال�شريفة( 
يوؤدي اإىل الهالك واالنحطاط. والتاريخ يقدم لنا اأمثلة وا�شحة. اإن نق�ض املعرفة 
العميقة يف املذهب الوهابي منعته من حتقيق النجاح املتوقع منه. فنق�ض العلوم 
النافعة ال�شحيحة ونق�ض املعرفة لدى اأتباع هذا املذهب �شبب يف تكفريهم باقي 

امل�شلمني؛ وبذلك بدوؤوا بتقطيع الرابطة القوية بني االأخوة االإ�شالمية.
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وب�شبب كرثة عدد العلماء امل�شلمني وب�شبب تعدد املجموعات يف القرون 
املختلفة التي ميكننا و�شفهم باملجددين، �شاأكتفي بذكر �شخ�شية اأو اأكرث من كل 

قرن مت و�شفها باأنها من املجددين.

يف القرن الأول: يتفق جميع املوؤرخني على اأن اخلليفة عمر بن عبد العزيز الذي 
املجدد  هو  )0)هـ(  عام  اإىل   99 عام  )من  الهجري  االأول  القرن  نهاية  يف  كان 
من  كثري  يف  خفت  قد  كان  الذي  االإ�شالم  نور  جدد  الذي  فهو  القرن.  لذلك 
كان  فكما  املختلفة.  االإ�شالمية  العلوم  حقول  يف  جليلة  فخدماته  املجاالت، 
للخليفة عثمان  دور كبري يف ت�شكيل جلنة كتابة القراآن الكرمي يف عدة ن�شخ 
لتكون  االأطراف يف عهده  الوا�شعة  االإ�شالمية  الدولة  واإر�شالها ملدن خمتلفة يف 
دلياًل للم�شلمني ملنع حدوث اختالف يف قراءة ن�ض القراآن الكرمي، كان للخليفة 
عمر بن عبد العزيز دور كبري عندما اأمر يف العام 00)هـ علماء امل�شلمني بجمع 
حديث ر�شول اهلل . حيث كتب للعامل الكبري اأبي عمر ابن حزم حلثه على 
�شهاب  ابن  العامل  مقدمتهم  يف  وكان  لطلبه  العلماء  ا�شتجاب  وقد  ذلك. 
الزهري، ولوال خطوته هذه ملا متكن العلماء الحًقا من التمكن من جمع اأحاديث 
ر�شول اهلل ، ومتييز ال�شحيح من الزائف. ويعترب عمله وت�شرفاته تلك اإلهاًما من 
اهلل حلماية منابع االإ�شالم. اأما خدماته اخلا�شة يف حتديث وتنظيم دولة االإ�شالم 
وعدله بني املواطنني فقد كانت عظيمة، فبالرغم من املعار�شة ال�شديدة فقد اأزال 
جميع التجاوزات التي كان يقوم بها اأفراد اأ�شرته احلاكمة، مما كلفه حياته حيث مت 
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د�ض ال�شم له من قبل اأقاربه املقربني. كما اأنه منع �شب ال�شحابة الكرام يف خطب 
ا - كرم اهلل وجهه- الذي كان ُي�َشب  اجلمعة وخا�شة خليفة ر�شول اهلل  عليًّ
اخلالفات  على  يرقى  جعله  مما  االأمويني،  وبني  بينه  ال�شيا�شية  اخلالفات  ب�شبب 
ال�شخ�شية واالنتقام، ويطبق قواعد القراآن الكرمي يف االأخوة يف االإ�شالم. وعندما 
تويف احلجاج بن يو�شف الثقفي الذي كان يقدم جليل اخلدمات لالأمويني، �شجد 

اخلليفة عمر بن عبد العزيز حمًدا هلل على ذلك.

بن  عمر  اخلليفة  عهد  يف  اآخرين  جمددين  علماء  املوؤرخون  يذكر  كما 
عبد اهلل  بن  و�شليم  حممد  بن  وقا�شم  الباقر  حممد  الفقهاء  مثل  عبد العزيز 

واحل�شن الب�شري وابن �شريين واملحدث ابن �شهاب الزهري.

يف القرن الثاين: من املجددين يف نهاية القرن الثاين االإمام ال�شافعي الذي له 
جليل الف�شل يف علوم الدين، فكتبه و�شعت اأ�ش�ض الفقه االإ�شالمي. الفرق بينه 
وبني عمر بن عبد العزيز كبري، فهذا العامل اجلليل متيز يف الفقه االإ�شالمي فقط 
ومل يكن له تاأثري يف االإدارة اأو اجلهاد. كما يذكر املوؤرخون اخلليفة املاأمون، والعامل 
احلنفي احل�شن بن زياد والعامل املالكي االأ�شهب والعامل ال�شيعي علي بن مو�شى 

الر�شا واملحدث يحيى بن معني وال�شويف الكبري والورع معروف الكرخي.

يف القرن الثالث: يذكر املوؤرخون العامل ال�شافعي ابن �شريج، ولكن على الرغم 
من اأن خدماته كبرية يف الفقه ال�شافعي اإال اأن الكثريين يعتربونه من املجددين 
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الكبار يف القرن الثالث. وباالإ�شافة اإليه يذكرون العامل احلنفي الطحاوي والعامل 
اأبا  اأن  ونرى  االأ�شعري،  احل�شن  واأبا  الن�شائي  واملُحّدث  اخلالل  بكر  اأبا  احلنبلي 

احل�شن االأ�شعري هو الذي يتميز بينهم؛ الأنه كان من كبار اأئمة اأهل ال�شنة.

االإ�شفراييني  حامد  اأبا  ال�شافعية  العلماء  من  املوؤرخون  يذكر  الرابع:  القرن  يف 
و�شهل بن اأبي �شهل ال�شلوقي، ومن كبار اخلطباء مثل اأبي بكر الباقالين وابن 

فريق ومن املحدثني مثل احلاكم الني�شابوري واأبا اإ�شحاق ال�شريازي وغريهم.

الف�شل  للغزايل  اإن  حيث  الغزايل،  االإمام  املوؤرخون  يذكر  اخلام�ش:  القرن  يف 
التي ال  الفل�شفية  االأفكار  الكثري من  العلوم االإ�شالمية وحماربة  الدفاع عن  يف 
اأ�شا�ض لها يف االإ�شالم. فاأثره يف االإ�شالم كبري وهو الذي حقق حتواًل يف العلوم 

االإ�شالمية، ونحتاج اليوم لغزايل جديد الإ�شالح الو�شع الراهن عند امل�شلمني.

الدين  فخر  الكبري  واخلطيب  الفيل�شوف  املوؤرخون  يذكر  ال�ساد�ش:  القرن  يف 
الرازي واالإمام النووي وغريهما.

يف القرن ال�سابع: يتفق اجلميع على قا�شي ق�شاة امل�شملني يف الع�شر اململوكي 
ابن دقيق العيد.

واأبي  البلقيني  الدين  �شراج  من  كل  خا�ض  ب�شكل  ُيذكر  الثامن:  القرن  يف 
الف�شل العراقي، وغريهما.
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االأن�شاري.  وزكريا  ال�شيوطي  الدين  جالل  بالذكر  يخ�ض  التا�سع:  القرن  يف 
املجددين  ق�شيدة عن  نف�شه يف  ذكر  ال�شيوطي  الدين  اأن جالل  بالذكر  اجلدير 

�شماها »حتفة املهتدين باأخبار املجددين« فقال:

ال�شغري«،  »اجلامع  يف  ومدخله  كلماته  بداية  يف  االأمر  هذا  على  دّل  وقد 
لذلك قامت القيامة �شده مما ا�شطره اإىل االنزواء والعزلة يف بيته يف رو�شة املقيا�ض 
�شرحه  يف  املناوي  مو�شع  ب�شكل  هذا  و�شعه  وناق�ض  للكتابة.  وتفرغ  القاهرة  يف 

»للجامع ال�شغري«.

يف القرن العا�سر: ذكر يف هذا القرن �شم�ض الدين الرملي وغريه.

يف القرن احلادي ع�سر: ُيذكر الزرقاين الذي كتب العديد من املوؤلفات الهامة.

يف القرن الثاين ع�سر: ُيذكر حممد بن اإ�شماعيل االأمري من �شنعاء وال�شوكاين 
ومرت�شى الزبيدي وغريهم.

يف القرن الثالث ع�سر: يذكر املوؤرخون �شّديق خان.
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وهـــــــذه تا�ســـعة املئـــــني قـــد

وقد رجــــــوت اأنني املجــــــــدد
اأتت ول يخلف ما الهــــــادي وعد

فيـــــها فف�ســـــل اهلل لي�ش يجحد



يف القرن الرابع ع�سر: يذكر املوؤرخون مفتي الديار امل�شرية حممد عبده.

يف  اأدخل  اأن  دون  املجددين  على  كاأمثلة  ال�شخ�شيات  هذه  ذكرت  لقد 
تفا�شيل كل �شخ�شية على حدة. اأهم ما يف هذا احلديث ال�شريف هو اأن االإ�شالم 
واال�شتمرار  قوته  جتديد  من  �شعف  كل  بعد  الذاتية  قوته  خالل  من  �شيتمكن 
تق�شي  ولن  عليه،  االآتية  الهجمات  منه  تتمكن  ولن  القيامة،  يوم  كذلك حتى 

على اأفكاره ال�شامية.

من  وذلك  القرون  عرب  املجددين  ذكروا  الذين  امل�شلمني  املوؤرخني  اإن 
يتمكنوا  مل  هجري،  قرن  كل  بداية  مع  االإ�شالم  اإحياء  يف  م�شاهماتهم  خالل 
من ذكر جميع املجددين الذين �شاهموا يف اإحياء االإ�شالم يف املناطق املختلفة 
قيمة  اأمثلة  القائمة  ن�شيف على هذه  اأن  ت�شتطيع  ونحن  االإ�شالم.  رقعة  الت�شاع 
االأيوبي،  الدين  وال�شلطان �شالح  ال�شهيد  الدين  نور  ال�شلطان  مثل  للمجددين 
اللذين جددا االإ�شالم واأعطيا له القوة واحليوية عندما هاجمه املغول من ال�شرق 
اأنهم ا�شتطاعوا النيل من االإ�شالم وقد  وال�شليبيون من الغرب، وحني اعتقدوا 
حان الوقت للق�شاء عليه، جاء هذان القائدان؛ االأول الذي يحمل الدم الرتكي 
فكانا  االإ�شالم،  اأعداء  �شوكة  ويك�شرا  االإ�شالم  ليجددا  الكردي،  الدم  والثاين 
كمجاهدين وكم�شلمنينْ مثااًل للم�شلمني االأوائل الذين ا�شتمدوا قوتهم من حياة 
ر�شول اهلل  وحياة اأ�شحابه الكرام. ويذكر �شهاب الدين املقد�شي ابن �شامة 
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يف »كتاب الرو�شتني يف اأخبار الدولتني« اأخبار هذين القائدين وي�شفهما بالورع 
. والتقوى حتى كاأنهما يعي�شان يف ع�شر التابعني

االإ�شالمية  الطوائف  لبع�ض  يعود  االإ�شالم  لتجدد  الف�شل  اأن  كما 
ومنها »املعتزلة« التي تطور منها الحًقا »املتكلمون«. اإن املعتزلة ي�شعون »االأمر 
روجت  التي  االأمور  واأحد  الدين،  اأ�شا�ض  يف  املنكر«  عن  والنهي  باملعروف 
االأن�شاري  املعتزلة �شفوان  �شاعر  يقول  امل�شلمني.  االإ�شالمي بني غري  للدين 

مادًحا اأبا حذيفة وا�شل بن عطاء:

الكثري  فعلت  لكنها  عنها  املعروفة  الق�شوة  من  بالرغم  الوهابية  احلركة  اإن 
يف ن�شر املعرفة االإ�شالمية يف املناطق ال�شحراوية للجزيرة العربية. كما اأن الطرق 
الطرق  خا�شة  املهملة،  املناطق  يف  االأثر  من  الكثري  تركت  املختلفة  ال�شوفية 
ال�شنو�شية والتيجانية والكتانية يف اإفريقيا املركزية وال�شمالية. فقد جمع عبد اهلل 
ابن يا�شني حوايل 000) من اأتباعه لتاأ�شي�ض حكم عادل على اأ�ش�ض اإ�شالمية 
على �شفاف نهر ال�شنغال، وقد كان ذلك نواة لدولة املرابطني يف املغرب واإ�شبانيا 
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له خلف �ســعب ال�سني يف كل ثغرة
رجــــــال دعاة ل يفـــــــل عزميهم
اإذا قال مروا يف ال�ســـــــتاء تطاوعوا
بهجـــــرة اأوطـــــــان وبذل وكلفة

اإىل �ســورها الأق�سى وخلف الربابر
تهـكم جبـــــار ول كيـــــد مــاكر
واإن كان �سيًفا مل يخف �ســهر ناجر
و�ســـــدة اأخطــــــار وكد امل�ســافر



دولة  اأ�ش�ض  الذي  تومرت  بن  حممد  مع  االأمر  وكذلك  )036)-47))م(. 
الكبري  الف�شل  الرببريتني  الدولتني  لهاتني  وكان  )30))-75))م(.  املوحدين 
منت  قد  الدينية  احلركات  اأن  نرى  وهكذا  اإفريقيا.  �شمال  يف  االإ�شالم  ن�شر  يف 
واأ�شبحت دواًل دافعت عن االإ�شالم يف اأوقات حرجة، و�شاهمت يف دعم املناطق 

التي كان فيها االإ�شالم مهدًدا.

كما اأن هناك علماء اأ�شاو�ض مل يتم ذكرهم من قبل املوؤرخني، وقد كان لهم 
دور كبري يف اإ�شراق االإ�شالم وا�شرتداد قوته، من بني هوؤالء ظهر يف القرن الثامن 
الوهابية الحًقا. كما ميكننا ذكر  واأتباعه، ومنهم منت احلركة  ابن تيمية  الهجري 
العامل جمال الدين االأفغاين وال�شيخ حممد عبده واأتباعهما الذين �شاهموا يف 

ال�شحوة وجتديد االإ�شالم.

كما ال ميكننا اأن نن�شى التيار ال�شلفي الذي ي�شعى الإعادة م�شار االإ�شالم 
وب�شنة  تعاىل  اهلل  بكتاب  والعمل  العقائد،  الب�شاطة يف  وهو  االأ�شلي،  �شكله  اإىل 
ر�شوله الكرمي، وهذا هو طموح اأهل احلديث الذين ات�شع عملهم يف الهند واأ�شبح 

له نتائج وا�شحة هناك.

االأمة  ت�شيب  كانت  التي  املحزنة  االأحداث  بع�ض  يذكر  من  لدينا  كما 
هناك  كان  االأول  القرن  نهاية  مع  فمثاًل  هجري،  قرن  كل  نهاية  مع  االإ�شالمية 
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ُج الكعبة ال�شريفة من يديه، ثم ظهور الفتنة يف  احلجاج الذي كان �شفاًحا ومل َتننْ
نهاية القرن الثاين، ثم يف نهاية القرن الثالث ظهر القرامطة، ويف نهاية القرن الرابع 
ظهر ال�شلطان الفاطمي اجلائر احلاكم باأمر اهلل بت�شرفاته الغريبة. اأما يف نهاية القرن 
اخلام�ض فقد احتل ال�شليبيون القد�ض ال�شريف، ويف نهاية القرن ال�شاد�ض كان 
و�شول التتار واملغول للبالد االإ�شالمية وتدمريها. ويف نهاية القرن ال�شابع انت�شر 
الدول  لتدمري  تيمورلنك  جاء  الثامن  القرن  نهاية  ويف  واجلوع.  والفقر  الطاعون 

االإ�شالمية، ثم �شقوط االأندل�ض يف نهاية القرن التا�شع... اإلخ.

لذلك فاإننا نرى حكمة اهلل - جل وعال - يف الدفاع عن دينه، ففي اأ�شد 
املحن على امل�شلمني يظهر املجددون لتقوية �شوكة االإ�شالم وجتديده.

ا، وقد نبه الر�شول الكرمي  اإىل هذا  اإن عملية جتديد االإ�شالم هامة جدًّ
االأمر بكرثة، فقد نقل الرتمذي يف �شننه عن ر�شول اهلل - عليه ال�شالة وال�شالم- 
قوله: »اإنه من اأحيا �شنة من �شنتي قد اأميتت بعدي فاإن له من االأجر مثل من 
عمل بها من غري اأن ينق�ض من اأجورهم �شيًئا، ومن ابتدع بدعة �شاللة ال تر�شي 
اهلل ور�شوله كان عليه مثل اآثام من عمل بها ال ينق�ض ذلك من اأوزار النا�ض �شيًئا« 
حديث ح�شن. وقال ر�شول اهلل : »االإ�شالم بداأ غريًبا و�شيعود غريًبا كما بداأ 
ي�شلحون حني  الذين  قال:  ر�شول اهلل؟،  يا  الغرباء  فقيل: ومن  للغرباء،  فطوبى 

يف�شد النا�ض«.

279279  جتديد الإ�سالم »تعليق على حديث �سريف«



العامل  اأرجاء  جميع  يف  االإ�شالمية  ال�شحوة  ظهور  هو  الوحيد  عزاءنا  اإن 
االإ�شالمي والرغبة يف جتديد الدين، ووجود من يبذلون اجلهود الإحياء الدين يف 

كل بلد اإ�شالمي، ويربطهم يف ذلك عدة مبادئ اأ�شا�شية هي:
)-  الدعوة للتعاليم االإ�شالمية من خالل عقد جل�شات للوعظ واالإر�شاد الأكرب 

عدد من �شرائح امل�شلمني.
)-  اال�شتمرار يف التجديد من خالل االجتهاد.

3- حماربة البدع واخلرافات التي ع�ش�شت بني التعاليم احلنيفة.
 4- العمل على تقوية اللحمة بني االأخوة يف العقيدة وحماولة توحيد امل�شلمني.

يعم  �شيئ، حيث  و�شع  والهر�شك يف  البو�شنة  االإ�شالمية يف  امل�شيخة  اإن 
اجلهل بني ال�شريحة العظمى من امل�شلمني، وينت�شر بينهم العديد من الرذائل التي 
اهتمام  ال�شعب. كما عم االإهمال يف جتمعاتنا االإ�شالمية، فال  تزيد من و�شعها 
مبعاجلة االأمرا�ض التي توهن قلوب امل�شلمني ومتنعهم من التجديد. فعمل امل�شئولني 
يف هذا املجال ال يثمر، بل على العك�ض فهو يوؤثر على م�شالح الدين والعقيدة. 
االإ�شالم  على  يجب  الذين  اأولئك  امل�شلمني  م�شالح  حماية  على  ي�شهر  حيث 
الو�شع يحمل كل م�شلم م�شئولية  فاإن هذا  اأن يحتموا منهم، لذلك  وامل�شلمني 

اإ�شافية على عاتقه لتقدمي م�شاهماته يف اإعادة جتديد الدين والعقيدة يف املجتمع. 
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ومن خالل مالحظاتي ومراقبتي لهذا الو�شع ا�شتطعت تق�شيم امل�شلمني 
ح�شب عالقتهم باالإ�شالم اإىل اأربع جمموعات:

)(   املجموعة االأوىل هم امل�شلمون الذين يتم�شكون ببع�ض التعاليم االإ�شالمية؛ 
�شطحية  اأ�شياء  يعرفون  فهم  م�شلمني.  الأبوين  اإ�شالمية  اأ�شر  ولدوا يف  الأنهم 
عن االإ�شالم، واإذا قاموا بتنفيذ ال�شعائر الدينية ينفذونها ب�شكل �شطحي دون 
اأي تاأثري روحي عليهم. حتى اإن بع�شهم قد در�شوا يف بع�ض املدار�ض الدينية 
ا يف الغالب.  تاأثريهم يكون �شلبيًّ ولكنهم مل يتعلموا منها �شيًئا، لذلك فاإن 
ب�شكل  يعرفونه  ما  يطبقون  املجموعة  هذه  من  املتعلمني  غري  اأو  فاملتعلمون 

اأعمى بدون اأي فهم عميق.

ولكنهم  م�شلمة  اأ�شر  من  فهم  فقط،  باال�شم  امل�شلمون  هم  الثانية  )(   املجموعة 
اأن  يعتقدون  فهم  العلمانية.  الع�شرية  احل�شارة  اأو  الغربية  الثقافات  يتبعون 
تلك  على  دولة  تاأ�شي�ض  ميكن  ال  باٍل  قدمي  �شيء  هي  االإ�شالمية  ال�شريعة 
القوانني؛ الأن هذه القوانني �شعيفة وغري قادرة على اإ�شعاد املواطنني، لذلك 
يجب تركها والتم�شك بالقوانني الغربية. ومن اأولئك لدينا الذين يعتقدون 
بتلك القوانني التي ال تتعار�ض مع الثقافة الغربية واحل�شارة الع�شرية. وهناك 
غري  االإيديولوجية  واعتماد  لالإ�شالم  العلني  العداء  يظهر  من  بينهم  من 

امل�شلمة.

281281  جتديد الإ�سالم »تعليق على حديث �سريف«



3(   املجموعة الثالثة هم امل�شلمون احلقيقيون الذين يتم�شكون باالعتدال ويعتقدون 
هذا  لتحقيق  بذله  يجب  الذي  املجهود  االإ�شالم من خالل  باإمكانية جتديد 
ال�شحي  والطرف  النقية  االإ�شالمية  الهداية  باأن  اأي�ًشا  ويعتقدون  الهدف. 
اأن  اإنهم يعتقدون  اأن يجتمعا ويلتقيا ويتحدا، حتى  للح�شارة الع�شرية ميكن 

هذين االأمرين كال�شديقني اللذين يت�شاعدان ويكمل اأحدهما االآخر.

4(   املجموعة الرابعة هي الكتلة اجلاهلة التي ال تعرف �شيًئا عن احلقائق الدينية 
والعلوم النقية، اإمنا تتخبط بدون اأي راع يرعاها، وهي ُعر�شة لال�شطياد من 

قبل التيار ال�شلبي الذي يتحكم بها.

ويقع على عاتق املجموعة الثالثة واجب ن�شر الوعي حول االإ�شالم والعلوم 
ال�شحيحة النقية يف هذا الو�شط االإ�شالمي املهمل.

وال�شكوت  فالالمباالة  جذرية،  وبطريقة  بحدة  يتعاملوا  اأن  عليهم  ويجب 
والت�شاهل �شتوؤدي ملوت العقيدة، فقد اأخرج اأبو داود عن ابن م�شعود  قال: 
قال ر�شول اهلل : اإن اأول ما دخل النق�ض على بني اإ�شرائيل اأنه كان الرجل 
يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق اهلل ودع ما ت�شنع فاإنه ال يحل لك، ثم يلقاه من 
الغد وهو على حاله فال مينعه ذلك اأن يكون اأكيله و�شريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك 

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ       نثٹ   قال:  ثم  ببع�ض  بع�شهم  قلوب  اهلل  �شرب 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
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  . ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ      .

گ    گ   ک   ک   ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ  

ڻ   ں   ں   ڱ     . ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ       ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   مث 

ثم قال: كال واهلل لتاأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر ولتاأخذن على يد الظامل 
ولتاأطرنه على احلق اأطًرا. رواه الرتمذي.

الف�شاد  وال�شلطة ملحاربة  القوة  اإىل  الدعوة فنحن نحتاج  اإىل  باالإ�شافة  اإًذا 
وال�شوء من بني �شفوف امل�شلمني. ويجب علينا اأن ن�شعى لهذا ونحن منتلك احلق 
يف ذلك، حتى نكون يف �شف اأولئك الذين ير�شلهم اهلل تعاىل لتجديد وتقوية 

الدين االإ�شالمي.

283283  جتديد الإ�سالم »تعليق على حديث �سريف«





االأولويات  اإعطاء  يحبذ  فالبع�ض  االأولويات،  حول  دائًما  النقا�ض  يدور 
لل�شباب، يف حني اأن البع�ض االآخر يرجح اإعطاء االأولويات للكهول. اإن جملة 
من  اأفكارها  تنفيذ  بهدف  ال�شباب  �ُشَعب  يف  ال�شاب  تنظيم  حتاول  »الهداية« 
خاللهم، لذلك فاإن مقايل هذا �شيالقي اهتماًما من ال�شباب والكهول، يحثهم 
ويوجههم يف اأعمالهم، بالرغم من ذلك فاأنا اأعرتف ب�شعفي، واأعتقد اأنني مل اأرق 

مل�شتوى تقدمي الن�شائح والتوجيهات.

اإن االإن�شان بطبعه، بغ�ض النظر عما اإذا كان �شائًبا اأو ال، يحب ويقدر كل 
الع�شر  يف  العرب  وحتى  واأف�شل.  اأحكم  كانوا  القدماء  اأن  معتقًدا  قدمي  هو  ما 
اجلاهلي كانوا يقدرون كبارهم ويحرتمونهم، حتى كتبوا يف هذا االأ�شعار، واالأقوال 
اأن الكبار قد فعلوا وقاموا  اأي  املاأثورة مثل مقولة: »ما ترك االأول لالآخر �شيًئا«، 

بكل ما هو ف�شيل ومل يرتكوا �شيًئا لل�شباب لي�شيفوه.

ال�سـباب والكهـول



اأن  يعتقدون  فهم  كاأولويات،  اإليهم  وينظرون  ال�شباب  يف�شلون  الذين  اأما 
التعلق بالقدمي ياأتي من باب العواطف ال من باب املنطق والعقل، معتمدين على 
نظرية اأن »االإن�شان يتذكر كل ما هو جيد وف�شيل وين�شى كل ما هو �شيئ«، فدائًما 

ُيعتقد اأن االأيام اخلوايل كانت اأف�شل ومل يكن فيها ما ي�شيء اإليها.

االإن�شانية  واحد.  مبقيا�ض  يقي�ض  واأن  ا  مو�شوعيًّ االإن�شان  يكون  اأن  يجب 
تتقدم دائًما، ودائًما تكت�شف وتبدع اأ�شياء جديدة، لذلك يجب تعديل املقولة 
االإن�شان  يتقدم  اأن  الطبيعي  فمن  لالآخر؟«.  االأول  ترك  »كم  لت�شبح  ال�شابقة 

با�شتمرار، وتزداد معه القوة با�شتمرار. قال اأحد ال�شعراء العرب:

وغالًبا ما تولد البغ�شاء واحل�شد من اجلديد، يقول اأحد ال�شعراء العرب:

ا يف حكمه على  مو�شوعيًّ يكون  اأن  الفرد  مينعان  اجلديد  وكره  احل�شد  اإن 
اجلديد. وقد اأو�شح العامل الكبري ابن حزم اأن قومه يعيبون عليه اأنه يعي�ض بينهم، 

فلو كان يعي�ض يف العراق لكانت نظرتهم اإليه خمتلفة.
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قـــــل ملن مل ير املعــــا�سر �ســــيًئا
اإن ذاك القـــــدمي كــــان حـــــديًثا

ويــــرى لالأوائـــــــل التقـــــــدميا
و�ســــــيبقى هذا احلديث قــــــدميا

ترى الفــــتى ينكر ف�ســـل الفتى
لـــــج بـه احلر�ش على نكتــــــة

لــــوؤًما وخـبًثا فــــــاإذا ما ذهــــب
يكتـــــــبها عنـه مبـــاء الذهـــــب



اأن  يعتقدون  فهم  واحلنكة،  الذكاء  االأوائل  يف  يرى  من  املعا�شرين  وبني 
الزمن علمهم و�شقلهم، واأن ال�شريعة اأعطتهم االأولوية، فعندما يتم اختيار االإمام 
فالر�شول  اأكرب،  له  االحرتام  فيكون  عقله  ورجاحة  وثباته  �شنه  كرب  اإىل  ينظرون 
فال�شباب طائ�ض وبدون خربة  يقول: »كرب كرب«.  وال�شالم- كان  ال�شالة  -عليه 
و�شريع الت�شرف. اإن ال�شباب ميتلك العقل طبًعا ولكن رجاحته تاأتي مع اخلربة 

وكرب ال�شن، لذلك فاالأولوية دائًما لالأكرب. 

ومن بينهم من يرى اأن االأولوية لل�شباب فهم ن�شيطون اأكرث، وطموحون، 
اأن تكون اخلربة  الت�شرف يف الوقت الذي يعي�شون فيه. من املمكن  ويح�شنون 
ل�شالح الكبار، ولكنهم ج�شعون وماديون. يقول الر�شول -عليه ال�شالة وال�شالم- 
اأف�شل  ال�شباب  اأطول«. فحما�ض  اإن »قلوب الكبار �شابة وج�شعة للملك وحلياة 
من رجاحة عقل الكبار، فالوقت يعلم الكبار ولكن ياأخذ قوتهم فيموت الن�شاط 
عندهم. وعند اختيار العامل ينظرون اإىل �شنه ولكن ذلك ياأتي يف املرتبة الرابعة، 
»ولل�شاب  يقولون:  امل�شلمون  فالعلماء  ت�شرفه.  وح�شن  علمه  اإليه  ينظر  ما  فاأول 

العامل اأن يتقدم على ال�شيخ اجلاهل«.

اإعطاء  يجب  ال  ولكن  االأوىل،  لل�شفوف  وتقدميهم  الكبار  احرتام  يجب 
والكرب  فال�شن  العلم،  يخ�ض  االأمر  كان  اإذا  �شيء، خا�شة  لهم يف كل  االأولوية 
هنا ال يلعبان دوًرا كبرًيا. فعمر بن اخلطاب  كان يف�شل عبد اهلل بن عبا�ض 
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على كثري من ال�شحابة الذين �شاركوا يف غزوة بدر. وذكر البخاري يف �شحيحه 
اأن الر�شول  ت�شرف بهذا ال�شكل، فقد �شلم اأ�شامة بن زيد قيادة اجلي�ض الذي 
كان فيه عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنهما، ومل يكن اأ�شامة قد اأكمل الثامنة 

ع�شرة من عمره.

احلادية  يكمل  ومل  قا�شًيا  اأكثم  بن  يحيى  تعيني  مت  عندما  اإنه  وُيقال: 
والع�شرين من عمره، �شاألوه كم عمرك؟ فاأجاب اإنه اأكرب من عتيبة بن جارية بن 
اأ�شيد عندما عينه ر�شول اهلل  قا�شًيا وقائًدا ملكة، ومن معاذ بن جبل عندما 

عينه - عليه ال�شالة وال�شالم - قا�شًيا على اليمن.

ويف�شر العلماء االآية الكرمية نث ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   مث ]يون�ض/ 83[. فيقولون اإن »الذرية« هم 
�شبابًا،  كانوا  الكهف  واأ�شحاب  الكبار.  اأكرث من  يتقبل  ال�شباب  ال�شباب؛ الأن 
فيقول - جل وعال: نث  ۇ  ۆ  ۆ  ۈمث ]الكهف/ 3)[. واإن اأول 
من اآمن بر�شول اهلل  كانوا من ال�شباب. ففي ال�شنة الرابعة للدعوة كان قد اآمن 
ا جلياًل كان منهم ثالثة يف ال�شنة الثامنة من عمرهم، وخم�شة  به اأربعون �شحابيًّ
ا بني العا�شرة والع�شرين من عمرهم، وثمانية ع�شر منهم بني الع�شرين  ع�شر �شحابيًّ
والثالثني من عمرهم، واثنان بني الثالثني واالأربعني من عمرهم، وواحد يف الثانية 
واالأربعني من عمره، وواحد هو عبيد بن احلارث يف الثانية واخلم�شني من عمره. 

288 288
الأعمال املختارة ملحمد خاجنيت�ش البو�سنوي



ر�شولنا  يعتربون  كانوا  مكة  �شكان  وحتى  ال�شن.  كبار  من  فقط  واحد  كان  اإًذا 
ا. واجلدير بالذكر اأن خم�شة ع�شر فرًدا من االأربعني االأوائل قد  الكرمي  �شابًّ
ا�شت�شهدوا يف �شبيل اهلل، اأي 38% من عددهم ا�شت�شهدوا يف �شبيل الدعوة، اأي 

كانوا من ال�شباب الطموح واملتحم�ض.

ال�شباب  تنظيم  اأ�ش�ض  و�شعوا  الذين  امل�شلمني  اأوائل  اأ�شماء  لنذكر 
االإ�شالمي، فقد تراأ�شهم ب�شغر ال�شن )- علي بن اأبي طالب )-الزبري بن عبيد 
اهلل 3- �شهيب بن عثمان بن مظعون 4- طلحة بن عبيد اهلل 5- االأرقــم بـن 
اأبي االأرقم 6- عبد اهلل بن م�شعود 7- �شعيد بن زيد 8- �شعد بن اأبي وقا�ض 9- 
عبد اهلل بن مظعون 0)-م�شعود بن ربيع ))-جعفر بن اأبي طالب ))- �شهيب 
الرومي 3)-قدامة بن مظعون 4)-زيد بن حارثة 5)-عثمان بن عفان 6)-عمر 
بن  بن مظعون 8)- طليب بن عمري 9)-احلباب  وقا�ض 7)-�شهيب  اأبي  ابن 
 -(3 اأ�شـود  بن  ))-املقداد  عمري  بن  م�شعب   -(( طهري  بن  عامر   -(0 عامر 
عبد اهلل  بن جح�ض 4)- عمر بن اخلطاب 5)- اأبو عبيدة ابن اجلراح 6)- عتبة 
�شعيد  بن  9)-عمر  رباح  بن  بالل   -(8 عتبة  ابن  حذيفة  7)-اأبو  غزوان  بن 
30- خالد بن �شعيد )3- عيا�ض بن اأبي ربيعة )3- عمر بن ربيعة 33-نعيم بن 
عبد اهلل 34- عثمان بن مظعون 35- اأبو �شلمة بن عبد االأ�شد 36- عبد الرحمن 
ابن عوف 37- عمار بن يا�شر 38- اأبو بكر ال�شديق 39- حمزة بن عبد املطلب 

40- عبيد بن حارث، ر�شي اهلل عنهم واأر�شاهم جميًعا.
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اإًذا هوؤالء هم اأول تنظيم يت�شكل يف االإ�شالم لن�شره والدفاع عنه، ونرى 
اأن اأغلبهم من ال�شباب، وعلى �شبابنا اأن يقتدوا بهم وين�شموا لتنظيم ال�شباب يف 

»الهداية« بهدف تقوية وتطوير االإ�شالم يف هذه املناطق.

ثم  مكة،  �شعاب  يف    اهلل  بر�شول  يجتمعون  ال�شباب  هوؤالء  كان  لقد 
االأوائل،  ال�شحابة  لتجمع  ا  مقرًّ ليكون  بيته  بتقدمي  االأرقم  اأبي  بن  االأرقم  قام 
وكان ر�شول الهداية - عليه ال�شالة وال�شالم - ي�شرح لهم تعاليم دينهم اجلديد 
لتقوية  امل�شلمني  قيادة  يف  يخلفونه  اأربعة  منهم  ليخرج  اجلديد،  للع�شر  هم  وُيعدُّ

دعائم الدولة االإ�شالمية.

وهناك جمموعة ثالثة ال يحبذون الفئة االأوىل وال الفئة الثانية، بل هم لعمل 
م�شرتك وتفاعل متكامل بني الفئتني لتطوير وتقدم املجتمع. فهناك حاجة كربى 
بعنفوانهم وطموحهم  لل�شباب  للكبار بخرباتهم ورجاحة عقولهم، وهناك حاجة 
و�شجاعتهم. فكل واحد بدوره يكمل االآخر، وتقييم االإن�شان ال يتم بعدد �شنوات 

عمره، اإمنا مبا يقدمه ملجتمعه.

اإن العمل امل�شرتك بني اجليلني هو �شمان الهداية للطريق ال�شحيح واتباعه.
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الفر�شة  له  �شنحت  رم�شان  ل�شهر  االأخري  االأ�شبوع  يف  �شراييفو  زار  من   
املرا�شم يف  هذه  وتتم  الدين،  �شتار  اختباأت حتت  معينة،  »مرا�شم«  بنف�شه  لريى 
»زيارة  املرا�شم  القدر(. تدعى هذه  )ليلة  ليلة على االإطالق  اأقد�ض  اجلامع، ويف 
�شعرة ال�شعادة«، وهي ح�شب زعمهم �شعرة من ر�شول اهلل . اإن هذه املرا�شم 
حديثة العهد، ظهرت لدينا قبيل �شيطرة النم�شاويني على هذه البالد. ففي اأيام 
ثورة الهر�شك عام 876)م اأر�شل ال�شلطان عبد العزيز - بهدف �شيا�شي - اإىل 
�شراييفو هذه »االأمانة« والتي تتاألف ح�شبما يزعمون من �شعرة مباركة من حلية 
التي  الغرفة  تغطي جدران  التي  االأ�شتار  من  قطعتني  اأو  وقطعة    اهلل  ر�شول 
مغلقة.  زجاجة �شغرية  ال�شعرة يف  و�شعت  وقد   . اهلل  ر�شول  قرب  فيها  يوجد 

ويعتقد البع�ض اأن هذه الهدية اأ�شمى واأغلى ما يقدمه ال�شلطان ملدينة ما.

ال�شالطني كانوا يقدمون  اأن  التاريخية وجدت  املراجع  ومبراجعتي لبع�ض 
مثل هذه الهدايا، فقد قراأت �شيًئا عن تاريخ مدينة حلب يف كتاب »اإعالم النبالء 
بتاريخ حلب ال�شهباء« واملوؤلف من �شبعة اأجزاء، حيث يرد اأن اأحد ال�شالطني قد 
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اأهدى نف�ض الهدية ملدينة بقرب حلب ال�شهباء، عندما ثار اأهل هذه املدينة على 
ال�شلطان. ونف�ض االأمر تكرر مع مدينة يف �شمال اإفريقيا. اإًذا هذا االأمر تكرر كلما 
دعت احلاجة اإليه، حيث تر�شل هذه »االأمانة« كلما قامت ثورة اأو انتفا�شة �شد 

ال�شلطان.

بل  فح�شب،  والواليات  للمدن  ال�شلطان  من  تاأت  مل  الهدايا  هذه  اإن   
لالأفراد اأي�ًشا. فقد قراأت يف ال�شرية الذاتية للُماّل م�شتفيت�شا Mestvica ويف ر�شائل 
القبطان مراد جراداجفيت�ض )8)8) – 9)8)م( اأن القبطان مراد اأر�شل خطابًا 
لوايل �شولينيك �شليمان با�شا �شكوبلياك ابن مو�شتاي با�شا مبنا�شبة ترقيته. جاء يف 
ترجمة هذه الر�شالة »لقد ا�شتلمت هذه االأيام ر�شالتكم املوقرة من ف�شيلة ال�شيخ 
اأ�شعدكم وتعطف  اأن معايل ال�شلطان قد  اأفندي ت�شوالك، وعرفت منها  عبد اهلل 
اأ�شعدين هذا االأمر  باإعطائكم بع�ض ال�شعرات من اللحية ال�شريفة، وقد  عليكم 

ا«. جدًّ

وباالإ�شافة اإىل �شراييفو فاإن هذه »االأمانة« توجد يف مكانني اآخرين يف هذه 
البو�شنة ال�شغرية: املكان االأول هو مدينة الوزراء »ترافنيك« Travnik. مل اأمتكن 
من معرفة تاريخ و�شول هذه االأمانة وال كيف و�شلت))(، املكان الثاين هو منطقة 

لتي  الأمانة«  فنيك، فرمبا و�شع فيه  �شليمانية« يف مدينة تر أعاله قد بنى جامع  ملذكور  إن �شليمان با�شا �شكوبلياك     )((
ل�شلطان. و�شلت من 
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اإن  اأدري  ُيقال، وال  Orasje ال�شغرية يف قطاع »بو�شافينا«. وح�شب ما  »اأورا�شيا« 
كان ذلك �شحيًحا، اأن اأحد احلجاج قد ا�شرتى »�شعرة« من اللحية ال�شريفة عندما 
املدينة  فامتلكت هذه  اأورا�شيا،  اإىل  واأح�شرها  االأعراب،  اأحد  من  احلج  كان يف 

ال�شغرية ما متلكه �شراييفو واإ�شتانبول))(.

 ، كما اأنني �شاهدت يف م�شر يف مزار احل�شني املزعوم، حفيد ر�شول اهلل
عدة �شعرات من حلية ر�شول اهلل . والفرق بني االحتفال هنا ويف م�شر التي 
غرقت يف اخلرافات لدرجة اأنها تنظم »مرا�شم« مهينة تقوم بتقبيل »ال�شعرة« التي 
مت و�شعها يف غرفة معينة يف �شندوق خا�ض وال يتم فتح الغرفة اإال يوم االإثنني، 
ومن يدخل هذه الغرفة ي�شحبه دليل خا�ض يقوم ب�شرح ما يوجد يف ال�شندوق. 
وال تزال رنني كلمات ذلك الدليل تطن يف اأذين وبلهجته امل�شرية »تلتا�شر �شعرة 
من اللحية ال�شريفة، وم�شحف بتاع �شيدنا عثمان وم�شحف بتاع �شيدنا علي«. 
وحتى نعرف �شحة كلماته يجب ذكر اأن املوؤرخني يوؤكدون عدم بقاء اأي ن�شخة 

حتالل  �شيا باأنه قبل  أور هيم بك حجي عمريوفيت�ض من  إبر أخربين  أن يتم طباعته  ملقال وقبل   ))(  بعد كتابتي هذ 
الأغنياء  حلج ومن بينهم �شخ�ض من  إىل  �شيا  أور لرجال من  لده وعدد من  لهر�شك ذهب و لنم�شا للبو�شنة و
هلل . فذهبو  لقري�شيني ميتلك �شعرة من حلية ر�شول  أحد  أن  ملكرمة  ت�شريمياغيت�ض«. و�شمعو يف مكة  يدعى 
ليوم  لبيع. ويف  أن ي�شرتيها فرف�ض �شاحبها  لغني حممد بك ت�شريمياغيت�ض  ل�شعرة. وطلب هذ  إليه و�شاهدو 
ل�شعرة« وقام  لر�شول  ياأمره باأن يهديهم هذه  أنه �شاهد يف منامه  أبلغهم  ل�شعرة و إليهم �شاحب  لتايل ح�شر 
د رفاقه  أر ه حممد بك ت�شريمياغيت�ض ردًّ على كرمه 00) قطعة ذهبية. و أهد ل�شعرة. وقد  ئهم  لقري�شي بالفعل باإهد
الأمر فاأعطو حممد بك ت�شريمياغيت�ض 50 قطعة ذهبية كم�شاهمة منهم يف ذلك، وبهذه  مل�شاركة يف هذ  حلجاج 

�شيا. أور إىل  ل�شعرة  لطريقة و�شلت 
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اأن  اأو علي ر�شي اهلل عنهما. كما �شمعت  ال�شريف بخط عثمان  امل�شحف  من 
ويتم   ، اهلل  ر�شول  حلية  من  »�شعرة«  على  يحتوي  اإ�شتانبول  يف  جامًعا  هناك 

تنظيم مرا�شم زيارة لها كما يح�شل عندنا.

يذكر الق�شطالين يف كتابه »املواهب اللدنية«، )ج) �ض78)(: »�شاهدت 
يف مكة املكرمة عام 897هـ، يف �شهر ذي القعدة عند اأبي حميد املر�شدي، �شعرة 
ُيقال اإنها من حلية ر�شول اهلل ، حيث قمت بزيارته مع خليل العبا�شي«. ولكن 
الق�شطالين مل يذكر اأي »مرا�شم« خا�شة وال مواعيد خا�شة لزيارة هذه »ال�شعرة«، 

ومل يذكر اأنهم قبلوها اأو فعلوا اأي �شيء اآخر.

اإىل  »االأمانة«  فيها  و�شلت  التي  الفرتة  ت�شدر يف  »بو�شنة«  �شحيفة  كانت 
�شراييفو، وقد ن�شرت ال�شحيفة مقااًل يف عدد )53 بهذا اخل�شو�ض. وجاء يف هذا 
املقال اأن علي �شائب با�شا قد حمل االأمانة اإىل مرتوفيت�شا. ثم مت نقلها اإىل �شراييفو 
�شعبان 93))هـ. حيث  وكان ذلك يف  با�شا،  اإبراهيم  الع�شكري  القائد  بحماية 
الدرك وجمموعة خيالة،  م�شاة من  مو�شيقية ع�شكرية وجمموعة  فرقة  اإر�شال  مت 
من  وغريه  با�شا  ويل  البو�شني  والقائد  اأفندي  حيدر  التنفيذية  اللجنة  ورئي�ض 
ال�شباط املختلفي الرتب الع�شكرية، باالإ�شافة اإىل موظفي الوالية وبع�ض العلماء 
وامل�شايخ وتالميذ املدار�ض االإ�شالمية اإىل خارج املدينة ال�شتقبال »االأمانة«. ومت 
نقل االأمانة اإىل جامع »البك« يف �شراييفو وكان بانتظارها الوايل نظيف با�شا، الذي 

مل ي�شتطع اخلروج معهم النتظارها خارج املدينة ب�شبب مر�شه.
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يف اليوم التايل اأي االأحد ال�شابع من �شعبان املوافق 7) اأغ�شط�ض 876)م 
جرت اأول زيارة لهذه االأمانة، ومل يتم ذكر من قام بهذه الزيارة يف تلك ال�شحيفة. 

وذكرت ال�شحيفة اأن املدافع اأطلقت )0) قذيفة تكرميًا لو�شول »االأمانة«.

اأعرف  ولكن  التالية،  ال�شنوات  يف  الزيارة  عملية  ا�شتمرت  كم  اأدري  ال 
اأن هذا االأمر توقف بعد فرتة ق�شرية، واأن املفتي وقتها طالب بوقف مرا�شم هذه 
الزيارة. كما علمت اأن عدًدا من املفتني يف ترافنيك منعوا اإقامة »مرا�شم الزيارة« 
من  الأكرث  �شراييفو  يف  منعت  الزيارة  مرا�شم  اإن  االأحوال  كل  يف  اأي�ًشا.  هناك 

ع�شرين عاًما.

النم�شا  من  للم�شلمني  الذاتي  باال�شتقالل  املطالبة  حركة  فرتة  خالل 
فكرة  وظهرت  كبرية،  جتمعات  يف  ال�شعب  بتجمهر  احلركة  هذه  زعماء  طالب 
اآغا  �شالح  احلاج  فاإن  �شمعت  ما  وح�شب  جديد.  من  الزيارة«  »مرا�شم  اإعادة 
بيت�شاكت�شيت�ض هو اأكرث من �شعى اإىل ذلك، وقد جنح يف ذلك، حيث مت جتديد 
عملية »مرا�شم الزيارة« حوايل عام 904)م. حيث مت ا�شتغالل هذه الزيارة كنوع 
من املظاهرات �شد النم�شاويني. وهكذا فال�شيا�شة هي التي اأح�شرت »االأمانة« 

اإىل �شراييفو، وال�شيا�شة هي التي اأحيت عملية الزيارة من جديد.

والذي كان ميتلك حمالًّ  قام موياغا كرمي،  الزيارة  وعندما مت جتديد هذه 
يتم  باإطار،  الزجاج  من  لوحة  بكتابة  بك،  خ�شرو  الغازي  �شريح  من  بالقرب 
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و�شعها قبيل الزيارة على باب مقربة الغازي خ�شرو بك حيث و�شعت »االأمانة« 
فيها، وكتب على اللوحة باللغة الرتكية ما معناه »هذا امل�شاء �شتتم الزيارة ل�شعرة 

ر�شول اهلل ، نطلب من اهلل اأن ي�شملنا برحمته«.

هذا باخت�شار تاريخ هذه »ال�شعرة« واالأمانة، و�شاأذكر موقف ال�شرع من هذه 
البدعة.

ال توجد اأي اأدلة قاطعة على اأن ال�شعرة اأ�شاًل لر�شول اهلل ، �شواء كانت 
من حليته اأو من راأ�شه - عليه ال�شالة ال�شالم. وال�شك ينتابنا اأكرث عندما نعلم اأن 
ال�شيا�شة هي التي اأر�شلت »االأمانة« اإلينا. كما اأن اأكرث من األف وثالثمائة �شنة 
على وفاة ر�شول اهلل  وقت طويل للحفاظ على اأثر لر�شول اهلل . اإن ما بقي 
من اأثر ر�شول اهلل  هو العلم والقراآن الكرمي واحلديث ال�شريف، وهي االأمور 
التي تعهد اهلل - جل وعال - باحلفاظ عليها. اإن بردة ر�شول اهلل  اختفت بعد 
طويلة،  فرتة  منذ    اهلل  ر�شول  نعال  اختفى  وكذلك  بغداد،  اإىل  التتار  دخول 
نقبل  ال  فنحن  والنور.  العلم  اإال    اهلل  ر�شول  اأثر  من  بقي  �شيء  ال  لذلك 

احلديث عنه اإذا كان �شعيًفا وبدون دليل قاطع؛ فكيف �شنقبل »�شعرة« منه؟!

حتى اإذا تاأكدنا من اأن ال�شعرة تعود لر�شول اهلل ، فال�شوؤال هو: هل يجوز 
تقبيلها؟ يف احلقيقة ال يتم تقبيل ال�شعرة، اإمنا الزجاجة التي توجد بها ال�شعرة. 
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�شيكون هذا ال�شوؤال وا�شًحا عندما نرى ما يخربنا به علماء ال�شرع احلنيف من 
تقبيل اجلدران التي حتيط برو�شته ال�شريفة.

يف  يقول  تعاىل-  اهلل  رحمه   - النووي  االإمام  الكبري  ال�شافعي  فالعامل 
كتابه »االإي�شاح« والذي ذكر فيه منا�شك احلج وزيارة قرب ر�شول اهلل  وحرمه 

ال�شريف:

بجدار  والظهر  البطن  اإل�شاق  ويكره   ، النبي  بقرب  يطاف  اأن  يجوز  »ال 
القرب. قاله احلليمي وغريه. ويكره م�شحه باليد وتقبيله، بل االأدب اأن يبعد منه 
كما يبعد منه لو ح�شر يف حياته . هذا هو ال�شواب، وهو الذي قاله العلماء 
االقتداء  فاإن  ذلك  العوام يف خمالفتهم،  من  يغرت  اأن ال  وينبغي  عليه.  واأطبقوا 
والعمل اإمنا يكون باأقوال العلماء وال يلتفت اإىل حمدثات العوام وجهالتهم. ولقد 
اأح�شن ال�شيد اجلليل اأبو علي الف�شيل بن عيا�ض - رحمه اهلل تعاىل - يف قوله 
ما معناه: اتبع طريق الهدى وال ي�شرك قلة ال�شالكني واإياك وطرق ال�شاللة وال 
فهو  الربكة  اأبلغ يف  ونحوه  باليد  امل�شح  اأن  بباله  الهالكني ومن خطر  تغرت بكرثة 
من جهالته وغفلته؛ الأن الربكة اإمنا هي فيما وافق ال�شرع واأقوال العلماء. وكيف 

ُيبتغى الف�شل يف خمالفة ال�شواب«.

»وال  منا�شك احلج:  بن احلاج يف كتابه  الكبري علي  العامل احلنفي  وقال 
مي�ض عند الزيارة اجلدار؛ الأنه خالف االأدب يف مقام الوقار، وكذا ال يقبله الأن 
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بالتزامه  اأي  به  يلت�شق  وال  الكعبة  اأركان  بع�ض  خوا�ض  من  والقبلة  اال�شتالم 
من  الطواف  الأن  ال�شريفة؛  البقعة  يطاف حول  وال  وروده،  لعدم  بطنه  ول�شوق 
خمت�شات الكعبة ال�شريفة فيحرم حول قبور االأنبياء واالأولياء، وال عربة مبا يفعله 

العامة اجلهلة ولو كانوا يف �شورة امل�شايخ والعلماء«. 

»ويجتنب  املنا�شك:  كتابه  يف  العماد  ابن  اجلليل  احلنفي  الفقيه  ويقول 
عادة  من  ذلك  فاإن  للتربيك  وجهه  على  امل�شح  ثم  بيده  وم�شحه  ال�شباك  م�ض 
العلماء  املجتهدين وال من  االأئمة  اأحد من  ينقل ذلك عن  الكتاب، ومل  اأهل 

املعتمدين«.

القما�ض  اإىل »ال�شعرة« قطعة  باالإ�شافة  العوام يقبلون  فاإن  وكما ذكرت �شابًقا 
و�شع  اإن  وال�شالم.  ال�شالة  عليه   - الكرمي  الر�شول  قرب  حول  جداًرا  غطت  التي 
احلكام  عهد  يف  مت  الكرمي  الر�شول  قرب  بها  يوجد  التي  الغرفة  جدار  على  القما�ض 
امل�شلمني، ولرمبا جاءت هذه العادة حماكاة لثوب الكعبة ال�شريفة. وراأينا اأن العلماء 
امل�شلمني مينعون حتى تقبيل احلائط فكيف بالقما�ض الذي يغطيه، فاإذا مل يوجد بركة 
يف تقبيل اجلدار والقما�ض الذي يغطيه، فكيف �شتكون الربكة يف القما�ض الذي نزع 

من اجلدار؟! اإما اأن العوام ابتدعوا هذا االأمر اأو اأولئك الذين يتحكمون بهم.

لقد جاء يف البخاري اأن ابن �شريين ميتلك �شعرات لر�شول اهلل ، وقد 
جاءت من اأن�ض بن مالك ، وهو �شحابي جليل خدم ر�شول اهلل ، وذلك 
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  اأ�شحاب ر�شول اهلل فقام   ، الوداع عندما حلق ر�شول اهلل  خالل حجة 
اأبو طلحة على كمية  بتوزيع �شعرات الر�شول فيما بينهم، وقد ح�شل ال�شحابي 
اإنه  ، وقيل  اأنه كان لدى معاوية �شعرات لر�شول اهلل  ال�شري  كبرية. وجاء يف 
ال�شحابي  اأن  اأي�ًشا  وُيذكر  ووجهه.  عينيه  على  تو�شع  اأن  ميوت  عندما  اأو�شى 
كان   ، اهلل  لر�شول  �شعرات  ميتلك عدة  كان  الوليد  بن  الكبري خالد  والقائد 
ي�شعها يف عمامته، وُيذكر اأي�ًشا اأنه يف اإحدى املعارك �شقطت عمامته فهاجم حتى 

ا�شرتدها خوًفا من �شقوطها يف اأيدي امل�شركني.

كما كان ال�شحابة يتباركون بثوب ر�شول اهلل  واأوانيه، ولكن ذلك يف 
حدود االأدب النبوي، فهم مل يقبلوا �شعرات ر�شول اهلل  بالرغم من تاأكدهم 
اأن هذه ال�شعرات هي للحبيب امل�شطفى - عليه ال�شالة وال�شالم، وعندنا يقوم 

ا! البع�ض بتقبيل »ال�شعرة« وهم ال يدرون من اأين هي وملن هي حقًّ

وحتى لو كان تقبيل ال�شعرة م�شموًحا به، فلن ُيقبل اإقامة »مرا�شم«حمددة 
اإذا كانت هذه املرا�شم تتم يف ليلة هي خري من األف �شهر؛ يف  لذلك، وخا�شة 
ليلة القدر املباركة، وتتم بالتناوب كل عام، وكاأننا ن�شينا قول ر�شول اهلل  : »ال 
اأبو داود. فاإذا قال ر�شول اهلل  ذلك عن قربه الذي  جتعلوا قربي عيًدا« رواه 
ي�شم ج�شده ال�شريف، فما بالك ونحن نقوم بزيارة �شعرة ونقبل زجاجة يف ليلة 
هي خري من األف �شهر، ول�شنا واثقني باأنها لر�شول اهلل . اإن ال�شرع ال�شريف 
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اأن يظهر من   يجب  مبني على االتباع ال على االبتداع، وحبنا لر�شول اهلل 
خالل اتباع �شرعه ال�شريف وتطبيقه كما جاء منه ، ال من خالل ابتداع 
بدع ال اأ�شا�ض لها يف ال�شرع. وكان اأمري املوؤمنني وخليفة ر�شول اهلل  مدافًعا 
عن االإ�شالم وال�شرع ال�شريف، فقد اأمر بقطع ال�شجرة التي بايع امل�شلمون حتتها 
ر�شول اهلل  وذكرت يف القراآن الكرمي؛ الأنه راأى اأن امل�شلمني بدوؤوا يجتمعون 

عندها من باب التربك. 

من  مرتفع  ب�شوت  وتهليل  اإن�شاد  حالة  يف  تتم  املرا�شم  هذه  اأن  واأ�شيف 
امل�شاركني يف املرا�شم، وكل هذا داخل اجلامع الذي يعترب بيت اهلل والذي بني 

الإقامة ال�شرائع الدينية والعبادات.

رمبا يقول اأحدهم اإن العوام يقومون بذلك من باب النية احل�شنة كما قال 
ر�شول اهلل  : »اإمنا االأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى«، اأرد على هوؤالء باأن 
هذا هو اجلهل بعينه؛ الأن ما هو حمرم اأو مكروه ال ميكن اأن نفعله بنية ح�شنة. 

وحديث ر�شول اهلل  ال ينطبق على هذه البدعة.

كما اأن هناك من يقول اإذا كان العوام موافقني على هذا، فلماذا اأقف اأنا 
وحدي �شد ذلك؟ اأجيب اإذا كان العوام خمطئني فعلى االأفراد اإي�شاح واإظهار 
ذلك، ويجب عليَّ وعلى كل م�شلم اأن يقف �شد البدع باالأدلة واحلجج ال�شرعية، 
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يجدوا  مل  ولكنهم  هذا،  موقفي  يف  معي  يقفون  العلماء  من  الكثري  اإن  واأقول: 
الفر�شة لالإف�شاح عن ذلك.

يقول البع�ض اأي�ًشا: اإن يف هذه املرا�شم م�شلحة للم�شلمني حيث جتمعهم 
وتوحدهم، وعلينا اأن نغ�ض الب�شر عن ذلك. وردي عليهم اأن مهمة علماء الدين 
احلفاظ على الدين ال�شحيح وتنفيذ تعاليمه، ال اأن يغ�شوا الب�شر على البدع التي 

تفرق اجلماعة وت�شيع العقيدة، فكل بدعة �شاللة.

اأن  حتى  البدعة،  هذه  �شد  قاموا  والعلماء  الدين  رجال  من  الكثري  اإن 
بع�ض املفتني منعوها، وقد كتب يف ذلك عاملنا اجلليل املرحوم حممد �شيد اأفندي 
�شرداريفيت�ض، ون�شر مقاله هذا يف جملة »املعلم«، العام الثاين، العددين )) و)) 

ل�شهري اأغ�شط�ض و�شبتمرب ))9)م، حتت عنوان »البدعة«.

اإخوتي الكرام، لنبتعد عن البدع وال�شالالت، فيكفينا يف الدين ما ترك 
اإىل  وتوؤدي  بالدين  ت�شر  التي  للبدع  نحتاج  فال   ، اهلل  ر�شول  الربية  لنا خري 
جهنم والعياذ باهلل. هناك الكثري من العوام وخا�شة الفالحني والقرويني الذين 
اإىل  ياأتوا  لكي  موا�شيهم  يبيعون  فهم  ال�شالة،  من  اأهم  الزيارة  هذه  اأن  يعتربون 
�شراييفو للقيام بهذه البدع و»الزيارة«، غري عابئني برتكهم ال�شالة اأو غريها من 
العبادات، وهذا دليل كبري على اأن هذه البدعة من عمل ال�شيطان لكي يلهيهم 
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ديننا،  اإىل  نرجع  اأن  ال�شعبة  االأيام  هذه  يف  علينا  ولذلك  ال�شلوات.  اإقامة  عن 
ونتم�شك بعقيدتنا، ونتعلم اأمور �شرعنا، ون�شعى لتنفيذ ما تطلبه منا.

على جمل�ض العلماء اأن يلغي هذه البدعة ويرتكها يف عامل الن�شيان، كما 
كانت اإىل اأن جتددت نتيجة اجلهل.
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الديانات  باقي  يتميز عن  اأن االإ�شالم  اأن نو�شح حقيقة  البداية يجب  يف 
باأنه يوؤمن بوحدانية اهلل  بقوة و�شدق وبدون اأي �شائبة )التوحيد(. اإن االإميان 

بوحدانية اهلل  ياأتي من االإميان باأربعة اأمور اأ�شا�شية هي:

فقد  املخلوقات  باقي  اأما  الوجود(،  )واجب    اهلل  وجود  ب�شرورة  ) -  االإميان 
ُوِجدت باأمره.

) - االإميان باأن اهلل  خلق ال�شماوات واالأر�ض.
3 -  االإميان باأن اخلالق جل وعال هو الذي يت�شرف بال�شماوات واالأر�شني، ومبن 

فيهن.
4 -   االإميان باأن اخلالق  هو الوحيد الذي ي�شتحق الطاعة واخل�شوع والر�شوخ 

)العبادة(.
االإ�شالم  واإن   ، اهلل  من  امل�شاعدة  وطلب  بالدعاء  نتوجه  اإننا  اإًذا 

ٺ   نثڀ    :  لقوله  العبادات،  يف  لغريه  التوجه  قاطًعا  حترميًا  يحرم 

الإ�سالم يحّرم طلب العون من الأموات
 وزيارة الأ�سرحة والكنائ�ش لأجل ذلك
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ٹ     ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺٿ    ٺ   ٺ  
اهلل  من  امل�شاعدة  طلب  ي�شمي  االإ�شالم  اإن  اإًذا  ڤمث ]غافر/ 60[، 
لها  اال�شتجابة  الأحد  ميكن  ال  التي  واالأمور  امل�شاعدة  وطلب  »العبادة«،  تعاىل 

وتنفيذها اإال اهلل، من غريه يحرمها االإ�شالم حترميًا قاطًعا، لقوله اهلل تعاىل: نثڀ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺٿ    ٺ   ٺ   ٺ  
ٹ    ڤمث ]غافر/ 60[، اإًذا ي�شمي القراآن الكرمي الدعاء »عبادة«، واهلل 

نث ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   تعاىل:   فقال  بالعبادة،  تعاىل هو اجلدير 
ٻ           ٻ       ٻ    ٱ     . ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ     ېئ   ۈئ   ۈئ    ۆئ     ۆئ   
ۆ   ۇ   ۇ   نث  وقال:   ،]6-5 پمث  ]االأحقاف/  پ   پ   پ   ٻ  

ۉ.ې   ۉ   ۅ   ۅ     ۋ             ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ  
وئ   وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې     
 ،]57-56 مث  ]االإ�شراء/  ېئ  ېئ           ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۇئۆئ   ۇئ  

ڀ    ڀ   ڀڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ     ٻ   ٻ     ٻ   ٱ   وقال: نث 
االآيات  هذه  من  نرى  ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  مث ]االإ�شراء/ 67[. 
الوا�شحات اأن االإ�شالم يحرم التوجه بالدعاء وطلب االأمور التي ال ميكن اأن ي�شتجيب لها 
اإال اهلل، من غريه. ويعترب االإ�شالم الدعاء عبادة، فجاء يف �شنن الرتمذي اأن الر�شول الكرمي 
-عليه ال�شالة وال�شالم- قال: »اإن الدعاء عبادة«. فكم مرة يكرر امل�شلم طلب امل�شاعدة من 
نث ٿ  ٿ  ٿ  ٿمث ]الفاحتة/ 5[. فمن غري اهلل تعاىل   يف �شالته  اهلل 



ي�شتحق العبادة؟ فكل املخلوقات فانية، واخللود هلل رب العاملني القادر والقاهر؛ قال 
تعاىل: نث ۓ  ۓ   ڭ  ڭ     ڭ        ڭ    ۇ   ۇ  ۆ     ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
ۋمث ]غافر/ 65[. واإذا نظرنا لكل ما ُذكر ف�شوف نرى راأي ال�شرع وا�شًحا يف 

بع�ض اللوحات التي ُتَعلق، اأمثال »مدد يا نق�شبندي« وغريها.

االإ�شالم،  امل�شروعة يف  يتخطون احلدود  النا�ض  اأن  اإىل  هنا  االإ�شارة  وجتدر 
حبهم  اإظهار  يحاولون  النا�ض  اأن  الظاهر  فمن  وقبورهم.  املوتى  اأمور  يف  ويغالون 
االأحياء  ينفع  ما  اأن  متنا�شني  وتخليدهم،  القبور  يف  املغاالة  خالل  من  ملوتاهم 

واالأموات هو عملهم ال�شالح وتطبيق ال�شريعة االإ�شالمية.

اإن االإ�شالم ياأمر باحلفاظ على املقابر وعدم اإهانتها واالإ�شاءة اإليها، ولكن 
يف نف�ض الوقت مينع تزيينها والبذخ يف اإقامة القبور، فال نفع يف ذلك، فقد جاء 
اأن ُيكتب عليه  اأو  اأن ُيج�ش�ض القرب   نهى  يف �شحيح م�شلم »اأن ر�شول اهلل 
اأو اأن ُيبنى عليه اأو اأن ُيوطاأ«. فكم ن�شرف نحن على ال�شواهد والقبور والكتابات 
املذهبة والرخام واالأ�شوار احلديدية؟ فما النفع من ذلك؟ وكاأن اأغنياءنا يريدون 

اأن يتميزوا بعد املوت عن الفقراء، ون�شووا اأن اهلل  قال: نثڇ    ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ ڎ  ڈ   ڈ  ژمث ]احلجرات/ 3)[.

كما اأن ال�شرع يحرم ال�شالة يف املقابر، اأو على القبور، اأو باجتاه القبور، اأو 
بالقرب منها. فقد لعن ر�شول اهلل  الذين يبنون على القبور اجلوامع واملباين 
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للعبادة، وهذه بع�ض اأحاديثه:

البخاري  )رواه  م�شاجد.  اأنبيائهم  قبور  اتخذوا  والن�شارى،  اليهود  اهلل  -  قاتل 
وم�شلم(.

)رواه  وال�شرج  امل�شاجد  عليها  واملتخذين  القبور  زائرات    اهلل  ر�شول  -   لعن 
الرتمذي واأبو داود والن�شائي واالإمام اأحمد(.

-  ال ت�شلُّوا اإىل القبور وال جتل�شوا عليها. )رواه م�شلم(.

-   ذكرت اأم �شلمة- ر�شي اهلل عنها - لر�شول اهلل  كني�شة راأتها باأر�ض احلب�شة 
يقال لها مارية، فذكرت ما راأته فيها، فقال ر�شول اهلل : اأولئك قوم اإذا مات 
اأولئك  ال�شور،  فيه تلك  بنوا على قربه م�شجًدا و�شوروا  ال�شالح  العبد  فيهم 

�شرار اخللق عند اهلل. )رواه البخاري وم�شلم(.

  اإًذا اإن الر�شول - عليه ال�شالة وال�شالم - يحّرم بناء امل�شاجد على القبور 
حتى ولو كان اأ�شحابها من ال�شاحلني، وحّرم اإ�شعال ال�شرج لياًل وحرم ال�شالة 

اإىل القبور اأو بقربها اأو زيارة الن�شاء لها.

تكمن اأ�شباب هذا التحرمي يف قطع الطريق على النتائج ال�شيئة لهذه االأمور 
التي تتعار�ض يف كثري من االأحيان مع االإميان املطلق بوحدانية اهلل ؛ حيث اإن 
البع�ض يطلب العون من االأموات، فنحن نرى اأن الكثريين يطلبون »مرادهم« من 
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االأ�شرحة حتى اإنهم ي�شلون هناك. نرى هذا االأمر بكرثة لدى الن�شاء اجلاهالت، 
اإ�شالميني هما االعتقاد بطلب العون من االأموات، وزيارة  وهذا يعار�ض حترميني 

الن�شاء للمقابر.

اإن االإ�شالم ي�شمح للذكور ويطالبهم بزيارة املقابر لنيل العرب، فالعربة االأوىل 
اأن اأرواح املوتى حية وت�شمع، لذلك يقوم امل�شلم باإلقاء التحية عند املقابر، والعربة 
االأخرى هي اأن م�شريه لهذا القرب، وعند البعث �شيحا�شب على عمله فيدعو اهلل 
بالعفو عن املوتى والرحمة لهم. فهذه الزيارات تنفع االأحياء واالأموات، فاالأحياء 
للموتى  والنفع  ويعتربون.  حياتهم  اإ�شالح  فيحاولون  القيامة،  يوم  يتذكرون 
للتربك  ولي�ض  العرب،  الأخذ  تاأتي  القبور  زيارة  اإًذا  لهم.  والدعاء  عليهم  بال�شالم 

وطلب امل�شاعدة وال�شالة، حتى اإن كان املتوفى ورًعا و�شاحًلا.

لقد تخوف الر�شول  من قيام امل�شلمني بعد وفاته بعمل ما كان يعمله 
الن�شارى واليهود، فاأمر - عليه ال�شالة وال�شالم - باأن ُيدفن يف غرفته التي مر�ض 
البخاري عن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - قولها : »قال  فيها مر�ض املوت، فنقل 
ر�شول اهلل  يف مر�شه الذي مل يقم منه: لعن اهلل اليهود والن�شارى اتخذوا 

قبور اأنبيائهم م�شاجد. لوال ذلك الأبرز قربه، غري اأنه خ�شي اأن يتخذ م�شجًدا«.

بع�ض  بربط  احتفاالت  يقيمون  امل�شلمني  من  اجلهالء  بع�ض  اأن  وُيالحظ 
والهر�شك  البو�شنة  م�شلمي  من  ق�شم  فمثاًل  االأحداث،  بع�ض  مع  املناطق 

الإ�سالم يحّرم طلب العون من الأموات وزيارة الأ�سرحة والكنائ�ش لأجل ذلك
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الأعمال املختارة ملحمد خاجنيت�ش البو�سنوي

ي�شمونه  والذي  ديده«،  »عيواظ  االأ�شخا�ض  الأحد  احتفاالت  يقيمون  اجلاهلني 
»اأيفاتوفيت�شا«، حيث يجتمع النا�ض يف يوم معني عند مدينة »برو�شات�ض«، فيزورون 
وقد   . »ال�شخرة«  ي�شمى  ما  عند  وال�شالة  بالدعاء  ويقومون  ديده«  »عيواظ  قرب 
»باحلج  االحتفال  هذا  ي�شمون  بدوؤوا  حتى  القرويني  عند  العادة  هذه  تاأ�شلت 
االأ�شغر«. والر�شول - عليه ال�شالة وال�شالم- قال: »ال جتعلوا قربي عيًدا« وهو 
اأطهر قرب الأ�شرف خملوق، فاإذا كان احلال مع قرب حبيب اهلل هكذا، فكيف ميكننا 

االحتفال وزيارة قرب غريه من الب�شر؟! 

كما اأن االإ�شالم يحرم ويدين امل�شاركة يف االحتفاالت غري االإ�شالمية. ففي 
 ، َزاِعيِّ َحاَق، َعِن االأَونْ َثَنا �ُشَعينُْب بنُْن اإِ�شنْ ٍد، َحدَّ َثَنا َداُوُد بنُْن ُر�َشينْ �شنن اأبي داود »َحدَّ
اِك،  حَّ َثِني َثاِبُت ابنُْن ال�شَّ َثِني اأَُبو ِقالَبة، َقاَل َحدَّ َيى بنِْن اأَِبي َكِثرٍي، َقاَل َحدَّ َعننْ َيحنْ
  ِبيَّ  النَّ َفاأََتى  ِبُبَوانََة،  اإِِباًل  َحَر  َيننْ اأَننْ     ِ اهللَّ َر�ُشوِل  ِد  َعهنْ َعَلى  َرُجٌل  نََذَر  َقالَ :  
ِبيُّ  :   » َهلنْ َكاَن ِفيَها َوَثٌن ِمننْ  ُت اأَننْ اأَننَْحَر اإِِباًل ِبُبَوانََة  .  َفَقاَل النَّ َفَقالَ :  اإِينِّ نََذرنْ
؟ « .  َقاُلوا :   َياِدِهمنْ َبُد؟ «  .  َقاُلوا:  اَل  .  َقاَل:   »َهلنْ َكاَن ِفيَها ِعيٌد ِمننْ اأَعنْ ِة ُيعنْ اِهِليَّ َ َثاِن اجلنْ اأَونْ
ِ َواَل ِفيَما  َيِة اهللَّ �شِ ٍر يِف َمعنْ ِرَك، َفاإِنَُّه اَل َوَفاَء ِلَنذنْ ِف ِبَنذنْ ِ  :   »اأَونْ اَل  .  َقاَل َر�ُشوُل اهللَّ

ال مَينِْلُك ابنُْن اآَدمَ «   . 

يت�شح لنا مما ُذكر موقف االإ�شالم من القبور االإ�شالمية، ومن طلب العون 
من االأموات امل�شلمني الذين كانوا اأتقياء ومقربني من اهلل ، فكيف اإذا متت 
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زيارة قبور غري امل�شلمني والتوجه للكنائ�ض التي تعترب مقد�شة عند غري امل�شلمني 
والتي يعتقدون اأنها مقد�شة وحمببة من قبل الرب؟! 

بال �شك اإن ذلك من كبائر الذنوب التي تتعار�ض مع املبادئ االأ�شا�شية 
لالإ�شالم، فمن املوؤ�شف واملخجل بعد تطور الطب والعالج اأن نرى البع�ض يطلب 
ال�شفاء من املوتى الذين ال ي�شتطيعون م�شاعدة اأنف�شهم، فما بالك مب�شاعدة النا�ض 
و�شفائهم؟! ومما يوؤ�شف له اأن البع�ض يطلبون ال�شفاء من املوتى الذين نعرف اأنهم 

يف عذاب قرب �شديد وغ�شب من اهلل )الن�شارى واليهود(.

لذلك، اإخوتي واأخواتي، فلنتم�شك باالإ�شالم احلنيف، ولن ن�شل اأبًدا. 

 نهاية المتن                             

الإ�سالم يحّرم طلب العون من الأموات وزيارة الأ�سرحة والكنائ�ش لأجل ذلك



املرتجم يف �سطور مراجع الرتجمة يف �سطورمعد الدرا�سةالتقدميية يف �سطور

 ،)Esad   Durakovic(  أ�شعد   دوركوفيت�ض     •
مفكر واأكادميي بو�شنوي. اأ�شتاذ االأدب 
العربي، رئي�ض ق�شم اللغة العربية واآدبها 

بكلية الفل�شفة جامعة �شراييفو.
وع�شو  بدم�شق،  اللغة  جممع  ع�شو   •

جممع اللغة يف البو�شنة والهر�شك.
 (003 عام  اليون�شكو  جائزة  على  • حاز 
العربية  الثقافة  خدمة  يف  لدوره 

واالإن�شانية.

من اأبرز املوؤلفات والأبحاث العلمية
للغة  الكرمي  القراآن  معاين  ترجمة   •

البو�شنية.
و»األف  ال�شبع«  »املعلقات  ترجمة:   •
الرتاث  عيون  من  وغريهما  وليلة«  ليلة 
العربي واأعمال م�شاهري الكتاب العرب 

املعا�شرين للغة البو�شنية.

املهجرية. االإبداع  •  نظرية 
•   مقدمة لتاريخ االأدب للدائرة االإ�شالمية 

ال�شرقية.
ال�شرق. •  علم 

كو�شويف  اأكادميي  االأرناوؤوط،  م.  •    حممد 
احل�شاري  التاريخ  يف  خمت�ض  �شوري، 
واالإ�شالم  العثماين،  للبلقان خالل احلكم 
والعالقات  العثماين،  بعد  ما  البلقان  يف 

البلقانية العربية. 
•    ح�شل على الدكتوراة يف التاريخ احلديث 
عمل   ،)(986 بري�شتينا  واملعا�شر)جامعة 
بجامعة  اال�شت�شراق  ق�شم  يف  حما�شرا 
واأ�شتاذا   ،)(987 (974( بري�شتينا 
الريموك  بجامعة  التاريخ  ق�شم  يف  م�شاعدا 

 .)(995 (989(
احلديث  التاريخ  اأ�شتاذ  حاليا  •    يعمل 
االأردن  البيت/  اآل  جامعة  يف  واملعا�شر 
معهد  مدير  �شغل  كما  ))0)م،  (995

(995 ال�شيا�شية  للعلوم  احلكمة  بيت 
005)، ومركز درا�شات العامل اال�شالمي 

 .(009 يف جامعة اآل البيت 006)
الكو�شوفية،  والفنون  العلوم  اأكادميية  •    ع�شو 
العربية  اللغة  جممع  مرا�شل   وع�شو 
وع�شو  املوؤرخني،  احتاد  وع�شو  بدم�شق، 
للتاريخ  االأردنية  »املجلة  حترير  هيئة 

 .)(0(0 واالآثار« )005)
العربية:  يف  املن�سورة  واأبحاثه  كتبه  •   من 

 »الثقافة االألبانية يف االأبجدية العربية«.
 »الكتابة باللغة العربية يف البو�شنة«.

بني  االإ�شالمي  العامل  يف  »الوقف   
املا�شي واحلا�شر«.

 »التاريخ الثقايف للقهوة واملقاهي«.

مرتجم  ياقدي،  حممد  الرحيم  عبد   •
وطبيب، ولد عام 963) بحلب – �شورية.
�شورية  حلب  يف  العامة  الثانوية  •   اأنهى 
يف  الطبي  املعهد  واأنهى   ،(98( عام 
كلية  واأنهى   ،(983 عام  حلب  جامعة 

الطب يف مدينة �شراييفو عام )99).
جلامعة  اجلامعي  امل�شت�شفى  يف  عمل   •

.(994 �شراييفو يف الفرتة من )99)
املتحدة  االأمم  قوات  يف  مرتجًما  •   عمل 
البو�شنة والهر�شك يف الفرتة  العاملة يف 

.(996 من 995)
العربية  م�شر  جمهورية  �شفارة  يف  •  عمل 
من  الفرتة  يف  والهر�شك  البو�شنة  يف 

.(0(( (996
•   ترجم العديد من االأعمال من البو�شنية 

اإىل العربية والعك�ض، من اأبرزها:
 رواية �شراييفو ق�شة ح�شار وحب.

 رواية االأحفاد يرثون االأجداد.
اإبراهيم  لالأدين  �شعر  ديوان  - ترجمة 

�شباهيت�ض.
اىل  العربية  من  املقاالت  من   العديد 

البو�شنية والعك�ض.



اللجنة ال�ست�سارية للم�سروع
)1435 - 1436هـ/ 2014 - 2015م(

اإ�سماعيل �سراج الدين )مكتبة االإ�شكندرية(، م�شر- رئي�ض اللجنة.

اإبراهيم البيومي غامن )املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية(، م�شر.
ح�سن مكي )جامعة اإفريقيا العاملية(، ال�شودان.

ر�سوان ال�سيد )اجلامعة اللبنانية، بريوت(، لبنان.
زاهر عبد الرحمن عثمان )مركز املعلم حممد بن الدن للعلم والتعليم(، اململكة العربية ال�شعودية.

زكي امليالد )رئي�ض حترير جملة الكلمة(، اململكة العربية ال�شعودية.
�سعيد بن�سعيد العلوي )جامعة الرباط(، املغرب.

�سالح الدين اجلوهري )مكتبة االإ�شكندرية(، م�شر- اأمني اللجنة.
ظفر اإ�سحق اأن�ساري )اجلامعة االإ�شالمية العاملية، اإ�شالم اآباد(، باك�شتان.

عبد الدامي ن�سري )م�شت�شار �شيخ االأزهر(، م�شر.
عبد الرحمن ال�ساملي )وزارة االأوقاف وال�شوؤون الدينية(، ُعمان.

عمار الطالبي )جامعة اجلزائر(، اجلزائر.
جمدي عا�سور )دار االإفتاء(، م�شر.

حممد زاهد جول )كاتب وباحث(، تركيا.
حممد عمارة )هيئة كبار العلماء، االأزهر ال�شريف(، م�شر.

حممد كمال الدين اإمام )جامعة االإ�شكندرية(، م�شر.
حممد موفق الأرناوؤوط )جامعة العلوم االإ�شالمية العاملية(، االأردن.

م�سباح اهلل عبد الباقي )جامعة كابول(، اأفغان�شتان.
منى اأحمد اأبو زيد )جامعة حلوان، القاهرة(، م�شر.

نور الدين اخلادمي )جامعة الزيتونة(، تون�ض.
نوزاد �سوا�ش )موؤ�ش�شة البحوث االأكادميية واالإنرتنت، اإ�شطنبول(، تركيا.

وان �سربي وان يو�سف )اجلامعة االإ�شالمية العاملية، كواالملبور(، ماليزيا.
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العـــودة اإلــى الـــذات، تاأليف علي �شريعتي.
احلياة الروحية يف الإ�سالم، تاأليف حممد م�شطفى حلمي.

د. حلد لطاهر  امراأتنا يف ال�سـريعة واملجتمــع، تاأليف 
لعزيز جاوي�ض. الإ�سالم دين الفطرة واحلرية، تاأليف عبد 

املــــراأة والعمـــل، تاأليف نبوية مو�شى.
زق. لر متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية، تاأليف م�شطفى عبد 

لفا�شي. دفـــاع عـن ال�سـريعـة، تاأليف عالل 
بن عا�شور. لطاهر  مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية، تاأليف 

إقبال، ترجمة حممد يو�شف عد�ض. جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم، تاأليف حممد 
كبي. لكو لرحمن  طبائع ال�ستبداد وم�سارع ال�ستعباد، تاأليف عبد 

ل�شدر. املدر�ســة الإ�سـالمية، تاأليف حممد باقر 
زق. لر الإ�سالم واأ�سول احلكم، تاأليف علي عبد 

لتون�شّي. لدين  اأقوم امل�سالك يف معرفة اأحوال املمالك، تاأليف خري 
ل�شعيدّي. ملتعال  احلرية الدينية يف الإ�سالم، تاأليف عبد 

جل�شر. الر�سالة احلميدية يف حقيقة الديانة الإ�سالمية وحقية ال�سريعة املحمدية، تاأليف ح�شني 
يّل. لغز ال�سنة النبوية بني اأهل الفقه واأهل احلديث، تاأليف حممد 

القراآن والفل�سفة، تاأليف حممد يو�شف ُمو�شى.
ل�شدياق.  أحمد فار�ض  ا عن فنون اأوربا، تاأليف  ك�سف املخبَّ

لطهطاوي. املر�سد الأمني للبنات والبنني، تاأليف رفاعة 
�سروط النه�سة، تاأليف مالك بن نبّي.

لطهطاوّي. مناهج الألباب امل�سرية يف مباهج الآداب الع�سرية، تاأليف رفاعة 
نه�سة الأمة وحياتها، تاأليف طنطاوّي جوهرّي.

لعظم. البيان يف التمدن واأ�سباب العمران، تاأليف رفيق 
أمني، وتربية املراأة واحلجاب، تاأليف طلعت حرب. حتــرير املــراأة، تاأليف قا�شم 

آل جنف.  لكرمي  آل جنف، حتقيق عبد  ملح�شن  لنائيني، تعريب عبد  تنبيه الأمة وتنزيه امللة، تاأليف حممد ح�شني 
ملخزومي. خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�سيني، تاأليف حممد با�شا 

لغالييني. لدين، ونظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب، تاأليف م�شطفى  ال�سفور واحلجاب، تاأليف نظرية زين 
لدين. يف الجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي، تاأليف حممد مهدي �شم�ض 

أر�شالن. الأمري �شكيب  ملاذا تاأخر امل�سلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟، تاأليف 
الأرناوؤوط. �شري، ترجمة حممد م  لدين �شامي فر املدنية الإ�سالمية، تاأليف �شم�ض 

املدنيـــة والإ�سالم، تاأليف حممد فريد وجدي.
امل�ســـئلة ال�سرقية، تاأليف م�شطفى كامل.

ل�شبور �شاهني. وجهة العامل الإ�سالمي، تاأليف مالك بن نبي، ترجمة عبد 
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ل�شاملي.  هلل بن حميد  لدين عبد  طلعة ال�سم�ش �سرح �سم�ش الأ�سول، تاأليف نور 
ل�شوكاين. اأدب الطلب ومنتهى الأرب، تاأليف حممد بن علي 

الإلوري. هلل  آدم عبد  الإ�سالم يف نيجرييا وال�سيخ عثمان بن فوديو الفالين، تاأليف 
كبي(. لكو لرحمن  تي )عبد  لفر ل�شيد  اأم القرى، تاأليف 

وي. حَلجنْ حل�شن  جتديد الفقه ون�سو�ش اأخرى، تاأليف حممد بن 
أحمد زكي. احل�سارة الإ�سالمية، تاأليف 

م. لرحمن عز الر�سالة اخلالدة، تاأليف عبد 
لباقي. هلل عبد  د، ترجمة م�شباح  آز لكالم  أبي  م�ساألة اخلالفة وجزيرة العرب، تاأليف 

ز. هلل در النباأ العظيم .. نظرات جديدة يف القراآن، تاأليف حممد عبد 
هلل.  ل�شيد حممد ح�شني ف�شل  احلركة الإ�سالمية .. هموم وق�سايا، تاأليف 

لرحيم ياقدي. الأعمال املختارة ملحمد خاجنيت�ش البو�سنوي، تاأليف حممد خاجنيت�ض، ترجمة عبد 
زق. لر الدين والوحي والإ�سالم، تاأليف م�شطفى عبد 
لبادية(. الن�سائيات، تاأليف ملك حفني نا�شف )باحثة 

هيم مدكور.  إبر يف الفل�سفة الإ�سالمية .. منهج وتطبيقه )الكتاب الأول(، تاأليف 
هيم مدكور.  إبر يف الفل�سفة الإ�سالمية .. منهج وتطبيقه )الكتاب الثاين(، تاأليف 
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