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االفتتاحية

ههنا الحرم وههنا الكعبة المشرفة

سماحة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي  

أستاذ الحديث والفقه بالجامعة

ر وهو نزيل بيت هللا 
ّ
كتبه الكاتب املوق

 
ًّ
الحرام حاجا

هذا هو الحرم، ههنا أول بيت وضع للناس. 
بنــاه  للعامليــن،  ومبــاركا  هــدى  هللا  جعلــه 
املالئكة بإذن هللا ثم جّدد بناءه آدم وأبناؤه 
علــى نبينــا وعليــه الســالم ثــم رفــع قواعــده 

إبراهيــم وابنــه إســماعيل
-عليهمــا الســالم- وهمــا يتضرعــان إلــى هللا 
َعِليــُم« 

ْ
ــِميُع ال نــَت السَّ

َ
ــَك أ ــا ِإنَّ ــْل ِمنَّ بَّ

َ
ق

َ
َنــا ت »َربَّ

القبــول  وكتــب  دعوتهمــا  هللا  فاســتجاب 
بالحــج  ربــه  بأمــر  إبراهيــم  ن 

ّ
فــأذ لعنائهمــا 

فانتشر نداؤه بين الناس فلّباه من لّباه. وها 
بدأ املجيء وشّد الرحال منذ ذلك اليوم إلى 
هــذا الوقــت، يأتيــه النــاس زرافــات ووحدانا 
وســتظل الرحلــة مســتمرة إلــى بيــت هللا حتــى 

يأتــي وعــد هللا.
إن مكــة بلــدة وقعــت فــوق الجبــال واألوديــة 
وههنــا أســكن ســيدنا إبراهيــم ذريتــه عنــد 
َنــا ِلُيِقيُمــوا  بيــت هللا الحــرام ودعــا لهــم: »َربَّ
ــاِس َتْهــِوي  ــَن النَّ  ِمّ

ً
ِئــَدة

ْ
ف
َ
اْجَعــْل أ

َ
 ف

َ
ة

َ
ــال الصَّ

ُهــْم 
َّ
َعل

َ
ل َمــَراِت 

َّ
الث ــَن  ِمّ ُهــم 

ْ
َواْرُزق ْيِهــْم 

َ
ِإل

. َن ُرو
ُ
ــك

ْ
َيش

فجعــل هللا تعالــى الــوادي الــذي كان غيــر 
ذي زرع بلــدا آمنــا، ال يوجــد ههنــا حدائــق 
جميلــة وال أشــجار باســقة، وال أنهــار جاريــة، 
وال طقــس جميــل، وال... وال. ولكــن النــاس 
يتمنــون أن يأتــوه ولــو كلفــوا نفقــات باهظــة 
! مــا ذا ههنــا » يــارب« ؟! وهــل فــي العالــم بلــد 

يدانــي مكــة املكرمــة وينافســها؟ كال! 
يعتريهــا  وقــد  ههنــا  األجســام  تتــأذى  قــد 
التعب والكالل والسآمة وتحفهم املخاوف 
الكعبــة  حــب  ولكــن  األخطــار  وتهددهــم 
املخــاوف  يزيــل  أنوارهــا  املشــرفة وســطوع 
كلهــا ويهــّون املشــكالت جمعــاء، ألن األرواح 
تجــد غذاءهــا وراحتهــا فــي رحــاب بيــت هللا 
الحرام وألن األفئدة تشعر بالهدوء والنعمة 

والسرور وأن القلوب تجد السكينة والفرح 
والحبــور.

بمنظــار  الرؤيــة  تعــودت  التــي  األعيــن  إن 
املاديــة الرعنــاء قــد ال تشــاهد جمــاال وبهــاء 
وشيئا يعجبها. وقد يتعجب أناس مفلسون 
فــي اإليمــان واليقيــن ملــاذا هــذا االجتمــاع، 
وملــاذا هــذا الزحــام والهيــام؟ مــا هــو الــذي 
فــي غضــون هــذه الزحمــة  يجتنيــه النــاس 

الكبيــرة؟
أما األعين املؤمنة باهلل وبالغيب ترى رحمة 
واســعة، والقلــوب املوقنــة تشــعر بنفحــات 
الرحمــن وتحــس ســكينة وهــدوءا ال تعدلهــا 
أثمــرت  لقــد  فانيــة.  ومتعــة  ماديــة  لــذة 
الشــجرة التــي غرســها إبراهيــم وابنــه عليهمــا 
عليــه  صلــى هللا  محمــد  وســقاها  الســالم 
وســلم وأصحابــه ر�ضــي هللا عنهــم أجميعــن 
بجهودهــم الجبــارة، فتــرى اليــوم أناســا مــن 
بــالد شــتى، فــي ألــوان شــتى، وألســنة شــتى 
وقلــوب كأنهــا قلــب واحــد، يعلوهــم الوقــار 
ويغمرهــم الحــب والهيــام وهــم يلّبــون »لبيك 
اللهــم لبيــك، لبيــك ال شــريك لــك لبيــك، إن 
الحمــد والنعمــة لــك وامللــك، ال شــريك لــك« 
يجــأرون ويتضرعــون، يبكــون ويســتغفرون 
ويبتغــون فضــال مــن ربهــم ورضوانــا. نعــم 
ههنــا تتجلــى آثــار دعــوة ســيدنا محمــد صلــى 
هللا عليــه وســلم وتضيحــة أصحابــه ر�ضــي 

هللا عنهــم أجميعــن.
جهــل  أبــو  خــرج  لــو  ذا  مــا  نف�ضــي:  ســألت 
هــذا  ورأى  معــه  واملشــركون  القليــب  مــن 
املنظــر الهائــل؟ أال يــرى إخــوان أبــي جهــل 
مــن الكفــرة واملشــركين املعاصريــن جهــود 
محمــد صلــى اهللا عليــه وســلم مثمــرة. هــل 
هــم يطيقــون رؤيــة هــذا املنظــر؟ ألــم ينفقــوا 
هللا؟  ســبيل  عــن  ليصــدوا   

ً
كثيــرة أمــواال 

ألــم يبــذروا الشــكوك والشــبهات فــي أدمغــة 
الجيــل املعاصــر. ألــم يجتهــدوا ليــال ونهــارا 
ليخرجــوا الديــن عــن الحيــاة ويبّعدوا الناس 
عــن عبــادة هللا؟ ألــم يخططــوا ملحــو شــعائر 
هللا وتقليل شأنها، لكن هللا غالب على أمره 

ولكــن أكثــر النــاس ال يعلمــون.
إن هللا حافــظ كتابــه وناصــر دينــه واملدافــع 
عــن الذيــن آمنــوا ولكــن ال�ضــيء الــذي يجــب 
هــو  والدعــاة  العلــم  حملــة  لــه  يتنبــه  أن 
وتبصيرهــم  الحجــاج  تعليــم  يحاولــوا  أن 
حتــى يحّجــوا بالوعــي والبصيــرة والطريقــة 
الصحيحــة مخلصيــن لــه الديــن، مراعيــن 
الســنن واآلداب، حتــى يحصلــوا علــى روح 
 

َ
ُحوُمَهــا َوال

ُ
ــَه ل

َّ
الحــج وحقيقتــه »لــن َيَنــاَل الل

ــْم ۚ« إن 
ُ
ْقــَوٰى ِمنك ــُه التَّ

ُ
َيَنال ِكــن 

َٰ
َول َهــا 

ُ
ِدَماؤ

الحــج مدرســة تربويــة، ومخيــم توعــوي، لــو 
التــزم الحجــاج التمســك بالتعليــم واآلداب.
الحجــاج  تجــاه  واجبــا  العلــم  ألهــل  إن 
وللحكومــات واجبــا وللحكومــة الســعودية 
واجبــا وللحجــاج واجبــا. وإن علــم كل واحــد 
واجبــه واهتــم بــه وأّداه فســوف يكــون للحــج 
شــأن غيــر الشــأن، ولرجــع الجميــع بإيمــان 
جديــد وخلــق حســن وذنــب مغفــور وســعي 

مشــكور وحــج مبــرور.
روائــح  مــن  الجميــع  يســتفيد  ذلــك  وعنــد 
الحج ونفحاته وبركاته وتتغير حياة الناس، 
وألصبــح الحجيــج قــدوة صالحيــن وأســاتذة 

ناجحيــن لعامــة املســلمين. 
وهللا مــن وراء القصــد وهــو يقــول الحــق 

الســبيل. ويهــدي 
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على مائدة القرآن

الحاجة إلى بعثة الرسل
املناسبة:

ســـبب  أّن  إلـــى  أشـــارت  الســـابقة  اآليـــات 
مخالفـــة الحـــّق هوحـــّب الدنيـــا، وفـــي هـــذه 
اآليات إيضاح مزيد لهذا السبب؛ وألّن هللا 
تعالـــى بعـــث الدالئـــل الواضحـــة للديـــن، لكـــن 
ب الدنيـــا بّدلوهـــا أو أنكروهـــا تحقيقـــا 

ّ
طـــال

املاّديـــة.  ألطماعهـــم 
التفسير املختصر

}كان الّنـــاس أّمـــة واحـــدة{ كان بنـــو آدم علـــى 
ديـــن واحـــد، ألن آدم عليـــه الصـــالة والســـالم 
مهـــم ديـــن الحـــق، فكانـــوا يعملـــون عليـــه، 

ّ
عل

ومضت مدة على هذه الحالة، حتى ظهرت 
اختالفـــات فـــي الطبائـــع، تلـــك االختالفـــات  
أّدت إلـــى االختـــالف فـــي األهـــداف، ثـــم نشـــأت 
بعدهـــا اختالفـــات فـــي األعمـــال والعقائـــد، 
ومنذريـــن  ـــرين 

ّ
مبش النبييـــن  هللا  }فبعـــث 

وأنـــزل معهـــم الكتـــاب بالحـــق ليحكـــم بيـــن 
الرســـل  فيـــه{ألن  اختلفـــوا  فيمـــا  النـــاس 
والكتـــب يبّينـــان الحقائـــق، وببيـــان الحقائـــق 
يؤمنـــوا  أن  عليهـــم  فـــكان  الباطـــل،  يـــزول 
بأولئـــك الرســـل والكتـــب التـــي ُبعثـــت معهـــم 
وينتهوا عن اختالفاتهم كلها، لكن الكثيرين 
منهـــم لـــم يؤمنـــوا بهـــذه الكتـــب، بـــل بـــدأوا 
االختـــالف فـــي الكتـــاب أيضـــا. }ومـــا اختلـــف 
فيـــه إال الذيـــن أوتـــوه{ وهـــم علمائهـــم وأهـــل 
الفنون، أما العوام فكانوا أتباعا لهم. }من 
بعـــد مـــا جاءتهـــم البينـــات{ يعنـــي اختالفهـــم 
نـــت الدالئـــل 

ّ
مـــع ديـــن هللا كان بعدمـــا تمك

الواضحة من عقولهم، }بغيا بينهم{ وسبب 
اختالفهـــم مـــع الديـــن هـــو بغـــي بعضهـــم علـــى 
بعـــض طلبـــا للرئاســـة، فلـــم يكـــن تفرقهـــم 

لقصـــور فـــي البيـــان والحجـــج، ولكـــن لحـــّب 
ــا.  املـــال أو حـــّب املنصـــب واالشـــتغال بالدنيـ
}فهـــدى هللا الذيـــن آمنـــوا ملـــا اختلفـــوا فيـــه 
مـــن الحـــّق بإذنـــه{ فلـــم يضّرهـــم اختـــالف 
الكفـــار، }وهللا يهـــدي مـــن يشـــاء إلـــى صـــراط 

مســـتقيم{.
فقه الحياة أو األحكام

فـــي اآليـــة إشـــارة إلـــى أّن النـــاس كانـــوا علـــى 
ـــة واحـــدة وتلـــك هـــي 

ّ
ديـــن واحـــد، وعلـــى مل

طر الناس عليها، ثّم اختلفوا 
ُ
الفطرة التي ف

وتفرقـــوا إلـــى مذاهـــب واتجاهـــات شـــتى حتـــى 
صعبـــت معرفـــة الحـــق والباطـــل فبعـــث هللا 
للنـــاس،  الحـــق  يوّضحـــون  النبييـــن  تعالـــى 
وأوحـــى  الكتـــاب  عليهـــم  تعالـــى  هللا  فأنـــزل 
إليهـــم، فقـــام األنبيـــاء بالدعـــوة واإلصـــالح، 
فانقســـم النـــاس إلـــى صنفيـــن، صنـــف آمـــن 
بـــاهلل وصـــدق الرســـل، فصـــار مؤمنـــا وصنـــف 
ب الرســـل فصـــار كافـــرا.

ّ
آخـــر كفـــر بـــاهلل وكـــذ

قوله تعالى: "كان الناس أّمة واحدة"
قـــال اإلمـــام الراغـــب فـــي "مفـــردات القـــرآن": 
األّمـــة كّل جماعـــة يجمعهـــم أمرّمـــا إّمـــا ديـــن 
واحـــد أو زمـــان واحـــد، أومـــكان واحـــد ســـواء 
كان ذلـــك األمرالجامـــع تســـخيرا أواختيـــارا. 
يفهـــم مـــن اآليـــة أن النـــاس جميعـــا كانـــوا 
فـــي زمـــان متحديـــن وجماعـــة واحـــدة. هنـــا 
هنـــا؟  بالوحـــدة  ماملـــراد  األول:  ســـؤاالن، 
الثانـــي: فـــي أّي زمـــان تحققـــت هـــذه الوحـــدة؟ 
أّمـــا اإلجابـــة عـــن الســـؤال األول أّن  هـــذه 
الوحدة كانت في الفكر والعقيدة والديانة، 
وآخـــر اآليـــة يـــدّل علـــى هـــذا الجـــواب، ألّن 
االختـــالف الـــذي حـــدث بعـــد مجـــيء األنبيـــاء 
لـــم يكـــن فـــي اللغـــة والوطـــن واللـــون بـــل كان 

فـــي الفكـــر والعقيـــدة والديـــن وهـــذا نفســـه 
فـــي  كانـــت  أيضـــا  الوحـــدة  أّن  علـــى  يـــدّل 
الفكروالعقيدة والدين ثّم في هذه الوحدة 
احتمـــاالن؛ األول أّن النـــاس جميعـــا كانـــوا 
متحديـــن ومتفقيـــن علـــى الحـــق والتوحيـــد 
واإليمـــان، الثانـــي، إنهـــم كانـــوا متفقيـــن علـــى 
عنـــد  الراجـــح  والقـــول  والضـــالل،  الكفـــر 
جمهـــور املفســـرين االحتمـــال األول، وإليـــه 
اإلشـــارة فـــي اآليـــات التاليـــة :}ومـــا كان النـــاس 
كلمـــة  ولـــوال  فاختلفـــوا  واحـــدة،  أّمـــة  اال 
ســـبقت مـــن ربـــك لق�ضـــي بينهـــم فيمـــا فيـــه 

یونـــس(  ( يختلفـــون{. 
وفـــي ســـورة املؤمنـــون "إّن هـــذه أمتكـــم أّمـــة 

واحـــدة وأنـــا ربكـــم فاتقـــون".
ظاهر هذه اآليات يدل على أّن الناس كانوا 
جميعـــا علـــى ديـــن واحـــد وعقيـــدة واحـــدة، 
لكـــن هـــذه الوحـــدة إلـــى متـــى كانـــت قائمـــة؟ 
أومنـــذ متـــى حـــدث االختـــالف؟ روي عـــن أبـــي 
بن كعب وابن زيد أن هذه الوحدة كانت في 
عالـــم األرواح حيـــث ســـئلوا: ألســـت بربكـــم؟ 
هـــذه  إّن  عبـــاس:  ابـــن  بلى،وقـــال  قالـــوا 
ريتـــه األولـــى، 

ُ
الوحـــدة كانـــت فـــي زمـــن آدم وذ

هـــم كانـــوا علـــى عقيـــدة آدم عليـــه الســـالم 
ّ
فكل

 قابيـــل. وفـــي مســـند بـــزار عـــن 
ّ
وتبعـــا لـــه إال

ابـــن عبـــاس ر�ضـــي هللا عنـــه أّن الوحـــدة فـــي 
العقيدة كانت من زمن آدم إلى زمن ادريس 
عليهما السالم، واملدة بينهما عشرة قرون، 
وكّل قـــرن مائـــة ســـنة فيكـــون ألـــف ســـنة، 
العقيـــدة  فـــي  الوحـــدة  إن  البعـــض:  وقـــال 
كانت في زمن ســـيدنا نوح عليه الســـالم بعد 
أن هلـــك عاّمـــة النـــاس بالطوفـــان وبقـــي مـــن 
ركب الســـفينة مع نوح، فكانوا على عقيدة 

تفسير معارف القرآن
العالمة املفتي محمد شفيع العثماني

تعريب: املفتي محمد قاسم القاسمي
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على مائدة القرآن

واحـــدة يتبعـــون الحـــق.
الثالثـــة  األقـــوال  بيـــن  ُيجمـــع  أن  ويمكـــن 
علـــى  كانـــوا  النـــاس  إن  وُيقـــال  املذكـــورة، 
عقيـــدة واحـــدة فـــي هـــذه األزمنـــة املاضيـــة 
ثـــّم اختلفـــوا، فبعـــث هللا النبـــي مبشـــرين 
بالحـــق  الكتـــاب  معهـــم  وأنـــزل  ومنذريـــن 
بيـــن النـــاس فيمـــا اختلفـــوا فيـــه.  ليحكـــم 
ولقائـــل أن يقـــول مـــا املناســـبة بيـــن هاتيـــن 
الجملتيـــن فـــي اآليـــة؟  الجملـــة األولـــى "كان 
الثانيـــة  والجملـــة  واحـــدة"،  أّمـــة  النـــاس 
"فبعـــث هللا النبييـــن"؛ ألّن مهمـــة األنبيـــاء 
كانـــت القضـــاء علـــى االختـــالف، واالختـــالف 
لـــم يكـــن موجـــودا فلمـــاذا بعثـــوا بعـــد أن 
كان الّنـــاس أّمـــة واحـــدة، ولكـــن الجـــواب 
واضـــح بّيـــن، إّن االختـــالف حـــدث بعـــد أن 
كانـــوا أّمـــة واحـــدة ثـــّم بعـــث هللا األنبيـــاء؛ 
فـــإذا قيـــل ملـــاذا لـــم يذكـــر ذلـــك فـــي اآليـــة؟ 
فالجـــواب: أّن القـــرآن الكريـــم إنمـــا يذكـــر 
مـــن القصـــص وأحـــوال األمـــم أجـــزاء خاّصـــة 
للعبـــرة، فهوليـــس مثـــل كتـــب التاريـــخ حيـــث 
مثـــال  انظـــر  بتفاصيلهـــا.  القصـــص  تذكـــر 
قصـــة ســـيدنا يوســـف عليـــه الســـالم وتعبيـــره 
ألن  منهـــا،  قطعـــة  القـــرآن   ذكـــر  للرؤيـــا، 
املخاطـــب يـــدرك الباقـــي بالقرينـــه والســـياق، 
وهنـــا لـــم تكـــن حاجـــة إلـــى ذكـــر االختـــالف، 
فليـــس  وقـــت  كل  يشـــاهد  االختـــالف  ألن 
أن  هنـــا  املقصـــود  وكان  يســـتغرب؛  ممـــا 
يعلـــم املخاطبـــون أن النـــاس جميعـــا كانـــوا 
علـــى عقيـــدة واحـــدة قبـــل هـــذه االختالفـــات 
الكثيـــرة اتباعـــا للحـــق ثـــم حـــدث االختـــالف 
والتفـــرق، فمـــّن هللا علـــى البشـــرية وبعـــث 
بالجنـــة  الحـــق  متبعـــي  يبشـــرون  النبييـــن 
جهّنـــم،  نـــار  العصـــاة  وينـــذرون  واملغفـــرة 
يبينـــوا  حتـــى  النبييـــن  علـــى  الكتـــب  وأنـــزل 
ا بعث األنبياء 

ّ
للناس ما اختلفوا فيه.  ثّم ملـــ

ونزل الكتاب انقسم الناس إلى فئتين؛ فئة 
آمنـــت بـــاهلل والرســـل وقبلـــت الحـــق، وفئـــة 
أخـــرى اســـتكبرت ولـــم تقبـــل البينـــات بغيـــا 
وعنـــادا ومـــن العجيـــب أّن املنكريـــن لدعـــوة 
الحـــق كانـــوا مـــن الذيـــن أرســـل إليهـــم الرســـل 
قبـــل ذلـــك، وكانـــوا مـــن الذيـــن أوتـــوا الكتـــاب 
مـــن قبـــل؛ والقـــرآن يشـــير إلـــى هاتيـــن الفئتيـــن 
فـــي ســـورة التغابـــن "خلقكـــم فمنكـــم كافـــر 

مؤمـــن". ومنكـــم 

مسائل واستنباطات 
املسألة األولى:

ســـتنبط  مـــن قولـــه تعالـــى "كان النـــاس أّمـــة 
ُ
 ت

واحـــدة إلـــى آخـــر اآليـــة" أمـــور، منهـــا أّن النـــاس 
ـــة واحـــدة 

ّ
ـــا اختلفـــوا بعـــد أن  كانـــوا علـــى مل

ّ
ملـــ

أرســـل هللا ســـبحانه وتعالـــى الرســـل وأنـــزل 
الكتب ليعودوا إلى ما كانوا عليه من وحدة 
ـــة، وهكـــذا جـــرت سلســـلة 

ّ
فـــي االعتقـــاد واملل

أرســـل  النـــاس  انحـــرف  مـــا 
ّ
فكل األنبيـــاء، 

لهدايتهم الرسل وأنزل عليهم  الكتاب. مثال 
يمرض أحد فيوصف له الدواء، فالصحة 
مـــا 

ّ
�ضـــىء واحـــد ولكـــن األدويـــة كثيـــرة، فكل

اعتـــرى داء وصـــف لـــه دواء وهلـــم جـــّرا، وفـــي 
األخير وصف وصفة شـــاملة ناجعة إلى يوم 
القيامـــة، وتلـــك الوصفـــة الشـــاملة ليســـت 
إال اإلســـالم، أرســـل لـــه خاتـــم النبييـــن وأنـــزل 
ســـبحانه  ثـــّم ضمـــن هللا  الكريـــم  القـــرآن 
وتعالـــى القـــرآن وصيانتـــه مـــن أّي تحريـــف 
يـــوم القيامـــة، التـــزال طائفـــة  إلـــى  وتغييـــر 
مـــن األّمـــة املحمديـــة قائمـــة علـــى الحـــق تأمـــر 
باملعـــروف وتنهـــى عـــن املنكـــر وتدعـــو إلـــى هللا، 
اليضّرهـــم مـــن خذلهـــم وال مـــن خالفهـــم، ثـــّم 
تـــم النبيـــون 

ُ
أغلـــق بـــاب النبـــوة والوحـــي فخ

بمحمـــد صلـــى هللا عليـــه وســـلم.
ـــه الينبغـــي أن يظـــّن أحـــد 

ّ
خالصـــة الـــكالم أن

األنبيـــاء  بعثـــة  بســـبب  كان  االختـــالف  أّن 
ونـــزول الكتـــب املختلفـــة بـــل األمـــر بالعكـــس؛ 
مـــا بعـــث النبييـــن 

ّ
ألّن هللا ســـبحانه وتعالـــى إن

وأنـــزل معهـــم الكتـــاب ليجتمـــع النـــاس علـــى 
الحـــق وال يتفّرقـــوا.

املسألة الثانية:
املســـألة الثانيـــة التـــي تســـتنبط مـــن اآليـــة 
أّن النـــاس ينقســـمون إلـــى صنفيـــن باعتبـــار 
الديانة، صنف يقبل الحق وهم املؤمنون، 
وصنـــف ينكـــر الحـــق وهـــم الكافرون،كمـــا 
قـــال هللا ســـبحانه تعالـــى: }هوالـــذي خلقكـــم 

فمنكـــم كافـــر ومنكـــم مؤمـــن{.
فالوطن ال يمكن أن يكون أساس الوحدة؛ 
ألّن الوحدة لم تكن على أساس الوطن بل 
كانـــت علـــى أســـاس العقيـــدة والديـــن، وكان 
األنبيـــاء يدعـــون النـــاس إلـــى هـــذه الوحـــدة، 
فالذيـــن لـــم يقبلـــوا دعوتهـــم فأولئـــك الذيـــن 

تفرقـــوا وانشـــقوا وخرجـــوا مـــن الوحـــدة.
املسألة الثالثة:

ه جرت سنة هللا في الناس 
ّ
 ُعلم من اآلية أن

منـــذ القديـــم أّن الفســـقة مـــن النـــاس كانـــوا 
يخالفـــون األنبيـــاء فـــي كل زمـــان ويجادلـــون 
بالباطـــل ويقومـــون فـــي وجـــه الحـــق، إذن ال 
ينبغـــي أن يتضايـــق املؤمنـــون مـــن صنيـــع 
املخالفيـــن فـــي ســـائر األزمنـــة وفـــي هـــذا الزمان. 
 

ّ
فالكفـــار واملعانـــدون اليـــوم ال يتبعـــون اال
ســـلفهم أفـــال يجـــدر باملؤمنيـــن الصالحيـــن 
أن يتأســـوا باألنبيـــاء والصالحيـــن قبلهـــم، 
ويدعـــو  املخالفيـــن  أذى  علـــى  فليصبـــروا 
ه 

ّ
الناس بالحكمة واملوعظة الحسنة، ولعل

 املســـلمين علـــى الصبـــر 
ّ

بهـــذه املناســـبة حـــث
واالســـتقامة فـــي ســـبيل هللا فـــي اآليـــات اآلتيـــة.

املناسبة:
ذكـــر فـــي اآليـــات الســـابقة أّن الكفـــار كانـــوا 
يخالفـــون األنبيـــاء وأهـــل الحـــق فـــي كّل زمـــان، 
وأريـــد بذلـــك نـــوع تســـلية لخاطـــر املســـلمين 
والســـخرية،  لالســـتهزاء  تعرضـــوا  الذيـــن 
وتوصيـــة لهـــم بالصبـــر واالســـتقامة فـــي ســـبيل 

. هللا
وفـــي هـــذه اآليـــة بيـــان ملـــا يعانـــي املؤمنـــون  
كانـــوا  وكيـــف  الكفـــار،  مـــن  أذى  مـــن 
يتحّملـــون الشـــدائد فـــي ســـبيل هللا وكيـــف 
اليـــوم  املســـلمين  فعلـــى  يصبـــرون،  كانـــوا 
أن يصبـــروا ويســـتقيموا فـــي ســـبيل هللا ألّن 
الراحـــة الكاملـــة ال تتأتـــى إال فـــي اآلخـــرة، أّمـــا 

واألكـــدار. داراملحـــن  فهـــي  الدنيـــا 
التفسير املختصر

}أم حســـبتم{ معنـــاه ظننتـــم، }أن تدخلـــوا 
الجّنـــة{ ولـــم تمتحنـــوا بمثـــل مـــا امتحـــن بـــه 
ا 

ّ
مـــن كان قبلكـــم فتصبـــروا كمـــا صبـــروا. }وملـــ

يأتكـــم مثـــل الذيـــن خلـــوا مـــن قبلكـــم مســـتهم 
البأســـاء والضـــراء{ مـــن جانـــب مخالفيهـــم، 
}وزلزلـــوا{  بســـبب الشـــدائد، }حتـــى يقـــول 
الرســـول والذيـــن آمنـــوا معـــه متـــى نصـــر هللا،  

أال إن نصـــر هللا قريـــب{ .
فقه الحياة أو األحكام

نقاط تدعو إلى التدّبر في هذه اآلية:
ـــه اليدخـــل 

ّ
األولـــى: ُيعلـــم مـــن ظاهـــر اآليـــة أن

 باملشّقة واالبتالء باملصائب 
ّ

الجنة أحٌد إال
النبـــي  عـــن  ثبـــت  بينمـــا  واملشـــكالت، 
ـــه يدخـــل الجنـــة كثير 

ّ
م أن

ّ
صلىهللاعليـــه وســـل

مـــن العصـــاة برحمتـــه ولطفـــه، هنـــا تتعـــارض 
اآليـــة مـــع مـــا ثبـــت عـــن النبـــي صلىهللاعليـــه 
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باملصائـــب  االبتـــالء  أّن  وجوابـــه  م، 
ّ
وســـل

واملشـــّقة لـــه درجـــات، أولهـــا مخالفـــة النفـــس 
وإصـــالح  الحـــق  ديـــن  وقبـــول  والشـــيطان 
الحـــق،  يخالـــف  مـــن  ومخالفـــة  العقيـــدة 
ثـــّم  مؤمـــن  لـــكل  حاصلـــة  الدرجـــة  وهـــذه 
درجـــات متوّســـطة،  ودرجـــات عاليـــة بعـــد 
ذلـــك، فدخـــول الجنـــة علـــى حســـب درجـــات 
مـــن  فـــال يخلـــو مؤمـــن  املشـــّقة واالبتـــالء، 
مشـــقة وابتـــالء باملعنـــى الـــذي بّينـــا كمـــا ورد 

م:
ّ
النبـــي صلىهللاعليـــه وســـل عـــن 

األمثـــل  ثـــّم  األنبيـــاء  بـــالء  النـــاس  "أشـــّد 
" ألمثـــل فا

النقطـــة الثانيـــة أّن قـــول األنبيـــاء وأتباعهـــم 
متـــى  أو  نصـــر هللا{  }متـــى  املشـــكالت  عنـــد 
يتحقـــق النصر؟فهـــذا لـــم ينشـــأ مـــن الشـــك 
واالرتيـــاب، بـــل كان منشـــأ ســـؤالهم أّنهـــم ملـــا 
وعـــدوا بنـــزول النصـــر مـــن هللا تعالـــى ولـــم 
تمّنـــوا  وموعـــده  النصـــر  وقـــت  لهـــم  يبّيـــن 
نـــزول النصـــر عنـــد االضطـــرار والشـــدة، ومـــن 
الطبيعـــي أن تخـــرج مـــن ألســـنتهم كلمـــات 
مثل هذا، وال يخفى أّن الدعاء واالستغاثة 
ل كمـــا 

ّ
بمثـــل هـــذه الكلمـــات ال ينافـــي التـــوك

ســـبحانه  بـــل هللا  النبـــوة  مكانـــة  ينافـــي  ال 
وتعالـــى يحـــّب الدعـــاء وااللحـــاح والتضـــرع 
مـــن األنبيـــاء وعبـــاده الصالحيـــن، وهـــم أولـــى 

والتضـــّرع. بالدعـــاء 
مقدار نفقة التطّوع ومصارفها

التفسير املختصر
}يســـألونك مـــاذا ينفقـــون{ ألجـــل الحصـــول 
مـــن خيـــر{ أنفقتـــم  مـــا  }قـــل  األجـــر،  علـــى 
إلـــى  يعـــود  ماتنفقـــون  مقـــدار  لهـــم  قـــل 
هّمتكـــم، لكـــن املصـــارف ســـنبينه لكـــم وهـــي: 
}فللوالديـــن واألقربيـــن واليتامـــى واملســـاكين 
وابـــن الســـبيل{ أي املســـافر، }ومـــا تفعلـــوا 

مـــن خيـــر فـــإّن هللا بـــه عليـــم{.
فقه الحياة أو األحكام

عبـــاده  وتعالـــى  ســـبحانه  أو�ضـــى هللا  لقـــد 
فـــي اآليـــات الســـابقة بتـــرك النفـــاق واختيـــار 
وقبـــول  بكاملـــه  فيـــه  والدخـــول  االســـالم 
األحـــكام الدينيـــة وإنفـــاق األمـــوال وتحّمـــل 
املشاّق في سبيل هللا كما حذرهم من اتباع 

الشـــياطين. خطـــوات 
بيـــان وتفاصيـــل األحـــكام  يبـــدأ  ومـــن هنـــا 
ها داخل في أبواب البّر. وأكثر 

ّ
املذكورة، وكل

أجوبـــة ألســـئلة وردت  املذكـــورة  األحـــكام 
أو كان مـــن شـــأنها أن تـــرد، أوكأّنهـــا فتـــاوى 
أفتـــا بهـــا هللا ســـبحانه وتعالـــى، كمـــا قـــال هللا 
ســـبحانه وتعالـــى: }قـــل هللا يفتيكـــم فيهـــن{، 
هـــي  األحـــكام  هـــذه  إّن  يقـــال  أن  ويمكـــن 
الفتـــاوى النبويـــة التـــي أوحيـــت إليـــه، ومـــن 
الجديـــر بالذكـــر أّن األحـــكام التـــي نزلـــت فـــي 
القـــرآن فـــي صـــورة األســـئلة واألجوبـــة يبلـــغ 
عددهـــا جميعـــا ســـبعة عشـــر حكمـــا، ســـبعة 
منهـــا مذكـــورة فـــي ســـورة البقـــرة وواحـــد منهـــا 
فـــي ســـورة املائـــدة وواحـــد فـــي ســـورة األنفـــال 
وإثنان في سورة األعراف، وواحد في سورة 
الكهـــف  فـــي ســـورة  بنـــي اســـرائيل وواحـــد 
ســـورة  فـــي  وآخـــر  طـــه  ســـورة  فـــي  وواحـــد 
النازعـــات، وســـتة مـــن هـــذه األســـئلة وّجهـــت 

مـــن قبـــل الكافريـــن.
ابـــن عبـــاس ر�ضـــي هللا عنهمـــا: ومـــن  قـــال 
الجديـــر بالذكـــر أّن ســـؤال الصحابـــة نقـــل 
فـــي هـــذه الســـورة مرتيـــن، ففـــي هـــذه اآليـــة 
ينفقـــون{،  مـــاذا  }ويســـئلونك  تعالـــى:  قـــال 
ثـــّم أعيـــد هـــذا الســـؤال فـــي اآليـــة التاســـعة 
عشـــر واملائتيـــن مـــن هـــذه الســـورة فقـــال: 
فالســـؤال  ينفقـــون{،  مـــاذا  }ويســـئلونك 
واحـــد، لكـــن اإلجابـــة تختلـــف فـــي اآليتيـــن، 

فمـــا الحكمـــة فـــي هـــذا؟
رنـــا فـــي األوضـــاع 

ّ
إّن الحكمـــة تتضـــح إذا فك

والظـــروف التـــي نزلـــت فيهـــا هاتـــان اآليتـــان، 
 ذكـــر فـــي ســـبب نـــزول هـــذه اآليـــة أن 

ً
فمثـــال

عمروبن جموح ر�ضي هللا عنه ســـأل رســـول 
م: مـــاذا ننفـــق مـــن 

ّ
ــل هللا صلـــى هللا عليـــه وسـ

أموالنـــا وأيـــن نضعها؟أخرجـــه ابـــن املنـــذري 
)املظهـــري(

أخـــرج ابـــن جريـــر عـــن ابـــن جريـــج، قـــال: ســـأل 
م: 

ّ
املؤمنـــون رســـول هللا صلـــى هللا عليـــه وســـل

أيـــن يضعـــون أموالهـــم فنزلت:}ويســـئلونك 
مـــاذا ينفقـــون؟{، }قـــل مـــا أنفقتـــم مـــن خيـــر{.
أّن  الثانيـــة  اآليـــة  نـــزول  ســـبب  فـــي  وورد 
املســـلمين ملـــا أمـــروا باإلنفـــاق فـــي ســـبيل هللا 
ســـأل نفـــر مـــن الصحابـــة النبـــي صلـــي هللا 
م مـــاذا ننفـــق أو أي مـــال ننفقـــه 

ّ
عليـــه وســـل

فـــي ســـبيل هللا؟
فـــكان الســـؤال األول يشـــتمل علـــى جزئيـــن  
"ماذا ننفق" و"أين ننفق" والسؤال الثاني: 

"مـــاذا ننفـــق"؟

فلكـــون الجـــزء الثانـــي أهـــّم مـــن الجـــزء األول 
أنفقتـــم  }مـــا  وتعالـــى:  ســـبحانه  هللا  قـــال 
واليتامـــى  واألقربيـــن  فللوالديـــن  خيـــر  مـــن 

الســـبيل{. وابـــن  واملســـاكين 
وفـــي اإلجابـــة عـــن الجـــزء اآلخـــر، قـــال تعالـــى: 

}ومـــا تفعلـــوا مـــن خيـــر فـــإن هللا بـــه عليـــم{.
والســـؤال الثانـــي املذكـــور فـــي اآليـــة التاســـعة 
عشـــر واملائتيـــن أجـــاب القـــرآن عنـــه: }قـــل 
عـــن  وفضـــل  زاد  مـــا  أنفقـــوا  أي  العفـــو{ 
حاجتكـــم  وال تنفقـــوا مـــا تحتاجـــون إليـــه 
حتـــى ال تضيـــع أنفســـكم.تبّينت مـــن هاتيـــن 
إلـــى  بالنســـبة  وتوجيهـــات  مســـائل  اآليتيـــن 

املـــال. إنفـــاق 
تتعلقـــان  ال  اآليتيـــن  أّن  األولـــى:  املســـألة 
بالـــزكاة املفروضـــة، ألّن الـــزكاة لهـــا نصـــاب 
مخصـــوص، ومقـــدار الـــزكاة بّينـــه النبـــي ملسو هيلع هللا ىلص.
أّما هاتان اآليتان لم يذكر فيهما نصاب وال 
مقـــدار فعلـــم أنهمـــا نزلتـــا بشـــأن الصدقـــات 
أّن  الشـــبهة  هـــذه  فاندفعـــت  النافلـــة 

الصدقـــة كيـــف تجـــوز للوالديـــن.
املســـألة الثانية:علـــم مـــن هـــذه اآليـــة أّن مـــا 
يعطـــى لألقربيـــن يثـــاب املـــرء عليـــه إذا نـــوى 
فـــي ســـبيل هللا  أمـــر هللا واإلنفـــاق  امتثـــال 

بذلـــك.
املســـألة الثالثـــة:ال ينبغـــي للمـــرء أن يضّيـــع 
بجميـــع  ويتصـــدق  وعيالـــه  أهلـــه  حقـــوق 
مالـــه بـــل املناســـب أن ينفـــق مّمـــا فضـــل عـــن 
الحاجـــة، كمـــا ينبغـــي أن يبـــدء بـــأداء الديـــون 
 إذا كان عليه دين ثم يبادر بالصدقات 

ً
أّوال

النافلـــة.
هـــل يجـــب إنفـــاق املـــال الزائـــد عـــن الحاجـــة 

أم ال؟
هنـــا اتجاهـــان، روي عـــن أبـــي ذر الغفـــاري 
واآلخريـــن أّن مـــازاد وفضـــل عـــن الحاجـــات 

يجـــب التصـــدق بـــه.
أّمـــا االتجـــاه الثانـــي الـــذي اختـــاره جمهـــور 
الصحابـــة والتابعيـــن واألئمـــة مـــن بعدهـــم 
ـــه ال يجـــب إنفـــاق جميـــع مـــا فضـــل وزاد 

ّ
أن

عـــن الحاجـــة، وقالـــوا إّن مفهـــوم اآليـــة أن 
الحاجـــة  عـــن  مّمـــا فضـــل  اإلنفـــاق  يكـــون 
ـــه يجـــب التصـــّدق بجميـــع مـــا 

ّ
وليـــس املعنـــى أن

فضـــل عـــن الحاجـــة، وعلـــى هـــذا كان عمـــل 
الصحابـــة  ر�ضيهللاعنهـــم أجمعيـــن.
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رض 
ُ
الحجُّ أحد أركان اإلســـالم الخمســـة، ف

وإن  النبويـــة،  للهجـــرة  العاشـــر  العـــام  فـــي 
الئق بهديه صلى هللا عليه وسلم هو عدم 

َّ
ال

تأخيـــر مـــا هـــو فـــرض، ألنَّ هللا تعالـــى يقـــول: 
اَع 

َ
َبْيِت َمِن اْســـَتط

ْ
ـــاِس ِحـــجُّ ال ـــى النَّ

َ
ـــِه َعل

َّ
}َوِلل

{ ]آل عمـــران: 97[. لـــم يحـــجَّ 
ً
ْيـــِه َســـِبيال

َ
ِإل

بـــيُّ صلـــى هللا عليـــه وســـلم مـــن املدينـــة  النَّ
تـــي كانـــت فـــي العـــام العاشـــر، 

َّ
تـــه ال غيـــر حجَّ

ة  ـــة البالغ، وحجَّ ة بحجَّ وعرفـــت هذه الحجَّ
ـــه صلـــى هللا  ـــة الـــوداع؛ ألنَّ اإلســـالم، وحجَّ
ـــاس فيهـــا ولـــم يحـــجَّ  ع النَّ عليـــه وســـلم ودَّ
ه صلـــى هللا عليه  ـــة البـــالغ؛ ألنَّ بعدهـــا. وحجَّ
 

ً
ـــاس شـــرع هللا فـــي الحـــّجِ قـــوال ـــغ النَّ

َّ
وســـلم بل

، ولـــم يكـــن بقـــي مـــن دعائم اإلســـالم 
ً

وعمـــال
ن لهم  ا بيَّ نـــه، فلمَّ وقواعـــده �ضـــيٌء إال وقد بيَّ
حـــه، وشـــرحه، أنـــزل  ، ووضَّ شـــريعة الحـــّجِ
َيـــْوَم 

ْ
هللا عليـــه، وهـــو بأعلـــى جبـــل عرفـــة: }ال

ْم ِنْعَمِتي 
ُ
ْيك

َ
َمْمُت َعل

ْ
ت
َ
ـــْم َوأ

ُ
ْم ِديَنك

ُ
ك

َ
ـــُت ل

ْ
َمل

ْ
ك

َ
أ

َم ِديًنـــا{ ]املائـــدة: 3[.
َ
ـــُم اإِلْســـال

ُ
ك

َ
َوَرِضيـــُت ل

حابة،  وملا نزلت هذه اآلية، بكى بعض الصَّ
طـــاب ر�ضـــي هللا عنـــه،  ومنهـــم عمـــر بـــن الخَّ
هـــم فهمـــوا منهـــا اإلشــــارة إلـــى قـــرب أجـــِل  وكأنَّ
ســـول صلـــى هللا عليـــه وســـلم. وملـــا قيـــل  الرَّ
ـــه ليـــس  دنا عمـــر: مـــا يبكيـــك؟ قـــال: إنَّ لســـّيِ
عـــدد  وكان  قصـــان،  النُّ إال  الكمـــال  بعـــد 

ذين مع رســـول هللا صلى هللا عليه وســـلم 
َّ
ال

أكثـــر مـــن مئـــة ألـــٍف.
بيُّ صلى هللا عليه وسلم؟ كيف حجَّ النَّ

عــــزم رســـول هللا صلى هللا عليه وســـلم على 
زوا  ، فتجهَّ ــــه حـــاجٌّ ـــاس: أنَّ ، وأعلـــم النَّ الحـــّجِ
ـ وذلــــك فـــي شـــهر ذي القعـــدة ســـنة عشـــر 
ـ للخـــروج معـــه، وســـمع بذلـــك َمـــْن حـــول 
املدينة، فقدموا يريدون الحجَّ مع الرَّسول 
ريـــق 

َّ
صلـــى هللا عليـــه وســـلم، ووافـــاه فـــي الط

خالئـــق ال يحصـــون، فكانـــوا ِمـــْن بيـــن يديـــه 
ومـــن خلفـــه، وعن يمينـــه، وعن شـــماله مدَّ 
هر 

ُّ
 بعد الظ

ً
البصـــر، وخرج من املدينة نهارا

ـــبت،  لخمٍس َبِقيَن من ذي القعدة يوم السَّ
هـــر بهـــا أربًعـــا.

ُّ
ـــى الظ

َّ
بعـــد أن صل

مهـــم فيهـــا 
َّ
 عل

ً
وخطبهـــم قبـــل ذلـــك خطبـــة

اإلحـــراَم، وواجباِتـــه، وســـننه، ثـــمَّ ســـار وهو 
يـــك  ُهـــمَّ لبيـــك، لبَّ

َّ
ـــي، ويقـــول: »لبيـــك الل يلّبِ

عمـــة  ال شـــريك لـــك لبيـــك، إنَّ الحمـــد، والّنِ
ـــاس معـــه  لـــك، وامللـــك، ال شـــريك لـــك« والنَّ
هم، وال ينكر  يزيـــدون، وينقصون، وهو يقرُّ
ى نـــزل بـ  عليهـــم، ولـــزم تلبيتـــه، ثـــمَّ م�ضـــى حتَّ
ى أتـــى )األبـــواء( فوادي  )العـــرج( ثـــمَّ ســـار حتَّ
إلـــى أن  ثـــمَّ نهـــض  فـــي )َســـِرف(  )عســـفان( 
نـــزل بــــ )ذي طـــوى(، فبـــات بهـــا ليلـــة األحـــد، 
ـــى بهـــا 

َّ
ـــة، وصل ألربـــع خلـــون مـــن ذي الحجَّ

بـــح، ثـــمَّ اغتســـل مـــن يومـــه، ونهـــض إلى  الصُّ
 مـــن أعالهـــا، ثـــمَّ ســـار، 

ً
ـــة فدخلهـــا نهـــارا

َّ
مك

ى دخل املســـجد، وذلك ضحًى، فاســـتلم  حتَّ
 ،

ً
كـــن صلـــى هللا عليه وســـلم، فرمـــل ثالثا الرُّ

، ثمَّ نفذ إلى مقام إبراهيم عليه 
ً
وم�ضى أربعا

 
ً
اَبـــة

َ
َبْيـــَت َمث

ْ
َنـــا ال

ْ
 َجَعل

ْ
ـــالم. فقـــرأ: }َوِإذ السَّ

ـــاِم ِإْبَراِهيـــَم 
َ
وا ِمـــْن َمق

ُ
ِخـــذ  َواتَّ

ً
ْمنـــا

َ
ـــاِس َوأ ِللنَّ

ْن 
َ
ـــى ِإْبَراِهيـــَم َوِإْســـَماِعيَل أ

َ
ـــا ِإل

َ
ـــًى َوَعِهْدن

ّ
ُمَصل

ـــِع 
َّ
ك َعاِكِفيـــَن َوالرُّ

ْ
اِئِفيـــَن َوال

َّ
َبْيِتـــي ِللط ـــَرا  ّهِ

َ
ط

ـــُجوِد *{ ]البقـــرة: 1255[. السُّ
ى  ر رســـول هللا صلى هللا عليه وســـلم حتَّ

تأخَّ
الثة، ثمَّ نهض 

َّ
شـــريق الث

َّ
أكمـــل رمي أيام الت

 ســـحًرا، وأمر 
ً
ـــة، فطاف للـــوداع ليال

َّ
إلـــى مك

ه إلـــى املدينة ـــاس بالرَّحيـــل، وتوجَّ النَّ
فجعـــل املقـــام بينـــه وبين البيـــت، وكان يقرأ 
َها  يُّ

َ
ـــْل َيا أ

ُ
فـــي الرَّكعتيـــن: ثـــمَّ رجع إلى الرُّكن }ق

َحـــٌد*{، ثمَّ خرج 
َ
ُه أ

َّ
ـــْل ُهَو الل

ُ
اِفـــُروَن{ و}ق

َ
ك

ْ
ال

فا،  ا دنا من الصَّ فا، فلمَّ مـــن الباب إلى الصَّ
ـــِه 

َّ
ـــَعاِئِر الل

َ
 ِمـــْن ش

َ
ـــْرَوة

َ ْ
َفـــا َوامل قـــرأ: }ِإنَّ الصَّ

ْيِه 
َ
 ُجَنـــاَح َعل

َ
ـــال

َ
ِو اْعَتَمـــَر ف

َ
َبْيـــَت أ

ْ
َمـــْن َحـــجَّ ال

َ
ف

َه 
َّ
ـــِإنَّ الل

َ
ْيـــًرا ف

َ
َع خ ـــوَّ

َ
ط

َ
 ِبِهَمـــا َوَمـــْن ت

َ
ف ـــوَّ

َّ
ْن َيط

َ
أ

ـــاِكٌر َعِليـــٌم*{ ]البقـــرة: 158[.
َ

ش
وبـــدأ بمـــا بـــدأ هللا بـــه، فبـــدأ بالصفـــا، فرقـــي 
اســـتقبل  البيـــت؛  رأى  إذا  ـــى  حتَّ عليـــه، 
ـــره، وقـــال: »ال إلـــه  ـــد هللا، وكبَّ القبلـــة، فوحَّ

خذوا عني مناسككم...
 كيف حج الرسول الكريم حجة الوداع؟

د. علي الصالبي

مؤرخ وفقيه ومفكر سيا�سي

الحج
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إال هللا وحـــده ال شـــريك لـــه لـــه امللـــك ولـــه 
الحمد، وهو على كّلِ �ضـــيٍء قدير، ال إله إال 
هللا وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم 
األحـــزاب وحـــده«، ثـــمَّ دعـــا بيـــن ذلـــك، قـــال 
اٍت، ثـــمَّ نـــزل إلـــى املروة،  مثـــل هـــذه ثـــالث مـــرَّ
ـــْت قدمـــاه فـــي بطـــن الـــوادي؛  ـــى إذا انصبَّ حتَّ
ا؛ م�ضـــى، أتى املروة، 

َ
ى إذا َصِعَدت ســـعى، حتَّ

فـــا،  ففعـــل علـــى املـــروة كمـــا فعـــل علـــى الصَّ
ـــى إذا كان آخـــر طوافـــه على املـــروة؛ قال:  حتَّ
ـــي اســـتقبلُت مـــن أمري ما اســـتدبرت  ِ

ّ
»لـــو أن

، فمن كان 
ً
لـــم أســـق الهدي، وجعلتها ُعْمـــَرة

، وليجعلها  منكـــم ليـــس معه َهْدٌي، فليحـــلَّ
.»

ً
ُعْمـــرة

ـــٍم، فقال: 
ُ

فقـــام ســـراقة بـــن مالك بن ُجْعش
ك  ِلَعاِمَنا هذا أم لألبد؟ فشبَّ

َ
يا رسول هللا! أ

رســـول هللا صلـــى هللا عليـــه وســـلم أصابعـــه 
 
ُ
 فـــي األخـــرى، وقـــال: »دخلـــِت العمرة

ً
واحـــدة

َبـــٍد«. وأقام 
َ
تيـــن، »ال بـــل ألبـــٍد أ « مرَّ فـــي الحـــّجِ

ـــة أربعـــة أيـــام: يـــوم األحـــد، واإلثنيـــن، 
َّ
بمك

ا كان يوم الخميس  الثاء، واألربعاء، فلمَّ
َّ
والث

ـــه بمـــن معـــه مـــن املســـلمين إلـــى  ُضحـــًى؛ توجَّ
هر، والعصر، 

ُّ
ى بها الظ

َّ
منًى، ونزل بها، وصل

 
ً
واملغرب، والعشـــاء، والفجـــر، ومكث قليال
ـــَعٍر 

َ
ٍة من ش ـــمس، وأمر ِبُقبَّ ى طلعت الشَّ حتَّ

، فســـار رســـول هللا صلـــى 
َ
ْضـــَرُب لـــه ِبَنِمـــَرة

ُ
ت

ـــه  ـــكُّ قريـــٌش إال أنَّ
ُ

ش
َ
هللا عليـــه وســـلم وال ت

 عنـــد املشـــعر الحـــرام، كمـــا كانـــت 
ٌ

واقـــف
ـــة، فأجـــاز رســـول  قريـــش تصنـــع فـــي الجاهليَّ
 ،

َ
ـــى أتـــى عرفة هللا صلـــى هللا عليـــه وســـلم حتَّ

 قد ُضِربت له بَنِمَرة فنزل بها، 
َ
ة فوجد الُقبَّ

ـــمُس؛ أَمـــَر بالقصـــواء،  حتـــى إذا زاغـــت الشَّ
ـــْت لـــه، فأتـــى بطـــن الـــوادي، فخطـــب 

َ
فُرِحل

ـــاس. النَّ
حـــراٌم  وأموالكـــم  دماءكـــم،  »إنَّ  وقـــال: 
عليكـــم، كحرمـــة يومكـــم هـــذا، فـــي شـــهركم 
هـــذا، فـــي بلدكـــم هـــذا، أال كلُّ �ضـــيٍء من أمر 
ودمـــاُء  تحـــت قدمـــيَّ موضـــوٌع،  ـــة  الجاهليَّ
َدٍم أضـــع  ل  ، وإنَّ أوَّ

ٌ
ـــة موضوعـــة الجاهليَّ

بـــن الحـــارِث،   
َ
ابـــِن ربيعـــة مـــن دمائنـــا دُم 

فقتلْتـــه  ســـعٍد،  بنـــي  فـــي  ُمْسَتــــْرَضًعا  كان 
 
ً
ل ربـــا ـــة موضـــوٌع، وأوَّ هذيـــٌل، وربـــا الجاهليَّ

لـــب، 
َّ
أضـــع ربانـــا، ربـــا العبـــاس بـــن عبـــد املط

ســـاء،  ِ
ّ
قـــوا هللا فـــي الن ـــه. فاتَّ

ُّ
ـــه موضـــوع كل فإنَّ

كم أخذتموهنَّ بأمان هللا، واســـتحللتم  فإنَّ
 
َّ
أال عليهـــنَّ  ولكـــن  هللا،  بكلمـــة  فروجهـــنَّ 
 تكرهونه، فإن فعلن 

ً
ـــكم أحدا

َ
يوطئن فرش

ذلـــك فاضربوهـــنَّ ضرًبـــا غيـــر ُمَبـــّرٍِح، ولهـــنَّ 
باملعـــروف؛  وكســـوُتهنَّ  هـــن، 

ُ
رزق عليكـــم 

ـــوا بعـــده إن 
ُّ
وقـــد تركـــت فيكـــم مـــا لـــن تضل

وَن 
ُ
ل
َ
ْســـأ

ُ
اعتصمتـــم بـــه، كتـــاب هللا، وأنتـــم ت

ك  ي، فما أنتم قائلون؟«. قالوا: نشهد أنَّ عّنِ
يـــت، ونصحـــت، فقـــال بإصبعه  بلغـــت، وأدَّ
ـــماء، وينكتهـــا إلـــى  ابة، يرفعهـــا إلـــى السَّ ـــبَّ السَّ
ُهمَّ اشـــهد!« ثالث 

َّ
هـــمَّ اشـــهد! الل

َّ
ـــاس: »الل النَّ

ات. مـــرَّ
ثـــمَّ  هـــر، 

ُّ
ـــى الظ

َّ
ثـــم أقـــام، فصل ن، 

َّ
ثـــمَّ أذ  

ـــى العصـــر، ولـــم يصـــّلِ بينهمـــا 
َّ
أقـــام، فصل

شـــيًئا، ثـــمَّ ركـــب رســـوُل هللا صلـــى هللا عليـــه 
ـــى أتـــى املوقـــف، فجعـــل بطـــَن  وســـلم، حتَّ
َراِت وجعل حبل 

َ
خ ناقتـــِه القصواِء إلى الصَّ

املشـــاة بيـــن يديـــه، واســـتقبل القبلـــة، فلـــم 
ـــى غربـــت الشـــمس، وذهبـــت   حتَّ

ً
يـــزل واقفـــا

 حتـــى غـــاب الُقـــْرُص.
ً
 قليـــال

ُ
ْفـــَرة الصُّ

: ملـــا فـــرغ رســـول  ـــدويُّ وذكـــر أبـــو الحســـن النَّ
هللا صلـــى هللا عليـــه وســـلم مـــن صالتـــه، 
ـــمس،  ضـــرُّع، واالبتهـــال إلـــى غـــروب الشَّ والتَّ
إلـــى صـــدره،   يديـــه 

ً
فـــي دعائـــه رافعـــا وكان 

 ! ُهـــمَّ
َّ
كاســـتطعام املســـكين، يقـــول فيـــه: »الل

ـــك تســـمع كالمـــي، وتـــرى مكانـــي، وتعلـــم  إنَّ
�ضـــيٌء  ســـّرِي، وعالنيتـــي، ال يخفـــى عليـــك 
مـــن أمـــري، أنـــا البائـــس الفقير، املســـتغيث 
املســـتجير، والَوِجل امِلشـــِفق، املقر املعترف 
بذنوبـــي، أســـألك مســـألة املســـكين، وأبتهـــل 
وأدعـــوك  ليـــل، 

َّ
الذ املذنـــب  ابتهـــال  إليـــك 

ريـــر، َمـــْن خضعـــت لك  دعـــاء الخائـــف الضَّ
رقبتـــه، وفاضـــت لـــك عينـــاه، وذلَّ جســـده، 
! ال تجعلني بدعائك  ُهـــمَّ

َّ
َوَرِغـــم أنفـــُه لك، الل

 رحيًمـــا، يـــا خيـــر 
ً
، وكـــن بـــي رؤوفـــا

ً
رّبِ شـــقّيا

املســـؤولين! ويـــا خيـــر املعطيـــن«!
ـــْم 

ُ
ك

َ
ـــُت ل

ْ
َمل

ْ
ك

َ
َيـــْوَم أ

ْ
وهنـــاك أنزلـــت عليـــه: }ال

ـــْم ِنْعَمِتـــي َوَرِضيـــُت 
ُ
ْيك

َ
َمْمـــُت َعل

ْ
ت
َ
ـــْم َوأ

ُ
ِديَنك

ا غربت  َم ِديًنا{ ]املائدة: 3[، فلمَّ
َ
ُم اإِلْسال

ُ
ك

َ
ل

مس؛ أفاض من عرفة، وأردف أسامة  الشَّ
بـــن زيـــد خلفـــه، ودفـــع رســـول هللا صلـــى هللا 
َمـــاَم،  ـــَنَق للقصـــواِء الّزِ

َ
عليـــه وســـلم وقـــد ش

ـــى إنَّ رأســـها لُيِصيـــُب َمـــْوِرَك َرْحِلِه، وهو  حتَّ

ـــكينة«. ـــاس! عليكـــم السَّ هـــا النَّ يقـــول: »أيُّ
لبية  ـــي في مســـيره ذلـــك، ال يقطع التَّ وكان يلّبِ
ن بـــاألذان  ِ

ّ
ـــى أتـــى املزدلفـــة، وأمـــر املـــؤذ حتَّ

 ِ
ّ
ـــى املغـــرب قبـــل حط

َّ
ن، ثـــمَّ أقـــام، فصل

َّ
فـــأذ

ـــوا 
ُّ
حط ـــا  فلمَّ الجمـــال،  وتبريـــك  الّرِحـــال، 

ى 
َّ
ـــالة، ثـــمَّ صل رحالهـــم؛ أمـــر، فأقيمـــت الصَّ

ـــا طلـــع  ـــى أصبـــح، فلمَّ العشـــاء، ثـــمَّ نـــام، حتَّ
ها في أول الوقت، ثمَّ ركب حتى 

َّ
الفجر صال

القبلـــة،  فاســـتقبل  الحـــرام،  املشـــعر  أتـــى 
هليـــل،  والتَّ ضـــرُّع،  والتَّ عـــاء  الدُّ فـــي  وأخـــذ 
قبـــل  وذلـــك  ا،  ِجـــدًّ ْســـَفَر 

َ
أ حتـــى  والذكـــر، 
ـــمس. الشَّ طلـــوع 

ـــا للفضـــل بـــن 
ً
ثـــمَّ ســـار مـــن مزدلفـــة، مرِدف

ـــي فـــي مســـيره، وأمـــر ابـــن  عبـــاس، وهـــو يلّبِ
ـــاٍس أن يلتقـــط لـــه ح�ضـــى الجمـــار ســـبع  عبَّ
ـــٍر؛ حـــرَّك  ـــَن ُمَحّسِ

ْ
ـــا أتـــى َبط حصيـــاٍت، فلمَّ

ـــير، فـــإنَّ هنالـــك أصاب  ناقتـــه، وأســـرع السَّ
ـــى أتـــى منـــًى،  أصحـــاَب الفيـــل العـــذاُب، حتَّ
 بعـــد 

ً
فأتـــى جمـــرة العقبـــة، فرماهـــا راكبـــا

ـــمس، وقطـــع التلبيـــة. طلـــوع الشَّ
عليـــه  هللا  )صلـــى  الكريـــم  النبـــي  خطبـــة 

ِمنـــى: فـــي  وســـلم( 
 
ً
ثـــمَّ رجـــع إلـــى ِمنـــًى، فخطـــب النـــاس خطبـــة

حـــر،  ، أعلمهـــم فيهـــا بحرمـــة يـــوم النَّ
ً
بليغـــة

ـــة 
َّ
وتحريمـــه، وفضلـــه عنـــد هللا، وحرمـــة مك

اعة 
َّ
ـــمع، والط علـــى جميـــع البالد، وأمر بالسَّ

ـــاس بأخذ  ملـــن قادهـــم بكتـــاب هللا، وأمـــر النَّ
مناســـكهم عنـــه، وأمـــر النـــاس أال يرجعـــوا 
، يضرب بعضهم رقاب بعض، 

ً
بعـــده كفـــارا

بليـــغ عنـــه. وأمـــر بالتَّ
وقد جاء في هذه الخطبة: »أتدرون أيُّ يوٍم 
َت؛ 

َ
ســـك

َ
ه أعلـــم، ف

ُ
هـــذا؟« قلنـــا: هللُا ورســـول

يه بغير اســـمه، فقال:  ا أن سيســـّمِ ى ظننَّ حتَّ
»أليس ذا الحجة؟« قلنا: بلى! قال: »أي بلٍد 
َت؛ 

َ
َســـك

َ
ه أعلـــم، ف

ُ
هـــذا؟« قلنـــا: هللا ورســـول

يه بغير اســـمه، قال:  ه سيســـّمِ ا: أنَّ ـــى ظننَّ حتَّ
»أليســـت بالبلـــدة الحرام؟« قلنـــا: بلى! قال: 
روايـــة:  وفـــي  ـ  وأموالكـــم  دماءكـــم،  »فـــإنَّ 
وأعراضكـــمـ  عليكـــم حـــراٌم كحرمـــة يومكم 
هـــذا، فـــي شـــهركم هـــذا، فـــي بلدكم هـــذا، إلى 
يـــوم تلقـــون ربكـــم، أال هـــل بلغـــت؟« قالـــوا: 
ـــاهد  ُهـــمَّ اشـــهد! فليبلـــغ الشَّ

َّ
نعـــم، قـــال: »الل

ـــٍغ أوعـــى مـــن ســـامٍع، فـــال 
َّ
ـــُربَّ مبل

َ
الغائـــب، ف

الحج
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 يضرب بعضكم رقاب 
ً
ترجعوا بعدي كفارا

بعـــٍض«.
 
ً
ثـــمَّ انصـــرف إلـــى املنحـــر بمنـــى، فنحـــر ثالثـــا

 بيـــده، وكان عـــدد هـــذا الـــذي 
ً
وســـتين بدنـــة

نحـــره عـــدد ســـنين عمـــره، ثـــمَّ أمســـك وأمـــر 
ا أكمل   أن ينحـــر ما بقي مـــن املئة، فلمَّ

ً
علّيـــا

اســـتدعى  نحـــره  وســـلم  عليـــه  هللا  صلـــى 
الحـــالق، فحلـــق رأســـه، وقســـم شـــعره بيـــن 
ـــة راكًبا، وطاف 

َّ
َمـــْن يليـــه، ثـــمَّ أفاض إلى مك

الظهـــر،  ـــة 
َّ
بمك ـــى 

َّ
طـــواف اإلفاضـــة، فصل

فأتـــى بنـــي عبـــِد املطلب َيْســـُقون علـــى زمزم، 
فقـــال: »انزعـــوا بنـــي عبـــد املطلـــب، فلـــوال 
ايتكم؛ لنِزعُت 

َ
ـــاس علـــى ِســـق أن يغلبكـــم النَّ

معكـــم«، فناولـــوه دلـــًوا، فشـــرب منـــه.
ثـــمَّ رجـــع إلى منـــًى من يومه ذلـــك، فبات بها، 
ـــا  ـــمس، فلمَّ ـــا أصبـــح؛ انتظـــر زوال الشَّ فلمَّ
زالـــت م�ضـــى مـــن رحلـــه إلـــى الجمـــار، فبـــدأ 
بالجمـــرة األولـــى، ثـــمَّ الوســـطى، ثـــمَّ الجمـــرة 
الثـــةـ  وهـــي جمرة العقبةـ  وخطب الناس 

َّ
الث

حر، وخطبة  بمنـــى خطبتيـــن: خطبة يوم النَّ
حـــر، وهـــو يـــوم النفـــر  ثانيـــة فـــي ثانـــي يـــوم النَّ
األول، وهي تأكيد لبعض ما جاء في خطبتي 

حـــر بمنـــى. عرفـــة، ويـــوم النَّ
ة الـــوداع خطب  فـــي طريـــق العـــودة مـــن حجَّ
ـــاس فـــي  ســـول صلـــى هللا عليـــه وســـلم النَّ الرَّ
 مـــن الجحفـــة فـــي اليـــوم 

ً
ـــّمٍ قريبـــا

ُ
غديـــر خ

ـــة امـــن عشـــر مـــن ذي الحجَّ
َّ
الث

ة الوداع  والواقـــع أن تكـــرار الخطب فـــي َحجَّ
كان أمـــًرا البـــدَّ منـــه لحاجـــة املســـلمين، فهي 
ســـول صلى  ها الرَّ تي حجَّ

َّ
ـــة الوحيدة ال الحجَّ

هللا عليـــه وســـلم، وقـــد عـــزَّ فيهـــا اإلســـالم 
افذة  واملســـلمون، وأصبحـــت كلمتهم هي النَّ
ها، كما كانـــت الوداع األخير،  ِ

ّ
فـــي الجزيـــرة كل

 املســـلمين فـــي هذا املشـــهد 
َ
فمـــا أشـــدَّ حاجـــة

وصية،  صح، والتَّ ذكير، والنُّ العظيم إلى التَّ
ـــى  أكيـــد عليـــه حتَّ القـــول، والتَّ وإلـــى تكـــرار 
يعوه، ويحفظوه، وال ينسوه، وإلى تقريرهم 

بإبـــالغ الّرِســـالة، وأداء األمانـــة!
ـــر رســـول هللا صلـــى هللا عليه  هـــذا، وقـــد تأخَّ
شـــريق 

َّ
الت أيـــام  رمـــي  أكمـــل  ـــى  حتَّ وســـلم 

ـــة، فطاف للوداع 
َّ
الثـــة، ثـــمَّ نهض إلى مك

َّ
الث

ه  ـــاس بالرَّحيـــل، وتوجَّ  ســـحًرا، وأمـــر النَّ
ً
ليـــال

ـــة  إلـــى املدينـــة. وفـــي طريـــق العـــودة مـــن حجَّ
ســـول صلـــى هللا عليـــه  الـــوداع خطـــب الرَّ

مـــن   
ً
قريبـــا ـــّمٍ 

ُ
خ غديـــر  فـــي  ـــاس  النَّ وســـلم 

امـــن عشـــر مـــن ذي 
َّ
الجحفـــة فـــي اليـــوم الث

ـــا  ـــة، وقـــد جـــاء فـــي هـــذه الخطبـــة: »أمَّ الحجَّ
مـــا أنا بشـــٌر يوشـــك  ـــاس! فإنَّ هـــا النَّ بعـــد: أال أيُّ
ـــي فأجيـــب، وأنـــا تـــارٌك  أن يأتـــي رســـوُل رّبِ
لهما كتـــاُب هللا فيه الهدى  ْيـــِن، أوَّ

َ
ل
َ
ق

َ
فيكـــم ث

ـــور، فخـــذوا بكتـــاب هللا، واستمســـكوا  والنُّ
ـــب فيـــه، 

َّ
 علـــى كتـــاب هللا، ورغ

َّ
بـــه«، فحـــث

ركـــم هللَا في أهل  ِ
ّ
ثـــمَّ قـــال: »وأهـــُل بيتـــي، أذك

ركـــم  ِ
ّ
ـــم هللا فـــي أهـــل بيتـــي، أذك

ُ
رك ِ

ّ
بيتـــي، أذك

هللا فـــي أهـــل بيتـــي«. وفـــي روايـــٍة: ... أخـــذ بيـــد 
ه،  علـــّيٍ ر�ضـــي هللا عنه وقال: »مـــن كنُت وليُّ
ُهـــمَّ واِل َمـــْن وااله، وعاِد َمْن 

َّ
ـــه، الل فهـــذا وليُّ

عـــاداه«. وفـــي روايـــٍة: »من كنت مـــواله فعليٌّ 
مـــواله«.

وكان علـــيٌّ قـــد أقبـــل مـــن اليمـــن، وشـــهد 
ـــة الـــوداع، وقـــد اشـــتكى بعـــض الجنـــد  حجَّ
ـــه اشـــتدَّ فـــي معاملتهـــم، وكان قـــد  ـــا، وأنَّ عليًّ
عهـــا عليهـــم نائبـــه،   وزَّ

ً
اســـترجع منهـــم حلـــال

بـــيُّ صلـــى هللا عليـــه وســـلم  فأوضـــح لهـــم النَّ
ـــه على فضله  ، ونبَّ  علـــّيٍ

َ
ـــّمٍ مكانة

ُ
فـــي غديـــر خ

ـــكوى، فقـــد كان الحـــقُّ مـــع  لينتهـــوا عـــن الشَّ
علـــّيٍ فـــي إرجـــاع ما أعطاهم نائبـــه في غيبته؛ 

هـــا أمـــوال صدقـــاٍت، وخمـــس.  ألنَّ
وملا أتى رســـوُل هللا صلى هللا عليه وســـلم ذا 
ـــر  ـــا رأى املدينـــة؛ كبَّ الحليفـــة، بـــات بهـــا، فلمَّ
اٍت، وقال: »ال إله إال هللا وحَده، ال  ثالث مرَّ
شـــريك لـــه، له امللك، ولـــه الحمد، وهو على 
كّلِ �ضـــيء قديـــٌر، آيبـــون، تائبـــون، عابدون، 
هللا  صـــدق  حامـــدون،  نـــا  لرّبِ ســـاجدون، 
األحـــزاب  وهـــزم  عبـــده،  ونصـــر  وعـــده، 

وحـــَده«، ثـــمَّ دخلهـــا.

املراجع:
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أخبار العالم

الحج

فضيلة الشيخ عبد الحميد يدين التفجير 
االنتحاري في بلدة “مستونك” بباكستان

إمــام  الحميــد،  عبــد  الشــيخ  فضيلــة  أدان 
دار  جامعــة  ورئيــس  الســنة  أهــل  وخطيــب 
العلــوم بمدينــة زاهــدان، فــي بيــان لــه، التفجيــر 
االنتحــاري الــذي ضــرب تجمعــا انتخابيــا فــي بلــدة 
“مســتونك” فــي إقليــم بلوشســتان الباكســتاني، 
معلنــا مواســاته مــع ضحايــا هــذه الحادثــة املؤملــة 

ملفظعــة. وا
ونص الرسالة كما يلي:

بسم هللا الرحمن الرحيم
 120 بحيــاة  أودت  التــي  االنتحاريــة  العمليــة 
شــخصا وجــرح العشــرات، فــي بلــدة بالقــرب مــن 
مركــز إقليــم بلوشســتان باكســتان، أثــارت فينــا 

واأللــم. األســف 
إن اســتهداف املدنييــن العــزل مرفــوض فــي كافــة 

الديانــات.
وأنــا إذ أديــن هــذه األعمــال القبيحــة للمتطرفيــن، 
أسأل هللا تعالى للقتلى العفو واملغفرة، وللجرحى 
الشفاء العاجل، ولذويهم الصبر الجميل واألجر 

الجزيــل.

 باكستان.. فوز حزب عمران خان في 
االنتخابات

أظهــرت النتائــج الرســمية فــي باكســتان فــوز حــزب 
لعبــة  نجــم  يتزعمــه  الــذي  اإلنصــاف"  "حركــة 
الكريكيــت الســابق عمــران خــان فــي االنتخابــات. 
وحصــل الحــزب علــى 114 مقعــدا، وهــي نتيجــة 
لم تعطه األغلبية املطلقة في الجمعية الوطنية.

انخفاض الليرة التركية إلى معدل غير مسبوق 
أمام الدوالر

انخفضــت الليــرة التركيــة إلــى معــدل غيــر مســبوق 
أمــام الــدوالر، فــي ظــل األزمــة فــي العالقــات مــع 
الواليــات املتحــدة وارتفــاع معــدالت التضخــم فــي 

البــالد.
وارتفــع الــدوالر أمــام الليــرة بنســبة 13.5 باملئــة 
اليــوم الجمعــة بحيــث وصــل ســعره إلــى 6.3500 
ليــرة، فــي اســتمرار ألســوأ موجــة تراجــع للعملــة 

التركيــة منــذ األزمــة املاليــة عــام 2008.
وقللــت الحكومــة التركيــة أمــس الخميــس معــدل 
النمــو االقتصــادي املســتهدف مــن 5.5 باملئــة إلــى 
أقــل مــن أربعــة باملئــة، فــي إشــارة إلــى الصعوبــات 
ألزمــات  التصــدي  فــي  أنقــرة  تواجههــا  التــي 
االقتصــاد الترـكـي الــذي يبلــغ حجمــه 880 مليــار 
دوالر، حســبما أفــادت وكالــة بلومبــرج لألنبــاء.
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العبوديــة  الحــج موســم  نســتقبل موســم 
واإلنابــة،  التوحيــد  موســم  واالنقيــاد، 
موســم  واإلخــالص،  اإليمــان  موســم 
الوحــدة  موســم  والتزكيــة،  اإلصــالح 
والتضامــن اإلســالمي ؛ والعالــم اإلســالمي 
مــن أقصــاه  إلــى أقصــاه مثخــن بالجــراح 
هــت  التــي وّجِ العميقــة بســبب الضربــات  
إليــه أخيــرا مــن االســتعمار الغربــي فكريــا 
مــن  يعانــي  كمــا   وثقافيــا،  وعســكريا  
التشــتت واالنقســام الداخلــي واالضطــراب 

اإلســالمي.  التاريــخ  فــي  نظيــره  ينــدر  مــا 
إن فريضــة الحــج تعطــي للمســلمين درس 
الوحــدة واملســاواة فالنــاس كلهــم سواســية 
أعجمــي  بيــن  املوســم  هــذا   فــي  فــرق  فــال 
غنــي  بيــن   وأبيــض،  أســود  بيــن  وعربــي، 
وفقيــر، بيــن طبقــة وأخــرى، كلهــم يلبســون 
لبــاس التواضــع واالنقيــاد وتنحنــي رؤوســهم 
لــرب واحــد  وإلــه واحــد. إن هــذا املشــهد 
االحتــرام  درس  لإلنســان  يعطــي  الرائــع 
والتضامــن،  الوحــدة  درس   والتوقيــر، 
ويصارح العالم بأن  املسلمين مهما تنوعت 
وتباينــت  بالدهــم،  وتباعــدت  ثقافاتهــم 
ألوانهــم واختلفــت ألســنتهم فإنهــم جســد 
واحــدة  وكلمتهــم  واحــد،  أمرهــم  واحــد، 
وربهم واحد ونبيهم واحد، ال يخضعون إال 
لــرب واحــد وال يعترفــون إال بشــريعة واحــدة 
وهــي الشــريعة  التــي جــاء  بهــا خاتــم الرســل 
قبــل خمســة عشــر قرنــا مهمــا تقــادم الزمــن 
وتقدمــت التقنيــة والتكنولوجيــا ومهمــا بلــغ 

اإلنســان مــن الرقــي والتقــدم مــا بلــغ.

الحــج فرصــة ســانحة للمســلمين لتجديــد 
العهــد مــع ربهــم ونبيهــم صلــوات هللا عليــه، 
ويذكــره  املســلم  بطاريــة  يشــحن  فالحــج 
برســالته التــي وضعــت علــى كاهلــه، والحــج 
فرصــة للمؤمــن ليغســل نفســه مــن أردان 
أرجــاس  مــن  نفســه  ويطهــر  الجاهليــة 
الربانيــة  الهديــة  علــى  ويحصــل  الذنــوب، 
كمــا  للعامليــن".  "وهــدى  الهدايــة  وهــي  أال 
العالقــات  املســلمون  ليجــدد  فرصــة  أنــه 
شــعثهم  ويلمــوا  األواصــر  ويوثقــوا  بينهــم 
ويجمعوا شملهم، ويقفوا رجال واحدا أمام 
التحديات والنوازل ويبادروا لحل القضايا 
بينهــم. القائمــة  الخالفــات  ونبــذ  العالقــة 

بعــض  أداء  عــن  عبــارة  ليــس  الحــج  إن 
والطــواف  والســعي  الرمــي  مثــل  الشــعائر 
والحلــق فحســب بــل هــو عبــارة عــن مؤتمــر 
كلمــة  جمــع  إلــى  يهــدف  وربانــي  إســالمي 
رافضــا  التوحيــد  رايــة  تحــت  املســلمين 
الجاهليــة بجميــع ألوانهــا وأشــكالها، وهــو 
ملتقــى تلتقــي  فيــه الــرؤى واألفــكار املختلفــة 
آبهــة  غيــر  واحــدة  رايــة  تحــت  وتجتمــع 

والفكريــة.  العقديــة  بالخالفــات 
إن الحج يعطي للمسلمين درس التضحية 
والبــذل والجــد والهمــة والطمــوح والعــزم 
تلــك الصفــات التــي تحلــى بهــا جدهــم ســيدنا 
إبراهيــم عليــه الســالم، وينمــي شــعورهم 
القضايــا  مــن  حولهــم  يجــري  مــا  تجــاه 
ويحقــق  بغابرهــا،  األمــة  حاضــر  ويصــل 
معانــي األخــوة واملســاواة بيــن املســلمين علــى 
اختالف أجناســهم وتباين ألســنتهم وتباعد 

بالدهــم.
هــذا وال شــك أن املســملين يمــرون اليــوم 
فــي  بمرحلــة عصبيــة حرجــة ينــدر نظيرهــا 
التاريــخ  اإلســالمي، وهــم بأمــس الحاجــة إلــى 
مــن يضمــد جراحهــم  ويزيــل عنهــم الكــرب 
ويدفــع عنهــم اليــأس املخيــم، وهــم بحاجــة 
إلــى االســتظالل بظــل الوحــدة واالنســجام 
الحــج  بأمــر  املعنييــن  فعلــى  وااللتحــام، 
والذيــن لهــم اإلشــراف والتوليــة أن يوفــروا 
واملفاوضــة  للجلــوس  األرضيــة  للحجــاج 
وإيجــاد معانــي األخــوة والوحــدة والتضامــن 
والــرؤى  األفــكار  ملتقــى  الحــج  ليكــون 
مصــدر  ويكــون  املختلفــة،  واالتجاهــات 
النــور  منــه  يشــع  والخيــر  والحــب  اإلخــاء  
ويســع اآلفــاق ليعــود إلــى املســلمين كرامتهــم 

املكلومــة.  قلوبهــم  وتنجبــر  املفقــودة 
إن الحــج فرصــة مباركــة لتوحيــد صفــوف 
وتذكيرهــم  كلمتهــم  وجمــع  املســلمين 
كاهلهــم،  علــى  وضعــت  التــي  بالرســالة 
وإن مكــة املكرمــة ثقــل العالــم اإلســالمي 
ويصــل  النــور  منــه  يشــع  الــذي  ومركــزه  
واملفكريــن  بالقــادة  فحــري  اآلفــاق،  إلــى 
هــذه  يغتنمــوا  أن  والدعــاة  والعلمــاء 
الفرصــة الســعيدة لتجديــد العهــد مــع هللا 
أوال وتوحيــد الصفــوف وتجميــع املســلمين 
تحــت رايــة  واحــدة رايــة ال  تحمــل إال رســالة 
اإلسالم  الخالدة إلى البشرية البائسة التي 
ــت الحضــارة الغربيــة املتعفنــة وعافتهــا. 

ّ
مل

النصــر  ويكــون  املؤمنــون  يفــرح  ويومئــذ 
املســلمين.  حليــف 

الحج مظهر الوحدة والتضامن اإلسالمي
عبد الرحمن محمد جمال
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الحج

 فــي األيــام األولــى مــن شــهر 
عــام  كل  مــن  الحجــة  ذي 
تهفو قلوب املســلمين وتتجه 
هللا  بيــت  نحــو  أنظارهــم 
الشــوق  يحدوهــا  الحــرام، 
عنــد  فيمــا  األمــل  ويدفعهــا 
وتعالــى،  ســبحانه  هللا 
أبيهــم  لدعــوة  مســتجيبين 
إبراهيم عليه السالم عندما 
فــي  أمــره هللا بقولــه: "وأذن 

النــاس بالَحــج يأتــوك رجــاال وعلــى كل َضامر 
يأتيــن مــن كل فــج عميــق" )ســورة الحــج(.
تحركــت قوافــل الحجــاج تلقــاء الحرميــن 
حــدب  كل  مــن  مكبــرة،  ملّبيــة  الشــريفين 
وصــوب، ومــن كل فــج عميــق، ومــن املشــرق 
واملغــرب رجــاال وعلــى كل ضامــر، وبــرا وبحــرا 

وجــّوا.
حينمــا أودع إبراهيــم  إســماعيل وهاجــر 
تلــك الصحــاري والقفــار، حيــث لــم يكــن 
طعــام وال مــاء، بــل لــم يكــن إنســان وال دابــة. 
دعــا ومــن دعائــه واجعــل أفئــدة مــن النــاس 
فجعــل  الدعــاء  هللا  فتقبــل  إليهــم.  تهــوي 
االفئــدة تهــوي إليهــم وإليهــا إلــى تلــك األرض 

وإلــى الكعبــة املشــرفة أيمــا هــوی !
تهــوي األفئــدة فــي هــذه األيــام بشــكل خــاص 
إلــى  الوصــول  وتتمنــى  البقــاع،  تلــك  إلــى 
الحرميــن املكــي واملدنــي، وغابطــة الســعداء 

الذيــن يتشــرفون للزيــارة هــذا العــام.
دخــل هاكاثــون الحــج موســوعة جينيــس 
عالمــي  حــدث  كأكبــر  القياســية  لألرقــام 
فــي هــذا املجــال، فهــذا االجتمــاع العظيــم 
تتحقــق  التــي  املقدســة  بــاألرض  خــاص 
الدنيــا  الحيــاة  هــذه  فــي  املســاواة  فيهــا 
ــرة 

ّْ
ُســكي صــورة مصغ

ُ
وبوصــف املشــهد الن

يــوم الصــدق  مــن مشــاهد اليــوم اآلخــر، 
 

ُ
. تجتمــع مختلــف

ً
والعــدل.. واملســاواة أيضــا

واحــد  علــى صعيــد  والثقافــات  األجنــاس 
بدافــع اإليمــان وآداء الحــق اإللهــي وبحــب 
وهنــاك  األولــى.  اإلســالم  ملراتــع  فطــري 
يجــرب املؤمــن االنعتــاق مــن عاملــك التقنــي 
هللا  بيــت  إلــى  الحــج  وحــده  االســتهالكي.. 
ذلــك  كل  مــن  التجــرَد  يمنحــَك  العتيــق، 
ْصــُدُق النيــة، وتنبلــُج أنــواُر 

َ
األذى حيــن ت

اليقيــن بحــب هللا وحــب لقائــه فــي رحلــة هــي 
اإلطــالق.  العمــر علــى  أجمــل رحــالت 

هــي رحلــة ليســت مثــل غيرهــا مــن الرحــالت، 
وشــحن  القلــوب  إلنعــاش  رحلــة  فهــي 
ال  روحانيــات  مــن  تحملــه  بمــا  اإليمــان 
تتوافــر فــي غيرهــا مــن الرحــالت، إنهــا رحلــة 
الحــج التــي طاملــا كانــت أمنيــة املســلمين فــي 
مشــارق األرض ومغاربهــا، التــي مــن أجلهــا 
التعــب  مــن   

ً
كثيــرا واألجــداد  اآلبــاء  تكبــد 

فيــه  اإلمكانــات  كانــت  وقــت  فــي  والعنــاء 
بســيطة واملخاطــر والصعــاب كبيــرة، علــى 
عكــس الوقــت الحالــي الــذي أصبــح الحــج 
فيــه أكثــر ســهولة، وتوافــرت للحجيــج كل 

واألمــان. الراحــة  وســائل 
خياراتنـــا هنـــا ليســـت دنيويـــة، صحيـــح أن 
مـــن مظاهـــر الحـــج أن يشـــهد النـــاُس منافـــَع 
هـــي  مـــا  بقـــدر  الغايـــة  ليســـت  لكنهـــا  لهـــم. 
وســـيلة إلتمـــام الفريضـــة. رحلـــة الحـــج عـــودة 
طبيعية لحقيقتك؛ تلقنك أنك كما تواجه 
 تمـــوت 

ً
حظوظـــك مـــن الدنيـــا وحـــدك، أيضـــا

ُهـــْم 
ُّ
ل
ُ
وحـــدك، وفـــي النهايـــة "َوك

ــْرْدا".  ـ
َ
ــِة ف ــْوَم الِقْياَمـ ــِه َيـ ْيـ

ْ
آت

يبـــذل املســـلمون منـــذ أزمـــاٍن 
وأموالهـــم.  ُمَهَجُهـــم  بعيـــدة 
ِتِهم 

َ
وتهفـــوا قلوُبهـــم لقصـــِد َبك

ْيَبِتِهـــم، ملبيـــن ومنقطعيـــن 
َ
وط

تاركيـــن  هللا  إلـــى  ـــل  للتبتُّ
الغابـــرة  ســـنواتهم  ورائهـــم 
فـــي تيـــِه الدنيـــا ونيـــل مطالبهـــا 
ِغالبا. كم من قصص املوت 
والغرق في البحار واألنهار، والتيه في كثبان 
. كل ذلك في سبيل 

ً
الصحراء واملوت عطشا

أن تقـــَر العيـــُن برؤيـــة املناســـك الشـــريفة 
وتهـــدأ األنفـــس بتأديـــة العبـــادات الشـــرعية 
التـــي ال تكـــون فـــي محـــل آخـــر غيرهـــا. يغيـــب 

 ... 
ً
الحـــاج عـــن أهلـــه وداره وذويـــه مـــدة

طوبـــى ملـــن حـــّل فـــي هـــذه األيـــام بمكـــة املكرمـــة 
ضيـــف  شـــك  بـــال  فهـــو  املنـــورة  واملدينـــة 

الرحمـــن قـــد ننـــزل عنـــد الرحمـــن
أن  تعلمـــون  أنتـــم  الرحمـــن  ضيـــوف  يـــا 
الظلـــم قـــد أســـدل ســـتاره الغاشـــم ليحـــوَل 
انبعـــاث ضيـــاء الحـــق والعـــدل علـــى  دون 
ثـــرى أرضنـــا. وأن الكـــذب بضاعـــة ُمْزجـــاة 
يستبطنها هذا العصر من عصور البشرية. 
إال  التيـــارات   هـــذه  ملواجهـــة  ســـبيل  وال 
باإليمـــان واليقيـــن والصبـــر. إن عاملنـــا العربي 
واإلســـالمي يئـــنُّ تحـــت وطـــأة املحـــن والقتـــل 
املعاييـــر  وازدواجيـــة  املمنهـــج  والتشـــريد 
وخـــذالن الشـــعوب املقهـــورة تحـــت وصايـــة 
". في غمرة 

ً
 دوليا

ً
ما يطلقون عليه "مجتمعا

 
ً
دعواتكـــم وتوباتكـــم ونوبـــات بكائكـــم ندمـــا

علـــى املا�ضـــي، ال تنســـوا ألـــم أمتكـــم، اجعلـــوا 
ألمتكـــم فـــي هـــذا املشـــرق البائـــس منهـــا نصيبا. 
مـــن يـــدري فلعـــلَّ دعـــاء أشـــعث أغبـــر منكـــم 
 يرفـــَع هللا بـــه عنـــا مـــا أصابنـــا 

ً
يكـــون ســـببا

ويهـــّيء لنـــا مـــن أمرنـــا رشـــدا.

واجعل أفئدة من 
سيد مسعودالناس تهوي إليهم
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الخطب والمحاضرات

عبـــد  الشـــيخ  فضيلـــة  تطـــرق 
أهـــل  وخطيـــب  إمـــام  الحميـــد، 
زاهـــدان،  مدينـــة  فـــي  الســـنة 
 13( الجمعـــة  يـــوم  فـــي خطبتـــه 
تـــالوة  بعـــد   )1439 ذوالقعـــدة 
آيـــة: }إن أول بيـــت وضـــع للنـــاس 
وهـــدى  مبـــاركا  ببكـــة  للـــذي 
للعامليـــن، فيـــه آيـــات بينـــات مقـــام 
آمنـــا  إبراهيـــم ومـــن دخلـــه كان 
وهلل علـــى النـــاس حـــج البيـــت مـــن 

اســـتطاع إليـــه ســـبيال، ومـــن كفـــر فـــإن هللا 
إلـــى أهميـــة فريضـــة  العامليـــن{،  عـــن  غنـــي 
الحـــج ومكانتـــه فـــي اإلســـالم، واصفـــا إيـــاه 
بنمـــوذج مـــن املحبـــة الصادقـــة مـــع هللا تعالى 

تعاليمـــه. وإطاعـــة 
وتابـــع فضيلتـــه قائـــال: أول بيـــت وضـــع علـــى 
األرض هـــو الكعبـــة. يـــدل بعـــض الروايـــات ان 
الكعبة بنيت قبل آدم عليه الســـالم، ولكن 
هنـــاك رأي آخـــر بـــأن آدم عليـــه الســـالم قبـــل 
أن يبنـــي بيتـــا لنفســـه، بنـــى الكعبـــة. فالكعبـــة 
أول مـــكان للعبـــادة وأول مســـجد بنـــي علـــى 

األرض.
وأشـــار فضيلتـــه إلـــى تاريـــخ بنـــاء الكعبـــة قائـــال: 
هذا البيت أعيد بنائه مرة على يد نوح عليه 
الســـالم، ومـــرة أعـــاد بنائـــه ســـيدنا إبراهيـــم 
عليـــه الســـالم بتوجيـــه مـــن جبرئيـــل عليـــه 
السالم. وحينما كان يرتفع جدار الكعبة وال 
تصـــل يـــد إبراهيـــم عليـــه الســـالم، أرســـل هللا 
تعالى حجرا من الجنة ليقوم عليه إبراهيم 
عليـــه الســـالم، وهـــذا الحجـــر كان يرتفـــع كلمـــا 

كانـــت حاجـــة.
واســـتطرد خطيـــب أهـــل الســـنة فـــي زاهـــدان 
ســـيدنا  يحملـــه  كان  هـــّم  أكبـــر  إن  قائـــال: 
إبراهيـــم وســـيدنا إســـماعيل عليهمـــا الســـالم 
أثنـــاء بنـــاء الكعبـــة، أن يكـــون عملهـــم هـــذا 
مقبـــوال عنـــد هللا تبـــارك وتعالـــى، ودعـــوا لهـــذه 

املقبولية. يجب أن يكون أكبر هّم ملن يبنون 
مســـجدا أو يشـــاركون فـــي عمليـــة خيريـــة أن 
يقبـــل عملهـــم عنـــد هللا تبـــارك وتعالـــى ويدعوا 
لذلك. الدعاء لقبول بناء املسجد من سنن 

ســـيدنا إبراهيـــم عليـــه الســـالم.
وتابـــع فضيلـــة الشـــيخ عبـــد الحميـــد قائـــال: ملـــا 
تـــم بنـــاء الكعبـــة، دعـــا إبراهيـــم عليـــه الســـالم 
بأمـــر مـــن هللا النـــاس إلـــى طـــواف الكعبـــة 
وفريضـــة الحـــج، ولقـــد أوصـــل هللا تعالـــى 
نـــداء إبراهيـــم إلـــى أســـماع النـــاس وأرواحهـــم 
إلـــى يـــوم القيامـــة، بحيـــث يتوجـــه الكثيـــر مـــن 
املشـــتاقين مـــن أنحـــاء العالـــم إلـــى طـــواف 
هـــذا البيـــت، والكثيـــر تمـــأل الرغبـــة والشـــوق 

قلوبهـــم إلـــى ذلـــك.
وأشـــار فضيلـــة الشـــيخ عبـــد الحميـــد إلـــى 
مكانـــة فريضـــة الحـــج قائـــال: الحـــج نمـــوذج 
مـــن املحبـــة بـــاهلل تعالـــى، واإلطاعـــة الكاملـــة 

مـــن التعاليـــم اإللهيـــة.
وتابـــع مديـــر جامعـــة دار العلـــوم زاهـــدان: 
الحـــج عبـــادة ال نظيـــر لهـــا. الحجـــاج يرتـــدون 
مالبـــس تشـــبه الكفـــن، ويـــؤدون واجبـــات 
ومناسك كالسعي بين الصفا واملروة، ورمي 
الجمـــرات، والوقـــوف فـــي صحـــراء عرفـــات، 

وغيرهـــا مـــن املناســـك بأمـــر ربهـــم.
وأضـــاف قائـــال: الحـــج مؤتمـــر عظيـــم، يجمـــع 
البشـــر مـــن ألـــوان وألســـنة ولغـــات وثقافـــات 

للتوبـــة  فرصـــة  الحـــج  عديـــدة. 
الدعـــاء  وإجابـــة  واالســـتغفار 
والندامة على القصور والذنوب.
وتابع فضيلته قائال: إن هللا تعالى 
جعـــل املســـجد الحـــرام مكانـــا آمنـــا 
ليقـــوم الحجـــاج بتأديـــة الحـــج فـــي 
راحـــة؛ فالحـــرب والجـــدال ممنـــوع 
فيـــه، حتـــى الحيوانـــات والنباتـــات 
تبقى آمنة في هذه األرض، وليس 
ألحـــد أن يقتـــل بعوضـــة أو يكســـر 
غصنـــا للشـــجرة. ال فســـوق فـــي الحـــج وال 
رفـــث، وليـــس ألحـــد أن يجـــري كالمـــا قبيحـــا 

علـــى لســـانه.
البـــركات  إلـــى  الســـنة  أهـــل  وأشـــار خطيـــب 
املعنوية في الحرمين الشريفين، قائال: جعل 
هللا تعالـــى فـــي هـــذه األرض بـــركات معنويـــة 
فـــي املســـجد  أداء صـــالة  أجـــر  كثيـــرة؛ وإن 
الحـــرام يعـــادل أجـــر مائـــة ألـــف صـــالة فـــي 
غيرهـــا، وإن صـــالة فـــي املســـجد النبـــوي تعـــدل 

خمســـين ألـــف صـــالة فـــي غيرهـــا.
وتابـــع فضيلتـــه قائـــال: مـــن اســـتجيب دعائـــه 
فـــي العرفـــات، فـــكأن حجـــه أصبـــح مقبـــوال، 
ويعـــود إلـــى أهلـــه وكأنـــه ولـــد مـــن جديـــد، 
فقـــد بـــرأ مـــن املعصيـــة واإلثـــم. فـــي عرفـــات 
وبعـــد مناســـك الحـــج تحـــدث والدة جديـــدة 

لإلنســـان.
الحميـــد  عبـــد  الشـــيخ  فضيلـــة  وأو�ضـــى 
الكـــرام  الحجـــاج  علـــى  قائـــال:  الحجيـــج 
الحرميـــن  وأدب  الحـــج  حرمـــة  يراعـــوا  أن 
الشريفين. ال ينبغي الكذب والتهمة والغيبة 
والـــكالم العابـــث فـــي هـــذه األمكنـــة. يجـــب 
أن يكـــون هـــّم الحجـــاج كلهـــم أداء مناســـك 
الحـــج، وأن يكـــون لهـــم حـــج مقبـــول ومبـــرور، 
وعلـــى الحجـــاج أن يرافقـــوا طـــوال الحـــج 
العلماء والذين لديهم معرفة بأحكام الحج 

ومســـائله.

فضيلة الشيخ عبد الحميد في خطبة الجمعة:

الحج نموذج من حّب اهلل واإلطاعة الكاملة 
من تعاليم الشريعة
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مسألة صفات هللا املتشابهة

العثمانــي  تقــي  محمــد  املفتــي  العالمــة  قــال 

حفظــه هللا فــي شــرحه علــى صحيــح مســلم 

تحــت بــاب تصريــف هللا تعالــى القلــوب كيــف 

يشــاء: 

قولــه: »بيــن إصبعيــن مــن أصابــع الرحمــن« 

قــال النــووي رحمــه هللا: »هــذا مــن أحاديــث 

الصفــات، وفيهــا القــوالن الســابقان قريبــا؛ 

أحدهمــا اإليمــان بهــا مــن غيــر تعــرض لتأويــل 

وال ملعرفــة املعنــى، بــل يؤمــن بأنهــا حــق، وأن 

ظاهرها غير مراد. قال هللا تعالى: »ليس كمثله 

�ضيء«. ]الشورى: 11[ والثاني: يتأول بحسب 

ما يليق بها. فعلى هذا املراد املجاز، كما يقال: 

فــالن فــي قبضتــي وفــي كفــي، ال يــراد بــه أنــه حــاّل 

فــي كفــه، بــل املــراد: تحــت قدرتــي. ويقــال فــالن 

بيــن إصبعــي أقلبــه كيــف شــئت، أي أنــه منــي 

على قهره والتصرف فيه كيف شئت، فمعنى 

فــي  أنــه ســبحانه وتعالــى متصــرف  الحديــث 

قلوب عباده وغيرها كيف شاء، ال يمتنع عليه 

منهــا �ضــيء، وال يفوتــه مــا أراده، كمــا ال يمتنــع 

علــى اإلنســان مــا كان بيــن إصبعيــه، فخاطــب 

العــرب بمــا يفهمونــه، ومثلــه باملعانــي الحســية 

تأكيــدا لــه فــي نفوســهم. فــإن قيــل: فقــدرة هللا 

تعالــى واحــدة ، واإلصبعــان للتثنيــة، فالجواب 

أنــه قــد ســبق أن هــذا مجــاز واســتعارة، فوقــع 

التمثيــل بحســب مــا اعتــادوه غيــر مقصــود بــه 

التثنيــة والجمــع، ]وهللا أعلــم[. 

قــال العبــد الضعيــف عفــا هللا عنــه: إنمــا ذكــر 

اإلمام النووي رحمه هللا مذهبين لعلماء أهل 

السنة في مثل هذه النصوص التي نسب فيها 

إلى هللا تعالى اإلصبع أو اليد أو الكف وغيرها، 
أولهما مذهب التفويض، وهو مذهب جمهور 

املحدثيــن والســلف. والثانــي مذهــب التأويــل، 

وهــو مذهــب أكثــر املتكلميــن. وهنــاك مذهــب 

ثالث ذهب إليه جماعة من السلف، واختاره 

الحافظ الذهبي والعالمة ابن تيمية وتلميذه 

ابــن القيــم رحمهمــا هللا تعالــى، وهــو أن املــراد 

من اإلصبع معناها الحقيقي ولكنها صفة هللا 

تعالــى وليســت جارحــة، وليســت مثــل أصابــع 

املخلوقــات، بــل كيفيتهــا مجهولــة.

وذكــر العالمــة ابــن دقيــق العيــد رحمــه هللا 

وجها رابعا استحسنه كثير من العلماء، قال: 

»نقــول فــي الصفــات املشــكلة إنهــا حــق وصــدق 

على املعنى الذي أراده هللا، ومن تأولها نظرنا، 

فــإن كان تأويلــه قريبــا علــى مقت�ضــى لســان 

العرب لم ننكر عليه، وإن كان بعيدا، توقفنا 

عنه ورجعنا إلى التصديق مع التنزيه، وما كان 

منها معناه ظاهرا مفهوما من تخاطب العرب 

حملنــاه عليــه لقولــه تعالــى : )علــى مــا فّرطــت 

فــي جنــب هللا(، فــإن املــراد بــه فــي اســتعمالهم 

الشــائع حــق هللا، فــال يتوقــف فــي حملــه عليــه. 

وكذا قوله عليه السالم: إن قلب ابن آدم بين 

إصبعيــن مــن أصابــع الرحمــن. فــإن املــراد بــه 

إرادة قلــب ابــن آدم مصروفــة بقــدرة هللا ومــا 

يوقعــه فيــه، نقلــه الحافــظ، كتــاب التوحيــد، 

بــاب مــا يذكــر فــي الــذات والنعــوت.

وهــذه املذاهــب األربعــة كلهــا محتملــة ذهــب 

العلمــاء  مــن  جماعــات  منهــا  واحــد  كل  إلــى 

املحققيــن، فــإن املهــم فــي العقيــدة هــو تنزيــه 

هللا تعالــى عــن التشــبيه والتعطيــل، وإن كل 

واحــد مــن هــذه املذاهــب األربعــة جــازم بذلــك، 

واالختــالف بينهــا ليــس اختــالف عقيــدة، فــإن 

العقيــدة هــي التنزيــه عــن التشــبيه والتعطيــل، 

وإنمــا هــو اختــالف رأي فــي التعبيــر عــن تلــك 

العقيــدة وتقعيدهــا علــى النصــوص، فليــس 

�ضيء من هذه املذاهب باطال محضا أو ضالال 

واملجــادالت  املناظــرات  كانــت  وإن  صرفــا، 

النظريــة التــي لــم تــزل جاريــة بينهــا منــذ قــرون، 
ربمــا وقــع فيهــا التهويــل والغلــّو واإلفــراط مــن 

بعضهــم  أدى  وربمــا  املختلفــة،  الجوانــب 

إلــى التجــاوز عــن االعتــدال، ولكــن الحــق أن 

أصــل الخــالف ليــس إال خالفــا اجتهاديــا نظيــر 

اختــالف الفقهــاء فــي املســائل الفقهيــة املجتهــد 

فيهــا. ولذلــك ذهــب إلــى كل رأي مــن هــذه اآلراء 

األربعــة فحــول مــن علمــاء األمــة املتمســكين 

بالكتــاب والســنة الذيــن ال شــك فــي كونهــم مــن 

أهل الحق ومن أهل السنة والجماعة. ويبدو 

أن مذهــب جمهــور الســلف هــو التفويــض، 

وهــو األســلم واألحــوط واألوفــق بقولــه تعالــى: 

]وما يعلم تأويله إال هللا والراسخون في العلم 

يقولون أمنا به[. )آل عمران 71(. وقد تكلمنا 

علــى هــذه املســألة ب�ضــيء مــن البســط فــي مــا 

كتبناه حول » تفسير عثماني« وهو من جملة 

مقاالتنــا العربيــة، وراجــع تفصيــل أطــراف 

املســألة كتــاب األســماء والصفــات البيهقــي، 

التشــبيه البــن الجــوزي وشــرح  ودفــع شــبه 

حديــث النــزول البــن التيميــة، وبــوادر النــوادر 

للشيخ أشرف علي التهانوي رحمهم هللا تعالى.

امللهــم بشــرح صحيــح  ) كتــاب تكملــة فتــح 

اإلمــام مســلم املجلــد الخامــس تأليــف محمــد 

منثورات

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

إعداد: سماحة األستاذ املفتي عبد القادر العارفي
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تقــي العثمانــي ص 250-249 طبــع دار القلــم 

دمشــق(

فــي املســجد وإنشــاد الشــعر ورفــع  الــكالم 

فيــه الصــوت 

حّدثنــي عــن مالــك؛ أنــه بلغــه، أن عمــر بــن 

الخطــاب بنــى رحبــة فــي ناحيــة املســجد، تســمى 

البطيحــاء وقــال مــن كان يريــد أن يلغــط ،أو 

ينشد شعرا، أو يرفع صوته، فليخرج إلى هذه 

الرحبــة.

الكبيــر محمــد زكريــا  املحــدث  العالمــة  قــال 

الكاندهلوي رحمه هللا في شرح هذا الحديث: 

األولــى:  مســائل:  ثــالث  الحديــث  فــي  والفقــه 

الــكالم فــي املســجد قــال الباجــي: العمــل فــي 

املســجد علــى نوعيــن، قربــة وغيــر قربــة، أمــا 

لهــا املســاجد فالصــالة  بنيــب  التــي  القربــة، 

وقــراءة القــرآن وذكــر هللا تعالــى، وأمــا مــا ليــس 

بقربــة فأفعــال وأقــوال، ثــم بســط الــكالم علــى 

ذلــك.

وحاصلــه: أن املؤثــر فــي املنــع كثــرة اللغــط وكثــرة 
العمــل، وال يحظــر اليســير منهمــا، وإنمــا يجــوز 

وإذا  انفــرد،  إذا  اليســير  الوجهيــن  كال  مــن 

اجتمعا أي اللغط والعمل، فإنه يمنع اليسير 

منهمــا، وقــال الباجــي: أمــا الجلــوس فــي املســجد 

ملا ال لغو فيه من الحديث من غير رفع صوت 

فــال بــأس بــه.

قــال مالــك فــي )العتبيــة(: وقــد كان عمــر بــن 

فــي  يجلــس   – عنــه  ر�ضــي هللا   – الخطــاب 

املســجد، ويجلــس إليــه رجــال فيحدثهــم عــن 
األجنــاد، ويحدثونــه باألحاديــث، وال يقولــون 

لــه كيــف تقــول، كمــا يفعــل أهــل هــذا الزمــان، 

انتهــى.

وأمــا عنــد الحنفيــة ففــي )البحــر( صــرح فــي 

)الظهيريــة( بكراهــة الحديــث: أي كالم النــاس 

في املسجد، لكن قيده بأن يجلس ألجله، وفي 

» فتــح القديــر« : الــكالم املبــاح فيــه مكــروه 

فــي  بمــا  تقييــده  وينبغــي  الحســنات،  يــأكل 

)الظهيريــة(، أمــا إن جلــس للعبــادة ثــم بعدهــا 

تكلــم فــال، انتهــى.

وفــي » املشــكاة« عــن الحســن مرســال قــال: قــال 
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: » يأتــي علــى 

النــاس زمــان يكــون حديثهــم فــي مســاجدهم فــي 

أمــر دنياهــم، فــال تجالســوهم، فليــس هلل فيهــم 

حاجــة« رواه البيهقــي فــي » الشــعب«.

وأمــا املســألة الثانيــة: وهــي إنشــاد الشــعر فــي 

املســجد، فقــد اختلفــت الروايــات فــي ذلــك، 

أيضــا  ويؤيــده  املنــع،  يؤيــد  البــاب  وحديــث 

حديــث عمــرو بــن شــعيب، عــن أبيــه، عــن 

جــده: نهــى رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم 

فــي املســجد، رواه أبــو  عــن تناشــد األشــعار 

داود، وابــن خزيمــة فــي )صحيحــه( وحســنه 

أبــو  وروى  والطو�ضــي،  الترمــذي  الحافظــان 

داود مــن حديــث حكيــم بــن حــزام مرفوعــا: 

نهى النبي صلى هللا عليه وسلم أن يستقاد في 

املســجد، وأن تنشــد فيــه األشــعار، وأن تقــام 

فيــه الحــدود، وروى عبدالــرزاق فــي )مصنفــه( 

عــن أســيد بــن عبدالرحمــن: أن شــاعرا جــاء 

النبــي صلــى هللا عليــه وســلم وهــو فــي املســجد، 

قــال: أنشــدك يــا رســول هللا صلــى هللا عليــه 

وســلم؟ قــال: ) ال(، قــال: بلــى، قــال: ) فاخــرج 
من املسجد(. فخرج فأنشده، فأعطاه رسول 

صلــى هللا عليــه وســلم ثوبــا، وقــال: هــذا بــدل 

مــا مدحــت بــه ربــك )كــذا فــي العينــي ويعارضهــا 

هللا  ر�ضــي   – عمــر  أن  هريــرة:  أبــي  حديــث 

عنــه – أنكــر علــى حســان إنشــاد الشــعر فــي 

املســجد، فقــال: قــد كنــت أنشــد فيــه مــع مــن 

هو خير منك، فسكت عمر، قاله أبو عمر بن 

عبدالبــر.

وقــد روى هــذا الحديــث البخــاري بمواضــع 

من )صحيحه( ، ومســلم وأبوداود والنســائي، 

والترمــذي  داود  أبــو  وروى  العينــي،  فــي  كمــا 

مصححــا مــن حديــث عائشــة: كان رســول هللا 

صلــى هللا عليــه وســلم ينصــب لحســان منبــرا 

فــي املســجد، فيقــوم عليــه ويهجــو الكفــار. وفــي 

) النيــل( كذلــك حديــث جابــر بــن ســمرة أنــه 

قال: شــهدت النبي صلى هللا عليه وســلم أكثر 

من مائة مرة في املسجد وأصحابه يتذاكرون 

الشعر وأشياء من أمر الجاهلية، فربما تبسم 

معهــم« رواه أحمــد والترمــذي وصححــه.

هــذه  بيــن  الجمــع  فــي  العلمــاء  واختلــف 

فــي  خزيمــة  ابــن  جمــع  وقــد  األحاديــث، 

فــي  إنشــاده  الجائــز  الشــعر  بيــن  )صحيحــه( 

املســجد وبيــن املمنــوع مــن إنشــاده فيــه، وقــال 

أبــو نعيــم األصبهانــي: نهــى عــن تناشــد أشــعار 

الجاهلية واملبطلين فيه، فأما أشعار اإلسالم 

واملحققين فواصع غير محظور، قاله العيني.

وفــي )البــذل( : جمــع بيــن األحاديــث بوجهيــن: 

األول: حمــل النهــي علــى التنزيــه، والرخصــة 

على بيان الجواز. والثاني: حمل الرخصة على 

الشــعر الحســن، وحمــل النهــي علــى التفاخــر 

والهجــاء.

بــأس بإنشــاد الشــعر  وقــال ابــن العربــي: ال 

فــي املســجد إذا كان فــي مــدح الديــن وإقامــة 

الشرع، وإن كان فيه الخمر ممدوحة بصفاتها 

الخبيثــة، وقــد مــدح كعــب بــن زهيــر رســول هللا 

صلــى هللا عليــه وســلم فقــال: 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول     متّيم إثرها 
لــم يفد مكبول

إلى قوله في صفة ريقها:
كأنه منهل بالراح معلول

قال: وال بأس بإنشاد الشعر في املسجد إذا لم 

يرفع به صوته بحيث يشوش ذلك على مصل 

أو قــارئ أو منتظــر الصــالة، فــإن أدى إلــى ذلــك 

كره ولو قيل بتحريمه لم يكن بعيدا، انتهى.

وقال أبو عبد امللك: كان حسان ينشد الشعر 

في املسجد في أول اإلسالم، وكذا لعب الحبش 

فيــه، وكان املشــركون إذ ذاك يدخلونــه، فلمــا 

كمل اإلسالم زال ذلك كله، قال العيني: أشار 

بذلك إلى النسخ، ولم يوافقه أحد على ذلك، 

انتهى.

وبســط العالمــة الطحــاوي الــكالم علــى البــاب 

فذكــر أوال حديــث عمــرو بــن شــعيب فــي النهــي، 

ثــم قــال: ذهــب قــوم إلــى كراهــة إنشــاد الشــعر 

لهــذا الحديــث وخالفهــم آخــرون، فلــم يــروا 

بإنشــاد الشــعر فــي املســجد بأســا إذا كان ذلــك 

الشــعر ممــا ال بــأس بروايتــه وإنشــاده فــي غيــر 

املسجد واحتجوا في ذلك بروايات وضع املنبر 

لحســان وغيــره.

ويجــوز أن يكــون املــراد بالشــعر فــي الحديــث 

األول الشــعر الــذي كانــت قريــش تهجــوه بــه، 

ويجــوز أن يكــون مــن الشــعر الــذي تؤّبــن فيــه 

النســاء، وتــرزأ فيــه األمــوال علــى مــا ذكرنــا فــي 

بــاب الروايــة الشــعر، ويجــوز أن يكــون أراد 

بذلــك الشــعر الــذي يغلــب علــى املســجد حتــى 

يكــون كل مــن فيــه أو أكثــر مــن فيــه متشــاغال 

بذلــك. 

فــإن قيــل: إن الــذي هجــى بــه النبــي صلــى هللا 

عليــه وســلم، والــذي أبنــت فيــه النســاء ورزئــت 

فيه األموال مكروه في غير املسجد أيضا، فلم 
يكن لذكره املسجد معنى، قيل له: قد يجري 

الــكالم كثيــرا بذكــر معنــى ال يكــون مخصوصــا 

بذلــك الحكــم، كمــا فــي قولــه تعالــى: )وربائبكــم 
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كانــت  لــو  أنهــا  تــرى  أال  فــي حجوركــم(.  التــي 

أســن منــه أنهــا عليــه حــرام كحرمتهــا لــو كانــت 

صغيــرة فــي حجــره، وقــال تعالــى: )ومــن قتلــه 

منكــم متعمــدا(. اآليــة، وقــد أجمعــت األمــة إال 

 أن قتلــه ســاهيا، كذلــك فــي وجــوب 
ّ
مــن شــذ

الجزاء، فكذلك ما روينا من ذكره املسجد في 

الشعر املنهي عن روايته، ليس فيه دليل على 

خصوصية املسجد، وكذلك ما نهي عنه عن 

البيع في املسجد هو البيع الذي يعمه أو يغلب 

عليــه حتــى يكــون كالســوق، فذلــك مكــروه ومــا 

سوى ذلك فال، أفال ترون أن رسول هللا صلى 

هللا عليــه وســلم لــم ينــه عليــا ر�ضــي هللا عنــه 

عــن خصــف النعــل فــي املســجد، وأن النــاس 

لــم اجتمعــوا حتــى يعمــوا املســجد بخصــف 

النعــال كان ذلــك مكروهــا، فلمــا كان مــا ال 

يعم املسجد من هذا مكروه وما يعمه منه أو 

يغلب عليه مكروها كان ذلك في البيع وإنشاد 

الشــعر، انتهــى مختصــرا.

والحاصــل: أن النهــي محمــول علــى مــا كانــت 

قريــش تهجــوه بــه ونحــوه ممــا فيــه ضرر أو على 

مــا يغلــب علــى املســجد ومــا يكــون خاليــا عنهمــا 

فــال ضيــر فيــه، وفــي مكروهــات » الــدر املختــار«: 

إنشــاد ضالــة أو شــعر إال مــا فيــه ذكر،انتهــى.

هــذا وقــد اختلــف الفقهــاء ههنــا فــي مســألة 

فقــال  مطلقــا،  الشــعر  إنشــاد  وهــي  أخــرى، 

الشــعبي، وعامــر بــن ســعد البجلــي، ومحمــد 

بــن ســيرين، وســعيد بــن املســيب، والقاســم، 

والثــوري، واألوزاعــي، وأبــو حنيفــة، ومالــك، 

والشــافعي، وأحمــد، وأبــو يوســف، ومحمــد، 

بــأس  ال  عبيــد:  وأبــو  ثــور،  وأبــو  وإســحاق، 

بإنشاد الشعر الذي ليس فيه هجاء وال نكب 

عــرض أحــد مــن املســلمين وال فحــش.

وقال مسروق بن األجدع، وإبراهيم النخعي، 

البصــري،  والحســن  عبــدهللا،  بــن  وســالم 

الشــعر  روايــة  يكــره  شــعيب:  بــن  وعمــرو 

وإنشاده، واحتجوا بحديث عمر بن الخطاب 

– ر�ضــي هللا عنــه – عــن رســول هللا صلــى 

هللا عليــه وســلم: »ألن يمتلــئ جــوف أحدكــم 

قيحــا خيــر لــه مــن أن يمتلــئ شــعرا« رواه ابــن 

وغيــره  مســلم  أخرجــه  وبمعنــاه  شــيبة.  أبــي 

عــن ســعد بــن أبــي وقــاص مرفوعــا، وأخرجــه 

البخــاري نحــو مــن روايــة ابــن عمــر – ر�ضــي هللا 

عنهمــا – مرفوعــا.

األحاديــث  بــأن  هــذا:  عــن  األولــون  وأجــاب 

وردت علــى خــاص مــن الشــعر، وهــو أن يكــون 

فيه فحش وخناء. وقال البيهقي عن الشعبي: 

إن املــراد بــه الشــعر الــذي هجــي بــه النبــي صلــى 

هللا عليــه وســلم، وقــال أبــو عبيــد: الــذي فيــه 

عنــدي غيــر ذلــك، ألن مــا هجــي بــه النبــي صلــى 

هللا عليه وسلم لو كان شطر بيت لكان كفرا، 

ولكن وجهه عندي أن يمتلئ قلبه حتى يغلب 

عليه فيشغله عن القرآن والذكر، قيل: فيما 

قالــه أبــو عبيــدة نظــر، ألن الذيــن هجــوا النبــي 

صلــى هللا عليــه وســلم كانــوا كفــار، غايــة مــا 

فــي البــاب زاد كفرهــم وطغيانهــم بالهجــو، ومــا 

قالــه الشــعبي أوجــه.

وقال الطحاوي: لو كان أريد بذلك ما هجي به 
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم مــن الشــعر 

لــم يكــن لذكــر االمتــالء معنــى، ألن قليــل ذلــك 

وكثيــره كفــر، ولكــن ذكــر االمتــالء يــدل علــى 

معنــى فــي االمتــالء ليــس فيمــا دونــه، فهــو عندنــا 
علــى الشــعر الــذي يمــأل الجــوف، فــال يكــون 

فيــه قــرآن وال تســبيح وال غيــره، فأمــا مــن كان 

فــي جوفــه القــرآن والشــعر مــع ذلــك فليــس 

ممــن امتــأل جوفــه شــعرا، فهــو خــارج مــن قولــه 

جــوف  يمتلــئ  )ألن  وســلم:  عليــه  صلــى هللا 

أحدكــم( الحديــث، انتهــى. وتقــدم فــي اإلنشــاد 

فــي املســجد، مــا أشــار إليــه أبــو عبــد امللــك مــن 

النســخ، ورّد عليــه العينــي.

وأمــا املســألة الثالثــة: وهــو رفــع الصــوت فــي 

املسجد، فقال القارئ: قال النووي يكره رفع 

الصــوت فــي املســجد بالعلــم وغيــره، وقــال ابــن 

حجر: سئل مالك عن رفع الصوت في املسجد 

بالعلم، فقال: ال خير فيه بعلم وال بغيره، ولقد 

أدركــت النــاس قديمــا يعيبــون ذلــك علــى مــا 

يكون بمجلســه، وأنا أكره ذلك، وال أدري فيه 

خيرا. قال ابن حجر: وروى ابن أبي شيبة عن 

عمر ر�ضي هللا عنه أنه سمع رجال رافعا صوته 

في املسجد فقال: أتدري أين أنت؟ قال: وقال 

قــوم: ال كراهــة فيــه، منهــم أبوحنيفــة، انتهــى.

قــال القــارئ نســبة نفــي مطلــق الكراهــة إلــى 

اإلمــام األعظــم افتــراء عليــه، إذ مذهبــه كراهــة 
رفــع الصــوت فــي املســجد ولــو بالذكــر، نعــم 

جّوز التدريس في املســجد والبحث فيه حيث 

لــم يشــوش علــى املصليــن، أو لــم يكــن هنــاك 

مصلــون، انتهــى.

قــال العينــي فــي حديــث كعــب بــن مالــك، أنــه 

تقا�ضــى ابــن أبــي حــدرد دينــا كان لــه عليــه فــي 

املســجد، فارتفعــت أصواتهمــا حتــى ســمعها 
رســول هللا صلى هللا عليه وســلم وهو في بيته، 

الحديــث: دليــل علــى إباحــة رفــع الصــوت فــي 

املســجد مــا لــم يتفاحــش، لعــدم اإلنــكار منــه 
صلــى هللا عليــه وســلم، وقــد أفــرد لــه البخــاري 

بابــا، فــإن قيــل : قــد ورد فــي حديــث واثلــة مــن 

عنــد ابــن ماجــة يرفعــه: »جنبــوا مســاجدكم 

صبيانكــم وخصوماتكــم« الحديــث. وحديــث 

مكحــول عنــد أبــي نعيــم األصبهانــي عــن معــاذ 

مثلــه، وحديــث جبيــر بــن مطعــم ولفظــه: )ال 

ترفع فيه األصوات( وكذا حديث ابن عمر من 

عنــد أبــي أحمــد، أجيــب: بــأن هــذه األحاديــث 

ضعيفــة، فبقــي األمــر علــى اإلباحــة مــن غيــر 

معــارض.

قــال العينــي: هــذا الجــواب ال يعجبنــي، ألن 

إذا  وتتقــوى  تتعاضــد  الضعيفــة  األحاديــث 

أن  واألولــى  ومخارجهــا،  طرقهــا  اختلفــت 

يقــال: أحاديــث املنــع محمولــة علــى مــا إذا كان 

الصــوت متفاحشــا، وحديــث اإلباحــة علــى مــا 

إذا كان غير متفاحش، وقال مالك: ال بأس أن 

يق�ضــي الرجــل فــي املســجد دينــا، وأمــا التجــارة 

والصــرف فــال أحبــه. انتهــى.

وصــرح فــي )الشــرح الكبيــر( للمالكيــة بكراهــة 
وفــي  بمســجد،  بالقــراءة  الصــوت  رفــع 

مكروهات ) الدر املختار( من فروع الحنفية: 
رفــع صــوت بذكــر إال للمتفقهــة.

ابــن عابديــن: اضطــرب كالم صاحــب  قــال 

) البزازيــة(  فــي ذلــك، فتــارة قــال: إنــه حــرام، 

وتارة قال: إنه جائز. وفي )فتاوى الخيرية( من 

الكراهيــة واالستحســان: جــاء فــي الحديــث مــا 

اقت�ضــى طلــب الجهــر بــه، نحــو: ) إن ذكرنــي فــي 

مــأل ذكرتــه فــي مــأل خيــر منهــم( رواه الشــيخان، 

اإلســرار،  طلــب  اقتضــت  أحاديــث  وهنــاك 

والجمــع بينهمــا بــأن ذلــك يختلــف باختــالف 

األشــخاص واألحــوال، كمــا جمــع بذلــك بيــن 

أحاديــث الجهــر واإلخفــاء بالقــراءة.

وفي ) حاشــية الحموي( عن اإلمام الشــعراني: 

أجمــع العلمــاء ســلفا وخلفــا علــى اســتحباب 

ذكــر الجماعــة فــي املســاجد وغيرهــا، إال أن 

يشــوش جهرهــم علــى نائــم أو مصــل أو قــارئ.

مالــك  اإلمــام  موطــا  إلــى  املســالك  أوجــز 

املجلــد الثالــث/ اإلمــام املحــدث محمــد زكريــا 

الكاندهلــوي رحمــه هللا )ص 583-576 طبــع 

دمشــق( القلــم  دار 
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األدب العربي

شكيب أرسالن )1286-1366هـ = 1869- 
)1946

ومفكــر  وأديــب  كاتــب  أرســالن،  شــكيب 
أميــر   " بلقــب  اشــتهر  لبنانــي  غيــور  عربــي 
البيــان". وكان أديبــا وشــاعرا باإلضافــة إلــى 
كونه سياسيا. ولد في غزة رمضان 1286هـ 
 " بقريــة   1869 ديســمبر   /25 املوافــق 
يــوم  بهــا  وتوفــي  لبنــان"   " بـــ  الشــويفات" 
15/ محــرم 1366 هـــ املوافــق 9/ ديســمبر 
1946م. كان يجيــد اللغــة العربيــة والتركيــة 
والفرنســية واألملانيــة. التقــى بالعديــد مــن 
املفكريــن واألدبــاء خــالل ســفراته العديــدة 
مثــل جمــال الديــن األفغانــي وأحمــد شــوقي. 
برحالتــه  قــام  لبنــان،  إلــى  عودتــه  بعــد 
املشــهورة مــن " لــوزان" بـــ " سويســرا" إلــى " 
نابولــي" فــي " إيطاليــا" إلــى " بــور ســعيد" فــي 
مصــر واجتــاز قنــاة الســويس والبحــر األحمــر 
إلى جدة ثم مكة وسّجل في هذه الرحلة كل 

مــا رآه وقابلــه. 
و"  الســندية"  الحلــل   " كتبــه  أشــهر  مــن 
ملــاذا تأخــر املســلمون وتقــدم غيرهــم"؟ و " 
االرتســامات اللطالــف" و " تاريــخ غــزوات 
العــرب"، و " عــروة االتحــاد" و " حاضــر 
العالــم اإلســالمي" وغيرهــا. ولقــد لقــب بأميــر 
البيــان لغــزارة كتاباتــه، ويعتبــر واحــدا مــن 
كبــار املفكريــن ودعــاة الوحــدة اإلســالمية. 
وإلــى جانــب كونــه أديبــا وكاتبــا كبيــرا كان 

متمكنــا. شــاعرا 
نسبه ونشأته

هــو شــكيب بــن حمــود بــن حســن بــن يونــس 
بــن منصــور بــن عبــاس بــن فخــر الديــن بــن 
حيــدر بــن ســليمان بــن فخــر الديــن بــن يحيــى 
بــن مذحــج بــن محمــد بــن أحمــد بــن خليــل 
بــن مفــرج بــن يحيــى بــن صالــح بــن مفــرج بــن 
يوســف بــن صالــح بــن علــي بــن بحتــر بــن علــي 
بــن عمــر بــن عي�ضــى بــن مو�ضــى بــن مطــوع 
بــن تميــم بــن املنــذر بــن النعمــان بــن عامــر 
بــن هانــي بــن مســعود بــن أرســالن بــن مالــك 
بــن بــركات بــن املنــذر بــن مســعود الشــهير 
بقحطــان بــن عــون بــن ملــك الحيــرة املنــذر 
املغــرور ابــن امللــك النعمــان أبــي القابــوس 
ابــن امللــك املنــذر ابــن امللــك املنــذر بــن مــاء 
السماء. وكلمة " شكيب " تعني بالفارسية: 
الصابــر. وكلمــة " أرســالن" تعنــي بالتركيــة 

األســد. والفارســية: 
وقــد تأثــر بعــدد كبيــر مــن أعــالم عصــره ممــن 
تتلمــذ علــى أيديهــم أو اتصــل بهــم فــي مراحــل 
كان  أســاتذته  وأول  عمــره،  مــن  متعــددة 
الشــيخ عبــد هللا البســتاني الــذي علمــه فــي 
" مدرســة الحكمــة". كمــا اتصــل باإلمــام " 
محمــد عبــده" و محمــود ســامي البــارودي 
رضــا  رشــيد  ومحمــد  فكــري  هللا  وعبــد 
إلــى  وتعــرف  اليازجــي"  إبراهيــم   " والشــيخ 
أحمــد شــوقي وإســماعيل صبــري وغيرهــم 

من أعالم الفكر واألدب والشعر في عصره.
كمــا تأثــر بالســيد جمــال الديــن األفغانــي 
تأثــرا كبيــرا، واقتــدى بــه فــي منهجــه الفكــري 
بعــدد  تأثــر  وكــذل  السياســية،  وحياتــه 
مــن املفكريــن والعلمــاء مثــل أحمــد فــارس 
الحمــاس  شــديد  كان  الــذي  الشــدياق 
والدولــة  اإلســالمية  للخالفــة  والتأييــد 
العثمانيــة، وتأثــر أيضــا بالعــام األمريكــي د. 
" كرنيلويــس فانديــك" الــذي كان يــدرس 
بالجامعــة األمريكيــة ببيــروت، وكان دائــم 

بــه. اإلشــادة 
شــّب شــكيب أرســالن ليجــد الوطــن العربــي 
واإلســالمي فريســة للمســتعمرين والغــزاة 
املحتليــن، ومــن ثــم فقــد نمــا لديــه – منــذ 
وقــت مبكــر قــوي بضــرورة الوحــدة العربيــة 
وأهميتهــا فــي مواجهــة أطمــاع املســتعمرين 
ومؤامــرات الغــزاة إلضعــاف األمــة العربيــة 

وتفتيتهــا ليســهل لهــم الســيطرة عليهــا.
وقــد ُعنــي شــكيب أرســالن بقضيــة الوحــدة 
كل  وأوالهــا  شــديدة،  عنايــة  العربيــة 
كلهــا،  حياتــه  عليهــا  وأوقــف  اهتمامــه، 
وكانــت مقاالتــه دعــوة متجــددة إلــى قيــام 
تلــك الوحــدة الكبــرى، التــي كان يــرى فيهــا 
الخــالص مــن حالــة الضعــف واالســتكانة 
وجعلتهــم  العربيــة،  األقطــار  ســادت  التــي 
فريســة للمســتعمر األجنبي. تعرض شــكيب 
أرسالن – بسبب مواقفه الوطنية – للكثير 

متى تكون الكتابات مؤثرة؟ )29(

شكيب أرسالن

األستاذ نور عالم خليل األميني 

أدباء وشعراء النهضة الحديثة
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مــن االضطهــاد مــن املســتعمرين، وحيكــت 
ضــده املؤامــرات العديــدة مــن االســتعمار 
ومن أذنابه ممن ينتسبون إلى العروبة وهي 
منهم براء، كما تعرض لحمالت شرسة من 

واألكاذيــب. واالفتــراءات  التشــويه 
مع الجامعة العربية

لعــل شــكيب أرســالن كان مــن أوائــل الدعــاة 
إلــى إنشــاء الجامعــة العربيــة إن لــم يكــن 
أولهــم علــى اإلطــالق، ففــي أعقــاب الحــرب 
شــكيب   " دعــا  مباشــرة  األولــى  العامليــة 
وملــا  عربيــة،  جامعــة  إنشــاء  إلــى  أرســالن" 
تألفت الجامعة العربية كان سرور شكيب 
أرســالن لهــا عظيمــا، وكان يــرى فيهــا املــالذ 
لألمة العربية من التشــرذم واالنقســامات، 
والســبيل إلــى نهضــة عربيــة شــاملة فــي جميــع 
املجــاالت العلميــة والفكريــة واالقتصاديــة. 
الوحــدة  دعــاة  أشــد  مــن  شــكيب  وكان 
ألصالــة  املتحمســين  أكثــر  ومــن  العربيــة 
بتمجيــد  مولعــا  وكان  العربيــة،  الثقافــة 
يضيــق  كان  كمــا  والعروبــة،  العــرب 
بالشــعوبية وأهلهــا ويراهــا حركــة تخريــب 
لعزائمهــم،  وإضعافــا  العــرب،  ملدنيــة 
وجحــودا ألفضالهــم. وكان يقــول: " إن لــكل 
عصــر شــعوبية، وشــعوبية هــذا العصــر هــم 
أولئــك األدبــاء والكّتــاب الذيــن يهاجمــون 
العــرب والعروبــة". وبلــغ مــن حركــة حرصــه 
كان  أنــه  العربيــة  وقوميتــه  هويتــه  علــى 
يخطب دائما بالعربية في رحالته إلى أمريكا 
لإلنجليزيــة  وإجادتــه  تمكنــه  مــع  وأوربــا 

باألملانيــة. وإملامــه  والتركيــة  والفرنســة 
الثورة العرابية

لــم يشــترك شــكيب أرســالن ولــم يشــارك فــي 
أحــداث الثــورة العرابيــة التــي قامــت ضــد 
وإنمــا  1916م،  ســنة  العثمانيــة  الدولــة 
كان لــه موقــف منهــا؛ فقــد انتقدهــا وحــذر 
إلــى  مــن عواقبهــا، وقــد أدى موقفــه هــذا 
أن الكثيريــن أســاءوا الظــن بــه، ولــم يكــن 
شــكيب أرســالن بدعــا فــي ذلــك؛ فقــد اتخــذ 
هــذا املوقــف نفســه عــدد كبيــر مــن الزعمــاء 
جاويــش  العزيــز  عبــد  كالشــيخ  واملفكريــن 
والزعيــم محمــد فريــد وعبــد الحميــد ســعيد 
وغيرهــم. ويفســر شــكيب أرســالن موقفــه 
هذا بأنه اعتقد أن البالد العربية ستصبح 
نهبا لالســتعمار، وأنها ستقّســم بين إنجلترا 

وفرنســا.
مؤامرة تقسيم فلسطين وشكيب أرسالن

وســعى شــكيب أرســالن إلــى إيقــاظ الشــعور 
الوطنــي لــدى أبنــاء األمــة العربيــة وتنبيههــم 
مــن  وكان  بهــم.  املحدقــة  األخطــار  إلــى 
أوائــل الذيــن تنبهــوا إلــى خطــورة سياســة 
إلــى  وســعيهم  فلســطين،  فــي  املســتعمرين 
تقســيمها وإنشــاء وطــن قومــي لليهــود فيهــا، 
وكان يؤكــد أنــه يفضــل الدولــة العثمانيــة 
الشــرقية اإلســالمية علــى احتــالل الفرنــج 
األعــداء الغربــاء؛ ولكنــه – فــي الوقــت نفســه 
– يذكــر أنــه لــو علــم أن الثــورة ضــد تركيــا 
ســتؤدي إلى اســتقالل العرب ملا ســبقه إليها 

أحــد.
ويذكــر أن موقفــه هــذا لــم يكــن وليــد حــدس 
األدلــة  لديــه  تجمعــت  فقــد  تخميــن  أو 
يســعيان  وإنجلتــرا  فرنســا  أن  والقرائــن 
كادت  ومــا  وفلســطين.  ســوريا  لتقســيم 
الحــرب العامليــة األولــى تضــع أوزارهــا حتــى 
تبيــن للجميــع صحــة مــا ذهــب إليه " شــكيب 
 " شــكيب   " وكان  نظــره.  وبعــد  أرســالن" 
وا لخطــر الوجــود  مــن أوائــل الذيــن تصــدَّ
اليهــودي فــي فلســطين، وســعى مخلصــا إلــى 
دعــوة العــرب إلــى جمــع الشــمل والتصــدي 
لتلــك املؤامــرة، وحــذر أبنــاء فلســطين مــن 
الخــالف والشــقاق، ألن ذلــك ممــا يقــوي 
آمــال اإلنجليــز واليهــود ويعظــم أطماعهــم فــي 

. فلســطين
مؤلفاته

عــاش شــكيب أرســالن نحــو ثمانيــن عامــا، 
القــراءة  فــي  ق�ضــى منهــا نحــو ســتين عامــا 
والنظــم،  والتأليــف  والخطابــة  والكتابــة 
وكتــب فــي عشــرات الدوريــات مــن املجــالت 
الوطــن  أنحــاء  مختلــف  فــي  والصحــف 
العربــي واإلســالمي. وبلغــت بحوثــه ومقاالته 
املئــات، فضــال عــن آالف الرســائل ومئــات 
الخطــب، كمــا نظــم عشــرات القصائــد فــي 

أســلوبه  اتســم  املناســبات. وقــد  مختلــف 
مــن  والتمكــن  البيــان  وقــوة  بالفصاحــة 
األداة اللغويــة مــع دقــة التعبيــر والبراعــة فــي 
التصويــر، حتــى أطلــق عليــه " أميــر البيــان". 
بيــن  مــا  الكتــب  مــن  كبيــرا  عــددا  أصــدر 
التأليــف وشــرح وتحقيــق، ومــن أهــم تلــك 

لكتــب: ا
* تاريخ غزوات العرب في فرنســا وسويســرا 
وإيطاليــا وجزائــر البحــر املتوســط مطبعــة 
 – بمصــر  وشــركاه  الحلبــي  البابــي  عي�ضــى 
الطعبــة األولــى – ســنة 1352هـــ - 1933م. 
واآلثــار  األخبــار  فــي  الســندية  الحلــل   *
األندلســية – مطبعــة عي�ضــى البابــي الحلبــي 
وشــركاه بمصــر – الطبعــة األولــى – ســنة 
1358هـ - 1939م. * رواية آخر بني سراج: 
تأليــف الكونــت دي شــاتوبريان – ترجمــة: 
بالقاهــرة  املنــار  مطبعــة  أرســالن  شــكيب 
ســنة 1342هـــ - 1925م. * الســيد رشــيد 
رضــا، أو إخــاء أربعيــن ســنة –مطبعــة ابــن 
ســنة  األولــى  الطبعــة  بدمشــق-  زيــدون 
صداقــة  أو  شــوقي   * 1937م.  1356هـــ 
أربعيــن ســنة مطبعــة عي�ضــى البابــي الحلبــي 
وشركاه بمصر الطبعة األولى سنة 1355هـ 
1936م. * ملــاذ تأخــر املســلمون وملــاذا تقــدم 
الحلبــي  البابــي  عي�ضــى  مطبعــة  غيرهــم؟  
وشــركاه بمصــر – الطبعــة األولــى – ســنة 

1939م.  1358هـــ 
من مؤلفاته املخطوطة:

فــي  العــرب  بيوتــات   * أملانيــا..  إلــى  *رحلــة 
لبنــان. * مذكــرات األميــر شــكيب أرســالن، 
وقــد أودعهــا مكتــب املؤتمــر اإلســالمي فــي 

بعــد وفاتــه.  لتنشــر  القــدس 
تجــاوزت  املخطوطــات  مــن  العديــد  ولــه 
الـــ 24 مؤلفــا ومعظــم هــذه املخطوطــات 
موجــود فــي املكتبــة الخاصــة بامللــك الغربــي 
الحسن الثاني، أو مؤزعة لدى العديد من 

أبنــاء الجبــل فــي لبنــان وحــوران.

األدب العربي
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قضايا معاصرة

يـــوم وضعـــه وإنشـــائه  كان شـــعار اإلعـــالم 
الـــدول  إلـــى  االنحيـــاز  وعـــدم  الحريـــة 
والحكومـــات واألنظمـــة واملؤسســـات، ولكن 
هذا األمر بقي في حيز الشـــعار ولم تمســـه يد 
التطبيـــق، وأصبحنـــا اليـــوم ال نـــكاد نؤنـــس 
إعالمـــا بمعنـــاه الحقيقـــي، ليكـــون منصـــة 

یکـــون املســـتند فـــي بـــث الحقائـــق.
إن الصحافـــي الـــذي ال ينشـــر الواقـــع والحـــق 
فـــي تقاريره وأخبـــاره ولقاءاته ومقاالته ليس 
نجـــد  فـــال  الحقيقـــي،  باملفهـــوم  بصحافـــي 
صحافيـــا وإعالميـــا بمعنـــى الكلمـــة كمـــا ال 
نجـــد صحافـــة وإعالما باملعنـــى الذي تحمله 
الكلمـــة. وكيـــف يمكن أن نجـــد إعالميا دون 
اإلعـــالم املحايـــد املتابـــع للحقائـــق والوقائـــع 
والناشـــر إياهـــا بعيـــدا عن االنحيـــاز والكذب 

والفبركـــة والتدليـــس والثرثـــرة والتنظيـــر.
فـــي اإلعـــالم ركنيـــن أساســـيين ال يبقـــى  إن 
فـــي  والســـرعة  املصداقيـــة  وهمـــا  بزوالهـــا 
نقـــل األحـــداث، اللذيـــن ال نجـــد لهمـــا أثـــرا في 
اإلعـــالم الراهن وخاصة في اإلعالم الرســـمي 

الحكومـــات. علـــى  املحســـوب 
قد بذلت املساعي نحو جعل اإلعالم وطنيا 
! ال يبـــث إال مـــا يتالئـــم مـــع الوطنيـــة وكذلـــك 
واإلعـــالم  تدويلـــه.  نحـــو  املســـاعي  بذلـــت 
الوطنـــي أيضـــا مجـــرد شـــعار، فهـــو حكومـــي 
بحـــت، يراعـــي مصالـــح الحكومـــة يـــروج لهـــا 
ويكـــف عـــن نشـــر مـــا يضرهـــا ويعيـــش تحـــت 
الرقابـــة الشـــديدة إلـــى حـــد تصبـــح لســـان 
الحكومـــة، ينقـــل جـــزءا مـــن الواقـــع ونعرف 
أن نقـــل جـــزء مـــن الواقـــع هـــو أســـوأ بمـــرات 

مـــن الكـــذب.

وفي ظل عدم وجود وســـائل إعالم حقيقية 
فـــي غيـــاب حريـــة الصحافـــة لـــم يبـــق �ضـــيء 

يســـمى باملســـؤولية اإلعالميـــة.
املتواجـــد  الوطنـــي  اإلعـــالم  مصطلـــح  إن 
العجـــب  يثيـــر  يـــزال  ال  البـــالد  بعـــض  فـــي 
واالســـتغراب، بأنـــه كيـــف يمكـــن أن يكـــون 
هنـــاك إعـــالم وطنـــي يمثـــل الشـــعب كلـــه، 
ويتحـــدث باســـمه، خاصة في بـــالد يربو عدد 
ســـكانها مالييـــن نســـمة !! وتتمتـــع بالتنـــوع 
واأليديولوجـــي  والدينـــي  واملذهبـــي  القومـــي 

والثقافـــي.
الواحـــد  اإلعـــالم  يعكـــس  أن  يمكـــن  هـــل 
مطالبـــات الشـــعب كافـــة بمـــا فيـــه األقليات 
الدينيـــة واملذهبيـــة والقوميـــة ! مـــع النزعات 
السياســـية واالتجاهـــات الفكرية املختلفة!
معلوم أن حصر اإلعالم في إطار واحد تحت 
رقابة الحكومة يعني تخصيص اإلعالم لها، 
تســـتخدمها فـــي صالحها والترويج لهـــا وإراءة 

األوضـــاع واألمور على غير ما هي عليها.
إن اإلعـــالم الحكومـــي ال ينجـــح فـــي الحفـــاظ 
علـــى مبـــدأ الوطنيـــة كمـــا يدعـــي وال عجـــب 
فهـــذا األمـــر ال يتأتـــى إال إذا مـــا كان فـــي البـــالد 
حزب واحد مع اتجاه سيا�ضي وفكري واحد 

وال نجـــد بيـــن بلـــدان العالـــم مـــا شـــأنه هـــذا.
فـــي البـــالد املتمتعـــة بالتنـــوع يتحـــول اإلعـــالم 
الرســـمي إلـــى أبـــواق لحـــزب واحـــد فقـــط ال 
الشعب بأكمله. فال يمكن أن يؤدي اإلعالم 
الـــذي ينشـــط تحـــت رقابـــة الحكومـــة دوره 
فـــي الحفـــاظ علـــى الوطنيـــة. ألن الحكومـــة 
بالشك تحول اإلعالم إلى آلة دعائية ضيقة 

محصـــورة.

يهتـــف  اإليرانـــي  الشـــعب  جعـــل  مـــا  وهـــذا 
خـــالل االحتجاجـــات األخيـــرة "ننـــگ ما صدا 
وســـیمای مـــا". قنواتنا اإلعالميـــة الحكومية 

وصمـــة عـــار علـــى جبيننـــا !!
إن مـــا يثيـــر القلق هو الســـعي لفرض الرقابة 
على اإلعالم وحتى في النطاق الدولي، وعدم 
الســـماح إلعـــالم حـــر ينشـــط بالحـــدود ودون 

قيود.
إن النـــاس فـــي اآلونة األخيرة قد قل ميلهم في 
إعطـــاء الوقـــت للقنـــوات الداخليـــة ويرونـــه 
تضييعـــا للوقـــت، وباتـــوا يتوخـــون قنـــوات 
خارجية. والرقابة الشديدة املفروضة على 
اإلعالم دفع الناس إلى اإلقبال على وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي بشـــكل مدهـــش غيـــر 
مســـبوق. ألن وســـائل التواصـــل االجتماعـــي 
يتوافـــر فيهـــا الركنـــان املذكـــوران املفقـــودان 
فـــي الصحافـــة الوطنيـــة وهمـــا املصداقيـــة 
وســـرعة نقـــل األحـــداث فهمـــا موجـــودان فـــي 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي أو اإلعالم غير 

الرســـمي نســـبيا.
 إن اإلعالم غير الرســـمي والخارجي أصبح في 
واجهة اإلعالم الرســـمي وما يســـمى باإلعالم 
الوطنـــي، وليـــس معنـــى هـــذا االندفـــاع أن 
خـــارج  الناشـــط  أو  الرســـمي  غيـــر  اإلعـــالم 
ويبـــث  الحقيقـــة  ينشـــد  صـــادق  الحـــدود 
الحقائـــق محايـــدا بـــل معلوم أنـــه قد يكذب 
ألنـــه أيضـــا منحاز إلـــى دولة أو تيار ويمول من 
جانبـــه ولكنـــه أحســـن مـــن اإلعـــالم الداخلي 
الـــذي تتيه الحقيقة فـــي عرصاته ! وانطالقا 
مـــن هـــذا فال ينبغي تســـمية اإلعالم بالوطني 

ألنـــه إلـــى الحكومـــي أقـــرب منـــه إلـــى الوطنـــي.

اإلعالم الوطني أم الحكومي ؟!

سيد مسعود
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خســـرت األحـــزاب اإلســـالمية أو مـــا يعرفـــون 
باإلســـالميين فـــي املصطلح الجديـــد مقاعدهم 
فـــي االنتخابـــات األخيـــرة  ولم  يحصلـــوا  إال على 
بضعة مقاعد، بينما فازت األحزاب العلمانية 
وكســـبت  الســـاحقة  باألغلبيـــة  والليبراليـــة 

أغلبيـــة األصـــوات.
كانـــت االنتخابـــات األخيـــرة التـــي انعقـــدت فـــي 
20018/7/25 نقطـــة تحـــول كبيـــر فـــي تاريـــخ 
باكستان، إذ  إن املرشحين في هذه املرة كانوا 
أكثـــر حماســـا ودعايـــة ووعـــدا ببنـــاء باكســـتان 
جديـــدة خاصـــة مـــا تزّعمـــه العـــب الكركيـــت 
أوســـاط  فـــي  واســـعة  بشـــعبية  حظـــي  الـــذي 
الشـــباب بفضـــل دعاياتـــه الواســـعة ووعـــوده 
املعســـولة وشـــهرته التـــي نالهـــا بفضـــل كونـــه 
نجـــم لعبـــة الكركيـــت، لذلـــك انطلق الشـــعب 
إلـــى صناديـــق االقتراع هذه املـــرة بحماس أكثر 
االنتخابـــات   املشـــاركة  نســـبة  فاقـــت  حيـــث 

الســـابقة بفـــارق كبيـــر. 
هـــذه  فـــي  تنافســـت  التـــي  أهـــم األحـــزاب  مـــن 
االنتخابـــات هي حركة اإلنصـــاف التي يتزعمها 
العـــب الكركيت عمـــران خان، حـــزب الرابطة 
اإلســـالمية التـــي يتزعمهـــا نـــواز شـــريف القابـــع 
حاليا  في السجن، حزب الشعب الباكستاني 
وحـــزب  بوتـــو  زرداري  بـــالول  يتزعمهـــا  التـــي 
مجلـــس العمـــل الـــذي يتشـــكل مـــن أحـــزاب 
دينيـــة ويتزعمهـــا الشـــيخ فضـــل الرحمـــن. وقـــد 
تصـــدر حـــزب حركـــة اإلنصـــاف الـــذي حصـــل 
على ما يفارب نصف املقاعد في البرملان، وكان 
حـــزب مجلـــس العمـــل أقلهـــا حظـــا للحصـــول 
علـــى املقاعـــد مـــع العلـــم بأنـــه فـــي  االنتخابـــات 
الســـابقة  قـــد حصـــل على ما  يقـــارب النصف 

مـــن املقاعـــد. 
خســـارة اإلســـالميين أثـــارت تســـاؤالت عديـــدة 
تأثيرهـــم علـــى املجمتـــع  بمـــدى  يتعلـــق  فيمـــا 
جســـم  فـــي  متحـــركا  فعـــاال  عنصـــرا  وكونهـــم 
الشـــعب الباكســـتاني مع العلم بأن باكســـتان 

تعرف بأم البالد اإلسالمية من حيث النشاط 
صعيـــد  علـــى  والعلمـــي  والثقافـــي  الدعـــوي 
العالـــم اإلســـالمي وفيهـــا مـــن املـــدارس الدينيـــة 
والنشاطات التبليغية ما يندر نظيره في البالد 
اإلســـالمية األخـــرى، إذن ملاذا تفشـــل األحزاب 
اإلســـالمية فـــي كســـب ثقـــة الشـــعب، وملـــاذا ال 
تتأهـــل لتقلـــد الزعامـــة؟! وال شـــك أن هنـــاك 
عوامـــل عديـــدة داخليـــة وخارجيـــة ال تســـمح 
لإلســـالميين للحصـــول علـــى مفاصـــل الحكـــم. 
ويمكن في هذه العجالة أن نشير  إلى أهم هذه 

العوامـــل:
تقاطـــع  الدينيـــة  املـــدارس  معظـــم  إن  1ـ 
االنتخابات وال تؤمن باملشاركة في االنتخابات 
والترشـــح، كمـــا أن جماعـــة الدعـــوة والتبليـــغ 
ال  الباكســـتاني  الشـــعب  ثلـــث  تشـــكل  التـــي 
تؤمـــن بالترشـــح واملشـــاركة فـــي االنتخابـــات لذا 
مـــن الطبيعـــي أن تقاطـــع االنتخابـــات. وبـــذا  
يخســـر اإلســـالميون الذيـــن يتشـــكلون غالبـــا 
التبليغيـــة معظـــم  املـــدارس والجماعـــة  مـــن 

فـــي البرملـــان. مقاعدهـــم 
2ـ  ليست لألحزاب اإلسالمية حاضنة شعبية 
بقدر ما لألحزاب الحرة والليبرالية والعلمانية 
من التأثير والتنويع والبرامج  الراقية في مجال 
رفع املستوى املعي�ضي واالقتصادي في البالد، 
وغيرها من النشاطات  التي تثير انتباه الشعب 

وتجذبها.
الحداثـــة  تفقدهـــا  اإلســـالمية  األحـــزاب  3ـ 
والعصريـــة والتما�ضـــي مـــع متطلبـــات  العصـــر  
ومســـتجداته، بـــل ربمـــا نـــرى  فيهـــا  إهمـــاال 
ملموســـا وتحفظـــا زائـــدا فـــي بعـــض القضايـــا 

املســـتجدة. واملســـائل  العالقـــة 
4ـ ليـــس لألحـــزاب اإلســـالمية تأثيـــر قـــوي علـــى 
الطبقـــة املثقفـــة وال رجـــال وأفـــراد ذوو نفـــوذ 
وســـلطان فـــي الجامعـــات اإلســـالمية التي  تقلد 

عامـــة زمـــام الحكـــم. 
5ـ األحـــزاب  اإلســـالمية تتبـــع املنهـــج التقليـــدي 

القديـــم، وليـــس فـــي برامجهـــا تنوييـــع وابتـــكار، 
وليـــس لهـــا قـــدرة علـــى االســـتيعاب وتقديـــم 
األولويـــات، والرؤيـــة االســـتراتيجية الواضحـــة 

لرقـــي البـــالد. 
والتعليـــم  اإلعـــالم  وســـائل  أن  شـــك  6ـ وال  
والســـيطرة علـــى العســـكر  مـــن أهم ما يســـاعد 
على الوصول إلى ســـدة الحكم، وإذا نظرنا إلى 
الحـــركات  اإلســـالمية ال نـــرى لها أي نصيب  في 

هـــذه األذرع  الثالثـــة املهمـــة.
7ـ باكســـتان بلـــد نـــووي وحيـــد مـــن بيـــن البـــالد 
اإلســـالمية وشـــعبها متصـــف بالغيـــرة الدينيـــة 
والحمـــاس والـــذكاء، لذلـــك لـــن تســـمح القـــوى 
الحكـــم، و  فـــي  لتقـــدم اإلســـالميين  الدوليـــة 
املؤامـــرات الخارجيـــة مـــن أذرع  الشـــر التـــي ال 
تألـــو جهـــدا لتشـــويه ســـمعة اإلســـالميين ولهـــا 
دور كبير ونشـــاطات مشـــبوهة في تفريق كلمة 

اإلســـالميين وبـــذر الخـــالف بينهـــم.  
8ـ الخالفـــات املذهبيـــة والعقديـــة والفكريـــة 
بيـــن املذاهـــب اإلســـالمية والتيـــارات الفكريـــة 
فـــي باكســـتان عميقـــة جـــدا بحيـــث مـــن شـــبه 
املستحيل جمع املذاهب والتيارات تحت راية 

واحـــدة. 
كل هذه العوامل وغيرها من العوامل جعلت 
اإلســـالميين دائما في التهميش ولم يستطيعوا  
لحد اآلن أن يمثلوا دورا ملموسا في باكستان. 
وإذا ما  أراد اإلسالميون أن يكون لهم نصيب 
فـــي مســـتقبل البـــالد فعليهـــم أن  فـــي الحكـــم 
يجددوا النظر في نظرتهم إلى الحكم والقضايا 
املؤامـــرات  فـــإن  وإال   حولهـــم  تـــدور   التـــي 
والدســـائس التـــي تحـــاك ضدهـــم مـــن القـــوى 
العاملية واالستعمارية ربما تفوق ما هم عليه 
وربما  يتضايق بهم املجال أكثر  من ذي قبل، 
وربما يحرموا الحرية التي يتمتعون بها. فال بد 
مـــن حـــل قبـــل فـــوات األوان ليق�ضـــي هللا أمـــرا 

كان مفعـــوال. ومـــا ذلـــك علـــى هللا بعزيـــز.

أسباب فشل األحزاب 
اإلسالمية

 في انتخابات باكستان
عبدالرحمن محمد جمال

قضايا معاصرة
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ما حكاية اإلسالم في الهند؟
الهنــد بــالد عريقــة عرفهــا التاريــخ منــذ قديــم الزمــان، وهــي مهــد للديانــات، 
ومركــز للثقافــات، وهــي أول أرض وطئهــا قــدم ســيدنا آدم عليــه الســالم، 
حينما نزل من الجنة، وأهبط إلى األرض، فكانت فطرتها صحيحة سليمة 
من الخرافات والبدع والشــركيات، واســتمرت سلســلة الصالح عليها حتى 
وصل األمر إلى القرن السادس املسيحي الذي بعث فيه النبي الكريم صلى 
هللا عليــه وســلم فــي جزيــرة العــرب، فلمــا انشــق القمــر فــي جزيــرة العــرب فــي 
عهــد النبــي صلــى هللا عليــه وســلم رأى ملــك مــن ملــوك الهنــد هــذه املعجــزة 

النبويــة، وأســلم بعدمــا هاجــر إلــى جزيــرة العــرب.
كانــت هنــاك عــدة طــرق لنشــر اإلســالم فــي الهنــد، منهــا غــارة محمــد بــن 
القاسم، وغارة محمود الغزنوي، والتجارة العربية الهندية، وقدوم دعاة 
مخلصيــن، منهــم ربيــع بــن صبيــح البصــري الســعدي، وحبــاب بــن فضالــة 
التاعبــي وغيرهمخــا كثيــر مــن دعــاة مخلصيــن وصلــوا إلــى الهنــد، واهتمــوا 
بنشــر اإلســالم فــي أرجــاء الهنــد، حتــى قامــت املــدارس واملراكــز، وتأسســت 

املســاجد وأنشــئت املعاهــد، وانتشــر اإلســالم مــن أقصــاه إلــى أقصــاه.
قامت حكومات إســالمية، وحكمت على أرضها حوالي ثمانية قرون، لكن 
أخيرا سيطر عليها اإلنجليز وحكموا الهند حوالي قرن كامل، وجدت خالل 
ذلــك اشــتباكات وانفجــارات ونزاعــات وخصومــات، حتــى توثقــت الصــالت 
الدوليــة بيــن الهنــد والعالــم العربــي، وفــي هــذه اآلونــة قامــت نــدوة العلمــاء 

عــام 1892م.

كيف نشأت حركة ندوة العلماء في لكنوؤ بالهند؟ وملاذا؟
تأسســت نــدوة العلمــاء فــي الهنــد منــذ أكثــر مــن قــرن وربــع قــرن 1892م، 
وكان املســلمون يواجهــون فــي تلــك الفتــرة بتأثيــر غلبــة اإلنجليــز خســارة 

رئيس ندوة العلماء بالهند، العالمة محمد الرابع الندوي، لـ »الخبر« 

ندوة العلماء همزة وصل بين الهند والعرب

كشف فضيلة الشيخ العالمة محمد الرابع الندوي، رئيس ندوة 
العلماء بلكنؤ بالهند، أن ندوة العلماء حاولت منذ تأسيسها إلى » 
إبعادها عن االختالفات املذهبية والعصبيات املنطقية في دوائر 

د في حوار خّص به »الخبر« أن ندوة العلماء 
ّ
أعمالها ونشاطاتها« وأك

تعمل إلزالة أي شقاق ومحو آثاره في أي ناحية من نواحي الهند 
وخارجها، موضحا أن سبب عزلتها في املساهمة السياسية للهند هو 
قيام األخير » على االختالفات الداخلية والطبيعة الحزبية« إال أن 

الندوة -يضيف محدثنا- أّيدت مؤسسات املسلمين الدينية وقدمت 
لها مساعدتها كمجلس مشاورة املسلمين لعموم الهند وهيئة قانون 

األحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند وهيئة التعليم الديني.

حاوره عبدالحكيم قماز

حوار
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والشــعائر  اإلســالمية  الشــؤون  فــي  كبيــرة 
العلــم  رجــاالت  كبــار  ففكــر  الدينيــة، 
الدينيــة  العواطــف  وأصحــاب  والدعــوة، 
والفكــر اإلســالمي فــي الوضــع الراهــن، وكان 
فــي مقدمتهــم العالــم الربانــي الكبيــر الشــيخ 
الرمــوز  وأحــد  املونكيــري،  علــي  محمــد 
اإلســالمية فــي العلــم واألدب العالمــة شــبلي 
العلمــاء  هــؤالء  قــرر  وأصحابــه  النعمانــي 
باســم  جامعــة  تعليميــة  مؤسســة  إنشــاء 
" نــدوة العلمــاء " فبذلــوا لهــا جهــودا بالغــة 
وأشــرفوا عليهــا، تلمــس آثارهــا فــي فعاليــات 
ندوة العلماء السنوية، وكان الشيخ محمد 
العلمــاء،  لنــدوة  رئيســا  املونكيــري  علــي 
والشــيخ شــبلي النعمانــي رئيــس الشــؤون 

فيهــا. التعليميــة 
قضــت نــدوة العلمــاء نصــف عمرهــا منــذ 
تأسيســها زمــن حكومــة اإلنجليــز علــى الهنــد، 
وأما النصف اآلخر فكان بعد تحرير الهند، 
ــف مســئولو نــدوة 

ّ
ففــي هاتيــن الفترتيــن كث

وفقــا  أهدافهــا  إلنجــاز  مســاعيهم  العلمــاء 
ملتطلبات العصر، فكان املسلمون يعانون 
السيا�ضــي  املســتوى  علــى  اإلنجليــز  زمــن 
كذلــك  كثيــرة،  مشــكالت  واالقتصــادي 
يواجهــون أوضاعــا ســيئة فــي تكويــن األذهان 
االســتعمار  بتأثيــر  ذلــك  وكل  الســليمة، 
وكانــت  الخارجيــة،  الحكومــة  ومصالــح 
األوضــاع تن�ضــئ فــي نفــوس النــاس الشــعور 
الديــن  وتنحيــة  الغربيــة،  األمــم  بتقديــس 
عــن املجتمــع، فــإن نظــام التعليــم والتربيــة 
الــذي شــاع فــي البــالد كان منقطعــا كليــا عــن 
الدينيــة والعواطــف اإلســالمية،  العالقــة 
فإذا ورد فيه حديث عن الدين كان ضمن 
االستهزاء والسخرية، فأثر هذا النظام أيما 
تأثيــر فــي الجاليــات الجديــدة التــي تســلمت 
مقاليــد الحكــم مــن بعــد، فخلــت أذهانهــم 
وتركــزت  الســليم،  اإلســالمي  الفكــر  مــن 
ومنافعهــا  الدنيــا  زخــارف  علــى  عنايتهــم 
االقتصاديــة، فــإن هــؤالء النــاس يعتبــرون 
مضيعــة  الدينيــة  باألمــور  االشــتغال 
للوقــت.. ووفقــا لهــذه الخطــة املرســومة، 
عمــل املستشــرقون للطعــن فــي املوضوعــات 
فقدمــت  الحقائــق،  وقلــب  اإلســالمية 
آراؤهــم فــي املجامــع العلميــة واملؤسســات 

. لتعليميــة ا

هل لندوة العلماء سياسة معّينة؟
عــن  إبعادهــا  العلمــاء  نــدوة  حاولــت 
االختالفات املذهبية والعصبيات املنطقية 
في دوائر أعمالها ونشاطاتها، فيدرس في دار 
العلوم لندوة العلماء كل من أتباع املذاهب 
الدينيــة، الحنفيــة والشــافعية والحنبليــة 
متحابيــن،  متحديــن  والســلفية  واملالكيــة 
وإذا حــدث شــقاق فــي أي ناحيــة مــن نواحــي 
البالد وخارجها حاولت ندوة العلماء إزالتها 
ومحــو آثارهــا. إال أن نــدوة العلمــاء عزلــت 
البــالد  فــي سياســة  نفســها مــن املســاهمة 
عمليــا، ألنهــا تقــوم علــى االختــالف الداخلــي 
وطبيعــة الحزبيــة، لكنهــا أيــدت مؤسســات 
املســلمين الدينيــة، وقدمــت لهــا مســاعدتها 
أمثــال مجلــس مشــاورة املســلمين لعمــوم 
الهنــد، وهيئــة قانــون األحــوال الشــخصية 
للمســلمين لعمــوم الهنــد، وهيئــة التعليــم 

الدينــي.

الحســن  أبــي  الشــيخ  لفضيلــة  كان  هــل 
القضايــا  حــل  نحــو  مواقــف  النــدوي 

؟ صــرة ملعا ا
نــدوة العلمــاء مازالــت مكبــة علــى أعمالهــا، 
وظــل هــذا منهجــا عامــا ملســؤوليها، وكان 
هذا موقف الشيخ السيد أبي الحسن علي 
الحســني النــدوي، الــذي يتجلــى مــن كتاباتــه 
مســاهمة  يســاهم  كان  فإنــه  ورســائله، 
بــارزة بــكل نشــاط ورغبــة فــي قضايــا األمــة 
التــي تتعلــق بصيانــة األمــة وحمايــة الديــن، 
املعاصــرة  السياســة  عــن  نفســه  ويبعــد 
حــل  فــي  ويســعى  الحزبيــة،  واالختالفــات 
القضايــا بمنهــج التفاهــم والجهــود الفكريــة 
علــى  مبنيــا  هــذا  عملــه  وكان  واألدبيــة، 
فــي  ينبعــث  فــال  والنصيحــة،  اإلخــالص 
نفــس املخاطــب، رد فعــل، وامليــزة الثانيــة 
للشــيخ النــدوي إلــى القضايــا بنظــرة ضيقــة، 
ألهــداف  موافقــا  هــذا  منهجــه  يكــن  ولــم 
نــدوة العلمــاء فحســب، بــل كان مقتبســا 
الــذي  املنهــج  ذلــك  النبويــة،  الســيرة  مــن 
اختــاره طبعــا مــن طــول اشــتغاله بالدعــوة 

والتربيــة. والتعليــم  واإلصــالح 

هــل لنــدوة العلمــاء كمظلــة لــكل مســلمي 
الهنــد تعــاون مــع العالــم العربــي؟

فــي  خضــراء  واحــة  العلمــاء  نــدوة  كانــت 
صحــراء قاحلــة جــرداء، فــكان تركيزهــا علــى 
اللغــة العربيــة واألدب العربــي، لكونهــا لغــة 
الكتــاب والســنة ولغــة املصــادر اإلســالمية 
األصليــة، فرّحبــت نــدوة العلمــاء مــن العالــم 
بــكل مــا كان يدعــم هــذا االتجــاه  العربــي 
واللقــاءات  الزيــارات  مــن  الفكــرة  وهــذه 
مجــالت  وإصــدار  العربيــة،  والحــوارات 
عربيــة وعقدهــا محافــل أدبيــة، وقــد تحقــق 

كل ذلــك مــن ثالثــة جوانــب.
بزيــارة  العالقــات  هــذه  اســتحكمت  وقــد 
فــي  أقامــت  مــن  منهــا  عربيــة،  شــخصيات 
نــدوة العلمــاء مثــل الشــيخ خليــل بــن محمــد 
عرب، وهو أول أســتاذ من أســاتذة العرب، 
قــام بالــدرس والتدريــس فــي دار العلــوم نــدوة 
العلماء، وكان الشــيخ من اليمن، وكان من 
أفــذاذا األدبــاء باللغــة العربيــة، توفــي ســنة 
محمــد  الدكتــور  العالمــة  وكان  1966م. 
تقــي الديــن الهاللــي املراك�ضــي أديبــا شــهيرا 
ومفكــرا وأســتاذا بارعــا، قــدم الهنــد ســنة 
1930م. وكان ال يــزال مــن املشــرفين علــى 
نــدوة  حــال  لســان  كانــت  التــي  الضيــاء"   " مجلــة 

العلمــاء، وخــالل إقامتــه تهيــأ جــّو العلــم واألدب 

بــدار العلــوم نــدوة العلمــاء، وتوفــي ســنة 1978م. 

ومنهــم العالمــة الدكتــور يوســف القرضــاوي، الــذي 

زارهــا عــدة مــرات، وأيضــا الشــيخ محمــد املجــذوب 

للمدينــة  اإلســالمية  الجامعــة  مــن  البروفســور 

املنــّورة، وكذلــك الشــيخ الدكتــور نــور الديــن عتــر 

رئيــس الجامعــة مــن ســوريا.

أمجــد  واألســتاذ  الطنطــاوي،  علــي  واألســتاذ 

العراقــي،  املــدرس  محــروس  والشــيخ  الزهــاوي، 

والدكتور عبد هللا زايد سابق نائب رئيس الجامعة 

املدينــة املنــورة، والشــيخ عبــد الفتــاح أبــو غــدة، 

الحــرم  وأئمــة  والشــيخ يوســف عبــدهللا مطــاوع، 

مــن  وغيرهــم  األق�ضــى،  واملســجد  واملدنــي  املكــي 

علماء العرب وأدبائهم الذين زاروا دار العلوم ندوة 

العلمــاء وألقــوا املحاضــرات أمــام الطــالب. وقــد 

منهــم.    اســتفادوا 

حوار
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واحة الشعر

ف����ؤادي الرحي����ل  ي���وم  بقي����اديهيجتم���وا  من����ى  إل����ى  راحل���ن  ي���ا 

احل����ادي س���رمت وس���ار دليلك���م ي���ا وحشت����ي  وص���وت  أقلق���ي  الش���وق 

ببعدك����م  املن���ام  جف���ي  وال����وادي وحرمتم���وا  املنحن����ى  س���اكنن  ي���ا 

والصف����ا  زم���زم  ماب���ن  ل���ي  من���ادي ويل���وح  ص���وت  مسع���ت  املق���ام  عن���د 

الُس����رى  ج����د  يانائم���ا  ل���ي  ص����ادي ويق���ول  قل���ب  كل  جتل���و  عرف���ات 

م����رادي م���ن ن���ال م���ن عرف���ات نظ���رة س���اعة  كل  ون���ال  الس���رور  ن���ال 

األعي����ادي ت���اهلل م���ا أحل���ى املبي���ت عل���ى من����ى  أب����رك  عي���د  لي���ل  يف 

ف����ؤادي ضح���وا ضحاياه���م ث���م س���ال دماؤه���ا  حن����رت  ق���د  املتي���م  وأن���ا 

البي���ض ش���ارات اللق���اء  س����وادي لبس���وا ثي���اب  لبس����ت  ق���د  املل���وع  وأن���ا 

به����م  صل���ي  وصلته���م  أن���ت  قي����ادي ي���ارب  ُف����ك  رب  ي����ا  فبحقه����م 

فبلغ����وا  ساملي����ن  وصلت����م  ال����وادي ف���إذا  ذاك  هي����ل 
ُ
أ الس���ام  م���ي 

متي����م  الرحي����م  عب����د  هل���م  واألوالد قول���وا  األح�ب����اب  ومف����ارق 

ح����اديصل���ى علي���ك اهلل ي���ا عل����م اهل����دى  ترن����م  أو  رك���ب  س���ار  م���ا 

يا راحلين إىل منى بقيادي
عبد الرحيم الربعي

ذكروا يف التاريخ العريب ان الربعي يف حجه األخري أخذ محموال عىل جمل فلام قطع الصحراء مع 

الحج الشامي وأصبح عىل بعد خمسني ميالً من املدينة هب النسيم رطباً عليالً معطرا برائحة 

األماكن املقدسة فازداد شوقه للوصول لكن املرض أعاقه عن املأمول فأنشأ قصيدة لفظ مع آخر 

بيت منها نفسه األخري .. يقول فيها:
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قد يظن بعض األشخاص ممن لم يجربوا 
أســلوب  الكتابــة  مــن  يجعلــوا  أن  يومــا 
ــب 

ّ
حيــاة، أن هــذه األخيــرة هــي فعــل ال يتطل

منــا أكثــر مــن فكــرة. بضــع كلمــات مــن أجــل 
صياغــة هــذه الفكــرة، وأخيــرا قلــم وورق، 
أو آلــة للكتابــة. لكــن ال�ضــيء الــذي ال يعرفــه 
هــؤالء، أن الكتابــة أكثــر مــن ذلــك بكثيــر، 
فالكتابــة تتطلــب منــا أن نضــع أنفســنا فــي 
عــدة قوالــب، كل حســب املوضــوع املعالــج. 
فــي  وتنّميهــا  أحاسيســنا  تســتهلك  الكتابــة 
الوقــت ذاتــه. الكتابــة تجعــل منــا أشــخاصا 
أكثــر املواضيــع  التعبيــر علــى  قادريــن علــى 

حساســية. واملشــاعر 
إن الكاتــب وهــو يكتــب، يضــع نصــب أعينــه 
عنصــر اإلبــداع، ذلــك أن العمــل املكتــوب 
ال يمكــن أن ينــال حظــوة لــدى القــارئ إذا 
لــم تتوافــر فيــه شــروط التفنــن واإلبــداع؛ 
فالقــارئ يمكــن أن يقــرأ العمــل الخالــي مــن 
التفنــن واإلبــداع، لكنــه ال يؤثــر فيــه مثــل 
مــا يؤثــر فيــه ويســكنه العمــل الــذي احتــوى 

اإلبــداع.  خصيصــة 
مراعــاة  علــى  دومــا  يحــرص  الكاتــب  إن 
الجانــب الجمالــي فــي كتاباتــه، وهــذا الجانــب 
الجمالــي يتحقــق بمجموعــة مــن العناصــر 
الفكــرة؛  رأســها  علــى  والخصيصــات، 
يمكــن  ال  املقــال  أو  الكتــاب  أو  فالنــص 
فكــرة  ذا  كان  إذا  إال  القــارئ  يجــذب  أن 
هادفــة، والكاتــب البــارع هــو الــذي يتنــاول 
األفــكار الهادفــة ويعرضهــا فــي يســر وســهولة، 
ألنهــا األســاس الــذي ال يســتقيم النــص إال 
ينطــوي  نــص ال  بوجــوده وتواجــده، وكل 
الهجــر  مصيــره  يكــون  هادفــة  فكــرة  علــى 

لنســيان. وا
فضــال علــى هــذه الخصيصــة التــي تضفــي 
طابــع اإلبــداع علــى أعمــال الكاتــب، هنــاك 
أيضــا العاطفــة، فالكاتــب وهــو يقبــل علــى 
الكتابــة ينتقــي الصــور املؤملــة فيجســدها 
بألوان االنفعال، ويضخمها بعنصر البروز 
ويســتغل عامــل التهويــل إلــى حــد مــا، فيزيــد 
وتصغيــر  الصغيــرة،  املســألة  تضخيــم  فــي 

األمــر العظيــم، ممــا يهــز وجــدان القــارئ أو 
الســامع، فال يملك إال أن ينفعل، فينســاق 
لنــداء  اســتجابة  املكتــوب  مــع  القــارئ 
العاطفــة التــي أطلقهــا الكاتــب، وال يغفــل 
بحيــث  األســلوب؛  جانــب  كذلــك  الكاتــب 
يعتنــي وينتقــي األلفــاظ املالئمــة للتعبيــر، 
وهــذه األلفــاظ ال تكــون جافيــة بــل ســهلة 

تناجــي القلــب وتخالــج الشــعور.
الكتابــة مــن أرقــى فنــون التعبيــر والتثقــف 
إلــى  اإلنســان  اهتــدى  وقــد  والتواصــل، 
الكتابــة كغيرهــا مــن الفنــون األخــرى شــأن 
الرســم واملوســيقى، لل+تعبيــر عمــا يخالــج 
عواطفــه الجياشــة، ومشــاعره الفياضــة، 
وأحاسيســه املرهفــة. ويعتبــر الكاتــب نتاجــا 
للمجتمــع أو البيئــة التــي نشــأ فيهــا، يؤثــر 
أفرادهــا  تجــارب  يعيــش  فيــه،  فيهــا وتؤثــر 
قالــب  فــي  ذلــك  كل  فينقــل  ووقائعهــم، 
يلــذ  بأســلوب محكــم مؤثــر  رائــع،  إبداعــي 
القارئ ويأسر السامع ويجذب املتلقي، من 
هنــا تصــدق مقولــة "اإلنســان ابــن بيئتــه" 
علــى الكاتــب أيضــا، فهــو يعــد ديوانــا حاضنــا 
مجتمعــه،  بهــا  ينبــض  التــي  الهمــوم  لــكل 
وســجال لــكل األفــكار التــي تشــغل أفــراده، 
وبذلــك تعتبــر املجتمــع مرتعــا خصبــا لــكل 
األدبــاء والكتـــاب، يســتقون منــه القصــص 
الحكايــات  منــه  ويمتحــون  واألخبــار، 
واآلثــار، لتكــون فحــوى ومضمونــا ألعمالهــم 

واملســرحية. والروائيــة  القصصيــة 
لحفــظ  الرئيســية  الوســيلة  هــي  الكتابــة 
العلــوم، والخبــرات، والتجــارب الحياتيــة، 
واألقــوال،  واآلراء،  واالســتنتاجات، 
وســيلة  التاريخيــة؛  واألحــداث  والســير، 
الدفينــة  املشــاعر  عــن  للتعبيــر  مهمــة 
املســافات  لتقريــب  محاولــة  فــي  لآلخريــن 
بيــن املرِســل واملرَســل إليــه، فهــي الوحيــدة 
القــادرة علــى التغلغــل إلــى األعمــاق، والتأثير 
فــي اإلنســان، طريقــة مــن طــرق اإلبــداع، 
مــن  خاصــة  والقــدرات،  املواهــب  وإبــراز 
خــالل مــا يعــرف بفــن الروايــة، أو القصــة، 
أو الشــعر؛ حيث تســاعد مثل هذه الفنون 

علــى تطويــر شــخصية اإلنســان، والنهــوض 
، وســيلة للتنفيــس 

ً
 أيضــا

ً
 ونفســيا

ً
بــه روحيــا

والتــي  الداخليــة،  النفــس  مكنونــات  عــن 
الخــروج،  إلــى  واآلخــر  الحيــن  بيــن  تحتــاج 
 أفضــل مــن التدويــن 

ً
ولــن تجــد لهــا ســبيال

والكتابــة، وســيلة ناجعــة يتبعهــا مــن ينــوون 
املســاهمة فــي إحــداث إصــالح حقيقــي فــي 
مجتمعاتهــم، وبلدانهــم؛ حيــث يمكنهــم مــن 
 األفــكار، وإيصالهــا إلــى أكبر عدد 

ّ
خاللهــا بــث

واملتفاعليــن.  املتلّقيــن،  مــن 
للكتابــة دور كبيــر وفعــال فــي زيــادة معلومات 
اإلنســان وتكثيرهــا، فبمقدورهــا أن تجعــل 
 إن 

ً
 خاّصــة

ً
 موســوعيا

ً
مــن اإلنســان شــخصا

كان من األشــخاص الذين يتميزون بتعدد 
اهتماماتهــم. 

تنّمــي مــن قــدرات اإلنســان العقليــة، وقــد 
تســهم فــي بعــض األحيــان فــي تنميــة عالقاتــه 
 
ً
االجتماعيــة، هــذا عــدا عــن كونهــا وســيلة

الحيــاة،  فــي  النجــاح  وســائل  مــن  مهمــة 
املختلفــة. االحتياجــات  وقضــاء 

إن الكتابة تسكن الكاتب، فتصبح وجوده 
مفتونــا  الكاتــب  فيغــدو  يتحــرك،  الــذي 
بالكتابــة مهووســا بهــا. وحينمــا يعمــد إلــى 
الكتابــة فإنــه يجــد متعــة ولــذة منقطعتــي 
النظيــر، ال يحــس بهمــا غيــره، وذلــك ألن مــا 
يكتبه ليس شيئا منفصال عن ذاته وكيانه، 
بــل إن مــا يكتبــه متصــل بذاتــه اإلنســانية، 
وبعواطفه، وبمشاعره وأحاسيسه، بمعنى 
أن الكتابة تشــكل بالنســبة للكاتب الكل في 
الــكل، فهــي ليســت فقــط وســيلته ملحــاكاة 
الواقــع واألحاســيس، ولكنهــا أيضــا غايتــه 
املنشــودة وهدفــه األســمى. ومــن ثمــة فهنــاك 
قــوة دفينــة ومحــرك ال مرئــي يدفــع الكاتــب 
نحــو بحــر الكتابــة، أال وهــو الشــغف والحــب 
بــه  يشــغف  فــن  وهــي  بالكتابــة.  والهــوس 
الكبــار والصغــار، فحتــى الشــخص الــذي لم 
يسبق له القراءة والكتابة، يرغب هو اآلخر 
بــأن يــدون شــيئا ويضــرب بســهمه بالكتابــة 
ومضمــرات  نفســه  مكنونــات  عــن  ليعبــر 

وجدانــه.

خطوات نحو اإلبداع في الكتابة
إعداد: عبدالناصر براهويي 

مدّونات
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مدّونات

اجتمعـــت  الزمـــن،  مـــن  غفـــوة  حيـــن  علـــى 
بقايـــا أنقاضهـــم التائهـــة فـــي التاريـــخ، مللمـــوا 
ُجندهـــم املبعثريـــن، ونفضـــوا ركام الســـنين 
ـــم 

ّ
ونهضـــوا يريـــدون الثـــأر لكبيرهـــم الـــذي ُحِط

بفـــأس إبراهيـــم تنامـــى إصرارهـــم فـــي وأد كل 
يـــّدٍ حملـــت )معـــول الحـــق( عليهـــم وأثخنـــت 
الزمـــان  فشـــقوا  بأكاِبرهـــم،  ـــت 

ّ
ونكل بهـــم، 

زيـــل الشـــبهة 
ُ
عابريـــن بمســـميات جديـــدة، ت

حيلهـــم ملاريـــن علـــى أرصفـــة النفـــوس 
ُ
عنهـــم وت

لكنهـــم ضربـــوا جذورهـــم بأعمـــاق العقـــول 
فأيـــن  الجديـــد(  العالـــم  )أوثـــان  ليكونـــوا 
فـــأس إبراهيـــم؟ لـــم تكـــن )الفـــأس( لُتحـــِدث 
هـــذا التغييـــر الجـــذري فـــي عمـــق التاريـــخ لـــوال 
ـــة(، فصـــالح حـــال  مَّ

ُ
أن مـــن حملهـــا كان )أ

أمـــٍة بأســـرها تمثـــل بفـــرٍد اجتمعـــت عنـــده 
مقومـــات اإلصـــالح وســـبيل الصـــالح فـــكان 
مـــة بحِقـــه والبقيـــة أشـــباه أفـــراد بباطلهـــم..

ُ
أ

وإمكانيـــة  الفـــرد  أهميـــة  ُهَنـــا  املقيـــاس   
تغييـــره ملعادلـــة الواقـــع وتبديـــل املعطيـــات 
املحسوســـة بـــإدراك املـــرء ضـــرورة إحـــداث 
 مـــن هـــدم طواغيـــت الـــذات 

ً
التغييـــر، بـــدءا

هللا  دون  مـــن  عبـــد 
ُ
ت  

ً
أربابـــا ُجعلـــت  التـــي 

بالباطـــل، فمـــن غلـــب هـــوى نفســـه وأمســـك 
جمـــرة فـــؤاده يقلبهـــا فـــي كفـــه كيفمـــا شـــاء، 
فيغلُبهـــا،  ُيغالبهـــا  أمامـــه  الدنيـــا  ُجعلـــت 
 عليهـــا قـــد كفـــر بأصنامهـــا 

ً
فتطـــوُع لـــه ســـيدا

 ُيمســـك فـــأس حقـــه بيمنـــاه، 
ً
فأم�ضـــى ُحـــرا

أوثـــان  لتطيـــح  بيســـراه،  مجـــده  وفســـيلة 
ـــة،  مَّ

ُ
العبوديـــة علـــى وقـــع ُهتـــاف فـــرٍد أصبـــح أ

وأمـــا مـــن عبـــَد وركـــع وســـجد لوحـــش ذاتـــه 

الـــذي اقتـــات علـــى بقيـــة إنســـانيته املتمثلـــة 
بحريته ونال من بصيص روحه الذي بهت 
وخفت فاختفى ألن النور ال يليق بالعبيد، 
هـــذا العبـــد لـــن تســـؤوه عبوديتـــه فهـــو مـــن 
 ويزينـــه لنفســـه ومـــن ثـــم يبـــدأ 

ً
ينصـــب صنمـــا

بعبادته، فقد ُسلبت إرادته عند خضوعه 
واستكانته لطاغوت ذاته الذي يجعل منه 
ِظـــل فـــرد وشـــبيه إنســـان، ال َيَفعـــل بالواقـــع 

ــا ُيفعـــل بـــه.. بقـــدر مـ
 "ويحـــك يـــا أبـــا ســـفيان! ألـــم يـــأن لـــك أن 
تعلـــم أن ال إلـــه إال هللا" قالهـــا الحبيـــب عليـــه 
 مفاتيـــح الخـــالص 

ً
الصـــالة والســـالم ُمســـِلما

 إيـــاه أن 
ً
ألبـــي ســـفيان ر�ضـــي هللا عنـــه مخبـــرا

تحـــت مكـــة
ُ
بــــ "ال إلـــه إال هللا" ف

وعلى َسِبيِل إيقاظ ُسجناء أنُفِسهم وإيقاد 
شـــعلة أرواحهـــم واســـتنقاذهم مـــن نيـــران 
 ُيحيـــي 

ً
 ُمغيثـــا

ً
العبوديـــة كان )الوعـــي( غيثـــا

مـــن رمـــاد الفكـــرة، ثمـــار األفعـــال، وِنتـــاج 
الوعـــي  عمليـــة  لـــت 

ّ
مث ولذلـــك  األعمـــال، 

تحقيـــق  فـــي  األسا�ضـــي  املفصـــل  الثـــوري 
الغاية من ُحرية املرء وتوظيف أفعاله بما 
يعـــود بالنفـــع علـــى أمتـــه، حيـــث أن التغييـــر 
الـــذي بـــدأ بدمـــاء "حمـــزة الخطيـــب" لن ُيؤتي 
ثمـــاره إن ضاعـــت أهـــداف الثـــورة بمتاهـــات 
تغييـــب الفـــرد عـــن واقعـــه وإحـــداث شـــرخ 
واســـع بينـــه وبيـــن ثورتـــه فضبابيـــة الرؤيـــة 
وانعـــدام البصيـــرة ال يجلوهـــا إال التعبئـــة 
بـــأن  والوعـــي  ـــب 

َ
املطال بأحقيـــة  الثوريـــة 

الســـائر فـــي ركـــب الثـــورة ال يمكـــن أن يتملـــص 
معرفـــة  مـــن   

ً
بـــدءا تجاههـــا  واجباتـــه  مـــن 

 بأهميـــة 
ً
حقيقـــة املعركـــة الحاصلـــة مـــرورا

البنـــاء  بجاهزيـــة  وانتهـــاًء  املعنويـــة  الـــروح 
فـــي حيـــن الهـــدم وتمـــام القناعـــة أن تجربتنـــا 
 
ً
منتصـــرة بوعـــد مـــن هللا ســـواًء كان نصـــرا

علـــى طريقـــة )فتـــح مكـــة( أو نصـــر )أصحـــاب 
)املشـــروع  تكاتـــف  بمقـــدار  األخـــدود(، 
و)الوعـــي  املخلصيـــن(  و)األفـــراد  الســـامي( 
الكافـــي لتجـــاوز تحديـــات املرحلـــة الراهنـــة( 
نبلـــغ الفتـــح املبيـــن واالنتصـــار العظيـــم الـــذي 

ُيحيـــي مـــن يبـــاب آالمنـــا أصـــوات األوليـــن.
"ويحـــك يـــا أبـــا ســـفيان! ألـــم يـــأن لـــك أن تعلم 
أن ال إله إال هللا" قالها الحبيب عليه أفضل 
 مفاتيـــح الخـــالص 

ً
الصـــالة والتســـليم ُمســـِلما

 
ً
ألبـــي ســـفيان ر�ضـــي هللا عنـــه وأرضـــاه مخبـــرا

تحـــت مكـــة حيـــث 
ُ
إيـــاه أن بــــ )ال إلـــه إال هللا( ف

الجليـــة  والحقيقـــة  النبيلـــة  الغايـــة  كانـــت 
والفـــأس الـــذي ُســـلط علـــى أعنـــاق أصنـــام 
لـــل الفتـــح 

ُ
الظلمـــة، بــــ )جنـــد ال إلـــه إال هللا( ك

املكي بفتوحات امتددت إلى مشارق األرض 
ومغاربهـــا، بــــ )أتبـــاع ال إلـــه إال هللا( ُبنيـــت 
حضارات دول أثبتت البناء الواقع املعاش 
أن "فـــأس إبراهيـــم" لـــن تِهـــن بوجـــود ُجنـــٍد 
يحملونهـــا )ثـــورة شـــعٍب( علـــى أوثـــان الباطـــل 
بتعـــدد مســـمياتهم واختـــالف مقاصدهـــم، 
و)مشـــروع أمـــة( ِلبـــذر الوعـــي وريَّ اإلخـــالص 
ليكونـــوا ســـبيل الخـــالص، فنلـــوذ مـــن ِحمـــى 
فـــأس أبينـــا إبراهيـــم عليـــه الســـالم إلـــى "ِإنَّ 
 تفـــيء إليـــه 

ً
" نجـــد بهـــا ظـــال

ً
ـــة مَّ

ُ
اَن أ

َ
ِإْبَراِهيـــَم ك

 
ً
أرواحنا املحترقة في صحارى اآلالم أن بردا

ْيـــِك يـــا شـــآم..
َ
 َعل

ً
وســـالما

ًة..
َ

ّم
ُ
 ِإْبَراِهيَم َكاَن أ

َ
ِإّن

لبابة عبد الناصر حليمة
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لقــد مــّن هللا علــى اإلنســان وأكرمــه بعقلــه وعلمــه وروحــه وهمتــه العالية 
كي يرفع ويرتع ويطير به إلى العلّو والدرجات العلى ويعرج إلى الســموات 
وقلل الجبال الراســيات من العّز والشــرف كما يطير الطير بجناحيه إلى 

ــه ليــال ونهــارا وهــو  فــي عروجــه ونزولــه وهبوطه.
ّ

عش
فجنــاح اإلنســان همتــه وعقلــه وعلمــه فــي صعــوده وهبوطــه.

أيهــا اإلنســان واعلــم جيــدا بــأن الطيــر يطيــر بجناحيــه فجنــاح اإلنســان 
همتــه وطموحــه.

الصقر ولو كان جميال وال مثال له في العالم ولكن كانت هّمته رديئة إذ 
يصيد الفأر فهو حقير وذليل لدناءة همته.

لــو كانــت البومــة بّهمتهــا العاليــة نالــت ر�ضــى امللــك واألميــر فهــو رئيــس ذلــك 
الصقــر الجميــل األبيــض. فالصقــور تعيــش عنــد امللــوك واألمــراء بعلــو 
طيرانهــا وهمتهــا العاليــة والبومــات تعيــش عمومــا فــي الخــراب لقلــة الهمــة 
والطمــوح، شــرف ال�ضــيء بشــرف الغــرص والقصــد والهمــة والطمــوع ال 

باإلســم والجســم والصــورة.
الروحيــة  بعقلــه وقوتــه  كلــب األســد رغــم ضعــف جســمه  لــو صــرع 
فهــو األســد بــال ريــب وشــك. املهــم واألهــم القــوة الروحانيــة ال الصــورة 

فحســب. الجســمية 

الحمــار بكســله وســفل همتــه وخمولــه  لــو أكل األســد لحــوم جيفــة 
البالــغ فيكــون كلبــا ال تنظــر إلــى صورتــه الجســمية واألســدية ال فائــدة فــي 

الصــورة دون روح وطمــوح عــال.
 طيــن ولكــن ألجــل قلبــه وعلمــه وطموحــه ونظــره 

ّ
اإلنســان خلــق مــن كــف

الثاقــب قــد فــاق الفلــك ولكوكــب فــي الدرجــة والشــرف.
اإلنســان املخلــوق مــن قــدر طشــت مــن عجيــن املــاء والطيــن قــد فــاق 

الســماء والفلــك فــي الرتبــة والعــزة بقلبــه وطموحــه.
هــل ســمعت الســماء كلمــة "كّرمنــا" قــط؟ بــل ســمعه اإلنســان الحزيــن 

امللهــوف مــن ربــه " كرمنــا بنــي آدم ".
مــا الــروح والطمــوع والقلــب والعقــل والــدرك؟ هــي علــم الخيــر والشــر، 

الســرور باإلحســان والبــكاء بالضــرر.
إن القلــب الســليم العليــم والــروح الطمــوع يقتضيــان العلــم واملعرفــة 

دائمــا فالعلــم علــى قــدر الطمــوح.
إن عالــم الــروح والطمــوح كلــه علــم ومعرفــة وحكمــة فمــن ال روح لــه ال 

علــم لــه.
الروح تأثير  وعلم فمن ازداد من العلم والروح والطموح فهو من عباد 

هللا الصالحيــن الخالصيــن.

آشـــیان تـــا  میپـــرد  پـــر  بـــا  مردمـــانمـــرغ  ای  همتســـت  مـــردم  پـــر 

بینظيـــر و  ســـپید  باشـــد  اگـــر  چونک صیدش موش باشـــد شـــد حقيربـــاز 

شـــاه بـــه  او  میـــل  و  چغـــدی  بـــود  کالهور  در  منگـــر  بازســـت  ســـر  او 

خـــر مـــرده  از  خـــورد  شـــيری  نگـــرورهمـــى  کـــم  شـــيری  شـــکل  او  بـــود  ســـگ 

ســـگ افکنـــد  را  وگـــرگ  پلنـــگ  وشـــکور  ریـــب  بـــی  را  مـــرو  میـــدان  شـــير 

گل  مشـــت  اریـــک  بسرشـــته  بـــر گذشـــت از چـــرخ و از کوکـــب بـــه دل آدمـــی 

خميـــر طشـــت  یـــک  قـــدر  بـــر  اثيـــرآدمـــی  از  و  آســـمان  از  فـــزود  بـــر 

آســـمان ایـــن  شـــید  "کرمنـــا"  پرغمـــانهیـــچ  آدمـــی  ای  شـــنید  کـــه 

بـــا خبـــر از خيـــر وشـــر باشـــد؟  ضـــررجـــان چـــه  از  وگریـــان  احســـان  بـــا  شـــاد 

ترســـت اقتضـــای جـــان چـــو ای دل آگهـــى یســـت باجـــان  تـــر  آگاه  او  کـــه  هـــر 

اســـت آگهـــى  سراســـر  جهـــان  هر که بی جان است از دانش تهى استخـــود 

بـــود  آگهـــى  رو  تاثيـــر  بـــودروح  اللهـــى  بیـــش  ایـــن  را  هرکـــه 

متهيــد: إن كتــاب املثنــوي مــن أبــرز مؤلفــات الفلســفي اإلســالمي الكبــري موالنــا جــالل الديــن الرومــي. وهــو مــن أروع كالســيكيات اآلداب اإلســالمية، وعــىل 
الرغــم مــن أن النــص كتــب يف القــرن الســابع الهجــري، الثالــث عــر امليــالدي، إال أنــه مل يفقــد جدتــه، وال يــزال القــارئ يجــد فيــه أفــكاراً جديــدة وإملاحــات إىل مــا 
يصادفــه مــن مشــاكل يف تعاملــه مــع نفســه ومــع املجتمــع  ويف ســعيه الحثيــث نحــو التســامي فــوق رصاع الحيــاة ومتطلبــات العيــش فيــام يقــرب مــن ثالثــني ألــف 
بيــت مــن الشــعر الراقــي، قــّدم موالنــا جــالل الديــن خــالل عملــه العظيــم عاملــه الخــاص، ومحاولتــه الرائــدة لصــب كل املعــارف اإلســالمية األخــرى فيــه، فأخــذ منــه 
كل عــر زاده مــن املعرفــة ومــن الســمو، وتعــرف عليــه العــامل مــن خــالل ترجامتــه، فعــرف منــه روح اإلســالم الســمحة العظيمة اإلنســانية التــي ترتفع عــن التعصب 
وضيــق األفــق. وخــالل املطالعــة يكتشــف القــارئ املتــذوق املتفهــم الواعــي أن مثنــوي موالنــا ليــس نصــا صوفيــا خالصــا كــام يشــاع، بــل هــو نــص متعــدد الجوانــب 
واملســتويات، يهتــم برتبيــة اإلنســان عــىل األرض، قبــل أن يوصلــه بأســباب الســامء. لقــد اســتخدم الشــاعرـ  كــام يقــول اإلمــام النــدويـ  رقــة الشــعر ولطــف التعبــري، 
وحــالوة الِجــرس، وموســيقي الــوزن والقــوايف، وفكاهــة األدب؛ لـــتأدية فلســفته الدقيقــة العميقــة، واملعــاين اللطيفــة الغامضــة، واملبــادئ الرفيعــة التــي تشــغل فكره، 
وتجيــش يف خاطــره؛ فــكان كالمــه أوقــع يف النفــوس، وأحــىل يف القلــوب، وأســهل فهــامً، وأيــر تنــاوالً، وأكــر نفــوذاً وتغلغــالً يف املجتمــع واآلداب. املثنــوي نــص يقــرأ 
أكــر مــن مــرة، ويُعايــش، شــأنه يف هــذا شــأن كالســيكيات العــامل التــي ال تذهــب جدتهــا مبــرور الزمــن، وال تفقــد قيمتهــا مبــر العصــور. ويــر مكتــب مجلــة الصحوة 
اإلســالمية أن ينــر يف حلقــات متعــددة مقتطفــات مــن هــذا الســفر الجليــل مســتمدا مــن كليــد مثنــوي لحكيــم األمــة العالمــة أرشفعــي التهانــوي رحمــه اللــه حتى 

ينتفــع بهــا قــراء اللغــة العربية.

عبد الواحد قلندرزهي

الطموح وعلّو الهمة

على مائدة المثنوي
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الدنيــا  هــذه  اإلســالمية  األمــة  ســادت 
قرونــا، وســاقتها إلــى قمــم الشــماء، وذرى 
املجــد، وكانــت لهــا حصنــا حصينــا، جــاءت 
فــي الجاهليــة  فــي زمــن تتخبــط اإلنســانية 
خبــط العشــواء، وتترنــح تحــت وطــأة الظلــم 
وتــرزح  والغشــم،   والحــرب  والضيــم، 
تحــت أثقــال الضرائــب وأحمــال اإلتــاوات، 
الهــالك،  شــارفوا  الذيــن  بأيــدي  فأخــذت 
وأخرجــت البشــرية التــي تــكاد تســقط فــي 
مهــاوي ســحيقة، ومســنتقعات عميقــة إلــى 
شــاطئ الســالم وبــر األمــان. ظهــرت األمــة 
اإلسالمية في سفوح مكة، وبرزت في وديانها 
تهــب،  النصــر  ريــاح  فبــدأت  وبطحائهــا، 
ملكــت  ترفــرف،  الشــرف  وبنــود  ورايــات 
الســهل والجبــل، وســطرت مــن صحائــف 
املجــد أفضلهــا، وســجلت مــن مواقــف العــز 
أروعهــا، منــذ أن طلعــت شــمس هــذه األمــة 
لم يمر على ظهورها حين من الدهر، وعلى 
طلــوع شمســها فــي ســماء العــرب برهــة مــن 
الزمــن، وإال وعمــت أشــعتها ولعابهــا أرجــاء 
وإشــراقا،  نــورا  الكــون  ومــألت  املعمــورة، 
وســرت فــي األجســام واألرواح ســريان املــاء 
فــي التبــن، وجــرت جريــان الــدم فــي الشــرايين 
والعــروق، فربــت النفــوس األبيــة، وآنســت 
القلــوب الوحشــية فبدلتهــا بقلــوب ســخية، 
وأتــت بالعجــب العجــاب، أتــت بمالــم تــأت 
بــه أمــة مــن األمــم املاضيــة، ولــم يوجــد لهــا 
بهــا  وازدهــرت  الخاليــة،  القــرون  فــي  نظيــر 
الكــرة األرضيــة، حقــا إنهــا حملــت لألجيــال 
فــي طياتهــا مشــاعل النــور، ومنائــر الهــدى، 
ســبل  وبينــت  الرشــد،  معالــم  وأوضحــت 
التقــى، فأرشــدت الحيــارى، ونــورت املســير 
ملــن ضــل وغــوى، فبــان أمرهــا، وعــال نجمها، 
وذاع صيتهــا، بعــد هــذا لــن يضــل مــن ســار 
على مسيرتها، ومن انتهج مناهجها، وسلك 
األيــام  ســود  مــن  تجشــمت  و  مســالكها، 
وبيضهــا حتــى أينعــت ثمرتهــا، ونضــج نيئهــا، 

وآتــت أكلهــا ضعفيــن. 
الســر املكنــون فــي انتشــارها، واألمــر الدفيــن 

فــي رقيهــا وازدهارهــا، هــو أنهــا كانــت لهــا رجــال 
هللا  ســبيل  فــي  والشــهادة  القتــل  يعــدون 
فيــه  يخافــون  وال  األمانــي،  وأســمى  أعلــى 
عــن االســتماتة والتفانــي، ال يهابــون املنايــا، 

الدنايــا. بأرجلهــم  ويركلــون 
 حمــل أثقالهــا رجــال أكفــاء، وأبطــال أقويــاء 
على أكتادها وأكتافها، وبذلوا ما ملكوا، ولم 
يتخلوا عنها يوما من اليوم، وجعلوا كواهلم 
مطايا لحمل تلك الرسالة، وانتشار الدعوة.
هــؤالء  إلــى  أمتنــا  تحتــاج  أيضــا  فاليــوم 
الفرســان الشــامخين والجهابــذة الراســخين 
ذوي تجــارب عاليــة وخبــرات ســامية، لحمــل 
إلــى  تتطلــع  إنهــا  كلمتهــا،  وإعــالء  رســالتها، 
رجال عباقرة يتعلمون اإلســالم، ويتبحرون 
فنونهــا،  ويتقنــون  اإلســالمية،  العلــوم  فــي 
اقتناعــا نفســيا قلبيــا، وال  بهــا  ويقتنعــون 
يكونــون آالت صمــاء فــي يــد الغــرب تفعــل بهــم 

مــا تشــاء، وتأمرهــم بمــا تريــد.
 ترنو أمتنا اليوم إلى رجال يشيدون صرحها، 
ويحمــون  حصنهــا،  وُيحكمــون  ويبنــون 
ويعيــدون  رياضهــا،  ويســقون  حياضهــا، 

ضالتهــا. وُيرجعــون  شــاردتها، 
 تهفــو إلــى قــادة يقــودون الجيــوش، ويطــردون 
عــن حريمهــا الوحــوش، يعمــرون مــن مبانيهــا 
مــا  معاملهــا  ومــن  وتكومــت،  تكدســت  مــا 
مــا  مظاهرهــا  مــن  ويظهــرون  انطمســت، 
أو  نســيت  مــا  مشــاعرها  ومــن  اختفيــت، 
بدلت وحرفت، ويمألون الفراغ الذي تعاني 
منــه أمتنــا اإلســالمية اليــوم، ويرابطــون فــي 
ثكناتها ومعسكراتها، ويذودون عن حماها، 
يهــدد  الــذي  الجــارف  الســيل  ويقاومــون 
كيــان أمتنــا، ويقابلونــه بــكل قــوة وشــجاعة، 
وجــالدة وصالبــة، دون خــوف وال وجــل، وال 

والريــب. شــك 
يقــول فــي ذلــك إمــام الدعــوة، ومفكــر األمــة. 
الشــيخ النــدوي رح:" إن الفــراغ األكبــر فــي 
العالــم اإلســالمي هــو وجــود ذلــك العبقــري 
العصامــي الذئــي يواجــه الحضــارة الغربيــة 
بشــجاعة وإيمــان وذكاء، ويشــق لــه طريقــا 

خاصا بين مناهجها ومذاهبها، وبين فضائلها 
ورذائلهــا، طريقــا يترفــع فيهــا عــن التقليــد 
غيــر  واملغــاالة،  التطــرف  وعــن  واملحــاكاة، 
خاضــع فيهــا لألشــكال واملظاهــر، واملفاهيــم 
وأســباب  بالحقائــق  متمســكا  الســطحية، 

القــوة، وباللبــاب دون القشــور".
ايــن  واالختراعــات؟  االبتــكارات  أهــل  أيــن 
أصحــاب العلــوم والفنــون؟ أيــن اولــى األحالم 
والنهــى؟ وأيــن أهــل اإلبداعــات واإلنجــازات؟ 
الغــرب  مــن  يتعلمــون  الذيــن  هــم  أيــن 
والبلــدان الراقيــة مــا تحتاجــه أمتنــا مــن غيــر 
أن يستســلموا لهــا ويتأثــروا بهــا وبزخرفهــا، 
وينظروا إليها كإمام وزعيم خالد، بل عليهم 
أوقريــن  ســبق،  كزميــل  إليهــا  ينظــروا  أن 
تفــوق، يقــول العالمــة: "هــذا العبقــري ال 
يزال مفقودا في صفوف القادة والزعماء في 

العالــم اإلســالمي علــى كثرتهــم وتنوعهــم".
أيــن  منســحب؟  الجميــع  لــَم  قادتنــا  أيــن 
زعماءنــا ملــاذا ال يتحركــون مــاذا ينتظــرون؟ 
وأيــن أمــوال أمتنــا التــي تنفــق وتبــذل هنــا 
وهنــاك، وعــن ســبل الخيــر تنحجــب؟ يقــول 
شــاخص  التاريــخ  "إن  هللا:  رحمــه  اإلمــام 
األقطــار  فــي  بهــا  يقــوم  مــن  إلــى  ببصــره 
اإلســالمية والعربيــة، ممســك قلمــه ليســطر 
لــه ســطور الثنــاء واإلجــالل، ويقلــده الزعامة 
العالــم  فــي  التجديــد  ومركــز  الحقيقيــة، 
اإلسالمي، والعبقرية والعصامية في التاريخ 

اإلنســاني".
 إننا ندري بالحق واليقين أن أمتنا أمة ولود 
تربــي املجدديــن والدعــاة، ولــم تخلــو هــذه 
الســاحة عن الرجال العصاميين العباقرة، 
والعلمــاء الراســخين الذيــن لــم يركنــوا ولــم 
بــل اجتهــدوا  قــوة ماديــة،  يستســلموا ألي 
روح  األمــة  فــي  لينفخــوا  نهــار  ليــل  وســعوا 

الحماســة واإليمــان، والثقــة والقــوة.
 فنأمــل ونرجــو أن يقيــض هللا مــرة أخــرى 
يقــودون  بارعيــن  وقــادة  عباقــرة،  رجــاال 
األمــة اإلســالمية إلــى األمــام وإلــى مــا فيــه خيــر 

اإلســالمية. والبــالد  ألمتنــا  ومصلحــة 

إسحاق الفاحص
طالب بالجامعة

األمة اإلسالمية في أمس الحاجة إىل رجال عباقرة

صفحة الطالب
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أهل السنة في إيران

بعــث فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد، إمــام وخطيــب أهــل الســنة ورئيــس 
جامعــة دار العلــوم فــي مدينــة زاهــدان، برســالة إلــى آيــة هللا الســيد علــي 
السيستاني، املرجع الديني األعلى في العراق، مطالبا إياه بأن يستخدم 
نفــوذه ومكانتــه فــي تأســيس دولــة شــاملة فــي العــراق، وكذلــك التوســط 

إلزالــة معانــاة أهــل الســنة فــي إيــران بعــد أربعيــن عامــا مــن الثــورة.
واعتبــر فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد فــي هــذه الرســالة “االســتبداد” 
و”القمع” و”عدم االهتمام إلى املطالب املشروعة للشعوب” و”إهمال 
تأسيس حكومات شاملة”، من أبرز أسباب التدمير واملشكالت في بالد 

كالعــراق وســوريا واليمــن.
وردت فــي شــطر مــن الرســالة إشــارة إلــى التطــورات األخيــرة فــي العــراق 
وال ســيما بعــد االنتخابــات البرملانيــة فــي هــذه البــالد: »واآلن حيــث دخــل 
العــراق فــي مرحلــة سياســية جديــدة بعــد ســنوات مــن انعــدام األمــن 
وســيطرة اليــأس، وفتــح بصيــص مــن األمــن للنــاس فــي هــذا البلــد العزيز، 
يرجــى مــن ســماحتكم أن تســتخدموا نفوذكــم وتؤكــدوا علــى تأســيس 
حكومــة شــاملة مــن القوميــات وأتبــاع املذاهــب والديانــات، ليشــعر 
الشــعب العراقــي بالراحــة واالطمئنــان فــي ظــل حكومــة وطنيــة شــاملة 
تطبــق العــدل، وينالــوا حقوقهــم السياســية والثقافيــة واالجتماعيــة 

واالقتصاديــة املشــروعة، وال تتكــرر التجــارب املاضيــة املريــرة.«
وأشــار إمــام وخطيــب أهــل الســنة فــي قســم آخــر مــن رســالته إلــى آيــة 
هللا السيســتاني، إلــى أوضــاع أهــل الســنة فــي إيــران بعــد انتصــار الثــورة 
اإلســالمية، ووصــف “التمييــز الطائفــي الشــديد”، و”غيــاب الحريــات 
الدينيــة”، و”عــدم توظيــف نخــب أهــل الســنة فــي املناصــب العاّمــة”، 
و”عــدم التــوازن فــي االســتخدمات بيــن الشــيعة والســنة فــي املناطــق 

الســنية”، كأبــرز مشــكالت ألهــل الســنة فــي إيــران.
كمــا أشــار فضيلتــه إلــى “منــع أهــل الســنة مــن بنــاء جامــع فــي طهــران” 
وكذلــك “منعهــم مــن إقامــة صــالة الجمعــة والعيديــن فــي طهــران وســائر 
املــدن الكبــرى”، و”عــدم تنفيــذ مرســوم مرشــد الثــورة بشــأن إزالــة 
التمييــزات بحقهــم، حتــى فــي املؤسســات التــي تنشــط تحــت إشــراف 

املرشــد”، معتبــرا هــذه مــن معانــاة أهــل الســنة فــي إيــران.
صــّرح فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد فــي هــذه الرســالة بــأن املطالــب 
املشــروعة ألهــل الســنة حينمــا تطــرح علــى املســؤولين، يــردون بأنهــم فــي 
ضغــوط ومضايقــات، مشــيرين إلــى مراجــع قــم، وطالــب فضيلتــه آيــة هللا 
السيستاني كأبرز املراجع املؤثرين، أن يستخدم نفوذه في إزالة معاناة 

أهــل الســنة فــي إيــران، وإنهــاء األزمــة التــي طالــت أربعــة عقــود.
وأشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد فــي نهايــة الرســالة إلــى نتائــج إزالــة 
التمييزات في العراق وإيران كبلدين مؤثرين في العالم اإلسالمي، حيث 
قــال فضيلتــه: »ال شــك أن التمييــز لــو أزيــل فــي العــراق وإيــران، البلديــن 
املؤثريــن فــي العالــم، سيشــهد العالــم تطــورا عظيمــا فــي ســبيل املــودة 
والوحــدة العمليــة بيــن األمــة اإلســالمية، وســتكون هــذه املبــادرة خطــوة 
مؤثــرة فــي ســبيل تثبيــت األمــن والهــدوء الدائميــن فــي العالــم اإلســالمي، 
وبهذه الطريقة لن تتوفر الفرصة لألعداء باالستغالل ال�ضيء، وحينئذ 
سيشــهد العالــم أن الشــيعة لــو وصلــوا إلــى الحكــم فــي بلــد مــا، يطبقــون 
االتجاهــات  وأصحــاب  املذاهــب  بيــن  التمييــز  يمارســون  وال  العــدل 

املختلفــة، وســيخلد هــذا فــي التاريــخ.«

املصدر: املوقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الحميد إسماعيل زهي

فضيلة الشيخ عبد الحميد يراسل آية اهلل السيستاني حول قضايا العراق
 ومشكالت أهل السنة في إيران

غــادر فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد، إمــام وخطيــب أهــل الســنة ورئيــس جامعــة دار العلــوم زاهــدان، مســاء الجمعــة 20 ذوالقعــدة 1439 مطــار 
زاهــدان، متجهــا إلــى بــالد الحرميــن الشــريفين، ألداء مناســك الحــج هــذا العــام.

من املقرر أن يق�ضي فضيلة الشيخ عبد الحميد األيام املتبقية من بدء مناسك الحج، في مكة املكرمة، ثم يسافر إلى املدينة املنورة.
جدير بالذكر أن الشيخ تشرف للحج مع إحدى قوافل الحج التابعة ملؤسسة الحج اإليرانية.

الشيخ عبد الحميد يسافر إىل بالد الحرمين الشريفين ألداء مناسك الحج

تالميذ من أهل السنة يفوزون في مسابقات حفظ القرآن العامة
اســتطاع عــدد مــن تالمــذة أهــل الســنة مــن املــدارس الحكوميــة فــي إيران، 

أن يفــوزا برتــب عاليــة فــي مســابقات حفــظ القــرآن العامــة.
وقــد تنافــس فــي هــذه الــدورة مــن املســابقات التــي انعقــدت فــي منتــدى 
الشــهيد باهنــر فــي طهــران، 850 تلميــذا و650 تلميــذة فــي فــروع القــراءة 
والحفــظ الخــاص، والحفــظ العــام للقــرآن الكريــم، وفــي فــرع الترتيــل 
واألذان، وفــي النهايــة انتخــب مــن كل فــرع خمــس أشــخاص كاألفــراد 

الفائزيــن.
جديــر بالذكــر أن ثالثــة مــن الشــباب مــن مدينــة تايبــاد فــي محافظــة 

خراســان الرضويــة، ويافــع مــن مدينــة غميشــان فــي محافظــة كلســتان 
كانــوا مــن بيــن الفائزيــن.

اســتطاع “محمــد علــي خواجــه” و”إدريــس قطبــي” مــن متعلمــي القــرآن 
الكريــم فــي الكتاتيــب القرآنيــة فــي مدينــة تايبــاد، أن يحصلــوا علــى املركــز 
األول والثانــي فــي فــرع الحفــظ العــام، كمــا أن “موحــد شــكوري” الحافــظ 

اآلخــر اســتطاع أن يحصــل املكانــة األولــى فــي فــرع حفــظ خمســة أجــزاء.
كمــا أن “محمــد رضــا ولــي محمــدي” مــن مدينــة غميشــان فــي محافظــة 
كلســتان، اســتطاع أن يحصــل علــى املرتبــة األولــى فــي فــرع حفــظ الكامــل 

لكتــاب هللا.

تالميذ من أهل السنة يفوزون في مسابقات حفظ القرآن العامة
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طريقة جديدة تكشف اإلصابة بالسكري وأمراض القلب

8 معلومات غريبة

نصائح للحفاظ على سالمة المخ

بالشــلل  يصــاب  االنســان  جســم   -1
الجزئــي أثنــاء النــوم حتــى اليــؤذي نفســه 

! أحالمـــه  مــع  بتفاعلــه 
 2- املواطنــون فــى دولــة ليختنشــتاين ال 
يقفلــون أبــواب بيوتهــم ألن الجريمــة فــي 

البــالد منخفضــة جــدا ..!
 3 -نــواة الشــمس حــارة لدرجــة أنــك لــو أخــذت جــزء منهــا بحجــم 
الدبــوس يمكنهــا أن تنتــج حــرارة كافيــة لقتــل شــخص مــن علــى بعــد 

كيلومتــر!!  160
 4 -لعبة كاندى كراش تجنى أرباح 850،000 دوالر كل يوم ..! 

5- أنثــى نجــم البحــر يمكنهــا أن تضــع مايقــارب 200,000,000 

بيضــة فــي يــوم واحــد !! 
6- هــل تعلــم ان جمــال عبــد الناصــر هــو 
تاريــخ مصــر  فــى  اصغــر معتقــل سيا�ضــى 
اللغــاء  مظاهــرات  فــى  أعتقــل  عندمــا 
؟!!  عــام   18 عمــره  وكان   36 معاهــدة 

الشــرطة  اعتقلــت   ،2009 عــام  فــي   -7
 !.. مســلح  ســطو  محاولــة  فــى  فيهــا  لالشــتباه  عنــزة  النيجيريــة 

8- الحــوت األبيــض هــو الحيــوان البحــري الوحيــد الــذي ليــس 
لــه أعــداء فــي البحــر، إذ أن كل الحيوانــات البحريــة تخافــه حتــى 

األخــرى. القاتلــة  الحيتــان 

»ممارسة التمارين الرياضية«
 تحافظ التمارين الرياضّية على سالمة الذهن 
واملــخ، حيــث إنهــا تزيــد مــن حجــم املــخ، ومن قّوة 
الروابط بين أجزاء املخ املختلفة، لذلك ينصح 
بممارســة التماريــن الرياضيــة بشــكٍل يومــي ملــدة 

 تمارين حمل األثقال، ألنها تحسن من كفاءة 
ً
نصف ساعة، خاصة

الذاكرة، وتحافظ على الصحة النفسية، والذهنية، والبدنية.
»استكشــاف الطبيعــة« يســاعد التجــول فــي أحضــان الطبيعــة 
الخالبــة علــى منــع اإلصابــة باالكتئــاب، وتحســين الصحــة الذهنيــة 
والنفســية، كمــا يخلــص مــن الحــاالت النفســية القاســية، ويحّســن 

املــزاج.

»تناول كمية كافية من الخضروات والفواكه« 

لخمــس  والخضــار  الفواكــه  تنــاول  يــؤّدي 
 إلــى تحســين الحالــة الذهنيــة 

ً
مــرات يوميــا

مــن  بالعديــد  اإلصابــة  ومنــع  والنفســية، 
األمراض، مثل الســرطان، وأمراض القلب، 

بالســعادة. الشــعور  وزيــادة 

»تناول كمية كافية من املاء«
 يتكــون املــخ مــن 75% مــن املــاء، لذلــك ينصــح بتناولــه بكميــات كافيــة 
ملنــع جفــاف خاليــاه، وبالتالــي املحافظــة علــى أدائــه، لذلــك ينصــح 
، مــع مراعــاة تنــاول كميــات أكبــر عنــد 

ً
بتنــاول 3 لتــرات مــن املــاء يوميــا

ممارســة التماريــن الرياضّيــة؛ ألّن قلــة تنــاول املــاء تــؤّدي إلــى انكمــاش 
فــي املــخ، واملســؤولة عــن اســتقبال  الزوائــد الشــجرية املوجــودة 

املعلومــات.

ينابيع المعرفة

لخطــر  كنــت عرضــة  إن  تعــرف  أن  تريــد 
التعــرض ألزمــة قلبيــة بالوراثــة؟ الفحــوص 
الوراثيــة لــن تخبــرك بالكثيــر اليــوم، فهــي 
علــى األكثــر تبحــث عــن تحــول غريــب أو نــادر 
في جين أو عدد محدود من الجينات، بينما 
الســكري  أو  القلــب  مثــل  شــائعة  امــراض 
تتســبب فيهــا الكثيــر مــن الجينــات التــي تعمــل 

معــا.
نجــح باحثــون فــي تطويــر طريقــة جديــدة لتحليــل البيانــات الجينيــة 
التي قد تساعد يوما في تحديد أولئك األكثر عرضة للخطر قبل أن 

تظهــر عليهــم أعــراض.

الطريقــة الجديــدة والتــي يطلــق عليهــا قيــاس 
مخاطــر الجينــات املتعــددة، تقــوم بقيــاس 
الصغيــرة  الجينيــة  التباينــات  مــن  املالييــن 

التــي قــد تزيــد ســبب الضــرر.
بــرود- مركــز أبحــاث  الباحثــون مــن معهــد 
معنــي بالطــب الجينــي - أعلنــوا  االثنيــن أن 
اإلصابــة  احتمــال  قيــاس  يمكنــه  النظــام 
بمرض الشريان التاجي والسكري من النوع 
الثانــي وأمــراض التهــاب األمعــاء وســرطان الثــدي وعــدم انتظــام 
ضربــات القلــب الــذي يطلــق عليــه الرجفــان األذينــي. نتائــج البحــث 

نشــرت فــي مجلــة " نيتشــر جينيتكــس".
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أخالقه وصفته:
كان جــالل الديــن شــديد الرياضــة واملجاهــدة 
مــن  ســاالر"  "ِســبه  قــال  التعبــد,  كثيــر   ,
معاصريه:" لم أره قط في لباس النوم ولم أر 
عنــده فراشــا وال وســادة, فــإذا غلبــه النــوم نــام 
جلسا"  ويقول في بيته: كيف ينام من يتقلب 

علــى َحســِك الَســعدان؟!.
وكان إذا حانت الصالة توجه إلى القبلة وتغير 

لونه.
وكان كثيــر االســتغراق فــي الصــالة يقــول ســبه 
ســاالر: رأيتــه مــرارا دخــل فــي الصــالة وقــت 

العشــاء, وق�ضــى الليــل كلــه فــي ركعــة.
وكان زاهــدا قنوعــا , يقســم كل مــا يأتيــه مــن 

هدايــا امللــوك واألمــراء واألغنيــاء.
وكان عظيم السخاء, كثير البذل واإليثار, إذا 
جاء سائل وليس عنده �ضيء خلع له قميصه 

أو عباءتــه.
وكان عظيــم الصبــر والتحمــل , مــّر برجليــن 
إنــك إذا  , وقــال أحدهمــا لآلخــر:  يتســابان 
فقــال  عشــرا,  أســمعُتك  واحــدة  أســمعتني 
: دونكمــا نف�ضــي فــإن أســمعتماني ألفــا لــم 
ســِمْعكما واحــدة, وخــر الرجــالن علــى قدميــه 

ُ
أ

. وتصالحــا
يكــره   , الحــالل  علــى كســب  وكان حريصــا 
البطالــة والــرزق الــذي يأتيــه مــن غيــر شــغل 
, وكانــت لــه راتــب   ) 15 دينــار( مــن األوقــاف, 
, حتــى  ذلــك  الفتــاوى مقابــل  يكتــب  فــكان 

يســتحل و يســتحّق هــذا الراتــب.
وكان زاهدا في لقاء األمراء والسالطين, اعتذر 
إليــه أميــر عــن عــدم الزيــارة , فقــال: ال داعــي إلــى 

االعتذار , فالغيبة أحّب إلي من الحضور.
مؤلفاته:

عــدة  إلــى  الرومــي  أعمــال  تصنــف  عــادة، 
تصانيــف وهــي: الرباعيــات، ديــوان الغــزل، 
أو  املحاضــر  الســتة،  املثنــوي  مجلــدات 
الخطــب، الرســائل واملوعــظ الســتة الشــبه 

. مفقــودة
أوال : شعره

مثنويه املعاني: وهي قصائد باللغة الفارسية 
بالكتــاب  املتصوفــة  بعــض  يســميه  والــذي 

املقــدس الفار�ضــي.

التبريــزي  الكبيــر أو ديــوان شــمس  الديــوان 
والــذي كتبــه فــي ذكــرى مــوت صاحبــه العزيــز 
وملهمــه فــي طريــق التصــوف والشــعر. وكتــب 
فيــه أكثــر مــن أربعيــن بيــت شــعر وخمســين 

نثريــة. قصيــدة 
الرباعيــات: وهــي منظومــة أحصاهــا العالــم 
اإليراني املعاصر بديع الزمان فروزانفر، كما 
وردت فــي طبعــة اســطنبول، فوجــد أنهــا تبلــغ 

.
ً
، أي 3318 بيتــا

ً
1659 رباعيــا

نثره
كتــاب فيــه مــا فيــه: وهــو كتــاب يحتــوى علــى 
واحــد وســبعون محاضــرة ألقاهــا الرومــي فــي 
صحبه في مناسبات مختلفة. وهو من تجميع 

مريديــه وليــس مــن كتابتــه هــو.
ملواعــظ  تجميــع  وهــو  الســبعة:  املجالــس 
مناســبات  ســبع  فــي  ألقاهــا  ومحاضــرات 
القــرآن  عــن  مواضيــع  تتنــاول  مختلفــة 
والحديــث الشــريف. وتتضمــن أشــعار فريــد 

نفســه. وللرومــي  وســنائي  عطــار  الديــن 
الرســائل: وهــي رســائل كتبهــا بالفارســية إلــى 

مريديــه ومعارفــه ورجــال دولــة.
تأثير مؤلفاته:

كانــت ملؤلفــات جــالل الديــن البلخــي التأثيــر 
الكبيــر فــي األدب الفار�ضــي و التركــي و األوردي.
مــن مؤلفــات جــالل  العديــد  ترجمــة  تمــت 
الديــن البلخــي إلــى اللغــات العامليــة املعاصــرة 

و مــن ضمنهــا اللغــات األوربيــة.
النقد عليه وعلى مؤلفاته:

فقــد كثــر النقــد علــى جــالل الديــن الرومــي  
وعلــى مؤلفاتــه , وبعــض النقــاد قــد جــاوزوا 
الحــد فوصفــوه بالكــذاب , والكافــر, وامللحــد 

واملنحــرف…  ,
وباملقابــل نجــد فرقــة مــن الصوفيــة بالغــوا فــي 
تعظيمه و يقدسونه كإله و معبود , وأسسوا 
فرقة باسم " املولوية " وينشدون أناشيد في 
مدحــه, فيهــا مــن الشــركيات والخزعبــالت مــا 

ال يعلمــه إال هللا.
لقد تربينا – وهلل الحمد- على تقدير الرجال 
ال تقديــس الرجــال، وعلــى احتــرام العلمــاء 
بــدون غلــو أو جفــاء، ولكــن هنــاك تصرفــات 
تصدر من البعض منا تدق ناقوس الخطر، 

أال وهــو التعصــب الزائــد لبعــض العلمــاء.
أنــا لســُت مــن أنصــار جــالل الديــن وال مــن 
بصــدد  ولســت   , وأفــكاره  آلراءه  املقلديــن 
الدفــاع عنــه , ولكــّن الحــق أحــق أن يقــال. 
مولــوي جــالل الديــن الرومــي ليــس معصومــا 
كغيــره مــن العلمــاء واألئمــة, والعصمــة هلل 
رب العامليــن . نعــم نجــد بعــض الشــطحات فــي 

.. شــعره 
وهنــاك أيضــا الكثيــر مــن الحكــم واملواعــظ 
مــا  يختــار  الجيــد, والعاقــل  والعبــر والشــعر 
يفيــده , ويتــرك مــا يضــره ) خــذ مــا صفــا ودع 
مــا كــدر( أو كمــا قيــل : تجــاوزوا عــن ســيئاتهم, 

بحســناتهم. وانتفعــوا 
نحــن ال نعتقــد بعلمائنــا وعظمائنــا العصمــة 
؛ فماهــم إال بشــر, ومــا كان لبشــر 

َّ
حاشــا وكال

عــى لــه العصمــة, أو أنــه لــم ولــن يقــول  دَّ
ُ
أن ت

؛ فليــس ذلــك إال لألنبياء)عليهــم 
ً
إال صوابــا

الســالم( فيما يبلغون به عن ربهمـ  جال وعال 
ـ .

الفضائــل,  نشــر  ذلــك  مــن  املقصــود  وإنمــا 
الرجــال. أقــدار  ومعرفــة 

وفاته:
ودامــت   ,672 ســنة  زلــزاال  قونيــة  شــهدت 
الرجفــة أســبوعا كامــال, وكان جــالل الديــن 
مريضــا رهيــن الفــراش, وزاره النــاس وطلبــوا 
منه الدعاء؛ فقال : إن األرض جائعة تطلب 

لقمــة دســمة, وســتنالها عــن قريــب…
لقــاء  إلــى  فيهــا  يحــّن  وقصائــد  أبياتــا  وقــال 
الحبيب, وقال وهو في سياق املوت : إن كنُت 
مؤمنا وحلوا طاب املوت و كان املوت مؤمنا, 
وإن كنــت كافــرا ومــرا , كان موتــا كافــرا ومــرا.

ولــم يــزل مشــغوال بالوعــظ والنصيحــة ؛ حتــى 
فاضــت روحــه عنــد غروب الشــمس.

توفي جالل الدين البلخي في مدينة قونية بما 
يعرف اليوم بتركيا عام672ه. 1273م.

وملــا خرجــت جنازتــه, ازدحــم عليهــا أهــل البلــد 
ازدحامــا كبيــرا, وشــيعها أتبــاع كل ديانــة وهــم 

يبكــون…
وكانت الجنازة قد خرجت في الصباح الباكر 
, ووصلــت إلــى مقبــرة البلــد عنــد املســاء مــن 

شــدة الزحــام, ودفنــت فــي الليــل.

مولوي جالل الدين الرومي رحمه اهلل
الشيخ عبدالحميد جمعه )األخيرة(

عباقرة أهل السنة
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منذ اســـتقالل باكســـتان قبل ســـبعين عاما، لم تتلق األحزاب الدينية خســـارة 
كهـــذه التـــي لحقـــت بهـــا فـــي االنتخابـــات األخيـــرة التـــي تصدرهـــا حـــزب اإلنصـــاف 

بزعامـــة العـــب الكريكيـــت الســـابق عمـــران خـــان.
وقـــد ظلـــت األحـــزاب الدينيـــة العبـــا أساســـيا فـــي السياســـة الباكســـتانية تســـتند 
فـــي مشـــروعيتها إلـــى ســـلطتها الدينيـــة فـــي البلـــد الـــذي أن�ضـــئ علـــى أســـاس اإلســـالم، 

وعلـــى خطابهـــا الحما�ضـــي واملعـــادي للغـــرب.
علقـــت األحـــزاب آمـــاال كبيـــرة علـــى هـــذه االنتخابـــات حيـــث ظـــل أداؤهـــا باهتـــا فـــي 
الـــدورات االنتخابيـــة الســـابقة، فقـــررت أن تحيـــي »مجلـــس العمـــل املتحـــد« 
الذي يضم جميع املشارب والطوائف الدينية، بزعامة موالنا فضل الرحمن 

رئيـــس جمعيـــة علمـــاء اإلســـالم املنحـــدرة مـــن املدرســـة الديوبنديـــة الحنفيـــة.
ولكـــن لـــم يحصـــل مجلـــس العمـــل املتحـــد بأحزابـــه كلهـــا هـــذه املـــرة إال علـــى 12 
مقعدا في البرملان الفيدرالي، وهو أقل من عدد مقاعد جمعية علماء اإلسالم 
وحدهـــا فـــي االنتخابـــات الســـابقة عـــام 2013 حيـــث حصلـــت علـــى 13 مقعـــدا، 

فيمـــا حصلـــت الجماعـــة اإلســـالمية علـــى أربعـــة مقاعـــد حينهـــا.
وكانـــت تجربـــة مجلـــس العمـــل املتحـــد الـــذي تأســـس عـــام 1993 قـــد نجحـــت فـــي 
عـــام 2002 حيـــث اســـتغل مشـــاعر العـــداء املتناميـــة تجـــاه الغـــرب بعـــد الغـــزو 
األميرـكــي ألفغانســـتان واســـتطاع كســـب التعاطـــف الشـــعبي فـــي تلـــك الـــدورة 

إسالميو باكستان.. 
تنصرهم الميادين 
وتخذلهم الصناديق

شؤون إسالمية ودولية

براء هالل-إسالم آباد
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وحـــل ثالثـــا فـــي البرملـــان بحصولـــه 
هـــذا  لكـــن  مقعـــدا،   64 علـــى 

الكيـــان حـــل فـــي عـــام 2008.
مزاعم تزوير

وُيرجـــع الناطـــق باســـم الجماعـــة 
عزيـــز  الغفـــار  عبـــد  اإلســـالمية 
الســـبب فـــي تراجـــع اإلســـالميين إلـــى 
التزوير »الفاضح« الذي تم قبل 
جبـــر 

ُ
االنتخابـــات وأثناءهـــا حيـــث أ

عـــدد كبيـــر مـــن املرشـــحين علـــى 
لحـــزب  واالنضمـــام  االنشـــقاق 
اإلنصـــاف مـــن قبـــل »مؤسســـات 
ســـيادية« لـــم يســـّمها، فـــي إشـــارة 

إلـــى العســـكر.
حصـــل  قـــد  التزويـــر  إن  وقـــال 

ـــرد ممثلـــو 
ُ
إبـــان فـــرز األصـــوات حيـــث ط

»وقـــد  االقتـــراع  مراكـــز  مـــن  األحـــزاب 
ذلـــك«. علـــى  األحـــزاب  كل  أجمعـــت 

بعجـــز  تتعلـــق  الكبيـــرة  املفارقـــة  لكـــن 
زعمـــاء هـــذه األحـــزاب عـــن تأميـــن مقاعـــد 
في البرملان ألول مرة في تاريخ االنتخابات 
حيـــث خســـر فضـــل الرحمـــن مقعـــده فـــي 
مســـقط رأســـه والـــذي كان يفـــوز منـــه 

دائمـــا خلفـــا ألبيـــه مفتـــي محمـــود.
الجماعـــة  زعيـــم  أيضـــا  هـــزم  كمـــا 
اإلســـالمية ســـراج الحـــق. ولـــم يســـتطع 
ممثلو بقية أحزاب املجلس مثل جمعية 
أهـــل الحديـــث الســـلفية وجمعيـــة علمـــاء 
باكســـتان الصوفية والحركة اإلســـالمية 
الشـــيعية تحقيـــق نتائـــج تذكـــر إال مـــن 

القبلـــي. بلوشســـتان  إقليـــم 
الجماعـــات  فـــي  املتخصـــص  ويربـــط 
اإلســـالمية الدكتـــور نـــور جمعـــة تراجـــع 
السياســـية  بالرؤيـــة  جماعـــات  هـــذه 
تعـــد  لـــم  التـــي  الضعيفـــة  التقليديـــة 
الناخـــب  تطلعـــات  مســـتوى  إلـــى  ترقـــى 

. ني كســـتا لبا ا
باحتـــرام  الدينيـــة  الجماعـــات  وتحظـــى 
وتأييد كبيرين لدى الشعب الباكستاني 
املتديـــن بطبعـــه، وتســـتطيع أن تحشـــد 

للقضايـــا  لنصـــرة  غفيـــرة  أعـــدادا 
لـــم تســـتطع  اإلســـالمية الكبيـــرة، لكـــن 
فـــي القضايـــا  النـــاس خلفهـــا  أن تجمـــع 

الداخليـــة.
ولذلـــك يـــرى جمعـــة أن أحـــزاب اإلســـالم 
تســـتطع  لـــم  باكســـتان  فـــي  السيا�ضـــي 
املواطـــن  أولويـــات  تســـتوعب  أن 
للخطـــاب  يصـــوت  فهـــو  الباكســـتاني، 
الـــذي يالمـــس حياتـــه اليوميـــة ويعالـــج 
الدينيـــة  الخطـــب  تكفيـــه  وال  مشـــاكله 

نـــة. الرنا
توحيد الطوائف

وقـــد حـــاول مجلـــس العمـــل املتحـــد هـــذه 
انفتاحـــا  أكثـــر  بصـــورة  يظهـــر  أن  املـــرة 
وتســـامحا ونبـــذا للطائفيـــة عبـــر توحيـــد 
جميـــع الطوائـــف واملذاهـــب فـــي جســـم 
واحـــد، لكـــن يبـــدو أن خطتـــه لـــم تفلـــح.
ويعلـــل الناشـــط السيا�ضـــي حمـــزة مؤمـــن 
لهـــذه  االنتخابـــي  العمـــق  بـــأن  حكيمـــي 
األحـــزاب هـــم خريجـــو املـــدارس الدينيـــة 
أكثـــر  التوجـــه واملعتقـــد  يهمهـــم  الذيـــن 
واالقتصـــادي  السيا�ضـــي  البرنامـــج  مـــن 
للمرشـــح، فليـــس مـــن املتوقـــع أن يصـــوت 
ناخـــب متديـــن ملرشـــح مـــن طائفـــة أخـــرى 
حتـــى ولـــو كان مرشـــحا توافقيـــا للمجلـــس.
املجتمـــع  أن  حكيمـــي  يؤكـــد  كمـــا 

الباكســـتاني ليس حديث عهد باألحزاب 
خطابهـــا  جـــرب  فقـــد  اإلســـالمية، 
العواطـــف  يدغـــدغ  الـــذي  السيا�ضـــي 
العقـــود  مـــدى  علـــى  للناخـــب  الدينيـــة 
املاضيـــة، ولكـــن خطابهـــا كان يتعـــارض 
 مـــع الـــوالءات والتحالفـــات التـــي 

ً
دائمـــا

االنتخابـــات. بعـــد  تنشـــأ 
وعـــرف عـــن األحـــزاب الدينيـــة خاصـــة 
جمعيـــة علمـــاء اإلســـالم تغييـــر والءاتهـــا 
القـــوى،  ميـــزان  تغيـــر  كلمـــا  وتحالفاتهـــا 
إبـــان  العســـكر  مـــع  الجمعيـــة  فوقفـــت 
عهـــد مشـــرف ومـــع اليســـاريين فـــي حكومـــة 
زرداري ومؤخـــرا مـــع نـــواز شـــريف، فـــي 
فـــي الســـلطة، دون  ســـعي دائـــم للبقـــاء 
لهـــا  ابتـــداع سياســـة مســـتقلة تضمـــن 
الوصـــول للحكـــم برؤيـــة إســـالمية ذاتيـــة.
»باكســـتان  فـــي  الناخـــب  أن  ويبـــدو 
الجديـــدة« وإن كان يحتـــرم الجماعـــات 
الـــذي  للخطـــاب  ســـيصوت  الدينيـــة 
يقنعـــه بأنـــه سيحســـن أحوالـــه املعيشـــية 

الدينـــي. توجهـــه  أيـــا كان 
املصدر : الجزيرة

شؤون إسالمية ودولية
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أثنــاء  اجتنابهــا  يجــب  لغويــة  أخطــاء 
العربــي اإلنشــاء 

) للطالب املبتدئين في الكتابة(
خصصــُت يــوم الخميــس للنظــر فــي مقــاالت 
إنشــائية للطلبــة، وتوجيهــم لغويــا وإمالئيــا، 
املعهــد  مــن  الثانــي  الصــف  طلبــة  فــُت 

ّ
ل
َ
ك

بكتابــة جمــالت ملفــرداٍت، وطــالُب الصــف 
الرابــع مــن املعهــد وكذلــك الصــف األّول من 
فــوا بكتابــة مقالــة 

ّ
ل
ُ
التخصــص فــي األدب ك

قصيــرة فــي وصــف �ضــيء.
والبعــض مــن الطلبــة فــي القســم الفار�ضــي 
مــن الجامعــة، وكذلــك البعــض مــن طلبــة 
املــدارس األخــرى أيضــا يرســلون إلــّي مقــاالت 
رهــم بمــا فيهــا مــن أخطــاء، 

ّ
أنظــر فيهــا، وأذك

التوجيــه  إلــى  رأيــت حاجــة  إذا  وأرشــدهم 
واإلرشــاد.

نشــئين 
ُ
أثنــاء النظــر فــي مقــاالت الطلبــة امل

)كاتبــي اإلنشــاء( املبتدئيــن شــعرُت أّن أكثــر 
غــة عندمــا يكتبــون 

ّ
أخطائهــم فــي قواعــد الل

يرجــع إلــى األمورالتاليــة التــي أذكرهــا هنــا 
بغيــة أن ينتبــه لهــا الطلبــة ويجتنبــوا مــن أن 

يقعــوا فيهــا: 
- الخلــط بيــن التركيــب اإلســنادي)املبتدأ 
)املوصــوف  الوصفــي  والتركيــب  والخبــر( 
عمــا  يعبــر  أن  الطالــب  يريــد  والصفــة(، 
فــي خاطــره بجملــة إســمية مفيــدة، لكنــه 
يخطــئ، فيكتــب تركيبــا وصفيــا ناقصــا مــن 

غيــر أن يشــعر.

 جميــٌل«، 
ُ

مثــال، بــدل أن يكتــب: »الصــف
تــراه يكتــب: »الصــف الجميــل« أو »صــف 
جميــل«، وهــو ال يقصــد التركيــب الوصفــي، 
لكــن يخلــط بيــن التركيبيــن بســبب تقــارب 
التركيبيــن اإلســنادي والوصفــي مــن بعــض 
والتأنيــث  التذكيــر  فــي  كاملطابقــة  الجهــات 

واملطابقــة فــي اإلفــراد والتثنيــة والجمــع.
لإلجتنــاب مــن هــذا الخطــأ ينبغــي أن يكــون 
ن�ضــئ دائمــا أثنــاء كتابــة 

ُ
فــي ذهــن الكاتــب امل

الجمــالت اإلســمية أن ال يخلــط التركيــب 
بــأن  وذلــك  الناقــص،  بالتركيــب  الكامــل 
هــل  الكتابــة وبعدهــا  أثنــاء  نفســه  يســأل 
مــا كتبــه صحيــح أم ال؟ وليعلــم أيضــا أن 
الركــن األول مــن الجملــة اإلســمية فــي غالــب 
األحيــان معرفــة والثانــي نكــرة، ومــن ناحيــة 
املعنــى يجــري فــي الجمــالت اإلســمية إســناد 
ال�ضــيء الثانــي إلــى ال�ضــيء األول، أو نســبة 
ال�ضيء الثاني إلى األّول أو اإلخبار عن ال�ضيء 
األول، أمــا التراكيــب الوصفيــة يجــري فيهــا 
وصــف ال�ضــيء الثانــي لــألّول فقــط مــن غيــر 

نســبة وإســناد وحكــم.
- فــي الجمــالت الفعليــة تــرى أحدهــم  يكتــب 
مثــال: »املســلمون جــاء«، وتــرى اآلخــر يكتــب: 

»يذهبــون الطلبــة«.
مــن  النــوع  وهــذا  خاطئتــان،  والجملتــان 
الخطــأ كثيــر فــي أولئــك الطلبــة الذيــن لــم 

التطبيقــي، النحــو  يدرســوا 
الجميــع  يعرفهــا  قــد  املعروفــة  والقاعــدة 

بـــ»أّن الفاعــل إذا كان اســما ظاهــرا ُوّحــد 
الفعــل أبــدا«، لكــن الــذي يفــوت الطالــب 
فــي كثيــر مــن األحيــان هــو أن الفاعــل إذا لــم 
يكــن اســما ظاهــرا بــل كان ضميــرا فــال بــد 
مــن املطابقــة فــي اإلفــراد والتثنيــة والجمــع، 
والــذي يفوتــه أيضــا عــدم الســعي لتطبيــق 

القاعــدة أثنــاء الكتابــة.
لكتابــة إنشــاء جيــد ينبغــي أن يضــع الطلبــة 
هــذه الفكــرة نصــب أعينهــم، بــأن اإلنشــاء 
الــذي يكتبــه أحُدهــم يشــتمل علــى نوعــي 
والجملــة  واإلنشــائية،  الخبريــة  الجملــة: 
الخبريــة وهــي كثيــرة فــي املقــاالت ال تخلــو إّمــا 
أن تكون إسمية أو تكون فعلية، في الجملة 
اإلســمية يجــب أن يعتنــي  أثنــاء الكتابــة أن 

ال يخلطهــا بالتراكيــب الوصفيــة.
يعتنــي  أن  يجــب  الفعليــة  الجملــة  وفــي 
بالقاعدة املعروفة املذكورة آنفا، ويجتنب 
ِمــن أن يكتــب اإلنشــاء أو املقالــة عشــوائيا 
ُيلقــي الكلمــات واملفــردات بعضهــا مــع بعض 

بالغيــب. رجمــا 
 أرجــو -إن كان هنــاك تركيــزا مــن جانــب 
صاحــب اإلنشــاء أثنــاء الكتابــة علــى هــذه 
فــي  اللغويــة  األخطــاء  تقــّل  أن  الفكــرة- 

اإلنشــاء. فــي  املذكوريــن  املوضعيــن 
3- املوصوف باملوصوالت:

الحظ الفرق بين الجملتين التاليتين:
ذي رأيُته أمس.

ّ
- كتاُب ال

ذي رأيُته أمس.
ّ
- الكتاٌب ال

مقاالت في اإلنشاء العربي

عبد هللا عبداللهي

مقاالت في اإلنشاء
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إلــى   
ٌ

مضــاف »كتــاب«  األولــى  الجملــة  فــي   
صفــة  واملوصــول  املوصــول،  اإلســم 
ملحــذوٍف، وتقديــر الــكالم: كتــاُب الشــخص 
الــذي رأيُتــه أمــس، فالكاتــب يتحــّدث عــن 

رأه. الــذي  الشــخص 
 ،

ٌ
بينمــا فــي الجملــة الثانيــة الكتــاب موصوف

رأه  الــذي  الكتــاب  عــن  يتحــّدث  والقائــل 
أمــس.

املوصــوف باملوصــوالت هــو املوضــع اآلخــر 
فيــه،  املبتدئيــن  مــن  الكثيــر  يخلــط  ــذي 

ّ
ال

حيــث تــرى أحدهــم يذكــر االســم املذكــور 
قبــل املوصــول بغيــر الم التعريــف، ويكتب:» 
ذهبــت إلــى حفلــة التــي يعقدهــا الطلبــة«، 
الحفلــة  توصيــف  هنــا  يقصــد  أنــه  مــع 
باملوصــول الــذي بعدهــا، فــكان عليــه أن 
الطلبــة«،  يعقدهــا  التــي  يكتب:»الحفلــة 
لُيعّبــر عّمــا فــي ذهنــه وهــو الحديث عن حفلة 
يعقدهــا الطلبــة، ومِلــا أّن األســماء املوصولــة 
فاملطابقــة ضروريــة  املعــارف،  أنــواع  مــن 
بينهــا وبيــن موصوفاتهــا، فيجــب أن يكــون 
م أو 

ّ
موصــوف اإلســم املوصــول معّرفــا بالــال

مضافــا إلــى معرفــة لتحصــل املطابقــة،
ثــّم إذا ُجــّرد اإلســم املوصــوف الــذي قبــل 
املوصــول عــن الم التعريــف قــد يتبــادر إلــى 
 إلــى املوصــول كمــا 

ٌ
ــه مضــاف

ّ
الذهــن علــى أن

ــذي رأيتــه أمــس« وليــس 
ّ
فــي جملــة »كتــاُب ال

موصوفــا لــه كمــا هــو املطلــوب فــي األســماء 
باملوصــوالت. املوصوفــة 

أخطاء إمالئية يجب اجتنابها
فيــدة لكتابــة 

ُ
مــن بيــن األصــول والتعاليــم امل

إنشــاء رائــٍع تعــّد مراعــاة قواعــد اإلمــالء هــي 
غة، 

ّ
هّم بعد التزام قواعد الل

ُ
الركن الثاني امل

قواعــد اإلمــالء ومعهــا قواعــد الترقيــم، لهــا 
أهميــة كبيــرة فــي تحســين اإلنشــاء، وجعلــه 

ســهل القــراءة والفهــم.
بتدئيــن أنهــم ال 

ُ
مــن أخطــاء أكثــر طلبِتنــا امل

يرون فرقا بين الكتابة الفارسية والعربية، 
فكما يكتبون بالفارسية يكتبون بالعربية، 
حــروف  بيــن  التقــارب  رغــم  والحقيقــة 
أّن هنــاك فروقــا   

ّ
إال الكتابــة  فــي  غتيــن 

ّ
الل

فــي أســلوب كتابــة بعــض األحــرف، كاليــاء، 
والــكاف، والهمــزة فــي العربــي املألــوف الرائــج 

املعاصــر.

 أبرز أخطاء الطلبة اإلمالئية ما يلي:
1-كتابة همزة القطع ألفا:

مثال: جاء احمد الى املدرسة.
إلــى  أحمــد  جــاء  يكتــب:  أن  فالصــواب 

. رســة ملد ا
فأحمــد وإلــى مــن املواضــع التــي تجــب كتابــة 
الهمــزة فيهــا،  واملواضــع التــي تكتــب فيهــا 

همــزة القطــع مــا يلــي:
- جميــع الحــروف ، مثــل : إن - أن - إلــى - 

إذا...
- االســم العلــم ، مثــل : أحمــد - أشــرف - 

إســماعيل.
- الفعــل الرباعــي علــى وزن أفعــل ومصــدره 
 - إحســان   - أحســن   : مثــل  منــه،  واألمــر 

أحِســن ، أســاء - إســاءة - أ�ضــئ.
- الفعــل الثالثــي املبــدوء بهمــزة ومصــدره، 

مثــل: أخــذـ  أخــذا، أمــرـ  أمــرا ، أكلـ  أكال.
- جمــوع التكســير ، مثــل أوائــل، أشــكال، 

أحاديــث.
مالحظة:

الوصــل  همــزة  بيــن  تفــّرق  أن  أردت  إذا   
أو  الفــاء  حــرف  بإدخــال  قــْم  والقطــع، 
الــواو فــإذا نطقتهــا كانــت همــزة قطــع، وإذا 

وصــل. همــزة  كانــت  النطــق  فــي  اختفــت 
)همــزة  فــإذا   = إذا   + )ف(  أو  )و(  مثــال: 

. ) قطــع
)همــزة  فاكتــب   = اكتــب   + )ف(  أو  )و(   

. وصــل(
2-كتابة الياء غيَر منقوطة)ى(.

منقوطــة)ي(،  تكتــب  العربــي  فــي  اليــاء 
بغيــر  تكتــب  حيــث  الفار�ضــي  يــاء  بخــالف 

. ى( ( لنقطــة ا
مثال: على يرمى الكرة فى املرمى، والصواب 

أن يكتب: علي يرمي الكرة في املرمى.
 قرآنيا)ک(.

ً
3- كتابة الكاف كافا

الشــكل:)ك(  بهــذا  تكتــب  العربــي  الــكاف 
بخــالف الــكاف الفار�ضــي أو القرآنــي حيــث 

تكتــب)ک(.
الکتــاب، والصــواب أن  لــک ذلــک  مثــال: 

لــك ذلــك الكتــاب. يكتــب: 

أخبار العالم

مقاالت في اإلنشاء

بدء سريان العقوبات األمريكية الجديدة على 
إيران وسط تجاهل مناشدات الحلفاء

بــدأ ســريان العقوبــات األمريكيــة الجديــدة علــى 
إيــران اليــوم الثالثــاء رغــم مناشــدات مــن حلفــاء 
واشــنطن وتعهــد الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب 
بمنــع الشــركات التــي تجــري معامــالت مــع إيــران من 

التعامــل التجــاري مــع الواليــات املتحــدة.
ورفضــت إيــران فــي اللحظــة األخيــرة عرضــا مــن 
إدارة ترامــب بإجــراء محادثــات قائلــة إنهــا ال يمكــن 
عــن  واشــنطن  تراجعــت  أن  بعــد  تتفــاوض  أن 
االتفــاق النــووي الــذي أبــرم عــام 2015 وينــص 
علــى تخفيــف العقوبــات مقابــل فــرض قيــود علــى 

النــووي اإليرانــي. البرنامــج 
التخفيــف  بمحاولــة  األوروبيــة  الــدول  ووعــدت 
مــن تأثيــر العقوبــات األمريكيــة الجديــدة مــن أجــل 
إقنــاع إيــران بمواصلــة االلتــزام ببنــود االتفــاق. 
لكــن اتضحــت صعوبــة هــذا األمــر إذ انســحبت 
الشــركات األوروبيــة مــن إيــران قائلــة إنــه ال يمكنهــا 
املغامــرة بخســارة معامالتهــا مــع الواليــات املتحــدة.

االتحاد األوروبي: نأسف إلعادة فرض 
العقوبات األمريكية على إيران

عبر االتحاد األوروبي، اليوم االثنين 6 أغسطس/
آب، عــن أســفه الشــديد إلعــادة فــرض العقوبــات 
واألطــراف  إنــه  وقــال  إيــران،  علــى  األمريكيــة 
األخــرى املوقعــة علــى االتفــاق النــووي مــع طهــران 
ســيعملون علــى إبقــاء القنــوات املاليــة مفتوحــة 

. معهــا
القاهرة-ســبوتنيك. وقالــت املفوضيــة الخارجيــة 
لالتحاد األوروبي في بيان، إن »مسؤولة السياسة 
باالتحــاد األوروبــي فيدريــكا موغيرنــي  الخارجيــة 
ووزراء خارجيــة كل مــن فرنســا وأملانيــا وبريطانيــا، 
فــرض  إلعــادة  الشــديد  آســفهم  عــن  »يعربــون 
العقوبــات األمريكيــة علــى طهــران، اثــر انســحاب 

واشــنطن مــن االتفــاق النــووي«.

مقتل 18 مسلًحا من طالبان فى غارات للقوات 
الجوية األفغانية بوالية غزنى 

أعلــن الجيــش األفغانــى أن الغــارات الجويــة األخيــرة التــى 
شــنتها القــوات الجويــة فــى واليــة غزنــى فــى جنــوب شــرق 
أفغانســتان أســفرت عــن مقتــل 18 مســلًحا علــى األقــل 

مــن حركــة طالبــان.
فــى   - األفغانــى  للجيــش  التابــع  الرعــد  فيلــق  وقــال 
تصريحــات نقلتهــا وكالــة أنبــاء )خامــا بــرس( األفغانيــة 
- إن الغــارات الجويــة نفــذت بالقــرب مــن مقاطعتــى ده 

وجيــالن. يــاك 
وبحســب الفيلــق، تــم تدميــر ســيارة للمســلحين خــالل 
الغــارات الجويــة إلــى جانــب تدميــر مدفــع رشــاش ثقيــل 

مــن طــراز »دشــك«.
وفــى الوقــت ذاتــه، ذكــر فيلــق الرعــد أن مســلحين اثنيــن 
علــى األقــل قتــال فــى انفجــار وقــع فــى مناطــق درامــاك 
األفغانيــة بينمــا كان املســلحون يقومــون بــزرع قنبلــة 

علــى جانــب الطريــق الســريع.
يذكــر أن الغــارات الجويــة التــى شــنت فــى مقاطعتــى ده 
يــاك وجيــالن تمــت وســط اشــتباكات جاريــة فــى ده يــاك 
وبعــض املقاطعــات األخــرى والتــى بــدأت منــذ أيــام قليلة.



35 AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

السنة : 14- العدد:11 / ذوالقعده  1439 هـ.ق 



AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA 36

السنة : 14- العدد:11 / ذوالقعده  1439 هـ.ق 


