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االفتتاحية

عمان  سملطنة  يف  رحلمة  خمال  كنمت 

عبدالحميمد  الشميخ  فضيلمة  مرافقما 

إصابمة  نبمأ  فأدهشمنا  اللمه،  حفظمه 

أسمتاذ  أرشف  رشميد  الشميخ  موالنما 

الحديمث بجامعمة دار العلموم كراتمي 

بجلطمة دماغيمة شمديدة، أدخمل إثرهما 

يف املستشمفى وهمو مغممى عليمه، فاتصلمت 

يف  وكان  العماريف  عبدالقمادر  املفتمي  بماألخ 

كراتمي ذهمب للتمداوي فصمدق الخمر وقمال 

عدنماه ولكمن يبمدو أن املرض شمديد والجميع 

يمارب. رحماك  فقلمت  بالدعماء  يوصمون 

فلمم متمض أيمام ونحمن يف سملطنة عمان حتى 

انتمر الخمر أن الشميخ رشميد أرشف لبى نداء 

ربمه وانتقمل إىل رحمة اللمه. فإنا للمه وإنا إليه 

رجعون

عرفمت الشميخ رشميد أرشف عندمما التحقمت 

بالصمف األول يف جامعمة دار العلموم كراتمي 

وكان طالبما يف الصمف السمادس. أحببتمه ممن 

ذلمك الحمن واتصلمت بمه ثم ملما تخمرج وصار 

مدرسما يف دار العلموم كراتمي توطّمدت الصلة 

بينمي وبينمه ومل مينعمه كونه مدرسما يف جامعة 

عريقمة وكونمه حفيمدا للشميخ املفتمي محممد 

ويزاملنما،  يصادقنما  أن  األكمر  املفتمي  شمفيع 

معمه  وأتبمادل  غرفتمه  إىل  أذهمب  فكنمت 

أطمراف الحديمث حمول مسمائل شمتى، وكان 

يعجبنمي جهده وصره بشمأن التعلمم والتعليم 

والدراسمة والتحقيمق. وقمد أذهمب إليمه وأراه 

تعبانما مرهقما تبدو عليه آثار املشمقة والسمهر 

يف الليمايل ولكمن ال يبمايل.

للطماب،  وممأوى  مركمزا  غرفتمه  كانمت 

يختلفمون إليه ويستشمرونه ويسمتفيدون منه 

فيجلمس معهمم، يشمجعهم وينشمطهم وينفخ 

فيهمم روحما ونشماطا وحيويمة، يحثهمم عمى 

الدراسمة والتحقيمق ومعرفمة الكتمب واملؤلفن 

ويسمتخدمهم يف همذا املجمال ويدّربهمم عمى 

الكسمل  عنهمم  ويدفمع  والتأليمف  البحمث 

والبطالمة والخممول، فيشمعل مواهبهم وينّمي 

مهاراتهمم ويكمّون منهمم رجاال يفيمدون األمة.

يقطمع  ال  كان  أنمه  بالذكمر  الجديمر  وممن 

الصلمة بالطماب بعمد أن تخرجموا وكمروا بمل 

كان يتفقمد أحوالهمم ويحماول االتصمال بهمم، 

وممن ثمم يحبمه الطماب كأب مشمفق، وممرب 

بينهمم  الصلمة  بانقطماع  يرضمون  ال  مخلمص، 

وبينمه.

كان الشميخ الراحمل بجانب نجاحمه يف التعليم 

والتدريمس والرتبيمة مولعما بالتأليمف والكتابة 

يشمهد بذلمك مما صمدر بقلممه ممن مؤلفمات 

ومقماالت مفيمدة وتعليقمات نافعمة عى رشح 

السمنن لإلممام الرتممذي لشميخ اإلسمام موالنما 

محممد تقمي العثاين ولموال جهموده يف خدمة 

همذا الكتماب لحمرم أهمل العلمم علوَم الشميخ 

الغزيمرة فلمه منة عمى أكرث الطلبة واملدرسمن، 

الفارسمية مما جعمل  إىل  الكتماب  نُقمل  وقمد 

نفعمه عاّما يف األوسماط العلميمة بالهند وإيران 

وأفغانسمتان وقلما يسمتغني عنمه طالمب أو 

عمامل لمه صلمة بالحديمث النبموي. فجمزاه اللمه 

. خرا

إدارة  يف  ناجحما  أرشف  رشميد  الشميخ  كان 

األممور، وقمد وثق به أسماتذته سميا الشميخان 

الجليمان خمااله: الشميخ موالنما املفتمي محمد 

رفيمع العثماين والشميخ موالنما املفتمي محممد 

همذا  الله-وألجمل  -حفظهما  العثماين  تقمي 

فّوضمت إليمه مسمؤوليات من قبمل جامعة دار 

العلموم كراتمي، منها مسمؤولية قسمم البنات، 

ومسمؤولية قسمم االلتحماق، مسمؤولية شمؤون 

االختبمارات وغرهما، وكان معروفا لدى الجميع 

مسمئولية  قبمل  إذا  أرشف  رشميد  الشميخ  أن 

أحسمن أداءهما وأرىض الجميمع.

سمافر الشميخ رشميد أرشف إىل إيمران مرافقما 

تقمي  محممد  املفتمي  موالنما  شميخنا 

العثاين للمشماركة يف االحتفال السنوي 

للمتخرجمن فسمعدت مبرافقتهما طوال 

إقامتهمم وجولتهمم يف إيمران فاسمتفدت 

ممن الراحمل كثمرا ومما يجمدر بالذكمر 

أنمه ملما زرنما مدينمة نيسمابور قمال يل: 

همذه مدينة نيسمابور، مدينة اإلمام مسملم بن 

الحجاج النيسمابوري وقد رشح شميخنا العثاين 

كتابمه " صحيمح مسملم" أال نطلمب من الشميخ 

إحيماًء  النبموي  الحديمث  يف  درسما  يُلقمي  أن 

لذكمرى املحدثمن؟ ثمم أرص عمي بمأن أعمرض 

همذا الطلمب عمى الشميخ فاجرتأت والتمسمت 

ممن الشميخ فقبمل االقمرتاح فاجتمعنما والتففنا 

دار  ممن  أسماتذة  معنما  وكان  الشميخ  حمول 

العلوم زاهدان ومعاهد خراسمان منهم الشميخ 

الراحل موالنا شمهاب الدين الشمهيدي والشميخ 

األسمتاذ  وأفادنما  الجميمع  ففمرح  املوحمدي، 

العثماين بأحاديمث منهما الحديمث املسلسمل 

باملصافحمة ثم دعما لألحياء واألمموات، فتفاءلنا 

بعودة النشماطات العلمية يف نيسمابور بعد أن 

انقضمت قمرون عمى انقطاعهما يف همذه الديار 

ولعمل اللمه يحمدث بعمد ذلمك أممرا.

رحمم اللمه صاحبنما وشميخنا الكريمم وصديقنما 

الحميمم الشميخ رشميد أرشفمم فقمد كان سمببا 

للخمر واإلفمادة كنما نتمنمى أن يعيمش صاحبنا 

أعموام  إىل  املعمارص  والجيمل  للطماب  مفيمدا 

عديمدة مزيمدة يف دار العلموم كراتمي ويزيمد 

أوسماط  يف  ويتمألأل  وزينمة  بهماء  العلموم  دار 

بمه  اسمتأثرت  ولكمن  العلمم  وحملمة  الطلبمة 

رحممة اللمه، وكان أممر اللمه قمدرا مقمدورا، وال 

نقمول إال مما يمرىض بمه ربنما، إنما للمه وإنما إليه 

راجعمون، وإنما بفراقمه ملحزونمون. 

أنجالمه  نعمزّي  الشميخ  بجهمود  ننموه  إذ  إننما 

وذريتمه وتاميذه ونسمأل الله تعماىل أن يتغمد 

الفقيمد برحمتمه ويسمّد الفمراغ المذي حصمل 

بوفاتمه يف جامعمة دار العلموم كراتمي وهمو 

املوفمق واملعمن وإليمه املصمر. 

سامحة األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي
أستاذ احلديث والفقه باجلامعة

رحيل األستاذ الشيخ  رشيد أشرف السيفي



5 AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

السنة : 15- العدد:4 / ربيع الثاني  1440 هـ.ق 

فقه الحياة أو األحكام

آيمة شماملة حمول الفمرق بمن الرجمل واملمرأة 

وحقوقهما:

}ولهن مثل الذي عليهن باملعروف{اآلية.

همذه آيمة ممن كتماب الله تبمن مما يجب عى 

الزوجمن أحدهما تجماه اآلخمر، واآليمة كأصمل 

يف همذا املوضموع، واآليمات التمي قبلهما والتمي 

بعدهما تفصيمل لهمذه اآلية الشماملة.

مكانة املرأة يف اإلسالم

إن ألقينما نظمرة إىل املكانة التي منحها اإلسمام 

للممرأة  نجمد أن مما ُمنحمت املمرأة يف الديمن 

اإلسمامي هو المذي يقتضيه العدل والوسمطية 

واإلعتمدال، وأّن اإلنحمراف عمن ذلمك يفيض إىل 

الفسماد والشمقاء يف الدنيما واآلخرة.

ال يخفمى عمى ممن يتدبمر يف نظمام العمامل أن 

املمرأة والمرثوة كلتاهما عماد الرقمي والبقماء 

يف همذا العمامل، وممن ناحيمة أخمری نمری أنها 

يف  والفسماد  الدمماء  وإراقمة  الفمن  يسمببان 

الدنيما، وذلمك أن املمرأة والمرثوة إذا وقفتما يف 

حّديهما فهما يسمببان الخمر والتقمدم، وإذا 

انحرفتما عمن مكانتهما وتجاوزتما عمن حديها 

فهما يسمببان الفسماد والدممار يف العمامل.

إن القمرآن الكريمم منمح البرية نظاماً شماماً 

للحياة، وأكد عى مراعاة الحدود سميا بشمأن 

بهاتمن  اإلنسمان  ينعمم  حتمى  والمرثوة  املمرأة 

النعمتمن عمى طريقة حسمنة لئا تكونما فتنة، 

وال تتعمرض الحياة اإلنسمانية للفسماد.

وقيموداً  حمدوداً  وضمع  اإلسمامي  الديمن  إن 

وإنفاقهما،  وتوزيعهما  المرثوة  عمى  للحصمول 

وسموف  اإلسمامي،  اإلقتصماد  نظمام  يسمّمى 

نبحمث عنمه يف مقمام آخمر وقمد صمدر بقلمم 

املؤلف كتاب باسمم "توزيع الرثوة يف اإلسمام".

املمرأة  حقموق  ببيمان  فنكتفمي  ههنما  أمما 

وواجباتها، وإليه اإلشمارة يف قولمه تعاىل:}ولهن 

مثمل المذي عليهمن باملعمروف{ أي لهمن عمى 

الرجمال ممن الحقموق مثمل المذي عليهمن ممن 

متسماويان. فهما  الحقموق، 

للرجمل حقموق، وعليمه واجبات، وللممرأة مثل 

ذلمك فهما متسماويان يف الحقموق والواجبات، 

ألن لمكل منهما كراممة إنسمانية وأهليمة تاممة 

ممن عقمل وتفكر ومشماعر وإحساسمات وحقاً 

يف الحريمة املروعمة، إال يف درجمة القمّوام: أي 

والقيمام عمى  املشمرتكة  تسمير شمؤون األرسة 

مصالحهما بقيمادة الرجمل ملما فضلمه اللمه عمى 

املمرأة بسمعة العقمل والخر والحكممة واإلتزان 

دون التأثمر الرسيمع بالعواطمف العابمرة. وألنه 

همو المذي ينفق ماله من بدايمة تكوين الزواج 

بدفمع املهمر إىل نهايتمه بالنفقمة عمى شمؤون 

الحيماة بتوفمر املسمكن وامللبمس والطعام كا 

قمال اللمه تعاىل:}الرجمال قواممون عى النسماء 

مبما فضمل اللمه بعضهم عمى بعٍض ومبما أنفقوا 

ممن أموالهم{)النسماء: 34(

نظرة إىل مكانة املرأة يف الجاهلية:

مل تكمن للمرأة مكانة يف الجاهلية قبل اإلسمام 

يف العمامل كلمه، إمنما كانمت كمتماع للبيمت تباع 

وتشمرتى مثمل البهائمم، مل يكمن لهما خيمار يف 

أممر المزواج كان أمرهما بيمد األوليماء يعطونهما 

أّمما همي  لهما يف اإلرث،  ممن شماؤوا، ال حمق 

فكانمت تورث كاألشمياء، وكانت ملمكاً للرجال، 

وال متلمك شميئاً كان زوجهما يتمرف يف أموالها 

أّمما يف  كيمف يشماء فما تسمأل وال تسمتأذن، 

أوروبما فمكان ينكمر بعض النماس كونها إنسماناً 

كعاممة النماس، ومل يكن للمرأة حمق يف الديانة 

والعبمادة، وقالموا إنهما ال تدخمل الجنمة، وقمال 

طائفمة ممن أهمل المروم: إن املمرأة حيموان ال 

يتطهمر، وكان اآلبماء يئمدون بناتهم ويحسمبون 

ذلمك عمزة ورشفماً ومنهمم ممن قمال: إن املمرأة 

إذا قتلمت ال يقتمص ممن قاتلهما، وال تؤخذ منه 

الديمة، وعندمما ميوت الزوج كان  يحرق جسمد 

الزوجمة ممع جسمد الزوج.

اتخمذ أهمل فرنسما قمراراً بعمد والدة الرسمول 

وقبمل بعثتمه بشمأن املمرأة واعرتفموا بمأن املرأة 

إنسمان خلمق لخدممة الرجل فحسمب. خاصة 

المكام أن املمرأة كانمت تعاممل معاملمة سميئة 

تقشمعر منهما الجلمود لمدى جميمع الشمعوب 

يقبلمه  ال  إسمتضعافاً  وتسمتضعف  واألديمان، 

العقمل والعمدل.

نفديمك يما رسمول اللمه ويما رحممة للعاملمن! 

إنمك لقمد فتحمت مبما جئمت بمه ممن الحمق 

أعمن عميماء وعلمت اإلنسمان قيمة اإلنسمانية 

وطبقمت العدالمة واإلنصاف وبينمت أن للمرأة 

حقماً عمى الرجل مثل الذي للرجمل عى املرأة، 

ومنحتهما الحريمة وخّرتها يف نفسمها ومالها فا 

عمى  البالغمة  بنتهما  يجمر  أن  األب  يسمتطيع 

المزواج وإن فعمل فالنمكاح موقموف يبطمل إذا 

شماءت املمرأة ذلمك، وإن المزوج ال إختيمار لمه 

يف أمموال الزوجمة إال بإ ذنهما إن ممات المزوج 

فالزوجمة بالخيمار نكحمت ممن شماءت، وهمي 

تمرث إن ممات أحمد ممن أقربائها مثمل ما يرث 

إخوتهما، وإن اإلنفماق عمى املمرأة تعمّد عبادة، 

وإن قمر الرجمل يف أداء حمق املمرأة فاملمرأة 

حقهما  تطلمب  الرعيمة  املحاكمم  إىل  تراجمع 

أو تأخمذ طاقهما إذا امتنمع الرجمل ممن أداء 

الحقموق.

يسـبب  الرجـل  سـيادة  مـن  املـرأة  تحريـر 

األرض: يف  الفسـاد 

اليعزبمّن عمن البمال أن اإلسمام كما يؤكد عى 

الائقمة  الحريمة  ومنحهما  املمرأة  حقموق  أداء 

بهما كذلمك يؤكمد عمى سميادة الرجمل وكونمه 

قوامماً عمى املمرأة، فما يمرى الحريمة الزائمدة 

وخروجهما عمن سميادة  الرجل وتكليفهما بأعباء 

ضيماع  يسمبب  ذلمك  ألن  اإلقتصاديمة  الحيماة 

حقوقهما وال يليمق بشمخصيتها وطبيعتهما، وقد 

يخمل مبما يجمب عليهما تجماه تربيمة  أوالدهما 

وشمؤون األرسة، والريمب أن خمروج املمرأة من 

سميادة  الرجمل وقيمومتمه يسمبب الفسماد يف 

املجتممع ويفميض إىل إراقمة الدمماء وحمدوث 

الفمن مثلما نمراه اليموم يف املجتمعمات التمي 

تحمررت عمن قيمود الريعمة وجعلمت حبمل 

املمرأة عمى غاربهما، ولذلك أكد القمرآن الكريم 

عنمد بيمان حقموق املمرأة، فقمال عّز ممن قائل: 

تفسري معارف القرآن

العالمة المفتي محمد شفيع العثماني
آية229- البقرةتعريب: المفتي محمد قاسم القاسمي

على مائدة القرآن
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}وللرجمال عليهمن درجمة{ ولكمن مما يؤسمف 

بمدأت  األخمرى  الجاهليمة  أن  العجمب  ويثمر 

ترتكمب مثمل الجاهليمة األوىل بمل أكمرث منهما 

تعاممل  املمرأة  كانمت  األويل  الجاهليمة  ففمي 

معاملمة األمتعمة وأثماث البيمت، فما خيمار لها 

يف نفمس ونفيمس وصغر وكبمر، أمما الجاهلية 

عليمه  كان  ملما  فعمل  كمرّد  فظهمرت  األخمرى 

الجاهليمة األوىل، فحمررت املمرأة عمن سميادة 

الرجمل وقيادتمه وجعلمت حبلهما عمى غاربها، 

ففشمت نتيجمة ذلمك الفحشماء واملنكمر وعمّم 

الفسماد يف املجتممع وأريقمت الدمماء إىل حمد 

ميكمن أن يقمال إن الجاهليمة األخمرى بيّضمت 

وجمه الجاهليمة األوىل، ولنعمم ما قمال العرب:

»الجاهل إما مفرط أو مفرط«

فما تصلمح البريمة وال تنقطمع عنهما الفن إال 

إذا خضعمت لمرع اللمه وطبقتمه يف الحيماة. 

وممن املؤسمف أن الحكومات املعمارصة ترع 

املايمن  وتنفمق  الدوائمر  وتؤسمس  القوانمن 

إلقاممة األمن والهمدوء، وهي تغفل عن مصادر 

الفمن األصليمة ولمو أن لجنمة قاممت بالتحقيق 

وحاولمت البحمث عمن عواممل الفسماد وإراقة 

املمأة  يف  خمسمن  أن  وجمدت  لعلهما  الدمماء 

تعمود إىل املمرأة وحريتهما الزائمدة، ولكمن ممع 

األسمف عبمادة النفس وهواها جعلت غشماوة 

العلمم  إىل  ينتممون  مممن  كثمر  أبصمار  عمى 

والحكممة، وإن النفموس التمي تعمودت ركوب 

الشمهوات ال تريمد االبتعماد عنهما.

"اللهمم نمور قلوبنما ووفقنما للعممل بالكتماب 

اآلخمرة  ويف  حسمنة  الدنيما  يف  وآتنما  والسمنة 

حسمنة".

مسئلة:

علمم ممن اآليمة السمابقة أن عمى الرجمل تجاه 

املمرأة مثمل مما عمى املمرأة تجماه الرجمل ممن 

الحقموق والواجبمات، ففيمه إشمارة إىل أن عى 

كل واحمد منهما أن يحماول أداء مما عليمه من 

الواجبمات؛ ألنمه إذا قمام كل واحمد بمأداء مما 

يجمب عليمه تجماه اآلخمر فما يحمدث اختاف 

بينهما فيعيشمان عيشمة راضيمة وحيماة مثالية 

ذات همدوء وطأمنينمة فما يبقمى حمق ألحمد 

عمى آخمر، إن مشمكلة عاملنما املعمارص أن كل 

واحمد ممن النماس يفكمر يف حقمه عمى اآلخمر 

ويحماول أخذهما بينما يغفمل عما عليمه تجاه 

ال  واختافماً  مسمتمراً  جمداالً  فمرتى  اآلخريمن 

تجمد لمه آخمراً، ال بمن األزواج فقمط بمل بمن 

المدول والشمعوب وكثمر ممن النماس ممن أهل 

القمرآن  يؤكمد  ولذلمك  وغرهمم،  املعاممات 

ويمويص  اآلخريمن  حقموق  أداء  عمى  الكريمم 

بالعفمو والصفمح والتسمامح، لمو أخمذ النماس 

يف  النزاعمات  ممن  كثمر  النتهمى  املبمدء  بهمذا 

والحكوممات. والشمعوب  األرس 

فضمل الرجمل عمى املمرأة يف أحمكام الدنيما وال 

تأثمر لمه يف اآلخرة:

حكمم  همو  إمنما  النسماء  عمى  الرجمال  فضمل  

دنيموي ال تأثمر لمه يف اآلخمرة. كانمت املصلحة 

النسماء  عمى  للرجمال  تكمون  أن  تقتميض 

ويقومموا  يراقبوهمن  حتمي  وفضماً،  درجمة 

عمى شمؤونهن كما قمال اللمه تعماىل: }الرجمال 

قواممون عمى النسماء{، ولكن ال يلمزم من هذا 

أن جميمع الرجمال أفضمل  عندالله ممن جميع 

النسماء، ألن ممدار الفضيلمة والدرجمة عند الله 

النسماء  الصالمح فكثمر ممن  والعممل  بالديمن 

يفضلمن عمى الرجمال يموم القياممة بالطاعمات 

الرجمال  أن  بالذكمر  يجمدر  ومما  واألعمال، 

والنسماء ال فمرق بينهمم يف األحمكام الرعيمة 

ويف اسمتحقاق الثمواب والعقاب عمى أعالهم  

إال يف بعمض األحمكام التمي تخص النسماء دون 

الرجمال أو الرجمال دون النسماء، حيمث ذكمر 

القمرآن وإن  ذلمك عمى حمدٍة. لكمن خطماب 

كان موجهماً إىل الرجمال إال أنمه شممل النسماء 

أيضماً، وهمذا األسملوب ال يختمص بالقمرآن ألننا 

نمرى القوانمن الوضعيمة أيضاً تخاطمب الرجال 

ولكنهما تشمتمل النسماء أيضماً وسمبب ذلك أن 

النسماء تبمع للرجمال وإن لهمم عليهمن درجمة، 

ولعمل السمبب اآلخمر لهمذا األسملوب أن عمدم 

ذكرهمن أوىل من ذكرهمن إال إذا دعت الحاجة 

إىل ذلمك.

ونقمل ابمن كثر عمن اإلممام أحمد بسمنده من 

حديمث أم سملمة ريض  اللمه  عنهما زوج النبمي 

للنبمي  قلمت  تقمول:  صى الله  عليمه  وسملم 

صى الله  عليمه  وسملم: مما لنا ال نُذكمر يف القرآن 

كما يذكمر الرجمال؟ قالمت: فلمم يَممُرْعني منمه 

ح  ذات إال ونمداؤه عمى املنمر، قالت: وأنما أرُسِّ

شمعري فلففت شمعري ثم خرجت إىل حجريت 

حجمرة بيتمي فجعلمت سممعي عنمد الجريمد 

فمإذا همو يقمول عمى املنمر يما أيهما النماس إن 

اللمه تعماىل يقمول: }إن املسملمن واملسملات 

والقانتمات{  والقانتمن  واملؤمنمات  واملؤمنمن 

إىل آخمر اآليمة) (. وهكمذا رواه النسمايئ وابمن 

جرير".)ابمن كثمر( ) (.

وروي عمن قتمادة قمال: دخل نسماء عى نسماء 

النبمي صى الله  عليمه  وسملم فقلمن قمد ذكركن 

اللمه تعماىل يف القمرآن ومل نذكر بميٍء، أما فينا 

املسملمن  "إن  تعماىل  اللمه  فأنمزل  يذكمر؟  مما 

)ابمن   .) واملؤمنمات")  واملؤمنمن  واملسملات 

. كثر(

النسماء يف  وعمى كٍل فالرجمال قواممون عمى 

اآلخمرة  يف  أمما  درجمة،  عليهمن  ولهمم  الدنيما 

فالمكل سمواء يف اسمتحقاق العقماب والثمواب 

وحصمول الدرجمات مبما عملوا ملما رصح القرآن 

التالىمة: }ممن عممل صالًحما  الكريمم يف اآليمة 

ممن ذكمٍر أو أنثمى وهمو مؤمن فلنحيينمه حياًة 

)97 طيبًة{)نحمل: 

ويف ضموء مما ذكرنما تدبمر فيما قمال عمز ممن 

قائمل: }ولهمن مثمل المذي عليهمن باملعمروف{  

قمدم ذكر حقوق املرأة عمى الرجل ومل يعكس 

وذلمك ألن الرجمال أكمرث قموة ألخمذ حقوقهمم 

ممن النسماء يف عاممة األحموال، والنسماء لسمن 

ليحماوال  إشمارة إىل كليهما  اآليمة  كذلمك. ويف 

أداء مما يجمب عمى كل واحمد ممن الحقموق 

تجماه اآلخمر؛ واليعزبمن عمن البمال أن متاثمل 

الحقموق املذكمورة يف اآليمة ال تعنمي التاثمل 

واملسماواة ممن كل الوجموه ألن واجبات الرجل 

تختلمف عمن واجبمات املمرأة فاملمراد بالتاثمل 

أنها مسماويان يف أداء حقموق كل واحد تجاه 

اآلخمر، ولمو قمرا يأثمم كاها.

أحكام الطالق

التفسري املخترص

مرتمن،  التطليمق  بعمد  مرتمان{  }الطماق 

ترسيمح  أو  مبعمروٍف  }فإمسماك  اختيماران: 

تنقميض  فيرتكهما حتمى  تراجعهما  ال  بإحسماٍن{ 

مما  تأخمذوا  أن  لكمم  يحمل  }وال  عدتهما، 

آتيتموهمن شميئًا إاّل أن يخافما أال يقيما حدود 

اللمه فما  يقيما حمدود  أال  اللمه فمإن خفتمم 

جنماح عليها فيما افتدت به تلمك حدود الله 

فما تعتدوهما وممن يتعمد حمدود اللمه فأولئك 

همم الظاملمون{، }فمإن طلقها{ بعمد التطليقن، 

}فما تحمل لمه من بعد حتمى تنكمح زوًجا غره 

فمإن طلقهما فما جنماح عليهما أن يرتاجعما إن 

ظنما أن يقيما حمدود اللمه وتلمك حمدود اللمه 

يبينهما لقموٍم يعلممون{

فقه الحياة أو األحكام

ذكمرت أحمكام الطماق والنكاح يف آيمات كثرة 

يف القمرآن الكريمم، لكمن اآليات املذكمورة ههنا 

تبمّن ضوابمط هامة حمول الطاق، لكمن يجدر 

الريعمه  يف  النمكاح  مكانمة  نعمرف  أن  بنما 

اإلسمامية قبمل أن نفهمم همذه اآليمات.

على مائدة القرآن
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 تأّمالت بالغّية في آيات 
المغفرة )الحلقة الثانية عشرة(

الشيخ أبو حّسان عبدالرشيد الجالل آبادي

قمال تعماىل: }آَممَن الرَُّسموُل مِبَما أُنْمزَِل إِلَيِْه ِممْن َربِِّه 

َوالُْمْؤِمُنموَن كُلٌّ آَممَن ِبالله َوَمَائَِكِتِه وَكُتُِبِه َورُُسملِِه 

اَل نَُفمرُِّق بَمْنَ أََحٍد ِمْن رُُسملِِه َوقَالُوا َسمِمْعَنا َوأَطَْعَنا 

ُغْفرَانَمَك َربََّنما َوإِلَيَْك الَْمِصمُر{ ]البقرة:285[

حسن توافق خامتة السورة بفاتحتها

رحممه   – األندلمي  أبوحيّمان  العاممة  يقمول   

اللمه تعماىل-: "قمد تتبّعمت أوائمل السمور املطّولمة، 

فوجدتّهما يناسمبها أواخرهما، بحيث ال يمكاد ينخرم 

حيمث  الفصاحمة،  أبمدع  ممن  وذلمك  يشء،  منهما 

يتاقمى آخمر الكام املفمرط يف الطمول بأّوله، وهي 

عمادة للعمرب يف كثر ممن نظمهم، يكمون أحدهم 

آخمذا يف يشء، ثمم يسمتطرد منمه إىل يشء آخر، ثم 

إىل آخمر، هكمذا طويا، ثمم يعود إىل مما كان آخذا 

فيمه أوال. وممن أمعمن النظمر يف ذلمك سمُهل عليمه 

مناسمبة مما يظهر ببمادئ النظم أنّه ال مناسمبة له".

 قلمت: ونلقمي ُهنما نظمرًة - كدليمل عمى مما قالمه 

أبوحيّمان – رحممه اللمه تعماىل- عمى ختمام سمورة 

البقمرة بهمذه اآليمة  البقمرة، فقمد ختممت سمورة 

أّول  بمن  املوافقمة  بعدهما، وقمد حصلمت  والتمي 

القلموب،  لهما  تبهمر  موافقمة  وآخرهما  السمورة 

يف  ذُكمر  قمد  أنّمه  وذلمك  العقمول،  لهما  وتدهمش 

البقمرة(  )سمورة  الكرميمة  السمورة  همذه  فاتحمة 

الكتماب  ممن  الرسمول - �-  إىل  أنمزل  مما  أن 

العظيمِم الشمأِن همدًى للمتّقمن، وُممِدح "املتّقمن" 

مل هناك  ممن غمر تعيمن لهمم بخصوصهمم مبما فُصِّ

ممن الصفمات الفما ضلة التمي هي اإلميماُن بالغيب 

وبالقمرآن، ومبما أنمزل قبلمه ممن الُكتمب اإللهيّمة، 

اللمه تعماىل،  وإقاممة الصماة، واإلنفماق يف سمبيل 

واإليقمان باآلخمرة، وذكمر أنهمم حائمزون لنعمتمي 

َممن  ببيماِن حماِل  الهمدى والفماح، وُعّقمب ذلمك 

ح يف  كَفمر بمه ممن املجاهريمن واملنافقمن، ثمم رَشَ

تضاعيفهما ممن فنمون األحمكام كالطماق، والحيض 

واإليماء، والجهماد، والديمن والربا، وذكمر من فنون 

املواعمِظ والِحَكمم وأخباِر األمم املاضيمة وغر ذلك 

ممّا تقتميض الحكممُة رشَحمه... ثمّم ُعمنِّ يف خامتمة 

السمورة الذيمن مدحهمم يف فاتحمة السمورة بأنّهمم 

وسملّم-،  عليمه  تعماىل  اللمه  – صمى  محّممد  أّممة 

وُحِكمم باتصافهمم بكال اإلميمان وحسمِن الطاعِة، 

 - عمى طريمق الشمهادة لهم ممن جهته - عمزَّ وجلَّ

تعظيما لنبيمه - صمى اللمه تعماىل عليمه وسملم- 

وأتباعمه. وتفصيمل موافقة خامتة السمورة بفاتحتها 

ِباللمه  آَممَن  كُلٌّ  }َوالُْمْؤِمُنموَن  ههنما:  قمال  أنمه 

َوَمائَِكِتمِه وَكُتُِبمِه َورُُسملِِه{ وهمذا همو املمراد بقوله 

يف أول السمورة }الَِّذيمَن يُْؤِمُنموَن ِبالَْغيْمِب{ ]البقرة: 

3[ - ألّن األمموَر املذكمورَة  حيمث كانمت من األموِر 

الغيبيَّمِة التمي ال يُوقمف عليهما إال من جهمة العليم 

الخبمر كان اإلميماُن بهما ِمصداقماً ملما ذُكمر يف صمدر 

السمورِة الكرميمِة ممن اإلميمان بالغيمب-. ثمم قمال 

املمراد  وهمو  َوأَطَْعنما{،  َسمِمْعنا  }َوقالُموا  هاهنما: 

ماَة َوِمماَّ  بقولمه يف أول السمورة: }َويُِقيُمموَن الصَّ

َرزَقْناُهمْم يُْنِفُقموَن{ ]البقمرة: 3[، ثمم قمال هاهنما: 

}ُغْفرانَمَك َربَّنما َوإِلَيْمَك الَْمِصمُر{، وهو املمراد بقوله 

يف أول السمورة: }َوِباآْلِخمرَِة ُهمْم يُوِقُنموَن{ ]البقرة: 

4[ ثمم حمى تعماىل عنهمم هاهنما كيفيمة ترّضعهم 

إىل ربّهمم يف قولهمم: }َربَّنما اَل تُؤاِخْذنما إِْن نَِسمينا 

أَْو أَْخطَأْنما{ ]البقمرة: 286[ إىل آخمر الّسمورة، وهمو 

املمراد بقولمه يف أول السمورة: }أُولِئمَك َعمى ُهمدًى 

ِممْن َربِِّهمْم َوأُولِئمَك ُهمُم الُْمْفلُِحموَن{ ]البقمرة: 5[.  

فانظمر كيمف حصلمت املوافقمة بمن أول السمورة 

وآخرهما.  

نكتمٌة يف ذكمره – صمى اللمه تعماىل عليمه وسملّم- 

الغيبمة! بطريمق 

قولمه تعماىل: }آَممَن الرَُّسموُل مِبَما أُنْمزَِل إِلَيِْه{همذه 

صحمة  عمى  وتنصيمٌص  تعماىل  اللمه  ممن  شمهادٌة 

إميانمه –صمى اللمه تعماىل عليمه وسملّم- واالعتداد 

بمه، وأنّمه جمازم يف أممره، غمر شماك فيمه.

ثمّم ذُكمر النبمّي - � – يف قولمه تعماىل: }آَممَن 

الرَُّسموُل مِبَما أُنْمزَِل إِلَيْمِه{ بطريمق الغيبمة ممع ذكره 

يف فاتحمة البقمرة بطريمق الخطماب حيمث قيمل: 

}َوالَِّذيمَن يُْؤِمُنموَن مِبَما أُنْمزَِل إِلَيْمَك َوَمما أُنْمزَِل ِممْن 

يف  ُهنما  املذكمور  ألّن  وذلمك  ]البقمرة:4[،  قَبْلِمَك{ 

خامتمة السمورة بيمان شمهادة الله تعاىل لمه – صى 

اللمه تعماىل عليمه وسملّم- باإلميمان، وحقُّ الشمهادة 

اللمه  شمهادة  وهمي  هموِر-  الدُّ ممرِّ  عمى  الباقيمِة 

تعماىل- أن ال يخاطَمَب بهما املشمهوُد لمه.

نكتمٌة يف التعبمر عمن النبمّي – صمى اللمه تعماىل 

وصمف  وإيمراد  الرسمالة،  بعنموان  وسملّم-  عليمه 

بالمام! معرّفما  الرسمالة 

ِممْن  إِلَيْمِه  أُنْمزَِل  مِبَما  الرَُّسموُل  }آَممَن  تعماىل:  قمال 

للعهمد  همي  }الرَُّسموُل{،  يف:  والمام  األلمف  َربِّمِه{ 

، و املعهمود رسمولنا محممد - �-، وقمد كمرث 

يف القمرآن تسمميته ممن اللمه تعماىل بهمذا االسمم 

الريمف.

السممه  تعمرٍّض  دون  الرسمالة  بعنموان  ذكمره  أّمما 

عليمه  تعماىل  اللمه  صمى   - فلتعظيممه  الريمف 

وسملّم -، ولإليمذان ممن أول األممر بكونمه صاحمَب 

كتماٍب مجيمد ورشٍع جديمد  ناسمٍخ لجميع الرائع 

قبلمه، كما أنّه متهيمٌد ملا يعُقبه مْن قولِمه تعاىل:}مِبَا 

أُنمزَِل إِلَيْمِه{، ومزيمُد توضيمٍح الندراجمه يف الرسمل 

املؤَممِن بهمم - عليهمم السمام-.

وأّمما إيمراد وصمف الرسمالة معرّفما بالام فلإلشمارة 

إىل أنّمه – صمى اللمه تعماىل عليمه وسملّم- أكممل 

الرُسمل يف همذا الوصمف باعتبار إرسماله إىل جميع 

ممن  فيهمم  تفمرّق  ملما  الجاممع  وأنّمه  الخائمق، 

الكمال، وأنّمه املخصموص مبما مل يعطَمه أحمد منهم 

ممن املزايما واألفضمال.

نبمّي اللمه تعماىل اليُسمتثنى عمن االنقيماد  للقانمون 

، بمل همو مكلّمف باإلميمان  املنمزّل عليمه  اإللهمّي 

واالنقيماد لمه!

القمار ئ  نظمر  إليمه  نلفمت  أن  بنما  يجمدر  المذي 

العزيمز أّن أّول ممن أخمر عنه سمبحانه وتعماىل أنّه 

آممن بالكتماب املنمزّل همو الرسمول – صمى اللمه 

تعماىل عليمه وسملّم-، حيمث قمال: }آَممَن الرَُّسموُل 

مِبَما أُنْمزَِل إِلَيْمِه ِممْن َربِّمِه{ ]البقمرة:285[، و يف همذا 

اإلخبمار– ممع أنّمه معلموٌم- إيمذاٌن بمأّن نبمّي اللمه 

اآللهمّي  للقانمون  االنقيماد  عمن  اليُسمتثنى  تعماىل 

املنمزّل عليمه، بمل همو مكلّمٌف باإلميمان بمه كأّمتمه 

ممن غمر فرق يف أصمل اإلميمان وإن تفماوت تفاوتا 

عظيماً يف كيفيتمه، وليمس كملموك الدنيما حيمث 

يضعمون القوانمن ليكلّفموا بهما رعاياهمم فحسمب، 

لهما  واالنقيماد  بهما  العممل  عمن  مسمتثنون  وهمم 

ترفّعما وتعلّيما، أّمما نبمّي اللمه فهمو وأّمتمه سمواٌء يف 

القائمل:  بمل همو  املنمزّل،  اللمه  لقانمون  الخضموع 

أَوَُّل  }أَنَما  ]األنعمام:163[،  الُْمْسملِِمن{  أَوَُّل  }أَنَما 

الُْمْؤِمِنمن{ ]األعمراف:143[، }إِينِّ أُِممرُْت أَْن أَكُموَن 

أَْسملََم{ ]األنعمام:14[. َممْن  أَوََّل 

صمى   – الرسمول  بمه  آممن  مما  إجمال  يف  نكتمٌة 

اللمه تعماىل عليمه وسملم-، وتفصيمل مما آممن بمه 

املؤمنمون!

قولمه تعماىل: }آَمَن الرَُّسموُل مِبَما أُنْزَِل إِلَيِْه ِممْن َربِِّه{ 

]البقمرة:285[ املمراد بم}مِبما أُنْمزَِل إِلَيْمِه ِممْن َربِّمِه{ 

همو القمرآن وسمائر مما أوحمي إليمه – صمى اللمه 

تعماىل عليمه وسملّم- من العقائمد، وأنمواع الرائع، 

على مائدة القرآن
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وأقسمام األحمكام. وإمّنا فّصل ما آممن به املؤمنون، 

فذكمر إميانهمم باللمه واملائكمة والكتمب والرسمل، 

وأجممل مما آممن بمه الرسمول، فاقتمر عمى ذكمر 

}مما أُنْمزَِل إِلَيْمِه ِممْن َربِّمِه{، ويف ذلمك إجماٌل ملحله 

- �- وإشمعاٌر بمأن تعلّمَق إميانِمه بتفاصيمِل مما 

أنمزل إليمه وإحاطتمه بجميمع مما انطموى عليمه قد 

بلمغ ممَن الظهموِر إىل حيمث اسمتغنى عمن ذكمره 

واكتفمى عمن بيانه.

نكتمٌة يف تقديمم االنتهماء عمى االبتمداء، والتعمرّض 

لعنموان الربوبيّمة!

قّدم سمبحانه وتعماىل "إِىَل" الدال عمى "ِمْن" الدال 

عمى االبتمداء يف قوله:}آَممَن الرَُّسموُل مِبَا أُنْمزَِل إِلَيِْه 

ِممْن َربِّمِه{، وتعمرّض لعنموان الربوبيّمة، أّمما تقديمم 

االنتهماء ففيمه تعظيمٌم لقمدره- صمى اللمه تعماىل 

عليمه وسملّم-، وتنويمٌه برفعمة محلمه املنيمف؛ ألّن 

تقديمم االنتهماء يمدّل عى أهّميمة من ينتهمي إليه 

لعنموان  التعمرّض  اإلنمزال واالعتنماء بشمأنه. وأّمما 

الربوبيّمة فمألن يف صفة"الرّب" معنمًى يقتيض إنزال 

القمرآن عليمه – صى اللمه تعاىل عليه وسملّم-؛ ألّن 

المرّب ممن الرتبيمة، وهمي إنشماء الميء وإيصالمه 

ربّما  تعماىل  فكونمه  التمام،  حمّد  إىل  فحماال  حماال 

للرسمول يقتميض أن ينمزل عليمه مما همو غايمٌة يف 

الخمر ممن القمرآن وغمره؛ لربّيه بذلمك ويبلغه إىل 

حمّد التام والكمال. قال العاممة القونوي: "املراد 

بم}َمما أُنْمزَِل إِلَيْمِه{ القمرآن بمأرسه، والريعمة عمن 

آخرهما، والتعبمر بم"مما" للتفخيمم، وقيّمده بم}ِممْن 

ربِّمِه{ - ممع أنّمه معلموٌم – للزيمادة يف التعظيمم، 

يحيمي  اإلنمزال مبما  ُهنما؛ ألّن  أوقمع  المرب  واسمم 

القلموب، ويشمفي مما يف الصمدور ممن العيوب من 

آثمار الرتبيمة من عمام الغيوب". واللمه تعاىل أعلم!

نكتمة يف تقديمم إميان الرسمول، وإفمراده من إميان 

املؤمنن!

قمّدم سمبحانه وتعماىل إميمان الرسمول – صمى للمه 

تعماىل عليمه وسملّم-، وأفمرده عمن إميمان املؤمنمن 

يف قولمه تعماىل: }آَممَن الرَُّسموُل مِبَما أُنْمزَِل إِلَيْمِه ِممْن 

َربِّمِه َوالُْمْؤِمُنمْوَن كُلٌّ آَممَن{ اآليمة، أّمما تقدميه فألّن 

إميانمه همو املتقمّدم وإميمان املؤمنمن متأخمر عمن 

إميانمه؛ إذ همو املتبموع وهمم التابعمون يف ذلمك. 

وأّمما إفمراد إميانه عمن إميان املؤمنمن فللتنبيه عى 

رشف إميانمه – صمى اللمه تعماىل عليه وسملّم- وأن 

ال واسمطة بينمه وبمن اإلميمان كما أّن بمن إميمان 

املؤمنمن وبمن اإلميمان بمه واسمطة.

كمون "آممن املؤمنمون" كامما مفيمداً ممع أنّمه يف 

الظاهمر مثمل: قمام القامئمون، ورضب الضاربمون، 

وهمو غمر مفيمٍد؟

يمرد عى إسمناد اإلميان إىل املؤمنمن يف قوله: }آَمَن 

الرَُّسموُل مِبَما أُنْمزَِل إِلَيْمِه ِممْن َربِّمِه َوالُْمْؤِمنمْوَن{ أنّمه 

ممن قبيمل إسمناد الفعمل إىل صفمٍة مشمتّقة منمه 

مثمل: قمام القامئمون، ورضب الضاربمون، وهمو غر 

جائمز لخلّوه عمن الفائدة؛ ألّن تقديمره: آمن الذي 

آممن، ورضب المذي رضب، ومعلموٌم أنّمه غر مفيٍد، 

فكيمف قيمل: آممن الُْمْؤِمُنوَن؟

ذكمر  مما  أّن  األّول:  ممن وجهمن،  عنمه  والجمواب 

مبنمّي عمى جعمل األلمف والمام يف }الُْمْؤِمنمْوَن{ 

موصولمًة، وليمس كذلك، بمل هي للعهمد، واملعنى: 

وهمم  االسمم،  بهمذا  املعروفمون  الفريمق  آممن 

الصحابمة فالمكام مفيمٌد. قلمت: وهذا المذي أراده 

لقمٌب  هنما-  "والُْمْؤِمُنمْوَن-  بقولمه:  عاشمور  ابمن 

للذيمن اسمتجابوا لرسمول اللمه - �- ، فلذلمك 

كان يف جعلمه فاعما لقولمه: }آَمَن{ فائمدة، مع أنه 

ال فائمدة يف قولمك: قمام القامئمون". 

الثماين: أّن مثمل "قمام القائمم" إمّنما ال يفيمد إذا مل 

يقيّمد بميء، أّمما إذا قيد بيء فإنّمه يفيد كقولك: 

"قمام يف المدار القائمم"، وهنما يف اآليمة  قمد وقمع 

التقييمد بقولمه: }مِبَما أُنْمزَِل إِلَيْمِه ِمْن َربِّمِه{، لذا فهو 

مفيمٌد. واللمه تعماىل أعلمم، وعلممه أتمّم وأحكم!

نكتمٌة يف التعبمر عمن اإلنمزال بصيغمة املمايض ممع 

أّن بعضمه مرتقّمٌب مل ينمزل بعمد، ورس عمدم ذكمر 

اإلميمان مبما أنمزل من قبلمه – صى الله تعماىل عليه 

وسلّم-!

قولمه: }آَممَن الرَُّسمْوُل مِبَما أُنْمزَِل إِلَيْمِه ِمْن َربِّمِه{ إمّنا 

عمّر عمن املنمزَل إىل الرسمول – صمى اللمه تعماىل 

عليمه وسملّم- بصيغمة املايض ممع أّن بعضه مرتقٌّب 

مل ينمزل بعمد، وذلمك تغليبما للموجمود عمى مما مل 

يوجمد، أو تنزيما للُمنتَظمر منزلمة الواقمع؛ لتحّقمق 

وقوعمه. واإلميمان مبما أنمزل ممن قبلمه- صمى اللمه 

تعماىل عليمه وسملّم- منمدرٌج يف اإلميمان مبما أنمزل 

إليمه، وإمّنما مل يمّرح بمه؛ ألّن اإلميمان بمه ليمس 

واجبما عمى التفصيمل، بمل يكفمي اإلميمان بمه عى 

وجمه اإلجمال، بخماف مما أنمزل إليه، فمإّن اإلميان 

بمه تفصيا فمرٌض.

رّس عدم ذكر اإلميان باليوم اآلخر!

قولمه تعماىل: }َوالُْمْؤِمُنموَن كُلٌّ آَمَن ِباللمه َوَمَائَِكِتِه 

وَكُتُِبمِه َورُُسملِِه{ ]البقرة:285[

إن قيمل: لِمَم لَم يذكمر هاهنا اإلميان باليموم اآلخر، 

كما ذكمر يف آيماٍت أخمرى، كقولمه تعماىل: }َولَِكمنَّ 

َوالَْمَائَِكمِة  اآْلِخمِر  َوالْيَمْوِم  ِباللمه  آَممَن  َممْن  الْمِرَّ 

]البقمرة:177[ َوالنَِّبيِّمن{  َوالِْكتَماِب 

داللمة  الَْمِصمُر{  }َوإِلَيْمَك  قولمه:  يف  أّن  والجمواب 

عمى إميانهمم باليموم اآلخمر، فإنّمه إقمراٌر باملعماد، 

يُذكمر  مل  وقيمل:  رصيحماً.  ذكمره  عمن  فاسمتغني 

رصيحا؛الندراجمه يف االميمان بم"كُتُِبمِه". وأّمما ذكمره 

يف بعمض املواضمع فلمزيمد التوضيح. وأّمما االكتفاء 

باإلميمان بااللمه واليموم اآلخمر يف بعمض املواضمع 

جانبمي  ولكونهما  األعظمم،  املقصمود  فلكونمه 

وقطريمه. اإلميمان 

إميمان  بيمان  يف  القمرآين  التعبمر  تغيمر  يف  نكتمٌة 

واملؤمنمن الرسمول 

قولمه تعماىل: } آَممَن الرَُّسموُل مِبَما أُنْمزَِل إِلَيْمِه ِممْن 

َربِّمِه َوالُْمْؤِمُنموَن كُلٌّ آَممَن ِباللمه َوَمَائَِكِتمِه وَكُتُِبمِه 

َورُُسملِِه{

{ مبتمدأ ثاٍن،  قولمه: }الُْمْؤِمُنموَن{ مبتمدأ أّوٌل، و}كُلٌّ

ممن  والجملمة  الثماين،  املبتمدأ  و}آَممَن{ خمٌر عمن 

املبتمدأ والخمر يف محمّل خمٌر عمن املبتمدأ األول ، 

يف  عنمه  نائمٌب  التنويمن  المذي  الضممر-  ويكمون 

ممن  واحمٍد  كّل  أي:  املؤمنمن،  إىل  راجعماً   -} }كُلٌّ

إميمان  عمن  أخمر  تعماىل  كأنّمه   ... آممن  املؤمنمن 

الرسمول أوال، ثمّم أخمر عمن إميمان املؤمنمن.

وعمى همذا الوجمه لقائمل أن يقمول: مما المرس يف 

تغيمر التعبمر القمرآين يف اإلخبار عن إميان الرسمول 

املؤمنن؟ وإميمان 

والجمواب أّن المرس يف تغيمر التعبمر يف اإلخبار عن 

اإلميانمن همو تعظيممه – صمى اللمه تعماىل عليمه 

املبنمي  إميانمه  بمن  اإلشمعاِر مبما  وسملّم-، وتأكيمد 

املؤمنمن  إميماِن  وبمن  والِعيمان  املشماهدة  عمى 

الناشمئ عمن الحجمة والرهماِن ممن التفماوت البنِّ 

، كأنهما مختلفان ممن كل وجٍه   واالختماف الجميِّ

حتمى يف هيئمة الرتكيمب المدالِّ عليهما.

عليمه،  معطوفماً  }الرسمول{  جعمل  يف  نكتمٌة 

و}املؤمنمون{ معطوفماً، وتقديمم املؤممن بمه عمى 

ملعطموف! ا

قلمت: مما ممّر ممن النكتمة إمّنما كانمت مبنيّمة عمى 

أحمد الوجهن من اإلعمراب يف }الُْمْؤِمُنوَن{، وُهناك 

وجمٌه ثماٍن رّجحمه كثمٌر ممن املفرّسيمن – كالعامة 

تعماىل-،  اللمه  رحمهما   – عاشمور  وابمن  الطيبمي 

وهمو أن يكمون قولمه: }َوالُْمْؤِمُنموَن{ معطوفما عى 

ويكمون  }َوالُْمْؤِمُنموَن{،  عمى  }الرَُّسمْوُل{والوقف 

المكام تامما، و يكون قوله تعماىل: }كُلٌّ آَمَن{ جملة 

مسمتأنفة ممن مبتدأ وخمر، ويكون الضممر- الذي 

{- راجعماً إىل الرسمول  التنويمن نائمٌب عنمه يف }كُلٌّ

واملؤمنمن معا، كأنمه قيل: آمن الرسموُل واملؤمنون 

مبما أنمزل إليمه ممن ربمه، ثمّم فّصمل ذلمك، وقيمل: 

كلُّ واحمٍد ممن الرسمول واملؤمنن آمن باللمه... قال 

العاممة الطيبمي – رحممه الله تعاىل-: همذا الوجه 

أقمى لحمّق الباغمة وأوىل يف التلّقمي بالقبول؛ ألّن 

الرسمول حينئمذ يكمون أصماً يف حكمم اإلميمان مبما 

أنمزل إليمه، واملؤمنمون تابعمون كما ممّر يف قولمه 

تعماىل: }َوإِْذ يَرْفَمُع إِبْرَاِهيمُم الَْقَواِعمَد ِممْن الْبَيْمِت 

َوإِْسمَاِعيُل{ ]البقمرة: 127[. 

قلمت: ولمزم يف همذا الوجمه تقديمم املؤَممن بمه  – 

بِّمه{- عمى املعطموف،  وهمو }مما أُنْمزَِل إِلَيْمِه ِممْن رَّ

وذلمك لاعتنماء بشمأنه – صمى اللمه تعماىل عليمه 

وسملم- واإليمذان بأصالتمه يف اإلميمان بمه.

الحلقمة  النمكات يف اآليمة يف  بقيمة  همذا وسمتقرأ 

اللمه! القادممة إن شماء 

على مائدة القرآن
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األسوة العلمية يف باب الزهد والقناعة:

لقممد علّممم النبممي � أمتممه دروس الزهممد 

والقناعممة، ولكممن ممماذا كانممت أسمموته � 

وطريقتممه يف هممذا البمماب؟

والممرثوات  الهائلممة  األممموال  كانممت  لقممد 

والخممرات الكثممرة تممرد بيممت املممال، وتجبممى 

والعممر  الخممراج  وخزائممن  الغنائممم  إليممه 

والجزيممة، والصدقممات مممن كل بقعممة مممن 

بقمماع الممدول العربيممة، لكممّن بيممت القائممد 

واملرشممد، وأرسة أمممر العممرب وأهلممه مممازال 

يوجممه الفقممر والجمموع.

كانممت عائشممة ريض اللممه عنهمما تقممول بعممد 

وفمماة املصطفممى �: " ممما شممبع آل محمممد 

متتابعممن  يومممن  شممعر  خممر  مممن   �

حتممى قبممض رسممول اللممه"، وكانممت تقممول: " 

تممويف رسممول اللممه � وممما يف بيتممي مممن 

يشء يأكلممه ذو كبممد إال شممطر شممعر يف رّف 

يل، فأكلممت منممه حتممى طممال عممي، فكلتممه 

ففنممي".

وتقممول: " تممويف رسممول اللممه � ودرعممه 

مرهونممة عنممد يهممودي بثاثممن صاعمما مممن 

شممعر".

وكان � يقممول: " ليممس البممن آدم حممق يف 

سمموى هممذه الخصممال: بيممت يسممكنه، وثمموب 

يممواري عورتممه، وجلممف الخممر واملمماء".

هممذا ومل يكممن ذلممك كلممه فقممط كاممما يقممال، 

أو ألفاظمما تنطممق، وإمنمما هممو تعبممر حقيقممي 

عممن حيمماة النبممي املصطفممى �، وأسمملوب 

إلقامتممه  ميلممك   � كان  فمما  معيشممته، 

وسممكنه إال غرفممة صغممرة مبنيممة مممن طيممق 

ولممن وجريممد النخممل، مسممقفة مممن الخمموص 

والوبممر، تقممول عائشممة ريض اللممه عنهمما: " مل 

يطممو ثوبممه قممط، تعنممي أنممه � مل يكممن 

عنممده إال ثمموب واحممد".

وذات مممرة جمماء رجممل إىل النبممي � )وكان 

جائعمما(، فبعممث إىل نسممائه، فقلممن: "ممما معنمما 

إال املمماء" ويقممول أبممو طلحممة ريض اللممه عنممه: 

اللممه � مضطجعمما يف  رسممول  رأيممت   "

املسممجد يتقلّممب ظهممرا لبطممن". 

 " قممال:  عنممه  اللممه  أيب طلحممة ريض  وعممن 

شممكونا إىل رسممول اللممه � الجمموع، ورفعنمما 

عممن بطوننمما عممن حجممر حجممر، فرفممع رسممول 

اللممه � عممن حجريممن". 

وغالبمما ممما يظهممر أثممر النقاهممة والضعممف يف 

صمموت رسممول اللممه � مممن شممدة الجمموع.

" وذات مممرة خممرج النبممي � مممن البيممت، 

وممما أخرجممه تلممك السمماعة إال ممما وجممده يف 

بطنممه مممن حمماق الجمموع، فانطلممق حتممى أىت 

بمماب أيب أيمموب األنصمماري، وكان أبممو أيمموب 

يّدخممر لرسممول اللممه � طعاممما أو لبنمما، 

فأبطممأ عنممه يومئممذ، فلممم يممأت لحينممه، ثممم 

انطلممق فقطممع عزقمما مممن النخممل فيممه مممن كل 

التمممر والرطممب والبممرس، فقممال النبممي �: 

" ممما أردت إىل هممذا، أال جنيممت لنمما مممن متممر؟" 

فقممال: يمما نبممي اللممه أحببممت أن تممأكل مممن 

متممره ورطبممه وبممرسه، وألذبحممن لممك مممع هممذا، 

قممال: إن ذبحممت فمما تذبحممّن ذات دّر، فأخممذ 

عناقمما أو جديمما فذبحممه... فلممّا أدرك الطعممام 

وضممع بممن يممدي النبممي � وأصحابممه، 

فأخممذ مممن الجممدي، وجعلممه يف رغيممف، فقممال: 

يمما أبمما أيمموب أبلممغ بهممذا فاطمممة، فإنهمما مل 

تصممب مثممل هممذا منممذ أيممام.

كانممت فاطمممة والحسممن والحسممن ريض اللممه 

عنهممم مممن أحممّب النمماس إىل رسممول اللممه 

�، ولكممن هممذا الحممّب العظيممم مل نلمسممه 

الزينممة  وأدوات  الراقيممة  الثيمماب  يف صممورة 

واملجوهممرات الثمينممة الغاليممة.

مممرة انتزعممت فاطمممة ريض اللممه عنهمما سلسمملة 

يف عنقهمما مممن ذهممب وقالممت: هممذه أهداهمما 

إيّل أبممو حسممن، فدخممل رسممول اللممه � 

والسلسمملة يف يدهمما، فقممال: " يمما فاطمممة 

أيغممرّك أن يقممول النمماس: ابنممه رسممول اللممه 

ويف يدهمما سلسمملة مممن نممار؟"، ثممم خممرج 

ومل يقعممد، فأرسمملت فاطمممة بالسلسمملة إىل 

غاممما  بثمنهمما  واشممرتت  فباعتهمما،  السمموق 

فأعتقتممه، فحممّدث بذلممك فقممال: " الحمممد للممه 

الممذي أنجممى فاطمممة مممن النممار".

وهكممذا حممدث مممع أم املؤمنممن عائشممة ريض 

اللممه عنهمما: أن رسممول اللممه � رأى عليهمما 

مسممكتي ذهممب، فقممال: " أال أخممرك مبمما هممو 

أحسممن مممن هممذا؟ لممو نزعممت هممذا وجعلممت 

مسممكتن مممن ورق ثممم صفرتهمما بزعفممران 

كانتمما حسممنتن". 

الدنيمما  مممن  "وليكفممك  يقممول:  وكان � 

كممزاد الراكممب"، وقممد صممّدق عملممه مقولتممه 

هممذه، فقممد جمماء عبداللممه بممن مسممعود ريض 

اللممه عنممه وكان قممد اضطجممع � عممى 

حصممر فأثّممر يف جلممده، فقممال: بممأيب وأمممي 

يمما رسممول اللممه لممو كنممت آذنتنمما ففرشممنا لممك 

عليممه شمميئا يقيممك منممه، فقممال رسممول اللممه 

اجلانب العملي للسرية النبوية )احللقة الثالثة(

محاضرات في السيرة النبوية ألقاها العالمة الحكيم السيد سليمان الندوي كبير علماء الهند في عصره وشيخ الندويين
 مأخوذة من كتاب الرسالة المحمدية

السيرة النبوية
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�: " ممما أنمما والدنيمما، إمنمما أنمما 

والدنيمما كراكممب اسممتظل تحممت 

شممجرة ثممم راح وتركهمما".

ويف السممنة التاسممعة مممن الهجممرة إذ 

كانممت قممد اتسممعت رقعممة الدولممة 

اإلسممامية مممن بمماد اليمممن إىل بمماد 

الشممام، وقممد حصممل للمسمملمن ممما 

حصممل مممن الغنائممم والممرثوات ما ال 

يعممّد وال يحممى، ولكممن انظممروا إىل 

أثمماث بيممت النبممي � يف ذلممك 

كان يضطجممع  " حصممر  الوقممت: 

عليممه، وإزاره الممذي عليممه، وليممس لممه غممره، 

وقبضممة مممن شممعر نحممو الصمماع، ومثلهمما قرظمما 

يف ناحيممة الغرفممة، وأفيممق معلممق". هكممذا 

كانممت أسمموته العمليممة � يف بمماب الزهممد 

والقناعممة.

أيهمما اإلخمموة! إنكممم رأيتممم كثممرا مممن الواعظن 

الذيممن يدعممون النمماس إىل التحممي باإليثممار، 

ويحثونهممم عليممه، ولكممن هممل وجدتممم حقيقة 

اإليثممار يف أنفسممهم وحياتهممم؟ كا! إنكممم ال 

تجممدون التمثيممل الحقيقممي لهممذا اإليثممار إال 

يف أرجمماء مدينممة النبممي � وسممككها، ألنممه 

� ملمما علّممم النمماس اإليثممار ودعاهممم إليممه، 

قممّدم لهممم منوذجمما عمليمما لذلممك.

كّل منمما يعممرف أّن فاطمممة ريض اللممه عنهمما 

كانممت مممن أحممب النمماس إىل رسممول اللممه 

�، ولكممن انظممروا إىل ممما كانممت تعانيممه 

مممن املصائممب واملشممكات يف واقممع الحيمماة، 

كانممت تجممّر بالرحممى حتممى أثّممر يف يدهمما، 

نحرهمما،  يف  أثّممر  حتممى  بالقربممة  وتسممتقي 

نحرهمما،  يف  أثّممر  حتممى  بالقربممة  وتسممتقي 

ثيابهمما،  اغممرّت  حتممى  البيممت،  وتكنممس 

وأصابهمما مممن ذلممك رض فجمماءت إىل النبممي 

اللممه  � تسممأله خادممما، فقممال رسممول 

�: " ال، ولكنممي أنفممق –أو أنفقممه- عممى 

أصحمماب الصّفممة التممي تطمموي أكبادهممم مممن 

الجمموع، ال أجممد ممما أطعمهممم"، ويف روايممة أنممه 

قممال: " لقممد سممبقك أيتممام بممدر".

جمماءت امممرأة مممرة إىل النبممي � بممردة 

منسمموجة فيهمما حاشمميتها، فقالممت: نسممجتها 

بيممدي فجئممت ألكسمموكها، فأخذهمما النبممي 

� محتاجمما إليهمما، فخممرج وإنهمما إزاره، 

فحّسممنها شممخص فقممال: اكسممنيها ممما أحسممنها! 

يف   � النبممي  فجلممس  "نعممم"،  فقممال: 

املجلممس ثممم رجممع، فطواهمما، ثممم أرسممل بهمما 

إليممه.

وهممذا ربيعممة األسمملمي ريض اللممه عنممه الممذي 

كان حديممث العهممد بالممزواج، جمماء إىل رسممول 

اللممه � فقممال: ماعنممدي ممما أومل، فقممال لممه 

رسممول اللممه �: " اذهممب إىل عائشممة فقممل 

لهمما فلتبعممث باملكتممل الممذي فيممه الطعممام"، 

يقممول ربيعممة: فأتيتهمما فقلممت لهمما ممما أمممرين 

بممه رسممول اللممه �، فقالممت: هممذا املكتممل 

فيممه تسممع آصممع شممعر، ال، واللممه إن أصبممح 

لنمما طعممام غممره، خممذه.

وذات مممرة جمماء رسممول اللممه � بأهممل 

الصّفممة إىل بيممت عائشممة ريض اللممه عنهمما؛ 

فقّربممت  أطعمينمما"،  عائشممة  يمما   " فقممال: 

حشيشممة، ثممم قممال: " ياعائشممة أطعمينمما" 

فقّربممت حيسمما، ثممم قممال: " ياعائشممة اسممقينا"، 

فجمماءت بعممّس دونممه، فأحممرضت عائشممة ريض 

اللممه عنهمما كل ممما كان موجممودا يف البيممت، ومل 

تممرتك منممه شمميئا، هكممذا كان اإليثممار يف واقممع 

الحيمماة.

وإن أردتمم أن تشماهدوا املثمل األعمى للتموكل 

عمى اللمه واالعتماد عليمه والثقمة بمه يف كل 

األممور وجميمع األحوال والظمروف؛ فانظروا يف 

سمرة سميدنا ونبينما محممد �، وقمد أممره 

ربمه تبمارك وتعماىل بالصر، فقال عمّز من قائل: 

" فَاْصمِرْ كَمَا َصمَرَ أُْولُموا الَْعمزِْم ِممَن الرُُّسمِل. ] 

األحقماف: 35[، وفعما فقمد عممل بمه �، 

وقمام بمه أحسمن القيمام، وكما همو املعمروف 

فمإن بعثتمه � قمد متّمت إىل قموم أميمن 

جهلمة، ال يرضمون أن يسممعوا كلممة تناقمض 

وعاداتهمم،  تقاليدهمم  وتعمارض  معتقداتهمم، 

كما كان يسمهل عليهمم أن يفمدوا بأنفسمهم، 

أجمل  ممن  ومهجهمم  بأرواحهمم  ويضحموا 

تلمك املعتقمدات الباطلمة التمي مما أنمزل اللمه 

بهما ممن سملطان، إال أنمه � مل يبمال قمط 

بذلمك، وكان يصمدع بنمداء التوحيمد يف قلمب 

بيمت اللمه، ويصمي ويذكمر اللمه بن 

ظهرانيهمم دون أي خموف أو تمرّدد، 

وإن فنماء الحمرم املقمدس المذي كان 

وسماداتهم  قريمش  لرؤسماء  مجلسما 

ويركمع  بجنبهمم  يقمف   � كان 

ويسمجد بمن أيديهمم.

وملما نمزل قولمه تعماىل: فَاْصمَدْع مِبَما 

 � صعمد  ]الحجمر:94[،  تُْؤَممُر. 

قريشما  ونمادى  الصفما،  جبمل  عمى 

رسمالة  وبلّغهمم  القبائمل  وجميمع 

التوحيمد.

الظلمم  وأنمواع  املصائمب  ممن  عماىن  كما 

واالضطهماد ممن قريمش وأعوانهمم وحلفائهم؟ 

كمم تحّممل منهمم األذى؟ وهمذا عقبمة بمن أيب 

معيمط قمد جاء بسما جزور، فقذفمه عى ظهر 

رسمول اللمه � وهمو يصمي، إنهم حالموا أ، 

يخنقموه بإلقماء المرداء يف عنقه، ملمؤوا طريقه 

باألشمواك لمي يصمدوه عمن هدفمه، ويحولموا 

دون غرضمه، لكمن جهودهمم كلها ومسماعيهم 

الخبيثمة راحت سمدى ودون جمدوى، ومل تثمر 

غاياتهمم  تحقيمق  ممن  يشء  يف  محاوالتهمم 

املدنسمة، ومل يتزحمزج � عمن الحمق قيمد 

شمر، وقمدر أمنلمة.

ميسمك  أن  أراد  ملما  طالمب  أبمو  عممه  وهمذا 

حايتمه عمن رسمول اللمه � وقمال: يما بمن 

وكمذا،  كمذا  وقالموا  جماؤوين  قوممي  إن  أخمي 

فأبمق عمي وعمى نفسمك، وال تحملنمي ممن 

األممر مما ال أطيمق أنما وال أنمت، فاكفمف عمن 

قوممك مما يكرهمون ممن قولمك، فقمال �: 

ولماه لمو وضعموا الشممس يف ميمن والقممر يف 

يسماري مما تركمت همذا األممر. حتمى أجمعت 

قريمش عمى أن ال يبايعموه همو وبنمي هاشمم 

وال يجالسموهم، وال يدخلمون بيوتهمم، فدخلوا 

سمنن،  ثماث  فيمه  فلبثمو  طالمب،  أيب  شمعب 

واشمتد عليهمم البماء، قطعموا عنهمم األسمواق؛ 

فما يرتكمون طعامما يدخمل مكمة، وال بيعما إال 

بادروا فاشمرتوه ومنعموه أن يصل يشء منه إىل 

بني هاشمم، حتى كان يسممع أصوات نسمائهم 

وأطفالهمم يتضاغمون ممن وراء الشمعب ممن 

زلمزاال  وزلزلموا  الفتنمة،  وعظممت  الجموع، 

شمديدا، كانموا يعيشمون عمى أوراق األشمجار. 

إنهمم تآممروا عمى قتمل الرسمول � يف دار 

النمدوة، وحمدث كل ذلمك، لكنه � اعتصم 

بحبمل الصمر واالسمتقامة، وثبت عمى التحمل 

مثمل الجبل.

السيرة النبوية
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عهـد  يف  األشـعث  بـن  الرحمـن  عبـد  ثـورة 

مـروان بـن  عبدامللـك 

همذه واحمدة ممن الثمورات العديمدة التي قام 

بهما أهمل العمراق ضمد الدولمة األمويمة، وقائد 

همذه الثمورة همو عبمد الرحمن بمن محمد بن 

األشمعث بمن قيس الكنمدي،  وقد بمدأت هذه 

الثمورة العارممة ممن إقليمم سجسمتان. يختلف 

األشمعث  ابمن  حركمة  ممن  العلماء  موقمف 

الحمركات  تجماه  عمن موقفهمم  كثمراً  اختافماً 

األخمرى ضد الدولمة األموية، إذ شمارك جمهور 

األشمعث  ابمن  حركمة  يف  العلماء  ممن  غفمر 

همذه، سمواء بتحريمض النماس عمى املشماركة 

ممع  القتمال  يف  املبمارشة  مبشماركتهم  أو  فيهما 

ابمن األشمعث ضمد الحّجماج. منهمم: أنمس بمن 

مالمك ريض اللمه عنمه: العامل الجليمل والصحايب 

الكريمم، فقمد كان مممن يؤلمب عمى الحّجماج 

ويدعمو إىل االنضمام إىل ابمن األشمعث، ولكنه 

مل يشمارك مشماركة فعالة يف القتال لكر سمنه.

األول،  الجمزء  األمویمة،  الدولمة  )الصمايب،   

)812 صممم  إلمی   805 صممم  ممن  مختمر 

وقمد نالمه أذى ممن جهمة الحجماج، وذلمك يف 

فتنمة ابمن االشمعث، توّهمم الحجماج منمه أنمه 

لمه مداخلمة يف االممر، وأنمه أفتمى فيمه. قمال 

األعممش: أخمرين محممد بمن الزبمر: أن أنمس 

بمن مالمك كتب إىل عبمد امللك يشمكو الحجاج 

لمو أن رجما خمدم عيمى  ويقمول يف كتابمه: 

بمن مريمم أو رآه أو صحبمه تعرفمه النصمارى 

ملوكهمم،  إليمه  لهاجمرت  مكانمه  تعمرف  أو 

ولنمزل من قلوبهمم باملنزلة العظيممة، ولعرفوا 

لمه ذلمك، ولمو أن رجما خمدم مموىس أو رآه 

تعرفمه اليهمود لفعلموا بمه ممن الخمر واملحبمة 

وغمر ذلمك مما اسمتطاعوا، وإين خمادم رسمول 

اللمه صمى اللمه عليمه وسملم وصاحبمه ورأيتمه 

وأكلمت معمه، ودخلمت وخرجمت وجاهمدت 

معمه أعمداءه، وإن الحجماج قمد أرضَّ يب وفعل 

وفعمل، قمال: أخرين من شمهد عبد امللمك يقرأ 

الكتماب وهمو يبمي وبلمغ بمه الغضب ما شماء 

الحجماج بكتماب غليمظ،  ثمم كتمب إىل  اللمه، 

فجماء إىل الحجماج فقمرأه فتغمر ثمم قمال إىل 

حاممل الكتماب: انطلمق بنما إليه نرتضماه. )ابن 

کثیمر، البدایة والنهایمة، املجلد الخامس 72/9(

وفاته

عمن مموىس السمنباوي قلمت ألنس: أنمت آخر 

ممن بقمي ممن أصحماب رسمول الله صمى الله 

عليمه وسملم؟ قال: قمد بقي قوم ممن األعراب، 

فأمما ممن أصحابمه فأنما آخمر ممن بقمي، وقيل 

فقمال:  طبيبما؟  لمك  ندعمو  أال  مرضمه:  يف  لمه 

الطبيمب أمرضنمي، وجعل يقمول: لقنوين ال إله 

إال اللمه وهمو محتمرض، فلمم يمزل يقولهما حتى 

قبمض. وكانمت عنمده عصيمة ممن رسمول اللمه 

صمى اللمه عليه وسملم فأمر بهما فدفنت معه. 

)ابمن کثیمر، البدایمة والنهایة، املجلمد الخامس 

)100/9

قمال أبمو اليقظان: صمّى عليه قطمن بن مدرك 

المكايب وقمال الحسمن بمن عثمان: ممات أنس 

بمن مالمك يف قمره بالطمف عى فرسمخن من 

البمرة سمنة إحمدى وتسمعن ودفمن هنماك. 

إنمه آخمر ممن ممات  أبمو عممر: ويقمال  قمال 

بالبمرة ممن أصحماب رسمول اللمه صمى اللمه 

عليمه وسملم ومما أعلم أحمداً مات بعمده ممن 

رأى رسمول اللمه صمى اللمه عليمه وسملم إال أبا 

الطفيمل.  )ابمن عبدالمر، االسمتیعاب يف معرفة 

األصحماب، صم 91(

صمى  أحمد  يبمق  مل  روایمة:  يف  أنمس  وقمال 

القبلتمن غمري. )ابن حجمر عسمقاين، اإلصابة 

)112/1 الصحابمة،  متییمز  يف 

واختلمف يف وقمت وفاتمه ومبلغ عممره، فقيل: 

تويف سمنة إحمدى وتسمعن، وقيل: سمنة اثنتن 

وتسمعن، وقيمل: سمنة ثماث وتسمعن، وقيمل: 

سمنة  مائمة  عممره  كان  قيمل:  تسمعن.  سمنة 

وثماث سمنن، وقيمل: مائة سمنة وعر سمنن، 

وقيمل: مائمة سمنة وسمبع سمنن، وقيمل: بضمع 

وتسمعون سمنة؛ قمال حميد: تويف أنمس وعمره 

تسمع وتسمعون سمنة؛ أمما قمول ممن قمال مائة 

وعمر سمنن ومائة وسمبع سمنن فعنمدي فيه 

نظمر؛ ألنمه أكمرث مما قيمل يف عمره عنمد الهجرة 

سمنة  وفاتمه  قيمل يف  مما  وأكمرث  عمر سمنن، 

ثماث وتسمعن، فيكون له عى هذا مائة سمنة 

وثماث سمنن؛ وأما عى قول ممن يقول إن كان 

له يف الهجرة سمبع سمنن أو مثان سمنن فينقص 

عمن همذا نقصماً بينماً والله أعلمم. )ابمن األثیر، 

                   )150/1 الصحابمة،  معرفمة  يف  الغابمة  أسمد 

يف  املؤرخمون  اختلمف  وقمد  کثیمر:  ابمن  قمال 

سمنة وفاتمه، فقيل سمنة تسمعن، وقيمل إحدى 

وتسمعن، وقيمل ثنتمن وتسمعن وقيمل ثماث 

وتسمعن، وهمذا هو املشمهور وعليمه الجمهور 

واللمه أعلمم. وقمال االممام أحممد: حدثنمي أبو 

نعيمم قمال: تمويف أنمس بمن مالمك وجابمر بمن 

زيمد يف جمعمة واحمدة سمنة ثماث وتسمعن. 

ممؤرق  قمال  أنمس  ممات  ملما  قتمادة:  وقمال 

العجمي: ذهمب اليموم نصمف العلمم، قيمل له 

وكيمف ذاك يما أبما املعتممر؟ قمال: كان الرجمل 

ممن أهمل االهمواء إذا خالفونما يف الحديث عن 

رسمول اللمه صمى اللمه عليمه وسملم قلنما لهم: 

تعالموا إىل ممن سممعه منمه. رحمه اللمه رحممة 

واسعة.

الصحابي اجلليل أنس بن مالك، عشر سنني يف خدمة الرسول � ]األخرية[

مسعود الدامني مقدم

الصحابة
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اإلميـان أسـاس الديـن وبدايـة التعلـق املريض 

بالـرب تبـارك وتعاىل

إممام  الحميمد،  عبمد  الشميخ  فضيلمة  اعتمر 

زاهمدان،  مدينمة  يف  السمنة  أهمل  وخطيمب 

الثماين  ربيمع   13( الجمعمة  يموم  خطبتمه  يف 

1440( اإلميمان أسماس الدين، وبدايمة االرتباط 

والتعلمق املمريض باللمه تبمارك وتعماىل، مشمرا 

اآليمات  يف  والتفكمر  تعماىل  اللمه  ذكمر  أن  إىل 

التكوينيمة والتريعيمة مؤثمر يف تقوية اإلميان.

َما الُْمْؤِمُنوَن  وقمال فضيلتمه بعد تماوة آيمة »إمِنَّ

َوإَِذا  قُلُوبُُهمْم  َوِجلَمْت  اللَّمُه  ذُكِمَر  إَِذا  الَِّذيمَن 

َوَعمَىٰ  إِميَانًما  زَاَدتُْهمْم  آيَاتُمُه  َعلَيِْهمْم  تُلِيَمْت 

مَاَة َوِمماَّ  َربِِّهمْم يَتَوَكَّلُموَن الَِّذيمَن يُِقيُمموَن الصَّ

َرزَقَْناُهمْم يُنِفُقموَن«: أفضمل الوسمائل للعاقمة 

ممع الله تبمارك وتعاىل وبدايمة االرتباط املريض 

ممع اللمه تبمارك وتعماىل همو اإلميمان. اإلميمان 

أسماس التعلمق باللمه تعماىل وأسماس الديمن.

مما  املقبمول  اإلميمان  قائما:  فضيلتمه  وأضماف 

كان موافقما ممع الريعمة وكتماب اللمه تعماىل، 

وينشمأ ممن القمرآن الكريمم والسمنة النبويمة. 

الكمال.  باإلميمان ليصمل إىل  يجمب االهتمام 

وال بمد ممن أمريمن ألجمل تقويمة اإلميمان: 1- 

ذكمر اللمه تعماىل؛ و2- الفكر والتدبمر يف اآليات 

والتريعيمة. التكوينيمة 

إىل  مشمرا  السمنة  أهمل  خطيمب  واسمتطرد 

مكانمة وأهميمة الذكر، قائا: الذكر من األسمس 

املهممة التمي تقموي اإلميمان. الكثمر ال يهتمون 

بالذكمر، ممع أن اللمه تبمارك وتعماىل يذكمر بعد 

اإلميمان الذكمر، وأوىص الدعماة واملصلحمن بمه. 

الذكمر أفضمل خنمادق الداعي التمي تزيل كافة 

التحديمات ممن طريقمه. الذكمر يقموي عاقمة 

أن  وبإمكانمه  وتعماىل،  تبمارك  باللمه  اإلنسمان 

يقرب اإلنسمان ممن الله تبمارك وتعاىل ويجلب 

تعاىل. نمره 

وتابمع فضيلتمه قائما: الذكمر لمه نطماق عممي 

واسمع. الذكر اللسماين، وتماوة القمرآن، والدعا، 

وكافمة العبمادات تُعد ذكمرا. الذكر اللسماين إذا 

كان ممع الفكمر وممع حضمور القلمب، لمه تأثر 

كبمر، وأفضمل األذكار واألوراد مما جماء ت يف 

القمرآن والسمنة. تماوة القمرآن الكريمم أفضمل 

الذكمر، وتأثرهما معجز.

بتماوة  الحميمد  عبمد  الشميخ  فضيلمة  وأوىص 

القمرآن الكريمم والتدبمر يف آياتمه، وتابمع قائا: 

عنمد مما نتلمو آيمات القمرآن الكريمم، تتقموى 

عاقتنما ممع الله تبمارك وتعاىل، وتمزداد معرفة 

اللمه تعماىل يف القلوب. لكل آية رسمالة، والذين 

يفهممون معماين آيمات القمرآن الكريمم، عليهم 

أن يفكروا يف رسماالت القمرآن الحيوية، والذين 

ال يفهممون معماين اآليمات، ليفكروا عمى األقل 

بمأن همذه اآليمات كام اللمه تبمارك وتعاىل.

وأكمد فضيله عمى اإلكثار من الذكمر، والعبادة 

املخلصمة، وتابمع قائما: أكمرثوا ممن ذكمر اللمه 

تعماىل.  اللمه  عمن  تغفلموا  وال  وتعماىل،  تبمارك 

الكلمات الاهيمة متيمت القلمب وتطفمئ نمور 

اإلميمان. لنعبمد اللمه خالصمن مخلصمن. المذي 

يعبمد اللمه مخلصما، ال يحتماج أن يُمري عملمه 

واألعمال  والعبمادات  والفكمر  الذكمر  للنماس. 

الصالحمة إذا كانمت مخفيمة تبقمى مرضية عند 

اللمه تعماىل أكمرث، وتبقى محفوظة ممن اآلفات.

زاهمدان  العلموم  دار  جامعمة  مديمر  واعتمر 

“الخموف ممن اللمه والتموكل عمى اللمه تعاىل” 

قائما:  وأضماف  اإلميمان،  تقويمة  أسمباب  ممن 

اإلميمان إمنما يكمون مرضيما إذا تليت آيمات الله 

يطمرأ الخوف والخشمية عمى القلموب، ويزداد 

اإلميمان نورا، ويصمل اإلنسمان إىل مكانة يتوكل 

عمى اللمه تبمارك وتعماىل بمدل االعتماد عمى 

األسمباب.

واعتمر فضيلتمه يف نهاية كلمتمه “إقامة الصاة 

واإلنفماق يف سمبيل اللمه” ممن املحماور الكرى 

للديمن، وتابمع قائما: أفضمل أعالنا ليسمت أن 

نشمرتى لباسما ونرتديمه، بمل أفضمل أعالنما أن 

ننفمق عمى الطماب الذيمن يدرسمون العلموم، 

وأفضمل أموالنما مما ننفقمه عى العلمم وخدمة 

املجتممع واملطالعة والدراسمة.

يف  ابتدائيـة  مدرسـة  يف  الحريـق  حادثـة 

جـدا ومؤسـفة  مؤملـة  كانـت  زاهـدان 

و أشمار فضيلمة الشميخ عبمد الحميمد يف قسمم 

من خطب ومواقف فضيلة 
الشيخ عبد احلميد

إمام وخطيب أهل السنة بزاهدان

خطب ومحاضرات
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آخمر ممن خطبتمه إىل حادثمة وفماة عمدد ممن 

ابتدائيمة يف زاهمدان، واصفما  تاميمذ مدرسمة 

همذه الحادثمة بمم “املؤملمة واملريمرة”، مؤكمدا 

ممدارس  إىل  األكمرث  االهتمام  رضورة  عمى 

وبلوشسمتان. سيسمتان  محافظمة 

وتابمع فضيلمة الشميخ عبمد الحميمد قائما: يف 

حادثمة حريمق يف مدرسمة “األسموة الحسمنة” 

االبتدائيمة، احمرتق أربمع من التلميمذات. هذه 

الحادثمة كانمت مؤملة ومؤسمفة ألهمل زاهدان 

وأهمل محافظمة سيسمتان وبلوشسمتان وكافمة 

الباد.

همؤالء  قائما:  السمنة  أهمل  خطيمب  وتابمع 

األكبماد،  وأفماذ  أعمن،  قمرة  كمّن  التلميمذات 

وآممال الشمعب وثرواتمه. هذه الحادثمة املؤملة 

أكمرث،  يسمعوا  أن  املسمؤولن  ممن  تتطلمب 

باملمدارس. ويهتمموا 

وتابمع فضيلمة الشميخ عبمد الحميمد: ممن حق 

العوائمل أن يطمئنموا بأن هنماك إرشافا ورعاية 

وأن  والرتبيمة،  التعليمم  مؤسسمة  ممدارس  يف 

املديريمن واملربن واملعلممن يهتمون بالتاميذ 

والطلبمة اهتامهمم بأبنائهمم.

همذه  قائما:  السمنة  أهمل  خطيمب  وأضماف 

الحموادث إنمذارات ليخطمط املسمؤولون أكمرث 

عليهمم. والحفماظ  للتاميمذ  رعايمة 

يجعمل  أن  والتعليمم  الرتبيمة  وزيمر  عمى 

بعمض بجنمب  بعضهما  واملذاهمب  القوميمات 

وأشمار فضيلمة الشميخ عبمد الحميمد يف خطبته 

إىل رحلمة وزيمر الرتبيمة والتعليمم إىل محافظة 

بوزيمر  أرحمب  قائما:  وبلوشسمتان،  سيسمتان 

التعليمم المذي أىت لتعزيمة عوائمل األطفمال.

وأضماف فضيلتمه قائما: نريد من وزيمر الرتبية 

والتعليمم أن يمدرك مؤسسمة التعليمم والرتبيمة 

ويجعمل  وبلوشسمتان،  سيسمتان  محافظمة  يف 

القوميمات واملذاهمب بعضهما ممع بعمض.

وأضماف خطيمب أهمل السمنة قائما: التعليمم 

والرتبيمة أسماس التقمدم والرقمي يف املجتممع. 

مؤسسمة الرتبيمة والتعليمم وسمائر املؤسسمات 

النظمام  متثمل  التمي  الحكوميمة  والدوائمر 

والحاكميمة يف البماد، ال تكمون ناجحمة إال إذا 

رؤيتهما. وسمعت 

املؤسسمات  عمى  قائما:  فضيلتمه  وأكمد 

واملنظمات أن تعتمر كافمة املواطنمن إيرانين، 

ألننما جميعما مواطنمون، ولدينما أخوة إسمامية 

إخموة  اإليرانيمة  القوميمات  جميمع  ووطنيمة. 

ومتقاربمون معما. هذه القرابمات يجب أن ترى 

عمليما ممن خال تقريب القوميمات واملذاهب 

بعضهما ممع بعمض يف الدوائمر. وتابمع فضيلمة 

الشميخ عبمد الحميمد قائما: أطالب املسمؤولن 

يف مؤسسمة الرتبيمة والتعليم يف مسمتوى الباد 

واملحافظمة، إن كانموا يريمدون جلمب مرضماة 

التعليمم، أن  اللمه تعماىل والتطمور والرقمي يف 

يوسمعوا أنظارهمم، ألن نمر اللمه تعماىل ليمس 

ممع ضيقمي التفكمر.

وأكمد مديمر جامعمة دار العلوم زاهمدان قائا: 

عمى  طائفمة  وال  قموم،  عمى  قموم  يفضمل  ال 

أخمرى، وليمس ألحمد حمق األولويمة يف تفويض 

املناصمب؛ والدسمتور يؤكمد عى همذا أيضا بأن 

يكمون التوظيمف بنماء عمى الجمدارة واألهلية 

لألفراد.

راحـة البـر يف اإلميـان والتقـوى والسـري عىل 

الـرصاط املسـتقيم والعـودة إىل اللـه تعاىل

إممام  الحميمد،  عبمد  الشميخ  فضيلمة  اعتمر 

وخطيمب أهمل السمنة يف زاهمدان، يف خطبمة 

“اإلميمان”   )1440 الثماين  ربيمع   27( الجمعمة 

بالصمر  و”االسمتعانة  و”التوبمة”  و”الذكمر” 

والصاة” و”اتباع الراط املسمتقيم”، كوسميلة 

للخمروج ممن التتحديمات املعمارصة والوصمول 

والراحمة. والهمدوء  االطمئنمان  إىل 

وقمال فضيلتمه: املجتمع البري رغمم ما عنده 

ممن تقدممات يف املجماالت الصناعيمة والتقنية 

والعلميمة املختلفة، مل تسمتطع حل مشمكاتها. 

البمر مل تكمن لديه يف املايض الطمرق املعبدة، 

وال همذه األنفماق وال همذه املراكمب الرسيعمة 

وكل همذه الوسمائل، لكمن رغمم ذلمك كانمت 

جميمع  توجمد  اليموم  أقمل.  وأحزانمه  غموممه 

أنمواع أسمباب الراحة عند البمر، لكنه ال ميلك 

الراحمة املطلوبمة، وهو أكرث قلقما وحزنا، وهذا 

غمر  والهمدوء  الراحمة  أسمباب  أن  عمى  يمدل 

الراحمة والهمدوء. قد ميكن أن توفمروا املردات 

وكافمة أسمباب الراحمة يف البيمت، وتسميطروا 

عمى بمرودة البيمت وحرارتمه، لكمن ال تصلموا 

إىل الراحمة.

وتابمع فضيلتمه قائما: يريمد اإلنسمان أن يصمل 

الوسمائل  خمال  ممن  والهمدوء  الراحمة  إىل 

واألسمباب، ممع أن الراحة والهمدوء يف ذكر الله 

تعماىل واإلميمان والعممل الصالمح. ولقمد عمت 

يف عرنما الكثمر ممن األممراض مثمل الرسطان، 

اسمتيعاب  املستشمفيات عمن  بحيمث عجمزت 

جميمع املمرىض. وكذلمك نجمد اليموم أن املاين 

تنفمق ألجمل األمن، لكمن ال يحصل ذلمك، ألننا 

نريمد أن نحقمق األممن والراحة ممن طرق هي 

مخالفمة للفطمرة والريعمة.

وأضماف فضيلتمه قائما: مما يجلمب لنما الراحة 

العموارض  لكافمة  يتصمدى  أن  وبإمكانمه 

واإليثمار  والصمر  التحممل  همو  واألممراض، 

بهما  أىت  التمي  الحسمنة  واألخماق  والتضحيمة 

سمنة.   1400 ممن  أكمرث  قبمل  الكريمم  النبمي 

يقمول اللمه تعماىل: “من عممل صالحما من ذكر 

أو أنثمى وهمو مؤممن فنلنحيينه حيماة طيبة”. 

والغماز  المرق  بنعممة  البمر  يتمتمع  مل  فمإن 

يف  عيشمه  ويقميض  الراقيمة  املختلفمة  والنعمم 

خيممة، لكنمه يعيمش عمى المراط املسمتقيم 

ويف مسمر الفطرة، سميكون يف راحة واطمئنان.

وأردف خطيمب أهل السمنة يف زاهمدان: العامل 

اليموم يحتفمل مبياد املسميح عليه السمام بعد 

التمي  االحتفماالت  همذه  أن  ممع  عمام.  ألفمي 

ترتكمب فيهما أنمواع ممن املعمايص غمر جائمزة، 

ميماد  الحقيقمة  يف  كان  امليماد  همذا  ولكمن 

التوحيمد واإلميمان واألخماق والعممل والسمرة 

الجيمدة والمراط املسمتقيم.

زاهمدان  العلموم  دار  جامعمة  مديمر  وأشمار 

التحديمات املعمارصة، قائما:  إىل املخمرج ممن 

وبجانمب  األبمراج  يف  البمر  راحمة  ليسمت 

الراقيمة  املاديمة  واألسمباب  الطبيعيمة  املناظمر 

والنعمم الكثمرة واملطمر والثلموج وغمر ذلمك، 

بمل راحة البمر يف اإلميمان والتقموى واألخاق 

الحسمنة. واليموم أيضما الطريمق للخمروج ممن 

كافمة أنمواع القلق واألممراض والجمدب وأنواع 

ومواجهمة  النفمس  إصماح  همو  املشمكات، 

الشميطان والعممل عمى القمرآن واتباع السمرة 

الطيبمة للرسمول الكريم، والسمر عمى الراط 

إىل  والرجموع  والتوبمة  واالسمتغفار  املسمتقيم 

اللمه تبمارك وتعماىل.

وتابمع فضيلتمه قائما: قمال سميدنا نموح عليمه 

كَاَن  إِنَّمُه  َربَُّكمْم  اْسمتَْغِفُروا  }فَُقلْمُت  السمام: 

مْدَراًرا َومُيِْدْدكُْم  مَاء َعلَيُْكمم مِّ ماًرا يُرِْسمِل السَّ َغفَّ

ِبأَْممَواٍل َوبَِنمَن َويَْجَعمل لَُّكمْم َجنَّماٍت َويَْجَعمل 

لَُّكمْم أَنَْهماًرا{. توبمة الكفمار أن يرتكموا الوثنيمة، 

وتوبمة املؤمنمن أن يرتكوا ذنوبهمم ويعودوا إىل 

اللمه تعماىل ويجمروا النقائمص.

وأشمار فضيلتمه إىل أهميمة التوبمة قائما: ممن 

جمزم ممن سمويداء قلبمه بالتوبمة واإلقماع عن 

املعصيمة، سمتقبل توبتمه، ويغفمر ذنبمه، ويكرث 

رزقه.

خطب ومحاضرات
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عليــه  عيــى  ســيدنا  بأوصــاف  الجــدول 

الســالم

الحمممد للممه وكفممى، وسممام عممى عبمماده الذين 

اصطفممى وبعممد فهممذا الجممدول الممذي وعدنمما 

تلخيممص  بممه يف حاشممية ص 75-76، وهممو 

لطيممف موجممز ملمما يف كتمماب " التريممح مبمما 

تواتممر يف نممزول املسمميح، مممن شممائل عيممى 

عليممه السممام وأماراتممه الكرميممة عنممد نزولممه 

مممن السمماء قبممل يمموم القيامممة، مرتبمما برتتيب 

حياتممه الريفممة مممن أولهمما حتممى رفعممه إىل 

السمماء، ثممم نزولممه إىل األرض، ثممم وفاتممه 

ودفنممه، ثممم قيممام السمماعة.

صنعممه باللغممة األرديممة تلميممذ املؤلممف اإلمممام 

الكشمممري أسممتاذنا العامممة الجليممل الشمميخ 

ثممم  تعمماىل،  اللممه  حفظممه  شممفيع  محمممد 

تفّضممل برتجمتممه مممن األرديممة إىل العربيممة 

األخ الكريممم الشمماب األملعممي النجيممب الشمميخ 

محمممد تقممي العثمماين نجممل شمميخنا العامممة 

محمممد شممفيع بأمممر والممده، فجزاهمما اللممه 

خممرا.

وقممال شمميخنا يف مسممتهله: أرشنمما يف هممذا 

الجممدول إىل شممائل سمميدنا عيممى املذكورة يف 

هممذا الكتمماب برقممم الحديممث المموارد فيممه تلك 

الشممائل، مممع اإلشممار إىل املفارقممة بممن حممال 

عيممى النبممي الرسممول األمممن عليممه الصمماة 

والسممام وحممال مممرزا غممام أحممد القاديمماين 

الضممال مدعممي املسمميحية مممن خسممة أحوالممه 

ويسء أفعالممه ورديء صفاتممه وقبيممح نهايتممه، 

ليظهممر الحممق مممن الباطممل، وينكشممف املممزّور 

املممارق مممن النبممي الصممادق، ويبممن الصبممح 

لممذي عينممن، وللممه الحمممد عممى ديممن اإلسممام 

الممذي أبممان كل يشء تفصيمما: لِّيَْهلِممَك َمممْن 

َهلَممَك َعممن بَيَِّنممٍة َويَْحيَممٰى َمممْن َحمميَّ َعممن بَيَِّنممٍة. 

) األنفممال:42( وصممى اللممه عممى أرشف خلقممه 

وخاتممم رسممله محمممد وعممى إخوانممه النبيممن 

الصديقممن والشممهداء والصالحممن  وأحبابممه 

وسمملم تسممليا كثممرا.

مممن  والسممنة  بالقممرآن  ثبممت  ممما  جممدول 

أمممارات املسمميح املوعممود عيممى عليممه السممام 

الشمميخ  الجليممل  املحقممق  العامممة  تأليممف 

محمممد شممفيع مفتممي باكسممتان حفظممه اللممه:

1-اسمممه السممامي: عيممى، يممدل عليممه ممما ال 

يحممى مممن اآليممات واألحاديممث، والقاديمماين 

اسمممه: غممام أحمممد.

2-كنيتممه: ابممن مريممم )ذلممك عيممى ابممن 

مريممم( مريممم: 34. والقاديمماين ليممس لممه كنيممة.

3-لقبه: املسيح.

4- و: كلمة الله.

َمما الَْمِسمميُح ِعيممَى ابْممُن  5- و: روح منممه إمِنَّ

َمْريَممَم رَُسمموُل اللّممِه وَكَلَِمتُممُه أَلَْقاَهمما إِىَل َمْريَممَم 

ْنممُه. نسمماء 171. والقاديمماين ليممس لممه  َوُروٌح مِّ

لقممب معممروف.

6- والدتممه: مريممم، يممدل عليممه ممما ال يحممى 

مممن اآليممات واألحاديممث. والقاديمماين والدتممه: 

جممراغ يب.

7- نفممي الوالممد: ولممد عيممى مممن غممر أب 

مبحممض قممدرة اللممه تعمماىل. والقاديمماين كان 

والممده: غممام مرتممى.

8- والممد أمممه: عمممران عليممه السممام: ) ومريممم 

ابنممة عمران(التحريممم: 12. والممد أم القاديمماين 

ال يعرفممه أحممد.

9- خالممه: هممارون )يمما أخممت هممارون( مريممم: 

28. خممال القاديمماين ال يعرفممه أحممد. وهممارون 

خممال عيممى ليممس هممو بالنبممي املعممروف 

أخممي ممموىس عليهمما السممام، فممإن هممارون 

النبممي كان قبممل مريممم بقممرون طويلممة، وإمنمما 

اسممم خممال عيممى: هممارون، وهممو رجممل آخممر 

كمما رواه مسمملم والنسممايئ والرتمممذي مرفوعمما.

10- والممدة أمممه: امممرأة عمممران حنممة – ) إذ 

قالممت امممرأة عمممران( آل عمممران: 35. 

11- نممذر جدتممه حملهمما للوقممف عممى بيممت 

بطنممي  يف  ممما  لممك  نممذرت  إين   ( املقممدس 

.35 آل عمممران:  محممررا( 

12- والدة حملهمما أنثممى ) فلمما وضعتهمما قممال 

رب إين وضعتهمما أنثممى( آل عمممران: 36.

13- اعتذارهمما يف حممرضة اللممه بأنهمما وضعتهمما 

أنثممى وهممي ال تليممق أن تخممدم بيممت املقممدس 

) قالممت رب إين وضعتهمما أنثممى وليممس الذكممر 

كاألنثممى( آل عمممران: 36.

14- تسممميتها مريممم )وإين سممميتها مريممم( 

آل عمممران: 36. والقاديمماين أيممن هممو مممن 

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

إعداد: سامحة األستاذ املفتي عبد القادر العاريف

منثورات
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ذلممك؟ بعممض ممما ورد مممن أحمموال أمممه عليهمما 

السممام.

15- اسممتعاذتها مممن مممس الشمميطان ) أعيذهمما 

بممك وذريتهمما مممن الشمميطان الرجيممم( آل 

عمممران: 36. وكيممف تحصممل لجممراغ يب هممذه 

املرتبممة الرفيعممة؟ وقممد نممص الحديممث النبمموي 

بأنممه هممذا ممما خممص اللممه بممه مريممم عليهمما 

السممام كمما يف صحيحممي البخمماري مسمملم.

16- ترعرعهمما برسعممة غممر اعتاديممة إذ كانممت 

تقطممع مممدة سممنة يف يمموم واحممد )وأنبتهمما 

نباتمما حسممنا( آل عمممران: 37.

يف  املقممدس  بيممت  مجمماوري  اختصممام   -17

تربيممة مريممم وكفالممة زكريمما عليممه السممام 

لهمما )َوَممما كُنممَت لََديِْهممْم إِْذ يُلُْقمموَن أَقَْاَمُهممْم 

أَيُُّهممْم يَْكُفممُل َمْريَممَم َوَممما كُنممَت لََديِْهممْم إِْذ 

عمممران:44.  آل  يَْختَِصُممموَن( 

18- إقامتهمما باملحممراب ورزقهمما مممن الغيممب 

)كُلَّممَا َدَخممَل َعلَيَْهمما َزكَِريَّمما الِْمْحممرَاَب َوَجممَد 

ِعنَدَهمما ِرزْقمماً قَمماَل يَمما َمْريَممُم أىَنَّ لَممِك َهممَذا( آل 

عمممران: 37.

19- سممؤال زكريمما عممن الممرزق وجوابهمما أنممه 

مممن عنممد اللممه ) قالممت هممو مممن عنداللممه( 

آل عمممران: 37. 

قالممت  إذ   ( إياهمما  املائكممة  مخاطبممة   -20

املائكممة يامريممم إن اللممه( آل عمممران: 42.

21- كونهمما مقبولممة عنممد اللممه )اصطفمماك( آل 

عمممران: 42.

22- كونهمما طاهممرة مممن الحيممض )وطهممرك( آل 

عمران:42.

23- كونهمما أفضممل نسمماء زمنهمما ) واصطفمماك 

عممى نسمماء العاملممن( آل عمممران: 42.

انتبممذت مممن  24- ذهابهمما إىل زاويممة ) إذ 

.16 مريممم:  أهلهمما( 

25- كممون الزاويممة يف جانممب رشقممي )مكانمما 

رشقيمما( مريممم: 16.

26- اتخاذهمما حجابمما ) فاتخممذت مممن دونهممم 

حجابمما(. مريممم: 17.

27- وجاءهمما ملممك بشممكل إنسممان ) فأرسمملنا 

إليهمما روحنمما فتمثممل لهمما بممرا سممويا(. مريممم: 

.17

28- اسممتعاذتها )إين أعوذبممك بالرحمممن منممك( 

مريممم: 18.

29: ثممم برهمما امللممك بمموالدة عيممى عليممه 

السممام )ألهممب لممك غاممما زكيمما( مريممم: 19.

30- تعجبهمما بهممذا الخممر ) أىن يكممون يل غممام( 

.20 مريم: 

31- إخبممار امللممك بممأن ذلممك ليممس بصعممب 

عممى اللممه ) قممال ربممك هممو عممى هممن(. 

.21 مريممم: 

32- حملهمما عيممى مبحممض قممدرة اللممه مممن 

غممر أن ميسممها رجممل )فحملتممه( مريممم: 22.

33- ذهابهمما إىل جممذع النخلممة وقممت املخمماض 

) فَأََجاَءَهمما الَْمَخمماُض إِىَلٰ ِجممْذِع النَّْخلَممِة( مريم: 

23. وهممل حصممل لوالممدة مممزار القاديمماين يشء 

مممن هممذه الفضائممل؟ كا. قال العلمماء: إن كل 

ممما حصممل ملريممم عليهمما السممام مممن خمموارق 

العممادة كان يف األصممل إرهاصممات تبممر بنبمموة 

عيممى عليممه السممام.

محل والدته عليه السالم وكيفية ذلك

34- ولممد يف زاويممة بسممتان بعيممد مممن العممارة 

) فَانتَبَممَذْت ِبممِه َمَكانًمما قَِصيًّمما( مريممم: 22

35- كانممت متكئممة إىل جممذع النخلممة )فَأََجاَءَها 

الَْمَخمماُض إِىَلٰ ِجممْذِع النَّْخلَممِة( مريم: 23.

أحوال مريم بعد والدته عليه السالم

تهمممة  مممن  وخوفمما  حيمماء  اضطرابهمما   -36

ممَذا(  النمماس ) قَالَممْت يَمما لَيْتَِنممي ِمممتُّ قَبْممَل َهٰ

.23 مريممم: 

37- نممداء امللممك مممن تحممت الشممجرة أن ال 

تحممزين فقممد منحممك اللممه ابنمما مممن سممادة 

النمماس ) أاَلَّ تَْحممَزيِن قَممْد َجَعممَل َربُّممِك تَْحتَممِك 

يًّمما( مريممم:24. رَسِ

38- رزقهمما اللممه تعمماىل رطبمما جنيمما ) تَُسمماِقْط 

َعلَيْممِك رُطَبًمما َجِنيًّمما (. مريممم: 25.

39- إتيانهمما قومهمما بعيممى عليممه السممام يف 

حجرهمما )فأتممت بممه قومهمما تحملممه( مريممم: 

27. وأممما مممرزا القاديمماين فممأىن لممه ذلممك؟

40- تهمممة القمموم للسمميدة مريممم ) يمما مريممم 

لقممد جئممت شمميئا فريمما( مريممم: 27.

يف  السممام  عليممه  عيممى  سمميدنا  كام   -41

حجرهمما )إين عبداللممه آتمماين الكتمماب( وهممل 

تكلممم مممرزا القاديمماين يف حجممر أمممه؟

وجاهة عيى عليه السالم

آل  واآلخممرة(  الدنيمما  يف  )وجيهمما   -42

.4 5 : ن عمممرا

43- قامته معتدلة، الحديث: 10.

بالحمممرة:  مممرب  أبيممض  لونممه   -44

.1 0 : يممث لحد ا

45- شممعر رأسممه ممتممد إىل منكبيممه، الحديممث: 

.10

46- شممعره أسممود كأنممه يقطممر وإن مل يصبممه 

بلممل، الحديممث: 10.

47- شممعره جعممد، يف بعممض الروايممات كمما 

يف الحديممث: 15 أنممه سممبط، وميكممن أن هممذا 

االختمماف باختمماف األوقممات.

48- نظممره يف الحليممة: يشممابهه مممن الصحابممة 

عممروة بممن مسممعود ريض اللممه عنممه، الحديممث: 

6. وكانممت حليممة مممرزا القاديمماين مضممادة 

لجميممع هممذه الصفممات.

49- غممذاؤه عليممه السممام: الباقممي وممما مل 

املتنبممي  الحديممث: 72, وكان  النممار،  تغممره 

القاديمماين يممأكل اللحمموم والبيممض.

عليــه  املوعــود  املســيح  عيــى  خصائــص 

الســالم

َوأُْحِيممي  اللممه )  50- إحيمماءه املمموىت بممإذن 

ِبممِإْذِن اللَّممِه( آل عمممران: 49. وكان  الَْمممْوىَتٰ 

مممرزا القاديمماين بصممدد أن مييممت األحيمماء، فقممد 

دعمما عممى كثممر مممن النمماس باملمموت وإن مل 

يسممتجب لممه مممن اللممه.

وأبممرىء   ( اللممه  بممإذن  األكمممه  إبممراء   -51

األكمممه( آل عمممران: 49. ومل يممرىء املتنبممي 

القاديمماين مممن الممرص أحممدا مممن النمماس.

) وأبممرىء  اللممه  بممإذن  األبممرص  إبممراء   -52

األكمممه واألبممرص( آل عمممران: 49. واملتنبممي 

القاديمماين مل يحصممل لممه يشء مممن ذلممك.

53- الفنممخ يف تممراب حتممى يصممر طممرا )فأنفخ 

فيممه فيكممون طرا بممإذن اللممه( آل عمممران: 49.

54- اإلخبممار مبمما أكلممه النمماس وممما ادخممروه يف 

ِخممُروَن(  بيوتهممم )َوأُنَبِّئُُكممم مِبَمما تَأْكُلُمموَن َوَممما تَدَّ

آل عمممران: 49.

55- عممزم بنممي إرسائيممل عممى قتلممه، وحفممظ 

اللممه تعمماىل لممه: ) َوَمَكممُروا َوَمَكممَر اللَّممُه َواللَّممُه 

َخممْرُ الَْاكِِريممَن( آل عمممران: 54.

56- رفعممه اللممه تعمماىل إىل السمماء حيمما )إيِنِّ 

ُمتََوفِّيممَك َوَراِفُعممَك إِيَلَّ( آل عمممران: 55. ومل 

يحصممل ملممرزا القاديمماين يشء مممن ذكل وأىن 

لممه ذلممك؟

57- نزولممه عليممه السممام مممن السمماء إىل 

الدنيمما ثانيمما يف قممرب مممن يمموم القيامممة، 

الحديممث: 1 إىل الحديممث : 75. أىن للقاديمماين 

ذلممك؟

متواصل...

منثورات
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عمي أحممد باكثمر )1328-1389همم =1910-

1969م(

همو عمي بن أحمد بمن محمد باكثمر الكندي، 

أديمب شمهر ذوانتماء إسمامي بمارز. ولمد يف 

15/ ذوالحجمة 1328همم املوافق 21/ ديسممر 

بإندونيسميا  "سموروبايا"  جزيمرة  يف  1910م، 

ألبويمن حرضميمن ممن منطقمة حمرض مموت. 

وحمن بلمغ العمارشة ممن عمره سمافر بمه أبوه 

لينشمأ هنماك نشمأة عربيمة  إىل حمرض مموت 

مدينمة  فوصمل  ألبيمه  إخوتمه  ممع  إسمامية 

سمنة  رجمب   /15 مموت يف  بحمرض  "سميئون" 

1338 همم املوافمق 5/ أبريمل 1920م. وهنماك 

العلميمة  النهضمة  مدرسمة  يف  تعليممه  تلقمى 

يمد  عمى  والريعمة  العربيمة  علموم  ودرس 

اللغموي  الشماعر  عممه  منهمم  أجماء  شميوخ 

باكثمر،  بمن محممد  القمايض محممد  النحموي 

كما تلقمى علموم الديمن أيضا عمى يمد الفقيه 

محممد بمن همادي السمقاف، وكان ممن أقمران 

عمي باكثمر حينهما الفقيه واللغموي محمد بن 

اللمه السمقاف. ظهمرت مواهمب باكثمر  عبمد 

مبكمرا فنظمم الشمعر وهمو يف الثالثمة عمرة 

ممن عممره، وتوىل التدريس يف مدرسمة النهضة 

العلميمة وتموىل إدارتهما وهمو دون العريمن 

ممن عممره.

غمادر حمرض مموت حموايل عمام 1931م وتوجه 

إىل عدن ومنها إىل الصومال والحبشمة واسمتقر 

مطولتمه  نظمم  الحجماز  يف  الحجماز،  يف  زمنما 

نظمام المردة كما كتمب أول عممل مرسحمي 

شمعري له وهوهمام يف باد األحقماف وطبعه 

يف ممر أول قدوممه إليهما.

سفر إىل مرص

وصمل باكثمر إىل مر سمنة 1352همم، املوافق 

1934م، والتحمق بجامعمة فمؤاد األول )جامعة 

القاهمرة حاليما( حيمث حصمل عمى ليسمانس 

اآلداب قسمم اللغمة اإلنجليزيمة عمام 1359هم/ 

1939م، وقمد ترجمم عام 1936م أثناء دراسمته 

وجوليمت(  )روميمو  مرسحيمة  الجامعمة  يف 

لشكسمبر بالشمعر املرسمل، وبعدهما بعامن – 

أي عمام 1938م – ألمف مرسحيتمه )أخناتمون 

ونفرتيتمي( بالشمعر الحمر؛ ليكمون بذلمك رائمد 

العمريب.  األدب  يف  النظمم  ممن  النموع  همذا 

التحمق باكثمر بعمد تخرجمه يف الجامعة مبعهد 

الرتبيمة للمعلممن وحصمل منمه عمى الدبلموم 

عمام 1940م وعممل مدرسما للغمة اإلنجليزيمة 

ملمدة أربعة عر عاما. سمافر باكثر إىل فرنسما 

عمام 1954م يف بعثمة دراسمية حمرة.

بعمد انتهماء الدراسمة فّضمل اإلقاممة يف ممر؛ 

حيمث أحمب املجتممع املمري وتفاعمل معمه، 

فتمزوج ممن عائلة مرية محافظمة، وأصبحت 

صلتمه برجال الفكمر واألدب وثيقمة، من أمثال 

ومحمب  واملمازين  الحكيمم  وتوفيمق  العقماد 

وصماح  محفموط  نجيمب  الخطيمب  الديمن 

دودت وغرهمم. وقمد قمال باكثمر يف مقابلمة 

ممع إذاعة عمدن عام 1968م أنمه يصّنف كثاين 

كاتمب ممرسح عمريب بعمد توفيمق الحكيمم.

اشمتغل باكثمر بالتدريمس خمسمة عمر عامما 

إىل  نقمل  ثمم  باملنصمورة  أعموام  عمرة  منهما 

للعممل  انتقمل  1955م  سمنة  ويف  القاهمرة. 

القوممي مبصلحمة  الثقافمة واإلرشماد  يف وزارة 

الفنمون وقمت إنشمائها، ثمم انتقمل إىل قسمم 

الرقابمة عمى املصنفات الفنية، وظمل يعمل يف 

وزارة الثقافمة حتمى وفاتمه. كان باكثمر يجيمد 

ممن اللغمات اإلنجليزيمة والفرنسمية واملايوية 

باإلضافمة إىل لغتمه األم: العربية. وحصل باكثر 

عمى الجنسمية املريمة مبوجب مرسموم ملي 

يف عمام  1371همم = 22 أغسمطس 1951م.

ملحمة عمر وغزو نابليون ملرص

حصمل باكثمر عمى منحمة تفمرغ ملمدة عاممن 

امللحممة  أنجمز  حيمث  1963م(   -1961(

اإلسمامية الكمرى عمن الخليفمة الراشمد عممر 

بمن الخطماب يف 19 جمزءا، وتعمّد ثماين أطمول 

عممل مرسحمي عامليما، وكان باكثمر أول أدي 

مينمح همذا التفمرغ يف ممر، كما حصمل عمى 

ثاثيمة  خالهما  أنجمز  أخمرى  تفمرغ  منحمة 

)المدودة  ملمر  نابليمون  غمزو  عمن  مرسحيمة 

زينمب(  مأسمتاة  نابليمون،  أحمام  والثعبمان، 

طبعمت األوىل يف حياتمه واألخريمن بعد وفاته.

إنتاجه األديب

تنموع إنتاج باكثر األديب بن الرواية واملرسحية 

الشمعرية والنرثية، ومن أشمهر أعالمه الروائية 

)وا إسماماه( و )الثائمر األحممر( وممن أشمهر 

أعالمه املرسحيمة )رس الحاكمم بأممر اللمه( و 

)رس شمهر زاد( التمي ترجممت إىل الفرنسمية و 

)مأسماة أوديب( التي ترجممت إىل اإلنجليزية.

املرسحيمات  ممن   العديمد  باكثمر  كتمب  كما 

الواحمد  الفصمل  ذات  والتاريخيمة  السياسمية 

وكان ينرهما يف الصحمف واملجمات السمائدة 

متى تكون الكتابات مؤثرة؟ )34(

األستاذ نور عالم خليل األميني 

أدباء وشعراء النهضة الحديثة
علي أحمد باكثير

األدب العربي
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يف  منهما  أصمدر  وقمد  آنمذاك، 

حياتمه ثماث مجموعمات ومما 

زالمت البقيمة مل تنر يف كتاب 

حتمى اآلن.

أمما شمعره فلمم ينمر باكثمر 

وتمويف  حياتمه  يف  ديموان  أي 

وإمما  مخطموط  إمما  وشمعره 

متناثمر يف الصحمف واملجمات 

التمي كان ينمره فيهما. وقمد 

أصمدر الدكتور محممد أبوبكر 

ديموان  1987م  عمام  حميمد 

الصبما(  المرىب يف أشمعار  باكثمر األول )أزهمار 

ويحموي القصائمد التمي نظمهما باكثر يف حرض 

مؤخمرا  صمدر  ثمم  عنهما،  رحيلمه  قبمل  مموت 

عمدن  )سمحر  الثماين  باكثمر  ديموان  )2008م( 

وفخمر اليممن( صدر عمن مكتبة كنموز املعرفة 

بجمدة يضمم شمعر باكثمر سمنة 1932-1933م 

بعمد  عمدن  يف  أمضاهما  التمي  السمنة  وهمي 

مغادرتمه حمرض مموت ويعد حاليا ديموان باثر 

الثالمث ) صبما نجمد وأنفماس الحجماز( المذي 

نظممه سمنة 1934م يف السمنة التمي أمضاهما 

يف اململكمة العربيمة السمعودية قبيمل هجرتمه 

النهائيمة إىل ممر.

فرنسما  مثمل  المدول  ممن  العديمد  باكثمر  زار 

ورومانيما،  سموفيتي  واالتحماد  وبريطانيما 

العربيمة  المدول  ممن  العديمد  إىل  باإلضافمة 

طبمع  التمي  والكويمت  ولبنمان  سموريا  مثمل 

تركيما حيمث  زار  كذلمك  ملحممة عممر.  فيهما 

كان ينموي كتابمة ملحممة مرسحيمة عمن فتمح 

القسمطنطينية؛ ولكمن املنيمة عاجلتمه قبمل أن 

يمرع يف كتابتهما. ويف املحرم من عام 1388هم 

املوافمق أبريمل 1968م زار باكثمر حمرض موت 

قبمل عمام ممن وفاتمه.

وفاته

عمام  رمضمان  غمرة  يف  ممر  يف  باكثمر  تمويف 

إثمر  1969م،  نوفممر   /10 املوافمق  1389همم 

اإلممام  مبدافمن  ودفمن  حمادة،  قلبيمة  أزممة 

املريمة. زوجتمه  عائلمة  مقمرة  الشمافعي يف 

آثاره وإنجازاته

شمارك يف كثر ممن املؤمترات األدبيمة والثقافية 

والقصمة  الشمعر  لجنمة  يف  عضموا  واختمر 

باملجلمس األعمى لرعايمة الفنمون واآلداب، كا 

عمى  وحصمل  القصمة،  نمادي  يف  عضموا  كان 

تاريخيمة عمن  لتأليمف ملحممة  تفمرغ  منحمة 

عممر بمن الخطاب. ترك لنما إنتاجا أدبيما وفرا؛ 

حيمث ألمف أكمرث ممن سمتن 

قصمة وروايمة، بمن مرسحيمة 

تناولمت  ونرثيمة  شمعرية 

والكوميديما.  الرتاجيديما، 

حصمل باكثمر ممن الجوائمز، 

وقمد شمارك نجيمب محفوظ 

التقديريمة  الدولمة  جائمزة 

وكان  مناصفمة،  األوىل 

ممر  يف  املرسحمي  املوسمم 

 " مبرسحيمة  سمنويا  يفتتمح 

تنبمأ  التمي  جحما"  مسمار 

فيهما باحتمال فلسمطن، كان رائمد عبقريا فذا؛ 

اإلسمامية  توجهاتمه  بسمبب  حاربموه  لكنهمم 

عمي   " عليمه  يطلقمون  كانموا  أنهمم  حتمى 

إسامسمتان". مثّلمت رائعتمه " وا إسماماه" يف 

فيلمم سمينايئ شمهر كان بطله املمري أحمد 

. مظهمر

أهم مرسحياته

*السلسملة والغفمران )التي نالمت جائزة وزارة 

املعمارف لعمام 1949 *ممرسح السياسمة * ليلة 

النهمر * التوارة الضائعمة * إمراطورية يف املزاد 

* عودة الفردوس * مأسماة زينب * رس الحاكم 

بأممر اللمه * هكمذا لقمي الله عممر * من فوق 

هماروت   * إرسائيمل  إلمه   * سماوات  سمبع 

وماروت * رس شمهرزاد * قطط وفران * الدنيا 

فموىض * مسمار جحما * أبمو دالممة * جلفدان 

هانم* قر الهودج* مأسماة أوديب * فاوست 

الجديمد * الوطمن األكمر * دار ابمن لقمان * 

إبراهيم باشما * حرب البسموس * ملحمة عمر 

* الشمياء شمادية اإلسمام* الشماعر والربيمع* 

همام يف بماد األحقماف *روميمو وجولييمت* 

إخناتمون ونفرينتمي* عائمق من حمرض موت * 

المدودة والثعبمان * الفرعمون املوعمود* الفاّح 

الفصيمح* أوزيريمس* حمازم* جبمل الغسميل* 

الجديد. شميلوك 

أهم رواياته

*الثائمر األحممر *سمامة القمّس *سمرة شمجاع 

* وا إسماماه * الفمارس الجميمل * ليلمة النهر* 

املشمتاق. عودة 

أعال أخرى 

المرىب يف  أزهمار  باكثمر:  *ديموان عمي أحممد 

أشمعار الصبما *محمارضات يف فمن السممرحية 

ممن خال تجماريب الشمخصية *نظام المردة أو 

ذكمرى محممد صمى اللمه عليمه وسملم القموة 

الثالثمة * ياليمل يما عمن.

أخبار العالم
التحالف بقيادة أمريكا يقول إنه بدأ االنسحاب 

من سوريا

الواليات  تقوده  الذي  التحالف  باسم  املتحدث  قال 

املتحدة ملحاربة تنظيم الدولة اإلسامية يوم الجمعة 

انسحاب من سوريا شابتها  بدأ عملية  التحالف  إن 

رسائل متضاربة من مسؤولن أمريكين.

وأعلن الرئيس األمريي دونالد ترامب الشهر املايض 

البالغ  سوريا  من  األمريكية  القوات  سحب  عزمه 

قوامها 2000 فرد جرى نرهم يف سوريا لدعم قوات 

سوريا الدميقراطية التي يقودها األكراد التي تقاتل 

تنظيم الدولة اإلسامية.

“بدأ  التحالف  إن  رايان  شون  الكولونيل  وقال 

عى  حرصا  سوريا.  من  املدروس  انسحابنا  عملية 

أمن العمليات، لن نعلن جداول زمنية أو مواقع أو 

تحركات محددة للقوات”.

عرسال اللبنانية.. وضع النازحني السوريني بعد 

عاصفة “نورما” سيئ جدا

يف  السورين  النازحن  إن وضع  لبناين،  قال مسؤول 

عاصفة  بعد  سوءا  ازداد  )رشق(  عرسال  مخيات 

تراجع  اىل  مشرا  املنطقة،  رضبت  التي  “نورما” 

املساعدات الدولية يف الفرتة االخرة.

وأشار رئيس بلدية عرسال، باسل الحجري، لاناضول، 

 60 يقارب  البلدة  يف  املوجودين  السورين  عدد  أن 

الف نازح موزعن عى 126 مخيا.

عليها  يحسدوا  ال  حالة  يف  “النازحن  أن  وأوضح 

وهم يسكنون خيم من القاش والنايلون املسنودة 

بالخشب وهي تفتقر اىل ابسط مقومات العيش”.

وتراكم  أساسها  الخيم من  تقتلع  “الرياح  أن  ولفت 

الثلوج يدمرها واملياه تترسب اليها بسهولة”.

مسؤول أممي يف ميامنار يعرب عن صدمته وأسفه 
إزاء الهجامت يف والية أراكان

يف  اإلنسانية  للشؤون  املتحدة  األمم  منسق  أعرب 
ميامنار، كنوت أوستبي، عن قلقه البالغ إزاء الوضع 
يقدر  ما  نزح  حيث  أراكان،  والية  ووسط  يف شال 
بن  القتال  بسبب  اآلن  حتى  شخص   4500 بنحو 
قوات األمن يف ميامنار وجيش إنقاذ روهينجا أراكان.

ويف بيان صحفي، تاه املتحدث باسم األمم املتحدة 
ستيفان دو جاريك يف مؤمتر صحفي بنيويورك، أعرب 
تقارير  اإلنسانية عن صدمته حيال  الشؤون  منسق 
الثاين/يناير،  كانون   4 يف  وقعت  التي  الهجات، 

وأعرب عن أسفه للخسارة يف األرواح.
ألرس  العميقة  تعازيه  أوستبي  السيد  قدم  وبينا 
ضباط الرطة الذين قُتلوا، حث جميع األطراف عى 
مبسؤولياتها  وااللتزام  املدنين،  جميع  ضان حاية 
حقوق  وقانون  الدويل  اإلنساين  القانون  مبوجب 
األطراف  جميع  أوستبي  السيد  ناشد  كا  اإلنسان. 
والية  يف  للحالة  سلمي  إليجاد حل  الجهود  تكثيف 
إىل  اإلنسانية  املساعدات  وصول  وضان  راخن، 

جميع املترضرين من العنف.

األدب العربي
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حاول يف سموريا أدبماُء أدب األطفال أن يوفّقوا 

فيمه بمن فلسمفة اإلبمداع واألهمداف والغايات 

الرتبوية.

يمرى بعض الباحثن أن أدب األطفال يف األردن 

بمدأ حقيقمًة ممع صمدور مجلمة »سمامر عامر« 

)1979(، وأهميتهما تكمن يف اسمتقطابها لعدد 

ممن البارزيمن أمثمال الشماعر »أحممد حسمن 

األناشميد  بعمَض  كتمب  المذي  عرقموب«  أبمو 

القيمي«  »محممد  والشماعر  والقصمص، 

و»محممد  اللمه«،  نمر  »إبراهيمم  والشماعر 

شمقر« و»مفيمد نحلة« و»جمال أبو حمدان« 

و»فخمري قعموار«. وهمؤالء ممن كتماب القصة 

املتميزيمن)14(.

وكذلك ظهر يف فلسمطن بعُض األدباء املهتمن 

الباحمث  الشماعر  أمثمال  واألطفمال  بالطفولمة 

مجموعمات  أصمدر  المذي  الخليمي«  »عمي 

شمعريًة عمن األطفمال و»عبمد الرحممن عباد«، 

العصافمر« و»ذاكمرة  لمه مجموعاتمه »ذاكمرة 

و»ذاكمرة  النخيمل«  و»ذاكمرة  الزيتمون« 

تحمي  قصمص  عمن  عبمارة  وهمي  الرتقمال«، 

الحيماة بأصموات النباتمات والطبيعة واإلنسمان 

يعيشمها. المذي 

ممع  بالطفولمة  االهتمام  ظهمر  العمراق  ويف 

والزهماوي،  الرصمايف  الكبريمن  الشماعرين 

وكاهما لمه ثقافته الخاصة، أنها كتبا أناشميد 

وقصائمد تحمايك الطفولمة وحياتهما وتدعمو إىل 

إصاحهما وتطورهما. وفيما بعمد، ظهمر جيمل 

ذلمك  وكان  باألطفمال،  املهتممن  األدبماء  ممن 

االهتمام  أصبمح  إذ  1968؛  متموز  ثمورة  بعمد 

َء له يف إطار فلسمفٍة  بالطفمل واضًحما، بل ُهميِّ

خاصمٍة تهمدف إىل خلمق جيمل ناشمئ حسمب 

فلسمفٍة وطنيمٍة قوميمٍة مؤكمدٍة. لقمد وضعمت 

الحكوممة خطًة شماملًة دخلت حيمز التنفيذ يف 

عمام 1968 بإنشماء املكتبات الخاصمة باألطفال 

ودور الحضانمة والرعايمة االجتاعيمة. ممن هنا 

الفنمون  وممدارس  الرتفيهيمة  النموادي  ظهمرت 

أن  بعمد  ومواهبهمم  بالشمباب  تعتنمي  التمي 

يحتضنموا يف مرحلمة الطفولمة، وكذلمك ظهرت 

والتلفزيونيمة  اإلذاعيمة  واملسلسمات  الراممج 

وفكمره  الطفمل  روحيمة  يتماءم  مما  تقمدم  يك 

ونفسمه، وكذلمك املجمات والصحمف الخاصمة 

باألطفمال وأدبهمم. فقد ظهرت جريمدة خاصة 

باسمم »مزممار« )1970( وقبلهما مجلمة بعنوان 

يجعلنما  ال  وهمذا   .)1967 )عمام  »مجلتمي« 

األطفمال«  ثقافمة  »دار  تصمدره  مما  نهممل 

ممن مجمات وقصمص تحمي مما يكمون قريبًما 

عاليمة  وبطبعمات  بأسملوب مشموق  لألطفمال 

الجمودة جاذبمة لروحيمة الطفمل.

ويف دول الخليمج العريب األخمرى، نجد اهتاًما 

باألطفمال؛ إال أنمه متفماوت من ممكان إىل آخر 

املتاحمة. ففمي  الظمروف واإلمكانمات  حسمب 

الكويمت ظهمرت مجلة »سمعد« )عمام 1969(، 

وهمومهمم  األطفمال  بشمؤون  تعنمى  وهمي 

ظهمر  البحريمن  ويف  وحكاياتهمم.  وقصصهمم 

بعمض األدبماء مممن اهتمموا بشمؤون الطفمل 

القمادر  كم»عبمد  األدبيمة،  العمريب واحتياجاتمه 

عقيمل« و»فوزيمة رشميد« و»حممدة خميمس« 

وغرهمم، أنّهمم ينظمرون إىل الكتابمة لألطفمال 

بصفتهما رضورًة ممن رضورات املجتمع وتطوره 

ومكانتمه بمن املجتمعمات األخمرى. وهمذا مما 

أكمده »حممدة خميس« يف مقولمة له عن أدب 

األطفمال: »إنمه لمو تراجمع كثمر ممن الكتماب 

عمن الكتابمة لألطفمال وأصبحت الفكمرة مجرد 

نفسمه  األطفمال سميفرض  أدب  فمإن  حماس، 

عنمد أكمرث األممم«)15(.

فقمد  السمعودية،  العربيمة  اململكمة  يف  وأمما 

ممن  وافمر  بنصيمب  األطفمال  أدب  حظمي 

االهتمام، وبالذات يف العقمود األربعة األخرة، 

»عزيمز  وأدبهمم،  باألطفمال  املهتممن  ممن 

ضيماء« و»إسمحاق يعقموب« و»عبمده خمال« 

و»عبمد الرحممن املريخمي« و»علموي الصايف« 

و»خالمد بمن عبمد اللمه«. وظهمر املجمات مثل 

مجلمة »حسمن« التي صمدرت عمن دار عكاظ، 

ومجلمة »الجيمل الجديمد« التمي صمدرت عمن 

ومجلمة  الشمباب،  لشمؤون  العاممة  الرعايمة 

تفمرد  التمي  املحليمة  الصحمف  ثمم  »الشمبل« 

صفحمات ألدب األطفمال يتنماوب عمى كتابتها 

وتحريرهما كتماب مبدعمون ومختصون يف أدب 

األطفمال. وأعمدت أطروحات جامعية عن أدب 

األطفمال يف اململكمة لنيمل الشمهادات العلميمة 

العاليمة، تقدممت الباحثمة »آممال عبمد الفتاح 

املاجسمتر  درجمة  لنيمل  برسمالة  الجزائمري« 

اململكمة  يف  األطفمال  »قصمص  موضموع  يف 

إىل  1379همم  عمام  منمذ  السمعودية  العربيمة 

عمام 1410همم«. وقمد رصمدت الباحثمة إنتماج 

القصمص املوجهمة للطفمل يف اململكمة وتتبعت 

مراحلمه وبينمت أنواعمه واتجاهاتمه وأهدافمه 

الفنيمة)16(. وكشمفت عمن مامحمه 

باألطفمال  اهتما  كاتبمان  »ليبيما«  يف  وظهمر 

وقصصهم ها »يوسمف الريمف« و»محمود 

فهممي«، إذ أصمدرا قصًصا ليبيمًة لألطفال، منها 

قصمة »الراعمي الشمجاع«، وهمي ممن القصص 

»محممد  الكاتمب  وسماهم  لألطفمال.  املحببمة 

الزكمرة« إسمهاًما ال بأس بمه يف الكتابة لألطفال 

يف ليبيما.

وكذلمك وجمه األدبماُء »يف تونمس« وجهتهم إىل 

العمرويس«  »محممد  كتمب  لألطفمال،  الكتابمة 

»أبمو  منهما  الناجحمة،  القصمص  ممن  كثمرًا 

قصمًة  الجيماين«  »القمايض  وكتمب  نصيحمة«. 

فمازت  وهمي  »بوشمنب«،  بعنموان  لألطفمال 

بجائمزة بلديمة تونمس، وترجم أحممد القديدي 

قصًصما كثمرة ومتنوعمة ممن اآلداب العامليمة.

ويف الجزائمر أصمدرت »الركمة الوطنيمة للنر 

»سلسملة  باسمم  األطفمال  والتوزيع«كتمب 

األدب« كم»سمبّور« وغرهما. والمذي ينظمر يف 

األدب العمريب املعد لألطفمال يف املغرب العريب 

عمن  مر  التأخُّ بعمض  تأخمر  أنمه  يجمد  الكبمر 

العمراق وممر والشمام، وذلمك ألسمباب عمدة 

متداخلمة تتمثمل يف محاولمة االسمتعار طمس 

الهويمة الثقافيمة والوطنيمة والقومية للشمعب 

العمريب يف املغمرب الكبمر.

قمد  العربيمة  المدول  جمل  أن  نمرى  هنما  ممن 

أدب  تطويمر  يف  فعالمًة  مسماهمًة  سماهمت 

يف  متسماويًة  المدول  تكمن  مل  وإن  األطفمال، 

أدب األطفال
 يف األدب العربي احلديث )األخرة(

بقلم: الدكتور محمد مظهر عالم الندوي

األدب العربي
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األهمداف. وتحقيمق  والتوجهمات  المرؤى 

وهنما يجممل بنما أن نمدرس القصمة ممن أنمواع 

يف  الشمعر  درسمت  ان  بعمد  األطفمال  أدب 

يف  لألطفمال  »الشمعر  عنوانهما  أخمرى  دراسمة 

األدب العمريب الحديمث« وبمن يمدي مجموعة 

كاتمب  كيماين،  لكاممل  العلميمة«  »القصمص 

وأديمب ممري، اتخذ ممن أدب األطفمال دربًا 

مَب برائمد أدب الطفمل، قمّدم العديمد  لمه، فَلُقِّ

الطفمل،  العبقريمة املوجهمة إىل  ممن األعمال 

منهما:  لغمات  عمدة  إىل  أعالُمه  وترجممت 

الصينيمة، والروسمية، واإلسمبانية، واإلنجليزيمة 

والفرنسمية، ويُعمّد أول ممن خاطمب األطفمال 

عمر اإلذاعمة، وأول مؤسمس ملكتبمة األطفال يف 

ممر.

تشمتمل املجموعمة عمى عر قصمص: أصدقاء 

الرسميم، يف االصطبمل، جبمارة  الربيمع، زهمرة 

الغابمة، أرسة السمناجيب، أم سمند وأم هنمد، 

العنكمب  ممازن،  أم  مخاطمرات  الصديقتمان، 

الحزيمن، النحلمة العاملمة، ومضممون بعضهما 

يي: كما 

أرنبمة  القصمة  بطلمة همذه  الرسميم:  - زهمرة 

أبويهما  ممع  تعيمش  الرسميم«  »زهمرة  تدعمى 

يقموم  واألب  مريضمًة  األم  وكانمت  وإخوتهما، 

برعايمة أبنائمه، ويف يموم خرج األب ممع أوالده 

نحمو حقمل برسميم، وفضلمت »زهرة الرسميم« 

البقماء ممع أمهما املريضمة وراحمت األم تمروي 

إلبنتهما قصمًة قدميمًة البنهما البكر »أبمو نبهان« 

حيمث خمرج دون أن يستشمر أحمًدا، فقبضت 

املؤلمف  يقمدم  ثمم  وافرتسمته،  البوممة  عليمه 

قصمة  تدخمل  ثمم  وخطرهما،  للبوممة  تعريًفما 

جديمدة يف سمياق النمص عمن أرنبمن صغريمن 

قويمن »قانمع ومانمع«.

- جبمارة الغابة: هبت عاصفمة عنيفة، اقتلعت 

شمجرة بلموط عتيقمة ممن جذورهما فحزنمت 

حيوانمات الغابمة، وخاصًة طيورُهما التي كانت 

تمأوي إليهما وتنقذها من األخطمار، وراح غراب 

عجموز يمروي قصمة الشمجرة العتيقمة. ويبمدأ 

املؤلمف بمرح حيماة شمجر البلموط، ومعاناته 

يف بمدء منموه حتمى يتحمول إىل أشمجار كبمرة 

. عظيمة

- العنكمب الحزيمن: همذه القصمة تمدور عمى 

ورشماد،  وسمعاد  صفماء  أبنماء:  ثاثمة  السمنة 

يمرى  حيمث  املؤلمف(،  أبنماء  أسماء  )وهمي 

وتتداخمل  الجميمل،  وبيتهما  عنكبمة  »صفماء« 

التعلمم ممن  فوائمد  ثناياهما عمن  القصمص يف 

العناكمب، ويذكمر »صفماء« قصة الصيماد الذي 

وقصمة  العناكمب،  ممن  الشمباك  صنمع  تعلمم 

العنكبمة وامللمك المذي تعلمم منهما الصمر، ثمم 

يمدور حديمث بن اإلخموة الثاثة ممع العنكبة، 

لسمعة  ممن  »رشماد«  أنقمذت  أنهما  فتخرهمم 

حمرة سماّمة، ثمم راحمت تخرهم عمن حياتها 

وطبيعمة حيماة العناكب وعندما يعمود اإلخوة 

إىل بيتهمم، يخمرون األب مبما جمرى بينهم وبن 

العنكبمة، فيحمرض كتابًما ويطلب ممن »صفاء« 

قمراءة فصمٍل منمه عمن بيمت العنكبموت.

للقصمص  املجموعمة  همذه  دراسمة  وبعمد 

العلميمة لكاممل كياين يصمل الباحث إىل نقاط 

تاليمة:

عمى  قامئًما  محمدًدا  منهًجما  الكيماين  وضمع   -

رؤيمة نقديمة تربويمة أخاقيمة علميمة شماملة، 

ومل يكمن عملمه مجمرًدا مائماً إىل الهموى، بمل 

كان مركمزًا وفاعماً.

مراحمل  بحسمب  أعالمه  الكيماين  قسمم   -

الطفولمة، وإن مل يحمدد سمًنا معينمة يف جميمع 

واحمدة. مجموعمة  باسمتثناء  كتبمه 

- متكمن الكيماين ممن لفمت اهتمام الباحثمن 

قدميًما وحمارًضا إىل أهميمة أدب األطفال، وهذا 

دليمل عمى مكانتمه يف زمانمه ومما بعده.

إىل  كتاباتمه  ممن  كثمر  يف  الكيماين  توجمه   -

كافمة،  العمرب  األطفمال  إىل  ومنهمم  أطفالمه، 

ويف ذلمك صفماء يف النيمة، واهتمام بالشمكل 

واملضممون.

- وعمى الكيماين أهمية تشمكيل جميع حروف 

الكلمات يف القصمص ملما يف ذلمك ممن تقويمم 

للسمان الطفمل، وتعويمده عى النطق السمليم 

يف وقمت فشمت فيمه العامية وضعف مسمتوى 

تحصيمل األطفمال للغة.

- حمرص الكيماين عمى تقديمم أمنماط عديمدة 

ممن القصمص، اسمتخدم فيها مسمتويات لغويًة 

مختلفمًة بحسمب السمن التمي توجمه إليها كل 

. قصة

تسمر  الرتويحيمة  الرتفيهيمة  الناحيمة  كانمت   -

جنبًما إىل جنمب ممع النواحمي العلميمة، بحيث 

مل تطمغ واحمدة عمى أخمرى، حتمى يف القصص 

الكلمات  فيهما  التمي كان يسمتخدم  العلميمة 

املنغممة، والجممل الرشميقة والتعابمر األخاذة.

- قمدم الكيماين مثماالً واقعيًا ملن يريمد االرتقاء 

حريًصما  كان  فقمد  لغويًما،  الطفمل  مبسمتوى 

وأسماليب  ومفمردات  كلمات  اسمتخدام  عمى 

متطمورة، وهمي يف الوقمت نفسمه متأصلمة يف 

مفمردات  تقديمم  عمى  يحمرص  وكان  اللغمة، 

جديمدة يف كل قصصمه، ويحرص عمى تكرارها، 

مختلفمة  حماالت  يف  واسمتعالها  ورشحهما، 

حتمى يطممن إىل رسموخ الكلممة ومعناهما يف 

تحفظنما  ممع  وقلبمه،  الصغمر  القمارئ  عقمل 

عمى طريقمة المرح ووجمود بعمض املفردات 

الصعبمة.

- ممع كل أهمداف املؤلمف العلميمة والرتبويمة 

كان حضمور الخيمال فاعماً، ومل يتأثمر الجانمب 

الدراممي باسمتثناء حماالت بسميطة، وقد كانت 

الصمور الخياليمة املتتابعمة تسمحر القمارئ، ملما 

يتميمز بمه املؤلمف ممن قمدرة تصويريمة فائقة 

وهمذا  أيًضما،  املجمال  همذا  يف  رائمًدا  تجعلمه 

يجعمل قضيمة الصورة يف قصمص الكياين مجاالً 

خصبًما مفتوًحما للدراسمة.

- أغرق املؤلف قصصه باالقتباس القرآين.

- وظمف الكياين بعض العمر واألمثال لتحقيق 

الرتبوية. أهدافه 

-----------------------------

)14( أحمد املصلح، أدب األطفال يف األردن، 

منشورات دائرة الثقافة والفنون، عان، 1983م، 

ص:29 وما بعدها.

)15( عي عبد الله خليفة، كتابات، دارالغد، 

البحرين 1976، ص:173.

)16( محمد صالح الشنطي، يف أدب األطفال، 

املصدر السابق، ص:191.

)17( أحمد زلط، أدب الطفولة.. أصوله 

ومفاهيمه، رؤى تراثية، ط4، الركة العربية 

للنر والتوزيع، القاهرة 1997م.

)18( ...، أدب الطفولة بن كامل كياين ومحمد 

الهراوي، ط1، دار املعارف، القاهرة، 1994م.

)19( ...، الطفل وأدب األطفال، مكتب األنجلو 

املرية، القاهرة: 1994م.

)20( أحمد نجيب، القصة يف أدب األطفال، ط1، 

دار الحدائق، بروت، 2000م.

)21( حسن ما عثان، الطفولة يف اإلسام، 

داراملريخ، الرياض 1402هم = 1982م.

)22( سعيد باداؤد، أدب الطفل العريب، ط1، دار 

سعاد الصباح، الكويت، 2003م.

)23( صالح ذياب الهندي، صورة الطفل يف الرتبية 

اإلسامية، ط1، دار الفكر للنر والتوزيع، عان، 

1410هم = 1990م.

)24( محمد حسن عبد ا لله، قصص األطفال 

مرسحهم، ط1، دار قباء، القاهرة 2001م.

الهوامش

األدب العربي
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تحتممل تركيمما موقعمما 

اسممرتاتيجيا مهمما عممى 

خارطممة العممامل نظممرا 

إىل مكانتهمما السمميادية 

الجغممرايف  وموقعهمما 

اإلسممامية  وصبغتهمما 

املمميء  وتاريخهمما 

البطوليممة  باألعممال 

وعليممه  واألسممطورية. 

فممإن تركيمما يهممم العممامل 

الغممريب والعممامل الرقممي اإلسممامي عممى حممد 

سممواء إذ يعترهمما كثممر مممن املسمملمن املعقممل 

الرئيممس والحامممي الوحيممد يف وجممه األزمممات 

التممي تعصممف بهممم بعممد الخممذالن العممريب 

الكممرى  والممدول  الغربيممون  يراهمما  بينمما 

والقمموى العلانيممة تهديممدا وتحديمما كبممرا 

لتطبيممق  منيعمما  وسممدا  طموحاتهممم  أمممام 

كبممح  إىل  الهادفممة  املدروسممة  مخططاتهممم 

جمماح  العممامل اإلسممامي والسمميطرة عليممه مممن 

الفکريممة واالقتصاديممة والثقافيممة  النواحممي 

والدينيممة.

كمما  فاعلممة،  اقتصاديممة  قمموة  تركيمما  إن 

العسممكري  هممي قمموة ال تقهممر يف املجممال 

وتنوعهمما  الجغممرايف   وموقعهمما  والصناعممي، 

الثقممايف والبممري وكونهمما مممن إحممدى الممدول 

األثريممة جعلهمما محممط أنظممار العممامل، ينظممر 

إليهمما بعممن اإلعجمماب والغبطممة. لذلممك كلممه 

اسممتطاعت تركيمما خاصممة يف العهممد األخممر أن 

يلعممب دورا إيجابيمما مؤثممرا يف بعممض امللفممات 

السمماخنة عممى املسممتوى الممدويل واإلقليمممي، 

وأن يكممون لهمما دور فعممال يف الدفمماع عممن 

الكيممان اإلسممامي املسممتهدف مممن قمموى الممر 

والقمموى العلانيممة الحاكمممة يف بعممض البمماد 

مممع  تحالفممت  التممي  والعربيممة  اإلسممامية 

القمموى الغربيممة للقضمماء عممى اإلسممامين إن 

صممح التعبممر وتهميشممهم تقليممص دورهممم يف 

املجتمممع عممى األقممل والتشممويه بسمممعهتم 

متذرعممن بعلممل واهيممة.

وقممد أصبحممت تركيمما يف  العهممد  األخممر م 

باألخممص بعممد أن تمموىل الزعامة حممزب العدالة 

والتنميممة بقيممادة أردوغممان م مممأوى املرديممن 

مفكممري  مممن  واملضطهديممن  واملهجريممن 

العممامل اإلسممامي ودعاتممه الذيممن ضمماق بهممم 

املجممال يف بادهممم ألجممل صمموت  الحممق، کمما 

أن حممرص الحممزب الحاكممم بتشممكيل جيممل 

متديممن يف تركيمما يؤمممن بالثقافممة اإلسممامية 

ويتغلممب عممى األفممكار الغربيممة ويصطبممغ 

أردوغممان  وموقممف  اإلسممامية   بالصبغممة 

املسمملمن   قضايمما  مممن  الحاكممم  والحممزب  

مثممل قضيممة فلسممطن ومسمملمي األقليممات 

املسمملمة كميامنممار وغرهمما وفتممح املجممال 

لإلسممامين بالنشمماط يف تركيمما بعممد أن فممرض 

عليهممم حظممر  شممديد مممن النخبممة العلانيممة 

األتاتوركيممة، كل ذلممك جعلهمما هدفمما للقمموى 

الطامحممة والغربيممة.

كل  والغممرب  الممرق  قمموى  جنممدت  وقممد 

طاقاتهمما لإلطاحممة بالحممزب الحاكممم، وتوريممط 

اإلقليميممة  الحممروب  مسممتنقعات  يف  تركيمما 

واألهليممة إال أن جهودهمما بمماءت بالفشممل، 

وقممد جمماء االنقمماب الممذي أفشممله الشممعب 

بنفسممه قبممل أن يفشممله أردوغممان  الممرتيك 

الشممعب وصممموده ونضجممه،  ليمثممل إدارة 

وجمماءت االنتخابممات التريعيممة والرملانيممة 

بعممد أن بذلممت القمموى اإلقليميممة والدوليممة 

كل جهودهمما لتشممويه 

أردوغممان  سمممعة 

الحاكممم  والحممزب 

للطامعممن  لتلقممن 

درسمما   واملرتبصممن 

مفادهمما أن الشممعب 

أن  مممن  أقمموى 

بالشممعارات  ينخممدع 

الراقممة والتطميعممات 

البمماردة.

 مل تممرتدد أمريممكا بعممد فشمملها يف االنقمماب 

وفمموز الحممزب يف االنتخابممات أن تلجممأ إىل 

سياسممة دعممم القمموات املعاديممة والجاعممات 

املسمملحة املحاذيممة لهمما لتشممكل تهديممدا لرتكيمما 

وتكممون قممذى يف  عينهمما تقممض مضاجعهمما 

وتثممر الضجممة وتخمموض رصاعمما دمويمما مممع 

تركيمما يف حدودهمما وداخلهمما ومتممس بأمنهمما 

إال أن تركيمما كانممت أقمموى أن تهممدد كيانهمما 

جاعممات وعصابممات مسمملحة فاسممتطاعت 

بوحدهمما احتواءهمما وطردهمما، وأغممارت عممى 

خاياهممم وأصابتهممم يف صميمهممم.

 وأخممرا اتفممق الممرق والغممرب يف اجتمماع 

أنهممم  عممى  الخليممج  دول  إحممدى  يف  رسي 

يعتممرون تركيمما الخصممم العسممكري الرئيممي 

يف املنطقممة وناقشمموا خططمما ملواجهممة املممد 

الممرتيك عممى حممد زعمهممم، ألن تركيمما يف رأيهممم 

مصممدر التهديممد الحقيقممي. ثممم يظهممر ترمممب 

إذا هممي  اقتصادهمما  بتدمممر  ليهممدد تركيمما 

هاجمممت القمموات املسمملحة التممي عّششممت يف 

حدودهمما ومثّلممت خطممرا حقيقيمما عممى أمنهمما 

ومسممتقبلها. كل ذلممك مممؤرشات عممى أن دول 

الممرق والغممرب تعممادي تركيمما وتراهمما الخطممر 

الحقيقممي يف وجممه مخططاتهمما الهادفممة إىل 

تقسمميم الممرق األوسممط إىل دويممات حسممب 

الخارطممة الجديممدة. فهممل تقممع تركيمما بعممد كل 

هممذا يف عممن عاصفممة عاتيممة؟!

تركيا يف عني العاصفة!

قضايا معاصرة

عبدالرمحن حممد مجال
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مير اإلنسمان خمال عقمود حياته 

مشماعر  لمه  تسمبب  مبراحمل 

والكراهيمة  كالحمب  مختلفمة، 

والحماس  والتسمامح  والحقمد 

والقموة  والضعمف  والتخماذل 

والتفكمر  واإلخماص  والخيانمة 

فتنموع  والتمرسع،  العميمق 

همذه الصفمات ناتمج ممن تنموع 

ممن  اإلنسمان  لمه  يتعمرض  مما 

ممن  همو  الناجمح  اإلنسمان  ولكمن  مواقمف. 

يسمتطيع اجتیماز املشماكل التمي تعرتضمه، فهو 

فالسملبية  حياتمه.  يف  لألفضمل  يطممح  بذلمك 

حياتمه  عمى  سمتؤثر  اإلنسمان  تجتماح  التمي 

السملبية همي  الطاقمة  وعمى حيماة محيطمه. 

املظاهمر السملبية ومما يرافقها من آثار نفسمية 

تؤثمر  والتمي  وغرهما  واقتصاديمة  واجتاعيمة 

سملباً عمى حياة الشمخص، وهي أيضماً ال تقف 

عنمد حمدود شمخص معن بمل تؤثر عمى كافة 

العاقمات بينمه وبمن النماس، بمل لهما القمدرة 

فتصبمح  املحيطمن  األشمخاص  اجتيماح  عمى 

املجتممع. سمات  ممن  عاممة  سممة  السملبية 

بمن  یشمعر  كإنسمان  بصفتمه  منما  واحمد  كل 

تسميطر  السملبية  األفمكار  أن  آخمر  و  وقمت 

عليمه، فتتملكمه املشماعر السموداوية، و یقفمد 

بمه،  تحيمط  التمي  اإليجابيمة  لألممور  تقديمره 

يجعلنما  بسميط  موقمف  هنماك  يكمون  قمد  و 

ندخمل يف همذه الحالة، تصبح األفكار السملبية 

تتاحمق للرتاكمم يف عقلنما شميئا فشميئا، وغني 

عمن القمول بمأن همذه الحالمة ليسمت مفّضلمة 

لمدى أحمد ممن أويل األلبماب عمى وكل مصاب 

بهمذا المداء يلتممس المدواء ويسمعى للتعمرف 

يف  تسماعده  التمي  املناسمبة  الطريقمة  عمى 

الخمروج ممن سميطرة األفمكار السملبية.

خاصمة وإن مقولتي التفاؤل والتشماؤم تابعتان 

اإليجابيمة والسملبية. فاملتفائمل همو  ملقولتمي 

السمعيدة  اإليجابيمة  األحمداث  يمرى  المذي 

دامئمة الحمدوث واالنتشمار. يأخمذ عمى عاتقمه 

واآلخریمن.  نفسمه  تجماه  املسمؤولية  تحممل 

يمرى األشمياء السميئة مؤقتمة ومتعلقمة مبوقف 

حمدوث  حيمُث  ممن  واقعيمة  نظرتمه  معمن. 

الميء السميئ. واملتشمائم ممن يمرى األحداث 

السمعيدة والطيبمة مؤقتة والسميئة دامئة. مييل 

إىل لموم نفسمه عمى كل يشء أو لموم اآلخرين. 

يمرى األحمداث اإليجابيمة صدفمة. نظرتمه غمر 

واقعيمة، ويصمور األحمداث السميئة عمى أنهما 

كارثة.

همو  للسملبية  عرضمة  اإلنسمان  يجعمل  ومما 

وهمو  يُشمعرونه  سملبيّن  أناسماً  مجالسمته 

يخالطهمم باالنزعماج الّشمديد، أثنماء تحدثهمم، 

ينظمرون إىل الحيماة والنماس واألحمداث بنظرة 

تشماؤمية وهمذه الحالة التشماؤمية تترسب إىل 

جالسميه فتسمبّب حمدوث الطّاقمة الّسملبيّة يف 

نفوسمهم، كما أن الّنماس اإليجابيّمن يبثّمون يف 

نفمس اإلنسمان طاقمة إيجابيّمة عجيبة بسمبب 

محبّمة  إيجابيّمة  مشماعر  ممن  يحملونمه  مما 

للحيماة والّنماس ونظرتهمم الخاصمة لألحمداث 

ممن  بمه  يتّسممون  مما  وبسمبب  واملتاعمب، 

األحمداث. اتجماه  التّفاؤليمة  الّنظمرة 

الطمرق والتوصيمات لتصمدي   وهنماك بعمض 

خمال  ممن  اسمتخرجتها  السملبية،  الطاقمة 

القمراء  أشماركها  املجمال،  همذا  يف  مطالعتمي 

الكمرام:

1- الرجوع إىل الله قوالً وفعاً.

2- الرتديمد دامئماً جملة: »أنا قادر، أنا أسمتطيع 

تحقيمق كل طموحي، مهما كانت الظروف«.

واملبمادئ  العليما،  واملثمل  بالقيمم  اإلميمان   -3

للحيماة. السمليمة 

وقابلمة  واضحمة،  مسمتقبلية  خطمة  عممل   -4

محمددة. ممدة  يف  للتنفيمذ 

والتعمرض  مواقيتهما،  يف  الصلموات  أداء   -5

ألشمعة الشممس، ومارسمة الرياضة، والشعور 

واالمتنمان. بالحممد 

اكتشماف مما بداخلمك ممن   -6

مهمارات ومواهمب وإيجابيات؛ 

يك تقموم باسمتخدامها.

7- جمذب الطاقمة اإليجابية من 

خال جمذب األفمكار اإليجابية. 

ويتمأىت همذا األممر عمن طريمق 

باألشمخاص  الدائمم  االختماط 

اإليجابيمن واملريحمن واالبتعماد 

ألن  املحبطمن  أو  املتشمامئن  األشمخاص  عمن 

ذلمك لمه أثمر كبمر عمى النفسمية.

8- الرتكيز عى الحل عند مواجهة األزمات.

9- االسمتفادة ممن التجارب الفاشملة والناجحة 

لمك ولآلخرين.

ممع  الفعمال  التواصمل  مهمارات  تعلمم   -10

اآلخريمن ومهمارات التفكمر ومهمارات النجاح.

والّنقمد،  والّشمكوى  التّذممر  عمن  البعمد   -11

فاإلنسمان الّسملبي كثمراً ما تراه ينقمد اآلخرين 

ويتذّممر ممن الحيماة ومسمؤوليّاتها وهمومهما 

بحيمث يصّورهما أنّهما شمغله الّشماغل وهّممه 

عمن  البعمد  يف  يكممن  هنما  والحمل  القاتمل، 

تلمك املفمردات التمي تبمث الّسملبيّة يف الّنفس 

والرّتكيمز عمى املفمردات التمي تحّفمز الّنفمس 

والتّفماؤل. اإليجابيّمة  عمى 

12- االبتعماد عمن متابعمة مما يمؤذي الّنفمس، 

فكمم نشماهد عمى شاشمات التّلفاز ممن أخبار 

تبعمث الطّاقمة الّسملبيّة يف نفوسمنا مبما تبثّمه 

ممن صموٍر مؤملمة ومرّوعمة لضحايما أبريماء هنا 

وهنماك، والحمّل هنما يكممن يف التّقليمل ممن 

مسمألة  مراعماة  ممع  الّصمور  تلمك  مشماهدة 

اإلحسماس بقضايما املسملمن والّشمعور بهّمهم 

وآالمهمم.

قنماع  أنفسمنا  عمن  منيمط  أن  األوان  آن  لقمد 

السملبية، ونجتنمب يف حياتنما -بقمدر اإلمكان-

كل ممن ينفمخ السملبية فينا، ولنعمش مع آيات 

ربنما القرآنيمة والكونيمة يف جمّو ممن اإليجابيمة 

الدامئمة، ولمي يحصمل همذا كلمه لنما ال بمد أن 

نشمعل جمذوة التفماؤل يف قلوبنما، وال نسممح 

للعواصمف تطفؤهما وتقميض عليهما.

سيد مسعود

كيف نتصّدى  للطاقة السلبية

مدّونات
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مشمماعر  تختلممج  عممام  كل  مممن  ينايممر  أول  يف 

فقدانممه  عممى  ميممر  لفممردوس  قلمموب  وتهفممو 

العممام الخمسمممئة وسممبعة وعممرون، منممذ أن 

سممقطت غرناطممة، الجوهممرة األخممرة يف ذلممك 

التمماج الممذي ظممل يزيممن الجبممن األندلممي زهمماء 

الثانيممة قممرون، تشممهد آخممر أربعممة منهمما عممى 

انتممزاع جواهممره وُدرِّه السمماطع يف أفممق الحضممارة 

اإلنسممانية واحممدة تلممو األخممرى؛ إذ مل يكممن للُحكممم 

والحضممارة املنتسممبن لإلسممام يف شممبه جزيممرة 

أيبريمما وكامممل أوروبمما الغربيممة لينتهممي يف يمموم 

وليلممة.

لكممن يف ذلممك اليمموم والليلممة تحديممًدا اسممتيقظ 

ضمممر أمممة علمممت بعممد فمموات األوان ممما أودى 

بهممذه البقعممة املضيئممة مممن تاريخهمما إىل الهاويممة؛ 

فمنهمما مممن ذرف الَعممرات، ومنهمما مممن تَقممىَّ 

الِعممر، ومنهمما مممن حمماول تممدارك األمممر بعممد فوات 

الَخممَر؛ لتظممل األندلممس مممن حينهمما بممن أولئممك 

وهممؤالء أيقونممة ومثمماالً شمماهًدا أمممام أمممة بأرسهمما 

عممى جممزء صغممر مممن كيانهمما، كيممف بممزغ نجمممه 

ليطغممى بنمموره عممى نظائممره، ثممم كيممف خبممى 

وانكممرس.

مل يبممدأ الحديممث عممن أفممول الحضممارة األندلسممية 

إبممان سممقوطها، وإمنمما تنبممأ بممه، عممى سممبيل املثممال، 

العامممة ابممن خلممدون، منممذ القممرن الرابممع عممر 

امليممادي، أي قبممل السممقوط النهممايئ بأكممرث مممن 

مئممة عممام، رغممم أصلممه الممذي ميتممد لبيممت ذائممع 

الصيممت مممن إشممبيلية. ومل يكممن هممذا مممن فممراغ، 

فقممد شممهد بنفسممه ممما آلممت إليممه أحمموال آخممر 

مالكهمما، واتصممل بعممدد مممن الساسممة يف بمماط 

حكامهمما مممن بنممي األحمممر، فضمماً عممن علائهمما 

وأدبائهمما؛ وبنظممرة الخبممر بأحمموال األمممم رأى أن 

»التفنممن يف الممرتف واسممتعادة أحوالممه، والكلممف 

بالصنائممع التممي تؤنممق مممن أصنافممه وسممائر فنونممه 

مممن الصنائممع« هممو غايممة العمممران ونهايممة لُعْمممره 

وأذان بفسمماده؛ وخممر شمماهد عممى ذلممك بلمموغ 

التفنممن يف قصممور الحمممراء منتهممى ممما وصممل إليممه 

األندلس.. وذكرى َعربات وِعرب

د. أمحد سامل

مدّونات
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الصانممع والبنَّمماء األندلممي، يف تناسممب عكممي 

واضممح مممع ممما بلغتممه أحمموال البمماد العامممة؛ 

أي أنممه كلمما اسممتحكمت عوائممد الممرتف يف 

أمممة زادت مممن قصورهمما يف الدفمماع والممردع، 

ممما ينممذر بهاكهمما.

أممما اإلمممام والفقيممه ابممن حممزم األندلممي، الذي 

شممهد سممقوط الخافممة األمويممة يف األندلممس، 

ودخولهمما عممر ملمموك الطوائممف، الممذي مثَّممل 

بدايممة النهايممة، حممن انقسمممت تلممك الدولممة 

القويممة إىل أكممرث مممن عريممن دويلممة صغممرة 

متناحممرة، ممما كان منممه إال أن وقممف مدافًعمما 

بقمموة عممن رضورة بعممث الخافممة، ال لمميء 

سمموى لتمكنهمما مممن توحيممد الجبهممة، ودرء 

الفتنممة التممي اسممترت مممع االنقسممام؛ ودعا يف 

»كتمماب السياسممة« إىل مجموعممة مممن القواعممد 

التممي ميكممن مممن خالهمما تحصممن األندلممس، 

باعتبمماره  الديممن ووحدتممه،  أصالممة  أهمهمما 

أساًسمما لوحممدة األمممة، فضمماً عممن جهمماد العدو 

وتحصممن الثغممور. وَشممنَّ حمممات رشسممة عممى 

ملمموك الطوائممف املتخاذلممن الذيممن تحالفمموا 

مممع عدوهممم اإلسممباين ودفعمموا لممه الجزيممة؛ 

فقممال عنهممم يف رسممائله: »واللممه لممو علممموا أن 

يف عبممادة الصلبممان متشممية أمورهممم لبممادروا 

إليهمما، فنحممن نراهممم يسممتمدون النصممارى 

فيمكنونهممم مممن حممرم املسمملمن، وأبنائهممم 

أسممارى إىل بادهممم،  ورجالهممم يحملونهممم 

طوًعمما  والقمماع  املممدن  أعطوهممم  ورمبمما 

فأخلوهمما مممن اإلسممام وعمروهمما بالنواقيممس، 

لعممن اللممه جميعهممم وسمملَّط عليهممم سمميًفا من 

سمميوفه«. ومممن أشممهر ممما قالممه انتقمماًدا ملمما 

آلممت إليممه األمممور: »فضيحممة مل يقممع يف العممامل 

إىل يومنمما مثلهمما، أربعممة رجممال يف مسممافة 

ثاثممة أيممام يف مثلهمما، كلهممم يتسمممى بأمممر 

املؤمنممن، ويُخطممب لهممم بهمما يف زمممن واحممد«.

مل يكممن سممقوط األندلممس الممذي بممدأ بهممذا 

االنقسممام هممو النهايممة، بممل كان بدايممة لفصممل 

آخممر مممن فصممول الممراع الممذي انتقممل مممن 

تلممك اآلونممة إىل صفحممة ميمماه الحمموض الغممريب 

للبحممر املتوسممط وضفافممه؛ فقممد علممم العممدو 

الممذي متسممك بقضيتممه ألربعمئممة عممام حتممى 

ربحهمما، إن رس تفوقممه يكمممن يف تممآزره وفرقممة 

عممدوه، وأنممه مل يحقممق هدفممه القديممم سمموى 

بعممد اتحمماده اإلسممباين تحممت تمماج واحممد، 

أعقممب انقسممامه الطويممل بممن عممدة مالممك، 

وأراجممون؛  قشممتالة  مملكتممي  أبرزهمما  كان 

حممن تممزوج ملممكا هاتممن اململكتممن فردينانممد 

وإيزابيمما عممام 1469، أي قبممل بضممع وعريممن 

أرايض  كامممل  سممقوط  مممن  فقممط  سممنة 

األندلممس اإلسممامية يف قبضتهممم. وقممد رأى 

أن أوضمماع املغممرب اإلسممامي كانممت مهيممأة 

بالفرقممة والتناحممر الممذي خممره مممن قبممل، 

فممأراد أن يُنممزل بممه ممما أنزلممه بسممابقته، فممرع 

يف غممزو الثغممور املغربيممة، تزامًنمما مممع حمممات 

االضطهمماد واإلبممادة للمسمملمن األندلسممين، 

إذ أن إتاحممة املجممال تجممذب إليممه دوًممما مممن 

يقممدر عممى َشممغله.

وكأن التاريممخ يفممرد لنمما فصمماً يحمموي بممن 

طياتممه وسممطوره فصمموالً يُممرُّ أبطالهمما عممى 

أداء الممدور الممذي يَْعلمممون حتميممة نهايتممه 

العصممور  الرتاجممع أواخممر  حقيقممة مل يكممن 

الوسممطى قممارًصا عممى الحضممارة األندلسممية 

األرايض  مجمممل  إىل  امتممد  وإمنمما  وحدهمما، 

العربيممة باملسممببات نفسممها، سممواء يف املممرق 

أو املغممرب، إال أن الوضممع الجغممرايف لألندلممس 

وانعزالهمما يف غممرب أوروبمما عممن سممائر األرايض 

اإلسممامية، سمماهم بشممكل كبممر يف سممقوطها 

الرسيممع، فممكان مممن الصعممب تممدارك أوضاعهمما 

كمما حممدث يف سممائر األنحمماء مممع التدخممل 

العثمماين منممذ أوائممل القممرن السممادس عممر؛ 

ذلممك التدخممل الممذي أزال األنظمممة املهرتئممة 

الفرصممة  وأتمماح  نفسممها،  عممى  املنقسمممة 

لتوحيممد الجبهممة الداخليممة والخارجيممة أمممام 

العممدو املتقممدم يف عممموم الممرق األدىن. يقممول 

الفرنممي أندريممه رميممون: »كان انحممدار املممدن 

العربيممة سممابًقا لدخممول العثانيممن، فاملممدن 

العراقيممة الكبممرة مل تسممرتجع قواهمما مطلًقمما، 

أممما دمشممق  الغممزو املغممويل،  بعممد كارثممة 

فقممد نهبتهمما قمموات تيمورلنممك عممام 1400 ثممم 

عانممت مممن األزمممة االقتصاديممة التممي شممهدتها 

اإلمراطوريممة اململوكيممة، ويف شممال إفريقيمما 

أدى تفسممخ دول املغممرب األوسممط والرقيممة، 

إىل تشممجيع املغامممرات االسممتعارية اإلسممبانية 

األخممر  الحفممي  القممرن  وكان  والرتغاليممة، 

األمممد، وعندممما  تونممس مأسمماة طويلممة  يف 

احتلهمما اإلسممبان عممام 1535 القممى أهلهمما أسمموأ 

معاملممة«، ويعقممب عممى ذلممك بقولممه: »وال 

شممك أن دولممة قويممة موحممدة مممكان مجموعممة 

دول تلهممث مممن اإلرهمماق كان مفيممًدا للمممدن 

التممي ظلممت تعمماين منممذ قممرون مممن آثممار 

التدهممور السمميايس«.

كان العثانيممون يشممكلون الدولممة اإلسممامية 

الوحيممدة آنممذاك، التي تشممهد صعوًدا وتوسممًعا؛ 

فقبممل نحممو أربعممن عاًممما مممن سممقوط غرناطة 

اسممتطاعت هممذه القمموة الناهضممة أن تزيممل 

إحممدى أهممم وأعممرق املالممك املسمميحية التممي 

شممهدها التاريممخ، اإلمراطوريممة البيزنطيممة، وأن 

تحممل محلهمما يف رشق أوروبمما، وتسممتحوذ عممى 

عاصمتهمما القسممطنطينية، ذلممك الحلممم الممذي 

راود املسمملمن عممى مممر العصممور، ممما كان 

لممه تأثممر روحممي ودعممايئ عميممق للعثانيممن 

يف كافممة أرجمماء العممامل اإلسممامي؛ فسممارعت 

الكثممر مممن القمموى املحليممة التممي تواجممه 

واالسممتنجاد  بالعثانيممن  باالتصممال  خطممرًا 

بقوتهممم، سممواًء يف الممرق أو الغممرب، ممما ألقممى 

عممى عاتقهممم مهمممة ثقيلممة شممعروا بهمما مممع 

تزايممد األخطممار التممي تحيممق بجنبممات العممامل 

اإلسممامي، جممراء ضعممف السمملطات السياسممية، 

وتفسممخ الجبهممة الخارجيممة. ويف بضعممة عقممود 

مممن القممرن السممادس عممر، كان العثانيممون 

قممد احتممووا املنطقممة العربيممة برمتهمما وتوحدوا 

بلممدان  يف  خاصممة  الجهاديممة،  القمموى  مممع 

املغممرب اإلسممامي، وظلمموا يف مواجهممة مممع 

اإلسممبان عممى سممواحلها لعقممود أفشمملوا خالها 

مروعهممم، ونقلمموا اآلالف مممن املضطهديممن 

األندلسممين إىل السمماحل اإلفريقممي، حيممث 

أقاممموا تجمعممات عمرانيممة جديممدة سمماهمت 

بشممكل أو بآخممر يف الممراع املشممتعل بممن 

الفريقممن غممرب املتوسممط. فممكان للوحممدة 

عامممل  املناطممق  هممذه  يف  شممكلوها  التممي 

الحسممم يف هممذا الممراع الممذي مل تظهممر فيممه 

هويممة عممى أخممرى، حتممى إن اإلسممبان أطلقمموا 

عممى الربممر والعممرب كذلممك لفممظ أتممراك، ممما 

يشممر إىل انصهارهممم متاًممما يف هويممة واحممدة، 

رغممم اختمماف اللغممة واألصممل والعممرق.

وكأن التاريمخ يفمرد لنما فصاً يحموي بن طياته 

وسمطوره فصموالً أخمرى تسمر عى املنموال من 

المدور  أداء  أبطالهما عمى  يُمرُّ  أمتنما،  تاريمخ 

المذي يَْعلممون حتميمة نهايتمه. لكمن السمؤال: 

النهايمة،  حتميمة  يعلممون  بالفعمل  همم  همل 

أم أنهمم يمؤدون نوًعما آخمر ممن األدوار عمى 

مسمارح الدممى املتحركمة التمي يتمم توجيههما 

عمن طريمق يمد خفيمة تسمحب أطرافهما عمن 

بُْعمد إىل حيمث تريد؟ وهل ميكن أبمًدا ملن دلّه 

التاريمخ عمى وقائعمه أن يتعممد تكرارهما بهذا 

الشمكل الغريمب؟

مدّونات
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إن همذه الذكريمات راجعمة إىل  األيمام التمي 

"منطقمة  بيموت  فيهما   شمهدت  قمد  تكمن  مل 

ديوبنمد"  كهربماَء ، و ال ِمروحمًة ، و ال حنفياِت 

مماء جاريمًة ، و ال زيتما ، و ال مواقمَد الغماز، و 

إمنما كانمت همي الشمَمعات أو الفوانيس)نموع 

ممن مصابيمح الزيمت ( التمي ظلّت تحمّل محَل 

قاقمم الكهربماء، و تفعمل فعلَهما ، و كانمت 

خمر يف ِدنمان مصنوعمة ممن الخمزف  امليماه تُدَّ

كان  و  النحماس،  ممن  ِجمرار  أو يف  الفخمار،  و 

غالباّمما يسمتخدم النماس رجماً سمّقاَء الّدخمار 

املماء فيهما، حيمث كان يحملها  يف ِسمقاء) ِقربة 

كبمرة( ممن الجلمد عمى ظهمره ، و يوزّعها عى 

بيموت األهمايل، وإن كانت مثمة منطقة عرية 

راقيمة ، و متسممًة بشمئ ممن األناقمة ،فإن أكرث 

مما كانمت تسمتطيع أن تتميمز بهما عمن غرها: 

همو أن تُجمري عمليمَة ثقمب)Boring( فيهما ؛ 

لرتكيمب  أُنبوبمٍة ممن الحديمد  مشمرتكٍة ،  ليتّم 

بمه اسمتخراج املماء بواسمطة تحريمك قبضتمه 

اليدويمة تحريمكا شمديدا، تمارة إىل جهة األعى 

، و أخمرى إىل جهمة األسمفل ، و تسمتمر همذه 

الكموزة  أو  السمطل  ممأل  حمن  إىل  العمليمة 

املوضوعمة أممام فمم األنبوبمة، و كانمت همذه 

العمليمة ، عماوًة عمى توفر املاء بهذا الشمكل 

، توفِّمر فرصمة ً لرتویمض کلتما الیَدیمن ، بمل و 

ترويمض الجسمم کلمه، و بحكمم سمنّي الصغمر 

الرياضمة  همذه  لِيُطيمق  بعمُد  يُعمد  مل  المذي 

أِجدهما  كنمُت   ٍ متعمة   أكمَر  فمإن   ، الكبمرة 

يومئمٍذ، همو أن أمتتمع مبشمهد  همؤالء النماس 

األنبوبمة  همذه  مبقبمض  يتأرجحمون  همم  ،و 

، و  لكأنهما أرجوحمة مربوطمة  لخاصتهمم  ،و 

کانمت تُسمتخدم "الِربات")أواين كالَقشاشمية 

التمي طالَما کان ترضبهما  ، و  املماء  ( لِمرب 

 ً سمائغة  بماردًة  فتُصِبمح  السمموم،  صفعماُت 

للشماربین، و مل يكمن قمد حصمل للنماس یوَمئٍذ 

عهمد مبمراوح كهربائیمة،  وإمنما كانمت املمراوح 

اليمد الخاصمة، والتمي  أتذكرهما  همي ممراوح 

و أمتناهما بشمدة متناهيمة حتمى  اليموم كلما 

غابمت الكهربماء۔

ويف شمهر يونيو عندمما كان  يحن موعد حلول 

موسمم الحمر،  و عندمما تغمدو جمدران الحمي 

تتنفمس  الطرقمات  و  َحمرّاً،  تتفّجمر  لكأنهما  و 

السمموم، فيمأيت  تتقيمأ  ، و  الشمديدة  الحمرارة 

سمّقاء )حمّال املاء ، وكانو يدعونه :بهشمتي، و 

ماشمي ،يف اللغة الهندية( ،و يرّش األرض باملاء 

ممن ِقربتمه ، فيقموم أحدنما ، و يسمعى جاهدا 

لجمذب موجماِت الهمواء املحبوسمة يف الفضماء 

معهما  فيُحمّس  يمده،   مبروحمِة  وجهمه  تجماَه 

بشمّمٍة حلموة ممن الطمن املبلولمة برشاشمات 

املماء ، کما یجتهمد لِیسمتمتع يف نفمس الوقمت  

بلمسماتها البماردة قمدَر املسمتطاع۔۔۔۔۔

و يف نفمِس املوسمم ، عندمما كنت أسمتلقي مع 

والمديت املاجدة عمى رسير منسموج من أحبال 

املسمد،۔۔۔۔۔۔۔ فلمم يكن ليحمول بيني و بن 

السماء اململموءة بالنجموم الامعمة، أي سمتار 

ممن الغماز، و البمرتول ، و ِديمزل، كما مل يكمن 

مثمَة أي ضيماء منتر يف حدود الفضاء الفسميح 

ليحجمب عنمي نموَر النجموم ، أو يجعمل أصغَر 

نجمٍم يف وسمط السماء أن يضمحمّل نموره، فا 

أراه ، أبمداً، شمئی ممن کل ذلک مل یحدث قط ، 

و هكمذا كنت أرنو  إىل الشمبكات املنترة من 

املجمرّات ، السمابحة وسمَط النجموم املتألألة يف 

كبد السماء ، مسمتمتعاً بها و بالبياض الظاهر 

املتفجمّمر منهما ، و رمبما إىل وقمت متأخمر ممن 

الليمل ، حتمى يُخيمم النوم عى عينمي ، فأغيب 

واديه۔ يف 

همذه  أن  األطفمال-  –نحمن  شمعورنا  كان  و 

السلسملة ممن النجموم إمنما هو طريق بسمطها 

اللمه تعماىل لسمر املائکمة عليمه ،فكنمت أبقى  

همذه  بمن  ينتقلمون  همم  و  املائكمة  أتخيمل 

الطرقمات ، حتمي يغلبنمي النموم ،فيؤيني النوم 

جناحيمه

، و  و إين ألوّد أن أدخمل يف صميمم ذكريمايت 

أفتتحهما بشمتات من أحمداث الطفولة ، و لكن 

هذا يستدعي أن أذكر  طرفاً وجيزا  من أعضاء 

أرسيت يوَمهما قبمُل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔)متواصل۔۔( 

ذكريات للعالمة الفقيه حممد تقي العثماني )2(
يروي  تعريب:عبدالوهاب سلطان الدِّ

)سلسلة ترجمة و تعريب "ذكريات " لشيخنا العامة العثاين- حفظه الله تعاىل - ، و قد تفضل ساحته بتسجيل ذكرياته العطرة التي 

تغطي حوايل نصف قرن و ما يزيد من  حياته املعمورة باألعال اإلبداعية املوفقة يف شتى أسلمة الحياة املعارصة املتحركة ، قد كان اإللحاح 

عى الشيخ دامئا مستمرا ، ولکن أىب الشيخ املتواضع أن يرى نفسه تليق أن تذكر يف سجات الذكريات و الرتاجم ، إال أن قيض الله تعاىل العامة 

محمد أحمد الاجبوري الهندي ليقِنع شيخنا العامة بذلك ، فقام بفتح هذه السلسلة الشيقة من ذكرياته نزوال عند رغبة العامة الشيخ 

الاجبوري حفظه الله تعاىل ، و قد رشعنا يف ترجمة حلقاتها املنشورة يف صفحات مجلة الباغ األردية ، بإذن شفوي من صاحبها ،جزاه الله 

تعاىل عنا كل خر ، و نفعنا بعلومه و بركاته۔ املرتجم(

شخصيات إسالمية
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التممی  اآلیممات  إلممی  ونظممرا 

تشممیر إلممی نممر املؤمنیممن 

وإعائهممم ، نممدرک أن النممر 

منمموط بالجممد والعممزم لیزیحوا 

أبصارهممم  مممن  الغشمماوة 

ویحملمموا هممم الدعمموة إلممی 

اللممه تعالممی ویقبضمموا علممی 

الغربممة  زمممن  فممی  الجمممر 

ولیستانسمموا باملجاهممدة والصممر علممی املممکاره 

، ویکرسمموا جهودهممم فممی التعلیممم والتزکیممة 

ویعینهممم  سممینرهم  تعالممی  اللممه  فممإن   ،

وهکممذا یسممتطیعون أن یسممتعیدوا مکانممة 

العممز والممرف التممی کانمموا علیهمما فممی الغابممر.

وهممذا هممو األمممر الهممام الممذی یطلممب العنایممة 

الرسیعممة ویسممرتعی انتبمماه املهتمیممن.

ویممری الدکتممور صمماح عبدالفتمماح الخالممدی 

أن األخممذ بممروط النممر رضورة للنممر وال 

نجمماة بدونممه، یقممول: »ولکممن الواقممع املعممارص 

للمسمملمین ال یتفممق مممع هممذه الحقیقممة 

القرآنیممة، فقممد هزممموا فممی کثیممر مممن املعممارک 

الذیممن  هممم  وأعدائهممم  خاضوهمما،  التممی 

أنتممروا علیهممم!

والسممبب فممی ذلممک هممم املسمملمون أنفسممهم، 

ألن نراللممه للمؤمنیممن مممروط بنرهممم 

للممه أوال. قممال اللممه تعالممی: »إن تنممرو اللممه 

 )7 )محمممد:  أقدامکممم«  ویثبممت  ینرکممم 

ومل ینممر املسمملمون املعممارصون اللممه حقمما، 

ولذلممک مل ینالمموا نراللممه... وسممنة اللممه ال 

تختلممف، ولکممن البممد مممن األخممذ بروطهمما.«

)وعودالقممرآن بالتمکیممن لإلسممام: ص 9-39 

دارالقلممم(

الشممک أن الحضممارة الغربیممة الوافممدة واألفکار 

املادیممة البحتممة الزائفممة قممد اسممتحوذ علممی 

عقلیممة جمهممرة کبیممرة مممن املسمملمین ، فنسمموا 

حظمما کبیممرا ممما ذکممروا بممه وأصبممح عقلهممم 

حبیممس ممما یرونممه مممن املظاهممر املادیممة 

عیونهممم  ومممدوا   ، بهمما  وأولعمموا   ، الفاتنممة 

إلممی متطلبممات الحیمماة الزائممدة ومزخرفاتهمما ، 

فابتعممدوا عممن رسممالتهم فممی الحیمماة وفقممدوا  

رشوط العممز والنممر ولکنهممم رغممم املؤامممرات 

الکثیممرة علیهممم لوقیضمموا أنفسممهم لتجدیممد 

معممامل الدیممن والرجمموع إلممی اللممه تعالممی 

وجعلمموا  الوثقممی  بالعممروة  واستمسممکوا 

مهمتهممم الکبیممرة فممی الحیمماة نممرة الدیممن 

والتمحممور حولممه ، فممإن اللممه تعالممی ینرهممم 

ویعینهممم ، وإذا غیممروا أنفسممهم فممإن اللممه 

تعالممی سممیغیر أحوالهممم.

الحسممنی  علممی  ابوالحسممن  اإلمممام  ویممری 

النممدوی رحمممه اللممه أن حیمماة األمممم بالرسممالة 

والدعمموة وال تسممتثنی أمممة اإلسممام عممن هممذا 

القانممون، فإنهمما تسممتطع أن تعیممش عشممیة 

سممعیدة برسممالتها ، واملسمملمون یسممتطیعون 

فممی  یسممهموا  أن  ورسممالتهم  بدعوتهممم 

مجممال التغییممر والبنمماء الحضمماری ویرتقمموا 

فممی مممدارج العطمماء والنمممو والنجمماح وأن 

یقممول رحمممه  الظلممات.  یبممددوا حواجممز 

اللممه: »ومممن املعلمموم أن حیمماة األمممم بالرسممالة 

والدعمموة، وأن األمممة التممی ال تحمممل رسممالة وال 

تسممتصحب دعمموة، حیاتهمما مصطنعممة غیممر 

طبیعممة، وأنهمما کورقممة انفصلممت 

عممن شممجرتها، فمما یمکممن أن 

تحیمما بسممقی أوی: »فأممما الزبممد 

فیذهممب جفمماء وأممما ممما ینفممع 

النمماس فیمکممث فممی األرض.« 

)الرعممد:17(

إننمما أیهمما القممراء أمممة الحممارض 

کتممب  قممد  املسممتقبل،  وأمممة 

لنمما الخلممود والنممر، ألننمما أصحمماب دعمموة 

ورسممالة نبویممة، وهممی الرسممالة األبدیممة التممی 

فلسممنا  وظهورهمما.  بخلودهمما  اللممه  قضممی 

تحممت سممیطرة املممادة وحکممم الزمممان، بممرط 

أن نقمموم بدعوتنمما ونسممتقل برسممالتنا، ونعممود 

أمممة دعمموة نبویممة کمما بدأنمما، دعمموة فیمما 

بیننمما معممر املسمملمین، ودعمموة غیرنمما مممن 

األجانممب فممی الدیممن«. )إلممی اإلسممام مممن 

جدیممد: ص 2-31(

إلممی  املسمملمین  النممدوی  اإلمممام  ویرشممد 

حقیقممة اإلسممام واإلیممان وأنهمما هممی القمموة 

التممی تغیممر مجممری الحمموادث وتعطممی طاقممة 

روحیممة دافعممة إلممی النهمموض برسممالة اإلسممام.

یقممول رحمممه اللممه: »إننمما نحتمماج إلممی حقیقممة 

الحقائممق  علممی  للظفممر  واإلیممان  اإلسممام 

املبثوثممة فممی العممامل. أممما صممورة اإلسممام فهممی 

عاجممزة عممن أن تقهممر هممذه الحقائممق وتنتممر 

علیهمما وإن کانممت حقائممق ممزوجممة بالباطممل، 

أی  علممی  تنتممر  ال  املجممردة  الصممورة  ألن 

حقیقممة.« )نفممس املصممدر: ص 76(

»یمما أبنمماء اإلسممام، إن وعداللممه مممن النممرة 

والفتممح فممی الدنیمما، والنجمماة والغفممران فممی 

فممی حقیقممة  ذلممک محصممور  اآلخممرة، کل 

اإلسممام، وذلممک قولممه تعالممی: »وال تهنمموا وال 

تحزنمموا وأنتممم األعلممون إن کنتممم مؤمنیممن.« 

التحديات املعاصرة وكيفية مواجهتها]2-2[
عبداللطيف الناروئي

أستاذ باجلامعة

التوجيه اإلسالمي
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)آل عمممران: 139( ال شممک، فممإن الخطمماب 

فممی هممذه اآلیممة للمسمملمین، ومممع ذلممک 

إشممرتط اإلیممان للعممزة فممی األرض والعلممو 

والشمموکة«.

)نفس املصدر: ص 84(

»وإن أکممر مهمممة دینیممة فممی هممذا العممر، 

وأعظممم خدمممة، وأجلهمما لألمممة اإلسممامیة، 

هممی دعمموة السممواد األعظممم لألمممة وأغلبیتهمما 

السمماحقة إلممی اإلنتقممال مممن صممورة اإلسممام 

إلممی حقیقممة اإلسممام، فلمثممل هممذا فلیعمممل 

العاملممون ویبذلمموا جهودهممم ومسمماعیهم فممی 

بممث روح اإلسممام فممی جسممم العامل اإلسممامی، 

والیدخممروا فممی ذلممک وسممعا، فبذلممک یتحممول 

شممأن هممذه األمممة، و فممی نتیجتممه شممأن العممامل 

بممأرسه. )نفممس املصممدر: ص 85(

أیضمما أن األزمممة  النممدوی  ویعتقممد اإلمممام 

هممی أزمممة رجممال ممممن قیضهممم اللممه تعالممی 

لتجدیممد معممامل الدیممن واملضممی فممی طریممق 

الیقیممن واإلعتصممام بحبممل اللممه املتیممن ، فممإذا 

فکممر زعمماء األمممة ورجالهمما املتحمسممین فممی 

هممذه املهمممة الکممرٰی وخططمموا ، فنحممن علممی 

أعتمماب نهضممة مرجمموة وصحمموة إسممامیة، 

فممإن بنمماء اإلنسممان الصممادق فممی طموحممه 

وإیانممه وثباتممه علممی مبادئممه وصنممع الرجممال 

واإلزدهممار  للتنمیممة  األسمماس  الحجممر  هممو 

والسممامة  األمممن  شمماطئ  إلممی  والوصممول 

الذیممن  هممم  األقویمماء  والرجممال   ، والعممزة 

ینوئممون بأعبمماء القیممادة الروحیممة والریممادة 

الفکریممة ونجمماة األمممة مممن أمراضهمما وأزماتهمما 

وهممم الذیممن یملکممون أزمتهمما.

یقممول اإلمممام النممدوی رحمممه اللممه: »األزمممة 

أزمممة رجممال، فأیممن الرجممال؟ وإن کثیممرا مممن 

النمماس یحرصممون علممی الحکومممات ویعتقدون 

أنهمما هممی املفتمماح، ولکممن الحکومممة یسممیرها 

الرجممال. فمممن هممم ٰهمموال الرجممال، وکیممف 

هممم؟ هممذا هممو داء العممامل اإلسممامی، فأنتممم 

 ، املسممتقبل«  »ملعرکممة  نفوسممکم  هیئمموا 

»معرکممة األخمماق« و »اإلخمماص والتضحیممة«. 

إذا وجممد رجممل واحممد یسممتطیع أن ینسممی 

أرستممه،  ومصلحممة  ومصلحتممه،  نفسممه 

مصلحممة  ویسممتهدف  وحزبممه،  وأصدقائممه، 

بلممده، وأمتممه، الاسممتطاع أن یحممدث إنقابمما«. 

)نفممس املصممدر: ص 150(

ویممری اإلمممام النممدوی ایجمماد الوعممی فممی 

طبقممات األمممة خدمممة عظیمممة ال تدانیهمما أی 

خدمممة و إنهمما تبممر لنهمموض العممامل اإلسممامی 

مممن کبوتممه وسممباته، فمممن تصممدٰی لهممذه 

الخدمممة الریفممة ، فقممد أسممدی إلممی املجتمع 

اإلسممامی مبعممروف الینسمماه التاریممخ. 

یقممول رحمممه اللممه: »فمممن أعظممم ممما تخممدم 

بممه هممذه األمممة وتؤمممن مممن املهممازل واملآسممی 

التممی ال تممکاد تنتهممی هممو إیجمماد الوعممی فممی 

طبقاتهمما ودهائهمما، وتربیممة الجاهیممر الرتبیة 

العقلیممة واملدنیممة والسیاسممیة. وال یخفممی أن 

الوعممی غیممر فشممو التعلیممم وزوال األمیممة وإن 

کانممت هممذه األخیممرة مممن أنجممح وسممائلها، 

ولیعممرف الزعمماء السیاسممیون والقممادة أن 

األمممة التممی یعوزهمما الوعممی غیممر جدیممرة 

بالثقممة، وال تبعممث حالتهمما علممی اإلرتیمماح 

وإن أطممرت الزعامممة والزعمماء وقدسممتهم، 

فإنهمما ممما دامممت ضعیفممة الوعممی عرضممة لممکل 

دعایممة وتهریممج وسممخریة، کریشممة فممی فمماة 

تلعممب بهمما الریمماح وال تسممتقر فممی مممکان«. 

)ممماذا خممرس العممامل بانحطمماط املسمملمین: ص 

)391

و فممی األخیممر أذکممر خاصممة مممن الحلممول 

األمممة  تواجههمما  التممی  لألزمممات  الناجعممة 

اإلسممامیة کمما یراهمما العلمماء واملفکممرون.

1- اإلیممان العمیممق والثقممة والیقظممة تجمماه 

املخططممات ، هممی التممی تعصممم األمممة مممن 

الوقمموع فممی املهالممک واملآسممی.

األعممداء  کیممد  أمممام  والصمممود  الثبممات   -2

الرکممون  فممإن   ، أمامهممم  الخضمموع  وعممدم 

إلیهممم یسممبب النممار فممی اآلخممرة والدمممار فممی 

الدنیمما.

3- األمممر باملعممروف والنهممی عممن املنکممر مممن 

أهممم الخصائممص لألمممة اإلسممامیة و یسممبب 

صحمموة إسممامیة تجعممل النمماس أقممرب إلممی 

اإللتممزام وتوفممر الظممروف لإلصمماح والصمماح.

4- التوجممه إلممی اللممه یسممقی جممذور اإلیممان 

فممی قلممب املسمملم، فابممد للمسمملمین أن 

یتوجهمموا إلممی اللممه تعالممی فممی کافممة األحمموال 

والبممد مممن ترشممید األجیممال إلممی معرفممة هممذه 

الحقیقممة.

واألرس  الفممرد  إلصمماح  الجهممود  بممذل   -5

یشممکل العمممود الفقممری فممی إصمماح األمممة 

وهممذا األمممر الهممام یدفممع مسممیرة األمممة نحممو 

العممزة والکرامممة ویحفممظ قلوبهممم وبیوتهممم 

وبالتالممی مجتمعهممم مممن البلبلممة الفکریممة 

والوسمماوس الشممیطانیة ویعصمهممم مممن التأثممر 

باألفممکار املعادیممة.

6- الرتکیممز علممی تغییممر األنفممس وإصمماح 

الباطممن مممن جمیممع الشمموائب التممی متممس 

کرامممة املسمملم وتجممرح مشمماعره اإلیانیممة 

العممزة  إلممی  الوصممول  یمکممن  ال  رضورة 

والرفعممة إال بهممذا التغییممر وهممذه الحقیقممة 

تغیممر مجممری األمممور ، فممإن اللممه تعالممی: 

»قممال إن اللممه ال یغیممر ممما بقمموم حتممی یغیممروا 

ممما بأنفسممهم.«

7- نممرة دیممن اللممه تعالممی فی کافممة املجاالت 

تشممکل النممواة األساسممیة لنممرة اللممه تعالممی 

إیاهممم واألخممذ بممروط النممر یسمماند األمممة 

اإلسممامیة فممی مواجهممة العقبممات واألزمممات و 

یحیممی دوافممع النبممل فممی نفوسممهم وینرهممم 

اللممه تعالممی کمما قممال: »إن تنممروا اللممه 

منوطممة  أیضمما  األمممة  عممزة  و  ینرکممم« 

باإلیممان حیممث قممال: »وأنتممم األعلممون إن 

کنتممم مؤمنیممن.«

8- إذا اعتصممم املسمملمون بدینهممم ورسممالتهم 

تعالممی  اللممه  فممإن   ، الدعمموة  واسممتصحبوا 

یقویهممم ویثیممر فیهممم کوامممن القمموة ویخممذل 

بالرسممالة  األمممم  حیمماة  فممإن   ، أعدائهممم 

والدعمموة فإنهمما رضوریتممان لتشممیید رصح 

اإلسممام وتعزیممز بنائممه.

9- الرجمموع إلممی حقیقممة اإلیممان مممن أجممل 

الخصائممص التممی ترسممم طریممق نجمماة األمممة 

مممن مآسممیها وتنقظهمما مممن الکمموارث املحیطممة 

بهمما کمما کانممت األمممة فممی أزهممی عهودهمما 

متصلممة بحقیقممة اإلیممان ففممازت وانتممرت 

فممی کافممة املجمماالت.

األمممة  طبقممات  فممی  الوعممی  إیجمماد   -10

املختلفممة خدمممة جلیلممة ال تدانیهمما أی خدمممة 

، فممإن کثیممرا مممن أبنمماء األمممة اإلسممامیة وقعمموا 

فریسممة األهممواء والغفممات واإلبتعمماد عممن 

القیممم الدینیممة وال یحملممون رسممالة ، فواجممب 

املهتمیممن بأمورهممم أن ینقذوهممم مممن براثممن 

املادیممة الهالکممة و الغفممات ویرشممدوهم إلممی 

هدفهممم األسمممی فممی الحیمماة، وبهممذه الحرکممة 

اآلالم  سممحب  تنقشممع  سمموف  اإلیجابیممة 

واملآسممی علممی األمممة اإلسممامیة وترتممدی األمممة 

ثمموب العممزة والکرامممة و ممما ذلممک علممی اللممه 

بعزیممز.

التوجيه اإلسالمي
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غادر فضيلة الشيخ عبدالحميد مدينة زاهدان، 

يف 4 ربيع األول 1440 عازما مناطق يف جنوب 

سيستان و بلوشستان لاشرتاك يف عدة حفات 

ُعقدت مبناسبة تكريم خريجي بعض املدارس.

يف  خاص  ضيف  بصفة  الشيخ  فضيلة  خطب 

جميع هذه االجتاعات، وخاصة برامج رحلته 

كا يي:

واالشرتاك  “مببور”  مدينة  علاء  زيارة   -1

القرآن  وحفاظ  للخريجات  تكرميي  حفل  يف 

الكريم.

2- االشرتاك يف حفلة تكرميية عقدت لخريجي 

قرية  يف  الدينية  الكرار”  “الحيدر  مدرسة 

“رسجان” التابعة ملدينة “كنارك”.

4- الحضور بن طاب دورة الحديث الريف 

“تشابهار”  مبدينة  الريفن  الحرمن  بجامعة 

البخاري،  صحيح  أحاديث  من  حديث  وتبين 

وإجازتهم برواية الحديث بسنده.

لتكريم خريجي  الحضور يف حفلة عقدت   -5

بم  عنه  الله  ريض  الفاريس”  “سلان  مدرسة 

“نكور” من توابع “تشابهار”.

6- إلقاء الخطبة يف حفلة مشرتكة بن خّريجي 

مدرسة “خزينة العلوم” ومدرسة “رحانية” بم 

“جكيكور”، ومدرسة “منار العلوم”.

7- إلقاء كلمة أمام طاب “دار العلوم” مبنطقة 

“نوبنديان” من توابع مدينة “تشابهار”.

هذه  هامش  يف  رسمية  غر  وزيارات   –  8

الرحلة.

لقاء مع أهايل مدينة “مببور”

يف  زاهدان  مبدينة  السنة  أهل  خطيب  شارك 

حفلة التكريم للخريجات وحفاظ القرآن مساء 

مدينة  بأهايل  والتقى  األول  ربيع   4 األثنن 

بصفة  الشيخ  فضيلة  خطب  حيث  “مببور” 

ضيف خاص يف هذه الحفلة.

الحفلة  هذه  يف  دارالعلوم  جامعة  مدير  بّن 

من  الوحيد  كالحل  القرآن”  إىل  “العودة 

األزمات والتحديات املعارصة قائا: القرآن يريّب 

اإلنسان ويصنعه ويجعل منه إنسانا كاما، كا 

هو يتسبب يف الدنيا عزته وسيادته ويف اآلخرة 

فاحه.

مببور  مدينة  خريجي  أخرا  فضيلته  وخاطب 

لها  فإن  التهجد،  صاة  أحيوا  قائا:  وأهاليها 

دورا ملموسا يف تزكية النفس وصناعة التغير. 

الصدر،  واسعي  وكونوا  العلم،  بتعلم  اهتموا 

ومتعجلن يف إنهاء الخافات.

الرحلة إىل منطقة كنارك

مببور،  مدينة  يف  الخريجن  تكريم  حفلة  بعد 

مل يكن تعب السفر ومشكات الطريق مانعا 

من أن يستمر فضيلة الشيخ يف رحلته الدعوته 

ويتوجه إىل مدينة كنارك.

الثانية  الساعة  انطلق فضيلته مع مرافقيه يف 

عر من الليل إىل مدينة كنارك، ويوم الثاثاء 

5 ربيع األول لبى فضيلته دعوة أهايل “كهر” 

و”رسجان” من توابع مدینة كنارك.

زار رئيس منظمة اتحاد املدارس الدينية ألهل 

عر  وبلوشستان  سيستان  مبحافظة  السنة 

قرية  يف  التأسيس  جديد  مسجدا  اليوم  ذلك 

كهر، وشارك بعد صاة املغرب يف حفلة ُعقدت 

“حيدر  مدرسة  يف  الخريجن  تكريم  مبناسبة 

الكرار” يف قرية “رسجان” وخطب فیها.

عّد فضيلة الشيخ عبد الحميد يف هذه الحفلة 

و”تعاطي  الخمر”  و”رشب  الصاة”  “ترك 

و”املعايص”  و”الخيانة”  و”القتل”  املخدرات” 

املسلمن  انحطاط  أسباب  من  و”املفاسد”، 

اليوم  مرحا:  امليادين،  شتى  يف  وهزميتهم 

كل من يرتكب إمثا يحّمل وزره عى اآلخرين 

ويرئ نفسه كأنه خاٍل عن العيب. لقد عّمت 

مع األسف املعصية يف املجتمع بل تبدلت إىل 

سيل جارف، وأي إثم يصبح عاّما ويُرتكب علنا 

تجلب  اآلثام  الله.  سخط  وراءه  من  يجلب 

لإلنسان يف الدنيا واآلخرة ويف القر املشكات. 

فلنطهرأنفسنا بالتوبة وترك املعصية ولنعد إىل 

الله عز وجل.

وأضاف فضيلته يف جانب آخر من كلمته: مع 

األسف يواجه سكان املوانئ من “تشابهار” إىل 

أزمة  الساحلية  املناطق  وسائر  “بندرعباس” 

قلة املياه العذبة للرب مع أن سائر البلدان 

يجعلون باألجهزة الجديدة مياء البحر صالحة 

لاستعال ويستفيدون منها.

وأشار خطيب أهل السنة مبدينة زاهدان قائا: 

“تشابهار”  مدينة  املتحدة  الواليات  استثنت 

إيران،  عى  فرضتها  التي  العقوبات  من 

ولذلك ال بّد أن تبذل عناية خاّصة إىل مناطق 

ساحلية، فكلا ينظر اإلنسان إىل بعض املناطق 

الناس  ویری  “جاردان”  قرية  مثل  الساحلية 

کیف یعيشون يف القفار محرومن، يُخيل إليه 

أنه يف بلد من الباد اإلفريقية املحرومة، وليس 

يف إيران التي متتلك معادن وثروات عظيمة.

وأضاف فضيلته قائا: نصحيتي للشيعة وأهل 

السنة وجميع الطوائف واالتجاهات اإلسامية، 

أن يتحّمل بعضهم البعض، وال بد أن يتحملوا 

ومصلياتهم  ومساجدهم  الدينية  مدارسهم 

االجتاعات  وبقية  والعيدين  الجمعة  وصاة 

الدينية، ومن هذا املنطلق ال بد أن يتضامنوا، 

فالوحدة ال ميكن أن تأيت دون سعة الصدر.

الحرمني  جامعة  الحديث يف  دورة  مع طالب 

الريفني يف تشابهار

غادر فضيلة الشيخ عبد الحميد مدينة كنارك 

متجها نحو تشابهار يوم األربعاء 6 ربيع األول، 

بجامعة  الحديث  دورة  لطاب  فضيلته  وأجاز 

الحرمن الريفن رواية الحديث بسنده، بعد 

أهله  غر  إىل  األمر  وسد  “إذا  حديث  تبين 

فانتظر الساعة”.

ضوء  يف  الحميد  عبد  الشيخ  فضيلة  واعتر 

هذا الحديث، العلة الرئيسة لوجود املشكات 

املديرين  “وجود  الباد،  يف  الراهنة  واألزمات 

رضورة  عى  مؤكّدا  املؤهلن”  وغر  الضعفاء 

والكفاءة  والضمر  والتجربة  بالعقل  االعتناء 

قائا:  املسؤوليات، وأضاف  تولية  والجدارة يف 

مع األسف فّوض يف العر الراهن الكثر من 

ليسوا  العامل إىل من  املسؤوليات واإلدارات يف 

األسف  مع  )إيران(  وبلدنا  لها،  مؤهلن  أكفاء 

ليس مستثى من هذه القاعدة، بحيث يعرتف 

كبار املسؤولن بوجود مديرين ضعفاء.

الدينية  املدارس  اتحاد  منظمة  رئيس  وأضاف 

بسيستان وبلوشستان: مع األسف بدل الرتكيز 

من  واالستفادة  والجدارة”  “التأهل  أصل  عى 

أن  نشاهد  والسنة،  الشيعة  وكفاءات  كوادر 

تقرير عن الرحلة الدعوية لفضيلة الشيخ 
عبداحلميد إىل جنوب بلوشستان

رحالت إسالمية
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من  الكثر  املسؤوليات.  تولية  يسود  التمييز 

الكفاءة  لديهم  ليس  الذين  املجلس  نواب 

النواب  مجلس  إىل  وصلوا  لكنهم  الازمة 

سببا  تكون  والتي  الرعية،  غر  الطرق  من 

للمشكات يف الباد.

تفويض  عى  السنة  أهل  خطيب  وأكّد 

املخرج  قائا:  وتابع  مؤهلن،  إىل  املسؤوليات 

هو  واملشكات،  األزمات  مأزق  من  الوحيد 

توسيد األمر إىل أهله وإىل الخراء واملاهرين، 

وليس املؤهل فقط ذلك الذي يصي أو يشرتك 

يف مظاهرة أو حفلة، كا أن الكثر صلوا ظاهرا 

يف الصف األول واشرتكوا يف مظاهرات سياسية، 

لكن مبجرد أن عرثوا عى منصب أو تربعوا عى 

كريس، ارتكبوا مفاسد اقتصادية كبرة.

سلامن  مدرسة  خريجي  تكريم  حفلة  يف 

الفاريس الدينية يف مدينة “نغور”

هذه  يف  الحميد  عبد  الشيخ  فضيلة  اعتر 

الديانات  خاصة  اإلسامية  الريعة  الحفلة، 

خاصة  الكريم  القرآن  وعّد  كلها،  الساوية 

 � الله  رسول  وسرة  الساوية،  الكتب 

قائا:  وأضاف  جميعا،  األنبياء  سر  خاصة 

اإلنسان.  لبناء  كلها  الساوية  الرائع  جاءت 

أناسا  الله � قد رىب يف عره  كان رسول 

عجزت البرية أن تأيت مبثلهم.

جانب  يف  الحميد  عبد  الشيخ  فضيلة  وأشار 

آخر من خطبته إىل تعين “موهبتي” كمحافظ 

“تعين  معبرتا  وبلوشستان،  سيستان  ملحافظة 

مختلف  بن  واملساواة  أقوياء،  مديرين 

من  الناس  تطلعات  أهم  من  الطوائف” 

محافظهم الجديد.

وعدَّ فضيلته املساواة بن الطوائف واملذاهب 

توجد  قائا:  األخرى  الشعب  توقعات  من 

من  نوع  وبلوشستان  سيستان  محافظة  يف 

املحافظ  وبإمكان  واملذهبي،  القومي  التنوع 

استخدام  العدل واملساواة من خال  ينفذ  أن 

املؤهلن وذوي املهارات من مختلف املذاهب 

والبلوش  والسنة  الشيعة  من  والقوميات، 

وغرهم.

فرص  إىل  الحميد  عبد  الشيخ  فضيلة  وأشار 

وبلوشستان  سيستان  محافظة  يف  السياحة 

“تشابهار”  مثل  الساحلية  املناطق  يف  قائا: 

الجمیلة  املريخية  الجبال  توجد  و”بسابندر” 

األمكنة  من  تبقى  أن  بإمكانها  التي  والخابة 

ميكن  كا  وبلوشستان،  سيستان  يف  السياحية 

أن يبنى طريق من “تشابهار” إىل “بندرعباس” 

ليتمكن  الحافات،  لتنتقل  منها  أبعد  وإىل 

الناس من الرتدد إىل هذه األمكنة الجاذبة.

وعدَّ خطيب أهل السنة “الفقر والبطالة” من 

الفقر  انتر  لقد  قائا:  بلوشستان  مشكات 

الكثر  ويعيش  املناطق،  هذه  يف  والبطالة 

ألن  كثرا  نتأسف  نحن  القفر.  يف  الناس  من 

تقديم  وال  التخطيط  استطاعوا  ما  املسؤولن 

األولويات لحّل هذه املشكات.

الجديد  املحافظ  من  نرجو  قائا:  وأضاف 

أن  اإلخوة  وبقية  والعلاء  املجلس  ونواب 

يتحدوا ويتضامنوا ملزيد التفكر لحل مشكات 

املياه  الساحلية، ال سيا مشكلة شح  املناطق 

الصالحة للرب.

مع طالب “دارالعلوم نوبنديان”

هذه  يف  الحميد  عبد  الشيخ  فضيلة  ألقى 

أيام، كلمة أمام  التي استغرقت أربعة  الرحلة 

طاب مدرسة “دارالعلوم” الرعية يف منطقة 

“نوبنديان” يف 7 ربيع األول يف املسجد الجامع 

بعد صاة الفجر، معترا فيها “علم الريعة” 

فضيلته  وتابع  اإلنسان،  ميتلكها  ثروة  أكر 

وأن  التجارة  تزول  أن  ميكن  الطلبة:  مخاطبا 

ترافقكم يف  ثروة  العلم  ولكن  الزراعة،  تنتهي 

الحياة وبعد املات.

وأضاف فضيلته مشرا إىل أن العامل لو مل يعمل 

بعلمه يستحّق العذاب من جانب الله تعاىل: 

دون  والعلم  ناجيا،  يكون  العمل  مع  العلم 

العمل يكون حجة عى الفرد. فلو تعلمنا العلم 

ملرضاة لله وخدمًة للخلق، سنكون كرماء قيِّمن 

نُحرتم يف املجتمع ونُحبب عند الله تعاىل، كا 

إن املائكة تضع أجنحتها إكراما تحت أقدامنا.

توابع  من  كش”  “كهناين   قرية  أهايل  بني 

“دشتياري”

قال فضيلة الشيخ عبد الحميد يف زيارة ألهايل 

قرية “كهناين کش”: يف املكان الذي يُسجد فيه 

لله تعاىل، تنزل عليه الركات من عند الله تبارك 

واآلخرة،  الدنيا  يف  املكان  هذا  ويعمر  وتعاىل، 

بدين  فاعتصموا  لذلك  الوجوه،  تنور  والعبادة 

الله تعاىل.

وأضاف فضيلته قائا: أرسلوا أبناءكم ليتعلموا 

الله  أوامر  وأطيعوا  صلواتكم،  وأقيموا  العلم، 

وحاولوا حل  املعايص،  واجتنبوا  وتعاىل،  تبارك 

مشكات املجتمع بالنصيحة.

الخطبة يف جلسة تكريم خريجي “جكيغور”

جلسة  يف  الحميد  عبد  الشيخ  فضيلة  شارك 

يف  عقدت  املدارس  من  ملجموعة  مشرتكة 

 7 الخميس  مساء  العلوم”  “خزينة  مدرسة 

ربيع األول يف مصى منطقة “جكيغور”، وألقى 

فضيلته يف هذه الجلسة كضيف خاص خطبة 

واملؤمترات  الجلسات  أهمية  إىل  فيها  أشار 

وتعلم  والدين  العلم  وتأثرها يف نر  الدينية 

الحفات  قائا:  وأضاف  الدينية،  املسائل 

الدينية لها دور ملموس يف نر العلم والدين 

الوعظ  يكن  مل  فلو  واألحكام،  املسائل  وتعلم 

والتبليغ تقسو القلوب.

تطرق فضيلته إىل أن االستقامة جانب ُمرق 

من جوانب سرة النبي � وتابع قائا: كان 

النبي � جبا شاهقا يف الصر واالستقامة. 

لقد تحمل فصوال من الجفاء واإلساءة والخذالن 

واألذى من جانب الناس. إننا اليوم مع األسف 

واإلهانات  الشتائم  نتحمل  أن  نستطيع  ال 

واألذى يف سبيل الله، ألن محبة الدين وعظمته 

مل تتمكن يف قلوبنا.

وأشار خطيب أهل السنة يف مدينة زهدان إىل 

أهمية العمل يف اإلسام قائا: إننا ناجحون إن 

عملنا عى السنن والفرائض واملستحبات. من 

املؤسف لنا أننا محرومون من القرآن الكريم.

وأدان فضيلة الشيخ عبد الحميد يف قسم آخر 

من كلمته، بأشّد العبارات اإلهانات التي وردت 

يف بعض الكتب املدرسية إىل الصحايب الجليل 

واستطرد  عنه،  الله  ريض  هريرة  أيب  سيدنا 

الله  ريض  هريرة  أيب  سيدنا  إىل  اإلساءة  قائا: 

عنه يف كتاب “دين وزنديك” يف املرحلة الثانية 

السنة  الثانوية، تسبب جرح مشاعر أهل  من 

إىل  يهن  أن  ألحد  ليس  قلوبهم.  وانكسار 

مقدسات أهل السنة. الذين يهينون مقدسات 

إىل مقدسات أهل السنة، يف الحقيقة يرفضون 

كام املرشد.
مكانة  إىل  عبدالحميد  الشيخ  فضيلة  وتطرق 

أستاذا  العامل  تجدوا يف  لن  قائا:  العالية  الصحابة 

وال مربّيا يريّب تاميذه مثل النبي �، ومل يقدر 

من  وال  الشيعة  من  والعلاء  الفقهاء  يقدر  ولن 

الكريم  النبي  رىّب  كا  تاميذهم  يربّوا  أن  السنة 

الصحابة ريض الله عنهم.

العودة إىل زاهدان

غادر فضيلة الشيخ عبدالحميد مساء يوم الخميس 

بلوشستان  من  الجنوبية  املناطق   23:20 ساعة 

إىل  أيام،  أربعة  استغرقت  التي  رحلته  من  راجعا 

الجمعة  يوم  زاهدان صبيحة  إىل  ووصل  زاهدان، 

ساعة 4:20.

عبد  الشيخ  لفضيلة  الرسمي  املوقع  املصدر: 

الحميد إسامعيل زهي

رحالت إسالمية
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الیعیممش يف هممذه الحیمماة 

وهممو  إال  إنسممان  الدنیمما 

وآممماال،  أفممکارا  یحمممل 

مممن  ألمموان  ولدیممه 

واألممماين،  الطموحممات 

ویحممّدد يف حیاتممه لنفسممه 

أهدافمما یممری يف الوصممول 

إلیهمما السممعادة الحقیقیممة، 

الفمموز  تحقیقهمما  ويف 

لفمماح. وا

یعیممش معهمما لیممل نهممار، 

ویفکممر يف منامممه ویقظتممه، 

ورشبممه،  أکلممه  وحیممن 

وقیامممه وقعمموده کیممف یحصممل علممی بغیتممه 

تلممك التممي یظنهمما ضالممة حیاتممه.

یقممول أفاطممون: الحیمماة أمممل فمممن فقممد 

األمممل فقممد الحیمماة. فالحیمماة بمما هممدف حیاة 

بمما روح، والحیمماة مممع الهممدف هممي الحیمماة 

الحقیقیممة، وحیمماة مثمممرة تممأيت أکلهمما کل 

حیممن بممإذن ربهمما.

الهممدف ینفممخ يف صاحبممه روحمما ونشمماطا، 

ویزیممد يف حیاتممه رونقمما وبهمماء، ویجعلممه 

حامممل إرادة قویممة، وعممزم راسممخ يف اقتعمماد 

غممارب العلمموم، وتجشممم املشمماق، واقتحممام 

املعممارك، ویعممّوده علممی الصممر، والجلممد يف 

مواقممف الشممدة والبمماء. الهممدف شمممس 

یجممب أن تممرق يف کل نفممس، فمممن عمماش 

محروممما منممه عمماش يف ظلمممة حالکممة، یتصممل 

أولهمما بظلمممة الرحممم، وآخرهمما بظلمممة القممر.

الهممدف هممو الحیمماة، ولممواله لکانممت حیمماة 

اإلنسممان أشممبه يشء بحیمماة اللعممب املتحرکممة 

يف أیممدي األطفممال بحرکممة صناعیممة. الهممدف 

هممي تلممك النافممذة الصغیممرة التممي مهمما 

صغممر حجمهمما، إال أنهمما تفتممح آفاقمما واسممعة 

يف الحیمماة.

الحیمماة بمما هممدف حیمماة جامممدة راکممدة، 

فممإن کان ال بممد لنمما أن نممذرف قطممرة مممن 

األرض،  هممذه  يف  شممقي  علممی  دموعنمما 

فلنذرفهمما علممی إنسممان ال فممرق بیممن أمسممها 

وغدهمما، وحارضهمما و مسممتقبلها، وال نصیممب 

لممه مممن الحیمماة إال مایهممّم بطنممه وشممهوته. 

وممما أحسممن ممما قالممه النبممي صلممی اللممه علیممه 

وسمملم:) مممن سمماوی یوممماه فهممو مغبممون(. 

فافحممص ماضیممك وحممارضك، فالحیمماة مکونممة 

مممن تجممارب متتابعممة یجممب أن یخممرج املممرء 

منهمما منتممرا.

یمکممن لإلنسممان أن یعیممش بمما بممر، ولکنممه 

ال یمکممن أن یعیممش بمما هممدف، ألن الحیمماة 

بمما هممدف حیمماة خامممدة.

اآلمممال  مممن  جنبیممك  بیممن  فاحمممل 

الهمممة  واجعممل  واألهممداف  والطموحممات 

والجممد مطیتممك يف بطون املشمماکل واملشممقات 

واملصائممب، وتمموکل علممی العزیممز الرحیممم.

فحينئممذ إن شمماء اللممه تعممش عيشمما ناعمما، وال 

تضطممرب يف سممائك غيمممة وال متممر بصفحتممك 

غممرة، وال يكممدر عليممك مكممدر مممن خواطممر 

ذلممك  يديممك  ومتممزق  ووساوسممه،  الشممقاء 

القنمماع الكريممه مممن الهزميممة التممي ال يممزال 

مسممبا عممى وجهممك، وتبلممغ مممن السممعادة 

غايتهمما ونهايتهمما، ويكممون النجمماح رفيقممك يف 

مختلممف أطمموار حياتممك.

دين حممد حممد آلق

أخبار العالم
وفد دبلومايس دويل يزور إقليم شينجيانغ املسلم 

بالصني

 12 من  الدبلوماسية  البعثات  ممثي  من  وفد  زار 

الشعبية  الصن  جمهورية  لدى  معتمدين  بلدا 

وطاجيكستان،  وروسيا،  وكازاخستان،  )قرغيزستان، 

وإندونيسيا،  والهند،  وأفغانستان،  وأوزبكستان، 

مدن  وتايلند(  وباكستان،  وماليزيا،  والكويت، 

شينجيانغ  منطقة  من  وخوتان  وكاشجار  أورومتىش 

األويغورية املسلمة ذاتية الحكم ىف الصن.

وخال الرحلة، قام املنظمون بتعريف الدبلوماسين 

األجانب بالتنمية االجتاعية واالقتصادية للمنطقة، 

كا زار الوفد املعامل الثقافية واملؤسسات التعليمية 

واملساجد واألسواق وغرها من األماكن.

أجرى  املهني،  والتدريب  التعليم  مراكز  إطار  ويف 

املؤسسات  طاب  مع  محادثات  السفارات  ممثلو 

املذكورة وتعرفوا عى ظروف إقامتهم.

جهانغیري: حمیراء ریکي حاکم مدینة قرصقند تم 

تنصیبها سفیرا لربوناي

األول  النائب  قام  قرقند  مدینة  إلی  رحلته  أثناء 

املدینة  حاکمة  ریکی  حمیراء  بتنصیب  للرئیس 

کسفیر الباد يف بروناي قائا: إنها نجحت يف مهمتها 

وقدمت عدیدا من الخدمات يف قضاء قرقند. أفاد 

أن  لألنباء  مهر  وکالة  عن  نقا  إصاح وب  مراسل 

جهانغیري سیقرأ اللیلة مرسومها يف زاهدان. حمیراء 

وهي  روحاين  الرئیس  حکومة  يف  حاکم  أول  ریکي 

أول حاکمة سنیة وقبل ذلک تولت عدة مناصب يف 

میناء شاباهار.

ومن سجاتها اإلداریة رئاسة إدارة الرعاية االجتاعية 

للرعایة  العام  املدیر  ومستشارة  شاباهار  يف 

االجتاعیة يف بلوشستان وعمید لجنة شؤون املرأة 

يف شاباهار وعمید لجنة املجلس البلدي يف شاباهار.

تركيا تطالب ترامب باالحرتام.. وتندد بـ"خطأ أمريكا 

الفادح"

ال تزال الحرب الكامية بن تركيا والواليات املتحدة 

متواصلة، بشأن مصر القوات الكردية املسلحة بعد 

انسحاب واشنطن املرتقب من سوريا، فيا يبدو أن 

الرئيس  توعد  بعدما  جديدة،  أبعادا  ستأخذ  األزمة 

األمريك دونالد ترامب أنقرة يف تغريدة عاصفة.

حال  يف  اقتصادية"  "كارثة  من  تركيا  ترامب  وحذر 

القوات  انسحاب  بعد  األكراد  ضد  هجوما  شنت 

اقتصاديا  تركيا  "سندمر  قائا  سوريا،  من  األمركية 

إذا هاجمت األكراد. سنقيم منطقة آمنة بعرض 20 

ميا".

ومل يتأخر رد تركيا عى هذا التهديد، حيث اعترت 

أن ما تقوم به واشنطن "خطأ فادح".

كالن،  إبراهيم  الرتكية،  الرئاسة  باسم  الناطق  وقال 

إن "مساواة األكراد السورين باملسلحن األكراد خطأ 

فادح"، عى حد قوله.

احلياة بالهدف حياة خامدة

صفحة الطالب
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التمي  املناطمق  ممن  كثمر  يف  السمنة  أهمل  يعماين 

املسماجد  قلمة  ممن  إيمران،  ممن  فيهما  يعيشمون 

املوجمودة  فاملسماجد  والجواممع؛  واملصليمات 

واملصليمات القليلمة التمي يعمود بناء أكرثهما إىل ما 

قبمل الثمورة، ال تسمع جمموع الشمباب الكثمرة يف 

الكثمر ممن املناطمق السمنية، وممن ناحيمة أخمرى 

تتعّقمد همذه املشمكلة حينما يواجمه سمكان هذه 

املناطمق مبشمكلة التمييز يف إعطماء الرتاخيص لبناء 

مصليمات أو مسماجد جديمدة، أو توسمعة القدميمة 

. منها

الجهمات وعرقلتهما تجماه همذا  مضايقمات بعمض 

أثمار  الدسمتور،  بمه يف  املطلمب األسمايس املمرح 

يف الجمعمة املنرممة موقمف بعمض خطبماء أهمل 

حسمن  “محممد  الشميخ  أشمار  بحيمث  السمنة، 

كركيمج” خطيمب أهمل السمنة يف مدينمة آزادشمهر 

)شمايل إيمران( يف خطبمة الجمعة إىل عمدم وجود 

صماة الجمعمة يف مدينة “بجنمورد” مركز محافظة 

خراسمان الشمالية.

وقمال الشميخ كركيمج: أنما عضو يف املجممع الفقهي 

ألهمل السمنة يف محافظتي “كلسمتان” و”خراسمان 

مركمز  “بجنمورد”  مدينمة  يف  يعيمش  الشمالية”. 

خراسمان الشمالية قرابمة ثاثمن ألمف مواطن من 

أهمل السمنة، لكمن ال توجمد لهم صماة الجمعة يف 

همذه املدينمة، ممع أن عمرة أالف إذا عاشموا يف 

مدينمة يجمب أن يعطموا ترخيصما إلقاممة الجمعمة 

وفقما للقانمون. نرجمو أن يمؤذن بإقاممة الجمعة يف 

مدنيمة “بجنمورد” كغرهما ممن املدن.

تطمرق  فاروقمي”  حيمدر  “غمام  الشميخ  أن  كما 

يف خطبمة الجمعمة إىل نفمس املشمكلة يف مدينمة 

الجنوبيمة”،  “برجنمد” مركمز محافظمة “خراسمان 

وتابمع قائما: الشمباب الذين يرتددون إىل املسماجد 

ويصلمون ال ينجمرون نحمو االنحرافمات، والحممد 

ملتزممون  “برجنمد”  السمنة يف  أهمل  للمه شمباب 

بالصماة، واآلن يشمكل الشمباب ثلمث املصلمن.

ملرشمد  بكلممة  محتجما  فاروقمي  الشميخ  وأكّمد 

الثمورة حمول إشماعة ثقافمة الصماة وال سميا بمن 

الشمباب: اعتمر مرشمد الثمورة القصمور يف الصماة 

وعمدم االهتمام بهما ممن أبمرز عواممل االنحمراف 

املمدارس  يف  الصماة  بإقاممة  وأكمد  الشمباب،  يف 

بمن التاميمذ والطلبمة ليُحفظموا ممن االنحرافمات 

والضماالت. وأضاف الشميخ “غام حيمدر فاروقي” 

الصماة:  إقاممة  أماكمن  املسماجد  أن  إىل  مشمرا 

نطالمب املسمؤولن يف مدينمة “برجنمد”، وكذلمك 

املسمؤولن يف محافظمة خراسمان وال سميا محافظ 

خراسمان الجنوبيمة، أن ال يشمددوا بشمأن مسماجد 

ألهمل  يمؤذن  ال  ملماذا  ومصلياتهمم.  السمنة  أهمل 

السمنة يف مدينمة “برجنمد” ببنماء املسماجد؟

أن  املسمؤولن  نطالمب  فاروقمي:  الشميخ  وتابمع 

لبنماء  الرتخيصمات  إصمدار  مجمال  يف  يسماعدونا 

وتخصيمص  “برجنمد”،  يف  السمنة  ألهمل  مسماجد 

أرض ملصمى أهمل السمنة فيهما، التمي نطالمب بهما 

منمذ 15 سمنة.

وأضاف مدير معهد الصديق الرعي يف “برجند”: 

كرثة املساجد مفخرة ألي حكومة أو بلد. نرجو أن 

مساجد  لبناء  واملساعدات  الدعم  الحكومة  تقدم 

الشيعة،  ملساجد  ذلك  تعطي  كا  السنة  أهل 

فهي  السنة  أو  للشيعة  كانت  سواء  فاملساجد 

بن  متييز  هناك  يكون  ال  أن  ونرجو  الله،  بيوت 

الشيعة  السنة ومصلياتهم ومساجد  أهل  مساجد 

ومصلياتهم.

أطلمق رساُح الشميخ “هاشمم جعفمر زاده”، مديمر 

مدرسمة “تعليم القمرآن” الدينيمة يف قرية قلمويي 

بكفالمة  أحممدي”،  “أيموب  والشميخ  )سمريك(، 

ماليمة يموم السمبت 7 ممن ربيمع الثماين 1440.

أون  “سمني  ملوقمع  مطلمع  محمي  مصمدر  وذكمر 

أن مبلمغ  املاليمة،  الكفالمة  تفاصيمل  اليمن” حمول 

رساح  إلطماق  الحكوممة  طالبتهما  التمي  الكفالمة 

همؤالء العلماء كان500 مليمون توممان )50 ألمف 

دوالر تقريبما(، تمم تسموية 180 مليمون منها نقدا، 

والباقمي متّمت تسمويتها بوثائمق عقاريمة.

الشمابن  العاملمن  هذيمن  أّن  بالذكمر  جديمر 

اعتقلتهما السملطات األمنيمة يف 6 صفمر 1440 يف 

محافظمة هرممزكان بعمد محمارصة مدرسمة تعليم 

القمرآن الدينيمة يف قريمة قلمويئ، كا قمام العنارص 

األمنيمون بعمد تفتيمش املدرسمة ومنمازل األسماتذة 

مبصمادرة مما وجدوه ممن أجهزة الحاسموب وبعض 

لكتب. ا

تعمّد مدرسمة “تعليمم القمرآن” الدينيمة يف قريمة 

يف  الناشمطة  الدينيمة  املمدارس  ممن  “قلمويمي” 

وهمي  إيمران(،  )جنمويب  “هرممزكان”  محافظمة 

مدرسمة تعممل وتنشمط باعتمدال يف مجمال تعليم 

أهمل  ألبنماء  الدينيمة  واملسمائل  الكريمم  القمرآن 

املنطقمة. همذه  يف  السمنة 

بعض خطباء أهل السّنة يشكون من التمييز يف إعطاء الرتاخيص 

لبناء املساجد

إطالق سراح مدير مدرسة "تعليم القرآن" الدينية يف "سرييك" ونائبه 

بكفالة مالية

أهل السنة في إيران

سماحة األسمتاذ املفتمي عبدالقادر العاريف، األسمتاذ بالجامعة ونائب رئيمس دار اإلفتاء 

بهما! تلقينما ببالمغ الحمزن واألىس نبأ وفماة والدتكم الكرميمة. إنا لله وإنا إليمه راجعون.

إن الهيئمة التحريريمة للمجلمة تعزيكمم يف مصابكمم همذا الجلمل. كا تتمنمى للفقيدة 

الرحممة والغفمران ولذويهما عامة الصر والسملوان.

والدة األستاذ املفيت عبد القادر العاريف يف ذمة اهلل
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مما تمزال سموريا يف أوج العاصفمة ويف نزيمف حماد يتقطمر منهما الدمماء 

ممن كل منحمى جغرافيتهما مقطعمة مقسممة، مجتمعاتهما مفتتمة، بمى 

فيهما اإلنسمان والحيماة وطُمسمت الحضمارة والعراقمة وفُقد المرتاث وضاع 

التاريمخ بمن ركام بيوتهما المذي بات غطاء أشماء شمعبها، كل يشء ُملطخاً 

بالدمماء، حيماة حممراء تجمى فيهما الرعمب والخموف وأنمن األمل، اغتيلمت 

الطفولمة وتفمىش الجهل وانحمرس التعليم وماتت األحام وضاع املسمتقبل 

وَممْن ذا المذي سميحمل عمى عاتقه رسمم حمارض اليموم تاريخماً يُفتَخر به 

عمى مر السمنن!

نشموة  املأسماة وعيمش  وانتهماء  األمل  زوال  سماعة  ذاكرتنما  متوضعمت يف 

االنتصمار التمي باتمت أشمبه باملسمتحيل، سمبعة أعموام وسموريا يف نفمق 

مظلمم بما نهايمة ويكمرث يف همذا النفمق الجمادون والجمزارون ولمكٍل لمه 

فرائسمه تقضمم ممن أجسمادنا وتمرب ممن دمائنا ثمم تندد وتسمتنكر ثم 

ميمي همؤالء مشميعون يف جنائزنما، حدودنا مل تكن سموى أبعد من حدود 

بادنما يف حمن كان فخمري البمارودي يكتمب والشمعوب تمردد مما كتبمه.. 

بماد العمرب أوطماين، عمذراً يما فخري فليمس لدي سموى وطمن أول وأخر 

وهمو ذلمك الكفن بهممة ونخوة من أغلقموا كل منافذ الفمرار من الجحيم 

المذي يفعلمه الغمزاة واملحتلمون يف بادنما وأهلنما، يف حمن كانموا عاجزين 

عمن إغاثتنما ودعمنما، ليجثمو الجميع عى ركبتيمه ويرفع يديه إىل السماء 

ويمرخ يما رب مالنما سمواك وكل األبمواب أُغلقت إال بابمك مفتوحاً ال يرد 

خائبماً.. فمرج كربتنا.

لقمد خنقمت سموريا خنقماً وحورصت حصماراً وكان األسمد كفياً بمأن يعيد 

تاريمخ عائلتمه يف اإلجمرام ويحّولهما إىل مسملخ بري وسمجن كبمر وغرفة 

تعذيمب حمقماء ال ميكمن أن يُغادرهما حمّي، فالتاريمخ ال ميكمن أن مُيحمى 

ويف صفحاتمه تأرخمت دكتاتوريمة آل األسمد وإجرامهم، مدينمة حاة التي 

غرقمت بالدمماء والدممار سمنة 1982 كانت كفيلمة بأن تُظهر ممدى إجرام 

همذه العائلمة، مجمزرة حماة أو مجمزرة العمر كما يقمال عنهما كانمت 

بكفالمة بيمت األسمد المذي مل يتمواىن حينهما حافمظ األسمد بقتمل عمرات 

اآلالف يف غضمون 27 يومما والتمي كانمت فمرتة املجمزرة حينهما، عندما قام 

بحملمة عسمكرية كمرى قاممت بهما املخابمرات وجيمش األسمد واملخابرات 

الجويمة والتمي منحهما األسمد األب حينهما كاممل الصاحيمات يف توجيمه 

الرضبمات للمعارضمن حينهما واجتثاثهمم وقتمل حتمى املتعاطفمن معهمم، 

لقمد كانمت مجمزرة ُمرعبمة ألقمت تعتيماً إعاميماً ولكمن! مما الفائدة من 

اإلعمام إن كان األسمد االبمن اليموم ارتكمب ومما زال يرتكمب مجمازراً أكمرث 

عنفماً ودمويمة مما فعلمه أبموه يف حماة وعمى ممرآى العمامل وكما يُقمال 

وعمى عينمك يما تاجمر، حتمى أثبمت همذا العمامل ممدى تخاذله واسمتهانته 

بدمماء الشمعوب الريئمة التمي أيقظمت ربيعماً عربيماً يف املنطقمة ولكمن 

نالمت الشمعوب أكمرث مما تََوقَّعتْه.

سمجن صيدنايا العسمكري يسء الصيت قرب العاصمة دمشمق الذي بات 

يُعمرف باملسملخ البمري بعد تقريمر أصدرته منظمة العفمو الدولية تحت 

عنوان املسملخ البري

قبمل فمرتة ليسمت بالبعيمدة شماهدت عدة رسمومات لفنان سموري يُدعى 

نجماح البقاعمي والرسمومات تُجسمد حقيقة مما يحدث يف داخل السمجون 

واملعتقات األسمدية والتي أُطلق عى أكر السمجون فيها مسممى املسملخ 

البمري وهمو سمجن صيدنايما العسمكري، ويحماول البقاعمي ممن خمال 

همذه الرسموم أن يمروي معانماة املعتقلن يف سمجون األسمد ممع التعذيب 

وعكمس واقمع هذه السمجون ممن الداخل وتوضمح الرسمومات أيضاً مدى 

سوريا.. السجن 
الكبري وغرفة 

التعذيب املظلمة!

حذيفة املحمد
مدون سوري

شؤون إسالمية
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اإلجمرام المذي فماق أي إجمرام يحمدث 

يف أيمة سمجون يف العمامل وحقيقمة مما 

يحمدث فيهما ممن تعذيمب للمعتقلمن 

وإذاللهمم وحتمى إجبارهم عمى العمل 

الشاق.

إحدى الرسموم مل تغمادر ذاكريت لفظاعة 

األمل فيهما والتمي كانمت عبارة عن رسمم 

فكيمف لمو كانمت بالحقيقمة!، مل يكمن 

األسمد شمجاعاً بمكل هذه الدرجمة لو مل 

يكمن يعلمم يقينماً أنه لن يقمف أحداً يف 

وجهمه ويردعمه ويحاسمبه عمى جرامئه، 

أتذكمر أحمد العناويمن المذي قرأتمه يف 

إحمدى الصحف العربيمة ويقول ما كان 

بالخفماء يرتكبمه بشمار  يفعلمه حافمظ 

اليموم بالعلن، عنوانماً يف مضمونه آالف 

الكلمات بمل تسمتطيع أن تكتمب كتاباً 

منمه لفظاعمة مما يفعلمه األسمد اليموم 

الدوليمة!  املحاكمم  أيمن  رادع!  بمدون 

مماذا فعمل مجلس األممن المذي حّصنه 

بمم 12 فيتمو برعاية روسميا، مماذا تفعل 

ولكمن  متحمدة  همي  املتحمدة!  األممم 

التمي  الشمعوب  ضمد  يشء  كل  عمى 

تريمد أن متمارس حقوقهما الطبيعيمة يف 

بادهما وهمذا يُظهره جليماً أفعالها التي 

انعكسمت اتجاه الشمعوب التمي عانت 

وتعماين ممن القممع واالضطهماد والقتل 

عمى أرضهما، هكذا حّول األسمد سموريا 

بلمد الياسممن إىل سمجن كبمر ال ميكمن 

الخمروج منه ويحاول تعذيمب وتصفية 

عنجهيتمه  وجمه  يف  ال  قمال  ممن  كل 

وغطرسمته.

سمجن صيدنايا العسمكري يسء الصيت 

بمات  المذي  دمشمق  العاصممة  قمرب 

تقريمر  بعمد  البمري  باملسملخ  يُعمرف 

أصدرتمه منظممة العفمو الدوليمة تحت 

عنموان املسملخ البمري والمذي كشمف 

األسمد  سملطات  نفذتهما  عمن حممات 

بحمق املعتقلمن وهمي حممات إعمدام 

خمارج القانمون بحمق همؤالء الذيمن ال 

يحملمون أيمة تهممة سموى التظاهمر أو 

التكلمم وحتمى البعمض بما أي تهممة، 

والمذي كان ال ميمر يومما فيمه إال ويتمم 

اعمدام فيمه عمدد ممن املعتقلمن والذي 

أقام نظام األسمد بذات السمجن محرقة 

تصفيتهمم  بعمد  املعتقلمن  لجثمث 

وهمذه األدلمة كشمفت عنهما الخارجيمة 

األمريكيمة بحسمب تقريمر للجزيمرة يف 

.2017

وال ميكمن أن ننمى المم 13 ألمف ضحية 

الذيمن قضموا يف همذا السمجن إعدامماً 

وشمنقاً خال ما يقارب خمسمة سنوات 

ثمم تمم دفنهمم يف مقابمر جاعيمة، يف 

حمن يُلقمي يف ظالمه العمامل عمى هذه 

العمر  هتلمر  ارتكبهما  التمي  الجرميمة 

واالسمتنكار  بالتنديمد  األسمد  بشمار 

يسمتمر األسمد بالقتمل بمكل أنواعمه وال 

أذكمر رصاحة إن اسمتخدموا فعاً حينها 

همذه الخطموات الجديمة التمي أربكت 

األسمد ونظاممه التي ال تتخطمى التنديد 

التحذيمر..  حتمى  تصمل  أن  ميكمن  وال 

تتناقمص  أرقمام  مجمرد  ِبتنما  وأسمفاه 

أجسماد  المرتاب  يضممه  المذي  كأن  وال 

التعذيمب  عنماء  بعمد  المروح  فارقتهما 

جرميتهمم  ذنمب،  أي  بمدون  والتنكيمل 

بالحريمة  املطالبمة  كانمت  وتهمتهمم 

فقمط. والكراممة 

مما ذكرتمه قمد يكمون ال يشء أممام مما 

يجمري فعليماً ووصمف بسميط للقليمل 

مما يحصمل والمذي أعرفمه أنما أو نحن 

أو مما تعرفمه الصحافمة وتنمره ولكمن 

أثمق متامماً أن هنماك أفعمال وأممور ال 

غياهمب  يف  وتجمري  بهما  يعلمم  أحمد 

هذه املسمالخ بشمكل خماص وما يجري 

ال  ولكمن  عاممة  السمورية  االرض  عمى 

يوجمد عدسمة كامرا توثقهما، عدا النهج 

والطغماة  املحتلمون  يسمتخدمه  المذي 

ضمد الشمعب والذي بمات روتينماً يومياً 

والصاروخمي  املدفعمي  القصمف  ممن 

ممن السماء واألرض والمذي يسمتهدف 

والنقماط  واملشمايف  الحيويمة  املراكمز 

الطبيمة واملمدارس، مما أدى إىل ازديماد 

النمزوح  حركمة  وتوليمد  أكمرث  املعانماة 

املجماورة  البماد  حمدود  إىل  والتهجمر 

والتمي كانمت سمد منيمع يف وجمه أهلنا 

يف كل وقمت مما جعلهمم دامئماً تحمت 

سماء مُتطمر قذائمف وصواريخ روسمية 

أسمدية تحماول إجبارهمم عمى الخنموع 

األسمدية  الطاعمة  إىل زريبمة  والرجموع 

أو  اممرأة  أو  رجمل  بمن  متيمز  ال  التمي 

غرفمة  إىل  مصرهمم  ليكمون  طفمل 

التعذيمب املظلممة ليعماين ويعاين حتى 

بالمرتاب. يُسمّجى جسمده 

- ممات أبموه وهمو صغمر ونشمأ يتيما وحفمظ القمرآن وهمو يف 

سمن التاسمعة .

- مل يكمن عممر املختمار بطما وهمو شميخ كبمر كما يعتقمد 

البعمض , ولكنمه بطمل طمول حياتمه , ففمي شمبابه ذهمب إلمی 

تشماد و جاهمد هنماك ضمد املسمتعمرين الفرنسمين وأذاقهمم 

هنماك ممن العمذاب ألموان .

- تنقمل يف أنحماء رشق أفريقيا والصحراء الكرى وبنى املسماجد 

والزوايما فيهما ليعلم الناس دينهم وينر اإلسمام بينهم .

- بعمد الغمزو االيطمايل لبماده ليبيا عمام 1911 عماد إىل وطنه و 

خماض ضمد اإليطاليمن أكرث ممن 267 معركة انتمر يف معظمها 

و ألحمق باإليطاليمن خسمائر فادحمة ، حتى أن حكوممة إيطاليا 

تغمرت 4 ممرات بسمبب الهزائم املتتاليمه يف ليبيا .

- قتمل اإليطاليمون زوجتمه وذنبهما الوحيمد أنهما زوجمة عممر 

املختمار و عممدوا ايل إحمراق جثتهما بخيمتمه .

- عممر املختمار المذي كان وسمط الجهماد يختمم القمرآن ممرة 

الليمل ويصموم يوممان  كل أسمبوع ويحفظمه للصبيمة ويقموم 

طعاممه  اغلمب  وكان   -  ... سماعات   5 إال  ينمام  وال  باالسمبوع 

حليمب املاعمز والتممر و الخبمز ، وكان يحمب عصيمد الشمعر 

والتممر المذي تجيمد إعمداده زوجتمه .

- كان كل مما ميلكمه يف الدنيما مصحمف صغمر ورثه ممن أبيه و 

نضمارة غنمهما ممن جمرال إيطمايل و حصمان اهداه لمه صديقه 

يوسمف بورحيمل ، وثوبمان يغسمل واحد ويلبمس اآلخر .

- رفمض عمروض اإليطاليمن مبنزل فخمم ومزرعة رواتب شمهري 

5000 لمرة ايطاليمة وان يتعلمم أبنائمه يف إيطاليما مقابل تخليه 

عمن الجهاد .

ممن حصانمه  بعدمما سمقط  املختمار  عممر  اإليطاليمون  أرس   -

قموات   ' كانمت تسممى  التمى أرستمه  والقموة  وتهشمم وجهمه 

واملرتزقمة  العمرب  الخونمة  ممن  واغلبهما   ' الليبيمة  السمفاري 

، األثيوبيمن 

- عنمد أرس عممر مل يعمرف الضباط اإليطاليون انمه عمر املختار 

) لعمدم امتاكهمم صمورة لوجهمه ( إال بعمد وشماية ممن أحمد 

الخونمة والمذي كان مجاهمد سمابق ممع عممر قبمل أن ينظمم 

للقتمال ممع الجيمش اإليطمايل .

- عند إعدامه رثاه أمر الشمعراء أحمد شموقي و شمعر بالحزن 

عليه حتى السمفاح غريتسمياين الذي أرسه ، وحاول أن يسماومه 

بمأن يأممر أتباعه باالستسمام مقابل أن يضممن إطاق رساحه .

-كانمت آخمر كلاتمه قبمل إستشمهاده وتنفيمذ الحكمم فيمه.. " 

نحمن ال نستسملم.. ننتمر أو منموت.. وهمذه ليسمت النهايمة.. 

بمل سميكون عليكمم أن تحاربموا الجيمل القمادم واألجيمال التي 

ما أنما.. فمإن عممري سميكون أطمول من عمر شمانقي."  تليمه.. أمَّ

)التاريخ اإلسامي(

أسد الصحراء

شؤون إسالمية
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القدرة عىل بسط الكالم وتوسيعه

ممن الجوانمب التمي يلموح فيهما ضعمف طاب 

اإلنشماء، فمّن بسمط الكام وتوسميعه. 

الربيمع  اسمتخدم  مثما ألحدهمم:  قلمت  فمإذا 

جميمل.  الربيمع  لمك:  سميكتب  جملمة،  يف 

ويكتفمي بهمذا، وهكمذا أكمرث إجابمات الطلبمة 

يف االمتحانمات أيضما حينما يطلمب منهمم أن 

جملمة. يف  كلممة  يسمتخدموا 

يف  مختمرة  موجمزة  جممات  عمى  العمادة 

طماب املبتدئن مانمٌع من تقّدمهم يف اإلنشماء 

والكتابمة، لذلمك يجمب عمى ممدرس اإلنشماء 

أن يركّمز  عمى توسميع الكام وبسمطه، ويحّث 

الطلبمة عمى ذلك، ألن حّث الطلبة عى بسمط 

الجملمة، يدفعهم نحمو التفكمر املزيد، وطلب 

املزيمد ممن الكلمات والجممات واملرتادفمات، 

اإلنشماء  يف  للمبتدئمن  ونافمع  مفيمٌد  وهمذا 

والكتابمة، فمإذا أصبح املتعلم قادرا عى بسمط 

المكام وتفصيلمه، سميفتح أماممه بماب القمدرة 

عمى الكتابمة بأشمكال وأسماليب مختلفمة.

ففمي املثمال املذكمور لمو فًكمر املتعلّمم قليما 

يكتمب: أن  بإمكانمه 

جّو فصل الربيع جميل.

فإذا فّكر أكرث، بإمكانه أن يكتب:

إّن جّو فصل الربيع جميل.

ولو فّكر أكرث، بإمكانه أن يكتب:

إّن جّو فصل الربيع جميل وبديع.

بني صعوبة العبارة وصعوبة املحتوى!

يقمرأ املتعلمم عبمارة يف كتاب من كتمب تعليم 

اللغمة، أو كتماب قصمة، أو أي كتماب آخمر فما 

يفهمهما، فيقمول: همذه عبمارة صعبمة، وهمذا 

الكتماب ليمس يف مسمتواي، وقد يراجع شمخصا 

آخمر للمشمورة، ويقمول: أطالمع همذا الكتماب 

وال أفهممه، فيقمول لمه ذلمك األسمتاذ ممن غمر 

أن يتبمن: المذي نصحمك مبطالعة همذا الكتاب 

ارتكمب خطمأ، ومل يمراع مسمتواك،

فما  املطالعمة،  ممن  ميتنمع  بسمهولة  هكمذا 

املطلموب. التقمدم  لمه  يحصمل 

ال بمد أن منيّمز بمن صعوبة وصعوبمة، فصعوبة 

يواجههما املتعلمم أثنماء قمراءة درس أو مطالعة 

كتماب يف العبمارة بسمبب أنمه ال يفهمم معنمى 

مفمردات أو تراكيمب همي جديمدة لمه بسمبب 

يواجههما  أخمرى  وصعوبمة  اللغمة،  يف  ضعفمه 

أو  العبمارة  ملحتموى  هضممه  عمدم  بسمبب 

عمن  يتحمدث  املحتموى  يكمون  بمأن  الكتماب 

قضيمة علميمة تخصصيمة أو فكريمة معّقمدة، 

واملتعلّمم مبتمدئ ال يهضمم ذلمك.

فيجمب التفريمق بمن الصعوبتمن، وال ينبغمي 

كتماب  أو  درٍس  قمراءة  ممن  متعلمم  مُينمع  أن 

بسمبب صعوبمة األلفاظ والعبمارات واملفردات 

والرتاكيمب، فهمذه صعوبمة يجمب أن يواجههما 

املطالعمة، فيحلّهما  أو  الدراسمة  أثنماء  املتعلمم 

وميمّر بهما لرتقمي إىل األممام يف تعلممه اللغمة.

أسلوبان يف تدريس قواعد النحو

النحمو، األسملوب   أسملوبان لتدريمس قواعمد 

األول همو األسملوب الرائمج والتقليمدي عندنما 

حيمث يذكر املمدرّس قاعمدة من قواعمد النحو 

ويرحهما، ثمم إذا شماء يذكمر مثماال لفهمهما.

 كالقاعدة التالية:

الفعمل  ُوّحمد  الفاعمل اسما ظاهمرا  »إذا كان 

أبمدا«.

فاعمل  فاملسملمون  املسملمون.  جماء  مثالمه: 

الفعمل  توحيمد  يجمب  لذلمك  ظاهمر،  واسمم 

هنماك.

يف همذا األسملوب القاعمدة همي املذكمور أّوال، 

فهمي األصمل، واألمثلمة تابعمة لهما.

األسملوب  عكمس  فهمو  الثماين  األسملوب  أمما   

األّول، وهمو أن يكتمب املمدرس عمى السمبورة 

القاعمدة وال  التمي تُعمن عمى فهمم   األمثلمة 

يذكمر نفمس القاعمدة يف بدايمة األممر. 

فيكتب مثا فريقن من األمثلة:

2-حمرض  املسملم،  1-حمرض  األول:  الفريمق 

املسملمون. 3-حمرض  املسملان، 

والفريمق الثماين، 1-املسملم حرض، 2-املسملان 

حمرضا، 3-املسملمون حرضوا.

الفمرق بمن جممات  الطلبمة عمن  ثمم يسمأل 

فيجدهمم  الثماين،  والفريمق  األّول  الفريمق 

يجيبمون جميعما بمأن الفعمل واحمد يف كافّمة 

يف  يختلمف  بينما  األول  الفريمق  جممات 

ملماذا؟  يسمألهم  ثمم  الثماين،  الفريمق  جممات 

أن  إىل  الطلبمة  يدفمع  السمؤال  همذا  ومجمرد 

يبحثموا الجواب يف األمثلمة ويدفعهم نحو يشء 

ممن التفكمر، فمإذا نظمروا يجمدون أن الفعمل 

مقمّدم عمى الفاعمل يف جممات الفريمق األّول 

دون الثماين. بعمد مما شمعر املمدرس أن الطلبمة 

اسمتوعبوا القاعمدة من خمال األمثلمة، يبدأ يف 

طمرح القاعمدة النحويمة تأكيمدا ملما فهمموه.

فائدتان لهذا األسلوب:

الفائمدة األوىل، أن املتعلمم يكمون مشماركا يف 

التدريمس وفهمم القاعمدة ممن خمال تأّمله يف 

األمثلمة، وهمذا يصنمع فيمه الشمعور بمأن هذه 

القواعمد ليسمت صعبمة يصعمب عليمه فهمها.

يبقمى  األسملوب  همذا  يف  الثانيمة،  والفائمدة 

املتعلمم مرتبطًما بالنصموص ممن خمال األمثلة، 

ألغمازا  ليسمت  القواعمد  همذه  أن  فيمدرك 

خياليمة، وإمّنما همي قواعمد لهما ارتبماط عميمق 

يتعلمهما.  التمي  باللغمة 

وال ننمس أن األسملوب الثاين ينفمع يف بادنا مع 

طلبمة تعلّمموا شميئا وإن كان قليما ممن اللغمة 

العربية.

كتٌب تكفي عن مكتبٍة!

أرشمد العّاممة محممد يوسمف البّنموري رحمه 

علموم  ممن  يشء  يف  البيمان  يتيممة  )يف  اللمه 

كتمب  ملراجعمة  فرصمة  يجمد  ال  َممن  القمرآن( 

التفاسمر الضخممة الطويلمة كلّهما، إىل تفاسمر 

مقاالت يف الفكر

مقاالت في الفكر

اإلنشاء

متنوعة

عبد اهلل عبيداللهي
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أربعمة لمو اقتنمع بهما لكفتْمه، ويقمول رحممه 

: لله ا

محمدودة،  املوهوممة  الحيماة  كانمت  ملّما 

والهممم  مممدودة،  واآلممال  والحاجمات 

تقاعمدْت، والعزائمم تقاعسمْت... فأريد أْن أنبّه 

الطلبمة عمى تفاسمر ممن التفاسمر املطبوعمة 

املتداولمة بمن القموم، والرائجمة اليموم مما لمو 

أراد أحمد أن يقتنمع بهما لَكَفتْمه، وهمي عنمدي 

األربعمة: التفاسمر 

األول: تفسمر الحافمظ عاد الديمن ابن كثر... 

قمال شميخنا إممام العمر رحممه اللمه )أنمور 

شماه الكشممري(: لمو كان يغنمي كتماب عمن 

فإنمه  كثمر«  ابمن  تفسمر»  همو  لمكان  كتماب 

أغنمى عمن تفسمر »ابمن جريمر«.

املعمروف  الغيمب«  »مفاتيمح  تفسمر  والثماين: 

بم»التفسمر الكبمر« لإلممام فخمر المرازي. قمال 

شميخنا: مل أر مشمكًا من مشمكات القمرآن إاّل 

واإلممام تنبّمه له. وكان يقمول: إن اإلمام يغوص 

يف املشمكات بيمد أنه رمبا ال يظفمر بحّل بعض 

املشمكات بحيمث تطمن بمه القلموب وتقتنع 

بمه النفموس،  وكان شميخنا يقمول: إن مما قيمل 

التفسمر،  إال  فيمه كل يشء  تفسمره:  يف حمق 

همو حٌط ممن قمدره الجليمل ومنزلته السمامية 

ولعلمه قمول ممن غلمب عليمه رسد الروايمات 

فقمط ممن غمر ذكمر لطائمف القمرآن وعلمه.

والثالمث: تفسمر روح املعماين، ومزايماه البارعة 

باأللبماب،  تأخمذ  ومحاسمنه  القلموب  تجمذب 

وعنمدي مبنزلة»فتمح الباري« لصحيمح البخاري 

وبراعمة  التعبمر  ونصاعمة  املمادة  غمزارة  يف 

التحبمر، غمر أنمه ملّما كان فتمح البماري رشحما 

لمكام مخلموق فقمى بمه الديمن المذي كان 

عمى رقماب األّممة ممن رشح الصحيمح ووفّماه 

حقمه، وكام اللمه سمبحانه وتعماىل أجمّل ممن 

أن يقموم بأعبماء حّقمه أحمد ممن البمر، وإن 

اسمتنفد فيمه الُقموى والُقمدر.

 والرابمع: تفسمر أيب السمعود، اعتنمى بصمدع 

غمرض نظمم التنزيمل يف تعبمر رائمق، وتصويمر 

فائمق، وهمو يغنمي يف كثمر ممن املزايما عمن 

للزمخمري. »الكّشماف« 

العثماين  تقمي  اإلسمام  شميخ  العاممة  ذكمر 

كتابمه  يف  بنموري  للعاممة  املذكمورة  املقالمة 

»علموم القمرآن« باختصمار، وشمكر اللمه تعماىل 

عمى أّن فكرتمه يف التفاسمر املذكمورة وافقمت 

فكمرة العاممة أنمور شماه الكشممري وتلميذه 

البنموري  يوسمف  محممد  العاممة  العبقمري 

رحممه اللمه، إال أّن الشميخ املفتمي محمد تقي 

العثماين -حفظمه اللمه تعماىل- زاد يف األربعمة 

املذكورة تفسمرا خامًسما وهو تفسر القرطبي، 

وقمال: حسمب وجهة نظمري لو اكتفى شمخص 

بهمذه التفاسمر الخمسمة لكفتْمه عن التفاسمر 

األخمرى ممن حيمث املجمموع.

أسوء أنواع التكرّب

املنصممب،  أو  املممال  تكممّر  نوعممان؛  التكممّر 

والسمممعة، والثمماين تكممر الحسممنات واألعممال 

الصالحممة، واألخممر مممرض املتدينممن ال سمميا 

العلمماء والطلبممة.

ملتممٍح يحتقممر حليممق اللحيممة، وإمممرأة محتجبة 

تحتقممر السممافرة بسممبب سممفورها، ومصممٍل 

يحتقممر  املتهمماون فيهمما، واملجاهممد يحتقممر 

القاعممد عممن املعركممة، هممذا النمموع مممن التكممّر 

أسمموء أنواعممه، ألن فيممه احتقممار للمسمملم، 

احتقممار  فيهمما  فكممرة  كّل  يرفممض  واإلسممام 

املسمملمن، لذلممك علّمنمما أن ندعممو صاحممب 

املنكممر واملعصيممة بالحكمممة واملوعظممة، لكنممه 

الذيممن  الغمماة  واسممتئصال  مبحاربممة  أمممر 

يحتقممرون املسمملمن ويكّفرونهممم ويبّدعونهممم 

ويصلّممون  القممرآن  يقممرؤون  أنهممم  رغممم 

ويتعبّممدون...

أرشف  رشــيد  الشــيخ  الكريــم  أســتاذنا 

! لســيفي ا

يف ظممّل األخبممار املؤملممة واملؤسممفة، ورحيممل 

رحيممل  نبممأ  أتانمما  فمماألّول  األول  الصالحممن 

األسممتاذ الحنممون املشممفق موالنمما رشمميد أرشف 

العثمماين سممبط املفتممي موالنمما محمممد شممفيع 

العثمماين رحمهمما اللممه، وابممن أخت الشمميخن 

رفيممع  واملفتممي  املفتممي محمممد  الجليلممن 

محمممد تقممي العثمماين حفظهمما اللممه.

مسممتحيٌل ملممن دخممل جامعممة دار العلمموم 

كراتممي دارًسمما وعممرف األسممتاذ فيهمما أن ينممى 

شممفقته ومحبتممه ومودتممه وخلقممه الكرميممة 

التممي ال أجممد تعابممر لوصفهمما.

عممى  مشممفقا  حنونًمما  اللممه  رحمممه  كان   

الطلبممة جميعمما -وعممى الطلبممة الوافديممن 

أشممفق وأحممّن- يعيممش معهممم بممكّل وجمموده، 

ويسممعى يف حممل مشممكاتهم، يخممرج معهممم 

ويضحكممون  معهممم  يضحممك  النزهممات،  يف 

معممه، يتبّسممط معهممم تبّسممط األب مممع ولممده 

واألخ الكبممر مممع إخوتممه الصغممار، ويتبّسممطون 

معممه، ثممّم إذا عمماد إىل صممّف الممدرس يعممود 

مدرًّسمما قويًّمما مسمميطرا عممى الصممّف ال يجامممل. 

رحمممه اللممه رحمممة واسممعة، وأسممكنه فسمميح 

جنانممه.

جرميٌة ال ُتحى

 البعممض مممن معلّمممي املممدارس االبتدائيممة 

وكذلممك مممدريس املممدارس الدينيممة يرضبممون 

األطفممال الصغممار الذيممن مل يبلغمموا الُحلُممم.

هممؤالء الصغممار إذا عفمموا املعلّممم الضممارب أو 

املممدرّس الضممارب، ال يُعتممر عفُوهممم لصغممر 

سممّنهم وألّن عفَوهممم ال يكممون عممن طيممِب 

نفممس، وتبقممى الجرميممة يف كثممر مممن األحيممان 

)بسممبب هجرهممم الدراسممة وتعلممم القممرآن(

ال مُتحممى إىل يمموم القيمممة، فليتّممق املعلمممون 

واملدرّسممون وال سمميّا يف املممدارس الدينيممة مممن 

رضب األطفممال الصغممار.

املتهّورون عىل دين الله

 مممن األفممكار الجنونيممة التممي ينرهمما البعممض 

بممن شممباب هممذه األمممة، أن بإمممكان أحدهممم 

أن تكممون لديممه املكتبممة اإلسممامية يحملهمما 

كان،  أينمما  حاسمموبه  أو  جوالممه  يف  معممه 

ويسممتطيع أن يجتهممد باإلسممام ويُبممدع بممآراء 

جديممدة!

فهممل لممو كان مممع أحممد كتممب الطممّب يكممون 

طبيبمما؟ وهممل يسممتطيع معالجممة حمماالت؟

وهممل لممو كان مممع أحممد كتممب الهندسممة فهممل 

هممو مهنممدس ويسممتطيع بنمماء بممرج؟

وهممل لممو كان مممع أحممد كتممب الشممعر ، فهممل 

هممو شمماعر يسممتطيع نظممم القمموايف؟

وهممل لممو كان معممه كتممب النحممو ، فهممل هممو 

سمميبويه أو الكسممايئ؟

وهممل لممو كان معممه كتممب الحقمموق فهممل هممو 

قمماٍض أو محمماٍم تقبلممه املحكمممة؟

 ملمماذا عندممما يكممون مممع أحممد كتممب إسممامية 

يصبممح مفتيًمما وشمميًخا ومجتهممدا؟

الحقيقممة أن هممذه فكممرة جنونيممة، وأصحابُهمما 

متهممّورون وجريئممون عممى ديممن اللممه تعمماىل، 

ألنهممم ضائعممون وتائهممون وبنفممس الوقممت 

لتعليممم  الخضمموع  مممن  تكرهممم  مينعهممم 

الريعممة مممن أهلهمما كمما كلفهممم اللممه تعمماىل 

:)فاسممألوا أهممل الذكممر إن كنتممم ال تعلمممون( 

و)و لممو رّدوه إىل الرسممول و إىل أويل األمممر 

منهممم لعلملممه الذيممن يسممتنبطونه منهممم(.

مقاالت في الفكر
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