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األمة  شغلت  قضية  أكرب  إن 
اخلالفة  سقوط  بعد  اإلسالمية 
قضية  هو  اإلسالمية  العثامنية 
اليهود  احتلتها  التي  فلسطني 
واملكر  املؤامرة  إىل  متوسلة 
رمزا  اخلالفة  كانت  واخليانة، 
كام  وعزهتم  املسلمني  لوحدة 
حجر  الوقت  نفس  يف  كانت 
وحينام  اليهود،  مطامع  أمام  عثرة 
مكافحة  يف  احليل  هبم  ضاقت 
علمهم  من  انطالقا  اخلالفة 
نواياهم  عرقلة  عىل  بقدرهتا 
قصارى  يبذلون  أخذوا  اخلبيثة، 
جهودهم إلسقاط اخلالفة ومتزيق 
نالوه  ما  وليس  العريب.  العامل 
نتيجة  إال  اخلالفة  سقوط  بعد 

ملخططات حيكت منذ قرون.
العامل  وانقسم  حدث  ما  فحدث 
ودويالت،  دول  إىل  العريب 
هتمه  ال  دولة  كل  رئيس  وأصبح 
إال املحافظة عىل عرشه واستمرار 
حتققت  هناك  أرسته،  يف  احلكم 
أن  فعلموا  الصهاينة  أحالم 
فلسطني  الحتالل  ممهد  الطريق 
مستمدين  وعتّوا،  ظلام  فاحتلوها 
من الدول الكربى الكافرة، وجر 
فلسطني  أهل  عىل  ويالت  ذلك 
وسائر العرب، فال تنتهي أزمة إال 
مأساة  إىل  إال  مأساة  أزمة وال  إىل 

أكرب من أختها.
األلداء  األعداء  مكر  ومن 
املحاولة جلعل القضية الفلسطينية 
صلة  هلا  ليست  عربية  قضية 
صّغروها  ثم  اإلسالمي،  بالعامل 
هلا  ليست  قضية  وجعلوها 

إال  العريب  العامل  بجميع  صلة 
واألردن  مرص  كـ  جاورها،  ما 
قضية  جعلوها  ثم  وسورية. 
وقاموا  أنفسهم  الفلسطينيني 
بتكبري مصلحة كل دولة يف نظرها 
فلسطني  تتدخل يف شأن  حتى ال 
خمافة ضياع تلك املصالح، وهكذا 
العربية  الدول  خلرق  تقدموا 
واإلسالمية، والتفريق بينها سعيا 
كام  فيه  ليصطادوا  املاء  تكدير  يف 

يشاؤون.
تقبل  العربية  الدول  هي  وها 
وقد  التطبيع،  عنوان  حتت  الذل 
املتحدة  العربية  اإلمارات  أعلنت 
التطبيع مع إرسائيل، واقتدت هبا 
يف  العامل  يشهد  وربام  البحرين، 
أخرى  عربية  دول  هرولة  القادم 
تتنازل  وهكذا  التطبيع،  قطار  إىل 
البطولية  مواقفها  عن  العرب 
الدول  وتقع  تدرجييا،  اجلهادية 
يف  األخرى  تلو  واحدة  العربية 
فقل  شئت  وإن  أمريكا  حصن 

إرسائيل.
ال  الصهاينة  أن  يدري  ال  ومن 
أهداف  وهلم  حققوه  بام  يكتفون 
من  أن  ينادوا  أمل  هذا،  من  أكرب 
أهدافهم عىل املستوى األيدلوجي 
املمتدة  الكربى  إرسائيل  تأسيس 
من النيل إىل الفرات، أمل يرّصحوا 
أرض  إىل  العودة  أمانيهم  من  أن 
املوعودة،  واألرض  األجداد، 
عندما  جولدامائري  قالت  وقد 
أشم  إين  الوزراء:  رئيسة  كانت 

رائحة عظام أجدادي من خيرب.
فالتوسع االستيطاين الرسطاين يف 

اجلوالن  وضم  املحتلة  األرايض 
وهتويد القدس واعتبارها عاصمة 
أمريكا  وموافقة  إلرسائيل  أبدية 
اهليكل  عن  والبحث  ذلك  عىل 
واخلطط  األقىص  املسجد  حتت 
من  شاسعة  أرايض  لضم  احلالية 
سلوكيات  كلها  الغربية،  الضفة 

تدل عىل النوايا اخلبيثة املضمرة.
رجال  أن  تقارير  أفادت  وقد 
إرسائيل  يف  والرتبية  التعليم 
أوالدهم  من  الناشئني  يلّقنون 
املدارس  يف  املستقبلية  أهدافهم 
وقت  يف  واجلامعات،  واملعاهد 
يعيش العرب واملسلمون يف غفلة 
عن ذلك، وشتان بني ناشئ يرتبى 
وحيّمس  إسرتاتيجية  فكرة  عىل 
يف  دورا  ليلعب  إعدادا  وُيعّد  هلا 
غارق  آخر  ناشئ  وبني  املستقبل، 
يف اللهو واملجون، يرتبى يف أيدي 
أناس درسوا يف اجلامعات الغربية 
واللهث  املادة  سوى  هلم  هّم  وال 
وراء الشهوات أو املنصب واملال.
بأن  البال  عن  يعزبن  ال  ولكن 
يمت  مل  اإلسالمية  الشعوب 
ضمريها وأهنا ظلت تأبى تالعب 
وجمدها  بكرامتها  احلكومات 

وسوقها نحو الذل واهلوان.
اإلسالمية  الشعوب  تنسى  لن 
السلوك  احلية  الضامئر  ذات 
ترتكبه  تزال  ال  الذي  العدائي 
منذ  حني  إىل  حني  من  إرسائيل 
وهل  املزعومة  دولتها  تأسيس 
ينسى املسلمون القدس واحتالله 

واإلساءة إليه .
وهل ينسى املسلمون ترشيد أهل 

وما  العامل  أصقاع  إىل  فلسطني 
كابدوه من مشكالت ومآس، وال 
يزالون، وهل ينسون املستضعفني 
والعجزة،  واألرامل  األيتام  من 
اإليامن  سوى  هلم  ذنب  ال  الذين 

وإباء الذل والضيم.
املسلمني  إن  كال،  وألف  كال 
الذل  يوجب  حل  كل  يرفضون 
وينايف القيم اإلسالمية ويرفضون 
كل تطبيع مهام حاول تربيره أناس 
جالوزة  أو  متجاهلون  متمّلقون 
أو  احلاثني.  تصفيق  إال  هيمهم  ال 

رجال أكرهواعىل ذلك.
ولعل األيام القادمة تكشف اللثام 
ويومئذ  بعد.  تبد  مل  أرسار  عن 
يعلم الذين خانوا الدين والتاريخ 

والقيم أّي منقلب ينقلبون.
سُتبدي لك األياُم ماكنت جاهال      

ويأتيك باألخبار من مل تزّود
العلامء  إىل  املسؤولية  تتوجه  هنا 
األمر،  هيمه  من  وكل  والدعاة 
مع  التطبيع  بمآل  اإلنذار  يف 
الناس  وتوعية  الصهيوين  الكيان 
القضية  وتعريف  وإيقاظهم، 
املساومة،  تقبل  ال  إهنا  بحيث 
تفويت  يف  يسهم  ما  بكل  والقيام 
بناء  فرصة  االنتهازيني  الساسة 
هذه  أنقاض  عىل  عروشهم 
القضية املصريية، كام جيب عليهم 
خمالب  من  الشعوب  انتشال 
احللول،  عن  والبحث  اليأس، 

والدعاء والترضع إىل اهلل.
 وال حول وال قوة إال باهلل.

 سامحة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي

أستاذ الحديث والفقه بالجامعة

االفتتاحية

التطبيع مع إسرائيل مساومة على األقصى
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من أرضار الربا:
عـىل  الظلـم  مـن  أليـس  1ـ 
التجـارة  أن حيـرم  الشـعب كلـه 
عـىل  عيـاالً  ويصـري  املسـتقلة 
يعطـون  األغنيـاء  مـن  طائفـة 
بأمـوال  ويعبثـون  شـاؤوا،  مـن 

. س لنـا ا
2ـ وأسـوء ممـا سـبق أّن األغنياء 
األسـواق  عـىل  يسـيطرون 
يف  فيترصفـون  واألسـعار، 
يشـاؤون  كيـف  األسـعار 
ويسـلطون الغـالء عـىل النـاس، 
امتنعـوا  األسـعار  هبطـت  فـإذا 
عن عـرض األشـياء واحتكروا، 
وإذا مـا اشـتدت حاجـة النـاس 
يف  وزادوا  الفرصـة،  اغتنمـوا 
األسـعار طمعًا يف الربـح الكثري. 
أال يعلمـون أّن مـا حصلـوه مـن 
البنـوك فهـو مـن أموال الشـعب 
التـي أودعوها عنـد البنوك وهل 
كان بإمكاهنـم أن يّتجروا بأموال 
أنفسـهم إن إمتنعـت البنـوك من 
وهـل  هلـم،  القـروض  إعطـاء 
كانـت البنـوك تقـدر أن تعطيهم 
النـاس  يـوّدع  مل  إن  القـرض 

لدهيـا؟ أمواهلـم 
يتجـرون  النـاس  تـرك  ولـو 
منفرديـن،  شـاؤوا  إن  بأمواهلـم 
لتقـَدَم  جمتمعـني  شـاؤوا  وإن 
ولعّمـت  اقتصاديـًا  النـاس 
التجـارة، وظهـرت املنافسـة بني 
التجـار، والنخفضـت األسـعار 

أليـس  األشـياء.  ورخصـت 
والغـالء  املتصاعـد  التضخـم 
املعامـالت  نتائـج  مـن  السـائد 
الربويـة؟ إن شـئت فقـل الفكرة 
الـداء  حتسـب  التـي  الربويـة 

شـفاًءا؛ واملـرض  دواًءا، 
للقـروض  الثالـث  الـرضر  3ـ 
الربويـة رضر اقتصـادي يصيـب 
الشـعب وذلـك أّن الـذي عنـده 
عـرشة آالف درهـم فاسـتقرض 
درهـم،  ألـف  مائـة  البنـك  مـن 
يف  املقـرتض  هـذا  خـرس  فـإذا 
يف  فخسـارته  وأفلـس  التجـارة 
مالـه عـرشة آالف درهـم، لكـن 
أضعـاف  عـرش  البنـك  خسـارة 
أّن  املعلـوم  ومـن  خسـارته، 
أمـوال  هـي  إنـام  البنـك  أمـوال 
البنـك  فخسـارة  الشـعب، 
خسـارة الشـعب، وهنـا يتحّمـل 
تسـعني  اخلسـارة  مـن  البنـك 
التاجـر  ويتحّمـل  املائـة،  يف 
املسـتقرض مـن اخلسـارة العرش 
يف املائـة، فقـارن بـني الرضريـن 
والنفعـني، وانظـر الفـرق بينهام، 
إىل  يعـود  فأكثـره  النفـع  كان  إذا 
الـرضر  كان  وإذا  املسـتقرض 
فأكثـره يتوّجـه إىل البنـك الـذي 
يمّثـل الشـعب ولديـه ودائعهم؛
4ـ ومـن مضاّر الربا أّن املرايب إذا 
خـرس مـرة وأفلـس، ففـي عاّمـة 
مـرة  حالـه  تصلـح  األحـوال ال 
أخـرى؛ ألّن خسـارته اسـتولت 

عـىل رأس املال، فـازادت مصيبة 
عـىل مصيبة، مصيبـة هالك رأس 
البنـك،  طلبـات  ومصيبـة  املـال 
وال سـبيل لـه إىل تسـديدها فهـو 
البنـك،  يـزال حتـت ضغـوط  ال 
يـزداد  البنـك  ديـن  يـزال  وال 
وقـد  حـني،  بعـد  حينـا  عليـه 
احلكومـة  إىل  اخلسـارة  تتعـّدى 
حـدث  كـام  مجيعـًا،  والشـعب 
القطـن  جتـار  أّن   1954 عـام 
البنـوك  مـن  اسـتقرضوا  الذيـن 
الربويـة تعرضـوا خلسـارة كبـرية 
وتعّرضـت أمواهلـم للمحـق كام 
يمحـق  أّنـه  سـبحانه  اهلل  توعـد 
الربـا، فأغلـق التجار األسـواق، 
فأغاثتهـم  احلكومـة  إىل  وشـكوا 
القطـن  واشـرتت  احلكومـة 
وأنقذهتـم  غاليـة  بقيمـة  منهـم 
مـن اخلسـارة واإلفـالس، كأهّنـا 
حتملـت اخلسـارة، لكـن مـن ال 
يعلـم أّن مـا عنـد احلكومـة مـن 
األمـوال إنام هـي للشـعب مجيعًا 
الشـعب  مّحلـت  احلكومـة  كأّن 
املسـكني اخلسـارة التـي تكّبدهـا 
يكـن  مل  بينـام  قليلـون،  أنـاس 
الربـح حـال  الشـعب رشكاء يف 

حصولـه. 
طائفة تسعد وشعب يشقى

لقـد علم باإلمجـال أّن الربا كيف 
يسـبب متتـع طائفـة عىل حسـاب 
حيلـة  إىل  انظـر  ثـم  شـعب. 
أكلـة  دهـاء  أخـرى حتكـي عـن 

الربـا ومكرهـم، وذلـك أهّنـم ملا 
اهلل  توعـد  كـام  الربـا  حَمْـق  رأوا 
سـبحانه: "ويمحـق اهلل الربـا..." 
أّن  بالتجربـة  هلـم  ذلـك  وثبـت 
الربـا عاقبتـه إىل قـلٍّ وإفـالس، 
التأمـني  رشكات  أسسـوا 
والتجـأوا إيل بيوع غـري مرشوعة 
مثـل املسـتقبليات؛ ألّن اخلسـارة 
إىل  سـببها  يعـود  املعامـالت  يف 
إّمـا  األحـوال،  عاّمـة  يف  أمريـن 
بنـزول آفـة سـاموية مثـل احلـرق 
األسـعار  بنـزول  أو  والغـرق، 
أقـل  إىل  السـعر  ينـزل  بحيـث 
مـن قيمـة االشـرتاء، ففـي كلتـا 
احلالتـني تنجـرب اخلسـارة، ولكن 
عىل حسـاب مـن؟ عىل حسـاب 
الشـعب، ألّن رشكات التأمـني مل 
تتكـون إال بأمـوال الشـعب، فام 
عنـد  للتجـار  الـرشكات  تدفعـه 
أمـوال  مـن  هـو  إّنـام  اخلسـارة 
الشـعب، لكـن رشكات التأمـني 
تزعـم أهّنا رمحـة للشـعب، وهي 
التـي تسـاعدهم عند املشـكالت 
والطـوارئ، فتقـوم بالدعايـات، 
بحجـة  النـاس  أمـوال  وجتمـع 
أهنـا ختدم الشـعب، فهل يسـتفيد 
مـن هـذه األمـوال املكّدسـة إال 
طائفـة مـن التجـار وهـم الذيـن 
ذات  قـروض  عـىل  حيصلـون 
مبالـغ باهظـة، ومـن هـوالء  من 
يف  وخسـارة  بخطـر  أحـس  إذا 
متعمـدًا  مالـه  أهلـك  املسـتقبل 

تفسري معارف القرآن
العالمة املفتي حممد شفيع العثامين

تعريب: املفتي حممد قاسم القاسمي

على مائدة القرآن
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التأمـني،  رشكات  إىل  لرياجـع 
أخـذ  ممـا  أكثـر  عـىل  وحيصـل 
أحـس  إذا  مـن  ومنهـم  منـه؛ 
أحـس  أو  املسـتقبل  بخسـارة يف 
بنـزول األسـعار دخل يف سـوق 
صـورة  كل  ويف  املسـتقبليات 
اخلسـارة   مـن  يفـر  أن  حـاول 

الشـعب. وحيّملهـا 
فاتضـح للقـراء أّن البنـوك التـي 
ال  الربويـة  املعامـالت  متـارس 
طائفـة  إىل  إال  أرباحهـا  تعـود 
مـن الناس، فهـم يـزدادون ثروة 
الشـعب  يـزداد  بينـام  ورفاهيـة 
علمـت  وملـا  وشـقاًءا،  بؤسـًا 
احلكومـات هذه الظاهرة السـيئة 
فرضـت عـىل أصحـاب األموال 
رضائـب ثقيلـة لتعيـد الثـروة إىل 
بيـت املـال، ولكن مـاذا حدث؟ 
وال خيفـى عـىل أحـد أّن األغنياء 
توّسـلوا  املصانـع  وأصحـاب 
عـاّمل  إىل  وقدمـوا  باحليـل، 
ال  مفتعلـة  حماسـبات  احلكومـة 
متـّت إىل الواقـع بصلـة، فأخفـوا 
شـيئًا  وأظهـروا  عندهـم  مـا 
قليـاًل وربحـًا ضئيـاًل، فخدعـوا 
األمـوال  واكتنـزوا  احلكومـة 
وكّدسـوها فـازدادوا ثـروة عـىل 
واملسـاكني،  الفقـراء  حسـاب 
الثـروة  صـارت  كٍل  فعـىل 
دولـة بـني األغنيـاء، وإثـر ذلـك 
االقتصاديـة  األوضـاع  سـاءت 
فلـم جتـِد الرضائـب الثقيلـة، ومل 
إلصـالح  أخـرى  حماولـة  تنفـع 
السـبب  ألّن  وذلـك  األوضـاع، 
يعـرف  مل  الربـا  وهـو  الرئيـي 
ومل يغلـق بابـه، فضاعـت اجلهود 
األخـرى دون جـدوى، ونعم ما 

الفـاريس: الشـاعر  قـال 
 ]در ببسـت و دشـمن اندر خانه 

بود..[

ومل  البـاب  الشـعر:أغلق  ترمجـة 
داخـل  بقـي  العـدو  أّن  يعلـم 

املنـزل.
لقـد اتضـح ممـا سـبق أّن الفجوة 
الواسـعة التي توجد بـني الفقراء 
زيـادة  سـبب  وأّن  واألغنيـاء، 
الثـروة لـدى األغنياء وأن سـبب 
زيـاده البـؤس والفقـراء يف عامة 
الربـا  تعاطـي  هـو  إنـام  النـاس 
واحلـل  الفاسـدة،  واملعامـالت 
الناجـع هـو الرجـوع إىل تعاليـم 
يف  وتطبيقهـا  الغـراء  الرشيعـة 
احليـاة ويف شـئون التجـارة حتى 
التجـارة  عـىل  واحـد  كل  يقـدر 
احلـرة بعيـدًا مـن شـوائب الربـا 

والشـبهات.
شبهة واإلجابة عنها:

أّن  وهـو  سـؤال  يطـرح  وهنـا 
أمـوال  جتمـع  التقليديـة  البنـوك 
النـاس وتتجـر هبا إمـا مبارشة أو 
بواسـطة التجـار، فتجمـع لدهيـا 
أرباحـا وتوزعهـا بـني أصحاب 
الودائـع فيحصـل كل واحد عىل 
يشء مـن الربـح وإن كان قليـاًل، 
يف  كان  ممـا  خـريًا  هـذا  أليـس 
الزمـن القديـم حيـث كان جيمع 
أمواهلـم فيكنزوهنـا فـال ينتفعون 

هبـا وال ينفعـون هبـا غريهـم؟
واجلـواب عـن هـذه الشـبهة أّن 
اإلسـالم كـام حـرم الربـا، وسـّد 
األمـوال  تكـون  كيـال  أبواهبـا 
دولة بـني األغنيـاء كذلك فرض 
الـزكاة  مـال غنـي  عـىل كل ذي 
حيـّث  وهـذا  ماليـة،  كرضيبـة 
ليتجـروا  األمـوال  أصحـاب 
بأمواهلـم لكـي ال تـأكل الصدقة 
بالتجـارة  قامـوا  فـإذا  أمواهلـم، 
فينتفعـون  أمواهلـم  ازدادت 
وينفعـون بتأديـة الـزكاة إليهـم.

الزكاة تسبب رقي التجارة:
فالـزكاة فريضة إسـالمية تضمن 
التكافـل االجتامعي مـن جانب، 
التجـارة  يف  الرقـي  وتسـبب 
وحتـث عليهـا مـن جانـب آخر؛ 
األمـوال  وصاحـب  الغنـي  ألّن 
إذا رأى انتقـاص مالـه بأداء جزء 
التجـارة  يفّكـر يف  منـه كل عـام 
ذي  كل  دخـل  فـإذا  والتنميـة 
مال يف سـوق التجـارة مل تنحرص 
النـاس  مـن  طائفـة  يف  التجـارة 
وهـم كبـار األغنياء فبذلـك تعّم 
التجـارة وتكثـر األربـاح ويسـّد 
الفقـر  ويـزول  االحتـكار  بـاب 

اجلميـع. ويسـعد 
الربا واألدواء النفسية:

األرضار  سـبق  فيـام  ذكـرت 
واآلن  للربـا،  االقتصاديـة 
أذكـر نبـذة مـن آثارهـا اخللقيـة 

: لنفسـية ا و
أهـم  مـن  واإليثـار  السـخا  1ـ 
اإلنسـان،  يف  اجلبليـة  اخلصائـل 
غـريه،  إىل  اإلنسـان  حيسـن  هبـا 
ويتحّمـل املشـاق لينفـع اآلخـر، 
الربـا  يتعاطـي  الـذي  لكـن 
ويتعـود أكلـه فتعّزعليـه ممارسـة 
هـذه اخلصلـة النبيلـة فـال هيمـه 
ويف  املـال،  ومجـع  التكاثـر  إال 
يتذكـر  واإلحسـان  الـرب  مواقـع 
ويتعلـل  البنـك،  قـروض  دائـام 

باخلـرسان.
قلبـه  مـن  تنـزع  املـرايب  إّن  2ـ 
والشـفقة  واإلنسـانية،  الرمحـة 
عـىل الفقـراء، واملحتاجـني ألنـه 
يفكر دائـام يف امتصـاص أمواهلم 
فقرهـم  اسـتغالل  طريـق  عـن 

واضطرارهـم.
عـىل  حرصـًا  املـرايب  يـزداد  3ـ   
كالسـكران  يكـون  حتـى  املـال 
اخلبيـث  بـني  اليفـرق  الـذي 

عاقبـة  عـن  ويغفـل  والطيـب 
األمـور.

الربا والتجارة:
السـابقة  املباحـث  يف  ذكـرت 
حقيقـة الربا وأرضارهـا يف ضوء 
العقل والرشيعـة، واآلن أريد أن 
اسـتعرض شـبهة تـدور يف كثـري 
من األذهـان وهـي أّن الربا صار 
عمـودا فقريا للتجـارة املعارصة، 
رحـي  تدورحوهلـا  بحيـث 
وحكمـه  واملعيشـة،  اإلقتصـاد 
الكتـاب  ضـوء  يف  واضـح 
والسـنة، وحرمتـه ال شـك فيها، 
فـام السـبيل مـن النجاة مـن الربا 
إىل  نظـرًا  الراهنـة  األوضـاع  يف 
البنـوك  يف  السـائد  النظـام  أنـه 
التقليديـة املعارصة، وبـه تتعامل 
البنـوك مجيعـا، وتدعـي أهنـا إن 
امتنعـت مـن أخـذ الربـا توقـف 
البنـوك  نظـام  وبتوقـف  نظامهـا 
تتصـور  إذ ال  التجـارة،  تتوقـف 

بدوهنـا؟ العامليـة  التجـارة 
اإلجابة عن هذه الشبهة:

مـا يدعيـه هـوالء بـأّن البنوك ال 
بالربـا  االّ  تتعامـل  أن  تسـتطيع 
إىل  يسـتند  ال  خاطـئ  تصـور 
البنـوك  أّن  احلـق  بـل  دليـل، 
تسـتطيع أن تتعامـل بـدون الربـا 
غريربـوي  نظـام  عـىل  وتسـري 
ولكـن  للنـاس،  نافعـًا  يكـون 
مـن  رجـال  جيتمـع  أن  ينبغـي 
يف  اخلـرباء  مـع  الرشيعـة  علـامء 
يف  ويتعاونـوا  البنـوك،  شـئون 
وضـع معايـري وقواعـد يف ضـوء 
املعـارص  واالقتصـاد  الرشيعـة 
معامالهتـا  يف  البنـوك  تطبقهـا 
مـع النـاس) ( فـإذا فعلـوا ذلـك 
النجـاح  النـاس  يـرى  فسـوف 
واخلـري، ويعلمـون أّنـه يمكن أن 

الربـا. بـدون  البنـوك  تسـري 

على مائدة القرآن
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اآليـات  مـن  كثـرٍي  يف  ورد  قـد 
صـوٍر  يف  "كاد"  فعـل  القرآنيـة 
خمتلفـة، يف صـورة الفعل املايض، 
صـورة  ويف  املضـارع،  والفعـل 
اإلثبـات والنفـي، وقـد اختلفت 
أقاويـل أئمـة اللغة والــمفرسين 
يف معنـاه، ونريد يف هـذه الفرصة 
أن نذكـر هذه األقاويـل، ونرّجح 
مـا يظهـر لدينـا ونميـل إليـه، ثّم 
نتنـاول مجلـًة صاحلًة مـن اآليات 
التـي وردت فيهـا هـذه الكلمـة 
مشـفوعًة ببيـان معانيهـا يف ضوء 
 - فنقـول  الــمفرسين،  أقـوال 
وهـو  التوفيـق،  تعـاىل  وبـاهلل 
الــمستعان يف كل عسـري ويسرٍي:
الـكالم يف هـذه الفائـدة يقـع يف 

تاليـة: مواضـع 
 .2 "كاد".  يف  رصيفٌّ  بحـُث   .1  
بحٌث نحـويٌّ يف "كاد". 3. اتفاق 
إذا  يـكاد"  "كاد  يف  العربيـة  أئمـة 
كانـت مثبتـًة. 4. اختـالف أئمـة 
يف  أقـواٍل  ثالثـة  عـىل  العربيـة 
"كاد يـكاد" إذا كانـت منفيـًة. 5. 

فيهـا  التـي ورد  عـرض اآليـات 
الــمختلفة.  صورهـا  يف  "كاد" 

بحث رصيفٌّ يف "كاد":-
"كاد" مـن ذوات الـواو، وأصله: 

َكـِود )بكـرس العني(، كــ: خاف 
خَيـاف، وفيهـا لغـٌة أخـرى، وهو 
اللغـِة  هـذه  فعـىل  عينهـا،  فتـُح 
ُتَضـمُّ فاُؤهـا إذا ُأْسـنَِدْت إىل تـاء 
فتقـوُل:  وأخواهِتـا،  الــمتكلم 
ُكْدت وُكْدنـا، مثل: ُقْلـت وُقْلنا، 

وقـد ُتنَْقُل كـرسُة عينهـا إىل فاِئها 
مـع اإِلسـناد إىل ظاهـر، كقولـه:

يأُكْلـَن  الُقـفِّ  ِضبـاُع  وِكيـَد   
عنـد  ِخـراٌش  وِكيـَد  ُجثَّتي   

َيْيَتـُم ذلـك 
خالفـًا  زيادهُتـا  جيـوز  وال 

. خفـِش لأل
ا  وهـذا كُلـه يف »كاد« الناقصة، أمَّ
»كاد« التامـة بمعنـى َمَكـر فإهنـا 
ذواِت  مـن  العـني  بفتـح  "َفَعـل" 
ُـْم َيِكيُدوَن  اليـاء، بدليل قوله: إهِنَّ
َكْيـًدا  - َوَأِكيـُد َكْيـًدا ]الطـارق: 

.]16  -  15
بحٌث نحوّي يف "كاد":-

"كاد" مـن أفعـال الــمقاربة التي 

واخلـرب  الــمبتدأ  عـىل  تدخـل 
وتغـرّي فيهـام، فرتفـع املبتدأ اسـام 
هلـا،  اخلـرب خـربا  وتنصـب  هلـا، 
أفعـال  خـرب  يكـون  أن  وجيـب 
الــمقاربة مجلة فعليـة مضارعية، 
دنـّو  عـىل  تـدل  أفعـاٌل  وهـي: 
كاد  نحـو:  اخلـرب،  وقـوع  قـرب 
كلمـًة،  يلقـي  الكبـري  األسـتاذ 
ُق  ونحـو قوله تعـاىل: َيـَكاُد اْلـرَبْ
خَيَْطـُف َأْبَصاَرُهـْم ]البقرة:20[.
والكثـري يف خربهـا أن يتجّرد من 
"أْن"، ويقـّل اقرتانه هبـا، أما أمثلة 
جتريده مـن "أْن" فكثريٌة، وسـتأيت 
عليـك مجلـٌة صاحلـٌة منهـا، وأما 
مثـال اقرتانه بــ"أْن" فقوله – صىل 
))َمـا  وسـلم-:  عليـه  تعـاىل  اهلل 
َحتَّـى  اْلَعـرْصَ   َ ُأَصـيلِّ َأْن  ِكـْدُت 

ـْمُس((. َكاَدْت َأْن َتْغـُرَب الشَّ

وقول الشاعر:
َكاَدت النفُس أن َتِفْيَض َعَلْيهِ 

َوُبـُرْوِد َرْيَطـٍة  َغـَدا َحْشـَو  إْذ 
اتفـاق أئمة العربيـة يف معنى "كاد 

يكاد" إذا كانـت مثبتًة:-
 نـرى أئّمـة العربيـة مّتفقـني عىل 
كان  مثبتـًة  كانـت  إذا  "كاد"  أّن 
خربهـا منفّيـا يف الــمعنى؛ ألهنـا 
الفعـل  مقاربـة  عـىل  للداللـة 
مـن احلصـول، ال للداللـة عـىل 
العالمـة  قـال  الفعـل.  حصـول 
أفعـال  مـن  "كاد"  السـعود:  أبـو 
لــمقاربة  ُوضعـت  الــمقاربة، 
لتآُخـِذ  الوجـود  مـن  اخلـرب 
لكنـه  مباديـه،  وتعاُضـِد  أسـبابِه 
لــم يوجـد بعـُد لفقـد رشٍط أو 
لُعـروض مانـع، فإذا قلـت: »كاد 
زيـٌد ُيكـِرم« كان معنـاه: قـاَرَب 
أسـبابه،  حتّققـت  أي:  اإلكـرام، 
إال أنه لــم ُيكـرم لفقـد رشٍط أو 
لعـروض مانـٍع، وهذا ممّـا مل نجد 
العربيـة،  لألئمـة  اختالفـا  فيـه 
عـرض  مـن  مزيـدًا  وسـيظهر 
وردت  التـي  القرآنيـة  اآليـات 

مثبتـًة. "كاد"  فيهـا 
اختـالف أئمـة العربيـة  يف معاين 

"كاد يـكاد" إذا كانـت منفّيـًة:-

أّمـا إذا كانت منفّيـة، نحو: ماكاد 
فقـد  يفعـل،  يـكاد  ال  أو  يفعـل 
اختلـف أئمـة العربيـة يف مفادها 
حينئـذ عىل ثالثـة أقـوال، وإليك 

األقـوال: هذه 
القول األول:

نفيـا  إذا كانـت منفيـًة كان  أهّنـا   
الفعـل،  مقاربـة  نفـي  عـىل  داال 
وقـوع  انتفـاء  عـىل  وهودليـل 
ألنـه  األوىل؛  بالطريـق  الفعـل 
إذا اْنَتَفـْت مقاربـُة الفعـل انتفـى 
وهلـذا  األوىل،  بالطريـق  الفعـل 
كاَن َقوُلـه تعـاىل: ُظُلـاَمٌت َبْعُضَها 
مَلْ  َيـَدُه  َأْخـَرَج  إَِذا  َبْعـٍض  َفـْوَق 
َيَكـْد َيَراَها ]النـور:40[ أبلَغ مْن 
أْن لـو قيـل: لـَـْم يَرها؛ ألّنه لــم 
يقـاِرب الرؤيـَة فكيـف لـه هبـا؟ 
قلت: يـرد عىل هـذا القـول قوله 
َكاُدوْا  َوَمـا  َفَذَبُحوَهـا  تعـاىل: 
َيْفَعُلـوَن ]البقـرة:71[، فإّن "كاد" 
فيـه منفّيـة، واخلرب )فعـل الذبح( 
واقـٌع،  هـو  وإّنـام  منتـٍف،  غـري 
َفَذَبُحوَهـا  تعـاىل:  قولـه  بدليـل 

]البقـرة:71[.
القـول  هـذا  أصحـاب  وأجـاب 
بأّنـه  مـؤّول  وأمثالـه  ذلـك  بـأّن 
بمنزلـة  باعتبـار وقتـني، فيكـون 
كالمـني، أي: فذبحوها اآلن وما 
كادوا يفعلـون الذبـح  قبل ذلك، 
والقرينـة عـىل قصـد زمانـني هو 
اجلمـع بـني خربيـن متنافيـني يف 

الصـورة. 
يف  مالـك  ابـن  ذهـب  هـذا  وإىل 

قـال: إذ  »الكافيـة« 
َوبُِثُبوِت َكاَد ُينَْفى اخْلرََبُ   
َأْجـَدُر َذاَك  َكاَد  ُينَْفـى  َوِحـنَي 

َوَغرْيُ َذا َعىَل َكاَلَمنْيِ َيِرْد  
َتِلـْد َتَكـْد  َومَلْ  ِهنْـٌد  َكَوَلـَدْت 

القول الثاين: 

فائدة تفسريية يف »كاد 
يكاد« من أفعال الـمقاربة

الشيخ أبو حّسان عبدالرشيد الجالل آبادي
مدرس مبدرسة بيت السالم بباكستان

على مائدة القرآن
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كاد  إثبـات  أّن  الثـاين  والقـول 
يسـتلزم نفـي اخلرب- كـام ذكرنا- 
وأن نفيهـا يصـري إثباتـا للخرب، و 
إىل هـذا ذهبـت مجاعٌة منهـم ابن 
جنّـي وأبـو البقـاء وابـُن عطيـة، 
قالـوا: إنَّ نفَيهـا إثبـاُت وإثباهَتـا 

. نفٌي
تعـاىل:  بقولـه  واسـتدّل هـؤالء   
َيْفَعُلـوَن  َكاُدوْا  َوَمـا  َفَذَبُحوَهـا 
"كاد"  قالـوا:   ]71 ]البقـرة: 
يف  ُمْثَبـٌت  وخرُبهـا  منفيَّـٌة  هنـا 
الــمعنى؛ ألن الذْبـَح وقع بدليل 

َفَذَبُحوَهـا. قولـه: 
القـول  هـذا  عـىل  ويـرد  قلـت: 
فيهـا  ورد  مــاّم  كثـرية  آيـات 
منتـٍف،  وخربهـا  منفيـًة،  "كاد" 

منهـا قولـه تعـاىل: َبْعُضَهـا َفـْوَق 
َيَكـْد  مَلْ  َيـَدُه  َأْخـَرَج  إَِذا  َبْعـٍض 
َيَراَهـا ]النـور:40[، فـإّن الرؤية 
ُهنـا منفّيٌة يف الــمعنى، وليسـت 

. مثبتـًة
وأّمـا مـا اسـتدّلوا بـه مـن قولـه 
َكاُدوْا  َوَمـا  َفَذَبُحوَهـا  تعـاىل: 
َيْفَعُلـوَن ]البقـرة:71[ فاجلـواُب 
عنـه مـن وجهـني: أحُدمهـا: أنـه 
وقتـني،  اختـالف  عـىل  حممـوٌل 
ومـا  وقـٍت،  يف  ذَبحوهـا  أي: 
آخـَر،  وقـٍت  يف  يفعلـوَن  كادوا 
والثـاين: أنـه عـرّب بنفـي مقاربـة 
تعنُّتِهـم  شـّدة  عـن  الفعـل 

الفعـل. يف  وُعرِسهـم 
القول الثالث:-

أّن أصل "كاد" الــمنفّية أن يكون 
نفيها لنفـي مقاربة الفعـل فينتفي 
الفعـل بالطريـق األوىل كـام قـال 
اجلمهـور، إال أهنـا قـد يسـتعمل 
نفيهـا للداللـة عىل وقـوع الفعل 
بعـد بـطء وجهـد، وبعـد أن كان 
بعيـدا يف الظن أن يقـع، وإىل هذا 
ذهـب عبـد القاهـر وابـن مالـك 

يف »التسـهيل«  وغريهـم.
أّن  القـول  هـذا  وحاصـل 
السـتعامل "كاد يـكاد" صورتـني: 
)1(: أن تسـتعمل مثبتـًة، وقد مّر 

معنى هذا االسـتعامل. 
)2(: أن تسـتعمل منفّيـًة، نحـو: 
"مـاكاد" أو "لــم يكـد"، وحينئـذ 

هلـا صورتـان:
الــمنفيَة  األوىل: أن يسـبق’’كاد‘‘ 
 – الفعـل  ثبـوت  عـىل  يـدّل  مـا 
ففـي   ،- "كاد"  خـرب  هـو  الـذي 
هذه الصـورة يفيـد النفـُي ثبوت 
الفعل بعـد اجلهد، وبعـد أن كان 
بعيـدًا يف الظـن أن يفعلـه، كقوله 
َكاُدوْا  َوَمـا  َفَذَبُحوَهـا  تعـاىل: 
َيْفَعُلـوَن فـإن الــمعنى هنـا: أنـه 
قـد كانـت هنـاك صـورٌة تقتـي 
أن ال يكـون الذبح منهـم، وحاٌل 
يبعـد معهـا أن يكـون، لكـن ثـّم 
تغـرّي األمـر، فذبحوا بعـد جهٍد، 
و بعـد أن كان بعيـدًا يف الظـن أن 

يذبحـوا...
’’كاد‘‘  يسـبق  ال  أن  الثانيـة: 
ثبـوت  عـىل  يـدل  مـا  الــمنفّيَة 
الفعـل الذي هو خربهـا، فحينئٍذ 
األخـذ  هـو  الواجـب  يكـون 
نفـي  وهـو  واألصـل،  بالظاهـر 
مقاربـة الفعل، فضال عـن الفعل 
َبْعُضَهـا  تعـاىل:  كقولـه  نفسـه 
مَلْ  َيـَدُه  َأْخـَرَج  إَِذا  َبْعـٍض  َفـْوَق 
أي:   ،]40 ]النـور:  َيَراَهـا  َيَكـْد 
لــم يقـارب الرؤيـة فضـال عـن 

الرؤيـة.
القاهـر  عبـد  الشـيخ  وأشـار 
اجلرجـاين إىل أّن ذلـك اسـتعامٌل 
وهويريـد  العـرف،  يف  جـرى 
بذلـك أهنـا جمـاٌز متثييل بأن تشـّبه 
حالـة مـن فعـل األمـر بعـد عناء 
الفعـل،  عـن  بعـد  مـن  بحالـة 
الـدال  الــمركب  فاسـتعمل 

عـىل حالـة الــمشبه بـه يف حالـة 
الــمشبه.

هـذا  عندنـا  والراجـح  قلـت: 
سـرتى  فإنـك  الثالـث،  القـول 
القـرآن  يف  الـواردة  اآليـات 
غـري  مـن  عليـه  تنطبـق  الكريـم 
وإليـك  تعّسـف،  أو  تكّلـف 
مجلـًة صاحلـًة مـن هـذه اآليـات 
هـذا  وفـق  بإيضاحهـا  مشـفوعة 

الثالـث: القـول 
"كاد  فيهـا  ورد  التـي  اآليـات 
يـكاد" يف صورهـا الــمختلفة:-
ُق  اْلـرَبْ َيـَكاُد  تعـاىل:  قـال   :)1(
خَيَْطـُف َأْبَصاَرُهـْم ]البقرة:20[، 
الـْـَخْطُف: أخذ اليشء واستالبه 
مثبتـٌة،  ُهنـا  و"يـكاد"  برسعـة، 
فهـي تـدّل  عـىل مقاربـة الفعـل 
عـدم  وعـىل  احلصـول  مـن 
حصـول الفعـل، وهـو اخلطف، 
خيطـف  أن  الـربُق  يقـارب  أي: 
 - برسعـة  فيأخذهـا  أبصارهـم 
أي: حتّققت أسبابه-، إال أنه لــم 

خيطـف...
شـّدة  هـي:  واألسـباب  قلـت: 
وكثـرة  نفسـه  يف  وقّوتـه  الـربق 
لــمعانه، "فـإّن الـربق إذا لــَمع 
بشـّدٍة مفاجئـا َمـْن هـو يف ظلمـٍة 
فإنـه يؤّثـر يف بـرصه تأثـريا يـكاد 

خيطفـه".
)2(: قـال تعـاىل: َفَذَبُحوَهـا َوَما 
]البقـرة:71[،  َيْفَعُلـوَن  َكاُدوْا 
"كاد" هنـا منفّيـٌة، وقـد سـبقها ما 

الـذي  الفعـل  ثبـوت  يـدّل عـىل 
َفَذَبُحوَهـا،  وهـو   خربهـا،  هـو 
فيكـون الــمعنى: أنـه قـد كانت 
هنـاك صورٌة تقتـي أن ال يكون 
الذبـح منهـم، وحـاٌل يبعـد معها 
أن يكـون، لكـن ثـّم تغـرّي األمر، 
أن  بعـد  و  جهـٍد،  بعـد  فذبحـوا 
كان بعيـدًا يف الظن أن يذبحوا...

قال يف تفسـري الــمنار: قوله: َوَما 
َكاُدوْا َيْفَعُلـوَن، أي: ومـا قاربـوا 
أن يذبحوهـا إال بعـد أِن انتهـت 
أسـئلتهم، وانقطـع مـا كان مـن 

 . تعنّتهم
هِلَـُؤالء  َفـاَم  تعـاىل:  قـال   :)3(
َيْفَقُهـوَن  َيـَكاُدوَن  الَ  اْلَقـْوِم 
"يكادون"  ]النسـاء:78[،  َحِديًثـا 
هنـا منفّيٌة، ولــم يسـبق النفي ما 
يـدّل عىل ثبـوت الفعـل )الفقه(، 
نفـي  عـىل  الداللـة  فمفادهـا  إذًا 
فينتفـي  الفهـم،  مـن  القـرب 
ال  أي:  األوىل،  بالطريـق  الفهـم 
يقربـون أن يفقهـوا حديثـا فضال 

يفقهـوه. أن 
عـن  حكايـًة  تعـاىل  قـال   :)4(
 – موسـى  ألخيـه  هـارون  قـول 
ُأمَّ  اْبـَن  َقـاَل  السـالم-:  عليهـام 
َوَكاُدوْا  اْسـَتْضَعُفويِن  اْلَقـْوَم  إِنَّ 
َيْقُتُلوَننِـي َفاَل ُتْشـِمْت يِبَ األْعَداء 
َعْلنِـي َمـَع اْلَقـْوِم الظَّاملِِـنَي  َوالَ جَتْ
ُهنـا  "كاد"  ]األعـراف:150[، 
مثبَتـٌة، فتـدّل عـىل مقاربـة الفعل 
سـببه،  ـق  لتحقُّ احلصـول؛  مـن 
لــامنٍع،  الفعـل  حصـول  وعـدم 
فالــمعنى: وقاربوا أن يقتلونني؛ 
أليّن هنيتهـم عـن فعلهم الشـنيع، 
وهـي عبادة العجل، إال أهنم لــم 

لــامنٍع. يقتلوين 
تَّـاَب  َلَقـد  تعـاىل:  قـال   :)5(
َوامْلَُهاِجِريـَن  النَّبِـيِّ  َعـىَل  اهلل 
َبُعوُه يِف َسـاَعِة  ِذيَن اتَّ َواألَنَصـاِر الَّ
َيِزيـُغ  َكاَد  َمـا  َبْعـِد  ِمـن  ِة  اْلُعـرْسَ
َتـاَب  ُثـمَّ  نُْهـْم  مِّ َفِريـٍق  ُقُلـوُب 
ِحيـٌم  رَّ َرُؤوٌف  هِبِـْم  ـُه  إِنَّ َعَلْيِهـْم 
الــميل،  الزيـغ:  التوبـة:117[، 
والـمراد هو الــميل إىل التخلف 
عـن النبـّي – صىل اهلل تعـاىل عليه 
وسـّلم- وعـدم اخلـروج معه إىل 
الغـزوة. و"كاد" هنـا مثبتـٌة، فهي 

على مائدة القرآن
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قاربـت  قلوهبـم  أن  عـىل  تـدّل 
الــزيغ، لكنّهـا مازاغت لــامنع، 

عليهـم. اهلل  توبـة  وهـو 
َوالَ  ُعـُه  َيَتَجرَّ تعـاىل:  قـال   :)6(
امْلَـْوُت  َوَيْأتِيـِه  ُيِسـيُغُه  َيـَكاُد 
ِمـن ُكلِّ َمـَكاٍن َوَمـا ُهـَو بَِميِّـٍت 
َغِليـٌظ  َعـَذاٌب  َوَرآِئـِه  َوِمـن 

]1 7 : هيـم ا بر إ [
"يـكاد" ُهنا منفّية، ولــم يسـبقها 
خربهـا،  ثبـوت  عـىل  يـدّل  مـا 
لنفـي  فتكـون  اإلسـاغة،   وهـي 
القـرب من اإلسـاغة فضـال عن 
أن  يقـارب  ال  أي:  اإلسـاغة، 
يسـيغ ذلـك الصديـد فضـاًل عن 

اإلسـاغة بـل يَغـّص بـه. 
فـإن قلـت: كيـف يصـّح احلكـم 
أّن  مـع  منتفيـٌة  اإلسـاغة  بـأّن 
عـىل  يـدّل  ُعـُه  َيَتَجرَّ قولـه: 
حصـول اإلسـاغة شـيئا فشـيئا؛ 
تنـاول  التجـّرع عبـارٌة عـن  ألّن 
الــمرشوب جرعـة جرعـة عـىل 
عـىل  أيضـًا  ويـدّل  االسـتمرار؟ 
تعـاىل:  قولـه  اإلسـاغة  حصـول 
ُيْصَهـُر بِِه َمـا يِف ُبُطوهِنِـْم َواجْلُُلوُد 
حيصـل  ال  فإّنـه  20[؛  ]احلـج: 

اإلسـاغة؟ بعـد  إال  الصهـر 
قلنـا: إن الدليـل الـذي ذكرمتـوه 
إنـام دّل عـىل وصـول بعض ذلك 
الـرشاب إىل جـوف الكافـر، إال 
ألن  بإسـاغة؛  ليـس  ذلـك  أّن 
اإلسـاغة يف اللغة إجراء الرشاب 
يف احللق بقبول النفس واسـتطابة 
يتجـّرع  والكافـر  الــمرشوب، 
ذلـك الـرشاب عـىل كراهيـة وال 
وال  يسـتطيبه  ال  أي:  يسـيغه، 
يرشبـه رشبـا بمرة واحـدة، وعىل 
هذيـن الوجهـني يصـح محـل ال 

يكاد عـىل نفـي الــمقاربة. 
َكاُدوْا  َوإِن  تعـاىل:  قـال   :)7(

َأْوَحْينَـا  ـِذي  الَّ َعـِن  َلَيْفتِنُوَنـَك 
َوإًِذا  ُه  َغـرْيَ َعَلْينَـا  َي  لِتْفـرَتِ إَِلْيـَك 
َُذوَك َخِليـاًل ]اإلرساء:73[.  الَّختَّ
}إْن{ خمّففـٌة من الــمثّقلة، والالم 
النافيـة،  وبـني  بينهـا  فارقـة 
و"كاد" مثبتـٌة، فتـدّل عـىل مقاربة 
حصولـه،  وعـدم  الفتـن،  فعـل 
قـارب  الشـأن  إن  والــمعنى: 
هـؤالء الكّفـار أن يفتنـوك، أي: 
ـِذي  الَّ َعـِن  فاتنـني  خيدعـوك 
أوامرنـا  مـن  إَِلْيـَك  َأْوَحْينَـا 
ونواهينـا ووعيدنـا، لكنّهـم لــم 
يفتنـوك لــامنٍع، وهـو حفـظ اهلل 

إّيـاك.
َأن  َوَلـْوالَ  تعـاىل:  قـال   :)8(
َثبَّْتنَـاَك َلَقـْد ِكـدتَّ َتْرَكـُن إَِلْيِهـْم 
َشـْيًئا َقِلياًل ]اإلرساء: 74[، "كاد" 
مـن  القـرب  عـىل  داّلـٌة  مثبتـٌة، 
الــميالن، وعدم حصول الـميل 
 – إيـاه  اهلل  تثبيـت  وهـو  لــامنٍع، 
عليه السـالم-، فالــمعنى: لوال 
تثبيتنـا وعصمتنـا إيـاك لقاربـت 
أن متيـل إىل مكرهـم ركونًا قليال؛ 
لقـّوة خدعهـم وشـّدة احتياهلم، 
لكـن أدركْتك العصمـة فمنعناك 
مـن أن تقـُرَب مـن أدنـى مراتِب 
الركـوِن إليهـم فضـاًل عـن نفس 

الركـون.
َكاُدوْا  َوإِن  تعـاىل:  قـال   :)9(  
األَْرِض  ِمـَن  وَنَك  َلَيْسـَتِفزُّ
الَّ  َوإًِذا  ِمنَْهـا  لُِيْخِرجـوَك 
َقِليـاًل  إاِلَّ  ِخالَفـَك  َيْلَبُثـوَن 
]اإلرساء:76[، االسـتفزاز هـو: 
والــمكر  بالعـداوة  اإلزعـاج 
والــمراد  اإلخـراج،  لقصـد 
و"كاد"  مّكـة.  أرض  بـاألرض: 
مثبتـٌة، داّلـٌة عـىل قـرب الــكفار 
اهلل  – صـىل  النبـي  اسـتفزاز  مـن 
لقصـد  وسـّلم-  عليـه  تعـاىل 

حصولـه،  وعـدم  اإلخـراج 
خيرجـوك  أن  قاربـوا  فالــمعنى: 
مهـوا  بـأن  وذلـك  بلـدك،  مـن 
بـأن خيرجـوك ُكرها، لكنّهم لــم 
خيرجـوك ُكرها لــامنٍع، وهـو أْن 
رصفهـم اهلل عـن ذلـك؛ ليكـون 
خروجـه – عليـه السـالم- بغـري 
إكـراٍه حـني خـرج مهاجـرا عـن 
غـري علـم منهـم، ألهنـم ارتـأوا 
بعـد زمـان أن يبُقـوه بينهـم حتى 

. ه يقتلـو
 )10(: قـال تعـاىل: َأْو َكُظُلـاَمٍت 
ـن  َيْغَشـاُه َمـْوٌج مِّ ِّـيٍّ  َبْحـٍر جلُّ يِف 
َسـَحاٌب  َفْوِقـِه  ـن  مِّ َمـْوٌج  َفْوِقـِه 
ُظُلـاَمٌت َبْعُضَهـا َفـْوَق َبْعـٍض إَِذا 
 ْ َأْخـَرَج َيـَدُه مَلْ َيَكـْد َيَراَهـا َوَمن ملَّ
جَيَْعـِل اهللَُّ َلـُه ُنـوًرا َفاَم َلُه ِمـن نُّوٍر 

]النـور:40[
"كاد" هنا منفية، ولــم يسـبقها ما 

يـدّل عـىل ثبـوت خربهـا، وهـي 
الرؤيـة، فتـدّل عـىل نفـي القرب 
لنفـي  الــمستلزم  الرؤيـة  مـن 
وهلـذا  األوىل،  بالطريـق  الرؤيـة 
َيَراَهـا  َيَكـْد  مَلْ  تعـاىل:  قوُلـه  كاَن 
لـو  أْن  ِمـن  أبلـَغ   ]40 ]النـور: 
قيل: لــم َيَرها؛ ألنه لــم يقارِب 

الرؤيـَة فكيـف لـه هبـا؟ 
ُنـوُر  اهللَُّ  تعـاىل:  قولـه   :)11(  
ُنـوِرِه  َمَثـُل  َواأْلَْرِض  ـاَمَواِت  السَّ
َكِمْشـَكاٍة فِيَهـا ِمْصَبـاٌح امْلِْصَبـاُح 
َـا  َكَأهنَّ َجاَجـُة  الزُّ ُزَجاَجـٍة  يِف 
يٌّ ُيوَقـُد ِمـن َشـَجَرٍة  َكْوَكـٌب ُدرِّ
َواَل  ِقيَّـٍة  رَشْ الَّ  َزْيُتونِـٍة  َباَرَكـٍة  مُّ
َغْربِيَّـٍة َيـَكاُد َزْيُتَهـا ُيـِيُء َوَلْو مَلْ 
مَتَْسْسـُه َنـاٌر ]النـور:35[، "يكاد" 
ثبـوت  عـدم  عـل  داّلـٌة  مثبتـٌة 
الضـوء للزيـت، وإنـام أثبـت لـه 
أن  قبـل  الضـوء  مـن  الــمقاربة 

النـار. متّسـه 

مفتي سلطنة عامن: ال تساوموا عىل األقىص إن 
عجزتم عن حتريره

الشـيخ  ُعـامن،  لسـلطنة  العـام  املفتـي  قـال 
املسـجد  إن حتريـر  اخلليـيل،  بـن محـد  أمحـد 
األقىص وأرض فلسـطني مـن أي احتالل هو 
“واجـب مقدس” وديـن يف رقبة األمـة كلها.

وأضـاف اخلليـيل يف بيـان نـرشه عىل حسـابه 
اخلـاص يف “تويرت”، يوم السـبت، أن املسـجد 
كاملسـجد  األمـة  رقـاب  يف  أمانـة  األقـىص 
الظـروف  تواهتـم  مل  “إن  موضحـًا:  احلـرام، 
فليـس هلـم  وتسـعفهم األقـدار )لتحريـره( 
املسـاومة عليه بحـال، وإنام عليهـم أن َيَدُعوا 
األمـر للقـدر اإلهلـي، ليـأيت اهللّٰ بمـن يرشفـه 

بالقيـام هبـذا الواجـب”.
كام أّكد مفتي سـلطنة عامن أّن “حترير املسـجد 
األقـىص وحترير مجيـع األرض مـن حوله من 
أي احتـالل واجـب مقدس عىل مجيـع األمة، 

وَدْيـٌن يف رقاهبا مجيعًا يلزمهـم وفاؤه”.
وشـدد اخلليـيل عىل أنـه “جيب عىل املسـلمني 
مجيعـًا أن يذبوا عن املسـجد األقـىص وحيموه 
ويصونـوه مـن أيـدي العابثـني بكل مـا أوتوا 

من قـوة”.

أخبار العامل

تطبيع رسمي للعالقات اإلماراتية 
اإلرسائيلية برعاية أمريكية

ترامـب  دونالـد  األمريكـي  الرئيـس  نقـل 
للعـامل، نبـأ تطبيـع العالقـات بشـكل كامـل 
االحتـالل  وسـلطات  اإلمـارات  بـني 

ئيـيل. اإلرسا
التطبيـع  عـن  األمريكـي  الكشـف  وجـاء 
العلنـي والرسـمي للعالقـات بـني البلديـن 
ليضـع حـدًا لتكهنـات سـابقة حتدثـت عـن 
وجـود عالقـات تربـط أبوظبي وتـل أبيب.
تغريـدة عـىل  األمريكـي يف  الرئيـس  وقـال 
تويـرت “انفراجـة هائلة اليـوم. اتفاقية سـالم 
تارخيية بـني صديقتينـا العظيمتـني، إرسائيل 

واإلمـارات العربيـة املتحـدة”.
إرسائيـيل  أمريكـي  بيـان  التغريـدة  وتـىل 
إمـارايت مشـرتك كشـف عـن توقيـع اتفـاق 
يف واشـنطن ملبـارشة العالقـات الثنائيـة بني 

واإلمـارات. إرسائيـل 

على مائدة القرآن

أمري قطر يلتقي طريف مفاوضات السالم 
األفغانية

اسـتقبل أمـري قطر الشـيخ متيم بـن محد آل 
ثـاين اليـوم األحـد، كال من رئيـس املكتب 
السـيايس حلركـة طالبـان املـال عبـد الغني 
بـرادر، ورئيس املجلس األعـىل للمصاحلة 

الوطنيـة يف أفغانسـتان عبـد اهلل عبد اهلل.
جـاء ذلـك يف لقاءيـن منفصلـني بالديـوان 
األمـريي القطري يف الدوحـة، عىل هامش 
مفاوضات السـالم األفغانيـة املبارشة التي 

تسـتضيفها العاصمـة القطرية.
وأعرب الشـيخ متيم عـن رسوره وارتياحه 
ومتنـى  السـالم،  مفاوضـات  النطـالق 
طموحـات  لتحقيـق  بالنجـاح  تكلـل  أن 
الوطنيـة  الوحـدة  يف  األفغـاين  الشـعب 

واالزدهـار. والتقـدم 
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عىل  املؤمنني  الكريم  القرآن  حثَّ 
بأساليب  اهلل  سبيل  يف  اهلجرة 
اهلجرة  ألمهية  وذلك  متنوعٍة، 
املهاجرين  عىل  بالثَّناء  ًة  مرَّ ة،  النَّبويَّ
احللقة  يف  كام  محيدٍة  بأوصاٍف 
بالوعد  وأخرى  السابقة، 
بالوعيد  وتارًة  للمهاجرين، 

للمتخلِّفني عن اهلجرة.
أوالً: الوعد للمهاجرين:

ذكر اهلل تعاىل بعض النِّعم الَّتي وعد 
واآلخرة؛  نيا،  الدُّ يف  املهاجرين  هبا 

ومن هذه النِّعم:
نيا: 1 – سعة رزق اهلل هلم يف الدُّ

َسبِيِل  يِف  هُيَاِجْر  ﴿َوَمْن  تعاىل:  قال 
َكثرًِيا  ُمَراَغاًم  األَْرِض  يِف  جَيِْد  اهللَِّ 
ُمَهاِجًرا  َبْيتِِه  ِمْن  ُرْج  خَيْ َوَمْن  َوَسَعًة 
إىَِل اهللَِّ َوَرُسولِِه ُثمَّ ُيْدِرْكُه امْلَْوُت َفَقْد 
َوَقَع َأْجُرُه َعىَل اهللَِّ َوَكاَن اهللَُّ َغُفوًرا 
َرِحياًم﴾ ]النساء: 100[ . ومن سعة 
ختصيصهم  نيا  الدُّ يف  هلم  اهلل  رزق 
تعاىل:  قال  والغنائم.  الفيء،  بامل 
ِذيَن ُأْخِرُجوا  ﴿لِْلُفَقَراِء امْلَُهاِجِريَن الَّ
ْم َيْبَتُغوَن َفْضاًل  ِمْن ِدَياِرِهْم َوَأْمَواهِلِ
اهللََّ  وَن  َوَينرُْصُ َوِرْضَوانًا  اهللَِّ  ِمَن 
اِدُقوَن﴾  الصَّ ُهُم  ُأوَلِئَك  َوَرُسوَلُه 
م  ألهنَّ هلؤالء  فاملال   ]8 ]احلرش: 
أحقُّ  فهم  ديارهم،  من  ُأخرجوا 
يف  هلم  اهلل  سعة  ومن  به.  النَّاس 
 – – عزَّ وجلَّ  زق أن خلَّص اهلل  الرِّ
ع  ووسَّ النفس،  شحِّ  من  األنصار 
صدورهم للمهاجرين. قال تعاىل: 
اَر َواإِلياَمَن ِمْن  ُءوا الدَّ ِذيَن َتَبوَّ ﴿َوالَّ
َوالَ  إَِلْيِهْم  َهاَجَر  َمْن  حُيِبُّوَن  َقْبِلِهْم 
جَيُِدوَن يِف ُصُدوِرِهْم َحاَجًة مِمَّا ُأوُتوا 
َكاَن  َوَلْو  َأْنُفِسِهْم  َعىَل  َوُيْؤثُِروَن 
َنْفِسِه  ُيوَق ُشحَّ  َوَمْن  هِبِْم َخَصاَصٌة 

امْلُْفِلُحوَن﴾]احلرش:  ُهُم  َفُأوَلِئَك 
.]9

إنَّ اهلل – عزَّ وجلَّ – وعد املهاجرين 
ق ذلك  نيا، وحتقَّ الدُّ زق يف  الرِّ سعة 
الوعد الكريم؛ وذلك ألنَّ اهلل – عزَّ 
القرآين  باينِّ  الرَّ منهجه  يف   – وجلَّ 
وضوٍح  يف  النَّفس  هذه  يعالج 
شيئًا  عنها  يكتم  فال  وفصاحٍة، 
عنها  يداري  وال  املخاوف،  من 
ذلك  يف  بام   – األخطار  من  شيئًا 
فيها  يسكب  ولكنَّه   – املوت  خطر 
بحقائق أخرى، وبضامنة  الطُّمأنينة 
د  حيدِّ فهو   – وتعاىل  سبحانه   – اهلل 
وهذه  اهلل«،  سبيل  »يف  ا  بأهنَّ اهلجرة 
اإلسالم،  يف  املعتربة  اهلجرة  هي 
هجرًة  أو  للثَّراء،  هجرًة  فليست 
هجرًة  أو  املتاعب،  من  للنَّجاة 
أليِّ  هجرًة  أو  هوات،  والشَّ للذائذ 
وَمْن  احلياة،  أعراض  من  عرٍض 
اهلل  سبيل  يف  اهلجرة  هذه  هياجر 
ومنطلقًا،  فسحًة،  األرض  يف  جيد 
يعدم  وال  األرض،  به  تضيق  فال 
زق،  احليلة، والوسيلة للنَّجاة، وللرِّ
اهلل سيكون يف عونه،  واحلياة؛ ألنَّ 

د خطاه. ويسدِّ
ومغفرة  سيئاهتم،  تكفري   –  2

ذنوهبم:
 – اهلل  هبا  وعد  تي  الَّ النِّعم  ومن 
تكفرُي  املهاجرين   – وتعاىل  سبحانه 
قال  ذنوهبم.  ومغفرة  سيِّئاهتم، 
َأينِّ  ُْم  َرهبُّ هَلُْم  ﴿َفاْسَتَجاَب  تعاىل: 
الَ ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمنُْكْم ِمْن َذَكٍر 
ِذيَن  َفالَّ َبْعٍض  ِمْن  َبْعُضُكْم  ُأْنَثى  َأْو 
ِدَياِرِهْم  ِمْن  َوُأْخِرُجوا  َهاَجُروا 
َوُقتُِلوا  َوَقاَتُلوا  َسبِييِل  يِف  َوُأوُذوا 
َرنَّ َعنُْهْم َسيَِّئاهِتِْم َوألْدِخَلنَُّهْم  ألَكفِّ
األهنَاُر  تَِها  حَتْ ِمْن  ِري  جَتْ َجنَّاٍت 
ُحْسُن  ِعنَْدُه  َواهللَُّ  اهللَِّ  ِعنِْد  ِمْن  َثَواًبا 

الثََّواِب﴾ ]آل عمران: 195[ .
اهلل  صىل  اهلل  رسول  عن  ورد  وقد 
 : تبنيِّ كثريٌة  أحاديث   ، عليه وسلم 
الوسائل  أعظم  من  اهلجرة  أنَّ 
ا سبٌب ملغفرة  يِّئات، وأهنَّ رة للسَّ املكفِّ
ذنوب أهلها، ومن هذه األحاديث: 
قال:  املهريِّ  شامسة  ابن  عن 
يف  وهو  العاص  بن  عمرو  حرَضنا 
ل  سياقةاملوت، فبكى طوياًل، وحوَّ
وجهه إىل اجلدار، فجعل ابنُُه يقول: 
ك رسول اهلل صىل  أما برشَّ أبتاُه!  يا 
ك  برشَّ أَما  بكذا؟  وسلم  عليه  اهلل 
وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول 
فقال:  بوجهه،  فأقبل  قال:  بكذا؟ 

إنَّ أفضل ما ُنِعدُّ شهادُة أن ال إله إال 
دًا رسوُل اهلل. إينِّ كنت  اهلل، وأنَّ حممَّ
وما  رأيتني  لقد  ثالث،  أطباٍق  عىل 
صىل  اهلل  لرسول  بغضًا  أشدَّ  أحٌد 
أحبَّ  وال  منِّي،  وسلم  عليه  اهلل 
منه،  استمكنُت  قد  أكون  أن  إيلَّ 
احلال  تلك  عىل  ُمتُّ  فلو  فقتْلُتُه، 
جعل  فلـامَّ  النَّار،  أهل  من  لكنت 
النَّبيَّ  أتيُت  قلبي،  يف  اإلسالَم  اهللُ 
صىل اهلل عليه وسلم ، فقلُت: ابُسْط 
يمينَُه،  َفَبَسَط  فألبايعنَّك،  يمينك 
»مالك  قال:  يدي،  فقبضُت  قال: 
أن  أردت  قلُت:  قال:  عمرو؟«  يا 
بامذا؟«  »تشرتط  قال:  أشرتط، 
قلُت: أن ُيْغَفَر يل. قال: »أما علمت 
أنَّ اإلسالم هيدم ما كان قبله، وأنَّ 
اهلجرة هتدم ما كان قبلها، وأنَّ احلج 
أحٌد  كان  وما  قبله!«  كان  ما  هيدم 
اهلل  صىل  اهلل  رسول  من  إيلَّ  أحبَّ 
عليه وسلم ، وال أجلَّ يف عيني منه، 
ُأطيق أن أمأل عينيَّ منه؛  وما كنت 
إجالالً له، ولو ُسِئْلُت أن أصفه ما 
أَطْقُت؛ ألينِّ مل أكن أمأل عينيَّ منه، 
لرجوت  احلال  تلك  عىل  ُمتُّ  ولو 
ولينا  ثم  اجلنَّة،  أهل  من  أكون  أن 
أشياَء ما أدري ما حايل فيها، فإذا أنا 

اهلجرة النبوية.. بني الوعد للمهاجرين والوعيد للمتخلِّفني عنها
د. عيل الصاليب

مؤرخ وفقيه ومفكر سيايس
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ناٌر،  نائحٌة، وال  متُّ فال تصحبني 
اَب  الرتُّ عيلَّ  فُشنُّوا  دفنتموين؛  فإذا 
َقْدَر ما  أِقيُموا حول قربي  شنًّا، ثمَّ 
حتى  حلُمها؛  وُيْقَسُم  َجُزوٌر،  ُتنَْحُر 
أستأنَس بكم، وأنظر ماذا أراجع به 

. ]مسلم )121([ . ُرُسَل ريبِّ
موقع  عظم  فيه:   : النَّوويُّ قال 
وأنَّ   ، واحلجِّ واهلجرة،  اإلسالم، 
قبله  كان  ما  هيدم  منها  واحٍد  كلَّ 
من املعايص. وفيه: استحباب تنبيه 
باهلل  ظنِّه  إحسان  عىل  املحترض 
جاء،  سبحانه وتعاىل، وذكر آيات الرَّ
وأحاديث العفو عنده، وتبشريه بام 
وذكر  للمسلمني،  تعاىل  اهلل  ه  أعدَّ
حسن أعامله عنده ليحسن ظنَّه باهلل 
تعاىل، ويموت عليه، وهذا األدب 

مستحبٌّ باالتفاق.
وعظمة  منزلتهم،  ارتفاع   –  3

م: درجتهم عند رهبِّ
وعد اهلل – سبحانـه وتعاىل – الَّذين 
واهلجـرة،  اإليامن،  أفضل  نالوا 
بأمواهلم،  اهلل  سبيل  يف  واجلهاد 
رجات عند اهلل.  وأنفسهم أعظم الدَّ
ِذيَن آمنوا َوَهاَجُروا  قال تعاىل: ﴿الَّ
ْم  بَِأْمَواهِلِ اهللَِّ  َسبِيِل  يِف  َوَجاَهُدوا 
اهللَِّ  ِعنَْد  َدَرَجًة  َأْعَظُم  َوَأْنُفِسِهْم 
]التوبة:   ﴾ اْلَفاِئُزوَن  ُهُم  َوُأوَلِئَك 
إنَّ  ازي:  الرَّ الفخر  يقول   .  ]20
األربعة،  فات  الصِّ هبذه  املوصوفني 
ألنَّ  فعة؛  والرِّ اجلاللة  غاية  يف 
أموٍر  جمموع  إال  له  ليس  اإلنسان 
واملال،  والبدن،  وح،  الرُّ ثالثة: 
الكفر،  عنها  زال  فلـامَّ  وح؛  الرُّ ا  أمَّ
وصلت  فقد  اإليامن؛  فيها  وحصل 
ا  إىل مراتب العادات الالَّئقة هبا، وأمَّ
البدن، واملال؛ فبسبب اهلجرة وقعا 
االشتغال  وبسبب  النُّقصان،  يف 
للهالك،  َضنْيِ  ُمعرَّ صارا  باجلهاد 
من  كاًل  أنَّ   : شكَّ وال  والبطالن، 
لإلنسان،  حمبوٌب  واملال؛  النَّفس، 
جمموعه  عن  يعرض  ال  واإلنسان 
من  أكمل  بمحبوٍب  للفوز  إال 

ضوان  الرِّ طلب  أنَّ  فلوال  ل،  األوَّ
ملا  واملال؛  النَّفس،  من  عندهم  أتمُّ 
جانب  عىل  اآلخرة  جانب  ُحوا  رجَّ
بإهدار  َرُضوا  وملا  واملال،  النَّفس، 
اهلل  مرضاة  لطلب  واملال  النَّفس، 

تعاىل.
فات  الصِّ حصول  عند  أنَّ  فثبت: 
واصاًل  اإلنسان  صار  األربعة 
ل  وأوَّ ة،  البرشيَّ درجات  أعىل  إىل 
وهم  املالئكة،  درجات  مراتب 
َمْن  كلِّ  من  أفضل  يكونون  بذلك 
اإلطالق؛  عىل  البرش  من  سواهم 
سعادٍة،  حصول  يعقل  ال  ألنَّه 
وأكمل  أعىل  لإلنسان  وفضيلٍة 
آمنوا،  فالذين  فات.  الصِّ هذه  من 
اهلل  سبيل  يف  وجاهدوا  وهاجروا، 
وأعىل  أعظم،  وأنفسهم  بأمواهلم، 
والكامل  الفضل،  مراتب  يف  مقامًا 
يف حكم اهلل، وأكرب مثوبًة من أهل 
سقاية احلاجِّ وعامرة املسجد احلرام؛ 
أنَّ  املسلمني:  بعض  رأى  الَّذين 
القربات  أفضل  من  إيَّامها  عملهم 
فضل  نالوا  فالَّذين  اإلسالم.  بعد 
 ، النَّفيِّ بنوعيه:  واجلهاد  اهلجرة، 
كرامًة  وأعظم  مرتبًة،  أعىل  واملايلِّ 
كان،  َمْن  كائنًا  هبام  يتَّصف  مل  ممَّن 
قاية،  السِّ أهل  ذلك  يف  ويدخل 
أعظم  يقل:  مل  تعاىل  وأنَّه  والعامرة. 
قاية،  بالسِّ املشتغلني  من  درجًة 
ذكرهم  عني  لو  ألنَّه  والعامرة؛ 
حصلت  إنَّام  فضيلتهم  أنَّ  ألوهم 
ذكر  ترك  ولـامَّ  إليهم،  بالنسبة 
م أفضل  املرجوح؛ دلَّ ذلك عىل أهنَّ
َمْن سواهم عىل اإلطالق؛  من كل 
سعادٍة،  حصول  يعقل  ال  ألنَّه 
وفضيلٍة لإلنسان أعىل، وأكمل من 
يف  هنا  والتَّفضيل  فات.  الصِّ هذه 
قوله: ليس عىل ﴿َأْعَظُم َدَرَجًة ِعنَْد 
لآلخرين  أنَّ  يعني:  ال  فهو  اهللَِّ﴾، 
؛ إنام هو التَّفضيل املطلق،  درجًة أقلَّ
َويِف  َأْعاَمهُلُْم  ﴿َحبَِطْت  فاآلخرون 
مفاضلة  فال   ﴾ َخالُِدوَن  ُهْم  النَّاِر 

املهاجرين  املؤمنني  وبني  بينهم 
املجاهدين يف درجٍة، وال يف نعيٍم.

واخللود  اجلنَّة،  استحقاقهم   –  4
فيها:

 – اهلل  ها  أعدَّ تي  الَّ النِّعم  ومن 
سبحانه وتعاىل – للمهاجرين اجلنَُّة، 
ِذيَن  ﴿الَّ تعاىل:  قال  فيها.  واخللود 
َسبِيِل  يِف  َوَجاَهُدوا  َوَهاَجُروا  آمنوا 
َأْعَظُم َدَرَجًة  َوَأْنُفِسِهْم  ْم  بَِأْمَواهِلِ اهللَِّ 
 * اْلَفاِئُزوَن  ُهُم  َوُأوَلِئَك  اهللَِّ  ِعنَْد 
َوِرْضَواٍن  ِمنُْه  بَِرمْحٍَة  ُْم  َرهبُّ ُهْم  ُ ُيَبرشِّ
 * ُمِقيٌم  َنِعيٌم  فِيَها  هَلُْم  َوَجنَّاٍت 
َأْجٌر  ِعنَْدُه  إِنَّ اهللََّ  َأَبًدا  فِيَها  َخالِِديَن 
قال   ]22  –  20 ]التوبة:   ﴾ َعظِيٌم 
والتنكري  تفسريه:  يف  وكاين  الشَّ
واجلنَّات  ضوان،  والرِّ محة،  الرَّ يف 
ا فوق وصف  للتَّعظيم، واملعنى: أهنَّ
رين.  املتصوِّ ر  وتصوُّ الواصفني، 
املستمرُّ  ائم  الدَّ املقيم:  والنَّعيم 
َوِذْكُر  صاحبه،  يفارق  ال  الَّذي 
هذه  له.  تأكيٌد  اخللود  بعد  األبد 
وعد  وقد  برشى،  بعدها  ما  برشى 
املؤمنني  – هبا  – سبحانه وتعاىل  اهلل 
اهللَُّ  ﴿َوَعَد  تعاىل:  قال  واملؤمنات. 
ِري ِمْن  امْلُْؤِمننَِي َوامْلُْؤِمنَاِت َجنَّاٍت جَتْ
تَِها اآلهنَاُر َخالِِديَن فِيَها َوَمَساِكَن  حَتْ
ِمَن  َوِرْضَواٌن  َعْدٍن  َجنَّاِت  يِف  َطيَِّبًة 
اْلَعظِيُم ﴾  اْلَفْوُز  ُهَو  َذلَِك  َأْكرَبُ  اهللَِّ 

]التوبة: 72[ .
اهلل  ورضوان  العظيم  الفوز   –  5

عليهم:
ومن النِّعم الَّتي وعد اهلل – سبحانه 
م  أهنَّ املهاجرين:  هبا   – وتعاىل 
العظيم. قال تعاىل:  الفوز  سينالون 
َوَجاَهُدوا  َوَهاَجُروا  آمنوا  ِذيَن  ﴿الَّ
َوَأْنُفِسِهْم  ْم  بَِأْمَواهِلِ اهللَِّ  َسبِيِل  يِف 
َوُأوَلِئَك  اهللَِّ  ِعنَْد  َدَرَجًة  َأْعَظُم 
 .]20 ]التوبة:  اْلَفاِئُزوَن﴾  ُهُم 
أكرب،  عليهم  تعاىل  اهلل  ورضواُن 
من  فيه  هم  ممَّا  وأعظم   ، وأجلُّ
وهو  اإلحسان،  هناية  وهو  النَّعيم، 
أعىل النِّعم، وأكمل اجلزاء، كام يدلُّ 

اهللَُّ  ﴿َوَعَد  تعاىل:  قوله  ذلك  عىل 
ِري ِمْن  امْلُْؤِمننَِي َوامْلُْؤِمنَاِت َجنَّاٍت جَتْ
تَِها األهنَاُر َخالِِديَن فِيَها َوَمَساِكَن  حَتْ
ِمَن  َوِرْضَواٌن  َعْدٍن  َجنَّاِت  يِف  َطيَِّبًة 
اْلَعظِيُم﴾  اْلَفْوُز  ُهَو  َذلَِك  َأْكرَبُ  اهللَِّ 
عنهم  اهلل  ورضا   .]72 ]التوبة: 
املثوبة،  تتبعه  الَّذي  ضا  الرِّ هو 
مثوبًة،  وأكرم  أعىل،  ذاته  يف  وهو 
االطمئنان  هو  اهلل  عن  ورضاهم 
رب عىل ابتالئه،  إليه عىل نعامئه، والصَّ
وهناك  هنا،  ضا  بالرِّ التَّعبري  ولكن 
الغامر،  امل،  الشَّ ضا  الرِّ جوَّ  يشيع 
ادر بني  املتبادل، الوافر، الوارد، الصَّ
فوة  الصَّ وهذه  وتعاىل  سبحانه  اهلل 
املختارة من عباده، ويرفع من شأن 
م  إهنَّ البرش؛ حتَّى  فوة من  الصَّ هذه 
م  رهبُّ وهو  ضا،  الرِّ رهبم  ليبادلون 
املخلوقون،  عبيده  وهم  األعىل، 
متلك  ال  وجوٌّ  وشأٌن  حاٌل،  وهو 
عنه،  تعربِّ  أن  البرشية  األلفاظ 
ويستجيل  ف،  ويترشَّ يتَّسم،  ولكن 
وح  بالرُّ  ، القرآينِّ النَّصِّ  خالل  من 
واحلسِّ  املتفتِّح،  والقلب  املتطلِّع، 

املوصول.
هذا بعض ما وعد اهلل به املهاجرين 
بسبب  والثَّواب  اجلزاء،  من 
املهاجرين  إنَّ  املرير.  جهادهم 
اخلالص  ويقينهم  اسخ،  الرَّ بإيامهنم 
وأد  من  ة  مكَّ اجلاهليَّة يف  نوا  يمكِّ مل 
حياهتا؛  مستهلِّ  يف  وهي  عوة؛  الدَّ
إىل  ُأوحي  بام  استمسكوا  لقد 
إال  قريش  محاقة  تزدهم  ومل  نبيِّهم، 
اعتصامًا بام اهتدوا إليه، وآمنوا به، 
عسفها،  يف  اجلاهليَّة  أرسفت  فلـامَّ 
هلؤالء  اهلل  وأذن  واضطهادها، 
ة؛  ابرين باهلجرة من مكَّ املؤمنني الصَّ
وأمواهلم،  ديارهم،  من  خرجوا 
رهبة  ليس  املدينة؛  صوب  موا  ويمَّ
الدنيا؛  يف  رغبة  وال  الكفر،  من 
رمحة  يرجون  بذلك  كانوا  ولكنهم 
منه ورضوانًا؛  ويبتغون فضاًل  اهلل، 
اهلل  أسبغه  ملا  أهاًل  صاروا  ولذلك 

السرية النبوية
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ه  نيا، وما أعدَّ عليهم من َفْضٍل يف الدُّ
هلم يوم القيامة من ثواٍب عظيم.

ثانيًا: الوعيد للمتخلِّفني عن اهلجرة
الوعد،  يف  القرآينَّ  األسلوب  إنَّ 
اخلشية،  إىل  هيدف  والوعيد 
جاء يف النُّفوس: رجاء يدفعها  والرَّ
وخشيٍة  واالستقامة،  الطَّاعة،  إىل 
إىل  هبا  وترسع  املعصية،  من  متنعها 
واملؤمن  والتَّوبـة،  االستغفـار، 
لئال  دقيقٍة؛  ِجدُّ  معادلٍة  يف  بينهام 
وال  والقنوط،  لليأس،  فريسًة  يقَع 
أو  اهلل،  اجلرأة عىل حمارم  إىل  يندفع 
التهاون فيام أمر اهلل، ولقد استطاع 
القرآن الكريم بسالحيـه هذين أن 
حيفظ للفـرد شخصيته، وللمجتمع 
ماته؛ يف احلياة، واملال، والعقل،  مقوِّ
كلِّياٌت  وهي  ين،  والدِّ والِعْرض، 
شيدة الفاضلة.  تقوم عليها احلياة الرَّ
أجياٍل  يف  النُّور  احلياة  رأت  ولقد 
بالوعد،  القرآن  أنارها  عديدٍة، 
واخلشية،  وبالوعيد،  والرجاء، 
ولـامَّ َخَفَت ذلك النوُر بُِبعد النَّاس 
عن القرآن؛ اصطدم الفرُد بفطرته، 
فاضطربت  بواقعه؛  واملجتمُع 
القيم، واهنارت األخالق، وفسدت 
رات،  والتَّصوُّ واملناهج  املعامالت، 
بام  إال  ة  األمَّ هذه  اخر  يصلح  ولن 
ال  اهلل  ختشى  وأن  هلا،  أوَّ به  صلح 
ترجو  ال  ترجوه  وأن  سواه،  ختشى 
د  توعَّ تي  الَّ العقوبات  ومن  اه  إيَّ إال 
– هبا املتخلِّفني عن  – عزَّ وجلَّ  اهلل 
﴿ تعاىل:  قال  املصري.  سوُء  اهلجرة 
َظاملِِي  امْلَاَلِئَكُة  اُهُم  َتَوفَّ ِذيَن  الَّ إِنَّ 
ُكنَّا  َقاُلوا  ُكنُْتْم  فِيَم  َقاُلوا  َأْنُفِسِهْم 
َأمَلْ  َقاُلوا  األَْرِض  يِف  ُمْسَتْضَعِفنَي 
َفُتَهاِجُروا  َواِسَعًة  اهللَِّ  َأْرُض  َتُكْن 
فِيَها َفُأوَلِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت 

َمِصرًيا ﴾ ]النساء: 97[ .
روى البخاريُّ عن ابن عباٍس ريض 
املسلمني  من  ناسًا  أنَّ  عنهام:  اهلل 
سواَد  ُيكثرون  املرشكني،  مع  كانوا 
اهلل  صىل  اهلل  رسول  عىل  املرشكني 

ُيْرَمى  هم  السَّ يأيت   ، وسلم  عليه 
أو  فيقُتله،  أحَدهم  فُيصيُب  به، 
﴿ اهلل:  فأنزل  فُيقتل،  ُب،  ُيرْضَ
َظاملِِي  امْلَاَلِئَكُة  اُهُم  َتَوفَّ ِذيَن  الَّ إِنَّ 
ريض  عباٍس  ابن  عن  َأْنُفِسِهْم﴾. 
أهل  من  قوٌم  كان  قال:  عنهام  اهلل 
َيْستْخُفون  وكانوا  أسلموا،  ة  مكَّ
باإلسالم، فأخرجهم املرشكون يوم 
بدٍر معهم، فُأصيب بعضهم، فقال 
املسلمون: كان أصحابنا مسلمني، 
فنزلت:  هلم،  فاستغفروا  وُأكرهوا، 
َظاملِِي  امْلَاَلِئَكُة  اُهُم  َتَوفَّ ِذيَن  الَّ ﴿إِنَّ 
َأْنُفِسِهْم﴾، قال: فكتب إىل من بقي 
ال  اآلية،  هبذه  املسلمني  من  ة  بمكَّ
فلحقهم  قال: فخرجوا،  عذر هلم، 
املرشكون، فأعطوهم التَّقيَّة، فنزلت 
آَمنَّا  َيُقوُل  َمْن  النَّاِس  فيهم: ﴿َوِمَن 
فِْتنََة  َجَعَل  اهللَِّ  يِف  ُأوِذَي  َفإَِذا  بِاهللَِّ 
َنرْصٌ  َجاَء  َوَلِئْن  اهللَِّ  َكَعَذاِب  النَّاِس 
َمَعُكْم  ُكنَّا  ا  إِنَّ َلَيُقوُلنَّ  َربَِّك  ِمْن 
ُصُدوِر  يِف  باَِم  بَِأْعَلَم  اهللَُّ  َأَوَلْيَس 
 .  ]10 ]العنكبوت:   ﴾ اْلَعامَلنَِي 
بذلك،  إليهم  املسلمون  فكتب 
فخرجوا، وأيسوا من كلِّ خري، ثمَّ 
لِلَِّذيَن  َربََّك  إِنَّ  ﴿ُثمَّ  فيهم:  نزلت 
َهاَجُروا ِمْن َبْعِد َما ُفتِنُوا ُثمَّ َجاَهُدوا 
َلَغُفوٌر  َبْعِدَها  وا إِنَّ َربََّك ِمْن  َوَصرَبُ

َرِحيٌم ﴾ ]النحل: 110[ .
لقد وصف اهلل – سبحانه – املتخلِّفني 
أنفسهم،  ظلموا  م  بأهنَّ اهلجرة  عن 
أنَّ  اآلية:  هذه  يف  بالظُّلم  واملراد 
الذين أسلموا يف دار الكفر، وبقوا 
هناك، ومل هياجروا إىل املدينة ظلموا 
م  أهنَّ وبام  اهلجرة.  برتكهم  أنفسهم 
تلك  اإلسالم،  دار  من  حرموها 
ة  فيعة النَّظيفة الكريمة احلرَّ احلياة الرَّ
دار  يف  احلياة  وألزموها  الطَّليقة، 
اخلاسئة  ليلة  الذَّ احلياة  تلك  الكفر، 
ممَّا  دهم  توعَّ املضطهدة؛  عيفة  الضَّ
ُفتِنوا عن  ا تعني الَّذين  يدلُّ عىل أهنَّ
 ﴾ َمِصرًيا  َوَساَءْت  ﴿َجَهنَُّم  دينهم 
هناك. ويف هذه اآلية الكريمة وعيد 

للمتخلِّفني عن اهلجرة، هبذا املصري 
اهلل،  بأمر  حابة  الصَّ التزم  وبالتَّايل   ،
اإلسالمي  املجتمع  إىل  وا  وانضمُّ
وخوفًا  اهلل،  ألمر  تنفيذًا  املدينة؛  يف 
أثُره  الوعيد  هلذا  وكان  عقابه،  من 
اهلل  ريض  حابة  الصَّ نفوس  يف 
لـامَّ   ُجنْدب  بُن  فهذا ضْمَرة  عنهم، 
ِذيَن  الَّ ﴿إِنَّ  وهو  تعاىل:  قوله  بلغه 
َأْنُفِسِهْم﴾،  َظاملِِي  امْلَاَلِئَكُة  اُهُم  َتَوفَّ
لست  فإينِّ  امحلوين؛  لبنيه:  قال 
ألهتدي  وإينِّ  املستضعفني،  من 
ة،  الطريق، وإينِّ ال أبيت اللَّيلة بمكَّ
إىل  متوجهًا  رسيٍر،  عىل  فحملوه 
فامت  كبريًا،  شيخًا  وكان  املدينة، 
أخذ  املوت،  أدركه  ولـامَّ  بالتَّنعيم، 
ويقول:  شامله،  عىل  بيمينه  ق  يصفِّ
لرسولك  وهذه  لك،  هذه  اللَّهمَّ 
صىل اهلل عليه وسلم ، أبايعك عىل 
بلغ  ولـامَّ  رسولك،  عليه  بايع  ما 
حابة ريض اهلل عنهم،  خرُب موته الصَّ
قالوا: ليته مات باملدينة! فنزل قوله 
اهللَِّ  َسبِيِل  يِف  هُيَاِجْر  ﴿َوَمْن  تعاىل: 
َوَسَعًة  َكثرًِيا  ُمَراَغاًم  األَْرِض  يِف  جَيِْد 
اهللَِّ  إىَِل  ُمَهاِجًرا  َبْيتِِه  ِمْن  ُرْج  خَيْ َوَمْن 
َوَقَع  َفَقْد  امْلَْوُت  ُيْدِرْكُه  ُثمَّ  َوَرُسولِِه 
َأْجُرُه َعىَل اهللَِّ َوَكاَن اهللَُّ َغُفوًرا َرِحياًم 

﴾ ]النساء: 100[ .
عليه  كان  ما  يرينا  املوقف  وهذا 
يف  رسعٍة  من  حابة،  الصَّ جيل 
النَّشاط،  يف  وتنفيذه  األمر،  امتثال 
ظروفهم،  كانت  ما  كائنًة  ة،  دَّ والشِّ
املعاذير،  ألنفسهم  يلتمسون  فال 
فهذا  خص.  الرُّ يطلبون  وال 
وايات:  الرِّ بعض  تفيد  الصحايبُّ 
ما  أنَّه  أنَّه رأى  إال  أنَّه كان مريضًا، 
دام له ماٌل يستعني به، وحُيمل به إىل 
املدينة؛ فقد انتفى عذره، وهذا فقٌه 
اإلخالص،  اه  وزكَّ اإليامن،  أماله 
عزَّ   – اهلل  ذكر  أن  وبعد  واليقني. 
عن  للمتخلِّفني  وعيده   – وجلَّ 
استثنى من  بسوء مصريهم  اهلجرة 
ذلك َمْن ال حيلة هلم يف البقاء يف دار 

ين،  الدِّ للفتنة يف  ض  الكفر، والتَّعرُّ
واحلرمان من احلياة يف دار اإلسالم 
والنِّساء،  عاف،  والضِّ يوخ،  الشُّ من 
يف  جاء  بالرَّ فيعلقهم  واألطفال، 
بسبب  ورمحته  ومغفرته،  اهلل،  عفو 
عن  وعجزهم   ، البنيِّ عذرهم 
الفرار. قال تعاىل:﴿إاِلَّ امْلُْسَتْضَعِفنَي 
الَ  َواْلِوْلَداِن  َوالنَِّساِء  َجاِل  الرِّ ِمَن 
َيْسَتطِيُعوَن ِحيَلًة َوالَ هَيَْتُدوَن َسبِياًل 
* َفُأْوَلِئَك َعَسى اهللَُّ َأْن َيْعُفَو َعنُْهْم 
]النساء:   ﴾ َغُفوًرا  ا  َعُفوًّ اهللَُّ  َوَكاَن 
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حادثة كربالء من أكثر احلوادث 
مأساوية يف التاريخ

احلميد،  عبد  الشيخ  فضيلة  أكد 
إمام وخطيب أهل السنة يف مدينة 
زاهدان، يف خطبة اجلمعة )8 حمرم 
السرية  اتباع  لزوم  عىل   )1442
واصفا  البيت،  ألهل  العملية 
عنه  اهلل  ريض  احلسني  استشهاد 
مأساوية  احلوادث  أكثر  كأحد 

ومرارة يف تاريخ األمة.
كتب  عندما  قائال:  فضيلته  وتابع 
ريض  احلسني  إىل  رسائل  الناس 
اهلل عنه وشكوا له من عدم كفاءة 
يبايعونه  أهنم  وأعلنوا  املسؤولني، 
احلسني  سيدنا  شعر  ينرصونه،  و 
الكوفة  إىل  وانتقل  باملسؤولية 

بدعوة من أهلها.
وتابع خطيب اجلمعة: عندما رأى 
احلسني ريض اهلل عنه أن املديرين 
مستبدون  أناس  واملسؤولني 
يستمعون  وال  مؤهلني،  وغري 
النصيحة،  يقبلون  وال  الناس  إىل 
الفساد واملشكالت، شعر  وانترش 

باملسؤولية واجته إىل الكوفة.
قائال:  الشيخ  فضيلة  واستطرد 
الذين  األشخاص  نفس  لألسف 
عهدهم  نقضوا  احلسني،  دعوا 

عىل  خوفا  أو  الدنيا  يف  طمعا 
منهم  الكثريون  وانضم  حياهتم، 
احلسني،  وقاتلوا  يزيد  جيش  إىل 
بينام مل يأت احلسني للحرب، ألنه 
لو كان يريد احلرب، فكان يأيت معه 
بجيش متكون من آالف املقاتلني 
من مكة واملدينة واملناطق األخرى 
باألهل  معه  يأيت  أن  من  بدالً 

واألوالد.
العلوم زاهدان  وأضاف مدير دار 
قائال: عندما وصل احلسني ريض 
اهلل عنه إىل صحراء كربالء، أوقفه 
اليزيديون وقالوا جيب أن تستسلم 
كـ  يزيد  إىل  بكم  نذهب  حتى 
قائال  ذلك  رفض  لكنه  “أسري”. 
إياهم  مطالبا  للحرب،  يأت  مل  إنه 
املدينة  إىل  بالعودة  له  بالسامح 
يقبل  ومل  يقبلوا  مل  لكنهم  املنورة، 
احلسني األرس، فلم يبق سبيل إال 
ورفاقه  احلسني  فقاتل  احلرب، 
واستشهدوا  كربالء  صحراء  يف 

مظلومني.
حادثة  قائال:  فضيلته  وأضاف 
احلوادث  أكثر  من  كانت  كربالء 
مأساوية يف العامل. عىل مّر التاريخ 
والصاحلني  العلامء  من  كثري  قتل 
احلكم  حروب  يف  واألولياء 

سيدنا  استشهاد  لكن  والدنيا، 
خمتلف  عنه  اهلل  ريض  احلسني 
متميز عن غريها. يف حادثة كربالء 
اهلل  صىل  اهلل  رسول  ابن  استشهد 
عليه وسلم والذي كان حيبه النبي 

صىل اهلل عليه وسلم كثريا.
احلميد  عبد  الشيخ  فضيلة  وأكد 
السرية  من  االتباع  لزوم  عىل 
وأهل  حسني  لسيدنا  العملية 
البيت  أهل  حمبة  قائال:  البيت، 
من اإليامن لدى أهل السنة، ومن 
اعتقادهم، لكن النقطة املهمة جًدا 
هي أننا مجيًعا سواء الشيعة أو السنة 
، باإلضافة إىل التعبري عن حبنا آلل 
سرية  عمليا  نتبع  أن  جيب  البيت، 

احلسني وأهل البيت.
وتابع فضيلته قائال: سيدنا احلسني 
اهلل  يعبدون  كانوا  البيت  وأهل 
الليل،  يقيمون  وكانوا  تعاىل، 
ويتربعون عىل الفقراء واملحتاجني، 
والطغيان  الظلم  وحياربون 
بجانب  فاألصل  لذلك  والفساد، 
تذكرة سرية رسول اهلل والصحابة 
وأهل البيت، أن نتبع سرية هؤالء 
ومهم  حيوي  أمر  وهذا  العظامء، 

للغاية.

النظر يف  ينبغي لإلمارات أن تعيد 
عالقاهتا مع إرسائيل

احلميد،  عبد  الشيخ  فضيلة  أشار 
إمام وخطيب أهل السنة يف مدينة 
زاهدان، يف خطبة اجلمعة )1 حمرم 
اإلمارات  دولة  قرار  إىل   )1442
عالقات  إلقامة  املتحدة  العربية 
مطالبا  إرسائيل،  مع  دبلوماسية 
هذه البالد بإعادة النظر يف قرارها.

احلميد  عبد  الشيخ  فضيلة  وتابع 
قائال: إقامة العالقات الدبلوماسية 
كانت  إرسائيل  مع  لإلمارات 
جدال  أثارت  التي  احلوادث  من 

سياسيا كبريا يف العامل.
إلقامة  يكفي  ال  قائال:  وأضاف 
اإلسالمية  الدول  بني  عالقة 
صفقة  تعليق  الصهيوين  والكيان 
خارسة  صفقة  هي  التي  القرن 
فحسب، بل جيب انسحاب الكيان 
األرايض  كافة  من  الصهيوين 
الفلسطينية، و االعرتاف باحلكومة 
الفلسطيني،  للشعب  الرسمية 
فعندئذ  عادل،  سالم  وإقامة 
اإلسالمية  احلكومات  تتشاور 
مع إرسائيل  العالقة  بشأن  وتفكر 

أو عدمها.
قائال:  السنة  أهل  خطيب  وأكد 

من خطب ومواقف
 فضيلة الشيخ عبد الحميد

)إمام وخطيب أهل السنة بزاهدان(

خطب وحماضرات
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يعلم  ال  التي  الراهنة  الظروف  يف 
القرن،  صفقة  تعليق  مصري  فيها 
العالقة  إقامة  املناسب  من  ليس 
البالد  من  بلد  ألي  إرسائيل  مع 
جتتنب  أن  جيب  بل  اإلسالمية، 
اإلسالمية  والبالد  الدول  كافة 
ال  ألنه  إرسائيل،  مع  العالقة  من 
الصهيوين،  بالكيان  ثقة  توجد أي 
والكيان الصهيوين مل يف بوعوده 

التي قطعها أبدا.
منذ  قائال:  فضيلته  واستطرد 
والشعب  السنني  عرشات 
حقه،  أجل  من  يقاتل  الفلسطيني 
وُيقتلون يف سبيل ذلك، وال يريد 
الكيان الصهيوين أن جيلس معهم 

عىل طاولة احلوار ويقبل كالمهم.
وأضاف فضيلة الشيخ عبد احلميد 
قائال: نأمل أن يعيد املسؤولون يف 
اإلمارات العربية املتحدة النظر يف 

قرار إقامة العالقات مع إرسائيل.

الدول اإلسالمية دفعتها  خالفات 
إىل حضن املحتلني

وأعرب فضيلة الشيخ عبد احلميد 
يف قسم آخر من خطبته عن أسفه 
الدول  بني  اخلالفات  بسبب 
اإلسالمية، وتابع قائال: لألسف، 
اليوم  اإلسالمية  الدول  أصبحت 
البعض،  بعضها  مع  خالف  عىل 
لبعضها  وأصبحت تشكل هتديدا 
الدول  قادة  يستطيع  وال  البعض، 
اإلسالمية اجللوس معهم، وليس 
أي  اإلسالمي  التعاون  ملنظمة 
وكانت  املجال،  هذا  يف  نشاط 
هذه املنظمة فاشلة يف ذلك، وكل 
إىل  اإلسالمية  البالد  دفعت  ذلك 

أحضان املستكربين واملحتلني.
لدى  قائال:  فضيلته  واستطرد 
مشرتكات  اإلسالمية  الدول 
سيام  وال  فلسطني  وأرض  كثرية، 

باملسلمني  تتعلق  املقدس  بيت 
الدولة  قادة هذه  مجيعا، جيب عىل 
أثار  األسف  مع  لكن  تتحد،  أن 
بينها،  والتفرقة  الفتنة  األعداء 
الكربى  االستكبارية  والقوى 
البلد  من  ننقذكم  أننا  بدعوى 
الفالين دخلوا هذه البالد، وقاموا 
عليهم  ويفرضون  ثرواهتا،  بغارة 
إرادهتم، ويطلبون منهم نصيبا من 

ثرواهتا.
قائال:  السنة  أهل  خطيب  وأكد 
القومية  واحلروب  التفرقة  إن 
والطائفية أدت إىل تترضر مصالح 
اإلسالم واملسلمني. عىل املسلمني 
وقادة الدول اإلسالمية أن يرتكوا 
القضية  بحل  ويقوموا  أطامعهم، 
باحلوار،  ومشكالهتا  الفلسطينية 
الفلسطيني،  الشعب  يترضر  لئال 
من  أكثر  اإلسالمية  البالد  وسائر 

هذا.
اخلالفات  قائال:  فضيلته  وتابع 
الدول  بني  االنقسامات  وكذلك 
القمع  كل  سبب  هي  اإلسالمية 
الذي يامَرس ضد األقليات املسلمة 
االختالفات  هذه  لوال  العامل.  يف 
واالنقسامات ملا تعرض املسلمون 
يف أنحاء العامل للظلم واالضطهاد 

والتعذيب.
احلميد  عبد  الشيخ  فضيلة  وأكد 
االختالفات  أدت  قائال: 
املسلمني  فشل  إىل  واالنقسامات 
البعض،  بعضهم  عن  الدفاع  يف 
والقدس،  فسطني  حرية  وحتقيق 

وأرضت بكرامة املسلمني.

أن  باكستان  يف  املسؤولني  عىل 
الشعب  كلمة  إىل  يستمعوا 

البلويش، ويستجيبوا ملطالبهم
السنة  أهل  وخطيب  إمام  وأشار 
إىل  كلمته  من  األخري  سم  الق  يف 

يف  البلويش  حيات  حممد  مقتل 
قائال:  وتابع  بلوشستان،  إقليم 
حممد  البلويش  الطالب  مقتل 
بلوشستان  إقليم  يف  حيات 
الباكستاين  اجليش  بيد  الباكستاين 
كبريا.  وسخطا  احتاجاجات  أثار 
قوات اجليش سحبوا هذا الطالب 

من يدي والديه، وقتلوه.
كان  وإن  قائال:  فضيلته  تابع 
هذه  ارتكب  الذي  الضابط 
اجلريمة، تم التعرف عليه واعتقل، 
كان  الذي  الشاب  هذا  قتل  لكن 
الشخص الوحيد من قومه حيصل 
الناس  زاد  جامعية،  شهادة  عىل 

سخطا وغضبا.
وأضاف فضيلة الشيخ عبد احلميد 
قائال: نرجو أن يعتني قادة باكستان 
التي هي جارتنا، بإقليم بلوشستان 
أكثر، ويسمعوا كلمة هذا الشعب، 
وحيقق  مشكالهتم،  ويعاجلوا 
حتى  ممكنة،  طريقة  بأي  مطالبهم 
ال نشهد مثل هذه احلوادث املؤملة 

مرة أخرى.
قائال:  السنة  أهل  خطيب  وتابع 
من  باكستان  يف  بلوشستان  إقليم 
تتطلب  التي  املحرومة  املناطق 
هذا  إلعامر  املسؤولون  يشمر  أن 
هذه  الفرص؛  وتوفري  اإلقليم، 
واألمن  للوحدة  مهمة  اخلطوات 

الوطني يف باكستان.
القرآن والسنة يعلامننا الصرب 

يف املصايب / عىل املسلمني أن 
حيرتموا مقدسات بعضهم البعض

يف  السنة  أهل  خطيب  وأشار 
زاهدان إىل أن تعليم القرآن والسنة 
وتابع  الصرب،  هو  املصائب  عند 
أن  والسنة  القرآن  يعلمننا  قائال: 
نصرب يف املصايب ونذكر اهلل تعاىل، 
السواد  السنة  وإن عدم لبس أهل 
بشأن  الالمباالة  يعني  ال  حمرم  يف 

الرائج  احلداد  لكن  القضية،  هذه 
يف  األسود  الثوب  ولبس  حمرم  يف 
السنة  أهل  فقه  يف  ليس  املصايب 

وعقيدهتم.
قائال:  الشيخ  فضيلة  واستطرد 
أخرى  جمموعة  هناك  بالطبع 
مواكب  يقيمون  املسلمني  من 
األيام،  هذه  يف  واحلداد  التعزية 
ويعملون وفق آرائهم، ولقد قلت 
أحرار  اجلميع  “إن  عديدة:  مرات 
وعليهم العمل وفق آرائهم الفقهية 

والدينية”.
وأكد خطيب أهل السنة يف زاهدان 
ملا  الشديد  باحلزن  نشعر  قائال: 
حدث لسيدنا احلسني، ولو كنا يف 
ضد  جانبه  إىل  حلاربنا  اليوم  ذلك 
دونه،  نقتل  أن  ولوددنا  الظاملني، 
وهذه عقيدتنا، ألن االستشهاد مع 
أعظم رشف وكرامة، كام  احلسني 
أن “االستشهاد” أعظم رشف أنعم 

اهلل عليه بسيدنا احلسني.
وأضاف فضيلة الشيخ عبد احلميد 
املسلمني  مجيع  أنصح  قائال: 
واحلفاظ  باملشرتكات  باالهتامم 
وجتنب  واألخّوة  الوحدة  عىل 
الشيعة  عىل  وجيب  اخلالفات، 
البعض،  بعضهم  احرتام  والسنة 
مقدسات  حرمة  يراعوا  وأن 
دائاًم  يريدون  األعداء  اآلخرين. 
املسلمني،  بني  اخلالفات  تصعيد 
هبذه  أهدافهم  حققوا  ولألسف 
زالوا  وما  اآلن،  حتى  الطريقة 

يسعون.
زاهدان  العلوم  دار  مدير  ونصح 
أيام  صيام  فضائل  إىل  مشريا 
تاسوعاء وعاشوراء يف األحاديث 
والروايات، املصلني بصيام هذين 

اليومني.

خطب وحماضرات



A
L

- S
A

H
VA

T-
U

L 
IS

L
A

M
IY

A
15

السنة : 16- العدد:12/ذو احلجة  1441 هـ.ق 

وصايا مهمة لرسول اهلل صىل اهلل 
عليه وسلم يف تالوة القرآن مع 

رشح وتوضيح وتعليق وترغيب 
من السلف الصالح ريض اهلل 

عنهم:
واعلم أن قراءة القرآن، واالستامع 
معانيه،  يف  والتدبر  بإنصات،  إليه 
والوقوف عىل  مقاصده،  ودراسة 
يعترب  إلخ:  ونواه  أوامر  من  مافيه 
هوأعظم   بل  األذكار،  أعظم  من 

األذكار.
هو  العظيم،  القرآن  ألن  وذلك 
سبحانه  أنزله  الذي  اهلل..  كالم 
ورسوله  عبده  قلب  عىل   - وحيًا 
 – وسلم  عليه  اهلل  صىل  حممد 
»جربيل«  بواسطة الروح األمني 
لينذر به من كان حيًا وحيق القول 
عىل الكافرين، وليخرج به الناس 
رهبم  بإذن  النور  إىل  الظلامت  من 
فلن  احلميد،  العزيز  رصاط  إىل 
بأحب  اهلل  إىل  متقرب  يتقرب 
وتدبره  القرآن  تالوة  من  إليه 
ومدارسته ثم تعليم ذلك لغريه.. 
وإذا كنا قد عرفنا هذا إمجاال فقد 
لسان  عىل  تفصيال  ذلك  ورد 
اهلل  صلوات  املصطفى  احلبيب 
بن  عثامن  فعن  عليه:  وسالمه 
النبي  عن  عنه  اهلل  ريض  عفان 
قال:  وسلم:  عليه  اهلل  صىل 
وعّلمه،  القرآن  تعلم  من  خريكم 
داود  وأبو  البخاري ومسلم  رواه 

ماجه  وابن  والنسائي  والرتمذي، 
وغريهم.

عىل  احلث  احلديث:  هذا  ففي 
وقد  وتعليمه،  القرآن  تعليم 
وقراءة  اجلهاد  عن  الثوري  سئل 
هبذا  واحتّج  الثاين  فرّجح  القرآن 

احلديث. قاله يف الفتح.
أن  ريب  ال  الرشقاوي:  قال 
وتعليمه  القرآن  تعّلم  بني  اجلامع 
بني  جامع  ولغريه،  لنفسه  مكمل 

النفع القارص، والنفع املتعدى.
احلديث  هذا  عىل  التعليق  ويف 
يقول  والرتهيب«  »الرتغيب  يف 
الزم  من  إن  يقال  ال  الشارح: 
الفقيه،  عىل  املقريء  أفضيلة  هذا 
ألن املخاطبني بذلك كانوا فقهاء 
معاين  يدرون  كانوا  إذ  الناس، 
القرآن بالسليقة أكثر من دراية من 
و»خريكم«  باالكتساب،  بعدهم 
تفضيل  أفعل  احلديث  يف 
نفعا  أكثركم  أي  أخريكم  بمعنى 
القرآن  وتعلم  منزلة،  وأرفعكم 
يدخل فيه حفظه وجتويده وإقامة 
فيه  ويدخل  وإعراهبا،  حروفه 
معانيه  وتفهم  مدارسته  كذلك 
املقاصد  ومعرفة  آياته  وتدبر 
أجلها،  من  نزل  التي  األساسية 
ومعرفة أحكامه وحالله وحرامه 

إلخ.
وَعْن َأيب ُهَرْيَرَة ريض اهلل عنه َقاَل: 
اْجَتَمَع  وَما  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللَِّ  َرُسول  َقاَل 

َيْتُلوَن  اهللَِّ  ُبيوِت  ِمْن  َبْيٍت  يِف  َقْوٌم 
ِكَتاَب اهللَِّ، ويَتَدارُسوَنه بْينَُهم، إاِلَّ 
وَغِشَيْتُهْم  ِكينَة،  السَّ عَليهم  َنَزلْت 
املالِئَكُة،  ْتُهم  َوَحفَّ مْحَة،  الرَّ
رواه  ِعنده  فِيمْن  اهللَّ  وَذَكرُهْم 

مسلم وأبو داود وغريمها.
دليل  هذا  ويف  النووي:  قال 
لفضل االجتامع عىل تالوة القرآن 
ومذهب  مذهبنا  وهو  املسجد  يف 
يكره،  مالك:  وقال  اجلمهور، 

وتأوله بعض أصحابه.
هذه  حتصيل  يف  باملسجد  ويلحق 
مدرسة  يف  االجتامع  الفضيلة 
ورباط ونحومها إن شاء اهلل تعاىل. 
إىل  املطلق  احلديث  عليه  ويدل 
تناول مجيع املواضع: »ا َيْقُعُد َقْوٌم 
ْتُهُم  إاِلَّ َحفَّ َيْذُكُروَن اهللََّ َعزَّ َوَجلَّ 
َوَنَزَلْت  مْحَُة  الرَّ َوَغِشَيْتُهُم  امْلَاَلِئَكُة 
ِكينَُة َوَذَكَرُهُم اهللَُّ فِيَمْن  َعَلْيِهُم السَّ
والرتمذي  مسلم  رواه   » ِعنَْدُه 

وابن ماجه.
َقاَل:  اأْلَْشَعِريِّ  ُموَسى  َأيِب  َعْن 
َعَلْيِه  اهللَُّ  َصىلَّ  اهللَِّ  َرُسوُل  َقاَل 
َيْقَرُأ  ِذي  الَّ امْلُْؤِمِن  )َمَثُل  َوَسلََّم: 
ِرحُيَها  ِة؛  األُْتُرجَّ َكَمَثِل  اْلُقْرآَن 
َطيٌِّب َوَطْعُمَها َطيٌِّب, َوَمَثُل امْلُْؤِمِن 
ِذي اَل َيْقَرُأ اْلُقْرآَن؛ َكَمَثِل التَّْمَرِة  الَّ
َوَمَثُل  ُحْلٌو,  َوَطْعُمَها  هَلَا  ِريَح  اَل 
َمَثُل  اْلُقْرآَن  َيْقَرُأ  ِذي  الَّ امْلُنَافِِق 
 , اَنِة؛ ِرحُيَها َطيٌِّب َوَطْعُمَها ُمرٌّ حْيَ الرَّ
َيْقَرُأ اْلُقْرآَن  ِذي اَل  َوَمَثُل امْلُنَافِِق الَّ

ِريٌح  هَلَا  َلْيَس  احْلَنَْظَلِة  َكَمَثِل 
.) َوَطْعُمَها ُمرٌّ

بدل  »الفاجر«  مثل  رواية:  ويف 
ومسلم  البخاري  رواه  »املنافق«. 

والنسائي وابن ماجة.
قال يف عمدة القاريء: »اعلم أن 
احلقيقة  يف  والتمثيل  التشبيه  هذا 
وصف اشتمل عىل معنى معقول 
إال  مكنونه  عن  يربزه  ال  رصف 
املشاهد،  باملحسوس  تصويره 
تأثري  له  املجيد  اهلل  كالم  إن  ثم 
وإن  وظاهره،  العبد  باطن  يف 
فمنهم  ذلك،  يف  متفاوتون  العباد 
ذلك  من  األوفر  النصيب  له  من 
القارئء،  املؤمن  وهو  التأثري 
ومنهم من ال نصيب له البتة وهو 
تأثر  من  ومنهم  احلقيقي،  املنافق 
املرائي  وهو  باطنه  دون  ظاهره 
مل  الذي  املؤمن  وهو  بالعكس  أو 

يقرأ .
وتصويرها  املعاين  هذه  وإبراز 
مذكور  هو  ما  املحسوسات  يف 
يف  التشبيه  ووجه  احلديث،  يف 
من  منتزع  مركب  املذكورات 
وريح،  طعم  حمسوسني:  أمرين 
عليه  اهلل  صىل  النبي  رضب  وقد 
األرض  تنبته  بام  املثل  وسلم 
التي  للمشاهبة  الشجر  وخيرجه 
من  فإهنا  األعامل،  وبني  بينها 

ثمرات النفوس«. إلخ...
)يتواصل(

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

إعداد: سامحة األستاذ املفتي عبد القادر العاريف

أستاذ بالجامعة

منثورات
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 قـرأت رسـالة يف ترمجـة الشـيخ 
عبداملالـک  حممـد  املحقـق 
حفظـه  البنغـالديش  الكمالئـي 

، هلل ا
ونقـوال  فوائـد  فيهـا  فوجـدت 
وجدهتـا  ألنـی  أذكرهـا  رائعـة، 
أبـدی  وقـد  وحمفـزة،  نافعـة 
النعـامين  القاسـم  أبـو  العالمـة 
اهلل  سـيف  خالـد  والعالمـة 
احلسـنة حولـه  آرائهـم  الرمحـاين 
التعريـف  فـی  كلـامت  بكتابـة 

املالـک. عبـد  حممـد  بالشـيخ 
حسن اختيار املشايخ واملربني

عبداملالـک  حممـد  الشـيخ  إن   
علـی  حريصـا  كان  اهلل  حفظـه 
طلـب  يف  وكان  وأهلـه،  العلـم 
دائـم، فامتطـی صهـوة االرحتال 
بعـد  والوطـن،  األهـل  وتـرک 
فـی  علميـة  بيئـة  فـی  تربـی  مـا 
يف  توفيـق  أيـام  فوفـق  ديـاره، 
العلميـة،  وأسـفاره  رحالتـه 
فـأروی ظمـأه العلمـي بتلمذتـه 
بني يدي شـيخنا العالمـة املحقق 
حممـد عبد الرشـيد النعـامين رمحه 
اهلل، والعالمـة املحـدث البحاثـة 
غـدة  أبـو  الفتـاح  عبـد  الشـيخ 
القـايض  والعالمـة  اهلل،  رمحـه 
املفتـي حممـد تقي العثـامين حفظه 
اهلل، والعالمـة املحقـق حممد أمني 

اهلل. رمحـه  األكاروی  صفـدر 
مالزمته وصحبته ملشاخیه

العلـوم  جامعـة  مـن  ختـرج   
سـنة  تـاون  بنـوري  اإلسـالمية 

قسـم  مـن  وختـرج  هــ،   1407
احلديـث  علـوم  يف  التخصـص 
حممـد  العالمـة  إرشاف  حتـت 
رمحـه  النعـامين  الرشـيد  عبـد 
سـنوات  سـت  وصحبـه  اهلل، 
حـني  سـنوات  ثـالث  تقريبـا، 
دراسـته عنـده، وثالث سـنوات 
أخـری بطريـق الزيـادة واملقابلـة 
بـه  متصـال  وكان  واالسـتفادة، 
عـن طريـق الرسـائل والكتابات 
سـنة  تعالـی  اهلل  توفـاه  أن  إلـی 

اهلل. رمحـه  1420هــ 
التحـق  1411هــ  شـوال  ويف 
الفقـه  يف  التخصـص  بقسـم 
واإلفتـاء مـن جامعـة دارالعلـوم 
العالمـة  وصحـب  كراتـيش، 
حممـد  املفتـي  الفقيـه  القـايض 
وقـد  اهلل،  حفظـه  العثـامين  تقـي 
وإرشافـه  رعايتـه  حتـت  قضـی 
سـنتني،  كراتـيش  دارالعلـوم  يف 
وأناتـه،  حلمـه  مـن  مسـتفيدا 

وذوقـه. وفقهـه 
1414هــ  سـنة  مـن  صفـر  ويف 
سـافر إلی الريـاض بالسـعودية، 
بمصاحبـة  تعالـی  اهلل  ووفقـه 
العالمـة  األملعـي  املحقـق 
اهلل،  أبـو غـدة رمحـه  عبدالفتـاح 
وكان أسـتاذا يف الدراسات العليا 
الرتبيـة  بكليـة  السـنة  قسـم  يف 
بجامعـة امللک سـعود بالرياض.

املامرسة العملية عند املشايخ
العالمـة  أن  هـو  املهـم  واألمـر 
عبدالفتـاح أبـو غـدة قـد أرسـل 

النعـامين،  الشـيخ  إلـی  رسـالة 
منـه  يطلـب  أنـه  فيهـا  وذكـر 
ذا  متيقظـا،  نبيهـا  جمتهـدا  طالبـا 
خـربة تامـة يف العلـوم والفنـون، 
العلميـة  أعاملـه  يف  ليسـاعده 
وحتقيـق  الكتـب  تصنيـف  مـن 
الكريـم  لطلبـه  فتلبيـة  الـرتاث، 

إليـه. النعـامين  الشـيخ  أرسـله 
وقـد كتـب العالمـة عبـد الفتاح 
إلـی والـد  أبـو غـدة يف رسـالته 
الشـيخ حممـد عبداملالـک يقـول 
ابنـه: »ومـا حرصـی علـی  عـن 
هذا األخ الشـاب العزيز لنفسـی 
أن  عليـه  حرصـی  مـن  بأكثـر 
خيـرج مـن عنـدي أسـتاذا عاملـا 
بارعـا متميـزا علی شـيوخه وأنا 
أوهلـم، فيكون شـيخا من شـيوخ 
العـرص، يرفـع اهلل ذكـره واسـمه 
بـني العلـامء والنـاس، ويكسـب 
لكـم األجـر اجلزيـل يف صحيفـة 
أعاملكـم«.  وطيـب  حسـناتكم 

)16 )ص
وقـد صحبـه الشـيخ حممـد عبـد 
أشـهر،  ومخسـة  سـنتني  املالـک 
وكان يف هـذه املـدة متعلـام لديه، 
ومسـاعدا لـه يف شـئون تصنيـف 
الـرتاث،  وحتقيـق  الكتـب 
فـازداد بصحبتـه تنوعـا يف العلم 
والثقافـة، وكان لـه أثـر كبـري يف 

شـخصيته. تكـون 
الدعـوة  »مركـز  تأسـيس 

 » مية سـال إل ا
أسـس مع شـقيقه الكبري الشـيخ 

الدعـوة  »مركـز  احلسـن  أيب 
اإلسـالمية« سـنة ۱۴۱۶ ه، وكان 
هـدف املركـز إلـی ثالثـة أعـامل 
والتعليـم،  الدعـوة،  مهمـة: 
والتصنيـف. وهـذه هی األقسـام 

)ص19( لـه.  الرئيسـة 
أنشـطة  املركـز  هلـذا  وكانـت 
كـام  نوعهـا  يف  فريـدة  متنوعـة 
هـي مذكـوة يف )ص19( ومنها: 
الديـن«،  تعليـم  »أكاديميـة 
تعميـم  أهدافهـا  أهـم  مـن 
علـی  حتصيلـه  املفـرتض  العلـم 
النـاس  أصنـاف  بـني  األعيـان، 
كبـارا وأطفـاال، ممـن مل يتعلمـوا 
القـرآن الكريـم وعلـم الرشيعـة 
واملعاهـد  املـدارس  يف  والديـن 
الدينيـة، مـع مراعاة اسـتعدادهم 
وأوقـات فراغهـم، وقـد أعجب 
كثـريا  الديـن  ورجـال  العلـامء 
يف  ومنهاجهـا  األكاديميـة  هبـذه 
التعليـم وأنشـطتها وأهدافها: كام 
وإقبـال  كبـرية  بحفـاوة  حظيـت 
عظيـم مـن النـاس، فبـدأ العلامء 
تأسـيس املعاهـد علـی منواهلا يف 
مـدن ومناطـق خمتلفـة يف البالد. 

)2 1 ص (
أعامله العلمية 

أثمـرت جهـوده يف جمـال   وقـد 
البحـث والتصنيـف، وتنوعـت، 
وذكـر الكاتـب يف هـذه الرتمجـة 
)29( مؤلفـا مـن مؤلفاتـه القيمة 
بـني مطبـوع وخمطـوط، واملجلـد 
وحمارضاتـه  دروسـه  مـن  األول 

مقتطفات من ترمجة الشيخ عبد املالك الكمالئي

عبد اللطیف النارويئ 
أستاذ بالجامعة

شخصيات إسالمية



A
L

- S
A

H
VA

T-
U

L 
IS

L
A

M
IY

A
17

السنة : 16- العدد:12/ذو احلجة  1441 هـ.ق 

مخـس  مـن  أكثـر  يف  احلديـث  علـوم  يف 
مائـة صفحـة، وقـد طبـع جممـوع  بحوثه 
علـی  حيتـوی  جملديـن  يف  ومقاالتـه 
فيهـا بحـوث  أكثـر مـن مخسـني مقالـة، 
ودراسـات علميـة بحتة، وفيهـا مقاالت 

ودعويـة. فكريـة 

نكتة هامة حول اختالف املطالع
كتابـا  املالـک  عبـد  الشـيخ حممـد  كتـب 
بـني  اإليامنيـة  عنوانـه: »توطيـد األخـوة 
باملحاولـة مـن توحيـد  املسـلمني أجـدر 

هلـم«، واألعيـاد  األهلـة 
وهـو كتـاب مفصل علـی مسـألة توحيد 
حتـدث  العـامل،  عـرب  واألعيـاد  األهلـة 
فيـه الشـيخ عـن معنـی توحيد املسـلمني 
املطلـوب يف الرشيعـة، ثـم تنـاول البيـان 
عـن املذاهـب الفقهيـة يف هـذه املسـألة، 
ألول  واكتشـف  احلنفـي  املذهـب  سـيام 
مـن  كثـري  يف  املذكـور  القـول  أن  مـرة 
كتـب احلنفيـة من أنـه ال عـربة الختالف 
املطالـع هـو ظاهـر الروايـة يف املذهـب، 
ليـس هـو كذلـک، إذ مل يوجـد القـول يف 
كتـب ظاهر الروايـة، وأول من نسـبه إليه 
تسـاحما هـو العالمـة حسـن بـن منصـور 
املتوفـی 592هــ يف كتابـه  قـايض خـان 
املعـروف بـ»الفتـاوی اخلانيـة«، ثـم تبعه 
بـن  أمحـد  بـن  طاهـر  العالمـة  معـارصه 
عبد الرشـيد البخـاري املتوفی 542هـ يف 

الفتـاوی«. كتابـه »خالصـة 
وأفتـوا  اآلخـرون  الفقهـاء  تالمهـا  ثـم 
بـه، اعتـامدا علـی أنـه ظاهـر الروايـة يف 

املذهـب.
وذكـر أيضـا أن كثـريا مـن فقهـاء احلنفية 
أفتـو  قـد  واملتأخريـن  املتقدمـني  مـن 
بخالفـه،-ال إلمـام الزيلعـي والكاسـاين 
فقـط كـام هـو املعـروف- وقوهلـم أحـق 

)ص31-30( واملتابعـة.  باإلفتـاء 
تقديـر العالمـة عبـد الفتـاح مـن تلميـذه 

ر لبا ا
أبـو غـدة يف  الفتـاح  العالمـة عبـد  قـال 

رسـالة كتبها إلـی والد الشـيخ حممد عبد 
املالـک: »لقد أكرمنـي اهلل تعالی بصحبته 
وأنسـت بروحـه وخلقـه وأدبـه وعلمـه 
حتصيـل  يف  اهنامكـه  وشـدة  وتواضعـه، 
صاحـب  خـري  فـكان  ومتابعتـه،  العلـم 
وجـدين  وأظنـه  حلـايل،  ومسـاعد  يل 
فضائلـه  مـن  قريبـا  أو  بذلـک  شـبيها 
وحمبـا لـه، فتآخينـا روحـا وقلبـا، وعقال 
ولبـا، وصفـاء قلـب ونقـاء رسيـرة، وإين 
ألعـد صحبتـه يل نعمـة عظيمـة ومنحـة 
ربانيـة سـاقها اهلل تعالـی إلـی، فتوافقـت 
واألشـباح،  األرواح  وتالقـت  األذواق، 
أمثالـه  عـن  تفـرد  علـم  طالـب  وإنـه 
بمزايـا مل أجدهـا عنـد غريه ممـن صحبني 
وأحبنـي، فهـو من أهـل التقـوی والدين 
واخللـق الكريـم املتـني والتواضـع التـام 
واألدب العـايل والعلـم املكنـون والعقل 
والزهـد  العفـاف  إلـی  النزيـه،  الرشـيد 
العلـم  مـع  واألدب  الصمـت  وحـب 
والعلـامء، وهـذه مزايـا رفيعـة وأخـالق 
أمتنـي أن يكـون عنـدي مثلهـا: زانـه اهلل 
هبـا، ويقول هـو: إنه اسـتفاد منـی، وربام 
كان العكـس هو الصحيح، فأنا اسـتفدت 
منـه، واعتدته زميال يل، ال مسـاعدا، وقد 
أقـام عنـدي سـنتني فخربتـه ودريتـه، فام 
أقولـه عنـه هـو مـن خـربة تامـة ومعرفـة 
كاشـفة. وأتوقـع له مسـتقبال باهـرا بإذن 
العلـامء  أحـد  يكـون  وأن  وعونـه،  اهلل 
األفـذاذ الذيـن يرحـل إليهـم، وينتفـع به 
أهـل بالدهم وغـري بالدهـم، وإين أعتني 
بخدمتـه ومدارسـته وتقديم مـا يمكن أن 
يكـون عنـدي مـن علـم ممـا أخذتـه عـن 
شـيوخي األجلـة، ليكـون أحسـن منـي 
إن شـاءاهلل نفعـا وعلـام وشـهرة وحسـن 

صيـت يف العلـامء الصاحلـني.
)ص49-48(

وصلـی اهلل تعالـی علی خـري خلقه حممد 
وآله وصحبه وسـلم.

أخبار العامل
مؤسسة حمسنني اخلريية تطلق مرشوع تزويد قرى يف جنوب 

بلوشستان باملياه
العلـوم  دار  جلامعـة  )التابعـة  اخلرييـة  حمسـنني  مؤسسـة  أطلقـت 
زاهـدان( مـرشوع تزويـد 30 قريـة يف جنـوب بلوشسـتان بامليـاه.
يف  قناهتـا  عـىل  اخلـرب  نقـل  بعـد  اخلرييـة  حمسـنني  مؤسسـة  ذكـرت 

يـيل: مـا  املـرشوع  هـذا  رشح  يف  تليجـريام 
“كانـت القـرى املذكـورة حتصـل عـىل امليـاه بمشـقة وتكلفـة باهظـة 

نتيجـة انقطـاع خـط توصيـل امليـاه ومتـزق األنابيـب، وعـدم توفـر 
امليـاه يف املخـازن، ولقد عجـزت دائرة امليـاه للمناطق الريفية بسـبب 
نقـص التمويـل املطلوب عـن إصالح اخلـط املذكور، لكن املؤسسـة 
املذكـورة قامـت بناء عـىل طلب وجهـاء منطقة دشـتياري إىل إصالح 

أنابيـب املياه يف باهـوكالت”.
أشـارت مؤسسـة حمسـنني اخلريية إىل أن املرشوع املذكـور إذا اكتمل، 
فسـوف تتوفـر امليـاه الصاحلـة للـرشب ألكثـر مـن ثالثـني قريـة يف 

سـولدان. جممع 
جديـر بالذكـر أن القـرى اجلنوبيـة يف حمافظـة سيسـتان وبلوشسـتان 
تواجـه مشـكالت عديـدة بسـبب عدم توفـر امليـاه الصاحلـة، بحيث 
يضطـر سـكاهنا إىل االسـتفادة مـن مياه األهنـار، والتـي أدت إىل األن 
إىل يكـون عـدد كبـري مـن أهـل املنطقـة وال سـيام األطفـال ضحايـا 

التامسـيح أو غرقـى يف ميـاه األهنـار.

أردوغان يعلن اكتشاف أكرب حقل غاز يف تاريخ تركيا بالبحر األسود

أعلـن الرئيـس الرتكـي رجـب طيـب أردوغـان اجلمعـة عن اكتشـاف 
"أكـرب" حقـل غـاز طبيعـي "يف تاريـخ" بـالده يف البحر األسـود، مضيفا 

أن أنقـرة تأمـل البـدء بتوزيـع الغاز عـام 2023.
وقـال أردوغـان أثنـاء خطـاب يف إسـطنبول "قامـت تركيـا يف البحـر 
األسـود بأكـرب اكتشـاف )حلقل( غـاز طبيعـي يف تارخيها" مشـريا إىل أن 

خمزونـه ُيقـّدر بــ320 مليـار مـرت مكّعب.
تارخييـة  "أمهيـة  لديـه  االكتشـاف  هـذا  أن  الرتكـي  الرئيـس  واعتـرب 
ملسـتقبل" تركيـا التـي تعتمـد بشـكل حـرصي تقريبـا عـىل الـواردات 

والنفـط. للغـاز  املتزايـدة  حاجاهتـا  لتلبيـة 
للمزيد: تركيا تكتشف "أكرب حقل للغاز يف تارخيها"..ما أمهيته؟

وتابـع "فتـح اهلل لنـا بابـا عـىل مـوارد مل نـَر مثلهـا مـن قبـل" مضيفـا أن 
"هدفنـا هـو وضـع غـاز البحـر األسـود يف خدمـة أّمتنا بـدءا مـن العام 

."2023
وأشـار أردوغان إىل أن اكتشـاف حقـل الغاز هذا حصـل يف البئر تونا-
1 مؤكـدا أن املـؤرشات األوىل "توحـي بـأن احلقـل املكتشـف هو جزء 

مـن خمزون أكـرب بكثري"، مـن دون إعطـاء املزيد مـن التفاصيل.
ولفـت الرئيس الرتكي إىل أن بالده سـتكّثف يف األشـهر املقبلة عمليات 
التنقيـب عن الغـاز الطبيعـي يف رشق البحر املتوسـط متجاهال دعوات 

االحتـاد األورويب إىل خفـض التصعيد يف سـياق توتر متزايد.
وقـال أردوغـان "سـنرّسع عملياتنـا يف املتوسـط مـع نـرش قرابـة هنايـة 
العـام )سـفينة التنقيـب( كانـوين، التـي جتـري صيانتهـا حاليـا" معربـا 
عـن أملـه يف "القيـام باكتشـافات مماثلـة" ملا أعلـن عنه اجلمعـة يف البحر 

األسود.

شخصيات إسالمية

مقتل باكستاين كان حياكم بتهمة »ادعاء النبوة« يف قاعة املحكمة
ــة  ــة يف مدين ــة حمكم ــول قاع ــلم بدخ ــتاين مس ــاب باكس ــام ش ق
بيشــاور شــامل غــرب البــالد األربعــاء، وقــام بإطــالق الرصــاص 
ــًا  ــف، وفق ــة التجدي ــم بتهم ــر، كان حياك ــلم آخ ــل مس ــل رج وقت

ــة. ــل رشط لرج
وينتمــي طاهــر أمحــد نســيم )47 عاًمــا( إىل اجلامعــة األمحديــة 
ــالم  ــني باإلس ــا جمدف ــد معتنقوه ــي يع ــاد والت ــة لالضطه املعرض

ــاء. ــم األنبي ــول خات ــربون الرس ــم ال يعت ــاد بأهن لالعتق
ومل يتضــح عــىل الفــور كيــف متكــن املهاجــم خالــد خــان، الــذي 
ــة  ــراءات أمني ــط إج ــة وس ــول املحكم ــن دخ ــًا، م ــل الحق اعتق

ــددة. مش
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غـده  أبـو  عبدالفتـاح  والشـيخ 
أولئـك  مـن  واحـد  اهلل  رمحـه 
العلـامء األماجـد الذيـن اتصـف 
حسـن  وخلـق  الغزيـر،  بالعلـم 
وسـلوك قويم ، وله مكانة علمية 
كبـرية يف األوسـاط العلميـة عىل 
نطـاق العـامل اإلسـالمي ، بحيث 
مـن  جليـل  قـدوة  منـه  جعلـت 

املسـلمني  الشـباب 
حينـام نطالـع التاريخ اإلسـالمي 
عظيمـة  بنـامذج  نواجـه  املـرشق 
العباقـرة  الشـخصيات  مـن 
الذيـن قـد زينـت أوراق التاريخ 
بأسـامئهم وصفاهتم وإن األرض 
املجتمـع  وهيتـز  هبـم  تبتهـج 
بأنفاسـهم الطيبـة، فرحـًا وطربًا. 
إهنـم أتـوا ومنحونـا معنـی احلياة 
احلقيقيـة وعلمونـا كيـف نعيـش 
باللوعـة  املعمـورة  هـذه  عـىل 
وشـغف الوصـال؛ وتاريخ األمة 
مـن  بالعديـد  اإلسـالمية حافـل 
صفحاتـه  يف  األبطـال  أولئـك 
الذيـن  العلـامء  الذهبيـة. السـيام 
أخلصـوا وجوههـم هلل وحفظـوا 
رشف  وصانـوا  العلـم  أمانـة 
الكلمـة التي تصـدر عنهـم، فلم 
يبتغـوا بعلمهـم دينـا يصيبوهنـا، 
والجاهًا يتطلعـون إليه وإنام كان 
مهـم األول مرضـاة اهلل عزوجل 
رفعـة  عـىل  الدئـوب  بالعمـل 
شـأن دينـه وإعـالء كلمـة اهلل يف 

األرض. 
هـؤالء  إىل  املجتمـع  وحاجـة 

العباقـرة أكثر و أشـد مـن حاجته 
إىل الصنعـة والتقـدم املـادي ألن 
صـالح املجتمـع البـرشي بأمجعه 
إال  الحيصـل  تقدمـه  و  وفالحـه 
عـرب  يظهـرون  الذيـن  بالنوابـغ 

التاريـخ حينـًا بعـد حـني. 
غـده  أبـو  عبدالفتـاح  والشـيخ 
أولئـك  مـن  واحـد  اهلل  رمحـه 
العلـامء األماجـد الذيـن اتصـف 
حسـن  وخلـق  الغزيـر،  بالعلـم 
مكانـة  ولـه   ، قويـم  وسـلوك 
األوسـاط  يف  كبـرية  علميـة 
العـامل  نطـاق  عـىل  العلميـة 
جعلـت  بحيـث   ، اإلسـالمي 
الشـباب  مـن  جليـل  قـدوة  منـه 
هـذه  يف  نريـد  ونحـن  املسـلمني 
حـول  للقـراء  نقـدم   أن  املقالـة 
السـلف  علـامء  وتـذكار  اجلهبـذ 

تعـاىل.  اهلل  رمحهـم 
أن  البحـث  منهجيـة  وتقتـي 

تاليـة:  أبحـاث  عـىل  تشـتمل 
1ـ إسـمه وكنيته ونسـبه وميالده 
مسـريته  و  نشـأته  2ـ  أرستـه.  و 
العلميـة والتعليميـة. 3ـ مذهبـه.  
5ـ  وشـيوخه.  أسـاتذته  4ـ 
العلميـة  رحالتـه  6ـ  تالميـذه. 
صفاتـه.  7ـ  بالكتـب.  وشـغفه 
8ـ إنتاجـه العلمـي. 9ـ عكوفـه 
عىل العلـوم احلديثيـة . 10ـ متيزه 
العلمي. 11ـ منهجـه يف التاليف 
 . أقوالـه  مـن  12ـ  والتحقيـق. 
14ـ   . فيـه  العلـامء  أقـوال  13ـ 

وفاتـه.

ومولـده   ونسـبه  كنيتـه  و  إسـمه 
وأرستـه: 

وأبوالفتـوح  أبوزاهـد  هـو 
عبدالفتـاح بـن حممـد بـن بشـري 
احللبـي  أبوغـدة،  حسـن  بـن 
القـريش  مذهبـًا،  احلنفـي  بلـدًا، 
نسـبًا،  اخلالـدي  املخزومـي 
بـن  خالـد  سـيدنا  إىل  املنسـوب 
وليـد املخزومـي ريض اهلل عنـه. 
ولـد رمحـه اهلل يف منتصف رجب 
عام 1336 هــ املوافق 1917م، 

يف مدينـة حلب. 
احلـال  متوسـطة  أرستـه  كانـت 
اهلل  رمحهـم  وجـده  والـده  وكان 
بصنـع  التجـارة  حيرتفـان  تعـاىل 
يتجـران  الغزليـة،  املنسـوجات 
هبـذه الصناعـة وكانـا يعـدان من  
الغنـى  ال  املحـدود  اليـرس  أهـل 
الطافح املشـهود، وكانـا من أهل 
السـرت والعفـاف وأهل التسـمك 
بالديـن وشـعائره واملواظبـة عىل 
ونشـاوا  القـرآن  وقـراءة  الذكـر 

أبنائهـم علـی ذلـك. 

العلميـة  ومسـريته  نشـأته 
 : لتعلميـة ا و

نشـأ عبدالفتـاح يف حجـر والـده 
الـذي كان كثـري تـالوة القـرآن و 
حمافظا عـىل قراءته يف املصحف و 
حمبـا للعلـامء  عاكفا عـىل حضور 
جمالسـهم ودروسـهم واإلقتباس 

مـن علمهم وإرشـادهم. 
الثامنـة  السـنة  يف  دخـل  ملـا  ثـم 
مـن العمـر، أدخلـه جـده رمحـه 
اإلسـالمية  العربيـة  املدرسـة  اهلل 
فيهـا  فـدرس  بحلـب،  اخلاصـة 
مـن الصـف األول حتـى الرابـع 
إىل  توجـه  ثـم  حسـنة  دراسـة 
عـيل  حممـد  الشـيخ  مدرسـة 
حسـن  تعلـم  حيـث  اخلطيـب 
صاحـب  الشـيخ  وكان  اخلـط 
بعـد  وانتقـل  خاصـة.  مدرسـة 
الصناعـة  يف  العمـل  إلـی  ذلـک 
أصدقـاء  و  أبيـه  مـع  التجـارة  و 
أبيـه. وأمضـی تسـع سـنوات يف 
العمـل احلـّر. وملـا بلـغ التاسـعة 
عـرشة مـن عمـره دخـل الثانوية 
ب  املّسـامة  حلـب  يف  الرشعيـة 
)اخلرسويـة، التي أنشـأها الوزير 
باشـا  خـرسو  الصـدر  العثـامين 
الشـيخ  درس  قـد  و  اهلل،  رمحـه 
سـت  اخلرسويـة  يف  اهلل  رمحـه 
إلـی  1936م  سـنة  مـن  سـنني 
سـنة 1942م و كان متفوقـا علی 
أقرانه يف تلک السـنوات السـت. 
ثـم دخل كليه الرشيعـة يف اجلامع 

عبدالرئوف رخشاين
مدرس بالجامعة

العالمة عبدالفتاح أبوغده من بقايا 
السلف الصاحل

شخصيات إسالمية
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األزهـر يف مـرص عـام 1944م، 
1368هــ  عـام  منهـا  ختـّرج  و 
الشـهادة  علـی  حائـزا  1948م 
و  الرشعيـة،  كليـة  مـن  العامليـة 
انتقـل بعـد ذلـک إلی كليـة اللغة 
العربيـة حيث ختصـص يف أصول 
التدريـس و أمضـی مـدة سـنتني 
فيهـا، درس فيهـام الرتبيـة و علم 
1950م  سـنة  ختـّرج  و  النفـس 
مـع حصولـه علی إجـازة يف علم 

النفـس. 
وملـا فـرغ  مـن التعلـم يف األزهر 
سـنة  حلـب  بلـده  إلـی  عـاد 
املسـابقة  إلـی  تقـدم  و  1950م 
املعـارف  وزارة  أجرهتـا  التـي 
السـورية إلختيار مدّريس الديانة 
فـكان  اإلسـالمية،  الرتبيـة  و 

فيهـا.  األول  الناجـح 
سـًا يف  و بـدأ عملـه التعليمي مدرِّ
ثانويـات حلـب يف مـادة الرتبيـة 
اإلسـالمية، و مدّرسـًا يف ثانويتي 
حلـب الرشعيتـني )الشـعبانية و 
اخلرسوية( ثـم انُتـدب للتدريس 
بجامعـة  الرشعيـة  كليـة  يف 
ثـالث  أمضـی  حيـث  دمشـق 
سـنوات، يـدّرس الفقـه احلنفي، 
و أصـول الفقـه، والفقـه املقـارن 
بـني املذاهـب، و ذلـک من سـنة 
1383هــ هـ إىل سـنة 1385هـ. 
-1968م  1385هــ  عـام  ويف 
تعاقـد مـع جامعـة اإلمـام حممـد 
عـىل  اإلسـالمية  سـعود  بـن 
املعهـد  يف  و  فيهـا  التدريـس 
العـاىل للقضـاء بطلب مـن مفتي 
اململكة العربية السـعودية الشـيخ 
الشـيخ  آل  إبراهيـم  بـن  حممـد 

اهلل.  رمحـه 
وبقي فيها حتى سنة 1991م، 

انتـدب خالهلا إىل عـدة جامعات 
إسـالمية، يف السـودان و اليمن و 

اهلنـد و باكسـتان و غريها. 
يقـوم  املـدة  هـذه  خـالل  كان  و 
أصـول  كليـة  يف  بالتدريـس 
احلديـث  قسـم  يف  الّديـن، 

علومـه.  و  الرشيـف 
املجلـس  يف  عضـوا  ُعـني  و 
العـامل  لرابطـة  التأسـيي 
يف  عملـه  جانـب  إىل  اإلسـالمي 
جامعـة اإلمـام حممـد بن سـعود 
هـذه  خـالل  يف  و  اإلسـالمية 
الفـرتة شـارک يف وضـع خطـط 
و  مناهجهـا،  و  اإلمـام  جامعـة 
أختـري عضـوًا يف املجلس العلمي 

 . فيهـا
ثـم انتقل إىل التدريـس يف جامعة 
امللـک سـعود بالريـاض، حيـث 
كليـة  يف  احلديـث  علـوم  دّرس 
لطـاّلب  عامـني  مـدة  الرتبيـة 
و  الكليـة  يف  األخـرية  السـنة 
العليـا،  الدراسـات  طـاّلب 
عـىل  فعكـف  بعدمهـا  تفـّرغ  و 
التاليـف  و  التحقيـق  و  البحـث 
حتـى القـي وجه رّبه عـز وجل . 

مذهبه: 
اهلل  رمحـه  أبوغـدة  الشـيخ  كان 
حنفيـًا، متقنـًا للمذهـب احلنفـي 
الـذي نشـأ عليـه و درسـه عـىل 
سـيام  ال  و  املشـايخ  مـن  عـدد 
الفقيهني الشـيخ مصطفـي الزرقا 
احلجـي  أمحـد  املفتـي  والشـيخ 
الكـردي احلنفي مفتـي األحناف 
يف حلـب، كـام كانت له قـراءات 
و مطالعـات فرديـة كثرية يغوص 
فيهـا و يف أعـامق الكتـب و حييش 
و  مالحظاتـه  صفحاهتـا  عـىل 

آراءه. 
و  قويـة  مشـاركة  لـه  وكانـت 
املذهـب  عـىل  جيـد  إطـالع 
املذهبـان  مهـا  و  الشـافعي 

الشـام.  بـالد  يف  السـائدان 
قـال تلميـذه الكبري الشـيخ حممد 
وأحفـظ   : اهلل  حفظـه  عّوامـه 
كان  عديـدة  مواقـف  لفضيلتـه 
ينبـه فيها السـائل إىل فـروع دقيقة 
يف زاوايـا حوايش الفقه الشـافعي

أساتذته و شيوخه:
بلغ عدد شـيوخ العالمـة أبوغده 
عرشيـن  و  مئـة  قرابـة  اهلل  رمحـه 
عاملـًا، أكثرهـم مـن علـامء حلب 
و األزهـر و زائريه، ثـم من علامء 
اهلنـد و باكسـتان و املغـرب ثـم 

مـن علـامء حجـاز و نجد. 
عـن  العلـم  تلقـي  حلـب  ففـي 
الشـيخ عيـي البيانوين والشـيخ 
ابراهيم السـلقيني و الشيخ حممد 
راغـب الطبـاخ، و الشـيخ حممـد 
الناشـد، و الشـيخ حممـد سـعيد 
االدلبـي والشـيخ أمحـد الزرقـا و 
والـده الشـيخ مصطفـي الزرقا و 
الشـيخ أمحـد الكـردي، والشـيخ 
أسـعد  والشـيخ  حممدحكيـم، 
عبجـي، و الشـيخ حممد الرشـيد 
رساج  نجيـب  حممـد  الشـيخ  و 
الديـن و .... رمحهـم اهلل مجيعًا. و 
من أشـهر شـيوخه بمرص: شـيخ 
األزهـر حممـد اخلرض حسـني، و 
الشـيخ عداملجيد َدَراز، والشـيخ 
والشـيخ  حممـود،  عبداحلليـم 
الشـيخ  و  شـلتوت،  حممـد 
مصطفـي صربي، والشـيخ حممد 
زاهـد الكوثري و الشـيخ حسـن 
و  شـاكر  أمحـد  الشـيخ  و  البنّـا 
والشـيخ  منـون،  عيـي  الشـيخ 
أمحـد الصّديـق الغامري و شـقيقه 
الشـيخ عبداهلل الصديـق الغامري 
و مهـا مغربيـان و ... رمحهـم اهلل 
إىل  اهلل  رمحـه  رحـل  وملـا  تعـاىل. 
اهلنـد و باكسـتان سـنة 1382هـ 

أشـهر  ثالثـة  ملـدة  1962م  و 
إلتقـى  رحلـة علميـة شـخصية، 
بأجل  الشـيوخ والعلـامء يف تلک 
فمنهـم:  لدهيـم  وتلمـذ  الديـار 
شـفيع  حممـد  العالمـه  الشـيخ 
مفتـي باكسـتان، و الشـيخ املفتي 
عتيـق الرمحـن، و املحـّدث حممد 
الشـيخ  و  الكاندهلـوي،  زكريـا 
الكاندهلـوي  يوسـف  حممـد 
التبليـغ و صاحـب  أمـري مجاعـة 
}حيـاة الصحابة{و الشـيخ  كتاب 
املحـدث حممـد يوسـف البنوري 
و الشـيخ أبوالوفـاء حممـود شـاه 
الشـيخ  و  األفغـاين  مبـارک  بـن 
و  األعظمـي  الرمحـن  حبيـب 
و هنـاک  اهلل مجعيـًا.  ... رمحهـم 
علـامء كثـريون لقيهـم يف األقطار 
األسـالمية األخـرى التـي زارها 
و  احلجـاز  و  واليمـن  كاملغـرب 
البـرصة و بغـداد و اسـتفاد منهم 
و اسـتفادوا منـه و أوصـل بعض 
مـن كتـب عنـه عـدد مشـاخيه إىل 
مئـة و ثامنـني، وبـل  إىل مئتـني. 

عـىل  حريصـًا  اهلل  رمحـه  كان 
الشـيوخ  مجيـع  مـن  اإلسـتفادة 
فسـمعهم  هبـم،  إلتقـى  الذيـن 
أخـذ  و  كاتبهـم  أو  شـافههم  أو 
الفائـدة  عـن  اليصـده  عنهـم، 
مـا كان بـني بعـض الشـيوخ مـن 
خـالف يف الـرأي ،فقـد كان مـن 
الصـدر  رحابـة  و  األفـق  سـعة 
و مرونـه الفكـر مـا جعلـه عـىل 
مجيعهـم،  مـع  طيبـة  عالقـة 
يأخـذ عـن كل واحـد منهـم مـا 
أو  حقـا  يعتقـده  و  صوابـا  يـراه 
الوقـوف  دون  احلـق  إىل  أقـرب 
عنـد مـرشب الشـيخ و منزعـه و 
مذهبـه و دون اإللتـزام الكامـل 
بـام يقـول و كل ذلـک يـدل عـىل 
فكـره.  مرونـة  و  صـدره  سـعة 

شخصيات إسالمية
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الذيـن  الفلسـطينيني  عـدد  كان 
فـّروا أو نزحـوا أثنـاء نكبـة عـام 
1948 قرابـة 711 ألفا من أصل 
حـواىل 900 ألـف مـن العـرب 
البـالد حينهـا،  يسـكنون  الذيـن 
الروهينجـا  عـدد  يقـارب  وهـو 
الذيـن نزحـوا مـن بالدهـم بعـد 
أن بدأ جيش ميانامر وميليشـيات 
مـن املتطرفـني القوميني سلسـلة 
هجـامت مرّوعـة ضدهـم بـدأت 
 3 قبـل  األيـام  هـذه  مثـل  يف 

سـنوات.
ال يمكـن اعتبارهـا مصادفة بحتة 
أن جيـش ميانـامر افتتـح مذابحه 
بإحـراق قرية »كان كيـا« وجرفها 
أيلـول/  11 يف  باجلرافـات، 
يصـادف  الـذي  اليـوم  سـبتمرب، 
اهلجـوم اإلرهايب الشـهري لتنظيم 
»القاعـدة« عـىل برجـي التجـارة 
ومواقـع  نيويـورك  يف  العامليـة 
أخـرى، وربـام اعتربت سـلطات 
مناسـبا  توقيـت اهلجـوم  ميانـامر 
إلعطـاء غطـاء عاملـي السـتباحة 
الروهينجـا باعتبارهـم مسـلمني
هبـذه الطريقـة افرتضـت طغمـة 
وبضمنهـا  احلاكمـة،  ميانـامر 
رئيسـة الوزراء، املدافعة الشـهرية 
عـن »حقـوق اإلنسـان« وحائزة 
جائـزة نوبل للسـالم، أونغ سـان 
سـو تـيش، أن مـن قـام باهلجـوم 
عـىل أمريكا هـم جممل املسـلمني 

وليـس جمموعـة أرسـلها تنظيـم 
إرهـايب مطـارد مـن كافـة الدول 

واإلسـالمية. العربيـة 
اخلبيـث،  التأويـل  هبـذا 
أسـس  أحـد  شـّكل  والـذي 
العامليـة، متاهـت  اإلسـالموفوبيا 
الديمقراطيـة،  ميانـامر  حكومـة 
يسـمى  فيـام  هلـا  نظـري  مـع 
إرسائيـل،  األوسـط«:  »الـرشق 
التـي ركبـت حينهـا هـذه املوجة 
قوهتـا  بـكل  فسـامهت  الكـربى 
لتحميـل النظـام العراقـي حينهـا 
تلـك،  اهلجـامت  مسـؤولية 
لنـرش  مناضلـون  وسـاندها 
عـن  ومدافعـون  الديمقراطيـة، 
أونـغ  )مثـل  اإلنسـان  حقـوق 
ويسـاريون  تـيش!(،  سـو  سـان 
ويمينيـون مـن كافـة االجتاهات، 
ممـا أدى ملأسـاة احتـالل العـراق 
ومـا متّخـض عنهـا مـن كـوارث 

الحقـة. كـربى  عربيـة 
الروهينجـا،  موضـوع  يعيدنـا 
وزراء  رئيسـة  ومشـاركة 
سـبيل  يف  »املناضلـة«  ميانـامر 
بمناضيل  واحلريـة،  الديمقراطيـة 
عـن  واملدافعـني  الديمقراطيـة، 
واليسـاريني  اإلنسـان،  حقـوق 
العتـاة، الذيـن شـاركوا أيضـا يف 
يف  إرسائيـل  »حـق  عـن  الدفـاع 
السـوفييتي  وباالحتـاد  الوجـود« 
اعرتفـت  دولـة  أول  كان  الـذي 

بإرسائيل، وتبعتهـا دول »الطوق 
تشيكوسـلوفاكيا  االشـرتاكي«: 
فدولـة  وبولنـدا،  ورصبيـا، 
نظـر  يف  كانـت،  إرسائيـل 
وكان  اشـرتاكيا،  بلـدا  أولئـك، 
يتنـاىف  ال  الوجـود،  يف  حقهـا 
مورسـت  التـي  املذابـح  مـع 
وعمليـات  الفلسـطينيني،  ضـد 
التهجـري املنظمـة التـي تعرضـوا 
هلا، والتي سـتكون فاحتـة لظهور 
االستبدادات العسـكرية العربية، 
الحقـة  متصلـة  ولسلسـلة 
ضـد  املسـتمرة  املجـازر  مـن 
الشـعوب  وضـد  الفلسـطينيني 

! عـة ملقمو ا
أمـس  صـدر  تقريـر  حسـب 
احلكوميـة  املبـاين  عـرشات  فـإن 
يف  انتصبـت  قـد  والعسـكرية 
تلـك  فيـه  كانـت  الـذي  املـكان 
اختفـت  التـي  املنكوبـة  القريـة 
مـن »خرائط غوغـل« وأصبحت 
غـري موجودة بعد أن زال اسـمها 
تصدرهـا  التـي  اخلرائـط  مـن 
السـلطات، وحـني يقـول عمـدة 
قريـة كانـت قريـة مـن »كان كيا« 
يف  لالجئـني  خميـم  يف  ويعيـش 
حكومـة  هـدف  أن  بنغـالدش، 
هـذا  فـإن  نعـود«  »أال  ميانـامر 
مـع  بعمـق  يتصـادى  القـول 
إرسائيـل  حكومـات  تفعلـه  مـا 
الفلسـطينيني،  مـع  املتعاقبـة 

واألغلـب أن حمـو األسـامء بعـد 
وترويعهـم  البـرش  اسـتئصال 
القـول  يف  يرغـب  وهتجريهـم 
موجوديـن  يكونـوا  مل  إهنـم 
هنـاك أبـدا، وهـو صلـب عالقة 

بالفلسـطينيني. إرسائيـل 
تتابـع منظـامت حقـوق اإلنسـان 
الروهينجـا  قضايـا  العـامل  يف 
الذيـن أصبحـوا »فائضـا« ثقيـال 
األسـوأ  أن  غـري  العـامل،  عـىل 
كـام  صـاروا،  أهنـم  ذلـك  مـن 
مـن  الفلسـطينيني  مـع  حصـل 
قبلهـم، نموذجـا يمكـن ألنظمة 
الطغيـان املتوحشـة نسـخه، وهو 
مـا جيـري يف اهلند التـي أصدرت 
قانونا للجنسـية يمكـن أن يؤدي 
مـن  املاليـني  هتجـري  لترشيـع 
مواطنيهـا، ومـا جيـري يف الصني 
التي تقـوم بالتعامل مع اإلسـالم 
يمكـن  عقليـا  مرضـا  باعتبـاره 
شـفاء ماليني املسـلمني الصينيني 
منـه بوضعهـم يف مراكـز احتجاز 

عقوهلـم. صياغـة  إلعـادة 
الوحشـية  النـامذج  هـذه  أغلـب 
مسـلمة،  شـعوب  هلـا  تتعـرض 
املناضلـني  عتـاة  لكـّن 
الديمقراطيـني عـىل شـاكلة أونغ 
سـان سـو تـيش، ال يعلمـون أن 
يقـف عنـد  يبـدأ ال  الـرّش حـني 

حـدود. أو  عـرق  أو  ديـن 
)القدس العريب(

الروهينجا: فلسطينيو آسيا 
أم صورة املستقبل؟

قضايا معاصرة
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قـد أودع اهلل يف اإلنسـان مواهب 
كثـرية، بـل قـد ميـزه عـن سـائر 
مـن  فيـه  أوع  بـام  املخلوقـات 
والفكـر،  والتعقـل  املواهـب 
تبقـى  املواهـب  هـذه  ولكـن 
مسـتورة خافية ما دام مل تسـتخدم 
فـرتى  قدرهـا،  حـق  تقـدر  ومل 
رجـال قـد يصـل إىل القمـة ويأيت 
بالعجائـب وحيـري العقـول، بينـام 
تـرى آخـر مـن بنـي نوعـه ليـس 
لـه أي إنجـاز وال حيتفـل بـه وال 
يلقـى إليـه بال، بـل يعيـش دون 
أن يشـعر بوجوده يف هـذه احلياة.
هذيـن  حيـاة  درسـت  وإذا 
الصنفني تـرى أن الفـارق األكرب 
مواهبـه  قـدر  األول  أن  بينهـام 
وتعـب  بصقلهـا  وعنـي  ونامهـا 
أمـا  الليـايل،  وسـهر  لشـحذها، 
الثـاين فلـم حيفـل هبـا ومل يتعـب 
فبقيـت  وإنامءهـا  إلذكاءهـا 
مواهبـه مسـتورة خمفيـة خاملـة.
ربـام  عفـوا،  تـأيت  ال  فاملواهـب 
يكـون الرجـل عـىل جانـب كبري 
الـذكاء ولكنـه ال يكـد وال  مـن 
الذكـر،  خامـل  فيبقـى  جيتهـد 
ولكـن قـد تـرى رجـال مل يـرزق 
يكـون  ربـام  بـل  الـذكاء  مـن 
بالغبـاوة  أقرانـه  بـني  موصوفـا 
وقلـة الفهـم ولكنه يقـدر ما منح 
ويفـوق  فيجتهـد  املواهـب  مـن 
أذكـى األذكيـاء مـن أقرانـه وربام 

التاريـخ. يف  يتلمـع 
املواهـب نعمة من اهلل عـىل عباده 
ولكن بـرشط أن يقدرها وينميها 

وجيتهد لرقيهـا وازدهارها.

مواهبـه  يقـدر  الـذي  الطالـب 
األمـور  يف  أوقاتـه  يضيـع  وال 
التافهـة ويغتنـم فـرص اإلجـازة 
وتزكيـة  واملطالعـة  اإلنجـاز  يف 
فإنـه  اخللـق  وإصـالح  النفـس 
سـوف يفـوق أقرانـه وأترابه وإن 
كانـوا أكثـر تفوقـا منـه يف الذكاء 

واملوهبـة.
ال  أن  هـو  املواهـب  تقديـر  إن 
التوافـه،  يف  اإلنسـان  يضيعهـا 
تنميتهـا  يف  دومـا  جيتهـد  وأن 
يف  العمـل  فـرص  يضيـع  وأال 
أمـر دينـي أو دنيـوي مهـام كانت 
يكـون  وأن  والعوائـق  الظـروف 
هدفـه نصـب عينيـه معرضـا عن 
العقبـات التـي تعـرتض طريقـه، 
سـيكون  اإلنسـان  هـذا  فـإن 
موضع ثقة اآلخرين ويسـتخدمه 
وخدمـة  اخلـري  سـبيل  يف  اهلل 

اإلنسـان. وإعـامر  املجتمـع 
وصيقلتهـا  املواهـب  ولشـحذ 
يمكـن اختـاذ اخلطـوات التاليـة:
املامرسـة  أن  شـك  وال   -1
الطويلـة يف أي جمـال من جماالت 

اإلنسـان  تقـدم  تضمـن  احليـاة 
باملامرسـة  يقـال:  وكـام  ورقيـه،  
فـإن  وعليـه   املهـارة.  تكتسـب 
جهـدا  يتطلـب  املواهـب  تنميـة 

ومثابـرة. وصـربا  وممارسـة 
السـلبيني،  عـن  االبتعـاد   -۲  
كائـن  بطبيعتـه  اإلنسـان  إن 
منفعـل يقبـل التأثـر واالنعطاف 
جنسـه،  بنـي  مـن  وبخاصـة 
ولذلـك أكـد القرآن عـىل صحبة 
آمنـوا  الذيـن  يأهيـا  الصاحلـني، 
اتقـوا اهلل وكونوا مـع الصادقني. 
السـلبي  اإلنسـان  أن  شـك  وال 
اإلنجـاز،  عـن  اإلنسـان  يقعـد 
والشـعور  اليـأس  فيـه  ويـورث 
الـذي  فـإن  لذلـك  باإلحبـاط. 
يريـد أن يصيقل مواهبـه وينميها 
ويؤانـس  جيالـس  أن  عليـه 
واملقـدرة  املواهـب  أصحـاب 
عـن  االجتنـاب  كل  ويتجنـب 
السـلبيني والكسـاىل الذيـن ليس 

الدنيـا. يف  وغايـة  هـدف  هلـم 
اإلبـداع  أهـل  كل  مطالعـة   -3
إىل  وصلـوا  الذيـن  إن  والفكـر، 

واإلتقـان  العلـم  مـن  درجـة 
آثـارا  لألمـة  وقدمـوا  والفكـر 
مطالعـة  تبقـى  وفكريـة  علميـة 
تنميـة  يف  كبـريا  أثـرا  كتبهـم 
املواهـب وعلو اهلمـة والدفع إىل 

األمـام.
واملواهـب  باحليـاة  التفـاءل   -4
باملنغصـات  االحتفـال  وعـدم 
واملشـاكل، ونبـذ كل ما يؤدي إىل 

واليـأس. التشـاؤم 
5- التفكـري اإلبداعـي واإلجيايب 
وتعويـد النفـس عـىل ذلـك، فإن 
واإلبداعـي  اإلجيـايب  التفكـري 
طمأنينـة  القلـب  يف  يـورث 

األمـل. عـىل  ويبعـث 
6- حـب الـذات واالحتفـال هبا 

حتقريها. وعـدم 
7- تقوية املهارات والكفاءات.

يف  والطمـوح  اهلمـة  إجيـاد   -8
. لنفـس ا

والعمـل  املتواصـل  السـعي   -9
الـدؤوب. 

10- االنعطـاف وتطويـر الذات 
وتقبـل كل ما هـو جديد.

تقدير الذات وتنمية املواهب
عبد الرحمن محمد جامل

تطوير الذات
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الواقـع  نتمكـن مـن صبـغ  لـن   
التغيـري  بألـوان  نعيشـه  الـذي 
الفرائحيـة، ونحـن ال زلنـا نصبغ 
تفكرينـا بلـون احلـداد األسـود، 
عـىل  تتمـرد  ذواتنـا  زالـت  ومـا 
وال  املجتعمـي،  الضبـط  قيـم 
ثقافـة  ترفـض  أنفسـنا  زالـت 
الرتويـض واالنصهـار يف قوالب 
الرتبية لتنسـجم مع قيـم املجتمع 
ومـن  الفضـىل،  وسـلوكياته 
مـؤرشات ذلـك اخللـل الرتبوي 
التحليـة  بمفـردات  هنتـم  أننـا 
املجتمعيـة، ونحـن بعـد مل نتقـن 
الذاتيـة؛  التخليـة  اسـرتاتيجيات 
فلهذا فقدت مشـاريعنا السياسية 
التأثـريي  البعـد  والرتبويـة 
بعـدم خلـق القـدوات الصاحلـة 
يف  فاعليتهـا  معهـا  فضعفـت 
اسـتاملة رشائـح املجتمـع وبقيت 
أهدافنـا النضاليـة والثورية كحرب 
عـىل ورق األمنيـات تبحـث عن 
عصـا موسـى السـحرية لترتجـم 

الواقـع.  أرض  عـىل 

▪  فكرنـا العاطفـي ينشـد التغيـري 
احليـاة،  ملفاهيـم  الراديـكايل 
ونطالـب بإصـالح منظومة القيم 
مل  ونحـن  والرتبويـة،  اإلداريـة 
نعلـن االنتفاضة الذاتيـة عىل قيم 
السـقوط األخالقـي، ومل نتمكن 
بعـد مـن ضبـط إيقـاع االنفعـال 
حبـل  فأطلقنـا  السـلوكي، 
وانفعلنـا  غاربـه  عـىل  االنفعـال 
ردود  وبأبشـع  األسـباب  ألتفـه 
يف  بعـد  تسـجل  مل  التـي  الفعـل 
األخالقـي.  السـقوط  قواميـس 

  
▪  إرادتك غـري الواقعية هتدف إىل 
إصـالح منظومة احلكـم وتطبيق 
الرشـيد،  احلكـم  اسـرتاتيجيات 
وحتقيـق قيـم العدالـة والشـفافية 
نـامرس  ونحـن  الضبطيـة، 
العشـوائية يف إدارة ذواتنا، وندير 
مؤسسـاتنا اخلاصـة عـرب سياسـة 

عـن  وبعيـدًا  األحـادي  التفكـري 
اإلداري  العمـل  مرجعيـات 
يف  التـدرج  وعـدم  املؤسـي، 
صعود سـلم الوظائـف اإلدارية.

والتـواق  املرهـق  فكـرك    ▪

إلحـداث نقلـة يف جمـال املامنعـة 
السياسـية عـرب توحيـد الصفوف 
الوطنيـة  اللحمـة  وتقويـة 
اخلالفـات  وإذابـة  املجتمعيـة 
التصالـح  بميـاه  اجلليديـة 
نـزال  مـا  ونحـن  والتسـامح، 
إذا  الشـخصية  لذواتنـا  ننتـرص 
أصابتهـا سـهام النقـد الطائشـة، 
املجتمعـي  الـوالء  قيـم  ونـرتك 
تبحـث عـن خملـص ينتشـلها من 
التجاهـل ومـن رسداب  دهاليـز 

املمنهـج.   اإلمهـال 

فكـرك املتلهـف لنفـض غبـار    ▪

العشـوائية عـن عمليـات اإلدارة 
يبـدع يف وضـع اخلطـط النظريـة 

املجتمعيـة،  احليـاة  إلصـالح 
التنميـة  برامـج  واسـتصالح 
نتمكـن  مل  ونحـن  املسـتدامة، 
مـن وضـع خطـة إنقـاذ إلخراج 
اإلخفـاق  دوائـر  مـن  ذواتنـا 
املتكـرر  وختليصهـا من شـوائب 
التنظـري السـلبي، ومـن غرائزهـا 

الالمسـئولة. احليوانيـة 

االنتـامء  بقيـم  املتشـبع  فكـرك    ▪

اسـتعادة  إىل  يسـعى  اهلالميـة 
َطَمَسـت  التـي  الوطنيـة  اهلويـة 
التعريـة  عوامـل  معاملهـا 
املصلحيـة، وُسـلب روح االنتامء 
الوطنـي بإفـراغ قيـم املواطنة من 
حمتواهـا، وعـرب سياسـة التغريب 
املمنهـج، ونحـن مل نـدرك أبعـاد 
ومل  لذواتنـا،  احلقيقـي  االنتـامء 
األجيـال  نفـوس  يف  نغـرس 
للوطـن  واالنتـامء  الـوالء  قيـم 

اإلسـالمية. وللعقيـدة 

رحلة التغييـر تبدأ من الداخل !!
 د.محمد فيصل باحميش 

تطوير الذات
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الَون���ى! علي���َك  ألق���ى  الده���ُر  يش���يُخ الش���باُب ويفن���ى اهَلن���ا!إذا 

احلي���اِة! ُفت���ات  إال  عي���َش  ن���ى!ف���ا  الدُّ س���راُب  إال  ش���رَب  وال 

خف���ي اش���تياقي؟!
ُ
الَفَن���ا!وحي���ٌد أن���ا كي���َف أ ب���داِر  دائ���راٌت  ول���ي 

ال���َوَرى! أم���اَم  روح���ي  ���ُل  َجِّ
ُ
���َنا!أ بوج���ٍه بش���وٍش، بوم���ِض السَّ

اهَلَن���اُء؟! وأي���َن  س���عيٌد  ويف ُغرب���ي ك���م ُجرع���ُت الَعَن���ا!كأنِّ���ي 

منتط���ي ب���أن  علين���ا  امُلن���ى!ح���راٌم  اجلي���اِد  صافن���اِت  عل���ى 

أرضن���ا! ي���ا  فلس���طنُي  س���اًما  لن���ا!  إال  الق���دُس  م���ا  وت���اهلِل 

آدٍم! ُم���ْذ  النب���وءاِت  هاُهن���ا!أمه���َد  والكربي���ا  اجمل���ُد  ل���ك 

أغالن���ا! نكِس���ُر  س���وَف  غ���ًدا  ���كِر أجس���اُمنا!  وتصح���و م���ن السُّ

بأفاِك���ِه! الزم���اُن  راياُتن���ا!ي���دوُر  الق���دِس  إىل  فتس���مو 

اليه���وِد! ِع���رَق  ياق���دُس  وأمياُنن���ا!س���يجَتثُّ  اجُلن���وِد  ُص���ُدوُر 

عزُمن���ا!أمُل َيُك���ِن الَك���وُن ُمْل���ًكا لن���ا؟! ُحلِمن���ا  ع���ن  ازورَّ  وم���ا 

سالًما فلسطنُي

أليف بن عفيف/ديب.

واحة الشعر
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مـن  املـدارس  فتـح  موضـوع 
جديـد هـو امللـّف السـاخن هذه 
األيام لـدى الطالب واملدرسـني 
يف مواقـع التواصـل االجتامعـي. 
يسـأل  الطالـب  أصبـح  فقـد 
بـكّل شـوق وهلـف: متـى تفتـح 
املـدارس؟ واملـدّرس حيمل نفس 

ينتظـر فتحهـا. األشـواق وهـو 
فتـح  موعـد  عـىل  يمـي  ال 
املـدارس يـوم إال ويتأكـد لـدى 
مكانـة  واملدرسـني  الطـالب 
ومـا  قبـل،  مـن  أكثـر  املـدارس 
يربـط بينهـام وبـني املـدارس من 
أضحـوا  حيـث  قويـة،  أوارص 
ويسـتطيلون  األيـام  يسـتثقلون 
السـاعات، لالرمتـاء يف حضنهـا 
الدافـئ والتفّيؤ بظالهلـا الوارفة. 
يـزدادون  يـوم  كل  مـي  ومـع 
عـىل  يقـدرون  ال  بأهنـم  قناعـة 
املـدارس  عـن  ُبعـداء  العيـش 
ال  التـي  كاألسـامك  واملعاهـد، 
عـن  بعيـدة  احليـاة  عـىل  تقـدر 

البحـار.
أعـرف مـن الطـالب مـن كانـوا 
مهتمـني  غـري  غافلـني  يبـدون 

بالـدروس، ممـن ُيظـن فيهـم أن 
العيـش خارج املدرسـة واجلامعة 
هـي ُأمنّيُتهـم، ألهنـم ربـام جاءوا 
ابتغـاء  أو  أنوفهـم  رغـم  إليهـا 
واألقربـني،  الوالديـن  مرضـاة 
تقّلهـم  مـا  هـؤالء  جتـد  واليـوم 
اخلـرضاء  تظّلهـم  وال  الغـرباء 
ويتقلبـون عـىل مجر الغضا لشـدة 
حنينهـم إىل املـدارس والدخـول 
يف حميطهـا. وقـد باتـوا يسـألون: 
ومتـى  الـدروس؟  تبـدأ  ال  ملـاذا 
الوعـد إن كنتـم صادقـني؟! فامذا 
عـن جمتهدهم لـو كان هـذه حال 

منهـم؟  الغافـل 
نقـّدر  مل  أننـا  نعـرتف  تعالـوا 
كنـا  عندمـا  وبيئتهـا  املـدارس 
الفـرص  مـن  نسـتفد  ومل  فيهـا 
واألوقـات كـام ينبغـي، قـد فّرط 
الطالـب بحـق املدرسـة والكتب 
واملـدرس، كـام مل يسـلم املدرس 
الطالـب  بجنـب  التفريـط  مـن 
هـذا  وإىل  واملدرسـة.  والكتـاب 
الباكسـتاين  العـامل  أشـار  املعنـى 
الشـيخ منظـور مينـكل، نقال عن 
بعـض شـيوخه، يف مقطـع مرئي 

قـد  اجلميـع  أن  واحلقيقـة  لـه. 
والتفريـط.  التهـاون  منـه  صـدر 
ولعـّل الفـرتة تـؤدي إىل االعتبار 
وتصويـب  فينـا  اهلمـم  وشـحذ 
وأوقـات  فـرص  نحـو  نظرتنـا 
كثـرية مرت بنـا ومل تتلـّق تقديرا.
الفرصـة  قيمـة  فهمنـا  لعّلنـا    
الفائتة، واسـتوعبنا مـاذا يعني أن 
يـدرس مائة طالب معـا يف صف 
واحـد! )وقـد باعـدت اجلائحـة 
الطـالب  ومئـات  اثنـني!(  بـني 
يتدارسـون  واحـدة!  مدرسـة  يف 
ويتآكلـون  ويتجالسـون 
ورخـاء  أمـان  يف  ويتسـاهرون، 

ومانـع. رادع  دونـام 
املـدارس  لفتـح  تباشـري  هنـاك 
الـدروس  واسـتئناف 
عـن  وغنـي  فيهـا.  والنشـاطات 
يكـون  ال  الوضـع  أن  القـول 
فـاهلل وحـده  ألفنـاه سـابقا،  كـام 
املـدارس  تسـتطيع  متـى  يعلـم 
األخـذ يف النشـاط املألـوف كـام 
أن  اجلائحـة. وكذلـك  قبـل  كان 
األخـرى  املجـاالت  يف  األمـور 
إذ  نصاهبـا.  إىل  تعـود  متـى 

جيعـل  ممـا  قائـام،  مـازال  البـالء 
الضبابيـة.  تكتنفهـا  األوضـاع 
فكيـف يكـون التعليـم يف العـام 
الـدرايس اجلديـد؟ وكـم يكـون 
عـدد الطالب يف املـدارس؟ وإىل 
متى تسـتمر الـدروس لـو كانت 
باحلضـور والتلقـني املبـارش، مع 
ومـا  األوضـاع؟  تفاقـم  احتـامل 

التداعيـات؟ هـي 
طبعـا هـذه األسـئلة ال نسـتطيع 
امليـرّس  الـرد عليهـا حاليـا. واهلل 

واملسـتعان.
فهـل عشـّيات احلمـى برواجع؟ 
األيـام  إىل  عـودة  مـن  وهـل 
الديـار  مللنـا  فقـد  اخلـوايل؟ 
مسـتوقفني،  عليهـا  واقفـني 
وضجرنـا باألطـالل والعرصات 
وقـد  مسـتبكني؟  عندهـا  باكـني 
طـول  مـن  ُيبـّح  الصـوت  كاد 
الضليـل  امللـك  مـع  التناعـم 

قولـه: يف  القيـس(  )امـرئ 
َحبِيـٍب  ِذْكـَرى  ِمـْن  َنْبـِك  ِقَفـا 

ِل َمنْـِز و
ُخـول  الدَّ َبـنْيَ  اللِّـَوى  بِِسـْقِط 

َمـِل َفَحْو

ليتنا قّدرنا !
سيد مسعود

مدونات
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احلياة رغم طوهلا وقرصها تتخلد 
واملعامل  باآلثار  األيام  جتاويف  يف 
عمره،  يف  اإلنسان  يرتكها  التي 
يف  وزرعها  أوقاته  استثمر  فمن 
متألقة  ذكرياته  تبقى  اخلريات 
الذين  فالعلامء  األيام،  سامء  يف 
اإلسالمية  األمة  خارطة  رسموا 
والكد،  للجهد  نامذج  خري  كانوا 
العلم،  دروب  يف  أعامرهم  أفنوا 
أجل  من  فدائيني  جماهدين، 
يستسلموا  مل  والكرامة،  العزة 
قدمت  التي  الفخمة  للعروض 
أمامهم، وتنصلوا من كل احلبائل 
زالوا  فام  التي نصبت ملالحقتهم، 
جديد،  من  تارخيا  لنا  يسجلون 
نربهتا  شديدة  بلهجة  وخياطبنا 
مستعدين  لنكون  تأثريها  وعميق 
التي  العراقيل  كل  ملناهضة 
األمام،  إىل  طريقنا  يف  تواجهنا 
زمان  يف  حياته  يقي  فالذي 
بالصخبات  يعج  مضطرب، 
واألقاويل التي تعدل مساره ال بد 
أن حيتاط وأن خيطو كل خطوات 
بكل حيطة وحذر حتى ال يسقط 
فإنه  والتشتيت،  الضياع  هوة  يف 
يكون  االتكاء  قدر  "عىل  قيل 
السقوط، فخفف اتكاءك أو قف 

وحدك".
سريها  حتث  التي  األيام  فهذه    
منا  تتطلب  السحاب  مر  ومتر 
واالحتياط  اجلهد  من  مزيدا 
وملهمي  اخلري  صناع  لنكون 
فمن  اآلخرين،  يف  اإلبداع 
الزمن،  متاهات  يف  وتاه  حتري 

عزيمة  وال  ختطيط  بال  وأقبل 
التي  السقطات  من  تتخلص  ال 
جحيم  إىل  به  وتؤدي  تطارده 
يعرف  الذي  واملسلم  املستقبل، 
له  ينبغي  واملجتمع  الزمن  نبضة 
وفارس  فكر  راهب  يكون  أن 
تلدغه  ال  واحد،  آن  يف  ميدان 
وراء  ينساق  وال  مرتني  احلية 
يبقي  واألراجيفـ،  اخلزعبالت 
ثابتا يف مواقفه وقيمه، وصامدا يف 
يكرس  الذي  إنه  وأخالقه،  مبادئه 
حصار  ويفك  املستحيل،  حاجز 
النوازل،  املشاكل، ويدك صخور 
ويميش شاخما عىل متن األزمات.

عبقري  الشامخ  فاملسلم   
عىل  ومسترشف  سريته،  يف 
لتحقيق  جياهد  يظل  مستقبله، 
املثرية  األفالم  حتبسه  فال  حلمه، 
تستحث  التي  املسلسالت  وال 
فال  خلواته،  وتستفسد  نزواته 
التي  الرباقة   املالعب  تلهيه 
املقاهي  وال  أوقاته،   كرامة  هتدر 
األحاديث  منابر  أصبحت  التي 
الذين  األخالء  وال  الطائشة، 
اهلالك  هاوية  صوب  يسوقونه 
البطيء، ألن الدم الذي جيري يف 
عروق املسلم الذي بحوزته عصا 
السحرة  صنع  ما  لتلقف  موسى 
احلديثة، والذي يسمع من أشتات 
الزمان أصداء اقرء التي ترن عىل 
لسان  إىل  يرهف  وهو  آذانه  طبلة 
يكون  أن  له  يسمح  ال  الكون، 
إنسانا بال معنى، شبيها باحليوان، 
حياكي البهائم، يقتفي أثر اآلبقني، 

ينحدر إىل وديان املوت.
العامل  هذا  من  أوسع  فاملسلم   
قيل  عن  يتحدث  الذي  الضيق 
وقال، ويركض وراء اجلاه واملال،  
وال يدري شيئا عن احلال واملآل، 
عليه  ليميل  الزمن  أوقف  من  هو 
من  هو  العظيم،  العرش  رسالة 
وأشعل  العلمية،  الثورات  فجر 
مصابيح اهلداية، وأطلق صواريخ 
كان  الذي  الوقت  يف  املعرفة 
استه،  عىل  وحيبو  يتسكع  العامل 
املطر  إىل  األنواء شوقا  إىل  ويرمق 
يف  فجاء  الكون،  رب  أهنا  وظنا 
بمكياج  العامل  وجه  ليغري  امليعاد 
والعطاء،  والبناء  والوفاء  اإلخاء 
والضاللة  اجلهالة  عىل  ويرضب 
فكان  والتأديب،  العدل  بكرباج 
وعنوان  والتسامح،  الثورة  رمز 
احلب واحلرب  يف آن واحد، يثور 
كلام أيقظته رصخات املستضعفني 
سواكنه  هزت  كلام  جيشا  وجيند 
حتى  وامللهوفني،  املنكوبني  آالم 
توىل سيادة الدنيا ورممها باحلكمة 
فاخرضت  احلسنة  واملوعظة 
وأزهرت  وأثمرت  وأورقت 
املهمة  كانت  فتلك  وأهبرت، 
املسلم  أنجزها  التي  الكربى 

وستكون مهمته لألبد اآلبدين.
التي  كورونا  جائحة  خضم  ويف 
وغني  وكبري،  صغري  كل  عمت 
إىل  اللجوء  إىل  اضطررنا  وفقري 
بيننا  املسافات  لتطول  أوكارنا 
وجتفو  الواقع،  أرضية  وبني 
ونكون  واملدارس،   املآذن  عنا 

الكبرية  الشاشات  أمام  معتكفني 
القيود  من  منفلتني  والصغرية، 
ذواتنا،  عىل  منطوين  والرشوط، 
وبيعنا  صوامعنا  يف  منعزلني 
التي مل  املهامت  األيام عن  تسائلنا 
للخوض  وتطالبنا  بعد،  نكملها 
خمالب  رغم  الشاقة  العمليات  يف 
عنقنا،  حول  تلف  التي  البلوى 
ومهامت،  وظائف  للمسلم  ألن 
واجلبن،  الفرار  شيمته  من  فليس 
عىل  االرمتاء  فطرته  من  وال 
عليه  بل  والذل،  اهلوان  إسفلت 
ويمتطي  لريكض  ينهض  أن 
ضد  حربا  ليعلن  اخليل  جواد 
كل  ويقاوم  الوعرة،  التضاريس 
ألنه  القاسية،  والظروف  املحن 
ويعيل  وحده،  اهلل  ليعبد  خلق 
كلمته، ويرفع رايته، وحيمي أمته، 
أروقة  يف  االنبطاح   به  يليق  فال 
االرتياح  وال  واالنطوائية  العزلة 
يف أحضان الرتف قبل أن يتحقق 

احللم ويتجسد األمل.
عن  بالسكوت  يرىض  فالذي   
الظلم واجلور، وبالسقوط يف قاع 
الذل واهلوان حري أن يكون عبدا 
وعطل  فطرته  نبذ  ألنه  األبد،  إىل 
" حتى لو أمطرت  فكرته كام قيل 
الساموات وابال من احلرية سرتى 
املظالت  حيملون  أناسا  ثمت 
فلنعد  املغارات"،  إىل  ويلجآون 
إىل فطرتنا ونسرتد فكرتنا قبل أن 
فاآلن  املتحركة،  الرمال  يف  نغرق 
العودة  أبواب  غدا،  وليس  اآلن 

فلتقرع.

قبل أن تدوس كرامة حياتك
صبغة الله الهدوي

كاتب هندي

مدونات
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جمهودی  حصيلة  املقال  هذا 
املتواضع الذی حاولت من خالله 
األصالة  موضوع  فيه  أعالج  أن 
و  الضوء عليهام  أسّلط  و  واحلداثة 
األمر  بواقع  تعلقهام  مدی  أدرس 
و  الشعوب  تقدم  فی  دورمها  و 
ختلفهم بعد أن رأيت فی الصحف 
اإلعالمية  واألوساط  واجلرائد 
واملبالغات  املغالطات  بعض 
والتشوهيات ضّد اإلسالم و تارخيه 

و تراثه. 
حرب  إقامة  احلداثة،  معنی  ليس 
بكل  املاضی  علی  رضوس 
املآثر  من  فيه  ما  بكل  و  معطياته 
كام  منه  اجلذور  واقتالع  واألجماد 
التنور  يدعون  ممن  الكثريون  يزعم 
لواء  حتت  ويمشون  واحلداثة 
احلياة  صياغة  وإعادة  التجديد 
وأمنية  التقدم  بغية  يشاؤون  كام 
الرصاع  جتد  هذا  علی  و  التفّوق. 
قدم  علی  واحلداثة  األصالة  بني 
احلداثة  يدعون  الذين  و  ساق،  و 
و  دائرهتا  يوّسعون  و  والتجديد 
يليق  مما  أكثر  شأهنا  من  يرفعون 
يعبد،  هبا و كأهنم ينصوهبا كتمثال 
يتحلون  غفاة  أراهم  أنی  علی 
رساب  وراء  يسعون  و  بالكوابيس 
تثار  مسار  فی  يسريون  و  خادع 
قد  الشبهات،  و  الشكوک  حوله 
رسمتها أمامهم األجندة اإلعالمية 
ونواة  املسمومة.  املشبوهة  الغربية 
حياة  يرون  أهنم  الفائلة  فكرهتم 
خراب  فی  زهرهتا  و  احلداثة 
حيسبوهنا  إذ  دمارها،  و  األصالة 
العائق األكرب دون اإلبداع املحمود 

يبحثون  و  املرموق،  والتقدم 
بزعمهم عن فسحة لتجربة جديدة 
املحتوم  حقهم  من  ذلک  يرون  و 
علی  حقيق  التی  العرص  رسالة  و 
ملؤوا  ذلک  لنيل  و  ق،  حُتقَّ أن 
األرض صياحا و ضجيجا، ونسوا 
مل  حتی  الزاخر  تراثهم  و  ماضيهم 
فی  ظفر  قالمة  عندهم  يعدل  يعد 

جنب نشوهتم إلی التقدم املزعوم.
فام كان منهم إال أن انتهكوا حرمة 
رأوا  و  احلداثة  باب  حتت  األصالة 
العودة  بمعنی  ليست  األصالة  أن 
إلی املاضی بل هی حمصولة احلداثة 
ثمَّ  ومن  املستقبل.  صنع  من  و 
من  كل  علی  شعواء  حربا  شنوا 
والكالسيكية  األصالة  إلی  ينتمی 
رجعيون  بأهنم  منهم  يلزمون  و 
منافذ  يفتحون  ال  تقليديون 
اجلديد  األفكار  لتصلهم  عقوهلم 
ال  و  احلديثة  اإليدئولوجيات  و 
القشيبة  احلياة  ليجربوا  هيبون 
الذی  اخلطري  والفخ  املزخرفة... 
اعتقادهم  هو  احلداثيون  فيه  وقع 
الكامل  االنسالخ  هی  احلداثة  أن 
باألصول  والكفر  املاضی  من 
السابقة و التحرر الكامل من كافة 
معركة  خيوضون  إهنم  القيودات. 

زعزعة النموذج...
من  شحنة  حيمل  الكالم  وهذا 
لسحق  حتاك  مؤامرة  و  التمرد 
ذوق  وإفساد  الثقافية،  هويتنا 
ما  و  تراثنا  وتشويه  اجلامهري، 
بالدين  العبث  إال  بذلک  يريدون 
هلاث  هلم  و  عليه.  واالعتداء 
لتأصيل  دؤوب  جهد  و  مسعور 

اإلباحية  و  املتحللة  الغربية  القيم 
مما  وهذا  يفعلون،  ما  بئس  و 
أنفسهم  باعوا  وقد  للدهشة  يدعو 
وهويتهم وتراثهم وأصالتهم بثمن 
بخس نْكد.  قال أحد املعارصين : 
»خري لإلنسان أن يبني كوخًا بسيطًا 
يقيم  أن  من  األصيلة،  ذاته  من 

رصحًا شاهقًا من ذاته املقتبسة.«
غري أن األصالة هی احلجر األساس 
لكل تقدم و نجاح فی شتی أصعدة 
احلياة. واملؤمن إذا خال من رصيد 
وطيدة  ماجدة  وخلفية  أصيل 
أغالل  يكرس  أن  منه  يتوقع  فال 
التبعية  نري  يتخلص من  الرجعية و 
أن  و  للمواّد  الدائم  واالسترياد 
يقوم بأعامل مصريية ليصنع لنفسه 
و  زاهرا  مستقبال  جلدته  ألبناء  و 
حياة كريمة. إن األصالة و احلداثة 
مصطلحان  اإلسالم،  قاموس  فی 
الينفكان،  بحيث  لبعضهام  متمامن 
فقبول احلداثة ال يتعارض مع مبدأ 
املمكن  من  باألصول.  التمسک 
-بمعنی  األصالة  بني  اجلمع 
اإلسالمی-  والرتاث  اإلسالم 
مزج  و  والتجديد  واحلداثة 
املتطورة.  باحلياة  الدين  أطراف 
خري  رأيناه  التاريخ  تصّفحنا  وإذا 
زمن  فی  إذ  قلنا،  ما  علی  شاهد 
و  العامل  يفتحون  املسلمون  كان 
النادرة  احلربية  اآلالت  يبدعون 
بإنجازات  يقومون  و  نوعها  فی 
األصعدة  خمتلف  علی  ضخمة 
العلمية، و تيرست عليهم املذاهب 
و ُأنجحت هلم املساعی و املطالب، 
ال.  و  كال،  إال  لألروبيني  يكن  مل 

الزمان  قديم  فی  املسلمون  بلغ 
و  ُيلحق  يكاد  ال  مبلغا  العلوم  من 
أصبحوا  دركه.  فی  أحد  يطمع  ال 
متبوعون الرأی، مسموعون القول 
يدم  مل  ولكن  الَعِقب.   وموّطؤون 
ووقعوا  واحدة  وترية  علی  حاهلم 
تغريت  و  الغلط،  من  مهواة  فی 
ما  املسلمون  تغري  حني  الظروف 
و  أعامهلم  فی  ضعفوا  و  بأنفسهم 

تقاعسوا فی مهاّمهم.
أن  به  يليق  املسلم  بأن  فأردد  أعود 
من  و  وجدها  أينام  احلكمة  ينتشل 
يريد  ريثام  صدرت  شخص  أی 
املجد  سامء  فی  التحلق  و  التعلی 
 ، احلياة  جماالت  كافة  فی  والرقی 
احلكمة  بأخذ  بصريا  يكون  أن  و 
األسد  خبأته  ولو  موضع،  كل  من 
بني أنياهبا، و يليق به أن ختامر هذه 
الفكرة قلبه من صباه وأن تزيد علی 
مّر الزمان و تكرب و تشتد و تّتسع. 
النجاح  أن  األمر،  فی  ما  كل  و 
اجلهود  و  اجلاد  بالعمل  مرهون 
اإلسالم  أن  املعروف  من  اجلبارة. 
األصلية  ثوابته  جانب  إىل  يتضمن 
مناهج   ، بأصوله  تتعلق  التى 
مع  للتعامل  األبواب  كل  تفتح 
تنحية  من  والبد  املستجدات.  كل 
والنزعات  األهلية  النزاعات  كافة 
جانبا  املخربة  والتيارات  العرقية 
مستقبل  لتكوين  احلثيث  السعی  و 
هم  املسلمون  يكون  منشود  مثالّی 
الرائدون و املبتكرون و يعّج البالد 
بابتكارات جديدة. وما  اإلسالمية 

ذلک علی اهلل بعزيز.

محمد النارويئ

األصالة واحلداثة

مدونات
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انتقـد الشـيخ حبيـب الرمحن مطهري، مديـر معهد “أحناف” الدينـي يف مدينة “خـواف” )حمافظة خراسـان الرضوية(، يف لقاء مـع اإلعالميني، 
مـن قلـة اهتامم تغطيـة احتفاالت أهل السـنة يف التلفزيون الرسـمي.

وأشـار فضيلتـه إىل أن أهـل السـنة ال نصيب فهـم يف التلفزيون، قائـال: التلفزيون كإعـالم وطني مل يعمل جيـدا بواجبـه، وال يغّطي احتفاالت 
أهـل السـنة، وهـذا مغايـر للعدالة اإلسـالمية؛ ألن أهل السـنة جزء من الشـعب اإليراين، لكنهـم ال نصيب هلـم يف التلفزيون.

واعتـرب مديـر معهـد “أحناف” الدينـي يف “خواف”، التقوى وسـالمة النفـس، والتخصص، وبث األخبـار الصحيحة، وبيان مطالب الشـعب، 
من أبـرز خصائـص اإلعالميني وأصحـاب األقالم.

وأعـرب فضيلتـه عن أسـفه بسـبب التعامل اليء مـع اإلعالميني قائال: السـلوك اليء مـع اإلعالميني مغايـر لألخالق اإلسـالمية. واجب 
اإلعالمـي هـو إيصال األخبـار الصحيحـة، وال ينبغي أن تكـون أمامه موانع جتـاه هذا اهلدف.

التلفزيون كإعالم وطين يتجاهل أهل السنة
الشيخ حبيب الرمحن مطهري يف لقائه مع اإلعالميني:

تدشني قسم اللغة الروسية يف موقع سين أون الين
أقيمـت احلفلـة االفتتاحيـة لتدشـني قسـم اللغة الروسـية مسـاء األربعـاء 8 ذو احلجـة 1441، بحضـور فضيلة الشـيخ عبـد احلميد وبعض 

مسـؤويل جامعـة دارالعلـوم زاهـدان يف مكتـب موقع سـني أون الين.
جديـر بالذكـر أن موقع سـني أون الين كان ينشـط باللغات اخلمسـة: “العربية” و”الفارسـية” و”اإلنجليزيـة” و”األردية” و”البلوشـية”، وبعد 

تدشـني اللغـة اجلديدة، يكون بسـت لغات.
فضيلة الشيخ عبد احلميد يف حفلة االفتتاحية: نشاط موقع سني أون الين يف القسم الرويس كان من أمنيايت القديمة

أعـرب فضيلـة الشـيخ عبـد احلميـد، إمـام وخطيـب أهـل السـنة ورئيـس جامعـة دار العلـوم زاهـدان، يف اجللسـة االفتتاحية، عـن ترحيبه 
بإضافـة اللغـة الروسـية إىل لغـات املوقـع، وأضـاف قائـال: افتتـاح قسـم اللغـة الروسـية يف “سـني أون اليـن” كان مـن أمنيـايت القديمة.

وتابـع فضيلتـه قائال: اإلسـالم دين واسـع وشـامل، وفيـه قدرات عاليـة للغاية، وكانت رسـالة الرسـول الكريـم عاملية، وقد بعث الرسـول 
الكريـم للعاملـني، لذلك جيـب علينا أن نفكـر عامليا، ونخطـط إلصالح البـرش وهدايتهم، ونسـعى لذلك.

وأشـار مديـر دار العلـوم زاهـدان إىل رحلتـه األخـرية إىل مجهوريـة تاتارسـتان، وأشـار إىل العطـش الديني لدى أهلهـا قائال: جيـب أن ننقل 
رسـالة اإلسـالم إىل دول العـامل بلغـات خمتلفـة، وأن نعكس األخبـار الصحيحـة واملطالب املفيـدة يف العامل.

وأكـد فضيلـة الشـيخ عبـد احلميـد عـىل أمهيـة نشـاطات الوسـائل اإلعالميـة قائـال: إن األنشـطة اإلعالميـة والصحفيـة مـن أفضـل وأهّم 
النشـاطات التـي تعـّد نوعـا مـن اجلهاد.

ورصح فضيلتـه قائـال: االهتـامم بالشـؤون الثقافيـة واإلعالميـة أهـم بكثـري من اإلعـامر والبنـاء، وجيـب القيام بمزيـد من التخطيـط يف هذا 
املجال.

يمكن زيارة قسم اللغة الروسية يف موقع سني أون الين، بالنقر عىل الرابط أدناه:
www.sunnionline.com/ru

أهل السنة يف إيران
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الشبكات  بسبب  دنيئًا،  خمزيًا  عيشًا  يعيشون  اليوم  شبابنا 
املاجنة  األفالم  تنرش  التي  اإلباحية،  واملواقع  العنكبوتية 

والصور الفاضحة والعارية.
اليوم يرتادون مواقع وقنوات توقظ غرائزهم،  كم من شبابنا 

وتشعل نار شهوهتم، فيقعون فيام ال حيمد عقباه!
عرب  الغربية  امللوثة  املسمومة  باألفكار  تعّفن  الشباب  من  كم 
املبيدة  واجلرائم  األخالقية  املفاسد  شاعت  كم  املواقع!   هذه 

لكيان األرس.
الشنيعة  التعاليم  بسبب  اهلاوية  إىل  انحدرت  األرس  من  كم 
صفوة  من  كم  الفضائيات،  عىل  تبث  التي  الغربية  والفاسدة 
شبابنا الذين هم عامد احلارض وأمل املستقبل، وصنّاع املجتمع 
والشهوات  واآلثام،  والذنوب  املعايص  براثن  يف  وقعوا 

واملالهي واللذائذ البهيمية.
ومن الشباب من يقي الساعات الطوال عىل الشاشة يتحدث 
الرعب والذعر والوحشة يف قلب  أو إىل تلك! يدّب  إىل هذا 
هذا، ويتالعب بفؤاد فالن وأعراض عالن، يوجه الرسالة بال 
هدف!ال هدف له اإل اللهو واللعب والتسلية وإضاعة الوقت، 
الناس،وربام  بأعراض  العبث  يف  وقته  يقتل  البنات،  تصّيد  أو 

يتلذذ ويشتهي ويشتاق كثريًا بسامع شتائم اآلخرين.
اخلبيثة  دعاياهتم  من  مدنسا  قميصا  الشباب  الغرب  كسا 
وأحاسيسهم  مشاعرهم  وأرغم  والدنيئة،  املتعفنة  وأفكارهم 
املاجنة  لتنزيل األفالم اإلباحية واملتهتكة واألغاين  وأفكارهم 
والشنيعة، ليجدوا راحتهم وتسلية قلبهم وتسكني أدمغهم يف 

هذه املواقع السيئة واألفالم اخلبيثة.
العنكبوتية  والشبكة  املواقع  من  حيصلون  شبابنا  معظم  فهل 
أوينصحون  أفكار سديدة،   أو  مفيدة،  معلومات  العاملية عىل 
إن  أم  واإليامن؟  والطاعة  باخلري  زمياًل  يوصون  أو  أخًا، 
دينهم  هتدد  التي  اخلطرية  املواقع  يف  يتسكعون  معظمهم 

وأخالقهم وقيمهم ومستقبلهم؟ 
حدين،  ذو  سالح  االجتامعي  التواصل  ومواقع  اإلنرتنت  إن 
لو مل تكن استفادهتا بشكل منظم صحيح تكون تقطع اإلنسان 

إربا إربا، كيف ال؟ ويقوم وراءها الغرب وتديرها اليهود.

مواقع التواصل
 االجتماعي والشباب

عبدالحميدبلويش

الصف الثالث

أضـواء  يلقـي  كان  مقـال  لنـا  سـبق 
التمـدن  ديـن  هـو  اإلسـالم  أن  علـی 
يعـارض  ال  ديـن  وهـو  واحلضـارة. 
يؤيـده  بـل  والرقـي فحسـب؛  التقـدم 
ويطري علی من يتمشـی إلـی االزدهار 
والتقدم ُقُدما، ويسـعی إلی إنشـاء مناخ 
مليـئ مـن اليـرس والسـهولة والرخـاء، 
حيث يسـتمتع فيها الناس مـن البذاخة 

والسـالم. واالسـتقرار  والرفاهيـة 
 وهـذا املقـال أيضـا يـدور حـول رحی 
ذاك  املوضـوع السـابق إال أن فيـه يشء 
مـن البسـط والتفصيـل، ورشح بعـض 

شـعب التمـدن اإلسـالمي.
  إن مـن أبـرز فـروع التمدن اإلسـالمي 
وُشـعبته هي أنـه اعتنی بالعلـم والثقافة 
مـا مل يعتني بـه أي دين ومتـدن يف عرض 
العامل وطوله؛ فاإلسـالم هـو دين العلم 
واملعرفـة والدراسـة، وهـو ديـن تصدر 
مناصـب العلـم والثقافة وأعلـی عَلمه 
يف امتـداد التاريـخ؛ رغـم أنـه وقـع بني 
النـاس ومتكـن يف أذهاهنـم، أن الغـرب 
هـي من قـادت جمتمع العلمـي والثقايف 

وهـي اآلن يف طليعـة الثقافة.
التاريـخ  أغـوار  سـربنا  إذا  ولكـن   
مـن  بـيشء  النظـر  ثنايـاه  يف  وأجلنـا 
الدقة والتمعن، واسـتقصياه اسـتقصاء 
يصاحبـه االنصـاف واحليـاد، التَّضـح 
لنـا أن احلقيقـة يشء خيالـف ما حشـا به 
أذهـان شـبابنا املسـلمني مـن األوهـام 
واألباطيل، ولتقشـعت غيـوم األكاذب 
مـن سـامء قلوهبـم وتنجلی مـن وراءها 

بـدر احلقيقـة.
 إن الواقـع يف هـذا املضامر هـو ما حفظ 
لنـا التاريخ املصـون من التغيـري، ورسد 
املـورخ املنصـف الـذي مل يكـن منحاذا 

إلـی أي منظمـة سـوی العدالـة، وهـو: 
أن اإلسـالم ديـن العلـم والسـالم، وأن 
املسـلمني كانوا علامء يرتبعـون علی قنة 
الثقافـة وقمـة العلـم، بينـام كان الغرب 
تـرزح يف بحر جلي مـن اجلهل والظالم، 
ومل تكـن جتـد ِعـرف العلـم واحلضارة.
اإلسـالم  -مركـز  األندلـس  كانـت   
آنـذاك- تتأرجـح مـن كثـرة املـدارس 
ووفـور العلـامء احلـذاق املحنكـني بينـا 
كانـت أروبـا -التـي سـحرت عقـول 
هبجـة  علومهـا  بزاخـرف  املسـلمني 
ماديتهـا- تعيـش يف جهل قاتـم وظالم 
حالـك، وكان مـن الصعـب املعسـور 
التعثـُر عـىل رجـل منهـم يقـف علـی 
مـن  حتـی  ومقدماتـه  العلـم  مبـادئ 
األسـاقف وممـن ينتمـون إىل الكنائس.
 إن الغـرب التي ننظر إليها نظر التفخيم 
واإلجـالل، ونجـازف هلا الثنـاء أكياال، 
ونقبلـه قائـدا للحضارة ومالـكا لناصية 
العلـم، تديـن للمسـلمني يف مجيـع مـا 
تتسـم هبـا اآلن مـن العلـم واحلضـارة 

والرقـي و...
مـدارس  مـن  علمهـا  اختـذت  ألهنـا   
املسـلمني التـي كانـت مفتوحـة دوهنـا 
علـی مرصعيهـا، ومـن التجـار الذيـن 
كانـوا يتجـرون يف بـالد الغـرب، ومـن 
كانـوا  الذيـن  الرحالـني  املسـلمني 

بالدهـا. يف  يتجولـون 
 لوال املسـلمون لبقيت الغرب يف جهلها 
وبالهتهـا، ومَلـا كانت علی مـا هي اآلن 
من العلـم واحلضارة؛ وهذا واقع شـهد 
هبـا بعـض الغربـني املنصفـني، حيـث 
قـال ليـربي: »لـو مل يظهر العـرب علی 
صعيـد التاريـخ لتتأخـر صحـوة أروبـا 

اجلديـدة قرونا طـواال.«

محمد حسن کریمی
السنة الثامنة

اإلسالم و العناية بالعلم و الثقافة

بأقالم الطلبة
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وبعـد أن ذكرنـا نبـذة وجيـزة عـن 
بيـان أمهيـة النحـو يمكننـا اآلن أن 
فيـام سـيأيت بشـكل  القـول  نجمـل 
العنـارص التاليـة ومـن خالهلـا نعود 
إىل كالم عبـد اهلل املعطـي احلجـازي  

بالنقـد والـرد:
1_  اللغة ليست هي النحو فقط

كالمـه:  مـن  يلقانـا  مـا  فـأول 
اللغـة  أن  يظنـون  النـاس  »وبعـض 
... إىل آخـر مـا قـال ... كـام يطالبنا 

بـه«  النحـاة 
فقولـه: » اللغـة ليسـت هـي النحـو 
ولكـن  صحيـح  حمّلـه  يف  فهـو   «
وجيانبـه  بمبدئيـا  الصـواب  حيالفـه 
هنائيـا ! وإىل هـذا الـرأي قـد ذهـب 
الكثـري مـن القدمـاء وعـىل رأسـهم 
محـزة  بـن  حييـى  املؤمنـني  أمـري 
يف  قـال  اليمني)745هــ(  العلـوي 
إن   »:  3/442 »الطـراز«   كتابـه: 
لألمـور  تابعـة  النحويـة  املقاييـس 
مـا  عـىل  تنزيلهـا  فيجـب  اللغويـة 
كان واقعـا يف اللغـة؛ فـإذا مـاور مـا 
خيالـف األقيسـة النحويـة مـن جهة 
الفصحـاء وجب تأويلـه ويطلب له 
وجـه يف مقاييس النحـو ذ، وال جيوز 
ه ألجـل خمالفتـه للنحـو » وعـىل  ردُّ
عـن  اللغـة  اسـتقالل  مـن  الرغـم 
النحـو وتبعيتـه هلـا فليس مـن نافلة 
للنحـو  أن  الـكالم  ومكـّرر  القـول 
أثـرا كبـري بضوابط لغويـة ودالالهتا 
ومعانيهـا وقواعدهـا، وانطالقـا من 
هذا فسـأذكر لـك املثال وبـه يتضح 
املقـال ماذكـره األديـب الكبـري أبـو 
حيان التوحيدي: قال: »سـمعُت يف 
جملـس أيب سـعيد )يعني السـريايف( 

يقـول:  األدب  أهـل  مـن  شـخصا 
وجهـان،  لـه  مـا  األفعـال  ومـن 
كـيشء ينرصف عـىل معنيـني، مثل: 
أصـاب عبـُد اهلل ماالً وأصـاب عبَد 
اهلل مـاٌل إذا أصابـه مـال من قسـمة، 
و: وافـق زيـٌد حديَثنـا إذا صادفهـم 
يتحدثـون، و: وافـق زيـدا حديُثنـا 
زيـٌد  أحـرز   : و  وأعجبـه،  رّسه  إذا 
سـيَفه إذا صانـه يف غمدانـه وأحـرز 
القتـل  مـن  خّلصـه  إذا  زيداسـيُفه 
امـرؤ  أحـرز  قلـَت  ولـو  وشـَبهه، 
أجلـه مل جيـز؛ ألن الرجـل ال حيـرز 
أن  إال  حيـرزه  أجلـه  ولكـن  أجلـه 
أجـيل  أحـرزت  قولـك  إىل  تذهـب 

الصالـح« بالعمـل 
خيـايل  عـامل  يف  تصّورنـا  لـو  نعـم، 
الشـعراء  مـن  أحـد  انـربى  أنـه 
وحافـظ  بـرد  بـن  كبشـار  الكبـار 
إبراهيـم وأمحـد شـوقي والفـرزدق 
مثـال فسـخروا مـن قواعـد النحـو 
عنـده  الوقـوف  ينبغـي  ممـا  فهـذا 
وحُيتفـل  وتعظيـم  إجـالل  وقفـة 
وأمـا  ونظرياهتـم،  وبآرائهـم  هبـم 
هبـذه  فليسـوا  العادييـون  الشـعراء 
املثابـة مـن التأهيـل العلمـي وامليـل 
القـاريء  أهيـا  ويمكنـك  األديب، 
مـن  املسـئلة  هـذه  فهـم  احلبيـب 
خـالل ما أجـاب بـه الفـرزدق عبَد 
اهلل بـن إسـحاق احلرضمـي: )علينا 
أن نقـول وعليكـم أن تتأّولـوا( وال 
الفـرزدق  أن  األذهـان  عـن  يغيـب 
السـخط  أظهـروا  ممـن  وغـريه 
إنـام  ومناهجـه  النحـو  بقواعـد 
بالـذكاء  هـو مـن بـاب االسـتطالة 
العلميـة،  مؤهالهتـم  إىل  وبالنظـر 

وكأهنـم خياطبون طبقـة النحاة : »إن 
نحوكـم أهيـا النحـاة نحـو الصنعـة 
سـخرية  وكأهنـا  فطـرة«  ونحونـا 

بالنحـو!  ال  بالنحـاة 
»ومع هـذا املأثور عـن الفرزدق من 
اسـتخفافه بالنحو وخروجـه أحيانا 
بقـي  فقـد  النحـوي  النظـام  عـن 
عـىل اجلـادة النحويـة وظـّل شـعره 
مـددا ثريـا للنحـاة ، يسـتمدون منه 
اللغـوي  الـدرس  يف  شـواهدهم 
والعـرويض  والـرصيف  والنحـوي 

والصـويت«.)12(
يف  وأثرهـا  اإلعرابيـة  العالمـة   _  2
وبيـان  والـدالالت  املعـاين  توجيـه 
وجـه الزيغ يف قـول عبـد اهلل املعطي 

عـن احلـركات النحويـة
أن  الباحثـني  لـدى  املعلـوم  مـن 
مـن  هـي  اإلعرابيـة  العالمـة 
العـريب  النحـو  يف  القضايـا  قضيـة 
و«نحـو  الصنعـة«  »نحـو  بقسـميه: 
أهـّم مـا يف  الرتاكيـب« وتعـّد مـن 
هـذا البـاب؛ وبنـاء عـىل ذلـك فقد 
أكثـر الدراسـون القدامـى يف النحو 
العريب يف تكثيـف القواعد وتطبيقها 
وحتليلهـا بشـأن العالمـة اإلعرابية، 
ومن أفضـل الكتب وأحسـنها التي 
اإلعـراب  اختـالف  عـن  حتّدثـت 
يف توجيـه املعنـى كتـاب: »الَعاَلمـة 
القديـم  بـني  اجلملـة  يف  اإلعرابيـة 
واحلديـث« للدكتـور حممـد محاسـة 
اللطيـف، و«أمهيـة اإلعـراب  عبـد 
تكمـن يف العالقـة الوثيقـة بني تعبري 
ورضورة  الكريـم  القـرآن  كلـامت 
فهـم مـراد اهلل منهـا، ومـن ثـمَّ فهُم 
معانيـه ومراميـه، واإلعـراب ليـس 

عالمـات لفظيـة فحسـب بـل هـو 
وإظهـاره،  املعنـى  إيضـاح  منـاط 
وابـن جنـي يعّلـق يف بـاب القـول 
عـن  اإلبانـة   : أنـه  اإلعـراب  عـىل 
أنـك  تـرى  أال  ؛  باأللفـاظ  املعنـى 
أبـاه  سـعيٌد  أكـرم  سـمعت:  إذا 
وشـكر سـعيدا أبـوه علمـت برفـع 
الفاعـل  اآلخـر  ونصـب  أحدمهـا 
الـكالم  كان  ولـو  املفعـول،  مـن 
رشجـا  )نوعـا(  واحـدا السـتبهم 
أن  بـام   )13( صاحبـه«  أحدمهـا 
الصحيحـة  املعـاين  عـىل  االطـالع 
الدقيقـة واسـتخراجها مـن خـالل 
فهـم العبارات لن حيصـل إال بتمييز 
وبيـان  اإلعـراب  حـركات  وجـوه 
علـم  قـد  كان  »وإذا  احتامالهتـا... 
معانيهـا  عـىل  مغلقـة  األلفـاظ  أن 
حتـى يكـون اإلعـراب هـو الـذي 
يفتحهـا وأن األغـراض كامنـة فيها 
حتـى يكون هو املسـتخرج هلـا وأنه 
نقصـان  يسـتبني  ال  الـذي  املعيـار 
كالم ورجحانـه حتـى يعـرض عليه 
واملقيـاس الـذي ال يعـرف صحيح 
وال  إليـه  يرجـع  حتـى  سـقيم  مـن 
ينكـر ذلك إال مـن ينكر حّسـه وإال 
مـن غالـط يف احلقائق نفسـه. )14(

الرتابـط  أمهيـة  إىل  وبالنظـر 
والتجـاذب بـني اإلعـراب واملعنـى 
يقـول العالمـة ابـن جنّـي يف القول 
واإلعـراب(  املعـاين  جتـاذب  )عـىل 
»هذا موضـع كان أبو عـيل الفاريس 
-رمحـه اهلل- يعتـاده وُيلـّم كثـريا به 
ويبعـث عـىل املراجعـة لـه وإلطاف 
جتـد  أنـك  وذلـك...  فيـه  النظـر 
واملنظـوم  املنثـور   مـن  كثـري  يف 

القول احلاوي فيما نقد عليه الشاعر
 أمحد عبد املعطي احلجازي )الثانية واألخرية(  

حممد داود السوايت
طالب بجامعة دار العلوم احلقانية أكورة ختك باكستان

)دراسة تطبيقية تقويمية هادفة إىل تصحيح املفاهيم* *اخلاطئة جتاه القضايا األدبية واملسائل النحوية(

بأقالم الطلبة
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واإلعـراب متجاذبـني هـذا يدعوك 
إىل أمـر وهـذا يمنعـك منـه فمتـى 
بعـروة  أمسـكت  كالمـا  اعتـورا 

)15( لإلعـراب«  وارحتـَت  املعنـى 
وبعـد أن ذكرنـا مجلـة كافيـة عن أثر 
اختـالف اإلعـراب يف توجيه املعاين 
وحتديـد الـدالالت أوّد أسـّلم عنان 
قولـه  ليجـزم  القـاريء  إىل  احلكـم 
املعطـي  عبـد  الشـاعر  يف  ورأيـه 
احلجـازي بـل وكّل مـن يطعـن يف 
وبتأمـل  نحويـة!  ومسـائل  قضايـا 
املنصفـة  النظـرة  وإدارة  عباراتـه 
فيهـا يسـتبني لنـا سـقمها وضعفهـا 
وعوارهـا، وال عجـب يف ذلـك وال 
هتجـى  األرشاف  فامزالـت  غرابـة 

ومتـدح! 
ويف هذا املقال يطرح السـؤال نفسـه 
هـل فقـد املعطي وعَيـه أو حّسـه أو 
خلـع عاممتـه من رأسـه فخلـع معه 
عقلـه أو مل يسـتوعب مـا خـرج من 

رأسـه وما تفـّوه به؟
وهل ظّن أن الـكالم واألدب عبارة 
واألحاسـيس  اخلواطـر  جمـرد  عـن 
التـي تـدور يف خلـد أي  واملشـاعر 
إنسـان أم ال بـّد لـه مـن نضـج بنائه 
لـو  واقعـة  أسـئلة  هـذه  العلمـي؟ 
اهنالـت عـىل الصخرة جلـادت باملاء 
أو لو تـواردت عىل القلـوب لذابت 

وحزنا! كمـدا 
وقـد أسـعدين يف هـذا الصـدد قول 
الشـاعر ابن رشـيق أيام إسـعاد حني 
حتـدث عـن هـذه األلقـاب اخلادعة 

الكاذبة:
 ألقاب مملكة   يف  غري  موضعها 

صولـة  انتفاخـا  حيكـي  كاهلـّر 
)1 6 ( سـد أل ا

وأطـرف  العجـب  أعجـب  ومـن 
األلغـاز  ال بل فكاهات وشـطحات 
السـتاهل  مسـئلة  يف  وحزعبيـالت 
رشيـف  األسـتاذ  هـو  النحـو  يف 
ألـف  حـني  الشـوبايش)17( 
كتابـا بعنـوان: »حتيـا اللغـة العربيـة 
مصـداق  وهـو  سـيبويه«  ويسـقط 
الديـن  العالمـة سـعد  مثـال ذكـره 

التفتـازاين »الـذي ال يعـرف الفقـه 
ألـف فيـه كتابـا« أو كـام قالـه ابـن 
يف  اهلل-  -رمحـه  العسـقالين  حجـر 
كتابـه فتـح البـاري بـرشح صحيـح 
البخـاري: »مـن تكلـم يف غـري فنّـه 
أتـى بالعجائـب« ! أو عـىل نحـو ما 
قالـه أبـو حامـد الغزاليـى: -رمحـه 
عرفـوا  ملـا  عبيـد  »النـاس  اهلل- 
وأعـداء ملـا جهلـوا« وعليـه يصدق 
}بـل  وتعـاىل-  -تبـارك  رّبنـا  قـول 
كذبـوا بـام مل حييطوا بعلمـه وملا يأهتم 

تأويلـه{ 
3_الوقفة اليسـرية عند قـول املعطي 
احلجـازي« القيامة مل تقـوم إن أخطأ 

أحدنا«... 
وملزيـد مـن التوضيـح نسـوق هنـا 
نحـن  التـي  القضيـة  لفهـم  مثالـني 

إليهـا فهـام دقيقـا بالسـبيل 
ابـن  ذكـره  الـألول:  املثـال 
قـال   املغنـي)2/568(  يف  هشـام 
ـُلْوَبني)18(: حكي يل أن نحويا  الشَّ
مـن كبـار طلبـة اجلـزويل سـئل عن 
إعـراب )كاللـة( من قولـه -تعاىل- 
أو  كاللـة  يـورث  رجـل  كان  }وإن 

امـرأة{ فقـال: أخربوين مـا الكاللة؟ 
فقالـوا: الورثـة إذا مل يكـم فيهم أب 
فـام عـال وال ابـن فيـام سـفل فقـال: 
فهـي إذن »متييـز«. قـال ابن هشـام: 
األصـل  يكـون  أن  قولـه  وتوجيـه 
ثـم  كاللـة(  يرثـه  رجـل  كان  )وإن 
للمفعـول  وبنـي  الفاعـل  حـذف 
فارتفـع الضمـري واسـترت ثـم جـيء 

 )19( بالتمييـز«.  بكاللـة 
نالحظـه  مـا  هـو   : الثـاين  املثـال 
قولـه  مـن  الكريمتـني  اآليتـني  يف 
ذا  مـا  هلـم  قيـل  }وإذا  -تعـاىل- 
أنـزل ربكـم قالـوا أسـطري األولـني 
وقولـه   ]24 اآليـة  ]النحـل   }
-تعـاىل- }وإذا قيـل هلـم مـا ذا أنزل 
ربكـم قالـوا خـريا[ { وأنـت خبـري 
اآليتـني  كلتـا  بـأن  القـاريء  أهيـا 
مـن  واحـد  سـياق  يف  السـابقتني 
حيـث كوهنام يف اسـتخدام أسـلوب 
)قيـل(  للمجهـول  املبنـي  صيغتـي 

أنـزل  )مـاذا  باالسـتفهامم  وبدئهـام 
ربكـم(؟ فإذن مـا الفرق بـني الرفع 
والتشـابه  التقـارب  مـع  والنصـب 

اآليتـني؟ أسـاليب  بـني  الكبـري 
نقـول: توجيـه الرفـع يف »أسـاطري«  
»أنـزل«  يقـّدر  ومل  ملبتـدأ  خـرب  أنـه 
الكافريـن،  عـن  إخبـار  اآليـة  ألن 
القـرآن  إلنـزال  جاحـد  والكافـر 
وإنـام هـو عنـده كـذب وأسـاطري، 
كـام حكـى القـرآن عنهـم يف قولـه: 
-تقّدسـت أسـامئه- }وقالو أسـطري 
عليـه  متـىل  فهـي  اكتتبهـا  األولـني 
بكـرة وأصيـال{ ]الفرقـان اآليـة 5[  
»أنـزل« ألنـه مـن  الثـاين  وقـّدر يف 
جـواب املؤمنـني بـأن القـرآن منزل 

اهلل. )20( مـن عنـد 
عنـد  الزخمـرشي  اهلل  جـار  ويقـول 
الرفـع  بـني  الفـرق  وجـه  تبيـني 
نفسـها  وهـاك  اآليـة  والنصـب يف 
هـذا  نصـب  مل  قلـَت  فـإن  نّصـه: 
بـني  فصـل  قلـت:  األول؟  ورفـع 
اجلاحـد  وجـواب  املفـرس  جـواب 
يعنـي أن هؤالء ملا سـئلوا مل يتلعثموا 
وأطبقـوا اجلـواب عـىل السـؤال بّينا 
فقالـو:  لإلنـزال  مفعـوال  مكشـوفا 
»خـريا« أي »أنـزل خـريا« وأولئـك 
عدلـوا باجلواب عن السـؤال فقالوا 
مـن  وليـس  األولـني«  »أسـطري   :

)21(  . يشء  يف  اإلنـزال 
وأظـن أنـه ال خيفـى عـىل القـاريء 
اختالف املعنى باختـالف اإلعراب 
يف قولـه -تعـاىل- } أن اهلل بريء من 
رسـوله  برفـع  ورسـوله{  املرشكـني 
وجـّره، ويف قولـه تعاىل: }إنام خيشـى 

اهلل مـن عبـاده العلامء{. 
والطامـة  الكارثـة  سـتحدث  نعـم 
الكـربى إن زّلـت ألسـتنا يف النطـق 
والتسـاهل  القرآنيـة  اآليـات  هباتـه 
حيـث  مـن  الصحيـح  ضبطهـا  يف 
العالمـة اإلعرابيـة التـي أمجـع عليه 
قديـام  الصناعـة  وأربـاب  النحـاة 
وحديثـا والتـي جتـب مراعاهتا ألي 
فكـري  وباحـث  إسـالمي  شـاعر 

أديب.

واألمثلـة والشـواهد يف هـذا الباب 
اسـتقصائها،  يمكـن  ال  مسـتفيضة 
هـذا  مـن  االسـتزادة  أراد  ومـن 
مـن  مظاهّنـا  يف  فلرياجعهـا  اآلداب 
يف  الكتـب  وأمهـات  املطـوالت 
التطبيقـي،  والنحـو  العـريب  األدب 
وإحصـاءات  قيمـة  منافـع  ففيهـا 

دقيقـة. 
علی قدر أهل العزم تأتی العزائم 
وتأتی  علی  قدر الكرام  املكارم 

 وتعظم فی عني الصغري صغارها 
العظيـم  عـني  فـی  وتصغـر 

)2 2 ( ئـم لعظا ا
التحـرك  يـأيت  التحـرق  وبقـدر 
وبمقـدار االسـتعداد يأتينـا اإلمداد
اهلل وإن  فمـن عنـد  إن كان صوابـا 

الشـطان  كان خطـأ فمنـي ومـن 
هبـذا  وتكتفـي  نتوقـف  هنـا  وإىل 
عـن  البحـث  وسـنواصل  القـدر 
القضيـة يف احللقـة القادمة بإذن اهلل .

)١٢( الصيحة يف سبيل العربية صفحة:١٤١.

املعاين  تحديد  يف  اإلعراب  اختالف  أثر   )١٣(

للدكتور عبد القادر اليوزباين. 

)١٤( من كالم عبد القاهر الجرجاين، اقتباسا 

محمد  صالح  هدى  بها  تقدمت  رسالة  من 

البنات  لرتبية  القائد  كلية  إىل  محسن  آل 

اختالف  بـ"أثر  املسامة  الكوفة،  جامعة  يف 

معاين  كتب  يف  املعاين  توجيه  يف  اإلعراب 

والرسالة جزء من متطلبات  وإعرابه"  القرآن 

نيل درجة الدكتوراة.

 )١٥( الخصائص تأليف أيب الفتح عثامن ابن 

جني. 

يف  الحموي  ياقوت  البيت  هذا  ذكر   )١٦(

كتابه: "إرشاد األريب يف معرفة األديب" عند 

ترجمة محمد بن محمد ابن رشف القريواين.

)١٧( مثقف مرصي عاش فرتة يف فرنسا، وتأثر 

باللغة الفرانكوفونية. 

عمر  بن  محمد  بن  عمر  الشولوبني:   )١٨(

اإلشبييل اإلندليس، إما أهل عرصه يف العربية، 

وُعرف بالشلوبني نسبة... ال لقبا كام نّص عليه 

منسوبا  يكون  أن  مستبعد  غري  العروس  تاج 

إىل بلدة أو حصن أبيض باألندلس، والشلوبني 

بلغة أهل األندلس األبيض األشقر..

صفحة:  العربية  سبيل  يف  الصيحة   )١٩(

.١٥٠/١٤٩

]صفحة:  العربية  سبيل  يف  الصيحة   )٢٠(

 . ]١٥٠

)٢١( الكشاف لجار الله الزمخرشي.

)٢٢( من القصائد املعروفة ألمري الشعراء أيب 

الطيب املتنبي.

بأقالم الطلبة
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»قـد بـنّي الصبـح لذي عينـني«، هـو مثٌل معـروف عنـد العـرب، يقول 
األصمعـي: إذا ظهـر األمـر الظهـور كلـه حتى ال يسـترت منـه يشء قيل: 

قد بـنّي الصبـح لـذي عينني.
مل يكـن أمـر التطبيـع غـري الرسـمي رًسا خافًيـا، فجـاءت خطـوة إعالن 
أبوظبـي للتطبيـع الكامل مـع اإلرسائيليني لتؤكـد املؤكد، فقـط لتجعل 
األمـر بشـكل رسـمي، وتنهـي حالـة اجلـدل حـول القضيـة، وقوبلـت 
السـبق  هلـا  حكومـات  قبـل  مـن  التهـاين  وبـث  بالرتحـاب  اخلطـوة 
بالتطبيـع، وأخـرى تتطلـع إىل أن حتـذو حذوهـا، فباركـت اخلطوة لكي 

تفتـح لنفسـها الطريـق أمـام التطبيع.
الـذي  النظـام  ذلـك  مـن  ننتظـر  كنـا  مـاذا  البعـض؟  يندهـش  ملـاذا 
سـعى إلجهـاض ثـورات الشـعوب، ومـّول االنقالبـات لوقـف املـد 
الديمقراطـي الـذي هيـدد عـرش األرس والقبائل؟ مـاذا ننتظـر من نظام 
يسـعى بـكل قوتـه لفـرض النمـوذج األمريكـي يف املنطقة، ودْفـع األمة 
باجتـاه إمضـاء »صفقـة القـرن«، ضمـن إنشـاء نظـام إقليمـي جديـد يف 
الـرشق األوسـط؟ ومـاذا ننتظـر مـن نظـام أطلـق رجالـه عـىل مواقـع 
بلـد  إرسائيـل  مـع  السـالم  حـول  وهنـارا  ليـال  يطنطنـون  التواصـل، 
الرقـي واالزدهـار والتحـرض، ونسـيان املـايض، والرضا باألمـر الواقع 
مـن أجـل التعايش السـلمي مـع أبنـاء العمومـة؟ مل ُنفاَجأ هبـذه اخلطوة 
املنتظـرة منـذ زمـن، كل يشء كان ُيمهـد هلـا، حتـى األعـامل الدراميـة 
التـي ُتبـث مـن ديب، وتـروج للتطبيـع، وتظهـر اجلوانـب اإلجيابية لدى 
إرسائيـل، وتدعـو إىل عـدم وضعهـا يف خانـة األعـداء، واالدعـاء بـأن 
التوطئـة  أجـل  مـن  ذلـك  كل  العـرب،  ضّيعـت  الفلسـطينية  القضيـة 

للتطبيـع الكامـل مـع الكيـان الصهيـوين.
كـم هي مضحكـة تلـك العناوين، التـي تتداوهلـا اإلمـارات وحلفاؤها 
حـول خطـوة التطبيـع، ووصفهـا باتفاقية سـالم، أي سـالم؟ وهل كان 
بـني اإلمـارات والصهاينـة عـداء؟ هل أطلقـت اإلمارات طلقـة واحدة 

لتحرير فلسـطني مـن املحتل؟
تقيـم  التـي  نفسـها  الدولـة  فهـي  الدهشـة،  تثـري  أيضـا ال  لكـن هـذه 
عالقـات اقتصاديـة قويـة مـع إيـران، التـي حتتـل جزرها الثـالث، فهل 
سـتعادي الكيـان الصهيـوين مـن أجل عيـون الفلسـطينيني؟ كنـا نتمنى 
أن تتـم هـذه اخلطـوة مـن دون املتاجـرة بالقضيـة الفلسـطينية، إال أن 
النظـام اإلمـارايت حـاول سـرت سـوأته املكشـوفة بورقـة االتفـاق مـع 

بعد إعالن تطبيع اإلمارات… ستبقى 
فلسطني كاشفة للعورات

 إحسان الفقيه
كاتبة أردنية

شؤون إسالمية 
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اإلرسائيليـني، عـىل وقـف ضـم 
األرايض الفلسـطينية، لكـن يبدو 
أن أصدقـاءه الصهاينـة مل يكرتثوا 
فرئيـس  العـورة،  هـذه  بسـرت 
بنيامـني  اإلرسائيـيل  الـوزراء 
نتنياهـو سـئل يف مؤمتـر صحـايف 
عن وقف ضـم األرايض فأجاب 
رصاحـًة: »تلقينـا طلًبـا باالنتظار 
مؤقًتـا مـن الرئيـس ترامـب. إنه 
تأجيـل مؤقـت. مل تتـم إزالته من 
عىل الطاولـة، أقول لكـم ذلك«.
األمـر نفسـه أكدتـه رويـرتز عن 
إن  قـال،  إرسائيـيل  مسـؤول 
خطـط ضـم أراض مـن الضفـة 
الغربيـة يتصورهـا الفلسـطينيون 
أهنـا جـزء مـن دولتهم املسـتقلة، 
ُعلقـت مؤقتا فقـط. كام أن عضوا 
يف حـزب الليكـود، الـذي يقوده 
رئيـس الـوزراء بنيامـني نتنياهـو 
رصح لوسـائل إعـالم حمليـة بأن 
إرسائيـل لـن تتخـىل عـن مسـألة 
ضـم األرايض التـي كان بنيامـني 

نتنياهـو ينـوي ضمهـا.
فيـه  الـذي  األمـر  قـي  إذن، 
لصفقـة  جمـال  وال  تسـتفتيان، 
يف  الفلسـطينيني  لصالـح  رابحـة 
التـي  اإلماراتيـة  اخلطـوة  تلـك 
تعتـرب خنجًرا ُيضـاف إىل اخلناجر 
العربيـة التـي ُغرسـت يف جسـد 
القضيـة الفلسـطينية، سـواء مـن 
قبـل مـرص، أو األردن، أو غريها 
سـنراها  التـي  احلكومـات  مـن 
قريبا عىل املسـار ذاته املكشـوف، 
وصـدق خـرض عدنـان القيـادي 
الفلسـطينية  اجلهـاد  حركـة  يف 
عندمـا عّلـق عـىل هـذه اخلطـوة 
بقوله »سـتبقى فلسـطني كاشـفة 
القضيـة  حًقـا،  العـورات«، 
العـدو  تكشـف  الفلسـطينية 
املتاجريـن  تكشـف  والصديـق، 

نرصهتـا. يف  واملتفانـني  هبـا 
مـن  املزيـد  هنـاك  »سـيكون 
التـي تنضـم إىل  العربيـة  الـدول 
واحـدة  جبهـة  نحـن  السـالم. 
التـي  املتطرفـة  العنـارص  ضـد 
هتددنـا وهتدد سـالم العـامل«، من 
حـق نتنياهـو قائـل هـذه العبـارة 
أن يكـون متفائـال إىل هـذا احلد، 
واملـرصي  األردين  فالنظامـان 
هـذا  يف  السـبق  هلـام  اللـذان 
املضـامر قـد بـاركا هـذه اخلطوة، 
ووصفاهـا باتفاقية السـالم، فقد 
إىل  اإلمـارات  الدولتـان  سـبقت 
هـذه اخلطـوة، إضافة إىل سـعيهام 
التـي  القـرن،  صفقـة  إلمضـاء 
الفلسـطينية عـىل  القضيـة  تنهـي 
مبدأ فـرض األمـر الواقـع. دول 
وموريتانيـا،  كالبحريـن  أخـرى 
وقيادهتـا  اإلمـارات  هنـأت 
االتفـاق  هـذا  عـىل  احلكيمـة 
التارخيـي، يف مـا يبـدو أنـه توطئة 
من هـذه الدول للسـري يف االجتاه 

ذاتـه.

اخلطـوة اإلماراتيـة خنجر ُيضاف 
إىل اخلناجـر العربية التي ُغرسـت 

يف جسـد القضية الفلسطينية
بالتزامـن مـع أي قـرار  كالعـادة 
خيـرج  للجـدل،  مثـري  سـيايس 
العلـم  إىل  املنتسـبون  الدجالـون 
الرشعي لتربير القـرار ورشعنته، 

مـع  السـالم  عـن  ويتحدثـون 
اليهـود باعتبارهـم أهـل كتـاب، 
وأن النبـي حممـدا صـىل اهلل عليـه 
وسـلم قـد عقـد معهـم معاهـدة 
ال  وهـذا  املنـورة.  املدينـة  يف 
فالعـداء  اجلـدل،  مـن  شـك 
حتـام ليـس مـع اليهـود كديانـة، 
واإلسـالم كـام هـو معلـوم أبـاح 
وسـائر  والتجـارة  التـزاوج 
أنـواع املعامـالت معهـم، وأبـاح 
طعامهـم، وعصـم دماءهـم طاملا 
حماربـني،  ال  مسـاملني،  كانـوا 
وإنـام العـداء مع الصهاينـة الذين 
قلـب  احلبيبـة  فلسـطني  احتلـوا 
األمـة النابـض، وهّجـروا أهلها، 
وسـفكوا دمـاء شـباهبا وأطفاهلـا 
احلرائـر،  واعتقلـوا  ونسـائها، 
ورسقـوا األرض وخرياهتا، فيأيت 
ليصـوروا  الدجالـون  هـؤالء 
مـع  سـالم  أهنـا  عـىل  القضيـة 
اليهـود، إلضفاء الصبغـة الدينية 
الداعـر.  السـيايس  القـرار  عـىل 
واهلل إين ألراهـا بشـارة، أْن َتَعّرى 
دون  وأشـاروا  القـوم  هـؤالء 
مواربـة إىل مواقعهـم وخنادقهم، 
فـإن حتريـر فلسـطني لـن يكـون 
ووضـوح  التاميـز  هـذا  بعـد  إال 
املنافقـون  خـذل  فقـد  الرايـة، 
فلسـطني عـام 1948، وخذلوها 
يف كامـب ديفيـد، ووادي عربـة، 
يرفـع  منهـم  كل  كان  وأوسـلو، 

القضيـة  عـن  الدفـاع  شـعار 
يقبضـون  وهـم  الفلسـطينية، 

الطاولـة. حتـت  مـن  الثمـن 
العـب  تعليـق  ألسـتعري  وإين 
الكـرة اخللـوق الذي عرفـه العامل 
يف  عليـه  كتـب  الـذي  بقميصـه 
مـع  »تعاطفـا  املباريـات  إحـدى 
غـزة«، الالعـب حممد أبـو تريكة 
املغضـوب عليه مـن ِقبـل النظام 
املـرصي وإعالمـه، حيـث قـال: 
وعـي  قضيـة  فلسـطني  »قضيـة 
أو  اتفاقـات حـكام  شـعوب، ال 

دول«. معاهـدات 
معاهـدات  فليربمـوا  ونعـم، 
التطبيـع مع الصهاينـة، فليظهروا 
ختلِّيهـم عـن القضية الفلسـطينية 
كيفـام شـاؤوا، فـإن التعويـل بعد 
الشـعوب  تعـاىل عـىل  اهلل  حـول 
ملحـاوالت  تستسـلم  مل  التـي 
يف  الفلسـطينية  القضيـة  تسـطيح 
نفوسـهم، بفعل املنابـر اإلعالمية 
للكيـان  املواليـة  لألنظمـة 

الصهيـوين.
الفلسـطينيني  عـىل  التعويـل 
فيهـم  ختبـو  ال  الذيـن  أنفسـهم، 
جـذوة املقاومـة لتحرير األرض، 
أن  الفلسـطينية  الفصائـل  وعـىل 
تقطـع الطمع يف التـامس احللول، 
احلكومـات  لـدى  واإلسـناد 
العربيـة، وتتناسـى اخلالفـات يف 
ما بينهـا وتقدم مصلحـة الوطن.
القضيـة  تبقـى  أن  فمهمتنـا 
وجـدان  يف  حيـة  الفلسـطينية 
اجلامهـري، وكْشـف كل حماوالت 
مـع  اجلامهـريي  التطبيـع 
األبـواق  وفضـح  االحتـالل، 
هلـذه  تـروج  التـي  اإلعالميـة 
اجلريمـة، واهلل غالـب عـىل أمـره 
ولكـن أكثـر النـاس ال يعلمـون.

شؤون إسالمية 
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ويف  عـره  يف  املظلـوم  اخلليفـة 
عرنـا!

يف مثـل هـذا اليـوم )الثامن عرش 
مخـس  سـنة  احلجـة(  ذي  مـن 
وثالثـني مـن اهلجـرة، استشـهد 
اخلليفـة الراشـد عثامن بـن عفان 
استشـهد  ظلـاًم،  عنـه  اهلل  ريض 
كان  هـو  عنـه  اهلل  ريض  عثـامن 
عـىل حـّق يف مواقفـه ويف التزامـه 
بمبادئه، وقد اسـتجاب ريض اهللّ 
عنه ملطالـب الثـّوار، لكنهم رغم 
ذلـك مل يقتنعـوا إاّل أن يريقوا دمه 
الطاهـرة الزكيـة وهـو صائم، ومل 
يكـن هلم أن يطالبوا بعـزِل خليفٍة 
واألنصـار،  املهاجـرون  بايعـه 
عّينـه  الـذي  الشـورى  واختـاره 
أسـوة العـدل واحلكمـة عمـر بن 
ومل  عنهـم،  اهلل  ريض  اخلطـاب 

يكـن هلـم أن يمّسـوه بسـوء.
إّن الثـورة ضـد عثـامن ريض اهلل 
عنـه -بال مثقال ذرة من الشـك- 
كانـت ثـورة فاسـدة وعقيمة، بل 
كانـت أفسـُد أنواع الثـورات عرب 
التاريـخ اإلسـالمي، ولقـد أثبت 
اخلليفـة  بقتلهـم  الثـّوار  أولئـك 
مطالبهـم  أّن  املنتخـب  املـرشوع 
أيضـا كانت جمـرد ذرائـع وأعذار 

ومهية إلشـعال الفتـن أو أغراض 
أخرى.

عثـامن  الراشـد  اخلليفـة  ُظلـم 
ريض اهلل عنـه مـّرة يف عـرصه مّلـا 
اهتـم بغـري حـّق، ومّلا حـورص يف 
بيتـه وهـو صائـم، ومّلا قتـل ظلاًم 
وبغـري حـق أمـام أهلـه وأوالده، 
وُيظلـم أيضا يف عرصنـا، والذين 
يظلمونـه يف عرصنا هم أصحاب 
العقـول والتفكـريات املقلوبـة يف 
كافـة احلوادث املاضيـة والراهنة، 
حيـث يزعمـون أن الثـورة ضـّد 
عثامن ريض اهلل عنـه، والتي أدت 
إىل استشـهاده هـي نتيجـة تغـرّيه 
يف السـنوات السـت األخرى من 
خالفته، وجهل هـؤالء أن التغرّي 
حصـل يف املجتمـع يف السـنوات 
السـت األخرية مـن خالفة عثامن 
ريض اهلل عنـه وخالفـة عيل ريض 
اهلل عنـه، فقـد ظهـر جيـل جديد 
مـن النـاس، وأخـذ حيتـّل مكانة 
جيـل  غـري  وهـو  املجتمـع،  يف 
الصحابـة، جيـل عـاش يف عرص 
غـري عـرص الصحابـة، ومل ينالـوا 
الصحابـة  نـال  مـا  الرتبيـة  مـن 
ريض اهلل عنهـم، هـذا هـو التغري 
الـذي حصـل،  أمـا عثـامن ريض 

اهلل عنـه فلـم يتغـرّي، بـل عثـامن 
السـنوات  يف  عنـه  اهلل  ريض 
السـت األخـرية مـن خالفتـه هو 
نفـس عثـامن الـذي يف السـنوات 
السـت األوىل مـن خالفتـه، وهو 
باجلنـة  املبـرّش  الراشـد  اخلليفـة 
قبل اخلالفـة وبعد اخلالفـة، وإىل 

يـوم القيمـة، ريض اهلل عنـه.

لن جتدوا مثل عمر!
أّول أيام السـنة اهلجريـة اجلديدة  
فيـه  استشـهد  الـذي  اليـوم  هـو 
اهلل  ريض  الراشـد  اخلليفـة  عمـر 
منبـوذا  كان  لئيـم  يـد  عـىل  عنـه 
عمـر  فأخرجـه  األكارسة،  يعبـد 
وعبوديتهـم،  العبـاد  عبـادة  مـن 
خمالـب  يف  احليـاة  ضيـق  ومـن 
األكارسة إىل سـعتها، ومّلـا جـاءه 
بـه  أمـر  خالفتـه،  يف  شـاكيًا 
القائـل:  صـدق  ولقـد  معروفـا، 
»إن أنـت أكرمـت اللئيـم متردا«، 
أحسـن الفاروق العـادل إىل ذلك 
بالقتـل،  فتمـّرد، وهـدده  اللئيـم 

ثـم قتلـه غـدرا يف املحـراب.
حيـاة عمـر ريض اهلل عنـه كلهـا 
وهجرتـه  اسـالمه  عجائـب، 
وزهـده  وحكومتـه  وجهـاده 

عـىل  وشـدته  وتقشـفه  وتقـواه 
ورفقـه  ولينـه  وأمرائـه،  نفسـه 
أمـراء  عـىل  هيمنتـه  بالرعيـة، 
قلـوب  يف  رعبـه  األجنـاد،  
آليـة  واألكارسة  القيـارصة 
عظيمـة مـن آيـات حقانيـة النبوة 

. يـة ملحمد ا
بعدلـه  عنـه   اهلل  ريض  عمـر 
وزهـده وورعـه يف احلكـم فخـر 
األمـة املسـلمة يف كل عـرص، فإن 
جـاءت األمـم املدعيـة يف العـامل 
جمتمعـة بـام عندهـا مـن املفاخـر 
العظيمـة،  احلضـارات  ومـن 
والنوابـغ  املبهـرة،  والصناعـات 
املبدعني، والفالسـفة الراسخني، 
الذيـن فتحـوا  الفاحتـني  وقادهتـا 
الكرات  املجهـوالت، وسـّخروا 
األمـة  وجـاءت  واملجـّرات، 
املسـلمة بعمـر لغلبتهـم بعمرها، 
فلـن نجـد مثـل عمـر يف أمـة من 
األمـم، ال القديمـة وال اجلديدة.
واملبغـض  املحـّب  كتـب  لقـد 
عـن عمـر، وكتـب عنـه الصديق 
باختصـار؛  لكنـه  والعـدو، 
عـن  عاجـزون  لـه  املحبـون 
لـه،  واملبغضـون  وصفـه، 
عليـه،  احلاسـدون  احلاقـدون 

مقاالت يف الفكر
عبد اهلل عبيد اللهي
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عاجزون مـن أن جيـدوا يف حياته 
وسـريته وحكمـه العـادل املثـايل 
شـخصيته.. يف  بـه  يطعنـون  مـا 

عنـه. اهلل  ريض 

اإلهانـة  بـني  الـراع  كربـالء؛ 
والكرامـة

الوقائـع  مـن  كربـالء  واقعـة 
تاريـخ األمـة  املؤملـة يف  املؤسـفة 
املسـلمة، هي واقعـة يراها الغالة 
والكفـر،  اإليـامن  بـني  معركـة 
إليهـا  ينظـرون  آخـرون  ويراهـا 
من منظور سـيايس خالـص، إهنا 
السـلطة  عـىل  ثائـر  بـني  معركـة 
وادعـى  عليهـا،  ومرتّبعـني 
أهنـا  املسـترشقني  مـن  البعـض 
موتوريـن  قبيلتـني  بـني  معركـة 
آخـرون  ويراهـا  قريـش،  مـن 
سياسـيني  اجتاهـني  بـني  معركـة 

اإلسـالم. مـن  خمتلفـني 
واحلقيقـة أن واقعـة كربالء كانت 
رصاعـًا بـني الكرامـة واإلهانـة، 
كانت رصاعـا بني العـزة والذلة، 
االسـتبداد  بـني  رصاعـا  كانـت 

واحلرية.
يف كربـالء أرادوا إذالل احلسـني 
ريض اهلل عنـه وإهانتـه، وسـعوا 
يف اسـتالب حريتـه وكرامتـه، يف 
كربـالء اسـتبّدوا باحلسـني ريض 
اهلل عنـه، لكنـه رفـض كل ذلك، 
واستشـهد  للـذّل  خيضـع  ومل 
شـامخ  عزيـزا  كريـام  النهايـة  يف 

الـرأس.
وعـن  احلسـني  عـن  اهلل  ريض 
سـائر شـهداء العـّزة والكرامة يف 

كربـالء.

سـلطة  اسـتبداد  احلـّرة؛  واقعـة 
ثـورة وفشـُل 

املعـارك  مـن  احلـّرة  معركـة 

حصلـت  التـي  املؤسـفة  املؤملـة 
مل  معركـٌة  يزيـد،  حكومـة  إبـان 
بالذكـر مـن  جتـد عنايـة جديـرة 
املؤرخني واملحققـني كام وجدت 
التـي  احلـوادث  مـن  غريهـا 
حصلـت أيـام يزيـد بـن معاوية، 
فيهـا مشـاهري هلـم  قتـل  معركـٌة 
بـن  اهلل  كعبـد  وصحبـة  منزلـة 
حكـى  الـذي  الصحـايب  زيـد 
وضوء رسـول اهلل صـىل اهلل عليه 
وسـلم، ومعقـل بن سـنان ريض 
اهلل عنـه، وعبـد اهلل بـن احلنظلـة 
بنيـه،  مـن  ثامنيـة  مـع  الغسـيل 
وهـؤالء مكانتهـم كانـت عاليـة 
يف اإلسـالم، و مصيبـة املسـلمني 
كانـت فيهـم عظيمـة، والسـبب 
أن  احلـّرة  معركـة  وقـوع  يف 
أعيـان املدينـة املنـّورة وأرشافهـا 
مـن أبنـاء املهاجريـن واألنصـار 
بعدمـا  ليزيـد  بيعتهـم  نقضـوا 
وأخرجـوا  الشـام،  مـن  رجعـوا 
فأرسـل  املدينـة،  مـن  عاملـه 
املدينـة  ملحـارصة  جنـده  يزيـد 
املعارضـني  يعيـد  حتـى  املنـّورة 
ولقـد  لـه،  والبيعـة  الطاعـة  إىل 
فاحشـا  خطـأ  يزيـد  ارتكـب 
ناشـئا من شـهوة السـلطة والقوة 
جنـده  اسـتخدام  يف  سـارع  ملـا 
ملحـارصة املدينـة، ولقـد ارتكب 
جريمـة كبـرية ملـا أخـاف أهلها، 
واسـتجلب بذلـك سـوء العاقبة 

لنفسـه وأمريه املسـتبد مسـلم بن 
عقبـة.

لصالـح  انتهـت  احلـرة  معركـة 
جنـد يزيـد، وثـورة أهـل املدينـة 
فشـلت ألسـباب عديـدة، منهـا 
ق أهـل املدينة ما بـني ناقض  تفـرُّ
ومـا  الثـورة،  لبيعتـه مشـارك يف 
منكـٍر  ببيعتـه  متمّسـك  بـني 
للخـروج املسـلح، فلم تشـاركها 
أرستـان مهمتـان من أهـل املدينة 
هاشـم،  وآل  اخلطـاب،  آل  مهـا 
فلـم يشـاركها عبد اهلل بـن عمر، 
وال  عبـاس  بـن  اهلل  عبـد  وال 
حممـد بـن احلنفيـة وال عـيل بـن 
احلسـني وال عبـد اهلل بـن جعفـر 
أسـباب  ومـن  عنهـم،  اهلل  ريض 
الثـوار عـىل  توّحـد  فشـله عـدم 
اسـتعملوا  بحيـث  واحـد  قائـد 
وقائـدا  األنصـار  ألبنـاء  قائـدا 
ألبنـاء املهاجرين، وملا سـمع ابن 
عبـاس ريض اهلل عنهـام هبذا قال: 

القـوم. هلـك  أمـريان؟ 
 ومنهـا عدم وجود رؤية سياسـية 
مـا  ملرحلـة  أمامهـم  واضحـة 
بعـد النـرص، وهـذه دواٍع تكفـي 
عظمـت  مهـام  ثـورة  أي  لفشـل 

التضحيـات. فيهـا 
واضـح  نمـوذٌج  احلـّرة  معركـة 
مـن اسـتبداد السـلطة وطغياهنـا 
عليهـا،  املرتبعـني  وشـهوة 
املنتهكـني لكرامة الرعيـة، الذين 

إال  أزمـة  حـل  يف  يفكـرون  ال 
صوتـا  يسـمعون  وال  بالقـوة، 
يف  سـعوا  إال  معارضـا  خمالفـا 
إسـكاته، وِمن فشـل ثورة شعب 
يملكـون  ال  مغلـوب  مضطهـد 

شـيئا. أمرهـم  مـن 
دمـاء أريقـت وتـراق، وكرامات 
وأنظمـة  وتنتهـك،  انتهكـت 
ورعايـا  وتطغـى،  تسـتبد 
حتـت  وتضطهـد  اضطهـدت 
وشـعوب  االسـتبداد،  وطـأة 
ثـارت وتثور بائسـة مضطـرة بال 

واضـح. سـيايس  أفـق 
 هـذه قصـة تاريـخ مـن التجـرب 
جانـب،  مـن  واالسـتبداد 
حمكومـة  وحـركات  وثـورات 
جانـب  مـن  بالفشـل  عليهـا 
يزيـد  كتابتهـا  بـدأ  قصـة  آخـر، 
وبعض أمرائـه، وأكملها وزادت 
طغـاة  وأرسفـت  وبالغـت  فيهـا 
مسـتبدون جـاؤوا مـن بعدهـم، 
وأنظمٌة طاغوتية شـيطانية أسـوء 
مـن زبانيـة يزيـد بـآالف مـّرة يف 
النهايـة  يف  واجلميـع  عرصنـا، 
بأوزارهـم  واجلميـع  زوال،  إىل 
ونواياهـم  وأخطائهـم  وذنوهبـم 
رب  إىل  يسـاقون  ومقاصدهـم 
األوىل،  القـرون  علـم  عنـده 
وحيـرشون إىل رب ال ُيظلـم عنده 
أحـد، ويقامـون بني يـدي َمن ال 
برهـان. وال  حجـة  عليـه  ختفـى 
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