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نعم لـ”االستغراب” ال لـ”االستشراق”!
الشيخ عبد احلكيم العثماني، األستاذ باجلامعة

علــى  وحصلــُت  اجلديــد  االصطالحــي  ومعنــاه  العنــوان  هــذا  علــى  وقفــُت  ملــا 
الرؤيــة اجلديــدة واملوقــف احلماســي  املوضــوع، أعجبتــي  معلومــات وبيانــات يف 
الــذي طاملــا كانــت األمــة االســالمية تنتظرهــا وتتوقعهــا مــن الدعــاة  واهلجومــي 

والفكريــة. الدينيــة  اإلســالم  قضايــا  هتمهــم  الذيــن  واملثقفــن 
مسعنــا وقرأنــا كثــراً عــن االستشــراق واالســتعمار والتبشــر والتنصــر، واطلعنــا علــى 
مــا تقــوم بــه أصحــاب هــذه العمليــات مــن النشــاطات الضخمــة الواســعة يف العــامل 
اإلســالمي والشــرق عامــًة، ولدينــا معلومــاٌت بفضــل مــا كتبــه “حســن حبنكــة 
امليــداين “و”الســباعي” و”الســيد النــدوي” وآخــرون حديثــاً وقدميــاً، ورمبــا تلقينــا 
من أمثال هؤالء الكّتاب خطورة االستشــراق واملستشــرقن وحتذيراألمة اإلســالمية 
مــن مكائدهــم وخمططاهتــم وكيــف ميكــن لألجيــال القادمــة واجليــل املعاصــر أن 

حيافظــوا علــى أنفســهم وأمتهــم مــن الوقــوع يف شــبكاهتم والتأثــر بدعاياهتــم.
مــن  الدعــاة  ومواقــف  العلمــاء  جهــود  واســتعرضنا  املوضــوع  هــذا  يف  حبثنــا  إذا 
أصحــاب احلميــة الدينيــة والغــرة اإلســالمية الذيــن قامــوا بكفــاح عظيــم وجهــاد 
ميمــوٍن مبــارك يف إحبــاط خمططــات الغزوالفكــري وإخفــاق جهــود هــؤالء الغــزاة. 
نــرى أنــه قــد اســتغرقت هــذه اجلهــود زمنــاً طويــال ووقتــاً مديــداً وطاقــًة ضخمــًة، 
وأخــذت مــن ِخــرة رجــال األّمــة وهــم يف موقــف الدفــاع والتــرس أزهــى أعمارهــم 
وأمثــن أوقاهتــم، فمنهــم مــن ســافر إىل عواصــم أوروبــا، وطــرق أبــواب اجلامعــات، 
وخاطــب كبــار املستشــرقن وجهــاً لوجــٍه، وتركهــم صفــر الوجــوه خجلــن، ومنهــم 
مــن قــدم إىل املكتبــة العلميــة اإلســالمية سلســلة كتــٍب ودروٍس خصَّصــت لدفــع 

شــبهاٍت حــول اإلســالم.
وكلمــا تطــورت احليــاة وتعّقــدت جوانبهــا وظهــرت تصرفــاٌت ُمســيئة وخلــق مشــينة 
يف السياســة واالقتصــاد واالجتمــاع مــن جانــب حــكاٍم جهلــة أو رؤســاء َخونــة 
أو علمــاء ســوٍء وفقهــاء حــكاٍم، رأينــا االنتهازيــن ومــن يف قلوهبــم مــرٌض مــن بــي 
التارخيــي  يثبــون علــى اإلســالم وتراثــه  األلــّداء  األعــداء  املســلمن ومــن  جلدتنــا 
أنواعــاً  ويبثــون  والشــكوك  التهــم  ويكيلــون  القــرآين،  وحــى  والفقهــي  واحلديثــي 
مــن الشــبهات والطعــون، كأهنــم كانــوا علــى ميعــاٍد وعهــٍد أن يواصلــوا الطريــق 
علــى خطــى ســلفهم غــر الصــاحل، ويأخــذوا بوصيتهــم الشــنيعة مــن اهلجــوم علــى 
أهــدى كتــاٍب وأعظــم شــخصيٍة وأمت ديــٍن وأكمــل شــريعٍة، حــى تقــوم مجاعــة تلــو 
مجاعــة وشــخصيات كبــار وعقــوٌل متنــورة قويــة مــن أبنــاء االســالم، وتســتمّر اجملاهبــة 
الشــبهات ويهجمــون، وأصحــاب  يثــرون  هــم  والباطــل.  احلــق  بــن  والنقــاش 
الديانــة اإلهليــة يف موضــع املقاومــة والدفــاع، كأنــه مــن ســوء 
واملوضــع  املشــرف  اجلبــل  وقــع  احلــظ 

قذائفهــم  مرمــى  علــى  االســالمية  األمــة  وأصبحــت  أيديهــم،  يف  االســراتيجي 
ونباهلــم تلجئهــا حنــو التــرس والثبــات.

نظــراً إىل نوعيــة هــذه العمليــة وطبيعتهــا ومــا اســتنزفتها مــن اجلهــود اجلبــارة مــن 
جانــب اجلماعــة املدافعــة واملقاومــة، رغــم مــا حظيــت مــن األثــر الكبــر واألمهيــة 
البالغــة يف احلفــاظ علــى الكيــان الديــي والدفــاع عــن الــراث اإلســالمي وإقنــاع 
املثقفــن وإجيــاد الثقــة وتوعيتهــم، لكــن مل تكــن مــن طبيعــة هــذا الديــن ومــن شــأن 
األمــة االســالمية الــي أخرجــت هلدايــة البشــرية وبعثــت إلنقــاذ االنســانية، الشــعاُر 
الــذي رفعــه الرعيــل األول مــن دعــاة هــذه األمــة باألمــس، أن تكــون أمــة مدروســًة 
ومتهمــًة جتــري عليهــا عمليــات الفحــص والتشــريح ألغــراض مشــبوهة ســخيفة.

هنــا تظهــر أمهيــة موضــوع “االســتغراب”، مبعــى معرفــة الغــرب معرفــة موضوعيــة 
وعلميــة أكادمييــًة دقيقــًة وشــاملًة وعميقــًة، تســهم فيهــا املؤسســات والشــركات، 
جامعــاٌت  ودراســتها  لتحقيقهــا  وتؤســس  واألمــوال،  امليزانيــات  هلــا  وختّصــص 
ضخمــة يف الشــرق، وكراســي خاصــة يف أوروبــا وأمريــكا، وُيســتفاد مــن مجيــع املنابــع 
العلميــة ودوائــر املعرفــة القدميــة واحلديثــة، وُيســتخدم مجيــع الصفحــات واملواقــع 
العاّمــة واخلاصــة، وُيســتعمل مجيــع أجهــزة البحــث اإللكــروين والقــوى األســطورية 
اجلديــدة، وتتحــرك أدوات البحــث والتحقيــق يف املوســوعات العلميــة الضخمــة 

واملكتبــات الشــاملة الكبــرة.
موضــوع “االســتغراب” رغــم طرحــه والدعــوة إىل تنميتــه مــن جانــب عــدد غــر 
قليــل مــن كّتــاب العــامل اإلســالمي وتأســيس مركــز علمــٍي هلــذا اجملــال يف “املدينــة 
املنورة” وما دعت إليه الدعاة واملصلحون من قبل بضرورة دراســة الغرب )أوروبا 
وأمريــكا(، مــع األســف هــذه الدعــوات مل تلــق اهتمامــاً كبــراً ومل تأخــذ حظــاً وافــراً، 
ِإال جهــوداً ضئيلــة وعمليــاٍت فرديــة ال تقــاس أبــداً مبــا قــام بــه املستشــرقون يف عمليــة 

“االستشراق”.
نــدرس “االســتغراب” كموضــوع علمــٍي  أخــراً ألمهيــة هــذا املوضــوع البــد أن 
يهتــم بدراســة الغــرب )أوروبــا وأمريــكا( مــن اجلوانــب املختلفــة التشــريعية والعقديــة 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية واحلضاريــة، والبــد أن نوّجــه أســئلة توجيهيــة 
تفتــح جمــاالت التحقيــق، ونقــدم طرقــاً وأطروحــاٍت لكيفيــة البحــث، ونطــرح حلــواًل 
تتهيــأ هبــا جــداول العمــل العلمــي ونضّخــم هــذا املوضــوع، حــى تقــوم مجاعــاٌت 
تتجاســرعلى الغــرب وأفــراد يتجــرؤون علــى حضارتــه ويتحدونــه يف مجيــع مــا يفتخــر 
بــه، ويثبتــون للجميــع أنــه قــد انتهــى دور املقاومــة والدفــاع، ونفــد مــا كان يف كنانــة 
العــدّو، وهــا قــد حانــت مرحلــة اهلجــوم والتحــدي، وجــاء دور “االســتغراب” وزال 

“االستشــراق”.

االفتتاحية
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شــهدت “فلســطن” انتفاضــات عديــدة؛ انتفاضــة األحجــار، وانتفاضــة 
الدهــس بالســيارات، وانتفاضــة األحزمــة الناســفة، ويف هــذه األيــام انتفاضــة 

اشــتهرت بـ”انتفاضــة الســكاكن”.
هــذه االنتفاضــات مســتمرة، وتتجــدد مادامــت أســباهبا باقيــة، ومــن أبرزهــا 
اليهــود  اقتحامــات  األيــام  هــذه  إليهــا  وأضيفــت  واالســتيطان،  االحتــالل 

األقصــى. للمســجد 
يــرى البعــض أن اقتحامــات اليهــود متعّمــدة ومســتفزة، واخلطــر أبعــد مــن 
جمــرد تنجيســهم للمســجد األقصــى، وهــو ختطيــط الكيــان الصهيــوين إلخــالء 
فاملتطرفــون  املبــارك.  األقصــى  علــى  والســيطرة  الفلســطينين،  مــن  القــدس 
اليهــود متتــد أعينهــم حنــو األقصــى ومــا حولــه مــن معــامل حيلموهنــا ألنفســهم 
منــذ زمــن، واآلن يــرون يف ظــل احلــروب واألحــداث الراهنــة يف الــدول اجملــاورة 
لفلســطن الــي جعلــت القضيــة الفلســطينية يف ذيــل قائمــة األزمــات، الفرصــة 

متواتيــة لتنفيــذ خمططهــم، وحتقيــق حلمهــم الــكاذب.
الشــك أّن الشــعب الفلســطيي ميــرون هــذه األيــام مبرحلــة صعبــة مــن تارخيهــم 
وتكالبــت  اجلســام،  املشــكالت  عليهــم  تراكمــت  ولقــد  االحتــالل،  منــذ 
ضدهــم األحــداث، والكثــر مــن هــذه املشــكالت تعــود جذورهــا إىل قــرارات 
وسياســات خاطئــة للجامعــة العربيــة الــي اختذهتــا قبــل 60 ضــد اســرائيل، 
هبــم، يف حــن مل  تضــّر  زالــت  بالفلســطينين، وال  أضــرت  لكنهــا عمليــا 
ختــدش بالكيــان احملتــل قيــد أمنلــة خــالل هــذه العقــود. مــن تلــك القــرارات 
جتــرمي التعامــل مــع الكيــان الصهيــوين وحماصرتــه اقتصاديــا. هــذا القــرار مل يوقع 
أدىن ضــرر بالكيــان الصهيــوين؛ ألن اليهــود ذوو جنســيات متعــددة؛ لديهــم 
جنســيات إمريكيــة أو أوروبيــة أو روســية، وعندهــم جــوازات تلــك البلــدان 
إســالمي  أو  عــريب  بلــد  مــع أي  الســفر والســياحة والتجــارة  مــن  متّكنهــم 
بلــد عــريب،  الفلســطينيون منعــوا مــن دخــول أي  فيــه. بالعكــس  واإلقامــة 

ومنعــت التجــارة معهــم، وأغلقــت احلــدود عليهــم، وأصبحــت الوظيفــة يف 
أي بلــد عــريب حلمــا مســتحيال لفلســطيي الداخــل وفلســطيي املخيمــات، 
الفلســطيي كالســجناء يف األراضــي احملتلــة أو خميماهتــم  الشــعب  وأصبــح 
يف األردن ولبنــان وســوريا، حــى منتجــات غــزة والقطــاع ممنــوع بيعهــا يف 
األســواق العربيــة! واملــرر للحكومــات العربيــة يف مجيــع هــذه التعامــالت هــي 

القــرارات املندرســة للجامعــة العربيــة.
إهنا مهزلة باملعى الكامل!

إّن قضيــة فلســطن ليــس حّلهــا يف قــرارات حصــار ومقاطعــة تتخــذ ضــد 
الكيــان احملتــّل، ويتضــرر هبــا الشــعب الفلســطيي أكثــر!

إّن قضيــة فلســطن ليــس حلهــا يف مفاوضــات ذل وهــوان مل يرقبهــا اليهــود 
أبــدا، ولــن يرقبوهــا يف قــادم األيــام.

إن قضيــة فلســطن ليــس حلهــا يف هتافــات خاويــة وال شــعارات خالّبــة، وال 
مســرات عابثــة يف شــوارع هــذا البلــد وذاك البلــد!

إن قضيــة فلســطن واألراضــي احملتلــة واألقصــى احملاصــر هلــا حــّل واحــد؛ حــّل 
مل ينفــع مــع اليهــود وال ينفــع معهــم ســواه، وهــو اجلهــاد. ففــي اجلهــاد لغــة 
يعرفهــا احملتلــون املســتوطنون اليهــود جيــدا. يف اجلهــاد لغــة نفعــت وســتبقى 

تنفــع معهــم حــى تطردهــم.
وإىل هــذا أشــار فضيلــة الشــيخ عبــد احلميــد، إمــام وخطيــب أهــل الســنة 
اجلمعــة،  إحــدى خطــب  إيــران، يف  الســّنة يف  زعمــاء  وأحــد  زاهــدان  يف 
حيــث قــال: “الطريــق الوحيــد حلــّل القضيــة الفلســطينية هــي اجلهــاد. إمنــا 
شــرع اجلهــاد ضــد املســتبدين الذيــن ال يعرفــون لغــة غــر لغــة القــوة. الــذي 
يزعــم أن الكيــان الصهيــوين سينســحب مــن فلســطن باحلــوار، فهــو إمــا 
خمــادع وإمــا جاهــل. إن اجلهــاد فقــط ســيهزم الكيــان الصهيــوين وجيــره علــى 

االنســحاب”.

سعادت عبيد اللهي

نظرة إىل االنتفاضة األخرية يف فلسطني

على هامش األحداث
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أَلَــْم تـَْعلَــْم  " َمــا نَنَســْخ ِمــْن آيَــٍة َأونُنِســَها نَــْأِت ِبَخْيــٍر مِّنـَْهــا َأوِمْثِلَهــا ۗ 
ــَماَواِت  ــُه ُمْلــُك السَّ ــَه َل ــْم َأنَّ اللَّـ ــْم تـَْعَل ــٰى ُكلِّ َشــْيٍء َقِديــٌر أََل ــَه َعَل َأنَّ اللَّـ

َواْلَْرِض ۗ َوَمــا َلُكــم مِّــن ُدوِن اللَّـــِه ِمــن َولِــيٍّ َوَل َنِصيــٍر"
التفسير المختصر

بعــض  يف  املشــركون  طعــن  اليهــود كمــا  اعــرض  القبلــة  حتّولــت  وعندمــا 
) وإن  آيــة  مــن  ماننســخ   ... بقولــه  عليهــم  اهلل  فــرّد  املنســوخة  األحــكام 
كانــت تلــك اآليــة باقيــة يف القــرآن أوراســخة يف األذهــان ( أوننســها ) مــن 
األذهــان ( ) فــال جمــال فيــه لالعــراض ألّن فيــه مصلحــة ( نــأت ) مــكان 
النســخ والنســيان ( خبــر منهــا أومثلهــا. أمل تعلــم ) أيهــا املعــرض ( أن اهلل 
علــي كل شــيئ قديــر ) وإذا كان هوالقديــر فكيــف تعــرض لــه مشــكلة يف 

املصــاحل(.  مراعــاة 
أمل تعلم أّن اهلل له ملك السموات واألرض ) وإذا تقّرر أّن أحداً اليشاركه 
يف القــدرة والســلطة فاليزامحــه أحــد يف مراعــاة املصــاحل وأســرار األحــكام 
ونســخ حكــم حبكــم آخــر، والمينعــه أحــد يف تقريــر حكــم ثــان وتنفيــذه(. 

"ومــا لكــم مــن دون اهلل مــن ويّل والنصــر".) وإذا كان هوالــويل فراعــي 
مــن كيــد  هوالنصــر حيفظكــم  وإذا كان  األحــكام،  إصــدار  املصلحــة يف 
األعــداء عنــد العمــل بتلــك األحــكام. وأمــا غلبــة العــدّو يف الظاهــريف بعــض 

األحيــان ألجــل منفعــة أخرويــة فهوشــيئ آخــر. 
فقه احلياة واألحكام

قولــه تعالــی " مــا ننســخ مــن آيــة أوننســها"، دلّــت اآليــة علــى أنــواع النســخ 
يف القــرآن، والّنســخ معنــاه يف الّلغــة؛ اإلزالــة، والكتابــة. اتفــق املفّســرون علــی 
أّن املــراد بالنســخ يف هــذه اآليــة؛ أي إزالــة حكــم ّمــا. والّنســخ يف اصطــالح 
القــرآن والســّنة إزالــة حكــم مــكان حكــم آخــر ســواء نســخ احلكــم األّول 

كّليــاً، أواحتــّل مكانــه حكــم آخــر. 
"حقيقة النسخ في أحكام الشرع": 

كثــرا مــا نــرى يف الــدول واحلكومــات أهنــا تنســخ وتبطــل حكمــا، وتضــع 
مكانــه حكمــاً آخــر، وقــد يكــون ســبب هــذا النســخ واإلبطــال؛ إهّنــا كانــت 
جتهــل حقيقــة، عرفتهــا بعــد ذلــك فغــّرت احلكــم. وقــد يكــون ســبب النســخ 
أّن احلكــم األول كان مالئمــاً مــع الظــروف األوىل، والظــروف اآلتيــة مل تكــن 
معلومــة فلمــا تغــّرت الظــروف واألحــوال إقتضــت حكمــاً جديــداً والشــّك 
أّن هذيــن الســببن اليتأتّيــان يف نســخ األحــكام الشــرعية، لكــن ههنــا صــورة 
ثالثــة تقتضــي نســخ احلكــم األول وإحتــالل احلكــم الثــاين مكانــه، وتلــك 

أّن احلاكــم كان يعلــم مــن البدايــة أّن الظــروف واألحــوال ســوف تتغــر يف 
املســتقبل فأعلــن حكمــاً وهــو يعلــم إىل مــى يصلــح هــذا احلكــم فلّمــا تغــّرت 
األحــوال غــّر احلكــم األول وميكــن أن يوّضــح ذلــك مبثــال طبيــب وصــف 
للمريــض دواء وهــو يعلــم أنّــه ســوف يغــّر الوصفــة بعــد يومــن فلّمــا مضــى 
يكتــب  أن  الطبيــب  هــذا  بإمــكان  وقــد كان  آخــر،  دواء  وصــف  يومــان 
وصفتــن يف املــرّة األوىل عنــد مراجعــة املريــض إلــی عيادتــه، ولكنــه إمنــا مل 
يفعــل ذلــك لئــال يســتثقل  املريــض كال الدوائــن يف وقــت واحــٍد، وإمنــا تعــّود 
هــذه الطريقــة يف وصــف العــالج إىل حــزم الطبيــب وبُعــد نظــره وحكمتــه 
األحــكام  يف  النســخ  أّن  فاعلــم  ذلــك  علمــت  إذا  العــالج،  يف  أوجتربتــه 
الشــرعية املنزّلــة مــن اهلل إمّنــا كان هبــذه الطريقــه الثالثــة، فــكان الكتــاب املنــّزل 
مــن الســماء ينســخ كثــرا مــن أحــكام الشــريعة الســابقة، وقــد يكــون النســخ 
يف أحــكام شــريعة واحــدة، حســب مــا تقتضيــه احلكمــة اإلهليــة، كمــا ورد 
يف صحيــح اإلمــام مســلم، ) رمحــه اهلل (: مل تكــن نبــّوة قــّط اال تناســخت . 

شبهات ناشئة عن الجهل: 
قــال طائفــة مــن اليهــود، وقــد قاســوا النســخ بالصورتــن التــن ذكرنامهــا يف 
املثــال: إّن النســخ اليكــون يف األحــكام الشــرعية وبنــاء علــی ذلــك اعرضــوا 
علــی النّــي ) صلّــی اهلل عليــه وســلم( وطعنوا، فنزلــت هــذه اآليــات جوابــا عــن 

طعنهــم. ) ابــن جريــر، وابــن كثــر(. 
وقــال طائفــة مــن املعتزلــة: إّن النســخ مل يقــع يف القــرآن، وإن كان العقــل 
اليســتبعد إمــكان وقوعــه، فــال ناســخ يف القــرآن والمنســوخ ولعّلهــم اضطــروا 
إىل هــذا القــول فــراراً ممّــا قــال الطاعنــون ونســب هــذا القــول إلــی أيب مســلم 

اإلصفهــاين، وقــام أهــل العلــم بالــرّد عليــه. 
قال العاّلمة اآللوسي، في روح المعاني: 

واتفقــت أهــل الشــرايع علــی جــواز النســخ  ووقوعــه، وخالفــت اليهــود غــر 
العيســوية يف جــوازه وقالــوا ميتنــع عقــال، وأبومســلم اإلصفهــاين يف وقوعــه، 

فقــال إنــه وان جــاز عقــاًل لكنــه مل يقــع . 
وقال القرطبي في تفسيره: 

معرفــة هــذا البــاب أكــر، وفائدتــه عظيمــة اليســتغي عــن معرفتــه العلمــاء 
والينكــره إال اجلهلــة األغنيــاء .

وذكــر اإلمــام القرطبــي رحمــه اهلل بهــذا الشــأن قصــة ســيدنا علــي رضــي 
ــه:  اهلل عن

روی البخــري قــال: دخــل علــى رضــي اهلل عنــه املســجد فــإذا رجــل خيــّوف 

تفسري معارف القرآن
]تفسير آية 106 إلى 108[

العالمة املفيت حممد شفيع العثماني - تعريب األستاذ املفيت حممد قاسم القامسي

على مائدة القرآن
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النــاس فقــال: مــا هــذا؟ قالــوا: رجــل يذكــّر النــاس: فقــال ليــس هــذا برجــل 
يذّكــر النــاس لكنّــه يقــول: أنــا فــالن بــن فــالن فاعرفــوين، فأرســل إليــه فقــال: 
مســجدنا  مــن  فاخــرج  قــال:  ال،  فقــال:  املنســوخ؟  مــن  الناســخ  أتعــرف 

والتذكــّر . 
وأّمــا األقــوال واألثــار الدالّــة علــی وقــوع النســخ يف الكتــاب والســنة كثــرة 
جــّدا، وقــد ذكــر الكثــر منهــا املفّســرون الكبــار مثــل ابــن جريــر وابــن كثــر 
والســيوطي يف تفاســرهم بأســانيد صحيحــة، أّمــا الروايــات الضعيفــة الــي 

تطرقــت إليهــا فهــي أكثــر مــن أن حتصــی. 
وبنــاء علــی ذلــك أمجعــت األّمــة علــی وقــوع النســخ ومل تعــد ذلــك عيبــاً 
ونقصــاً، ومل ينكــر النســخ أحــد مــن األّمــة إال أبــو مســلم اإلصفهــاين ولفيــف 

مــن املعتزلــه وقــد بســط الــّرد عليهــم اإلمــام الــرازي 
يف التفســر الكبــر. 

فــي مفهــوم  المتقدميــن والمتأخريــن  "اختــالف 
اصطالحــا" النســخ 

ويطلــق النســخ اصطالحــًآ علــی معنيــن؛ أحدمهــا 
وإتيــان حكــم آخــر مكانــه  بالكّليــة  تغيــر حكــم 
مثــل حتويــل القبلــة مــن بيــت املقــدس إلــی الكعبــة 
املشــّرفة، واملعنــی الثــاين للّنســخ إضافــة صفــة أوقيــد 
الســلف  أطلــق  وقــد  القبلــي.  احلكــم  يف  أوشــرط 
إىل إطــالق  النســخ علــى املعنيــن كليهمــا، فنظــراً 
إلــی  املنســوخة  اآليــات  عــدد  يبلــغ  الســلف، 

آيــة.  مخســمائة 
ونظــرا إىل اصطــالح املتأخريــن الذيــن يــرون النســخ 
تغيــر حكــم إىل حكــم آخــر حبيــث الميكــن التوفيــق 
هبــذا  جــدا  املنســوخة  اآليــات  عــدد  يقــّل  بينهمــا 
أّن  الســيوطي  اإلمــام  يــرى  هــذا  وألجــل  املعــى.  
عدد اآليات املنســوخة اليتجاوز العشــرين، مثّ جاء 

اإلمــام ويل اهلل الدهلــوي وحــاول التوفيــق فيمــا عــّده الســيوطي مــن املنســوخ، 
فبلــغ عــدد اآليــات املنســوخة لديــه إىل اخلمــس فقــط، والشــك أّن هــذا 
االجتــاه بشــأن النســخ اجتــاه قيّــم ألّن بقــاء احلكــم هواألصــل والنســخ خالفــه. 
فأينمــا ميكــن التوفيــق بــن اآليتــن أواحلكمــن الضــرورة إىل القــول بالنســخ، 
ولكــن اليعزبــّن عــن البــال أّن احملاولــة لتقليــل النســخ ليــس معنــاه أّن النســخ 
كان عيبــاً يف القــرآن، فاســتمرت احملاولــة إلزالتــه طيلــة القــرون واألعصــار 
حتــی جــاء اإلمــام ويل اهلل الدهلــوي فحــاول تقليلــه إلــی مخــس آيــات، وإنّــا 
ننتظــر باحثــا جديــداً يوصلــه إلــی الصفــر؛ ألّن هــذا املوقــف جتــاه النســخ 
ليــس لصــاحل اإلســالم والقــرآن، واليدفــع شــبهات الطاعنــن بــل يفتــح البــاب 
لشــبهات جديــدة أمــام امللحديــن فســيقولون انظــروا إىل العلمــاء رجعــوا عــن 
موقــف اختــاروه طيلــة القــرون واعرفــوا بكونــه خطــأ، ومــن يضمــن أّن مــا 
خيتارونــه اليــوم اليثبــت خطــأه غــداً، وهكــذا تــزول الثقــة عــن تعاليــم الكتــاب 
والشــريعة اإلســالمية، وممــا جيــدر بالذكــر أنـّـه وقــع نظرنــا إىل حبــوث ودراســات 
لبعــض العلمــاء املعاصريــن أهّنــم أنكــروا النســخ حبجــة أّن قولــه تعالــی " َمــا 
نَنَســْخ ِمــْن آيَــٍة أَونُنِســَها نَــْأِت خِبَــْرٍ مِّنـَْهــا أَوِمْثِلَهــا" يتضّمــن معنــی الشــرط، 
وكأنــه قضيــة فرضيــة وكقولــه تعالی:"لــو كان فيهمــا آهلــة لفســدتا" أو كقولــه 

ــٌد فأنــا أول العابديــن".  تعــاىل: إن كان للرمحــن ول
وهــذا هــو االســتدالل الــذي قــام بــه أبومســلم اإلصفهــاين وأهــل االعتــزال، 
والخيفــى بطالنــه ألّن بــن املتضّمــن معنــی الشــرط وبــن القضيــة الشــرطية 

املصــّدرة بكلمــة "لــو" فــرق كبــر. 
ومل يذهــب إلــی هــذا االســتدالل أحــٌد مــن الصحابــة والتابعــن وأهــل العلــم 
بعدهــم، بــل اســتدّل اجلميــع هبــذه اآليــة علــی وقــوع النســخ وذكــروا قصصــاً 
كثــرًة، بشــأن اآليــة الــي تــدّل علــی وقــوع النســخ ومل ينكــر أحــٌد مــن األّمــة 
مــن املتقدمــن أواملتأخريــن وقــوع النســخ مطلقــاً، نعــم؛ ويوجــد مــن حــاول 
التقليــل علــی طريــق التوفيــق مثــل اإلمــام ولــی اهلل الدهلــوي. إّن مشــايخ 
ديوبنــد الكبــار قالــوا بالنســخ ومنهــم مــن أّلــف يف املوضــوع ومل ينكــر أحــٌد 

منهــم وقــوع النســخ مطلقــاً، واهلل ســبحانه وتعالــی أعلــم. 
قولــه تعالــی " ننســها" مــن اإلنســاء علــی القــراءة املشــهورة، واملفهــوم أّن 
وســلم  عليــه  اهلل  صلــی  النــي  ينســی  حيــث  النســخ  مــن  صــورة  االنســاء 
وأصحابــه آيــة، وقــد وردت قصــص تــدّل علــی هــذا 
إلــی كتــب  يراَجــع  وللتفصيــل  النســخ،  مــن  النــوع 

االســالمي.  الفقــه  أصــول 
ُســِئَل  َرُســوَلُكْم َكَمــا  َتْســأَُلوا  َأْن  تُرِيــُدوَن  "َأْم 
يَمــاِن  ُموَســى ِمــْن قـَْبــُل َوَمــْن يـََتبَــدَِّل اْلُكْفــَر بِاإْلِ

ــِبيِل" السَّ َســَواَء  َضــلَّ  فـََقــْد 
التفسير المختصر

قــال طائفــة مــن اليهــود للنــي صلــی اهلل عليــه وســلم: 
ملــاذا مل ينــزل القــرآن دفعــة واحــدة كمــا نزلــت التــوراة 
اهلل  فأنــزل  عنــاداً،  ذلــك  قالــوا  وامّنــا  موســی  علــی 
تعالــی هــذه اآليــة، وقــال هلــم هــل تريــدون أن تطلبــوا 
مــن هــذا النــي مثــل مــا طلبتمــوه مــن موســی مــن 
اهلل  رؤيــة  آباءكــم  شــرعية كطلــب  غــر  مطالــب 
واالقراحــات  الطلبــات  هــذه  مثــل  ألّن  جهــرة، 
مثّ  اهلل،  حكمــة  تنــايف  وامّنــا  ملصلحتكــم  ليســت 
هبــذه  النــي  إزعــاج  أردمت  بــل  اإلميــان  تقصــدوا  مل 
الكفرمبــا  اســتبدل  فمــن  الكفريــة،  االقراحــات 
احلــق  عــن جــادة  احنــرف  أنــه  يقتضيــه فالشــّك  ومــا  اإلميــان  إليــه  يفضــي 

اهلــالك.  هــّوة  وســقط يف 
فائدة:

مبصــاحل  هوأعلــم  تعالــی  اهلل  ألّن  الســؤال  هــذا  مــن  اهلل  حذرهــم  وإمنــا 
العبــاد، وعلــی العبــاد أن يؤمنــوا مبــا أنــزل، ويتبعــوه ويطّبقــوه علــی أنفســهم 

وينتهــوا عّمــا هناهــم عنــه واليطلبــوا منــه غــر مــا جاءهــم الرســول بــه: 
ويف هذا يقول الشاعر: 

زبان تازه كردن به اقرار تو                     نينگيخنت علت از كارتو
واجــب اإلنســان أن يكــون رطــب اللســان بذكــره ومقــراً بألوهيتــه، والينبغــي 

ألحــد أن يســأل عمــا يفعلــه اهلل تعالــی.
 قــال العالمــة الشــيخ موالنــا حممــود احلســن الديوبنــدي أّن اخلطــاب يف هــذه 

اآلية للمســلمن، حتی اليســألوا الرســول أســئلة غر مناســبة.

على مائدة القرآن

ونظرا إلى اصطالح املتأخرين الذين 
يرون النسخ تغيير حكم إلى حكم 
آخر بحيث اليمكن التوفيق بينهما 
يقّل عدد اآليات املنسوخة جدا 

بهذا املعنى.  وألجل هذا يرى اإلمام 
السيوطي أّن عدد اآليات املنسوخة 
اليتجاوز العشرين، ثّم جاء اإلمام 
ولي هللا الدهلوي وحاول التوفيق 
فيما عّده السيوطي من املنسوخ، 

فبلغ عدد اآليات املنسوخة لديه إلى 
الخمس فقط.
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دراسات للسرية النبوية 
من خالل األدعية املأثورة املروّية

اإلمام السيد أبو احلسن الندوي

الفضائل النبوية لها فرعان: 
ميكن أن نقّسم الفضائل النبوية الي توّفرت يف شخصية الني الكرمي صلى 

اهلل عليه وسلم على قسمن ) العبودية الكاملة( و ) النبوة اجلامعة(.
الدعاء والدعوة : 

الدعــاء هــو مظهــر العبوديــة كمــا أن مظهــر النبــّوة هــو الّدعــوة، كالمهــا مــن 
الســرة احملمديــة ، وناحيتــان متفّردتــان ، وفصــالن  أبــرز عناويــن  أهــم و 
مســتقالن هلــذه الصحيفــة املعجــزة ، أمــا الدعــوة؛ فقــد وقــع عليهــا نظــر كل 
دارس، ولفتــت عنايــة كل باحــث وزخــرت الكتــب واملؤلفــات بتفاصيلهــا، 
وذلــك ألن  ومثارهــا،  بآثارهــا  يتمتــع  واليــزال  بأنوارهــا،  العــامل كلّــه  وتنــّور 
الدعــوة تتعلــق باملشــاهد واجملالــس، فشــهدها كّل إنســان جلّيــًة واضحــًة أمــا 
الّدعــاء فقــد قــّل عــدد مــن تأمــل فيمــا حيملــه مــن األمهيــة مــن بــن جوانــب 
النبويــة نفســها، وإىل أي  التأثــر يف الدعــوة  الســرة ومــا كان نصيبــه مــن 
حــّد مــن األوج والكمــال انتهــى النــي صلــي اهلل عليــه وســلم هبــذه الناحيــة 
للعبوديــة واخلضــوع التــام أمــام الــرب، وكيــف قــام بإحيــاء هــذه الناحيــة اهلاّمــة 
وإمنائهــا وريهــا وســقيها- وقــد كانــت ضائعــة مهملــة كجميــع نواحــي العبــادة 

والعبوديــة ومل يلحــق رفيقــه األعلــى إال بعــد مــا قــام بتكميلهــا وتعميمهــا.
ضعف الصلة بين العبد والمعبود في الجاهلية: 

كّل مــن درس تاريــخ العقائــد والّديانــات دراســة عميقــة شــاملة، وأحــاط بــه 
يف معــى الكلمــة عــرف جيــدا: أن الّصلــة بــن العبــد واملعبــود يف هــذا العهــد 
– الــذي تســمى باجلاهليــة- قــد ضعفــت ، واضمحلــت، حــى نضــب معــن 

الّدعــاء- الــذي ينبــع مــن اليقــن، واحلــب ، واخلشــوع واخلشــية – يف داخــل 
النفــوس البشــرية، وقــد تعلــق العبــد- فيمــا يتعلــق بنفســه وباملعبــود معــا- 
بأوهــام وأخيلــة كان معهــا مــن املســتحيل أن تتحــرك يف النفــوس عاطفــة 
الدعــاء، وتشــعر باحلاجــة إليهــا، فــإن الدعــاء ال يــكاد يصــدر حــى يتمكــن 
العبــد مــن اإلميــان بالــذي حيقــق جيمــع متطلباتــه وحاجاتــه مث مــن اليقــن بأنــه 
مليــك مقتدرعلــى كل شــيء، مث مــن الثقــة بأنــه ال ملجــأ إال إليــه، والمعطــي 
إال هــو، وبالتــايل مــن اإلميــان بأنــه حيــب اإلعطــاء، وأن احملبــة والرمحــة واجلــود 
والســخاء والكــرم والعطــاء، مــن أهــم صفاتــه، وأكــرم أخالقــه، ويفــرح – 
عزوجــل باإلعطــاء فرحــا اليفرحــه أحــد باألخــذ والقبــول ، مث مــن التأكــد أن 
العبــد احتيــاج يف احتيــاج، وســؤال يف ســؤال، وفقــر يف فقــر ، وأن املعبــود 
أقــرب إىل العبــد بأكثــر ممــا يتصــور مــن كل شــيء يف الكــون حــى مــن نفســه، 
بــل إنــه أقــرب إليــه مــن حبــل الوريــد، جييــب دعــوة الداعــي إذا دعــاه ويقبــل 

علــى نصــره إذا مــا اســتنصره، يــؤيت ســؤله، يقضــي حاجتــه ويفــرّج كربتــه. 
نفي الصفات وأثره في النفوس البشرية : 

إن نظــرة عابــرة علــى التاريــخ اجلاهلــي كفيلــة بالداللــة علــى مــا لقيــه كل 
يقــن هنــاك مــن تزعــزع واضمحــالل وكــم ثــارت حــول احلقائــق مــن الشــكوك 
والشــبهات، وكــم خيمــت عليهــا مــن األوهــام واملغالطــات؟ أمــا الفلســفة 
)املبــدأ  أو  الوجــود(  الشــديد لصفــات )واجــب  إبائهــا  فيفضــل  اإلغريقيــة 
األول( وتأكيدهــا علــى جتريــده مــن كل وصــف، وإصرارهــا األكيــد علــى 
إثبــات الــذات اجملــردة مــن كل وصــف، وإمياهنــا بذلــك إميانــا ال تشــوبه شــائبة 

)القسط األول(

السرية والتاريخ

*
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مــن الشــك، قــد ســدت بــاب الدعــاء وااللتجــاء، وقطعــات كل خيــط مــن 
األمــل والرجــاء، فمــا معــى الســؤال واالســتغاثة – ياتــرى- مبــن جتــّرد مــن كل 
صفــة. وختلــى مــن كل قــوة، وفــرغ مــن كّل كمــال؟! والــذي ال دخــل لــه يف 
أي شــأن مــن شــؤون الكــون ويف أّي أمــر مــن أمــوره، وقــد تعطــل بعدمــا 
 ( إال  عنــه  يصــدر  أن  ميكــن  ال  الــذي  و)الواحــد(  األول(.  خلق)العقــل 
واحــد( وقــد انتهــى هــذا الصــدور – فيمــا تعتقــده الفلســفة اليونانيــة القدميــة 
– فكيــف يصــح األمــل يف صــدور األعمــال عنــه متتابعــة يف كل حــن وآن.

عقيدة الشرك والوثنية تمنعان عن الدعاء:
وبالعكــس مــن ذلــك كانــت الوثنيــة والعقيــدة اجلاهليــة قــد خلعتــا كل صفــة 
مــن صفــات اإللــه علــى أشــخاص ممــن خلــق، فهــذا حيمــل القــدرة علــى 
اإلحيــاء وذلــك يقــدر علــى الــرزق، وهــذا علمــه حميــط، فأصبــح لــه كل غيــب 
كالشــهود،وذلك يســتطيع أن يصــل مــى شــاء إىل مــن شــاء، وهكــذا فهــل 
كان هنــاك رجــاء يف الســؤال واحلــال علــى هــذا املنــوال مــن )اإللــه الواحــد( 
وااللتجــاء والرجــوع إليــه؟ وال ســيما إذا كان هــذا اإللــه مــا وراء الرؤيــة ، 
ومــا فــوق اإلدراك علــى حــن كانــت اآلهلــة )احملليــة( مشــهودة حمسوســة، 
ويف متنــاول اليــد، وال يعزبــّن عــن البــال: أن الصفــات واألعمــال اإلهليــة قــد 
أصبحــت هنــاك يف طــّي النســيان، وضمــر الغيــب ، ال تــكاد تذكــر علــى 
حــن كانــت النــوادي واجملالــس عامــرة بذكــر مآثــر ) اآلهلــة الكثــرة( وأعماهلــا 
اجلليلــة، وكانــت القلــوب واألذهــان مأخــوذة مبكارمهــا النبيلــة ، وصنائعهــا 
اجمليــدة ) فالوضــع الذهــي والفكــري( الــذي صــّوره القــرآن الكــرمي كانــت 
نتيجــة حتميــة منطقيــة هلــذه البيئــة: َوِإَذا ذُِكــَر اللَّــُه َوْحــَدُه اْشَــَأزَّْت قـُلُــوُب 
الَِّذيــَن اَل يـُْؤِمنُــوَن بِاآْلِخــَرِة َوِإَذا ذُِكــَر الَِّذيــَن ِمــْن ُدونِــِه ِإَذا ُهــْم َيْسَتْبِشــُروَن ) 

الزمــر: 45(
الفلسفة اليونانية والعقيدة الجاهلية وأثرهما:

علــى كل فالفلســفة اليونانيــة – بتأثــر موقفهــا الــذي وقفتــه مــن الصفــات- 
قد قفلت كل باب من أبواب الدعاء ، وااللتجاء كما أن عقيدة الشــرك- 
حبكــم إســباغها لألوصــاف والكمــاالت اإلهليــة علــى اخللــق – قــد اجّتهــت 
بــكل مــا تنطــوي عليــه كلمــات الدعــاء والتضــرّع والســؤال مــن اخلالــق إىل 
املخلــوق وغــّرت اجتاههــا مــن العابــد إىل املعبــود، فكلتامهــا الفلســفة اليونانيــة 
وعقيــدة الشــرك( أّدتــا إىل نتيجــة واحــدة موضوعيــة، وهــي أن أصبــح الســؤال 
مــن اهلل –اخلالــق- مباشــرة وااللتجــاء إليــه واالطــراح علــى عتبتــه دون وســاطة 
مــن املعــاين الــي التــدرك ، والغايــات الــي ال تقصــد ، ولذلــك فــال جتــد 
يف هــذه الفــرة حــى أشــخاصا معدوديــن ، متعوديــن علــى الدعــاء عارفــن 

الطريــق إىل االلتجــاء، مرتاحــن إليــه بألســنتهم ، وضمائرهــم وقلوهبــم.
فضل الرسول صلى اهلل عليه وسلم على اإلنسانية:

ومــن فضــل حممــد رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم فدتــه أنفســنا وأرواحنــا 
– أنــه أعــاد إىل اإلنســانية احملرومــة ثروهتــا املفقــودة – الدعــاء- وجعــل العبــد 
يتشــرف باملناجــاة مــع ربــه ، والتكلــم معــه، فكأنــه أعــاد إليــه لــّذة العبــادة ، 
بــل ولــذة احليــاة، وشــرفها ، كرامتهــا، وأتــاح لإلنســانية املطــرودة أن تتشــرف 
باللقــاء، وتتمتــع باحلضــور واالجتمــاع، وعــاد ابــن آدم اآلبــق مــن ربــه إىل 

عتبــة ربــه معتــذرا ، يقــول بلســان حالــه: 
مقرّا بالذنوب وقد دعاكا إهلي عبدك العاصي أتاكا  

عامل من عوامل الحرمان من الدعاء 
كانــت مــن عوامــل احلرمــان الكــرى مــن الدعــاء هــي فكــرة اجلاهليــة اخلاطئــة: 
أن اهلل بعيــد عنــا، فكيــف يصــل إليــه صوتنــا؟ فأعلــن النــي صلــى اهلل عليــه 
وســلم مــن قبــل اهلل ، بّشــر العبــد: َوِإَذا َســأََلَك ِعبَــاِدي َعــيِّ فَــِإينِّ َقرِيــٌب 

اِع ِإَذا َدَعــاِن )البقــرة: 186(. ُأِجيــُب َدْعــَوَة الــدَّ
النافع والضار الحقيقي:

وكانــت العقيــدة الثانيــة الفاســدة : أن هنــاك مــن غــر اهلل مــن ميلــك النفــع 
والضــر، ويقــدر علــى اإلعانــة واإلغاثــة ، ومــن جنايــة هــذه العقيــدة أهنــا 
حّولــت اجتــاه الدعــاء، االســتغاثة، واالســتنجاد بالنافــع والضــار احلقيقــي إىل 
اآلهلــة )املســاعدين( فأعلــن النــي صلــي اهلل عليــه وســلم بــكل قــوة وصراحــة 
هــذه اإلعــالن الــذي وجــه إليــه مباشــرة: قُــْل يـَـا أَيُـَّهــا النَّــاُس ِإْن ُكْنتُــْم يف َشــكٍّ 
ِمــْن ِديــِي فَــاَل َأْعبُــُد الَِّذيــَن تـَْعبُــُدوَن ِمــْن ُدوِن اللَّــِه َوَلِكــْن َأْعبُــُد اللَّــَه الّـَـِذي 
يــِن َحِنيًفــا  يـَتـََوفَّاُكــْم َوأُِمــْرُت َأْن َأُكــوَن ِمــَن اْلُمْؤِمنِــَن - َوَأْن أَقِــْم َوْجَهــَك لِلدِّ
َواَل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشرِِكَن - َواَل َتدُْع ِمْن ُدوِن اللَِّه َما اَل يـَنـَْفُعَك َواَل َيُضرَُّك 
فَــِإْن فـََعْلــَت فَِإنَّــَك ِإًذا ِمــَن الظَّاِلِمــَن َوِإْن مَيَْسْســَك اللَّــُه ِبُضــرٍّ فَــاَل َكاِشــَف لَــُه 
ِإالَّ ُهــَو َوِإْن يـُـرِْدَك خِبَــْرٍ فَــاَل رَادَّ ِلَفْضلِــِه ُيِصيــُب بِــِه َمــْن َيَشــاُء ِمــْن ِعبَــاِدِه َوُهــَو 

اْلَغُفــوُر الرَِّحيــُم )يونــس:104 – 107(
للدعاء شأن أي شأن:

يدعــو  أن  يســتطيع  العبــد  بــأن  الصــالة والســالم-  النــي عليــه  ومل يصــرّح 
بــل  بذلــك فحســب،  يصــرح  فينصــره، مل  واملعبــود جييــب دعوتــه  معبــوده 
، ويســبب رضــاه وجيلــب  اهلل  مــن  بــه  الدعــاء مطالــب  أن  ذلــك  وأثبــت 
أبــرز  ســروره، كمــا أن اإلضــراب عنــه يســبب ســخطه وغضبــه، والدعــاء 
مظاهــر العبوديــة، وأوضــح عناوينهــا، وأعمقهــا أثــرا، واإلعــراض عــن الدعــاء 
داللــة علــى االســتكبار والعصيــان، والطغيــان، وقــد أدى إعــالن النــي صلــى 
العبــادة  أعمــال  مــن  بــه  فانتهــى  أّدى،  مــا  إىل  بالدعــاء  وســلم  عليــه  اهلل 
اإلجباريــة إىل مكانــة العبــادة العظمــى، ووســائل التقــّرر الكــرى: َوقَــاَل َربُُّكــُم 
اْدُعــوين َأْســَتِجْب َلُكــْم ِإنَّ الَِّذيــَن َيْســَتْكِرُوَن َعــْن ِعبَــاَديت َســَيْدُخُلوَن َجَهنَّــَم 

)غافــر:60(  َداِخرِيــَن 
وتــدّل أحاديــث النــي صلــى اهلل عليــه وســلم صريــح الداللــة علــى أن عــدم 
ليــس مــن عوامــل الشــقاء واحلرمــان فحســب،  الدعــاء وااللتجــاء إىل اهلل 
بــل وهــو جيلــب ســخط اهلل وغضبــه، فيقــول احلديــث: ) مــن مل يســأل اهلل 
يغضــب عليــه ( ومل يكتــف بذلــك فجعــل الدعــاء مــخ العبــادة، وقــال: ) 
الّدعــاء مــّخ العبــادة( وجعلــه مفتــاح الرمحــة والركــة، فقــال: )مــن فتــح لــه 

منكــم أبــواب الّدعــاء فتحــت لــه أبــواب الرمحــة(. يتواصــل...

السرية والتاريخ

نشر هذا املقال يف جملة )البعث اإلسالمي( العدد التاسع، اجمللد   
العشرون عام 1976، من كتاب )مقاالت حول السرة النبوية(.

*
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فضیلة الشيخ عبد الحميد:

اإلسـالم والثقافـة اإلسالميـة 
أرقـى األديـان والثقـافـات

وصــف فضيلــة الشــيخ عبــد احلميــد، إمــام وخطيــب أهــل 
الســنة يف مدينــة زاهــدان، يف خطبتــه يــوم اجلمعــة )23 حمــرم 
“أرقــى  اإلســالمية  والثقافــة  اإلســالمي  الديــن   ،)1437
علــى  العمــل  يضمــن  الــي  واحلضــارات  والثقافــات  األديــان 

تعاليمهــا الســعادة الدنيويــة واألخرويــة للبشــر”.
وأضــاف فضيلتــه قائــال: الديــن نعمــة عظيمــة قيمــة، ولقــد ضّحــى 
األنبيــاء وهــم أفضــل عبــاد اهلل تعــاىل أنفســهم ألجــل هــذا الديــن، 
وقّدمــوا تضحيــات كبــرة ألجلــه. إن الصحابــة رضــي اهلل عنهــم لقــد 
ضحــوا ألجــل احلفــاظ علــى هــذا الديــن العظيــم وحتملــوا املشــاق. 
لقــد استشــهد ســيدنا عمــر وعثمــان وعلــي واحلســن والكثــر مــن 

الصحابــة رضــي اهلل عنهــم يف ســبيل الدفــاع عــن هــذا الديــن.
بأرقــى  اإلســالمي  الديــن  واصفــا  الســنة  أهــل  خطيــب  وأضــاف 
البشــر، والديــن  الديــن تعاليــم اهلل ورســوله حليــاة  األديــان قائــال: 
اإلســالمي أرقــى األديــان، والثقافــة اإلســالمية أكثــر الثقافــات تطــورا 

يف العــامل.
هذا الدين وتلك الثقافة السامية خبالف سائر الثقافات واحلضارات 

مل يؤسسها البشر وخراء العامل. هذا الدين أنزله اهلل تعاىل.
وتابــع مديــر جامعــة دار العلــوم زاهــدان قائــال: مــن خــالل تعاليــم 
هــذه الشــريعة نســتطيع أن نصــل إىل إصــالح الباطــن وتزكيــة نفوســنا، 
وحنلــي أنفســنا باألخــالق والصفــات الرائعــة. لكــن مؤســف جــدا أن 
األمة املسلمة رغم امتالكهم مثل هذا الدين والتعاليم الراقية للحياة، 
يظلون حيارى ومضطربن يف العامل. فلو كان املســلمون حمبن للدين 
تعاليمهــا، حللــت  الشــريعة اإلســالمية وعملــوا علــى  وعاملــن علــى 

مشــكالهتم مجيعــا.
وأردف: هــذه األمــة أصحــاب ديــن عظيــم وحضــارة راقيــة، لــو عملــوا 

عليهــا، يســتيطعون إنقــاذ البشــرية كلهــا.
وأشــار فضيلتــه إىل دور اإلميــان وأثــره يف احليــاة قائــال: جــذور شــجرة 
اإلميــان يف أعمــاق قلوبنــا. لإلميــان مكانــة وأمهيــة ســامية، ومــن املؤســف 
أن يتمتــع مســلم بنعمــة اإلميــان مث يبيعــه مقابــل عــرض مــن الدنيــا، 

ويفقدهــا ألجــل اكتســاب مرضــاة غــره.
واعتر فضيلة الشيخ عبد احلميد االبتعاد عن الدين سبب املشكالت 
يف العــامل اإلســالمي، وأضــاف قائــال: أي شــعب ابتعــد عــن الديــن، 
يواجــه عديــدا مــن املشــكالت والتحديــات. العــامل اإلســالمي ابتلــي يف 
عصرنــا بعديــد مــن املشــكالت واحلــروب املتعــددة الداخليــة، وظــل عاجــزا 

عــن حلهــا مــن خــالل املفاوضــات واحلــوار، وواجــه أزمــات كثــرة.
واســتطرد فضيلتــه قائــال: اليــوم متلّــك أمورنــا أنــاٌس ويتخــذ قــرارات لتحديــد 

مصــر األمــة أشــخاٌص يــرون ديننــا مغايــرا ألهواهــم، وال يعجبهــم تديننــا، 
ويضــرون بالعــامل اإلســالمي مــن خــالل إثــارة الفرقــة والطائفيــة.

مــن حفــظ حرمــة مقدســات  الشــيخ عبــد الحميــد: لبــّد  فضيلــة 
المذاهــب

أكــد فضيلــة الشــيخ عبــد احلميــد، إمــام وخطيــب أهــل الســنة يف مدينــة 
زاهــدان، يف خطبــة هــذه اجلمعــة )2 حمــرم 1437( علــى ضــرورة حفــظ 
مقدسات املذاهب وخاصة يف مراسيم العزاء للشيعة يف ذكرى عاشوراء، 

حمــذرا مــن مؤامــرات األعــداء إلثــارة اخلالفــات الطائفيــة.
وأضــاف فضيلتــه قائــال: يزعــم البعــض مــن الشــيعة أن أهــل الســنة ال 
الــي وقعــت هلــم، ولكــن  يبالــون باحلــوادث  البيــت وال  يهتمــون بأهــل 
احلقيقــة غــر ذلــك. فلــو جــرى اســتقراء يف مناطــق الشــيعة والســنة، لنجــد 
مســاواة بــن أهــل الســنة والشــيعة يف تســمية األوالد بأمســاء أهــل البيــت، 

وهــي مــن عالمــة حمبتهــم ألهــل البيــت.
واســتطرد فضيلتــه قائــال: حمبــة ســيدنا علــى رضــي اهلل عنــه وســيدنا فاطمــة 
الزهراء رضي اهلل عنها وأبنائهما جزء من اإلميان. كما أن حمبة الصحابة 
رضــي اهلل عنهــم جــزء مــن إمياننــا، تعتــر حمبــة أهــل البيــت أيضــا جــزءا مــن 

إمياننــا. حنــن نعشــق أوالد الرســول وأهــل بيتــه.
الســنة  أهــل  اســتنباطات  بعــض  إىل  العلــوم  دار  جامعــة  مديــر  وأشــار 
ومعتقداهتــم يف بعــض املســائل قائــال: رمبــا البعــض يتهموننــا بعــدم املبــاالة، 
ولكننــا لســنا كذلــك، بــل لــكل معتقــده ومذهبــه الفقهــي، وحنــن أيضــا 
نعمــل وفقــا ملذهبنــا؛ ألن هنــاك اختالفــات بــن أهــل الســنة والشــيعة يف 

بعــض املســائل، وأهــل الســنة ال يعتقــدون ببعــض املســائل.
واعتــر فضيلــة الشــيخ عبــد احلميــد حمبــة أهــل البيــت مــن املشــركات بــن 
الشــيعة والســنة قائــال: هنــاك مشــركات بــن الشــيعة والســنة، وحمبــة أهــل 
البيــت واحــدة منهــا، لكــن وفقــا آليــة “قــل كل يعمــل علــى شــاكلته”، 

يعمــل كل شــخص وفقــا العتقاداتــه.
ينبغــي  ال  قائــال:  املســلمن  بــن  اخلالفــات  إثــارة  مــن  فضيلتــه  وحــذر 
االختــالف بــن املســلمن، ونرجــو أن حتفــظ حرمــة مقدســات البعــض. 
علــى الشــيعة أن يقيمــوا طقوســهم ومراســيمهم بطريقــة ال حتقــق مطالــب 

األعــداء.
الشــعية  يقيــم  أن  رجائنــا  قائــال:  احلميــد  عبــد  الشــيخ  فضيلــة  وأردف 
حفالهتــم يف احملافظــة وخارجهــا هبــدوء وأمــن، ووصيتنــا أن يســود األمــن 
احملافظــة، وال تعطــى ألحــد فرصــة االســتغالل الســيء وإثــارة املشــكالت.

حماضرات ومواقف
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يصــور الكتــاب يف البــاب األول حالــة االحتضــار لإلنســانية قبــل البعثــة احملمديــة 
ومــا كانــت تعانيــه مــن رذائــل األعمــال واالحنطــاط اخللقــي واالحنــالل االجتماعــي، 
ودور األديــان الضئيــل أو الســلي ـ الــي أصبحــت فريســة العابثــن واملتالعبــن ـ 
يف هــذا اجملتمــع الفاســد، وباألخــص املســيحية واليهوديــة اللتــان فقدتــا أثرمهــا يف 
اجملتمــع، وأصبحتــا مزجيــا مــن اخلرافــات والوثنيــة والرهبانيــة،  وأصبحتــا ال تغذيــان 

الــروح وال تشــعالن العاطفــة.
وكانــت  سياســيا،  واســتبدادا  دينيــا،  اضطهــادا  تعــاين  املســيحية  مصــر  كانــت 
العــامل  زعامــة  لتبــوء  يتأهلهــا  مل  مــا  والضــراوة  القســوة  مــن  واليهوديــة  املســيحية 

اإلنســاين.
وأمــا إيــران ففشــا فيهــا تقديــس األكابــر وتأليــه النــاس واخلضــوع أمامهــم مــا ال يليــق 
إال بشــأن الربوبيــة. كان اإليرانيــون مــن قــدمي الزمــان يقدســون امللــوك ويـــأهلوهنم، 
ويعظمــون أكابرهــم إىل حــد اإلفــراط، وكان التفــاوت بــن الطبقــات كبــرا، جــاءت 
اجملوســية واملــزدك، فنشــرتا اإلباحيــة إىل أعلــى مســتوياهتا حتــت قاعــدة "الغايــة تــرر 
الوســيلة"، وقــد حرمــوا عــن تربيــة النفــس وهتذيــب األخــالق،  وكان متجيــد الــذات 
واملبالغــة يف تقديــس القوميــة بلــغ غايتــه، وكانــوا ينظــرون إىل األمــم األخــرى نظــرة 
احتقــار وازدراء، وكان إليــران دور كبــر يف إنشــاء احلــركات اهلدامــة ونشــر األفــكار 
الزائغــة، تقــرأ يف مقدمــة كتــاب رجــال الفكــر والدعــوة اجمللــد الثالــث، فــرى مــا كان 
إليــران مــن دور كبــر يف إنشــاء احلــركات اهلدامــة. كانــت الغطرســة واالســتكبار 
مــن طبائــع اإليرانيــن، لذلــك اختلــف معاملــة اإليرانيــن مــع ســفر النــي صلــى اهلل 
عليــه وســلم عــن معاملــة عامــة احلــكام، حيــث مزِّقــت رســالة النــي صلــى اهلل عليــه 

وســلم، وأهــن ســفره.
وكان يف اجملتمــع اهلنــدي تفــاوت الطبقــات وعبــادة األصنــام فاشــية. وأمــا العــرب 
وإن كانــوا ميتــازون مبزايــا إال أهنــم كانــوا يشــركون بــاهلل، وكانــت هلــم آهلــة شــى مــن 

املالئكــة واجلــن والكواكــب وغرهــا.
منهج النبياء في اإلصالح والتغيير:

واجــه النــي صلــى اهلل عليــه وســلم عاملــا ملــؤه الشــرك واخلرافــات، فــرآى كل شــيء 
موضوعــا يف غــر موضعــه، ورآى أن البشــرية يعــاين تنــزال واحنطاطــا يف مجيــع نواحــي 
احليــاة، فمــاذا كان للنــي صلــى اهلل عليــه وســلم أن يفعلــه، ومبــاذا يبــدأ بــه، إنــه نــي 

للعاملــن أمجــع، فلــم يــأت لينســخ باطــال بباطــل، ويقابــل الــدم بالــدم، ومل يكــن 
جمــال دعوتــه ينحصــر يف إقليــم دون إقليــم، أو وطــن دون وطــن، ومل يكــن خطابــه 
ألمــة دون أمــة، لذلــك جــاء بدعــوة تشــمل اإلنســانية أمجــع، ومبفتــاح يفتــح قفــل 
الطبيعــة البشــرية كلهــا، وكان مثلــه يف اإلصــالح كمثــل رجــل يعــاين أمراضــا خمتلفــة، 
أملــا يف الــرأس، ووجعــا يف املعــدة، فيــأيت طبيــب فيصــف لــه للــرأس وصفــة، ألمل 
املعــدة وصفــة إىل آخــر مــا هنالــك مــن أنــواع العــالج، ولكــن طبيــب يــأيت ويبــن 
علــة العلــل، ويضــع إصبعــه علــى الوتــر احلســاس، ويعــاجل األســاس. هكــذا كان 

شــأن النــي صلــى اهلل عليــه وســلم مــع عامــة املصلحــن.
قفل الطبيعة البشرية ومفتاحها:

"ومل يكــن صلــى اهلل عليــه وســلم مــن عامــة املصلحــن الذيــن يأتــون البيــوت مــن 
ظهورهــا، أو يتســللون إليهــا مــن نوافذهــا، ويكافحــون بعــض األدواء االجتماعيــة 
والعيــوب اخللقيــة فحســب، فمنهــم مــن يوفــق إلزالــة بعضهــا مؤقتــاً يف بعــض نواحــي 
البــالد، ومنهــم مــن ميــوت ومل ينجــح يف مهمتهأتــى النــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
بيــت الدعــوة واإلصــالح مــن بابــه، ووضــع علــى قفــل الطبيعــة البشــرية مفتاحــه، 
ذلــك القفــل املعقــد الــذي أعيــا فتحــه مجيــع املصلحــن يف عهــد الفــرة، وكل مــن 

حــاول فتحــه مــن بعــده بغــر مفتاحــه".
فهــذا هــو ســر جنــاح النــي صلــى اهلل عليــه وســلم أنــه ملــك ذلــك القفــل الــذي مل 
ميلكــه عامــة املصلحــن واملربــن، فهكــذا ينبغــي للداعيــة أن يتأســى بنبيــه يف معاجلــة 

األمــراض اخللقيــة، وإصــالح اجملتمــع.
إن عاملنــا املعاصــر ينقصــه شــيئان: األول: العــامل الربــاين املتقــن الــذي ميلــك هــذا 
املفتــاح، ذلــك الــذي يكــون شــفاء القلــوب يف تضــارب اآلراء، ذلــك الــذي يتأهــل 
لتجميــع شــتات املســلمن حتــت رايــة واحــدة، وجينّــب األمــة مــن التفســيق والتكفــر 
واإلعجــاب بالــرأي، ويكــون مــن النبــوغ والعبقريــة والعلــوم والتأثــر حبيــث تذعــن لــه 

جيمــع األطيــاف واملكونــات، ومتتثــل أوامــره.
والثــاين: فقــر القيــادة الصاحلــة واملطلوبــة، ذلــك القائــد العبقــري الــذي حيــّول القيــادة 
مــن الغــرب املــادي املتهالــك إىل حاملــي الرســالة الذيــن يرجــون اخلــر لإلنســانية، 

وحيملــون رســالة الرأفــة والرمحــة هلــا.
)5 حمرم، يوم اإلثنن(

)في ضوء تعليقات سماحة الستاذ المفتي محمد قاسم القاسمي على ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين(

سلسلة دروس فكرية وتربوية)2(:

حالة اإلنسانية قبل البعثة احملمدية

سلسلة دروس فكرية وتربوية 
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الفوائد الحاصلة بالصلوة على النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
قال ابن القيم يف كتابه: ) جالء األفهام، يف الصالة والسالم، على خر األنام( : يف الصالة على الني صلى اهلل عليه وسلم فوائد:

األوىل: امتثال أمر اهلل تعاىل بقوله تعاىل: يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما )األحزاب/56(.
الثانية: حصول عشر صلوات من اهلل على املصّلي مرّة.

الثالثة: أنه يرجى إجابة دعائه إذا قّدمها أمامه، وكان موقوفا بن السماء واألرض قبلها.
الرابعة: أهّنا سبب لغفران الذنوب، وسبب لكفاية اهلل عبده ما أمهه.

اخلامسة: أهّنا سبب لقضاء احلاجات.
 السادسة أهّنا سبب لطيب اجمللس، وأن ال يعود حسرة على أهله يوم القيامة. 

السابعة: أهّنا سبب لدوام حمبته و زيادهتا.

اقتباسات 
علمية، أدبية، اجتماعية، ثقافية، فكرية، عملية

مساحة األستاذ املفيت عبد القادر العاريف األستاذ باجلامعة ورئيس قسم دار اإلفتاء بها

الثامنة: أهنا سبب هلداية العبد، وحياة قلبه.
التاسعة: أهنا أداء ألقل القليل من حقه الذي له علينا.

العاشــرة: أهّنــا تنفــي عــن العبــد اســم البخــل إذا صلــى عليــه عنــد ذكــره 
صلــى اهلل عليــه وســلم.

مث قال أيضا – رمحه اهلل تعاىل - : الصالة من اهلل على عبده نوعان: 
عامة، وخاصة: 

أمــا العامــة: فهــي صالتــه علــى عبــاده املؤمنــن؛ قــال تعــاىل: ُهــَو الّـَـِذي 
ُيَصلِّــي َعَلْيُكــْم َوَماَلِئَكتُــُه ) األحــزاب/ 43( 
أما اخلاصة: فهي صالته على أنبيائه ورسله. 

واختلف العلماء يف معى الصالة منه سبحانه، على ثالثة أقوال: 
أحدها: أهّنا رمحته؛ وهذا القول هو املعروف عند كثر من املتأخرين. 
الثاين: أهّنا مغفرته؛ وهذا القول من جنس الذي قبله، ومها ضعيفان. 

الثالــث: أّن معــى الصــالة عليــه مــن اهلل: هــو الثنــاء علــى الرســول، والعنايــة 
بــه، وإظهــار شــرفه، وفضلــه، وحرمتــه.

وهــذا حاصــل مــن صــالة العبــد، لكــن يريــد بذلــك مــن اهلل عّزوجــل، واهلل 
ســبحانه يريــد ذلــك مــن نفســه أن يفعلــه برســوله.

)كتــاب توضيــح األحــكام مــن بلــوغ املــرام لعبــداهلل بــن عبــد الرمحــن ص 
)617-616

منثورات



13 السنة: 12 العدد: 1/ محرم 1437 هـ .ق

اعتنــاء أهــل العلــم بكتــاب الطحــاوي شــرحاً وتدريســا وحّثهــم علــى 
العتنــاء بــه

وروايتــه  اآلثــار(  بتدريــس كتاب)معــاين  خاصــة  عنايــة  العلــم  ألهــل  وكان 
وتلخيصــه وشــرحه والــكالم علــى رجالــه: فمــن ُشــرّاحه احلافــظ أبــو حممــد 
ْنِبجــي مؤلّــف )اللُّبــاب يف اجلمــع بــن 

َ
علــي بــن زكريــا بــن مســعود األنصــاري امل

الســّنة والكتــاب(، املتــوىف يف حــدود ســنة مثــان وتســعن وســتمائة، وقطعــة 
مــن شــرحه موجــودة يف مكتبــة أيــا صوفيــة باآلســتانة.

ومنهــم احلافــظ عبــد القــادر القرشــي مؤلف)اجلواهــر املضيــة( ، مســاه )احلــاوي 
بــدار  مــه موجــودة  يف ختريــج أحاديــث معــاين اآلثــار للطحــاوي( وقطعــة 

الكتــب املصريــة.
ومنهــم البــدر العيــي احلافــظ، ألّــف شــرحن ضْخمــن فْخمــن صــورًة ومعــًى، 
أحدمها)ُنــب األفــكار يف شــرح معــاين اآلثــار(، ويتعــرض لراجــم رجــال 
الكتــاب يف صلــب هــذا الشــرح، كمــا فعــل يف شــرح )صحيــح البخــاري(، 
وهــذا مــن حمفوظــات دار الكتــب املصريــة يف مثانيــة جملــدات خبــط املؤلــف، 
والشــرح اآلخر)مبــاين األخبــار يف شــرح معــاين اآلثــار( وهــو حمفــوظ يف دار 
ــٌو مــن الــكالم يف  الكتــب املصريــة خبــط املؤلــف يف ســتة جملــدات، وهــو ِخْل
الرجــال، حيــث أفردهــم يف تأليــف مســاه )مغــاين األخيــار يف رجــال معــاين 
اآلثــار( يف جملديــن، مــع نقــص يف نســخة دار الكتــب املصريــة يســتدرك مــن 

نســخة مكتبــة رواق األتــراك يف األزهــر الشــريف. 
وممــن خلّــص )معــاين اآلثــار ( حافــظ املغــرب ابــن عبــد الــر، وبــه امتــأل قلبــه 
إجــالاًل للطحــاوي، ويكثــر النقــل عنــه يف كتبــه، وال ســيما يف )التمهيــد(.

وممــن خّلصــه أيضــا احلافــظ الزيلعــي صاحــب) نصــب الرايــة( ، وملّخصــه 
ْنِبجــيُّ 

ُ
حمفــوظ مبكتبــة رواق األتــراك ومكتبــة الكوبريلــي باألســتانة وشــرحه امل

أيضــا، هــذا بُرّمتــه مــا أورده العالمــة الكوثــري يف )احلــاوي(.
وذكــر الســخاوي يف )اإلعــالن بالتوبيــخ( : للزيــن قاســم احلنفــي رجــاُل كّل 
مــن )الطحــاوي( و)املوطــأ( حملمــد بــن احلســن و )اآلثــار( لــه، و)مســند أيب 
حنيفــة( البــن املقــري. والكتــاب الــذي مجعــه احلافــظ قاســم يف رجالــه مســاه 
املســتطرفة( ومجــع  )الرســالة  ، كمــا يف  اآلثــار(  معــاين  )اإليثــار يف رجــال 
الشــيخ عبــد العزيــز بــن أيب طاهــر التميمــي مشــايخ الطحــاوي يف )جــزء( ، 

قالــه الشــيخ الكوثــري.
وقــد اعتــى جبمــع أطرافــه احلافــظ ابــن حجــر العســقالين يف كتابــه )إحتــاف 
املهــرة بأطــراف العشــرة(، ورأيــت منــه نســخة عتيقــة يف خزانــة اآلصفيــة حبيــدر 
آبــاد الدكــن باهلنــد، ومنــه نســخة أخــرى يف خزانــة برجهنــدو حبيــدر آبــاد 

بباكســتان.
وقــد حــّث العلمــاء علــى االعتنــاء بكتــاب الطحــاوي هــذا، قــال احلافــظ 
املبّوبــة بســماع  الكتــب  مــن  اعتــى  املغيــث( : وكــذا  الســخاوي يف )فتــح 
الصحــاي البــن اخلزميــة، ومل يوجــد تامــا، والبــن حبّــان وأليب عوانــة، وبســماع 
)اجلامــع( املشــهور )باملســند( للدارمــي، و)الســنن( إلمامنــا الشــافعي مــع 
)مســنده( وهــو علــى األبــواب ، و)الســنن الكــرى( للنســائي، ملــا اشــتملت 
املعــروف  الصغــرى  الســنن  علــى  -اي  تلــك،  علــى  الزيــادات  مــن  عليــه 
باجملتــى- ، و)الســنن( البــن ماجــه وللــدار قطــي وبـــ )شــرح معــاين اآلثــار( 

للطحــاوي.
)كتــاب اإلمــام ماجــة وكتابــه الســنن تأليــف العالمــة الفقيــه الشــيخ حممــد 

عبــد الرشــيد النعمــاين رمحــه اهلل تعــاىل ص 158-157(

تدويــن أصحــاب أبــي حنيفــة ومالــٍك علــم الحديــث والفقــه وإكثارهــم 
فــي ذلــك

ايب  أصحــاب  مــن  الكبــار  قــام  الثــاين،  القــرن  مــن  األخــر  املنتصــف  ويف 
حنيفــة ومالــك رضــي اهلل عنهمــا، فدّونــوا يف احلديــث والفقــه مدّونــات، 
مــا بــن صغــار وكبــار، حبيــث يطــول علــى الناظــر عّدهــا، فمؤّلفــات اإلمــام 
النــدمي يف  ابــن  أكثرهــا  الكثــرة، وقــد ذكــر  القاضــي يف غايــة  يوســف  أيب 

)فهرســته(.
ومنها)األمــايل( قــال يف )كشــف الظنــون(: " إّن األمــايل أليب يوســف يف 
ثــالث مئــة جملّــدة ". وقــال احلافــظ عبــد القــادر القرشــي يف مقّدمــة ) اجلواهــر 
املضيــة(: " وأصحــاب األمــايل الذيــن رووهــا عــن أيب يوســف ال حُيَصــون".

أيب  اإلمــام  عــن  روايتــه  اآلثــار(  )كتــاب   : مؤلفاتــه  مــن  إلينــا  وممــا وصــل 
حنيفــة، )واختــالف أيب حنيفــة وابــن أيب ليلــى(، و) كتــاب الــرد علــى ِســَر 

اخلــراج(. األوزاعــي(، و) كتــاب 
وكذلــك لإلمــام حممــد بــن احلســن الشــيباين ، - الــذي يقــول فيــه الــدار قطــي 
مــع تعّصبــه البالــغ علــى أيب حنيفــة وأصحابــه، يف كتــاب) غرائــب مالــك( 
: " إنــه مــن الثقــات احلّفــاظ" ، كمــا نقلــه الزيلعــّي يف )خترجيــه( ، مؤلفــات 
مــن أحســنهم تصنيفــا،  كثــرة ضخمــة ممتعــة، يف احلديــث والفقــه، وكان 

وألزمهــم درســا.
وكان من َخَره أنه تفّقه على أيب حنيفة، وأيب يوسف، مث خرج إىل املدينة، 
فســمع )املوطأ( من مالك، وأخذ أيضا عن شــيخ الشــام األوزاعي، وكانت 
لــه قــدرة ومهــارة يف التفريــع واحلســاب، وكان ميلــك عنــان البيــان، مث متــّرس 

بالقضاء.
وكان فيــه رمحــه اهلل اجتــاٌه إىل التدويــن، وهــو روايــة فقــه أيب حنيفــة، فصّنــف 
ونفــع خلقــا ال حُيصيهــم إالّ اهلل، وأكثــر تصانيفــه مشــهورة موجــودة بــن 
أيــدي النــاس، وكتــاب )املبســوط( يعــرف باألصــل ، وهــو مــن أطــول كتــب 
حممــد مجعــه يف الفقــه، ودأبــه فيــه أن يبــدأ كّل كتــاب مبــا ورد فيــه مــن اآلثــار 

الــي صّحــت عندهــم مث بعــد ذلــك يذكــر املســائل وأجوبتهــا.
ومــن تصانيفــه احلديثيّــة الــي طبعــت: ) كتــاب اآلثــار( روايتــه عــن اإلمــام أيب 
حنيفــة، و)املوطــأ( روايتــه عــن اإلمــام مالــك، و)كتــاب احلّجــة( املعــروف 
باحلجــج، يف االحتجــاج علــى أهــل املدينــة، واملطبــوع قطعــة كبــرة مــن هــذا 

الكتــاب.
)كتــاب اإلمــام ماجــة وكتابــه الســنن تأليــف العالمــة الفقيــه الشــيخ حممــد 

عبــد الرشــيد النعمــاين رمحــه اهلل تعــاىل ص 73-71(

مـنثــــورات
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مساحة األستاذ املفيت حممد قاسم القامسي

احلمــد هلل رب العاملــن والصــالة والســالم علــى ســيدنا حممــد وعلــى آلــه 
وبعــد: أمجعــن.  وأصحابــه 

قبــل كل شــيء أرى مــن الــالزم أن أشــكر اهلل ســبحانه 
وتعــاىل أنــه مبنــه وكرمــه هيــأ أســباب عقــد هــذه احلفلــة 

الطيبة املباركة وألقى يف قلوب املعنين هبذا األمر 
ليقومــوا هبــذا العمــل اجلليــل املبــارك و ال شــك 
أهنم يســتحقون كل التقدير منا مجيعاً شــكر اهلل 
ســعيهم وجزاهــم اهلل تعــاىل خــراً وحقــق أمانيهــم 
الطيبــة وجعــل هــذا يف ميــزان حســنات أســتاذنا 
وشــيخنا الراحــل املفــي رشــيد أمحــد رمحــه اهلل 

تعــاىل و قــدس ســره.
ســاديت الشــك أن هــذا احلفــل 
خطــوة جــادة وبارقــة أمــل يف 
احلالــك.  الظــالم  غياهــب 

فنظــرا  والتوفيــق.  القبــول  نرجــو 
إىل  هلــا  اجتمعنــا  الــي  املناســبة  إىل 

مــن املناســب أن نلقــى نظــرة عابــرة علــى األوضــاع 
الراهنــة. الظــروف  ويف  املنصــرم  القــرن  يف  اإلســالمي  العــامل  يف  التعليميــة 

ســاديت الكــرام! إن اهلزائــم واالنتصــارات أمــر طبيعــي يف حيــاة األمــم احليــة 
فهــي تتكــرر يف تارخيهــا وتتجــدد ولكــن املأســاة الــي ابتليــت األمــة اإلســالمية 
هبــا يف القــرن املاضــي بشــأن النظــام التعليمــي مأســاة ال توجــد هلــا نظــر يف 
تاريــخ هــذه األمــة وهــي آخــر األمــم وأشــرفها وأفضلهــا . وكل ذلــك حــدث 

مبــرأى ومســمع منّــا.
املآســي األخــرى يف األخــالق  أنتجــت  الــي  هــي  املأســاة  هــذه  أن  أظــّن 
والسياســة واالقتصــاد واالجتمــاع والعمــل وهلــم جــرا وممــا يؤســف أننــا غزينــا 
يف عقــر دارنــا ومل نشــعر حــق الشــعور، أصبنــا ومل نشــعر باإلصابــة، خســرنا 
ومل نشــعر باخلســارة حق الشــعور، هنبت ثرواتنا اإلميانية والفكرية ومل ننهض 
واالجتماعيــة  السياســية  للمشــكالت  احللــول  حترينــا  وغفوتنــا  نومنــا  مــن 
وأمهلنــا املشــكلة الكــرى أال وهــي مشــكلة النظــام التعليمــي والنظــام الربــوي 

الــذي يليــق بشــخصية املســلم. فجهلنــا الــدآء وجهلنــا الــدواء.
ومن اجلدير بالذكر أن بعض مشاخينا وكرائنا لفتوا نظرنا إىل أّم املشكالت 

ومل نسرع هلا االنتباه ومل نلتفت إليها كما يليق وجيدر.

وحيلــو يل أن أذكــر مقتطفــات ممــا قالــه املفكــر اإلســالمي الكبــر الســيد 
أبــو احلســن علــي النــدوي رمحــه اهلل بشــأن النظــام الســائد يف بــالد 
املســلمن واملطبّــق يف اجلامعــات الراهنــة يقــول العالمــة الســيد 
والتغريــب  التجــدد  أســباب  عنــوان  حتــت  احلســن  أبــو 
الفكــرة  بــن  الصــراع   ( القيــم  يف كتابــه  وعالجهــا 
اإلســالمية والفكــرة الغربيــة يف األقطــار اإلســالمية( :  
ال خيفــى علــى املطلــع اخلبــر أن لنظــام التعليــم روحــا 
أن روح  لــه روح وضمــر،  احلــي  وضمــرا كالكائــن 
نظــام التعليــم وضمــره إمنــا هــو ظــل لعقائــد واضعيــه 
ونفســيتهم وغايتهــم مــن العلــم ودراســة الكــون ووجهــة 
النظــر إىل احليــاة ومظهــر ألخالقهــم وذلــك 
شــخصية  التعليــم  نظــام  مينــح  مــا 
بذاهتمــا،  وضمــرا  وروحــا  مســتقلة 
إن هــذه الــروح هــي الــي تســري يف 
هيكله متاما، أهنا تســري يف مجيع العلوم 
يف األدب والفلســفة والتاريــخ والفنــون والعلــوم 
حبيــث  والسياســة  االقتصــاد  علمــى  يف  حــى  العمرانيــة 
يصعــب جتريدهــا مــن هــذه الــروح، وليــس يف وســع كل شــخص أن مييــز بــن 
الصحيــح والســقيم منهــا يتيســر ذلــك لرجــل أويت مــن قــوة االجتهــاد وملكــة 
النقــد القويــة مــا يســتطيع بــه أن مييــز النافــع والضــار فيكــون عامــال مببــدا )خــذ 

مــا صفــا ودع مــا كــدر(. }الصــراع ص 174{
والســيد يعتقــد أن مــا نــراه مــن صــراع مســتمر يف الطبقــة املثفقــة نتيجــة النظــام 
التعليمــي وهــو أمــر طبيعــي جيــب أن حيــدث كأمــور طبعيــة ال حيــول دون 
حدوثــه حســن النيــة والقلــب، ورغبــة اآلبــاء واألجــداد واالحتياطــات الفرعيــة 
واخلارجيــة وإمنــا ميكــن تأجيــل موعــده أو ابطــاء ســره علــى أكثــر تقديــر، 
دون تعويقــه أو القضــاء عليــه كمــا أن الشــجرة إذا نشــأت وتربــت وفــق 
نظامهــا الطبيعــي تــؤيت أكلهــا وتثمــر يف موعدهــا. إن اإلنســان بإمكانــه أال 
يغــرس شــجرة ولكــن ليــس بإمكانــه أن يقــوم يف وجــه شــجرة مثمــرة خضــراء 

أو يفــرض عليهــا أن متثــر مثــر شــجر آخــر.
مث يقــول الســيد بصراحــة: تلــك هــي قصــة نظــام التعليــم الغــريب فإنــه حيمــل 

روحــا وضمــرا منفــردا تتجلــى فيــه عقيــدة مؤلفيــه وعقليــة واضعيــه.
ويوافــق العالمــة النــدوي حممــد األســد النمســاوي، يف كتابــه اإلســالم علــى 

استعراض واقرتاحات 
حول النظام التعليمي املعاصر ]1[

انتباه: أصل هذا املقال محاضرة ألقاها سماحة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي حفظه هللا في املؤتمر التعليمي املنعقد بجامعة الرشيد 
كرات�شي عام1427هـ .ق حضر املؤتمر كبار العلماء من شتى البالد ولنفاستها وأهميتها رأينا نشرها في الصحوة اإلسالمية لتعم الفائدة.

التوجيه اإلسالمي
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التعليمــي  للنظــام  الســلبية  التاثــرات  عــن  يتحــدث  وهــو  الطــرق،  مفــرق 
املعاصــر يقــول: إن تعليــم األدب األوريب علــى الشــكل الــذي يســود اليــوم 
الكثــر مــن املؤسســات اإلســالمية يقــود إىل جعــل اإلســالم غريبــا يف عيــون 
الناشــئة املســلمة مث يزيــد قائــاًل بــكّل محاســة وصراحــة: وإذا كان املســلمون 
قــد أمهلــوا فيمــا مضــى البحــث العلمــي فإهنــم ال يســتطيعون أن ينتظــروا 
إصــالح هــذا اخلطــأ اليــوم عــن طريــق قبــول التعليــم الغــريب مــن غــر وازع مــا، 
إن كل تاخرنــا العلمــي وكل فقرنــا ال يوزنــان بذلــك التأثــر املميــت الــذي 
ســيحدثه تقليدنــا األعمــى لنظــام التعليــم الغــريب يف قــوى اإلســالم الدينيــة 

الكامنــة. ) اإلســالم علــى مفــرق الطــرق/73(
وليــس بغريــب مــا قالــه حممــد أســد النمســاوي؟ كيــف وقــد تكهــن هبــذه 
النتيجــة الكاتــب االجنليــزي املعــروف اللــورد ميــكايل رئيــس اللجنــة التعليميــة 
)1835( للهنــد الــي كانــت مأمــورة بتطبيــق النظــام الغــريب يف اهلنــد: يقــول: 
 ، مــن رعيتنــا  وبــن ماليــن  بيننــا  ترمجانــا  تكــون  ننشــئ مجاعــة  أن  جيــب 
وســتكون هــذه اجلماعــة هنديــة يف اللــون والــدم اجنليزيــة يف الــذوق والــرأي 

والتفكــر. واللغــة 
إن   : اإلســالم  وجهــة  يف كتابــه  جــب  الكبــر،  املستشــرق  يــرى  وكذلــك 
التجــدد والتفرنــج يف الشــرق إمنــا مهــا خاضعــان لقيــاس نظــام التعليــم الغــريب 
ومــدى ســيطرته وتغلغلــه يف اجملتمــع اإلســالمي الشــرقي فيقــول بصراحــة: 
والســبيل احلقيــق للحكــم علــى مــدى التغريــب أو الفرجنــة هــو أن نتبــن إىل 
أي حــد جيــري التعليــم علــى األســلوب الغــريب وعلــى املبــادئ الغربيــة وعلــى 

التفكــر الغــريب )نقــال عــن الصــراع /177(
بالدنــا كان حماولــة  املطبّــق يف  الغــريب  التعليــم  نظــام  أن  شــك  ســاديت ال 
عميقــة وخفيــة إلبــادة العنصــر اإلســالمي والقضــاء عليــه. بــه انتقــل مفكــرو 
الغــرب مــن طريقتهــم املمقوتــة القدميــة الــي كانــوا يوثروهنــا يف إبــادة األجيــال 
والفتــك هبــا إىل هــذه الطريقــة اجلديــدة الــي قــرروا صوغهــا يف قالبهــم فأسســوا 
هلــذا الغــرض مراكــز كثــرة باســم الكليــات واجلامعــات وقلدهــا املتغربــون مــن 
املســلمن. وقــد عــر هــذه احلقيقــة املريــرة التارخييــة الشــاعر اإلســالمي أكــر 

)االلــه آبــادى( يف أســلوبه الطريــف اخلــاص: 
يــا لبــالدة فرعــون الــذي مل يصــل تفكــره إىل تأســيس الكليــات وقــد كان 
ذلــك أســهل طريــق لقتــل األوالد، ولــو فعــل ذلــك مل يلحقــه العــار وســوء 

األحدوثــة يف التاريــخ.
يون قتل سی بچون کی وه بدنام نه هوتا   

افسوس که فرعون کو کاجل کی نه سوجی   
كما أوضح الفرق بن ساســة الشــرق والغرب يف بيت آخر يقول: إن أهل 

الشــرق يقضون على العدو بشــدخ رأســه ولكن الغريب يغر طبيعته وقلبه.
مشرق تو سر دشن کو کچل ديتی هن   

مغربی اسکی طبيعت کو بدل ديتی هن    
وكذلــك قــال اقبــال يف ديوانــه: إيــاك أن تكــون آمنــا مــن العلــم الــذي تدرســه 

فإنــه يقتــل روح أمــة بأســرها.
مباش امين از آن علمی که خوانی   

که از وی روح قومی مي توان کشت   
ويقــول يف بيــت آخــر : إن نظــام التعليــم الغــريب إنــا هــو مؤامــرة علــى الديــن 

واحلــق واملــروءة.
اور يه کليسا کا نظام تعليم  

ايک سازش هی فقط دين و مروت کا خالف   
يتواصل      

 
 

مؤرخ بلجيكي: هولند وقع في فخ تنظيم الدولة

قــال الباحــث والناشــر األملــاين يورغــن تودهنوفــر إنــه ال يؤمــن باســراتيجية قتــال 
تنظيــم الدولــة اإلســالمية باســتخدام القنابــل، معتــرا يف مقابلــة مــع اجلزيــرة أن هــذه 

االســراتيجية أثبتــت فشــلها منــذ العــام 2001.
ومــن مدينــة ميونــخ األملانيــة، قــال تودهنوفــر للجزيــرة مســاء الثالثــاء إن »احلــرب 
علــى اإلرهــاب والغــارات يف أفغانســتان وليبيــا كانــت حالــة مــن الفوضــى وقــد 
زادت مــن نفــوذ اإلرهابيــن، إذن فهــي اســراتيجية خاطئــة وتعــود بالشــر علــى 

الغــرب وعلــى روســيا«.
يقــدر   2001 العــام  يف  »اإلرهابيــن« كان  عــدد  أن  األملــاين  الباحــث  ورأى 
باملئــات، بينمــا ازداد اليــوم ليصبــح مبئــات اآلالف، وذلــك بســبب االســراتيجية 

تعبــره. اخلاطئــة، حســب 

هنية: تحرير القدس يأتي بالمقاومة ل بالمفاوضات واستجداء الدول

إمساعيــل  اإلســالمية “محــاس”  املقاومــة  السياســي حلركــة  املكتــب  نائــب  جــدد 
هنيّــة، تأكيــده علــى أن حتريــر فلســطن ال يــأيت باملفاوضــات، واســتجداء بالــدول، 

بــل باالنتفاضــة ومقاومــة احملتــل.
الكــرمي،  القــرآن  حفظــِة  مــن  دفعــة  ختريــٍج  حفــل  يف  لــه،  خــالل كلمــٍة  واعتــر 

باملنطقــة. حــدٍث  أهــم  القــدس”  “انتفاضــة 
وأوضــح هنيــة، أن انتفاضــة القــدس ســّددت ضربــة قويــة لالحتــالل وخمططاتــه يف 
املســجد األقصــى واملنطقــة، مشــدداً علــى أّن االنتفاضــة مســتمرة وقــد جتــاوزت 

حمــاوالت احتوائهــا وإمخادهــا بعــد شــهرين مــن اندالعهــا.
وقــال هنيــة خــالل كلمتــه إنــه “ال حتريــر للقــدس واألقصــى وفلســطن دون جيــل 
القــرآن”، مؤكــداً أن ختريــج احلافظــن للقــرآن الكــرمي يفتــح الطريــق للنصــر والتحريــر.

العدالة والتنمية يقود تركيا منفردا بعد فوز كبير

حقــق حــزب العدالــة والتنميــة فــوزا كبــرا يف االنتخابــات الرملانيــة املبكــرة يف تركيــا، 
خالفــا لــكل اســتطالعات الــرأي، ليتمكــن بذلــك مــن مواصلــة حكمــه املنفــرد 

للبــالد واملســتمر منــذ 13 عامــا.
وحبســب النتائــج شــبه النهائيــة بعــد فــرز 99.98% مــن الصناديــق، اســتحوذ حــزب 
العدالــة والتنميــة علــى 49.36% حبصولــه علــى 23.3 مليــون صوتــا تقريبــا. وجــاء 
حــزب الشــعب اجلمهــوري يف املركــز الثــاين بنســبة 25.43%، يليــه حــزب احلركــة 
القوميــة بنســبة 11.96%، وأخــرا حــزب الشــعوب الدميقراطــي الداعــم لألكــراد 

بنســبة %10.66.

هامش األخبار

التوجيه اإلسالمي
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بعــد االنتخابــات الرملانيــة اجلاريــة يف يونيــو املاضــي ســاد الفوضــى والالاســتقرار 
بــالد تركيــا إثــر خســارة احلــزب احلاكــم ـ حــزب العدالــة والتنميــة ـ أغلبيتــه املطلقــة 
الــي تؤهلــه لتشــكيل حكومــة مبفــرده، وكانــت هــذه اخلســارة مبثابــة كســر لطموحــات 
احلــزب ولــكل مــن يدعمــه ماديــا وروحيــا يف داخــل البــالد وخارجهــا، وكان أمــام 
احلــزب احلاكــم خيــاران؛ إمــا أن يبــادر إىل تشــكيل حكومــة ائتالفيــة مــع املعارضــة 
أو يعيــد االنتخابــات الرملانيــة مــن جديــد، واخليــار األخــر هــو مــا فّضلــه احلــزب 
بعــد أن فشــلت املعارضــة لتشــكيل حكومــة ائتالفيــة مــع احلــزب احلاكــم. فجــاءت 
االنتخابات الرملانية الثانية الي جرت بعد أقل من خسمة أشهر يف نوفمر لتعيد 
إىل احلــزب حاكميتــه املطلقــة فيعــود إثــر ذلــك يف البــالد األمــن واالســتقرار وتواصــل 
البــالد طموحاهتــا ومشــاريعها التنمويــة. وقــد ســّجل احلــزب زيــادة فائقــة مل يكــن 
يتوقعهــا ـ ال هــو وال غــره ـ إذ حّقــق نســبة قريبــة إىل 50% مــن أصــوات الناخبــن 
ويعــي ذلــك أنــه كســب 9% مــن األصــوات الــي خســرها يف االنتخابــات الســابقة، 

وبــذا حصــد 317 مقعــدا مــن أصــل 550 مقعــدا.
كان هــذا النصــر الكاســح مفاجــأة ســارة للحــزب وملــن يديــن بــه، وصفعــة قويــة يف 
وجــه الذيــن كانــوا يضمــرون الكيــد للحــزب ويربصــون بــه الدوائــر، وللذيــن مل يهنــوا 
مــن قــوى الشــرق والغــرب يف جتنيــد شــياطينهما مــن األنظمــة القمعيــة والكــوادر 
العلمانيــة وأذرع الشــر عــر وســائل اإلعــالم ومواقــع التواصــل االجتماعــي وبــكل مــا 
أوتــوا مــن آالت وتقنيــات حديثــة للفــت بعضــد التيــار اإلســالمي املتمثــل يف احلــزب 
احلاكم والتقليل من شــعبيته، فأثاروا قضايا ســاخنة ليوقعوا احلزب يف الفخ ويعكروا 
املــاء إال أن نتائــج االنتخابــات أربكتهــم وخيبــت آماهلــم، وقلبــت املوازيــن يف صــاحل 

اإلســالمين.
ولهذا الفوز أسباب وتفسيرات يمكن أن نجملها في نقاط تالية:

األول: صدقيــة احلــزب واحرامــه آراء اآلخريــن، فقــد مثلــت االنتخابــاُت الدميقراطيــَة 
يف أعلــى معانيهــا وأظهــرت شــفافيتها، كمــا أن احــرام احلــزب آلراء اآلخريــن جعلــت 

الشــعب يعرفــون بإخــالص احلــزب وشــفافيته.
الثاين: فقدان األمن واالستقرار الذي ساد البالد بعد خسارة احلزب أغلبيته املطلقة، 

فقد أدرك الشعب أن احلزب هو الكفيل بإعادة األمن وتطبيع األوضاع.
الثالث: فشــل املعارضة يف جتميع صفوفها، ودعاياهتا الكاذبة وأنانيتها اجلاحمة وعدم 
صدقية منهجها، فقد أدرك الشعب الركي والواعيـ  سواء اإلسالميون أو غرهمـ  أن 
القــوى املتمثلــة يف العلمانيــة واالشــراكية وغرمهــا لــن تضمــن االســتقرار يف البــالد، ولــن 
تتكفــل ترفيــع مســتوى الشــعب االقتصــادي والتنمــوي، وقــد عجمــوا لســنوات عودهــا 

وســروا غورهــا فوجدوهــا مــرة غــر ســائغة.
الرابــع: إســالمية احلــزب، حيــث اصطبــغ احلــزب بالصبغــة اإلســالمية ومعلــوم أن مــوج 
التيار اإلسالمي يف تركيا قد بلغـ  خاصة بعد تويل احلزب احلاكم زعامة البالدـ  أوجه. 
اخلامــس: عــدم تفويــت الفرصــة وتوحيــد الصفــوف خــالل اخلمســة أشــهر، وتوســيع 
الدعايــة االنتخابيــة يف وســط اإلســالمين مــا جعــل كثــرا مــن اإلســالمين وغرهــم 

ممــن قاطعــوا االنتخابــات الســابقة يصّوتــون هــذه املــرة يف صــاحل احلــزب.
الســادس: دعــم اإلســالمين واملســتضعفن مــن الالجئــن وغرهــم احلــزب ـ الــذي 
كان وال يــزال أملهــم الوحيــد إلخراجهــم مــن مــآزق احليــاة ـ معنويــا متمثــال يف 
الدعوات يف األوقات املسموعة، ومعلوم أن دعاء املظلوم واملستضعف يف األرض 

ال يــرد. 
عقبات وتحديات:

رغــم هــذا الفــوز الكبــر إال أن ذلــك ال يعــي أن العــدو اهنــزم هنائيــا، أو أن احلــزب 
أو احلكومــة ال تتحداهــا أزمــات سياســية أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة، وقــد واجهــت 
البــالد يف الســنوات األخــرة قضايــا شــائكة مــن شــأهنا أن تقصــم ظهــر البــالد ولكــن 
اهلل ســّلم، وال شــك أن فلــول القــوى العلمانيــة ال جتلــس رخيــة البــال بــل تســعى 
مبســاندة مــن القــوى اإلقليميــة والدوليــة إقصــاء اإلســالمين وعــدم الســماح لتحقيــق 
طموحــات احلكومــة والســر هبــا إىل بــر األمــان والســالم. وهنــاك ملفــات شــائكة 

علــى الصعيــد الداخلــي واخلارجــي تتطلــب معاجلــة عاجلــة ومســرعة.
توقعات وآمال

وال شك أن إسالمية احلزب احلاكم ودفاعه عن حقوق املستضعفن واملنكوبن يف 
العامل جعلت املسلمن يف كافة أحناء العامل يتمنون فوز احلزب ويدعمونه بدعواهتم 
الصاحلــة، والكثــر منهــم يــرون يف احلكومــة الركيــة احلاليــة بارقــة أمــل للخــروج هبــم 
مــن األزمــات واآلالم الــي يعانوهنــا مــن قبــل أذرع الشــر واألنظمــة املســتبدة، وال 
خيفــى أن مــا تتمتــع بــه احلكومــة مــن مكانــة خطــرة علــى خارطــة العــامل مــن الناحيــة 
االســراتيجية والسياســية ومــا لعبــت ســابقا مــن دور كبــر للدفــاع عــن املظلومــن 

وإحقــاق حقوقهــم، جعلــت املســلمن يعّلقــون اآلمــال هبــذه الدولــة الفتيــة القويــة.
فعلــى الصعيــد الداخلــي هنــاك قضايــا تتعلــق باألكــراد ـ وهــم أكــر هتديــد لزعزعــة 
البــالد بالفعــل وخاصــة تســاندهم القــوى الدوليــةـ  وهنالــك بقايــا أتاتــورك قــد يكونــون 
حجر عثرة أمام تنفيذ أي شــرط يتعلق باإلســالم، وهناك مل يزل يف بعض النواحي 
ال يتمتــع املســلمون حبريــة تامــة مــن إجــراء بعــض األحــكام اإلســالمية، وغــر ذلــك 
مــن القضايــا الشــائكة. كل هــذه القضايــا يتطلــب تصميمــا وقــرارا حامســا، وطموحــا 

وصرامــة.
وعلى الصعيد اخلارجي قضية ســوريا والالجئن الســورين أهم ملف شــغل الشــرق 
األوســط يف الســنوات األخــرة، ولركيــا دور كبــر يف هــذا احلقــل، فيمكــن لــه إمخــاد 
أوار هــذه الفتنــة مبــا يتــم يف صــاحل املســلمن، وهنــاك قضيــة فلســطن الــي تعيــش 
اآلن حالــة اختنــاق، وهنــاك مصــر وليبيــا والعــراق وغرهــا مــن البــالد اإلســالمية الــي 
تشتعل اآلن يف نار احلروب الداخلية، وهناك ملفات األقليات املسلمة كمسلمي 
ميامنــار وغرهــم ممــن يذوقــون أنكــى أنــواع العــذاب مــن املتطرفــن؛ كل هــذه قضايــا 

كان وال يــزال لركيــا دور كبــر يف تقــدمي حلــول للخــروج هبــا مــن هــذه األزمــات.
فهــل لركيــا أن حتقــق آمــال املســلمن، وتلعــب دور الزعيــم والقائــد يف العــامل، وتعيــد 

إىل الذاكــرة مــرة أخــرى ذلــك الــدور الكبــر الــذي لعبــه آباءهــم؟ 

فـوز )حـزب العـدالـة والتنمـيـة(  يف تركيا
اآلمــال والتــوقعـــات

عبد الرمحن حممد مجال

قضايا معاصرة
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اللغة والفرق بين كل من لغة التفكير ولغة الحديث ولغة الكتابة 
اللغــة هــي الوســيلة الوحيــدة الــي يتــم هبــا االتصــال بــن أفــراد اجملتمــع 
البشــري، والكائــن احلــّي ال يكــون وال ميســى )إنســانا( إال إذا اتصــل 
ببــي جنســه؛ فبهــا يتفاهــم كّل عضــو مــن أعضــاء اجملتمــع بعضهــم 
مــع بعــض، يتقاســم التجــارب واهلمــوم واألحــالم و يســتعن بعضهــم 
البشــرية واملعطيــات  بالبعــض يف حتقيــق احلاجــات وتــوزّع اإلجنــازات 
اإلنســانية عــر التاريــخ، الــي هــي الــراث املشــرك الــذي يســتفيد منــه 
أفــراد اجملتمــع علــى اختــالف األعــراق واألجنــاس واألجيــال. وبذلــك 
يكــون كل جيــل مــن األجيــال البشــرية حلقــة يف سلســلة متصلــة بــن 

املاضــي واحلاضــر واملســتقبل.
وباللغــة وحدهــا يتمكــن اإلنســان مــن التفكــر، حيــث أّكــد العلمــاء 
والباحثــون أن هنــاك عالقــة معّقــدة بــن اللغــة والفكــر، فهــي جوهــر 
التكويــن الفكــري والوجــداين للفــرد، كمــا هــي جوهــر االتصــال بــن 
واللغــة  الفكــر  بــن  العالقــة  أن  يعــي صراحــة  وذلــك  اجملتمــع.  أبنــاء 
عالقــة جوهريــة فاللغــة تكــون الفكــر والفكــر يصــوغ اللغــة ومــن أراد 
التعــرف علــى مســائل ممتعــة مشــبعة فيمــا يتعلــق باللغــة عمومــا وباللغــة 
العربيــة خصوصــا، فعليــه أن يســتوعب قــراءة مؤلفــات الكتــاب املتمكــن 

األديــب البــارع الباحــث الفريــد الدكتــور حســن ظاظــا رمحــه اهلل. 
ولذلــك قالــوا: إن الفكــر حــوار يقــوم بــه العقــل مــع نفســه حــول أي 
موضــوع يتناولــه. يبــدو لنــا أنــه عندمــا يقــوم العقــل بالتفكــر فهــو – 
ببســاطة – يتحــدث إىل نفســه ويصــوغ أســئلة وجييــب عنهــا. ومــن 
مث ميكننــا أن نصــف التفكــر بأنــه ) حــوار(. والقــرار الــذي يصــل إليــه 
اإلنســان نتيجــة للحــوار الداخلــي هــو تقريــر )Statement( يعلنــه 
اإلنســان ال لشــخص آخــر؛ بــل يقولــه لنفســه يف صمــت. ومعــى ذلــك 
بألفــاظ وتراكيــب كمــا حيــدث  بلغــة صامتــة  يتــم  التفكــر عمــل  أن 
عندمــا حيــاور اإلنســان إنســانا آخــر. مثــال عندمــا يفكــر طالــب يف 
االلتحــاق مبدرســة أو جامعــة إســالمية مــن هــايت املــدراس واجلامعــات 
الثغــر اإلســالمية  الــي تعلــم الديــن وترابــط علــى  اإلســالمية األهليــة 
يف هــذه الديــار الوثنيــة، حيــاور نفســه يف لغــة صامتــة: أألتحــق بأكــر 
املــدارس واجلامعــات اإلســالمية األهليــة الــي تعــد أمهــا مجيعــا دارالعلوم/ 
ديوبنــد أم ألتحــق بغرهــا؟ وجييــب نفســه عــن هــذا التســاؤل يف لغــة 
صامتــة: إذا دخلــت غرهــا ال أختــرج عاملــا دينيــا موثوقــا بــه يف أمــور 
الديــن ثقــة النــاس بالعــامل الديــي املتخــرج مــن دار العلــوم / ديوبنــد. 
وكذلــك يســتمر احلــوار الداخلــي الصامــت يف ذهنــه حــى يصــل إىل 

قــرار مؤكــد يف لغــة صامتــة: ال بــد أن نلتحــق بــدار العلــوم/ ديوبنــد دومنــا 
تأخــر أو تــرّدد.

ل بد أن يسبق التفكير تعلم اللغة 
فــال بــد أن يســبق التفكــر تعلــم اللغــة والــكالم، ويســتدل الباحثــون 
والعلمــاء علــى صحــة رأيهــم هــذا بــأن الطفــل يكتســب اللغــة فيكتســب 
داللــة األلفــاظ قبــل أن يتعلــم التفكــر مــع نفســه يف مرحلــة الحقــة. 
ويؤكــدون رأيهــم هــذا بــأن احليــوان ال يســتطيع التفكــر مثــل اإلنســان؛ 
اللغــة  مــن  أن كالًّ  يؤكــدون  يتكلمهــا. كمــا  لغــة  لديــه  ليســت  ألنــه 
والتفكــر متــزّوج باآلخــر ال فصــل بينهمــا؛ حيــث إن التفكــر عمليــة 
واالختيــار  والتحليــل  الربــط  يف  املتمثــل  الذهــي  العمــل  مــن  مركبــة 
والتنظيــم والركيــب ومــا إىل ذلــك. ويســتنتجون مــن ذلــك أن اللغــة 
الســيئة الرديئــة تــؤّدي إىل تفكــر مضطــرب مشــّوش، والتفكــر القاصــر 
املضطــرب يكــون دائمــا ناجتــا عــن لغــة رديئــة وتعبــر ضعيــف غــر مؤثـّـر.

يقــول الدارســون والكّتــاب: ) إننــا نعيــش يف عصــر الكلمــة املكتوبــة( 
والكتابــة تلــي احلديــث وســيلة لالتصــال بــن أعضــاء اجملتمــع، وهــي 
حتتــل اليــوم جانبــاً كبــراً يف حياتنــا حنــن البشــر، ويفــوق اخليــال جمــّرد 
اإلنســان  عــرف  وقــد  شــى  املكتوبــة يف صــور  األوراق  تصــّور كّميــة 
إىل  وصلــت  حــى  تطويرهــا  علــى  وعمــل  بعيــد،  زمــن  منــذ  الكتابــة 

الــي نعرفهــا اآلن. الصــورة 
الکتابة تفضل الحديث باعتبارت 

والكتابــة تْفُضــُل احلديــث باعتبــارات عديــدة: 1- هــي ثابتــة ال متّحــي 
علــى مــّر األيــام فهــي أقــدر علــى ربــط األجيــال املتعاقبــة براثهــا. 2- 
مدّونــا  إذا كان  ألنــه  احلديــث؛  مــن  النــص  علــى  أمانــة  أكثــر  وهــي 
كتابــة فــال جمــال للتشــكك يف أمانتــه، فباســتثناء النصــوص الدينيــة الــي 
متتــاز عــن غرهــا مبنزلــة مقدســة يف نفــوس النــاس ال يســتطيع أحــد أن 
يضمــن نقــل نــص شــفاهة كمــا يكــون قــد قالــه صاحبــه. 3-  وهــي 
– الكتابــة- تتيــح لنــا أن نتصــل بعــدد أكــر مــن النــاس بصــورة أكــر 
بدرجــات كثــرة ممــا يتيحــه احلديــث؛ فاخلطيــب – مهمــا كان مصقعــا 
مفّوهــا يشــّد انتبــاه احلضــور إليــه بســحر كالمــه – ال يصــل حديثــه إال 
إىل مســتمعيه، وهــم مهمــا كانــوا كثريــن فهــم حمــدودون عــددا. أمــا إذا 
كان حديثــه مكتوبــا فإنــه يصــل إىل كل مــن يقــرؤه حــاال ومــن يقــرؤه 

مســتقبال علــى مــّر الدهــور.
الحديث يفضل الكتابة باعتبارات 

واحلديــث – املنطــوق مــن الــكالم – يفضــل الكتابــة باعتبــارات عديــدة 

 الشيخ نور عامل خليل األميين

رئيس التحرير مجلة  ) الداعي( العربية الشهرية 
وأستاذ األدب العربي بالجامعة اإلسالمية دار العلوم ديوبند/ الهند

]القسط األول[
كيف تسلك الطريق إىل الكتابة؟

*

مالحظة أمور قبل البدء في إعداد الجمل

األدب العربي واإلسالمي
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كذلــك: 1- الكتابــة أصعــب مــن احلديــث، والدليــل الصــارخ علــى 
ذلــك أن الطفــل يتحــدث اللغــة منــذ وقــت مبّكــر مــن حياتــه. أمــا تعّلمــه 
الكتابــة فيتأّخــر ســنوات قــد تصــل إىل عشــر ســنوات. 2- واحلديــث 
عمليــة ســريعة والكتابــة عمليــة بطيئيــة تســتوعب مــن الوقــت واجلهــد 
أكــر بكثــر ممــا يســتوعبه احلديــث . 3- والكتابــة عمليــة بــاردة عــادة، 
إذ تنقصهــا احليويــة والــدفء اللــذان حيّســهما اإلنســان يف احلديــث 
حــال نطقــه وأدائــه بلســان املتكلــم. وذلــك يعــود إىل اختــالف اللغــة 
الــي يســتخدمها اإلنســان يف الكتابــة عــن اللغــة اللــي يســتخدمها يف 
احلديــث، فلغــة احلديــث متيــل إىل اإلجيــاز وقلــة األلفــاظ كمــا أن لغــة 
احلديــث ال حتتــاج إىل قــدر كبــر مــن التأمــل والــرّوي؛ وهلــذا نالحــظ 
أن املتكلــم ال يلتــزم عــادة ويف األغلــب قواعــد اللغــة أو النطــق الســليم 

لأللفــاظ، ويغتفــر لــه ذلــك، ولكنــه ال يغتفــر ذلــك للكاتــب أبــداً. 
لغة التفكير لها سمات ومزايا كذلك

توجــد يف غرهــا.  هلــا مســات ومزايــا ال  هــي األخــرى  التفكــر  ولغــة 
منهــا: 1- االختصــار؛ ألن اإلنســان حينمــا يفكــر يعــرف جيــدا فيــم 
يفكــر، فــال يكــون هنــاك جمــال للغمــوض أو االلتبــاس، فيتقصــر ألفاظــه 
علــى األخبــار، وال حيتــاج إىل ذكــر موضــوع احلديــث مــن املبتــدأ أو 
الفاعــل ومــا يتعلــق هبمــا. 2- العموميــة؛ ألن اإلنســان ال يتوقــف مــع 
نفســه ليحــّدد ألفاظــه ومــا يعنيــه هبــا مــن املــرادات؛ فحــن يصــف أحــدا 
بأنــه ) كــرمي( أو )خبيــل( ال يتوقــف ليحــّدد دالالت هــذه الكلمــات؛ 
بــكل مــا تعنيــه. 3- عــدم التمّســك بقواعــد  ألنــه يشــعر يف نفســه 
اللغــة فحينمــا يتخيــل اإلنســان صــورة فقــر واقــف بالشــارع يف مالبــس 
متخرقة يسأل كل أحد حاجته، ال يتأمل يف كل عنصر لغوي ليضعه 
يف موضعه املناســب، وإمنا حتضر الصورة يف خميلته مرة واحدة بشــكل 
عــام أشــبه مــا يكــون بالصــورة الضبابيّــة، ال حيتــاج فيهــا إىل حتّســس 

داللــة األلفــاظ وقواعــد اللغــة النحويــة والصرفيــة أوالبالغيــة.
وهنــا ينبغــي أن نتوقــف قليــال لنتأمــل: هــل اللغــة الــي تــدور يف أذهاننــا 
لــدى التفكــر أو الــي جتــري علــى ألســنتنا لــدى التحــّدث جيــوز أن 
نضعهــا مباشــرة علــى الــورق دون إجــراء غربلــة فيهــا. ال بــل جيــب علينــا 
أن حنــّول لغــة التفكــر إىل لغــة الكتابــة الــي تعــي لغــة متكاملــة اجلوانــب 
يف أفضــل صــورة هلــا بــدل اللغــة املوجــزة غــر املرتّبــة وغــر احملــّددة وغــر 

املصوغــة يف قالــب القواعــد اللغويــة النحويــة والبالغيــة.
الكتابة أصعب شيء بالنسبة إلى التفكير والحديث 

ومــن هنــا كانــت الكتابــة أصعــب شــيء بالنســبة إىل احلديــث والتفكــر. 
اإلنســان يعــرف مســبقا فيــم يفكــر و مِلَ يفكــر، فيعــرف كيــف يفكــر. 
مــا،  حلــد  ولــو  مشــرك  موقــف  بينهمــا  يكــون  املتحادثــان  كذلــك 
وتطابــق يف التفكــر، فيعرفــان اهلــدف مــن وراء احلديــث. أمــا الكتابــة 
فيخاطــب فيهــا اإلنســان إنســاناً غائبــاً عنــه جمهــوال لديــه، خيتلــف عنــه 
لــدى الكاتــب – جمــال الســتخدام  يف اإلحســاس، وليــس لديــه – 
إشــارات اليديــن، أو لغــة اجلســم، أو حــركات األعضــاء ، أو تعبــرات 
الــي تتكيّــف مــع أحاســيس  نــرات الصــوت ،  الوجــه ، أو  مالمــح 
املتكلــم؛ فيحتــاج – الكاتــب- إىل حتديــد اهلــدف ممــا يكتــب، وملــاذا 
يكتــب ومــاذا يريــد توصيلــه إىل القــارئ؟ . هــل هــو يف ســبيل وصــف 

أو  لــه،  مســئلة  إبانــة  يــوّد  هــو  أو  شــاهده،  قــد  للقــارئ كان  شــيء 
يهــدف إىل حكايــة حــدث وقــع لــه يعرفــه هــو وال يعرفــه القــارئ. هــذه 
الوضــوح يف ذهــن  ينبغــي أن تكــون واضحــة كّل  األهــداف وغرهــا 
الكاتــب، حــى يتمكــن جيــداً مــن صوغهــا يف األلفــاظ الالئقــة الــي 
جتّســد له – القارئ- حبيث كأنه يلمســها لدى القراءة. ومن مث جيب 
علــى الكاتــب أن يســتخدم اللغــة الــي توصــل اهلــدف إىل القــارئ بنحــو 
قــوي مؤثــر . ومبــا أنــه ال ميلــك لنقــل أفــكاره إىل القــارئ وســيلة ســوى 
ــا بــن لغــة التفكــر ولغــة الكتابــة. اللغــة، وجــب عليــه أن يفــّرق عملّي

إن لغــة التفكــر تكــون جمــّردة مــن الرســم والتجســيد لأللفــاظ، ولكــن 
لغــة الكتابــة وجــب علــى الكاتــب أن يتقيــد بالرســم الصحيــح لأللفــاظ 
لــدى كتابتــه إيّاهــا، وكذلــك وجــب عليــه أن يتخلــى عــن عموميــة لغــة 
التفكــر ويكتــب األلفــاظ حمــّددة داللتهــا باإلضافــة إىل مراعاتــه الكاملــة 
لصحــة االشــتقاق وســالمة املصــدر. وكانــت اجلملــة يف لغــة التفكــر 
واحلديــث متيــل إىل اإلجيــاز واالختصــار وعــدم التقيــد بقواعــد اللغــة. أمــا 
الكاتــب فوجــب عليــه أن يراعــي النظــام اللغــوي املتعــارف كمــا وجــب 
عليــه أن يرتــب أفــكاره قبــل أن يصّبهــا علــى الــورق متسلســلة تسالســال 
منطقيّــا يســاعد القــارئ علــى االنتقــال مــن فكــرة إىل فكــرة مشــدودا 
بالنــص الــذي صاغــه – الكاتــب – شــّدا جيعلــه ال ينقطــع عليــه خــّط 

التفكــر يف القضيّــة الــي يتعــرض هلــا –الكاتــب-.
ومــن هنــا وجــب علــى الكاتــب أن يضــع اإلطــار أو اخلطّــة ملــا يكتــب 
قبــل البــدء يف الكتابــة. وذلــك مــا ســنوضحه يف الصفحــات القادمــة 

يف موضعــه. 
ومــن مث قــال الكتّــاب واألدبــاء البارعــون أن القــارئ إذا مل ينجــذب 
إىل كتابــة ومل يعــد مشــدوداً بــه شــّدا جيعلــه ال يركهــا – الكتابــة – مــا 
مل يــأت آخــر ســطر فيهــا، فــإن العيــب هــو يف الكاتــب وهــو اخلاســر 

وليــس العيــب يف القــارئ وال تلحقــه خســارة.
لماذا يختلف كاتب عن كاتب

ولذلــك عــّدت الكتابــة مــن املواهــب اإلهليــة اخلاصــة كالشــعر واخلطابــة 
متامــاً؛ ألن املواهــب إمنــا هــي مقّســمة مــن اهلل تعــاىل بــن عبــاده؛ فمهمــا 
اســتنار الكاتــب بالقواعــد وتقيّــد بالتوجيهــات الكتابيــة فإنــه يبقــى رهــن 
موهبتــه. مــن هنــا خيتلــف كاتــب وأديــب وخطيــب عــن غــره بأســلوبه 
املمتــاز، وشــخصيته املصوغــة يف بوتقــة البيئــة، ونوعيــة الربيــة، والثقافــة 

والدراســة الــي تتــاح لــه يف ســي تكّونــه الفــردي والشــخصي.
على الكاتب أن يفرق بين كل من لغة التفكير ولغة الحديث ولغة الكتابة

على كل فيجب على الكاتب أن يفّرق بن لغة التفكر ولغة احلديث 
و لغــة الكتابــة، فلــكل منهــا طبيعــة ختتلــف عــن األخــرى. وقــد شــرحنا 
ذلــك يف الســطور املاضيــة. وموجــز القــول: إن لغــة الكتابــة هــي أكمــل 
صــورة هلــا – للغــة- فــال بــد أن تســتويف يف العناصــر الــي تتكامــل هبــا، 
فتكــون خاضعــة لقواعــد النحــو الــي وضعــت لضبــط اللغــة؛ وتكــون 
تامــة املعــى حبيــث ينبغــي أن يعــرف الكاتــب قيمــة كل لفظــة و وظيفتهــا 
يف إيضــاح الفكــرة الــي تتضمنهــا كّل مجلــة مــن مجــل الكتابــة؛ وتكــون 
واضحــة تقــوم بتوصيــل أفــكار الكاتــب إىل القــارئ دومنــا عناء.)يتواصــل(

* مأخوذ من كتاب ) مى تكون الكتابات مؤثرة( 
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واملفّكــر  والعــامل  الباحــث  ذهــن  نفســها يف  تطــرح  عــّدة  تســاؤالت  هنــاك 
و..و..: ملــا ذا أشــتغل يف الكتابــة والتأليــف يف حــن أن غــري قــد كفــاين 
يف هــذا اجلانــب؟ ملــاذا أبــذل مــن وقــي الشــيء الكثــر يف تســويد األوراق 
بتأليــف كتــاب أوجتميــع مــواّد مــع أن األســواق مكتظّــة وأرفــف املكتبــات 
مثقلــة بكتــب تعتــي جبميــع جوانــب احليــاة وجمــاالت الشــريعة و..و..؟ كلمــا 
احتجــت إىل كتــاب أوحبــث يف موضــوع مــا، فدخلــت املكتبــة –الورقيــة 
وأثــروه  املوضــوع  ذاك  إىل  قــد ســبقوين  أشــخاصا  أواإللكرونيــة- وجــدت 
ِعلمــا وحبثــا وحتقيقــا، ومــن هــذا املنظــار فأوليــس االشــتغال بصياغــة نفــس 
عــن كونــه عمــال ال  يعــدو  النســخ واللصــق ال  بعملــي  األحبــاث ومتريرهــا 
ُيســمن األمــة يف شــيء وال يغنيهــا مــن ُجــوع؟! هــذه أســئلة –وهلــا مثيالهتــا-

الباحــث والعــامل عــن االقتحــام يف جمــال الكتابــة  حــرى كثــرا مــا حتجــم 
واخلــوض يف غمــار التأليــف؟ يف هــذا املقــال الزهيــد حُنــاول أن جنيــب عــن 
هــذه األســئلة مــن خــالل بيــان أمهيــة الكتابــة والتأليــف ودورمهــا يف نشــر العلــم 
ومكانتهمــا مــن منظــور شــرعي ومــا جيلِــب إىل صاحبــه مــن مصــاحل دينيــة 
وماّديــة، وأغــراض التأليــف وأنواعــه ومنــط الكتابــة فيــه، مث نُعقبــه بنمــاذج رائعــة 

قّدمهــا أهــل العلــم يف جمــال الكتابــة والتأليــف.
الذي عّلم بالقلم: 

ميكننــا أن نقــدر مــدى خطــورة القلــم ومكانتــه لــدى الشــريعة اإلســالمية 
مــن خــالل أن اهلل قــد أشــاد بــدوره يف أول وحــي أنزلــه علــى نبيــه حممــد 
صلــى اهلل عليــه وســلم قائــال: }اقــْـَرْأ َوَربُّــَك اأْلَْكــَرُم )3( الَّــِذي َعلَّــَم بِاْلَقلَــِم{ 
]العلــق: 3، 4[ ولنضــع يف احلســبان أن العــامل يف يومــه ذاك مل يكــن إال 
مســتنقع الرذائــل،إذا صــّح التعبــر، حيــث كانــت تســوده موجــات مــن الرذائــل 
النفســية وتســيطر عليــه نزعــات اجلاهليــة بشــّى أنواعهــا وخمتلــف  اخللقيــة 
أشــكاهلا، مــن الظلــم والعــدوان والبغــي والفحــش والغصــب والنهــب، واجلهــل 
أواألميــة... ولكــّن اهلل تعــاىل يف أول وحيــه مل يلفــت األنظــار إىل شــيء مــن 
تلــك الرذائــل وال إىل أســباب حموهــا والقضــاء عليهــا، إال األخىــر املتمثــل يف 
اجلهــل واألُمِّيــة؛ حيــث نــّوه بالقلــم مــن خــالل ذكــره يف موضــع االمتنــان. 
فهــذا يَــُدّل داللــة واضحــة علــى مــا تبذلــه الشــريعة اإلســالمية مــن االعتنــاه 

جُتــاه العلــم وأدواتــه كالقلــم مثــال.
أِضــْف إىل هــذا أن اهلل تعــاىل نفســه أقســم بالقلــم ومبــا يكتبــه القلــم قائــال: 
يعــي  فلــو كان قســم اإلنســان  ]القلــم: 1[  َيْســطُُروَن{  َوَمــا  َواْلَقلَــِم  }ن 
توكيــد الــكالم واألمــر، فــإن قســم اهلل تعــاىل بشــيء ال يعــي إال التنويــه بشــأنه 

والتوجيــه إىل مكانتــه ومرتبتــه.

 ومــن البدهــي أن القلــم –مــن حيــث كونــه أداة خشــبية أومعدنيــة- ليــس 
مقصــودا إىل هــذا احلــّد، إمنــا املقصــود بــه مــا ُيســتعمل فيــه القلــم كأداة للعلــم 

ونشــره وحفظــه.
2. "وعلم يُنتفع به" 

الكلمــات املذكــورة أعــاله قطعــة مــن احلديــث الــذي قــال فيــه النــّي صلــى 
اهلل عليــه وســلم: »ِإَذا َمــاَت اإِلْنَســاُن انـَْقطَــَع َعَملُــُه ِإالَّ ِمــْن ثَــاَلٍث: َصَدقَــٌة 
َجارِيَــٌة، َوِعْلــٌم يـُْنتـََفــُع بِــِه، َوَولَــٌد َصالِــٌح َيْدُعــو لَــُه«. ولكــي خُيَلّــف املــرء وراءه 
علمــا ينتفــع بــه، فهــل هنــاك مــن وســيلة أجــدى وأَعــّم مــن الكتــاب الــذي 
أودعــه علمــه وَضّمنــه بنــات أفــكاره؟ ففــي ضــوء هــذا احلديــث ميكننــا أن 
نقــول: إن الكتــاب علــم نافــع وصدقــة جاريــة يعقــب صاحبــه بعــد وفاتــه 
وال يقطــع عنــه ثوابــه بعــد موتــه. يقــول العالمــة الســيوطي رمحــه اهلل يف شــرح 
هــذا احلديــث يف حاشــيته علــى ســنن النســائي: "وبثِّــه العلــم عنــد مــن محلــه 
تــاج الديــن الســبكي  عنــه أو إيداعــه تأليفــا بقــي بعده...وذكــر القاضــي 
أن محــل العلــم املذكــور علــى التأليــف أقــوى ألنــه أطــول مــدة وأبقــى علــى 
ممــّر الزمــان.... قــال األخنائــي يف كتــاب "البشــرى مبــا يلحــق امليــت مــن 
الثــواب يف الــدار األخــرى": قولــه: »وعلــم ينتفــع بــه« هــو مــا خلفــه مــن 
تعليــم أو تصنيــف وروايــة ورمبــا دخــل يف ذلــك نســخ كتــب العلــم وتســطرها 
وضبطهــا ومقابلتهــا وحتريرهــا واإلتقــان هلــا بالســماع وكتابــة الطبقــات وشــراء 
الكتــب املشــتملة علــى ذلــك ولكــن شــرطه أن يكــون منتفعــا بــه...) حاشــية 

الســيوطي علــى ســنن النســائي )6 / 251( 
وخــالل التجــوال يف إحــدى املكتبــات وجــدت كتابــا بعنــوان: ملــاذا تؤلّـِـف 
كتابــا؟ لكاتبــه أمحــد املطــوع، ومــا إن وقــع عليــه نظــري إال وقــد اســرعى 
مجيــع انتباهــايت واســتقطب كل اهتمامــي حنــوه، ملــا يتحلــى بــه مــن ثــوب 
قشــيب وأســلوب شــّيق، وعرض للموضوعات واملواّد رائع، وتنوع املصادر، 
قراءتــه  ذلــك، فعكفــت علــى  قائلــه ومــا إىل  قــول إىل  بعــزو كل  والعنايــة 
بشــغف زائــد وهنــم عــارم. ويف هــذا املقــال ســأختار لكــم منــه نقــوال حتثّنــا 
علــى الكتابــة وتُنــر لنــا الــدرب يف التأليــف والتصنيــف، ويـَُزوِّدنــا بتجــارب مــن 
ســبقنا يف جمــايل الكتابــة والتأليــف. وســوف أحــاول عــرض هــذه النصــوص 

يف عناويــن أربعــة:
1.ملاذا تؤلف كتابا؟

2.كيف تؤلف كتابا؟
3.كيف أصبحوا كتابا بارعن؟

4.الكتب العظيمة.. كيف تكّونت؟

ف كـتابا؟ ملــاذا ُتؤلِـّ
كليم اهلل البشيين

مدرس جبامعة دار العلوم كراتشي

دراسات إسالمية
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ومبــا أن املؤلــف الفاضــل حفظــه اهلل قــد قــّدم هــذه املــواّد يف أســلوب بيــاين 
شــّيق، وتعبــرات رائعــة ومُشــوِّقة، مــن دون أن يُراعــي فيهــا الرتيــب املنطقــي 
ملباحــث املوضــوع، لــذا ســأحاول اإلبقــاء علــى نصــه وكلماتــه قــدر املســتطاع، 
ولقد عزوت كل نص إىل مكانه يف الكتاب املذكور. أما العناوين فمعظها 

مــن عنــدي ويف كلمــايت.
1.لماذا تؤّلف كتابا؟

1.الكتابــة..ال بــد منهــا للقــراءة: إن كثــرا مــا ُيســَتدلُّ بآيــة "اقــرأ" لرَهنَــة أمهيــة 
القــراءة واالطّــالع، وتـََتزيـّـن هبــا املكتبــات وُدَور النشــر، وتـُـرّوج هلــا جمموعــات 

القــراءة والتثقيــف، ولكــن.. مــاذا ســنقرأ إن مل نكتــب؟
التعبُّــد بأمــر "اقــرأ" مقــِرن بالتكليــف بفعــل "اكتــب"، فليــس مَثـّـة قــراءة مــا مل 
يســِبقها تأليــف وتســطر، الكتابــة هنــا تكتســب مِســة لزوميــة لتخويــل العبــاد 

بتنفيــذ أمــر القــراءة والنظــر واالعتبــار. )ص: 10(
2.تبــدأ هبوايــة وتنتهــي هبويّــة: الكتــب هــي قالئــد علــى صــدور املؤلفــن، 
ولوافــت معّلقــة باخلطــوط العريضــة واأللــوان الدقيقــة الــي اختاروهــا "هــم" 
ليظهــروا هبــا أمــام املــأل بــال تغيــر أوتغييــم.  اصنــع هويتــك  وَحــدِّد نكهتــك 

وأسِّس مُسعتك من خالل كتابك. )ص:12( 
3.بالكتــاب يّتســع نطــاق عالقاتــك: الكتــاب هــي تأليــف وصلــة بــن املعــاين 
واحلــروف والكلمــات، تقــوم هــي بدورهــا يف تأليــف ووصــل القلــوب والعقــول 

واأليــدي حولــه، مــا كانــت لتتآلــف وحدهــا. 
اختيــار املوضــوع هــو مدخــل لالنضمــام إىل قطــاع عريــض مــن كاتبيــه وناقديــه 
ومتابعيــه املتهافتــن علــى كل جديــد فيــه، فلطاملــا أعيــاك البحــث عــن أقربــاء 
مــن ســاللتك الثقافيــة حيملــون نفــس جيناتــك البحثيــة، جــاء الوقــت ليقومــوا 
هــم بالبحــث عنــك كرفقــة يف اجملــال وأخــوة يف القلــم، لتكتمــل العصابــة. 

)ص: 22(
4.التأليــف كــرم ونافلــة: الكــرم يف بــّث املعــارف ملــن تعــرف ومــن ال تعــرف، 
والســخاء يف اســتغراق مثــن األوقــات إلعــداد متــكأ وتقــدمي ديباجــة: نافلــة 
منــك، واإلخــالص يتَمثّــل شــُهورا مــن القــراءة والكتابــة وحيــدا بــال ريــاء وال 

تســميع... وإن مل تكــن نــورا فــَذْره ينفــذ مــن خاللــك. )ص: 50(

5.من أجنح وســائل الدعوة اإلســالمية: الكثر من املشــكالت ســابقة على 
وجودنــا، ولكــن مــا الــذي مينعنــا أن نُبــادر حبــلٍّ ولــو جــزء منهــا، وحقيــق أننــا 
تَســبِّبن عمــا يُعــاين منــه العــامل، إال أنــه ال يوجــد اليــوم مــا حُيــدُّ أقالمنــا 

ُ
لســنا امل

مــن الوصــول إليــه. القلــم ســابق الوجــود كلــه.
قــّوة الكتــاب يف نشــره وتوزيعــه وتســويقه إحــدى أجنــح وأجنــع وســائل الُنصــح 
واألمــر والنهــي، باملعــروف وعــن املنكــر، فنشــر كتابــك يف الســاحة هــو ترِئــة 
ربــك.  إىل  ومعــذرة  ملســئوليتك،  وإخــالء  لضمــرك،  وإرضــاء  لســاحتك، 

)ص:52(
6.حــى ال تتحّســر: "كــم عمــرك؟" ســؤال مقلــق حــن ال منلــك رصيــدا 
نوِعيّــا مــن اإلجنــاز يُــوازي هــذا الكــّم مــن احليــاة. ال يُهــم أن جُنيــب علــى 
اســتحياء أوأن حنتشــم عــن اجلــواب، مــا يُهــمُّ هــو عــدم إقصــار النظــر علــى 

عــدد الســنن، دون حســاب اإلنتــاج واإلجنــاز. 
الثالثــن وقــد  بــأين علــى مشــارف  ســأكون ســعيدا حــن أجيــب ســائلي 
أّلفــت كتابــن، أوناهــزت األربعــن وقــرأت املائــة، أوبلغــت مــن الِكــر ِعِتيّــا 

وقــد تركــت ورائــي بنــات أفــكاري. )ص: 54(
عنــد مــا نكتشــف أن الوقــت أدركنــا قبــل أن نقــول هلــم كل شــيء، عنــد 
مــا يبــّح الصــوت عــن االســتطراد وتتثاقــل علينــا شــفاهة االعتــذار، عنــد مــا 
نراهــم يكــرون ويكثــرون فــال حنصــي حقهــم، عنــد مــا ننــدم علــى مــا اجرحنــا 
ــة. املنــدم هــو  واجرمنــا معهــم، عنــد مــا يكــون الكتــاب إرثــا وذكــرى ووصّي
علــى أولئــك الذيــن مــّروا مــن هنــا ومل يكتبــوا، فرحلــوا ورحــل معهــم األثــر، يف 

احلفــر.)ص: 164(
الــي  ــر والراجــم  السِّ التأريــخ: كُكتــب  اخللــود يف  7.التأليــف ســيمنحك 
خلّــدت للتاريــخ منــاذج وامضــة مــن أهــل املآثــر واملفاخــر، فلــوال أن قـَيَّــض اهلل 

هلــم مــن يكتــب عنهــم ملــا ذاع ذكرهــم وشــاع عطُرهــم. 
الذيــن  الِســر اخلالــدة أقالمــا خالــدة، وكل املصلحــن  تلــك  إن مــن وراء 
اســتطار ذكرهــم يف األحنــاء واألرجــاء، مــا ُكنّــا لنؤمــي إليهــم ببنــان لــوال كتــاب 
مــن أولئــك الكتبــة... حنــن مل نشــهد املاضــي لنكتــب عنهــم، لكننــا اليــوم 
نكتــب تأرخيــا جديــدا مــن بطــوالت املعاصريــن، فالتفــت مَينــة وَيســرة واكتــب 
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عنهــم وهلــم. )56(
وكل مــن كتــب يف التأريــخ دخــل التاريــخ. البعــض ينتهــي مبوتــه والبعــض يبــدأ 
تارخيُــه عنــد موتــه. التاريــخ ال يغفــل مــن كتــب، ولكنــه ينســى ســريعا مــن 

رحــل بــال كتابــة. )ص: 76(
مل يبــق لنــا مــن إرث الســابقن إال مــا كتبــوه، ومل نشــهد مــن حضارهتــم إال 
النحــوت والنقــوش والكتابــة، كل مــا يُنشــأ ويتخلــق خــارج بطــون الكتــاب ال 
بــّد أن يتَجنّــس بالكتــاب إن أراد البقــاء، الكتابــة هــي البقــاء.)ص: 135(

8.ســبيلك إىل الشــهرة: ال أعلــم مكتبــة حتمــل امســي، ولكــن أعلــم أن امســي 
حُيمــل يف كل مكتبــة. الكتــاب الشــخصي وسيلةميّســرة لتدويــل اســم كاتبــه 

وعنــوان قضّيتــه. ومــا مل يِصــل إيل يف َســَفره، يوِصلــه لــه ِســْفرُه. 
اهتــا فلــه ذلــك، ومــن أرادهــا للنفــع واإلصــالح  مــن أراد الشــهرة لذاهتــا ولذَّ
والتغيــر والتحســن، فهــو ومــا أراد. فضــاء اجملتمــع مــا زال يَســع االثنــن، 
وللمزيــد مــن مشــاهر العلــم والبحــث والشــعر والنثــر والروايــة والقصــة، َيَســع 

ويفتقــر. )ص: 68( 
9.الكتــاب الــذي مل جِتــده اكتبــه أنــت: أي كلمــة يكتبهــا قلــم ّمــا َتُســّد 
نقصــا يف مــكان مــا. هنــاك ثغــرات ال ميألهــا إال أنــت، وفراغــات ال َتْكَتــّظ 
إال بك، خصوصا تلك الي مل يتَصّد هلا ســواك، الكثر من القضايا تنتظر 
َتخصصــن واملهتّمــن واملبادريــن، بــل 

ُ
مــن يتصــّدى هلــا. ال يهولّنــك عــدُد امل

انظــر إىل أعــداد املفتقريــن الذيــن مل نِصــل إليهــم بعــد.
أْســِعف  الــذي كنــت تبحــث عنــه طويــال ومل جتــده،  باختصــار: الكتــاب 

غــرك بــه فهــو مــا زال يبحــث عنــه.)70(
10.بــن املؤلــف والتاجــر: املثقفــون هــم األكثــر اعتنــاء باللغــات، مبــا فيهــا 
لغــة املــال. كمــا التاجــر يبحــث عــن ســلعة مرحبــة )عنــوان(، يســتجمع مــوراده 
)مراجــع(، يبــدأ التنفيــذ )كتابــة(، وبعــد اإلجنــاز )طباعــة( يعرضهــا للبيــع 

)مكتبــة(، ولنــا يف ركــن "األكثــر مبيعــا" جولــة.
الكتــاب مشــروع ثقــايف ناجــح كمــا هــو مشــروع جتــاري مربــح، واملؤلــف 
يكســب مــن مــداد قلمــه، كمــا يكســب أحدكــم مــن اجــراح يــده وعــرق 
جبينــه، بــل إن منهــم مــن يتعيــش رزقتــه ويتبلــع طعمتــه مــن كتاباتــه ومؤلفاتــه. 
ورقــة يف كتابــك تُعــاِد ل ورقــة يف حســابك! فكــن مسحــا إذا ِبعــت، واهلل مــن 

وراء القصــد. )94(
11.متعــة روحيــة: إذا كان تصــور املظفــور يُنعِــش الظافــر، فالكتابــة علــى 
صفحــات الكتــاب هلــا طعــم حمفِّــز اخــر، ملــن جّرهبــا، عنــد مــا ُتشــاهد اثارهــا 

ولــو بعــد حىــن يف عــامل احلقيقــة.)ص:132(
تَــع الــي جيــب أن ال تفوهتــا يف حياتــك، ُبشــرى ميــالد كتابــك 

ُ
فهــي مــن امل

الــذي أمسيتــه، وِغبطــة محلــه واحتضانــه، ومتعُّــن أمثالــه وأشــباهه، وهبجــة تناقُــل 
خــره ومباركاتــه، يــوم مشــهود ومســعود ناهيــك وكافيــك عــن فرحــة اســتالم 

األربــاح!)ص: 132(
قــدر  علــى  عليــه  وفضلــه  مجيــل كتابــك  َرّد  أراد  قــارئ  أن كل  لــو  ختيّــل 
إبــداء  عنــد  وأكثــر  املشــجعِة  رســائلهم  مــن  ذلــك  ســتتلمس  اســتطاعته، 
رغبتهــم مبســاعدتك ومشــاركتك يف إغنــاء وإثــراء أطروحاتــك، فمــن يعطــي 
ابتــداء ليــس كمــن يعطــي التحاقــا. اهلبــات املعرفيــة هلــا مــن احملاصيــل مــا 
تُغطّــي كافــة املصاريــف، ومــن أعطــى مجّــا يعطــه مجعــا. أمــا أجــرة املؤلــف فهي 
نظــر عــادل لتفّرغــه والتزامــه، والعديــد مــن املؤسســات واملســابقات تُقــّدم لــه 
املِنــح واملزايــا جــزاء وفاقــا ملــن عــرك هنــاره بليلــه، وأجلــب علــى الكتــب حبّلــه 

ورحلــه. )ص: 188( 
12.ال تنتظــر التقــّدم لتكتــب: كل كتــاب يّتخــذ موقعــه بــن كتابــن، يفــوق 

واحــدا ويتفــّوق عليــه اخــر، يبســط الــذي يعلــوه ويعمــق الــذي يدنــوه، ولــكل 
كتــاب مثيلــه مــن البشــر والعقــل الــذي يالئمــه. لســت مضطــرّا النتظــار 
الوقــت املناســب لتَقــدُّم قلمــك، ومــا أنــت مبلــزم بالبحــث عــن املقــام الــذي 

يُوافــق مقــال، اتــرك ُمِهمــة التصنيــف ألمــن املكتبــة. )ص: 140(
13.يف الكتــاب أنــت ســلطان نفســك: الكتــاب لوحــة رســام، ومعــرض 
والتشــكيل...  والتزيــن  للنقــوش  وحوائــط  مَصِمــم،  وشاشــة  ُمصــور، 
واخلرافيــة.. احلقيقيــة  الروائي..قصصــك  امراطوريتك..مملكتك..عاملــك 

ِحكمــك النافعــة.. حلولــك الناجعــة أومشكالتك..اقتباســاتك ونقوالتــك: 
ذلــك هــو كتابــك.

أنــت قانــون نفســك، تكتــب بالطريقــة الــي تشــاء، ويف الوقــت الــذي تشــاء، 
ويف املــكان الــذي تشــاء، واألخطــر أن تكتــب فكرتــك الــي تشــاء. أنــت 

ســيد احلــرف والكلمــة والفكــرة. )ص: 148(
تســاقط  مــن  حَتُــّد  املبكــرة  الكتابــة  واليقــن:  التثبيــت  ســبيل  14.الكتابــة 
األفــكار، ومــن يُعــاين مــن أدواء النســيان والســرحان هــا قــد وجــد فالتتــه الــي 

ســتقود إىل قــّوة التذكــر والركيــز واالنتبــاه.
مفقوداتــك الــي ال جتدهــا علــى الرفــوف، احبــث عنهــا بــن الدفــوف. نشــر 
الكتــاب ليــس إال احــرازا مــن ضيــاع كراســك، واحراســا مــن انقطــاع أفــكاره 

يف رأســك. )ص: 158(
ليقــرأ، وال  يقــرأ  ليــس كمــن  ليكتــب  يقــرأ  مــن  القــراءة:  15.الكتابــة زكاة 
يســتوي الناهــل لينضــح مــع الكانــز لعلمــه وكلمــه، يفوتــه الــزكاء والنمــاء بــال 
حــول وال نصــاب. يف الوقــت الــذي يتثاقــل فيــه القــارئ بــأوراده القرائيــة، 
يستنشــط املؤلــف لقــراءة مــا يزَّكــي بــه نفســه ويتصــّدق بــه علــى غــره، فلــن 
جتــد أفضــل مــن الــزكاة باعثــا، ولــن جتــد أقــوى مــن الصدقــة حمفِّــزا، ومــا جُتــدي 

األســفار علــى الظهــور أوالعلــم املضمــور يف الصــدور.)ص: 166(
16.صناعــة الكتابــة: إن تشــابه العناويــن ال يعــي َتطَابـُـق املتــون، ومــن كتــب 
تــزل هنــاك  ملثــل توصالتــك. مل  فمــا حيملــه أن يصــل  نفــس عنوانــك  يف 
علــوم يُعوزهــا النشــر، وجمهــوالت حباجــة للبحــث، وشــفرات ترتقــب الفــّك، 
ورفــوف  التنويــه،  تســتوجب  ومغلوطــات  التحقيــق،  بانتظــار  وخمطوطــات 
حرمــت مــن االمتــالء، وفتــوق حباجــة لرتــوق... حــى اإلبداعــات التأليفيــة 
الــي ظللنــا نفاخــر هبــا والِقيــم الثابتــة الــي نتواصــى عليهــا هــي أوىل مــن غرهــا 
إىل نفحــة الــروح وإعــادة البعــث مــن جديــد، شــرحا وحتقيقــا واختصــارا. 

)ص: 170(
لــه  توفّــر  مبــا  يكتبهــا  مــن  هنــاك  بالكتــاب:  تتجمــل  الذاتيــة  17.ســرتك 
ــد بــه، وهنــاك مــن يســبق كتابتهــا بافــراض مــا ســيقدم عليــه،  تقدميــه، ويتقّي
فتقــوده. ورقــة األمنيــات هــي ورقــة الســرة هــي ورقــة الدعــاء، بــن مــا أردت 

حتقيــه وبــن مــا َحّققتــه وبــن مــا تبتهــل لتحقيقــه.
إن كنــت مهتمــا، اقتحــم اجملــال الــذي أحببتــه –ولــو متأخــرا- بكتــاب ُتشــر 
فيــه بوضــوح إىل مســاراتك التخصصيــة وخدماتــك االستشــارية واهتماماتــك 
إىل  تفتقــر  فيهــا،  ســرة ال كتــاب  فيهــا.  األحديــن  أحــد  وُكــن  التدريبيــة، 

التزكيــة.
              )متواصل...( 
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ـــُه
ُ
زمان عـــداَك  فلقـــْد  بـــا  الّصِ األطَيــــُبفـــدع  منـــُه  مـــرَّ  فُعمـــُرَك  وازَهـــْد 

عـــودٍة مـــْن  لـــه  فمـــا  الشـــباُب  هـــرُبذهـــَب 
َ
امل منـــُه  فأيـــَن  املشـــيُب  ـــى 

َ
وأت

بـــا ُمذنــــُبَدْع عنـــَك مـــا قـــد كاَن فـــي زمـــِن الّصِ يــــا  واِبكهـــا  ذنوَبـــَك  ـــر 
ُ
واذك

فإنـــه الحســـاِب   
َ
مناقشـــة وَيكُتـــُبواذكـــْر  جنيـــَت  مـــا  ُيح�صـــي  الَبــــدَّ 

نسيَتــــُه حيــــَن  كــــاِن 
َ
املل ينَســــُه  تلعــــُبلـــم  الٍه  وأنــــَت  أثبتــــاُه  بــــل 

أودعَتهــــا  
ٌ
وديعــــة فيـــَك  وُح  ــــُبوالـــرُّ

َ
سل

ُ
وت منـــَك  بالرغـــِم  ها  ردُّ

َ
ســـت

لهـــا تســـعى  التـــي  دنيــــاَك  يذهــــُبوغـــروُر  متــــاٌع  حقيقُتهــــا  داٌر 

كالهمــــا والنهــــاُر  فاعلــــْم  حســــُبوالليـــُل 
ُ
وت عــــدُّ 

ُ
ت فيهــــا  أنفاُسنــــا 

وجمعَتــــُه فَتــــُه 
َّ
خل مــــا  ُينهــــُبوجميـــُع  موِتــــَك  بعــــَد   

ً
َيقينـــا  

ً
حقـــا

نعيُمهــــا يــــدوُم  ال  لــــداٍر   
ً
ــــا بَّ

َ
َيـخــــرُبت قليــــٍل  عّمـــا  وَمشـــيُدها 

هـــا
َ
أوالك  

ً
نصيحـــة ُهديــــَت  ُمجــــّرُِبفاســـمْع  لألنــــاِم  صــــوٌح 

َ
ن َبــــرٌّ 

ً
ُمســـتبصرا ـــه 

َ
وأهل مـــاَن  الزَّ عُقـــُبَصِحـــَب 

َ
وت تـــؤوُب  بمـــا  األمـــوَر  ورأى 

فإنــــُه هــــَر  الدَّ تأَمـــِن  ُبال  ُيــــؤّدِ للّرِجــــاِل   
ً
ِقْدمــــا زاَل  مــــا 

اِتهــــا صَّ
َ
غ فـــي  األيـــاِم  َجــــْبوعواِقـــُب 

ْ
األن األعـــزُّ  لـــُه  لُّ 

َ
ُيــــذ َمَضـــٌض 

تفــــْز فالزْمهــــا  هللِا  تقـــوى  األهَيــــُبفعليـــَك  الَبهــــيُّ  هــــَو  قــــيَّ  التَّ  
ّ
إّن

الّرِضــــا منــــُه  تنـــْل  بطاعِتـــِه  ُبواعمـــْل  ُمقــــرَّ لديــــِه  لــــُه  املطيــــَع  إن 
ٌ
راحـــة القناعـــِة  بعـــِض  ففـــي  لــــُبواقنـــْع 

ْ
ط

َ
امل فهـــَو  فـــاَت  مّمـــا  واليـــأُس 

ـــٍة
َّ
مذل ثـــوَب  ســـيَت 

ُ
ك ِمعـــَت 

َ
ط أشـــعُبفـــإذا  ـــِة 

َّ
ذل

َ
امل ثـــوَب  �صـــَي 

ُ
ك فلقـــْد 

ــــْن
ُ
ولَتك بالتحّيــــِة  َك  َعــــدوَّ  

ْ
ــــُبوابــــدأ

َّ
تتـرق  

ً
خائفــــا ــــَك 

َ
زمان منــــُه 

ً
مــــا ُمَتَبّسِ القيَتــــُه  إن  ـَضــــُبواحــــذرُه 

ْ
يغ  

ْ
إذ ناُبــــُه  يبـــدو   

ُ
فالليـــث

عهــــُدُه تقـــاَدَم  وإْن  العـــدوُّ  يـــُبإنَّ  ُمغَّ ـــدوِر  الصُّ فـــي  بـــاٍق  فالحقـــُد 
ً
قــــا ِ

ّ
ُمتمل لقيَتــــُه  ديــــٌق  الصَّ ــــُبوإذا  ُيتجـنَّ ــــُه  وحـقُّ العــــدوُّ  فهــــَو 

ــــٍق ِ
ّ
ُمتمل امــــريٍء  وّدِ  فـــي  خيـــَر  ــــُبال  يتلهَّ وقلبــــُه  اللســــاِن  ُحلــــِو 

واثــــٌق بــــَك  أنــــه   
ُ

يحلـــف العقـــَرُبيلقـــاَك  فهـــَو  عنـــَك  تــــواَرى  وإذا 
ً
حـــالوة ســـاِن  ِ

ّ
الل ـــَرِف 

َ
ط مـــن  علــــُبُيعطيـــَك 

ّ
الث  

ُ
يــــروغ كمــــا  منـــَك   

ُ
وَيـــروغ

بجفـــوٍة رمـــوَك  وإْن  الكـــراَم  أصــــَوُبَوِصـــِل  جـــاوِز  بالتَّ عنهـــْم  فالصفـــُح 
ً
تفاخـــرا واصطنعـــُه  قريَنـــَك  ُينســـُبواختـــْر  قـــارِن 

ُ
امل إلـــى  القريــــَن  إنَّ 

هــــْم ِ
ّ
ل
ُ
ك لألقـــارِب  جناَحـــَك  أذنبـــواواخفـــْض  إن  لهــــْم  واسمــــْح  ــــٍل 

ُّ
بتذل

ً
صاحبـــا لـــَك  ـــْن 

ُ
يك فـــال  ـــذوَب 

َ
الك َيصحـــُبودِع   

ً
ُحــــرا يشيــــُن  الكـــذوَب  إنَّ 

تكــــْن وال  نطقــــَت  إذا  الـــكالَم  ــــُبوزِن 
ُ
تخط نــــاٍد  كــــّلِ  فــــي   

ً
ثرثــــارة

لفِظـــِه مـــن  واحتـــرْز  َك 
َ
لســـان  

ْ
ـــُبواحفـــظ

َ
وُيعط باللســـاِن  ــــُم 

َ
َيسل فاملـــرُء 

بــــِه ــــْق 
ُ
تنط وال  فاكتمـــُه  ـــرُّ  ُيشـــَعُبوالّسِ ال  كســـُرها   

َ
الزجاجـــة إنَّ 

ُيطـــوِه لــــْم  إْن  املـــرِء  ســـرُّ  وتكــــِذُبوكـــذاَك  تزيــــُد   
ٌ
ألسنــــة ــــُه 

ْ
نشرت

زِق ويتعـــُبال تحِرَصْن فالِحرُص ليَس بزائٍدفي الّرِ الحريـــُص  يشـــقى  بـــل 
ً
تحّيــــال يــــروُم   

ً
ملهوفــــا ُبويظـــلُّ 

َ
ُيســـتجل بحيلـــٍة  ليـــَس  زُق  والــــّرِ

ـــُه
ُ
رزق يأتـــي  النـــاِس  فـــي  عاجـــٍز  ــــُبكـــم  وُيخيَّ ــــٌس  ّيِ

َ
ك وُيحــــَرُم   

ً
ــــدا

َ
رغ

فاجتنـــْب  
َ
والخيانـــة  *  

َ
األمانـــة مكســـُبوارَع  لـــَك  َيطـــْب  والتظلـــْم  واعـــِدْل 

لهــــا فاصبــــْر   
ٌ
نكبـــة أصابـــَك  ُيْنكـــُبوإذا  ال   

ً
ما

َّ
مســـل رأيــــَت  ذا  مــــن 

بريبــــٍة الزمـــاِن  مـــن  ُرميـــَت  األصعـــُبوإذا  األشـــقُّ  األمــــُر  نالـــَك  أو 

ملـــْن أدنـــى  إنـــه  لرّبـــك  وأقـــرُبفاضـــرْع  الوريـــِد  حبـــِل  مـــن  يدعـــوُه 

ـــْن مـــا اســـتطعَت عـــن األنـــاِم بمعـــِزٍل
ُ
ُيصحـــُبك ال  الـــَوَرى  مـــن  الكثيـــَر  إنَّ 

ـــُه
ّ
فإن اللئيـــم   

َ
ُمصاحبـــة ُيعـــدي الصحيـــَح األجـــرُبواحـــذْر  ُيعـــدي كمـــا 

ً
صائبـــا  

ً
َســـهما املظلـــوِم  مـــن  ُيحَجــــُبواحـــذْر  ال  دعــــاَءُه  بــــأنَّ  واعلــــْم 

ببلــــدٍة َعـــزَّ  زَق  الـــّرِ رأيـــَت  املذهـــُبوإذا  يضيـــَق  أن  فيهـــا  وخشـــيَت 

الَفَضـــا  
َ
واســـعة هللِا  فـــأرُض  واملغـــِرُبفارحـــْل  هــــا 

ُ
شرق  

ً
وَعرضـــا  

ً
طـــوال

نصيحتـــي قبلـــَت  إْن  نصحُتـــَك  صـــُح أغلـــى مـــا ُيبـــاُع وُيوَهــــُب ؛؛؛؛فلقـــْد  فالنُّ

با فلقْد عداَك زمانُُه  فدع الصِّ

هــي 
 . 
ً
هــا جيــدا

اقرأ
 ،
ً
تابــا

ل ك
عــاد

دة ي
صيــ

 الق
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ـــُه
ُ
زمان عـــداَك  فلقـــْد  بـــا  الّصِ األطَيــــُبفـــدع  منـــُه  مـــرَّ  فُعمـــُرَك  وازَهـــْد 

عـــودٍة مـــْن  لـــه  فمـــا  الشـــباُب  هـــرُبذهـــَب 
َ
امل منـــُه  فأيـــَن  املشـــيُب  ـــى 

َ
وأت

بـــا ُمذنــــُبَدْع عنـــَك مـــا قـــد كاَن فـــي زمـــِن الّصِ يــــا  واِبكهـــا  ذنوَبـــَك  ـــر 
ُ
واذك

فإنـــه الحســـاِب   
َ
مناقشـــة وَيكُتـــُبواذكـــْر  جنيـــَت  مـــا  ُيح�صـــي  الَبــــدَّ 

نسيَتــــُه حيــــَن  كــــاِن 
َ
املل ينَســــُه  تلعــــُبلـــم  الٍه  وأنــــَت  أثبتــــاُه  بــــل 

أودعَتهــــا  
ٌ
وديعــــة فيـــَك  وُح  ــــُبوالـــرُّ

َ
سل

ُ
وت منـــَك  بالرغـــِم  ها  ردُّ

َ
ســـت

لهـــا تســـعى  التـــي  دنيــــاَك  يذهــــُبوغـــروُر  متــــاٌع  حقيقُتهــــا  داٌر 

كالهمــــا والنهــــاُر  فاعلــــْم  حســــُبوالليـــُل 
ُ
وت عــــدُّ 

ُ
ت فيهــــا  أنفاُسنــــا 

وجمعَتــــُه فَتــــُه 
َّ
خل مــــا  ُينهــــُبوجميـــُع  موِتــــَك  بعــــَد   

ً
َيقينـــا  

ً
حقـــا

نعيُمهــــا يــــدوُم  ال  لــــداٍر   
ً
ــــا بَّ

َ
َيـخــــرُبت قليــــٍل  عّمـــا  وَمشـــيُدها 

هـــا
َ
أوالك  

ً
نصيحـــة ُهديــــَت  ُمجــــّرُِبفاســـمْع  لألنــــاِم  صــــوٌح 

َ
ن َبــــرٌّ 

ً
ُمســـتبصرا ـــه 

َ
وأهل مـــاَن  الزَّ عُقـــُبَصِحـــَب 

َ
وت تـــؤوُب  بمـــا  األمـــوَر  ورأى 

فإنــــُه هــــَر  الدَّ تأَمـــِن  ُبال  ُيــــؤّدِ للّرِجــــاِل   
ً
ِقْدمــــا زاَل  مــــا 

اِتهــــا صَّ
َ
غ فـــي  األيـــاِم  َجــــْبوعواِقـــُب 

ْ
األن األعـــزُّ  لـــُه  لُّ 

َ
ُيــــذ َمَضـــٌض 

تفــــْز فالزْمهــــا  هللِا  تقـــوى  األهَيــــُبفعليـــَك  الَبهــــيُّ  هــــَو  قــــيَّ  التَّ  
ّ
إّن

الّرِضــــا منــــُه  تنـــْل  بطاعِتـــِه  ُبواعمـــْل  ُمقــــرَّ لديــــِه  لــــُه  املطيــــَع  إن 
ٌ
راحـــة القناعـــِة  بعـــِض  ففـــي  لــــُبواقنـــْع 

ْ
ط

َ
امل فهـــَو  فـــاَت  مّمـــا  واليـــأُس 

ـــٍة
َّ
مذل ثـــوَب  ســـيَت 

ُ
ك ِمعـــَت 

َ
ط أشـــعُبفـــإذا  ـــِة 

َّ
ذل

َ
امل ثـــوَب  �صـــَي 

ُ
ك فلقـــْد 

ــــْن
ُ
ولَتك بالتحّيــــِة  َك  َعــــدوَّ  

ْ
ــــُبوابــــدأ

َّ
تتـرق  

ً
خائفــــا ــــَك 

َ
زمان منــــُه 

ً
مــــا ُمَتَبّسِ القيَتــــُه  إن  ـَضــــُبواحــــذرُه 

ْ
يغ  

ْ
إذ ناُبــــُه  يبـــدو   

ُ
فالليـــث

عهــــُدُه تقـــاَدَم  وإْن  العـــدوُّ  يـــُبإنَّ  ُمغَّ ـــدوِر  الصُّ فـــي  بـــاٍق  فالحقـــُد 
ً
قــــا ِ

ّ
ُمتمل لقيَتــــُه  ديــــٌق  الصَّ ــــُبوإذا  ُيتجـنَّ ــــُه  وحـقُّ العــــدوُّ  فهــــَو 

ــــٍق ِ
ّ
ُمتمل امــــريٍء  وّدِ  فـــي  خيـــَر  ــــُبال  يتلهَّ وقلبــــُه  اللســــاِن  ُحلــــِو 

واثــــٌق بــــَك  أنــــه   
ُ

يحلـــف العقـــَرُبيلقـــاَك  فهـــَو  عنـــَك  تــــواَرى  وإذا 
ً
حـــالوة ســـاِن  ِ

ّ
الل ـــَرِف 

َ
ط مـــن  علــــُبُيعطيـــَك 

ّ
الث  

ُ
يــــروغ كمــــا  منـــَك   

ُ
وَيـــروغ

بجفـــوٍة رمـــوَك  وإْن  الكـــراَم  أصــــَوُبَوِصـــِل  جـــاوِز  بالتَّ عنهـــْم  فالصفـــُح 
ً
تفاخـــرا واصطنعـــُه  قريَنـــَك  ُينســـُبواختـــْر  قـــارِن 

ُ
امل إلـــى  القريــــَن  إنَّ 

هــــْم ِ
ّ
ل
ُ
ك لألقـــارِب  جناَحـــَك  أذنبـــواواخفـــْض  إن  لهــــْم  واسمــــْح  ــــٍل 

ُّ
بتذل

ً
صاحبـــا لـــَك  ـــْن 

ُ
يك فـــال  ـــذوَب 

َ
الك َيصحـــُبودِع   

ً
ُحــــرا يشيــــُن  الكـــذوَب  إنَّ 

تكــــْن وال  نطقــــَت  إذا  الـــكالَم  ــــُبوزِن 
ُ
تخط نــــاٍد  كــــّلِ  فــــي   

ً
ثرثــــارة

لفِظـــِه مـــن  واحتـــرْز  َك 
َ
لســـان  

ْ
ـــُبواحفـــظ

َ
وُيعط باللســـاِن  ــــُم 

َ
َيسل فاملـــرُء 

بــــِه ــــْق 
ُ
تنط وال  فاكتمـــُه  ـــرُّ  ُيشـــَعُبوالّسِ ال  كســـُرها   

َ
الزجاجـــة إنَّ 

ُيطـــوِه لــــْم  إْن  املـــرِء  ســـرُّ  وتكــــِذُبوكـــذاَك  تزيــــُد   
ٌ
ألسنــــة ــــُه 

ْ
نشرت

زِق ويتعـــُبال تحِرَصْن فالِحرُص ليَس بزائٍدفي الّرِ الحريـــُص  يشـــقى  بـــل 
ً
تحّيــــال يــــروُم   

ً
ملهوفــــا ُبويظـــلُّ 

َ
ُيســـتجل بحيلـــٍة  ليـــَس  زُق  والــــّرِ

ـــُه
ُ
رزق يأتـــي  النـــاِس  فـــي  عاجـــٍز  ــــُبكـــم  وُيخيَّ ــــٌس  ّيِ

َ
ك وُيحــــَرُم   

ً
ــــدا

َ
رغ

فاجتنـــْب  
َ
والخيانـــة  *  

َ
األمانـــة مكســـُبوارَع  لـــَك  َيطـــْب  والتظلـــْم  واعـــِدْل 

لهــــا فاصبــــْر   
ٌ
نكبـــة أصابـــَك  ُيْنكـــُبوإذا  ال   

ً
ما

َّ
مســـل رأيــــَت  ذا  مــــن 

بريبــــٍة الزمـــاِن  مـــن  ُرميـــَت  األصعـــُبوإذا  األشـــقُّ  األمــــُر  نالـــَك  أو 

ملـــْن أدنـــى  إنـــه  لرّبـــك  وأقـــرُبفاضـــرْع  الوريـــِد  حبـــِل  مـــن  يدعـــوُه 

ـــْن مـــا اســـتطعَت عـــن األنـــاِم بمعـــِزٍل
ُ
ُيصحـــُبك ال  الـــَوَرى  مـــن  الكثيـــَر  إنَّ 

ـــُه
ّ
فإن اللئيـــم   

َ
ُمصاحبـــة ُيعـــدي الصحيـــَح األجـــرُبواحـــذْر  ُيعـــدي كمـــا 

ً
صائبـــا  

ً
َســـهما املظلـــوِم  مـــن  ُيحَجــــُبواحـــذْر  ال  دعــــاَءُه  بــــأنَّ  واعلــــْم 

ببلــــدٍة َعـــزَّ  زَق  الـــّرِ رأيـــَت  املذهـــُبوإذا  يضيـــَق  أن  فيهـــا  وخشـــيَت 

الَفَضـــا  
َ
واســـعة هللِا  فـــأرُض  واملغـــِرُبفارحـــْل  هــــا 

ُ
شرق  

ً
وَعرضـــا  

ً
طـــوال

نصيحتـــي قبلـــَت  إْن  نصحُتـــَك  صـــُح أغلـــى مـــا ُيبـــاُع وُيوَهــــُب ؛؛؛؛فلقـــْد  فالنُّ

كثــراً مــا نشــاهد طفــاًل حيــاول أن ميشــي فيســقط 
، مثّ يقــوم فيخطــو خطــوًة أو خطوتــن مثّ يرتعــد 
فيســقط ، مثّ حيــاول مــرًّة أخــري ، هكــذا اليــرك 
املشــي  يصبــح  حــي  الســقوط  و  املشــي  عمليــة 

ســهاًل لــه و طبعــاً.
هــذه قصتنــا حنــن الطــالب و األســاتذة يف عمليــة 
الكتابــة باللغــة العربيــة ولكــن البــّد مــن مالحظــة 

أمــوٍر :
و  التعابــر  إختيــار  و  الكتابــة  عمليــة   : أواًل 
اجلمــالت ، حتتــاج ايل مــواّد كثــرة مــن اللغــات 

مــن التعابــر و  و الكلمــات ســواء مــن األفعــال و األمســاء و احلــروف و شــيئاً 
اجلمــالت املختــارة و املصطلحــات اجلميلــة احلديثــة حســب مــا تقتضيــه ظــروف 
املوضــوع و البحــث الّــذي نكتــب فيــه ، واحلصــول علــي هــذه الذخــرة و الثــروة 
اللغويــة تطلــب منّــا مطالعــًة واســعًة و إتصــااًل مباشــراً بأحــدث املســتجّدات العلميّــة 

و املكتبــة العربيــة يف شــّي املوضوعــات .
ثانيــاً : البــّد مــن اإلتصــال الدائــم و املســتمر بكتابــاٍت و مؤلَّفــاٍت تنّمــي الــذوق 
األديب و تثــر املشــاعر النائمــة و تســوق القــارئ مبرونــٍة و لطــٍف و توجــد يف نفســه 

إميانــاً و يقينــاً ، محاســًة و شــجاعًة ، محيّــًة و صالبــًة 
، قناعــًة و قبــواًل وذالــك بتجنيــد الراهــن العقليــة و 
إثــارة العواطــف النفســية و هتييــج املشــاعر اإلميانيــة . 
اإلتصــال املباشــر و اجملالســة الدائمــة و دراســة هــذا 
النــوع مــن الكتــب و الرســائل جتعــل القــارئ يتعــّود و 
يتخلّــق دون أن يتكلّــف و يتصنّــع بأســلوب ســهٍل 

و َمــرٍِن ، قــوٍي و متقــٍن.
قضايــا  او حتليــاًل يف  السياســة  مقــااًل يف  نقــرأ  رمبــا 
حــي  فقــراٍت  علــي  التقــف  اإلجتمــاع  و  الوطــن 
تشــعر بإنغمــاٍض و تعقيــٍد كأنــك تطالــع نصوصــاً يف 
ــز علــي اجلانــب  الفقــه و القانــون او الفلســفة و املنطــق و ذالــك ألّن الكاتــب ركَّ
اإلســتداليل و العقلــي أكثــر مــن القــدر الــالزم . هكــذا رمبــا ُتضّخــم جوانــب علــي 
حســاب جوانــب أخــري ممّــا جيعــل القــارئ يشــعر بصعوبــٍة و إنقبــاض نفــٍس كأنــه 

يســوق ســيارًة يف طريــٍق ملتــوٍي غــر ُمعبّــد .
يف هــذا اجملــال نــكاٌت دقيــٌة اخــري جديــرٌة بالتأمــل ســوف نالحظهــا و ندرســها 
بعــون اهلل تعــايل و نتمــّى مــن ســائر اإلخــوة أيضــاً ان يقدمــوا جتارهبــم يف هذاجملــال 

حــى يســتفيد اجلميــع.

اكتب على رسلك)1(

 
بنتي الکريمة، زهيرا

سالم اهلل عليك
هذه أول رسالة أكتبها لك باللغة العربية املباركة؛ لغة ديننا وقرآننا.

بني العزيزة! ال أعلم أنك مى تقرئن هذه الرسالة. و هل تقرئينها بنفسك أم تستعينن لقراءهتا بغرك.
 على كل، اعلمي يا بني أين أمتى من صميم فؤادي أن تتعلمي هذه اللغة املباركة، لغة العشق و احلنان. لغة اإلسالم و الفرقان.

هذه من أمنيايت يا بني.
و جديــر بالذكــر أنــي أتذكــر كالمــا قدميــا رشــيقا مــن  أســتاذی الکــرمي الفاضــل، الشــيخ املفتــی عبدالقــادر العارفــی، الــذی اصطفــي إمســك و مسّــاک بـ"زهــرا" 
أنــه قــال: ال يشــقى أبــدا مــن أســعده اهلل بإحــدي هاتــن امليزتــن "حفــظ كالم اهلل تعــاىل، أعــي القــرآن الكــرمي" و "تعلــم اللغــة العربيــة املباركــة تكلمــا و 

كتابــة و قــراءة"
أرجو لك من اهلل التوفيق والسداد يا بني الكرمية.

أبوك، 26 حمرم

رسالة حب

صفحة الطالب

الشيخ عبد احلكيم العثماني األستاذ باجلامعة

 في موضوع ما!  ال يدري 
ً
 ما يقع الطالب في الحرج عندما يأخذ قلمه ليكتب سطورا

ً
كثيرا

كيف يبدأ ومن أي يبدأ وأي تعابير وكلمات يختار؟ الداعي إلى القلق فإن األستاذ األديب 
الشيخ عبد الحكيم العثماني يقّدم تجاربه األدبية في هذاملجال نعرضها في حلقات...

يعقوب شه خبش
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"زاهــدان" مركــز حمافظــة سيســتان وبلوشســتان مــن أحــدث مــدن إيــران، وهــي أكــر 
مدينــة يف املنطقــة الشــرقية مــن البــالد.

قلمــا يوجــد مواطــن اليعــرف هــذه املدينــة، أو مل يســمع عنهــا، بــل يعرفهــا الكثــرون 
يف األقطــار األخــرى أيضــا، أو مسعــوا هبــا.

هنــاك مــن يعرفوهنــا بســوق "رســويل" والســلع األجنبيــة املتوفــرة فيهــا، وآخــرون يعرفوهنــا 
باملعاهــد الشــرعية املوجــودة فيهــا، وأبرزهــا جامعــة دار العلــوم زاهــدان أكــر املراكــز 
العلميــة ألهــل الســنة، وعامــة أهــل الســنة يعرفوهنــا باملســجد املكــي أكــر جوامــع 
أهــل الســنة يف إيــران، وآخــرون يعرفوهنــا بالشــيخ عبــد احلميــد حفظــه اهلل زعيــم أهــل 

الســنة يف إيــران.
قرأنــا عــن املدينــة املنــورة أهنــا تنفــي اخلبــث، وقرأنــا عــن جبــل أحــد أنــه جبــل حيــب. 
فهــل املــدن األخــرى تنفــي؟ وهــل اجلبــال األخــرى حتــب؟ اهلل أعلــم، لكــن الشــك أن 
املــدن هلــا جاذبياهتــا املعنويــة واملاديــة، بعــض املــدن هلــا خصائــص ختتلــف عــن غرهــا، 

وبعــض املــدن هلــا جاذبيــات التوجــد يف غرهــا.
لقــد حــدث لــكل واحــد منــا أن ســافر إىل بلــد آخــر للدراســة، فشــعر يف قــرارة نفســه 
شــوقا وحنينــا إىل "زاهــدان"، وأحــب يف بعــض األحيــان أن تنتهــي دراســته بســرعة؛ 
فيعــود، ويتجــول يف شــارع "عمــر خيــام"، ويدخــل اجلامــع املكــي، ويصلــي ركعتــن 
مرحيتــن خلــف القــارئ حممــد ســليم -حفظــه اهلل، فيســمع مــن ســورة اإلســراء" أقــم 

الصــالة لدلــوك الشــمس..." ويســافر بــه اخليــال إىل أيــام مضــت لئــال تعــود.
املنــارات  الزمــالء، وينظــر إىل هنــا وهنــاك، وإىل  مــع  املدرســة  فنــاء  يتجــول يف  مث 

أم ال؟ بنائهــا  اكتمــل  هــل  والعمــارات 
وأحــب أن يتجــول يف أحيائهــا وأســواقها وجوامعهــا، ويــردد إىل جمالــس األصدقــاء 
واألحبــة، وجيتمــع معهــم ولــو قليــال، فيحكــي وحيكــوا.. مث يذهــب ليلــة اجلمعــة إىل 

مركــز مجاعــة التبليــغ فيــزداد إميانــا..
أقيــم يف زاهــدان منــذ ســنوات، إال أين أفارقهــا يف بعــض األحيــان، وال أفارقهــا إال 
ليــوم أو يومــن يف الغالــب إىل مدينــة يقيــم فيهــا والــدي، رغــم أين أبقــى يف تلــك املــدة 
عنــد والــدي أزورمهــا وأخدمهمــا، إال أين أشــعر باشــتياق إىل العــودة العاجلــة، كأن 
شــيئا مــا يســوقي حنوهــا، كيــف ال؟ وهــي مدينــة أحبهــا واشــتاق إليهــا مــن ســويداء 
قلــي؛ ألهنــا مدينــة الزاهــد العــارف العالمــة عبــد العزيــز رمحــه اهلل تعــاىل، وهــي مدينــة 

زعيمنــا الشــيخ عبــد احلميــد حفظــه اهلل.
وهــي مدينــة الشــيخ الشــهيد أمحــد الناروئــي، واملفســر الشــهيد نعمــة اهلل التوحيــدي 

رمحهمــا اهلل تعــاىل، وهــي مدينــة حتبنــا وحنبهــا..

زاهدان مدينة حتبنا وحنبها

المم المتحدة: 13.5 مليون سوري بحاجة للمساعدة

أعلنــت األمــم املتحــدة أن عــدد الســورين الذيــن حيتاجــون ملســاعدات إنســانية 
وصل 13.5 مليون شــخص، بزيادة 1.2 مليون شــخص خالل الشــهور العشــرة 

األخــرة، مؤكــدة أن الوضــع اإلنســاين يتفاقــم بالبــالد.
وقــال ســتيفن أوبريــان نائــب األمــن العــام لألمــم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية إنــه 
يوجــد اآلن حنــو 6.5 ماليــن نــازح داخــل ســوريا، إضافــة إىل أكثــر مــن 4.2 
ماليــن آخريــن اضطــروا إىل الفــرار لــدول جمــاورة، واصفــا ذلــك بأنــه إحــدى أكــر 

أزمــات النــزوح يف العصــر احلديــث.

“بيجيدا” تحشد ضد اإلسالم في ألمانيا

ضــد  للحشــد  باريــس  هجمــات  لإلســالم  املناهضــة  بيجيــدا  حركــة  اســتغلت 
املســلمن يف أملانيــا. وشــارك حنــو 10 آالف شــخص مســاء أمــس االثنــن، يف 
املظاهــرة الـــ38 حلركــة “أوروبيــون وطنيــون ضــد أســلمة الغــرب” )بيغيــدا(، املناهضة 

لإلســالم واألجانــب، يف مدينــة درســدن شــرقي أملانيــا.
ورفــع املتظاهــرون الفتــات حتمــل عبــارات معاديــة لإلســالم. ومــن خــالل انتقاداهتــم، 

ربــط األشــخاص الذيــن ألقــوا خطابــات يف امليــدان “اإلرهــاب” بأزمــة الالجئــن

أوباما يعارض قانونا بشأن الالجئين
لــّوح الرئيــس األمركــي بــاراك أوبامــا باســتعمال حــق النقــض )الفيتــو( علــى أي 
مشــروع قــرار للجمهوريــن يف الكونغــرس لفــرض قانــون حيــد مــن دخــول الالجئــن 
الســورين أو العراقيــن إىل الواليــات املتحــدة، معتــرا أن مثــل هــذه القــرارات مــن 

شــأهنا أن تعرقــل جهــود مســاعدة الالجئــن.
وقــال البيــت األبيــض يف بيــان إنــه يف حــال تلقــى الرئيــس القانــون الــذي قــد يصــوت 
عليــه جملــس النــواب األمركــي اعتبــارا مــن اخلميــس »فهــو ســيضع عليــه الفيتــو«، 
معتــرا أن »هــذا التشــريع يضــع شــروطا ليســت ضروريــة أو عمليــة ســتعرقل بشــكل 
غــر مقبــول جهودنــا ملســاعدة بعــض مــن أكثــر النــاس عرضــة للخطــر يف العــامل«..

وأضــاف »هنــاك أرواح يف خطــر وللواليــات املتحــدة دور حاســم يف التصــدي 
ألزمــة الالجئــن الســورين بعيــون شــركائنا يف الشــرق األوســط وأوروبــا«.

مهمــا  إضافيــا  أمنــا  توفــر  »لــن  املقرحــة  الشــروط  أن  ذاتــه  البيــان  أوضــح  كمــا 
للشــعب األمركــي، بــل ســتؤدي إىل تأخــرات وعراقيــل كبــرة يف الوفــاء برنامــج 

القومــي«. باألمــن  املتعلقــة  واألهــداف  اإلنســانية  األهــداف  يرضــي  حيــوي 

هامش األخبار

سعادت عبيداللهي

البلوش والبلوشستان
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الطابور الخامس: منافقن وخائنن
سياسة التهويد: سياست يهودى كردن

تستخذي: تسليم شدن
منجرفاً: رُفته شده

التيار: حركت، جهت
نشدان: جستجو كردن

ينحاز: متمايل شدن
صولة وجولة: يورش

صلف: الف زدن
عنجهية: فخر فروشى

انتفاش:باد كردن
التوريط: درگری

اإلحباط: خنثى كردن
المناورة: مانور

الكتفاء الذاتي: خود كفائى
ميزانية: بودجه

كيفية استعماهلا:
- إمنــا كان هــؤالء أن يكــون مــكان اجلواســيس واخلونــة والطابــور 

اخلامــس.
- الشعب الفلسطيي لن يسمح مبمارسة سياسة التهويد.

- ولكــن كثــرا مــن النــاس تســتخذي إرادهتــم فيفقــدون توازهنــم 
الفكــري.

- لكنه مع األسف ظّل كغره منجرفاً مع التيار الظامل.
املثاليــة ونشــدان كمــال املطلــق يشــبع يف  الدعــوة  - إن عنصــر 

العقليــة. نوازعــه  اإلنســان 
- األنظمــة اإلنســانية ينحــاز فيهــا واضعوهــا ذات اليمــن وذات 

الشــمال وفــق أهواءهــم.
- فإّن ألمريكا صولة وجولة يف خمتلف بقاع العامل.

- وأمعنــت أمريــكا يف اســتعمارها بصلفهــا وُعنجهيتهــا وغرورهــا 
وانتفاشــها.

املســلمن  مجاهــر  إلقنــاع  واإلحبــاط  التوريــط  خطــة  عــادت   -
جمــده. ســابق  إىل  بالقتــال  اجلهــاد  عــودة  عــن  بالعجــز 

الــذايت  الكــرى هــي االكتفــاء  ملنــاورة اجليــش  الرســالة األهــم   -
العســكري.

- الضغوط على ميزانية إيران لن يغر طموحاهتا النووي.

معجــم املصطلحــات اجلديدة 
وطريقة استعماهلا )26(

يقول المثل الفرنسي المأثور:   "من يكتب سيكتب"
ونقــول مــن يقــرأ ســيقرأ ! فاملطالــع حينمــا يأخــذ يف املطالعــة يف بدايــة األمــر، يعــاين مــن 
آالم وأثقــال ويواجــه أدهــى الدواهــي وأنكــى النكبــات، ألنــه يطالــع وال يبقــى يف ذاكرتــه 
شــيء، فيخيــل إليــه أنــه مل خيلــق هلــذه املهنــة، ويتجــاوب ضمــره: إن لــكل فــن رجــااًل 
فيداعبــه اليــأس شــيئا فشــيئا، فيكــف عنــه. وكأنــه اليــدري أن هــذه البليــة عامــة، جيرهبــا 
كل أحــد، خاصــة يف بدايــة املطــاف، حيــث يــرءاى لــه أن حماولتــه يف املطالعــة ذهبــت 

هبــاًء.
ولكــن هــذا املثــل الفرنســي يقــول: "مــن يكتــب ســيكتب "  أي ال طريــق إىل النجــاح 
إىل يف الكتابــة ســوى الكتابــة، فاالتقــان يف الكتابــة ال حيصــل إالّ مبراهنــا ! فمــن يكتــب 
اليــوم غــر مجيــل، ســيكتب غــدا مجيــاًل، ومــن يكتــب اليــوم بأســلوب فاتــر، فهــو ســيكتب 
رشــيقا. ومــن اخلطــأ كل اخلطــأ أن ال يكتــب بــل ينتظــر جــودة الكتابــة ليكتــب بعدهــا، 

فهــذا لــن يكــون كاتبــاً مــادام األســنان يف فيــه! 
كالــذي يريــد أن يكــون ســائقاً فــال يركــب الســيارة بــل ينتظــر ليتقــن الســياقة ليســوق 

بعدهــا، فهــل حيــوز هــذا مــا ينشــده؟! 
فالقــراءة أيضــا هكــذا، ال جيــوز أن ينتظــر املــرأ تعلمهــا ســابقاً ليأخــذ فيهــا الحقــا، ألن 
التعلــم الميكــن بــدون املــران، وال يعبــأ بأنــه هــل يفهــم شــيئاً أو يتبقــى يف خميلتــه شــيئ ممــا 
قرأ أم ال! بل يقرأ و يقرأ، رجاء أن يقرأ يوماً كالســائق إن ســاق الســيارة يســوقها يوماً، 

وإن ترقــب املهــارة فيهــا بــال ســوق، لــن يســوقها أبــداً.
وكالسابح إن غمس يف املاء وسبح، فهو سيبح يوماً وإال فال، وهلّم جرّاً... 

فيأمــن تعــّد األيــام لتأخــذ يف القــراءة بعــد اإلحســان فيهــا، إبدأهــا واقــرأ، فــإن قــرأت ســتقرأ 
" فــإن مــن يقــرأ ســيقرأ" 

كن كاتبا واستمتع بحياتك!!
لقــد عشــت مــع أشــياء ســنوات، صبــاح مســاء، ليــل هنــار، ولكــن مل تنظــر فيهــا نظــر 
معــاجل، فلــم تــر فيهــا مــا يعجبــك ويبهــرك، ويوقفــك عنــده وخيلــب لبّــك، اســتعملت 
بعضهــا واســفتدت مــن بعــض آخــر، ولكــن كأنــك مل تســتعملها قــط، بــل مل ترهــا أصــاًل، 
ألنــك مل تنظــر إليهــا إال كآلــة تعينــك علــى العيــش وتســتمد منهــا مآرمــك ومرافقــك، 
ومل تكــن بينهــا وبينــك صلــة إال الصلــة الــي توجــد بــن اجلائــع والطعــام أو بــن العاطــش 
واملــاء. ولكــّن الكاتــب لــه رؤيــة غــر تلــك الرؤيــة اخلاطفــة ونظــر غــر ذلــك النظــر الفاتــر، 
ونفســية غرهــذه النفســية الذابلــة فهــو يــرى الــذرة كمــا يــرى الكومــة ويــرى الضعــة كمــا 
القّمــة، يــرى البعوضــة فمــا دوهنــا كمــا يــرى الفيــل فمــا فوقــه! يــرى يف الــذرة مــن عجائــب 
ال يــكاد يراهــا اآلخــرون يف األجســام العظــام. وحينمــا يقصــد أن يكتــب، جيــد يف كل 
شــيء موضوعــاً للكتابــة صاحلــا للبحــث، جديــرا باملعاجلــة، تتعاظــم أمامــه القطــرة إىل 
مــدى ال يتعاظــم البحــر أمــام غــره، ويشــاهد يف حصــاة، مــا ال يشــاهد غــره يف اجلبــال 

الراســيات، كأنــه ينظــر إىل الــذرات بعــن مســلحة واملرصــدة، والتلســكوب! 
وكل مــا يف الكــون لــه موضــوع، مــن الشــمس وهــي أكــر مــا فيــه، إىل ذرات الغبــار 
املتناثــرة يف اجلــّو ومــا يوجــد فيــه مــن دقيــق جســم وضئيلــه. وأحيانــا حينمــا يريــد أن 
خيتــار موضوعــا للكتابــة، تطــل إليــه األشــياء مــن جحــور خاطــره، ونوافــذ ضمــره، كّل 
يعــرض عليــه نفســه، ليمــن عليــه باالستكشــاف واملعاجلــة، واالســتعراض واملدارســة. مثلــه 
كمثــل رئيــس يــأيت إىل نقابتــه ليختــار منهــا واحــداً، المتثــال أمــر هــاّم، فــكل األعضــاء 
يرفــع رأســه ويكابــر، الفتــا نظرالرئيــس إليــه لالختيــار، ليأمتــر هــذا األمــر اجللــل ويســجل 

املأثــرة بامســه. 
وعلــى أي حــال فــإّن للمعاجلــة واالســتطالع، واالستكشــاف، متعــة، ولــذة، وحــالوة، 
أيــة متعــة، ولــذة، وحــالوة! وأقــرب طريــق موصــل إليهــا الكتابــة، " فكــن كاتبــا واســتمتع 

حبياتــك " 

السيد مسعود طالب يف قسم التخصص يف األدب العريب باجلامعة السنة الثانية

من يقرأ سيقرأ !!
القاموس/ نظرات
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كشفت دراسة حديثة أن احلصول على قيلولة يومية لفرة ما بعد الظهر ختفض ضغط الدم، وتقلل من خماطر التعرض لنوبات قلبية وسكتات دماغية.
ووفقــاً لنتائــج البحــث، الــي عرضــت علــى اجلمعيــة األوروبيــة ألمــراض القلــب، فــإن النــوم ملــدة نصــف ســاعة أو أكثــر خــالل 

النهــار يقلــل مــن خطــر اإلصابــة باألزمــات القلبيــة بنســبة تصــل إىل %10.
وأظهــرت الدراســة الــي أجريــت يف اليونــان علــى حنــو 400 شــخص مــن الذيــن يعانــون مــن ارتفــاع يف ضغــط الــدم، أن مــن 

نالــوا قســطاً مــن النــوم خــالل اليــوم انفــض ضغــط الــدم لديهــم مقارنــة بأولئــك الذيــن ظلــوا مســتيقظن طــوال اليــوم.
وأشــار الباحثــون املشــاركون يف الدراســة مــن مستشــفى جامعــة "إســكلبيون فــوال" العــام يف أثينــا إىل أن القيلولــة الــي ختطــت 

مدهتــا الســاعة حققــت أفضــل النتائــج.
وقــال مانوليــس كاليســراتوس، الباحــث الرئيــس يف الدراســة: إنــه بالرغــم مــن أنــه مــن الصعــب يف ظــل إيقــاع احليــاة الســريع 

والضاغــط إجيــاد وقــت للراحــة، فــإن النتائــج تشــجع علــى حماولــة العــودة إىل تلــك العــادة القدميــة.
وحبسب "يب يب سي"، يتطلع الباحثون حالياً إىل إجراء دراسة أشل حول آثار النوم خالل النهار على جسم اإلنسان بوجه عام.

إذا كنــت تفضــل الذهــاب إىل العمــل بســيارتك، بــداًل مــن اســتقالل وســائل النقــل العــام، فــإن نتائــج دراســة يابانيــة قــد تغــر قناعتــك، إذا كان األمــر يتعلــق بتحســن 
صحتــك.

فقد كشفت أحباث يابانية أن استخدام وسائل النقل العام كالقطارات واحلافالت، تقلل نسب ارتفاع ضغط الدم، وزيادة الوزن والسكري.
الدراســة أجراهــا باحثــون بإشــراف د. هيســاكو تســوجي، مديــر مركــز "Moriguchi" للصحــة يف مدينــة أوســاكا اليابانيــة، وعرضــت نتائجهــا اليــوم االثنــن، أمــام 

مؤمتــر مجعيــة القلــب األمريكيــة يف أورالنــدو بواليــة فلوريــدا.
وللوصــول إىل نتائــج الدراســة، راقــب الباحثــون بيانــات 5908 مــن الرجــال والنســاء، الذيــن خضعــوا لفحــص طــي عــام 2012م، وطلــب منهــم توضيــح الوســيلة الــي 

يســتقلوهنا أثنــاء ذهاهبــم إىل العمــل.
ومت تقســيم املشــاركن إىل ثــالث جمموعــات؛ األوىل كانــت تســتقل وســائل النقــل العــام )احلافلــة أو القطــار( للوصــول إىل 
العمــل، والثانيــة تذهــب ســراً علــى األقــدام، فيمــا اســتخدمت اجملموعــة الثالثــة ســياراهتا اخلاصــة، وكان متوســط العمــر يف كل 

جمموعــة مــن 49 - 54 عامــاً.
ووجــد الباحثــون أن اجملموعــة الــي اســتخدمت وســائل النقــل العــام للوصــول إىل العمــل، كانــت أقــل عرضــة لزيــادة الــوزن بنســبة 

44%، ولإلصابــة بالســكري بنســبة 34%، والرتفــاع ضغــط الــدم بنســبة %27.
وأصيــب الباحثــون بالدهشــة حينمــا وجــدوا أن أخطــار ارتفــاع ضغــط الــدم، وزيــادة الــوزن والســكري كانــت أقــل بــن مــن 

اســتخدموا وســائل النقــل العــام، باملقارنــة مبــن ذهبــوا إىل العمــل ســراً علــى األقــدام أو باســتخدام الدراجــات. 
وفســر الباحثــون ذلــك بــأن مــن يســتقلون وســائل النقــل العــام يذهبــون ســراً علــى األقــدام مــن وإىل حمطــة احلافلــة أو القطــار ملســافات كبــرة حــى يســتقلوا وســيلتهم 
املفضلــة، أكثــر مــن الذيــن يذهبــون إىل عملهــم ســراً علــى األقــدام أو يســتقلون ســياراهتم، وهــو مــا يفســر انفــاض األخطــار الصحيــة لديهــم نتيجــة املشــي ملــدة أطــول.

وقــال رئيــس فريــق البحــث هيســاكو تســوجي: إذا كانــت الرحلــة مــن وإىل العمــل تســتغرق أكثــر مــن 20 دقيقــة مشــياً أو علــى الدراجــة، فــإن الكثريــن يف املــدن اليابانيــة 
خيتــارون إمــا اســتخدام املواصــالت العامــة وقيــادة الســيارات.

وطالــب معــدو الدراســة األشــخاص باســتخدام وســائل النقــل العــام بــداًل مــن اســتقالل ســياراهتم اخلاصــة يوميــاً؛ ألن ذلــك جيعــل ممارســة رياضــة املشــي جــزءاً مــن حياهتــم 
اليوميــة، وحيســن صحتهــم، وجيعلهــم أقــل عرضــة الرتفــاع ضغــط الــدم وزيــادة الــوزن ومــرض الســكري.

أفادت دراسة صدرت مؤخراً، أن الناس يكونون أكثر سعادة بدون استخدام موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك".
جــاء ذلــك يف دراســة أعدهــا معهــد حبــوث الســعادة الدمناركــي )مايــك ويكينــج( يف كوبنهاجــن، وُأجريــت علــى 1095م شــخصاً، ونشــرهتا شــبكة التحريــر األملانيــة "آر 

إن دي" والــي تشــمل 30 صحيفــة، أمــس الســبت.
وحبسب موضوع الدراسة، فإن نصف األشخاص الذين ُأجريت عليهم ختلوا عن "الفيسبوك" ملدة أسبوع، بينما استمر النصف اآلخر على النحو املعتاد.
وبعد سبعة أيام اكتشف فريق الدراسة أن الذين ختلوا عن "الفيسبوك" أصبحوا أكثر ارتياحاً وتوازناً وتركيزاً من الذين استمروا يف استخدام املوقع الشهر.

جتــدر اإلشــارة إىل أن عــدد مســتخدمي املوقــع النشــطن، بلــغ  يف الربــع الثالــث مــن العــام مليــاراً و55 مليــون مســتخدم، وذلــك بزيــادة 14% مقارنــة بنفــس الفــرة مــن 
العــام املاضــي، ويــزور أكثــر مــن مليــار مســتخدم يوميــاً املوقــع، 894 مليونــاً منهــم عــر اهلواتــف الذكيــة 

واألجهــزة اللوحيــة.
ويــوم اخلميــس املاضــي، أعلنــت شــركة "فيســبوك" عمــالق مواقــع التواصــل االجتماعــي أنَّ حجــم إيراداهتــا 
املاليــة، يف الربــع الثالــث مــن العــام احلــايل 2015م، بلــغ 4.5 مليــار دوالر، وصــل الربــح الصــايف منهــا 

إىل 896 مليــون دوالر.

القيلولة تخفض ضغط الدم وتقلل أخطار النوبات القلبية

دراسة يابانية: وسائل النقل العام تكافح البدانة وارتفاع ضغط الدم!

 دراسة: الناس أكثر سعادة بدون استخدام »فيسبوك«

ينابيع املعرفة
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وجــرت االنتخابــات يف ظــل غيــاب كامــل للمعارضــة علــى رأســها مجاعــة اإلخــوان 
املســلمن، وحضــور واضــح ملئــات مــن األعضــاء والنــواب الســابقن املنتمــن حلــزب 
الرئيــس املخلــوع »حســي مبــارك « (احلــزب الوطــي بعــد إلغــاء قــرار ســابق مينــع 

ترشــحهم.
اإلقبال ضعيف جدًا

أكــدت صحيفــة »لومونــد « الفرنســية أن نســبة اإلقبــال علــى االنتخابــات الرملانيــة 
املصريــة »كانــت ضعيفــة جــداً «، مشــرًة إىل أن احلضــور أمــام اللجــان كان شــبه 
منعــدم، وهــو مــا يفيــد بــأن نســبة التصويــت لــن تتجــاوز 15 % علــى أبعــد تقديــر، 

حبســب توقعــات الصحيفــة الفرنســية بعــد معاينتهــا لعــدد مــن اللجــان االنتخابيــة.
وعرفــت االنتخابــات إقبــاالً متدنيــاً، إذ أكــد املركــز املصــري لدراســات اإلعــالم 

شــهدت مصــر املرحلــة األولــى مــن االنتخابــات البرملانيــة فــي   

أكتوبــر املا�شــي، فــي أول انتخابــات تشــريعية منــذ االنقــال علــى الرئيــس 

املنتخــب )محمــد مر�شــي( فــي 3 يوليــو 2013م، الختيــار أعضــاء البرملــان.

وتنحصــر املنافســة بيــن تكتــالت مؤلفــة مــن أحــزاب مواليــة لرئيــس 

النظــام املصــري ) عبــد الفتــاح السي�شــي(، ومــن املســتقلين املؤيديــن لــه 

.
ً
 نيابيــا

ً
للتنافــس علــى 596 مقعــدا

والرأي العام (تكامل مصر)، أن حجم املشاركة يف اجلولة األوىل كتب: محرر الشؤون العربية:
النتخابــات الرملــان املصــري، وحــى إغــالق اللجــان االنتخابيــة 
بنهايــة اليــوم الثــاين لالنتخابــات، بلغــت نســبته 3.6 % مــن عــدد 

املقيديــن يف اجلــداول، بإمجــايل 988 ألــف ناخــب تقريبــاً.
ولفتــت )لومونــد( إىل أن منــح احلكومــة للموظفــن نصــف يــوم 
إجــازة، والنــداءات املتكــرةة ملشــكارة يف االنتخابــات، وخطــاب 
)السيســي( الــذي حــث فيــه املواطنــن علــى التصويــب والتهديــد 
بفــرض غرامــة مل تثــن املصريــن عــن مقاطعــة التصويــت قبــل أن 
تتطــرق إىل األســباب، الــي كانــت وراء هــذا العــزوف، ومــن بينهــا 
اإلحبــاط الــذي عــّم الشــعب املصــري بعــد الراجــع عــن مكاســب 

ثــورة 25 ينايــر.
ومن بن املالحظات الي جاءت يف صحيفة )لوموند( أنه حى 
إن املصريــن الذيــن شــاركوا يف االنتخابــات قامــوا بذلــك خوفــا مــن 
املســتقبل أكثــر مــن كوهنــم يتطلعــون لغــذ أفضــل، مواصلــة بــأن 
القناعــة التيباتــت لــدى األغلبيــة الســاحقة مــن املصريــن هــي أن 

املســتقبل لــن يتحســن علــى األقــل علــى املــدى القريــب.
وتابعــت الصحيفــة أن املصريــن امتنعــو عــن التصويــب لعلمهــم 
أنــه ال يوجــد بديــل سياســي يدينــون بالــوالء للرئيــس املصري)عبــد 
الفتــاح السيســي(، قبــل أن تنقــل عــن عــدد مــن املواطنــن املصريــن 
اتبعها)السيســي(  الــي  االقتصاديــة  السياســات  ســخطهم علــى 
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والــي مــن جتلياهتــا اهنايــر قيمــة اجلنيــة املصــري.
ومن بن املصرين الذين حتدثت إليهم الصحيفة الفرنسية هناك عدد منهم 
صوتــوا لصــاحل )السيســي( وعــّروا عــن إحباطهــم مــن األوضــاع السياســية الــي 
وصلــت إليهــا البــالد ومهيشــاهدون عــودة رجــال )مبــارك( إىل االنتخابــات 

الرملانية.
بأهنــا )مســرحية( ألهنــا  املصريــة  الرملانيــة  االنتخابــات  )لومونــد(  ووصفــت 
معروفــة النتئــج مســبقا وكل مــا حيــدث اآلن جمــرد مظاهــر ال غــر، مشــرة إىل 
أن مصــر تعيــش حالــة مــن اإلحبــاط خصوصــا يف صفوفــو الشــباب الــذي 
مــازال منتشــراً،  الفســاد  ينايــر، واآلن يشــاهدون أن  ثــورة 25  كان وقــود 
والقمــع الــذي متارســه وزارة الداخليــة مــازال مســتمراً، والنــاس مكتئبــة، بينمــا 
وســائل اإلعــالم احملليــة مصــرة علــى أن كل شــيء خبــر يف البلــد، حســب مــا 
ورد يف الصحيفــة. وختمــت الصحيفــة الفرنســية بتصريــح ملواطــن مصــري 
اعترتــه يلخــص األوضــاع عندمــا قــال: إن اجلميــع يتحــدث عــن مشــروع 
األشــخاص  أن  األســعار، كمــا  ارتفــاع  عــن  يتحــدث  الســويس، وال  قنــاة 
الذيــن يســاندون النظــام يفعلــون ذلــك مــن أجــل مصاحلهــم الشــخصية، وال 
وجــود حلريــة تعبــر؛ ألنــه لــو عارضــت النظــام فســيقولون عنــك مــن اإلخــوان 
للتســويق  مســرحية  »انتخابــات  أهنــا  إىل  الصحيفــة  وختلــص  املســلمن، 

اخلارجــي فقــط.
صفعة مدوية

فيما قال أســتاذ العلوم السياســية يف جامعة القاهرة د. ســيف عبدالفتاح يف 
مقــال لــه نشــر علــى موقــع »عــريب «21 : كثــرة هــي الصفعــات الــي تلقاهــا 

هــذا النظــام مــن
هــذا الشــعب األصيــل، لكــن صفعــة انتخــاب »برملــان... « جديــرة بــأن 
علــى  ومعــى وحقيقــة  لفظــاً  للشــعب  االعتبــار  فينــا إلعــادة  إفاقــة  حتــدث 

لــن تؤثــر يف األرض؛ حيــث إهنــا 
الضمــر الــذي مــات والعمــى الــذي غلــب لــدى االنقالبيــن؛ فمــا جلــرح 

إيــالم. مبيــت 
وتابع عبدالفتاح: حنتاج إىل تأمل الفعل

والســلوك الشــعي منــذ مــا قبــل ث ورة ينايــر وحينهــا وأثنــاء احلالــة الثوريــة وإىل 
أن وقــع انقــالب 3 يوليــو 2013 م وحــى اليــوم؛ لكــي نســتخلص الســمات 

األساســية هلــذا الفعــل،
والعوامــل احلقيقيــة الــي تقــف وراء إقدامــه أو إحجامــه، إقبالــه أو عزوفــه، 

خروجــه  أو  الســلبية  أو  اإلجيابيــة  مشــاركته 
مــن امليــدان.. الشــعب هــو الضلــع األهــم يف 
القــوى  قبــل  واحلضاريــة،  السياســية  معركتنــا 
السياســية ونظــام احلكــم؛ ومــن مث فــإن إغفالــه 
أو الغفلــة عنــه جرميــة قــد ال تغتفــر، والنظــر 
يف الفعــل الشــعي جيــب أن يكــون موضوعيــاً 
ال متيــل بــه األمنيــات وال التجنيــات مينــة وال 

يســرة.
واختتــم عبدالفتــاح قائــاًل: صفعــة »برملــان... 
وإعــادة  للشــعب،  التحيــة  توجيــه  تســتلزم   »
عــن  والكــف  احلقيقــي،  للشــعب  االعتبــار 
يف  النظــر  جنــدد  وأن  شــعباً،  غــره  تســمية 
العريضــة،  اجلماهــر  مــع  وتفاعالتنــا  عالقتنــا 

جيــب أن نفتــح نوافــذ الفاعليــة مــن اجملتمــع إىل السياســة فالثــورة، وأن نثــق 
يف أن الشــعب لــن خيــذل شــبابه وال الصادقــن مــن قــواه وقياداتــه احلقيقيــة.

النسبة مل تتجاوز %6
فيمــا قــال املستشــار عبــداهلل فتحــي، رئيــس نــادي قضــاة مصــر: إن نســبة 
املشاركة باالنتخابات يف أول أيام التصويت مل تتجاوز %2 يف اليوم األول، 

واقربــت يف اليــوم الثــاين
مــن 6%، وأضــاف فتحــي خــالل حــواره يف برنامــج »حيــدث يف مصــر « 
عــر فضائيــة »إم يب ســي مصــر «، أن نســبة مشــاركة الناخبــن أقــل مــن 

الســابقة الدميقراطيــة  االســتحقاقات 
بشكل الفت للنظر.

الشعب فهم الصمت غلط!

وقــد رأى د. حممــد حمســوب، وزيــر الدولــة للشــؤون القانونيــة واجملالــس النيابيــة 
يف عهــد الرئيــس »مرســي «؛ أن الشــعب لقــن الــدرس للجميــع بعزوفــه عــن 

املشــاركة يف االنتخابــات
الرملانيــة، وقــال عــر »تويــر » :« أعطــى الشــعب اليــوم درســاً للجميــع بــأن 
إرادته حيتفظ هبا فقط لسلطة خيتارها ال لعصابة تغتصب الوطن «، وتابع: 

»رحيلكــم قضيــة وقــت، فمــن
قاطعكم اليوم سينتفض ضدكم غداً .«

وقــال املستشــار وليــد شــرايب، املتحــدث باســم حركــة قضــاة مــن أجــل مصــر: 
اإلخــوان  أن  أثبتــت  الرملــان  النتخابــات  املصــري  الشــعب  مقاطعــة  »إن 
املســلمن هــم روح احليــاة السياســية يف مصــر «، وتابــع: »وإن غياهبــم عــن 
املشــهد السياســي أضــر باجلميــع، وإن فعالياهتــم وأنشــطتهم مــع كل عمــل 
سياســي يف مصــر كان لــه األثــر األكــر يف إيقــاظ اهلمــم واســتنفار اجلهــود ملــا 
حيقــق مصلحــة الوطــن ،« وواصــل شــرايب ســاخراً: »الشــعب فهــم الصمــت 

االنتخــايب غلــط!
سياسة بال انتخابات 

وأشــار د. حممــد نــور فرحــات، أســتاذ القانــون الدســتوري )أحــد مؤيــدي 
االنقــالب( ، إىل أن هنــاك حالــة مــن الرضــا مــن جانــب الدولــة علــى نســبة 

املشــاركة يف االنتخابــات الرملانيــة،
بــال  سياســة  الشــعب  وأرادهــا  سياســة،  بــال  انتخابــات  »أرادوهــا  وقــال: 

». انتخابــات 
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وتابع: »مل يتعلم أحد الدرس، فلينعموا إذن ب برملان سامح سيف اليزل، 
وأمحد الفضايل، ومصطفى بكري «، وأض اف:

»وهنيئــاً مبهندســي التشــريعات الذيــن صممــوا جملســاً علــى مقــاس احلكومــة، 
وأظــن أن الدولــة ســعيدة هبــذه النتيجــة رغــم أهنــا تظهــر غــر ذلــك .«

وذكــر اإلعالمــي مجــال ريــان، املذيــع بفضائيــة ) اجلزيــرة( عــر )تويــر( : ) 
مقاطعــة الشــعب املصــري لالنتخابــات الرملاهنيــة هــذه املقاطعــة مــرآة للعقــل 
اجلمعــي للمصريــن الرفــاض لالنقــالب، ومــا هــي إال رســالة بكلمــة واضحــة 

للسيســي: ارحــل( .
الشعب املصري مع الثورة

وقــال النائــب الســابق يف الرملــان الكويــي ناصــر الدويلــة: )أعتقــد بعــد أن 
أثبــت الشــعب املصــري أنــه مــع الثــورة وضــد االنقــالب ســتكون هنــاك نقلــة 
نوعــة يف تعاطــي العــامل مــع النظــام العســكري كمــا ســيتغر العمــل الثــوري(.

إن  اإلنســان،  حلقــوق  القومــي  اجمللــس  عضــو  أمــن،  ناصــر  رأي  فيمــا 
االنتخابــات الرملانيــة االليــة ســتفرز لنــا برملــان 2010م مــع اختــالف بعــض 
األمســاء وقــال يف )تويــر( : أعتقــد أننــا أمــام انتخابــات ســوف تفــرز برملــان 

بعــض األمســاء والالعبــن. اختــالف  مــع  2010م 
بينمــا ســخرت عائشــة، جنلــة املهنــدس خــرت الشــاطر نائــب املرشــد العــام 
بيقولــك  وقالــت)  الرملانيــة،  اختــالف  مــن  املســلمن،  اإلخــوان  جلمعايــة 
منزلــوش االنتخابــات علشــان واثقــن يف اهلاشــتاج، طيــب عملوهــا ليــه طاملــا 

كــده(.
وتاعبــت : وجييبــوا لــك صــور نــاس انتخــب مــن ســنتن وحيطــوا صورهــم طيــب 
ارســوا علــى حــل ؛ واثقــن فمنزلــوش وال نزلــوا وصــور بتطلــع مــن األرشــيف 
وأضافــت : أنــا راي منعــا للــكالم الكتيــر واهلــري ايل اإلخــوان وأعــداء الوطــن 

بيعملــوه، النائــب العــالم حيظــر الــكالم والنشــر عــن االنتخابــات وخــالص.
اليوم عاد شعبنا األيّب

 
فيمــا أصــدر عــدد مــن الشــخصيات العامــة املصريــة بيانــاً، دعــوا مــن خاللــه 
قــادة احلــركات السياســية واملهنيــة والفاعلــن السياســين واملثقفــن اللتقــاط 

رســالة الشــعب املصــري الــي وّجههــا للســلطات احلاكمــة مبقاطعتــه انتخابــات 
اجلولــة األوىل للرملــان املصــري، والــي بــدت واضحــة جلميــع املراقبــن.

وقــال املوّقعــون يف بياهنــم: »اليــوم عــاد شــعبنا األيّب ليؤكــد صفعتــه علــى وجــه 
ســلطة القمــع والفســاد، عازفــاً عــن املشــاركة يف انتخاباهتــا املزيفــة، كاشــفاً 
لشــرعية  الــي رّوجــت طويــالً  الدعائيــة  أبواقهــا اإلعالميــة وأذرعهــا  كــذب 

مكذوبــة وشــعبية مصطنعــة .«
وأكــد البيــان أن »الشــعب كان معّلمــا للجميــع، ومل يتخــذ موقفــه باملقاطعــة 
اســتجابة لدعــوة جهــة أو حــزب أو فئــة، وإمنــا انطالقــاً مــن وعيــه أن الطريــق 
الــذي تســر فيــه البــالد يُنــذر بكــوارث غــر مســبوقة ال ميكــن تــدارك آثارهــا؛ 
وبالتايل أعطى الشــعب إشــارة البدء لالنراط يف محلٍة للتغير تســتعيد احلرية 

وتــرد احلقــوق ألهلهــا «، حبســب البيــان.
وشــدد البيــان علــى ضــرورة االصطفــاف السياســي يف تلــك املرحلــة، قائــاًل: 
»ولــذا ندعــو كل العقــالء يف مصرنــا – ومــا أكثرهــم – اللتقــاط الرســالة 
الواحــد؛  الصــف  واســتعادة  اجلامعــة،  الشــعب  مطالــب  حــول  وااللتفــاف 
إلنقــاذ مصــر وإقصــاء مــن اســتخّف هبــا واســتهان بشــعبها واســتحّل دمــاء 

أبنائهــا وخــرات أهلهــا .
ووقّــع علــى البيــان كل مــن: أميــن نــور، ثــروت نافــع، طــارق الزمــر، حــامت عــزام، 

ســيف عبدالفتاح، عبدالرمحن يوســف،
عــم رو دراج، حممــد حمســوب، حيــى حامــد.. ولفــت املوقعــون إىل أن هنــاك 
العديــد مــن املوقعــن علــى البيــان مــن داخــل مصــر لكنهــم يتحفظــون علــى 
ذكــر أمسائهــم ألســباب أمنيــة. وشــهدت انتخابــات املرحلــة األوىل ب 14 
حمافظــة مصريــة تراجعــاً غــر مســبوق يف أعــداد املشــاركن، وســط تقديــرات 
حتدثــت عــن أن نســبة املشــاركة تراوحــت بــن 3.6 – 20 %، علــى الرغــم 
مــن احلشــد اإلعالمــي والسياســي للنــزول لالقــراع علــى الرملــان، الســتكمال 
خريطة الطريق، الي أعلنها »عبدالفتاح السيسي « يف 3 يوليو 2013 م.

)املصدر: جملة اجملتمع / العدد 2089- احملرم 1437 هـ(

شؤون إسالمية ودولية
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وفاة العاّلمة شــري علي شاه من كبار 
علماء باكستان

تــويف العالمــة الدكتــور )شــر علــي شــاه( أحــد كبــار 
علمــاء باكســتان يــوم اجلمعــة 16 حمــرم 1437.

بأســتاذ  يلّقــب  شــاه”  علــي  “شــر  الشــيخ  كان 
العلماء، وشيخ احلديث يف جامعة دارالعلوم احلقانية 
خيرخبتونــواه  واليــة  يف  ختــك”  “أكــوره  مبنطقــة 

بباكســتان.
ظــل  شــاه  علــي  شــر  العالمــة  أّن  بالذكــر  جديــر 
رهــن الفــراش بســبب أمــراض مــرات عديــدة، وتــويف 
وقــد جتــاوز عمــره 86 ســنة. وأقيمــت الصــالة علــى 
جنازتــه، ومت تشــييع جثمانــه يــوم الســبت 17 حمــرم 

.1437
دارالعلــوم  جامعــة  يف  شــاه  شــرعلي  العالمــة  ختــرّج 
حقانيــة الواقعــة يف “أكــوره ختــك” يف واليــة خيــر 
املركــز  هــذا  مؤســس  تالمــذة  مــن  وكان  خبتونــواه، 
العلمــي الكبــر الشــيخ عبــد احلــق رمحــه اهلل، وبقــي 

أســتاذه فضيلــة  مــع جنــل  علــى عالقــة جيــدة  أيضــا 
الشــيخ مسيــع احلــق. الشــيخ شــرعلي شــاه كان قــد 
درس أيضــا علــى شــيخ التفســر أمحــد علــى الهــوري 
وعلــى حافــظ احلديــث الشــيخ عبــد اهلل درخواســي.

رغــم املــرض وكــر الســّن كان يــدرس الكتابــن اهلامــن 
يف احلديــث صحيــح البخــاري وســنن الرمــذي. ويف 
القــرآن  وتفســر  برمجــة  أيضــا  يشــتغل  العطلــة كان 
الكــرمي. ألجــل هــذا اشــتهر بشــيخ احلديــث وشــيخ 

التفســر.
نــال العالمــة شــر علــي شــاه الدكتــوراه يف القضــاء مــن 
اجلامعــة اإلســالمية باملدينــة املنــورة عــام 1409هـــ ، مثّ 
عــاد إىل كراتشــي، ودرس مــدة يف جامعــة دارالعلــوم 
كراتشــي و جامعــة أحســن العلــوم يف منطقــة غلشــن 

اقبــال بكراتشــي. مث رجــع إىل دار العلــوم حقانيــة يف 
“أكــوره ختــك” ســنة 1996، واشــتغل بالتدريــس 

هنــاك إىل أن تــويف.
وختــرج خــالل هــذه املدةعلــى يديــه آالف طلبــة العلــم 

مــن باكســتان وأفغانســتان.
کان العالمــة شــر علــي شــاه يتمتــع بشــعبية كبــرة 
باكســتان  الدينيــة يف  النــاس، واألحــزاب  بــن عامــة 
وأفغانســتان، وكان زعيمــا دينيــا للكثريــن. كمــا تلمــذ 
باكســتان  يف  واملشــايخ  العلمــاء  مــن  العديــد  عليــه 
وأفغانســتان. وأحبــه واختــاره شــيخا لــه البعــض مــن 

البلديــن. يف  اإلســالمين  السياســين 
واملذهبيــون،  السياســيون  القــادة  عــزى  ولقــد 
املــدارس  ورؤســاء  واملدنيــة  العلميــة  والشــخصيات 
الدينيــة، كالشــيخ ســليم اهلل، والشــيخ فضــل الرمحــن 
والقــاري حنيــف جالندهــري بوفــاة هــذا العــامل البــارز 

درجاتــه. ورفــع  ملغفرتــه  الكــرمي  املــوىل  داعــن 
)املصدر: موقع سي اونالين(   

يف ذمة اهلل - الرأي

)...كلهم عدول(
ســئل علــي ابــن املديــي عــن أبيــه عبــد اهلل بــن املديــي 
فسكت، مث أعاد السائل سؤاله فسكت، مث أعاد، فقال 

لــه: يــا أخــي هــذا األمــر ديــن، هــو ضعيــف ...
أئمتنا يف علم اجلرح والتعديل مل يبالوا أن جيرحوا آبائهم 
أو أبنائهم، ومل يبالوا أن جيرحوا مشــايخ تعلموا عندهم، 
ومل يبالــوا أن يقولــوا بــأن هــذا ضعيــف، وذاك مــروك، و 
فــالن منكــر، وفــالن اختلــط عليــه، وهــذا مبتــدع، وذاك 

متساهل...
إهنم فعلوا كل ذلك يف ســبيل حفظ حديث رســول اهلل 

صلى اهلل عليه وســلم، وصيانة الدين..
وإهنم  أكثر العلماء فحصا وحبثا عن تفاصيل حياة رواة 
احلديــث، وأحــرص النــاس يف الفحــص عــن عدالــة الــرواة،  

وأكثرهم حبثا عن عادات الرواة وأخالقهم.
مث  هــؤالء األئمــة عندمــا وصلــوا إىل الصحابــة رضــي اهلل 
عنهــم أول الــرواة لألحاديــث توقفــوا عــن الفحــص عــن 

عدالتهــم، قائلــن: الصحابــة كلهــم عــدول... 
الشــك أن ســيدنا معاويــة بــن أيب ســفيان، وعمروبــن 
العاص واخلليفة الراشد عثمان بن عفان رضي اهلل عنهم 
مــن رواة احلديــث، مل يفحــص أحــد مــن علمــاء اجلــرح 
والتعديــل عــن عدالتهــم، ومل يذكــروا ماخيــل بعدالتهــم مــن 
خطــأ أو زلــة حبجــة حفــظ حديــث رســول اهلل صلــى اهلل 
عليــه وســلم، وهــل هنــاك حجــة أكــر مــن هــذا للتجريــح 

والتعديل؟
لكن  يف عصرنا عصر فشو الكذب، وعصر الكذابن 
أشــخاص  فحــص  الرويبضــات،  عصــر  والدجالــن، 
وشــخصيات زعمــوا أن هلــم فكــرة أو دعــوة، تفاصيــل 
حيــاة بعــض الصحابــة، مث جعلــوا ســرهتم وحياهتــم يف 
ميــزان اجلــرح والتعديــل، و أقامــوا حماکــم بعــد أربعــة عشــر 

قرنا ليقولوا هذا أخطأ، وفالن أصاب!! وكل ذلك باسم 
البحوث والدراسات التارخيية الي مل تنفع األمة شيئا، ومل 

حتــل أزمــة مــن أزماهتــا.
   مــن حقنــا أن نتخــذ غرضــا أي كاتــب أو شــخصية 
ذكر أحد هؤالء الصحابة الثالث أو غرهم من صحابة 
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم بســوء، دون أن هتمنــا 
يف ذلــك دعوتــه أوخدمتــه أونصرتــه للديــن؛ ألن لنــا أســوة 
حســنة يف أئمــة اجلــرح والتعديــل الذيــن أوقفــوا فحوصهــم 
عــن عدالــة صحابــة رســول اهلل قائلــن مقولتهــم الشــهرة: 

كلهــم عــدول... 
فبئست الفكرة الي تطعن يف عدالة الصحابة رضي اهلل 

عنهم، وبئست الدعوة الي تتخذهم غرضا.

)الطعن في بني أمية، مفتاح الطعن في الصحابة(
"بنــو أميــة ظاملــون"، "بنــو أميــة جمرمــون"، بنــو أميــة كانــوا 

كــذا "بنــو أميــة فعلــوا كــذا وكــذا".
منذ فرة ونشهد بعض بي جلدتنا يف مناسبات خمتلفة 
يظهــرون يف وســائل اإلعــالم يتطاولــون علــى بــي أميــة 
بالســب واالفــراء والتهمــة  وغــر ذلــك مــن الــكالم التافــه 

الساقط.
 يتكلمــون  عــن بــي أميــة، وكأن بــي أميــة الذيــن حكمــوا  
أربعــة قــرون، هــم الشــر املطلــق يف هــذا العــامل مــن دون 

النــاس!
 يبثــون الكراهيــة ضدهــم ويســبوهنم ويشــتموهنم، وكأن 
اخلليفة الراشد ذا النورين عثمان بن عفان مل يكن أمويا، 
يطعنــون يف بــي أميــة وكأن أم حبيبــة بنــت أيب ســفيان 
األمويــة أم املؤمنــن رضــي اهلل عنهمــا، ليســت أمــا هلــم!!! 
يطعنون فيهم وكأن عمر بن عبد العزيز الراشــد مل يكن 
يف  اإلســالم  ودولــة  اإلســالمية  احلضــارة  وكأن  أمويــا، 
األندلس مل يؤسسها  صقر قريش عبد الرمحن األموي!!

مــا أقبــح أن يتطفــل شــخص علــى مائــدة الســنة والقــرآن 
الكرمي، الي ساهم بنو أمية بعد إسالمهم يف نشرها، مث 
يظهــر يف وســائل اإلعــالم فينــة بعــد أخــرى ليكيــل التهــم 

عليهــم وينســج األكاذيب فيهــم!!
الشــك أن الطعن يف بى أمية هبذا األســلوب التعميمي 
الذي جيري على لســان بعض أهل الســنة يف عصرنا يف 
احلقيقــة مفتــاح للطعــن يف الصحابــة؛ ألن بــي أميــة جــزء 
من تاريخ هذه األمة، وهم  أفضل امللوك بعد الراشدين، 
بل منهم صحابة، وفيهم تابعون، وفيهم نسوة زاهدات 

عابدات...
والغريب أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان حريصا 
علــى إســالم بــي أميــة ومهتمــا هبــم أكثــر مــن اهتمامــه 

بســائر القبائــل يف قريــش.
 وكان صلى اهلل عليه وســلم متســارعا يف تولية الواليات 
والقيــادات لبــي أميــة لقدراهتــم وملكانتهــم وســيادهتم يف 

العــرب عامــة، ويف قريــش خاصــة.
 مث بعــض أهــل العلــم والكتــاب، وعشــاق القنــوات يف 
أميــة،  بــي  علــى  العــام  الســب  يتســارعون يف  عصرنــا 
األكاذيــب  وينشــرون  شــامال،  جترحيــا  وجيرحوهنــم 

عنهــم!!! والباطلــة  الواهيــة  واالفــراءات 
إذا كان  للعلــم  املدعــن  هــؤالء  حــال  تكــون  كيــف 
الصحابــة األمويــون، وأم املؤمنــن أم حبيبــة، وعمــر بــن 

عبــد العزيــز خصمــا هلــم يــوم القيمــة؟
كيــف تكــون حــال الــذي يســب بــي أميــة مــن غــر متييــز 
واســتثناء وذكــر حلســناهتم، إذا ظهــر لــه التابعــي  الراشــد 
عمــر بــن عبــد العزيــز واقفــا أمامــه يــوم القيمــة، ويقــول يــا 

فــالن أنــا مــن بــي أميــة! مــا رأيــك يف؟ هــال اســتثنيتي!
كيف تكون حاله إذا ظهرت أم املؤمنن أم حبيبة بنت 
أيب سفيان وتقول له: فالن! أنا أم املؤمنن، وأنا من بي 

أمية!!  

سعادت عبيد اللهي كاتب و إعالمي باجلامعة الرأي
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