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االفتتاحية

وســلم:  عليــه  هللا  صلــى  النبــي  قــال 
ثيــٌر ّمَن الّناِس 

َ
بــُوٌن ِفْيهمــا ك

ْ
ِنْعَمتــاِن َمغ

. ) رواه البخــاري(
ُ
َفــراغ

ْ
 َوال

ُ
َحــة الّصِ

إن أغلــى نعمــة يتمتــع بهــا أكثــر النــاس 
هــي العافيــة والصحــة، وال يعــرف قدر 
الصحــة وكونهــا أغلــى نعمــة إال مــن 

فقدهــا وحرمهــا.
أو  الفــراغ  فهــو  الثانيــة  النعمــة  أمــا 
إنســان  لــكل  تحصــل  التــي  الفرصــة 
ســواء يضيعهــا أو يغتنمهــا. والأن�ســى 
أيــام دراســتي األولــى عندمــا التحقــت 
بجامعــة دار العلــوم كرات�ســي ســمعت 
هــذا الحديــث أول مــرة مــن ســماحة 
املفتــي األكبــر العالمــة املفتــي محمــد 
ــر الطلبــة 

ّ
شــفيع رحمــه هللا حيــث يذك

باغتنــام  ويوصيهــم  الحديــث  بهــذا 
قائــال:  العظيمتيــن  النعمتيــن  هاتيــن 
بهاتيــن  مّتعكــم  إن هللا  الطلبــة  أيهــا 
املغبــون  ألن  فاغتنموهــا.  النعمتيــن 
الخاســر هــو الــذي لــم يعــرف قيمــة 
هاتيــن النعمتيــن، فاحــذروا الكســل 
األوقــات  وقتــل  والبطالــة  والدعــة 
واللحظــات ولنعــم مــا قــال الشــاعر:
إن  فاغتنمهــا/أال  الحداثــة  وأيــام 

تــدوم. ال  الحداثــة 
أيــام  هــي  الحداثــة  بأيــام  واملــراد 
اإلنســان  يتمتــع  حيــث  الشــباب 
وال  الكاملــة  والعافيــة  بالصحــة 
يعــرف اآلفــات واألســقام والعاهــات 
فــال يتعــب تعــب الطاعنيــن فــي الســن 
يجــده  قلمــا  الــذي  الفــراغ  وكذلــك 
لــم  مــن  أن  واعلمــوا  املشــغولون. 
يســتفد مــن الفــرص فهــو مغبــون ومــن 

لــم يســتفد مــن الصحــة فهــو مغبــون، 
مــن لــم يــزّك نفســه فهــو مغبــون مــن 
ابتلــي بالتســويف فهــو مغبــون ومــن 

مغبــون. فهــو  يومــاه  اســتوى 
ثم يا إخوتي األعزة ويا بناة املستقبل 
إنكم تعيشون في زمان ابتليت أمتكم 
األمــة اإلســالمية بمحــن لــم تعهدهــا 
فــي التاريــخ املا�ســي وإن األمــة تتطلــع 
مبــّرر  فــال  بكــم  وتســتغيث  إليكــم 
لتتطــرق  والبطالــة  والدعــة  للكســل 
مكانتكــم  فاعرفــوا  ســاحاتكم،  إلــى 
ومنزلتكــم ومســئوليتكم التــي ســوف 
بالتكاســل  فهــل  كاهلكــم؛  علــى  تقــع 
والبطالــة والتبعثــر تؤدونهــا،  وتنقذون 
األمــة؟ كال! إن ذلــك ال يكــون. إنمــا 
األمــة  تجــاه  مســئوليتكم  تــؤدون 
عاليــة  وهمــة  راســخ  قــوي  بإيمــان 
وقلــب ســليم وخلــق مســتقيم وصبــر 
واســتقامة فــي ســبيل هللا. ولنعــم مــا 
واملفكــر  الفيلســوف  الشــاعر  قــال 
الكبيــر محمــد إقبــال رحمــه هللا باللغــة 

األرديــة:
يقيــن محكــم عمــل پيهــم محبــت فاتــح 
عالــم/ يهيــن هيــن جهــاد زندگانــی ميــن 

مــردون ـکـی شمشــيری.
والجهــد  الراســخ  القــوي  )اليقيــن 
الدائم املســتمر واملحبة التي يفتح بها 
العالــم، هــذه هــي ســيوف الرجــال فــي 

الحيــاة(. معتــرك 
 ألــم يــأن لكــم أيهــا اإلخــوة الطــالب أن 
الجــد وتجــددوا  تشــّمروا عــن ســاق 
واملســتقبل  للحــال  وتبرمجــوا  العــزم 
الكــرام  أســاتذتكم  مستشــيرين 

هللا؟ عبــاد  مــن  والصالحيــن 
بســيرة  تتأســوا  أن  لكــم  يــأن  ألــم 
املجدديــن املجاهديــن الذيــن جــّددوا 
حديقــة  وســقوا  بجهودهــم  الديــن 
اإلســالم بدموعهــم ودمائهــم وأحيــوا 
هللا  صلــى  الكريــم  الرســول  ســنن 
الشــريعة  وخدمــوا  وســلم  عليــه 
الغــراء فكتــب هللا لهــم العــز والســؤدد 
والســعادة األبديــة فيــا لهــا مــن كرامــة 

خالــدة. وعــزة  عاليــة 
كل  اغتنمــوا  الســعداء،  أيهــا  إذن   
فرصــة واشــكروا كل نعمــة واحــذروا 
معصيــة  كل  واتركــوا  ســوء  كل 
واختاروا حياة الجد واملثابرة والصبر 
وتســعدوا  تنجحــوا  واالســتقامة 
بكــم  ويهتــدي  األمــة  بكــم  وتســعد 
أخرجــت  أمــة  أبنــاء  فإنكــم  النــاس، 
تضحيتكــم  أن  واعلمــوا  للنــاس. 
إلــى  قنطــرة  وجهادكــم  وجهدكــم 
ســعادة البشــرية كلهــا، إنكــم تقــدرون 
التاعســة  البشــرية  بيــد  تأخــذوا  أن 
ولعبــوا  الغاشــمون  ظلمهــا  التــي 
مســتنقع  فــي  وأوقعوهــا  بكرامتهــا 
تدميــرا. ودمروهــا  والفســاد  املجــون 
 أنتــم اآلن فــي رحــاب اإلجــازة الســنوية 
اإلجــازة  أليــام  برمجــوا  اآلن  فمــن 
وقضــاء رمضــان فــي أحســن األعمــال. 
وال تألوا جهدا بشــأن تزكية نفوســكم 
وإصــالح خلقكــم وإدراك مــا فاتكــم 
لعلكــم  الدراســية  الســنة  طــول 
وتســعدون.  وتنجحــون  تتقدمــون 
يقــول  وهــو  القصــد  وراء  مــن  وهللا 

الســبيل. ويهــدي  الحــق 

من المغبون الخاسر؟
سامحة األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي أستاذ احلديث والفقه باجلامعة

يف رحاب اإلجازة السنوية
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على هامش األحداث

الشم�ســي  الهجــري  العــام  نســتقبل 
فــي  شــهدنا  وقــد  ش(  )1397هـــ  الجديــد 
والتهابــات  مريــرة  أحداثــا  الغابــر  العــام 
الداخلــي  الصعيــد  علــى  مســبوقة  غيــر  
الداخلــي  الصعيــد  فعلــى  والخارجــي، 
فاجأتنــا الكــوارث الطبيعيــة ســواء جــوا 
وبــرا وبحــرا. الــزالزل املســتمرة التــي شــهدتها 
البــالد وال تــزال تشــهدها إثــر الزلــزال الــذي 
ضــرب كرمانشــاه وذهــب ضحيتــه مئــات 
مــن النفــوس، هــذه الــزالزل غيــر  مســبوقة 
وتنــذر بخطــر محــدق للبــالد. غــرق ناقلــة 
النفــط االيرانيــة سات�ســي ومــوت مــن فيهــا، 
ســقوط الطائــرة ومــوت ركابهــا، الجفــاف 
الفقــر  البــالد،  أصــاب  الــذي  والقحــط 
األســعار،  وارتفــاع  والتضحــم  والبطالــة 
وأخيــرا االحتجاجــات الشــعبية الواســعة 
التــي كادت أن تقصــم ظهــر البــالد وتــؤدي 
إلى فو�سى ودمار وانهيار. كل هذه أحداث 
البــالد  مســتقبل  علــى  ال�ســيء  أثرهــا  لهــا 
وعجلــة نموهــا واســتمرارها االقتصــادي.
والجماعــة  الســنة  بأهــل  يتعلــق  وفيمــا   
مــن  علمــا  العــام  هــذا  فــي  فقــدوا  فإنهــم 
العالمــة  شــخصية  وهــو  أال  أعالمهــم 
املحــدث الســيد محمــد  يوســف حســين  
بــور رحمــه هللا تعالــى، فقــد كان شــخصية 
فــذة، وقــد تــرك  رحيلــه ثلمــة ال تــردم، 
فــي عــزاء كبيــر. وفــي   وجعــل أهــل الســنة 
املجــال السيا�ســي فــإن  أهــل الســنة رغــم 
الوعود املعسولة التي تلقوها من الرئيس  
الحالــي الســيد روحانــي فإنهــم عانــوا نفــس 
اإلهمــال واإلجحــاف ولــم يلــّب أي متطلــب 
منهم ولم يرشح  من مؤهلي أهل السنة في 

الكبيــرة والخطيــرة. املناصــب  
أكبــر  فــإن    ، العالمــي  املســتوى  وعلــى   
القضيــة  هــي   املســلمين  قضيــة شــغلت 
الفلســطينية ، عندمــا أعلــن ترامــب  بنقــل 
الســفارة األمريكيــة إلــى القــدس  املحتلــة 
وبــذا أعلــن القــدس صهيونيــة ويهوديــة ، 

واألدهــى أن كثيــرا مــن الــدول اإلســالمية 
والعربيــة تعاطفــت مــع ترمــب املعتــوه فــي 
هــذه  القضيــة ، وأعربــت عــن ارتياحهــا 
لإلعــالن الجبــان تحــت مصطلــح "صفقــة  

القــرن".
لألقليــة  وقعــت  التــي  املريــرة  األحــداث 
األشــجار  بكــت  ميانمــار  فــي  املســلمة 
ولســوء  اإلنســان.  عــن  واألحجــار فضــال 
يســحقون  املســلمون  يــزال  ال   ، الحــظ 
تحــت أحذيــة الشــعب البــوذي املتعطــش 
للدمــاء ، والعجيــب أن املذابــح البشــعة 

املمنهــج  والتجويــع  القســري  والتهجيــر 
والعالــم  وســاقها  قدمهــا  علــى  يــزال  ال 
البشــري ال  يحــرك ســاكنا وال ينبــت ببنــت 
شــفة. واملســلمون شــرقا  وغربــا  شــغلتهم 
قضاياهــم الداخليــة عــن  قضيــة ميانمــار.
مذبحــة الغوطــة الشــرقية التــي لــم يشــهد 
لهــا العالــم نظيــرا  فــي القريــب  العاجــل، 
قــد ألبــس العالــم ثــوب حــداد وعــزاء، فقــد 
جّرب الدب الرو�سي جميع أنواع أسلحته  
املتطورة إلبادة الشعب  املظلوم الذي ال 
ناقــة لــه فــي القضايــا  وال جمــل، وال يملــك 
ين�ســى  لــن  التاريــخ  إن  عنــه،  يدافــع  مــا 
ذلــك الدمــار  الكبيــر الــذي لحــق باألبنيــة 
البريئــة  الذكيــة  الطاهــرة  الدمــاء  وتلــك 
التــي أهريقــت علــى أرض الغوطــة وتلــك 
اإلبــادة الجماعيــة التــي قلمــا شــهد التاريــخ 
لهــا نظيــرا. وإن التاريــخ لــن ين�ســى صمــت 

العالم اإلســالمي واألمم  املتحدة إزاء هذا 
اإلجــرام  الكبيــر. 

حربــا  اإلســالمي  العالــم  يشــهد  كليــا 
النظيــر  ممنقطعــة  وصليبيــة  صهيونيــة 
أو  الفكريــة  ســواء  األصعــدة  جميــع  فــي 
الثقافيــة أو العســكرية، فــإن هــذا الغــزو 
األخيــر  هــو أشــد صرامــة وعنفــا  مــن أي  
غزو م�سى، فقد أحيط بالعالم اإلسالمي 
إحاطــة الســوار  باملعصــم وال تــزال أطــراف 
العالم اإلســالمي تنتقص والردة واإللحاد 
األوســاط  فــي  تفشــت  قــد  والالدينيــة 
اإلســالمية وبخاصــة فــي الطبقــة املثقفــة 

بصــورة غيــر  مســبوقة.
كل هــذا ال يمنعنــا أن ال نتفــاءل وال نؤمــن 
مــا  كل  وبــأن  لإلســالم  املســتقبل  بــأن 
يحــدث ســحابة صيــف عــن قليــل تقشــع، 
وال يعزبــن عــن البــال أن العالــم اإلســالمي 
املريــرة  األحــداث  هــذه  مثــل  جــّرب  قــد 
مــن جديــد،  نهــض  أذى  بــه  لحــق  وكلمــا 
وليســت األحــداث إال للتمحيــص واإلنابــة 
ــَص  واســتخالص الــدروس والعبــر. َوِلُيَمّحِ

اِفِريــَن".
َ
ك

ْ
ِذيــَن آَمُنــوا َوَيْمَحــَق ال

َّ
ــُه ال

َّ
الل

إن املوجة الجديدة واإلقبال الالفت للنظر 
إلــى اإلســالم فــي البــالد الغربيــة لخيــر شــاهد 
علــى صــدق دعوانــا بــأن اإلســالم ســيدك 
معاقــل الغربيييــن ال بالســالح والدبابــات 
بل برســالته الخالدة الســهلة املستســاغة، 
فقــد مــّل  الغربيــون املصطلحــات املعقــدة 
ويتعطــش  املاديــة  اإلباحيــة  والفلســفات 
اآلن إلــى مــن يخلصهــم مــن هــذا الجحيــم 
يحمــل  الــذي  الوحيــد  هــو  اإلســالم  وإن 
تلــك الرســالة الخالــدة التــي  توافــق وفطــرة 

اإلنســان. 
آن األوان للدعــاة واملخلصيــن والعامليــن 
فــي حقــل الدعــوة اإلســالمية ليشــدوا املئــزر  
ويعــدوا أنفســهم لهــذه املعركــة الفكريــة 
ــوا 

ُ
ْحَزن

َ
 ت

َ
 َتِهُنــوا َوال

َ
والثقافيــة قــال تعالــى: َوال

ْنُتــْم ُمْؤِمِنيــَن.
ُ
ــْوَن ِإْن ك

َ
ْعل

َ ْ
ُتــُم األ

ْ
ن
َ
َوأ

كيف نستقبل العام الهجري الشمسي الجديد؟
عبدالرحمن محمد جمال
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حكم التجارة والعمل في سفر الحّج 
قولــه تعالــى "ليــس عليكــم جنــاح أن 

 مــن رّبكــم" 
ً
تبتغــوا فضــال

أهــل  أّن  اآليــة  هــذه  نــزول  ســبب 
وحّرفــوا  قدغّيــروا  كانــوا  الجاهليــة 
جميــع العبــادات وتصّرفــوا فيهــا مــن 
عنــد أنفســهم فــزادوا فيهــا مــا ليــس 
منهــا ونقصــوا منهــا مــا شــاوؤا كمــا أّنهــم 

الحــّج.  أفعــال  فــي  تصّرفــوا 
كانــوا  أنهــم  الحــج  فــي  فعلــوا  ومّمــا 
لترويــج  الحــّج  فرصــة  ون 

ّ
يســتغل

تجارتهم واكتساب األرباح، فيقيمون 
 وَمعــارض لســلعهم فــي املنــى، 

ً
أســواقا

ويقومون بدعايات تجارية ونشاطات 
اقتصادية، فلّما جاء االسالم وفرض 
الحــج أصلــح مــا أفســدوا وصحــّح مــا 
غّيروا، وأنكر تقاليد الجاهلية، فظّن 
الصحابــة ر�ســي هللا عنهــم أّن التجــارة 
 
ً
فــي موســم الحــّج أيضــا واالكتســاب 

التجــوز  تــي 
ّ
ال الجاهليــة  أعمــال  مــن 

ممارســتها. 
روى البخــاري عــن ابــن عبــاس قــال: 
بعرفــات  الوقــوف  مــن  هــون  كانــت 
كانــوا  والذبــح،  والطــواف  واملزدلفــة 
يأتون إلى منى ويقيمون بها وينشــدون 
األشــعار ويفتخــرون باآلبــاء وأعمالهــم 
أوقاتهــم  فتضيــع  هللا،  واليذكــرون 
هيــة. ألجــل هــذا نهاهــم 

ّ
فــي األمــور الال

هللا تعالــى عــن ذلــك وأوصاهــم بذكــر 
ّصصــت 

ُ
خ األيــام  هــذه  ألن  هللا؛ 

إن  فرصــة  وهــذه  والعبــادة،  للذكــر 

فاتــت التعــود فمــن لــم يغتنمهــا خســر 
وُحــرم الفضائــل والبــركات، ثــّم علــى 
الحــاّج أن يتدّبــر مــن ناحيــه أخــرى 
بعــد   

ّ
إال الحــّج عبــادة التحصــل  أّن 

فاإلنســان  طويلــة،  ورحلــة  مشــقة 
يفــارق أهلــه ووطنــه ويتحمــل نفقــات 
للحــوادث وال  يتعــّرض  باهظــة وقــد 
يصــل إلــى الغايــة، فالــذي شــرفه هللا 
بهــذه النعمــة الكبيــرة أليــس عليــه أن 
يشــكر رّبــه ويغتنــم الفرصــة ويشــتغل 
بذكــر هللا ويجتنــب اللغــو، واليضّيــع 
أّن  جــدا  يؤســف  وممــا  األوقــات، 
كّل  كانوااليفعلــون  وإن  املســلمين 
مــا كان يفعلــه أهــل الجاهليــة، لكــن 
 منهــم يضّيعــون أوقاتهــم فــي زمــن 

ً
كثيــرا

الحــّج فيشــتغلون بحفــالت الجــدوى 
منهــا، ويشــتركون فــي مــآدب، ويتنّزهــون 
لشــراء  األســواق  فــي  ويتجّولــون 
الكماليــات وغيرها،فكفــى بهــذه اآليــة 
تذكيــرا لهــم لعلهــم يتذكــرون؛ وروي 
العبــد  أّن  البصــري  الحســن  عــن 
ينبغي أن يذكر رّبه كما يذكر الصغير 
أبــاه فإنــه أّول مــا يتكلــم يقــول: يــا أِب 
يــا أِب. فعلــى كل مســلم أن يقــول يــا 
يــرى  يــا رب، فكمــا أن الصبــي  رب، 
نفســه بحاجــة إلــى أبيــه فــي صغــره فــي 
كبــر  العبــد وإن  كل حــال، فكذلــك 
فهومحتــاج إلــى هللا فــي كل �ســيء وفــي 
كل حــاٍل.  فمعنــى اآليــة: "إذا قضيتــم 
مبلــغ  وبلغتــم  ووصلتــم  مناســك، 
الكمــال  أهــل  مــن  البالغيــن  الرجــال 

فالتأمنــوا مكــرهللا والتهملــوا وظائــف 
تذكــرون  كمــا  فاذكــروهللا  هللا  ذكــر 
فــي حــال طفوليتكــم آباءكــم للحاجــة 
وفــي  واالنكســار  بالعجــز  واالفتقــار 
واالفتخــار  للحجــة  حــال رجوليتكــم 
فاذكــروهللا  واالســتظهار،  باملحّبــة 
ذكــرا،  أشــد  أو   

ً
وافتخــارا  

ً
افتقــارا

وأكــد فــي االفتخــار ألنــه يمكــن للطفــل 
وكذلــك  بولــي  هللا  عــن  االســتغناء 
بغيــر هللا  يفتخــر  أن  يحتمــل  البالــغ 
ولكــّن العبــاد ليــس لهــم مــن دون هللا 
من ولي والواق.   ) روح البيان ج، ص 

  )320
طلــب  فــي  واالعتــدال  الوســطيه 

واآلخــرة  الدنيــا 
فــي هــذه اآليــات أبطــل القــرآن عــادة 
جاهليــة أخــرى وهــي أّن بعــض النــاس 
ولكــن  ويدعــون  يذكــرون هللا  كانــوا 
يحصــرون دعاءهــم علــى أمــور الدنيــا 
ونعيمهــا  خيراتهــا  مــن  واالســتزاده 
ويســكتون عــن اآلخــرة وكأنهــا التخطر  
ببالهــم، واليهتّمــون ب�ســيء مــن أمورها 
والنصــر  والغنــى  الجــاه  فيطلبــون 
علــى األعــداء ونحوذلــك مــن حظــوظ 
الدنيــا، فــّرد هللا عليهــم، وقــال عنهــم: 
"فمــن النــاس مــن يقــول ربنــا آتنــا فــي 
الدنيــا ومــا لــه فــي اآلخــرة مــن خــالق"، 
يجــدر  مّمــا  هوالنصيــب،  والخــالق 
بالتدّبــر فــي قولــه تعالــى "ربنــا آتنــا فــي 
الدنيــا" أّن طالبــي الدنيــا لــم يطلبــوا 
الحسنة في الدنيا، وإنما طلبوا الدنيا 

تفسير معارف القرآن
العالمة املفتي محمد شفيع العثماني

تعريب: املفتي محمد قاسم القاسمي

على مائدة القرآن
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ومنغمســون  ُســكارى  كأنهــم  فقــط 
فــي أهوائهــم فالتهّمهــم الحســنة حتــى 
ُهــم وغايتهــم أن  فــي الدنيــا، وإنمــا َهمُّ
تحصــل لهــم الدنيــا بــأي طريــق ســواء 
كانت حســنة أوغير ذلك، ســواء ر�سى 

عنهــم النــاس أم لــم يرضــوا. 
فــي هــذه اآليــة تذكيــر وتنبيــه للمســلمين 
الذيــن يفّضلــون حاجاتهــم الدنيويــة 
معظــم  ويصرفــون  اآلخــرة  علــى 
اســتعرضنا  وإذا  ذلــك،  فــي  أوقاتهــم 
وجدنــا  املســلمين  وأحــوال  أحوالنــا 
يختــارون  األغنيــاء  مــن   

ً
كثيــرا أّن 

 وأذكارا أويتوســلون بدعــوات 
ً
أورادا

الدنيــا  علــى  للحصــول  الصالحيــن 
العاجلــة، يبغــون الســعة والبركــة فــي 
التجــارة وأمــور الدنيــا واليهمهــم أمــر 
الدنيــا.  أمــر  يهمهــم  مــا  مثــل  اآلخــرة 
فترى كثيرا منهم يكثرون من النوافل 
يريــدون  ولكــن  والعبــادات  واألذكار 

الدنيــا.  فــي  النجــاح  بذلــك 
إلــى  الركــون  مــن  نــوع   

ّ
إال هــذا  وهــل 

 طــالب 
ّ
الدنيــا الفانيــة؟  وهــل هــم إال

كمــا  عّبادهــا؟  نقــل  لــم  إن  الدنيــا 
يتصلــون  النــاس  مــن  كثيــرا  تــرى 
باملشــايخ الصالحين ويســتفيدون من 
دعواتهم، ولكن غرضهم من ذلك أن 
ينجوا بدعواتهم من اآلفات الدنيوية 
ــي املــادي والبركــة فــي 

ّ
ويحصــل لهــم الرق

األمــوال، إذن يجــب علــى أمثــال هــوالء 
عنــد  نياتهــم  فــي  النظــر  يجــددوا  أن 
أداء العبــادات مــن النوافــل والدعــاء 

وغيــره.  والحــّج 
ثــم ذكــر هللا ســبحانه  صفــة عبــادة 
ربهــم،  دعائهــم  ومنهــا  الصالحيــن، 
فقــال عــز مــن قائل:"ومنهــم مــن يقــول 
ربنــا آتنــا فــي الدنيــا حســنة وفــي اآلخــرة 

حســنة وقنــا عــذاب الّنــار". 
كــرت فــي هــذه اآليــة 

ُ
والحســنة التــي ذ

وباطنــه،  ظاهــره  ــه 
ّ
كل الخيــر  تشــمل 

عــن  عبــارة  الدنيــا  فــي  والحســنة 
الصّحــة فــي الديــن والعافيــة فــي األهــل 
واملــال والبركــة فــي الحــالل، والســعة 
فــي الــرزق، و تلبيــة الحوائــج والتوفيــق 
والعلــم  واألخــالق  األعمــال  لصالــح 
النافــع والعــزة والقبــول عنــد الخلــق 
واالهتــداء  الصحيحــة  والعقيــدة 
واإلخــالص  املســتقيم  الصــراط  إلــى 
الكامــل فــي العبــادات واألعمــال، أّمــا 
الحســنة فــي اآلخــرة فعبــارة عــن الجنــة 
والنعيــم الدائــم ورضــوان هللا ولقائــه 
فهــذا دعــاء شــامل يجمــع بيــن خيــري 
الدنيــا واآلخــرة، والشــّك أّن َمــن رزق 
الحســنة فــي الدنيــا واآلخــرة عــاش فــي 
نعمة وهدوء وراحة وسالم، وفي آخر 
الدعــاء اســتعاذة مــن النــار، وألجــل 
هــذا كان النبــي صلــى هللا عليــه وآلــه 
وســلم يكثرمــن هــذا الدعــاء فيقــول: 
"ربنــا آتنــا فــي الدنيــا حســنة وفــي اآلخــرة 
ويســنُّ  الّنــار"،  عــذاب  وقنــا  حســنة 

هــذا الدعــاء فــي حالــة الطــواف. 
ُبطالن زعم الغالة في الزهد  

فــي هــذا الدعــاء رد علــى الجهلــة مــن 
الزهاد الذي عكاظ ومجنة وذواملجاز 
أن  مــوا 

ّ
فتأث الجاهليــة،  فــي   

ً
أســواقا

يتحــّروا فــي املواســم، فســألوا رســول 
هللا صلــى هللا عليــه وآلــه وســلم عــن 
ذلــك، فنزلــت: "ليــس عليكــم جنــاح 
 مــن ربكــم" فــي موســم 

ً
أن تبتغــوا فضــال

الحــج، وأخــرج أحمــد وابــن أبــي حاتــم 
وابن جرير الطبري والحاكم من طرق 
عــن أبــي أمامــة التيمــي، قــال: قلــت 
البــن عمــر: إنــا نكــري الــدواب للحجاج 
فهــل لنــا مــن حــّج؟ فقــال ابــن عمــر: 
جــاء رجــل النبــي صلــى هللا عليــه وآلــه 
وسلم، فسأله عن الذي سألتني عنه 
فلــم يجبــه، حتــى نــزل عليــه جبريــل 
جنــاح".  عليكــم  "ليــس  اآليــة:  بهــذه 
وآلــه  عليــه  صلــى هللا  النبــي  فدعــاه 

وســلم فقــال: أنتــم حجــاج.  
ممــا يجــدر ذكــُره أّن القــرآن الكريــم 
إلــى  عليكــم"  "الجنــاح  بقولــه  أشــار 
لــم  وإن  الحــج  زمــن  فــي  التجــارة  أّن 
تركهــا  ولكــن  ومعصيــة  ذنبــا  يكــن 
أولــى لعاّمــة الحجــاج، وعلــى كّل املهــم 
هــي النيــة وإخــالص العمــل هلل تعالــى 
فالــذي قصــد التجــارة بالــذات ثــّم أراد 
 
ً
التجــارة والحــج معــا الحــّج أوقصــد 

فهــذا يقــّل ثواُبــه، والتحصــل لــه مــن 
البــركات مــا ينبغــي أن تحصــل؛ ولكــّن 
الــذي قصــد الحــّج وخــرج لذلــك ثــم 
بــدا لــه أن يتّجــر ليحصــل علــى نفقــات 
الســفر أوحوائــج األهــل، فهــذا الينافــي 
اإلخالص في �ســيء، ولكّن األفضل أن 
اليمــارس التجــارة فــي األيــام الخمســة 
بــل  الحــّج،  أعمــاُل  فيهــا  ــّوَدي 

ُ
ت التــي 

يخــّص هــذه األيــام للعبــادة وذكــر هللا 
والدعــاء، هذا،وقــال طائفــة مــن أهــل 
العلــم بمنــع التجــارة فــي هــذه األيــام. 

الوقوف بعرفات ثّم باملزدلفة 
قوله تعالى: "فإذا أفضتم من عرفات 
املشــعرالحرام  عنــد  هللا  فاذكــروا 
واذكــروه كمــا هداكــم وإن كنتــم مــن 

يــن"
ّ
قبلــه ملــن الضال

الوقــوف  ملوضــع،  اســم  العرفــات   
ينجبــر  أن  واليمكــن  الحــج،  ركــن 
فواتــه بــأداء الفديــه والكّفــارة. ذكــرت 
لتســميه العرفــات وجــوه كثيــرة، منهــا 
فيــه  هللا  إلــى  يتقــّرب  االنســان  أّن 
باملعرفــة والعبــادة والذكــر، ومنهــا أن 
املســلمين يتعارفــون بينهــم مــن بــالد 
أّمــا املشــعر الحــرام فهواســم  شــتى، 
جبــل باملزدلفــة، والوقــوف باملزدلفــه 
اإلفاضــة  بعــد  الحــاّج  علــى  واجــب 
مــن عرفــاٍت، وهنــا يجمــع الحــاّج بيــن 
وقــت  فــي  والعشــاء  املغــرب  صالتــي 

العشــاء. 

على مائدة القرآن
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َفــُروا 
َ
ِذيــَن ك

َّ
اآليــة العاشــرة قــال تعالــى: }ِإنَّ ال

ــاٌر  فَّ
ُ
ــوا َوُهــْم ك

ُ
ــمَّ َمات

ُ
وا َعــْن َســِبيِل هللا ث َوَصــدُّ

ُهــْم{ ]محّمــد:34[
َ
ِفــَر هللا ل

ْ
ــْن َيغ

َ
ل
َ
ف

، و أخــرى 
ً
مــن األفعــال مــا يأتــي مــّرة الزمــا

بينهمــا إال املصــدر يمّيــز  متعّديــا و ال 
هللا{،  َســِبيِل  َعــْن  وا  }َوَصــدُّ تعالــى:  قولــه 
ومعنــى  املنــع،  بمعنــى   ، متعــّدٍ ُهنــا   ‘‘ ’’َصــدَّ
صّدهــم عــن ســبيل هللا: منعهــم للّنــاس عــن 
اإلســالم واتبــاع الّرســول - صلــى هللا عليــه 

وســلم-.
تــي تأتــي مــّرة 

ّ
وفعــل ’’صــّد‘‘  مــن األفعــال ال

 و ال يمّيــز بينهمــا إال 
ً
، و أخــرى متعّديــة

ً
الزمــة

ــه إذا  كان مصــدره ’’صــدودا‘‘ 
ّ
املصــدر؛ فإن

، بمعنــى االمتنــاع و اإلعــراض، 
ً
كان ال زمــا

متعّديــا،  كان  ’’صــّدا‘‘  مصــدره  كان  إن  و 
َصــدَّ عنــه  يقــال:  الّصــرف.  املنــع و  بمعنــى 
عنــه  ه  وصــدَّ عنــه.  أعــرض  أي:   ،

ً
ُصــدودا

مــن  و  عنــه.   وصرفــه  منعــه   أي:   ،
ً
صــدا

ِبــِه  آَمــَن  َمــْن  ِمْنُهــْم 
َ
الــالزم  قولــه تعالــى: }ف

ــَم َســِعيًرا{  َفــى ِبَجَهنَّ
َ
َوِمْنُهــْم َمــْن َصــدَّ َعْنــُه َوك

ســاء:55[ أي: أعــرض عنــه و لــم يؤمــن 
ّ
]الن

ــْوا ِإلــى 
َ
عال

َ
ُهــْم ت

َ
بــه.  و قولــه تعالــى: }َوِإذا ِقيــَل ل

ناِفِقيــَن 
ْ
ْيــَت امل

َ
ُســوِل َرأ ــى الرَّ

َ
ــَزَل هللا َوِإل

ْ
ن
َ
َمــا أ

ســاء:61[، أي: 
ّ
{ ]الن

ً
وَن َعْنــَك ُصــُدودا َيُصــدُّ

 وأيَّ إعــراٍض.  و 
ً
ُيعِرضــون عنــك إعراضــا

وَن  ِذيــَن َيُصــدُّ
َّ
مــن املتعــّدي قولــه تعالــى: }ال

ِخــَرِة 
ْ

وَنَهــا ِعَوًجــا َوُهــْم ِباآل
ُ
َعــْن َســِبيِل هللا َوَيْبغ

’’فتــح  ففــي  ]األعــراف:45[،  اِفــُروَن{ 
َ
ك

البيــان‘‘: الّصــد: املنــع ،أي: يمنعــون الّنــاس 
عن ســلوك ســبيل الحّق.  و منه قوله تعالى: 
ــا{ 

َ
ن
ُ
اَن َيْعُبــُد آَباؤ

َ
ــا ك ــا َعمَّ

َ
ون ُصدُّ

َ
ْن ت

َ
ِريــُدوَن أ

ُ
}ت

أن تصرفونــا  تريــدون  أي:  ]إبراهيــم:10[، 
عــن معبــودات آبائنــا مــن األصنــام. 

ــه 
ّ
فإن فعل’’رجــع‘‘،  األفعــال  هــذه  مــن  و 

 بمعنــى العــود، إذا كان مصــدره 
ً
يأتــي الزمــا

ــٌم 
ْ
’’الّرجــوع‘‘، و منــه قولــه تعالــى: }ُصــمٌّ ُبك

ُهــْم ال َيْرِجُعــون{ ]البقــرة:18[.أي: ال 
َ
ُعْمــٌي ف

يعــودون إلــى الهــدى بعــد أن باعــوه، أو عــن 
 
ً
الضاللــة بعــد أن اشــتروها.  و يأتــي متعّديــا
 ‘‘، و منه 

ً
بمعنى الّرد، إذا كان مصدره ’’رجعا

اْرِجْعنــا 
َ
ْبَصْرنــا َوَســِمْعنا ف

َ
نــا أ قولــه تعالــى: }َربَّ

ــا ُموِقُنــوَن{ ]الّســجدة:12[.   ِإنَّ
ً
ْعَمــْل صاِلحــا

َ
ن

أي:فارُددنــا. و قــد اجتمعــا فــي قولــه تعالــى: 
ه{ ]هود:123[، فقوله: 

ُّ
ل
ُ
ْمُر ك

َ ْ
ْيِه ُيْرَجُع األ

َ
}َوِإل

}ُيْرَجُع{قرئ بالبناء للفاعل، فهو الزٌم بمعنى 
 ، العود، و قرئ بالبناء للمفعول، فهو متعّدٍ

بمعنــى الــّرّد.   و هللا تعالــى أعلــم! 
 فــي الّتعبيــر عــن ديــن اإلســالم بـــ} َســِبيِل 

ٌ
نكتــة
هللا{

وا َعــْن َســِبيِل هللا{ املــراد  قولــه تعالــى: }َوَصــدُّ
بـــ} َســِبيِل هللا{ دينــه اإلســالم، و مــن أســلوب 
القــرآن الّتعبيــر عــن ديــن اإلســالم، و عــن 
ريــق، و ذلــك 

ّ
ــذي هــو الط

ّ
القــرآن بالّســبيل ال

ألّن الّســبيل كمــا يوِصــل ســالكه إلــى منزلــه 
ذي يؤّمه و يقصده فإّن دين الحّق كذلك 

ّ
ال

يف�سي بسالكه إلى مطلوبه األعلى، و مرامه 
تي 

ّ
ذي هو هللا تعالى، و دار الخلد ال

ّ
األسنى ال

هــي الجّنــة.
ــْن 

َ
ل
َ
 فــي اقتــران الخبــر بالفــاء فــي قولــه: }ف

ٌ
 نكتــة

ُهــْم{
َ
ِفــَر هللا ل

ْ
َيغ

ُهــْم{ اقتــرن خبــر 
َ
ِفــَر هللا ل

ْ
ــْن َيغ

َ
ل
َ
قولــه تعالــى: }ف

الّســببّية -؛  ــة علــى 
ّ
الدال بالفــاء  املوصــول 

لإليــذان بــأّن  املوصــول ُهنــا عومــل معاملــة  
رط سبٌب للجزاء 

ّ
رط، يعني: كما أّن الش

ّ
الش

ــرف 
ّ

الش نــال محّمــد  ’’إن  مثــل قولــك:  فــي 
فأكرمــه‘‘، فدخلــت الفــاء فــي الجــزاء؛ لتــدّل 
علــى الّســببّية، فــإّن املوصــول فــي هــذه اآليــة 
ذي هو عدم الغفران، 

ّ
كذلك سبٌب للخبر ال

ــذي 
ّ
ففــي اآليــة تصريــٌح بــأّن ســبب الخبــر ال

مــا هــو مجمــوع الّصلــة، و 
ّ
هــو عــدم املغفــرة إن

هــو ’’الكفــر، و الّصــد عــن ســبيل هللا تعالــى، 
واملــوت علــى ذلــك‘‘، فــكّل مــن تحّققــت فيــه 

الّصلــة اســتحّق أن ال يغفــره هللا تعالــى.  
قــال العالمــة البقاعــي – رحمــه هللا تعالــى 
إحبــاط  فــي  األعظــم  الّســبب  كان  "وملــا   :-
األعمــال املــوُت علــى الكفــر، نّبــه عليه بالفاء 
ــرط وتســّببه 

ّ
ــة علــى ربــط الجــزاء بالش

ّ
الدال

ــْن 
َ
ل
َ
 لــه إلنكارهــم ذلــك: }ف

ً
عنــه، فقــال مؤكــدا

ذي هو املحيط بجميع 
ّ
ُهْم{ أي: ال

َ
ِفَر هللا ل

ْ
َيغ

تســوية  مــن  تمنــع  التــي  الكمــال  صفــات 
باملحســن".  امل�ســيء 

قلــت: و لذلــك اقتــرن خبــر املوصــول بالفــاء فــي 

ــوا َوُهــْم 
ُ
َفــُروا َوَمات

َ
ِذيــَن ك

َّ
قولــه تعالــى: }ِإنَّ ال

ْرِض 
َ ْ
َحِدِهــْم ِمــْلُء األ

َ
ــْن ُيْقَبــَل ِمــْن أ

َ
ل
َ
ــاٌر ف فَّ

ُ
ك

ــه 
ّ
َتــَدى ِبــِه{ ]آل عمــران:91[؛ إلن

ْ
ــِو اف

َ
َهًبــا َول

َ
ذ

 المتناع قبوِل 
ً
ا كان املوُت على الكفر سببا

ّ
ملـــ

ــة علــى الّســببّية 
ّ
الفديــة زيــدت الفــاء الدال

للّداللــة علــى ذلــك.  ولــم يقتــرن الخبــر بالفــاء 
َبْعــَد  َفــُروا 

َ
ك ِذيــَن 

َّ
ال }ِإنَّ  تعالــى:  قولــه  فــي 

ْوَبُتُهــْم{ 
َ
ْقَبــَل ت

ُ
ــْن ت

َ
 ل

ً
ْفــرا

ُ
ــمَّ اْزداُدوا ك

ُ
ِإيماِنِهــْم ث

ولــم  كفــروا  إذا  ألّنهــم  90[؛  عمــران:  ]آل 
يموتوا كافرين، بل تابوا قبل موتهم، قبلت 
توبتهــم، بخــالف الذيــن يموتــون علــى الكفر، 

فــإّن توبتهــم لــن تقبــل.
هاتيــن  فــي  الحلبــي  الّســمين  العالمــة  قــال 
 علــى 

ً
اآليتيــن: "ولــم ُيــْؤَت هنــا بالفــاء داخلــة

قيــل:  الثانيــة،  »لــن«  فــي  بهــا  وأتــى  »لــن«، 
بالوصــِف  باالســتحقاق   

ٌ
ــة

َ
ُمْؤِذن الفــاَء  ألنَّ 

الّسابق – أي: باستحقاقهم ملضمون الخبر 
بســبب الوصــف الّســابق -؛ ألنــه قــد َصــرَّح 
بقيــِد موتهــم علــى الكفــر بخــالِف »لــن« األولــى 
فإنــه لــم ُيَصــّرِح معهــا بــه - أي: بقيــد موتهــم 

علــى الكفــر-، فلذلــك لــم ُيــْؤَت بالفــاء". 
سّر تأكيد عدم املغفرة بـ’’لن‘‘!

ــا كان املخاطبــون منكريــن إلحبــاط 
ّ
ـ ـ  ثــّم ملـ

ــد ســبحانه 
ّ
أعمالهــم، وعــدم املغفــرة لهــم أك

ِفــَر 
ْ
ــْن َيغ

َ
ل
َ
و تعالــى عــدم املغفــرة  فــي قولــه: }ف

ة على استغراق الّنفي 
ّ
ْن( الّدال

َ
ُهْم{ بـ)ل

َ
ُه ل

َّ
الل

ِفر{ من أّولها إلى آخرها و هو 
ْ
ألزمنة فعل }َيغ

معنــى التأبيــد، ففيــه تأكيــٌد النتفــاء مغفــرة 
مــن مــات علــى الكفــر، أعاذنــا هللا تعالــى مــن 

الكفــر، و مــن شــّر عاقبتــه. آميــن
قــال العالمــة أبــو القاســم الســهيلي – رحمــه 
هللا تعالــى -: إن العــرب  إنمــا تنفــي بـــ ’’لــن ‘‘ 
 عنــد املخاطــب مظنونــا أن 

ً
مــا كان ممكنــا

ســيكون، فتقــول لــه: ’’لــن يكــون‘‘، ملــا يمكــن 
أن يكــون، ألّن ’’لــْن ‘‘ فيهــا معنــى ’’أّن‘‘ أّمــا إذا 
ــك ال على الظن، 

ّ
كان األمر عندهم على الش

ــه يقــول: أيكــون أم ال يكــون؟ قلــت فــي 
ّ
كأن

النفــي حينئــٍذ: ال يكــون.  و هللا تعالــى أعلــم!
انية عشرة

ّ
اآلية الحادية عشرة و الث

فرعــون  ســحرة  عــن   
ً
حكايــة تعالــى  قــال   

يــَن* َرّبِ ُمو�َســى  ِ
َ
َعامل

ْ
ــا ِبــَرّبِ ال ــوا آَمنَّ

ُ
ال

َ
ــا }ق

ّ
ـ ـ ملـ

 أبوحّسان عبد الّرشيد الجالل آبادي 

 األستاذ بمدرسة بيت الّسالم بكرات�شي

تأّمالٌت بالغّية في آيات المغفرة )الحلقة الثامنة(
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على مائدة القرآن

فتوّعدهــم  ــعراء:47،48[، 
ّ

]الش َوَهــاُروَن{ 
َنــا  َرّبِ ــى 

َ
ِإل ــا  ِإنَّ َضْيــَر   

َ
}ال فـــقالوا:  فرعــون، 

ا 
َ
اَيان

َ
ط

َ
َنا خ َنا َربُّ

َ
ِفَر ل

ْ
ْن َيغ

َ
َمُع أ

ْ
ط

َ
ا ن ِلُبوَن*ِإنَّ

َ
ُمْنق

ــعراء:50،51[
ّ

ْؤِمِنيــَن{ ]الش
ُ ْ
امل َل  وَّ

َ
أ ــا  نَّ

ُ
ْن ك

َ
أ

 َضْيــَر{ الّضيــر و الّضــرر و الّضــر 
َ

قولــه: }ال
، أي: ال ضــرر 

ٌ
واحــٌد، و خبــر ’’ال‘‘ محــذوف

علينــا، وحــذف الخبــر فــي مثلــه كثيــٌر؛ لظهــور 
املــراد مــع حذفــه، نحــو: ال بــأس... 

تعليــل عــدم الضيــر باالنقــالب إليــه تعالــى، 
إيــراد  و  الّتاكيــد،  بحــرف  الــكالم  تأكيــد  و 

االســمّية! الجملــة 
ِلُبــون{ تعليــٌل لنفــي 

َ
َنــا ُمْنق ــى َرّبِ

َ
ــا ِإل قولــه: }ِإنَّ

 بيانيٌّ وقع جوابا عن 
ٌ

الّضير، فهو اســتئناف
سؤال نشأ من نفي الّضير، فكأّن قائال قال: 
ــة فــي انتفــاء الّضــرر فــي قطــع األيــدي و 

ّ
مــا العل

األرجــل، و الّتصليــب و القتــل، مــع أّنهــا ضــرٌر 
ِلُبــون{، و 

َ
َنــا ُمْنق ــى َرّبِ

َ
ــا ِإل ظاهــٌر؟ فأجابــوا: }ِإنَّ

املعنــى: الضــرر علينــا فــي قطــع أيدىنــا و قتلنــا، 
اهــر، لكّنــه فيــه 

ّ
 فــي الظ

ً
ــه وإن كان ضــررا

ّ
فإن

نفــٌع عظيــٌم، و خيــٌر جســيٌم حيــث يكــون ذلــك 
 إلــى مــا وعدنــا رّبنــا حّقــا مــن مغفــرة 

ً
ســببا

ــواب. 
ّ
نــوب، وحصــول الث

ّ
الذ

و فــي تأكيــد جوابهــم بحــرف التأكيــد و إيــراد 
 علــى رســوخ 

ٌ
 واضحــة

ٌ
الجملــة االســمّية داللــة

إيمانهم بالبعث بعد املوت و لقاءه سبحانه 
ــى 

َ
ــق }ِإل

ّ
مــا قّدمــوا املعمــول املتعل

ّ
و تعالــى، و إن

َنــا{؛ للّداللــة علــى الحصــر و الّتخصيــص،  َرّبِ
ــه الانقــالب و ال رجــوع إال  إليــه 

ّ
علــى معنــى أن

تعالــى. و هللا تعالــى أعلــم!
َنا ...{بعد 

َ
ِفَر ل

ْ
ْن َيغ

َ
َمُع أ

ْ
ط

َ
ا ن  قولهم: }ِإنَّ

ُ
فائدة

تعليــل نفــي الّضيــر باالنقــالب إليــه تعالــى،  
وتأكيــد الــكالم بـــ’’إّن‘‘!

َنــا  َربُّ َنــا 
َ
ل ِفــَر 

ْ
َيغ ْن 

َ
أ َمــُع 

ْ
ط

َ
ن ــا  وقولهم:}ِإنَّ

ــا{ تعليــٌل ثــاٍن لنفــي الّضيــر  بحســب 
َ
اَيان

َ
ط

َ
خ

املعنــى  أي: ال ضــرر علينــا فــي مــا تتوّعدنــا بــه 
– مــن تقطيــع أيدينــا و أرجلنــا مــن خــالٍف، 
النفــع؛  لنــا فيــه أعظــم  بــل   ،- و تصليبنــا 
ــا نطمــع أن يغفــر 

ّ
ــا إلــى رّبنــا ملنقلبــون، وألن

ّ
ألن

لنــا خطايانــا، أي: فيحصــل لنــا فــي الّصبــر 
ــواب العظيــم، مــع 

ّ
عليــه تكفيــر الخطايــا والث

مــا 
ّ
وإن الكثيــرة.  األعــواض 

و  العنايــة  لكمــال  ــا{؛ 
ّ
بـ}إن الــكالم  ــدوا 

ّ
أك

بذلــك.   االهتمــام 
 فــي إيــراد ’’خطايــا‘‘ علــى جمــع الكثــرة 

ٌ
نكتــة

ــة، 
ّ
القل علــى  الــّدال  الّســالمة  جمــع  دون 

أســماء هللا  بيــن  مــن  الــّرب  إيــراد صفــة  و 
 ! لحســنى ا

ــا{ 
َ
اَيان

َ
ط

َ
َنــا خ َنــا َربُّ

َ
ِفــَر ل

ْ
ْن َيغ

َ
َمــُع أ

ْ
ط

َ
ــا ن قولــه: }ِإنَّ

’’خطايــا‘‘ جمــع خطيئــة، و هــو جمــع كثــرة، و 
مــا عّبــروا عــن ذنوبهــم بصيغــة جمــع الكثرة 

ّ
إن

الّســالم  الجمــع  عــن  وعدلــوا  ’’خطايــا‘‘، 
ــة ’’خطيئــات‘‘؛ لالعتــراف 

ّ
الــّدال علــى القل

بكثــرة ذنوبهــم مــن أنــواع الكفــر و املعا�ســي؛ 
إذ إّنهــم بُقــوا كافريــن إلــى حيــن حديثهــم هــذا، 
والكافــر مــادام كافــرا بــاهلل تعالــى، و برســوله 
 علــى أعظــم 

ٌ
فــإّن كّل ملحــة حياتــه مشــتملة

نوب...أعاذنــا هللا مــن 
ّ
أنــواع املعا�ســي و الذ

الكفــر ومــن شــّر عاقبتــه آميــن! 
 إلى نون الجمع 

ً
أّما إيراد صفة الّرب مضافا

ِلُبــون{ 
َ
َنــا ُمْنق ــى َرّبِ

َ
ــا ِإل ــم فــي املوضعيــن }ِإنَّ

ّ
املتكل

َنا{ فلما مّر مّنا غير مّرة أّن في  َنا َربُّ
َ
ِفَر ل

ْ
}أْن َيغ

صفــة الّربوبّيــة معنــى يقت�ســي املغفــرة، أي: 
نطمع أن يغفر لنا رّبنا الذي لم يزل يحسن 
إلينــا ويربينــا أحســن تربيــة، حّتــى أســعدنا 
بمحــض مّنــه وكرمــه بأعظــم نعــم هللا تعالــى 
ــذي هــو اإليمــان، فهــو الجديــر بــأن يغفر لنا 

ّ
ال

تــي ارتكبناهــا جهــال. و هللا 
ّ
خطايانــا وذنوبنــا ال

تعالــى أعلــم!
 فــي إضافــة كلمتــي  ’’كان‘‘، و’’أّول‘‘ فــي 

ٌ
نكتــة

ْؤِمِنيــَن{
ُ ْ
َل امل وَّ

َ
ــا أ نَّ

ُ
ْن ك

َ
قولهــم:  }أ

ْؤِمِنيَن{ حرف الجر ُهنا 
ُ ْ
َل امل وَّ

َ
ا أ نَّ

ُ
ْن ك

َ
قوله: }أ

مقــّدٌر، أي: ألْن كّنــا... و حــذف حــرف الجــر 
. وهــو تعليــٌل  لطمعهــم  مــع أْن و أّن قيا�ســيٌّ
بــاهلل،  للمغفــرة بأّنهــم كانــوا أّول املؤمنيــن 
ــا نؤمــن 

ّ
مــا نطمــع مغفــرة الــّرب؛ ألن

ّ
- أي: إن

بــه تعالــى، و مــن شــأن املؤمــن بــاهلل تعالــى أن 
 
ٌ
يطمــع فــي مغفرتــه - و فــي هــذا الّتعليــل داللــة

علــى رســوخ إيمانهــم بــاهلل ووعــده.  
قلــت: و للّداللــة علــى رســوخ وصــف اإليمــان 
فــي قلوبهــم أضافــوا كلمــة ’’كان‘‘ حيــث قالــوا: 
 أّن 

ً
ْؤِمِنيَن{، فقد مّر مّنا سابقا

ُ ْ
مل

َ
ال وَّ

َ
ا أ نَّ

ُ
ْن ك

َ
}أ

ــن، و 
ّ
فعــل الكــون ُيشــعر باالســتقرار و الّتمك

بــوت، فــإذا زيــد فعــل الكــون 
ّ
الّرســوخ، و الث

بيــن املخبرعنــه و الخبــر، أو بيــن املوصــوف 
و الوصــف دّل ذلــك علــى أّن هــذا الوصــف 
،و هو مستمٌر 

ً
 تاّما

ً
ثابٌت و راسٌخ فيه رسوخا

. و هللا تعالــى 
ً
 تاّمــا

ً
نــا

ّ
عليــه، و متمكــٌن منــه تمك

أعلــم! 
كانــوا  ’’أن  يقولــوا:  بــأن  يكتفــوا  لــم  ثــّم 
مؤمنيــن‘‘، بــل أضافــوا كلمــة ’’أّول‘‘، و قالــوا: 
تأكيــد  إلــى   

ً
إشــارة ْؤِمِنيــَن{ 

ُ ْ
امل َل  وَّ

َ
أ ــا  نَّ

ُ
ك ْن 

َ
}أ

ســبب املغفــرة، يعنــي: نفــس كونهــم مؤمنيــن 
سبٌب للمغفرة، وكونهم أّول املؤمنين ُيشعر 
ي هــو اإليمــان، 

ّ
بأّنهــم ســارعوا إلــى الخيــر الــذ

و املســارعة إلــى الخيــر أولــى باملغفــرة.  وهللا 
أعلــم! تعالــى 

مــن  أي:  ْؤِمِنيــَن{ 
ُ ْ
امل َل  وَّ

َ
}أ قولهــم:  معنــى  و 

أتبــاع فرعــون، أي: مّمــن أظهــر اإليمــان منهــم 
ــه منقــوٌض 

ّ
، فاليــرد عليــه أن

ً
عنــده كفاحــا

بإيمــان مؤمــن آل فرعــون وآســية ر�ســي هللا 
تعالى عنهما!. و قيل: املعنى كّنا أّول املؤمنين 
مــن أهــل املشــهد، أي: مــن أهــل شــهود تلــك 
ــأن.  و هللا تعالــى أعلــم 

ّ
املعجــزة العجيبــة الش

بأســرار كتابــه، ودقائــق تنزيلــه، وهــو العليــم 
الخبيــر!

. اُنظر تفسري أيب الّسعود، ]سورة النساء:61[ بترصّف.. 1

ــورة . 2 ــعود ]س ــري أيب الّس ــاوي، تفس ــري البيض ــع: تفس . راج

الّنســاء:55[

. راجع: تفسري أيب الّسعود، ]سورة النساء:61[. 3

. راجع: فتح البيان ]سورة األعراف:45[. 4

. راجع: فتح القدير، ]إبراهيم:10[. 5

. راجع: تفسري الكّشاف، }البقرة:18[. 6

. اُنظر: تفسري الجاللني ]هود:123[. 7

. أي: هي تدّل عىل أّن ما بعدها مسبٌّب عّم قبلها.. 8

. راجــع: التحريــر و التّنويــر ، روح املعــاين ]آل عمــران: . 9

91[ بتــرصّف.

. راجع: نظم الّدرر للبقاعي ]محّمد: 34[. 10

. راجع: أبو الّسعود ]آل عمران: 91[. 11

. راجع: الّدر املصون، ]آل عمران، 91[. 12

. راجع: نظم الّدرر للبقاعي،]محّمد: 34[. 13

. راجــع: نتائــج الفكــر للســهييل، صـــ 103. يعنــي: وال . 14

تقــول: لــن يكــون. قلــت: هــذا مبنــّي عــىل مــا ذهــب إليــه 

اإلمــام الخليــل مــن أّن ’’لــن‘‘ مركّبــٌة مــن ’’ال‘‘، و ’’أن‘‘، و  

قــد خالفــه يف هــذا الكثــرُي مــن أمئــة الّنحــو. 

عــىل . 15 القونــوي  حاشــية  و  الّشــهاب  حاشــية  راجــع:   .

ج2\25. عقيــل  ابــن  رشح  ]الّشــعراء:50[،  البيضــاوي 

. و املــراد باالنقــالب إليــه تعــاىل عــىل هــذا املعنــى: . 16

ــوي  ــية القون ــاف. )حاش ــر املض ــه بتقدي ــالب إىل ثواب االنق

َربَِّنــا  إِىَل  ـا  }إِنَـّ البيضاوي.قلــت: وتحتمــل جملــة  عــىل 

ُمْنَقلِبُــون{ معنــى آخــر، و هــو: الرضر علينــا يف قتلــك؛ ألنـّـه 

ــن  ــبٍب م ــاىل بس ــه تع ــوع إلي ــالب و الرّج ــن االنق ــّد م الب

ــاعر: ــول الّش ــوت، يق ــباب امل أس

 ومــن مل ميــت بالّســيف مــات بغــريه... تعــّددت األســباب . 17

والــّداء واحــٌد

ــبابه؛ . 18 ــون أس ــل أه ــة فالقت ــا المحال ــوت كائن ــإذا كان امل ف

إليجابــه املــوت برسعــة، فلحــوق املــوت بنــا بهــذا الّســبب 

أهــون علينــا و أيــرس. )راجــع: حاشــية الشــهاب، وحاشــية 

ابــن التّمجيــد عــىل البيضــاوي ]الّشــعراء:50[ قلــت: و عــىل 

هــذا املعنــى اليُحتــاج إىل تقديــر املضــاف.

. قلــت: واختــار البعــض أنّــه تعليــٌل للعلّــة املتقّدمــة }إِنَّــا . 19

ــان  ــه لبي ــيء ب ــاينٌّ ج ــتئناٌف بي ــو اس ــا ُمْنَقلِبُون{فه إِىَل َربَِّن

ــع  ــو: طم ــه ه ــاىل، و نيل ــه تع ــالب إىل ثواب ــة االنق أّن علّ

ــال  ــه و نن ــا نرجــع إلي ــى أنّ ــرة و رجاءهــا عــىل معن املغف

ــا نطمعــه ونحتســبه، واالحتســاب لــه مدخــٌل  ثوابــه؛ ألنّه

البيضــاوي  عــىل  القونــوي  )حاشــية  الثّــواب.  نيــل  يف 

ـِه  ]الّشــعراء:51[، وقــد جــاء يف الحديــث أّن رَُســول اللَـّ

ــا  ــْن َصــاَم رََمَضــاَن، إِميَانً ــلََّم قــال: "َم ــِه َوَس ــُه َعلَيْ َصــىلَّ الل

َم ِمــْن َذنِْبــِه". )راجــع: صحيــح  َواْحِتَســابًا، ُغِفــَر لـَـُه َمــا تََقــدَّ

ــث 38( ــم الحدي ــارّي رق البخ

. راجــع: أبــو الّســعود ]الّشــعراء: 51[، و إّنــا قلنــا: بحســب . 20

املعنــى؛ ألنـّـه ذكــر بعــد التّعليــل األّول ال بالــواو العاطفــة، 

و لــو قيــل: و إنّــا نطمــع... بالــواو لــكان تعليــال ثانيــا 

بحســب اللّفــظ. )حاشــية ابــن التّمجيــد عــىل البيضــاوي(

. راجع: حاشية القونوي عىل البيضاوي ]الّشعراء:51[. 21

- التّحرير و التّنوير. . 22

. راجع: حاشية القونوي ]الّشعراء:51[ بترصّف. 23

البيضــاوي . 24 عــىل  التمجيــد  ابــن  حاشــية  راجــع:   .

ــني يف  ــا أّول املؤمن ــراد: كن ــس امل ــت: ولي ــعراء:51[ قل ]الّش

زماننــا؛ ألّن بنــي إرسائيــل ســبقوهم باإلميــان. واللــه تعــاىل 

ــم! أعل
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خطب ومحاضرات

أكــد فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد، إمــام 
وخطيــب أهــل الســنة فــي مدينــة زاهــدان، 
جمــادى   27( الجمعــة  يــوم  خطبتــه  فــي 
الوحــدة  ضــرورة  علــى   )1439 الثانيــة 
فــي  املعقــول  التــوازن  معتبــرا  العمليــة، 
توظيــف القوميــات واملذاهــب، ســّر حفــظ 

األمــن. وبقــاء  الوحــدة 
املذاهــب  وجــود  إلــى  فضيلتــه  وأشــار 
محافظــة  فــي  املختلفــة  والطوائــف 
وصيتــي  قائــال:  وبلوشســتان  سيســتان 
أن تكــون القوميــات واملذاهــب فــي وحــدة 
ال  الوحــدة  أن  لنعلــم  لكــن  وانســجام؛ 
تتحقــق مــن خــالل القــول والشــعار. لــن 
نصــل إلــى الوحــدة بالشــعار واألمانــي، بــل 

خطــوات. نرفــع  أن  يجــب 
وأو�ســى فضيلتــه املســؤولين فــي مســتوى 
وصيتــي  قائــال:  األفــق  بســعة  املحافظــة 
والنــواب  واملســؤولين  الدوائــر  لرؤســاء 
فــي البرملــان فــي مســتوى املحافظــة، ســواء 
كانــوا مــن الشــيعة أو مــن أهــل الســنة، أن 
يتعاملــوا بســعة األفــق، وعلــى املؤسســات 
التي ُيطلب رأيها في التوظيفات أن تتعامل 

بســعة األفــق.
ال  قائــال:  الســنة  أهــل  وأضــاف خطيــب 

ينبغي لرؤساء الدوائر أن يسعوا لتوظيف 
املحافظــة  رقــي  يريــدون  كانــوا  إن  فريــق 
وإعمارهــا وأن يســود األمــن املحافظــة. إن 
كانوا يريدون أن تسود الوحدة املحافظة 
فعليهــم  زاهــر،  مســتقبل  لهــا  ويكــون 
بتوظيــف كال الفريقيــن، ويســتفيدوا مــن 
الطائفتين بشــكل متســاو، وال يركزوا على 

جماعــة واحــدة فقــط.
وقــال فضيلتــه: إخوتــي يوجــد لكــم أعــداء، 
وأعدائكــم ليســوا فــي الخــارج فقــط، بــل 
الجماعــات املتطرفــة فــي الداخــل، والتــي 
تّدعــي اإلخــالص والخدمــة أيضــا أعدائكم. 
يقــول البعــض ال بــد مــن توظيــف الشــيعة 
البعــض  ويقــول  الســنة،  دون  مــن 
الســنة مــن دون الشــيعة. هاتــان رؤيتــان 

خاطئتــان. متطرفتــان 
وأكــد خطيــب أهــل الســنة علــى ضــرورة 
املحافظــة  فــي  الســكاني  النســيج  مراعــاة 
وتابــع  واالســتخدامات،  التوظيفــات  فــي 
مــن  ينظــروا  أن  املســؤولين  علــى  قائــال: 
يســكن هــذه املحافظــة، وإن كنــا نريــد أن 
يخلــد أمــن املحافظــة، فطريقــه أن يــدرك 
بعضنــا بعضــا، ويجــب علــى املســؤوليين 
املنطقــة  هــذه  ســكان  إلــى  ينظــروا  أن 

الســكاني. ونســيجها 
أن  أيضــا  البرملــان  نــواب  علــى  وأردف: 
يجتنبــوا مــن التطــرف، وبــدل التركيــز علــى 
حــل  علــى  يركــزوا  أن  عليهــم  قومياتهــم، 

كلهــا. املحافظــة  مشــكالت 
عــدم  لــزوم  علــى  الشــيخ  ســماحة  وأكــد 
إعطاء املجال للمتطرفين الذين يظهرون 
أن  أعتقــد  قائــال:  املخلصيــن،  شــكل  فــي 
املتطرفيــن  والشــيعة  املتطرفيــن  الســنة 
أعــداء املحافظــة. أولئــك الذيــن يقولــون 
ال تســتخدموا أهــل الســنة واســتخدموا 
الشــيعة فقــط، أنــا أرى هــؤالء أعــداء رقــي 
املحافظــة. نتوقــع مــن املســؤولين أن ال 
يعطــوا املجــال للمتطرفيــن، ألنهــم مــن أي 

جهــة كانــوا يضــرون باملجتمــع.
فــي  واعتبــر خطيــب أهــل الســنة التــوازن 
التوظيفــات، وتوليــة املناصــب ســر بقــاء 
الوحــدة، وبقــاء األمــن فــي املحافظــة، وتابــع 

قائــال:
ســماحة املحافــظ وســماحة ممثــل الولــي 
الفقيــه فــي املحافظــة! نرجــو أن يحكــم هنــا 
تعــادل وتــوازن معقوليــن فــي التوظيفــات. 
يجــب أن يكــون الفريقــان معــا، وهــذه هــي 
هــذه  نفذتــم  إن  الصحيحــة.  السياســة 

التوازن المعقول في 
توظيف األقوام والمذاهب 

سّر الوحدة والبقاء

فضيلة الشيخ عبد الحميد في خطبة الجمعة:
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خطب ومحاضرات

السياســة، ال تبقــى حاجــة إلــى كل هــذه 
تنفقونــه  مــا  األمــن.  مجــال  فــي  النفقــات 
إعمــار  فــي  أنفقوهــا  األمنيــة  املســائل  فــي 

ورقيهــا. املحافظــة 
هــذه  قائــال:  الســنة  أهــل  وتابــع خطيــب 
البــالد  علــى  تؤثــر  أن  بإمكانهــا  السياســة 
املجــاورة، وعلينــا أن نكــون متحديــن معــا.
سياســة  الســنة  أهــل  خطيــب  واعتبــر 
املناصــب  توليــة  فــي  والتعــادل  التــوازن 
لجميــع املناطــق الســنية، سياســة ناجعــة، 
الفريقيــن،  اســتخدام  قائــال:  وتابــع 
املناصــب،  توليــة  فــي  املعقــول  والتــوازن 
هــي أفضــل السياســات للمناطــق الســنّية. 
بحــل  تأتــي  أن  بإمكانهــا  السياســة  هــذه 

البــالد.  أنحــاء  فــي  املشــكالت 
واملؤتمــرات  الجلســات  قائــال:  وأضــاف 
مفيــدة، لكنهــا غيــر كافيــة؛ ال يكفــي مجمــع 
التقريــب ومؤتمــرات التقريــب فقــط، بــل 

يجــب أن نكــون عامليــن.
واألمــل  التدبيــر  دولــة  فضيلتــه  وخاطــب 
ودولــة  روحانــي  الرئيــس  أطالــب  قائــال: 
التدبير واألمل أن يدركوا إخوتهم من أهل 
الســنة، ويراعــوا التــوازن فــي التوظيفــات 
بيــن أهــل الســنة والشــيعة فــي املناطــق التــي 
يعيــش بعضهــم مــع بعــض، وأن يهتمــوا 
بحقــوق الجميــع. هــذا أكبــر رد علــى القــوى 
االســتكبارية والقــوى الغاصبــة ومؤامــرات 

الصهاينــة.
الدعــاء مــن أهــم الطــرق للتعلــق مــع هللا 

تعالــى وســبب لحيــاة األمــم
فــي  وأشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد 
قســم آخر من خطبته بعد تالوة آية “وأن 
هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا 
إلــى  ســبيله”،  عــن  بكــم  فتفــرق  الســبل 
أن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة أهــم 
دليليــن ومرشــدين فــي حيــاة اإلنســان، كمــا 
أكــد فضيلتــه علــى ضــرورة تعلــق العبــد مــع 
هللا، واصفا الدعا بأهم الطرق والوسائل 

للتعلــق مــع الــرب تبــارك وتعالــى.
بعثــة  قبــل  قائــال:  فضيلتــه  وأضــاف 
الطريــق  البشــر  ن�ســي  الكريــم  الرســول 
الصحيــح للصلــة مــع هللا تبــارك وتعالــى، 
مــع أن االعتقــاد بــاهلل والرجــوع إليــه يوجــد 
فــي فطــرة كل شــخص؛ فاإلنســان يحتــاج 
إلــى ملجــأ يلجــأ إليــه فــي مشــكالته، وإلــى مــن 
يثــق بــه فــي حياتــه، وإلــى مــن يشــكو إليــه 

ظلــم الظامليــن، ويســتغيثه ويدعــوه عنــد 
واملــرض. املصيبــة 

فطــرة  مــن  قائــال:  فضيلتــه  وأضــاف 
اإلنســان أنــه إذا واجــه املــآزق فــي حياتــه، 
وضغوطاتــه،  الحيــاة  بمشــكالت  وشــعر 
أن يحتــاج إلــى ملجــأ، وذلــك امللجــأ هــو هللا 

وتعالــى. تبــارك 
بعــض  إلــى  الســنة  أهــل  خطيــب  وأشــار 
تبعــات غيــاب الدليــل الهــادي فــي الحيــاة 
قائــال: حينمــا لــم يكــن الهــادي الصحيــح 
فــي حيــاة اإلنســان، بحــث عــن آلهــة باطلــة 
زادت فــي الضــالل والحيــرة. يقــول هللا تعالــى 
نقــال عنهــم : “ومــا نعبدهــم إال ليقربونــا إلــى 
هللا زلفــى”. كانــوا يرجعــون إلــى املعبــودات 
الباطلــة واآللهــة الكاذبــة لتقريبهــم إلــى هللا 

تعالــى.
وتابع بالقول: التوسل بالشرك لم يقربهم 
إلــى هللا تعالــى، بــل زاد مــن الشــقاق بينهــم 
وبين هللا تبارك وتعالى. ملا توســل اإلنســان 
لــم  لقضــاء حاجاتهــم،  مثلهــم  عبــاد  إلــى 
قــض حاجاتهــم، بــل تعرضــوا لقهــر هللا 

ُ
ت

وغضبــه أيضــا.
وأشار فضيلته إلى حاجة اإلنسان إلى بعثة 
خاتــم املرســلين قائــال: قبــل بعثــة رســول 
هللا صلــى هللا عليــه وســلم كانــت البشــرية 
والظــالم،  الظلمــات  مــن  أنــواع  فــي  تتيــه 
وكانــوا محتاجيــن إلــى هــداة يهدونهــم إلــى 
الصــراط املســتقيم، ويرشــدونهم إلــى هللا 
تعالــى. كانــت اإلنســانية بحاجــة إلــى عــارف 
بــاهلل يرشــدها إلــى مــا ير�ســي هللا تبــارك 
وتعالى. في مثل ذلك الوقت بعث هللا تعالى 
رحمــة للعامليــن، محمــد األميــن صلــى هللا 
عليه وســلم، وهدى البشــرية إلى الصراط 
املســتقيم. ذلــك الصــراط املســتقيم الــذي 
هدى إبراهيم عليه الصالة السالم البشر 
إليــه قبــل قــرون. “دينــا قيمــا ملــة إبراهيــم 
حنيفــا ومــا كان مــن املشــركين”. ملــا كان 
إبراهيــم عليــه الســالم حنيفــا ولــم يكــن 
مــن املشــركين، جــاء رســول هللا صلــى هللا 
القويــم  الصحيــح  بالديــن  وســلم  عليــه 

والتوحيــدي إلبراهيــم عليــه الســالم.
وأضــاف فضيلتــه قائــال: فــي العصــر الراهن 
واملاديــة  األصنــام  عبــادة  بلغــت  الــذي 
ذروتهــا،  والجهالــة  الشــهوات  عبــادة 
القــرآن الكريــم والديــن اإلســالمي وســيرة 
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم أفضــل 

هاد وأعظم نعم هللا تبارك وتعالى. البشر 
املعاصــر فــي انحــراف، وأكثرهــم لــم يعرفــوا 
إلــى  األســف  مــع  يهتــدوا  ولــم  تعالــى،  هللا 

الصحيــح. الطريــق 
واعتبــر فضيلتــه “أداء الصــالة، واإلنفــاق 
في سبيل هللا، والصوم والدعاء” كأفضل 
طرق االرتباط مع هللا تبارك وتعالى، وتابع 
قائــال: اإلســالم علمنــا الطــرق الصحيحــة 
مــن  وتعالــى.  تبــارك  هللا  إلــى  للوصــول 
أفضــل طــرق االرتبــاط مــع هللا تعالــى “أداء 
هللا”.  ســبيل  فــي  و”اإلنفــاق  الصــالة”، 
النفــس،  تتزـكـى  والصدقــات  باإلنفــاق 
ويقتــرب املــرء مــن هللا تبــارك وتعالــى. مــن 
الطــرق األخــرى للوصــول إلــى هللا تبــارك 

و”الدعــاء”. “الصــوم”  وتعالــى 
وأشــار فضيلتــه إلــى أن هللا تبــارك وتعالــى 
علمنــا فــي ســورة الفاتحــة أســلوب الدعــاء، 
قائــال: إن هللا تعالــى يعلمنــا الدعــاء فــي أول 
ســورة فــي القــرآن الكريــم. الفاتحــة أول 
ســورة في القرآن الكريم، وهي أم املســألة. 
فــي هــذه الســورة ذكــرت طريقــة وحــاالت 
الســؤال مــن هللا تبــارك وتعالــى. اإلســالم 
هللا  علــى  والتــوكل  التوحيــد  إلــى  يهدينــا 
بــه ونعبــده فقــط.  والتعلــق معــه، لنثــق 
فــي األديــان  هــذه هــي العقيــدة املحوريــة 
الديــن  فــي  األعظــم  واألصــل  الســماوية 

واملحمــدي. اإلبراهيمــي  الحنيــف 
الحميــد  عبــد  الشــيخ  فضيلــة  واعتبــر 
حيــاة األمــم فــي االرتبــاط الصحيــح مــع هللا 
تبــارك وتعالــى، وأضــاف قائــال: لنتعلــق مــع 
هللا تعالــى فــي حياتنــا، ولنتــوكل عليــه، فهــو 
أقــرب إلينــا مــن حبــل الوريــد. “وهــو معكــم 
أيــن مــا كنتــم”. “فأينمــا تولــوا فثــم وجــه 
هللا”. “ونحــن أقــرب إليــه منكــم ولكــن ال 

تبصــرون”.
وأضــاف فضيلتــه قائــال: األدعيــة القرآنيــة 
واألدعية املأثورة عن النبي صلى هللا عليه 
وســلم لهــا األولويــة. لكــن لــكل شــخص أن 
يناجــي هللا بلســانه. يجــب أن نظهــر العجــز 
الطريــق  إليــه.  ونتضــرع  تعالــى  أمــام هللا 
للتعلــق مــع هللا تعالــى هــو الذكــر والعمــل 
الصالــح، وطريــق االرتبــاط مــع الشــيطان 
هــو الغفلــة والذنــوب. الذنــوب واملعا�ســي 
أن  فعلينــا  والشــيطان،  الشــقاء  طــرق 
نغلــق طــرق الشــيطان مــن خــالل الصــوم 
والعمــل الصالــح، ولنتــوكل علــى هللا تعالــى.
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دراسات إسالمية

ائتالف املدرستين
املدرســتين  خلفيــة  إلــى  بالنظــر 
الفكريتيــن )الفقــه والحدیــث( يتجلــى 
لنــا أن کلتــا املدرســتين كانــت تخطــو فــي 
مســيرة الشــريعة املحروســة وتهــدف 
إلــى الصيانــة عــن معطيــات اإلســالم 
خالصة مخلصة، غير أنه يمّيز مدرسة 
الــرأي عــن الحديــث هــو أن أصحــاب 
الصمــت  يبيحــوا  لــم  املدرســة  هــذه 
املســتحدثة  القضايــا  تجــاه  والركــود 
اإلســالم  ظــل  تمــدد  رأوا  قــد  وهــم 
فبــادروا  آلخــر،  يــوم  مــن  وتوســعه 
باســتنباط املســائل املســتجدة ودّونــوا 
فــي  مقنــن  بشــكل  الشــرعية  األحــكام 
ضــوء األحــكام الشــرعية املنصــوص 
عليهــا فــي ثنايــا الكتــاب والســنة وأقــوال 
الصحابة رضوان هللا عليهم أجمعين، 
مســتفيدين مــن الــرأي واالجتهــاد عنــد 
الجاجة إليه. ثم بينوها لألمة. فيما لم 
يدخــل املحدثــون هــذا الغمار متنكبين 
عــن عــرض املســائل ناظريــن إلــى هــذا 
العمــل كأمــر يعــارض مبــدأ الحيطــة 

متبنيــن فكــرة معارضــة تجاهــه.
أبــي  اإلمــام  عهــد  إلــى  األيــام  تتالــت 
حنيفــة وأصحابــه فتجلــى الخــالف بين 
املدرســتين بشــكل أكثر وضوحا نتيجة 
االختــالف فــي اآلراء واملناهــج، فعرفــت 
الحديــث  أهــل  بمدرســة  إحداهمــا 
واألخــرى بمدرســة أهــل الــرأي، ومنــذ 
الخالفــات  بــدت  العهــد  هــذا  فجــر 
وتســعرت نــار النقــاش بيــن املدرســتين، 

فلــم يعــد الخــالف خافيــا.
كان اإلمام أبو حنيفة واألئمة اآلخرون 
الذيــن ذاع صيتهــم فــي اآلفــاق، يتبنــون 
رؤية ذرائعية وبإنعام النظر في مخزون 
هــؤالء  أن  نــدرك  الخالــدة  آثارهــم 
مســتقبلي  نظــر  لهــم  كان  األســاطين 

ممتــاز.
إن اإلمــام أبــا حنيفــة هــو الــذي حمــل 
تالميــذه  وبعــده  الفكــرة  هــذه  رايــة 
األخيــار  قــد واصلــوا طريقــه وهــذا مــا 
جعلــه يعــرف بإمــام أصحــاب الــرأي 
وبتقديمــه حلــوال منهجيــة للمســائل 
املســتجدة قــد اســتطاع أن يلفــت إليــه 

العــام. الــرأي 
مبانــي  فــي  وفضولــه  بحثــه  أن  كمــا 
ازدهارهــا،  إلــى  أدى  املحكمــة  الديــن 
اإلمــام  علــى  العــام  اإلقبــال  ودليــل 
وأصحابــه هــو أن حــكام ذلــك العهــد 
كانــوا يســتخدمون العلمــاء فــي مســائل 
القضــاء حســب مؤهالتهــم، ويوفــرون 
العلمــاء  الســتخدام  الظــروف 
قضايــا  لفصــل  املودعــة  قدراتهــم 
العالــم اإلســالمي، فــي ضــوء التعاليــم 
اإلسالمية. وألجل هذا طلبوا إلى اإلمام 
ليقبل مسؤولية القضاء ولكنه رفض 
قبــول هــذه املســؤولية لدالئــل كانــت 
لديــه، وكان تلميــذه العبقــري اإلمــام 
أبــو يوســف قا�ســي القضــاة ردحــا مــن 

الزمــن.
اســتطاع الــرواة الذيــن كانــوا حارســين 
أن  والشــريعة  الســنة  ســيادة  علــى 

يحفظــوا األحاديــث النبويــة، ينفــون 
وانتحــال  الغاليــن  تحريــف  عنهــا 
آخذيــن  الجاهليــن  وتأويــل  املبطليــن 
مطيليــن  الجانــب  هــذا  فــي  بالحيطــة 
النظــر فــي مجــال اســتنباط األحــكام من 
األحاديــث، مبليــن فــي الــذود عن الســنة 

حســنا. بــالًء 
رأوا  قــد  املحدثيــن  بعــض  أن  وبمــا 
تتوســع  بدعــة  واجهــة  فــي  أنفســهم 
وتتمــدد تلقوهــا نــوع خــالف لألســالف 
وتجاسر على السنة املنقوله من النبي 
صلــى هللا عليــه وســلم، وذلــك بســبب 
مــن  االســتفادة  أساســا  معارضتهــم 
الــرأي والتعقــل فــي مجــال حــّل قضايــا 
املجتمع فصدعوا بالرفض واملخالفة 
وأدانــوا هــذا االتجــاه الجديــد بشــدة 
الســيل  هــذا  أمــام  وافقيــن  وصرامــة 

الجــارف.
مــن  لهــم  كان  الذيــن  الفقهــاء  لكــن 
وافــر  حــظ  أيضــا  النبــوي  الحديــث 
واصلــوا دربهــم قدمــا ملتزميــن بالوقــار 
حاجــات  إلــى  متطلعيــن  والحكمــة 
الحجــج  مــن  مســتفيدين  املجتمــع 
الواضحــة  الشــرعية  والبراهيــن 
إلــى  بــاال  يلقــوا  أن  دون  الدامغــة، 
بعــض  قبــل  مــن  املنطلقــة  الجلجلــة 
املحدثيــن، فلــم تمــض إال مــدة قصيــرة 
قــوا إلنشــاء مدرســة خلــدت 

ّ
حتــى وف

آثارهــا القيمــة لألبــد، ممــا دفــع الكثيــر 
من املحدثين إلى التعاطف والتجاوب 

بعــد. فيمــا  معهــم 

دراسة جذرية في الخالف بين المحدثين والفقهاء)2(
األستاذ عبد اللطيف الناروئي

تعريب: السيد مسعود
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دراسات إسالمية

دراسة بعض علل الخالف
عنــد دراســة أحــوال الرجــال والســير 
فــي تراجــم أســالف األمــة والبحــث عــن 
جذور الخالف بين الفقهاء واملحدثين 
نجــد نمــاذج كثيــرة مــن مواجهــة هاتيــن 
املدرســتين، وهنــا نحــن نشــير إلــى نبــذة 

عنهــا:
األجــواء  وإثــارة  املجابهــة  	-1
ضــد الفقهــاء مــن املحطــات الرئيســية 
التــي مــن خاللهــا يمكننــا العثــور علــى 
اتجــاه  وإدراك  الخــالف  مالبســات 
املحدثيــن حــول االســتفادة مــن الــرأي.
روي عن أبي يوسف الفريابي أنه قال: 
كان ســفيان الثــوري يمتنــع عــن قــراءة 
آراء اإلمام أبي حنيفة ولم يكتف بهذا 
بــل كان يحــذر أصحابــه وتالميــذه مــن 
اآلخريــن.  والفقهــاء  اإلمــام  مجالســة 
)6(  تحســبا مــن أن يقعــوا فــي شــبكة 
دالئــل أهــل الــرأي الدامغــة العقليــة 
املحققيــن  كبــار  ولعــل  بهــا  ويتأثــروا 
قــد توصلــوا إلــى أن مجــرد مجالســة 
الــرأي،  أهــل  وتالميذهــم  أصحابهــم 
والنظــر فــي أقوالهــم أيضــا يمكــن أن 
يصبــغ آرائهــم ويأســرعقولهم، وبتعبيــر 
أدق كانــوا يخافــون أن ينضــووا تحــت 
رايــة القائليــن بالــرأي، والتجــارب هــي 
التــي ســببت كل هــذا التشــديد، إذ قــد 
الفقهــاء  بــآراء  املحدثيــن  بعــض  تأثــر 
كمــا  مجالســهم.  فــي  املشــاركة  بعــد 
يقــول أبوبكــر أحمــد بــن عبــد الرحمــن 
أبابكــر  كبارنــا  لّقــب  قــد  النســفي: 
بــن إســماعيل بــــثمود، ألنــه كان مــن 
املحدثيــن فانحــاز إلــى الفقهــاء. ويقــول 
َهَديَناُهــم 

َ
ف ثمــود  وأمــا  تعالــى:  هللا 

الُهــدى. )7(. فاســَتَحّبوا الَعمــى علــى 
نعــرف  قصيــر  ولــو  نظــر  بعــد  لكــن 
والدعايــات  املحــاوالت  هــذه  كل  أن 
والتحذيــرات والكــف والصــد مــن قبــل 
فــي صــد  ينجــح  لــم  بعــض املحدثيــن 
عط�ســى العلــم واملعرفــة عــن الــورود فــي 
ينابيعهــا. فقــد أصبــح مجلــس الفقهــاء 

مجاال للفقهاء واملحدثين البارزين معا 
وائتلــف منتــدى لتبــادل اآلراء وتالقــي 
بعــض  جعــل  الــذي  األمــر  األفــكار، 
املحدثيــن املحققيــن حريصيــن إلى مثل 

املجالــس. هــذه 
يقــول عبــد هللا بــن املبــارك إننــا كنــا 
نتســلل إلــى مجالــس أبــي حنيفــة علــى 
غفلــة مــن ســفيان الثــوري. )8( وقــد 
اكتشــف ابــن املبــارك شــخصية اإلمــام 
نتيجــة الحضــور فــي مجالســه، وكان 
يعتبــره أفقــه النــاس. )9( كمــا أنــه أيضا 
قــد كان جامعــا بيــن الفقــه والحديــث. 

)10(
فــي  واالجتهــاد  للــرأي  املنــاوؤون  كان 
األغلــب يصــدون اآلخريــن عن مداخلة 
الفقهــاء ومجالســتهم، وقــد ذهــب ابــن 
الدمياطــي إلــى أن ســفيان الثــوري مــا 
كان فقيهــا، اســتنادا إلــى قــول عبــد هللا 
بــن املبــارك فيــه: عندمــا كنــَت تدخــل 
فــي مجلــس ســفيان، لــو أردَت اســتماع 
�ســيء مــن القــرآن لســمعَت، ولــو أردَت 
لســمعَت.  الزهــد  مــن  اســتماع شــيئ 
ولــم يتعــرض لفقهــه، ممــا يــدل علــى 
أن ســفيان مــا كان فقيهــا. )11( ومــع 
تجــاه  ســفيان  مواقــف  بتغيــر  العلــم 
الفقهــاء فيمــا بعــد كمــا ســيأتي أيضــا، 
يمكننــا مــن خــالل مــا ذكرنــا فهــم مــدى 
حــّدة املعركــة الكالميــة بيــن املحدثيــن 

والفقهــاء.

املراجع والحوايش

ذيــل  مــن  املســتفاد  الدمياطــي،  ابــن   -6

النجــار  ابــن  للحافــظ  بغــداد  تاريــخ 

ــادر  ــد الق ــى عب ــق: مصطف ــدادي، تحقي البغ

بــريوت. العلميــة،  الكتــب  دار  عطــاء، 

رشف  البغــدادي،  الخطيــب  أبوبكــر   -7

49  /1 الحديــث  أصحــاب 

8- املستفاد من ذيل تاريخ بغداد79/2

9- ابــن تغــري بــردي، النجــوم الزاهــرة يف 

ملــوك مــرص والقاهــرة 143/1

10- املصدر السابق

11- املستفاد 79/2

أخبار العالم
مقاتلو املعارضة في الغوطة يبحثون 

وقف إطالق النار مع األمم املتحدة
السورية  الرحمن  فيلق  جماعة  قالت 
املنطقة  في  الرئيسية  املعارضة  وهي جماعة 
الجنوبية من الغوطة الشرقية لرويترز يوم 
األحد إنها تتفاوض مع وفد من األمم املتحدة 
لوقف إطالق النار ودخول املساعدات وإجالء 

الحاالت الطبية العاجلة.
فيلق  باسم  املتحدث  علوان  وائل  وقال 
تسجيل  في  اسطنبول  في  مقره  من  الرحمن 
صوتي ”نقوم بترتيب مفاوضات جادة لضمان 

سالمة املدنيين وحمايتهم“.
وأضاف ”أهم النقاط التي يجري تأكيدها 
إطالق  وقف  هي  إجراءاتها  على  والتفاوض 
وإخراج  للمدنيين  املساعدات  وتأمين  النار 
العالج  لتلقي  واملصابين  املرضية  الحاالت 

خارج الغوطة بضمانات أممية“.

إسطنبول.. لقاء تضامني لعلماء األمة 
نصرة للغوطة

بمدينة  اليوم،  ظهر  بعد  انطلقت 
إسطنبول، فعاليات “اللقاء التضامني لعلماء 
هيئة  من  بتنظيم  الغوطة”،  أهالي  مع  األمة 

علماء املسلمين في العراق.
من  100عالم،  من  أكثر  اللقاء،  وحضر 
وتركيا  واألردن  وفلسطين  والعراق  سوريا 
وليبيا واليمن والعديد من الدول اإلسالمية، 
واإلتحادات  الهيئات  عشرات  عن  ممثلين 

التابعة لعلماء املسلمين.
ويهدف اللقاء، الذي تنتهي فعالياته مساء 
اليوم، إلى التضامن مع املحاصرين في الغوطة 
املستوى  على  األمة  دور  وتبيان  الشرقية، 
بحسب  نصرتهم،  في  والشعبي  الرسمي 

املنظمين.

“التعاون اإلسالمي” تدعو سريالنكا 
التخاذ تدابير “ملموسة” لحماية املسلمين

أعربت منظمة التعاون اإلسالمي، األربعاء، 
عن “بالغ قلقها” إزاء أحداث العنف األخيرة 
األقلية  بحق  متطرفون  بوذيون  ارتكبها  التي 
املسلمة في سريالنكا، داعية الحكومة املحلية 

التخاذ تدابير “ملموسة” لحماية املسلمين.
جدة  مدينة  ومقرها  املنظمة  وأضافت 
على  األناضول  حصلت  بيان  في  السعودية، 
حدوث  حول  التقارير  “أثارت  منه:  نسخة 
العديد من الهجمات في إمباال وكاندي وديغانا 
استهدفت املساجد واملحالت التجارية واملنازل 

.”
ً
طيلة األسبوع املا�سي استياء شديدا

الغالبية  “السنهالية” ذات  اإلثنية  وتشكل 
من سكان سريالنكا  باملائة  نحو 75  البوذية 
ل املسلمون أقّل من 

ّ
(، فيما يشك

ً
)21 مليونا
10باملائة.
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منهجـه في النقــد

وقد كان ابن   أبي حاتم من العلماء الجهابذة 

النقــاد، كمــا أســلفنا، فقــد جعلــه الســخاوي 

مــن  والة الجــرح والتعديــل وطبقــات النقــاد، 

قال: ثم طبقة أخرى منهم ابن أبي حاتم وأبو 

طالــب أحمــد بــن نصــر البغــدادي الحافــظ 

فتــح  و...)الســخاوي،  الدارقطنــي  شــيخ 

املغيــث، 1403هـــ ق:353/3(.  ونحــن نحــاول 

أن نستبين منهجه في النقد من خالل كتابه 

"الجــرح والتعديــل".

ـ ذكر أقوال متعددة في رجل

والــده  بأقــوال  النقــد  فــي  يكتفــي  مــا   
ً
غالبــا

 
ً
وخالــه، وقــد يتبعــه بقــول اإلمــام أحمــد أيضــا

أو قــول ابــن معيــن أوكليهمــا، ولكــن قــد يزيــد 

األقــوال إلــى ســبع كمــا فــي عبــد هللا ابــن ســعيد 

املقبــري)71/5(أو إلــى عشــرة  كمــا فــي عبــد 

هللا بــن زيــاد بــن ســمعان )62/5(أو أكثــر مــن 

عشرة كما في عبد هللا بن صالح كاتب الليث 

)86/5(

ـ عدم املقارنة والترجيح بين األقوال

 مختلفــة فــي رجــل واحــد 
ً
وهــو إذ يذكــر أقــواال

ال يرّجــح بينهــا وال يقــوم باملقارنــة بيــن هــذه 

األقــوال اللهــم إال نــادرا ممــا قــد يوقــع املطالــع 

فــي االضطــراب وال يعــرف القــول الراجــح عنــد 

املصنــف.

ـ عدم االلتزام بترتيب معين في نقد الرجال

ليس له ترتيب خاص في نقد أحوال الرجال، 

فقــد يقــّدم قــول أحــد علــى آخــر ممــا ال يعــرف 

 
ً
  في النقد إال أنه غالبا

ً
 معّينا

ً
القارئ له ترتيبا

مــا ينهــي الترجمــة بقــول والــده أو قــول أبــي 

زرعة أو كليهما، ولعل ذلك ألنه يرّجح قولهما 

علــى أقــوال غيرهمــا مــن األئمــة.  

ـ نقده أقوال غيره من النقاد

بالناقــل املحــض فيمــا  يكــن  لــم  االبــن  إن 

يذكــره، بــل كان يمحــص األقــوال فــي بعــض 

األحيــان، وينقــد أقــوال غيــره مــن األئمــة إذا 

بــان لــه الصــواب، أو لــم يجــد فــي تحقيقــات 

اآلخريــن مــا يطمئنــه، ومثــال ذلــك هــو: ذكــره 

اختــالف األئمــة فــي نســب عبــد هللا بــن شــريح 

ثــم نقــل قــول ابــن ســعد فيــه: ثــم أجمعــوا 

علــى نســبه فقالــوا: ابــن قيــس بــن زائــدة بــن 

االصــم. عقبــه ابــن أبــي حاتــم بقولــه: كيــف 

أجمعــوا وقــد حكينــا عــن ثالثــة نفــر خــالف 

ذلك، محمد بن أسحاق، وعلي ابن املديني، 

والحســن ابــن واقــد)79/5(

ـ بين نقد ابن أبي حاتم ووالده

وكما أسلفنا  أن االبن ينقل آراء والده وغيره 

مــن األئمــة فــي النقــد إال أن لــه آراء خاصــة 

فــي بعــض معاصريــه، وقــد يــردف مــع آرائــه 

، وهــي قــد تكــون 
ً
الشــخصية آراء والــده أيضــا

متفقــة مــع آرائــه وقــد تختلــف، وأمثلته كثيرة 

 منهــا، فمثــال مــا يختلــف:
ً
نذكــر نموذجــا

• علــي بــن املنــذر بــن زيــد الطريقــي األودي: 

ســمعت منــه مــع أبــي وهــو ثقــة صــدوق، قــال 

عبــد الرحمــن: ســئل أبــي عنــه فقــال: حجــة 

ومحلــه الصــدق. )206/6(. وفــرق بيــن ثقــة 

الصــدق. ومحلــه 

• هــارون بــن حميــد الواســطي: كتــب عنــه 

أبــي وروى عنــه وكتبــت عنــه ومحلــه الصــدق. 

قــال عبــد الرحمــن: ســئل أبــي عنــه فقــال: 

شــيخ)89/9(

ومثال ما يتفق:

•عبــد هللا بــن هــالل الرومــي  كتبــت عنــه وهــو 

صــدوق. قــال عبــد الرحمــن: ســئل أبــي عنــه 

فقــال: صــدوق.)193/5(

حاتــم  ابــي  ابــن  عبــارات  بيــن  يكــون  وقــد 

وعبــارات غيــره مــن املحدثيــن اختــالف فــي نقل 

عبــارات والــده أبــي حاتــم، مثالــه مــا صــّرح هــو 

بنفســه: خالــد بــن الزبرقــان الحلبــي ، قــال 

عبــد الرحمــن ســمعت أبــي يقــول:  هــو منكــر 

الحديــث. وغيــري يحكــي عــن أبــي أنــه  قــال: 

)332/3( الحديــث.  صالــح 

ـبين نقد ابن أبي حاتم واملحدثين اآلخرين

وســبق أن قلنــا إن ابــن أبــي حاتــم مــع أنــه 

كان يعتمــد أقــوال األئمــة اآلخريــن فــي نقــد 

الرجــال إال أنــه كان لــه وجهــة نظــر خــاص فــي 

بعــض الرجــال الذيــن عاصرهــم واســتعمل 

 وجيــزة تنبــئ عــن حــال الــراوي 
ً
فــي ذلــك ألفاظــا

، وقــد تتبعــت األلفــاظ التــي 
ً
 وتعديــال

ً
جرحــا

اســتعملها للنقــدـ  والتتبــع ينفــي الحصــرـ فــي 

كتابــه "الجــرح والتعديــل"

1ـ وهاك تلك األلفاظ:

جلد3

13 محلــه الصــدق44 
ً
صــدوق2 كان صدوقــا

50  ســيئ 
ً
مــا رأيــت مــن أبــي معيــن إال خيــرا

ضعيــف  الحديــث70  ضعيــف  الحفــظ 

املالحــم  فــي  يتكــم  كان  الحديــث70 

 
ً
 مموهــا

ً
والفتــن11532 كان ضــاال مبتدعــا

 
ً
411 ثقــة صــدوق 136كان فاضــال

ً
ممخرقــا

568
ً
جليــال

جلد4

ليس حديثه ب�سئ من وجه يصح300

جلد5 

يعــرف بحديــث واحــد205 كان مــن خيــار 

 341 مشــايخنا

جلد6

محلــه الصــدق كان فيــه غفلــة381 محلــه 

عندنــا الصــدق217 صاحــب لغــة وأدب212 

جلد7

كان أروى النــاس للحديــث والشــعر وأعلمهــم 

فيــه191  تكلمــوا  والفقــه120  بالعربيــة 

ينطــق   
ً
حكيمــا كان  ثقــة70   

ً
صدوقــا كان 

 مــن العبــاد196 
ً
بالحكمــة86 كان صدوقــا

 255  
ً
متعبــدا كان 

جلد8

اإلمام ابن أبي حاتم الرازي ومنهجه في النقد

عبد الرحمن محمد جمال

الحلقة الخامسة
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صــدوق ثقــة وكان مــن عبــاد هللا الصالحيــن 

كان  وعبــادة48  فضــل  صاحــب  كان 

بصــدوق107  عنــدي  يكــن  لــم   55
ً
مرضيــا

صــدوق مــن الحفــاظ111 رجــل صالــح مــن 

أئمــة  مــن  إمــام  صــدوق  ثقــة  العبــاد113 

املسلمين125 صدوق ثقة من الحفاظ125 

شــيخ ألبــي130 دل حديثــه علــى أنــه ليــس 

وهــذا  الحديــث  متــروك  بصــدوق355 

. منكــر282  الحديــث 

جلد9 

شيخ13

التــي  إلــى كميــة األلفــاظ  هــذا، وإذا نظرنــا 

اســتعملها االبــن  فــي الجــرح والتعديــل عــن 

األئمــة اآلخريــن لرأينــا ألفــاظ االبــن مــن القلــة 

بمكان مما يشير إلى أن االبن كان يعتمد على 

أقــوال األئمــة اآلخريــن فــي النقــد.

2ـ وهــو إذا نقــد الــراوي بألفاظــه ال يردفــه 

بأقــوال غيــره مــن األئمــة بــل يكتفــي برأيــه هو، 

 
ً
نعــم قــد يثّنــي بقــول والــده فيوافقــه حينــا

ويخالفــه آخــر كمــا قّدمنــا ذلــك مــع األمثلــة 

 ولكــن دون 
ً
. وقــد يذكــر رأي أبــي زرعــة أيضــا

 علــى آخــر، مثــال ذلــك:  محمــد 
ً
أن يرّجــح رأيــا

بــن يحيــى النيســابوري أبــو عبــد هللا. قــال 

أبــو محمــد: وهــو ثقــة صــدوق إمــام مــن أئمــة 

املســلمين. وقــال: ســئل أبــي عــن محمــد بــن 

يحيى النيسابوري فقال: ثقة. وقال أبو زرعة 

.هــو إمــام مــن أئمــة املســلمين)135/8(

3ـ وتبــدو لنــا ميــزة أخــرى فــي نقــد االبــن إذا 

قارنــاه مــع نقــد اآلخريــن وهــو أنــه يســبرأقوال 

األئمــة اآلخريــن فــي النقــد ويــوازن بينهــا ثــم 

يحكــم علــى الــراوي وحديثــه  مــن خــالل مــا 

انتهــت إليــه دراســاته عــن ذلــك الــراوي مثــال 

عــن  ابــى  ذكــره  الرحمــن:  عبــد  قــال  ذلــك: 

اســحاق بــن منصــور عــن يحيــى بــن معيــن  انــه 

قال: الربيع بن حبيب ثقة.قال عبد الرحمن 

نــا محمــد بــن احمــد بــن البــراء قــال قــال علــى 

ابن املدينى: الربيع بن حبيب أبو سلمة ثقة. 

ســألت ابى عن الربيع بن حبيب فقال: ليس 

بقوى واحاديثه عن نوفل بن عبد امللك عن 

ابيه عن على عن النبي صلى هللا عليه وسلم 

مناكير ونوفل مجهول .قال أبو محمد اتفاق 

احمــد ويحيــى علــى توثيقــه يــدل علــى ان انــكار 

حديثه عن نوفل ليس منه وانه من نوفل بن 

عبــد امللــك)457/3(

4ـ وخصيصــة أخــرى تظهــر فــي نقــد االبــن وهــو 

أنه إذا نقد الراوي بألفاظه الخاصة من جرح 

 فيبّيــن وجــه رّد حديثــه ووجــه جرحــه فــي 
ً
مثــال

بعض األحيان،   وبعبارة أخرى يفسر الجرح 

وال يبهمــه. مثالــه:  محمــد بــن منــده األصبهانــي: 

قــال أبــو محمــد: لــم يكــن عنــدي بصــدوق 

أخــرج أوال عــن محمــد بــن بكيــر الحضرمــي 

فلمــا كتــب عنــه اســتحلى الحديــث ثــم أخــرج 

عــن بكــر بــن بــكار والحســين بــن حفــص ولــم 

يكــن ســنه ســن مــن يلحقهمــا)107/8(

 فــي نقــده ولكنــه ميــزة 
ً
وهــذا وإن كان قليــال

بــارزة فــي نقــده.

النقــد،  فــي   
ً
مــا كان االبــن محتاطــا 5ـ ومــع 

يتحرى اســتعمال ألفاظ ال تنبيء عن العار، 

إال أنــه تأخــذه الغيــرة إذا رآى فــي الــراوي مــن 

 
ً
الجــرح مــا ال يحتمــل، فيســتعمل لــه لفظــا

 كمــا فعــل فــي داود بــن خلــف األصبهانــي 
ً
الذعــا

حيــث قــال عنــه: كان ضــاال مبتدعــا مموهــا 

 ميــزة كبيــرة فــي 
ً
ممخرقــا)410/3( وهــذه أيضــا

نقــده.

 تظهر في نقد االبن 
ً
6ـ وخصيصة أخرى أيضا

وهــو أنــه إذا ذكــر اختــالف األئمــة فــي أحــد 

مــن الــرواة، فيقــارن بيــن األقــوال، ويتفقــد 

الطويلــة  املناقشــة  وبعــد  منهــا،  الصحيــح 

يستبين له الصحيح، وحينئذ يصّرِح بذلك، 

وأمثلتــه فــي كتابــه علــل الحديــث أكثــر منــه فــي 

 علــى 
ً
 واحــدا

ً
هــذا الكتــاب، ونذكــر هنــا مثــاال

ذلــك: قــال عبــد الرحمــن: قــال أبــي: وســمعت 

مصعــب بــن ســعيد الحرانــي يقــول: قــال لــي  

عبيدهللا بن عمرو: قال سفيان: عبد الكريم 

عــن زيــاد بــن ابــى مريــم فــي النــدم توبــة. قلــت 

لــه: إنمــا هــو ابــن الجــراح . قــال عبيــدهللا: وقــد 

رأيــت أنــا زيــاد ابــن الجــراح، ووهــم ابــن عيينــة 

فروى عن عبد الكريم الجزري عن زياد ابن 

ابــى مريــم عــن عبــد هللا بــن معقــل. قــال أبــي: 

وســمعت مصعــب بــن ســعيد الجــزري يقــول 

عــن عبيــدهللا بــن عمــرو انــه قــال البــن عيينــة 

انا رأيت زياد ابن الجراح  وليس بزياد بن ابى 

مريم.قــال أبــو محمــد والدليــل علــى صحــة مــا 

قالــه مــا حدثنابــه  يونــس بــن حبيــب عــن أبــي 

داود الطيال�سي عن زهير بن معاوية عن عبد 

الكريــم الجــزري فقــال: عــن زيــاد وليــس هــو 

ابــن أبــي مريــم عــن عبــد هللا بــن معقــل: قــال 

أبــو محمــد قــد روى هــذا الحديــث ســفيان 

الثــوري عــن عبــد الكريــم الجــزري فقــال عــن 

زيــاد بــن أبــي مريــم كمــا رواه ابــن عيينــة فــدل 

أن عبــد الكريــم قــال مــرة: زيــاد بــن الجــراح.

ومــرة قــال: زيــاد بــن أبــي مريــم والصحيــح زيــاد 

بــن الجــراح)528/3(

ـ تفسيره ألفاظ الجرح والتعديل

وهــو يفســر ألفــاظ الجــرح والتعديــل إذا وجــد 

، ويوّضــح أقــوال األئمــة إذا رآى 
ً
فيهــا غموضــا

بــارزة مــن ميــزات  فيهــا غرابــة، وهــذه ميــزة 

علــى  بعضهــا  نذكــر  كثيــرة  وأمثلتــه  كتابــه، 

املثــال:  ســبيل 

•قــال عبــد الرحمــن: ســئل أبــو زرعــة عــن أبــي 

عون بن أبي حازم فقال: هو  مدينى ال نعرفه. 

قــال أبــو محمــد: إذا لــم يعرفــه مثلــه فقــد 

جعلــه مجهــوال)414/9(

•عــن شــعبه قــال: كان حمــاد يعنــى ابــن أبــي 

ســليمان ال يحفــظ. قــال أبــو محمــد:  يعنــي 

أن الغالــب عليــه الفقــه وأنــه لــم يــرزق حفــظ 

اآلثــار)147/3(

•عــن عثمــان بــن ســعيد قــال: ســألت يحيــى 

بــن معيــن عــن قدامــة بــن محمــد بــن قدامــة 

بــن خشــرم فقــال: ال أعرفــه، قــال أبــو محمــد: 

يعني ال يخبره وأما قدامة فمشهور)129/7(

•ذكرالشافعي  أبا جابر البيا�سي فقال: بّيض 

هللا عين من يروي عنه، قال أبو محمد: أراد 

بذلك تغليظا على من يكذب على رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم)325/7(

•ذكرعبــد الرحمــن بــن مهــدي زكريــاء بــن أبــي 

مريــم الــذي روى عنــه هشــيم فقــال: قلنــا 

لشــعبة. لقيــت زكريــاء ســمع مــن أبــي أمامــة 

؟ فجعــل يتعجــب، ثــم ذكــره فصــاح صيحــة.

قــال أبــو محمــد: دل صيحــة شــعبة أنــه لــم 

يــرض زكريــا. )593/3(

•قــال عمــرو بــن محمــد الناقــد: رأيــت وكيعــا 

يعرض عليه أحاديث ملعلى بن هالل فجعل 

يقــول: قــال أبــو بكــر الصديــق رضــوان هللا 

أبــو  لاليمان.قــال  مجانــب  الكــذب  عليــه: 

محمــد يعــرض بأنــه كان يكــذب)332/8(
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قــول ابــن القيــم رحمــه هللا: الذكــر 
الدعــاء مــن  أفضــل 

ألن  الدعــاء،  مــن  أفضــل  الذكــر 
الذكــر ثنــاء علــى هللا عزوجــل بجميــل 
والدعــاء  وأســمائه،  وآالئــه  أوصافــه 
ســؤال العبــد حاجتــه، فأيــن هــذا مــن 

هــذا؟! 
ولهــذا جــاء فــي الحديــث: مــن شــغله 
ذكــري عــن مســألتي أعطتيــه أفضــل 

مــا أعطــى الســائلين.
ولهــذا كان املســتحب فــي الدعــاء أن 
يبــدأ الداعــي بحمــد هللا تعالــى، والثنــاء 
عليــه، بيــن يــدي حاجتــه، ثــم يســأل 
حاجتــه. كمــا فــي حديــث فضالــة بــن 
عبيــد، أن رســول هللا صلــى هللا عليــه 
وســلم ســمع رجال يدعو  في صالته لم 
يحمــد هللا تعالــى ولــم يصــل علــى النبــي 
صلــى هللا عليــه وســلم فقــال رســول 
هللا صلــى هللا عليــه وســلم: لقــد عجــل 
هــذا؛ ثــم دعــاه فقــال لــه أو لغيــره: إذا 
صلــى أحدكــم فليبــدأ بتحميــد ربــه عــز 
وجــل والثنــاء عليــه، ثــم يصلــي علــى 
النبي صلى هللا عليه وسلم، ثم يدعو 

بعــد بمــا شــاء.
رواه اإلمــام أحمــد والترمــذي وقــال: 

حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم 
فــي صحيحــه.

وهكــذا دعــاء ذي النــون عليــه الســالم 
الــذي قــال فيــه النبــي صلــى هللا عليــه 
وســلم : دعــوة أخــي ذي النــون مــا دعــا 
بهــا مكــروب إال فــرج هللا كربتــه : ال 
إلــه إال أنــت ســبحنك إنــي كنــت مــن 

الظامليــن.

وفــي الترمــذي: » دعــوة أخــي ذي النــون 
إذ دعــا وهــو فــي بطــن الحــوت ال إلــه إال 
أنت سبحانك إني كنت من الظاملين. 
فإنــه لــم يــدع بهــا مســلم فــي �ســيء قــط 

إال اســتجاب هللا لــه.
وهكــذا عامــة األدعيــة النبويــة علــى 

الصــالة والســالم. قائلهــا أفضــل 
ومنــه قولــه صلــى هللا عليــه وســلم فــي 
دعــاء الكــرب: ال إلــه إال هللا العظيــم 
إلــه إال هللا رب العــرش  الحليــم، ال 
العظيــم، ال إلــه إال هللا رب الســموات 

ورب األرض ورب العــرش الكريــم.
الــذي  ومنــه حديــث بريــدة األســلمي 
فــي  حبــان  وابــن  الســنن،  أهــل  رواه 
صحيحــه: أن رســول هللا صلــى هللا 
عليــه وســلم ســمع رجــال يدعــو وهــو 

يقــول: اللهــم إنــي أســألك بأنــي أشــهد 
أنــك أنــت هللا ال إلــه إال أنــت األحــد 
الصمــد الــذي لــم يلــد ولــم يولــد ولــم 
يكــن لــه كفــوا أحــد، فقــال: والــذي 
نف�ســي بيــده، لقــد ســأل هللا باســمه 
األعظــم، الــذي إذا دعــي بــه أجــاب، 

وإذا ســئل بــه أعطــى. 
مــن  والنســائي،  داود،  أبــو  وروى 
حديــث أنــس أنــه كان مــع النبــي صلــى 
هللا عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، 
ثــم دعــا: اللهــم إنــي أســألك بــأن لــك 
الحمــد، ال إلــه إال أنــت، املنــان، بديــع 
الجــالل  ذا  يــا  واألرض،  الســموات 
واإلكــرام، يــا حــي يــا قيــوم، فقــال النبي 
صلــى هللا عليــه وســلم: لقــد دعــا هللا 
باســمه األعظمــم الــذي إذا دعــي بــه 

أجــاب، وإذا ســئل بــه أعطــى.
فأخبــر النبــي صلــى هللا عليــه وســلم 
تقدمــه  إذا  يســتجاب  الدعــاء  أن 
هــذا الثنــاء والذكــر، وأنــه اســم هللا 
عزوجــل  هللا  ذكــر  فــكان  األعظــم، 
والثنــاء عليــه أنجــح مــا طلــب بــه العبــد 

ئجــه. حوا
وهــذه فائــدة أخــرى مــن فوائــد الذكــر 
والثنــاء، أنــه يجعــل الدعــاء مســتجابا.

اقتباسات 

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

إعداد: سماحة األستاذ املفتي عبد القادر العارفي

منثورات
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فالدعــاء الــذي يتقدمــه الذكــر والثنــاء أفضل وأقرب 
إلــى اإلجابــة مــن الدعــاء املجــرد، فــإن انضــاف إلــى 
وافتقــاره  ومســكنته،  بحالــه  العبــد  إخبــار  ذلــك 
واعترافــه كان أبلــغ فــي اإلجابــة وأفضــل؛ فإنــه يكــون 
املدعــو بصفــات كمالــه وإحســانه  إلــى  توســل  قــد 
وفضله، وعرض بل صرح بشدة حاجته وضرورته، 
وفقــره ومســكنته، فهــذا املقت�ســي منــه، وأوصــاف 
املســؤول مقت�ســي مــن هللا، فاجتمــع املقت�ســي مــن 
الســائل، واملقت�ســي مــن املســؤول فــي الدعــاء، فــكان 

أبلــغ وألطــف موقعــا وأتــم معرفــة وعبوديــة.
وأنــت تــرى فــي الشــاهد – وهلل املثــل األعلــى – أن 
بكرمــه  معروفــه  يريــد  مــن  إلــى  توســل  إذا  الرجــل 
وجــوده وبــره، وذكــر حاجتــه هــو، وفقــره ومســكنته، 
لقضــاء  وأقــرب  املســؤول،  ِلقلــب  أعطــف  كان 

. جتــه حا
فــإذا قــال لــه: أنــت جــودك قــد ســارت بــه الركبــان، 
وفضلك كالشمس ال ينكر، ونحو ذلك ، وقد بلغت 
بي الحاجة والضرورة مبلغا ال صبر معه، ونحو ذلك 
كان ذلك أبلغ في قضاء حاجته من أن يقول ابتداء: 

أعطنــي كــذا وكــذا.
فإذا عرفت هذا، فتأمل قول مو�سى عليه السالم في 
دعائه: رب إني ملا أنزلت إلى من خير فقير. القصص- 
24 وقــول ذي النــون عليــه الســالم فــي دعائــه: ال إلــه 
إال أنــت ســبحانك إنــي كنــت مــن الظامليــن. األنبيــاء – 
87 وقول أبينا آدم عليه السالم: ربنا ظلمنا أنفسنا 

وإن لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن من الخاســرين.
وفــي الصحيحيــن أن أبــا بكــر الصديــق ر�ســي هللا عنــه 
قــال: يــا رســول هللا! علمنــي دعــاء أدعــو بــه فــي صالتــي، 
فقــال: قــل: اللهــم إنــي ظلمــت نف�ســي ظلمــا كثيــرا، 
وإنــه ال يغفــر الذنــوب إال أنــت، فاغفــر لــي مغفــرة مــن 

عنــدك وارحمنــي إنــك أنــت الغفــور الرحيــم.
فجمــع فــي هــذا الدعــاء الشــريف العظيــم القــدر بيــن 
االعتــراف بحالــه، والتوســل إلــى ربــه عزوجــل بفضلــه 
وجــوده، وأنــه املنفــرد بغفــران الذنــوب، ثــم ســأل 
حاجتــه بعــد التوســل باألمريــن معــا، فهكــذا أدب 

العبوديــة. الدعــاء وآداب 
كتــاب الوابــل الصيــب ورافــع الكلــم الطيــب تأليــف 
اإلمــام أبــي عبــد هللا محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب ابــن 
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جورجي زيدان ) 1278- 1332هـ = 1861 – 1914م(
جورجــی حبیــب زيــدان )10 / جمــادى اآلخــرة 1278هـــ = 14 / 
ديســمبر 1861م – 27 شــعبان 1332هـــ = 21 يوليــو 1914م( 
أديــب وروائــي ومــؤرخ وصحفــي لبنانــي مســيحي، أجــاد فضــال 
والفرنســية  والســريانية  العبريــة  اللغــة  العربيــة؛  اللغــة  عــن 
واإلنجليزيــة. أصــدر مجلــة " الهــالل" التــي كان يقــوم بتحريرهــا 
بنفســه – فــي ربيــع األول 1310 هـــ املوافــق لســبتمبر 1892م، 
ونشر فيها كتبه. له من الكتب كتاب " تاريخ التمدن اإلسالمي" و 
" تاريــخ آداب اللغــة العربيــة" و " ترجــم مشــاهير الشــرق" وغيرهــا، 
فضــال عــن اشــتهاره برواياتــه التاريخيــة مثــل " اململــوك الشــارد" 
و " أرمانوســة املصريــة" وغيرهــا. ويوجــد مزاعــم عــن كونــه أحــد 

أعضــاء " املاســونية " فــي العالــم العربــي.
مولده ونشأته

ولــد جورجــي زيــدان فــي بيــروت فــي 14 / ديســمبر 1861م ألســرة 
مســيحية فقيرة من قرية " عين عنب" في حبل لبنان. وكان أبوه 
حبيــب زيــدان رجــال أميــا يملــك مطعمــا فــي ســاحة البــرج فــي بيــروت 
يتــردد عليــه رجــال األدب واللغــة وطــالب الكليــة األمريكيــة. أرســله 
والحســاب  والكتابــة  القــراءة  لتعلــم  متواضعــة  ملدرســة  أبــوه 
ليســتطيع مســاعدته فــي إدارة املطعــم وضبــط الحســابات، ثــم 
التحــق بمدرســة الشــوام فتعلــم اللغــة الفرنســية، ثــم التحــق 
بمدرسة مسائية لتعلم اللغة اإلنجليزية، بعدها عمل في مطعم 
والده إال أن والدته " مريم مطر" لم تكن راضية عن ذلك وطلبت 
من أبيه أن يعلمه صنعة أخرى؛ فاتجه لتعلم صناعة األحذية 
وهو في سن الثانية عشرة وملدة عامين؛ لكنه تركها لعدم رغبته 
 بــاألدب 

َ
ــِغف

ُ
فــي ذلــك العمــل. بــدأ يميــل إلــى املعرفــة واالطــالع وش

واحتــك باملتخرجيــن مــن الكليــة األمريكيــة ورجــال الصحافــة 
وأهــل الفكــر وغيرهــم، وكانــوا يدعونــه لحضــور احتفاالت الكلية. 
التحــق بالكليــة الســورية البروتســتانتية ) الجامعــة األمريكيــة ( 

متى تكون الكتابات 
مؤثرة؟ )25(

األستاذ نور عالم خليل األميني 

جورجي زيدان

مصطفى لطفي المنفلوطي

األدب العربي
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حيــث نجــح فــي امتحــان القبــول لتعلــم 
الطــب؛ ولكــن درس ملــدة عــام حيــث 
الطــب واتجــه لدراســة  تــرك دراســة 
الصيدلــة إال أنــه قــرر أن يرحــل ملصــر 
لدراســة الطــب فاقتــرض مبلــغ ســتة 

جنيهــات مــن جــار لــه فــي بيــروت.
هجرته للقاهرة

هاجــر إلــى مصــر واســتقر فــي القاهــرة 
وعمــل فــي التأليــف والترجمــة، وأدار 
منهــا  واســتقال  املقتطــف"   " مجلــة 
بعــد أن عمــل بهــا 18 شــهرا واشــتغل 
باملدرســة  العربيــة  اللغــة  بتدريــس 
ثــم  عاميــن،  ملــدة  الكبــرى  العبيديــة 
تركهــا واشــترك مــع " نجيــب متــري" فــي 
إنشــاء مطبعة، إال أن الشــراكه بينهما 
انفضــت بعــد عــام واحتفــظ جورجــي 
زيــدان باملطبعــة، وأســماها " مطبعــة 
أنشــأ  متــري  نجيــب  بينمــا  الهــالل" 
مطبعــة مســتقلة أســماها " مطبعــة 

املعــارف".
وفاته

توفــي جورجــي زيــدان فجــأة وهــو بيــن 
كتبه وأوراقه في 27 / شعبان 1332هـ 
= 21 يوليــو 1913م. وقــد رثــاه كبــار 
شــوقي  أحمــد  أمثــال  مــن  الشــعراء 

وحافــظ إبراهيــم وخليــل مطــران.
مؤلفاته

في التاريخ 
العــرب قبــل اإلســالم – الجــزء األول، 
طبــع فــي مصــر ســنة * تاريــخ التمــدن 
اإلســالمي – خمســة أجــزاء – طبــع فــي 
مصر 1902 – 1906م * تاريخ مصر 
الحديــث – جــزآن = طبــع فــي مصــر 
العــام.  املاســونية  تاريــخ   * 1889م 
مشــاهير  تراجــم   * الهــالل  مطبعــة 

الشــرق.
في اللغة وآدابها

األلفــاظ العربيــة والفلســفة اللغويــة 
آداب  تاریــخ   * 1889م.  بيــروت   –
اللغة العربية – أربعة أجزاء – مصر 

1911م * اللغــة العربيــة کائــن حــي – 
بيــروت 1988 م – طبعــة ثانيــة.

سلسلة روايات تاريخ اإلسالم
املصريــة:  أرمانوســة   . غســان  فتــاة 
قصــة فتــح مصــر علــى يــد عمــرو بــن 
العــاص. عــذراء قريــش: مقتــل عثمــان 
: وواقعتــا الجمــل وصفيــن. نقلهــا إلــى 
الكرمانشــاهي.  خســروي  الفارســية 
17 رمضــان : أحــداث الفتنــة الكبــرى 
أبــي طالــب.  بــن  اإلمــام علــي  ومقتــل 
غــادة كربــالء: مقتــل الحســين بــن علــي 
بــن أبــي طالــب. الحجــاج بــن يوســف: 
العصــر  فــي  السياســية  األحــوال 
فتــح  قصــة  األندلــس:  فتــح  األمــوي. 
األندلس بقيادة طارق بن زياد. شارل 
وعبدالرحمــن: الفتــوح اإلســالمية فــي 
أوروبا. أبو مسلم الخراساني: سقوط 
أخــت  العباســة  األمويــة.  الخالفــة 
الرشــيد: أحــوال البــالط العبا�ســي فــي 
عهد هارون الرشــيد. األمين واملأمون: 
العباســية.  للدولــة  الذهبــي  العصــر 
عهــد  فــي  الدولــة  فرغانــة:  عــروس 
الخالفــة  وعاصمــة  بــاهلل  املعتصــم 
الجديــدة ســامراء. أحمــد بــن طولــون: 
للهجــرة.  الثالــث  القــرن  فــي  مصــر 
عبدالرحمــن الناصر:العصــر الذهبــي 
فــي األندلــس. فتــاة القيــروان. صــالح 
الحــروب الصليبيــة.  الديــن األيوبــي: 
العثمانــي:  االنقــالب  الــدر.  شــجرة 
عبــد  عهــد  فــي  السياســية  األحــوال 
الحميد الثاني. أسير املتهمدي: وتحكى 
قصــة الثــورة العرابيــة بقيــادة أحمــد 
عرابــي ثــم ثــورة املهــدي فــي الســودان؛ 
 ( القصــة  أبطــال  خــالل  مــن  وذلــك 
شــفيق( و )فــدوى(. اململــوك الشــارد. 
القصيــد.  بيــت  املماليــك.  اســتبداد 

املحبيــن. جهــاد 
الفارســية  إلــى  رواياتــه  ترجمــت 
ذلــك  ومــع  واألذربيجانبيــة.  والتركيــة 
لــم تســلم هــذه الروايــات مــن النقــد فــي 

الشــكل واملضمــون. ومــن ذلــك أيضــا 
أن جورجي زيدان لم يلجأ إلى الفترات 
املشــرقة مــن التاريــخ اإلســالمي وإبــراز 
أمجــاده؛ ولكــن اتجــه إلــى الفتــرات التــي 
تمثــل صراعــا علــى الســلطة والنفــوذ. 
وكان متأثــرا بنظــرة الغربييــن للعالــم 

اإلســالمي.
مصطفى لطفي املنفلوطي

) 1289- 1343هـ =1872- 1924م( 
مصطفــى لطفــي بــن محمــد لطفــي بــن 
حســن لطفــي: أديــب مصــري نابــغ فــي 
اإلنشــاء واألدب، انفــرد بأســلوب نقــي 
فــي مقاالتــه، لــه شــعر جيــد فيــه رقــة، 
قــام بالكثيــر مــن الترجمــة واالقتبــاس 
مــن بعــض روايــات األدب الفرن�ســي 
أدبــي  بأســلوب  ذلــك  وكل  الشــهيرة. 
فــذ؛ وصياغــة عربيــة فــي غايــة الروعــة. 
الفرنســية  اللغــة  بإجــادة  يحــظ  لــم 
الذيــن  بأصحابــه  اســتعان  لذلــك 
كانــوا يترجمــون لــه الروايــات ومــن ثــم 
يقــوم هــو بصياغتهــا وصقلهــا فــي قالــب 
أدبــي. كتابــاه " النظــرات" و " العبــرات" 
يعتبــران مــن أبلــغ مــا كتــب فــي العصــر 

الحديــث.
مولده ونشأته

فــي  املنفلوطــي  ولــد مصطفــى لطفــي 
ســنة 1289هـــ املوافــق 1872م مــن 
 " فــي مدينــة  أب مصــري وأم تركيــة 
منفلــوط" مــن الوجــه القبلــي ملصــر 
مــن أســرة حســينية النســب مشــهورة 
بالتقــوى والعلــم، نبــغ فيهــا مــن نحــو 
مئتــي ســنة قضــاه شــرعيون ونقبــاء. و 
" منفلــوط" إحــدى مــدن محافظــة " 
أســيوط". نهــج املنفلوطــي ســبيل آبائــه 
القريــة  بكتــاب  والتحــق  الثقافــة  فــي 
آنــذاك،  البــالد  فــي  املتبعــة  كالعــادة 
فحفــظ القــرآن الكريــم كلــه وهــو فــي 
التاســعة مــن عمــره ثــم أرســله أبــوه إلــى 
الجامــع األزهــر بالقاهــرة تحــت رعايــة 
رفــاق لــه مــن أهــل بلــده، فتلقــى فيــه 

األدب العربي
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طــوال عشــر ســنوات علــوم العربيــة 
والقــرآن الكريــم والحديــث الشــريف 
والتاريخ والفقه وشــيئا من شــروحات 
علــى األدب العربــي الكالســيكي، وال 
الثــالث  وفــي  منــه.  العبا�ســي  ســيما 
بــدأ  األزهــر  فــي  إقامتــه  مــن  ســنوات 
األدبيــة،  نزعاتــه  لتتضــح  يســتجيب 
فــي  التــراث  كتــب  مــن  يتــزود  فأقبــل 
عصــره الذهبــي، جامعــا إلــى دروســه 
متأملــة  قــراءة  التقليديــة  األزهريــة 
الذهبــي،  عصــره  دواويــن  فــي  واعيــة 
جامعا إلى دروســه األزهرية التقليدية 
دواويــن  فــي  واعيــة  متأملــة  قــراءة 
شــعراء املدرســة الشــامية ) كأبي تمام 
والبحتــري واملتبنــي والشــريف الر�ســي( 
باإلضافة إلى النثر كعبد الحميد وابن 
األثيــر.  وابــن  خلــدون  وابــن  املقفــع  
كتــب:  فــي  املطالعــة  كثيــر  كان  كمــا 
األغانــي والعقــد الفريــد وزهــر اآلداب، 
وســواها مــن آثــار العربيــة الصحيحــة. 
وكان هــذا التحصيــل األدبــي الجــاد، 
البيــان،  األصيــل  املســتوى،  الرفيــع 
الغنــي الثقافــة، حريــا بنهــوض شــاب 
كاملنفلوطــي مرهــف الحــس والــذوق، 
ســديد الرغبــة فــي تحصيــل املعرفــة.
مقتبــل  وهــو  املنفلوطــي،  يلبــث  ولــم 
عمره أن اتصل بالشيخ اإلمام محمد 
) 1266- 1323هـــ = 1849-  عبــده 
1905م( الــذي كان إمــام عصــره فــي 
املنفلوطــي  فلــزم  واإليمــان،  العلــم 
منــه  يســتمع  األزهــر،  فــي  حلقتــه 
شــروحاته العميقــة آليــات مــن القــرآن 
الكريــم، ومعانــي اإلســالم، بعيــدا عــن 
التزمت والخرافات واألباطيل والبدع. 
وبعــد وفــاة أســتاذه رجــع املنفلوطــي 
إلــى بلــده، حيــث مكــث عاميــن متفرغــا 
لدراســة كتــب األدب القديــم، فقــرأ 
البــن املقفــع والجاحــظ واملتنبــئ وأبــي 
العــالء املعــري، وكــّون لنفســه أســلوبا 

خاصا يعتمد على شعوره وحساسية 
. نفســه

كتبه ورواياته
للمنفلوطــي أعمــال أدبيــة كثيــرة وقــد 
بدأت أعمال املنفلوطي تتبدى للناس 
مــن خــالل مــا كان ينشــره فــي بعــض 
املجــالت اإلقليميــة كمجلــة " الفــالح " 
و " الهــالل " و " الجامعــة " و " العمــدة 
" وغيرهــا ثــم انتقــل إلــى أكبــر الصحــف 
وهي " املؤيد" وكتب مقاالت بعنوان " 
نظرات " جمعت في كتاب تحت نفس 

االســم فــي ثالثــة أجــزاء.
من أهم كتبه ورواياته

يضــم  أجــزاء(  ثالثــة   ( النظــرات 
األدب  فــي  مقاالتــه  مــن  مجموعــة 
والسياســة،  والنقــد،  االجتماعــي، 
واإلســالميات، وأيضــا مجموعــة مــن 
أو  املوضوعــة  القصيــرة  القصــص 
املنقولــة، جميعهــا كانــت قــد نشــرت 
فــي جرائــد، وقــد بــدأ كتابتهــا منــذ العــام 

1907م. 
قصــص،  تســع  يضــم  العبــرات: 
وواحــدة  املنفلوطــي  وضعهــا  ثالثــة 
مقتســبة مــن قصــة أمريكيــة اســمها 
صــراخ القبــور للكاتــب جبــران خليــل 
العقــاب.  بعنــوان:  وجعلهــا  جبــران، 
املنفلوطــي  عربهــا  قصــص  وخمــس 
الجــزاء،  الذكــرى،  الشــهداء،  وهــي: 
الضحيــة، االنتقــام؛ وقــد طبــع فــي عــام 
املنطقــي  باقــر  ترجــم  وقــد  1916م. 
التبريــزي هــذا الكتــاب إلــى الفارســية 

اشــك. هــاي  قطــره  بعنــوان 
ترجمهــا  التــاج  ســبيل  فــي  روايــة 
املنفلوطي من الفرنسية وتصرف بها. 
وهــي أساســا مأســاة شــعرية تمثيليــة، 
كتبهــا " فرانســو كوبيــة " أحــد أدبــاء 
فرنســا،  فــي  عشــر  التاســع  القــرن 
وأهداهــا املنفلوطــي لســعد زغلــول فــي 
العــام 1902م. روايــة بــول وفرجينــي 

صاغها املنفلوطي بعد ترجمته لها من 
الفرنسية وجعلها بعنوان " الفضيلة 
" وتســرد هــذه القصــة عــدة أحــداث 
لعــل مــن أهمهــا الحــب العــذري لبــول 
وفرجينــي لبعضهمــا جــدا واملكافحــة 
فــي ســبيل أن يبقــى هــذا الحــب خالــدا 
لألبد في قلوبهما الندية وهي في األصل 
للكاتــب " برناديــن دي ســان بييــر" مــن 
أدبــاء القــرن التاســع عشــر فــي فرنســا 

وكتبــت فــي العــام 1789م. 
روايــة الشــاعر هــي فــي األصــل بعنــوان " 
ســيرانو دي برجــراك" عــن الشــخصية  
الفرن�ســي  للكاتــب  اإلســم  بنفــس 
نشــرت  وقــد  روســتان"  أدمونــد   "

العــام 1921م. فــي  بالعربيــة 
الزيزفــون  ظــالل  تحــت  روايــة 
بعــد أن ترجمهــا  املنفلوطــي  صاغهــا 
 " بعنــوان  وجعلهــا  الفرنســية  مــن 
مجدوليــن" وهــي للكاتــب الفرن�ســي " 

كار". ألفونــس 
نشــر فــي كتــاب العبــرات عــن روايــة " 
غــادة الكاميليــا" للكاتــب الفرن�ســي " 
ألكســندر دومــاس" االبــن وقــد ترجــم 
 " الفرن�ســي  للروائــي  أتــاال"   " روايــة 

دوشــاتوبريان". الفيكونــت 
وهــي  املنفلوطــي  محاضــرات  كتــاب 
مجموعــة مــن منظــوم ومنثــور العــرب 
فــي حاضرهــا وماضيهــا. جمعهــا بنفســه 
مــن  طبــع  وقــد  املــدارس  لطــالب 

فقــط. واحــد  جــزء  املختــارات 
كتــاب التراجــم وهــو عــن الرحمــة التــي 
هــي مــن أبــرز صفــات هللا وقــد وصــف 
قــال  الرحيــم.  الرحمــن  بأنــه  نفســه 
املنفلوطــي فيــه: " لــو تراحــم النــاس 
وال  عريــان  وال  جائــع  بينهــم  كان  مــا 
مغبــون وال مهضــوم، ولفقــرت العيون 
فــي  الجنــوب  واطمأنــت  املدامــع  مــن 

املضاجــع".

األدب العربي
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بــل  الــذکاء؛  مــن  الیاتــی  التغیيــر  إن 
یأتــی مــن الفکــرة الحســنة. إن فکــرة 
التغیيــر التــى تدفــع صاحبهــا إلــی األمــام 
بهــا  یتمتــع  التــى  النعــم  أحســن  مــن 
الکائــن الحــی و هــی أبهــى حلــة یتحلــی 
بها االنســان الواعی و الشــک أن فکرة 
التغیيــر نعمــة عزیــزة تــدل اإلنســان إلــی 
مراشــدالحق و معالــی األمــور و ترشــده 
إلــی التميــز واملوضوعیــة واإلتــزان فــی 
الحرکــة  لإلنســان  وتســبب  املســيرة 

العالیــة. والهمــة 
 مــن 

ً
إننــا نــری فــی واقعنــا املعیــش کثيــرا

أصحــاب الــذکاء لیســت لديهــم فکــرة 
التغیير وال یریدون أن یغيروا أنفسهم 
و یتفلتــون مــن کل مــا یمــس راحتهــم 
و لذتهــم و ال تتحــرک فيهــم اإلرادة، 
فهــٔو الء یتقلبــون دهــرا فــی التعاســة 
والتخلف و قد اخفقوا فی تقدیم �سٔى 
 
ً
ذی بــال ألمتهــم و مجتمعهــم، بــل کثيــرا

مــا نســوا هللا، فأنســاهم أنفســهم و 
صــاروا مــن الغافليــن.

إن الجاهــل إذا لــم تکــن لدیــه فکــرة 
التغیيــر فیبقــی مــدی الدهــر جاهــال، 
 عــن فضائــل العلــم و أهلــه و 

ً
بعیــدا

یتســکع فی أوحال جهالته والعالم إذا 
لــم تکــن لدیــه فکــرة التغیيــر اإلیجابــی 
نحــو الدعــوة اإلســالمیة و لــم یتقــدم 
نحــو العمــل بمــا علــم، ســیعیش حیــاة 
خامــدة بعیــدة عــن الرشــد والهدایــة، 
فکــرة  لدیــه  تکــن  لــم  إذا  واملثقــف 
التغیيــر واقتنــع بمعلوماتــه الســابقة و 
لــم یســهم فــی ایجــاد وضــع متميــز و لــم 
فهــو  النافعــة،  الکتــب  بقــراء  یتــزود 

قــد تخلــف فــی العالــم الــذی تکثفــت 
والثقافــات  واالتجاهــات  اآلراء  فیــه 
و هــو قــد بــدأت الشــیخوخة تــدب فــی 

اوصالــه.
و هکذا نری کل من اشتهر باإلنجازات 
الحیــاة  دروب  وأضــاء  و  الضخمــة 
کلهــم  اإلیجابیــة  أعمالــه  بأنــوار 
والفکــر  املتأنــی  بالطــرح  یتســمون 
القویــة  اإلرادة  و  املتوقــد  املســتنير 
یمتــازون  و  الحســن  التغیيــر  نحــو 
بحرکــة تغیيریــة راشــدة متزنــة و هــذه 
الفکــرة لــم تدعهــم یستســلمون ملــرارة 
الهزیمــة؛ بــل جعلوهــا لبنــات للعــروج 
إلــی املعالــی و جعلــو مــن الهزائــم تجــارب 
مفیــدة فــی بنــاء صــرح حیاتهــم املتميــزة 

الراقیــة.
مــن  تجعــل  التــى  هــی  التغیيــر  فکــرة 
ال  و  یقــرأ  ال  الــذی  األمــی  اإلنســان 
یکتب، عاملا عبقر یا أو داعیا مخلصا 
ناصحــا یتحــرق علــی مآ�ســى األمــة و 
آالمهــا و آمالهــا و یجــوب البــالد یدعــوا 
إلــی هللا تعالــی و ال یریــد مــن أحــد جــزاءا 

شــکورا. وال 
فکرة التغیير هی التى جعلت من عدو 
جــاء لحــرب اإلســالم و أهلــه، صدیقــا 
عــن  ینافــح  مدافعــا صادقــا  و  وفیــا 
حوزة الدین و انسانا ربانیا مثل عمر 
ر�ســى	 هللا عنــه الــذی اشــرقت شــمس 
اإلســالم فــی قلبــه بعــد اســتماع  آیــات 
من القرآن الکریم فصار بطال مغوارا 
خیارا فی اإلسالم، حیث قوض دعائم 
الکفــر و زلــزل ارکان الباطــل و حطــم 

أعــراف الجاهلیــة.

مــن  جعلــت  التــى  هــی  التغیيــر  فکــرة 
شــاب یرفــل فــی حلــل الرخــاء والتــرف 
و یجــر أثــواب الدعــة والنعیــم، انســانا 
إلــی  إال  یشــتاق  ال   

ً
مجاهــدا مؤمنــا 

التحدیــات  وجــه  فــی  یثبــت  و  الجنــة 
فــی طریقــه  التــى تعترضــه  والعقبــات 
إلــی اإلســالم، مثــل عمــر بــن عبدالعزیز 
رحمــه هللا فــإن فکــرة التغیيــر جعلتــه 
بحرکــة  األمــور  معالــی  نحــو  یتحــرک 
واعیــة ناضجــة و بــإرادة فوالذیــة تهــزأ 

والخطــوب. باملحــن 
فکــرة التغیيــر اإلیجابــی قــرار حاســم 
یبلــغ صاحبــه ذروة الکمــال والنجــاح 
فــی  و یدفعــه نحوالفاعلیــة والتقــدم 
مختلــف فــروع الحیــاة الدنیــا واآلخــرة 
و هــی مــادة تحفيزیــة تجعــل لحیاتــه 

معنــى، وألعمالــه قیمــة.
الحازمــة  اإلرادة  هــی  التغیيــر  فکــرة 
علــی أن یتقــدم اإلنســان نحــو اهدافــه 
الســامیة بجــد ومثابــرة و صبــر علــی 
املــکاره و تتســع فــی ضــوء هــذه الفکــرة 
و  اإلنســان  لــدی  الوعــی  مســاحات 
یمکــن لإلنســان أن یطــور حیاتــه مــن 
قدراتــه  ینمــى  و  أحســن  إلــی  حســن 
نحــو  ســدیدة  خطــوات  یخطــو  و 
النجاحــات الباهــرة و حیــاة ســعیدة 

املتميــزة. باالنجــازات  ملیئــة 
فالبــد لإلنســان أن ینتهــز هــذه الفــرص 
الســانحة و یتعــرض لهــذه النفحــات 
الروحانیــة و یعــزم علــی الرشــد والرقــی 
والهدایــة کــی تزدهــر حیاتــه و یمکــن لــه 
ان یســعد نفســه و یســعد اآلخریــن 

ایضــا و ال حــول و ال قــوة إال بــاهلل.

ر فكرَتک َغّيِ

الشيخ عبداللطيف النارويي

أستاذ بالجامعة

مدّونات
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مدّونات

بمناسبة ذكرى رحيل أستاذنا الشيخ 
ْت صــورة مــن 

َ
أحمــد رحمــه هللا أرســل

الراحــل فــي مجموعــة مــن املجموعــات 
عليهــا  التعليــق  األعضــاء  مــن  وطلــب 
وليدلــي كل واحــد برأيــه ويبيــن انطباعه 

حــول األســتاذ فــي جملــة واحــدة.
ق األعضاء وكّل أشار إلى جانب من 

ّ
عل

شــخصية األســتاذ املتراميــة وإلــى صفــة 
وأخالقــه  وســلوكياته  صفاتــه  مــن 
ومؤهالتــه ومــا أكثــر الصفــات التــي كان 
جمعهــا األســتاذ رحمــه هللا، فالجميــع 
كانو صائبين في وصفهم ألنهم وصفوه 

كمــا عرفــوه.
برأيــي  وأدليــت  قــت 

ّ
عل أيضــا  وأنــا 

التــي  الجوانــب  أو  الجانــب  وأبديــت 
إلــى  فأشــرت  األســتاذ  فــي  بهــا  تأثــرت 
ذكائــه ونشــاطه. وكتبــت: "كان رحمــه 

نشــيطا". ذكيــا  هللا 
إذ  والتعليــق  الــرّد  قبــل  فكــرت  وقــد 
فنحــن  األســتاذ،  حقــوق  تقتضينــي 
الشــيخ ســنوات ودرســنا  قــد شــهدنا 
عنده وربما من اإلجحاف في حقه أال 
نعرفــه أو نمــّر بشــخصيته عاديــا دون 

واعتبــار. تفكيــر 
وبرأيــي  نشــيطا،  ذكيــا  األســتاذ  كان 
صفــات  أبــرز  مــن  الصفتــان  هاتــان 
األســتاذ ولهمــا تضافــر كبيــر فــي تكويــن 
شخصيته الرائعة وجعله رجال متميزا 
ناجحــا فــي كثيــر مــن املجــاالت، بجنــب 

األخــرى. واملقومــات  الصفــات 
كمــا كان األســتاذ متضلعــا فــي العلــوم 
الشــرعية كان تاجــرا صدوقــا ناجحــا 
لديــه مهــارات وحــَرف، قــد يشــير إليهــا 
والطــالب  التالميــذ  تشــويق  بهــدف 
الخياطــة  يحســن  فــكان  وتعليمهــم 
الكســب  فنــون  وجمــع  والزراعــة 

أطرافهــا. مــن  والتجــارة 
بناصيــة  األخــذ  مجــال  فــي  ينجــح  ال 
العلــم واملــال معــا إال مــن يتمتــع بنســبة 
عاليــة مــن الــذكاء والنشــاط، فالــذكاء 

ضــروري إال أنــه ال يكفــي بوحــده كمــا 
أن نشــاطا ال يحالفــه الــذكاء ال يصــل 
باملــرء إلــى مــا يبلــغ إليــه فيمــا اجتمعــا 

. معــا
العناية بالدنيا بقدر الغناء عن الخلق 
وبهدف العفاف أمر محمود دون نزاع 
لكن الذي تعلم ســنوات ثم بدأ يزاول 
التدريــس فــي جامعــة فهــو فــي األغلــب 
الكســب  للممارســة  فرصــة  يجــد  ال 
والتجــارة، وأمامــه خيــاران إمــا البقــاء 
والديــن  العلــم  الجامعــة وخدمــة  فــي 
وإما االنغماس في القضايا الدنياوية، 
ولــذا نــرى الكثيــر اختــار جانبــا واحــدا، 
واملــرء للمعــان والنجــاح فــي املجاليــن 
الجناحين)الــذكاء  كال  إلــى  بحاجــة 

والنشــاط( وهــؤالء قالئــل جــدا.
الــروح  وخفــة  والحــراك  النشــاط 
مــن  واملجاملــة  الدائمــة  واالبتســامة 
البــارزة،  الفقيــد  األســتاذ  ســمات 
والــذكاء كان يرفــد النشــاط ممــا كــّون 
تلفــت األنظــار  لــه شــخصية متميــزة 

. ليهــا إ
كنــا نــدرس عنــده فــي الحصــة األولــى 
الحصــة  بــدء  قبــل   

ّ
الصــف فيحضــر 

بدقائق ! ينتظر الطالب رغم املشاغل 
 

ّ
واألعمــال وكل طالــب يدخــل الصــف
يلقــي  معنــى،  ذات  بنظــرات  يرشــقه 
وحماســة  نشــاط  كلــه  وهــو  الــدرس 
امللــل  صّفــه  فــي  الطالــب  يعــرف  ال 
والســبات، يمــازح فــي موضعــه ويصبــح 
جديا صارما في موضع يقت�سي الجد، 
لديه فن إدارة األوقات والحياة يعطي 

كل �ســيء حقــه ووقتــه.

عليــه  م 
ّ
ويســل إال  بطالــب  يمــّر  ال   

ويسّميه أو يسأل عنه اسمه لو كان ال 
يعــرف اســمه ثــم ال ينســاه، وفــي صّفنــا 
عزم على حفظ أسماء الزمالء واحدا 

واحــدا فــي كل ي
وم كان يســأل أســماء عشــرة طــالب 
وفــي اليــوم التالــي يأتــي فــإذا هــو يذكــر 
ال  ثــم  أصحابهــا  إلــى  مشــيرا  األســماء 
أحدنــا  ينــادي  أبــدا  األســماء  ين�ســى 
باســمه كلمــا يــراه فــي مــكان، ويجعلــه 
إليــه ويوليــه عنايــة  أقــرب  أنــه  يظــن 
أكثــر مــن اآلخريــن، وهــذا كلــه يــدل علــى 

ونشــاطه. ذكائــه 
رحمه هللا.

يقــول فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد 
أحمــد  الشــيخ  كان  الفقيــد:   حــول 
رحمــه هللا ملتزمــا باملشــورة غيــر مصــّر 
علــى رائــه ووجهــة نظــره. لــو كان يدلــي 
برأيــه فــي موضــوع ثــم يحــدث أن ُيتــرك 
اآلخريــن  الزمــالء  مشــورة  إلــى  رأيــه 
فيقبــل ويقتنــع تمامــا دون أي حــزن 

وحــرج.
 يؤمن بالتعامل واملفاوضة، ونحن كنا 
نبعثــه إلــى أماكــن مختلفــة للمفاوضــة. 
كانــت تحــدث نزاعــات قبليــة معّقــدة 
ــق 

ّ
فنرســله للفصــل بيــن الطرفيــن. ويوف

علــى  مســتعصية  نزاعــات  حســم  فــي 
الحســم.

ز كلماتــه بالدالئــل دومــا، ودالئلــه   يعــّزِ
ــن مــن 

ّ
ســم بالقــوة، وبهــذا كان يتمك

ّ
تت

إقنــاع طرفــي الخصومــة.
إســالم"  "نــداء  مجلــة  )املصــدر: 
الفارســية العــدد الخــاص بشــخصية 

) لفقيــد ا
لــو ســألت كل واحــد مــن تالميــذ الشــيخ 
ورفاقه وكل من له معرفة به لوجدته 
يشــير إلــى جانــب مــن حياتــه ومؤهالتــه 
وهــذا نفســه أكبــر دليــل علــى عبقريــة 
الراحــل وشــموله وكونــه رجــال متميــزا 

نــادر املثيــل..

 يصفه بشكل 
ّ

كل
السيد مسعود
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الحمــد هلل رب العامليــن والصــالة والســالم 
علــى رســوله وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن

قــال أبــو الحســن علــي بــن عــروة الحنبلــي فــي 
" الكواكــب ": القلــب إذا كان نقيــا نظيفــا 
زاكيــا، كان لــه تمييــز بيــن الحــق والباطــل، 
والصــدق والكــذب والهــدى والضــالل، ال 
ســيما إذا كان قــد حصــل لــه إضــاءة وذوق 
مــن النــور النبــوي، فإنــه حينئــذ تظهــر لــه 
خبايــا األمــور ودســائس األشــياء والصحيــح 
مــن الســقيم. ولــو ركــب علــى متــن ألفــاظ 
موضوعــة علــى الرســول إســناد صحيــح. أو 
علــى متــن صحيــح إســناد ضعيــف مليــز ذلــك 
وعرفــه وذاق طعمــه وميــز بيــن غثــه وســمينه 
وصحيحــه وســقيمه فــإن ألفــاظ الرســول 
ال تخفــى علــى عاقــل ذاقهــا. ولهــذا قــال النبــي 
صلــى هللا عليــه وســلم: اتقــوا فراســة املؤمــن 
فإنــه ينظــر بنــور هللا. رواه الترمــذي وقــال 
جماعــة مــن الســلف فــي قولــه تعالــى: إن فــي 
ذلــك آليــات للمتوســمين. )الحجــر: 75( أي 
ر�ســي  جبــل  بــن  معــاذ  وقــال  للمتفرســين. 
هللا عنــه: إن للحــق منــارا كمنــار الطريــق. 
وإذا كان الكفــار ملــا ســمعوا القــرآن فــي حــال 
لــه لحــالوة وإن عليــه  كفرهــم قالــوا: وإن 
لطــالوة وإن أســفله ملفيــق وإن أعــاله ملــورق 
وإن لــه لثمــرة وإن لــه فــي القلــوب لصولــة 
لســيت بصولــة مبطــل فمــا الظــن باملؤمــن 
التقــي النقــي الــذي لــه عقــل تــام عنــد ورود 
الشــبهات وبصــر نافــذ عــن ورود الشــهوات؟
إن  تعالــى:  قــال  وقــد  الســلف  بعــض  قــال 
العبــد يهــم بالكــذب فأعــرف مــراده قبــل أن 
يتمــم وقــد قــال تعالــى: " ولتعرفنهــم فــي لحــن 
القــول" )محمــد: 30( فــإن القلــب الصافــي 
فــي األفعــال  بالزيــغ واالنحــراف  لــه شــعور 
واألعمــال فمــن كانــت أعمالــه خالصــة هلل، 
كذبهــا  األشــياء  بيــن  ميــز  للســنة  موافقــة 
وصدقهــا بشــواهد تظهــر لــه علــى صفحــات 

األلســنة. وفلتــات  الوجــوه 
قــال شــاه الكرمانــي: " مــن عمــر باطنــه بــدوام 
املراقبة وظاهره باتباع السنة وغض بصره 

عــن املحــارم وعــود نفســه أكل الحــالل لــم 
تخطــئ لــه فراســة! فــاهلل ســبحانه هــو الــذي 
يخلــق الرعــب والظلمــة فــي قلــوب الكافريــن. 
والنــور والبرهــان فــي قلــوب املتقيــن. ولهــذا 
ذكــر هللا آيــة النــور عقــب غــض النظــر وكــف 
النفــس عــن املحــارم وكذلــك إذا كان العبــد 
صــدوق اللســان كان أقــوى لــه وأتــم علــى 
معرفــة األكاذيــب واملوضوعــات فــإن الجــزاء 
الصــدوق  فيثيــب هللا  العمــل  جنــس  مــن 
ويوجــد للكــذب مــرارة ينبــو عنهــا ســمعه وال 
يقبلها عقله. وملا قدم وفد هوازن على النبي 
مســلمين وســألوه أن يــرد عليهــم بينهــم ومــا 
لهــم. قــال لهــم: أحــب الحديــث إلــي أصدقــه. 
بــن  البخــاري(. ولهــذا كان كعــب  )أخرجــه 
مالــك بعــد أن أعمــى إذا تكلــم الرجــل بيــن 
يديه بالكذب يقول له: " أسكت " إني ألجد 
مــن فيــك رائحــة الكــذب وإذا ســمع حديثــا 
مكذوبا عرف كذبه وذلك أنه جمع الصدق 
لرســول هللا ملــا قــدم مــن غــزوة تبــوك وأنــزل 
هللا عزوجــل: يــا أيهــا الذيــن آمنــوا اتقــوا هللا 
وكونــوا مــع الصادقيــن. )التوبــة: 119( فــإن 
هللا ســبحانه يلهــم الصــادق الذـكـي معرفــة 
الحديــث:  فــي  كمــا  الكــذب  مــن  الصــدق 
وقــال  ريبــة.  والكــذب  طمأنينــة  الصــدق 
لوابصــة اســتفت قلبــك. )أخرجــه اإلمامــان 

والدارمــي(. أحمــد 
وقــد تــرك النبــي صلــى هللا عليــه وســلم أمتــه 
علــى البيضــاء ليلهــا كنهارهــا وهــذا مــن أدل 

األشــياء علــى مــا قلنــا.
وإنمــا يؤتــى اإلنســان ويدخــل الزيــف عليــه 
والباطــل مــن نقــص متابعتــه للرســول صلــى 
هللا عليــه وســلم بخــالف املؤمــن املحســن 
املتبــع لــه فــي أقوالــه وأفعالــه. فــإن أقــوال 
الرســول عليهــا جاللــة ولهــا نامــوس. ولقــد 
رأيــت رجــال إذا ســمع حديثــا مرويــا عــن النبــي 
ممــا  ليــس  وكان  وســلم،  عليــه  هللا  صلــى 
قالــه يــرده ويقــول هــذا موضــوع أو ضعيــف 
أو غريــب. مــن غيــر أن ســمع فــي ذلــك ب�ســيء 
فيكشــف عنــه فــإذا هــو كمــا قــال وكان قبــل 

أن يخطــئ فــي هــذا البــاب، فــإذا قيــل لــه: مــن 
أمــن لــك هــذا؟ يقــول: كالم الرســول صلــى 
هللا عليــه وســلم عليــه جاللــة وفيــه فحولــة 
كالم  وكذلــك  النــاس،  مــن  لغيــره  لســيت 
أصحابــه وكنــت أكشــف عمــا يقــول فأجــده 
غالبا كما قال. وكان من أتبع الناس للسنة 
وأقلهــم للبــدع واألهــواء وكذلــك كان يقــع 
هــذا كثيــرا. فــإن الديــن هــو فعــل مــا أمــر هللا 
بــه وتــرك مــا نهــى عنــه. فمــن تلبــس فــي باطنــه 
بالشــرع  وفــي ظاهــره  والصــدق  باإلخــالص 
النــت لــه األشــياء ووضحــت علــى مــا هــي عليــه 
عكــس حــال أهــل الضــالل والبــدع الذيــن 
يتكلمــون بالكــذب والتحريــف فيدخلــون فــي 

ديــن هللا مــا ليــس فيــه.
محفوظــة  كانــت  ملــا  القــرآن  ألفــاظ  انظــر 
منقولــة بالتواتــر لــم يطمــع مبطــل وال غيــره 
فــي إبطــال �ســيء منــه وال زيــادة �ســيء بخــالف 
الحديــث فــإن املحرفيــن الوضاعين تصرفوا 
فيــه بالزيــادة والنقصــان والكــذب والوضــع 
بــه  هللا  أقــام  ولكــن  وأســانيده  متونــه  فــي 
مــن ينفــي عنــه تحريــف الغاليــن وانتحــال 
مــن  ويحميــه  للجاهليــن  وتأويــل  املبطليــن 
أهــل  أدخــل  مــا  فبينــوا  الوضاعيــن  وضــع 
الكــذب والوضــع فيــه وأهــل التحريــف فــي 

نيــه. معا
بأهــل  الحــق والباطــل  بيــن  فــرق هللا  وقــد 
بالنقــل  العارفيــن  والنقــد  واإليمــان  النــور 
والذائقيــن كالم الرســول صلــى هللا عليــه 
وســلم بالعقــل وقــد صنفــوا فــي ذلــك كتبــا 
فــي الجــرح والتعديــل. فهــذا العلــم مســلم لــه 
فيــه معــارف وطــرق يختصــون بهــا. وقــد قــال 
اإلمــام أحمــد: ثــالث علــوم ليــس لهــا أصــل 
املغازي، واملالحم والتفسير. ومعنى ذلك أن 
الغالــب عليهــا أنهــا مرســلة وكذلــك " قصــص 
األنبيــاء" للثعلبــي فيهــا مــا فيهــا. واملقصــود أن 
الصــادق تمــر بــه أحاديــث يقطــع قلبــه بأنهــا 

موضوعــة أو ضعيفــة.
القلــب  تيميــة:  ابــن  اإلســالم  الشــيخ  قــال 
املعمور بالتقوى، إذا رجح بمجرد رأيه فهو 

اتقوا فراسة المؤمن
عبد الغني الزهري
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ترجيــع شــرعي قــال : فمتــى مــا وقــع عنــده، 
وحصــل فــي قلبــه مــا يظــن معــه أن هــذا األمــر 
كان  ورســوله  هللا  أر�ســى  الــكالم  هــذا  أو 

ترجيحــا بدليــل شــرعي. 
وقــد قــال عمــر بــن الخطــاب ر�ســي هللا عنــه: 
اقتربــوا مــن أفــواه املطيعيــن واســمعوا منهــم 
مــا يقولــون، فإنهــم تتجلــى لهــم أمــور صادقــة 
وقــال مكحــول: مــا أخلــص عبــده العبادة هلل 
تعالــى أربعيــن يومــا إال أجــرى هللا الحكمــة 
على قلبه وأنطق بها لسانه. وروي هذا األثر 
بلفــظ آخــر: مــن أخلــص أربعيــن يومــا ظهــرت 

ينابيــع الحكمــة مــن قلبــه علــى لســانه.
قــال أبــو ســليمان الدارانــي : إن القلــوب إذا 
أجمعــت علــى التقــوى جالــت فــي امللكــوت 
ورجعــت إلــى صاحبهــا بطــرف الفوائــد مــن 

غيــر أن يــؤدي إليهــا عالــم علمــا.
وقــال النبــي صلــى هللا عليــه وســلم: الصــالة 
ضيــاء،  والصبــر  برهــان  والصدقــة  نــور 
وبرهــان  نــور  معــه  ومــن  مســلم،  أخرجــه 
وضيــاء وكيــف ال يعــرف حقائــق األشــياء مــن 
فحــوى كالم أصحابهــا وال ســيما األحاديــث 
تامــة  معرفــة  ذلــك  يعــرف  فإنــه  النبويــة 
ألنــه قاصــد العمــل فتســاعد فــي حقــه هــذه 
األشــياء مــع االقتــداء ومحبــة هللا ورســوله 
مــن فحــوى كالم  يعــرف  املحــب  إن  حتــى 

تلويحــا ال تصريحــا. مــراده  محبوبــه 
عبــدي  يــزال  ال  الصحيــح:  الحديــث  وفــي 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته 
كنــت ســمعه الــذي يســمع بــه وبصــره الــذي 
يبصــر بــه ويــده التــي يبطــش بهــا، ورجلــه التــي 

يم�ســي بهــا. أخرجــه البخــاري.
ومــن كان توفيــق هللا لــه كذلــك فكيــف ال 
يكــون ذا بصيــرة نافــذة ونفــس فعالــة. وإذا 
كان لإلثــم والبــر فــي صــدور الخلــق لــه تــردد 
و جــوالن، فكيــف حــال مــن هللا وســمعه 

وبصــره وهــو فــي قلبــه؟
وقــد قــال ابــن مســعود ر�ســي هللا عنــه: اإلثــم 
جــزاز القلــوب. وقــد قدمنــا أن الكــذب ريبــة 
الصــدق  فالحديــث  طمأنينــة،  والصــدق 
تطمئــن إليــه النفــس ويطمئــن إليــه القلــب. 
وأيضــا فــإن هللا فطــر عبــاده علــى الحــق، 
فــإا لــم تســتحل الفطــرة شــاهدت األشــياء 
علــى مــا هــي عليــه، فأنكــرت منكرهــا و عرفــت 
معروفهــا. قــال عمــر ر�ســي هللا عنــه " الحــق 
أبلج ال يخفى على فطن. فإذا كانت الفطرة 
مستقيمة على الحقيقة منورة بنور القرآن 
تجلــت لهــا األشــياء علــى مــا هــي عليــه فــي تلــك 

املزايــا وانقشــعت عنهــا ظلمــات الجهــاالت 
فــرأت األمــور عيانــا مــع غيبهــا عــن غيرهــا.

إن فــي قلــب كل مؤمــن واعظــا، والوعــظ هــو 
األمــر والنهــي والترغيــب والترهيــب وإذا كان 
القلــب معمــورا بالتقــوى انجلــت لــه األمــور 
وانكشــفت. بخــالف القلــب الخــراب املظلــم. 
قــال حذيفــة بــن اليمــان: إن فــي قلــب املؤمــن 
إن  الحديــث الصحيــح:  فــي  يزهــر.  ســراجا 
الرجــل مكتــوب بيــن عينيــه كافــر يقــرؤه كل 

مؤمــن قــارئ وغيــر قــارئ.
 فــدل علــى أن املؤمــن يتبيــن لــه مــا ال يتبيــن 
لغيره وال ســيما في الفتن. وينكشــف له حال 
الكــذاب الوضــاع علــى هللا ورســوله. فــإن 
الدجــال أكــذب خلــق هللا مــع أن هللا يجــري 
علــى أيديــه أمــورا هائلــة أو مخاريــق مزلزلــة 
حتــى إن مــن رآه افتتــن بــه، فيكشــفها هللا 
للمؤمــن حتــى يعتقــد كذبهــا وبطالنهــا. وكلمــا 
القلــب، قــوي انكشــاف  فــي  قــوي اإليمــان 
األمور له وعرف حقائقها من بواطلها وكلما 
ضعــف اإليمــان ضعــف الكشــف، وذلــك 
مثــل الســراج القــوي والســراج الضعيــف فــي 
بيــت املظلــم، ولهــذا قــال بعــض الســلف فــي 
قولــه تعالــى: نــور علــى نــور قــال : هــو املؤمــن 
لــم  وإن  للحــق  املطابقــة  بالحكمــة  ينطــق 
يســمع فيهــا باألثــر، فــإذا ســمع فيهــا باألثــر، 
كان فعــال نــور علــى نــور فاإليمــان الــذي فــي 
قلــب املؤمــن يطابــق نــور القــرآن. فاإللهــام 
القلبــي تــارة يكــون مــن جنــس القــول والعمــل 
هــذا  وأن  كــذب،  القــول  هــذا  أن  والظــن 
العمل باطل، وهذا أرجح من هذا وأصوب.
النبــي صلــى هللا عليــه  وفــي الصحيــح عــن 
وســلم أنــه قــال: قــد كان فــي األمــم قبلكــم 
محدثــون، فــإن لــم يكــن فــي أمتــي فيهــم أحــد 

البخــاري. أخرجــه  فعمــر. 
واملحــدث هــو امللهــم املخاطــب فــي ســره. ومــا 
قــال عمــر �ســيء إنــي ألظنــه كــذا وكــذا إال 
كان كمــا ظــن. وكانــوا يــرون أن        تنطــق 
علــى قلبــه ولســانه أيضــا وقــال ابــن مســعود 
ر�ســي هللا عنــه: أفــرس النــاس ثالثــة: العزيــز 
فــي يوســف حيــث قــال المرأتــه: اكرمــي مثــواه 
ع�ســى أن ينفعنــا لــو نتخــذه ولــدا: يوســف 
: 21 وابنــة شــعيب حيــن قالــت: ألبيهــا فــي 
مو�ســى أســتأجره. القصــص: 36 وأبوبكــر فــي 
عمــر ر�ســي هللا عنهمــا حيــن اســتخلصه ومــا 
كان الصديــق ر�ســي هللا عنــه أعظــم األمــة 
فراســة وفــي روايــة أخــرى : امــرأة فرعــون 
حين قالت: قرة عين لي ولك ال تقتلوه ع�سى 

أن ينفعنــا أو نتخــذه ولــدا. القصــص: 9. 
وفراســة الصحابــة ر�ســي هللا عنهــم أصــدق 

الفراســة.
وأصــل هــذا النــوع مــن الفراســة مــن الحيــاة 
والنــور الذيــن يهبهمــا هللا تعالــى ملــن يشــاء 
مــن عبــاده فيحيــا القلــب بذلــك ويســتنير فــال 
تــكاد فراســة تخطــئ قــال هللا تعالــى: أو مــن 
كان ميتــا فأحيينــاه وجعلنــا لــه نــورا يم�ســي 
بــه فــي النــاس كمــن مثلــه فــي الظلمــات ليــس 
بخارج منها. )األنعام 122( كان ميتا بالكفر 
والعلــم.  باإليمــان  هللا  فأحيــاه  والجهــل، 
وجعــل لــه بالقــرآن واإليمــان نــورا يســتضيئ 
بــه فــي النــاس علــى قصــد الســبيل ويم�ســي بــه 

فــي الظلــم. وهللا أعلــم.
أشــياء:  بثالثــة  تتعلــق  املتفــرس  وفراســة 
للســيماء  فعينــه  وقلبــه؛  وأذنــه  بعينــه 
وتصريحــه  للــكالم  وأذنــه  والعالمــات، 
وفحــواه  ومفهومــه،  ومنطوقــه  وتعريضــه 
وإشــارته ولحنــه وإيمانــه ونحــو ذلــك. وقلبــه 
للعبــور واالســتدالل مــن املنظــور واملســموع 
إلــى باطنــه وخفيــه. وكذلــك عبــور املتفــرس 
مــن ظاهــر الهيئــة والــدّل إلــى باطــن الــروح 
أحدهمــا:  ســببان،  وللفراســة  والقلــب، 
جــودة ذهــن املتفــرس وحــّرة قلبــه وحســن 
فطنتــه، والثانــي: ظهــور العالمــات واألدلــة 
علــى املتفــرس فيــه. فــإذا اجتمــع الســببان 
لــم تكــد تخطــئ للعبــد فراســة وإذا انتفيــا لــم 
تكــد تصــح لــه فراســة، وإذا قــوي أحدهمــا 
وضعــف اآلخــر كانــت فراســة بيــن بيــن. فــإذا 
كانت األمور الكونية تنكشف للعبد املؤمن 
لقــوة إيمانــه يقينــا وظنــا فاألمــور الدينيــة 
إلــى  أيســر بطريــق األولــى فإنــه  لــه  كشــفها 
كشــفها أجــوح. فاملؤمــن تقــع فــي قلبــه أدلــة 
على األشياء ال يمكنه التعبير عنها في الغالب 
فإن كل أحد ال يمكنه إبانة املعاني القائمة 
بقلبه. وقد أشــرنا أن أهل اإليمان والتقوى 
والصدق واإلخالص لهم اطالعات وكشــف 
وفراســات والهامــات يلقيهــا هللا فــي قلوبهــم 
يعرفــون بهــا صــدق الصــادق وكــذب الــكاذب 
ووضــع الوضاعيــن وصحيــح األخبــار وكاذبهــا 
وقد كان أبو ســليمان الداراني يســمي أحمد 
بــن عاصــم األنطاـكـي " جاســوس القلــب" 
بالصــدق  أخــي  يــا  فعليــك  فراســة  لحــدة 
وإيــاك والكــذب فإنــه يجانــب اإليمــان وهللا 
املنقلــب  وإليــه  بالصــواب  أعلــم  ســبحانه 

واملــآب والحمــد هلل رب العامليــن. 

مدّونات
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شخصيات إسالمية

قبــول الشــيخ القا�شــي تقــي بعــض 
التــي  املعاصــرة  العالــم  تحديــات 
واجهــت األمــة مــن جهــة االقتصــاد 

الربــوي
التعامــُل  ســيطر  الراهــن  العصــر  فــي 
م التجاري واالقتصادي 

َ
الربوي العال

وسادت البنوك الربوية جميع أسواق 
العالم وكاد أن يحيط النظام الربوي 
كل الدنيــا ولــم يتــرك لألمــة اإلســالمية 
طريقــا إلــى النجــاة إال الثلمــة فقامــت 
املســلمين,  تجــاه  كبيــرة  تحديــات 
وعرضــت لهــم القضايــا الِوقائيــة مــن 
حــل  إلــى  املســلمون  فاضطــر  الربــاء 
تقــي  القا�ســي  ورفــع  املشــاكل,  هــذه 
 الكفــاح للتجنــب عــن 

َ
العثمانــي رايــة

التعامــل الربــوي بخطــة عديــدة مــن 
تأليــف الكتــب املرشــد إلــى مواجهــات 
معظــم التحديــات العصريــة, واقتــراح 
غيــر  البنــوك  وإنشــاء  املشــروعات 
فإنـــها  اإلســالمية  والبنــوك  الربويــة 
تخطو خطوة ناجحة, وحينما انخفت 
نقطــة األســعار للبنــوك الربويــة علــى 
 معيشة البنوك 

ً
نطاق العالم, خاصة

األمريكية تهدمت إلى أسفل املستوى, 
فآنــذاك مازالــت البنــوك اإلســالمية 
ترفــع نقطــة أســعارها إلــى العلــو حتــى 
وقــع أهــل االقتصــاد, ومهــرة املصــارف 

فــي الحيــرة, والدهشــة.
مؤلفاتــه الجــادة ألحقــت شــخصية 
القا�شــي املفتــي تقــي بصفــوف رجال 

عباقــرة:
حاضــر  ملتطلبــات  الشــيخ  تصــدى 

العالــم أخالقيــا, واجتماعيــا, ودينيــا, 
وثقافيــا, وعلميــا وغيرذلــك مما تحتاج 
كل  فــي  التأليفــات  عبــر  األمــة  إليــه 
مجــال, وتخطــى قدمــه إلــى التأليــف 
املدرســة  فــي  للعلــم  أيــام طلبــه  منــذ 
وزاده هللا فــي ذلــك تقدمــا حســنا علــى 
مــّر األيــام, وكفــاُح َبناِنــه التاليفــي صــار 
موطن الجمال والجالل والجاذبية في 
حياتــه العلميــة, ومــن أعمالــه الفخمة 
فــي هــذه الحلقــة تأليف"تكملــة فتــح 
امللهم"وقــال فضيلــة العالمــة املحقــق 
الدكتــور وهبــة الزحيلــي فــي شــأن هــذ 
الكتاب:اطلعــت علــى كتابــك الجليــل 
النافــع "تكملــة فتــح امللهــم" فوجدتــه 
 آفــاق العلــم, 

ً
محققــا للغايــة, فاتحــا

والتزامهــا  االجتهــادات  أصالــة   
ً
ُمبّينــا

وقــال  الشــرعية...)31(  بالنصــوص 
يوســف  الدكتــور  الشــيخ  فضيلــة 
حــس  فيــه  وجــدت  القرضاوي:فقــد 
وعقليــة  الفقيــه  وملكــة  املحــدث 
املعلــم وأنــاة القا�ســي ورؤيــة العالــم 
عــدة  شــروحا  رأيــت  ولقــد  املعاصــر 
لصحيح مسلم قديمة وحديثة ولكن 
وفاهــا 

َ
والهــا بالتنويــه, وأ

َ
هــذ الشــرح أ

موســوعة  فهــو  والفرائــد,  بالفوائــد 
وتحقيقــات  بحوثــا  تضمــن  بحــق 
حديثية, وفقهية, ودعوية, وتربوية)32( 
وإنمــا  العبا�ســي  الحســن  ابــن  وقــال 
إبــراز  فــي  لكفــاه  العلمــي  الجهــد  هــذ 
رجــال  بيــن  الهامــة  شــخصيته 
القا�ســي  أقــالُم  وملســت  عباقــرة)33( 
املفتــي تقــي بفنــون عديــدة وصاغــت 

فــوق  جمــا   
ً
كتبــا ســطورها  تحــت 

وأهــدت  عديــدة  غــات 
ُ
ِبل الخمســين 

علميــة  ثــروة  اإلســالمية  للمكتبــات 
قيمة وزادت على ذلك بحوث فقهية 
ومقــاالت عديــدة وأح�ســى عــدد كتبــه 
مؤلف"روشــن جراغ"حمــاد الكريمــي 

هللا.)34( حفظــه  النــدوي 
مؤلفاته في األردوية:

صحيــح  شــرح  البــاري  انعــام   )1(
البخــاري )2( تقريــر ترمــذي )3( درس 
ترمذي )4( اســالم اور جدت پَســنِدي 
اصالحــي   )6( معاشــره  اصــالح   )5(
مواعــظ  اصالحــي   )7( خطبــات 
احــكام   )9( مجالــس  اصالحــي   )8(
اعتــكاف )10( اپــے گھــروں كوبچا	ئــے 
)11( آســان نيكيــاں )12( يائبــل �ــے 
كياهــے)14(  بائبــل   )13( تــک  قــرآن 
 )16( ترا�ــے   )15( ُپرنوردعائــں 
عيســائيت كيــا هــے )17( علــوم القــرآن 
)18( عدالتــي فيصلــے )19( فــرد ـكـي 
اصــالح )20( ملكيــت زميــن اور اس 
كي تجديد )21( نشري تقريريں )22( 
نفاذ شريعت اور اس كے مسائل )23( 
نمازيــں ســنت ـكـي مطابــق پڑھــۓ )24( 
همــارا   )25( عائلــي مســائل  همــارۓ 
تعليمــي  همــارا   )26( نظــام  معا�ســي 
نظــام )27( دينــي مــدارس كا نصــاب 
ونظــام )28( تقليــد ـكـي شــرعي حيثــت 
)29( حجيــت حديــث )30( حضــور 
 )31( فرمايــا  نــۓ  عليــه  هللا  صلــى 
حكيــم األمــت كــۓ سيا�ســي افــكار )32( 
 )33( اور سياســت حاضــره  اســالم 

إعداد :محمد حماد الكريمي الندوي 

نقله إلى العربية: عبد الستار األعظمى

سماحة الشيخ المفتي تقي العثماني 
بين حياته الشخصية والعلمية والنشاطية )القسط األخير(
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31- روشن جراغ ص:177-178 )31(

32- تقريظ التكملة لتقي العثمين ص:14 ج/1 )32(

33- تقريظ التكملة لتقي العثمين ص:11 ج/1 )33(

34- متاع وقت اوركاوان علم ص:275 )34(

35- تقريظ التكملة لتقي العثمين ص:12 ج/1 )35(

36- تقريظ التكملة لتقي العثمين ص:9 ج/1 )36(

37- تقريظ التكملة لتقي العثمين ص:14 ج/1 )37(

38- تقريظ التكملة لتقي العثمين ص:11 ج/1 )38(

 THE WORLD‘S 500 The Muslim -39

 MOST INFLUENTIAL MUSLIMS 500

)39(.2017.... 53 ص

ذكــر وفكــر )35( ضبــط والدت )36( 
اســالم اورجديــد معيشــت وتجــارت 
)37( ســود پــر تاريخــي فيصلــه )38( 
فتاوى عثماني )39( حدود آردننس _ 
ايــك علمــي جائــزه )40( قاديانــي فتنــه 
اور ملــت اســالميه كا موقــف )41( 
تذكــرۓ )42( تبصــرۓ )43( اكابــر 
ديوبنــد كيــا تهـــــ )44( حضــرت معاويــة 
اور تاريخــي حقائــق )45( تأثــر حضــرت 
عارفــي رحمــة هللا عليــه )46( ميــرۓ 
والد ميرۓ شيخ )47( نقوش رفتگان 
)48( جهــاں ديــده )49( دنيــا ميــرۓ 

آگــۓ )50( اندلــس ميــن چنــدروز.                   
مؤلفاته في اللغة العربية:

)51( فقه البيوع )52( أصول اإلفتاء 
وآدابــه )53( مقــاالت العثمانــي )54( 
اإلســالم و النظريات السياســية )55( 
ماهــي النصرانيــة )56( نظــرة عابــرة 
حــول التعليــم اإلســالمي )57( أحــكام 
الذبائح )58( بحوث في قضايا فقهيه 
امللهــم  فتــح  تكملــة   )59( معاصــرة 
شــرح صحيــح مســلم )60( الصكــوك 

وتطبيقاتهــا املعاصــرة.
مؤلفاتــه مــن الكتــب والترجمــة فــي 

اإلنجليزيــة:   اللغــة 
 Discourses	on	The	Islamic)61( 
 Islamic)62(   Way	 of  Life
 Quranic	 Science )63(  Months
)65(  What	 is	 Christianity)64(
 The)66(  Easy	 Good	 Deed
)67( Legal	 Status	 of	 Following
  The)68(  The	 Rule	 of  ltikaf
 Historical	 Judgment	of	 Interest
 ,Sayings	 of	 Muhammad‘s  )69(
  Perform	 Salah	 Correctly  )70(

.Contemporary  Fatwa)71(
املكانة العلمية للشيخ املفتي محمد 

تقي بين أقالم العلماء الكبار:
املفتــي  املفضــال  الشــيخ  ســماحة 

محمــد تقــي العثمانــي حــاز التقديــر 
الجهابــذة  العلمــاء  مــن  والثنــاء 
لخدماتــه الجليلــة, وجهــوده العلميــة, 
فــي  املعتدلــة  الراشــدة  وســلوكه 

. ُهــب لَتَمذ ا
قــال ســماحة الشــيخ أبوغــدة: نهضــت 
املحــدث  اللذوعــي,  العالمــة  همــة 
األريــب  األديــب  الفقيــه  النجيــب, 
تقــي العثمانــي إلتمــام "فتــح  محمــد 
امللهــم" فإنــه عالــم ابــن عالــم إمــام, 
وخيــر فقيــه رفيــع املقــام, وقــال أيضــا 
جــزى هللا تعالــى مؤلفــه األخ الشــيخ 
األملعــي  الفقيــه  املحــدث  العالمــة 
القا�ســي محمــد تقــي العثمانــي عــن 

)35( خيــرا....  وأهلــه  العلــم 
أبــو  الشــيخ  الســيد  ســماحة  وقــال 
الحســن النــدوي: وكان ذلــك بنهــوض 
صاحــب الفضيلــة والســعادة العالــم 
الراســخ  الضليــع والحقوقــي الكبيــر 
فضيلــة  الشــيخ محمــد تقــي العثمانــي 
وأنــه  بــه  ونفــع  حياتــه  فــي  بــارك هللا 
العلــوم  وأخــذ  التدريــس  مــارس  قــد 
منابعهــا األصليــة و رجالـــها الراســخين 

فــي العلــم والديــن....)36(
وقــال الشــيخ املحقــق الدكتــور وهبــة 
الزحيلــي: والشــك فأنــت تتميــز بتمكــن 
علــوم  فــي  الناظــر  الدقيــق  العالــم 
الشــريعة مــن أصــول وفقــه وحديــث 
 فــي توجيــه األدلــة, 

ً
فلقــد عرفتــك بارعــا

القديــم  بيــن  املواءمــة  علــى  قــادرا 
وثقــة,  تقــوى, و ورع,  مــع  والحديــث 

)37( عزوجــل...  هللا  وخشــة 
الدكتــور  املحقــق  العالمــة  وقــال 
يوســف القرضــاوي: وقــد ادخــر القــدر 
امللهم"وإتمامــه- إكمال"فتــح  فضــل 
إن شــاء هللا- لعالــم جليــل مــن أســرة 
علــم وفضــل هــو الفقيــه ابــن الفقيــه 
محمــد  الشــيخ  العالمــة  صديقنــا 
فيــه  ملســُت  وقــد  العثمانــي,  تقــي 

عقليــة الفقيــه, املطلــع علــى املصــادر, 
واالســتدالل  النظــر  مــن  املتمكــن 
االختيــار  علــى  القــادر  واالســتنباط, 
والترجيــح, والواعــي ملــا يــدور حولــه مــن 
أفكار, ومشكالت أنتجها هذا العصر 
الحريــص أن تســود شــريعة اإلســالم 

املســلمين.)38( ديــار  وتحكــم 
العثمانــي,  تقــي  محمــد  العالمــة 
ســادس أكثــر الشــخصيات اإلســالمية 

اإلســالمي: العالــم  فــي  تأثيــرأ 
امللكــي  اإلســالمي  املركــز  صنــف 
املتواجــدة  االســتراجية  للدراســات 
فــي تقريــره الســنوي ســنة  بــــ"األردن" 
امليالديــة.  عشــرة  وســبع  ألفيــن 
العالمــة محمــد تقــي العثمانــي, نائــب 
الرئيس بــــ"جامعة دارالعلوم كرات�ســي 
ســادس  الشــهير  اإلســالمي  املفكــر 
ضمــن  إســالمية  شــخصية  أقــوي 
مــن  اســم  خمســمائة  تضــم  قائمــة 
الشــخصيات اإلســالمية األكثــر تأثيــرا 

العالــم. فــي 
معلومــات  اإلســالمي  املركــز  وقــّدم 
مــن  شــخصية  كل  حــول  مكثفــة 
التقريــر  فــي  املصنفيــن  الخمســين 
مقدمــا الشــيخ تقــي العثمانــي كأحــد 
فــي  وجعلــه  والدعــوة,  الفكــر  قــادة 

السادســة.)39( املرتبــة 
خـتـامـه مـسك....

شخصيات إسالمية
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كان لقمــان الحكيــم بيــن عبيــد ســيده حقيــرا وضيعــا ال يعبــأ بــه ويتخذونــه 
ســخريا

أرسل السيد العبيد كلهم أجمعين أكتعين إلى حديقته الحضراء ليقطعوا 
ويقطفوا الثمار الناضجة والفواكهة الحلوة لسيدهم.

كان لقمــان مــع العبيــد كالضيــف الطفيلــي وكان أســود اللــون كاليــل املظلــم 
ولكنــه مــع ذلــك كان عاملــا ذكيــا وحكيمــا بليغــا.

أكل العبيــد الفواكــه املقطوعــة واملقطوفــة ألجــل الحــرص والطمــع اتباعــا 
للهــواء وابتغــاء للــذة النفــس. وصــار الســيد غضبــان لعبــده لقمــان

بحث وفتش لقمان بفراسته وكياسته غضَب سيده وعلم ذلك. قام وقال 
لســيده: يــا مــوالي العبــد الخائــن ليــس مرضيــا عنــد هللا يــا مــوالي اختبرنــا 
ْصنــا كلنــا واســقنا مــاء حميمــا ثــم ســقنا فــي صحــراء وســيع أنــت راكــب  وَمِحّ
ونحــن مشــاة، ثــم انظــر صنعــة هللا كاشــف األسرارســقاهم ربهــم مــاء حميمــا 

وكلهــم شــربوا خوفــا منهــم.
بعد ذلك سقاهم وساقهم وهم يسعون في الرمال والحقول.

قاء كلهم من العناء املاء الحميم أخرج الفواكه من بطونهم وخرج من بطن 
لقمان املاءالخالص فقط. 

هــذه حكمــة لقمــان حكمــة رب الوجــود فــي كشــف األســرار يــوم القيامــة. يــوم 
تبلــى الســرائر كلهــا بــان منكــم كامــن ال يشــتهى 

إذا سقوا ماء حميما قطعت جملة األستار مما افظعت 

تـــنبـــود لقـــمن پیـــش خواجـــه خویشـــن خـــوار  بندگانـــش  میـــان  در 

ببـــاغ را  غالمـــان  او  فـــراغمی فرســـتاد  بهـــر  آیـــدش  میـــوه  کـــه  تـــا 

لقـــمن در غالمـــان چـــون طفیل لیـــلبـــود  همچـــو  صـــورت  معانـــی  پـــر 

را جمـــع  میو هـــای  غالمـــان  راآن  طمـــع  نهیـــب  از  بخورنـــد  خـــوش 

آن خـــورد  لقـــمن  گفتنـــد  را  خواجـــه بر لقـــمن ترش گشـــت وگرانخواجـــه 

لـــبچـــون تفحـــص کـــرد لقـــمن از ســـبب  بگشـــاد  خواجـــه اش  عتـــاب  در 

خـــدا پیـــش  ســـیدا  لقـــمن  مرتضـــاگفـــت  نباشـــد  خائـــن  بنـــده 

کریـــم ای  را  جمله مـــان  کـــن  حمیـــمامتحـــان  آب  از  تـــو  ده  ســـیرمان 

کالن بصحرائـــی  را  مـــا  آن  از  مـــی دوانبعـــد  پیـــاده  مـــا  ســـواره  تـــو 

را کـــردار  بـــد  تـــو  بنگـــر  راآنگهـــان  األرسار  کاشـــف  صنع هـــای 

از آب حمیـــم مـــر غالمـــان را و خوردنـــد آن زبیـــمگشـــت ســـاقی خواجـــه 

دشـــت ها در  می راندشـــان  آن  از  کشـــت هابعـــد  میـــان  می دویدنـــدی 

عنـــا از  ایشـــان  افتادنـــد  در  میوهـــاقـــی  زیشـــان  می آورنـــد  آب 

مـــی بـــر آمـــد از درونـــش آب صـــافچـــون کـــه لقـــمن را در آمد قـــی زناف 

پـــس چـــه باشـــد حکمـــت رب الوجودحکمـــت لقـــمن چـــون داند ایـــن نود 

کلهـــا الرسائـــر  تبلـــی  یشـــتهییـــوم  ال  کامـــن  منکـــم  بـــان 

قطعـــت حمیـــم  مـــاءا  ســـقوا  افظعـــتچـــون  مـــم  األســـتار  جملـــة 

بنـــدنار از آن دل چون ســـنگ مـــا را چند چند نی پذیرفـــت  گفتیـــم  نـــرم 

رگ یافـــت  بـــد  داروی  را  بـــد  مـــر رس خـــر را ســـزد دنـــدان ســـگریـــش 

حکمتســـت  للخبیثیـــن  زشـــت را هم زشـــت جفت بایت اســـتالخبیثـــات 

محو وهم شـــکل وصفات دوســـت شـــوپـــس تـــو هرجفتی کـــه میخواهـــی برو

شـــو نـــور  مســـتعد  خواهـــی  دور خواهـــی خویـــش بین و دور شـــونـــور 

خـــرب ســـجن  از  خواهـــی  رس مکـــش از دوســـت واســـجد واقرتبوررهـــی 

الشيخ عبدالواحد قلندرزهيبين لقمان والعبيد

النار جزاء الكافرين وعقابهم ألن هم قاسية قلوبهم كالحجارة 
واختبــار الحجــارة بالنــار أولى وأفضل.

قلنــا للقلــب القا�ســي مــرات وكــرات ولكــن مــا ســمع بــل أعــرض 
وطغــى

ينبغي للجرح السوء الدواء ال�سيء كما يقال الخبيث للخبيث. 
ويليق رأس الحمار لفم وأسنان الكلب 

الخبيثــات للخبيثيــن حكمــة وبالغــة الخبيــث يميــل إلــى جنســه 
ويتبعــه حــذو النعــل بالنعــل.

يوجد في العالم الخبيث والطيب أحبب ما شئت وصاحب من 
شئت.

إن كنت تريد النور والســرور فكن مســتعدا له وإن تريد البعد 
والفــرار منــه فكــن بعيــدا وطريدا.

وإن تريــد مخرجــا مــن هــذا الســجن الخــرب وال تكــن طاغيــا عــن 
الحبيــب بــل واســجد واقتــرب.

مثنوي معنوي
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 مناقشة طالب الصف السادس بحوثهم الصفية
انقعــدت حفلــة مناقشــة ومقابلــة البحــوث 
الصفية لطالب الصف السادس من معهد 
اللغــة العربيــة بجامعــة دار العلــوم زاهــدان 
الثانيــة  جمــادى   26 األربعــاء  يــوم  مســاء 
بحضور جم غفير من الطلبة وأســاتذة هذه 
الجامعة. وقد حضر حفل املناقشة فضيلة 
مديــر الجامعــة وحــث الطــالب علــى العربيــة 
وكتابــة البحــوث العلميــة األكاديميــة، قائــال: 
الســعي واألهليــة جناحــان يطيــر بهمــا طالــب 
العلــم إلــى ســماء العلــم واملعرفــة، وإن جهــود 
الطالــب تفتــح لــه كل بــاب مغلــق. وحســبكم 
شــرفا وفخــرا أنكــم تتكلمــون باللغــة العربيــة 

الفصحــى بــال كلفــة.  
العربيــة  اللغــة  معهــد  تأســيس  تــم  وقــد 
والدراســات اإلســالمية قبــل 15 ســنة تحــت 
إشــراف ســماحة مديــر الجامعــة الشــيخ عبــد 
الحميــد حفظــه هللا تعالــى وســماحة األســتاذ  
املفتــي محمــد قاســم القاســمي حفظــه هللا 
تعالــى، وعميــد الشــؤون الدراســية بالجامعــة 
ســماحة األســتاذ عبــد الغنــي البــدري حفظــه 
هللا وكان مــن أهــم أهــداف القائميــن علــى 
علــى  الطــالب  تأهيــل  هــو  املعهــد  هــذا  أمــر 

كتابــة البحــوث العلميــة بلغــة عربيــة متقنــة 
علــى غــرار الجامعــات العصريــة، وإكســابهم 
املهارات اللغوية املتقدمة في مجال الخطابة 
والكتابة والقراءة السلمية واملطالعة الجادة 
في مجال األدب والفكر اإلســالمي. وفي مجال 
البحــوث العلميــة قــد خطــا الطــالب خطوات 
قيمــة حيــث تخــرج عــدد كبيــر منهــم محققيــن 

أصحــاب ذوق ودراســة.  
ومنذ تشرف سماحة األستاذ الدكتور عبيد 
هللا بني كمال حفظه هللا تعالى إلى جامعة دار  
العلــوم زاهــدان بــدأ الطــالب بكتابــة البحــوث 
العلمية وقد قّدم أكثر من مائتي طالب بحثا 
مختلفــة.  موضوعــات  فــي  أكاديميــا  علميــا 

وذلــك علــى مســتويين: 
الصــف  طــالب  مســتوى  األول:  املســتوى 
الرابــع حيــث يبــدأ الطالــب  بحثــه فــي  الصــف 
علــى  ويتعــرف  موضوعــه  فيعّيــن   الثالــث 
كيفيــة كتابــة البحــوث العلميــة ويعــّد خطــة 
بحثــه  يكمــل  الرابــع  الصــف  وفــي   بحثــه. 
الصفــي تحــت إشــراف أحــد مــن األســاتذة 
أن  إلــى  ونظــرا  املجــال.  هــذا  فــي  املتفوقيــن 
الطالــب بحثــه غيــر  ناضــج فــي هــذه املرحلــة ال 

يعقــد لــه حفــل املناقشــة واملقابلــة. 
الصــف  طــالب  مســتوى  الثانــي:  املســتوى 
السادس الذين يتخرجون من قسم املعهد. 
الطالب يبدأ بحثه من الصف الثالث حيث 
يعّيــن املوضــوع ويعــّد خطــة البحــث بصــورة 
رســمية وعلــى املســتوى الرائــج فــي الجامعــات 
يكمــل  الســادس   الصــف  وفــي  العصريــة 

البحــث. 
ونظــرا إلــى أن الطالــب فــي هــذا  العهــد يقطــع 
مرحلــة مــن البحــث  ويتأهــل لكتابــة بحــث 
علمي، لذلك  تعقد له حفل مناقشة ومقابلة 
رســمية علــى غــرار مــا يكــون فــي الجامعــات 
العصريــة لنيــل شــهادة املاجســتير. والجديــر 
بالذكر  أن هذه البحوث التي قّدمها ويقّدمها 
طالب الصف السادس قيمة ورائعة بحيث 
كثيــر منهــا تعــادل بحــوث الطــالب فــي قســم 
التخصــص أو بحــوث الطــالب الجامعييــن.

 وفــي هــذا العــام تــم مقابلــة 20 طالبــا فــي 
إعــداد  تــّم  وقــد  املختلفــة.  املوضوعــات 
بحوثهــم تحــت إشــراف عميــد قســم معهــد 
اللغة  العربية  سماحة األستاذ الشيخ  نظر 

هللا.  حفظــه  قلندرزهــي  هللا 

من أنباء الجامعة

اسم الحكمعنوان التحقيقاإلسم واسم األرسة )الطالب(

الشيخ عبدالغني بدريالتفسريات األحمدية يف بيان اآليات الرشعية، دراسة وتحقيق من أول الكتابأحمد دانش1

الشيخ نظر الله قلندرزهيالتفيرسات األحمدية دراسة وتحقيق من أول سورة املائدة إىل آيةأحمد نارويي2

الشيخ نظر الله قلندرزهيالتخرجات الحبيبة للتفسريات األحمديةحبني الرحمن حاجي حسيني3

الشيخ محمد شهنوازيالتقوى يف ضوء الكتاب والسنةاحسان رئييس4

الشيخ محمد شهنوازيالعلمنية نشأتهارشيد أحمد براهويي5

الشيخ عبدالرحمن محمد جملمكانة الصحابة يف ضوء القرآنمحمد نبي باديه براهويي6

الشيخ عبدالرحمن أحمد جملالشيعة وأهل البيت، تصادم أو توافقرحمت الله ذكر خيل7

الشيخ عبداللطيف النارويياملخدرات القلق الدائمعبداملجيد نارويي8

الشيخ عبدالقادر عاريفالقواعد الفقهية من الهداية – كتاب البيوعالياس نظري9

الشيخ عبدالقادر العاريف التمئم والرقىخليل براهويي10

الشيخ عبدالغفور دوراين تاريخ بلوشستانمحمد رفيع زارع11

الشيخ عبدالرحمن عيدوزائئصفحات من حیاة سيد قطبعبدالوحيد ريجي12

الشيخ أمان الله سعديالدعاء وأحكامه وآدابه وأثره يف حياة املسلموحید ریگی13

الشيخ أمان الله سعديقواعد الهداية )كتاب الطهارة(عامر براهويي14

الشيخ حبيب الله املرجاينغزوة بدر دروس وعربأنيس تاو15

الشيخ الدكتور عبيدالله بني كملالتشبه املنبوذ يف امليالد والنوروزعبدالعظيم دانش16

الشيخ الدكتور عبيد الله بني كملحياة العالمة الشيخ املحدث السيد محمد يوسف حسني بور رحمه اللهمحسن نارويي17

الشيخ عبدالرحيم صفرزهيحكمة تعدد زوجات النبي صىل الله عليه وسلمعمران پیام18

الشيخ أدهم سباهياملدارس النظامية تاريخها ونشأتهاحفيظ الله عيل محمدي19

الشيخ املفتي محمد قاسم القاسميالقواعد الفقهية يف النكاح من كتاب الهدايةعارف قلندرزهي20
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الــذي  الواقــع  عــن  املقــال  هــذا  يتحــدث 

تاريخنــا  مــن  جــزء  هــو  الــذي  نعيشــه، 

املعاصر، وال أعني بالواقع مجرد الحوادث 

والقضايــا، ولكــن أعنــي بــه الرجــال الذيــن  

غيــروا مجــراه وأحدثــوا فيــه هــذه القضايــا 

وصنعــوا فيــه هــذه األحــداث، والشــك فــي 

أن التاريــخ يســجل كل خفــي وجلــي، ويضــع 

األحداث تحت املجهر، ويحكم عليها حكم 

املحايــد، وال تم�ســي مــدة إال ويصبــح زماننــا 

رجالنــا  ويصبــح  األجيــال  تتناقلــه  تاريخــا 

أبطــاال تتباهــى بهــا األمــم ، وذلــك بشــرط أن 

يســتيقظ وعينــا فُنحّفــظ للتاريــخ حقائقنــا 

ونودعهــا حيــاة رجالنــا.

بــه  وال يخفــى علــى ذي بصيــرة مــا ينعــم 

مجتمعنــا مــن رجــال عباقــرة وشــخصيات 

فــذة ُعرفــوا بحــب مبدأهــم فــي اإلصــالح، 

واشــتهروا بنصحهــم للبــالد والعبــاد، ومــا 
زالــوا يســجلون فــي صفحــات الزمــن أروع 

البطــوالت وأكبــر التضحيــات، فأنعــم بنــا 

العمليــة،  حياتهــم  فــي  بدراســة  قمنــا  لــو 

وحركاتهم اإلصالحية ، ولكن الذي اخترته 

ينالــه  أن  مــن  أكبــر  هــو  والتأمــل  للبحــث 

فكري وأقوى من أن يدركه عقلي، وأوسع 

من أن يحويه بياني، وأراني في الكتابة عنه 

محتاجــا إلــى أفــكار أســتند إليهــا وإشــراقات 

روحيــة أســتنير بهــا ومــدد عقلــي أتقــوى بــه، 

عــّول علــى ماحضرتــه مــن نظــرات 
ُ
ولكنــي أ

عينيــه، وعلــى ماجلســت فيــه مــن دروس 

بين يديه، وهذه قصة هذا الرجل العظيم 

فــي كلماتــي املتعثــرة :

نحــن اآلن فــي مدينــة زاهــدان، املدينــة التــي 

اليعــرف لهــا قبــل نصــف قــرن مــن الزمــان 

اســم، وال يرفــع لهــا رأس، ألنهــا التحظــى 

ب�ســئ مــن املدنيــة والحضــارة، تحيــط بهــا 

من جوانبها األربعة صحاري قاحلة وجبال 
جرداء، ولكنها أصبحت اليوم مدينة يأوي 

إليهــا النــاس مــن كل مــكان، ال ألنهــا نبعــت 

العيــون،  فيهــا  وتفجــرت  الينابيــع،  فيهــا 

فتبدلــت األرض غيــر األرض، وتخضــرت 

الطبيعــة غيــر الطبيعــة، ولكــن مــن أجــل 

وجــود رجــال ربانييــن ومصلحيــن مجدديــن 

جــّرت عليهــا يــد غيبيــة أمطرتهــا 
ُ
فكأنمــا أ

الفيض والرحمة وتمثل الفيض والرحمة 

فــي نفــوس رجالهــا وعلمائهــا، ومــن أحدهــم 

حفظــه  الحميــد  عبــد  وموالنــا  شــيخنا 

اإلصــالح  فــي  حياتــه  يق�ســي  الــذي  هللا، 

توحيــد  فــي  جهــده  ويبــذل  االجتماعــي، 

الجماهيــر، وإصــالح الشــعوب، قــد فــرض 

علــى نفســه الوقــوف فــي وجــه الفتــن، وســد 

التيــارات الجارفــة، بــل إن هللا قيضــه لهــذا 

الشــعب املضطهــد  لهــذا  العمــل ومنحــه 

املفقــودة. مكانتــه  ليجــد 

شــعب  إنــه  الشــعب  هــذا  عــن  وأقــول   

مســكين قــد حــرم عــن أوجــب حقوقــه، 

رغــم  الالئقــة،  مكانتــه  بفقــدان  وابتلــي 

الكفــاءات املوجــودة فيــه، وقــد أتــى عليــه 

حيــن مــن الدهــر كان الجهــل فاشــيا فيــه، 

والفقــر شــائعا بينــه، والبــؤس غالبــا عليــه، 

وال عنــده قــوة يدافــع بهــا عــن نفســه، وال 

عنــده رجــال يقومــون بالــذود عــن حمــاه، 

ولكنه اآلن يعي ما له من الحقوق، ويشعر 

بمــا لــه مــن مكانــة، ألنــه أصبــح عنــده هــذا 

القائــد املخلــص والعالــم الناصــح، فهــو 

يهتف دائما بحقوقهم، ويطالب الحكومة 

بأدائهــا، وهــو ضحــى براحتــه لينــال الشــعب 
الشــعب  لينعــم  بحياتــه  وخاطــر  راحتــه، 

بحياته، وهو يشــعر بآالم الشــعب أكثر مما 

يشــعر هــو، ويــدرك األخطــار املحيطــة بــه 

أثــر ممايــدرك نفســه، وهــو اليعبــأ باألخطــار 

تحــدق بــه وال يبالــي بالتهديــد يتوجــه إليــه، 

ألنــه قــد تــوكل علــى هللا الــذي يعصمــه مــن 

كل شــر وفتنــة.

يسعى للخير ويعمل للخير ويدعو إلى الخير 

وال يريــد إال الخيــر للشــعب وللحكومــة، إنــه 

يحمــي النظــام ويريــد لــه األمــن والســالم، 

فيطالــب  أبــدا  شــعبه  الين�ســى  ذلــك  مــع 

بحقوقهم، وال يتأخر عن ذلك قيد شعرة، 

ويعتقــد بــأن معاملــة الشــعوب علــى حــد 

ســواء، وبال تمييز وعنصرية، هي التي تنفع 

النظــام وتضمــن لــه الســالم.

ويحــب  للجميــع  ويســعى  الجميــع  ينصــح 

الجميــع ويحبــه الجميــع، مــن ذلــك ضاقــت 

عنــه صــدور املنافقيــن، ودخلــت في عيونهم 

الشــوكة، ألنهــم اليحبــون الناصحيــن وال 

وال  البــالد،  فــي  والســالم  األمــن  يريــدون 

يتحملــون رجــاال يدعــون إلــى ذلــك، وهــذا 

هــو الجهــاد الــذي سيســجله التاريــخ عنــه 

أكبــر  هــذا  منــه، ألن  الصــدور  وتحفظــه 

جهــاد وأعظــم كفــاح .

وقــد أصبــح األمــر باملعــروف والنهــي عــن 

املنكــر طبيعــة تصــدر عنــه علــى الســجية 

ومــن هنــا يأتــي حرصــه أن يصــل كالمــه إلــى 

النــاس أجمعيــن، فيرحــل إلــى البــالد النائيــة 

املحرومــة، ليبلغهــم رســالة ربهــم ودعــوة 

نبيهــم، ألنــه العالــم الداعــي يــرى الدعــوة 

مــن أهــم مســئولياته ولكــن لألســف فــرض 

عليــه حظــر الرحلــة، ال يســتطيع أن يخــرج 

للدعــوة مــن حــدود محافظتــه ولــو رفع عنه 

الحظــر ألتــى بالنفــع والخيــر للبــالد.

مــن  علــى  والدعــوة  األصــالح  أشــق  فمــا 

يعمــل فيهمــا، فــإن أنفاســه معــدودة عليــه، 

والرقابــة شــديدة علــى أعمالــه.

وهذا كالم يشهده من كبار معاصريه : 

إننــا نصــارح بــأن الشــيخ ال يختــص بأهــل 

شــخصية  هــو  بــل  آخــر  دون  مذهــب 

الوطــن  ونصحــه  خيــره  يعــم  شــعبية 

اإلســالمي والشــعب أجمــع، وإنــي أقــول : 

هــو املصلــح االجتماعــي العظيــم فــي بالدنــا، 

وهــو فــي الحقيقــة امتــداد عملــي للمصلــح 

صلــى  اإلنســانية  فــي  األعظــم  االجتماعــي 

وســلم.  عليــه 

المصلح االجتماعي العظيم في بالدنا
نذير أحمد النهتاني

طالب في قسم التخصص

بأقالم الطلبة
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کنت في الحفلة اإلصالحیة األسبوعیة 
بزاهــدان  دارالعلــوم  فــي  تنعقــد  التــي 
القاســمي  املفتــي  الشــیخ  لســماحة 
حفظه هللا و لها دوٌر تربوٌي هاٌم للطلبة 
رنــا ب�ســئ قــد کنــا عنــه غافليــن؛ 

ّ
و قــد ذک

مــن  عــّده  و  بالصــوم.  االهتمــام  وهــي 
 :
ً
أســباب التقــرب الــی هللا و أضــاف قائــال

ملــاذا نحــن غافلــون عــن الصــوم و قــد 
کان نبینا صلی هللا علیه و سلم یصوم 
و یحــث  أصحابــه بالصــوم و یشــوقهم 
علیــه  ال ســیما بصیــام أیــام البیــض ملــا 

فیــه مــن الفائــدة فــی الدنیــا و اآلخــرة.
نــي کلمــات االســتاذ 

ّ
بعــد ذلــک قــد حث

و قمــت بکتابــة مقالــة موجــزة حــول 
صیام أیام البیض بما فیه من الثواب 
و البرکة و الفائدة؛ لعل هللا یحدث بعد 

ذلــک أمــرا.
مقاصد الصوم

الــی ذلــک حجــة اإلســالم  و قــد أشــار 
فقــال:  الخــاص،  أســلوبه  فــي  الغزالــي 
فاملقصــود مــن الصــوم، التخلــق بخلــق 
مــن أخــالق هللا تعالــی، و هــو الصمدیــة، 
عــن  الکــف  فــی  باملالئکــة  االقتــداء  و 
فانهــم  اإلمــکان،  بحســب  الشــهوات 
منزهون عن الشهوات، واإلنسان رتبته 
فــوق رتبــة البهائــم لقدرتــه بنــور العقــل 
علــی کســر شــهوته، و دون رتبــة املالئکــة 
الستیالء الشهوات علیه، و کونه مبتلی 
بمجاهدتها، فکلما انهمک فی الشهوات 
 إلــی أســفل الســافلين، والتحــق 

ّ
انحــط

بغمــار البهائــم، و کلمــا قمــع الشــهوات 
ارتفــع إلــی أعلــی علیيــن و التحــق بأفــق 

املالئکــة.
القّیــم إیضاحــا  ابــن  العالمــة  یزیــد  و 
فیقــول: املقصــود مــن الصیــام حبــس 

النفــس عــن الشــهوات و فطامهــا عــن 
املالوفــات، و تعدیــل قوتهــا الشــهوانیة، 
لتستعد لطلب ما فیه غایة سعادتها و 

نعیمهــا.
صوم ثالثة أیام من کل شهر

أظهــرت االكتشــافات الحديثــة الكثيــر 
حاجــة  ومــدى  للصيــام  الفوائــد  مــن 
الجســم لــه، وأنــه البــد مــن صيــام عــدد 

مــن األيــام كل شــهر للــح
فاظ على الجسم ووقايته من األمراض 
وتأثيــر تراكــم الفضــالت والســموم فــي 
فــي  التأكيــد  وجــاء  الجســم،  مخــازن 
بعــض هــذه األبحــاث علــى أن صيــام 
ثالثــة أيــام هــو الطريقــة املثلــى فــي ذلــك، 
وهــذا يتطابــق مــع األحاديــث النبويــة 
التــي ندبــت إلــى صيــام ثالثــة أيــام مــن كل 
شــهر، ومــع الحديــث الــذي يقــول فيــه 
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم: »الصيــام 

ُجنة«)مســلم2768(.
األيام البيض

مــن  أيــام  ثالثــة  هــي  البيــض  األيــام 
منتصــف كّل شــهر فــي الســنة الهجريــة، 
 إلــى هللا وطاعــة 

ً
يصومهــا املســلم تقربــا

 إلــى لياليهــا 
ً
لــه، و ســّميت بالبيــض نســبة

الهــالل فيهــا،  البيضــاء والتــي يكتمــل 
عشــر،  والرابــع  عشــر،  الثالــث  وهــي 
عليــه  النبــي  فعــن  والخامــس عشــر، 
الصــالة والســالم قــال: "إذا ُصْمــَت مــن 
 ،
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 صيــام 
ً
761(، ومــن املســتحّب أيضــا

هــذه األيــام ملــا فيهــا مــن خيــر ومنفعــة 
للصائــم.

فوائد صوم األيام البيض
 اإلســالم علــى الصيــام ملــا لــه 

ّ
و قــد حــث

مــن آثــار كبيــرة و مفیــدة علــى النفــس 
العقيــدة  أســاس  فهــو  البشــرية، 
اإلسالمية الصحيحة، وفي الصوم تأثير 
عجیــب فــی حفــظ الجــوارح الظاهــرة، 
ال  كبيــرة  فوائــد  و  الباطنــة  والقــوی 
تح�سى ومنها، الشعور بأحوال الفقراء 
واملســاكين، واألجــر الكبيــر، فالصيــام 
والقــرآن يشــفعان للعبــد يــوم القیامــة، 
و للصائــم بــاب ال يدخــل منــه أحــد غيــره 
يــوم القيامــة، دعــوة الصائــم ال تــرد عند 
فطــره، ويســاعد صيــام األيــام البيــض 
بما فيها من امتناع عن املاء والغذاء على 
خفض نسبة املاء في هذه الفترات والتي 
يبلغ فيها تأثير القمر على اإلنسان مداه، 
فيحصــل اإلنســان مــن هــذه الظاهــرة 
علــى االســتقرار والراحــة النفســية، فــال 
يتأثر بالجاذبية، كما أّن الصوم وسيلة 
مــن خاللهــا يســيطر مــن اإلنســان علــى 
نفســه حتــى ال يقــع فــي املعا�ســي، ويعــّود 
النفــس علــى الصبــر والتحّمل، فيتقــّرب 
بذلك إلى هللا تعالى، ويسيطر على نزعة 
الجســم وقّوتــه، فيحّقــق املســلم بذلــك 
الراحة النفسّية التي ينتظرها ويتمّناها 
لإلنســان  الوقايــة  وفيــه  إنســان،  كّل 
مــن كّل مــا يــؤذي قلبــه وبدنــه، وحبــس 
 
ً
املــواد الفاســدة الغريبــة عنــه، فهنيئــا

لــكل مســلم يتقــرب إلــى هللا تعالــى بــأداء 
النوافــل، فلــه األجــر العظيــم والحيــاة 
الهنيئــة فــي الدنيــا واآلخــرة، وعلــى كل منا 
االهتمــام بهــذه النوافــل ال ســیما صــوم 
أیام البیض ملا فيه من مغفرة للمعا�سي 
والثواب الكبير عند هللا سبحانه وتعالى.
ع�ســى هللا تعالــی أن یعیننــا علــی أن نتبــع 
ســنة الرســول الکریــم بــکل عمــل کام 

یعملــه و أن یرحمنــا برحمتــه.

عبدالباسط شير خانيصوم أيام البيض
طالب في قسم التخصص

بأقالم الطلبة
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عقــدت الجلســة الثانيــة للمجمــع الفقهــي ألهــل الســنة فــي خراســان، صبــاح يــوم 

الخميــس )19 جمــادى الثانيــة 1439( فــي معهــد أحنــاف بمدينــة “خــواف” فــي 

محافظــة “خراســان الرضويــة”.

نوقشــت في هذه الجلســة للمجمع الفقهي التي حضرها علماء ومفتون من أهل 

الســنة فــي “خراســان الرضويــة”، قضيــة “وجــوب أو عــدم وجــوب العشــر فــي بصــل 

الزعفــران” وحكــم “وقــوع الطــالق بعــد الخلــوة الصحيحــة”.

اعتبر الشيخ “حبيب الرحمن مطهري” رئيس هذه الجلسة التشاورية الفقهية، 

فــي جلســتها االفتتاحيــة، دور العلمــاء واملفتيــن فــي اإلجابــة علــى املســائل الشــرعية 

ال سيما املسائل الجديدة واملستحدثة “ضروريا وأساسية”، وأضاف قائال: على 

العلمــاء كورثــة األنبيــاء أن يجيبــوا عــن املســائل الشــرعية بالتحقيــق وباســتخراج 

األحــكام مــن الكتــب الفقهيــة.

وعــّد مديــر معهــد أحنــاف خــواف فــي كلمتــه التــي انتشــرت تفاصيلهــا فــي قناتــه 

التلغراميــة، املحافظــة علــى الوحــدة ونشــاط العلمــاء والطلبــة فــي مجــال تقديــم 

املقــاالت العلميــة، مــن إنجــازات عقــد املجامــع الفقهيــة، واســتطرد قائــال: مــن 

إنجــازات الجلســات الفقهيــة، أن يفكــر العلمــاء والفقهــاء بالتضامــن الفكــري فــي 

ســبيل إزالــة االختالفــات، ويســعوا ليخرجــوا النــاس مــن الحيــرة والتحيــر، وهــذا 

األميــر ســيؤدي إلــى الوحــدة اإلســالمية، كمــا أن مقــاالت علميــة وبحــوث تعــرض فــي 

هــذه الجلســات تحيــي فــي الطلبــة والعلمــاء الحيويــة والنشــاط العلمــي.

وأضــاف رئيــس الجلســة الفقهيــة ألهــل الســنة فــي خراســان الرضويــة قائــال: نظــرا 

إلــى الحاجــة الشــديدة ألهــل الســنة فــي خراســان الرضويــة إلقامــة الجلســات 

الفقهيــة فــي هــذه املحافظــة، قــام معهــد أحنــاف الشــرعية بإقامــة هــذه الجلســات 

التــي يجــري فيهــا البحــث حــول املســائل الفقهيــة واألحــوال الشــخصية. الجلســة 

الثانية ملجمع الفقه اإلسالمي ألهل السنة في خراسان انتهت أعمالها مساء يوم 

الخميــس.

انعقاد الجلسة الثانية 
لمجمع الفقه اإلسالمي ألهل 

السنة في خراسان

أهل السنة في إيران

صحيــح  لكنــه  عجيــب  عنــوان 
نعــم الجيــد عــدّو العظيــم كلمــة 
ســمعتها ألول مــرة علــى لســان 
عبــد  الشــيخ  املبّجــل  أســتاذي 
أشــرت  الناروئــي  اللطيــف 
هــذه  تعنــي  مــاذا  بعينــي  إليــه 
الجيــّد  بــأن  فأجابنــي  الجملــة 
اقتنــاع  ألنــه  العظيــم  عــدّو 
باليســير مقــام الكبيــر بالنســبة 
كل  تكفينــي  أقــول  أن  هــو  لــي 
أقدمهــا  واحــدة  مقالــة  شــهر 
اإلســالمية  الصحــوة  للمجلــة 
)وإن كنت ال أفعل هذا كذلك( 
أمــا العظيــم فهــو أن أكتــب علــى 
األقــل كل يــوم مقالتيــن صباحــا 
ومســاء. الجّيد لطالب مثلي هو 
أن يســعى لنيــل درجــة القبوليــة 
فــي االختبــار فحســب والعظيــم 
العاليــات حتــى  الدرجــات  نيــل 
يكون فائزا على الم      األول وال 

بمــا دونــه. يقتنــع 
فــي  نكتفــي  أن  هــو  الجّيــد 
العبــادات بصــالة الفرائــض مــع 
ســنن الرواتــب والعظيــم هــو أن 
يكــون حياتنــا فيهــا صلــة قويــة 
هــذا  وتعالــى  ربنــا ســبحانه  مــع 
العظيــم  هــو الجيــد وذاك هــو 
وشتان ما بينما أظن كلنا نعرف 
جيــاد حياتنــا وبجانبهــا عظمــاء 
حياتنا فلنأخذ بالعزيمة ولندع 
نعيــش  حتــى  الرخصــة.  أمامــه 

ســعيدة. حيــاة 

الجيد عدّو العظيم 
محمد سعيد بني كمال 

طالب في الصف الخامس من املعهد
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ينابيع المعرفة

حّول علماء الكيمياء في روســيا الســكر العادي 
إلى مركب جديد كدواء فّعال ضد اإلنفلونزا.

وأظهرت نتائج أبحاث خبراء الكيمياء في مدينة 
إيركوتســك الروســية فعاليــة املســتحضر الــذي 
اســتخلصوه فــي معالجــة واحــدة مــن ســالالت 

اإلنفلونــزا.
وقالــت كبيــرة الباحثيــن فــي معهــد الكيميــاء فــي 
إيركوتســك، يــان كوســتيرو، إن “مادتنــا ال تؤثــر 

علــى الفيروســات بشــكل مباشــر وال تقتلهــا، بــل تمنــع عدواهــا عبــر وداخــل الخاليــا، لذلــك ال 
تجــد الفيروســات مكانــا تتكاثــر فيــه”.

ويتم اشــتقاق املســتحضر الجديد من مكونات نباتية آمنة وغير ســامة، لذلك يأمل العلماء 
أن يحل هذا العالج مكان التطعيم التقليدي في املســتقبل.

يذكر أن العلماء الروس يعملون على دراسة املادة الجديدة املستخلصة من السكر منذ 5 
أعوام وقد تم تجريبها على الفئران، وستصبح في متناول البشر خالل عامين فقط.

مفاجأة.. السكر يعالج هذا المرض

فــي  الطبيــب  خــط  قــراءة  أحــد  يســتطيع  ال 
الســريري  الكشــف  بعــد  الطبيــة  الروشــتة 
منهــم  النــاس  مــن  القليــل  ســوى  والفحــص 
الطبيــب الصيدلــي، فيكتــب الطبيــب بخــط 
 وأصبــح �ســيء نــادر أن نجــد أطبــاء 

ً
�ســيء جــدا

يكتبــون الوصفــة الوائيــة بطريقــة مفهومــة.
ملاذا يكتب األطباء بخط غير مفهوم ؟

األطبــاء ال يولــودن بخطــوط غيــر مفهومــة أو خطهــم ســيئ ولكــن هنــاك عــدة أســباب تجعــل 
كتابتهــم ســيئة وغيــر مفهومــة:

جميــع خطــوط يــد األطبــاء غيــر مفهومــة، وقــد وجــدت بعــض الدراســات أن هــذا بســبب حجــم 
ومســاحة الورقــة التــي يكتــب فيهــا الطبيــب الوصفــة الدوائيــة، والبعــض اآلخــر وجــد الســبب 
فــي وقــت اللقــاء مــع الطبيــب، ممــا يجعلــه يكتــب الــدواء بســرعة والحــروف األولــى املميــزة للــدواء 
فقط، األمر الثالث الذي وجدته بعض الدراسات هو أن األطباء يدركون أن الخط سيحفظ 

فــي ملفــات ولــن يعــودوا لينظــروا إليــه مــرة أخــرى.
 للمر�ســى، فــإذا كتــب 

ً
يعتقــد األطبــاء أن الخــط يخاطــب أنفســهم وأقرانهــم وليــس مخاطبــا

أول حــروف الــدواء املميــزة لــه فســيفهم الطبيــب الصيدلــي مــا الــذي يقصــده وبــأي مــرض تــم 
.
ً
تشــخيص املريــض وقــد يبــدأ فــي اقتــراح بدائــل للــدواء إن لــم يجــد مــا كتــب متوفــرا

ملاذا يجب كتابة الروشتة الطبية بخط مفهوم؟
فــي دراســة، تــم التواصــل مــع األطبــاء عبــر وســائل التكنولوجيــا وقــام األطبــاء بكتابــة الروشــتة 
الطبية عن طريق البريد اإللكتروني، بوصفة طبية مفهومة وخالية من األخطاء، وجدت أن 

نســبة الخطــأ فــي شــراء الــدواء تصــل إلــى 10 باملائــة فقــط.
يقــول بعــض األطبــاء فــي كليــة الطــب واألطبــاء بالواليــات املتحــدة األمريكيــة أن الخــط ال�ســيء 
للطبيــب املشــخص يجعــل الطبيــب الصيدلــي يقــرأ الــدواء خطــأ، ممــا يتســبب فــي مقتــل 7000 
، ونصــف مليــون شــخص يعانــون مــن إصابــات ســنوية بســبب الــدواء الخطــأ، 

ً
شــخص ســنويا

جــاء هــذا فــي معهــد وتقريــر املعهــد الوطنــي لكليــة الطــب.

لماذا يكتب األطباء بخط غير مفهوم
 في الروشتة الطبية؟

أخبار العالم
بالغ ضد رفع األذان عبر مكبرات الصوت 

في مدينة سويدية
أثار رفع أذان الصالة عبر مكبرات صوت 
فاكسيو  مدينة  في  مسجد  مأذنة  فوق  من 

جنوبي السويد جدال.
قالت  تقريًرا  السويدية،  اإلذاعة  ونشرت 
ا )من جهة 

ً
فيه إن “شرطة املدينة تلقت بالغ

لم يتم الكشف عنها( يفيد بأن األذان يبث 
من املئذنة منذ أعوام دون تصريح”.

املحلي  اإلسالمي  “املركز  أن  وأوضحت 
املسؤول عن املسجد سبق أن حصل، عام 
2014، على تصريح ببث األذان صالح ملدة 
بين عامي  يبثه  لكنه ظل  عام واحد فقط، 
تصريح  على  الحصول  دون  و2017   2015

جديد”.
وأضافت أن البالغ يتعلق بـ”انتهاك قانون 
األذان  يبث  كان  املسجد  العام..  النظام 
إزعاج  في  تسبب  ما  تصريح،  دون  لسنوات 

السكان في محيطه”, على حد قول البالغ.

رابطة العالم اإلسالمي تدين مجزرة الغوطة 
في سوريا

إدانتهــا  اإلســالمي  العالــم  رابطــة  جــددت 
املجــازر البشــرية الشــنيعة املرتكبــة فــي الغوطــة 
الشــرقية بدمشــق، والتــي خلفــت العديــد مــن 

والجرحــى. الشــهداء 
العالــم  لرابطــة  العــام  األميــن  معالــي  وقــال 
عبدالكريــم  بــن  محمــد  الدكتــور  اإلســالمي 
العي�ســى فــي بيــان صــدر اليــوم : إن هــذا الهجــوم 
البشــع الــذي نفذتــه عصابــة اإلجــرام والبغــي 
يعــد جريمــة كبــرى فــي حــق اإلنســانية، ويؤكــد 
الوحشــية  تمــادي  مســتوى  علــى   

ً
مجــددا

والبربريــة، وتواصــل مسلســل القتــل والخــراب 
الســوري. الشــعب  حــق  فــي 

ا من إعادتهم 
ً
آالف الروهينغيا يفرون خوف

قسًرا إلى ميانمار
إن  الروهينغيــا  مــن  وقيــادي  مســؤول  قــال 
مــن  فــروا  املســلمين  الروهينغيــا  مــن  اآلالف 
قطــاع حــدودي بيــن ميانمــار وبنغالديــش بعــد 
اجتمــاع بيــن البلديــن لبحــث إعــادة توطينهــم.
املتحــدة  لألمــم  الســامية  املفوضيــة  وعبــرت 
لشــؤون الالجئيــن عــن قلقهــا مــن إعــادة حوالــي 
5300 شــخص باملنطقــة الحدوديــة قســرا دون 
اعتبــار لســالمتهم. وتقــع املنطقــة خــارج ســياج 
ميانمــار الحــدودي ولكــن علــى جانبهــا مــن جــدول 

مــاء يمثــل الحــدود الدوليــة.
مــن  الروهينغيــا  مــن  ألــف   700 قرابــة  وفــر 
ميانمــار إلــى بنغالديــش بعــد هجمــات للجيــش 
والقتــل  اإلحــراق  شــملت  عليهــم  ميانمــار  فــي 

واالغتصــاب.
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ذكــرت مصــادر غربيــة أن مــا ال يقــل عــن 
خــالل  لقــوا مصرعهــم  رو�ســي  ثالثمئــة 
7 و8 فبراير/شــباط املا�ســي، إثــر غــارة 
الســورية  القــوات  أميركيــة علــى  جويــة 
التابعة للرئيس بشار األسد. وكانوا كلهم 
يعملــون لصالــح شــركة واغنــر العســكرية 

الخاصــة.
بيد أن وزارة الخارجية الروسية صرحت 
بــأن خمســة مواطنيــن روس فقــط لقــوا 
بالقــوات  لهــم  عالقــة  وال  مصرعهــم، 
عشــرات  وأصيــب  الروســية؛  املســلحة 
آخــرون بجــروح. ووصــف وزيــر الخارجية 
ســيرغي الفــروف التقاريــر الغربيــة بشــأن 
هــذه الخســائر بأنهــا "محــاوالت تخميــن 

الحــرب". بشــأن 
للوهلــة األولــى، يبــدو رد فعــل روســيا غيــر 
متوقــع. وفــي وقــت يــزداد فيــه التوتــر فــي 
عالقاتهــا مــع الواليــات املتحــدة، فــإن هذا 
الهجــوم يعــّد فرصــة ممتــازة للكرمليــن 

ليوجــه إدانــة إلــى منافســه.
"تمكــن الكرمليــن بفضــل املرتزقــة مــن 
الشــؤون  فــي  الرو�ســي  التدخــل  تقليــل 
الســورية، فضــال عــن الخســائر التــي تنبــأ 
هــذا  بدايــة  -منــذ  الخبــراء  مــن  العديــد 
التدخــل- بأنهــا ســتكون مرتفعــة بشــكل 
مذهل. وألن بوتين ال يريد أن يتهم بتكرار 
الحــرب الســوفياتية األفغانيــة الكارثيــة 
علــى  حــرص  فقــد  )1979-1989(؛ 
الروســية  العســكرية  العمليــة  تقديــم 
كمســعى محــدود بغيــة تخليــص العالــم 

مــن تنظيــم داعــش"
وعــادة مــا تغتنــم روســيا هــذه الفــرص؛ 
الســفير  انتقــد  ســابق،  وقــت  ففــي 
فاســيلي  املتحــدة  األمــم  لــدى  الرو�ســي 
هيلــى،  نيكــي  األميركيــة  نظيرتــه  نيبنزيــا 
وذلــك لوصفهــا حكومــة فالديميــر بوتيــن 

بـ"النظــام". شــرعيا"  ــب 
َ
"املنتخ

روســيا  تفتخــر  ذلــك؛  إلــى  وباإلضافــة 
املعركــة  فــي  ماتــوا  الذيــن  بمواطنيهــا 

شــجاعة  عــن  الكثيــر  ويقــال  كأبطــال. 
الطيار العســكري رومان فيليبوف الذي 
تــل فــي املعركــة قبــل أيــام قليلــة، بســبب 

ُ
ق

الغــارة الجويــة األميركيــة. ويقــوم أنــدري 
ماالخوف اآلن -وهو شخصية تلفزيونية 
األولــى  روســيا  تلفزيــون  شــبكة  علــى 
التابعــة للكرمليــن- بتصويــر فيلــم وثائقــي 

فــي ســوريا عــن فيليبــوف.
ومــع ذلــك، وبالنســبة للغــارات الجويــة 
التــي تقودهــا الواليــات املتحــدة؛ لــم يلــق 
املرتزقــة  بــل  حتفهــم،  الــروس  الجنــود 
الصــراع  فــي  مشــاركتهم  تعكــس  الذيــن 
رغبــة الكرمليــن فــي الحصــول علــى فرصــة 
فــي  تمامــا  إلنــكار معقــول. وهــذا واضــح 
بيــان وزارة الخارجيــة الروســية ردا علــى 

الغربيــة. التقاريــر 
"املواطنيــن  أن  إلــى  البيــان  أشــار  فقــد 
"بمحــض  ســوريا  إلــى  جــاءوا  الــروس" 
إرادتهــم وألســباب مختلفــة"، و"ليــس مــن 
وشــرعية  صحــة  تقييــم  الــوزارة  مهمــة 

قراراتهــم".
وقــد اســتخدمت روســيا هــذه القــوات 
ســبيل  -علــى  قبــل  مــن  مشــاكلها  لحــل 
غيــر  بشــكل  القــرم  ضــم  أثنــاء  املثــال- 
الكرمليــن  وادعــى   .2014 عــام  قانونــي 
حينئــذ بــأن ذلــك لــم يكــن بســبب الغــزو 
الرو�ســي، بــل هــو راجــع إلــى إرادة النــاس 
الذيــن يعيشــون فــي شــبه جزيــرة القــرم.
بفضــل املرتزقــة، تمكــن الكرمليــن مــن 
الشــؤون  فــي  الرو�ســي  التدخــل  تقليــل 
الســورية، فضــال عــن الخســائر التــي تنبــأ 
هــذا  بدايــة  -منــذ  الخبــراء  مــن  العديــد 
التدخــل- بأنهــا ســتكون مرتفعــة بشــكل 

مذهــل.
وبطبيعــة الحــال، ال يريــد بوتيــن أن يتهــم 
األفغانيــة  الســوفياتية  الحــرب  بتكــرار 
التــي ســاعدت  الكارثيــة 1989-1979، 
فــي انهيــار االتحــاد الســوفياتي. ولذلــك، 
العمليــة  تقديــم  علــى  بوتيــن  حــرص 

محــدود  الروســية كمســعى  العســكرية 
بغيــة تخليــص العالــم مــن تنظيــم الدولــة 

)داعــش(. اإلســالمية 
فــي  بوتيــن  أعلــن  ذلــك؛  علــى  وعــالوة 
-خــالل  املا�ســي  األول  ديســمبر/كانون 
فــي  الروســية  الجويــة  للقاعــدة  زيــارة 
القــوات  انســحاَب  بســوريا-  حميميــم 
الروسية، على وجه التحديد الستكمال 
املهمــة الرســمية. وأعلنــت وزارة الدفــاع 
بعــد  "اســتقر"  الوضــع  أن  الروســية 
القضــاء علــى نحــو 35 ألــف مقاتــل و700 

تدريــب. معســكر 

فقــط  ســوريا  فــي  روســيا  ســتحتفظ 
القواعــد  داخــل  محــدودة  بقــوات 
فــي  الدائمــة  الروســية  العســكرية 
هــذه  وســتقوم  وحميميــم،  طرطــوس 
القــوات "بمهــام تتعلــق بحمايــة املصالــح 
الــروس  واملرتزقــة  لروســيا".  الوطنيــة 
-وفقا لتصريحات السلطات- ال ينتمون 

الروســية. القــوات  إلــى 
ولكن الحقيقة هي أن التدخل الكامل في 
ســوريا )بمــا فــي ذلــك املرتزقــة( يهتــم -قبــل 
الوطنيــة  املصالــح  بحمايــة  �ســيء-  كل 
الدعــم  تقديــم  أن  ومؤكــد  الروســية. 
لنظام األسد سيسمح لروسيا بالحفاظ 
وفــي  األوســط.  بالشــرق  وجودهــا  علــى 
الوقــت نفســه، ســيبّين أن أي انتفاضــة 
روســيا  بحلفــاء  لإلطاحــة  شــعبية 

. ستفشــل
فــي  الكامــل  التدخــل  "الحقيقــة هــي أن 
ســوريا )بمــا فــي ذلــك املرتزقــة( يهتــم -قبــل 
الوطنيــة  املصالــح  بحمايــة  �ســيء-  كل 
الدعــم  تقديــم  أن  ومؤكــد  الروســية. 
لنظام األسد سيسمح لروسيا بالحفاظ 
وفــي  األوســط.  بالشــرق  وجودهــا  علــى 
الوقــت نفســه، ســيبّين أن أي انتفاضــة 
روســيا  بحلفــاء  لإلطاحــة  شــعبية 
ستفشل. وقد عزز هذه اإلشارات عرض 

األهداف الحقيقية لتدخل بوتين في سوريا
نينا خروتشوفا- أستاذة الشؤون الدولية والعميدة املساعدة للشؤون األكاديمية بجامعة نيو سكول

شؤون إسالمية ودولية



33 AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

السنة : 14- العدد: 6 /  جمادى الثانية 1439 هـ.ق 

مقاالت في الفكر

عبد هللا عبداللهي

روســيا واختبارهــا لتكنولوجيتهــا العســكرية الجديــدة"
إن عــرض روســيا واختبارهــا للتكنولوجيــا العســكرية 
وغيرهــا  الدقــة  العاليــة  الصواريــخ  -مثــل  الجديــدة 
مــن األســلحة- قــد عــزز هــذه اإلشــارات. وفــي األســبوع 
املا�ســي، نقلــت روســيا -ردا علــى نشــر املقاتليــن الســريين 
والقاذفــات األميركيــة- مقاتليــن فــي مروحيــات الجيــل 
الخامــس مــن طــراز ســو-57 إلــى ســوريا "الختبارهــم فــي 

حقيقيــة". معركــة 
هناك ســبب آخر الســتمرار التدخل الرو�ســي في ســوريا؛ 
فوفقــا لبعــض التقديــرات، تبيــن أن أكثــر مــن 5000 
مقاتــل مســلم مــن أصــل رو�ســي مــن آســيا الوســطى 
والقوقاز يقاتلون مع "داعش" في سوريا وبلدان أخرى. 
ويشعر الكرملين -ألسباب واضحة- بالقلق من احتمال 
عــودة هــذه العناصــر املتطرفــة ذات الخبــرة القتاليــة إلــى 

روســيا.
وتزيــد الحجــج الغربيــة حــول تدخــل روســيا فــي ســوريا 
مــن احتمــاالت وقــوع هجمــات إرهابيــة علــى األرا�ســي 
تمكنــت  وإذا  ذلــك.  يرفــض  بوتيــن  لكــن  الروســية، 
الواليات املتحدة من تبرير غزوها ألفغانستان والعراق 
وســوريا تحــت رايــة األمــن القومــي، فيمكــن لروســيا أن 

تفعــل ال�ســيء نفســه فــي ســوريا.
)رئيــس جمهوريــة  يفكــوروف  بــك  يونــس  أعلــن  وقــد 
فــي شــمال القوقــاز( أن  أنغوشــيا الروســية الصغيــرة 
كقــوة  اســتعادت ســمعة روســيا  فــي ســوريا  العمليــة 
عامليــة. إن بوتيــن ال يعتــرف بذلــك، ولكنــه كان ســعيدا 
بثناء زعيم أنغوشــيا التي -على غرار الشيشــان املجاورة 
وداغســتان- غالبــا مــا تكــون مرتعــا للتطــرف اإلســالمي.
وهــو علــى حــق؛ فقــد أجبــر التدخــل الرو�ســي فــي ســوريا 
الجهــاِت الفاعلــة الرئيســية -بمــا فــي ذلــك مصــر وإيــران 
والســعودية وتركيــا- علــى االعتــراف بــأن روســيا يجــب أن 

يكــون لهــا رأي فــي تحديــد مصيــر املنطقــة.
وفــي الوقــت الــذي تــؤدي فيــه العقوبــات الدوليــة إلــى 
تفاقــم األوضــاع االقتصاديــة القاتمــة فــي روســيا؛ يتعيــن 
علــى الكرمليــن أن يضمــن اعتــراف الشــعب الرو�ســي 

-وكذلــك العالــم أجمــع- بهــذا الواقــع.
وبطبيعــة الحــال، فإنــه مــن األفضــل أال يــدرك الــروس 
وغيرهــم مــدى ارتفــاع تكلفــة هــذا التأثيــر حقــا. فبــدال مــن 
االعتــراف بالخســائر التــي تقــاس بمئــات األشــخاص؛ 
يحتــاج الكرمليــن إلــى تأكيــد أهميــة روســيا فــي ســوريا، 
وموقفهــا كمنتصــر علــى "داعــش"، وقدرتهــا علــى حمايــة 

حلفائهــا.
واألهــم مــن ذلــك أنــه قبــل االنتخابــات الرئاســية التــي 
ســتجري فــي 18 مــارس/آذار املقبــل، وســيفوز بهــا بوتيــن 
دون أي منــازع؛ يحتــاج الــروس إلــى فهــم أن اختيارهــم 

ســيكون: إمــا بوتيــن أو الفو�ســى.

رســالة الحجــاب!
ى الرأس والوجه 

ّ
إّن حجاب املرأة املؤمنة ليس قماشا عاديا يغط

فحســب، بــل قمــاٌش يحمــل معــه رســالتين عظيمتيــن مقّدســتين 
 فــي العقيــدة، وأخــرى فــي األخــالق.

ً
للنــاس جميعــا، رســالة

هــذا القمــاش الــذي قــد يحســبه شــخص عاديــا يحمــل قبــل كّل 
�ســيء رســالة إطاعــة هللا العلــي القديــر الــذي أمــر بــه فــي كتابــه 
املبيــن بآيــات واضحــات، ورســالة عبادتــه وعبوديتــه فــي كل صغيــر 
وكبيــر، فاملــرأة املؤمنــة تحتجــب والكافــرة قــد تحتجــب أيضــا، 
واحتســابا  إيمانــا  تحتجــب  هــذه  الحجابيــن،  بيــن  شــّتان  لكــن 
وإطاعــة لرّبهــا، وتلــك إذا احتجبــت تحتجــُب للتقاليــد والعــادات 

أو غيــر ذلــك مــن منافــع ماديــة.
ليــس  اإلســالمي،  الحجــاب  علــى  نشــهده  الــذي  الهجــوم  إن 
هجومــا علــى قمــاش عــادي فقــط، بــل محاربــة لهاتيــن الرســالتين 
العظيمتيــن املذكورتيــن، لذلــك أكثــر مــن يحاربــون الحجــاب فــي 
عصرنــا هــم الشــيوعيون امللحــدون الذيــن ال يؤمنــون بــاهلل، وال 

بعفــة وحيــاء. يلتزمــون 
والعجــب كّل العجــب مــن أولئــك املتنوريــن فــي البــالد اإلســالمية 
الذيــن يقدســون أعــالم أوطانهــم التــي هــي مجــرد أقمشــة عاديــة، 
مونهــا، ويقاتلــون مــن أجلهــا، ويغضبــون علــى مــن أهــان 

ّ
ويعظ

إليهــا، ويحتّجــون علــى مــن مّســها بســوء، ألنهــم ال يرونهــا أقمشــة 
عاديــة، بــل أقمشــة مقدســة!!

بــه  الــذي أمــر هللا  لكــن حينمــا يجــري الحديــث عــن الحجــاب 
عــادي! قمــاش  يقولــون: 

 الصحيــح
َ
حينمــا نراجــع التاريــخ

نجــد أّن عائشــة الصديقــة بنــت الصديــق تــروي لألّمــة فــي فضيلــة 
الســيدة فاطمــة الزهــراء ســّيدة نســاء أهــل الجنــة.

ونجــد أبابكــر الخليفــة الراشــد ينصــح الجميــع قائــال: »أرقبــوا 
محّمــدا صلــى هللا عليــه وســلم فــي أهــل بيتــه«.

شؤون إسالمية ودولية
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ونجــده يقــول لهــم: »ألْن أصــل قرابــة 
رسول هللا خير من أن أصل قرابتي«.
الصحيــح  التاريــخ  نراجــع  حينمــا 
نجــد أن أســماء بنــت عميــس زوجــة 
أبــي بكــر الصديــق التــي تزوجهــا بعــد 
وفــاة زوجهــا الســابق جعفــر الطيــار، 
أهــل  نســاء  ســيدة  تمــّرض  كانــت 
عيــن زوجهــا علــى ذلــك، كمــا 

ُ
الجنــة وت

وفاتهــا. بعــد  وكّفنتهــا  غّســلتها 
الصحيــح  التاريــخ  نراجــع  حينمــا 
اليهــود  دســائس  مــن  طّهــر 

ُ
امل النزيــه 

نجــد  اإلســالم  أعــداء  وتحريفــات 
أن أبابكــر الصديــق ر�ســي هللا عنــه 
يصــل قرابــة رســول هللا ويو�ســي بهــا 
غيــره، وبنُتــه الصديقــة أّم املؤمنيــن 
تــروي  فضائلهــم، وزوجتــه أســماء 
بنــت عميــس تمّرضهــا وتعيــن زوجهــا 

مرضهــا. أثنــاء 
إذا راجعنــا التاريــخ الصحيــح ونظرنــا 
بإنصــاف لــن نجــد فــي الصحابــة وال في 
الصحابيــات أكثــر اهتمامــا ألهــل بيــت 
النبــوة وخدمــة لهــم مــن الصديــق أبي 
بكــر وآلــه ر�ســي هللا عنهــم أجمعيــن 

ولعــن أعدائهــم إلــى يــوم الديــن.

مــن الَبيــت إلــى املجتمــع!
األوالد فــي البيــت ينظــرون إلــى ســلوك 
األبويــن وعملهمــا، وال ســّيما لســلوك 

الوالــدة تأثيــر كبيــر علــى األوالد.
التزامــا  أبويهمــا  مــن  رأوا  فــإذا 
بالســلوك  واهتمامــا  بالديــن 
الحســن املطلــوب، وتقّيــدا باألخــالق 
ذلــك. فــي  بهمــا  يتأّســون  الكريمــة، 
أكثــر  البيــوت  فــي  الوالديــن  ســلوك 
كّل  مــن  األطفــال  تربيــة  علــى  تأثيــرا 

. ء �ســي
قانــون  أو  حكــم  أو  دســتور  وكّل 
داخــل  األوالد  بــه  ليلتــزم  يوضــع 

البيــت، ســيلقى إهمــاال محتومــا إذا 
رأى األوالد تغايــرا بيــن ســلوكنا مــع 

الدســتور. ذاك 
إلــى  األســرة  مــن  نتوجــه  حينمــا 
فــي  التأثيــر  هــذا  نشــاهد  املجتمــع، 
حيــث  املجتمعــات  فــي  أوســع  نطــاق 
نشــاهد عامــة املواطنيــن ال يلتزمــون 
بحثنــا  فــإن  القوانيــن،  مــن  كثيــرا 
القــادة  أن  فــي  وجدنــاه  الســبب 
بهــا. يلتزمــون  والرؤســاء والكبــراء ال 
الشــارع،  فــي  شــائعا  الكــذب  نجــد 
نبحث سببه، فنعرف أن املسؤولين 
يكذبــون كثيــرا، وهكــذا االختالســات 
شــائعة،  اإلدارات  فــي  والرشــاوي 
والكبــراء  العظمــاء  أن  ســببها  ونــرى 
بهــم  فيقتــدي  ويرتشــون  يختلســون 

املجتمــع. أفــراد  عامــة 
مــن العائلــة إلــى املجتمــع كل قانــون 
فــي  مــا  بيــن  تغايــٌر  ُوجــد  دســتور  أو 
ســلوك  وبيــن  الدســتور،  محتــوى 
واضعيــه لــن يجــد تطبيقــا مطلوبــا فــي 
حيــاة األفــراد، ولــو اجتمعــت الجــن 
وتطبيقــه،  تنفيــذه  علــى  واإلنــس 
املاديــة  القــوى  اســتخدمت  ولــو 

لتطبيقــه. كلهــا  والروحيــة 

تضــاّد
ُ
التاريــخ املقلــوب امل

مــن أســاليب أعــداء اإلســالم عــرُض 
مقلوبــا  عرضــا  اإلســالمي  التاريــخ 
التاريــخ  فــي  الواقــع،  مــع  متضــاّدا 
عــرض الحقائــق مقلوبــة أو 

ُ
املقلــوب ت

متضــادة تمامــا مــع مــا كانــت فــي واقــع 
األمــر.

أكثــر  أّمــة  العالــم  فــي  يوجــد  فــال 
 لرســولهم، وحّبــا وإطاعــة لــه، 

ً
نصــرا

صحابــة  ِمــن  دعمــه  فــي  وتضحيــة 
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم، 
فنشــروا بــكّل قــوة مــن خــالل روايــات 

أن  ضعيفــة  ومستمســكات  باطلــة 
الرســول،  ينصــروا  لــم  الصحابــة: 
وعصــوا أوامــره وفــالن وفــالن، وهــذا 

ــٌب مِلــا فــي الواقــع.
ْ
قل

وال يوجــد أيضــا فــي تاريــخ الصحابــة 
قرابــة  إلــى  إحســانا  أكثــر  شــخص 
وأصهــاره  وزوجاتــه  النبي)بناتــه، 
عليــه  هللا  صلــى  عمومتــه(  وأبنــاء 
وســلم  مــن أبــي بكــر فاتهمــوه ظلمــا 
وزورا بإيــذاء قرابــة الرســول الكريــم 
واغتصــاب أموالهــم  وفــالن وفــالن، 

للحقيقــة. ــٌب 
ْ
قل أيضــا  وهــذا 

وال يوجــد أيضــا فــي تاريــخ الصحابــة 
ذّر  أبــي  إلــى  إحســانا  أكثــر  شــخٌص 
الغفــاري )الــذي كان يعيــش غريبــا(و 
أكثرخدمــة لــه ِمــن عثمــان بــن عفــان 
ر�ســي هللا عنهمــا، فاتهمــوه بأنــه ظلــم 
أبــاذر الغفــاري وفعــل بــه كــذا وكــذا.
املتضــاّد  املقلــوب  التاريــخ  هــذا 
ُيــدّرُس ألبنــاء املســلمين فــي الكثيــر مــن 
املــدارس واملعاهــد والجامعــات عــن 

تاّمــة. قناعــة 
وهــذا بــال شــّك ليــس تاريــخ الصحابــة 
تاريــٌخ  هــو  بــل  الواقــع،  نقلــه  الــذي 
واملنافقــون  اليهــود  كان  خيالــي 
الرســول  عصــر  فــي  بــه  يحلمــون 
ورّوجــه  وســلم،  عليــه  هللا  صلــى 
األخيــرة  القــرون  فــي  املستشــرقون 
الديــن  بــه  يحاربــون  قــّوة،  بــكل 
تقديــم دراســات  بدعــوى  اإلســالمي 
تحقيقيــة آكاديميــة، والحقيقــة أنهــا 
هــي  بــل  آكاديميــة  دراســات  ليســت 
إحيــاء ألحــالم اليهــود القدامــى الذيــن 
طعنــوا  فــي الصحابــة بقياســهم علــى 
أجدادهــم الذيــن آذوا مو�ســى عليــه 
الصــالة والســالم وخذلــوه، وعصــوه 

ينصــروه. ولــم 

مقاالت في الفكر
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