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العـام اهلـجري اجلـديـد بـني اليـأس والرجاء
سامحة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي
أستاذ الحديث والفقه بالجامعة

دخلنــا ودخــل املســلمون فــي العــام
األربعيــن وأربعمائــة وألــف مــن
الهجــرة والعالــم اإلســامي فــي قلــق
واضط ـراب وقنــوط وأمــل ورجــاء،
يعانــي املســلمون مــن أزمــات
وضغــوط منهــا مــا هــو مــن قبــل
أنفســهم وبني جلدتهم ومنها ما هو
مــن قبــل األعــداء األلـ ّـداء؛ قضايــا
مصيريــة ومشــكالت أساســية
ّ
تتطلــب انتبــاه أهــل الفكــرة
واملعنييــن بمســتقبل اإلســام واملســلمين،
ينظركثيرمن الناس إلى املسلمين أنهم كيف
يســتطيعون العبــور عــن جســر املشــكالت
واألزمــات ،وهــل ســتغرق ســفينة حياتهــم أم
ســتصل إلــى شــاطئ الســامة واألمــان.
أمــا الذيــن يؤمنــون بــاهلل ويؤمنــون برســالة
اإلسالم الخالدة فهم ال يقنطون وال ييأسون
ألنهــم عرفــوا مــن خــال دراســتهم للتاريــخ
اإلســامي أن اإلســام يعلــو وال يعلــى عليــه.
إن التاريــخ يشــهد أنــه كلمــا اشــتدت األزمــات
وتوالــت املصائــب واملشــكالت وكثــرت املحــن
واآلفات ،استيقظت األمة وتحركت ،إذن ال
ينبغــي ألي مســلم يحتــرق فــؤاده لإلســام أن
ييــأس مــن مســتقبل هــذا الديــن كيــف وقــد
َّ َ
َ
وعــد هللا ســبحانهُ :هـ َـو الـ ِـذي أ ْر َسـ َـل َر ُســول ُه
ْ َ ّ ُ ْ َُ ََ ّ ُّ
ْ َ َ
الديـ ِـن ك ِلـ ِـه
ِبال ُهــدى و ِديـ ِـن الحـ ِـق ِليظ ِهــره علــى ِ
َّ
َََ
اللــه َشــه ً
يدا (.الفتــح)28-
وكفــى ِب ِ ِ
إن الخبـراء والدارســين لســيراألنبيــاء ولتاريــخ
املســلمين يعلمــون يقينــا أن املصائــب
والضغــوط الســائدة قــد سـ ّـببت دائمــا
يقظــة املســلمين وتوحيــد صفوفهــم وارتفــاع
هممهــم ،وكذلــك يكــون إن شــاء هللا فــي
املســتقبل القريــب ونعــم مــا قــال الشــاعر
الحكيــم محمــد إقبــالُ :
أصدقــك أن العـ ّ
ـدو
هــو الــذي يسـ ّـبب لــك النصــر ،إن تواجــد
العدو هو الذي يزيد سوق نشاطاتك حيوية
وبهـ ًـاء ،إذن ال داعــي للتشــاؤم والقنــوط.

فينبغــي أن تبعــث بدايــة كل عــام جديــد أمــا
جديــدا فــي نفــوس املســلمين ،وتطمئنهــم بــأن
املســتقبل لهــذا الديــن ،وأن غيــوم الباطــل
ْ
ُ
ستنقشــع عــن الســماءَ ،وقـ ْـل َجـ َـاء ال َحـ ُّـق
ً
َو َز َهـ َـق ْال َباطـ ُـل ۚ إ َّن ْال َباطـ َـل َك َ
ان َز ُهوقــا.
ِ
ِ
ِ
(اإلســراء)81-
ّ
إن بدايــة كل عــام جديــد مــن الهجــرة تذكــر
املســلمين بجهــود النبــي صلــى هللا عليــه
وســلم وأصحابــه وتوحــي إليهــم أن الظــروف
واألوضــاع مهمــا تغيــرت ال ينبغــي للمســلم أن
يستســلم لهــا ويقعــد قعــود اليائــس املتحســر
بــل عليــه أن يفكــر ويخطــط ويحــاول لتغييــر
األوضــاع متــوكال علــى هللا مســتعينا بــه داعيــا
إليــه .انظــر إلــى النبــي صلــى هللا عليــه وســلم
وأصحابــه وهــم يجــدون مضايقــات وعراقيــل
فــي ســبيل الدعــوة فــي مكــة املكرمــة ويعانــون
املخــاوف ،يخافــون علــى أموالهــم وأهليهــم
وأنفســهم ودينهــم ،فلــم يخضعــوا ولــم
يســتكينوا بــل توجهــوا إلــى هللا ،فألهــم النبــي
صلــى هللا عليــه وســلم الهجــرة إلــى يثــرب التــي
تحولــت إلــى املدينــة املنــورة وطيبتــه الحبيبــة.
فاملســلم يقــدر أن يغيــر األوضــاع بالهجــرة
ويغيــرمجــرى التاريــخ ولكــن الهجــرة هجرتــان
هجــرة مــن املعا�صــي إلــى الطاعــات وهجرة من
اليــأس والقنــوط إلــى الرجــاء والعمــل .هجــرة
من البدعة إلى السنة ،هجرة من البطالة إلى
الجــد والعمــل ،هجــرة مــن كل حالــة ســيئة إلــى
حالة حسنة ،وإذا اقتضت الظروف فهجرة
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ََ
مــن أرض إلــى أرض أخــرى ،ألـ ْـم
ً َ
َ ُ ْ َ ْ ُ َّ
ض اللـ ِـه َو ِاسـ َـعة ف ُت َه ِاجـ ُـروا
تكــن أر
ِف َيهــا( .النســاء)97-
مــا جــاء هــذا الديــن لينقــرض بــل
ليبقــى ويســعد البشــرية التائهــة.
وليعلــم الجميــع أن األزمــات
والضغــوط بــل الهزائــم تزيــد صلــة
املســلمين بكتــاب ربهــم وســنة
نبيهــم وتنـ ّـور أفكارهــم ،وتــؤدي إلــى
تضامنهــم وتعاطفهــم ،ولكــن ال
يكون هذا إال إذا اهتم املســلمون وقاموا بما
يجــب عليهــم مــن متطلبــات العصــر الراهــن.
وإن األوضاع الراهنة ّ
تحتم عليهم أن يتنبهوا
ملــا يلــي:
-1العــودة إلــى كتــاب هللا وســيرة النبــي صلــى
هللا عليــه وســلم ودراســتهما دراســة جــادة
ابتغــاء الحلــول الناجعــة.
-2االهتمــام بتزكيــة القلــوب وإصــاح
ا ألعمــا ل .
-3عقــد املؤتم ـرات والنــدوات الســتعراض
األوضــاع الراهنــة ودراســة العوامــل املؤديــة
إليهــا والبحــث عــن أســباب الغلبــة واالنتصــار
فــي ضــوء الق ـرآن الكريــم.
-4تأســيس حــركات إصالحيــة شــعبية تهتــم
بجميــع طبقــات الشــعب تنفــخ فيهــم الــروح
والنشــاط.
-5إعــادة الثقــة بصالحيــة الديــن وجدارتــه فــي
نفــوس الشــباب املعاصــر والطبقــة املثقفــة
ومــن بيدهــم القيــادة الفكريــة والتربويــة
واإلعالميــة فــي البــاد.
ّ
التجنــب عــن إثــارة املســائل الخالفيــة التــي
-6
ُ
ّ
ال تجــدي األمــة بــل تفــرق بيــن صفوفهــا وتزيــد
املنافــرة والتباعــد.
 -7االســتعانة بــاهلل واالســتغاثة برحمتــه
واالهتمــام بالدعــاء والتضـ ّـرع ،ألن النصــر
مــن عنــد هللا العزيــز الحكيــم وهــو املســتعان
وعليــه التــكالن.

على مائدة القرآن

5

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

تفسير معارف القرآن
العالمة املفتي محمد شفيع العثماني
تعريب :املفتي محمد قاسم القاسمي

املرحلــة الثانيــة مــن مراحــل تحريــم الخمر
الحكــم الخامــس عشــرفــي الخمر
التفســيراملختصــر
{يســألونك عــن الخمــر وامليســر قــل فيهمــا}
أي فــي االســتفادة منهمــا{ ،إثــم كبيــر ومنافــع
للنــاس وإثمهمــا أكبــرمــن نفعهما}لذلــك يجب
ّ
التخلــي عنهمــا.
فقــه الحيــاة أو األحــكام
طرح الصحابة السؤال عن الخمروامليسر،
فأجــاب هللا ســبحانه وتعالــى عنــه ههنــا،
وإليكــم التفصيــل بشــأن الخمــر وامليســر.
حرمــة الخمــروأحكامها
ّ
كان شــرب الخمــر رائجــا فــي الجاهليــة .ل ـ ــا
ّ
هاجــرالنبــي صلــىهللاعليــهوســلم إلــى املدينــة
وجــد أهلهــا يشــربون الخمــرويقامــرون ،وكان
النــاس معجبيــن بمنافــع الخمــر وامليســر وال
ينتبهــون إلــى أضرارهمــا .لكــن جــرت عــادة هللا
ّ
أن يكــون فــي ّ
كل قــوم رجــال عقــاء يتغلبــون
علــى أهوائهــمّ ،أمــا النبــي صلــى هللا علي ـ ه
ّ
وسلم ،فهو املثل األعلى في التقوى واالبتعاد
عن الحرام وما تســتقذره الفطرة الســليمة،
فــكان يبتعــد عــن ّ
كل ح ـرام قبــل أن تنــزل
ً
حرمتــه .فلــم يشــرب خم ـرا قــط وال ّ
مســها
بيــدهّ ،أمــا الصحابــة ر�ضـي هللاعنهــم ،فمنهــم
مــن لــم يشــرب الخمــر أيضــا فــي الجاهليــة.
ّ
ل ـ ــا هاجــر الصحابــة ر�ضــي هللا عنهــم إلــى
املدينــة أحـ ّ
ـس نفــر منهــم مفاســد الخمــر
ّ
ومضارهــا ،فجــاء ســيدنا عمــر الفــاروق
ومعــاذ بــن جبــل وبعــض األنصــار إلــى النبــي
صل ـى هللا عليــه وسـ ّـلم ،وقالــواّ :
إن الخمــر
وامليســر يفســدان العقــل ويتلفــان املــال مــاذا
تــرى بشــأنهما؟ فنزلــت هــذه اآليــة إجابــة عــن
ســؤال الصحابــة .فــكان هــذا أول خطــوة
لتحريــم الخمــر وامليســر.
ّ
ذكــر هللا ســبحانه فــي هــذه اآليــة أن الخمــر
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و امليســر و إن كانــت لهمــا منافــع وفوائــد،
ً ً
ّ
لكنهما تســببان فســادا وإثما كبيرين يفوقان
تلــك املنافــع القليلــة ،فالخمــر تفســد العقــل
وتضـ ّـر بــه ،ومــن الــذي ال يعــرف ّ
أن العقــل
أســاس الشــرف اإلنســاني ورأس الكمــاالت،
وأن العقــل إذا زال أو فســد ،انفتــح البــاب
لــكل شـ ّـر وفســاد؟
ّ
لكــن مــا يجــدر ذكــره أن الخمــر لــم تحــرم فــي
هــذه اآليــة ،وإنمــا ذكــر هللا تعالــى مفاســدها
ّ هــا ،وذكــر ّ
أن الخمــر تف�ضــي إلــى
ومضار
ّ
إرتــكاب املعا�صــي والذنــوب ،كأنــه أو�صــى
إلــى تــرك شــربها ،وألجــل هــذا انتهــى كثيـ ٌـر
مــن الصحابــة عــن شــرب الخمــر بعــد نــزول
هــذه اآليــة ،وظـ ّـن البعــض منهــم ّ
أن الخمــر
لــم تحــرم إال ّأنهــا ســبب ارتــكاب املعا�صــي
والذنــوب ،فقالــوا فــي أنفســهم ال نتــرك شــربها
ولكــن نحــاول أن نحتــرز مــن الذنــوب ،فكانــوا
يشــربونها .فــذات مـ ّـرة دعــا عبــد الرحمــن بــن
ً
عوف ناســا من الصحابة فشــربوا وســكروا،
فـ ّ
ـأم بعضهــم فق ـرأ{ :قــل يــا أيهــا الكافــرون
أعبــد ماتعبــدون} ،فنــزل قولــه تعالــى{ :يــا
ّأيهــا الذيــن آمنــوا ال تقربــوا الصــاة وأنتــم
سكارى} ،تلك اآلية حرمت الخمرفي أوقات
الصــاة فحســب ،مــع ذلــك بعــد نزولهــا تــرك
كثير من الصحابة ُشرب الخمر ،وعلموا ّ
أن
ال�شــيء الــذي يمنــع الصــاة ال خيــر فيــه ،لكــن
بقي آخرون يشربونها في غيرأوقات الصالة،
ً
فــذات يــوم دعــا عتبــان بــن مالــك قومــا فيهــم
ســعد بــن أبــي وقــاص ر�ضــي هللا عنــه ،فلمــا
ســكروا افتخــروا وتناشــدوا ،حتــى أنشــد
ً
ســعد شــعرا فيــه هجــاء األنصــار فضربــه
فشجه ّ
أنصاري بلحي بعيرّ ،
شجة موضحة،
ّ
فشــكا إلــى رســول هللا صلىهللاعليــه وســلم،
ّ
فدعــا رســول هللا صل ـى هللا علي ـه وســلم
ً
" :اللهــم ّبيــن لنــا فــي الخمــر بيانــا شــافيا"،

فنزلــت{ :يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إنمــا الخمــر
وامليســر واألنصــاب واألزالم رجــس مــن عمــل
الشــيطان فاجتنبــوه لعلكــم تفلحــون ،إنمــا
يريــد الشــيطان أن يوقــع بينكــم العــداوة
ّ
ويصدكــم عــن
والبغضــاء فــي الخمــر وامليســر
ذكــر هللا وعــن الصــاة فهــل أنتــم منتهــون}
(مائــده)91-90 :
التـ ّ
ـدرج فــي تحريــم الخمر
َ
ّ
إن هللا ســبحانه وتعالــى هوالخبيــر ِبحكــم
األحــكام الحقيقيــة وهوأحكــم الحاكميــن.
املتأمــل فــي أحــكام الشــرع يجــد ّ
لكـ ّـن ّ
أن هللا
ســبحانه وتعالــى راعــى املشــاعر اإلنســانية
ً ّ
مما قال ّ
لئال يقع العباد في الحرجّ ،
عز
كثيرا
مــن قائــل:
ً
{ال يكلــف هللا نفســا إال وســعها} .نظ ـرا لهــذه
ً
الحكمــة نــزل حكــم الخمــر تدريجيــا فــي أربــع
آيــات ،منهــا هــذه اآليــة التــي ُيذكــر تفســيرها،
واآليــة الثانيــة قولــه تعالــى فــي ســورة النســاء
{يــا أيهــا الذيــن آمنــوا ال تقربــوا الصــاة وأنتــم
ســكارى} واآليــة الثالثــة والرابعــة مذكورتــان
فــي ســورة املائــدة.
ّأمــا اآليــة األولــى التــي فــي ســورة البقــرة فلــم
ُ
ّ
مضارها
تذكرفيها حرمة الخمروإنما ذكرت
وإثمهــا ،وأشــار بذلــك ّ
أن شــربها غيرمناســب،
ّ
وأما اآلية الثانية التي في سورة النساء ،وهي
قولــه تعالــى {يــا أيهــا الذيــن آمنــوا ال تقربــوا
الصالة وأنتم سكارى} ،ففيها ّ
حرمت الخمر
فــي أوقــات الصــاة فقــطّ .أمــا اآليــة الثالثــة
والرابعــةّ ،
فحرمــت الخمــر فيهمــا تحريمــا
ّ
صريحــاّ .
ممــا يجــدر بالذكــر أن الشــريعة
اإلســامية راعــت التدريــج فــي تحريــم الخمــر؛
ّ
ألن اإلنســان يشـ ّـق عليــه تــرك مــا تعـ ّـود بــه
دفعــة واحــدة ،ومــن ثـ ّـم قــال العلمــاء" :فطــام
العــادة أشـ ّـد مــن فطــام الرضاعــة" .مــن هــذا
املنطلــق نــزل الحكــم تدريجيــا ففــي املرحلــة

السنة  -15 :العدد / 1:محرم  1440هـ.ق

6

على مائدة القرآن

األولــى نزلــت بيــان اإلثــم ثـ ّـم حرمتهــا فــي أوقــات
الصالة فحسب ّ
ثم بعد مدة نزل تحريمها في
جميــع األوقــات .فكمــا ّ
أن الحكمــة اقتضــت
فــي البدايــة التدريــج فــي التحريــم فكذلــك
اقتضــت الشــدة والصرامــة فــي النهايــة،
ّ
وألجــل هــذا ّبيــن النبــي صل ـى هللاعليــهوســلم
الوعيــد الشــديد بشــأن الخمــر ،فقــالّ :إنهــا
ّأم الخبائــث ّ
وأم الفواحــش ،فالــذي يشــربها
يقــع فــي اإلثــم واملعصيــة .وأخــرج أبــوداود فــي
ّ
ســننه ّ
أن النبــي صلـى هللا عليــهوســلم ،قــال:
"وال يشــرب الخمــرحيــن يشــربها وهــو مؤمــن".
وأخــرج الترمــذي عــن أنــس ّ
أن رســول هللا
ّ
صلـى هللاعليــهوســلم ،قــال" :لعــن فــي الخمــر
عشــرة؛ عاصرهــا ومعتصرهــا ،وشــاربها
وحاملهــا ،واملحمولــة إليــه وســاقيها وبائعهــا
وآكل ثمنهــا واملشــتري لهــا واملشــتراة لــه ".ثـ ّـم
لــم يكتــف بالترغيــب بــل ّ
طبــق القانــون الــذي
نــزل بشــأن الخمــر ،قــال" :مــن كان عنــده
�شــيء مــن الخمــر فيــأت بــه إلــى مــكان كــذا".
عجائــب االنقيــاد فــي الصحابة
ل ـ ّــا ّ
حرمــت الخمــربــادرالصحابــة إلــى الخمــر
التــي كانــت لديهــم فأهرقوهــا .قــال عبــدهللا
بــن عمــر ر�ضـي هللاعنهمــا ملــا نــودي فــي ســكك
املدينـ ّ
ـة:إن الخمــر قــد ّ
حرمــت ،فمــن كانــت
الخمــر بيــده ألقاهــا وأهرقهــا ،ومــن كانــت
لديــه كــوزة مــن الخمــر كســرها .قــال أنــس:
كنــت ســاقي القــوم يــوم حرمــت الخمــر فــي
بيــت أبــي طلحــة ،ومــا ش ـرابهم إال النضيــح
البســر والتمــر فــإذا منــادي ينــادي أخــرج
فانظــر ،فــإذا منــاد ينــادي أال ّ
أن الخمــر قــد
ّ
حرمــت ،فجــرت فــي ســكك املدينــة؛ ومنهــم
مــن كان رفعهــا إلــى فيــه ّ
فلمــا ســمع النــداء
أهرقهــا ولــم يشــربها ،فكانــت الخمــور تجــري
فــي ســكك املدينــة كمــاء املطــر .وعــن عبــدهللا
بــن عمــر ر�ضــي هللا عنــه :أمرنــي رســول هللا
ّ
صلىهللاعليــه وســلم أن آتيــه بمديــة وهــي
الشــفرة فآتيتــه بهــا فأرســل بهــا فأهرقــت ثــم
أعطانيهــا وقــال أغــد علــي بهــا ،ففعلــت فخــرج
بأصحابــه إلــى أســواق املدينــة ،وفيهــا زقــاق
الخمــر قــد جلبــت مــن الشــام فأخــذ املديــة
منــي فشــق مــا كان فــي تلــك الزقــاق بحضرتــه،
ثــم أعطانيهــا وأمــرأصحابــه الذيــن كانــوا معــه
أن يمضــوا معــي وأن يعاونونــي ،وأمرنــي أن
ّ
ّ
ّ
أتــي األســواق كلهــا ،فــا أجــد فيهــا زق خمــرإال

ً
شــققته ففعلــت فلــم أتــرك فــي أســواقها زقــا
إال شــققته(.ابن كثيــر)
الفــرق بيــن السياســة اإلســامية
الوطنيــة
والسياســه
اتضحــت حقيقــة ناصعــة فــي ضــوء اآليــات
الســابقة وحيــاة الصحابــة ،وهــي ّ
أن التربيــة
النبويــة أثمــرت عجائــب فــي العــادات
والسلوكيات ،أال ترى ّ
أن العادة التي يصعب
على اإلنسان تركها طول الحياة كيف سهل
تركهــا فــي ســاعات قليلــة ،فمــا الــذي أحــدث
هــذا التغييــر فــي الطبائــع والعــادات ،حيــث
تــرى ّ
أن األشــياء التــي ألفتهــا الطبائــع صــارت
مســتقذرة منفــورة بعــد قليــل؛ ثـ ّـم قــارن بيــن
ذلــك املجتمــع املعنــوي واملجتمــع املعاصــر
الــذي ّ
تكونــه السياســة الجديــدة ،ألــم تســمع
ّ
أن دعــاة اإلصــاح والصحــة فــي أمريــكا كــم
حاولــوا تحذيــر النــاس مــن تعاطــي املخــدرات
ً
والخمــور ،واختــاروا طرقــا شــتى ملكافحتهــا
واســتخدموا وســائل اإلعــام لذلــك ووضعــوا
قوانيــن ملنــع الخمــور واملخـ ّـدرات ّ
وطبقوهــا،
ولكــن هــل نجحــوا فــي ذلــك ،كال ،بــل ازداد
هــذا الشــعب املتقــدم املثقــف [كمــا ّيدعــون]
ً
ً
اســتعماال للخمــور وتعاطيــا للمخــدرات،
ً
فاضطــرت الحكومــة نهائيــا أن تلغــي القوانين
وتعتــرف بالعجــز والخضــوع تجــاه رغبــات
النــاس وشــهواتهم؛ فمــا الفــارق بيــن العــرب
املســلمين األمييــن وبيــن اإلمريكييــن املثقفيــن
ومــا هوالسـ ّـر فــي ذلــك؟
ّ
إن ّ
التدبــر فــي أحــوال الفريقيــن يوصلنــا إلــى
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حقيقــة ناصعــة وهــي ّ
أن الشــريعة اإلســامية
لــم تكتــف بوضــع القوانيــن إلصــاح الشــعب
فحســب ،بــل قامــت بالتربيــة الفكريــة،
ّ
وغيــرت الطبائــع بالعبــادة والزهــد فــي الدنيــا
واالســتعداد لآلخــرة ،وال شــك ّ
أن هــذه
ً
الوصفــة الناجعــة أحدثــت انقالبــا فــي
امليــول والنزعــات بحيــث صــاروا مسـ ّ
ـتعدين
للتضحيــة باألنفــس والعــرض واألمــوال،
والــدارس فــي الســيرة يعلــم ّ
أن النبــي صلــى هللا
عليــه وســلم فــي مكــة املكرمــة قبــل الهجــرة
ً
ـودا ّ
جبــارة لتكويــن األف ـراد الذيــن
بــذل جهـ
صــاروا أسســا ولبنــات فــي صــرح املجتمــع
ُ
اإلســامي الصالــح ّ
فلمــا كملــت تربيتهــم طبــق
القانــون ،فامتثلــوا أمــر ّربهــم وأســلموا لــهّ .أمــا
األمريكيــون فهــم لــم يقصــروا فــي اســتخدام
وســائل اإلعــام والدعايــة لكنهــم لــم يدخلــوا
اإليمــان باآلخــرة فــي قلــوب شــعبهم فأخفقــوا
فــي ّ
مهمتهــم ،وفشــلوا فــي تخطيطهــم ،وياليــت
اســتخدم أهل الوعي هذه الوصفة الناجعة
حتــى يســود األمــن والهــدوء العالــم.
ّ
ومضارها
مقارنــة بيــن فوائــد الخمــر
ّ
ّ
إن الق ـرآن الكريــم ّبيــن أن الخمــر وامليســر
ّ
مضارهمــا
لهمــا منافــع ولهمــا مضـ ّـار ،لكــن
أكثــر مــن منافعهمــا ،فينبغــي أن نلقــي نظــرة
إلــى مضارهمــا ومنافعهمــا ،حتــى نعلــم ّ
أن
مضارهمــا غلبــت منافعهمــا فحرمهمــا
اإلســام ولــم يعبــأ بمنافعهمــا القليلــة ،ثـ ّـم
فــي األخيــر ّ
نبيــن قواعــد وضوابــط تســتفاد
ً
مــن اآليــة ،ونتكلــم أوال عــن الخمــر ،مــا هــي
منافعهــا التــي أشــيرت إليهــا فــي اآليــة؟ لقــد
عامــة النــاس ّ
اشــتهر عنــد ّ
أن فــي شــربها لــذة
وســرو ًرا يحصــان للشــاربّ ،
وأنهــا تزيــد
ً
اإلنســان قــوة ونشــاطا ،وجلــدة ونضــارة،
ولكــن تتضائــل هــذه الفوائــد القليلــة أمــام
تلــك املضـ ّـار الكثيــرة التــي قلمــا توجــد فــي
�شــيء آخــر ،لقــد أثبتــت التجــارب ّ
أن الخمــر
تضعف املعدة وعملها وتقلل شهوة الطعام
ّ
ّ
وتضخــم البطــن .يقــول
وتغيــر لــون الوجــه
طبيــب آملانــي :مــن تعـ ّـود شــرب الخمــر إذا بلــغ
ّ
األربعيــن يصيــر كأنــه ابــن ســتين ســنة؛ ّإنهــا
تفســد الكبــد والكليــة والريــة وتســبب الســل؛
يقــول األطبــاء ّ
إن ضحايــا السـ ّـل نصــف
ى ّ
ضحايــا األم ـراض األخــر  ،وإنمــا ازداد عــدد
املسلولين في أوروبا بعد أن كثرشرب الخمر
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هنالــك .هــذه مضــار الخمــر البدنيــة ،أمــا
ّ
مضارهــا العقليــة فــا تخفــى علــى أحــد ،ومــن
الذي ال يعرف ّ
أن اإلنسان يختل عقله حين
الســكر؟ وقــال أهــل التجربــة والطــبّ :
إن
اإلدمــان باملخــدرات يضعــف القــوى العقليــة
وقــد يف�ضــي إلــى الجنــون ،وقالــواّ :
إن البــدن
ّ
ً
ال يستفيد من الخمرشيئا وال تتولد منها دم
وال لحــم ،وال يزيــد البـ ُ
ـدن قــوة بالخمــرإال ّإنهــا
ً
ً
ّ
تهيــج الــدم فيزيــد اإلنســان نشــاطا عاب ـرا فــي
لحظــات قليلــة ثــم يضعــف وقــد يف�ضــى ذلــك
إلــى نوبــة قلبيــة تســبب املــوت.
ّ
ّ
إن الخمرتسبب تصلب الشرايين التي تنقل
الدم إلى ســائرالجســم فتعجل الشــيخوخة،
ً
ً
وتؤثر في جهاز التنفس تأثيرا ســلبيا ،وتســبب
الســعال الدائــم وتضخــم الصــوت ،وقــد
تف�ضــي إلــى مــرض السـ ّـل وفســاد الرئتيــن،
والخمــر تؤثــر فــي النســل واالنجــاب وال يعــزب
عن البال ّ
أن شــرب الخمرفي البداية يســبب
ً
نشــاطا ويحــدث قــوة فــي البــدن ،ألجــل هــذا
ّ
بمضارهــا ولكنهــا كالسـ ّـم
ال يشــعر شــاربوها
ً
تظهــرآثارهــا الســلبية تدريجيــا بحيــث ال يســع
للمــرء إنكارهــا.
ّ
مــن مضـ ّـار الخمــر اإلجتماعيــة أنهــا تســبب
الفســاد والن ـزاع والعــداوة والبغضــاء بيــن
النــاس ،وإلــى ذلــك أشــار الق ـرآن الكريــم
فــي ســورة املائــدة حيــث قــال{ :إنمــا يريــد
الشــيطان أن يوقــع بينكــم العــداوة
والبغضــاء فــي الخمــر وامليســر} (مائــده)91 :
ّ هــا الخلقيــة ّ
أن شــارب الخمــر
ومــن مضار
ّ
قــد يف�شــي باألس ـرار الهامــة إفشــاء يســبب
الخســارة والدمــار ،فــإن كان شــارب الخمــر
ً
ً
ـؤوال فــي الجهــات الحكوميــة فتكــون
رجــا مسـ
املصيبــة أدهــي وأمـ ّـرّ ،
ألن إفشــاء السـ ّـر عنــد
ذلــك قــد يســبب فتنــة فــي البــاد أو خســارة فــي
األمــوال واألرواح ،وال يــب ّ
أن الجواســيس
ر
ّ
األجانــب يســتغلون مثــل هــذه الحالــة
وينتظــرون وقوعهــا ،ومــن مضـ ّـار الخمــر ّأنهــا
تجعــل الــذي يشــربها مثــل اللعبــة فــكل مــن
ينظــر إليــه يســخر منــهّ ،
ألن الرجــل حينئــذ
يفقــد صوابــه واتزانــه .مــن أكبــر مضارهــا ّأنهــا
ّأم الخبائث ،تحمل املرء على ارتكاب أســوء
الجنايــات واملعا�صــي مثــل القتــل والزنــا.
هــذه مضارالخمــر الجســمانية أمــا مضارهــا
الروحيــة فناهيــك ّأنهــا تصـ ّـد عــن ذكــر هللا

وعــن الصــاة؛ كمــا قــال هللا عــز مــن قائــل:
{إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة
والبغضــاء فــي الخمــر وامليســر ويصدكــم عــن
ذكــر هللا وعــن الصــاة} (مائــده)91 :
ّأمــا مضارهــا االقتصاديــة فــا تخفــى علــى
أحــد ،أال تــرى ّ
أن حانــوت الخمــر إذا فتــح
فــي قريــة تنجـ ّـر أمــوال النــاس كلهــا إليــه .جــاء
يــر ّ
أن ميزانيــة الخمــر ملدينــة
فــي بعــض التقار
واحــدة تعــدل ميزانيــة دولــة فرنســا كلهــا؛
ً
ونظ ـرا لهــذه املضـ ّـار الجســمية والروحيــة،
قــال النبــي صلـى هللاعليــهوسـ ّـلمّ :
"إن الخمــر
ّأم الخبائــث" ( ســنن الدارقطنــي).
يقــول الطبيــب اآلملانــي :لــو أغلقــت نصــف
الحوانيــت التــي تبيــع الخمــر ألغلقــت نصــف
املستشــفيات وألغلــق نصــف الســجون.
(املنــار ،للمفتــي محمــد عبــده)226/2 :
ونقــل العالمــة الطنطــاوي فــي تفســير
"الجواهر"معلومــات مفيــدة ننقــل منهــا
البعــض ،يقــول باحــث فرن�ســي فــي كتابــه
"خواطــر وســوانح فــي اإلســام" الســاح
املهلــك الــذي اســتأصل بــه أهــل الشــرق
والسيف الذي له ّ
حدان وقتل به املسلمون
هوالخمــرّ ،
فجربنــا هــذا الســاح علــى أهــل
الجزائــر ،ولكــن شــريعتهم حالــت دوننــا،
ّ
فلــم يؤثــر فيهــم ،فكثــر نســلهم ،ولوقبلــوا
هديتنــا كمــا قبلهــا قبيلــة مــن أهــل النفــاق،
لخضعــوا لنــا؛ ّ
ألن الذيــن دخلــت الخمــر فــي
دورهــم صــاروا أذالء صاغريــن فــا يقــدرون
أن يرفعــوا رؤســهم أمامنــا .يقــول بنتــام وهــو
واحــد مــن جــال الحقــوق فــي بريطانيــاّ :
"إن
ر
الشريعة اإلسالمية لها محاسن عديدة منها
ّ
وإنا قد شــاهدنا ّ
أن أهل
ّأنها حرمت الخمر،
إفريقيــا ملــا بــدأوا يشــربون الخمــر أثــرت فــي
عقــول ذراريهــم ،والذيــن تناولوهــا فــي أوروبــا
ّ
تغيــرت عقولهــم ،إذن يجــب حظــر األفارقــة
عــن تناولهــا وينبغــي أن يعاقــب أهــل أروبــا
علــى شــربها" .ثبــت ممــا ذكــر ّ
أن الذيــن ّ
تدبــروا
ّ هــا عرفــوا وصرحــوا ّ
أن الخمــر
فــي مضار
رجــس مــن عمــل الشــيطان ،وهــي ســم يســبب
الدمــاروالهــاك ،وهــي ّأم الخبائــث فهــل أنتــم
منتهــون .
ّ
ذكرنــا فيمــا م�ضــى أربــع آيــات تــدل علــى حرمة
الخمــر وبقيــت آيــة فــي ســورة النحــل ينبغــي
أن تذكــر ههنــا حتــى يتضــح الحكــم فــي ضــوء

اآليــات كلهــا ،فقــال عــز مــن قائــل فــي ســورة
النحــل:
{ومــن ثم ـرات النخيــل واألعنــاب تتخــذون
منــه ســكرا ورزقــا حســنا إن فــي ذلــك آليــة
لقــوم يعقلون}(.نحــل)67 :
تفســيروبيان
ّ
ّبيــن هللا ســبحانه وتعالــى فــي اآليــات املتقدمــة
نعمــه التــي خلقهــا فــي شــكل األطعمــة التــي
تـ ّ
ـدل علــى صنــع هللا العجيــب وقدرتــه فذكــر
اللبــن الــذي يخــرج مــن بيــن الفــرث والــدم
وهوش ـراب ســائغ لإلنســان ،فــا يحتــاج
اإلنســان فــي شــربه إلــى صناعــة أخــرى فقــال
عــز مــن قائــل فــي مقــام اإلمتنــان {نســقيكم
ممــا فــي بطونــه مــن بيــن فــرث ودم لبنــا
خالصــا ســائغا للشــاربين»(نحل )66 :ثــم
قــال ســبحانه وتعالــى« :ومــن ثم ـرات النخيــل
واألعنــاب تتخــذون منــه ســكرا ورزقــا حســنا}
(نحــل)67 :
ّ
ففيــه إشــارة إلــى أن اإلنســان يتصــرف فــي
ثم ـرات النخيــل واألعنــاب ليتخــذ ويصنــع
ً
منهــا طعامــا لنفســه ،فبصنعــه وجهــده يصنع
ّ
ـيئين؛إما يصنــع خمــرة مســكرة
أحــد الشـ
تفســد العقل ،وإما يصنع رزقا حســنا نافعا
يتقــوى بــه.
بنــاء علــى هــذا التفســير ال يمكــن االســتدالل
علــى حــل الش ـراب املســكر ،ألن املقصــود
فــي اآليــة بيــان معطيــات القــدرة ،وطــرق
استعمالها املختلفة ،فهي على ّ
كل حال نعم
إلهيــة ،كجميــع األغذيــة واملنافــع األخــرى التــي
قــد يســتعملها املــرء بطريقــة غيــر صحيحــة،
لكــن النعمــة ال تخــرج مــن كونهــا نعمــة بســبب
االســتعمال الخاطــئ ،لذلــك ال تبقــى حاجــة
إلــى التفصيــل بــأن يقــال أي اســتعمال حــال
وأي اســتعمال ح ـرام؟ لكــن هنــاك إشــارة
دقيقــة فــي اســتعمال الــرزق الحســن مقابــل
الســكر ،حيــث يتبيــن منــه أن الســكر ليــس
رزقــا حســنا ،ومعنــى الســكر عنــد جمهــور
املفســرين «مــا يســكر» .هــذه اآليــة باتفــاق
مــن العلمــاء مكيــة ،وتحريــم الخمــر مدنــي،
عنــد نــزول اآليــات وإن كان الخمــر حــاال،
لكــن مــع ذلــك أشــارت اآليــة إلــى أنــه ال ينبغــي
تناولهــا ،ثـ ّـم بعــد ذلــك نزلــت أحــكام صريحــة
فــي تحريــم الخمــر (هــذا ملخــص مــا فــي
الجصــاص والقرطبــي).
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ّ
ّ
تأمالت بالغية في آيات
المغفرة (الحلقة العاشرة)
الشيخ أبو حسان عبدالرشيد الجالل آبادي
ّ

تأم ٌ
ّ
الت في آيات املغفرة (الحلقة العاشرة)
َ
ّ
لَّ
َ
ُ
َ
قــال تعالــى{ :ل ُيك ِلــف هللا ن ْف ًســا ِإ ُو ْسـ َـع َها
َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ َ
لهــا مــا كســبت وعليهــا مــا اكتســبت ربنــا ل
َ
َ َ
َ َ ْ ََْ
َُ َْ
تؤ ِاخذنــا ِإ ْن ن ِسـ َـينا أ ْو أخطأنــا َرَّب َنــا َول ت ْح ِمـ ْـل
َ
ْ
َّ
َ
َ
َع َل ْي َنــا إ ْ
صـ ًـرا ك َمــا َح َمل َتـ ُـه َعلــى ال ِذيـ َـن ِمـ ْـن ق ْب ِل َنــا
َ َّ َ َ َ ِ ُ َ ّ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ
اعــف َع َّنــا
ربنــا ول تحملنــا مــا ل طاقــة لنــا بـ ِـه و
َ ْ ْ َ َ َِ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ِ َ ْ ُ ْ َ َ َ
واغ ِفــرلنــا وارحمنــا أنــت مولنــا فانصرنــا علــى
َْ
َْ
القـ ْـو ِم الكا ِف ِريـ َـن} [البقــرة]286:
َ َّ ُ
موضــوع اآليــة ،ومعنــى قولــه تعالــى{ :ل ُيك ِلــف
لَّ
َ
هللا ن ْف ًســا ِإ ُو ْسـ َـع َها} [البقــرة]286:
ملــا حكــى ســبحانه وتعالــى عــن املؤمنيــن ّ
تلقيهــم
لتكاليفــه تعالــى بحســن الطاعــة ،حيــث قالوا:
َ َ
َ
َ
{س ِم ْع َنا َوأط ْع َنا}[البقرة ]285:قال تعالى {:ال
ّ
ً
َ ُ
َّ
َ
ُيكلــف هللا ن ْف ًســا ِإال ُو ْسـ َـع َها}؛ إظهــارا ملــا لــه
تعالــى عليهــم فــي ضمــن التكليــف مــن محاسـ ِـن
آثـ ِـار الفضــل والرحمــة ،التــي منهــا نعمــة
التخفيــف والتيســير  ،أي :لــم يجعــل عليهــم
فــي هــذا الديــن التكليــف بمــا فيــه مشــقة .وهــو
مــع ذلــك تبشــير باســتجابة دعوتهــم ّ
امللقنــة،
َ َُ َْ
أو التــي ألهموهــا ،وهــي { َرَّب َنــا ل تؤ ِاخذنــا ِإ ْن
َ َ َ َ َ
َ
َ َ ْ ََْ
ن ِسـ َـينا أ ْو أخطأنــا} -إلــى قولــه{َ -مــا ل طاقــة ل َنــا
ِبـ ِـه} قبــل أن يحكــي دعواتهــم تلــك .والتكليــف:
إل ـزام مــا فيــه كلفــة ومشــقة ،والوســع :مــا
ُ
سر،
حرج وال ع ٍ
تسعه قدرة اإلنسان من غير ٍ
وقــال بعضهــم :هــو مــا يســهل عليــه مــن األمــور
املقــدور عليهــا ،وهــو مــا دون غايــة طاقتــه،
واملعنــىّ :أن ســنته تعالــى أنــه ال يكلــف نفســا
مــن النفــوس إال مــا تطيــق وإال مــا هــو دون
ذلــك كمــا فــي ســائر مــا كلفنــا بــه مــن الصــاة
ّ
والصيــام مثــا ،فإنــه كلفنــا خمــس صلــوات،
ّ
والطاقــة تســع ســتا وزيــادة ،وكلفنــا صــوم
رمضــان ،والطاقــة تســع شــعبان معــه ،وفعــل
ذلــك فضــا منــه ورحمــة بالعبــاد أو كرامــة
ّ
ومنــة علــى هــذه األمــة خاصــة.
اختصــاص منفعــة الفعــل بفاعلــه مــن أقــوى
ّ
ّ
مضرتــه
الدواعــي إلــى تحصيلــه ،واقتصــار
عليــه مــن أشـ ّـد الزواجــر عــن مباشــرته

لســائل أن يســأل :مــا الغــرض الــذي ســيق
َ
َ
َ
لــه قولــه تعالــى{ :ل َهــا َمــا ك َسـ َـب ْت َو َعل ْي َهــا َمــا
َْ
ا كت َسـ َـب ْت } ؟
َ
َ
َ
قلنــا :قولــه{ :لهــا مــا ك َسـ َـب ْت َو َعل ْيهــا َمــا
َْ
ٌ
اكت َسـ َـب ْت} جملــة مســتأنفة ســيقت للترغيــب
واملحافظة على مواجب التكليف ،والتحذير
عــن اإلخــال بهــا ببيــان ّأن تكليــف كل نفــس
 مــع مقارنتــه لنعمــة التخفيــف والتيســير،َ ْ ً لَّ
َ َّ ُ
املدلــول عليهــا بجملــة {ل ُيك ِلــف هللا نفســا ِإ
ُو ْسـ َـع َها}  -يتضمــن مراعاتــه منفعــة زائــدة،
وأنهــا تعــود إليهــا ،ال إلــى غيرهــا ،ويســتتبع
اإلخــال بهــا مضـ ّـرة تحيــط بهــا ال بغيرهــا،
ّ
وإنمــا كان هــذا ترغيبـ ًـا؛ ّ
ألن اختصــاص
منفعــة الفعــل بفاعلــه مــن أقــوى ّ
الدواعــي
إلــى تحصيلــه ،واقتصــار ّ
مضرتــه عليــه مــن
أشــد الزواجــر عــن مباشــرته .قالــه العالمــة
القا�ضــي أبــو الســعود ،وهــو الــذي ذهــب إليــه
الكثيــر.
ٌ
نكتــة فــي اســتعمال الــام فــي جانــب الخيــر ،و
"علــى" فــي جانــب الشــر
َ
قوله{:لهــا مــا َك َسـ َـب ْت َو َع َل ْيهــا َمــا ْاك َت َسـ َـبت}ْ
الضميــر فــي َ{ل َهــا} و َ
{ع َل ْي َهــا} للنفــس ّ
العامــة،
والــكالم علــى حــذف مضــاف فــي املوضعيــن،
و هــو "ثــواب" فــي ّ
األول و"عقــاب" فــي اآلخــر،
ّ
ومبيــن َ"مــا" األولــى الخيــر؛ لداللــة الــام-
ِ
الدالــة علــى النفــع -عليــهّ ،
ومبيــن َ"مــا" الثانيــة
ِ
ََ
"علــى" -الدالــة علــى الضــر-
الشــر؛ لداللــة
ّ
ـس ثــواب
عليــه ،وتقديــر الــكالم :لــكل نفـ ٍ
ّ
ـس عقــاب
ماكســبته مــن الخيــر ،وعلــى كل نفـ ٍ
مــا اكتســبته مــن الشــر.
َ
قــال العالمــة الســمين الحلبــي :إنمــا أتــى فــي
جانب الخيربالالم ،وفي جانب الشربـ "على"؛
ْ
َّ
ألن الــام تقت�ضــي ا ِمللــك ،والخيــر ُي َحـ ُّـب ُوي َسـ ُّـر
ْ
ََْ
�ضــي ا ِمللــك ،وملــا كان
بــه ،فجـ
ـيء معــه بمــا يقت ِ
الشـ ُّـر ُي ْحـ َـذ ُروهــو ِثقـ ٌـل وو ْز ٌر علــى صاحبــه جــيءَ
ِ
معــه بـ"علــى" املقتضيــة الســتعال ِئ ِه عليــه.
ُ
فــإن قيــل :ينتقــض مــا ذكــر بقولــه تعالــى:
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ُ َ َ َ ُ ُ َّ
الل ْع َنـ ُـة َو َل ُهـ ْـم ُسـ ُ
ـوء الـ َّـد ِار}
{أول ِئــك لهــم
[الرعــد ،]25:وبقولــه تعالــى{ُ :أ َول ِئـ َـك َع َل ْيهــمْ
ِ
ٌ
ص َلـ َـو ٌ
َ
ات ِمـ ْـن َ ِّرب ِهـ ْـم َو َر ْح َمــة} [البقــرة]157:
حيــث اســتعملت الــام فــي ّ
األول فــي الشــر،
ََ
"علــى" فــي الثانــي فــي الخيــر؟
واســتعملت
ّ
ّ
والجــواب عنــه بوجهيــن ،األول :أن مــا ذكرنــاه
مــن داللــة الــام علــى النفــع ،وداللــة "علــى"
ّ
علــى الضــرإنمــا هــوإذا ذكـرا مطلقيــن ،أي :لــم
ُيذكــرمعهمــا الحســنة والســيئة ،وفيمــا ذكــر
(ص َلـ َـو ٌ
مــن اآليتيــن قــد جــاء ذكــرالحســنة َ
ات)
َّ
والســيئة (الل ْع َنــة).
ّ
الثانــيّ :أن مــا ذكرنــاه إنمــا هــو إذا تقارنــت
َ
َ
الــام و"علــى" كمــا فــي قولــه{ :لهــا مــا ك َسـ َـب ْت
َ
َْ
َو َعل ْيهــا َمــا اكت َسـ َـب ْت} [البقــرة ،]286:وكمــا فــي
َ
قولــه تعالــى{َ :مـ ْـن َعمـ َـل َ
ص ِال ًحــا ف ِل َن ْف ِسـ ِـه َو َمـ ْـن
ِ
َ
َ َ
أ َسـ َـاء ف َعل ْي َهــا} [فصلــت ،46 :الجاثيــة]15:
والتقــارن فــي مــا ذكرتــم مــن اآليتيــنّ .
فتأمــل،
وهللا تعالــى أعلــم!
ٌ
نكتــة فــي اســتعمال الكســب فــي جانــب الخيــر،
واالكتســاب فــي جانــب الشــر
فــإن قيــل :اســتعمل فــي جانــب الخيــر فعــل
الكســب ،وفــي جانــب الشــرفعــل االكتســاب،
فمــا الســر فــي اختــاف تصريــف الفعليــن،
ٌ
وهــل ُهنــاك فــرق بيــن الفعليــن ،أوهمــا بمعنـ ًـى
وا حـ ٍـد ؟
ّ
قلنــا :ذهــب بعــض العلمــاء إلــى أنــه ال فــرق بيــن
ّ
الكســب واالكتســاب ،بــل همــا بمعنـ ًـى ،وإنمــا
خالــف فــي التصريــف بيــن الفعليــن حيــث ّ
عبــر
َ
فــي جانــب الخيــربـ{ك َسـ َـب ْت} وفــي جانــب الشــر
ً
ْ
ـ{اك َت َسـ َـب ْت}؛ ُّ
تفننــا وحســنا لنمــط الــكالم،
ب
وكراهيــة إعــادة الكلمــة بعينهــا ،كمــا فــي قولــه
َ ْ
َ
تعالــى{ :ف َم ِّهـ ِـل الكافريــن أ ْم ِهل ُهـ ْـم} [الطــارق:
.]17
ّ
فــي حيــن أكثــر املفســرين قالــوا بالفــرق بيــن
فعلــي الكســب واالكتســاب ،وذلــك ّ
ألن
حــروف فعــل االكتســاب تزيــد علــى حــروف
فعــل الكســب ،وزيــادة املبانــي (الحــروف)
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تـ ّ
ـدل علــى زيــادة املعانــي ،فــا بـ ّـد أن يكــون فــي
االكتســاب معنـ ًـى يخلــو عنــه الكســب...
ثـ ّـم اختلفــت عبــارات املفســرين فــي بيــان وجــه
الفــرق بينهمــا ،وتعـ ّـددت أقوالهــم فيه ،وأذكر
ً
ـفوعة بمــا يتفـ ّـرع علــى ّ
كل
لــك أقوالهــم مشـ
قــو ٍل منهــا مــن الســر فــي اختــاف تصريــف
الفعليــن:
ّ
ُ
ّ
الفــرق األول :أن االكتســاب يشــعرباالختيــار
واملعانــاة  ،أو تقــول :فــي االكتســاب اعتمــال،
يقال :اعتمل ،إذا عمل الفعل بنفسهّ ،
وجد
فيــه وســعى فــي تحصيلــه ،وبالــغ فيــه ،واهتـ ّـم
بــهّ .
وأمــا الكســب فهــو تحصيــل العمــل بـ ّ
ـأي
وجــه كان ،ســواء اجتهــد فيــه أو ال ،اهتـ ّـم بــه
أو ال ،ســعى فــي تحصيلــه ،أو حصــل لــه مــن
غيــرســعي واختيــار ،فاالكتســاب أخـ ُّ
ـص مــن
ٍ
ٍ
الكســب ،وعلــى هــذا:
( :)1فالســرفــي اختــاف الفعليــن هــو اإلشــارة
ّ ّ
الشرل ّـا كان ّ
مما تشتهيه النفس ،وهي
إلى أن
ّ
منجذبــة إليــه وأمــارة بــه ،كانــت فــي تحصيلــه
أعمــل وأجـ ّـد ،فجعلــت لذلــك مكتســبة فيــه،
وملــا لــم تكــن كذلــك فــي بــاب الخيــر وصفــت
بصيغــة الكســب املجـ ّـردة عــن الداللــة علــى
االعتمــال -وهــو االجتهــاد واملبالغــة فيــه
واالهتمــام بــه .-ذكــره العالمــة الزمخشــري ،
كثيرمن ّ
ونقله منه ٌ
املفسرين ،واستحسنوه.
وذكــر هــذا الســر اإلمــام ابــن ّ
عطيــة – رحمــه
هللا تعالــى -أيضــا ،وعبارته":والــذي يظهــر لــي
فــي هــذا ّأن الحســنات هــي ممــا يكســب دون
ّ
تكلــف؛ إذ كاســبها علــى جـ ّـادة أمــرهللا ورســم
شــرعه ،والســيئات تكتســب ببنــاء املبالغــة؛
ّ
إذ كاســبها يتكلــف فــي أمرهــا خــرق حجــاب نهــي
هللا تعالــى ،ويتخطــاه إليهــا ،فيحســن فــي اآليــة
مجــيء التصريفيــن إح ـرازا لهــذا املعنــى".
( :)2وقيــل :الســراملتفـ ّـرع علــى الفــرق املذكــور
هــو :اإليــذان بـ ّ
ـأن اإلنســان يثــاب علــى أدنــى
فعـ ٍـل مــن أفعـ ِـال الخيــرمــن غيــرجـ ٍّـد واهتمـ ٍـام
تكرمـ ًـا مــن هللا علــى عبــدهّ ،
واعتمـ ٍـال ُّ
وأمــا
ِ
ِ
الشــرفــا يؤاخــذ بــه إال إذا اعتملــه ،أي :جـ ّـد
ّ
وحصلــه عــن قصـ ٍـد
فيــه واجتهــد ،و اهتـ ّـم بــه،
واختيــار .قالــه العالمــة الكرخــي .وذكــره
أيضــا كثيـ ٌـرمــن ّ
املفســرين وغيرهــم فــي عبــارات
مختلفـ ٍـة ،ومــآل الـ ّ
ـكل واحـ ٌـد ،و إليــك بعضهــا:
ّ ً
(ألــف)" :وذكــرالفعــل مجــردا فــي الخيــر؛ إيمــاء
ّ
إلــى أنــه يكفــي فــي االعتــداد بــه مجـ ّـرد وقوعــه

ولو مع َ
ّ
ومجرد نيته .قال الحرالي:
الكســل بل
"وصيغــة فعــل مجـ ّـردة تعــرب عــن أدنــى
الكسب ،فلذلك من ّ
هم بحسنة ،فلم يعملها
كتبــت لــه حســنة" .وشــرط فــي الشــر صيغــة
ً
االفتعال الدالة على االعتمال؛ إشارة إلى ّأن
من طبع النفس امليل إلى الهوى ّ
بكليتها ،وإلى
ّأن اإلثــم ال يكتــب إال مــع التصميــم والعــزم
القــو ّي الــذي إن كان عنــه عمــل ظاهــر كان
بجـ ّـد ونشــاط ورغبــة وانبســاط ،فلذلــك مــن
ّ
هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه" .قاله
العالمــة البقاعــي – رحمــه هللا تعالــى.-
(ب)" :معنى الكسب تحصيل ال�شيء على أيّ
وجـ ٍـه كان ،واالكتســاب :املبالغــة واالعتمــال
فيــه ...وفيــه تنبيـ ٌـه علــى زيــادة لطــف هللا تعالــى
بعبــاده؛ إذ أثبــت لهــم ثــواب الفعــل علــى ّ
أي
وجــه كان ،ولــم يثبــت عليهــم عقــاب الفعــل إال
علــى وجــه مبالغـ ٍـة واعتمـ ٍـال فيــه".
ّ
(ج)" :للنفس ما حصل من الثواب بأي وجه
ّاتفق حصوله ،ســواء كان بإصابة ّ
مجردة أو
بتحصيل .وعليها عقاب ما ّ
حصلته ،وسعت
فيه ،ال ما حصل من غيراختياروســعي".
ّ
وقيل":نبه تعالى ّأن الثواب حاصل لها سواء
كان بســعيها واختيارهــا أو لــم يكــن كذلــك.
ّ
وأمــا العقــاب فــا يكــون عليهــا إال بقصدهــا
وتحصيلهــا".
( :)3وقيل :السرفي إيراد االكتساب في الشر
ّأن ْ
"افت َعـ َـل" َيـ ُـد ُّل علــى شـ َّـدة الكلفــة ،وفعـ ُـل
ُ
الســيئة شـ ٌ
ـديد ِلــا َيــؤول إليــه مــن العقــاب
عليهــا.
ّ َ
َ
َ
ٌّ
الفــرق الثانــي :أن "كســب" عــام فــي القليــل
ْ
و"اك َت َسـ َـب" خـ ٌّ
ـاص بالكثيــر ،وعلــى
والكثيــر،
َ
ْ
َ
َ
هــذا فالســر فــي إي ـراد "كســبت" فــي جانــب
َْ
ّ
الخيــر ،و"اكت َسـ َـب ْت" فــي جانــب الشــر أنــه ملــا
كان اإلنســان يثــاب علــى قليــل الخيــر وكثيــره
ّ
اســتعمل فيــه اللفــظ العــام للقليــل والكثيــر
َ
وهــو «ك َسـ َـب» ،وملــا كانــت الصغائــر معفـ ًّـوا
عنهــا بفضــل هللا َعـ َّـز َ
وجـ َّـل جــاء بلفــظ الكثيــر
ْ
"اك َت َس َب" إشعارا ّ
بأنها ليس عليها إال ما فوق
الصغائــر .قالــه اإلمــام ابــن الصائــغ بعــد أن
َ
َْ
ذكــر ّأن" :ك َسـ َـب واكت َسـ َـب" إن اجتمعتــا فــي
َ
«ك َسـ َـب» ّ
عامــة فــي القليــل
كالم واحــد كانــت
َْ
ّ
َ
والكثيــر ،و «اكت َســب» خاصــة بالكثيــر ،وإن
انفــردت إحداهمــا ّ
عمــت فــي األمريــن .وهللا
تعالــى أعلــم!

َ
الفــرق الثالــثّ :أن الك ْســب يقــال فيمــا فعلــه
اإلنســان لنفســه ولغيــره ،ولهــذا قــد يتعـ ّـدى
َ
إلــى مفعوليــن ،فيقــال :ك َسـ ْـب ُت فالنــا كــذا.
ْ
ـاب موضـ ٌ
واالك ِت َسـ ُ
ـوع لتحصيــل الفعــل
ّ
لنفســه فقــط ،فــا يقــال إل فيمــا اســتفاده
ّ ْ َ
ـاب كســب،
اإلنســان
لنفســه ،فــكل اك ِتسـ ٍ
ّ َ
ْ
وليــس كل كسـ ٍـب اكتســابا ،نحــو" :خبــز
وشــوى ،وطبــخ"ّ ،
كل ذلــك إذا فعــل ذلــك
لنفســه أو فعلــه لغيــره ،ويقــال" :اختبــز،
واطبــخ ،واشــتوى" إدا فعــل ذلــك لنفســه ،و
ّ
منــه :اتزنــه ،أي :وزنــه لنفســه ،و اكتالــه ،أي:
كاله لنفسه .-ذكرهذا الفرق اإلمام الراغب
األصفها نــي.
قلــت :فعلــى هــذا ال يبعــد أن يقــال فــي بيــان
ّ
الســر فــي اختــاف تصريــف الفعليــن أنــه ملــا
كان الخيــر قــد ُيفعــل ،والغــرض منــه انتفــاع
نفســه ،و قــد يفعــل والغــرض منــه نفــع غيــره
كأن تتلــو الق ـرآن وتهــدي ثوابــه إلــى غيــرك،
ّ
فينتفــع بــه الغيــر مــع أنــه لــم يباشــر الخيــر
ّ
ً
بنفســه ،ولــم يكــن فيــه ســببا أيضــا؛ ل ـ ــا كان
األمــر كذلــك اختيــر لــه فعــل "كســب"ّ ،
وأمــا
ّ
الشرفال يكتسبه اإلنسان إال لنفسه ،أي :ال
يعاقــب عليــه إال فاعلــهّ ،أمــا غيــره فــا إال أن
يكــون ســببا فيــه ،فاختيــرلــه فعــل "اكتســب".
والحاصــل ّأن خيــره متجـ ٌ
ـاوز عنــه ،وشــره
ـور عليــه ،فاســتعمل فــي ّ
مقصـ ٌ
األول الكســب
املســتعمل فــي تحصيــل الفعــل لــه ولغيــره،
واســتعمل فــي الثانــي االكتســاب املســتعمل
فــي تحصيــل الفعــل لــه فقــط .وهــذا مــا جــاد
بــه خاطــري ،وهللا تعالــى أعلــم ،وأســتغفرهللا
العظيــم!
ٌ
هــذا وقــد ذكــرت أقــوال أخــرى فــي وجــه الفــرق
بيــن الكســب واالكتســاب ،طوينــا الكشــح
ٌ
عنهــا؛ لعــدم اطرادهــا ،وفيمــا ذكرنــاه غنيــة
عنهــا إن شــاء هللا تعالــى!
ٌ
نكتة في تقديم الخبرعلى املبتدأ
لســائل أن يســأل ّأن األصــل فــي الخبــر أن
ّ
يتأخــرعــن املبتــدأ ،فمــا الســرفــي العــدول عنــه
َ
َ
َ
فــي قولــه{ :ل َهــا َمــا ك َسـ َـب ْت َو َعل ْي َهــا َمــا اكتســبت}
حيــث قـ ّـدم الخبــر فيــه علــى املبتــدأ؟
والجــواب ّأن الســر فــي تقديــم الخبــر ُهنــا هــي
إفــادة القصــر بنــاء علــى مــا تقـ ّـرر فــي البالغــة
ّ
ماحقــه التأخيــر يفيــد الحصــر
ّأن تقديــم
ََ
ًّ
واالختصــاص ،فاملعنــى{ :لهــا} أي :خاصــا بهــا
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َ
ثـ ُ
ـواب َ{مــا ك َسـ َـبت} مــن الخيــر ،ال لغيرهــا،
أي :الينتفــع بطاعتهــا إال هــي .وعليهــا عقـ ُ
ـاب مــا
اكتســبت مــن الشــر ،ال علــى غيرهــا ،أي :فــا
يتضـ ّـرر بإثمهــا إال هــي .والحاصــل ّأن اآليــة
تـ ّ
ـدل علــى ّأن حصــول العبــد علــى الثــواب
ّ
يتوقــف علــى كســب طاعتــه ،فــإذا لــم يكســب
الطاعــة لــم يحصــل علــى الثــواب ألجــل طاعــة
ّ
غيــره ،وكــذا تضـ ّـرره علــى اإلثــم يتوقــف علــى
اكتســابه لإلثــم ،فــإذا لــم يرتكــب اإلثــم لــم
يتضـ ّـرر الرتــكاب غيــره لــه.
فــإن قيــل :قــد ثبــت فــي الحديــث عــن ّ
النبـ ّـي
ّ ّ
الكريــم – صلــى هللا تعالــى عليــه وســلم -أنــه
َ ْ َ َّ ْ َ
ً ََ
ً
ال ْســا ِم ُسـ َّـنة َح َسـ َـنة ،فلـ ُـه
قال":مــن ســن فــي
َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َِ ْ ِ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ
ْ
أجرهــا ،وأجــر مــن ع ِمــل ِبهــا بعــدهِ ،مــن غيـ ِـر

ـص مـ ْـن ُأ ُجورهـ ْـم َ
َأ ْن َي ْن ُقـ َ
�شـ ْـي ٌءَ ،و َمـ ْـن َسـ َّـن ِفــي
ِ
ِ
ِ
ْ ْ َ ُ َّ ً َ ّ َ ً َ َ َ
ان َعل ْيـ ِـه ِو ْز ُر َهــا َو ِو ْز ُر
الســا ِم ســنة سـ ِـيئة ،ك
ِ
َمـ ْـن َعمـ َـل ب َهــا مـ ْـن َب ْعـ ِـده ،مـ ْـن َغ ْيــر َأ ْن َي ْن ُقــصَ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
مـ ْـن َأ ْو َزارهـ ْـم َ
�شـ ْـي ٌء" .فهــذا الحديــث يناقــض
ِ
ِِ
مــا قلتــم مــن عــدم انتفــاع اإلنســان بطاعــة
غيــره ،وعــدم تضـ ّـرر اإلنســان بإثــم غيــره،
وأيضــا ال يخفــى ّأن األبويــن ينتفعــان بطاعــة
ولدهما ،وأيضا ينتفع اإلنســان بطاعتك إذا
أهديــت ثوابهــا إليــه؟
ّ
قلنــا :ال تناقــض؛ فـ ّ
ـإن األبويــن إنمــا ينتفعــان
بطاعتهمــا ال بطاعــة ولدهمــا ،وطاعتهمــا هــو
كونهمــا ســببا لطاعــة الولــد ،فـ ّ
ـإن سـ ّ
ـببيتهما
ٌ
للطاعــة طاعــة لهمــا ،ال طاعــة غيرهمــا .وكــذا
الــكالم فــي اآلثــام ،أي :مــن سـ ّـن سـ ّـنة سـ ّـيئة
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فلــه وزرمــن عمــل بهــا ...فلــه وزرسـ ّ
ـببية ذلــك
العمــل ،ال وزر نفــس العمــل ،فهــو يعاقــب
ّ
بسببيته لتلك السيئة ،وسببيته للسيئة هي
ســيئته ،ال ســيئته غيــره .وكــذا الــذي أهديــت
ّ
إليــه ثــواب طاعتــك إنمــا ينتفــع بإهدائــك
أنــت ،ال بطاعتــك .وبعبــارة أخــرى ّأن اآليــة
تتحـ ّـدث عــن الثــواب الحاصــل ابتــداءّ ،أمــا
ثــواب إهــداء الطاعــة فهــو ثـ ٌ
ـواب حاصــل
بواســطة اإلهــداء ،وليــس بحاصـ ٍـل ابتــداء،
فــا تناقــض!
ّ
هــذا وســتقرأ بقيــة األس ـرار املودعــة فــي اآليــة
الكريمــة فــي الحلقــة القادمــة إن شــاء هللا
تعا لــى!

من خطب ومواقف فضيلة
الشيخ عبد احلميد

اإليمان يضمن أمن الدنيا واآلخرة
قــال فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد ،إمــام
وخطيــب أهــل الســنة فــي مدينــة زاهــدان ،فــي
خطبتــه يــوم الجمعــة ( 25محــرم  )1440إن
اإليمان يضمن أمن العالم ،معتبرا املعصية
والظلــم أكبــر تهديــد لألمــن.
وأضاف فضيلته بعد تالوة آية “الذين آمنوا
ولــم يلبســوا إيمانهــم بظلــم أولئــك لهــم األمــن
وهــم مهتــدون” قائــا :لفــظ اإليمــان مشــتق

من األمن؛ يعلم أن اإليمان أكبرضامن ألمن
الدنيــا واآلخــرة .اإليمــان بــاهلل واملعتقــدات
الدينيــة بإمكانهــا أن يجلــب األمــن للفــرد
واملجتمــع.
وتابــع فضيلتــه قائــا :ملــا تكلــم إبراهيــم عليــه
الســام مــع اآللهــة الباطلــة ،حــذروه مــن أن
يمســه ضــرر مــن آلهتهــم ،فقــال إبراهيــم عليــه
الســام“ :الذيــن آمنــوا ولــم يلبســوا إيمانهــم
بظلم أولئك لهم األمن وهم مهتدون” .األمن
ملــن آمــن ولــم يظلــم ولــم يشــرك .ومعنــى كالم
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إبراهيــم أن عليهــم أن يشــعروا بغيــاب األمــن،
ألنهم ظلموا وضيعوا حق هللا تعالى ،لكني في
أمــن ألنــي آمنــت بــاهلل ولــم أشــرك بــاهلل أحــدا.
وتابــع خطيــب أهــل الســنة فــي زاهــدان قائــا:
إن لــم يرتكــب املؤمــن املعصيــة ،وراعــى
حقــوق هللا وحقــوق النــاس ،يكــون مالــه
وعرضــه محفوظــا ،ومــن رزقــه هللا األمــن ،لــن
يســلب أحــد منــه أمنــه.
وأضــاف قائــا :إن كان العالــم غيــر آمــن فــي
عصرنــا ،فالســبب أن جماعــة كبيــرة غيــر

خطب ومحاضرات
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مؤمنــة ،أو يخلطــون املعا�صــي بإيمانهــم.
املعصيــة والذنــوب مهمــا كانــت كبيــرة فــي حــق
الخالــق واملخلــوق ،تضــر بقــدر ذلــك باألمــن.
وتابع مديرجامعة دارالعلوم زاهدان مشيرا
إلــى ّأن مشــكالت املجتمــع اإلســامي نتيجــة
الذنوب واملعا�صي :ورد في الروايات أن املرء
إذا زلــت رجلــه عليــه أن يســتغفر ،ألن الزلــة
ســببها الذنــوب واملعا�صــي .نحــن إذا اجتنبنــا
املعا�صــي ،يحفظنــا هللا تعالــى مــن املعا�صــي
كلها .أفضل العالج لكافة املصائب والبليات
هــو االســتغفار ،ألن مشــكالتنا ومصائــب
املجتمــع اإلســامي كلهــا مــن نتائــج أعمالنــا.
علــة املشــكالت االقتصاديــة واالختالفــات
والنزاعــات العائليــة والقبائليــة كلهــا بســبب
املعا�صــي والذنــوب.
وأكــد خطيــب أهــل الســنة فــي زاهــدان علــى
لزوم التوبة واإلصالح ،وتابع قائال :علينا أن
نســتغفروننظــرمــا هــو الجــزء الــذي ليــس فــي
حياتنــا مــن ســيرة الرســول الكريــم واألحــكام
اإللهيــة .إذا أصلحنــا حياتنــا نكــون آمنيــن
فــي الدينــا واآلخــرة .ينبغــي أن ننشــر العــدل
واإلنصــاف ،ونراعــى حقــوق هللا وحقــوق
النــاس ،ونستســلم هلل تعالــى ،ونعامــل النــاس
بالتواضــع ،ونجلــب دعــم هللا ودعــم النــاس
لنعيــش آمنيــن فــي الحيــاة.
وصــرح فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد قائــا:
يحث هللا تعالى نبيه على الحصول على أمرين
مهمين“ :يا أيها النبي حسبك هللا ومن اتبعك
من املؤمنين” .يجب أن نتمسك بالتقوى .إن
هللا تعالــى ال ير�ضــى بكالمنــا وحديثنــا فقــط.
إطاعــة هللا واالتبــاع مــن الرســول يجلبــان
مرضاتــه .إن كان هللا معنــا ،ســتكون الدنيــا
وكافــة الكائنــات معنــا .وفــي املرحلــة التاليــة ال
بــد مــن مراعــاة حقــوق النــاس وال ســيما أهــل
اإليمــان .بمراعــاة حقــوق النــاس ومراعــاة
كرامتهــم بإمكاننــا أن نبقيهــم معنــا .رســول هللا
صلــى هللا عليــه وســلم والخلفــاء الراشــدون
وســائر األكابــر انتصــروا بهذيــن املحوريــن،
وجلبــوا مرضــاة هللا تعالــى.
َ
يجب أن يعاقب املسيئون إلى
مقدسات أهل السنة

إســاءات البعــض إلــى مقدســات أهــل الســنة،
مطالبــا الســلطات القضائيــة بمعاقبــة
املســيئين.
أدان فضيلة الشيخ عبد الحميد ،في خطبته
يوم الجمعة ( 18محرم  ،)1440إساءة أحد
العبــي كــرة القــدم فــي إيـران إلى مقدســات أهل
الســنة بمناســبة عاشــوراء ،وتابــع قائــا :مــا
تكلــم بــه أحــد الالعبيــن الجاهليــن يــدل علــى
أنــه أجنبــي بالنســبة إلــى اإلســام وتعاليمــه.
نحــن نديــن مثــل هــذه التصريحــات بشــدة.
وأضــاف فضيلــة قائــا :كالم هــذا الشــخص
حول سيدنا علي ،واألزوج املطهرات ،وأكابر
الصحابــة ر�ضــي هللا عنهــم ،بعيــد كل البعــد
عــن االعتــدال والعقالنيــة ،ويــدل علــى غلــوه
وتطرفه ،وهو كالم يرفضه الشيعة والسنة.
وطالــب خطيــب أهــل الســنة العقوبــة بحــق
أشــخاص كهــذا واســتطرد قائــا :مطلــب
كافــة الشــعب مــن املســؤولين أن ُيعتقــل
األشــخاص الذيــن يتكلمــون بــكالم فيــه
الكراهية والطائفية ،شيعة كانوا أو سنة .ال
ينبغي أن نســمح ألحد مهما كانت منزلته وإلى
أي طائفــة كان انتمائــه ،أن يســتهدف أمننــا
ووحدتنــا.
وأشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد إلــى أن
الســلطات األمنيــة أعلنــوا اعتقــال الالعــب
امل�ســيء ،وتابــع قائــا :مطلــب الشــعب أن ال
يكتفــى باالعتقــال .مثــل هــؤالء األشــخاص
يجــب أن يعاقبــوا ،ويطلــع النــاس علــى
معاقبتهــم ،ليكــون درس عبــرة لغيرهــم.
ّ
ّ
التدخــل فــي أمــور مســاجد أهــل الســنة
ومصلياتهــم مغايــر للدســتور وال نقبلــه

فــي قســم آخــر مــن خطبتــه ،انتقــد فضيلــة
الشــيخ عبــد الحميــد التدخــل فــي أمــور
مســاجد أهــل الســنة ومصلياتهــم ،وتابــع
قائــا :وصلتنــا تقاريــرعلــى أن هنــاك جهــات في
أماكــن مــن البــاد تتدخــل فــي أمــور املســاجد
واملصليــات ،وتهــدد بإغالقهــا ،أو يضغطــون
علــى أئمــة بعــض املصــات ليتركــوا اإلمامــة.
هــذه التدخــات مرفوضــة مــن أهــل الســنة.
واستطرد خطيب أهل السنة قائال :التدخل
في أمور مساجد أهل السنة مغايرللدستور،
أشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد ،إمــام وأهــل الســنة يرفضــون فــرض الضغــوط علــى
وخطيــب أهــل الســنة فــي مدينــة زاهــدان ،إلــى أمورهم املذهبية من أي جهة أو مؤسسة أو

شــخصية كانــت .يجــب أن يصلــي أهــل الســنة
بحريــة فــي كافــة املناطــق .ال ينبغــي أن تهــدد
مســاجد أهــل الســنة ومصلياتهــم مــن ناحيــة
أي شــخص.
وأضــاف خطيــب أهــل الســنة قائــا :ليــس
ألحــد أن يقــول ملــاذا هــذا املســجد الســني فــي
املنطقــة ذات األكثريــة الشــيعة ،وملــاذا هــذا
املســجد الشــيعي فــي املنطقــة ذات األغلبيــة
الســنية .املســاجد هلل تعالــى ،والتعــرض
للمســاجد ســواء كانــت للشــيعة أو الســنة
تعـ ّـرض هلل تعالــى.
وتابــع :نطالــب املســؤولين أن يعتنــوا بهــذه
األمور ،ألن املشكالت الكبيرة تنشأ عادة من
املشــكالت الجزئيــة والصغيــرة.
وأشــار خطيــب أهــل السـ ّـنة إلــى املشــكالت
االقتصاديــة الراهنــة فــي البــاد مخاطبــا
املســؤولين :نظـرا إلــى املشــكالت االقتصاديــة
الناشــئة وكذلــك األزمــات االقتصاديــة التــي
يعانــي منهــا الشــعب ،نو�صــي املســؤولين أن
يكونــوا بجانــب الشــعب ،ويحلــوا مشــكالتهم.
وأكــد فضيلــة الشــيخ قائــا :يجــب أن تســاعد
املؤسســات والدوائــر الشــعب ،وال ينبغــي
قمــع الشــعب ،ويجــب مســاعدة الشــعب فــي
أموره اليومية ومواســاتهم .في هذه الظروف
أي نــوع مــن إثــارة الشــعب مغايــر للمصالــح
الوطنيــة.
منهج أهل السنة هو االعتدال
واالبتعاد عن التطرف
وأشارفضيلة الشيخ عبد الحميد إلى حادثة
أهــواز األخيــرة ،قائــا :مــا جــرى فــي أهــواز مــن
الهجــوم علــى العــرض العســكري ،كان مؤملــا
ومؤســفا .أهــل الســنة يدينــون هــذه الحادثــة.
واعتبــر فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد
“االعتــدال واالبتعــاد عــن التطــرف” منهــج
أهــل الســنة ،وتابــع قائــا :الذيــن يرتكبــون
هــذه الجرائــم أف ـراد وجماعــات خاصــة،
والشــعب اإليرانــي واملســؤولون يعرفــون
جيــدا أن منهــج أهــل الســنة هــو االعتــدال
واالبتعــاد عــن العنــف والتطــرف .لــم نكــن
متطرفيــن ،وال نؤيدهــم ،ونرفــض أيضــا أن
يرتكــب أحــد العنــف ضدنــا.
املصــدر :املوقــع الرســمي لفضيلــة الشــيخ
عبــد الحميــد إســماعيل زهــي
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رسالة العام اهلجري اجلديد
عبدالرحمن محمد جامل

يعيــش املســلمون اليــوم فــي أنحــاء
العالــم وحتــى فــي األقطــار اإلســامية
التــي يقطنهــا األغلبيــة املســلمة حالــة
مــن الذعــر واليــأس والتشــاؤم ،وقــد
أتــم االســتعمار الغربــي ســيطرته
علــى جميــع البــاد اإلســامية تقريبــا
مــن الناحيــة الفكريــة والعقديــة
والثقافيــة.
إن مــا يعيشــه املســلمون اليــوم فــي
األقطــار اإلســامية حالــة خطــرة
جــدا ،حالــة تدعــو إلــى اليــأس عــن
مســتقبل اإلســام ،ألن االســتعمار
الغربي قد نجح في تصويراملسلمين
علــى أنهــم إرهابيــون يســتحقون
الســحق والهــاك والتهميــش،
واألنكــى مــن ذلــك أن االســتعمار قــد
نجــح فــي تجنيــد طائفــة كبيــرة مــن املســلمين
أنفســهم ملحــو الشــعائر اإلســامية وتهميــش
اإلســام ،وهــذه الطائقــة هــي التــي تقلــد
الزعامــة فــي البــاد اإلســامية وهــي التــي تبــذل
جهودها الجبارة في إخراج اإلسالم عن حياة
املســلمين تحــت مســميات تجـ ّـوز لهــم محــق
املســلمين والتــي شــاعت أخي ـرا بيــن النخبــة
العلمانيــة الحاكمــة علــى البــاد والعبــاد،
كاإلســاميين والجهادييــن والجمودييــن
وأخي ـرا اإلرهابييــن وغيرهــا مــن املصطلحــات.
إن مصطلــح "اإلســاميين" و"العلمانييــن"
ليــس إال للفصــل بيــن مــن يفضــل اإلســام
كمنهــج للحيــاة والحكــم وجميــع شــؤون
الحيــاة ،وبيــن مــن يــرى أن اإلســام قضيــة
شــخصية ال عالقــة لــه بالحكــم وشــؤون
الحيــاة املختلفــة ،إن هذيــن املصطلحيــن
املختلقيــن قــد أض ـرا باملســلمين وجعــا منهــم
طائفتيــن متحاربتيــن متناحرتيــن ،وقــد
حــدث نتيجــة هــذا الفصــل فجــوة عميقــة
متســعة وأدى إلــى حــروب واقتتــال وتفريــق
كلمــة وتمزيــق صفــوف وإحــداث فتــن كان
املســلمون بغنــى عنهــا.
فالطائفتــان فــي ص ـراع مســتمر مريــر ،وفــي

شــغل عــن إعمــار البــاد وتحســين األوضــاع
االقتصاديــة واملعيشــية والثقافيــة للبــاد
اإلســامية ،فتــرى البــاد اإلســامية
نتيجــة هــذا الص ـراع العنيــف فــي اصط ـراع
واضط ـراب وعــدم اســتقرار ،ومــن جانــب
آخــر تــرى األعــداء يصفقــون ويديــرون
ويشــرفون ويسـ ّـيرون دفة الحياة ويتدخلون
ويقــررون مصيــر األمــة وينهبــون خيراتهــا وإذا
مســت الحاجــة وخــا الجــو يدمــرون ويهلكــون
الحــرث والنســل بأيــدي املســلمين أنفســهم.
وال تهــدأ األوضــاع إال إذا أرادوا وال تســتقر
إال إذا شــاؤوا ،فأصبحــت البــاد اإلســامية
نتيجــة هــذا االنقســام واالقتتــال كلهــا تابعــة
لقــوى الغــرب وتحــت رحمتهــم.
فالعــام الهجــري الجديــد يشــهد اســتدامة
هــذا الص ـراع العنيــف ،وربمــا يبلــغ الســيل
الزبــى ويشــتد الص ـراع عنفــا وصرامــة
وي ـزاد إلــى بــاد إســامية متناحــرة بــاد
أخــرى متناحــرة وتــزداد االنقســامات ويقــل
األمــن واالســتقرار والراحــة ويصبــح مجــرد
حلــم ،بــل زيــادة فــي االضط ـراب والحــروب
والقتــل واالغتيــال والتهجيــر والتفجيــر إلــى
غيــر ذلــك مــن الفتــن والحــروب ،انظــر إلــى
البــاد اإلســامية التــي شــهدت مثــل هــذا
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الص ـراع إلــى أيــن أصبــح مصيرهــا؟
انظــر إلــى ســوريا والع ـراق واليمــن
وليبيــا ومصــر وتونــس وباكســتان
وأفغانســتان وغيرهــا مــن البــاد
التــي هــي علــى فوهــة بــركان مســتعدة
لالنفجــار؛ إن الحــروب فــي هــذه البــاد
لــم تقــم إال علــى هــذا األســاس ،فرقــة
تؤمــن باإلســام وتســتميت فــي ســبيلها
وتدعــو إلــى تطبيــق اإلســام فــي شــؤون
الحيــاة فتقــوم الدنيــا وال تقعــد ويجنــد
العالــم إلبادتهــا وإســكات صوتهــا علــى
األقــل ،وفرقــة تنكــر أن يكــون لإلســام
ُّ
فيصفــق لهــا ويدعــم
نصيــب فــي الحكــم
مــن القــوى العامليــة ويكــون لهــا تناغــم
دولــي وتعطــى حقهــا مــن الكرامــة .إن
هــذا الوضــع غيــر طبيعــي ولــو اســتمر
فربمــا يشــهد العالــم اإلســامي أســوأ مرحلــة
فــي تاريخــه املتأرجــح الطويــل امللــيء بالويــات
والحــروب والفتــن التــي أنهكتــه.
إن الوضــع الحاضــر يثقــل كواهــل العلمــاء
والدعــاة ،وإن رســالتهم الوحيــدة وهــم
يســتهلون العــام الجديــد وهكــذا رســالة كل
من يؤمن بشمولية اإلسالم وأن اإلسالم ال
يصلح للمســايرة فحســب بل يصلح للقيادة
في جميع شؤون حياة اإلنسان دقها وجلها،
قليلها وكثيرها ،قضايا اإلنسان الشخصية
والعامــة؛ مــن حملــة األقــام والخطبــاء
والصحفييــن والعامليــن فــي الحقــول
املختلفــة ،فرســالتهم الدعــوة إلــى الديــن
الصحيــح ،ونبــذ الخالفــات الحزبيــة التــي مــا
أنزل هللا بها من سلطان ،ألن القضية اليوم
قضيــة كفــر وإيمــان ،فــإذ لــم تتحــد األحـزاب
اإلســامية أو مــا يســمون باإلســاميين إذا
صــح التعبيــر تحــت رايــة واحــدة وعلــى قائــد
واحــد يسوســهم ويقــوم بشــؤونهم ويقــف
فــي وجــه التيــارات الغربيــة الجارفــة فــإن
العاصفــة الغربيــة ســوف تجتــاح الجميــع وال
ينفــع حينئــذ النــدم ويصــدق علينــا حينئــذ
القول املأثور :أكلت يوم أكل الثور األبيض.
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اقتباسات
(علمية ،أدبية ،اجتماعية ،ثقافية  ،فكرية وعملية)
إعداد :سماحة األستاذ املفتي عبد القادرالعارفي

حقيقة الشكرومراتبه
واعلم أرشدك هللا :أنه ليس الشكر حافظا
للنعم فقط ،بل هو مع حفظها زعيم بزيادة
النعم ،وأمان من حلول النقم.
والشكر على ثالث مراتب :شكر بالقلب،
وشكرباللسان ،وشكربالجوارح.
فأما شكرالواجب على جميع الخلق :فشكر
القلب ،وهو أن يعلم أن النعمة من هللا
عزوجل وحده ،وأن ال نعمة على الخلق من
أهل السماوات واألرض إال وبدايتها من هللا
تعالى ،حتى يكون الشكرهلل تعالى عن نفسك
وعن غيرك بمعرفة نعم هللا تعالى عليك
وعلى غيرك ،وهذا النوع هو الذي يقال فيه:
إنه يجب على العبد أن يشكر هللا تعالى على
ُ
نعم أسديت إليه وإلى غيره.
والدليل على أن الشكر محله القلب -وهو
املعرفة  :-قوله تعالى :وما بكم من نعمة فمن
هللا( .سورة النحل )53 :أي :أيقنوا من هللا
تعالى ،وإلى هذه الكلمة انتهى جميع ما قاله
الخلق في الشكر.
والدليل عليه أيضا :قوله تعالىَ :و َل َقدْ
َ َ َّ ٌ َ
َّ
َ َ ُ َّ
ص َرك ُم الل ُه ِب َب ْد ٍر َوأ ُنت ْم أ ِذلة ۖ ف َّات ُقوا الل َه
ن
َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ
َ
ُ
لعلكم تشكرون( .سورة آل عمران)123 :
أي اتقوني؛ فإنه شكرلنعمتي.
وخلق هللا تعالى الحياة نعمة على العبد؛
ُ
ُ
ْ ُ
قال هللا تعالى :ث َّم َب َعثناك ْم ِم ْن َب ْع ِد َم ْو ِتك ْم
َل َع َّل ُك ْم َت ْش ُك ُر َ
ون( .سورة البقرة)56 :
والعبارة عنه أن يقال :الشكر :اعتراف
القلب بإنعام هللا تعالى على وجه الخضوع.
ويقال فيه :الشكر :اعتكاف على بساط

الشهود بإدامة حفظ الحرمة.
وقال أبو عثمان ( :الشكر :معرفة العجز
عن الشكر) .وروي أن داود عليه السالم
قال ( :إلهي؛ كيف أشكرك وشكري لك
نعمة من عندك؟!) فأوحى هللا إليه( :اآلن قد
شكرتني).
وقال وهب بن منبه :قال داود عليه
السالم( :إلهي؛ ابن آدم ليس منه شعرة إال
تحتها نعمة؛ وفوقها منك نعمة ،فمن أين
يكافئها؟!
فأوحى هللا تعالى إليه :يا داود؛ إني أعطي
الكثير ،وأر�ضى باليسير ،وإن شكر ذلك :أن
تعلم أن ما بك من نعمة فمني).
وفي هذا يقال :الشكر على الشكر أتم
الشكر؛ وذلك بأن ترى شكرك بتوفيقه،
ويكون ذلك التوفيق من ّ
أجل النعم عليك،
فتشكره على الشكر ،ثم تشكره على شكر
الشكر ...إلى ما ال يتناهى ،وهذا الشكرأيضا
واجب.
وملحمود الوراق في ذلك:
إذا كان شكري نعمة هللا نعمة
َّ
علي له في مثلها يجب الشكر
فكيف بلوغ الشكرإال بفضله
وإن طالت األيام واتصل العمر
إذا ّ
مس بالسراء عم سرورها
وإن ّ
مس بالضراء أعقبها األجر
فما منهما إال له فيه نعمة
تضيق بها األوهام والسروالجهر
ومن أقر بنعم هللا وإحسانه ..فقد ّ
أقر بقدر
ما كلف؛ ألن أحدا اليمكنه أن يوازي شكر

نعم هللا تعالى عليه.
وفي مناجاة مو�سى عليه السالم ( :إلهي؛
خلقت آدم بيدك ،وفعلت وفعلت ،فكيف
شكرك؟ فقال :علم أن ذلك مني فكانت
معرفته بذلك شكره لي).
فصل في شكراللسان
وأما شكر اللسان :فقال هللا تعالى فيهَ :و َأماَّ
َ ْ
ِب ِن ْع َم ِة َرِّب َك ف َح ِّدث( .سورة الضحى)11 :
قيل :يعني :النبوة ،وقيل :يعني :القرآن،
وحكم اآلية عام في جميع النعم .وروى
النعمان بن بشير أن النبي صلى هللا عليه
وسلم قال " :من لم يشكر القليل لم يشكر
الكثير ومن لم يشكر الناس ...لم يشكر هللا،
ّ
والتحدث بالنعم شكر".
وقال هللا تعالى حكاية عن أهل الجنة أنهم
ْ
َّ َّ
َ َ
ص َدق َنا َو ْع َد ُه( .سورة
قالوا :ال َح ْم ُد ِلل ِه ال ِذي
الزمر)74 :
وقال عمر بن عبدالعزيز :تذاكروا النعم؛
فإن ذكرها شكرها .وكتب عدي بن أرطاة
إلى عمر بن عبدالعزيز ر�ضي هللا عنه ملا
حفر نهر البصرة الذي يقال له :نهر عمر:
ُ
(إني حفرت ألهل البصرة نهرا عذب لهم
مشربه ،وجادت عليه أموالهم ،ولم أر لهم
على ذلك شكرا ،فإن أذنت لي ..قسمت
عليهم ما أنفقته عليه ،فكتب إليه عمر بن
عبدالعزيز :إني ال أحسب أهل البصرة خلوا
من رجل قال :الحمد هلل حين حفرك هذا
النهر ،وإن هللا تعالى قد رضيها شكرا من
جنته ،فارض بها شكرا من نهرك ،والسالم).

السنة  -15 :العدد / 1:محرم  1440هـ.ق

14

منثورات

األوراد واألعمال بالجوارح شكرا.
وروي أن النبي صلى هللا عليه وسلم قام حتى
انتفخت قدماه ،فقيل :يا رسول هللا ،تفعل
هذا وقد غفرالهل لك ما تقدم من ذنبك و ما
تأخر؟! فقال( :أفال أكون عبدا شكورا).
وقال أبو هارون :دخلت على أبي حازم ،فقلت
له( :رحمك هللا ،ما شكر العينين؟ قال :إذا
رأيت بهما خيرا ..أذعته ،وإن رأيت بهما شرا..
سترته.
قلت له :فما شكر األذنين؟ فقال :إذا سمعت
بهما خيرا ..حفظته ،وإذا سمعت بهما شرا..
نسبته.
قلت :فما شكر اليدين؟ قال :أال تأخذ بهما ما
ليس لك ،وال تمنع حقا هلل فيهما.
ن
قلت :فما شكر البطن؟ قال :أن يكو أسفله
صبرا وأعاله علما.
قلت :فما شكر الفرج؟ قال :كما قال هللا
ُ َ
تعالىَ :و َّالذ َ
وج ِه ْم َحا ِفظون ()5
ين ُه ْم ِل ُف ُر
ِ
ِ
َ
َ
إلَّ َع َل ٰى َأ ْز َواجه ْم أ ْو َما َم َل َك ْت أ ْي َم ُان ُه ْم َفإ َّن ُهمْ
ِ
َِ ُ َ ِ ِ
ْ َ
ن
ومين( .سورة املؤمنو  )6-5 :فإن أنت
غي ُر مل ِ
فعلت  ..فأنت الشاكرهلل حقا.
وفي حكمة إدريس عليه السالم( :لن يستطيع
أحد أن يشكر هللا تعالى على نعمه بمثل
اإلنعام على خلقه ،ليكون صانعا إلى الخلق
مثل ما صنع به الخالق تعالى).
وإذا ثبت أن فعل الطاعات شكر ..فإن منها
ما هو أشد مالزمة من غيره:
فالطاعة في مواساة الفقراء :أشكل بالشكر
على الغنى من غيرها ،ألنها من جنس النعمة،
فإذا أردت أن تحرس دوام نعم هللا تعالى
عليك ..فأدم مواساة الفقراء.
والطاعة في رفع ذوي الضعة والخمول
واملسكنة بغير معصية :أشبه بالشكر علىما
رفع هللا تعالى من قدرك ،والتنويه باسمك.
والطاعة في تمريض الفقراء وتلطيف أغذيتهم:
أشبه بالشكرعلى العافية من سائرالطاعات.
والطاعة في الشفاعات عند السلطان ،وقضاء
حوائج الغرباء واإلخوان :أشكل بذوي الجاه
من سائر الطاعات ،وعلى هذا القانون ينبغي
أن يقابل سائرنعم هللا تعالى على العبيد .ومن
العبارات الجامعة للشكر :أن يقال :الشكر:
معرفة بالجنان ،وذكر باللسان ،وعمل
بالجوارح.

وحقيقة الشكر في هذا القسم :الثناء على
املحسن بذكر إحسانه ،وعلى هذا القول:
يوصف الرب تعالى بأنه شكور حقيقة.
فشكرالعبد هلل تعالى :ثناءه بذكرإحسانه.
وشكر هللا تعالى للعبد :ثناءه عليه بإحسانه،
وإحسان الرب للعبد إنعامه عليه.
وهذه اللفظة مأخوذة من قولهم :دابة
شكور؛ إذا أظهرت من السمن فوق ما تعطى
من العلف ،ويقال :وجه شكور؛ إذا كان
ممتلئ املحاسن ظاهرها .وفي الحديث :يقول
هللا تعالى :أنا والجن واإلنس في نبأ عظيم؛
أخلق ويعبد غيري؛ وأرزق ويشكرغيري.
وقال بعضهم :إنما أوتي الناس؛ ألنهم في
موضع صبر وهم يحسبون إنهم في موضع
شكر.
فصل في شكرالجوارح
وأما الشكر الذي على الجوارح :فقال هللا
آل َد ُاو َ
تعالىْ :
اع َم ُلوا َ
ود ُش ْك ًرا ۚ َو َق ِل ٌ
يل ِّم ْن
َ َ َّ
الش ُك ُ
ور( .سورة سبأ )13 :فجعل
ِعب ِادي
العمل شكرا .وقال عطاء :دخلت على عائشة
ر�ضي هللا عنها أنا وعبيد بن عمير ،فقال لها
عبيد بن عمير :يا أم املؤمنين؛ حدثينا بأعجب
ما رأيت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
فبكت وقالت :وأي شأنه لم يكن عجبا؟!
إنه أتاني في ليلتي ،فدخل معي في فرا�شي حتى
ّ
مس جلده جلدي ،ثم قال« :يا بنة أبي بكر»،
ّ
ّ
أحب
ذريني أتعبد لربي ،قالت :قلت :إني
قربك ،فأذنت له ،فقام إلى قربة من ماء
فتوضأ ،وأكثر ّ
صب املاء ،ثم قام يصلي ،فبكى
حتى سالت دموعه على صدره ،ثم ركع فبكى،
ثم سجد فبكى ،ثم رفع رأسه فبكى.
فلم يزل كذلك حتى جاء بالل فآذنه بالصالة،
فقلت :يا رسول هللا؛ ما يبكيك وقد غفر هللا
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال " :أفال
أكون عبدا شكورا ،فلم ال أفعل وقد أنزل هللا
َّ َ َ َ ْ َ
ْ َ
ّ َّ َ ْ
ال ْ
ض َواخ ِتل ِف
ر
عليِ :إن ِفي خل ِق الس ُماو ِ
ات َ ْو ِ
َّ ْ َ َّ َ َ َ ّ
ْ َ
اب( .سورة آل
اللي ِل والنه ِار لي ٍ
ات ِل ِولي اللب ِ
عمران)190 :
فجعل النبي صلى هللا عليه وسلم الشكر
بالعمل ،وبين به مراد الكتاب .قال هللا تعالى:
ْ َ ً َّ َ
َّ
َ َ َ َّ
الل ْي َل َو َّ
الن َه َار ِخلفة ِل ْن أ َر َاد
َو ُه َو ال ِذي جعل
َ
َ
َأن َي َّذ َّك َر أ ْو أ َر َاد ُش ُك ً
ورا .سورة الفرقان)62 :
أي :كل واحد منهما يخلف اآلخر؛ فمن فاته
العمل في أحدهما ..عمله في اآلخر ،فجعل كتاب سراج امللوك لإلمام أبي بكر محمد بن الوليد
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أخبار العالم
السييس :ال دور لإلخوان يف مرص ما دمت موجودا
يف الحكم
قال الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس إن جامعة
اإلخوان املسلمني لن يكون لها دور يف املشهد املرصي
خالل فرتة وجوده يف السلطة ،مؤكدا أن شعب مرص
لن يقبل بعودتهم "ألن فكر اإلخوان غري قابل للحياة
ويتصادم معها".
واتهم السييس يف حوار ،نرشته جريدة الشاهد
اليومية الكويتية مساء الجمعة ،جامعة اإلخوان
املسلمني بأنها "قادت الفويض يف العديد من البلدان
العربية كاليمن وليبيا" ،موضحا أن "ما يسمى بالربيع
العريب جاء بسبب واقع خاطئ مبعالجة خاطئة".
وسبق أن قال السييس ،الذي تنتهي واليته الثانية
واألخرية بحسب الدستور املرصي يف  ،2022إن قرار
املصالحة مع جامعة االخوان املسلمني يف مرص يعود
للشعب املرصي.
الرئيس األمرييك دونالد ترامب يعرب عن قلقه
بشأن مصري الصحفي السعودي جامل خاشقجي
أعرب الرئيس األمرييك دونالد ترامب عن قلقه حيال
مصري الصحفي السعودي جامل خاشقجي الذي
اختفى يف مدينة إسطنبول الرتكية قبل نحو أسبوع
عقب دخوله مبنى القنصلية السعودية يف املدينة.
وقال ترامب للصحفيني "أنا قلق (حيال هذا األمر).
وال يعجبني ما أسمع .نأمل أن تتم تسوية األمر".
وأضاف "يف الوقت الراهن ،ال يعرف أحد أي يشء
عن املوضوع .هناك عدد من القصص السيئة يتم
تداولها .إنها ال تعجبني".
وجاء هذا بعد ساعات من تحدي الرئيس الرتيك،
رجب طيب أردوغان ،السعودية ،مطالبا إياها
بتقديم دليل يثبت مغادرة الصحفي جامل خاشقجي
لقنصليتها يف مدينة إسطنبول.
من جانبه ،أعرب مجلس حقوق االنسان التابع
لألمم املتحدة يوم الثالثاء عن قلقه العميق ازاء «ما
يبدو أنه االختفاء القرسي» لخاشقجي يف اسطنبول،
وطلب من الحكومتني السعودية والرتكية التحقيق
يف األمر.
أردوغان :عىل السعودية إثبات أن جامل خاشقجي
غادر القنصلية يف إسطنبول
تحدى الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان السعودية،
مطالبا إياها بتقديم دليل يثبت مغادرة الصحفي
جامل خاشقجي لقنصليتها يف مدينة إسطنبول.
وطلبت تركيا ،يف وقت سابق ،تفتيش مقر القنصلية،
بعد ترصيحات أفادت باحتامل "مقتل" خاشقجي
داخلها.
ويف غضون ذلك ،قال السيناتور األمرييك البارز
لينزي غراهام إنه إذا ثبتت صحة االتهامات املوجهة
للسعودية يف قضية اختفاء خاشقجي فإن أثرها عىل
العالقات بني واشنطن والرياض سيكون مدمرا.
وحذر غراهام السعودية من أنها ستدفع "مثنا
باهظا".
وال يُعرف مصري خاشقجي منذ يوم الثالثاء املايض،
حني زار مقر قنصلية بالده بهدف استخراج بعض
الوثائق حتى يستطيع الزواج من خطيبته الرتكية.

األدب العربي
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متى تكون الكتابات مؤثرة؟ ()31
أدباء وشعراء النهضة الحديثة
محمد لطفي جمعة  -أحمد أمين  -محمد فريد وجدي
األستاذ نور عامل خليل األميني

محمد لطفي جمعة
(1373-1305هـ = )1953-1886
محمــد لطفــي جمعــة ( /3جمــادى الثانيــة
1305ه ـ =  /18ينايــر 1886م – غــرة ذي
القعــدة 1373ه ـ =  15يونيــو 1953م) هــو
الكاتــب والخطيــب واملترجــم والروائي واملحامي
والناشــط السيا�ســي املصــري ابــن الشــريف
جمعــة أبــي الخيــر شــرف الديــن اإلســكندري
الحسيني والسيدة خديجة محمود السنباطي
ينتهــي نســبه إلــى ســيدنا الحســين بــن علــي بــن
أبــي طالــب ر�ضــي هللا عنهمــا ،عمــل باملحامــاة
وأصبــح مــن كبــارمحامــي عصــره ،كمــا كان مــن
كبار ّ
الكتاب والخطباء واملترجمين .كان عضوا
باملجمــع العلمــي العربــي بدمشــق ،وكان يجيــد
الفرنسية واإلنجليزية ،كما كان له إملام بلغات
أخــرى كاأليطاليــة والالتينــة والهيــر وغليفيــة.
ولــد محمــد لطفــي جمعــة باإلســكندرية بحــي
"كــوم الدكــة" فــي يــوم  /18ينايــرســنة 1886م
لوالديــن مــن الطبقــة الوســطى .وقامــت
بإرضاعــه الســيدة ملــوك بنــت عيــد والــدة
الشــيخ ســيد درويش فأصبح بذلك أخا لســيد
درويش في الرضاعة .انتقلت أسرته إلى مدينة
"طنطا" حيث التحق بمدرسة األقباط بها،ثم
انتقــل إلــى املدرســة األميريــة مــن عــام 1896م
إلــى عــام 1900م ونــال منهــا الشــهادة االبتدائيــة
ثــم انتقــل إلــى القاهــرة ليلتحــق باملدرســة
الخديويــة الثانويــة فــي درب الجماميــز حيــث
أنهــى تعليمــه الثانــوي .فــي عــام 1903م توفيــت
والدتــه وســافرإلــى بيــروت حيــث التحــق بالكلية
األمريكية لدراســة الفلســفة ،ثم عاد إلى مصر
لينــال إجــازة مدرســة املعلميــن فــي عــام 1904م.
حصل على شهادة البكالوريا في عام 1907م،
ثــم التحــق بمدرســة الحقــوق الخديويــة فــي عــام
1908م إال أنــه فصــل منهــا إثــر إلقائــه خطبــة
فــي الذكــرى األربعيــن لوفــاة مصطفــى كامــل
أغضبت إدارة املدرســة وطلبت منه على إثرها
االنســحاب مــن صفوفهــا ،فســافر إلــى فرنســا

والتحــق بجامعــة ليــون فــي أبريــل مــن عــام
1908م (لعهــد عميدهــا إدوارد المبيــرالحقوقــي
الفرن�ســي الشــهير وأســتاذ القانــون املقــارن
الــذي كان يشــغل قبــل ذلــك منصــب عميــد
مدرسة الحقوق الخديوية حتى عام 1906م)
وأحــرز إجــازة الحقــوق فــي ســنة 1910م .ثــم
اجتــازامتحــان املعادلــة فــي عــام 1912م وقيــد
بجــداول املحاميــن ،ثــم ســافرإلــى فرنســا ثانيــة
للحصــول علــى الدكتــوراه مــن كليــة الحقــوق
بليــون فــي نهايــة عــام 1912م وعــاد إلــى القاهــرة
ليبدأ العمل باملحاماة ،كما عمل مدرسا وقام
بأنشــطة سياســية وعمــل صحفيــا.
مقاالته وآراؤه
اســتمر لطفــي جمعــة فــي كتابــة املقــاالت
والدرســات فــي شــتى املجــاالت فــي معظــم
الدوريــات مثــل املقتبــس البيــان ،األه ـرام،
البالغ ،البالغ األسبوعي ،املساء ،مجلة املجمع
العلمــي العربــي بدمشــق ،السياســة ،الرابطــة
العربيــة ،األدب والفــن بلنــدن ،الكتــاب،
الزمــان ،وغيرهــا ،وكان لــه عامــود باســم " لعــل
وع�ســى" فــي البــاغ طــوال حياتــه ،فكتــب آالف
املقــاالت فــي هــذه الدوريــات فــي الفتــرة مــن
1904م وحتــى أواخــر 1948م تاريــخ بدايــة
مرضــه .
من مؤلفاته
*الفلســفة اإلســامية والتصــوف *حيــاة
الشــرق :دولــة وشــعوبه وماضيــه وحاضــره *
تاريــخ فالســفة اإلســام فــي املشــرق واملغــرب
* ترجمــة حيــاة الشــيخ الصوفــي محمــد عبــد
الســام * خيــار األخيــار فــي ترجمــة خالصــة
الصوفيــة (مخطــوط) .كمــا كتــب فــي الســيرة
النبويــة * .ثــورة اإلســام وبطــل األنبيــاء أبــو
القاســم محمــد بــن عبــد هللا كتابــه الشــهير
* الشــهاب الراصــد فــي نقــد كتــاب فــي الشــعر
الجاهلــي لطــه حســين ،وكتــب تفســيرا للق ـرآن
هــو * نظريــات عصريــة فــي الق ـرآن الكريــم،
ّ
ودون رحلتــه للحــج فــي كتــاب تركــه مخطوطــا

ثــم طبــع الحقــا وهــو * األيــام املبــرورة فــي البقــاع
املقدســة :رحلــة الحــج والزيــارة علــى عهــد امللــك
عبدالعزيــز آل ســعود * بيــن األســد األفريقــي
والنمــراإليطالــي * محاضـرات فــي تاريــخ املبــادئ
االقتصاديــة والنظامــات األوربيــة.
توفــي محمــد لطفــي جمعــة بعــد إصابتــه بجلطة
دماغيــة مــرض علــى إثرهــا مرضــا طويــا ،ثــم
فــارق الحيــاة متأث ـرا بمضاعفاتهــا فــي يــوم /15
يونيــو 1953م ودفــن بالقاهــرة.
قــام العديــد مــن الباحثيــن فــي الجامعــات
املصريــة بعمــل رســائل ماجســتير ودكتــوراه
فــي النقــد وأدب املســرحيات ،واملقــاالت،
والروايــات الخاصــة بلطفــي جمعــة ،وصــل
عددهــا إلــى  10رســائل علميــة.
لطفــي جمعــة يمثــل روح املدرســة الوســطى
ذات الطابــع املؤمــن بالشــرق والعــرب واإلســام
ومصــر واملوســوم باملحافظــة علــى مقومــات
فكرنــا علــى أن نقتبــس مــن الفكــر الغربــي مــا
يزيــد شــخصيتنا قــوة وفكرنــا حيــاة .وال شــك فــي
أن آثاره املنشورة تمثل دائرة معارف كاملة في
كل فــن وعلــم.
أحمد أمين
(1373-1304هـ = 1954 -1886م)
هــو أحمــد أميــن إبراهيــم :أديــب ومفكــرومــؤرخ
وكاتــب مصــري صاحــب أســلوب أدبــي بســيط
ســهل فريــد .ولــد فــي  /1أكتوبــر 186م املوافــق
 /1محــرم 1304ه ـ فــي حــي " املنيشــة" بالقاهــرة.
تــدرج فــي تعليمــه مــن " الكتــاب" إلــى " املدرســة
والــدة عبــاس باشــا" األول االبتدائيــة ،إلــى "
األزهــر" ،إلــى املدرســة القضــاء الشــرعي" حيــث
نــال منهــا شــهادة القضــاء ســنة 1911مّ .
درس
بعدها ســنتين في مدرســة القضاء الشــرعي ،ثم
انتقــل فــي 1913م إلــى القضــاء فعمــل قاضيــا
مــدة  3أشــهر عــاد بعدهــا مدرســا بمدرســة
القضــاء .فــي  1926م عــرض عليــه صديقــه طــه
حسين أن يعمل مدرسا بكلية اآلداب بجامعة
القاهــرة ،فعمــل فيهــا مدرســا ثــم أســتاذا
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مســاعدا إلــى أن أصبــح عميــدا لهــا فــي 1939م.
أنشــأ مــع بعــض زمالئــه ســنة 1914م " لجنــة
التأليــف والترجمــة والنشــر" وبقــي رئيســا
لهــا حتــى وفاتــه 1954م .شــارك فــي إخ ـراج "
مجلــة الرســالة" 1936م .كذلــك أنشــأ مجلــة
" الثقافــة" األدبيــة األســبوعية 1939م .وفــي
1946م بعــد توليــه اإلدارة الثقافيــة بــوزارة
املعــارف ،أنشــأ مــا عــرف باســم " الجامعــة
الشــعبية" وكان هدفــه منهــا نشــر الثقافــة بيــن
الشــعب عــن طريــق املحاض ـرات والنــدوات.
فــي نفــس الفتــرة ،أنشــأ " معهــد املخطوطــات
العربيــة" التابــع لجامعــة الــدول العربيــة.
يعـ ّـد أحمــد أميــن مــن األدبــاء والكتــاب الذيــن
انتفــع بهــم الجيــل املعاصــر كثي ـرا جــدا ،لكــون
أســلوبه بســيطا مؤديــا ألكثــر مــا يمكــن مــن
األفــكار فــي أقــل مــا يمكــن مــن الكتابــة فــي
ضوئــه .وكان كتابــه " حياتــي" الــذي ترجــم
فيــه لشــخصه بقلمــه األدبــي دور كـ ّـرر قراءتــه.
وكان أحـ ّـب التراجــم الشــخصية إلــى الجيــل
املعاصــر .وكانــت كتاباتــه كلهــا وأســلوبه بشــكل
عفو ّي وبسهولة أي سهولة وربما يمتازفي هذه
الناحيــة عــن غيــره مــن معاصريــه مــن األدبــاء
ّ
والكتاب ،فهو معطاء كريم وليس بخيال ّ
يضن
بلغتــه وأســلوبه علــى ّ
املتلقيــن.
مناصبه
*رئيــس لجنــة التأليــف والترجمــة والنشــر
مــن 1914إلــى 1954م * .عضــو مراســل فــي "
املجمــع العلمــي العربــي" بدمشــق منــذ 1345ه ـ
1926 /م وفــي " املجمــع العلمــي العراقــي"* .
عضــو بمجمــع اللغــة العربيــة ســنة 1359ه ـ /
1940م* .عضو في املجلس األعلى لدارالكتب
ســنة 1358ه ـ 1939 /م * .عميــد كليــة اآلداب
بجامعــة القاهــرة 1939م * .مديــر لــإدارة
الثقافيــة بــوزارة املعــارف 1945م * .مديــر
لــإدارة الثقافيــة فــي جامعــة الــدول العربيــة
1946م.
مؤلفاته
*فجــر اإلســام * ضحــى اإلســام ( 3أج ـزاء) *
ظهراإلسالم ( 4أجزاء) * يوم اإلسالم * حي بن
يقظان * قاموس العادات والتقاليد والتعابير
املصريــة * زعمــاء اإلصــاح فــي العصــرالحديــث
* كتــاب األخــاق * حياتــي :ترجمتــه الشــخصية
* فيــض الخاطــر  10أج ـزاء * الشــرق الغــرب
* النقــد األدبــي ( جــزءان) * هــارون الرشــيد
* الصعلكــة والفتــوة فــي اإلســام * املهــدي
واملهدوية * إلى ولدي :مجموع رسائل إلى ولده.

كتب باالشتراك
*قصــة الفلســفة اليونانيــة * قصــة الفلســفة
الحديثــة (جــزءان) * قصــة األدب فــي العالــم (
4أجـزاء)
كتب اشترك في نشرها
*اإلمتــاع واملؤانســة * ديــوان الحماســة *
العقــد الفريــد * الهوامــل والشــوامل.
كتب مترجمة
*مبادئ الفلسفة
كتب مدرسية
*املنتخــب مــن األدب العربــي * املفصــل فــي
األدب العربــي * املطالعــة التوجيهيــة * تاريــخ
األدب العربــي.
أصيــب أحمــد أميــن قبــل وفاتــه بمــرض فــي
عينــه ،ثــم بمــرض فــي ســاقه ،فــكان ال يخــرج
مــن منزلــه إال لضــرورة قصــوى .ورغــم ذلــك لــم
ّ
ينقطــع عــن التأليــف والبحــث ،حتــى توفــأه هللا
فــي  /27رمضــان 1373ه ـ املوافــق  /30مايــو
1954م ،فبكاه الكثيرون ممن يعرفون قدره.
ولعـ ّـل كلمتــه " :أريــد أن أعمــل ال أن أســيطر"
مفتــاح هـ ّ
ـام فــي فهــم شــخصيته الكبيــرة.
محمــد فريــد وجــدي (1373 -1295ه ـ =
1945 -1878م)
محمــد فريــد وجــدي كاتــب وأديــب إســامي
معــروف لــدى العلمــاء والطــاب ،مصــري
الجنســية مــن أصــول شركســية ولــد فــي مدينــة
اإلســكندرية بمصــر ســنة 1878م 1295 /ه ـ
وتوفــي بالقاهــرة ســنة 1945م1373 /هــ .عمــل
علــى تحريــر مجلــة األزهــر لبضــع عشــرة ســنة،
لــه العديــد مــن املؤلفــات ذات طابــع دينــي
ووثائقــي ومــن أهــم كتبــه كتاب(كنــز العلــوم
واللغــة) و كتــاب (دائــرة املعــارف القــرن الرابــع
عشــر الهجــري والعشــرين امليــادي) وتقــع
فــي عشــرة مجلــدات ،لــه كتــاب مهــم بعنــوان
«صفــة العرفــان فــي تفســير الق ـرآن» أعيــد
طبعــه عــدة م ـرات ،ولــه كتــاب رائــع فــي الســيرة
اســمه « الســيرة املحمديــة تحــت ضــوء العلــم
والفلســلفة ولــه كتــاب فــي شــرح مبــادئ اإلســام
ورد الشــبهات عنــه اســمه «اإلســام ديــن عــام
خا لــد».
مــن مؤلفاتــه املهمــة أيضــا « :اإلســام فــي عصــر
العلــم» وهــو كتــاب جيــد بيــن فيــه التوافــق بيــن
العلــم والديــن ،ومنهــا أيضــا رده العلمــي املتيــن
علــى (الشــعرالجاهلــي) لطــه حســين .قــال عنــه
العقــاد فــي كتابــه «رجــال عرفتهــم»« :هــو فريــد
عصــره غيــرمدافــع» ...لــم يقتصــرنشــاطه علــى
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الديــن فحســب؛ ولكــن كان لــه نشــاط سيا�ســي
واضح؛ حيث عارض الزعيم الوطني مصطفى
كامــل فــي الذهــاب إلــى فرنســا بعــد حادثــة
دنشــواي 1906م .وكان يــرى أن الســفر كان
يجــب أال يقتصــر علــى فرنســا فحســب؛ ولكــن
للعديــد مــن الــدول األوربيــة .مــن أنبغ تالمذته د
محمد رجب البيومي عميد كلية اللغة العربية
األســبق  -جامعــة األزهــر ،وهــو الــذي جمــع لــه
مجموعــة كتــب مــن كتبــه حيــث إن جــزءا كبيـرا
مــن كتبــه كان يكتــب علــى هيئــة مقــاالت.
يذكــرد عبدالحليــم محمــود شــيخ األزهــرســابقا
مدى انتفاعه بمجالس فريد وجدى الذي كان
يؤمهــا وزائريــه فــي منزلــه بعــد صــاة املغــرب مــن
كل يــوم  ...حعــى أفــاد منهــا  -د  .عبدالحليــم  -فــي
تعــرف االتجاهــات املختلفــة كمــا فتــح لــه أبــواب
املوضوعات التي تشغل أنصارفكرة اإلسالمية
ليلقــى عليهــا مزيــدا مــن الضــوء واملناقشــة ،ثــم
لتكــون مــادة اللبحــث العلمــي حيــن تنقــل مــن
النــدوات إلــى املجــات والكتــب.
من مؤلفاته:
 -1املدنيــة واإلســام (ألفــه وهــو ان بعش ـرين
عامــام وقــد ألــف بالفرنســية ثــم ترجــم للعربيــة
وغيرهــا) -2 .دائــرة معــارف القــرن الرابــع
عشــر الهجــري والعشــرين امليــادي-1910 ،
1918م ،فــي عشــرة مجلــدات و 8416صفحــة،
ألفهــا فــي عشــر ســنين -3 .مــن معالــم اإلســام
(مجموعــة مقــاالت كتبــت مجلــة األزهــر ثــم
جمعــت ككتــاب) -4 .علــى أطــال املذهــب
املــادي3 ،أج ـزاء1921 ،م -5 .الوجديــات
(كتــاب فــي أصــول الحــوار) -6 .امل ـرأة املســلمة،
1901م ،ألــف بغــرض الــرد علــى أفــكار قاســم
أميــن التــي خالفــت فــي بعضهــا رأي اإلســام.
 -7مهمــة اإلســام فــي العالــم (يحتــوي علــى 24
مبحثــا) -8 .الســيرة النبويــة تحــت ضــوء العلــم
والفلســفة (يحتــوي علــى  40فصــا) -9 .ليــس
مــن هنــا نبــدأ - 10 .فــي معتــرك الفلســفيين-11 .
املســتقبل لإلســام -12 .أوقات الفراغ -13 .له
كتــاب موجــزفــي تفســيرالقـرآن املســمى « صفــوة
العرفــان فــي تفســيرالقـرآن» والــذي عــرف الحقــا
باســم املصحــف املفســر ،ط 1907 ، 1م،
أعيــد طبعــه عــدة مـرات وترجــم للغــات عديــدة
أ خــرى .
هــذا وقــد رأس تحريــر مجلــة األزهــر الش ـريف
وكتــب فيهــا مقــاالت عديــدة لــو جمعــت لشــكلت
نــواة جيــدة لعــدة كتــب مفيــدة فــي مجــاالت
مختلفــة .
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ما هو األسلوب األمثل
لتعلم ُلغة جديدة؟
ُ
ُ
لنعــد لألصــول األولــى املرتبطــة بالتعلــم بصفــة
عامــة.
ُهنــاك أســلوبان أساســيان يتعلــم البشــر مــن
خالليهمــا:
ُ
 -1التقليد واملحاكاة :وهو أسهل وأكثرأساليب
التعلــم بدائيــة ،ولــذا فهــو ُمســتخدم حتــى
مــن قبــل غيــر البشــرُ .هنــا يتــم التعلــم بصــورة
ضمنيــة بــدون شــرح أو فهــم صريــح للمفاهيــم
أو البنيــة املنطقيــة ملــا يتــم تعلمــه .يعتمــد نجــاح
هــذا األســلوب علــى االنغمــاس والتكـرار ،ولهــذا
ً
الســبب فهــو يتطلــب ً
وقتــا طويــا ،وإن كان ال
يتطلــب بــذل الكثيــر مــن املجهــود ألن التعلــم
يحــدث ُ
بصــورة غيــر واعيــة .الطريقــة التــي
نكتســب بهــا لغتنــا األولــى كأطفــال تتبــع هــذا
األســلوب.
ُّ
التعلــم تعقيــداً
 -2الدراســة :وهــو أكثــرأســاليب
وال ُيمكــن لغيــر البشــر القيــام بــه ،وذلــك ألنــه
يعتمــد علــى ُّ
التعمــق فــي جــذور األشــياء وبنيتهــا
املنطقيــة املجــردة ،ويتطلــب ً
فهمــا لعملهــا
ُ
علــى عــدة مســتوياتُ .هنــا يتــم التعلــم بصــورة
صريحة عن طريق االمتصاص العقلي ملفاهيم
وآليــات العمــلُ .
العنصــراألسا�ســي الــذي يعتمــد
عليــه نجــاح هــذا األســلوب هــو املجهــود العقلــي
ُ
املبــذول فــي اســتيعاب "الكثيــرمــن التفاصيــل"،
ُّ
وبصفة عامة تتم عملية التعلم عن طريق هذا
األســلوب فــي وقــت أقصــركثيـ ًـرا مــن التعلــم عــن
ُ
طريــق املحــاكاة .املــواد األكاديميــة بصفــة عامــة
ُ
تـ ّـدرس بهــذه الطريقــة.
وهذا يعني أنه بإمكاننا اختزال جوهرالتعلم في
ُ
املعادلة التالية :التعلم= وقت  +مجهود عقلي.
بما أننا نتحدث عن ُ"معادلة" ،فهذا يعني اتزان
األطراف ،ولهذا فالعالقة بين الوقت املُستغرق
واملجهــود العقلــي املبــذول فــي أي إطــارتعلــم هــي
عالقة عكسية .بعبارة أخرى ،بذل مجهود أكثر
يعنــي إتمــام التعلــم فــي وقــت أقــل ،وإتاحــة وقــت
أطــول للتعلــم يعنــي حاجــة أقــل لبذل مجهود.
اللغــات هــي فــي النهايــة علــم ،ولهــذا فــكل أســاليب
تدريــس اللغــات التــي سـ ُـتقابلها ُيمكــن اختزالهــا
فــي النهايــة ألحــد أو خليــط مــن هذيــن األســلوبين.
كمــا هــو الحــال مــع أي �شــيءً ،
دائمــا ســتجد مــن

يتطــرف تجــاه إحــدى النهايتيــن :ســتجد أن
األســلوب التقليــدي لتدريــس اللغــات يختــزل
األمــربرمتــه فــي حفــظ الكلمــات وتعلــم القواعــد،
وســتجد علــى الجانــب اآلخــرمــن ُيقســم لــك أن
ُ
أسلوب املحاكاة هواألسلوب الصحيح الوحيد
للتعلــم ُلتصبــح مثــل "األجانــب" ،وأنــه ليــس
عليــك دراســة أي �شــيء علــى اإلطــاق.
مــن املؤكــد أن خليــط مــن هذيــن األســلوبين هــو
الخيــاراألفضــل ،ولكــن بــأي نســبة؟
األمــر يعتمــد علــى قدراتــك واحتياجاتــك .هــل
تكــره بــذل مجهــود فــي التعلــم بصفــة عامــة ،أم
أنك تستمع باألمروال تهدأ إلى أن تصل إلى قعر
األشــياء؟ هــل أنــت علــى وشــك الســفر إلــى بلــد
جديد خالل أشهروترغب في تعلم لغتها ،أم أن
ُ
ُ
لديــك كل الوقــت الــذي تريــده للتعلــم؟
مــن وجهــة نظــري ،أســلوب التعلــم األمثــل  -أي
ذلك الذي ُيحقق أعلى كفاءة ُ
ممكنة في أقصر
وقــت ُ
ممكــن -هــوذلــك الــذي ُيخصــص مســاحة
كبيــرة للدراســة بتعمــق شــديد -خطيــن تحــت
تعمــق شــديد -مــع تخصيــص مســاحة صغيــرة
ُ
للمحــاكاة مــن أجــل صقــل وتثبيــت مــا تــم تعلمــه
عــن طريــق الدراســة .كنســبة مئويــة ،فالدراســة
ُ
سـ ُـتمثل  %70واملحــاكاة سـ ُـتمثل  .%30ال أعلــم
عــن أي نظــام شــائع لتعلــم اللغــات يعمــل بهــذه
ً
شخصيا منذ فترة
الطريقة ،ولكنني أستخدمه
ُ
طويلــة ،ويبــدو لــي أنــه يعمــل بصــورة مثاليــة.
أعتقــد أننــي بحاجــة لبعــض التفصيــل بشــأن
ُمســتوى التعمــق الــذي أقصــده .التعمــق الــذي
أتحــدث عنــه ال يعنــي حفــظ الكلمــات وتعلــم
ُ
القواعــد فحســب ،وإنمــا دراســة اللغــة علــى
ُمســتوي ُيماثــل الدراســة األكاديميــة لعلــوم
ُ
ً
اللغويــات .مــا أقصــده ُهنــا هــو أن تق ـرأ "أبحاثــا
ُ
أكاديميــة" فــي اللغــة التــي تدرســها .أحــد الفوائــد
املركزيــة لهــذا األمــر هــو تطويــر الحــس اللغــوي
لديــك فــي وقــت قصيــرجـ ًـدا ،وذلــك ألن األبحــاث
ُ
ً
مفاهيمــا لغويــة تتخطــى
األكاديميــة تناقــش
القواعــد ،ويصعــب علــى الشــخص العــادي
التعبيــر عنهــا بالكلمــات.
ُ
ُ
ألننــا نتعلــم لغتنــا األولــى عــن طريــق املحــاكاة،
فنحـ ُـن فــي حقيقــة األمــرال نفهمهــا بشــكل كامــل،

محمد حجاج مهندس من مرص
ُ
وهــو أمــر قــد يدعــو للدهشــة .املحــاكاة تعمــل
عــن طريــق ترســيب البنيــة املنطقيــة واملفاهيــم
ُ
األساســية للغــة ببــطء عبــر فتــرة طويلــة مــن
الزمــن ،وألن هــذا األمــر يحــدث ُ
بصــورة غيــر
واعية ،فمن الطبيعي أن نجد صعوبة بالغة في
التحــدث عنــه .هــذا هــو الســبب فــي أنــه بإمكاننــا
علــى الفــور تمييــزمواضــع "الغرابــة" فــي حديــث
ُ
شــخص ال يتحــدث لغتنــا األولــى -حتــى وإن كان
يتحــدث بلهجــة مثاليــة ويســتخدم القواعــد
ُ
بصــورة صحيحــة -ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك
نعجزعن شــرح وتفســيرالســبب .كل ما في األمر
هــو أننــا "نشــعر" أنــه يتحــدث بغرابــة.
بدون تحويل هذا الشعور إلى كلمات واضحة،
لــن يتمكــن هــذا الشــخص أبـ ًـدا مــن اســتيعاب
األمــر ،وبالتالــي لــن يتمكــن أبـ ًـدا مــن إتقــان لغتنا.
ُ
الصعوبــة التــي تواجهنــا عندمــا
هــذه هــي نفــس
ُ
ُ
نتعلــم لغــة أجديــدة -عجــزاملتحدثيــن األصلييــن
ُ
عــن تفســير كل �شــيء بخصــوص طريقــة
عمــل ُلغتهــمُ .
لحســن الحــظ ،ق ـراءة األبحــاث
ُ
األكاديميــة تحــل هــذه املشــكلة.
ُ
اللغة بهذا ُ
العمق هو أنك
فائدة أخرى لدراسة
ُ
ســتتعلم أن أشــياء مثــل "النطــق" هــي فــي حــد
ذاتهــا علــم ،وليســت ُمجــرد تقليــد لحركــة الفــم.
ُ
ســتتعلم أن ُهنــاك تصنيفــات صوتيــة للغــات،
وكيــف أن تغييــر طبقــة الصــوت قــد ُيســتخدم
فــي توليــد معــان جديــدة .ســتتعلم عــن املقاطــع
ُ
الصوتيــة التــي تتكــون منهــا األصــوات فــي لغــة
ُمعينــة ،وســتتعلم طريقــة توليدهــا ،وســتتعلم
كيفيــة ربطهــا ببعضهــا البعــض فــي معزوفــة
ُ
واحــدة نطلــق عليهــا "التحــدث".
ُ
جانــب املحــاكاة مــن دراســتك ســيتمثل فــي
تدريــب لســانك علــى تقليــد هــذه األصــوات،
وتدريب أذنك على التفريق بين هذه األصوات،
وتدريب عقلك على االنتقال من األفكارللنطق
بصــورة أســرع ،وعلــى التفكيــرباســتخدام اللغــة
التــي تتعلمهــا بشــكل ُمباشــر بــدون الحاجــة
ُ
للمــرور بلغتــك األم والترجمــة منهــا .أعلــم أن
هــذا األســلوب يبــدو ُمجهـ ًـدا بصــورة كبيــرة ،وهــو
كذلك بالفعل ،ولكن عوائده تتخطى أضعاف
املجهــود املبــذول.
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وبمــا أن أصحــاب الـرأي كان لهــم الحكــم عنــد
حدوث محنة خلق القرآن والكثيرمنهم كانوا
يمارســون القضــاء تعرضــوا لعــداء املحدثيــن
ونظ ـرا إلــى أن األكثــر منهــم كانــوا ينتمــون
إلــى أصحــاب ال ـرأي توجهــت إلــى أهــل ال ـرأي
هجمــات شــديدة مــن قبــل املحدثيــن وصبــوا
عليهــم جــام الغضــب التــي قــد امتــأ عنــد وقــوع
محنــة خلــق الق ـرآن ،إلــى حــد بــادروا بجــرح
الكثيــر مــن الــرواة بحجــة أنــه مــن أصحــاب
ال ـرأي ،والحقيقــة فــي هــذا املجــال لــم تعــد
خافيــة لــدى املحققيــن.
يقول العالمة زاهد الكوثري:
مــا ســبب شــدة الخــاف بيــن املدرســتين هــو
وجــود قضــاة يتولــون محاكمــة العلمــاء فــي
محنــة خلــق الق ـرآن وأغلــب هــؤالء القضــاة
كانــوا فــي الفقــه مــن أتبــاع اإلمــام أبــي حنيفــة
وتالميــذه ،لكنهــم فــي موضــوع خلــق الق ـرآن
كانــوا يقولــون بقــول املعتزلــة ،وعندمــا طــوي
بســاط الفتنــة فــي عهــد املتــوكل كان رد فعــل
هــذه التصرفــات مــازال جاريــا ،دون أن
يتحقــق املأمــون مبتغــاه.
لــم يحقــق املأمــون منشــوده غيــر أنــه زاد
املدرســتين تعصبــا وتشــددا تجــاه البعــض
بعضا وتتابعت هذه الخروق في عهد املتوكل
علــى خــاف املا�ضــي.
وبمــا أن الطابــع الغالــب علــى املحدثيــن كان
قلة الرؤية في املسائل كلما عجزوا عن إقامة
الدالئــل املقنعــة أطلقــوا ألســنتهم فــي طعــن
الفقهــاء وســبهم.
وهنــا امتشــقوا الســيوف مــن األغمــاد موجهــة

إياها إلى القضاة الذين كانوا يتولون القضاء
فــي زمــن محنــة خلــق الق ـرآن ،كمــا وجهــوا
الطعنات إلى أئمة الفقه لهؤالء القضاة رغم
أنــه مــا كان لهــم فــي القضيــة جمــل وال ناقــة.
قامــوا بجــرح اإلمــام أبــي حنيفــة وأصحابــه
بنفــس الرؤيــة وكتبــوا فيهــم كلمــات نائيــة
مفتعلــة ودونوهــا وهــي كانــت حصيلــة غضبهــم
الشــديد.
يشــيرالخطيــب البغــدادي إلــى هــذه الحقيقــة
قائــا :اإلمــام أبــو حنيفــة وأبــو يوســف وزفــر
ومحمــد كانــوا مــن الذيــن لــم ينبســوا ببنــت
شــفة فــي قضيــة خلــق الق ـرآن .وإنمــا تكلــم فــي
هذا املجال بشراملري�سي وأحمدبن أبي داود،
وهــؤالء فــي الحقيقــة هــم شــوهوا أصحــاب
اإلمــام أبــي حنيفــة)21(.
استخدام الرأي مقابل الحديث
من أهم ما جعل الفقهاء في مواجهة أصحاب
الـرأي بشــكل مباشــرهــو اســتخدامهم العقــل
والقيــاس فــي مقابــل الحديــث النبــوي ،كانــوا
يــردون بعــض األحاديــث راجعيــن إلــى رأيهــم،
وكانــوا يــرون أن أول مــن قــاس هــو إبليــس!
ومــن هــذا املنطلــق اتخــذوا ضــد أصحــاب
ال ـرأي مواقــف شــديدة ورصــوا ضدهــم
الصفــوف ،لكــن ال بــد مــن النظــرإلــى اتجاههــم
ما هوأساسه من الصحة وهل كان أصحاب
ال ـرأي كذلــك حقــا؟
بدراســة وتقييــم ممارســات أصحــاب ال ـرأي
وبخاصــة الــرواد أمثــال اإلمــام أبــي حنيفــة
الــذي كان مــن املجليــن الســابقين فــي مجــال
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االســتفادة مــن القيــاس ،يظهــرلنــا أن اإلمــام
بنفســه قــد وضــح فــي هــذا البــاب بمــا ال مزيــد
وقــام بالــرد علــى الشــبهات املطروحــة فــي هــذا
املجــال.
روى العالمة ابن عبد البرفي كتابه «االنتقاء»
قــول اإلمــام أبــي حنيفــة :لعــن هللا مــن يخالــف
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم بــه أكرمنــا
وبــه اســتنقذنا)22( .
ونقــل العالمــة الشــعراني عــن أبــي حنيفــة فــي
املي ـزان قولــه :كــذب وهللا وافتــرى علينــا مــن
يقــول إننــا نقـ ّـدم القيــاس علــى النــص وهــل
يحتــاج بعــد النــص إلــى قيــاس؟ نحــن ال نقيــس
إال عنــد الضــرورة الشــديدة)23 (.
ال يقدم أصحاب الرأي القياس على الحديث
فحســب بــل يقدمــون األحاديــث الضعــاف
أيضــا علــى ال ـرأي والقيــاس.
كما يبن ابن القيم في إعالم املوقعين:
قــد أجمــع أصحــاب إبــي حنيفــة علــى رجحــان
الحديــث الضعيــف مقابــل القيــاس والرأي في
مذهبــه وقــد وضــع مذهبــه علــى هذا األســاس،
كمــا قــدم حديــث القهقهــة علــى القيــاس
وال ـرأي رغــم ضعفــه)24( .
ثــم اســتطرد بالــكالم وســرد بعــض األمثلــة
األخرى ومع اإلقراربصحة قول ابن الجوزي
فــي تقديــم اإلمــام أبــي حنيفــة الحديــث
الضعيــف علــى القيــاس إال أنــه ال يســتلزم
ضعــف األحاديــث املذكــورة بشــكل قطعــي.
نظرا إلى أقوال أبي حنيفة هذه قد قام بعض
املحدثين املعتدلين املطلعين بإعادة النظرفي
مواقفهــم تجــاه أصحــاب ال ـرأي .ألن الخــوف
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املوجــود مــن جانــب أصحــاب ال ـرأي فــي نبــذ
األحاديــث قــد زال.
اســتعراض األقــوال املرويــة مــن بعــض
األئمــة ضــد أصحــاب ال ـرأي
كمــا أســلفنا كان خــاف بعــض املحدثيــن
مــع أصحــاب ال ـرأي واضحــا جليــا ،تكلمــوا
ضدهــم بكلمــات قاســية ،وأبــدوا حولهــم آراء
شــديدة ،ولكننــا قــد نواجــه فــي طيــات كتــب
الحديــث أقــواال الذعــة ضــد أصحــاب ال ـرأي
وهــي منســوبة إلــى أئمــة هــم كانــوا مــن رواد
االســتفادة مــن العقــل والـرأي وكانــوا أصحــاب
مذاهــب فــي الفقــه ،وهــذا مــا يســتوقف كل
قــارئ وســامع.
واألغــرب هــو نقــل بعــض املحدثيــن أقــوال
هــؤالء األئمــة دون مراعــاة ملكانتهــم وكأنهــم
كانــوا يخالفــون أصحــاب ال ـرأي بتاتا.بينمــا ال
يعجــب هــذا األســلوب الكثيــر مــن املحققيــن
الخبراء بالجرح والتعديل ،كما يقول العالمة
ابــن عبــد البــر املالكــي فــي كتــاب «االنتقــاء»:
روى أهل الحديث عن مالك ضد أبي حنيفة
ُ
وأصحابه ال يروون شيئا عن هذا)25(.
وكذلــك القا�ضــي أبــو الوليــد الباجــي يكتــب
فــي ســياق نقلــه قــوال مــن اإلمــام ملــك فــي شــرح
املوطــا :ظنــي أن هــذا الــكالم ليــس بثابــت مــن
اإلمــام مالــك ألنــه نظ ـرا إلــى علمــه وحكمتــه،
وفضله ودينه ال يتكلم بكالم في أحد قبل أن
تثبت لديه صحة ذلك الكالم ،وال يبدي رأيه
فــي مســلم قبــل التحقيــق.
ثــم يســتطرد الــكالم فــي األواصــر الوديــة
املتبادلــة بيــن اإلماميــن فيعلــق :لــم نعلــم أن
اإلمــام مالــك كلــم فــي أحــد مــن أصحاب الرأي،
ولكنــه حــرج بعــض أصحــاب الحديــث مــن
الناحيــة الروائيــة)26( .
وكذلــك يكتــب الحافــظ ابــن الدمياطــي فــي
ســياق نقلــه قــوال عــن اإلمــام أحمــد رحمــه
هللا :إن فــي صحــة نســبة هــذا القــول إلــى اإلمــام
أحمــد نظـ ٌـر ،ألنــه كان بنفســه مــن أصحــاب
ال ـرأي)27( .
ولننظــرهنــا كــم هــومــدى صحــة هــذه األقــوال
املنسوبة إلى األئمة وأنها ليست وليدة أذهان
الرواة أنفسهم ،ألنه لوكان مثل هذه األقوال
ثابتــة مــن األئمــة الكبــارضــد أصحــاب الـرأي،
لــكان التالميــذ املباشــرون لهــم ينقلونهــا أيضــا

باألكيــد وملــا دار املــدار حــول غيــر املباش ـرين
فقــط.
ويمكــن أن األئمــة قالوهــا فــي ظــروف خاصــة
ثــم ســحبوها بعــد مــا تبيــن لهــم الحــق ،فقامــوا
بالثنــاء علــى أصحــاب ال ـرأي كمــا أن هنــاك
نمــاذج فــي هــذا البــاب .مثــل مــا وقــع بيــن أبــي
حنيفــة واإلمــام األوزاعــي حســب مــا روى
عبــد هللا ابــن املبــارك رحمــه هللا حيــث يقــول:
ذهبت عند اإلمام األوزاعي في الشام وزرته في
بيروت .فقال لي األوزعي :أيها الخراساني ،من
هــذا املبتــدع الــذي ظهــرفــي الكوفــة ويكنــى أبــا
حنيفة؟ فعدت إلى البيت واستعرضت كتب
اإلمــام أبــي حنيفــة واقتطفــت منهــا نبــذة مــن
املســائل املهمــة وقصــدت األوزاعــي بعــد ثالثــة
أيــام ،وكان إمــام املســجد ومؤذنــه هــو ،دنــوت
منه والكتاب في يدي ،فسأل ما هذا الكتاب؟
فقدمت الكتاب إليه فقرأ مسئلة كتبت فيها:
يقــول النعمــان بــن ثابــت كــذا ،وكان ينظــرفــي
الكتــاب قائمــا بعــد الف ـراغ مــن األذان إلــى أن
حــان وقــت الصــاة ،فوضــع الكتــاب فــي جيبــه
ّ
وأم بالنــاس .وبعــد الصــاة أخــذ الكتــب قارئــا
إلــى أن أنهــاه .ثــم ســأل ،يــا خراســاني ،مــن هــذا
النعمــان بــن ثابــت؟ فقلــت :شــيخ زرتــه فــي
العـراق؟ فقــال :هــذا شــيخ كبيــر ،اذهــب إليــه
واستفد منه أكثر ،وقلت حينئد :هذا الشيخ
هوأبوحنييفة الذي نهيتم الناس عنه! ()28
ثــم تالقيــا -أبوحنيفــة واألوزاعــي -فــي مكــة
املكرمــة ،وتذاك ـرا حــول املســائل ،وعندمــا
فارقــا قــال األوزاعــي لعبــد هللا ابــن املبــارك:
قــد غبطــت هــذا الرجــل لغ ـزارة علمــه ورزانــة
عقلــه ،وأســتغفرهللا ألنــي كنــت فــي خطــأ مبيــن
فيه ،الزم هذا الرجل ،ألني وجدته خالف ما
قــد ســمعت فيــه)29(.
--------------------------------اهلوامش
 -21تاریخ بغداد ،337/13مصطفى سباعي ،السنة
ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي ص 385
 -22السنة ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي ص 376
 -23نفسه ص 377
 -24نفسه
 - 25ابن عبدالرب ،االنتقاء 150 /1
 -26تانيب الخطيب ص 8-7
 -27املستفاد من ذيل تاريخ بغداد 98/2
 -28تقي الدين عبدالقادر متيمي ،الطبقات السنية
من تراجم الحنفية 27 /1
 -29سيوطي ،الخريات الحسان ص 32

أخبار العالم
الحرب يف سوريا :واشنطن تشرتط خروج القوات
املدعومة إيرانيا يك تشارك يف إعادة اإلعامر
أعلن وزير الخارجية األمرييك ،مايك بومبيو ،أن
الواليات املتحدة لن تساهم مبساعدات إضافية يف
إعادة إعامر سوريا ،طاملا بقيت القوات املدعومة
إيرانيا اإليرانية يف البالد.
وتعهد بومبيو ،يف لقاء مع جامعة ضغط موالية
إلرسائيل ،مبواصلة دفع الرئيس األمرييك دونالد ترامب
لعزل إيران ،وأشاد بفرض "بعض أشد العقوبات قسوة
يف التاريخ".
وقال الوزير األمرييك ،أمام املعهد اليهودي لألمن
القومي األمرييك ،مساء األربعاء إن "مسؤولية طرد
إيران من البالد يقع عىل عاتق الحكومة السورية التي
تتحمل مسؤولية وجودها هناك".
وأضاف "إذا مل تضمن سوريا االنسحاب الكامل للقوات
املدعومة من إيران فلن تحصل عىل دوالر واحد من
الواليات املتحدة إلعادة اإلعامر".
احتجاجات عارمة يف شوارع برلني
ضد العنرصية يف أملانيا
نــزل عــرات آالف األملــان إىل شــوارع العاصمــة
برلــن تعبـرا عــن احتجاجهــم عــى تنامــي التيــارات
العنرصيــة يف البــاد ،خصوصــا بعــد عــدة حــوادث
وقعــت يف رشق أملانيــا كان لهــا وقــع الصدمــة.
وأعلــن التجمــع الداعــي إىل التظاهــرة أن عــدد
املتظاهريــن بلــغ نحــو  242ألفــا ،بينــا كان يتوقــع
مشــاركة  40ألفــا.
وقالــت ترييــزا هارمتــان ،املتحدثــة باســم التجمــع
الــذي يحمــل اســم "كلنــا واحــد" ،إن العــدد الكبــر
للمتظاهريــن هــو دليــل "نجــاح" التظاهــرة.
طالبان ناقشت مع األمريكيني سحب القوات وإنهاء
"احتالل" أفغانستان
نقلت وكالة رويرتز عن قياديني يف حركة طالبان قولهم
إنهم سيواصلون عقد اجتامعات مع املبعوث األمرييك
الخاص إىل أفغانستان زملاي خليل زاد.
وقالت الوكالة إن ذلك يأيت يف أعقاب لقاء عقده
زملاي خليل زاد مع قادة من حركة طالبان الجمعة
يف قطر لبحث الجهود الرامية إىل إيجاد تسوية للنزاع
يف أفغانستان.
ونقلت عن املتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد
قوله إن الجانبني ناقشا وضع حد "لالحتالل" ،وإيجاد
تسوية سلمية للنزاع يف أفغانستان .ووفق مصادر من
طالبان ،فقد أثريت يف املباحثات نقاط أهمها سحب
القوات األجنبية واإلفراج عن عنارص الحركة املعتقلني،
كام أن الجانب األمرييك اقرتح تشكيل لجان مشرتكة.
وأضافت رويتزر أن املبعوث األمرييك طالب حركة
طالبان بإعالن وقف إلطالق النار أثناء االنتخابات
الترشيعية املقررة يف العرشين من الشهر الجاري
بأفغانستان ،وكانت الحركة دعت الناخبني ملقاطعتها.
وحسب مصادر طالبان ،فإن كال من وفد الحركة
والوفد األمرييك جاء برشوط صعبة .وقال رئيس مكتب
طالبان لدى الدوحة شري عباس ستاناكزاي إن وفد
الحركة عقد اجتامعا مفصال مع الوفد األمرييك املؤلف
من مثانية أعضاء ،واصفا اللقاء بالتمهيدي.
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اخلصائص الفنية يف كتابات
مساحة الشيخ السيد أبي احلسن الندوي
(املقال الفائز بالجائزة يف مسابقة رابطة األدب اإلسالمي العاملية عىل مستوى شبه القارة الهندية املنعقدة يف
رحاب ندوة العلامء سنة )2011
بقلم :طلحة نعمت الندوي
استهانوان .بهاررشيف -الهند

الحمد هللا رب العالين والصالة والسالم
علي سيد املرسلين وعلي آله وصحبه
أجمعين.
املدخل :
لكل لغة طابع خاص تنطبع به ولها قواعد
ومبادئ ترفع قيمتها ولكل لغة خصائص
فنية تجعلها علي قمة عالية وتكسبها
قبوال بين الناس ,وباجتماع تلك العناصر
األدبية والخصائص الفنية فيها تستميل
قلوب الناس إليها وتسبغ عليها روعة ورواء
تتمتع بها النفوس وتلتذ بها األلسنة ،وهذه
العناصراألدبية والخصائص الفنية التي
تكسب الكتابة الجمال األدبي وروعة
الكالم هي ثالثة ،العاطفة والصورة
اللفظية والخيال.
ً
فهذه هي العناصر الثالثة األدبية التي بناءا
عليها "يمكن النظر في أي قطعة أدبية
ويبحث في عناصر أسلوبها بإرجاع الصور
امللموسة فيها الي هذه العناصر و إلى ما
يتصل بها من خصائص والتزامات"[]1
وقد كان سماحة العالمة املفضال
السيد أبوالحسن الندوي أحد أولئك
األفذاذ النوابغ ورواد الكتاب االسالميين
الذين عرفوا بين األوساط العلمية
واألدبية بنبوغهم األدبي وعلى قول أحد
األفاضل":يمكن أن يوازن بالنفير القالئل
من العلماء أمثال ابن تيمية وابن القيم
الجوزية وابن حزم وابن عبد البر من حيث
تنوع ثقافته وإسهاماته املتنوعة في مجاالت
أصول الدين ومقارنة األدب والكتاب
والسنة والسيرة والنقد والتاريخ والدعوة
والعقيدة ،وقد أتاحت ثقافته املتنوعة هذا
التنوع في خوض مجاالت العلوم الشرعية

واإلسالمية من باب واسع"[]2
وكان الشيخ من االبداع واالبتكار في
املوضوعات والكتابات ومن توليد األفكار
بمكان أقرت بفضله األوساط األدبية
الناقدة وخضعت له أرجاء العالم وعرفت
شخصيته بالجمع بين املوضوعات
العديدة وتناول العديد من الفنون بالبحث
والكتابة.
وقبل أن نخوض في غمارهذا البحث نرى أن
نقدم آراء العلماء واألدباء وأصحاب الفكر
املعاصرين الذين تكلموا عن شخصيته
وأعماله األدبية وبعض املقتسبات منها
حتى يمكن لنا تقدير مدي شخصيته
وقبوله في األوساط األدبية ونظرهم إليه
واعترافهم بفضله كأديب وناقد.
يقول الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي
حفظه هللا" :واشتهر األستاد السيد أبو
الحسن علي الحسني الندوي من الهند
وامتازت كتاباته بوضوح الفكرة ونيل
الغرض والتعبير املشرق ,ومعظم كتاباته في
املوضوعات االسالمية"[]3
ويرى الدكتورعي�سى أن "الندوي كانت له
نظرات نقدية جديدة فتحت أبوابا أمام
الدارسين ولفتت أنظارهم إلى الكثير من
القضايا واملقاييس والقواعد في األدب
اإلسالمي"[]4
ويقول األستاد عبدالباسط بدر  -وهو
يتحدث عن كتابه "مختارات من أدب
العرب " ومزاياه  " :-وهي(أي املختارات)
تكشف لك عن ذوق مرهف عند من
اختارها وحساسية عالية للبيان الساحر
وإدراك دقيق ملواطن الجمال فيه ......
فضال عن الثقافة الواسعة والحسن
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النقدي الرفيع"[]5
ويقول األستاد محمد حسن بريغش رحمه
هللا " :لم يكن الشيخ أبوالحسن الندوي
رحمه هللا محبا للعربية ومهتما وشغوفا
بها عارفا ألساليها ومتذوقا لجمالها فحسب
بل كان أدبيا موهوبا وكاتبا بارعا منذ
نشأته ،ترك الكثيرمن املؤلفات والكتب
والبحوث"[]6
نقدر بتلك املقتبسات السابقة واألراء
املتقدمة عن الشيخ السيد أبي الحسن
الندوي على لسان األدباء املرموقين
والنقاد األفاضل املعاصرين له مدى فضله
ونبوغه في اللغة العربية.
واآلن ينبغي لنا أن نخوض في أصل املوضوع
ونتحدث عن الخصائص الفنية في كتابات
اإلمام الندوي ،فمن العناصر األدبية
الثالثة نتحدث أوال عن الصورة اللفظية .
الصورة اللفظية :
أما الصورة اللفظية في كتابات سماحة
العالمة الندوي فكما أسفلنا عن كالم
الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي "أنه
تمتاز كتاباته بالتعبير املشرق ووضوح
الفكر ونيل الغرض" وعدا ذلك من أبرز
مزايا كتابات الشيخ الندوي هو سهولة
األلفاظ وحسن اختياره للكلمات املناسبة
للمقام وعذوبة املنطق وحالوة اللسان
وسالمة التراكيب والجمل من التعقيد
مع الحفاظ علي روحها وبهاءها فتأتي
كتاباته رشيقة العبارة مشربة بالرواء
والجمال األدبي فخمة األلفاظ جيدة
التعبير مصوغ ما يقصد من املعاني في
أسلوب جذاب رائع خالب يطرب النفوس
ويهز القلوب ويمتع الطبائع ويفتق القرائح،
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وإيراد بعض األمثال في غضون الكالم مما
يروعه ،وتختلف أساليب العالمة الندوي
باختالف املوضوعات التي يتناولها مع
غلبة الطابع األدبي عليها وامتزاج املسحة
األدبية ومخالطة الروعة الفنية فيها وبما
أن الشيخ قد درس أمهات الكتب األدبية
العربية ومصادر األدب العربي واستفاض
من معنيها الثر الفياض منذ بواكير أيامه
ونعومة أظفاره وتلمذ على أساتذة نابغين
عرفوا بنبوغهم وعلو كعبهم في اللغة
العربية وآدابها إلى جانب أصلهم العربي
ساعده كل ذلك على إنشاء النبوع األدبي
فيه.
أضف إلى ذلك تأليفه لكتابه "مختارات من
أدب العرب" الذي اضطره اختيارالقطع
األدبية والعبارات الفنية له والبحث عنها
إلي اإلمعان فيها فعاش في تلك الثروة
األدبية القديمة والحديثة مدة من الزمن
فحصلت له بذلك حساسية عالية للبيان
ومقدرة كاملة عليه.
يقول األستاد عبد الباسط بدروهو يتحدث
عن مزايا كتابه " مختارات "" :والثاني
مختارات من عيون األدب العربي قديمه
وحديثه تسكب الجمال بين أيديك وتقدم
لك أطيب الطيب"[]7
ويقول الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي
حفظه هللا  " :أما في املوضوعات التي لها
طابع أدبي فانه يعطي كل قسم من أقسامه
حقه فنري في كتابه "مختارات من أدب
العرب" أنه راعى في اختيارالقطع األدبية
من تاريخ األدب العربي في االمتداد االسالمي
الذي يبدأ منذ ألف وخمس مأة سنة تنوعا
لألساليب ألقسام مختلفة من األدب وفي
عهود مختلفة من األدباء وأصحاب الكالم،
وبدقة فحصه واقتباسه ألنواع مختلفة
في األسلوب واملوضوع وقضائه في هذا
ً
ً
االقتباس وقتا الئقا من أوقاته نشأ فيه
بصيرة في فهم تنوع األساليب عند فحصه
للكالم املؤثر البليغ في التراث العربي طيلة
عهده الطويل واختياره لقطع ذات قيمة
أدبية بأساليبها املتنوعة عند تأليفه للكتاب
 .......وقد ق�ضى سماحته وقتا مديدا في
هذا االختيار للقطع األدبية مع مراعاة
جوانب متعددة ألهمية موضوع الكالم

وإفادته مع وضوح صورته اللفظية وبراعة
التعبير فيها وتأثير الكالم في النفوس وأدائه
للهدف املقصود  .........فنشأ بسعيه في
هذا باالضافة إلى تأليفه للكتاب ذوق وفهم
أدبي دقيق وتأثرت بذلك ملكته التعبيرية
في الكتابة والخطابة وهي التي تحمله على
اختيار أسلوب رائق للموضوع الذي كان
ينشده في مؤلفاته حتى أصبحت تشوب
مضامين كتاباته الفكرية مسحة أدبية
وذلك بدون مبالغة أو مغاالة فيها  .....أما
ملكته التعبيرية فقد كانت ثمرة ملطالعته
للكتب األدبية"[]8
أما عامة أسلوبه في كتب التاريخ والبحوث
التاريخية العلمية فعامة يغلب عليه
أسلوب الكاتب الكبير من العهد االسالمي
األول ورائد املدرسة األدبية األولي عبد هللا
ابن املقفع ،ولعل السبب في ذالك يرجع الي
ممارسته لكتابه الشهير في غاية من الجدية
واالبتكار" كليلة ودمنة " ودراسته له دراسة
إمعان وإتقان في سنه املبكرة وكان الشيخ
معجبا بذلك الكتاب إعجابا زائدا،كمايبدو
ذلك من بعض كتاباته ،وهذا الكتاب
الذي بدأ دراسته في أحدث سنه استهوى
قلبه ووقع منه موقعه حتي عاد بدراسته
مرات ال بأس بها فرسخت تعابيره املشرقة
في ذهنه وأخذت عباراته الرشيقة املمتعة
مكانه من مخيلته ,وقد سمعنا أنه في بداية
عهده لتأليف الكتاب كلما ّ
هم باألخذ في
تأليف كتاب جديد ألقى نظرة على الكتاب
عن آخره.
وكذلك نرى في كتابات الشيخ الدينية منها
خاصة أنها تتسم في ظاهر أسلوبه بسمات
الروح القرآنية وتسبح عليها تالوة القرآن
الكريم وبهجة األدب النبوي الرفيع ,فإنه
لم يقيد كتاباته بأسلوب خاص لعصره ولم
يخضع ألسلوب كبار األدباء في عهده الذي
ّ
كان عهد النهضة للغة العربية ونشأ فيه
أدباء نبغوا بجدهم وابتكارهم وإبداعهم
األدبي كما فعله بعض األدباء املعاصرين
له والكتاب النابغين من عهده فأصبحت
كتاباتهم تفقد رواءها وحيويتها على مر
العصور وتقلب الزمان رغم اعتباره في
القمة العالية من اإلنشاء واألدب والجمال
في العهد الذي كتب فيه ،أما منهج الشيخ

الندوي وأسلوبه فال يفقد قيمته على مر
العصور ويبقى على حاله يعجب النفوس
ويستميل القلوب مع مراعاة لسهولة
األلفاظ ورشاقة العبارات والبعد عن
التكلف وهجره التصنع وزخرفة القول
والكالم ,فعباراته تتسم بالبساطة في
الكلمات والسذاجة في الكالم واألسلوب
الطبيعي العام املتدفق بالحيوية واملنبعث
النابع عن القلب ،والغرو فإن ذلك كان
فكرته املهمة التي دعا إليها ونادى بها
وسبق إليها في العالم العربي فاعتنى باألدب
املطبوع واجتنب األدب املتكلف املصنوع.
وعلى حد قوله " إنه سعى إلى ابتكار
أسلوب جديد ونهج جديد ألنه لم يكن
أمامه إذ ذاك مثال أو نموذج يجمع بين
قوة الدعوة والعاطفة الدينية والقلم
القوي البليغ واللغة العذبة السلسلة ,إنما
كانت لديه إما مقاالت أدبية خالصة مثل
كتابات السيد مصطفي لطفي املنفلوطي
ومصطفي صادق الرافعي والدكتور طه
حسين أومقاالت علمية تحليلية ناقدة
مثل كتابات الدكتور أحمد أمين وعباس
محمود العقاد والعالمة محمد كرد علي.
ولم يطلع على األفق العربي حينئذ نجم
كسيد قطب ومصطفى السباعي"[]9
ويقول األستاد عبدالباسط بدر " :ومن
حلل هذا األسلوب وجد السر كامنا أيضا
في استخدامه املوفق للكلمات القرآنية
والحديثية وروح القرآن والحديث في كالمه
املرتجل العادي فكلماته بليغة دائما تخرج
من قلبه وتحمل الفكرة بطريق وتدعمها
شواهد مناسبة فتصب في وجدان السامع
وتمأل قلبه"[]10
-----------------------

الهوامش
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الندوي ص65
[ ]3األدب العريب بني عرض ونقد ص 212
[ ]4األدب اإلسالمي ونقده عند الشيخ أيب الحسن
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[ ]5املسحة األدبية يف كتابات الشيخ أيب الحسن
الندوي ص86
[]6نظرات يف األدب ص8
[ ]7نظرات يف األدب ص8
[ ]8املسحة األدبية ص10
[ ]9يف مسرية الحياة 171/1
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إىل االحتاد يا أبرياء العامل
قــد نــری الكثيريــن مــن األبريــاء
املظلوميــن يتســاءلون :ملــاذا
یتجنــد األقويــاء مــن أجــل
نصــرة إعالمــي أو قــس ،بینمــا
يتجاهلــون ويخذلــون مالييــن
األبريــاء املظلوميــن الفق ـراء
فــي اليمــن وفلســطين وســوريا
والع ـراق وليبيــا والصومــال،
ً
وآخريــن ربمــا أكثــر منهــم عــددا
وأشــد مظلوميــة فــي شـ ّـتى أنحــاء
العالــم؟ ملــاذا هــذا التمييــز
الســافر والجائــر؟
الجــواب باختصــار :أن عاملنــا املعاصــر بــات
فــي قبضــة األقويــاء علــى نحـ ٍـو مثیــر للدهشــة
أال تــرى أقويــاء الســلطة ،وأقويــاء املــال،
وأقويــاء الســاح ،وأقويــاء اإلعــام ،وأقويــاء
العصبيــات العنصريــة والطائفيــة .وهــؤالء ال
يحتفلــون باملظلوميــن وال األبريــاء ألن عاملهــم
ً
ال يعــرف عدالــة وال ُيقيــم للب ـراءة وزنــا.
وإن ســر القــوة فــي األقويــا لــو بحثنــا عنــه هــو
تضامــن األقويــاء وتعاطفهــم كلمــا دعــت
ً
إليــه الحاجــة .فهــم متضامنــون دائمــا رغــم
خالفاتهم وصراعاتهم على املكاسب واملغانم.
تجمعهم مشاعرهم ومصالحهم وتحالفاتهم
ضــد األبريــاء ،ميســورين أو فقـراء ،مظلوميــن
أو متروكيــن إلــى حيــن .نعــم يتنافســون
فیمــا بینهــم ويتناحــرون ويتحاربــون ،لكنهــم
ً
يتماســكون ويتحــدون دائمــا ضــد خصومهــم
ً
مــن األبريــاء ،رجــاال ونسـ ًـاء.
ـات متفاوتــة مــن الوعــي
األبريــاء علــى درجـ ٍ
والحضــور والفعاليــة .ينشــدون الحــق
والحريــة والخيــر والعــدل والجمــال ولكــن فــي
درجات مختلفة .ومن هذه التباينات تتفجر
ً
منهــا أحيانــا خالفــات وصراعــات .فالــذي
جعلهــم ضحيــة لألقويــاء هــو ضحالــة الوعــي
وقلــة الحيلــة ومحدوديــة اإلمكانــات ،لــذا كان
اإلنســان فــي معظــم تاريــخ نشــأته وارتقائــه

ً
ّ
ومطيــة لألقويــاء.
وســيلة
ّ
فــي حاضرنــا اليــوم تتركــزاألضــواء علــى مســألة
اختفــاء ،أو إخفــاء اإلعالمــي الســعودي
ّ
الشــهیر جمــال خاشــقجي .لــم يتمكــن القــادة
السياســيون املعنيــون ،بعــد ،مــن التوافــق
علــى تحديــد هويــة الفاعــل ومســؤوليته
بشكل ال ي�سيء إلى فئة األقوياء في بلده ،كما
ٍ
إلــى حلفائهــم فــي ســائر دول العالــم .ألنــه مــن
الواجــب أن تطــوى القضيــة بشــكل تخــدم
األقويــاء وال تعرضهــم للمطبــات والثغ ـرات
فــي حــال مــن األحــوال .وليــس مــن البعيــد أن
تفرض على األبرياء الضعفاء دفع الضرائب
في هذا امللف لكي يتم دفع الخسائراملوجهة
إلــى األقويــاء.
لنعلــم أن األقويــاء مــا كانــوا أقويــاء بالت ـراث
ومــا كان علينــا لنصفهــم باألقويــاء لــو لــم
يجمعــوا صفــات هــي ال توجــد فــي األبريــاء أو
توجــد فيهــم أيضــا ولكــن بشــكل باهــت .ولــو
كان فيهــم الوعــي والحضــور والفعاليــة كمــا
فــي األقويــاء ،لكنــا نشــاهدهم يســتقوون
علــى األقويــاء اليــوم ،ولوجدنــا األمــرمعكوســا
َ
َ
مضطهدين في كل
تماما .وملا كانوا مســتغلين
مــكان.
هل عجزاألبرياء عن وعي األوضاع واملصالح
واملــآرب ،وهــل عجــزوا جميعــا عــن تحطيــم
الرقــم القيا�ســي فــي جـ ّـر الســلطة والقــوة
والثــروة والفــرص واألثــرة إليهــم بعــد مــا كانــت
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ســجاال بيــن اآلخريــن ردحــا مــن
الزمــن؟ فليتحــرك األبريــاء
نحــو تعبئــة الجهــود وتنســيقها
متصفيــن بالوعــي والشــجاعة
ّ
والعصيريــة لــو أرادوا أن
يكونــوا.
إن األقويــاء ال يحميهــم غيرهــم
بــل هــم أقويــاء بأنفســهم،
وأصبحــت لهــم الكلمــة والغلبــة
والفتــح والغنيمــة والهيمنــة
ألنهــم أقويــاء ،ومــا أصبحــوا
أقويــاء إال بانســجامهم وكونهــم روحــا واحــدة
فــي جســد واحــد ،يتناســون صراعاتهــم
ونزاعاتهــم فيمــا بينهــم كلمــا تدعــو الحاجــة
ّ
وينقضــون علــى العــدو املشــترك
إلــى ذلــك
انقضــاض العقــاب علــى صيــده ،وهــم
يتماشــون الزمــان ،واعــون ملــا يجــري حولهــم
حاضــرون ّ
فعالــون فــي مجــاالت الحيــاة كلهــا.
فهــذا هــو طريــق القــوة وليســلكه األبريــاء
لــو أرادوا يومــا حمايــة أنفســهم والــذب عــن
حوزتهــم ،وصيانــة ممتلكاتهــم ،وصناعــة
حياتهم ،وتحديد مسارهم ،وانتزاع حقوقهم
املهضومــة عــن اآلخريــن ،والتمتــع بالحريــة
والعــدل والخيــر.
َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َّ َ ْ
ض  -لا َسأل ُت :
وقالت لي األر
ِ َ َ ُ ُّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
" أيـا أم هل تكر ِهين البشر؟"
َّ َ ْ َ ُّ
ُ"أ َب ُ
الط ُ
وح 			
م
ل
ه
أ
اس
الن
في
ك
ار
ِ
ِ َ َ ْ َ ْ َ ُّ ُ ُ َ ِ َ َ
وب الخطـر
ومن يست ِلـذ رك
الز َم َ
َوأ ْل َع ُن َم ْن ال ُي َما�شي َّ
ـان 			
ِ
الع ْيـش َع ْيش َ
َو َي ْق َن ُع ب َ
الح َجر
ِ
َِ
ِ
َُ َ
الك ْو ُن َح ٌّيُ ،يح ُّـب َ
هو
الح َياة 			
ِ
ْ
َو َي ْح َتق ُرالَ ْي َت َم ْه َما َكـبرُ
ِ
َ ُ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ُّ
الط ُ
ي
ت
ي
م
ن
فال األفق يحض
ور			
ِ
َ َّ ْ ُ َ ْ
َ
َ
َّ
َ
ْ
ُ
وال النحل يل ِثم ميت الزهــر
فإلــى االتحــاد أيهــا األبريــاء مــع فجــر العــام
الهجــري الجديــد إذ ال منجــا لكــم ســواه.
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الحمــد هلل الــذي علــم بالقلــم ،علــم اإلنســان
مــا لــم يعلــم ،الــذي جعــل العلــم نــورا والجهــل
ض ــاال  ،وأش ــهد أن ال إل ــه إال هللا ،رف ــع ق ــدر
َ
العل ــم وأهل ــه  ،وأعل ــى منزلت ــه ون ـ ّـوه بفضل ــه ،
ً
وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله  ،بعثــه فــي
األميي ــن يتل ــو عليه ــم آيات ــه ويزكيه ــم ويعلمه ــم
الكت ــاب والحكم ــة ،وإن كانــوا م ــن قب ــل لف ــي
ض ــال مبي ــن .صل ــى هللا وس ــلم وب ــارك علي ــه
وعل ــى آل ــه وأصحاب ــه الذي ــن ظف ــروا بمي ـراث
األنبيــاء واملرســلين ،ومــن تبعهــم بإحســان إلــى
يــوم الديــن ،أمــا بعــد:
ََ َ َ ْ
ان ٱلُ ْؤ ِم ُن ــو َن
ق ــال هللا ع ــز وج ــل﴿ :وم ــا ك

َ
ُ
ْ َ َّ ً َ َ َ َ َ
ِل َي ِنف ـ ُـروا كاف ــة فل ـ ْـوال نف ـ َـر ِم ــن ك ّل ِف ْرق ـ ٍـة
ْ
ّ ْ ُ ْ َ َ ٌ ّ َ َ َ َّ ُ ْ
ـوا ف ــى ّ
ٱلدي ـ ِـن َوِل ُين ـ ِـذ ُروا
منه ــم طا ِئف ــة ليتفقهـ
ِ
َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ
َ
ُ
قومه ــم ِإذا رجعــوا ِإلي ِه ــم لعله ــم يح ــذرون﴾
[التوب ــة.]122:
لق ــد رف ــع هللا س ــبحانه وتعال ــى ش ــأن العل ــم
وأهلــه ،وبيــن مكانتهــم ،ورفــع منزلتهــم ،فقــال:
َّ
َ ْ َ َّ ُ َّ َ َ ْ ُ
ءام ُنــوا ِمنك ـ ْـم َوٱل ِذي ـ َـن
﴿يرف ــع ٱلل ــه ٱل ِذي ــن
ُ ُ ْ ِ ْ ْ َ َ َ َ ٰ َ َّ ُ َ َ ْ َ ُ َن َ
ٌ
أوتوا ٱل ِعلم درجـ ٍت وٱلله ِبما تعملو خ ِبير﴾
َّ
ُ
[املجادل ــة .]11:ق ـ ْـل َه ـ ْـل َي ْس ـ َـت ِوي ال ِذي ـ َـن
َ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َّ ُ ُ ْ ُ
يعلمــون وال ِذيــن ل يعلمــون ِإنمــا يتذكــرأولــوا
ْ ََْ
ـاب.
اللب ـ ِ
ولم يأمرهللا تعالى نبيه صلى هللا عليه وسلم
باالس ــتزادة م ــن �ش ــيء إال م ــن العل ــم  ،فق ــال
ْ ً
َُ
﴿وقــل َّر ّب ِز ْد ِنــى ِعلمــا ﴾
لــه ســبحانه وتعالــى:
[ط ــه ،]114:وم ــا ذاك إال مل ــا للعل ـ ِـم م ــن أث ــر
ف ــي حي ــاة البش ــر ،فأه ــل العل ــم ه ــم األحي ــاء،
وس ــائر الن ــاس أمــوات.
ُ
العلم يجلو العمى عن قلب صاحبـه
َ ُّ
ـواد الظلم ـ ِـة القم ـ ُـر
كم ــا يجل ــي سـ
َ
َ
َ
فلـوال العلم ما سـعدت نفـوس 			
وال ُع ــر َف الح ـ ُ
ـال و ال الح ـر ُام
ِ
فبالعلـم النجـاة مـن املخـازي 			
َّ
والرغ ـ ُ
املذل ـ ُـة َّ
ـام
وبالجه ــل
َ
لقد ّ
حدد النبي صلى هللا عليه وسلم الغاية
األولــى مــن بعثتــه  ،واملنهــج األمثـ َـل لدعوتــه ،
فق ــال فيم ــا رواه اإلم ــام مال ــك :إنم ــا ُب ِعث ـ ُـت
ّ ً
ُ ُ ّ
ألتمـ َـم مــكارم األخــاق.
معلمــا ،إنمــا ب ِعثــت ِ
ال شــك أن العلــم بأنواعــه يلعــب دورا رئيســيا
فــي مســيرة الحيــاة اليوميــة  ،فقــد كانــت أول
كلمــة نزلــت علــى النبــي األمــي صلــى هللا عليــه
وسلم هي كلمة "اقرأ" ،فالعلم نبراس املؤمن
ُ
وطريق ـ ُـه للوص ــول إل ــى ُم َبتغ ـ ُـاه .فبالدي ــن
َ َ
تصل ُح األمم ،وبالعلم تســيرعلى طريق الخير
والصــواب ،فــا خيــرفــي مؤمــن جاهــل ال ُيفيـ ُـد
ُم َ
جت َم َع ـ ُـه ب�ش ــيء.
وللمعلم أيضا دور كبير في املجتمع وفي بناء
ّ
الحضــارات ألن املعلــم وارث دعــوة األنبيــاء،
وصان ــع ِجي ـ ِـل املس ــتقبل ،وصاح ــب التأثي ــر
الكبي ــر ف ــي حياتن ــا وحي ــاة أبنائن ــا  ،وحام ــل
األمان ــة العظيم ــة الت ــي إن حمله ــا بم ــا في ــه
ً
ر�ضــى هللا تعالــى كانــت لــه نــورا ،فمــا أشــرفها
م ــن رس ــالة! أولي ــس رســولنا صل ــى هللا علي ــه
وس ــلم ه ــو املعل ــم األول؟ يق ــول هللا تعال ــى﴿ :
َ َ ْ
ً ُ ُ َ ُ
ُ
ك َمــا أ ْر َســل َنا ِفيكـ ْـم َر ُســوال ِّمنكـ ْـم َي ْتلــو َعل ْيكـ ْـم

َ َ َُ َّ ُ ْ َُ َّ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ْ َ
ـاب َوال ِحك َمــة
آيا ِتنــا ويز ِكيكــم ويع ِلمكــم ال ِكتـ
َ ُ َ ّ ُ ُ َّ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ نَ
ويع ِلمك ــم م ــا ل ــم تكونــوا تعلم ــو ﴾ [البق ــرة:
ّ
 ]151ويعظ ــم اإلم ــام الغزال ــي مهن ــة التعلي ــم
َ َ َ َّ
وعل ـ َـم فه ــو ال ــذي ُيدع ــى
فيق ــول "م ــن ع ِل ــم
ً
عظيم ــا ف ــي ملك ــوت الس ــماوات" ..ويق ــول
أحم ــد ش ــوقي ف ــي تبجي ــل املعل ــم :
ّ
قم للمعلم و ِفه التبجيال
كاد املعلم أن يكون رسوال
والعصــرالــذي نعيشــه ملــئ بالتحديــات ،
ـكل يــوم يظهــرعلــى مســرح الحيــاة ُمعطيـ ٌ
فـ ُّ
ـات
ٌ
جدي ــدة تحت ــاج إل ــى فك ــر جدي ــد ،ومه ــارات
ـات للتعام ــل معه ــا بنج ــاح،
جدي ــدة  ،وآلي ـ ٍ
وتحتــاج إلــى إنســان مبتكــرومبــدع  ،قــادرعلــى
ُّ
الق َي ـ ِـم واألخ ــاق
ـف م ــع البيئ ــة وف ــق ِ
التكي ـ ِ
واأله ــداف العالي ــة .وه ــذا يحت ــاج إل ــى تربي ــة
ّ
ومتقدم ـ ٍـة أال
املعلمي ــن ف ــي ظ ــل تربي ـ ٍـة راقي ـ ٍـة
وه ــي التربي ــة اإلس ــامية.
ّ
ّ
ـتمر للعل ــوم ف ــي
وباعتب ــار التط ــور املس ـ ِ
مج ــاالت مختلف ــة  ،أصبح ــت الحاج ــة –
اليــوم – إلــى االهتمــام بقضيــة إعــداد املعلــم
أكث ــر ،ألن تكوي ــن املدرس ــين بمثاب ــة األرضي ــة
الحقيقي ــة الت ــي تتبل ــور عليه ــا خرائ ــط صن ـ ِـع
الواق ـ ِـع العلم ـ ّ ِـي والترب ــو ّ ِي .وبن ـ ًـاء عل ــى ه ــذا
التط ــور العظي ــم وانطالق ــا م ــن أن التعلي ــم
والتزكي ــة م ــن أه ـ ِ ّـم وظائ ــف االنبي ــاء عليه ــم
الس ــام – وكف ــى ملهن ــة التعلي ــم قول ــه علي ــه
َ َّ ْ
َّ
َ ُ
الس ــام :خ ْي ُرك ـ ْـم َم ـ ْـن ت َعل ـ َـم ال ُق ـ ْـر َآن َو َعل َم ـ ُـه –
(رواه البخ ــاري)  -كان لزام ــا عل ــى القائمي ــن
ـزء
عل ــى التعلي ــم والتربي ــة  ،تخصي ــص ج ـ ٍ
كبيـ ٍـرمــن التعليــم للتكويــن العلمــي والتربــوي
للمعلمي ــن –خصوص ــا ف ــي الفك ــر الترب ــوي
اإلس ــامي ف ــي املعاه ــد الش ــرعية والجامع ــات
 ،لغ ــرض إع ــداد أجي ــال ُي َعت َم ـ ُـد عليه ــا ف ــي
اس ــترداد إرث األس ــاف م ــن العل ــوم وتأهي ــل
املدرس ــين ف ــي مج ــال ترب ــو ّي ّ
ّ
معي ـ ٍـن  ،الرتق ــاء
ٍ
ٍ
معلوماته ــم املعرف ــي وامليدان ــي.
ّ
وعلين ــا أن نمك ــن املدرس ــين ف ــي تكوي ــن
ّ
ّ
ّ
ّ
ـتمر م ــن خ ــال
أسا�س ـ ٍـي علم ـ ٍـي وترب ــو ٍي مس ـ ٍ
صياغ ــة برنام ـ ٍـج عمل ـ ّ ٍـي يس ــتفيد من ــه
ّ
املدرس ــون وف ــق نظ ـ ٍـام علم ـ ّ ٍـي وترب ــو ّ ٍي ع ـ ٍـال
ُ
صبحوفقهاء
وقابـ ٍـل للتطبيــق والتقويــم .ـكـي ي ِ
وينالــو شــرف التفقــه فــي الديــن" :مــن يــرد هللا
ب ــه خي ـرا يفقه ــه ف ــي الدي ــن".
وال شــك أن املعلــم هــو العامــل األسا�ســي
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التوجيه اإلسالمي

للمعاه ــد الش ــرعية والجامع ــات ف ــي نج ــاح
العمليــة التعليميــة  ،ومــن هــذا املنطلــق دوره
خطيــر ،حيــث أنــه حلقــة الوصــل بيــن الكتــاب
والط ــاب و أن ــه م ــن أه ــم عناص ــر التعلي ــم،
حي ــث أن التعلي ــم ال يتغي ــر وال يتبل ــور بغي ــر
تفق ـ ُـد
املعل ــم املاه ــر  ،و أن عناص ــر التعلي ــم ِ
ّ
أهميته ــا إذا ل ــم يتوف ـ ِـر املعل ــم الصال ــح ال ــذي
ُ ُ
ينفث فيها من روحه ويريد انخراطه في سلك
تعليم العلوم الشــرعية وإنارة طريق الهداية
لألمــة  ،كمــا قيــل ألبــي حنيفــة –رحمــه هللا –:
"فــي املســجد حلقــة ينظــرون فــي الفقــه" فقال:
أله ــم رأس ؟ قالــوا :ال  ،ق ــال :ال يفق ــه ه ــؤالء
أب ــدا (. .تذك ــرة الس ــامع و املتكل ــم ف ــي أدب
العال ــم و املتعل ــم – اب ــن جماع ــة)
وإنجــاح هــذا األمــر منــوط بارتقــاء العنصــر
البشــري فــي املجتمــع االســامي .واالســتثمار
الناج ــح ف ــي ه ــذا املج ــال  ،يتطل ــب ظروف ــا
واســتراتيجيات فــي رفــع مســتوى برامـ ِـج تربيــة
وتكامله ــا .
املعل ــم
ِ
هنا أرى من الضروري أن أشيرإلى معضلة
عام ــة وأزم ــة كبي ــرة ف ــي مدارس ــنا التقليدي ــة
واملعاهد الشــرعية  ،وهي قضية االســتخدام
العشوائي الذي ال يسبقه إعداد وال تخطيط
ّ
التخرج من
 ،حيث يتم توظيف املدرس بعد
املنهــج الدرا�ســي دون أن يق�ضــي دورة تدريــب
َ
َ
وأهليتــه للتدريــس.
املعلميــن ُوي ِثبـ َـت جدارتــه
فلــذا مــن الضــروري علــى املعاهــد الشــرعية
والجامع ــات االس ــامية والجه ــات املختص ــة
ُ ّ
 ،أن تقــوم بتخطيــط خطــة راقيــة ومتطــورة
إلع ــداد املعلمي ــن واالهتم ــام ب ــه ف ــي جمي ــع
الجوانب املهنية  ،والعلمية  ،واالجتماعية،
واألخالقي ــة .وم ــن لــوازم الخط ــة أن تك ــون
مش ــتملة عل ــى معايي ــر خاص ــة م ــن جان ــب
املعاهــد الشــرعية وهيــآت التدريــس لتكويــن
واختي ــار املدرس ــين عل ــى األس ــس واملعايي ــر
اآلتي ــة :
بعــض مــن املعاييــرواألســس الالزمــة الختيــار
معلم ــي عل ــوم الش ــريعة
ُ
الخلقيةّ
األول  -صفات املعلم
ِ
-1الربانيــة وتصحيــح النيــة وتقــوى هللا :كمــا
َ ُ ُ ْ
قــال هللا عــزوجــلَ ﴿ :ول ـ ِـكن كونــوا َرَّبا ِن ِّييـ َـن ِب َمــا
َ
ُ َ
ُك ُنتـ ْـم ُت َع ّل ُمــو َن ْالك َتـ َ
ـاب َو ِب َمــا ك ُنتـ ْـم ت ْد ُر ُســون﴾
ِ
ِ
قــال املفســرون أي أهــل عبــادة وأهــل تقــوى
وقالــواَ :حـ ٌّـق علــى مــن تعلــم الق ـرآن أن يكــون

َف ً
قيها  ،وأن يكون عاملا  ،حكيما  ،ناصحا هلل
َّ َ
َ َ َّ َّ َ َّ ُ َ
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم« :ل
في خلقه .قال الن ِبي صلى
ْ َُ َ َ ََ
َ َّ ْ ْ
ُ
َ
ُ
ت َعل ُموا ال ِعل َم ِل ُت َب ُاهوا ِب ِه العلماء ،ول ِلتماروا
َْ َ َ َ
َ َ َ
ُّ َ
ـس ،ف َمـ ْـن
الســف َه َاءَ ،ول تخ َّيـ ُـروا ِبـ ِـه الج ِالـ
بـ ِـه
َِ َ َ َ َ َ
َّ
َّ
ُ
ُ
فعــل ذ ِلــك فالنــارالنــار" وقــال :إنمــا األعمــال
بالني ــات.
يق ــول الحاف ــظ اب ــن جماع ــة ف ــي بي ــان
مس ــئوليات املعل ــم :أن يقص ــد بتعليمه ــم
وتهذيبهــم وجــه هللا تعالــى ونشــرالعلــم ،ودوام
ظه ــور الح ــق وخم ــول الباط ــل ودوام خي ــر
األم ــة بكث ــرة علمائه ــا.
 -2تزكيــة وتهذيــب النفــس كمــا ذكــرهللا تعالــى
َّ
َ
التزكي ــة قب ــل التعلي ــم ُ ﴿ :ه ـ َـو ال ـ ِـذي َب َع ــث ِف ــي
ُْ
ُ َ
ً
ّ
ال ِّم ِّييـ َـن َر ُســول ِّم ْن ُهـ ْـم َي ْتلــو َعل ْي ِهـ ْـم َآيا ِتـ ِـه َو ُي َز ِك ِيهـ ْـم
َُ َّ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ْ َ
ـاب َوال ِحك َمــة﴾ .
ويع ِلمهــم ال ِكتـ
و يقــول ابــن جماعــة علــى أن تحقيــق أهــداف
التعليم منوطة بحسن اختياراملعلم بقوله ”
واذا َس َب َ
رت أحوال السلف والخلف لم تجد
ُ
ـدر ُك طالبــا إال
النفــع يحصــل غالبــا و الفــاح يـ ِ
إذا كان للش ــيخ (أي املعل ــم ( م ــن التق ــوى
نصيــب وافــر ،و علــى شــفتيه و نصحــه دليــل
ظاهــر"( .تذكــرة الســامع و املتكلــم)
ّ
َ
معلــم ولـ ِـده
ولهــذا أرشــد (عمــرو بــن عتبــة) ِ
إصالح ــكَ
ُ
قائ ــاِ ":ليك ــن ّأو َل صالح ـ َـك ِلبن ـ َّـي
لنفس ـ َـك؛ ّ
ألن َ
عيونه ــم معق ــودة بعين ــك ،
ُ
فالح ْس ـ ُـن عنده ــم م ــا َ
ص ْ
نع ـ َـت  ،والقبي ـ ُـح
ْ
َ
عندهم ما تركت"  .قال أبو بكربن املطوعي:
“اختلفـ ُـت إلــى أبــي عبــد هللا اإلمــام أحمــد بــن
حنب ــل -رحم ــه هللا َ
ثنت ــي عش ــرة س ــنة ،وه ــويق ـرأ (املس ــند) عل ــى أوالده ،فم ــا كتب ـ ُـت عن ــه
حديث ــا واح ــداّ ،إنم ــا كن ـ ُـت أنظ ــر إل ــى ْ
هدي ــه
ْ
وأخالقــه”ّ ،أمــا (ابــن وهــب) فقــال" :مــا نقلنــا
ُ ّ ّ
ممــا تعلمنــا ِمــن
ِمــن أدب اإلمــام مالــك  ،أكثــر
ِعلم ــه" .
 -3الحكمــة :مــن صفــات املعلــم الناجــح أن
يكون متصفا بصفة الحكمة الالزمة للدعاة
وت ــرك االش ــتغال بم ــا اليعن ــي واالجتن ــاب ع ــن
امل ـراء والجــدل القبيــح والعقيــم .قــال رســول
َ
هللا صلى هللا عليه وسلم "ِ :م ْن ُح ْس ِن ِإ ْسال ِم
َْ َ ُ
َ
الـ ْـر ِء ت ْركـ ُـه َمــا ال َي ْع ِنيـ ِـه" رواه الترمــذي  ،فهــذا
الحديــث قاعــدة عظيمــة مــن قواعــد اإلســام
ومنه ــج واض ــح يس ــير علي ــه املعل ــم ف ــي حيات ــه.
و م ــن صفات ــه أن يك ــون راعي ــا لع ــزة العل ــم
والعلم ــاء.
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 -4الوس ــطية ومنه ــج االعت ــدال  :الش ــك
أن الوس ــطية ه ــي منه ــج فك ــري أصي ــل
يعن ــى بالبح ــث ع ــن الحقيق ــة وتحصيله ــا
حيثم ــا كان ــت ،والوس ــطية ه ــي دع ــوة إل ــى
البع ــد واالجتن ــاب ع ــن جمي ــع مظاه ــر الغل ــو
والتطــرف ،ونســتطيع القــول :بــأن الوســطية
ف ــي اإلس ــام ليس ــت تش ـ ً
ـريفا لألم ــة ب ــل ه ــي
تكليــف لهــا .فالوســطية اعتــدال فــي كل أمــور
ومنهــج فكــري وموقــف خلقــي وســلوكي ،كمــا
ج ــاء ف ــي اآلي ــة الكريم ــة ﴿ َو ْاب َت ــغ ف َيم ــا َآت ـ َ
ـاك
ِ
َّ ُ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ
ـس َِنص َيب ـ َـك م ــنَ
الل ــه ال ــد َار ال ِخ ـ َـرة ۖ و َل تن ـ َ ِ َ ِ
َ
َّ
ُّ ْ
الدن َي ــا ۖ َوأ ْح ِس ـ ْـن ك َم ــا أ ْح َس ـ َـن الل ـ ُـه ِإل ْي ـ َـك ﴾
(القص ــص ،آي ــة (٧٧
حيــث تشــيرإلــى أهميــة الوســطية فــي تحقيــق
التــوازن ف ــي الحي ــاة ،واالعت ــدال بي ــن الدي ــن
ُ
والدنيــا .إن الوســطية هــي التــي تقـ ِّـد ُم تصــورا
ً
إســاميا مرتبطــا بالزمــان واملــكان واإلنســان،
موص ـ ًـوال بالواق ــع ،مش ــروحا بلغ ــة العص ــر،
منفتح ــا عل ــى االجته ــاد والتجدي ــد.
فمــا نريــده هــو أن يكــون املعلــم علــى طريــق
الوس ــطية ف ــي اعتق ــاده وتفكي ــره وتعليم ــه
وجميــع جوانــب حياتــه ويكــون علــى حــذرمــن
اإلف ـراط والتفري ــط والفك ــرالتكفي ــري ال ــذي
ف ـ ّـرق األم ــة وأش ــعل ن ــار الح ــروب الدامي ــة
الطائفي ــة ف ــي العال ــم اإلس ــامي  .فل ــذا عل ــى
َ
املعل ــم أن ُّي َر ِ ّس ــخ ف ــي عقي ــدة املتعل ــم منه ــج
الوس ــطية واالعت ـ َ
ـدال القرآن ــي والرف ـ َـق
والتيس ـ َـيرال ــذي ه ــو م ــن س ــمات الدي ــن وم ــن
س ــنن الرس ــول صل ــى هللا علي ــه وس ــلم.
واملعاهــد الشــرعية والجامعــات اإلســامية
ف ــي الظ ــروف الراهن ــة  ،ف ــي حاج ــة ُم ِل ّح ـ ٍـة إل ــى
نشــوء وتركيــزفكــرة الوســطية واالعتــدال فــي
أف ــكار الط ــاب واملتعلمي ــن .وعل ــى أصح ــاب
امل ــدارس الش ــرعية والجامع ــات اإلس ــامية
أن يعق ــدوا ن ــدوات ومؤتم ـرات ودورات
تدريبيــة فــي هــذا املوضــوع ُويشـ ّـجعوا املعلميــن
للحض ــور ف ــي ه ــذه املؤتم ـرات وال ــدورات
التدريبي ــة الت ــي تنعق ــد ف ــي البل ــد أو خارج ــه.
الثاني  :العلم ومؤهالته العلمية
َ
ال ش ــك أن متابع ــة التط ــورات ومالح ِقته ــا
أمـ ٌـرمهــم للمعلــم  ،ـكـي ُيسـ ِـاي َرالعصـ َـرويحقــق
املزي ــد م ــن الفاعلي ــة والتأثي ــر والنج ــاح ف ــي
مج ــال عمل ــه  ،ويمك ــن للمعل ــم تحقي ــق
ـتج ُّد م ــن
ذل ــك ع ــن طري ــق متابع ــة م ــا يس ـ ِ
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ّ
ـور
أبح ــاث ودراس ــات ومؤلف ــات  ،والحض ـ ِ
ف ــي الن ــدوات واملؤتم ـرات واالجتماع ــات
ـاركة فــي األبحــاث
والــدورات التدريبيــة واملشـ ِ
والدراس ــات التربوي ــة والتعليمي ــة املتعلق ــة
ـاع عل ــى اإلص ــدارات العلمي ــة
بعمل ــه  ،واإلط ـ ِ
م ــن كت ــب ومنش ــورات ف ــي مج ــال تخصص ــه
العلم ــي وف ــي املجالي ــن الترب ــوي والثقاف ــي
ً
نفسـ ِـه ذاتيــا بتحليــل
واإلفــادة منهــا  ،وتقويـ ِـم ِ
أدائ ــه ف ــي التدري ــس والتع ــرف عل ــى نق ــاط
القــوة والضعــف وتخطيــط وتنفيــذ الحلــول
املناس ــبة لذل ــك .ولك ــن م ــن امله ــم بالنس ــبة
للمعل ــم ّأوال أن يك ــون ماه ـرا ف ــي املج ــاالت
اآلتي ــة :
-1إتق ــان ت ــاوة الق ـرآن  :ألن رعاي ــة قواع ــد
التجوي ــد واإلتق ــان في ــه لي ــس فق ــط واجب ــا
لعلمــاء الق ـراءات بــل يلــزم عامــة املدرســين ،
وإن لحنهــم فــي القـرآن وعــدم رعايــة التجويــد
 ،تخف ـ ُ
ـض مكانته ــم عن ــد الط ــاب وعام ــة
املس ــلمين .يق ــول الخليف ــة الراش ــد عم ــر ب ــن
عبــد العزيــزفــي توصياتــه وتوجيهاتــه" :تعلمــوا
الق ـرآن وعلم ــوه  ،في ــه فق ــه الفقه ــاء  ،وب ــه
عل ــم العلم ــاء وه ــو غاي ــة كل فقي ــه ".ولك ــن
م ــن املوس ــف أن كثي ـرا م ــن املدرس ــين وحت ــى
املش ــايخ ف ــي زمانن ــا يلحن ــون ف ــي الق ـرآن و ال
يراع ــون قواع ــد التجوي ــد ف ــي الت ــاوة  ،وه ــذا
عي ــب ونق ــص كبي ــر يك ــون باعث ــا النخف ــاض
مكانتهــم عنــد الطــاب وفــي املجتمــع االســامي.
-2املعرف ــة الواس ــعة بالعل ــوم الش ــرعية
خصوصــا الفقــه وأصولــه قــال عليــه الصــاة
َّ
َ
َ
والس ــام َ :م ـ ْـن ُي ـ ِـر ِد الل ـ ُـه ِب ـ ِـه خ ْي ـ ًـرا ُيف ِّق ْه ـ ُـه ِف ــي
ّ
الد ِين .رواه البخاري ( ، )71ومسلم ()1037
ِ
فال يكون مدرس املعاهد الشرعية فقيها حتى
يكــون عاملــا  ،حكيمــا  ،بصي ـرا بأمــور الديــن ،
لــه بصيــرة ودرايــة ببعــض العلــوم العصريــة .
ولــذا يو�صــي ابــن جماعــة املعلــم “بــأن ال يــدع
فنــا مــن الفنــون أو علمــا مــن العلــوم إال نظــر
فيــه  ،فــإن ســاعده القــدرو طــول العمــرعلــى
ّ
التبحرفيه فذاك  ،و إال فقد استفاد منه ما
يخــرج بــه مــن عــداوة الجهــل بذلــك العمــل ،و
يعتنــي مــن كل علــم باألهــم فاألهــم”.
الثال ــث :صل ــة امل ــدرس بالط ــاب ومنهج ــه ف ــي
التعلي ــم
الب ــد للم ــدرس االلت ـزام باألخ ــاق اإلس ــامية
واتس ــاع ثقافت ــه الديني ــة بصف ــة خاص ــة

والعلمي ــة بصف ــة عام ــة  ،وه ــذا يقت�ض ــي أن
يكــون قــدوة فــى منهجــه وســلوكه مــع الطــاب
فــي الرفــق والتيســيروالنصــح وحــب الخيــرلهــم
عل ــى النح ــو التال ــي:
 -1أن يكون من أهل الرفق والتيسيرومتصفا
بصف ــات املعل ــم املرش ــد الناص ــح .وق ــد ح ــدد
اإلم ــام الغزال ــي –رحم ــه هللا -وظائ ــف املعل ــم
املرشــد فــي ثمانــي وظائــف:
*الوظيف ــة األول ــى :الش ــفقة عل ــى املتعلمي ــن
والصب ــر عل ــى جفائه ــم والعناي ــة بمصالحه ــم.
* الوظيف ــة الثاني ــة :أن يقت ــدي بصاح ــب
الش ــرع ،ف ــا يطل ــب عل ــى إف ــادة العل ــم أج ـرا
وجـزاء ،فالعلــم منــزه عــن األغـراض الدنيويــة.
* الوظيف ــة الثالث ــة :نص ــح املتعل ــم وتوجيه ــه
ّ ً
ويكــون علــى الــدوام ناصحــا ومزكيــا لــه.
الوظيف ــة الرابع ــة :نه ــي املتعل ــم وتنبيه ــه م ــن
س ــوء االخ ــاق واملنهي ــات بطري ــق غي ــرمباش ــر
بالتعريــض ال بالتصريــح  ،ألن التصريــح يه ِتـ ُـك
ُ
حج ــاب الهيب ــة والتعري ــض ال يه ِتك ـ ُـه.
*الوظيفة الخامســة :عدم تقبيح العلم أمام
ّ
املتعلــم .ومــن يتولــى تدريــس علــم ال ينبغــي لــه
انتق ــاص عل ــم أم ــام املتعل ــم ،ب ــل عل ــى املعل ــم
أن ينب ــه عل ــى ق ــدر العل ــم ال ــذي يتعلم ــه ف ــي
املســتقبل ليشــتغل بــه عنــد اســتكمال مــا هــو
بص ــدده.
*الوظيف ــة السادس ــة :مراع ــاة اس ــتعداد
املتعلمي ــن واالقتص ــار عل ــى ق ــدر أفهامه ــم ،
ويراعي قاعدة " :كلم الناس على قدرعقولهم
".
َُْ
ُ
*الوظيفــة الســابعة :املتعلــم القاصــريذكــرله
ُ
مــا يحتملــه فهمــه وذلــك حتــى ال يفتـ ُـرر ُأيـ ُـه فيمــا
ّ
يتعل ُمــه
*الوظيف ــة الثامن ــة  :أن يك ــون املعل ــم عام ــا
َ
ُ
َّ ّ
بعلمــه :فعلــى املعلــم أال ُيكـ ِـذ َب عملـ ُـه قولـ ُـه،
فلتك ــن عنايت ــه بتزكي ــة أعمال ــه أكث ــر من ــه
بتحســين علمــه ونشــره  ،وإال فكيــف يســتوي
والع ـ ُ
ـود أع ـ ُ
الظ ـ ُّـل ُ
ـوج؟
ُْ
التنه عن خل ٍق وتأتي مثله
عارعليك إذا فعلت عظيمٌ
ٌ
فل ــذا يج ــب أن يك ــون املعل ــم ق ــدوة حس ــنة
لتالمي ــذه ف ــي تعليم ــه لألخ ــاق و ال يرت�ض ــي
املعل ــم لنفس ــه م ــن األعم ــال م ــا ينه ــى عن ــه
تالمي ــذه ،و إال فاملعل ــم يفق ــد هيبت ــه و يصب ــح
مث ــارا للس ــخرية و االحتق ــار فيفق ــد بذل ــك

َ
قدرت ُه على قيادة تالميذه ويصبح عاجزا على
توجيههــم و إرشــادهم .و يشــيرابــن جماعــة إلــى
أثــرالقــدوة الحســنة بقولــه "ويســلك التلميــذ
فــي الهــدي مســلك املعلــم و يراعــي فــي العلــم و
الدي ــن عادات ــه و عبادت ــه و يت ــأدب بآداب ــه و ال
ي ــدع اإلقت ــداء ب ــه".
 -2االس ــتقالل ف ــي البح ــث والتفكي ــر  :عل ــى
املــدرس أن يكــون مســتقال فــي بحثــه وتفكيــره
وال يك ــون مقل ــدا محض ــا وتابع ــا ف ــي أف ــكاره
وآرائ ــه  ،ب ــل تك ــون االس ــتقاللية منهج ــه ف ــي
البحث والتعليم  ،وأن يكون تابعا للضوابط
والقواعد الشرعية واملنهجية  ،وال يخرج عن
ح ــدود االجته ــاد املش ــروع  ،وال يك ــون بص ــدد
تعطيــل النصــوص واالتبــاع لألقــوال الشــاذة
والضعيفــة  ،وأن يكــون علــى حــذرمــن الوقــوع
في الفرقة والغوص في املسائل الجزئية كي ال
يكــون باعثــا للتفريــق بيــن املســلمين خصوصــا
ف ــي األجــواء الت ــي يعيش ــها العال ــم اإلس ــامي
اليوم من التحديات والتخطيطات العدائية
إلشــعال نارالطائفية والحروب املذهبية بين
املس ــلمين.
وف ــي النهاي ــة أخت ــم مقال ــي به ــذه الوصي ــة
املنســوبة إلــى ســيدنا علــي ر�ضــي هللا عنــه التــي
قاله ــا لكمي ــل ب ــن زي ــاد النخع ــي ال ــذي ق ــال:
"أخــذ علــي بــن أبــي طالــب بيــدي فأخرجنــي إلــى
ناحيــة ُ
الج َّبــان ،فلمــا أصحرنــا  -أي نزلنــا إلــى
ُ
الصحراء  -جلس ثم تنفس ثم قال :يا كميل
ٌ َ َ
بــن يــاد ُ ،
الق ُلـ ُ
ـوب أوعيــة ؛ فخ ْي ُرهــا ْأوعاهــا ،
ز
َ
َْ ْ
َ
ٌ
َ
َّ
ُ
عال ــمٌ
ُ
احف ــظ م ــا أ ّق ــول ل ــك ،الن ــاس ثالث ــة  :ف ِ
وه َم ٌج َرعاعٌ
َرَّبان ٌّي ُ ،وم َت َعل ٌم َعلى َسبيل َن َجاة َ ،
ٍ
ِ
ِ
َ
ُ
ِ َ
ْ ،أتب ـ ُ
ّ
ناع ـ ٍـق َ ،يميل ــون َم ــع ك ِ ّل ِري ـ ٍـح  ،ل ــم
كل
ـاع
ِ ِ
العل ــم ول ــم َي َ
َي ْس ـ َـتضيئوا ب ُن ــور َ
لج ــأوا إل ــى ُرك ـ ٍـن
ِ
ِ
ْ
ِ َ
ـيق .ال ِعلـ ُـم خيـ ٌـرمــن املـ ِـال  ،ال ِعلـ ُـم َي ْح ُر ُسـ َـك
َو ِث ـ
ٍ
ْ
ـال  ،العلـ ُـم َي ُزكــو علــى َ
س املـ َ
وأنـ َـت َتحـ ُـر ُ
الع َمـ ِـل
ُ
َ ْ ُ ُ ُ َّ َ َ
النفق ــة  ،العل ـ ُـم َح ِاك ـ ٌـم ،
 ،وامل ــال تنقص ــه
ُ
َ ُ
وص َ
ـوم َع َل ْي ــه َ ،
حك ـ ُ
نيع ــة امل ــال َت ـ ُـزولُ
وامل ــال م
ِ
ـدان بهــاَ .مــاتَ
ب َز َوالــه َ ،وم َح َّبـ ُـة العالــم د ْيـ ٌـن ُيـ ُ
َ ِ
ِ ُ َّ ِ ُ ِ َ
ـوال َوهـ ُـم أ ْح َيـ ٌـاء  ،والعلمـ ُـاء َب ُاقــو َن
ـ
م
األ
خــزان
َّ ْ ِ ُ َ
َ ْ ُ َ ٌ ََْ َ ُ
ْ
َ
ُ
َمــا َب ِقــي الدهــر ،أعيانهــم مفقــودة  ،وأمثالهــم
ُُ
َ ُ ٌَ
ـودة"..
ـوب موج ـ
ف ــي القل ـ ِ
وأقــول قولــي هــذا وآخــردعوانــا أن الحمــد هلل
رب العلمي ــن.
*عضو االتحاد العاملي لعلامء املسلمني
مدير دارالفاروق األعظم للطبع والنرش
رييس مؤسسة املرتىض للدراسات والدعوة اإلسالمية
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هكذا رفعوا رأية اإلسالم
الشیخ عبد اللطيف النارويئ
أستاذ بالجامعة

كي ــف اس ــتطاع الف ــاروق عم ــر ب ــن الخط ــاب
ضیهللاعن ــه  ،ثان ــي الخلفاءالراش ــدين
ر� 
أن يزل ــزل ع ــروش الس ــاطين ويغل ــب عل ــى
اإلمبراطوريتي ــن الفارس ــية والرومي ــة؟
ب ــأي صف ــات اس ــتطاع ص ــاح الدي ــن األيوب ــي
أن يحط ــم الصليبي ــن ویصم ــد ف ــي وج ــه
التحد ي ــات؟
کی ــف اس ــتطاع محم ــد الفات ــح أن یدخ ــل
القس ــطنطینیة ویحق ــق بش ــری النب ــی الکریم
صلیهللاعلیهوس ــلم؟
ويأت ــي نف ــس الســؤال ح ــول بقي ــة األبط ــال
الفاتحي ــن  ،أنه ــم كي ــف تيس ــر له ــم الوص ــول
إل ــى الع ــزة والكرام ــة والنجاح ــات الباه ــرة ف ــي
مختل ــف الظ ــروف واألح ــول؟
ف ــا ب ــد لإلجاب ــة عل ــى ه ــذا الســؤال م ــن أن
نبح ــث ع ــن س ــمات الفاتحي ــن ومالمحه ــم
املتميزة وصفاتهم البارزة التي استطاعوا أن
يرفعــوا به ــا رأي ــة اإلس ــام ف ــي أرج ــاء املعم ــورة
ويدفعــوا مس ــيرة األم ــة نح ــو املج ــد والعلي ــاء.
الغیرة اإلیمانیة
إن األم ـراء والخلف ــاء الذي ــن اش ــرقت
أس ــمائهم في تاريخ الفتوحات والخدمة لألمة
اإلس ــامية كان ــت له ــم صل ــة قوي ــة ب ــاهلل تعالى
مس ــيطرة على حياتهم وتفكيرهم  ،فهم كانوا
في درجة عالية من التضحية والفداء للدين
وعلى جانب كبيرمن العلم والتقوى و الغيرة
عل ــى اإلس ــام وأهل ــه ول ــو كان بعضه ــم أعل ــى
م ــن بع ــض ف ــي التخلق به ــذه الصف ــات وكانت
له ــم إنج ــازات كبيرة في مجال إعالء كلمة هللا
تعال ــى ورد كي ــد األع ــداء الحاقدي ــن.

إن صلته ــم العميق ــة ب ــاهلل تعال ــى ف ــي كثي ــرم ــن
األحي ــان أعطته ــم قدرة عل ــى تخطي الصعاب
واختراق الس ــدود والعوائ ــق التي كان ينصبها
أع ــداء هللا ف ــي وجوههم.
إنه ــم كان ــت لديه ــم طاق ــة روحي ــة دافع ــة إل ــى
النهوض بمس ــئولية األمة اإلسالمية والدفاع
ع ــن املس ــلمين وترس ــيخ دعائ ــم الدين.
ج ــاء ف ــي كت ــاب الجلي ــس الصال ــح الكاف ــي
( )25\4وصف ــة الصف ــوة ( )170\4ع ــن
العتب ــي ع ــن أبي ــه ق ــال :س ــبى ال ــروم نس ــاء
مس ــلمات فبل ــغ الخب ــر الرق ــة ،وبه ــا الرش ــيد
ومنص ــور ب ــن عم ــار ،فق ــص منص ــور يح ــض
عل ــى الغ ــزو  ،ف ــإذا خرق ــة مص ــرورة مختوم ــة
ق ــد طرحت إل ــى منصور ،وإذا كتاب مضموم
إل ــى الص ــرة ،فق ـرأه ف ــإذا في ــه « :إن ــي إم ـرأة
م ــن بيوت ــات الع ــرب ،بلغن ــي م ــا فع ــل ال ــروم
باملس ــلمات وبلغن ــي تحضيض ــك عل ــى الغ ــزو،
فعم ــدت إل ــى أك ــرم �ش ــيء ف ــي بدني عل ـ ّـي ،وهما
ذؤابت ــاي  ،فحززتهم ــا وصررتهم ــا ف ــي ه ــذه
الص ــرة املختوم ــة وأنش ــدك ب ــاهلل العظي ــم
مل ــا جعلتهم ــا قي ــد ف ــرس غ ــاز ف ــي س ــبيل هللا ،
فع ـ َّـل هللا ينظ ــر إل ـ ّـي نظ ــرة عل ــى تل ــك الح ــال
فيرحمن ــي».
فبل ــغ ذل ــك الرش ــيد فبك ــى ون ــادى النفي ــر.
(صفح ــات مضيئ ــة م ــن حي ــاة الس ــابقين:
)47 \1
هذا أنموذج وحيد وفريد في الغيرة اإليمانية
الت ــي كان ــت تتمت ــع به ــا األم ــة اإلس ــامية ف ــي
الق ــرون األول ــى ويص ــور لن ــا الحال ــة اإليماني ــة
الراقي ــة الت ــي كان ــت تس ــود األم ــة رجاله ــا
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ونس ــائها وعامته ــا وخاصته ــا وه ــذه الغي ــرة
اإليماني ــة كانت منبثقة عن عقيدة صحيحة
ويقين صادق والشك أن أمثال هذه املواقف
النبيلة ترشد األجيال إلى رموز العزة واملجد.
البصیرة النافذة
ه ــوالء العظم ــاء رفعــوا رأي ــة اإلس ــام ف ــي
أرج ــاء املعم ــورة ببصيرته ــم الناف ــذة وإيمانهم
العمي ــق وش ــجاعتهم الن ــادرة وحكمته ــم
الحربي ــة البالغ ــة وحصلــوا عل ــى الف ــوز
العظي ــم بحي ــث ال يتأت ــي ه ــذا الف ــوز إال
لألبط ــال املخلصين الذين يجردون أنفس ــهم
ع ــن املطام ــع الدنيوي ــة ومالذه ــا ويعرف ــون
أن الحي ــاة الس ــعيدة ه ــي الحي ــاة األبدي ــة
 ،فتقدمــوا إل ــى اإلم ــام بق ــوة روحي ــة عالي ــة
منبثق ــة من ش ــدة الصلة ب ــاهلل تعالى وتزودوا
بزاد التقوى والقرآن العظيم والتأ�سي بسيرة
النبي الكريم صلى هللا عليه وسلم وأصحابه
الب ــررة ر�ض ــي هللا عنه ــم أجمعي ــن.
ه ــذا ه ــو البط ــل الفات ــح قتيب ــة ر�ضيهللاعن ــه
كان دائم ــا ف ــي اإلم ــام لي ــرى املوق ــف الحقيق ــي
بنفس ــه ويعال ــج املواق ــف الحربي ــة املتبدل ــة
بس ــرعة معالج ــة فوري ــة مناس ــبة دون أن
ينتظ ــرف ــي الخل ــف للحصول عل ــى املعلومات.
(ش ــيت خط ــاب ،محم ــود ،ق ــادة الفت ــح
اإلس ــامي 422\1 :دار اب ــن ح ــزم) « كان
يحص ــل على املعلوم ــات عن خصمه فيعرف
قواته ومعنوياته وتس ــليحة وتنظيمه ونقاط
ضعف ــه» (نف ــس املص ــدر :ص )419
وكان يص ــون الس ــر ويكتم ــه وال يظه ــر نيات ــه
أب ــدا ألح ــد من الناس( .نف ــس املصدر)423 :
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تقویة الصلة باهلل تعالی
إن الق ــوة الروحي ــة الت ــي كان يتمت ــع به ــا
الفاتحون واإلتصال الوثيق بربهم وااللتجاء
إل ــى هللا تعال ــى ف ــي جمي ــع األحــوال كان ــت
خصيصة بارزة في حياتهم وكانوا يس ــتمدون
النصرمن هللا تعالى باألعمال الصالحة قبل
كل �ش ــيء وهذه كانت س ــمة إيجابية ارتضاها
الراش ــدون والفاتح ــون  ،فاس ــتطاعوا أن
يقوضــوا دعائم الكفرويزلزلوا أركان الباطل
ف ــي املع ــارك الش ــديدة « .حك ــى س ــليمان ب ــن
س ــالم أن أس ــد بن فرات رحمه هللا لقي ملك
صقلي ــة ف ــي مأئ ــة أل ــف وخمس ــين أل ــف .ق ــال
ال ـراوي :فرأي ــت أس ــدا وف ــي ي ــده اللــواء وه ــو
يزم ــزم وأقب ــل عل ــى ق ـراءة ي ــس  ،ث ــم ح ــرض
الناس وحمل وحملوا معه  ،فهزم هللا جموع
النص ــارى ورأي ــت أس ــدا وق ــد س ــألت الدم ــاء
عل ــى قن ــاة اللــواء( .قا�ض ــي عي ــاض ،ترتي ــب
امل ــدارك  ،477\1دار مكتب ــة الحي ــاة)
ه ــؤالء ق ــد رس ــموا طري ــق الع ــودة إل ــى هللا
تعال ــى ف ــي كل حي ــن وحس ــن تمثيله ــم لإلس ــام
وكان ــت له ــم جه ــود كثي ــرة ذات أهمي ــة بالغ ــة
ف ــي األعم ــال اإليجابية البن ــاءة وزحزحوا ركام
الجه ــل والتخل ــف والغفل ــة وش ــددوا الع ــزم
عل ــى نص ــرة دي ــن هللا تعال ــى ومكافح ــة البيئ ــة
املوب ــوءة  ،فف ــي هذا املج ــال كانت لهم جهود
جبارة في تقوية الصلة باهلل تعالى وعلموا أن
النص ــرالحقيقي يقوم على اإليمان الصادق
وتقدي ــرالقيم الروحية والخلقية قبل العدة
والع ــدة.
يق ــول األديب الكبي ــرالعالمة علي الطنطاوي
رحم ــه هللا ع ــن املل ــك الحلي ــم مظف ــر ب ــن
محم ــود ،م ــن ملــوك أحم ــد آب ــاد ف ــي الهن ــد:
«وكان يتب ــع الس ــنة ويعم ــل بم ــا حف ــظ م ــن
األحادي ــث الصحيح ــة ف ــي كل صغي ــرة وكبيرة،
م ــن أم ــور نفس ــه وأهله وأم ــور الرعي ــة ويدني
العلم ــاء ويصحبه ــم ويكرمه ــم ويرج ــع إليه ــم.
كان يحاف ــظ عل ــى الوض ــوء أب ــدا وعل ــى
صل ــوة الجماع ــة ول ــم يق ــرب الخم ــرق ــط ول ــم
يق ــع لس ــانه ق ــط ف ــي ع ــرض أح ــد وكان يعف ــو
ويس ــامح ويعطي ويجتنب اإلسراف والتبذير
وكان مطلع ــا عل ــى أخبارالناس .يقوم بما دق
وج ــل من ش ــئون امللك بنفس ــه وربما غيرزيه
 ،وخ ــرج م ــن القصرليال ونهارا يخالط الناس
وهم ال يعرفونه ،ويسمع ويرى ويطلع على ما

يس ــيئون في ــه ،وما يش ــكون من ــه وكان يحيط
املمال ــك املج ــاورة ل ــه ،ال س ــيما الهندي ــة
املجوس ــية بش ــباك م ــن جواسيس ــه وعيونه،
ف ــا تخف ــى عن ــه خافي ــة م ــن أموره ــم ،وكان
ف ــي الح ــرب قائ ــدا عبقري ــا وإن ل ــم يك ــن يمي ــل
إل ــى خ ــوض الح ــروب( .رجال م ــن التاريخ :ص
 ،240دار املن ــارة)
ق ــال اآلصف ــي وف ــي س ــنة إح ــدى وثالثي ــن
وتس ــعمئة خ ــرج الس ــلطان إل ــى مصل ــى العي ــد
لالستس ــقاء وتص ــدق وتفق ــد ذوي الحاج ــة
عل ــى طبقاته ــم وس ــألهم الدع ــاء ث ــم تق ــدم
للصل ــوة وكان آخ ــر م ــا دع ــا ب ــه أن ق ــال« :
الله ــم :إن ــي عب ــدك وال أمل ــك لنف�س ــي ش ــيئا ،
ف ــإن ت ــك ذنوب ــي حبس ــت القط ــرفه ــا ناصيت ــي
بي ــدك ف ــأغثنا ي ــا أرح ــم الراحمي ــن».
ق ــال ه ــذا ووض ــع جبهته على األرض واس ــتمر
س ــاجدا يك ــرر قول ــه ي ــا أرح ــم الراحمي ــن ،فما
رفع رأسه إال وقد هاجت ريح ونشأت سحابة
ببرق ورعد ومطر .ثم س ــجد هلل ش ــكرا ورجع
م ــن صلوت ــه بدع ــاء الخل ــق ل ــه وه ــو يتص ــدق
وينف ــح بي ــده بامل ــال يمين ــا وش ــماال( .نف ــس
املص ــدر :ص )243
هكذا كان سيرالصالحين من امللوك وال شك
أن م ــن صم ــد أم ــام نــوازع النف ــس وجــواذب
امل ــادة ول ــم يرك ــن إل ــى الدع ــة وسفاس ــف
األم ــور ،فتك ــون ل ــه حرك ــة راش ــدة متزنة نحو
املعال ــي.
وال ش ــك أن األبط ــال الفاتحي ــن كانــوا عل ــى
جانب كبيرمن املعنوية واالتصال باهلل تعالى
وه ــذه الق ــوة اإليماني ــة س ـ ّـببت فوزه ــم وعلو
مكانته ــم وأيض ــا كان ــت له ــم جه ــود مش ــكورة
ف ــي تنمي ــة قدراته ــم وتطوي ــر ذواته ــم وغي ــرت
محنته ــم مس ــارات تاريخي ــة مهم ــة.
هؤالء رفعوا رأية اإلس ــام ألنهم لم يس ــتهينوا
بقدراته ــم وتغلبــوا عل ــى العقب ــات والصع ــاب
ومل ــا تعرفــوا عل ــى هللا ّ ،
عرفه ــم س ــبل الف ــاح
والنص ــر وأعانه ــم عل ــى األع ــادي ونصره ــم
نص ـرا م ــؤزرا.
ه ــذا ه ــو الس ــلطان محم ــد الفات ــح البط ــل
املجاه ــد ع ــزز يقين ــه برب ــه  ،فه ــداه إل ــى إتخاذ
الق ـرارات الصائبة تفج ــرت بفضل هللا تعالى
أنه ــارفك ــره ووصل إلى قمة الفت ــح وأعلى رأية
اإلس ــام بج ــد وطم ــوح.
يق ــول عن ــه الدكت ــور محم ــد الصالب ــي» ف ــي

ي ــوم األح ــد  18جم ــادى األول ــى  27م ــن ماي ــو
وج ــه الس ــلطان محم ــد الفات ــح الجن ــود إل ــى
الخش ــوع وتطهي ــر النف ــوس والتق ــرب إل ــى هللا
تعال ــى بالصل ــوة وعم ــوم الطاع ــات والتذل ــل،
والدع ــاء بي ــن يدي ــه لع ــل هللا أن يیس ــر له ــم
الفتح ،وانتشرهذا األمربين عامة املسلمين.
(الدول ــة العثماني ــة :ص  ،113داراب ــن كثير)
وأما بعد الفتح قال السلطان :لقد أصبحتم
فاتح ــي القس ــطينية الذي ــن أخبرعنهم رس ــول
هللا صل ــى هللا علي ــه وس ــلم وهنأه ــم بالنصر،
ونهاه ــم ع ــن القت ــل وأمرهم بالرف ــق بالناس،
واإلحس ــان إليهم ثم ترجل عن فرس ــه وسجد
هلل عل ــى األرض ش ــكرا ،وحمدا ،وتواضعا هلل
تعال ــى( .نف ــس املصدر :ص )118
التربیة الروحیة
إن التربي ــة الروحي ــة والتربي ــة العس ــكرية
جع ــل م ــن الس ــلطان محم ــد الفات ــح بط ــا
مغــوارا يحوم حول مبادئه واستش ــرف آفاق
املس ــتقبل وكان ذا عناي ــة ش ــديدة بالتط ــور
التقن ــي واإلع ــداد العس ــكري.
يق ــول الدكت ــور الصالب ــي« :ب ــذل الس ــلطان
محم ــد الثان ــي جه ــوده املختلف ــة للتخطي ــط
والترتيب لفتح القس ــطنطينية وبذل في ذلك
جه ــودا كبي ــرة ف ــي تقوي ــة الجي ــش العثمان ــي
بالق ــوى البش ــرية ،حت ــى وص ــل تع ــداده إل ــى
قراب ــة رب ــع ميلي ــون مجاه ــد وه ــذا ع ــدد كبي ــر
مقارن ــة بجي ــوش ال ــدول ف ــي تل ــك الفت ــرة كم ــا
عن ــی عناي ــة خاص ــة بتدري ــب تل ــك الجم ــوع
عل ــى فن ــون القتال املختلفة وبمختلف أنواع
األس ــلحة الت ــي تؤهله ــم للعملي ــة الجهادي ــة
املنتظ ــرة ،كم ــا اعتن ــى الفات ــح بإعداده ــم
إع ــدادا معنوي ــا قوي ــا وغ ــرس روح الجه ــاد
فيه ــم وتذكيره ــم بثن ــاء الرس ــول صل ــى هللا
علي ــه وس ــلم عل ــى الجي ــش ال ــذي يفت ــح
القس ــطنطينية»( .أيض ــا :ص )94
وم ــن ناحي ــة أخ ــرى اعتن ــى بالتربي ــة اإليماني ــة
الصادق ــة  ،وكان مسترش ــدا مخلص ــا مطيع ــا
للعالم ــة آق ش ــمس الدي ــن والعال ــم الربان ــي
أحم ــد ب ــن إس ــماعيل الكوران ــي فنه ــل م ــن
علومهم ــا واس ــتفاد م ــن أنفاس ــهما الح ــارة
بش ــكل مب ــدع وعمي ــق وهك ــذا وج ــدا مناخ ــا
تعليمي ــا إيجابي ــا ع ــرف بفضل ــه رس ــالته
وهدف ــه األسا�س ــي ف ــي الحي ــاة وه ــذا املن ــاخ
الترب ــوي والعلم ــي ّأهل ــه للقي ــادة الروحي ــة
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والري ــادة الفكري ــة فتطل ــع إل ــى نهض ــة مرج ــوة
وصح ــوة إس ــامية وس ــعي مش ــكور ووف ــق
لتجدي ــد معال ــم الدي ــن وفتح القس ــطنطينية
التي بش ــرالنبي الكريم صلى هللا عليه وس ــلم
والش ــیخ آق ش ــمس الدي ــن ه ــو املرب ــي الرباني
ال ــذي اس ــتطاع أن يقن ــع األمي ــرالصغي ــربأن ــه
املقص ــود بالحدي ــث النب ــوي« :لتفتح ــن
القس ــطنطينية ،فلنعم األميرأميرها ،و لنعم
الجي ــش ذل ــك الجي ــش».
وه ــو ال ــذي كان يق ــول« :ال بد من أن يمن هللا
بالفتح».
وكان يوج ــه الس ــلطان ويربي ــه والس ــلطان
يحب ــه حب ــا جم ــا ويعتم ــد علي ــه.
يقول الدكتور الصالبي « :أراد السلطان أن
يك ــون ش ــيخه بجانب ــه أثناء الهجوم ،فأرس ــل
إلي ــه يس ــتدعيه ،لك ــن الش ــيخ كان ق ــد طل ــب
أال يدخ ــل علي ــه أح ــد الخيم ــة ،ومن ــع ح ـ ّـراس
الخيم ــة رس ــول الس ــلطان م ــن الدخ ــول،
وغض ــب محم ــد الفات ــح وذه ــب بنفس ــه ،إل ــى
خيم ــة الش ــيخ يس ــتدعيه ،فمن ــع الح ـ ّـراس
الس ــلطان م ــن دخ ــول الخيم ــة بن ــاء عل ــى أمر
الش ــيخ ،فأخ ــذ الفات ــح خنج ــره ،وش ــق جدار
الخيم ــة ف ــي جان ــب م ــن جوانبه ــا ،ونظ ــر إل ــى
الداخ ــل ،ف ــإذا ش ــيخه س ــاجد هلل ف ــي س ــجدة
طويل ــة وعمامت ــه متدحرج ــة م ــن عل ــى رأس ــه
وش ــعر رأس ــه األبي ــض يتدل ــى عل ــى األرض،
ولحيت ــه البيض ــاء تنعكس مع ش ــعره كالنور،
ث ــم رأى الس ــلطان ش ــيخه يق ــوم من س ــجدته
والدم ــوع تنح ــدرعلى خدي ــه ،فقد كان يناجي
رب ــه ويدع ــوه بإن ـزال النص ــر ويس ــأله الفت ــح
القري ــب».
فظه ــر النص ــر وف ــرح الس ــلطان وم ــن مع ــه
جميع ــا وق ــال الس ــلطان « :لي ــس فرح ــي لفتح
املدين ــة ،إنم ــا فرح ــي بوج ــود مثل ه ــذا الرجل
ف ــي زمن ــي»( .أيض ــا :ص )123
ن ــرى ف ــي هذه القصة دروس ــا وعبرا للمعتبرين
وه ــي أن أوال :كان الس ــلطان محم ــد الفات ــح
ذا عالق ــة مس ــتمرة صادق ــة به ــذا الش ــيخ
الربان ــي الذي رباه على التربية اإليمانية وكان
يدنی ــه من ــه ويس ــتدعيه وكا يح ــب أن يك ــون
ش ــيخه بجانب ــه أثن ــاء الهج ــوم ،وه ــذا ي ــدل
عل ــى تواضع ــه وربانيت ــه وبصيرت ــه الناف ــذة
واحترام ــه أله ــل العل ــم وأصح ــاب املعن ــى.
وثانيا :نرى أن الفتح الحقيقي هوفتح أبواب

الس ــماء به ــذا الدع ــاء الخال ــص وااللتجاء إلى
هللا تعال ــى واملناج ــاة الصادقة من الش ــيخ آق
ش ــمس الدي ــن حي ــث ل ــم يكت ــف بالتدريب ــات
العسكرية والقوة الحربية بل استنزل النصر
م ــن هللا تعال ــى به ــذا الدع ــاء الخاش ــع وكان ف ــي
ه ــذا املنه ــج الس ــو ّی إيح ــاء إلى أهمي ــة الصلة
باهلل تعالى ال س ــيما في الش ــدائد واملكاره فمن
هللا عليه ــم ّ
وأمده ــم بف ــوز عظيم.
وثالث ــا :كان الش ــيخ آق ش ــمس الدي ــن ذا
حكم ــة بالغ ــة ف ــي تربيت ــه  ،فأش ــار إل ــى ه ــذا
األمي ــرالصغي ــرأن ــه يس ــتطيع أن يحص ــل عل ــى
بش ــارة النب ــي الكري ــم صل ــى هللا علي ــه وس ــلم
حول فتح القس ــطنطينية  ،فهيأه لهذا األمر
اله ــام فكري ــا وعلم ــه أن االرتف ــاع بالنف ــس إلى
القم ــة ال يتأتى باألح ــام والتمنى بل باألعمال
واملجاه ــدة وال ش ــك أن الفك ــريرس ــم املس ــار
ويرش ــد إل ــى الطري ــق األصل ــح ،ففت ــح الش ــيخ
آق ش ــمس الدين أوال قلب الس ــلطان محمد
الفات ــح بعناي ــة روحی ــة فياض ــة وه ــوق ــد فت ــح
القس ــطنطينية بصب ــر وثب ــات عل ــى املب ــادي
وات ــكال عل ــى هللا تعال ــى.
العدل واإلیمان
واألم ــة اإلس ــامية الي ــوم بأم ــس حاج ــة إل ــى
رج ــال أقوياء ف ــي إيمانهم وعدلهم وس ــلطانهم
 ،ال يقص ــدون إال وج ــه هللا تعال ــى ویتقدم ــون
بوعي يسيطرعلى جميع أنشطتهم وعالقاتهم
ويرس ــمون ألنفس ــهم خطة تثقيفية خاصة ،
تقي ــم عوجه ــم وترش ــدهم إلى إص ــاح النفس
ويس ــعون بإخ ــاص كــي يخدمــوا أمته ــم
ومجتمعه ــم  ،خدم ــة خالص ــة جليل ــة.
والتاريخ اإلسالمي يشهد أن اإلنسان إذا أراد
أن يغي ــرحيات ــه واتجاهات ــه وعمد إلى الخروج
م ــن نف ــق الظلم ــات ونف ــض ع ــن نفس ــه غبار
التخل ــف والضع ــف وتق ــدم إل ــى املعال ــي بج ــد
ومثاب ــرة ووط ــن نفس ــه عل ــى التربي ــة اإليمانية
 ،فس ــوف ي ــرى ش ــمس الس ــعادة والنج ــاح
تش ــرق في وجهه ويحالفه التوفيق ويس ــتطيع
أن يس ــهم ف ــي إيج ــاد وض ــع متمي ــزمتغير.
ه ــذا ه ــو بقي ــة الخلف ــاء الراش ــدين عل ــى ح ــد
تعبي ــر العالم ــة عل ــي الطنط ــاوي ،الس ــلطان
اورن ــك زي ــب عاملكي ــر رحم ــه هللا .يق ــول
عن ــه العالم ــة الطنط ــاوي « :حك ــم الهن ــد
كله ــا خمس ــين س ــنة فأق ــام فيه ــا الع ــدل،
ونش ــر األم ــن وأع ــز الصالحي ــن وقه ــر الطغ ــاة
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الجباري ــن ،وت ــرك آث ــارا عل ــى األرض وآث ــار ف ــي
الحك ــم وآث ــارا في العقول ،مأل الهند مس ــاجد
ومش ــافي ومارس ــتانات ،ومالج ــئ للعاجزي ــن
وم ــدارس للمتعلمي ــن وس ــن ف ــي أس ــاليب
الحك ــم س ــنن الخي ــر ،فنظ ــم القض ــاء وأصلح
قواني ــن الضرائب( .نفس املصدر :ص )228
وكان جلوس ــه على س ــريرامللك سنة 1068هـ
وكأن ــي لك ــم تظن ــون أن ه ــذا املل ــك ال ــذي
ّرب ــى بي ــن كت ــب الفق ــه وأوراد النقش ــبندية،
س ــيدخل خلوت ــه ويعم ــل م ــن قصره مدرس ــة
أو تكية يصلى ويقرأ في كتب الفقه ،ويس ــیب
أمور الدنيا ويهملها زاهدا فيها .كال يا س ــادة،
وم ــا ه ــذه خالئ ــق اإلس ــام وال ه ــذی طريقته،
إن العم ــل إلس ــعاد الن ــاس وإقام ــة الع ــدل
ورف ــع الظل ــم وجه ــاد الكافري ــن املفس ــدين في
األرض ،كل ذلك صلوة كالصلوة في املحراب،
ب ــل هو خيرمن صل ــوة النفل وصوم التطوع،
وعدل ساعة أفضل من عبادة أربعين سنة،
لذل ــك ترون ــه ق ــد لب ــس ألم ــة الح ــرب م ــن أول
ي ــوم( .ص)243
لق ــد كان يقس ــم بي ــن ذل ــك (أي األعم ــال
املختلفة) أوقاته ،ويعيش حياة مرتبة فوقت
لنفس ــه ،ووقت ألهله ،ووق ــت لربه ،ولإلرادة
والقت ــال والقض ــاء أوقاته ــا ،حك ــم الهن ــد كلها
خمس ــين س ــنة كوام ــل وكان أعظ ــم ملــوك
الدني ــا ف ــي عصره وکان بي ــده مفاتيح الكنوز،
وكان يمرعليه رمضان كله ال يأكل إال أرغفة
مع ــدودة م ــن خب ــزالش ــعير ،من كس ــب يمينه
 ،م ــن كتاب ــة املصاح ــف ال من أمــوال الدولة.
(نف ــس املص ــدر :ص )237
به ــذه الس ــيرة الزاكي ــة رفعــوا رأي ــة اإلس ــام
ف ــي الدني ــا ووط ــدوا دعائ ــم املل ــك ول ــم يكونــوا
يس ــتظلون تح ــت ظ ــل املطام ــع واألهــواء ول ــم
يتأث ــروا بأبه ــة املل ــك وبري ــق الس ــلطان ،ب ــل
اتبعــوا الح ــق وط ــردوا الباط ــل واستمس ــكوا
بالع ــروة الوثق ــى م ــن اليقي ــن الص ــادق
واألعم ــال الصالح ــة ّ
وودعــوا الت ــرف والب ــذخ
ف ــي املعيش ــة وهك ــذا اس ــتطاعوا أن يفتحــوا
القل ــوب قب ــل الب ــاد وف ــازوا بس ــعادة الدني ــا
واآلخ ــرة.
إنهم قوم باعوا نفوسهم مجاهدين في سبيل
هللا تعالى وهجروا لذلك لذائذهم واس ــتهانوا
ف ــي س ــبيله ب ــكل صع ــب وكانــوا يرج ــون رحم ــة
هللا ويخاف ــون عذابه.

أهل السنة في إيران
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النوّاب السنة يطالبون مبعاقبة العب أساء ملقدسات أهل السنة
أصــدرت كتلــة نــواب أهــل الســنة فــي البرملــان
اإليرانــي اليــوم الثالثــاء ( 15محــرم ،)1440
بيانــا أدانــوا فيــه إســاءة أحــد العبــي كــرة
القــدم إلــى مقدســات أهــل الســنة ،مطالبيــن
الســلطات القضائيــة واتحــاد كــرة القــدم،
ونــادي “برســبوليس” الريا�ضــي بمعاقبــة هــذا
الالعــب فــورا.
ورد فــي البيــان أن مراعــاة الحقــوق
املذهبيــة ألهــل الســنة بنــاء علــى مــادة 12
مــن الدســتور ،وكذلــك مســاواة الشــعب
اإليرانــي املصرحــة فــي مــادة  ،19الزمــة علــى

كافــة املؤسســات التنفيذيــة ،ويعـ ّـد التخلــف
منهــا انتهــاكا واضحــا للدســتور ويســتوجب
املطــاردة القانونيــة.
هــذا وقــد اســتنكر الدكتــور “جليــل رحيمــي”
عضــو كتلــة أهــل الســنة فــي البرملــان ،ونائــب
أهالي مدينة “تربت جام” في املجلس في كلمة
نشــرها علــى قناتهــا علــى التليج ـرام ،إســاءة
ّ
هــذ الالعــب محــذرا“ :لــو أن وزراة الرياضــة
والشــباب ،والنــادي الريا�ضــي الــذي يتلقــى
دعمــا ماليــا مــن أمــوال الشــعب ،لــم يعاقبــوا
هــذا الالعــب العــدو للوحــدة اإلســامية،

ســنبادر إلــى اســتجواب وزيــر الرياضــة فــي
املجلــس ،وندافــع عــن عقائــد شــعبنا”.
جديــر بالذكــر أن “شــايان مصلــح” العــب
فريــق “برســبوليس” ّ
تعمــد شــتم الخلفــاء
الراشــدين وأم املؤمنيــن عائشــة الصديقــة
ر�ضــي هللا عنهــم ،فــي مقطــع منشــور لــه علــى
مواقــع التواصــل االجتماعــي بمناســبة تعــازي
يــوم عاشــوراء؛ واملثيــر للغرابــة أن الجمهــور
الحاضريــن صفقــوا لشــتائم هــذا الالعــب فــي
تلــك املناســبة.

جيب أن َ
يعاقب املسيؤون إىل مقدسات أهل السنة
أشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد ،إمــام
وخطيــب أهــل الســنة فــي مدينــة زاهــدان ،إلــى
إســاءات البعض إلى مقدســات أهل الســنة،
مطالبــا الســلطات القضائيــة بمعاقبــة
املســيئين.
أدان فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد ،فــي
خطبتــه يــوم الجمعــة ( 18محــرم ،)1440
إســاءة أحــد العبــي كــرة القــدم فــي إي ـران إلــى
مقدســات أهــل الســنة بمناســبة عاشــوراء،
وتابــع قائــا :مــا تكلــم بــه أحــد الالعبيــن
الجاهليــن يــدل علــى أنــه أجنبــي بالنســبة إلــى

اإلســام وتعاليمــه .نحــن نديــن مثــل هــذه
التصريحــات بشــدة.
وأضــاف فضيلــة قائــا :كالم هــذا الشــخص
حــول ســيدنا علــي ،واألزوج املطه ـرات،
وأكابــر الصحابــة ر�ضــي هللا عنهــم ،بعيــد كل
البعــد عــن االعتــدال والعقالنيــة ،ويــدل علــى
غلــوه وتطرفــه ،وهــو كالم يرفضــه الشــيعة
والســنة.
وطالــب خطيــب أهــل الســنة العقوبــة بحــق
أشــخاص كهــذا واســتطرد قائــا :مطلــب
كافــة الشــعب مــن املســؤولين أن ُيعتقــل

األشــخاص الذيــن يتكلمــون بــكالم فيــه
الكراهيــة والطائفيــة ،شــيعة كانــوا أو ســنة.
ال ينبغــي أن نســمح ألحــد مهمــا كانــت منزلتــه
وإلــى أي طائفــة كان انتمائــه ،أن يســتهدف
أمننــا ووحدتنــا.
وأشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد إلــى أن
الســلطات األمنيــة أعلنــوا اعتقــال الالعــب
امل�ســيء ،وتابــع قائــا :مطلــب الشــعب أن ال
يكتفــى باالعتقــال .مثــل هــؤالء األشــخاص
يجــب أن يعاقبــوا ،ويطلــع النــاس علــى
معاقبتهــم ،ليكــون درس عبــرة لغيرهــم.

أهل السنة يف سيستان من أكثر مواطين إيران مظلومية
انتقــد الشــيخ “عبــد الرشــيد شــه بخــش”،
خطيــب أهــل الســنة فــي مدينــة “زابــل” (مركــز
منطقــة سيســتان) ،تهميــش أهــل الســنة
فــي منطقــة سيســتان ،والتمييــز ضدهــم،
كمــا وصــف فضيلتــه أهــل الســنة فــي هــذه
املنطقة من البالد بـ “أكثراملواطنين في إيران
مظلوميــة”.
وتابــع فــي خطبتــه يــوم الجمعــة ،منتقــدا
عــدم توظيــف املؤهليــن والنخــب ألهــل
الســنة فــي سيســتان :مــع األســف ال يؤظــف
نخــب أهــل الســنة كمــا هــو حقهــم .رغــم أن

أربعيــن فــي املائــة مــن ســكان منطقــة سيســتان
يشــكلها أهــل الســنة ،لــم ينتخــب مــن أبنائهــم
بعــد الثــورة ،حاكــم واحــد للمــدن الخمــس
املوجودة في سيستان ،وأهلنا لديهم شكاوى
جــادة عــن التميي ـزات املفروضــة ضدهــم.
وأضــاف مديــرمدرســة بــدرالعلــوم الدينيــة فــي
زابل قائال :لقد أكد مرشــد الثورة في رســالته
إلــى فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد علــى ضــرورة
إزالــة التميي ـزات وضــرورة توظيــف نخــب
القوميــات والطوائــف ،لكــن مــع األســف لــم
يلــق تأكيــد املرشــد اســتجابة وال قبــوال.

وتابــع قائــا :يجــب علــى املســؤولين أن
يجتنبوا من التساهل واإلجحاف ،ويحققوا
مطالــب الشــعب وتوقعاتهــم.
واســتطرد خطيــب أهــل الســنة فــي مدينــة
زابــل قائــا :نرجــو مــن املســؤولين فــي وزارة
الداخليــة أن يختــاروا مســؤولين ملنطقــة
سيســتان قادريــن علــى التطــور اإليجابــي،
ليراعــوا العــدل واإلنصــاف فــي إعطــاء
الخدمــات ألهــل املنطقــة ،ويســمعوا مطالــب
ّ
ســكان سيســتان ،ويســعوا فــي حلهــا.

السنة  -15 :العدد / 1:محرم  1440هـ.ق

30

مدوّنات

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

ضرورة االعتدال

حميد الله الفاروقي

يتقــدم االعتــدال فــي املباحــث العامــة للقيــم
اإلنســانية كمســتوى تتحــدد فيــه الفضيلــة
كوســط بيــن طرفيــن يمثــل كل منهمــا درجــة
قصــوى تتدنــى فيهــا الفضيلــة األخالقيــة إلــى
أحــط مســتوياتها ملــا تمثلــه هــذه الدرجــة
األكســيولوجية مــن إف ـراط أو تفريــط.
و إذا كانــت الفضيلــة عنــد القدمــاء هــي هــذا
التوســط بيــن اإلف ـراط و التفريــط ،كأن
نعـ ّ ِـرف مثــا :فضيلــة الشــجاعة بأنهــا اعتــدال
بيــن الجبــن والتهــور ،فــإن األمــر يبقــى مــن
الناحيــة املنطقيــة منســجما ـ ال محالــة ـ لكنــه
يبقــى متعث ـرا مــا لــم نطبقــه علــى املســتوى
األكســيولوجي اإلنســاني العــام ،كمــا دعــا
إلــى ذلــك الق ـرآن الكريــم والســنة الشــريفة،
فالحيــاة اإلنســانية فــي مختلــف مناحيهــا
ينبغي أن تؤسس على االعتدال و الوسطية،
ألن اليقيــن اإللهــي الــذي يعلــو فــوق كل يقيــن
يرســم منهجــا مثاليــا للحيــاة هــو االعتــدال فــي
الســلوك بصــورة شــاملة ،فممــا يضعنــا علــى
جادة الفهم الصحيح للمرجعيات الحقيقية
لديننــا الحنيــف ،االلت ـزام بمنهــج حيــاة
معتــدل ينســحب علــى جميــع أنمــاط تصرفنــا
فــي الحيــاة ،و ذلــك علــى األقــل ،كترجمــة
معارفنــا الفقهيــة و األصوليــة إلــى التوســط
واالعتــدال ،ألن مــا ينتشــرعلــى ســاحة وجــود
مجتمعنــا اإلســامي مــن مظاهــر النكــوص
و التراجــع للفهــم الصحيــح للمرجعيــات
الحقيقية لديننا الحنيف ،يتمثل في مظاهر
الغلوالذي هوفي واقعه الفعلي قيمة تنحدر

إلــى أدنــى مراتــب الفضيلــة بوصفــه ـ بــكل
بســاطة ـ إفراطــا فــي الديــن يــؤدي إلــى التطــرف
بشــتى أشــكاله ،و هــو بذلــك يشــكل أكبــرخطــر
يهــدد كيــان أمتنــا اإلســامية التــي هــي خيــرأمــة
أخرجــت للنــاس.
إن املرجعية املركزية ملنهج الحياة اإلنسانية
 ،هــي فــي الواقــع االعتــدال كقيمــة إنســانية
نابعــة مــن صميــم منبــع الوحــي الــذي نشــر
اليقيــن اإللهــي ،فــإذا مــا عرضنــا للمدلــول
الشــرعي لظاهــرة الغلــو كمثــال نســتدل بــه
علــى ضــرورة االعتــدال كمنهــج فــي الحيــاة،
ً
رأينــا أنــه مجــاوزة الحــد املطلــوب شــرعا مــن
العبــد إلــى مــا هــو أبعــد منــه ،بــل يشــعربــأن مــا
طلبــه الشــارع قليــل وال يكفــي فيغالــي ويزيــد
مــن عنــده علــى مــا أمــر بــه الشــارع ،اعتقــادا
بــان ذلــك محبــوب شــرعا ،و بهــذا املدلــول
يحيــل الغلــو إلــى التطــرف و االبتعــاد عــن
الصفــاء الســني املؤســس علــى االعتــدال
داخــل املنظومــة الســلوكية الحياتيــة عمومــا
و العباديــة منهــا علــى وجــه الخصــوص.
فال يغيب عن ناظرأحد منا اليوم أن الغلو
فــي الديــن الــذي هــو مفهــوم شــرعي بامتيــاز،
يمثــل فــي واقــع األمــر خروجــا علــى الشــرع
انطالقا من النص الشرعي في القرآن الكريم
و الســنة الشــريفة ،يقــول جــل مــن قائــل:
[النســاء.]171/
و قــد ورد النهــي بصــورة صريحــة فــي مواقــع
متعــددة مــن نصــوص الســنة النبويــة
الشــريفة ،كالحديــث الــذي أخرجــه النســائي
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وابــن ماجــه وصححــه ابــن خزيمــة وابن حبان
والحاكم عن ابن عباس قال ":قال لي رسول
هللا رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ،فذكــر
حديثــا فــي ح�صــى الرمــي ،وفيــه  " :وإياكــم
والغلــو فــي الديــن ،فإنمــا أهلــك مــن قبلكــم
الغلــو فــي الديــن".
و بذلــك إذن تتكشــف مواقــع الغلــو مــن
الشــرع كممارســات يضعهــا املشــرع فــي دائــرة
املنهيــات طبقــا ملــا رأينــاه مــن مرجعيــات فــي
َّ
الكتاب و السنة ،و مل ــا كان للشرع دائما من
ُ
الناحيــة املعرفيــة أدوات ــه العليــة األصوليــة
فــي املنهيــات برمتهــا ،فقــد جــاء الغلــو إذن
كســلوك يتجلــى أثــره الســلبي علــى املنظومــة
الســلوكية الســنية الســمحة بصــورة تتنافــى
مــع طبيعــة الحيــاة اإلســامية التــي بــزغ
فجرهــا ليشــيع املســاواة و ينشــر اإلخــاء
والرحمــة و االنفتــاح بيــن املؤمنيــن بعيــدا
عــن التعصــب و التشــدد املتجــاوز لحــدود
التوســط و االعتــدال ،و ذلــك بواســطة
إلـزام النفــس أو اآلخريــن بمــا لــم يوجبــه هللا
عــز وجــل.
فالحيــاة إذن علــى املســتوى الســلوكي
العبــادي لهــا منهــج لــم يــزل يتجســد عبــر
التأســيس الشــرعي علــى االعتــدال ،األمــر
الــذي ينبغــي أن يضــع ســلوكنا بمختلــف
أبعــاده علــى جــادة الصــواب املتمثلــة فــي
االعتــدال كمنهــج نبنــي مــن خاللــه حياتنــا
الدنيويــة و األخرويــة ،بــه نبنــي و نحيــا و
نطمئــن و نؤمــن إيمانيــا صافيــا غيــر قلــق.
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اإلنسانية تندثر ..ملاذا مل نعد نشعر بأوجاع اآلخرين؟!
محمد نورالدين فكريين
مد ّون

علــى مـ ّ ِـر التاريــخ وكثــرة أحداثـ ِـه ومجرياتـ ِـه
ُ
ّ
نــرى القســوة تتمثــل فــي الكثيريــن ممــن قتلــت
ُ
الرحمــة فــي قلوبهــم وطبــع عليهــا ،ومــن كل
أصنــاف البشــر بغــض النظــر عــن صفاتهــم
ً
ومكاناتهــم ولكــن ليضــرب هللا مثــا لعبــاده
ُ ً
ً
بهــم .حينمــا تــرى أ ّمــا تفقــد ثالثــة مــن أبنائهــا
فــي حــرب مــن الحــروب املجرمــة وتجــد جثثهــم
ً
ُ ً
ً
ُ
أمتارمن بيتهم ظلما وعدوانا
ملقاة على بعد ٍ
ّ
تتيقـ ُـن أن ُمعـ ّـدالت اإلنســانية تتراجــع بشــكل
مهــول فــي كثيــر مــن املجتمعــات العربيــة،
تتراجـ ُـع بكثــرة الحــروب والحقــد واالنقســام
ُ
والثــأروالكثيــرمــن العوامــل التــي تســهم فــي نــزع
ّ ّ
ّ
محلها ٌّ
شرلم
الرحمة من قلوب البشرليحل
يجــد مــن يصـ ّـد ُه ُويوقفــه.
عندمــا تــرى أن ســماع أخبــار القتــل واملــوت
ً
واملصائــب أصبــح عاديــا دون أي ّردك فعـ ٍـل
وال صدمة فاعلم أن مقياس الصدمة ارتفع
عندهــم حتــى أصبــح املــوت والقتــل ال يصــدم
إنمــا هــو أمـ ٌـر اعتيــادي بالنســبة ملجتمـ ٍـع ال
يمـ ّـرفيــه يـ ٌ
ـوم إال وتســمع الرصــاص وأصــوات
القذائــف علــى مـ ّـر ســنين .كثيـ ٌـر مــن العوامــل
ســاهمت فــي تدميــر املجتمعــات وإســقاط
اإلنســانية فيهــم وهــدم الرحمــة فــي قلوبهــم
ومنهــا:
ّ
لبعـ ُـد عــن رب البريــة الرحيــم الــودود،
واالنشــغال عنــه بأحــوال الدنيــا ولغتهــا،
فــي الوقــت الــذي بيــن أيدينــا مــا يكفينــا وهــو
أعظــم الكتــب كتــاب هللا الــذي شــملت
معانيــه وكلماتــه كل َ
�شـ ْـي ٍء فــي هــذا الكــون ،فمــا
لبثــت املجتمعــات أن أعرضــت عــن ذكــر هللا
فــي املصائــب والنــوازل والكــروب حتــى أتاهــم
عقــاب هللا ووعـ ُ
ـده باملعيشــة الضنــكا .كثــرة
الحــروب فــي املجتمعــات بغــض النظــر عــن

خلفياتهــا وتأجيــج الفتــن وحـ ّـدة االنقســام
وتجذيــره ،أحــدد األســباب املهمــة لهــذا
الســقوط اإلنســاني.
ممــا ُيســقط الشــعور باملســؤولية اإلنســانية
َ
بمعاييرمهمة منها مساعدة
استهتارالكثيرين
ُّ ّ
النــاس ونفعهــم وكمــا قالــي النبــي صلــى هللا
َّ
عليــه َو َســلم "خيـ ُـر النــاس أنفعهــم للنــاس"
ٌ
والخيـ ُـرأبوابـ ُـه كثيــرة فادخلــوه مــن أي األبواب
شــئتم
فالحــرب واالنقســام وغيرهمــا مــن العوامــل
تضـ ّـر َر منهــا الكثيريــن ولــم يســلم مــن ويالتهــا
ُ
أحــد ،ومــا تنتجـ ُـه هــذه العوامــل مــن مصائــب
ً
ُ
وقتــل وفو�ضــى وخ ـراب تصبــح معتــادة مــع
َ
ّ
تكررهــا وال صدمــة فيهــا ألنهــا إذا لــم نلجــأ فيهــا
هلل عــز وجــل ســتطبع علــى القلــوب وتطمــس
البصائــر حتــى ُيصبــح اإلنســان كاألنعــام بــل
ً
أضـ ُّـل ســبيال ،وال يكتفــي أولئــك املجرميــن
ّ
الذين ينشرون البغض ُويجذرون االنقسام
بيــن النــاس بهــذا! بــل َي ْف ُجـ ُـر َ
ون فــي كيدهــم
وسوء نواياهم إلى ما هو أكبروأسوء وأعظم
ً
ذنبــا عــن هللا ،ولــن يقــف كل هــذا إال بوحــدة
النــاس واعتصامهــم بــاهلل والرجــوع إليــه
والخضــوع بيــن يديــه والوقــوف أمــام هــؤالء
ّ
املخربيــن للمجتمعــات الناهشــين لنســيجها.
ً
طريقة كانت اجتماعية
عدم ردع هؤالء بأي
ٍ
ُ
أو قضائيــة فاملخربــون واملجرمــون كثــر ،منهــم
مــن يرتــدي لبــاس الديــن ومنهــم السيا�ســي
الزائــف ومنهــم التاجــرالســارق ومنهــم الصانــع
الغشاش ومنهم األستاذ والدكتور والشرطي
ً
ومن كل األصناف وبألبستهم املتعددة .أيضا
ممــا ُيســقط الشــعور باملســؤولية اإلنســانية
َ
بمعاييرمهمة منها مساعدة
استهتارالكثيرين
ُّ ّ
النــاس ونفعهــم وكمــا قالــي النبــي صلــى هللا

َّ
عليــه َو َســلم "خيـ ُـر النــاس أنفعهــم للنــاس"
ٌ
والخيـ ُـرأبوابـ ُـه كثيــرة فادخلــوه مــن أي األبواب
شــئتم ،ويدخــل هــذا فــي صنائــع املعــروف فــي
الدنيا والتي ّ
وصانا بها رسول هللا صلوات َرِّبي
ْ
َ
ْ
َ ُ
وف
وســامه عليه حينما قال "صنا ِئع ال ـ َـمع ُر ِ
السـ ّـر ُت ْطفــئُ
َتقــي َم َ
السـ ِ َ َ َ َ ُ ّ
صــار َع ُّ
ـوء ،وصدقــة ِ ِ ْ ِ
ِ
ِ
َ َ َ َّ ّ َ َ ُ َّ َ
ُ
ُ
ُ
غضــب الــر ِب ،و ِصلــة الر ِحـ ِـم ت ِزيــد ِفــي العمـ ِـر".
ُ
ومــن ذلــك كفالــة املســاكين والســعي عليهــم،
فــإن السـ َ
ـاعي علــى املســكين كاملجاهــد فــي
ســبيل هللا أو كقائـ ِـم الليــل الصائـ ِـم النهـ َـار.
ُ
ومــن ذلــك إغاثــة امللهــوف وإماطــة األذى عــن
َّ
ُ
الطريــق وســائر شـ َـعب اإليمــان.
إن مــن واجبنــا كمســلمين وأخـ ُّ
ـص الشــباب
ً ُ
حيــي
فــي هــذا والحديــث لغيرهــم أيضــا أن ن ِ
القلوب والضمائروننشــراإلنســانية بأفعالنا
ً
وتأكيدهــا بالدعــوة إليهــا والوقــوف صفــا
ً
ً
واحــدا أمــام كل مــن يريــد أن يــزرع شـ ّـرا أو
ً
ُيقيـ َـم ُســوءا فــي املجتمــع ،يجــب العمــل ليـ َـل
نهــار علــى مــا ذكـ ُ
ـرت والبــدء مــن أنفســنا ،مــن
ذلــك املحتــاج واملريــض والكبيــر فــي الســن
والطفــل ،بــزرع االبتســامة علــى وجــوه النــاس
واللطــف فــي معاملتهــم والليــن فــي اللســان،
َ
بمثــل هكــذا معـ ٍـان نبيلــة تحـ َـي القلــوب وتليــن
الجــوارح وتبتعــد الضغينــة عــن النــاس
الرتفــاع الكلمــة الطيبــة وحســن الظـ ّـن والنيــة
ّ
النقيــة واألفعــال اإلنســانية الســاميةِ .ق ُفــوا
َ
َ
وقفــة املصلحيــن ألوطانكــم بأبســط املعـ ِـان
ً
ً
التــي بــدأت تندثــرشــيئا فشــيئا فــي مجتمعاتنــا
وتتنا�ســى حتى يكاد الجارال يدري بحال جاره
وال األخ عالـ ٌـم بحـ ِـال أخيــه ،أقيمــوا أوطانكــم
وســاهموا فــي بنائهــا علــى الرحمـ ِـة باإلنســان
وتجذيــر اإلحســان بيــن النــاس بالبــدء
بأنفســكم( .املصــدر :الجزيــرة)
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ملاذا يسعى الغرب جاهدا
إلشعال نريان احلرب يف
الشرق األوسط؟
محمد الراشد
طالب بالجامعة

قدفــرض عالــم الكفــرعلــى الشــرق األوســط أو
بتعبيــرأصــح علــى العالــم اإلســامي نوعيــن مــن
حــرب لــم يهعدهمــا فــي تاريخــه الزاخــربالحــروب
والصراعــات.
ـاض قريــب الينتســب إلــى
وذلــك يرجــع إلــى مـ ٍ
الطــول فبعدمــا انهــارت الخالفــة العثمانيــة
الكبيــرة وأصبحــت علــى أثرهــا دول و دويــات
صغيــرة بعضهــا اســتعمرت وأصبــح بعــض
اآلخــرضعيفــة منهكــة القــوى لــم تبــق علــى تلــك
املســتوى لتــذب عــن نفســها أمــام الهجمــات
الغربيــة التــي تشــن إليهــا حينــا آلخــر.
وبقــي الحلــف الســوفياتي الشــيوعي بعــد
الخالفــة العثمانيــة القــوة العظمــى علــى
الصعيــد العالمــي ومنافــس الغــرب الكبيــر
فعندمــا ســحب قواتــه مــن أفغانســتان بعدمــا
بــاء بالفشــل الذريــع علــى ثراهــا وأريــق مــاء وجهــه
ومــن ثــم تحللــت إمبراطوريتــه أثــرهــذه الهزيمــة
القاســمة فلــم يبــق أمــام الغــرب الالدينــي
منافــس يصارعــه ومتصــدي يتصــدى لطريقــه
فأصبــح هــوالقــوة العظمــى والعاصفــة الصمــاء
فــي العالــم.
وبالتالــي أصبحــت حضارتهــا القائمــة علــى
عبادة البطن وتعظيم املعدة وفي جملة عبادة
(املــادة) البعيــدة عــن التعاليــم الســماوية
بعــد بســاط األرض عنــان الســماء نفســها هــي
املســيطر املســتحوذ علــى أرجــاء العالــم.
فأمــا العالــم اإلســامي مــع أنــه أصبحــت
متحطمــة منــه بنيتــه التحتيــة أثــر الهزيمــة
الكاســرة فــي الحــرب العامليــة األولــي وتخلــى بــل
طــرد عــن قيــادة العالــم وعــن مضمــارالتســارع
علــى األخــذ بدفــة الحكــم وأصبــح منهــك القــوى
ذاهــب الريــح مــع ذلــك بقــي كابوســا مزعجــا
يرعــب الغــرب ويقــض مضاجعــه و شــبحا
مخيفــا منتصبــا أمــام أعينــه يهــدد مســتقبله
ويبشــرحضارته الزائفــة فــي كل حيــن بالفنــاء
فأصبــح الغــرب يتوجــس منــه للغايــة خيفــة

وأدرك بأنــه إن كان لــه فــي املســتقبل القريــب
أو البعيــد رقيــب أو حســيب فاليمكــن ألي
جنــاح أن يزاحــم الغــرب دون اإلســام هــو
الــذي قــام قبــل ثــاث عشــرســنة فــي واد قاحــل
ماحــل وفــي بلــد منــزوي معتــزل عــن العالــم
منطــوي علــى نفســه وبيــن قــوم أمييــن مخمولــي
الذكروالصيــت وأمــام رجــال حفــاة ع ـراة عالــة
فســرعان مــا حــول فيهــم وغيرهــم رأس علــى
عقــب فأصبحــوا يلهجــون عــن فواتــح خزائــن
الفــارس والــروم فلــم تلبــث إال وقــد امتلكــوا
خزائنهــم ومزقــوا رداء فخرهــم وشــادوا صــرح
حضارة بقيت طوال القرون منارة نور تتهافت
حولهــا النــاس تهافــت الفـراش إعجابــا بهــا وحب
لهــا واعترافــا مــن عبقريتهــا وعمالقيتهــا.
نعم توجس الغرب خيفة ألن ال يقوم اإلســام
مــرة أخــرى ويوحــد العالــم اإلســامي بطولــه
وعرضــه كمــا وحــده قبــل ثــاث عشــر قرنــا
ويصفــي مــع الغــرب حســاب األيــام الخوالــي
ويكشــف عــن حضــارة الغــرب ســوءتها لتبقــى
بعــد ذالــك إلــى األبــد مكشــوف الســوءة وليبقــى
لهــا الخيبــة والذكــر ال�ســيء فــي معتــرك الحيــاة.
فلذلــك ســعى الغــرب جاهــدا ليتخلــص منــه
واعتــزم بــأن تلقيهــا فــي ورطــة ال ترجــى منهــا النجاة
ليبقــى لــه املجــال املتــاح فــي كل ميــدان وليحكــم
علــى العالــم ولــه القــول الفاصــل فــي حكمه دون
أن يزاحمه أحد ويتطاول عليه فانتهج الشنق
بالقطــن أو بتعبيــر أخــر الحــرب الغيــر املباشــر
طريقــا.
فســعى جاهــدا إلنشــاب الحــروب األهليــة
بخطــط خفيــة ولكــن مدروســة محتــاط مــع تــأن
بالــغ حينــا وخفــة ونشــاط حينــا آخــرليســتنفد
من هذه الطريق قوة العالم اإلسالمي وليق�ضي
على بقية طاقته الباقية بغية تشغيل بعضهم
ببعــض ألن ال يتوجهــوا إلــى عــدو مشــترك عمــا
علــى املثــل الســائر(فــرق تســد)
فانطلقــت حملــة التــي شــنت علــى أفغانســتان
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مبــررة إياهــا حربــا إلســتئصال اإلرهــاب ثــم
التســلل فــي الع ـراق وإيجــاد فجــوة للخالفــات
بيــن الفــرق والنزعــات التــي باتــت بعــد انســحابها
جيوشــها تتســع؛ كســهام أولويــة لهــذه الخطــة
الجهنمية ثم بتربية أشخاص شرقيين في اإلسم
واملولــد غربييــن فــي العقيــدة والفكروتقديمهــم
بحيــث املتنوريــن اآلخذيــن علــى دفــة املناصــب
املفتاحيــة والحساســة فــي العالــم اإلســامي
بعدمــا مهــدوا لهــم األرضيــة تمامــا ليطعنــوا
اإلســام فــي ظهــره ويق�ضــي عليــه باســمه.
فآتت مفکورتهم أكلها يانعة ناضجة بعد جهود
متواصلــة اســتغرقت ســنين طــواال واشــتعل
العالــم اإلســامي نتيجــة تلــك الترهــات فــي دوامــة
الفو�ضــى ووجــدت فــي شــرقه وغربــه التشــتت
والتفــرق ثــم لــم يــزل هــذه الفو�ضــى علــى قدمهــا
وساقها في جميع البلدان اإلسالمية حتى يومنا
هــذا.
وبذلــك اســتطاع الغــرب أن يحكــم علــى الشــرق
بعدمــا أشــعل فيــه نيـران الحــروب ووســع نطــاق
الخــاف وبعدمــا ربــى علــى غــرة مــن الدعــاة
املســلمين والعلمــاء املصلحيــن جيــا شــرقيا فــي
اإلســم وغربيــا فــي الفكــر والعقيــدة ودواليــك
يحكــم الغــرب علــى الشــرق األوســط بحضارتــه
بوســيلة رباتهــم املتأســلمين مــادام الشــرق
يتخبــط فــي رقــوده ،وير�ضــى بهــوده ،فمــن هــذا
املنطلــق ال يمكــن أن يعــود العالــم اإلســامي
قائــدا للعالــم وزعيمــا للحضــارات مــادام هــو
يكتوي بنارالحروب واليفرغ منها ومادام يحكم
عليهــا جيــا متغربــا قــد أرضــع بلبــان حبــه.
فلذالــك لجميــع املفكريــن وقــادة البــاد
اإلسالمية ورادتها أن يسعوا جاهدين في تربية
الرجال املؤمنين بما تحمل الكلمة من معنى ثم
انطلــوا لحســم تلــك الحــروب التحميليــة بــأي
طريــق ممكــن وإطفــاء نيرانهــا فمــادام العالــم
اإلســامي متلبــب مــع الخالفــات والحــروب فلــم
تــزل تحكــم عليــه القــوى الغربيــة.
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عبد هللا عبداللهي

املراسلة والرسائل
املراســلة فـ ّـن آخــرمــن فنــون اإلنشــاء ،وأقــدم
املراســات ّ
وأهمهــا وأغالهــا فــي تاريــخ األدب
العربــي مــا أثـ ْ
ـرت عــن الرســول صلــى هللا عليــه
وســلم والراشــدين.
لقــد تطــور فـ ّـن املراســلة بعــد عصــرالراشــدين
واتســاع دائــرة اململكــة اإلســامية ،واكتســب
ّ
أهميــة كبيــرة فــي أعيــن امللــوك واألمـراء ،بحيــث
ْ
ظهــرت كتـ ٌـب ومؤلفــات باســم الرســائل،
ّ
ّ
بغـ ّ
والتصنــع املوجــود
ـض النظــرعــن التكلــف
ّ
فــي الكثيــرمــن الرســائل ،إل أنهــا علــى أي حــال
تبقــى شــطرا ُم ً
همــا مــن األدب العربــي.
الرســالة واملراســلة حاجــة ّ
كل عصــر ،ولهــا
ارتبــاط عميــق بلغــة العصــر وباللغــة العاديــة
الرائجــة ،فكتابــة رســالة إداريــة فــي عصرنــا إذا
لــم تكتــب بلغــة العصــر ،ينغلــق محتواهــا ،وال
ُيحقق الغرض منها ،وال تفيد املخاطب ب�شيء
فــي النهايــة.
بعــد كتابــة مقــاالت الوصــف كشــطر مهــم
لإلنشــاء العربــي ،تأتــي مرتبــة االهتمــام
باملراســلة كالفــن املهـ ّـم اآلخــر الــذي يجــب أن
ّ
ُ
يهتـ ّـم بــه الك ّتــاب املبتدئــون ويركــزوا عليــه.
مــن هــذا املنطلــق لفـ ُّـت فــي األســبوع املا�ضــي
فــي ّ
حصــة اإلنشــاء للصــف الرابــع مــن املعهــد
ُ
أنظــارالطلبــة إلــى هــذا املوضــوع ،وطلبــت مــن
ّ
كل واحد أن يخصص إنشــائه القادم بكتابة
ُ
ّ
رســالة ،ونصحتهــم أن يتفننــوا ويتنوعــوا
فــي رســائلهم ،وال تكــون رســائلهم جميعــا فــي
موضــوع واحــد ،أو تــدور حــول فكــرة واحــدة
فقــط ،فالرســالة نطاقهــا واســع ،وإذا كان فــي
الصــف أربعــة عشــرطالبــا فبإمــكان ّ
كل منهــم
أن يكتــب رســالة تختلــف عــن الــذي يكتبهــا

غيــره.
والرســالة تختلــف مــن حيــث املحتــوى إلــى
رســائل التهنئــة ورســائل التعزيــة والتســلية،
ورســائل العتــاب والشــكوى ،ورســائل
املســاعدة ،ورســائل الشــكر ،والرســائل
اإلداريــة ،والرســائل الدعويــة وغيرهــا.
الــذي ْ
فاتتنــي فــي الحصــة أن أذكــره للطلبــة هــو
ّأن لإلمــام الســيد أبــي الحســن النــدوي رحمــه
هللا رســائل دعويــة ّ
قيمــة ينبغــي أن ّ
يهتمــوا
ّ
والتأ�ســي بأســلوبه
بمطالعتهــا واالســتفادة منهــا
ّ
رحمــه هللا فــي الرســائل الدعويــة التــي وجههــا
رحمــه هللا إلــى امللــوك واألم ـراء والرؤســاء
وغيرهــم.
الفرق بين الحاكم العادل والحاكم
املستبد
كتــب أحــد الــوالة ألميــراملؤمنيــن عمــربــن عبــد
العزيــزر�ضــي هللا عنــه:
إن أناســا مــن ّ
العمــال قــد اقتطعــوا مــاال
ولسـ ُـت أقــدرعلــى اســتخراجه مــن أيديهــم إال
أن أمســهم ب�شــيء مــن العــذاب ،فــإن أذنــت لــي
أفعـ ُـل .
فكتــب إليــه عمــر :إنــي أعجــب مــن اســتئذانك
ّ
إياي في عذاب بشركأني لك حصن من عذاب
هللا ،وكأن رضــاي عنــك ينجيــك مــن ســخط
هللا ،فانظــر مــن قامــت عليــه بينــة فخــذه بمــا
قامــت عليــه البينــة ،ومــن أقـ ّـر لــك ب�شــيء
فخذه بما أقربه ،ومن أنكرفاستحلفه ّ
وخل
ِ
ســبيله؛ وأيــم هللا ،ألن يلقــوا هللا بخياناتهــم،
أحــب إلـ ّـي مــن أن ألقــى َ
هللا بدمائهــم ،والســام.
هــذه الرســالة نقلهــا عبــد الرحمــن ابــن
الجــوزي البغــدادى رحمــه هللا فــي كتابــه ســیرة
مناقب عمربن عبد العزيز -الخليفة الزاهد.

يتضــح لنــا مــن خــال هــذه الرســالة الفــرق
ّ
جليــا بيــن ســلوك الحاكــم الراشــد العــادل فــي
التعامل مع املتهمين ،وبين الحكام املستبدين
الذيــن يعتقلــون ويغتالــون ويقتلــون بغيــر أي
حجــة.
نحن وتراث املتكلمين
فــي مبحــث العقيــدة يجــب االهتمــام بأمريــن؛
ّ
ّ
األول أن يــدرس املتعلــم عقائــد أهــل الســنة،
ّ
والثانــي أن يتـ َّ
ـزود باألدلــة العقليــة والنقليــة
لعقائــد أهــل الســنة،
ّ
ّ
ّ
األول يشــترك فيــه املتعلــم والعامــي ،وبالثانــي
ّ
يتميــزاملتعلــم مــن العامــي ،فالعلــم األصلــي فــي
العقيــدة أن يــدرس املتعلــم دالئــل العقيــدة
النقليــة والعقليــة بالتفصيــل.
يوجــد اهتمــام بـ ّ
ـاألول حيــث يــدرس الطلبــة
كتابــي :الفقــه األكبــر والعقيــدة الطحاويــة
ويتعرفــون علــى عقائــد أهــل الســنة إلــى ّ
ّ
حدمــا.
لكــن يتخــرج طلبــة املــدارس فق ـراء جــداّ
ّ
فــي ّ
تزودهــم بأدلــة عقائــد أهــل الســنة وال
ســيما األدلــة العقليــة ،و يتخرجــون فق ـراء فــي
أســلوب االســتدالل للدفــاع عــن معتقداتهــم،
والســبب أن تلك األدلة والحصول على ملكة
االســتدالل فــي املعتقــدات كالهمــا يحصــان
مــن دراســة كتــب املتكلميــن كالتفتازانــي
والغزالــي وأمثالهمــا ،وقــد جــرى مــع األســف
فــي عصرنــا تحــت هتــاف العــودة إلــى الكتــاب
ّ
والتمســك بعقيــدة الســلف طعـ ٌـن
والســنة
كبيــر علــى مصنفــات املتكلميــن نتــج منــه
إهمـ ٌ
ـال بهــذا الت ـراث املفيــد النافــع ،وال شــك
أن هــذه خســارة علميــة كبيــرة لنــا فــي املعــارك
االعتقاديــة والفكريــة مــع خصومنــا ،أن تكــون
كتــب املتكلميــن عندنــا منســية مهجــورةّ ،
فإمــا
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ّ ُ
ُ
وإمــا تــدرس دراســة هامشــية بــا
ال تــدرس،
روح وحيويــة ّ
وكأنهــا ليســت حاجــة عصرنــا.
املوعظة السيئة
ً
واقفــا منتظ ـرا فــي طابــور طويــل
كنـ ُـت
الستبدال أسطوانات الغاز ،فإذا بشخصان
فــي آخــر الطابــور ارتفعــت أصواتهمــا،
وتبــادال الشــتائم ،فــكاد أن يهجــم أحدهمــا
اآلخــر ،فأمســكه ثالــث ،لــم اهتـ ّـم بأســباب
تشــاجرهما ،فاملشــاجرات واملنازعــات فــي
شــوارع بــادي كثيــرة ،وال سـ ّـيما هــذه األيــام
حيــث النــاس غاضبــون متضايقــون بســبب
األوضــاع االقتصاديــة املترديــة.
لكــن الــذي كان واقفــا بجانبــي كشــف لــي عــن
ســبب تشــاتمهما :بــأن األول بــدأ يشــكو مــن
الغــاء واألوضــاع الســيئة وغيــر ذلــك ،وأن
الحكومــة هــي املســئولة عــن األوضــاع ،والثانــي
بــدأ فــي املوعظــة بــأن األوضــاع واألحــوال
الســيئة هــي مــن نتائــج أعمالنــا ومعاصينــا
وذنوبنــا وكيــت وكيــت ،فغضــب ّ
األول ،واتهــم
اآلخــربأنــه يدافــع عــن الحكومــة التــي هــي كيــت
وذيــت ،واشـ ّ
ـتد الــكالم بينهمــا ،ورفــع صوتهمــا،
ُ
ّ
وكاد أن ُيضـ َ
ـرب الواعــظ املخلــص لــوال تدخــل
رفا قــه!
ْ
ّ
هكــذا كل موعظــة ،وإن كانــت حقــا أو حقيقــة

رحت في غيروقتها ،أو ْ
مائة باملائة إذا ُط ْ
ذكرت
ِ
بأســلوب خاطــيء ليســت موعظــة حســنة ،بــل
موعظــة ســيئة قــد تضـ ّـر ،أو تـ ّ
ـؤدي إلــى فتنــة
بــدل أن تنفــع أو تفيــد.
ُ
ُ
َ
عالجوا النسيان بتعاه ِد مدروسا ِتكم!
مــن شــكاوي الطلبــة فــي املــدارس الشــرعية،
شــكواهم عــن نســيان مــا يدرســونه أو
ّ
يطالعونــه! والنســيان آفــة العلــم كمــا ُيقــال!
َ
العلوم التي يدرسونها
ليعلم هؤالء الطلبة ّأن
علـ ٌ
ـوم قرآنيــة ،فــإذا كان القـرآن الكريــم «لهــو
ّ
أشـ ّـد تفصيــا مــن اإلبــل فــي عقلهــا» ،كمــا جــاء
فــي الحديــث النبــوي ،فمــن الطبيعــي أن تكــون
ّ
املتعلقــة بالق ـرآن أيضــا أشـ ّـد ّ
تفصيــا
العلــوم
ُ
مــن أذهــان دارســيها مــن اإلبــل فــي عقلهــا.
ُ
التعاهــد الــذي
ّأمــا العــاج لهــذا النســيان فهــو
أمــر بــه الرســول صلــى هللا عليــه وســلم حيــث
قــال« :تعاهــدوا الق ـرآن».
والتعاهــد هــو االهتمــام الدائــم واالســتذكار
باملحفــوظ أو املــدروس ،وتك ـراره.
فمــن أراد مــن الطلبــة أن يعالــج مشــكلة
النســيان فــي نفســه فعليــه بالتعاهــد،
فليتعاهــد مــا درســه مــن كتـ ٍـب ودروس وعلــوم
وليسـ ّ
ـتغل لذلــك األوقــات الفارغــة والعطــات
ّ
وأيــام االختبــارات ،وإل فليــس مســتغربا أن

تصاريف األحزان
أحيانــا البــد ان تغتــرب ببعــض الحــزن ،ان
تســتلبك بعــض االوجــاع وتخضــع لتأثيــر
بعــض األالم ،فتعجــز عــن الســيطرة علــى
نفســك ،فتكــون كالطفــل الحزيــن ّ
،يذوبــك
الشــوق ويقتلعــك الحنيــن فترغــب بالبــكاء
لكــن ال جــدوى مــن األنيــن فــي زحــام االحــرف
والكلمــات التــي تجعلــك تختنــق ،والغـ ُ
ـوص في
أعمــاق نفســك يحبــس أنفاســك  ،فتصمــت
ً
في لحظات األلم املكين ،فهل عجزا تصمت
أم اســتخفافا بصفعــات األلــم وتصاريــف
الحــزن ُ ،لتبــدي قوتــك و تقهــر ضعفــك
وعجــزك.
ال يمكن تجاهل األلم  ،لنعترف بالضعف
واللحظــات التــي تعترينــا الحــزن فيهــا وتكبدنــا
الهزائم في أرواحنا وتترك أثارها على مالمحنا
ونبـ ِـرة أحاديثنــا،
إننــا حيــن نحــزن نظــل كاألطفــال  ،لحظــات
األلــم تنســينا األمــل ونستســلم لعواطفنــا ،

أشياء بسيطة تضاعف حزننا  ،جرح طفيف
يبكينــا ،وخــزة عابــرة تخــدش قلوبنــا لنن�ســى
قوتنــا للحظــة غيــرمحــدودة ،فننــام او نرحــل
او يغادرنــا األلــم ،وحيــن نفيــق نضحــك مــن
عجزنــا ونســخرمــن حزننــا وتفاهــة اهتمامــا،
وال ن ـزال هكــذا حتــى نكبــر ،ليــس معنــى ذلــك
ان يــزداد أعمارنــا فنكبــرمــع الســنين ،ولكــن
ليكبــر الطفــل الصغيــر بداخلنــا ،لتنضــج
افكارنا وتتصلب قلوبنا ونغلب على ضعفنا.
تســائلت يومــا متــى نكــون أقويــاء  ،ثــم راودنــي
التفكيــرهــل معنــى القــوة أال نبكــى وال نحــزن،
ً
وال نضعــف ،ملــاذا خلــق القلــب اذا وملــاذا
خلقـ ْـت األحاســيس والشــعور والجــوارح،
حينهــا أدركــت أن معنــى القــوة ليســت أال
َ
تحــزن وال تبكــي ،فالبــكاء حيلــة األقويــاء حيــن
ال ُيجيــدون االنتقــام وال يعرفــون البــوح بأالمهــم
وضعفهــم الــى أحــد وال يركنــون إلــى بشــرلكنهــم
يقتلون الحزن في داخلهم  ،ودموعهم هي دماء
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ّ
يتف�صــى مــن ذهنــه جميـ ُـع مــا درســه ويدرســه
فــي القــادم.
نحن وتراث ّ
املؤرخين
ً
ّ
املؤرخــون تركــوا تراثــا عظيمــا مــن الروايــات
والقصــص وأخبــار امللــوك والخلفــاء
والســاطين ،لكــن هــذا الت ـراث العظيــم الــذي
تركــه املؤرخــون مــن ورائهــم لــم يتركــوه ّ
لعامــة
ّ
النــاس وال للطلبــة الناشــئين ،وإنمــا للعلمــاء
املتمكنيــن القادريــن علــى التمييــز بيــن الخطــأ
والصــواب وبيــن الكــذب والصــدق.
فمــن الخطــأ مــا يقــوم بــه البعــض فــي عصرنــا
مــن نبــش الكتــب واملراجــع التاريخيــة؛
ً
ُليخرجــوا أســوأ مــا فــي التاريــخ  -فضــا عــن
ّ
صحتهــا ِمــن عدمهــا  -ثـ ّـم يعرضوهــا فــي مقــاالت
أو محاضـرات ّ
لعامــة النــاس أو للمبتدئيــن مــن
الطلبــة.
ّ
فاملبتدئــون مــن الطلبــة ،وكذلــك عامــة
ُ
النــاس ينبغــي أن ُي َّلقنــوا الجوانــب املشــرقة
وأن ّ
مــن تاريخنــا اإلســاميْ ،
يتلقــوا أحســن
القصــص للملــوك والســاطين؛ ـكـي يأخــذوا
الــدروس والعبــرمنهــا ،و ـكـي َّ
يتربــوا تربيــة تليــق
باملــرء املســلم حتــى يكــون أحدهــم مســلما
غيــورا علــى تاريخــه.

احـمـد جامل البـلـويش

أرواحهــم وصمتهــم هــو صراخهــم الصامــت .
فالقــوة ان تعبــر لحظــات األلــم وال تبالــى ،أال
تهزمــك الحيــاة ،أال تيــأس وال تمــل مــن امل�ضــي
واإلص ـرار وإعــادة املحاولــة ،أن يكــون فيــك
الشغف والدهشة واألمل  ،أن ترغب بالحياة
وتؤمــن بالفــرج واليســر ،أن تكــون محاطــا
باألمــل  ،لتحــب الحيــاة ،لتعيــش بشــغفك،
فهــذه حقيقــة القــوة ،فاملــوت الــذي تتمنــاه
نتيجــة ظروفــك املحرجــة وأيامــك القاســية
العصيبــة ال ُيرتجــى منــه خيــر ويعــرض حياتــك
ّ
للضنــك ويرضيــك بالــدون
ويحبــب إليــك
الشــقاء .
والبطل من ال يهاب املوت( وليس يتمناه) حين
يتــرع فــي النعيــم ويعيــش برغــد وهنــاء ،يحــب
الحياة ونعيمها وتحلو له الدنيا  ،لكنه بالرغم
مــن زينــة الحيــاة الدنيــا مســتعد لحيــاة أبديــة
ُوم ّ
رحـ ٌـب بــه حيــن تكــون العــزة والكرامــة مســألة
ِ
مــوت وحيــات.
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