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رحيل الداعية الكبري احلاج عبد الوهاب
سماحة األستاذ المفتي محمد قاسم القاسمي

فوجئنا بـ نبأ رحيل الداعية الكبري الحاج عبد
الوهاب رحمه الله فجر يوم األحد العارش من
ربيع األول ١٤٤٠ھ املوافق  2018/11/18عن
عمر ناهز  ٩٦عاما.
وانترش الخرب يف العامل كالنار يف الغابة .وحزن
الجميع عىل وفاته وحسبوا ذلك خسارة يف
األوساط الدعوية ،كان الفقيد من أفذاذ الرجال
الذين قلّام يجود الزمان مبثلهم ،وقف حياته وكل
ما ميلكه من غال ورخيص لدين الله والدعوة
إليه .فقد كان العمل للدعوة شعاره ودثاره
يصبح عليه ومييش ويعيش عىل زاده وغذائه ،مل
يكن له أي اهتامم بيشء آخر .كأن الله خلقه
لهذا العمل فقط .كان يرى أن الدعوة إىل الله
تعاىل وظيفة هذه األمة األصلية التي أكرمه الله
بها وال سعادة وال نجاة إال بها ،وكان يعتقد أن
العودة إىل دين الله عالج كامل لكل مشكل
وحاجة ولكل ضعف وشقاء يعانيه املسلمون يف
أي مكان يف العامل فالعودة ال يكون إال بالدعوة،
والدعوة ال تكون إال باملجاهدة والتضحية وهذه
كانت وصيته األخرية ،وكانت الدعوة غلبت
تفكريه ومشاعره ،وأحاسيسه فال يشعر بالتعب
مغي
يغيه ّ
والسآمة يف سبيل الدعوة إىل الله ،فال ّ
وال يعوقه عائق فال يفرت وال يضعف وال يهن وال
يستكین؛ ال يف شبابه وال يف شيخوخته فإذا مرض
وأفاق نطق بالدعوة إىل التوحيد واليقني ،فكانت
كلمته تبدأ بأن الله هو الخالق واملالك واملدبر
وهو الفعال ملا يريد وهو الذي يفعل ما يشاء
ويحكم ما يريد وتنتهي بها .فلم يخل مجلس من
مجالسه من ذكر اإلميان واليقني والدعوة إليه.
ولد الحاج الشيخ عبد الوهاب بالهند قبل
أن تؤسس دولة باكستان ،فدرس يف املدارس
العرصية وحصل عىل شهادة الليسانس وتخ ّرج
يف الجامعة واتصل بالشيخ الكبري الداعية املجدد
موالنا الشيخ محمد إلياس وتأثر به تأثرا ،وکان
آخر حياة الشيخ ،ثم التحق بركب الدعاة واتصل
بالشيخ الداعية موالنا محمد يوسف الكاندهلوي
مؤلف كتاب " حياة الصحابة" فكان مالزما له
يف السفر والحرض ،استمع إليه ووعی فكرته
وكلامته ور ّددها يف كل مجلس ومناسبة ،وكان
الشيخ محمد يوسف ممن أوتوا اليقني والتوكل
والتقوى ،والصفات اإلميانية بحيث قلام يدانيه

رجل من معارصيه ،وقد كان آية من آيات الله.
يقول عنه اإلمام املفكر السيد أبو الحسن الندوي
رحمه الله -وقد عرفه عن كثب وعارشه " :إينما رأيت أحدا وهبه الله ذلك اإلميان بالغيب
والدعوة إليه والشغف بالدعوة واالنهامك فيها،
وقوة التأثري ونصاعة البيان التي كان ميلكها
الشيخ محمد يوسف رحمه الله فإنه وإن كان
ميلك مواهب أخرى يندر وجودها يف الناس وكان
له فيها النصيب األكرب والحظ األوفر إال أنه كان
ميتاز يف قوة اإلميان والثقة بالله والتوكل عليه
والهمة العالية والجرأة الفائقة واالستحضار يف
الصالة والخشوع يف العبادة والدعاء ومعرفته
الدقيقة لحياة الصحابة ،واستحضار أحوالهم
واالهتامم باتباع السنة وفهم القرآن الصحيح
واستخراجه للنتائج من قصص األنبياء واملالءمة
بني القول والعمل والجمع بني الدعوة والتأليف،
وأخريا وليس آخرا قوته يف تسخري القلوب وكسب
ثقة الناس به ،وتهافت الناس عليه حبا وشغفا
به ،كل ذلك من جوانب المعة من حياته وخالله
العالية التي کان يتصف بها ،وهي تحتاج إىل
دفرت طويل لتسجيلها ويص ّدق كل ما يكتب عنه
من سعد بلقائه وقىض وقتا يف صحبته أو رافقه
يف رحالته وال يقل عددهم عن عدة آالف.
(الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي حياته
ومنهجه يف الدعوة صـ)13
وقد انتهل الحاج عبد الوهاب يف عنفوان شبابه
وترب عىل يد الشيخ
من هذا املنهل العذب ّ
محمد يوسف فأعجب به واقتفى أثره وتلقى
منه أصول الدعوة وقواعد التبليغ وأساليبه
وجعله قدوة لنفسه ثم استفاد من الشيخ إنعام
الحسن (األمري الثالث للدعوة والتبليغ) ،كام
استفاد من الشيخ موالنا عبدالقادر الرأي بوري
والشيخ املفرس الكبري موالنا أحمد عيل الالهوري.
إن الحاج عبد الوهاب مل یکن متخرجا يف أي
معهد ديني ولكن حصل عىل روح العلم واملعرفة
والتقوى ،وفهم الدين ومقاصده ،كذلك شهد له
معارصوه من أهل العلم والتقوى.
رشفه الله
ومن ثم أحبه الخاصة والعامة وقد ّ
بالقبول يف األرض ،وإنه وإن مل یکن متخرجا يف
جامعة دينية ولكنه سبب يف تخريج اآلالف من
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العلامء ،واهتدى به كثري من عباد الله يف أرجاء
املعمورة ،وكان الفقيد الراحل بجانب الدعوة
إىل الله يرأس معهد رايوند الدينية ويديرها
ويرشف عليها ويهتم برتبية الطالب وإصالحهم،
ومن حسن حظي وسعاديت أين ترشفت بزيارته
واستامع كلامته حينام كنت طالبا بدار العلوم
كراتيش وكنا نذهب إىل مركز التبليغ يف الفرتات
وأيام اإلجازة فكنا نستفيد من مواعظه وخطاباته
وإين متأسف عىل أين مل أحظ بزيارته يف أيامه
األخرية .وكان أمر الله قدرا ً مقدورا ً.
حي ال بد أن يرشب كأس
وال ريب أن كل كائن ّ
املوت ،إذا جاء أجله وال خلود ألحد يف الدنيا
الفانية ،فطوىب ملن قىض حياته يف الخري وعرف
قيمة الحياة واغتنم الفرص واللحظات ونفع
العباد والبالد ،وطوىب ملن كان لله وكان الله له،
وطوىب ملن طال عمره وحسن عمله ،وطوىب ملن
كان قدوة للصالحني وجعل الله له لسان صدق
يف اآلخرين.
أما العظات والدروس التي ميكن أن نستخرجها
من حياة الشيخ عبد الوهاب فهي كثرية منها:
-1التضحية ال تضيع.
-2املرء ال يصل إىل املكانة العالية إال بالتضحية
واملجاهدة والصرب واملثابرة .وإن مرافقة الكبار
والصالحني ومجالستهم واالتصال بهم هي التي
يصنع املرء كبريا وتن ّمي مواهبه وتؤ ّهله لألعامل
الجليلة.
 -3إن االتصال الهاميش ،بأي حركة ودعوة
والجهود الضئيلة ال تكفي لرقيها وازدهارها وال
يصل املرء إىل الحقائق و ال ينقلها إىل اآلخرين
إال إذا انقطع إليها وتفانی يف سبيلها واتصل بالله
وتوكل عليه ومل يخف لومة الئم يف هذا الطريق
الطويل املحفوف باملتاعب واملكاره.
رحم الله الحاج عبد الوهاب وتغ ّمده بغفرانه
وأنزل عليه شآبيب رحمته وسحائب كرمه
وحقّق آماله الطيّبة وتقبّل جهوده ،ومأل الفراغ
الذي حدث برحيله ،ونرص الذين ميشون يف دربه
ويتأسون به وهو املستعان وعليه التكالن.
ّ
اللهم اغفر له وارحمه واغسله باملاء والثّلج
والربد.
اللهم ال تفت ّنا بعده وال تحرمنا أجره.
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تفسري معارف القرآن
العالمة المفتي محمد شفيع العثماني
تعريب :المفتي محمد قاسم القاسمي

تت ّمة أحكام ال ّرب
التفسري املخترص
الحكم السادس عرش مقدر اإلنفاق:
{ويســألونك مــاذا ينفقــون قــل العفــو} مــا
فضــل عــن الحاجــة ،بحيــث ال تــؤذوا بإنفاقــه
أنفســكم فتقعــوا يف مشــكلة ماديــة أو تضيعوا
حــق آخــر فتقعــوا يف مشــكلة أخرويــة {كذلــك
يبــن اللــه لكــم اآليــات} ليحصــل لكــم علــم
فتعملواعــى أحــكام اللــه تعــاىل{ ،لعلكــم
تتفكــرون} فتعلمــوا وفقــا لهــذه األحــكام.
الحكم السابع عرش مخالطة األيتام:
ملــا كان العــرب اليحتاطــون يف إعطــاء حقــوق
األيتــام فحذرهــم اللــه تعــاىل بهــذا الوعيــد
أن الــذي يــأكل أمــوال اليتمــى إمنــا يــأكل يف
بطنــه نــارا ،فتحــرج املســلمون تحرجــا شــديدا
حتــى عزلــوا أمــوال اليتامــى عــن أموالهــم
فــكان يصنــع لليتيــم طعــام فيفضــل منــه ىشء
فيرتكونــه وال يأكلونــه حتــى يفســد فاشــتد
ذلــك عليهــم وســألوا رســول اللــه صــى اللــه
عليــه وســلم فأنــزل اللــه تعــاىل:
{يف الدنيــا واآلخــرة ويســألونك عــن اليتامــى}
عــن مخالطــة أموالهــم أو مجانبتهــا{ ،قــل
إصــاح لهــم خــر} فــإن رأيتــم اإلصــاح يف
املخالطــة فهــو الخــر وإن رأيتــم اإلصــاح
يف املجانبــة فذلــك خــر{ ،وإن تخالطوهــم
فإخوانكــم} يف الديــن والنســب{ ،واللــه يعلــم
املفســد} الــذي يقصــد باملخالطــة الخيانــة
وإفســاد مــال اليتيــم وأكلــه بغــر حــق {مــن
املصلح}الــذي يقصــد بــه اإلصــاح{ ،ولــو شــاء
اللــه} أن يــرع قوانــن صعبــة يف هــذا األمــر،
{ألعنتكم}لضيــق عليكــم ومــا أبــاح لكــم ذلــك،
{إن اللــه عزيــز حكيــم}.
الحكم الثامن عرش ،زواج الكتابيات:
{وال تنكحــوا املــركات حتــى يؤمــن وألمــة
مؤمنــة خــر} ألــف مــرة{ ،مــن مرشك ـ ٍة} وإن
كانــت حــرة {ولــو أعجبتكــم} تلــك املــرأة
الكافــرة بســبب مالهــا أوجاملهــا لكــن املــرأة

آية - 219البقرة

املؤمنــة أفضــل منهــا{ ،وال تنكحــوا املرشكــن
حتــى يؤمنــوا ولعبــد مؤمــن خــر} ألــف مــرة،
{مــن مـ ٍ
ـرك} وإن كان ح ـرا{ ،ولــو أعجبكــم}
بســبب مالــه أو مكانتــه {أولئــك يدعــون إىل
النــار واللــه يدعــو إىل الجنــة واملغفــرة بإذنــه}
فــإذا كنتــم تريــدون الجنــة فــا تتناكحــوا مــع
الكفــار لتبقــوا محفوظــن مــن دعوتهــم إىل
النــار {ويبــن آياتــه للنــاس لعلهــم يتذكــرون}
ويكونــوا مســتحقني للجنــة أو املغفــرة.
فوائد من تفسري"بيان القرآن":
املســألة :ال يجــوز الــزواج مــن نســاء قــوم
يعتــرون أهــل كتــاب يف الظاهــر ،لكنهــم
ليســوا أهــل كتــاب يف عقائدهــم .كالربيطانيــن
يحســبهم النــاس نرصانيــن ،مــع أن التحقيــق
أثبــت أن بعــض عقائدهــم إلحاديــة اليؤمنــون
باللــه وال بنبــوة عيــى عليــه الصــاة والســام
وال يؤمنــون باإلنجيــل ككتــاب ســاوي فمثــل
هــؤالء ليســوا نرصانيــن .وال يجــوز نــكاح
نســائهم .مــن الخطــأ مــا يقــوم بــه النــاس
حيــث يتزوجــون نســاء أوروبيــات.
املســألة:كذلك الشــخص الــذي يعتــر مســلام
يف الظاهــر ،لكــن لديــه عقائــد تــؤدي إىل
الكفــر ،ال يجــوز إنــكاح املــرأة املســلمة منهــا،
وإذا فســدت عقائدهــا بعــد النــكاح يبطــل
نكاحهــا .كــا يفســد الكثــر ممــن يجهلــون
مذهبهــم عقائدهــم الدينيــة تأثــرا بالعلــوم
العرصيــة ،لذلــك يجــب عــى أوليــاء املــرأة أن
يتبينــوا قبــل تزويجهــا مــن عقائــد مــن يتقــدم
إىل خطبتهــا لئــا يواجهــوا مشــكالت يف القادم.
فقه الحياة أو األحكام
ال يجوز زواج املسلم من املرشكة:
إن تزويــج املســلم مــن املرشكــة ال يجــوز،
وذلــك ألن الكفــار يدعــون إىل النــار إذ
املصاهــرة توجــب املــودة والتضحيــة والتأثــر
بهــم .واإلتصــال باملرشكــن يســبب انتقــال
األفــكار الضالــة إىل قلــوب املؤمنــن فيميــل
القلــب إليهــم ،أو يخــرج بغــض الكفــر والرشك

مــن قلــوب املؤمنــن .وقــد يفــي كل ذلــك
إىل الكفــر والــرك ،والكفــر والــرك يســببان
دخــول النار.فقــال ســبحانه{ :يدعــون إىل النــار
واللــه يدعــو إىل الجنــة واملغفــرة بإذنــه ويبــن
آياتــه للنــاس لعلهــم يتذكــرون}
أمور جديرة بالتدبر:
األول :املــراد باملرشكــة يف هــذه اآليــة غــر
الكتابيــة ،أمــا املــرأة الكتابيــة (اليهوديــة
والنرصانيــة) فقــد أبــاح الــرع التزويــج بهــا
بقولــه تعــاىل{ :واملحصنــات مــن الذيــن أوتــوا
الكتــاب مــن قبلكــم إذا آتيتموهــن أجورهــن}.
الثــاين :إذا كان ســبب عــدم الجــواز مــا بينــاه
آنفــاً وهــو التأثــر بالكفــار وأفكارهــم ،فهــذا
الســبب يوجــد يف أهــل الكتــاب أيض ـاً فلــاذا
فــرق بــن أهــل الكتــاب وغريهــم يف التزويــج؟
والجــواب واضــح ،أن اختــاف أهــل الكتــاب
وأهــل اإلســام أقــل مــن غريهــم ألن أصــول
الديــن ثالثــة؛ التوحيــد والرســالة واآلخــرة،
فأهــل الكتــاب كانــوا يقــرون بالتوحيــد وإن
غلــوا يف املســيح وابتلــوا بالــرك كــا كانــوا
يؤمنــون باآلخــرة .وإمنــا كان اختالفهــم مــع
أهــل اإلســام يف اإلميــان بالنبــي -صــى اللــه
عليــه وســلم -أمــا الكفــار اآلخــرون فهــم
بعيــدون جــدا ً عــن أهــل اإلســام فأبــاح اللــه
التزويــج بنســاء أهــل الكتــاب ومل يبحــه
بغريهــن مــن املــركات.
الثالــث :ملــاذا جــاز التــزوج بنســاء أهــل
الكتــاب نظ ـرا ً لقلــة اختالفهــم مــع املســلمني
وال يجــوز تــز ّوج رجالهــم باملســلامت؟
والجــواب ،أن النســاء أضعــف مــن الرجال وإن
الرجــال قوامــون عــى النســاء فــإذا كان الــزوج
مــن أهــل الكتــاب رمبــا يؤثــر عــى الزوجــة
ويلقنهــا عقيدتــه واتجاهاتــه الفكريــة ،أمــا
الكتابيــة تحــت املســلم ال تســتطيع أن تؤثــر
عــى زوجهــا يف عامــة األحــوال أمــا الحــاالت
الشــاذة فــا حكــم لهــا.
الرابــع :العالقــات الزوجيــة تؤثــر يف الطرفــن،
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فكــا أن غــر املســلم ميكــن أن يؤثــر عــى
املســلم ،فكذلــك ميكــن عكــس ذلــك ،فيســلم
الكافــر ،وهــذا يقتــي جــواز الــزواج.
ولكــن اليعزبــن عــن البــال أن احتــال الــرر
واحتــال الفائــدة إذا اجتمعــا يف يش ٍء فالعقــل
الســليم يقتــي االبتعــاد مــن ذلــك الــيء ألن
دفــع الــرر خــر مــن جلــب املنفعــة ،ولنعــم
مــا قــال املثــل الفــاريس" :عقلمنــد تريــاق بــه
يقــن و زهــر بــه گــان نخــورد"
ترجمــة املثــل [ :العاقــل ال يتنــاول الرتيــاق
باليقــن والســم بالظــن].
الخامــس :ومــا ينبغــي أن ينتبــه لــه أن التــزوج
بالكتابيــات وإن كان جائــزا ً يف الرشيعــة
اإلســامية ويصــح منــه نســب األوالد إىل
األبويــن ولكــن يوجــد يف الســنة مــا يــدل عــى
أن النــكاح بالكتابيــات ال يستحســن رشعـاً ألن
النبــي  -صىلاللهعليــه وســلم -حــرض عــى
الــزواج بالصالحــات حتــى يكــن عونـاً لــأزواج
يف أمــور الديــن وتربيــة األوالد .لذلــك ملــا بلــغ
فــاروق األعظــم ريض اللــه عنــه أن البعــض
مــن الصحابــة تزوجــوا كتابيــات فكتــب إليهــم
يأمرهــم باملفارقــة( ).
يبــدو أن أمرياملؤمنــن ســيدنا عمربــن
الخطــاب  -ريضاللهعنــه -كان ينظــر بفراســة
إلــی مــا وقــع بعــد عــره .وخاصــة أن الذيــن
ينتمــون إىل ديانــة النرصانيــة أو اليهوديــة يف
أوروبــا اليــوم فهــم وإن كتبــت أســاءهم
يف اإلحصائيــات يف عــداد النصــاري واليهــود،
ولكــن إن بحثــت عــن أحوالهــم مــن قريــب
وجــدت أنهــم الميتــون بصلــة إىل هاتــن
الديانتــن بــل إنهــم الديــن لهــم فــا يؤمنــون
بعيــى وإنجيلــه وال مبــوىس وتوراتــه وال
يؤمنــون باللــه واليــوم اآلخــر فــإذا كانــت
هــذه حالتهــم االعتقاديــة فكيــف يجــوز
الــزواج بنســائهم والشــك أنهــم ال يدخلــون يف
حكــم هــذه اآليــة «واملحصنــات مــن الذيــن
أوتــوا الكتــاب» فحكــم هــوالء حكــم ســائر
الكفــار.
أحكام الحيض
التفسري املخترص
حرمة الوطئ أثناء الحيض ورشوط الطهر:
{ويســألونك عــن املحيــض} عــن املجامعــة
وغريهــا {قــل هــو} الحيــض {أذًى}يشء تتــأذى
بــه املــرأة{ ،فاعتزلــوا النســاء} مجامعتهــن
{يف املحيــض وال تقربوهــن حتــى يطهــرن

فــإذا تطهــرن فأتوهــن} جامعوهــن{ ،مــن
حيــث أمركــم اللــه إن اللــه يحــب التوابــن}
مــن إتيــان النســاء يف حالــة الحيــض{ ،ويحــب
املتطهريــن} الذيــن يجتنبــون مــن الجــاع
حالــة الحيــض واملنهيــات األخــرى{ ،نســاؤكم
حــرث لكم}شــبههن بهــا تشــبيها ملــا يلقــى
يف أرحامهــن مــن النطــف بالبــذور يعنــى
أبيــح لكــم إتيانهــن رضورة ابقــاء النســل،
{فأتــوا حرثكــم أىن شــئتم}مقبالت ومدبــرات
ومســتلقيات لكــن ليكــن إتيانكــم يف موضــع
الحــرث{ ،وقدمــوا ألنفســكم}الطاعة والعمــل
الصالــح لئــا تشــغلكم هــذه اللّــذات عــن
اآلخــرة {واتقــوا اللــه واعلمــوا أنكــم مالقــوه
وبــر املؤمنــن} بأنــواع مــن النعــم يف اآلخــرة.
التفسرياملخترص
{وال تجعلــو اللــه} الحلــف باللــه {عرضــ ًة
ألميانكــم أن تــروا وتتقــوا وتصلحــوا بــن
الناس}قــوة ألنفســكم ،وعــدة يف االمتنــاع مــن
الــر {واللــه ســميع عليــم}.
التفسري املخترص
حكم الحلف الكاذب:
{ال يؤاخذكــم اللــه} بالعقــاب يف اآلخــرة وهــو
املـراد باملؤاخــذة{ ،باللغو}ماجــرى مــن اليمــن
عــى اللســان مــن غــر عقــد{ ،يف أميانكــم
ولكــن يؤاخذكــم مبــا كســبت قلوبكم}عزمتــم
وقصدتــم {واللــه غفــور حليــم}.
التفسري املخترص
حكم اإليالء:
{للذيــن يؤلــون مــن نســائهم} يحلفــون أن
ال يجامعــوا نســائهم مــن غــر ذكــر مــدة أو
مــن غــر ذكــر أربعــة أشــهر أو أكــر{ ،تربــص
أربعــة أشــه ٍر فــإن فــاءوا} رجعــوا إىل نســوتهم
يف األربعــة األشــهر {فــإن اللــه غفــور رحيــم
وإن عزمــوا الطــاق} ومل يرجــع خــال األشــهر
األربعــة يقــع الطــاق مبــي أربعــة أشــهر،
{فــإن اللــه ســميع عليــم}.
عدّ ة املطلقة ومدة الرجعة
التفسري املخترص
{واملطلقــات} املـراد منهــا مــن اجتمعــت فيهــا
هــذه الصفــات إمــا أن يجامعهــا زوجهــا أو
كانــت لــه معهــا خلــوة صحيحــة وأن تحيــض،
وأن تكــون مــن الحرائــر ،وليســت مــن اإلمــاء،
{يرتبصــن بأنفســهن ثالثــة قرو ٍء}حيــض {وال
يحــل لهــن أن يكتمــن} بســبب الخطــأ يف
العــدة{ ،مــا خلــق اللــه يف أرحامهــن إن كــن
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يؤمــن باللــه واليــوم اآلخــر وبعولتهــن أحــق
بردهــن} بــا نــكاح إذا كانــت التطليقــة
رجعيــة{ ،يف ذلــك إن أرادوا إصال ًحــا ولهــن
مثــل الــذي عليهــن باملعــروف وللرجــال عليهن
درجــة} لذلــك تختلــف حقــوق الرجــال عــن
النســاء{ ،واللــه عزيــز حكيــم}.
املسائل واألحكام
 .1مــن جامــع زوجتــه يف حالــة الحيــض يجــب
أن يتــوب وإن تصــدق فذلــك أحســن.
 .2يحرم اإلستمتاع يف الدبر.
 .3ميــن اللغــو عــى قســمني؛ قســم يحلــف
املــرء كاذب ـاً دون أن يقصــد ذلــك ،أو يحلــف
ويظــن أنــه صــادق ولكــن الواقــع يكذبــه مثــل
أن يحلــف أن زيــدا ً جاء ولكنــه مل يجئ ،أو أراد
أن يحلــف عــى أمــر قــادم ولكــن خــرج مــن
لســانه يشء آخــر ،فــكل هــذا مــن أقســام ميــن
اللغــو وال يأثــم الحالــف بذلــك وألجــل هــذا
ســمي باللغــو واليؤاخــذ املــرء عــى ذلــك يــوم
القيامــة ،أمــا اليمــن الــذي يؤاخــذ املــرء عليــه
فهــو اليمــن الغمــوس ،الــذي أراد صاحبــه
الكــذب ،فيأثــم بذلــك وال تجــب الكفــارة عنــد
أيب حنيفــة يف اليمــن الغمــوس ،كــا ال تجــب
الكفــارة يف اللغــو وقــد يطلــق اللغــو عــى كل
ميــن ال كفــارة فيــه.
فالغمــوس أيضــاً يدخــل يف اللغــو باملعنــي
املذكــور ألنــه ال كفــارة فيــه ،أمــا اليمــن الــذي
تجــب فيــه الكفــارة فيســمى منعقــدة ،مثلهــا
أن يحلــف املــرء ألفعلــن كــذا ثــم مل يفعــل
ذلــك فحنــث ،فهــذا تجــب فيــه الكفــارة.
 .4إن حلــف اليقربــ ّن إمرأتــه ففيــه أربــع
صــورٍ:
1ـ ال يذكر مدة،
2ـ يذكر أربعة أشهر،
3ـ يذكر مدة أكرث من أربعة أشهر،
4ـ يذكر مدة أقل من أربعة أشهر،
الصــورة األوىل ،والثانيــة ،والثالثــة تســمى إيالء
يف مصطلــح الــرع اإلســامي ،وحكمــه إذا
حنــث قبــل أن ميــي أربعــة أشــهر فالنــكاح
بــاق ،وعليــه أن يــؤدي الكفــارة ،وإن مــى
أربعــة أشــهر ومل يحنــث فتطلــق املــرأة فــا
يصــح الرجــوع بــدون النــكاح ،وإن رضيــا
وجــددا النــكاح جــاز ذلــك.
أمــا الصــورة الرابعــة ،إذا حنــث فيهــا فتجــب
عليــه الكفــارة ،وإن بــ ّر يف ميينــه فالنــكاح
بــاق( .بيــان القــرآن)
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ّ
ّ
تأمالت بالغية في آيات
المغفرة (الحلقة الحادية عشرة)
الشيخ أبو حسان عبدالرشيد الجالل آبادي
ّ

قال تعاىل{ :لَ يُ َكل ُِّف الله نَف ًْسا إِ َّل ُو ْس َع َها لَ َها َما
ك ََس َب ْت َو َعلَ ْي َها َما اكْتَ َس َب ْت َربَّ َنا لَ ت ُ َؤ ِاخ ْذنَا إِ ْن
صا ك ََم
ن َِسي َنا أَ ْو أَ ْخطَأْنَا َربَّ َنا َو َل ت َ ْح ِم ْل َعلَيْ َنا إِ ْ ً
َح َملْتَ ُه َع َل ال َِّذي َن ِم ْن قَ ْبلِ َنا َربَّ َنا َولَ ت ُ َح ِّملْ َنا َما
لَ طَاقَ َة لَ َنا ِب ِه َوا ْع ُف َع َّنا َوا ْغ ِف ْر لَ َنا َوا ْر َح ْم َنا أَن َْت
ْصنَا َع َل الْ َق ْومِ الْكَا ِفرِي َن} [البقرة]286:
َم ْو َلنَا فَان ُ ْ
غاية كرم الله سبحانه وتعاىل عىل عباده!
ِ
املفسون يف قولهَ {:ربَّ َنا َل تُ َؤاخ ْذنَا إِ ْن
اختلف ّ
ن َِسي َنا أَ ْو أَ ْخطَأْنَا} وما بعده من األدعية عىل
قولني ،أحدهام :أنّه حكاي ٌة لدعوات املؤمنني.
والثاين :أنّه تلق ٌني من الله تعاىل وتعلي ٌم لعباده
كيف ّية الدعاء والطلب ،فهو عىل تقدير األمر،
أي :قولوا يف دعائكم ذلك .وهذا من غاية كرم
الله تعاىل ونهاية إحسانه إليهم ،يعلّمهم الطّلب؛
دليل
للسؤال ليثيبهم .وهذا ٌ
ليعطيهم ،ويرشدهم ّ
عىل أ ّن الله تعاىل إمنا يريد بعبده إجابة الدعاء،
ونيل الخري؛ فإنه تعاىل لو مل يرد به ذلك ما علّم
عباده كيفية الدعاء والطلب ،ويف ذلك قيل:
ِم ْن فَيْضِ
لَ ْو لَ ْم ت ُ ِر ْد نَيْ َل َما أَ ْر ُج ْو وأَطْلُبُه
ُج ْو ِد َك َما َعلَّ ْمتَ ِن ْي الطَّلَ َبا.
كل دعاء دليل كامل
تكرير "ربّنا" يف مقطع ّ
الرضاعة وااللتجاء إىل الرب الكريم!
قد ذكر يف هذه اآلية سبعة أنوا ٍع من األدعية،
أ ّولهاَ { :ربَّ َنا َل ت ُ َؤ ِاخ ْذنَا إِ ْن ن َِسي َنا أَ ْو أَ ْخطَأْنَا}،
صا ك ََم َح َملْتَ ُه
وثانيهاَ { :ربَّ َنا َولَ تَ ْح ِم ْل َعلَ ْي َنا إِ ْ ً
َع َل ال َِّذي َن ِم ْن قَ ْبلِ َنا} ،وثالثهاَ { :ربَّ َنا َو َل تُ َح ِّملْ َنا َما
َل طَاقَ َة لَ َنا ِب ِه} ،ورابعهاَ { :وا ْع ُف َع َّنا} ،وخامسها:
{ َوا ْغ ِف ْر لَ َنا} ،وسادسهاَ { :وا ْر َح ْم َنا} ،وسابعها:
ْصنَا َع َل الْ َق ْومِ الْكَا ِفرِي َن} ،و كام ترى قد
{فَان ُ ْ
ذكر يف مطلع كل واحد من األدعية الثالثة األوىل
النداء بـ{ربَّنا} ،ومل يكتف بذكره يف مطلع الدعاء
األ ّول ،وفيه تعلي ٌم منه تعاىل لعباده أن يكرثوا يف
أدعيتهم النداء بهذه الكلمة أو شبهها من لفظ
الجاللة أوصف ٍة من صفاته الحسنى ،وذلك أل ّن
النداء بـ{ربّنا}وغريه إظها ٌر لرضاعة العبد الداعي،
وكامل احتياجه ،وال ّ
شك أ ّن التكرير يف مثل
الرب
هذا إبرا ٌز ملزيد الرضاعة املطلوبة بني يدي ّ
الكريم ،وكامل االلتجاء إليه سبحانه وتعاىل!
نكت ٌة يف إيراد باب املفاعلة مع أن الفعل منه تعاىل
وحده!

قولهَ { :ربَّ َنا َل ت ُ َؤ ِاخ ْذنَا} املؤاخذة :املعاقبة ،وهي
من األخذ؛ أل ّن من يراد عقابه يؤخذ بيد القهر.
فإن قيل :األخذ ُهنا من ٍ
واحد ،وهو سبحانه تعاىل،
قال تعاىل{ :فَك ًُّل أَ َخذْنا ِب َذنْ ِب ِه} [العنكبوت]40:
فكيف جيء باملؤاخذة ،وهي تقتيض األخذ من
اثنني؟
وأجيب عنه بوجوه ،األ ّول :أنّه جيء بلفظ
املفاعلة؛ أل ّن النايس قد أمكن من نفسه ،وط َرق
السبيل إليها بفعله ،فصار كأنه أعا َن َم ْن يعا ِق ُبه
ب َذنْبِه يف إيذاء نفسه ،فحسنت املفاعلة .قاله
اإلمام الرازي– رحمه الله تعاىل.-
الثاين :أ ّن األخذ بالعقوبة وإن كان من الله تعاىل
سبب
وحده ،وليس من العبد النايس أخذٌ ،ولك ّنه ٌ
لسبب
يف هذا األخذ ،فإنّه إمنا يؤخذ بالعقوبة
ٍ
فيه ،وهو ذنبه الذي يُذنبه ،واألفعال الّتي تصدر
عن أحد الجانبني ،لك ّن أسبابها تصدر عن الجانب
عب عنها أيضا باملفاعلة كام يف :مطالب ِة
اآلخر يُ ّ
الدائنِ  ،ومامطل ِة املديونِ  ،ومداوا ِة الطبيب،
ومعاقبة اللص ،ونظائِرها مام يكون فيه الفعل
من أحد الجانبني ،ومن اآلخر سب ُبه ،فإن هذه
َ
األفعال وإن كانت صادر ًة عن أحد الجانبني،
لكن مل ّا كانت أسبابها صادر ًة عن الجانب اآلخر،
ُجعلت كأنها صادر ٌة عنهام.
الثالث :أ ّن التعبري باملفاعلة للمبالغة يف أخذه
تعاىل ،فـ{إِ َّن أَ ْخ َذهُ أَلِي ٌم شَ ِدي ٌد} [هود،]102:
أعاذنا الله من أخذه مبحض م ّنه وكرمه ،وجزى
الله تعاىل خريا من م ّد يديه من القراء ،وقال:
آمني!
فائدة طلب الدعاء برتك املؤاخذة عىل النسيان
والخطأ مع أنّهام معف ٌّو عنهام؟!
يرد عىل قولهَ { :ربَّ َنا لَ ت ُ َؤ ِاخ ْذنَا إِ ْن ن َِسي َنا أَ ْو
مم ال
أَ ْخطَأْنَا} أن النسيان والخطأ من العبد ّ
يُؤاخذ عليهام بدليل قوله صىل الله عليه وسلم:
" ُر ِف َع َع ْن أُ َّم ِتي الْ َخطَأُ َوال ِّن ْس َيا ُن َو َما ْاستُ ْك ِر ُهوا
مم اليؤاخذ عليهام فام معنى
َعلَيْه" .فإذا كانا ّ
الدعاء برتك املؤاخذة عىل ما ال يؤاخذ عليه ،وهل
هو إال تحصيل الحاصل؟
قلنا :قد أجاب املفرسون عن هذا بوجوه ،أرجحها:
أ ّن القصد من الدعاء بعدم املؤاخذة عليهام هو
االعرتاف بنعمة الله تعاىل ،واإلقرار بها .وبيان هذا

مم اليؤاخذ عليه
أ ّن النسيان والخطأ وإن كانا ّ
رشعا ،لك ّنهام ال ميتنع املؤاخذة عليهام عقال ،فإن
كالسموم ،فكام أ ّن تناولها ولو سهوا
الذنوب ّ
أوخطأ يؤ ّدي إىل الهالك ،فتعاطي الذنوب ال يبعد
أن يفيض إىل العقاب وإن مل تكن عزمية ،لكنه
تعاىل وعد التجاوز عنه رحم ًة وفضالً ،فإذا كانا
مم ال ميتنع املؤاخذة عليهام عقال ،ومع ذلك
ّ
ّ
فالشك أنّها نعم ٌة
تجاوز الله تعاىل عنهام رشعا
كبري ٌة منه تعاىل ،ومل ّا كانت نعم ًة كبرية ُدعي الله
تعاىل بها قصدا ً لالعرتاف واإلقرار بكونها نعمةً،
أي :إلظهارها والتح ّدث بها عىل ح ّد قوله تعاىل:
{ َوأَ َّما ِب ِن ْع َم ِة َربِّ َك فَ َح ِّدثْ } [الضحى.]11:
فائدة تقديم املدع ّو به ،وتأخري الرشط!
ث ّم أخّر الرشط ،وق ّدم املدع ّو به يف قوله تعاىل:
{ َربَّ َنا لَ ت ُ َؤ ِاخ ْذنَا إِ ْن ن َِسي َنا أَ ْو أَ ْخطَأْنَا}مع أ ّن األصل
هو تقديم الرشط ،نحو أن يقال" :إن نسينا أو
أخطأنا فال تؤاخذنا" ،والرس فيه هو االهتامم
باملدع ّوبه الذي هو عدم املؤاخذة.
نكت ٌة يف إيثار "إنْ" عىل "إذا" يف الرشط!
ث ّم جيء يف الرشط {إِ ْن ن َِسي َنا أَ ْو أَ ْخطَأْنَا} بـ"إنْ"
الدالة عىل عدم الجزم بوقوع الرشط أوعىل
قلة وقوعه ،دون "إذا" الدالة عىل الجزم بوقوع
الشط أوعىل كرثة وقوعه ،والرس فيه هو اإليذان
ّ
كل من النسيان والخطأ خالف ما ينبغي أن
بأ ّن ّ
يكون عليه املؤمن وأنه ال يقع إال قليال.
نكت ٌة يف التعبري عن التكاليف الشاقّة باإلرص!
صا ك ََم َح َملْتَ ُه َع َل
قوله تعاىلَ { :و َل ت َ ْح ِم ْل َعلَيْ َنا إِ ْ ً
الثقيل ،مأخو ٌذ
ُ
رص :ال ِعب ُء
ال َِّذي َن ِم ْن قَ ْبلِ َنا} ،اإل ُ
من األَرص مبعنى :عقد اليشء وحبسه بقهره،
التكاليف
يقالَ :أصه :إذا حبسه بقهر ،واملرا ُد به
ُ
مم كلّف به بنو إرسائيل من قطع موضع
الشاقة ّ
النجاسة من الجلد (أي:الخف والفرو) ،والثوب،
ورصف ربع املال يف الزكاة ،...وإمنا س ّميت
التكاليف الشاقة باإلرص؛ ألنّها ِ
يأص
كالح ْمل الذي ِ ُ
حامله ،أي :يحب ُِسه يف مكانه ،ومينعه من الحركة
لش ّدته وثقله.
صيغة التفعيل يف قولهَ { :ربَّ َنا َولَ تُ َح ِّملْ َنا َما َل
طَاقَ َة لَ َنا ِب ِه} للتعدية ،ال للمبالغة والتكثري!
جيء يف الدعاء السابق بفعل الحمل من املج ّرد،
املتع ّدي إىل مفعو ٍل ٍ
واحد ،فقيلَ { :و َل تَ ْح ِم ْل َعلَيْ َنا
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صا} ،ويف هذا الدعاء جيء بصيغة التفعيل؛
ِإ ْ ً
أل ّن الغرض ُهنا تعديته إىل مفعولني ،أحدهام:
نصب متّصل ،وثانيهامَ { :ما َل طَاقَ َة لَ َنا
ضمري ٍ
ِب ِه} ،فالتفعيل ُهنا للتعدي ِة ،ال للمبالغ ِة والتكثري؛
الفعل
أل ّن التفعيل للمبالغ ِة والتكثري ال يُك ِْس ُب َ
مفعوالً ،وهذا قد أَك َْسبَ ُه مفعوالً ثانيا كام ترى
ِ
األثواب» ،فإ ّن التفعيل فيه
بخالف «قَطَّ ْع ُت
َ
للمبالغة والتكثري بدليل أنّه مل يُكسبه مفعوال
قبل ذلك يف
حاصل َ
ٌ
ثانيا ،وأ ّما املفعول األول فهو
َعت األثواب.
املج ّرد حيث يقال :قط ُ
نكت ٌة يف اختالف الجمليتني بتخصيص إحدهام
بالحمل ،واألخرى بالتحميل!
فإن قيل :جيء يف الجملة األوىل بفعل الحمل،
صا} ،ويف الجملة الثنية
فقيلَ { :ولَ ت َ ْح ِم ْل َعلَيْ َنا إِ ْ ً
بالتحميل حيث قيل{َ :ل ت ُ َح ِّملْ َنا َما لَ طَاقَ َة لَ َنا
ِب ِه} ،فام الرس يف هذا االختالف؟
قلنا :قد ذكرنا يف ما سبق أ ّن املراد باإلرص هي
التكاليف الشاقّة ،وهي ميكن حملها ،واملراد
بـ"ماال طاقة لنا به" ما اليُطاق واليُقدر عليه،
وهو ال ميكن حمله ،فالحاصل فيام ال يطاق هو
التحميل فقط ،أما الحمل فغري ممكن فيه .وأما
التكاليف الشاقة فالحمل والتحميل ميكنان فيها،
فلهذا السبب خص الجملة الثانية بالتحميل.
فائد ٌة يف الفرق بني العفو واملغفرة والرحمة!
قولهَ { :وا ْع ُف َع َّنا َوا ْغ ِف ْر لَ َنا َوا ْر َح ْم َنا} [البقرة]286:
فإن قيل :ما الفرق بني العفو والغفران والرحمة؟
قلنا :أ ّما العفو :فهو محو الذنوب ،وإسقاط
الريح األثر ،إذا محته.
عقوبتها ،مأخوذ من :عف َِت ُ
وأ ّما الغفران :فهو سرت الذنوب وإخفاءها ،صونا
له من عذاب التخجيل والفضيحة ،مأخو ٌذ من
الغفر مبعنى السرت ،فاألول طلب الخالص عن
عقاب الجسم ،والثاين طلب الخالص عن عذاب
الروح .وأ ّما الرحمة :فهي إفاضة اإلحسان،
وإيصال النعم يف الدنيا واآلخرة ،فهي تع ّم العفو
والغفران وغريهام...
الرس يف ما جاء من الرتتيب القرآين بني العفو
والغفران والرحمة!
لقائل أن يقول :ما وجه هذ الرتتيب القرآين بني
العفو والغفران والرحمة؟
قلنا :أ ّما تأخري الغفران عن العفو فأل ّن الغفران
أبلغ؛ أل ّن يف بالدعاء بالغفران طلب الخالص من
العذاب الروحاين ،ويف الدعاء بالعفو طلب الخالص
ّ
والشك أن األ ّول أش ّد
من العذاب الجسامين،
بالنسبة إىل الثاين .وأ ّما تأخري الرحمة عن العفو
والغفران فألن الرحمة أبلغ منهام وأع ّم وأشمل؛
أل ّن الرحمة هي اإلحسان وإيصال النعم الدنيوية
واألخرويّة ،وهي تشمل العفو الذي هو إسقاط
العقاب ،والغفران الذي هو سرت الذنوب ،وغريهام

من التكرم والتفضّ ل بأنواع اللطف والكرامة ...قال
الحرايل :وملا كان قد يَلْ َحق من يعفى عنه ويغفر
له قصو ٌر يف الرتبة عن منال الح ّظ من الرحمة
ألحق تعاىل املعف َّو عنه املغفو َر له باملرحوم ابتداء
املذنب التائب
بقوله{ :وارحمنا} أي :حتى يستوي
ُ
والذي مل يذنب قط يف منال الرحمة.
قلت :وأيضا العفو والغفران تخليةٌ ،والرحمة
تحليةٌ ،والتخلية سابق ٌة عىل التحلية.
نكت ٌة يف ذكر األدعية بصيغة الجمع!
لسائل أن يسأل أ ّن األدعية كلّها ذُكرت بصيغة
الجمع ،حيث قيل" :ال ت ِ
ُؤاخذْناَ ،وال ت َ ْح ِم ْل َعلَيْنا،
والتح ّملناَ ،وا ْع ُف َع َّناَ ،وا ْغ ِف ْر لَناَ ،وا ْر َح ْمنا" ،فام
الرس فيه؟
قلنا :املقصود من ذكر األدعية بصيغة الجمع
– سواء كانت تعليام من الله تعاىل ،أو حكاية
لدعوات املؤمنني -هو :اإليذان بأ ّن قبول الدعاء
عند االجتامع أكمل ،وذلك أل ّن للهمم تأثري ٍ
ات،
فإذا اجتمعت األرواح والدواعي عىل يشء واحد
كان حصوله أرجى أكمل" .ألن االجتامع فيه من
يرجى قبول الدعاء يف حقّه ،فريجى االستجابة يف
شأن كلّهم؛ أل ّن أرحم الراحمني إذا أكرم أحدا ً من
الجامعة اليحرم واحدا ً منهم" .وألن العبد إذا دعا
الله بصيغة الجمع فكأنّه أراد بأخيه خريا حيث
أرشكه يف دعاءه ،و"إلرادة العبد خريا بأخيه أثرا ً يف
استنزال الخريات" .والله تعاىل أعلم بأرسار كتابه،
وعلمه أت ّم وأحكم!
نكت ٌة يف عدم افتتاح هذه األدعية { َوا ْع ُف َع َّنا
َوا ْغ ِف ْر لَنا َوا ْر َح ْمنا} بلفظ " َربّنا"
اعلم أ ّن ما مىض من األنواع الثالثة من األدعية
صا ،لَ ت ُ َح ِّملْ َنا َم َالطَاقَ َة
َ{لت ُ َؤ ِاخ ْذنَا ،التَ ْح ِم ْل َعلَيْ َنا إِ ْ َ
لَ َنا ِب ِه} كانت قد افتتحت بلفظ { َربَّ َنا} ،وأما هذه
األدعية { َوا ْع ُف َع َّناَ ،وا ْغ ِف ْر لَناَ ،وا ْر َح ْمنا ،وانرصنا}
فلم يؤت فيها بلفظ "ربَّ َنا" ،فريد ُهنا سؤال :مل
ُحذف الندا ،وهو قوله" :ربنا" يف هذه األدعية؟
قلنا :قد ذكر املفرسون فيه وجوها ،أص ّحها:
أنّه مل يأت يف هذه األدعية الثالث بلفظ " َربَّنا"؛
ألنها نتائج ما تق ّدم من األدعية التي افتتحت
بذلك ،فجاء { َوا ْع ُف َع َّنا} مقابال لقوله تعاىل{ :ال
ت ِ
ُؤاخذْنا} ،وجاء { َوا ْغ ِف ْر لَنا} مقابال لقوله سبحانه:
صا} ،وجاء { َوا ْر َح ْمنا} مقابال
{ َوال ت َ ْح ِم ْل َعلَيْنا إِ ْ ً
لقوله ع ّز شأنهَ { :وال ت ُ َح ِّملْنا ما ال طاقَ َة لَنا ِب ِه}؛
أل ّن من آثار عدم املؤاخذة بالنسيان والخطأ:
العفو ،ومن آثار عدم حمل اإلرص عليهم :املغفرة،
ومن آثار عدم تحميل ما ال يطاق :الرحمة .ذكره
العالمة أبوح ّيان ،ونقله عنه اآللويس ،وأثنى عليه
قائال :وال يخفى حسن الرتتيب.
عم قبله برتك
َا}
ن
ال
نكت ٌة يف فصل قوله{ :أَن َْت َم ْو
ّ
حرف العطف بينهام
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وإنّ ا فصل قوله{ :أَن َْت َم ْوالنَا} ،فلم يعطفه عىل
ماقبله؛ ألنّه كالعلّة للدعوات املاضية :أي :دعوناك
ورجونا منك ذلك ألنّك موالنا ،ومن شأن املوىل
ال ّرفق باململوك ،وليكون هذا أيضا كاملق ّدمة
للدعوات اآلتية.
ْصنَا َع َل الْ َق ْومِ
نكت ٌة يف إيراد الفاء يف قوله{ :فَان ُ ْ
الْكَا ِفرِي َن}
َ
ْصنَا َع َل الْ َق ْومِ
قوله تعاىل{:أن َْت َم ْو َلنَا فَان ُ ْ
الْكَا ِفرِي َن} [البقرة]286:
لقائل أن يقول :ما الرس يف إدخال الفاء عىل قوله:
ْصنَا َع َل الْ َق ْومِ الْكَا ِفرِي َن}؟
{فَان ُ ْ
والجواب أنّه اليخفى أ ّن طلب النرص من الله
تعاىل متس ّبب عن ات ّصافه تعاىل بكونه موالهم؛
ألنَّه تعاىل تعاىل ملا كا َن موالهم َ
ومالك أمورِهم،
نصهم
ي
بأن
وهو ُم َدبِّ ُرهم ت ََس َّبب عنه أَ ْن َد َع ْوه َ ُ َ
يل،
عىل أعدائِهم ،كقولِك :أنت الج ّوا ُد ،فتك َّر ْم ع َّ
فلم كان طلب النرص
وأنت ُ
البطل فا ْحمِ َح َر َمكّ .
متس ّببا عام قبله أدخلوا عليه الفاء إيذانا بهذه
السببيّة ،وإعالماً بها .وأيضا يف إيراد الفاء إيذا ٌن
بتأكيد طلب إجابة الدعاء بالنرص؛ ألنّهم جعلوه
مرتّبا عىل وصف محقّق ،وهو والية الله تعاىل
املؤمنني ،قال تعاىل{ :الله َو ِ ُّل ال َِّذي َن آ َم ُنوا [البقرة:
 ،]257وقال{ :فَ ِإ َّن الله ُه َو َم ْوال ُه} [التحريم:
 ،]4وقال{ :ذلِ َك ِبأَ َّن الله َم ْو َل ال َِّذي َن آ َم ُنوا َوأَ َّن
فلم كانت
الْكا ِفرِي َن َل َم ْوىل لَ ُه ْم} [مح ّمدّ ،]11 :
واليته تعاىل املؤمنني محقّقة وجب أن يتحقّق ما
ترتّب عليه من طلب إجابة الدعاء بالنرص أيضا.
قاله العالمة ابن عاشور -رحمه الله تعاىل.-
ْصنَا
نكت ٌة يف إضافة لفظ "القوم" يف قوله{ :فَان ُ ْ
َع َل الْ َق ْومِ الْكَا ِفرِي َن}
فإن قيل :ما فائدة لفظ "القوم" ،وهال اقترص عىل
"فانرصنا عىل الكافرين"؟
قلنا :إنّ ا جيء بلفظ "القوم"؛ أل ّن املطلوب
النرصة عىل املجموع من حيث املجموع ،ال عىل
واحد ٍ
كل ٍ
واحد ،فلو اقترص عىل "انرصنا عىل
ّ
الكافرين" ،كان داال عىل أ ّن املطلوب النرصة عىل
واحد ٍ
كل ٍ
واحد ،فزيد لفظ "القوم" للتنصيص عىل
ّ
املطلوب ،أ ّما أ ّن املطلوب النرصة عىل املجموع،
واحد ٍ
ال عىل كل ٍ
كل
واحد ،فأل ّن النرصة عىل ّ
واحد ٍ
ٍ
واحد ال يستلزم النرصة عىل املجموع؛ أل ّن
كل ٍ
واحد إذا انفرد،
الشخص قد يكون غالباً عىل ّ
واليكون غالبا عىل املجموع ،وأ ّما أ ّن االقتصار عىل
"انرصنا عىل الكافرين" ّ
كل
يدل عىل النرصة عىل ّ
واحد ٍ
ٍ
محل بالالم
واحد فأل ّن "الكافرين" وإن كان ّ
كل فر ٍد فر ٍد ،ال مبعنى
االستغراق ّية ،لك ّنه مبعنى ّ
املجموع من حيث املجموع .والله تعاىل أعلم
بأرسار كتابه ،وعلمه أت ّم وأحكم ،وأستغفر الله
العظيم!
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اجلانب العملي للسرية النبوية

(احللقة الثانية)

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

الجانب العميل يف ذكر الله
إن من أبرز جوانب سريته  وأملع نواحيها
بكل ما أرشد إليه الناس أو دعاهم
أنه عمل ِّ
إليه ،وسبقهم يف تطبيقه عىل نفسه قبل أي
واحد ،فرناه  يدعو الناس إىل ذكرالله
تعاىل وابتغاء رضاه ونيل محبته ،وانظروا
إىل تأثري هذه الدعوة يف حياته ،وامتثاله هو
أوال لهذا األمر ،برصف النظر عن حياة أتباعه
من الصحابة ريض الله عنهم ،نجده ال يقوم
وال يجلس وال ينام وال يستقيظ وال مييش وال
يتوقف وال يأكل وال يرشب وال يلبس وال يخلع،
صباح مساء ليل نهار ،مل متض ملحة من ملحات
حايته وال ثانية وال دقيقة إال ولسانه رطب
بذكر الله تعاىل وحمده وثنائه ،ال يفرت عنه ولو
لربهة من الزمن.
وكتب األحاديث املوجودة لدينا اليوم تضم
بكل
أبوابا وفصوال ألذكار ودعوات النبي  ِّ
إسهاب وتفصيل ،ونرى أن أبواب الدعوات
تحتل حجام كبريا من هذه األحاديث لنقل
تلك الدعوات التي تنطق بها لسان الصادق
املصدوق  يف مختلف األحوال واملناسبات.
وها هو كتاب (الحصن الحصني) الذي يقع
يف مئتي صحفة يحتوي عىل األدعية املأثورة
عن النبي  ،تتجىل فيها جاللة الباري
تعاىل ومحبته وعظمته ،والتي يكون لسان
النبي  رطبا من منها يف كل وقت ،هذا
وقد وصف القرآن الكريم العباد الصالحني
ل
فقال :ال َِّذي َن يَ ْذكُ ُرو َن اللّ َه ِق َيا ًما َوقُ ُعو ًدا َو َع َ َ
ُج ُنو ِب ِه ْم( .آل عمران.)191 :
هذه هي الصورة الحقيقية لحياة رسول الله
 ،ولذا تقول عائشة ريض الله عنها " :كان

النبي  يذكر الله عىل كل أحيانه".
الجانب العميل يف إقامة الصالة:
الناس بإقامة الصالة،
النبي 
لقد أمر
َ
ُّ
ولكن ماذا طريقته يف أداء هذه الفريضة؟ لو
تأملنا فيها سيبدي لنا الواقع أن النبي 
أمر أتباعه وأصحابه بالصلوات الخمس ،لكنه
هو كان يصيل مثاين صلوات ،فكان يصيل
باإلضافة إىل الخمس :صالة اإلرشاق ،وصالة
الضحى ،وقيام الليل ،وإذا حسبنا عدد الركعات
املفروضة يف الصلوات الخمس فيصل إىل سبع
عرشة ركعة ،إال أن النبي  كان عدد ركعاته
يف الصلوات يوميا يرتواح ما بني الخمسني
والستني ،وملا فرضت الصلوات الخمس رفع
الله فرضية قيام الليل عن عامة املسلمني ،لكنه
ويواظب عليها إىل
 مازال يحاف َظ عليها
ُ
أن التقى بالرفيق األعىل.
ثم انظروا يف كيفية الصالة وطريقة أدائها ،كان
ويصل حتى تتو ّرم قدماه،
ّ
 يقوم بالليل
تقول عائشة ريض الله عنها :كان رسول الله
 إذا صىل قام حتى تفطّر رجاله ،فقالت:
يا رسول الله! أتصنع هذا ،وقد غفر الله ما
تق َّدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال" :يا عائشة!
أفال أكون عبدا شكورا ً".
أقرب إىل محبة الله تعاىل
كانت صالته  َ
والشوق إليه من خوفه وخشيته ،فكان يط ّول
يف أداء أركانها وواجباتها ،كام قال أنس بن
مالك ريض الله عنه" :كان رسول الله 
إذا قال :سمع الله ملن حمده؛ قام حتى نقول:
يكب ويسجد ،وكان يقعد بني
قد أوهم ،ثم ّ
السجدتني حتى نقول :قد أوهم" .ويف رواية:
" قد نيس".

كان  مواظبا عىل الصالة من ُذ بد ِء النبوة،
ورغم ما يعانيه  من العداوة والبغضاء
واملصائب من قبل املرشكني والكفّار ،كان يصيل
يف رحاب الحرم امليك أمامهم ،وقد هجمواعليه
وآذَو ُه عدة مرات وهويصيل ،فلم يرصفه األذى
والسوء عن صالته ،وأش ّد ما يكون أمر إقامة
الصالة حني يلتقي املسلمون بأعداء الله،
والسيوف والرماح تعمل عملها دون توقف؛
إذ تحرض الصالة ،فيس ّوون صفوفهم ،ويقومون
أمام الخالق خاضعني مترضعني ،ويؤدون
صالتهم ،وها هي معركة بدر الكربى ،والحرب
قامئة عىل قدم وساق ،واملسلمون يقاتلون
أعداء الله وأعداء رسوله ،وهم يف قلّة ،وإذا
برسول الله  ساجدا ،مستقبل القبلة،
ما ّدا يده ،يناجي ربه تعاىل ،ويقول " :اللهم إين
أنشدك عهدك ووعدك".
ومل يُعهد منه  ق ّط أنه أخر الصالة عن
وقتها ،بل كان مواظباً شدي َد املواظبة عىل أدائها
يف مواقيتها ،إال ما حدث يف غزوة الخندق ،إذ مل
يجد فرصة ألداء صالة العرص ،ومرة أخرى وهي
األخرية يف سفر غزوة من الغزوات.
يقول عمران ريض الله عنه :ك ّنا يف سفر مع
النبي  ،وإنّا أرسينا حتى ك ّنا يف آخر الليل
وقعنا وقعة ،وال وقعة أحىل عند املسافر منها،
فام أيقظنا إال ح ُّر الشمس ...حتى استيقظ
النبي  فارتحل فسار غري بعيد ،ثم نزل
فدعا بالوضوء ،فتوضأ ونودي بالصالة فصىل
بالناس.
وأشد من ذلك ما حدث يف املرض الذي مات
فيه النبي  ،كان مصابا بالح ّمى الشديدة،
ومل تفته الجامعة يف هذه الحالة فضال عن
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الصالة ،وقد جيء به إىل املسجد بني رجلني،
وقبل ثالثة أيام من وفاته  ،ملا أفاق من
مرضه ،فقعد فاغتسل ،فذهب لينوء فأغمي
عليه ثالث مرات ،ففي تلك الحالة فاتته
الجامعة.
هذه هي األسوة الحسنة املباركة التي خلّفها
الرسول الكريم  ألمته يف عبادة الله تعاىل
وذكره ،وهذا هو منوذج تطبيقه وتنفيذه ألوامر
الله تعاىل قبل أي أحد ومواظبته عىل ذلك.
األسوة العملية يف باب الصيام
لقد أمر النبي  الناس بالصوم ،وفرض الله
تعاىل عىل عامة املسلمني صيام ثالثني يوما من
شهر رمضان املبارك ،ولكن ماذا عن صيام النبي
؟ فإنه مل ميض أسبوع أو شهر إال وقد
كانت له أيام مح ّدد ٌة كان يصومها.
تقول عائشة ريض الله عنها " :كان رسول الله
 يصوم حتى نقول :ال يفطر ،ويفطر
حتى نقول :ال يصوم" وقد نهى  الناس
عن الوصال يف الصوم ،لكنه كان يواصل حتى
يومني ،وأحيانا إىل ثالثة أيام ،وقد أراد الصحابة
ريض الله عنهم أن يقتدوا به يف الوصال فنهاهم
عن ذلك.
تقول عائشة ريض الله عنها :نهى رسول الله
 عن الوصال رحمة لهم ،فقالوا :إنك
تواصل ،فقال " :إين يطعمني ريب ويسقيني".
وكان  يصوم شهرين متكاملني شعبان
ورمضان ،كام أنه  ال يفطر أيام البيض يف
حرض وال سفر ،ويف رواية قال  " :صيام
ثالثة أيّام من كل شهر صيام الدهر ،وأيام
البيض صبيحة ثالث عرشة وأربع عرشة وخمس
عرشة".
كذلك كان  يصوم عرشة أيام من شهر
وست من شوال ،وكذلك يومي اإلثنني
الحرام ّ
والخميس من كل أسبوع.
هكذا ما كانت عليه حياته  يف باب
الصيام.
األسوة العملية يف باب الزكاة والصدقات:
النبي  بأداء الزكاة ،وإنه عمل
لقد أمر ّ
بهذا األمر ونفّذه بنفسه أوال ،وسبق أن ذكرنا
شهادة أم املؤمنني خديجة ريض الله عنها يف
حقه  من قولها " :وتكسب املعدوم،
وتقري الضيف ،وتعني عىل نوائب الحق".
هذا ومل يأمر النبي  الناس بإنفاق كل
يشء ،ومل يطلب منهم إخراج كل ما كانوا
ميلكونه من مال وثروة ،ومل يغلق أبواب كسب
الرزق ،وجمع األموال ،وا ّدخار الرثوات ،وإمنا

الذي طلب منهم هو " :أن أ ُّدوا حق الله
يف أموالكم ،وذلك باإلنفاق يف سبيل الله"،
يقول املوىل ع ّز وجلَ :و ِم َّم َر َزقْ َنا ُه ْم يُن ِفقُونَ.
(البقرة)3:
أما نفسه  فكل ما جاء إليه أنفقه يف سبيل
الله ،ومل يدخر منه شيئا ،وملا فتح املسلمون
البالد ،واتسعت رقعة الدولة اإلسالمية بدأت
ترد الغنائم والخريات واألموال إىل بيت مال
املسلمني بالكرث الكاثرة ،لكنها كلها كانت لعامة
املسلمني ،ومل يكن له منها يشء من النصيب،
وحياته  تعاين من الفقر والفاقة ،وبعدما
فتحت خيرب يف السنة السابعة من الهجرة
النبوية كانت جرت العادة أن يرصف لألزواج
املط ّهرات النفقات من الطعام لسنة كاملة،
ولكن هذه النفقات كانت تنفد كلها قبل أن
تكمل السنة ،ألن معظم هذه األطعمة ك ّن
ينفقنها يف س ّد حوائج الفقراء واملحتاجني.
يقول ابن عباس ريض الله عنهام " :كان رسول
الله  أجود الناس ،وكان أجود ما يكون يف
رمضان ...فلرسول الله  أجود بالخري من
الريح املرسلة" " ،وما ُسئل رسول الله 
شيئا قط فقال :ال" ،وما أكل طعاما قط وحده،
بل كان يرشك يف أصحابه مهام كان قليال ،وقد
أعلن يف الناس " :ما من مؤمن إال وأنا أوىل الناس
به يف الدنيا واآلخرة ،اقرؤوا إن شئتم :ال َّنب ُِّي
أَ ْو َل بِالْ ُم ْؤ ِم ِن َني ِم ْن أَنف ُِس ِه ْم[ .األحزاب ،]6:فأميا
مؤمن ترك ماال فلريثه عصبته من كانوا ،فإن
ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مواله".
وذات مرة أدركه أعرايب ،فجبذه بردائه ،فح ّمر
رقبته ،قال أبو هريرة " :وكان ردا ًء خشنا ،فقال
له األعرايب :احمل يل عىل بعريي هذين فإنك
ال تحمل يل من مالك ،وال مال أبيك ..ثم دعا
 رجال فقال له :احمل له عىل بعرييه
هذين :عىل بعري شعريا وعىل اآلخر مترا ،ثم
التفت إلينا فقال :انرصفوا عىل بركة الله،
وكان يقول " :إمنا أنا قاسم والله يعطي".
يقول الصحايب الجليل أبو ذر الغفاري ريض
الله عنه :كنت أميش مع النبي  يف حرة
املدينة ،فاستقبلنا أُحدا ً ،فقال " :يا أبا ذر"،
رسين أن
قلت :لبيك يا رسول الله ،قال " :ما ي ّ
عندي مثل أحد هذا ذهبا ،متيض عيل ثالثة
وعندي منه دينار ،إال شيئا أرصده للدين."..
أيها اإلخوة! مل يكن هذا كله فقط عبارات
حلوة كلامت جملية ،وتعبريات رائعة ،بل كان
إبرازا لذلك العزم الصادق ،والنية الصادقة ،التي
كان عليها عمل النبي .
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" وأُيت النبي  مبال من البحرين ،فقال:
"انرثوه يف املسجد" ،وكان أكرث مال أُيت به ُ
رسول
الله  ،فخرج رسول الله  إىل الصالة،
ومل يلتفت إليه ،فلام قىض الصالة ،جاء ،فجلس
إليه ،فام كان يرى أحدا إال أعطاه ...فام قام
رسول الله وث َ ّم منها دره ٌم ".
وذات مرة أهدى إىل النبي  عظيم فدك
أربع ركائب مناخات عليهن أحاملهن ،يقول
بالل :فاستأذنت ،فقال يل رسول الله :
"أبرش ،فقد جاءك الله تعاىل بقضائك" ،ثم
قال " :أمل تر الركائب املناخات األربع"؟ فقلت:
بىل ،فاقبضهن ،واقض دينك" ،ففعلت ثم
انطلقت إىل املسجد ،فإذا رسول الله 
قاعد يف املسجد ،فسلّمت عليه ،فقال" :ما
فعل ما قبلك؟" قلت :قد قىض الله تعاىل كل
يشء كان عىل رسول الله  فلم يبق يشء،
قال" :أفضل يشء؟" قلت :نعم ،قال :انظر
أن تريحني منه ،فإين لست بداخل عىل أحد
من أهيل حتى تريحني منه ،فلام صىل رسول
الله  العتمة دعاين فقال" :ما فعل الذي
قبلك؟" قلت :هو معي مل يأتنا أحد ،فبات رسول
الله  يف املسجد حتى إذا صىل العتمة من
الغد دعاين ،قال" :ما فعل الذي قبلك؟" قلت:
فكب وحمد
قد أراحك الله منه يا رسول اللهّ ،
الله شفقا ،من أن يدركه املوت وعنده ذلك.
يقول عقبة بن الحارث ريض الله عنه :صليت
مع النبي  العرص ،فلام سلم قام رسيعا،
ودخل عىل بعض نسائه ثم خرج ،ورأى ما يف
وجوه القوم من تع ّجبهم لرسعته فقال" :ذكرت
وأنا يف الصالة تربا عندنا ،فكرهت أن أميس أو
يبيت عندنا ،فأمرت بقسمته".
وتقول أم سلمة ريض الله عنها :دخل عيل
رسول الله  وهو ساهم الوجه ،قالت:
حسبت ذلك من وجع ،قلت :ما يل أراك –
 – ساهم الوجه؟ قال" :من أجل الدنانري
السبعة التي أتتنا األمس فلم نقسمها".
وتقول عائشة ريض الله تعاىل عنها :اشت ّد وجع
رسول الله  وعنده سبعة دنانري أو تسعة
فقال" :يا عائشة ! ما فعلت تلك الذهب؟"
فقلت :هي عندي ،قال" :تصدقي بها " ،قالت:
فشُ غلت به ،ثم قال " :يا عائشة ما فعلت تلك
الذهب؟ " فقلت :هي عندي ،فقال " :ائتني
بها" ،قالت :فجئت بها ،فوضعها يف كفة ثم
قال" :ما ظن محمد أن لو لقي الله وهذه
عنده؟ وما ظن مح ّمد أن لو لقي الله وهذه
عن َده؟!.
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الصحابي اجلليل أنس بن مالك ،عشر سنني يف خدمة الرسول  ()2

مسعود الدامنيمقدم

عباداته
کان أن ــس م ــن أَ ْع َب ـ ِـد أصح ــاب النب ــي 
ک ــا ت ـ ُّ
ـدل روای ــات التالی ــة:
 -1ق ــال أب ــو هري ــرة :م ــا رأي ــت أح ــدا ً أش ــبه
صـــاة برســـول اللـــه  مـــن ابـــن أم
ســـليم  -يعنـــي أنـــس بـــن مالـــك.
 -2وقـــال ابـــن ســـرين :كان أحســـن النـــاس
صـــاة يف الحـــر والســـفر.
 -3يقـــول الحريـــري :أحـــرم أنـــس مـــن
ذات ع ــرق ف ــا س ــمعناه متكلــاً إال بذك ــر
الل ــه عزوج ــل حت ــى أح ــل ،فق ــال يل :ياب ــن
أخ ــي هك ــذا اإلحــرام( .اب ــن کثی ــر ،البدای ــة
والنهایـــة ،املجلـــد الخامـــس )99/9
 -4عـــن أيـــوب قـــال :ضعـــف أنـــس عـــن
الص ــوم فصن ــع طعام ـاً ودع ــا ثالث ــن مس ــكيناً
فأطعمه ــم .وذك ــره البخ ــاري تعليقــاً( .اب ــن
کثی ــر ،البدای ــة والنهای ــة ،املجل ــد الخام ــس ،
)100/9
 -5عـــن مثامـــة بـــن عبـــد اللـــه بـــن أنـــس
ق ــال :كان أن ــس يص ــي فيطي ــل القي ــام حت ــى
تقط ــر قدم ــاه دمــاً ،وكان ك ــرم أن ــس يحم ــل
يف كل س ــنة مرت ــن.
 -6عـــن ثابـــت قـــال كان أنـــس إذا اشـــفى
عـــى ختـــم القـــرآن مـــن الليـــل بقـــي منـــه
ســـورة حتـــى يختمـــه عنـــد عيالـــه.
وعن ــه ق ــال :كان أن ــس ب ــن مال ــك إذا خت ــم
القــرآن جمــع ولــده وأهــل بيتــه فدعــا لهــم.
(اب ــن الج ــوزي ،صف ــة الصف ــوة)256/1 ،

دعاء مستجاب
کان أن ــس مس ــتجاب الدع ــوة :ویثب ــت ه ــذا
بحدی ــث ق ــد روي ع ــن ثاب ــت ،یق ــول :كن ــت
مـــع أنـــس فجـــاء قهرمانـــه فقـــال :يـــا أبـــا
حم ــزة عطش ــت أرضن ــا .ق ــال :فق ــام أن ــس
فتوضـــأ وخـــرج إىل الربيـــة فصـــى ركعتـــن
ث ــم دع ــا ،فرأي ــت الس ــحاب تلتئ ــم ق ــال :ث ــم
مط ــرت حت ــى م ــأت كل يشء .فل ــا س ــكن
املط ــر بع ــث أن ــس بع ــض أهل ــه فق ــال انظ ــر
أيـــن بلغـــت الســـاء؟ فنظـــر فلـــم تعـــد
أرضـــه إال يســـرا ً وذلـــك يف الصيـــف( .ابـــن
حج ــر عس ــقالين ،اإلصاب ــة يف متیی ــز الصحاب ــة،
)113/1
جهاده مع النبي 
قـــال إســـحاق بـــن عثـــان :ســـألت مـــوىس
ب ــن أن ــس ك ــم غــزا أن ــس م ــع النب ــي 
ق ــال :مث ــاين غ ــزوات.
(ابـــن حجـــر عســـقالين ،اإلصابـــة يف متییـــز
الصحابـــة)112/1 ،
حینـــا هاجـــر النبـــي  مـــن مکـــة
املکرمـــة إلـــی املدینـــة املنـــورة ،کان عمـــر
أنـــس عـــر ســـنین .کانـــت غـــزوة البـــدر
أول غـــزوة وقعـــت يف الســـنة الثانیـــة مـــن
الهجـــرة وألن أنســـاً کان صغیـــرا ً آنـــذاك،
اختلفـــوا يف شـــهوده یـــوم بـــدر ،وأیضـــاً مل
والســیَر اس ــمه م ــع
یذک ــر کت ــب التواری ــخ ِّ
بدرییـــن ،ولذلـــك یقـــول ابـــن کثیـــر :وقـــد
اختل ــف يف ش ــهوده ب ــدرا ً ...واملش ــهور أن ــه مل

يش ــهد ب ــدرا ً لصغ ــره ،ومل يش ــهد أح ــدا ً أيض ـاً
لذلـــك .وشـــهد الحديبيـــة وخيـــر وعمـــرة
القض ــاء والفت ــح وحنين ـاً والطائ ــف وم ــا بع ــد
ذل ــك( .اب ــن کثی ــر ،البدای ــة والنهای ــة ،املجل ــد
الثالـــث )354/5
وأمـــا بعـــض العلـــاء واملؤرخیـــن یقولـــون:
ش ــهد أن ــس ب ــدرا ً وأح ــدا ً ک ــا ش ــهد مش ــاهد
األخـــری .ونفهـــم مـــن نقـــل روایـــات أنـــس
عـــن وقائـــع التـــي وقعـــت يف بـــدر وأحـــد،
أن ــه ش ــارك يف ب ــدر وأح ــد کلتیه ــا .وإلی ــك
بع ــض النص ــوص التالی ــة الت ــي تؤیّ ــد ذل ــك:
 -1ع ــن م ــوىل ألن ــس ب ــن مال ــك أن ــه ق ــال
ألن ــس أش ــهدت ب ــدرا ً ق ــال ال أم ل ــك وأي ــن
غبـــت عـــن بـــدر؟ قـــال محمـــد بـــن عبـــد
اللـــه خـــرج أنـــس بـــن مالـــك مـــع [رســـول
اللـــه]  حـــن توجـــه إىل بـــدر وهـــو
غـــام يخدمـــه.
(ابـــن عبدالـــر ،االســـتیعاب يف معرفـــة
األصحـــاب ،صـــ )90
 -2قـــال أنـــس :لقـــد وجدنـــا بأنـــس بـــن
الن ــر يومئ ــذ (ی ــوم أح ــد) س ــبعني رضب ــة
ف ــا عرف ــه إال أخت ــه ،عرفت ــه ببنات ــه( .اب ــن
هش ــام ،الس ــیرة النبوی ــة ،القس ــم الث ــاين ،ص
)83
 -3یقــول أیض ـاً :كــرت رباعيــة النبــي 
ي ــوم أح ــد وش ــج يف وجه ــه ،فجع ــل ميس ــح
الـــدم ويقـــول كيـــف يفلـــح قـــوم خضبـــوا
وج ــه نبيه ــم وه ــو يدعوه ــم إىل الل ــه فأن ــزل
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الل ــه (لي ــس ل ــك م ــن االم ــر ش ــئ أو يت ــوب
عليهـــم أو يعذبهـــم فإنهـــم ظاملـــون) [آل
عم ـران( ]128 :اب ــن کثی ــر ،البدای ــة والنهای ــة،
املجل ــد الثان ــی )25/4
یوم وفات النبي 
قـــال أنـــس :فلـــا دفـــن النبـــي 
قالـــت فاطمـــة :يـــا أنـــس ،أطابـــت
أنفســـكم أن دفنتـــم رســـول اللـــه  يف
الـــراب ورجعتـــم( .ابـــن کثیـــر ،البدایـــة
والنهایـــة ،املجلـــد الثالـــث )297/5
قـــال املثنـــى بـــن ســـعيد :ســـمعت أنســـا
يقـــول :مـــا مـــن ليلـــة إال وأنـــا أرى فيهـــا
حبيبـــي( .الذهبـــي ،ســـیر أعـــام النبـــاء،
)488 /4
اجتـــاع ســـقیفة بنـــی ســـاعدة
حینـــا اجتمـــع املهاجـــرون واألنصـــار يف
ســـقیفة بنـــیســـاعدة لیشـــاوروا يف أمـــر
الخالفــة ،ویختــاروا خلیفــة ،کان أنــس هنــاك،
وش ــاهد کل م ــا وق ــع فیه ــا ،وبای ــع أب ــا بک ــر
بطی ــب نفس ــه ،ک ــا بایع ــه الصحاب ــة .هک ــذا
یذکـــر أنـــس مـــا وقـــع يف الغـــد مـــن یـــوم
الس ــقیفة :أن ــه س ــمع خطب ــة عم ــر االخ ــرة
ح ــن جل ــس ع ــى املن ــر ،وذل ــك الغ ــد م ــن
يـــوم تـــويف رســـول اللـــه  وأبـــو بكـــر
صامـــت ال يتكلـــم .قـــال :كنـــت أرجـــو أن
يعي ــش رس ــول الل ــه  حت ــى يدبرن ــا -
يري ــد بذل ــك أن يك ــون آخره ــم  -ف ــإن ي ــك
محم ــد ق ــد م ــات ف ــإن الل ــه ق ــد جع ــل ب ــن
أظهركـــم نـــورا تهتـــدون بـــه ،هـــدى اللـــه
محم ــدا  وأن أب ــا بك ــر صاح ــب رس ــول
اللــه  وثــاين اثنــن وأنــه أوىل املســلمني
بأمورك ــم ،فقدم ــوا فبايع ــوه وكان ــت طائف ــة
قـــد بايعـــوه قبـــل ذلـــك يف ســـقيفة بنـــي
س ــاعدة وكان ــت بيع ــة العام ــة ع ــى املن ــر.
ق ــال الزه ــري ع ــن أن ــس ب ــن مال ــك س ــمعت
عم ــر يق ــول يومئ ــذ اليب بك ــر :اصع ــد املن ــر!
فل ــم ي ــزل ب ــه حت ــى صع ــد املنـــر فبايع ــه
عام ــة الن ــاس( .اب ــن کثی ــر ،البدای ــة والنهای ــة،
املجلـــد الثالـــث )270/5
أنس يف عهد الخلفاء وبعده
عهد أيب بکر ريض الله عنه
إن أبـــا بكـــر الصديـــق بعـــث إىل أنـــس
ليوجهـــه عـــى البحريـــن ســـاعياً .فدخـــل
علي ــه عم ــر ،فق ــال :إين أردت أن أبع ــث ه ــذا
عـــى البحريـــن ،وهـــو فتـــى شـــاب .قـــال:

ابعثـــه ،فإنـــه لبيـــب كاتـــب .فبعثـــه ،فلـــا
قبـــض أبـــو بكـــر ،قـــدم أنـــس عـــى عمـــر،
فق ــال :ه ــات م ــا جئ ــت ب ــه .ق ــال :ي ــا أم ــر
املؤمنـــن ،البيعـــة أوالً .فبســـط يـــده.
یقـــول أنـــس :اســـتعملني أبـــو بكـــر عـــى
الصدق ــة؛ فقدم ــت ،وق ــد م ــات .فق ــال عم ــر:
ي ــا أن ــس! أجئتن ــا بظه ــر؟ قل ــت :نع ــم .ق ــال:
جئن ــا ب ــه ،وامل ــال ل ــك .قل ــت :ه ــو أك ــر م ــن
ذل ــك .ق ــال :وإن كان ،فه ــو ل ــك .وكان أربع ــة
آالف(.الذهب ــي ،س ــیر أع ــام النب ــاء)486/4 ،
عهد عمر ريض الله عنه
ق ــد ش ــهد أن ــس فت ــح ت ُْس ـ َـر ک ــا یق ــول:
ح ــرتُ عن ــد مناهض ــة حص ــن ت ُْس ـ َـر عن ــد
إض ــاءة الفج ــر واش ــتد اش ــتعال القت ــال فل ــم
يقـــدروا عـــى الصـــاة فلـــم نصـــل إال بعـــد
ارتفـــاع النهـــار فصليناهـــا ونحـــن مـــع أيب
مـــوىس ففتـــح لنـــا وقـــال أنـــس بـــن مالـــك
وم ــا ي ــرين بتل ــك الص ــاة الدني ــا وم ــا فيه ــا.
(اإلمـــام البخـــاري ،صحیـــح البخـــاري ،بـــاب
الصـــاة عنـــد مناهضـــة الحصـــون ولقـــاء
العـــدو)
وبعــد فتــح تُســر بعــث أبــو ســرة بالخمــس
وبالهرمـــزان (حاكـــم األهـــواز ،أثنـــاء فتـــح
ف ــارس يف عه ــد يزدج ــرد الثال ــث) م ــع وف ــد
فيه ــم أن ــس ب ــن مال ــك واالحن ــف ب ــن قي ــس،
فل ــا اقرتب ــوا م ــن املدين ــة هي ــؤوا الهرمــزان
بلبســـه الـــذي كان يلبســـه مـــن الديبـــاج
والذه ــب واملكلـــل بالياق ــوت والآللـــئ .ث ــم
دخلـــوا املدينـــة وهـــو كذلـــك (وأحـــروه
عن ــد عم ــر ريض الل ــه عن ــه)( .اب ــن کثی ــر،
البدایـــة والنهایـــة ،املجلـــد الرابـــع )84/7
عهـــد عثـــان ريض اللـــه عنـــه
(إن أنســـاً كان عنـــد حصـــار عثـــان ســـاکناً
بالبـــرة) ،وكتـــب عثـــان إىل األمصـــار
يســـتحثهم فبعـــث معاويـــة ،حبيـــب بـــن
مســـلمة الفهـــرى وبعـــث عبـــد اللـــه بـــن
أىب رسح ،معاويـــة بـــن خديـــج وخـــرج مـــن
الكوفـــة القعقـــاع بـــن عمـــرو وتســـابقوا
إىل املدينـــة عـــى الصعـــب والذلـــول وقـــام
بالكوفـــة نفـــر يحضّ ـــون عـــى إعانـــة أهـــل
املدينـــة فمـــن الصحابـــة عقبـــة بـــن عامـــر
وعب ــد الل ــه ب ــن أيب أوف ــی وحنظل ــة الكات ــب
ومـــن التابعـــن مـــروق األســـود ورشيـــح
وعبـــد اللـــه بـــن حكيـــم وقـــام بالبـــرة يف
ذل ــك عمــران ب ــن حص ــن وأن ــس ب ــن مال ــك
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وهشـــام بـــن عامـــر ومـــن التابعـــن كعـــب
ب ــن س ــور وه ــرم ب ــن حي ــان وق ــام بالش ــام
ومبـــر جامعـــة أخـــرى مـــن الصحابـــة
والتابعـــن( .ابـــن خلـــدون ،تاریـــخ ابـــن
خلـــدون)569/2 ،
عهد عيل ريض الله عنه
ملــا تولّــی عــي ريض اللــه عنــه الخالفــة ،قــام
كل م ــن بق ــى باملدين ــة م ــن أصح ــاب رس ــول
الل ــه ص ــى الل ــه علي ــه وس ــلم مببايع ــة ع ــى
ريض اللـــه عنـــه بالخالفـــة ،وأمـــا أنـــس کان
آن ــذاك س ــاکناً بالب ــرة ،ولک ــن بایع ــه ک ــا
بایع ــه بقی ــة الصحاب ــة .ک ــا ذک ــر الص ــايب
مبايعـــة أهـــل البـــرة ویقـــول :كان أمـــر
حريص ــا ع ــى
املؤمن ــن ع ــى ريض الل ــه عن ــه
ً
وحـــدة الصـــف ،واحـــرام رعايـــا الدولـــة،
ومعاملتهـــم املعاملـــة الكرميـــة ،وكان لهـــذه
املعامل ــة أث ــر بال ــغ يف مبايع ــة أه ــل الب ــرة
ألم ــر املؤمن ــن ع ــى.
(الصاليب ،تاریخ الخلفاء الراشدین)549/4 ،
األغلبيـــة الســـاحقة مـــن الصحابـــة رضـــوان
الل ــه عليه ــم اعتزل ــوا ال ِف ـ َـن يف عه ــد ع ــي،
ومل یشـــهدوا الجمـــل وال صفّیـــن.
منهـــم الصحـــايب الجليـــل أنـــس بـــن مالـــك
ريض اللــه عنــه .کان یقــول أنــس :یقولــون ،ال
ـب ع ــي وعث ــان يف قل ــب ،وق ــد
يجتم ــع ُح ـ ّ
جمــع اللــه ُح ّبهــا يف قلوبنــا( .الذهبــي ،ســیر
أع ــام النب ــاء)489/4 ،
أنس بعد الخلفاء
وق ــد أجمع ــت ـ غالبي ــة ـ األم ــة ع ــى بيع ــة
يزيـــد أو مبعنـــى آخـــر جـــ ّددت لـــه البيعـــة
بعــد وفــاة أبيــه ومل يبايــع الحســن بــن عــي
وعبــد اللــه بــن الزبــر ريض اللــه عنهــا ،أمــا
بقيـــة الصحابـــة فقـــد بايعـــوا يزيـــد جمعـــاً
للكلمـــة وحفظـــاً لوحـــدة األمـــة وخـــوف
الفتن ــة ،مث ــل عب ــد الل ــه ب ــن عب ــاس ،وعب ــد
الل ــه ب ــن عم ــر ،ومحم ــد ب ــن الحنفي ــة ،أم ــا
أه ــل الش ــام والعــراق وغريه ــا م ــن األقالي ــم
فقـــد بايعوا(ومنهـــم أنـــس بـــن مالـــك).
(الصـــايب ،الدولـــة األمویـــة)568/1 ،
إمامته يف عهد ابن الزبیر
فكت ــب أه ــل الب ــرة إىل اب ــن الزب ــر فكت ــب
إىل أن ــس ب ــن مال ــك يأم ــره بالص ــاة بالن ــاس
فص ــى به ــم أربع ــن يوم ــا.
(الط ــري ،تاری ــخ الط ــري ،املجل ــد الخام ــس
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من خطب ومواقف فضيلة
الشيخ عبد احلميد
إمام وخطيب أهل السنة بزاهدان

والدة الرسول الكريم وبعثته أحدثتا تطورا إىل العبادة ،وجعل من قطاع الطرق عبيدا لله كالتواضع ،والتوكل عىل الله تعاىل ،واإلخالص،
تعاىل ،ولقد نرش صىل الله عليه وسلم الرحمة واملودة ،والحياء ،وسائر مكارم األخالق ،فعلينا
عظيام يف العامل
وصف فضيلة الشيخ عبد الحميد ،إمام وخطيب والعطوفة واألخالق يف العامل ،وهدى اإلنسان إىل أن نتمسك باإلسالم ونعود إىل السرية للسعادة
يف الدنيا واآلخرة.
أهل السنة يف مدينة زاهدان ،يف خطبته يوم طريق اإلنسانية والفطرة.
الجمعة ( 15ربيع األول  )1440الرسول الكريم
ال بد من تغيري الكثري من السياسات يف قضية
ومرب لإلنسانية ،وتابع قائال :إن الوحدة واألخ ّوة من مآثر البعثة الكرمية
بأكرب معلم
ّ
واعترب خطيب أهل السنة الوحدة واألخوة من الوحدة بدراسة عللها
مولده وبعثته أحدثتا تطورا عظيام يف العامل.
وأضاف قائال :مولد الرسول الكريم وبعثته أعظم مآثر البعثة ،وأضاف قائال :النبي  حمل وأشار فضيلة الشيخ عبد الحميد إىل حلول شهر
إحسان لله تعاىل عىل اإلنسانية ،ومن أبرز النعم معه الوحدة واألخوة ،ولقد تبدلت بفضله ربيع األول وتسمية أسبوع يف هذا الشهر بـ
الحروب التي طالت مائة وعرشين سنة ،إىل “أسبوع الوحدة” ،مؤكدا عىل لزوم دراسة الكثري
التي أنعم الله بها عىل العاملني.
واستطرد فضيلته قائال :ال شك أن أكرث الحضارات أخوة يقول عنها القرآن الكريم« :لو أنفقت ما يف من السياسات يف قضية الوحدة بدراسة عللها،
للوصول إىل وحدة عملية.
والثقافات استفادت من تعاليم الرسول صىل األرض جميعا ما ألفت بني قلوبهم».
الله عليه وسلم ،لكن الفائدة العظيمة حصلها واعترب فضيلة الشيخ عبد الحميد الجاهلية وتابع فضيلته قائال :الوحدة قضية مهمة ،لكننا
املسلمون .رسول الله صىل الله عليه وسلم املعارصة من مثرات االبتعاد عن القرآن والسرية ،مع األسف عجزنا من تطبيق الوحدة عمليا .لو
آخر مبعوث لرب العاملني ،وخليل الله وحبيبه ،وأضاف قائال :واليوم مع األسف ملا ابتعد قمنا بتطبيق الوحدة عمليا لرحب العامل به أكرث.
وتعاليمه مخترصة من تعاليم األنبياء ،وكتابه املسلمون عن القرآن والسرية ،عادت الجاهلية نحن ضيعنا فرصا كثرية للوصول إىل الوحدة.
خالصة الكتب واألديان الساموية .لقد م ّن الله إىل حياتهم من جديد ،ولقد انترش بني الناس واعترب فضيلة الشيخ عبد الحميد «حفظ
تعاىل عىل العامل البرشي حيث بعث لهم أفضل رشب الخمور ،وتعاطي املخدرات ،والقامر ،االحرتام ،والكرامة املتقابلة» و«الرؤية
معلم ،وأعظم معلم لالعتقاد واألخالق والسلوك .واملفاسد ،والغفلة ،واالنحطاط يف األخالقيات ،املتساوية» ،و«العدل» من أبرز عوامل الوصول
وتابع فضيلته قائال :لقد حدث تطور كبري يف والحسد والحقد ،والزنا ،والسحر ،والعصبيات للوحدة الحقيقية ،وتابع قائال :أه ّم وسيلة
العامل بوالدة الرسول الكريم .لقد أدخل جزيرة القومية ،وتضييع حقوق األيتام ،واملظامل التي للوصول إىل الوحدة ،هي االحرتام والكرامة.
العرب يف اإلسالم بالتضحية والجهود يف أرسع هي من اآلثار الجاهلية ،تجددت يف حياة الناس .ومن أهم الوسائل التي تحقق الوحدة عمليا،
فرصة ،وأيقظ أمة كانت حياتها تسري يف قرون وأشار فضيلته إىل إنجازات اإلسالم ،قائال :اإلسالم هي الرؤية املتساوية بني كافة الطبقات ألفراد
عديدة يف عبادة األصنام والجهل والخرافات حمل إىل البرشية أفضل إنجازات ،واإلسالم املجتمع .العدل واملساواة من شأنهام أن يقرب
واألوهام ،وأنقذ اإلنسانية من الضاللة ،ودعاهم بظهوره قدم أفضل أنواع األخالق إىل البرشية ،مجتمعنا بعضه من بعض.
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وتابع مدير جامعة دار العلوم زاهدان قائال :ال
ينبغي ألحد أن يتخد الوحدة غطاء ،بل ال بد
من أن تكون الوحدة عمليا ،فأعداء املسلمني
يريدون بث الفرقة والطائفية بني املسلمني،
فالوحدة رضورية ومهمة جدا ال بد من السعي
لتحقيقها.
وأضاف فضيلته قائال :إن كنا نرى الوحدة حاجتنا،
يجب أن نقوم بدراسة موانع هذه الوحدة بعد
أربعة عقود من الثورة ،وما التي تحقق الوحدة
أفضل يف املجتمع؟ يف قضية الوحدة ال بد من
تغيري الكثري من السياسات ،وال بد من أن تتوسع
األنظار ،ومنلك صدورا واسعة.
وأشار فضيلة الشيخ عبد الحميد إىل انتصاب
“أحمدعيل موهبتي” كمحافظ جديد ملحافظة
سيستان وبلوشستان ،وتابع قائال :محافظة
سيستان وبلوشستان محافظة اسرتاتيجية ومهمة
للبالد .يف محافظة مثل هذه بالنسيج القومي
واملذهبي املتنوع ،يجب أن يكون محافظها
شخصا يسيطر بالدراية والتدبري عىل كل يشء.
مشكالت هذه املحافظة وقضاياها ال تحل
بالقوة العسكرية فقط .أن يكون هناك رجل
سيايس يقدر عىل تقريب القوميات واملذاهب
بعضها مع بعض ،يستطيع أن يحل املشكالت
أفضل.
وتابع فضيلته قائال :نرجو أن ينجح املحافظ
الجديد يف هذا املنصب املهم ،ووصيتنا لجميع
املسؤولني أن يعملوا بطريقة يتمنى الناس
بقاءهم يف املحافظة ويتأسفوا عىل إعفائهم.
التفجري يف احتفال مولد النبي يف كابول كان
مؤملا
وأشار فضيلة الشيخ عبد الحميد يف كلمته إىل
التفجري الذي وقع يف حفلة مبناسبة املولد النبوي
الكريم يف كابول ،وتابع قائال :الحادثة التي
وقعت يف كابول كانت مؤملة ،لقد حدث انفجار
يف اجتامع تشكل مبناسبة مولد الرسول الكريم.
وتابع فضيلته مشريا إىل بعض مؤامرات أعداء
اإلسالم ،وتابع قائال :يسعى األعداء أن يبتيل
املسلمني بالتطرف واالختالف والطائفية ،ويتخذ
جبهة من الشيعة ،وجبهة من السنة ،ويثري
الفرقة بني االتجاهات املختلفة .ويسعى األعدء
يف اإلثارة بني البالد بدعوى إرادة الخري ،ويقسم
املسلمني إىل فارس وترك وعرب ،مع أنهم جميعا
مسلمون .واألعداء يرون منافعهم ومصالحهم يف
الطائفية.
وأوىص فضيلة الشيخ عبد الحميد املسلمني
إىل سعة األفق ،وبعد النظر ،وأضاف قائال:
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يجب عىل املسلمني أن ميتلكوا سعة األفق وعلو الدرجات له ،وأن يعوض األمة عىل هذه
والفراسة .أين الفراسة التي يرى املؤمن بها؟ ملاذا الخسارة.
يصطف املسلمون بعضهم ضد بعض يف عرصنا،
ويتقاتلون؟ هذا كله من أسباب ابتعادنا من بوفاة قرينة العالمة عبد العزيز رحمهام الله،
تعليم الرسول الكريم وسرية النبي الكريم التي فقدنا أما شفيقة لها دور يف إصالح املجتمع
وأشار فضيلة الشيخ عبد الحميد يف قسم آخر
تدعونا إىل الوحدة.
من خطبته إىل وفاة زوجة العالمة عبد العزيز
عىل املسؤولني وكذلك الحوزات العلمية أن رحمه الله (مؤسس جامعة دار العلوم والجامع
امليك بدينة زاهدان) ،وتابع قائال :توفيت زوجة
يسعوا للوحدة العملية
و تطرق خطيب أهل السنة يف قسم آخر من العالمة عبد العزيز رحمهام الله ،والتي كانت
خطبة الجمعة إىل تأكيدات القرآن والسنة عىل مشهورة بالسيدة .لقد فقدنا من كانت أم هذا
وحدة األمة اإلسالمية ،وتابع قائال :مع األسف يف الشعب.
عرصنا اصطف املسلمون ضد بعضهم البعض ،وأضاف قائال :قرينة العالمة عبد العزيز رحمه
ويقتل بعضهم البعض ،مع أن النصوص القرآنية الله كانت صالحة ومتدينة ،محبة للخري ،كثرية
الكرمية واألحاديث النبوية تدعو إىل الوحدة الدعاء ،ذاكرة وعابدة ومستغفرة باألسحار .رغم
أن عمرها تجاوزت التسعني لكنها كانت واعية.
والتضامن ،وتصفهم باألمة الواحدة.
وتابع فضيلته قائال :نصوص القرآن والسنة تؤكد واعترب مدير جامعة دار العلوم زاهدان وفاة
عىل رضورة الوحدة؛ وحدة األمة ليست قضية زوجة العالمة عبد العزيز رحمه الله خسارة
تحتاج إىل تفصيل وأدلة وبراهني ،بل حاجة األمة للمجتمع ،وتابع قائال :هذه السيدة الصالحة
كانت تشتاق لقاء الله والرحيل إىل الدار اآلخرة،
املسلمة يف هذه الظروف ملموسة.
وأكد خطيب أهل السنة عىل لزوم الوحدة وكانت تشتاق أن تلتحق بزوجها ونجلها .لقد
العملية ،قائال :الوحدة ال تحصل بالهتاف وصل إىل أمنيتها باملوت ،لكن رحيلها خسارة
والشعار ،بل يجب أن تكون الوحدة عملية ،ملجتمعنا.
ويجب أن يجعل املسؤولون يف التوظيفات وأضاف فضيلته قائال :هذه السيدة كانت عونا
واالستخدامات جميع القوميات واملذاهب كبريا لنا بعد رحيل العالمة عبد العزيز رحمه
بعضهم مع بعض ،لنقدر أن نعرض أفضل منوذج الله ،وكنا نطلب منها الدعاء للمسجد واملدرسة
والشعب .لقد فقدنا أما شفيقة لها دور يف
للوحدة اإلسالمية.
وأكد فضيلته قائال :الوحدة العملية هي التي إصالح املجتمع.
توصلنا إىل الوحدة الحقيقية واألخوة الدامئة ،و اعترب فضيلة الشيخ عبد الحميد هجرة الشيخ
وإىل الثبات الدائم ،ويجعل صفنا أمام األعداء رحمه الله إىل زاهدان سببا لضياء املنطقة ،وتابع
قائال :هجرة عائلة الشيخ عبد العزيز رحمه الله
قويا ومتنيا.
ورحب فضيلة الشيخ عبد الحميد باملحافظ إىل زاهدان ،كانت سبب ضياء لكل املنطقة
الجديد ملحافظة “سيستان وبلوشستان” الذي وال سيام هذه املنطقة .النور الذي تشاهدونه
حرض صالة الجمعة هذا األسبوع ،وتابع قائال :يف هذه املنطقة هو من مثرات أدعية العالمة
السيد “أحمد عيل موهبتي” الذي عني كرئيس عبد العزيز رحمه الله يف عرفات واملدنية املنورة
للمحافظة أول هذا األسبوع شخصية قليل وأثناء األسحار .منافع هذه العائلة وصلت إىل
التكلف ،وإنسان مجد ،له نشاطات ميدانية الجميع ،ودعائهم كان للجميع.
كام وصف فضيلة الشيخ عبد الحميد دور
واسعة.
وتابع فضيلته قائال :لقد فرح أهل املحافظة بهذا النساء يف تربية األوالد وإصالح املجتمع عظيام،
التعيني ،ألن املهندس موهبتي له معرفة جيدة وتابع قائال :األمهات الاليت يخدمن املجتمع
باملحافظة وأهلها .نرجو أن يخدم املحافظ ويربني أوالدا صالحني ،لهن إحسان كبري عىل
الشعب يف هذه الظروف الحساسة ،وينشط مجتمعاتنا .دور األمهات والنساء عظيم يف بناء
كافة اإلدرارات ليسعى املديرون يف مجال حل املجتمع وتعليم األوالد .نويص األمهات واألخوات
والنساء ،أن ال يغفلن عن الدين ،وليك ّن أكرث
مشكالت الشعب.
وأشار فضيلة الشيخ عبد الحميد إىل وفاة وعيا ،ولتكن عالقتهن بالله أكرث.
“الحاج عبد الوهاب” ،أمري النهضة العاملية املصدر :املوقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد
للدعوة والتبليغ ،سائال املوىل الكريم باملغفرة الحميد إسامعيل زهي
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متى تكون الكتابات مؤثرة؟ ()33
أدباء وشعراء النهضة الحديثة
ّ
العقاد
عباس محمود

عباس محمود العقاد
(1383-1306هـ = )1964 -1889
عباس محمود العقاد أديب ومفكر وصحفي
وشاعر مرصي شهري .وعضو سابق يف مجلس
النواب املرصي.
اشتهر مبعاركه األدبية والفكرية مع الشاعر
أحمد شوقي والدكتور طه حسني والدكتور
زيك مبارك واألديب مصطفى صادق الرافعي
والدكتور العراقي مصطفى جواد والدكتورة
عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطئ) ،كام اختلف
مع زميل مدرسته الشعرية الشاعر عبدالرحمن
شكري وأصدر كتابا من تأليفه مع املازين بعنوان
الديوان هاجم فيه أمري الشعرء أحمد شوقي.
حياته
ولد العقاد يف أسوان يف ( /29شوال 1306هـ =
 /28يونيو  ،)1889ألم من أصول كردية .اقترصت
دراسته عىل املرحلة االبتدائية فقط؛ لعدم توافر
املدارس الحيدثة يف محافظة أسوان ،حيث ولد
ولنشأ هناك ،كام أن موارد أرسته املحدودة
مل تتمكن من إرساله إىل القاهرة كمنا يفعل
األعيان .واعتمد العقاد فقط عىل ذكائه الحاد
وصربه عىل التعلم واملعرفة حتى أصبح صاحب
ثقافة موسوعية ال تُضاهى أبدا ،ليس بالعلوم
العربية فقط وإمنا بالعلوم الغربية أيضا ،حيث
أتقن اللغة اإلنجليزية من مخالطته للسياح
املتوافدين عىل محافظتي األقرص وأسوان،
مام مكنه من القراءة واإلطالع عىل الثقافات
البيعدة .وكام كان إرصار العقاد مصدر نبوغه،
فإن هذا اإلرصار كام سببا لشقائه أيضا ،فبعدما
جاء إىل القاهرة وعمل بالصحافة وتتلمذ عىل
يد املفكر والشاعر األستاذ الدكتور محمد حسني
محمد ،خريج كلية أصول الدين من جامعة
القاهر .أسس بالتعاون مع إبراهيم املازين
عبدالرحمن شكري " مدرسة الديوان" ،وكانت
هذه املدرسة من أنصار التجديد يف الشعر
والخروج به عن القالب التقليدي العتيق .عمل

األستاذ نور عالم خليل األميني

العقاد مبصنع للحرير يف مدينة دمياط ،وعمل
بالسكك الحديدية؛ ألنه مل ينل من التعليم
حظا وافرا حيث حصل عىل الشهادة االبتدائية
فقط؛ لكنه يف الوقت نفسه كان مولعا بالقراء يف
مختلف املجاالت ،وقد أنفق معظم نقوده عىل
رشاء الكتب ،والتحق بعمل كتايب مبحافظ قنا،
ثم نقل إىل محافظ الرشقية.
تويف العقاد يف  /26شوال 1383هـ =  /12مارس
1964ومل يتزوج أبدا.
فكر العقاد
كان العقاد ذا ثقافة واسعة ،إذ عرف عنه أنه
موسوعي املعرفة؛ فكان يقرأ يف التاريخ اإلنساين
والفلسفة واألدب وعلم النفس وعلم االجتامع،
بدأ حياته الكتابية بالشعر والنقد ،ثم زاد عىل
ذلك الفلسفة والدين .دافع يف كتبه عن اإلسالم
وعن اإلميان فلسف ّيا وعلميا ككتاب الله وكتاب
حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه ،ودافع عن
الحرية ضد الشيوعية والوجودية والفوضوية
( مذهب سيايس) .كتب عن املرأة كتابا عميقا
فلسفيا اسمه هذه الشجرة ،يعرض فيه املرأة
من حيث الغريزة والطبيعة وعرض فيه نظريته
يف الجامل.
معاركه األدبية
ويف حياة العقد معارك أدبية جعلته نهام يف
القراءة والكتابة ،منها :معاركه مع الرافعي
وموضوعها فكرة إعجاز القرآن ،واللغة بني
اإلنسان والحيوان ،ومع طه حسني حول فلسفة
أيب العالء املعري ورجعته ،ومع الشاعر جميل
صدقي الزهاوي يف قضية الشارع بني اململكة
الفلسفية العلمية وامللكة الشعرية ،ومع
محمود أمني العامل وعبد العظيم أنيس يف قضية
وحدة قصيدة العضوية ووحدتها املوضوعية
ومعارك أخرى جمعها عامر العقاد يف كتابه" :
معارك العقاد األدبية".
شعره
لو صدق العقاد يف صنوف العلم مرة فهو صادق

ألف مرة إذا ما كان املوضوع املثار خاصا باللغة
العربية وآدابها لقد كتب العقاد تسعة دواوين.
ويقول زيك نجيب محمود يف وصف شعر
العقاد " :إن شعر العقاد هو البرص املوحي إىل
البصرية ،والحس املحرك لقوة الخيال ،واملحدود
اللمحدود ،هذا هو شعر العقاد
الذي ينتهي إىل ّ
وهو الشعر العظيم كائنا من كان كاتبه من
حيث الشكل .شعر العقاد أقرب يشء إىل فن
العامرة والنحت ،فالقصيدة الكربى من قصائده
أقرب إىل هرم الجيزة أو معبد الكرنك منها إىل
الزهرة أو جدول املاء ،وتلك صفة الفن املرصي
الخالدة ،فلو عرفت أن مرص قد متيزت يف عامل
الفن طوال عصور التاريخ بالنحت والعامرة
عرفت أن يف شعر العقاد الصلب القوي املتني
جانبا يتصل اتصاال مبارشا بجذور الفن األصيل
يف مرص".
من مؤلفات العقاد
*أصدرت دار الهالل للعقاد أول كتبه الخالصة
اليومية (1912م) * والشذور واإلنسان الثاين
(1913م) * ساعات بني الكتب (1914م) *
خرج أول دواوينه يقظة الصباح (1916م) *
ديوان وهج الظهرية (1917م) * ديوان أشباح
األصيل (1921م) * الديوان يف النقد واألدب،
باالشرتاك مع إبراهيم عبدالقادر املازين ،وقد
خصص لنقد أعالم الجيل األديب السابق عليهام
مثل شوقي واملنفلوطي والرافعي (1921م)
* الحكم املطلق يف القرن العرشين (1928م)
* كانت مرص يف ذلك الوقت متحنت بالحكم
الدكتاتوري ،وكان موسوليني قد ظهر يف إيطاليا،
فالف كتابه هذه وحمل فيه عىل هذا الحكم
االستبدادي حملة شعواء (1928م) * الفصول،
مجمع األحياء (1929م) * ديوان هدية الكروان
(1933م) * سعد زغلول (1936م) * ديوان عابر
سبيل ،شعراء مرص وبيانهم يف الجيل املايض،
إضافة عىل ساعات بني الكتب وإعادة طبعه
(1937م) * بعد خروجه من السجن ببضعة
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أعوام كتب لجلة " كل يشء" يف " حياة السجن"
عدة مقاالت جمعها يف كتاب بعنوان يف عامل
السدود والقيود (1937م) * سارة (1938م)،
سلسلة مقاالت بعنوان " مواقف يف الحب"
كتبها ملجلة الدنيا الصادرة عن دار الهالل ،والتي
جمعها فيام بعد يف هذا الكتاب * .رجعة أيب
العالء (1939م) * بني الكتب والناس (1925م)
* هتلر يف امليزان ،النازية واألديان (1940م) *
أبو نواس * عبقريات :عبقرية محمد ،عبقرية
عمر (1941م) * الصديقة بنت الصديق،
دراسة عن عمر بن أيب ربيعة (1934م) * ابن
الرومي حياته من شعره * عمرو بن العاص،
دراسة أدبية عن جميل وبثينة (1944م) *
هذه الشجرة ،الحسني بن عيل ،بالل بن رباح،
داعي السامء ،عبقرية خالد بن الوليد ،فرنسيس
باكون ،عرائس وشياطني ،يف بيتي (1945م)
* ابن سينا ،أثر العرب يف الحضارة األوربية
(1946م) * الله ،الفلسفة القرآنية (1947م)
* غاندي ،عقائد املفكرين (1948م) * عبقرية
اإلمام (1949م) * عاهل جزيرة العرب /امللك
عبدالعزيز * ديوان بعد األعاصري ،برناردشو،
فالسفة الحكم ،عبقرية الصديق (1950م)
* الدميقراطية يف اإلسالم ،رضب اإلسكندرية
يف 11يولية ،محمد عيل جناح ،سن ياتسن،
بني الكتب والناس (1952م) * عبقرية املسيح،
إبراهيم أبو األنبياء ،أبو نواس (1953م) * عثامن
بن عفان ،ألوان من القصة القصرية يف األدب
األمرييك ،اإلسالم يف القرن العرشين (1954م) *
طوالع البعثة املحمدية ،الشيوعية واإلنسانية،
الصهيونية العاملية ،إبليس (1955م) * معاوية
يف امليزان ،جحا الضاحك املضحك ،الشيوعية
والوجودية ( 1956م) * بنجامني فرانكلني،
اإلسالم واالستعامر ،ال شيوعية وال استعامر،
حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه (1957م) *
التعريف بشكسبري (1958م) * القرن العرشون،
ما كان وسيكون ،املرأة يف القرآن ،عبدالرحمن
الكواكبي (1959م) * الثقافة العربية أسبق من
الثقافة اليوناية والعربية ،شاعر أندليس وجائزة
عاملية (1960م) * اإلنسان يف القرآن ،الشيخ
محمد عبده (1961م) * التفكري فريضة إسالمية
(1962م) * أشتات مجتمعات يف اللغة واألدب
(1963م) * جوائز األدب العاملية (* )1964
السرية الذاتية بعنوان (أنا) " * حياة قلم ،وفيه
حياة قلمه حتى ثورة 1919م.
وقد اشتهرت سلسلة عبقرياته كثريا وعكف

عليه القراء عكوفا مل يعهد بالنسبة إىل كتبه
ومؤلفاته ودواوينه األخرى ويليها يف التلقي
كتابه " أنا" الذي هو ترجمته الشخصية بقلمه
األديب الفكري.
إن العقّاد كان مثاال لصنع اإلنسان نفسه ،وبنائها
رص ،واجتهد دومنا انقطاع
شامخة ،إذا صابر وأ ّ
وفتور ،وعزم عىل أنه لن ينهار أمام مغريات
املادة واملعدة ،ولن ينهزم أمام قساوة الزمان
ومصائب الدهر وتقلبات الظروف.
أحمد حسن الزيّات
(1388 -1303هـ = 1968-1885م)
أحمد حسن الزيات باشا من كبار رجال النهضة
الثقافية يف مرص والعامل العريب ،ومؤسس مجلة
« الرسالة» .اختري عضوا يف املجامع اللغوية يف
القاهرة ،ودمشق ،وبغداد ،وحاز عىل جائزة
الدولة التقديرية يف اآلداب عام 1962م يف مرص.
مولد الزيات ونشأته
ولد الزيات يف قرية « كفر دمرية» التابعة ملركز
« طلخا» مبحافظة « الدقهلية» مبرص يف /16
جامدى اآلخرة 1303هـ  / 2 -إبريل 1885م،
ونشأ يف أرسة متوسطة الحال ،تعمل بالزراعة.
تلقى تعليمه يف كتّاب القرية ،بفحظ القرآن
وتعلم القراءة والكتابة ،ثم أُرسل إىل أحد
العلامء يف القرية املجاورة ليتعلم القراءات
السبع وأجادها يف سنة واحدة.
تعليمه الجامعي
التحق الزيات بالجامع األزهر وهو يف الثالثة
عرشة من عمره ،وظل فيه عرش سنوات ،تلقى
يف أثنائها علوم الدين واللغة ،إال أنه كان
يفضل األدب فتعلق بدروس الشيخ سيد عيل
املرصفي الذي كان يدرس األدب يف األزهر ،كام
حرض رشح املعلقات للشيخ محمد محمود
الشنقيطي ،أحد أعالم اللغة البارزين آنذاك.
اتصل بطه حسني ،ومحمود حسن الزنايت ،وكانوا
يقضون أوقاتا طويلة يف دار الكتب املرصية
ملطالعة عيون األدب العريب ،ودواوين فحول
الشعراء .مل يكمل الزيات دراسته باألزهر وإمنا
التحق بالجامعة األهلية فكان يدرس بها مساء
ويعمل صباحا بالتدريس يف املدارس األهلية،
التقى الزيات يف عمله بالعديد من رجال الفكر
واألدب يف عرص النهضة ،مثل :العقاد واملازين،
وأحمد زيك ،ومحمد فريد أبو حديد .اختري من
قبل الجامعة األمريكية بالقاهرة رئيسا للقسم
العريب بها يف عام 1922م ،ويف أثناء ذلك التحق
بكلية الحقوق الفرنسية ،وكانت الدراسة بها
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ليال ،ومدتها ثالث سنوات ،أمىض منها سنتني
يف مرص ،وقىض الثالثة يف فرنسا؛ حيث حصل
عىل ليسانس الحقوق من جامعة باريس
يف سنة 1925م .ويف 1929م اختري أستاذا يف
دار املعلمني ببغداد ،فرتك العمل يف الجامعة
األمريكية وانتقل إىل هناك .مل ينتم الزيات
طيلة حياته ألي حزب سيايس .ظل الزيات محل
تقدير وموضع اهتامم حتى وفاته بالقاهرة يف
صباح األربعاء املوافق  /16ربيع األول 1388هـ
=  /12مايو 1968م عن  83عاما .وقد نقل
جثامنه إىل قرية كفر دمريه ودفن فيها.
الزيات أديبا
يعد الزيات صاحب أسلوب خاص يف الكتابة،
وهو أحد أربعة عرف كل منهم بأسلوبه املتميز
وطريقته الخاصة يف الصياغة والتعبري ،والثالثة
اآلخرون هم :مصطفى صادق الرافعي ،وطه
حسني ،والعقاد ،ويقارن أحد الباحثني بينه
وبني العقاد وطه حسني ،فيقول « :والزيات
أقوى الثالثة أسلوبا ،وأوضحهم بيانا ،وأوجزهم
مقالة ،وأنقاهم لفظا يُ ْعنى بالكلمة امل ُهندسة،
والجملة املزدوجة ،وعند الكرثة الكاثرة هو
أكتب كتّابنا يف عرصنا».
امتاز أسلوب الزيات بصناعة الديباجة ،وروعة
البيان ،وكان يويل دقة اللفظ وموسيقي الجملة
وإيقاعها عناية كثرية ،وكان يعمد إىل السجع
من وقت آلخر دون تكلف وال إمالل .وقد
اتهمه البعض بتغليب األسلوب عىل الفكرة
والشكل عىل املوضوع؛ ولكنه كان أديبا مرتسال
يتح ّرى املعنى النبيل يف اللفظ الجميل ،وكان
له أثر كبري يف رعاية سالمة اللغة العربية ،وكان
يحرص عىل األسلوب العريب السليم يف كال ما
ينرشه يف « الرسالة» .وكان يفتتح كل عدد من
أعدادها بافتتاحية من طول واحد ،متخرية
األلفاظ ،يستوحي موضوعاتها من أحداث
الساعة ،وقد جمعها فيام بعد يف كتاب من
أربعة أجزاء بعنوان « وحي الرسالة».
من مؤلفاته
*تاريخ األدب العريب * .يف أصول األدب * .دفاع
عن البالغة * .وحي الرسالة * .وجمع يف مقاالته
وأبحاثه يف مجلة الرسالة.
ومن أعامله املرتجمة من الفرنسية:
*آالم فرتر لـ «غوته» * .رواية « روفائيل»
لألديب الفرنيس «ال مارتني» .باإلضافة لذلك
له مجموعة قصصية بعنوان « من األدب
الفرنيس».
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أدب األطفال
يف األدب العربي احلديث ()1
بقلم :الدكتور محمد مظهر عالم الندوي

أدب الطفولـة أو أدب مرحلـة الطفولـة أحـد
األنـواع األدبيـة املتجـددة يف اآلداب اإلنسـانية،
فالطفولـة هـي الغـرس املأمـول لبناء مسـتقبل
األمـة .واألطفـال هـم ثـروة الحـارضة و ُعـ َّد ُة
املسـتقبل يف أي مجتمـع يخطـط لبناء اإلنسـان
الـذي يعمـر بـه األرض .واألطفـال هـم ريحانـة
الحيـاة وبهجـة الحيـاة ومتعـة النفـس .يقـول
ْـما ُل
اللـه – عـز وجـل – يف كتابـه الكريـم« :اَل َ
الصلِ ٰح ُت
َوالْ َب ُنـ ْو َن ِزيْ َن ُة الْ َح ٰيو ِة ال ُّدنْ َيـاَ ،والْ ٰب ِق ٰي ُت ّٰ
َير أَ َملاً» فاألمـوال
َير ِع ْنـ َد َربِّ َـك ث َ َوابًـا َّو خ ْ ٌ
خ ٌْ
واألوالد هما الثروة يف جانبها املـادي والبرشي،
وعلى هذيـن األمريـن تقـوم الحيـاة ،ويعمـر
الكـون وتـدور بواسـطتهام عجلات التاريـخ
اإلنسـاين.
صر أدب األطفـال
يُ ْعتَ َ ُ
بر العصر الحديـث ع َ
بكافة وسـائله املقروءة واملرئية واملسـموعة مع
إرسـال أول بعثـة عربيـة مرصيـة إىل أوروبـا يف
زمـن «محمـد علي» ،أخـذت الثقافـ ُة العربيـ ُة
تتالقـح مـع الثقافـات األوروبيـة وبالـذات
اإلنجليزيـة والفرنسـية واإليطاليـة فيما بعـد.
قلـوب العـرب
أدب األطفـال يدخـل
َ
وبـدأ ُ
وعقولَهـم عـن طريـق طلبـة البعثـة العربيـة
املرصيـة ،ونتيجـة الختلاط األدبـاء والشـعراء
العـرب بأدبـاء وشـعراء الغـرب .وكان أول مـن
قـ ّدم كتابًـا ُم َ ْت َج ًما عـن اللغـة اإلنجليزيـة إىل
األطفـال هـو «رفاعـة الطهطـاوي» الـذي كان
مسـؤوالً عـن التعليـم يف ذلـك الوقـت .وكان
الطهطـاوي مربيًـا فاضلاً ومثقفًـا ثقافـ ًة عربي ًة
إسلاميةً ،فهـو قـد تخـرج يف األزهـر ،ثـم ألحقه
«محمـد علي» بالبعثـة العلميـة مرشـ ًدا روح ًيا
لهـا .وكان أدب األطفـال قـد وصـل أوجـه يف
فرنسـا ومتثـل يف كتابـات تشـارلز بيرو .عندئـذ
بـدأ الطهطـاوي برتجمـة هـذه اآلداب املعـدة
لألطفـال .فرتجـم ِق َص ًصـا ت ُعـد مـن حكايـات
األطفـال ،وأدخـل قـراءة القصـص منها ًجـا يف

املـدارس املرصيـة(.)1
ومل ينحصر دور الطهطـاوي يف الفترة التي كان
فيهـا مالز ًما للبعثة يف فرنسـا ،بـل تعداها إىل ما
بعـد عودتـه إىل وطنـه مصر ،وأصبـح مسـؤوالً
عـن التعليـم .لقـد أصبـح يعـي مـا يفتقـر إليه
ُ
أطفـال أمتـه ومـا يعانونـه مـن جـدب وفقـر
وحرمـان يف هـذا البـاب .لقـد كان على علم مبا
يعانيـه األطفـال العـرب مـن جـدب يف الخيال،
وفقـر إىل التسـلية الرفيعـة ،وقحـط يف الرتفيـه
الترايث .اسـتعان بكتـب األطفـال األجنبيـة وأمر
برتجمتهـا ليقرأهـا التالميـذ املرصيـون .وكان
رفاعة جا ًدا يف أن يسـتعني يف سياسته التعليمية
مبـا يُ ْوضَ ـ ُع أو يُرتجـم مـن كتـب حديثـة .ومـن
ذلـك مـا كتبـه لوكيـل الحكومة املرصيـة املقيم
يف لنـدن «سـلحدار إبراهيـم باشـا» بـأن يرسـل
كت ًبـا مطبوعـة ومؤلفـات للصغـار والتالميـذ
بحيـث متيـل أذهانهـم إليهـا(.)2
إال أن أدب األطفـال خفـت ضـوؤه ،بـل كاد أن
يتلاىش بعد وفاة رفاعـة الطهطـاوي؛ إذ ت َ َد ْه َو َر
التعليـ ُم يف مصر إىل حـد كبير ،مما جعـل
ـت وتكـون مـن
هـذه الجـذوة مـن األدب ت َ ْخ ِف ُ
املنسـيات تقريبًـا .فلـم يهتـم أولو األمـر بالعلم
أدب األطفـال؛ ألنـه من
بوجـه عـام .فَتَضَ ْعضَ ـع ُ
االهتاممـات الحديثـة العهـد إىل حـد مـا .ومبـا
أن أدب األطفـال صعـب املـراس ويحتـاج إىل
متمرسين بأمـور شـتى مـن الحيـاة ،فقـد ابتعد
عنـه جـل األدباء؛ لكـن العملي َة مل تنعـدم متا ًما؛
فقـد ظهـر الكاتـب «محمـد عثمان جلال» يف
حكاياتـه تحـت عنـوان «العيـون اليواقـظ يف
األمثـال واملواعـظ» .لكنها أهملت نظـ ًرا لركاكة
أسـلوبها ومـا تضمنتـه مـن أخطـاء تضر ببنيـة
الطفـل العلميـة واألدبيـة أكثر مما قـد تفيده،
وتلا «جلال الكاتـب عبد الله فريـح» مبا قدمه
يف كتابـه «نظـم الجمان مـن أمثـال لقمان»
والـذي يضـم خمسين أرجـوزة تقري ًبـا .وهـذه

األراجيـز عبـارة عـن معلومـات أقـرب إىل ذوق
الكبـار منهـا للصغار.
أدب الطفولـة عنـد العـرب قـد بـدأ فعلاً على
يـدي الشـاعر الكبير «أحمـد شـوقي» الـذي
تثقَّـف ثقافـ ًة عربيـ ًة إسلامي ًة قبـل ذهابـه
لفرنسـا لدراسـة الحقـوق ،ومـن ثـم تثقـف
بالثقافـة األوروبيـة ،والفرنسـية منهـا على
الخصـوص .وهـذا مـا عنـاه «طـه حسين» يف
كالمه عن شـوقي :فحينام «ذهب إىل فرنسـا يف
آخـر القرن املـايض إذا ذكر الشـاعر ،ذكر ملارتني
و «بحريتـ»ــه التـي ترجمهـا إىل العربية أو ذكر
الفونتين وأسـاطريه؛ وإذا ذكـر الفلسـفة ،ذكـر
جـون سـيمون .ومـن املحقـق أن آثـار المارتين
والفونتين آيـات مـن األدب الفرنسي»(.)3
إن ثقافة شـوقي العربية اإلسلامية جعلت منه
إنسـانًا م ّياالً إىل حـب املعرفة والتجديد .وبذلك
توجـه صـوب أدب األطفـال الـذي يحتاجـه
الوطـن العـريب إىل جانب احتياجاتـه يف رضوب
الحيـاة األخـرى مـن فكريـة وعلميـة وثقافيـة
وغريهـا .فبدأ مامرسـة الكتابة لألطفـال ،إذ قال:
«وجربـت خاطـري يف نظـم الحكايـات على
أسـلوب الفونتين الشـهري .ويف هـذه املجموعـة
القصصيـة التـي صـدرت عـام  1898يشء مـن
ذلـك .فكنـت إذا فرغت من وضـع أرجوزتني أو
ثلاث ،أجتمـع بأحـداث املرصيين وأقـرأ عليهم
شـيئًا منهـا ،فيفهمونهـا ألول وهلـة ويأنسـون
إليهـا ويضحكـون مـن أكرثهـا ،وأنـا أسـتبرش
لذلـك .وأمتنـى لـو وفقنـي الله ألجعـل لألطفال
املرصيين مثلما جعـل الشـعراء لألطفـال يف
البلاد املسـتحدثة منظومـات قريبـة املتنـاول
يأخـذون الحكمـة واألدب من خاللهـا عىل قدر
عقولهـم»(.)4
وقـد اعتمـد شـوقي الحكمـة وإيصـال املعرفـة
بأسـلوب غـذايئ جميل وبكلمات رقراقة فاعلة،
مما يجعلنـا نشـعر بغنائيتـه الطافحـة حتى يف
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مثـل هـذه املواقـف .وعـرف شـوقي بحدسـه
وبطبيعتـه اإلنسـانية وميلـه األديب مـا للأدب
مـن قيمـة لـدى األطفـال ،فـكان نتاجـه إليهم.
ومـا اسـتخدامه الحيوانـات والحديـث باسـمها
إال داللـة واضحـة وذكيـة منه عىل فهم نفسـية
علما بـأن شـوقي مل يكـن املبتـدئ يف
الطفـلً ،
هـذه النتاجـات األدبيـة على لسـان الحيـوان،
وإمنـا وجـدت مـن زمـن الحضـارات العتيقـة
(عربيـة وهنديـة وغريهـا) .ومـا كتـاب «كليلـة
ودمنـة» سـوى أحـد الشـواهد على ذلـك.
فالحيوانـات ،بصداقتهـا املتنوعـة مـع األطفـال،
سرا فاعلاً وناطقًـا يف نقـل املعرفـة،
تشـكل ج ً
فهـي تشـكل الجوانـب املتعـددة مـن صـورة
الطبيعـة وتقلباتهـا .مـن هنـا جـاءت دروس
العظـة واألخلاق الحميـدة والتهذيـب النفسي
يف أناشـيد شـوقي وحكاياتـه .فهـو سـبيل فاعل
وبنـاء يف تهذيـب النفـوس ،فـكان يـأيت بالصورة
ونقيضهـا يك يقـرب املـراد إىل األطفـال بصـور
مشـوقة ويعرفهـم الخري والرش وكالهام يسيران
جنبًـا إىل جنـب يف دهاليـز الحيـاة ونظمهـا مع
اإلنسـان .كتب شـوقي بفلسفة واضحة لألطفال
جـاءت اسـتجاب ًة لروحية الطفـل وعفويته حتى
َ
أطفـال العـرب يف كل
أصبحـت سـحاب ًة تظل ُِّـل
مـكان( .)5فالـذي يتتبـع نتـاج شـوقي املعـد
لألطفـال يجـد نفسـه أمـام تجربـة ناجحـة إىل
حـد كبير مـن خلال النصـوص التي تتلاءم مع
روحيـة الطفـل وذهنيتـه وسـلوكاته اليوميـة.
كتب شـوقي لصديقـه «خليل مطران» الشـاعر
واألديـب ،يناشـده السير م ًعـا يف هـذا النـوع
مـن األدب ويأخـذ مـن أسـلوب الغـرب ونهـج
العـرب ،ولكـن «مطران» تـرك ذاك لشـوقي()6
إال أن ظهـور «محمـد الهـراوي» جعـل هـذا
األدب يرتفـع لألعىل :فقد كتب «سـمري األطفال
للبنين» ثـم «سـمري األطفـال للبنـات» ،وكتـب
وقصصـا منهـا «جحـا واألطفـال»
لهـم أغـاين
ً
و«بائـع الفطير»(.)7
وامتـدت قامـة أدب األطفـال بعـض االمتـداد
على يـدي الكيلاين ،تتـوزع نتاجـات الكيلاين،
على القصـص والحكايـات واألناشـيد والفكاهة
واألسـاطري واألدب املرتجـم واألدب الدينـي ومـا
يتلاءم مـع ذوق الشـبان( .)8يكتـب الدكتـور
«حمـدي السـكوت» يف «قامـوس األدب العريب
الحديـث»« :كان «كامـل كيلاين» مـن أوائـل
الذيـن كتبـوا قصـص األطفـال يف األدب العـريب

الحديـث .ولـه إنتـاج غزيـر ومتميـز يف هـذا
املجـال .وكتاباته تحفل مبهارات رفيعة يف القص
والصياغـة فضلاً عـن جـودة املوضوعـات»(.)9
تطـ َّور أدب األطفـال شـيئًا فشـيئًا .فقـد انطلـق
ٍ
خطـوات بدائيـ ٍة ،وامتـدت قامتـه بعـض
مـن
االمتـداد على يـدي شـوقي والكيلاين ،لريفـد
هما «حامـد القصبي» مبؤلفاتـه وإن كانت جل
مؤلفاتـه مرتجمـ ًة مـن اإلنجليزيـة .وأول كتـاب
للقصبـي كان تحـت عنـوان «الرتبيـة بالقصـص
ملطالعـات املدرسـة واملنـزل» .وعلى الرغم من
مهنتـه ،فقـد كان صاحـب ميـول أدبيـة :فهـو
مهنـدس حيـث قـال عنـد طبعـه الكتـاب« :مل
أتـردد أن أنشر بين النـاس كتـايب هـذا عندمـا
تبينـت أن الحاجـة ماسـة إليـه ،وذلـك ألين يف
مطالعـايت للكتـب اإلنجليزيـة عثرت على عدد
كبير مـن القصـص التهذيبيـة التـي تتضمـن
الحكمـ َة واملوعظـ َة الحسـن َة يف اسـلوب شـائق
وعبـارات خالبـة ،يقصـد بها إىل تربية للناشـئني
تربيـ ًة خلقيـ ًة قوميـةً .فعولـت على ترجمتهـا،
ألعطـي فيهـا صـورة واضحـة لطالبات مدارسـنا
وطالبهـا الذيـن يفيدهـم هـذا النـوع مـن
خصوصـا أن كتـب املطالعـة العربية
التهذيـب،
ً
التـي تتناولهـا األيـدي اآلن خلـو مـن كثير مـن
أمثـال هـذه القصـص .وقد توخيـت يف الرتجمة
االحتفـاظ بـروح القصـة ،غري مقيـد بااللتزامات
األخـرى لتأخذ القصة صبغتهـا العربية الخالصة
التـي تالئـم الـذوق السـليم»(.)10
إن نتاجـات األدبـاء املذكوريـن وغريهـم جعـل
ملصر السـبق يف أدب األطفـال وطباعـة الكتب
الخاصـة بهـم ،وأمـا البلـدان العربيـة األخـرى
ففـي لبنـان ظهر كتـاب اهتموا بـأدب األطفال،
وعلى رأسـهم «كار مـن معلـوف» وظهـرت
مجلات مصـورة بعنوانـات مختلفـة« :بونـاز»
(« ،)1900سـوبرمان» (« ،)1964الوطـواط»
(« ،)1966طـرزان» (« ،)1967لولـو الصغيرة»
(« ،)1971طـارق» (.)11()1972
ويف مرحلـة السـتينيّات ،بـرزت حركـة نشـطة
تعتنـي مبطبوعـات األطفـال مـن خلال
«دارالفتـى العـريب» ،هذه الـدار التي كان لكثري
مـن الكتـاب الـدور البـارز يف إدامتهـا ونهضتها،
منهـم «زكريـا تامـر» الـذي كتـب حـوايل مئـة
قصـة لألطفـال أثـارت ضجـة عامليـة بفنهـا
وتعابريهـا عندما ترجمـت إىل اللغات األجنبية.
وقـد أصـدر مجموعتـه التـي بهـرت بجاملهـا
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وعمقهـا وثراتهـا القـراء األجانب والعـرب(.)12
ومـن الكتـاب العـرب يف سـوريا الذيـن رفـدوا
املكتبـة بنتاجاتهـم الشـعرية والنرثيـة لألطفـال
«عـادل أبـو شـنب» و«سـليم بـركات»،
و«سـليامن العيسى» الذي أصدر عـدة مجاميع
أدبيـة تخـص األطفال منهـا« :ديـوان األطفال»،
وهـو ديـوان يتألف من خمسـة وثالثني نشـي ًدا
وخمـس مرسحيـات واملسـتقبل (مرسحيـة
غنائيـة) والنهـر (مرسحيـة غنائيـة) وأناشـيد
الصغـار – القطـار األخير.
حـدد الشـاعر «سـليامن» موقفـه مـن شـعر
األطفـال حينما عرفـه بإجابتـه على سـؤال
عصفـورة تحـاوره وهـي تقـف عىل نافـذة بيته
يف دمشـق وهـو يكتـب .فقـال وهـو يجيبهـا:
مـاذا تعنـي بالشـعر الحقيقـي؟ رفعـت رأيس
عـن الورقـة ،وقلـت لهـا :أعنـي الشـعر السـهل
الصعـب ،القريـب البعيـد يف وقـت واحـد...
سـهل؛ ألن الصغـار يغ ّنونه يحفظونـه يف الحال،
وصعـب؛ ألن بعـض معانيـه وصـوره تظـل
غامضـةً ،بعيـد ًة عـن مداركهـم بعـض الشيء.
وقـد تعمـدت هـذه السـهولة الصعوبـة يف
شـعر األطفـال وسـميتها :املعادلـة الشـعرية
يرا يك احققها
الجميلـة ،معادلـة أبذل جهـ ًدا كب ً
يف كل نشـيد ،بـل كل بيـت أحيانًا ،على قدر ما
أسـتطيع(.)13

-------------------------------الهوامش

( )1عيل الحديدي ،األدب وبناء اإلنسان ،جامعة ليبيا،
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( ،.... )2يف أدب األطفال ،ص.243:
( )3طه حسني ،حافظ وشوقي ،ط ،4مكتبة الخانجي،
مرص ،1958 ،ص.100:
( )4أحمد شوقي ،الشوقيات« ،املقدمة» ،دار الكاتب
العريب.
( )5كامل نجدي ،مجلة الهالل ،العدد ،11السنة ،76
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( )6الطفولة يف الشعر العريب الحديث ،ص.110:
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املطبعة الوطنية ومكتبتها ،عامن ،ص.29:
( )8املصدر السابق ،ص.31:
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( )10حامد القصبي ،الرتبية بالقصص ملطالعات املدرسة
واملنزل« ،املقدمة» ،مطبعة النيل ،القاهرة1925 ،م.
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ويسألونك عن غزة !
سيد مسعود

قل هي منارة العز واإلباء ،هي منبع الكرامه
ومصنع الرجال ،هي العزمية واإلرادة ،هي
تجسد معنى الصمود
مقربة الغزاة ،هي لوحة ّ
واملقاومة .وهي قمة القهر ،وقمة الوجع
وقمة األمل.
فيها شعب أرص عىل كرس شوكة املحتل .هنا
الوطن أغىل من كل يشء ،أغىل من الروح و
النفس .هنا الصغري و الكبري يلبي نداء الوطن.
هنا جند الله الذي ال يقهر .وهنا ثورة األحرار
التي ال تهدأ.
هنا تتكاتف األيادي لرتفع الشهيد .هنا الشهيد
يسعفه الشهيد ،ويصوره الشهيد ويو ّدعه
الشهيد ويصيل عليه الشهيد.
هنا تقف الكلامت عاجزة عن الوصف .ألن هنا
غزة الصابرة.
قد اختربت إرسائيل عزم املجتمع الدويل املحايب
مرارا فكانت ردوده عىل جرامئها املتكررة ما بني
تأييد علني أو ضمني أو صمت مطبق أو لوم
مؤدب.
مر َدت إرسائيل عىل إفالتها املتكرر من العقاب،
فطفقت تقتل وتبيد ،دون خشية من رقيب أو
حسيب.
تفننت إرسائيل يف كرس كل قواعد القانون
الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان
وكل العهود واملواثيق واألعراف الدولية،
فاقرتفت أبشع الجرائم التي تختص بالنظر
فيها املحكمة الجنائية الدولية ،وهي جرائم
اإلبادة الجامعية وجرائم الحرب والجرائم ضد
اإلنسانية وجرمية العدوان ،واملحكمة الجنائية
الدولية خرساء ومدعيتها العامة كأنها تغط يف
نوم عميق ،ومجلس األمن كأنه يف إجازة.
قد اتخذت إرسائيل من املدنيني دروعا برشية،
وقتلتهم وهم يف حالة فرار ،ومارست اإلعدامات
الجامعية ،واختطفت مواطنني أبرياء ،ومارست
التعذيب بحق األرسى واملختطفني ،واستخدمت
األسلحة املحظورة ،ورضبت منازل املدنيني
اآلمنة ،واستهدفت املنشآت الطبية ،والصحفية،
واملدارس ،ومحطات الكهرباء ،واقرتفت سلسلة
من املجازر الوحشية.
إ ّن غزة تواكب فيها النساء الرجال وهن أفضل
من الرجال القاعدين ،ولو کان كل النساء كنساء

غزة ،لفضلت النساء عىل الرجال .نساء حملن
السالح دفا ًعا عن ديارهن ،دفا ًعا عن أبنائهن،
بعد أن رمني أبناءهن وأحفادهن وإخوانهن يف
ساحات الرجولة ،وميادين الفخر والشهادة.
إن القلب ليشكو الذل والهوان ،وينتابه القهر
واألمل ،حينام ننام عىل بحار النفط ،ويشكو
إخواننا يف غزة انعدامه ،حينام يرى النساء يقمن
بأعامل الرجال.
ولکن ماذا ميكن أن نفعل؟ هل يكفي البكاء؟ ال
وريب .هل يكفي التحرس واألمل؟ ال وريب.
فام هي واجباتنا تجاه غزة
 -١الشعور باملسؤولية تجاههم :فأ ّول هذه
الواجبات الب ّد من استشعار عظم آالم إخواننا
وجل{ :إنّ ا
ومواساتهم انطالقًا من قول اللّه ع ّز ّ
صل اللّه عليه
املؤمنون إخوة} ،وقول ال ّرسول ّ
وآله وسلّم“ :مثل املؤمنني يف توادهم وتراحمهم
كمثل الجسد الواحد إذا اشتىك منه عضو ت َدا َعى
والسهر”.
له سائر الجسد بال ُح ّمى ّ
 -٢وجوب نرصتهم :يجب عىل املسلم نرصة
أخيه املسلم مبا يستطيع ،وذلك أل ّن دعم أهل
غزة واجب رشعي عىل املسلمني كافة ،وبكافة
الوسائل الّتي ترفع العدوان عنهم .ولقد ق ّرر
الشع قاعدة مه ّمة وهي أ ّن التّكليف يكون
ّ
عىل حسب االستطاعة ،قال تعاىل{ :الَ يُ َكل ُِّف
كل مسلم أن يبذل
اللّه نَف ًْسا إِالَّ ُو ْس َع َها} ،فعىل ّ
إلخوانه املسلمني ما يستطيعه.
 -٣ال ّدعاء :من األمور الّتي ال يُعذَر مسلم برتكها
رسا وعالنية بقلب
ال ّدعاء ّ
الصادق إلخوانه ًّ
صادق ونفس منكرسة ،يدعو اللّه أن يف ّرج عن
حل بهم ،يدعو لهم
إخوانه املسلمني يف غزة ما ّ
بال ّنرص والتّمكني والثّبات ،يدعو اللّه أن يُخفِّف

آالمهم ويداوي جراحهم وينرصهم عىل
اليهود املعتدين.
الصهاينة يف العامل يق ّدمون
 -٤الدعم :إ ّن ّ
ال ّدعم املايل والبرشي واإلعالمي والحريب
لصهاينة إرسائيل إلبادة الشّ عب الفلسطيني
وهم عىل باطل وضالل فكيف بنا ونحن
أصحاب قضية محقّة وعادلة .لذا فعىل
املسلمني أن يساعدوا إخوانهم بالبذل
والعطاء بسخاء وجود كبريين ،أل ّن هؤالء
األبطال يدافعون عن مق ّدساتنا وكرامتنا.
والتاحم :إ ّن الواجب عىل
 -٥التّعاون
ّ
املسلمني يف فلسطني وخارجها ،ويف مشارق
األرض ومغاربها ،تجاه إخوانهم يف فلسطني أن
يتعاضدوا ويرتاحموا فيام بينهم؛ “فال ّراحمون
يَر َح ُمهم ال ّرحمن”“ ،وارحموا من يف األرض
السامء”.
يرحمكم َمن يف ّ
فالواجب أن يتعاطفوا معهم وأن مي ّدوا لهم يد
العون والتّعاطف.
 -٦نرش قضيتهم :ال ب ّد من نرش الوعي بهذه
القضية بني األ ّمة؛ بحيث يعلم القايص وال ّداين
حقيقة هذه القضية ،وأنّها ليست خاصة
بالشّ عب الفلسطيني ،وإنّ ا هي قضية دينية
إسالمية تتعلّق بديننا وكتاب ربّنا؛ ولذلك إذا
كان اليهود يُ َعلِّمون أطفالهم بعض األناشيد
الّتي منها“ :شُ لَّت مييني إن نسيتُ ِك يا أورشليم”،
ول منهم أن نعلِّم أوالدنا ونساءنا
فنحن أَ َ
وسائر أفراد أ ّمتنا أ ّن القدس هي أوىل القبلتني
صل اللّه
وثالث الحرمني ،ومرسى رسول اللّه ّ
السالم
عليه وسلّم ،حيث َّ
صل باألنبياء عليهم ّ
صل اللّه
جمي ًعا إما ًما ،وكان هذا إيذانًا ببيعته ّ
عليه وسلّم هو وأ ّمته ليك يحملوا لواء الوحي
اإللهي للبرشية إىل يوم القيامة.
 -٧دعوة أحرار العامل :فعلينا دعوة العامل ال ُح ّر
للعمل عىل رسعة وقف العدوان الصهيوين عىل
أهل غزة ،وتحقيق حقوق الشّ عب الفلسطيني
العادلة ،الّتي أقلّها وقف الحصار اآلثم عىل غزة،
وفتح املعابر لالتصال بالعامل ،وعدم املساس
بالصالة
والسامح ّ
لكل الفلسطينيني ّ
باملق ّدساتّ ،
يف املسجد األقىص ،وعودة الفلسطينيني لبالدهم،
وإنهاء االحتالل الصهيوين لألرايض الفلسطينية.
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اخلصائص الفنية يف كتابات
مساحة الشيخ السيد أبي احلسن الندوي [األخرية]
(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 .بهار شريف -الهند

أدب األطفال يف كتابات الشيخ الندوي:
لقـد عرف الشـيخ الندوي أديبـاً لألطفال موفقاً
واشـتهر بذلـك  ،وكان مـن مزايـاه البـارزة أنـه
رغـم خوضـه وانشـغاله يف التآليـف الضخمـة
وتناولـه للموضوعـات املهمـة العظيمـة مل
يغمـض عينيـه عـن تربيـة النـشء الجديـد
وإنشـاء تـراث أديب وإبداع ثـروة أدبية ولغوية
تكـون مسـاعدة لهم يف بواكري سـنيهم وموافقة
لهواهـم ،ومل يغفـل الشـيخ عن هـذا حتى حاز
يف ذلـك نجاحـاً باهـرا ً  ،فقـد كان موفقـاً كل
التوفيـق يف ترتيـب الكتـب واختيـار القصـص
والـدروس ألحـداث السـن واألطفـال رغـم أنـه
طاملـا يشـاهد أن الكتـاب الذيـن يتناولـون
موضوعـات علميـة جديـة أوبحوثـاً فنيـة
دقيقـة اليسـتطيعون كتابـة شـئ عـن األطفـال
والميكـن ويسـهل لهـم التنـازل عـن أسـلو بهم
الـذي تعـودوه  ،وإن طرقـوا ذلـك فلا يوفقون
كل التوفيـق يف مالمئـة ذلـك لطبيعـة األطفـال،
وأمـا الذيـن يكتبون عـن األطفـال فيصبح ذلك
األسـلوب عاديـا ً لهـم  ،فلا توجد ثـروة للكبار
عندهـم ،أمـا الشـيخ النـدوي فقـد تفـرد بأنـه
حظـي بنصيبـه منهما وحصلـت لـه االسـفاضة
منهما حتـى اسـتفاد منـه الصغاروالكبـار على
السواء.
وملـا كانـت القصـة من أسـهل الفنون ترسـيخاً
يف أذهـان الناشـئني وأيرسهـا وأحبهـا إليهـم
وأكربهـا متعـة وتشـوقاً لهـم ،ركـز الشـيخ
النـدوي جـل اهتاممـه بهذاالجانـب ووجـه
عنايتـه بهـا ،فمعظـم كتاباتـه لألطفـال يـدور
حـول القصـص اإلسلامية والدينيـة ألنـه أكثر
تأثيرا ً على ذهـن األطفـال كــ" قصـص النبيين
لألطفـال" يف خمـس مجلـدات و"قصـص مـن
التاريـخ االسلامي " والقصص األخـرى يف كتابه

"القـراءة الراشـدة" ،وكلهـا تكشـف القنـاع عن
مـدى شـغفه الزائـد بالقصـة ورغبتـه فيهـا
وتوجيـه أنظـار األطفـال إىل ذلـك وإىل االعتبار
منهـا ،ويعلـل الشـيخ محمـد واضـح رشـيد
الحسـني النـدوي ـ حفظـه اللـه ـ ذلـك بقوله:
"ولعـل السـبب يف ذلـك يـر جـع إىل تجربتـه
الشـخصية ونشـأته يف بيت كانـت األمهات فيه
يقمـن بتشـكيل ذهـن الطفـل بالقصـة الدينية
وقصـص األنبيـاء والصالحين"[]29
ثـم يقـول ":فأصبـح الفـن القصيص سـمة أدبه
وتفكيره فيما بعـد يف كتبه ومحارضتـه وجعل
القصـة وسـيلة التفهيـم ووسـيلة التأثير ولعـل
التأثـر يف طفولتـه بقصـص الفروسـية والبطولة
والجهـاد دفعـه إىل تأليـف كتـاب يف شـبابه
باسـم " إذا هبـت ريـح اإلميـان" []30
وكان مـن مزايـا قصصـه السـهولة يف األلفـاظ
والعبـارات ،وتكـرار اللغـات ،والرتكيـز على
التعاليـم اإلسلامية ،ورعايـة لنفسـية الطلاب
الناشـئني  ،ويف كل قصـة تصويـر للواقـع
وتشـخيص للمعـاين ومـواد للرتبيـة اإلسلامية،
فالطالـب الصغير يتعلـم اللغـة وقواعـد اللغة
ومالمـح التاريـخ اإلسلامي ومنـاذج السـلوك
البشري بأسـلوب يليـق بـه]31[.
وقـد بين الشـيخ بنفسـه يف بسـط وتفصيـل
وبشـكل واضـح أ ّن القصـة تحمـل أهميـة
بالغـة يف تربيـة األطفـال وأوىل اهتاممـه
بهذاالجانـب وأشـار إىل مـدى تأثيره عىل ذهن
األطفـال يف تربيتهـم قائالً":فقـد اتفـق علماء
الرتبيـة وعلماء النفـس على أن الحكايـات
[]34
الخفيفـة الشـائقة املوجهـة الهادفـة مـن أقوى
وسـائل الرتبيـة والصياغـة الخلقيـة واملبدئيـة وقـد حلل عـدد من األدبـاء أدب األطفـال عند
والدينيـة،إذا كانـت متصلـة بأقطـاب اإلميـان الشـيخ النـدوي ومـا راوده من فكـرة يف تأليف
تلـك الكتب وسـلطوا الضوء على تلك املباحث
واليقين والديانـات والرسـاالت"[]32
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ويزيـد قائلا  ":وإذاكانـت هـذه القصـص
والحكايـات على مسـتوى عقـول األحـداث
واألطفـال ،ويف اللغـة التـي يفهمونهـا
ويتذوقونهـا ،كانت مدرسـة لألطفـال يتعلمون
فيهـا املبـادئ واألخلاق الفاضلـة والدوافـع
النبيلـة واملشـاعر الكرميـة الرقيقـة مـن غيرأن
تثقـل عليهـم ومـن غير سـآمة وملـل"[]33
أمـا عامـة أدب األطفـال للشـيخ النـدوي فهـو
أيضـاً يتسـم بسمات إسلامية دينيـة وأدبيـة
مـن ترسـيخ العقائـد اإلسلامية يف الناشـئة
اإلسلامية وتعليمهم اآلداب اإلسلامية واملبادئ
الدينيـة واطالعهـم على تاريخهـم املجيـد
املشرق ومالـه مـن أثربالغ عىل العامل اإلنسـاين
واإلخباربخصائـص املجتمـع اإلسلامي وبعـث
االعتـزاز باإلسلام والثقة به والتمسـك بأهدابه
وتزويدهـم بالثقافـة اإلسلامية.
يقـول األسـتاذ الدكتورسـعيد األعظمـي الندوي
عـن أثـره البالـغ على األطفـال ـ وهـو يتحدث
عـن خصائص الشـيخ النـدوي يف القصـة وأدب
األطفـال ـ ":وبدراسـة قصـة األسـلوب القصيص
ولغـة األطفال يعـود الطفل بانطباعات إيجابية
تترك على لوحـة نفسـه ارتسـامات للمراحـل
التـي يختارهـا املـرء يف بنـاء الحيـاة وتكويـن
السيرة والتكامـل الخلقـي ،وينمـو الطفـل و
معـه هـذه الـدروس وتلـك األمثلة مـن الطاعة
واالمتثـال ودوافـع الخير والنصـح والعنـارص
الالزمـة يف بنـاء اإلنسـان الصالـح الـذي يرتبـط
مـع اللـه و يرتبـط مـع الناس ويؤدي مسـؤليته
يف الدنيـا واآلخـرة بنفـس الشـعور واملسـتوى"

دراسات إسالمية

21

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

مـن الفكـرة والخصائـص األدبيـة األخـرى
مبالحظـات دقيقـة ودراسـة ممعنـة وتحدثـوا
عـن املحورالذي يدورحولـه أدب األطفال عنده
ومـا حـاول من إيداعـه بطون تلـك الكتب من
فكـرة وثـروة علميـة وأدبيـة ،يقـول الشـيخ
سـعيد األعظمـي النـدوي عـن كتابـه "قصـص
النبيين" و أهميتـه وفضلـه" :فقـد حلـت هذه
الكتـب يف مجـال قصـص النبيين والحكايـات
اإلسلامية التاريخيـة محلاً عظيماً ،وامتـازت
بخصائـص أدبيـة وتربويـة التوجـد لـدى غيره
[]35
مبثـل هـذا الشـمول والعمـوم".
ويقـول الكاتـب اإلسلامي الشـهري العظيـم
سـيد قطب":ولكننـي أشـهد يف غير مجاملـة
أن عمـل السـيد أيب الحسـن يف هـذه القصـة
التـي بين يـدي جاء أكمـل من هذا كلـه  ،ذلك
مبـا احتـوى مـن توجيهـات رقيقـة وإيضاحـات
كاشـفة ملرامـي القصـة وحوادثهـا ومواقفهـا ،
ومـن تعليقـات داخلـة يف ثنايـا القصـة ،ولكنها
توحـي بحقائـق إميانية ذات خطر حني تسـتقر
يف قلـوب الكبـار والصغـار".
وقد غرسـت تلـك الكتب عقيـدة صافية نزيهة
عـن اإلسلام  ،والحـب الصادق لـه  ،والبعد عن
األمـراض الخلقيـة والتنفير عـن الشرك باللـه
تعـاىل ،وكشـف لهـم مضـاره وبين لهـم اتجاهاً
إسلامياً صادقاً .
فبذلـك كلـه يعالـج الشـيخ أبوالحسـن الندوي
أدب األطفـال معالجـة إسلامية فتظهـر فيهـا
العاطفـة الجياشـة اإلميانيـة والحـب العظيـم
للـه ورسـوله.
األدب اإلسالمي يف كتابات الشيخ الندوي:
مـن كتابـات الشـيخ النـدوي املهمـة يف األدب
اإلسلامي كتابـه " نظـرات يف األدب " فهـذا
الكتـاب "عـرض نقـدي ودراسـة تنظرييـة
ملعلومـات أدبية كبرى ,يقرر مقاييس أساسـيه
ملفهـوم العمـل األديب ويؤصـل قواعـد األدب
اإلسلامي ويبين طبيعتـه وعنـارصه املميزة له
عـن األدب األخـرى ويحـدد وظائفـه وأهدافـه
[]36
والقيـم املضمونيـه الشـكلية فيـه".
وبهـذا يتبين التنظير للنقد عندالشـيخ الندوي
وتتجلي نظريتـه النقديـه وآراءه اللغويـة،
وقـد كشـف األدبـاء عـن وجـوه تلـك اآلراء
والنظريـات يف النقد واللغـة وتقوميه ألي أدب.
يقـول مصطفـي محمـد بهجـت عـن كتابـه
"نظـرات يف األدب" ":ليـس بين أيدينـا كتـاب
نقـدي خالـص لـه ،ولعـل أبـرز آرائـه النقديـة

جـاءت مبثوثـة يف كتابـه "نظـرات يف األدب" ،
وتـأيت آرائـه األخـري يف دراسـاته األدبيـة ،ومـع
ذلـك فـإن النظريـة جـاءت ذات معـامل واضحة
[]37
نسـتطيع أن نسـجلها".
والنقـد عنـد الشـيخ النـدوي للأدب مبثابـة
امليـزان للعمـل ،فهـو يسـتخدم لتقويـم عمـل
مـن األعمال األدبيـة وتقييمـه وهـو ينفـع يف
ضبـط األعمال األدبية ،ويري الشـيخ أن القرآن
أفيـد منـه يف تحديـد قواعـد منـه واسـتمر
[]38
مرتابطـا مـع البالغـة.
ولـه غير ذلـك مـن الكتابـات يف الرتكيـز علي
أهمـة األدب اإلسلامي واالعتنـاء بـه والدعـوة
إليـه وجهـوده يف ذلـك مشـكورة ومثمـرة إذ
لبـى جمـع مـن األدبـاء نـداء الشـيخ النـدوي
ووافقـوه موافقـة متامـاً.
األدب املرسل يف كتابات الشيخ الندوي:
لقـد سـبق أن أملحنـا إىل أحـد خصائصـه يف
الكتابة وهي إرسـاله الكتابـة ,والنموذج األمثل
لذلـك هـو كتابه "إذا هبت ريـح اإلميان " الذي
يقـدم أروع منـوذج للجانب اآلخر للشـيخ وهو
موضـوع السير والرتاجـم الـذي شـغل جـزء
كبيرا ً مـن مؤلفـات الشـيخ النـدوي وكان مـن
أحـب املوضوعـات إليـه وفـاض قلمـه يف ذلـك
فيضانـاً ونفـث يراعـه بالشـيئ الكثير منـه،
وهـذا الكتـاب ميثل لحمـة موجـزة رسيعة عن
حيـاة املجاهـد الكبير واإلمـام الجليـل السـيد
أحمـد الشـهيد ويسـلط الضـوء على بعـض
وقائعـه الدعويـة والدينيـة ويحكي بعـض
القصـص املمتعـة الشـائقة مـن جولتـه ومـن
رافقـوه فيهـا .ونقـدم عبـارة وجيـزة مـن هـذا
الكتـاب تعـرض لـك أسـلوب الشـيخ النـدوي
الشـيق املمتـع يف كتابـه هـذا ويقـدم أطيـب
الطيـب ،يقول الشـيخ":تلقى ملـك الهور هذه
الرسـالة ولكنـه تجاهلهـا وأعـرض عنهـا ،إنـه
نظـر إليهـا كرسـالة إنـذار وتحذيـر يوجه شـيخ
مـن شـيوخ املسـلمني ال تحميـه حكومـة وال
يسـتند إىل قـوة عسـكرية كبرية وجيـش كثيف
مسـلح بأحـدث طـراز مؤلـف مـن عسـكريني
متدربين وظـن أنهـا نـزوة مـن نـزواة الشـيوخ
ولعلامء الذين يسـتخفهم الطيش ويسـتهويهم
اسـم الجهـاد وتثريهـم الحميـة الدينيـة فتلتف
حولهـم عصابـات مـن املتحمسين ثـم ال تلبث
إذا عضتهـا الحـرب وحمـي الوطيـس أن تتفرق
وتنسـحب ،وقـد جـرب مـن ذلـك كثيرا ً يف
األعـوام املاضيـة فقـال " سـحابة صيـف عـن

قليـل تقشـع " وأصـدر تعليمات إىل قائـده أن
يكـون علي بـال مـن هـذه الرشذمـة الغريبـة
التـي نزحـت مـن الهند ثـم انصرف إىل ما كان
عليـه مـن قضايـا الحكومة والسياسـة ورضوب
[]39
اللهـو والتسـلية"
كتاباته يف السري والرتاجم :
لقـد قدمنـا أن موضـوع السير والرتاجـم قـد
شـغل جـزءا ً كبيرا ً مـن مؤلفاته وحل حيـزا ً مام
جـاد بـه قلمـه ،وقـد أودع فيهـا مـواد ضخمـة
وذلـك ملـا لـه مـن رغبـة زائـدة وشـغف بهـذا
األسـلوب واعتنـاء شـديد وحـب بالـغ بـه،
فلذلـك بـرزت فيهـا كفاءاتـه ومواهبـه األدبيـة
وتجلـت عبقريتـه العلميـة والفنيـة يف تحديـد
معاملهـا إذ حدد بعض األسـس واملبـادئ لكتابة
الرتاجـم والسير ،فعنـده للكلمات واأللفـاظ
درجـة حـرارة وبـرودة ،ومما جـاد بـه قلمه يف
هـذا املوضـوع ككتـب مسـتقلة كتابه"السيرة
النبويـة" وسيرة سـيدناعيل املرتضي وسيرة
اإلمـام أحمـد بـن عرفـان الشـهيد وسيرة
املجدديـن واملصلحين يف االسلام والهنـد
خاصـة ،وذلـك عـدا كتابـه "شـخصيات وكتب"
الـذي يضـم بين جنبيـه تراجـم لبعـض كبـار
عهـده وغير ذلـك مـن الرتاجـم املبعثرة علي
إثـر وفـاة العلماء واألفاضـل مـن عهـده التـي
جمعهـا كتـاب "أعلام املسـلمني ومشـاهريهم"
ومعظمهـا جـاد بـه قلمـه ملجلـة "البعـث
اإلسلامي" ،وأمـا سيرته الذاتيـة فـإذا تحـدث
[]40
عنهـا تحـدث "يف غير مـا تكلـف واهتمام"
هـذه عجالـة رسيعة تكشـف القنـاع عن بعض
مالمـح أسـلوب الشـيخ النـدوي والخصائـص
الفنيـة يف كتابه،وهـذا هـو سماحة الشـيخ
النـدوي يف كتاباتـه األدبيـة ونظراتـه النقديـة
وآرائـه اللغويـة.
جـزى اللـه عنـا وعـن األمـة اإلسلامية الشـيخ
النـدوي ـ رحمـه اللـه ـ خيرا ً ورفـع درجاتـه
ـ آمين ـ
---------------------الهوامش
[ ]29املسحة األدبية ص 167
[ ]30املصدرالسابق
[ ]31املصدرالسابق
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[ ]33نفس املصدر
[ ]34املسحة األدبية
[ ]35املصدرالسابق
[ ]36املصدرالسابق
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دراسة جذرية يف اخلالف بني احملدثني والفقهاء [األخرية]
الكاتب :األستاذ عبد اللطيف النارويئ
تعريب :سيد مسعود

النمـوذج الواضـح اآلخـر هـو عمـل سـفيان
الثـوري الـذي كان مـن أشـد مخالفـي أصحاب
الـرأي ثـم تغري اتجاهه شـيئا فشـيئا حتى دخل
يف زمـرة أهل الـرأي .كام كتـب الصيمري :ومن
أصحـاب أيب حنيفـة علي بن مسـهر وهو الذي
أخـذ عنـه سـفيان الثـوري علـم أيب حنيفـة
30
ونسـخ كتبـه.
وكذلـك روى الصيمـري :كان سـفيان يأخـذ
الفقـه عـن علي بـن مسـهر مـن قـول أيب
31
حنيفـة.
أورد الصيمـري يف كتابـه أخبـار أيب حنيفـة
وأصحابـه بابـا عنوانـه أخبـار ايب حنيفـة مـع
سـفيان الثـوري ونقـل يف هـذا البـاب نبذة عن
نقـاط االختلاف واالتفـاق بني هذيـن الرجلني.
بدايـة هـو أن سـفيان الثـوري كان يف خصـام
شـديد مـع اإلمـام أيب حنيفـة وكان يـويص
تالميـذه باالبتعـاد عـن مجالـس أيب حنيفـة
هـذا األخير ،ولكنـه كان يتسـلل إىل مجالسـه
خفية،32وتالميـذه أيضـا كانـوا ميارسـون هـذا.
ويبـدو جليا من أقوال سـفيان الثـوري وأفعاله
أنـه كان يخـاف أبا حنيفة يف بدايـة األمر وبعد
تفهـم فقـه أيب حنيفـه التحقيقي مـال إىل كتبه
وأقوالـه وكان يعترف مبوقفـه السـابق كما
روى زائـدة اين رايـت مع سـفيان الثـوري كتابا
كان ينظـر فيـه ويقـرأه فاسـتأذنته يف القـراءة،
فأعطانيـه فـإذا هـو كتـاب الرهـن لإلمـام أيب
حنيفـة ،فقلـت :هـل تقـرأ كتـب اإلمـام أيب
لـدي كتبه كافة
حنيفـة؟ فـال :بـو ّدي أن تكون ّ
فأنظـر فيهـا ،ألدرك غايـة رشح العلـم ،ولكن مل
33
يكـن لنـا أسـلوب منصـف تجاهـه.
وأطلـق لسـانه يف الثنـاء على أيب حنيفـة نهاية
املطـاف وقـال :كان أبـو حنيفـة شـديد األخـذ

للعلـم ،ذابـا عـن حـرم اللـه أن تسـتحل ،يأخذ
مبـا صح عنـده من األحاديث التـي كان يحملها
الثقـات وباألخـذ مـن فعـل رسـول اللـه صلى
اللـه عليه وسـلم ومبا أدرك عليـه علامء الكوفة
34
ثـم شـنع عليـه قوم يغفـر اللـه لنا ولهـم.
وكذلـك روى عنـه اإلمـام الصيمـري :قـد شـنع
عليـه قـوم فسـكتنا عنهـم مبـا نسـتغفر اللـه
تعـاىل منـه بـل قـد كانـت منـا اللفظـة بعـد
35
اللفظـة.
وكذلـك وقعـت أحـداث أخـرى يف البدايـة
مما سـبب إلسـاءة ظـن سـفيان الثـوري يف أيب
حنيفـة ،كما ذكـره اإلمـام الصيمـري.
ومـن األسـباب األخـرى إلعـراض املحدثين عن
أيب حنيفـة هـو أنـه كان لـه أصـول وضوابـط
يف مجـال قبـول األحاديـث كمحقـق وباحـث
وبالطبـع كان ميتنـع من قبول بعـض األحاديث
التـي ال تنطبـق مـع تلـك األصـول وكان يـزن
بعـض األحاديـث والـرواة يف ميزانـه وكان هـذا
الـرأي مبنيـا على أسـاس الحيطـة يف مجـال
األحاديـث.
واملحدثـون الذيـن مـا كان لهـم معرفـة بأصول
اإلمـام أيب حنيفـة وآرائـه يف الحديـث ،كانـوا
يطعنـون فيـه ظنـا منهـم أنـه يقـدم رأيـه عىل
الحديـث.
يكتـب ابـن عبد البر املالكي يف كتابـه االنتقاء:
كثير مـن أهـل الحديـث اسـتجازوا الطعـن
على أيب حنيفـة لـرده كثيرا مـن أخبـار اآلحـاد
العـدول ألنـه يذهـب يف ذلـك إىل عرضهـا عىل
مـا اجتمـع عليه مـن األحاديث ومعـاين القرآن
37
فما شـذ عـن ذلـك رده وسماه شـاذا.
وكذلـك روى أبـو يوسـف عن اإلمـام أيب حنيفة
أنـه قـال :ال يحـل للرجـل أن يـروي الحديـث
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إال إذا يسـمع مـن فـم املحـدث فيحفظـه ثـم
38
يحـدث بـه.
يف الحقيقـة ميكننا القول :أن الحكم املسـتعجل
والبعيـد عـن التحقيق والتأكـد لبعض املحدثني
سـبب يف حـدوث هـذا االتجـاه غري العـادل أو
املفـرط ،وأمـا املحدثـون الذيـن دخلـوا ميـدان
البحـث والفحـص واسـتخدموا اسـتعداداتهم
املوهوبـة يف اسـتنباط املسـائل هـم كانـوا
ينظـرون إىل أصحـاب الـرأي بعين االعتبـار.
رغـم لقـاء الفكـرة املعارضـة ألصحـاب الـرأي
والخلاف مـع أسـلوبهم تصفيقـا وإعجابـا يف
القـرون األوىل بين املحدثين ،إال ان األمـر قـد
تغير بعد جلاء الحقيقـة وظهور نتائـج إعامل
الفقـه والـرأي وعـم اتجـاه اسـتخدام العقـل
والـرأي يف مجـال املسـائل الرشعية وأقـر الكثري
مـن املحدثين باسـتنباط املسـائل يف ضـوء
األحاديـث كضرورة ملحـة ال منـاص عنهـا.
واعرتفـوا أن اإلعـراض ال يحل مشـكلة فحسـب
بـل يزيـد يف رصيـد املشـكالت.
وعلى هـذا األسـاس قد غري الكثير من أصحاب
الـرأي اتجاههـم السـابق وكانـوا يسـتفيدون
مـن كتـب أصحـاب الـرأي وآرائهـم ،مـع أنهـم
كانـوا مـن أشـد مخالفي هـذا االتجـاه يوما .كـ
سـفيان الثـوري وغريه.
ووفـق املحدثـون الفقهـاء أمثـال اإلمـام مالك،
اإلمـام أحمـد ،اإلمـام الشـافعي ،ابـن أيب
ذئـب ،ليـث بـن سـعد ،واألوزاعـي والطحاوي،
لرتقيـة نهضـة العقالنيـة توفيقـا ،واسـتطاعوا
توفير أرضيـة مالمئـة لنمـو األفـكار الباحثـة
الخالصـة يف مجـال الحديـث والفقـه ،وبتعبير
أصـح نجحـوا يف تشـكبل سلسـلة واصلـة بين
املحدثين والفقهاء ،ووفقوا لتحكيم السلام بني
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املدرسـتني .ومـع دخـول هؤالء الرجـال الطيبني
املعتدلين يف ميـدان العقالنيـة وأصحـاب الرأي
خمـدت نيران هجمات املحدثين الشـديدة
على أصحـاب الـرأي.
إمعان يف بعض كتب الجرح والتعديل
السـؤال الـذي يطرح نفسـه هنا هـو :ملاذا نجد
يف كتـب الجـرح والتعديـل أقـواال متعارضـة
والذعـة حـول أصحـاب الـرأي وبخاصـة اإلمـام
أيب حنيفـة؟ والجـواب ألن أصحـاب الـرأي
بذلـوا جهودهـم يف اسـتنباط األحـكام والتلبية
ملتطلبـات املجتمـع ،منقطعني إىل هـذا ،و قلام
اعتنـوا بجمـع األحاديـث رغـم معرفتهـم بهـا
وبأحـوال الرجـال .ويف املقابـل كـرس املحدثون
أوقاتهـم لجمـع األحاديـث مـن حيـث الروايـة
ال الدرايـة ،مشـمرين عـن سـاق الجـد يف هـذا
املجـال ،وخطوا خطوات راسـخة يف حفل جمع
تراجـم املحدثين والـرواة وأعاملهـم يف هـذا
املجـال تلفـت النظر وتوجب الشـكر والتقدير،
ولكـن ال نسـتطيع أن ننكـر هنـا حقيقـة وهي
أن املحدثين قامـوا بنقـل األقـوال الجارحة من
أهـل الحديـث ضـد أصحاب الـرأي ومـرد هذا
أيضـا اتجـاه املحدثين السـلبي تجـاه الفقهـاء
ولإلمـام أيب حنيفـة وأصحابـه النصيـب األوفـر
مـن هـذه األقـوال القاسـية ،وهـذه األقـوال
تبقـى خالـدة يف كتبهـم .مـع أن النخـب مـن
األمـة نظـروا إىل هـذه اآلراء غير املعتدلـة من
النواحـي الجليـة والخفيـة فتفهمـوا اإلفـراط
يف بعضهـا ومل يعيروا لهـا اهتاممـا بـل اعتبروا
هـذه االقـوال منبـوذة مـردودة ،كام أنهـا تفقد
موضوعيتهـا عنـد وضعهـا يف ضـوء ضوابـط
الحديـث وأصـول الجـرح والتعديـل أيضـا.
يقـول العالمـة الكوثري يف مقدمـة كتبه "نصب
الرايـة يف تخريـج أحاديـث الهدايـة" :توجـد
أقـوال كثيرة يف ضعفـاء العقيلي والكامل البن
عـدي حـول كبـار أصحـاب الـرأي التـي نبعـت
عـن هـوى النفس.
يقـول العالمـة تاج الدين السـبيك :بـل الصواب
عندنـا أن مـن ثبتـت إمامتـه وعدالتـه وكثر
مادحـوه ومزكوه ونـدر جارحـوه وكانت هناك
قرينـة دالـة على سـبب جرحـه مـن تعصـب
مذهبـي أو غيره ،فإنا ال نلتفـت إىل الجرح فيه
ونعمـل فيـه بالعدالة وإال لو فتحنـا هذا الباب
وأخذنـا بتقديـم الجـرح على إطالقـه ملـا سـلم
لنـا أحـد مـن األمئـة ،إذ مـا مـن إمـام إال وقـد
39
طعـن فيـه طاعنـون وهلـك فيه هالكـون.

قـال ابـن عبـد البر كذلـك هكـذا واسـتدل بأن
بعـض السـلف جـرح بعضـا آخـر منهـم ولهـم
فيهـم أقـوال دافعهـا الغضـب والحسـد ودافع
البعـض اآلخـر مـن األقـوال التأويـل واختلاف
االجتهـاد ،وهـذه األقـوال ال تقبـل يف شـأن
الطـرف اآلخـر.
وكذلـك أورد يف كتابـه "جامـع بيـان العلـم
وفضلـه" بابـا عنوانـه :حكـم قـول العلماء
بعضهـم يف بعـض 150/2 .وبـدأ هـذا البـاب
بالحديـث النبـوي املـروي عـن زبير ريض اللـه
عنـه دب إليكـم داء األمـم قبلكـم الحسـد
41
والبغضـاء.
وانطالقـا مـن هـذا لـو كان هنـاك شـخصان
مختلفـان مـن حيـث العقيـدة والفكـر فلا
يقبـل جـرح أحدهـم يف اآلخـر ،وميكننـا جعـل
االختلاف يف الفكـر والعقيـدة والتعصـب
املذهبـي العامـل األسـايس يف هـذا املجـال،
ونظـرا إىل هـذه الحقيقـة ،ال يبقـى للجروح يف
هـذا املوضـع اعتبـار.
الحاصل:
إنه بالنظر إىل السير التاريخـي لعلوم الحديث
والفقـه وتقويـم املآثـر الحديثيـة والفقهيـة
القيمـة نتوصـل إىل أن املحديثين والفقهـاء
كليهما لهـم مسـاع ومجهـودات مقـدرة
مشـكورة يف مجـال خدمـة اإلسلام ومـا زالـت
تسـتفيد املجتمعات اإلسلامية من هـذه اآلثار
املكتوبـة واملحفوطـة منهم .ولكن مـع اإلذعان
باالختلاف يف االتجاه الفكري لهاتني املدرسـتني
يف مجال الرأي والقياس .واملحدثون قد امتنعوا
مـن الدخول يف هذا الـوادي .ومل يرتضوا دخول
اآلخريـن أيضـا بدالئـل شـتى .ومبنيـا عىل عدم
الـرىض عـن اتجـاه أصحاب الـرأي كانـوا ينهون
تالميذهـم عـن الحضـور يف مجالـس أصحـاب
الـرأي .ويكفّـون عـن الروايـة لهم وعنهـم .ظنا
منهـم أن أبـا حنيفـة وأصحاببه يقدمـون الرأي
والقيـاس على الحديـث ،بينما تـم رفـض هذا
الظـن مـن قبـل أصحـاب الـرأي .و دخـل مـن
هـذه الثغرة بعـض املحدثني مطلقني ألسـنتهم
الحـداد يف جـرح أصحـاب الـرأي وأقوالهـم
باقيـة يف كتـب الطبقـات والرجـال إىل يومنـا
هـذا .ولـو أن املحققني من املحدثين أثنوا عىل
أصحـاب الـرأي عنـد إدراك الحقيقـة املوجودة
يف منهجهـم واتخذوا بأنفسـهم خطـوات جبارة
يف هـذا املجـال كما أسـلفنا.
وكذلـك مـع دخـول أصحـاب الـرأي يف غمار

الجهـاز الحكومـي وتـويل بعضهـم منصـب
القضـاء تـأىت للمحدثين دافـع آخـر لجرحهـم
وكذلـك بعـد فتنـة خلـق القـرآن التـي عـذب
فيهـا عدد من املحدثني والـرواة ،فأصبح طريق
جـرح أصحـاب الـرأي أوسـع أمـام املحدثين
وصبـوا جـام غضبهـم على القضـاة املسـاهمني
يف تعذيبهـم بجنـب الخلفـاء ،طاعنين فيهـم
بأقسى الوجـوه ،ومل يسـلم مـن الجرح أسـاتذة
هـؤالء القضـاة يف الفقـه مـع أنهـم مل يكن لهم
يف القضيـة جمـل وال ناقة .والقضـاه كانت لهم
نزعـات اعتزاليـة وأمئتهـم يف الفقـه كانـوا برءاء
مـن كل تهمـة.
وملخـص الـكالم هو أن هـذه األقـوال الجارحة
يف أصحـاب الـرأي وبخاصـة اإلمـام أيب حنيفـة
وأصحابـه بقيـت يف طيـات الكتـب ،وقد يقوم
بعـض مدعـي أصـول الجـرح والتعديـل بنقلهـا
عابـرا دون إمعـان يف خلفياتهـا ومالبسـاتها
األمـر الـذي ال ينبغـي ألهـل التحقيـق.
والحقيقـة الثابتـة لـدى املحققين املاضين
والحارضيـن هـي أنـه كام ال يعترب جـرح يحيى
بـن معين يف اإلمـام الشـافعي وجـرح ابـن أيب
ذئـب يف اإلمـام مالـك ،وجـرح اإلمـام أيب زرعة
وأيب حاتـم يف اإلمـام البخـاري  ،كـذا ال يعتبر
جـرح بعـض املحدثين يف أهـل الـرأي ممن قد
اعترف األمئـة بخدماتهـم ،وبخاصـة اإلمـام أبو
حنيفـة وأصحابـه .وقـول الفصـل مـا قالـه ابن
عبـد البر :كل من يقبل جـرح العلامء املوثوقني
بهـم بعضهـم يف بعـض فلا بـد أن يقبـل آراء
الصحابـة أيضـا بعضهـم يف بعـض ،ولـو فعـل
42
هـذا فهـو دون شـك ضـال هالـك.
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اإلبداع ..قوة هذه األمة املتميزة
عبدالرحمن محمد جمال

تحيــا األمــم باإلبــداع واالبتــكار ،ويكتــب لهــا
الخلــود والبقــاء باليقظــة والوعــي ،ومتــي
قدمــا بالتطــور والعمــل الجــاد .األمــة التــي
يعوزهــا الوعــي ويفقدهــا اإلبــداع واالخ ـراع
أمــة محكومــة بالفنــاء ،أمــة مهزومــة ال تصلــح
للعيــش فضــا عــن أن تتبــوأ قيــادة األمــم،
وتســاعد عــى النمــو واالزدهــار يف الحقــول
املختلفــة.
إن اإلبــداع خصيصــة هــذه األمــة البــارزة ،
ولــوال اإلبــداع ملــا تكونــت أمــة عظيمــة لهــا
حضــارة عظيمــة مثــل أمــة محمــد صــى اللــه
عليــه وســلم .إن اإلســام الــذي كان نقطــة
تحــول وانطــاق ونهــوض للشــعوب وامللــل
وإحيــاء الحضــارات واالكتشــافات الجديــدة
دعــا إىل الســعي والعمــل الجــاد والتفكــر يف
الكــون للتوصــل إىل اكتشــافات جديــدة وكل
مــا يحقــق اإلبــداع وينمــي الفكــر ويســاعد
عــى تطــور الحضــارة واملدنيــة فقــال عــز
ُــل ِســ ُروا ِف ْالَ ْر ِض فَانْظُــ ُروا
مــن قائــل{ :ق ْ
ــئ ال َّنشْ ــأ َةَ
كَيْ َ
ــف بَــ َدأَ الْ َخل َ
ْــق ث ُــ َّم اللَّــ ُه يُ ْن ِش ُ
ـس إنِِ
النْـ ِ
ـر الْ ِجـ ِّن َو ْ ِ
ْال ِخـ َرةَ} وقولــه{ :يَــا َم ْعـ َ َ
السـ َـا َو ِ
ات
ْاس ـتَطَ ْعتُ ْم أَ ْن تَ ْن ُف ـذُوا ِم ـ ْن أَقْطَــا ِر َّ
َو ْالَ ْر ِض فَانْفُــذُوا َل ت َ ْنفُــذُو َن إِ َّل ب ُِســلْطَانٍ .
والقــرآن دعــا إىل إعــال الفكــر واالســتقراء
وذم الذيــن يخــرون عــى آياتــه صــا وعميانــا
وال ميعنــون فيهــا ،وجعــل اإلمعــان والفكــر
واإلبــداع والتفكــر يف آالءه مــن عالمــات عبــاد
الرحمــن فقــال عــز مــن قائــلَ :وال َِّذيــ َن إِذَا
ُذكِّ ـ ُروا بِآيَـ ِ
ـات َربِّ ِه ـ ْم لَ ـ ْم يَ ِخ ـ ُّروا َعلَيْ َهــا ُصـ ًّـا
َو ُع ْميَانًــا.

لقــد ســبق املســلمون غريهــم يف تحقيــق
اكتشــافات علميــة جديــدة يف جميــع جوانــب
الحيــاة املاديــة والدينيــة ،فســبقوا األمــم يف
الطــب والفلــك والكيميــاء والرياضيــات
والجغرافيــا ،وأسســوا علومــا وفنونــا مل
يســبق لهــا نظــر يف مجــال األدب والتاريــخ
والعلــوم الرشعيــة ،وقــد بذلــوا يف ســبيل ذلــك
مجهــودات كبــرة وضحــوا بالغــايل والنفيــس،
وكتــب التاريــخ طافحــة بأمثــال هــؤالء
األفــذاذ.
إن األمــة اإلســامية شــأن كل أمــة يتقــادم فيهــا
الزمــن أصيبــت بالجمــود والركــود ،وتوقفــت
عــن اإلبــداع واإلنتــاج وأصبحــت متطفلــة
عــى موائــد اآلخريــن وتخلفــت عــن الركــب
وتخلــت عــن كثــر مــن مبادئهــا وقيمهــا عــى
حســاب الحضــارة الغربيــة القامئــة عــى املــادة
واإللحــاد وإنــكار فاطــر الكــون.
ققــد فقــدت األمــة اإلســامية فيــا فقــدت
كثــرا مــن خصائصهــا ومميزاتهــا القــوة
اإلبداعيــة يف جميــع ميادينهــا وطبقاتهــا،
ومل تعــد تحتفــل بــأي ميــدان يخــدم البــر
ويعــود إىل اإلنســانية بخــر ،فــرى يف جميــع
املياديــن التبعيــة والنظــر إىل إبداعــات
اآلخريــن ومحاكاتهــم واإلعجــاب مبنتجاتهــم
وقوتهــم اإلبداعيــة .فــرى رجــال هــذه األمــة
يف أكــر املياديــن ال يخلــون عــن حالتــن :إمــا
يعضــون عــى كل مــا ورثــوه عــن األجيــال
الســابقة بالنواجــذ ،وال يجيــزون الحيــد عنهــا
قيــد شــر ،وقــد ينكــرون كل مــا ال يدخــل يف
دائــرة عملهــم بغــض النظــر عــن كونــه مفيــدا
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أو م ـرا وال يكلفــون أنفســهم عنــاء البحــث
واالســتعراض؛ ويف جانــب آخــر تــرى انفالتــا
وترسعــا مفرطــا نحــو كل جديــد بغــض النظــر
عــا يكتنفــه مــن خــر أو رش ،ودون أن يــوزن
مبيـزان العقــل والرشيعــة ،فيــورد مــن الغــرب
كل غــث وســمني ويحتضنــه كمســلامت ال
تقبــل النقــاش.
إن هاتــن الطبقتــن قــد أرضتــا باألمــة
اإلســامية وســببتا حرمانهــا مــن التقــدم
واإلبــداع واإلنتــاج ،فــرى الجامعــات أو مــا
يعرفــون بالطبقــة املثقفــة تحتضــن كل مــا يرد
عليهــا مــن الغــرب مــن الــرديء والطيــب،
وتــرى املــدارس الدينيــة ومــا يعرفــون برجــال
الديــن إن صــح التعبــر تعــض عــى كل
قديــم وترفــض كل جديــد ،وهكــذا يف مجــال
الصناعــة والتكنولوجيــا واملجــاالت األخــرى،
تخلــف وجمــود وتبعيــة وميعــان!
إن اإلبــداع ال يــأيت بالجمــود وال بامليوعــة
واالنصهــار يف بوتقــة التيــارات األخــرى ،إن
اإلبــداع يــأيت بالجمــع بــن األصالــة واملعارصة،
والعيــش مــع الواقــع وتلبيــة جاحــات العــر
ومتطلباتــه.
إن اإلبــداع يــأيت بالثقــة بالنفــس ،واألمــل،
والطمــوح ،والجــراءة ،واقتنــاء أســاليب
جديــدة منوعــة ،وعــدم التقيــد بالعــادات
والتقاليــد املرســومة وحريــة التفكــر والتعبري،
مــع املحافظــة التامــة عــى األصالــة وعــى
الخطــوط الحمــراء التــي رســمتها الرشيعــة
اإلســامية.
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التحديات املعاصرة وكيفية مواجهتها ()1
عبداللطيف الناروئي
أستاذ بالجامعة

إن األمـة اإلسلامیة قـد واجهـت
الیـوم تحدیات مختلفـة وأزمات
متتالیـة وحـروب طاحنـة ،
فبعـض هـذه الحـاالت املؤسـفة
ترجـع إلـی ابتعـاد املسـلم عـن
قیمه الدینیه ورسـالته اإلسلامیة
وجهلـه وإرسافـه فـی أمـره
وبعضهـا ترجع إلی کیـد األعداء
الذیـن یخططـون دومـا للقضـاء
علـی وحـدة األمـة اإلسلامیة
و یؤامـرون للصـد عـن سـبیل
تعالـی وهـذا أمـر واضح ال
اللـه
ٰ
یحتـاج إلی کثیر إیضـاح وبیان ،
ولکـن الحقیقـة التی تسترعی اإلنتبـاه هی أن
املسـلمین البـد أن یتمثلوا فی سـلوکهم مبادئ
املنهـج اإللهـی  ،ویسـعوا فـی إیقـاظ الشـعور
الدینـی فـی األمـة اإلسلامیة وترسـیخ دعائـم
الذیـن ونشر أنـواره.
إن التخطیـط الواعـی والوصـول إلـی قـرار
حاسـم فـی شـتی األحـوال والظـروف مسـلک
راشـد فـی الخـروج مـن األزمـات والدواهـی
والرجـوع إلـی اللـه تعالـی والتـوکل علیـه
والتجنـب عـن املحرمات یعصم املسـلمین من
األعاصیـر العاتیـة واإلنهیـارات الهالکـة.
إن املسـلمین لدیهـم تـراث خصـب یحمـل کل
عوامـل السـمو والکرامـة والخیـر  ،والرجـوع
إلیـه بقـراءة هادئـة متبصرة یعطیهـم قـوة
عظیمـة وبصیـرة یسـتطیعون أن یغلبـوا
الصعـاب واألزمـات و یجـدون فی هـذا الرتاث
العظیـم مـا یسـد فراغهـم الروحـی  ،وإن
التفکیرالجـاد والبحـث عـن الحلـول الناجعـة
هـو دیـدن العلماء الربانییـن الذیـن قضـوا
أعامرهـم بیـن الکتـب الدینیـة ونظـروا بتفکـر
وإمعـان إلـی اآلیـات القرآنیـة واألحادیـث
النبویـة ،فوصلـوا إلـی حقائـق ثابتـة فـی هـذا
املجـال فـی ضوء مـا أفادته اآلیـات واألحادیث
وهـم الذیـن یکرسـون الجهـود مـن أجـل
إنقـاذ اآلخریـن وهدایتهـم إلـی مافیـه خیرهم

وسـعادتهم ویحرکـون بدعوتهـم ونصیحتهـم
سـواکن القلوب و یرشـدون إلی الخیر ومعالی
األمـور.
ففـی الحاالت الراهنة املتأزمة البد أن یسرتشـد
کل مسـلم بهدیهم ویضـیء طریقة فی دیاجیر
الظلمات والفتن و إننا نجدالعلماء املخلصین
ذا آراء صائبـة وارشـادات حکیمـة فـی العصر
الـذی حدثـت فیـه إنهیـارات إیامنیـة وخلقیـة
وإجتامعیة.
الیقظـة والثقـة واإلیمان العمیـق والصالبـة
والصمـود وعـدم الخضـوع أمـام األعـداء
املعتدیـن  ،هـی الصفـات التـی یراهـا األسـتاذ
املفکـر محمـد أنـور الجندی سلاحا قویـا أمام
املؤامـرات املبیتـة مـن قبـل األعـداء وهی أکرب
قـوة فـی مواجهـة التحدیـات ،یقـول رحمـه
اللـه:
«أقوی سلاح فی أیدینا الیوم هو سلاح الیقظة
والثقـة واإلیمان العمیـق بأمتنـا ومقوماتنـا
وقیـم فکرنـا التـی بنـت أمتنـا وتاریخنـا طوال
أربعـة عشر قرنا ،فاسـتطاعت بهـذه املقومات
أن تتصـدی للعواصـف الهوجـاء واألعاصیـر
الفکریـة واملؤامـرات والدسـائس والحملات
الضاریـة والشـبهات واألکاذیـب.
وقـد علمتنـا األحـداث علـی مـر العصـور
واألزمـان الصالبـة والصمـود والقـدرة ،وقـد
تکونـت نفسـیتنا وعقلیتنا فی ظـل الدین علی

نحـو حـر ال یخضـع إال للـه وال
یـذل أبـدا للمعتـدی.
تلـک هـی القاعـدة الراسـخة
الثابتـة التـی یجـب أن نقـف
علیهـا جمیعـا الیـوم ونثبتها فی
عقـول أبناءنـا ونفوسـهم ،حتـی
تکـون حصنهـم األول الـذی
یحتمـون فیه مـن سـهام العدو،
ویقـودون مـن خاللـه املعرکـة
التـی مل ولـن تتوقـف یومـا فـی
التاریـخ»( .آخـر لقـاء مـع ()20
عاملـا ومفکـرا إسلامیا :ص -199
 200دار ابـن حـزم)
املبـادی
وال شـک أن الثقـة والثبـات علـی
ٔ
والتشـبث الشـدید بهـا تعطی حصانـة داخلیة
مـن التأثـر بالظـروف السـیئة املحیطـة ،
واإلیمان العمیـق واإلعتماد علـی اللـه تعالـی
یسـبب الیقظـة والصمـود أمـام األزمـات
وامللمات التـی تدبرهـا األعـداء .واإلسلام دین
وعقیـدة ومنهـج حیـاة یحـدث تغییـرا کبیـرا
فـی األحاسـیس واملشـاعر واألفـکار والعزائـم
ویعطـی اإلنسـان قـوة ایامنیـة یثبـت أمـام
األعاصیـر الفتاکـة.
یقـول األسـتاذ محمـد أنـور الجنـدی« :لقـد
رسـم اإلسلام للدنیـا سـبل النجـاح والفلاح
واألمـن واإلسـتقرار ،فأوجـد العقیـدة أوال ،ثـم
وحدالنظـم واألعمال بعـد ذلـک ،وظهـر هـذا
املعنی السـاحر النبیل فـی کل فروعه العملیة،
فـرب النـاس والههـم واحـد ومصـدر التدیـن
واحـد ،واألنبیـاء جمیعـا مقدسـون معظمـون،
والکتـب السماویة کلها من عنداللـه ،و الغایة
املنشـودة إجتماع القلـوب»( .نفـس املصـدر:
ص )203
وأیضـا إن األمـر باملعـروف والنهـی عـن املنکر
رضوریة ال سـیام فـی هذا العصر الذی تجتث
جذوراألمـة اإلسلامیة و تسـتأصل شـأفتها و
یهیـی األمـة لتنهـض برسـالة الخیـر
هـذا عمـل ٔ
والحـق و رضورة أساسـیة لبقـاء املجتمـع
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وسـیادة الخیـر فیـه ،وإذا ترک األمـر باملعروف
والنهـی عـن املنکـر وترکـت هـذه املسـئولیة
تطـرق الفسـاد والفوضی فـی املجتمع و تنترش
الظلمات واملصائـب.
و یـری األسـتاذ نذیرمحمـد مکتبـی أن تعطیـل
قاعـدة األمـر باملعـروف والنهـی عـن املنکـر
یسـبب الدمـار واإلنهیـار والهزیمـة لألمـة
اإلسلامیة کما رصح بـه النبـی الکریـم 
وال یمکـن املحافظـة علـی سلامة املجتمـع
اإلسلامی اإل بالعنایـة التامـة بهـذه املسـئولیة
الهامـة فـی حیـاة األمـة اإلسلامیة.
یقـول فـی کتـاب القیـم« :صیحـات فـی آفـاق
الدعـوة إلـی اللـه تعالـی» « :وهکـذا نجـد أن
تعطیـل قاعـدة األمـر باملعـروف والنهـی عـن
املنکـر فـی حیـاة األمـة مـن أخطـر عوامـل
دمارهـا وانهیارهـا و هزیمتهـا أمـام أعدائهـا،
ولقـد قـال رسـول اللـه محمـد « :والذی
نفسـی بیـده لتأمـرن باملعـروف ولتنهـون عـن
املنکـر ،أولیوشـکن
اللـه أن یبعـث علیکـم عقابـا منه ،ثـم تدعونه
فلا یسـتجیب لکـم»( .رواه الرتمـذی و قـال:
حدیـث حسـن)
فواجـب املسـلمین أن یحافظـوا علـی سلامة
مجتمعهـم مـن لوثـات املنکـر والفسـاد والرش
و یقومـوا باألمـر باملعـروف والنهی عـن املنکر
بالحکمـة واملوعظـة الحسـنة .و أمـا إذا وقفـوا
مکتوفـی األیـدی أمـام الفسـاد و رضـوا مبـا
یسـخط اللـه ومل یحرصوا علـی تطهیر مجتعهم
مـن ذلـک ،فقـد أنزلـوا فـی أنفسـهم وفـی
مجتعهـم عقـاب اللـه وعذابـه ،حیـث جـاء
فـی الحدیـث« :مـا مـن قـوم عملـوا باملعاصی
وفیهـم مـن یقـدر علـی أن ینکـر  ،فلـم یفعل،
إال یوشـک أن یعمهـم الله بعـذاب من عنده».
ویقـول أیضـا« :إن الظـروف العصیبـة التـی
متـر بهـا أمتنـا العربیة واإلسلامیة الیـوم ،حیث
یحشـد علیهـا األعـداء حشـودهم ،وینتهکـون
حرمـة دیارها و مقدسـاتها ویسـتحر القتل فی
أبنائهـا ورجالها ونسـائها وخاصة فی فلسـطین
والعـراق ،ویـدب الصراع فیما بینهـا ،وتتفـرق
کلمتهـا ،وینشـعب رأیهـا فـی إتخـاذ القـرار
الحـازم واملناسـب إزاء األوضـاع الراهنـة التـی
تهـر بهـا ،وجراحهـا الدامیـة التـی تـزداد یومـا
بعـد یـوم ،یفـرض علیهـا هـذا کلـه أن تقـوم
بعلمیـة إصلاح شـاملة لقاعدتهـا األخالقیـة،
وذلـک بتطهیـر سـلوک أفرادهـا وأجـواء

مجتمعاتهـا مـن مختلـف لوثـات الشر واملنکر
والفسـاد ،وتعـود إلـی عـامل املجتمـع الربانـی
الـذی یسـتقیم أفـراده جمیعهـم علـی أنـوار
تقـوی اللـه ومراقبتـه وطاعته وحسـن عبادته،
تعالـی فـی وصـف
ویتحققـون مبعنـی قولـه
ٰ
عبـاده املؤمنیـن« :یأمـرون باملعـروف وینهون
عـن املنکـر ویقیمـون الصلاة ویؤتـون الزکـوة
ویطیعـون اللـه ورسـوله ،أولئـک سـیرحمهم
اللـه  ،إن اللـه عزیـز حکیـم»( .التوبـه)71 :
تعالی:
(صیحـات فـی آفـاق الدعـوة إلـی اللـه ٰ
ص )136-7
ورغـم املصائـب واألزمـات التی تواجههـا األمة
اإلسلامیة واملؤامـرات واملسـاعی الحثیثـة مـن
قبـل أعدائهـا فـی الشرق والغـرب التی تشـتد
الوطئـة یومیـا علـی املسـلمین إال أن الدعـوة
اإلسلامیة تشـق طریقهـا فـی صفـوف العاملین
غیـر املسـلمین وتقدمـت تقدمـا باهـرا علـی
الصعیـد العاملـی  ،ونـری کثیرا مـن أهل الغرب
والشرق یقبلـون علـی اإلسلام ویدخلـون فـی
تعالـی
دیـن اللـه أفواجـا ویئوبـون إلـی اللـه
ٰ
وقـد سـئموا الحیـاة التی توفرلهم کل شـیء إال
سـکون الـروح وطأمنینـة القلـب.
ونظرا إلی هذه الظروف الحرجة یلزم علی
املسلمین عامة والدعاة خاصة أن یسعوا
جاهدین من أجل هذه املهمة السامیة ویظهروا
بدالئل واضحة عظمة اإلسالم ومسایرته للتطور
والتقدم وأنه کافل بنجاة البرش علی مستوی
الفرد والحکومة ویشمل نظامه القویم
جمیع قطاعات البرش  ،ویخرجهم من الظلم
والظلامت ویعطی کل انسان مکانته الالئقة به
وأن یدعوا الناس إلی اإلنصباغ التام بالعبودیة
املطلقة لفاطر السموات واألرض وهذه طریقة
أصیلة تسبب خروج األمة اإلسالمیة من هذه
األزمات الفتاکة.
ویری العالمة محمد متولی الشعراوی رحمه
الله أن املنهج السوی لإلصالح الذی یلزم
للجمیع أن یتبعوه هو :أوال :بحسن القصد
والتوجه إلی الله تعاالی ،وثانیا :باملحاولة
املستمیتة فی إصالح األفراد واألرس ،وثالثا:
الهادی للجمیع «النصیحة ».ورابعا:
بالنصح
ٔ
بذل الجهد والعرق فی توحید املسلمین.
(آخر لقاء مع ( )20عاملا ومفکرا إسالمیا :ص
)8-107
ویری الدوتور عبدالکریم بکار أن تغییر حاالت
املسلمین املتأزمة یرتبط إرتباطا تاما بتغییرهم
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أنفسهم کام قال الله تعالی «إن الله ال یغیر
ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم» .وتغییر
الظروف والسلوک واألعامل یحدث إنقالبا
إیجابیا فی أمورهم وهذا ال یتأتی إال بالصرب
علی املکاره واملجاهدة فی طریق الحق
والتمحور حول املبادئ واملعتقدات.
یقول الدکتور عبدالکریم بکار مشیرا إلی اآلیة
السابق ذکرها« :لکن اآلیة التی نحن بصددها ،
توضح بجالء أننا إذا أردنا تغییر ظروفنا ونوعیة
عالقات اآلخرین بنا  ،فإن هناک طریقا واحدا
لذلک هو أن نغیر ما فی قلوبنا ونفوسنا وأن
نغیر فی سلوکنا وأعاملنا ،وهذا بیان واضح
للناس ،یجعلهم فعال أمام مسئولیاتهم بدقة
متناهیة  ...إن کثیرا من املسلمین مضی علیهم
عرشات السنین وهم یطلبون من الله تعالی
النرص علی الیهود وتحریر فلسطین ومل یحدث
شیء من ذلک .وهناک مسلمون کثیرون
یطلبون السعة فی الرزق منذ سنوات کثیرة،
ومل یوسع الله تعالی علیهم.
وهناک وهناک ...الله سبحانه و تعالی رحیم
بعباده لطیف بهم ،لکن هذه الدار دار أسباب
وعمل وابتالء وتکلیف ،فکیف یکون النرص
علی الیهود ونحن ال نعد العدة املطلوبة
للنرص؟ وکیف یوسع الله رزق عبد ال یزید
فی نشاطه ،وال یعامل الناس بأخالق التاجر
یحسن معرفته مبهنته وعمله؟
الصدوق ،وال ّ
(فی إرشاقة آیة :ص )8-187
ویقول« :إننا نعانی فی حیاتنا العامة من
نقص فی الفهم ونقص فی الرتبیة وقصور فی
الحیویة وقصور فی اإللتزام ،وحین نتالفی هذه
الفنون من الوهن والضعف  ،فإنه لن یرضنا
کید املستعمرین ولو اجتمعوا من أقطارها،
ولله األمر من قبل ومن بعد( .نفس املصدر:
ص )213
ویعتقد أیضا أن األسلوب الصحیح فی مواجهة
التحدیات واألزمات هو العنایة باإلصالح من
الداخل وتحصین املسلم ضد هذه األخطار
الوافدة یقول« :إن أدبیاتنا تعلمنا أن األسلوب
الصحیح فی مواجهة ضغوط الخارج ،وتحدیاته
ال یکمن فی التشاغل بالرد علیها؛ مام قد یجرنا
إلی معارک خارسة ،وإمنا یتمثل فی اإلنکفاء
علی الداخل باإلصالح والتنقیة والتدعیم ...إن
کثیرا من النصوص یوجهنا نحو اإلنکفاء علی
الداخل فی مواجهة الخارج بالنقد واإلصالح
والتقویم والتحسین( .نفس املصدر :ص )45
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دروس مستفادة من احملاضرات العلمية
نظمتها ّ
اليت ّ
"املنظمة العاملية خلرجيي األزهر الشريف"
بقلم :محمد حماد الكريمي الندوي *
(كلامت أعدّ ت للتقديم يف الحفلة الختامية لدورة تدريب أمئة الهند وباكستان ،يف الفرتة ما بني  /1من محرم
1440هـ املوافق  /12سبتمرب 2018م ،حتى  /28من صفر 1440هـ املوافق  /8نوفمرب 2018م)

بسـم الله ،والحمـد لله ،والصلوة والسلام عىل
رسـول الله ،ومـن وااله ،أمابعد:
فأساتذيت األجالء! وأحبتي يف الله!
أوالً أحييكـم بتحيـة عطـرة مباركـة مسـنونة،
تحيـة اإلسلام واملسـلمني ،وتحيـة أهـل الجنـة
يف جنـات النعيم ،فالسلام عليكـم ورحمة الله
وبركاته.
ثـم الشـكر والحمـد والثناء كله لله وحـده أ ّوالً
وآخـرا ً ،على نعمـه الكثيرة ومنحـه العظيمـة،
ومنهـا أنـه أتـاح لنـا هـذه الفرصـة الذهبيـة
الثمينـة النـادرة ،وهـي فرصـة السـفر إىل هذه
البلـدة العريقـة التاريخيـة القدميـة ،جمهورية
مصر العربيـة ،مصر املحروسـة ،مصر
املحفوظـة ،مصر املكنونـة ،حفظهـا اللـه مـن
كل رش وبلاء.
ثـم الشـكر كلـه لجامعـة األزهر الرشيـف التي
ر ّحبـت بنا ترحيـب األم ألبنائهـا ،وأفالذ كبدها،
إنهـا الجامعـة التـي كانـت وال تـزال املنهـل
املـورود يف الديـن والعلـم للعـامل اإلسلامي،
والتـي ال يضارعهـا وال يزاحمهـا يف تقدم السـن
وطـول العمـر وامتـداد الظـل وكثرة اإلنتـاج
معهـد أو جامعـة على وجـه األرض ،حتـى
صـارت قبلـة وكعبـة لطلاب العلـم مـن شـتى
بقـاع العـامل.
ثـم أق ّدم خالص الشـكر واالمتنان ،من سـويداء

القلـب والجنـان ،مـع امتـزاج الحـب والحنـان،
أصالـة عـن نفسي ونيابـة عـن زملايئ ،إىل كل
مـن قـام بعقد هذه الـدورة التدريبيـة العلمية
املفيـدة وأرشف عليهـا وسـاعد فيهـا تحت لواء
"املنظمـة العامليـة لخريجـي األزهـر الرشيف"،
وأخـص منهـم بالذكـر فضيلـة اإلمـام األكبر
ّ
الشـيخ الدكتـور أحمد الطيب ،وفضيلة الشـيخ
عبـد الفضيل القـويص ،وفضيلة الدكتور أسـامة
ياسين ،وفضيلة األسـتاذ خالد عمران ،واألسـتاذ
حمـدي صفـة اللـه ،واألخ أحمـد زايـد ،واألخ
حمـزة عبـد املغيـث ،واألخ أحمـد حميـدو،
واألخ أحمـد فـوزي ،والدكتـور شـهاب الديـن
األزهـري ،واألخ فضـل الرحمـن حفظهـم اللـه
ورعاهـم ،ومـن كل رش وقاهـم.
وبهـذه املناسـبة السـارة الكرميـة قـد ألقيـت
لي مسـؤولية كبيرة ،أن أقـ ّدم انطباعـات
ع ّ
وخواطـر حـول املحـارضات التـي ألقاهـا علينا
األسـاتذة يف ضـوء تجاربهم الطويلـة أثناء هذه
الـدورة ،فأحـاول محاولـة كاملـة أن أقـوم بهـا،
حسـب املثـل املشـهور" :مـا ال يـدرك كلـه ال
يترك كلـه".
قـد اسـتمعنا خلال هـذه الـدورة إىل أسـاتذة
كبـار ومشـايخ عظـام ،رأينـا الطلاب يشـتاقون
إىل رؤيـة وجوههـم النيرة ،ويلتفـون حولهـم
ويقطعـون مسـافات بعيدة لحضور دروسـهم،

ويتحملـون املشـاق للقائهـم ،ولكـن وجدناهم
بين أيدينـا وأمـام أعيننـا ،واسـتفدنا منهم ومن
دروسـهم وتجاربهـم بغير أي تعـب ومشـقة.
أمـا ترتيب املحارضات حسـب األيـام واألوقات
فـكان ترتيبـاً الئقاً مناسـباً ،قد فاق كل تنسـيق
وترتيـب ،حتـى ال نتعـب وال منـل ،ونظـم
السـيارة املكيفـة للحضـور والرجـوع ،وإتاحـة
يس
أنـواع من الشـأي يف فترة االستراحة ،فقد ّ
لنـا كل عسير ،وسـ ّهل لنـا كل مسير.
وقـد تلقّينـا رسـائل مهمة ونصائـح غالية خالل
هـذه املحـارضات ،وإليكـم بعـض مقتطفـات
منها :
فالرسـالة األوىل" :من مسـؤولياتنا أن نبحث كل
يـوم للمجتمـع مـا يريـد ،وإال يبحـث املجتمـع
البديـل" مـن نصائـح الدكتـور عبـد الفتـاح
العـواري يف محارضتـه األخيرة.
والرسـالة الثانيـة" :ال تسـتعجل الـرزق ،فـإن
الـرزق أدرى بعنوانـك منـك" مـن رسـائل
الدكتـور عطيـة الشين يف موضـوع" :فوائـد
البنـوك".
والرسـالة الثالثـة" :نحـب العـايص ونكـره
املعـايص" من رسـائل الدكتور محمـود الصاوي
يف موضـوع" :مقاصـد الدعـوة".
والرسـالة الرابعـة" :كـن يدا ً ب ّنـاءة ،وال تكن يدا ً
ه ّدامـة" مـن رسـائل الدكتـور البراء صفوان يف
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موضـوع" :إعـداد معلمي اللغـة العربية".
والرسـالة الخامسـة" :اجلـس وتحصرم قبـل
أن تصير زبيبـاً" مـن رسـائل الدكتـور عبـد
الحـي َعـ ْزب عبـد العـال يف موضـوع" :مقاصـد
الرشيعـة" ،كما قال اإلمـام أبو حنيفـة لإلمام أيب
يوسـف رحمهما اللـه.
والرسـالة السادسـة" :الـرأي ال يعـد رأيـاً إال إذا
قـ ّواه الدليـل" مـن رسـائل الدكتـور إبراهيـم
الهدهـد يف موضـوع "الحقيقـة واملجـاز".
والرسـالة السـابعة" :اإلنسـان عـد ّو مـا يجهلـه"
مـن رسـائل األسـتاذ حسـام شـاكر يف موضـوع
"اإلعلام والتطـرف".
والرسـالة الثامنـة" :اإلنصـاف صفـة األرشاف" من
رسـائل الدكتـور أمين الحجـار يف موضوع "الجرح
والتعديـل" نقالً عـن كتب أصـول الحديث.
والرسـالة التاسـعة" :النحـو يعصـم مـن الخطأ يف
النطـق ،واملنطـق يعصـم مـن الخطـأ يف الفكـر"
مـن رسـائل الدكتـور عبـد الله محـي يف موضوع
"أهميـة علـم املنطق".
والرسـالة العـارشة" :املتصـوف يتخلى عـن كل
قبيـح ،ويتحلى بـكل مليـح" من رسـائل األسـتاذ
أحمـد البصيلي يف موضـوع "التصـوف" ،كما
يقـول املتصوفـون.
والرسـالة الحاديـة عشرة" :العقيـدة مـا ح ّددهـا
النبـي  ،وعلـم العقيـدة مـا تجـري
املناقشـات حـول العقيـدة" مـن رسـائل األسـتاذ
محمـد مشـعل يف "علـم العقيـدة".
والرسـالة الثانيـة عرشة" :دعـوى العامية ظاهرها
الرحمـة وباطنهـا الخسـف واللعنـة" من رسـائل
الدكتـور ربيـع الغفير يف موضـوع "أهميـة اللغة
العربيـة الفصحى".
والرسـالة الثالثـة عشرة" :مـن مسـؤولياتنا يف
هـذا الزمـان توليـد العلـوم مـع االنتقـاء الواعي"
مـن نصائـح الدكتـور خالـد عمـران يف موضـوع
"وظيفـة اإلفتـاء".
والرسـالة الرابعـة عشرة" :اإلسلام ديـن عاملـي،
وعامليتـه يف كل شـيئ" من رسـائل األسـتاذ أحمد
ربيـع يف موضـوع "عامليـة اإلسلام".
والرسـالة الخامسـة عرشة" :املرأة املسـلمة كانت
لها إسـهامات متميـزة يف حقول العلـم واملعرفة"
مـن رسـائل الدكتـورة إلهـام شـاهني يف موضوع:
"شـبهات حـول املرأة".
والرسـالة السادسـة عشرة" :األزهـر الرشيـف
مسـتمر يف العطـاء للمجتمـع والوطـن والعـامل
اإلسلامي كلـه" من رسـائل الدكتـور محمود زايد

يف موضـوع" :رسـالة األزهـر الرشيـف".
والرسـالة السـابعة عشرة" :مـن مسـؤولياتنا
التجديـد يف الخطـاب الدينـي مع اتجاه الوسـط"
مـن رسـائل الدكتـور غانـم السـعيد.
والرسـالة الثامنـة عشرة" :اإلرهـاب والتطـرف
ضـد الحقـوق اإلنسـانية متامـاً" من رسـائل اللواء
حمـدي لبيـب يف موضـوع" :اإلرهـاب والتطـرف
وحقـوق اإلنسـان".
والرسـالة الجامعـة املانعـة لهـذه الرسـائل كلهـا
هـي رسـالة "االعتدال والوسـطية وعـدم التطرف
والتشـدد والهمجيـة" التـي وصف اللـه بها هذه
األمة ،فقـال" :وكذلك جعلناكم أمة وسـطاً،".......
وهـذه هـي الرسـالة التـي متسـك بهـا األزهـر
الرشيـف بـل قـام بنرشهـا يف العـامل كلـه ،وهذه
املنظمـة تسـاعد األزهـر الرشيـف يف نرشها عىل
نطاق أوسـع.
اآلن -وللـه الحمـد -قـد تح ّملنـا هـذه الرسـالة،
وسـوف نقـوم بأدائهـا بـكل أمانـة ،ونبيّنهـا بكل
رصاحـة ،ونكتـب عنهـا بـكل وضاحـة ،وال نخاف
فيهـا أي لومـة ،نرجـو بذلـك الرحمـة مـن اللـه
واملغفـرة.
وأخيرا ً أقـ ّدم كلمات الشـكر والتقديـر ،وأرجـو
أن تسـتم ّر هذه الزيـارات واللقـاءات والدورات،
ويكـون الحـ ّظ األوفـر ألهـايل الهنـد وباكسـتان،
بسـبب كثرة سـكانها ،وبعدها عن مركز اإلسلام،
وشـدة شوق سـكّانها إىل جامعة األزهر الرشيف،
وأختـم هـذه الكلامت املتواضعة بأبيات الشـاعر
العـريب الرائعـة ،فهـو يقول:
سأظل أذكركم إذا ج ّن الـ ُّدجى
أو أرشقت شمس عىل األزمـــان
ســأظـــل أذكــــر إخــــوة وأحــبــة
هـم يف الفـؤاد مشاعل اإلميـان
سأظل أذكركم بحجم محبتي
فـمـحبتي فيـض مـن الـوجــدان
فـلـتـذكــروين بـالـــدعـــاء فـإنــني
يف حبكم أرجو رىض الرحمن
وشـكرا ً لحسـن ْاسـتامعكم ،والسلام عليكـم
ورحمـة اللـه وبركاتـه.

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

أخبار العالم
ميامنار تحتجز قاربا عىل متنه  93روهنغيا فارا
إىل ماليزيا
قال مسؤول يوم الثالثاء إن السلطات يف ميامنار
ضبطت قاربا يقل  93شخصا ،من الروهنغيا
املسلمني عىل ما يبدو ،فروا من مخيامت النازحني
يف والية أراكان غرب البالد وكانوا يريدون الوصول
إىل ماليزيا.
ومن املعتقد أن هذا هو ثالث قارب متجه إىل
ماليزيا يجري ضبطه يف مياه ميامنار منذ بدء انحسار
األمطار املوسمية يف الشهر املايض مام أدى لتحسن
الطقس وهو ما أثار مخاوف من بدء موجة جديدة
من الرحالت املحفوفة باملخاطر بعد حملة يف العام
 2015استهدفت مهريب البرش.
العراق يعلن انتشال  1900جثة من تحت األنقاض
باملوصل
قال ضابط يف مديرية الدفاع املدين العراقية،
األربعاء ،إن فرق الدفاع املدين انتشلت نحو 1900
جثة من تحت األنقاض التي خلفتها املعارك يف
مدينة املوصل مركز محافظة نينوى (عىل بعد 400
كلم شاميل بغداد).
وبدأت مديرية الدفاع املدين يف نينوى ،يف مايو/أيار
املايض ،أعامل انتشال جثث مسلحي تنظيم الدولة
من تحت ركام املباين يف الجانب الغريب من املدينة،
وذلك بعد انتشالها جثث املدنيني هناك.
وأوضح النقيب يف مديرية الدفاع املدين بنينوى
(تابعة للداخلية) ،فهد العابد ،أن “فرق الدفاع املدين
انتشلت نحو  1900جثة منذ تحرير املدينة وحتى
اآلن من تحت أنقاض الحرب يف املنطقة القدمية
بالجانب الغريب ملدينة املوصل”.

مقتل  ٤أشخاص بهجوم إرهايب فی جابهار
قال مصدر مطلع إن ثالثة أشخاص لقوا حتفهم الیوم
الخمیس فی الهجوم اإلرهابی عيل مقر رشطة مدینة
جابهار جنوب رشقی ایران.
ورصح حاكم مدینة جابهار ،إن اإلرهابیین قاموا
بتفجیر سیارة مفخخة عند مدخل مقر رشطة املدینة
الیوم الخمیس.
وأضاف رحمدل بامری فی مقابلة مع إرنا ،إن
--------------------------الخسائر املحتملة فی هذا الهجوم اإلرهابی قید
* رئيـس تحريـر مجلة "النصيحـة" لكناؤ ،واألمني التحقیق.
العـام للمعهـد اإلسلامي العـريب بالهنـد ،وعضـو وأضاف :إن التقاریر تشیر إىل أن االنفجار كان نتیجة
هجوم إرهابی فظیع.
املنظمـة العامليـة لخريجـي األزهـر الرشيف.
وأفادت مصادر مطلعة ،أكرث من  ٤أشخاص قتلوا فی
هذا الحادث اإلرهابی.
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إخفاق يف مقاصد التعليم
محمد رضوان سعيد النعماني
(أستاذ في "جامعة السعيد ،كراتشي" قسم اللغة العربية).

العلم متا ٌع ال يُثمن ،وثروة الثرو َة فوقها ،وحلي ٌة
ال نظري لها .من تحىل بها بات منقطع النظري،
صاحب العلم ضَ ْي ٌف يف هذه الدنيا الفانية أليام
عديدة ،ولكن حليته هذه تجعله يحيى ما
اختلف ال َملَ َوا َن وكَ َّر الجديدان يف بطون الكتب
التي تُ َغ ِّذيْ ِه غذا ًء يصمد به أمام النكبات
كصخور الجبال السود.والجامل الحقيقي ليس
بألبسة مربقشة كام يظنه الكثري ،بل بالعلم
واألدب ،واملحروم عن هذين ال َف َّذيْنِ يتيم
ومسكني طوال عمره ،وإن عاش تحت ظل
أبويه الظليل ألف سن ٍة.ولله در عىل بن أيب
طالب ــ ريض الله عنه وك َّرم وجهه ــ.
ْواب تُ َزيِّ ُن َنـــــــا
لَ ْي َس ال َج َمل بأَث ٍ
إن الجامل جامل العلم واألدب
ليس اليتيم الذي قد مات والده
إِ َّن ال َيتي َم يَتي ُم ال ِعلْمِ واألَ َدب
وألهمية التعليم وخطورته َزيَّ َن الله تعاىل به
أبا البرشآدم ــ عليه السالم ــ إثر خلقه ،وبه
شفه وفَضَّ لَه عىل املالئكة املقربني أرسهم .قال
َ َّ
َ
تعاىل َ " :و َعلَّ َم آ َد َم الْ ْس َم َء كُلَّ َها ث ُ َّم َع َرضَ ُه ْم َع َل
ون ِبأَ ْس َم ِء َه ُؤ َل ِء إِ ْن كُ ْنتُ ْم
الْ َم َلئِ َك ِة فَق ََال أَنْ ِبئُ ِ
َصا ِد ِق َني  -قَالُوا ُس ْب َحان ََك لَ ِعلْ َم لَ َنا إِ َّل َما َعلَّ ْمتَ َنا
إِن ََّك أَن َْت الْ َعلِي ُم الْ َح ِكي ُم  -ق ََال يَاآ َد ُم أَنْ ِبئْ ُه ْم
ِبأَ ْس َمئِ ِه ْم فَل ََّم أَنْ َبأَ ُه ْم ِبأَ ْس َمئِ ِه ْم ق ََال أَلَ ْم أَق ُْل
الس َم َو ِ
ات َو ْالَ ْر ِض َوأَ ْعلَ ُم َما
لَ ُك ْم إِ ِّن أَ ْعلَ ُم َغ ْي َب َّ
تُ ْب ُدو َن َو َما كُ ْنتُ ْم تَ ْكتُ ُمو َن َ -وإِ ْذ قُلْ َنا لِلْ َم َلئِ َك ِة
يس أَ َب َو ْاستَك َ َْب
ْاس ُج ُدوا ِل َد َم ف ََس َج ُدوا إِلَّ إِبْلِ َ
َوكَا َن ِم َن الْكَا ِفرِي َن {البقرة"}34،33،32،31 :
كام أثبت الله تعاىل خطورة التعليم لكافة
الناس إىل ما تعاقب العرصان بإنزال وحيه
األخري عىل خاتم األنبياء ــ عليه وعليهم
الصلوات والتسليامت ــ املبدو ِء بكلمة "اقرأ"
فقال" :اقْ َرأْ ب ِْاسمِ َربِّ َك ال َِّذي َخلَق"{العلق}1 :
إن لالنتفاع من كل شيئ لقواع َد وضواب َط
متينةً ،لوال اتخذت تلك القواعد بال ِج ِّديَّة لعاد
ذلك الشيئ بالخرسان بدال من العوائد مهام
كان مفيدا يف ذاته.ومن األسف الشديد أن
التعليم الذي هو متا ٌع باقٍ قد تعرض لذلك يف

مجتمعنا .ومن َج َّراء ذلك سادت ال َه َم ِجيَّ ُة بدل
اإلنسانية ،والتَ َن ُّز ُل نحو األسفل موض َع الرتقية
إىل األعىل ،والسيئاتُ مكان املكارم ،واملجتمع
السوء عوض املجتمع الصالح ،والتكاث ُر باملال
مس َّد امل ُواساة.
لِ َمهْ؟ وكيف صارت نتائج ماهو ناج ٌع سيئ ًة
لوأجيب ،فجوابه بكلمتني ال
لهذه الدرجة؟
َ
أكرث ،أن منهج تعليمنا قد يُ ْو َج ُد يف أساسه
اليلتفت
نقائص يعل ُمها ك ُُّل صغريٍ وكبريٍ ،ولكن
ُ
ُ
إليها أح ٌد ،حتى الذين يهتفون صباح مساء أن
شعارهم االِ ْز ِديَا ُن بالعلم واألدب ،ونرشه إىل
أقىص بقاع األرض ،وال من بيده زمام األمور.
وإن كان هناك من يخطر بباله ذلك فهو
ِ
التنفيذيُّو َن قد
مكفوف األيدي .واملسؤولون
اتخذوا مقاعد املتفرجني ،وينتظرون املصري
النهايئ الوخيم ألجيالهم الناشئة .ــ السمح الله
ــ
من أكربنقائص التعليم نظا ُم التعليم الطبقي.
مدارس خاص ٌة ألطفال األثرياء عىل منوال
لدينا
ُ
الكيمربج وآكسفور ،وأدوات التعليم هنا
ُم َوفَّ َر ٌة بالوفرة ،ومدارس أخرى لتعليم أطفال
متوسطي الرثاء ،ومدراء هذه املدارس يهتمون
بتوفري أدوات التعليم حسب الرسوم .ومدارس
ُتاح
حكومية ألطفال املدقعني يف الفقرالتي الت ُ
فيها ُم َق ِّوماتُ الحياة كاملاء والكهرباء فضال
عن األدوات الفاخرة للتعليم .ومدارس دينية
يلتحق فيها األيتام واملساكني الذين الوارث لهم
إال ماشاء الله.
ولقد دفع ذلك إىل توزيع املجتمع يف ثالث
طبقات مختلفة األلوان ،فاليوجد إنسا ٌن
يشعر بآالم وأحزان أحد ،وهي تتساقط
ليل نها َر .واملناصب
عليه كالصخور الضخمة َ
الرئيسية العالية نيلها صار حلامً مل يكتشف
تعبريه ألهلها الحقيقيني؛ فالرثي يزداد ثرو ًة
ويرتف يف النعم كأنه الوحيد املستحق لها
دون منافس ،واملفليس ذوالرتاب يزداد إفالساً
يوما فيوماً ،والميكن إصالح مجتمعنا هذا إال
بتحطيم هذا النظام الطبقي الذي ت َ َج َّذ َر منذ

سبعة عقود.
ومن األفضل أن ي ْزدا َن بحلية التعليم الزاهية
ُ
أطفال األثرياء والفقراء تحت أديم
الزاهرة
مدرسة واحد ٍة؛ لكونهم سواسية كأسنان املشط
يف نظر اإلسالم .و ليس ذلك من واجب األفراد
وحدهم الذين من الصعب أن يقوموا بخطوات
َجبَّا َر ٍة ورسيعة ل َكبْ ِح التدهور هذا ،وإمنا من
ِب كل من يسكن عىل وجه املعمورة يف
َواج ِ
ٍ
ٍ
َص ِعيْد واحد .فعىل قادة الشعب أن ينشؤا
ٍ
حركات َو ِظيْ َفتُها إعداد توصيات ت ُ َح ِّس ُن مستوى
منهج تعليمنا ،وثَ َّ َة عىل الحكومات أن ت َ ْد ُر َس
هذه الكارثة بال ِج ِّديَّ ِة من جوانبها األربعة،
وتنفذ التوصيات املفيدة الهامة دون اكرتاث
بالضغوط السياسية الداخلية والخارجية.
ومن مثالب منهج تعليمنا أيضا أنه صارت
املدارس والجامعات الكربى مرتزقاً ملدرائها،
فهي متثل دوراملصانع والرشكات أكرث من دورها
يف تحسني وضع الشعب العلمي ،وترقيتهم يف
العلم واألدب .فالتعليم والتعلم ليس هدفهام
السامي يف الزمن الراهن إنشا َء املجتمع املثايل،
وإعدا َد رجال مخلصني يضحون أنفسهم ألجل
الوطن واألمة ،بل هدف العالقني بهام َجل ُْب
املال وتنمية وضعهم االقتصادي ع ْمدا ً أو غري
ع ْم ٍد ،وذلك أ َّدى إىل حرمان ذوي القدرات
املوهوبة والكفاءات العالية من حلية التعليم
التي هي أغىل مام ميتلك اإلنسان يف حياته.
ومن القبائح التي جلبت لنا الكثري من املشاكل
املستعصيةَ ،وضْ ُع منهج التعليم عىل خطوط
ُمعادية لِديننا الحنيف ،وطقوسنا الَّ َذيْنِ بهام
وجودنا ،والسيام املنهج املسموم الذي وضعته
املؤسسات األجنبية ،ثم فرضته يف املدارس
التي تُدا ُر تحت إرشافها؛ لتوعية أفكار أطفالنا
املعصومني األبرياء ض َّد دينهم حيث غري متاح
لهم فيها تعليم القرآن والسنة حتى مبادئ
اإلسالم ،فاملتخرجون منها يحملون أفكارا ً
معارضة لدينهم ووطنهم الذَّين آوياهم يف
مهدهام ،وذلك ألن املنهج كالعمود الفقري
للبلد .وكيان الوطن واألمة رهني إشارته،
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واألجيال الناشئة ترتوي من هذا املعني املتدفق؛
فالخري والرشيف املستقبل يكون َح ُّظ األمم من
أحدهام عىل هذا األساس.
لِــ ُخطُ ْو َر ِة منهج التعليم ومدى تأثريه يف تطوير
َت أنظاركم إىل أقبح قبائح
األمم وتدمريها لَف ُّ
منهجنا التعليمي التي هززت كياننا .ودونكم
اآلن بعض التوصيات األساسية التي من املمكن
أن تكون قواعد أساسية لتشكيل املنهج امل ُحكم
الذي يُساعدنا عىل إعداد رجال مخلصني
لدينهم ووطنهم.
ِ
ُ
(أ)إن هدف التعليم األسايس تنشئة القيَمِ
ال ُّر ْو ِح َّية والثقافية وإحيا ُء تقاليد املذهب
منهج تعليمنا يف السابقِ
والوطن ،وقدكان ُو ِض َع ُ
عىل هذا األساس القويم الذي َخ َّولنا ال ُح ْك َم
عىل سائر الدنيا من مشارقها إىل مغاربها زها َء
ألف سنة .ول ََّم عجز االستعامر املحتل الربيطاين
من السيطرة عىل عقول األقوام املستعبدة
بعد أن استوىل عىل بالدهم وممتلكاتهم ،
قَ َّدم أح ُد ُدهاتِهم "الرد ميكاال" ــ قَبَّ َحه الله
ِ
مجلس ال ُن َّواب قائالً :إن
ــ اقرتاحاً مسموماً إىل
أردنا استمرار حكمنا عىل شبه القارة الهندية
يجب علينا أن نُغ ِّ ََي منهج تعليم أهاىل الهند،
ونضع لهم منهجاً جديدا ً يُ ْب ِع ُدهم عن دينهم
وتقاليدهم ،ويستعبد عقولهم وطموحاتهم
كام استعبدتْ سيوفنا أجسادهم  .... .لقد
فاز "ميكاال" يف حلمه ،واستَغ ََّل منهج التعليم
ش استغال ٍل ،ولكن املؤسف أننا َم ْن ساعدناه
َ َّ
يف تدمرينا ،وتكاتفناه يف هذا العمل املشؤوم؛
باختيارمنهجه املسموم الذي ُج ِّر َب ُس ُّمه
ال ُّز ُ
عاف لرتبية أجيالنا بعد االستقالل من براثن
ٍ
االستعامر ،وكان علينا وضع منهج جديد ُح ٍّر
يليق بأقوام حرة .ال ،ولن يحدثَ ذلك مهام
بقيت عقولنا وطموحاتنا مستعبدةً.فكان من
األفضل أن نسعى وراء تحريرأفكارنا قبل تحرير
أجسادنا.
(ب)ومن أعظم أهداف التعليم إعدا ُد رجال
أمينني ،موثوقني ،متفادي َن مالَ ُهم ،وأَنْف َُس ُهم،
ِي
وأَ ْهلَ ُهم يف سبيل دينهم ووطنهم ،ودائِب ْ َ
جهودهم املكثفة لحامية رشف القوم والوطن،
غري منحنني أمام السيول املتدفقة املجرفة،
مقاومني الخطر مهام عظم.
التقليدي املوضوع عىل فكرة
أما منهج تعليمنا
ُّ
"ميكاال" الرائج يف املدارس العرصية ففيه
إهامل عن هذه األهداف السامية األصيلة،
وفيه اعتناء مبا ال يجلب النفع يف الدارين

ألجيالنا الناشئة ،فنحن اليوم منسك أطفالنا
ب َع ُجزِهم ،ونقيمهم عىل شَ فاجرف هار أعده
أعدائنا اللدود ــ رحمتك يارب ــ والندرس
ٍ
خاطف.
خطورة الوضع حتى بشكل
ومنهج املدارس الدينية فَ َق ْد فَ َق َد االعتدال؛
لتزويده إيانا بديننا فقط ،وليس فيه اعتناء
شديد بالعلوم املعارصةالرائجة التي المحيص
عنها للعيش يف هذا الكوكب ،مع أن ديننا
يأمرنا باالعتدال والوسطية يف كل شيئ ،وهو
يأمرنا أن نهتم بدنيانا كام نهتم بديننا ،ونسلك
طريقا معتدلة الإفراط والتفريط فيها .قال الله
تعاىل َ ":ربَّ َنا آتِ َنا ِف ال ُّدنْ َيا َح َس َن ًة َو ِف ْال ِخ َر ِة
يب ِم َّم
َح َس َن ًة َو ِق َنا َعذ َ
َاب ال َّنا ِر  -أُولَ ِئ َك لَ ُه ْم ن َِص ٌ
اب"{البقرة}202،201 :
ك ََس ُبوا َواللَّ ُه َسِي ُع ال ِْح َس ِ
فالواجب تجاه كلنا أن نبذل أقىص جهودنا
لتنفيد منهج تعليمي بديلٍ خا ٍل عن النقائص
املتقدمة ذكرها؛ يك ترتع أجيالنا القادمة عىل
روح دينهم املستقيم الغالية ،وليكونوا مطلعني
عىل مآثر أسالفهم ومفاخرهم وتراثهم اإلسالمي
القومي ،و متخلقني بأخالق فاضلة  :األخوة
اإلميانية واملواساة ،والثقة بأنفسهم ،واألمانة
والديانة والصداقة ،وليثبتوا أنهم مسلمون
مخلصون ،و ِف ُّيو َن للقوم والوطن.

قرينة الشيخ موالنا
عبدالعزيز يف ذمة الله

ولو كا َن ال ّنسا ُء ك َم ْن فَ َق ْدنا
لفُضّ ل َِت ال ّنسا ُء عىل ال ّرجا ِل
وما التأنيثُ السمِ الشّ ِ
يب
مس َع ٌ
وال التّذك ُري فَ ْخ ٌر للهِال ِل
تلقينا ببالغ الحزن واألىس نبأ ارتحال قرينة
الشيخ موالنا عبدالعزيز رحمه الله مؤسس
جامعة دار العلوم والجامع امليك بزاهدان،
صباح يوم األربعاء  20من ربيع األول وكانت
الراحلة أ ّما للجميع تدعوا ّ
وتدل وتنصح.
فإنا لله وإنا إليه راجعون.
إن مجلة الصحوة اإلسالمية تعزي يف هذا
الرزء الفادح ذويها وبخاصة فضيلة الشيخ
عبدالحميد حفظه الله وأوالدها وأحفادها
واملجتمع بأكمله.
نسأل الل َه تعاىل أن يتغ ّمد الفقيدة برحمته
الواسعة ،ويُسكنها فسيح جناته ويُلهم ذويها
واملتف ّجعني فيها كافّة الصرب والسلوان ،ويُجزل
مثوبتهم.
الّلهم ال تفت ّنا بع َدها وال تحرمنا أج َرها.
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من أنباء أهل السنة في إيران
ن ّواب أهل السنة يعتزمون استجواب وزير الداخلية
انتقد “عليم يار محمدي” أحد أعضاء كتلة نواب
أهل السنة يف مجلس الشورى ،يف حوار له مع
مراسل “إيلنا” املوقف السلبي لوزارة الداخلية تجاه
املشاركة السياسية واإلدارية ألهل السنة ،معلنا
عن مساعي هذه الكتلة النيابية الستجواب وزير
الداخلية.
وتابع “عليم يار محمدي” قائال :تحاول كتلة أهل
السنة يف املجلس إعداد مرشوع استجواب وزير
الداخلية نظرا إىل املشكالت العديدة التي نشعر
بها يف موضوع عدم االستفادة من كفاءات املكون
الس ّني يف إيران.
وأضاف النائب عن مدينة زاهدان يف املجلس:
الهدف األصيل من استجواب الوزير ،هو ضعف
الوزارة املذكورة يف عملية مشاركة أهل السنة يف
النشاطات السياسية ،وإن كان هذا الضعف ليس
محصورا عىل سلوك وزارة الداخلية فقط ،لكن ما
يتوقع من هذه الوزارة أكرب ،نظرا إىل القوانني التي
يجب عىل هذه الوزارة ووزير الداخلية العمل بها.
وأشار عضو كتلة نواب أهل السنة يف املجلس :يف
هذه السنوات مل نشهد خطوة جديرة بالذكر من
جانب وزارة الداخلية يف البالد يف مجال تقوية
ومشاركة أهل السنة يف املجاالت السياسية واإلدارية
املختلفة.
ورصح يار محمدي قائال :نظرا إىل املوقف السلبي
تجاه هذه القضية من جانب الوزارة املذكورة،
تجري أحاديث يف كتلة نواب أهل السنة عىل إعداد
مرشوع الستجواب “رحامين فضيل” ،ومن املتوقع أن
يطبق هذا املرشوع يف املستقبل القريب.
اغتيال إمام جامع السنة يف “راميان” شاميل إيران
اغتيل صباح يوم الثالثاء الشيخ “عبدالغفور
جاملزايي” إمام جمعة السنة يف قرية “رضاآباد”
التابعة ملدينة راميان ،يف محافظة “جلستان” شاميل
إيران ،برصاصة أطلقت من سالح صيد.
ومل تت َّنب أي جهة العملية حتى اآلن.
وقالت بعض املصادر املحلية إن شخصاً “مجهوالً”
يحمل سالح صيد ،استهدف الشيخ جاملزايي عندما
كان عائدا ً من املسجد حوايل الساعة السادسة صباحاً
(بالتوقيت املحيل) وقتله.
وأكد الخرب رئيس رشطة املباحث يف محافظة
جلستان يف حديثه لوكالة “تسنيم” ،وقال“ :قتل
مولوي جاملزايي الساعة  6صباحاً قرب منزله
برصاصة من سالح صيد أصابته برأسه من الخلف”.
وقال النائب السيايس واألمني ملحافظ جلستان أيضا
إن “السلطة القضائية بدأت التحقيق يف الحادث
وسوف نعلن التفاصيل فور حصولها”.
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AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

الطواغيت فراعنة جدد
احـمـد جمال غمشادزهي

ال يريد الطواغيت رؤية ما يخالف سياساتهم
وحكوماتهم  ،وإن تبنت الجامهري رأيا مخالفا
وأرادت الشعوب اإلصالح وطالبت بالعدالة
وإن حاولوا النصح والخري أو أرادت التخلص
منهم  ،لكن الطواغيت ال يرضون بسامع تلك
األصوات التي تقول بعدم الخضوع إلراداتهم
وهواهم  ،ولو راجعت القرون األوىل ستجد
أن فرعون أسكت الجامهري ونصب نفسه
إلها  ،لقد كان يعرف برفض الجامهري لدعواه
ويعرف أيضا بأن الجامهري تعرف زيف دعواه
وكذب ألوهيته لكنه تعمد إسكات الجموع
وإخضاعهم عىل رأيه  ،ومن أظهر مخالفة قطع
رأسه وقىض عليه واستأصل جذوره
هكذا صور فرعون نفسه إلها وأغرى حوله
العبيد والخدم والغلامن وحشدهم فقال (أنا
ربكم األعىل ) فصفق له جموعه حفاظا عىل
مصالحهم كذلك تنتهج فراعنة العرص وحولها
جموعها وكل فرعون جاء من بعده سار عىل
خطاه ولك أن تستشهد بحجاج ابن يوسف
وغريه ففي كل عرص جاء فرعون أما يف هذا
العرص فاجتمع الفراعنة وتعاونوا عىل إسكات
الشعوب وتزوير الحقائق وإخامد كل دعوة
تدعو للتنازل عن فرعونيتهم وتغيري سلوكهم
وسياساتهم والحكم بالعدل وأبرز ما تنتهجه
هؤالء الطواغيت هي إسكات الشعوب
وإخضاعهم لهم ،ال يرضيهم أن يروا يف
الشعوب ما يهدد فرعونيتهم وميس ألوهيتهم
 ،كرثت اآللهة املزيفة و كل يردد (أنا ربكم
األعىل )
وعندما ترتكب هؤالء الطواغيت الجرائم
واملذابح وعندما تنتهب وتتالعب مبقدرات
الشعوب ،عندما تقامر برثوات البالد وعندما
تُط ّبع مع أعداء األمة وتبيع قضاياها الكربى
 ،عندما تتعمد تهميش الشعوب وتجويعهم،
عندما تنفرد بأنفسها وعائالتها وذويها باملال
والسلطة وكل الخيارات واالستحقاقات حينها
تجند عبيدها إلسكات الجامهري وتزوير الواقع
فرعون استأجر العرافني واستنجد بالسحرة
واستدعى وزراءه ومقربوه وكل من ميلك

الحيل وبإمكانه إقناع الجامهري املنخدعة
وتزوير العقول  ،وإثبات دعواه لدى أتباعه
وإسكات مخالفيه وكذلك تفعل الطواغيت ،
لديها من كل صنف وطبقة لديها العلامء و
املفتون والدكاترة والجامعات ولديها االعالم
والتلفاز والسينام والراقصات والفنانون ،
ولديها السحرة والدجالون ولديها وسائل
تسخري الشعوب لإلخضاع لهم وإسكاتهم
وتزوير عقولهم
فراعنة العرص زادوا يف فرعونيتهم  ،فتجد أن
كل الدوائر الحكومية اينام كانت ويف أى مجال
كانت تهتف بأسمهم وتخدم طغيانهم وتجد
حمالت واسعة لترشيع تلك الفراعنة وترشيع
عروشهم وأنظمتهم ودوام كراسيهم
يذعن هؤالء أن كل قراراتهم ألجل األمن
القومي وأنها قرارات صائبة ورضورية لصالح
الوطن وحفظ األمن يف حني تجد أن أوضاع
البالد يف تدهور و األمن واالقتصاد واملعيشة
يف تردي نحو األسوأ ال ترىض الفراعنة باالكتفاء
بطغيانهم والتالعب بعقول الشعوب لكنهم
يريدون ان تعزف الشعوب بألحانهم وتدور
مع رحاهم وهم كارهون وعندما يرحل فرعون
ويأيت فرعون جديد ستنتهي ألوهية الفرعون
السابق وقداسته  ،ويهتف الكل ضده وتصبح
حمالت التشهري ضده خدمة وطنية وكام يقول
سيد قطب  :العبيد لديهم حاسة العبودية
البد من إرواءها فإذا طردهم بحثوا عن سيد
أخر
فرعون شغل الناس ببعضهم وجعلهم شيعا

وأحل باملجتمع الطائفية والعصبيات القومية
(إن فرعون عال يف األرض وجعل أهلها شيعا
يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم
ويستحيي نساءهم إنه كان من املفسدين)
وكذلك تفعل فراعنة العرص  ،من إشعال الفنت
القومية والتمييز الطائفي وإشعال الرصاعات
واختالق األزمات ويشاركون يف جرميتهم القوى
العاملية الكافرة للتنكيل باملسلمني فتجد ثلة
مقربة منهم وموالون لهم ينعمون بعرض
من الحياة الدنيا ويف أيديهم القوة والسلطة
والنفوذ وميلون عىل املسلمني ما يريدون من
قرارات ويصدرون ما يشاءون من أحكام
وثلة أخرى مستضعفون ،يقتلون رجالهم أو
يسجنونهم ويرشدونهم أو يلزمونهم عىل
السكوت ويستحيون نسائهم وتتضارب
الفئتان وقد تقتتالن وتتباغضان وال سهم لهذه
الفئة التي ال تعرتف بفرعونيتهم من وطنهم
ووراء كل ذلك هذه الفراعنة
فرعون أراد أن يبث يف الناس الغرية الوطنية
وما تسميه الفراعنة يف عرصنا ب الوطنية و
األمن القومي فقال(يريد أن يخرجكم من
أرضكم بسحره فامذا تأمرون)
وكذلك تفعل الفراعنة يف عرصنا  ،فهم يذعنون
أن الدفاع عن فرعونيتهم واالصطفاف يف
صفهم واالعرتاف برشعيتهم واجب وطني
وألجل الحفاظ عىل األمن القومي والبد من
قبول ما يقولونه وما يفعلون ليتحقق األمن
وتتحسن األوضاع يف حني تعيش البالد حالة
من الفوىض والفساد واألزمات الجارفة وتردى
األوضاع نحو األسوأ كلام طالت أمد بقاءهم يف
العروش فسدت البالد والعباد
إن فرعون كان عاليا يف الفساد والطغيان ولكن
الله نكل به وجعله عربة ملن يعترب وكذلك
تكون نهاية كل فرعون باغ بإذن الله
فالسنن الكونية ال تتوافق
مع نهاية سعيدة للطغاة والله ميهل ولكنه
ال يهمل ( وال تحسنب الله غافال عام يعمل
الظاملون إمنا يؤخرهم ليوم تشخص فيه
األبصار)
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الر َح��ا ُء
ِ
الـح ِّ
ـ��ق ال ض ٌ
فـ��ي َ
غ��ن َوال َبغض��ا ُء
ِ
الـكـثـيـ��ر َ َ
َورضـ��ى َ
ت ُّل ٌ
��م َو ِري��ا ُء
ِ
ِ
الـنـ��د َّي َولـ��لقُ
َتـعـ��رو َ
لوب ُب��كاءُ
ِ ِ
ِ
جـ��ا َء ُ
َ
الـ��خ َ
��ماء َقض��اءُ
َ
صوم ِم��ن الس ِ
َ
ُ
َّ َ
ـيـاص َ
ـ��ر َواملل��وك ِظم��ا ُء
َأن الـق ِ
َي ُ
ـدخـ��ل َع َـلـ��يه املُ َ
س��ت َ
جري َع��دا ُء
ِ
ـ��و َا َّن مـ��ا َم َ
كت َي َ
ـ��ل َ
َو َل َ
��داك الش��ا ُء
ـدون َ
ـيـ��ت َف َ
َوإذا ا َ
َ
ـ��ك اآلب��ا ُء
بـت َـن
ِ ِ
صـ��حاب َو ُ
ُ
ُ
اخل َلط��ا ُء
ـ��رد َك األ
ب
فـ��ي
ِ
َ
َ
ٌ
ُ
َف َ
ـ��هدك ِذ َّم��ة َو َوف��ا ُء
ـج
ـمـيـ��ع َع ِ
يـ��ت َفـإ َّن َ
ـ��ك َ
ـر َ
َو ِإذا َج َ
الـنـ��كبا ُء
ِ
َ
َ
َ
ّ
رض��ك ُ
الس��فها ُء
َحـتـ��ى َيـ��ضيق ِب َع ِ
ـ��ل َنـفـ��س فـ��ي َن َ
ـك ِّ
َول ُ
��داك َرج��ا ُء
ِ
ٍ
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ـه َّـل َ
هـت َّ
ـ��لـ ت َوا َ
َو َت َ
ـ��ز ِت َ
الع��ذرا ُء
ِ
ُ
ـم َ
ـح َّ
ـسـ��اؤ ُه ب ُ
ـ��د َو ّض��ا ُء
َو َم
ـم ٍ
ِ
َ
فـ��ي ُ
ي��ه ِل��وا ُء
ـلـ��ك ال َيعل��و َعل ِ
الـم ِ
َو َع َـلـ��ت َعـلـ��ى تيجا ِن ِه��م أص��دا ُء
َ
َ
ـم َ
َخ َ
غ��اض امل��ا ُء
ـ��دت َذوا ِئـ�� ُبها َو
اح بـهـ��ا َغ ّ
ُ َّ ٌ
ـ��دا ُء
ِجــبـريـ��ل رو ِ
َ
ـتـ��م ر ٌ
ُ
ُ
َو ُ
ـعـ��ض ُه َوذكا ُء
زق َب
الـي
ِ
َ
ُ
َوب َ
َ
ـصـ��د ِه تـسـتـ��دف ُع ال َبأس��ا ُء
ـق
ِ
ِ
فـ��ه أ ُ
َيـعـر ُ
��دق َواأل َمن��ا ُء
الص
هـ��ل
ِ
ِ
َ
ِ ُ
ـ��ت َع َّش ُق ُ
مـنـهـ��ا َومـ��ا َي َ
الك َ
�برا ُء
ِ
ً
ُ
ـنـ��ور ِه اآلن��اءُ
ُ
ديـنـ��ا تـضـ��يء ِب
ِ
َ
يـ��ول ُع ُ
ُيـغـ��رى بـه َّ
الك َرم��اءُ
ـ��ن َو
ِ ِ
َ
ـالح ُ
ـ��ة الـص ّ
َو َم َ
يـ��ق ِمن��ك أي��ا ُء
ـد
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
ـ��ي الـق ّ
مـ��ا أو ِت َ
ـ��و ُاد َوالـ��ز َعما ُء
ُ
َ
َ
ـلـ��ت مـ��ا ال ت َ
َو َف َ
ـ��فعل األن��وا ُء
ـع
َ
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مقاالت في اإلنشاء العربي

عبد الله عبداللهي
ك ْن كات ًبا ،ك ْن ممتازا!
كنت
اعلم أنّك إذا
تخرجت من الجامعة ،وقد َ
َ
أتقنت الكتابة ،ستكون خ ّريجا ممتازا،
َ
وإذا تخصصت يف الفقه واإلفتاء ،و قد أتقنت من
قبل فنون الكتابة ،ستكون مفتيا ممتازا،
وإذا خرجت يف الدعوة والتبليغ وقد أتقنت
الكتابة ،ستكون داعية ممتازا،
وإذا أصبحت خطيبًا تعلو املنرب وتتقدم املحراب،
أتقنت الكتابة ستكون خطيبا ممتازا،
وقد
َ
وأتقنت أساليب الكتابة
وإذا دخلت يف السياسة
َ
واإلنشاء ،ستكون سياسيا بارعا ممتازا.
فأتق ْن كتابتك ،وك ْن كاتبا ،لتكون ممتازا ،فإنك لو
دخلت سوق العمل أيضا ستكون بالكتابة عامال
اولت التجارة ستكون بالكتابة تاجرا
ممتازا ،ولو ز َ
ممتازا ،فالكتابة من شأنها أنّها تجعلك ممتازا َمن
كنت!
كنت وأينام َ
ع ّو ْد نفسك عىل كتابة الرحالت!
كتابة الرحالت ف ّن قدي ٌم من فنون اإلنشاء،
الرحلة يف الحقيقة توصيف ألحداث ومشاهدات
يواجهها املرء أثناء سفره إىل مكان ،والرحلة قد
تكون اجتامعية كرحلة طالب مدرسة إىل منتزه
للرتويح عن النفس أو لدراسة أو غري ذلك ،وقد
تكون رحلة فردية وهي الغالب يف رحالتنا،
والرحالت تتن ّوع نظرا إىل الداوفع والغايات ،فقد
تكون الرحلة لنزهة وسياحة ،وقد تكون لزيارة،
وقد تكون لجولة دعوية ،وقد تكون سياسية،
الحج أو العمرة ،وقد
وقد تكون عبادية كرحلة ّ
تكون رحلة تجارية ،والبعض من الروائيني وكُتّاب
القصص لهم الح ّظ األوفر يف تقرير رحالت
خيالية رائعة،
والعناوين املذكورة املتنوعة بتفاصيلها كلها
وفرص وموضوعات للكتابة واإلنشاء
مجاالتٌ
ٌ
للراغبني يف اإلنشاء ،فيبنغي أن يُرشدوا إىل إجالة
القلم فيها.
والبعض من الرحالت لها قيمة سياسية
واجتامعية وتاريخية كبرية كرحالت كبار العلامء

سدى!
فهذا متعلّمنا درس النحو ،والرصف ،واللغة
العربية  ،وتد ّرب عىل اللغة وقواعدها ،وتطبيقها
ما استطاع ،ودرس أشعارا ومنثورات ولغات ،ثم
ملا حان وقت اإلنشاء -واإلنشا ُء مبنزلة الحصاد
لكافة الجهود السابقة -فلو طرأ عليه الكسل
واليأس ،أو استسلم معلّمه ملشقات اإلنشاء كام
هو الوضع الراهن يف معاهدنا ومدارسنا الدينية
يخرس املتعلمون كثريا ،فال بد ملعلم اإلنشاء أن
ال يستسلم ملشقات اإلنشاء ،وعىل الطلبة أن ال
يأذنوا لليأس يطرأ عليهم أو يهجم وجودهم.

والزعامء ،لكن يؤسفني أنه كانت لشيخنا
وزعيمنا الشيخ عبد الحميد حفظه الله ،رغم
الصعوبات والعراقل رحالتٌ عديدة إىل مختلف
مناطق بلوشستان وم ُدنِها وقراها ،وزاره فيها
أعيان املنطقة وعلامئها ونخبها ،كام كانت
لفضيلته رحالتٌ إىل تركيا والهند ،وبعض البالد
العربية ،ورحالت عديدة إىل طهران وق ّم ،لك ْن مل
تُس ّجل من تلك الرحالت عىل ما أذك ُر إلّ كلامت
ألقاها فضيلته يف مؤمت ٍر للنخب أو اجتام ٍع للناس،
وهذا ّ
يدل عىل أننا كتالميذ الشيخ وأنصاره مل
نع ْد نهت ّم بكتابة الرحالت ،ومل نع ْد نُع ّو ْد أنفسنا
عىل كتابتها ،فع ّو ْد نفسك عىل كتابة الرحالت
من اآلن ،لتق ّوى بها إنشاءك ،ولتس ّج ْل بها أحداث ًا مشكلة النقل والنسخ يف مترينات النحو
ومشاهدات ومواقف ،قد يكون يف تقريرها خ ٌري واإلنشاء!
كنت أد ّرس النحو ألحد الصفوف يف السنوات
كث ٌري ألجيا ٍل أخرى قادمة.
مل ّا ُ
املاضية شعرتُ أ ّن البعض من الطلبة ال يكتبون
اليأس! التمرينات بأنفسهم ،وإمنا ينقل بعضهم من
يف حصة اإلنشاء؛ تهجم املشقّة ،ويطرأ ُ
حصة اإلنشاء من أصعب الحصص وأشقّها عىل ك ّراسة زمالئهم ،فال يحصل لهم التق ّدم املطلوب
نفس املعلّم من بني كافّة الحصص التعليمية ،يف مجال النحو التطبيقي رغم أنهم ينسخون
فإنّها ملشقة كبرية عىل نفس املعلّم أن ينظر يف كراسات من التمرينات ،وهكذا يف مجال اإلنشاء
عرشين مقالة أو أكرث أحيانا ،ثلثاها كُتب بأسوء العريب فلو نقل أحدهم إنشاء الغري ،أو نقل
كتاب ،فال يُفيده
خطّ ،ثم يصحح أخطائها اللغوية واإلمالئية ،من مقالة الغري ،أو نسخ من ٍ
ويواجه مرارا يف تعديله وتصحيحه األخطاء التي اإلنشاء!
إن مدرس النحو التطبيقي وكذلك اإلنشاء يجب
ارتكبها املتعلم سابقا أكرث من مرة!
هذا كلّه بجانب ،وأسوء من ذلك أن ترى الكسل أن يكافح النقل يف مترينات النحو والرصف ،وكذلك
تحس يف اإلنشاء ،فالنقل يف هذه املجاالت مان ٌع أسايس
والتكاسل يهجامن عىل وجود الطلبة ،وأن ّ
ُخصص
اليأس يغىش وجوههم.
من الرقي والتقدم ،لذلك األفضل أن ت ّ
ِ
حص ٌة مستقلّة يكتب
يف حصة اإلنشاء تجتمع املشقة واليأس ،املشقة لتمرينات النحو وتدريباته ّ
تهجم عىل نفس املعلّم ،واليأس يطرأ عىل نفوس الطلبة فيها تدريباتهم بأنفسهم تحت إرشاف
األستاذ ،لِين ّبه الخاطئني عىل أخطائهم الحقيقية،
املتعلمني،
لذلك ال يبدي أكرث املدرسني اهتامما بهذا ف ُيصلحوها يف املرات القادمة.
الجانب ،فيبقى اإلنشاء مهمال مغفوال ،وبهذه أما يف اإلنشاء فاألمر مرتبط مبهارة األستاذ ودقّته
الغفلة يخرس املتعلم كثريا ،بل يتخلّف مسافات ،ليعرف هل كتب املتعلم اإلنشاء من تلقاء نفسه
ويكون مثله كمزارع حرث األرض ،ث ّم ألقى فيها أم نسخه من غريه ،لكن مع ذلك بإمكان املد ّرس
كل طالب موضوعا مستقال خاصا
البذر ،ثم سقاها جيدا ،حتى ظهر نباتها ،فرعى أن يعطي ّ
النبات جيدا ،ثم ملا أىت الحصاد غفل عن الحصاد مناسبا به لإلنشاء- ،وهذا وإن كان شاقّا عىل
أو تغافلها تكاسال ،فذهبت جهوده السابقة كلها املد ّرس -لكن فوائده للمنشئني كثرية وعديدة.
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التامرين؛ ال ينبغي أن تكون ُمخلّ ًة!
فكرة رائجة لدى البعض أن املتعلمني إذا ح ّملوا
متارين كثرية ،وكلّفوابكتابتها وكتابة أجوبتها،
ستكون نافعة لهم ،والحقيقة أن التامرين قد
تكون ُمض ّيعة لوقت الطلبةُ ،مخلة بتعلّمهم إذا
كانت عشوائية من غري تدقيق وتحديد وإرشاف،
وقد تكون عابثة بال فائدة إذا جرى النقل والنسخ
يف كشف أجوبتها من جانب الطلبة.
صف يدرس الطلبة كت ًبا يف اللغة لها متارين
ففي ّ
كل
متشابهة ،ينبغي أن يُح ّدد اتجاه التامرين يف ّ
حصة دراسية ،حتى ال يشتغل الطلبة يف حصة
ٍ
حصة أخرى ،وحتّى ال
بتمرينات مارسوها يف ّ
ٍ
بتمرينات كثرية ال يجدون وقتًا لكتابتها
يُكلّفوا
ّإل أثناء الدوام الدرايس.
ماذا أطالع؟
عاد ًة تُختار يف املستوى املتعلّم من كتب تعليم
اللغات
نصوص من كتب األدباء وكذلك مقاالتٌ من
ٌ
واملجلت ،وهذه النصوص متن ّوعة يف
ّ
الجرائد
أدبها ومحتواها،
والهدف من اختيار هذه النصوص ووضعها أمام
املتعلم ،هو أن يتع ّرف املتعلم شيئا فشيئا عىل
األدب العريب ،وأن يفتح لنفسه باب املطالعة
الح ّرة ،والخوض يف مطالعة كتب األدباء وكذلك
املجالت والصحف.
فمن أكمل تعلّم سلسلة كاملة من كتب تعليم
اللغة العربية بنجاح ،وتع ّرف قليال عىل األدب
العريب ،فال بأس أن يت ّم إرشا ُده  -إن كان مؤهال-
مبطالعة كتب األدباء،
أما إحالة متعلّمي الكتب االبتدائية أو الطالب يف
الصفوف االبتدائية عىل كتب األدباء ،فال شك أنها
قد تؤث ّر فيهم سلبا ،وقد تكون ُمخلّة يف مجال
تعلّمهم اللغة.
والعجيب أن طالب املراحل االبتدائية هم األكرث
وأي كتاب أقرأ؟ ما رأيكم يف
سؤاال ،ماذا أطالع؟ ّ
األديب الفالين ،وكتبه؟
فليشدوا إىل كتب القصة
فإن كان ال ب ّدُ ،
والحكايات وما شابهها من الكتب التي يسهل
لهم فهمها وهضمها.

أرى أ ّن سبب هذا الركود هو عدم إعادة النظر
الدقيقة يف املقالة بعد االنتهاء عن كتابتها.
فأن يكتب أحدنا مقال ًة يُعيد النظر فيها بعد
كتابتها ،ويطبّق فيها األمور الثالث التالية أم ًرا
أم ًرا ،أنف ُع له ِم ْن أن يكتب عرشات املقاالت من
غري إعادة النظر فيها.
أ ّما األمور فهي كام ييل:
األول :أن يسأل نفسه بعد نهاية املقالة هل
يتأ ّدى املقصو ُد واملطلوب بها ،وهل يتناول
السامع املطلوب من هذه املقالة كام يريده
الكاتب أم ال؟ فإن كانت هناك حاجة إىل زيادة
كلمة أو استبدالها بأخرى ،أو تقديم يف الكلامت
والجمل ،أو استبدال تعبري بآخر ،فيجب أن يطبّق
التغيري املطلوب ،فإن شك أو ارتاب يف تعبري
فليتحقق وليتبني وليتأكد من الصواب.
ثم ينتقل إىل األمر الثاين ،وهو:
أن يسأل نفسه هل توجد يف املقالة أخطا ٌء
لغوية أم ال؟ فإن كانت فيها أخطاء لغوية،
فليصححها ،وإن شك أو ارتاب يف كلمة فليتحقق
وليتأكد أيضا.
ث ّم ينتقل إىل األمر الثالث واألخري ،وهو  :أن
يسأل نفسه :هل توجد أخطاء إمالئية ،أم ال؟ فإن
ُوجدت أخطاء يف اإلمالء فليصلحها ،فإن تردد يف
إمالء كلمة ،فليتحقق وليتبني.
إن املبتدئ يف اإلنشاء والكتابة إذا أعاد النظر
يف إنشائه مرارا ،وبحث عن هذه األمور فيها،
وأجاب عن هذه األسئلة الثالثة ،سيحصل له
التقدم املطلوب يف أرسع وقت ممكن ،وسيتقدم
يشق عىل
يف الكتابة أرسع ِمن الذي يكتب ،ثم ّ
نفسه أن يعيد النظر يف مقالته ولو م ّرة واحدة.

من العربية للناشئني إىل العربية بني يديك!
وضعت منظمة اتحاد املدارس الدينية يف
ْ
بلوشستان كتاب العربية بني يديك مكان العربية
للناشئني يف منهج املدارس التابعة لها .ال شك أن
العربية بني يديك أحدث سلسلة وأكرثها تطورا
يف تعليم العريب ،والعادة أن يف تعليم اللغات
بكل سلسلة جديدة.
املختلفة يف العامل ير ّحب ّ
لكن يف مدارسنا الدينية مشكلة قدمية يف تعليم
اللغة العربية أيّا كان كتابُها ،واملشكلة يف تعيني
عي
املدرسني لتعليم كتب هذه السلسلة ،حيث يُ ّ
كتاب
من ال يقدر عىل التكلم بالعريب لتدريس ٍ
املطلوب ِمن تدريسه أن يتعلم الطلبة من خالله
كيف تحصل عىل التقدّم املطلوب يف الكتابة؟
ُ
قد يشعر الكاتب املبتدئ يف اإلنشاء أحيانا أنّه التكلم بالعريب والكتابة به ،فإذا أظهر الشخص
التدريس عجزه ،وقال :إنه عاجز عن
ال يتقدم ،وال يحصل له التق ّدم املطلوب الذي امل ُف ّوض إليه
ُ
يبغيه رغم إكثاره من الكتابة ،فام السبب؟ وما هذه امل ُهمة ،ال يقدر عليها ،يقال له :توكل عىل
الله تعاىل وابدأ ،سينرصك الله تعاىل!
الحل؟
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من سلبيات هذا النوع من تعيني املدرس
لتعليم العربية ،أن الطلبة يرغبون عنها بدل أن
يرغبوا فيها ،وال يتشجعون لدراستها إ ْن شاهدوا
أ ّن مد ّرسهم يعجز عن النطق بالعريب ،وإمنا
يلجأ إىل ترجمة النصوص والدروس والحوارات
عىل غرار ما يجري يف كتب القصص والقراءة
الراشدة واملختارات و ،...فال يحصل املطلوب من
احتل شط ًرا كبريا
السلسلة بهذه الطريقة ،مع أنه ّ
من أوقات املدرسني والطلبة واملنهج الدرايس ،ث ّم
كتب العربية سلسلة متكاملة فإذا حصل عج ٌز أو
ُ
ضعف يف مستوى من السلسلة أو يف كتاب أو
ٌ
كتابني منها ،فـ«إىل الرثيا يذهب الجدار معوجا»
كام يقول املثل الفاريس.
فال بد من تعيني مدرسني ماهرين قادرين عىل
التكلم بالعريب ليد ّرسوا الكتاب بأقوى أسلوب،
لذلك ينبغي أن تضاف إىل مهمة اتحاد املدارس
الدينية التي تحذف وتضيف يف املنهج أن تخطط
ملعالجة هذه املشكلة ،بأ ْن تشكّل من أجلها
لجنة خاصة ترشف عىل أوضاع تدريس هذه
السلسلة ،وتُع ّد تقريرا من كل مدرسة يتناول
جميع الجوانب وكافة املشكالت التي تعاين
منها املدارس يف تدريس هذه السلسلة ال س ّيام
الصغرية،
ثم تقوم هذه اللجنة بالبحث عن املؤهلني يف
العربية ،فتساعد املدارس التي تعاين نقصا يف
معلمني قادرين ،فهناك عدد ال بأس به من
املؤهلني عىل التكلم بالعريب يف بلوشستان من
علامء وغريهم ،بل ويف كل مدينة من بلوشستان
بحمد الله -تجدون َمن له مهارة يف العريب،فلو ُعرفوا و ُجمعوا يكونون كفافا لكافة مدارس
بلوشستان ،فإذا كان شخص خارج املدرسة أو
يف مدرسة أخرى ال بأس أن يستخدم كمدرس
للعربية ،وهذا أم ٌر شائع يف العامل ،لكن ليكن
ذلك باألجور ،ال أن يد ّرس شخص سنة كاملة
ويبذل جهده ،ثم يقال له يف نهاية السنة :جزاك
الله خريا!
لكن هذه األجور ،مشكلة مخيفة أخرى من
شانها أن تحبط مرشوعا كبريا ،فام الحل؟
حل لها إال ما علّمناه مشايخ ُنا العظام
ال أعرف ّ
من الكتاب والسنة يف مثل هذه املناسبات وهو
التوكل عىل الله تعاىل ،فيجب أن يُقال يف مثل
كتاب إىل من
هذه املواضع -وليس عند تفويض ٍ
يعجز عن تدريسه :-توكلوا عىل الحي الق ّيوم
الرزاق الذي يرزق بغري حساب ،ويعطي كل
منفق خلفا ،وأنفقوا وال تخافوا من ذي العرش
إقالال.
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