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رحيل األستاذ الشيخ رشيد أشرف السيفي
سامحة األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي
أستاذ احلديث والفقه باجلامعة

كنـت خلال رحلـة يف سـلطنة عمان
مرافقـا فضيلـة الشـيخ عبدالحميـد
حفظـه اللـه ،فأدهشـنا نبـأ إصابـة
موالنـا الشـيخ رشـيد أرشف أسـتاذ
الحديـث بجامعـة دار العلـوم كراتشي
بجلطـة دماغيـة شـديدة ،أدخـل إثرهـا
يف املستشـفى وهـو مغمـى عليـه ،فاتصلـت
بـاألخ املفتـي عبدالقـادر العـاريف وكان يف
كراتشي ذهـب للتـداوي فصـدق الخبر وقـال
عدنـاه ولكـن يبـدو أن املرض شـديد والجميع
يوصـون بالدعـاء فقلـت رحماك يـارب.
فلـم متـض أيـام ونحـن يف سـلطنة عمان حتى
انتشر الخبر أن الشـيخ رشـيد أرشف لبى نداء
ربـه وانتقـل إىل رحمة اللـه .فإنا للـه وإنا إليه
رجعون
عرفـت الشـيخ رشـيد أرشف عندمـا التحقـت
بالصـف األول يف جامعـة دار العلـوم كراتشي
وكان طالبـا يف الصـف السـادس .أحببتـه مـن
ذلـك الحين واتصلـت بـه ثم ملـا تخـرج وصار
مدرسـا يف دار العلـوم كراتشي توطّـدت الصلة
بينـي وبينـه ومل مينعـه كونه مدرسـا يف جامعة
عريقـة وكونـه حفيـدا للشـيخ املفتـي محمـد
شـفيع املفتـي األكبر أن يصادقنـا ويزاملنـا،
فكنـت أذهـب إىل غرفتـه وأتبـادل معـه
أطـراف الحديـث حـول مسـائل شـتى ،وكان
يعجبنـي جهده وصربه بشـأن التعلـم والتعليم
والدراسـة والتحقيـق .وقـد أذهـب إليـه وأراه
تعبانـا مرهقـا تبدو عليه آثار املشـقة والسـهر
يف الليـايل ولكـن ال يبـايل.
كانـت غرفتـه مركـزا ومـأوى للطلاب،
يختلفـون إليه ويستشيرونه ويسـتفيدون منه
فيجلـس معهـم ،يشـجعهم وينشـطهم وينفخ
فيهـم روحـا ونشـاطا وحيويـة ،يحثهـم على
الدراسـة والتحقيـق ومعرفـة الكتـب واملؤلفني
ويسـتخدمهم يف هـذا املجـال ويد ّربهـم على
البحـث والتأليـف ويدفـع عنهـم الكسـل
والبطالـة والخمـول ،فيشـعل مواهبهم وين ّمي

مهاراتهـم ويكـ ّون منهـم رجاال يفيـدون األمة.
ومـن الجديـر بالذكـر أنـه كان ال يقطـع
الصلـة بالطلاب بعـد أن تخرجـوا وكبروا بـل
كان يتفقـد أحوالهـم ويحـاول االتصـال بهـم،
ومـن ثـم يحبـه الطلاب كأب مشـفق ،ومـرب
مخلـص ،ال يرضـون بانقطـاع الصلـة بينهـم
وبينـه.
كان الشـيخ الراحـل بجانب نجاحـه يف التعليم
والتدريـس والرتبيـة مولعـا بالتأليـف والكتابة
يشـهد بذلـك مـا صـدر بقلمـه مـن مؤلفـات
ومقـاالت مفيـدة وتعليقـات نافعـة عىل رشح
السـنن لإلمـام الرتمـذي لشـيخ اإلسلام موالنـا
محمـد تقـي العثامين ولـوال جهـوده يف خدمة
هـذا الكتـاب لحـرم أهـل العلـم علو َم الشـيخ
الغزيـرة فلـه منة على أكرث الطلبة واملدرسين،
وقـد نُقـل الكتـاب إىل الفارسـية مما جعـل
نفعـه عا ّما يف األوسـاط العلميـة بالهند وإيران
وأفغانسـتان وقلما يسـتغني عنـه طالـب أو
عـامل لـه صلـة بالحديـث النبـوي .فجـزاه اللـه
خريا.
كان الشـيخ رشـيد أرشف ناجحـا يف إدارة
األمـور ،وقـد وثق به أسـاتذته سـيام الشـيخان
الجليلان خـااله :الشـيخ موالنـا املفتـي محمد
رفيـع العثماين والشـيخ موالنـا املفتـي محمـد
تقـي العثماين -حفظهما الله-وألجـل هـذا
ف ّوضـت إليـه مسـؤوليات من قبـل جامعة دار
العلـوم كراتشي ،منها مسـؤولية قسـم البنات،
ومسـؤولية قسـم االلتحـاق ،مسـؤولية شـؤون
االختبـارات وغريهـا ،وكان معروفا لدى الجميع
أن الشـيخ رشـيد أرشف إذا قبـل مسـئولية
أحسـن أداءهـا وأرىض الجميـع.
سـافر الشـيخ رشـيد أرشف إىل إيـران مرافقـا
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شـيخنا موالنـا املفتـي محمـد تقـي
العثامين للمشـاركة يف االحتفال السنوي
للمتخرجين فسـعدت مبرافقتهما طوال
إقامتهـم وجولتهـم يف إيـران فاسـتفدت
مـن الراحـل كثيرا ومما يجـدر بالذكـر
أنـه ملـا زرنـا مدينـة نيسـابور قـال يل:
هـذه مدينة نيسـابور ،مدينة اإلمام مسـلم بن
الحجاج النيسـابوري وقد رشح شـيخنا العثامين
كتابـه " صحيـح مسـلم" أال نطلـب من الشـيخ
أن يُلقـي درسـا يف الحديـث النبـوي إحيـا ًء
لذكـرى املحدثين؟ ثـم أرص علي بـأن أعـرض
هـذا الطلـب على الشـيخ فاجرتأت والتمسـت
مـن الشـيخ فقبـل االقتراح فاجتمعنـا والتففنا
حـول الشـيخ وكان معنـا أسـاتذة مـن دار
العلوم زاهدان ومعاهد خراسـان منهم الشـيخ
الراحل موالنا شـهاب الدين الشـهيدي والشـيخ
املوحـدي ،ففـرح الجميـع وأفادنـا األسـتاذ
العثماين بأحاديـث منهـا الحديـث املسلسـل
باملصافحـة ثم دعـا لألحياء واألمـوات ،فتفاءلنا
بعودة النشـاطات العلمية يف نيسـابور بعد أن
انقضـت قـرون على انقطاعهـا يف هـذه الديار
ولعـل اللـه يحـدث بعـد ذلـك أمـرا.
رحـم اللـه صاحبنـا وشـيخنا الكريـم وصديقنـا
الحميـم الشـيخ رشـيد أرشفــ فقـد كان سـببا
للخير واإلفـادة كنـا نتمنـى أن يعيـش صاحبنا
مفيـدا للطلاب والجيـل املعـارص إىل أعـوام
عديـدة مزيـدة يف دار العلـوم كراتشي ويزيـد
دار العلـوم بهـاء وزينـة ويتلأأل يف أوسـاط
الطلبـة وحملـة العلـم ولكـن اسـتأثرت بـه
رحمـة اللـه ،وكان أمـر اللـه قـدرا مقـدورا ،وال
نقـول إال مـا يـرىض بـه ربنـا ،إنـا للـه وإنـا إليه
راجعـون ،وإنـا بفراقـه ملحزونـون.
إننـا إذ ننـوه بجهـود الشـيخ نعـ ّزي أنجالـه
وذريتـه وتالميذه ونسـأل الله تعـاىل أن يتغمد
الفقيـد برحمتـه ويسـ ّد الفـراغ الـذي حصـل
بوفاتـه يف جامعـة دار العلـوم كراتشي وهـو
املوفـق واملعين وإليـه املصير.

على مائدة القرآن
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تفسري معارف القرآن
العالمة المفتي محمد شفيع العثماني
تعريب :المفتي محمد قاسم القاسمي

فقه الحياة أو األحكام
آيـة شـاملة حـول الفـرق بين الرجـل واملـرأة
وحقوقهما:
{ولهن مثل الذي عليهن باملعروف}اآلية.
هـذه آيـة مـن كتـاب الله تبين مـا يجب عىل
الزوجين أحدهما تجـاه اآلخـر ،واآليـة كأصـل
يف هـذا املوضـوع ،واآليـات التـي قبلهـا والتـي
بعدهـا تفصيـل لهـذه اآلية الشـاملة.
مكانة املرأة يف اإلسالم
إن ألقينـا نظـرة إىل املكانة التي منحها اإلسلام
للمـرأة نجـد أن مـا ُمنحـت املـرأة يف الديـن
اإلسلامي هو الـذي يقتضيه العدل والوسـطية
واإلعتـدال ،وأ ّن اإلنحـراف عـن ذلـك يفيض إىل
الفسـاد والشـقاء يف الدنيـا واآلخرة.
ال يخفـى على مـن يتدبـر يف نظـام العـامل أن
املـرأة والثروة كلتاهما عماد الرقـي والبقـاء
يف هـذا العـامل ،ومـن ناحيـة أخـری نـری أنهام
يسـببان الفتن وإراقـة الدمـاء والفسـاد يف
الدنيـا ،وذلـك أن املـرأة والثروة إذا وقفتـا يف
ح ّديهما فهما يسـببان الخير والتقـدم ،وإذا
انحرفتـا عـن مكانتهما وتجاوزتـا عـن حديهام
فهما يسـببان الفسـاد والدمـار يف العـامل.
إن القـرآن الكريـم منـح البرشية نظاماً شـامالً
للحياة ،وأكد عىل مراعاة الحدود سـيام بشـأن
املـرأة والثروة حتـى ينعـم اإلنسـان بهاتين
النعمتين على طريقة حسـنة لئال تكونـا فتنة،
وال تتعـرض الحياة اإلنسـانية للفسـاد.
إن الديـن اإلسلامي وضـع حـدودا ً وقيـودا ً
للحصـول على الثروة وتوزيعهـا وإنفاقهـا،
يسـ ّمى نظـام اإلقتصـاد اإلسلامي ،وسـوف
نبحـث عنـه يف مقـام آخـر وقـد صـدر بقلـم
املؤلف كتاب باسـم "توزيع الرثوة يف اإلسلام".
أمـا ههنـا فنكتفـي ببيـان حقـوق املـرأة
وواجباتها ،وإليه اإلشـارة يف قولـه تعاىل{:ولهن
مثـل الـذي عليهـن باملعـروف} أي لهـن على
الرجـال مـن الحقـوق مثـل الـذي عليهـن مـن
الحقـوق ،فهما متسـاويان.

آية -229البقرة

للرجـل حقـوق ،وعليـه واجبات ،وللمـرأة مثل
ذلـك فهما متسـاويان يف الحقـوق والواجبات،
ألن لـكل منهما كرامـة إنسـانية وأهليـة تامـة
مـن عقـل وتفكري ومشـاعر وإحساسـات وحقاً
يف الحريـة املرشوعـة ،إال يف درجـة القـ ّوام :أي
تسـيري شـؤون األرسة املشتركة والقيـام على
مصالحهـا بقيـادة الرجـل ملـا فضلـه اللـه على
املـرأة بسـعة العقـل والخري والحكمـة واإلتزان
دون التأثـر الرسيـع بالعواطـف العابـرة .وألنه
هـو الـذي ينفق ماله من بدايـة تكوين الزواج
بدفـع املهـر إىل نهايتـه بالنفقـة على شـؤون
الحيـاة بتوفير املسـكن وامللبـس والطعام كام
قـال اللـه تعاىل{:الرجـال قوامـون عىل النسـاء
مبـا فضـل اللـه بعضهم على ٍ
بعض ومبـا أنفقوا
مـن أموالهم}(النسـاء)34 :
نظرة إىل مكانة املرأة يف الجاهلية:
مل تكـن للمرأة مكانة يف الجاهلية قبل اإلسلام
يف العـامل كلـه ،إمنـا كانـت كمتـاع للبيـت تباع
وتشترى مثـل البهائـم ،مل يكـن لهـا خيـار يف
أمـر الـزواج كان أمرهـا بيـد األوليـاء يعطونهـا
مـن شـاؤوا ،ال حـق لهـا يف اإلرث ،أ ّمـا هـي
فكانـت تورث كاألشـياء ،وكانت ملـكاً للرجال،
وال متلـك شـيئاً كان زوجهـا يتصرف يف أموالها
كيـف يشـاء فلا تسـأل وال تسـتأذن ،أ ّمـا يف
أوروبـا فـكان ينكـر بعض النـاس كونها إنسـاناً
كعامـة النـاس ،ومل يكن للمرأة حـق يف الديانة
والعبـادة ،وقالـوا إنهـا ال تدخـل الجنـة ،وقـال
طائفـة مـن أهـل الـروم :إن املـرأة حيـوان ال
يتطهـر ،وكان اآلبـاء يئـدون بناتهم ويحسـبون
ذلـك عـزة ورشفـاً ومنهـم مـن قـال :إن املـرأة
إذا قتلـت ال يقتـص مـن قاتلهـا ،وال تؤخذ منه
الديـة ،وعندمـا ميوت الزوج كان يحرق جسـد
الزوجـة مـع جسـد الزوج.
اتخـذ أهـل فرنسـا قـرارا ً بعـد والدة الرسـول
وقبـل بعثتـه بشـأن املـرأة واعرتفـوا بـأن املرأة
إنسـان خلـق لخدمـة الرجل فحسـب .خالصة
الـكالم أن املـرأة كانـت تعامـل معاملـة سـيئة

تقشـعر منهـا الجلـود لـدى جميـع الشـعوب
واألديـان ،وتسـتضعف إسـتضعافاً ال يقبلـه
العقـل والعـدل.
نفديـك يـا رسـول اللـه ويـا رحمـة للعاملين!
إنـك لقـد فتحـت مبـا جئـت بـه مـن الحـق
أعين عميـاء وعلمت اإلنسـان قيمة اإلنسـانية
وطبقـت العدالـة واإلنصاف وبينـت أن للمرأة
حقـاً على الرجل مثل الذي للرجـل عىل املرأة،
وخيتها يف نفسـها ومالها فال
ومنحتهـا الحريـة ّ
يسـتطيع األب أن يجبر بنتهـا البالغـة على
الـزواج وإن فعـل فالنـكاح موقـوف يبطـل إذا
شـاءت املـرأة ذلـك ،وإن الـزوج ال إختيـار لـه
يف أمـوال الزوجـة إال بإذنهـا إن مـات الـزوج
فالزوجـة بالخيـار نكحـت مـن شـاءت ،وهـي
تـرث إن مـات أحـد مـن أقربائها مثـل ما يرث
إخوتهـا ،وإن اإلنفـاق على املـرأة تعـ ّد عبادة،
وإن قصر الرجـل يف أداء حـق املـرأة فاملـرأة
تراجـع إىل املحاكـم الرشعيـة تطلـب حقهـا
أو تأخـذ طالقهـا إذا امتنـع الرجـل مـن أداء
الحقـوق.
تحريـر املـرأة مـن سـيادة الرجـل يسـبب
الفسـاد يف األرض:
اليعزبـ ّن عـن البـال أن اإلسلام كما يؤكد عىل
أداء حقـوق املـرأة ومنحهـا الحريـة الالئقـة
بهـا كذلـك يؤكـد على سـيادة الرجـل وكونـه
قوامـاً على املـرأة ،فلا يـرى الحريـة الزائـدة
وخروجهـا عـن سـيادة الرجل وتكليفهـا بأعباء
الحيـاة اإلقتصاديـة ألن ذلـك يسـبب ضيـاع
حقوقهـا وال يليـق بشـخصيتها وطبيعتهـا ،وقد
يخـل مبـا يجـب عليهـا تجـاه تربيـة أوالدهـا
وشـؤون األرسة ،والريـب أن خـروج املـرأة من
سـياد ة الرجـل وقيمومتـه يسـبب الفسـاد يف
املجتمـع ويفضي إىل إراقـة الدمـاء وحـدوث
الفتن مثلما نـراه اليـوم يف املجتمعـات التـي
تحـررت عـن قيـود الرشيعـة وجعلـت حبـل
املـرأة على غاربهـا ،ولذلك أكد القـرآن الكريم
عنـد بيـان حقـوق املـرأة ،فقـال ع ّز مـن قائل:
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{وللرجـال عليهـن درجـة} ولكـن مما يؤسـف
ويثير العجـب أن الجاهليـة األخـرى بـدأت
ترتكـب مثـل الجاهليـة األوىل بـل أكثر منهـا
ففـي الجاهليـة األويل كانـت املـرأة تعامـل
معاملـة األمتعـة وأثـاث البيـت ،فلا خيـار لها
يف نفـس ونفيـس وصغري وكبير ،أمـا الجاهلية
األخـرى فظهـرت كـر ّد فعـل ملـا كان عليـه
الجاهليـة األوىل ،فحـررت املـرأة عـن سـيادة
الرجـل وقيادتـه وجعلـت حبلهـا على غاربها،
ففشـت نتيجـة ذلـك الفحشـاء واملنكـر وعـ ّم
الفسـاد يف املجتمـع وأريقـت الدمـاء إىل حـد
ميكـن أن يقـال إن الجاهليـة األخـرى بيّضـت
وجـه الجاهليـة األوىل ،ولنعـم ما قـال العرب:
«الجاهل إما مفرط أو مفرط»
فلا تصلـح البرشيـة وال تنقطـع عنهـا الفنت إال
إذا خضعـت لشرع اللـه وطبقتـه يف الحيـاة.
ومـن املؤسـف أن الحكومات املعـارصة ترشع
القوانين وتؤسـس الدوائـر وتنفـق املاليين
إلقامـة األمن والهـدوء ،وهي تغفل عن مصادر
الفتن األصليـة ولـو أن لجنـة قامـت بالتحقيق
وحاولـت البحـث عـن عوامـل الفسـاد وإراقة
الدمـاء لعلهـا وجـدت أن خمسين يف املـأة
تعـود إىل املـرأة وحريتهـا الزائـدة ،ولكـن مـع
األسـف عبـادة النفس وهواها جعلت غشـاوة
على أبصـار كثير ممـن ينتمـون إىل العلـم
والحكمـة ،وإن النفـوس التـي تعـودت ركوب
الشـهوات ال تريـد االبتعـاد عنهـا.
"اللهـم نـور قلوبنـا ووفقنـا للعمـل بالكتـاب
والسـنة وآتنـا يف الدنيـا حسـنة ويف اآلخـرة
حسـنة".
مسئلة:
علـم مـن اآليـة السـابقة أن على الرجـل تجاه
املـرأة مثـل مـا على املـرأة تجـاه الرجـل مـن
الحقـوق والواجبـات ،ففيـه إشـارة إىل أن عىل
كل واحـد منهما أن يحـاول أداء مـا عليـه من
الواجبـات؛ ألنـه إذا قـام كل واحـد بـأداء مـا
يجـب عليـه تجـاه اآلخـر فلا يحـدث اختالف
بينهما فيعيشـان عيشـة راضيـة وحيـاة مثالية
ذات هـدوء وطأمنينـة فلا يبقـى حـق ألحـد
على آخـر ،إن مشـكلة عاملنـا املعـارص أن كل
واحـد مـن النـاس يفكـر يف حقـه على اآلخـر
ويحـاول أخذهـا بينما يغفـل عما عليـه تجاه
اآلخريـن فترى جـداالً مسـتمرا ً واختالفـاً ال
تجـد لـه آخـرا ً ،ال بين األزواج فقـط بـل بين
الـدول والشـعوب وكثير مـن النـاس مـن أهل
املعاملات وغريهـم ،ولذلـك يؤكـد القـرآن
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الكريـم على أداء حقـوق اآلخريـن ويـويص
بالعفـو والصفـح والتسـامح ،لـو أخـذ النـاس
بهـذا املبـدء النتهـى كثير مـن النزاعـات يف
األرس والشـعوب والحكومـات.
فضـل الرجـل على املـرأة يف أحـكام الدنيـا وال
تأثير لـه يف اآلخرة:
فضـل الرجـال على النسـاء إمنـا هـو حكـم
دنيـوي ال تأثير لـه يف اآلخـرة .كانـت املصلحة
تقتضي أن تكـون للرجـال على النسـاء
درجـة وفضلاً ،حتـي يراقبوهـن ويقومـوا
على شـؤونهن كما قـال اللـه تعـاىل{ :الرجـال
قوامـون على النسـاء} ،ولكن ال يلـزم من هذا
أن جميـع الرجـال أفضـل عندالله مـن جميع
النسـاء ،ألن مـدار الفضيلـة والدرجـة عند الله
بالديـن والعمـل الصالـح فكثير مـن النسـاء
يفضلـن على الرجـال يـوم القيامـة بالطاعـات
واألعمال ،ومما يجـدر بالذكـر أن الرجـال
والنسـاء ال فـرق بينهـم يف األحـكام الرشعيـة
ويف اسـتحقاق الثـواب والعقاب على أعاملهم
إال يف بعـض األحـكام التـي تخص النسـاء دون
الرجـال أو الرجـال دون النسـاء ،حيـث ذكـر
ذلـك على حـد ٍة .لكـن خطـاب القـرآن وإن
كان موجهـاً إىل الرجـال إال أنـه شـمل النسـاء
أيضـاً ،وهـذا األسـلوب ال يختـص بالقـرآن ألننا
نـرى القوانين الوضعيـة أيضاً تخاطـب الرجال
ولكنهـا تشـتمل النسـاء أيضـاً وسـبب ذلك أن
النسـاء تبـع للرجـال وإن لهـم عليهـن درجـة،
ولعـل السـبب اآلخـر لهـذا األسـلوب أن عـدم
ذكرهـن أوىل من ذكرهـن إال إذا دعت الحاجة
إىل ذلـك.
ونقـل ابـن كثري عـن اإلمـام أحمد بسـنده من
حديـث أم سـلمة ريضاللـهعنهـا زوج النبـي
صىلاللهعليـه وسـلم تقـول :قلـت للنبـي
صىلاللهعليـهوسـلم :مـا لنا ال نُذكـر يف القرآن
كما يذكـر الرجـال؟ قالـت :فلـم يَــ ُر ْعني منـه
رسح
ذات إال ونـداؤه على املنبر ،قالت :وأنـا أُ ِّ
شـعري فلففت شـعري ثم خرجت إىل حجريت
حجـرة بيتـي فجعلـت سـمعي عنـد الجريـد
فـإذا هـو يقـول على املنبر يـا أيهـا النـاس إن
اللـه تعـاىل يقـول{ :إن املسـلمني واملسـلامت
واملؤمنين واملؤمنـات والقانتين والقانتـات}
إىل آخـر اآليـة( ) .وهكـذا رواه النسـايئ وابـن
جرير"(.ابـن كثير) ( ).
وروي عـن قتـادة قـال :دخل نسـاء عىل نسـاء
النبـي صىلاللهعليـهوسـلم فقلـن قـد ذكركن
اللـه تعـاىل يف القـرآن ومل نذكر بشي ٍء ،أما فينا
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مـا يذكـر؟ فأنـزل اللـه تعـاىل "إن املسـلمني
واملسـلامت واملؤمنين واملؤمنـات"( )( .ابـن
كثري).
وعلى كلٍ فالرجـال قوامـون على النسـاء يف
الدنيـا ولهـم عليهـن درجـة ،أمـا يف اآلخـرة
فالـكل سـواء يف اسـتحقاق العقـاب والثـواب
وحصـول الدرجـات مبـا عملوا ملـا رصح القرآن
الكريـم يف اآليـة التالىـة{ :مـن عمـل صال ًحـا
مـن ذكـ ٍر أو أنثـى وهـو مؤمن فلنحيينـه حيا ًة
طيبةً}(نحـل)97 :
ويف ضـوء مـا ذكرنـا تدبـر فيما قـال عـز مـن
قائـل{ :ولهـن مثـل الـذي عليهـن باملعـروف}
قـدم ذكر حقوق املرأة على الرجل ومل يعكس
وذلـك ألن الرجـال أكثر قـوة ألخـذ حقوقهـم
مـن النسـاء يف عامـة األحـوال ،والنسـاء لسـن
كذلـك .ويف اآليـة إشـارة إىل كليهما ليحـاوال
أداء مـا يجـب على كل واحـد مـن الحقـوق
تجـاه اآلخـر؛ واليعزبـن عـن البـال أن متاثـل
الحقـوق املذكـورة يف اآليـة ال تعنـي التامثـل
واملسـاواة مـن كل الوجـوه ألن واجبات الرجل
تختلـف عـن واجبـات املـرأة فاملـراد بالتامثـل
أنهام مسـاويان يف أداء حقـوق كل واحد تجاه
اآلخـر ،ولـو قصرا يأثـم كالهام.
أحكام الطالق
التفسري املخترص
{الطلاق مرتـان} بعـد التطليـق مرتين،
ٍ
مبعـروف أو ترسيـح
اختيـاران{ :فإمسـاك
بإحسـانٍ } ال تراجعهـا فيرتكهـا حتـى تنقضي
عدتهـا{ ،وال يحـل لكـم أن تأخـذوا مما
آتيتموهـن شـيئًا ّإل أن يخافـا أال يقيما حدود
اللـه فـإن خفتـم أال يقيما حـدود اللـه فلا
جنـاح عليهام فيما افتدت به تلـك حدود الله
فلا تعتدوهـا ومـن يتعـد حـدود اللـه فأولئك
هـم الظاملـون}{ ،فـإن طلقها} بعـد التطليقني،
{فلا تحـل لـه من بعد حتـى تنكـح زو ًجا غريه
فـإن طلقهـا فلا جنـاح عليهما أن يرتاجعـا إن
ظنـا أن يقيما حـدود اللـه وتلـك حـدود اللـه
يبينهـا لقـومٍ يعلمـون}
فقه الحياة أو األحكام
ذكـرت أحـكام الطلاق والنكاح يف آيـات كثرية
يف القـرآن الكريـم ،لكـن اآليات املذكـورة ههنا
تبين ضوابـط هامة حـول الطالق ،لكـن يجدر
ّ
بنـا أن نعـرف مكانـة النـكاح يف الرشيعـه
اإلسلامية قبـل أن نفهـم هـذه اآليـات.
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ّ
ّ
تأمالت بالغية في آيات
المغفرة (الحلقة الثانية عشرة)
الشيخ أبو حسان عبدالرشيد الجالل آبادي
ّ

قـال تعـاىل{ :آ َمـ َن ال َّر ُس ُ
ـول بِ َـا أُنْـز َِل إِلَ ْي ِه ِمـ ْن َربِّ ِه
َوالْ ُم ْؤ ِم ُنـو َن ك ٌُّل آ َمـ َن بِالله َو َم َلئِ َك ِت ِه َوكُتُ ِب ِه َو ُر ُسـلِ ِه
ين أَ َح ٍد ِم ْن ُر ُسـلِ ِه َوقَالُوا َسـ ِم ْع َنا َوأَطَ ْع َنا
َل نُفَـ ِّر ُق بَ ْ َ
ُغ ْف َران ََـك َربَّ َنـا َوإِلَ ْي َك الْ َم ِصي ُر} [البقرة]285:
حسن توافق خامتة السورة بفاتحتها
يقـول العالمـة أبوح ّيـان األندلسي – رحمـه
اللـه تعـاىل" :-قـد تتبّعـت أوائـل السـور املط ّولـة،
فوجدتّهـا يناسـبها أواخرهـا ،بحيث ال يـكاد ينخرم
منهـا يشء ،وذلـك مـن أبـدع الفصاحـة ،حيـث
يتالقـى آخـر الكالم املفـرط يف الطـول بأ ّوله ،وهي
عـادة للعـرب يف كثري مـن نظمهم ،يكـون أحدهم
آخـذا يف يشء ،ثـم يسـتطرد منـه إىل يشء آخر ،ثم
إىل آخـر ،هكـذا طويال ،ثـم يعود إىل مـا كان آخذا
فيـه أوال .ومـن أمعـن النظـر يف ذلـك سـ ُهل عليـه
مناسـبة مـا يظهر ببـادئ النظم أنّه ال مناسـبة له".
قلـت :ونلقـي ُهنـا نظـر ًة  -كدليـل على مـا قالـه
أبوحيّـان – رحمـه اللـه تعـاىل -على ختـام سـورة
البقـرة ،فقـد ختمـت سـورة البقـرة بهـذه اآليـة
والتـي بعدهـا ،وقـد حصلـت املوافقـة بين أ ّول
السـورة وآخرهـا موافقـة تبهـر لهـا القلـوب،
وتدهـش لهـا العقـول ،وذلـك أنّـه قـد ذُكـر يف
فاتحـة هـذه السـورة الكرميـة (سـورة البقـرة)
أن مـا أنـزل إىل الرسـول  - -مـن الكتـاب
العظيـمِ الشـأنِ
هـدى للمتّقين ،و ُم ِـدح "املتّقين"
ً
مـن غير تعيين لهـم بخصوصهـم مبـا ف ُِّصـل هناك
مـن الصفـات الفـا ضلة التـي هي اإلميـا ُن بالغيب
وبالقـرآن ،ومبـا أنـزل قبلـه مـن الكُتـب اإللهيّـة،
وإقامـة الصلاة ،واإلنفـاق يف سـبيل اللـه تعـاىل،
واإليقـان باآلخـرة ،وذكـر أنهـم حائـزون لنعمتـي
الهـدى والفلاح ،و ُعقّـب ذلـك ببيـانِ حـا ِل َمـن
شح يف
كَفـر بـه مـن املجاهريـن واملنافقين ،ثـم َ َ
تضاعيفهـا مـن فنـون األحـكام كالطلاق ،والحيض
واإليلاء ،والجهـاد ،والديـن والربا ،وذكـر من فنون
املواعـظ ِ
ِ
والحكَـم وأخبا ِر األمم املاضيـة وغري ذلك
مما تقتضي الحكمـ ُة رش َحـه ...ثـ ّم ُع ِّين يف خامتـة
ّ
السـورة الذيـن مدحهـم يف فاتحـة السـورة بأنّهـم
أ ّمـة مح ّمـد – صلى اللـه تعـاىل عليـه وسـلّم،-
و ُح ِكـم باتصافهـم بكامل اإلميـان وحسـنِ الطاع ِة،
وجل-
على طريـق الشـهادة لهم مـن جهته  -عـ َّز َّ
تعظيما لنبيـه  -صلى اللـه تعـاىل عليـه وسـلم-
وأتباعـه .وتفصيـل موافقة خامتة السـورة بفاتحتها

أنـه قـال ههنـاَ { :والْ ُم ْؤ ِم ُنـو َن ك ٌُّل آ َمـ َن بِاللـه
َو َمالئِ َك ِتـ ِه َوكُتُبِـ ِه َو ُر ُسـلِ ِه} وهـذا هـو املـراد بقوله
ـب} [البقرة:
يف أول السـورة {ال َِّذيـ َن يُ ْؤ ِم ُنـو َن بِالْ َغيْ ِ
 - ]3أل ّن األمـو َر املذكـور َة حيـث كانـت من األمو ِر
الغيبيَّـ ِة التـي ال يُوقـف عليهـا إال من جهـة العليم
الخبير كان اإلميـا ُن بهـا ِمصداقـاً ملـا ذُكـر يف صـدر
السـور ِة الكرميـ ِة مـن اإلميـان بالغيـب .-ثـم قـال
هاهنـاَ { :وقالُـوا َسـ ِم ْعنا َوأَطَ ْعنـا} ،وهـو املـراد
الصلا َة َو ِم َّما
بقولـه يف أول السـورةَ { :ويُ ِقي ُمـو َن َّ
َر َزقْنا ُهـ ْم يُ ْن ِفقُـونَ} [البقـرة ،]3 :ثـم قـال هاهنـا:
{ ُغ ْفران ََـك َربَّنـا َوإِلَ ْي َـك الْ َم ِصي ُر} ،وهو املـراد بقوله
يف أول السـورةَ { :وب ِْال ِخـ َر ِة ُهـ ْم يُو ِق ُنـونَ} [البقرة:
رضعهم
 ]4ثـم حكى تعـاىل عنهـم هاهنـا كيفيـة ت ّ
إىل ربّهـم يف قولهـمَ { :ربَّنـا َل ت ِ
ُؤاخذْنـا إِ ْن ن َِسـينا
السـورة ،وهـو
أَ ْو أَ ْخطَأْنـا} [البقـرة ]286 :إىل آخـر ّ
ـدى
املـراد بقولـه يف أول السـورة{ :أُول ِئ َـك َعلى ُه ً
ِمـ ْن َربِّهِـ ْم َوأُول ِئ َـك ُهـ ُم الْ ُم ْفلِ ُحـونَ} [البقـرة.]5 :
فانظـر كيـف حصلـت املوافقـة بين أول السـورة
وآخرهـا.
نكتـ ٌة يف ذكـره – صلى اللـه تعـاىل عليـه وسـلّم-
بطريـق الغيبـة!
قولـه تعـاىل{ :آ َمـ َن ال َّر ُس ُ
ـول بِ َـا أُنْـز َِل إِلَيْ ِه}هـذه
وتنصيـص على صحـة
شـهاد ٌة مـن اللـه تعـاىل
ٌ
إميانـه –صلى اللـه تعـاىل عليـه وسـلّم -واالعتداد
بـه ،وأنّـه جـازم يف أمـره ،غير شـاك فيـه.
النبـي  –  -يف قولـه تعـاىل{ :آ َمـ َن
ثـ ّم ذُكـر
ّ
ال َّر ُس ُ
ـول بِ َـا أُنْـز َِل إِلَيْـ ِه} بطريـق الغيبـة مـع ذكره
يف فاتحـة البقـرة بطريـق الخطـاب حيـث قيـل:
{ َوال َِّذيـ َن يُ ْؤ ِم ُنـو َن بِ َـا أُنْـز َِل إِلَ ْي َـك َو َمـا أُنْـز َِل ِمـ ْن
قَبْلِ َـك} [البقـرة ،]4:وذلـك أل ّن املذكـور ُهنـا يف
خامتـة السـورة بيـان شـهادة الله تعاىل لـه – صىل
وحق الشـهادة
اللـه تعـاىل عليـه وسـلّم -باإلميـانُّ ،
الباقيـ ِة على مـ ِّر الدُّهـورِ -وهـي شـهادة اللـه
َـب بهـا املشـهو ُد لـه.
تعـاىل -أن ال يخاط َ
النبـي – صلى اللـه تعـاىل
نكتـ ٌة يف التعبير عـن
ّ
عليـه وسـلّم -بعنـوان الرسـالة ،وإيـراد وصـف
الرسـالة مع ّرفـا باللام!
ُ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
قـال تعـاىل{ :آ َمـ َن ال َّر ُسـول بِ َـا أنْـزِل إليْـه مـ ْن
َربِّـ ِه} األلـف واللام يف{ :ال َّر ُس ُ
ـول} ،هـي للعهـد
 ،و املعهـود رسـولنا محمـد  ،- -وقـد كثر
يف القـرآن تسـميته مـن اللـه تعـاىل بهـذا االسـم

الرشيـف.
أ ّمـا ذكـره بعنـوان الرسـالة دون تعـ ّر ٍض السـمه
الرشيـف فلتعظيمـه  -صلى اللـه تعـاىل عليـه
صاحـب
وسـلّم  ،-ولإليـذان مـن أول األمـر بكونـه
َ
كتـاب مجيـد ورش ٍع جديـد ناسـ ٍخ لجميع الرشائع
ٍ
قبلـه ،كما أنّه متهيـ ٌد ملا يعقُبه م ْن قولِـه تعاىل{:بِ َا
أُنـز َِل إِلَيْـ ِه} ،ومزيـ ُد توضيـ ٍح الندراجـه يف الرسـل
املؤ َمـنِ بهـم  -عليهـم السلام.-
وأ ّمـا إيـراد وصـف الرسـالة مع ّرفـا بالالم فلإلشـارة
إىل أنّـه – صلى اللـه تعـاىل عليـه وسـلّم -أكمـل
الرسـل يف هـذا الوصـف باعتبار إرسـاله إىل جميع
ُ
الخالئـق ،وأنّـه الجامـع ملـا تفـ ّرق فيهـم مـن
الكمال ،وأنّـه املخصـوص مبـا مل يعطَـه أحـد منهم
مـن املزايـا واألفضـال.
نبـي اللـه تعـاىل اليُسـتثنى عـن االنقيـاد للقانـون
ّ
اإللهـي املنـ ّزل عليـه  ،بـل هـو مكلّـف باإلميـان
ّ
واالنقيـاد لـه!
الـذي يجـدر بنـا أن نلفـت إليـه نظـر القـار ئ
العزيـز أ ّن أ ّول مـن أخبر عنه سـبحانه وتعـاىل أنّه
آمـن بالكتـاب املنـ ّزل هـو الرسـول – صلى اللـه
تعـاىل عليـه وسـلّم ،-حيـث قـال{ :آ َمـ َن ال َّر ُس ُ
ـول
بِ َـا أُنْـز َِل إِلَيْـ ِه ِمـ ْن َربِّـ ِه} [البقـرة ،]285:و يف هـذا
نبـي اللـه
اإلخبـار– مـع أنّـه معلـو ٌم -إيـذا ٌن بـأ ّن ّ
اآللهـي
تعـاىل اليُسـتثنى عـن االنقيـاد للقانـون
ّ
املنـ ّزل عليـه ،بـل هـو مكل ٌّـف باإلميـان بـه كأ ّمتـه
مـن غير فرق يف أصـل اإلميـان وإن تفـاوت تفاوتا
عظيماً يف كيفيتـه ،وليـس كملـوك الدنيـا حيـث
يضعـون القوانين ليكلّفـوا بهـا رعاياهـم فحسـب،
وهـم مسـتثنون عـن العمـل بهـا واالنقيـاد لهـا
نبـي اللـه فهـو وأ ّمتـه سـوا ٌء يف
ترفّعـا وتعلّيـا ،أ ّمـا ّ
الخضـوع لقانـون اللـه املنـ ّزل ،بـل هـو القائـل:
{أَنَـا أَ َّو ُل الْ ُم ْسـلِ ِمني} [األنعـام{ ،]163:أَنَـا أَ َّو ُل
الْ ُم ْؤ ِم ِنين} [األعـراف{ ،]143:إِ ِّن أُ ِمـ ْرتُ أَ ْن أَكُـو َن
أَ َّو َل َمـ ْن أَ ْسـلَ َم} [األنعـام.]14:
نكتـ ٌة يف إجمال مـا آمـن بـه الرسـول – صلى
اللـه تعـاىل عليـه وسـلم ،-وتفصيـل مـا آمـن بـه
املؤمنـون!
ـول بِ َـا أُنْز َِل إِلَيْ ِه ِمـ ْن َربِّه}ِ
قولـه تعـاىل{ :آ َم َن ال َّر ُس ُ
[البقـرة ]285:املـراد بـ{بِ ـا أُنْـز َِل إِلَ ْيـ ِه ِمـ ْن َربِّـ ِه}
هـو القـرآن وسـائر مـا أوحـي إليـه – صلى اللـه
تعـاىل عليـه وسـلّم -من العقائـد ،وأنـواع الرشائع،
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فصل ما آمـن به املؤمنون،
وأقسـام األحـكام .وإنّ ا ّ
فذكـر إميانهـم باللـه واملالئكـة والكتـب والرسـل،
وأجمـل مـا آمـن بـه الرسـول ،فاقتصر على ذكـر
ٌ
إجلال ملحله
{مـا أُنْـز َِل إِلَيْـ ِه ِمـ ْن َربِّـ ِه} ،ويف ذلـك
  -وإشـعا ٌر بـأن تعل َّـق إميانِـه بتفاصيـلِ مـاأنـزل إليـه وإحاطتـه بجميـع مـا انطـوى عليـه قد
بلـغ مـ َن الظهـو ِر إىل حيـث اسـتغنى عـن ذكـره
واكتفـى عـن بيانه.
نكتـ ٌة يف تقديـم االنتهـاء على االبتـداء ،والتعـ ّرض
لعنـوان الربوب ّيـة!
قدّم سـبحانه وتعـاىل "إِ َل" الدال على " ِم ْن" الدال
على االبتـداء يف قوله{:آ َمـ َن ال َّر ُس ُ
ـول بِ َا أُنْـز َِل إِلَ ْي ِه
ِمـ ْن َربِّـ ِه} ،وتعـ ّرض لعنـوان الربوب ّيـة ،أ ّمـا تقديـم
االنتهـاء ففيـه تعظيـ ٌم لقـدره -صلى اللـه تعـاىل
عليـه وسـلّم ،-وتنويـ ٌه برفعـة محلـه املنيـف؛ أل ّن
تقديـم االنتهـاء ّ
يـدل عىل أه ّميـة من ينتهـي إليه
اإلنـزال واالعتنـاء بشـأنه .وأ ّمـا التعـ ّرض لعنـوان
معنـى يقتيض إنزال
صفة"الرب"
الربوب ّيـة فلأن يف
ّ
ً
القـرآن عليـه – صىل اللـه تعاىل عليه وسـلّم-؛ أل ّن
الـرب مـن الرتبيـة ،وهـي إنشـاء الشيء وإيصالـه
ّ
حـاال فحـاال إىل حـ ّد التمام ،فكونـه تعـاىل ربّـا
للرسـول يقتضي أن ينـزل عليـه مـا هـو غايـ ٌة يف
الخير مـن القـرآن وغيره؛ لريبّيه بذلـك ويبلغه إىل
حـ ّد التامم والكمال .قال العالمـة القونوي" :املراد
بـ{ َمـا أُنْـز َِل إِلَ ْيـ ِه} القـرآن بـأرسه ،والرشيعـة عـن
آخرهـا ،والتعبير بـ"مـا" للتفخيـم ،وقيّـده بـ{ ِمـ ْن
ربِّـ ِه}  -مـع أنّـه معلـو ٌم – للزيـادة يف التعظيـم،
واسـم الـرب أوقـع ُهنـا؛ أل ّن اإلنـزال مبـا يحيـي
القلـوب ،ويشـفي مـا يف الصـدور مـن العيوب من
آثـار الرتبيـة من علام الغيوب" .واللـه تعاىل أعلم!
نكتـة يف تقديـم إميان الرسـول ،وإفـراده من إميان
املؤمنني!
قـدّم سـبحانه وتعـاىل إميـان الرسـول – صلى للـه
تعـاىل عليـه وسـلّم ،-وأفـرده عـن إميـان املؤمنين
يف قولـه تعـاىل{ :آ َمـ َن ال َّر ُس ُ
ـول بِ َـا أُنْـز َِل إِلَ ْيـ ِه ِمـ ْن
َربِّـ ِه َوالْ ُم ْؤ ِم ُنـ ْو َن ك ٌُّل آ َمـ َن} اآليـة ،أ ّمـا تقدميه فأل ّن
إميانـه هـو املتقـدّم وإميـان املؤمنين متأخـر عـن
إميانـه؛ إذ هـو املتبـوع وهـم التابعـون يف ذلـك.
وأ ّمـا إفـراد إميانه عـن إميان املؤمنين فللتنبيه عىل
رشف إميانـه – صلى اللـه تعـاىل عليه وسـلّم -وأن
ال واسـطة بينـه وبين اإلميـان كما أ ّن بين إميـان
املؤمنين وبين اإلميـان بـه واسـطة.
كـون "آمـن املؤمنـون" كالمـا مفيـدا ً مـع أنّـه يف
الظاهـر مثـل :قـام القامئـون ،ورضب الضاربـون،
ٍ
مفيـد؟
وهـو غير
يـرد عىل إسـناد اإلميان إىل املؤمنين يف قوله{ :آ َم َن
ال َّر ُس ُ
ـول بِ َـا أُنْـز َِل إِلَ ْيـ ِه ِمـ ْن َربِّـ ِه َوالْ ُم ْؤ ِمنـ ْونَ} أنّـه
مـن قبيـل إسـناد الفعـل إىل صفـ ٍة مشـتقّة منـه
مثـل :قـام القامئـون ،ورضب الضاربـون ،وهـو غري

على مائدة القرآن
جائـز لخل ّوه عـن الفائدة؛ أل ّن تقديـره :آمن الذي
آمـن ،ورضب الـذي رضب ،ومعلـو ٌم أنّـه غري ٍ
مفيد،
فكيـف قيـل :آمـن الْ ُم ْؤ ِم ُنونَ؟
والجـواب عنـه مـن وجهين ،األ ّول :أ ّن مـا ذكـر
مبنـي على جعـل األلـف واللام يف {الْ ُم ْؤ ِمنـ ْونَ}
ّ
موصولـةً ،وليـس كذلك ،بـل هي للعهـد ،واملعنى:
آمـن الفريـق املعروفـون بهـذا االسـم ،وهـم
الصحابـة فالـكالم مفيـدٌ .قلـت :وهذا الـذي أراده
لقـب
ابـن عاشـور بقولـه" :والْ ُم ْؤ ِم ُنـ ْونَ -هنـاٌ -
للذيـن اسـتجابوا لرسـول اللـه  ، - -فلذلـك
كان يف جعلـه فاعلا لقولـه{ :آ َم َن} فائـدة ،مع أنه
ال فائـدة يف قولـك :قـام القامئـون".
الثـاين :أ ّن مثـل "قـام القائـم" إنّ ـا ال يفيـد إذا مل
يقيّـد بشيء ،أ ّمـا إذا قيد بيشء فإنّـه يفيد كقولك:
"قـام يف الـدار القائـم" ،وهنـا يف اآليـة قـد وقـع
التقييـد بقولـه{ :بِ َـا أُنْـز َِل إِلَيْـ ِه ِم ْن َربِّـ ِه} ،لذا فهو
مفيـدٌ .واللـه تعـاىل أعلـم ،وعلمـه أتـ ّم وأحكم!
نكتـ ٌة يف التعبير عـن اإلنـزال بصيغـة املـايض مـع
ّـب مل ينـزل بعـد ،ورس عـدم ذكـر
أ ّن بعضـه مرتق ٌ
اإلميـان مبـا أنـزل من قبلـه – صىل الله تعـاىل عليه
وسلّم!-
قولـه{ :آ َمـ َن ال َّر ُسـ ْو ُل بِ َـا أُنْـز َِل إِلَ ْيـ ِه ِم ْن َربِّـ ِه} إنّ ا
عبر عـن املنـ َزل إىل الرسـول – صلى اللـه تعـاىل
ّ
عليـه وسـلّم -بصيغـة املايض مـع أ ّن بعضه مرتق ٌّب
مل ينـزل بعـد ،وذلـك تغليبـا للموجـود على مـا مل
يوجـد ،أو تنزيلا لل ُمنتَظـر منزلـة الواقـع؛ لتحقّـق
وقوعـه .واإلميـان مبـا أنـزل مـن قبلـه -صلى اللـه
منـدرج يف اإلميـان مبـا أنـزل
تعـاىل عليـه وسـلّم-
ٌ
رح بـه؛ أل ّن اإلميـان بـه ليـس
إليـه ،وإنّ ـا مل يص ّ
واجبـا على التفصيـل ،بـل يكفـي اإلميـان بـه عىل
وجـه اإلجمال ،بخلاف مـا أنـزل إليه ،فـإ ّن اإلميان
فـرض.
بـه تفصيال ٌ
رس عدم ذكر اإلميان باليوم اآلخر!
ّ
قولـه تعـاىلَ { :والْ ُم ْؤ ِم ُنـو َن ك ٌُّل آ َم َن بِاللـه َو َم َلئِ َك ِتهِ
َوكُتُبِـ ِه َو ُر ُسـلِ ِه} [البقرة]285:
إن قيـل :لِـ َم لَم يذكـر هاهنا اإلميان باليـوم اآلخر،
كما ذكـر يف ٍ
آيـات أخـرى ،كقولـه تعـاىلَ { :ولَ ِكـ َّن
ْبر َمـ ْن آ َمـ َن بِاللـه َوالْ َيـ ْومِ ْال ِخـ ِر َوالْ َم َلئِكَـ ِة
ال ِ َّ
ـاب َوال َّن ِبيِّين} [البقـرة]177:
َوالْ ِكتَ ِ
والجـواب أ ّن يف قولـهَ { :وإِلَ ْي َـك الْ َم ِصي ُر} داللـة
على إميانهـم باليـوم اآلخـر ،فإنّـه إقـرا ٌر باملعـاد،
فاسـتغني عـن ذكـره رصيحـاً .وقيـل :مل يُذكـر
رصيحا؛الندراجـه يف االميـان بـ"كُتُبِـ ِه" .وأ ّمـا ذكـره
يف بعـض املواضـع فلمزيـد التوضيح .وأ ّمـا االكتفاء
باإلميـان بااللـه واليـوم اآلخـر يف بعـض املواضـع
فلكونـه املقصـود األعظـم ،ولكونهما جانبـي
اإلميـان وقطريـه.
نكتـ ٌة يف تغيير التعبير القـرآين يف بيـان إميـان
الرسـول واملؤمنين
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قولـه تعـاىل { :آ َمـ َن ال َّر ُس ُ
ـول بِ َـا أُنْـز َِل إِلَيْـ ِه ِمـ ْن
َربِّـ ِه َوالْ ُم ْؤ ِم ُنـو َن ك ٌُّل آ َمـ َن بِاللـه َو َم َلئِ َك ِتـ ِه َوكُتُبِـ ِه
َو ُر ُسـلِ ِه}
قولـه{ :الْ ُم ْؤ ِم ُنـونَ} مبتـدأ أ ّو ٌل ،و{ك ٌُّل} مبتـدأ ثانٍ ،
و{آ َمـ َن} خب ٌر عـن املبتـدأ الثـاين ،والجملـة مـن
محـل خب ٌر عـن املبتـدأ األول ،
املبتـدأ والخبر يف ّ
نائـب عنـه يف
ويكـون الضمير -الـذي التنويـن
ٌ
ٍ
واحـد مـن
كل
{ك ٌُّل} -راجعـاً إىل املؤمنين ،أيّ :
املؤمنين آمـن  ...كأنّـه تعـاىل أخبر عـن إميـان
الرسـول أوال ،ثـ ّم أخبر عـن إميـان املؤمنين.
وعلى هـذا الوجـه لقائـل أن يقـول :مـا السر يف
تغيير التعبير القـرآين يف اإلخبار عن إميان الرسـول
وإميـان املؤمنني؟
والجـواب أ ّن السر يف تغيير التعبير يف اإلخبار عن
اإلميانين هـو تعظيمـه – صلى اللـه تعـاىل عليـه
وسـلّم ،-وتأكيـد اإلشـعا ِر مبـا بين إميانـه املبنـي
على املشـاهدة وال ِعيـان وبين إميـانِ املؤمنين
البي
الناشـئ عـن الحجـة والربهـانِ مـن التفـاوت ِّ
ي ،كأنهما مختلفان مـن كل وج ٍه
واالختلاف الجل ِّ
حتـى يف هيئـة الرتكيـب ِّ
الـدال عليهما.
نكتـ ٌة يف جعـل {الرسـول} معطوفـاً عليـه،
و{املؤمنـون} معطوفـاً ،وتقديـم املؤمـن بـه على
املعطـوف!
قلـت :مـا مـ ّر مـن النكتـة إنّ ـا كانـت مبنيّـة على
أحـد الوجهني من اإلعـراب يف {الْ ُم ْؤ ِم ُنونَ} ،و ُهناك
املفسيـن – كالعالمة
وجـ ٌه ثـانٍ ر ّجحـه كثي ٌر مـن ّ
الطيبـي وابـن عاشـور – رحمهما اللـه تعـاىل،-
وهـو أن يكـون قولـهَ { :والْ ُم ْؤ ِم ُنـونَ} معطوفـا عىل
{ال َّر ُسـ ْو ُل}والوقف على { َوالْ ُم ْؤ ِم ُنـونَ} ،ويكـون
الـكالم تامـا ،و يكون قوله تعـاىل{ :ك ٌُّل آ َم َن} جملة
مسـتأنفة مـن مبتدأ وخبر ،ويكون الضمير -الذي
نائـب عنـه يف {ك ٌُّل} -راجعـاً إىل الرسـول
التنويـن ٌ
ُ
الرسـول واملؤمنون
واملؤمنين معا ،كأنـه قيل :آمن
فصـل ذلـك ،وقيـل:
مبـا أنـزل إليـه مـن ربـه ،ثـ ّم ّ
ٍ
واحـد مـن الرسـول واملؤمنني آمن باللـه ...قال
كل
ُّ
العالمـة الطيبـي – رحمـه الله تعاىل :-هـذا الوجه
لحـق البالغـة وأوىل يف التلقّـي بالقبول؛ أل ّن
أقضى ّ
الرسـول حينئـذ يكـون أصلاً يف حكـم اإلميـان مبـا
أنـزل إليـه ،واملؤمنـون تابعـون كما مـ ّر يف قولـه
تعـاىلَ { :وإِ ْذ يَ ْرفَـ ُع إِبْ َرا ِهيـ ُم الْ َق َوا ِعـ َد ِمـ ْن الْبَيْ ِ
ـت
َوإِ ْس َما ِع ُيل} [البقـرة.]127 :
قلـت :ولـزم يف هـذا الوجـه تقديـم املؤ َمـن بـه –
وهـو {مـا أُنْـز َِل إِلَ ْيـ ِه ِمـ ْن َّربِّـه} -على املعطـوف،
وذلـك لالعتنـاء بشـأنه – صلى اللـه تعـاىل عليـه
وسـلم -واإليـذان بأصالتـه يف اإلميـان بـه.
هـذا وسـتقرأ بقيـة النـكات يف اآليـة يف الحلقـة
القادمـة إن شـاء اللـه!

السيرة النبوية

9

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

اجلانب العملي للسرية النبوية

(احللقة الثالثة)

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

األسوة العلمية يف باب الزهد والقناعة:
لقــد علّــم النبــي  أمتــه دروس الزهــد
والقناعــة ،ولكــن مــاذا كانــت أســوته 
وطريقتــه يف هــذا البــاب؟
لقــد كانــت األمــوال الهائلــة والــروات
والخــرات الكثــرة تــرد بيــت املــال ،وتجبــى
إليــه الغنائــم وخزائــن الخــراج والعــر
والجزيــة ،والصدقــات مــن كل بقعــة مــن
بقــاع الــدول العربيــة ،لكــ ّن بيــت القائــد
واملرشــد ،وأرسة أمــر العــرب وأهلــه مــازال
يوجــه الفقــر والجــوع.
كانــت عائشــة ريض اللــه عنهــا تقــول بعــد
وفــاة املصطفــى  " :مــا شــبع آل محمــد
 مــن خــر شــعري يومــن متتابعــن
حتــى قبــض رســول اللــه" ،وكانــت تقــول" :
تــويف رســول اللــه  ومــا يف بيتــي مــن
يشء يأكلــه ذو كبــد إال شــطر شــعري يف ّ
رف
يل ،فأكلــت منــه حتــى طــال عــي ،فكلتــه
ففنــي".
وتقــول " :تــويف رســول اللــه  ودرعــه
مرهونــة عنــد يهــودي بثالثــن صاعــا مــن
شــعري".
وكان  يقــول " :ليــس البــن آدم حــق يف
ســوى هــذه الخصــال :بيــت يســكنه ،وثــوب
يــواري عورتــه ،وجلــف الخــر واملــاء".
هــذا ومل يكــن ذلــك كلــه فقــط كالمــا يقــال،
أو ألفاظــا تنطــق ،وإمنــا هــو تعبــر حقيقــي
عــن حيــاة النبــي املصطفــى  ،وأســلوب
معيشــته ،فــا كان  ميلــك إلقامتــه
وســكنه إال غرفــة صغــرة مبنيــة مــن طيــق

ولــن وجريــد النخــل ،مســقفة مــن الخــوص
والوبــر ،تقــول عائشــة ريض اللــه عنهــا " :مل
يطــو ثوبــه قــط ،تعنــي أنــه  مل يكــن
عنــده إال ثــوب واحــد".
وذات مــرة جــاء رجــل إىل النبــي  (وكان
جائعــا) ،فبعــث إىل نســائه ،فقلــن" :مــا معنــا
إال املــاء" ويقــول أبــو طلحــة ريض اللــه عنــه:
" رأيــت رســول اللــه  مضطجعــا يف
املســجد يتقلّــب ظهــرا لبطــن".
وعــن أيب طلحــة ريض اللــه عنــه قــال" :
شــكونا إىل رســول اللــه  الجــوع ،ورفعنــا
عــن بطوننــا عــن حجــر حجــر ،فرفــع رســول
اللــه  عــن حجريــن".
وغالبــا مــا يظهــر أثــر النقاهــة والضعــف يف
صــوت رســول اللــه  مــن شــدة الجــوع.
" وذات مــرة خــرج النبــي  مــن البيــت،
ومــا أخرجــه تلــك الســاعة إال مــا وجــده يف
بطنــه مــن حــاق الجــوع ،فانطلــق حتــى أىت
بــاب أيب أيــوب األنصــاري ،وكان أبــو أيــوب
ي ّدخــر لرســول اللــه  طعامــا أو لبنــا،
فأبطــأ عنــه يومئــذ ،فلــم يــأت لحينــه ،ثــم
انطلــق فقطــع عزقــا مــن النخــل فيــه مــن كل
التمــر والرطــب والبــر ،فقــال النبــي :
" مــا أردت إىل هــذا ،أال جنيــت لنــا مــن متــر؟"
فقــال :يــا نبــي اللــه أحببــت أن تــأكل مــن
متــره ورطبــه وبــره ،وألذبحــن لــك مــع هــذا،
قــال :إن ذبحــت فــا تذبحــ ّن ذات د ّر ،فأخــذ
فلــا أدرك الطعــام
عناقــا أو جديــا فذبحــهّ ...
وضــع بــن يــدي النبــي  وأصحابــه،
فأخــذ مــن الجــدي ،وجعلــه يف رغيــف ،فقــال:

يــا أبــا أيــوب أبلــغ بهــذا فاطمــة ،فإنهــا مل
تصــب مثــل هــذا منــذ أيــام.
كانــت فاطمــة والحســن والحســن ريض اللــه
أحــب النــاس إىل رســول اللــه
عنهــم مــن
ّ
ــب العظيــم مل نلمســه
 ،ولكــن هــذا الح ّ
يف صــورة الثيــاب الراقيــة وأدوات الزينــة
واملجوهــرات الثمينــة الغاليــة.
مــرة انتزعــت فاطمــة ريض اللــه عنهــا سلســلة
يف عنقهــا مــن ذهــب وقالــت :هــذه أهداهــا
إ ّيل أبــو حســن ،فدخــل رســول اللــه 
والسلســلة يف يدهــا ،فقــال " :يــا فاطمــة
أيغــ ّرك أن يقــول النــاس :ابنــه رســول اللــه
ويف يدهــا سلســلة مــن نــار؟" ،ثــم خــرج
ومل يقعــد ،فأرســلت فاطمــة بالسلســلة إىل
الســوق فباعتهــا ،واشــرت بثمنهــا غالمــا
فأعتقتــه ،فحــ ّدث بذلــك فقــال " :الحمــد للــه
الــذي أنجــى فاطمــة مــن النــار".
وهكــذا حــدث مــع أم املؤمنــن عائشــة ريض
اللــه عنهــا :أن رســول اللــه  رأى عليهــا
مســكتي ذهــب ،فقــال " :أال أخــرك مبــا هــو
أحســن مــن هــذا؟ لــو نزعــت هــذا وجعلــت
مســكتني مــن ورق ثــم صفرتهــا بزعفــران
كانتــا حســنتني".
وكان  يقــول" :وليكفــك مــن الدنيــا
كــزاد الراكــب" ،وقــد صــ ّدق عملــه مقولتــه
هــذه ،فقــد جــاء عبداللــه بــن مســعود ريض
اللــه عنــه وكان قــد اضطجــع  عــى
حصــر فأث ّــر يف جلــده ،فقــال :بــأيب وأمــي
يــا رســول اللــه لــو كنــت آذنتنــا ففرشــنا لــك
عليــه شــيئا يقيــك منــه ،فقــال رســول اللــه
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 " :مــا أنــا والدنيــا ،إمنــا أنــا
والدنيــا كراكــب اســتظل تحــت
شــجرة ثــم راح وتركهــا".
ويف الســنة التاســعة مــن الهجــرة إذ
كانــت قــد اتســعت رقعــة الدولــة
اإلســامية مــن بــاد اليمــن إىل بــاد
الشــام ،وقــد حصــل للمســلمني مــا
حصــل مــن الغنائــم والــروات ما ال
يعــ ّد وال يحــى ،ولكــن انظــروا إىل
أثــاث بيــت النبــي  يف ذلــك
الوقــت " :حصــر كان يضطجــع
عليــه ،وإزاره الــذي عليــه ،وليــس لــه غــره،
وقبضــة مــن شــعري نحــو الصــاع ،ومثلهــا قرظــا
يف ناحيــة الغرفــة ،وأفيــق معلــق" .هكــذا
كانــت أســوته العمليــة  يف بــاب الزهــد
والقناعــة.
أيهــا اإلخــوة! إنكــم رأيتــم كثــرا مــن الواعظني
الذيــن يدعــون النــاس إىل التحــي باإليثــار،
ويحثونهــم عليــه ،ولكــن هــل وجدتــم حقيقة
اإليثــار يف أنفســهم وحياتهــم؟ كال! إنكــم ال
تجــدون التمثيــل الحقيقــي لهــذا اإليثــار إال
يف أرجــاء مدينــة النبــي  وســككها ،ألنــه
 ملــا علّــم النــاس اإليثــار ودعاهــم إليــه،
قــ ّدم لهــم منوذجــا عمليــا لذلــك.
كل منــا يعــرف أ ّن فاطمــة ريض اللــه عنهــا
ّ
كانــت مــن أحــب النــاس إىل رســول اللــه
 ،ولكــن انظــروا إىل مــا كانــت تعانيــه
مــن املصائــب واملشــكالت يف واقــع الحيــاة،
كانــت تجــ ّر بالرحــى حتــى أث ّــر يف يدهــا،
وتســتقي بالقربــة حتــى أث ّــر يف نحرهــا،
وتســتقي بالقربــة حتــى أث ّــر يف نحرهــا،
وتكنــس البيــت ،حتــى اغــ ّرت ثيابهــا،
وأصابهــا مــن ذلــك رض فجــاءت إىل النبــي
 تســأله خادمــا ،فقــال رســول اللــه
 " :ال ،ولكنــي أنفــق –أو أنفقــه -عــى
أصحــاب الصفّــة التــي تطــوي أكبادهــم مــن
الجــوع ،ال أجــد مــا أطعمهــم" ،ويف روايــة أنــه
قــال " :لقــد ســبقك أيتــام بــدر".
جــاءت امــرأة مــرة إىل النبــي  بــردة
منســوجة فيهــا حاشــيتها ،فقالــت :نســجتها
بيــدي فجئــت ألكســوكها ،فأخذهــا النبــي
 محتاجــا إليهــا ،فخــرج وإنهــا إزاره،
فحســنها شــخص فقــال :اكســنيها مــا أحســنها!
ّ
فقــال" :نعــم" ،فجلــس النبــي  يف
املجلــس ثــم رجــع ،فطواهــا ،ثــم أرســل بهــا

السيرة النبوية

إليــه.
وهــذا ربيعــة األســلمي ريض اللــه عنــه الــذي
كان حديــث العهــد بالــزواج ،جــاء إىل رســول
اللــه  فقــال :ماعنــدي مــا أومل ،فقــال لــه
رســول اللــه  " :اذهــب إىل عائشــة فقــل
لهــا فلتبعــث باملكتــل الــذي فيــه الطعــام"،
يقــول ربيعــة :فأتيتهــا فقلــت لهــا مــا أمــرين
بــه رســول اللــه  ،فقالــت :هــذا املكتــل
فيــه تســع آصــع شــعري ،ال ،واللــه إن أصبــح
لنــا طعــام غــره ،خــذه.
وذات مــرة جــاء رســول اللــه  بأهــل
الصفّــة إىل بيــت عائشــة ريض اللــه عنهــا؛
فقــال " :يــا عائشــة أطعمينــا" ،فق ّربــت
حشيشــة ،ثــم قــال " :ياعائشــة أطعمينــا"
فق ّربــت حيســا ،ثــم قــال " :ياعائشــة اســقينا"،
ــس دونــه ،فأحــرت عائشــة ريض
فجــاءت بع ّ
اللــه عنهــا كل مــا كان موجــودا يف البيــت ،ومل
تــرك منــه شــيئا ،هكــذا كان اإليثــار يف واقــع
الحيــاة.
وإن أردتـم أن تشـاهدوا املثـل األعلى للتـوكل
على اللـه واالعتماد عليـه والثقـة بـه يف كل
األمـور وجميـع األحوال والظـروف؛ فانظروا يف
سيرة سـيدنا ونبينـا محمـد  ،وقـد أمـره
ربـه تبـارك وتعـاىل بالصرب ،فقال عـ ّز من قائل:
بر أُ ْولُـوا الْ َعـ ْزمِ ِمـ َن ال ُّر ُسـلِ [ .
"ف ْ
بر ك ََما َص َ َ
َاص ِ ْ
األحقـاف ،]35 :وفعلا فقـد عمـل بـه ،
وقـام بـه أحسـن القيـام ،وكما هـو املعـروف
فـإن بعثتـه  قـد متّـت إىل قـوم أميين
جهلـة ،ال يرضـون أن يسـمعوا كلمـة تناقـض
معتقداتهـم ،وتعـارض تقاليدهـم وعاداتهـم،
كما كان يسـهل عليهـم أن يفـدوا بأنفسـهم،
ويضحـوا بأرواحهـم ومهجهـم مـن أجـل
تلـك املعتقـدات الباطلـة التـي مـا أنـزل اللـه
بهـا مـن سـلطان ،إال أنـه  مل يبـال قـط
بذلـك ،وكان يصـدع بنـداء التوحيـد يف قلـب
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بيـت اللـه ،ويصلي ويذكـر اللـه بني
ظهرانيهـم دون أي خـوف أو تـر ّدد،
وإن فنـاء الحـرم املقـدس الـذي كان
مجلسـا لرؤسـاء قريـش وسـاداتهم
كان  يقـف بجنبهـم ويركـع
ويسـجد بين أيديهـم.
َاصـ َد ْع بِ َـا
وملـا نـزل قولـه تعـاىل :ف ْ
ت ُ ْؤ َمـ ُر[ .الحجـر ،]94:صعـد 
على جبـل الصفـا ،ونـادى قريشـا
وجميـع القبائـل وبلّغهـم رسـالة
التوحيـد.
كما عـاىن مـن املصائـب وأنـواع الظلـم
واالضطهـاد مـن قريـش وأعوانهـم وحلفائهم؟
كـم تح ّمـل منهـم األذى؟ وهـذا عقبـة بـن أيب
معيـط قـد جاء بسلا جزور ،فقذفـه عىل ظهر
رسـول اللـه  وهـو يصلي ،إنهم حالـوا أ،
يخنقـوه بإلقـاء الـرداء يف عنقه ،ملـؤوا طريقه
باألشـواك لكي يصـدوه عـن هدفـه ،ويحولـوا
دون غرضـه ،لكـن جهودهـم كلها ومسـاعيهم
الخبيثـة راحت سـدى ودون جـدوى ،ومل تثمر
محاوالتهـم يف يشء مـن تحقيـق غاياتهـم
املدنسـة ،ومل يتزحـزج  عـن الحـق قيـد
شبر ،وقـدر أمنلـة.
وهـذا عمـه أبـو طالـب ملـا أراد أن ميسـك
حاميتـه عـن رسـول اللـه  وقـال :يـا بـن
أخـي إن قومـي جـاؤوين وقالـوا كـذا وكـذا،
فأبـق علي وعلى نفسـك ،وال تحملنـي مـن
األمـر مـا ال أطيـق أنـا وال أنـت ،فاكفـف عـن
قومـك مـا يكرهـون مـن قولـك ،فقـال :
وللاه لـو وضعـوا الشـمس يف ميين والقمـر يف
يسـاري مـا تركـت هـذا األمـر .حتـى أجمعت
قريـش على أن ال يبايعـوه هـو وبنـي هاشـم
وال يجالسـوهم ،وال يدخلـون بيوتهـم ،فدخلوا
شـعب أيب طالـب ،فلبثـو فيـه ثلاث سـنني،
واشـتد عليهـم البلاء ،قطعـوا عنهـم األسـواق؛
فلا يرتكـون طعامـا يدخـل مكـة ،وال بيعـا إال
بادروا فاشتروه ومنعـوه أن يصل يشء منه إىل
بني هاشـم ،حتى كان يسـمع أصوات نسـائهم
وأطفالهـم يتضاغـون مـن وراء الشـعب مـن
الجـوع ،وعظمـت الفتنـة ،وزلزلـوا زلـزاال
شـديدا ،كانـوا يعيشـون على أوراق األشـجار.
إنهـم تآمـروا على قتـل الرسـول  يف دار
النـدوة ،وحـدث كل ذلـك ،لكنه  اعتصم
بحبـل الصبر واالسـتقامة ،وثبت على التحمل
مثـل الجبل.

الصحابة
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الصحابي اجلليل أنس بن مالك ،عشر سنني يف خدمة الرسول  [األخرية]

مسعود الدامنيمقدم

ثـورة عبـد الرحمـن بـن األشـعث يف عهـد
عبدامللـك بـن مـروان
هـذه واحـدة مـن الثـورات العديـدة التي قام
بهـا أهـل العـراق ضـد الدولـة األمويـة ،وقائد
هـذه الثـورة هـو عبـد الرحمن بـن محمد بن
األشـعث بـن قيس الكنـدي ،وقد بـدأت هذه
الثـورة العارمـة مـن إقليـم سجسـتان .يختلف
موقـف العلماء مـن حركـة ابـن األشـعث
اختالفـاً كثيرا ً عـن موقفهـم تجـاه الحـركات
األخـرى ضد الدولـة األموية ،إذ شـارك جمهور
غفير مـن العلماء يف حركـة ابـن األشـعث
هـذه ،سـواء بتحريـض النـاس على املشـاركة
فيهـا أو مبشـاركتهم املبـارشة يف القتـال مـع
ابـن األشـعث ضـد الح ّجـاج .منهـم :أنـس بـن
مالـك ريض اللـه عنـه :العامل الجليـل والصحايب
الكريـم ،فقـد كان ممـن يؤلـب على الح ّجـاج
ويدعـو إىل االنضمام إىل ابـن األشـعث ،ولكنه
مل يشـارك مشـاركة فعالة يف القتال لكرب سـنه.
(الصلايب ،الدولـة األمویـة ،الجـزء األول،
مختصر مـن صـــ  805إلـی صـــ )812
وقـد نالـه أذى مـن جهـة الحجـاج ،وذلـك يف
فتنـة ابـن االشـعث ،تو ّهـم الحجـاج منـه أنـه
لـه مداخلـة يف االمـر ،وأنـه أفتـى فيـه .قـال
األعمـش :أخبرين محمـد بـن الزبير :أن أنـس
بـن مالـك كتب إىل عبـد امللك يشـكو الحجاج
ويقـول يف كتابـه :لـو أن رجلا خـدم عيسى
بـن مريـم أو رآه أو صحبـه تعرفـه النصـارى
أو تعـرف مكانـه لهاجـرت إليـه ملوكهـم،
ولنـزل من قلوبهـم باملنزلة العظيمـة ،ولعرفوا
لـه ذلـك ،ولـو أن رجلا خـدم مـوىس أو رآه
تعرفـه اليهـود لفعلـوا بـه مـن الخير واملحبـة
وغير ذلـك مـا اسـتطاعوا ،وإين خـادم رسـول

اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم وصاحبـه ورأيتـه
وأكلـت معـه ،ودخلـت وخرجـت وجاهـدت
رض يب وفعل
معـه أعـداءه ،وإن الحجـاج قـد أ َّ
وفعـل ،قـال :أخربين من شـهد عبد امللـك يقرأ
الكتـاب وهـو يبكي وبلـغ بـه الغضب ما شـاء
اللـه ،ثـم كتـب إىل الحجـاج بكتـاب غليـظ،
فجـاء إىل الحجـاج فقـرأه فتغير ثـم قـال إىل
حامـل الكتـاب :انطلـق بنـا إليه نرتضـاه( .ابن
کثیـر ،البدایة والنهایـة ،املجلد الخامس )72/9
وفاته
عـن مـوىس السـنبالوي قلـت ألنس :أنـت آخر
مـن بقـي مـن أصحـاب رسـول الله صلى الله
عليـه وسـلم؟ قال :قـد بقي قوم مـن األعراب،
فأمـا مـن أصحابـه فأنـا آخـر مـن بقـي ،وقيل
لـه يف مرضـه :أال ندعـو لـك طبيبـا؟ فقـال:
الطبيـب أمرضنـي ،وجعل يقـول :لقنوين ال إله
إال اللـه وهـو محتضر ،فلـم يـزل يقولهـا حتى
قبـض .وكانـت عنـده عصيـة مـن رسـول اللـه
صلى اللـه عليه وسـلم فأمر بهـا فدفنت معه.
(ابـن کثیـر ،البدایـة والنهایة ،املجلـد الخامس
)100/9
صلى عليه قطـن بن مدرك
قـال أبـو اليقظانّ :
الـكاليب وقـال الحسـن بـن عثمان :مـات أنس
بـن مالـك يف قصره بالطـف عىل فرسـخني من
البصرة سـنة إحـدى وتسـعني ودفـن هنـاك.
قـال أبـو عمـر :ويقـال إنـه آخـر مـن مـات
بالبصرة مـن أصحـاب رسـول اللـه صلى اللـه
عليـه وسـلم ومـا أعلم أحـدا ً مات بعـده ممن
رأى رسـول اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم إال أبا
الطفيـل( .ابـن عبدالبر ،االسـتیعاب يف معرفة
األصحـاب ،صـ )91
وقـال أنـس يف روایـة :مل يبـق أحـد صلى

القبلتين غيري( .ابن حجـر عسـقالين ،اإلصابة
يف متییـز الصحابـة)112/1 ،
واختلـف يف وقـت وفاتـه ومبلغ عمـره ،فقيل:
تويف سـنة إحـدى وتسـعني ،وقيل :سـنة اثنتني
وتسـعني ،وقيـل :سـنة ثلاث وتسـعني ،وقيـل:
سـنة تسـعني .قيـل :كان عمـره مائـة سـنة
وثلاث سـنني ،وقيـل :مائة سـنة وعرش سـنني،
وقيـل :مائـة سـنة وسـبع سـنني ،وقيـل :بضـع
وتسـعون سـنة؛ قـال حميد :تويف أنـس وعمره
تسـع وتسـعون سـنة؛ أمـا قـول مـن قـال مائة
وعشر سـنني ومائة وسـبع سـنني فعنـدي فيه
نظـر؛ ألنـه أكثر مـا قيـل يف عمره عنـد الهجرة
عشر سـنني ،وأكثر مـا قيـل يف وفاتـه سـنة
ثلاث وتسـعني ،فيكون له عىل هذا مائة سـنة
وثلاث سـنني؛ وأما عىل قول مـن يقول إن كان
له يف الهجرة سـبع سـنني أو مثان سـنني فينقص
عـن هـذا نقصـاً بينـاً والله أعلـم( .ابـن األثیر،
أسـد الغابـة يف معرفـة الصحابـة)150/1 ،
قـال ابـن کثیـر :وقـد اختلـف املؤرخـون يف
سـنة وفاتـه ،فقيل سـنة تسـعني ،وقيـل إحدى
وتسـعني ،وقيـل ثنتين وتسـعني وقيـل ثلاث
وتسـعني ،وهـذا هو املشـهور وعليـه الجمهور
واللـه أعلـم .وقـال االمـام أحمـد :حدثنـي أبو
نعيـم قـال :تـويف أنـس بـن مالـك وجابـر بـن
زيـد يف جمعـة واحـدة سـنة ثلاث وتسـعني.
وقـال قتـادة :ملـا مـات أنـس قـال مـؤرق
العجلي :ذهـب اليـوم نصـف العلـم ،قيـل له
وكيـف ذاك يـا أبـا املعتمـر؟ قـال :كان الرجـل
مـن أهـل االهـواء إذا خالفونـا يف الحديث عن
رسـول اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم قلنـا لهم:
تعالـوا إىل مـن سـمعه منـه .رحمهاللـه رحمـة
واسعة.
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من خطب ومواقف فضيلة
الشيخ عبد احلميد
إمام وخطيب أهل السنة بزاهدان

اإلميـان أسـاس الديـن وبدايـة التعلـق املريض
بالـرب تبـارك وتعاىل
اعتبر فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد ،إمـام
وخطيـب أهـل السـنة يف مدينـة زاهـدان،
يف خطبتـه يـوم الجمعـة ( 13ربيـع الثـاين
 )1440اإلميـان أسـاس الدين ،وبدايـة االرتباط
والتعلـق املـريض باللـه تبـارك وتعـاىل ،مشيرا
إىل أن ذكـر اللـه تعـاىل والتفكـر يف اآليـات
التكوينيـة والترشيعيـة مؤثـر يف تقوية اإلميان.
وقـال فضيلتـه بعد تلاوة آيـة «إِنَّ َـا الْ ُم ْؤ ِم ُنو َن
َـت قُلُوبُ ُهـ ْم َوإِذَا
ال َِّذيـ َن إِذَا ُذكِـ َر اللَّـ ُه َو ِجل ْ
لى
تُلِيَ ْ
ـت َعلَيْهِـ ْم آيَات ُـ ُه زَا َدت ْ ُهـ ْم إِميَانًـا َو َع َ ٰ
ِ
ِ
ِ
الص َلا َة َوم َّما
َربِّهِـ ْم يَتَ َوكَّلُـو َن الَّذيـ َن يُقي ُمـو َن َّ
َر َزقْ َنا ُهـ ْم يُن ِفقُـونَ» :أفضـل الوسـائل للعالقـة
مـع الله تبـارك وتعاىل وبدايـة االرتباط املريض
مـع اللـه تبـارك وتعـاىل هـو اإلميـان .اإلميـان
أسـاس التعلـق باللـه تعـاىل وأسـاس الديـن.
وأضـاف فضيلتـه قائلا :اإلميـان املقبـول مـا
كان موافقـا مـع الرشيعـة وكتـاب اللـه تعـاىل،
وينشـأ مـن القـرآن الكريـم والسـنة النبويـة.
يجـب االهتمام باإلميـان ليصـل إىل الكمال.
وال بـد مـن أمريـن ألجـل تقويـة اإلميـان-1 :
ذكـر اللـه تعـاىل؛ و -2الفكر والتدبـر يف اآليات
التكوينيـة والترشيعيـة.
واسـتطرد خطيـب أهـل السـنة مشيرا إىل
مكانـة وأهميـة الذكر ،قائال :الذكر من األسـس

املهمـة التـي تقـوي اإلميـان .الكثير ال يهتمون
بالذكـر ،مـع أن اللـه تبـارك وتعـاىل يذكـر بعد
اإلميـان الذكـر ،وأوىص الدعـاة واملصلحين بـه.
الذكـر أفضـل خنـادق الداعي التـي تزيل كافة
التحديـات مـن طريقـه .الذكـر يقـوي عالقـة
اإلنسـان باللـه تبـارك وتعـاىل ،وبإمكانـه أن
يقرب اإلنسـان مـن الله تبـارك وتعاىل ويجلب
نصره تعاىل.
وتابـع فضيلتـه قائلا :الذكـر لـه نطـاق عملي
واسـع .الذكر اللسـاين ،وتلاوة القـرآن ،والدعا،
وكافـة العبـادات ت ُعد ذكـرا .الذكر اللسـاين إذا
كان مـع الفكـر ومـع حضـور القلـب ،لـه تأثري
كبير ،وأفضـل األذكار واألوراد مـا جـاء ت يف
القـرآن والسـنة .تلاوة القـرآن الكريـم أفضـل
الذكـر ،وتأثريهـا معجز.
وأوىص فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد بتلاوة
القـرآن الكريـم والتدبـر يف آياتـه ،وتابـع قائال:
عنـد مـا نتلـو آيـات القـرآن الكريـم ،تتقـوى
عالقتنـا مـع الله تبـارك وتعاىل ،وتـزداد معرفة
اللـه تعـاىل يف القلوب .لكل آية رسـالة ،والذين
يفهمـون معـاين آيـات القـرآن الكريـم ،عليهم
أن يفكروا يف رسـاالت القـرآن الحيوية ،والذين
ال يفهمـون معـاين اآليـات ،ليفكروا على األقل
حادثـة الحريـق يف مدرسـة ابتدائيـة يف
بـأن هـذه اآليـات كالم اللـه تبـارك وتعاىل.
وأكـد فضيله على اإلكثار من الذكـر ،والعبادة زاهـدان كانـت مؤملـة ومؤسـفة جـدا
املخلصـة ،وتابـع قائلا :أكثروا مـن ذكـر اللـه و أشـار فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد يف قسـم

السنة  -15 :العدد /4:ربيع الثاني  1440هـ.ق

تبـارك وتعـاىل ،وال تغفلـوا عـن اللـه تعـاىل.
الكلمات الالهيـة متيـت القلـب وتطفـئ نـور
اإلميـان .لنعبـد اللـه خالصين مخلصين .الـذي
يعبـد اللـه مخلصـا ،ال يحتـاج أن يُـري عملـه
للنـاس .الذكـر والفكـر والعبـادات واألعمال
الصالحـة إذا كانـت مخفيـة تبقـى مرضية عند
اللـه تعـاىل أكثر ،وتبقى محفوظة مـن اآلفات.
واعتبر مديـر جامعـة دار العلـوم زاهـدان
“الخـوف مـن اللـه والتـوكل على اللـه تعاىل”
مـن أسـباب تقويـة اإلميـان ،وأضـاف قائلا:
اإلميـان إمنـا يكـون مرضيـا إذا تليت آيـات الله
يطـرأ الخوف والخشـية على القلـوب ،ويزداد
اإلميـان نورا ،ويصـل اإلنسـان إىل مكانة يتوكل
على اللـه تبـارك وتعـاىل بـدل االعتماد على
األسـباب.
واعتبر فضيلتـه يف نهاية كلمتـه “إقامة الصالة
واإلنفـاق يف سـبيل اللـه” مـن املحـاور الكربى
للديـن ،وتابـع قائلا :أفضـل أعاملنا ليسـت أن
نشترى لباسـا ونرتديـه ،بـل أفضـل أعاملنـا أن
ننفـق على الطلاب الذيـن يدرسـون العلـوم،
وأفضـل أموالنـا مـا ننفقـه عىل العلـم وخدمة
املجتمـع واملطالعة والدراسـة.
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آخـر مـن خطبتـه إىل حادثـة وفـاة عـدد مـن
تالميـذ مدرسـة ابتدائيـة يف زاهـدان ،واصفـا
هـذه الحادثـة بــ “املؤملـة واملريـرة” ،مؤكـدا
على رضورة االهتمام األكثر إىل مـدارس
محافظـة سيسـتان وبلوشسـتان.
وتابـع فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد قائلا :يف
حادثـة حريـق يف مدرسـة “األسـوة الحسـنة”
االبتدائيـة ،احترق أربـع من التلميـذات .هذه
الحادثـة كانـت مؤملة ومؤسـفة ألهـل زاهدان
وأهـل محافظـة سيسـتان وبلوشسـتان وكافـة
البالد.
وتابـع خطيـب أهـل السـنة قائلا :هـؤالء
التلميـذات كـ ّن قـرة أعين ،وأفلاذ األكبـاد،
وآمـال الشـعب وثرواتـه .هذه الحادثـة املؤملة
تتطلـب مـن املسـؤولني أن يسـعوا أكثر،
ويهتمـوا باملـدارس.
وتابـع فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد :مـن حق
العوائـل أن يطمئنـوا بأن هنـاك إرشافا ورعاية
يف مـدارس مؤسسـة التعليـم والرتبيـة ،وأن
املديريـن واملربني واملعلمين يهتمون بالتالميذ
والطلبـة اهتاممهـم بأبنائهـم.
وأضـاف خطيـب أهـل السـنة قائلا :هـذه
الحـوادث إنـذارات ليخطـط املسـؤولون أكثر
رعايـة للتالميـذ والحفـاظ عليهـم.
على وزيـر الرتبيـة والتعليـم أن يجعـل
القوميـات واملذاهـب بعضهـا بجنـب بعـض
وأشـار فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد يف خطبته
إىل رحلـة وزيـر الرتبيـة والتعليـم إىل محافظة
سيسـتان وبلوشسـتان ،قائلا :أرحـب بوزيـر
التعليـم الـذي أىت لتعزيـة عوائـل األطفـال.
وأضـاف فضيلتـه قائلا :نريد من وزيـر الرتبية
والتعليـم أن يـدرك مؤسسـة التعليـم والرتبيـة
يف محافظـة سيسـتان وبلوشسـتان ،ويجعـل
القوميـات واملذاهـب بعضهـا مـع بعـض.
وأضـاف خطيـب أهـل السـنة قائلا :التعليـم
والرتبيـة أسـاس التقـدم والرقـي يف املجتمـع.
مؤسسـة الرتبيـة والتعليـم وسـائر املؤسسـات
والدوائـر الحكوميـة التـي متثـل النظـام
والحاكميـة يف البلاد ،ال تكـون ناجحـة إال إذا
وسـعت رؤيتهـا.
وأكـد فضيلتـه قائلا :على املؤسسـات
واملنظمات أن تعتبر كافـة املواطنين إيرانيني،
ألننـا جميعـا مواطنـون ،ولدينـا أخوة إسلامية
ووطنيـة .جميـع القوميـات اإليرانيـة إخـوة
ومتقاربـون معـا .هذه القرابـات يجب أن ترى

عمليـا مـن خالل تقريب القوميـات واملذاهب
بعضهـا مـع بعـض يف الدوائـر .وتابـع فضيلـة
الشـيخ عبـد الحميـد قائلا :أطالب املسـؤولني
يف مؤسسـة الرتبيـة والتعليم يف مسـتوى البالد
واملحافظـة ،إن كانـوا يريـدون جلـب مرضـاة
اللـه تعـاىل والتطـور والرقـي يف التعليـم ،أن
يوسـعوا أنظارهـم ،ألن نصر اللـه تعـاىل ليـس
مـع ضيقـي التفكير.
وأكـد مديـر جامعـة دار العلوم زاهـدان قائال:
ال يفضـل قـوم على قـوم ،وال طائفـة على
أخـرى ،وليـس ألحـد حـق األولويـة يف تفويض
املناصـب؛ والدسـتور يؤكـد عىل هـذا أيضا بأن
يكـون التوظيـف بنـاء على الجـدارة واألهلية
لألفراد.
راحـة البشر يف اإلميـان والتقـوى والسير عىل
الصراط املسـتقيم والعـودة إىل اللـه تعاىل
اعتبر فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد ،إمـام
وخطيـب أهـل السـنة يف زاهـدان ،يف خطبـة
الجمعـة ( 27ربيـع الثـاين “ )1440اإلميـان”
و”الذكـر” و”التوبـة” و”االسـتعانة بالصبر
والصالة” و”اتباع الرصاط املسـتقيم” ،كوسـيلة
للخـروج مـن التتحديـات املعـارصة والوصـول
إىل االطمئنـان والهـدوء والراحـة.
وقـال فضيلتـه :املجتمع البرشي رغـم ما عنده
مـن تقدمـات يف املجـاالت الصناعيـة والتقنية
والعلميـة املختلفة ،مل تسـتطع حل مشـكالتها.
البشر مل تكـن لديه يف املايض الطـرق املعبدة،
وال هـذه األنفـاق وال هـذه املراكـب الرسيعـة
وكل هـذه الوسـائل ،لكـن رغـم ذلـك كانـت
غمومـه وأحزانـه أقـل .اليـوم توجـد جميـع
أنـواع أسـباب الراحة عند البشر ،لكنه ال ميلك
الراحـة املطلوبـة ،وهو أكرث قلقـا وحزنا ،وهذا
يـدل على أن أسـباب الراحـة والهـدوء غير
الراحـة والهـدوء .قد ميكن أن توفـروا املربدات
وكافـة أسـباب الراحـة يف البيـت ،وتسـيطروا
على بـرودة البيـت وحرارتـه ،لكـن ال تصلـوا
إىل الراحـة.
وتابـع فضيلتـه قائلا :يريـد اإلنسـان أن يصـل
إىل الراحـة والهـدوء مـن خلال الوسـائل
واألسـباب ،مـع أن الراحة والهـدوء يف ذكر الله
تعـاىل واإلميـان والعمـل الصالـح .ولقـد عمت
يف عرصنـا الكثير مـن األمـراض مثـل الرسطان،
بحيـث عجـزت املستشـفيات عـن اسـتيعاب
جميـع املـرىض .وكذلـك نجـد اليـوم أن املاليني

تنفـق ألجـل األمن ،لكـن ال يحصل ذلـك ،ألننا
نريـد أن نحقـق األمـن والراحة مـن طرق هي
مخالفـة للفطـرة والرشيعـة.
وأضـاف فضيلتـه قائلا :مـا يجلـب لنـا الراحة
وبإمكانـه أن يتصـدى لكافـة العـوارض
واألمـراض ،هـو التحمـل والصبر واإليثـار
والتضحيـة واألخلاق الحسـنة التـي أىت بهـا
النبـي الكريـم قبـل أكثر مـن  1400سـنة.
يقـول اللـه تعـاىل“ :من عمـل صالحـا من ذكر
أو أنثـى وهـو مؤمـن فنلنحيينه حيـاة طيبة”.
فـإن مل يتمتـع البشر بنعمـة البرق والغـاز
والنعـم املختلفـة الراقيـة ويقضي عيشـه يف
خيمـة ،لكنـه يعيـش على الصراط املسـتقيم
ويف مسير الفطرة ،سـيكون يف راحة واطمئنان.
وأردف خطيـب أهل السـنة يف زاهـدان :العامل
اليـوم يحتفـل مبيالد املسـيح عليه السلام بعد
ألفـي عـام .مـع أن هـذه االحتفـاالت التـي
ترتكـب فيهـا أنـواع مـن املعـايص غير جائـزة،
ولكـن هـذا امليلاد كان يف الحقيقـة ميلاد
التوحيـد واإلميـان واألخلاق والعمـل والسيرة
الجيـدة والصراط املسـتقيم.
وأشـار مديـر جامعـة دار العلـوم زاهـدان
إىل املخـرج مـن التحديـات املعـارصة ،قائلا:
ليسـت راحـة البشر يف األبـراج وبجانـب
املناظـر الطبيعيـة واألسـباب املاديـة الراقيـة
والنعـم الكثيرة واملطـر والثلـوج وغير ذلـك،
بـل راحة البشر يف اإلميـان والتقـوى واألخالق
الحسـنة .واليـوم أيضـا الطريـق للخـروج مـن
كافـة أنـواع القلق واألمـراض والجـدب وأنواع
املشـكالت ،هـو إصلاح النفـس ومواجهـة
الشـيطان والعمـل على القـرآن واتباع السيرة
الطيبـة للرسـول الكريم ،والسير على الرصاط
املسـتقيم واالسـتغفار والتوبـة والرجـوع إىل
اللـه تبـارك وتعـاىل.
وتابـع فضيلتـه قائلا :قـال سـيدنا نـوح عليـه
ْـت ْاسـتَ ْغ ِف ُروا َربَّكُـ ْم إِنَّـ ُه كَا َن
السلام{ :فَ ُقل ُ
الس َماء َعلَ ْيكُـم مِّـ ْد َرا ًرا َو ُ ْي ِد ْدكُ ْم
َغفَّـا ًرا يُ ْر ِسـلِ َّ
ِبأَ ْمـ َوا ٍل َوبَ ِني َن َويَ ْج َعـل لَّكُـ ْم َجن ٍ
َّـات َويَ ْج َعـل
لَّكُـ ْم أَنْ َهـا ًرا} .توبـة الكفـار أن يرتكـوا الوثنيـة،
وتوبـة املؤمنين أن يرتكوا ذنوبهـم ويعودوا إىل
اللـه تعـاىل ويجبروا النقائـص.
وأشـار فضيلتـه إىل أهميـة التوبـة قائلا :مـن
جـزم مـن سـويداء قلبـه بالتوبـة واإلقلاع عن
املعصيـة ،سـتقبل توبتـه ،ويغفـر ذنبـه ،ويكرث
رزقه.
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اقتباسات
(علمية ،أدبية ،اجتماعية ،ثقافية  ،فكرية وعملية)
إعداد :سامحة األستاذ املفتي عبد القادر العاريف

الجــدول بأوصــاف ســيدنا عيــى عليــه
الســام
الحمــد للــه وكفــى ،وســام عــى عبــاده الذين
اصطفــى وبعــد فهــذا الجــدول الــذي وعدنــا
بــه يف حاشــية ص  ،76-75وهــو تلخيــص
لطيــف موجــز ملــا يف كتــاب " الترصيــح مبــا
تواتــر يف نــزول املســيح ،مــن شــائل عيــى
عليــه الســام وأماراتــه الكرميــة عنــد نزولــه
مــن الســاء قبــل يــوم القيامــة ،مرتبــا برتتيب
حياتــه الرشيفــة مــن أولهــا حتــى رفعــه إىل
الســاء ،ثــم نزولــه إىل األرض ،ثــم وفاتــه
ودفنــه ،ثــم قيــام الســاعة.
صنعــه باللغــة األرديــة تلميــذ املؤلــف اإلمــام
الكشــمريي أســتاذنا العالمــة الجليــل الشــيخ
محمــد شــفيع حفظــه اللــه تعــاىل ،ثــم
تفضّ ــل برتجمتــه مــن األرديــة إىل العربيــة
األخ الكريــم الشــاب األملعــي النجيــب الشــيخ
محمــد تقــي العثــاين نجــل شــيخنا العالمــة
محمــد شــفيع بأمــر والــده ،فجزاهــا اللــه
خــرا.
وقــال شــيخنا يف مســتهله :أرشنــا يف هــذا
الجــدول إىل شــائل ســيدنا عيــى املذكورة يف
هــذا الكتــاب برقــم الحديــث الــوارد فيــه تلك
الشــائل ،مــع اإلشــار إىل املفارقــة بــن حــال
عيــى النبــي الرســول األمــن عليــه الصــاة
والســام وحــال مــرزا غــام أحــد القاديــاين
الضــال مدعــي املســيحية مــن خســة أحوالــه

ويسء أفعالــه ورديء صفاتــه وقبيــح نهايتــه،
ليظهــر الحــق مــن الباطــل ،وينكشــف املــز ّور
املــارق مــن النبــي الصــادق ،ويبــن الصبــح
لــذي عينــن ،وللــه الحمــد عــى ديــن اإلســام
الــذي أبــان كل يشء تفصيــا :لِّيَ ْهلِ َ
ــك َمــ ْن
ــي َعــن بَيِّ َنــ ٍة.
ــى َمــ ْن َح َّ
َهلَ َــك َعــن بَيِّ َنــ ٍة َويَ ْحيَ ٰ
( األنفــال )42:وصــى اللــه عــى أرشف خلقــه
وخاتــم رســله محمــد وعــى إخوانــه النبيــن
وأحبابــه الصديقــن والشــهداء والصالحــن
وســلم تســليام كثــرا.
جــدول مــا ثبــت بالقــرآن والســنة مــن
أمــارات املســيح املوعــود عيــى عليــه الســام
تأليــف العالمــة املحقــق الجليــل الشــيخ
محمــد شــفيع مفتــي باكســتان حفظــه اللــه:
-1اســمه الســامي :عيــى ،يــدل عليــه مــا ال
يحــى مــن اآليــات واألحاديــث ،والقاديــاين
اســمه :غــام أحمــد.
-2كنيتــه :ابــن مريــم (ذلــك عيــى ابــن
مريــم) مريــم .34 :والقاديــاين ليــس لــه كنيــة.
-3لقبه :املسيح.
 -4و :كلمة الله.
ِ
ِ
ِ
يــى ابْــ ُن
ــيح ع َ
 -5و :روح منــه إنَّ َــا الْ َمس ُ
ِ
َم ْريَــ َم َر ُس ُ
ــول اللّــ ِه َوكَلِ َمتُــ ُه أَلْقَا َهــا إ َل َم ْريَــ َم
وح ِّم ْنــهُ .نســاء  .171والقاديــاين ليــس لــه
َو ُر ٌ
لقــب معــروف.
 -6والدتــه :مريــم ،يــدل عليــه مــا ال يحــى
مــن اآليــات واألحاديــث .والقاديــاين والدتــه:
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جــراغ يب.
 -7نفــي الوالــد :ولــد عيــى مــن غــر أب
مبحــض قــدرة اللــه تعــاىل .والقاديــاين كان
والــده :غــام مرتــى.
 -8والــد أمــه :عمــران عليــه الســام ( :ومريــم
ابنــة عمران)التحريــم .12 :والــد أم القاديــاين
ال يعرفــه أحــد.
 -9خالــه :هــارون (يــا أخــت هــارون) مريــم:
 .28خــال القاديــاين ال يعرفــه أحــد .وهــارون
خــال عيــى ليــس هــو بالنبــي املعــروف
أخــي مــوىس عليهــا الســام ،فــإن هــارون
النبــي كان قبــل مريــم بقــرون طويلــة ،وإمنــا
اســم خــال عيــى :هــارون ،وهــو رجــل آخــر
كــا رواه مســلم والنســايئ والرتمــذي مرفوعــا.
 -10والــدة أمــه :امــرأة عمــران حنــة – ( إذ
قالــت امــرأة عمــران) آل عمــران.35 :
 -11نــذر جدتــه حملهــا للوقــف عــى بيــت
املقــدس ( إين نــذرت لــك مــا يف بطنــي
محــررا) آل عمــران.35 :
 -12والدة حملهــا أنثــى ( فلــا وضعتهــا قــال
رب إين وضعتهــا أنثــى) آل عمــران.36 :
 -13اعتذارهــا يف حــرة اللــه بأنهــا وضعتهــا
أنثــى وهــي ال تليــق أن تخــدم بيــت املقــدس
( قالــت رب إين وضعتهــا أنثــى وليــس الذكــر
كاألنثــى) آل عمــران.36 :
 -14تســميتها مريــم (وإين ســميتها مريــم)
آل عمــران .36 :والقاديــاين أيــن هــو مــن
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ذلــك؟ بعــض مــا ورد مــن أحــوال أمــه عليهــا
الســام.
 -15اســتعاذتها مــن مــس الشــيطان ( أعيذهــا
بــك وذريتهــا مــن الشــيطان الرجيــم) آل
عمــران .36 :وكيــف تحصــل لجــراغ يب هــذه
املرتبــة الرفيعــة؟ وقــد نــص الحديــث النبــوي
بأنــه هــذا مــا خــص اللــه بــه مريــم عليهــا
الســام كــا يف صحيحــي البخــاري مســلم.
 -16ترعرعهــا برسعــة غــر اعتاديــة إذ كانــت
تقطــع مــدة ســنة يف يــوم واحــد (وأنبتهــا
نباتــا حســنا) آل عمــران.37 :
 -17اختصــام مجــاوري بيــت املقــدس يف
تربيــة مريــم وكفالــة زكريــا عليــه الســام
ُنــت لَ َديْهِــ ْم إِ ْذ يُلْقُــو َن أَق َْل َم ُهــ ْم
لهــا ( َو َمــا ك َ
ُنــت لَ َديْهِــ ْم إِ ْذ
أَيُّ ُهــ ْم يَ ْكف ُ
ُــل َم ْريَــ َم َو َمــا ك َ
يَ ْختَ ِص ُمــونَ) آل عمــران.44:
 -18إقامتهــا باملحــراب ورزقهــا مــن الغيــب
اب َو َجــ َد
َّــا َدخ َ
(كُل َ
َــل َعلَ ْي َهــا َزكَ ِريَّــا الْ ِم ْحــ َر َ
ــال يَــا َم ْريَــ ُم أَنَّ لَ ِ
ِعن َد َهــا ِرزْقــاً قَ َ
ــك َهــذَا) آل
عمــران.37 :
 -19ســؤال زكريــا عــن الــرزق وجوابهــا أنــه
مــن عنــد اللــه ( قالــت هــو مــن عنداللــه)
آل عمــران.37 :
 -20مخاطبــة املالئكــة إياهــا ( إذ قالــت
املالئكــة يامريــم إن اللــه) آل عمــران.42 :
 -21كونهــا مقبولــة عنــد اللــه (اصطفــاك) آل
عمــران.42 :
 -22كونهــا طاهــرة مــن الحيــض (وطهــرك) آل
عمران.42:
 -23كونهــا أفضــل نســاء زمنهــا ( واصطفــاك
عــى نســاء العاملــن) آل عمــران.42 :
 -24ذهابهــا إىل زاويــة ( إذ انتبــذت مــن
أهلهــا) مريــم.16 :
 -25كــون الزاويــة يف جانــب رشقــي (مكانــا
رشقيــا) مريــم.16 :
 -26اتخاذهــا حجابــا ( فاتخــذت مــن دونهــم
حجابــا) .مريــم.17 :
 -27وجاءهــا ملــك بشــكل إنســان ( فأرســلنا
إليهــا روحنــا فتمثــل لهــا بــرا ســويا) .مريــم:
.17
 -28اســتعاذتها (إين أعوذبــك بالرحمــن منــك)
مريــم.18 :
 :29ثــم برشهــا امللــك بــوالدة عيــى عليــه
الســام (ألهــب لــك غالمــا زكيــا) مريــم.19 :

 -30تعجبهــا بهــذا الخــر ( أىن يكــون يل غــام)
مريم.20 :
 -31إخبــار امللــك بــأن ذلــك ليــس بصعــب
عــى اللــه ( قــال ربــك هــو عــى هــن).
مريــم.21 :
 -32حملهــا عيــى مبحــض قــدرة اللــه مــن
غــر أن ميســها رجــل (فحملتــه) مريــم.22 :
 -33ذهابهــا إىل جــذع النخلــة وقــت املخــاض
َــاض إِ َ ٰل جِــ ْذ ِع ال َّن ْخلَــ ِة) مريم:
( فَأَ َجا َء َهــا الْ َمخ ُ
 .23وهــل حصــل لوالــدة مــزار القاديــاين يشء
مــن هــذه الفضائــل؟ كال .قال العلــاء :إن كل
مــا حصــل ملريــم عليهــا الســام مــن خــوارق
العــادة كان يف األصــل إرهاصــات تبــر بنبــوة
عيــى عليــه الســام.
محل والدته عليه السالم وكيفية ذلك
 -34ولــد يف زاويــة بســتان بعيــد مــن العــارة
( فَانتَ َبــ َذتْ بِــ ِه َمكَانًــا ق َِص ًّيــا) مريــم22 :
 -35كانــت متكئــة إىل جــذع النخلــة (فَأَ َجا َء َها
َــاض إِ َ ٰل جِــ ْذ ِع ال َّن ْخلَــ ِة) مريم.23 :
الْ َمخ ُ
أحوال مريم بعد والدته عليه السالم
 -36اضطرابهــا حيــاء وخوفــا مــن تهمــة
ــل َهٰــذَا)
ــت قَ ْب َ
َــت يَــا لَ ْيتَ ِنــي ِم ُّ
النــاس ( قَال ْ
مريــم.23 :
 -37نــداء امللــك مــن تحــت الشــجرة أن ال
تحــزين فقــد منحــك اللــه ابنــا مــن ســادة
ــك تَ ْحتَ ِ
ــل َربُّ ِ
ــك
النــاس ( أَلَّ تَ ْحــ َز ِن قَــ ْد َج َع َ
سيًّــا) مريــم.24:
َِ
 -38رزقهــا اللــه تعــاىل رطبــا جنيــا ( ت َُســا ِق ْط
َعلَ ْي ِ
ــك ُرطَ ًبــا َج ِنيًّــا ) .مريــم.25 :
 -39إتيانهــا قومهــا بعيــى عليــه الســام يف
حجرهــا (فأتــت بــه قومهــا تحملــه) مريــم:
 .27وأمــا مــرزا القاديــاين فــأىن لــه ذلــك؟
 -40تهمــة القــوم للســيدة مريــم ( يــا مريــم
لقــد جئــت شــيئا فريــا) مريــم.27 :
 -41كالم ســيدنا عيــى عليــه الســام يف
حجرهــا (إين عبداللــه آتــاين الكتــاب) وهــل
تكلــم مــرزا القاديــاين يف حجــر أمــه؟
وجاهة عيىس عليه السالم
( -42وجيهــا يف الدنيــا واآلخــرة) آل
عمــرا ن .4 5 :
 -43قامته معتدلة ،الحديث.10 :
 -44لونــه أبيــض مــرب بالحمــرة:
ا لحد يــث .1 0 :
 -45شــعر رأســه ممتــد إىل منكبيــه ،الحديــث:

.10
 -46شــعره أســود كأنــه يقطــر وإن مل يصبــه
بلــل ،الحديــث.10 :
 -47شــعره جعــد ،يف بعــض الروايــات كــا
يف الحديــث 15 :أنــه ســبط ،وميكــن أن هــذا
االختــاف باختــاف األوقــات.
 -48نظــره يف الحليــة :يشــابهه مــن الصحابــة
عــروة بــن مســعود ريض اللــه عنــه ،الحديــث:
 .6وكانــت حليــة مــرزا القاديــاين مضــادة
لجميــع هــذه الصفــات.
 -49غــذاؤه عليــه الســام :الباقــي ومــا مل
تغــره النــار ،الحديــث ,72 :وكان املتنبــي
القاديــاين يــأكل اللحــوم والبيــض.
خصائــص عيــى املســيح املوعــود عليــه
الســام
 -50إحيــاءه املــوىت بــإذن اللــه ( َوأُ ْحيِــي
الْ َمــ ْو َ ٰت بِــ ِإذْنِ اللَّــ ِه) آل عمــران .49 :وكان
مــرزا القاديــاين بصــدد أن مييــت األحيــاء ،فقــد
دعــا عــى كثــر مــن النــاس باملــوت وإن مل
يســتجب لــه مــن اللــه.
 -51إبــراء األكمــه بــإذن اللــه ( وأبــرىء
األكمــه) آل عمــران .49 :ومل يــرىء املتنبــي
القاديــاين مــن الــرص أحــدا مــن النــاس.
 -52إبــراء األبــرص بــإذن اللــه ( وأبــرىء
األكمــه واألبــرص) آل عمــران .49 :واملتنبــي
القاديــاين مل يحصــل لــه يشء مــن ذلــك.
 -53الفنــخ يف تــراب حتــى يصــر طــرا (فأنفخ
فيــه فيكــون طريا بــإذن اللــه) آل عمــران.49 :
 -54اإلخبــار مبــا أكلــه النــاس ومــا ادخــروه يف
بيوتهــم ( َوأُنَبِّئُكُــم بِ َــا تَأْكُلُــو َن َو َمــا ت َ َّد ِخــ ُرونَ)
آل عمــران.49 :
 -55عــزم بنــي إرسائيــل عــى قتلــه ،وحفــظ
اللــه تعــاىل لــهَ ( :و َمكَــ ُروا َو َمكَــ َر اللَّــ ُه َواللَّــ ُه
َــر ال َْمكِرِيــ َن) آل عمــران.54 :
خ ُْ
 -56رفعــه اللــه تعــاىل إىل الســاء حيــا (إِنِّ
ِّيــك َو َرا ِف ُع َ
ُمتَ َوف َ
ــك إِ َ َّل) آل عمــران .55 :ومل
يحصــل ملــرزا القاديــاين يشء مــن ذكل وأىن
لــه ذلــك؟
 -57نزولــه عليــه الســام مــن الســاء إىل
الدنيــا ثانيــا يف قــرب مــن يــوم القيامــة،
الحديــث 1 :إىل الحديــث  .75 :أىن للقاديــاين
ذلــك؟
متواصل...
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متى تكون الكتابات مؤثرة؟ ()34
أدباء وشعراء النهضة الحديثة
علي أحمد باكثير
األستاذ نور عالم خليل األميني

علي أحمـد باكثير (1389-1328هــ =-1910
1969م)
هـو علي بن أحمد بـن محمد باكثير الكندي،
أديـب شـهري ذوانتماء إسلامي بـارز .ولـد يف
 /15ذوالحجـة 1328هــ املوافق  /21ديسـمرب
1910م ،يف جزيـرة "سـوروبايا" بإندونيسـيا
ألبويـن حرضميين مـن منطقـة حضر مـوت.
وحين بلـغ العـارشة مـن عمره سـافر بـه أبوه
إىل حضر مـوت لينشـأ هنـاك نشـأة عربيـة
إسلامية مـع إخوتـه ألبيـه فوصـل مدينـة
"سـيئون" بحضر مـوت يف  /15رجـب سـنة
 1338هــ املوافـق  /5أبريـل 1920م .وهنـاك
تلقـى تعليمـه يف مدرسـة النهضـة العلميـة
ودرس علـوم العربيـة والرشيعـة على يـد
شـيوخ أجلاء منهـم عمـه الشـاعر اللغـوي
النحـوي القـايض محمـد بـن محمـد باكثير،
كما تلقـى علـوم الديـن أيضا على يـد الفقيه
محمـد بـن هـادي السـقاف ،وكان مـن أقـران
علي باكثير حينهـا الفقيه واللغـوي محمد بن
عبـد اللـه السـقاف .ظهـرت مواهـب باكثير
مبكـرا فنظـم الشـعر وهـو يف الثالثـة عشرة
مـن عمـره ،وتوىل التدريس يف مدرسـة النهضة
العلميـة وتـوىل إدارتهـا وهـو دون العرشيـن
مـن عمـره.
غـادر حضر مـوت حـوايل عـام 1931م وتوجه
إىل عدن ومنها إىل الصومال والحبشـة واسـتقر
زمنـا يف الحجـاز ،يف الحجـاز نظـم مطولتـه
نظـام البردة كما كتـب أول عمـل مرسحـي
شـعري له وهوهمام يف بالد األحقـاف وطبعه

يف مصر أول قدومـه إليهـا.
سفر إىل مرص
وصـل باكثير إىل مرص سـنة 1352هــ ،املوافق
1934م ،والتحـق بجامعـة فـؤاد األول (جامعة
القاهـرة حاليـا) حيـث حصـل على ليسـانس
اآلداب قسـم اللغـة اإلنجليزيـة عـام 1359هـ/
1939م ،وقـد ترجـم عام 1936م أثناء دراسـته
يف الجامعـة مرسحيـة (روميـو وجوليـت)
لشكسـبري بالشـعر املرسـل ،وبعدهـا بعامني –
أي عـام 1938م – ألـف مرسحيتـه (أخناتـون
ونفرتيتـي) بالشـعر الحـر؛ ليكـون بذلـك رائـد
هـذا النـوع مـن النظـم يف األدب العـريب.
التحـق باكثير بعـد تخرجـه يف الجامعة مبعهد
الرتبيـة للمعلمين وحصـل منـه على الدبلـوم
عـام 1940م وعمـل مدرسـا للغـة اإلنجليزيـة
ملـدة أربعة عرش عاما .سـافر باكثري إىل فرنسـا
عـام 1954م يف بعثـة دراسـية حـرة.
بعـد انتهـاء الدراسـة فضّ ـل اإلقامـة يف مصر؛
حيـث أحـب املجتمـع املصري وتفاعـل معـه،
فتـزوج مـن عائلة مرصية محافظـة ،وأصبحت
صلتـه برجال الفكـر واألدب وثيقـة ،من أمثال
العقـاد وتوفيـق الحكيـم واملـازين ومحـب
الديـن الخطيـب نجيـب محفـوط وصلاح
دودت وغريهـم .وقـد قـال باكثير يف مقابلـة
مـع إذاعة عـدن عام 1968م أنـه يص ّنف كثاين
كاتـب مسرح عـريب بعـد توفيـق الحكيـم.
اشـتغل باكثير بالتدريـس خمسـة عشر عامـا
منهـا عشرة أعـوام باملنصـورة ثـم نقـل إىل
القاهـرة .ويف سـنة 1955م انتقـل للعمـل
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يف وزارة الثقافـة واإلرشـاد القومـي مبصلحـة
الفنـون وقـت إنشـائها ،ثـم انتقـل إىل قسـم
الرقابـة على املصنفات الفنية ،وظـل يعمل يف
وزارة الثقافـة حتـى وفاتـه .كان باكثير يجيـد
مـن اللغـات اإلنجليزيـة والفرنسـية واملاليوية
باإلضافـة إىل لغتـه األم :العربية .وحصل باكثري
على الجنسـية املرصيـة مبوجب مرسـوم مليك
يف عـام 1371هــ =  22أغسـطس 1951م.
ملحمة عمر وغزو نابليون ملرص
حصـل باكثير على منحـة تفـرغ ملـدة عامين
(1963 -1961م) حيـث أنجـز امللحمـة
اإلسلامية الكبرى عـن الخليفـة الراشـد عمـر
بـن الخطـاب يف  19جـزءا ،وتعـ ّد ثـاين أطـول
عمـل مرسحـي عامليـا ،وكان باكثير أول أدي
مينـح هـذا التفـرغ يف مصر ،كما حصـل على
منحـة تفـرغ أخـرى أنجـز خاللهـا ثالثيـة
مرسحيـة عـن غـزو نابليـون ملصر (الـدودة
والثعبـان ،أحلام نابليـون ،مأسـتاة زينـب)
طبعـت األوىل يف حياتـه واألخريين بعد وفاته.
إنتاجه األديب
تنـوع إنتاج باكثري األديب بني الرواية واملرسحية
الشـعرية والنرثية ،ومن أشـهر أعاملـه الروائية
(وا إسلاماه) و (الثائـر األحمـر) ومـن أشـهر
أعاملـه املرسحيـة (رس الحاكـم بأمـر اللـه) و
(رس شـهر زاد) التـي ترجمـت إىل الفرنسـية و
(مأسـاة أوديب) التي ترجمـت إىل اإلنجليزية.
كما كتـب باكثير العديـد مـن املرسحيـات
السياسـية والتاريخيـة ذات الفصـل الواحـد
وكان ينرشهـا يف الصحـف واملجلات السـائدة
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آنـذاك ،وقـد أصـدر منهـا يف
حياتـه ثلاث مجموعـات ومـا
زالـت البقيـة مل تنرش يف كتاب
حتـى اآلن.
أمـا شـعره فلـم ينشر باكثير
أي ديـوان يف حياتـه وتـويف
وشـعره إمـا مخطـوط وإمـا
متناثـر يف الصحـف واملجلات
التـي كان ينشره فيهـا .وقـد
أصـدر الدكتور محمـد أبوبكر
حميـد عـام 1987م ديـوان
باكثير األول (أزهـار الـرىب يف أشـعار الصبـا)
ويحـوي القصائـد التـي نظمهـا باكثري يف حرض
مـوت قبـل رحيلـه عنهـا ،ثـم صـدر مؤخـرا
(2008م) ديـوان باكثير الثـاين (سـحر عـدن
وفخـر اليمـن) صدر عـن مكتبة كنـوز املعرفة
بجـدة يضـم شـعر باكثير سـنة 1933-1932م
وهـي السـنة التـي أمضاهـا يف عـدن بعـد
مغادرتـه حضر مـوت ويعد حاليا ديـوان باثري
الثالـث ( صبـا نجـد وأنفـاس الحجـاز) الـذي
نظمـه سـنة 1934م يف السـنة التـي أمضاهـا
يف اململكـة العربيـة السـعودية قبيـل هجرتـه
النهائيـة إىل مصر.
زار باكثير العديـد مـن الـدول مثـل فرنسـا
وبريطانيـا واالتحـاد سـوفيتي ورومانيـا،
باإلضافـة إىل العديـد مـن الـدول العربيـة
مثـل سـوريا ولبنـان والكويـت التـي طبـع
فيهـا ملحمـة عمـر .كذلـك زار تركيـا حيـث
كان ينـوي كتابـة ملحمـة مرسحيـة عـن فتـح
القسـطنطينية؛ ولكـن املنيـة عاجلتـه قبـل أن
يشرع يف كتابتهـا .ويف املحرم من عام 1388هـ
املوافـق أبريـل 1968م زار باكثير حضر موت
قبـل عـام مـن وفاتـه.
وفاته
تـويف باكثير يف مصر يف غـرة رمضـان عـام
1389هــ املوافـق  /10نوفمبر 1969م ،إثـر
أزمـة قلبيـة حـادة ،ودفـن مبدافـن اإلمـام
الشـافعي يف مقبرة عائلـة زوجتـه املرصيـة.
آثاره وإنجازاته
شـارك يف كثري مـن املؤمترات األدبيـة والثقافية
واختير عضـوا يف لجنـة الشـعر والقصـة
باملجلـس األعلى لرعايـة الفنـون واآلداب ،كام
كان عضـوا يف نـادي القصـة ،وحصـل على
منحـة تفـرغ لتأليـف ملحمـة تاريخيـة عـن
عمـر بـن الخطاب .ترك لنـا إنتاجا أدبيـا وفريا؛

حيـث ألـف أكثر مـن سـتني
قصـة وروايـة ،بين مرسحيـة
شـعرية ونرثيـة تناولـت
الرتاجيديـا ،والكوميديـا.
حصـل باكثير مـن الجوائـز،
وقـد شـارك نجيـب محفوظ
جائـزة الدولـة التقديريـة
األوىل مناصفـة ،وكان
املوسـم املرسحـي يف مصر
يفتتـح سـنويا مبرسحيـة "
مسمار جحـا" التـي تنبـأ
فيهـا باحتلال فلسـطني ،كان رائـد عبقريا فذا؛
لكنهـم حاربـوه بسـبب توجهاتـه اإلسلامية
حتـى أنهـم كانـوا يطلقـون عليـه " علي
إسالمسـتان" .مثّلـت رائعتـه " وا إسلاماه" يف
فيلـم سـيناميئ شـهري كان بطله املصري أحمد
مظهـر.
أهم مرسحياته
*السلسـلة والغفـران (التي نالـت جائزة وزارة
املعـارف لعـام * 1949مسرح السياسـة * ليلة
النهـر * التوارة الضائعـة * إمرباطورية يف املزاد
* عودة الفردوس * مأسـاة زينب * رس الحاكم
بأمـر اللـه * هكـذا لقـي الله عمـر * من فوق
سـبع سماوات * إلـه إرسائيـل * هـاروت
وماروت * رس شـهرزاد * قطط وفريان * الدنيا
فـوىض * مسمار جحـا * أبـو دالمـة * جلفدان
هانم* قرص الهودج* مأسـاة أوديب * فاوست
الجديـد * الوطـن األكبر * دار ابـن لقمان *
إبراهيم باشـا * حرب البسـوس * ملحمة عمر
* الشـيامء شـادية اإلسلام* الشـاعر والربيـع*
همام يف بلاد األحقـاف *روميـو وجولييـت*
إخناتـون ونفرينتـي* عائـق من حضر موت *
الـدودة والثعبـان * الفرعـون املوعـود* الفالّح
الفصيـح* أوزيريـس* حـازم* جبـل الغسـيل*
شـيلوك الجديد.
أهم رواياته
القـس *سيرة شـجاع
*الثائـر األحمـر *سلامة ّ
* وا إسلاماه * الفـارس الجميـل * ليلـة النهر*
عودة املشـتاق.
أعامل أخرى
*ديـوان علي أحمـد باكثير :أزهـار الـرىب يف
أشـعار الصبـا *محـارضات يف فـن السـمرحية
مـن خالل تجـاريب الشـخصية *نظام البردة أو
ذكـرى محمـد صلى اللـه عليـه وسـلم القـوة
الثالثـة * ياليـل يـا عين.

أخبار العالم
التحالف بقيادة أمريكا يقول إنه بدأ االنسحاب
من سوريا
قال املتحدث باسم التحالف الذي تقوده الواليات
املتحدة ملحاربة تنظيم الدولة اإلسالمية يوم الجمعة
إن التحالف بدأ عملية انسحاب من سوريا شابتها
رسائل متضاربة من مسؤولني أمريكيني.
وأعلن الرئيس األمرييك دونالد ترامب الشهر املايض
عزمه سحب القوات األمريكية من سوريا البالغ
قوامها  2000فرد جرى نرشهم يف سوريا لدعم قوات
سوريا الدميقراطية التي يقودها األكراد التي تقاتل
تنظيم الدولة اإلسالمية.
وقال الكولونيل شون رايان إن التحالف “بدأ
عملية انسحابنا املدروس من سوريا .حرصا عىل
أمن العمليات ،لن نعلن جداول زمنية أو مواقع أو
تحركات محددة للقوات”.
عرسال اللبنانية ..وضع النازحني السوريني بعد
عاصفة “نورما” سيئ جدا
قال مسؤول لبناين ،إن وضع النازحني السوريني يف
مخيامت عرسال (رشق) ازداد سوءا بعد عاصفة
“نورما” التي رضبت املنطقة ،مشريا اىل تراجع
املساعدات الدولية يف الفرتة االخرية.
وأشار رئيس بلدية عرسال ،باسل الحجريي ،لالناضول،
أن عدد السوريني املوجودين يف البلدة يقارب 60
الف نازح موزعني عىل  126مخيام.
وأوضح أن “النازحني يف حالة ال يحسدوا عليها
وهم يسكنون خيم من القامش والنايلون املسنودة
بالخشب وهي تفتقر اىل ابسط مقومات العيش”.
ولفت أن “الرياح تقتلع الخيم من أساسها وتراكم
الثلوج يدمرها واملياه تترسب اليها بسهولة”.
مسؤول أممي يف ميامنار يعرب عن صدمته وأسفه
إزاء الهجامت يف والية أراكان
أعرب منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية يف
ميامنار ،كنوت أوستبي ،عن قلقه البالغ إزاء الوضع
يف شامل ووسط والية أراكان ،حيث نزح ما يقدر
بنحو  4500شخص حتى اآلن بسبب القتال بني
قوات األمن يف ميامنار وجيش إنقاذ روهينجا أراكان.
ويف بيان صحفي ،تاله املتحدث باسم األمم املتحدة
ستيفان دو جاريك يف مؤمتر صحفي بنيويورك ،أعرب
منسق الشؤون اإلنسانية عن صدمته حيال تقارير
الهجامت ،التي وقعت يف  4كانون الثاين/يناير،
وأعرب عن أسفه للخسارة يف األرواح.
وبينام قدم السيد أوستبي تعازيه العميقة ألرس
ضباط الرشطة الذين قُتلوا ،حث جميع األطراف عىل
ضامن حامية جميع املدنيني ،وااللتزام مبسؤولياتها
مبوجب القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق
اإلنسان .كام ناشد السيد أوستبي جميع األطراف
تكثيف الجهود إليجاد حل سلمي للحالة يف والية
راخني ،وضامن وصول املساعدات اإلنسانية إىل
جميع املترضرين من العنف.
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األدب العربي

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

أدب األطفال
يف األدب العربي احلديث (األخرية)
بقلم :الدكتور محمد مظهر عالم الندوي

حاول يف سـوريا أدبـا ُء أدب األطفال أن يوفّقوا
فيـه بين فلسـفة اإلبـداع واألهـداف والغايات
الرتبوية.
يـرى بعض الباحثني أن أدب األطفال يف األردن
بـدأ حقيقـ ًة مـع صـدور مجلـة «سـامر عامر»
( ،)1979وأهميتهـا تكمن يف اسـتقطابها لعدد
مـن البارزيـن أمثـال الشـاعر «أحمـد حسـن
بعـض األناشـيد
أبـو عرقـوب» الـذي كتـب َ
والقصـص ،والشـاعر «محمـد القيسي»
والشـاعر «إبراهيـم نصر اللـه» ،و«محمـد
شـقري» و«مفيـد نحلة» و«جمال أبو حمدان»
و«فخـري قعـوار» .وهـؤالء مـن كتـاب القصة
املتميزيـن(.)14
بعض األدباء املهتمني
وكذلك ظهر يف فلسـطني ُ
بالطفولـة واألطفـال أمثـال الشـاعر الباحـث
«علي الخليلي» الـذي أصـدر مجموعـات
شـعري ًة عـن األطفـال و«عبـد الرحمـن عباد»،
لـه مجموعاتـه «ذاكـرة العصافير» و«ذاكـرة
الزيتـون» و«ذاكـرة النخيـل» و«ذاكـرة
الربتقـال» ،وهـي عبـارة عـن قصـص تحكي
الحيـاة بأصـوات النباتـات والطبيعة واإلنسـان
الـذي يعيشـها.
ويف العـراق ظهـر االهتمام بالطفولـة مـع
الشـاعرين الكبرييـن الرصـايف والزهـاوي،
وكالهما لـه ثقافته الخاصة ،أنهام كتبا أناشـيد
وقصائـد تحـايك الطفولـة وحياتهـا وتدعـو إىل
إصالحهـا وتطورهـا .وفيما بعـد ،ظهـر جيـل
مـن األدبـاء املهتمين باألطفـال ،وكان ذلـك
بعـد ثـورة متـوز 1968؛ إذ أصبـح االهتمام
ـي َء له يف إطار فلسـف ٍة
بالطفـل واض ًحـا ،بل ُه ِّ
خاصـ ٍة تهـدف إىل خلـق جيـل ناشـئ حسـب
فلسـف ٍة وطنيـ ٍة قوميـ ٍة مؤكـد ٍة .لقـد وضعـت
الحكومـة خط ًة شـامل ًة دخلت حيـز التنفيذ يف
عـام  1968بإنشـاء املكتبات الخاصـة باألطفال
ودور الحضانـة والرعايـة االجتامعيـة .مـن هنا
ظهـرت النـوادي الرتفيهيـة ومـدارس الفنـون
التـي تعتنـي بالشـباب ومواهبهـم بعـد أن
يحتضنـوا يف مرحلـة الطفولـة ،وكذلـك ظهرت

الربامـج واملسلسلات اإلذاعيـة والتلفزيونيـة
يك تقـدم مـا يتلاءم روحيـة الطفـل وفكـره
ونفسـه ،وكذلـك املجلات والصحـف الخاصـة
باألطفـال وأدبهـم .فقد ظهرت جريـدة خاصة
باسـم «مزمـار» ( )1970وقبلهـا مجلـة بعنوان
«مجلتـي» (عـام  .)1967وهـذا ال يجعلنـا
نهمـل مـا تصـدره «دار ثقافـة األطفـال»
مـن مجلات وقصـص تحكي مـا يكـون قريبًـا
لألطفـال بأسـلوب مشـوق وبطبعـات عاليـة
الجـودة جاذبـة لروحيـة الطفـل.
ويف دول الخليـج العريب األخـرى ،نجد اهتام ًما
باألطفـال؛ إال أنـه متفـاوت من مـكان إىل آخر
حسـب الظـروف واإلمكانـات املتاحـة .ففـي
الكويـت ظهـرت مجلة «سـعد» (عـام ،)1969
وهـي تعنـى بشـؤون األطفـال وهمومهـم
وقصصهـم وحكاياتهـم .ويف البحريـن ظهـر
بعـض األدبـاء ممـن اهتمـوا بشـؤون الطفـل
العـريب واحتياجاتـه األدبيـة ،كـ«عبـد القـادر
عقيـل» و«فوزيـة رشـيد» و«حمـدة خميـس»
وغريهـم ،أنّهـم ينظـرون إىل الكتابـة لألطفـال
بصفتهـا رضور ًة مـن رضورات املجتمع وتطوره
ومكانتـه بين املجتمعـات األخـرى .وهـذا مـا
أكـده «حمـدة خميس» يف مقولـة له عن أدب
األطفـال« :إنـه لـو تراجـع كثير مـن الكتـاب
عـن الكتابـة لألطفـال وأصبحت الفكـرة مجرد
حماس ،فـإن أدب األطفـال سـيفرض نفسـه
عنـد أكثر األمـم»(.)15
وأمـا يف اململكـة العربيـة السـعودية ،فقـد
حظـي أدب األطفـال بنصيـب وافـر مـن
االهتمام ،وبالذات يف العقـود األربعة األخرية،
مـن املهتمين باألطفـال وأدبهـم« ،عزيـز
ضيـاء» و«إسـحاق يعقـوب» و«عبـده خـال»
و«عبـد الرحمـن املريخـي» و«علـوي الصايف»
و«خالـد بـن عبـد اللـه» .وظهـر املجلات مثل
مجلـة «حسـن» التي صـدرت عـن دار عكاظ،
ومجلـة «الجيـل الجديـد» التـي صـدرت عـن
الرعايـة العامـة لشـؤون الشـباب ،ومجلـة
«الشـبل» ثـم الصحـف املحليـة التـي تفـرد
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صفحـات ألدب األطفـال يتنـاوب على كتابتها
وتحريرهـا كتـاب مبدعـون ومختصون يف أدب
األطفـال .وأعـدت أطروحات جامعية عن أدب
األطفـال يف اململكـة لنيـل الشـهادات العلميـة
العاليـة ،تقدمـت الباحثـة «آمـال عبـد الفتاح
الجزائـري» برسـالة لنيـل درجـة املاجسـتري
يف موضـوع «قصـص األطفـال يف اململكـة
العربيـة السـعودية منـذ عـام 1379هــ إىل
عـام 1410هــ» .وقـد رصـدت الباحثـة إنتـاج
القصـص املوجهـة للطفـل يف اململكـة وتتبعت
مراحلـه وبينـت أنواعـه واتجاهاتـه وأهدافـه
وكشـفت عـن مالمحـه الفنيـة(.)16
وظهـر يف «ليبيـا» كاتبـان اهتما باألطفـال
وقصصهم هام «يوسـف الرشيـف» و«محمود
قصصا ليبيـ ًة لألطفال ،منها
فهمـي» ،إذ أصـدرا ً
قصـة «الراعـي الشـجاع» ،وهـي مـن القصص
املحببـة لألطفـال .وسـاهم الكاتـب «محمـد
الزكـرة» إسـها ًما ال بأس بـه يف الكتابة لألطفال
يف ليبيـا.
وكذلـك وجـه األدبـا ُء «يف تونـس» وجهتهم إىل
الكتابـة لألطفـال ،كتـب «محمـد العـرويس»
كثي ًرا مـن القصـص الناجحـة ،منهـا «أبـو
نصيحـة» .وكتـب «القـايض الجيلاين» قصـ ًة
لألطفـال بعنـوان «بوشـنب» ،وهـي فـازت
بجائـزة بلديـة تونـس ،وترجم أحمـد القديدي
قصصـا كثيرة ومتنوعـة مـن اآلداب العامليـة.
ً
ويف الجزائـر أصـدرت «الرشكـة الوطنيـة للنرش
والتوزيع»كتـب األطفـال باسـم «سلسـلة
األدب» كـ«سـ ّبور» وغريهـا .والـذي ينظـر يف
األدب العـريب املعد لألطفـال يف املغرب العريب
الكبير يجـد أنـه تأخـر بعـض التأخُّـر عـن
العـراق ومصر والشـام ،وذلـك ألسـباب عـدة
متداخلـة تتمثـل يف محاولـة االسـتعامر طمس
الهويـة الثقافيـة والوطنيـة والقومية للشـعب
العـريب يف املغـرب الكبير.
مـن هنـا نـرى أن جـل الـدول العربيـة قـد
سـاهمت مسـاهم ًة فعالـ ًة يف تطويـر أدب
األطفـال ،وإن مل تكـن الـدول متسـاوي ًة يف
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الـرؤى والتوجهـات وتحقيـق األهـداف.
وهنـا يجمـل بنـا أن نـدرس القصـة مـن أنـواع
أدب األطفـال بعـد ان درسـت الشـعر يف
دراسـة أخـرى عنوانهـا «الشـعر لألطفـال يف
األدب العـريب الحديـث» وبين يـدي مجموعة
«القصـص العلميـة» لكامـل كيلاين ،كاتـب
وأديـب مصري ،اتخذ مـن أدب األطفـال دربًا
ِّـب برائـد أدب الطفـل ،قـ ّدم العديـد
لـه ،فَلُق َ
مـن األعمال العبقريـة املوجهـة إىل الطفـل،
وترجمـت أعاملُـه إىل عـدة لغـات منهـا:
الصينيـة ،والروسـية ،واإلسـبانية ،واإلنجليزيـة
والفرنسـية ،ويُعـ ّد أول مـن خاطـب األطفـال
عبر اإلذاعـة ،وأول مؤسـس ملكتبـة األطفال يف
مصر.
تشـتمل املجموعـة على عرش قصـص :أصدقاء
الربيـع ،زهـرة الربسـيم ،يف االصطبـل ،جبـارة
الغابـة ،أرسة السـناجيب ،أم سـند وأم هنـد،
الصديقتـان ،مخاطـرات أم مـازن ،العنكـب
الحزيـن ،النحلـة العاملـة ،ومضمـون بعضهـا
كما ييل:
 زهـرة الربسـيم :بطلـة هـذه القصـة أرنبـةتدعـى «زهـرة الربسـيم» تعيـش مـع أبويهـا
وإخوتهـا ،وكانـت األم مريضـ ًة واألب يقـوم
برعايـة أبنائـه ،ويف يـوم خرج األب مـع أوالده
نحـو حقـل برسـيم ،وفضلـت «زهرة الرسـيم»
البقـاء مـع أمهـا املريضـة وراحـت األم تـروي
إلبنتهـا قصـ ًة قدميـ ًة البنهـا البكر «أبـو نبهان»
حيـث خـرج دون أن يستشير أحـ ًدا ،فقبضت
عليـه البومـة وافرتسـته ،ثـم يقـدم املؤلـف
تعريفًـا للبومـة وخطرهـا ،ثـم تدخـل قصـة
جديـدة يف سـياق النـص عـن أرنبين صغرييـن
قويين «قانـع ومانـع».
 جبـارة الغابة :هبت عاصفـة عنيفة ،اقتلعتشـجرة بلـوط عتيقـة مـن جذورهـا فحزنـت
حيوانـات الغابـة ،وخاص ًة طيو ُرهـا التي كانت
تـأوي إليهـا وتنقذها من األخطـار ،وراح غراب
عجـوز يـروي قصـة الشـجرة العتيقـة .ويبـدأ
املؤلـف بشرح حيـاة شـجر البلـوط ،ومعاناته
يف بـدء منـوه حتـى يتحـول إىل أشـجار كبيرة
عظيمة .
 العنكـب الحزيـن :هـذه القصـة تـدور علىالسـنة ثالثـة أبنـاء :صفـاء وسـعاد ورشـاد،
(وهـي أسماء أبنـاء املؤلـف) ،حيـث يـرى
«صفـاء» عنكبـة وبيتهـا الجميـل ،وتتداخـل
القصـص يف ثناياهـا عـن فوائـد التعلـم مـن

العناكـب ،ويذكـر «صفـاء» قصة الصيـاد الذي
تعلـم صنـع الشـباك مـن العناكـب ،وقصـة
العنكبـة وامللـك الـذي تعلـم منهـا الصبر ،ثـم
يـدور حديـث بني اإلخـوة الثالثة مـع العنكبة،
فتخربهـم أنهـا أنقـذت «رشـاد» مـن لسـعة
حشرة سـا ّمة ،ثـم راحـت تخربهم عـن حياتها
وطبيعـة حيـاة العناكب وعندما يعـود اإلخوة
إىل بيتهـم ،يخبرون األب مبـا جـرى بينهم وبني
العنكبـة ،فيحضر كتابًـا ويطلب مـن «صفاء»
قـراءة فصـلٍ منـه عـن بيـت العنكبـوت.
وبعـد دراسـة هـذه املجموعـة للقصـص
العلميـة لكامـل كيالين يصـل الباحث إىل نقاط
تاليـة:
 وضـع الكيلاين منه ًجـا محـد ًدا قامئًـا علىرؤيـة نقديـة تربويـة أخالقيـة علميـة شـاملة،
ومل يكـن عملـه مجـر ًدا مائلاً إىل الهـوى ،بـل
كان مركـ ًزا وفاعلاً.
 قسـم الكيلاين أعاملـه بحسـب مراحـلالطفولـة ،وإن مل يحـدد سـ ًنا معينـة يف جميـع
كتبـه باسـتثناء مجموعـة واحـدة.
 متكـن الكيلاين مـن لفـت اهتمام الباحثينرضا إىل أهميـة أدب األطفال ،وهذا
قد ًميـا وحـا ً
دليـل على مكانتـه يف زمانـه ومـا بعده.
 توجـه الكيلاين يف كثير مـن كتاباتـه إىلأطفالـه ،ومنهـم إىل األطفـال العـرب كافـة،
ويف ذلـك صفـاء يف النيـة ،واهتمام بالشـكل
واملضمـون.
 وعـى الكيلاين أهمية تشـكيل جميع حروفالكلمات يف القصـص ملـا يف ذلـك مـن تقويـم
للسـان الطفـل ،وتعويـده عىل النطق السـليم
يف وقـت فشـت فيـه العامية وضعف مسـتوى
تحصيـل األطفـال للغة.
 حـرص الكيلاين على تقديـم أمنـاط عديـدةمـن القصـص ،اسـتخدم فيها مسـتويات لغوي ًة
مختلفـ ًة بحسـب السـن التـي توجـه إليها كل
قصة .
 كانـت الناحيـة الرتفيهيـة الرتويحيـة تسيرجن ًبـا إىل جنـب مـع النواحـي العلميـة ،بحيث
مل تطـغ واحـدة على أخـرى ،حتـى يف القصص
العلميـة التـي كان يسـتخدم فيهـا الكلمات
املنغمـة ،والجمـل الرشـيقة والتعابير األخاذة.
 قـدم الكيلاين مثـاالً واقعيًا ملن يريـد االرتقاءحريصـا
مبسـتوى الطفـل لغويًـا ،فقـد كان
ً
على اسـتخدام كلمات ومفـردات وأسـاليب
متطـورة ،وهـي يف الوقـت نفسـه متأصلـة يف

اللغـة ،وكان يحـرص على تقديـم مفـردات
جديـدة يف كل قصصـه ،ويحرص على تكرارها،
ورشحهـا ،واسـتعاملها يف حـاالت مختلفـة
حتـى يطمئن إىل رسـوخ الكلمـة ومعناهـا يف
عقـل القـارئ الصغير وقلبـه ،مـع تحفظنـا
على طريقـة الشرح ووجـود بعـض املفردات
الصعبـة.
 مـع كل أهـداف املؤلـف العلميـة والرتبويـةكان حضـور الخيـال فاعلاً ،ومل يتأثـر الجانـب
الدرامـي باسـتثناء حـاالت بسـيطة ،وقد كانت
الصـور الخياليـة املتتابعـة تسـحر القـارئ ،ملـا
يتميـز بـه املؤلـف مـن قـدرة تصويريـة فائقة
تجعلـه رائـ ًدا يف هـذا املجـال أيضً ـا ،وهـذا
يجعـل قضيـة الصورة يف قصـص الكيالين مجاالً
خصبًـا مفتو ًحـا للدراسـة.
 أغرق املؤلف قصصه باالقتباس القرآين. وظـف الكيالين بعض العبر واألمثال لتحقيقأهدافه الرتبوية.
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تركيا يف عني العاصفة!
عبدالرمحن حممد مجال

تحتــل تركيــا موقعــا
اســراتيجيا مهــا عــى
خارطــة العــامل نظــرا
إىل مكانتهــا الســيادية
وموقعهــا الجغــرايف
وصبغتهــا اإلســامية
وتاريخهــا املــيء
باألعــال البطوليــة
واألســطورية .وعليــه
فــإن تركيــا يهــم العــامل
الغــريب والعــامل الرشقــي اإلســامي عــى حــد
ســواء إذ يعتربهــا كثــر مــن املســلمني املعقــل
الرئيــس والحامــي الوحيــد يف وجــه األزمــات
التــي تعصــف بهــم بعــد الخــذالن العــريب
بينــا يراهــا الغربيــون والــدول الكــرى
والقــوى العلامنيــة تهديــدا وتحديــا كبــرا
أمــام طموحاتهــم وســدا منيعــا لتطبيــق
مخططاتهــم املدروســة الهادفــة إىل كبــح
جــاح العــامل اإلســامي والســيطرة عليــه مــن
النواحــي الفکريــة واالقتصاديــة والثقافيــة
والدينيــة.
إن تركيــا قــوة اقتصاديــة فاعلــة ،كــا
هــي قــوة ال تقهــر يف املجــال العســكري
والصناعــي ،وموقعهــا الجغــرايف وتنوعهــا
الثقــايف والبــري وكونهــا مــن إحــدى الــدول
األثريــة جعلهــا محــط أنظــار العــامل ،ينظــر
إليهــا بعــن اإلعجــاب والغبطــة .لذلــك كلــه
اســتطاعت تركيــا خاصــة يف العهــد األخــر أن
يلعــب دورا إيجابيــا مؤثــرا يف بعــض امللفــات
الســاخنة عــى املســتوى الــدويل واإلقليمــي،
وأن يكــون لهــا دور فعــال يف الدفــاع عــن
الكيــان اإلســامي املســتهدف مــن قــوى الــر
والقــوى العلامنيــة الحاكمــة يف بعــض البــاد
اإلســامية والعربيــة التــي تحالفــت مــع
القــوى الغربيــة للقضــاء عــى اإلســاميني إن
صــح التعبــر وتهميشــهم تقليــص دورهــم يف

املجتمــع عــى األقــل والتشــويه بســمعهتم
متذرعــن بعلــل واهيــة.
وقــد أصبحــت تركيــا يف العهــد األخــر ـ
باألخــص بعــد أن تــوىل الزعامة حــزب العدالة
والتنميــة بقيــادة أردوغــان ـ مــأوى املرشديــن
واملهجريــن واملضطهديــن مــن مفكــري
العــامل اإلســامي ودعاتــه الذيــن ضــاق بهــم
املجــال يف بالدهــم ألجــل صــوت الحــق ،کــا
أن حــرص الحــزب الحاكــم بتشــكيل جيــل
متديــن يف تركيــا يؤمــن بالثقافــة اإلســامية
ويتغلــب عــى األفــكار الغربيــة ويصطبــغ
بالصبغــة اإلســامية وموقــف أردوغــان
والحــزب الحاكــم مــن قضايــا املســلمني
مثــل قضيــة فلســطني ومســلمي األقليــات
املســلمة كميامنــار وغريهــا وفتــح املجــال
لإلســاميني بالنشــاط يف تركيــا بعــد أن فــرض
عليهــم حظــر شــديد مــن النخبــة العلامنيــة
األتاتوركيــة ،كل ذلــك جعلهــا هدفــا للقــوى
الطامحــة والغربيــة.
وقــد جنــدت قــوى الــرق والغــرب كل
طاقاتهــا لإلطاحــة بالحــزب الحاكــم ،وتوريــط
تركيــا يف مســتنقعات الحــروب اإلقليميــة
واألهليــة إال أن جهودهــا بــاءت بالفشــل،
وقــد جــاء االنقــاب الــذي أفشــله الشــعب
الــريك بنفســه قبــل أن يفشــله أردوغــان
ليمثــل إدارة الشــعب وصمــوده ونضجــه،
وجــاءت االنتخابــات الترشيعيــة والربملانيــة
بعــد أن بذلــت القــوى اإلقليميــة والدوليــة
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كل جهودهــا لتشــويه
ســمعة أردوغــان
والحــزب الحاكــم
لتلقــن للطامعــن
واملرتبصــن درســا
مفادهــا أن الشــعب
أقــوى مــن أن
ينخــدع بالشــعارات
الرباقــة والتطميعــات
البــاردة.
مل تــردد أمريــكا بعــد فشــلها يف االنقــاب
وفــوز الحــزب يف االنتخابــات أن تلجــأ إىل
سياســة دعــم القــوات املعاديــة والجامعــات
املســلحة املحاذيــة لهــا لتشــكل تهديــدا لرتكيــا
وتكــون قــذى يف عينهــا تقــض مضاجعهــا
وتثــر الضجــة وتخــوض رصاعــا دمويــا مــع
تركيــا يف حدودهــا وداخلهــا ومتــس بأمنهــا
إال أن تركيــا كانــت أقــوى أن تهــدد كيانهــا
جامعــات وعصابــات مســلحة فاســتطاعت
بوحدهــا احتواءهــا وطردهــا ،وأغــارت عــى
خالياهــم وأصابتهــم يف صميمهــم.
وأخــرا اتفــق الــرق والغــرب يف اجتــاع
رسي يف إحــدى دول الخليــج عــى أنهــم
يعتــرون تركيــا الخصــم العســكري الرئيــي
يف املنطقــة وناقشــوا خططــا ملواجهــة املــد
الــريك عــى حــد زعمهــم ،ألن تركيــا يف رأيهــم
مصــدر التهديــد الحقيقــي .ثــم يظهــر ترمــب
ليهــدد تركيــا بتدمــر اقتصادهــا إذا هــي
هاجمــت القــوات املســلحة التــي عشّ شــت يف
حدودهــا ومثّلــت خطــرا حقيقيــا عــى أمنهــا
ومســتقبلها .كل ذلــك مــؤرشات عــى أن دول
الــرق والغــرب تعــادي تركيــا وتراهــا الخطــر
الحقيقــي يف وجــه مخططاتهــا الهادفــة إىل
تقســيم الــرق األوســط إىل دويــات حســب
الخارطــة الجديــدة .فهــل تقــع تركيــا بعــد كل
هــذا يف عــن عاصفــة عاتيــة؟!
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ّ
نتصدى للطاقة السلبية
كيف
سيد مسعود

مير اإلنسـان خلال عقـود حياته
مبراحـل تسـبب لـه مشـاعر
مختلفـة ،كالحـب والكراهيـة
والحقـد والتسـامح والحماس
والتخـاذل والضعـف والقـوة
والخيانـة واإلخلاص والتفكير
العميـق والتسرع ،فتنـوع
هـذه الصفـات ناتـج مـن تنـوع
مـا يتعـرض لـه اإلنسـان مـن
مواقـف .ولكـن اإلنسـان الناجـح هـو مـن
يسـتطيع اجتیـاز املشـاكل التـي تعرتضـه ،فهو
بذلـك يطمـح لألفضـل يف حياتـه .فالسـلبية
التـي تجتـاح اإلنسـان سـتؤثر على حياتـه
وعلى حيـاة محيطـه .الطاقـة السـلبية هـي
املظاهـر السـلبية ومـا يرافقها من آثار نفسـية
واجتامعيـة واقتصاديـة وغريهـا والتـي تؤثـر
سـلباً على حياة الشـخص ،وهي أيضـاً ال تقف
عنـد حـدود شـخص معني بـل تؤثر على كافة
العالقـات بينـه وبين النـاس ،بـل لهـا القـدرة
على اجتيـاح األشـخاص املحيطين فتصبـح
السـلبية سـمة عامـة مـن سمات املجتمـع.
كل واحـد منـا بصفتـه كإنسـان یشـعر بين
وقـت و آخـر أن األفـكار السـلبية تسـيطر
عليـه ،فتتملكـه املشـاعر السـوداوية ،و یقفـد
تقديـره لألمـور اإليجابيـة التـي تحيـط بـه،
و قـد يكـون هنـاك موقـف بسـيط يجعلنـا
ندخـل يف هـذه الحالة ،تصبح األفكار السـلبية
تتالحـق للرتاكـم يف عقلنـا شـيئا فشـيئا ،وغني
عـن القـول بـأن هـذه الحالـة ليسـت مفضّ لـة
لـدى أحـد مـن أويل األلبـاب على وكل مصاب
بهـذا الـداء يلتمـس الـدواء ويسـعى للتعـرف
على الطريقـة املناسـبة التـي تسـاعده يف
الخـروج مـن سـيطرة األفـكار السـلبية.
خاصـة وإن مقولتي التفاؤل والتشـاؤم تابعتان
ملقولتـي اإليجابيـة والسـلبية .فاملتفائـل هـو
الـذي يـرى األحـداث اإليجابيـة السـعيدة
دامئـة الحـدوث واالنتشـار .يأخـذ على عاتقـه
تحمـل املسـؤولية تجـاه نفسـه واآلخریـن.
يـرى األشـياء السـيئة مؤقتـة ومتعلقـة مبوقف
معين .نظرتـه واقعيـة مـن حيـثُ حـدوث

الشيء السـيئ .واملتشـائم مـن يـرى األحداث
السـعيدة والطيبـة مؤقتة والسـيئة دامئة .مييل
إىل لـوم نفسـه على كل يشء أو لـوم اآلخرين.
يـرى األحـداث اإليجابيـة صدفـة .نظرتـه غير
واقعيـة ،ويصـور األحـداث السـيئة على أنهـا
كارثة.
ومـا يجعـل اإلنسـان عرضـة للسـلبية هـو
مجالسـته أناسـاً سـلب ّيني يُشـعرونه وهـو
يخالطهـم باالنزعـاج الشّ ـديد ،أثنـاء تحدثهـم،
ينظـرون إىل الحيـاة والنـاس واألحـداث بنظرة
تشـاؤمية وهـذه الحالة التشـاؤمية تترسب إىل
السـلب ّية يف
جالسـيه فتسـ ّبب حـدوث الطّاقـة ّ
نفوسـهم ،كما أن ال ّنـاس اإليجاب ّيين يبثّـون يف
نفـس اإلنسـان طاقـة إيجابيّـة عجيبة بسـبب
مـا يحملونـه مـن مشـاعر إيجابيّـة محبّـة
للحيـاة وال ّنـاس ونظرتهـم الخاصـة لألحـداث
واملتاعـب ،وبسـبب مـا يتّسـمون بـه مـن
ال ّنظـرة التّفاؤليـة اتجـاه األحـداث.
وهنـاك بعـض الطـرق والتوصيـات لتصـدي
الطاقـة السـلبية ،اسـتخرجتها مـن خلال
مطالعتـي يف هـذا املجـال ،أشـاركها القـراء
الكـرام:
 -١الرجوع إىل الله قوالً وفعالً.
 -٢الرتديـد دامئـاً جملة« :أنا قادر ،أنا أسـتطيع
تحقيـق كل طموحي ،مهما كانت الظروف».
 -٣اإلميـان بالقيـم واملثـل العليـا ،واملبـادئ
السـليمة للحيـاة.
 -٤عمـل خطـة مسـتقبلية واضحـة ،وقابلـة
للتنفيـذ يف مـدة محـددة.
 -٥أداء الصلـوات يف مواقيتهـا ،والتعـرض
ألشـعة الشـمس ،ومامرسـة الرياضة ،والشعور

بالحمـد واالمتنـان.
 -٦اكتشـاف مـا بداخلـك مـن
مهـارات ومواهـب وإيجابيات؛
يك تقـوم باسـتخدامها.
 -٧جـذب الطاقـة اإليجابية من
خالل جـذب األفـكار اإليجابية.
ويتـأىت هـذا األمـر عـن طريـق
االختلاط الدائـم باألشـخاص
اإليجابيين واملريحين واالبتعـاد
عـن األشـخاص املتشـامئني أو املحبطين ألن
ذلـك لـه أثـر كبير على النفسـية.
 -٨الرتكيز عىل الحل عند مواجهة األزمات.
 -٩االسـتفادة مـن التجارب الفاشـلة والناجحة
لـك ولآلخرين.
 -١٠تعلـم مهـارات التواصـل الفعـال مـع
اآلخريـن ومهـارات التفكير ومهـارات النجاح.
 -١١البعـد عـن التّذمـر والشّ ـكوى وال ّنقـد،
السـلبي كثيرا ً ما تراه ينقـد اآلخرين
فاإلنسـان ّ
ويتذ ّمـر مـن الحيـاة ومسـؤوليّاتها وهمومهـا
بحيـث يص ّورهـا أنّهـا شـغله الشّ ـاغل وه ّمـه
القاتـل ،والحـل هنـا يكمـن يف البعـد عـن
السـلب ّية يف ال ّنفس
تلـك املفـردات التـي تبـث ّ
والتكيـز على املفـردات التـي تحفّـز ال ّنفـس
ّ
على اإليجاب ّيـة والتّفـاؤل.
 -١٢االبتعـاد عـن متابعـة مـا يـؤذي ال ّنفـس،
فكـم نشـاهد على شاشـات التّلفاز مـن أخبار
السـلب ّية يف نفوسـنا مبـا تبثّـه
تبعـث الطّاقـة ّ
مـن صـو ٍر مؤملـة ومر ّوعـة لضحايـا أبريـاء هنا
والحـل هنـا يكمـن يف التّقليـل مـن
ّ
وهنـاك،
الصـور مـع مراعـاة مسـألة
مشـاهدة تلـك ّ
اإلحسـاس بقضايـا املسـلمني والشّ ـعور به ّمهم
وآالمهـم.
لقـد آن األوان أن منيـط عـن أنفسـنا قنـاع
السـلبية ،ونجتنـب يف حياتنـا -بقـدر اإلمكان-
كل مـن ينفـخ السـلبية فينا ،ولنعـش مع آيات
ربنـا القرآنيـة والكونيـة يف جـ ّو مـن اإليجابيـة
الدامئـة ،ولكي يحصـل هـذا كلـه لنـا ال بـد أن
نشـعل جـذوة التفـاؤل يف قلوبنـا ،وال نسـمح
للعواصـف تطفؤهـا وتقضي عليهـا.
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وعرب
األندلس ..وذكرى َعربات ِ
د .أمحد سامل

يف أول ينايــر مــن كل عــام تختلــج مشــاعر
وتهفــو قلــوب لفــردوس ميــر عــى فقدانــه
العــام الخمســمئة وســبعة وعــرون ،منــذ أن
ســقطت غرناطــة ،الجوهــرة األخــرة يف ذلــك
التــاج الــذي ظــل يزيــن الجبــن األندلــي زهــاء
الثامنيــة قــرون ،تشــهد آخــر أربعــة منهــا عــى
انتــزاع جواهــره و ُد ِّره الســاطع يف أفــق الحضــارة
اإلنســانية واحــدة تلــو األخــرى؛ إذ مل يكــن لل ُحكــم
والحضــارة املنتســبني لإلســام يف شــبه جزيــرة
أيبرييــا وكامــل أوروبــا الغربيــة لينتهــي يف يــوم
وليلــة.
لكــن يف ذلــك اليــوم والليلــة تحديــ ًدا اســتيقظ
ضمــر أمــة علمــت بعــد فــوات األوان مــا أودى
بهــذه البقعــة املضيئــة مــن تاريخهــا إىل الهاويــة؛
َقــى
فمنهــا مــن ذرف ال َعــرات ،ومنهــا مــن ت َّ
ال ِعــر ،ومنهــا مــن حــاول تــدارك األمــر بعــد فوات
َــر؛ لتظــل األندلــس مــن حينهــا بــن أولئــك
الخ َ
وهــؤالء أيقونــة ومثــاالً شــاه ًدا أمــام أمــة بأرسهــا
عــى جــزء صغــر مــن كيانهــا ،كيــف بــزغ نجمــه
ليطغــى بنــوره عــى نظائــره ،ثــم كيــف خبــى
وانكــر.
مل يبــدأ الحديــث عــن أفــول الحضــارة األندلســية
إبــان ســقوطها ،وإمنــا تنبــأ بــه ،عــى ســبيل املثــال،
العالمــة ابــن خلــدون ،منــذ القــرن الرابــع عــر
امليــادي ،أي قبــل الســقوط النهــايئ بأكــر مــن
مئــة عــام ،رغــم أصلــه الــذي ميتــد لبيــت ذائــع
الصيــت مــن إشــبيلية .ومل يكــن هــذا مــن فــراغ،
فقــد شــهد بنفســه مــا آلــت إليــه أحــوال آخــر
ماملكهــا ،واتصــل بعــدد مــن الساســة يف بــاط
حكامهــا مــن بنــي األحمــر ،فضــاً عــن علامئهــا
وأدبائهــا؛ وبنظــرة الخبــر بأحــوال األمــم رأى أن
«التفنــن يف الــرف واســتعادة أحوالــه ،والكلــف
بالصنائــع التــي تؤنــق مــن أصنافــه وســائر فنونــه
مــن الصنائــع» هــو غايــة العمــران ونهايــة ل ُع ْمــره
وأذان بفســاده؛ وخــر شــاهد عــى ذلــك بلــوغ
التفنــن يف قصــور الحمــراء منتهــى مــا وصــل إليــه
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الصانــع والب َّنــاء األندلــي ،يف تناســب عكــي
واضــح مــع مــا بلغتــه أحــوال البــاد العامــة؛
أي أنــه كلــا اســتحكمت عوائــد الــرف يف
أمــة زادت مــن قصورهــا يف الدفــاع والــردع،
مــا ينــذر بهالكهــا.
أمــا اإلمــام والفقيــه ابــن حــزم األندلــي ،الذي
شــهد ســقوط الخالفــة األمويــة يف األندلــس،
ودخولهــا عــر ملــوك الطوائــف ،الــذي مثَّــل
بدايــة النهايــة ،حــن انقســمت تلــك الدولــة
القويــة إىل أكــر مــن عرشيــن دويلــة صغــرة
متناحــرة ،مــا كان منــه إال أن وقــف مداف ًعــا
بقــوة عــن رضورة بعــث الخالفــة ،ال لــيء
ســوى لتمكنهــا مــن توحيــد الجبهــة ،ودرء
الفتنــة التــي اســترشت مــع االنقســام؛ ودعا يف
«كتــاب السياســة» إىل مجموعــة مــن القواعــد
التــي ميكــن مــن خاللهــا تحصــن األندلــس،
أهمهــا أصالــة الديــن ووحدتــه ،باعتبــاره
أساســا لوحــدة األمــة ،فضــاً عــن جهــاد العدو
ً
وتحصــن الثغــور .وشَ ــ َّن حمــات رشســة عــى
ملــوك الطوائــف املتخاذلــن الذيــن تحالفــوا
مــع عدوهــم اإلســباين ودفعــوا لــه الجزيــة؛
فقــال عنهــم يف رســائله« :واللــه لــو علمــوا أن
يف عبــادة الصلبــان متشــية أمورهــم لبــادروا
إليهــا ،فنحــن نراهــم يســتمدون النصــارى
فيمكنونهــم مــن حــرم املســلمني ،وأبنائهــم
ورجالهــم يحملونهــم أســارى إىل بالدهــم،
ورمبــا أعطوهــم املــدن والقــاع طو ًعــا
فأخلوهــا مــن اإلســام وعمروهــا بالنواقيــس،
لعــن اللــه جميعهــم وســلَّط عليهــم ســيفًا من
ســيوفه» .ومــن أشــهر مــا قالــه انتقــا ًدا ملــا
آلــت إليــه األمــور« :فضيحــة مل يقــع يف العــامل
إىل يومنــا مثلهــا ،أربعــة رجــال يف مســافة
ثالثــة أيــام يف مثلهــا ،كلهــم يتســمى بأمــر
املؤمنــن ،ويُخطــب لهــم بهــا يف زمــن واحــد».
مل يكــن ســقوط األندلــس الــذي بــدأ بهــذا
االنقســام هــو النهايــة ،بــل كان بدايــة لفصــل
آخــر مــن فصــول الــراع الــذي انتقــل مــن
تلــك اآلونــة إىل صفحــة ميــاه الحــوض الغــريب
للبحــر املتوســط وضفافــه؛ فقــد علــم العــدو
الــذي متســك بقضيتــه ألربعمئــة عــام حتــى
ربحهــا ،إن رس تفوقــه يكمــن يف تــآزره وفرقــة
عــدوه ،وأنــه مل يحقــق هدفــه القديــم ســوى
بعــد اتحــاده اإلســباين تحــت تــاج واحــد،
أعقــب انقســامه الطويــل بــن عــدة ماملــك،
كان أبرزهــا مملكتــي قشــتالة وأراجــون؛

حــن تــزوج ملــكا هاتــن اململكتــن فردينانــد
وإيزابيــا عــام  ،1469أي قبــل بضــع وعرشيــن
ســنة فقــط مــن ســقوط كامــل أرايض
األندلــس اإلســامية يف قبضتهــم .وقــد رأى
أن أوضــاع املغــرب اإلســامي كانــت مهيــأة
بالفرقــة والتناحــر الــذي خــره مــن قبــل،
فــأراد أن يُنــزل بــه مــا أنزلــه بســابقته ،فــرع
يف غــزو الثغــور املغربيــة ،تزام ًنــا مــع حمــات
االضطهــاد واإلبــادة للمســلمني األندلســيني،
إذ أن إتاحــة املجــال تجــذب إليــه دو ًمــا مــن
يقــدر عــى شَ ــغله.
وكأن التاريــخ يفــرد لنــا فصــاً يحــوي بــن
ر أبطالهــا عــى
طياتــه وســطوره فصــوالً يُــ ُّ
أداء الــدور الــذي يَ ْعلمــون حتميــة نهايتــه
حقيقــة مل يكــن الرتاجــع أواخــر العصــور
رصا عــى الحضــارة األندلســية
الوســطى قــا ً
وحدهــا ،وإمنــا امتــد إىل مجمــل األرايض
العربيــة باملســببات نفســها ،ســواء يف املــرق
أو املغــرب ،إال أن الوضــع الجغــرايف لألندلــس
وانعزالهــا يف غــرب أوروبــا عــن ســائر األرايض
اإلســامية ،ســاهم بشــكل كبــر يف ســقوطها
الرسيــع ،فــكان مــن الصعــب تــدارك أوضاعهــا
كــا حــدث يف ســائر األنحــاء مــع التدخــل
العثــاين منــذ أوائــل القــرن الســادس عــر؛
ذلــك التدخــل الــذي أزال األنظمــة املهرتئــة
املنقســمة عــى نفســها ،وأتــاح الفرصــة
لتوحيــد الجبهــة الداخليــة والخارجيــة أمــام
العــدو املتقــدم يف عمــوم الــرق األدىن .يقــول
الفرنــي أندريــه رميــون« :كان انحــدار املــدن
العربيــة ســابقًا لدخــول العثامنيــن ،فاملــدن
العراقيــة الكبــرة مل تســرجع قواهــا مطلقًــا،
بعــد كارثــة الغــزو املغــويل ،أمــا دمشــق
فقــد نهبتهــا قــوات تيمورلنــك عــام  1400ثــم
عانــت مــن األزمــة االقتصاديــة التــي شــهدتها
اإلمرباطوريــة اململوكيــة ،ويف شــال إفريقيــا
أدى تفســخ دول املغــرب األوســط والرشقيــة،
إىل تشــجيع املغامــرات االســتعامرية اإلســبانية
والربتغاليــة ،وكان القــرن الحفــي األخــر
يف تونــس مأســاة طويلــة األمــد ،وعندمــا
احتلهــا اإلســبان عــام  1535القــى أهلهــا أســوأ
معاملــة» ،ويعقــب عــى ذلــك بقولــه« :وال
شــك أن دولــة قويــة موحــدة مــكان مجموعــة
دول تلهــث مــن اإلرهــاق كان مفيــ ًدا للمــدن
التــي ظلــت تعــاين منــذ قــرون مــن آثــار
التدهــور الســيايس».

كان العثامنيــون يشــكلون الدولــة اإلســامية
الوحيــدة آنــذاك ،التي تشــهد صعو ًدا وتوســ ًعا؛
فقبــل نحــو أربعــن عا ًمــا مــن ســقوط غرناطة
اســتطاعت هــذه القــوة الناهضــة أن تزيــل
إحــدى أهــم وأعــرق املاملــك املســيحية التــي
شــهدها التاريــخ ،اإلمرباطوريــة البيزنطيــة ،وأن
تحــل محلهــا يف رشق أوروبــا ،وتســتحوذ عــى
عاصمتهــا القســطنطينية ،ذلــك الحلــم الــذي
راود املســلمني عــى مــر العصــور ،مــا كان
لــه تأثــر روحــي ودعــايئ عميــق للعثامنيــن
يف كافــة أرجــاء العــامل اإلســامي؛ فســارعت
الكثــر مــن القــوى املحليــة التــي تواجــه
خطــ ًرا باالتصــال بالعثامنيــن واالســتنجاد
بقوتهــم ،ســوا ًء يف الــرق أو الغــرب ،مــا ألقــى
عــى عاتقهــم مهمــة ثقيلــة شــعروا بهــا مــع
تزايــد األخطــار التــي تحيــق بجنبــات العــامل
اإلســامي ،جــراء ضعــف الســلطات السياســية،
وتفســخ الجبهــة الخارجيــة .ويف بضعــة عقــود
مــن القــرن الســادس عــر ،كان العثامنيــون
قــد احتــووا املنطقــة العربيــة برمتهــا وتوحدوا
مــع القــوى الجهاديــة ،خاصــة يف بلــدان
املغــرب اإلســامي ،وظلــوا يف مواجهــة مــع
اإلســبان عــى ســواحلها لعقــود أفشــلوا خاللها
مرشوعهــم ،ونقلــوا اآلالف مــن املضطهديــن
األندلســيني إىل الســاحل اإلفريقــي ،حيــث
أقامــوا تجمعــات عمرانيــة جديــدة ســاهمت
بشــكل أو بآخــر يف الــراع املشــتعل بــن
الفريقــن غــرب املتوســط .فــكان للوحــدة
التــي شــكلوها يف هــذه املناطــق عامــل
الحســم يف هــذا الــراع الــذي مل تظهــر فيــه
هويــة عــى أخــرى ،حتــى إن اإلســبان أطلقــوا
عــى الرببــر والعــرب كذلــك لفــظ أتــراك ،مــا
يشــر إىل انصهارهــم متا ًمــا يف هويــة واحــدة،
رغــم اختــاف اللغــة واألصــل والعــرق.
وكأن التاريـخ يفـرد لنـا فصالً يحـوي بني طياته
وسـطوره فصـوالً أخـرى تسير عىل املنـوال من
ر أبطالهـا على أداء الـدور
تاريـخ أمتنـا ،يُص ُّ
الـذي يَ ْعلمـون حتميـة نهايتـه .لكـن السـؤال:
هـل هـم بالفعـل يعلمـون حتميـة النهايـة،
أم أنهـم يـؤدون نو ًعـا آخـر مـن األدوار على
مسـارح الدمـى املتحركـة التـي يتـم توجيههـا
عـن طريـق يـد خفيـة تسـحب أطرافهـا عـن
بُ ْعـد إىل حيـث تريد؟ وهل ميكن أبـ ًدا ملن دلّه
التاريـخ على وقائعـه أن يتعمـد تكرارهـا بهذا
الشـكل الغريـب؟
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ذكريات للعالمة الفقيه حممد تقي العثماني ()2
تعريب:عبدالوهاب سلطان الدِّ یروي

(سلسلة ترجمة و تعريب "ذكريات " لشيخنا العالمة العثامين -حفظه الله تعاىل  ، -و قد تفضل سامحته بتسجيل ذكرياته العطرة التي
تغطي حوايل نصف قرن و ما يزيد من حياته املعمورة باألعامل اإلبداعية املوفقة يف شتى أسلمة الحياة املعارصة املتحركة  ،قد كان اإللحاح
عىل الشيخ دامئا مستمرا  ،ولکن أىب الشيخ املتواضع أن يرى نفسه تليق أن تذكر يف سجالت الذكريات و الرتاجم  ،إال أن قيض الله تعاىل العالمة
محمد أحمد الالجبوري الهندي ليق ِنع شيخنا العالمة بذلك  ،فقام بفتح هذه السلسلة الشيقة من ذكرياته نزوال عند رغبة العالمة الشيخ
الالجبوري حفظه الله تعاىل  ،و قد رشعنا يف ترجمة حلقاتها املنشورة يف صفحات مجلة البالغ األردية  ،بإذن شفوي من صاحبها ،جزاه الله
تعاىل عنا كل خري  ،و نفعنا بعلومه و بركاته۔ املرتجم)

إن هـذه الذكريـات راجعـة إىل األيـام التـي
مل تكـن قـد شـهدت فيهـا بيـوت "منطقـة
ِ
حنفيات
ديوبنـد" كهربـا َء  ،و ال ِمروحـ ًة  ،و ال
مـاء جاريـ ًة  ،و ال زيتـا  ،و ال مواقـ َد الغـاز ،و
إمنـا كانـت هـي الشـ َمعات أو الفوانيس(نـوع
محل
تحـل َ
مـن مصابيـح الزيـت ) التـي ظلّت ّ
قامقـم الكهربـاء ،و تفعـل فعلَهـا  ،و كانـت
امليـاه تُ َّدخـر يف ِدنـان مصنوعـة مـن الخـزف
و الفخـار ،أو يف جِـرار مـن النحـاس ،و كان
غالبا ّمـا يسـتخدم النـاس رجلاً سـقّا َء ال ّدخـار
املـاء فيهـا ،حيـث كان يحملها يف ِسـقاء( ِقربة
كبيرة) مـن الجلـد على ظهـره  ،و يوزّعها عىل
بيـوت األهـايل ،وإن كانت مثـة منطقة عرصية
راقيـة  ،و متسـم ًة بشـئ مـن األناقـة ،فإن أكرث
مـا كانـت تسـتطيع أن تتميـز بهـا عـن غريها:
هـو أن تُجـري عمليـ َة ثقـب( )Boringفيهـا ؛
لرتكيـب أُنبوبـ ٍة مـن الحديـد مشترك ٍة  ،ليت ّم
بـه اسـتخراج املـاء بواسـطة تحريـك قبضتـه
اليدويـة تحريـكا شـديدا ،تـارة إىل جهة األعىل
 ،و أخـرى إىل جهـة األسـفل  ،و تسـتمر هـذه
العمليـة إىل حين ملأ السـطل أو الكـوزة
املوضوعـة أمـام فـم األنبوبـة ،و كانـت هـذه
العمليـة  ،علاو ًة على توفري املاء بهذا الشـكل
 ،توفِّـر فرصـة ً لرتویـض کلتـا الی َدیـن  ،بـل و
سـني الصغير
ترويـض الجسـم کلـه ،و بحكـم ّ

الـذي مل ي ُعـد بعـ ُد لِ ُيطيـق هـذه الرياضـة
كنـت أجِدهـا
الكبيرة  ،فـإن أكب َر متعـة ٍ ُ
ٍ
يومئـذ ،هـو أن أمتتـع مبشـهد هـؤالء النـاس
،و هـم يتأرجحـون مبقبـض هـذه األنبوبـة
،و لكأنهـا أرجوحـة مربوطـة لخاصتهـم  ،و
کانـت تُسـتخدم ِ
"الشبات"(أواين كالقَشاشـية
) لِشرب املـاء  ،و التـي طالَما کان ترضبهـا
صفعـاتُ السـموم ،فتُصبِـح بـارد ًة سـائغة ً
للشـاربین ،و مل يكـن قـد حصـل للنـاس یو َم ٍئذ
عهـد مبـراوح كهربائیـة ،وإمنـا كانـت املـراوح
هـي مـراوح اليـد الخاصـة ،والتـي أتذكرهـا
و أمتناهـا بشـدة متناهيـة حتـى اليـوم كلما
غابـت الكهربـاء۔
ويف شـهر يونيو عندمـا كان يحني موعد حلول
موسـم الحـر ،و عندمـا تغـدو جـدران الحـي
و لكأنهـا تتف ّجـر َحـ ّرا ً ،و الطرقـات تتنفـس
الحـرارة الشـديدة  ،و تتقيـأ السـموم ،فيـأيت
(حمال املاء  ،وكانو يدعونه :بهشـتي ،و
سـقّاء ّ
يرش األرض باملاء
ماشكي ،يف اللغة الهندية) ،و ّ
مـن ِقربتـه  ،فيقـوم أحدنـا  ،و يسـعى جاهدا
ِ
موجـات الهـواء املحبوسـة يف الفضـاء
لجـذب
حـس معهـا
تجـا َه وجهـه مبروحـ ِة يـده ،ف ُي ّ
بشـ ّم ٍة حلـوة مـن الطين املبلولـة برشاشـات
املـاء  ،کما یجتهـد لِیسـتمتع يف نفـس الوقـت
بلمسـاتها البـاردة قـد َر املسـتطاع۔۔۔۔۔
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و يف ِ
نفـس املوسـم  ،عندمـا كنت أسـتلقي مع
والـديت املاجدة على رسير منسـوج من أحبال
املسـد،۔۔۔۔۔۔۔ فلـم يكن ليحـول بيني و بني
السماء اململـوءة بالنجـوم الالمعـة ،أي سـتار
مـن الغـاز ،و البترول  ،و ِديـزل ،كما مل يكـن
مثـ َة أي ضيـاء منترش يف حدود الفضاء الفسـيح
ليحجـب عنـي نـو َر النجـوم  ،أو يجعـل أصغ َر
يضمحـل نـوره ،فال
ّ
نجـمٍ يف وسـط السماء أن
أراه  ،أبـدا ً ،شـئی مـن کل ذلک مل یحدث قط ،
و هكـذا كنت أرنو إىل الشـبكات املنترشة من
املجـ ّرات  ،السـابحة وسـ َط النجـوم املتألألة يف
كبد السماء  ،مسـتمتعاً بها و بالبياض الظاهر
املتفج ّــر منهـا  ،و رمبـا إىل وقـت متأخـر مـن
الليـل  ،حتـى يُخيـم النوم عىل عينـي  ،فأغيب
يف واديه۔
و كان شـعورنا –نحـن األطفـال -أن هـذه
السلسـلة مـن النجـوم إمنـا هو طريق بسـطها
اللـه تعـاىل لسير املالئکـة عليـه ،فكنـت أبقى
أتخيـل املالئكـة و هـم ينتقلـون بين هـذه
الطرقـات  ،حتـي يغلبنـي النـوم ،فيؤيني النوم
جناحيـه
و إين ألو ّد أن أدخـل يف صميـم ذكريـايت  ،و
أفتتحهـا بشـتات من أحـداث الطفولة  ،و لكن
هذا يستدعي أن أذكر طرفاً وجيزا من أعضاء
قبـل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔(متواصل۔۔)
أرسيت يو َمهـا ُ
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AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

التحديات املعاصرة وكيفية مواجهتها[]2-2
عبداللطيف الناروئي
أستاذ باجلامعة

ونظــرا إلــی اآلیــات التــی
تشــیر إلــی نــر املؤمنیــن
وإعالئهــم  ،نــدرک أن النــر
منــوط بالجــد والعــزم لیزیحوا
الغشــاوة مــن أبصارهــم
ویحملــوا هــم الدعــوة إلــی
اللــه تعالــی ویقبضــوا علــی
الجمــر فــی زمــن الغربــة
ولیستانســوا باملجاهــدة والصــر علــی املــکاره
 ،ویکرســوا جهودهــم فــی التعلیــم والتزکیــة
 ،فــإن اللــه تعالــی ســینرصهم ویعینهــم
وهکــذا یســتطیعون أن یســتعیدوا مکانــة
العــز والــرف التــی کانــوا علیهــا فــی الغابــر.
وهــذا هــو األمــر الهــام الــذی یطلــب العنایــة
الرسیعــة ویســرعی انتبــاه املهتمیــن.
ویــری الدکتــور صــاح عبدالفتــاح الخالــدی
أن األخــذ بــروط النــر رضورة للنــر وال
نجــاة بدونــه ،یقــول« :ولکــن الواقــع املعــارص
للمســلمین ال یتفــق مــع هــذه الحقیقــة
القرآنیــة ،فقــد هزمــوا فــی کثیــر مــن املعــارک
التــی خاضوهــا ،وأعدائهــم هــم الذیــن
أنتــروا علیهــم!
والســبب فــی ذلــک هــم املســلمون أنفســهم،
ألن نرصاللــه للمؤمنیــن مــروط بنرصهــم
للــه أوال .قــال اللــه تعالــی« :إن تنــرو اللــه
ینرصکــم ویثبــت أقدامکــم» (محمــد)7 :
ومل ینــر املســلمون املعــارصون اللــه حقــا،
ولذلــک مل ینالــوا نرصاللــه ...وســنة اللــه ال
تختلــف ،ولکــن البــد مــن األخــذ برشوطهــا».
(وعودالقــرآن بالتمکیــن لإلســام :ص 9-39
دارالقلــم)
الشــک أن الحضــارة الغربیــة الوافــدة واألفکار
املادیــة البحتــة الزائفــة قــد اســتحوذ علــی

عقلیــة جمهــرة کبیــرة مــن املســلمین  ،فنســوا
حظــا کبیــرا مــا ذکــروا بــه وأصبــح عقلهــم
حبیــس مــا یرونــه مــن املظاهــر املادیــة
الفاتنــة  ،وأولعــوا بهــا  ،ومــدوا عیونهــم
إلــی متطلبــات الحیــاة الزائــدة ومزخرفاتهــا ،
فابتعــدوا عــن رســالتهم فــی الحیــاة وفقــدوا
رشوط العــز والنــر ولکنهــم رغــم املؤامــرات
الکثیــرة علیهــم لوقیضــوا أنفســهم لتجدیــد
معــامل الدیــن والرجــوع إلــی اللــه تعالــی
واستمســکوا بالعــروة الوثقــی وجعلــوا
مهمتهــم الکبیــرة فــی الحیــاة نــرة الدیــن
والتمحــور حولــه  ،فــإن اللــه تعالــی ینرصهــم
ویعینهــم  ،وإذا غیــروا أنفســهم فــإن اللــه
تعالــی ســیغیر أحوالهــم.
ویــری اإلمــام ابوالحســن علــی الحســنی
النــدوی رحمــه اللــه أن حیــاة األمــم بالرســالة
والدعــوة وال تســتثنی أمــة اإلســام عــن هــذا
القانــون ،فإنهــا تســتطع أن تعیــش عشــیة
ســعیدة برســالتها  ،واملســلمون یســتطیعون
بدعوتهــم ورســالتهم أن یســهموا فــی
مجــال التغییــر والبنــاء الحضــاری ویرتقــوا
فــی مــدارج العطــاء والنمــو والنجــاح وأن
یبــددوا حواجــز الظلــات .یقــول رحمــه
اللــه« :ومــن املعلــوم أن حیــاة األمــم بالرســالة
والدعــوة ،وأن األمــة التــی ال تحمــل رســالة وال
تســتصحب دعــوة ،حیاتهــا مصطنعــة غیــر

طبیعــة ،وأنهــا کورقــة انفصلــت
عــن شــجرتها ،فــا یمکــن أن
تحیــا بســقی أوی« :فأمــا الزبــد
فیذهــب جفــاء وأمــا مــا ینفــع
النــاس فیمکــث فــی األرض».
(الرعــد)17:
إننــا أیهــا القــراء أمــة الحــارض
وأمــة املســتقبل ،قــد کتــب
لنــا الخلــود والنــر ،ألننــا أصحــاب دعــوة
ورســالة نبویــة ،وهــی الرســالة األبدیــة التــی
قضــی اللــه بخلودهــا وظهورهــا .فلســنا
تحــت ســیطرة املــادة وحکــم الزمــان ،بــرط
أن نقــوم بدعوتنــا ونســتقل برســالتنا ،ونعــود
أمــة دعــوة نبویــة کــا بدأنــا ،دعــوة فیــا
بیننــا معــر املســلمین ،ودعــوة غیرنــا مــن
األجانــب فــی الدیــن»( .إلــی اإلســام مــن
جدیــد :ص )2-31
ویرشــد اإلمــام النــدوی املســلمین إلــی
حقیقــة اإلســام واإلیــان وأنهــا هــی القــوة
التــی تغیــر مجــری الحــوادث وتعطــی طاقــة
روحیــة دافعــة إلــی النهــوض برســالة اإلســام.
یقــول رحمــه اللــه« :إننــا نحتــاج إلــی حقیقــة
اإلســام واإلیــان للظفــر علــی الحقائــق
املبثوثــة فــی العــامل .أمــا صــورة اإلســام فهــی
عاجــزة عــن أن تقهــر هــذه الحقائــق وتنتــر
علیهــا وإن کانــت حقائــق ممزوجــة بالباطــل،
ألن الصــورة املجــردة ال تنتــر علــی أی
حقیقــة( ».نفــس املصــدر :ص )76
«یــا أبنــاء اإلســام ،إن وعداللــه مــن النــرة
والفتــح فــی الدنیــا ،والنجــاة والغفــران فــی
اآلخــرة ،کل ذلــک محصــور فــی حقیقــة
اإلســام ،وذلــک قولــه تعالــی« :وال تهنــوا وال
تحزنــوا وأنتــم األعلــون إن کنتــم مؤمنیــن».
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(آل عمــران )139 :ال شــک ،فــإن الخطــاب
فــی هــذه اآلیــة للمســلمین ،ومــع ذلــک
إشــرط اإلیــان للعــزة فــی األرض والعلــو
والشــوکة».
(نفس املصدر :ص )84
«وإن أکــر مهمــة دینیــة فــی هــذا العــر،
وأعظــم خدمــة ،وأجلهــا لألمــة اإلســامیة،
هــی دعــوة الســواد األعظــم لألمــة وأغلبیتهــا
الســاحقة إلــی اإلنتقــال مــن صــورة اإلســام
إلــی حقیقــة اإلســام ،فلمثــل هــذا فلیعمــل
العاملــون ویبذلــوا جهودهــم ومســاعیهم فــی
بــث روح اإلســام فــی جســم العامل اإلســامی،
والیدخــروا فــی ذلــک وســعا ،فبذلــک یتحــول
شــأن هــذه األمــة ،و فــی نتیجتــه شــأن العــامل
بــأرسه( .نفــس املصــدر :ص )85
ویعتقــد اإلمــام النــدوی أیضــا أن األزمــة
هــی أزمــة رجــال ممــن قیضهــم اللــه تعالــی
لتجدیــد معــامل الدیــن واملضــی فــی طریــق
الیقیــن واإلعتصــام بحبــل اللــه املتیــن  ،فــإذا
فکــر زعــاء األمــة ورجالهــا املتحمســین فــی
ــری وخططــوا  ،فنحــن علــی
هــذه املهمــة الک ٰ
أعتــاب نهضــة مرجــوة وصحــوة إســامیة،
فــإن بنــاء اإلنســان الصــادق فــی طموحــه
وإیامنــه وثباتــه علــی مبادئــه وصنــع الرجــال
هــو الحجــر األســاس للتنمیــة واإلزدهــار
والوصــول إلــی شــاطئ األمــن والســامة
والعــزة  ،والرجــال األقویــاء هــم الذیــن
ینوئــون بأعبــاء القیــادة الروحیــة والریــادة
الفکریــة ونجــاة األمــة مــن أمراضهــا وأزماتهــا
وهــم الذیــن یملکــون أزمتهــا.
یقــول اإلمــام النــدوی رحمــه اللــه« :األزمــة
أزمــة رجــال ،فأیــن الرجــال؟ وإن کثیــرا مــن
النــاس یحرصــون علــی الحکومــات ویعتقدون
أنهــا هــی املفتــاح ،ولکــن الحکومــة یســیرها
الرجــال .فمــن هــم ٰهــوال الرجــال ،وکیــف
هــم؟ هــذا هــو داء العــامل اإلســامی ،فأنتــم
هیئــوا نفوســکم «ملعرکــة املســتقبل» ،
«معرکــة األخــاق» و «اإلخــاص والتضحیــة».
إذا وجــد رجــل واحــد یســتطیع أن ینســی
نفســه ومصلحتــه ،ومصلحــة أرستــه،
وأصدقائــه ،وحزبــه ،ویســتهدف مصلحــة
بلــده ،وأمتــه ،الاســتطاع أن یحــدث إنقالبــا».
(نفــس املصــدر :ص )150
ویــری اإلمــام النــدوی ایجــاد الوعــی فــی

التوجيه اإلسالمي

طبقــات األمــة خدمــة عظیمــة ال تدانیهــا أی
خدمــة و إنهــا تبــر لنهــوض العــامل اإلســامی
تصــدی لهــذه
مــن کبوتــه وســباته ،فمــن
ٰ
الخدمــة الرشیفــة  ،فقــد أســدی إلــی املجتمع
اإلســامی مبعــروف الینســاه التاریــخ.
یقــول رحمــه اللــه« :فمــن أعظــم مــا تخــدم
بــه هــذه األمــة وتؤمــن مــن املهــازل واملآســی
التــی ال تــکاد تنتهــی هــو إیجــاد الوعــی فــی
طبقاتهــا ودهامئهــا ،وتربیــة الجامهیــر الرتبیة
العقلیــة واملدنیــة والسیاســیة .وال یخفــی أن
الوعــی غیــر فشــو التعلیــم وزوال األمیــة وإن
کانــت هــذه األخیــرة مــن أنجــح وســائلها،
ولیعــرف الزعــاء السیاســیون والقــادة أن
األمــة التــی یعوزهــا الوعــی غیــر جدیــرة
بالثقــة ،وال تبعــث حالتهــا علــی اإلرتیــاح
وإن أطــرت الزعامــة والزعــاء وقدســتهم،
فإنهــا مــا دامــت ضعیفــة الوعــی عرضــة لــکل
دعایــة وتهریــج وســخریة ،کریشــة فــی فــاة
تلعــب بهــا الریــاح وال تســتقر فــی مــکان».
(مــاذا خــر العــامل بانحطــاط املســلمین :ص
)391
و فــی األخیــر أذکــر خالصــة مــن الحلــول
الناجعــة لألزمــات التــی تواجههــا األمــة
اإلســامیة کــا یراهــا العلــاء واملفکــرون.
 -1اإلیــان العمیــق والثقــة والیقظــة تجــاه
املخططــات  ،هــی التــی تعصــم األمــة مــن
الوقــوع فــی املهالــک واملآســی.
 -2الثبــات والصمــود أمــام کیــد األعــداء
وعــدم الخضــوع أمامهــم  ،فــإن الرکــون
إلیهــم یســبب النــار فــی اآلخــرة والدمــار فــی
الدنیــا.
 -3األمــر باملعــروف والنهــی عــن املنکــر مــن
أهــم الخصائــص لألمــة اإلســامیة و یســبب
صحــوة إســامیة تجعــل النــاس أقــرب إلــی
اإللتــزام وتوفــر الظــروف لإلصــاح والصــاح.
 -4التوجــه إلــی اللــه یســقی جــذور اإلیــان
فــی قلــب املســلم ،فالبــد للمســلمین أن
یتوجهــوا إلــی اللــه تعالــی فــی کافــة األحــوال
والبــد مــن ترشــید األجیــال إلــی معرفــة هــذه
الحقیقــة.
 -5بــذل الجهــود إلصــاح الفــرد واألرس
یشــکل العمــود الفقــری فــی إصــاح األمــة
وهــذا األمــر الهــام یدفــع مســیرة األمــة نحــو
العــزة والکرامــة ویحفــظ قلوبهــم وبیوتهــم
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وبالتالــی مجتمعهــم مــن البلبلــة الفکریــة
والوســاوس الشــیطانیة ویعصمهــم مــن التأثــر
باألفــکار املعادیــة.
 -6الرتکیــز علــی تغییــر األنفــس وإصــاح
الباطــن مــن جمیــع الشــوائب التــی متــس
کرامــة املســلم وتجــرح مشــاعره اإلیامنیــة
رضورة ال یمکــن الوصــول إلــی العــزة
والرفعــة إال بهــذا التغییــر وهــذه الحقیقــة
تغیــر مجــری األمــور  ،فــإن اللــه تعالــی:
«قــال إن اللــه ال یغیــر مــا بقــوم حتــی یغیــروا
مــا بأنفســهم».
 -7نــرة دیــن اللــه تعالــی فی کافــة املجاالت
تشــکل النــواة األساســیة لنــرة اللــه تعالــی
إیاهــم واألخــذ بــروط النــر یســاند األمــة
اإلســامیة فــی مواجهــة العقبــات واألزمــات و
یحیــی دوافــع النبــل فــی نفوســهم وینرصهــم
اللــه تعالــی کــا قــال« :إن تنــروا اللــه
ینرصکــم» و عــزة األمــة أیضــا منوطــة
باإلیــان حیــث قــال« :وأنتــم األعلــون إن
کنتــم مؤمنیــن».
 -8إذا اعتصــم املســلمون بدینهــم ورســالتهم
واســتصحبوا الدعــوة  ،فــإن اللــه تعالــی
یقویهــم ویثیــر فیهــم کوامــن القــوة ویخــذل
أعدائهــم  ،فــإن حیــاة األمــم بالرســالة
والدعــوة فإنهــا رضوریتــان لتشــیید رصح
اإلســام وتعزیــز بنائــه.
 -9الرجــوع إلــی حقیقــة اإلیــان مــن أجــل
الخصائــص التــی ترســم طریــق نجــاة األمــة
مــن مآســیها وتنقظهــا مــن الکــوارث املحیطــة
بهــا کــا کانــت األمــة فــی أزهــی عهودهــا
متصلــة بحقیقــة اإلیــان ففــازت وانتــرت
فــی کافــة املجــاالت.
 -10إیجــاد الوعــی فــی طبقــات األمــة
املختلفــة خدمــة جلیلــة ال تدانیهــا أی خدمــة
 ،فــإن کثیــرا مــن أبنــاء األمــة اإلســامیة وقعــوا
فریســة األهــواء والغفــات واإلبتعــاد عــن
القیــم الدینیــة وال یحملــون رســالة  ،فواجــب
املهتمیــن بأمورهــم أن ینقذوهــم مــن براثــن
املادیــة الهالکــة و الغفــات ویرشــدوهم إلــی
هدفهــم األســمی فــی الحیــاة ،وبهــذه الحرکــة
اإلیجابیــة ســوف تنقشــع ســحب اآلالم
واملآســی علــی األمــة اإلســامیة وترتــدی األمــة
ثــوب العــزة والکرامــة و مــا ذلــک علــی اللــه
بعزیــز.
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تقرير عن الرحلة الدعوية لفضيلة الشيخ
عبداحلميد إىل جنوب بلوشستان
غادر فضيلة الشيخ عبدالحميد مدينة زاهدان،
يف  ٤ربيع األول  ١٤٤٠عازما مناطق يف جنوب
سيستان و بلوشستان لالشرتاك يف عدة حفالت
ُعقدت مبناسبة تكريم خريجي بعض املدارس.
خطب فضيلة الشيخ بصفة ضيف خاص يف
جميع هذه االجتامعات ،وخالصة برامج رحلته
كام ييل:
 -١زيارة علامء مدينة “مببور” واالشرتاك
يف حفل تكرميي للخريجات وحفاظ القرآن
الكريم.
 -٢االشرتاك يف حفلة تكرميية عقدت لخريجي
مدرسة “الحيدر الكرار” الدينية يف قرية
“رسجان” التابعة ملدينة “كنارك”.
 -٤الحضور بني طالب دورة الحديث الرشيف
بجامعة الحرمني الرشيفني مبدينة “تشابهار”
وتبيني حديث من أحاديث صحيح البخاري،
وإجازتهم برواية الحديث بسنده.
 -٥الحضور يف حفلة عقدت لتكريم خريجي
مدرسة “سلامن الفاريس” ريض الله عنه بـ
“نكور” من توابع “تشابهار”.
 -٦إلقاء الخطبة يف حفلة مشرتكة بني خ ّريجي
مدرسة “خزينة العلوم” ومدرسة “رحامنية” بـ
“جكيكور” ،ومدرسة “منار العلوم”.
 -٧إلقاء كلمة أمام طالب “دار العلوم” مبنطقة
“نوبنديان” من توابع مدينة “تشابهار”.
 – ٨وزيارات غري رسمية يف هامش هذه
الرحلة.
لقاء مع أهايل مدينة “مببور”
شارك خطيب أهل السنة مبدينة زاهدان يف
حفلة التكريم للخريجات وحفاظ القرآن مساء
األثنني  4ربيع األول والتقى بأهايل مدينة
“مببور” حيث خطب فضيلة الشيخ بصفة
ضيف خاص يف هذه الحفلة.
ّبي مدير جامعة دارالعلوم يف هذه الحفلة
“العودة إىل القرآن” كالحل الوحيد من
يرب
األزمات والتحديات املعارصة قائال :القرآن ّ
اإلنسان ويصنعه ويجعل منه إنسانا كامال ،كام
هو يتسبب يف الدنيا عزته وسيادته ويف اآلخرة
فالحه.

وخاطب فضيلته أخريا خريجي مدينة مببور
وأهاليها قائال :أحيوا صالة التهجد ،فإن لها
دورا ملموسا يف تزكية النفس وصناعة التغيري.
اهتموا بتعلم العلم ،وكونوا واسعي الصدر،
ومتعجلني يف إنهاء الخالفات.
الرحلة إىل منطقة كنارك
بعد حفلة تكريم الخريجني يف مدينة مببور،
مل يكن تعب السفر ومشكالت الطريق مانعا
من أن يستمر فضيلة الشيخ يف رحلته الدعوته
ويتوجه إىل مدينة كنارك.
انطلق فضيلته مع مرافقيه يف الساعة الثانية
عرش من الليل إىل مدينة كنارك ،ويوم الثالثاء
 5ربيع األول لبى فضيلته دعوة أهايل “كهري”
و”رسجان” من توابع مدینة كنارك.
زار رئيس منظمة اتحاد املدارس الدينية ألهل
السنة مبحافظة سيستان وبلوشستان عرص
ذلك اليوم مسجدا جديد التأسيس يف قرية
كهري ،وشارك بعد صالة املغرب يف حفلة ُعقدت
مبناسبة تكريم الخريجني يف مدرسة “حيدر
الكرار” يف قرية “رسجان” وخطب فیها.
ع ّد فضيلة الشيخ عبد الحميد يف هذه الحفلة
“ترك الصالة” و”رشب الخمر” و”تعاطي
املخدرات” و”القتل” و”الخيانة” و”املعايص”
و”املفاسد” ،من أسباب انحطاط املسلمني
وهزميتهم يف شتى امليادين ،مرصحا :اليوم
كل من يرتكب إمثا يح ّمل وزره عىل اآلخرين
ويربئ نفسه كأنه خا ٍل عن العيب .لقد ع ّمت
مع األسف املعصية يف املجتمع بل تبدلت إىل
سيل جارف ،وأي إثم يصبح عا ّما ويُرتكب علنا
يجلب من وراءه سخط الله .اآلثام تجلب
لإلنسان يف الدنيا واآلخرة ويف القرب املشكالت.
فلنطهرأنفسنا بالتوبة وترك املعصية ولنعد إىل
الله عز وجل.
وأضاف فضيلته يف جانب آخر من كلمته :مع
األسف يواجه سكان املوانئ من “تشابهار” إىل
“بندرعباس” وسائر املناطق الساحلية أزمة
قلة املياه العذبة للرشب مع أن سائر البلدان
يجعلون باألجهزة الجديدة مياء البحر صالحة
لالستعامل ويستفيدون منها.

وأشار خطيب أهل السنة مبدينة زاهدان قائال:
استثنت الواليات املتحدة مدينة “تشابهار”
من العقوبات التي فرضتها عىل إيران،
خاصة إىل مناطق
ولذلك ال ب ّد أن تبذل عناية ّ
ساحلية ،فكلام ينظر اإلنسان إىل بعض املناطق
الساحلية مثل قرية “جاردان” ویری الناس
کیف یعيشون يف القفار محرومني ،يُخيل إليه
أنه يف بلد من البالد اإلفريقية املحرومة ،وليس
يف إيران التي متتلك معادن وثروات عظيمة.
وأضاف فضيلته قائال :نصحيتي للشيعة وأهل
السنة وجميع الطوائف واالتجاهات اإلسالمية،
أن يتح ّمل بعضهم البعض ،وال بد أن يتحملوا
مدارسهم الدينية ومساجدهم ومصلياتهم
وصالة الجمعة والعيدين وبقية االجتامعات
الدينية ،ومن هذا املنطلق ال بد أن يتضامنوا،
فالوحدة ال ميكن أن تأيت دون سعة الصدر.
مع طالب دورة الحديث يف جامعة الحرمني
الرشيفني يف تشابهار
غادر فضيلة الشيخ عبد الحميد مدينة كنارك
متجها نحو تشابهار يوم األربعاء  6ربيع األول،
وأجاز فضيلته لطالب دورة الحديث بجامعة
الحرمني الرشيفني رواية الحديث بسنده ،بعد
تبيني حديث “إذا وسد األمر إىل غري أهله
فانتظر الساعة”.
واعترب فضيلة الشيخ عبد الحميد يف ضوء
هذا الحديث ،العلة الرئيسة لوجود املشكالت
واألزمات الراهنة يف البالد“ ،وجود املديرين
الضعفاء وغري املؤهلني” مؤكّدا عىل رضورة
االعتناء بالعقل والتجربة والضمري والكفاءة
والجدارة يف تولية املسؤوليات ،وأضاف قائال:
مع األسف ف ّوض يف العرص الراهن الكثري من
املسؤوليات واإلدارات يف العامل إىل من ليسوا
أكفاء مؤهلني لها ،وبلدنا (إيران) مع األسف
ليس مستثى من هذه القاعدة ،بحيث يعرتف
كبار املسؤولني بوجود مديرين ضعفاء.
وأضاف رئيس منظمة اتحاد املدارس الدينية
بسيستان وبلوشستان :مع األسف بدل الرتكيز
عىل أصل “التأهل والجدارة” واالستفادة من
كوادر وكفاءات الشيعة والسنة ،نشاهد أن
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التمييز يسود تولية املسؤوليات .الكثري من
نواب املجلس الذين ليس لديهم الكفاءة
الالزمة لكنهم وصلوا إىل مجلس النواب
من الطرق غري الرشعية ،والتي تكون سببا
للمشكالت يف البالد.
وأكّد خطيب أهل السنة عىل تفويض
املسؤوليات إىل مؤهلني ،وتابع قائال :املخرج
الوحيد من مأزق األزمات واملشكالت ،هو
توسيد األمر إىل أهله وإىل الخرباء واملاهرين،
وليس املؤهل فقط ذلك الذي يصيل أو يشرتك
يف مظاهرة أو حفلة ،كام أن الكثري صلوا ظاهرا
يف الصف األول واشرتكوا يف مظاهرات سياسية،
لكن مبجرد أن عرثوا عىل منصب أو تربعوا عىل
كريس ،ارتكبوا مفاسد اقتصادية كبرية.
يف حفلة تكريم خريجي مدرسة سلامن
الفاريس الدينية يف مدينة “نغور”
اعترب فضيلة الشيخ عبد الحميد يف هذه
الحفلة ،الرشيعة اإلسالمية خالصة الديانات
الساموية كلها ،وع ّد القرآن الكريم خالصة
الكتب الساموية ،وسرية رسول الله 
خالصة سري األنبياء جميعا ،وأضاف قائال:
جاءت الرشائع الساموية كلها لبناء اإلنسان.
كان رسول الله  قد رىب يف عرصه أناسا
عجزت البرشية أن تأيت مبثلهم.
وأشار فضيلة الشيخ عبد الحميد يف جانب
آخر من خطبته إىل تعيني “موهبتي” كمحافظ
ملحافظة سيستان وبلوشستان ،معبرتا “تعيني
مديرين أقوياء ،واملساواة بني مختلف
الطوائف” من أهم تطلعات الناس من
محافظهم الجديد.
وع َّد فضيلته املساواة بني الطوائف واملذاهب
من توقعات الشعب األخرى قائال :توجد
يف محافظة سيستان وبلوشستان نوع من
التنوع القومي واملذهبي ،وبإمكان املحافظ
أن ينفذ العدل واملساواة من خالل استخدام
املؤهلني وذوي املهارات من مختلف املذاهب
والقوميات ،من الشيعة والسنة والبلوش
وغريهم.
وأشار فضيلة الشيخ عبد الحميد إىل فرص
السياحة يف محافظة سيستان وبلوشستان
قائال :يف املناطق الساحلية مثل “تشابهار”
و”بسابندر” توجد الجبال املريخية الجمیلة
والخالبة التي بإمكانها أن تبقى من األمكنة
السياحية يف سيستان وبلوشستان ،كام ميكن
أن يبنى طريق من “تشابهار” إىل “بندرعباس”

رحالت إسالمية

وإىل أبعد منها لتنتقل الحافالت ،ليتمكن
الناس من الرتدد إىل هذه األمكنة الجاذبة.
وع َّد خطيب أهل السنة “الفقر والبطالة” من
مشكالت بلوشستان قائال :لقد انترش الفقر
والبطالة يف هذه املناطق ،ويعيش الكثري
من الناس يف القفر .نحن نتأسف كثريا ألن
املسؤولني ما استطاعوا التخطيط وال تقديم
لحل هذه املشكالت.
األولويات ّ
وأضاف قائال :نرجو من املحافظ الجديد
ونواب املجلس والعلامء وبقية اإلخوة أن
يتحدوا ويتضامنوا ملزيد التفكري لحل مشكالت
املناطق الساحلية ،ال سيام مشكلة شح املياه
الصالحة للرشب.
مع طالب “دارالعلوم نوبنديان”
ألقى فضيلة الشيخ عبد الحميد يف هذه
الرحلة التي استغرقت أربعة أيام ،كلمة أمام
طالب مدرسة “دارالعلوم” الرشعية يف منطقة
“نوبنديان” يف  7ربيع األول يف املسجد الجامع
بعد صالة الفجر ،معتربا فيها “علم الرشيعة”
أكرب ثروة ميتلكها اإلنسان ،وتابع فضيلته
مخاطبا الطلبة :ميكن أن تزول التجارة وأن
تنتهي الزراعة ،ولكن العلم ثروة ترافقكم يف
الحياة وبعد املامت.
وأضاف فضيلته مشريا إىل أن العامل لو مل يعمل
يستحق العذاب من جانب الله تعاىل:
بعلمه
ّ
العلم مع العمل يكون ناجيا ،والعلم دون
العمل يكون حجة عىل الفرد .فلو تعلمنا العلم
ملرضاة لله وخدم ًة للخلق ،سنكون كرماء ق ِّيمني
نُحرتم يف املجتمع ونُحبب عند الله تعاىل ،كام
إن املالئكة تضع أجنحتها إكراما تحت أقدامنا.
ين كش” من توابع
بني أهايل قرية “كهنا 
“دشتياري”
قال فضيلة الشيخ عبد الحميد يف زيارة ألهايل
قرية “كهناينکش” :يف املكان الذي يُسجد فيه
لله تعاىل ،تنزل عليه الربكات من عند الله تبارك
وتعاىل ،ويعمر هذا املكان يف الدنيا واآلخرة،
والعبادة تنور الوجوه ،لذلك فاعتصموا بدين
الله تعاىل.
وأضاف فضيلته قائال :أرسلوا أبناءكم ليتعلموا
العلم ،وأقيموا صلواتكم ،وأطيعوا أوامر الله
تبارك وتعاىل ،واجتنبوا املعايص ،وحاولوا حل
مشكالت املجتمع بالنصيحة.
الخطبة يف جلسة تكريم خريجي “جكيغور”
شارك فضيلة الشيخ عبد الحميد يف جلسة
مشرتكة ملجموعة من املدارس عقدت يف
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مدرسة “خزينة العلوم” مساء الخميس 7
ربيع األول يف مصىل منطقة “جكيغور” ،وألقى
فضيلته يف هذه الجلسة كضيف خاص خطبة
أشار فيها إىل أهمية الجلسات واملؤمترات
الدينية وتأثريها يف نرش العلم والدين وتعلم
املسائل الدينية ،وأضاف قائال :الحفالت
الدينية لها دور ملموس يف نرش العلم والدين
وتعلم املسائل واألحكام ،فلو مل يكن الوعظ
والتبليغ تقسو القلوب.
تطرق فضيلته إىل أن االستقامة جانب ُمرشق
من جوانب سرية النبي  وتابع قائال :كان
النبي  جبال شاهقا يف الصرب واالستقامة.
لقد تحمل فصوال من الجفاء واإلساءة والخذالن
واألذى من جانب الناس .إننا اليوم مع األسف
ال نستطيع أن نتحمل الشتائم واإلهانات
واألذى يف سبيل الله ،ألن محبة الدين وعظمته
مل تتمكن يف قلوبنا.
وأشار خطيب أهل السنة يف مدينة زهدان إىل
أهمية العمل يف اإلسالم قائال :إننا ناجحون إن
عملنا عىل السنن والفرائض واملستحبات .من
املؤسف لنا أننا محرومون من القرآن الكريم.
وأدان فضيلة الشيخ عبد الحميد يف قسم آخر
من كلمته ،بأش ّد العبارات اإلهانات التي وردت
يف بعض الكتب املدرسية إىل الصحايب الجليل
سيدنا أيب هريرة ريض الله عنه ،واستطرد
قائال :اإلساءة إىل سيدنا أيب هريرة ريض الله
عنه يف كتاب “دين وزنديك” يف املرحلة الثانية
من الثانوية ،تسبب جرح مشاعر أهل السنة
وانكسار قلوبهم .ليس ألحد أن يهني إىل
مقدسات أهل السنة .الذين يهينون مقدسات
إىل مقدسات أهل السنة ،يف الحقيقة يرفضون
كالم املرشد.
وتطرق فضيلة الشيخ عبدالحميد إىل مكانة
الصحابة العالية قائال :لن تجدوا يف العامل أستاذا
يرب تالميذه مثل النبي  ،ومل يقدر
وال مربّيا ّ
ولن يقدر الفقهاء والعلامء من الشيعة وال من
رب النبي الكريم
السنة أن يربّوا تالميذهم كام ّ
الصحابة ريض الله عنهم.
العودة إىل زاهدان
غادر فضيلة الشيخ عبدالحميد مساء يوم الخميس
ساعة  ٢٣:٢٠املناطق الجنوبية من بلوشستان
راجعا من رحلته التي استغرقت أربعة أيام ،إىل
زاهدان ،ووصل إىل زاهدان صبيحة يوم الجمعة
ساعة .٤:٢٠
املصدر :املوقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد
الحميد إسامعيل زهي
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احلياة بالهدف حياة خامدة

أخبار العالم
وفد دبلومايس دويل يزور إقليم شينجيانغ املسلم
بالصني
زار وفد من ممثيل البعثات الدبلوماسية من 12
بلدا معتمدين لدى جمهورية الصني الشعبية
(قريغيزستان ،وكازاخستان ،وروسيا ،وطاجيكستان،
وأوزبكستان ،وأفغانستان ،والهند ،وإندونيسيا،
والكويت ،وماليزيا ،وباكستان ،وتايلند) مدن
أورومتىش وكاشجار وخوتان من منطقة شينجيانغ
األويغورية املسلمة ذاتية الحكم ىف الصني.
وخالل الرحلة ،قام املنظمون بتعريف الدبلوماسيني
األجانب بالتنمية االجتامعية واالقتصادية للمنطقة،
كام زار الوفد املعامل الثقافية واملؤسسات التعليمية
واملساجد واألسواق وغريها من األماكن.
ويف إطار مراكز التعليم والتدريب املهني ،أجرى
ممثلو السفارات محادثات مع طالب املؤسسات
املذكورة وتعرفوا عىل ظروف إقامتهم.

دین حممد حممد آلق

الیعیــش يف هــذه الحیــاة
الدنیــا إنســان إال وهــو
یحمــل أفــکارا وآمــاال،
ولدیــه ألــوان مــن
الطموحــات واألمــاين،
ویحــ ّدد يف حیاتــه لنفســه
أهدافــا یــری يف الوصــول
إلیهــا الســعادة الحقیقیــة،
ويف تحقیقهــا الفــوز
والفــاح.
یعیــش معهــا لیــل نهــار،
ویفکــر يف منامــه ویقظتــه،
وحیــن أکلــه ورشبــه،
وقیامــه وقعــوده کیــف یحصــل علــی بغیتــه
تلــك التــي یظنهــا ضالــة حیاتــه.
یقــول أفالطــون :الحیــاة أمــل فمــن فقــد
األمــل فقــد الحیــاة .فالحیــاة بــا هــدف حیاة
بــا روح ،والحیــاة مــع الهــدف هــي الحیــاة
الحقیقیــة ،وحیــاة مثمــرة تــأيت أکلهــا کل
حیــن بــإذن ربهــا.
الهــدف ینفــخ يف صاحبــه روحــا ونشــاطا،
ویزیــد يف حیاتــه رونقــا وبهــاء ،ویجعلــه
حامــل إرادة قویــة ،وعــزم راســخ يف اقتعــاد
غــارب العلــوم ،وتجشــم املشــاق ،واقتحــام
املعــارك ،ویعــ ّوده علــی الصــر ،والجلــد يف
مواقــف الشــدة والبــاء .الهــدف شــمس
یجــب أن تــرق يف کل نفــس ،فمــن عــاش
محرومــا منــه عــاش يف ظلمــة حالکــة ،یتصــل
أولهــا بظلمــة الرحــم ،وآخرهــا بظلمــة القــر.
الهــدف هــو الحیــاة ،ولــواله لکانــت حیــاة
اإلنســان أشــبه يشء بحیــاة اللعــب املتحرکــة
يف أیــدي األطفــال بحرکــة صناعیــة .الهــدف
هــي تلــك النافــذة الصغیــرة التــي مهــا
صغــر حجمهــا ،إال أنهــا تفتــح آفاقــا واســعة
يف الحیــاة.
الحیــاة بــا هــدف حیــاة جامــدة راکــدة،

فــإن کان ال بــد لنــا أن نــذرف قطــرة مــن
دموعنــا علــی شــقي يف هــذه األرض،
فلنذرفهــا علــی إنســان ال فــرق بیــن أمســها
وغدهــا ،وحارضهــا و مســتقبلها ،وال نصیــب
لــه مــن الحیــاة إال مایهــ ّم بطنــه وشــهوته.
ومــا أحســن مــا قالــه النبــي صلــی اللــه علیــه
وســلم (:مــن ســاوی یومــاه فهــو مغبــون).
فافحــص ماضیــك وحــارضك ،فالحیــاة مکونــة
مــن تجــارب متتابعــة یجــب أن یخــرج املــرء
منهــا منتــرا.
یمکــن لإلنســان أن یعیــش بــا بــر ،ولکنــه
ال یمکــن أن یعیــش بــا هــدف ،ألن الحیــاة
بــا هــدف حیــاة خامــدة.
فاحمــل بیــن جنبیــك مــن اآلمــال
والطموحــات واألهــداف واجعــل الهمــة
والجــد مطیتــك يف بطون املشــاکل واملشــقات
واملصائــب ،وتــوکل علــی العزیــز الرحیــم.
فحينئــذ إن شــاء اللــه تعــش عيشــا ناعــا ،وال
تضطــرب يف ســائك غيمــة وال متــر بصفحتــك
غــرة ،وال يكــدر عليــك مكــدر مــن خواطــر
الشــقاء ووساوســه ،ومتــزق يديــك ذلــك
القنــاع الكريــه مــن الهزميــة التــي ال يــزال
مســبال عــى وجهــك ،وتبلــغ مــن الســعادة
غايتهــا ونهايتهــا ،ويكــون النجــاح رفيقــك يف
مختلــف أطــوار حياتــك.

جهانغیري :حمیراء ریکي حاکم مدینة قرصقند تم
تنصیبها سفیرا لربوناي
أثناء رحلته إلی مدینة قرصقند قام النائب األول
للرئیس بتنصیب حمیراء ریکی حاکمة املدینة
کسفیر البالد يف بروناي قائال :إنها نجحت يف مهمتها
وقدمت عدیدا من الخدمات يف قضاء قرصقند .أفاد
مراسل إصالحوب نقال عن وکالة مهر لألنباء أن
جهانغیري سیقرأ اللیلة مرسومها يف زاهدان .حمیراء
ریکي أول حاکم يف حکومة الرئیس روحاين وهي
أول حاکمة سنیة وقبل ذلک تولت عدة مناصب يف
میناء شاباهار.
ومن سجالتها اإلداریة رئاسة إدارة الرعاية االجتامعية
يف شاباهار ومستشارة املدیر العام للرعایة
االجتامعیة يف بلوشستان وعمید لجنة شؤون املرأة
يف شاباهار وعمید لجنة املجلس البلدي يف شاباهار.
تركيا تطالب ترامب باالحرتام ..وتندد بـ"خطأ أمريكا
الفادح"
ال تزال الحرب الكالمية بني تركيا والواليات املتحدة
متواصلة ،بشأن مصري القوات الكردية املسلحة بعد
انسحاب واشنطن املرتقب من سوريا ،فيام يبدو أن
األزمة ستأخذ أبعادا جديدة ،بعدما توعد الرئيس
األمرييك دونالد ترامب أنقرة يف تغريدة عاصفة.
وحذر ترامب تركيا من "كارثة اقتصادية" يف حال
شنت هجوما ضد األكراد بعد انسحاب القوات
األمريكية من سوريا ،قائال "سندمر تركيا اقتصاديا
إذا هاجمت األكراد .سنقيم منطقة آمنة بعرض 20
ميال".
ومل يتأخر رد تركيا عىل هذا التهديد ،حيث اعتربت
أن ما تقوم به واشنطن "خطأ فادح".
وقال الناطق باسم الرئاسة الرتكية ،إبراهيم كالني،
إن "مساواة األكراد السوريني باملسلحني األكراد خطأ
فادح" ،عىل حد قوله.
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بعض خطباء أهل ّ
السنة يشكون من التمييز يف إعطاء الرتاخيص
لبناء املساجد
يعـاين أهـل السـنة يف كثير مـن املناطـق التـي
يعيشـون فيهـا مـن إيـران ،مـن قلـة املسـاجد
واملصليـات والجوامـع؛ فاملسـاجد املوجـودة
واملصليـات القليلـة التـي يعـود بناء أكرثهـا إىل ما
قبـل الثـورة ،ال تسـع جمـوع الشـباب الكثيرة يف
الكثير مـن املناطـق السـنية ،ومـن ناحيـة أخـرى
تتعقّـد هـذه املشـكلة حينما يواجـه سـكان هذه
املناطـق مبشـكلة التمييز يف إعطـاء الرتاخيص لبناء
مصليـات أو مسـاجد جديـدة ،أو توسـعة القدميـة
منها .
مضايقـات بعـض الجهـات وعرقلتهـا تجـاه هـذا
املطلـب األسـايس املصرح بـه يف الدسـتور ،أثـار
يف الجمعـة املنرصمـة موقـف بعـض خطبـاء أهـل
السـنة ،بحيـث أشـار الشـيخ “محمـد حسين
كركيـج” خطيـب أهـل السـنة يف مدينـة آزادشـهر
(شمايل إيـران) يف خطبـة الجمعة إىل عـدم وجود
صلاة الجمعـة يف مدينة “بجنـورد” مركز محافظة
خراسـان الشمالية.
وقـال الشـيخ كركيـج :أنـا عضو يف املجمـع الفقهي
ألهـل السـنة يف محافظتي “كلسـتان” و”خراسـان

الشمالية” .يعيـش يف مدينـة “بجنـورد” مركـز
خراسـان الشمالية قرابـة ثالثين ألـف مواطن من
أهـل السـنة ،لكـن ال توجـد لهم صلاة الجمعة يف
هـذه املدينـة ،مـع أن عشرة أالف إذا عاشـوا يف
مدينـة يجـب أن يعطـوا ترخيصـا إلقامـة الجمعـة
وفقـا للقانـون .نرجـو أن يـؤذن بإقامـة الجمعة يف
مدنيـة “بجنـورد” كغريهـا مـن املدن.
كما أن الشـيخ “غلام حيـدر فاروقـي” تطـرق
يف خطبـة الجمعـة إىل نفـس املشـكلة يف مدينـة
“بريجنـد” مركـز محافظـة “خراسـان الجنوبيـة”،
وتابـع قائلا :الشـباب الذين يرتددون إىل املسـاجد
ويصلـون ال ينجـرون نحـو االنحرافـات ،والحمـد
للـه شـباب أهـل السـنة يف “بريجنـد” ملتزمـون
بالصلاة ،واآلن يشـكل الشـباب ثلـث املصلين.
وأكّـد الشـيخ فاروقـي محتجـا بكلمـة ملرشـد
الثـورة حـول إشـاعة ثقافـة الصلاة وال سـيام بين
الشـباب :اعتبر مرشـد الثـورة القصـور يف الصلاة
وعـدم االهتمام بهـا مـن أبـرز عوامـل االنحـراف
يف الشـباب ،وأكـد بإقامـة الصلاة يف املـدارس
بين التالميـذ والطلبـة ل ُيحفظـوا مـن االنحرافـات

والضلاالت .وأضاف الشـيخ “غالم حيـدر فاروقي”
مشيرا إىل أن املسـاجد أماكـن إقامـة الصلاة:
نطالـب املسـؤولني يف مدينـة “بريجنـد” ،وكذلـك
املسـؤولني يف محافظـة خراسـان وال سـيام محافظ
خراسـان الجنوبيـة ،أن ال يشـددوا بشـأن مسـاجد
أهـل السـنة ومصلياتهـم .ملـاذا ال يـؤذن ألهـل
السـنة يف مدينـة “بريجنـد” ببنـاء املسـاجد؟
وتابـع الشـيخ فاروقـي :نطالـب املسـؤولني أن
يسـاعدونا يف مجـال إصـدار الرتخيصـات لبنـاء
مسـاجد ألهـل السـنة يف “بريجنـد” ،وتخصيـص
أرض ملصلى أهـل السـنة فيهـا ،التـي نطالـب بهـا
منـذ  15سـنة.
وأضاف مدير معهد الصديق الرشعي يف “بريجند”:
كرثة املساجد مفخرة ألي حكومة أو بلد .نرجو أن
تقدم الحكومة الدعم واملساعدات لبناء مساجد
أهل السنة كام تعطي ذلك ملساجد الشيعة،
فاملساجد سواء كانت للشيعة أو السنة فهي
بيوت الله ،ونرجو أن ال يكون هناك متييز بني
مساجد أهل السنة ومصلياتهم ومساجد الشيعة
ومصلياتهم.

إطالق سراح مدير مدرسة "تعليم القرآن" الدينية يف "سرييك" ونائبه
بكفالة مالية
اح الشـيخ “هاشـم جعفـر زاده” ،مديـر
أطلـق رس ُ
مدرسـة “تعليم القـرآن” الدينيـة يف قرية قلمويي
(سيريك) ،والشـيخ “أيـوب أحمـدي” ،بكفالـة
ماليـة يـوم السـبت  7مـن ربيـع الثـاين .1440
وذكـر مصـدر محلي مطلـع ملوقـع “سـني أون
اليـن” حـول تفاصيـل الكفالـة املاليـة ،أن مبلـغ
الكفالـة التـي طالبتهـا الحكومـة إلطلاق رساح
هـؤالء العلماء كان 500مليـون تومـان ( 50ألـف

دوالر تقريبـا) ،تـم تسـوية  180مليـون منها نقدا،
والباقـي متّـت تسـويتها بوثائـق عقاريـة.
جديـر بالذكـر أ ّن هذيـن العاملين الشـابني
اعتقلتهما السـلطات األمنيـة يف  6صفـر  1440يف
محافظـة هرمـزكان بعـد محـارصة مدرسـة تعليم
القـرآن الدينيـة يف قريـة قلمويئ ،كام قـام العنارص
األمنيـون بعـد تفتيـش املدرسـة ومنـازل األسـاتذة
مبصـادرة مـا وجدوه مـن أجهزة الحاسـوب وبعض

الكتب.
تعـ ّد مدرسـة “تعليـم القـرآن” الدينيـة يف قريـة
“قلمويـي” مـن املـدارس الدينيـة الناشـطة يف
محافظـة “هرمـزكان” (جنـويب إيـران) ،وهـي
مدرسـة تعمـل وتنشـط باعتـدال يف مجـال تعليم
القـرآن الكريـم واملسـائل الدينيـة ألبنـاء أهـل
السـنة يف هـذه املنطقـة.

والدة األستاذ املفيت عبد القادر العاريف يف ذمة اهلل
سماحة األسـتاذ املفتـي عبدالقادر العاريف ،األسـتاذ بالجامعة ونائب رئيـس دار اإلفتاء
بهـا! تلقينـا ببالـغ الحـزن واألىس نبأ وفـاة والدتكم الكرميـة .إنا لله وإنا إليـه راجعون.
إن الهيئـة التحريريـة للمجلـة تعزيكـم يف مصابكـم هـذا الجلـل .كام تتمنـى للفقيدة
الرحمـة والغفـران ولذويهـا عامة الصرب والسـلوان.
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سوريا ..السجن
الكبري وغرفة
التعذيب املظلمة!

حذيفة املحمد
مدون سوري
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مـا تـزال سـوريا يف أوج العاصفـة ويف نزيـف حـاد يتقطـر منهـا الدمـاء
مـن كل منحـى جغرافيتهـا مقطعـة مقسـمة ،مجتمعاتهـا مفتتـة ،بلى
فيهـا اإلنسـان والحيـاة وطُمسـت الحضـارة والعراقـة وفُقد التراث وضاع
التاريـخ بين ركام بيوتهـا الـذي بات غطاء أشلاء شـعبها ،كل يشء ُملطخاً
بالدمـاء ،حيـاة حمـراء تجلى فيهـا الرعـب والخـوف وأنين األمل ،اغتيلـت
الطفولـة وتفشى الجهل وانحسر التعليم وماتت األحالم وضاع املسـتقبل
و َمـ ْن ذا الـذي سـيحمل على عاتقه رسـم حـارض اليـوم تاريخـاً يُفتَخر به
على مر السـنني!
متوضعـت يف ذاكرتنـا سـاعة زوال األمل وانتهـاء املأسـاة وعيـش نشـوة
االنتصـار التـي باتـت أشـبه باملسـتحيل ،سـبعة أعـوام وسـوريا يف نفـق
مظلـم بلا نهايـة ويكثر يف هـذا النفـق الجلادون والجـزارون ولـكلٍ لـه
فرائسـه تقضـم مـن أجسـادنا وتشرب مـن دمائنا ثـم تندد وتسـتنكر ثم
ميشي هـؤالء مشـيعون يف جنائزنـا ،حدودنا مل تكن سـوى أبعد من حدود
بالدنـا يف حين كان فخـري البـارودي يكتـب والشـعوب تـردد مـا كتبـه..
بلاد العـرب أوطـاين ،عـذرا ً يـا فخري فليـس لدي سـوى وطـن أول وأخري
وهـو ذلـك الكفن بهمـة ونخوة من أغلقـوا كل منافذ الفـرار من الجحيم
الـذي يفعلـه الغـزاة واملحتلـون يف بالدنـا وأهلنـا ،يف حين كانـوا عاجزين
عـن إغاثتنـا ودعمنـا ،ليجثـو الجميع عىل ركبتيـه ويرفع يديه إىل السماء
ويصرخ يـا رب مالنـا سـواك وكل األبـواب أُغلقت إال بابـك مفتوحاً ال يرد
خائبـاً ..فـرج كربتنا.
لقـد خنقـت سـوريا خنقـاً وحورصت حصـارا ً وكان األسـد كفيالً بـأن يعيد
تاريـخ عائلتـه يف اإلجـرام ويح ّولهـا إىل مسـلخ برشي وسـجن كبير وغرفة
حـي ،فالتاريـخ ال ميكـن أن ُيحـى
تعذيـب حمقـاء ال ميكـن أن يُغادرهـا ّ
ويف صفحاتـه تأرخـت دكتاتوريـة آل األسـد وإجرامهم ،مدينـة حامة التي
غرقـت بالدمـاء والدمـار سـنة  1982كانت كفيلـة بأن ت ُظهر مـدى إجرام
هـذه العائلـة ،مجـزرة حماة أو مجـزرة العصر كما يقـال عنهـا كانـت
بكفالـة بيـت األسـد الـذي مل يتـواىن حينهـا حافـظ األسـد بقتـل عشرات
اآلالف يف غضـون  27يومـا والتـي كانـت فترة املجـزرة حينهـا ،عندما قام
بحملـة عسـكرية كبرى قامـت بهـا املخابـرات وجيـش األسـد واملخابرات
الجويـة والتـي منحهـا األسـد األب حينهـا كامـل الصالحيـات يف توجيـه
الرضبـات للمعارضين حينهـا واجتثاثهـم وقتـل حتـى املتعاطفين معهـم،
لقـد كانـت مجـزرة ُمرعبـة ألقـت تعتيماً إعالميـاً ولكـن! مـا الفائدة من
اإلعلام إن كان األسـد االبـن اليـوم ارتكـب ومـا زال يرتكـب مجـازرا ً أكثر
عنفـاً ودمويـة مما فعلـه أبـوه يف حماة وعلى مـرآى العـامل وكما يُقـال
وعلى عينـك يـا تاجـر ،حتـى أثبـت هـذا العـامل مـدى تخاذله واسـتهانته
بدمـاء الشـعوب الربيئـة التـي أيقظـت ربيعـاً عربيـاً يف املنطقـة ولكـن
نالـت الشـعوب أكثر مما ت َ َوقَّعتْه.
سـجن صيدنايا العسـكري يسء الصيت قرب العاصمة دمشـق الذي بات
يُعـرف باملسـلخ البشري بعد تقريـر أصدرته منظمة العفـو الدولية تحت
عنوان املسـلخ البرشي
قبـل فترة ليسـت بالبعيـدة شـاهدت عدة رسـومات لفنان سـوري يُدعى
نجـاح البقاعـي والرسـومات تُجسـد حقيقة مـا يحدث يف داخل السـجون
واملعتقالت األسـدية والتي أُطلق عىل أكرب السـجون فيها مسـمى املسـلخ
البشري وهـو سـجن صيدنايـا العسـكري ،ويحـاول البقاعـي مـن خلال
هـذه الرسـوم أن يـروي معانـاة املعتقلني يف سـجون األسـد مـع التعذيب
وعكـس واقـع هذه السـجون مـن الداخل وتوضـح الرسـومات أيضاً مدى
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اإلجـرام الـذي فـاق أي إجـرام يحـدث
يف أيـة سـجون يف العـامل وحقيقـة مـا
يحـدث فيهـا مـن تعذيـب للمعتقلين
وإذاللهـم وحتـى إجبارهم على العمل
الشاق.
إحدى الرسـوم مل تغـادر ذاكريت لفظاعة
األمل فيهـا والتـي كانـت عبارة عن رسـم
فكيـف لـو كانـت بالحقيقـة! ،مل يكـن
األسـد شـجاعاً بـكل هذه الدرجـة لو مل
يكـن يعلـم يقينـاً أنه لن يقـف أحدا ً يف
وجهـه ويردعـه ويحاسـبه على جرامئه،
أتذكـر أحـد العناويـن الـذي قرأتـه يف
إحـدى الصحف العربيـة ويقول ما كان
يفعلـه حافـظ بالخفـاء يرتكبـه بشـار
اليـوم بالعلن ،عنوانـاً يف مضمونه آالف
الكلمات بـل تسـتطيع أن تكتـب كتاباً
منـه لفظاعـة مـا يفعلـه األسـد اليـوم
بـدون رادع! أيـن املحاكـم الدوليـة!
حصنه
مـاذا فعـل مجلس األمـن الـذي ّ
بــ  12فيتـو برعاية روسـيا ،مـاذا تفعل
األمـم املتحـدة! هـي متحـدة ولكـن
على كل يشء ضـد الشـعوب التـي
تريـد أن متـارس حقوقهـا الطبيعيـة يف
بالدهـا وهـذا يُظهره جليـاً أفعالها التي
انعكسـت اتجاه الشـعوب التـي عانت
وتعـاين مـن القمـع واالضطهـاد والقتل
على أرضهـا ،هكذا ح ّول األسـد سـوريا
بلـد الياسـمني إىل سـجن كبير ال ميكـن
الخـروج منه ويحاول تعذيـب وتصفية
كل مـن قـال ال يف وجـه عنجهيتـه
وغطرسـته.
سـجن صيدنايا العسـكري يسء الصيت
قـرب العاصمـة دمشـق الـذي بـات
يُعـرف باملسـلخ البشري بعـد تقريـر
أصدرتـه منظمـة العفـو الدوليـة تحت
عنـوان املسـلخ البشري والـذي كشـف
عـن حملات نفذتهـا سـلطات األسـد
بحـق املعتقلين وهـي حملات إعـدام
خـارج القانـون بحـق هـؤالء الذيـن ال
يحملـون أيـة تهمـة سـوى التظاهـر أو
التكلـم وحتـى البعـض بلا أي تهمـة،
والـذي كان ال ميـر يومـا فيـه إال ويتـم
اعـدام فيـه عـدد مـن املعتقلين والذي
أقام نظام األسـد بذات السـجن محرقة
لجثـث املعتقلين بعـد تصفيتهـم
وهـذه األدلـة كشـفت عنهـا الخارجيـة

شؤون إسالمية

األمريكيـة بحسـب تقريـر للجزيـرة يف
.2017
وال ميكـن أن ننسى الــ  13ألـف ضحية
الذيـن قضـوا يف هـذا السـجن إعدامـاً
وشـنقاً خالل ما يقارب خمسـة سنوات
ثـم تـم دفنهـم يف مقابـر جامعيـة ،يف
حين يُلقـي يف ظاللـه العـامل على هذه
الجرميـة التـي ارتكبهـا هتلـر العصر
بشـار األسـد بالتنديـد واالسـتنكار
يسـتمر األسـد بالقتـل بـكل أنواعـه وال
أذكـر رصاحة إن اسـتخدموا فعالً حينها
هـذه الخطـوات الجديـة التـي أربكت
األسـد ونظامـه التي ال تتخطـى التنديد
وال ميكـن أن تصـل حتـى التحذيـر..
وأسـفاه بِتنـا مجـرد أرقـام تتناقـص
وال كأن الـذي يضمـه التراب أجسـاد
فارقتهـا الـروح بعـد عنـاء التعذيـب
والتنكيـل بـدون أي ذنـب ،جرميتهـم
وتهمتهـم كانـت املطالبـة بالحريـة
والكرامـة فقـط.
مـا ذكرتـه قـد يكـون ال يشء أمـام مـا
يجـري فعليـاً ووصـف بسـيط للقليـل
مما يحصـل والـذي أعرفـه أنـا أو نحن
أو مـا تعرفـه الصحافـة وتنشره ولكـن
أثـق متامـاً أن هنـاك أفعـال وأمـور ال
أحـد يعلـم بهـا وتجـري يف غياهـب
هذه املسـالخ بشـكل خـاص وما يجري
على االرض السـورية عامـة ولكـن ال
يوجـد عدسـة كامريا توثقهـا ،عدا النهج
الـذي يسـتخدمه املحتلـون والطغـاة
ضـد الشـعب والذي بـات روتينـاً يومياً
مـن القصـف املدفعـي والصاروخـي
مـن السماء واألرض والـذي يسـتهدف
املراكـز الحيويـة واملشـايف والنقـاط
الطبيـة واملـدارس ،مما أدى إىل ازديـاد
املعانـاة أكثر وتوليـد حركـة النـزوح
والتهجير إىل حـدود البلاد املجـاورة
والتـي كانـت سـد منيـع يف وجـه أهلنا
يف كل وقـت مما جعلهـم دامئـاً تحـت
سماء تُ طـر قذائـف وصواريخ روسـية
أسـدية تحـاول إجبارهـم على الخنـوع
والرجـوع إىل زريبـة الطاعـة األسـدية
التـي ال متيـز بين رجـل أو امـرأة أو
طفـل ليكـون مصريهـم إىل غرفـة
التعذيـب املظلمـة ليعـاين ويعاين حتى
يُسـ ّجى جسـده بالتراب.
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أسد الصحراء
 مـات أبـوه وهـو صغير ونشـأ يتيما وحفـظ القـرآن وهـو يفسـن التاسـعة .
 مل يكـن عمـر املختـار بطلا وهـو شـيخ كبير كما يعتقـدالبعـض  ,ولكنـه بطـل طـول حياتـه  ,ففـي شـبابه ذهـب إلـی
تشـاد و جاهـد هنـاك ضـد املسـتعمرين الفرنسـيني وأذاقهـم
هنـاك مـن العـذاب ألـوان .
 تنقـل يف أنحـاء رشق أفريقيا والصحراء الكربى وبنى املسـاجدوالزوايـا فيهـا ليعلم الناس دينهم وينرش اإلسلام بينهم .
 بعـد الغـزو االيطـايل لبلاده ليبيا عـام  1911عـاد إىل وطنه وخـاض ضـد اإليطاليين أكرث مـن  267معركة انتصر يف معظمها
و ألحـق باإليطاليين خسـائر فادحـة  ،حتى أن حكومـة إيطاليا
تغيرت  4مـرات بسـبب الهزائم املتتاليـه يف ليبيا .
 قتـل اإليطاليـون زوجتـه وذنبهـا الوحيـد أنهـا زوجـة عمـراملختـار و عمـدوا ايل إحـراق جثتهـا بخيمتـه .
 عمـر املختـار الـذي كان وسـط الجهـاد يختـم القـرآن مـرةكل أسـبوع ويحفظـه للصبيـة ويقـوم الليـل ويصـوم يومـان
باالسـبوع وال ينـام إال  5سـاعات  - ...وكان اغلـب طعامـه
حليـب املاعـز والتمـر و الخبـز  ،وكان يحـب عصيـد الشـعري
والتمـر الـذي تجيـد إعـداده زوجتـه .
 كان كل مـا ميلكـه يف الدنيـا مصحـف صغير ورثه مـن أبيه ونضـارة غنمهـا مـن جنرال إيطـايل و حصـان اهداه لـه صديقه
يوسـف بورحيـل  ،وثوبـان يغسـل واحد ويلبـس اآلخر .
 رفـض عـروض اإليطاليين مبنزل فخـم ومزرعة رواتب شـهري 5000ليرة ايطاليـة وان يتعلـم أبنائـه يف إيطاليـا مقابل تخليه
عـن الجهاد .
 أرس اإليطاليـون عمـر املختـار بعدمـا سـقط مـن حصانـهوتهشـم وجهـه والقـوة التـى أرستـه كانـت تسـمى ' قـوات
السـفاري الليبيـة ' واغلبهـا مـن الخونـة العـرب واملرتزقـة
األثيوبيين ،
 عنـد أرس عمـر مل يعـرف الضباط اإليطاليون انـه عمر املختار( لعـدم امتالكهـم صـورة لوجهـه ) إال بعـد وشـاية مـن أحـد
الخونـة والـذي كان مجاهـد سـابق مـع عمـر قبـل أن ينظـم
للقتـال مـع الجيـش اإليطـايل .
 عند إعدامه رثاه أمري الشـعراء أحمد شـوقي و شـعر بالحزنعليه حتى السـفاح غريتسـياين الذي أرسه  ،وحاول أن يسـاومه
بـأن يأمـر أتباعه باالستسلام مقابل أن يضمـن إطالق رساحه .
كانـت آخـر كلامتـه قبـل إستشـهاده وتنفيـذ الحكـم فيـه" ..نحـن ال نستسـلم ..ننتصر أو منـوت ..وهـذه ليسـت النهايـة..
بـل سـيكون عليكـم أن تحاربـوا الجيـل القـادم واألجيـال التي
تليـه ..أ َّمـا أنـا ..فـإن عمـري سـيكون أطـول من عمر شـانقي".
(التاريخ اإلسالمي)
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مقاالت يف الفكر
اإلنشاء

القدرة عىل بسط الكالم وتوسيعه
مـن الجوانـب التـي يلـوح فيهـا ضعـف طالب
اإلنشـاء ،فـ ّن بسـط الكالم وتوسـيعه.
فـإذا قلـت مثلا ألحدهـم :اسـتخدم الربيـع
يف جملـة ،سـيكتب لـك :الربيـع جميـل.
ويكتفـي بهـذا ،وهكـذا أكثر إجابـات الطلبـة
يف االمتحانـات أيضـا حينما يطلـب منهـم أن
يسـتخدموا كلمـة يف جملـة.
العـادة على جملات موجـزة مختصرة يف
طلاب املبتدئني مانـ ٌع من تق ّدمهم يف اإلنشـاء
والكتابـة ،لذلـك يجـب على مـدرس اإلنشـاء
أن يركّـز على توسـيع الكالم وبسـطه ،ويحثّ
الطلبـة على ذلك ،ألن حثّ الطلبة عىل بسـط
الجملـة ،يدفعهم نحـو التفكير املزيد ،وطلب
املزيـد مـن الكلمات والجملات واملرتادفـات،
وهـذا مفيـ ٌد ونافـع للمبتدئين يف اإلنشـاء
والكتابـة ،فـإذا أصبح املتعلم قادرا عىل بسـط
الـكالم وتفصيلـه ،سـيفتح أمامـه بـاب القـدرة
على الكتابـة بأشـكال وأسـاليب مختلفـة.
ففـي املثـال املذكـور لـو فكًـر املتعلّـم قليلا
بإمكانـه أن يكتـب:
ج ّو فصل الربيع جميل.
فإذا فكّر أكرث ،بإمكانه أن يكتب:
إ ّن ج ّو فصل الربيع جميل.
ولو فكّر أكرث ،بإمكانه أن يكتب:
إ ّن ج ّو فصل الربيع جميل وبديع.
بني صعوبة العبارة وصعوبة املحتوى!
يقـرأ املتعلـم عبـارة يف كتاب من كتـب تعليم
اللغـة ،أو كتـاب قصـة ،أو أي كتـاب آخـر فلا
يفهمهـا ،فيقـول :هـذه عبـارة صعبـة ،وهـذا
الكتـاب ليـس يف مسـتواي ،وقد يراجع شـخصا
آخـر للمشـورة ،ويقـول :أطالـع هـذا الكتـاب
وال أفهمـه ،فيقـول لـه ذلـك األسـتاذ مـن غير
أن يتبين :الـذي نصحـك مبطالعة هـذا الكتاب
ارتكـب خطـأ ،ومل يـراع مسـتواك،
هكـذا بسـهولة ميتنـع مـن املطالعـة ،فلا
يحصـل لـه التقـدم املطلـوب.
ال بـد أن منيّـز بين صعوبة وصعوبـة ،فصعوبة

عبد اهلل عبيداللهي

يواجههـا املتعلـم أثنـاء قـراءة درس أو مطالعة
كتـاب يف العبـارة بسـبب أنـه ال يفهـم معنـى
مفـردات أو تراكيـب هـي جديـدة لـه بسـبب
ضعفـه يف اللغـة ،وصعوبـة أخـرى يواجههـا
بسـبب عـدم هضمـه ملحتـوى العبـارة أو
الكتـاب بـأن يكـون املحتـوى يتحـدث عـن
قضيـة علميـة تخصصيـة أو فكريـة معقّـدة،
واملتعلّـم مبتـدئ ال يهضـم ذلـك.
فيجـب التفريـق بين الصعوبتين ،وال ينبغـي
أن ُينـع متعلـم مـن قـراءة ٍ
درس أو كتـاب
بسـبب صعوبـة األلفاظ والعبـارات واملفردات
والرتاكيـب ،فهـذه صعوبـة يجـب أن يواجههـا
املتعلـم أثنـاء الدراسـة أو املطالعـة ،فيحلّهـا
وميـ ّر بهـا لريتقـي إىل األمـام يف تعلمـه اللغـة.
أسلوبان يف تدريس قواعد النحو
أسـلوبان لتدريـس قواعـد النحـو ،األسـلوب
األول هـو األسـلوب الرائـج والتقليـدي عندنـا
حيـث يذكر املـد ّرس قاعـدة من قواعـد النحو
ويرشحهـا ،ثـم إذا شـاء يذكـر مثـاال لفهمهـا.
كالقاعدة التالية:
«إذا كان الفاعـل اسما ظاهـرا ُو ّحـد الفعـل
أبـدا».
مثالـه :جـاء املسـلمون .فاملسـلمون فاعـل
واسـم ظاهـر ،لذلـك يجـب توحيـد الفعـل
هنـاك.
يف هـذا األسـلوب القاعـدة هـي املذكـور أ ّوال،
فهـي األصـل ،واألمثلـة تابعـة لهـا.
أمـا األسـلوب الثـاين فهـو عكـس األسـلوب
األ ّول ،وهـو أن يكتـب املـدرس على السـبورة

األمثلـة التـي تُعين على فهـم القاعـدة وال
يذكـر نفـس القاعـدة يف بدايـة األمـر.
فيكتب مثال فريقني من األمثلة:
الفريـق األول-١ :حضر املسـلم-٢ ،حضر
املسـلامن-٣ ،حضر املسـلمون.
والفريـق الثـاين-١ ،املسـلم حرض-٢ ،املسـلامن
حضرا-٣ ،املسـلمون حرضوا.
ثـم يسـأل الطلبـة عـن الفـرق بين جملات
الفريـق األ ّول والفريـق الثـاين ،فيجدهـم
يجيبـون جميعـا بـأن الفعـل واحـد يف كافّـة
جملات الفريـق األول بينما يختلـف يف
جملات الفريـق الثـاين ،ثـم يسـألهم ملـاذا؟
ومجـرد هـذا السـؤال يدفـع الطلبـة إىل أن
يبحثـوا الجواب يف األمثلـة ويدفعهم نحو يشء
مـن التفكير ،فـإذا نظـروا يجـدون أن الفعـل
مقـ ّدم على الفاعـل يف جملات الفريـق األ ّول
دون الثـاين .بعـد مـا شـعر املـدرس أن الطلبـة
اسـتوعبوا القاعـدة من خلال األمثلـة ،يبدأ يف
طـرح القاعـدة النحويـة تأكيـدا ملـا فهمـوه.
فائدتان لهذا األسلوب:
الفائـدة األوىل ،أن املتعلـم يكـون مشـاركا يف
التدريـس وفهـم القاعـدة مـن خلال تأ ّمله يف
األمثلـة ،وهـذا يصنـع فيـه الشـعور بـأن هذه
القواعـد ليسـت صعبـة يصعـب عليـه فهمها.
والفائـدة الثانيـة ،يف هـذا األسـلوب يبقـى
املتعلـم مرتبطًـا بالنصـوص مـن خلال األمثلة،
فيـدرك أن هـذه القواعـد ليسـت ألغـازا
خياليـة ،وإنّ ـا هـي قواعـد لهـا ارتبـاط عميـق
باللغـة التـي يتعلمهـا.
وال ننـس أن األسـلوب الثاين ينفـع يف بالدنا مع
طلبـة تعلّمـوا شـيئا وإن كان قليلا مـن اللغـة
العربية.
متنوعة

كتب تكفي عن مكتب ٍة!
ٌ
العلمـة محمـد يوسـف الب ّنـوري رحمه
أرشـد ّ
اللـه (يف يتيمـة البيـان يف يشء مـن علـوم
القـرآن) َمـن ال يجـد فرصـة ملراجعـة كتـب
التفاسير الضخمـة الطويلـة كلّهـا ،إىل تفاسير
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أربعـة لـو اقتنـع بهـا لكفتْـه ،ويقـول رحمـه
الله:
مل ّـا كانـت الحيـاة املوهومـة محـدودة،
والحاجـات واآلمـال ممـدودة ،والهمـم
تقاعسـت ...فأريد أ ْن أنبّه
تقاعـدتْ  ،والعزائـم
ْ
الطلبـة على تفاسير مـن التفاسير املطبوعـة
املتداولـة بين القـوم ،والرائجـة اليـوم مـا لـو
أراد أحـد أن يقتنـع بهـا ل َك َفتْـه ،وهـي عنـدي
التفاسير األربعـة:
األول :تفسير الحافـظ عامد الديـن ابن كثري...
قـال شـيخنا إمـام العصر رحمـه اللـه (أنـور
شـاه الكشـمريي) :لـو كان يغنـي كتـاب عـن
كتـاب لـكان هـو تفسير« ابـن كثير» فإنـه
أغنـى عـن تفسير «ابـن جريـر».
والثـاين :تفسير «مفاتيـح الغيـب» املعـروف
بـ«التفسير الكبير» لإلمـام فخـر الـرازي .قـال
مشـكل من مشـكالت القـرآن ّإل
ً
شـيخنا :مل أر
واإلمـام تن ّبـه له .وكان يقـول :إن اإلمام يغوص
بحل بعض
يف املشـكالت بيـد أنه رمبا ال يظفـر ّ
املشـكالت بحيـث تطمنئ بـه القلـوب وتقتنع
بـه النفـوس ،وكان شـيخنا يقـول :إن مـا قيـل
يف حـق تفسيره :فيـه كل يشء إال التفسير،
هـو ح ٌط مـن قـدره الجليـل ومنزلته السـامية
ولعلـه قـول مـن غلـب عليـه رسد الروايـات
فقـط مـن غير ذكـر لطائـف القـرآن وعلمه.
والثالـث :تفسير روح املعـاين ،ومزايـاه البارعة
تجـذب القلـوب ومحاسـنه تأخـذ باأللبـاب،
وعنـدي مبنزلة«فتـح الباري» لصحيـح البخاري
يف غـزارة املـادة ونصاعـة التعبير وبراعـة
التحبير ،غير أنـه مل ّـا كان فتـح البـاري رشحـا
لـكالم مخلـوق فقضى بـه الديـن الـذي كان
على رقـاب األ ّمـة مـن رشح الصحيـح ووفّـاه
أجـل مـن
حقـه ،وكالم اللـه سـبحانه وتعـاىل ّ
أن يقـوم بأعبـاء حقّـه أحـد مـن البشر ،وإن
اسـتنفد فيـه القُـوى والقُـدر.
والرابـع :تفسير أيب السـعود ،اعتنـى بصـدع
غـرض نظـم التنزيـل يف تعبير رائـق ،وتصويـر
فائـق ،وهـو يغنـي يف كثير مـن املزايـا عـن
«الكشّ ـاف» للزمخشري.
ذكـر العالمـة شـيخ اإلسلام تقـي العثماين
املقالـة املذكـورة للعالمـة بنـوري يف كتابـه
«علـوم القـرآن» باختصـار ،وشـكر اللـه تعـاىل
على أ ّن فكرتـه يف التفاسير املذكـورة وافقـت
فكـرة العالمـة أنـور شـاه الكشـمريي وتلميذه
العبقـري العالمـة محمـد يوسـف البنـوري
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رحمـه اللـه ،إال أ ّن الشـيخ املفتـي محمد تقي
العثماين -حفظـه اللـه تعـاىل -زاد يف األربعـة
خامسـا وهو تفسري القرطبي،
املذكورة تفسيرا ً
وقـال :حسـب وجهة نظـري لو اكتفى شـخص
بهـذه التفاسير الخمسـة لكفتْـه عن التفاسير
جرمي ٌة ال تُ حى
األخـرى مـن حيـث املجمـوع.
البعــض مــن معلّمــي املــدارس االبتدائيــة
وكذلــك مــدريس املــدارس الدينيــة يرضبــون
التكب
أسوء أنواع ّ
تكــر املــال أو املنصــب ،األطفــال الصغــار الذيــن مل يبلغــوا ال ُحلُــم.
التكــر نوعــان؛
ّ
ّ
والســمعة ،والثــاين تكــر الحســنات واألعــال هــؤالء الصغــار إذا عفــوا املعلّــم الضــارب أو
الصالحــة ،واألخــر مــرض املتدينــن ال ســيام املــد ّرس الضــارب ،ال يُعتــر عف ُوهــم لصغــر
طيــب
ســ ّنهم وأل ّن عف َوهــم ال يكــون عــن
العلــاء والطلبــة.
ِ
ملتــ ٍح يحتقــر حليــق اللحيــة ،وإمــرأة محتجبة نفــس ،وتبقــى الجرميــة يف كثــر مــن األحيــان
تحتقــر الســافرة بســبب ســفورها ،ومصــلٍ (بســبب هجرهــم الدراســة وتعلــم القــرآن)
يحتقــر املتهــاون فيهــا ،واملجاهــد يحتقــر ال تُ حــى إىل يــوم القيمــة ،فليتّــق املعلمــون
القاعــد عــن املعركــة ،هــذا النــوع مــن التك ّــر واملد ّرســون وال ســ ّيام يف املــدارس الدينيــة مــن
أســوء أنواعــه ،ألن فيــه احتقــار للمســلم ،رضب األطفــال الصغــار.
كل فكــرة فيهــا احتقــار
واإلســام يرفــض ّ
املســلمني ،لذلــك عل ّمنــا أن ندعــو صاحــب املته ّورون عىل دين الله
املنكــر واملعصيــة بالحكمــة واملوعظــة ،لكنــه مــن األفــكار الجنونيــة التــي ينرشهــا البعــض
أمــر مبحاربــة واســتئصال الغــاة الذيــن بــن شــباب هــذه األمــة ،أن بإمــكان أحدهــم
يحتقــرون املســلمني ويكفّرونهــم ويب ّدعونهــم أن تكــون لديــه املكتبــة اإلســامية يحملهــا
رغــم أنهــم يقــرؤون القــرآن ويصلّــون معــه يف جوالــه أو حاســوبه أينــا كان،
ويســتطيع أن يجتهــد باإلســام ويُبــدع بــآراء
ويتعبّــدون...
جديــدة!
الطــب يكــون
كتــب
أحــد
مــع
كان
أســتاذنا الكريــم الشــيخ رشــيد أرشف فهــل لــو
ّ
طبيبــا؟ وهــل يســتطيع معالجــة حــاالت؟
ا لســيفي !
ظــل األخبــار املؤملــة واملؤســفة ،ورحيــل وهــل لــو كان مــع أحــد كتــب الهندســة فهــل
يف ّ
الصالحــن األول فــاأل ّول أتانــا نبــأ رحيــل هــو مهنــدس ويســتطيع بنــاء بــرج؟
األســتاذ الحنــون املشــفق موالنــا رشــيد أرشف وهــل لــو كان مــع أحــد كتــب الشــعر  ،فهــل
العثــاين ســبط املفتــي موالنــا محمــد شــفيع هــو شــاعر يســتطيع نظــم القــوايف؟
العثــاين رحمهــا اللــه ،وابــن أخت الشــيخني وهــل لــو كان معــه كتــب النحــو  ،فهــل هــو
الجليلــن املفتــي محمــد رفيــع واملفتــي ســيبويه أو الكســايئ؟
وهــل لــو كان معــه كتــب الحقــوق فهــل هــو
محمــد تقــي العثــاين حفظهــا اللــه.
ٍ
مســتحيل ملــن دخــل جامعــة دار العلــوم قــاض أو محــامٍ تقبلــه املحكمــة؟
ٌ
دارســا وعــرف األســتاذ فيهــا أن ينــى ملــاذا عندمــا يكــون مــع أحــد كتــب إســامية
كراتــي ً
شــفقته ومحبتــه ومودتــه وخلقــه الكرميــة يصبــح مفت ًيــا وشــيخًا ومجتهــدا؟
الحقيقــة أن هــذه فكــرة جنونيــة ،وأصحابُهــا
التــي ال أجــد تعابــر لوصفهــا.
كان رحمــه اللــه حنونًــا مشــفقا عــى متهــ ّورون وجريئــون عــى ديــن اللــه تعــاىل،
الطلبــة جميعــا -وعــى الطلبــة الوافديــن ألنهــم ضائعــون وتائهــون وبنفــس الوقــت
بــكل وجــوده ،مينعهــم تكربهــم مــن الخضــوع لتعليــم
أشــفق وأحــ ّن -يعيــش معهــم ّ
ويســعى يف حــل مشــكالتهم ،يخــرج معهــم الرشيعــة مــن أهلهــا كــا كلفهــم اللــه تعــاىل
يف النزهــات ،يضحــك معهــم ويضحكــون (:فاســألوا أهــل الذكــر إن كنتــم ال تعلمــون)
تبســط األب مــع ولــده و(و لــو ر ّدوه إىل الرســول و إىل أويل األمــر
يتبســط معهــم ّ
معــهّ ،
ويتبســطون منهــم لعلملــه الذيــن يســتنبطونه منهــم).
واألخ الكبــر مــع إخوتــه الصغــار،
ّ
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صــف الــدرس يعــود
معــه ،ثــ ّم إذا عــاد إىل ّ
مد ّر ًســا قويًّــا مســيطرا عــى الص ّــف ال يجامــل.
رحمــه اللــه رحمــة واســعة ،وأســكنه فســيح
جنانــه.
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