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مـازال  والعـامل  شـهور  مضـت 
وتعطلـت  كورونـا،  جيتاحـه 
الرشعيـة  واملعاهـد  املـدارس 
لدينـا وقـد كانـت يف مثـل هـذا 
بالطـالب،  مكتّظـة  املوسـم 
العلميـة  النشـاطات  وتوقفـت 
ُشـعب  وتأثـرت  والدراسـية، 
احليـاة االجتامعيـة إىل حـد كبري، 
يعهـدوه  مل  بـام  النـاس  وابتـي 
يـدري  أكثـر، وال  أو  قـرن  منـذ 
أحـد وال يقـدر أن يتنّبـأ إىل متـى 
ينتهـي،  ومتـى  االبتـالء،  يـدوم 
ومتى سـوف تسـتأنف عجالت  
النشـاطات االجتامعيـة حركتهـا 
الطبيعيـة من جديد كـام كان قبل 

اجلائحـة. ظهـور 
لـو كانـت اجلائحـة تصيـب بلدة 
واضطربـت  لفزعـت  واحـدة 
لكنهـا عّمـت ورضبـت  كثـريا، 
البـالد الراقيـة ومهـود احلضارة 
الغربيـة قبـل البـالد الناميـة، ممـا 
كبـري،  حـد  إىل  هتوينهـا  سـّبب 
وقديـام قالـوا: إذا عّمـت البليـة 

. سـُهلت
  ولقائـل: مـاذا ينبغـي أن نفعـل 
سـواء  األوضـاع،  هـذه  يف 
قـُرت مـدة املعانـاة أو طالت؛ 
إىل  أمورنـا  ونعّطـل  نفـزع  هـل 
وينكشـف  األمـر  ينجـي  أن 
ممارسـة  يف  نأخـذ  أو  البـالء، 

مجيع األعـامل والنشـاطات، غري 
مـاذا  أم  سـيحدث،  بـام  مبالـن 
غـري ذلـك؟ حينـام نراجع سـرية 
النبي اهلـادي إىل اخلـري والداعي 
إىل احلـق، نجـد أنـه -صـى اهلل 
عليـه وسـلم- "لكل حـال عنده 
عتـاد"، فكان مسـتعدا لكل حالة 
مّكـة  يف  عـاش  وقـد  تعرتيـه. 
املكرمـة ثالثة عرش عاما وقاسـى 
أنـواع  وأصحابـه  هـو  خالهلـا 
وخـوف  جـوع  مـن  الشـدائد 
وعـر واسـتهزاء وضيـق، فلـم 
يضعـف ومل يسـتكن ومل يتهـاون 

واجـب. أي  أداء  يف 
النـاس  مـن  كثـريا  نـرى  إننـا    
يبتلـون  أو  يمرضـون  عندمـا 
بحالـة غـري عاديـة، يرتكـون كل 
املفروضـة  الصـالة  حتـى  يشء 
ويعطلـون كثـريا من نشـاطاهتم، 
يف  أوقاهتـم  أغـى  ويضيعـون 

املطلوبـة. احلالـة  انتظـار 
 سـأل ابـن الكواء علّيـا )كرم اهلل 
وجهـه( هل تركَت ليلـة الصّفن 
الـورد الـذي أوصـاك بـه النبـي 
-صـى اهلل عليه وسـلم- وكنت 
تواظـب عليـه كل ليلـة، فقـال: 
ـك! مل أدعـه حتـى يف  ثكلْتـك أمُّ
تلـك الليلـة! بينام كانـت احلرب 
والسـيوف  وسـاق  قـدم  عـى 
ُتقطـع  والـرؤوس  تتقاطـع 

ُتـراق. والدمـاء 
ذوو  الرجـال  هكـذا  نعـم، 
االسـتقامة واملثابرة، وهكذا ذوو 
اهلمم العاليـة وأصحاب العزائم 
الشـاخمة؛ يسـتعدون لـكل حالة؛ 
وهلـم عـّدة لـكل ُغّمـة وشـّدة، 
يغتنمـون  الناجحـون،  وهكـذا 
يضيعـون  وال  فرصـة  كل 
األوقـات واللحظـات يف ترّقـب 
يعرفـون هـل  مطلوبـة ال  حالـة 

حيرموهنـا. أم  ينالوهنـا 
أّن  املشـايخ  بعـض  سـمعُت 
رجـال إنجليزيـا معروفـا ركـب 
مسـلمون  فيهـا  وكان  سـفينة 
السـفينة  فواجهـت  وغريهـم 
تغـرق  أن  وكادت  عاصفـة 
وارتفـع الضجيـج والعويـل من 
االضطـراب  وحـدث  الـرّكاب 
ينتظـر  كل  النـاس  وفـزع 
املـوت. اللهـم إال ذلـك الرجـل 
جالسـا  كان  فقـد  اإلنجليـزي، 
يطالـع  السـفينة  مـن  زاويـة  يف 
كتابـا هبـدوء؛ فجـاءه رجـل من 
تفعـل  مـاذا  قائـال،  املسـلمن 
وقـت  هـذا  هـل  رجـل؟  يـا 
الرجـل  أجـاب  املطالعـة؟ 
اإلنجليـزي: مـاذا حـدث وماذا 
ينبغـي أن أفعـل؟ قـال الرجـل: 
أال تـرى السـفينة تغـرق والناس 
فأجـاب:  واضطـراب!  فـزع  يف 

ولكنهـا ملـا تغـرق؛ فلـامذا أفّوت 
عـّي هـذه اللحظـات الباقية من 
يف  أسـتغلها  ال  وملـاذا  احليـاة؟ 

مفيـد؟ عمـل 
ففـي ضـوء هـذه القّصـة ومـا يف 
معناهـا، أقـول للزمـالء وإخويت 
الطلبـة وكل مـن هتّمـه حلظـات 
احليـاة الغاليـة: هـل عندنـا أهبة 
وهـل  الطارئـة؟  احلالـة  هلـذه 
أال  الفارغـة؟  ألوقاتنـا  برجمنـا 
جيـدر بنـا أن نخطـط السـتغالل 
نـدري  ال  التـي  الفرصـة  هـذه 

بعدهـا؟ حـادث  مـاذا 
 وحيلـو يل أن أنقـل هنـا للقـراء 
العالمـة  الكـرام كلمـة لشـيخنا 
العثـامين  تقـي  حممـد  املفتـي 
)حفظـه اهلل( عندمـا اسـتنصتحه 
مـن  اهلنـد  علـامء  مـن  طائفـة 
بشـأن  العلـوم،  إشـاعة  جامعـة 
"إننـا  فقـال:  األيـام  هـذه 
مشـغولون طيلـة العـام الدرايس 
املحارضات؛  وإلقـاء  بالتدريـس 
وقلـام نجـد فرصـة للمطالعـات 
العلميـة  والنشـاطات  احلـرة 
الدراسـية،  املقـررات  خـارج 
كانـت  وإن  "كورونـا"  فجائحـة 
سـبحانه  اهلل  ولكـن  مصيبـة 
املصائـب  يف  جيعـل  قـد  وتعـاىل 
الدنيويـة خـريا بحكمتـه، فجعل 
الـرّب سـبحانه يف هـذه اجلائحة 

جائحة كورونا
 وواجب الساعة

بقلم: سامحة األستاذ املفتي 
حممد قاسم القاسمي

االفتتاحية
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نتائج املباحث السابقة:
األول: أّن معنـى الربا كان متعارفًا 
القـرآن  نـزول  قبـل  واضحـًا 

الكريـم؛
اهلل  ريض   الصحابـة  أّن  الثـاين: 
 عنهـم تركـوا الربـا بعـد أن نزلـت 
حرمتـه، فلـم يعرتهيـم أي شـّك، 

شـبهة؛ أي  يواجهـوا  ومل 
الثالـث: أّن النبـي صـى  اهلل   عليـه 
األشـياء  بيـع  عـن  هنـى   وسـّلم 
بالبعـض إال مثـاًل  السـتة بعضهـا 
الذهـب  وهـي  بيـٍد،  ويـدًا  بمثـل 
والتمـر  والشـعري  والـُرّ  والفضـة 
بيـع  باملنهـي  وأحلـق  والزبيـب، 
نشـأ  وهنـا  واملحاقلـة؛  املزانبـة 
النهـي خـاّص  سـؤال هـاّم؛ هـل 
باألشـياء السـتة أم يشـمل األشياء 
األخرى أيضـًا، وما هـي الضابطة 

الشـأن؟ هبـذا 
مذاهـب  إىل  ذهبـوا  فالفقهـاء 
اهلل  صـى   النبـي  ألّن  واجتاهـات، 
  عليـه  وسـّلم مل يبّن هـذه الضابطة 
ومـن ثـم نـرى أّن سـيدنا عمر بن 
اخلطـاب كان يتمنّـى ويقـول: "لو 
بـّن النبـي صـى  اهلل   عليـه  وسـّلم 
تلـك الضابطة حلصلـت الطمأنينة 
قـال:  ثـم  الشـبهات،  واندفعـت 

دعـوا الربـا والريبـة".

الرابـع: الربـا قسـامن، أّمـا القسـم 
بربـا  يسـمى  الـذي  وهـو  األول 
كان  القـرض  ربـوا  أو  القـرآن 
وأمجعـت  العـرب  لـدى  متعارفـًا 
والقسـم  حتريمهـا؛  عـى  األمـة 
يف  حتريمـه  ورد  الـذي  الثـاين 
حكـاًم،  بـاألول  ُأحلـق  احلديـث، 
وهـو يكـون يف ضمـن املعامالت.
وممـا جيـدر بالذكـر أّن الربـا الـذي  
صـار عـامد التجـارة واالقتصاد يف 
اآليـة األخـرية فهـو ربـا القـرآن، 
سـبع  حتريمـه  يف  نزلـت  والـذي 
وورد  الكريـم،  القـرآن  يف  آيـات 
حتريمـه يف أكثر من أربعـن حديثًا، 

وأمجعـت األمـة عـى حتريمـه.
احلكمة يف حتريم الربا:

نتطـّرق  أن  أيضـا  الـرورة  مـن 
إىل  حكمـة حتريـم الربـا وإىل تلك 
االقتصاديـة  أو  املعنويـة  األرضار 
التـي مـن أجلها نـزل حتريـم الربا.
يف  يشء  كل  أّن  نعـرف  أن  ينبغـي 
ّمـا،  فائـدة  عـن  خيلـو  ال  الدنيـا 
فلننظـر احليـة والعقـرب والذئـب 
واألسـد والسـّم القاتل وغريه فال 
خيلـو أحـد منهـا عـن فوائـد، كـام 

باللغـة األرديـة: قـال الشـاعر 
كـي  قـدرت  هنـن  ُبـرا  )كوئـي 

مـن( كارخانـه 

تفسري معارف القرآن
العالمة املفتي حممد شفيع العثامين

تعريب: املفتي حممد قاسم القاسمي

تيـّرت  أنـه  أيضـا خـريا وهـو 
لنا فـرص وفـراغ إلنجـاز أعامل 
عامـة  يف  عليـه  نقـدر  كنـا  مـا 
األحـوال". ثـم حـّدث سـامحته 
عـن نفسـه قائـال: "إننـي أشـكر 
أننـي  عـى  وتعـاىل  سـبحانه  اهلل 
ُوّفقـت إلنجـاز أعـامل كثـرية يف 
ولـوال  الصحـي،  احلجـر  زمـن 
ومـا  لتأخـرت  الفرصـة  هـذه 
اهلل(. شـاء  مـا  )إال  اكتملـت". 

ثـم نقل شـيخنا كلمة عـن والده 
املفتـي حممـد شـفيع )رمحـه اهلل( 
سـابقا:  بباكسـتان  املفتـن  كبـري 
"جيـب عى املـرء أن يـرف كل 

يف  حياتـه  حلظـات  مـن  حلظـة 
عمل مفيـد؛ سـواء كان يفيده يف 
الدنيـا أو يف اآلخـرة، وال ريـب 
واألوقـات  الفـرص  تضييـع  أن 

وضـالل". مسـتنكر  يشء 
وعليـه أهيـا األعـزة، جيـب علينا 

التالية: باألمـور  االهتـامم 
1- نفكـر ونتشـاور كيف نقيض 
أوقاتنـا الراهنـة حتـى اسـتئناف 
املعهـودة.  املدرسـية  النشـاطات 

إن شـاء اهلل
2- نحـاول إنجاز مـا جيب علينا 

إنجازه من األعـامل املهمة.
يف  املفيـدة  الكتـب  نطالـع   -3
والفكـرة  والسـرية،  التاريـخ، 
اإلسـالمية؛ وقـد أوىص شـيخنا 
حممـد تقـي العثـامين )حفظه اهلل( 
بمطالعـة مؤلفات سـيدنا اإلمام 
أيب احلسـن النـدوي )رمحـه اهلل( 
سـيام كتاَبيـه" مـاذا خـر العـامل 
بانحطـاط املسـلمن" و"الـراع 
بـن الفكـرة اإلسـالمية والفكرة 
الغربيـة يف األقطار اإلسـالمية"؛ 
قائـال: إّن مطالعـة هـذه الكتـب 
العلـامء  وشـباب  الدعـاة  تزيـد 

محاسـا وبصرية يف جمـال الدعوة، 
األفـكار  ملكافحـة  وتؤهلهـم 
وإعـداد  املعـارصة،  الزائغـة 
اجليل اجلديـد، وخماطبـة املثّقفن 

املعارصيـن.
4- يمكننـا تشـكيل جمموعـات 
اجلامعيـة  واملذاكـرة  للمطالعـة 
عـر وسـائل التواصـل اجلديدة، 
واملعلومـات،  اآلراء  وتبـادل 
ومشـاركة حصيلـة الدراسـات.
دورات  تشـكيل  بإمكاننـا   -5
تدريبيـة نشـرتك فيهـا ونتعلم ما 
نحتـاج إليه مـن تنميـة املهارات 

الالزمـة.
مـن  قسـطا  نخصـص    -6
أوقاتنـا للعبادة والذكـر والدعاء 
واالسـتغفار والتالوة والتدّبر يف 

والسـنّة. الكتـاب 
شـباب  بإصـالح  هنتـّم   -7
واجلـريان،  والعشـرية  األرسة 
عـى  ونحّثهـم  هبـم  ونّتصـل 
األعـامل املفيـدة، حمّذريـن إياهم 

العمـل. وسـوء  الغفلـة  مـن 
نامرس كل هـذا وال ننسـى اّتباع 
كورونـا،  مـن  الوقايـة  وصايـا 
وكل مـا يسـاعد عـى احتوائـه.

كورونـا  جـاء  مـا  أنـه  ولنعلـم 
ونسـتكن  ونفـزع  لنتكاسـل 
لنأخـذ  وإنـام  أمامـه،  ونخضـع 
لظـروف  ونسـتعد  منـه  العـرة 
أكثـر صعوبـة ومـرارة مـن هذه؛ 
فاأليـام ُحبـى باملفاجئـات، وقد 

العـريب: الشـاعر  قـال 
كنـَت  مـا  األيـاُم  لـَك  سـُتبدي 

هـاًل جا
ويأتيَك باألخبار َمن مل ُتزّوِد

حسبنا اهللُ ونعم الوكيل.
ذلـك  بعـد  حُيـِدُث  اهللَ  ولعـّل 

أمـرا.

على مائدة القرآنعلى مائدة القرآن
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فائـدة،  عـن  صنـع  مـا  خيلـو  ال 
وليـس هـو بـيء عـى اإلطالق.
عمـل  كّل  ويف  يشء،  كل  ففـي 
الرقـة  انظـر  ّمـا،  فائـدة  توجـد 
والفحشـاء  الطريـق  وقطـع 
واالرتشـاء فال خيلـو كّل ذلك عن 
فائـدة أو لـذة ملـن يرتكبـه، لكـن 
عـى  حتكـم  إّنـام  وامللـل  األديـان 
نافـع أو ضـاّر  بأّنـه  يشء أو فعـل 
الـرر  أو  النفـع  غلبـة  إىل  نظـرًا 
هـو  املفيـد  النافـع  فالـيء  فيـه، 
الـذي يكون نفعه أكـر من رضره، 
والـيء الضـاّر هـو الـذي يكـون 
رضره أكـر مـن نفعـه، ومـن ثـّم 
نـرى أّن اهلل سـبحانه وتعـاىل حّرم 
اخلمـر وامليـر؛ ألّن نفعهـام أكـر 
مـن رضرمهـا، فاملعتـر يف التحريم 
املضاّرعـى  غلبـة  هـو  واحلظـر 
وإن  الربـا  أن  والشـك  املنافـع، 
كان فيـه نفـع قليـل للمـرايب، لكن 
مضـاره أكثـر مـن منافعـه يف الدنيا 
واآلخـرة. فهـل يوجـد عاقـل إذا 
علـم يف يشء نفعـًا قليـاًل عاجـاًل 
وأرضارًا كثـريًة عـّد ذلـك الـيء 
كاّل،  النافعـة؟  األشـياء  قائمـة  يف 
يف  عاجـل  قليـل  نفـع  قيمـة  ومـا 
جنب خسـارات كبـرية توقع األمة 
يف أزمـات اقتصاديـة ال حـّل هلا!؟ 
لكنـه من املؤسـف جـدًا أّن الناس 
إذا تعـودوا عمـال ينسـون مضاّره، 
يسـرية  فائـدة  إال  فيـه  يـرون  فـال 
حقـرية زائلـة، وال يلتفتـون إىل مـا 
جيـّره ذلـك العمـل مـن الويـالت 
أّن  شـك  ال  الشـاملة.  واآلفـات 
التقاليـد السـائدة مثلهـا مثـل دواء 
الوعـي  ويغّيـب  اإلنسـان  خيـدر 
يبحثـون  الذيـن  وإّن  والشـعور، 
بـن  ويقارنـون  احلقيقـة،  عـن 
املنافـع واملضاّر لقليلـون وأكثرهم 

متبعـون. السـائدة  للتقاليـد 
كمـرض  اليـوم  أصبـح  الربـا  إّن 
شـامل عّم العـامل كله، فغـرّي طبيعة 
فصـاروا  وتفكريهـم،  النـاس 

كمريـض تغريت ذائقته يـذوق امُلّر 
ويسـتحليه، أال تـرى أهّنـم جعلوا 
واالقتصـاد،  التجـارة  عـامد  الربـا 
لألزمـات  سـبب  أكـر  أّنـه  مـع 
االقتصاديـة املعـارصة، وإن تكلـم 
النـاس  ظنّـه  الربـا  خـالف  خبـري 
جمنونـًا، ولكن جيب عـى كل خبري 
يؤمـن باهلل واليـوم اآلخـر أن ينبئ 
ومفاسـده،  الربـا  بمضـاّر  النـاس 
وهـل يسـع لطبيـب يـرى مرضـًا 
ُمعديـًا ينتـرش يف البـالد وليـس يف 
فيقـول  والـدواء،  العـالج  وسـعه 
للنـاس إّن هـذا ليـس بمـرض بل 
الطبيـب  بـل  صحيـٌة،  حالـة  هـو 
الناصـح هـو الـذي ينبـئ النـاس، 
وحيذرهـم مـن املـرض، ويبحـث 
عـن عـالج ناجـع لعلهـم ينجـون 

ويسـعدون.
هكـذا كان األنبيـاء عليهم السـالم 
ينصحـون النـاس، وحيذروهنم من 
سـوء األعـامل، ألهّنم بعثـوا هلداية 
أهنـم  ولـو  وإصالحهـم،  النـاس 
سـكتوا عـى الباطـل المتـأل العامل 
كفـرًا ورشكًا، وال يبقـى مـن يؤمن 

بـاهلل وحـده بكلمـة التوحيد.
كالعمـود  اليـوم  يعـّد  الربـا  إّن 
واالقتصـاد  للتجـارة  الفقـري 
ناحيـة  مـن  ولكـن  املعـارص، 
أخـرى يعـرتف طائفـة مـن كبـار 
الربـا  أّن  أوروبـا  يف  االقتصاديـن 
ليـس بالعمـود الفقـري لالقتصاد 
بـل هـو دودة ضـاّرة تنخـر عمـود 

وتـره. االقتصـاد، 
آفـاق  تضايقـت  األسـف  مـع   
الفكـر، فـال خيـرج أهلهـا بالرغـم 
مـن  واملعرفـة  العلـم  كثـرة  مـن 
أمل  الضيقـة،  التقاليـد  نطـاق 
أّن  أثبتـت  التجـارب  أّن  يكفهـم 
واألزمـات  الفقـر  يسـبب  الربـا 
االقتصاديـة، ويوّسـع املسـافة بن 
الفقـري والغنـي، فالفقـري يف النظام 
وبؤسـًا،  فقـرًا  يـزداد  الربـوي 
والثـروة جتتمـع لـدى طائفـة مـن 

بينهـم.  دولـة  وتكـون  األغنيـاء 
قليلـة  فئـة  قلـت:  شـئت  وإن 
متـّص دمـاء الشـعب فتسـمن عى 
حسـاب الفقـراء وتتضخـم، بينـام 
أحـاد الشـعب يعانون من البأسـاء 
أّنـك  العجيـب  ثـم  والـراء، 
املنتمـن  هـوالء  أمـام  بّينـت  إن 
األمـر  حقيقـة  واخلـرة  العلـم  إىل 
فسـوف يقدمـون لـك نـامذج مـن 
أسـواق إمريكا والبـالد األوروبية 
معجبـن هبـم مما يـرون مـن ظاهر 
أحواهلـم االقتصاديـة، ثـم يدعون 
بأهنـم  إّنـام وصلـوا إىل مـا وصلوا 
الربـا  بسـبب  مـادي  رقـي  مـن 
كالـذي  مثلهـم  وإنـام  وتعاطيـه 
يذهب بـك إىل منطقة يـأكل أهلها 
حلـوم اآلدميـن ثـم يقـول: انظروا 
إىل هـؤالء  وقّوهتـم وسـمنهم يريد 
بذلـك تريـر فعلتهـم ويدعوك إىل 

هبـم. والتـأيّس  تقليدهـم 
يقـال  أن  املدعـي  هـذا  فجـواب 
لـه يـا تـرى! ال ختدعنـا، واذهـب 
بنـا إىل منطقـة أكلـت حلـوم أهلها 
فالذيـن  دمائهـم،  وامتّصـت 
رأيتهـم أقويـاء إنام سـمنوا وتقووا 
الفقـراء  هـوالء  حسـاب  عـى 
العدالـة  مـن  وهـل  املضطهديـن، 
قـوة  طائفـة  تـزداد  أن  واملسـاواة 
حسـاب  عـى  ورفاهيـة  وثـروة 
طائفـة أخرى تـزداد ضعفـًا وفقرًا 

وبؤسـًا؟
يأباهـا  التـي  الظاهـرة  هـي  هـذه 
اإلسـالم، وال تسـمح هبـا الرشيعة 

الغـّراء. اإلسـالمية 
أرضار الربا االقتصادية

لـو مل تكـن للربا مـّرة أخرى غري 
التـي ذكـرت مـن أّنه يسـبب الفقر 
العـاّم واخلـران للبـرش كفـى بـه 
أرضار  هنالـك  بينـام  وسـوءًا  رشًا 

ونفسـية. اقتصادية  كثـرية 
انتفاع فئة وحرمان مجاعة:

إّن الربـا يوجـب نفعـًا قليـاًل لفئـة 
حسـاب  عـى  النـاس  مـن  قليلـة 

حرمـان كثـري منهم، وهـذا واضح 
يف صـور الربـا الرائجـة يف الزمـن 
لكـن  عاقـل،  كّل  يفهمـه  القديـم 
وأشـكال  صـور  نشـأت  اليـوم 
حديثـة لتعاطـي الربـا مل تعـرف يف 
األزمـان املنرمـة، كام أّنه نشـأت 
يف عر التنور والتقدم وإن شـئت 
فقـل عـر الظـالم والتأخر صور 
الطريـق  وقطـع  اخلمـر  لصناعـة 
واجلنـون  واخلدعـة  والرقـة 
تزّينهـا للنـاس، فكذلـك حدثـت 
صـوٌر ألخـذ الربـا وتعاطيـه، ففي 
الزمـن القديـم كان أنـاٌس قليلون 
جتارهتـم  ضمـن  الربـا  يأخـذون 
ومعامالهتـم، لكـن اليـوم تكونت 
بالربـا  تعامـل  وبنـوك  مصـارف 
عـى أوسـع النطاق وعـى الصعيد 
تنفـع  أهنـا  وتّدعـى  الـدويل، 
الشـعب مجيعًا، ويقولـون إّن عامة 
ال  أو  التجـارة  الحيسـنون  النـاس 
يسـتطيعوهنا لقلـة بضاعتهم، لكن 
ويكسـب  بالتجـارة  يقـوم  البنـك 
عـى  يوزعهـا  ثـم  كثـرية  أرباحـًا 
جانـب  ويف  األمـوال،  أصحـاب 
بالقـروض  التجـار  يسـاعد  آخـر 
باألعامل  فيقومـون  والتمويـالت، 
املصانـع،  وإنشـاء  التجاريـة 
كثـرية  أربـاح  عـى  وحيصلـون 
وتتسـع  االقتصـاد،  فيتقـّدم 
األربـاح،  وحتصـل  التجـارة، 
مـن  هـذا  وكّل  البـالد،  وتتقـدم 
بـركات الربـا عـى حـّد زعمهـم.
املغـرتون  هـوالء  فّكـر  ياليـت 
وليعرفـوا  بعقليتهـم  واملعجبـون 
الواقـع واحلـق! هل تتغـري احلقيقة 
أال  والعناويـن؟  األسـامء  بتغيـري 
املفسـدين  مـن  كثـريا  أن  تـرون 
يغرّيون إسـم اخلمـر ويدعون أهنم 
صنعوهـا عـى أصـول الصحـة أو 
باسـم احلـّب  الفحشـاء  يرتكبـون 
والغـرام، فهـل يتغـري السـم دواءًا 
أو يكـون الضـاّر نافعـًا باالدعـاء؟ 

. كال
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اهللُّ  ُيَؤاِخُذُكـُم  الَّ  تعـاىل:  قـال 
َوَلِكـن  َأْياَمنُِكـْم  يِفَ  ْغـِو  بِاللَّ
ُقُلوُبُكـْم  َكَسـَبْت  بِـاَم  ُيَؤاِخُذُكـم 
َغُفوٌر َحِليـٌم ]البقرة:225[ َواهللُّ 
نكتـٌة يف عـدم العطـف عـى مـا 

قبلـه:-
الَّ  تعـاىل:  قولـه  يعطـف  لــم 
ْغـِو يِفَ َأْياَمنُِكـْم  ُيَؤاِخُذُكـُم اهللُّ بِاللَّ
قولـه  مـن  قبلـه  مـا  عـى  اآليـة 
ُعْرَضـًة  اهللَّ  َعُلـوْا  جَتْ َوالَ  تعـاىل: 
مـع  ]البقـرة:224[   َْياَمنُِكـْم  ألِّ
كلٍّ  كـون  يف  متشـاركن  كوهنـام 
منهام بيانـا حلكم األيـامن، وذلك 
لــام بينهـام مـن كـامل االنقطـاع؛ 
الختالفهـام خـرا وإنشـاء، فـإن 
خـٌر،  والثـاين  إنشـاٌء،  األّول 
وكـامل االنقطـاع بـن اجلملتـن 
وال  بينهـام  يفصـل  أن  يقتـيض 

. ُيعطـف
اهلل  رمحـه   – عاشـور  ابـن  وقـال 
عـام  فصلـه  وجـه  يف  تعـاىل- 
؛ ألن  سـبق: إنـه اسـتئناٌف بيـاينٌّ
اآلية السـابقة لــاّم أفـادت النهي 
كانـت  باحللـف،  التـّرع  عـن 
نفوس السـامعن بحيـث هيِجُس 
حكـم  إىل  والتطّلـع  التفّكـر  هبـا 
اليمن التـي جتري عى األلُسـن، 
واالسـتئناف البيـاين يفصـل عـاّم 

قبلـه، وال يعطـف عليـه.
نكتـٌة يف إيراد باب الــمفاعلة مع 

أن الفعـل منه تعـاىل وحده:-
اهللُّ  ُيَؤاِخُذُكـُم  الَّ  تعـاىل:  قـال 
َوَلِكـن  َأْياَمنُِكـْم  يِفَ  ْغـِو  بِاللَّ

ُقُلوُبُكـْم  َكَسـَبْت  بِـاَم  ُيَؤاِخُذُكـم 
]2 2 5 : ة لبقـر ا [

يف قولـه تعـاىل: َوَلِكـن ُيَؤاِخُذُكم 
حـذٌف،  ُقُلوُبُكـْم  َكَسـَبْت  بِـاَم 
يف  يؤاخذكـم  ولكـن  تقديـره: 
قلوبكـم،  كسـبت  بـام  أيامنكـم 
فحـذف؛ لداللـة مـا قبلـه عليه.
والــمؤاخذة: من األخـذ بمعنى 
العّد والــمحاسبة، يقـال: أخذه 
بكـذا، أي: عّده عليـه؛ لُيعاتبه أو 

ُيعاقبـه، قـال كعُب بـُن ُزَهري:
اَل َتْأُخْذيِن بَِأْقَواِل اْلُوَشاِة َوَلـْم   

ُأْذنِـْب َوإِْن َكُثـَرْت يِفَّ اأْلََقاِويـُل
ولــام كان األخـذ ُهنا مـن واحٍد 
كان  وتعـاىل،  سـبحانه  وهـو 
الظاهـر أن ال يؤتـى بالــمفاعلة؛ 
مـن  األخـذ  تقتـيض  هـي  إذ 
اجلانبـن، إال أّن التعبـري باملفاعلة 
تعـاىل،  أخـذه  يف  للمبالغـة  هنـا 
قـال تعـاىل: إن أخذه أليم شـديد 
مـن  اهلل  أعاذنـا  ]هـود:102[، 
وكرمـه!  منّـه  بمحـض  أخـذه 
والــمفاعلة كام تأيت للـمشاركة، 

فإهنـا تـأيت لــلمبالغة كذلـك.
موضـع  يف  اإلظهـار  يف  نكتـٌة 
َواهللَُّ  تعـاىل:  قولـه  يف  اإلضـامر 

َحِليـٌم َغُفـوٌر 
بضمـري  يؤتـى  أن  الظاهـر  كان 
غفـوٌر  وهـو  فيقـال:  اجلاللـة، 
حليـٌم؛ لسـبق اسـم اجلاللـة فيام 
بِاللَّْغـِو  اهللُّ  ُيَؤاِخُذُكـُم  الَّ  سـبق 
يِفَ َأْياَمنُِكـْم َوَلِكـن ُيَؤاِخُذُكـم بِـاَم 
َكَسـَبْت ُقُلوُبُكْم، إال أّنه لــاّم كان 

ذكـر الــمؤاخذة قطعـًا لقلـوب 
اسـم  بإيـراد  سـّكنها  اخلائفـن 
اجلاللـة مظهـرًا موضـع اإلضامر 
سـبقت  رمحتـه  أن  إىل  إشـارًة 
غضبـه، فقـال:  َواهللَّ أي: مـع مـا 
له مـن العظمة َغُفوٌر  أي: سـتور 
واهلل  تابـوا.  إذا  عبـاده  لذنـوب 

أعلـم! وتعـاىل  سـبحانه 
فائدٌة يف مجـع التذييـل والتكميل 
َغُفـوٌر  يف اجلملـة الواحـدة:َواهللَُّ 
َغُفـوٌر  تعـاىل:َواهللَُّ  قولـه  َحِليـٌم 
َحِليـٌم هذا تذييـٌل لقوله تعاىل: الَّ 
ْغـِو يِفَ َأْياَمنُِكْم،  ُيَؤاِخُذُكـُم اهللُّ بِاللَّ
أي:َغُفـوٌر  لــمضمونه،  مؤّكـٌد 
حيـث لــم يؤاخْذكـم باللغو مع 
التثّبـت  عـدم  مـن  ناشـئًا  كونـه 
وقلـِة الــمباالة. و چ ٺچ حيث 
لــم يعَجْل بالــمؤاخذة، وفائدة 
التذييل: االمتناُن عى الــمؤمنن 

وشـموُل اإلحسـان هلـم.
هـذه  يف  مجـع  قـد  وقيـل:  هـذا 
التذييـل  الواحـدة  اجلملـة 
قولـه:  أن  وذلـك  والتكميـل، 
مضمـون  لتقريـر  َغُفـوٌر  َواهللَُّ 
اهللُّ  ُيَؤاِخُذُكـُم  تعـاىل:الَّ  قولـه 
فيكـون  َأْياَمنُِكـْم،  يِفَ  ْغـِو  بِاللَّ
تذييـال، وقولـه: َحِليـٌم ناظـٌر إىل 
ُيَؤاِخُذُكـم  تعاىل:َوَلِكـن  قولـه 
بِـاَم َكَسـَبْت ُقُلوُبُكـْم عـى طريق 
اللـف والنـرش الــمرّتب، جـيء 
به لدفـع إهيـام أن الــمؤاخذة يف 
صـورة كسـب قلوهبـم متحّققـة 
عاجـال، فيكـون تكميال بالنسـبة 

تأمالت بالغية 
يف آيات املغفرة

الشيخ أبو حّسان عبدالرشيد اجلالل آبادي

وال خيفـى عـى مـن لديـه بصـرية 
شـيوع  سـببت  الفكـرة  هـذه  أّن 
ذي  مـن  أكثـر  والفحشـاء  املنكـر 
قبـل، فعّممت سـمومها ونرشهتا، 
فالصـور اجلديدة ألخـذ الربا التي 
تطّبقهـا البنـوك التقليديـة عممت 
ومـن   كّلـه،  الشـعب  بـن  الربـا 
النسـبة  هـذه  أّن  يـدري  ال  الـذي 
تعطيهـا  التـي  الضئيلـة  املئويـة 
احلسـابات  ألصحـاب  البنـوك 
املشـكالت  إزالـة  يف  جتـدي  ال 
وال  بطنـًا  متـأل  وال  االقتصاديـة 
تدفـع فقـرًا، ومـن ثـم تـرى عاّمة 
ليـاًل  وجيتهـدون  يكـدون  النـاس 
يسـّد  مـا  عـى  للحصـول  وهنـارًا 
فـال  عورهتـم  ويسـرت  جوعهـم 
حتسـن حالتهـم، إهّنـم ال يلتفتـون 
إىل أعـامل التجـارة وإذا توّجه أحد 
إىل جتارة فال يسـتطيع إليها سـبياًل، 
ألّن األمـوال تكّدسـت يف البنـوك 
فـال سـبيل إىل التجارة عـن طريق 
إال  متـّول  البنـوك ال  البنـوك؛ ألّن 
كبـار التجـار الذين هلم يف السـوق 
مبالـغ  فتعطيهـم  صولـة وجولـة، 
مرشوطـة،  أربـاح  عـى  باهظـة 
املصانـع  أصحـاب  أّن  تـرى  أال 
مليارات  يسـتقرضون  والتجارات 
أّمـا  هبـا،  ويتجـرون  يكتسـبون 
الفقـراء فـال تثـق هبـم البنـوك وال 
متوهلـم، فكيـف يسـتطيع الفقـراء 
فـإذا  جتـارًا  السـوق  يدخلـوا  أن 
اجـرتأ واحـد منهـم عـى التجـارة 
فـال تكـون جتارته إال ضئيلـة قليلة 
الربـح ال تلبـي حاجاتـه األصلية، 
جتارتـه،  يف  أحـد  اسـتمّر  وإن 
فينافسـه  قليـاًل  فيهـا  تقـّدم  و 
أصحاب األمـوال وكبـار التجار، 
فيتدخلـون يف السـوق، ويغـرّيون 
األسـعار، فـال يتـرر وال خيـر 
يف  التجـارة  فتنحـر  الفقـري،  إال 
الثـروة  وتكـون  قليلـن،  أفـراد 
ُدولـة بـن األغنياء يترفـون فيها 

يشـاؤون. كـام 

على مائدة القرآنعلى مائدة القرآن
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إليـه، ومجع التذييـل والتكميل يف 
هـذه اجلملـة الواحدة مـن أرسار 

الراعـة. وأنـواع  البالغـة 
فائـدٌة لغوّية يف فعـل "حلم"، ويف 

"احلليم":- اسـمه تعاىل 
َحِليـٌم  َغُفـوٌر  َواهللَُّ  قولـه تعـاىل: 
احلليـم مـن: َحُلم حْيُلـم من باب 
بتأخـري  أمهـل  إذا  يكـرم:  كـرم 
األديـُم  حِلـم  وأمـا  العقـاب. 
الــاميض  يف  فبالكـر   حيَلـم، 
مـن  الــمضارع،  يف  والفتـح 
بـاب عِلـم، ومعنـاه: فسـد، وأما 
حَلـم الرجـل حيُلـم، - أي: رأى 
الــاميض  فبالفتـح يف   – نومـه  يف 
والضـم يف الــمضارع، مـن باب 
احِللـم،  األول:  ومصـدر  نـر، 
بالكـر، ومصدر الثـاين: احلََلم، 
الــمفتوحتن،  والـالم  باحلـاء 
ومصـدر الثالـث: احلُْلـم، بضـم 
احلاء مـع ضـم الالم وسـكوهنا. 
واحِللـم يف اللغـة: ضبـط النفس 
والطبـع عـن هيجـان الغضـب. 
تعـاىل  اهلل  صفـات  يف  ورد  وإذا 
فمعنـاه أنه ذو أنـاٍة، ال يعجل عى 
ذنوهبـم.  عـى  بعقوبتهـم  عبـاده 

قالـه ابـن جريـر الطـري.
 وقـال اخلطـايب رمحـه اهلل تعـاىل: 
"هـو ذو الصفـح واألنـاة، الـذي 
ال يسـتفّزه غضٌب، وال يسـتخّفه 
عصيـان  وال  جاهـٍل،  جهـل 
يسـتحّق  وال  قـال:  عـاٍص. 
الصافـح مـع العجز اسـُم احللم، 
مـع  الصفـوح  هـو  احلليـُم  إنـام 
ال  الـذي  والــمتأيّن  القـدرة، 

بالعقوبـة. يعجـل 
اقـرتان  يف  الـر  بيـان  يف  فائـدٌة 
اسـمه سـبحانه وتعـاىل )احلليم( 

)الغفـور(:- تعـاىل  باسـمه 
َغُفـوٌر  َواهللَُّ  تعـاىل:  قولـه 

]2 2 5 : ة لبقـر ا [ َحِليٌم
)احلليـم(  تعـاىل  اسـمه  ورد  قـد 
يف القـرآن الكريـم إحـدى عرشة 

تعـاىل  باسـمه  واقـرتن  مـّرة، 
)الغفـور( سـّت مـرات، ومنهـا 
هـذا الــموضع، وعـن الـر يف 
العالمـة  يقـول  االقـرتان  هـذا 
ابـن عاشـور – رمحـه اهلل تعـاىل-
وصـف  اقـرتان  :"ومناسـبة 
دون  هنـا  بـ)احلليـم(  )الغفـور( 
مغفـرة  هـذه  ألن  )الرحيـم(؛ 
التقصـري  قبيـل  لذنـب هـو مـن 
يف األدب مـع اهلل تعـاىل، فلذلـك 
وصـف اهلل نفسـه باحلليـم، ألن 
يسـتفّزه  ال  الـذي  هـو  احلليـم 
التقصـري يف جانبـه، وال يغضـب 

الــمعذرة. ويقبـل  للغفلـة، 
ِذيـَن ُيْؤُلـوَن ِمـن  لَّ قـال تعـاىل: لِّ
َأْشـُهٍر  َأْرَبَعـِة  َتَربُّـُص  نَِّسـآِئِهْم 
ِحيٌم  َفإِْن َفـآُؤوا َفـإِنَّ اهللَّ َغُفـوٌر رَّ

]البقـرة:226[
عـى  اخلـر  تقديـم  يف  نكتـٌة 
اإليـالء  فعـل  وإيـراد  الــمبتدأ، 

الــمضارع:- بصيغـة 
ُيْؤُلـوَن  ِذيـَن  لَّ لِّ تعـاىل:  قـال 
َأْرَبَعـِة  َتَربُّـُص  نَِّسـآِئِهْم  ِمـن 
اجلـار  ]البقـرة:226[،  َأْشـُهٍر 
لَِّذيـَن خـٌر مقّدم،  والــمجرور لِّ
مبتـدأ  َأْشـُهٍر  َأْرَبَعـِة  وَتَربُّـُص 
إىل  الرتبُّـِص  وإضافـُة  مؤّخـر، 
األشـهِر فيهـا قـوالن، أحدمُهـا: 
أنَّـه مـن بـاِب إضافـِة الــمصدر 
يف  االتسـاع  عـى  لــمفعولِه 
الظَّـْرِف حتـى صـاَر مفعـوالً به، 
فيـه  الــمفعول  أجـري  يعنـي: 
فُأضيـَف  بـه  الــمفعول  جُمـرى 
الظرفيـة.  والــمعنى عـى  إليـه، 
والثـاين: أنه أضيـَف احلَـَدُث إىل 
الظـرِف من غـرِي اتِّسـاِع. فتكوُن 

"يف".  بمعنـى  اإِلضافـُة 
الــمبتدأ  وإنـام قـّدم اخلـر عـى 
هبـذه  لالهتـامم  إليـه؛  الــمسند 
تعـاىل  اهلل  وّسـع  التـي  التوسـعة 
عـى األزوا حيـث ال ُيطالـب يف 
وال  بالفـيء  أشـهر  أربعـة  مـّدة 

لذكـر  وللتشـويق  بالطـالق، 
بفعـل  وجـيء  إليـه.  الــمسند 
اإليـالء عى صيغـة الــمضارع؛ 
للداللة عى االسـتمرار الشـامل 

الثالثـة. لألزمنـة 
نكتـٌة يف تعديـة اإليـالء بـ"مـن"، 

وهـو يتعـّدى بـ"عـى":-
ِذيـَن ُيْؤُلـوَن ِمـن  لَّ قـال تعـاىل: لِّ
َأْشـُهٍر  َأْرَبَعـِة  َتَربُّـُص  نَِّسـآِئِهْم 

]226 ]البقـرة: 
احللـف  هـو  اللغـة:  يف  اإليـالء 
الـذي يقتيض النقيصـة والتقصري 
عليـه،  حُيلـف  الـذي  األمـر  يف 
ويف الـرشع: هـو احلِلـف الــامنع 
أربعـة  مـّدة  الــمرأة  مجـاع  عـن 
"اإليـالء"  وحـّق  فأكثـر.  أشـهر 
أن يسـتعمل بـ"عـى"، يقـال: آىل 
عليـه، إذا أقسـم، وإنام اسـتعمل 
ُهنا بـ"مـن"؛ لتضمينه معنى الُبعد 
أو االمتنـاع، فكأنـه قيـل: للذين 
يؤلـون متباعديـن مـن نسـائهم، 
أو يبعـدون مـن نسـائهم ُمولن. 
أو يمتنعـون من نسـائهم مؤلن. 
وقـد ذكرنا غـري مـّرٍة أن الغرض 
بكلمـة  ُيـدّل  أن  التضمـن  مـن 
كلمتـن،  معنـى  عـى  واحـدة 
عبارتـن،  عـن  عبـارة  وتغنـي 
مًعـا،  مقصودتـان  فالكلمتـان 
إحدمها قصـًدا، واألخـرى تبًعا، 
وهـو يرجـع إىل إجيـاز احلـذف، 
اهلل  رمحـه  عاشـور-  ابـن  قـال 
بديـع  مـن  التضمـن  تعـاىل: 
اإلجيـاز يف القـرآن، وهـو يرجـع 
إىل إجياز احلـذف. ويقول العالمة 
الزخمـرشي يف تفسـريه: "الغرض 
فيـه )أسـلوب التضمـن( إعطاء 
أقـوى  وذلـك  معنيـن،  جممـوع 

." مـن إعطـاء معنـى فـذٍّ
نكتـٌة يف إقامـة العني ُمقـام الفعل 

منه:- الـمقصود 
ِذيـَن ُيْؤُلـوَن ِمـن  لَّ قولـه تعـاىل: لِّ
َأْشـُهر  َأْرَبَعـِة  َتَربُّـُص  نَِّسـآِئِهْم 

]226 ]البقـرة: 
إنـام  واحللـف  اإليـالء  أن  اعلـم 
ال  الــمرأة،  مجـاع  عـى  يكـون 
عـى الــمرأة ذاهتا، فقولـه تعاىل: 
عـى  إمـا  نَِّسـآِئِهْم  ِمـن  ُيْؤُلـوَن 
حذف الــمضاف اختصارا، أي: 
يؤلـون مـن جمامعـة نسـائهم، أو 
هـو مـن إقامـة العـن )النسـاء( 
منـه  الــمقصود  الفعـل  ُمقـام 
)وهـو اجلـامع(؛ للــمبالغة، أي: 
ذات  عـن  باإليـالء  امتنـع  كأنـه 
زوجتـه. واهلل تعـاىل أعلم بأرسار 

كتابـه!
يف  نَِّسـآِئِهْم  بــ  التقييـد  يف  نكتـٌة 
ِذيـَن ُيْؤُلـوَن ِمـن  لَّ قولـه تعـاىل: لِّ

نَِّسـآِئِهْم:-
أن  عـى  يـدّل  بالنسـاء  التقييـد 
اإليالء إنام يصّح من الــمنكوحة 
سـواء كانـت يف صلـب النكاح، 
أو كانـت مطّلقـًة طلقـًة رجعّيـة؛ 
ألن الرجعّيـة يصـدق عليهـا أهنا 
مـن نسـائه، بدليـل أنـه لـو قال: 
الطـالق  وقـع  طوالـق،  نسـائي 
مـن  أهنـا  ثبـت  وإذا  عليهـا، 
نسـائه دخلـت حتـت ظاهـر قوله 
ِذيـَن ُيْؤُلوَن ِمن نَِّسـآِئِهْم  لَّ تعاىل:لِّ
وسـواء كانـت الــمنكوحة حّرة 
أو أمـة، إال أهنـا إذا كانـت حـّرة 
فمـّدة إيالئهـا أربعة أشـهر، وإن 
هلـا  اإليـالء  فمـّدة  أمـًة  كانـت 
شـهران؛ ألن هـذه مـّدة رضبـت 
إبطـاال للبينونة، فتنتصـف بالرّق 

كمـّدة العـّدة.
وخـرج بقيـد النسـاء مـن حكـم 
اإليـالء األمة الــموطوءة بملك 
فـإن  منهـا،  إيـالء  فـال  اليمـن، 
النسـاء إنام يتناول الــمنكوحات 
قيـد  وكـذا  الــمملوكات،  دون 
عـن  االحـرتاز  يفيـد  النسـاء 
الــمطلقة البائنـة، فـإن زوجيتها 
مـن  فالتكـون  قائمـة،  غـري 
نسـائنا، فال يصـّح اإليـالء منها.

على مائدة القرآن
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الرتبـص  َبـني  اْلفـرق  يف  فائـدٌة 
واالنتظـار:

ِذيـَن ُيْؤُلـوَن ِمـن  لَّ قولـه تعـاىل: لِّ
َأْشـُهٍر  َأْرَبَعـِة  َتَربُّـُص  نَِّسـآِئِهْم 

]البقـرة:226[
يف  العسـكري  هـالل  أبـو  قـال 
الفـرق بـن الرتبـص واالنتظار: 
إّن الرتبُّص طـول االْنتظار، َومن 
ثـمَّ ُيسـّمى الــمرتّبص بِالطَّعـام 
ُيطيـل  ألّنـه  مرتّبصـا؛  وغـريه 
ومنْـه  الّربـح،  لزيـادة  االْنتظـار 
َحتَّـى  بِـِه  بَُّصـوا  تعاىل:َفرَتَ قْولـه 
ِحـٍن ]املؤمنـون: 25[، وأصلـه 
بصـة َوِهي التلبـث يقال:  مـن الرُّ
َما يل عـى هذا اأْلمـر ُرْبَصة، أي: 
تلّبـث يف االْنتَظـار حتَّـى طـال. 
وقـال العالمة البقاعـي: الرتّبص 
هـو إمهـاٌل ومتّكـٌث يتحّمـل فيه 
الصـر الـذي هو مقلـوب لفظه، 

فإن الرتّبـص مقلـوب التصّر.
فائدٌة لغويـة يف الفرق بـني الَفيء 

والظل:-
َفـإِنَّ اهللَّ  َفـآُؤوا  قولـه تعاىل:َفـإِْن 
ِحيـٌم ، الفـيء يف اللغـة  َغُفـوٌر رَّ
هـو: رجـوع الـيء إىل مـا كان 
عليـه مـن قبـل، وهلـذا قيـل لـِـام 
تنسـخه الشـمس مـن الظـل ثـم 
ء. وفـّرق أهـل العربيـة  يعـود: يَفْ
فقالـوا:  والظِّـل،  الَفـْيء  بـن 
ألنـه  بالعـّي؛  كان  مـا  الَفـْيء: 
الذي نسـخته الشـمس، والظِّل: 
ما كان بالغداة؛ ألنه لــم تنسـخه 
الشـمس، ويف اجلنـة ظِـلٌّ وليس 
فيهـا يْفء؛ ألنـه ال شـمس فيهـا، 
مَمْـُدوٍد  تعاىل:َوظِـلٍّ  اهلل  قـال 

وأنشـدوا:  ]30 ]الواقعـة: 
َحـى  الضُّ َبـْرِد  ِمـْن  الظِّـلُّ  َفـاَل 

َيْسـَتطِيُعُه
 َواَل اْلَفْيُء ِمْن َبْرِد اْلَعِيِّ َيُذوُق

اْلَفـْيِء  يـُع  رَسِ ُفـاَلٌن  وقيـل: 
عـن  الفـراء  َواْلَفْيَئِة،حكامهـا 
العـرب، أي: رسيـع الرجوع عن 

املتقدمـة. احلالـة  إىل  الغضـب 
فائـدٌة يف تفريع الفيئة إىل الــمرأة 
عـى  الطـالق  عـى  والعـزم 
حصـول الرتبص يف قولـه تعاىل: 

ڤچ:- ٹ   چ  
أي:  َفـآُؤوا  َفـإِْن  تعـاىل:  قولـه 
رجعـوا يف مـّدة اإليـالء وُحِذف 
َفـآُؤوا أي: إىل نسـائهم؛  ُمَتَعّلـق 
اهللَّ  َفـإِنَّ  الــمقصود.  لظهـور 
ِحيٌم  يغفـُر للُمْويل بفيئته  َغُفـوٌر رَّ
التـي هـي كتوبته إثـَم حنثـه عند 
حرمـة  هتـك  فيـه  ألّن  تكفـريه؛ 
قَصـد  مـا  أو  تعـاىل،  اهلل  اسـم 
الــمرأة  رضار  مـن  باإليـالء 
أي:  الطَّـاَلَق(  َعَزُمـوا  )َوإِْن 
صّممـوا قصـده بـأن لــم يفيئوا 
واسـتمّروا عـى اإليالء )َفـإِنَّ اهللََّ 
َسـِميٌع َعِليٌم(  بغرضهـم من هذا 
وفـق  عـى  فيجازهيـم  اإليـالء، 
نّياهتـم، فـإن كان غرضهـم وافق 
الـرشع فهـو وعـٌد هلـم بأحسـن 
اجلـزاء، وإال فهـو وعيـٌد هلـم. 

عـى  تـدّل  الفـاء  قيـل:  فـإن 
التعقيـب والرتتيـب، فهـي تـدّل 
بظاهرهـا عـى مذهـب غـري أيب 
مضـت  إذا  أنـه  وهـو  حنيفـة، 
مـّدة اإليـالء، وحصـل الرتّبـص 
فحينئـٍذ خيـرّي الـزوج يف أمريـن: 
إمـا أن يرجـع إىل زوجتـه، وإمـا 
أن يطّلقهـا، وإن أبـى طّلقها عليه 
احلاكـم، أمـا مـا اختـاره اإلمـام 
أبـو حنيفة مـن أن الرجـوع إليها 
أو العـزم عـى الطـالق إنام يصح 
قبـل مـيض األشـهر األربعـة، ال 
بعـده  فـإن الفـاء تنافيـه؛ ألن اهلل 
تعـاىل عطـف الفيئـة عـى تربص 
أربعـة أشـهر بالفـاء ومقتضاهـا 
بعـد  الــمعطوف  وقـوع 
الــمعطوف عليـه، فيلـزم وقوع 
حصـول  بعـد  املعتـرة  الفيئـة 
الرتبـص، وهـو انقضاء األشـهر 

قبلـه؟ ال  األربعـة، 

وأجيب عنه بوجهن:
الــمذكور  السـؤال  أن  األول:   
مبنـيٌّ عـى أّنـه ال يصـدق قـول 
بفـالن  تربصـت  قـد  القائـل: 
انقضـت  إذا  إال  أشـهر  أربعـة 
الــمدة، وليـس األمـر كذلـك، 
أن  احلاكـم  مـن  يصـدق  فإنـه 
يقـول عند رضب أجل الــمويل: 
قـد تربصـت لـك أربعـة أشـهر، 
أن  يف  الديـن  رّب  ويصـدق 
يقـول لــمديانه حالـة القـرض: 
سـنة  الديـن  هبـذا  أجلـك  قـد 
وإن كان الــمقتىض منهـا حينئـذ 
دقيقـة واحـدة، فلذلـك الرتبُص 
الــمعطوف عليـه يف اآليـة واقع 
املذكـور،  األجـل  رضب  عنـد 
إنـام  األجـل  يف  الواقعـة  فالفيئـة 
باهبـا  عـى  فالفـاء  بعـده،  تقـع 
الــمعروف، ذكره ابن الـمنري يف 

))االنتصـاف((.
أن  اجلـواب  هـذا  وحاصـل 
الــمعطوف عليـه هـو الرتبص، 
وهـو االنتظـار، وذلـك يصـدق 
لــمن  فتقـول  فيـه،  بالـرشوع 
أمهلَتـه: قد أّجلتك أربعة أشـهر، 
وترّبصـت بك أربعة أشـهر، وإن 
لــم يمِض منها إال دقيقٌة، فالفيئة 
الواقعـة يف مـدة أربعة أشـهر إنام 
تقـع بعـد الرتبـص فتكـون الفاُء 
وال  حقيقـة،  حمّلهـا  يف  واقعـًة 
حُيتـاج إىل محلهـا عـى الــمجاز.
هنـا  الفـاء  أن  الثـاين:  اجلـواب 
للتفصيـل، وليسـت للرتتيـب يف 
الوجـود، يعنـي أن عطـف قولـه 
تعـاىل:َو إِْن َعَزُمـوا الطَّـالَق  عى 
قولـه: َفـإِْن َفـآُؤوا يـدّل عـى أن 
كليهـام كالتفصيـل لــام أمجـل يف 
ِذيـَن ُيْؤُلـوَن ِمـن  لَّ قولـه تعـاىل: لِّ
َأْشـُهر،  َأْرَبَعـِة  َتَربُّـُص  نَِّسـآِئِهْم 
والــمفّصل عن الـمجمل يتعّقبه 
فالفـاء  الوجـود،  ال  الذكـر  يف 
للتفصيـل أو للتعقيـب الذكري.

هـذا  نزيلكـم  أنـا  تقـول:  كـام 
)أي:  أمحدتكـم  فـإن  الشـهر، 
أقمـت  حمموديـن(  وجدتكـم 
عندكـم إىل آخـره، وإال ترّحلـُت 

. عنكـم
َعَزُمـوْا  َوإِْن  تعـاىل:  قـال 
َعِليـٌم  َسـِميٌع  اهللَّ  َفـإِنَّ  الطَّـاَلَق 

 ]2 2 7 : ة لبقـر ا [
إىل  العـزم  فعـل  تعديـة  نكتـٌة يف 
الــمفعول بنفسـه، وهـو يتعّدى 

بـ"عى":- إليـه 
فـإن قيـل: فعـل العـزم يتعـّدى 
بـ"عـى"، يقـال: عزم عـى األمر، 
أي: أراده وعقـد عليه نّيته، وقال 

الشاعر: 
َعَزْمُت عى إقامِة ذي صباٍح   

ُد َمـْن يَسـوُد ألمـٍر مـا ُيَسـوَّ
 فكيـف نصـب الطَّـاَلَق، وعّدي 

إليه بنفسـه؟
قلنـا: يف نصب الطَّـاَلَق وجهان، 
إسـقاِط  عـى  أنـه  أحُدمهـا: 
اخلافـِض، فهـو من قبيـل احلذف 
فيـه  أن  والثـاين:  واإليصـال. 
معنـى  "عـزم"  ضّمـن  تضمينـا، 
بنفسـه،  يتعـّدى  وهـو  َنـَوى، 
الطـالق  نـووا  وإن  والتقديـر: 

عازمـن.
عـى  السـمع  تفريـع  يف  فائـدٌة 
ليـس مـن  الطـالق، وهـو  عـزم 

- : ت عا لــمسمو ا
لقائـل أن يقـول: إن عزم الطالق 
ممّـا يعلـم، وال ُيسـمع، فـام معنى 
قولـه تعـاىل: َوإِْن َعَزُمـوْا الطَّاَلَق 

َفـإِنَّ اهللَّ َسـِميٌع َعِليٌم ؟
قلنـا: الغالب أن العـازم للطالق 
وتـرك الفيئـة والـرار، ال خيلـو 
مـن مقاولـة ودمدمـة وال بـّد لـه 
مـن أن حيـّدث نفسـه ويناجيهـا 
ال  حديـث  وذلـك  بذلـك، 
يسـمع  كـام  اهلل  إال  يسـمعه 
وسوسـَة الشـيطان، قاله العالمة 

الزخمـرشي.

على مائدة القرآنعلى مائدة القرآنعلى مائدة القرآن
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رأي  إىل  االسـتامع  مـن  بـد  ال 
املخالفـني حلـل مشـكالت البلـد
أشـار فضيلة الشـيخ عبد احلميد، 
إمام وخطيب أهل السـنة يف مدينة 
زاهـدان، يف خطبة اجلمعة )18 ذو 
االنخفـاض  إىل   )1441 القعـده 
الوطنيـة  العملـة  قيمـة  يف  احلـاد 
والظروف االقتصاديـة الصعبة يف 
البالد، مؤكدا عى رضورة اسـتامع 
املعارضـن  كالم  إىل  املسـؤولن 
واخلـراء ألجـل حـل مشـكالت 

البالد.
عـى  جيـب  فضيلتـه:  وقـال 
كالم  إىل  االسـتامع  املسـؤولن 
املعارضـن ومجيـع اخلـراء وحمبي 
الوطـن مـن أجـل حـل مشـاكل 
البـالد، وجيـب أن يتخـذوا حلوال 
للمشـكالت بإجياد آليات وبرامج 

جديـدة. وقـدرات 
وتابـع فضيلـة الشـيخ قائـال: قبل 
بضع سـنوات، اقرتحت كمواطن 
للوطـن،  حمـب  ومسـلم  إيـراين 
وعقـد،  حـل  جملـس  تشـكل  أن 
بحضور علامء من الشيعة والسنة، 
باألوضـاع،  معرفـة  لدهيـم  ممـن 
واخلـراء،  الوطـن،  حمبـي  ومـن 
واألكاديميـن،  والنخـب، 

الذيـن  واملعارضـن  واملؤيديـن 
لدهيـم سـعة نظـر، ألن بالتشـاور 
والعقـل االجتامعـي، يمكـن حل 
البـالد  مشـكالت  مـن  العديـد 
وحـل املـآزق، لكـن مع األسـف 
تـّم جتاهـل هـذا االقـرتاح الناتـج 
عـن املحبـة وإرادة اخلـري يف ذلـك 
مـن  العديـد  وضاعـت  الوقـت، 

الفـرص.
وأضاف فضيلته قائـال: لكن رغم 
ذلـك، األفضـل أن ال نعتمـد عى 
خرائنـا فقـط، فهم بـرش يصيبون 
اخلـراء  يكـن  مل  فلـو  وخيطئـون، 
خيطئـون ملـا واجهنـا العديـد مـن 
التحديات يف قضية الوقود وسـائر 

القضايا.
عبـد  الشـيخ  فضيلـة  واسـتطرد 
احلميـد بعـد ما أشـار إىل أننا لسـنا 
أعـداء، وإنـام حمبـون نريـد اخلـري، 
ونعيـش يف هـذا الوطـن، وجيـب 
أن نعطـى فرصـة إبـداء الـرأي يف 
القضايا: حلسـن احلظ لدينا جملس 
للترشيع وجمالـس أخرى. بصفتي 
كمواطـن يريـد اخلـري والشـفقة، 
أقول: جيـب أن يبـدي املعارضون 
عن آرائهم، وجيـب أن تتاح فرصة 
التعبـري عـن الـرأي جلميـع حمبـي 

الوطـن وغريهـم من اخلـراء.
السـنة  أهـل  خطيـب  وطالـب 
السـجناء  رساح  “إطـالق  بــ 
السياسـين” قائـال: جيـب إطالق 
األشـخاص  مـن  الكثـري  رساح 
الذيـن نعرفهم وهم يف السـجون، 
وأن يسـمح هلـم أن يعـروا عـن 
آرائهـم، وجيـب االسـتامع إىل آراء 
النـاس ومشـاهدة الظـروف التي 
وصلـت  لقـد  الشـعب،  يعانيهـا 
قيمـة الـدوالر إىل 22 ألف تومان 
وانخفضت قيمة عملـة البالد بن 
دول املنطقـة، والعملـة التـي فيها 

سـمعُتنا، أصبحـت بـال قيمـة.
وتابـع فضيلة الشـيخ عبـد احلميد 
إىل  املسـؤولون  حيتـاج  قائـال: 
جتاهـل القضايـا اجلزئيـة والرتكيز 
البـالد،  يف  املهمـة  القضايـا  عـى 
وإعـادة العملة الوطنيـة إىل مكاهنا 
األصـي، ويوجـد هلـذا حـل جيب 

عـى املسـؤولن االسـتامع إليـه.
نحـن  قائـال:  فضيلتـه  وأضـاف 
لسـنا أعـداء، ولكننـا نريـد اخلري، 
ولكـن هل أرسـلتم أناسـا وقمتم 
املشـكالت  لتعرفـوا  بالدراسـة 

وحلوهلـا؟
ثّم عّر فضيلة الشـيخ عبد احلميد 

يف  جملـس  يشـكل  أن  أملـه  عـن 
يمكـن  بحيـث  فرصـة  أقـرب 
للجميع التعبـري عن آرائهـم، وأن 
يعلـق العلـامء واخلـراء والنخـب 
عـى  واملعارضـون  واملؤيـدون 

واملشـكالت. القضايـا 
القـوة  أعـى  إن  قائـال:  وتابـع 
والقدرة أن يسـمع اإلنسـان أقوال 
خمالفيـه، وإذا قـال املخالـف شـيًئا 
نصـب  ويضعـه  يقبلـه  معقـواًل، 
القـدرة  مـن  نـوع  وهـذا  عينيـه، 

والقـوة.
وأكـد فضيلتـه قائـال: البلـد اآلن 
يف حالـة سـلبية وهذا أمـر خطري. 
جيـب حـل املشـكالت اجلديـدة، 
بآليـة  السـلطات  جتـد  أن  وآمـل 
جديـدة وبرامـج جديـدة حلـوال 

املسـتجدة. للمشـكالت 

واملفكـرون  العلـامء  فكـر  لـو 
واملسـؤولون يف مصاحلهـم فقـط 

املجتمـع خانـوا  لقـد 
أهـل  وخطيـب  إمـام  وأشـار 
راٍع  “كلكـم  حديـث  إىل  السـنة 
و كلكـم مسـؤول عـن رعيتـه”: 
عـن  مسـؤول  الراعـي  أن  كـام 
الذئـاب  مـن  بحاميتهـم  قطيعـه، 

من خطب ومواقف
 فضيلة الشيخ عبد الحميد

)إمام وخطيب أهل السنة بزاهدان(

خطب وحماضرات
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واللصـوص، وبحفـظ مصاحلهم 
مرعـى  إىل  نقلهـم  خـالل  مـن 
أفضـل، هكـذا جعـل اهلل اجلميـع 
مسـؤولن عـن بعضهـم البعـض 
باعتبارهـم رعاة، ويطلق مصطلح 
“الراعـي” عـى الشـيوخ والقـادة 
واملسـؤولن الذين جيب أن يراعوا 
أحـوال الناس وهيتمـوا باملجتمع.
وأضـاف فضيلتـه قائـال: إذا فكـر 
واملسـؤولون  والنخـب  العلـامء 
خانـوا  فقـد  فقـط،  أنفسـهم  يف 
اكتفيـُت  كنـُت  فـإن  املجتمـع. 
وأوالدي  نفـي  يف  بالتفكـري 
وأحبائـي دون املجتمع، فأنا مل أنفذ 
واجبـي اإلسـالمي، ألننـا مجيًعـا 
مسـؤولون عـن اآلخريـن، وعـى 
املسـؤولون أن يعرفـوا جيـدا لـو 
أهنـم نامـوا الليـل شـبعانن، ونام 
الشـعب جياعـا، سيسـئلون يـوم 

القيامـة.
وتابـع فضيلة الشـيخ عبد احلميد، 
اليـوم  اإليـراين  الشـعب  قائـال: 
بحاجـة إىل االهتـامم األكثر من أي 
وقـت مـىض، إن العملـة اإليرانية 
تـزداد هبوطـا يف قيمتهـا كل يوم، 
فيجـب أال يسـمح املسـؤولون أن 
تذهب قيمة العملة واالستثامرات 

الكبـرية هبـاء منثورا.
يف  السـنة  أهـل  خطيـب  وتابـع 
ديـن  اإلسـالم  قائـال:  زاهـدان، 
ال  ملـاذا  واسـعة،  قـدرات  فيـه 
تسـتخدم هـذه القـدرات بشـكل 
ينظـر  اإلسـالمي  الديـن  جيـد؟ 
إىل الظـروف، ويمـيض إىل األمـام 
مراعيا الظـروف والوقت، فيجب 
عـى املسـؤولن اسـتخدام آليات 

والسـنة. والقـرآن  اإلسـالم 

جيـب أن نمـر بمرحلـة كورونا مع 
مراعـاة التعاليم الصحيـة وتعاون 

بعضنا مـع بعض
وأشـار فضيلة الشـيخ عبد احلميد 
إىل  خطبتـه  مـن  آخـر  قسـم  يف 
ظـروف فـريوس كورونـا، قائال: 
هذه األيـام أيام كورونـا واآلفات، 
وعّلمنـا الديـن اإلسـالمي الصر 
واملقاومـة ومسـاعدة اآلخريـن يف 

مثل هـذه الظـروف.
وأوضح مديـر دار العلوم زاهدان، 
قائـال: مع األسـف أصبـح وضع 
الفقـر يف إيران اليوم غري مسـبوق؛ 
عـى  يعثـرون  ال  البعـض  هنـاك 
رغيـف اليـوم، وقد سـجن الكثري 
هلـم  أن  مـع  اقتصاديـة  ألسـباب 
أهـل وأطفـال، ويوجـد يف مدينتنا 
وسـائر املـدن أيتـام وأرامـل، وقد 
علمنـا ديـن اإلسـالم أن نطعم يف 
هذه الظروف الصعبـة، وال ينبغي 
أن نفكـر فقـط يف أنفسـنا وأهلنـا 
وأطفالنـا، بـل جيـب أن نفكـر يف 

أيًضا. اآلخريـن 
يف  السـنة  أهـل  خطيـب  وتابـع 
كورونـا  عـالج  قائـال:  زاهـدان، 
بسـيط، فعلينـا أن نتجنب التجمع 
الـذي هـو أمـر خطـري، ونغسـل 
مـرات،  عـدة  ونطهرهـا  أيدينـا 
لعالجـه،  سـهلة  طـرق  وهنـاك 
األعشـاب  يف  عالجـه  ويوجـد 
اهلل  فـإن  الصحـاري،  يف  املتوفـرة 
تعـاىل مل يرسـل داء إال وأرسـل لـه 

دواء.

يف اإلسـالم حـل للتخلـص مـن 
اآلفـات والباليـا مجيـع 

أشـار فضيلة الشـيخ عبد احلميد، 
يف  السـنة  أهـل  وخطيـب  إمـام 
مدينـة زاهـدان، يف خطبـة اجلمعة 
)27 شـوال 1441(، إىل رضورة 
“اإلكثار مـن الدعـاء”، و”االهتامم 
برسـالة القـرآن والسـنة”، و”إعادة 

النظـر يف احليـاة” و”مراعاة حقوق 
يف  خاصـة  النـاس”  وحقـوق  اهلل 
الظـروف الراهنـة، موصيا اجلميع 
القـرآن  رسـالة  إىل  باالهتـامم 

والسنة.
قـرأت  قائـال:  فضيلتـه  وتابـع 
مقـاال وحتليـال ألحد اخلـراء قال 
فيـه: إن العـامل اليـوم يواجـه مأزقا 
بسـبب كورونـا، وادعـى أيضا أن 
الدين اإلسـالمي كآخر الديانات، 
ليسـت لديه خطـة أو حـل يف هذا 

املجال!
يف  السـنة  أهـل  خطيـب  وانتقـد 
زاهـدان هـذه الرؤية قائـال: عالج 
القـرآن  املـرض موجـود يف  هـذا 
والسـنة، وطريقـة التخلـص مـن 
واآلفـات  واألمـراض  كورونـا 
األخـرى، هـي العـودة إىل تعاليـم 
القـرآن والسـنة. عـالج كورونا يف 
أن يتوقـف النـاس عـن الـرشك، 
وعبادة غـري اهلل، وعبادة الصليب، 
والزنـا،  والفسـاد،  والقمـع، 
اخلمـور  وتعاطـي  والوحشـية، 
وغريها مـن الذنـوب، وأن يوقف 
العامل الظلم والفسـاد واجلور. فلو 
ختلت شـعوب العامل عـن املعصية 
وعـن تعـدي حقـوق اهلل وحقوق 
النـاس، سـريفع اهلل تعـاىل مـرض 
كورونـا وسـائر األمـراض عاجال 

أو آجـال.
وتابـع فضيلتـه قائال: هـذه حقيقة 
أن مجيـع األمـراض والباليـا بيـد 
وال  هبـا،  يـأيت  الـذي  فهـو  اهلل، 
يرفعهـا إال هـو، لكن ملـاذا ال هيتم 
العامل برسـاالت القرآن ورساالت 
املرسـلن؟! ملـاذا ال يـرى  خاتـم 
الناس احلقائـق وال يقولون احلق؟ 
ملـاذا ال يمنـع العقـالء مـن الظلم 
والفسـاد؟ يقول تعاىل: َفَلـْواَل َكاَن 
ِمـَن اْلُقُروِن ِمـْن َقْبِلُكْم أُوُلـو َبِقيٍَّة 

اأْلَْرِض  يِف  اْلَفَسـادِ  َعـِن  َينَْهـْوَن 
َبَع  ْن أَْنَجْينَـا ِمنُْهـْم َواتَّ إاِلَّ َقِليـاًل مِمَـّ
ِذيـَن َظَلُموا َما أُْتِرُفـوا فِيِه َوَكاُنوا  الَّ

جُمِْرِمـَن« ]هـود: 116
عبـد  الشـيخ  فضيلـة  وأضـاف 
ديـن  رسـالة  إن  قائـال:  احلميـد 
اإلسـالم للعامل هي أن يعـودوا إىل 
اهلل ويترعـوا إليه، عنـد مواجهة 
إِْذ  »َفَلـْواَل  واألمـراض،  اآلفـات 
َوَلِكـْن  ُعـوا  َتَرَّ َبأُْسـنَا  َجاَءُهـْم 
ـْيَطاُن  َن هَلُُم الشَّ َقَسـْت ُقُلوهُبُْم َوَزيَّ
َمـا َكاُنوا َيْعَمُلـوَن« ]أنعـام: 43[.
العلـوم  دار  مديـر جامعـة  وأكـد 
زاهـدان: إن سـبيل التخلـص من 
هـو  واألمـراض  اآلفـات  مجيـع 
إىل  باللجـوء  الـذات  يف  التغيـري 
اهلل تعـاىل، والتوسـل إىل الصـالة 
والعـودة  واالسـتغفار،  والدعـاء 
إىل سـنة رسـول اهلل صـى اهلل عليه 
وسـلم، ولكـن املؤسـف أن العامل 
يبحـث فقط عـن حلـول خارجية 
وينتظر اكتشـاف اللقاح، وال ينتبه 
إىل العالجـات احلقيقيـة واحللول 
للقـرآن  املجربـة  والتعليـامت 

والسـنة.
واسـتطرد فضيلـة الشـيخ قائـال: 
يف هـذه الظـروف اخلاصـة جيـب 
مـن  أكثـر  بالصـالة  نتمسـك  أن 
ذي قبـل، ونصي النوافـل، وجيب 
أن نكثـر مـن التوبـة واالسـتغفار 
والصـالة والصدقـات، ونحـدث 
الوقـت  ويف  التغيـري.  أنفسـنا  يف 
نفسـه وبجانـب االهتـامم بتعاليم 
ونصائح القرآن والسنة يف مواجهة 
األمـراض واآلفات، جيـب مراعاة 
التعاليـم الصحيـة مثل اسـتخدام 
التباعـد  ومراعـاة  الكاممـات 

االجتامعـي.

خطب وحماضرات
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مـا هـو رّس نقـض الوضـوء مـن 
والقهقهـة اإلزار  إسـبال 

عنـه  اهلل  ريض  هريـرة  أيب  وعـن 
قـال: بينـام رجـل يصـي مسـبيال 
إزاره، فقـال لـه رسـول اهلل صـى 
اهلل عليه وسـلم: " إذهب فتوضأ". 
فذهب فتوضـأ، ثم جـاء، ثم قال: 
" إذهـب فتوضأ ". فقـال له رجل: 
يـا رسـول اهلل، مـا لـك أمرتـه أن 
يتوضـأ، ثم سـكت عنه؟ فقـال: " 
إنـه كان يصـي وهو مسـبل إزاره، 
رجـل  صـالة  يقبـل  ال  اهلل  وإن 

. مسبل"
قـال ابـن القيـم رمحـه اهلل: ووجـه 
– أن  – واهلل أعلـم  هـذا احلديـث 
إسـبال اإلزار معصيـة، وكل مـن 
واقع معصيـة فإنه يؤمـر بالوضوء 
يطفـئ  الوضـوء  فـإن  والصـالة، 

حريـق املعصيـة. 
وأحسـن مـا محـل عليـه احلديـث 

األمـر بالوضـوء مـن القهقهـة يف 
الصالة هـذا الوجه، فـإن القهقهة 
النبـي  فأمـر  معصيـة  الصـالة  يف 
صـى اهلل عليـه وسـلم مـن فعلها 
بـه  يمحـو  وضـوءا  حيـدث  بـأن 
أثرهـا. ومنـه حديث عـي عن أيب 
بكـر: " مـا مـن مسـلم يذنـب ذنبا 
إال  يتوضـأ ويصـي ركعتـن  ثـم 

غفـر اهلل لـه ذنبـه".
داود  أيب  سـنن  هتذيـب  )كتـاب 
وإيضـاح عللـه ومشـكالته تأليـف 
اإلمـام أيب عبـد اهلل حممد بـن أيب بكر 
بـن أيـوب ابـن قيـم اجلوزيـة املجلد 

الثالـث(

الذكر افضل من الدعا عنداالمام 
ابن القيم اجلوزية رمحه اهلل

 قـال املحقق ابـن القيـم يف "الكلم 
الطيـب والعمل الصالـح": الذكر 
أفضـل من الدعـاء؛ ألن الذكر ثناء 

عـى اهلل عزوجل بجميـل أوصافه 
وآالئـه وأسـامئه، والدعـاء سـؤال 
مـن  هـذا  فأيـن  حاجتـه،  العبـد 
هـذا؟ وهلذا جـاء يف احلديث: " من 
شـغله ذكري عن مسألتي، أعطيته 

أفضل مـا أعطي السـائلن".
الدعـاء  املسـتحب يف  كان  وهلـذا 
أن يبـدأ الداعـي بحمـد اهلل والثناء 
عليـه بن يـدي حاجته، ثم يسـأل 
حاجتـه؛ كـام يف حديـث فضالـة 
بـن عبيـد: أن رسـول اهلل صى اهلل 
عليه وسـلم سـمع رجال يدعو يف 
صالته مل يمجـد اهلل، ومل يصل عى 
النبي صـى اهلل عليه وسـلم، فقال 
رسـول اهلل صى اهلل عليه وسـلم: " 
عجـل هـذا"، ثم دعـاه فقـال له أو 
لغـريه: " إذا صـى أحدكـم، فليبدأ 
ثـم  بتحميـد ربـه والثنـاء عليـه، 
يصـي عـى النبـي صـى اهلل عليـه 
وسـلم، ثـم يدعـو بعـُد ما شـاء"، 

والرتمـذي  أمحـد،  اإلمـام  رواه 
وقـال: حديـث حسـن صحيـح، 

ورواه احلاكـم يف " صحيحـه ".
وهكـذا دعاء ذي النـون الذي قال 
فيـه النبي صـى اهلل عليه وسـلم: " 
دعـوة أخـي ذي النـون مـا دعا هبا 
مكـروب إال فّرج اهلل كربـه: الَّ إَِلَه 
إاِلَّ أَنـَت ُسـْبَحاَنَك إِنِّی ُكنـُت ِمَن 

الظَّاملَِِن« 
أخـي  دعـوة   " الرتمـذي:  ويف 
ذي النـون إذ دعـا وهـو يف بطـن 
احلوت: »الَّ إَِلَه إاِلَّ أَنَت ُسـْبَحاَنَك 
إِنِّـی ُكنـُت ِمـَن الظَّاملِِـَن« فإنـه مل 
يـدع هبـا مسـلم يف يشء قـط إال 

اسـتجاب اهلل لـه".
األدعيـة  عامـة  وهكـذا  قـال: 

. يـة لنبو ا
ومنـه: قوله صـى اهلل عليه وسـلم 
اهلل  اال  الـه  ال  الكـرب:  دعـاء  يف 
العظيم احلليـم، ال إلـه إال اهلل رب 

منثورات
)علمية، أدبية، اجتامعية، ثقافية، فكرية وعملية(

سامحة األستاذ املفتي عبد القادر العاريف - أستاذ باجلامعة
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العرش العظيم، ال إلـه إال اهلل رب 
ورب  األرض  ورب  السـاموات 

الكريم.  العـرش 
ومنـه: حديـث بريـدة األسـلمي 
وابـن  السـنن،  أهـل  رواه  الـذي 
حبـان يف " صحيحـه": أن رسـول 
اهلل صـى اهلل عليـه وسـلم سـمع 
رجال يدعو وهو يقـول: اللهم إين 
أسـألك بأين أشـهد أنك أنـت اهلل، 
ال إلـه أال أنـت األحـد الصمـد، 
الـذي مل يلـد ومل يولـد، ومل يكن له 
كفـوا أحـد، فقـال: " والذي نفي 
بيده! لقد سـأل اهلل باسمه األعظم 
الـذي إذا دعـي بـه أجـاب، وإذا 

سـئل بـه أعطى". 
مـن  والنسـائي  داود،  أبـو  وروى 
حديـث أنـس ريض اهلل عنـه: أنـه 
كان مـع رسـول اهلل صـى اهلل عليه 
وسـلم جالسـا، ورجـل يصي ثم 
دعـا: اللهـم إين أسـألك بـأن لك 
احلمـد، ال إله إال أنـت املنان، بديع 
السـاموات واألرض، يـا ذا اجلالل 
واإلكـرام، يـا حي يـا قيـوم، فقال 
 " وسـلم:  عليـه  اهلل  صـى  النبـي 
لقـد دعا اهلل باسـمه العظيـم الذي 
إذا دعـي بـه أجـاب، وإذا سـئل به 

. أعطى"
فأخـر صـى اهلل عليـه وسـلم أن 
الدعـاء يسـتجاب إذا تقدمـه هـذا 
اهلل  اسـم  وأنـه  والذكـر،  الثنـاء 
األعظـم، فـكان ذكـر اهلل والثنـاء 
عليـه أنجـح مـا طلـب بـه العبـد 

حوائجـه.
وهـذا مـن فوائـد الذكـر أن جيعل 
الدعـاء مسـتجابا، فالـذي يتقدمه 
وأقـرب  أفضـل  والثنـاء  الذكـر 
إىل اإلجابـة مـن الدعـاء املجـرد؛ 
إخبـار  ذلـك  إىل  انضـاف  فـإن 
العبـد بحالـه ومسـكنته، وافتقاره 
اإلجابـة  يف  أبلـغ  كان  واعرتافـه، 

وأفضـل، فإنـه يكـون قـد توسـل 
إىل املدعو بصفات كامله وإحسـانه 
رصح  بـل  وعـرض  وأفضالـه، 
بشـدة حاجتـه وافتقـاره، وعظـم 
فاجتمـع  واضطـراره،  مسـكنته 
املقتـىض مـن السـائل، واملقتـيض 
الدعـاء، فـكان  مـن املسـؤول يف 
أبلغ، وألطف موقعـا، وأتم معرفة 

وعبوديـة.
وتأمـل قول موسـى عليه السـالم 
يف دعائـه: َربِّ إيِنِّ ملَِـا أَنَزْلـَت إيَِلَّ 
ِمـْن َخـرْيٍ َفِقرٌي. )القصـص:24(، 
وقـول ذي النـون عليه السـالم يف 
دعائـه: َفنَـاَدى يِف الظُُّلـاَمِت أَن الَّ 
إَِلـَه إاِلَّ أَنـَت ُسـْبَحاَنَك إيِنِّ ُكنـُت 
 ،)87 )األنبيـاء:  الظَّاملِِـَن.  ِمـَن 
نَا َظَلْمنَا أَنُفَسـنَا  وقـول أبينا آدم: َربَّ
ْ َتْغِفـْر َلنَـا َوَتْرمَحْنَـا َلنَُكوَنـنَّ  َوإِن ملَّ
يَن. )األعـراف: 23(. ِمـَن اخْلَارِسِ
بكـر  أبـا  أن  الصحيحـن:  ويف 
الصديـق ريض اهلل عنـه قـال: يـا 
رسـول اهلل! علمني دعـاء أدعو به 
يف صـاليت، فقـال: " قـل اللهم إين 
ظلمت نفـي ظلام كثـريا، وإنه ال 
يغفـر الذنـوب إال أنـت، فاغفر يل 
مغفـرة من عنـدك، وارمحنـي إنك 

الرحيم". الغفـور  أنـت 
فجمـع يف هـذا الدعـاء الرشيـف 
االعـرتاف  بـن  القـدر  العظيـم 
بحالـه، والتوسـل إىل ربـه بفضله 
بغفـران  املنفـرد  وأنـه  وجـوده، 
الذنـوب، ثـم سـأل حاجتـه بعـد 
التوسـل باألمريـن معـا، فهكـذا 
العبوديـة. وآداب  الدعـاء،  آداب 
)كتاب تناضل العـامل لرشح فضائل 
شـمس  اإلمـام  تأليـف:   – األعـامل 

الديـن السـفاريني – املجلـد الثاين( 

روعـــة  البالغــــــة ؛

و  »الِسـْبط«  بـني  الفـرق  مـا 
! ؟ » حَلِفيـد ا «

السـبط : هـو ابـن البنـت ، لذلك 
احلسـن واحلسـن ريض اهلل عنهـام 

سـبطا رسـول اهلل
احلفيد : هو ابن اإلبن ..

ُمَْتـاالً  َكاَن  َمـْن  ُيِـبُّ  ال  اهللَ  إنَّ 
َفُخـورًا 

و  »امُلْخَتـال«  بـن  الفـرق  مـا 
! ؟ » ر لَفُخـو ا «

املختال : يف هيئتـه
الفخـور : يف قولـه

 « بـني  الفـرق  مـا 
الغـدوة« و »الروحة« 

»الدجلـة«؟! و 
الغدوة : أول النهار

الروحة : آخر النهار
الدجلة : آخر الليـل

بـني  الفـرق  مـا 
»املغفـرة« و »الرمحة« 
إذا اقرتنتـا ببعضهـام 

! ؟
املغفرة : ملا مىض من الذنوب

الرمحــة : السـالمة من الذنوب يف 
ملستقبل ا

مـا الفـرق بـني »َجنـازة« بالفتح و 
»ِجنـازة« بالكـر؟؟!!

َجنازة : بالفتح إسم للمّيت
للنعـش  إسـم  بالكـر   : ِجنـازة 

امليـت عليـه  حُيمـل  الـذي 

قـال تعاىل:  أحل لكـم صيُد البحر 
وطعامه 

و  »الصيـد«  بــ  املقصـود  فـام 
! ؟ » م لطعـا ا «

قال ابن عباس ريض اهلل عنه :
صيـده : ما أُِخَذ حيـًا

طعامه : ما أُِخَذ ميتًا

ُب بِـِه إال ُكلُّ  قـال تعاىل : وَمـا ُيَكذِّ
أثِيم  ُمْعَتٍد 

و  »املعتـد«  بـن  الفـرق  فـام 
! ؟ » ثيـم أل ا «
املعتد : يف أفعاله

األثيـم : يف أقواله ويف كسبه

َزةٍ مُلَزٍة  قال تعاىل : ويٌل لُِكلِّ ُهَ
فام هو اهلمز واللمز ؟؟!!

يعبـس  كأن   ، بالفعـل   : اهلمـز 

جهـه بو
اللمز : باللسان

و  »الصنـم«  بـني  الفـرق  مـا 
؟ » ثـن لو ا «

الصنـم : مـا جعـل عـى صـورة 
اهلل دون  مـن  يعبـد  إنسـان 

الوثـن : مـا عبـد مـن دون اهلل عى 
أي وجـه كان

فـ الوثن أعّم من الصنم ..

ما الفرق بني »أعوذ« و »ألوذ« ؟!
العياذ : للفرار من الرش

اللياذ : لطلب اخلري .

منثورات
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جامعة اإلسالمية بكواال المبور:
ويف  مـرات،  عـدة  ماليزيـا  زرت 
كل مـرة كنـت ُأدعـى إىل جامعاهتـا 
املختلفـة إللقاء بعـض املحارضات 
عى طالهبـا، وغالًبا مـا حير معهم 
اجلامعـات:  األسـاتذة، ومـن هـذه 
اجلامعـة اإلسـالمية العامليـة بكواال 
المبـور، والتـي كان رئيسـها األعى 
صديقنـا أنـور إبراهيم نائـب رئيس 
الـوزراء، وكان مديرهـا لعـدد مـن 
عبـد  الدكتـور  صديقنـا  السـنن 

احلميـد أبـو سـليامن.
اجلامعـات:  زيـارة  اعتدتـه يف  وممـا 
أن أحـرص بعـد لقائـي بالطـالب، 
عـى لقـاء أعضـاء هيئـة التدريـس، 
منـي،  ويسـمعون  منهـم،  فأسـمع 
وأنصـح هلـم بـام أراه، وال سـيام يف 

اإلسـالمية. الدراسـات  حقـل 
وممـا أذكـره وال أنسـاه يف أحـد هذه 
هـه  وجَّ مهـم  سـؤال  اللقـاءات: 
مـن  الناشـطن  اإلخـوة  بعـض  إيلَّ 

اجلامعـة. أسـاتذة 
1 - كيـف تؤلـف؟ ومـا رس غـزارة 

اإلنتـاج مـع انشـغال الوقت؟
قـال األسـتاذ »وقد نسـيت اسـمه«: 
وعـدد  أنـا  نـا  حُتريِّ أسـئلة  لدينـا  إنَّ 
مـن إخـواين، وال نعرف هلـا جواًبا، 
أننـا  األول:  السـؤال  وخالصـة 
نـراك رجـاًل متعـدد النشـاط، كثـري 
مؤمتـًرا  نـرى  نـكاد  وال  األسـفار، 
إسـالميًّا أو عامليًّـا يتصـل باإلسـالم 
وثقافتـه ودعوتـه وأمتـه، إال ونـراك 
حـارًضا ومؤثًرا فيـه، وال تكاد تعقد 
نـدوة فكريـة وال حلقـة علميـة إال 
شـاركت فيها، عدا األنشطة اخلريية 
التـي  واالجتامعيـة  واإلنسـانية 

تتحّمـل مسـئوليتها، ومع هـذا نرى 
لـك هـذا اإلنتـاج العلمـي الغزيـر، 
والشـمول  باألصالـة  يتميَّـز  الـذي 
يف  والعلميـة،  واملعـارصة  والتنـوع 
شـتى جوانب الثقافة اإلسـالمية: يف 
الفقـه وأصوله، يف العقيـدة والدعوة 
االقتصـاد  يف  والسـنة،  القـرآن  ويف 
الصحـوة  ترشـيد  يف  اإلسـالمي، 
اإلسـالمية واحلركـة اإلسـالمية، يف 
اإلسـالميات العامة وقضايـا الفكر 
خصـوم  عـى  الـرد  يف  املعـارص، 
اإلسـالم مـن كل لـون ... ونحـن 
أكاديميـون مثلـك، وليـس لنـا مثل 
وإذا  ومسـئوليتك،  مشـغولياتك 
ألـف الواحـد منـا أربعـة كتـب أو 
مخسـة، يعتـر نفسـه قـد أنجز شـيًئا 
العـرشات  أصـدرت  وأنـت   ، مهـامًّ
مـن الكتـب، بعضها موسـوعات!!
الوقـت  لـك  أيـن  مـن  وسـؤالنا: 
اإلنتـاج؟  هـذا  لـكل  يتَّسـع  الـذي 
اجلـواب. معرفـة  إىل  حيتـاج  كلنـا 

توفيق اهلل وعونه:
مـا  أول  وإخوانـه:  للسـائل  قلـت 
جييـب به املسـلم يف مثـل هـذا املقام 
هـو رد الفضل إىل صاحـب الفضل 
فهـو  وجـل،  عـز  اهلل  وهـو  األول، 
الـذي يمد اإلنسـان بتوفيقه، ويؤيده 
صـدره،  لـه  ويـرشح  منـه،  بـروح 
وييـر لـه أمـره، وهلـذا قال سـيدنا 
شـعيب: }إِن ُأِريـُد إاِلَّ ٱإِلصَلٰـَح َمـا 
ِبٱهللَِّ  إاِلَّ  َتوفِيِقـٓي  َوَمـا  ٱسـَتَطعت 

لـُت َوإَِليـِه ُأنِيـُب{ ]هود:  َعَليـِه َتَوكَّ
88[، وهلذا أيًضا دعا سـيدنا موسى 
ربـه حينـام وجهـه إىل فرعـون: }َقاَل 
يِلٓ  َربِّ ٱرَشح يِل َصـدِري 25 َوَيـرِّ
َسـايِن  ن لِّ َأمـِري 26 َوٱحُلـل ُعقَدةٗ مِّ

27 َيفَقُهـوْا َقويِل{ ]طـه: 25 - 28[ 
، فطلـب مـن ربه هـذه األمـور التي 

تعينـه عـى أداء مهمتـه الصعبة.
وشاعرنا العريب يقول:

للفتـى        اهلل  مـن  َعـْون  يكـن  مل  إذا 
اجتهـاده عليـه  جَيْنـي  مـا  ُل  فـأوَّ

فهـذا هـو سـبب األسـباب، وهـو 
تعـاىل. اهلل  توفيـق 

واالسـتخدام  الوقـت  يف  الربكـة 
األمثل للنعم واملواهـب والقدرات:
متفرعـة  أخـرى  أسـباب  وهنـاك 
مـن هـذا السـبب، وهـو ما سـميته 
»الركـة«؛ فـإن اهلل تعـاىل قـد يبارك 
يف القليـل، فيصبـح كثـرًيا، ويبـارك 
ـا ... قـد  يف الضعيـف فيصبـح قويًّ
يعيـش بعضهـم مائة عـام، ولكن ال 
بركـة فيهـا، وال أثر له يف هـذا العمر 
ينفـع النـاس، وقـد يعيـش بعضهم 
فيـه،  اهلل  فيبـارك  أقـر،  عمـًرا 
وينتفـع النـاس منـه بـام ال ينتفعـون 
ريـن. انظـر إىل عمـر بـن  مـن املعمَّ
اخلالفـة  ويل  وقـد  العزيـز،  عبـد 
ثالثن شـهًرا، فبـارك اهلل فيها، ونفع 
املسـلمن هبا، وما مات حتـى قالوا: 
أغنـى عمـر بن عبـد العزيـز الناس.
النـووي،  اإلمـام  إىل  وانظـر 
وأربعـن  مخسـة  نحـو  وقدعـاش 
عاًمـا تـرك فيها مـن اآلثـار يف الفقه 
واحلديـث والتاريـخ مـا نفـع الناس 
مـن  اليـوم،  إىل  قرونـا  بعـده  مـن 
»األربعـن النوويـة« إىل »املنهـاج«، 

»املجمـوع«. عـى 
بمفاهيـم  عنهـا  عرنـا  إذا  والركـة 
االسـتخدام  إهنـا  قلنـا:  عرنـا، 
األمثل للنعـم واملواهب والقدرات، 
بحيـث تعطي أفضل إنتـاج يف أقر 

ممكن. زمـن 
املثابرة واالستمرار يف العمل:

وهـو  آخـر،  سـبب  هنـاك  ثـم 
العمـل،  يف  واالسـتمرار  املثابـرة 
إجـازة،  آخـذ  ال  احلقيقـة  يف  فأنـا 
أنـا أعمـل صيًفـا وشـتاء، وأعمـل 
صباًحـا ومسـاء، أعمل أيـام اجلمع 
وكذلـك  األسـبوعية،  واإلجـازات 
وأحياًنـا  السـنوية،  اإلجـازات 
عـّي،  وتسـيطر  الفكـرة  تؤّرقنـي 
فتطـري النـوم مـن أجفـاين، فأجدين 
رسيـري،  مـن  للقيـام  مضطـر 

مكتبـي. إىل  ألذهـب 
الكتابة يف األسفار:

ويف أسـفاري، أكتـب يف املطـارات 
حـن انتقـل مـن طائـرة إىل أخـرى، 
ويكـون هناك فـرق زمني قـد يكون 
الفرصـة  فأنتهـز  سـاعات،  عـدة 
الطائـرة،  يف  وأكتـب  وأكتـب، 
وخصوًصـا يف املسـافات الطويلـة، 
كالسـفر إىل أوربا وأمريـكا والرشق 

وغريهـا. وإفريقيـا،  األقـى، 
وأذكـر مـرة أين كنـت مسـافًرا مـن 
معـي  وكان  لنـدن،  إىل  القاهـرة 
األوىل  الدرجـة  يف  الطائـرة  عـى 
الداعيـة  الباحـث  العـامل  صديقـي 
املريّب املعـروف: الدكتور عـز الدين 
ذاهًبـا  يب  مـّر  كلـام  وكان  إبراهيـم. 
إىل احلـامم: وجـدين أكتـب، وأخـرًيا 
شـيخ  يـا  تكتـب  مـاذا  سـألني: 
علـاًم،  أكتـب  لـه:  قلـت  يوسـف؟ 

دكتـور! يـا  أؤلـف 
بـال  وتؤلـف  علـاًم  تكتـب  قـال: 

! ؟ جـع ا مر
قلـت: نعـم، مـن املخـزون، ومـن 
التأّمـالت. ثـم بعـد الرجـوع، أوثِّق 

جتربة العالمة يوسف القرضاوي  يف التأليف
شيخنا اإلمام يوسف القرضاوي يتحدث يف لقاء مع أساتذة اجلامعات يف كواالملبور عن رس غزارة إنتاجه مع كثرة املشاغل، ودوافعه للتأليف، ورس التنوع أو 

املوسوعية الثقافية عنده، وما الذي يتمنى أن ينجزه من كتب... استمتعوا بام قال )سكرتري الشيخ(
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مـا حيتـاج إىل توثيـق.
قال: وتفعل ذلك يف كل أسفارك؟

كل  يف  ذلـك  أفعـل  نعـم،  قلـت: 
أسـفاري، وخصوًصـا يف الذهـاب، 
فكثـرًيا مـا أكـون يف حالـة اإليـاب 

مهـدوًدا. منهـًكا 
قـال: اآلن أدركـت رس هـذا العطاء 
الثـر: إنـك ال تضيع وقًتـا، وأنك يف 

عمـل متصل.
ونحـن  املاليزيـون:  اإلخـوة  قـال 
اإلنتـاج  هـذا  رس  أدركنـا  أيًضـا 
املبـارك. وندعـو لك بـدوام التوفيق 

واملثابـرة. والركـة، 
2 - ملـاذا تؤلـف؟ أو مـا دوافعك إىل 

التأليف؟
يدفعني إىل التأليف عّدة أمور:

أوهلـا: أن يطلـب مني ذلـك، وأجد 
يف نفـي الرغبـة يف تلبيـة الطلـب، 
والقدرة عـى الوفاء بـه، كام يف كتب 
كثـرية مـن كتبـي، أوهلـا: »احلـالل 
واحلـرام يف اإلسـالم«، فقـد طلبتـه 
بواسـطة  األزهـر،  مشـيخة  منـي 
اإلسـالمية  للثقافـة  العامـة  اإلدارة 
األقليـات  إىل  ليرتجـم  باألزهـر، 
اإلسـالمية يف الغـرب. ويف احلقيقـة 
لـوال هـذا الطلـب، مـا فكـرت يف 
الكتابـة يف هـذا املوضـوع يف ذلـك 

الوقـت.
اإلسـالم  »رشيعـة  كتـاب:  ومثـل 
زمـان  كل  يف  للتطبيـق  صاحلـة 
ومـكان«، فقـد طلب مني ألشـارك 
بـه يف نـدوة الترشيـع اإلسـالمي يف 

ليبيـا.
ومثـل كتـايب: »ثقافة الداعيـة«، فقد 
ُطلـب منـي، ألشـارك بـه يف املؤمتـر 
الدعـوة  لتوجيـه  األول  العاملـي 
وإعـداد الدعـاة، الذي عقـد باملدينة 

املنـورة.
املفـرتى  »تارخينـا  كتـايب:  ومثـل 
حّركنـي  الـذي  كان  فقـد  عليـه«، 
بعـض  مـن  سـؤال  فيـه  للكتابـة 
املثقفـن يف نقابـة األطبـاء يف مـر.
التـي  الكتـب،  مـن  غريهـا  وعـدد 

يكـون أصلهـا بحوًثـا شـاركت هبـا 
املؤمتـرات. يف 

ا عـى موقـف  وثانيهـا: أن يكـون ردًّ
حتـى  أو  اإلسـالم،  خصـوم  مـن 
فهمـه،  يسـيئون  الذيـن  أبنائـه  مـن 
والعلامنيـة  »اإلسـالم  كتـايب  مثـل 
وجًها لوجـه«، و »التطـرف العلامين 
»البابـا  و  اإلسـالم«،  مواجهـة  يف 
واإلسـالم«، و »فوائـد البنـوك هـي 

احلـرام«. الربـا 
وثالثها: أن يكـون عندي يشء أقوله 
يف جتليـة جانب مـن جوانب، الثقافة 
اإلسـالمية أو الرسـالة اإلسـالمية، 
ينفـض  أو  مفاهيمهـا،  ـح  يصحِّ
الغبار عنهـا، أو جيلـو غوامضها، أو 
حيـل إشـكاالت فيهـا، أو جييب عن 
أسـئلة مل جتـد هلـا إجابـة صحيحـة، 
أو يعمـق أفكارهـا بـام يتناسـب مع 
العـر،  بلغـة  أو كتابتهـا  أمهيتهـا، 
تلـك  آخـر  إىل  العـر...  وبـروح 
املعـاين واالعتبارات التـي أجدها يف 
نفـي، وال أسـتطيع أن أكتمهـا عن 
النـاس، بـل ال بـد يل من أن أسـعى 
بـل  صـدري.  مـن  إخراجهـا  إىل 
إهنـا لتلح عـيَّ إحلاًحـا، حتـى تولد 
لتطـري  إهنـا  بـل  احليـاة،  إىل  وتـرز 

النـوم مـن عينـي حتـى أكتبها.
وإذا مل يكـن عنـدي جديـد أقولـه، 
للكتابـة،  صـدري  ينـرشح  فـال 
 ... يـدي  يف  القلـم  يتامسـك  وال 
و  واحليـاة«،  »اإليـامن  يف  هكـذا 
»اخلصائـص  و  الفقـر،  »مشـكلة 
مالمـح   « و  لإلسـالم«،  العامـة 
املجتمـع املسـلم الـذي ننشـده«، و 
»الصحـوة اإلسـالمية بـن اجلحود 
والتطرف«، و »الصحوة اإلسـالمية 
بـن االختـالف املـرشوع والتفـرق 

... املذمـوم« 
ملجـّرد  ال  وأؤلـف،  أكتـب  هكـذا 
تسـويد األوراق، وال أحـب يوًما أن 
ر نفي،  ر غـريي، أو حتى أكـرِّ أكـرِّ
هـدف،  ذلـك  وراء  يكـون  أن  إال 
كـام أقـرتح عـي بعـض اإلخـوان: 

أن آخـذ بعـض البحـوث يف بعـض 
الكتـب الكبـرية نسـبًيا ألصدرها يف 

رسـائل صغـرية، ونحـو ذلـك.
3 - مـا رس هذا التنوع أو املوسـوعية 

الثقافية؟
والسـؤال الثالـث: املفـروض أنـك 
عـامل أزهـري، وأن ثقافتك منحرة 
يف الثقافـة الرشعيـة واللغوية، ولكن 
يسـمع  أو  مؤلفاتـك،  يقـرأ  مـن 
حمارضاتك، تتجى له موسـوعية قلام 
تتوافـر إال للنوادر من الشـخصيات، 
الديـن  كتبـك  يف  وجدنـا  وهلـذا، 
واللغـة واألدب والتاريخ واالقتصاد 
والفلسـفة وعلـم النفـس واالجتامع 
والرتبيـة وغريها، فمن أيـن لك هذه 

املوسـوعية؟
جــ: بعـض هـذه الثقافـة، حصلتها 
األزهـر،  يف  الرسـمية  دراسـتي  يف 
فقـد كنـت طالًبـا جمتهـًدا أو متفوًقـا 
علـوم  وحصلـت  دراسـتي،  يف 
األزهـر ومتّكنـت منهـا، وخصوًصا 
علـوم العربيـة مـن النحـو والرف 
والبالغـة، وكنـت أتوسـع يف قـراءة 
خـارج  وحديثـه  قديمـه  األدب 

الرسـمية. الدراسـة 
أصـول  بكليـة  التحقـت  وحـن 
متنوعـة:  ثقافـة  أعطتنـي  الديـن: 
ملـدة  اإلسـالمي  التاريـخ  درسـت 
الفلسـفة  أربـع سـنوات، ودرسـت 
عـى اختـالف مراحلهـا ملـدة أربـع 
سـنوات، إىل جوار املنطق والتصوف 
وعلـم الـكالم، كـام درسـت علـوم 
التفسـري واحلديـث وأصـول الفقـه 

النفـس. علـم  أيًضـا  ودرسـت 
بثقافـة  الكليـة  ثقافـة  أكملـت  ثـم 
أخـرى يف ختصـص التدريـس، ملـدة 
سـنتن، وفيه درسـت علـوم النفس 
نفـس  علـم  فدرسـت  والرتبيـة. 
نفـس  وعلـم  )الغرائـز(،  الدوافـع 
النمـو، وعلم نفـس التعلـم، أو علم 
النفـس الرتبوي، والصحة النفسـية، 
ثم درسـت أصـول الرتبيـة، والرتبية 
وطـرق  الرتبيـة،  وتاريـخ  املقارنـة، 

التدريـس العامة واخلاصـة، والرتبية 
العمليـة.

ثـم قـرأت يف علـم االجتـامع وعلـم 
االقتصـاد، ثـم توّسـعت يف دراسـة 
»فقـه  يف  كتـايب  بمناسـبة  االقتصـاد 

الـزكاة«.
الفقـه  دراسـة  يف  ـعت  توسَّ إين  ثـم 
وأصولـه، وخصوًصـا الفقـه العـام 
أو الفقـه املقـارن، أو فقـه احلديـث، 
كليـة  خرجيـو  هبـذا  اشـتغل  وقلـام 

الديـن. أصـول 
احلصيلـة  هـذه  يل  عـت  جتمَّ وهبـذا 
اهلل  بتوفيـق  وذلـك  املعـارف،  مـن 
يشء  ينقصنـي  كان  وإن  وفضلـه، 
مهـم: مل أزل أشـعر باحلاجـة إليـه، 

األجنبيـة. اللغـة  وهـو 
4 - كتب تتمنى أن تنجزها:

والسـؤال الرابـع: هـل هنـاك كتب 
كنـت تتمنى أن تنجزها، ومل تسـتطع 

اآلن؟ حتى 
أن  أمتنـى  كتـب  هنـاك  نعـم،  جــ: 
يعيننـي  أن  اهلل  وأسـأل  أنجزهـا، 
عليهـا، مثـل: أن أتـم كتابـة تيسـري 
يف  اخلـاص  منهجـي  عـى  الفقـه 
والتدليـل،  واألسـلوب  العـرض 
السـلوك  فقـه  تيسـري  وكذلـك 
مـن  وغريهـا  اهلل«،  إىل  »الطريـق 
السالسـل، وأمتنـى أن أكتـب كتاًبـا 
يف السـرية النبوية، وكتاًبـا يف أصول 
الفقـه، وكتاًبـا يف أصـول احلديـث، 
وتفسـرًيا خمتـًرا للقـرآن الكريـم. 
فـإذا رزقنـا ربنـا األجـل والصحـة 
والركـة والتوفيـق، أمتناهـا بحمـد 
اهلل، أو أمتمنـا بعضهـا وبقـى بعـض 
آخـر. كام هو شـأن البـرش، ال يمكن 
أن يتمـم اإلنسـان يف حياتـه كل مـا 
أن  أرجـو  احلالـة  هـذه  ويف  يريـد. 
يكتبهـا بعض تالميـذي عى هنجي. 
وأمتنـى أن يكـون خـرًيا منـي. ومـا 
ذلـك عـى اهلل بعزيـز. كل مـا أطلبه 
منـه أن يدعـو يل باملغفـرة والرمحـة 

اهلل. عنـد  والقبـول 

شخصيات إسالمية
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حممـد  “خـري  العالمـة  ولـد 
النـدوي” رمحـه اهلل سـنة 1909 
“رسبـاز”  منطقـة  يف  امليـالدي 
والـده  “رسدشـت”.  مديريـة  يف 
سـافر  حممـد،  سـيد  مـري  هـو 
العمـل،  ألجـل  كراتـي  إىل 
حيـث أقـام يف منطقـة ليـاري يف 

. تـي ا كر
حممـد”  “خـري  الشـيخ  بـدأ 
مدرسـة  يف  االبتدائيـة  دراسـته 
أحـرار اإلسـالم، ثـم أكملهـا يف 
مدرسـة مظهـر العلـوم يف منطقة 
“كـده” يف كراتـي، ثـم للمزيـد 
مـن التعلـم رحـل إىل لكنهـو يف 
اهلند، وسـجل اسـمه يف اجلامعة 
اإلسـالمية املشـهورة آنذاك بدار 
العلوم نـدوة العلـامء حيث تلمذ 
عى أسـاتذة معروفـن هناك، ثم 
ختـرج بعـد سـنوات مـن جامعة 
دار العلوم نـدوة العلامء، ودرس 
النـدوي رمحـه اهلل بعـد التخـّرج 
يف مدرسـة حكوميـة يف ممبائـي، 
وحصل يف 1946م.عى شـهادة 

الدبلـوم أيضـًا.
رمحـه  النـدوي  حممـد  خـري  كان 
القـوم  وحمبـة  قوَمـه،  حيـّب  اهلل 
أمر فطرٌي يف اإلنسـان، وليسـت 
مـن العصبيـة، ففـي مسـند أمحد 
عبـادة  عـن  ماجـة  ابـن  وسـنن 
أهـل  مـن  الشـامي  كثـري  بـن 
فلسـطن، عن إمـرأة منهـم يقال 

هلـا فسـيلة، أهنـا قالـت سـمعت 
اهللَّ  رسـوَل  سـألُت  يقـول:  أيب 
صّلـی اهللّ عليـه وسـّلم، فقْلُت: 
يا رسـوَل اهللَّ! َأِمـَن الَعَصبِيَّـِة َأْن 
حُيِـبَّ الّرجـُل قومـه؟ قـال: »ال، 
ينـَر  َأن  العصبيَّـة  مـن  ولكـْن 

الّرجـُل قومـه عـى الظُّلـِم«.
قومـه  يـری  حينـام  يتـأمل  فـكان 
واملعرفـة،  العلـم  عـن  بعيديـن 
التخـرج  بعـد  جعـل  لذلـك 
اهتاممـه األصي التطـرق إلحياء 
أول  فأصـدر  البلوشـية،  اللغـة 
أثـر لـه يف جريـدة اسـمها نـداء 
بعـد  انسـحب  ثـم  بلوشسـتان، 
مـدة من هـذه اجلريدة، واشـتغل 

بالتدريـس.
سـنة  باكسـتان  اسـتقلت  ملـا 
بلوشسـتان  وضّمـْت  ۱۹۴۶م، 
إلی الدولة اجلديدة، شـعر نخب 
البلـوش أن هويتهـم ولغتهـم يف 
خطـر، فقـام الشـيخ خـري حممـد 
ببـذل جهـود مسـتمرة  النـدوي 
للحفـاظ علـی اللغـة البلوشـية، 
أن  ۱۹۴۹م.  سـنة  يف  ونجـح 
يؤسـس إدارة تعليمية، سـجلت 
باسـم  الرسـمية  املكاتـب  فـی 
آكاديميـة البلـوش. ثم تشـعبت 
من هـذه اإلدارة، مدرسـة ثانوية 
ابتدائيـة  ومدرسـة  ۱۹۵۰م  سـنة 
متهيديـة  ومدرسـة  سـنة۱۹۶۲م، 

سـنة،۱۹۶۶م. للكليـة 

هـذه املـدارس بنيـت يف منطقـة 
وقامـت  كراتـي،  يف  ليـاري 
هذه املـدارس يف جماالهتـا بأعامل 
كبـرية إلی أن صـادرت احلكومة 
بذريعـة   ۱۹۷۰ سـنة  الباكسـتانية 
هـذه  علـی  الوطنيـة  األرايض 

املراكـز كلهـا.

للشـيخ  اإلعالميـة  النشـاطات 
النـدوي: حممـد  خـري 

بعـد  حممـد  خـري  العالمـة  قـام 
يف  برامـج  ببـث  كبـرية  جهـود 
اإلذاعـة البلوشـية التي أسسـت 
سـنة ۱۹۴۷، وكان يتولی إرشاف 
برامـج اإلذاعة إلی سـنة۱۹۵۶م. 
كام أصدر جريدة شـهرية اسـمها 
أومـان مـن جانـب هـذه اإلدارة 
أصـدر  كـام  ۱۹۵۱م،  سـنة  يف 
قبلهـا جريـدة اسـمها سـوغات 
أيضـا  وأصـدر  ۱۹۴۷م.  سـنة 
سـنة۱۹۵۶م. جملـة أدبيـة باللغـة 
جملـة  أول  وكانـت  البلوشـية، 

البلوشـية. باللغـة  أدبيـة 
ال شـك أن العالمـة خـري حممـد 
النـدوي قـدم جهـودا مشـكورة 
البلـوش  ديـن  عـن  الدفـاع  يف 
وثقافتهـم ولغتهـم، سـعی رمحه 
اهلل يف أن يصـون الدين من البدع 
واخلرافـات، ويصـون لغتهم من 

واالنحرافـات. الـزوال 

حممـد  خـري  العالمـة  تأليفـات 
لنـدوي: ا

رمحـه  النـدوي  مؤّلفـات  أكثـر 
البلوشـية،  باللغـة  كانـت  اهلل 
إلـی  خاطفـة  إشـارة  يـي  وفيـام 

: تـه مصنفا
۱- كتـاب يف قواعـد اللغة، وهو 

أول كتـاب يف رشح قواعـد اللغة 
البلوشية.

يف  )كتـاب  البلوشـية  معلـم   -۲

تعليـم اللغة البلوشـية بأسـلوب 
احلـوار(.

۳- حنفی نامز، ) مرتجم(.

وتفسـريه  القـرآن  ترمجـة   -۴
بـدأ  لقـد   ( البلوشـية.  بالّلغـة 
هـذا العمل املبـارك الشـيخ عبد 
الصمـد الربـازي، ووصل إلی 
اجلـزء التاسـع عـرش، ثـم أكمله 
الشـيخ خـري حممد النـدوي رمحه 

اهلل(.

الوفاة:
حممـد  خـري  الشـيخ  أمضـی 
النـدوي رمحه اهللّ األيـام األخرية 
من عمـره املبـارك يف األمراض، 
إلـی أن تويّف رمحـه اهلل يف ۲۰۰۰م، 
وقـد بلـغ التسـعن مـن عمـره، 

ودفـن يف مدينـة كراتـي.
رمحه اهلل وغفر له.

أون  »سـني  مأخـوذ مـن موقـع 
» ين ال

العالمة خري حممد الندوي رائد اللغة البلوشية

شخصيات إسالمية
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إن التاريـخ معلـم يعلم اإلنسـان 
ومـن  احليـاة،  أرسار  مـن  كثـريا 
فأحـوال  التاريـخ  مـن  يتعلـم  مل 
بقسـوة  تعلمـه  املتقلبـة  الزمـن 

لغـريه. وشـدة، ويكـون عـرة 
التاريـخ  إن اإلنسـان إذا مل يقـرأ 
ويعيـش  فـی حياتـه،  فسـيجربه 
وهـذه  والصـواب،  اخلطـأ  بـن 
التجربـة كثـريا مـا تكـون مريرة 
تأخـذ منه الوقـت الكثري واجلهد 
العظيـم، ألن صفحـات التاريخ 
كـی  للسـائرين  هاديـة  معـامل 

السـوی. الطريـق  يبـروا 
إن التاريـخ يعلمنـا أن املسـلمن 
كلـام كان الديـن حمـور حياهتـم، 
واستشـعروا  اهتاممهـم،  وبـؤرة 
ثقـل أمانـة الدين علـی أكتافهم، 
وعرفـوا  بأعبائهـا،  واضطلعـوا 
فهـم  احليـاة،  فـی  رسـالتهم 
تعالـی،  اهلل  بـإذن  املنصـورون 

للمتقـن. العاقبـة  فـإن 
فـی  عزيمتهـم  وهنـت  وكلـام 
عـن  وجنحـوا  الصـدد،  هـذا 
منهـا،  وانسـلخوا  الديـن،  قيـم 
وزينتهـا،  بالدنيـا  وافتتنـوا 
هواهـا،  قلوهبـم  وأرشبـت 
وتنافسـوها كـام تنافسـها األمـم 
القلـق  يـزال  فـال  السـالفة، 
يسـاوراهنم،  واإلضطـراب 
زلـزاال شـديدا، كـام  ويزلزلـون 
وقعـت عليهـم أنـواع مـن هـذه 
األحـوال املتأزمـة فـی األزمـان 

. ضيـة ملا ا

التـی  التاريـخ أن األمـة  يعلمنـا 
ال هتتـم بمسـئوليتها، وال هيمهـا 
وتركـت  مؤهالهتـا،  اسـتكامل 
هبـا  وأحيـط  أمورهـا،  أهـم 

والتـرشذم  التفـرق 
الشـائنة،  واخلالفـات 
أتـون  فـی  ووقعـت 
والتباغـض  النـزاع 
فسـتكون  والتدابـر 
عاقبـة أمرهـا خـرا، 
عـرة  وسـتصبح 

. يـن للمعتر
التاريـخ  قـرأ  مـن 
يتحصـل  أن  يسـتطيع 
علـی جتـارب رائعـة، 

ويـری فی طياتـه أحـواال خمتلفة 
أن  لـه  ويمكـن  وسـيئة،  حسـنة 
يعتـر ويتعـظ من األخطـاء التی 
وقـع فيها آخـرون، فـإن التاريخ 
ملـن  والعـر  بالـدروس  مليـئ 

واتعـظ. اعتـر 
لـواء  حاملـی  مـن  واملوفقـون 
اإلجتامعـی  والتغيـري  التجديـد 
والدعـاة املخلصـن هـم الذيـن 
اإلسـالمي،  العمـل  فـی  بـدأوا 
بأحـداث  علـم  علـی  وكانـوا 
الطويـل،  اإلسـالمي  التاريـخ 
القديمـة  قضاياهـا  وعاجلـوا 
واحلديثـة، واتعظـوا مـن أحواهلا 
دراسـة  ودرسـوها  املتقلبـة، 
اإلرشاقـات  فـی  بتأمـل  وافيـة 
وعوامـل  واإلخفاقـات، 
اإلنقـراض  وأسـباب  اإلزدهـار 

. ط نحطـا إل ا و
فـإن األمة اإلسـالمية قـد كانت 
اعتصمـوا  ملـا  سـعيدة  أيـام  هلـا 
بحبـل اهلل املتـن، ومتسـكوا قويا 

ومقتضيـات  دينهـم  بمتطلبـات 
إيامهنـم، وأصيبـت فـی تارخيهـا 
ونكبـات  بنكسـات  الطويـل 
وأيـام سـود وأحـوال حرجـة ملا 
واتبـع  القـرآن  نسـيت هدايـات 
النبـی  منهـج  غـري  املسـلمون 
فـی  وسـلم  عليـه  اهلل  صلـی 
حياهتـم، وابتغـوا العـزة فی غري 

تعالـی. اهلل  ديـن 
فـی األرض، وقـراءة  السـري  إن 
والنظـر  األرض  أهـل  أحـوال 
فـی أخبـار األمـم واحلضـارات 
التـی سـادت ثـم بـادت، يعطينا 
إلـی  مسـريتنا  فـی  دروسـا 

السـعادة.
قـراءة منهجيـة  التاريـخ  فقـراءة 
بصـرية  اإلنسـان  تزيـد  متأنيـة 
ويسـتطيع  املعيـش،  واقعـه  فـی 

قصـص  مـن  ويعتـر  يتعـظ  أن 
واخلارسيـن،  الناجحـن 
الزلـل  مواقـع  ويتجنـب 
علـی  ويسـتقيم  والضـالل، 

اجلـادة، وال ينحـرف عنهـا كـام 
اهلالكـون. انحـرف 

األمـم  تاريـخ  أن  شـک  ال 
تاريـخ  سـيام  وال  واألجيـال 
الرجـال البارزيـن مرتـع خصب 
ومنهـل روی تنمـو فـی ضـوءه 
جتربتنـا، وتتعزز حوافزنـا الذاتية 
السـديد. املنهـج  علـی  للسـري 

الـراط  يسـلک  أن  أراد  فمـن 
املسـتقيم وال يـزل وال ينحـرف 
ويتـزود  التاريـخ،  فليقـرأ 
مـن  املسـتقاة  وعـره  بدروسـه 
وسـتفيده  األمـم،  أحـوال 
التخطيـط  فـی  الـدروس  هـذه 
للمسـتقبل، وكيفيـة الوصول إىل 

. ح لنجـا ا

ماذا يعلمنا التاريخ؟
عبد اللطيف الناروئي 

أستاذ باجلامعة

دراسات إسالمية
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عـن  الرتكيـة  احلكومـة  إعـالن 
إعادة أيـا صوفيا إىل مسـجد بعد 
أن حتـول إىل متحـف ثقـايف إثـر 
سـقوط اخلالفة العثامنيـة قبل أكثر 
مـن ثامنن سـنة يعد حدثـا تارخييا 

مهـام يف تاريـخ تركيـا احلديث. 
وقـد أثار هـذا القـرار ردود فعل 
متباينـة فبينام اسـتبرش املسـلمون 
القـرار  هبـذا  العـامل  أرجـاء  يف 
السـديد وتفاءلوا به ورأوه خطوة 
هامة نحـو الديمقراطيـة واحلرية  
تشـاءمت القوى الغربيـة والعامل 
بالصادمـة،  املسـيحي ووصفـوه 
والعجيـب يف األمـر  أن النخـب 
اإلسـالمية  الـدول  يف  العلامنيـة 
القـوى  مـع  تناغمـت  والعربيـة 
الغربيـة يف إدانـة الدولـة الرتكيـة 
وصفحاهتـا  صحفهـا  وامتـألت 
اإللكرتونيـة  بالشـجب وألـوان 

الشـتائم لرتكيـا ورئيسـها. 
إن هذا القرار السـديد واإلعالن 
اجلـرئ وهذا التناغـم الطيب من 
الشعب الرتكي واحلكومة إن دل 
عـى يشء فإنـام يـدل عـى وجود 
الثورة اإلسـالمية الصامتـة التي 
إن   - اإلسـالميون  عليهـا  دأب 

عاشـوا  الذيـن  التعبـري-  صـح 
خطـورة  وأدركـوا  الواقـع  مـع 
يتسـرتوا  أن  وحاولـوا  املوقـف 
واحلداثـة  الديمقراطيـة  بسـتار 
العلامنيـة  ويتخـذوا  والعلمنـة، 
شـعارا هلـم واحلداثـة دثـارا هلم، 
اإلسـالمية  الشـعائر  ويامرسـوا 
كقضايا تتعلق بالشـخص والفرد 
إلعـادة  جهـد  أي  يألـوا  وال 
الصبغة اإلسـالمية التي مسـخها 
احلكـم العلـامين اجلائـر بغاية من 
الدقـة  التسـرت واخلفـاء ومنتهـى 

واإلتقـان. واإلحـكام 
التـي  الصامتـة  الثـورة  هـذه 
التاريـخ  مـن  اسـتلهمت 
السـرية  واختـذت  اإلسـالمي 
النبوية نراسـا إلضـاءة طريقها، 
إىل مرحلـة مـن  اليـوم  وصلـت 
واإلصـالح  والتطويـر  التغيـري 
بـكل  باألمـور  للبـت  تؤهلهـا 
جراءة وشـهامة، وتتخذ قرارات 
تركيـا  مسـلمي  عـى  تعـود  ال 
بالنفع فحسـب بل عى مسـلمي 
العـامل، وقـد بلغـت تركيـا اليوم 
حتسـب  القـوة  مـن  مرحلـة  إىل 
ألـف  العظمـى  القـوى  هلـا 

حسـاب وختاف جانبهـا وختضع 
لقراراهتـا وتعرتف واسـتقالليتها 

وسـيادهتا. 
جعلـت  الصامتـة  الثـورة  هـذه 
تركيـا إىل مرحلـة يظهـر رئيسـها 
بـكل  ويعلـن  املـرح  عـى 
رصاحـة أن اإلسـالم هـو املظهر 
الشـعب  عـى  جيـب  الـذي 
أن  بعـد  بـه  يتحـى  أن  الرتكـي 
مـن  ردحـا  اإلسـالم  اسـم  كان 
الزمـن جريمـة ال تغتفـر. يظهـر 
الشاشـة  عـى  الرتكـي  الرئيـس 
اإلسـالمي  بالـرتاث  ليفتخـر 
العثـامين بعـد أن كان ذكر الرتاث 
جريمـة  اإلسـالمي   العثـامين 
أقلهـا اإلعـدام فيعلـن براحـة 
أن حتويـل مسـجد أيـا صوفيا إىل 
متحـف مل يكـن خيانـة للتاريـخ 
خمالفـة  وأيضـا  بـل  فحسـب، 
للقانـون ألن آيـا صوفيـا ليسـت 
مؤسسـة  أي  وال  للدولـة  ملـكا 
السـلطان  لوقـف  ملـك  فهـي 

الفاتـح. حممـد 
إن قـرار الدولـة الرتكيـة  بإعـادة 
أيـا صوفيا إىل مسـجد يف احلقيقة 
إعادة األمـور إىل نصاهبا وإعطاء 

احلق لـذي احلـق، ألن أيا صوفيا 
ملـك شـخيص للسـطان العثامين 
املغـوار حممد الفاتـح ال عالقة له 
باحلكومـة وال بالدين املسـيحي، 
وقـد كان إعـادة فتـح أيـا صوفيا 
كمسـجد أمنية إسـالمية حتققت 

بعد عقـود مـن الزمن.
الثـورة  هـذه  أعـادت  وقـد 
الصامتـة إىل الذهـن تلـك الثورة 
التـي قام هبـا اإلمام املجـدد أمحد 
الرهنـدي رمحه اهلل الـذي أعاد 
ورونقـه  روحـه  اإلسـالم  عـى 
ونـوره بعـد أن كاد يطفئـه الثورة 
األكريـة امللحـدة، تلـك الثـورة 
آتـت  التـي  الصامتـة  الدؤوبـة 
إراقـة  إىل  تـؤدي  أن  أكلهـا دون 
الدمـاء وإزهـاق النفـوس، ومـا 
أحـوج املسـلمن اليـوم إىل مثـل 
هـذه الثـورات بعـد أن أخفقـت 

املسـلحة! الثـورات 
وقـد أعـاد هـذا القـرار الطيـب 
األمل يف نفوس املسـلمن بإعادة 
املسـجد األقى الرشيـف متمنيا 
املسـلمون  حيـرر  يـوم  يـأيت  أن 
املسـجد األقى. ومـا ذلك عى 

اهلل بعزيـز.

عبد الرمحن حممد مجالالثورة الصامتة يف تركيا 

قضايا معاصرة
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احلواسـيب  ظهـور  منـذ 
املتصلـة  الشـخصّية 
أخـذ  الشـبكي،  بالفضـاء 
ثـورة رقميـة  يشـهد  العـامل 
العلـم  قائمـة عـى أسـاس 
مىض  وقـد  والتكنولوجيـا، 
عـى هـذه الثـورة أكثـر من 
عقديـن، وهـي مازالـت يف 
اتسـاع وامتداد مسـتمرين، 

متـيض قدمـا نحـو إجياد وسـائط 
تسـّهل التواصـل وتطـّوره أكثـر 

قبـل. ذي  مـن 
الرقميـة  الثـورة  هـذه  لكـن 
والثقافيـة مل يتفاعـل اجلميـع مـع 
الـدول  كّفـت  فقـد  منتجاهتـا، 
بـدول  يسـمى  مـا  أو  الناميـة 
العـامل الثالـث عن التأقلـم معها، 
مواكبـة  عـن  ختلفـت  وبالتـايل 

اجلديـد. العـر  متطلبـات 
الكـّف  هـذا  نتائـج  تظهـر  مل    
واإلحجـام مـن قبُل كـام ظهرت 
كورونـا  جائحـة  انتشـار  مـع 
الصحـي  احلجـر  وفـرض 
واجلامعـات  املـدارس  وإغـالق 
واملؤسسـات التعليميـة، وطـرح 
فكـرة التعليـم عـن ُبعـد، األمـر 
الـذي ال يمكـن إال عـن طريـق 
الثـورة  منتجـات  اسـتخدام 

معهـا. واالنسـجام  الرقميـة 
قـد ظهـر كورونـا وغـرّي النظـام 
إىل  ودفعـه  العـامل  يف  السـائد 
انتهـاج سـبيل آخـر يف التعاطـي 
ألِفـه دهـرا، ليضطـرب  مـع مـا 

يف  رضورة  يـروا  مل  الذيـن 
اإللكرتونية  الوسـائل  اسـتخدام 
باألمـس وجيـدوا أنفسـهم فجأة 
خارج إطـار العر! فقـد بدأت 
تواصـل  املتقـدم  العـامل  دول 
القطاعـات  خمتلـف  يف  أعامهلـا 
بـام فيهـا املؤسسـات التعليميـة، 
باسـتخدام منصات التكنولوجيا 
احلديثـة بـكل راحـة، بـل بـات 
التكنولوجيـا  يشـكرون  النـاس 
العمـل  مـن  مّكنتهـم  ألهنـا 
الـدول  فيـام  البيـوت،  يف  وهـم 
املتخلفـة تعطلـت فيهـا األعـامل 
والنشـاطات، وواجهـت فوىض 
يف جمـال التعليـم، نتيجـة جهلهـا 

التقنيـات. هبـذه 
يظهـر  أن  يفّكـر  أحـد  يكـن  مل   
املـدارس  عـى  ويفـرض  يشء 
التعليـم  ومراكـز  واجلامعـات 
نمطـا آخر مـن التعليـم! ويقطع 
التواصـل  يف  التقيليديـة  الطـرق 
بـن املـدّرس والطالـب. كـام ال 
أحـد يعرف - غـري اهلل- إىل متى 
يف  األوضـاع،  هـذه  ستسـتمر 

وقـت ظلـت معظم املؤسسـات 
الناميـة  البـالد  يف  التعليميـة 
الوسـائط  هبـذه  جمهـزة  غـري 
واملنصـات، والتالميذ والطالب 
غـري  واملعلمـون  األسـاتذة  بـل 
مـن  النـوع  هبـذا  مستأنسـن 

لتعليـم. ا
مـن  انعـدام  ننفـي  ال  طبعـا، 
يف  احلديثـة  التقنيـات  يسـتخدم 
املـدارس واجلامعـات يف بالدنـا 
يسـتخدمها  أن  لكـن  إطالقـا، 
قلـة بطريقـة تقليديـة دون وجود 
يسـمن  هـل  املالئمـة  البيئـة 
ويغنـي من جـوع؟ ونحـن نعلم 
جيـدا أن االنتقـال مـن التعليـم 
ال  رقمـي  وسـيط  إىل  الشـفاهي 
حيتـاج إىل احلاسـوب والوسـائل 
واالفرتاضيـة  اإللكرتونيـة 
فحسـب بل هـو بحاجـة إىل بيئة 
وسـائطية وثقافـة رقميـة ووعي 

رقميـة. ورؤيـة  رقمـي 
اليـوم يتكلم البعـض عن التعليم 
وسـيط  وإحـالل  ُبعـد  عـن 
الشـفاهي  التعليـم  حمـل  رقمـي 

واجلامعـات،  املـدارس  يف 
تنفيـذ  يتيـر  هـل  ولكـن 
هـذه الفكـرة يف غيـاب بنية 
حتتيـة تكنولوجيـة مالئمـة، 
تربـوي وتعلمـي  وتكويـن 
ولـو  حتـى  جديـدي؟ 
توفرت اإلمكانيـات التقنية 
الثقافـة  تنقصنـا  فنحـن 
والتكنولوجيـة،  الرقميـة 
التعلـم  الطالـب  يأخـذ  ال  إذ 
بـل  اجلـد  مأخـذ  اإللكـرتوين 
يعتـره  وإنـام  منـه!  يسـخر 
اسـتمرارا لإلجـازة -ريثـام يعود 
ليتلقـى  واجلامعـة  املدرسـة  إىل 
التقليدية-! بالطريقـة  الـدروس 
كان علينـا التأقلـم مـع منتجات 
التكنولوجيـا ومتطلبـات عـر 
العوملـة وإعـداد العدة ملثـل هذه 
قبـل ظهـور  الطارئـة  األوضـاع 
اجلائحـة، إال أننـا مل نفعـل وقـد 
فاتنـا االسـتعداد السـابق، فهـل 
توقظنـا اجلائحـة وتدفعنـا نحـو 
مـن  والـدروس  العـر  اسـتقاء 
وجتـارب  الذاتيـة  التجـارب 
التفكـري  ثـم  ومـن  الغـري، 
أننـا  أم  والعمـل؟  والتخطيـط 
مـا زلنـا وال نـزال نفّضـل البقاء 
خـارج العر، ونريـد أن نعيش 
بذهنيـة قديمـة يف بيئـة جديـدة!
وفيـام نحـن نأخـذ مـن الغـرب 
منـه  نقتبـس  ال  فلـامذا  الضـاّر، 

النافـع؟!

التعليم عن ُبعد .. مشاكل ومتطّلبات
سيد مسعود

قضايا معاصرة
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العـر  يميـز عـريب هـذا  مـا  كل 
واالعجـاب  االنبهـار  نظـرة  هـو 
التـي تتملكـه كلـام أتينـا عـى ذكر 

الغـرب.
يـرتدد  الـذي  املريـر  والسـؤال 
املجتمعـات  فعـال  بأعامقـي، هـل 
الغربيـة مثالية هلـذه الدرجـة أم أن 
اعجابنـا هبـا جعلنـا ال نتوقف عند 

؟ وسـلبياهتا  عيوهبـا 
وهـل عجزنـا إىل أن نصـل إىل مـا 
وصلـوا إليـه؟ وهـو األمـر الـذي 
رسـخ لدينا اإليـامن اليقيني بقناعة 
والنظريـات،  األفـكار  اسـترياد 
لنتكلـم لغتهـم ونؤمن بـام يؤمنون 

. به
األمـر  هـذا  تقبـل  علينـا  وكيـف 
وقـد أصبح ُيشـار لنا بأننـا انتفضنا 
وثرنـا ومل تعد االسـتكانة واخلنوع 
تعرف طريقهـا إىل قلوبنا وعقولنا، 
فنحـن تلك الشـعوب الثائـرة عى 
الديكتاتوريـات، شـعوب كرت 
قيـود الـذل واهلوان ونـادت بعيش 

واحلرية. الكرامـة 
الغـرب  لكـن رغـم ذاك ال يـزال 
يعطـف علينـا بنظرياتـه وأفـكاره، 
وأهـم تلـك األفـكار املسـاواة بن 

املـرأة والرجـل .
املفكريـن  شـغلت  القضيـة  هـذه 
والعـامل بـأرسه، فهـل ذلـك خوفـا 
والرفـض  املسـلمة  املـرأة  عـى 
املطلـق بـأن تبقـى تتجـرع مـرارة 
الظلـم والطغيـان وعدم املسـاواة، 
أم ألسـباب أخرى نحـن نجهلها.
نظرية املسـاواة هـذه نظرية هجينة، 

وغريبـة عـى جمتمعاتنا اإلسـالمية 
العربيـة ألهنـا ختالـف مـا جـاءت 
االسـالمية  الرشيعـة  أحـكام  بـه 
والسـبب يف هـذا التنافـر أن اهلل يف 
القـرآن الكريـم حتدث عـن العدل 
يتحـدث  واملـرأة ومل  الرجـل  بـن 

املسـاواة عن 
قوسـن  نفتـح  جيعلنـا  مـا  وهـو 
العبارتـن : الفـرق بـن  لنوضـح 

تعريف العدل:
اجلـور،  عكـس  اللغـة  يف  العـدل 
بينـام يف االصطـالح هـو اسـتقامة 
املـرء عـى طريـق احلق مـن خالل 
ابتعـاده عـن كل مـا هنـاه اهللُ عنـه، 
اإلنصـاف  بمعنـى  أيضـًا  ويـأيت 
وعـدم االنحيـاز لطـرف مـا عـى 

اآلخـر. حسـاب 
تعريف املساواة :

املسـاواة لغـًة مأخوذة من السـواء، 
يف  املامثلـة  أو  املعادلـة  وتعنـي 
اليء، واملسـاواة مصدر سـاوى، 
وُيقـال سـاوى بـن شـخصن أي 

متعادلـن. جعلهـام 
فام الفرق بني العدل واملساواة؟

1. املسـاواة تـأيت بمعنـى التسـوية 
فقط، بينام الــعدل يشـمل التسوية 

معًا. والتفريـق 
املسـاواة،  مـن  أشـمل  العـدل   .2
العـدل،  مـن  جـزء  فاملسـاواة 
األوقـات  كل  يف  يكـون  وهـو 
كل  يف  تتحقـق  ال  املسـاواة  بينـام 

األوقـات.
3. املسـاواة مطلـب حيـاول املـرء 
الوصـول إليـه بينـام العـدل ُخُلـق 

وقيمـة.
ديـن  هـو  اإلسـالمي  الديـن   .4
فالـرشع  مسـاواة،  ديـن  ال  عـدٍل 
مل ُيبِـح أن ُيعطـي الذكـر واألنثـى 
للذكـر مثـل  إنـام  املـرياث،  نفـس 
تتسـاوى  بينـام  األنثيـن،  حـظ 
األختـان يف نفس املـرياث الرشعي 
وهـذا ُيسـمى يف الدين اإلسـالمّي 

عـدل .
اهللَُّ  ُيوِصيُكـُم   ﴿ تعـاىل  اهلل  يقـول 
َحـظِّ  ِمْثـُل  َكـِر  لِلذَّ َأْوالِدُكـْم  يِف 

]النسـاء:11[  ﴾ األُنَثَيـْنِ
مطالبـوَن  نحـن  اإلسـالم  يف   .5
لقولـه  األوقـات  كل  يف  بالعـدل 
ِذيـَن آَمنُوا ُكوُنوا  َا الَّ تعاىل: ﴿ َيـا َأهيُّ
َوَلـْو  بِاْلِقْسـِط ُشـَهَداَء هللَِِّ  اِمـَن  َقوَّ
]النسـاء:135[  ﴾ َأنُفِسـُكْم  عـى 
بينـام لسـنا مطالبن باملسـاواة دائام، 
لقولـه تعاىل: ﴿ َما َيْسـَتِوي اأْلَْحَياُء 
ُيْسـِمُع َمـن  َواَل اأْلَْمـَواُت  إِنَّ اهللََّ 

َيَشـاُء ﴾ سـورة ]فاطر:22[
فالعـدل قيمـة مفروضـة عـى كل 
رّب  ُنـريض  فبالعـدل  شـخص، 
الِعبـاد وينتـرش األمـن واألمـان يف 
املجتمـع وتتخلـص البرشيـة مـن 

الظلـم.
واضحـا  أصبـح  األمـر  وبذلـك 
حيـث أن احلديث عن مسـاواة بن 
املرأة والرجل يف الدين اإلسـالمي 
أمرا يـر باملرأة أكثر مـن أن حيقق 

هلا مكاسـب كـام يـروج لذلك.
والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه هل 
يعـرتف الغـرب للمـرأة بحقوقهـا 

وواجباهتـا ؟

اإلجابة وبشـكل قاطـع ال، فكيف 
يتحدثـون عـن حريـة املـرأة وقـد 
وعـى  الواقعيـة  الدالئـل  أثبتـت 
ارتفـاع  احلـر  ال  املثـال  سـبيل 
عندهـم،  االغتصـاب  معـدالت 
ممـا حـدا ببعـض البلـدان الغربيـة 
إىل التفريـق بـن النسـاء والرجـال 
حتـى يف وسـائل النقـل العمومي.
شـكليا  تبـدو  الغربيـة  فاملـرأة 
متحـررة ولكنها ليسـت حرة فهي 
مسـتباحة يف جسـدها، وفكرهـا .
يف الغـرب ال نجـد مفهوما لألرسة 
عـى العكـس هناك قوانن تشـجع 
والشـباب  البنـات  انفصـال  عـى 

عـن أرسهـم يف سـن معينة
يف  بمفردهـا  البنـت  تعيـش  أن 
شـقة وتصبـح بـال رقيـب حيفظها 

ويصوهنـا.
ومأربـا  مطمعـا  جيعلهـا  ممـا 
للفاسـدين واملفسـدين، هـل هـذه 

؟ يـة حر
املسـلمة  البنـت  ِإعطـاء  وهـل 
هـذا احلـق مـن شـأنه أن يسـاوهيا 

كياهنـا. هلـا  حيقـق  أو  بالرجـل 
غايتـه  هنـا  فاألمـر  ال،  طبعـا 
التفسـخ  إىل  بمجتمعاتنـا  الدفـع 
حيـث   ، االخالقـي  واالنحـالل 
ال تكـون لـألب وال لـألخ أو مـن 
يمكـن لـه ممارسـة سـلطة الرقابـة 
مراقبـة  يف  احلـق  القرابـة  بحكـم 
تعيـش  أن  الفـرض  أو  البنـت 
األرسي  حميطهـا  بأخالقيـات 

. واملجتمعـي 
وبذلـك قـد أصبح واضحـا أمامنا 

كفانا انبهارا !!
بقلم: الكاتبة  منرية الغانميـ  تونس

مدّونات
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وبشـكل جي أن الغايـة من تفعيل 
نظريـة املسـاواة بن املـرأة والرجل 
ال  اإلفسـاد  غايتـه  جمتمعاتنـا  يف 

اإلصـالح .
إفسـاد يف احلقيقـة لـكل مقومـات 
وتقويـض  واألرسة  املجتمـع 
منـذ  تشـبعنا هبـا  ملبـادئ  جـذري 

. أظافرنـا  نعومـة 
وهنـا ُيطـرح سـؤاال آخـر ، كيـف 
مبادئهـا  عـن  تنازلـت  لشـعوب 

؟؟ ـرَتم  حُتْ أن  وقيمهـا 
وكيـف تنعـدم األخـالق مـن أمة 
رسـوهلا  قـال  الـذي  األخـالق، 
عليه الصالة والسـالم " إنـام ُبِعْثُت 

ألمتـم مـكارم األخـالق "
فاخللـق ونظـرا ألمهيتـه قـد تقـدم 
عن العقيـدة والعبـادة، فاخللق هو 
الظاهـر مـن السـلوك الـذي تـراه 
النـاس بالعن ويدركونه من سـائر 

االسـالم أعامل 
فالنـاس ال يرون عقيدة الشـخص 
ألن حملَّهـا القلُب، كـام ال يرون كلَّ 
أخالقـه،  يـَرْون  لكنهـم  عباداتـه، 

ويتعاملـون معـه مـن خالهلا؛
فلـامذا السـعي وراء حتريـر املـرأة؟ 
مـاذا  ومـن  كيـف  وحتريرهـا 
حتديـدا؟ وما معنـى احلرية لدهيم؟
نطرحهـا  التسـاؤالت  مـن  مجلـة 
عـى القـارئ؟ لعلنا نجـد إجابات 

فية شا
املـرأة وكيـف  نعـود إىل موضـوع 

تعامـل االسـالم معهـا ؟
إن املطلـع عـى الديـن االسـالمي 
احلنيـف وأحكامـه يعـي جيـدا أن 
هـذا الدين مل يبخس اإلنسـان حقه 

فضـال عن املـرأة .
لقـد كـرم اهلل املـرأة تكريـام ربانيـا 
وبـن  بينهـا  سـاوى  وقـد  مجيـال 
املبـدأ  هلـذا  وترسـيخا  الرجـل 
سـنّت القوانـن اإلهليـة، السـامية، 
ليـس بحثـا عـن اإلهلـاء، بـل هـو 
بغيـة التوعيـة واإلصـالح وحتـى 

اإلرشـاد، من أجل أرس إسـالمية، 
الذكـر  بـن  تسـاوي  متامسـكة، 
مبـدأ  لغـرس  وتسـعى  واألنثـى 
يقـوم عـى توضيح الـدور املكلف 
لـكل فـرد إنسـاين يف هـذه احليـاة، 
قائـم عـى العمـل الصالـح، “مـن 
أنثـى  أو  ذكـر  مـن  عمـل صاحلـا 
وهـو مؤمـن فلنحيينـه حيـاة طيبة 
ولنجزينهـم أجرهـم بأحسـن مـا 

النحـل 97(  ( يعملـون”  كانـوا 
املـرأة  تراهـا  والتـي  فالقوامـة 
امـرا سـلبيا هـي حقـا هلـا وليـس 
تفضيـال للرجل عليهـا، القوامة يف 
اإلسـالم، ليسـت جمـرد مصطلح، 
نمـر عليـه مـرور الكـرام. ولكنـه 
من األحـكام الرشعيـة والضوابط 
اهلامـة واألساسـية بـن اجلنسـن، 

قانونيـا وأرسيـا.
جمتمعاتنـا  يف  مالحـظ  هـو  ومـا 
العربيـة، ومنها املجتمـع التوني، 
املـرأة،  عـى  الرجـل  قوامـة  أن 
طبقـا  مالحمهـا،  أوىل  رسـمت 
لألعـراف والتقاليد السـائدة، التي 
تعي مـن قيمة الذكـر وتفضله عى 
األنثـى، دون العمـل بـام تفتضيـه 

اإلسـالمية. الرشيعـة 
لسـنن  الزوجـة،  تعيـش  وقـد 
وسـنن، حتت حكـم زوج ال ينفق 
ويتجـر  عياهلـا  عـى  وال  عليهـا 
ويتـامدى يف إذالهلـا بعـذر حقـه يف 
الواليـة والقوامـة عليها، متناسـيا 
أن القوامـة الرشعيـة ال تتحقق إال 

باإلنفـاق.
والقوامـة يف اللغـة مـن قـام عـى 
حافـظ  أي  قيامـًا:  يقـوم  الـيء 
عليـه وراعى مصاحلـه، ومن ذلك 
القيِّـم وهـو الـذي يقوم عى شـأن 
والقيـم  ويصلحـه،  ويليـه،  يشء 
األمـر،  وسـائس  السـيد،  هـو 
وقيـم القـوم: هـو الـذي يقّومهـم 
ويسـوس أمورهم، وقيـم املرأة هو 
زوجهـا أو وليها ألنه يقـوم بأمرها 

ومـا حتتـاج.
أما اصطالحـا، فهي واليـة األمر، 
بالواليـة  الفقهـاء،  حددهـا  التـي 
عـى القـارص والوقـف والزوجة.
وبذلـك، نسـتخلص، أن القوامة، 
ليسـت بمعنـى التفضيـل ولكنهـا 
لبيـان الدور والوظيفـة والواجب.
ومظاهـر تكريـم املرأة يف االسـالم 
رسـولنا  أن  ومنهـا  جـدا  كثـرية 
والسـالم  الصـالة  عليـه  حممـد 
قـد أوىص هبـا يف خطبـة الـوادع " 
أوصيكم بالنسـاء خـريا " وقد قال 
يف موضـع آخـر " رفقـا بالقوارير " 
مشـاعرها  لرهافـة  التشـبيه  وذاك 

احلساسـة وطبيعتهـا 
أمل يقـل رسـول اهلل عليـه الصـالة 
والسـالم ألم هانـئ يف فتـح مكة " 
قـد أجرنا مـن آجرت يـا أم هانئ "
النـاس  بـن  يميـز  مل  فاإلسـالم 
عمومـا كـام ورد يف اآليـة العظيمة 
َـا  َأهيُّ َيـا   '' احلجـرات  سـورة   13
َذَكـٍر  ـن  مِّ َخَلْقنَاُكـم  إِنَّـا  اُس  النَـّ
وأنثـى َوَجَعْلنَاُكـْم ُشـُعوًبا َوَقَباِئَل 
اهللَِّ  ِعنـَد  َأْكَرَمُكـْم  إِنَّ   ۚ لَِتَعاَرُفـوا 
َعِليـٌم َخبِـرٌي ' أال  َأْتَقاُكـْم ۚ إِنَّ اهللََّ 
هنـاك  أن  هنـا  نفهـم  أن  يمكننـا 

؟! مسـاواة 
جعـل  يف  تكمـن  املسـاواة  أن  أم 
املعـايص  ترتكـب  املسـلمة  املـرأة 
واملوبقـات بالقبـول بأفـكار غريبة 
عنـا عـى غـرار " جسـدي ملكـي 
،، حريـة التعري للبنـت ،، القبول 
اخلـروج عـن   ،، اجلنسـية  باملثليـة 
األرسة  يف  االسـالمية  النظـم 
" مطلقـا  األب  سـلطة  ورفـض 

يتفنـن  مـن  يـا  الكريمـة  أختـي 
بأنـه  اقناعنـا  حماولـة  يف  الغـرب 
حريـص يف أفكاره عـى محاية املرأة 
، أقـول أنـه ال يوجـد عـى وجـه 
البسـيطة قانونـا أو فكـرا أو نظرية 
اإلسـالم  كرمـك  كـام  كرمتـك 

عاليـا قـدرك  ورفـع 

ملـا بايعت رسـول اهلل النسـاء وقال 
يف البيعـة: "وال يرقن وال يزنن". 
قالـت هنـد بنـت عتبـة بـن ربيـع 
ريض اهلل عنهـا: وهـل تـزين احلـرة 
وتـرق؟! فلـام قـال: "وال يقتلـن 
أوالدهن". قالـت: ربيناهم صغاًرا 
إىل  وشـكت  كبـاًرا.  وقتلتموهـم 
رسـول اهلل زوجهـا أبـا سـفيان أنه 
شـحيح ال يعطيهـا مـن الطعـام ما 
يكفيهـا وولدهـا، فقال هلا رسـول 
اهلل: "خـذي مـن مالـه باملعروف ما 

وولـدك". يكفيك 
ال  املسـلمة  املـرأة  أيتهـا  وختامـا 
تكـوين الثغرة التي يمـر منها أعداء 
االسـالم لينفذوا إىل قلب االسالم 
، فال تسـمحي هبـدم األرسة وأنت 
أحد قالعها الشـاخمة ، فسـقوطك 

يعني سـقوط املجتمـع بأكمله
االسـالم  أن  جيـدا  وتذكـري 
بـراء مـن االنحرافـات السـلوكية 
مـن  بحـال  يمكـن  وال  البرشيـة 
بسـوء  يكـون مدانـا  أن  األحـوال 

. عدمـه  أو  فهمنـا 
وقـد قلـت يف نفس هذا السـياق "" 

ال هتـدم بيتا لتعاِقـب طفال ""
فمـن حقنـا أن نحـارب العقليات 
الباليـة  واألعـراف  والعـادات 
ألهنـا خالفـت االسـالم يف الكثـري 
انحرفـت  وقـد  األشـياء  مـن 
حيـق  ال  ولكـن  أحكامـه  بتطبيـق 
لنـا أبـدا ان نتهـم ديننـا الـذي أنار 
لقيـام  وكـرس  عقولنـا  ظلمـة 
حافظـة  معـارصة  اسـالمية  دولـة 
للحريـات الفرديـة واملسـاواة بـن 

مواطنيهـا
رجـاًء كـوين منصفـة لدينـك أيتها 
عـى  والغيـورة  احلييـة  املسـلمة 

دينـك تعاليـم 
فهل بعد تكريم اهلل لك تكريام ؟!

فكفانا انبهارا !
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ة  الكتابة يف سبيل ما يعود عى األمَّ
وذلك  واخلري؛  بالنّفع  اإلسالميَّة 
والّدفاع  املختلفة،  قضاياها  بتناول 
عن دينها وهّويتها باحلكمة واملعرفة.
أحداث  كّل  يذكر  اإلنسان  كان  لو 
حلظٍة  يف  واحلارضة،  املاضية  حياته 
حدٌث،  فيها  يتخلَّف  ال  واحدٍة 
وال تغيب فيها واقعٌة، لكان أقّل ما 
ولك  واخلبل!  اجلنون  هو  به  حَيِيُق 
كّل  ذهنك  يف  حتر  أن  تتخيَّل  أن 
وكبريها،  صغريها  الّطفولة،  وقائع 
احلّي، ومع زمالئك  أترابك يف  مع 
األشّقاء  إخوتك  ومع  املدرسة،  يف 
وغري األشّقاء يف الّدار، ثّم ختيَّْل أن 
يكون حضور األحداث يف الّذهن، 
الّشباب  يف  املنوال  هذا  عى  جارًيا 
الذي رصت فيه عاقاًل مبينًا، ثّم يف 
الكهولة، فام بعدها من مراحل احلياة 

= يف حلظٍة واحدٍة ويف وقٍت واحٍد.
متزامحًة  واألفراح  األحزان  تذكر 
متضاربًة يف ذهنَك، فهل تظنُّ أّنك 
ستكون هادئ البال، موفور احلّظ من 
االستمتاع بالّلحظة التي أنت عائش 
فيها؟ كالَّ ثّم كاّل لن تكون أبًدا، بل 
ستكون مضطرًبا كّل االضطراب، 
متضايًقا كّل الّتضايق، متقّلًبا يف آٍن 
تطبعها  متفاوتة  بن مشاعر  واحٍد، 
هنا  ومن  اختالفها،  عى  األحداث 

يقع اخلبل واجلنون!
حن تتأبَّط حمفظتك سائًرا إىل اجلامعة 
أو العمل؛ فإّنك لن تذكر شيًئا من 
إاّل  التي جرت يف حياتك،  الوقائع 
ما كان منها واقًعا يف يومك، أو من 
كر  قبِله، أو يف مّدٍة قريبٍة تتيح لك الذُّ
ا من حيث اهتامُمك  عى كّل حاٍل، إمَّ
هبا،  تأّثرك  جانب  من  أو  بالواقعة، 
ولكنَّ عدم حضور تلك األحداث 
يف ذهنك )أي حن ينعدم اهتاممك 

يف  وأنت  هبا(  متأّثًرا  تكون  وال  هبا 
العمل، ال  أو  اجلامعة  إىل  مسريتك 
النّسيان؛  كلَّ  نسيتها  قد  أّنك  يعني 
ألّنه كّلام ثار داٍع من دواعي احلديث، 
أو حلَّ حدٌث مشابٌه ملا جرى عليك 
من أحداٍث، استحرهتا مبارشًة بال 
ٍر؛ وآية ذلك أنَّك إذا اجتمعت  تأخُّ
بأصدقاء الّطفولة، فتذاكرتم أحداث 
الّساذجة،  اجلميلة  املرحلة  هذه 
يف  كثريًة،  أشياَء  منها  ستستحر 
اهلزل واجلّد، ويف اخلصام واملنافسة، 
ويف سائر رصاعات الّطفولة التي ال 

تنتهي.
ومع كّل ما وصفُت من استحضارك 
يف  املوغلَة  البعيدَة  النّائيَة  األحداَث 
الِقدم، فإّن الّذهن غري مستطيٍع أاّل 
يغادر صغريًة وال كبريًة إاّل أحصاها، 
فقْط،  املهّمة  األحداث  سيذكر  بل 
يف  تتفاوت  األذهان  كانت  وإن 
الغفلة  أو  والّدقائق  الّتفاصيل  ذكر 
عنها، فالّتفاوت يف الّذكر أو الغفلة 
أّما ذكر مجيع  ريٍب،  بال  وارٌد جائٌز 
الوقائع بدقائقها وتفاصيلها جمتمعًة 
ختلٍُّف،  وال  تفلٍُّت  بال  مستحَرًة 
فهذا ال يرد وال يسوغ مطلًقا، ال يف 

ذهن عاملٍ، وال يف عقل جاهٍل.
وإذا تبّن لك هذا عى وجٍه مفهوٍم، 
فقْس عليه مجيع قراءاتك يف الكتب؛ 
معلوماتك  مجيع  تذكر  أن  فمحاٌل 
واحٍد؛  وقٍت  يف  واحلديثة  القديمة 

ولكن لو أّنك قرأت قراءًة مستوعبًة، 
كتاًبا يف األدب، وكتاًبا يف األصول، 
وكتاًبا يف الفلسفة، وكتاًبا يف الّتفسري، 
ثّم طرأْت مسألٌة من املسائل، وكان 
تناوهَلا  قد  له  قرأت  الذي  األديب 
بّن  قد  األصويّل  وكان  وحّللها، 
قواعدها يف الرّشع، وكان الفيلسوف 
الكاتب قد درسها من ناحية العقل 
واحلكمة، وكان املفّر قد أوضحها 
الواردة  لآليات  استيعابه  وفق 
بيان  تذكر  مل  إن  فإنَّك  املسألة،  يف 
املسألة من كل الوجوه التي وقفت 
ذاكُره  فأنت  القراءة،  خالل  عليها 
تفصيل  ولكّن  الوجوه،  بعض  من 
املسألة مل يكن حارًضا يف ذهنك قبل 
إثارهتا بسبب من األسباب الّداعية 
إىل إجالة الفكر يف حقيقتها، وتقليب 
كذلك؟  أليس  جوهرها،  يف  النّظر 

أليس هذا واضًحا؟ أظنُّ أْن: نعم!.
وكن عى بّينٍة من أمرك أيًضا، أنَّك 
اسم  من  دة  جمرَّ املعلومة  تذكر  قد 
من  أو  فيه،  قرأهتا  الذي  الكتاب 
يَتها عنه، وهذا  اسم القائل الذي تلقَّ
كاثرٍة  وبكثرٍة  الورود،  كّل  وارد 
قبل  هبذا  شبيٌه  يل  وقع  وقد  أيًضا، 
أّيام قالئل؛ حن جاريُت صديًقا يف 
حديٍث علميٍّ طويٍل، فأتينا عى ذكر 
الّدكتور حمّمد محاسة عبد الّلطيف، 
اهلل،  رمحه   – 2015م  عام  املتوّف 
األساتذة  من  أّن  للّصديق  فذكرُت 

املؤّثرين يف هذا النّابغة الّراحل، نائب 
وهو  احلارض،  الّلغة  جممع  رئيس 
الّدكتور حممود الّربيعّي، فسألني عن 
منبع هذه املعلومة عندي، فأجبت يف 
أذكر  ال  كتاٍب  يف  قرأهتا  بأيّن  احلال 
يف  هنيهٍة  بعد  ولكن  اآلن،  عنواَنه 
الكتاب،  ذكرت  والرّتّوي،  الّتفكري 
وهو )يف اخلمسن عرفت طريقي( 
نفسه،  الّربيعّي  حممود  للّدكتور 
وكنت طالعُته من زمٍن بعيٍد؛ فهذا 
نسيان  مع  الّذكر،  وجوه  من  وجه 

بعض الّتفاصيل.
يلّم  النّسيان  عن  حديٍث  وأيُّ 
مل  إن  مانًعا؟  جامًعا  لـامًّ  أطرافه 
يكن هذا مستحياًل، فهو قريٌب من 
االستحالة، أو صعٌب كّل الّصعوبة 
أن  فاخلالصة  خمترة؛  كلمة  يف 
الوجوه  النّسيان واقٌع عى  أّن  تعلم 
تنسى  أن  أيًضا  وواقٌع  املذكورة، 
سّيام  وال  النّسيان،  متام  املعلومة 
وهذا  ُيذكر،  هلا  خطر  ال  معلومٌة 
حيدث لكّل قارٍئ بال فرٍق يف ذلك. 
ولتعلْم أّن لكّل سطٍر تقرُأه، أثًرا يف 
أسلوب كتابتك، ويف طريقة تعبريك، 
ديباجة  ويف  تفكريك،  منهج  ويف 
واضٍح  بشكٍل  األشياء،  إىل  نظرك 
؛ فال  أو بشكٍل غامٍض خفيٍّ  ، جيٍّ
يف  تقرأه  ما  بعَض  نسيت  إذا  حتزن 
الكتب، وال تضجر إذا رأيت بعض 
املعلومات ال تستقرُّ يف ذهنك؛ فإنَّ 
بذرٌة طّيبٌة ُغرست يف  قراءاتك  كّل 
تعلم،  ال  حيث  من  عقلك  أرض 
العمر وقٌت طويٌل  من  فلن يميض 
حّتى تنمو وتزكو، فتخرج شطأها، 
عى  فتستوي  فتستغلظ،  فتؤازُره، 
ُتؤيت  مثمرًة  باسقًة  شجرًة  سوقها 

ُأكَلها كّل حٍن.

ملاذا تنَسى بعض ما تقرأ؟
الكاتب: حممد موسى كامرا

مدّونات
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جمهـودي  حصيلـة  املقـال  هـذا 
مـن  حاولـت  الـذي  املتواضـع 
خاللـه أن أعالـج فيـه موضـوع 
أسـّلط  و  واحلداثـة  األصالـة 
مـدي  أدرس  و  عليهـام  الضـوء 
تعلقهـام بواقـع األمـر و دورمهـا 
ختلفهـم  و  الشـعوب  تقـدم  يف 
الصحـف  يف  رأيـت  أن  بعـد 
واجلرائـد واألوسـاط اإلعالميـة 
واملبالغـات  املغالطـات  بعـض 
و  اإلسـالم  ضـّد  والتشـوهيات 

تراثـه.  و  تارخيـه 
إقامـة  احلداثـة،  معنـي  ليـس 
حـرب رضوس عـي املايض بكل 
معطياتـه و بـكل ما فيه مـن املآثر 
منـه  اجلـذور  واقتـالع  واألجمـاد 
كـام يزعـم الكثريون ممـن يدعون 
التنـور واحلداثـة ويمشـون حتت 
صياغـة  وإعـادة  التجديـد  لـواء 
احليـاة كـام يشـاؤون بغيـة التقدم 
وأمنيـة التفـّوق. و عـي هـذا جتد 
الـراع بـن األصالـة واحلداثـة 
والذيـن  وسـاق،  قـدم  عـى 
والتجديـد  احلداثـة  يدعـون 
ويرفعـون  دائرهتـا  ويوّسـعون 
هبـا  يليـق  ممـا  أكثـر  شـأهنا  مـن 
وكأهنـم ينصوهبـا كتمثـال يعبد، 
علـی أين أراهـم غفـاة يتحلـون 
بالكوابيس ويسعون وراء رساب 
خـادع ويسـريون يف مسـار تثـار 
الشـبهات،  و  الشـكوک  حولـه 
األجنـدة  أمامهـم  رسـمتها  قـد 
املشـبوهة  الغربيـة  اإلعالميـة 
املسـمومة. ونواة فكرهتـم الفائلة 
و  احلداثـة  حيـاة  يـرون  أهنـم 
و  األصالـة  خـراب  يف  زهرهتـا 
العائـق  حيسـبوهنا  إذ  دمارهـا، 
املحمـود  اإلبـداع  دون  األكـر 

يبحثـون  و  املرمـوق،  والتقـدم 
لتجربـة  فسـحة  عـن  بزعمهـم 
جديـدة و يرون ذلـک من حقهم 
التـي  العـر  املحتـوم و رسـالة 
لنيـل  و  ـق،  حُتقَّ أن  حقيـق علـی 
ذلـک ملـؤوا األرض صياحـا و 
و  ماضيهـم  ونسـوا  ضجيجـا، 
تراثهـم الزاخر حتـی مل يعد يعدل 
جنـب  يف  ظفـر  قالمـة  عندهـم 
املزعـوم. التقـدم  إلـی  نشـوهتم 

انتهكـوا  أن  إال  منهـم  كان  فـام 
بـاب  حتـت  األصالـة  حرمـة 
احلداثة و رأوا أن األصالة ليسـت 
بمعنـی العـودة إلـی املـايض بـل 
هي حمصولـة احلداثـة و من صنع 
املسـتقبل. ومـن ثـمَّ شـنوا حربـا 
ينتمـی  مـن  كل  علـی  شـعواء 
و  والكالسـيكية  األصالـة  إلـی 
رجعيـون  بأهنـم  منهـم  يلزمـون 
منافـذ  يفتحـون  ال  تقليديـون 
عقوهلم لتصلهم األفـكار اجلديد 
و اإليدئولوجيـات احلديثـة و ال 
القشـيبة  احليـاة  ليجربـوا  هيبـون 
املزخرفـة... والفـخ اخلطري الذي 
وقـع فيه احلداثيون هـو اعتقادهم 
أن احلداثة هي االنسـالخ الكامل 
باألصـول  والكفـر  املـايض  مـن 
السـابقة و التحـرر الكامـل مـن 
كافـة القيـودات. إهنـم خيوضون 

النمـوذج... زعزعـة  معركـة 
وهـذا الـكالم حيمـل شـحنة من 
التمـرد و مؤامـرة حتـاك لسـحق 
ذوق  وإفسـاد  الثقافيـة،  هويتنـا 
ومـا  تراثنـا  وتشـويه  اجلامهـري، 
العبـث  إال  بذلـک  يريـدون 
بالديـن واالعتـداء عليـه. وهلـم 
دؤوب  وجهـد  مسـعور  هلـاث 
لتأصيـل القيـم الغربيـة املتحللـة 

واإلباحيـة و بئـس مـا يفعلـون، 
وهـذا ممـا يدعـو للدهشـة وقـد 
باعوا أنفسـهم وهويتهم وتراثهم 
نْكـد.  بخـس  بثمـن  وأصالتهـم 
»خـري  املعارصيـن:  أحـد  قـال 
لإلنسـان أن يبنـي كوخـًا بسـيطًا 
أن  مـن  األصيلـة،  ذاتـه  مـن 
ذاتـه  مـن  شـاهقًا  رصحـًا  يقيـم 

املقتبسـة.«
احلجـر  هـی  األصالـة  أن  غـري 
األسـاس لـكل تقـدم و نجاح ف 
شـتی أصعدة احليـاة. واملؤمن إذا 
خـال مـن رصيـد أصيـل وخلفية 
ماجـدة وطيـدة فـال يتوقـع منـه 
الرجعيـة  أغـالل  يكـر  أن 
التبعيـة  نـري  مـن  يتخلـص  و 
واالسـترياد الدائـم للمـواّد و أن 
ليصنـع  مصرييـة  بأعـامل  يقـوم 
لنفسـه و ألبنـاء جلدته مسـتقبال 
زاهرا و حيـاة كريمة. إن األصالة 
و احلداثـة فـی قاموس اإلسـالم، 
لبعضهـام  متمـامن  مصطلحـان 
بحيـث الينفكان، فقبـول احلداثة 
ال يتعـارض مـع مبـدأ التمسـک 
باألصـول. مـن املمكـن اجلمـع 
بـن األصالـة -بمعنـی اإلسـالم 
والـرتاث اإلسـالمی- واحلداثـة 
أطـراف  مـزج  و  والتجديـد 
وإذا  املتطـورة.  باحليـاة  الديـن 
خـري  رأينـاه  التاريـخ  تصّفحنـا 
شـاهد علی مـا قلنا، إذ فـی زمن 
كان املسـلمون يفتحـون العـامل و 
يبدعـون اآلالت احلربيـة النـادرة 
فـی نوعهـا و يقومـون بإنجازات 
ضخمـة علـی خمتلـف األصعدة 
عليهـم  تيـرت  و  العلميـة، 
املذاهب و ُأنجحت هلم املسـاعی 
لألروبيـن  يكـن  مل  املطالـب،  و 

إال كال، و ال. بلـغ املسـلمون فی 
قديـم الزمان من العلـوم مبلغا ال 
يـكاد ُيلحـق و ال يطمـع أحد فی 
دركه. أصبحـوا متبوعون الرأی، 
وموّطـؤون  القـول  مسـموعون 
يـدم حاهلـم  مل  الَعِقـب.  ولكـن 
علـی وتـرية واحـدة ووقعـوا فی 
تغـريت  و  الغلـط،  مـن  مهـواة 
الظـروف حن تغري املسـلمون ما 
بأنفسـهم و ضعفوا فـی أعامهلم و 

تقاعسـوا فـی مهاّمهـم.
أعـود فـأردد بـأن املسـلم يليق به 
أن ينتشـل احلكمـة أينـام وجدهـا 
و من أی شـخص صـدرت ريثام 
يريـد التعلـی و التحلق فی سـامء 
املجـد والرقـی فی كافـة جماالت 
احليـاة ، و أن يكـون بصـريا بأخذ 
ولـو  موضـع،  كل  مـن  احلكمـة 
خبأتـه األسـد بن أنياهبـا، و يليق 
بـه أن ختامر هذه الفكـرة قلبه من 
صباه وأن تزيد علـی مّر الزمان و 
تكـر و تشـتد و تّتسـع. و كل مـا 
فـی األمـر، أن النجـاح مرهـون 
بالعمـل اجلـاد و اجلهـود اجلبارة. 
من املعروف أن اإلسـالم يتضمن 
األصليـة  ثوابتـه  جانـب  إىل 
مناهـج   ، بأصولـه  تتعلـق  التـى 
تفتـح كل األبـواب للتعامـل مع 
مـن  والبـد  املسـتجدات.  كل 
النزاعـات األهليـة  كافـة  تنحيـة 
والتيـارات  العرقيـة  والنزعـات 
املخربـة جانبـا و السـعی احلثيث 
لتكويـن مسـتقبل مثالّی منشـود 
يكـون املسـلمون هـم الرائـدون 
البـالد  يعـّج  و  املبتكـرون  و 
جديـدة.  بابتـكارات  اإلسـالمية 

ومـا ذلـک علـی اهلل بعزيـز.

حممد الناروئياألصالة واحلداثة
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شاعر النيل)حافظ إبراهيم(

أَيـا صوِفيـا حاَن الَتَفرُُّق َفاذُكري

ُعهوَد ِكراٍم فيِك َصّلوا َوَسلَّموا

إِذا ُعدِت يَوماً لِلَصليِب َوأَهِلِه

َوَحّلى نَواحيِك الَمسيُح َوَمريَُم

رٌ َوُدقَّت نَواقيٌس َوقاَم ُمَزمِّ

ِمَن الروِم في ِمحرابِِه يََتَرنَُّم

َفال ُتنِكري َعهَد الَمآِذِن إِنَُّه

كَرُم َعلى للَاِ ِمن َعهِد الَنواقيِس أَ

تَباَركَت بَيُت الُقدِس َجذالُن آِمٌن

ُم َوال يَأَمـُن الَبيـُت الَعتيُق الُمَحرَّ

أَُيرضيَك أَن تَغشى َسنابُِك َخيِلِهم

ِحماَك َوأَن ُيمنى الَحطيُم َوَزمَزُم

َوَكيَف يَِذلُّ الُمسِلموَن َوبَيَنُهم

ِكتابَُك ُيتلى ُكلَّ يَوٍم َوُيكَرُم

َك َمحزوٌن َوبَيُتَك ُمطرٌِق نَِبيُّ

ُم َحياًء َوأَنصاُر الَحقيَقِة نُوَّ

ً َعَصينا َوخاَلفنا َفعاَقبَت عاِدال

َوَحكَّمَت فينا الَيوَم َمن َليَس يَرَحُم

واحة الشعر

ُق َفاذُكري َأيا صوِفيا حاَن الَتَفرُّ
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وللسفود   نار    لو   تلقت 
بفامحها حديدا  ُظن  شحام 

وتشوي الصخر ترتكه رمادا 
 فكيف وقد رميتك فيه حلام 

)الرافعي(
األدبيـة  الدراسـات  ظّلـت 
وباألخـص علـوم اللغـة العربية 
وهنضتهـا-  نشـأهتا  أول  -منـذ 
مـن  للكثـري  ُعرضـًة  والتـزال 
التهجامت النقديـة واالنتقاصات 
حيـث  مـن  هبـا  الالئقـة  غـري 
وموضوعيتهـا  منهجيتهـا 
سـواء  وأساسـياهتا  وأسـاليبها 
قـَدٌم  لـه  َمـن  قبـل  ِمـن  كانـت 
وخـرة  طويـل  وبـاع  راسـخة 
جمـال  يف  علميـة  ومآثـر  واسـعة 
النـرش والتأليـف أو مـن هو ليس 
مـن العربيـة يف يشء وال هـي منه 
يف يشء، بـل مثلـه كمثـل كاتـٍب 
مقـاالت  بضـع  لـه  نـرشت  غـرٍّ 
يف بعـض املجـالت بشـأن قضايا 
الدراسـات األدبيـة فظـّن نفَسـه 
املقـال  فـن  سـنام  اعتـى  قـد 
والتعبـري! عى حّد تعبري األسـتاذ 
عـى  وعطفـا  الطنطـاوي،  عـى 
ذلـك فقـد رأيـُت بعـض خـاّلين 
ممن هلـم قنـوات خاصـة وبرامج 
التواصـل احلديثـة  عـر وسـائل 
ترمـي بسـهام النقـد والـرد عـى 
املعلقات السـبع وديوان احلامسـة 
هـذه  أن  بحّجـة  املتنبـي  وحتـى 
القصائـد ليسـت إال حـرا عـى 

ورق بـل هي جمـرد آلة السـتفزاز 
الشـباب، بالرغـم من أهنـا عيون 
كـام  الذهـب،  وسـموط  الشـعر 
أطلـق عليهـا العرب قديـام، وقد 
القـاريء-  -عزيـزي  تأخـذك 
العجـب  كل  والعجـب  احلـرية 
مـن اعتقادهـم أن األدب العـريب 
عبـارة عن حركة صوفيـة فكرية، 
متومهن أن األدب العريب إن خال 
مـن املأسـاة عى األمة اإلسـالمية 
ومثيـالت هـذه  األفـكار  فهو يف 
حـّد ذاتـه مطـرود مبغـوض غري 
معتمـد عليـه ومن وجهـة نظري 
أن هـذا التعريف مل يـأت أحد من 
سـلفنا الصالـح عى ذكـره ال من 
املتقدمـن و ال مـن املتأخرين، فيا 
للعجـب ولضيعـة األدب! »ومـا 
هكـذا يـا سـعد تـورد اإلبـل« و 
»الشـعري يـؤكل ويـذّم«، إن هـذا 
وأعانكـم  افرتيتمـوه  إفـك  إال 
ولعمـري  آخـرون.  قـوم  عليـه 
أن هـؤالء ومـن حـذا حذوهـم 
كمثـل رجٍل قيـل فيه: بـال يف بئر 
زمزم ليشـتهر بن النـاس أو عليه 
لـه رأس، ومهـام  برنـس وليـس 
يكن مـن أمر فعـى الباغـي تدور 
الدوائـر..! وغربـان الـرش تنعـق 

القائـل: كل حـن، ورحـم اهلل 
 «رمتني بدائها وانسّلت« 

 والغـرَو فقـد مضـت يف تارخينـا 
األديب كثـري مـن هـذه السـري وما 
شـتى  نالحـظ  حيـث  شـاكلها 

دارت  التـي  األدبيـة  املعـارك 
فهـر  أيب  األسـتاذ  بـن  رحاهـا 
ولويـس  شـاكر  حممـد  حممـود 
حسـن،  وطـه  التاسـع،  عـوض 
العقـاد  حممـود  عبـاس  وبـن 
وبن األسـتاذ أمـري البيـان ورائد 
املعـارص  العـريب  األديب  النقـد 
صـادق  مصطفـى  األسـتاذ 
الرافعـي، ومـن أراد االسـتقصاء 
للتعـرف  والتصـدي  والتحـري 
األدبيـة  اخلالفـات  هـذه  عـى 
فعليـه بخاّصة الكتـاب: »معارك 
الشـهري  للفيلسـوف  أدبيـة« 
عبـاس حممـود العقـاد، وكتـاب: 
للرافعـي  القـرآن«  رايـة  »حتـت 
والسـّيام مقاالتـه األوىل اجلديـرة 
وبـكل  الدقـة  املمعنـة  بالقـراءة 
رويـة، وكتابـه: عـى السـفود يف 
الـرد عـى العقـاد، وعـالوة عـى 
ذلـك ما ذكـره األسـتاذ شـكيب 
هبـا  بعـث  رسـالٍة  يف  أرسـالن 
إىل الرافعـي متعرضـا فيهـا هلـذه 
وكتـاب:  املعهـودة،  اخلالفـات 
»أباطيل وأسـامر« لعاشق الرتاث 
العاملـي  اإلسـالمي واملوسـوعي 
واألنمـوذج الكامـل يف التحقيق 
فهـر  أبـو  األسـتاذ  والتمحيـص 
وكتابـه »املتنبـي« يتضمـن ردودا 
خاصـة الذعـة عـى طه حسـن، 
-رائـد حركة التجديـد يف األدب 
العـريب املعارص- ويشء يسـري مما 
ذكـره الكاتـب الكبـري والبّحاثـة 

يف شـؤون أدبيـة معـارصة أنيـس 
تالمـذة  أجـّل  -ِمـن  منصـور 
يف  كتابـه:  يف  العقـاد-  مدرسـة 
أن  أراد  ومـن  العّقـاد«  صالـون 
يف  ومعارفـه  علومـه  يسـرتجع 
اإلسـالمي  العـريب  األدب  بـاب 
الكتـب  هـذه  عـى  فليعكـف 
فـرتة مـن الزمـن لكي تتضـح له 
العـرة... لـه  الصـورة وحتصـل 

 عـود عـى بدء مـع الشـاعر أمحد 
عبـد املعطـي احلجازير

ُنـرشت  فقـد  بـدء  ذي  بـاديء 
بعض كتابات األسـتاذ احلجازي 
بتاريـخ  األهـرام  جريـدة  يف 
4م  /3 /8 1 9 9 2 /1 9 9 2
 ،26/6/1996 وبتاريـخ 
»حـن  األخـري:  مقالـه  وعنـوان 
والـكالم«  الصمـت  يسـتوي 
علـوم  عـن  فيهـا  حتـدث  وقـد 
والسـيام  وآداهبـا  العربيـة  اللغـة 
عـن النحـو القديـم والكبـار من 
النحـاة واللغويـن كابـن منظـور 
اإلفريقـي وابن هشـام إىل آخر ما 

عنـه.. حتـدث 
أذكـر  أن  عـي  الواجـب  ومـن 
هنـا كالمـه بفّصـه ونّصـه ليكون 
القـارئ عـى معرفة تامـة ويعطيه 
حّظـه مـن النظـر والتأمـل بعدما 

لبطن. ظهـرا  يقّلبـه 
املعطـي  عبـد  الشـاعر  يقـول 
األخـرية:  كلمتـه  يف  احلجـازي 

القول احلاوي فيما نقد عليه الشاعر
 أمحد عبد املعطي احلجازي )1(  

حممد داود السوايت
طالب بجامعة دار العلوم كراتيش

)دراسة تطبيقية تقويمية هادفة إىل تصحيح املفاهيم* *اخلاطئة جتاه القضايا األدبية واملسائل النحوية(

بأقالم الطلبة
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أن  يظنـون  النـاس  )وبعـض 
اللغـة معناهـا النحـو، وهلـذا قـد 
يسـتغربون الّضجـة التـي نثريها؛ 
بـأن القيامـة يف رأهيـم لـن نقـوم 
أخطأنـا  أو  أحدنـا،  أخطأنـا  إذا 
مجيعـا فجعلنـا الفاعـل منصوبـا 
أن  مـن  بـدال  جمـرورا  حتـى  أو 
يطالبنـا  كـام  مرفوعـا  نجعلـه 
النحـاة بـه، واحلقيقـة أن هذا فهم 
بالـغ السـذاجة... فاللغة ليسـت 
هي النحـو، واملبالغـة يف االهتامم 
بالنحـو ليسـت دائـام دليـال عـى 
لغويـة  حاّسـة  أو  أدبيـة  هنضـة 
يقظـة بـل ربـام كانـت بالعكـس 
.... دليـال عـى ضعـف السـليقة 
وانحطـاط امللكة! هكـذا رأينا أن 
عصور االنحطاط الذي شـهدهتا 
املرحلـة  يف  اليونانيـة  اآلداب 
مصحوبـة  كانـت  السـكندرية 
النحـو  لعلـامء  واسـع  بنشـاط 
والعـروض، وكذلـك يف عصـور 
االنحطـاط التـي شـهدها األدب 
العـريب يف العـر اململوكي، ففي 
ذلـك العـر الذي الـذي تراجع 
منـه الشـعر وتدهـورت الكتابـة 
ظهـر ابـن منظـور وابـن هاشـم( 
)2( فهـذه بعض البـوادر والزالت 

واألخطـاء الفادحـة والنطريـات 
الواهيـة  واملعتقـدات  اخلاطئـة 
يراعـة  أتنتجتهـا  التـي  الضعيفـة 
شـاعر قـد احتـّل مكانـة مرموقة 

واألدب. الشـعر  سـامء  يف 

النحو أساس اللغة وعليه مبناها
هـذا كالم عبد املعطـي احلجازي 
يعـرف  بـه  الـذي  النحـو  عـن 
خطئـه  مـن  الـكالم  صـواب 
فهـم  عـى  بواسـطته  ويسـتعان 
التـي  والفنـون  العلـوم  سـائر 
مجعهـا ابـن هشـام يف منظومة له:

ثـم  عـروٌض  ورصٌف،  نحـٌو، 
فيـة  قا

وبعدها   لغة    قرٌض    وإنشاء
 خطٌّ بياٌن  معاٍن  مع   حمارضة 

اآلداب  هلـا  واالشـتقاق 
)3 ( ء سـام أل ا و

نعـم، ذلـك العلـم الـذي يقـول 
أحـد  ثعلـب  العبـاس  أبـو  عنـه 
الثالـث  القـرن  يف  العربيـة  أئمـة 
الغريـب  الشـعر وال  : ال يصـّح 
وال القـرآن إال بالنحو .... النحو 

ميـزان هـذا كلـه )4(
ـنرتيني من  ويقـول أبـو بكـر الشَّ
 ....( السـادس  القـرن  علـامء 
ولقـد قامـت مجاعـة مـن الفقهاء 
املتقدمـن الذيـن مل يبلغـوا درجة 
املجتهديـن قد تكلموا يف مسـائل 
مـن الفقه فأخطـأوا فيهـا، وليس 
ذلـك لقصـور أفهامهـم وال لقلة 
حمفوظاهتـم ولكـن لضعفهـم يف 
هـذا العلـم )يعنـي علـم النحو( 

وعـدم اسـتقالهلم بـه )5(
الفقهـاء  مـن  العديـد  وهنـاك 
الكبار - ويف طليعتهم الرخي 
صاحـب كتـاب املبسـوط  وأبـو 
عمـر اجلرمـي- الذين اسـتنبطوا 
وفروعهـا  الففقهيـة  املسـائل 
مـن خـالل تصفحهـم وتتبعهـم 
وقصـة  النحويـة)6(  للقواعـد 
والرخـي  الفـراء  زكريـاء  أيب 
ومحـزة الكسـائي معروفـة يف هذا 
العلـامء  وقـد صنـف   ... البـاب 
عديـدا مـن املؤلفـات التـي تربط 
الفقـه بالنحـو لبيـان أمهيـة هـذا 
العلـم وجاللتـه وخطـورة شـأنه 
العلـوم،  وسـلطانيته عـى سـائر 
وأفضـل مثـال عـى ذلـك كتاب 
العالمـة عبـد الرمحن بن احلسـن 
الـدري  »الكوكـب  األسـنوي 
يف ختريـج الفـروع الفقهيـة عـى 

النحويـة«.  مسـائل 
وقال الكسائي: 

أهيا    الطالب    علاًم   نافعًا 
اطلب النحو ودع عنك الطمع 

إنام   النحو     قياس     يتبع
 و  به   يف   كل   علم   ينتفع

و  إذا   ما   أبر النحو  فتى 
مّر  يف  املنطق   مرًا  فاتسع

 )7(
وقد عـّر ابن خلدون عـن النحو 

العربية)8( بعلم 
حيـان  أبـو  األسـتاذ  ويقـول 
كاجلسـم  الـكالم   : التوحيـدي 
التمييـز  وأن  كاحلليـة،  والنحـو 
يقـع  إنـام  واجلسـم  اجلسـم  بـن 
باحلـى القائمة واألعـراض احلاّلة 
فيـه، وأن حاجتـه بأخـذه وجـوه 
اخلطـأ  يتميـز  حتـى  اإلعـراب 
نفـس  إىل  حلاجتـه  والصـواب 

)9 اخلطـاب!!)
ويقـول حممـد إبراهيـم أيب اجلود 
»وصلـة  كتابـه:  يف  اإلنصـاري 
البدايـة  ملقدمـة النهايـة يف علـم 
األصمعـي  عـن  ناقـال  الروايـة« 
أخـوف  »إن  تعـاىل-  اهلل  -رمحـه 
مـا أخـاف عى طالـب العلـم إذا 
يف  يدخـل  أن  النحـو  يعـرف  مل 
مجلـة قوله- صى اهلل عليه وسـلم 
-«مـن كذب عي متعمـدا فليتبوأ 
مقعـده مـن النـار« النـه مل يكـن 
يلحـن فمهام رويت عنـه و حلنت 

فيـه، كذبـت عليـه.
وروى اخلطيـب عـن شـعبه قال« 
يبـر  مل  مـن طلـب احلديـث و 
العربيـه كمثـل رجل عليـه برنس 

وليـس لـه رأس. 
وروي أيضـًا عـن محاد بن سـلمه 
قـال »مثـل الذي يطلـب احلديث 
احلـامر  كمثـل  نحـو  يعـرف  وال 

عليـه خمـالة وال شـعرية فيها.

ونكتفـي هنـا بإيراد بيت شـعري 
يتضـح  القـريواين  إسـحاق  أليب 
لنـا من خاللـه مدى أمهيـة النحو 
الـذي قـال فيـه عبـد املعطـي مـا 

: ل قا
النحو يصلح من لسان األلكن 

 واملرء    تكرمه   إذا مل يلحن 
وإذا طلبت  من العلوم  أجّلها 

فأجّلها   نفعا   مقيم   األلسن )10(
والنحو مثل النحو إن  ألقيته 

طعامـك  مـن  ضـّد  كّل  يف 
)1 1 ( حيسـن

)1( أمحـد عبـد املعطـي احلجـازي شـاعر 
وناقد مـري، ولد عـام 1935 بمحافظة 
مـن  العديـد  يف  أسـهم  بمـر.  املنوفيـة 
املؤمتـرات األدبيـة يف كثـري مـن العواصـم 
العربيـة، ويعـد مـن رّواد حركـة التجديـد 
يف الشـعر العـريب املعـارص، وتتحـدث عنه 
املصـادر بأنـه كان يـرف مهومـه كلها يف 

سـبيل نـرش الفكـرة العلامنية. 
العربيـة لألسـتاذ  )2( الصيحـة يف سـبيل 

حممـود حممـد الطناحـي.
اللغـة العربيـة لسـيد  )3( معجـم قواعـد 

اهلاشـمي.  أمحـد 
)4( جمالـس ثعلـب، صفحـة رقـم 310، 

وصيحـة يف سـبيل العربيـة 131.
)5( تنبيـه األلبـاب عـى فضائـل اإلعراب 

البـن الراج الشـنرتيني. 
)6( جمالس ثعلب للزجاجي. 

اللغويـن  طبقـات  يف  الوعـاة  بغيـة   )7(
والنحـاة جلـالل الدين السـيوطي رمحه اهلل 

)ج 2/ صــ 164(. 
)8( مقدمة ابن خلدون صفحة 532.

حيـان  أليب  والذخائـر  البصائـر   )9(
األدب  يف  كتـاب  وهـو  التوحيـدي، 
أشـهر  مـن  ويعـّد  والنـوادر،  واألخبـار 
املوسـوعات األدبية وأمجلهـا واختارها أبو 
حيان مـن رضوباته وموثراتـه، وجاءت يف 

أجـزاء. عـرشة 
املجالـس  وأنـس  املجالـس  هبجـة   )10(

البـن عبـد الـر.
األلبـاب  وثمـر  اآلداب  زهـر   )11(

اهلـراين. خلـق  بـن  إلسـحاق 

بأقالم الطلبة
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بيوهتم  الذين هيجرون  إن هؤالء 
أجنحتها  امللئكة  هلم  فتفرش 
وحيومون  وتعظيام،  هلم  إكراما 
والثقافة  العلم  مراكز  حول 
أنفسهم  وينهكون  ورغبة،  شوقا 
كالل  ويتابعون  الطلب،  جد  يف 
من  ويتوافدون  بنُُهرها،  الليايل 
والتعلم،  للطلب  متنائية  أماكن 
اهلل  عند  األسمى  املكانة  هلم 
متاع  أغى  وهم  رسوله،  وعند 
ُعّدة  وأعى  واملعّلمن،  للعلامء 
ُيعّدوهنا لألجيال القادمة، وُيؤمل 
خدمة  يف  والكثري  الكثري  منهم 
البرشية  يف املستقبل، وهم الذين 
السلسلة  هذه  عى  سيحافظون 
زمامها  ليَحّولوا  املباركة  الدعوية 
أولئك  فليس  بعدهم،  من  إىل 
الذي  املجمتع  يف  عادين  رجاالً 
دون  جيسِّ الذين  هم  بل  نعيشه 
احلكيم  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  قول 
منهم  فرقة  كل  من  نفر  ال  "ولو 
الطالب  كعامة  وليسوا   " طائفة 
من  يقصدون  الذين  اجلامعين 
املدريس  التحصيل  عناء  وراء 
حوائجها  بإشباع  ذواهتم  خدمة 
وظائف  عى  واحلصول  املادية، 
للقنابل  كانت  ولو  ما  رشكة  يف 
إصالح  يف  هلم  وليس  اهلدامة، 
وال  هدف  وال  نصيب  املجتمع 
سعي إال ماشاء اهلل، بل يمتازون 
به  رصح  الذي  النبيل  باهلدف 
القرآن الكريم )ليتفقهوا يف الدين 
رجعوا  إذا  قومهم  ولينذروا 

إليهم(. 

وهذا املنصب املبارك الذي أوتوه 
يتطلب  وتعاىل  سبحانه  اهلل  من 
هلم االحرتام واإلكرام والتشجيع 
اهلل  صى  والرسول  والتقدير، 
جمال  يف  األسوة  هو  وسلم  عليه 
وقد  والتزكية،  والتعليم  الرتبية 
رسول  كان  املعلمن،  خري  كان 
نذيرا  وسلم  عليه   اهلل  صى  اهلل 
يكن  ومل  حمضا،  خمّوفا  يكن  ومل 
قبل  بشريا  كان  بل  فقط  نذيرا 
صفة  وكانت  نذيرا،  يكون  أن 
إنذاره،  من  أغلب  عليه  التبشري 
والختفى تعاليم الرسول صى اهلل 
التعامل  يف  الوضاءة  وسلم  عليه 
السعداء،  تالميذه  مع  املريض 
عليه  اهلل  صى  اهلل  رسول  كان 
يكن  ومل  ومبرشا  مشجعا  وسلم 
وال  ويصفح  يعفو  كان  ُموِئسا، 
اهلل  من  بأمر  إال  لنفسه  ينتقم 
أخطاء  يعّد  يكن  ومل  عزوجل، 
كان  بل  عدا  دفرته  يف  صحابته 
رأته  إذا  إال  عنها  النظر  يغض 
احلكمة النبوية، وكان أكثر ما ينبه 
املخطأ  الحيدد  بأسلوب  التالميذ 
كان  بل  اجلامهري  أمام  ليفضحه 
مابال  يقول:  األحيان  معظم  يف 
وهذا  وكذا!  كذا  يفعلون  أقوام 

شهدهتا  التي  األخالق  أن  يعنى 
اهلل  )رضوان  الصفة  طالب 
عليهم أمجعن( يف مدينة الرسول 
أخالق ينبغي احتذاءها والتخلق 
هبا للمعلمن واألساتذة يف أجواء 
اجلامعات  وفصول  املدارس 
يف  الطالب  مع  التعامل  وخالل 
الفصول الدراسية ويف عالقاهتم.
مع  اجلميل  بالتعامل  االهتامم  إن 
فحسب  عبادة  ليس  الطالب 
وليس من مجلة األخالق الكريمة 
التي يتم تبادهلا بن اجلانبن فقط 
بل هو أعمق أثرا وأجلب للنفع، 
وليس للجانبن فقط بل يعدومها 
وإىل  كله،  البرشي  املجتمع  إىل 
الدعاة خاصة، ومن أهم الفوائد 
املنتجة لذلك هي تطويد عالقات 
واحلب  األساتذة  مع  الطالب 
وحدة  وإنشاء  بينهم،  الصايف 
يف  هلا  وتسعى  بأهدافها  تؤمن 
شكل جلنة واحدة موّحدة تعمل 
تعّود  ذلك  إىل  وأضف  مجعا، 
بتلك اخللق اجلميلة مع  الطالب 

تالمذهتم بعد احلياة املدرسية.
يستخدموهنم  الذين  وإن  هذا 
يف  ويرغبون  ملصاحلهم 
منهم  وينتظرون  تسخريهم، 

يف  ويغتنمون  فقط،  التوقري 
هتديد  أو  التعليمي  املكتب  ذلك 
طردهم من املدرسة، الحيِسبوهم 
واليستعبِدوهم،  هلم  عبيدا 
أحرارا  أمهاهتم  ولدهتم 
وأرضعنهم           أحرارا وربينهم 
االشتغال  هلم  رضن  ثم  أحرارا 
وآبائهم  اإلسالمي  العلم  بطلب 
ُوالة  عى  ذلك  يف  يعمتمدون 
الكتاتيب،  املدارس واملعلمن يف 
الغرباء  هؤالء  يروحون  ثم 
مهاجرين يتجولون عى األبواب 
واحلكمة  العلم  يطلبون  املفتوحة 
فيه كفة احلياة  يف عر ترّجحت 
املادية وظهر الفساد والفحشاء يف 
بره وبحره ، وخيتلفون من دار إىل 
متاعب  دار، ويتحملون يف ذلك 
ومشاكل ومكابد إرضاءا هلل املوىل 
مطافهم   آخر  ويف  عظمته،  جلت 
كرام  أساتذة  أيدي  بن  جيلسون 
هلم  وحمرتمن  عليهم  معتمدين 
وإكراما  أدبا  أمامهم  ومرتبعن 
حريتهم  فاليسلبوا  أحرار،  وهم 
إىل  اليأُوون  والحيسبوهم  هذه! 
أركان شديدة! إنام يأوون إىل اهلل 
عليهم  واليامِرُسوا  وعال،  جل 
تنتجها  التي  الشخصية  القيادة 
يدخروا  وال  الشخصية   العاطفة 
وسعهم يف تعليمهم وتربيتهم كي 
هؤالء  يف  منهم  خيانة  تكون  ال 

الولدان الصاحلن.
االلتزام  ذلك  يف  جيب  بل 
يف  الوسيط  املريض  بالتعامل 
عى  املجازاة  ويف  احلقوق،  أداء 

رفقًا بهم ياَســــادة!
سخاوت اهلل أياز - باكستان

بأقالم الطلبة
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شـبابنا اليـوم يعيشـون عيشـًا خمزيـًا 
مرهقا، بسبب الشـبكات العنكبوتية 
ومواقـع التواصـل االجتامعـي التي 
ال تضـن عـن بـث األفـالم املاجنـة 

والصـور الفاضحـة والعاريـة.
كـم من شـبابنا اليوم يرتـادون مواقع 
ثـم  والدنـاءة،  والفجـور  اإلباحـة 
ينتهـي هبم املصري إىل مـا ال ينبغي، مما 
يتنـدى اجلبن عرقـا لذكـره، وتكون 
هنايتهـم اهلـالك والبـوار، والعـذاب 

والنـار ! والعيـاذ باهلل.
باألفـكار  تعّفـن  الشـباب  كـم مـن 
عـر  الغربيـة  امللوثـة  املسـمومة 
اإلينرتنـت!  كـم انتـرش باإلينرتنـت 
واجلرائـم  األخالقيـة  املفاسـد 
اإلجراميـة التـي تبيـد كيـان األرس..
كـم مـن األرس انحـدرت إىل اهلاويـة 
بسـبب  واالضمـالل  واالهنيـار 
التعاليـم الشـنيعة والفاسـدة الغربية 
الفضائيات،كـم  عـى  تبـث  التـي 
مـن صفـوة شـبابنا الذيـن هـم عامد 
املسـتقبل،وصنّاع  وأمـل  احلـارض 
املجتمـع وقعـوا يف براثـن املعـايص 
والشـهوات  واآلثـام،  والذنـوب 

البهيميـة. واللذائـذ  واملالهـي 
ومن الشـباب مـن يقيض السـاعات 
يتحـدث  اإلينرتنـت  عـى  الطـوال 
يـدّب  تلـك!  إىل  أو  هـذا  إىل 

يف  والوحشـة  والذعـر  الرعـب 
قلـب هذا،ويتالعـب بأفئـدة فـالن 
الرسـالة  فالن،يرسـل  وأعـراض 
بـال هـدف!ال هـدف لـه اإل اللهـو 
واللعـب واللـذة وإضاعـة الوقـت، 
بأعـراض  العبـث  يف  وقتـه  يقتـل 
باملشـاجرة  يتلـذذ   الناس،وربـام 
ويشـتاق إىل سـامع شـتائم اآلخرين.
كسـا الغرب الشـباب قميصا مدنسا 
من أفـكاره املتعفنة والدنيئـة، وأرغم 
مشـاعرهم وأحاسيسـهم وأفكارهم 
لتنزيـل األفـالم اإلباحيـة واملتهتكـة 
واألغـاين املاجنـة والشـنيعة،ليجدوا 
راحتهـم وتسـلية قلوهبـم وتسـكن 
السـيئة  املواقـع  هـذه  يف  أدمغهـم 

واألفـالم اخلبيثـة.
فهـل معظـم شـبابنا حيصلـون مـن 
اإلينرتنـت عى معلومـات مفيدة، أو 
افكار سـديدة، أو يتطـورون برناجما، 
أوينصحون أخـًا، أو يوصـون زمياًل 

باخلـري والطاعـة واإليامن؟ 
»ال«  بــ  يـأيت  اجلـواب  أن  نعـرف 
لألسـف. فمعظم الشـباب يضيعون 

أوقاهتـم يف هـذه املواقـع،
الدعـاة  املجـال  هـذا  يف  ليفكـر 
أمـر  هيمـه  مـن  وكل  واملفكـرون 
مسـتقبل األمـة واألجيـال القادمـة.

حسبنا اهلل ونعم الوكيل.

اإلنرتنت ومضاره للشباب
عبداحلميد بلويش

السيئات واملكافأة عى حسناهتم، 
بن  بالفرق  اإلشعار  وعدم 
الطالب يف صفوفهم، وينبغي يف 
صفات  أبرز  ومتابعة  تقليد  ذلك 
والتتبع  الناجحن،  املدرسن 
يف  تستخدم  التي  التجارب  لكل 
التجارية  التعلمية  املؤسسات 
الطالب،  تربية  يف  املعارصة 
املوضوع  بمناسبة  كامينبغي 
تتحدث  التي  الكتب  مراجعة 
املدرسية،  األخالق  حول 
واألهم يف ذلك كله هو االهتامم 
يواجهه  الذي  التعامل  بنفس 
الطالب مبارشة، فينبغي للمعلم 
التي  وأفعاله  أخالقه  يراجع  أن 
يراها منه الطالب، والشك يف أن 
أخالق املعلم تكون أكر وأعمق 
أثرا يف نفوس الطالب وهي أول 
معلم يتأثرون هبا، لكونه مرآة هلم 

يف التعليامت اإلسالمية.
فريوس  أحدثها  التي  والفرجة 
والطالب  األستاذ  بن  كورونا 
من  كان  الطالب  أن  أوضحت 
عى  سبحانه  اهلل  من  النعم  أكابر 
الطالب  أن  أوضح  كام  املعلمن، 
واألستاذ واجتامعهام يف الفصول 
األعوام  مستهلِّ  من  الدراسية 
أجل  من  هنايتها  حتى  الدراسية 
القيام  اهلل سبحانه وتعاىل يف  نعم 
واحلفاظ  الرسالة  دعوة  بموجب 
السمح  اإلسالمي  الدين  عى 
إىل  الدعوية  احلياة  عجلة  وتسيري 
األمام، وعّلمنا الفريوس أن مجال 
واجلامعات  واملدارس  الكتاتيب 
الضيوف،  هبؤالء  هو  إنام 
إالجدران  ليست  وبدوهنم 
يعني  وهذا  بغرف،  أحاطت 
والتقدير  باالحرتام  أوىل  أهنم 
احلياة  يف  اجلميع  قبل  واإلكرام  
الناس  أقرب  ألهنم  املدرسية 

وهم  املنهجية،  أعامهلم  يف  إليهم 
متحدون يف األحالم التي يتمنون 
حياة  أتصور  ال  حتى  حتقيقها، 
التالمذة،  بدون  ماتعة  املعلمن 
والسائد  املشهود  التعامل  لكن 
هذا  بخالف  يشهد  أوساطنا  يف 
تعامل  أن  حتى  املأمول،  الوضع 
به  بعض األساتذة ربام ال تسمح 
وتوىل  )عبس  البيضاء،  الرشيعة 
أن جاءه األعمى ومايدريك لعله 

يزكى......(
العلامء  أن  جدا  املؤسف  ومن 
يتناولون  اليوم  والُكّتاب 
االجتامعية  احلياة  من  جوانب 
هذا  مثل  عن  صامتون  لكنهم 
بجامعتهم  يتعلق  الذي  اجلانب 
الطالب  مع  وبالتعامل  خاصة 
كتابا  أر  ومل  اليوم،  مدارسنا  يف 
املدرسية  األخالق  عن  يكشف 
والبيئة التعليمية فيها، أويشري إىل 
السلسلة  هذه  من  هامة  جوانب 

املباركة.
وبمناسبة استهالل العام الدرايس 
أرحب  أن  أنسى  ال  اجلديد 
يف  الساطعات  النجوم  هبؤالء 
واجلامعات،  املدارس  سامء 
الساحات  يف  هبم  أرحَب  وأن 
هبذه  هبم  أرحب  وأن  التعليمية 
هلم  وأمتنى  املتواضعة،  الكلامت 
يف  ومستجدة  مصممة  عزائم 
االجتهاد يف طلب العلم واملعرفة 
الكرام،ويف  األساتذة  واحرتام 
الدراسية،  الكتب  عى  اإلكباب 
يف  والركة  باليمن  هلم  وأدعو 
هلم  أمتنى  كام  وأعامرهم  أعامهلم 
مستقبال نريا يكون كل منهم قرة 
عن لألمة املسلمة ورمحة للبرش.

بأقالم الطلبة
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عبـد  الشـيخ  فضيلـة  أصـدر 
احلميـد، إمـام وخطيـب أهـل 
زاهـدان،  مدينـة  يف  السـنة 
تركيـا  رئيـس  فيـه  هنـأ  بيانـا 
الرتكـي  الشـعب  وكذلـك 
وعامة املسـلمن بإعادة حتويل 
متحف آيا صوفيا إىل مسـجد.

وفيام يي نص بيان فضيلته:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

مـن  اهلل  مسـاجد  يعمـر  }إنـام 
آمن بـاهلل واليوم اآلخـر وأقام 
الصـالة وآتى الـزكاة ومل خيش 

اهلل{.\ إال 
اطلعنـا أن املحكمـة اإلداريـة 
قـرار  ألغـت  تركيـا  يف  العليـا 
عـام  الرتكيـة  احلكومـة 
1934م. بتحويـل آيـا صوفيا 
قـرارا  واعترتـه  متحـف،  إىل 
غـري قانـوين، كـام وّقـع رئيس 

تركيـا مرسـوم تغيـري متحـف 
آيـا صوفيـا إىل مسـجد، واآلن 
يرفـع األذان مـن مسـجد آيـا 

صوفيـا.
القضيـة  هـذه  أثـارت  لقـد 
وإقامـة  العظيمـة  التارخييـة 
مـن  صوفيـا  آيـا  يف  الصـالة 
مـن  بيـت  وإعـامر  جديـد، 
بيـوت اهلل، الـرور يف قلـوب 
العـامل. أنحـاء  يف  املسـلمن 

وأنـا إذ أهنّـئ الرئيـس الرتكي 
الرتكـي  الشـعب  وكذلـك 
وعامة املسـلمن هبـذه القضية 
آيـا  يظـل  أن  آمـل  املهمـة، 

لألبـد. مسـجدا  صوفيـا 

فضيلة الشيخ عبد احلميد
إمـام وخطيـب أهـل السـنة يف 

زاهدان مدينـة 

فضيلة الشيخ عبد احلميد يهنئ 
تركيا واألمة اإلسالمية بتحويل 

آيا صوفيا إىل مسجد

أخبار العالم

السعودية: إقامة احلج بأعداد حمدودة جدا حلجاج الداخل
بأعداد  1441هـ  العام  هذا  حج  إقامة  اإلثنن،  احلج،  وزارة  أعلنت 
من  اجلنسيات  ملختلف  احلج  مناسك  أداء  يف  للراغبن  جًدا  حمدودة 

املوجودين داخل السعودية.

الصني متدد اتفاقية مدهتا 15 سنة لالستثامر من معدن يف إقليم 
بلوشستان

قامت حكومة باكستان بتمديد اتفاقية مع رشكة صينية كبرية يف منطقة 
عمليات  يف  االستمرار  من  متكنها  بلوشستان  إقليم  يف  الواقعة  سيندك 

تعدين خلمسة عرش سنة أخرى.
بلوشستان  حكومة  وكذلك  الباكستانية  اإلعالم  وسائل  أيدت  قد 
رشكية  قبل  من  والتعدين  االستكشاف  عمليات  استمرار  الباكستانية، 

صينية كرى تسمى ام يس يس، ومتديد العقد املذكور ملدة 15 سنة.

حاكم الشارقة يطالب بإرجاع مسجد قرطبة يف إسبانيا للمسلمني
طالب حاكم إمارة الشارقة، يف دولة اإلمارات العربية، الشيخ سلطان 

بن حممد القاسمي، بإرجاع مسجد قرطبة يف إسبانيا إىل املسلمن.
وقال الشيخ القاسمي، وفقا للحساب الرسمي لألخبار من هيئة الشارقة 
لإلذاعة والتلفزيون عى تويرت: “نحن نطالب عى األقل بإرجاع مسجد 

قرطبة”.

أردوغان يصدر مرسوما بتحويل آيا صوفيا إىل مسجد بعد حكم 
قضائي

من دارين باتلر و إجيي توكساباي
يوم  أردوغان  الرتكي رجب طيب  الرئيس  اسطنبول )رويرتز( - وقع 
ستقام  حيث  مسجد،  إىل  صوفيا  آيا  متحف  بإعادة  مرسوما  اجلمعة 
أول صالة فيه خالل أسبوعن، وذلك بعدما أبطلت حمكمة عليا قرارا 

ملؤسس تركيا احلديثة بتحويل املبنى إىل متحف.
وحتدث أردوغان بعد ساعات قليلة من إعالن قرار املحكمة، متجاهال 
إىل  تارخيه  يرجع  الذي  األثري  املعلم  وضع  تغيري  من  دولية  حتذيرات 

1500 عام والذي له قيمة كبرية لدى املسيحين واملسلمن.
املتحدة واليونان وزعامء كنائس ضمن من عروا عن  الواليات  كانت 
ملنظمة  العاملي  الرتاث  قائمة  املدرج عى  املبنى،  تغيري وضع  قلقهم من 
األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )يونسكو(، والذي تم حتويله إىل 
متحف يف األيام األوىل من عمر الدولة الرتكية العلامنية احلديثة يف عهد 

مصطفى كامل أتاتورك.
وآليا صوفيا شأن كبري يف اإلمراطوريتن البيزنطية والعثامنية وهو أحد 

أهم املقاصد السياحية يف تركيا يف الوقت الراهن.

تقارير
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أقامـت جمموعة من العلـامء واهليئات 
مؤمتـرا  العـامل،  حـول  اإلسـالمية 
افرتاضيا عـر اإلنرتنت، للتأكيد عى 
وجـوب التصـدي خلطـة االحتـالل 
اإلرسائيـي، لضم الضفـة واألغوار.
الضـم،  خطـة  أن  املؤمتـر  وأكـد 
“جريمـة تسـتهدف األمـة كلهـا يف 

وأن  ومقّدسـاهتا،  وعقيدهتـا  دينهـا 
خذالن أهلنا يف فلسـطن والتقاعس 
الصهيونيـة  اجلريمـة  مواجهـة  عـن 
اجلديـدة ينـذر باخلـذالن، وأن جماهبة 
هـذه اجلريمـة، هـو واجـب رشعـي 

عـى كل مسـلم”.
وشـددوا عى “وجوب التفاف األمة 
حـول املقاومة الفلسـطينية، ودعمها 
اإلرسائيـي،  الكيـان  مـع  حرهبـا  يف 
يف  الفلسـطينية  املقاومـة  دعـم  وأّن 
مواجهتهـا خلطـة الضـم اإلجرامّيـة 
هو مـن رضوب اجلهاد يف سـبيل اهلل 

تعاىل”.
ودعـا العلـامء الفصائل الفلسـطينية، 

وفتـح،  محـاس  حركتـي  وخاصـة 
املصاحلـة  إمتـام  يف  “املسـارعة  إىل 
الفلسـطينية، وإصـالح ذات البن”.

املوقعون عى البيان:
االحتاد العاملي لعلامء املسلمن

احتـاد العلـامء واملـدارس االسـالمية 
يف تركيـا

التجمع اإلسالمي يف السنغال
جامعة دار العلوم زاهدان

مجاعة عباد الرمحن/ السنغال
مجعية MADAVتركيا

مجعية UMAD للعلامء يف تركيا
مجعية العلامء املسلمن اجلزائرين

مجعية علامء اإلسالم- باكستان
مجعية علامء ماليزيا

دار اإلفتاء الليبية
الرابطة التونسية للدعوة واإلصالح

رابطة إرشاد املجتمع / الصومال
رابطة األئمة والدعاة يف السنغال

األندونيسـين  الدعـاة  رابطـة 
) ي د يـكا إ (

العلـامء  رابطـة 
ين ر لسـو ا

رابطة أئمـة وخطباء 
ودعـاة العراق

علـامء  رابطـة 
ملسـلمن ا

رابطة علـامء املغرب 
العريب

رابطة علامء أهل السنة
رابطة علامء أهل السنة تركيا
رابطة علامء فلسطن/ غزة

املجلس االسالمي السوري
 All India اهلنديـة  األئمـة  جملـس 

Imams Council

جملس العلامء االندونيي
جملـس القضـاء اإلسـالمي جنـوب 

يقيا فر إ
جملـس علـامء اإلخـوان املسـلمن يف 

االردن
جملس علامء أوكاد

جممع الفقه اإلسالمي يف اهلند

مركز تكوين العلامء / موريتانيا
منظمة النهضة الشبابية التشادية

للدراسـات  تاشـفن  ابـن  مؤسسـة 
املغـرب يف  واالبـداع  واالبحـاث 

مؤسسة منر األقى الدولية
القـدس  لنـرة  الدائمـة  اهليئـة 

فلسـطن و
هيئة علامء اكرام ماليزيا

هيئة علامء املسلمن يف السودان
هيئة علامء املسلمن يف العراق

هيئة علامء املسلمن يف لبنان
هيئة علامء اليمن

هيئة علامء فلسطن يف اخلارج
هيئة علامء ليبيا

علماء األمة: خطة الضم جرمية والتصدي هلا واجب

كّبلوه وجثم أحد الرشطة بركبته عى 
لكّن  ويستغيث  يرخ  وهو  رقبته، 
استغاثته ال تلقى آذانا صاغية، لُيطلق 
بعدها رصخته الشهرية التي أحدثت 
فيام بعد محالت تضامنية وهاشتاغات 
األمريكية  املتحدة  الواليات  هّزت 

والعامل كله.
"ال أستطيع أن أتنفس" هكذا استغاث 

املواطن األمريكي من أصول أفريقية 
وهو  عاماً(،   46( فلويد"  "جورج 

طلبا  ويتأّوه  النفس  اللتقاط  جياهد 
صوته  خيتفي  أن  قبل  للمساعدة 
ويموت خمنوقا بال إنسانية، حتت ركبة 
ضابط رشطة أمريكي أبيض )ديريك 
تشوفن( يف مدينة مينيابوليس بوالية 

مينيسوتا أواخر مايو/أيار املايض.

يف  عارمًة  فوىض  خّلفت  رصخة 
ومحلة  واالفرتايض،  الواقعي  العامَلن 
تضامن دويل واسعة، وجعلت أمريكا 
ترزح حتت وطأة االحتجاجات، وقد 
وصل غضب االحتجاجات إىل حميط 
البيت األبيض ليلجأ الرئيس األمريكي 
يف خمبأ حتت األرض خمّصٍص حلاالت 
الطوارئ، وكانت قوة الرخة بحيث 
أنست الناَس املخاطَر يف ظل جائحة 
احتجاجات  يف  ليخرجوا  كورونا، 
 I can't شعار:   حتت  عنيفة،  غاضبة 
أتنّفس(  أن  أستطيع  ال  أنا   (  breathe
نفس الكلامت التي رّددها فلويد وهو 

يلفظ أنفاسه األخرية.
الدول  أسطورة  أمريكا  حّطمت  لقد 
الفكري  التقدم  فرغم   ! املتحرة 

يف  السود  مشاركة  ورغم  والتقني 
بكل  أراضيها  خادمن  احلروب، 
معاناهتم  زالت  ما  وإخالص،  تفان 
املتحدة  الواليات  يف  العنرية 

األمريكية مستمرة.
األمريكية  املتحدة  الواليات  إن 
تعتر نفسها يف صدر الدول املحاربة 
لإلرهاب، مغفلًة "اإلرهاب األبيض" 
الذي قد نخر عظامها، ووصل ذروته 
عرشات  يأخذ  األخرية،  اآلونة  يف 

الضحايا سنويا!
وأخريا، إن أمثال فلويد ليسوا قليلن، 
بل هم موجودون يف العامل كله، فهناك 
مآٍس ال تقل بشاعًة عن مأساة فلويد! 
ليصبح  فلويد  حالف  احلّظ  أن  إال 
أن  الفارق  ولعّل  الرموز،  من  زمرا 

حّية  وقوى  نابضا،  جمتمعا  أمريكا  يف 
واعية، وإعالما يدافع عن املستضعفن 
ويتعاطف معهم، ومؤسسات راسخة 
حتفظ احلقوق وحتاسب املجرمن، عى 
عكس ما نجده يف بالدنا، وإّن شعوب 
بالدنا قد تضامنت مع فلويد األمريكي 
مطالبًة بالعدالة له وبإهناء سوء معاملة 
يف  لألقليات  القانون  إنفاذ  سلطات 
فعلْت(  )ونعاّم  املتحدة،  الواليات 
لكن املؤسف أهنا ال تتضامن مع فلويد 

وأمثاله يف بالدها وهم ُكثر!
رجائي أن ال نشهد يف املقبل ضحايا 
كافة  واأللوان  األبيض  اإلرهاب 
والتمييز العنري والعرقي والديني 
ال يف أمريكا وال يف أي بلد آخر، وال 

نشهد من ال يقدر عى التنّفس!

ال أستطيع أن أتنّفس!

تقارير

سيد مسعود
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تـويف صبـاح يـوم السـبت 12 ذو القعـده 1441، الشـيخ “حممـد 
إسـامعيل زهـي”، أحد أبرز أسـاتذة احلديـث يف جامعـة دار العلوم 

زاهدان.
كان الشـيخ حممـد رمحـه اهلل يعـاين منـذ مـدة طويلـة أمراضـا قلبية، 
ولقـد أجريـت عليـه عمليـة جراحية قبل مـدة، إىل أن تـويف إثر نوبة 

. قلبية
جديـر بالذكر أن الشـيخ “حممد إسـامعيل زهي” ولد سـنة 1371 يف 

قريـة “كلـوكاه” من توابـع مدينة زاهـدان، ودرس العلوم اإلسـالمية 
والرشعيـة يف بعـض مـدارس باكسـتان، وختـرج مـن مدرسـة بـدر 

العلـوم محاديـة يف رحيـم يـار خان.

وتـم تشـييع جنازتـه والصـالة عليه مسـاء السـبت مـع مراعـاة كافة 
التعاليـم الصحيـة يف قريـة “كلـوكاه”.

إن إدارة املجلة تعزي أهله وذويه وتالميذه يف هذا املصاب اجللل.

تـويّف القـايض “بشـري أمحـد موحـد”، أحـد القضـاة الشـباب ألهل 
السـنة يف املحاكـم املحليـة يف مدينـة زاهـدان مسـاء اجلمعـة 11 ذو 

القعـده 1441.
كان بشـري أمحد رئيس املجمـع القضائي ملجالس تسـوية املنازعات، 

الـذي يقع يف شـارع ثـاراهلل يف زاهـدان، وأسـتاذ القانـون يف املدارس 
الدينيـة واجلامعات.

يعـّد “بشـري أمحد موحـد” من القضـاة ذوي املكانـة الشـعبية بن أهل 
السـنة الـذي كان يعمـل يف فـرع جملـس تسـوية املنازعـات يف مدينـة 

زاهـدان، ولقـد اشـتهر بخلقـه احلسـن ومتانتـه وتواضعه.

باإلضافـة إىل العمـل يف القضـاء، توىل القايض “بشـري أمحـد” رمحه اهلل 
إمامـة مسـجد سـيدنا صهيب الرومـي يف حـي زيباشـهر يف زاهدان، 
وشـارك يف األنشـطة القرآنيـة، بـام يف ذلـك تعليـم القـرآن الكريـم 
لألطفـال، كـام أنـه كان حير املسـجد كل يـوم من صـالة العر إىل 

العشـاء وجييـب طوعا عـى أسـئلة النـاس القضائيـة ويوجههم.
إن إدارة املجلـة تعـزي أهلـه وذويـه وتالميذه واألوسـاط اجلامعية يف 

اجللل. املصـاب  هذا 

تـويف العالمة الديني الباكسـتاين الشـهري مفتي حممد نعيم، السـبت، 
يف مدينـة “كراتـي” السـاحلية اجلنوبية عن عمر يناهـز 62 عامًا.

“والـده، وهـو  ورصح نجلـه مفتـي حممـد نعـامن، للصحفيـن أن 
مريـض قلـب، أصيـب بنوبـة قلبيـة، ولفـظ أنفاسـه األخـرية عـى 

إثرهـا أثنـاء نقلـه إىل املستشـفى”.
ومفتـي نعيم مـن مواليد عـام 1958، وكان رئيس جامعـة “بنوريا” 

العامليـة اإلسـالمية يف كراتـي، والتي تضم أكثر مـن 5 آالف طالب، 
من بينهـم املئات مـن األجانب.

اشـتهر مفتـي نعيـم، املعـروف بآرائـه املعتدلـة حـول الديـن، بتأييـد 

إدراج مـواد حديثـة يف التعليـم الدينـي النموذجـي.
إن إدارة املجلـة تعـزي أهله وذويـه وتالميذه واملجتمع الباكسـتاين يف 

هذا املصـاب اجللل.

القاضي بشري أمحد موّحد

العالمة الشهري مفيت نعيم إثر نوبة قلبية

الشيخ موالنا حممد إمساعيل زهي 

يف ذمة اهلل
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هذا  أن  أذكر  اجلامل"..  من  "آية 
نفي  يف  وقلته  به  شعرت  ما 
حيايت  يف  مرة  ألول  زياريت  عند 
أشهر  أحد  صوفيا"  "آيا  متحف 
والسياحية  التارخيية  الدينية  املعامل 
الرتكية، كنت  اسطنبول  يف مدينة 
مندهشا ملا رأيته من مجال وروعة 
كان  الذي  العظيم،  الرح  هلذا 
كاتدرائية  أكر  األيام  من  يوم  يف 
كثري من  بن  فهو جيمع  العامل،  يف 
املتناقضات يف آن واحد، ويكفيك 
أن تعرف بأن هذا املتحف "سابقا" 
عن  كان  قبل  ومن  مسجدا  كان 
نشوئه كاتدرائية أرثوذكسية رشقية 

يف العهد البيزنطي.
هلذا  عادي  كزائر  تتأمل  وحن 
املكان الذي يقع عى تلة يف الضفة 
إسطنبول  مدينة  من  األوروبية 
البوسفور  ضفاف  واحتضنت 
عام،   1500 من  ألكثر  جدرانه 
رائع  بانعكاس  ويمدها  لتزينه 
ساحر عى سطح مياهه، تصيبك 
وعظمة  ضخامة  من  الدهشة 
من  اجلميل  البناء  هذا  وألوان 
وطأته  إن  بالك  فام  اخلارج، 
يأخذك  حتى  أرجائه  بن  قدماك 
املايض  إىل  عجيبة  رحلة  يف 
بالروحانيات، والتصاميم  احلافل 

التارخيية الرائدة.
األماكن  أحب  بطبيعتي  وأنا 
ترتبط  التي  وخاصة  التارخيية 

زياريت  وعند  حقيقية،  بقصص 
أظن  كنت  مرة  أول  صوفيا  آليا 
أهنا ستكون املرة األوىل واألخرية 
–حسب  يشء  فيها  يوجد  ال  ألنه 
بأنني  اعتقادي- ولكني تفاجأت 
زيارهتا  متنيت  األوىل  الزيارة  بعد 
عيني  أمأل  حتى  أخرى  مرات 
الساحر  اجلذاب  وروقنها  بجامهلا 
من  آخر  عامل  إىل  يرقك  الذي 
اخليال والتأمل يف التاريخ العظيم 
وستظل  املؤمل،  الواقع  عن  بعيدا 
الكثريين  حيري  لغزا  صوفيا  آيا 
بسبب  أعينهم  بأم  شاهدوها  ممن 
والثقايف  احلضاري  التناغم 
الغريب الذي تضمه بن أرجائها، 
مشاهدة  واحد  آن  يف  فيمكنك 
رموزا وأيقونات مسيحية ما زالت 
باقية عى جدراهنا حتى يومنا هذا، 
تزين  القرآنية  اآليات  وبمقابلها 

األرجاء يف تداخل ثقايف مبهر.
فنيا  رصحا  صوفيا"  "آيا  ويعتر 
ألنه  نوعه؛  من  فريدا  ومعامريا 
الزخارف  العديد من  حيتوي عى 
لفظ  مثل  اإلسالمية  والكنوز 
واسم  جالله(  جل  )اهلل  اجلاللة 
وسلم  عليه  اهلل  صى  حممد  النبي 
الراشدين  اخللفاء  أسامء  وكذلك 
ورسومات  رموز  إىل  باإلضافة 
مثل  السقف  أعى  يف  مسيحية 
العذراء  مريم  السيدة  صورة 
باإلضافة  املسيح  السيد  حتتضن 

الفن  من  الفسيفساء  لوحات  إىل 
قبور  وبعض  القديم،  البيزنطي 
حيتوي  كام  العثامنين،  السالطن 
كبرية  وقبة  وعواميد  حمراب  عى 
وضخمة و4 مآذن كبرية بنيت يف 

العهد العثامين.
وتعد "آيا صوفيا" من أبرز األمثلة 
العامرة  بن  العجيب  اخلليط  عى 
العثامنية،  والزخرفة  البيزنطية 
الروايات  معظم  وحسب 
التارخيية فإن اإلمراطور البيزنطي 
جستينيان بدأ يف بناء هذه الكنيسة 
بنائها  واستغرق  532م،  عام 
تم  حيث  سنوات  مخس  حوايل 
537م  عام  رسميًا  افتتاحها 
الفريد،  الشكل  هبذا  لنا  لتخرج 
أن  حينه  يف  جستينيان  يشأ  ومل 
املألوف  الطراز  عى  كنيسة  يبني 
دائام  كان  بل  زمانه  يف  والتقليدي 
ابتكار جديد كام حدث  إىل  يميل 

معه يف آيا صوفيا.
صوفيا  أيا  كنيسة  مجعت  وقد 
التي  املعامرية  األفكار  من  العديد 
كانت موجودة يف ذلك الوقت بل 
هي تعتر قمة ما وصل إليه املعامر 
البازليكيات.  جمال  يف  البيزنطي 
نحو  موجها  االهتامم  وكان 
بدرجة  وزخرفته  املبنى  جتميل 
استغل  وقد  الداخل،  من  كبرية 
إمكانيات  مجيع  جستينيان 
لزخرفة  البيزنطية  االمراطورية 

من  كبري  فجزء  املبنى  وتزين 
اجلدران مغطى بألواح من الرخام 
زينت  كام  متعددة،  وألوان  بأنواع 
الفرسكو  من  بنقوش  السقوف 
معظم  أن  وبالرغم  والفسيفساء، 
املناظر قد غطيت يف عر الدولة 
اجلبس  من  بطبقات  العثامنية 
هندسية  زخارف  فوقه  ورسم 
باخلط العريب إال أن كثريا من هذه 
الطبقات سقطت مع التصدعات 

وظهرت املناظر القديمة أسفلها.
واستمرت الكنيسة يف االستخدام 
لفرتة  املسيحي  للدين  كمركز 
الدين  دخول  حتى  طويلة 
عام  القسطنطينية  إىل  اإلسالمي 
1453م عى يد العثامنين، وكان 
املدينة  يف  للمسلمن  يوجد  ال 
مسجدا ليصلوا فيه "اجلمعة" التي 
تلت الفتح، فلم يسعفهم الوقت 
املدة  لتشييد جامع جديد يف هذه 
السلطان  فأمر  القصرية،  الزمنية 
"آيا صوفيا"  حممد الفاتح بتحويل 
قام  ذلك  بعد  ثم  جامع،  إىل 
برشائها باملال، وأمر كذلك بتغطية 
للدين  ترمز  التي  الرسومات 
ومل  بداخلها  املوجودة  املسيحي 
بإزالتها، حفاًظا عى مشاعر  يأمر 
الرسومات  زالت  وما  املسيحن، 

موجودة بداخلها إىل اآلن.
مع  الشخصية  جتربتي  إىل  ونعود 
أكثر  عزمت  فقد  صوفيا"،  "آيا 

قصيت مع آية اجلمال يف اسطنبول »آيا صوفيا«
حممد إسامعيل الشيخ

شؤون إسالمية ودولية
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إذا اجتمع العتاب والبشارة
عتـاٌب  كلـه  خطاُبـه  خطيـٌب 
ال  البيـت  يف  والـٌد  للمخاَطبـن، 
علـی  العتـاب  إاّل  منـه  يصـدر 
كل خطـأ وخطيئـة، ومـدّرٌس يف 
الصـف يعاتـب من الوقـت الذي 
يدخـل الصـف إلی حـن يغادره .
سـواء  الرتبيـة  يف  اخلـايل  العتـاب 
تربيـة  أو  أوالد  تربيـة  يف  كان 
تالميـذ وطلبـة، أو تربيـة أّمـة، قد 
واملطلـوب  ينفـع،  أن  بـدل  يـّر 
تذكـرة  مـع  العتـاب  يكـون  أن 
شـيئ مـن املحاسـن واإلجيابيـات 
منـه  ينشـأ  ال  حتـی  واملبـرّشات، 

والقنـوط. واإلحبـاط  اليـأس 
يف غـزوة أحد ملـا رأْت قبيلتان من 
األنصـار ضعفهـم وقلـة عددهم، 
وتأثرتـا بانسـحاب رأس املنافقن 
رجالـه،  مـع  أيب  بـن  اهلل  عبـد 
وسوسـة  قلوهبـم  يف  دخلـت 
اهلل  فعاتبهـام  والعـودة،  الفشـل 

قائـال: الوسوسـة،  هـذه  علـی 
أن  منكـم  طائفتـان  مّهـت  }إذ 
هـذا  اهلل  أتبـع  لكـن  تفشـال{، 
العتاب ببشـارة عظيمـة هلام، وهي 
قولـه تعالـی:}واهلل ولّيهـام{. فكان 
يفتخـرون  القبيلتـن  تلـك  أفـراد 
هبذه الواليـة اإلهلية التـي اختصتا 
هبـا يف أُحـد، فأصبحتـا بعـد ذلك 
الذيـن  املقدامـن  الشـجعان  مـن 
يف  وغـزوة  معركـة  كّل  يتقدمـون 
سـبيل اهلل، وسـّجلوا أروع أنـواع 
الـردة  معـارك  يف  البطـوالت 

وغريهـا. والـروم 

الضعـف  مـع  نتعامـل  كيـف 

؟ لطبعـي ا
مـا منّـا إاّل وفيه ضعـٌف أو قصور 
حياتـه،  جوانـب  مـن  جانـب  يف 
فأحدمهـا َجَلـد قـوّي يف العبادات 
والنوافل واألذكار واألوراد، لكنّه 
والتدريـس  التعليـم  يف  ضعيـف 
واملطالعـة، وآخـر ضعيـف فيهام، 
وقـويٌّ َجَلـد يف األمـور الدعويـة 
والعالقـات العاّمـة، أحُدمها قوّي 
البيـان واخلطـاب، لكنـه ضعيـف 

القلـم والتأليـف والكتابـة!
ذكـر املفتـي حممـد شـفيع العثامين 
معـارف  تفسـري  يف  اهلل  رمحـه 
مـن  واحـد  عـن  نقـال  القـرآن، 
األكابـر أنـه قـال: إن شـخصا لـو 
شـعر يف وجـوده بضعـف طبعـي 
طاقـة  نفسـه  يف  جيـد  ال  فطـري 
إلزالتـه، فينبغـي أن يقبـل بذلـك 
الضعـف، ويشـتغل بالعمـل معه 
مـا اسـتطاع من غـري أن ينظـر إىل 
ألنـه  غـريه،  يف  واملثاليـة  الكـامل 
لـو جلـس يتأّسـف عـى ضعفـه، 
املثاليـة  عـى  حسـد  أو  واغتبـط 
املوجـودة يف غـريه، سـيعجز بعـد 
ذلـك عـن القيـام  باملقـدار القليل 
مـن العمـل الـذي يسـتطيع فعلـه 
مـع الضعـف، ويصبـح يف النهاية 

عاطـاًل عـن العمـل متامـًا«.

النـداء الـذي جيب أن يكـون أعى 
وأجّل

استشـهد  التـي  أحـد  معركـة  يف 
فيهـا سـبعون من خـرية أصحاب 
وسـلم،  عليـه  اهلل  صـّى  النبـي 
بعّمـه  وُمّثـل  رباعيتـه،  وكـرت 
خـر  وأشـيع  الشـهداء،  سـيد 

مقتلـه، وأصاب الكثرييـن الوهن 
والفشـل، حينـام يـأيت قائـد جبهة 
الباطلـة،  عقيدتـه  مبّلغـًا  الـرشك 
»أعـل  الـرشك:  بنـداء  مرجتـزًا 

هبـل!« أعـل  هبـل! 
رغـم اجلـراح واملحنـة ال يتحّمـل 
النبـي أن يـری نداَء الـرشك عاليًا، 
اهللّ  جييبـوه:  أن  صحابَتـه  فيعّلـم 

وأجّل. أعـى 
وحينـام ُينـادى قائد جبهـة الرشك 
مفتخـرا بآهلته: »إن لنـا العّزى وال 
عـّزى لكم، يعّلـم النبـي أصحابه 
أن يـرّدوا عليـه، ذاكريـن موالهم 
»اهللّ  فيقولـون:  بـه،  مفتخريـن 

موالنـا وال مـوىل لكـم«.
الصحابـة،  النبـي  عّلـم  هكـذا 
يتوانـوا حلظـة  أن ال  أمَتـه  وعّلـم 
يف جعـل نـداء التوحيـد مرفوعـًا 
املصائـب،  عظمـت  مهـام  عاليـًا 
فكلـام  املحـن،  تكاثـرت  ومهـام 
رصخ املرشكـون هبتافات الرشك، 
أن  جيـب  بآهلتهـم،   وتفاخـروا 
يرفـع هـذه األمـة نـداء التوحيـد 
يف وجههـم، ويفتخـروا بموالهم 
الـذي هـو أعـى وأجـّل وأكـر.

اسـتثناءان مل ُيوجـدا إال يف تاريـخ 
املسـلمني

أْن حيفـظ أحدهـم القـرآن الكريم 
يف سـن السادسـة أو السـابعة، ومل 
يصـل إىل العـارشة إاّل وقـد حفظ 
من الكتـب ما ال يعرفـه الكثريون 
منّـا، ثـم يبـدأ اإلفتـاء والتدريـس 
والتصنيـف قبـل سـّن العرشيـن، 
وقـد  إال  األربعـن  إىل  يصـل  ومل 
بـات َعَلـام من األعـالم ُتشـّد إليه 

مقاالت يف الفكر
عبد اهلل عبيد اللهي

التاريخ  هذا  زيارة  عى  مرة  من 
جمددا  فيه  للتمعن  العجيب 
وتصوير كل جزء فيه واالحتفاظ 
أعلم  أكن  فلم  كذكرى  بصوره 
املتحف.  هلذا  القدر  خيبئ  ماذا 
مرات  لثالث  املكان  هذا  زرت 
غربتي  من  أعوام  مخسة  خالل 
تركيا ويف كل مرة كنت أشعر  يف 
وكأهنا الزيارة األوىل وأنبهر بجامله 
قبل،  من  أره  مل  كأنني  وعظمته 
وبنائه  جدرانه  إىل  أنظر  وكنت 
تعجب،  بكل  املهول  املعامري 
وأقول يف نفي أليس من املحزن 
أنه  رغم  متحفا،  املكان  هذا  بقاء 
يوجد به كل مقومات املسجد من 
وزخارف  وحمراب  ومنر  مآذن 
الفتح  إسالمية ظلت شاهدة عى 
يد  عى  للقسطنطينية  العظيم 
الفاتح،  حممد  العثامين  السلطان 
ومل خيطر ببايل ملرة واحدة أنه سيأيت 
اليوم الذي يعود فيه مسجدا يرفع 

فيه اآلذان وتقام فيه الصلوات.
راودين  الذي  التمني  هذا  وتأكد   
هذا  يزور  مسلم  كل  ويراود 
اإلسالمية  بقيمته  ويشعر  املكان 
ومكانته  وقداسته  وروحانيته 
التارخيية، بإلغاء املحكمة اإلدارية 
يوليو   10 بتاريخ  تركيا  يف  العليا 
الوزراء  جملس  قرار   ،2020
الرتكي الصادر بتاريخ 24 نوفمر 
"آيا  بتحويل  القايض   1934
مسجد  من  اسطنبول  يف  صوفيا" 
ضمنيا  يعني  وهذا  متحف،  إىل 
كان  كام  املتحف  إلعادة  التمهيد 
أي  العثامين،  العهد  يف  حاله  عى 
للمسلمن  مسجدا  يصبح  أن 
تقرتب  وعندما  للعبادة.  ودارا 
من "آيا صوفيا" عى أرض الواقع 
وتنسحر بجامله ستشعر بكل كلمة 

كتبتها عن هذا البناء العظيم.

مقاالت يف الفكر
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الرحـال، وال تـكاد جتـد يف حياته 
اليوميـة جمـاال لـيء خـارج عـن 
حياتـه  لـه  كـّرس  الـذي  اهلـدف 
كلـه  الوقـت  قّسـم  فقـد  كلهـا، 
بـن العبـادة والقـراءة والتصنيف 
والتدريـس والوعـظ، وال يتوقف 
باملـوت،  إال  لديـه  العمـل  هـذا 
فـإذا  املـوت،  أدركـه  إذا  حتـى 
مـن  هائلـة  مكتبـة  تـرك  قـد  هـو 
التـي تسـتنفر ملثلهـا يف  املؤلفـات 
عرنـا جلـاٌن ومؤسسـاٌت حتقيقا 

ودراسـة؛  ورشحـًا 
يف  االسـتثنائي  النبـوغ  هـو  هـذا 
العلـم الـذي ال نجـده إال يف سـري 

املسـلمن؛ أعـالم 
بـالد  حكـم  أحدهـم  يتـوىّل  وأن 
األندلـس،  إىل  الصـن  مـن  متتـد 
فيحكـم سـنتن فقـط، ثـم يفّتـش 
حمتـاج  عـن  حكمـه  يف  املفتشـون 
أو فقـري ليتصدقوا عليـه، أو جائع 
ليزّوجـوه،  عـازب  أو  ليطعمـوه، 
الواسـعة  مملكتـه  يف  جيـدون  فـال 

مـن يكـون جائعـا حمتاجـا؛
يف  االسـتثنائي  العـدل  هـو  هـذا 
تاريـخ  يف  إال  يوجـد  مل  احلُكـم، 

املسـلمن. ملـوك 
تاريـخ  يف  االسـتثنائي  النبـوغ 
يف  االسـتثنائي  والعـدل  العلـامء، 
وجـدا  اسـتثناءان  امللـوك  تاريـخ 
يف تاريـخ املسـلمن، ومل يوجدا يف 

غريهـم. تاريـخ 

القـرآن  منظـور  مـن  العقـالء 
يـم لكر ا

مـا مـن أحـد يف العـامل إال ويدعي 
أنـه عاقـل، حتـى السـفيه الغبـي 
يـرى نفسـه أعقـل العاقلـن فوق 
القـرآن  معيـار  لكـن  الثـرى، 
العقـالء  معرفـة  يف  متامـا  خمتلـف 
نراهـم  فالـذي  غريهـم،  عـن 
يكونـون  قـد  عقـالء  ونحسـبهم 
من منظـور القـرآن فاقدين للعقل 
األنعـام  يشـبهون  بـل  والتعقـل، 

التـي ال عقـل هلـا وال تعقـل.

يشـاهد اإلنسان السـامء واألرض 
وتشـاهده  والبحـار  واجلبـال 
يسـتفيد  أيضـا،  احليوانـات 
منهـا  ويسـتفيد  اإلنسـان،  منهـا 
فالعلـم  أيضـا،  احليوانـات 
بالبـر واألذن حاصـل للحيوان 

لإلنسـان، وحاصـل 
لكـن الفـرق حيصـل بن اإلنسـان 
واحليـوان إذا وصـل اإلنسـان من 
مشـاهداهتا إلی النتيجـة األصلية، 
فعندئـذ يدخـل اإلنسـان املرحلـة 
التـي يعجـز عـن دخوهلـا األنعام 
والبهائـم، وهـي مرحلـة التعقل، 
وإال فهـو بـاق يف مرحلـة البهائـم 
واحليوانـات، لذلـك شـّبه القرآن 
الكافريـن الذيـن ال يؤمنـون بـاهلل 
باألنعـام فقـال: أولئـك كاألنعام 

بـل هـم أضل.
ولذلـك نرى القـرآن ذكر وصفن 
مـن  واملقصـود  األولبـاب  ألويل 
أويل األلبـاب هم العقـالء، األول 
أهنـم يذكـرون اهلل كثـريا، فليـس 
عاقـال مـن مل يعـرف اهلل، وليـس 
عاقـال مـن عـرف اهلل ومل يذكـره 

. ا كثري
والثـاين: أهنـم يتفكـرون يف خلـق 

واألرض. السـاموات 
إىل  ينظـر  مـن  عاقـال  فليـس 
يتفكـر  وال  واألرض،  السـاموات 
فيهـا، فالعقـالء يف كتـاب اهلل هـم 
السـاموات  خلـق  يف  هلـم  الذيـن 
فيهـا،  يتفكـرون  آيـات  واألرض 
إذا  ثـم  اهلل،  عـى  هبـا  ويتعّرفـون 
وال  يذكرونـه،  اهلل  عـى  تعرفـوا 
ألن  كثـريا،  بـل  قليـال  يذكرونـه 
فيهـا،  مشـقة  ال  عبـادة  الذكـر 
بـال  عبـادة  تفوتـه  ال  والعاقـل 
التفكـر  مشـقة، وال يفوتـه أيضـا 
يف السـاموات واألرض، فالتفكـر 
يزيـد  مشـقة  بـال  أخـرى  عبـادة 

بـه. وإيامنـا  بـاهلل  معرفـة  املـرء 

الصرب والتقوی
واملنافقـن  الكفـار  إيـذاءات  إن 

ومؤامراهتـم  وإسـاءاهتم 
ومكائدهـم وخمططاهتـم لإلرضار 
باملسـلمن  واملـادي  الدينـي 
الرسـول  بعثـة  مـع  ظهـرت 
الكريم، وتسـتمّر إىل يـوم القيمة، 
مـن طبيعـة اإلنسـان أنـه إذا أيسء 
إليـه، يشـتغل باإلسـاءة وامليء، 
ومـن طبيعتـه أنـه إذا حـاول أحد 
يـرد  أن  هـو  يريـد  بـه،  اإلرضار 
الصـاع بالصاعـن، ومـن طبيعـة 
اإلنسـان أن أحـد إذا آذاه أو أراد 

ذلـك. يتحمـل  ال  إيذائـه، 
اإلنسـان  يف  طبيعيـة  ردود  هـذه 
جتـاه  مسـلم  غـري  أو  كان  مسـلام 
اإليـذاءات واإلسـاءات وغريها، 
أرشـد  هنـا  تعـاىل  اهلل  لكـن 
املسـلمن إىل وصفـة أخـرى هـي 
النفـس،  ُمـّر جـدا عـى  كالـدواء 
والشـفاء،  العـالج  فيهـا  لكـن 
والتقـوى:  الصـر  وصفـة  وهـي 
يّركـم  ال  وتتقـوا  تصـروا  وإن 
كيدهـم شـيئا، إن اهلل بـام يعملـون 

. حميـط
ُعلـق  هبـا  التـي  الوصفـة  هـي 
النـر اإلهلي الغيبـي: إن تصروا 
وتتقـوا يأتوكـم من فورهـم هذا، 
يمددكـم ربكم بخمسـة آالف من 

املالئكـة مسـّومن؛
وهـي الوصفـة التـي اشـرتط هبـا 
الداريـن،  يف  املسـلمن  فـالح 

مشـكالهتم: وتيسـري 
اصـروا  آمنـوا  الذيـن   أهيـا  }يـا 
اهلل  واتقـوا  ورابطـوا،  وصابـروا 

تفلحـون}. لعلكـم 
جتـاه  والتقـوی  الصـر  وصفـة 
ُمـّر  واإليـذاءات،  اإلسـاءات 
لكنهـا  اإلنسـان،  طبيعـة  علـی 
فـوق  وهـي  وجامعـة،  ناجعـة 
ذلـك وصفـة جمربـة، لقـد جّرهبـا 
الصحابـة الذيـن صـروا واتقـوا، 
وال  قريـش  كفـار  يغلبهـم  فلـم 
أهل الكتـاب، ومل يروهم شـيئا 

دنياهـم. وال  دينهـم  يف  ال 

حقائق عن فتوحات الصحابة
فتوحـات  كافـة  األوىل:  احلقيقـة 
العـراق  فتـح  مـن  الصحابـة 
)وكانـت حتت سـلطة الساسـانية 
زمـن الصحابـة( والشـام ومـر 
كانـت  الـروم(  حتتلهـام  )وكانـت 
عـن عقيـدة دينيـة هلـا جـذور يف 
القـرآن وتنّبؤات رسـول اهلل صى 

وسـلم، عليـه  اهلل 
بالنـر،  القـرآن  وعـد  فلـوال 
ولـوال تنبـؤ النبـي هبـالك كرى 
بأمـري  مباركتـه  ولـوال  وقيـر، 
اجلند الـذي يفتـح القسـطنطينية، 
والشـفقة  الرمحـة  وصيتـه  ولـوال 
بأهـل مـر، ملـا وصلـت جيوش 

البـالد. هـذه  أسـوار  الصحابـة 
شـعوب  أن  الثانيـة:  واحلقيقـة 
مناطـق الفتح كانـوا يتمنّون قدوم 
جيـوش الصحابة وحتريـر بلداهنم 
مـن السـلطة الساسـانية العنرية 
اجلاهلـة املتغطرسـة املجرمة، ومن 
الغاشـم،  القيـري  االحتـالل 
إال  بلـدا  الصحابـة  يفتـح  فلـم 
مـن  كبـرية  بحاضنـة  وُنـروا 

أهلهـا.
ُيقـال  مـا  كل  الثالثـة:  واحلقيقـة 
عـن قتل جيـوش الفتـح للمدنين 
املحاربـن،  وغـري  املسـاملن 
واملكاتـب،  الكتـب  وإحـراق 
والبسـاتن،  احلدائـق  وتدمـري 
العبـادة،  ودور  والكنائـس 
واملجـازر بحـق أرسى احلـرب يف 
أكاذيـب، ال  الصحابـة  فتوحـات 
الصحابـة  كان  ولـو  هلـا،  أسـاس 
هرمـزان  لقتلـوا  ألسـري  قاتلـن 
وقَتـَل  جرائـم  ارتكـب  الـذي 
الصحابـة،  خـرية  مـن  الكثـري 
لكنهـم أرسـلوه إىل اخلليفـة عمـر 
عنهـم،  اهلل  ريض  اخلطـاب  بـن 
يف  يعيـش  طليقـًا  حـّرا  فرتكـه 

املدينـة.

مقاالت يف الفكر
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