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االفتتاحية

كيف نستقبل العام اهلجري اجلديد؟
عبد الرحمن محمد جمال

نسـتهل العـام اهلجـري اجلديـد

وال يـزال هلـذا الفيروس هيمنته

سـبيل التطبيع .وال شـك أن هذا

نشـعر بـاألمل واخلسران؟!

وحتديـات قاصمـة الظهـر ،قـد

ببنـي نـوع اإلنسـان ويصيـب

العـريب واإلسلامي.

شـهدنا أزمـة اقتصاديـة حـادة

والعـامل يواجـه أزمـات حـادة

واجـه العـامل بـأرسه يف العـام
املنصرم أزمـة غير مسـبوقة

يف التاريـخ البشري ،أزمـة

أصابـت املجتمـع البشري
بالشـلل من الناحيـة االقتصادية
واالجتامعيـة ،وفرقـت بين املرء

وأهله ،بين احلكومات والدول،
بين املـدن والقـرى ،أال وهـي

أزمـة كورونـا التـي أتـت على
كل يشء وأصابـت االقتصـاد
العـامل يف الصميـم ،وفتكـت

بـآالف النفـوس يف أنحـاء العامل
وال تـزال تفتـك .والعجيـب

يف األمـر أن هـذا الفيروس
الصغير قـد أعجـز أطبـاء العامل

فاسـتعيص عليهـم العلاج
ووقفـوا حائريـن بائريـن مبدين

ضعفهـم وعجزهـم للحـد مـن
انتشـار هـذا الوبـاء املهلـك.

وحدّ تـه

وسـطوته،

يفتـك

منهـم آالفـا يف كل يـوم ،وهـل
ينجـح العـامل إلنتـاج لقـاح هلذا
الفيروس؟ فهـذا مـا سـيثبته

األيـام القادمـة.

التطبيـع أكبر انتكاسـة للعـامل

وقـد يشـغل ذهـن املعنـي

واهنيـارا غير مسـبوق للعملـة

وهـو أن التطبيـع قـد تـم على

األسـعار ،وال نزال نشـهد توترا

بشـؤون األمة اإلسلامية سؤال

مـرآى ومسـمع مـن الشـعوب

أمـا العامل اإلسلامي والعريب قد

اإلسلامية ومجاهير األمـة،

كورونـا ،فبغـض النظـر عـن

النـاس ،ومل حيـرك منهـم سـاكنا

واجـه أزمـات أخـرى غير أزمة

احلـروب األهليـة التـي خاضها

العـامل اإلسلامي يف كثير مـن
البلاد العربية إال أنـه واجه أزمة

تفوق مجيـع األزمـات ،أال وهي
قضيـة تطبيـع العالقـات الثنائية

بين بعـض الـدول العربيـة مـع
االحتلال الصهيوين اإلرسائييل،

وقـد سـبق أن أعلنـت اإلمارات

تطبيـع عالقاهتـا التجاريـة
والدبلوماسـية واالقتصاديـة مع

الكيـان الصهيـوين ،ثـم حلقتهـا
البحريـن ،ودول أخـرى يف

وبالنسـبة إىل بالدنـا إيـران فقـد

فلـم يقـض ذلـك مضاجـع
اللهـم إال إدانـات ومظاهـرات

بـاردة مل تلفـت أنظـار العـامل ومل

طمـع صمـت
تغـن شـيئا .بـل ّ
الشـعوب دوال أخرى لاللتحاق

با لتطبيـع .

أمام الـدوالر ممـا أدى إىل ارتفاع
واهنيـارا ،واملسـتقبل جمهـول!

كل هـذا يدفعنـا إىل القـول بأننـا

اسـتدبرنا عامـا ملئـه الكـوارث
واملفاجئـات احلزينـة ممـا أدى إىل

اهنيـار البنيـة التحتيـة لالقتصـاد
ألكثـر دول العـامل ،وال يـزال

العـامل يف حيرة مـن أمـره.

وال يمكـن التكهـن بما سـيؤول

إليـه حـال العـامل اإلسلامي -

فهـل الشـعوب اإلسلامية
ُقهـرت ومل تعـد قـادرة على أن

املوجـودة واسـتدامة فيروس

القـرار املخزي ،أم أن الشـعوب

مـع الكيـان الصهيـوين ،مـاذا

تنبـس ببنـت شـفة إزاء هـذا

قـررت أن تنقـاد بـكل مـا يملي
عليهم احلـكام ،أم ماتت الغرية،
وفقدنـا الوعـي بحيـث مل نعـد
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باألخـص  -يف ظـل التطـورات

كورونـا وتطبيـع العالقـات
سـيحدث؟ مـاذا سـتكون حـال
األمـة اإلسلامية؟ إىل أين يتجه

العـامل؟
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علىمائدةالقرآن

تفسري معارف القرآن
العالمة املفتي حممد شفيع العثامين

تعريب :املفتي حممد قاسم القاسمي
سـببان للتعامل بالربـا وبديلهام يف

بما ُيعطـى من بيـت املـال ،ولنعم
ٌ
رجـل أورويبّ :
"إن نظـام
مـا قـال

بالربـا رضورتـان :أحدمهـا

ط ّبقـه املسـلمون ملـا بقـي فقير

الرشيعة اإلسلامية:

الربا وحرمته يف األحاديث:

فريجـع كما كان ،فقلت مـا هذا؟

وأذكـر فيما يلي نبـذة مـن

فقـال :الـذي رأيتـه يف النهـر آكل

ومجلـة القـول أهنـا ال يصـح أن
يقـال ّ
إن ترك التعامـل بالربا يرض

اآليـات القرآنيـة املنزلـة يف الربـا،
ّ
وحتـذر مـن التعاطـي باملعامالت

3ـ لعن رسـول اهلل صلى اهلل عليه
وسـلم آكل الربـا ،ومؤكله ،وورد

علـم وجيتنبـوا الربـا وال يقعـوا

وشـاهديه ،وذكر يف رواية مسلم:

القروض االسـتهالكية التي يلجأ

معـذورون ،نعـم يمكـن أن يقال
ّ
أن تـرك التعامـل بالربـا صعـب

تفوهتـم صلاة الليـل ولكنهـم

والطريقـة اجليـدة

ألجـل هـذه الضرورة االهتمام
ّ
وحث
بإيتـاء الـزكاة والصدقـات

الراهنة حيث أكثـر الناس مبتلون

وال يشـعرون أهنـم آثمـون.

بالربـا؟ كال؛ ال يبرر ذلـك.

وسـلم قـال" :اجتنبـوا السـبع

الربـا ،وآكل مـال اليتيم بغري حق،

عامة املسـلمني يقصرون يف إيتاء

إلنقـاذ النـاس مـن املعاملات

ومـا هـن؟ قـال" :الشرك بـاهلل،

5ـ قـال رسـول اهلل صلى اهلل عليه

بذلـك فعلى املجتمـع املسـلم أن

حـرم اهلل إال باحلـق ،وأكل الربـا،

عنـد اهلل مـن سـت وثالثين زنية"

ماليـة تعمـل بـدون الربـا حتى ال

الزحـف ،وقـذف املحصنـات

إن مـا يدفـع النـاس إىل التعامـل

الـزكاة لـدى املسـلمني نظـام لـو

احلصـول على رأس املـال

معـدم أو مسـكني مفلـس".

للتجـارة واالسترباح ،وألجـل

هـذه الضرورة البـدّ مـن تعديل

يف قوانين البنـوك السـائدة ،وأمـا

الضرورة الثانيـة فهـي احلاجة إىل

النـاس إليهـا لقضـاء حاجاهتـم
اليوميـة،

النـاس عليهـا ،وممـا يؤسـف ّ
أن

الـزكاة فكثير منهـم ال يؤتـون
الـزكاة ،والذيـن يؤتـون الـزكاة

االقتصـاد واملعيشـة فاملتعاملـون

يشـق عىل املـرء سـيام يف األوضاع

بـه ،ولكن هـل هذا يبرر التعامل
إذن جيـب عىل احلكومـة أن ختطط
الربويـه ،وإن مل تقـم احلكومـة

منهـم أكثرهـم ينقصوهنـا ،ومـن

يبذل جهوده لتأسـيس مؤسسات

وال يؤدهيـا إىل مسـتحقها ،وكـم

يلجـأ عامـة النـاس إىل التعامـل

املسـلمني مـن خيـرج زكاة مالـه

منهـم هيتـم بإخـراج الـزكاة،
ويتحـرى املسـتحقني ويؤدهيـا
ّ
إليهـم ،وال شـك ّ
أن كل مسـلم

غنـي لـو أ ّدى زكاة مالـه ملـا بقـي
ذوحاجـة يلجـأ إىل االسـتقراض

اليوميـة ،ولـو مجعـت حكومـة
إسلامية زكاة األمـوال الظاهـرة

يف بيـت املـال وأعطـت كل ذي

البين كما نـرى مـع
يف احلـرام ّ
األسـف كثير ًا مـن الصاحلين ال

روايـة أخرى :وشـاهداه إذا علام.

جيهلـون حكم الربـا فيتعاملون به

حـق على اهلل أن
وسـلم" :أربعـةّ ،

1ـ عـن النبـي صلى اهلل عليـه

املوبقـات" ،قالـوا :يـا رسـول اهلل

والسـحر ،وقتـل النفـس التـي
وأكل مـال اليتيـم ،والتـويل يـوم
املؤمنـات الغافلات( )( .رواه

البخـاري ومسـلم).

هـم سـواء أي :يف اإلثـم( ) .ويف
4ـ قـال رسـول اهلل صلى اهلل عليه
ال يدخلهـم اجلنـة وال يذيقهـم

نعيمهـا :مدمـن اخلمـر ،وآكل
والعـاق لوالديه( )( .املسـتدرك).

وسـلم" :درهـم مـن ربـا أعظـم

( ) (املعجم األوسـط) .ويف بعض
الرويـات :ال يدخـل اجلنـة مـن

نبـت حلمه من سـحت ،النار أوىل
به( ) ( .مسـند اإلمـام أمحد) .ويف

ناحيـة أخـرى ينبغـي للجميع أن

2ـ قـال النبـي صلى اهلل عليـه

بعـض الرويـات :من أربـى الربا،

الربـا حتـى يكـون النـاس على
علـم ِ
بحكَمـه وأرضاره وتبعاتـه

أتيـاين ،فأخرجـاين إىل أرض
مقدسـة ،فانطلقنـا حتـى أتينـا

بغير حـق( ) (املعجـم الكبري).

تعاملـوا بالربا علموا أهنـم وقعوا

على هنـر مـن دم فيـه رجـل قائم
وعلى وسـط النهـر رجـل بين

عليـه وسـلم أن تُشترى الثمـرة

يقومـوا بالدعايـات على حرمـة

ويمتنعـوا عـن التعامـل بـه .وإذا

وسـلم" :رأيـت الليلـة رجلين

يف احلـرام واعرتفـوا بذنبهـم
لعلهـم يتوبـون ويتذكـرون؛ ّ
ألن

الـذي يف النهـر ،فـإذا أراد الرجل

قـد يسـبب التوبـة وتـرك املعصية

فيـه ،فرده حيـث كان ،فجعل كلام

حاجـة قـدر حاجتـه النسـدّ باب

العلـم باملعصيـة واالعتراف هبـا

مـن النـاس باألعمال التجاريـة

يف املسـتقبل.

الفقـر والتكـدي ،واشـتغل كثير

الربويـة حتـى يكـون النـاس عىل

يف بعـض الرويـات :لعـن كاتبـه

يديـه حجـارة ،فأقبـل الرجـل

أن خيـرج رمـى الرجـل بحجر يف
جـاء ليخـرج رمى يف فيـه بحجر،
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اسـتطالة املـرء يف عـرض املسـلم

6ـ هنـى رسـول اهلل صلى اهلل
حتـى تُطعـم ،وقـال :إذا ظهـر

الزنـا والربـا يف قريـة ،فقـد أحلوا
بأنفسـهم عـذاب اهلل( ).

7ـ مـا من قـوم يظهر فيهـم الربا،
بالسنَــة ،ومـا من قوم
إال ُأخـذوا َ

يظهـر فيهـم الرشـا ،إال أخـذوا
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مـن البنـوك لقضـاء احلوائـج

بالربـا وال يقعـوا يف احلـرام .ومن

األحاديـث النبويـة التـي تبين لنا

الربـا( )( .رواه البخـاري).
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بالرعـب( ).

8ـ قـال رسـول اهلل صلى اهلل عليه

وسـلم :رأيـت ليلـة أرسي يب ،ملا

باحلـق واإلنصـاف مـن غير ميل

بينكـم} تتعاملـون هبـا يـدا بيـد،

يمتنع{ ،كاتـب أن يكتب كام علمه

وأشـهدوا إذا تبايعتـم} لئلا ينكـر

إىل أحـد اجلانبين{ ،وال يـأب} ال

انتهينا إىل السماء السـابعة فنظرت

اهلل فليكتـب وليملـل} واإلملال

أنـا برعـد وبرق وصواعـق  ،قال:

ألن اهلـدف مـن الوثيقـة االقـرار

فـوق  -قال عفـان :فوقـي  -فإذا

بمنى اإلملاء{ ،الـذي عليه احلق}

{فليـس عليكم جنـاح أال تكتبوها

شـخص احلـق الـذي عليـه مـن
ٍ
مشتر أو بعض مـا عليه،
بائـع أو
يضـار كاتـب وال شـهيد} ال
{وال
ّ

فأتيت عىل قـوم بطوهنم كالبيوت

باحلـق ،فمـن كان احلـق واجبـا

يرضمهـا صاحب احلـق بتكليفهام
ّ

بطوهنـم ،قلـت :مـن هـؤالء يـا

احلـق ،ل ُيعلـم مـا عليـه{ ،وليتـق

مـا هنيتـم عنـه{ ،فإنه فسـوق بكم

فيهـا احليـات تـرى مـن خـارج
جربيل؟ قـال :هؤالء أكلـة الربا(

) (.مسـند اإلمـام أمحد).

عليـه ،البـد مـن أن يقـر بكامـل
اهلل ربـه وال يبخـس منـه شـيئا}ال

ينقـص من احلق شـيئا{ ،فـإن كان

ألجـل مصلحتـه{ ،وإن تفعلـوا}
واتقـوا اهلل ويعلمكم اهلل واهلل بكل

يشء عليـم .وإن كنتـم عىل سـفر}

9ـ عـن عـوف بـن مالـك قـال:

الذي عليـه احلق سـفيها} بأن كان

وسـلم :إيـاي والذنـوب التي ال

ضعيفـا} عـن اإلمالء لصغر سـنة

مـن جانـب املديـون ألجـل

هـو} بـأن كان جاهلا أو أخرس،

بعضكـم بعضـا}أي أمـن الدائـن

قـال رسـول اهلل صلى اهلل عليـه

سـفيها ،أو معتوهـا ،أو جمنونا{ ،أو

كنتـم مسـافرين وتعاملتـم بدين،
{ومل جتـدوا كاتبا فرهـان مقبوضة}

تغفـر :الغلول فمن غل شـيئا أتى

أو لكبره{ ،أو ال يسـتطيع أن يمل

أكل الربـا بعث يـوم القيامة جمنونا

ّ
متـول أمـره،
{فليملـل وليـه}

املديـن على حقـه ،فلـم يرهتـن

10ـ قـال زر بـن حبيـش :قـال يل

مـن رجالكـم} إلثبـات احلـق يف

اؤمتـن أمانته} دينه{ ،وليتـق اهلل ربه

فجـاء صاحبـك بقرضـك حيمله

وليسـت الوثيقـة ،بـل الوثيقة إنام

واردد اهلديـة عليـه( )( .رشح

األمـر فربؤيتهـا يتذكـر اإلنسـان

بـه يـوم القيامـة ،وآكل الربـا فمن
يتخبـط( ) ( .الطبراين).

أيب بـن كعـب :إذا أقرضت قرضا

ومعـه هديـة ،فخـذ منـه قرضك،
مشـكل اآلثـار).

فهـذه سـبع آيـات مـن كتـاب اهلل
وعشرة أحاديـث نبويـة اتضـح

يف ضوئهـا حكـم الربـا وحقيقتـه
وأرضاره ،فكفـى هبـا ملـن يتذكـر

وينيـب وقـد خصـص املؤلـف

باملوضـوع وأبعاده يف كتاب سماه
"مسـئلة الربـا" وقـد طبعـت.

أحكام الدَ ْين وآدابه
التفسري املخترص

{بالعـدل واستشـهدوا شـهيدين
الدعـوى يعتبر الشـاهدان رشعا

تسـجل الوثيقـة ألجـل تيسير
طبعـا الواقعـة{ ،فـإن مل يكونـا

رجلين فرجـل وامرأتـان ممـن
ترضـون مـن الشـهداء} لدينـه
ّ
تضـل إحدامهـا} إذا
وعدالتـه{ ،أن
نسـيت إحدامها الشـهادة أو قسما
منهـا{ ،فتذكـر إحدامهـا األخـرى
وال يـأب الشـهداء} اليمتنعوا من
الشـهادة{ ،إذا مـا دعـوا} ألن فيـه

إعانة ألخيه املسـلم{ ،وال تسأموا}
ال مت ّلـوا{ ،أن تكتبـوه} الديـن،
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{يـا أهيـا الذيـن آمنـوا إذا تداينتـم

{صغيرا أو كبيرا إىل أجلـه ذلكـم

كبيـع مؤجـل أو سـلم أو قـرض،

أعـدل عنـد اهلل{ ،وأقوم للشـهادة}

بديـن}أي تعاملتـم بديـن مؤجـل

{إىل أجـل مسـمى} موعـد معلـوم
وحمـدد { ،فاكتبـوه} لتوثيـق الديـن

ودفـع النـزاع{ ،وليكتـب} وثيقـة

الديـن{ ،بينكـم كاتـب بالعـدل}

أقسـط عنـد اهلل} كتابـة الشـهادة

أعـون على إقامتهـا{ ،وأدنـى أال
ترتابـوا} وأقـرب إىل أن ال تشـكوا
يف مقـدار الديـن وأجلـه{ ،إال أن

تكـون جتـارة حـارضة تديروهنـا

التوثيـق واالطمئنـان{ ،فـإن أمـن

ومل يكتـب الديـن{ ،فليـؤد الـذي

وال تكتمـوا الشـهادة} إذا دعيتـم

لتأديتهـا{ ،ومـن يكتمهـا فإنـه آثم
قلبـه واهلل بما تعملـون عليـم}.
فقه احلياة أو األحكام

توثيق الدين بالكتابة وأحكامها

األجـل؛ ّ
ألن ذلـك ُيفضي إىل

ثـم قـال الفقهـاء:
النـزاع ،ومـن ّ
ينبغـي أن يكـون األجـل واضح ًا

ال مبه ً
ما ،فلا جيـوز أن يع ّلـق
تسـديد الدين بأجـل جمهول ،مثل
أن يقـولُ :أعطيـك الثمـن وقـت
احلصـاد أو الديـاس.

قولـه تعـاىل« :وليكتـب بينكـم
كاتـب بالعـدل»:
فيـه إشـارة إىل ّ
أن الكاتـب ينبغـي

أن يكـون حياديـا ال يميـل إىل
أحـد الطرفين بل يراعـي مقتىض
يضر
العدالـة واإلنصـاف فلا
ّ
آخرتـه بدنيـا غيره.
وعلى الكاتـب أن يـدرك ّ
أن اهلل

سـبحانه وتعـاىل أنعـم عليـه إذ
ع ّلمـه الكتابـة ،فعليـه أن يشـكر

ربـه على ذلـك ،ومـن الشـكر أن
ال يمتنـع مـن الكتابة وحيـاول أن

ينفـع العبـاد بما أنعـم اهلل عليـه.
قولـه تعـاىل« :وليملـل الـذي
عليـه احلـق» :وطريـق الكتابـة
ّ
أن الـذي عليـه الديـن ينبغـي أن
يميل على الكاتب ،ليكـون إقرار ًا

ذكـر اهلل تعـاىل يف اآليـة املذكـورة

منـه بالديـن ،وكان مـن املحتمـل

بين ضابطة الشـهادة
وكتابتـه ثـم ّ
وأصوهلـا ،ممـا جيـدر بالذكـر ّ
أن

ينقـص ،فأوصـاه اهلل سـبحانه
وتعـاىل بقوله« :وليتـق اهلل ربه وال

بالكتابـة وذلـك قبـل أربعـة عرش
قرنـ ًا حيـث مل يكـن هيتـم النـاس

وقـد يكون طـرف املعاملـة رج ً
ال
خفيـف العقـل أو شـيخ ًا مفنّـدا

ضابطـة ها ّمة بشـأن توثيـق الدين

القـرآن الكريم أكّـد بتوثيق الدين

بالكتابـة وإنام يكتفـون بالكالم يف
املعاملات .فقـال عـزّ مـن قائل:
«يـا أهيـا الذيـن آمنـوا إذا تداينتـم
مسـمى فاكتبوه».
بديـن إىل أجـل
ّ
وال شـك ّ
أن الكتابـة تظهر فائدهتا
عنـد النسـيان والذهـول ،ود ّلـت

اآلية على وجوب تسـمية األجل

يف الديـون املؤجلـة ،فلا جتـوز
املعاملـة بالديـن بـدون تسـمية
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أن يزيـد الكاتـب مـن عنـده أو

يبخـس منـه شـيئا».

لا صغير ًا أو رج ً
أو طف ً
لا أبكـم

ختتلـف لغتـه عـن لغـة الكاتـب،
فلا يفهم مـا يقول ففـي مثل هذه

األحـوال ينبغـي أن ينـوب عنـه
ول ّيـه ،أ ّمـا املجنـون والصبي ففي

كل معاملـة ينوب عنه ول ّيـه ،وأ ّما

األبكـم ومـن ال يفهـم الكاتـب
لغتـه يمكن هلام أن يؤكال شـخص ًا
يقـوم مقامهام.

7

علىمائدةالقرآن

تأمالت بالغية يف آيات املغفرة
الحلقة الرابعة والعشرون

حسان عبدالرشيد اجلالل آبادي
الشيخ أبو ّ
َاح َع َل ْيك ُْم فِ َيم
قال تعاىلَ :و َل ُجن َ
عَرضتُم بِ ِه ِمن ِخ ْطب ِة النِّس ِ
اء َأ ْو
َ
ْ
َ
َّ ْ ْ
ِ
َأ ْكنَنْت ُْم ِف َأ ْن ُفسك ُْم ع َِل َم اللَُّ َأ َّنك ُْم
ِ
ِ
وه َّن
ونُ َّن َو َٰلك ْن َل ت َُواعدُ ُ
َست َْذك ُُر َ
ِ
سا إِ َّل َأ ْن َت ُقو ُلوا َق ْو ًل َم ْع ُرو ًفا
ًّ
َو َل َت ْع ِز ُموا ُع ْقدَ َة النِّك ِ
َاح َحت َّٰى
ِ
َاب َأ َج َل ُه َوا ْع َل ُموا َأ َّن
َي ْبلُغَ ا ْلكت ُ
ِ
اح َذ ُرو ُه
اللََّ َي ْع َل ُم َما ِف َأ ْن ُفسك ُْم َف ْ
ِ
يم
ور َحل ٌ
َوا ْع َل ُموا َأ َّن اللََّ َغ ُف ٌ
[البقرة]235/
فائد ٌة يف ربط اآلية بام قبلها ،و يف
ِ
معرفا-:
إيراد الن َِّساء ّ
ذكر سبحانه وتعاىل يف اآلية
ّ
الـمتوف عنها زوجها
السابقة أن
جتب عليها العدّ ة ،وهي الرت ّبص

أربعة أشهر وعرشا ،ولـام كان
التزوج
من شأن الراغبني يف
ّ
بمن ُي ّ
زوجها الـمسارعة إىل
توف ُ
ِخطبتها ّبي اهلل سبحانه وتعاىل
للـمؤمنني يف هذه اآلية ما يتع ّلق
بذلك من األحكام واآلداب
الالئقة هبم وبكرامة النساء يف مدّ ة
َاح َع َل ْيك ُْم
العدّ ة ،فقالَ :و َل ُجن َ
فِيم عَرضتُم بِ ِه ِمن ِخ ْطب ِة النِّس ِ
اء
َ
ْ
َ
َ َّ ْ ْ

اآلية.

وذكر العالمة البقاعي أنه لـام
لـمنعهن عن الرجال بني أن

التعريض باخلطبة ليس داخ ً
ال يف
َاح َع َل ْيك ُْم
الـمنع فقالَ :و َل ُجن َ
فِيم عَرضتُم بِ ِه ِمن ِخ ْطب ِة النِّساءِ
َ
ْ
َ
َ َّ ْ ْ

اآلية.
ِ
معرفا؛
وإنام جيء بـ الن َِّساء
ّ

الـام ّدة تدل عىل أمور تشرتك يف
عدة معالـم :منها ُ
"خطبة" بضم

أزواجهن الـمذكورة يف قوله
تعاىل:و َي َذ ُر َ
ت َّب ْص َن
ون َأزْ َو ً
َ
اجا َي َ َ
ِ
ٍ
َ
َ
َ
َشا
بِ َأ ْن ُفس ِه َّن أ ْر َب َعة أ ْش ُهر َوع ْ ً

اخلاء ،ومنها َ
"خ ْطب" وهو األمر
ِ
العظيم ،ومنها "اخلطبة" بكرس

من حيرم التعريض بخطبتهن يف

عىل أن هناك األمر العظيم الذي
ُيعا َلج ،فـ"اخلَ ْطب" أمر عظيم

[البقرة ،]234 :وال يمكن محلها
عىل االستغراق ّ
ألن من النساء
العدّ ة ،كالرجعيات.
يف

كلمتي

ُ
"اجلناح"

فائد ٌة
ِ
و"اخلطبة" ،ويف تسمية اإلثم
ُ
باجلناح:

َاح َع َل ْيك ُْم
قوله
تعاىل:و َل ُجن َ
َ
فِيم عَرضتُم بِ ِه ِمن ِخ ْطب ِة النِّساءِ
َ
ْ
َ
َ َّ ْ ْ
[البقرة]235:

جلناح (بضم اجليم) :اإلثم،
ا ُ
مشتق من
وأصل اجلناح :الـميل،
ٌّ

"جن ََح إىل كذا" ،إذا مال إليه ،ومنه
َ
قوله تعاىل :وإِن جنَحو ْا لِ
لس ْلمِ
َ ُ
َ
َّ

اجن َْح َلَا [األنفال ،]61:وقيل
َف ْ
لألضالع :جوانح؛ العوجاجها
وميالهنا ،وجناح الطائر من هذا؛
ألنه يميل يف أحد ش ّقيه ،وال يطري
عىل مستوى ِخلقته ،فكل هذا
ٌ
دليل عىل أن أصله من الـميل،

جلناح؛ ألنه
وإنام سمي اإلثم با ُ
ٌ
ميل من احلق إىل الباطل ،فإن
اإلثم ُ
يميل به الـمرء عن طريق
فاعتبوا فيه
اخلري إىل طريق الرش،
َ
َ
الـميل عن اخلري عكس اعتبارهم

"حنَف" أنّه ٌ
ميل عن الرش إىل
يف َ
اخلري.
ِ
وأما اخلطبة :فهي مأخوذة من

اخلاء .وكل هذه الـمعالـم ّ
تدل

هيزّ الكيان ،قال تعاىل :ﭽﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖﭼ [الذاريات ،]31:أي:

الـمهم
ما األمر العظيم والشأن
ّ
الذي ِ
أرس ْلتم ألجله؟.
وكذلك "ا ْل ُ
ـخطبة" ال يلقيها
اخلطيب إال يف أمر ذي ٍ
بال،
ُ

فيعظ الـمجتمع بأمر رضوري،
ِ
ٌ
وشأن
و"اخلطبة" كذلك أمر

أمر فاصل بني
عظيم؛ ألنه ٌ
حياتني :حياة االنطالق ،وحياة
التقيد بأرسة وبنظام ،وكلها معان

مشرتكة يف أمر ذي بال ،وأمر

خطري.
نكت ٌة يف ّ
تأخر هذه اآلية عن اآلية
السابقة-:

لقائل أن يقول :كان ينبغي أن
تقدّ م هذه اآلية عىل اآلية السابقة:
َوا َّل ِذي َن ُيت ََو َّف ْو َن ِمنك ُْم َو َي َذ ُر َ
ون
ت َّب ْص َن بِ َأن ُف ِس ِه َّن
َأزْ َو ً
اجا َي َ َ
َشا ۖ َفإِ َذا َب َل ْغ َن
َأ ْر َب َع َة َأ ْش ُه ٍر َوع ْ ً
َاح َع َل ْيك ُْم فِ َيم
َأ َج َل ُه َّن َف َل ُجن َ
َفع ْلن ِف َأن ُف ِس ِهن بِا َْلعر ِ
وف
َّ
َ َ
ُْ
[البقرة]234:؛ ّ
ألن ما فيها من

أحكام النساء قبل بلوغه ّن إىل
أجلهن؟
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أحكام النساء ،بل هي أحكام
الرجال بالنسبة إليهن ،فكان

الـمناسب أن يذكر بعد الفراغ

من أحكامه ّن قبل البلوغ من
األجل وبعده.
ْت"
فائد ٌة لغو ّي ٌة يف الفرق بني "أكنَن ُ

ْت"-:
و" َكنَن ُ
ِ
قوله تعاىلَ :أ ْو َأ ْكنَنت ُْم ِف َأن ُفسك ُْم
ِ
اختلف يف "أك ّن
اعلم أنّه قد
اليشء" و"كنّه" عىل قولني:

أحدمها :أهنام بمعنى اإلخفاء
والسرت ،وال فرق بينهام ،يقال:
" َكنَنْ ُت ُه" و" َأ ْكنَنْ ُت ُه ِف ا ْل ِك ِّن َو ِف

بمعنى ،ومنه قوله تعاىل:
النفس"
ً
ِ
ور ُه ْم
َوإِ َّن َر َّب َك َل َي ْع َل ُم َما تُك ُّن ُصدُ ُ
َو َما ُي ْع ِلن َ
ُون [النمل ، ]74:وقوله:
ک ََأ َّنُ َّن َب ْی ٌض َّم ْکن ٌ
ُون [الصا ّفات:
.]49

القول الثاين :أن بينهام فرقا ،وهو
ّ
أن " َكنَن ُْت اليش َء" إنام يقال :إذا

ُصنتَه حتّى ال تصيبه آف ٌة ،وإن
لـم يكن مستورا ،يقالُ " :د ٌّر
و"ج ِ
َم ْكن ٌ
ار َي ٌة َم ْكنُو َن ٌة"،
ُون"،
َ

ٌ
و" َب ْي ٌض َم ْكن ٌ
مصون
ُون" ،أي:
عن التدحرج .وأما "أ ْكنَن ُْت"
أضمرت ،و ُيستعمل
فمعناه:
ُ

ذلك يف اليشء الذي خيفيه
ُ
ويسته عن غريه ،وهو
اإلنسان
ُ
و"أظهرت" ،وعىل
ضدّ "أعلنت"
ُ

هذا فاهلمزة يف "أك َّن" للتفرقة
بني االستعام َل ْ ِ
كـ"أرش َق ْت
ي،
َ
وش َق ْت" .ولـام كان الـمقصود
ََ
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حدّ سبحانه وتعاىل هذه الـمدة

لإلشارة إىل النساء الـمعهودات،
ّ
الـمتوف عنها
وهي األزواج

مادة "اخلاء والطاء والباء" ،وهذه

وأجيب بأنه ليس يف هذه اآلية
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علىمائدةالقرآن
يف اآلية أنه الحرج فيام ُيضمره

هذا الترشيع الذي مل يبني هلم من
قبلّ .
وأخر اإلكنان يف الذكر؛

علم اهلل أنكم ستذكروهنن؛ ألن

عب بـ"أك ّن"،
يف عدّ ة وفاهتاّ ،
دون "ك ّن" ،فقال :أو أكننتم يف

ما للعدة من حرمة ،مع التنبيه

النكاح ال يكاد خيلو ذلك املشتهي

الرجل ويسرته من غريه من
ّ
الـمتوف عنها زوجها
الرغبة يف

أنفسكم.

هذا وقال الراغب األصبهاين:
"وال َكن :جعل اليشء يف ِ
الك ّن،
ّ
خص
واإلكنان مثله ،ولكن
ّ

للتنبيه عىل أنّه أفضل وأبقى عىل

عىل أنّه نادر وقوعه؛ ألنه لو قدّ مه

لكان االنتقال من ذكر اإلكنان إىل
ذكر التعريض جاريا عىل مقتىض

ظاهر نظم الكالم يف أن يكون
الالحق زائد الـمعنى عىل ما
يشمله الكالم السابق ،فلم يتف ّطن

اإلكنان بام تكنّه الصدور ،والك ّن
ما يكنّه البيت والثوب ونحومها".

السامع هلذه النكتة ،فلام خولف

التعريض ،وتأخري اإلكنان عن

هذه الـمخالفة ترمي إىل غرض،

فائد ٌة يف عطف اإلكنان عىل

التعريض-:

مقتىض الظاهر علم السامع أن
كام هو شأن البليغ يف خمالفة

قوله تعاىل :أو أكننتم يف أنفسكم،

مقتىض الظاهر ،وقد زاد ذلك
إيضاحا بقوله ِ
عقبه:ع َِل َم اللَُّ َأ َّنك ُْم

وهنا لقائل أن يقول :إن
التعريض ال يكون إال عن ٍ
ميل
مضم ٍر يف النفس
يف القلب وعز ٍم
َ

فأباح لكم التعريض تيسريا

أي :أضمرتم يف قلوبكم من
ميض عدّ هت ّن ،فلم
نكاحه ّن بعد
ّ
تذكروه ترصحي ًا وال تعريض ًا.

عىل النكاح ،فنفي اجلناح عن
التعريض يستلزم نفي اجلناح

هذا اخلاطر كاليشء الشاق أسقط
تعاىل عنه هذا احلرج وأباح له

ذلك .واهلل تعاىل أعلم
الـمستدرك ،ويف
نكت ٌة يف حذف
َ

إطالق الرس عىل النكاح-:

السني يف ستذكروهنن للتأكيد،
ِ
ِ
ِ
س
وقولهَ :و َٰلك ْن َل ت َُواعدُ ُ
وه َّن ًّ
ٍ
حمذوف،
َدر ٍك
استدراك عن مست َ
وإنام حذف؛ لداللة ستذكروهنن

جازما ،من :عزم عىل األمر،
إذا قصده قصدا جازما ،ومثل

هذا القصد اجلازم يقارن الفعل

عليكم ،فحصل بتأخري ذكر أو

أكننتم فائدة أخرى ،وهي التمهيد
ِ
ونُ َّن
لقوله :عَل َم اللَُّ َأ َّنك ُْم َست َْذك ُُر َ

وجاء النظم بديعا معجزا .ذكره

العالمة ابن عاشور  -رمحه اهلل
الثاين :وأجاب اإلمام الرازي –
ما ذكر هذا القائل ،بل الـمراد

موصوفا بوصف كونه رسا،
والـمراد بالسِّ  :النكاح ،وإنام
الرس
ّ
عب عن النكاح بالرس؛ ألن ّ

قد تعورف إطالقه عىل الوطء؛
يرس و ُيكتم ،قال امرؤ
لكونه ممّا ّ
القيس:
أالَ زَ ع َْمت َب ْس َباسة اليوم أنَّني
كب ُت َو َأ ْن َل َي ْش َهدَ السَِّّ َأ ْم َث ِال
ِْ

وقال ا ْل َف َرزْ َد ُق:
َم َوانِ ُع لِ ْ َ
س ِار إِلَّ ِم ْن َأ ْه ِل َها
لَْ
ِ
َف
ـم ْشغ ُ
ور ا ْل ُ
َو ُيْل ْف َن َما َظ َّن ا ْل َغ ُي ُ
أي :الذي َش َغ َفه هب ّن ،يعني أهن ّن

املستقبل ،فاجلملة األوىل إباحة

فلـام كان إطالق الرس عىل الوطء

الرخصة أنه الرمحة بالناس ،مع

للترصيح يف احلال ،واجلملة
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يرجع إىل نفي احلرج ،ففيه حكمة

القلب عليه ،وقصده قصدا

تواعدوهن باليشء الذي يكون

دفعه وال النهي عنه ،فلام كان
كذلك ،وكان تك ّلم العازم بام
عزم عليه ِجب ّلة يف البرش؛ لضعف

مع بيان علة هذا الرتخيص ،وأنه

العزم عىل الفعل عبار ٌة عن عقد

تعقدوا النكاح ،وذلك للـمبالغة

للموعود به ،عىل معنى :وال

عفائف يمنعن اجلامع إال من

اإلبقاء عىل احرتام حالة العدة،

[البقرة]235:

والراجح أن رسا هاهنا صفة

لكم من التعريض.

أنه تعاىل أباح التعريض وحرم
الترصيح يف احلال بقولهَ :و َل
َاح َع َل ْيك ُْم فِ َيم ع ََّر ْضت ُْم بِ ِه ِم ْن
ُجن َ
ِ
ِ
ِخ ْط َبة الن َِّساء ،ثم قال :أو أكننتم
يف أنفسكم ،والـمراد أنه يعقد

الصرب عىل الكتامن ،بني اهلل موضع

تعاىل:وال َت ْع ِز ُموا ُع ْقدَ َة
قال
َ
ِ
الن ِ
تاب َأ َج َل ُه
ِّكاح َحتَّى َي ْبلُغَ ا ْلك ُ

عقد النكاح ،ولـم تنه عن عقد

فإذا نفي اجلناح يف التعريض

وأجيب عنه بوجهني:
األولّ :
أن فائدة الـعطف هو
ّ
التنبيه عىل ّ
أمر ال يمكن
أن العزم ٌ

النكاح مبارشةً-:

ونُ َّن أي :علم أنكم ال
َست َْذك ُُر َ
تستطيعون كتامن ما يف أنفسكم،

رمحه اهلل تعاىل  -بأنّه ليس الـمراد

القلب ،فام فائدة عطفه عليه؟

من العزم والتمني ،فلام كان دفع

عقد النكاح ،دون النهي عن عقد

وإذا علـمت هذا فاعلم أنّه قد

تعاىل.-

فأحرى أن ينتفي عام يضمر يف

شهوة النفس إذا حصلت يف باب

ُيظهر.
نكت ٌة يف النهي عن العزم عىل

رس به ويكتَم يف القلب ،وال
أن ُي ّ

عليه ،أي :فاذكُروهن ولكن ال
تواعدوهن ،بل اكتفوا بام ُر ّخص

الـمضمر؛ ألن
عن عزم النفس ُ
التعريض باخلطبة أعظم حاال من
أن يميل قلبه إليها وال يذكر شيئا،

الذي ألجله أباح ذلك ،فقال:

النكاح؛ لإليذان بأنه مما ينبغي

قلبه عىل أنه سيرصح بذلك يف

للتعريض يف احلال ،وحتريم
الثانية إباحة ألن يعقد قلبه عىل أنه

سيرصح بذلك بعد انقضاء زمان

العدة ،ثم إنه تعاىل ذكر الوجه

أزواجه ّن.

صح إطالقه عىل النكاح
متعارفا ّ
سبب للوطء،
أيضا؛ ألن النكاح
ٌ

وتسمية السبب باسم الـمس ّبب
جمازٌ معروف عند البلغاء ،وإنام
أوثر الـمجاز عىل الترصيح باسم

السنة  -17 :العدد/1:حمرم  1442هـ.ق

الـمعزوم عليه وال ينفصل عنه،
جاءت اآلية ناهية عن العزم عىل
النكاح مبارشةً ،بأن يقول :وال
يف النهي عن مبارشة عقد النكاح

يف العدّ ة ،فإن العزم من مبادئ

الفعل االختياري الـمعزوم عليه،
ومتقدّ م عليه ،فإذا ورد النهي عن
العزمَ ،
النهي متأكّدا
فلن يكون
ُ

عن اإلقدام عىل الفعل الـمعزوم

عيه أوىل.

ولك أن تقول :تلزم َّ
كل فعل
مقدّ م ُة عقد القلب عليه وقصده
قصدا جازما ،فإذا نفيت الـمقدّ مة

الالزمة له نفي الـملزوم بالطريق

األوىل.

ومن هذا الباب قوله تعاىل:
ِ
وها
ت ْل َك ُحدُ و ُد اللَِّ َف َل َت ْق َر ُب َ
[البقرة ،]187:فقد هنى سبحانه
وتعاىل عن مقاربة احلدود مبالغ ًة

يف النهي عن خت ّطيها ،فإنه إذا

انتفى القرب من احلد ،انتفى
خت ّطيه بالطريق األوىل.
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خطبوحماضرات

من خطب ومواقف
فضيلة الشيخ عبد الحميد
(إمام وخطيب أهل السنة بزاهدان)

البعد عـن اهلل تعاىل يسـلب راحة

بالفحشـاء واملنكـر ،فـإن اهلل

نتائـج اإلعـراض عـن ذكـر اهلل

تبـارك وتعـاىل ،ويواجـه أنـواع

اعتبر فضيلـة الشـيخ عبـد

ألحـد أن يأمـن مكـر الشـيطان

رغـم امتالكـه أفضـل أنـواع

املشـكالت والقالقـل مـن نتائج

السـنة يف مدينـة زاهـدان ،يف

ويتغمـده فضـل اهلل تعـاىل.

احلياة

احلميـد ،إمـام وخطيـب أهـل
خطبـة اجلمعـة ( 22حمـرم

 )1442البعـد عـن اهلل تعـاىل بــ

“العامـل األصلي لـزوال الراحة

يف حيـاة اإلنسـان املعـارص”.

غفـور ورحيـم ،وال يمكـن
إال إذا جلـأ إىل اهلل تبـارك وتعـاىل،

تعـاىل يعاقبـه اهلل ويبتليـه بعذابه.

مطيعـا هلل تعـاىل ،وأن يكـون

لـو خالـف اإلنسـان حكـم اهلل
يقـول اهلل تعـاىل{ :ولنذيقنهم من

والسـعادة يف أن يملكـوا اقتصادا

اإلمكانـات .أحيانـا يتعـرض

أهنم لـو قاموا يف الدنيـا بارتكاب
كل فاحشـة وفسـاد لن يؤاخذوا.

الفكرتـان املذكورتـان ناشـئتان
عـن مكـر الشـيطان وغـدره.
واسـتطرد

الشـيطان

فضيلتـه
يأمـر

قائلا:

اإلنسـان

العـذاب األدنـى دون العـذاب

األكبر لعلهـم يرجعـون}.
وتابـع

فضيلتـه

فمـن فطـرة اإلنسـان أن يكـون
ربانيـا ،وحينما يعـرض املـرء

عـن اهلل تعـاىل ،يواجـه املـأزق يف
حياتـه.

تـرك العمل على الرشيعة .يوجد
يف عرصنـا الكثير مـن املسـلمني
األغنيـاء الذيـن ال يؤتـون زكاة

أمواهلـم ،وال حيجـون ،وال
يـؤدون حقـوق النـاس.

وذكـر خطيـب أهـل السـنة

“الديـن” كأعظـم ثـروة قائلا:
الديـن أعظـم رشف وثـروة،

قائلا:

وقـال خطيـب اجلمعـة يف

جيـب أن نحافـظ عليـه .جيـب أن

اإلمكانيـات ال حيمـل لصاحبـه

يعيشـون يف األكـواخ والبيـوت

باملرصـاد ،ويريـد أن يوقعنـا يف

البيـت الواسـع املـزود بكافـة
الراحـة والطمأنينـة؛ الكثير مـن

أصحـاب السـلطة ،والرؤسـاء،
إىل الرفـاه والراحـة بأحـدث

اإلنسـان ملشـكالت الدنيا تنغض

لـه احليـاة ،وقـد ينتحـر ،كما أن
الطاغيـة املعـروف هتلـر الـذي

كان أحـد الطغـاة واملسـتبدين

وحـكام العـامل ،ملـا رأى أن
أحالمـه ال تتحقـق ،انتحـر وهو
يف ذروة السـلطة.

واسـتطرد فضيلتـه قائلا :مـن

زاهـدان:

الصحابـة

كانـوا

الطينيـة ،وكان أكثرهـم بلا
مراكـب ،لكنهـم كانوا يعيشـون
حيـاة طاهـرة مطمئنة ال يعيشـها

حاكـم معـارص ال يف املسـلمني
وال يف غير املسـلمني .الصحابـة
شـعروا أهنـم ولـدوا مـن جديـد

ببعثـة الرسـول الكريـم ،وكانـوا
فرحين أهنـم وجـدوا الطريـق،

وكانـت قلوهبـم حافلـة باإليمان
والتقـوى ،لكـن املسـلم املعارص

ال يعمـل بواجبـه ،وتـرك طريـق
مسـلمي الصـدر األول ،وسيرة

الرسـول الكريـم ،وتعاليم الرب
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نكـون دائما واعين ،فالشـيطان
املعصيـة ويسـوقنا نحـو ارتكاب
املعـايص.

أفضل الصدقات ما يدفعها املرء
يف العافية وقبل املوت

وأضـاف خطيـب أهـل السـنة

قائلا :املـوت قريـب ،ولقـاء اهلل
قريـب ،لكننـا نـراه بعيـدا .مجعنا
الثـروة واملال ،وال ننفق يف سـبيل

اهلل تعـاىل .وقد يرتك املـرء الثروة

ويذهـب إىل اهلل تعـاىل صفـر

اليديـن ،وال يقبـل اهلل تعـاىل لـه
أي عـذر ،ويقـال له قـد أعطيتك
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رفاهيـة واسـعة .والكثير يظنون

يف النهايـة ،فحينما ال تتفـق حياة

وأضـاف خطيـب اجلمعـة قائال:

والـوزراء ،والسياسـيني مل يصلوا

قويـا ،وتكـون لدهيـم إمكانيـات

اإلمكانيـات والثـروات ،وينتحر

املـرء مـع الفطـرة يواجـه املأزق.

وتابـع فضيلتـه بعـد تلاوة آيـة:
ْـر َض عَـ ْن ِذك ِ
ْـري َفـإِ َّن
َ
{و َمـ ْن َأع َ
ِ
َلـ ُه َمع َ
شر ُه
يشـ ًة َضنْـكًا َون َْح ُ ُ
ِ ِ
ـى َق َ
ـال َر ِّب
َي ْ
ـو َم ا ْلق َيا َمـة َأع َْم ٰ
ِ
ِ
ْـت
ـى َو َقـدْ ُكن ُ
شتَنـي َأع َْم ٰ
ل َ َح َ ْ
ِ
يرا َق َ
ـك َأ َتت َ
ـال ك ََٰذلِ َ
ْـك آ َيا ُتنَـا
َبص ً
َفن َِسـيت ََها ۖ َوك ََٰذلِ َ
ـى}
ـك ا ْل َي ْو َم ُتن َْس ٰ
[طـه :]126 -124 :يظـن
الكثري مـن أهل الدنيـا أن الراحة

تعـاىل ،أن اإلنسـان ال جيـد راحة

املشـكالت واملـآزق .كل هـذه
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خطبوحماضرات
مـاال فلـم مل تدفـع زكاتـه ،ومل

وال تكونـوا بخلاء يف حـق

القويـة ومـن ثرواهتـا العظيمـة.

جتـرح مشـاعر أكثـر مـن مليـار

عنـك؟ ادخـروا مـن هـذه الثروة

الصاحلـات ،فلا ُيعلـم متـى

اإليمان بضعـة وسـبعون شـعبة،

بحريـة،
أحـرار العـامل ،ليسـت ّ

تتصـدق .ومـا هو عـذرك ألعفو

آلخرتكـم .ملـاذا ال ترمحـون عىل
أنفسـكم؟

أنفسـكم .اعبـدوا اهلل ،واعملـوا

تنتهـي هـذه الفرصـة ،وانتهـوا

عـن املعـايص لئلا تبتلـوا

وأضـاف فضيلـة الشـيخ عبـد

باآلفـات واالختالفـات .جيـب

مـا تنفقـون يف سـبيل اهلل عنـد

مسـتغفرين باألسـحار ،عاملين

احلميد قائلا :أفضـل الصدقات

العافيـة والسلامة وحين حتبون

املـال وحتتاجـون إليـه .اإلنسـان
حينما ييـأس مـن احليـاة ،يويص

بـأن ينفـق من مالـه يف سـبيل اهلل

تعـاىل ،مـع أن الكثير مـن الناس
أوصـوا ومل يعمـل بوصيتهـم.
فأنفقـوا يف سـبيل اهلل يف حياتكـم

وسلامتكم .يقـول اهلل تعـاىل:
{وأنفقـوا مما رزقناكـم من قبل أن

يـأيت أحدكـم املـوت فيقـول رب

لـوال أخرتنـي إىل أجـل قريـب
فأصـدّ ق وأكـن مـن الصاحلني}.
ّ

يتضـح مـن هـذه اآليـة أن مـن

األمـور التـي جتعـل املـرء صاحلا

هـو اإلنفـاق يف سـبيل اهلل تعاىل.
قيـل لقـارون{ :وابتـغ فيما آتـاك
اهلل الـدار اآلخـرة وال تنـس

نصيبـك مـن الدنيـا وأحسـن

كما أحسـن اهلل إليـك وال تبـغ
الفسـاد يف األرض إن اهلل ال حيب
املفسـدين}.

أن يكـون اجلميـع ربانيين،
على الرشيعـة اإلسلامية .كونوا
مسـلمني صادقين ،واحفظـوا
ألسـنتكم وأعينكـم ،واسـلكوا

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

ال ينبغـي أن يكـون هـذا اإلنفاق

ريـاء ،بـل جيـب أن يكـون ابتغاء
ملرضـاة اهلل تعـاىل.

وتابـع خطيـب أهـل السـنة يف
زاهـدان قائلا :ارمحوا أنفسـكم،

ثمينـة ،وتعـد أكبر زينـة للرجل
واملـرأة ،واملـرأة املحرومـة مـن

احليـاء ال قيمـة هلـا رغـم كل مـا

متلـك مـن مجـال وكمال.

ليس هلـم أن هيينوا إىل مقدسـات
أي مـن الديانات السماوية وغري

السماوية  ،والقـرآن الكريـم منع
مـن إهانـة األصنـام واألوثـان،

وأضـاف قائلا :لـو أن اهلل تعـاىل

الرشيعـة .معنـى احليـاء ان نـرى

العـامل والبرزخ ،ورأى النـاس

عصيانـه؛ غيـاب احليـاء يضر

أزال احلجـاب الـذي بين هـذا

ضجيـج أهـل القبـور ،يكرهـون

أقـرب النـاس إليهـم ،ويرتكـون
املـدن ويلـوذون بالصحـاري

والوديـان .مـن رأى عـذاب
عصاة جهنـم ،وعـذاب اآلخرة،

ال يمكـن لـه أن يعيـش حلظـة.

مانـع مـن املعصيـة جتـاه تعاليـم
نعـم اهلل تعـاىل ،ونسـتحي مـن
باإليمان ،واحلياء يقـوي اإليامن.
جيـب حفـظ احليـاء والصداقـة
واألمانـة والتواضـع ،كما أنـه

جيـب حفـظ سـائر األخالقيـات
واملعتقـدات واألحـكام.

يسـيئوا للقرآن الكريم والرسـول
العظيـم

املسـلمني.

وسـائر

ورصح فضيلتـه قائلا :إذا كانت

هـذه رؤية املسـلمني ،ملـاذا يؤذن
يف البلاد الغربيـة واألوروبيـة

باإلسـاءة ملقدسـات املسـلمني.

واعتبر خطيـب أهـل السـنة

“تصعيـد التطـرف واإلرهـاب”
مـن نتائـج اإلهانـة ملقدسـات

وتابـع فضيلـة الشـيخ عبـد

إساءة اجلريدة الفرنسية تص ّعد

الديانـات واملذاهـب قائلا:

للكفـار ،بـل اهلل تعـاىل يعـذب

وأدان فضيلـة الشـيخ عبد احلميد

هـم يف احلقيقـة محـاة لإلرهـاب،

اجلديـدة ملجلـة “شـاريل إيبـدو”

واإلرهـاب .مـن املمكـن أن

معتبرا مثـل هـذه الترصفـات

ملشـاعرهم ،فيهجمـوا على

احلميـد قائلا :جهنـم ليسـت

العصـاة والظاملين من املسـلمني
الذيـن هجـروا القـرآن والسـنة.

جيـب أن نخـاف قهـر اهلل تعـاىل،
والعـذاب الـذي يكـدر احليـاة

ومـن عـذاب جهنـم .لـو أننـا

مدينـة أيتـام وأيامـى ،وعوائـل

يمكـن لنـا أن ننفـق فيهـا ،لكـن

اسـتحيوا حـق احلياء .احليـاء درة

احلميـد قائلا :كما أن املسـلمني

مقدسـات

سـبيل الصاحلين.

القـرآن والسـنة واتبـاع سيرة

ومسـاجد مل يكتمـل بنائهـا،

النبـي صلى اهلل عليـه وسـلم:

واسـتطرد فضيلـة الشـيخ عبـد

وتابـع فضيلتـه قائلا :احليـاء

وأضـاف مديـر دار العلـوم

السـجناء ،والطلبـة ،والتالميـذ،

واحليـاء شـعبة مـن اإليمان .قال

ونحـن نديـن مثـل هـذه احلرية.

ال ينبغـي السماح لآلخريـن أن

عملنا جيـدا ،سـيمنحنا اهلل تعاىل

زاهـدان قائلا :يوجـد يف كل

ورد يف احلديـث الرشيـف أن

ونصـف املليـار مسـلم وسـائر

حيـاة مطمئنـة بسـبب العمل عىل
الرسـول الكريـم.

التطرف واإلرهاب

يف جـزء آخر من خطبته اإلسـاءة
الفرنسـية للرسـول الكريـم،
بخطـوات نحـو تقويـة التطـرف
واإلرهـاب يف العـامل ،قائلا:
ندين إسـاءة اجلريدة الفرنسية إىل

رمحـة العاملين وسـيد الكائنات،

بـكل قـوة .وتابـع خطيـب أهـل
السـنة قائلا :مل تعـط حضـارة

مراعاة احلياء من الفروع الكبرية

مـن احلضـارات وال قانـون

وأشـار فضيلـة الشـيخ عبـد

مطلقـة أن يشـتم غيره حتـت

إىل احليـاء كأكبر أخلاق قائلا:

أن ال تنتهـك كرامـة البشر.

لشجرة اإلسالم القوية

احلميـد يف قسـم آخر مـن خطبته

احلياء من أركان شـجرة اإلسالم

مـن قوانين العـامل للبشر حريـة
ذريعـة احلريـة ،واحلريـة احلقيقية

وأكـد فضيلته قائلا :احلرية التي
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الذيـن يسـيئون للمقدسـات
ويكونـون

سـببا

للتطـرف

يسـتجيب أنـاس مـن املسـلمني

مـكان انتقامـا هلـذه اإلسـاءات،

ثـم يقـول البعـض إن املسـلمني

إرهابيـون ،مـع أن املسـيئني هـم
السـبب ملثـل هـذه األمـور.

وأكـد فضيلتـه قائلا :اإلهانة إىل

املقدسـات نـوع مـن اإلرهـاب،
ومغايـر ألمـن العـامل ،وأمـن

البلاد التـي ترتكـب هـذه
اإلهانـات فيهـا.
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منثورات

اقتباسات
(علمية ،أدبية ،اجتماعية ،ثقافية  ،فكرية وعملية)
إعداد :سماحة األستاذ المفتي عبد القادر العارفي
أستاذ بالجامعة

واحلاصـل كما يقـول الشـارح

خزيمـة ،واحلاكم وقـال :صحيح

النبـي صلى اهلل عليـه وسـلم

وعـن عبـد اهلل بـن عمـر ريض

اإلسناد.

يف الرتغيـب والرتهيـب " :أن

اهلل عنهما أن رسـول اهلل صلى

يضرب املثـل للمؤمـن الـذي

يقـرأ القـرآن باألترجـة وهـي

ثمـرة مجعـت بين حلاوة الطعم
وطيـب الرائحة ،فشـبه هبا املؤمن
القـاريء يف طيـب خمربه وحسـن

مظهـره وتعـدی نفعـه إىل الغير،
ويف الفتـح خـص صفـة اإليمان

بالطعـم ،وصفـة التلاوة بالريح
ألن اإليمان ألـزم للمؤمـن عـن
القـرآن إذ يمكن حصـول اإليامن

بـدون القـراءة ،وكذلـك الطعـم
ألـزم للجوهـر مـن الريـح ،فقـد
يذهـب ريـح اجلوهـر ويبقـى

طعمـه .وقيل :إن اجلـن ال تقرب
البيـت الذي فيه األترج فيناسـب

أن يمثـل بـه القـرآن الـذي ال
يقربـه الشـياطني وغلاف حبـه

اهلل عليـه وسـلم ،قـال " :مـن قرأ

يقـرآن ويتتعتـع فيـه وهـو عليـه

يتردد يف تالوتـه لضعـف حفظه

جنبيـه غري أنـه ال يوحـى إليه .ال

ويف روايـة " :والـذي يقـرؤه"

بتعتعتـه يف تالوته ومشـقته.

مـع من وجـد ،وال جيهـل مع من

البخـاري ومسـلم واللفـظ لـه،

" وليـس معنـاه أن الـذي تتعتـع

شـاق ،لـه أجـران".

وهو يشـتد عليـه له أجـران" رواه
وأبـو داود والرتمـذي والنسـائي

وابـن ماجـة.

يسـفرون إىل الناس برساالت اهلل

وقيـل :السـفرة الكتبـة ،والبررة

املطيعـون مـن البر وهـو الطاعة

واملاهـر احلـاذق الكامـل احلفـظ
الـذي ال يتوقـف وال يشـق عليـه

املقاصـد".

وقـال القـايض :حيتمـل أن يكون
اآلخـرة منـازل يكـون فيـه رفيقا
ملالئكة السـفرة التصافه بصفتهم

وعـن عائشـة ريض اهلل عنهـا

مـن محـل كتـاب اهلل تعـاىل .قال:

عليـه وسـلم " :املاهـر بالقرآن مع

بعملهـم وسـالك مسـلكهم.

قالـت :قـال رسـول اهلل صلى اهلل
السـفرة الكـرام البررة ،والـذي

املاهـر بـه ،بـل اآلخـر أفضـل

وحيتمـل أن يـراد أنـه عامـل
وأمـا الـذي يتتعتع فيه فهـو الذي

ولـه أجـور كثيرة ومل يذكـر هـذه

مـن مل يعتـن بكتـاب اهلل تعـاىل
وحفظـه وإتقانـة وكثـرة تالوتـه
وروايتـه كاعتنائـه حتـى مهـر فيه

واهلل أعلـم.

احلاكـم ،وقال :صحيح اإلسـناد.
صلى اهلل عليـه وسـلم ،قـال:
" الصيـام والقـرآن يشـفعان

للعبـد ،يقـول الصيـام :رب إين

منعتـه الطعـام والشراب بالنهار
فشـ ّفعني فيـه ،ويقـول القـرآن:
رب منعتـه النـوم باليل فشـ ّفعني
فيـه ،فيشـفعان" رواه أمحـد وابـن

أيب الدنيـا يف كتـاب اجلـوع،

وعـن أيب هريـرة ريض اهلل عنه أن

والطبراين يف الكبير واحلاكـم

قـال :جييء صاحـب القـرآن يوم

على رشط مسـلم .وقـال شـارح

رسـول اهلل صىل اهلل عليه وسـلم،
القيامـة ،فيقـول القـرآن :يـا رب
حلـه ،فيلبـس تـاج الكرامـة ،ثـم
يقـول :يـا رب زده ،فيلبـس حلة
الكرامـة ،ثم يقول :يـا رب ارض

عنـه ،فريىض عنـه ،فيقال لـه اقرأ

وارق ،ويـزداد بـكل آية حسـنة".

وحسـنه ،وابـن
رواه الرتمـذي،
ّ
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واللفـظ لـه ،وقـال :صحيـح

اجلامـع الصغير إسـناده حسـن.

(كتـاب وصايا الرسـول صىل اهلل

عليـه وسـلم رشح وتعليـق :طـه
عبـد اهلل العفيفـي املجلـد الثـاين

ص 374-378
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فضيلة حافظ القرآن واسـتحباب

رضب

عليـه لـه مـن األجـر أكثـر مـن

وعنـه ريض اهلل أن رسـول اهلل

الرسـول ،والسـفرة الرسل ألهنم

معنـى كونه مـع املالئكـة أنه له يف

األمثـال

قـال القايض وغيره مـن العلامء:

املنزلـة لغيره .وكيـف يلحـق بـه

سـافر ككاتـب وكتبـة ،والسـافر

ينبغـي لصاحـب القـرآن أن جيـد

جهـل ،ويف جوفـه كالم اهلل" رواه

قـال النـووي " :السـفرة مجـع

القـراءة بجـودة حفظـه وإتقانـه.

إليضـاح

فله أجـران :أجـر بالقـراءة وأجر

وأكثـر أجـرا ألنـه مـع السـفرة

أبيـض فيناسـب قلـب املؤمـن".
وأيضـا قـال النـووي مع ّلقـا عىل
احلديـث يف رشح مسـلم" :فيـه

القـرآن فقـد اسـتدرج النبـوة بني
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شخصياتإسالمية

العالمة عبدالفتاح أبوغده من بقايا السلف الصاحل () 2
عبدالرئوف رخشاني

تالميذه:
تل ّقـى عـن الشـيخ رمحـه اهلل مجع

العثماين والشـيخ سـلامن الندوي
احلسـني وغريهـم کثير ًَا.

مـن حيـاة العـامل حتـل منـه حمـل

الديـار الشـامية وبلاد نجد ومن
نـزل هبما وافـد ًا .فمـن اشـهر

آخـر سـني حياتـه الشـيخ حممـد

البـدن».

غفير من طلبـة العلـم جلهم من

وأجـل تالميـذه بحلـب.

وممـن لـزم الشـيخ رمحـه اهلل يف
بـن عبـداهلل الرشـيد.

صبر العلامء) ص « :256الکتب

الوقفيـة املطبوعـة و املخطوطـة.

الروح مـن اجلسـد  ،والعافية من

صفاته:

وبـاع قطعـة نفيسـة مـن املتـاع

الشـيخ حممـد عوامـه ،والشـيخ

رحالتـه

وشـغفه

ورثهـا مـن والـده ليشتري
هبـا کتابـ ًا .هکـذا کانـت صلتـه

أبوالفتـح البيانـوين ،والشـيخ

لقـد بـذل العالمـة الشـيخ

وإيثـار ،فلا عجـب أن تکتمـل

حممـود ميره ،والشـيخ حممـد
عبدالسـتار أبوغـده ،والشـيخ

عبـداهلل عـزام رمحـه اهلل والشـيخ

متيـم العدنـاين رمحـه اهلل وملـا

العلميـه

با لكتـا ب :

عبدالفتـاح رمحـه اهلل النفـس

والنفيـس ،ورکـب الصعـب

بالکتـب .حب ورعايـة وحرص
لديـه مکتبـة عظيمـة يف حلـب،
حـوت کتبـ ًا مـن کل علـم

درس يف جامعـة اإلمـام حممـد
ّ
بـن سـعود اإلسلامية بالريـاض

والذلـول ،وقطـع املسـافات

وفـن ،مجعهـا مـن مطبوعـات

ومتاعبـه ،وفارق األهل واألوالد

وباکسـتان وبذل يف سـبيل مجعها

الرشيعـة وکليـة أصـول الديـن،

الرحال إىل األقطار العربية
وشـدّ ِّ

قرابـة  23سـنة تلمـذ لـه يف کلية

طائفة من املشـايخ النبهـاء الذين

هـم اآلن عمداء علـم يف کلياهتم
الزاهـرة ،فمـن أولئـک:

الشاسـعة ،وحتمـل ألداء السـفر
وتـرک الراحـة واإلسـتجامم،
واإلسلامية املتعـددة ،ليلقـى

فحـول العلامء ويشـافهم ،ويأخذ

عنهـم ،ويـزور املکتبـات وإقتناء

الشـيخ العالمـة صالـح األطـرم

نـوادر الکتـب واملحفوظـات،

أبـو عبدالرمحـن بـن عتيـل

السـعودية ،والعراق ،والکويت،

عواض ،والشـيخ
والشـيخ زاهر ّ

الظاهـري ،والشـيخ فهـد بـن
عبدالرمحـن الرومـي ،والشـيخ

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

عبـداهلل احلکمـي ،والشـيخ

عبدالعزيـز الرسيـري و الشـيخ
عبدالوهـاب الطريـري و الشـيخ

رحـل الشـيخ رمحـه اهلل إىل
ومرص ،والسـودان ،والصومال،

والتونـس ،وجنـوب آفريقـا،
وإندونيسـا ،واهلنـد وباکسـتان،

وأفغانسـتان ،وترکيـا وبلـدان

کثيرة يف أروبـا وأمريـکا.

ابراهيـم الصبيحـي.
وأيضـ ًا الشـيخ حممـد رفيـع بـن

إلقتنائها أن جعلهـا بمثابة الروح

حممـد تقـي بـن حممـد شـفيع

قـال يف کتابـه (صفحـات مـن

حممـد شـفيع العثماين و الشـيخ

املشرق العـريب واملغـرب واهلند
عصارة روحـه و راحته وصحته،

إذ کان يقـدم رشاء الکتـاب على
احلصـول على الغـذاء ،حتـى

غـدت واسـعة شـاملة نـادرة فيام

حتتويـه مـن کتب وقـد تضاعفت
على مراأليـام ،وبخاصـة بعـد
قدومـه إىل الريـاض وإقامته فيها

حتـى صار مـن مصاديـق البارزة

لشـعر القـايض اجلرجـاين:
ما تطعمت لذة العيش حتى

رصت للبيت و الکتاب جليسا

ليش شيئ عندي أعزّ من العلم
فام أبتغي سواه أنيس ًا

فـکان رمحـه اهلل جممـع الفضائـل
والشمائل کري ً
ما غايـة يف الکـرم،

حيـرص على إکـرام ضيفـه بما
يسـتطيع ،ويبـذل يف ذلـک

جهـده وغايتـه .وکان عاق ً
لا
حصينـ ًا أريبـ ًا الختـرج الکلمـة
منـه إالّ بـوزن ويف موضعهـا
املناسـب ،وال يقـوم بأمـر إالّ و
يزنـه بعقلـه وکان ظريفـ ًا خفيف

الـروح يمازح جلسـاءه بالقـدر
املناسـب ،ويضفـي على جملسـه
العلمـي والطبعـي روح اللطافـة

والظرافـة .وکان صبـورا على
الطاعـة واإلبتلاء ،حريصـ ًا عىل
الصلاة حرص ًا شـديد ًا ،لـه ورد

صباحـي يومـي وکان رقيـق
القلـب ،رسيـع الدمعـة ،کثير

العبرة ،وکان يـأمل و يتحـرق عىل

مـآيس هـذه األمـة وأحواهلـا.

وکان جلداعلى العلـم قـراءة

ومطالعـة و تأليفا اليغـادره القلم

يف سـفره وصحتـه ومرضه وکان

قليـل النـوم يسـتکثر سـاعات

نومـه مـع قلتهـا ،وکان يف شـبابه

وقـد بلـغ شـغفه بالکتـب وح ّبـه

ومـن هنـا کانـت راحتـه ومتعتـه

مـن البـدن والعافيـة للجسـم،

العامـة يف األسـواق ،أو اخلاصـة

يواصـل اليـوم و اليومين .وکان
حريصـ ًا على وقتـه أشـدّ مـن

عنـد األصدقـاء ،أو املکتبـات

وکان رمحـه اهلل ذکيـ ًا املعيـا ذا

يف کل بلـدة دخلهـا املکتبـات
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حافظـة قويـة ،وذهـن متقـد مـع

مـن الکتـب املحق َقـة واملؤلفات،

حجاهبـا ،واسـتخراج کنوزهـا،

جـم
وصلاح وورع و تواضـع ّ
لطالبـه وتالميـذه ،عوضـا

يف التحقيـق والتأليـف ،فـکان

وعرضهـا على طـرف الضمام

عمـل بالعلـم وعبـادة و تقـوى

عـن مشـاخيه وعلماء اإلسلام،
فاليـري نفسـه يف جنبهـم شـيئ ًا
يذکـر.

إنتاجه العلمي:
خ ّلـف الشـيخ

عبدالفتـاح

بلغـت ثلثـي إنتاجـه العلمـي
بذلک السـ ّباق إىل إنشـاء مدرسة

يف علـم احلديـث هلـا خصائصها

ومميزاهتـا ،وهلـا عالماهتـا الفارقة
بين الدراسـات املعـارصة.

الغالـب عليهـا احلديـث وعلومه

وقرظها الدکتور الشـيخ يوسـف
ّ

القرضـاوي حفظـه اهلل بقولـه:

املمحـص املدقـق خدمـة عظيمة
ّ
السـنة واملشـکّکون يف صحتهـا

وثبوهتـا ،وقـدم
اإلسلامية أعامالً علميـة جليلة،
هلـا قيمتهـا الکبيرة يف املوازيـن

يف مـدارس حلـب الرشعيـة،

ويف رحـاب االزهـر الرشيـف
بمصر ،ويف حلقـات الشـيوخ

ونوهـوا
الکبـار الذيـن أجـازوه ّ

بفضلـه وامتيـازه مـن علماء
سـورية ومصر واملغـرب واهلنـد

إقباله عىل علوم احلديث :
الشـيخ

إهتـم
ّ
باحلديـث ،بـل رصف إليـه

سـيد هم

العظيمـة ،واسـتخراج کنوزهـا،

مـن طلاب العلـم يف ديـار

يف علـوم احلديـث» وهـو واحـد

مـن تقديمين لکتابـه العظيـم

(إعلاء السـنن) الـذي بلغـت
أجـزاءه عرشيـن جملـد ًا ،أحصي
فيه أدلـة املذهب احلنفـي ،البالغة

مثـل النجـوم التـي يسر هبـا

مـن الکثـرة مايامثـل نظائرهـا

وکان يف طليعتهـم اإلمـام املحقق

السـنة واجلامعـة.

عبداحلـي ابـن العالمـة حممـد

الـذي نشر األسـتاذ عبدالفتـاح

ا لسـا ر ي

يف املذاهـب املبتوعـة عنـد أهـل

والعـامل الثالـث مـن علماء اهلنـد
رمحـه اهلل مـن مؤلفاهتـم اإلمـام
املحـدث املتقـن حممـد أنورشـاه

نابغـة العصر الـذي عـاش أقـل
من أربعين عام ًا ،وألـف مايربوا

الکشـمريي رمحـه اهلل إذ حقـق

حقـق الشـيخ رمحـه اهلل ونشر

نـزول املسـيح».

رسـائل هـي:

رأسـهم الدکتـور القرضـاوي

علي مئـة مؤلـف.

کتابـه «الترصيـح بما تواتـر يف
وقـد قرر علماء املسـلمني – وعىل

يقول عمـر بن حامـد اجليالين يف

لإلمـام اللکنـوي رمحـه اهلل مخس

متيـز هبـا الشـيخ عبدالفتـاح رمحه

1ـ الرفـع والتکميـل يف اجلـرح

حفظـه اهلل – جهـود الشـيخ

2ـ األجوبة الفاضلة.

الرشيـف ،فرشـحوه جلائـزة

تبيان هـذه الظاهـرة العلمية التي
اهلل  « .قامـت يف القـارة اهلنديـة
هنضـة علميـة خلدمـة احلديـث

النبـوي الرشيـف .ال أحسـب
أن هلـا مثي ً
لا يف مـکان آخـر مـن

ديـار اإلسلام ،ال مـن حيـث
الکثـرة يف الدارسين واملؤلفين،

وال مـن حيـث تنـوع املباحـث
واتسـاعها ،وتکونـت هبـا مکتبـة

عظيمـة يف هـذا العلـم الرشيـف

عبدالفتـاح

کانـت مؤصـدة أبواهبـا ،مسـدلة

وتفـرغ لتحقيـق کتبـه،
عنايتـه،
ّ
فقـدّ م للمکتبة اإلسلامية عديد ًٌا

عبدالفتـاح أبوغـدة الفضـل

اليهـا السـتور ،فـکان للشـيخ
العظيـم يف فتح رتاجها ،وکشـف

والتعديـل.

رمحـه اهلل يف خدمـة احلديـث

3ـ إقامـة احلجـة علي اإلکثار من

مرکـز آکسـفورد للدراسـات

4ـ سـياحة الفکـر يف اجلهـر

السـنة النبويـة املطهـرة .وکانـت

5ـ حتفـة األخيـار بإحيـاء سـنة

قـال فيهـا« :إن تکريمـي تکريـم

ومـن علماء اهلنـد الذيـن نشر

وموقـف حائـز لـکل فـرد

وحققهـا احلبر النحريـر اإلمـام

ترفـع اململـوک ليکـون يف مرتبـة

التعبد ليـس بدعة.

با لذ کـر .

سـيد األبـرار.

الشـيخ رمحـه اهلل مـن مؤلفاهتـم
ظفـر أمحـد العثماين التهانـوي
رمحـه اهلل حتقـق کتابـه «قواعـد

السنة  -17 :العدد/1:حمرم  1442هـ.ق

اإلسلامية يف لنـدن على خدمته
للشـيخ عبدالفتاح رمحه اهلل کلمة

للحديـث النبـوي الرشيـف.
ليکـون يف خدمـة السـنة التـي
امللـوک.
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وباکسـتان..

مـن تلـق منهـم تقـل القيـت

مکتبـة علـم احلديـث اهلنديـة

يف احلديـث ورجالـه وعلومـه،

التکويـن العلمي الدقيق للشـيخ

نفـرق بين أحـد منهـم.

عبداحلليـم اللکنـوي رمحـه اهلل

احلديـث الرشيـف فتحـه رتـاج

العروبـة واإلسلام.

والتدقيـق الـذي سـاعد عليـه

والدّ عـاة هنـاک ،النسـتطيع أن

املدقـق ابواحلسـنات حممـد

وإقتطـاف ثامرهـا إليانعـة ملبتغيها

متيـزت بالتثبـت والتحقيـق

بمغانـم کثيرة کان مـن أثمنهـا

العلميـة الرفيعـة.
ّ
أجـل أعاملـه العلميـة يف
ومـن

وقـد تـرک الشـيخ عبدالفتـاح
وراءه آثـار ًا علميـة يقدّ رهـا أهل

حـق قدرهـا ،معظمهـا
العلـم
ّ

عـاد الشـيخ رمحـه اهلل مـن اهلنـد

العـامل املتفتّـح والباحـث الناقـد

صغير وکبير وهـي متنوعـة يف

واألخلاق واألداب إال أن

العصـور املتأخـرة.

تـراث ثالثـة مـن کبـار العلماء

روايـة

ودرايـة

بإخلاص

للمکتبـة

وتراجم الرجـال و املنطق واللغة

وتعليقـات ينـدر وجودهـا يف

لقـد خدم السـنة النبويـة الرشيفة

يف عصر کثـر فيـه الطاعنـون يف

احلديـث والفقـه واصـول الفقـه

لبمتغيهـا مـع حتقيـق لنصوصهـا

بعـد أن وردهـا عـام 1382هــ

رمحـه اهلل ثـروة عظيمـة علميـة
ضخمـة ،متثلـت يف 67کتابـ ًا مـا

بين مؤلـف وحمقـق ومـا بين

وإقتطـاف

ثامرهـا

اليانعـة،
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واحزناه على الشيخ نور الدين عرت رمحه اهلل
بقلم :د .محمد أ كرم الندوي
أوكسفورد

تويف صبـاح اليوم (يـوم األربعاء

حيـث قـدَّ م أطروحتـه" :طريقـة

وأربعين وأربعامئـة وألـف)

الصحيحين".
بينـه وبين َّ

خامـس صفـر سـنة اثنتين

شـيخنا العالمـة املحـدث نـور
الديـن عتر ،أعلى اهلل درجاتـه

وأسـكنه جنـات عـدن التـي

وعدهـا املقربين مـن عبـاده،
أصابـت املنيـة خيـار علامئنـا

هـذا العـام ،واملنايـا شـارعات،
فرفعـت عـن الدنيـا املنـى كلهـا،
ُ

غير الباقيـات الصاحلـات،
فما أسـأل الزائـل الفـاين وال

أسـتزيده ،إال مـا يـريض املـوىل
ويعيننـي على التقـى.

هـو شـيخنا اجلليـل العالمـة

احلسـني احللبي الدمشـقي ،وأمه

املفسر املحـدث الفقيـه األديـب
نـور الديـن بـن احلاج حممـد عرت
ابنة الشـيخ اجلليل نجيـب الدين

ا حللبي .

ولـد يف حلـب الشـهباء عـام

1356هــ ،املوافـق 1937م،

ودرس يف املدرسـة اخلرسويـة،
وحصـل على َّ
الشـهادة ال َّثانويـة

الرتمـذي يف جامعـه ،واملوازنـة

احللبـي ،فزوجـه من ابنتـه ،ومن

أيضـا :الشـيخ مصطفى
شـيوخه ً
جماهـد ،الشـيخ حممـد حممـد
السماحي ،والشـيخ عبد الوهاب

البحيري ،والشـيخ حممـد حميـي
الديـن عبـد احلميـد ،وآخـرون

سـمع عليهم وأجـازوه ،رفع اهلل

قدرهـم.

وبعـد حتصيـل الدكتـوراه عاد إىل
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بتقديـر ممتـاز مـع الشرف،

األطروحـات اجلامعيـة

وهـو حمكَّـم لبحـوث

الرتقيـة

اجلامعـات،
بدقتـه

ملـدريس
ّ
وعـرف

الشـديدة

حتكيمـه .

يف

ومـن مؤلفاتـه العلميـة
املتخصصـة

الذائعـة

الصيـت -1 :اإلمـام
الرتمـذي

واملوازنـة

النبـوي

(الكتـاب

األول:

ودرس يف املرحلـة الثانوية
بلـدهّ ،
مدرسـ ًا
ُين ِّ
لفترة يسيرة ،ثـم ع ِّ

بين جامعـه وبين الصحيحين،

العبـادات ،والكتـاب الثـاين:

اإلسلامية باملدينـة املنـورة،

النبـوي الرشيـف أبوا ًبـا كثير

منهجيـة يف احلديـث النبـوي

َّبـوي يف اجلامعة
ملادة احلديـث الن ِّ

وبقـي هبـا منـذ عـام 1965م،
إىل عـام 1967م ،ورجـع إىل
مدرسـ ًا ثـم أسـتاذ ًا يف
دمشـق ِّ

والـذي فتـح للمعنيين باحلديث

مـن العلـم والدرايـة -2 ،منهـج
النقـد يف علـوم احلديـث-3 ،

معجـم املصطلحـات احلديثيـة

(باللغتين العربيـة والفرنسـية،

كليـة الشَّ يعـة بجامعـة دمشـق
ودرس مـاديت احلديـث
فيهـاَّ ،

حائز على اجلائزة األوىل ملسـابقة

ودرس
جامعتي دمشـق وحلبّ ،

العربيـة للرتبية والثقافـة والعلوم

والتفسير يف كليـات اآلداب يف

األول
1958م ،وكان اخلريـج َّ

مـن شـعبة التَّفسير واحلديـث

العـامل

من دكتوراه وماجسـتري،

عبـد اهلل رساج الديـن احلسـيني

العلميـة .وقـد ختـرج على يـده

مـن درجـة أسـتاذ (الدُّ كتـوراه)،

اإلسلامي،

واختـص بخالـه العالمة الشـيخ

يف غريهـا مـن اجلامعـات العربية

على دفعتـه ،وحـاز يف عـام
1964م على َّ
الشـهادة العالِيـة

جامعـات متعـدِّ دة يف

وأرشف على عشرات

الشَّ عيـة عـام 1954م حائـز ًا
الرتبـة األوىل ،ثـم التحق بجامعة
األزهـر ،وحـاز الليسـانس عـام

الدراسـات العليـا يف

واإلسلامية واملسـاجد واملراكـز

الدراسـات احلديثيـة ،للمنظمـة

– جامعـة الـدوال العربيـة)،

 -4تصديـر معجـم املصنفـات
يف الدراسـات احلديثيـة (حائـز

على اجلائـزة الثانيـة ملسـابقة

املدرسين ،منهـم نخبـة
آالف
ّ
متميـزة مـن العلماء واألسـاتذة.
وعمـل خبير ًا خمتصـ ًا لتقويـم

النبـي صلى اهلل عليـه وسـلم

مرحلـة

دراسـات تطبيقيـة يف احلديـث

مناهـج الدراسـات اجلامعيـة
األوىل

ومناهـج

الدراسـات احلديثيـة) -5 ،هدي

يف الصلـوات اخلاصـة-6 ،
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املعاملات) -7 ،دراسـات
(األرسة واملجتمـع) -8 ،النكاح
يف سـنن النسائي واألدب يف سنن
الرتمـذي -9 ،احلـج والعمـرة

يف الفقـه اإلسلامي (موضـح
باملصـورات

اجلغرافيـة)،

 -10يف تفسير القـرآن الكريـم
وأسـلوبه املعجـز علم ًّيـا وبيان ًّيا،

 -11علـوم القـرآن الكريـم،
 -12اإلحـرام (بحـث خـاص

ملوسـوعة الفقـه اإلسلامي يف
الكويـت) -13 ،اإلحصـار

(بحـث خـاص ملوسـوعة الفقـه
اإلسلامي يف الكويـت)-14 ،
احلـج (بحـث خـاص ملوسـوعة

الفقـه اإلسلامي يف الكويـت)،

شخصياتإسالمية

15

 -15خـروج النظـم املرصفيـة

بكـر اخلطيـب -4 ،رشح علـل

يمكـن رؤيـة حلـب كلهـا مـن

وطـرق عالجهـا -16 ،املسـانيد

احلنبلي -5 ،إرشـاد طلاب

سـيف الدولـة.

ال أعـرف هـذا العـدد الكبري من
النـاس رجـاالً أو نسـا ًءا حفظـوا

كان لقـاء الشـيخ مـن أفضـل

اللهـم بارك يف هـؤالء الطالبات،

احلديـث النبـوي الرشيـف ال

وأهـدى إيل بعـض مؤلفاتـه

عـن أحـكام الرشيعة اإلسلامية
ومكانتها يف علـم احلديث-17 ،

أصـول اجلـرح والتعديـل-18 ،
خبر الواحـد الصحيـح وأثره يف

العقيـدة والعمـل -19 ،القـرآن
الكريـم والدراسـات األدبيـة،

 -20أحـكام القـرآن يف سـورة
البقـرة -21 ،أحـكام القـرآن

يف سـورة النسـاء -22 ،آيـات
األحـكام :تفسير واسـتنباط،

 -23إعلام األنـام رشح بلـوغ
املـرام يف أحاديـث األحـكام،

 -24يف ظلال احلديـث النبوي:

أول دراسـة فكريـة اجتامعيـة
وأدبيـة

مجاليـة

معـارصة،

 -25التفسير وعلـوم القـرآن،

الرتمـذي للحافـظ ابـن رجـب
احلقائـق إىل معرفـة سـنن خير

اخلالئـق صلى اهلل عليـه وسـلم

لإلمام النـووي -6 ،نزهـة النظر
رشح نخبـة الفكـر للحافـظ ابـن
حجـر -7 ،هدايـة السـالك إىل
املذاهـب األربعـة يف املناسـك
لإلمام املحـدث احلافـظ املجتهد

عـز الدين بـن مجاعـة الكناين ،إىل
غري ذلـك مـن البحـوث العلمية
والدراسـات الثقافيـة الكثير.

ذلـك املـكان ،مرشفـا على قرص

أمـاين ،فـإن هنـاك عاملين يف
أعـدل هبما أحـدا ،وكالمهـا مـن
مدينـة حلـب :شـيخنا العالمـة

املحـدث البحاثـة املحقـق العـامل

عوامـة حفظـه اهلل
الربـاين حممـد ّ
تعاىل ،والشـيخ العالمـة املحدث
الناقـد البصير نورالديـن عتر،

والتأليـف .وكتابـه (منهـج النقد

 -26ملحـات موجـزة يف مناهـج

كتبـه ،السـيام كتابـه (اإلمـام

والتصنيـف) -27 ،مـع الروائـع

قواعـد هـذا الفـن وأصولـه

وبين الصحيحين) ،ترجـم فيـه

والبدائـع يف البيـان النبـوي،

 -28احلـج والعمـرة ىف الفقـه

اإلسلامي -29 ،مـاذا عـن
املـرأة ؟ -30 ،االجتاهـات العامة

لالجتهـاد ومكانـة احلديـث
اآلحـادى الصحيـح فيهـا-31 ،
السـنة املطهـرة والتحديـات،

 -32أهـم املالمـح الفنيـة ىف
احلديـث النبـوي -33 ،توثيـق

ومجـع القـرآن الكريـم يف عهـد

املؤلـف مـن ناصيـة هـذا الفـن،

وجيعلـه يف مصـاف املجدديـن يف

حمـال التصنيـف وجـودة التنظيم
والرتتيـب ،فهـو" :ينقـل مسـائل

هـذا العلـم مـن التفـرق إىل

التكامـل ،ويأخـذ بالقـارئ مـن
اجلزيئـات املبعثـرة إىل النظريـة

املتكاملـة املتناسـقة التـي تتآلـف
فيهـا أنـواع علـوم احلديـث

ومـن حتقيقاتـه للمخطوطـات

املنشـودة" .

العلميـة -1 :علـوم احلديـث

لإلمـام

ابـن

الصلاح

الشـهرزوري -2 ،املغنـي يف

الضعفـاء لإلمـام شـمس الديـن
الذهبـي -3 ،الرحلـة يف طلـب
احلديـث لإلمـام احلافـظ أيب

بتسـديد وإحـكام نحـو الغايـة

زيارتـه حلـب الشـهباء مـع
روايتـه ،وفقنـا اهلل وإيـاه ملـا حيبـه

الرتمـذي واملوازنـة بين جامعـة
ترمجـة حافلـة للرتمـذي رمحه اهلل

كما ترجـم للشـيخني البخـاري
ومسـلم ،ثـم درس مناهج األئمة

الثالثـة يف كتبهـم املشـهورة،

وطـال جملسي معـه ونحـن
بحديثـه

احللـو

الطيـب ،ومنتفعـون بفوائـده

العلميـة ،وكان ممـن جيـب على
طلبـة العلـم أن يشـدوا إليـه

الرحـال ،ويعتكفـوا على بابـه
حتـى يبلغـوا منـه اآلمـال ،فقلما

بمنهـج نقـدي مقـارن ،وعقـد
فصـوالً مهمـة يف الـكالم على

بمثله لبخيل ،واسـتأذنت الشـيخ

وفقـه الرتمـذي.

ويف النفـس هـوى لتقضى

اإلسـناد يف جامـع الرتمـذي،

جيـود الدهـر بمثلـه ،وإن الزمـان
والقلـب غير راض بمغادرتـه،

واسـتفرست الشـيخ عـن بعـض

حاجتـه ،ووصلـت إىل منـزيل

فأجـاب بما يشرح الصـدور،

عجـل الفـراق ،وليتـه مل يعجـل

قضايـا احلديـث والرجـال،
ويكشـف املعضلات ،وكان
املجلـس ،واهلل احلمـد ،جملـس

وعرشيـن وأربـع مائـة وألـف،

الواقـع على هضبـة مرتفعـة جدّ ا

الكريـم الدكتـور الشـيخ حممـد

مسـتلذون

البخـاري وغريه من كتب السـنة

بدعـوات ،زرتـه يف منزله بحلب

األنـام)" :هديـة تقـدم إىل األخ

وذكـرت للشـيخ اسـتفاديت مـن

واعتنـى الشـيخ بأمـري خلال

واتصـل يب غير مـرة ،ودعـا يل

على اجلـزء األول مـن (إعلام

ويرضـاه".

علـم وحديـث ،وذكـر يل

زيـاريت لبلاد الشـام سـنة سـت

فجـزاه اهلل تعـاىل خيرا ،وكتـب

الطالبـات اللايت حفظن صحيح

عـن ظهـر الغيـب إسـنا ًدا ومتنًـا
حتـت إرشافـه ،وهـذه ال شـك
مأثـرة كبيرة ومفخـرة عظيمـة،
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حـوايل السـاعة الثانيـة عشرة:

مضى فمضى معـه علـم كثير،
وكيـف أكشـف للعـامل مـا يف من
وجـد باطـن ،ولعـل كالمي عىل
مـا أخفـي شـهيد ،وليعلـم األنام
أن احلديـث عـن الفقيـد أشـهى

وألـذ مـن كل طـارف وتليـد،

فرمحـه اهلل رمحـة واسـعة.

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

النبـي ﷺ ىف ضوء السـنة النبوية.

كافـة ،لتبـدو يف جمموعهـا منطقة

اهلديـة مقرونة باإلجـازة ،ففعل،

والتدقيـق والفصـل والبيـان قلام

تيسر ألحـد يف هـذا العصر.

وضوابطـه ،ممـا يـدل على متكـن

بلـوغ املـرام) ،فسـألته أن جيعـل

اإلجـازة لـه بما جيـوز عنـي ويل

بالتعمـق

واإلتقـان

يف علـوم احلديـث) ،هنـج فيـه
منهجـ ًا جديـد ًا مبتكـر ًا غير

املحدثين العامـة (يف الروايـة

وأمههـا (إعلام األنـام رشح

أكـرم النـدوي املحترم ملناسـبة

العنايـة

مسـبوق ،مـع املحافظـة على

وأكثـر أمثاهلـن.

تدريسـا
والـذي خـدم السـنة
ً
وحتقي ًقـا وكتابـة وتألي ًفـا مـع

عنـي بعلـوم احلديـث النبـوي
الرشيـف روايـ ًة ودرايـ ًة يف
جمـاالت التدريـس والتحقيـق

كتـب احلديـث عن ظهـر الغيب،
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مدونات

حينما يصبح «ال أدري» عيبا
سيد مسعود

كثيرا مـا نواجـه مقولـة" :ال
ً
أدري" ونحـن نقـرأ سير األئمـة

األسلاف ،كانـوا يطلقوهنـا كلام
يشـكُّون يف صحـة جواهبـم عما
ُيسـألون عنـه ،يقولوهنـا بـكل

رحابـة وراحـة ودونما ضيـق
وحـرج.

مالـك رمحـه اهللُ :يسـأل ذات
ً
سـؤال،
مـرة أكثـر مـن أربعين

فـأي يشء
شـىء ،قـال ،فقـال:
ّ

أكبـا ُد اإلبـل ،وإليـك الرحل ُة من

هلـم؟ قـال :تقـول هلـم :قـال

اثنين وثالثين منهـم( .والقـول

يـا للعجـب! أيـن الذيـن

بعر
كان ألهلي بعدد مـا ال أدري ٌ
السـتغنيت( .معجـم األدبـاء |٢
ُ

هـذا هـو إمـام دار اهلجـرة اإلمام

وهـو يـر ُّد« :ال أعـرف» إىل
أيضـا إىل اهليثـم بـن
منسـوب ً

مجيـل).

دأهبـم عـدم التك ّلـف يف الـرد

وقـد ذكـر اإلمـام ابـن اجلـوزي

الوقـوع يف جريرة القـول عىل اهلل

يف فصـل «مـن قـال ال أدري فقد

واخلـوف واحلـذر الشـديد مـن

بلا علـم.

نـرى مـن املواقـف مـا جيعلنـا
نتسـمر يف مكاننـا مـن شـدة
االندهـاش ،خاصـة عندمـا نرى

يف املقابـل التكلـف واالندفـاع
يعـج بـه عرصنـا يف جمـال
الـذي ّ

الـرد والفتـوى ،وأن معظـم

النـاس يأنفـون مـن قـول «ال
أدري» ،بحيـث أصبـح اإلفتـاء

واإلدالء بغير علـم أسـهل منـه
عند هـم .

مطئنـة ،يفرضون آراءهـم اهلزيلة

أفتـى»" :قـد روي عـن مالك بن
أنس ّ
أن رجال سـأله عن مسـألة،

هم مـن مثل هـذه املواقـف؟ أين

البلـدان إليـك ،فقـال :ارجع إىل

عـن كل األسـئلة وال يرتكـون

فقـال ال أدري ،فقـال :سـافرت

سـالت مالـكًا فقال:
بلـدك وقل:
ُ
ال أدري"( .صيـد اخلاطـر/

إليـه الشـك وال يأتيـه الباطل من

شـيوخ الشاشـة الذيـن جييبـون
مسـألة مـن املسـائل إال وجييبـون

عنهـا إجابـة كافيـة شـافية؟! أين

.)189
ر -رمحه
وقـد َأ ْخ َ
رج ا ْبـن ع ْبد ا ْلب ِّ

للدخـل؟ وأيـن الذين يعتاشـون

مهـدى قـال« :كنا عنـد مالك بن

ومـا حـدث مـع إمـام اللغـة

اهلل -بسـنده عـن عبدالرمحـن بن

أنـس ،فجـاء رجـل فقـال :يـا أبا
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ثـويب زور ،وحيـب أن ُيمـد بام مل

خيرسه إذا قـال «ال أدري».

اختصـاص ،وقلوهبـم آمنـة

بين يديـه وال مـن خلفـه! فأيـن

أسـألك عنهـا ،قـال :فسـل،

املز ّيـف عند النـاس! ظنًّـا منه أنه

يفتـون ويدلـون فيما ليـس هلـم

رمحـه اهلل يف كتابه "صيـد اخلاطر"

يدّ عـي أحدهـم العلـم فيما ليس

حرصـا عىل صيانـة جاهه
يفعـل،
ً

مالـك :ال أحسـن».

على النـاس بأهنـا ممـا ال يتطـرق

عبـداهلل ،جئتك من مسيرة سـتة

له بـاع وال نصـف ذراع ،ويلبس

أقـول ألهـل بلدتـى إذا رجعـت

أشـهر ،محّلنـى أهل بلدى مسـألة
فسـأله الرجل عـن مسـألة ،قال:

ال أحسـنُها ،قـال :ف ُبهت الرجل،

كأنـه قـد جـاء إىل َمـن يعلـم كل

مدرة
الذيـن جعلـوا الدين جتـارة ّ

كل بلـد؟ فقـال لـه ثعلـب :لـو

.)٥٧٧

إننـا

نجـد

أناسـا
ً

يفتـون

ويقولـون ويكتبـون دون دراسـة

وتـرو ،فيأتـون
ومتهـل
ّ
وحتقيـقّ ،
بالعجائـب ،بحسـب احلافظ ابن

حجـر ،فقد قـال يف "مقدمـة فتح
البـاري"« :مـن تك ّلـم يف غير فنه

أتـى بالعجائب» .فالكثير يتكلم
اليـوم يف غير فنـه ،هـذا إن كان

هلـؤالء املتهوريـن فـن أصلا!
على أن أكثرهـم ال فـن هلـم! ممـا
جيعـل املصيبـة أعظـم.

مـن القـول على اهلل بغير علـم؟

قـد كثـرت العجائـب يف عرصنـا

والنحـو أيب العبـاس ثعلـب ،ال

«ال أدري» و «ال أعـرف» و«اهلل

يقـل طرافـة وروعـة عما سـبق:
حـدّ ث أبـو عمـر الزاهـد فقـال:

بعدمـا صـار قـول «ال أعلـم» و
أعلـم» يعتبره النـاس منقصـة
وعي ًبـا ،يف وقـت كان األسلاف

كنـت يف جملـس أيب الع ّبـاس
ُ
ٌ
سـائل عـن يشء
ثعلـب ،فسـأله

ريض اهلل عنـه« :وال يسـتحي من

ُرضب
أتقـول «ال أدري» وإليك ت َ

يقـول« :اهلل أعلـم».

فقـال« :ال أدري» ،فقـال لـه:
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ال يسـتحيون منـه ،وقد قـال عيل
عما ال يعلـم أن
يعلـم إذا ُسـئل ّ
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هوى النشر

وباملناسبة ،أحفظ لألديب عيل
الطنطاوي قص َة نرش باكورته
األوىل كام يصفها يف ذكرياته.
عندما وجد أول عمله منشورا
وباسمه املتألأل أعاله عاد من
مكتب املجلة وكأنام يطري يف اهلواء
من بالغ الرسور.
والقصة أحكيها عن حفظي،
ثمة
ولكنها كذلك .وع ّلق عليها ّ
بنصائح ثمينة ينبغي مراجعتها
ٍ
ّ
كاتب.
لكل
ولكل أديب يف هذا الباب قصص
وحكايات ودروس وعرب.
الكاتب حانَام جيد لنفسه وباسمه
ً
ثم خيّال مدى
مقال
منشوراّ ،
ً
تفاعل القراء معه ،يشعر يف قرارة
غريبة ِ
ٍ
ٍ
وحلوة ،يشوهبا
بنشوة
نفسه
إحساس بالسعادة الغامرة واألمل
ٌ
املتجدد عىل التقدّ م ،والنشاط
املنعش عىل التوليد والعطاء.
الكاتب الناشئ الذي يلقى وليد َة
قرحيته حتظى بالقبول للنرش
الخيتلف شعوره عن مشاعر تلك
ٍ
رتبة
األ ّم التي تُلفي ولدَ ها يف
ٍ
سامية اليسمو إليها إال القليلون
ِ
فتقر له عيناها
من أنداده يف الس ّنّ ،
وتذرف له دموعًا من رسور.
حب النرش والتط ّل َع إىل تصدّ ر
إن َّ
قائمة ال ُكتّاب واألدباء من
ِ
ّاب ويرفع
خري ما
يشجع الكت َ
ّ

وحيرك مواه َبهم
من معنوياهتم
ّ

الكامنة ،وهيزّ طاقاهتم اإلبداعية
املخبوءة يف دواخلهم ،ويشحن
وي ّثهم
بطارياهتم بوقود جديدُ ،
عىل التقدم إىل األمام.
ِ
ٍ
وحي ّق لِ ّ
كاتب أن يسعى لنرش
كل
كتاباته و أن يتط َّلع من أجل ذلك
املنصات األدبية
ربيات
ّ
إىل ُك َ
ِ
والشعرية واإلعالمية ،جاهدً ا
الوصول إىل مستواها ،ليجد
اسمه يلمع مقرونا بلقبه!..
التطلع إىل النرش رائدُ التقدّ م،
ورس النهوض ،ودليل النشاط.
ّ
وهو يلهم األفكار ،و ُيفتّح
األذهان ،وي ِ
سلس األلفاظ
ُ
والكلامت.
لينرشه ليس كمن
الذي يكتب
َ
ِ
يكتب لينطوي به عىل نفسه.
فاألول ّ
مفتوح الوعي،
يظل دو ًما
َ
متحرك الذهنَ ،
يقظ القلب ،ح ّيي
ّ
الشعور ،و ّقا َد الذاكرة:
ٍ
أي مشهد رائ ٍع
يتص ّيد ممّا حو َله َّ
ُي ّوله إىل فكرة ،ويلتقط من بني
ٍ
كتاب يقرأه فكر ًة ُي ّوهلا
سطور
إىل كلمةٍ.
ٍ
خالل قراءتِه َّ
َ
كلمة
كل
ويتل ّقف
وتعبريا يروق له ،ل ُي ِثر َي
جزيلة،
ً
به ذخريتَه اللغوية والتعبريية.
وبذلك فهو يكتسب َّ
كل يو ٍم
فكر ًة رائع ًة ،أوكلم ًة بليغ ًة ،أو
أسلوبا ِ
جاذ ًبا.
ً
واليزال ُيضيف إىل ثقافته مدَ ًدا
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مستمرا ،ورصيدً ا ًّثرا ،وعطا ًء
ًّ
الينفد.
ومع مرور األيام جتتمع عنده
حصيل ٌة وافر ٌة من األفكار واآلراء
الغالية ،وصيغ األداء والتعبري
الرائعة ،لِ ُيو ّظفها يف كتاباته
ِ
ويعرضها للنرش.
فيبلغ إىل حيث اليبلغ اآلخرون.
هكذا يكون من يكتب لينرش
وغريه.
و ُيفيد َ
نفسه َ
هيمه النرش ،واليتط ّلع
أ ّما الذي ال ُّ
ِ
إىل تصدّ ر قائمة الكتّاب يف
ّ
واملجلت ،سواء تع ّلل
الصحف
ِ
بحجة التو ّقي من
من أجل ذلك
ّ
تست
مواضع الرياء والسمعة أم ّ
ٍ
بشئ غري ذلك ،فهو ال جيد حافِزً ا
حقيق ًّيا عىل الكتابة ،وإذا وجدَ
ثم َة ما ُي ّفزه عليها ،يكتب ولكن
ّ
ٍ
ٍ
بن َف ٍ
ٍّ
مضمحل،
وقلب
س خامدة،
ور ّبام ال ُيمدّ ه ذو ُقه الشحيح إال
ٍ
ٍ
بائسة ،وأساليب بيانية
بكلامت
قوة وما هلا
مسرتخية ،ما هلا من ّ
من ٍ
نفوذ!
وعليه ،فإن هوى النرش حممود
وطبيعي والس ّيام يف مرحلة
ٌّ
يمر هبا
املراهقة الكتاب ّية التي ّ
أكثرنا ،وهو سنّة ال ُكتّاب واألدباء
ُ
والشعراء منذ البداية.
ٍ
حقبة
الكاتب بعد
نعم ،قد يبلغ
ُ
ٍ
شأوا حيث
طويلة من املامرسة ً
بمغنًى عن هوى النرش،
يصبح َ
وغال ًبا ّما يكون ذلك عندما يكفيه
أتباعُه مؤون َة للنرش والتوزيع
والطباعة ،ولكن دون الوصول
وغارات
كهوف
إىل تلك القمة
ٌ
ٌ
ودوهنا خرط القتاد!...
فهل نحن ِ
فاعلون!
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ِ
وبتحليل ِس َي األدباء
وبالتجربة
وال ُكتّاب والشعراءّ ،
فإن أعظم
مه َة الكاتب عىل الكتابة
ما ُيثري ّ
ِ
هو أن جتد كتاباتُه موض ًعا للنرش
يف جملة أو صحيفة أو موقع أو أي
منصة أخرى معن ّي ٍة بالنرش ،أو عىل
ّ
األقل عىل صفحته الشخصية عىل
حسابات التواصل االجتامعي،
حيث ِ
يب يتألأل
جيد جمهو َده الكتا ّ
اسمه ولق ُبه.
أعاله ُ
سم َيه بالرياء
سمه َمن شا َء أن ُي ّ
ول ُي ِّ
أوحب الظهور أو طلب السمعة
ّ
وما إىل ذلك من أسامء وعباراتٍ
َ
حتلو هلم ،ماداموا بائيس احلظ
وكاسدي الذوق ،ليس هلم من
شئ سوى التقاعس.
األمر ٌ
ولك ّن احلقيق َة ّ
أن ال ُكتّاب واألدباء
والشعراء منذ ّأول عهدهم
مهتمني بنرش بنات
بالوجود كانوا ّ
أفكارهم عىل مأل من الناس،
وبشكل أو آخر.
فكان لشعراء اجلاهلية لوحات
يع ّلقون عليها قصائدهم ،ومنه
سميت باملعلقات" ،وأسواق
أدبية يعرضون فيها إبداعاهتم،
أعاملم ِ
ُ
وجتد
من حيث تنترش
رواجا يف قبائل العرب عىل قدر
ً
حظها من القبول.
وكل الكتّاب واألدباء الذي نقرأ
مروا هبذه التجربة يف
هلم اليوم قد ّ
مرحلة مراهقتهم األدبية.
نرشها يف
كانوا إذا كتبوا أح ّبوا َ
ٍ
جملة ،وإذا نرشت اهتزّ وا هلا َفر ًحا.
أناسا طبيع ّيني يفرحون بنرش
كانوا ً
ِ
وبتفاعل القراء معها،
أعامهلم
تزهد
اليمنعهم من هذا الفرح ّ
شعور مفرط بالدّ ون ّية.
زائد أو
ٌ

عبدالوهّاب سلطان الدِّيروي
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ملن يكتب األديب؟

د .سيد شعبان

سـؤال يلـح على خاطـر الكاتب

العزلـة واحلب يف زمـن الكولريا؛

يصـدق مـع زمنـه ويطالـع غـده

كل هـذه دوافـع للكتابـة يعجـز

مغايـرة ،يكتـب لريصـد الواقـع

الوحيـد إىل الشمال.

هـذا زمـن السرد العـريب بـكل

حكايـة يتسلى هبـا القابعـون يف

الكتابـة أكثـر ممـا يراهـن عليـه

لكنـه إن كتـب لنفسـه فذلـك

ويدفـع بـه إىل البحث عـن إجابة

بـكل تغرياتـه ونتوءاتـه ،يسـجل
لكنـه ليـس آلـة صماء تلتقـط

صـورا ،إنـه قلـم خيايـل يف مهارة
حتـى ال يقـع يف رشك امللـل
والتكـرار.

الطيـب صالـح وموسـم هجرته
انظـر إىل كليلـة ودمنـة وكيـف

تناقضاتـه وتالزماتـه ،دواعـي

رمـز شـفيف وبالغـة مرتاقصـة؛

يـرون

خلـص السـارد إىل مـا يريـد يف
وإن مل ينـج ابـن املقفـع مـن

السـيف رغـم كل مـا فعلـه دمنة

دائرا حـول ذاته يراهـا األنموذج

قـدر األديـب قلمـه يزامـر بـه يف

وعقـوال متباينة ،رشط أال تسـتبد

يف شلال هـادر مـن مـاء حيوطـه

القرود؛ بؤنسـن الفكـرة ويزاوج

احلكـي وفنونـه مـن مفارقـة

يظـل بعيـدا حيـث تتسـع الرؤية

احلـي يراقـص احلروف بـدال من

ينجـو مـن هـذا الرشك.

السـقوط قـدرا المفـر منـه.

القيـد الـذي ال نجاة منه؛ سـيظل

إهنا لعبـة اللغة وبراعـة األبجدية

هـو ليس بحامل مبخـرة يف بالط

وتتكشـف احلكايـة ،وقليـل مـن

املتشـائمون

الذيـن

املتاهة.

الـذي جيـب أن حيتـذى ،مؤكـد

ومـا أرشـده إليـه كليلـة!

السـلطان هيادنـه أو خيادعـه بـل

بفنـه الـذي وهـب إيـاه.

غير األديب أن يصنـع منها ألف

بفنـه بين املتعـة والفن.

التـي تتحمـل أقالمـا خمتلفـة
بالكاتـب فكرتـه فينسـى قواعـد
وتصويـر وإجـادة قـص.

أن سيتالشـى مثـل حبـة سـكر
فيغرقـه.

جيـدر بالكاتـب أن يكـون أمينـا
مـع قلمـه فلا يبعـه بالذهـب أو

إنـه ذات تـدون فتبـدع مـن تلك

يكتـب ليـأيت الالحقـون فيقولوا

قـدرة على التخيـل تتملـك

املقعـد الوثير؛ بعضهـم خيـادع

مـن قصـة قصيرة أو روايـة أو

وتلـك صحائفـه؛ تـرى كـم مـن

مرسحـا حلكايـة؛ يمـر بالـدرب

مـن سـحر ،يفعـل هـذا ويعلـم

األجـزاء املتناثـرة لوحـة رسديـة
مقالـة نقديـة ،يراهـن على وعي
القـاريء الـذي يعـارص احلـدث

أو ذلـك الـذي يـأيت فيرى عاملـا

مـر مـن هنا إنسـان وهـذه أوراقه

األعمال ختطفتهـا يـد احلـرق
والغـرق يف مسـاعر النـار أو

األديـب ،حافلـة تسير فيجعلهـا

األمحـر فريتـد إىل القلعـة باحثـا

عـن اململوك الـذي قغـز بجواده
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معابـر جلنـد التتر يف كل عصر؟

ونجـا من املذبحـة ،رسداب فرياه

هنـاك أعمال إبداعيـة بلغـت

فلا يعقـل أن يكـون األديـب

خيـرج راكبـا محـاره ،يقترب

أعمال املتنبـي وروائـع شـوقي

أو كاتـب تقاريـر يف الغـرف

مغايـرا.

الـذروة فنـا ورسدا؛ هـل تنكـر
وإبـداع العقـاد واملـازين يف

العربيـة ونجيـب حمفـوظ وفنـه

املرتاكـم؛ ماركيـز ومائـة عام من

ثمـة فـرق بين األديـب واملؤرخ
أداة تسـجيل يف حمـارض البلاط

الرسيـة؛ إنـه لسـان هـؤالء
اجلوعـى ورغيـف خبزهـم دون
أن يدخلهـم احلظيرة خمدريـن؛

دار املهـدي الـذي ينتظـره أتباعه

مـن أم هاشـم فيتذكـر احلسين
وكربالئـه.

يشـاهد املحمـر ترامـب وهـو

يسـتلب النـاس أشـياءهم؛ حـاو

بـارع ينقصه أن يقـول حال حال!
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القـاريء؛ يدلـس عليـه بما أويت

أنـه كاذب لكنـه يسـدر يف غيـه؛

يتوهم القـراء تابعني ال أصحاب

عقـول تعـي وتفهـم.

دواعـي القـول والكتابـة متباينـة

البـارع مـن األدبـاء مـن يصنـع
عـوامل مشـاغبة للعقـل ،تكـون
بمثابـة املصبـاح يف ليـل العتمـة

الـذي حيـارص شـمس الصبـاح.
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حوار جریدة نصف شهریة «نسیم بیداري» التابع للجنة القلم والبیان الدینیة مع فضیلة الشیخ
امحداهلل حبیبي ،عمید مؤسسة إحیاء العلوم الدینیة حول بدء مفاوضات الصلح بنی األفغاين
عبدهللا زماني ،لجنة القلم والبیان الدینیة

۱ـ قبـل أشـهر قـد کنّـا شـاهدین

علـی توقیـع االتفاقیـة فیما بین
اإلمـارة اإلسلامیة واإلمریکان،

ومـا هـو حتلیلکم يف هـذا االتفاق

اجلـاري؟

کان هـذا االتفـاق أمـرا

حممـودا؛ ألن هنایـة االحتلال
القـوات املعتدیـة
وخـروج
ّ

الغاشـمة کانـت مـن اآلمـال
القدیمـة واألمنیـات العظیمـة

للشـعب األفغـاين ،وکان اجلمیع
ألجل هـذا ،واجـه هـذا االتفاق

اسـتقباال شـامال مـن الشـعب
کلـه غیر أن البعـض الذیـن
یرسهـم تواجـد املسـتعمرین
ّ
مهـد هلم طرق
الظاملین ،الذیـن ُی ّ
السـلب والنهـب ،سـاءهم هـذا

قاطنـوا أفغانسـتان و َمـن معهـم
ِمـن املسـلمنی الذیـن یمـوج يف

حـب اخلیر وإسـداء
نفوسـهم
ّ
النفـع لبني نوعهم .ولذا نسـتنتج
بـأن هـذا االتفـاق تعـدّ هزیمـة

اإلمریـکان الغاشـم وانتصـار

شـعب أفغانسـتان املظلـوم.

۲ـــ بعـد شـهور متوالیـات قـد
الصلـح املرحلـ َة
بـدأت عمل ّيـ ُة ّ

احلساسـة ،وتبـدأ اآلن
اخلطیرة ّ
املفاوضـات بین األفغـاين،

وجیلـس الطرفـان علـی طاولـة
املفاوضـة ،فـأي مسـتقبل یـدور

يف ذهنکـم من هـذه املفاوضات؟
مـن املمکـن قـول هـذا

الـکالم حـول املفاوضـات بین

يف طریـق تلـك املفاوضـات،

والـکالم السـدید هـو توحیـد

عراقیـل عدیـدة ومشـاکل کثیرة
الکبیرة

ومـن املشـکالت
الواضحـة هـي ّ
تدخـل الـدول
اخلارجیـة والقـدرات األجنبیـة.
وهـذا صحیـح ّ
بـأن اإلمریـکان

ینسـحب مـن أفغانسـتان ظاهرا،

ویرتکهـا مـع شـعبها ،ولکـ ّن
هـذه الدولـة والـدول املجـاورة
الصنی ،إیـران ،باکسـتان،
مثـلّ :
وحتـی بلاد آسـیا
وروسـیا
ٰ
الوسـطی حی ّبـون الوصـول إلـی
ٰ
منافعهـا الشـخصیة وأغراضهـا

الفردیـة واملادیـة ،وربام یسـوقون

تلـك املفاوضـات إلـی منافعهـا
وأهدافهـا ،مـع أنـه مـن الواضح
املعلوم ّ
بـأن تو ّفر أمنیـات ومنافع
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أبـدا؛ ولـذا فالسـبیل الصحیـح

والصـف؛ فال بـد جلمیع
الکلمـة
ّ

رشائـح املجتمـع وال سـیام علـی
العلماء واملثقفین ،وأصحـاب
الفکـر والـرأي ،واملؤثریـن يف

املجتمع ،وعا ّمـة الناس التکاتف

والتعـاون مـع بعضهـم ،وأن ال
یسـمحوا لألعداء واملسـتعمرین
ّ
التدخـل فیما بینهـم ،کما أن

تسـم ٰی باملفاوضات
املفاوضـات
ّ
ِ
«بین األفغـاين» فمـن الرضوري

أن تکـون هـذه املفاوضـة بين
األفغانيین علـی عـامل احلقیقـة
والواقعیـة .حتـی أنـا أقترح بأن
ُتـدّ د منطقـة يف أفغانسـتان هلـذه

االتفاقیـة ،وأن جیتمـع الطرفـان
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السـار.
یأمـل مثـل ذاك الیـوم
ّ

االتفـاق املحمـود ،وقـد فـرح

األفغـاين ،يف احلقیقـة توجـد

ّ
کل تلـك الـدّ ول ال یمکـن
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يف تلـك املنطقـة ،ویملـكا زمـام

يف مناطقهـم؛ ال فـرق فیما بین

اجلامهیري ،وجیعلا الدعایـات

مـن کل جانـب ،ولـذا ال داعـي

والقـرارات ،ویتفاوضـا معـا يف

یسـمون باملجاهدیـن ،وال الذین
ّ
م َّثلـوا عن الغـرب وعملـوا هلم،

النـوع مـن العائـدات توجـد يف

االقتصـادي هلـذا البلد بـل إن له
مسـتقبال اقتصادیـا مرشقـاّ .
وإن

وجیعلهـا

األمـور بأیدهیـم،
مکانـا آمنـ ًا ومسـتقرا للتفـاوض
حضور العلماء وأصحاب اآلراء
واملثقفین ،ویصلـوا إلـی نتیجـة
مفیـدة دون أن یبالـوا إلـی ّ
تدخل

الذیـن جاهـدوا سـابقا واآلن

وهکـذا الذیـن کانـوا مم ّثلین عن

البلاد املجـاورة ،وأیضـا األفراد
املتواجدون حتـت عنوان«اإلمارة

لصاحلهـم؛ ولـذا مثـل هـذا
الدنیـا کلهـا ،وتشـاهد يف کل
مفاوضـات وحمـاورات ،وال

تسـتثنی أفغانسـتان منهـا ،بـل
ٰ
بوجـود االختالفـات الکثیرة
ّ
وبتدخـل
واملشـاکل املتتالیـة،

الغربیین وآرائهـم؛ ّ
املهـم
ألن
ّ
واملفید هـو االتفاق الـذي تؤخذ

لـو نرید صلحـا مفیـدا نافعا؛ فال

اخلارجـي واألجنبي منـذ أربعنی

اإلصغـاء إلـی کلمات الغربینی،

حتی نصل
والفـرق واألحـزابٰ ،

النـوع مـن الدعایـات وإقامـة

القـرارات فیام بین الطرفنی دون

وألنـه مـادام جتـری املفاوضـات
خـارج البالد مـع ّ
تدخـل الدول
األجنبیـة خلـف الکوالیـس؛ ال

اإلسلامیة».

حتمـل کل هـذه األفـراد
بـدّ مـن ّ
إلـی مرحلـة نسـتطیع فیهـا إقامة
دولـة منتخبـة بضابـط التأهیـل
والکفـاءة

واجلـدارة

بقطـع

تبشر
تـأيت بنتیجـة مفیـدة وال ّ
بمسـتقبل زاهـر مشرق .ونحـن

واألفـراد املؤثریـن املشـهورین.

املفاوضـات منوطـة باختـاذ

املضـار القلیلـة ألجـل احلصـول
ّ

نعتقـد متامـا ،إن مسـتقبل تلـك
التصامیـم احلاسـمة والقـرارات

القویـة مـن قبـل األفغانیین

أنفسـهم وعظماء تلـك الدیـار
التارخییـة .لـو اختـذوا مسـار هذا
األمـر بأیدهیـم لتُعقـدُ لنجـاح

هـذه االتفاقیـات وفوزهـا ،آمال
کبیرة وأمنیـات وفیرة.

النظـر عـن األحـزاب واملناطـق
حتمـل بعـض
واآلن ال بـدّ مـن ّ

علـی املنافـع الکبیرة کـــ إجیـاد

احلکومـة اإلسلامیة ،وتطبیـق

األحـکام اإلسلامیة ،وإهنـاء
احلـروب والقتـال ،وتأهیـل

عیـش العا ّمـة وإصالحـه.

۴ـ کال الطرفنی یتّهمون أنفسـهام

برمـي احلجـارة واإلعاقـة يف هذا

املهـم الئتالف
۳ـــ ما هـو اليشء
ّ

املسیر ،وهـذه اال ّدعـاءات علـی

السـعي احلثیـث إلنشـاء

موانـع ومثبطـات تروهنـا حقیقیة

هـذا الصلح ودوامـه وثباته؟

أي مقیاس تکـون صحیحا ،وأي

حکومـة واقعیـة وإسلامیة،

وواقعیـة يف مسیر هـذا الصلح؟

التحمـل
ّ

حـدّ ّمـا؛ ألنـه منـذ أربعین سـنة

وتعانـق البعـض للبعض اآلخر،

مسـتوی
وارتقـاء
ٰ
والصبر ،واالحترام علـی مجیع
ّ
املوهبـات واالسـتعدادات؛ هـي
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املهمـة للوصـول إلـی
النکتـة
ّ
الصلح الشامل والدائم .ال بد أن
ّ
للـکل جمال لالشتراك يف
عطـی
ُی
ٰ
دوائـر حکومیـة وإدارات دولیة؛

ألن وضع أفغانسـتان علی وتریة
تکـون ا ّدعـاءات ّ
لـکل شـخص

هـذه املسـئلة طبیعیـة إلـی

تشـتعل نـار احلـرب واجلهـاد
والکفـاح يف أفغانسـتان ،وال

نسـتطیع أن نقضي علـی القضیة

التـي هلـا سـابق عهـد ،يف بضعـة
أشـهر معـدودة .وهـذا طبیعـي

بـأن الطرفین یریـدان أن حیصلا
علـی سمات وامتیـازات يف

املسـتوی العاملـي واألفـکار

عامـا يف أفغانسـتان ،تـزداد هـذا

احلواجـز.

يف الواقـع ،حتـی الوصـول

إلـی نتیجـة مفیـدة وصحیحـة

مـن تلـك املفاوضـات ،رمـي
احلجـارات وإقامـة احلواجـز

تکـون موجـودا فیهـا.

للقلـق بالنسـبة إلـی املسـتقبل

مشـکلتنا األساسـیة هي مشـکلة
النظـام السـیايس ،لـو ح ّلـت
هـذه املشـکلة َلت َُح ُّـل املشـکالت

االقتصادیـة إن شـاء اهلل.

األخـری
والنکتـة األساسـیة
ٰ
وهـيّ :
إن هـذه املفاوضـات

ختتلـف

وتتفـاوت

عـن

مفاوضـات قبـل عرشیـن عـام
ّ
ألن هـذه
أو أربعین عـام؛
املفاوضـات خت ّلف جتربـة أربعنی

عـام؛ التجربـة التـي قـد علـم
اجلمیـع بـأن احلـرب لیـس هـو
ّ
احلـل بـل التعاضـد والتکاتـف

ّ
احلـل الوحیـد،
والتعـاون هـو

 -5کیـف تکـون أفغانسـتان

وهـذه التجربـة تؤ ّملنـا کثیرا.

ال یـرون الصلـح مرتادفـا بإهنـاء

املفاوضـات ونتائجهـا بـأن

بعـد الصلـح؟ معظـم املواطنین
احلـروب وإسـالة الدمـاء ،ومـا
هـو حتلیلکـم يف هـذا املجـال؟

تضـم يف جنباهتـا
أفغانسـتان
ّ

شـعبا مسـلام مشترکا يف الثقافـة
والرسـوم .لـو رحلتـم إلـی ّ
کل

وأیضـا لیـس معنـی تلـك

جیلـس عا ّمـة العلماء ،واملثقفین

واملؤثریـن عاطلین عـن العمـل
علـی
ویشـاهدوهنا فقـط ،بـل
ٰ
العلماء واملثقفین أن یرشـدوا،
ویب ّینـوا ّاتـاه طـريف املفاوضات،

َ
لترون بـأ ّم
أنحـاء أفغانسـتان؛
أعینکـم أن أناسـها متلـك ثقافـة

وازدهارهـا بعقـد اجللسـات،

األعمال والتعامـل .ولـذا لـو

بعضهـم

واحـدة ،وجتدوهنـا سواسـیة يف

حتملـت الرجـاالت واألکابـر
ّ

وعلیهـم ترقیـة هـذه العملیـة
ومحـل الطرفین علـی قبـول

مواضـع

ا لبعـض .

معقـول

ّ
الـکل
رجـاء أن یشـعروا

بعضهـم بعضـا ،حتما تـرون
ّ
الـذل
البقیـة خیفضـون جنـاح

باملسـئولیة ،والقیـام بأدائهـا

مـع أن هـذا البلـد یکـون مرکـز

(املنتشرة يف الرقـم الرابـع

لبنـي نوعهـم ح ّبـا واحرتامـا.
لقـارات خمتلفة،
العبـور واملـرور ّ
ویملـك معـادن عدیـدة تُسـتفاد

منهـا الیـوم ،وبما أنـه حیصـل
علـی أرايض زراعیـة واسـعة

ال هنایـة هلـا ،واملیـاه التـي تفـور
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أحسـن

قیـام.

والعرشیـن ،يف جریـدة نصـف

شـهریة «نسـیم بیداری»۷ ،سنبلة
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واحةالشعر

ُ
احلب»
«لواعج ِ

ُ
المتجاهل
شغفت بمن هو
إني
ُ
باطل
والعشق والميالن عنده
ُ
ُ
كنت فديته وبمهجتي
بالروح

متغافل
لكنه عن لوعتي
ُ
ُ
شكوت إليه ما بي من هوى
وإذا
ما ر ّد إال هازئًا  :يا خابل

ُ
بسا ظام ًٔيا في قربه
وبقيت ُي ً

ساحل
ُ
يبقى كما في قرب بحر ٍ
أ ّم ُ
جهامٍ وابال ً
لت َو يبي من َ

ُ
قاحل
وزرعت ودّي في الذي هو
ُ
المهيمن صبوتي
أشكو إلى هللا
ِ
كل
تشكو كما في
ِ
النائبات ثوا ُ

وتكاد مني الروح تزهق حينما
راحل
ين أنه
غ ّنى
ُ
ُ
غراب ال َب ِ

العبرات مذ فارق َتني
خنقتنـي َ

ْ
ل
وترقرقت عيني وجفني سا ٔي ُ
ُ
كفكفت دمعي في أوان رحاله

عواذل
الدموع
كي ال ترى مني
َ
ُ
ي الذكرى إذا غ ّن ْ
ت على
تشـجون َ
عنادل
ل و
غصن
ُ
رطيب بلب ٌ
ٍ
ٍ
رب القطا
بالله ن ّب ٔيني أيا ِ
س َ

َ
هال ّ
قافل؟
عرفت متى حبيبي
ُ
أنسيم ب ّلغه السالم وقل له

قاتل
ي فإنّ بُعدك
ج ْ
ُ
ع ّ
ل إل ّ
ُ
وس ٔي ُ
ل
لت عن شغلي
ُ
فقلت لسا ٔي ٍ
ُ
مشاغل
الحبيب
طيف
لمت ّي ٍم
ُ
ِ

كيف الوصول إليه يمكن والنوى
ل؟
صبرٌ ودوني كل شيء حا ٔي ُ
ِ

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA
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موجزةيفكتاب:دراساتيفأصولاحلديثعلىمنهجاحلنفية
قراءة َ
حممد داود السوايت
طالب بجامعة دار العلوم احلقانية أكورة ختك باكستان
قـال رسـول اهلل _صلى اهلل عليـه
{نضر اهلل امرءا سـمع
وسـ ّلم _ّ :

مقالتـي فحفظها ووعاهـا وأ ّداها
كام ِ
سـمعها}
ـة متأن ٍ
ٍ ِ ٍ
ّيـة يف
بإلقـاء نظـرة فاح َص ُ
يـراع األسـتاذ "عبـد
مـا خ ّطـه
ُ
اسـ َتنْب َطه
املجيـد ُْ
التكماين" ،وما ْ

مـن األصـول والقواعـد مـن

ثنايـا أ ّمهـات ال ُكتُـب احلنف ّيـة
ٍ
ٍ
وصـورة
رصين،
علمـي
بطابـ ٍع
ٍّ
متقنـة متم ّيـزة :يتّضـح لنـا َج ِل ًّيـا
أن الباحـث قـد أطـال النفـس

يف إعـداد هـذه الرسـالة وهـذا
ِ
العلمـي الق ّيـم ،فأ ْم َعـن
البحـث
ّ
أهـم املصـادر واملراجع
النَّ َظـر يف ّ
للمذهـب احلنفـي ،واستنشـق

واسـت َْجىل ُم َ ّياها ،وتت َّبعها
ر ّياهاْ ،
ٍ
زمـن عـزَّ فيـه
تت ُّبعـا دقي ًقـا يف
ٍ
ٍ
ومقـاالت كهذه
حـاث
وجـو ُد أ ْب
مـن ناحيـة "ا ُملحيـط
العلمـي"
ّ
والتّأصيـل وال ّتنْظير والتَّطبيـق،
"فم َث ُـل املؤ ّلف يف حسـن اختياره
َ

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

للنصـوص يف هـذا الكتـاب مثل
الن ّْحلـة ّ
السـامية التـي ال
الذك ّيـة ّ
زهـرة فواح ٍ
ٍ
ـة ،وال
تقـف إال عىل
ّ َ
يهـا الغنـي
مت ْ ُّ
تـص منهـا إال َأ ِر ْ َ
ِ
متجـه بما
ثـم ّ
بالع ْطـر وال ّطيـبّ ،
وه ٍ
آتاهـا اهلل مـن م ِ
بـة ،فيكـون
َ
عس ً
لا نق ّيـ ًا صافيـ ًا.

ور َه ْا َفـة حسـه ،إذ
وفطانتـهَ ،
يرى مـا يتل ّق ُ
ـط اجلوهـر َة الفريد َة

ّطبيقـي
الت
املجـال
ّ
نضطـر إىل مـا وضعـه
ّ

وال يلتفـت إىل مـا سـواه ،فيبقـى

اهلل من أصـول وقواعد

العصماء مـن بين العقـد ال ّثمني،
ـمت األعلى
الس ْ
حمافظـا على ّ
دره ،مـا
يف كتابـه هـذا ،فل ّٰلـه ُّ
أعْمـق غَوصـه! و َأجـود انتقـاءهِ
ْ َ َ
ْ َ
َ

خمتصـة بعلـم احلديث؛
ّ
ِ
فمـن َث َّمـ َة نجـد بونـا
شاسـعا وفرقـا كبيرا

ّ
فـإن الـذي
والغـرو،
و َقن َْصـه"
َ
الرسـالة هـو
أش َ
ف على هـذه ّ
َْ
أحـد كبـار املحدّ ثني ا ّلذين ُيشـار

عليها ،أو اسـتخرجناها

يف علـم احلديـث على صعيـد

واألخبـار ،ونظـرا إىل

إليهـم بالبنـان ،وإليهـم ا ُملنْتَهـى
باكسـتان األسـتاذ املحـدّ ث
عبـد احلليـم النعماين أطـال اهلل

يف اخلير والنعمـة بقـاءه ومتعنـا
بظله الـوارف آمـادا طويلة وهذا

السـبب الرئيس الـذي جعل
هـو ّ
ّ
وطلاب علـم احلديـث
العلماء

عىل سـواء ،يتل َّق ْون هذه الرسـالة
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وإقبال
وإحسـان
وقبـول
بتقديـر
منقطـع النظري ،وق ّلما ختلو مكتبة

هائلا

يف

تطبيـق

املسـائل التـي اعتَدْ نـا

مـن األحاديـث واآلثار
التطابـق والرتابـط وإثـراء هـذا
ِ
ِ
فعلت
ّهـوض به -كما
الفـ ّن والن
املذاهـب األخـرى -وإحـداث

االنسـجام والوحـدة بين
الت ِ
ّأصيـل وال َّت ْطبيـق :قـام املؤ ّلف
الرسـالة املاتعـة؛
بإعـداد هـذه ّ
حتـى نتمكّـن مـن املسـايرة
مـع األصـول احلنف ّيـة  -بأيسر

جتاهنـاِ ،
نديـن لـه هبـذا الفضـل،
والعطـاء اجلزيـل ،والعنايـة
احلنفـي ،على ّ
أن
بتاثِنَـا
ّ
البالغـة ُ َ

الرسـالة رسـال ٌة تقويم ّيـ ٌة
هـذه ّ
هادفـ ٌة إىل تصحيـح املفاهيـم
ثيرت
احلديث ّيـة اخلاطئـة التـي ُأ َ
ضـدّ احلنف ّيـة ،وإن ت ْع َجـب
ٍ
قـول ُث ّل ٍ
فعجـب ُ
معـدودة مـن
ـة
ٌ
ْ
واملخدُ وعين الذيـن
ا َملغ ُْروريـن

طريقـة ،وأحسـن صـورة -التـي
َ
شـذر
تناثـر ْت بين مؤ ّلفاهتـم
َ
مـذر ،ومل ُ ْتمـع يف كتـابٍ
َ
بصـورة مسـتق ّل ٍة وعلى حـدةٍ،
ٍ

ُّ
والشـبهات والنّظر ّيـات الواهية،

ِ
دفعـت
أهـم الدوافـع التـي
مـن ّ

يف علـوم احلديـث ،للعالّمة ظفر

اإلمـام األعظـم أيب حنيفـة رمحـه

ٍ
ٍ
مبتكـر ،وإىل إتعاب ذهنه
وطـراز

احلديـث وأصولـه ،للمحـدّ ث
الفقيه شـ ّبري أمحد العثماين ،وق ْف ُو

در
مـن هـذه الـدُّ ّرة النـادرة ،وهلل ّ
القائـل:
عدي يف الك ََر ْم
بأبِه اقتدى ٌّ
ومن ُّي َشابِ ْه أ َبه فام َظ َل ْم
سبب تأليف الكتاب:

التكامين إىل إعـداد هذه
األسـتاذ ّ
ٍ
ٍ
بصـورة ِ
مسـبوقة،
غير
الرسـالة

وال يتبـدّ ى هـذا املعنـى على
ِ
وواقعـه إال ملـن راجـع
حقيقتِـه

وإجهـاد نفسـه هـو :أنّنـا -طبقة

هنـا ،مـن مصادرهـا ،فهـو ممـا
ـو َك ْعـب املؤ ّلـف
ينبـئ عـن ُع ُل ّ

كثيرا -إال أنّنـا عنـد غـوص
أو
ً

النصـوص التـي أوردهـا ا ُملؤ ّلف

علماء الشـافع ّية رمحهم

احلنف ّيـة -نـدرس علـم احلديث،
ً
قليلا كانونـويل بـه اهتاممـ ًا

كما فعـل األسـتاذ عبـد املجيـد،
(سـوى الكتـب ال ّثالثـة :قواعـد
أمحـد العثماين ،ومبـادي يف علـم

األثـر البـن احلنبلي ،ومقدمـة يف

علـم احلديـث خمطوطـة إلدريس

كاندهلـوي )،وهبـذا قـد أبلى
عظيـم
بلاء حسـنا ،وح ّقـه
ٌ

السنة  -17 :العدد/1:حمرم  1442هـ.ق

درسـوا أو قـرؤوا عـدّ ة كتـب

حديث ّيـة دون التم ّعـن يف مداركها

ومقاصدهـا ،فأثـاروا ُّ
الشـكوك
وشـنّوا غـار ًة شـعوا َء إزا َء
احلنفـي ،وال سـيام جتـاه
املذهـب
ّ
ّ
تعالىمتوهين أنـه مل يكـن
اهلل
بـاع ممتـدّ أو
لـه قـد ٌم راسـخ ٌة أو ٌ
خبر ٌة وسـيع ٌة يف علـم احلديـث،
ُ
احليرة والعجـب
تأخـذك
وقـد
ْ

َّ
عما قالـه
كل
العجـب َ
َ
بج ْهلـم ّ
أعالمنـا الكبـار وعلماء اجلـرح
والتّعديـل كــ :العالّمـة ّ
الذهبي،

23
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وحييـى بـن معين ،وابـن حجـر
العسـقالين عن اإلمـام أيب حنيفة

رمحهـم اهلل مجيعـا ،-وقـد أثرىاألسـتاذ عبد املجيد هـذا اجلانب
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
اضـة،
وقرحيـة ف ّي
فائقـة،
بجـودة
ٍ
غـو ٍ
اص يف احلقائق
وفهـ ٍم
دقيـق ّ
والدّ قائـقّ ،
كل مـا اسـتدعى

اجلوانـب
إليهـا املقـام مراع ًيـا
َ
ألي عـاملٍ
جتـب
ا ّلتـي
ُ
مراعاتـا ّ
ُ
وباألخـص لِ ّلـذي ُي ْعنَـى بعلـم
ّ

احلديـث وأصولـه ،وهـذه ميـز ٌة
يشـكر عليهـا املؤلف ،ويس ِ
ـتح ّق
ُ
َْ
ٍ
ٍ
هبـا َّ
كل إِ َشـا َدة وتنويـه ،وفعلا
قـام بتقويـم اآلراء والت ّْم ِي ْيـز بين
والسـقيم بمعايري
ّ
الصحيـح منها ّ
ٍ
دقيقـة ،وأدلـة دامغـة ،وبيـان ال

غمـوض فيـه وال خفـاءِ ،
ومـ ْن
َ
َ
ِ
ِ
جمـرد الدّ عـاوي
نافلـة القـول أن َّ
البهـان ال ت ْث ُبت أمام
اخلاليـة من ُ
العلمـي حلظـات،
النَّقـد والـر ّد
ّ
وهـذه حقيقـ ٌة ال ُينْكرهـا إال مـ ْن

حسـه أو مـ ْن ُّيغالـط يف
ُّينْكـر ّ
ِ
نفسـه.
احلقائـق َ
ِ
الست:
أهم مزايا ٰهذا الكتاب ّ
ُّ
وهـي كما يلي بشـكل العنـارص
التاليـة:
األُوىل :النّاظـر يف هـذا الكتـاب،
واملهتـم بـه ،واملتت ّبـع لهِ :
جيـد ّ
أن
ّ
فيـه تركيـزا ك ّل ّيـ ًا على املذهـب

احلنفـي ،وسبر أغـواره،
واسـتخراج كُنـوزه ومعادنه ُد ْو َن
مـا عـداه مـن املذاهـب األخرى

الثالثـة مـن ناحيـة املباحـث
الصـواب وال جتـاوز احلقيقـة
ّ

أطلقـت عليـه :بـأن الكتـاب
لـو
َ

بأكملـه عبـار ٌة عـن القواعـد
ٍ
حنفـي
منظـار
واألصـول وفـق
ٍّ
فحسـب! فهو كال ّطود األشـم يف
البحـر ِ
اخلظـم!.

االختلاف واألغلاط مـن لدُ ن
بعض األئمـة احلنف ّيـة ّ
املتأخرين،

اختيار فضيلة الشيخ
عبد احلميد كعضو
للمجلس األعلى
للمنظمة العاملية
للسياحة احلالل
()GHTO

الـراوي فقيه ًا أو
كاشتراط كـون ّ
غير فقيه.
ال ّثالثـة :إزالـة األوهـام النّاشـئة

مـن مناقضـة وخمالفـة بعـض
األئمـة احلنف ّيـة قواعـد علـم
ّ
احلديـث وأصولـه احلنف ّيـة

كتقديـم اخلبر على القيـاس

و عكسـه .

الصيـت ّ
الذائـع هلـذا
الرابعـةّ :
ّ
وشـهرتُه التـي بلغـتِ
ُ
الكتـاب
ْ
الرغـم مـن ّ
أن
اآلفـاق على َّ
املؤ ّلـف :قـد أكمـل تأليفـه ،وهو
مـازال يف عنفوان شـبابه يف سـ ّن
الرابعـة والعرشيـن مـن عمـره،
وكتابـه هـذا قد سـدّ خللا كبريا
الر ْقعـة العلم ّيـة.
ورتـق ُّ

ـب مـا َيشـا ُء
فسـبحان الـذي َ َي ُ
مـن نِ َع ِمـه ملـن يشـاء مـن خلقه،

وذلـك فضـل اهلل يؤتيه من يشـاء
واهلل واسـع عليـم..
اخلامسة :ردو ُد املؤ ّلف وانتقاداته

ّ
وسـنتعرض لذكـر
الشـخص ّية،
ّ
ٍ
بيشء مـن التّفصيل
هـذا اجلانـب
ٍ
عنصر مسـتقل مـن املقال..
يف

أهـم
السادسـة :اإلحالـة إىل
ّ
ّ
َ
املسـائل احلديث ّيـة املتخلـف فيهـا

أعلنـت املنظمـة العامليـة للسـياحة احللال موافقـة فضيلة الشـيخ عبد

احلميـد الختيـاره عضـوا للمجلس األعلى للمنظمة العاملية للسـياحة

احلالل (.)GHTO

ولقـد تفـاءل املوقـع اإللكتروين للمنظمة املذكـورة ،بعضويـة فضيلة

الشـيخ يف هـذه املنظمة.

كما أعـرب فضيلـة الشـيخ عبد احلميـد ،إمـام وخطيب أهل السـنة يف
مدينـة زاهـدان ،عن أملـه يف أن جتـد صناعة السـياحة احللال معنوية

وتقـود السـائحني إىل الروحانيـة والتدين.

مـن اجلديـر بالذكـر أن املنظمـة العامليـة للسـياحة احللال هـي منظمة

عنـد املحدِّ ثين ،وحتليلهـا حتلي ً
ال
علم ّيـ ًا دقيقـ ًا لطيفـ ًا مل ُي ْسـ َبق

احللال يف العـامل.

على مـا هـو األوفـق واألن َْسـب

ام رم إىل تأسـيس املنظمـة العامليـة للسـياحة احللال ( )GHTOيف عام

إليـه بعـد! مـع وضـع األصبـع
مـع أصـول احلنف ّيـة مـن ناحيـة

حديثيـة ،كإلقـاء الضـوء على

مفص ً
لا
بحـث "املرسـل" وذكـره ّ
التكيـز اجل ّيـد على
مبسـط ًا مـع ّ
ّ
ِ
تعـار ِ
ض
ذكـر اخلالف يف مسـألة
ُ
ِ
ِ
ِ
والقيـاس ،و َت ْقد ْيمـه
اخلبر

عليـه( ...يتواصـل)

غير حكوميـة تعـد املصـدر الوحيـد إلصـدار شـهادات السـياحة

بادرت مؤسسـة سـيتى ون (  )SITI1بمشـاركة الرشكة اهلندية اس رم
2019م.

كما أن هـذه املنظمـة عضو منتسـب يف منظمة السـياحة العامليـة التابعة
لألمم املتحـدة (.)UNWTO

تشـمل أنشـطة املنظمـة العامليـة للسـياحة احللال جمـاالت ختصصيـة
مثـل إدارة الفنـادق ،وإدارة الرحلات ،وخطوط الطيران ،واملطاعم،
واحلـرف اليدويـة ،واملـواد الغذائيـة ،والتعليـم ،واجلامعـة ،وخدمات

السـياحة الصحيـة والسـياحة احلالل.
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احلديث ّيـة ،وإنّـك ال تعـدو

التجيـح فيما وقـع مـن
ال ّثانيـةّ :
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يف ذمة اهلل

بنجالديش ..وفاة أبرز أعالم احلركة
اإلسالميةالشيخأمحدشفيع
تويف ،مساء اجلمعة  18سبتمرب ،كبري علامء

بنجالديش رئيس جامعة “هاهتزاري”

املعمر أمحد شفيع ،عن عمر ناهز  100عام.
ّ

ثم التحق بسلك التدريس بجامعة

من اجلامعة بعد ،فكان أصغر خلفائه سن ًا.

وكان الراحل يعاين من مرض السكري

ودرس هبا أمهات الكتب
هاهتزاري،
ّ

مستشفى “أصغر عيل” بالعاصمة دكا ،بعد

وبقي عليها حتى قبيل يو ٍم بوفاته.

وارتفاع ضغط الدم ،أدخل عىل إثرها
يوم من تنحيه عن منصب املدير العام جلامعة

هاهتزاري يف شيتاغونغ.

النظامية إىل أن اختري رئيسها يف 1986م،

الظهور إىل أن ق ّيضه اهلل تعاىل لردع فتنة

تلـك السماء اجلميلـة حتتـوي ودون أن تضيـق بنـا..

والتدريس والوعظ واإلرشاد والتأليف

بعد صالة الظهر يف ميدان جامعة هاهتزاري،

قرشت عن أنياهبا يف الديار البنغالية يف

سريته ومسريته

وسب الرسول عليه
صورة العلامنية وشتم
ّ
أفضل الصلوات والتسليم ،وهدم شعائر

ولد الراحل أمحد شفيع بن بركت عيل،

اإلسالم ورموز املسلمني.

وترأس أكرب اجلامعات اإلسالمية األهلية يف

خبثهم بالعاصمة يف 2013م بخري ثامر،

بني العقد الثاين والثالث من القرن املايض،
البالد املعروفة بأم املدارس؛ دار العلوم معني

اإلسالم ،هاهتزاري ،شيتاغونغ ،وشيخ
احلديث هبا ،وأمري حركة “حفاظت إسالم”،
ورئيس وفاق املدارس العربية بنجغالديش،

واهليئة العليا للجامعات القومية هبا.

ووجد عوام الناس أمامهم قائد ًا إسالم ًيا

يتكلم بلغتهم ويفهم مشاعرهم جتاه آل
البيت وأمهات املؤمنني ،فل ّبوا نداءه من

كل حدب وصوب ،ومل تكن ذلك إال بشق
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وغريهم.

تكبـل إراديت ونفيس املخلوقـة لتنعم باحلريـة والكرامة

واالنطلاق يف احلياة..

أدركـت معنـى االحتـواء وأنـا أطالـع كيـف حتتضـن

من قبل احلكومة التي راحت ضحيتها مئات
من الشهداء وآالف من اجلرحى ولكنها

سقت روح ًا جديدة يف دماء املسلمني،

أمحد املدين ،وصحيح مسلم عىل الشيخ

النسائي عىل الشيخ فخر احلسن املرادآبادي

متتعـت بفيض احسـاس وشـعور باحلريـة  ..إذ ال قيود
ُ

زجـاج النوافـذ املتابعة لـذاك املشـهد النـادر حدوثه يف

يستظل هبا املسلمون بمعظم أطيافها يف تلك

عىل الشيخ إعزاز عيل األمروهي ،وسنن

الالمتناهـي والالحمـدود  ..أطلت النظر رهبـا ورغبا ..

رغم أنه كلام ُيتذكر ذلك احلادث يتذكر

ودرس فيها أربع سنوات ،وسمع هبا

إبراهيم البلياوي ،وسنن أيب داود والرتمذي

أعامقـي  ..يتملكني شـغف أكرب للتحديق هبـا  ..فتنهل

السماء أشـعة الشـمس املتمـردة عليها  ..حلظـة احتواء

وجعلته قائد ًا وطني ًا ذا أثر بالغ ُيسمع ويطاع

صحيح البخاري عىل شيخ اإلسالم حسني

يـا جلمال تلـك الزرقـة وأناقتهـا السـاحرة واملتعاليـة
ُ
تبعـث يف النفـس اآلن الرسور
كربيـا ًء وشـموخا ..هي

وص ّبت املاء البارد عىل هليب الفتنة مبارشة،

باجلامعة املذكورة وقىض فيها عرش سنوات

وارتوى من معينها.

رحاهبادمـوع احلـزن والفـرح..

عينـاي مـن مجاهلـا  ..وتغرتف مـن روعـة ذاك االمتداد

بمجزرة شافال ،يف  5مايو من عام 2013م،

دار العلوم بديوبند ،وهنل من أكابر علامئها

دعـوات املظلـوم املحـروم واملهموم..تتشـابه يف

فجاءت دعواته لالعتصام متظاهر ًا عىل

بدأت مسريته الدراسية من املدارس

يدرس ويتعلم ،وتوجه بعده إىل أزهر اهلند

الفسـيح بزرقتها ..

واالبتهـاج  ..شـعورا عميقـا وعظيما بالراحـة يملأ

األنفس وبتضحية الغايل والنفيس.

املجاورة لقريته يف صغره ،ثم التحق

؟؟!! يف هـذا الفضـاء الرحـب  ..؟؟!! كيـف تضيق به

والشيخ قىض معظم حياته يف الدرس

وقد و ّدعه املسلمون يف بنجالديش ،السبت،

وحرضها نحو مليوين شخص.

كيـف يضيق صدر اإلنسـان يف هـذا الكون الشاسـع ..
اآلفـاق  ..؟؟!! وال يشء يمنـع أو حيـدّ امتـداد برصه ..
غير سماء مرتاميـة  ..تٌغ ِّطـي كامـل أرجاء هـذا الكون

والتزكية بعيد ًا عن األضواء ومستنكف ًا عن

يف مشهد حافل ومهيب ،وأقيمت جنازته

منيرة الغانمي

وأجازه الشيخ املدين يف طريق السلوك
والتزكية مع إجازة احلديث ،وهو مل يتخرج

ووفاق املدارس العربية هبا ،العالمة الشيخ

حلظة تأمل

يف شؤون املسلمني ،وصار مظلة كبرية

الديار.

املصدر :املجتمع

عميـق  ..جعـل أشـعة الشـمس تنكسر خجلا على
فصـل الشـتاء  ..فلا سـحب متنـع ذاك العنـاق الفريـد

وال أمطـار تقطـع ذاك االنسـجام  ..متاهـت أشـعة
الشـمس وتالشـت مع زرقة السماء  ..هي حلظة ميالد

نـور مل يمنعه انكسـاره من العطـاء  ..فـكان الدفء منه
يعانـق الوجـدان واألبـدان  ..فما أمجـل ذلك الشـعور
والقـوة والشـموخ  ..شـعورا ترمجتـه
باألمـان واحلـب
ّ

متتمـة شـفاه وابتسـامة ثغر تسـخر من ضعف االنسـان

أمـام جبروت صاحـب املـكان والزمـان ...\...
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قاموس

معجم املصطلحات اجلديدة
وكيفية استعماهلا ()45

إن تغيير املنـاخ بغـض النظـر عـن املكان

بطولـة العـامل لكـرة القـدم اخلامسـية يف

الذي تعيشين فيـه يتطلب تغييرا لروتني

الربازيـل

برشتـك من بشرة باهتـة جمهـدة إىل برشة

كـرة القـدم اخلامسـية :فوتسـال( فوتبـال

حياتـك اليومـي ،وبإمكانـك حتسين

مرشقـة بمعرفـة القليـل عـن برشتـك يف
الشـتاء وتغيير بعـض العـادات.
مناخ :آب وهوا

روتني :روز مره
باهتة :مات

تأهـل فريـق النصر السـعودي للـدور
نصـف النهائي لـدوري أبطال آسـيا لكرة
القـدم ألول مرة يف تارخيـه ،بعد فوزه -2

صفـر على مواطنـه األهلي بربـع النهائي

بطولة العامل :قهرماين جهان
پنـج نفره)

كانـت اإلمـارات العربيـة املتحـدة أوىل

البلاد العربيـة اإلسلامية التـي بـادرت
بالتطبيـع مـع الكيـان الصهيـوين
التطبيع :عادي سازي روابط

قـال الرئيـس الرتكـي رجـب طيـب

أردوغـان إن عالقـات بلاده باالحتـاد
األورويب تواجـه امتحانـا جديـدا بسـبب

الذي أقيـم بالعاصمـة القطريـة الدوحة.

التطـورات يف رشق املتوسـط ،معربـا عن

آسـيا

لصالـح اليونـان وقبرص ،بينما تعقـد

الـدور نصـف النهائـي لـدوري أبطـال
مرحله نیمه هنایی لیگ قهرمانان آسیا

ال تنـوي الدخـول يف مسـاومة سياسـية
ضـد اجلمهوريـة اإلسلامية اإليرانيـة

موضحـا أهنـا لن تغير مواقفها املسـؤولة

جتـاه طهـران.

مساومة :سازش

دول االحتـاد غـدا قمة تركز عىل مسـتقبل

العالقـات مـع أنقـرة.

املوقف املتحيز :موضع مغرضانه

قمـة أوروبيـة :عالقاتنـا مـع االحتـاد

تواجـه امتحانـا جديدا بسـبب نزاع رشق

املتوسـط.

قمة أوروبية :اجالس اروپا

السودان يرفض ربط حذفه من قائمة اإلرهاب
األمريكية بالتطبيع مع إرسائيل
قـال رئيـس الـوزراء السـوداين عبـد اهلل محـدوك،
إن بلاده ترفـض ربـط شـطب اسـمها مـن القائمـة
األمريكية للـدول الراعية لإلرهـاب بتطبيع العالقات
مـع إرسائيـل.
وأشـار محـدوك يف كلمـة له خلال اجللسـة االفتتاحية
للمؤمتـر االقتصـادي القومـي السـوداين باخلرطـوم
إىل أن قضيـة تطبيـع بلاده للعالقـات مـع إرسائيـل
“معقـدة ،وحتتـاج إىل توافـق جمتمعـي”.
وأوضـح محـدوك ،أن “وجـود اسـم السـودان ضمـن
قائمـة الـدول الراعية لإلرهاب يعيق مسـارات التنمية
واإلصلاح االقتصـادي يف بالده”.
وبحسـب صحيفـة “ذا هيـل” األمريكيـة ،فـإن إدارة
الرئيـس األمريكـي دونالـد ترمـب تضغـط إلزالـة
السـودان مـن قائمـة الـدول الراعيـة لإلرهـاب يف
خطـوة قـد تدفـع بالبلـد اإلفريقـي لفتح عالقـات مع
إرسائيـل.
واألربعـاء ،قـال رئيـس جملـس السـيادة االنتقـايل
السـوداين عبـد الفتـاح الربهـان ،إن مباحثاتـه مـع
املسـؤولني األمريكيين يف اإلمـارات والتي اسـتمرت
خلال  3أيـام تناولـت عـدة قضايـا ،بينهـا “السلام
العـريب” مـع إرسائيـل.
ومسـاء اخلميـس ،نفـى وزيـر اخلارجيـة السـوداين
عمـر إسماعيل قمـر الديـن ،صحـة مزاعـم حـول
اعتـزام بلاده تطبيـع عالقاهتا مـع إرسائيل على غرار
اإلمـارات والبحريـن.
وقالـت مصـادر قبـل أيـام إن مسـؤولني أمريكيين
أشـاروا يف حمادثـات مع وفد سـوداين إىل أهنـم يريدون
مـن اخلرطـوم حمـاكاة نمـوذج اإلمـارات والبحريـن
وإقامـة عالقـات مع إرسائيل ،حسـب وكالـة رويرتز.

واشنطن حتث الطرفني عىل التوقف فورا..
عرشات القتىل واجلرحى يف اشتباكات بني أرمينيا
وأذربيجان

قتل  16عسكريا عىل األقل والعديد من املدنيني
وجرح العرشات يف املواجهات الدائرة بني قوات
أذربيجان وأرمينيا يف إقليم ناغورين قره باغ املتنازع
عليه ،يف حني حثت واشنطن الطرفني عىل وقف
األعامل العدائية فورا.
وقالت سلطات اإلدارة األرمينية االنفصالية املسامة
مجهورية «ناغورين قره باغ» إن  16عنرصا من قواهتا
قتلوا وجرح أكثر من  100جراء قصف جوي
ومدفعي للقوات األذرية يف صباح يوم األحد عىل
مناطق يف اإلقليم املتنازع عليه.
وأعلن اجلانبان سقوط ضحايا من املدنيني
والعسكريني ،وقال املتحدث باسم وزارة الدفاع
األرمينية إن قوات اإلقليم «قتلت نحو  200جندي
أذري ،ودمرت  30مربض مدفعية للعدو و 20طائرة
مسرية».
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شـدد وزيـر اخلارجيـة الـرويس أن بلاده

أملـه بتخلي االحتـاد عـن موقفـه املتحيـز

أخبار العامل

26

بأقالمالطلبة

الدراسة التحليلية عن منهج
«كشف الباري عما يف صحيح البخاري»
بقلم :إرشاد أحمد الساالرزئي  -باكستان

احلمـد هلل الـذي توالـت علينـا

كثيرة تزخـر هبـا كتـب الرتاجـم

والصلاة والسلام على سـيد

أهنـا تؤكـد معنـى واحـدً ا هـو:

والسير هلؤالء األئمـة ،ونالحظ

نعامئُـه واتصلـت بنـا آالئُـه،

لـزوم األخـذ بالسـنة النبو َّيـة،

خلقـه حممـد الـذي تـم حسـنه

وهـذا ليس موضـع إيفـاء القول
َّ
فـإن خـوف
وإهنـاء الـكالم؛

وهبـاؤه ،وعلى آلـه وأصحابـه
الذيـن اقتبسـوا نـور حديثه وعىل

مـن تبعهـم بإحسـان إىل يـوم
الديـن.

ال ريـب َّ
أن اهلل تعـاىل جعـل يف
هـذه األمـة ُح َّفاظـا للكتـاب
املبين ولسـنن سـيد األولين

واآلخريـن ـ صلى اهلل عليـه

أصحاب
وخـص منهـم
وسـلم ـ
َ
َّ
احلديـث الذيـن م َّيـزوا بين
القـوي منه والضعيف ،واحلسـن
والصحيـح،

واسـتخرجوا

األحـكام إذا مل جيـدوا فيـه النص
ترجـح
الرصيـح ،واختـاروا مـا َّ

لدهيـم بعـد تتبـع وجهـد جهيـد
يف درك الناسـخ واملنسـوخ مـن

اآلثـار ،وخاضـوا يف املعـاين
فوضعـوا الفصـول واألبـواب
وألفوا الكتب الطـوال والقصار،

فأنـزل اهلل عليهـم شـآبيب الرمحة
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والرضـوان وآواهـم يف بحبوحـة

اجلنـان.

اهتامم السلف البالغ باحلديث:

ال خيفـى على أهـل العلـم َّ
أن
النبـوي أسـاس قويـم
احلديـث
َّ

وركـن ركين للديـن احلنيـف
ومصـدر جليـل مـن مصـادره

املسـلمة يف إثبـات األحـكام

ـ رمحـه اهلل ـ أنـه قـال" :مل تـزل

اإلسلام إال بـه ومـا ال يتـم

َمـن يطلـب احلديث .فـإذا طلبوا
العلـم بلا حديـث َف َسـدُ وا" .

واملسـائل ،وال يقـوم كيـان

الواجـب إال بـه فاألخـذ بـه
واجـب ،فصـار احلديـث واجب

األخذ بـه ،وال يمكـن الغنى عنه

النـاس يف صلاح مـادام فيهـم

وقـال أيضـا" :إياكـم والقـول يف

ديـن اهلل تعـاىل بالـرأي ،وعليكم

يف حـال مـن األحـوال.
النبي ـ صلى اهلل عليه
و َّملـا انتقـل ُّ

ضل "

صحابتـه الكـرام يـروي بعضهم

ريض اهلل عنـه ـ " :مـن ر َّد حديث

الرفيـق األعىل جعل
وسـلم ـ إىل ّ

عن بعـض ما سـمعوه مـن النبي
ﷺ ،ومـن بعدهـم كان التابعون
يروون ما سـمعوه عـن الصحابة
مـن حديـث النبي ﷺ.

و يعلـم مـن اهتمام الصحابـة
باألحاديـث

ومـن بعدهـم
النبو َّيـة َّ
أن طلـب احلديـث مـن

ِّ
أجـل األمـور وأعظـم الشـؤون،

باتبـاع السـنة فمـن خـرج منهـا
وقـال اإلمـام أمحـد بـن حنبـل ـ

رسـول اهلل ﷺ فهـو على شـفا
هلكـة"،

النـاس
وقـال أيضـا" :مـا أعلـم
َ
يف زمـان أحـوج منهـم إىل طلـب
احلديـث من هذا الزمـان"  ،وكان

زمـان اإلمـام أمحـد املتـوىف سـنة

241هــ فقـال له أحـد أصحابه
ـ بعـد مـا قـال مقاله املذكـور آن ًفا

ورصف األوقـات يف فهمهـا
ومدارسـتها عبادة ،وح ُّثـوا األمة

بـدع فمـن مل يكـن عنـده حديث

كما نقـل عـن اإلمـام أيب حنيفـة

هـذه كلمات قليلـة مـن جمموعة

على عنايتهـا بآثارهـم وأقواهلـم

ـ  :ومل ؟ فقـال اإلمـام" :ظهـرت

وقـع فيها" .
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اإلطالـة واخلـروج عماَّ أنـا
بصـدده مـن اإلجيـاز واالقتصـار
يكبح شـكيمة املِزبر عـن ذكرها،
فاحتسـبت بالقـدر النـزر ففيـه
مقنـع وكفايـة للبصري غير بعيد.

ضبط األحاديث:
و َّملـا ظهـرت االنقسـامات

والفـرق املبتدعـة إبـان مقتـل

عثمان بـن عفـان ـ ريض اهلل
عنـه ـ كان ال بـدّ مـن ضبـط
مسـألة النقـل يف احلديـث؛ فبـدأ

العلماء مـن الصحابـة والتابعين

بتحـري مـا يسـمعونه مـن
ّ
أحاديـث نبو َّيـة ،فلا يقبلوهنـا

حتـى يعرفـوا طريقهـا وتطمئـ ُّن
قلوهبـم ،وظهـر حينهـا التث ّبـت
باإلسـناد حيـث كانـوا يقولـون:
سـموا لنـا رجالكم ،واسـتمرت
ّ
ٍ
بشـكل
بالسـنة املطهـرة
العنايـة ّ
متسـارعٍ ،حتـى إذا جـاء القـرن

الثالـث كان علـم احلديـث قـد
علما مسـتقال ،مثل:
بـدأ يشـكّل ً
علـم احلديـث الصحيـح ،وعلم

املرسـل ،وعلم األسماء والكُنى،
وهكـذا ،وكان اإلمـام البخـاري
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قـد رأى ْ
أن تُصنَّـف األحاديـث

على غير طريقـة املسـانيد ،بـل
تبعـ ًا ملوضوعاهتـا هبدف تسـهيل

النفـع للقارئين وطلبـة العلـم

الشرح ـ  :مقدمة العلـم ومقدمة

كشـف البـاري عما يف صحيـح

فتحتـوي على حد علـم احلديث

كثير مـن املصنّفين يف احلديـث
ٌ
النبـوي ،غري ّ
أن اإلمـام البخاري

والشـك َّ
َّ
أن "كشـف البـاري عام
ف
يف صحيـح البخـاري" الذي ُأ ِّل َ

وغايتـه ومراتـب علـم احلديـث

الوصـول إليها ،وتبعـه يف منهجه

وتفـر ٌد عـن غيره
كان لـه مت ّيـزٌ
ّ
يف مسـائل كثيرة؛ ويعـدُّ اإلمـام
أهـم
البخـاري واحـد ًا مـن
ِّ
شـيوخ احلديـث ،حيـث انتهـت
إليـه رئاسـة احلديـث يف زمانـه،
فهـو أمير املؤمنين يف احلديـث

يف عصره ،وأكرمـه اهلل ـ تعـاىل
ـ بكتابـه اجلامـع الصحيـح
ألحاديـث النبـي ﷺ ،وقـد تل ّقته

األمـة بالقبـول ،وبلغـت شـهرته
ٍ
كتاب
أصـح
اآلفـاق ،حتى غـدا
ّ
بعـد كتـاب اهلل تعـاىل.
رشوح البخاري:

ثـم قـد قـام العلماء يف األزمنـة
املختلفـة بخدمـة هـذا الكتـاب

املسـند اجلامـع الصحيـح املبارك

بتأليـف الشروح لـه وكتابـة
التعليقـات واهلوامـش ،فقـد

رشحـه بالطويـل والوجيـز
عشرات العلماء عىل مـر التاريخ
ُ

!! حتـى غـدت رشوح هــذا
الكتــاب العظيــم كثير ًة جـد ًا
بحسب
تقــدَّ ر بثمــانني شــرح ًا َ
العـد واإلحصـاء مـن العلماء
األحنـاف والشـوافع واحلنابلـة

واملالكيـة ،ومـن أهـم رشوح

والعلماء األكارم.
البخـاري:

يف الديـار اهلند َّيـة باللغـة األرد َّية
الصافيـة فهو رشح عظيم ِ
وسـ ْف ٌر

كبير فريـد يف بابـه ،وقـد نـال

تدويـن احلديـث ورد الشـبهات

ليـس هلا مثيـل وال بديـل ،وكأنَّ ا
نبـذة األمـايل الدراسـ َّية لشـيخه

حسين أمحـد املـدين ،وظاهـرة

مهمـة وآثـار حسـنة ملعارفـه
َّ
وعلومـه التي قـد ظهـرت لألمة
بصـورة أمـايل تلميـذه الرشـيد

الرتجيـح للمذهـب احلنفـي
بأجوبـة حم َّققـة.
 :6توضيـح املقارنـة بين البـاب
واحلديـث املذكـور فيـه ،وكـذا

األخـرى.

على اسـتيعاب تراجـم رجـال

بعضهـا ببعـض وبيـان العالقات

واحلـق أنَّـه
صـدع الغـرض،
ُّ
جمموعـة طيبـة يف رشوح احلديث

املصـادر األصل َّيـة ،واسـتيعاب
األدلة ٍّ
لـكل منها ،ثـم ذكر وجوه

التـي أوردها منكـرو احلديث ر ًّدا
قويـا م ِ
فح ًم ،والعديـد من نكات
ًّ ُ
مقنِعـة وفوائـد سـن َّية.

السـند املتصل بـد ًءا من الشـارح

فإنَّـه أوىف بالبيـان وأجـدى يف

إىل اإلمـام البخـاري بإسـهاب
كامـل وتسـليط الضـوء عىل مجلة

مـا يف البخـاري .

بيـان

متابعـات

البخـاري

وشـواهده الـواردة يف الكتـب
 :7ذكـر مناسـبات األبـواب
بينهـا بصـورة رسد َّيـة كاملـة.

 :8ذكـر قصـص تارخي َّيـة أو
مهمـة إذا وجـدت إليهـا
خلف َّيـة َّ

اإلشـارة يف احلديـث.

املم ِّيـزات البارزة لكشـف الباري

 :9حتقيـق معـاين الكلمات
الصعبة لغـ ًة ،مع تعيين األبواب

العمـل يف الكتـاب واألسـلوب

النحـوي
 :10ذكـر اإلعـراب
ِّ
لبعـض عبـارات احلديـث عنـد

ومنهـج العمل فيه:

أنـوه بمنهـج
وحيسـن يب أن
ِّ

ويمكـن حصره بعـدة نقـاط يف

على عشرات الكتـب ومئـات

 :1بسـط الكالم لتوضيـح ترمجة

أمهـات الكتـب األخـرى مـع

مناسـبة األبـواب.

احلديـث إضافة إىل ذكـر تعليقاته

مطالعاتـه الطويلـة املحيطـة
الصفحـات ،وخالصـة جهـوده

الـذي اختاره العاملـون يف كتابه،

الرصفيـة هلـا.

واخللـف الصالـح خير ظهـور،
وإضافـ ًة إىل ذلـك أنَّ ـا زبـدة

األسـطر التاليـة:

البـاب ،وأغراضـه مـع ذكـر

التدريسـ َّية املبذولـة يف ربـع قرن،
وتفو َقـت بمزاياهـا املنفـردة عىل
َّ

 :2ترمجـة األحاديـث الـواردة

صـدر ْت هلـا
يف احلـارض ،وقـد
َ

نص َّيـة بتعبيرات خمتلفـة لزيـادة
ِّ

مجيـع الشروح األرد َّيـة املؤ َّلفـة
جملـدات متعـدِّ دة حتـى بلغـت

أربعـة وعرشيـن جملـدً ا إىل هـذا
َ
شـيوخ
اليـوم ،وهـي مغنيـة حقا
األحاديـث النبو َّيـة وطالهبـا

وتصفـح صفحاهتـا ،وتكـون
يف ميزان حسـنات أعاملـه إىل يوم
الديـن.
ِ
وقـد ُوضعـت يف أولـه مقدمتـان

مهمتـان ـ زيـاد ًة على أصـل

يف البـاب باألرد َّيـة بصـورة

التوضيـح ،وخترجيها مـن الكتب
السـتة.

 :3تراجـم رواة البخـاري

احلاجـة إليـه.

 :11ختريـج األحاديـث مـن

ذكـر البـاب ،والكتـاب ،ورقـم
النافعـة.

 :12العنايـة اخلاصـة بذكـر
مصـدر املع َّلقات مـن األحاديث

التـي ذكرهـا اإلمام البخـاري أو

غيره مـن املحدثين يف املواطـن
األخـرى مـن كتـب األحاديـث،

وتعديلهـم وتوثيقهـم ،وذكـر
كالم املحدثين فيهـم جرحـ ًا

 :13حتقيق قـول اإلمام البخاري

 :4دراسـة إسـناد احلديث ،وكذا

وذكـر أجوبته.

إىل ذلـك من أمـور مهمة يف رشح

التـي أمهلهـا اإلمـام البخـاري

و تعد ي ً
لا .

ذكـر مـا قالـه املحدثون فيـه ،وما
احلديث.

 :5بيـان املذاهـب الفقه َّيـة

السنة  -17 :العدد/1:حمرم  1442هـ.ق

فتلـك عشرة كاملـة.

يف صحيحـه "قـال بعـض الناس"
 :14توضيـح بعـض اجلوانـب

يف صحيحـه كما أنَّـه يذكـر با ًبـا
بلا ترمجـة أحيانًـا ،وتـارة يـأيت
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تغمـده اهلل برمحتـه ـ
اهلل خـان ـ َّ

هـذه املجموعـة كصدقـة جاريـة

للبخـاري يف اللغـة األرد َّيـة مج ًعا
وشـموالً يف سـطور قالئـل ليعم

وأنـواع كتـب احلديـث وتاريـخ

أمـا مقدمة الكتاب فهي مشـتملة

عـن غربلـة الكتـب الكثيرة

فأحببـت أن أصـدع بما مت َّيـزَ بـه
عـن أمثالـه مـن كتـب الشروح

ووجـه تسـميته وموضوعـه

اإلعجـاب والقبول لـدى العلامء
حتـى ُأ ِ
غرمـوا بـه مـن أول يومه؛

البخـاري يف شـبه القـارة اهلنديـة
إن مل يكـن أمههـا هـو الـذي أ َّلفه

شـيخ املشـايخ اإلمـام سـليم

الكتـاب ،أمـا مقدمـة العلـم

املختلفـة يف املسـائل اخلالف َّية من
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 :23إيضـاح بعـض الرتاجـم

وإزالـة اإلهبـام الـذي وقـع يف
مواضـع شـتى.

 :24قـد تـم االكتفـاء يف ختريـج
األحاديـث بالكتب السـتة فقط،

إضافـة إىل ذلـك إحصـاء العـدد

املكـرر ،وإبـراز املواطـن التـي
َّ

تكـرر فيهـا احلديـث.
َّ
بالرتمجـة مـن دون حديـث،
ويكتفـي باآليـة ،ومـرة يذكـر

ترمجـة حمضـة بلا بـاب وال
حد يـث .

 :15توضيـح مـا التبـس واشـتبه

من أسماء الـرواة.

 :16إبـراز الـرواة الذيـن مل ِ
يـرو

عنهـم اإلمام البخـاري يف اجلامع
الصحيـح إال حديثـا أو حديثين

مـع حتديـد َمرو َّياهتم.
 :17التحليـل ا ُمل ِ
نصـف ملـن

تكلـم فيـه املحدثـون يف رجـال
ا لصحيـح .

:18

الترصيـح

بمرويـات

مكـررة ،هـل أعيـد ذكرها سـندً ا
َّ

ومتنًـا م ًعـا أو اكتفـى بأحدمهـا.

 :18معاجلـة القضايـا الفقه َّيـة

بأسـلوب سـهل ميسـور.

 :20املقارنـة املتكاملـة بين

األقـوال املتضاربـة للمحدثين
والفقهـاء.

 :21العنايـة بتعيين الطريـق من

الطرقين يف مواطـن التحويـل
وباإلضافـة إىل ذلـك ترصيـح
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املوضـع الـذي ذكر املصنـف فيه

متـن الروايـة مـن طريـق آخـر مل
ُين َقـل عنـه مـن قبـل.
 :22التنبيـه عىل األوهـام الواردة

مـن قبـل البخـاري أو غيره

مـن شـارحي البخـاري حسـب
احلاجـة.

 :25ومـن أكبر مزايـاه َّ
أن
ٍ
ناقـل يف
جمـر َد
الشـيخ مل يكـن َّ

ذكـر األقـوال املختلفـة بـل أنَّـه
عقـب ذكـر
بين رأ َيـه احلصيـف
َ
َّ
َـت الضرورة إىل
األقـوال إذا َدع ْ

ذلـك.

ومـن اجلديـر بالذكـر َّ
أن بعـض

املشـايخ مـن شـيوخ األحاديـث

قـد قـام بنقل كشـف البـاري إىل
اللغـة البشـتو َّية. .

ثنـاء أماثـل العلماء املعارصيـن
على "كشـف البـاري":
َـرت َّ
أن هـذا
وقـد َسـ َب َق أن َذك ُ
الشرح ن َ
حسـنًا لـدَ ى
َ
َـال َق ُبـوالً َ

العلماء املعارصيـن وقـد ذاع

صيتـه يف آفـاق شـبه القـارة
اهلند َّيـة فأن ُق ُـل كالم بعـض
العلماء

املعارصيـن

شـيوخ

احلديث وهـم :املفتـي حممد تقي

العثماين ،والشـيخ مغفـور اهلل
حفظـه اهلل (املعـروف بــ "مغفور
اهلل باباجـي") شـيخ احلديـث

باجلامعـة احلقانيـة أكـوره ختـك

قلـت:
أن ال أكـون مبالغًـا إذا
ُ
َّ
مجيـع
إن هـذا الشرح قـد فـاق
َ
الشروح األرد َّيـة للبخـاري يف
العصر الراهن من َح ُ
يـث إبداعه
واسـتيفائه وجامع َّيتـه ،ومل يقترص

نف ُعـه على الطلاب فحسـب،
واملدرسين
بـل هـو أنفـع للعلامء
ِّ
مجيعـ ًا على السـواء" .
قـال الشـيخ "مغفور اهلل" ـ شـيخ
احلديـث بجامعـة دار العلـوم

احلقان ّيـة:

طلاب
"كشـف البـاري ُيغنـي
َ
األحاديـث الرشيفـة عـن غيره

مـن الشروح يف حـل البخـاري
حقـ ًّا بعـد مطالعتـه" .
وقـال الشـيخ املفتي نظـام الدين

الشـامزي ـ رمحـه اهلل ـ :
در ُس صحيـح
"ال أزال ُأ ِّ
البخـاري يف جامعـة العلـوم
َّ
اإلسلام َّية بنـوري تـاون منـذ

ثالثـة أعـوام ،واحلمـد هلل على
أنـه و َّفقنـي ملطالعـة الكتـب بكل

شـوق ،ورزقني الولـوع بقراءهتا
بفضلـه وكرمـه ،ومـا مـن رشح
مطبـوع ،أو حاشـية متداولـة ،أو

أمـايل الـدروس لكبـار املشـايخ

إال وحظيـت بقراءهتـا ،وإمعـان
النظـر فيهـا ،فلـم أجـد رشحـ ًا
وافيـ ًا جامعـ ًا حم َّققـ ًا مـن مجيـع
النواحـي َ
مثـل كشـف البـاري

حيـث حـوى كل مـا َّ
دق مـن

ـ حفظهما اهلل  ،واملفتـي العـام يف
عصره بديـار باكسـتان (سـاب ًقا)

وقـد جـرى مقـال يف أوسـاط

الشـهيد ـ رمحـه اهلل.

كتـاب" فإنـه قـد تعـارض بأصل

املفتـي نظـام الديـن الشـامزي

ثناء شـيخ اإلسلام املفتـي حممد

تقـي العثامين عىل كشـف الباري:
قـد َأبـدَ ى املفتـي حممـد تقـي
العثماين إعجا َبـه به وح َّبه لـه ُحب ًّا
َجـ ًّا فقـال تعقيبـا عليـه" :عسـى

العلـوم ،ولطـف مـن املعـارف،
كتاب عن
أهـل العلـم" :ال يغنـي ٌ
معـروف آخـر فانتقـض ،وهـو
ـص عنه
"مـا مـن عـام إال وقد ُخ َّ

البعـض" ،فهـو مـن غير مبالغة
َش ٌح ُيغنِـي قارئَـه فع ً
لا من غريه
مـن الشروح .
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أخبار العامل
الصني دمرت أكثر من  16ألف
مسجد يف تركستان الرشقية
قال معهد « »ASPIاألسرتايل
لألبحاث إن السطات الصينية
د ّمرت  8500مسجد بالكامل
خالل األعوام الثالثة األخرية،
فيام أحلقت أرضارا بام يقرب من
ذات العدد ،بحسب وكالة األنباء
الفرنسية.
واستند املعهد يف تقريره إىل صور
أقامر اصطناعية ونامذج إحصائية.
وقال الصحفي اليوجوري
مصطفى باج من خالل حسابه إن
الصني دمرت ما يزيد عن %65
يف تركستان الرشقية ،وإن أعداد
املساجد التي هدمتها السلطات
وصلت إىل  16.500مسجد
وأغلبها تم هدمه بالبلدوزرات
وأغلبها حتول إىل ساحات فارغة.
وكشف نشطاء أن من بني املساجد
التي هدمت  1000مسجد تعترب
آثارا ثقافية ويصل عمرها إىل ستة
قرون ،ودشن نشطاء مسلمون من
تركستان محلة للتوقيع عىل رفض
هدم املساجد.
واعترب مراقبون أن ذلك هيون أمام
االستباحة الرهيبة للبرش وأن مأساة
اإلجيور تتواصل وسط صمت عريب
وإسالمي.

اشتباكات باألقرص بعد مقتل
مواطن مرصي برصاص ضابط
رشطة
شهدت منطقة العوامية باألقرص
يف جنوب مرص اشتباكات
عنيفة الليلة بني قوات األمن
ومتظاهرين غاضبني من مقتل
أحد شباب القرية عىل يد قوات
األمن.
وحسب مصادر حملية ونشطاء،
فقد أقدمت قوات خاصة من
الرشطة عىل قتل املواطن عويس
الراوي خالل مدامهات جرت
فجر األربعاء ،وذلك عندما
أبدى اعرتاضه عىل اعتقال
الرشطة ألخيه.
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بأقالمالطلبة

الغـــزو الفكري ومسؤوليتنا
أنس األفغاني -أفغانستان

أعـداء اإلسلام ملـا غاظهـم

تشـكيك املسـلمني عىل دينهم ،و

و إسلامية ،و باطنهـا عكـس

ديـن اهلل أفواجـا ،و رأوا أن الغزو

حقيقـة لإلسلام،و تعريـف

العسـل.

اإلسلام ،و رأوا دخول الناس يف

على عقائدهـم .و إخفـاء صـورة

العسـكري مـع إنفـاق أمـوال

اإلسلام بأقبـح وجـه .وإعجـاز

كام نريده ،من تشـكيك املسـلمني

اإليامنيـة عـن مواجهتهـم يف هذه

طائلـة عليـه الحيصل بـه املقصود
يف دينهـم ،و إضالهلم،واحلكـم

مثال:

يف الـدول اإلسلامية.

املسـلمني ،و تضعيـف محاسـتهم
املعركـة.

الدول اإلسلامية املسـتعمرة.

عليهـم لألبـد بلا مواجهـة
ذالك...عمـدوا إىل أنـواع الغـزو

خلـق اهلل آدم ـ عليـه السلام ـ

منهـم،و إفسـاد عقيدهتـم و ما إىل

الظاهر :كام يسـمى السـم القاتل،

هـم يصطنعون املآيس للمسـلمني

 1ـ يصيحون بحقوق البرش:

تاريخ الغزو الفكري:

للدعـوة إىل أدياهنـم الباطلـة ،بـل
هلـذه الدعـوة الباطلة :كما رأيناها

ولألسف الشديد!!!

و هـم يقتلـون آالف املسـلمني يف

الـدول اإلسلامية صـارت

 2ـ ينادون بحقوق النساء:

فقـط ،جلهـم عمال الغـرب ،و

حمـدودة على أسماء إسلامية

قد بـدأ الغـزو الفكري منـذ بداية

ويقصـدون تربج املـرأة  ،و حيبون

أذناهبـم؛ ألهنـم اليلتفتـون إىل

الفكـري عـن وسـائل اإلعلام

وهـو أن اهلل سـبحانه وتعـاىل أمـر

اإلسلامية.

مآسـيهم ،فضلا عن مسـاعدهتم

و إذاعـة ،وصحافـة ،و جمالت ،و

السلام ـ فأبـى واسـتكرب وقـال:

الشـعب:

اإلجتامعـي ،مـن تلفـاز ،و نـت،

الشـيطن بالسـجود إىل أدم ـ عليه

مؤلفات وكل ما تسـتهدف أفكار

أنـا خير منه.

التواصـل اإلجتامعـي.

مـن اجلنـة ،و قـال لـه إنـك مـن

النـاس ،و عقيدهتـم مـن طريـق

أن تشـيع الفاحشـة يف الـدول

 3ـ يدعـون النـاس إىل مجهوريـة

هـم يقفـون مـع أشـد أعـداء

وهـم خيالفـون اهلل ورسـوله هبذه

العالقـة أبـو ظبـي مـع إرسائيـل

أنـزل اهلل.

رئيـس األمريكـي دونالـد ترمب

فأهبطـه اهلل سـبحانه و تعـاىل

الدعـوة ،حيـث ال حيكمـون بما

تعريف الغزو الفكري ،و أسـبابه،

لصغر يـن .
ا ٰ

 4ـ يرصخون بحرية اإلنسان:

تعريف الغزو الفكري:

الفكـري إلضلال النـاس ،فقال

و أغراضه ،و تارخيه:

حينئـذ بـدأ الشـيطن بالغـزو

الغـزو الفكـري معركـة فكريـة

كما جـاء يف اآليـة:

املسـلمني ،و عقائدهـم عبر

رصاطـك املسـتقيم ثـم آلتينهـم

احلـق ،و يثبتوا هبـا الباطل يف فكر

و عـن أيامهنـم و عـن شمائلهم،

مـن أعـداء اإلسلام على أفـكار

الوسـائل اإلعالميـة ،ليمحـوا هبا
املسـلمني.

إخواهنـم ،واليسـاعدوهنم ،يف

وهم يسـجنون أالف املسلمني يف

قيودهم ،ويعذبوهنـم عذابا أليام.

 5ـ سـيطروا على الـدول

اإلسلام واملسـلمني؛ كما ط ّبـع
ضد فلسـطني قبل أيام بمسـاعدة

.و قـد خانـت خيانـة كبرى هبـذ
التطبيـع يف حـق فلسـطينيني ،و

سـيطبع السـعودية أيضـا هـذه
الشـيطنة بعـد أيـام.

" قـال فبما أغويتنـي ألقعـدن هلم

اإلسلامية و يسـموهنا اسـتعامرا.

والشـك أن الغـزو الفكـري قـد

مـن بين أيدهيـم ومـن خلفهـم

املسـتعمرة كسـباطة ،و يدمروهنـا

أخالقهـم ،و محاسـتهم اإليامنيـة

و احلـال أهنـم جيعلـون الـدول
تدميرا.

أثـر على عقائـد املسـلمني ،و
أثرا كبيرا ،خاصة علی الشـباب.

و ال جتـد أكثرهـم شـكرين"

و مـا إىل ذالـك مـن اصطالحات

عىل سبيل املثال:

أسـبابه :الوسـائل اإلعالميـة

هنـا يف هـذه اآليـات املذكـورة

اجلمهوريـة.

معتصـم بـاهلل ،و حجـاج بـن

كل مـا تبثـه اإلذاعـات ،والتلفاز،

"الشيطن " أنه سـيضل الناس وأن

أسباب الغزو الفكري:

والصحـف،

واملجلات،

والتأليفات ،وقنـوات التلفزيون،

قـد رصح رئيـس غـزو الفكـري

الشـك أن أعـداء اإلسلام

يوسـف ملـا اسـتغاثت املـرأة

يأتيهـم على رصاط مسـتقيم.

والنصـارى يسـعون يف األرض

كلمات االسـتغاثة.قام املسـلمون

و قـد حـذا حـزب الشـيطن

فسـادا ،و اليزالـون يقاتلـون

حيـث يضـل النـاس ،و يفسـد

مشـارق األرض ومغارهبـا.

و كل مـا يسـتهدف بـه الفكـر،

حـذوه حـذو النعـل بالنعـل،

أغراض الغزو الفكري:

عقائدهـم باصطالحات حسـنة،

والعقـل ،والذهـن.

خاصـة :املرشكين ،واليهـود،

املسـلمني،

ويسـجنوهنم

يف

ويسـتغلون مـآيس املسـلمني
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بـــ "وا معتصماه " و غريهـا مـن
لنرصهتـا ،حتـى فتحـوا البلاد

لنصرة مـرأة واحـدة ،و هـذا كان

بحامسـة إيامنية ،و عقیدة راسخة.
و أمـا اليـوم ترتدد هـذه الكلامت،

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

اإلجتامعيـة خاصـة ،و كذلـك

(األعـراف).

مفسـدة مضللـة يف هـذا العصر

يف الزمـن السـابق يف خالفـة
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بأقالمالطلبة
يصرخ هبـا األطفـال األبريـاء،

و مـن الواجـب علینـا أن ندافـع

والفتيـات العفيفات ،والشـباب،

عـن اإلسلام ،و أن نغير املنكـر

الصهيونيـة :کــ جوانتانامو ،و أيب

السلام:

والضعفـاء مـن داخـل سـجون
غريـب و برما ،و إيغـور وغريها.
السـجون مملوئـة باملسـلمني
واملسـلامت و يقولـون" :ربنـا

أخرجنـا مـن هـذه القريـة الظـامل
أهلهـا ،واجعلنـا من لدنـك وليا،
وجعلنـا مـن لدنـك نصيرا".

حسـب الطاقـة ،كما قـال عليـه
مـن رأى منكـم منكـرا فليغيره
بيده ،فإن مل يسـتطع فبلسـانه ،فإن

مل يسـتطع فبقلبه ،و ذالك أضعف

اإليمان.أو كما قال عليه السلام.

السـيام يف هـذا العصر الراهـن
الـذي كثـرت فيـه الدعـوات

و لكـن لألسـف ال ملـب ،وال

املضللـة ،و انتشر فيـه أنـواع

ونفخـة يف رمـاد .قلبـي يفيـض

الفكـر امللحـد.

جميـب؛ كأهنـا صيحـة يف واد

أسـى ،وعينـي تدمـع ،و تتوقـف
الكلمات بين فمـي وحنجـريت

إن أظهرهتـا بكيـت ،و إن كتمتهـا
تأملـت.وا إسلاماااااه!

الباطـل ،و أنواع الغزو الفاسـد و

فوجـب عىل كل مسـلم ومسـلمة

أن حيـذر عـن هـذه الوسـائل
اإلعالمية اخلبيثـة إال بالرد عليها،

وإظهـار احلـق أمـام الباطـل.

كل هـذا لضعـف عقيـدة

أهـل الباطـل يتكاتفـون اليـوم،

كل أحـد يلقـي املسـؤولية على

كلهـم يتكاتفـون ضـد احلـق ،و

املسـلمني ،و محاسـتهم اإليامنيـة،

اآلخـر.

الشـيوعيون ،واليهود ،والنصارى

يبذلـون مجيـع أمواهلـم يف سـبيل

خطـر كبير إلقـاء املسـؤولية عىل

الباطل ،فكيـف ال نتكاتف بيننا و

أن يقـول اإلنسـان :أنـا لسـت

ينبغـي لألمـة اإلسلامية أن

اآلخـر ،و مـن املصائـب العظيمة
مسـؤوال هـذا على غريي...فهذا

نحن على حق مـن رب العلمني.
يتحـدوا ،ويتفقـوا على صـد

منكـر عظيـم ال يقولـه العاقـل،

العـدو .و أن يقومـوا يف سـبيل

اإلسلام واملسـلمني.

اللهـم أعـد لإلسلام شـوكته،

كلنـا مسـؤولون عـن دفـاع

احلـق كبنيـان مرصـوص.

واجبنـا جتـاه مقاومـة الغـزو

و قوتـه بأيدينـا ،يــا رب!!!!!!!

جيـب على كل مسـلم  ،حـر ،ذي

آمني

العقيـدة ،واإليمان  :أن يبعـد عن

مصادر:

ا لفكـر ي :

لـب ،وعلى كل مـن يريد سلامة

اللهم انرص اإلسلام واملسـلمني.

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

هـذا الغـزو املهلـك ،و عـن هـذه

 ۱ـ االسـترشاق ،و جهـوده ،و

أوالده ،و تالميـذه و كل مـن كان

 ۲ـ حمـارضات الشـیخ عبدالعزیز

الفتنـة اخلفيـة ،و أن يبعدعنهـا

حتـت تأديبـه.

و أن يلـزم طريـق السـعادة ،و أن

يتمسـك بالقـرآن والسـنة و أن

يعـض عليهما بالنواجـذ.

أهدافـه

بن بـاز....

 ۳ـ إنتـاج املسـترشقني ،و أثـره يف
الفكـر اإلسلامي.

تأليف مالك بن نبي رمحه اهلل

ادفعواعنمحاكم الكالب
أيها األسود
عاصم الصارم
طالب بالجامعة

من املعروف عند اجلميع أن
انتهاك مقدسات كل أمة وتعرض
حفائظها يشعل غضبها ويثري
محيتها وغريهتا ،وقد شهد العامل
طغيان اهلنادك (عباد البقرة)
وثورهتم ،ومحيتهم اجلاهلية
حينام ذبح بعض املسلمني البقر
يوم عيد األضحى حيث قاموا
بقتل املسلمني األبرياء وقمعهم،
وترشيدهم وتعذيبهم ،وأسفرت
تلك الثورة احلمقاء عن مئات من
القتىل واجلرحى للبقرة!!
فلكل أمة حدود محراء (بل لكل
إنسان غرية ومحية) تضحي بغاليها
ورخيصها ،ونفسها ونفيسها
لصيانة تلك احلدود وحفاظتها،
ونرى كل أمة يف مقدساهتا يف أشد
شدهتا ،وأحد حدهتا.
أما اليوم يكاد القلب يتفجر،
والكبد يتمزق من هجامت رشسة
وإساءات ممنهجة من جريدة
فرنسية مرسومة بأيد نجسة قذرة
إىل أرشف األنبياء واملرسلني سيدنا
حممد صىل اهلل عليه وسلم بأبشع
الصور الكاريكاتورية وأشنعتها.
نعم ،جترأت الكالب واخلنازير
عىل استهتار مقدساتنا ،واستهزاء
النبي الكريم الذي شهد بفضله
األعداء حتى من املسترشقني
املتعصبني ،احلانقني من اإلسالم
ّ
عليه الثائرين ،هذا وإن كال يعرف
تأنث األوريب وختنثه ،وكال يعرف
شكيمة املسلم وغريته ،وإن قضية
النبوة وأمهيتها وعظمتها متفقة
مقبولة عند مجيع الفرق اإلسالمية
وحكوماهتا ،إذن من املرجو
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واملتوقع يف هذه األيام العصبية
واللحظات احلاسمة جتمع كلمة
املسلمني وحكوماهتم ،وتوحد
شملهم ،وعود مجعهم كرد فعل
يف مقابل هذه الوقعة الوقحة ،فعند
احلفيظة تذهب األحقاد فادفعوا
عن محاكم الكالب أهيا األسود،
ودافعوا عن حدودكم بإجراءات
عملية حقيقية ،فإنه ال يمسك
السيل إال السيل مثله ،وإن احلديد
باحلديد يفلح ،أرأيتم لو دخل محار
يف حديقة وبدأ باإلفساد وصاحب
احلديقة يرصخ قائال :ويل للحامر،
موت للحامر ،هل يغني ذلك
فتيال ونقريا؟ وهل ينتبه احلامر
ويفهم؟ وهؤالء كاألنعام بل هم
أضل ال ينتبهون وال يفهمون،
فإىل أي حد تنفع هذه اهلتافات
اخلاوية ،والشعارات والصيحات
املجردة ،وعىل اخلطباء والكتّاب
والدعاة والوجهاء االهتامم هبذها
املوضوع ،والتنبيه نحو هذا املهم
بإشعال حمبة النبي صىل اهلل عليه
وسلم يف قلوب املسلمني ،وإيقاظ
شعورهم ،فإنه ال خيشى الكفر
شيئا مثلام خيشى يقظة الشعوب،
وصحوة القلوب ،وأخريا ال آخرا
علينا أن ال نتعامى وال نتغاىض
بدس الرأس يف الرمل مثل النعامة
بل ال بدّ أن نتفاعل ونتقلب ،ونتأمل
ونتوجع باتباع السنة السنية وكثرة
ّ
الصالة عىل النبي صىل اهلل عليه
وسلم والدعوة إليهام.
ولعل اهلل حيدث بعد ذلك أمرا.
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ولفـت املرصـد إىل أن هـذه

املسـلمني ،جلـذب املزيـد مـن

هجامهتـا اإلرهابيـة.

بشـدة ،حـرق نسـخة القـرآن

بالتنـوع والتعايـش املشترك

املامرسـات العنرصيـة ضـد

وجـه اخلصـوص والغـرب

التابـع لـدار اإلفتـاء املرصيـة،

الترصفـات العنرصيـة ال تؤمـن

والتحـاور والتعـاون بني األديان

الكريـم جمـد ًدا ىف مدينـة ماملـو
السـويدية مـن ِقبـل اليمين

واحلضـارات ،وترفـض أسـس

املامرسـات املناهضـة لإلسلام

القائمـة على املواطنـة واحترام

املتطـرف السـويدى ،ىف ظـل

و ا ملسـلمني .

املجتمعـات احلديثـة وقيمهـا
اآلخـر دون النظـر إىل األبعـاد

وتغـذى مشـاعر الكراهيـة
والتمييـز ،كما تصـب ىف صالـح
اجلامعـات املتطرفـة والتيـارات

اإلرهابيـة.

السياسـية

واالجتامعيـة.

وأملـح إىل أن هـذه األفعـال
اسـتغالل البيئـة املتحضرة ىف

تلـك املامرسـات العنرصيـة

أوروبـا لتتستر خلـف شـعار

حريـة التعبير ،لكنهـا تتغافـل
عـن عمـد أن منـاخ احلرية يسير

بجانـب جمموعـة مـن القيـم
األخـرى القائمـة على العيـش
املشترك واالحترام املتبـادل،

املنظمات الدوليـة الفاعلـة

وضـع ترشيـع قانونـى يواجـه
ويكافحهـا،

ويـردع

مجيـع

أشـكال التعصـب وأنـواع
التطـرف الدينـى ،حتـى يتم فتح

املجـال أمـام كل مـا هو إنسـانى
وحضـارى مشترك ودعـم قيـم

الدينيـة ،أحـد أهـم حقـوق

السـويد

األمم والشـعوب ،ومـن واجب
احلكومـات والنظـم ىف خمتلـف

بقـاع العـامل احلـرص على أن
تظـل تلـك املقدسـات بعيـدة

واإلسـاءات املتعمـدة.

ومتالحقـة مـن االضطهـاد

ملقدسـات اإلسلام واملسـلمني،
والوقوف ضد التيـارات اليمينية

والتمييـز وحمـاوالت اإلقصـاء،
مـن ِقبـل التيـارات اليمينيـة

السـوداء

تيـارات

العنـف

العدائيـة واإلقصائيـة جتـاه

ومتنحهـا

املبررات

لتنفيـذ

املتطرفـة املعروفـة بمامرسـاهتا

يشـار إىل أن الرشطـة السـويدية
أعلنـت أهنـا تل َّقـت معلومـات

أشـخاصا أحرقـوا
تفيـد بـأن
ً
نسـخة مـن املصحـف جمـد ًدا

املتطرفـة التـى تغـذى بدعايتهـا

والتطـرف على اجلانـب اآلخر،

السنة  -17 :العدد/1:حمرم  1442هـ.ق

ماملـو ،أقصى جنـوب السـويد،
املتحـدث باسـم رشطـة ماملـو:
إن عـدة دوريـات تعمـل

على القضيـة وتبحـث عـن
األشـخاص الذيـن قامـوا هبـذا

الفعـل.
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عـن االنتهـاكات أو التشـويه

يتعرضـون ملوجـات شـديدة

الغـرب.

إىل رفـض إقامـة مثـل تلـك

املامرسـات واألفعـال املسـيئة

واملهاجريـن

اإلسلام واملسـلمني ىف أوسـاط

حيـث قـال جيمـى موديـن،

وأكـد أن احترام املقدسـات

ىف

الرصاعـات وبـث الفـزع مـن

احلـوار والتسـامح والتعايـش.

سـواء كان عقائد ًّيـا أم عرق ًّيـا.
وأوضـح املرصـد أن املسـلمني

الترصفـات واألفعـال املسـيئة

ىف ضاحيـة روزنجـورد بمدينـة

ودعـا مرصـد اإلسلاموفوبيا

الدينيـة بشـكل عـام ،والرمـوز

للوطـن والدفـاع عـن مصاحلـه،

بالعمـل اجلـاد والرسيـع على

مـن املصحـف جمـد ًدا بالسـويد

وتشـعل فتيـل االضطرابـات،

ىف البلاد بما خيـدم مصاحلهـم

النمـوذج واملثـل ىف الـوالء

وغريهـا التـى حتـاول اختلاق

واملامرسـات العنرصيـة حتـاول

املسـلمني ىف السـويد وخارجها،

زيـادة سـعار اإلسلاموفوبيا

والفعالـة ىف جمتمعاهتـم وتقديـم

وطالـب املجتمـع الـدوىل ومجيع

وشـدد املرصـد – ىف بيـان اليـوم

حيـا ملشـاعر
متثـل اسـتفزازً ا رص ً

املسـلمني ،والتـى مـن شـأهنا

عامـة إىل لعـب األدوار اإلجيابية

وعـدم االلتفـات إىل تلـك

الدينيـة والعقائديـة.

– على أن جريمـة حـرق نسـخة

األنصـار لتحريضهـم على

كما دعـا مسـلمى السـويد على
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كلمات يف انتفاضة أرض الكنانة
إحسان الفقيه
كاتبة أردنية

التجمـع يف ميـدان واحـد يعنـي

مـر املعلـم كونفوشـيوس على
ّ
مقربـة مـن جبـل «تـاي» فأبصر

االسـتئصال ،فاندلعت املسيرات
واالحتجاجـات يف األطـراف يف

امـرأة تقـف على أحـد القبـور
ِ
احتملـت
باكيـة ،فسـأهلا :كأنـك

عدة نقاط للتظاهر ،تتجاوز سـتني
نقطـة يف العديـد مـن مـدن وقرى

األحـزان فـوق األحـزان ،فردت:

نمـر من
كذلـك األمـر ،فقـد قتل ٌ
ُ
قبـل والـد زوجـي يف هـذا املكان،
أيضـا ،وها هو
وقتـل فيـه زوجـي ً
ولـدي قد مات امليتة نفسـها ،فقال
املعلـم :ومل َ مل ْ ترتكـوا هـذا املكان؟

فأجابـت :ليسـت هنـا حكومـة
ظاملة ،فقـال املعلم آنـذاك :تذكروا

يـا أوالدي قوهلـا «إن احلكومـة

الظاملـة أشـد فظاعـة مـن النمـر».

يبـدو أن الشـعب املصري ،أدرك
خطـر النظـام الفـايش الـذي

خطـرا من كل
حيكمـه ،وأنه أشـد
ً
معانـاة رزح ذلـك الشـعب حتـت
ْنيهـا ،غير أنـه مل خيتر املـوت

وقهـرا منزو ًيـا يف طيـات
جوعًـا
ً

اهلوامـش ،وآثر التعـرض للموت
ً
أملا يف نيـل حريتـه.

أسـبوع مضى على انـدالع رشارة
التحريـر يف أرض الكنانـة،
مظاهـرات ومسيرات هناريـة
وليليـة ،يف العديد من قـرى ومدن
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حمافظـات مصر ،حـاول النظـام
التغطيـة عليهـا وإخفـاء معاملهـا

وآثارهـا ،غير أهنا أقـوى وأوضح
مـن أن تُدَ َّثـر بأعمال سـحرة
الفرعـون.

ُ
السـيل
جاء هذه احلراك بعدما بلغ
الزُّ بـى ،وحتمـل الشـعب املرصي

حمافظـات مصر ،لتكـون أبعـد

عـن يـد النظـام الباطشـة ،مركِّـزة

مـا ال تطيقـه اجلبـال الراسـيات،

احلـراك خيتلـف متا ًما عام سـبق ،بام

ويف دينـه ،أمام نظام مل يتعامل حتى

بأشياعها.

وحـورب يف رزقـه وسـكناه ،بـل
بمبـدأ العصـا واجلـزرة ،والثواب

والعقـاب ،بـل صـار املسـلك
الوحيـد يف التعامـل مـع هـذا
الشـعب هو العصا ال غريها .هذه

اجلمـوع مل ُيرجهـا مـن البيـوت
الفنـان واملقـاول حممـد علي ،بـل
أخرجهـا اجلـوع والفقـر واملرض

وهـدم البيوت واملسـاجد وقوانني

اجلبايـة والتفريـط يف حقـوق
الشـعب مـن األرض واملـاء ،فقط

كانـت حتتـاج إىل حتديـد موعـد،

موعـد مـع إطلاق الرصخـات.
خـرج الشـعب بعـد أن أدرك أنـه

قـد يمـوت يف انتفاضتـه ويمـوت
كذلـك يف صمته وسـكونه ،إال أنه
اختـار املـوت يف كرامـة ،ربما إن مل
جي ِن هو ثمـرة االنتفاضة يف حياته،
ْ

قـد جينيهـا أحبـاؤه بعـد مماته.

يضعنا أمام أحـداث منتفخة ُحبىل

انتفاضـة بلا قائـد ،بلا موجـه،

اندجمـت فيهـا دمـاء الشـعب
املختلفـة ،قـام هبـا البسـطاء

املهمشـون ،خرجـت عفويـة مـن

رحـم املعانـاة ،ال متسـك بزمامهـا
قـوى سياسـية ،أو تيـارات دينيـة،
واختفـت فيهـا الرايـات احلزبيـة،

اجتمعت يف شـعاراهتا عىل سـقف
واحـد مرتفـع ،وهـو رحيـل عبد

الفتـاح السـييس رأس النظـام،

ليـس هلا مطالـب فئوية مـن وقف
أعامل اهلدم ،أو رفـع الرضائب ،أو

خفـض األسـعار ،لعلمهـا أن هذا

الديكتاتـور لـن يكـف عـن إذالل
هـذا الشـعب بصـورة أو بأخرى،

حتى إن استجاب لبعض مطالبهم

الفئويـة إلمخـاد ثورهتـم .انتفاضة
رغـم بسـاطة القائمين عليهـا،

ربام يتسـاءل الكثيرون عن جديد

إال أهنـا ُمفعمـة بخبرة احلـراك
الثـوري خالل ما يقـرب من عرش

النظـام ،ومل تغير شـيئا ،لكـن هذا

حيـث يعلـم املتظاهـرون أن فكرة

هـذه االنتفاضـة ،فقـد سـبقتها
حمـاوالت مل تُصب شـيئا من ذلك

سـنوات منـذ انـدالع ثـورة يناير،
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على االسـتمرارية إىل أن تعظـم
كـرة الثلـج ،وينضـم النائمـون
واملقعدون واملتباطئـون واملرتقبون

إىل صفـوف الثـوار .اجلديـد يف

وعـي املتظاهريـن ،احلـس األمني

العـايل ،فاملالحـظ أن موثقي تلك
املسيرات يتعمـدون التصوير من

اخللـف منعـا لسـقوطهم يف أيدي
قوات األمـن ،إضافة إىل حرصهم

عىل إبـراز توقيـت التظاهـر تفاديا

لتكذيـب اإلعلام املوايل للسـلطة
واالدعـاء بأهنـا مشـاهد سـابقة.

مجاعـة اإلخـوان املسـلمني ،رغـم

الرضبـات القاصمـة التـي تلقتهـا

مـن قتـل واعتقـاالت ونفـي
وإقصـاء ،إال أهنا تعـد القوة األقدر

على التثويـر ،وقيـادة احلـراك يف
الشـوارع ،ورغـم أنـه مـن املؤكـد
وجود عنـارص إخوانية يف صفوف

املتظاهريـن ،إال أن اجلامعـة مل

تعلـن املشـاركة فيهـا بصـورة
رسـمية ،ومـن وجهـة نظـري هو
قـرار صائـب ألسـباب ،األول:
النـأي باحلـراك عـن األدجلـة،

التـي هـي عين مـا ينشـده النظام
الذي يسـتخدم فزاعـة «اإلخوان»
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شؤونإسالمية
إلسـكات أي صـوت معـارض.

خطـة متكاملـة إلنجـاح الثـورة

وإعادهتـا إىل احليـاة السياسـية مرة

التظاهـر وبالتكتيـك نفسـه ،ألن

التـي أحدثهـا النظـام االنقلايب

مـع مرحلـة مـا بعـد اإلطاحـة بـه

الدولـة.

األمد ،ويبقى الشـارع ملن يسـتمر.

والسـبب الثـاين :مراعـاة الفجـوة
بين عمـوم الشـعب ،والتيـار
الدينـي بصفـة عامـة واإلخـوان

بصفـة خاصـة ،والتـي تؤثـر يف
كيفيـة تعامـل هـذه احلشـود مـع

مشـاركة اجلامعـة ،ففـي الغالـب
سـتكون هناك خماوف من مطالب
ومصالـح حزبيـة ،ومـن رسقـة
الثـورة التـي بـدأت على أكتـاف

هـذه احلشـود .والسـبب الثالـث:
هـو رغبـة اإلخـوان يف التأكـد

مـن صـدق اجلامهير يف الرغبـة

باإلطاحـة بالنظـام واسـتمرارية

احلـراك ،ومـن ثـم تتـم تعبئـة
أفـراد اجلامعـة بعـد ذلـك ،لدعـم
االنتفاضـة والدفـع هبـا ملراكـز
متقدمـة .والسـبب الرابـع :وهـو
مرتبـط بسـابقه ،أن اجلامعـة تنتظر

إعلان القـوى الثوريـة األخـرى

– مثـل  6أبريـل واالشتراكيون

الثوريـون -مشـاركتها ونـزول
عنارصهـا إىل الشـوارع ،الذيـن

ربما هـم بدورهـم ينتظـرون املثل
مـن اإلخوان .لكن دعـم اإلخوان

يظهـر يف التغطيـة املتميـزة هلـذه
االحتجاجـات واملسيرات ،عـن

طريـق قنـوات اجلامعـة ومنصاهتا
اإلعالميـة ،التـي مل ترتك الشـعب

املصري

فريسـة

لإلعلام

السـلطوي ،الـذي يسـعى جاهدا

لتسـطيح الفاعليات والتهوين من

ثانيـا .لكـن يف املقابل ،االسـتمرار
يف انتفاضـة األطـراف مـن شـأنه
تعاظم الضغـط ،وتشـتيت النظام
وإفشـال خمططـات اإلعلام
الرسـمي للتغطية عىل املظاهرات،

وهـذا مـن شـأنه أن ُيقوي شـوكة

اجلامهير التـي كسرت حاجـز

اخلـوف ،ومـن ثـم ينضـم إليهـم
املزيـد ،إىل أن حيـدث متـدد تلقائي

لرقعـة التظاهـر ،يسـهل بعدهـا

احلشـد يف أماكـن مركـزة ،ومـن

ثـم يكـون املجتمـع الـدويل جمبرا

على االعتراف ،بـأن هنـاك ثـورة
يف مصر .لكـن جيـب االعتراف
بـأن احلشـد الشـعبي ال غنـى لـه

عـن قيـادة منظمـة ،ومـن وجهـة
نظـري فـإن اسـتمرار التظاهرات
إىل اجلمعـة املقبلـة وبأعـداد

متزايدة ،سـوف يكـون تأكيدا عىل

أن الشـعب املرصي جتـاوز مرحلة

التردد ،ومـن ثـم سـوف تنضـم
االجتاهـات والقـوى الثوريـة إىل

املتظاهرين تباعا بشـكل رسـمي،
نظـرا خلربهتـا
وتقـود الفاعليـات ً

الثوريـة ،وتقـوم باسـتثامر احلـراك
وحتويله إىل مسيرة وطنية للتغيري،

وبلـورة رؤيـة موحـدة إلدارة

مرحلـة مـا بعـد نجـاح الثـورة.

يقين مـن أهنـا ال تعـدو أن تكـون
زفـرة جريـح تنقطـع ،ومجـرة

رسعـان مـا تنطفـئ ،ولكـن بـدأ
القلـق واالرتبـاك يظهـران على

تعاطـي النظـام مـع املظاهـرات،
وبـدا ذلـك على إعالمييـه الذيـن

باتـوا يتحدثـون عـن احلـوار مـع

املتظاهريـن ،لكنهـم حيرصـون يف
تناوهلم لألحداث على أن ُيظهروا

احلـراك على أنـه مطالـب فئويـة،

تعلـم مـن أخطـاء املـايض ،وأرى
احلـراك الشـعبي ،ونجـاح الثورة،

فـإن سـقف طموحـات اجلامعـة
لـن يتعـدى اإلفراج عـن املعتقلني

السـييس تنازالت ،تفاديـا لزعزعة

سـوف يعد انتصارا كبريا للشـعب

املصري ،سـيجعله يعتـاد النزول
إىل الشـوارع مـع كل قـرارات

جائـرة يصدرهـا السـييس ،لـذا

فإنـه من املتوقـع يف حال اسـتمرار

املظاهـرات أن يتعامـل األمـن
بمزيـد مـن البطش والقمـع ،لكن

يف اعتقـادي أن الشـعب كسر
حاجـز اخلـوف ،خاصـة وأنـه

تعـرض بالفعـل للقمـع يف عـدة
مناطق ،وسـقط منه قتيلان ،ومع

ذلـك وحتـى كتابة هذه السـطور،

وليـس رغبـة يف إسـقاط النظـام.

ال تـزال املسيرات الليليـة تشـق

ورقـة الديـن ،فج َّيش املؤسسـات

اهلل ،تواجهـون نظامـا فاشـيا،

قـام السـييس كالعـادة باسـتخدام
الدينيـة

الرسـمية

إلصـدار

الفتـاوى والترصحيـات بضرورة

التوحـد خلـف القيـادة الرشـيدة

يف مواجهـة الفـوىض والتخريب،

لكـن اجلامهير مل تعـد تطمئـن
ألي جهـة دينيـة رسـمية يف عهـد
السـييس .األخطـر من اسـتخدام

املؤسسـات الدينيـة على الثـورة،

هـو لعبتـه املعتـادة يف جتييـش

وتعبئـة مؤيديه من القـوى احلزبية

تتقبل هـذه الضرورة الثورية ،مع

أمـران ،األول بعـده عـن املركـز

تنظيـم ثـوري يقـود احلـراك ،وفق

القليلـة نسـبيا ،وأنـه كان على

مؤيـدة للنظـام برعايـة أمنيـة ،ويف

اخلطـوة األوىل يف شـجاعة ،أن

أنـه حـال مشـاركة اإلخـوان يف

غالبـا ،والثـاين هـو عـدم وجـود

رقعـة املظاهـرات ،رغـم أعدادها

وعلى احلشـود التي حتملـت أعباء

الفعاليـات املعارضـة يف اخلـارج.

إىل األطـراف البعيـدة واملهمشـة

الدولـة ،كان يتوقع حجم واتسـاع

هيبـة النظـام ،ألنه إذا حـدث ،فإنه

حيكـم قبضتـه على مفاصـل

ورجـال األعامل والظهري الشـعبي

التأكيـد عىل أن اجلميع ال شـك قد

هـذا احلـراك يالحـظ عليـه

ال يبـدو أن نظـام السـييس الـذي

مـن وجهـة نظـري ،لـن يقـدم

لـه ،للنـزول يف مسيرات كبيرة

املياديـن الكبيرة ،لتغطـي على

االحتجاجـات ،وتعطـي صـورة
للداخـل واخلـارج م ًعـا بضآلـة
املعارضين ومتسـك الشـعب
املصري بزعيمـه .لذلـك ال بديل

للمتظاهريـن عـن االسـتمرار يف
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سـكون الفضـاء املصري .لكـم
معـه اجليـش والرشطـة واإلعالم

والقضـاء والفاسـدون مـن رجال

األعمال وظهير شـعبي بعضـه
منتفـع وبعضـه ُم َض َّلـل ،وتـؤازره
دول خليجيـة مناهضـة حلريـات

الشـعوب ،ومـن خلفـه تأييـد

أمريكي صهيـوين أورويب ،لكنكم

أصحـاب حـق ،تدافعـون عـن
حق ،وتسـعون إىل حق ،وسيكتب

التاريـخ يومـا أنكـم حاولتـم
حتريـر أرض الكنانـة ،وحتملتـم
الرضبـات األوىل ،فـإن ُو ِّف ْقتُـم
فسـوف تُرفعـون على الـرؤوس،

وإن قضيتـم فسـوف ُيمـل ثراكم

أيضـا على اهلامـات ،كل أحـرار

األمـة معكـم بقلوهبـم ودعواهتم،
واهلل غالـب على أمره ولكـن أكثر

النـاس ال يعلمـون.

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

شـأهنا ،إضافة إىل جهود اجلامعة يف

واإلطاحة بالنظـام أوال ،والتعامل

أخـرى ،بـدون املغالبـة على إدارة

التعبئـة املضـادة لـن يطـول هبـا
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مقاالتيفالفكر

مقاالت يف الفكر
عبد اهلل عبيد اللهي
مدرس باجلامعة

ملـن أراد أن يكـون متحدّ ثـ ًا بارع ًا

َمن هـو أفصح َمن نطـق بالضاد،

 -٤أن يسـتمع كثيرا إىل

كانـت الكلمـة فعلا أو اسما

كيـف يمكن لواحد منّـا أن يكون

املعارصيـن (ومقصو ُدنـا مـن

بين الناطقين بالفصحـى.

صحـة بنائهـا الصريف أيضـا ،ثم

سـؤال يسـأله بعـض الطلبـة،

فيـه تركيـز على النطـق الصحيح

طلبـة املـدارس الدينيـة وال سـيام

أداء اجلملـة لينطلـق لسـانه
بالفصحـى ،ألن حدي َثنـا هنـا عن

بالغيـب وبرسعـة وعجلـة ،وإذا

بارعـا) كتـب قصـص النبيين

أن يلقـي نظـرة فيهـا ،ثـم يـأيت

با لفصحى

متحدثـا بارعا بالفصحى؟

واحلقيقـة اجلديـرة بالذكـر أن

الدارسين يف الصفوف العالية أو
الدارسين يف قسـم التخصصات

هـم أكثـر اسـتعدادا للتحـدث
بالفصحـى ،لذلـك املطلـوب

ّأوال أن يبعـدوا عـن أنفسـهم
تلـك الوسوسـة الشـيطانية

التـي حتـول عـادة بين واحـد

منهـم وبين براعتـه يف التحـدث
بالعـريب ،والتـي توهـم إليـه ّ
أن
اآلوان قـد فـاتّ ،
وأن الزمـن قـد

تأخـر ،كال! بـل آوان الرباعـة يف

قائـم إىل آخـر
النطـق بالفصحـى
ٌ
يسـتمر
يـوم جتـري الدراسـة ،أو
ّ
الطلـبّ ،
وكل مـا هـو مطلـوب

مـن الطالـب الراغـب يف هـذا
املجـال اإلكثـار مـن التطبيـق
العملي بجانـب دراسـته لقواعد

اللغـة أو بعـد دراسـته لقواعـد

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

اللغـة ،فيبـادر بالقيـام إىل األعامل
التاليـة بصفـة خاصـة:

وخيتـار للقـراءة من كتـب األدباء
القـراءة هنـا القراءة بصـوت عال

للكلمات واحلـروف وحتسين

الـذي يريـد أن يكـون متحدثـا
وكتـاب املختـارات مـن أدب

العـرب لإلمـام النـدوي رمحه اهلل

أو كتبـا أخـرى ألدبـاء آخريـن.

الكتابـة العشـوائية هـي أن
والرتكيبـات واجلملات رمجـا

تكـون هلـا وقفـة عنـد اجلملـة،

يكتـب أحدهـم فيلقـي الكلمات

انتهـى عـن الكتابـة ال يعجبـه
إليـك بتلـك املقالـة ،وتُنبهـه عىل

أخطائهـا ،لكـن بعـد مـدة جتـده
ارتكـب نفـس األخطـاء ،ألنـه

تقنني،ثـم يضبطهـا حرف ّيـا
ُم
ّ
بالشـكل ،ثـم يعرضهـا على

يف القـادم ،وقد جتـد أحيانا كاتب
اإلنشـاءات العشـوائية يعيد خطأ

مـا أخطـأ فيـه وتكـون هـذه

لالجتنـاب مـن عشـوائية الكتابة

غير مضبوطـة بالشـكل ل ُكتَّـاب

عـارف متخصـص ،ويراجـع
النصـوص ألكثـر مـن كاتـب
ويكـرر هذه املسـألة كثير ًا إىل أن

يفكّـر يف عللهـا وعـدم ارتكاهبـا

عنـد الكتابة ،وقفـات هادئة معها
الفقـرات ،والفقـرات متشـكلة

مـن الرتكيبـات الناقصـة ومـن

على متخصـص قبـل إلقائهـا،
يطلـب مـن املتخصصين
و ْل
ْ

أن تكـون له وقفة عنـد كل واحد

مـا وقـع فيـه مـن أخطـاء بعـد

وقفـة عنـد الكلمات واحـدة

تسـتقيم لغتُـه.

اجلملـة رشـيقة بديعـة يف ظاهرها

أم ال؟ وهـل كلامهتـا متزنـة
متناسـقة أم ال؟ فيقـدم ،ويؤخـر،
وحيـذف ويزيـد حتـى تسـتقيم

اجلملـة ،ثـم ينتقـل مـن اجلملـة

إىل الفقـرة ،ولتكـن لـه وقفـة مع
الفقـرة ،ويتأكـد :هـل مجلات

الفقـرة متزنـة متناسـقة توصـل

للمنشـئ وقفات
جيـب أن تكـون ُ

العريب ،وحيـاول أن يلقي حمارضة

الباطـل مـن بين يديـه وال مـن

املعنـى املطلـوب أم ال؟ وهـل

يطمئـن ويرتـاح ،ثـم ينتقـل مـن

مـن اجلملات ،واجلملات

املحـارضة وكلما ُن ِّبـ َه إىل مسـألة
راجعهـا يف كتـب القواعـد إىل ْ
أن

فيتأكـد :هـل اجلملـة تـؤدي

واحدا نبهتَـه عليه مـرارا وكرارا.

بتحسـن يف هـذا البـاب.
يشـعر
ّ

فيهـا ،وليعـرض حمارضته قـراء ًة

هـل أصـاب أم أخطـأ فيهـا؟ ثـم

الفكـرة املطلوبـة إىل القـارئ أم

تفكير ،فاملقالـة متشـكلة مـن

- ٣أن يشـارك جلسـات النـادي

تكـون هلـا وقفـة مـع الرتكيبـات
الناقصـة كالوصفيـة واإلضافيـة،

- ٢أن َي ُصـل على نصـوص

ِ
النصـوص
 -١أن يقـرأ كثيرا يف

خلفـه ،وأن يقـرأ كثيرا يف كالم

اجتنب الكتابة العشوائية

رغـم التنبيـه على األخطـاء مل

احلارضيـن أن يصححـوا لـه

ذات املبـاين واملعـاين احلسـنة،
وأرش َفهـا الكتـاب الـذي ال يأتيه

املتحدثين البارعين األقوياء من

مشـتقا ينبغـي أن يتأكـد مـن

الكلمات ،فعلى طالـب الكتابـة
مـن هـذه ،فيجـب أن تكـون لـه
واحـدة ،ويسـأل نفسـه هـل
الكلمـة التـي اختارها مسـتعملة

فصيحـة أم عويصـة غريبـة ،وإذا
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ال؟ فيؤخـر ويقـدم وحيذف حتى

الفقـرات إىل املقالـة ككل ،فينظر

إليهـا نظـرة شـاملة مـن ّأوهلـا إىل
مـرة أو مرتني على األقل
آخرهـا ّ

حتـى يمطئـن ،هـذه الوقفـات

سـتخرج املقالـة مـن العشـوائية.
فـرق كبير بين مقالـة يكتبهـا

صاحبهـا عشـوائيا وبرسعـة
وعجلـة ،وبين مقالـة يكتبهـا

هبدوء يقف مفكرا سـائال حماسـبا
عند كلامهتـا و تركيباهتـا ومجالهتا

وفقراهتـا وبعـد هنايتهـا.
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