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إعالن هام

ــدد  ــدار الع ــا ىلع إص ــن عزمه ــن إدارة "جملللة الصحللوة اإلسللامية" ع تعل

القــادم مــن املجلــة )صفــر( بشــكل "ملــف خــاص" حــول حيــاة وخدمــات

 العامة الفقيد الشيخ حممد يوسف حسني فور )رمحه اهلل(

احترامــا لــه وتقديــرا لجهــوده املباركــة يف مجال خدمــة القــرآن والحديث 

النبــوي، لنتمكــن بهــذه الخطــوة املتواضعــة مــن تقديــم ملحات مــن حياة 

الفقيــد قــدر اإلمــكان ونضــيء جوانــب مــن حياتــه املباركة. 

ــن  ــن م ــاب املوقري ــرام والكّت ــراء الك ــو اإلدارة الق ــذا تدع ــن ه ــا م انطالق

تالمــذة الشــيخ ومحبيــه وكل مــن لديــه كلمــة أو معلومــة خاصــة -ىلع 

ــف،  ــذا املل ــداد ه ــاهمة  يف إع ــى املس ــة- إل ــد واملنطق ــتوى البل مس

ــرى  ــات األخ ــيخ باللغ ــول الش ــورة ح ــاالت املنش ــرة املق ــى وف ــرا إل ونظ

يقبــل تعريبهــا أيضــا، لكــي يأتــي امللــف زاخــرا ومفيــدا، وكــي يتــم -مــن 

ــة  ــدوة مثالي ــة لق ــيرة الذاتي ــارئ ىلع الس ــور الق ــدم- عث ــا يق ــالل م خ

ــد، وال نزكــي ىلع اهلل أحــدا. ــم ربانــي بالفعــل كمــا نحســب الفقي وعال

ــب  ــى مكت ــواد إل ــال امل ــرام إرس ــاب الك ــن الكّت ــه يمك ــر أن ــر بالذك وجدي

املجلــة التابــع للجامعــة، كمــا يمكــن اإلرســال أيضــا عبــر رقــم الواتســاب: 

)09337883959( أو التليجــرام )09157515990(. 

آخر املوعد إلرسال املقاالت )25 صفر(

مع خالص التحية 

)إدارة املجلة(
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االفتتاحية

اخللق  صاحب  النبيل  السيد  برحيل  اإلسالمية  األمة  وفوجئت  فوجئنا   
اجلميل، العالمة اجلليل موالنا السيد حممد يوسف حسني بور رمحه اهلل يف 
الشهر املنرصم. اهتز اجلميع هبذا النبأ املؤمل، ووقعوا يف حزن وحرية، كأن 
صاعقة نزلت باألوساط العلمية وباملؤمنني مجيعا سيام يف هذه الديار وما 

جاورها، فإنا هلل وإنا إليه راجعون.
إن املوت حق وكل نفس ذائقته ولكن موت وموت، وموت دون موت، 

وصدق من قال: 
وما كان قيس هلكه هلك واحد       ولكن بنيان قوم هتدم

ويقال إن موت العامل موت العامل، وال ريب إن العامل الذي سبب حياة أمة 
فموته ورحيله يكون موت تلك األمة يتفق أهل العلم والوعي يف ديارنا 
ذكر  إذا رؤوا  الذين  اهلل، وكان من  آيات  آية من  كان  الراحل  أن شيخنا 
اهلل وإذا ذكر اهلل، لقد مّن اهلل علينا وعىل املؤمنني يف بالدنا إذ قيض فينا 
واالرتشاف  الدينية  العلوم  لتحصيل  فوفقه  النبوة  بيت  سليل  من  رجال 
من مناهله العذبة واالتصال بكبار العلامء والراسخني يف العلم يف القرن 
العرشين وزّينه باخللق اجلميل والعمل الصالح وجعله نموذجا يف التقوى 
والزهد والتقشف والتواضع وقدوة يف املجاهدة والرتبية وحتمل املشاق يف 
سبيل اهلل تعليام وتزكية ودعوة وإصالحا بني الناس، وإحياء لسنة رسول 

اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
 لقد كان الشيخ من أفذاذ الرجال الذين قلام جيود الزمان بأمثاهلم، كان من 
أمثل وأحب تالميذ الشيخ املبجل كبري املحدثني يف عرصه موالنا السيد 
حممد يوسف البنوري مؤسس جامعة العلوم اإلسالمية بكراتيش باكستان 
والشيخ السيد عبدالواحد غشتي مؤسس معهد عني العلوم بغشت، شيخ 
املفتي  الشيخ  درخواستي،  اهلل  عبد  الشيخ  امللتاين،  عبداخلالق  احلديث 
الكاندهلوي  الرمحن  الشيخ إشفاق  النعامين،  الرشيد  الشيخ عبد  حممود، 

رمحهم اهلل وغريهم.
كان الشيخ حممد يوسف معجبا بشيخه موالنا السيد البنوري كلام ذكره أو 
ذكرناه لديه تغري صوته وقد تذرف دموعه فيذكر صفاته بحب وغرام وهو 
الذي ساعد شيخه يف تأسيس جامعة العلوم اإلسالمية وباشارته وأمره 
رجع إىل بلوشستان وتوىل إدارة جامعة عني العلوم بغشت التي أسسها 
العارف الشهري والداعية الكبري موالنا السيد عبدالواحد الغشتي تلميذ 
املفرس العظيم موالنا حسني عيل رمحة اهلل عليه صاحب األسلوب اخلاص 

يف التفسري.
ومل يكن آنذاك أي معهد ديني خيرج الرجال يف علم احلديث وكان الطالب 
يقصدون باكستان وأفغانستان إلكامل دراساهتم. فالشيخ هو أول من قام 

بتدريس احلديث وختريج العلامء ثم تاله آخرون.
األمور  يف  والفوىض  التبعثر  يزعجه  سليمة  وفكرة  ابتكار  صاحب  كان 
املعاهد  احتاد  بتأسيس  فقام  والرتبوية  التعليمية  الشئون  الفوىض يف  سيام 
الدرايس وتطوير  النظام  اجلهود وتوحيد  تنسيق  يريد  الدينية.  واملدارس 
الشأن  هبذا  جبارة  جهودا  فبذل  احلديث.  العرص  حاجة  حسب  املعاهد، 
فاجتمعوا  غشت  يف  ومجعهم  العلامء  ودعا  النائية  املناطق  إىل  وسافر 
فلم  القيمة.  بآرائه  ورحبوا  اقرتاحاته  وقبلوا  هلم  وقائدا  سيدا  واختاروه 

تنحرص جهوده يف جامعة عني العلوم فحسب بل عم فيضه البالد كلها، 
فتقدمت املعاهد وتطورت املناهج إىل حد كبري يف ظل تفكريه وإرشافه. 
كان سيدنا الراحل ذا فكرة نرية ورحابة صدر، يرحب بكل جديد نافع 
ويؤكد عىل قديم صالح كان له معرفة بحاجات العرص ومتطلبات الزمان 
وكان خري مثال للجمع بني األصالة واملعارصة وما أصعب اجلمع بينهام، 

إال ملن وفقه اهلل واختاره خلدمة دينه.
من  خالدة  آثارا  وترك  اإلسالمية  املكتبات  التأليفية  بجهوده  أثرى  وقد 
صحيح  رشح  رالباري  أنوا  الفارسية:  اللغة  إىل  مرتمجة  كتب  أمهها  
حممد  املفتي  للعالمة  القرآن  معارف  تفسري  بجنوري،  للعالمة  البخاري 

شفيع العثامين، حجة اهلل البالغة لإلمام الشاه ويل اهلل الدهلوي.  
التأليفية  واألعامل  التعليم  وشئون  الدراسة  بأمور  الشيخ  يكتف  ومل 
يف  فهو  واالجتامعية  السياسية  املسلمني  بأوضاع  هيتم  كان  بل  فحسب، 
املدرسة مدرس ناجح ويف حلقات العلم باحث نشيط ويف املزرعة يبدو 
بام  بصرية  له  سيايس  وخبري  اجتامعي  رجل  املجتمع  ويف  نشيط  كفاّلح 
جيري يف البالد، يتابع األوضاع ويتدخل حيث يرى التدخل واجبا ونافعا 
للمسلمني وألجل هذا وثق به سامحة الشيخ عبدالعزيز رمحة اهلل مؤسس 
دار العلوم زاهدان واختاره مستشارا له يف بداية الثورة اإلسالمية اإليرانية 
كثريا،  ويكرمه  وحيبه  بالغا  اهتامما  يعريه  كان  كام  الدستور،  تدوين  عند 
ويقدمه عىل كثري من أهل العلم. وبعد وفاته ساند خليفته سامحة الشيخ 
املنشط واملكره ونارصه يف كل  به ومل يرتكه يف  عبد احلميد ووطد صلته 

موقف جزاه اهلل خريا.
سمعت عن سيدنا الراحل يف زمن الدراسة عندما كنت طالبا بدار العلوم 
قول  يل  تداعى  بزيارته  ترشفت  فلام  وزيارته  لقائه  أمتنى  وكنت  كراتيش 

الشاعر:
كانت مساءلة الركبان ختربين

عن جعفر بن فالح أطيب اخلرب  
حتى التقينا فال واهللّ ما سمعت

أذين بأحسن مما قد رأى برصي  
 نعم وجدته أحسن بكثري مما سمعت وكلام مر الزمان ازددت حبا وتعظيام 
له وكان يشفق عىل هذا العبد الضعيف بل هكذا كان دأبه مع اجلميع فكل 
يظن أنه حيبه، يؤايس اجلميع وحيرتق قلبه ألوضاع املسلمني الراهنة، يكرم 
الصغار مثل الكبار، ملا تويف ولدي أويس -غفر اهلل له- قبل عامني، فإذا 
بالشيخ قد حرض اجلنازة مع كرب سنة وكثرة أشغاله، وانحراف صحته، 

فصىّل عىل ولدي وعزاين وواساين فجزاه اهلل خريا.
كنا ننتظر قدومه إىل زاهدان بفارغ الصرب فإذا علمنا أنه قدم أو رأيناه فرحنا 
يثلج الصدور ويزيل  به يف أعيننا، كان لقاءه  املدينة تنورت  بقدومه كأن 
اهلل  حيب  كان  ألنه  اجلميع  حيبه  كان  ونشاطا  مهة  اإلنسان  ويزيد  اهلموم 
وحيب خلقه ويرمحهم، ويفكر إلصالحهم ويسعى ألجلهم. عاش عيشة 

الزهد والتقشف وبعيدا عن زخارف الدنيا وبريقها وملعاهنا. 
 ترشفت بزيارته قبل أسبوع من رحيله يف بيته يف غشت فأكرمنا وسقانا 
زمزم وسأل عن أحوال الشيخ عبد احلميد وعن األوضاع السياسية ثم 

رحيل السيد النبيل احملدث اجلليل موالنا حممد يوسف رمحه اهلل
سماحة األستاذ المفتي محمد قاسم القاسمي
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دعا لنا بالفوز والنجاح فودعناه ومل ندر أنه آخر عهدنا معه يف هذه الدار 
الفانية وكنا نرجو أن نتمتع بحياته املباركة مزيدا من الزمن ونستفيد من 
إذا يشق علينا  به رمحة اهلل عزوجل وإننا  بركات علومه ولكن استأثرت 
فراقه نرىض بقضاء اهلل وقدره وإننا بفراقه ملحزونون ولكن ال نقول إال 

ما يرىض ربنا به.
وقد سار خرب وفاته بني الناس رسيان النار يف اهلشيم فشيعه حشد كبري من 
أبناء البلد مل تشهد البالد له نظريا وهذا إن دل عىل يشء فإنام عىل أن اهلل 
وضع له القبول يف األرض وجعل حمبته يف قلوب املسلمني ولقد صدقت 

فيه مقولة اإلمام أمحد بن حنبل ألهل البدع : بيننا وبينكم اجلنائز. 

املكرم  أخانا  سيام  وذويه  أنجاله  نعزي  وخدماته  بجهوده  نشيد  إذ  وإننا 
وطالهبا  العلوم  عني  وأساتذة  بعده  خليفته  الكريم  عبد  الشيخ  السيد 
رسه  صاحب  كان  الذي  دهقان  حممد  الشيخ  فضيلة  بالتعزية  ونخص 
ورفيق سفره أكثر األوقات، ونسأل اهلل سبحانه أن يلهمنا وإياهم الصرب 
والسلوان ويمأل الفراغ الذي حدث برحيله بفضله ورمحته ويسدد خطا 
وعليه  املستعان  وهو  وهنجه  طريقه  ملواصلة  ويوفقهم  وأصحابه  خلفائه 

التكالن.
اللهم اغفر له وارمحه وعافه وأكرم نزله وأبدله دارا خريا من داره وأهال 

خريا من أهله، اللهم ال تفتنا بعده وال حترمنا أجره.  

نستهل العام اهلجري اجلديد والعامل اإلسالمي ما زال يعاين من التشتت 
بالكوارث  امليلء  التاريخ   يف  نظريه  يندر  ما  واالضطهاد  واالختالف 
والتهجري  التنكيل  أنواع  ألقسى  املسلمون  ويتعرض  واألحداث، 
منتهاه،  الضعف والوهن  بلغوا من  قد  والقصف واإلبادة، ومن جانب 
وقّل فيهم الوازع الديني وتغلبت عليهم روح املادية وطغت مظاهر الرتف 
والبذخ يف حياة املسلمني حتى أصبحوا كسائر األمم ال  هيمهم إال حطام 
الدنيا، وأصبح كثري منهم يبيع دينه بعرض من الدنيا، فسلط اهلل عليهم  
األعداء وصب عليهم أنواعا من العذاب، وأبالهم بالفتن والرصاعات 
بعضا،  بعضهم  ويكفر  يتقاتلون  فأصبحوا شيعا  وفّرق مجعهم  الداخلية 
ويكيد بعضهم لبعض، ويتبارون يف سبيل ذلك، وقد يسابقون األعداء 
يف  التنكيل ببني نوعهم. وسّلط عليهم حكاما طغاة قساة مستبدين، ليس 
يف  قاموسهم ألفاظ الرمحة  والشفقة ومعاين  اإلنسانية يسومون شعوهبم 
وهيدمون  بيوهتم،  يقصفون  صور،  بأبشع  هبم  وينّكلون  العذاب،  سوء 
مساجدهم، ويقتلون شباهبم، وهيجروهنم هتجريا قرسيا من بالدهم التي 
نشأوا فيها وترعرعوا فيها، كل ذلك بذريعة احلرب عىل اإلرهاب! كل 
هذه األحداث مل توقظ مشاعر املسلم، ومل حترك منه ساكنا، فلم يزعجه 
الفساد ومل يقلقه قصف البيوت وقتل أخيه املسلم وإبادته، ألن الضمري 
قد مات، والغرية قد أطفئتها املادية اجلاحمة، ُترى! كيف يشعر امليت باألمل 

ويدافع عن حريمه. ما جلرح بميت إيالم.
اإلسالمي،  العامل  عىل  أطبق  قد  واليأس  اجلديد  اهلجري  العام  نستهل 
رحبت،  بام  األرض  واملجاهدين  واملصلحني  الدعاة  عىل  وضاقت 
وامتألت هبم السجون والزنزانات، كلام ارتفع صوت  احلق يف أي بقعة 
من بقاع األرض قامت الدنيا ومل تقعد، وألصقت لصاحبه ألوان التهم 

واالهتامات، وقبض عليه أو اغتيل!
نستهل العام اهلجري اجلديد والعامل اإلسالمي يعيش مأساة تلو مأساة، 
إال  جرح  من  يلتئم  ال  أخرى،  يف  ويدخل  إال  أزمة  من  خيرج  يكاد  ال 
ويتعرض لطعنات، فهو ينكمش عىل نفسه ويتلوى يف جراحاته وال يكاد 

يستعيد وعيه ورشده. 
اإلسالمية  الدول  من  كثري  أصبح  وقد  اجلديد  اهلجري  العام  نستهل 
والعربية ضحية التطرف واإلرهاب، وأصبحت بعض الدول اإلسالمية 
جمرد اسم ال تصلح للسكن والعيش، فهذه سوريا ليست  إال عبارة عن 

واملساجد  البيوت  وسويت  السكان  من  خلت  قد  الرتاب،  من  أكوام 
باألرض، وقتل كثري من أهلها وهجر أكثرهم. وهذه العراق دمرت أكثر 
وهذه  النفوس.  آالف  التطرف  ضحية  وذهب  باألرض  وسويت  مدهنا 
ليبيا ومرص  يقتل سكاهنا وحيارصون  من كل جانب، وما  حال  اليمن 
املحتلة.  الدول  من   بأحسن  اإلسالمية  البالد   من  وغريها  وفلسطني 
واألقليات املسلمة أسوأ حاال إذ تتعرض ألبشع صورالتعذيب  والتنكيل 

والتهجري. 
لقد حق عىل العامل اإلسالمي وهو يستهل العام اهلجري اجلديد أن يتبادل 
بحلول  حيتفل  أن  بدل  غرازا  دموعا  يسكب  وأن  التهاين،  بدل  التعازي 
باللباس واألثواب  العام اجلديد، ويلبس ثوب احلداد مكان أن يتجمل 

األنيقة.
ما هو احلل؟

إن الدارس املتتبع للتاريخ اإلسالمي امليلء باألحداث والتطورات يدرك 
أن ما طرأ عىل األمة اإلسالمية ليس  إال سحابة صيف عن قليل تقشع. 
وأن األمة اإلسالمية  قد جّربت مثل هذه األحداث غري مرة، فقد كانت 
فتنة  التتار أكرب فتنة منيت هبا األمة  اإلسالمية، وكانت احلروب الصليبية 
العقبات  هذه  اجتازت  األمة  أن  إال   اإلسالمية  األمة  عىل  لقيض  تكفي 
منصورة مرفوعة  الرأس. وال شك بأن هناك عوامل عديدة منعت األمة 

اإلسالمية من السقوط واالهنيار أمام العواصف واألزمات.
ـ إن اهلجرة النبوية بداية انطالق هنضة حضارية جديدة يف تاريخ البرش، 
اإلنسانية  إىل  احليوانية  ومن  احلرية،  إىل  العبودية  من  حتول  نقطة  وهي 
والكرامة، اهلجرة النبوية التي كانت فاحتة خري ونرص وبركة عىل اإلسالم 
حاجة  أمس  فام  األرض،  أصقاع  يف  اإلسالم  نور  شعَّ  حيث  واملسلمني 
األمة اإلسالمية وهي تستهل العام اهلجري اجلديد أن تستخلص دروسا 

وعربا من اهلجرة النبوية تستيضء هبا يف حياهتا املثخنة باجلراح.
اإلمام  يقول  احلياة،  النبوية يف مجيع مراحل  والسرية  بالقرآن  التمسك  ـ 
قوتان  وسلم  عليه  اهلل  صىل  حممد  وسرية  "القرآن  الندوي:  احلسن  أبو 
عظيمتان تستطيعان أن تشعال يف العامل اإلسالمي نار احلامسة واإليامن، 
أمة  من  وجتعال  اجلاهيل  العرص  عىل  عظيمة  ثورة  وقت  كل  يف  وحتدثا 
عىل  وحنقًا  وغرية  محاسة  ملتهبة  فتية  أمة  ناعسة،  منخذلة  مستسلمة 

اجلاهلية، وسخطًا عىل النظم اجلائرة".

العام اهلجري اجلديد؛ أزمات وحتديات
عبدالرحمن محمد جمال
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تفسير معارف القرآن
العالمة المفتي محمد شفيع العثماني
تعريب: المفتي محمد قاسم القاسمي

سورة البقرة آية 187

على مائدة القرآن

احلكم اخلامس: االعتكاف
)وال تبارشوهّن( بشهوة )وأنتم عاكفون يف املساجد تلك حدود اهلل(أي 
ما منع اهلل عنها، )فال تقربوها( هنى عن اقرتاهبا فضال أن يتخطى عنها، 

)كذلك يبني اهلل آياته للناس( إلصالحهم، )لعلهم يتقون(. 
فقه احلياة أو األحكام

دّل قوله تعاىل: )أحل لكم( أّن العمل الذي أحل بعد نزول هذه اآلية كان 
حرامًا قبل نزوهلا، كام أخرج اإلمام البخاري من حديث براء بن عازب 
صائام  الرجل  كان  إذا  وسلم  عليه  اهلل  صىل  حممد  أصحاب  »كان  قال: 
فحرض اإلفطار، فنام قبل أن يفطر مل يأكل ليلته وال يومه حتى يميس، وإّن 
قيس بن رصمة األنصاري كان صائام فلام حرض اإلفطار أتى امرأته فقال 
يعمل  يومه  فأطلب لك وكان  أنطلق  قالت: ال ولكن  أعندك طعام  هلا: 
النهار  فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلام رأته قالت: خيبة لك فلام انتصف 
غيش عليه، فذكر ذلك للنبي صىل اهلل عليه وسلم فنزلت هذه اآلية )أحل 
اجلامع  فأباح  األول  حكم  ونسخ  نسائكم(  إىل  الرفث  الصيام  ليلة  لكم 

والطعام والرشاب يف مجيع الليل رمحة ورخصة ورفقًا.
استحباب  عىل  دليل  الفجر  طلوع  إىل  األكل  جواز  تعاىل  إباحته  ويف 
وسّلم  اهلل  عليه   صىّل   اهلل  رسول  عن  الثابتة  السنة  وردت  وقد  السحور 

باحلث عىل السحور.
»الرفث« معناه حمادثة الرجل زوجته باالستمتاع واملجامعة، واتفقت األّمة 

عىل أّن املراد بالرفث ههنا هو اجلامع.
قول النبي حّجة يف إثبات احلكم الرشعي وهو بمنزلة القرآن

من اجلدير بالتدّبرأّن احلكم الذي نسخ هبذه اآلية وهو حتريم األكل بعد 
النوم، مل يذكر يف القرآن، ولكن الصحابة كانوا يعملون به بأمر النبي صىّل  
اهلل   عليه  وسّلم )كام رواه اإلمام أمحد يف مسنده(، وإّن هذه اآلية نسخ ذلك 
ينسخ  قد  بالسنة  الثابت  احلكم  أّن  هذا  من  فُعلم  بالسنّة،  الثابت  احلكم 

بالقرآن.) جصاص. 288/1(
وقت السحور األخري

قوله تعاىل:)حتى يتبنّي لكم اخليط األبيض من اخليط األسود(
وحدد  األبيض،  باخليط  النهار  وعرّبعن  األسود،  باخليط  الليل  عرّبعن 

بذلك وقت السحور األخري.
وقوله تعاىل: )يتبني( يدّل عىل أّن املعترب هو القطع واليقني بطلوع الفجر، 
فال اعتبار للوهم والظّن، فال حيرم الطعام قبل تبنّي الفجر كام ال جيوز ذلك 
لدقيقة واحدة،  باليقني، وهو مفسد للصوم ولو كان  تبّينه وظهوره  بعد 
نقل  ما  وأّما  الصادق،  بالفجر  اليقني  السحور حتى حيصل  فيّتسع وقت 
من بعض الصحابة والسلف أهّنم يؤّخرون السحور إىل الصبح ال ُيبالون، 
فهذا حممول عىل عدم التيّقن بدخول الفجر فكانوا يأكلون وال يمتنعون 

من أكلة السحر بقول املستعجلني.
وقد ورد يف احلديث أّن النّبي صىّل  اهلل   عليه  وسّلم قال: »ال يمنعّن أحدكم 
لريجع  بليل  ينادي  أو  يؤذن  فإنه  سحوره  من  بالل  أذان  منكم  أحدا  أو 
بأصابعه  وقال  الصبح  أو  الفجر  يقول  أن  وليس  نائمكم  ولينّبه  قائمكم 
ورفعها إىل فوق وطأطأ إىل أسفل حتى يقول هكذا وقال زهري بسبابتيه 

إحدامها فوق األخرى ثم مّدها عن يمينه وشامله« )البخاري ومسلم(
لقد أخطأ طائفة من املعارصين يف فهم هذا احلديث إذ قالوا جاز األكل 
والرشب بعد أذان الفجر، أو جاز ملن كان نائاًم فاستيقظ بعد بزوغ الفجر 
أن يأكل شيئًا قليال حتى يقدر عىل الصوم، وذلك ألّن احلديث يرصح عىل 
أم مكتوم، كيف والقرآن جعل غاية األكل  ابن  بأذان  أّن اإلمساك جيب 
طلوع الفجر، وعىل هذا محل ابن كثري رمحه  اهلل اآلثار التي دّلت عىل أكل 
الشبهات  ويتجنّبون  يتوّرعون  كانوا  الصحابة  »ألّن  الصبح  السحرعند 

وقد أكّد القرآن الكريم يف آخراآلية »تلك حدود اهلل فال تقربوها«.
مسئلة: ما قيل إّنام يمكن للذين يعيشون يف مكان يستطيعون أن يشاهدوا 
فيه الفجرالصادق بأعينهم، ومل يكن يف األفق ما يمنع املشاهدة، أّما الذين 
القواعد  من  استفادوا  فإن  عّلة،  بأّي  مبارشة  يشاهدوه  أن  هلم  يمكن  ال 
القطع واليقني، وإذا اشتبه عليهم  يّتبعوا  أن  الرياضية والفلكية، فعليهم 

األمر امتنعوا عن األكل والرشب. 
قال اإلمام اجلصاص: » ال خيلو هذا األكل من أحد حالني: إما أن يكون 
اليقني بأن  ممن أمكنه استبانة طلوع الفجر والوصول إىل علمه من جهة 
يكون عارفا به وليس بينه وبينه حائل، فإن كان كذلك ثم مل يستبن فإن 
هذا اليكون إال من تفريطه يف تأمله وترك مراعاته، ومن كانت هذه فغري 
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على مائدة القرآن

جائز له اإلقدام عىل األكل، فإذا أكل فقد فعل ما مل يكن له أن يفعله( إذ قد 
كان يف وسعه وإمكانه الوصول إىل اليقني واالستبانة، ففرط فيه ومل يفعله، 
وتفريطه غري مسقط عنه فرض الصوم، وإن كان هذا اآلكل ممن ال يعرف 
الفجر بصفته، أو بينه وبينه حائل أو قمر أو ضعف برص أو نحو ذلك، 
فهذا أيضا ممن ال جيوز له العمل عىل الظن، بل عليه أن يصري إىل اليقني 
وال يأكل وهو شاك، وإذا كان ذلك عىل ما وصفنا مل يسقط عنه القضاء 
برتكه االحتياط للصوم. وكذلك من أكل عىل ظن منه بغيبوبة الشمس 

يف يوم غيم... 
إذا أمكنه الوصول إىل معرفة طلوع الفجر الذي هو عند اهلل فعليه مراعاته، 
فمتى مل يكن هناك حائل استحال أن ال يعلمه، ومع ذلك فإنه إن غفل أبيح 
له األكل يف حال غفلته، فإن إباحة األكل غري مسقطة للقضاء كاملريض 
طلوع  عليه  اشتبه  والذي  معذوران;  ألهنام  ذلك  يف  أصل  ومها  واملسافر 
بداللة  القضاء  يسقط  والعذر  األكل،  يف  معذور  طلع  قد  ظنه  أو  الفجر 
ما وصفنا. ويدل عليه اتفاق اجلميع أنه لو غم عليهم اهلالل يف أول ليلة 
من رمضان فأفطروا ثم علموا بعد ذلك أنه كان من رمضان كان عليهم 
مل  إذا  احلرب  دار  يف  األسري  وكذلك  أمره،  وصفنا  من  فكذلك  القضاء، 
يكن  ومل  القضاء،  عليه  كان  به  علم  ثم  مىض  حتى  رمضان  بشهر  يعلم 
مكلفا يف حال اإلفطار إال علمه، ثم مل يكن جهله بالوقت مسقطا للقضاء; 
فكذلك من خفي عليه طلوع الفجر وغروب الشمس.«)أحكام القرآن 

للجصاص 299/1(
أذن  وقد  متأخرا  استيقظ  الذي  الشخص  أن  اجلصاص  بيان  من  يتبني 
أكل  ثّم  الصادق،  الفجر  طلوع  عىل  يقني  لديه  حصل  بحيث  للفجر، 
القضاء، فإن أكل شاكا يسقط عنه اإلثم دون  يأثم، وجيب عليه  متعمدا 

القضاء، كام أّن فعله هذا يبلغ  إىل درجة ّما من الكراهية.
اإلعتكاف:االعتكاف يف الّلغة هو احلبس يف مكان، ويف اصطالح الكتاب 
والسنة احلبس واإلقامة يف املسجد برشوط خمصوصة، دّلت كلمة املسجد 
عىل أّن االعتكاف جيوز يف مجيع املساجد، وقد اشرتط الفقهاء أن يكون 
االعتكاف يف املسجد الذي تقوم فيه صالة اجلامعة، فال يصّح يف املساجد 
التي ال تقام فيه صالة اجلامعة، ولعّل هذا الرشط أيضًا مستفاد من كلمة 

املساجد؛ ألّن الصالة باجلامعة عاّمة تقام يف املساجد.
األكل  جيوز  كام  الصوم،  ليايل  يف  واجلامع  والرشب  األكل  جيوز  مسئلة: 

والرشب للمعتكف يف املسجد أّما اجلامع فال جيوز للمعتكف.
مسئلة: يشرتط الصوم لصّحة االعتكاف وال جيوز للمعتكف اخلروج من 
املسجد إاّل حلاجة اإلنسان، وإنام يستنبط هذا احلكم من كلمة االعتكاف، 

كام تدّل السنة عىل ذلك.
االحتياط بشأن الصيام

إىل  إشارة  فيه  تقربوها«؛  فال  اهلل  حدود  »تلك  قال:  األحكام  بيان  بعد 
تقربوها،  فال  تعاىل  اهلل  حدود  من  واجلامع  والرشب  األكل  من  املنع  أّن 
املبالغة يف  فيها، وألجل هذا كره  يقع  أن  منها يوشك  الذي يقرتب  ألّن 
يف  املاء  دخول  يسبب  قد  ألّنه  الصوم؛  حالة  يف  واإلستنشاق  املضمضة 
املرأة،  تقبيل  ويكره  الفم،  داخل  دواء  أي  إستعامل  يكره  وكذا  اجلوف، 
بقليل، وينبغي تأخري اإلفطار  الصادق  الفجر  التسّحر قبل  وينبغي إهناء 

األمور  هذه  يف  التساهل  أّن  البدهيي  ومن  الشمس،  غروب  يتعنّي  حتى 
خيالف أمر اهلل تعاىل.

النهي عن أكل األموال بالباطل
املناسبة و التفسري املخترص

يف  املباحة  األشياء  حتريم  منها  الصيام  أحكام  السابقة  اآليات  يف  ذكرت 
زمان معلوم، وهبذه املناسبة ذكرت حرمة اكتساب املال احلرام واستعامله 
ألّن غرض الصوم أن يدرب اإلنسان نفسه عىل الصرب فالذي يمتنع عن 
أكل احلالل يف أيام معدودة ويصرب عىل ذلك فيسهل عليه ترك املحرمات 
أن  له  ينبغي  الصائم  أّن  إىل  لطيفة  إشارة  اآليات  هذه  ففي  املستقبل  يف 
يتحرى عن احلالل ألّن الذي يصوم ويفطر باحلرام اليقبل صومه عند اهلل.
احلكم السادس: االجتناب من املال احلرام )وال تأكلوا أموالكم بينكم; إال 
باحلق وال تراجعوا )إىل احلكام; والقضاة )لتأكلوا أموال الناس; باالحتيال 

والظلم )وأنتم تعلمون; أنكم لستم عىل احلق.
فقه احلياة أواألحكام

حّذر اهلل سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية من اكتساب املال عن طريق احلرام. 
وقد مىض التأكيد عىل أكل احلالل يف سورة البقرة اآلية 168، حيث قال 
تتبعوا  وال  طيبا  حالال  األرض  يف  مما  كلوا  الناس  أهيا  »يا  قائل:  من  عّز 

خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبني«.
وقال يف سورة النحل: »فكلوا ممّا رزقكم اهلل حالال طيبا واشكروا نعمة 

اهلل إن كنتم إياه تعبدون«.
ذرائع الكسب الصحيحة والفاسدة ومعيار التمييز بينها

ال ريب أّن املال قوام احلياة، وأمجعت األمم عىل ذلك كام أمجعت عىل أّن 
ذرائع الكسب منها ما هو جيد، ومنها ما هو غري ذلك.

الرسقة والنهب والغّش واخلدعة ومثلها أسباب غري  أّن  يعرف  ومن ال 
حممودة لكسب املال.

السبب  لتشخيص  معيار  لدهيم  ليس  الناس  أّن  بالذكر  اجلدير  ومن 
الصحيح من السبب الفاسد، إال بالرجوع إىل رشع اهلل سبحانه وتعاىل، 
الناس أنفسهم لصنع كل فئة قواعد ووضع معايري  فلو فّوض األمر إىل 
يعود نفعها إىل أنفسهم أو شعبهم أو بالدهم وكّل قوم له مصالح وفوائد 
فتختلف الوجهات والقواعد. و إن عقدت مؤمترات عاملية هلذا الغرض 
أمر  يتفقوا عىل  أن  يقدرون  الشعوب ال  املمثلون من مجيع  فيها  واشرتك 
احلرب  وجه  يف  الوقوف  يمكن  فال  الطمأنينة  ويوجب  اجلميع  يريض 

والفساد هبذه الطريقة.
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تأّمالت بالغّية يف آيات املغفرة
 )احللقة الرابعة(

 أبوحّسان عبد الّرشيد الجالل آبادي 
خّريج الجامعة العثمانّية بشاور

 واألستاذ بجامعة بيت الّسالم بكراتشي

على مائدة القرآن

اَمَواِت  السَّ َفاطِِر  َشكٌّ  اهلل  َأيِف  ُرُسُلُهْم  )َقاَلْت  تعاىل:  قال  اخلامسة:  اآلية 
ى  ُمَسمًّ َأَجٍل  إىَِل  َرُكْم  َوُيَؤخِّ ُذُنوبُِكْم  ِمْن  َلُكْم  لَِيْغِفَر  َيْدُعوُكْم  َواأْلَْرِض 
وَنا َعامَّ َكاَن َيْعُبُد آَباُؤَنا َفْأُتوَنا  َقاُلوا إِْن َأْنُتْم إاِلَّ َبرَشٌ ِمْثُلنَا ُتِريُدوَن َأْن َتُصدُّ

بُِسْلَطاٍن ُمبنٍِي( ]إبراهيم:10[
فائدة ترك واو العطف! 

قوله تعاىل: )َقاَلْت ُرُسُلُهْم(  فصل هذا القول عاّم قبله برتك واو العطف؛ 
ألّنه مجلٌة مستأنفٌة وقعت جوابًا عن سؤاٍل نشأ من الكالم الّسابق، كأّنه 
بأهّنم  نبّوهتم؟ فأجيب  الّرسل ألقوامهم بعد ما أنكروا  قيل: فامذا قالت 
أجابوا بالّرفق و اللني يف مقابلة الّشدة و العنف ترغيبًا للّسداد و الّرشاد. 
فائدة تعليق الّشك باسم اجلاللة الّدال عىل الّذات، مع أّن شّكهم إّنام كان 

يف صفته الوحدانّية؟!
...( كان مقتىض الّظاهر أن يعّلق الّشك بصفة  قوله تعاىل: )َأيِف اهلل َشكٌّ
اهلل تعاىل الوحدانّية - فيقال: أيف إهلّيته وتفّرده بوجوب العبادة له تعاىل 
شكٌّ -دون اسم اجلاللة اّلذي يدّل عىل ذاته تعاىل؛ ألن املراد  ُهنا إنكار 
أي:  باإلهلّية،  الّتفرد  صفة  وهي  اإلهلّية،  الّصفات  أهم  يف  الّشك  وقوع 
صفة الوحدانّية.  و ليس املراد إنكار وقوع الّشك يف وجوده تعاىل؛ ألهّنم 
تعاىل،  بوجوده  معرتفني  بل  الّصانع،  لوجود  منكرين  دهرّية  يكونوا  مل 
به  ملا أرشكوا  الّظاهر؛ ألهّنام  مقتىض  إّنام عدل عن  و  به غريه،   مرشكني 
تعاىل مل يعتقدوا بوجود الّصانع عىل الوجه املطابق للواقع، فإيامهنم بوجود 
اهلل تعاىل كال إيامٍن. و هذا كام يف قوله تعاىل:)َوِمَن النَّاِس َمْن َيُقوُل آَمنَّا 
بِاهللَِّ َوبِاْلَيْوِم اآْلِخِر َوَما ُهْم بُِمْؤِمننَِي( ]البقرة:8[ قال العالمة البيضاوي 
ُهناك: نفي عنهم اإليامن باهلل و اليوم اآلخر؛ ألّن القوم ُهنا كانوا هيودًا، 
و كانوا يؤمنون باهلل و اليوم اآلخر إيامنًا كال إيامٍن؛ العتقادهم الّتشبيه و 

اخّتاذ الولد.  
تطبيق  عن  العدول  و   ،) َشكٌّ اهلل  )أيِف  قوله:  يف  الّظرف  تقديم  فائدة 

اجلواب عىل كالم الكَفرة!
إّنام عدل الّرسل   عىل نبّينا و عليهم الّسالم- عن تطبيق اجلواب عىل كالم 
الكفرة بأن يقولوا:  أأنتم يف شّك مريب من اهلل ، و قّدموا الّظرف  يِف اهلل 
ليس  تعاىل  اهلل  غري  يف  الّشك  إثبات  أّن  يف  ريب  ال  إذ  لالختصاص؛  ال 

اإلنكار  مدار  بأّن  اإليذان  و  فيه،  باملشكوك  لالهتامم  بل   ، ُهنا  مقصودًا 
إّنام مدار  الّشّك؛ ألّنه موجوٌد ال حمالة، فال وجه إلنكاره، و  ليس نفس 
اإلنكار هو ثبوت الّشك يف املشكوك فيه  اّلذي هو اهلل تعاىل اّلذي ال يكاد 
ُيتوّهم فيه الشك أصال؛ لظهور األدلة وشهادهتا عليه، فلاّم كان األهّم من 
االستفهام  أدخل مهزة  و  الّظرف،  قّدم  الّثاين  هو  فيه  املشكوك  و  الّشك 
الّشك وتسجياًل عليهم  تعاىل عن شائبة  تنزيه ساحة اهلل  مبالغًة يف  عليه 

بسخافة العقول. 
و املعنى: أيف شأنه سبحانه من وجوده ووحدتِه ووجوِب اإليامن به وحده 

، وهو أظهُر من كل ظاهر وأجىل من كل جيّل...؟!  شكٌّ
اَمَواِت َواأْلَْرِض ! إتباع اسم اجلاللة بوصف َفاطِِر السَّ

أتبع الّرسل  عىل نبّينا وعليهم الّسالم- اسم اجلاللة بوصف الفاطر حيث 
اَمَواِت َواأْلَْرِض ؛ ألّن الّرسل مّلا أنكروا عىل  قالوا: َأيِف اهلل َشكٌّ َفاطِِر السَّ
الداّلِة عىل  بالّشواهد  اإلنكاَر  ذلك  أتبعوا  تعاىل،  اهلل  أقوامهم شّكهم يف 
عىل  الّدال  بالوصف  فجاءوا  وحدانّيته،  و  تعاىل  وجوده  يف  الّشك  عدم 
تعاىل؛  الّدال عىل وجوده  الّساموات واألرض  تعاىل، وهو خلُق  وجوده 
تلك  صدور  الستحالة  حكيام؛  خالقا  هلام  أّن  عىل  يدّل  وجودمها  إذ 
ملا دّل هذا الوصف  املنظمة عن غري فاعل خمتار. و  العجيبة  املخلوقات 
عل  دّل  فقد  اخللق،  بصفة  انفراده  و  تعاىل  وجوده  يف  الّشّك  انتفاء  عىل 
انتفاء الشك يف انفراده باإلهلّية أيًضا؛ ألّن انفراده باخللق يقتيض انفراده 

باستحقاقه عبادة خملوقاته. 
فائدة إسناد الّدعاء إىل اهلل تعاىل يف قوهلم:َيْدُعوُكْم، دون أنفسهم!

و  قالوا:َيْدُعوُكْم  حيث  أنفسكم  دون  تعاىل  اهلل  إىل  الّدعاء  الّرسل  أسند 
ا َلِفي َشكٍّ  القصد من ذلك هو الّرد ملا يشعره مقاُل أقوامهم الكَفرة ;َوإِنَّ
مِمَّا َتْدُعوَننَا إَِلْيِه ُمِريٍب من الّتعريض بأّنكم تدعوننا من تلقاء أنفسكم، ال 
من جهته تعاىل، فأشار الّرسل  عىل نبّينا و عليهم الّسالم - إىل رّد مقاهلم 
بأّن دعوتنا إّياكم بالوحي و األمر من اهلل تعاىل، و إّنام نحن عبيٌد مأمورون 
بالّتبليغ، و أضافوا قوهلم: لَِيْغِفَر َلُكْم ِمْن ُذُنوبُِكْم؛ ترغيبًا هلم  إىل اإلجابة 
بوعد املغفرة، و مّد أعامرهم إىل أجٍل مسّمًى؛ فإّن وعد املنحة ممّا يوجب 

اإلجابة.  
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على مائدة القرآن

املراجع

فائدة إدخال ِمْن عىل الّذنوب فيقوله: َيْدُعوُكْم لَِيْغِفَر َلُكْم ِمْن ُذُنوبُِكْم
فائدة: كّلام ترّتبت يف القرآن الكريم مغفرة الّذنوب عىل اإليامن يف خطاب 
الكّفار أدخلت من عىل الّذنوب، كقوله تعاىل حكاية عن دعوة نوح  عليه 
ِمْن  َلُكْم  َيْغِفْر  قال:  أن  إىل  ُمبنٌِي  َنِذيٌر  َلُكْم  إيِنِّ  َياَقْوِم  لقومه:   - الّسالم 
ُذُنوبُِكْم ]نوح: 2-4[. و قوله تعاىل: َياَقْوَمنَا َأِجيُبوا َداِعَي اهللَِّ َوآِمنُوا بِِه 
َيْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذُنوبُِكْم َوجُيِْرُكْم ِمْن َعَذاٍب َألِيم]األحقاف: 31[، بخالف 
يف  تعاىل  كقوله  الّذنوب،  عىل  من  فيه  تدخل  مل  حيث  املؤمنني،  خطاب 
ِمْن  ُتنِْجيُكْم  اَرٍة  جِتَ َعىَل  ُكْم  َأُدلُّ َهْل  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َياَأهيُّ املؤمنني:  خطاب 
ُذُنوَبُكْم]الّصف:12[.  َلُكْم  قال:َيْغِفْر  أن  إىل  َألِيٍم]الّصف:10[  َعَذاٍب 

قال الّزخمرشي: االستقراء يدّل عىل صّحة ما ذكرناه.  
قلُت: و قد أطال املفرّسون الكالم يف بيان رّس إدخال من عىل الّذنوب يف 
الكّفار، و عدم إدخاهلا يف خطاب املؤمنني، و قد ترّجح عندي  خطاب 

منه ما ييل: 
بني  و  الكّفار  خطاب  بني  للّتفرقة  ذلك  أّن  الّزخمرشي  قاله  ما  األّول: 
بمغفرة  ح  فرُصّ امليعاد،   يف  الفريقني  بني  يسّوى  ولئال  املؤمنني،  خطاب 
الكّل، يف حّق املؤمنني، و أبقي البعض يف حّق الَكَفرة مسكوًتا عنه؛ لئال 
بعد  ُيدَعون  أهّنم ال  بالغفران ألفهم ذلك  عّم  اإليامن.  ولو  يّتكلوا عىل 
اإليامن إىل عمل أصاًل. قال اآللويس نقال عن الكشف: إّنه معنًى حسٌن 

ال تكّلف فيه.  
قلت: هذا مبنيٌّ عىل أّن من للّتبعيض، لكن ليس مغفرة بعض الذنوب؛ 
للّداللة عىل أن بعضا آخر ال يغفر، فإنه من قبيل داللة مفهوم اللقب وال 

اعتداد به، بل ملا ذِكر من إبقاء البعض مسكوًتا عنه... و اهلل تعاىل أعلم
الّذنوب،   لتأكيد مغفرة  زائدٌة جيء هبا  الكَفرة  أّن من يف خطاب  الّثاين: 
فيكون مبالغًة و استغراًقا يف غفران الّذنوب املاضية من الكفر و غريه، و 
إّنام جاءت يف خطاب الكّفار فقط؛ ألهّنا أليق بأهل الكفر حني ُدعوا إىل 
اإليامن و العمل الّصالح؛ لبعدهم عن ذلك و إنكارهم، فُخّصوا لذلك 

بذلك اخلطاب. 
قلت: و زيادة احلروف لغرض الّتأكيد كثرٌي يف القرآن الكريم، كام يف قوله 
ُكْم ]البقرة:105[، و قوله تعاىل:  َل َعَلْيُكْم ِمْن َخرْيٍ ِمْن َربِّ ُينَزَّ َأْن  تعاىل: 

َوَلَقْد َجاَءَك ِمْن َنَبإِ امْلُْرَسِلنَي ]األنعام: 34[. 
فائدة الّتعبري باملضارع!

وَنا َعامَّ َكاَن... أي: كونًا هو كاجلبّلة هلم، وأّكدوا  قوله: ُتِريُدوَن َأْن َتُصدُّ
هذا املعنى، فعرّبوا باملضارع؛ للّتذكري باحلال املاضية، فقالوا: َيْعُبُد آَباُؤَنا.  
آباءنا  الّتعبري باملضارع؛ للّداللة عىل االستمرار، أي: عاّم كان يستمّر  أو 

عىل عبادته. واهلل تعاىل أعلم 
فائدة العدول عن تريدون أن تصّدونا عن ديننا إىل ما يف النّظم اجلليل!

و إّنام عدلوا عن أن يقولوا: تريدون أن تصّدونا عن ديننا، مع أّنه أخرص  
َكاَن...فعرّبوا عن دينهم باملوصولّية؛  وَنا َعامَّ  َتُصدُّ َأْن  إىل قوهلم:ُتِريُدوَن 
الذين  آبائهم  دين  بأّنه  بدينهم  الّتنويه  و  الّتعظيم  من  الّصلة  به  تؤذن  ملا 
اّتباع الباطل ، فكأهّنم ذكروا هبذه الّصلة وجه  حيسبوهنم معصومني من 
ترك عبادة األوثان قائلني: إّننا ال نرتك ما نحن عليه من عبادة األوثان؛ 

عىل  مّتفقني  مطبقني  وكرباءنا  وعلامءنا  آباءنا  وجدنا  آباءنا،  دين  ألهّنا 
عبادهتا، فيبعد أن يقال: إّن أولئك القدماء عىل كثرهتم وقوة خواطرهم مل 
يعرفوا بطالن هذا الدين، وأّن الّرجل الواحد عرف فساده، ووقف عىل 

بطالنه.
قال اإلمام الّرازي: - رمحه اهلل تعاىل -: »والعواّم ربام زادوا يف هذا الباب 
كالما آخر، وذلك أّن الّرجل العامل إذا بنّي ضعف كالم بعض املتقّدمني، 
أّما  حارضين،  املتقّدمون  كان  لو  صّحته  يظهر  إّنام  كالمك  إّن  له:  قالوا 
وأولئك  والّرعاع،  احلمقى  يذكره  كالٌم  فهذا  فسهلة.  املّيت  مع  املناظرة 
َأْن  ُتِريُدوَن  قوله:  من  املرادة  هي  الّشبهة  وهذه  ذكروه،  أيضا  الكفار 
وَنا َعامَّ َكاَن َيْعُبُد آَباُؤَنا«.  واهلل تعاىل أعلم بأرسار كتابه، و علمه أتّم  َتُصدُّ

وأحكم، و أستغفر اهلل العظيم!

  راجع: حاشية القونوي عىل البيضاوي، ]إبراهيم: 10[. 1
   - راجع: حماسن الّتأويل للقاسمي ]إبراهيم: 10[. 2
   - راجع: الّتحرير و الّتنوير، ]إبراهيم: 10[. 3
   - راجع: حاشية القونوي عىل البيضاوي، ]إبراهيم: 10[. 4
  انظر: حاشية ابن الّتمجيد عىل البيضاوي، ]إبراهيم: 10[. 5
   - هذا مبنيٌّ عىل أّن االستفهام لإلنكار، و جيب فيه أن ييل املنَكُر حرف االستفهام، . 6

و هو كونه تعاىل حماّل للّشك، ال نفس الّشك. )حاشية القونوي ]إبراهيم:10[
   - راجع: الكّشاف مع حاشية الطيبي عليه، أبو الّسعود، البيضاوي مع حاشية . 7

شيخ زاده عليه، الّتحرير و الّتنوير، حاشية اجلمل، الّدر املصون ]إبراهيم:10[
   - راجع: أبو الّسعود، روح املعاين ]إبراهيم: 10[. 8
   - الّتحرير و الّتنوير ]إبراهيم: 10[ . 9

   - راجع: حاشية القونوّي عىل البيضاوي ]إبراهيم: 10[. 10
  - راجع: تفسري الكّشاف ]إبراهيم:10[ . . 11
   - املرجع الّسابق.. 12
يأت . 13 مل  لو  يتّم  إنام  الّتفرقة  بأّن حديث  الكامل  ابن  قال اآللويس: واعرتض   -   

ِذيَن َكَفُروا  خطاب الَكَفرة عىل العموم وقد جاء كذلك يف قوله سبحانه: }ُقْل لِلَّ
يف  سّيام  للعموم  »ما«  و  األنفال:38[  ]سورة  َسَلَف{  َقْد  ما  هَلُْم  ُيْغَفْر  َينَْتُهوا  إِْن 
الرّشط؟. وأجيب بأّن هذا غري وارٍد؛ ألّن املراد الّتفرقة فيام ذكر فيه صيغة }ويغفر 
ذنوبكم{ ال مطلق ما كان بمعناه، وال يلزم رعاية هذه النكتة يف مجيع املواد. )روح 

املعاين(. و اهلل أعلم
   - راجع: روح املعاين ]إبراهيم:10[ . 14
’’من‘‘ يف الكالم املوجب، لكن أبو عبيدة . 15 ُينكرون زيادة    - و مجهور البرصيني 

و األخفش جُيّوزاهنا. )الّتفسري الكبري، روح املعاين( قلت: و استدال عىل زيادهتا 
تعاىل:  ُكْم{]البقرة:105[، و قوله  َربِّ ِمْن  َخرْيٍ  ِمْن  َعَلْيُكْم  َل  ُينَزَّ }َأْن  تعاىل:  بقوله 

}َوَلَقْد َجاَءَك ِمْن َنَبإِ امْلُْرَسِلنَي{ ]األنعام: 34[. و اهلل تعاىل أعلم 

   - راجع: حاشية الّطيبي عىل الكّشاف]إبراهيم: 10[. 16
   - راجع: نظم الّدرر للبقاعي]إبراهيم: 10[. 17
   - راجع: الّتحرير والّتنوير]إبراهيم: 10[ . 18
   - راجع: مفاتيح الغيب]إبراهيم: 10[. 19
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السيرة النبوية

مل يكن اختيار اهلجرة النبوية يف السنة اخلامسة عرش يف عهد الفاروق عمر 
بن اخلطاب بداية للتأريخ حلركة التاريخ اإلسالمي، عبثا، بل أخذت من 
املسلمني سجاال وحوارا وأخذا وردا، حتى استقر احلوار باالتفاق عىل 
اعتامد اهلجرة بداية للتأريخ اإلسالمي، مع أهنا ليست بداية تاريخ الدعوة 
النخبة احلاكمة  اإلسالمية، ففي اهلجرة عرب وعظات ومسوغات قادت 
هذا  عليهم  الصحابة  سائر  ينكر  ومل  إليه  توصلت  ما  إىل  الصحابة  من 
االتفاق فبلغ حد اإلمجاع، ويمكن تتبع هذه املسوغات باختصار شديد 

فيام ييل:
1- اهلجرة النبوية نقلت الدعوة اإلسالمية من مرحلة الدعوة والتبشري، 
وصالبة  وتطهريتها  وضعفها  وعذاباهتا  وابتالءاهتا  ونخبويتها  بنقائها 
بتحدياهتا  والدولة،  املجتمع  مرحلة  إىل  املثالية،  وتربويتها  هبا  املؤمنني 
منهاج  وطبيعة  وترشيعاهتا  ونظمها  والسياسية  االجتامعية  وتعقيداهتا 
احلكم فيها وتعاملها مع اآلخر املختلف دينا وعرقا وقبيلة، ودور املرأة 

يف مفاصلها، وأعدائها اجلدد.
عىل  واحلوار،  والشورى  واملنهج  للفكرة  حقيقيا  انتصارا  متثل  اهلجرة 

الغطرسة والتسلط ومصادرة حرية اإلنسان يف االختيار.
ففيها نزلت خمتلف الترشيعات التي تنظم عالقة اإلنسان بربه )كالصيام 
اإلنسان  بأخيه  اإلنسان  عالقة  وتنظم  األرسة  وأحكام  والزكاة(  واحلج 
كأحكام  باملرأة  الرجل  عالقة  وتنظم  اجلهاد(،  وأحكام  )كاملعامالت 
االرسة وآداهبا التي تتوزع عىل ما يقرب من ست وعرشين نظاما متفرعة 

عن نظام االرسة.
واملجتمع  للواقع  نظرته  يف  آحادي  جتاري  جمتمع  من  انتقال  وهي   -2
من  الفكرة  نقل  ما  وهذا  وقبيلة.  وعرقا  دينا  تعددي  جمتمع  إىل  واحلياة 
الدائرة املكية الصغرية إىل املرحلة العربية فالعاملية وأكسبها خربة جديدة 

يف بناء العالقات االنسانية بأشكاهلا املختلفة.
دستورية  وثيقة  أول  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  وضع  اهلجرة  بعد   -3
العالقات  تنظم  دستورية،  مادة  وأربعني  بضع  من  تتشكل  مدونة، 
الداخلية للمجتمع اإلسالمي التعددي، بكل مكوناته، القبلية والعرقية 
والدينية عىل قدم املساواة، وترسم اإلسرتاتيجيات يف التعامل مع األعداء 

من خارج الدولة.
4- اهلجرة متثل انتصارا حقيقيا للفكرة واملنهج والشورى واحلوار، عىل 
الغطرسة والتسلط ومصادرة حرية اإلنسان يف االختيار. وباهلجرة حتولت 

الدعوة إىل مرحلة املؤسسات ببناء املسجد والسوق وحترير مصادر املياه 
احلربية  الفنون  واكتساب  العسكرية  الصناعة  وبناء  التحالفات  وبناء 

اجلديدة كحفر اخلندق وتوظيف اجلغرافيا واحلرب النفسية يف القتال. 
الوسائل يف  االنفتاح عىل كل  اىل  النخبوية  االنتقال من  5- اهلجرة متثل 
الدعوة والتبليغ واالنتشار، من التبليغ باللسان إىل مغالبة العوائق باللسان 
والعقل واحلوار والسيف والسنان وُأذن للمجتمع االسالمي ألول مرة 

بالقتال.
االقتصادية  التبعية  من  والتخلص  التحرر  مرحلة  متثل  اهلجرة   -6
الصالة  عليه  النبي  بإنشاء  املدينة،  القتصاديات  اليهودية  واالحتكارات 

والسالم، األسواق اإلسالمية املنفصلة.
7- اهلجرة متثل التحرر من مرحلة التبعية يف مصادر التسليح، واالنتقال 
إىل مرحلة اإلنتاج وتعدد مصادر التسليح وصناعة الوسائل القتالية من 

خالل البعثات العلمية للتدرب عىل صناعة الدبابات يف جرش.
اهلجرة أفرزت دولة الفكرة ودولة املدينة، التي جتمع بني الواقع واملثال، 

بني العلم والعمل بني السلم واحلرب بني اخلالفة والشورى.
8- اهلجرة متثل مرحلة بناء اجليش والقوة املدافعة عن الفكرة واملجتمع 
واملنهج، وميالد فريضة اجلهاد، التي نقلت املجتمع نقلة نوعية يف عالقاته 

الداخلية واخلارجية.
الفكرة  العربية، وانتقلت  القوى يف اجلزيرة  باهلجرة تغريت موازين   -9
القوة  مصادر  وبناء  التمكني  مرحلة  اىل  واملطاردة  املالحقة  مرحلة  من 
اليوم العالقات  التحالفات الداخلية واخلارجية وبروز ما نسميه  ونسج 

الدولية والتحالفات السياسية يف حركة املجتمع والدعوة عىل السواء.
فيها  تنترص  التي  البقاع  لتشمل  الوطن  فكرة  اتسعت  وباهلجرة   -10
الفكرة، فظل املهاجرون أبناء مكة يف املدينة يقاسموهنم أسباب احلياة، بل 
وحتولوا إىل خلفاء وحكام عىل أهل البلد، ومل يسجل التاريخ أي حركة 

احتجاج أو انقالب عىل هذا الوضع اجلديد.
إهنا اهلجرة التي أفرزت دولة الفكرة ودولة املدينة، التي جتمع بني الواقع 
واملثال، بني العلم والعمل بني السلم واحلرب بني اخلالفة والشورى بني 

الرجل واملرأة سواء بسواء.
هلذا مل تكن اهلجرة جمرد حادثة عابرة، بل كانت نقطة حتول وعالمة فارقة 
اخلالفة  نظام  لظهور  مهدت  االسالمي،  واملجتمع  اإلسالم  تاريخ  يف 

واالتفاق عىل أيب بكر وحسم أي إمكانية للخالف.

   اهلجرة النبوية ودولة الفكرة

    مصطفى الشنار
    أستاذ جامعي



AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA السنة : 14- العدد: 1 /  محرم 1439 هـ.ق

 

11

فضيلة الشيخ 
عبد احلميد يف 

بيان له:

الخيار العسكري ومحاصرة إقليم 
كردستان مغاير ملصالح العراق 

الوطنية والعالم اإلسالمي

خطب ومحاضرات

أكد فضيلة الشيخ عبد احلميد إمام وخطيب أهل السنة 
يف زاهدان يف بيان له عىل رضورة حل مشكالت إقليم 
كردستان العراق من خالل احلوار، والطرق القانونية 
املرشوعة، معتربا أي نوع من العقوبات واحلظر اجلوي 
العراق  ملصالح  مغايرة  خطوة  اإلقليم،  وحمارصة 

الوطنية ومصالح العامل اإلسالمي.
كام اعترب فضيلته يف هذا البيان شن أي هجوم عسكري 
للفتنة  مثرية  خطوة  عقوبات  أو  ضغوطات  فرض  أو 
والعامل  العراق  مصالح  مع  ومغايرة  والعداوة، 

اإلسالمي.
ورد يف هذا البيان:

الكردي  الشعب  سيام  وال  املضطهد  العراقي  الشعب 
كثرية.  وآالم  مشكالت  املاضية  السنوات  يف  حتملوا 
اإلبادة اجلامعية للشعب الكردي بالسالح الكيمياوي، 
إبان  مرارا  الكردية  املدن  وختريب  املعارضني،  وقمع 
حكم البعث جزء من املشكالت واملصائب التي عاهنا 

الشعب الكردي الغيارى.
املشكالت  حل  رضورة  عىل  السني  الزعيم  وأكد 
للدولة  ينبغي  ال  قائال:  واحلوار  السلمية  الطرق  من 
احلكومات  أخطاء  تكرر  أن  العراق  يف  املركزية 
السابقة، وتستخدم لغة القوة والعنف يف احلديث مع 
شعبها. هذا سوف سيثري العداوة، ويوسع الشقاق بني 

أفراد الشعب، وترتك نتائج سيئة للعراق واملنطقة.
تبعات  إىل  زاهدان  العلوم  دار  جامعة  مدير  وأشار 
هذه  قائال:  كردستان  إقليم  وحمارصة  التهديدات 
وتكون  والطائفية،  القومية  التعصبات  تثري  القضية 
سببا لظهور مشكالت جديدة ال حتمد عقباها. كام أهنا 
تؤدي إىل مزيد من تدهور األوضاع يف املنطقة والعامل 

اإلسالمي.
وذكر فضيلته يف البيان املذكور:

ضبط النفس، ومراعاة مصالح الشعب العراقي أفضل 
لعزل  السعي  الراهنة.  األزمة  من  للخروج  طريق 
اإلقليم والقيام باهلجوم العسكري، خطوة استفزازية 
العراقي. يرجى  ومثرية للفتنة، وترض بمنافع الشعب 
أبواب  يغلقا  الطرفان إىل كريس احلوار، وال  يعود  أن 
احلوار بعضهام عىل بعض. هذا لصالح مجيع األطراف.
وأكد فضيلة الشيخ عبد احلميد يف ختام هذا البيان: ال 
يتحمل الشعب العراقي وال شعوب املنطقة املزيد من 
احلروب والنزاعات. العقوبات االقتصادية والسياسية 
ألعداء  الفرصة  وتوفر  املنطقة  سترض  اإلقليم  ضد 
منافعهم.  لتحقيق  يستغلوها  أن  اإلسالمية  البالد 
جيب أن تسعى البالد اإلسالمية واألحزاب السياسية 
ومن  النفس  بضبط  العراق  يف  االجتامعية  واملكونات 
الطرق السلمية واملرشوعة ملشكالت إقليم كردستان.
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السنة يف خطبة  إمام وخطيب أهل  الشيخ عبد احلميد  أكد فضيلة 
أي  إزالة  رضورة  عىل   )1439 )22حمرم  تشاهبار  مدينة  يف  اجلمعة 
القوميات  إىل  الرؤية  “تغيري  معتربا  املساواة،  وعدم  التمييز  من  نوع 

واملذاهب” من أهم مطالب أهل السنة يف إيران.
وقال فضيلة الشيخ عبد احلميد: مطلب أهل السنة أن ال يكون هناك 
متييز بني املذاهب يف التوظيف؛ ألن املذهب قضية بني العبد وربه. أهل 
السنة مل خيرت عقيدته بسبب العامل الفالين، بل يعتقد أن هذه الطريقة من 

شأهنا أن جتلب مرضاة اهلل تعاىل.
حمافظة  يف  السنة  ألهل  الدينية  املدارس  احتاد  منظمة  رئيس  وأكد 
أن  ينبغي  ال  واملذهبية  الدينية  العقائد  قائال:  وبلوشستان،  سيستان 
العلم  إىل  االهتامم  من  بد  ال  األشخاص.  لصالحية  معيارا  تكون 
من  نرجو  حينام  التوظيفات.  يف  اإليرانية  واجلنسية  واجلدارة  واألهلية 
عىل  حيافظوا  أن  والديانات  القوميات  كافة  من  اإليراين  الشعب  أفراد 
العقل  مقتىض  هو  وهذا  بينهم؛  نفرق  أن  ينبغي  ال  واألمن،  الوحدة 

والدستور.
الثورة  لقائد  التارخيية  الرسالة  إىل  احلميد  عبد  الشيخ  فضيلة  وأشار 
التارخيي  مرسومه  يف  الثورة  قائد  أشار  قائال:  التمييزات،  إزالة  بشأن 
ال  بأن  مكلفة  واملسؤولني  النظام  أركان  أن  مؤكدا  احلقيقة،  هذه  إىل 

متارس التمييز بني القوميات واملذاهب يف البالد.
هلم  يسمح  ال  أنه  سابقا  املسؤولني  بعض  يدعي  كان  بالقول:  وتابع 
مرسوم  إصدار  بعد  واآلن  السنة،  أهل  توظيف  حول  األفعال  ببعض 
إزالة  رضورة  عىل  وتأكيده  البالد  يف  األول  والشخص  الثورة  قائد 
التمييزات، ال يبقى أي عذر ألحد، وال يقبل عذر من وزير أو حمافظ 

أو الرئيس العاّم و….
يف  تعيش  التي  واملذاهب  األقوام  قائال:  السنة  أهل  خطيب  واستطرد 
الوطن  ويدعمون  اإليرانية،  يف  مجيعا  ومتساوون  إيرانية،  كلها  إيران، 
والعرف  العقل  بينهم.  يفرق  أن  كان،  أّيا  ملسؤول  ينبغي  فال  والبالد، 

والقانون واألمر املؤكد لقائد الثورة، كل يشري إىل هذا.
إن  ومذهبه،  دينه  كان  أيا  إيراين،  كل  أن  نعتقد  قائال:  فضيلته  وأكد 
جيب  لذلك  يستخدم.  أن  جيب  والوطن  الدين  خدمة  عىل  قادرا  كان 
إزالة الرؤية التمييزية القومية واملذهبية، وجيب أن تسود البالد الرؤية 

املتساوية.
وأضاف رئيس املجمع الفقهي ألهل السنة يف إيران، قائال: قائد الثورة 
أصدر رأيه رصحيا ويف شكل مرسوم، ودولة التدبري واألمل أيضا هلا 
رؤية جيدة، كام أن الرئيس ووزراء الدولة يؤكدون عىل لزوم توظيف 
بمطالب  هيتموا  أن  املسؤولني  فعىل  خمتلفة.  مناصب  يف  السنة  أهل 

األقوام واملذاهب.
الوحدة  بحفظ  هيتمون  إيران  يف  السنة  أهل  قائال:  فضيلته  وتابع 
واألمن. يتفق العلامء واملثقفون والطبقات املختلفة من املجتمع السني 
أيضا  يؤكدون  ولكنهم  ونجاحهها،  وأمنها  البالد  عزة  عىل  إيران  يف 
عىل رضورة متابعة املطالب املرشوعة، وال يتخلون عن هذه املطالب.

طرقها  عن  احلقوق  هذه  نحن  نطالب  مل  إن  قائال:  فضيلته  ورصح 
املرشوعة، فربام قد يأيت آخرون يطالبوهنا بأساليب أخرى حيدثون هبا 
مشكالت للبالد، لكننا ال نريد أن حتدث مشكالت للشعب اإليراين.

وأكد فضيلة الشيخ عبد احلميد قائال: أهل السنة يف إيران، ومجع كبري 
أن  نرجو  لذلك  الدستور.  نطاق  يف  التغيري  يطالبون  اإليرانيني  من 

حيصلوا عىل مطالبهم املرشوعة يف ظل احلفاظ عىل الوحدة واألمن.
الشيخ حممد يوسف كان مصدر قوة لنا مجيعا

وفاة  إىل  اخلطبة  من  آخر  قسم  يف  احلميد  عبد  الشيخ  فضيلة  أشار 
العالمة املحدث “حممد يوسف حسني بور” قائال: وفاة أستاذ العلامء، 
لنا،  كبرية  خسارة  كانت  اهلل  رمحه  بور”  حسني  يوسف  “حممد  العالمة 
معرفة  عىل  كانوا  الذين  الشيعة  من  كبري  ومجع  السنة  أهل  بوفاهتا  تأثر 

بفضيلته.
بلوشستان:  يف  السنة  ألهل  الدينية  املدارس  احتاد  رئيس  وأضاف 
وكان  ومتدينا،  متواضعا  إنسانا  كان  اهلل  رمحه  يوسف”  “حممد  الشيخ 
حيث  رائعة،  كانت  أيضا  جنازته  وصالة  مجيعا،  لقلوبنا  قوة  مصدر 

حرضها عرشات اآلالف.
اإلسالم  قائال:  اخلالد  بالدين  اإلسالمي  الدين  واصفا  فضيلته  وتابع 
هو الدين اخلالد إىل يوم القيامة. أثبتت التجارب أن اإلسالم ال يزول 
بزوال األشخاص والشخصيات، بل يبعث اهلل شخصيات أخرى، كام 
بعث اهلل تعاىل بعد وفاة الرسول الكريم وبعد وفاة اخللفاء الراشدين 
شخصيات أخرى ليذودوا عن الدين. هكذا الشيخ حممد يوسف رمحه 

اهلل كانت لديه مسؤولية يف هذه الدنيا وقد قام بأدائها، ورحل.

ال بد من إزالة الرؤية التمييزية إىل القوميات واملذاهب يف البالد
فضيلة الشيخ عبد احلميد يف خطبة اجلمعة ألهل السنة يف تشاهبار:

خطب ومحاضرات
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اقتباسات 
علمية، أدبية، اجتماعية، ثقافية ، فكرية، عملية

ي
ف

ي عبد القادر العار�
ستاذ املف�ت

أ
إعداد: امسحة ال

اتبعوا وال تبتدعوا
قال اإلمام الشاطبي  رمحه اهلل

النَّاِس  وتواَطَأ   ، واملخالفات  البدع  كثرت  وملا 
َعَلْيَها ؛ َصاَر اجْلَاِهُل َيُقوُل : َلْو َكاَن َهَذا ُمنَْكًرا 

مَلَا َفَعَلُه النَّاُس.
اإلعتصام 2/271

قال الربهباري رمحه اهلل: 
هي  والسنَّة  السنَّة،  هو  اإلسالم  أن  اعلموا 
فمن  باآلَخر.  إالَّ  أحدمها  يقوم  وال  اإلسالم، 
اجلامعة  عن  رغب  فمن  اجلامعة،  لزوُم  السنَّة 
عنقه،  من  اإلسالم  ربقة  خلع  فقد  وفارقها 
. واألساس الذي ُتبنى عليه  وكان ضاالًّ مضالًّ
عليه  اهلل  صىلَّ  ٍد  حممَّ أصحاب  وهم  اجلامعة، 
السنَّة  أهل  وهم  أمجعني،  اهلل  ورمحهم  وسلَّم 
واجلامعة، فمن مل يأخذ عنهم فقد ضلَّ وابتدع، 
النار.  وكلُّ بدعٍة ضاللٌة، والضاللة وأهلها يف 
وقال عمر بن اخلطَّاب ريض اهلل عنه: »ال عذر 
يف  وال  هًدى،  حسبها  ركبها  ضاللٍة  يف  ألحٍد 
األمور،  ُبيِّنت  فقد  ضاللًة،  حسبه  تركه  هًدى 

ة، وانقطع العذر«. وثبتت احلجَّ
الدين  أمر  أحكام  قد  واجلامعة  السنَّة  أنَّ  وذلك 

كلِّه وتبنيَّ للناس، فعىل الناس االتِّباع.
واعلم ـ رمحك اهلل ـ أنَّ الدين إنام جاء من ِقَبل 
اهلل تبارك وتعاىل، مل يوضع عىل عقول الرجال 
فال  رسوله،  وعند  اهلل  عند  وعلُمه  وآرائهم، 
من  فتخرَج  الدين  من  فتمرَق  هبواك  شيًئا  تتَّبع 
ة لك، فقد بنيَّ رسول اهلل  اإلسالم، فإنه ال حجَّ

وأوضحها  السنَّة،  ته  ألمَّ وسلَّم  عليه  اهلل  صىلَّ 
السواد األعظم،  ألصحابه وُهم اجلامعة، وُهم 
خالف  فمن  وأهله،  احلقُّ  األعظم:  والسواد 
يف  وسلم  عليه  اهلل  صىلَّ  اهلل  رسول  أصحاب 

يشٍء من أمر الدين فقد كفر
]»رشح السنَّة« للربهباري )1/ 35([

قال اإلمام مالك : 
ال  أن  بعد  كلها  الكبائر  ركب  رجاًل  أن  »لو 
والبدع  األهواء  هذه  عن  ختىل  ثم  باهلل  يرشك 

دخل اجلنة« .
حلية األولياء 6/325

 ] نكران اجلميل [
َتعيص اإلله وأنَت ُتظهر ُحّبُه

هذا حماٌل يف القياِس بديُع
لو كان ُحبُّك صاِدقًا ألطعتُه

إنَّ امُلحبَّ ملن حُيبُّ ُمطيُع
يف ُكلِّ يوٍم يبتديك بنعمٍة

منه وأنت لُِشكِر ذاك ُمضيُع )1(
)1( ديوان االمام الشافعي 128[

- َقاَل الصحايب عبُد اهلل ْبُن َمْسُعوٍد
- عليه من اهلل الرىٰض والرضوان - :

-   أنتم يف زمان يقود احلق اهلوٰى وسيأيت زمان 
يقود اهلوٰى احلق فنعوذ باهلل من ذلك الزمان .

اجلامع ألحكام القرآن  )9/208(
ـ من أقوال ابن القيم - رمحه اهلل تعاىل :

املفاتيح 
وقد جعل اهلل سبحانه لكل مطلوبا مفتاحًا يفتح 

به.
فجعل مفتاح الصالة : الطهـــور

ومفــتـــاح احلـــج : اإلحـــــرام
ومفــتــــاح البــر : الصــــدق

ومفتاح اجلـنـــة :  التوحيـــد
ومفتـــاح العلم : حسـن الســــؤال
ومفتــــاح النصــر: الظفر والصبــر

ومفتــــاح املزيـــد  : الشــكـــر
ومفتــــاح الوالية: املحبـة والذكــر
ومفتــــاح الفــالح : الـتــقــــوى

ومفتــــاح التوفيق : الرغبــة والرهبــة
ومفتاح اإلجابة: الدعــــاء

ومفتـــاح حياة القلب : تدبر القرآن والترضع 
باألسحار.

االستغفار  مع  السعي  الرزق:  ومفتـــاح 
والتقوى

ومفتـــاح العــز: طاعــة اهلل
ومفتاح كل رش : حب الدنيا وطول األمل . 

حادي األرواح ص : )100(
عن ايب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل 

صىل اهلل عليه وسلم : إنَّ اهللَ تعاىل 
إذا أنَعم عىل عبٍد نعمًة  حيبُّ أن يرى أثَر النِّعمِة 
عليه ويكره الُبؤَس والتَّباؤَس وُيبِغُض السائَل 
َف. السائل  املْلِحَف وحيبُّ احلييَّ العفيَف املتعفِّ
امللحف«؛ أي امللّح املالزم، أخًذا من اللحاف؛ 
صحيح  به.  ويتغطى  اإلنسان  به  يشتمل  الذي 

اجلامع : 1711

منثورات
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قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: من رسه أن يبسط له يف رزقه وينسأ له يف أثره، فليصل 
رمحه. صحيح البخاري 

 قيل معنى: البسط يف رزقه هو الربكة، ألن صلته أقاربه صدقة، والصدقة 
تريب املال وتزيد فيه، فينمو هبا ويزكوا.

ومعنى » وينسأ له يف أثره » أي: يبقى ذكره الطيب وثناؤه اجلميل مذكورا 
عىل األلسنة، فكأنه مل يمت.

 رشح صحيح اإلمام البخاري البن بطال 206/6
اعامل يسرية:

أعامل يسرية وأجور عظيمة .. ) 18 (
ة :  قْوُل : »ُسْبَحاَن اهللِ« ِمَئَة َمرَّ

عن سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه قال : كنا عند رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فقال : 
»أيعجُز أحُدكم أن يكسَب ، كل يوٍم ، ألَف حسنٍة ؟ 

فسأَله سائٌل من جلساِئه : كيف يكسُب أحُدنا ألَف حسنٍة ؟ 
ألُف  عنُه  حُيطُّ  أو  حسنٍة  ألُف  لُه  فُيكتُب   ، تسبيحٍة  مائَة  »ُيسبُِّح   : قال 

خطيئٍة« .
]صحيح مسلم )2698([.

منثورات

إجراءات هندية جديدة ضد الداعية ;ذاكر نايك;
أشار مسؤولون إىل أن الئحة اهتام هندية رسمية ستقدم خالل األسبوع 

اجلاري ضد الداعية اإلسالمي ;ذاكر نايك;.
وكالة  أن  عن  اهلندية  إنديا;  أوف  ترست  ;برس  أنباء  وكالة  وكشفت 
التحقيقات الوطنية ستقوم خالل األسبوع اجلاري بتقديم الئحة االهتام 
إىل حمكمة خاصة والتي تدور حول مزاعم تورط ;ذاكر نايك; يف ;متويل 

اإلرهاب;، وغسيل األموال يف اهلند.
ولفتت الوكالة إىل قيام السلطات اهلندية بحظر مؤسسة البحث اإلسالمي 
تذيع  التي  السالم  فضائية  بث  مومباي فضاًل عن وقف  أسسها يف  التي 

برامج له، وإلغاء جواز سفره.

رسائل هتديد ملسلمي اسرتاليا بعد إعالن خطة رشاء كنيسة قديمة
تلقت جمموعة من مسلمي ;كوينزالند; يف أسرتاليا هتديدات إرهابية بعد 
ميل;  ;دييل  لصحيفة  وفقا  هناك،  كنيسة  قاعة  لرشاء  خطط  عن  اإلعالن 

الربيطانية.
تابع  مبنى  لرشاء  يتطلعون  هناك  املسلمني  أن  إىل  الصحيفة  وأشارت 

لكنيسة شامل ;بريزبن; األسرتالية الستخدامه كمركز للمجتمع املسلم.
وأضافت أن املسلمني بدءوا يتعرضون ملضايقات واستهدفوا بعد انتشار 

منشور تروجيي لفعالية تستهدف مجع التربعات لرشاء القاعة.
اإلنرتنت  عىل  مشاركته  متت  الرتوجيي  املنشور  أن  إىل  الصحيفة  ولفتت 
املنطقة إلجياد  تلك  العدد، يف  املسلم، صغري  املجتمع  أمل  تناول  والذي 

مكان حتى يتمكنون من أداء صالة اجلمعة.
عىل  برشائه  أسرتاليا  يف  ;جيمبي;  بلدة  مسلموا  يرغب  الذي  املبنى  ويقع 

مساحة 1518 مرت مربع ، وبه قاعة ومطبخ كبري ومحامات.
ونقلت عن مسؤول يف املجتمع املسلم بالبلدة أن بعض الناس يكافحون 
ضد عدم التسامح من قبل بعض املسلمني، لكنهم أنفسهم يامرسون عدم 

التسامح.

اجلوع يلتهم أطفال غوطة دمشق الرشقية
يعاين أكثر من 25% من أطفال الغوطة الرشقية، رشقي العاصمة دمشق، 
من نقص تغذية شديد، نتيجة حصار النظام السوري هلذه املنطقة منذ ما 

يقارب مخس سنوات، بحسب مصدر طبي.
والرعاية  والغذائية  الصحية  املقومات  كافة  انعدام  يف  احلصار  وتسبب 
اآلونة  يف  احلصار  اشتداد  مع  وخاصة  لألسوأ  وانحدارها  عام،  بشكل 

األخرية.
وقال إسامعيل احلكيم، الطبيب يف مركز احلكيم للرعاية الصحية األولية، 
إن مركزهم شهد خالل األشهر الثالثة املاضية 10 وفيات من األطفال 
بسبب سوء التغذية، بينها 7 حاالت لرضع حتت سن 6 أشهر، إىل جانب 

3 حاالت من 6-5 سنوات.
وأشار لألناضول إىل أن أعداد الوفيات فعليا أكثر من هذا العدد، ولكن 
يصعب احصائها بشكل كامل بسبب انقطاع زيارة أهايل الطفل املريض 

عن زيارة املركز.

أخبار العامل

لومة  اهلل  يف  خيافون  ال  الذين  العظامء  النجباء  أولئك  من  زماٌن  خيلوا  ال 
نحُن  وها  وأوطاهنم،  دينهم  خدمة  يف  يتقاعسون  أو  واليبطؤون  الئم، 
نودع فارس شجاع وقائد جسور ومريب عظيم من أبناء هذه األمة األستاذ 
حممد مهدي عاكف، إسٌم سيخلده التاريخ يف أنصع صفحاته، فلقد نذر 
نفسه يف الدفاع عن عقيدته ومعتقداته وقضايا أمته، وحارب الصهيونية 
منُذ صغره، كام فعل أسالفه من قاداته، لقد عاش حياته ُحرًا أبيًا، خملصًا 
زاهدًا، تقيًا نقيًا ورعًا، ُعرف بصالبته يف احلق حتى وافته منيته يف سجن 
عىل  عليهم  سيدًا  أو  هلم  عبدًا  يكون  أن  أبى  الصهيونية،  عمالء  الظلمة 
حساب دينه وحركته، كانت حياة السجون واملوت فيها خرٌي له من أن 
أهيا  ميتًا،  وأخافهم  حيًا  خافوه  تؤيدهم،  أو  الظاملني  تعني  بكلمة  يتفوه 
القائد إحلق بأسالفك رافع الرأس عايل اهلامة، إحلق هبم بشوش الوجه 
مرشق اإلبتسامة، فواهلل ما طأطأت رأسك إال هلل سبحانه، وال تراجعت 
عن دعوهتم قيد شيز وال حدت عن طريقهم ساعة، أما أولئك العمالء 
اهلل  ينرص  قريبًا  يومًا  فسيأيت  يشتهون،  بام  وليتمتعوا  يريدون  ما  فليفعلوا 
دينه ال حمالة، وما سبق بيننا وبينهم فموعدنا القيامة، فسالٌم عليك يوم 

ولدت وما عشت ويوم مت وحني تبعث فرحًا يف عرصات القيامة.

ــــل الــــفـــارس  تـــرجَّ

فرحان بردان
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التوجيه اإلسالمي

اآلسيوية  الدول  كانت  الثانية،  العاملية  احلرب  تلت  التي  الفرتة  يف 
من  حتررت  قد  ـ  املسلمة  األغلبية  ذات  الدول  وأكثرها  ـ  واألفريقية 
االستعامر،ونالت احلرية باملعنى السيايس، لكن التجربة التي حصلت يف 
حتررت  الدول  هذه  أن  سنة،  سبعني  من  أكثر  إىل  متتد  التي  الفرتة  نفس 
من القوات العسكرية املحتلة واحلكام الغربيني، لكن إذا حاول أحد أن 
جماالت  سائر  يف  معتمدة  الدول  هذه  وجد  الراهنة  األوضاع  يستعرض 
احلياة عىل الدول التي استعمرهتا نتيجة ملا خلفت هذه الدول االستعامرية 
حريتها  تقيد  والتي  الدول،  هذه  عىل  فرضتها  التي  والقيود  النظم،  من 
فها يف خمتلف جماالت احلياة رغم دعوى احلرية والتقدم، وبذلك  وترصُّ
عهد  يف  سائدة  كانت  التي  النظم  لبعض  عمليًا  عليها  السيطرة  بقيت 

االستعامر.
ويرجع ذلك إىل عدة عوامل؛ العامل الرئييس منها هو كون هذه الدول 
مربوطة بالدول التي استعمرهتا وحماكاهتا هلا،ومنها نظام التعليم والرتبية 
والثقافة، واالعتامد عىل هذه الدول املستعمرة يف الدفاع والصناعة ونظام 
عىل  شؤوهنا،واالعتامد  يف  التدخل  فرص  الدول  هذه  وأعطت  احلكم، 

خربائها والثقة بمناهجها.
وبذلك دامت سيطرة هذه الدول عىل الدول التي استعمرهتا مدة طويلة، 
الذايت  واالكتفاء  التقدم  طرق  سائر  وسدت  ضعفها،  مواضع  وعرفت 
وسائل  من  تعاىل  اهلل  وهبها  بام  غنية  كانت  وسائلها،وقد  عىل  واالعتامد 
وأغراضها  مصاحلها  حسب  الكربى  الدول  تستغلها  معدنية  وثروات 
والعمليات  للثورات  مرسحًا  أو  ملعبًا  اإلسالمي  العامل  فأصبح 
الوضع أن تتحول دولة واحدة إىل دويالت  العسكرية، وخيشى يف هذا 
التي حوهلا االستعامر إىل دويالت متعددة  عديدة،كام حدث يف اجلزيرة 
ومتحاربة، ثم سعى إىل إحداث أسباب االضطراب والدوافع للرصاع 

بني هذه الدول.
الدول  أن  االستعامر  جالء  بعد  وقعت  التي  لألحداث  متابع  كل  وجيد 
اإلسالمية بحكم انتامئها إىل اإلسالم قد انتقلت من االعتامد عىل قوة عاملية 
كانت طبيعتها استعامرية،إىل قوة أخرى، فأصبحت هذه الدول يف حاجة 
إىل االنتقال من محاية قوة عاملية إىل قوة عاملية أخرى، وهذا املظهر يدل 
عليه يف األوضاع املعارصة ما تتجرع هذه الدول من مرارة هذا االنتقال 
من نظام إىل نظام، ومن سيطرة دولة إىل سيادة دولة أخرى،وتسبب هذا 

الوالء للقوة إىل االنقسام، بل حالة حرب بني خمتلف الدول اإلسالمية.
التضامن  فكرة  االستعامر  من  ر  التحرُّ بعد  املسلمني  الزعامء  بعض  قدم 
بن عبد  فيصل  وامللك  الرمحن  تونكو عبد  اإلسالمي، كان يف مقدمتهم 
العزيز،ولتحقيق هذا احللم تم إنشاء منظمة مؤمتر العامل إلسالمي بقرار 
صادر عن القمة التارخيية التي عقدت يف الرباط باململكة املغربية يف 25/ 
سبتمرب عام 1969م، وقدم امللك فيصل بن عبد العزيز فكرة التضامن 
اإلسالمي عندما كان بعض القادة يقدم نظرية القومية العربية والوطنية 

1962م  عام  اإلسالمي  العامل  رابطة  وأنشئت  أوربا.  من  املستوردة 
والندوة العاملية للشباب اإلسالمي عام 1972م،ويف عام 1982 أنشئ 
نسخ  من  ماليني  بتوزيع  قام  الذي  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع 
التعليم  القرآن، وإلتاحة فرصة  مراكز حتفيظ  العامل، وأقيمت  القرآن يف 
يف  1962م  عام  اإلسالمية  اجلامعة  أنشئت  العامل  أنحاء  خمتلف  لطلبة 
املدينة املنورة، وقد لعبت هذه املؤسسات دورًا يف الوحدة اإلسالمية،و 
كان حيب أن ال تبقى فقط، بل تقوى وتتعزز ويتوسع نطاقها،وجاء كل 

ذلك ملواجهة دعوة القومية العربية الضيقة.
هلا،مل  حّد  ال  واحدة  أمة  أساس  عىل  اإلسالمي  التضامن  حلم  ولكن 
يتحقق الختيار عدد من الدول اإلسالمية طريق التبعية والوالء لسادهتا 
فرصة  كل  وينتهزون  الدوائر  هبا  يرتبصون  إخفاء  بدون  كانوا  الذين 

للتدخل بإثارة قضايا واستغالل نفوس.
إن املواالة ملن بقيت نواياهم ومصاحلهم املعادية أو يظهرون خوفهم من 
غلبة اإلسالم أو قيام نظام إسالمي عادل وينتهزون كل فرصة لتشتيت 
شمل املسلمني وتفريق كلمتهم، ال يمكن أن تعترب حكمة وال خري فيها 

ب العامل اإلسالمي يف عهد االستعامر. بعد أن جرَّ
إن هذا التشتت أذهب عن نفوس األعداء هيبة املسلمني، ويتجرأ أعداء 
املسلمني يف خمتلف بقاع العامل،ويواجه املسلمون يف خمتلف أنحاء العامل 
الدول  خمتلف  يف  اجلهود  وجودهم،وتبذل  عىل  اخلطر  حتى  مشاكل، 
إسالمية  قوة  توجد  فال  دينهم،  تعاليم  اتباع  من  حرماهنم  أو  إلبادهتم 
املحاوالت  إدانة هذه  املسلمني حتى  بقاء  املحاوالت ضد  ملواجهة هذه 
من  إلخراجهم  اجلهود  وبذل  املضطهدين،  املسلمني  إغاثة  عن  فضاًل 
املأزق الذي يقعون فيه، وال حاجة إىل ذكر األحداث املؤملة واملجازر يف 
العامل، وهي معروفة عن طريق اإلعالم العاملي، ويصدق عليهم احلديث 
النبوي الرشيف:” يوشك األمم أن تداعى عليكم كام تداعى األكلة إىل 
قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثري ولكنكم 
غثاء كغثاء السيل ولينزعن اهلل من صدور عدوكم املهابة منكم وليقذفن 
اهلل يف قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول اهلل وما الوهن قال حب الدنيا 

وكراهية املوت”
املسلم  أصبح  بل  مادي،  يشء  أي  من  أرخص  املسلمني  دم  أصبح  لقد 
ونقل  الدامية  األحداث  وقوع  اآلخر،ولكثرة  للمسلم  عرضة  نفسه 
أصبح  النفوس  يف  والغرية  احلمية  ثري  التي  املآيس  هلذه  اإلعالم  وسائل 

املسلم فاقدًا للشعور واإلحساس والتأثر بام يصيب وحيدث.
يف  جاء  كام  املسلمون  يكون  أن  والعقيدة  للدين  الوالء  حق  من  وكان 
احلديث الرشيف: ” مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل 
بالسهر  اجلسد  سائر  له  تداعى  عضو  منه  اشتكى  إذا  الواحد  اجلسد 

واحلمى “.) متفق عليه(.
و”املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا” )رواه البخاري(.

االستاذ محمد واضح رشيد الحسني الندويمن الوحدة والتضامن إىل التشتت والتصارع
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األدب العربي

من مؤلفاته 
ولإلمام الدهلوي مؤلفات قيمة كثرية يف اللغتني العربية والفارسية: فيام 

ييل أسامء بعض منها:
1-  كتاب » حجة اهلل البالغة« وهو من الكتب الفريدة التي ألفها علامء 
الغنية  اإلسالمية  املكتبة  يف  الكتاب  هذا  نظري  يوجد  ال  حيث  اإلسالم؛ 

الزاخرة بكل جديد وطريف وقيم يف كل موضوع يمس الدين والدنيا.
إن هذا الكتاب يعالج أرسار الرشيعة اإلسالمية بكل أجزائها وأبعادها 
ويعرض الدين كله منسقا مرتبا بأسلوب مبتكر ملهم مل يتأت ألي عامل 
وإمام يف التاريخ اإلسالمي؛ وإنام وفق له هذا اإلمام اهلامم الذي أنجبته 
إحدى ديار العجم: أرض اهلند يف العهد األخري يف مستهل القرن الثاين 
النقي  التقي  الصالح  املغويل  املسلم  امللك  وفاة  قبل  أي  اهلجري؛  عرش 
1118هـ  1658م-   /  - )1608هـ  عاملكري  زيب  أورنك  الدي  حميي 
/ 1707م( حني بدأت الدولة اإلسالمية املغولية يف االهنيار بعد أوجها 
وازدهارها األقىص عىل عهد أورنك زيب عاملكري رمحه اهلل، وكانت البدع 
واخلرافات واألوهام. وقد انترشت بشكل مروع يف جمتمعات املسلمني 
من أجل ندرة العلامء املتمكنني وكثرة اجلهال واملشعوذين وفساد الذمم 

لدى احلكام واملسؤولني.
ضمن  البالغة«  اهلل  حجة   « كتاب  الصلحاء  العلامء  أعالم  صنف  وقد 
فقد  اهلل  صىل  وفاته  ظهرت  التي  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  معجزات 
األصل،  والرشيف  والقلم،  والتفكري  األرومة  العريب  اهلندي  العامل  قال 
عيل  احلسن  أبو  الشيخ  اإلسالمي  والداعية  املفكر  النسب:  واحلسني 
احلسني الندوي رمحه اهلل تعاىل ) املتوىف 22/ رمضان 1420هـ املوافق 
 ( هذا  اهلل  ويل  الشاه  كتاب  إن   « اجلمعة(:  يوم  1999م:  ديسمرب   /31

حجة اهلل البالغة( من معجزات النبي صىل اهلل عليه وسلم، التي ظهرت 
بعد وفاته صىل اهلل عليه وسلم عىل يد أفراد أمته صىل اهلل عليه وسلم، 

والتي جتىل هبا إعجازه صىل اهلل عليه وسلم، ومتت هبا حجة اهلل«.
وقال الداعية والعامل اهلندي املتضلع فضيلة الشيخ حممد منظور النعامين 
رمحه اهلل تعاىل ) املتوىف يف الليلة املتخللة بني األحد واإلثنني: 26- 27 

ذو احلجة 1418هـ املوافق 4-5/ مايو 1997م(: 
» مل أستفد يف حيايت من كتاب أي من بني البرش، مثلام أفادين اهلل عزوجل 
هبذا الكتاب ) حجة اهلل البالغة( فبهذا الكتاب علمت باإلسالم كمنهج 
حياة كامل مرتبط أجزاؤه بعضها ببعض. إن الكثري من أمور هذا الدين 
بعد  أومن هبا  تقليد، عدت  إيامن  قبل  أومن هبا من  التي كنت  املقدس، 

دراسة هذا الكتاب – وهلل احلمد – عن بصرية وحتقيق«.
القنوجي  خان  حسن  صديق  الرسي  املعروف  اهلندي  العامل  ويقول 
املوافق  هـ   1307 الثانية  مجادى   /29 اخلميس  ليلة  )املتوىف  البهوبايل 
يف  يكن  مل  وإن  الكتاب  هذا   « الفارسية:  باللغة  1890م(  فرباير   /20
أرسارها  ويبني  األحاديث،  من  كثري  رشح  يتضمن  ولكنه  احلديث  فن 
وحكمها؛ حتى إن هذا الكتاب فريد يف موضوعه ومل يؤلف مثله أي عامل 

يف العرب والعجم عرب هذه القرون اإلسالمية الثانية عرشة«.
– والغيب عند  البالغة« ظل وربام يسظل  عىل كل فإن كتاب » حجة اهلل 
اهلل علمه – كتابا فريدا بالنسبة إىل شموله وجامعيته، وبالنسبة إىل أسلوبه 
اإلشارة،  بباطن  يمتاز  وإنام  فقط،  العبارة  بظاهر  يمتاز  ال  الذي  الفريد 
وحدها،  والتعابري  للجمل  اجلليلة  اجلزلة  اجلميلة  بالصياغة  يتفرد  وال 
من  فيضا  كانت  إنام  التي  البارعة  واألفكار  البديعة  باملعاين  يتفرد  وإنام 
يشاء  من  تعاىل  اهلل  هبام  يكرم  إنام  اللذين  الرباين  واإلهلام  اإلهلي  التوفيق 

متى تكون الكتابات مؤثرة؟ )21(
أدباء  وكّتاب قدامى

األستاذ نور عالم خليل األميني 
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من عباده. وقد كان اإلمام الدهلوي بشهادة مجيع العلامء والصلحاء منذ 
عرصه إىل عرصنا هذا من األئمة املتقني، والعلامء املجتهدين واملحدثني 
األفذاذ، والفقهاء الراسخني. وقد أجرى اهلل عىل يديه اخلري الكثري، وقد 
الدينية  العلمية  احلركة  أن  هذا  يومنا  إىل  أيامه  من  األتقياء  العلامء  أمجع 
الديار  من  جاورها  وما  اهلندية  القارة  شبه  يف  اإلسالمية  والنشاطات 
الواسعة، منذ عهده إىل اليوم إنام هي امتداد جلهوده العلمية التي توارثها 

أبناؤه وأبناء أبنائه وتالميذه وتالميذهم فمن حلقهم.
2- فتح الرمحن يف ترمجة القرآن بالفارسية وهو عىل شاكلة النظم العريب 
يف قدر الكالم وخصوص اللفظ وعمومه. وقد فتح اإلمام الدهلوي هبذه 
الرتمجة ملعاين القرآن الكريم إىل الفارسية باب تراجم القرآن إىل اللغات 
األعجمية، وجعل فهم معاين القرآن مادة سخية يتناول منها اجلميع عىل 

اختالف مداركه وأفهامه.
3- الزاهراوين يف تفسري سورة البقرة وآل عمران.

4- الفوز الكبري يف أصول التفسري بالفارسية وقد نقله عدد من العلامء إىل 
العربية، منهم شارح » حجة اهلل البالغة » الشيخ سعيد أمحد البالنبوري، 

كام ألف رشحا له بالعربية باسم » العون الكبري«.
5- تأويل األحاديث العربية.

6- فتح اخليرب عام ال بد من حفظه يف علم التفسري بالعربية.
7- املصفى رشح املوطأ بالفارسية.

8- املسوى رشح املوطأ بالعربية.
9- رشح تراجم األبواب للبخاري.

10 – النوادر من أحاديث سيد األوائل واألواخر.
11- األربعني، مجع فيه أربعني حديثا قليلة املباين كثرية املعاين.

12- الدر الثمني يف مبرشات النبي األمني بالعربية.
13- اإلرشاد يف مهامت اإلسناد.

14- إنسان العني يف مشايخ احلرمني بالفارسية.
15 – قرة العينني يف تفضيل الشيخني بالفارسية.

16- اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف بالعربية.
17- حسن العقيدة بالعربية.

18- عقد اجليد يف بيان أحكام االجتهاد والتقليد بالعربية.
19- البدور البازغة يف الكالم بالعربية.

20- فيوض احلرمني بالعربية.
21- ألطاف القدس يف لطائف النفس بالفارسية.

22- القول اجلميل يف بيان سواء السبيل بالعربية، يف بيان الطرق الثالثة: 
القادرية، اجلشتية، النقشبندية.

23- التفهيامت اإلهلية بعضه بالعربية وبعضه بالفارسية.
24- بوارق الوالية بالفارسية.

25- االنتباه يف سالسل أولياء اهلل بالفارسية.
26- اهلمعات بالفارسية يف بيان النسبة إىل اهلل .

27- السطعات بالفارسية يف بيان ما أفاض اهلل عيل قلبه.
28- شفاء القلوب بالفارسية يف بيان احلقائق واملعارف.

29- اخلري الكثري بالعربية يف بيان حقائق النصوص.

30- أنفاس العارفني يف بيان تراجم آبائه بالفارسية.
31- اجلزة اللطيف يف ترمجة العبد الضعيف بالفارسية.

32- ديوان الشعر العريب مجعه ابنه الشيخ عبد العزيز الدهلوي.
33- رسور املحزون بالفارسية.

34- أطيب النغم يف مدح سيد العرب والعجم، رشح يف بائيته بالعربية.
35- رسالة رشح فيها رباعياته بالفارسية.

36- إزالة اخلفاء عن خالفة اخللفاء.
37- املكتوبات السياسية مجعها الربوفيسور خليق أمحد النظامي، جمموع 

خطاباته.
38- مكتوبات املعارف جمموع خطاباته.

39- القصيدة اهلمزية.
40- املقالة الوضية يف الوصية والنصيحة بالفارسية.

41- املكتوب املدين بالعربية.
أسلوبه الكتايب

التحرير  وحسن  الصياغة  وإحكام  اللفظ  بمتانة  يتسم  الكتايب  أسلوبه 
والرتاكيب  األلفاظ  ينحت  ما  وكثريا  اإلشارة.  وبراعة  العبارة  وعذوبة 
ليودعها ما عنده من األفكار السامية؛ ألنه قد جيد أن األلفاظ والرتاكيب 

املتداولة تضيق عنها وال تستوعبها بنحو جيد.
وكتابه » حجة اهلل البالغة » إىل جانب كونه كتابا فريدا يف موضوع أرسار 
ولذلك  الرائعة.  والكتابة  للرتسل  رائع  ممتاز  إنشائي  نموذج  الرشيعة 
منه  يستفيدون  والدارسون  والباحثون  واملفكرون  العلامء  عليه  عكف 
األسلوب  يستفيدون  كام  له  يتعرض  الذي  املوضوع  يف  الغزيرة  املواد 
الطبع  مع  اجلارية  السلسلة  العذبة  العربية  واللغة  الناضج،  الكتايب 
النرية وعلومه  إياها من أفكاره  إبداعه  يريد اإلمام  التي وسعت ما كان 

الواسعة. 
 

األدب العربي

قالت إن اللغة العربية ظلمت املرأة يف مخسة مواضع هي:
1- الرجل الذي عىل قيد احلياة يقال عنه " حي"

أما املرأة التي عىل قيد احلياة فيقال عنها أهنا "حية" .
2- إذا أصاب الرجل يف قوله أو فعله فيقال عنه أنه "مصيب" أما املرأة فيقال 

عنها أهنا " مصيبة".
3- إذا توىل الرجل منصب القضاء فيقال عنه أنه "قايض".

أما املرأة فيقال عنها أهنا "قاضية" ....والقاضية هي املصيبة العظيمة التي تنزل 
باملرء فتقيض عليه.

4- إذا أصبح الرجل عضوَا يف احد املجالس النيابية فيقال عنه أنه "نائب" .
أما املرأة فيقال عنها أهنا "نائبة" ..... والنائبة هي أخت املصيبة.

5- إذا كان للرجل هواية يتسىل هبا فيقال عنه أنه "هاوي" .
أما للمرأة يقال أهنا "هاوية" ....واهلاوية هي أحد أسامء جهنم.

شكوى امرأة من اللغة العربية
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أهل السنة في إيران

حقوق أهل السنة بين مبّيضة الدستور ومسّودة الجاعلين!

)constitution( اإليراين  الدستور  يف  مادة  أي  وجود  عدم  رغم 
العليا،  السنة من الرتشيح للمناصب احلكومية  املواطنني  تنص عىل منع 
الثورة اإليرانية  بالظهور يف هذه الساحة ! فقد مضت عىل  مل يسمح هلم 
38 عاما، ولكن إىل اآلن مل حيدث ليعني وزير من بني املواطنني السنة، 

وأعىل منصب تواله سني يف ظل الثورة هو مساعد الوزير، حدث أخريا 
يف الدورة األوىل من والية روحاين الرئاسية أن وفق سني ليكون مساعدا 
النفط! وكذلك أول سفري سني عني يف هذه الدولة توىل السفارة  لوزير 
لدى فيتنام وكمبوديا، وهو السفريالسني األوحد يف تاريخ الثورة املرشف 

عىل 40 عاما!
عند  رتيبة،  أعذار  بسلسلة  يتمسكون  كانوا  احلكومة  رجال  من  الكثري 
السنوات،  هذه  طيلة  السنة،  أهل  حقوق  ملف  بشأن  إليهم،  املراجعة 
لدهيم  األعذار  وأبرز  املبيض،  الدستور  بحسب  مكفولة  السنة  وحقوق 
املتطرف يامرس الضغط والتشديد جتاه توظيفهم، معارضا  التيار  هو أن 
وكوهنم  هؤالء  عذر  قبول  إال  للنخب  يكن  ومل  الدستور،  عليه  نص  ما 
العقبات  هذه  مثل  لكن  اخلاصة،  اجلهات  قبل  من  الضغوطات  حتت 
الطارئة عىل الطريق مل تثنهم عن متابعة ملف احلقوق يف إطار القانون وعن 
طريق احلوار والطرق السلمية واحللول السياسية سواء عرب االجتامع مع 
اإليرانية، ويف  الثورة  قائد  فيهم  بمن  الكبار  مراسلة بعض  أو  املسؤولني 
السنوات األخرية مل جيدوا ردا مقنعا عىل رسائلهم، أو قد رد بعض الرجال 
املعنيني من الذين هم بأنفسهم معرضون للضغوطات، فامللف كان ينتظر 
ردا هو بمثابة القول الفصل، تتلقاه كافة املؤسسات كأمر يتوجب العمل 
لدى  والقبولية  باالحرتام  حتظى  شخصية  انتبار  يتطلب  الذي  األمر  به، 

املؤسسات مجيعها، وهو قائد الثورة وليس إال.
الشيخ  لفضيلة  رسالة  عىل  بالرد  الثورة  قائد  بادر  للنظري  نادر  إقدام  ويف 
زاهدان  مدينة  يف  السنة  أهل  وخطيب  إمام  اهلل-  -حفظه  احلميد  عبد 

أرسلها إليه أخريا، مشتملة عىل التذكري بمطالبات أهل السنة وشكاوهيم 
بالنسبة حلقوقهم املهضومة املكفولة قانونيا، مطالبا القائد يف ضمنها إهناء 
التمييزات والتفضيالت التي مورست طيلة 38 عاما بحق املواطنني السنة 
العليا،  املناصب  التوظيف وتفويض  املجاالت وخاصة يف جمال  يف كافة 
وكذلك احلرية يف الطقوس املذهبية والسامح هلم بأداء الصلوات اخلمس 
دونام تعرض وانزعاج يف املدن الكربى وبخاصة العاصمة طهران، ومنع 

املتطرفني عن املامرسات التعسفية املستفزة.
قال قائد الثورة يف معرض رده عىل رسالة الشيخ املذكورة أعاله مؤكدا: 
والدستور  الدينية  للتعاليم  وفقًا  مسؤولة  إيران  يف  املؤسسات  مجيع  "إن 
عىل نبذ كافة أنواع التمييز والتفضيل بني اإليرانيني وبمختلف قومياهتم 
وأعراقهم ومذاهبهم، كام أننا نؤمن بأن اجلميع جيب أن يكونوا جنبا إىل 
جنب ويف صفوف مرتاصة وموحدة من أجل السعي لشموخ وعزة إيران 
باألجانب  املرتبطني  والعمالء  الوطن  ألعداء  السامح  وعدم  اإلسالمية، 

بإثارة الفرقة وافتعال األزمات واملشاكل"
يف  كبريا  استقباال  تلقى  قد  التارخيي  اإليرانية  الثورة  قائد  مرسوم  إن 
األوساط املختلفة، السنية والشيعية وعىل نطاق واسع إقليميا ودوليا، ملا 
جاء يف ساعة اشتدت إليه احلاجة، أي بعد االنتخابات الرئاسية للدورة 
الثانية عرشة، ووسط شكاوى أهل السنة العديدة بالنسبة لتهميشهم عن 

الساحة السياسية وعدم ترشيحهم يف املناصب الرئيسة.
مسؤولة  إيران  يف  املؤسسات  مجيع  "إن  واحلاسم:  الواضح  البيان  وهذا 
والتفضيل  التمييز  أنواع  كافة  نبذ  عىل  والدستور  الدينية  للتعاليم  وفقًا 
بني اإليرانيني وبمختلف قومياهتم وأعراقهم ومذاهبهم." لقد عزز دافع 
األمل لدى نخب أهل السنة بشأن إثامر املحاوالت، إال أن املفاجأ للجميع 
كان قول نائب وزير فقد تكفل قوله هذا بنفخ اليأس يف قلوب املتابعني 
عىل إثر متابعة مضنية حثيثة، يف جمال تنصيب حمافظ سني، حيث أخربهم 

السيد مسعود
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أن هناك من ال يسمح للدولة استخدام أهل السنة، وأمر بشطب اسمهم 
من القائمة، وما قاله نائب الوزير هلؤالء الناشطني معناه حرفيا: “انسوا أهل 
السنة، ال نستطيع وال يؤذن لنا أن نختار حمافظا من بني أهل السنة”! هذا 
وال شك أن أهل السنة هم السبب الرئيس يف نجاح املعسكر اإلصالحي يف 
إيران لكن بعد االنتخابات تلقى مطالباهتم يف طابور النسيان، وال يتمتعون 

بحقوقهم القانونية املرصحة هبا يف مبيضة الدستور!

طبقا للامدة 12 من الدستور، املذهب الرسمي للبلد هو املذهب اجلعفري 
الشافعية  املذاهب األخرى من  أتباع  املادة تعطي  أن  اإلثنا عرشي، ورغم 
ملذاهبهم،  وفقا  طقوسهم  ممارسة  يف  احلرية  واحلنبلية  واملالكية  واحلنفية 
أن  الشيعة  غري  يستطيع  ال   115 ألصل  طبقا  لكن  احرتامهم،  موجبة 
يرشح نفسه يف االنتخابات الرئاسية، إال أنه ال يوجد هناك أي قانون ومادة 
الدينية واملذهبية من احلضور يف املناصب املفتاحية  تفيد حرمان األقليات 
األخرى دون الرئاسة اجلمهورية، كالوزارة والسفارة! ورغم هذا ال يسمح 

للسنة تويل هذه املناصب؟!
تعترب قضية  مل  يتساءل: عند احلرب  أن  له  السنة، وحق  أهل  يتساءل  وهنا 
السنية والشيعية، وال اليهودية بل ومل يعترب أي دين ومذهب فيام كان املعيار 
شيئا واحدا أال وهو الوطن، وما كان يقال ألحد ال حيق لك املشاركة يف 

الدفاع عن البالد بحجة أنك سني!
اليوم جاءت األرس السنية الصامدة املضحية يف ساعة العرسة  لتتساءل: عند 
الدفاع احلامسية وتقديم القرابني املواطنون ذهبوا إىل فوهة املدافع واملخاطر 
بحكم الدفاع عن سيادة الوطن ثم أعيدت أوصاهلم إىل البالد، ومل يكن أحد 
اليوم، حيث  أم شيعي! فامذا حدث  أنت سني  ليسأل عنهم حينذاك: هل 
يعترب املذهب والقومية؟! ملاذا تغريت املعايري ومل تعد املعايري تلك التي تسود 
أيام احلرب وحني هبوب الزعازع! ماذا حدث حتى مل يعد هلذا املكون وزن 
وأثر يف جمال املشاركة يف السياسة وتوزيع السلطة؟ وماذا حدث حتى باتت 

أصوات 6 ماليني أهل السنة كأن مل تكن؟
وطبقا للامدة الـ  19 من القانون "يتمتع أفراد الشعب اإليراين من أية قومية 
أو قبيلة كانوا، باملساواة يف احلقوق وال يمنح اللون أو العنرصأو اللغة أو ما 

شابه ذلك أي امتياز.
نساء  الشعب،  أفراد  مجيع  تشمل  القانون  »محاية  أن   20 الـ  املادة  تفيد 
ورجاال، بصورة متساوية وهم يتمتعون بجميع احلقوق اإلنسانية والسياسية 

واالقتصادية واالجتامعية والثقافية ضمن املوازين اإلسالمية«.
املشاركة يف  للمواطنني مجيعا  »تسمح  الثالثة  املادة  من  الثامن  للبند  ووفقا 

تقرير مصريهم السيايس واالقتصادي واالجتامعي والثقايف«.
الدينية واملذهبية منصوصة يف  األقليات  املتعلقة بحقوق  كل هذه احلقوق 
قبوله  وتم   1979 عام  عليه  تم صياغته واإلمجاع  الذي  الدستور  مبيضة 
كميثاق وطني، واجب تطبيق مجيع ما ورد فيه، إال أن تعامل الدولة يوحي 
فيها جاعلون،  يتحكم  السنة واألكراد،  للقوانني، ختص  بأن هناك مسودة 
يزيدون فيها وينقصون، حسب ما يشاؤون، وهي مفتوحة دوما ال ختتم، 
ومسودة اجلاعلني هذه هي أقوى من الدستور املبيض الذي تم عليه اإلمجاع!

قانون 15 دقيقة !
سامحة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي

قانــون 15 دقيقــة وصفــة مجربــة ومؤثــرة جــدا، 

ومفــاده أن يخصــص الشــخص 15 دقيقــة يوميــا 

بانتظــام ومواظبــة لعمــل يريــد التخصــص فيــه 

والحصــول ىلع نتيجــة مطلوبــة يف مجالــه، 

فلــو واصــل املشــوار بهــذا النمــط، لحقــق 

ــو كان  ــال ل ــك؛ مث ــه ذل ــا يف عمل ــا مطلوب نجاح

بصــدد تأليــف كتــاب أو كتابــة مقــال أو مشــروع 

مــا، يعمــل عليــه بهــذا األســلوب فيخصــص لــه 

15 دقيقــة يوميــا دون فــوات، ليحصــل ىلع 

ــد. ــه باألكي ــة يف عمل النتيج

وفكــروا كــم يقــرأ و يكتــب و ... خــالل عــام كامــل 

بتطبيــق هــذا القانون؟

ــر  ــه قصي ــو أن ــة ه ــون 15 دقيق ــع يف قان والرائ

لدرجــة ال يمكنــك التعلــل بعــدم وجــود الوقــت 

ــذه. لتنفي

كان يقــول فضيلــة الشــيخ الدكتــور محمــود 

أحمــد غــازي -رحمــه اهلل- حــول النجــاح يف 

ــا  ــذي يريــد أن يصبــح كاتب عمليــة الكتابــة: » ال

فعليــه أن يصــرف يوميــا ســاعة يف املطالعــة 

وســاعة يف الكتابــة، لعــام كامــل، ومــع نهايــة 

ــا«. ــح كاتب ــه ويصب ــل ىلع غايت ــام يحص الع

ــة  ــق وصف ــا تطبي ــر ألحدن ــم يتيس ــو ل ــي ل برأي

ــل  ــن أن يعم ــل م ــال أق ــه اهلل، ف ــور رحم الدكت

بقانــون 15 دقيقــة، فهــو إذا فعــل هــذا ســوف 

يحصــل -إن شــاء اهلل- ىلع منشــوده ســواء يف 

ــر. ــال آخ ــة أو أي مج ــال الكتاب مج
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 اإلمام ابن أبي حامت الرازي ومنهجه يف النقد ]احللقة الثانية[
عبدالرحمن محمد جمال

ـ حياة ابن أيب حاتم
اسمه ونسبه: هو أبو حممد عبد الرمحن بن احلافظ الكبري أيب حاتم حممد 
الغطفاين   احلنظيل   التميمي   مهران  بن  داؤد  بن  املنذر  بن  إدريس  بن 
أربعني ومأتني، وقيل  يربوع. ولد سنة  ، من متيم بن حنظلة بن  الرازي 

إحدى وأربعني، واألول أصح. 
ر، وترعرع   نشأ يف  بيت علم وعرفان، واعتنى بطلب العلم يف وقت مبكِّ
يف حضن والده وخاله أيب زرعة منذ نعومة أظفاره، فقد وصفه احلافظ 
إسامعيل بن حممد األصبهاين باأللفاظ التالية:  تربى باملذاكرات مع أبيه 

وأيب زرعة، كانا يزقانه كام يزق الفرخ الصغري ويعنيان به  .
عليه  وأتقن  شاذان،  بن  الفضل  عىل  الكريم  القرآن  بحفظ  أوالً  بدأ      
أشتغل  أيب  يدعني  مل  يقول:  احلديث، حيث  بكتابة  اشتغل  ثم  القراآت، 
يف احلديث حتى قرأت القرآن عىل الفضل بن شاذان الرازي، ثم كتبت 

احلديث .
    ثم رحل مع أبيه سنة مخس ومخسني ومائتني وملا حيتلم، فأدرك ثقات 
الشيوخ باحلجاز والعراق والثغور وعرف الصحيح من السقيم، يقول: 
ومخسني  مخس  سنة  أيب  أخرجني  حتى  شئ  كل  يف  الدولة  ساعدتني 
املدينة  فيها من  التي خرجنا  الليلة  بلغنا  فلام  بعد،  احتملت  ومائتني وما 
نريد ذا احلليفة احتملت، فحكيت ذلك أليب، فرُسّ بذلك وقال: احلمد هلل 

حيث أدركت حجة االسالم. 
   وكان ولوعًا بالعبادة منذ صغره، يقول عيل بن عبد الرمحن: كان عبد 
الرمحن بن أيب حاتم مقباًل عىل العبادة من صغره والسهر بالليل والذكر 

ولزوم الطهارة فكساه اهلل هبا نورًا فكان يرّس به من النظر إليه . 
أرسته وأصالته:   مل تذكر املصادر عن أرسة ابن أيب حاتم وال عن أصالته 
نقوالً  إالّ  الّلهم  ألصالته  الكاملة  الصورة  إعطاء  لنا  ليمكن  شئ  كثري 
مضطربة اليمكن اجلزم من خالهلا برتجيح األقوال.  ونحن نذكر أهم 

ما وصلنا إليه من املطالعة:
)1(     إن أصل هذه األرسة من أصبهان، قرية جّز، حيث يقول أبوحاتم: 
نحن من أهل أصبهان من قرية جّز، وكان أهلنا يقدمون علينا يف حياة أيب 

ثم انقطعوا عنا .
       )2( إن مسكنهم كان يف الري. ويبدو من كالم أيب حاتم: "وكان أهلنا 
البلد  انقطعوا عنا".أن جده ارحتل إىل هذا  يقدمون علينا يف حياة أيب ثم 

وقطنه، وهبذه النسبة اشتهر أبوحاتم وأرسته.      
      )3( إهنم عجمي النسب.ويبدو أهنم فاريس األرومة، ألن هذه البالد 

كان لغتها الدارجة فارسية. 
     )4( إهنم من موايل متيم بن حنظلة، حيث يقول عبد الرمحن: نحن من 

موايل متيم بن حنظلة الغطفاين من غطفان .
عقيدته ومذهبه: وبام أن ابن أيب حاتم تربى يف حضن والده وخاله وارتوى 
ب عليهام  من منهلهام، لذلك ارتآى ما رأياه وارتىض ما انتحاله، ومل يعقِّ
بيشء، وال نستطيع أن نجزم أهنم كانوا يتبعون مذهبًا واحدًا يف املسائل 
العقدية والفقهية، إال أنه من خالل تتبع أصول هذه األئمة الثالث يبدوا 

أهنم كانوا حنبيل املعتقد، شافعي الفروع يف األغلب األعم. 
يف  نقوالً  عنه  وذكر   احلنابلة"   طبقات  يف"  يعىل  أيب  ابن  ذكره  وقد  هذا، 

العليمي  ذكره  كام  أمحد.  اإلمام  ومذهب  توافق  التي  العقيدة  مسائل 
"املنهج األمحد يف تراجم أصحاب اإلمام أمحد"  وذكر  املقديس يف كتابه 
"املقصد  كتابه  يف  مفلح  ابن  أيضًا  ذلك  فعل  كام  العقيدة.  يف  نقوالً  عنه 
األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد  ". مما يقوم برهانًا ساطعًا عىل أن ابن 

أيب حاتم كان مقتفيًا أثر اإلمام أمحد يف العقيدة.
وأما مذهبه فقد كان متبعًا للمذهب الشافعي ال جمتهدًا كام يبدو من كتبه، 
الفقهية  النصوص  الشافعي، ونقله  إشادته ملذهب  يتجىل ذلك من  وكام 
كتابه  يف  الفقه  يف  ومسائله  الشافعي  آراء  من  كبرية  مجلة  نقل  حيث  عنه 
"املناقب". ويبدو أنه طالع مجيع كتب اإلمام الشافعي يف الفقه واألصول، 
وذكر  فقهية،  مسألة  أثار  أن  بعد  الشافعي"  "مناقب  يف  ما  قولنا  ويعضد 
مذهب الشافعي فيها وجوابه عن اإليرادات  قال: "ليس هذا اجلواب يف 

يشء من كتبه".   
وقد جعله ابن الصالح يف زمرة الفقهاء الشافعية يف كتابه "طبقات الفقهاء 
الشافعية" ، ونقل نصوصًا فقهية للشافعي عنه، كام فعل ذلك السبكي يف 
"طبقات الشافعية الكربى" ، وذكره  ابن أيب شهبة يف "طبقات الشافعية" . 

وذكره أيضًا األسنوي يف "طبقات الشافعية" ، كام ذكره ابن امللقن يف كتابه 
"العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب ". مما يدل عىل أنه كان شافعيًا يف 

الفروع.
ـ مكانته العلمية:

إن ابن أيب حاتم من هؤالء األئمة األثبات احلفاظ  النُّقاد الُزّهاد األفذاذ 
والذين  وعمليًا،  علميًا  النبوي  الرتاث  نرش  يف  سامهوا  الذين  زين  املربِّ

مجعوا بني علو الرواية ومعرفة الفن،كام قال الذهبي . 
 )  ،154/3 )التدوين،  وورعًا.  علاًم  الدنيا  كبار  من  القزويني:  وقال 
والكرامات  واحلفظ  والورع  والزهادة  العبادة  من  كان  كثري:  ابن  وقال 
وقال   .)216/11 والنهاية،  كبري)البداية  جانب  عىل  املشهورة  الكثرية 
ابن شهبة يف طبقاته: أحد األئمة يف احلديث والتفسري والعبادة والزهد 
باأللفاظ  السيوطي  حافظ.)111/1(ووصفه  ابن  حافظ  والصالح، 
التالية: اإلمام الثبت ابن اإلمام الثبت حافظ الري وابن حافظها)طبقات 

املفرسين،53(.
ابن أيب حـاتم ناقـدًا

عديدة،  وجتارب  طويلة  بدراسة  الرجال  لنقد  تأهل  من  هو  الناقد  إن 
والفحص  والتعليل،  التحليل  بعد  والتوضيح  البيان  هي  الناقد  ومهمة 
الناقد  يقوم  الذي  الشخص  حقيقة  ألن  مستقصية،  ودراسة  والتدقيق 
أحوال  إظهار  نقده  وراء  من  يسعى  والناقد  بذلك.  إال  تظهر  ال  بنقده 
التي رواها  األحاديث  ملعرفة حكم  الرواة عىل حقيقتها جرحا وتعديال 

هؤالء الرواة صحة وسقام عىل ضوء نقد الناقد .
الذهبي  وصفه  فقد  حاتم،  أيب  ابن  اإلمام  به  يمتاز  ما  أهم  من  والنقد 
مجيع  يف  تظهر  الصنعة  وهذه   " الناقد  احلافظ  "اإلمام  التالية:  باأللفاظ 
من  وتضلعه  ذاكرته  قوة  وتتجىل  منها،  كتاب  خيلو  وال  تقريبًا  مؤلفاته 
علم الرجال وحذاقته يف النقد يف كتابه اجلرح والتعديل مع التقدمة، فقد 
قّدم لنا يف هذا الكتاب مجلة صاحلة من ألفاظ اجلرح والتعديل، وأعطانا 

معلومات كثرية عن املحدثني وأحواهلم ومراتبهم. 
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أصوله يف النقد:
وتتبني بعض أصوله يف النقد من خالل مقدمته الضافرة عىل كتابه اجلرح 
والتعديل، ونشري إىل أهم األصول التي التزم هبا يف النقد من خالل هذه 

املقدمة.
من  وصيانتها  النبوية  السنة  حياضة  عن  الدفاع  أن  يعرف  إنه  األول: 
الضياع بحاجة قبل كل يشء إىل تبيان أحوال من توىّل نرش هذا الرتاث 
الضخم اهلائل، حتى ال تصبح السنة فريسة الكاذبني والوضاعني، وقد 
أبان عن ذلك يف تقدمته حيث يقول: فإن قيل: كيف السبيل إىل معرفة ما 
ذكرت من معاين كتاب اهلل عزوجل ومعامل دينه ؟ قيل: باآلثار الصحيحة 
عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وعن أصحابه النجباء األلباء الذين 
شهدوا التنزيل، وعرفوا التأويل، ريض اهلل تعاىل عنهم. فإن قيل: فبامذا 
الذين  اجلهابذة  العلامء  بنقد  قيل:  ؟  والسقيمة  الصحيحة  اآلثار  تعرف 
دهر  كل  يف  املعرفة،  هذه  ورزقهم  الفضيلة،  هبذه  عزوجل  اهلل  خّصهم 

وزمان.  
الثاين: حيتم التمييز بني عدول الناقلة وثقاهتم وبني أهل الغفلة والوهم، 
يقول: فلام مل نجد سبياًل إىل معرفة شئ من معاين كتاب اهلل وال من سنن 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إال من جهة النقل والرواية وجب أن نميِّز 
بني عدول الناقلة والرواة وثقاهتم وأهل احلفظ والثبت واإلتقان منهم، 
األحاديث  واخرتاع  والكذب  احلفظ  وسوء  والوهم  الغفلة  أهل  وبني 

الكاذبة .
وقد  احلديث،  الواهي  أمر  تبيني  املسئول  الواجب عىل  أن  يرى  الثالث: 
عقد عىل ذلك بابًا يف كتابه "اجلرح والتعديل" ونقل قول حييى القطان إنه 
قال: سألت سفيان وشعبة ومالك بن أنس عن الرجل الكذاب َيبنِْي يل 

أمُره، قال: ال يسعك إال أن تبنّي للناس أمره .
الرابع:  وهو شديد عىل أهل البدع والزيغ، اليرى الرواية عنهم بحال، 
يبنّي فضل أهل احلديث: ثم إن  "اجلرح  والتعديل" وهو  يقول يف كتابه 
كان منهم رجل أحدث بدعة سقط حديثه وإن كان أصدق الناس، ومل 
يكن ألصحاب األهواء أن يقبل - يعني قوهلم يف روايتهم حديثا واحدا 
عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم؛ ألن أصحاب األهواء ليس هم عىل 

الدين الذي ارتضاه اهلل عزوجل . 
اخلامس: وهو يتوقى يف أخذ األخبار غاية التوقي؛ ألهنا أساس الدين، 
وُبنيته، ويستدل  يف ذلك بقول يزيد بن أيب حبيب أنه قال: إذا سمعت 
. وقول  فَدْعه  وإال  فخذه  ُعرف  فإن  الضالة،  ُتنشد  كام  فأنشده  احلديث 
األوزاعي: كنا نسمع احلديث فنعرضه عىل أصحابنا كام ُيعرض الدرهم 
الزيف عىل الصيارفة، فام عرفوا أخذنا وما تركوا تركنا . ولكنه ال يرى 
لون بتعديل اهلل تعاىل  بالتمييز بني الصحابة والتابعني معنى؛ إذ هم معدَّ
إياهم، ، فأصبحوا برضوان اهلل عزوجل هلم ومجيل ما أثنى عليهم باملنزلة 
لتيقظهم  وصمة  تدركهم  أو  مغمز  يلحقهم  أن  عن  هبا  اهلل  نّزههم  التي 
وحترزهم وتثبتهم وألهنم الربرة األتقياء الذين ندهبم اهلل عزوجل إلثبات 
دينه وإقامة سنته وسبله، فلم يكن الشتغالنا بالتمييز بينهم معنى؛ إذ كنا 
السنن  ووعي  والعلم  الفضل  يف  مًا  مقدَّ زًا  مربِّ إمامًا  إال  منهم  نجد  ال 
وإثباهتا ولزوم الطريقة واحتبائها رمحة اهلل ومغفرته عليهم أمجعني إال ما 
كان ممن أحلق نفسه هبم، ودّلسها بينهم ممن ليس يلحقهم، وال هو يف مثل 

حاهلم...    
عن  بعيدًا  متزنًا  أسلوبًا  اختار  أنه  االبن  نقد  يف  يالحظ  ومما  السادس: 
التصنع والتكلف، حيث وضع يف كل رجل الكلمة التي يستحقها مراعيًا 

التعصب  ملذهبه والتعصب  املنهج، وإن كان له بعض  الوسطية يف هذا 
واالعتدال  التوسط  جياوز  أن  التحيز  هذا  دفعه  مما  الرأى  أصحاب  عىل 
يف بعض األحايني، ولكنه بكل اجتهد أن يراعي هذا األسلوب يف مجيع 

مؤلفاته.

حتتها . 1 من  باثنتني  املنقوطة  والياء  فوقها  من  باثنتني  املنقوطة  التاء  بفتح 
للسمعاين  األنساب  انظر:  متيم.  إىل  نسبة  وهي  املكسورتني،  امليمني  بني 
478/1. واللباب يف هتذيب األنساب البن األثري: 6/2، ط: دار صادر.

وهي . 2 الم،  آخرها  ويف  املعجمة  الظاء  وفتح  النون  وسكون  احلاء  بفتح 
األنساب:  هتذيب  يف  اللباب  انظر:  غطفان.  من  بطن  حنظلة  إىل  نسبة 

396/1،ط: مكتبة املثنى. 
نسبة . 3 النون،  آخرها  ويف  الفاء  وفتح  املهملة  والطاء  املعجمة  الغني  بفتح 

األنساب  انظر:  الكوفة.  نزلت  عيالن  قيس  من  قبيلة  وهي  غطفان،  إىل 
للسمعاين: 302/4. 

بفتح الراء والزاي املكسورة بعد األلف، وهي نسبة إىل مدينة الري. انظر: . 4
النسبة  يف  الزاي  وأحلقوا  السمعاين:  قال   .23/3 للسمعاين:  األنساب 
ختفيفًا؛ ألن النسبة عىل الياء مما يشكل ويثقل عىل اللسان، واأللف لفتحة 
املجرد.  النقل  فيها  واملعترب  فيها  للقياس  جمال  ال  مما  األنساب  عىل  الراء 
من  بالقرب  إيران  يف  تقع  التارخيية  املدن  من  وهي   .23/3 األنساب: 
طهران. وقد كانت يف قديم الزمان من املدن الكربى كام رصح بذلك ابن 

عساكر. انظر: األربعني البلدانية البن عساكر ص116. 
انظر: . 5 مرجوحًا.  وجعله  النبالء،  أعالم  سري  يف  الذهبي  ذلك  ذكر   

وأما  م.   1993 ه   1413 التاسعة  الطبعة  الرسالة،  مؤسسة   ،263/3
املؤرخون اآلخرون فقد اتفقوا عىل والدته بـ 240هـ .  

 تاريخ دمشق ال بن عساكر: 360/35، تاريخ مدينة دمشق ، دار الفكر . 6
للطباعة والنرش والتوزيع دون تاريخ   

 املصدر السابق.  . 7
 نفس املصدر.  . 8
 تاريخ دمشق: 306/35.   . 9

 سري أعالم النبالء: 250/13.  . 10
 معجم البلدان لياقوت احلموي، دار صادر– بريوت 1397ه : 311/2.  . 11
: 55/2، دار املعرفة - بريوت   . 12
: 332/1، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، 1410هـ .   . 13
: 105/2، مكتبة الرشد، الرياض.  . 14
 217، ط: دار الكتب العلمية.  . 15
 534/1، ط: دار البشائر.  . 16
17 .  .324/3 
18 .  .112/1 
19 .  .200/1 
 47.  العتدال، 588/2، ط: دار املعرفة. ميزان ا   . 20
احلق، . 21 إمداد  اهلل  إلكرام  الرجال،  نقد  يف  ومنهجه  املديني  بن  عيل  انظر: 

ص289، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة األوىل، 1413    
    التقدمة، 2.  . 22
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بداية رحلتنا: 
خرجنا من البيت الساعة الرابعة إال الربع مساء يوم اإلثنني 7/ ذوالقعدة 
1438هـ = 14/ يوليو 2017م ، ووصلنا إىل املحطة بعد عدة دقائق، 
وأوالً  فركبنا،  القطار  جاء  حتى  فانتظرنا،  قلياًل،  متأخرًا  القطار  وكان 
إذ جاء  اجلامعة،  تاريخ  باملطالعة حول  اشتغلت  ثم  العرص،  أّدينا صلوة 
أهايل  من  سليم  األخ  مع  اللقاء  كان  ثم  منكي،  أهايل  من  ذاكر  األخ 
حتى  املختلفة،  املواضيع  حول  معهم  يتكلم  أيب  فكان  كذلك،  منكي 
نزلنا عىل حمطة  نمنا، وصباحًا  ثم  إىل »مدغاو«، فصلينا وتعّشينا  وصلنا 
»هتاين«، وذهبنا إىل حمطة »دادر«، وكان قطارنا من حمطة »دادر« الساعة 
األعزة  لطلبتي  احللويات  واشرتيت  اخلفيف،  الفطور  فأخذنا  التاسعة، 
للمعهد  التابعة  العربية  اللغة  لتعليم  التدريبية  الدورة  يف  شاركوا  الذين 
تركيرس  و طالب جامعة  دابيل،  العريب، من طالب جامعة  الإلسالمي 

من جامعات غجرات املعروفة.
  حتى جاء القطار وركبنا عليه بجناح الشوق، ألّننا كنا نسافر إىل غجرات 
وقد  غموض،  بكل  ونالحظ  دقة،  بكل  شيئ  كل  نرى  فكنّا  مرة،  أول 
مررنا بمحطات كثرية معروفة من والية غجرات، حتى الساعة الواحدة 
عرفان  األستاذ  يب  اتصل  الوصول  وقبيل  »نوساري«،  حمطة  إىل  وصلنا 
املاليغاوي، وقال: نحن قد حرضنا املحطة للرتحيب واالستقبال،  أمحد 
يرسلون  أهنم  أظّن  كنت  حيث  وسذاجتهم،  تواضعهم  من  فتعجبت 
بعض الطلبة، فبمجيئهم ازددت فرحًا ورسوروًا، وكان هذا اللقاء األول 

مع األستاذ عرفان أمحد املاليغاوي واألستاذ حممد أويس الغودهراوي.
  بعد نصف ساعة تقريبًا وصلنا إىل دابيل، ودخلنا يف ساحة تلك اجلامعة 
أنحاء  يف  صيتها  ذاع  التي  الشهرية  الدينية  اإلسالمية  القديمة  العريقة 

العامل، وطارت سمعتها يف اهلند وخارجها.
واحلقيقة أنني كنت ال أعرف شيئًا عن هذه اجلامعة قبل مطالعة تارخيها، 
بل كنت أظنها جامعة كسائر اجلامعات، وهكذا كان ظني حينام اتصل 
يب األستاذ عرفان أمحد املاليغاوي لتقديم دعوة احلضور يف احلفلة، ولو 
كنت أطالع تاريخ هذه اجلامعة قبل تقديم دعوته ما جترأت عىل القبول، 
ولكن قّدر اهلل ما شاء، وكان أمر اهلل قدرًا مقدورًا، وحينام بدأت مطالعة 
األمس،  خريج  حقري،  طالب  أنني  وخفت  فتهيبت  اجلامعة  هذه  تاريخ 
اجلامعة  هذه  ساحة  يف  أقّدم  أن  أستطيع  ماذا  جمال،  كل  يف  جديد  وارد 
التارخيية الكبرية، ولكن جزى اهلل والدي خري اجلزاء، حينام أحّس بذلك، 

فشّجعني واشتغل بالدعاء والترضع إىل اهلل عز وجل.

  فاجلامعة رّحبت بنا كام هي عادته من القديم، وقد رّحبت قبل هذا اليوم 
عددًا كبريًا من العلامء والصلحاء، واملفرسين واملحدثني والفقهاء، حيث 
وردوا فأفاضوا مناهلهم العلمية، وأجروا أهنارهم الروحانية، وكم من 

الطالب الذين جاؤوا إىل هذه اجلامعة وكان
املبّكر، ال يعرفون شيئًا، ولكن حينام خرجوا فصاروا أهاًل  وا يف سنهم 
لقيادة األمة، وسيادة امللة، وريادة القوم، وإمامة املساجد، وما إىل ذلك 
من األعامل اجلليلة املدهشة املحرية للعقول، فدخلت باب املدرسة رجاء 
من  قبيل  من  لكثري  حصل  ما  مثل  اجلامعة  هذه  ساحة  يف  يل  حيصل  أن 

الصالح والفالح وغري ذلك.
يف رحاب جامعة دابيل:

بنا إىل األزمنة السابقة هلذه اجلامعة،  دخلنا هذه اجلامعة، والفكرة تسري 
وهذا  خيطب،  العثامين  العالمة  وهذا  يدّرس،  الكشمريي  العالمة  فهذا 
وهذا  يؤّلف،  البنّوري  العالمة  وهذا  يصنّف،  املريهتي  بدرعامل  العالمة 
العالمة  وهذا  يرحل،  الندوي  العالمة  وهذا  حيرض،  التهانوي  العالمة 
املرصي يزور، وهذا العالمة املدين جيول، حتى وصلنا إىل دّرجات دار 
الدعاء،  ودعوت  السامء،  إىل  نظري  ورفعت  صعداء،  فتنفست  الضيافة 

وتغنيت هبذا البيت:
أحّب الصاحلني ولست منهم/  لعل اهلل يرزقني صالحًا

وكانت اجلامعة تتحّدى، وتقول:
أولئك آبائي فجئني بمثلهم/  إذا مجعتنا يا جرير املجامع

  بعد الفراغ من احلوائج الرضورية أّدينا صلوة الظهر يف مسجد اجلامعة، 
الشامخ  الكبري  املسجد  بمنظر هذا  بالغ  كبري طّيب  أثر  نفوسنا  وكان يف 

الوسيع الرافع اجلميل البديع الرائع.
احلفلة، ووالدي  للتقديم يف  أعددت  التي  برتتيب اخلطبة  اشتغلت  ثم    
فذهبنا ألداء صلوة  العرص  كان وقت  ملا  الكتب، حتى  بمطالعة  اشتغل 
اخلانفوري  أمحد  الشيخ  فضيلة  نالقي  أننا  خّطتنا  من  وكانت  العرص، 
)العامل الكبري الشهري املعروف بصالحه وورعه وتقواه وجهده وإخالصه 
وإنابته إىل ربه، وهو من أعضاء املجمع الفقهي اإلسالمي، وأركان جملس 
العلامء  لندوة  التابعة  العلوم  لدار  وأيضًا  ديوبند،  العلوم  لدار  الشورى 
وهليئة األحول الشخصية اإلسالمية لعموم اهلند كذلك(، ولكن أعلنت 
)كفليته(،  القراءات  جامعة  ألستاذ  العرص  صلوة  بعد  اجلنازة  بصلوة 
تامة  مفغرة  اغفرله  اللهم  األعىل،  برفيقه  وحلق  شبابه،  يف  املوت  فاجأه 

ظاهرة وباطنة، ال تغادر ذنبًا وال سئية.

تفاصيل الرحلة األولى إلى والية غجرات التاريخية
بمناسبة الحفلة االفتتاحية للنادي العربي بالجامعة اإلسالمية تعليم الدين دابيل، غجرات، الهند

محمد حماد الكريمي الندوي

يومان يف مهد العلم والصناعة )2(يومان يف مهد العلم والصناعة )2(
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رحالت إسالمية

حيث  اجلامعة  من  القريبة  املقربة  إىل  النارية  الدراجات  عىل  فذهبنا    
الشيخ  فضيلة  رأسهم  وعىل  وعلامء،  أساتذة  عدة  مع  اللقاء  هناك  كان 
القراء  دابيل ومن  )أستاذ جامعة  الباغلفوري  القاسمي  اهلل  أمحد  املقرئ 
كلها(  غجرات  منطقة  يف  القراءات  لفن  األوىل  اللبنة  وهو  املعروفني، 
وهكذا وجدنا فرصة لزيارة قبور مؤسس هذه اجلامعة وأعوانه، وأساتذة 
هذه اجلامعة وأعالمه، ثم رجعنا إىل اجلامعة، وقد حرض يف هذا الوقت 
إخواننا الذين شاركوا يف الدورة التدريبية للمعهد اإلسالمي العريب من 
الرمحن  عبد  واألخ  الكوكني،  أبوذر  واألخ  الغودهراوي،  هارون  األخ 
البمبوي، واألخ حممد، واألخ عدنان وغريهم من رفقائهم وزمالئهم، 
ومل نفرغ من الكالم معهم وذكر تفاصيل أحوال السفر حتى أّذن لصلوة 

املغرب فتفّرقنا وُرحنا إىل املسجد.
احلفلة االفتتاحية للنادي العريب:

  بعد صلوة املغرب أعلن عن احلفلة االفتتاحية للنادي العريب، وبدأت 
الصفوف  طالب  فيها  شارك  والنوافل،  السنن  من  الفراغ  بعد  احلفلة 
فضيلة  من:  اجلامعة  أساتذة  من  كبرٌي  عدٌد  حرض  كام  والعالية،  الثانوية 
املفتي  الشيخ  وفضيلة  اجلامعة(  مدير  )نائب  الرمحن  عبد  املقرئ  الشيخ 
الراجكويت،  القيوم  عبد  الشيخ  فضيلة  اجلامعة  ومؤرخ  الفتني،  أبوبكر 
الرحيم،  عبد  املقرئ   األستاذ  وفضيلة  سعيد،   املقرئ  األستاذ  وفضيلة 

وفضيلة الشيخ املفتي حممود الباردولوي وغريهم.
جاويد  األخ  وكان  الربويص،  حذيفة  الكريم  األخ  بتالوة  احلفلة  بدأت 
األدهناوي يدير احلفلة، ثم قّدم األخ أبوذر الكوكني أبياتًا يف مدح النبي 
صىل اهلل عليه وسلم، واألخ حذيفة الكاوي خطبة جامعة شاملة حول 
اللغة العربية، كام قّدم عدٌد من الطالب حمادثة مفيدة بديعة رائعة  أمهية 
حول اللغة العربية، وجديٌر بالذكر أّن اسم والدي الكريم أعلن لرئاسة 
هذه احلفلة، فترشفها بالقبول، ثم حرض عىل املنصة األستاذ عرفان أمحد 
املاليغاوي، وقّدم كلامت التحية والرتحيب، كام قام أخونا الفاضل حممد 

أويس الغودهراوي بتعريف الضيوف.
ثم كانت نوبتي، فبدأت باسم اهلل والشكر له، والشكر للجامعة ومديرها 
وأساتذهتا وطالهبا، ثم بّينت أمهية اللغة العربية من القرآن والسنة وأقوال 
يواجهها  التي  والصعوبات  املشاكل  ذكرت  كام  والتابعني،  الصحابة 
أو احلصول عليها مع ذكر حلوهلا،  العربية  باللغة  التكلم  أثناء  الطالب 
وهذا أول مرة ما قمت أمام هذا اجلمع الكبري من العلامء والطلبة، وأول 
استطعت  ملا  توفيقه  لوال  كله،  هلل  فالشكر  كاملة،  ساعة  خطبت  ما  مرة 
ثناء  اللهم، ال نحيص  أتكلم بكلمة فكيف بخطبة كاملة، فسبحانك  أن 
عليك، أنت كام أثنيت عىل نفسك، وهذه اخلطبة نقلها من اجلوال األخ 
عطاء الرمحن املاليغاوي، وستنرش رسالًة مستقلًة يف مدة عاجلة بإذن اهلل 

عز وجّل.
فيها عن أمهية هذه اجلامعة  بنّي  الرئاسة،  الكريم كلامت  قّدم والدي  ثم 
أنه  عىل  وجل  عز  اهلل  يشكروا  أن  الطالب  ونصح  أساتذهتا،  وجهود 
الثمينة  الفرصة  هذه  ويغتنموا  اجلامعة،  هذه  مثل  بااللتحاق  وّفقكم 

الغالية النادرة الذهبية، وانتهت احلفلة بعد الساعة احلادية عرش.

   بعد الفراغ من احلفلة وأداء صلوة العشاء جئنا إىل دار الضيافة، فكان 
تقريبًا،  الليل  نصف  عند  وفرغنا  املائدة،  حول  فجلسنا  جاهزًا،  الَعشاء 
التدريبية  الدورة  حول  اجلامعة  أساتذة  مع  غرفتنا  يف  املحادثة  كانت  ثم 
للمعهد اإلسالمي العريب وعقدها يف والية غجرات، وكان معنا يف هذه 
املحادثة كثري من أساتذة اجلامعة، ثم جاء طالب الصفوف العالية حتى 
وخصائصها  العربية  اللغة  حول  شيئًا  معهم  فتكلمت  الغرفة،  مألت 
وطرائفها، وقدموا بعض األسئلة فأجبتهم حسب ما كنت أعلم، حتى 
ملا كانت الساعة الثانية فاستأذنت منهم لنأخذ شيئًا من االسرتاحة، فنمنا 

عىل اسم اهلل وذكره.
اليوم الثاين يف والية غجرات:

بالغد صباحًا استيقظنا قبل أذان الفجر وأدينا صلوة الفجر مع اجلامعة، 
ألعّد  املحمول  احلاسوب  أمام  وجلست  والدي  اسرتاح  الشأي  وبعد 
العريب،  اإلسالمي  املعهد  من  أسبوع  كل  أقّدمها  التي  اجلمعة  خطبة 
أويس  حممد  األستاذ  ثم  الغودهراوي،  عمران  حممد  األستاذ  جاء  إذ 
الغودهراوي، ثم األستاذ املفتي أبوبكر الفتني، ثم األستاذ املفتي عرفان 
اململوءة  اجلامعة  مكتبة  زرنا  الفطور  من  الفراغ  بعد  املاليغاوي،  أمحد 
ترّشفنا  ثم  اجلامعة وغريهم،  العلمية ألساتذة  والنوارد  القيمة،  بالكتب 
بلقاء مدير اجلامعة فضيلة الشيخ أمحد بن سعيد بزرك حفظه اهلل ورعاه، 
فوجدناه رجاًل صاحلًا ساذجًا متواضعًا ذا اهتامم بالغ باجلامعة وأمورها 
احرتامًا  له  الناس  قلوب  يف  ورأيت  والضيوف،  واألساتذة  والطلبة 
وإجالالً، ثم ترّشفنا بلقاء فضيلة الشيخ املقتي أمحد اخلانفوري حفظه اهلل 
ورعاه، فدعا يل بالربكة يف العلم والعمل، والقبول عند اهلل عز وجل، ثم 

خرجنا من اجلامعة لنزور جامعات أخرى ومدارس قريبة.
جامعة القراءات بـ كفليته:

أوالً ذهبنا إىل جامعة القراءات الواقعة يف قرية كفليته، فرّحب بنا مدير 
اهلل  حفظه  اهلل  بسم  اسامعيل  احلافظ  املقرئ  الشيخ  فضيلة  اجلامعة  هذه 
عن  موجزًا  تعريفًا  إلينا  وقّدم  بالغة،  بحفاوة  واستقبلنا  حاّرًا،  ترحيبًا 
اجلامعة، وأرانًا أعامالً متعددة تقوم هبا هذه اجلامعة، وكذلك ذهب بنا إىل 

أقسام عديدة من قسم اإلفتاء، والكمبيوتر، والنرش وما إىل ذلك.
من  مرتًا  كلو   20 بعد  عىل  غجرات  والية  جنوب  يف  اجلامعة  هذه  تقع 
مدينة »سورت« الشهرية عىل جانب شارع كبري، وأسست بتوجيه فضيلة 
الشيخ املقرئ أمحد اهلل الباغلفوري رئيس قسم التجويد والقراءة بجامعة 
هذه  وازدهرت  1996م،   = 1417هـ  عام  رجب   /17 بتاريخ  دابيل، 

اجلامعة يف مدة عقدين من سنني ازدهارًا عظياًم.    
والشيئ الذي تأثرنا به كثريًا هو تواضع مدير هذه اجلامعة، وحسن نظامه 
يف تشييد األبنية وتنسيقها، وكذلك حترّينا حينام سمعنا أن عدد الطالب 
يف هذه اجلامعة يتجاوز ثامين مائة، وكلهم واحلمد هلل قد حفظوا القرآن 
البالغة  حكمته  عىل  وتعاىل  تبارك  اهلل  فحمدنا  املبّكر،  سنهم  يف  الكريم 
حلفاظة القرآن الكريم وصيانته ومحايته من كل سوء أو مكروه، ودعونا 
اهلل أن يتقبل هذه املجهودات وجيعلها مثمرة نافعة لألمة، ويبارك يف عمر 

مديرها وأساتذهتا وكل من يتعلق هبا.
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ينابيع المعرفة

من  أكثر  لصحة  رهيبه  فوائد  له  األرز  ماء  أن  جديده  معلومه  لك  تبدو  قد 
عضو من أعضاء جسدك ، حسنا ليس هناك مشكله فاملشكله أننا ال نواكب 
موجة التقدم اهلائله التي طالت كل العلوم يف األرض و التي من بينها الطب 

والصحة البدنيه .
العامه  الصحه  حتسني  عيل  األرز  ماء  فاعلية  مدي  أثبتت  عديده  دراسات 
ألكثر من جزء من أجزاء اجلسم البرشي ، من أبرزها دراسه تم نرشها يف 
 2002 عام  يف  نرشها  تم  أخري  ودراسه  التجميل  لعلوم  الدوليه  املجله 
وغريهم الكثري ، فاألرز من ضمن النباتات التي القت اهتامما كبريا يف كل 

املنصات العلميه واملجالت الطبيه يف العرص احلايل .
األرز تم استخدام مسحوقه منذ قديم الزمن للحفاظ عيل مجال املرأه ، حيث 
الفرعونيه  كثري من احلضارات كاحلضاره  اسُتخدمت يف  كان وسيله مهمه 
واآلسيويه كالصني ، وإيل اآلن تعترب بالد آسيا األكثر إهتامما باألرز وفوائده 
عن أي بالد أخري نظرا لكونه الطبق األهم واألكثر انتشارا يف هذه البالد 
، كان هذا االهتامم ليس من فراغ حيث أن ماء األرز بالتحديد يساعد عيل 
تظهر  قد  والتي  باجللد  الداكنه  األماكن  وإخفاء  البرشه  نضارة  احلفاظ عيل 
البرشه  ونعومة  ترطيب  عيل  يساعد  وأيضا   ، السن  تقدم  مع  أكرب  بصوره 
 pitera ( والتخلص من رائحة العرق نظرا إلحتواء نبات األرز عيل مادة ال

( التي تساعد عيل جتديد اخلاليا امليته يف البرشه وتقويمها وبث احليويه هبا .
الطبيعيه آلشعة الشمس حتي ال  ويتكون األرز أيضا من بعض املضادات 

رضر  برشتك  تطول 
اآلشعه الفوق بنفسجيه 
من  تتكون  وأيضا   ،
لألكسده  مضاده  مواد 

والتي تساعد عيل عالج االلتهابات ومداواة احلروق التي تتسببها الشمس 
التخلص من  التي تساعد عيل  الطبيعيه  املهدئات  األرز من  ماء  يعترب  ، كام 

الطفح اجللدي املزعج .
طريقة االستخدام :

غليه  أو  ساعه  نصف  ملدة  الصنبور  من  فاتر  ماء  يف  مبارشة  األرز  نقع  يتم 
قبل  باملاء  البرشه جيدا  يتم غسل  ، وبعد ذلك  يف ماء عيل حسب ماتفضل 
االستخدام ثم إحضار قطنه نظيفه ثم وضعها يف ماء األرز وتوزيعها عيل كل 
B املوجود باألرز والذي بدوره  أنحاء برشة الوجه كي يستفيد من فيتامني 
وبالتايل   ، الوجه  إيل  بكثره  الدم   وتدفق  اخلاليا  جتديد  تنشيط  عيل  يساعد 
يعمل عيل تبطئ أعراض الشيخوخه التي تظهر مع الزمن ، أما فوائد األرز 
الربوتينات  من  العديد  عيل  الحتوائه  نظرا  فيها  الشك  فوئد  فهي  للشعر 
باإلضافه إيل ثامنيه من األمحاض األمينيه األساسيه التي تضفي عيل الشعر 
ملعانا وتغذية ونعومه ، فمن اجليد جدا استخدامه لشعرك بعد غسله جيدا 
قبل االستخدام ثم توزيعه جيدا وتركه لبضع دقائق عيل الشعر ثم تنظيف 

الشعر جيدا بعد االنتهاء .

ماء األرز؛ فوائد رهيبة ووسيلة لعالج العديد من أعضاء 
جسدك،تعرف علي طريقة استخدامه

أول مصحف مكتوب على احلرير

الطبيعة يف مشال إيران ... لوحة فنية قل نظريها

حممد  "تونزاال  األذربيجانية  الفنانة  قامت 
زاده" بكتابه القرآن كله عىل قامش حريري 

أسود ، وقد كتبته باللون الذهبي والفيض.
وقد إستخدمت 50 مرتًا مربعًا من القامش 
من  مليمرت   1500 و  األسود  احلريري 

األلوان الذهبية والفضية.
وقد  سنوات  ثالث  كتابته  واستغرق 

الدراسات  اثبتت  أن  بعد  إنجازه  صممت 
قامش  عىل  كاماًل  القرآن  كتابه  يسبق  مل  أنه 

حريري.
إلنجازها  سعادهتا  عن  الفنانة  وأعربت 
أول مصحف مكتوب عىل احلرير يف العامل، 
يف  كبرية  صعوبة  تلق  مل  أهنا  إىل  وأشارت 

كتابته ألهنا تعرف احلروف العربية.

تفوق روعتها  بل هي حكاية  تنتهي  ايران قصة ال  الطبيعة يف شامل 
روعة حكايات ألف ليلة وليلة؛ من األفضل أن نقول إهّنا لوحة فنية 
نامذج  لكم  تعرض  لكي  وآخر  حني  بني  تدعوكم  نوعها  يف  فريدة 
وال  مجاله  كقلم  قلم  ال  فنّان  خلقها  التي  اآلثار  عجائب  من  خالبة 

هناية لدائرة لطفه؛
اللوحة يرسم بحرية ترقد يف أحضان غابات خرضاء   يف زاوية من 
تبدو  التي  للغيوم  أخاذة  بصورة  األلباب  خيلب  أخرى  زاوية  ويف 
وكأهّنا تسري فوق األشجار وقد جاءت هذه املرة لكي تلفت عيونكم 
بزاوية أخرى من اللوحة؛ حمافظة كلستان أرض الشالالت املرتفعة 
الدائمة  والينابيع  منعشة  أجواء  ذات  الدولية  ومستنقعات  اللطيفة 
املخرضة  الغابات  وحدائق  والغابات  اجلميلة  واجلزر  والشواطئ 
لعشاق  الشعبية  ايران  وجهات  من  واحدة  شك  دون  تعترب  حيث 
الطبيعة البكر وجتتذب اليها السياح من أنحاء العامل مع حلول الربيع 

حينام ترحب هبم بذروة مجاهلا.
يف  تزوروهنا  التي  اجلامل  رائعة  الطبيعية  املعامل  من  عدد  هي  وهذه   .

حمافظة كلستان:
غابات ناهارخوران:

يف  تنتظركم  حلوة  أحداث  من  تعترب  ناهارخوران  غابات  زيارة 

بصفتها  جرجان  مدينة 
كلستان  حمافظة  مركز 
وجهاهتا  أهم  ومن 
كثيفة  غابات  الشعبية؛ 
مع أشجار تعّد جزءا من 
االثرية  هريكاين  غابات 
عهد  اىل  تارخيها  وتعود 
اجليولوجية؛  جوراسيك 
تستضيف  وارفة  أشجار 
بكم يف أحضاهنا بألواهنا 
مع  اللطيفة  اخلرضاء 

قدوم الربيع وخالل الصيف وهي راقدة عىل منحدرات اجلبل وجيري بجانبها هنر 
يزيل بصوهتا اهلموم من قلوبكم، تعطيكم الطبيعة هنا هواء أكثر لطافة وإعتداال يف 

املقارنة مع باقي مناطق املدينة بسبب إرتفاعها.
سواء تكونوا من عشاق الطبيعة الذين خيططون لقضاء الرحلة يف أحضان وجهات 
شامل ايران أو من زوار روضة ثامن احلجج االمام عيل بن موسى الرضا)ع(الذين 
يعربون من جرجان متجهني نحو مدينة مشهد ختلق لكم حديقة غابة ناهارخوران 
اوقات حلوة كام كانت خالل العصور املتتالية القديمة حمطة كانت حتط هبا مواكب 
الغداء  العائدة من مشهد وهي كانت حتط هناك لإلسرتاحة وتناول وجبة  الزيارة 

)بالفارسية: ناهار( ولذلك أطلقت عليها هذا االسم.
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;التعاون اإلسالمي; تندد بتنامي القتل اجلامعي بإفريقيا الوسطى
نددت اهليئة الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان ملنظمة التعاون اإلسالمي، 
إفريقيا  العنف والقتل اجلامعي األخرية يف مجهورية  بتنامي أعامل  ;بشدة; 

الوسطى.
اجلسيمة  واالنتهاكات  الدماء  إلراقة  الفوري  الوقف  إىل  اهليئة  ودعت 

للحقوق اإلنسانية ضد السكان املدنيني.
عىل  )املسيحية(  باالكا;  ;أنتي  ميليشيا  شنتها  التي  اهلجامت  إىل  وأشارت 
مسجد يف بلدة ;كمبي; )جنوب(، يف 13 أكتوبر/ترشين األول اجلاري، 
مما أسفر عن سقوط 26 قتياًل، ويف بلدة بومبولو )جنوب رشق(، حيث 

ذبح أكثر من 100 شخص يف 18 أكتوبر اجلاري.
والتي  اإلنسان  حلقوق  العديدة  اجلسيمة  االنتهاكات  بشدة  وأدانت 
النساء  فيهم  العزل، بمن  للمدنيني  شملت عمليات إعدام وقتل مجاعي 
واألطفال؛ وكذلك التعذيب وسوء املعاملة واالختفاء القرسي والعنف 
عن  فضاًل  واسع،  نطاق  عىل  والعامة  اخلاصة  املمتلكات  وهنب  اجلنيس 

تدنيس أماكن العبادة.
املعنية  اجلهات  ومجيع  الوسطى،  إفريقيا  يف  السلطات  اهليئة،  وطالبت 
اإلقليمية والدولية، وال سيام جملس األمن الدويل، باختاذ إجراءات فورية 
االنتهاكات  ذلك  يف  بام  الدماء،  وإراقة  املستمر  العنف  حلالة  حد  لوضع 

اجلسيمة حلقوق اإلنسان ضد السكان املدنيني.
انزلقت إفريقيا الوسطى، إىل رصاع طائفي بني مليشيات  ومنذ 2013، 

;أنتي باالكا; املسيحية، وحتالف ;سيليكا; ذو األغلبية املسلمة.

رشطة كينيا تطلق الغاز املسيل للدموع عىل حمتجني
يوم  نريويب  العاصمة  يف  للدموع  املسيل  الغاز  الكينية  الرشطة  أطلقت 
مسؤويل  عىل  اإلبقاء  عىل  حيتجون  للمعارضة  مؤيدين  عىل  االثنني، 

انتخابات يف مناصبهم.
املسيل للدموع  الغاز  أيضا  وقال شهود من رويرتز: إن الرشطة أطلقت 
إجراء  املقرر  البالد. ومن  مدينة كيسومو يف غرب  متظاهرين يف  لتفريق 
ألغت  أن  بعد  األول  ترشين  أكتوبر/   26 يف  جديدة  رئاسية  انتخابات 
املحكمة العليا التصويت الذي جرى يف أغسطس/آب بسبب خمالفات، 

وتسود كينيا اضطرابات جّراء التشكيك يف االنتخابات الرئاسية.

أكثر من 450 قتيال وجرحيا هبجوم مسلح عىل حفل يف الس فيغاس
تبنيه  االجتامعي  التواصل  وسائل  عىل  له  منشور  يف  داعش  تنظيم  أعلن 
لعملية اهلجوم يف الس فيغاس الذي اسفر عن وقوع 50 قتياًل وأكثر من 
400 جريح، وقال: إن منفذ اهلجوم هو عنرص من عنارصه وقام بالعملية 

استجابة لنداءات استهداف دول التحالف.
وكانت الرشطة األمريكية قد ذكرت ان 50 شخصا عىل األقل قد قتلوا، 
جممع  قرب  نار  إطالق  حادث  يف  بجروح،  آخرين   400 نحو  واصيب 

وكازينو خالل أحد املهرجانات املوسيقية يف الس فيغاس.
وأعلنت الرشطة ان مطلق النار يف الس فيغاس من سكان املدينة ويدعى 

)ستيفن بادوك(.

أخبار العامل
شهر  وهو  اهلجرّي،  التقويم  أو  القمرية  السنة  من  األول  الشهر  هو  حمرم 
كانون ثاين أو يناير يف التقويم امليالدي، وكان اسم حُمرم ُيطلق يف اجلاهلية 
األربعة وهي: حمرم، ورجب،  احلُُرم  األشهر  أحد  َرَجب، وهو  عىل شهر 
الشهر وليس ألحد  بنفسه هذا  القعدة، وذو احلجة، وحرم اهلل تعاىل  وذو 
ُهوِر ِعنَْد اهللَِّ اْثنَا َعرَشَ َشْهًرا يِف  َة الشُّ من عباده حتليله، قال اهلل تعاىل: )إِنَّ ِعدَّ
َأْرَبَعٌة ُحُرٌم ( ]التوبة:36[،  َمأَواِت َواأْلَْرَض ِمنَْها  َيْوَم َخَلَق السَّ ِكَتاِب اهللَِّ 
هذا  ويف  األربعة،  احلرم  األشهر  أفضل  حُمّرم  أّن  العلامء  بعض  رّجح  وقد 

املقال سنتحّدث عن سبب تسميته، وأسامئه األخرى، وفضل صيامه.
 أسباب التسمية

 اختلفت اآلراء حول أسباب تسمية شهر حمّرم هبذا االسم ووردت كام ييل: 
ُسميَّ حُمرم هبذا االسم؛ ألن العرب كانت حُترم فيه احلرب والقتال. اقتتل 
موا القتال عىل إثر ذلك،  العرب فيام بينهم قتاالً كبريًا يف هذا الشهر، فحرَّ

وقاموا بتسمية هذا الشهر بمحّرم. 
أسامء شهر حُمّرم

 كان العرب قدياًم يطلقون أسامء عديدة عىل شهر حمّرم ومنها: ناتق، واملؤمتر 
الناس  برأي  واألخذ  التشاور،  ُبغية  مؤمتر  أو  جلسة  فيه  ُيعقد  الذي  أي: 
بخصوص حسم أمر اخلوض يف احلرب أو النأي عنها، وكان حُمّرم يف بعض 

التقاويم القديمة ُيسّمى باملوجب.
 فضل الصيام يف حمّرم

هو  املبارك،  رمضان  شهر  صيام  بعد  السنة  أيام  خالل  الصيام  أفضل  إّن   
من  املحرم  اهلل  شهر  يف  الصوم  من  فاإلكثار  حُمّرم،  شهر  يف  النوافل  صيام 
فضائل األعامل، ويقال من صام عرشة أيام فقط من شهر حمرم فهو مأجور 
َعَلْيِه  َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ  َقاَل:  َعنُْه  ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللَُّ  َأيِب  بإذن اهلل، َعْن 

ُم(.  َياِم َبْعَد َرَمَضاَن َشْهُر اهللَِّ امْلَُحرَّ َوَسلََّم: )َأْفَضُل الصِّ
صيام عاشوراء 

يوم عاشوراء هو اليوم الذي نّجى اهلل تعاىل فيه النبي موسى عليه السالم 
من الغرق، وهو اليوم العارش من شهر حمرم يف التقويم اهلجري، ويسمى 
النَّبِيَّ  َأنَّ  ورد  اليوم  بيوم عاشوراء، وبخصوص صيام هذا  املسلمني  عند 
َم مَلَّا َقِدَم امْلَِدينََة َوَجَدُهْم َيُصوُموَن َيْوًما َيْعنِي َعاُشوَراَء  َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ
فِْرَعْوَن  آَل  َوَأْغَرَق  ُموَسى  فِيِه  اهللَُّ  ى  َنجَّ َيْوٌم  َوُهَو  َعظِيٌم  َيْوٌم  "َهَذا  َفَقاُلوا: 
" َفَقاَل: )َأَنا َأْوىَل بُِموَسى ِمنُْهْم َفَصاَمُه َوَأَمَر بِِصَياِمِه(،  َفَصاَم ُموَسى ُشْكًرا هللَِِّ
وُيذكر أّنه مل تثبت يف السنة النبوية أو القرآن الكريم، عبادة خاصة يف يوم 

عاشوراء إال الصيام.
 عاشوراء ومظاهر البَِدع

التي  العبادة  ليس من شعائر  يوم عاشوراء  واللطم يف  بالنياحة  القيام  إّن   
يتقّرب هبا العبد إىل َربِّه؛ فالشيعة من املسلمني يتخذون من ذكرى عاشوراء 
ُمناسبًة للنواح ولطم اخلدود، بسبب حادثة قتل احلسني بن عيل ريض اهلل 
والبَِدع  اجلاهلية  مظاهر  من  سبق  ما  الفقه  علامء  من  الكثري  واعترب  عنهام، 

التي حرمها اإلسالم وأمَر بتجنّبها.

شهر حُمّرم 
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لدى  الكبري  الفراغ  ملء  يف  القراءة  تسهم 
الطفل بطريقة نافعة ومفيدة، خاصة يف أوقات 
تكوين  أن  كام  الكبرية،  الدراسية  اإلجازات 
عىل  يساعده  الصغر  يف  لديه  القراءة  عادة 

االستمرار فيها يف كربه.
حياة  يف  للقراءة  الكبرية  األمهية  هلذه  ونظرًا 
الطفل، فعىل اآلباء أن يعتنوا ببناء عادة القراءة 
أبنائهم، وهذا ما نحاول أن نضع أيدهيم  لدى 
عليه يف السطور التالية من خالل مناقشة عدد 

من الوسائل العملية.

1- نموذج عميل:
يف  وعميقًا  مؤثرًا  دورًا  العملية  القدوة  تؤدي 
له  تقدم  أن  فعليك  الطفل،  شخصية  تشكيل 
واملطالعة،  القراءة  حب  يف  عمليًا  نموذجًا 
للقراءة؛  يومي  وقت  ختصيص  عىل  فاحرص 
ممسك  وأنت  ليشاهدك  الفرصة  لتمنحه 
ودون  تلقائية  بصورة  يدفعه  فهذا  بالكتاب؛ 
واإلمساك  تقليدك  حماولة  إىل  منك  جهد 
بالكتب وحماولة تصفحها عىل طريقته اخلاصة.

2- القراءة له:
من الرضوري أن جتلس مع طفلك منذ نعومة 
من  املصورة  القصص  بعض  له  وتقرأ  أظفاره 
كتاب، فعىل الرغم من أنه قد ال يكون مدركًا ملا 

ُيقرأ يف بداية عمره فإن ذلك يبني عالقة وثيقة 
التي  األمور  بعض  وهناك  الكتاب،  وبني  بينه 

عليك مراعاهتا عند القراءة له:
أ- اقرأ له ما حيبه من الكتب أو القصص، حتى 
من  أنت  مللت  أو  مكررة  أو  تافهة  كانت  ولو 

كثرة قراءهتا.
املعنى،  ومتثيل  املعربة  القراءة  استخدم  ب- 
األحداث،  بحسب  صوتك  نربات  من  وغرّي 
واملتعة  للفرح  وقتًا  القراءة  وقت  واجعل 

والسعادة.
بعض  عليه  واطرح  قرأت،  فيام  ناقشه  جـ- 
األسئلة، وحاوره بطريقة مبسطة تناسب عمره 

وقدراته.
د- يمكنك أن تقرأ إحدى القصص عىل طفلك 
وجمموعة من رفاقه، وبعد أن تنتهي منها تطلب 

منهم أن يمثلوها ويؤدوا أدوار أبطاهلا.

3- جزء من بيئته:
طفلك،  بيئة  يف  رئيسًا  عنرصًا  الكتب  اجعل 
الكتب  من  جمموعة  له  توفر  بأن  وذلك 
 - لعمره  املناسبة  والقصص  واملجالت 
أن  يستطيع   - اآلمنة  املواد  من  واملصنوعة 
يلمسها ويقلبها ويلعب هبا منذ نعومة أظفاره، 
واجعلها قريبة منه ويف متناول يديه، فضعها يف 
أماكن قريبة من األرض ويف أماكن لعبه حتى 

تصبح جزءًا من نشاطه اليومي وحتى يعتاد عىل 
وجودها حوله بشكل دائم.

4- ربطه باملكتبة:
احرص عىل زيارة املكتبة العامة القريبة لك مع 
املناسبة  األنشطة  أحد  يف  له  واشرتك  طفلك، 
القراءة  عىل  قادرًا  يصبح  وعندما  هبا،  لعمره 
القصص  بعض  واستعارة  قراءة  عىل  شجعه 
املفضلة لديه، واربط زيارة املكتبة بخربة نفسية 
حمببة إليه كرشاء بعض احللوى أو وجبة طعام 
أو أي يشء حمبب إىل نفسه، فهذا يوثق العالقة 

بينه وبني املكتبة.

5- ركن مميز:
فـي  للقراءة  ومشجعًا  جيدًا  مكانًا  خصص 
بيتك تتوافر فيه اإلنارة املناسبة والراحة الكاملة 
لطفلك، كي يقرأ وحيب املكان الذي يقرأ فيه، 
املكان  هذا  متنح  أن  ذلك  عىل  يساعدك  وقد 
مثاًل  فيه  جتعل  كأن  اخلاصة،  املميزات  بعض 
أو  فقط  القراءة  لوقت  خمصصًا  هزازًا  كرسيًا 
القراءة  ركن  جتعل  التي  األفكار  من  ذلك  غري 

مصدرًا للسعادة والرسور.

6- جمالت األطفال:
من األمور التي تدعم حب القراءة لدى طفلك 

ياسر محمود

مدّونات
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أن تقتني بصورة دورية ومنتظمة بعض جمالت 
تصفحها  سيحاول  يراها  حني  ألنه  األطفال؛ 
أن  احلالة  هذه  يف  وعليك  فيها،  ما  ومعرفة 
تساعده عىل ذلك يف صغره، ومع مرور العمر 
وحمبًا  املجالت  هبذه  مرتبطًا  ويشب  سينمو 

ملتابعتها.

7- اصطحبه عند رشاء الكتب:
بك،  اخلاصة  الكتب  بعض  ذهابك لرشاء  عند 
احرص عىل اصطحاب طفلك معك، واقرتح 
وامنحه  له،  املناسبة  الكتب  بعض  رشاء  عليه 

الفرصة الختيارها.

8- حتدث عام قرأت:
املوضوعات  بعض  عن  أرستك  مع  حتدث 
التي قرأهتا، واطرح بعض ما جاء فيها للنقاش 
طفلك،  بوجود  ذلك  وليكن  معهم،  واحلوار 
هذا  يف  رأيه  يبدي  أن  عىل  وشجعه  له  واسمح 

احلوار.

9- تعلم القراءة:
ومتدرجًا  منظاًم  جهدًا  تبذل  أن  الرضوري  من 
مع طفلك ليتعلم القراءة والكتابة بإتقان حتى 

يساعده ذلك عىل القراءة بيرس وسهولة.

10- التدرج يف قراءته:
التزم منهج التدرج مع طفلك أثناء تعويده عىل 
فابدأ  عمره،  مع  متناسبًا  ذلك  ليكون  القراءة 
مصورة  كتب  ثم  فقط،  املصورة  بالكتب  معه 
ثم  واحدة،  وكلمة  صورة  بصفحاهتا  يوجد 
ثم  كلمتان،  بصفحاهتا  يوجد  مصورة  كتب 
كتب مصورة بصفحاهتا سطر واحد.. وهكذا.

11- مراعاة رغباته القرائية:
يف  الطفل  ترغيب  يف  تساعد  التي  األمور  من 
القرائية،  واحتياجاته  رغباته  تراعي  أن  القراءة 
احليوانات  لقصص  حمبًا  جتده  مرحلة  ففي 
قصص  إىل  يتحول  فرتة  بعد  ثم  وأساطريها، 
وهكذا،  والبطوالت..  واملغامرات  اخليال 
وحاجاته  رغباته  تلبية  فـي  تساهم  أن  فعليك 

القرائية، وجتنب إجباره عىل قراءة موضوعات 
أو قصص ال يرغبها.

12- ربطها باهلوايات:
أن  للقراءة  الطفل  حب  غرس  يف  يسهم  مما 
فإذا  لنفسه،  املحببة  هبواياته  مرتبطة  تكون 
هواياته  جمال  يف  جمالت  أو  كتبًا  له  وفرت 
فسيشجعه ذلك عىل قراءهتا ومطالعتها بشغف 
وشوق، كام يمكن حماورته حوهلا، وهل يرغب 
فـي املزيد منها، وال تقلق إذا كانت هذه الكتب 
فاملهم هنا هو  أو ال قيمة هلا فـي نظرك،  تافهة 

تعويده  عىل القراءة، وغرس حبها فـي نفسه.

13- حيكي ما قرأ:
احلكايات  بعض  قص  عىل  طفلك  شجع 
ذلك  وليكن  قرأها،  التي  والنوادر  والقصص 
ال  حتى  افتعال  أو  تكلف  دون  تلقائية  بطريقة 

يشعر أن هناك خمططًا لرتغيبه يف القراءة.

14- األجهزة الذكية:
وغريه  كاحلاسب  الذكية  األجهزة  تساعد 
الطفل عىل قراءة القصص املتنوعة؛ ألهنا توفر 
له،  قراءهتا  طريق  عن  القراءة  أثناء  التعليم  له 
يساهم  ممّا  مصورة،  بطريقة  أمامه  وعرضها 

بشكل مفيد يف تنمية حب القراءة عنده.

15- مالحقته بالكتب:
واملشوقة  اجلذابة  بالقصص  طفلك  الحق 
بجوار  القصص  ضع  تواجده،  أماكن  فـي 
الرسير،  وبجوار  اللعب،  وأماكن  التلفزيون، 
ضع قصصًا جذابة للنوم ولكن ال ُتكرهه عىل 

القراءة أبدًا.

16- استثامر املناسبات:
يمكن استثامر الفرص واملناسبات لربط الطفل 
كاحلج  الدينية  املناسبات  يف  فمثاًل  بالقراءة، 
تقدم  عاشوراء  ويوم  األضحى  وعيد  والصوم 
هذه  حول  اجلذابة  والكتيبات  القصص  له 
املناسبات، وعند السفر تقدم له كتيبات جذابة 
ومشوقة عن املدينة التي نسافر إليها.. وهكذا.

17- أمهية القراءة:
أمهية  عن  متقدمة  سن  يف  طفلك  مع  حتدث 
القراءة وأثرها يف بناء شخصيته ويف تنمية قدرته 

عىل التعامل مع األمور املختلفة يف حياته.

18- األلعاب القرائية:
استخدم بعض األلعاب لرتبط طفلك بالقراءة 
أمثلتها  ومن  وسعادته،  ملتعته  مصدرًا  وجتعلها 
تعطي  بأن  لعبها  ويبدأ  القراءة،  مباريات  لعبة 
البسيطة  الكتيبات  الالعبني بعض القصص أو 
منهم  تطلب  ثم  وقدراهتم،  لعمرهم  املناسبة 
وبعد  حمدد،  زمن  يف  جيد  بشكل  تصفحها 
بعض  عليهم  تطرح  تصفحها  من  انتهائهم 
اسم  الكتاب،  اسم  مثل:  هلم  املناسبة  األسئلة 
املوضوع  به،  التي وردت  الصور  املؤلف، أهم 
يكون  والفائز  وهكذا،  عنه..  يتحدث  الذي 

صاحب أفضل إجابات.

19- الثناء واملدح:
القراءة،  نحو  إجيايب  سلوك  أي  لطفلك  ترّصد 
الكتاب  يقرأ بشكل جيد أو حيسن اختيار  كأن 
املناسب له أو غري ذلك، وأثِن عىل هذا السلوك.

20- التزام الصرب:
تطبيق  عند  فورية  نتائج  تنتظر  وال  صبورًا  كن 
عىل  الطفل  إجبار  أن  وتذكر  النصائح،  هذه 
ما  يشء  متعة  يفقد  ومن  املتعة،  يفقده  القراءة 

يرتكه يف أول فرصة تتاح له.

مدّونات
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مدّونات

  قالوا: ما لنا ندعو سائلني ربنا وال يستجاب لنا؟ قلت: اتقوا اهلل إن كنتم 
مؤمنني، لقد أعظمُت قولكم وأكربُته مستبشعا له استبشاعا ومستهجنا له 
استهجانا. فهل تعتِبون عىل ربكم ُمنِْحني عليه بالالئمة؟ تعاىل عن ذلك 
جُتابون؟،  وال  وتدعون  ُتثابون؟  وال  تعملون  أنكم  أتظنون  كبريا.  علوا 
حساب.  بغري  يعطي  من  سبحان  الوهاب،  املنان  الكريم  ريب  سبحان 

قالوا: وهل أجابك كلام دعوته؟ قلت: نعم، وأفضل وأنعم، و

إيل  أحسن  وقد  ال  وكيف  ابتغيُت،  مما  وأزكى  سألُت  مما  أوىف  أعطاين 
مكديا  أستوهبه  وأنا  عيل  يمنُّ  أال  استعطاء،  وال  طلب  بدون  يزال  وال 
إذا  البالء  منها، وكم كشف  نجاين  استعطافا، فكم من كربة  وأستعطفه 
ُبليُت، وفرج عني املضايق، وكم غطى يل من ذنوب وسرت يل من عيوب، 
وكيف أنسى فضل رب جاد فضال، وما قلت يف فضله شيئا إال وقد أربى 

فضله عليه وفاض. 
 قالوا: ويشاركنا فيام قلنا غرينا، قلت: ساءين ما قلتم، وما زادين ما حكيتم 
عن غريكم إال مساءة وامتعاضا، يا ليتكم شكوتم إيل أحبتي وأصدقائي 
شكوتم  ولكن  وصربت،  األذى  فاحتملت  وآبائي  وشيوخي  وإخواين 
تسألوه،  ال  أن  أتصور  وأسى.  نكدا  وزدمتوين  مشاعري  فجرحتم  ريب 
املعروفني  آدم  بني  أسخياء  من  جييبكم،  وال  تسألوه  أن  أتصور  أن  ولن 
بالسامحة والندى من مل يقل ال قط، وال إخال قصيدة الفرزدق يف عيل بن 
احلسني زين العابدين تغيب عنكم، أو مل ُترو لكم أخبار حاتم بني طي 
املثل يف األرحيية والرساء، مل ير مثله أوسع كفا لطالب  به  الذي يرضب 
وال أطول يدا بمعروف، مل يمنع أحدا ما رجاه وال أمسك عمن استعطاه، 
ومن قصصه الطريفة ما نظمه الشيخ سعدي الشريازي رمحه اهلل يف كتابه 
)بوستان( أن بعض ملوك اليمن ملا بلغه عجائب حاتم وروائعه يف النفح 
والبذل وثناء الناس عليه ثناءا معطارا حسده حسدا عظيام، وكان يظن أنه 
أكرم من حاتم، فنهى الناس أن يذكروا حامتا يف جملسه، ووفد إليه بعض 
مبالغا يف مدح فرسه  يوما، وحتدث عن جود حاتم وسخائه،  األعراب 
يقارهبا، فغضب  أو ما  التي ال يملك أحد مثلها  العزيزة  وأنه من اخليل 
امللك وقال: لو أهداه إيل حاتم العرتفت بفضله، فوافِه مستوهبا منه ذلك 
اجلواد النفيس الغايل، فركب األعرايب مطيته يؤم حامتا، حتى دخل عليه 
يف ليلة ذات ريح شديدة وبرد ومطر، واستقبله رشيف طي الفيَّاح أحسن 
فلام  مثواه،  وأكرم  مقام،  من  وطاب  طعام  من  لذ  بام  وأضافه  استقبال 
أصبحا سأله األعرايب ذلك الفرس الذي تناقلت العرب أخباره وأصبح 
حديث كل ناد وواد، فأطرق حاتم رأسه، وظن األعرايب أن هذا السؤال 
تأسف  إليه معربا عن  فاعتذر  الفرس عليه،  لعزة  ساء حامتا وثقل عليه 
وندم، قال حاتم: هال أعلمتني بحاجتك إذ استقبلتك، وقد نحرته لك إذ 
كانت األنعام كلها بعيدة عني، ثم حباه بأنواع من اهلبات والعطايا، رجع 
هبا إىل امللك حاكيا له ما رأى من أيادي حاتم البيضاء وصنائعه الفيحاء، 

فعجب مقرا حلاتم بالفضل يف الندى والكرم. 
 قلت: فإذا كان حاتم قد بلغ يف اجلود هذا املبلغ فام ظنكم برب العاملني 
وأكرم األكرمني، قالوا: فام تقول يف استعاذة النبي صىل اهلل عليه وسلم 
من دعوة ال يستجاب هلا؟ قلت: لقد أسأتم فهم ذلك احلديث أيام إساءة، 
ذلك  يكون  أن  وحمال  هلم،  يستجيب  وال  يدعونه  اهلل  عباد  أن  يعني  ال 

معناه، وإنام هي استعاذة من دعاء الغافلني الذين ال يعقلون من يدعون 
وال يعون ما يسألون، فأجدر هبؤالء الُبْله التائهني أن ال يستجاب هلم. 

 قلت: إذا سألتم ربكم فاعلموا من تسألونه، قيل جلعفر بن حممد رمحهام 
تعرفونه.  َمن ال  تدعون  قال: ألّنكم  لنا،  ُيستجاب  فال  ندعو  تعاىل:  اهلل 
انظروا كيف يبدأ األنبياء دعواهتم بقوهلم "رب" أو "ربنا"، وكلمة "الرب" 
تنبئ عن معرفتهم به وترضعهم إليه معتمدين عليه متوكلني، فإذا سألتم 
واستشعرتم  مغزاه  بعقولكم  ووعيتم  "رب"  أو  "ربنا"  بقولكم  ربكم 
اهلند  يف  دهيل  ضواحي  يف  غالما  أن  حيكى  أجابكم،  مرماه  بقلوبكم 
سأل أباه دراجة، فقال: يا بني أنا فقري وال أملك من املال ما أشرتي به 
الدراجة، وكرر الغالم السؤال بعد فرتة فزجره أبوه وقال: أمل تسمع أين 
ال أستطيع رشاء الدراجة، ثم عاد الغالم إىل أبيه مرة ثالثة سائال الدراجة، 
فقال  رضبا،  ألوجعنك  أخرى  مرة  عدت  لئن  وقال:  غضبا  فاستشاط 
الغالم: يا أبت! أنت أيب إن مل أسألك فمن أسأله، فسكت الغضب عن 
األب وخرج ومجع من املال واشرتى البنه الدراجة. انظروا: كيف أدرك 
ك ذلك أباه واستثار فيه الرمحة، فتفقهوا  الغالم معنى األبوة، وكيف حرَّ

معنى الربوبية وسلوا ربكم مترضعني إليه ملحني جيبكم. 
اهلل  ريض  هريرة  أيب  عن  مسلم  أخرجه  الذي  احلديث  معنى  ما  قالوا:   
عنه، وفيه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث 
أغرب، يمّد يديه إىل السامء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومرشبه حرام، 
تعاىل  اهلل  إن  له؟  قلت:  ُيستجاب  فأّنى  باحلرام،  وملبسه حرام، وُغّذي 
جييب دعوة الكافر إذا استغاثه مبتهال إليه: )فإذا ركبوا يف الفلك دعوا اهلل 

خملصني له الدين فلام نجاهم إىل الرب
فإذا  يعلمون(،  فسوف  وليتمتعوا  آتيناهم  بام  ليكفروا  يرشكون  هم  إذا 
عرف اإلنسان ربه وناشده مستجديا مسرتمحا أجابه، حتى إن آكل احلرام 
إذا تعاطى  إليه خملصا أجابه، ومعنى احلديث أن اإلنسان  إذا دعاه منيبا 
احلرام وعىص ربه ُحرم الترضع واإلخالص له، فيدعو وهو مشتت البال 
الدعاء مجع اهلم يف ترضع وإنابة  مرشد اهلم، فأنى يستجاب له، ورشط 

وإحلاح. 
 فتوبوا إىل ربكم قبل أن ال تستطيعوا أن تتوبوا، توبوا من ذنوب موبقات 
خري  من  التقى  طلب  يف  والسعي  واتقوه،  احلرام  واجتنبوا  جنيتموها، 
مكتسب الكسوب، وادعوه مترضعني إليه منيبني جيبكم، وهو من خلقه 
سميع الدعاء، وسع ملكه الساموات واألرض، ولو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد مسألته 
البحر، وهو  إذا غمس يف  املخيط  ينقص  ما نقص ذلك مما عنده إال كام 
خييبوا،  بأن  سائليه  وحاشا  نقص،  كل  عن  ربنا  حتاشى  الوهوب،  اإلله 
فال تتعرضوا لعطية إال عطية ربكم الوهاب، واسألوا اهلل من فضله فإن 

عطاياه ال تنفد. 
 قالوا: إذا كانت عطاياه ال تنفد، وفضله ال ينتهي فام نسأله؟ قلت: تأسوا 
بامرأة فرعون، كانت قد أوتيت من كل يشء سببا، فزهدت فيه ويف جوار 
زوجها امللك املتجرب الذي كان أعظم أهل الدنيا أخطارا، تلك املرأة التي 
رضهبا اهلل مثال للذين آمنوا: "إذ قالت رب يل عندك بيتا يف اجلنة"، فسلوا 
جوار ربكم يف اجلنة، فال مطلب أفضل منه، إن كنتم للمطالب الفاضلة 

ساعني وإىل جوار ربكم متطلعني.

دعوة ال ُيستجاب هلا 
محمد أكرم الندوي 
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املحزون  البيت  من  الفادح  النبأ  احلائرة وترسب  واهلمهمة  الصياح  عال 
والبلد املظلوم أهله من املسلمني وأخذ ينترش ويرسي بني من كان له قلب 
منه  تسمع  الناس مجيعا وال  أصبح حديث  اهلشيم حتى  النار يف  رسيان 
رصاخ  ويرصخون  عميقا  تنهدا  يتنهدون  اآلذان  يف  طنني  به  و  ركزا  إال 
تنتهي  وال  تتوايل  مهوم  حممداه  وا  إسالماه  وا  املنهمرة:  بالدموع  ممتزج 
من  يمض  مل  والتذبيح  والتحريق  التقتيل  تنقطع  وال  تتسلسل  ومتاعب 
العيد األضحى إال أشهرا، ذبحنا البهائم مرسورين وهناك مجاعة من أمة 
حممد صىل اهلل عليه وسلم تذبح بل وتقطع أوصاهلا مغمومني دون أي 
جريمة ارتكبوها حقا خرسنا العواطف والتأمالت ووقعت مأساة عاملية 

ال تقاس بمقياس وال تقدر باملقاييس الصناعية وال يرمش لنا جفن.
احلادي  القرن  جاهلية  يف  العرب  شباب  آثار  نتبع  اليوم  أن  فاعلموا 
والعرشين يف ثوهبا اجلديد وصار العامل كغابة موحشة تزخر هبا احليوانات 
املفرتسة واألسود الضارية والنمور الفتاكة والذئاب والكالب العاوية، 
مكتظة    واألرض  متأزمة  األحوال  صارت  بالنابل،  احلابل  اختلط 
هي  َيَراَها  َيَكْد  مَلْ  َيَدُه  َأْخَرَج  إَِذا  َبْعٍض  َفْوَق  َبْعُضَها  ُظُلاَمٌت  باملفاسد، 
مأسى  نرى  لذا  فرتات،  عىل  سكرها  فرتات  صحوها  غلبت  مغمومة 
ونسمع مأسى وكام يقولون: لقد أمسى املسلمون وأصبحوا فإذا كاجلزيرة 
املنقطعة وسط طوفان يتهددها بالغرق ليال وهنارا، تأتينا األخبار املقلقة 
من كل فج عميق وال موئل لنا إال الصرب حتى نعرف ما يقيض اهلل ليشفي 

غليل صدورنا.
أظلت األزمة  سحابة سوداء من أنواع املظامل، من أوضاع متفاقمة مريرة، 
أوضاع صحبتها صحبة الظل لصاحبه والباطل كرّش عن أنيابه الستئصال 
شأفة اإلسالم وإبادة خرضائه، هؤالء الظلمة أصحاب البيوتات الكبرية 
قد غرهتم سطوهتم وثروهتم، يبذلون أقىص جهودهم ليحطموا عنفوان 
باطنها  أن  مع  نفسها  وتربى  كربه  تتوىل  وهي  بورما  كملكة  املسلمني 
بورما  يف  األبرياء  إخواننا  احتضار  نرى  ذا  ملا  والضجر.  بالفسق  تنضح 
ساعات  هبم  واملرور  اخلسائر  أفدح  هبم  واللحوق  ممكنة  صورة  بأبشع 
عصيبة من أحرج ساعات شهد هبا التاريخ، حيث جعلت قلوهبم حافلة 
بالقالقل وطافحة باالضطرابات والتثار ما يف أعامقنا من انتباه والنفيق 

من غفوتنا؟
الرطب  عىل  تأيت  هوادة،  ال  حرب  هي  احلرب  هذه  أن  تنسوا  وال 
أن  وتنبهوا  هبا،  ثاين  تقتل وال  أو  تقتل  أن  إما  دامية،    واليابس، حرب 
الفائت  نتدارك  مل  لو  وألننا  منا،  ببعيدة  ليست  والعراقيل  املصائب  هذه 
القلق  نستشعر  ومل  العميق  سباتنا  من  نستيقظ  ومل  الطاري  الوضع  يف 
ومل نساور اهلموم ومل نتبرص احلق واحلل ومل نتحرك نحوه، ال يقول أي 
عاقل: أن السيل املخرب هيلك البعض دون البعض، هيلك العوام دون 

اخلواص بل اخلطر هيدد اجلميع، فحسابنا شديد غدا أمام ربنا.
َبِقيٍَّة  َقْبِلُكْم ُأوُلو  َفَلْواَل َكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمْن  يقول القهار - جل وعال - 

َينَْهْوَن َعِن اْلَفَساِد يِف اأْلَْرِض إاِلَّ َقِلياًل مِمَّْن َأْنَجْينَا ِمنُْهْم ... (
فمن أين نبدأ؟ ال بد  من التوبة عىل الفور وإصالح األعامل والعقائد يف 
ضوء القرآن والسنة بتامم اجلراءة والشجاعة دون النظر إىل لومة الئم، ثم 
نجتمع يف جلسات متتابعة، ناسني راحتنا ونفكر ونسكب الدموع ونقلع 
هذه اجلاهلية التي قدا امتد أجلها من جذورها ألننا أمام عمل يستدعي 

اليقظة والتشمري ويدعو إىل االضطراب والشعور باملسئولية.
الدعاء يمكن بل ويتحتم إذا وقع الدعاء موقعه أن ينزل اهلل تعاىل مددا 
الليلة الظلامء بصبح  من السامء فيقيض عىل الباطل بأرسه ويعوض هذه 
لن  علينا  املرضوب  الليل  هذا  ألن  الظالم،  تباشري  به  ويمحو  مرشق 
املعروف:  هو  وكام  خالطته  الفجر  بتأشري  أن  نرى  بل  سوادها،  يطول 
يتعلق  وهذا  امليضء  الربق  منه  يتولد  قد  الكثيفة  بالسحب  املتلبد  األفق 
ليغريوا جمرى  نوعهم  وبني  لدينهم  املتحمسني  الغيورين،  الشباب  هبمة 
هذه الظروف القاسية يف تلك األجواء اخلانقة ويرضبوا التيار بتيار أقوى 
منه ويستخرجوا البطولة التي هي مدفونة حتت جدران التاريخ، ويقوموا 
ليقذفوا  متتابعة  وتكبريات  إسالمية  هتافات  صاحني  أبيهم  بكرة  عىل 
الرعب يف أفئدة هؤالء الشياطني الذين ال يملكون أمام دوهيا إال أن يولو 

هاربني. 
لعل اهلل حيدث بعد ذلك أمرا.

صفحة الطالب

إلياس نظري
طالب في الصف السادس من المعهد

فأين التعاطف اإلنساني؟!
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صفحة الطالب

انحدرت الشمس إىل مغرهبا وبدأ الليل يرخي سدوله شيئا فشيئا، فارتج 
عليهم،  اهلل  فرض  ما  أداء  إىل  املسلمني  يدعو  املؤذن  بصوت  الفضاء 
اإلمام،  وكرب  الصفوف  فسوينا  منهم،  أنا  وكنت  املسجد  إىل  فسارعوا 
قراءة  الصالة من  أذناي وقت  به  استأنست  ما  رأيتني أسمع صوتا غري 
القرآن كأنه ينازعه، وكنت أكثر إصغاء إليه مني للقراءة، فقد كنت عىل 
جيهش  أبيه  جنب  إىل  قائام  طفال  وجدت  الصوت،  صاحب  من  كثب 
بالبكاء، عله مل يتعود منظر أناس موجهني إىل جهة واحدة دون التفات 
ال  الذي  أبيه  مشهد  رعبا  وزاده  أدهشه،  بل  هذه  فأعجبه  وشامال،  يمينا 
كل  إليه  يستمد  ما  إىل  فاستمد  غلته،  من  يرويه  وال  مههمته  إىل  يصغي 
طفل حني يعجز ويغلب، فجعل يبكي ليعيد ما ظنه فائتا من رمحة والده 
ينجح يف حيلته ومل  مل  ولكنه  بمنظرة،  الوحشة  من  فاتكا  ما ظنه  وليبعد 
تفده عزيمته، ألن أباه قد قام أمام ربه وال يستحل اخلروج من الصالة 
يفعل؟ وهو بني صفوف متالصقة ال  أراد فكيف  ولو  يساوهيا  ألمر ال 
يمكن التطرق منها، أما األب فتامسك من نفسه لعل ابنه يألف فيسكت 
وكان األمر خالف ما زعمه، بدأ الطفل ينتحب ويرصخ حتى أنه مل يبق 
يف املسجد من يستمع إىل قراءة اإلمام إال أذناه  وكأن الوالد يصيل صالة 

اخلوف ال يربط جأشه وال يألف وحشه، فام إن سجدنا إال فقدنا االبن 
مع أبيه ومل يبق منهام إال مكان شاغر يعلن ويصيح بأن الطفل قد غلب 
أباه مع عجزه وضعفه ورغم قوة أبيه وشوكته ورغم كون طرق اخلروج 

مطبقة.
أكثر  ونشاهدها  اليومية  حياتنا  يف  كثريا  أمثاهلا  نواجه  قصة  هذه  أجل! 
بعيوننا اخلالية عن العربة ال بقلوبنا املليئة بالفكرة، ونمر هبا مرور العميان 
ال  ذائقته  فسدت  الذي  كالصفراوي  ونذوقها  امللّونة،  األزهار  بجامل 
بادئ  قصة  كوهنا  عن  جتاوز  ال  القصة  فهذه  الصرب،  من  العسل  يعجبه 
العيون فحسب  نظرة  تعاليم وأرسار ال تشعر هبا  الرأي ولكنها تشتمل 

بل فكرة العقول.
كم من أناس قلقني قد شغل باهلم بنات صدورهم وأقعدهم عن العمل 
لواعج األحزان، فهل أحلوا يف املسألة من اهلل سبحانه وتعاىل إحلاح الطفل 
والده؟ وهل ابتهلوا أمامه ابتهال االبن إىل أبيه؟ أليسوا بأحوج إىل اهلل من 
الولد إىل أبيه؟ وأليس اهلل أرحم هبم من الوالد بولده؟ وهل عجزوا من 
أن يتعلموا من هذا الطفل طريق املسألة والترضع؟ فكل يشء يف حياتك 

معلم حتى الطفل الصغري لو تعلمت أنت، فتأمل وتعّلم.

طفـــل معــلم
عبد الناصر عبد السالم

طالب في قسم التخصص
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عباقرة أهل السنة

مؤلفات البريوين:
ترك البريوين مؤلفات عديدة، تزيد عن مائة ومخسني كتابًا.

ومن أشهر مؤلفاته:
سنة  البريوين  ألفه  والنجوم«،  اهليئة  يف  املسعودي  »القانون  ـ   
وهو  الغزنوي«.  حممد  بن  »مسعود  من  بطلب  )421هـ/1030م( 
كتاب ضخم يشتمل عىل 143 بابًا تناول فيه خمتلف موضوعات الفلك 

والرياضيات. و طبع الكتاب يف حيدرآباد باهلند.
ـ »كتاب التفهيم ألوائل صناعة التنجيم«، يبحث هذا الكتاب احلساب، 
واهلندسة، واجلرب، والعدد، والفلك. وقد كتبه البريوين عىل شكل سؤال 
إىل  كتبه  معظم  ترمجت  وقد  والرسوم.  باألشكال  ووضحه  وجواب، 
التاسع  القرنني  يف  ونرشت  واإلنجليزية،  واألملانية،  الفرنسية،  اللغات 

عرش والعرشين.
 ، كتابه  عنها  نتج  سنني،  بضع  فيها  وأقام  اهلند  إىل  البريوين  رحل  وقد 
واملعروف بـ )حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولة( أودع 
وآداب وعلوم  تاريخ وأخالق وعادات وعقائد  من  دراساته  نتيجة  فيه 

اهلند، ومن مجلتها ما كان عندهم من املعرفة بصورة األرض.
بابه، ال مثيل  بأنه »أثر فريد يف  الكتاب  ويصف املسترشق )روزن( هذا 

له يف األدب العلمي القديم أو الوسيط، سواء يف الغرب أم يف الرشق«.
يف  ومهمة  كثرية  أخرى  كتب  أيًضا  للبريوين  كان  السابق  كتابه  وغري 
رضوب خمتلفة من العلم؛ ففي اجلغرافيا ألَّف: تصحيح الطول والعرض 
ملساكن املعمور من األرض، وحتديد هنايات األماكن لتصحيح مسافات 

املساكن.
ا يف التاريخ؛ فله: تصحيح التواريخ، واآلثار الباقية عن القرون اخلالية. أمَّ
ويف الفلك كان له مؤلفات عديدة، مثل: االستشهاد باختالف األرصاد، 
واختصار كتاب البطليموس القلوذي، والزيج املسعودي، واالستيعاب 
األزمان،  لتقدير  امليزان  وتعبري  اإلسطرالب،  صنعة  يف  املمكنة  لوجوه 

وقانون املسعودي يف اهليئة.
الكعاب  كاستخراج  ة؛  ِعدَّ مؤلَّفات  البريوين  عن  ُأثَِر  الرياضيات  ويف 

واألضالع وما وراءه من مراتب احلساب، وكتاب األرقام.
لذا كتب رشح  األدب؛  باٍع طويل يف  ذا  كان  فإنه  بالعلم  اهتاممه  ورغم 

ديوان أيب متام، وخمتار األشعار واآلثار.
وفوق كل ذلك كان له مؤلَّفات عديدة يف الفلسفة، مثل: كتاب املقاالت 
خواطر  يف  املوجود  وجوامع  اهلند،  علم  ومفتاح  والديانات،  واآلراء 
اهلنود، ورسالة يف امليكانيكا واأليدروستاتيكا وغري ذلك العرشات من 

املؤلَّفات الضخمة;
و كتب رسالة يف معرفة سمت القبلة, كام اخرتع جهاًزا خاًصا يبني أوقات 

الصالة بكل دقة وإتقان.
التي  املعرفة  فروع  كل  يف  ألَّف  قد  يكون  البريوين  يكاد  املؤلفات  وهبذه 

واحلكمة  والتنجيم  والفلك  الرياضيات  يف  كتب  فقد  عرصه؛  عهدها 
واألديان والتاريخ واجلغرافيا واجليولوجيا واألحياء والصيدلة;

من مالمح شخصيته:
األمور  عامة  يف  احلال  وجاللة  التعمري  يف  الفسحة  مع   ; اهلل  رمحه   ; كان 
مكبًا عىل حتصيل العلوم منصبًا إىل تصنيف الكتب يفتح أبواهبا، وحييط 
بشواكلها وأقراهبا وال يكاد يفارق يده القلم، وعينه النظر; وكان حسن 
املحارضة، طيب العرشة , خليعًا يف ألفاظه , عفيفا يف أفعاله، مل يأت الزمان 

بمثله علاًم وفهاًم.
وأما نباهة قدره وجاللة خطره عند امللوك:

املعايل قابوس بن وشمكري أن يستخلصه لصحبته ويرتبطه  أراد شمس 
يف داره، عىل أن تكون له اإلمرة املطاعة يف مجيع ما حيويه ملكه، ويشتمل 
عليه ملكه، فأبى عليه ومل يطاوعه، وملا سمحت قرونته بمثل ذلك أسكنه 
يف داره، وأنزله معه يف قرصه. ودخل خوارزمشاه يومًا وهو يرشب عىل 
ظهر الدابة فأمر باستدعائه من احلجرة فأبطأ قلياًل فتصور األمر عىل غري 
الربوز  إىل  الرحيان  أبو  فسبقه  النزول،  نحوه ورام  العنان  وثنى  صورته، 

وناشده اهلل أال يفعل فتمثل خوارزمشاه:
العلم من أرشف الواليات      يأتيه كل الورى وال يايت

رحالته:
عىل  البريوين  خوارزم  يف  نشبت  التي  والقالقل  االضطرابات  أجربت 
مغادرهتا إىل »الري« سنة )384هـ= 994م(، ويف أثناء إقامته هبا التقى 
وأجرى  1000م(  )390هـ=  سنة  املتوىف  »اخلوجندي«  الفلكي  بالعامل 
معه بعض األرصاد والبحوث، ثم عاد إىل بالده وواصل عمله يف إجراء 
)388هـ=  سنة  »ُجرجان«  إىل  الرحال  شد  أن  يلبث  مل  ثم  األرصاد، 
بشمس  امللقب  وشمكري،  بن  قابوس  السلطان  ببالط  والتحق  998م( 
العلم وأساطني املعرفة،  املعايل، وكان حمبًّا للعلم، حيفل بالطه بجهابذة 
وناَظَره،  سينا«  »ابن  مع  التقى  وهناك  الكتب،  بنفائس  مكتبته  وتزخر 
املسيحي،  حييى  بن  عييس  سهل  أيب  املشهور  الفلكي  بالطبيب  واتصل 
وتتلمذ عىل يديه، وشاركه يف بحوثه. وظل البريوين يف جرجان حمل تقدير 
وإجالل حتى أطاحت ثورة غاشمة ببالط السلطان قابوس سنة )400 
هـ= 1009م( فرجع إىل وطنه بعد غياب، واستقر يف مدينة »جرجانية« 
التي أصبحت عاصمة للدولة اخلوارزمية، والتحق بمجلس العلوم الذي 
أقامه أمري خوارزم مأمون بن مأمون. وكان يزامله يف هذا املجمع العلمي 

الرئيس ابن سينا، واملؤرخ والفيلسوف ابن مسكويه.
عرف أمري خوارزم قدر البريوين فأحله منزلة عالية، واختذه مستشاًرا له، 
أثنائها  يف  واَصَل  سنوات،  سبع  معيته  يف  وظل  قرصه،  يف  معه  وأسكنه 
خوارزم  عىل  الغزنوي  حممود  السلطان  استوىل  حتى  الفلك  يف  بحوثه 
وضمها إىل ُملكه، فانتقل إىل بالطه، ورحل معه إىل بالده سنة )407هـ= 

1016م(.

أبو الرحيان البريوني رمحه اهلل )2(
الشيخ عبد الحميد جمعة
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شؤون إسالمية

البالد  ضد  وكارتر  وريغان  واألب  االبن  بوش  وقبله  أوباما  حقد  إن 
يف  مشرتكني  كانوا  فاجلميع  ترمب،  حقد  عن  بأقل  يكن  مل  اإلسالمية 
بشكل  وهيمنتها  هيبتها  وتقليص  اإلسالمية،  البالد  إلسقاط  التمني 
ألي  يرضوا  ومل  األمريكية،  اخلارجية  السياسة  مسار  هو  وهذا  وآخر، 
ربام  به  التمتع  ألن  النووي،  بالسالح  يتمتع  اإلسالمي  العامل  يف  بلد 
جيعله مؤهال ملواجهة القوة األمريكية املخربة وسياساهتا املستفزة، وهو 
يسلك طريقا يبعده عن اخلضوع أمام أمريكا، والتعامل معها باالنفتاح، 
الضامن  هي  العسكرية  فالقدرة  بطشها،  خمافة  املعادالت  عن  أوالتنازل 
األقوى الستقرار البالد، وبام أن أمريكا تريد زعزعة األمن واالستقرار 
يف البالد اإلسالمية، فلذا ال تسمح ألي بلد منها يمتلك هذا الدرع اآلمن 
وبخاصة الطاقة الذرية والقوة الصاروخية، اللهم إال أن يرضخ رؤساؤه 
أمامها ويصبحوا عبيدا هلا بحيث أال يتحركوا دون إشارهتا، لتطمئن أن 
قوة ذلك البلد ال ترضها وال هتددها بل تفيدها، و تزيدها قوة عىل قوة 
عن  هلا  املخالفة  القوى  إفشال  بإمكاهنا  أنه  األخرية  هذه  أمريكا  وترى 
طريق رؤساء هذا البلد كعمالء وعباد السياسيني، أما الدولة التي تقاوم 
بالنمو والتقدم  بالوصاية هلا فهي طبعا ال تسمح هلا  أمريكا وال تعرتف 
تزامحها  أهنا  ترى  ملا  العسكرية  املجاالت  يف  وخاصة  املجاالت  شتى  يف 
وهتدد سياساهتا التعسفية، وتشكل مصدر هتديد هلا يف املستقبل املنظور، 
فتحاول بكل طريق عىل إجهاضه يف املهد دون أن هتمها معقولية الطريق 

الذي تسلكه وعكسها.
يعرف العامل جيدا أن أمريكا ال هتمها قدرات إيران وخطورهتا عىل العامل 
ألن هذا الكالم لو قيل يف أذن احلامر لنهق عجبا! ومل يكن قصد ترمب 
من افتعاله إال إثارة املشاعر واستقطاب اآلراء لصالح موقفه، وحينام رأى 
أن العامل مل يتجاوب مع رغباته وكذبته مل تنطل عىل الرأي العاملي العام، 
1+5 والتي  تتفاهم معه جمموعة  الساحر حيث مل  السحر عىل  وانقلب 
وروسيا  وبريطانيا  فرنسا  كــ  النووية،  االتفاقية  عىل  التوقيع  يف  تشاركه 
االتفاقية،  الستمرار  تأييدها  عن  معلنة  إيران،  بجنب  ووقفت  وأملانيا، 
معتربة هلجة ترمب عدائية يف املوقف، فجن جنونه ليقوم وحيدا بمواجه 
وجعل  املبارش،  التهديد  مرحلة  إىل  منتقال  النووي  االتفاق  يف  رشكائه 
املصالح  يأخذ  مل  أنه  بحجة  االنسحاب،  من  سهم  مرمى  عىل  االتفاقية 

األمريكية بعني االعتبار، هذا وقد أرشف عليه اخلرباء األمريكيون.
األخطار  من  حترسه  العامل  عىل  حارسة  أمريكا  أصبحت  متى  منذ 
تاريخ  هلا  فأمريكا  كيانه،  هتدد  التي  اهلجامت  أمام  وتقوم  والتهديدات، 
األسلحة  بنفسها  واستخدمت  والطغيان،  اجلناية  من  أسود  إجرامي 
الناصح  دور  يف  ترمب  ظهر  واليوم  ومقاوميها،  خمالفيها  إلبادة  النووية 
األمني، ال حيلو له اإلذن لبعض البالد بالدخول يف الربنامج النووي بدليل 
املصدر  كانت  بنفسها  أمريكا  أن  متجاهال  العامل،  املرشوع  هيدد  هذا  أن 

األكرب للفوىض والفساد والعبث بأمن واستقرار العامل عىل مدار الزمان.

واستقرار  أمن  عن  يدافع  من  بمظهر  اليوم  تظهر  التي  أمريكا  تكن  أمل 
دولية  محلة  وتقود  العامل،  عىل  حارسا  رشطيا  نفسها  وتعرف  العامل، 
التي  الوحيدة  هي  خطورهتا  عن  العامل  منذرة  اإليرانية  الصواريخ  ضد 
استخدمت السالح النووي، وأبادت به مدينتني يابانيتني ومها هوراشينا 
وناكازاكي مع سكاهنام، أو ليست هي الوحيدة التي متلك أكرب مستودع 

لألسلحة النووية يف العامل أمجع. 
 وال يقول أحد إن السياسية األمريكية التعسفية قد تغريت بمجيء ترمب، 
ألن وعاء األخري ترشح بام فيه خالل احلمالت االنتخابية قبل الوصول 
فكان  جمهول  مستقبل  بوابة  عىل  مندهشا  العامل  وترك  احلكم،  سدة  إىل 
ما يامرسه  اختار أسوأ سياسة ممكنة، هذا لو صح تسمية  ملا  املتوقع،  كام 
بالسياسة، فهو إىل اجلنون أقرب منه إىل السياسة التي هو ابن نجدهتا! فهذا 
بدأ محلته من أول يوم بالعنف والقرس والكلامت العدائية وهو الذي قد 
شن هجوما صاروخيا ضد سوريا، وظل هيدد كوريا الشاملية باستخدام 
مل  من  كل  عىل  العقوبات  ويفرض  بالكامل،  لتدمريها  النووي  السالح 
يسجد له ويعرتف بألوهيته! وال يبايل يف هذا املجال بالقوانني اإلنسانية 
نسفا،  وينسفها  وخيرقها  فيدوسها  والدبلوماسية،  الدولية  واألعراف 
القوة العسكرية  فخطاباته دائام ال ختلو من هتديدات متكررة باستخدام 
ودق طبول احلرب ضد البلدان الرافضة للهيمنة األمريكية، حتى باتت 
»احلرب« قاسام مشرتكا لكل خطاباته اخلاصة بعالقات أمريكا اخلارجية، 
عن  للتخيل  لدفعها  إليران  املتكررة  ترامب  هتديدات  وضع  يمكن  وال 
أسلحتها الدفاعية، إال يف خانة السياسة االستعالئية األمريكية التي ترى 
العامل عبارة عن ضيعة تابعة ألمريكا تترصف هبا كيف تشاء وأنى تشاء.
كام أثبت يف ذات الوقت أن منطقه هي احلرب والعنف والبلطجية وهو 
ال ولن تردعه القوانني الدولية وال احللول الدبلوماسية، بل القوة املامثلة 

هي التي كفيلة بكبح جلامه.
فلتعرف إيران أهنا تواجه عىل باب املرشوع النووي جمنونا بامتياز، بفارق 
أن هذا املجنون له ِعّدة وُعّدة وعمالء وسدنة، وهذا ما يتطلب منها أخذ 
احليطة يف كافة األفاعيل والترصفات، وبخاصة ما يتعلق بالعسكر وبسط 
إىل  يؤدي  ما  املنطقة، وكل  التوسعية يف  النشاطات  السلطة والكف عن 
وضع  فرتمب  ورق،  عىل  حربا  االتفاقية  جيعل  وبالتايل  الرشوط  خرق 
إشارته عىل املنطقة التي تعيش أوضاعا متأزمة وتعرف إيران السبب يف 
والبحرين  واليمن  والعراق  سوريا  إىل  مشريا  استقرارية،  الال  أوضاعها 
يعنينا  ما  بل  يدعي،  ما  ترمب يف كل  أننا نصدق  يعني  ولبنان، وهذا ال 
النووي  الربنامج  امتالك  وراء  احلقيقي  هدفها  إثبات  إيران  عىل  أن  هو 
خالل العمل، فهي وكام ادعت ال تريد من وراء هذا اإلحلاح غري تقوية 
إثبات  فعليها  النووية،  الدول  نادي  بركب  واللحاق  الدفاعية  القدرات 
عرضة  االتفاقية  جتعل  التي  النشاطات  عن  والكف  بالعمل  الدعوى 

لإلبطال، إذا ما تريد تكليل املحاوالت النووية بالنجاح.

إشكالية موقف ترامب يف مشروع إيران النووي!!
السيد مسعود
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مقاالت فی الفکر

لو اقتدى حّكامنا بعمر ريض اهلل عنه...
إّن بداية السنة اهلجرية تذّكرنا بعمر الفاروق عبقري العدل 
واإلحسان من جهتني، من جهة أنه أول من وضع التأريخ 
باهلجرة، ومن جهة أنه استشهد يف مثل هذه األيام بعد ُحكم 
راشٍد ُمبارٍك كان ُكّله خريا ونفعا وعدال وإنصافا وإحسانا 
عىل البرشية بصفة عاّمة وعىل الشعب اإليراين بصفة خاصة.
عمر الفاروق ريض اهلل عنه كان كبري االهتامم بمطالب الناس 
أيام خالفته، واهتاممه بمطالب الناس وشكاوهيم  كان ناشئا 

من عدله أوال، ومن منظوره الواسع إىل األحداث ثانيا.
وقاص-  أيب  بن  سعد  والَيهم  الكوفة  أهل  بعض  شكا  فلاّم 
أحد املبرشين باجلنة- عزله وعنّي مكانه عامرا ريض اهلل عنه 
رغم ثبوت براءة سعد ريض اهلل عنه من مجيع التهم املوجهة 

إليه.
وعزهِلم  األقاليم،  عىل  وعاّمله  لُوالته  عمر  حماسبة  قصص   
واحلديث  السري  كتب  يف  ومبسوطة  مشهورة،  إياهم 

والتاريخ.
بعمر  اقتدوا  اإلسالمي  العامل  يف  املعارصين  احلكام  أن  فلو 
ويف  لشعوهبم،  املرشوعة  املطالب  تلبية  يف  عنه  اهلل  ريض 
االهتامم بشكاوهيم بدل إمهاهلا وغّض الطرف عنها، وبدل 
قمع الشعوب والُشكاة واملنتقدين، مَلَا انتقل العامل اإلسالمي 
ُتبقي  من أزمة إىل أزمة أخرى، ومن فتنة إىل فتنة أخرى ال 
وهنًا  يزيدهم  آخر  أسوء  تقسيم  إىل  تقسيم  ومن  تذر،  وال 
وهوانًا، ومن حروب إىل حروب أخرى أكثر إبادة وتدمريا.

ال قبيلة للقاتل
من املشكالت يف املناطق القبلية هي أن شخصا لو ارتكب 
قتال، رسعان ما ينسب هذا القتل إىل قبيلة القاتل، وحيّملوهنا 
مسئولية القتل، ويقتصون من كل من ينتمي إىل قبيلة القاتل 
دموية  نزاعات  تتواىل  وهكذا  بريئا،  كان  وإن  به  ظفروا  إن 

تسقط نتيجتها من طريف النزاع خرية رجاهلام.

قبل عقدين أو أكثر كانت مصاحلة بتحكيم الشيخ عبد احلميد حفظه 
اهلل داخل اجلامع املكي بني قبيلتني مشهورتني يف زاهدان جرى بينهام 

اشتباك دموي سقط فيها العرشات من الوجهاء.
عىل  بأن  رصح  ميثاٍق  عىل  القبائل  شيوخ  وّقعت  املصاحلة  تلك  بعد 
اجلميع وخاصة أقارب القاتل نفسه أن يساعدوا يف تسليمه إىل املحكمة 
لينّفذ فيه حكم اهلل تعاىل، وهكذا امليثاق املذكور نفى أن تكون للقاتل 

قبيلة.
امليثاق املذكور الذي ساّمه الشيخ عبد احلميد يف إحدى خطبه بامليثاق 
أصبح  امليثاق  أن  يبدو  الزمن  مرور  مع  لكن  جدا،  مؤثرا  كان  املكي 
العلم  أهل  بعض  نسمع  قتال،  شخص  ارتكب  كلام  وأصبح  منسّيا، 

فضال عن العاّمة يقولون: القبيلة الفالنية قتلت فالنا.
يبدو أن هناك حاجة إىل أن ُيرّكز من جديد عىل أّن القاتل ال قبيلة له.

فهذا الرتكيز عىل  أن القاتل ال قبيلة له رضوري جدا يف املناطق القبلية، 
وإال فجريمة قتل عادية تتبدل برسعة إىل نزاع قبيل جيّر من ورائه القتل 

والقتل.

فلو كان املذهَب احلنفي نرشته السالطني...!
والشام  العراق  وحكمْت  متتالية،  قرونا  العثامنية  الدولة  حكمْت 
عىل  كانوا  بأهنم  معروفون  والعثامنيون  اإلفريقي،  والشامل  واحلجاز 
املذهب احلنفي، فلو كان املذهب احلنفي نرشْته احلّكام والسالطني كام 
يزعم البعض يف عرصنا ملا كنّا نشهد اليوم مالكيا وال شافعيا وال حنبليا 

واحدا يف تلك املناطق التي َحَكَمها العثامنيون قرونا؟

شيخ احلديث موالنا حممد يوسف حسني فور رمحه اهلل
حسني  يوسف  حممد  موالنا  احلديث  شيخ  بوفاة  بلوشستان  تفجعْت 

فور أحد كبار مشايخ أهل السنة يف إيران.
قبل سنة مّلا وقع نظري عىل الشيخ رمحه اهلل يف ساحة جامعة دار العلوم 
اآلن  أعيدها  فضيلته  التالية عن  الكلامت  ذكريايت  يف  سجلت  زاهدان 

بمناسبة وفاته رمحه اهلل:
;يف مشاخينا يف بلوشستان- بارك اهلل فيهم- علامء كأهنم جمبولون عىل 
التواضع، منهم شيخ احلديث موالنا حممد يوسف حسني فور رمحه اهلل.
فام رآه أحد إال وتذّكر التواضع، بل تعّرف عىل معنى التواضع املجبول 
والتواضع املتكلف الذي يتكلف به الكثريون، وما رأيت أحدا يذكره 
إال وذكر تواضعه، ومل جيالسه أحد إال حكى عنه تواضَعه، فكلام خطب 
يف  يميش  رأيته  وكلام  تواضعا،  خطابه  يف  شعرُت  اجتامع  أو  مجعة  يف 
باحات جامعتنا شعرت يف مشيته تواضعا، فكأن التواضع يتطاير من 

سيام هذا اإلنسان، وكأّن التواضع ينضح من ظاهره وباطنه.
مل أقصد هبذه الكلامت مدحا، وال ثناء، بل رأيت فضيلته يف تلك األيام، 
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يف  فسّجلته  غريي،  الكثريين  شعور  هو  وربام  الشعور،  هذا  فخاجلني 
ذكريايت، وال نزّكي عىل اهلل أحدا...;

 رحم اهلل شيخ احلديث، وبارك يف أوالده وأحفاده. 

الفراغ الذي حدث 
املشايخ  من  الكثري  بلوشستان  يف  املنرصمة  العقود  خالل  عنّا  رحل 
اهلل  نعمة  املفرس  الشيخ  نظر، ورحل  املفتي خدا  الشيخ  والعظامء، رحل 
كارس  رحل  الناروئي،  أمحد  املحنك  القائد  الشيخ  ورحل  التوحيدي، 
حجج الروافض وداحض براهينهم الشيخ ابراهيم الدامني، وقبل أيام 

رحل شيخ احلديث الشيخ حممد يوسف حسني بور...
رحيُل هؤالء مجيعهم من الدار الفانية إىل احلياة األبدية كان راحة وسعادة 
وطمأنينة هلم بإذن اهلل، لكن امُلحزن لنا أن الفراغ الذي حدث برحيلهم 

بقي فراغا مل ُيمأل...

الربكة مع أكابركم
ظهر فريٌق يف عرصنا ال يرون فينا حتّركا، وال عمال، وال أدبا، وال احرتاما، 
وال اهتامما إال أدخلوه إّما يف ميزان البدعة، وإّما يف ميزان احلرام، قبل أن 

يدخلوه يف ميزان الكتاب والسنة وسرية السلف الصاحلني.
الكبار  العلامء  باملشايخ  اهتامَمهم  كثريا  املسلمني  عىل  هؤالء  يعيب  وممّا 
والترّبَك  األمور،  من  كثري  يف  وتقديَمهم  واألموات،  منهم  األحياء 

بمجالستهم!!
ُيدخل  قد  حُمّرم  تقّدس  عندهم  وهو  احلرام،  ميزان  يف  جيعلونه  واألخري 

صاحبه يف الرشك!!
يف  واملسارعة  االستعجال  وتركوا  والتعّقل،  التأين  هؤالء  استخدم  فلو 
احلكم عىل كّل يشء لوجدوا أن احلاكم النيشابوري أخرج يف مستدركه 
عىل رشط الشيخني، عن عكرمة، عن ابن عباس ريض اهلل عنهام، قال: 

قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »الربكة مع أكابركم«.
)واحلديث أخرجه أيضا ابن حبان وكذلك الطرباين(.

فَمن هؤالء  السالم،  النبي عليه  الربكة مع األكابر كام رّصح  فإذا كانت 
لٌيحّرموا  الترّبك باألكابر من العلامء!؟

ملن يطالع التاريخ اإلسالمي
بعد  اإلسالمي  العامل  حكمِت  التي  واألرَس  الدول  تاريخ  يطالع  َمن 
ُيقّيم  ميزان  يف  والدول  احلكومات  هذه  يضع  أن  جيب  الراشدين، 
للمسلمني  ونفعها  وشعائره،  اإلسالمي  للدين  ونرصها  خدمتها  مدى 
واألمم  أعدائهم  تعديات  من  املسلمني  بالد  عن  وذودها  وحضارهتم، 

الوحشية.
فهناك سلطان حارب وقاتل طوال حياته مثل تيمور لنك، ولكن مل يكن 
يف حروبه نرص لإلسالم واملسلمني بل تدمريات وتدمريات وخسائر تلو 

اخلسائر.
أن  امليزان نجد  الدولة األموية والعباسية والعثامنية يف هذا  حينام نجعل 
األمويني رغم قرص مدة حكمهم يف املرشق اإلسالمي كانوا أكثر خدمة 

وشعائر  املسلمني  بالد  لثغور  وأحفظ  املسلمني  نرص  إىل  وأرسع  للدين 
الدين، ويليهم يف ذلك العثامنيون، ثم اآلخرون...

فّرْق: هتزْم عدّوك!
حُيكى أّن ثالثة أشخاص يف عام من أعوام املجاعة دخلوا حديقة للرسقة، 
أحُد هذه الثالثة كان سّيدا، واآلخر كان  عاميا، والثالث كان ابُن عامل...
يف  فّكر  لكن  بالرسقة،  مشتغلني  فراهم  فجأة،  احلديقة  صاحُب  فأتى 
نفسه أنه ال طاقة له منفردا هبؤالء الثالث، ففكر يف طريقة للغلبة عليهم 
ثّم  حارة،  حتّية  عليهم  وألقى  وأدب،  بخشوع  إليهم  فأتى  وتأديبهم، 
والُده  يعّلمنا  عامل  ابُن  معك  الذين  هذين  أحد  فقال:   العامي  إىل  توّجه 
الدين، واآلخر سّيٌد من ذرية الرسول، فهام إن كانا يأكالن من حديقتي 
رسقة  عىل  تستحي  أال  اجلاهل!  العامي  أهيا  أنت  أّما  هلام،  حالل  فهو 
العاّمي فغلب عليه، وربط رجليه، وزمياله  الناس؟ فاشتبك مع  أموال 
ينظران إىل الواقعة، ثم توّجه إىل السارق الثاين، فقال: هذا سّيد من أوالد 
إن أخذ من حديقتي شيئا فال  له وجلّده، فهو  النبي، روحي ومايل فداء 
أال ختجل  وإنسان طيب،  أبوك رجل صالح  عامل،  ابُن  أنت  لكن  بأس، 
من والدك فتدخل حديقة الناس للرسقة، فتنازعا وغلب عىل ابن املال، 

وربطه بشجرة.
ُتظهر  فقال:  رأسه،  من  اخلرضاء  قلنستوته  فأخذ  السيد،  إىل  التفت  ثم 
احلديقة  تدخل  ثّم  الرسول،  أوالد  من  سيد  أنك  الناس  أمام  نفَسك 
ألقاه عىل وجهه، وربط  ثم  السيد،  فلطم عىل وجه  األراذل،  مع هؤالء 
إىل  السارقني  وأخذوا  فأتوا،  حدث  بام  اجلميع  وأخرب  ذهب  ثم  رجليه، 

املحكمة....
يف  واجلامعات  والشعوب  األقوام  أوضاع  عىل  متاما  تنطبق  القصة  هذه 
بينهم وجيعلوهنم  العامل اإلسالمي والعريب، حيث يأيت أعدائهم يفّرقون 
بناء عىل فروق ومهية، فهؤالء عرب، وأولئك أكراد،  مجاعات مجاعات 

وهنا أتراك.
هؤالء بشتون، وأولئك طواجيك و....

 وهؤالء إسالميون معتدلون، وأولئك متطرفون و...
توّجهوا  فريقا،  منهم  هزموا  وإذا  مجاعًة،  مجاعًة  عليهم  يسيطرون  ثم   

للسيطرة عىل الفريق األخر...

إياك والتقليد األعمى....اسأل وتعلم
تصارع  وكانت  رشنقتها  من  اخلروج  حتاول  فراشة  يشاهد  وقف  رجل 
، فقص غشاء  فأشفق عليها  تعبت،  ، وكأهنا  توقفت فجأة  ثم  للخروج 
الفراشة ، لكنها  الرشنقة قليال ليساعدها عىل اخلروج ؛ وفعال خرجت 

سقطت !!
ألهنا كانت ضعيفة ال تستطيع الطريان كونه أخرجها قبل أن يكتمل نمو 

أجنحتها .
أننا نحتاج خلوض الرصاعات يف حياتنا خصوصا يف بدايتها لنكون أقوى 

وقادرين عىل حتمل أعباء احلياة وإال أصبحنا ضعفاء عاجزين !
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