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االفتتاحية

ال شك أن للحروب دورا كبيرا 
والدول  األنظمة  إسقاط  في 
الكبرى،  واإلمبراطوريات 
البشري  التاريخ  في  نظرنا  فلو 
لسقوط  كثيرة  أمثلة  لرأينا 
عظمى  ودول  إمبراطوريات 
أخرى، فروما هيمنت  وصعود 
وكانت  قرون،  ثالثة  من  ألكثر 
لفارس همينة مدة من الزمن، 
الدول  من  العديد  وهناك 

الرياح.  كأدراج  وذهبت  عين،  بعد  أثرا  أصبحت  ثم  زمنا  هيمنت 
وقد أثبت التاريخ أن أهم عوامل سقوط الدول واإلمبراطوريات هي 
الحروب واملظالم التي خاضتها تلك الدول مع الشعوب املستضعفة 
واستعمارها واستغالل مواردها ونهب مصادرها وفرض ثقافتها على 
َك 

ْ
الشعوب املقهورة واملغلوبة، وقد صدق عليها قوله تعالى: . َوِتل

ْهِلِكِهْم َمْوِعًدا. اآلية.
َ
َنا مِل

ْ
ُموا َوَجَعل

َ
ل
َ
ا ظ

َّ َ
َناُهْم مل

ْ
ك

َ
ْهل

َ
ُقَرى أ

ْ
ال

ال نذهب بعيدا، فقد كانت روسيا )اإلتحاد السوفيتي( من كبرى 
اإلمبراطوريات على وجه األرض في القرن العشرين، وكان لها الهيمنة 
والسيادة على جزء كبيرة من األرض، تخضع لها الرقاب، وتنقاد 
الشعوب  مع  حروبا  خاضت  عندما  ولكن  والدول،  الشعوب  لها 
املستضعفة وأبادت أمما واحتلت بالدا وتمادت في غيها، ضعفت 
قواها وانقسمت إلى دويالت، وفقدت هيمنتها وسيادتها على كثير من 
الدول الصغيرة والكبيرة، وتراجع اقتصادها إلى أدنى مستويات، إلى 

أن تحولت إلى دولة من الدول العادية في العالم.
فقد خلفت روسيا أمريكا في سيادة األمم وقيادة العالم البشري، 
بفلسفاتها  الزمن  من  مدة  وقادتها  كثيرة  أمم  بناصية  فأخذت 
وعلومها وتقنياتها وأدبها وثقافتها، فأصبحت القوة العظمى ال يدانيها 
دولة، وال يقوم ضدها أمة، إال أنها لم تحسن االضطالع، فطغت 

واستكبرت وعاثت في األرض الفساد. 
لقد كانت أمريكا قبل عشر سنوات آخذة بناصية األمم، ومالكة 
أوج  في  وهي  وتنصب  تعزل  وتنتهى،  تأمر  األرض،  من  كبيرا  جزءا 
قوتها وقهرها، إلى أن أتى عليها أمر هللا، فأترفت وبذخت، ثم طغت 
وتجبرت، فجاءت أحداث 11 من سبتامبر كنقمة ربانية على هذا 
األخطبوط، حيث خاضت حروبا وحشية مدمرة، وارتكبت جرائم 
حرب بحق الشعوب، ومارست حماقات منكرة، ودعمت وساندت 
املستضعفة،  الشعوب  مع  ضد  العالم  في  والضالل  الشر  قوى 
وقتلت وأبادت نفوسا ال تح�شى بعلة استئصال اإلرهاب، مع العلم 
بالدماء،  ملطختان  ويداها  والويالت،  باملآ�شي  حافال  تاريخها  بأن 

جزء  في  مأسوية  جرائم  ولها 
احتلت  أجزاءالعالم،  من 
أفغانستان،  واحتلت  العراق 
الجرائم  أنواع  أبشع  ومارست 
واستخدمت  الالإنسانية، 
للتنكيل  الدمار  وسائل  أحدث 
وإلخضاع  اإلسالمي  بالعالم 
وإسكات  اإلسالمية  الشعوب 
من  وأنفقت  الحرية،  أصوات 
األموال الطائلة ما هللا به عليم. 
ولكن لم يمض على احتاللها عشر سنوات حتى تساقطت أركانها 
ت هيمنتها وأدبر 

ّ
وتهدمت أجزاءها واهتز عرشها وذهبت هيبتها وقل

عنها الحلفاء، وسادت الفو�شى والالاستقرار بالد أمريكا وطالت دوال 
أوربيا وغربية.  

وقد ذكر املحللون عدة بوادر لتراجع أمريكا كدولة عظمى، وهي كلها 
دالئل حية النتهاء الدور األمريكي لهيمنة الشعوب بعضها اقتصادية 
وبعضها اجتماعية، وهي أزمات ربما تقصم ظهر أمريكا وتعيدها إلى 

الوراء، فمن أهمها:
ـ إفالس الشركات األمريكية الضخمة.

ـ أزمة الديون التي تعصف بالواليات املتحدة األمريكية منذ فترة.
ـ ضعف الثقة بالدوالر وتحول العالم إلى سغيرها.

ـ هروب رؤوس األموال األجنبية خاصة العربية واألوربية إلى حد.
التفكير  في  املتحدة  الواليات  في  الغنية  الواليات  بعض  تبدأ  ـ 

باالنفصال عن الواليات املتحدة األمريكية.
ـ تصادم قوميات وبيض وسود وحرب اهلية وفو�شى عارمة وسلب 

ونهب وقتل في الواليات املتحدة.
ـ عجز الدولة عن تمويل جيشها في الخارج، وعجز رعاية الحروب التي 

تخوضها خارج البالد.
ـ حدوث انتفاضات شعبية وسقوط للحكام في بعض البالد التي 

كانت مرتبطة بأمريكا وتحت حمايتها خاصة العربية.
القوتين  تصارع  ثم  ومن  األوسط  الشرق  في  الحروب  اشتعال  ـ 
الروسية واألمريكية في تقاسم البالد املتحلة وال يستعبد أن ينشب 

بينهما حروب تؤدي إلى إجهاز كلتا الدولتين املتغطرستين.
ـ فشل الواليات املتحدة عن تقديم نظام عالمي شامل يجمع تحت 

أكتافه جميع املكونات والجنسيات واملذاهب.
ثم إن النظم والقيم والفلسفات التي فرضتها الدولتان الروسية 
واألمريكية أو الشرقية والغربية بتعبير أصح على العالم اإلنساني 
والعالم اإلسالمي باألخص، بما فيها اإلشتراكية والرأسمالية، تقود 

من بعد أمريكا؟!
عبد الرحمن محمد جمال
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االفتتاحية

األولى الدول الشرقية والثانية الدول الغربية،إن هذه الفلسفات 
ها، وهو اآلن يتطلع إلى نظام عالمي 

ّ
قد عافتها العالم البشري ومل

جديد يسود العالم بفلسفته الجديدة ونظرته الجديد إلى الكون 
والحياة. ما ينبئ أن القوة التي تسود العالم الراهن قد عجز عن تلبية 

متطلبات العالم البشري وأن العالم ينظر إلى نظام جديد.
 وقد حلل املفكرون األمريكيون مستقبل أمريكا، ورأوها عاجزة اليوم 
عن تصدي التحديات واألزمات التي تعاني منها، ويرى الكثير منهم 
وبخاصة املنصفين أن ذلك ألجل أن أمريكا تمارس الديكتاتورية 
وإن كانت تنادي بالديمراطية الزائفة، فقد كتب أحدهم للرئيس 
أننا دوما نصنف املجتمعات  الرغم من  :  "وعلى  أوباما  األمريكي 
األخرى ونصفها بأنها تمثل دول الشر فإننا نحن أنفسنا أصبحنا أكبر 
دولة الشر , أصبحنا ال نحترم املعاهدات الدولية , ونطأ بأقدامنا 
املحاكم الدولية , ونوجه ضربات أحادية الجانب ألي جهة نختارها 
, ونعطي أوامر لألمم املتحدة وال نقوم بواجباتنا تجاهها , نشتكي من 

اإلرهاب وإمبراطوريتنا هي أعظم دولة إرهابية  من وجه األرض".
ومن ناحية أخرى ينقص الواليات املتحدة األمريكية إنجاب رجال 
مؤهلين يقودون أمريكا والعالم إلى بر األمان بعد أن عصفت بها 
الحي على هذه األزمة هي االنتخابات  األزمات والحروب، والدليل 
األمريكية املقبلة، فاملرشحان املنتخبان باتفاق املحللين من أسوء 
املرشحين على اإلطالق من حيث التصرف األخالقي وسوء القيادة، 
مما يشير إلى أن أمريكا كما أصيبت في اقتصادها ونظامها أصيبت في 
رجالها، فلم تعد قادرة على إنجاب رجال يحسنون االضطالع بأعباء 

القيادة. 
وأما روسيا وإن كانت تتعافى شيئا من آالمها وهبوطها إلى حد وبدأت 
تحلم بإحياء إمبراطوريتها الذاهبة من جديد خاصة بعد التراجع 
األمريكي في الشرق األوسط إال أن الظروف التي تعيشها روسيا اآلن 
الصعب  من  يجعل  اقتصاديا وسياسيا  منها  تعاني  التي  واألزمات 

التكهن بنهوضها من جديد.
وفي ضوء ما تقدم يمكن القول بأنها بداية النهاية ألمريكا وليس لها 
من العمر إال القليل، وأنها بالطبع ستزول من الوجود ويخلفها نظام 

عالمي جديد، وتلك سنة هللا ولن تجد لسنته تبديال.
يبقى السؤال، ملن السيادة بعد سقوط أمريكا؟ أي حكومة ستحكم 
العباد والبالد بعد أن سقطت روسيا وأمريكا؟ وأية فلسفة نظام 

يسود العالم البشري بعد فشل الرأسمالية واالشتراكية؟
يرى البعض أن الصين هي الدولة الوحيدة التي تنافس العالم بقوتها 

وقدرة إنتاجها، وأنها ستخلف أمريكا في قيادة العالم، ويرى هؤالء أن 
نمور قوة الصين العسكرية أصبح يشكل تهديدا كبيرا على الواليات 
املتحدة باعتبارها الشريك األمني األول والخيار االستراتيجي لليابان 
وكوريا الجنوبية وأستاليا وغيرها من دول املنطقة القوية. وبخاصة 
نرى أن الخطاب العسكري الصيني يتحدث منذ فترة عن كيفية 
خوض حروب في املستقبل القريب، وتستهين بقوة أمريكا العسكرية، 
وقد بدا ذلك واضحا في تصريحات قادة الصين وخطاباتهم غير مرة.

منا جدال أن الصين ستخلف القوتين العظيمتين من ناحية 
ّ
ولو سل

تملك  ال  أنها  إال  اقتصاديا،  العظمى  القوة  وستصبح  االقتصاد 
نظاما جديدا تقدمها للعالم البشري وتخرج بها من حالة االختناق 
التي تعيشه نتيجة النظام الحالي، إذ إن النظام السائد في الصين 
ومجوه  الناس  لفظه  الذي  الديكتاتوري  الشيوعي  النظام  نفس 
واستنكروه، مع العلم بأن الصين دولة صناعية لم تخض حربا ولم 

تجّرب قيادة، ولم تقدم للعالم البشري نظاما جديدا.
بإمكان  القيادي ربما يتساءل متساءل، هل  الفراغ  في ضوء هذا 
العالم اإلسالمي أن يكون قائد األمم بعد أمريكا وروسيا، وبخاصة 
أنه يملك نظاما عامليا جديدا ملا يجّربه البشر ككلل؟ نظاما مستلهما 

من فاطر الكون وخالق األرض؟
ربما هذا السؤال يثير بعض السخرية ، باألخص ما يعانيه منه العالم 
اإلسالمي اآلن من أزمات كبيرة، ومن حروب ال هوادة فيها، ومن 

نقص في البنى التحتية في االقتصاد وفي كل �شيء!
ال يمكن التكهن بمدى أهلية العالم اإلسالمي للقيادة في ظل ما 
يجري اآلن في معظم البالد اإلسالمية من الفو�شى والحروب واإلبادة 
أو  الرو�شي  االنتداب  الدول اإلسالمية ما زالت تحت  خاصة وأن 
األمريكي، إال أنه ليس بأمر مستحيل، فالعالم مستعد لنظام جديد 
يخرجه من هذه الحالة التي يعيشها، والنظام الجديد الصالح ال 
يحملها  ال  الهادفة  الجديدة  والرسالة  اإلسالمي  العالم  إال  يملكه 
إال العالم اإلسالمي. ولكن هل يشكل قادة العالم اإلسالمي تحالفا 
وأميره  واحدة  عاصمته  اإلسالمية،  الدول  كافة  يشمل  إسالميا 

واحد، وال يستلهم قوانينه وتشريعاته إال  من القرآن والسنة؟  
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على هامش األحداث

لم يرد ببال أي من املسلمين في الغرب عامة وأملانيا خاصة أن يوما سيأتي 
على العاصمة األملانية برلين لتحتضن مسابقة لحفظة القرآن الكريم 

ويشارك فيها املئات.
وقبل أربعين عاما لم يكن في أملانيا إال مسلم واحد يحفظ قدرا من القرآن 
الكريم -بحسب رئيس الكلية األوروبية للعلوم اإلنسانية خالد حنفي- 
وكان تتم االستعانة به للقراءة في أي مناسبة إسالمية، واختتمت أمس 

األحد في العاصمة األملانية برلين مسابقة قرآنية شارك فيها 520 حافظا 
من 25 دولة.

وينطوي الحدث وحجم املشاركة وكلمات املنظمين واملشاركين واملعنين 
على الكثير من الحقائق والدالالت حول جانب من أوضاع املسلمين في 

الغرب عامة وأملانيا خاصة.
وحرص التجمع اإلسالمي -أكبر منظمة إسالمية عربية في أملانيا- الذي 
رعى النسخة الثالثة من املسابقة هذا العام على استقطاب الحفظة من 
الناشئة والشباب، واشترط عدم تجاوز سن املشاركين 35 عاما، وجاء 

املتنافسون من واليات أملانيا الـ16، إضافة إلى النرويج وفرنسا.
حضور كبير ملسلمي برلين في املسابقة القرآنية )الجزيرة(

ومثل غير الناطقين بالعربية نحو ربع املشاركين في املسابقة، التي شارك 
فيها 12 من األملان، و48 من حفظة القرآن كامال، و38 مشاركة من 
الحافظات لنصف الكتاب الكريم، وفاز بالجائزة األولى في حفظ القرآن 

الكريم كامال الجئ سوري يعيش بمدينة هامبورغ.
ودفعت مشاركة معظم مساجد العاصمة األملانية في تلك املسابقة رئيس 
االتحاد اإلسالمي في برلين مراد غول إلى التفاؤل، معتبرا ذلك خطوة تالية 
لتوحدها بعد اتفاقها هذا العام على إصدار تقويم سنوي موحد ملواقيت 

شهر رمضان ومواعيد الصلوات بالعاصمة األملانية.
رسالة  إن  فقال  عامر  طه  أملانيا  في  والدعاة  العلماء  هيئة  رئيس  أما 
املسابقة هي" رعاية حفظ القرآن الكريم وتدبره واالقتراب من روحه 

املحفزة على تنشئة أجيال تمثل عنصر سالم وصمام أمان ملجتمعاتها، 
ودعوة للخير ومحبة الناس وتمني الخير لهم".

وحول الدالالت املتعلقة بالهوية، تحدث رئيس الكلية األوروبية للعلوم 
اإلنسانية خالد حنفي عن دور املسابقة القرآنية السنوية في الحفاظ 
على اللغة العربية واالنتماء للدين والهوية بين األجيال الجديدة في أملانيا، 
ودعا لجعل الرسالة الكبرى للمسابقة تعريف املجتمع األملاني بأن تقوية 
مسلميه صلتهم بربهم وبالقرآن 
خطر  من  وقاية  أفضل  تمثل 

التطرف والغلو.
ماريو تيما أحد املسلمين األملان 

الفائزين في املسابقة )الجزيرة(
املعنى دعا  وغير بعيد عن هذا 
شيخ  املعصراوي  عي�شي  أحمد 
عموم املقارئ املصرية السابق 

روح  لتجسيد  أملانيا  مسلمي 

القرآن في تعاملهم مع مجتمعهم 

سلوكا وأدبا وخلقا، وأشار إلى أن 

رافدا  تمثل  القرآنية  املسابقة 

على  الحفاظ  أن  يظهر  قويا 

القرآن الكريم بحفظه يتواصل 

عبر األجيال.

وعلى هامش االحتفاالت التقت 

الجزيرة نت مدير مركز دار السالم اإلسالمي طه صبري الذي قال إن مقر 

املركز الحالي كان كنيسة مهجورة سابقا اشتراها املسلمون وحولوها إلى 

مسجد.

وربط صبري بين املسابقة القرآنية وعالقة قال إنها قديمة للبلد الذي 

أخترع  التي  أملانيا  أن  إلى  مشيرا  الكريم،  للقرآن  مسابقة  فيه  أقيمت 

طباعة  شهدت   1447 عام  الحديثة  الطباعة  غوتنبيرغ  حنا  مواطنها 

مصحفين يعّدان تاريخيا أقدم مصحفين مطبوعين في العالم، وصدر 

األول بالالتينية عام 1613 بينما صدر الثاني الذي يعد أول مصحف 

مطبوع بالعربية في العالم بمدينة هامبورغ عام 1693.

ورأى اإلمام ذو األصل التون�شي أن طباعة أول مصحفين بالعالم "تتكامل 

مع عالقة أملانيا الثقافية القديمة باإلسالم، من خالل أمير شعرائها عبر 

العصور يوهان فولفغانغ غوته الذي أتقن العربية، وأستلهم كثيرا من 

أشعاره ومسرحياته من القرآن الكريم، ومجد الرسول محمد بن عبد 

هللا -صلى هللا عليه وسلم- وقال عبارته الشهيرة إذا كان هذا هو اإلسالم 

فنحن جميعا مسلمون".

وأشار صبري إلى أنه عند طباعة أول مصحفين في العالم بأملانيا لم يكن 

أحد يتخيل أنه سيأتي يوم تقام فيه مسابقة كبيرة لتكريم حفاظ الكتاب 

الكريم، في هذا البلد الذي قالت مستشارته أنجيال ميركل ومن قبلها 

رئيس الجمهورية السابق إن اإلسالم جزء منه.

500 حافظ من 25 دولة بأكرب مسابقة قرآنية بأملانيا
خالد شمت-برلين
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تفسري معارف القرآن

العالمة المفتي محمد شفيع العثماني
تعريب: المفتي محمد قاسم القاسمي

ِلُب 
َ
ن َينق ُسوَل ِممَّ ِبُع الرَّ

َّ
َم َمن َيت

َ
ْعل

َ
 ِلن

َّ
ْيَها ِإل

َ
 َعل

َ
نت

ُ
ِتي ك

َّ
 ال

َ
ة

َ
ِقْبل

ْ
ا ال

َ
ن
ْ
َوَما َجَعل

ـُه 
َّ
 الل

َ
ان

َ
ـُه ۗ َوَما ك

َّ
ِذيَن َهَدى الل

َّ
ى ال

َ
 َعل

َّ
 ِإل

ً
ِبيَرة

َ
ك

َ
 ل

ْ
ت

َ
ان

َ
ٰى َعِقَبْيِه ۚ َوِإن ك

َ
َعل

 رَِّحيٌم ﴿١٤٣﴾
ٌ

َرُءوف
َ
اِس ل

َّ
ـهَ ِبالن

َّ
ْم ۚ ِإنَّ الل

ُ
ك

َ
ِلُيِضيَع ِإيَمان

التفسير املختصر
ِلُب 

َ
ن َينق ُسوَل ِممَّ ِبُع الرَّ

َّ
َم َمن َيت

َ
 ِلَنْعل

َّ
ْيَها ِإال

َ
نَت َعل

ُ
ِتي ك

َّ
 ال

َ
ة

َ
ِقْبل

ْ
َنا ال

ْ
َوَما َجَعل

ٰى َعِقَبْيِه ۚ )نحن في الحقيقة خصصنا الكعبة قبلة لألمة املحمدية لنمّيز 
َ
َعل

 
ً
ما جعلنا بيت املقدس قبلة اختبارا

ّ
من خالل هذا من يخالف ويتضّجر، وإن

ِذيَن 
َّ
ى ال

َ
 َعل

َّ
 ِإال

ً
ِبيَرة

َ
ك

َ
ْت ل

َ
ان

َ
 لهم، ثم نسخناه بالقبلة األصلية( َوِإن ك

ً
وامتحانا

 أّن اإلذعان لألوامر اإللهية وقبول األحكام كان 
ً
ـُه ۗ )وقد مّر سابقا

َّ
َهَدى الل

 بالنسبة لهم. فكما كانوا يعتبرون التوّجه إلى بيت املقدس، أمَر 
ً
 هّينا

ً
أمرا

هللا وحكمه، كذلك اعتبروا التوّجَه إلى بيت املقدس أمر هللا وحكمه(. َوَما 
ْم ۚ )ثّم ال يلزم من تحويل القبلة من بيت املقدس 

ُ
ك

َ
ـُه ِلُيِضيَع ِإيَمان

َّ
اَن الل

َ
ك

ـَه 
َّ
 من ثواب الصلوات التي أّديت نحوه سابقا( ِإنَّ الل

ّ
إلى الكعبة أن يحط

ِحيٌم )فال يتصور التضييع ممن صفته الشفقة والرأفة،   رَّ
ٌ

َرُءوف
َ
اِس ل ِبالنَّ

فهو العالم بالِقبلة األصلية وغير األصلية، وقد امتثلتم باألمرين كليهما، فال 
 من أجركم، وتثابون على عملكم(. 

ّ
ُيَحط

فقه الحياة أو األحكام

متى صارت الكعبة قبلة الصالة؟
اختلف الصحابة والتابعون في أّن الكعبة متى صارت قبلة الصالة؟ قال 
عبدهللا بن عباس ر�شي هللا عنهما: أّن القدس كان قبلة الصالة من االبتداء 
 من الهجرة، فنزل حكم 

ً
ولم يزل األمر كذلك حتى مضت سبعة عشر شهرا

تحويل القبلة، وكان النبي صلى هللا عليه وسلم يقوم بين الحجر األسود 
والركن اليماني، ويريد بذلك مراعاة القبلتين ولكن ملا هاجر النبي صلى هللا 

عليه وسلم إلى املدينة لم يسقط ذلك فتمّنى تحويل القبلة.
ا فرضت الصالة بمكة كانت الكعبة قبلة؛ ألنها 

ّ
وقال طائفة من العلماء: ملـــ

كانت قبلة إبراهيم وإسماعيل عليهما السالم وكان النبي صلى هللا عليه 
مر بالتوّجه 

ُ
وسلم يتوّجه إلى الكعبة مادام بمكة وملا هاجر إلى املدينة املنورة أ

، ثّم أمر بأن يتوّجه 
ً
إلى بيت املقدس في الصالة، فصلى إليه سبعة عشر شهرا

إلى قبلته األولى وهي البيت العتيق، وقال القرطبي: هذا هو أصح القولين. 
وذلك أّن النبي صلى هللا عليه وسلم ملا قدم املدينة أراد أن يستألف اليهود 
فتوّجه إلى قبلتهم ليكون ذلك أدعى لهم، فلّما تبّين عنادهم ويئس منهم 
أحّب أن تحول إلى الكعبة، فكان ينظر إلى السماء وكانت محّبته إلى الكعبة؛ 
ألّنها قبلة إبراهيم وروي عن أبي العالية الرياحي أنه قال: كان مسجد صالح 
عليه السالم وقبلته إلى الكعبة، قال: وكان مو�شى عليه السالم يصلي إلى 

تفسير سورة البقرة آية 144-143

تفسری معارف القرآن
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الصخرة نحو الكعبة، وهي قبلة  األنبياء كلهم، 
صلوات هللا عليهم أجميعين.

 خاصم أبا العالية فقال: 
ً
وقال الربيع: إّن يهوديا

إن مو�شى عليه السالم كان يصلي إلى صخرة 
بيت املقدس، فقال أبوالعالية: كان يصلي عند 
الصخرة إلى البيت الحرام، قال: فبيني وبينك 
قال  الجبل،  من  تحته  فإنه  صالح  مسجد 
أبوالعالية: وقد صليت فيه وقبلته إلى البيت 
الحرام، فالذين اختاروا القول األول بأن بيت 
املقدس كان القبلة األولى، قالوا: والحكمة في 
ذلك أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يقصد 
مخالفة املشركين، فترك قبلتهم وتوّجه إلي بيت 
املقدس، ولكن ملا هاجر إلى املدينة قصد مخالفة 
 
ً
اليهود والنصارى فتوّجه إلى البيت الحرام، نظرا
لهذين القولين اختلف العلماء في تفسير هذه 
العبارة القبلة التي كنت عليها فعلى القول األول 
املراد بالقبلة التي كنت عليها هي بيت املقدس، 
وعلى القول الثاني املراد بها هي الكعبة املشّرفة، 
إننا جعلنا  الصورتين  كلتا  في  اآليتين  ومفهوم 
 للمؤمنين حتى نعلم من 

ً
تحويل القبلة امتحانا

يتبع النبي ومن يعصيه، وهكذا كان ألنه ارتد 
النفاق،  مرض  قلوبهم  في  الذين  من  طائفة 
واتهموا النبي صلى هللا عليه وسلم بأنه اختار 

دين قومه. 
فقه الحياة أو األحكام

نسخ السنة بالقرآن:
لم  القرآن:  أحكام  في  الجصاص  اإلمام  قال 
هللا  صلى  النبي  أّن   

ً
صريحا القرآن  في  يذكر 

عليه وسلم  أمر بالتوجه إلى بيت املقدس قبل 
بالسّنة، فما  أو بعدها، بل ثبت ذلك  الهجرة 
 بالسّنة نسخه القرآن الكريم وصارت 

ً
كان ثابتا

الكعبة قبلة، فعلم من ذلك أّن السّنة لها مكانة 
 
ً
تشريعية مثل القرآن الكريم، كما علم أّن كثيرا
في  ذكر  وإنما  القرآن  في  يذكر  لم  األحكام  من 
السنة، والقرآن يصرح أّن الصلوات التي أديت 
إلى بيت املقدس بأمر النبي صلى هللا عليه وسلم 

مقبولة عند هللا تعالى. 
 بالقرائن ينسخ به القرآن 

ّ
الخبر الواحد املحتف

وردت رواياٌت كثيرة تدّل على أّن الخبر الواحد 
 بالقراين ينسخ به القرآن، منها ما أخرجه 

ّ
املحتف

البخاري عن البراء ر�شي هللا عنه أّن النبي صلى 
ى إلى بيت املقدس ستة عشر 

ّ
هللا عليه وسلم صل

 ويعجبه أن تكون قبلته 
ً
 أوسبعة عشر شهرا

ً
شهرا

ها، صالة 
ّ
قبل البيت، وأنه صلى أول صالة صال

العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان 
صلى معه، فمّر على أهل املسجد وهم راكعون، 
فقل أشهد باهلل لقد صليت مع النبي صلى هللا 
ة فداروا كما هم قبل البيت 

ّ
عليه وسلم قبل مك

وفي حديث نويلة بنت مسلم: أّنهم جاءهم الخبر 
فتحّول  قالت:  الظهر،  صالة  في  وهم  بذلك، 

الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال.

ونقل اإلمام الجصاص: رواية أنس بن مالك أّن 
ي نحو البيت 

ّ
ى هللا عليه وسلم كان يصل

ّ
النبي صل

املسجد  شطر  وجهك  »فوّل  فنزلت  املقدس 
الحرام، فنادى منادي رسول هللا صلى هللا عليه 
شطر  وجوهكم  توجهوا  أن  أمرتم  قد  وسلم 
وجوهها  سلمة  بنو  فحّولت  الحرام،  املسجد 
نحو البيت وهم ركوع، وقد روى عبد العزيز بن 
مسلم عن عبد هللا بن دينار عن ابن عمر قال: 
بينما الناس في صالة الصبح بقباء إذ جاءهم 
رجل فقال: إن الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
قد أنزل عليه قرآن، وأمر أن يستقبل الكعبة أال 
فاستقبلوها فأستداروا  كهيئتهم إلى الكعبة وكان 
وجه الناس إلى الشام، وروي عن البراء، قال: ملا 
صرف النبي صلى هللا عليه وسلم إلى الكعبة 
ب وجهك في 

ّ
بعد نزول قوله تعالى »قد نرى تقل

السماء« مّر رجل صلى مع النبي صلى هللا عليه 
وسلم على نفر من األنصار وهم يصلون نحو بيت 
املقدس، فقال: إن رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم »قد صلى إلى الكعبة فانحرفوا قبل أن 
يركعوا، وهم في صالتهم، قال أبوبكر: وهذا خبر 
صحيح مستفيض في أيدي أهل العلم قد تلّقوه 

بالقبول فصار في حيز التواتر املوجب للعلم.
الفقهاء  من  معهم  ومن  الحنفية  عند  لكّن 
الذين يرون بأّن الخبر الواحد ال ينسخ ما كان 
 بالنّص، يعترض عليهم بأن هذا الحديث 

ً
ثابتا

لم يشتهر ولم يتلق بالقبول إال بعد مدة فكيف 
عمل به بنو سلمة في املرة األولى؟ قال اإلمام 
الجصاص فإن قال قائل، من أصلكم أّن ما 
ثبت من طريق يوجب العلم ال يجوز قبول خبر 
الواحد في رفعه، وقد كان القوم متوجهين إلى 
بيت املقدس بتوقيف من النبي صلى هللا عليه 
وسلم إياهم عليه، ثّم تركوه إلى الكعبة بخبر 
الواحد؛ قيل له ألنهم لم يكونوا على يقين من 
بعد غيبتهم عن حضرته  األول،  الحكم  بقايا 
لتجويزهم ورود النسخ فكانوا في بقايا الحكم 
األول على غالب الظّن دون اليقين، فلذلك قبلوا 

خبر الواحد في رفعه.
فساد  وعدم  الصوت  مكّبر  حكم  استنباط 

الصالة باستعماله:
العيني رحمه هللا من حديث  العالمة  استدّل 
عبدهللا بن عمر الذي أخرجه اإلمام البخاري 
رحمه هللا بشأن تحويل القبلة وبلوغ الخبر إلى 
املصلين أثناء الصالة على جواز التعليم ممن 
ليس في الصالة، فقال فيه جواز تعليم من ليس 

في الصالة من هو فيها .
ثّم استنبط في مكان آخر حيث ذكر الحديث 
: وفيه استماع املصلي ممن ليس في الصالة، 

ً
قائال

فال يضّر صالته هكذا استنبطه الطحاوي، أّما 
ما قال عاّمة فقهاء األحناف إّن إتباع املصلي 
من كان خارج الصالة واألخذ منه يفسد الصالة 
كما هو مذكور في الشروح واملتون، فاملراد منه 
أن إتباع أمر غير هللا يفسد الصالة، ولكن إذا 
اتبع املصلي أمر هللا بواسطة شخص فال تفسد 

صالته.
الناس  ووجد  شخص  أتى  إذا  الفقهاء  وقال 
أن  فعليه  اكتملت،  قد  والصفوف  يصلون 
الوراء  إلى  األخير  الصف  من  شخصا  يجذب 
تفسد  وال  الصالة،  في  ويدخل  معه،   

ّ
ويصف

في هذه الصورة صالة من جذب؛ ألنه اتبع أمر 
هللا في الحقيقة، وقال في الدراملختار«ثّم نقل 
تصحيح عدم الفساد في مسئلة من جذب من 
وقال  فليحرر.  فرق  ثّم  فهل  ر 

ّ
فتأخ الصف، 

العالمة الطحاوي: ألنه امتثل أمر هللا.
وقال العالمة الشرنباللي في شرح الوهبانية »إن 
الصلوة تفسد ثم رجع عن هذا وفّصل املسئلة، 
فتقدم  تقدم  ملصل  قيل  إذا  عبارته:  وإليكم 
)إلى( فسدت صلوته؛ ألنه امتثل أمر غير هللا في 
الصلوة، ويمكن أن يستفاد من املسئلة املذكورة 
حكم استعمال اآللة املكبرة للصوت في الصالة 
ألنه اليتصور إتباع اآللة، وال يقال إن املصلي 
اتبع اآللة في الصالة بل املصلي اتبع أمر النبي 
صلى هللا عليه وسلم أنه قال: إذا ركع اإلمام 
املكبرة  واآللة  فاسجدوا؛  سجد  إذا  فاركعوا 
للصوت إنما يعلم بها حالة اإلمام فقط، هللا 

سبحانه وتعالى أعلم.
قوله تعالى: »ما كان هللا ليضيع إيمانكم«

 إذا أريد باإليمان في هذا املوضع املعنى املعروف 
انحرفوا  املسلمين  أّن  إذن  اآلية  فمعنى  له، 
عن دينهم، وضاع ايمانهم، فأنزل هللا سبحانه 
على   

ً
ورّدا للمؤمنين  تسلية  اآلية  هذه  تعالى 

السفهاء، فقال: ال تلتفتوا إلى قولهم، »ألن هللا 
ال يضيع إيمانكم«، وقد ورد في بعض الروايات 
أّن املراد باإليمان هنا هو الصالة، فمعنى اآلية 
إذن، إّن الصالة التي صليتموها متوجهين إلى 
بيت املقدس صحيحة مقبولة ال يضيعها هللا 
تعالى. وأخرج اإلمام البخاري رحمه هللا عن براء 
بن عازب، واإلمام الترمذي رحمه هللا عن ابن 

تفسری معارف القرآن
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عباس ر�شي هللا عنهما، قاال: ملا توّجه النبي صلى 
هللا عليه وسلم إلى الكعبة قالوا: يا رسول هللا 
كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت 
املقدس؟ فأنزل هللا تعالى: »وما كان هللا ليضيع 

إيمانكم...«.
 
ً
ة

َ
َك ِقْبل

َّ
َين

ّ
َوِل

ُ
ن
َ
ل
َ
َماِء ۖ ف َب َوْجِهَك ِفي السَّ

ُّ
ل
َ
ق

َ
َرٰى ت

َ
ْد ن

َ
ق

َحَراِم ۚ 
ْ
ْسِجِد ال

َ ْ
َر امل

ْ
ط

َ
َوِلّ َوْجَهَك ش

َ
اَها ۚ ف

َ
ْرض

َ
ت

َرُه ۗ َوِإنَّ 
ْ
ط

َ
ْم ش

ُ
وا ُوُجوَهك

ُّ
َول

َ
ْم ف

ُ
نت

ُ
 َما ك

ُ
َوَحْيث

َحقُّ ِمن 
ْ
ال ُه 

َّ
ن
َ
أ ُموَن 

َ
َيْعل

َ
ل اَب 

َ
ِكت

ْ
ال وا 

ُ
وت

ُ
أ ِذيَن 

َّ
ال

وَن ﴿١٤٤﴾
ُ
ا َيْعَمل اِفٍل َعمَّ

َ
ـُه ِبغ

َّ
ِهْم ۗ َوَما الل ِبّ رَّ

التفسير املختصر
 
ً
ة

َ
َك ِقْبل َينَّ

ّ
ُنَوِل

َ
ل
َ
َماِء ۖ ف َب َوْجِهَك ِفي السَّ

ُّ
ل
َ
ق

َ
َرٰى ت

َ
قْد ن

ْسِجِد ) طاملا تمنيت 
َ ْ
َر امل

ْ
ط

َ
َوِلّ َوْجَهَك ش

َ
ْرَضاَها ۚ ف

َ
ت

أن تكون الكعبة قبلة، ألجل هذا كنت تقلب 
وجهك في السماء لينزل الوحي ويأتي امللك بحكم، 
فحول وجهك نحو املسجد الحرام، وهذا األمر 
 َما 

ُ
ال يخصك بل هو عام لجميع األمة( َوَحْيث

َرُه )سواء في املدينة 
ْ
ط

َ
ْم ش

ُ
وا ُوُجوَهك

ُّ
َول

َ
نُتْم ف

ُ
ك

املنورة أو في أي مكان آخر حتى في بيت املقدس 
ِذيَن 

َّ
ال َوِإنَّ  الصالة(  في  حّولوا وجوهكم نحوه 

ِهْم ۗ َوَما  ِبّ َحقُّ ِمن رَّ
ْ
ُه ال نَّ

َ
ُموَن أ

َ
َيْعل

َ
ِكَتاَب ل

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
أ

ق بتحويل 
ّ
وَن )وفيما يتعل

ُ
ا َيْعَمل اِفٍل َعمَّ

َ
ـُه ِبغ

َّ
الل

القبلة قد قرؤوا في كتبهم أّن قبلة نبي آخر الزمان 
 
ً
ستكون الكعبة املشرفة، ولكن ال يقبلونه عنادا

وجحودا، وما هللا بغافل عما يعملون.
فقه الحياة أو األحكام

ذكر في الجملة األولى من هذه اآلية اشتياق النبي 
صلى هللا عليه وسلم  إلى الكعبة وقد ذكرت في 
سبب هذا االشتياق أشياء كثيرة ال تعاُرض بينها.

منها أّن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يحاول 
باع الشريعة اإلبراهيمية في أعماله قبل النبّوة، 

ّ
ات

فلما شرفه هللا تعالى بالنبوة، جعل هللا تعالى 
شريعة مطابقة للشريعة اإلبراهيمية، وكان قبلة 
إبراهيم وإسماعيل هي بيت هللا الحرام، فكان 
يوّد النبيـ  صلى هللا عليه وسلمـ  ويتمنى أن تكون 

.
ً
قبلته هي بيت هللا الحرام أيضا

وكان من أسباب هذا الهدف أّن القبائل العربية 
كانت تدعي اتباع امللة اإلبراهيمية، فكان النبي 
ع إهتدائها إلى اإلسالم، 

ّ
صلى هللا عليه وسلم يتوق

وهذا في وقت انقطع الرجاء عن اهتداء أهل 
الكتاب بعد أن توجه إلى املسجد األق�شى سبع 
، وذلك ألن اليهود ابتعدوا عن اإلسالم 

ً
عشر شهرا

بدل أن يقتربوا إليه وعلى كل حقق هللا سبحانه 
وتعالى أمنية حبيبه صلى هللا عليه وسلم، ومن 
إال   

ً
شيئا هللا  يسألون  ال  املقربين  أّن  املعلوم 

إذا علموا أّن ذلك يوافق مرضاة هللا سبحانه 
َن 

ْ
وتعالى، فلّما علم النبي صلى هللا عليه وسلم إذ

القبول،  يرجو  وتعالى دعاه وكان  ربه سبحانه 
ينزل،   

ً
إلى السماء لعل ملكا فكان يرفع وجهه 

واآلية املذكورة تشير إلى تلك الحالة للنبي صلى 
هللا عليه وسلم فوعده هللا سبحانه وتعالى بقوله 

»فلنولينك قبلة ترضاها« ثم حقق ما أراد وشاء.
مسئلة استقبال القبلة:

وقد مّر تحقيق هذا األمر أّن الجهات كلها سواء 
بالنسبة إلى هللا سبحانه وتعالى، »قل هلل املشرق 
واملغرب«، لكّن هللا سبحانه وتعالى أراد أن يجعل 
قبلة املسلمين إلى جهة واحدة لتتجلى وحدتهم، 
وكان من املمكن أن تكون تلك الجهة هو بيت 
املقدس، لكن هللا سبحانه وتعالى أراد أن يحقق 
أمنية نبيه صلى هللا عليه وسلم، فأمره بالتوّجه 

إلى الكعبة.
وكان مقت�شى ذلك أن يقال في هذا املقام: فوّل 
وجهك إلى الكعبة أو إلى بيت هللا، لكن القرآن 
الكريم اختار عبارة »فّول وجهك شطر املسجد 
الحرام«، فاتضحت بهذا التعبير مسائل هاّمة 

بشأن استقبال القبلة:
الحرام  املسجد  مكان  هللا  بيت  لوقيل  منها، 
لوجب اتجاه عين الكعبة وهذا إنما يمكن في حق 
من يرى بيت هللا من قريب، أّما الذين يسكنون 
بعيدين عن بيت هللا وال يرون عينه، لوكلفوا 
املشكلة، وشّق  في  لوقعوا  القبلة  عين  باتجاة 
ذلك عليهم، أّما املحاسبة باآلالت الجديدة قد 
يشق على البعض وقد ال يوجب اليقين ألهل 
املناطق النائية، والشريعة االسالمية ُبنيت على 
اليسر والسهولة فمن أجل ذلك قال هللا سبحانه 
الحرام  شطراملسجد  وجهك  »فوّل  وتعالى 
ولم يقل الكعبة والبيت، ألن املسجد الحرام 
الناس االتجاه  مساحته واسعة، ويسهل على 

إليه من بعيد. 
ثّم تّدل كلمة »الشطر« على سهولة أخرى، حيث 
لم يقل إلى املسجد الحرام، وإنما قال »شطر 
املسجد الحرام«، وذلك ألن الشطر له معنيان، 
أحدهما نصف الشيئ، والثاني: الجهة، واتفق 
الجهة،  هنا  بالشطر  املراد  أن  على  املفسرون 
فدلت هذه الكلمة على أن الواجب على أهل 
البالد النائية على أّن يتوّجهوا إلى جهة املسجد 
الحرام في الصالة، وال يجب عليهم التوّجه إلى 

عين املسجد الحرام.
فمثال قبلة أهل الهند وباكستان والبالد الشرقيه 
جهة املغرب، حيث يقع املسجد الحرام في تلك 

الجهة. 
لينبغي العتماد على اآللت الرصدية 

والحسابات الفلكية:
 
ً
 قليال

ً
 قد جهل بعض الناس عندما رأى انحرافا

من القبلة فأفتوا بفساد صالة املسلمين بحجة 
أّن جهة قبلة املساجد اليطابق القواعد الفلكية 

والرياضية. 
واليدري هؤالء أّن الشريعة اإلسالمية شريعة 
القيامة  يوم  إلى  بالعمل  جديرة  غّراء  سهلة 
لجميع األجيال، قابلة للتطبيق في املدن واألرياف 

والصحارى والغابات والجزر والجبال. 
من  االستفاده  لهم  يمكن  الناس  جميع  فهل 

إذن  الرياضية،  والحسابات  الفلكية  القواعد 
ال تفسد الصالة باختالف درجات قليلة مادام 
املصلي يصلي إلى الجهة التي يقع فيها املسجد 

الحرام. 
 
ً
عليه وسلم موسعا ى هللا 

ّ
النبي صل قال  وقد 

على أمته: »ما بين املشرق واملغرب قبلة« )رواه 
الترمذي عن أبي هريرة(، كما أّن الحديث أوضح 
وفّسر قوله تعالى »شطر املسجد الحرام« ولكن 
ال يعزب عن البال أن االهتمام إلى معرفة جهة 
القبلة الصحيحة حين بناء املسجد مطلوب، 
 لآلالت الحديثة مثل 

ً
واليصعب هذا األمر نظرا

البوصلة وغيرها. 
وكان السلف الصالحون من الصحابة والتابعين 
يتحرون جهة القبلة عند بناء املسجد ويعتمدون 
في ذلك على معرفة أهل املناطق التي يريدون 
بالنسبة  فيها، فالطريق األحسن  بناء املسجد 
اتباع  البعيدة  البالد  في  القديمة  للمساجد 
السلف الصالح في جهة القبلة، وال يجوز إيقاع 
الشك وإلقاء التشويش بين املسلمين، ويجدر بنا 
في هذا املقام أن ننقل للقراء ما قاله العالمه ابن 
رجب الحنبلي بهذا الشأن وحذر عن التدقيقات 

الرياضية وإليكم عبارته:
»وأّما علم التيسير فإذا تعلم منه مايحتاج إليه 
جائزا  كان  والطرق  القبلة  ومعرفة  لالستهداء 
عند الجمهور، وما زاد عليه فال حاجة إليه وهو 
يشتغل عما هو أهم منه، وربما أّدى التدقيق 
في  املسلمين  بمحاريب  الظن  إساءة  إلى  فيه 
أهل  من  كثير  ذلك  في  وقع  كما  أمصارهم، 
، وذلك يف�شي إلى اعتقاد 

ً
 وحديثا

ً
العلم قديما

تخطئة الصحابة والتابعين في صلواتهم في كثير 
من األمصار وهوباطل، وقد أنكر اإلمام أحمد 
بين  ما  ورد  »إنما  وقال:  بالجدي  االستدالل 

املشرق واملغرب قبلة«.
وحيث ال توجد املساجد القديمة في الصحارى 
واملناطق الجديدة، فالطريقه الشرعية املأثورة 
عن الصحابة والتابعين أن يستعان في معرفة 
القبلة بالشمس والقمر والكواكب، وإن ثبت 

انحراف يسير فالحرج في ذلك. 
مقام  تقوم  بالتحري  الثابتة  الجهة  ألّن 
مة 

ّ
الكعبة في البالد البعيدة كذلك صرح العال

الكاساني في »بدائع الصنائع«، وله أمثلة في 
الشريعة اإلسالمية مثل ما أقيم النوم مقام 
أقيم  أو  الوضوء،  انتقاض  في  الريح  خروج 
مة 

ّ
السفر مقام املشقة في القصر. وقال العال

بحرالعلوم في »مسائل األركان« والشرط وقوع 
املسامتة على حسب ما يرى املصلي ونحن غير 
به االآلت  يحكم  ما  باملسامتة على  مأمورين 
املفسد  االنحراف  أن  أفتوا  ولهذا  الرصدية 
أن يتجاوز املشارق واملغارب. )مسائل األركان 

ص53(.
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املعجزات  -قضية  القضية  هذه  في  الناس 
املحمدية املادية - أصناف ثالثة:

الصنف األول:
ما  ذلك  في  وسنده  اإلثبات،  في  يبالغ  صنف 
ا كانت هذه الكتب: سواء كانت  حوته الكتب، أيًّ
عنى 

ُ
ت كانت  وسواء  املتأخرين،  أو  للمتقدمين 

وافق  وسواء  عنى، 
ُ
ت ال  أم  الروايات  بتمحيص 

ه املحققون 
َ
ِبل

َ
ذلك األصول أم خالفها، وسواء ق

من العلماء أم رفضوه.
يعرف  لم  وإن  كتاب  في  ذلك  يروى  أن  املهم 
صاحبه، أو يذكر في قصيدة من قصائد املدائح 
النبوية، أو في قصة »مولد« التي ُيتلى بعضها في 

شهر ربيع األول من كل عام، أو نحو ذلك.
تناقش،  أن  تستحق  ال  عامية  عقلية  وهذه 
 والسمين، واملقبول واملردود، 

ّ
فالكتب فيها الغث

والصحيح واملختلق املوضوع.
املؤلفين  بهؤالء  الدينية  ثقافتنا  ابتليت  وقد 
الذين يتتبعون »الغرائب«، ويحشون »بها بطون 
الكتب، وإن خالفت صحيح املنقول، وصريح 

املعقول.
وبعض املؤلفين، ال ُيعنى بصحة ما يروى من 
هذه األمور، على أساس أنها ال يترتب عليها حكم 
شرعي، من تحليل أو تحريم أو غير ذلك؛ ولهذا 
إذا رووا في الحالل والحرام تشددوا في األسانيد، 
إذا  فأما  املرويات،  ومحصوا  الرواة،  ونقدوا 
ومثلها  والترهيب.  والترغيب  الفضائل  في  رووا 

املعجزات ونحوها، تساهلوا وتسامحوا.
الروايات  يذكرون  كانوا  آخرون،  ومؤلفون 
بأسانيدها، فالن عن فالن عن فالن - ولكنهم ال 
يذكرون قيمة هذه األسانيد: أهي صحيحة أم غير 
صحيحة؟ وما قيمة رواتها: أهم ثقات مقبولون 
أم ضعاف مجروحون، أم كذابون مردودون؟ 
معتمدين على أنهم إذا ذكروا السند فقد أبرءوا 

أنفسهم من التبعة، وخلوا من العهدة.
غير أن هذا كان صالًحا وكافًيا بالنسبة للعلماء 
في العصور األولى، أما في العصور املتأخرة -وفي 
عصرنا خاصة- فلم يعد يعني ذكر السند شيًئا، 
وأصبح الناس يعتمدون على النقل من الكتب، 

دون أي نظر إلى السند.
في  واملؤلفين  الكتاب  جمهرة  موقف  هو  وهذا 
أو  الطبري،  تاريخ  من  ينقلون  حين  عصرنا، 

طبقات ابن سعد أو غيرها.
الصنف الثاني:

صنف يبالغ في النفي واإلنكار للمعجزات واآليات 

الحسية الكونية، وعمدته في ذلك: إن معجزة 
محمد -صلى هللا عليه وسلم- هي القرآن الكريم 
وهو الذي وقع به التحدي: أن يأتوا بمثله، أو 

بعشر سور مثله، أو بسورة من مثله.
هللا  –صلى  الرسول  من  املشركون  طلب  وملا 
عليه وسلم- بعض اآليات الكونية تصديًقا له، 
نزلت آيات القرآن تحمل الرفض القاطع إلجابة 
ْؤِمَن  ن نُّ

َ
وا ل

ُ
ال

َ
طلباتهم. كما في قوله تعالى: }َوق

وَن 
ُ
ك

َ
ْو ت

َ
ُبوًعا * أ
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)العنكبوت: 51(.
وقد اقتضت الحكمة اإللهية أن تكون معجزة 
محمد -صلى هللا عليه وسلم- معجزة عقلية 
أليق  لتكون  وذلك  مادية،  حسية  ال  أدبية، 
طفولتها،  مراحل  تجاوزت  أن  بعد  بالبشرية 
ولتكون أليق بطبيعة الرسالة الخاتمة الخالدة، 
فاملعجزات الحسية تنتهي بمجرد وقوعها. أما 

العقلية فتبقى.
وقد أيد ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن النبي 
-صلى هللا عليه وسلم- قال: »ما من األنبياء من 

نبي إال وقد أعطي من اآليات ما مثله آمن عليه 
البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحًيا أوحاه هللا 

إلّي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابًعا يوم القيامة«.
هذا  إلى  الصنف  هذا  دفع  مما  أن  لي  ويبدو 

املوقف أمرين:
1 - افتتان الناس في عصرنا بالعلوم الكونية، 
في  تأثيرها  ثبات األسباب، ولزوم  القائمة على 
لزوم  أنه  الناس  بعض  ظن  حتى  مسبباتها، 
عقلي ال يتخلف في حال، فالنار ال بد أن تحرق، 
والسكين ال بد أن تقطع، والجماد ال يمكن أن 
ينقلب إلى حيوان، وامليت ال يمكن أن يرجع إلى 

الحياة... إلخ.
2 - غلو الصنف األول في إثبات الخوارق، بالحق 
األسباب  قانون  يلغي  يكاد  حد  إلى  والباطل، 
والسنن، التي أقام هللا عليها هذا العالم. وكثيًرا ما 

يقاوم الغلو بغلو مثله.
الصنف الثالث:

في  املبالغين  بين  الوسط  الرأي  يظهر  وهنا 
اإلثبات، واملغالين في اإلنكار. وهو الرأي الذي 

أرجحه وأتبناه.
وخالصة هذا الرأي:

1 - أن القرآن الكريم هو اآلية الكبرى، واملعجزة 
األولى، لرسولنا محمد -صلى هللا عليه وسلم- 
والخلق  خاصة،  العرب  به  تحّدى  الذي  وهو 
نبوة محمد على غيرها من  عامة، وبه تميزت 
النبوات السابقة، فالدليل على صدق نبوته هو 
نفس موضوع رسالته؛ وهو كتابه املعجز بهدايته 
وبعلومه، وبإعجازه اللفظي واملعنوي، وبإتيانه 

بالغيب: ماضيه وحاضره ومستقبله.
2 - أن هللا تعالى أكرم خاتم رسله بآيات كونية 
جمة، وخوارق حسية عديدة، ولكن لم يقصد 
بها التحدي، أعني إقامة الحجة بها على صدق 
نبوته ورسالته، بل كانت تكريًما من هللا له، أو 
رحمة منه تعالى به، وتأييًدا له، وعناية به وبمن 
آمن معه في الشدائد؛ فلم تحدث هذه الخوارق 
استجابة لطلب الكافرين، بل رحمة وكرامة من 
»اإلسراء«  مثل  وذلك  واملؤمنين،  لرسوله  هللا 
الذي ثبت بصريح القرآن، واملعراج الذي أشار 
إليه القرآن، وجاءت به األحاديث الصحيحة، 
ونزول املالئكة تثبيًتا ونصرة للذين آمنوا في غزوة 
بدر، وإنزال األمطار إلسقائهم فيها وتطهيرهم، 
وتثبيت أقدامهم، على حين لم يصب املشركين 
من ذلك �شيء وهم بالقرب منهم. وحماية هللا 
رغم  الهجرة،  يوم  الغار  في  وصاحبه  لرسوله 

السریة النبوية

املعجزات احلسية يف اهلجرة النبوية
الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي

 رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين
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وصول املشركين إليه، حتى لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآهما، وغير ذلك 
مما هو ثابت بنص القرآن الكريم.

ومثل ذلك إشباع العدد الكثير من الطعام القليل في غزوة األحزاب، وفي 
غزوة تبوك.

3 - إننا ال نثبت من هذا النوع من الخوارق إال ما نطق به القرآن، أو جاءت 
به السنة الصحيحة الثابتة، وما عدا ذلك مما انتفخت به بطون الكتب، 

فال نقبله، وال نعبأ به.
فمن الصحيح الثابت:

أ - ما رواه جماعة من الصحابة من حنين الجذع الذي كان يخطب عليه 
-صلى هللا عليه وسلم- أول األمر، فلما صنع له املنبر، وقام عليه للخطبة، 
سمع للجذع صوت كحنين الناقة إلى ولدها، فأتاه النبي -صلى هللا عليه 
وسلم- فوضع يده عليه فسكت. قال العالمة تاج الدين السبكي: حنين 
الجذع متواتر؛ ألنه ورد عن جماعة من الصحابة، إلى نحو العشرين، من 
طرق صحيحة كثيرة تفيد القطع بوقوعه، وكذلك قال القا�شي عياض في 

الشفاء: إنه متواتر.
ب - ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن واملسانيد عن 
جماعة من الصحابة، من إفاضة املاء بغير الطرق املعتادة، وذلك في غزواته 

وأسفاره -صلى هللا عليه وسلم- مثل غزوة الحديبية، وغزوة تبوك وغيرهما.
روى الشيخان عن أنس: أن النبي -صلى هللا عليه وسلم- وأصحابه كانوا 
بالزوراء فدعا بقدح فيه ماء، فوضع كفه فيه، فجعل املاء ينبع من بين 
أصابعه، وأطراف أصابعه، فتوضأ أصحابه به جميًعا، وروى البخاري عن 
البراء بن عازب أنهم كانوا مع النبي -صلى هللا عليه وسلم- يوم الحديبية أربع 
عشرة مائة )أي 1400(، وأنهم نزحوا بئر الحديبية فلم يتركوا فيها قطرة، فبلغ 
ذلك النبي صلى هللا عليه وسالم فأتاها، فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء من 
ماء، فتوضأ، ثم تمضمض ودعا، ثم صبه فيها. قال: فتركناها غير بعيد، ثم 
إنها أصدرتنا )سقتنا وروتنا( ماشيتنا نحن وركابنا، واألحاديث في إجراء املاء له 

-صلى هللا عليه وسلم- كثيرة مستفيضة، ومروية بأصح الطرق.
جـ - ما حفلت به كتب السنة من استجابة هللا تعالى لدعاء النبي -صلى هللا 
عليه وسلم- في مواضع يصعب حصرها، مثل دعائه بإنزال املطر، ودعائه 
يوم بدر بالنصر، ودعائه البن عباس بالفقه في الدين، ودعائه ألنس بكثرة 

الولد، وطول العمر، ودعائه على بعض من آذاه.. إلخ.
د - ما صح من األنباء بمغيبات وقت كما أخبر بها -صلى هللا عليه وسلم-، 
بعضها في حياته، وبعضها بعد وفاته، مثل فتح بالد اليمن وبصرى وفارس، 
وقوله لعمار: »تقتلك الفئة الباغية«، وقوله عن الحسن: إن ابني هذا 
سيد، وسيصلح هللا به بين فئتين من املسلمين... إلخ، ومثل إخباره بفتح 

القسطنطينية وغيرها.
ونكتفي هنا بما اشتهر من أن النبي -صلى هللا عليه وسلم- حين اختفى في 
الغار عند الهجرة من املدينة، جاءت حمامتان فباضتا على فم الغار كما أن 
شجرة نبتت ونمت فغطت مدخل الغار. فهذا ما لم يجئ به حديث صحيح، 
وال حسن، وال ضعيف، أما نسج العنكبوت على الغار فقد جاءت به رواية 

حسنها بعض العلماء، وضعفها آخرون.
وظاهر القرآن يدل على أن هللا تعالى أيد رسوله يوم الهجرة بجنود غير مرئية 
كما قال تعالى: )فأنزل هللا سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها( والعنكبوت 
والحمام جنود مرئية وال شك والنصر بجنود غير مشاهدة وال محسة 
أدل على القهر اإللهي والعجز البشري، وإنما اشتهرت هذه الخوارق بين 
جمهور املسلمين بسبب املدائح النبوية، للمتأخرين وبخاصة مثل »البردة« 

للبوصيري التي يقول فيها:
ظنوا الحمام، وظنوا العنكبوت   على خير البرية لم تنسج ولم تحم

وقاية هللا أغنت عن مضاعفة    من الدروع وعن عـال من األطم
فهذا هو موقفنا من الخوارق واملعجزات النبوية املنسوبة إلى النبي -صلى 

هللا عليه وسلم-.

السریة النبوية

استقبلوا عامكم الهجري الجديد بالتوبة ..
وأروا هللا من أنفسكم خيرا ..

فكم من مستقبل يوم ال يستكمله ..
ومؤمل غدا ال يدركه ..

ته ما ال يبلغه بعمله .. فربما بلغ العبد بنيَّ

كل عام وأنتم خبري!

ذيــع فـــي كـــل االخــبــــــــــــــــــــــــــار
ً
ـــــديــدا ـــ ـــ ـــ جـــ

ً
ــا ـــــامـــــهعـــــامـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــرنــا فــــي خــتـــ ـــ ـــ ـــ ـــــقـــــق نــصـــ ـــ هللا يــحـــ

بــيــن لــنــــــــــــــا درب الــســــــــعــــــــــــــد والــنـــــــــــــــــدامـــــهبـــزوغ شمــــس الــحــق فــي كــل األقطــار

ـــــه غــبــار ـــ ـــ ـــــرع بـــيـــن مـــاعـــلـــى حــكــمـــ ـــ ـــ ـــ ـــ والـــديـــن واضـــــح فـــي حــــــــــــــــــــالل وحـــــرامــهالــشـــ

ـــــرار ـــ ـــ ـــ ـــــو هللا وفـــــــــــــــــــــــــــــــاز بـــكـــرامـــــــهمــــن خـــــــاف ربـــــه واتــــبــــع درب األبـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ نـــــــجـــى بــعــفـــ

ــــــــحــار ـــ ـــ ـــ ـــ  وقـــــت األســـ
ً
ــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــهالـــلـــي لـــربـــه قــايــمـــ ـــ ـــــرامـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــق مـــ ـــ ـــ ـــ المـــــــــــــــــــد كـــفـــــــه لـــــه تــحــقـــ

تـمـر االيأم والشهـور لنبـدأ سنـة جديده ونطـوي سنـة مرت بكل مافيها وبكل 

ذكرياتها !

في كل عـام ننتهـى من سنـة ونحـن تختلف مشاعرنا واحاسيسنا فقد مرت السنة 

بالعديد من الذكريات املؤملة والجميله !

والتي كان لها األثر الكبير في نفوسنا واليساعنا عند نهاية كل عام سوا أن نتمنى 

ألنفسنا وملن نحب سنة مليئة باألفراح !

والحب وندعـو ملن فقدنا من االحباب بالرحمة ..

بـقيـت أيام لنـبـدأ سنـة جديدهـ .. راجيا من هللا أن يجعلها سنة مليئة باالفراح 

واملسرات .. احبتي أردت أن أجعل من صفحتي !

هذه صفحة للتسامح وللتصافي وللتهنئة ولالماني .. اتمنى لكم سنة

جديدهـ مليئة باالفراح واملحبة !

اود ان اتقـدم باالعتـذار للجـميع ..

ـٍام و تنطوي صفحـ ات سنة ) 1437 ( أيـٍ

بافراحها .. وأحـ ـزانها .. بكل لحـ ـظاتها

وان شاء هلل تكون سنة ) 1438 ( خير على الكل ..

أجمل كلمات نبدا بها عامنا الجديد:

التنظر خلفك فذالك ما�شي يؤملك !

وال إلى اليوم فإنه حاضر يزعجك !

وال إلى األمام فهو مستقبل قد يؤرقك !

لكن انظر إلى فوق فإن لك ربا يرحمك !

ولتكن هذه السنة سنة العزم والنظم واإلصالح لنا جميعا.
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  أكد فضيلة الشيخ عبد الحميد، إمام وخطيب أهل السنة في مدينة زاهدان، في 

خطبة هذه الجمعة )12 محرم 1438( بعد تالوة آية »يريدون ليطفئوا نور هللا 

بأفواههم وهللا متم نوره ولو كره الكافرون«، على لزوم الوحدة واالنسجام بين 

املسلمين للتصدي لهذه املؤامرات.

وأشار فضيلته إلى مؤامرات األعداء ملحاربة الدين اإلسالمي والثقافة اإلسالمية 

قائال: عندما ندرس آيات القرآن الكريم وندرس تاريخ اإلسالم وسائر الديانات، 

نشاهد كيف تعرض الحق دائما للهجمات من قبل الباطل. النزاع كان مستمرا 

بين اإليمان والكفر، والحق والباطل، والتوحيد والشرك. من طبيعة الباطل أنه ال 

يتحمل الحق والحقيقة بجانبه.

وتابع فضيلته مشيرا إلى الهجمات التي شّنها األعداء على اإلسالم عبر التاريخ 

قائال: تعرض اإلسالم ورسول هللا والقرآن الكريم لإلساءة والظلم من قبل اليهود 

والنصارى.

وقوع معارك مثل بدر وأحد والحنين و… يدل على أن اإلسالم يتعرض للتهديد من 

قبلهم. اإلسالم لم يكن مهددا في جزيرة العرب، بل كان مهددا من قيصر الروم 

وكسرى فارس.

ووصف خطيب أهل السنة اإلسالم بالدين الخالد، قائال: يعتبر األعداء اإلسالم 

تهديدا ألنفسهم مع أّن هذا الدين ال يشكل أي تهديد لإلنسانية، بل هو دين خالد. 

اإلسالم دين الوسطية واالعتدال.

اإلسالم فرصة للعالم الذي يدعي التطور والرقي.

وأضاف فضيلته قائال: اإلسالم ليس دين الحرب. الذين يتهمون اإلسالم بأنه دين 

الحرب، لم يعرفوا هذا الدين معرفة جيدة. هذا الدين يريد من الجميع شيئا 

واحدا، وهو أن يسمحوا ليتضح الحق للناس. اإلسالم ال ُيجبر أحدا على القبول. 

هذا الدين تهديد للمستكبرين والظاملين واملعتدين الذين يضطهدون الشعوب 

ويسترقونهم. اإلسالم يمنع من قتال من ال يقاتلنا، ويريدون التعامل بمجرد أنهم 

غير مسلمين.

واستطرد خطيب أهل السنة قائال: إّن دراسة التاريخ اإلسالمي تدل على أن األسرى 

لم يكونوا يقتلون، وإن رسول هللا لم يقتل األسرى؛ فإما أن أطلق سراحهم، وإما 

استرق الذين كان يخاف من أن يكونوا تهديدا، وأطلق  سراحهم بعد اإلصالح.

وأضاف فضيلته قائال: اإلسالم تعرض دائما للتهديد من قبل عبيد النفس، 

والذين كانوا في ضالل وزيغ. ألجل هذا طلب هللا تعالى من املسملين أن يدافعوا عن 

اإلسالم مقابل تعدي الكفار واملعتدين. أعداء اإلسالم يحاربونه بالطرق واملؤامرات 

واألساليب والذرائع املتنوعة. إنهم يسعون في تدمير البالد اإلسالمية بذرائع وحجج 

واهية، مثل اإلرهاب والتطرف.

وتابع فضيلته قائال: األعداء في الحقيقة ال يريدون محاربة اإلرهاب والتطرف 

باألسلوب املنطقي املعقول. التطرف واإلرهاب معلوالن، ويجب دراسة عللهما، وال 

بّد من مكافحة العلل بدل مكافحة املعلول.

وأضاف فضيلة الشيخ عبد الحميد: القوى الشرقية والغربية بهتاف »مكافحة 

اإلرهاب« يريدون السيطرة على قلب العالم اإلسالمي، ويريدون سوق العالم 

اإلسالمي نحو االتجاه الذي يرسمونه له، ليحققوا أيضا مكاسبهم املادية. األعداء 

ال يريدون أي طائفة من الطوائف اإلسالمية، ألنهم أعداء أصل اإلسالم.

وتابع فضيلته قائال: أعداء اإلسالم يمولون ملحاربة اإلسالم والصحوة اإلسالمية 

التي تموج وتنتشر في العالم. إنهم يهجمون على اإلسالم والصحوة اإلسالمية، 

مستعينين باإلعالم والقنوات الفضائية والشبكة العنكبوتية. اإلساءات األخيرة 

إلى الرسول الكريم، وإحراق القرآن الكريم، نماذج من عداوة األعداء وبغضائهم. 

»قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر«.

ندين قصف األبرياء في اليمن وسوريا:

وأشار فضيلة الشيخ عبد الحميد إمام وخطيب أهل السنة، في قسم آخر من 

خطبته، إلى القصف األخير في اليمن وحلب قائال: قصف حفلة تعزية في اليمن 

آملنا. قتل الكثير ممن حضروا هذه الحفلة للتعزية. هذا القصف خطوة قبيحة، 

والذين قتلوا كانوا أناسا أبرياء.

وأضاف فضيلة الشيخ عبد الحميد: وصل األمر إلى قصف الناس األبرياء في 

املساجد وحفالت التعزية. القصف املستمر وقتل املدنيين في حلب ال يوجد له 

مبرر أبدا. قصف املدن واملدنيين العزل بالقصف املستمر، عمل ينافي ويغاير 

أصول اإلنسانية وتعاليم الشريعة. نحن ندين قصف األبرياء بشدة.

فضيلة الشيخ عبد الحميد في خطبة الجمعة:

حماضرات ومواقف

على املسلمني أن يتحدوا ألجل إحباط مؤامرات األعداء
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أبرز عوامل النجاح في التدريس:
1- أن يكون لديك رغبة صادقة وعزيمة راسخة في عمل التدريس كأنك 
تختاره في طوعك واختيارك لنيل أعلى الغايات وأسمى األهداف، أنك تريد 
بهذه املهمة نفعا لهذه األمة، وتريد أن تخرج أبنائها من جهل إلى علم، ومن 
فساد إلى رشاد، وتريد أن تجمع قلوبهم على اإليمان باهلل ورسله والتمسك 
بدينه، وتريد أن تبصره بما في هذا العصر من سموم وضالالت، وال سيما ما 
توارى خلف أسماء ودعايات، وتريد أن تعد طالبك ليكونوا علماء عاملين 

مجاهدين في شتى امليادين.
2- ال بد أن تكون قويا في مادتك العلمية التي سوف تدرسها في املستقبل أن 
تكون ذاميل طبعي إليها، فاجتهد من اآلن وابذل جميع الطاقات والقدرات في 
املواد واملوضوعات التي تحبها، أو البّد لك منها في تحصيلها وفهمها واإلطالع 

والبحث والنقاش فيها.
وإذا قصرت في الجهد وفرطت في املسئولية سوف تتخرج ضعيفا في علمك 
وفهمك، وسوف يكون طالبك مثلك ضعيفا، وسوف يكتشفون ضعفك 
مهما حاولت أن تخفيه عنهم، وحينئذ تفقد ويفقدون ثقتهم فيك، وفي 
علمك، وتسقط شخصيتك وهيبتك، ولن ينفعك يومئذ حسب وال نسب 
وال نشب والشهادة عالية أو عاملية وال سيارة فارهة وال ثوب جديد وال منصب 
جليل وال قصص جميلة مسلية تقصها على الطالب لتمأل الفراغ، وسوف 
تشعر بالنقص، وتلك مصيبة أخرى؛ ألنها علمتنا التجارب بأنه إذا شعر 
املدرس بالنقص عامل طالبه بقسوة وأخذهم بالعنف وعاقبهم على تخلف 
صغير تافه أو على ذنوب متخيلة وهمية يظنها لشعوره بالنقص أنها واقعة 

وما هي بالواقعة.
فحذار! حذار! يا أخي: أن تكون واحدا من هؤالء في املستقبل؛ فتضيع على 
املئات واآلالف من أبناء املسلمين أوقاتا ثمينة كان ينبغي أن تكون ذات ثمر، 
وتحرمهم علما كان ينبغي أن يزودوا به، ثم أنت بهذا تكتسب إثما تحسبه 

هينا، وهو عند هللا عظيم.
3- يجب عليك من اآلن أن تلم إلى مادة » طرق التدريس وعلم النفس والتربية 
اإلسالمية« فهذه مواد درسية تدرس في املعاهد والجامعات، فلها فائدتها في 
تكوين الطالب وإعداده مدرسا ومربيا في املستقبل ناجحا في العمل، لقد 
قيل: بأن املدرس مطبوع ال مصنوع، وأنه يولد مدرسا في الفطرة، وبالرغم 
من ذلك ال غناء ألي مدرس عن دراسة هذه املواد، فأنت كذلك بدراسة 
هذه العلوم تستطع أن تعرف أشياء كثيرة من خصائص طالبك الجسمية 
والعقلية والنفسية التي تساعدك على النجاح في تدريسك، كما تساعدك 

على فهم بعض الدوافع واملواقف التي تكمن وراء تصرفات بعض الطالب.
أرى من املناسب أن أحيلك إلى بعض الكتب في هذه املوضوعات؛ لعلها 

تفيدك في املستقبل؛ لنافعيتك ونجاحك في العمل، وتجبر بها نقص ما في 
منهجك الدرا�شي تجاه هذه املواد املهمة:

1- طرق تدريس التربية اإلسالمية: عابد توفيق الهاشمي.
2- أبحاث حول التعليم والتربية اإلسالمية: الندوي.

3- التريبة اإلسالمية: عبد الرحمن النحالوي.
4- تربية األوالد: عبد هللا ناصح علوان.

5- علم النفس: رؤوف شلبي.
وإذا كان املدرس قويا في مادته ذكيا ذا اطالع جيد في مجال التربية وعلم 
النفس وطرق التدريس يستطيع بسهولة أن يختار الطريقة املناسبة لطالبه 
ومادته دون أن يضيع وقتا طويال أو يقوم بتجارب كثيرة، واختيار الطريقة 

املثلى من أعظم صفات املدرس الناجح.
أخي الطالب: من أثبت الثوابت لدى علماء التربية بأن الطالب يتأثر بسلوك 
يلقيه عليه من نصائحه  بما  تأثره  أكثر من  أستاذه وأعماله وتصرفاته 
ومواعظه، فهذا يجب عليك أن تكون قدوة صالحة في أعمالك وتصرفاتك 

وسلوكك وأقوالك قبل أن تتقدم إليهم بمواعظك أو نصائحك.
مْتنا التجارب بأن املدرس الناجح من صفاته أن يكون 

َّ
أخي الطالب: لقد عل

عادال في معاملته مع طالبه، فال يقبل إلى بعض ويعرض عن بعض، وال يعامل 
طالبا بعطف ولطف، وطالبا آخر بجفاء وفظاظة، وال يختص بأسئلته 

ومناقشاته األقوياء دون أن يعنى باملتوسطين والضعفاء.
وأن يكون عادال في طرح األسئلة أيام االختبارات يراعي فيه مستوى جميع 
الطالب، وأن يكون عادال في تصحيح اإلجابات، فال يخ�شى مجد أن يضيع له 

حق، وال يطمع كسول أن يأخذ أكثر مما يستحق.
عليهم، وأن  يكون محبا لطالبه عطوفا  أن  الناجح  املدرس  من صفات 
يكون متواضعا لين الجانب بعيدا عن العجب والكبر، ال يتهيب الطالب أن 
يسألوه كلما صعبت عليهم مسألة، ومهما تعاظم األمرلديه بشأن الطالب 
من تقصيره وكسله، لكنه يتماسك نفسه في زجر الطالب وعقابه، فال يلعب 
بكرامته من أنواع التعذيب وإلقاء األلفاظ واأللقاب الشنيعة التي ال تناسب 

بكرامة اإلنسان، وبذلك ينحط شأن املدرس وال يضّر الطالب ب�شيء.
من صفات املدرس الناجح أن يكون متعاونا، فيبذل ما يستطيع من وقته 
وجهده وخبرته وعلمه فيما يتطلبه املسؤولون عنه من أعمال إضافية خارج 
الفصل والدرس كاإلشراف على بعض األنشطة التربوية، وإجراء البرامج 
والحفالت وغيرها مما تحتاج إدارة املدرسة إلى مشاركته وتعاونه، وبخاصة 
املدارس األهلية كثيرا ما تحتاج إلى خدمات املدرس غيرما يتعلق بالتدريس، 
وعلى إدارة املدرسة أن تراعي شخصية املدرس وميوله الذاتية في تفويض 

املسئوليات والنشاطات.

انتباه: املقال الذي بين أيديكم في األصل كتّيب تحت عنوان »نصيحة وّد وإخاء ووداع« إلى طالب دار العلوم 
كرات�شي، كتبه معالي األستاذ حفظه هللا عندما غادر جامعة دار العلوم كرات�شي إلى دار العلوم زاهدان عام 1424، 

وقد كان أستاذا في جامعة دار العلوم كرات�شي لسنوات وهذا املقال حافل بالفرائد والدرر وفيه ما يهم الطالب الديني، 
ولنفاسته وجودته رأينا نشره في مجلة الصحوة اإلسالمية في حلقات متسلسلة.

معالي الدكتور عبيد اهلل بني كمال
أستاذ بالجامعة

التوجيه اإلسالمي

نصيحة وّد وإخاء )احللقة الثالثة(
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من صفات املدرس الناجح أن يحافظ على أوقاته كما يحافظ على أوقات 
طالبه، فال يستغلهم فيما ال يعنيهم، وليس من حقه أن يتصرف ساعة 

الدرس تصرفا ليس للطالب من ورائه نفع وال صالح.
ومن ضياع الوقت على الطالب أن يخرج املدرس عن موضوع درسه إلى 
أمور أخرى، ليس بينها وبين الدرس عالقة وال صلة، وقد يعرف الطالب في 
املدرس هذا العيب فيأخذون يستدرجونه إليه من حيث ال يدري، عابثين 
مستخفين بقدره، وبذلك يفلت الزمام من يديه، فيقف عاجزا ضعيفا 

أمام الطالب.
من صفات املدرس الناجح أن يكون كثير القراءة واسع االطالع ألن عصرنا 
هذا يموج بأنواع العلوم واملعارف والثقافة، فينبغي أن يلم املدرس بأطراف 
نافعة صالحة منها، وكلما شعر الطالب أن مدرسهم أوسع منهم علما وأكثر 
منهم اطالعا وأعمق منهم تفكيرا، ازدادوا ثقة فيه، ورغبة في االستماع إليه، 

وتأثرا بما يقول، واقتداء بما يعمل.
فال ينبغي له أن يقصر قراءته ومطالعته على مادة اختصاصه؛ وما يتصل 
بموضوعه فقط، فإنه يظل بذلك أفقه ضيقا وتفكيره محدودا، وربما 
كان بعض طالبه األذكياء ذوي قراءات خاصة وحسن اطالع، فيكونون 
أكثر منه علما وأوسع منهم معرفة وقد يوقعونه في مآزق خطرة، ال يدري 
كيف تكون فيها النجاة، ويسوقونه إلى مواقف حرجة؛ فتقسط فيها هيبته 

ومكانته ورأية القيادة من يده فيندم، وياليت ينفعه الندم.
من صفات املدرس الناجح أن يكون نظيفا حسن البزة دون تكلف وال 
مبالغة، واملدرس الذي ال يعني بحسن مظهره، وال إناقة هندامه، ويظن 
بأن القيمة كلها لعلمه، وأخالقه، وحسن إفادته، ومعلوماته فهو مدرس 
لم ينظر إلى الطرف اآلخر من األمر وقد أهمل جانبا كبيرا من القضية فإن 
الناس وفيهم الذين يعنيهم هذا األمر، لهم فيه رأي آخر، فاملظاهر الحسنة 
كانت وال تزال لها قيمة تذكر، وسحر يؤثر، ونفوذ عجيب، وهذا واضح في 

شتى شؤون الحياة، فكذلك فيما نحن فيه.
هذا يا أخي ما أردت أن أقوله لك اليوم كي تكون أوال تلميذا ناجحا، وبالتالي 
إذا سلكت دربنا فتكون مدرسا ناجحا في املستقبل إن شاء هللا تعالى 
وسوف تمدك الدارسة واملطالعة واملجالسة والتجارب العلمية أكثر من 

هذا، وأوسع.
فهذه عجالة أحببت أن أذكرها لك كنصيحة ووصية، تذكارا وودعا لعامنا 

الدرا�شي.
إني أسأل هللا تعالى أن يهئ لك البيئة الصالحة والجو املالئم كي تبذل 
ي بهذه املؤهالت، كما 

ّ
قصارى جهودك لحصول هذه الصفات، والتحل

أسأله تعالى أن يهيء لك في املدرسة التي سوف تدرس فيها في املستقبل، 
إن شاء هللا، إدارة حازمة عادلة راسخة، تقول للمحسن قدأ حسنت، 
وتقول للمي�شيء قد أسأت، فيزداد املحسن إحسانا على إحسانه ويرجع 

عن التمادي في ضالله.
وأسأل هللا تعالى أن تجد أمامك فصوال دراسية ليست مزدحمة بكثرة 
الطالب حتى تستطيع أن تعطي للجميع حقا وفائدة والتفاتا، وتحفظهم 
الدروس، وتتفقد أحوالهم الفردية، وتسبر غاياتهم وميولهم الذاتية، كما 
ر لك حيدة 

ّ
أسأله تعالى أن يهب لك مرتبا حسنا وقناعة طيبة، وأن يوف

كريمة، وباال ناعما، كي تتفرغ للقراءة والدراسة والتربية والتعليم والتأليف 
بجهد خالص ونفس راضية مطمئنة.

وبعد هذا كله، وقبل هذا كله، أسأل هللا تعالى أن يرعاك وأن يسدد 
خطاك، وسالم هللا عليك يا تلميذي قطعة فؤادي، وقرة عيني، وسالم هللا 

عليكم أيها القارئون؛ وداعا إلى اللقاء.
عبيد هللا إسماعيل األستاذ بجامعة دار العلوم كرات�شي 8/5/ 1424 

حنو حتصني اهلوية

نحو تحصين الهوية!
الحمد هلل حق حمده، والصالة والسالم على 

خير خلقه محمد وآله وصحبه، وبعد؛
فال خالف بين الدارسين لتاريخ الحضارات 
والديانات أن كل فكرة دينية لم تحظ بعناية 
أبنائها باالنتصار لها والذود عنها عبر البحوث 
والدراسات العلمية والتصدي ملا يواجهها من 
التحديات، خمدت روح االعتزاز بها واالنتماِء 

إليها وضعف الثقة بها في نفوس األبناء أنفسهم.
وكان من قدر هللا تعالى أن نعيش في بالد نواجه فيها أزمات شتى تجاه 
هويتناـ  التي كانت هوية إسالمية سنية وكانت سبب تميزنا وقوتنا وبقائنا 
في هذه البيئية املتأزمة وبين األخطار املحدقة ـ حيث اشتدت عواصف 
التحديات حين تبوأ الحكَم رجاٌل يحملون إيديولوجية مناهضة لهويتنا  

وملبادئنا وغاياتنا.
وتنبه العدو لخطورة قضية الهوية، فأنشأ مراكز ومعاهد لهذا الغرض 
وسخر عقوال قامت بمشاريع ضخمة ترّوج لهويته املزيفة وتشّوه الحقائق 

وتسّوق للباطل وتبث السموم.
وفي الجانب اآلخر كانت األنشطة املكافحة والدراسات العلمية املتخصصة 
ـ في ظل هيمنة العدو على أجهزة التعليم واإلعالم، والرقابة الصارمة التي 
يفرضها على اإلنتاج املكتوب ـ ضئيلة جدا ولم يقم قط مشروع جاّد 
لدراسات شاملة متعمقة مبنية على البحث الشامل والتحقيق تسعى إلى 
تثبيت قيمنا وهويتنا السنية اإلسالمية وتعميقها والذب عنها ومجابهة 

املشاريع التي تستهدفها وترمي إلى تذويبها والقضاء عليها.
وتفاقمت األزمة على إثر ذلك ونجم شتات االنتماء وضُعفت الهوية، وساد 
الشعور باإلحباط، سيما في أوساط الشباب، وال يصعب على املتأمل 
البصير أن يرصد آثار هذا التقاعس العلمي والهوة التي تركها في املجتمع 
وفي النشء الحديث الذي ال يستبقيه على دينه إال ما ُجبل عليه اإلنسان 
من اإلصرار على معتقداته املألوفة واستغراب كل فكرة وافدة حديثة 
والتعامل معها بحذر؛ غير أن مثل هذه العقيدة التي تكون ناشئة عن 
تقليد أو عاطفة بحتة أو انسياق وراء الرأي العام ال عن قناعة عقلية 

قلبية ويقين وبرهان هي مما يسر وال يغر، ألنها كالريشة في مهب الريح.
وليس هذا الكالم للنياحة والبكاء والندب على اللبن املسكوب بل ليكون 
خطوة في سبيل إنقاذ هويتنا وتحصينها، ولننتبه إلى هذا الفراغ الذي خلفه 
قعودنا عن سّد هذا الثغر الخطير، ولنعرف حقا أنه فراغ لن يمأله قصائد 
الشعر وال التحليالت السياسية وال الخطب املدوية الحماسية، بل يتطلب 
الواقع  أن ننظر إلى هذه القضية بعين الجد ونضعها في اعتبارنا ونوليها 
العناية الكبرىـ  بحكم االنتماء إلى مؤسسات تعليمية بارزة هي محط أنظار 
املجتمع السني ومحل ثقته ومعقد آمالهـ  فنقوم ببحوث ودراسات قائمة 
على أسس منهجية عملية رصينة تسد هذه الفجوة وتروي هذا الحقل ـ 
خاصة بلغة البالد التي ال يكاد يعرف الشبيبة الناشئة إال إياها وال تستقي 
املعرفة إال من خاللها ـ لتحول بين أبناء أمتنا وبين هذا الزخم الهائل من 
الجهود التي يقوم بها العدو لنسف هويتنا وطمس معاملها. وهللا تعالى ولي 

النصر والتوفيق.

التوجيه اإلسالمي

محمد عمران بني كمال
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علمية، أدبية، اجتماعية، ثقافية ، فكرية، عملية

اقتباسات 

إعداد: سماحة األستاذ المفتي عبد القادر العارفي
األستاذ بالجامعة

أنواع القياس ثالثة: قياس الشبه - قياس الدللة - قياس العكس

قياس الشبه
 قياس الشبه ال يعتمد على علة معقولة، وإنما يعتمد على علة 
مأخوذة من الشرع؛ بمعنى: أنه يقاس بسبب مشابهة في الحكم 

الشرعي، وليس بسببب مشابهة في الوضع العقلي.
مثال ذلك قياس الوضوء على التيمم، فما هو الجامع بينهما؟

نعلم أن البر واألرز الجامع بينهما أنهما طعام، لكن الوضوء 
والتيمم ال يجمع بينهما إال حكم شرعي، فليس بينهما جمع عقلي، 
فإذا قست أحدهما على اآلخر.. فإنك تقيس بناء على حكم 
شرعي؛ فالنبيذ إذا قسته على الخمر.. فالجامع بينهما واضح وهو 
اإلسكار، فهذا وصف عقلي معروف قبل الشرع، ولذلك يقول 

الشاعر:
رأيت الخمر صالحة وفيها        خصال تفسد الرجل الحليما 

لكن لو لم يرد الشرع بالتيمم... ملا أمكنك أن تقول: التيمم 
كالوضوء، قال في ) مراقي السعود(: 

صالحه لم ُيْدَر دون الشرع   ولم ُيَنط مناسب بالسمع
مثال ذلك: الوضوء والغسل هل تجب فيهما النية، أم ال تجب؟

اختلف العلماء فيه؛ فذهب مالك وأحمد والشافعي رحمهم هللا 
إلى وجوب النية؛ ألنها تعبديات؛ أي: أمور: غير معقولة املعنى، 
وعلى هذا: فكل تعبدي ذا لبس تجب فيه النية، وأبو حنيفة 
رحمه هللا يقول: إن الوضوء والغسل ال تجب فيها النية؛ ألنهما 

ف فال تجب فيهما النية.
ُّ
َنظ

َ
ر وت هُّ

َ
ط

َ
من معقول املعنى فهما ت

وهو قياس شرعي ال يرجع إلى أصل عقلي، وإنما يرجع إلى أصل 
شرعي.

فالجمهور قاسوا الوضوء على التيمم والصالة لوجوب النية 
فيهما، فالوضوء يشبه التيمم في كونه طهارة ومقدمة تستباح بها 
الصالة، ويستباح بها مس املصحف والطواف، أما أبو حنيفة: 

فقاس الوضوء على غسل النجاسة، وغسل النجاسة ال تجب 
فيه النية؛ ألنه معقول املعنى، والوضوء يشبه غسل النجاسة 
في كونه مزيال للحدث، وذلك مزيل النجاسة، فال توجد علة حتى 
نقيس عليها، وأقوى قياس الشبه ما يسمى بغلبة األشباه، كما 

قال في )مراقي السعود(: 
إال ففي قبوله تردد غلبة األشباه هو األجود

ومعنى غلبة األشباه: أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم، 
وفيه شبه بكل منهما، وال يمكن الجمع بينهما، فيلحق بأكثرهما 

شبها به.
مثال ذلك: العبد اململوك يشبه اآلدمي، ويشبه املال، فهو يشبه 
املال في كونه يباع ويشترى ويعار ويوهب؛ وألنه تتفاوت قيمته 
بتفاوت أوصافه جودة ورداءة، وعلى هذا: من قتل عبدا ... 
وجبت على القاتل قيمته ولو زادت على الدية، ويشبه اإلنسان في 
كونه يثاب ويعاقب، وكونه مخاطبا بالتكاليف الشرعية، وأشبه 
اإلنسان في األوصاف البدنية والنفسية، وعلى هذا من قتل 

عبدا.. فإنه يقتل به، أو يدفع الدية.
والشبه في األصل هو املماثلة، تقول: فالن يشبه فالنا؛ أي: يماثله، 

بُهه وشبيهه وِشبُهه، كما يقال: َمثله ومثيله وِمثله.
َ

يقال: هو ش
وعّرفه بعض العلماء بقولهم: وصف متردد بين الطرد واملناسب، 
فهو فوق الطرد ودون املناسب؛ إال أنه يستلزمه، قال في )املراقي(: 

والشبه املستلزم املناسبا    مثل الوضو يستلزم التقربا
فلو قسنا الوضوء على التيمم في وجوب النية بجامع كونه طهارة.. 
فإن الطهارة ليست مناسبة الشتراط النية؛ لعدم اشتراطها في 
طهار الخبث، لكن الطهارة تسلتزم وصفا مناسبا الشتراط النية، 

وهو كونها عبادة وقربة، والعبادة مناسبة الشتراط النية.
ويقول األصوليون: إنه ال يمكن أن يعتد بالشبه الصوري؛ ألن 
األشياء تتشابه في الصورة، لكنها ال تتشابه في املعاني، فلو قلنا 

منثورات



16

السنة: 13 العدد:1 / محرم 1438 هـ . ق

بالشبه الصوري.. ألدى ذلك إلى قياس أشياء على أشياء مع وجود الفارق بينها 
في املعاني، وألجل ذلك ردوا ما ذكره بعضهم من القياس في الشبه الصوري، 

وقد قال به ابن علية من املالكية، قال في ) مراقي السعود(: 
يس للخيل على الَحمير

َ
وابن ُعلية يرى للُصوري    كالق

قياس الدللة
هو أن يدل الوصف على علة الحكم، وليس هو علة للحكم.

مثال ذلك: الشدة تدل على اإلسكار، ولكنها ليست هي اإلسكار بل تدل عليه 
فإذا عللت بالشدة دون اإلسكار.. فحينئذ يكون هذا من باب قياس الداللة.

وقياس الداللة يشبه إلى حد ما الدوران طردا وعكسا في حالة التالزم بين 
الشدة واإلسكار؛ ألن الشدة مالزمة لإلسكار وتدل عليه.

وبعض العلماء عرف قياس الداللة بقوله: هو قياس يستدل فيه بواحد من 
الطرفين؛ فيحمل عليه الطرف اآلخر.

مثال ذلك: السيد ال يجوز له وال يصح منه أن يجبر عبده على الزواج، فكذلك 
ال يجبره على الطالق، أو بالعكس ال يجوز له أن يجبره على الطالق، فكذلك ال 
يجبره على النكاح، فهذا استدالل بطرف على طرف، وهو يدل على أن شؤون 
النكاح والطالق ليست بيد السيد، وإنما هي بيد اململوك نفسه، فعدم الجبر 

على النكاح دل على عدم الجبر على الطالق، وكذلك العكس.
كذلك لو قلنا: البكر تجبر على النكاح كالصغيرة، ولو كانت ساخطة؛ ألن 
الصغيرة يجوز تزويجها وهي ساكتة، ومعنى ذلك: أنه ال عبرة برضاها، فيجوز 
تزويجها وهي ساكتة، فالبكر إذنها أن تسكت، وإن كان النطق دليل الرضا، 
فلما لم يطلب منها النطق.. علمنا أنه يجوز تزويجها وهي ساخطة، ألن النطق 
لم يطلب منها، فقسناها على الصغيرة التي ال يعتبر رضاها، فهذا قياس داللة، 
فقد دل سكوت الصغيرة على عدم االعتداد برضاها، فتزوج وهي ساخطة، 
فنقيس البكر على الصغيرة، ألن السكوت داللة على عدم اعتبار الرضا، وأنه 

يجوز تزويجها وهي ساخطة.
قياس العكس

هو إثبات نقيض حكم األصل للفرع لوجود نقيض علة حكم األصل في الفرع. 
مثال ذلك: قوله صلى هللا عليه وسلم: ) وفي بضع أحدكم صدقة(، قالوا يا 
رسول هللا؛ أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال صلى هللا عليه وسلم: 
) أريتم لو وضعها في حرام.. أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحالل.. 

كان له أجر(.
فهو أثبت للفرع وهو النكاح حكما هو نقيض حكم األصل وهو السفاح، 
فحكم الفرع أنه جائز يؤجر عليه، وحكم األصل محرم يعاقب عليه، ألن العلة 
في الفرع هي عكس العلة في األصل، فعلة الفرع، حفظ النسل، وتكثير األمة، 

وعلة األصل: اختالط األنساب وضياعها.
واملالكية يقولون: الحي طاهر؛ ألن امليت نجس، فهذا قياس عكس.

)كتاب: أمالي الدالالت ومجاني االختالفات للشيخ عبدهللا بن الشيخ املحفوظ 
ة – ص462-459( بن َبيَّ

عدد املخضرمين عند اإلمام مسلم رحمه هللا تعالى

قال اإلمام الحافظ بن ناصر الدين الدمشقي املتوفى 841 هـ في كتابه : 
مجالس في تفسير قول هللا تعالى: لقد مّن هللا على املؤمنين إذ بعث فيهم 
رسوال من أنفسهم: والقول األول املشهور وعليه الجمهور:  أن املخضرم 
من أدرك الجاهلية واإلسالم فلم يسلم إال بعد وفاة النبي صلى هللا عليه 
وسلم. وقد ذكر مسلم بن الحجاج رحمة هللا عليه املخضرمين فبلغ بهم 
عشرين، وهم يزيدون على مئة وأربعين مخضرما، عدُّ منهم جماعة في 

الصحابة، وهذه أسماؤهم مختصرة على حروف املعجم: 
أسلم مولى عمر، األسور بن هالل املحاربي، األسود بن يزيد النخعي، 

أمية بن األشكر الجندعي، أوس بن ضمعج الحضرمي، أوس بن مغراء 
الفريعي، أوسط البجلي، أويس القرني، بشير بن يزيد- على خالف في 
اسمه واسم أبيه- ثمامة بن حزن القشيري، جبير بن نفير الحضرمي، 
جبير بن الحويرث القر�شي، ُجشيش الديلمي، جعدة بن هانيءالحضرمي، 
جفينة الجنهي، الحارث بن عبد كالل اليمامي، حارث بن كعب، حازم 
بن أبي حازم أخو قيس، حجر بن العنبس، حنظل بن ضرار، خافر بن 
التوأم الحْميري، خالد بن عمير العدوي، دغفل بن حنظلة النسابة، 
ذؤيب بن كليب الخوالني، ذوعمرو اليماني، ذو الكالع اليماني، ربعي بن 
حراش، ربيعة بن زرارة، رحيل بن زهير الجعفي، ُرفيع أبو العالية الرياحي، 
الزبير بن عبد هللا الكالبي، زر بن حبيش، زرعة بن سيف الحْميري، زهير 
بن خيثمة، زياد بن جهور، زيد بن وهب الجنهي، سعد بن إياس أبو عمر 
القشيري، سعيد بن وهب  َحيدة  الكناني، سعيد بن  الشيباني، سعر 
الخيواني، سفيان الدؤلي، سليم بن عامر، سويد بن غفلة، سيف بن ذي 
يزن والد زرعة املذكور قبُل، سيف بن مالك الرعيني، شبيل بن عوف 
الل، شربة 

ُ
األحم�شي، شتير بن شكل، شداد بن األزمع، شرحبيل بن عبد ك

بن عبد هللا، شهر بن باذام، الُصبي بن معبد، صعصعة بن صوحان، 
ضبة بن محصن الغنوي، ضغاطر األسقف، طريح بن سعيد الثقفي، 
طفيل بن زيد، عابس بن ربيعة، عبد خير بن يزيد الخيواني، عبد هللا بن 
ثوب أبو مسلم الخوالني، عبد هللا بن خليفة الهمداني، عبد هللا بن أبي 
رهم اليماني، عبد هللا بن سخبرة أبو معمر، عبد هللا بن سلمة الهمداني- 
بفتح الالم من سلمة- ، عبد هللا بن سلمة- بكسر الالم – املرادي، عبد 
هللا عكيم الجنهي، عبدهللا بن عميرة، عبد هللا بن هانئ الكندي، عبد هللا 
بن فضالة الليثي، عبد الرحمن ابن عسيلة أبو عبد هللا الصنابحي، عبد 
الرحمن بن غنم األشعري، عبد الرحمن بن مّل أبو عثمان النهدي، عبد 
الرحمن بن النعمان، عبد الرحمن بن يربوع، عبيد بن شريم – وفي اسمه 
ونسبه خالف – عبيدة بن عمرو السلماني، عدي بن عمرو الطائي، 
عقبة النعمان العتكي، علبة بن زيد، علقمة بن قيس النخعي، عمران 
بن ملحان أبو رجاء العطاردي، عمر بن مالك الزهري، عمرو بن األسود 
العن�شي، عمرو بن عبد هللا الوادعي، عمرو بن ميمون األودي، عمير 
الهمداني، غنيم بن قيس املازني، فّنج اليماني، فيروز الوادعي موالهم، 
قبصية بن جابر، قيس بن أبي حازم، قيس بن عمرو أبو زيد، كعب بن 
عدي العبادي، كعب بن سور، كعب األحبار، كعب بن يساربن ضنة، 
لهب ابن الخندق، مالك بن أوس بن الحدثان، مالك بن عامر الوادعي، 
مالك بن عمير الحنفي، محرز القصاب، املختار بن أبي عبيد الكذاب، 
مركبوذ الفار�شي، مستظل بن حصين، مسروق بن األجدع، مسروق 
بن الحارث، مسعود الثقفي، مسعود بن حراش أخو ربعي، مسعود بن 
الحكم الزرقي، مطرف بن عبد هللا بن الشخير، معاذ بن يزيد، معضد 
بن يزيد، معرور بن سويد، منظور بن زبان، نضلة بن ماعز، النعمان بن 
بزرج، النعمان بن حميد، نفيع الصائغ، النمر بن تولب، نهار بن الحارث، 
هانئ املخزومي هوذة، يزيد بن األسود، يزيد بن ضرار، يسير بن عمرو، أبو 
أمية الشعباني، أبو تميم الجيشاني، أبو ذؤيب الهذلي، أبو شداد الذماري، 
أبو شداد آخُر، أبو صفرة والد املهلب، أبو عامر بن عمرو األصبحي، عنبة 
الخوالني، أبو عمرو السيباني اسمه زرعة، أبو فالج األنماري، ابن عبس، 
ابن عفيف، أنيسة النخعية، معاذة زوج األع�شى التي نشزت عليه. هذا 

ما تيسر من ذكر من ٌعّد في املخضرمين. 
)كتاب »مجالس في تفسير قول هللا تعالى: لقد من هللا على املؤمنين إذ 
بعث فيهم رسوال من أنفسهم/لإلمام الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي 

رحمه هللا، ص 304-299(

منثورات
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شخصيات إسالمية

في منطقة  "بايجان آخوند قزل" من كبار علماء أهل السنة  كان األستاذ 
"تركمن صحرا" في محافظة كلستان. ولد الشيخ سنة 1343 من الهجرة تقریبا 
في حوالي "آجي ياب" في مملكة تركمانستان في أسرة ملتزمة متدينة؛ وأنهى 
دراسته االبتدائیة فی موطنه حتى الصف السادس فی املدارس الحكومیة، 
وكان تلمیذا ذكیا یفوق اآلخرین من زمالئه فی دراسته، ولم یبلغ األستاذ الرشد 
حیث استشهد والده فی السجن الشیوعي املضاد للدین، وترعرع الشیخ حتى 
وصل إلی ستة عشر من عمره، وعندما وصلت املضایقات السیاسیة واملذهبیة 
للنظام الشیوعي وتضییق الخناق علی املتدینين ذروتها، رأی له عمه الخير فی 

الذهاب إلی إیران لصیانة دینه ومذهبه وفرارا من الشیوعیين.
وهاجر األستاذ الی إیران وحیدا بعیدا عن أسرته مع تحمل العناء واملشقة فی 
هذه الرحلة اإلیمانیة فی ستة عشر من عمره، وملا أتی إلی إیران، لقی أخاه من 
أمه وأصبح تحت تكفله و تلمذ سنتين ونیف فی الكتاب عند األستاذ "مال قره 
توماج" ثم فی التاسع عشر من عمره التحق رسمیا باملدرسة الشرعیة فی قریة 
"آخونلی اوبه" )مراد بردی الحالیة( وانتفع من مجالس أساتذة الكبار مثل 
"آرتیق آخوند" )چراغ مغصم( جوغان واألستاذ "عزیز آخوند" جوغان، وكان 

أساتذته یعتنون به عنایة خاصة.
وظل الشیخ طالبا للعلم اثنى عشر سنة وتخرج فی الواحد وثالثين من عمره، ثم 
بعد أشهر سافر فی حوالی سنة 1376 من الهجرة بدعوة األستاذ "مشهد آخوند 
ایری" موسس مدرسة نعمان كتوك، وبإشارة من أساتذته الی قریة كتوك 
لیعين الشیخ مشهد آخوند في أمر التدریس فی املدرسة املذكورة، وتولی إدارة 

املدرسة وأخذ زعامة أمورها وربی فيها العلماء الكثيرين.
 للحق، وقد كان 

ً
 الی هللا بقوله وعمله، وطالبا

ً
، داعیا

ً
 متواضعا

ً
وكان األستاذ عاملا

الشیخ يهتم ویعتنى بإصالح مجتمعه الذی یعیش فیه، وجاهد إلصالحه. وفی 
ستين ونیف من عمره وجد ضالة قلبه التى كان یتفقد منها إلصالح مجتمعه، 
وهو التعارف بإخوة جماعة الدعوة، فقام بنصرتهم وإجابة داعيهم، فصحبهم 

وحسن صحبته حتى غّير منهج مدرسته إلی منهاج دعوّیٍ ممتزج بالدرس.
وفی حداثة لقائه، خرج معهم لسنة فصارت الدعوة بعد ذلك حیاته، وكان ال 
 وال یأخذ بلومة الئم وال بسخریة ساخر، وما كان یبالي بقیل 

ً
یخطو عنها خطوة

الناس وقال التى تحول بين مقاصده وبين هّمه إلصالح املجتمع، وتكوین بیئة 
إسالمیة علی أساس التقوی.

وقد أعطی هللا الشیخ مزیات ومواهب وصفات قلما اجتمعت تلك الخصال 
فی رجل واحد، وال یمكن فی هذه السطور املوجزة اإلحاطة بجمیع صفاته 
وخصائله الحمیدة؛ فمنها أنه كان منخفض الجناح ألسرته و تالمذته، وما 
شوهد منه غضب قط فی أمر دنیوي، وما اشتكی قط من قلة املعاش، وكان 
، وأفرج عن كَربه الدنیویة، ومع 

ً
متوكال علی هللا، حتى رزقه هللا رزقا واسعا
ذلك ما اغتر به، فأخذ طریق االقتصاد فیه.

، ولكن ما 
ً
ا
ّ
ثم بعدما أیقن الرشد من أبنائه، فّوض أمر املدرسة إليهم تاما وبات

تقاعد عن أمر الدعوة حتى أن ضعف جسمه وعجز عن الخروج.
ومن ميزاته أیضا أنه لم یكن یتخلف عن الصف األول فی الصلوات الخمس، 
 لكتاب هللا املجید، 

ً
 وذاكرا هلل تعالی، أو تالیا

ً
ولم یدخل علیه أحد إال رآه مصلیا

حتى ابتلی بمرض الوفاة بأشهر من قبل أن یرحل عن الدنیا، فأعجزه عن 
الخروج إلی املسجد لصالة الجماعة، وألزمه الفراش، إلی أن أدركته املنیة بعد 
الظهيرة في یوم السبت 22 من جمادی األولی 1433 من الهجرة النبویة، وتوفي 

الشیخ وهو ذاكر هلل تعالی.
اللهم ارحمه وعافه، وأكرم نزله ووسع مدخله، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهال 

خيرا من أهله، اللهم ال تفتنا بعده وال تحرمنا أجره.

نبذة عن حياة العامل الرباني
 الشيخ باجيان آخوند قزل رمحه اهلل

  إسحاق رجب التركماني

»أنجلينا بيال« الطفلة الروسية املعجزة ذات الـ٤ سنوات تتكلم 7 
لغات من بينها اللغة العربية

لقبت أنجيلينا بيال دفياتكينا بالطفلة الروسية املعجزة بعد ظهورها في برنامج 
تلفزيوني للمواهب حيث خضعت ملسابقة تم خاللها اختبار مهاراتها اللغوية. 
الطفلة التي لم تتجاوز سن الرابعة من عمرها، أذهلت العالم بتحدثها بكل 
طالقة بسبع لغات بما فيها العربية والصينية اللتان تعتبران من أصعب لغات 

العالم.
االجتماعي  التواصل  مواقع  في  البرق  بسرعة  انتشر  الرو�شي  البرنامج  فيديو 
وخصصت الوسائل اإلعالمية العاملية أمس مساحة من صفحاتها لتسليط 
الضوء عن املعجزة الصغيرة من موسكو والتي تتحدث اإلنجليزية والفرنسية 

واألملانية واإلسبانية والصينية والعربية إضافة إلى الروسية لغتها األم.
البرنامج الرو�شي »أناس مذهلون« كشف النقاب عن العديد من املواهب ولكن 
الطفلة بيال حطمت الرقم القيا�شي في نسبة املشاهدات. تمكنت الطفلة وبكل 
بساطة من اجتياز االختبار ووقفت بكل ثقة أمام ستة أشخاص يتحدثون لغات 
مختلفة وتحدثت إليهم جميعا بلغات ولكنات سليمة لتدهش الجمهور والعالم 

بأجمعه.
اللغات،  في جو متعدد  الطفلة عاشت منذ والدتها  بيال، فإن  لوالدة  ووفقا 
واهتمت هي بتدريس طفلتها اللغة اإلنجليزية، كما عاشت بيال مع مربيات من 
مختلف الجنسيات، وكان للمربيات دور كبير في إتقان الطفلة للغات األجنبية 
إذ كانوا يناقشونها في عدة أمور بلغتهم األم، كما كانوا يعلمونها أمورا عدة عن 

التاريخ والطبيعة من موسوعة األطفال.

انتخاب ميشال عون رئيسا للبنان
انتخب النواب اللبنانيون اليوم االثنين الزعيم املسيحي ميشيل عون رئيسا 
للجمهورية، ليكون بذلك رئيس الجهورية الـ13 في لبنان، لتنهي هذه الخطوة 

سنتين ونصف السنة من الشغور في منصب الرئاسة.
جاء ذلك في جلسة ثانية بحضور127 نائبا من أصل 128 نائبا، وتشير وكالة 

األناضول إلى أن النائب الغائب مستقيل من البرملان.
وقال مراسل الجزيرة إيهاب العقدي إن العماد عون وبعد فوزه سيلقي خطاب 
ست  تستمر  التي  حكمه  لفترة  العريضة  العناوين  فيه  يحدد  الذي  القسم 
سنوات، بحضور أعضاء من السلك الدبلوما�شي والسفراء والهيئات األممية 

املمثلة في لبنان.

مقتل 25 في اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين بأفريقيا الوسطى
 على األقل خالل اليومين املاضيين، في اشتباكات اندلعت بين 

ً
قتل 25 شخصا

جماعات مسلحة مسيحية وأخرى مسلمة، في مدينة بمباري شرقي إفريقيا 
الوسطى، وفق ما أعلنت البعثة األممية في البالد.

وقالت بعثة األمم املتحدة املتكاملة متعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في إفريقيا 
الوسطى )مينوسكا(، إن »6 من عناصر الدرك و4 مدنيين قتلوا صبيحة أمس 
الجمعة، في كمين نصب على الطريق الرابطة بين بمباري وغريماري )وسط(«، 

دون اإلشارة إلى منفذي العملية.
أسفرت  الخميس،  األول  »أمس  السبت  اليوم  الصادر  البعثة  بيان  وأضاف 
اشتباكات بين عناصر تابعة مليليشيا أنتي-باالكا )مسيحية( وميليشيا السيليكا 
مبيريكي  بلدتي  في  بجروح  آخرين  وإصابة   

ً
مقتل 15 شخصا )مسلمة(، عن 

وبيليما، بمحيط بمباري«.
كما أدانت البعثة األممية في نص البيان أعمال العنف الدامية التي تجّددت 

منذ أسابيع في عدة مناطق من البالد.

هامش األخبار
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دراسات إسالمية

أضواء على تدوين احلديث النبوي يف القرون األوىل )احللقة الثانية(

موقف الصحابة حول التدوين والكتابة 
أجمعين  عليهم  هللا  رضوان  والصحابة 
كانوا أكثر الناس اهتماما وأشدهم تحريا 
في الحديث النبوي وأخوفهم في باب نقل 
األحاديث وبذلو مهجهم في الحفاظ على 
هذا التراث العظيم، وجعلوا لقبول األخبار 
شروطا صعبة لئال يتيسر للمتقول الزائغ 
أن يتقول على النبي صلى هللا عليه وسلم 

بما لم يقل.
قال العالمة الذهبي في تذكرته: ) كان أبوبكر 
في قبول  ر�شي هللا عنه أول من احتاط 

األخبار(.1 
فحبذا به وبشدة حزمه وقوة فكرته فإنه 

أول الخلفاء ونائب النبي صلى هللا عليه وسلم لو لم يتثبت في قبول األخبار 
ال انجر أمر األخبار إلى الضعف وعدم الثقة بها. وقد دأب الصحابة ر�شي 
هللا عنهم على العمل بما رأوا النبي صلى هللا عليه وسلم يعمله، وما كانوا 

يتحملون مخالفته في �شيء.
ها هو أبوذر الغفاري ر�شي هللا عنه وأرضاه يقول: ) لو وضعتم الصممامة – 
السيف الصارم – على هذه وأشار إلى قفاه. ثم ظننت إني أنفذ كلمة سمعتها 

من النبي صلى هللا عليه وسلم قبل أن تجيزوه على النفذتها(.2  
فترجح لديه إنفاذ كالم النبي صلى هللا عليه وسلم ولو على قيمة نفسه وال 
يهمه إال إنفاذ أوامر النبي صلى هللا عليه وسلم التي اتصلت بعروقه وامتزجت 
بلحمه ودمه، وما كان أبو هريرة وحيدا في أمثال هذه املسارح وهذه الشدة في 

االعتصام بالسنن النبوية بل دأب الجميع على هذه الفكرة املمتازة. 
روى ابن ماجة عن عمرو بن ميمون قال: ) ما اخطأني ابن مسعود عشية 
خميس إال أتيته فيه. قال فما سمعته يقول ب�شيء قط قال رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم. فلما كان ذات عشية قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم. قال: فنكس. قال : فنظرت إليه فهو قائم محللة إزار قميصه قد 
اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه قال: أو دون ذلك أو فوق ذلك، أو قريبا 

من ذلك، أو شبيها بذلك(3. 
واآلثار الواردة في هذا الباب متكاثرة غير قليلة ولقد كان حديث النبي صلى هللا 
عليه وسلم املتواتر بمرمى أبصار الصحابة والتابعين ر�شي هللا عنهم أجمعين 
حيث قال: )من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار(. والصحابة 
ر�شي هللا عنهم كانوا أبعد الناس عن التقول على الرسول املختار – صلى هللا 
عليه وسلم – وناهيك فيها ما ذكر عن ابن مسعود ر�شي هللا عنه. فلوقاية 
حديث النبي صلى هللا عليه وسلم من أن يتسرب إليه التحريف والتغيير 
والتبديل. تشدد الصحابة في الرواية وحافظوا عليه بأق�شى ما يمكن من 
الشدة و العنف لئال يتيسر ألحد أن يختلق على النبي صلى هللا عليه وسلم ما 
لم يقله بل كبار الصحابة كانوا ينهون عن كثرة السرد إال ما كان عليه العمل 

وما يعرفونه.
قال علي ر�شي هللا عنه: ) حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب هللا 

ورسوله(4.  
وهذا طريق ينتهي إلى كثرة التتبع والفحص عن األحاديث التي يعرفونها، وإن 
لم يعرفوه دل على أن لتركه علة. أو لعله أن ال تبلغه عقولهم فيقعون في 
األوهام والشبهات. أو يفسرونها بغير معناه فيقعون في الغلط ولهذا قال عبد 

هللا بن مسعود ر�شي هللا عنه: ) ما أنت 
تحدث قوما ال يبلغه عقولهم إال كان فتنة 

لبعضهم(5.  
وهكذا كانوا على حذر من السنة النبوية 
أن يشوبها ما ليس منها فيذهب باملقصود 
واملراد أو تسبب إلى تسرى التقول والكذب 
فيها، وهذه نماذج حية مما كانوا عليه من 
الحذر البالغ والخوف الشديد في هذا ألمر.

ومن نظر إلى الكتب املؤلفة في هذا املوضوع 
لرأي العجب العجاب من شدة احتياطهم 
أن  حتى  النبوي،  الحديث  في  وتحريهم 
بحديث  حياته  طيلة  حدث  ما  بعضهم 
واحد مخافة أن يدخل تحت هذا الوعيد 
الشديد الذي مر آنفا – من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار- 
وأما الذين شرعوا في سرد األحاديث فكانوا على ثقة واعتماد بالغ في التثبت 

واالحتياط.
وقد ذكر ابن عبد البر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: ) أدركت عشرين 
ومائة من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أراه قال في املسجد فما 
كان منهم محدث إال ود ان أخاه قد كفاه الحديث والمفت إال ود أن أخاه 

كفاه الفتيا(6. 
وسنذكر عن قريب شيئا عن تثبت الخلفاء الراشدين إزاء الحديث لتكون 
على بصيرة بمدى اهتمامهم بهذا املصدر التشريعي الهام وكيفية احتفاظهم 

عليها.
وبعد ما ذكرنا نبدأ من موقف الصحابة ر�شي ا هلل عنهم أجمعين حول 
الحديث النبوي وكيفية حالهم في الحفاظ عليه أشير إلى ما دون و كتب في 
عهد النبي صلى هللا عليه وسلم من هذا التراث العظيم لئال يتمكن أحد 
بالقول على عدم صحة األحاديث وعدم وصولها إلينا صافيا تدليال عن 

عدم كتابتها. 
الكتابة في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم

وملا كان للكتابة أثر كبير ودور هام في صيانة املكتوب وحفظه عن الضياع 
والتلف وكانت السنة النبوية من أوثق مصادرنا التشريعية فال بد من 
حفظها بهذا الطريق القويم لئال يندثر على مر العصور فرجحوا أن يكتبوا 
األحاديث النبوية لتبقى مدى الدهر ساملة محفوظة عن الغش والتغييرفإن: 

محكم النقل متقن التقييد خير ما يقتني اللبيب كتاب
وكما قيل: العلم صيد والكتابة قيد، فال بد لالنتفاع من هذا الصيد النافع 
من أن يقيد في سالسل الصفحات وقيود الكتابة واألوراق لئال يذهب هباء 

منثورا.
 متكاثرة 

ً
ومن نظر نظرا عابرا على الكتب املصنفة حول التدوين ليرى آثارا

عن كتابة األحاديث في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم وسأذكر طرفا منها 
روما لالختصار ورعاية لجانب اإليجاز.

1- روى النسايي بسنده عن عبد هللا بن عكيم قال: كتب إلينا رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم أن ال تستمتعوا من امليتة بإهاب وال عصب. ورواه أبو 

داود والترمذي وابن ماجة أيضا.
2- وفضال عن هذا كان للنبي صلى هللا عليه وسلم كتاب للمداينات وغيرها 
دون الوحي كما أشير إليه سابقا. وهذا يدل على اهتمام النبي صلى هللا عليه 

الشيخ عبد اللطيف الناروئي
أستاذ بالجامعة
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دراسات إسالمية

وسلم إلى هذا الجانب الهام. كتب عجاج الخطيب: ) فكان للرسول صلى 
هللا عليه وسلم كتاب للوحي بلغ عددهم أربعين كاتبا وكتاب للصدقة وكتاب 

للمداينات واملعامالت وكتاب للرسائل يكتبون باللغات املختلفة(7. 
3- وقد ثبت عن الرسول صلى هللا عليه وسلم صحيفة كتبها في السنة األولى 
من الهجرة ومطلعها: ) هذا كتاب محمد النبي صلى هللا عليه  وسلم بين 
املؤمنين واملسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم 

إنهم أمة واحدة من دون الناس(8.  
وقال الدكتور صبحي الصالح حول هذا الكتاب الذي كتبه النبي صلى هللا 
عليه وسلم ولعل علي بن أبي طالب لم يكن يقصد سواها حين سئل: هل 
عندكم كتاب فأجاب ال إال كتاب هللا أو فهم أعطيه رجل مسلم وما في هذه 
الصحيفة فلما قيل له ما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك األسير وال 

يقتل مسلم بكافر. 9
4- روى ابن عبد البر بسنده عن أبي جعفر محمد بن علي قال: وجد في قائم 
سيف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صحيفة فيها مكتوب، معلون من 
جحد  من  ملعون  قال:  أو  مواليه  سرق تخوم األرض ملعون من تولى غير 

نعمة من أنعم عليه. 10
5- قال ابن عبد البر: وكتب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كتاب الصدقات 

والديات والفرائض والسنن لعمرو بن حزم وغيره.11 
وقد جاء في تنقيح األنظار للصنعاني بحث حسن وتحقيق أنيق حول هذا 
الكتاب حيث ال غناء  للباحث عنه أذكر تكميال للفائدة وإيفاءا بالبحث. 
قال الصنعاني في بحث الوجادة من تنقيح األنظار: )منها حديث عمرو بن 
حزم الذي أمر النبي صلى هللا عليه وسلم أن يكتب له فيه أنصبة الزكوات 
ومقادير الديات ورجع إليه الصحابة وتركوا له آراؤهم وقد صح عن ابن 
املسيب أن عمر بن الخطاب ر�شي هللا عنه رجع إليه في دية األصابع حكاه ابن 
كثير وقال ابن كثير : وروى هذا الحديث مسندا ومرسال. أما  املسند فرواه 
جماعة من الحفاظ وأئمة األثر: النسايي في سننه واإلمام أحمد في مسنده 
وأبوداود في كتاب املراسيل وأبو محمد عبد هللا ابن عبد الرحمان الدارمي 

وأبو يعلى املوصلي ويعقوب بن سفيان في مسانيدهم.
ورواه الحسن بن سفيان العسوي، وعثمان بن سعيد الدارمي وعبد هللا 
بن عبد العزيز البغوي وأبو زرعة الدمشقي وأحمد بن الحسن بن عبد 
الجبار الصوفي الكبير وحامد بن محمد بن شعيب البلخي و الحافظ الطبراني 
وأبو حاتم ابن حبان البستي في صحيحه، وقال البيهقي هو حديث موصول 

اإلسناد حسن.
وأما املرسل فقد روى من وجوه، رواها ابن كثير وذكر اختالفا في صحة 
إسناده وطول الكالم فيه ثم قال، وعلى كل تقدير فهذا الكتاب متداول بين 
أئمة اإلسالم قديما وحديثا يعتمدون عليه ويفزعون في مهمات هذا الباب 
إليه كما قال يعقوب بن سفيان: ال أعلم في جميع الكتب كتابا أصح من 
كتاب عمرو بن حزم كان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والتابعون 

يرجعون إليه ويدعون آراؤهم. انتهى 12 
ولقد أجاد القا�شي عبد الصمد الصارم حيث جمع عددا كبيرا من الوثائق 
التي هي ناصة بأن الكتابة كانت في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم على قدم 
وساق وجمع البحار في كوز بحيث يسهل تناولها للباحث فال بد من ذكرها 

تتميما للفائدة.
قال في باب كتابة الحديث في عهد الرسالة من كتابه تاريخ الحديث باللغة 

األردوية ما تعريبه: 
1- جمع عبد هللا بن عمرو بن العاص األحاديث وسماه: الصحيفة الصادقة. 
وكان في هذه الصحيفة ألف حديث13   ) بخاري – األصابة – طبقات بن 

سعد – أبو داود(
2- كتب علي ر�شي هللا عنه األحاديث وقال: ما كتبنا عن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم شيئا غير القرآن وما في هذه الصحيفة ) أبو داود كتاب الحدود( 

3- كتب أنس ر�شي هللا عنه األحاديث )بخاري- تقييد العلم – تدريب( 

4- أحكام الحديبية ومعاهداتها وغيرها وأوامر الرسول صلى هللا عليه وسلم 
إلى القبائل ) ابن ماجة، طبقات ابن سعد(

5- الرسائل التي أرسلها النبي صلى هللا عليه وسلم إلى امللوك والحكام ) 
بخاري – تذكرة الحفاظ(

6- فهرس األصحاب الذي كان فيه اسم خمس عشرة أو سبع عشرة صحابي 
) بخاري(

7- ملا خطب النبي صلى هللا عليه وسلم في حجة الوداع قال له أبو شاه 
اليمني: أكتب لي الخطبة يا رسول هللا فقال النبي صلى هللا عليه وسلم اكتبوا 

ألبي شاه. ) أبو داود، كتاب املناسك- بخاري باب كتاب العلم(
8- أعطى النبي صلى هللا عليه وسلم كتاب الصدقة إلى أبي بكر ابن حزم كان 
فيه أحكام الزكوة وأرسل به إلى باقي األمراء أيضا. ) دار قطني – مسند أحمد( 

فأخذها عمر بن عبد العزيز من آل حزم سنة 99 )دارقطني(.
9- كان عند عبد هللا بن حكيم الصحابي رسالة من النبي صلى هللا عليه 

وسلم فيه أحكام امليت ) املعجم الصغير للطبراني( 
10 – كان عند وائل بن حجر ر�شي هللا عنه أحكام الصلوة والصوم والربوا 

والخمر مكتوبا ) املعجم الصغير(
11- كان عند ضحاك بن سفيان ر�شي هللا عنه كتاب من النبي صلى هللا 

عليه وسلم فيه أحكام دية الزوج )دار قطني( 
12- أرسل مع معاذ ر�شي هللا عنه كتابا إلى اليمن فيه حكم عدم الزكوة في 

الخضراوات )دار قطني(
13- املدينة حرم مثل مكة، كان عند رافع بن خديج مكتوبا حول هذا. 

)مسند أحمد(
14- كتب ابن مسعود ر�شي هللا عنه مجموعة كانت عند ابنه عبد الرحمان 
15- كانت عند أبي هريرة ر�شي هللا عنه كراسة مكتوبة من األحاديث )فتح 

الباري( وكان فيه  أكثر من سبع وأربعين ومائتي حديث.
16 – كتب سعد بن عبادة ر�شي هللا عنه مجموعة كانت في يد أوالده وكان 

اسمه: كتاب سعد بن عبادة )مسند أحمد(.
17- جمع سعد بن الربيع بن عمرو بن  أبي زهير األنصاري األحاديث )أسد 

الغابة(.
18- كتب أبو مو�شى األشعري ر�شي هللا عنه األحاديث. 

)شرح بلوغ املرام(
انتهى مانقلته من تاريخ الحديث لعبد الصمد الصارم معربا وال يخفى على 
الباحث املتبصر أن هذه النقول الواردة املتكاثرة تدل داللة واضحة أن 
الكتابة كانت له أهمية كبيرة وبه عناية فائقة زمن الرسالة وبعدها. وما أردت 
االستيعاب في جمع جملة ما ورد في هذا املوضوع والتتبع ينفي الحصر، ومن 
نظر بعين اإلنصاف الببصر االعتساف لرأي مجموعة كبيرة مما يشيد مرمانا 

في بطون الكتب واألسفار.

1.   - تذكرة الحفاظ ترجمة أبي بكر ر�شي هللا عنه
2.   - فتح الباري170/1. 
3.   - سنن ابن ماجة ص4

4.   - بخاري باب من رخص بالعلم قوما دون قوم.
5.   - تذكرة الحفاظ ترجمة ابن مسعود.

6.   - جامع بيان العلم وفضله 2/ 163
7.   - السنة قبل التدوين نقال عن املصباح امل�شي لألنصاري.

8.   - علوم الحديث لصبحي الصالح نقال عن الوثائق السياسية ملحمد حميدهللا
9.    - علوم الحديث لصبحي ص 30

10.   - جامع بيان العلم 71/1.
11.   - جامع بيان العلم باب الرخصة في الكتابة.
12.   - تنقيح األنظار متن توضيح األفكار2/ 350.

13.   - كما قال ابن األثير في أسد الغابة

املنابع
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لغة أضاعها أهلوها
 األستاذ األديب الشيخ علي الطنطاوي 

قالوا-  -كما  اإلنكليزية  اللغة  في 
قرأ، 

ُ
ت وال  كتب 

ُ
ت حروف 

قرأ وهي غير 
ُ
وحروف ت

وحروف  مكتوبة، 
قرأ مرة شيًئا، ومرة 

ُ
ت

لكِلّ  بدَّ  وال  آخر،  شيًئا 
م 

َّ
طالب لهذه اللغة أن يتعل

فيها،  كلمة  كلُّ  كتب 
ُ
ت كيف 

م 
َّ
يتعل لغة و -بعُد-  وهي  لفظ. 

ُ
ت كيف 

رد 
َّ
يط ال  عرف لها قاعدة. ثم سماعية، 

ُ
فيها قياس، وال ت

ها لغة ليس لها نسب ثابت،  يلعن إنَّ وحاضرها  معروف،  أصل  وال 
ماضيها، ويومها يسبُّ أمسها، وال يفهم إنكليزي اليوم كالم بلغاء اإلنكليز في 
 عن عصر )امرئ القيس، وزهير(، 

ً
�شي، فضال عصر املعري والشريف الرَّ

كلمات  ففيها  الطرق،  الفصيح- من  العامي  -ملامة من  ملامة  وألفاظها 
أملانية وكلمات فرنسية وكلمات من العربية... وفيها كلمات من كِلّ لسان.

ها، قد سمت بها همم 
ّ
وهي على هذا الضعف والعجز، وهذه املعايب كِل

أهلها حتى فرضوها على ثلث أهل األرض وأنطقوهم بها، واللغة العربية، 
ذات  قواعد،  وأضبطها  مخارج،  وأجودها  البشر،  لغات  أكمل  وهي 
رد، واألوزان املعروفة، والتي هي أقدم قدًما من التاريخ، فال 

َّ
القياس املط

يعرفها التاريخ إال كاملة النمو، بالغة النضج. فمتى ُولدت؟ ومتى كانت 
طفولتها؟ ومتى تدرَّجت في طريق الكمال حتى وصلت إلينا كاملة مكملة، 
ت بما  لم تحَتْج إلى تبديل أو تعديل منذ وجد في الدنيا تاريخ؟ بل لقد أمدَّ

زاد عنها من ألفاظها أكثَر لغات األرض، ففي كِلّ لغة منها أثر.
أن  ِفهم 

ْ
َيك فلم  وأهملوها،  أهلوها  أضاعها  قد  العظيمة  اللغة  هذه 

قعدوا عن نشرها وتعليمها الناس )كما فعل أجدادهم من قبل(، بل 
روا لها، وأعرضوا عنها، وجهلها منهم حتى كثير ممن يدرسها 

َّ
هم قد تنك

في املدارس، وجهلها حتى كثيرون ممن ُيْدعون )أدباء( فيها، بل لقد كان 
نات  حون ُمحِسّ ما هو شرٌّ من هذا الجهل، هو أنَّ هؤالء )األدباء( ُيقِبّ
الكالم، وُيْزرون على البلغاء، ويحاربون البالغة ؛ لعجزهم عن أن يأتوا 
، وألنها أسلوب القرآن ثانًيا، وهم يكرهون اإلسالم، وكلَّ ما هو 

ً
بمثلها أوال

ْون أن يدع الناس أسلوب القرآن إلى أسلوب التوراة  منه بسبب، ويتمنَّ
واإلنجيل، وبيان النابغة والحطيئة والبحتري إلى )بيان..( شعراء املهجر!!
اب  تَّ

ُ
فصرَت تقرأ كتًبا ومقاالت لقوم من أشباه العوام، وهم عند الناس ك

ومؤلفون؛ يلحنون في الفاعل واملفعول، وهم من أئمة األدب، وأعيان 
األدباء، ما قرؤوا يوًما كتاًبا في نحو وال صرف، وال تمرَّسوا بأساليب 
العرب، وال عرفوا مذاهبها في كالمها، وهم أساتذة األدب الرسميون في 
الثانويات والجامعات!! وال تغتروا بما يدعون إليه من العروبة وما يهرف 
به هذا العجوز ساطع الحصري، الذي كان يعد مفكًرا ملا كان الحالق 
تغير  ثم  األطفال،  رياض  والكتاتيب  العطار  والصيدلي  األسنان  طبيب 
ا وال الكتاب روضة، وال  الزمان، فلم يعد الحالق طبيًبا وال العطار صيدليًّ

الحصري مربًيا وال مفكًرا.
إنَّ العروبة، بل إنَّ كلَّ قومية في الدنيا، إنما تقوم على اللسان والتاريخ 

والعادات. وهؤالء ال عاداتهم عادات العرب، وال يعرفون تاريخ العرب، وال 
يفهمون لغة العرب. ال أعني هذا العجوز الذي أفسد )معارف( العراق 
ثم أفسد )معارف(الشام ثم ذهب يفسد )معارف( مصر، والذي يتكلم 
اآلن باللغة العرتكية -أي العربية التركية- ال أعنيه وحده، بل أقصدهم 
جميًعا، ذوي اللغات العرفسية -أي العربية الفرنسية- والعركزية -أي 
ا واحًدا في 

ً
ل فليرني بليغ العربية اإلنجليزية- ومن شكَّ في هذا فليتفضَّ

هؤالء القوميين جميًعا، وِغيرتهم على العربية كذب، ولقد جربتهم السنة 
املاضية حين كنت في باكستان، وكان القوم فيها مترددين في اختيار لغة 

رسمية لهم بين العربية واإلنكليزية..!
ها لغة قرآنهم، وألن فيهم -في دار العلوم في كرات�شي، وفي معهد  العربية ألنَّ
في لكنو، وفي عشرات املدارس  العلماء  ديوبند قرب دهلي، وفي ندوة 
يدانيهم،  من  والشام  مصر  في  تجد  أن  قلَّ  بالعربية  علماء  الهند-  في 
ها أسهل تعلًما. وال يمكن أن تتخذ األوردية لغة رسمية؛  واإلنكليزية ألنَّ
ألنَّ أهل باكستان الشرقية ال يفهمونها، وال البنغالية؛ ألنَّ أهل باكستان 
الغربية ال يفهمونها، وهنا خمسة وأربعون مليوًنا، وهنا خمسة وثالثون، 
وبين اللغتين اختالف في األصل: هذه سنسكريتية، وهذه فارسية وعربية، 
وفي الحروف: هذي حروفها هندية، وهذه حروفها عربية. وكانت فرصة 
ال تكون فرصة أعظم منها، وكنا نستطيع فيها ب�شيء قليل من الجهد أن 
نضمَّ إلى الناطقين اليوم بالعربية أكثر منهم، نضم ثمانين مليوًنا. ولقد 
كتبت إلى هؤالء القوميين فما اهتمَّ بذلك أحد، وإلى الحكومات العربية 
فما تحركت، إال ما كان من املفوضية السورية في كرات�شي ووزارة املعارف 
هنا، إذ استطاعتا بأربعة مدرسين فتح عشرين مدرسة لتعليم العربية 
في كرات�شي، يدرس فيها ابن سبعين بجانب ابن سبع، ومدرسة لتخريج 
معلمين للعربية. والفرصة ال تزال سانحة، فإذا أضعناها لم نستطع أن 
نعوض مثلها. ولقد سنحت مثلها أيام السلطان سليم حين أراد أن يتخذ 
ت لكان األتراك كلهم  العربية لغة رسمية للدولة، فلم تتمَّ إرادته، ولو تمَّ

اليوم عرًبا.
ه مستعدٌّ لإلقبال على العربية وتعلمها إن جئناه 

َّ
إنَّ العالم اإلسالمي كل

ا إن جئناه باسم القومية العربية فلن نجد خيًرا. وما  باسم الدين، أمَّ
كان �شيء -علم هللا- يحزُّ في نفوسنا ويخجلنا في رحلتنا إلى الهند واملاليو 
ا صددنا عن اليد  وأندونيسيا إال العتاب الناعم الذي يلقوننا به، على أنَّ
وها لنا، وتركنا -أو ترك ناس  ة التي أكنُّ التي مدوها إلينا، وزهدنا في األخوَّ
منا- رابطة اإلسالم التي نكسب بها هؤالء اإلخوان الذين يزيدون عن 
ثالئمائة وستين مليوًنا لرابطة قومية لم نكسب بها إلى اليوم -ويظهر 
أننا لن نكسب بها من بعد- أحًدا. وفي أندونيسيا وفي سلطنة جوهور في 

املاليو، وفي كِلّ مكان فيه مسلمون، مدارس للعربية مملوءة بالطالب.
ا عرفنا لغتنا، ونشطنا لخدمتها وذهبنا نعلمها هؤالء الطالب الذين  ولو أنَّ
ه ينطق العربية في مائة سنة فقط، 

ُّ
يريدونها، لصار العالم اإلسالمي كل

ه في القرن الثالث الهجري.
ُّ
كما صار ينطقها كل

ت 
َّ
ت وقل

َّ
ولكن العربية مع األسف لغة أضاعها أهلوها وأهملوها، فذل

وهي خير اللغات، وعزَّت وكثرت لغة ال تصلح خادًما لها حين سمت بها 
همم أبنائها.

األدب العربي واإلسالمي
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هل تصدق أن كاتبا واحدا قد يكون كاتبين يختلف 
أحدهما عن اآلخر اختالف السماء واألرض؟ صّدق 
أو ال تصدق؛ ولكن ذلك يحدث. وقد َجّربت ذلك. 
الكاتب الواحد قد يكون مشموال بروح اإلخالص، 
والتألم لحالة األمة، ولوعة األ�شى من أجل تقلب 
الباطل في البالد، وانحسار الحق عنها في الظاهر، 
فيكتب بمداد الروح، ودم القلب، وحبر اإلخالص، 
ودموع االبتهال وعبرات الحرارة اإليمانية، فما يكتبه 
ال يكون كلمات مكونة من الحروف املرئية وحدها، 
وإنما يكون شحنات فكرية عجيبة تبوح بها الروح 
السامية املحلقة في سماء اإليمان، والسابحة في 

بحر العقيدة الصادقة الذي ال يعرف ساحال.
املباركة  الكيفية  هذه  من  مجردا  يكون  وقد 
والعاطفة السعيدة؛ فيكون ما يكتبه مجردا من كل 
لون وزينة، يبدو كأنه جسد بال روح، وجثة ال حراك 
بها؛ فال يسترعي انتباه القارئ، وال يستقطب التفات 

معني بالكلمة أو القرطاس والقلم؛ ألن الحروف والكلمات إذا كانت )حّية( 
متمتعة بالروح؛ فهي تجذب القراء بجمالها ونشاطها وحركتها؛ وإن كانت 
ن في 

ّ
)ميتة( بمعنى أنها ركام من األلفاظ، ومجموعة من الحروف التي تفن

رصفها الكاتب الذي أتقن حرفة تصفيف الحروف، وضم الكلمة إلى كلمة، 
وصياغة العبارة، ونسج الخيال وإبداع الفكرة – فإنها ال تدعو قارئا، وال تهز 
أوتار قلب من يحرص على جّس عروق النص، ليعرف ما إذا كانت تنبض 
؛ ألن النص له نبضات كنبضات القلب وله روح كروح الجسم، وله حياة 

كحياة اإلنسان.
الكتابة الحية والكتابة امليتة

إذا كانت عبارة ما أو قطعة من النص تشد القارئ وتأخذ بحجز قلبه، وال 
تدعه ينسحب منها إال بعد إنهاء قراءتها، وينتهي من قراءتها فيشعر بما يشعر 
به من تناول أشهى األطعمة وألذ الحالوى، وأهنأ األكالت؛ فهي حية. وإن لم 

تكن كذلك فهي ميتة.
وهي – الكتابة – تكسب حياتها من إخالص الكاتب، وتجرده من كل غرض 
من أغراض الدنيا الكثيرة املتنوعة التي ال تح�شى، فإذا شابها األغراض 
من الحرص على السمعة، وكسب الجاه أو املال، أو تضخيم الشخصية، 
وتفخيم املكانة، أو فرض الذات، أو االنتقاص من بريء، أو اغتياب أحد، 
أو إشباع هواية الكتابة، أو احترافها، أو إزجاء الوقت، وما إلى ذلك من 
األغراض التي ال تقبل الحصر؛ فإنها تأتي ميية، فهي ال تقدر على جذب 
قارئ، وإن تناولها ليقرأ، يشعر بما يشعر به من يصاحب ميتا، أو يشعر به 
من يتناول طعاما فاسدا أو – على األقل – طعاما ال ملح فيه أو كان طابخه 

أخرق لم يتعلم فن إعداد األطعمة.
اإلخالص يكسبه املرأ من التدين الصادق

واإلخالص أو التجرد من األغراض، �شيء يكسبه املرأ من التدين الصادق، 

وإفراده  إليه،  واإلنابة  هلل،  الصحيح  والحب 
بالعبادة والعبودية، والخضوع له في جميع األوامر 
والنواهي، وبالتالي يكسبه بالوعي الديني، والشعور 
اإليماني، وكيفية اإليثار، ولذة احتساب األجر على 
هللا، وانقطاع الرجاء من غيره، ثم التألم لآلخرين، 
حزن  من  والحزن  اإلنسانية،  لخدمة  والعيش 
اآلخرين، والحرص على اقتسام إخوانه بني البشر 

اآلالَم وليس األحالَم وحدها.
صحبة  من  املرء  يكسبها  بدورها  املعاني  وهذه 
ألن  طويال؛  ومالزمته  بها،  واملتصف  لها  الحامل 
الصلحاء  من  تعلمه  ويصح  يسهل  إنما  الدين 
هللا  عتبة  على  املطرحين  املتورعين  املتدينين 
الرحمن الرحيم، ويصعب تعلمه من مجرد الكتب 
التي تعلم الدين؛ ومن هنا أرسل الرسل؛ وبعث 
األنبياء؛ فتخرج في صحبتهم أصحاب نقلوا الدين 
إلى من بعدهم من األجيال، ولم يكتف هللا بإنزال 
كتب وصحائف، وتكليف عباده تلقى الدين منها وحدها مباشرة. ولو شاء 
لصنع ذلك؛ ولكنه لم يشأه؛ ألنه كان طريقا صعبا لتلقي الدين، وهللا ال 

يريد العسر، وإنما يريد اليسر لعباده.
عندما يتكهرب الكاتب بكهرباء اإليمان 

على كل فعندما يتكهرب الكاتب بكهرباء اإليمان الفاعل الصانع للمعجزات، 
ويتكيف مع معانيه العظيمة الجليلة، من اإلخالص واالحتساب، والصبر 
فعل  إلى  واملبادرة  واالستقامة،  واملراقبة  والتوكل،  واليقين  والصدق، 
الخيرات، واملسارعة إلى ترك املنكرات واجتناب السيئات، والتذاذ لوعة 
األ�شى لآلخرين، واشتهاء التألم لحال األمة، والحرص على خدمة اآلخرين 
حرصا ال يعرف نهاية وال ينتهي إلى غاية، والرغبة في إصالح املجتمع البشري 
وإسعاده وإعادته إلى ما ينبغي أن يكون عليه حسب املقياس النبوي، 
واملعيار اإللهي.. عندما يتكهرب بهذه املعاني، ويتكيف معها، يأتي ما يكتبه ) 
مفتاحا ذكيا( لكل خير و)حالقا ذكيا( لكل شر؛ ويأتي متضوعا بريا الصفاء 
القارئ  إليه  فينجذب  الشوائب،  جميع  من  والتجرد  واإليثار  والنزاهة، 
انجذاب القطع الحديدية إلى املغناطيس، ويقرؤه فيشعر كأن كل ران من 
املادية، والسلبية والنفعية، واملصلحية واالنتهازية، وحب الدنيا وكراهية 
املوت، قد زال عنه؛ وكل غاشية من السكينة والطمأنينة، واللذة اإليمانية، 
والكيفية الروحانية، والشفافية امللكوتية، قد غشيته وأحاطت به؛ فهو غير 

ما كان قبل أن يقرأه، وهو يختلف عن جيمع الناس الذين لم يقرؤوه بعد.
وهذه الكيفية اإليمانية قد تثبت في الكاتب، كما يمكن أن تثبت في جميع 
والواعظ  الناصح،  و  والداعي  واملدرس،  الخطيب  من  الناس  قطاعات 
واملصلح، والزعيم والقائد، والحاكم واملحكوم، والتاجر والفالح، والشرطي 
والجندي، واملوظف واملدير، والسائق والطيار، والسيا�شي والدبلوما�شي، 
والطبيب واألستاذ، واملهندس واملصمم، وما إلى ذلك من مجاالت الحياة 

كّل كاتب قد جيوز أن يكون 
كاتبني أو أكثر

كيف تسلك الطريق إىل الكتابة )12(

األستاذ نور عالم خليل األميني
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التي يعمل فيها اإلنسان بشكل من األشكال.
وقد ال تثبت فيه – الكاتب – أو في غيره، وإنما تلم به إملام نفحة الريح ودفعة 
املطر، فالكاتب لدى تمتعه بها يكون غير ما يكون عندما تنفض عنه. إنه عندما 
 وسناًء، 

ً
يكون مشموال بها تصدر عن قلمه كتابات تتألأل بها وتست�شيء سنا

وتتجمل برداء الزينة، فتكون حلوة كالعسل، ولذيذة كالقنديد؛ ولكنه عندما 
يتجرد منها يكون ما يكتبه صورة ال َمّسة عليها من الحقيقة، فيكون كتمثال ال 
روح فيه وال حرارة، وال يقدر على فعل أونشاط، فضال عن أن يستطيع زرع خير 

أو دفع شّر.
وجدت عددا من الكتاب أن أقالمهم حررت نوعين من النصوص

وجدت عددا من الكّتاب – الذين عايشتهم وشاركتهم في بعض دروب الحياة – 
أن أقالمهم حررت نوعين من النصوص؛ فهم في بعض الفترات كتبوا ما يسعد 
القراء، ويجدد إيمانهم، ويحرك عقيدتهم، ويصقل كل ما عندهم من أرصدة 
الدين، ورأس مال اليقين. وهم بعض األحيان كتبوا ما ليس من هذا النوع، 
وإنما هو )كتابات عادية( التمتاز عن غيرها من كتابات عامة الكّتاب إال بأنها هي 
مالحظة املكانة اإلسالمية في شأنهم رأيت كتاباتهم هذه – املكتوبة لدى تجردهم 
من النفحات اإليمانية والشآبيب الروحانية- ال تختلف عن غيرها من كتابات 

عامة من يمارسون مهنة جّر القلم على القرطاس.
وذلك إن دّل على �شيء فإنما يدل على أن حرارة اإليمان، وعاطفة العقيدة، 
قيمة كبيرة في حياة الكاتب، فإن سيطرت عليه وتحكمت فيه، وتمكنت منه، 
صدرت عنه قلمه عبارات ت�شيء كالقنديل في صحراء الحياة املظلمة التي ال يجد 
فيها الساري ليال قبسة من ضوء. وهذه القيمة تجعل كتاباته رفيعة املستوى، 
جميلة الديباجة، تشمخ بين الكتابات العادية شموخ الجبال في السهول، وتكون 
كالغانية تستغني عن جميع أنواع الحلّي واألسوار، ألنها بطبيعة جمالها الفاتن 

األصيل ال تحتاج إلى �شيء من وسائل التجميل أو مستحضراته.
كلما قرأت أمثال هؤالء الكّتاب السعداء، زدُت سرورا ونورا، وتمتعت باللذة 
العجيبة التي ال أقدر على وصفها بدقة، مهما أوتيت قدرة الجاحظ البيانية، ذلك 
الكاتب العربي الذي لم يدانه كاتب عربي منذ عصره لحد اليوم حسب إجماع 

كّتاب العربية على ذلك.
وهؤالء الكّتاب اليسعدون هم فقط ولكن يسعد بهم القراء كذلك كلما قرأوا. 
وال يثابون فقط على كتاباتهم املوقدة ملجامر القلوب؛ ولكنهم يدخرون ثواب 
كل قارئ يقرؤهم؛ فيدعو لهم من أعماق قلبه، لقاء ذلك العسل اإليماني الذي 
وجده لدى قراءته لهم، فهذه األدعية الكثيرة تسبب لهم أجرا وذخرا مضافين إلى 

األجر الذي لقوه لقاء كتاباتهم املغمورة بالنور، املغسولة باإليمان.
 حرفا بدون هدف

ّ
لو أن الكاتب أدرك قيمة نفسه ملا خط

فصّح ما ابتدأت به هذه املقال الخفيف من أن كاتبا واحدا قد يكون كاتبين 
مختلفين. أحيانا يكون كاتبا مؤمنا مخلصا مجددا إليمان عدد ال يعد من القراء. 
وأحيانا يكون كاتبا عاديا ال يمس الجذور وإنما يالمس السطح، وال يؤدي دورا في 
إحقاق الحق وإبطال الباطل، وإنما قد يكون أن يخلط بين الحق والباطل، وال 
يزيل شرا، وال يثبت خيرا، وال يغير ما حل باملجتمع من فساد وفتنة. وإنما يكون 
ما يكتبه نصا من النصوص الكثيرة التي كتبها ويكتبها كثير من الكّتاب واملؤلفين 
ليزيدوا ركاما آخر إلى ركامات الكتب والكتابات واملؤلفات التي سال بها اليوم العام 

كله، بجراء أمثال هذه الكتابات التي أقل ما يمكن أن يقال فيها: إنها ال تنفع.
الكتابات الصادرة عن العقيدة يحتضنها الكاتب، وعن الرسالة يحملها األديب، 
وعن الدعوة يحملها حامل القلم، هي التي يجوز أن تسمى)كتابات( أما غيرها 
فهي )خرابات( أو )فسادات( أو )فتن( أو )جنون( والجنون فنون، كما يقول 

الكّتاب واملؤلفون.
 حرفا 

ّ
أجل: لو أن الكاتب أدرك قيمة نفسه، واحترم قلمه الذي يحمله، ملا خط

بدون هدف، فضال عن أن يكتب ما يفسد ويفتن، ويدعو للمجون واالستهتار، 
وخلع العذار. 

قنا التباعة، وأرنا الباطل 
ّ
اللهم ألهمنا الرشد وجنبنا العوج، وأرنا الحق حقا ووف

باطال ووفقنا الجتنابه.       

األدب العربي واإلسالمي

محكمة النقض في مصر تؤجل النظر في قضية »اقتحام 
السجون« إللغاء عقوبة إعدام محمد مر�سي

القاهرةـ  »القدس العربي«: أجلت محكمة النقض أمس أولى جلسات نظر 
الطعن املقدم من الرئيس األسبق محمد مر�شي وبعض من قيادات جماعة 
اإلخوان املسلمين، إللغاء عقوبة اإلعدام واملؤبد الصادرة ضدهم في قضية 
اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، لجلسة 15 نوفمبر/ 

تشرين الثاني املقبل لالطالع.
وتضم القضية 129 متهًما، بينهم 93 متهًما هارًبا من عناصر حماس وحزب 

هللا والجماعات التكفيرية وجماعة اإلخوان اإلرهابية.
وأوصت نيابة النقض أثناء نظر الجلسة، بقبول الطعن املقدم من هيئة 
الدفاع عن املتهمين وإلغاء عقوبة اإلعدام والسجن الصادرة ضدهم من 

محكمة الجنايات وإعادة محاكمتهم مرة أخرى.
وتقدمت هيئة الدفاع بطلب ملحكمة النقض للتصريح باستخراج نسخة 
من مذكرة رأي نيابة النقض االستشاري لالطالع عليها، كما طالبوا بتأجيل 

نظر الطعن لالطالع على املذكرة.

أكبر باخرة في العالم ترسو في ميناء الدوحة
الدوحةـ  »القدس العربي« من سليمان حاج إبراهيم: َرست في ميناء الدوحة 
أكبر باخرة سكنية في العالم، والتي تحمل اسم »ذا ورلد« لتدشن بذلك 
انطالقة موسم السياحة البحرية في دولة قطر. حيث ستمكث السفينة 
السياحية الفاخرة في الدوحة يومين قبل أن تتوجه إلى العاصمة العمانية 

مسقط.
ومن املقرر أن يشهد هذا املوسم، الذي يستمر حتى نيسان/أبريل 2017، 
تسجيلها  تم  التي  السفن  وهي  القطرية  الشواطئ  على  32 سفينة  رسو 
بالفعل، ما يمثل زيادة في أعداد السفن مقدارها ثالثة أضعاف ما كان في 
املوسم املا�شي. ومن املتوقع أن يصل أكثر من 50 ألف راكب على متن هذه 

السفن.
ارتفاع معدل املواليد في أملانيا ألول مرة منذ ٣٣ عاما

فيسبادن )أملانيا( ـ د ب أ: ارتفع معدل املواليد في أملانيا ألول مرة منذ 33 
 إلى 1.5 طفل لكل امرأة. وكان آخر معدل مماثل ملعدل مواليد عام 

ً
عاما

2015 في عام 1982 بواقع 1.51 طفل لكل امرأة.
وذكر مكتب اإلحصاء االتحادي في مقره في مدينة فيسبادن االثنين أن 
هذا املعدل في عام 2015 يعني استمرار التطور اإليجابي امللحوظ منذ عام 
2012 وكان معدل املواليد في أملانيا عام 2014 يبلغ 1.47 طفل لكل امرأة.

السيدات  لدى  للغاية  بنسبة ضئيلة  املواليد  معدل  ارتفع  املقابل،  وفي 
لدى  واضحة  بصورة  ارتفع  بينما  1.43 طفل،  إلى   1.42 من  األملانيات 
النساء األجنبيات من 1.86 إلى 1.95 طفل. وارتفع متوسط عمر األمهات 
، بينما بلغ 

ً
عند والدة أطفالهن على مدار عام بنسبة شهر ليصل إلى 31 عاما

 وسبعة أشهر، ونحو 32 
ً
متوسط عمرهن عند والدة طفلهن األول 29 عاما

 عند والدة الطفل الثالث.
ً
 عند والدة الطفل الثاني، و33 عاما

ً
عاما

ف املسلمين ِ
ّ
ترامب يغازل الهندوس ويعن

بعد تصريحاته الصادمة عن رفض دخول املسلمين إلى الواليات املتحدة 
، عاد املرشح الجمهوري النتخابات الرئاسة األميركية، 

ً
حال انتخابه رئيسا

دونالد ترامب، ليغازل األميركيين من أصول هندية، وقال أثناء مشاركته في 
تجمع انتخابي إنه من »عشاق الهندوسية والهند«.

هامش األخبار
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مع إعالن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن بدء عملية تحرير 
املوصل، انطلقت القوات العراقية بالتحرك صوب ثاني أكبر مدينة 
عراقية اقتحمها تنظيم "داعش" قبل عامين، لكن املخاوف تحوم 

حول مصير املدنيين فيها.
تعتبر املوصل مركًزا ملحافظة نينوى بشمال العراق، وهي ثاني أكبر 
املدن العراقية بعد العاصمة بغداد، وعرفت بهذا االسم لكونها ملتقى 
طرق عدة تصل الشرق بالغرب. ويسكن املوصل نحو مليوني نسمة، 
يتكلمون اللهجة املوصلية التي تختلف عن باقي لهجات العراق والشام 

لتأثرها بلغات أخرى كالتركية والفارسية والكردية.
تعتبر مدينة املوصل أحد مركزي الثقل بالنسبة لتنظيم الدولة في 
كل من سوريا والعراق، ومنها أعلن البغدادي والدة دولة الخالفة 
اإلسالمية، وتحتل موقعا استراتيجيا فريدا، فهي حلقة الوصل بين 
تركيا وسوريا والعراق، بما فيه إقليم كردستان، لذا تسعى جميع 
األطراف املتأثرة بنتائج معركة املوصل لالشتراك بها لتأمين مصالحها.

وفيما تتجّهز كل هذه األطراف للتأثير في مجريات معركة املوصل يخفي 
تنظيم »الدولة« أوراقه ويستعّد، على ما يبدو، ملعركة طويلة، يتوقع 
بعض املسؤولين األمريكيين واإلعالميين أن تمتد من أسابيع إلى شهور.
لم تشهد معركة تحرير أي مدينة من تنظيم داعش، معارك سياسية 
حول مستقبلها، كما تشهد معركة تحرير املوصل، بسبب تعقيد بنيتها 
الجغرافية من جهة، وبسبب كونها عاصمة »الخالفة« لتنظيم داعش 

من جهة أخرى.
ستختلف معركة املوصل عما سبقها من معارك في تكريت والرمادي 
والفلوجة بسبب أهمية املوصل وكبرها وأعداد املدنيين املتواجدين 
بها، ولذا ستكون أكثر عنفا ودموية وتحتاج إلى أضعاف الوقت الذي 

احتاجته املعارك السابقة.
وباإلضافة إلى هذه املخاوف باتت حياة مئات اآلالف من املدنيين 
العالقين تحت نيران القصف في خطر داهم بسبب النقص املرتقب في 
الغذاء والدواء، خاصة وأن آخر األنباء الواردة من املوصل تفيد بخلو 
املدينة من املواد الغذائية بعد إغالق املحال التجارية أبوابها ونفاد ما 

هو متوفر فيها.
املشهد إذن، ليس بالنظام الدقيق الذي ترغب الحكومة العراقية أن 
 في القتال 

ً
ية املتحدة نظرّيا

ّ
توحي بوجوده، والقوى اإلقليمية واملحل

ضد تنظيم »الدولة«، تتحّضر ألي انقالبات كبيرة لصالح طرف أو 
آخر، وهو ما يوحي بأن مفاجآت عديدة تنتظر الكثيرين.

هل املعركة ت�سي بطي ملف التنظييم؟

مع بدء معركة املوصل الستعادتها من أيدي مسلحي تنظيم "الدولة 
بـ "داعش"، بدأت تظهر على السطح  اإلسالمية" املعروف إعالميا 
تساؤالت من قبل العديد من املراقبين. وفيما يرى البعض أن معركة 
النهاية لتنظيم "داعش" ، يعتقد آخرون  املوصل قد تكون بداية 
أن هذه املعركة ما هي إال حلقة من ضمن حلقات كثيرة في مكافحة 
اإلرهاب. ويقول هؤالء إن "داعش" لن يسقط بسقوط املوصل ومن 

املرجح أنه سيغير من شكله وتكتيكاته العسكرية فقط.
وتكمن أهمية املوصل سواء للتنظيم أو للقوى اإلقليمية في موقع 
 
ً
املدينة الجغرافي الفريد الرابط بين سوريا والعراق وتركيا، وأيضا

كونها حلقة وصل بين مناطق نفوذ التنظيم في العراق وسوريا، ومن 
هنا يعني تحريرها فقدان التنظيم لخاصرة األرا�شي التي يسيطر عليها، 

 نحو سوريا.
ً
ودفعه أكثر نحو االنحسار شرقا

وفيما يعتقد بعضهم أن سقوط مدينة املوصل بيد الجيش العراقي 
والقوات املوالية له "سيعني فعليا انتهاء مزاعم تنظيم داعش حول 
تشكيل دولة خالفة"، مؤكدين أن املواجهة هي "لحظة حاسمة" على 
طريق تدمير التنظيم، يرى خبير أملاني أن استعادة املوصل ال تعني نهاية 

التنظيم.
هل يمكن املقارنة بين داعش وحركة طالبان؟

ويضيف الخبير في شؤون اإلرهاب برونو شيرا في لقاء مع DW عربية 
ضمن برنامج مسائية اإلخباري أن طرد التنظيم من املوصل ال يعني 
أنه لن يبقى خطرا ومؤثرا. ووفقا للخبير األملاني فإن الغرب اعتقد في 
السابق أنه هزم حركة طالبان، إال أن ذلك لم يحدث، واستجمعت 
طالبان قواها وأصبحت قوة جهادية مؤثرة وهو ما سوف يحدث مع 

"داعش" أيضا بحسب أقوال الخبير. 
ويرى خبير اإلرهاب األملاني شيرا أن "داعش" استعد منذ أشهر ملعركة 
املوصل، ومن املؤكد أنه أخذ في حسبانه أيضا أنه قد يخسر ثاني أكبر 

• ماهي خطورة معركة املوصل؟ 	
• هل هي تعين باألكيد نهاية تنظيم الدولة؟ 	
• ما هو أثرها على مستقبل العراق واملنطقة؟ 	
• كيف ستكون احلال يف مرحلة ما بعد التحرير؟!!	

السيد مسعود
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مدينة عراقية في مرحلة الحقة. ويقول برونو شيرا إن "داعش" موجود 
في تركيا وسوريا ولبنان وحتى في أوروبا، ومن املؤكد أنه سوف يلجأ 
إلى التركيز على العمليات اإلرهابية في أماكن عديدة، مؤكدا في الوقت 
نفسه أنه "ال يوجد لدى أي وزير داخلية أوروبي، أي خطة فعالة ملنع 

هذا األمر، والحد من تحرك اإلرهاب صوب أوروبا". 
ماذا بعد التحرير؟

من ناحيته يرى الباحث في قضايا اإلرهاب واملحلل  والخبير السيا�شي 
حسن أبو هنية في حوار مع DW عربية أن الحديث عن مرحلة ما بعد 
"داعش" هو أمر ال يزال من املبكر جدا الكالم عنه، وال تبدو وشيكة على 
اإلطالق. وقال أبو هنية لبرنامج مسائية اإلخباري "إن خسارة داعش في 
املوصل إن حصلت فهي ستكون مرحلة لتغيير التكتيك الذي يتبعه 

فقط، مرجحا انتقال الصراع إلى حرب عصابات في املنطقة".
ويرى أبو هنية "أن املنطقة قد تشهد أيضا املزيد من املشاحنات 
العراق،  في  للسنة  املتعمد  التهميش  جراء  من  وذلك  الطائفية 
والتصريحات التي يطلقها قادة من القوات املقاتلة من أنهم ذاهبون 
إلى املوصل من أجل االنتقام من قتلة الحسين وغيرها من التصريحات 
التي تثير املخاوف من انفجار إقليمي أكبر".  ويرى أبو هنية أن أسباب 
وجود "داعش" وأهمه تهميش السنة لم تختف، وهو ما يمكن أن 

يشكل إطالة ألمد الصراع في املنطقة.
وبعكس ما أشير إليه سابقا من إلحاق الهزيمة في تنظيم "داعش" 
 DW لـ يرى الخبير في شئون اإلرهاب رؤوفين إيرليخ في تصريحات 
أن الظروف املحيطة بهذا التنظيم قد تصب بالنهاية في مصلحته، 
وذلك بالرغم من كل هذه املعارك ضده. ووفقا إليرليخ فإن العديد 
من الدول التي يتواجد بها التنظيم مثل ليبيا وسوريا واليمن والعراق 
وغيرها، توفر حاضنة شعبية لعناصر "داعش"، وذلك لضعف مركزية 
الحكومات هناك، وعجزها عن توفير الخدمات ملواطنيها، مما يساعد 
التنظيم في استقطاب املزيد من األفراد وذلك من أجل تنفيذ عملياته.

مستقبل املنطقة!
كما كانت سيطرة تنظيم "داعش" على املوصل عام 2014 نقطة 
تحول في تاريخه، فقد يشكل استعادة هذه املدينة الهامة بداية تحول 
ملرحلة جديدة، بما تجر املعركة نتائج تؤثر على املنطقة بشكل جلي، 
خاصة وتحاليل الخبراء والسياسيين متضاربة في هذا املجال، كما يرى 
مراقبون أن نهاية التنظيم باتت قريبة، يرى آخرون أن الطريق إلى ذلك 

مازالت طويلة.
إن تحرير املوصل ملف شائك يحتاج إلى مراقبة حساسة ألهمية 
املدينة االستراتيجي والعلمي والجغرافي في املنطقة، ووفقا ملا أسلفنا 
تقع مدينة املوصل في منطقة استراتيجية تمثل خاصرة لعدة دول 
)تركيا، وسوريا، وإيران(، نظًرا لقربها من حدود تلك الدول وما يمثله 
انتصافها في منطقة فيها عرقيات متعددة، لذلك استقرار تركيبتها 
السكانية يعطي املنطقة توازنا مهما، واختالل هذه التركيبة يعني 

ضياع االستقرار وخارطة جديدة للمنطقة.
أمريكا من خالل هذه املعركة تريد صب الزيت على املعركة املذهبية 
وإعادة رسم خارطة دول املنطقة على أساس العرقيات والطوائف 
مع تغذية دوافع الصراع حتى يستمر ليأكل األخضر واليابس، وتركيا 
لن تسمح بوجود تهديد طائفي أو عرقي عند حدودها، فكال الجهتين 

املرشحتين لخالفة "داعش" في املوصل يشكالن خطًرا عليها؛ ذلك أن 
انهيار الكتلة السنية في املوصل يعني سقوط آخر قالع السنة هناك 
ويعني ذلك تمدد قوات واألطراف األخرى  في تلك املناطق، وحينها 
ال يمكن استبعاد القيام بحمالت تطهير عرقي كما جرى في الفلوجة 

وصالح الدين.
وفي الوقت ذاته املعركة تشكل ورقة فوز ألوباما وحزبه، حيث يرى 
خبراء سياسيون أن اإلدارة األمريكية قررت خوض معركة املوصل 
قبل انتهاء الفترة الرئاسية للرئيس أوباما لعّدة أسباب منها: تحقيق 
ويدعم  شخصيا  له  ُيسجل  الدولة  تنظيم  ضد  عسكري  انتصار 
مرشحة الحزب الديمقراطي ويزيد من فرص وصولها للبيت األبيض، 
كما يتضمن رسالة مباشرة لروسيا بأن الرئيس األميركي قادر على 
اتخاذ القرارات االستراتيجية حتى األيام األخيرة من رئاسته وبأنه ليس 
البطة العرجاء، لكن هذا التحرك جاء دون اتخاذ أية إجراءات فعلية 

ملواجهة التداعيات السلبية املتوقعة.
وعلى كل نحن أمام خارطة جديدة للمنطقة تريدها القوى الغربية 
وستسهم بشكل جلي في زيادة االحتراب كنتيجة طبيعية لعملية تمكين 
األقلية على حساب األكثرية املضطهدة.هذا والوقت لإلدالء في هذا 
املوضوع مبكر جدا، خاصة وامللف شائك من وجوه عديدة، يكسب 
غموضه من التعقيد االستراتيجي والجغرافي الذي تتسم به املدينة، 
إضافة على أننا في بداية ضرب طبول الحرب، مما يعسر التكهن 

املجدي حول امللف فإنه مما سيتضح أكثر مع األيام.
ما هي الحلول املانعة من النزيف؟

إن املعركة بدأت شئنا أم أبينا وهي ال محالة تتمخض عن أحداث 
جذرية خطيرة فالبد من اإلملام بالحلول التي تنقذ من النزيف األكثر 
الذي تتعرض له املدينة في ظل هذه الظروف، ونقول في هذا: يجب 
تضافر الجهود في حماية املدينة والشعب املوصلي من تكرار حاالت 
احتالل جديدة، بما فيه توفير املواد الغذائية للمدنيين، ومكافحة 
الشح  في هذا املجال، وعرقلة تدفق نزوح املدنيين بقدر اإلمكان، 
مع  ودقيقة،  مرنة  بوسائل  ومعالجتها  املختلفة  املشاكل  ومقابلة 
ضرورة إنقاذ املجتمع وإصالحه بهمة عالية إضافة إلى ضرورة تقديم 

تعويضات للمتضررين بشكل معنوي و مادي.
 إلى ترميم الجراح النفسية وإحياء األمل ثم مقاومة املشاكل 

ً
ذهابا

االجتماعية عن طريق قضاء عادل واألهم توحيد األهداف السياسية 
بشكل يصب في مصلحة إدارة املدينة بشكل مشترك بين الحاكم 

والشعب.
ولعلنا قمنا خالل هذه العجالة - بقدر ما تيسرلنا- بالرد على األسئلة 

التي طرحناها في العنوان.
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إن أي إنسان يدفعه الفضول ليعرف إحساس أمه 
لحظة مجيئه إلى هذا العالم، وكثيرا مانسأل أمهاتنا 
عن شعورهن مستمتعين بما يروينه، وهنا أصف 

تجربة مخا�شي بلسان امرأة أصٓبٓحت يوما ما أما..
لم تكن التسعة أشهر التي مضت على حملي أياما 
عادية، كان فيها من األلم والشوق والتغيرات النفسية 
والجسدية ما يكفي لجعلي أرقب مجيء هذا اليوم 
بلهفة، فكنت استيقظ كل صباح أبحث في داخلي 
عن أية وخزة تنبئني بقدومك.. أبحث عن اإلحساس 
بذلك األلم الذي يحكى أنه من أصعب اآلالم وأشّدها 

على اإلنسان.
مللت االنتظار فالشوق مؤرق واألسئلة كثيرة واألفكار 
في ازدحام واملشاعر في صدام مع ذاتها، في اليوم األخير 
الباقي على وجودك في داخلي استيقظت على حركة 
عنيفة لم أعهدها من قبل. هجوم منظم بنسق محدد 
يتكرر كل خمس دقائق على أحشائي وخاليا جسدي 
ونف�شي التي تتقلب وتنتقل من طور الى طور بسرعة 
عجيبة.. فربما أبكي.. ثم أضحك أو أشعر بالحزن ثم 

أفرح، أغضب وأهدأ..
 كانت كّل طلقة تأتي أحسُّ فيها أّن روحي تفيض إلى 
 
ً
وهما تصبح  ..والحياة  تضيع  اكرة 

ّ
الذ بدأت  بارئها. 

تقدر على  كالجمادات ال  حقيرا، واألشخاص حولي 
تقديم �شيء لي.

طيف من املشاعر يتعانق في داخلي.. ومزيج الذكريات 
يطوف حولي، عن كل �شيء، طفولتي، أهلي، وجه أمي، 
الجامعة، صديقاتي،  املدرسة،  أيام  أخوتي،   ، أبي 
األشخاص الذين التقيتهم في حياتي، األماكن التي 
القادم.  بي، وطفلي  أنا.. ماذا سيحلُّ  زرتها، زوجي، 
أال   

ٓ
علّي لكن  عف 

ٓ
والّض بالتشتت  شعور  ويراودني 

أن  قررت  املخاض،  بداية  في  فالزلت  استسلم 
أستجمع قواي رددت بعض األدعية راجية من هللا أن 

يطمئن قلبي.
مكان  إلى  سترافقني  التي  الحقيبة  هّيأُت  قد  كنت 
الوالدة ال أذكر كم مّرة أعدُت ترتيب األغراض فيها 
لكنها كثيرة، كنت في كل مرة أحمل قطعها الّصغيرة 
وأبتسم لها كأن فيها روحا. أشّمها، أضّمها وأقّبلها 
وأتخّيل طفلي وهو يرتديها. هذا الجورب الّصغير هل 
سيكون كبيرا على قدمه، أم تلك القبعة الزرقاء هل 
ستنزل على عينيه.. في الحقيقة تلك الحقيبة لم تكن 
ما كانت تحمل أحاسيس 

ّ
إن الثياب فحسب  تحمل 

حبي وقطعا من أمومتي املشتاقة.
حان وقت الذهاب إلى املستشفى

كان  قدما..  امل�شي  على  عازم  واملخاض  الطريق  في 
شغل نف�شي ب�شيء ما.. صرُت أتأّمل الناس 

ُ
علّي أن أ

ارع.. طفالن يركضان خلف بعضهما البعض 
ّ

في الش
ومجموعة شباب واقفين بجانب سيارة يضحكون، 
وبقرب بقالية رجل غاضب وهو يتحدث على الهاتف، 
وآخر يبدو عليه قد تجاوز الثمانين من عمره يم�شي 
على مهل، كّل هؤالء.. أّيا كانوا بالنسبة لي اآلن يجمعهم 

�شيء واحد، أنهم خرجوا من رحم امرأة!
ما أصغر اإلنسان وماأقساه عندما يتكبر، ها نحن 
وصلنا.. يبدو أنه المجال للمزاح هنا، الجدّية أبرز ما 
يميز هذا املكان. دخلت غرفة الطوارئ امرأة تصرخ 
من آالم املخاض على الّسرير األول، وعلى الثاني صوت 
أنين، والّسرير الثالث بانتظاري.. فحصتني الطبيبة 
وقالت "إلى غرفة الوالدة" مشيت.. باتجاه تلك الغرفة 
بين الخوف والشوق.. سعيدة بأنني سألتقي بك هناك 
ديت خطاي 

ّ
وخائفة من املجهول.. على كل حال ش

ودخلت فذلك قدر البد منه..
الوالدة وجلست على كر�شي محاط  ارتديت سترة   
باألجهزة! وجهاز يثّبت على بطني يجعلني أستمع ألرق 
سمفونية في حياتي صوت نبض الجنين من داخلي 
يمأل الغرفة، ال ليس الغرفة يمأل كياني، يمأل كوني 
يتسارع فجأة.. فأدرك أن هناك طلقة قادمة لتمّزق 
أنها لحظات تفصلني  لها. ظننت  أوصالي.. فأستعّد 
عن الوالدة لكن يبدو أن الزمن توقف! ثالث ساعات 
مأخذه..  مني  يأخذ  التعب  مايمكن،  بأبطئ  مضت 
حزنت ألجله أيضا إنه يتعب، طفلي يبذل جهده إنه 

يصارع من أجل الخروج.. إلى أين يا ولدي؟
 ابق في داخلي ابق في عالمي، ربما لن يعجبك هذا 
تقطع  أن  إلى  له..  وأغني  معه  أحكي  كنت  العالم.. 
إلى  خاطفة   

ً
نظرة نظرُت  الطلق..  واشتّد  الصوت 

قة على الجدار خلف كر�شي الوالدة، أذكر 
ّ
الّساعة املعل

أنها كانت السادسة بعد الفج، وجلست ألستقبل أشّد 
لحظات حياتي أملا.. كانت كّل طلقة تأتي أحسُّ فيها أّن 
اكرة تضيع ..والحياة 

ّ
روحي تفيض إلى بارئها. بدأت الذ

كالجمادات  واألشخاص حولي   حقيرا، 
ً
وهما تصبح 

ال تقدر على تقديم �شيء لي.. ال فرق بينهم وبين هذا 
أتمنى أن ينشق ليفسح املجال  الجدار الذي كنت 

لروحي أن تنطلق نحو السماء.
تقديم �شيء  الناس  الظروف ال يستطيع  في بعض 
وحاولوا  بجانبك  ووقفوا  نواياهم  مهما صفت  لك 
مساعدتك، أنت فقط من تستطيع. أطلب العون 
من هللا فحسب. ال أذكر أنني توجهت هلل بالشّدة التي 

توجهت فيها هذه اللحظة، بل ربما تكون أقدس صالة 
مت الصالة.

ّ
ها قلبي مذ تعل

ّ
صال

 أجُدني وأنا أصل إلى هذه املرحلة من املخاض عاجزة 
هذا  وصف  في  تسعفني  كلمات  أّي  الوصف..  عن 
املعنى! أّي فلسلفة تعّبر عن عمق اللحظة التي أعيشها! 
ّما! تهتز الروح فيني 

ُ
ه أن يهتز كي أصير أ

ّ
هل على كياني كل

ويتمّزق الجسد.. وجود يخرج من وجود.. قلب يولد 
من قلب، إّنها معجزة بمعنى الكلمة معجزة أحياها 

بكامل قواي العقلية.
 قطعة من جسدي تغادرني، تجّر نفسها جّرا.. في تلك 
اللحظة استوى عندي املوت والحياة. كانت قبضة 
املوت تحاول انتزاعي، لكن يد الحياة أمسكت بي بقوة 
أرادت الطبيبة أن تخفف عني وطلٓبت من املمرضة 
أن تناولني أكسجينا ومهّدئا لكي أنام، لكنني رفضت 
ذلك قلت لها ال أريد أن أفقد الوعي أريد أن أحّس بكل 
�شيء.. أن أرى أول لحظة له في هذه الحياة، أن أضّمه، 
إّنها ساعة  أن أقّبله.. ال أريد النوم ال أريد الغياب 

الحضور، فقط ضعيه على صدري عندما يخرج.
 حان موعدالطلقة األخيرة، كّل ما أذكره أنني شعرت 
بأسناني تتكسر في فمي وأنني نطقت الشهادتين، وقلت 
"اخرج اخرج" فحسب. قطعة من جسدي تغادرني، 
تجّر نفسها جّرا.. مؤلم هو الرحيل.. لكن الحياة تنتظر 
من يعمرها، تنتظر بصمتك. في تلك اللحظة استوى 
تحاول  املوت  قبضة  كانت  والحياة.  املوت  عندي 

انتزاعي، لكن يد الحياة أمسكت بي بقوة.
لي-  بدت  -كما  كبيرة  لحم  قطعة  الطبيبة  حملت 
قّصت الحبل الّسري ثم انطلقت الصرخة األولى. 
 الروح، 

ٓ
 أرجاء الكون، هّز

ٓ
صرخة الحياة.. صوت هّز

ناولتني  �شيء.  كّل  أنساه  املتعب،  جسدي  دغدغ 
الطبيبة طفلي وضٓعته على صدري أحطته بيدي. 
من  داخلي  إلى  إعادته  أريد  وكأني  بقوة،  ضممته 

جديد.
ينظر إلي وكأنه يعرفني من مئة سنة، يغلق عينيه 
عشقا،  تقطران  عينان  جديد..  من  يفتحهما  ثم 
كل  استحضرت  أجملك"  ما  أحالك،  "ما  له  قلت 
مفردات الجمال التي عرفتها وذقتها كما لم أتذوقها 
ه يدرك 

ّ
من قبل، وأحسست به يفهم ما أقول. نعم إن

كم هو جميل. كانت هذه أجمل لحظة في حياتي على 
اإلطالق، كانت كل ذّرة في جسمي وروحي تحمد هللا، 

هللا الذي وهبني األمومة، وشّرفني وكّرمني بها.
ها في  أما مابعد الوالدة فتلك ملحمة أخرى أقصُّ  

مدونتي القادمة إن شاء هللا.

عواطف عثمان
كاتبة

جتربة خماض
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عباقرة أهل السنة يف إيران

اسمه ونسبه:
زاذان بن فروخ، أبو عمر الكندي بالوالء ، وقيل: أبو عبد هللا. الفاِر�شي 

وفي الَبّزاز.
ُ
الك

مولده:
طبة ُعمر بالجاِبية.

ُ
ِهد خ

َ
ى هللا عليه وسلم وش

َّ
بي صل ُوِلد: في حياة النَّ

)عن محمد بن سوقة عن زاذان قال: قدم علينا عمر بن الخطاب 
بالجابية على بعير مقتب بقتب عليه عباء قطوانية وبيده عنزة فقال: أيها 

الناس! فثاب الناس إليه.
ي سمعُت رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( يقول: ثم بكى ثم 

ّ
فقال لهم: إن

قال: سمعُت حبيبي رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( ثم بكى، قال: أيها 
الناس عليكم بأصحابي، ثّم الذين يلونهم، ثّم الذين يلونهم، ثّم الذين 
يلونهم، ثالثة قرون، ثم يجئ قوم ال خير فيهم يشهدون وال يستشهدون 
فعليه  الجنة  بحبوحة  ينزل  أن  سره  من  يستحلفون.  وال  ويحلفون 
بالجماعة، أال إّن الواحد شيطان وهو من االثنين أبعد، أال ومن ساءته 

سيئته وسّرته حسنته فهو مؤمن.(
نشأته:

قال زاذان: كنُت غالما حسَن الصوت جّيَد الّضرِب بالطنبور، وكنُت 
أنا وصاحب لي في رابعة، وعندنا نبيذ لنا وأنا أغّنيهم، إذ مّر عبد هللا بن 
مسعود فلّما سمع الّصوت دخل علينا فضرب الباِطَية برجله فأكفاها، 
وانتزع الطنبور من يدي فضرب به األرض فكسره، ثّم قال: لو كان ما 

أسمع ِمن ُحسن صوتك هذا يا غالم بالقرآن كنَت أنَت أنَت.
ثّم م�َشى، فقلُت ألصحابي: َمن هذا الذي فعل؟

قالوا: هذا عبد هللا بن مسعود.
فألقى هللا في نف�شي التوبة، فَسعيُت وأنا أبكي، فلّما بلغ الباب أراد أن 

يدخل فأخذُت بثوبه، فالتفت إلي، فقال: من أنت؟!
قلُت: أنا صاحب الطنبور.

ِني وبكى، ثم قال: مرحبا بمن يحّبه هللا، اجلس مكانك.
َ
فأقبل علّي فاعَتَنق

ل ِمن هذا التمر ولو كان غيره أخرجُته 
ُ
مرا فقال: ك

َ
ثّم دخل فأخرج لي ت

إليك.
شيوخه:

روى عن عمر، وعلّي، وسلمان، وعبد هللا بن مسعود، وعائشة، وُحذيفة، 
وأبي هريرة، وجرير الَبَجِلّي، وابن ُعمر، والَبراء بن عاِزب، وغيرهم.

من تالميذه:
حّدث عنه: أبو صالح الّسّمان، وَعمُرو بن ُمّرة، وَحِبيب بن أبي ثابت، 

وامِلنهال بن َعمرو، وعطاء بن الّساِئب، ومحّمد بن ُجحاَدة، وآخرون.
صفاته:

شبة.
َ
ه خ بيد: رأيُت زاذان ُيَصِلي قائما كأنَّ قال زُ

وقال محّمد بن جحادة: كان زاذان َيبيع الكرابيس وكان إذا جاءُه الرجل 
رفين وسامه سومة واحدة.

َّ
أراه شّر الط

عن عبد هللا بن أبي كثير قال: كان زاذان يخرج يوم العيد فيتخلل الطريق 
ويكّبر ويذكر هللا حّتى يأتي املصلى.

ي جائع فسقط عليه من الروزنة رغيف 
ّ
قال الوليد: قال زاذان يوما: إن

مثل الّرحا.
توثيقه:

كان ثقة قليل الحديث.
قه : ابن معين، وابن سعد، وابن حبان، والخطيب. أخرج له مسلم، 

ّ
وث

واألربعة، والبخاري في األدب املفرد.
س.

ْ
ساِئي: ليس به بأ

َّ
قال الن

َس بها.
ْ
وقال ابن عِدّي: أحاديثه ال بأ

عن إبراهيم بن الجنيد قال: سمعُت أبا طالب يسأل يحيى بن معين عن 
 ال ُيسأل 

ٌ
زاذان أبي عمر فقال: ثقة، وسألُته عن حميد بن هالل فقال: ثقة

َعن ِمثل هؤالء .
وفاته:

َتين وثماِنين ِللِهجَرة بالكوفة أّيام الحّجاج بن يوسف بعد 
َ
ي سنة اثن

ّ
توف

الجماجم.

*******************************************
املراجع:

الوافي بالوفيات / الصفدي
الثقات للعجلي ط الباز / العجلي

تاريخ بغداد ت بشار / الخطيب البغدادي
سير أعالم النبالء /  الذهبي

تهذيب التهذيب / ابن حجر العسقالني
تاريخ دمشق /  البن عساكر

أبو عمر اْلِكْنِدي
التابعي اجلليل، أحد العلماء الكبار املوثوق بهم

أبو محمد البلوشي
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واحة الشعر

��ِض��ُر  ال��نَّ غ��ص��ُن��ه��ا  أودى  و  م���ات���ت..  ال��ظ��ف��ُر!!إمي����ان  و  ال���ع���زُّ  ف��ي��ن��ا  م����ات  ق��ب��ل��ه��ا  و   

بسمتها  ري���ع���ان  يف  احل���ق���د  اغ���ت���اهل���ا  م��ن��ت��ث��ُرو  امل���ه���د  ل���ف���اف  يف  ش���ْل���ُوه���ا  و   

وم���رق���ده���ا   ،  ٌ م���س���ف���وح  ال��������راءة  منفجُردُم  وال����وج����دان  امل���س���ك،  م���ن  أزك����ى   

هنا  ال��ش��ف��ي��ف  ال���غ���ّض  اجل��س��د  يف  ي��ب��ق  ال��ع��ط��رمل  وامل���ب���س���م  ال����ن����دى  ع���ي���ون  إاّل   

!!ق�����ذائ�����ف زل�����زل�����ت أرك���������ان م��ن��زهل��ا  احل��ج��ُر  الطفلة  لقتل  يكفي  ك��ان  و   

ال����ق����رد ت��س��ت��ع��ُرل���ك���ْن ه����و احل���ق���د أص����ن����اٌف جم���ّن���دٌة   ون��������اُره م����ن ع���ي���ون 

وق��ف��ت  وم����ا  ل��ل��ل��ق��ي��ا  حت����ُب  ومل  َزَه�����ُرِغ���ي���ل���ت..  وال  روٌض  رك��ض��ه��ا  رأى  م���ا  و   

انتفضت  وم���ا  ال��دن��ي��ا،  يف  ت��ل��ُه  ومل  !!ِغ��ي��ل��ت..  الح����ج����ُر  و  ن���ب���ٌل  هل����ا  ِع��������دَّ 
ُ
أ وم�����ا   

رك��ب��ت  وم����ا  ح���ل���وى،  ق��ب��ل��ه��ا  ت����ذق  امل��ط��ُرومل  ف��وق��ه��ا  م���ن  ه��م��ى  أو  أرج����وح����ًة   

مث���ُرط��غ��ى ع��ل��ي��ه��ا س��ع��ری احل���ق���د ف��ان��س��ح��ق��ت  وال  ص����ي����ٌف  هل�����ا  ت�����ب�����ّدى  وم������ا   

حم��ت��ب��ٌس  ال����ق����دس  أن  ت�����در  ومل  ت��ن��ت��ح��ُرم���ات���ت  ال���ق���ع���س���اء  ع���زت���ن���ا  أن  و   

م��ن��ت��ه��ٌك  ال����ع����رض  أن  ت�����در  ومل  اخل������وُرم���ات���ت  ب�����ه  أودى  م���ل���ي���ارن���ا  وأن   

ال���ق���ل���ب ت��ن��ب��ُرإمي��������ان: ل���ل���ص���در آه��������اٌت م���ص���ّع���دٌة   ت���ك���اد م��ن��ه��ا ن���ي���اط 

س��ك��ب��ت  إن  إمي������ان  ي����ا  ل��ل��ع��ن  ل�����وم  ال��ب��ص��رال  أج���ف���ان���ه���ا  م����ن  ت���ق���اط���ر  وإن   

منتحبا  ال���ق���دس  ص���وت  أش���ج���اك  ش��ع��ُر  األخ�����ُري���ا  أت���راب���ه���ا  أم  إمي������ان  ص�����وت  أم   

!!م�����ا زل������ت جت������رُّ أح�����زان�����ا خم��ض��ّب��ة  أث����ر  ال���ف���دا  س����اح  يف  ال���ي���وم  هل���ا  وم����ا   

م��ن��ت��ص��ر؟!م������اذا ده�����ى أم�����ة اإلق��������دام ف��اخن��ذل��ت  ل��ل��ح��ق  أال  ؟!  اإلخ������اء  أي����ن   

مش���ٍم  ذي  ك����ل  ن������ادت  إمي������ان   ل����و ك�����ان ف��ي��ه��ا أله�����ل ال������ّر م��ع��ت��ُرإمي������ان 

ُش���ُغ���ٍل  يف  ال����ق����وم  إّن  ب���ن���ّي���ُة   ع���ن ال����ُع����ال.. وهل����م ع��ن��د اهل�����وى خ���دُرُع�������ذرا 

م���ؤمت���ٍر  ب���ع���د  ول���ك���ن  س��ي��ش��ج��ب��ون"   ن�����ادى ب���ه-ب���ع���د ط����ول ال���ع���ه���د- م��ؤمت��ُر" 

س��ف��ٍه  يف  "ال���س���ل���م"  ب���ن���ود  "ي���ع���ل���ن���ون"  وال����س����وُرو  األي���������اُت  و  ي����ن����ذر  اهلل  و   

م���ن���ّص���َرٍة  "هل����ب����ئ����اٍت"  ي���رك���ع���ون  اخل�����ُرو  ُي���س���ت���وث���ق  خم���ال���ب���ه���ا  وم������ن   

راق���ص���ٍة  أل�����ُف  ف��ي��ن��ا  اخل���ط���َب   ُ ي���ع���زف  !!و  ال����وت����ُر  س��اح��ات��ن��ا  يف  جي���اه���د  وق����د   

خل��ال��ق��ه��ا  دان�������ت  ف���م���ا  ت���ع���ذل���ي���ه���ا  ع��م��ُرال  وال  ع���م���رٌو  أم���ره���ا  َي����ُس����ْس  مل  و   

م����وّث����ق����ٌة  أي��������ام  ل����ل����ث����أر   : ص���رواإمي��������ان  مل���ن  وال��ع��ق��ب��ى   ، ال��ع��ه��د  ق��ري��ب��ة   

ص���دًى  ال����زم����ان  مس���ع  يف  ن��ع��ش��ك  ث����ُري���ظ���ّل   ع��ل��ي��ه م����ن ن��ف��ح��ة اإلس��������راء ُم����دَّ

ش��اف��ع��ًة  إب���راه���ي���م  ح��ض��ن  إىل  ُح���ش���روا..ف��ام��ض��ي  ق���د  اخل��ل��ق  م���ا  إذا  ل���وال���دي���ِك   

..احل�����ق أب�����ل�����ُج.. وال���ط���غ���ي���ان م��رت��ك��ٌس  أن���ت���ظ���ُر  زل����ت  م���ا  إن����ي  ف��ل��ت��ن��ظ��ري..   

صالح بن علي العمري

إميان ماتت !!
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املعرفة

األسكتلندية  إدنبرة  مدينة  في  بزيارة  املا�شي- قمت  أغسطس-آب  في شهر 
"كامرا  عليه  يطلق  والسياح،  للزوار  كبير  بشكل  الجاذبة  املراكز  أحد  إلى 
أبِسكيورا"،وقد دفعني شعور داخلي ممزوج بالحزن والسرور مًعا بعد هذه 
الزيارة إلى أن أكتب هذه الكلمات، حتى نرى كيف تقدم الغرب على ظهورنا 

عندما تقاعسنا وأصابنا الوهن.
 قد يدهش بعضنا عندما يعلم أن كلمتي "كامرا أبِسكيورا" مصطلح التيني 
معناه الغرفة )القمرة( املظلمة؛ وهي فكرة وضعها وطورها العالم البصري 
والفيزيائي املسلم أبو علي الحسن بن الهيثم املتوفى سنة 1040م، بعد جهد 

جهيد وتجارب مضنية.
 علينا أن نعترف في الوقت نفسه أن هناك تقصيًرا كبيًرا من طرفنا في تعليم 
الذهبية  العصور  خالل  املسلمين  العلماء  بإسهامات  وتعريفهم  أبنائنا 

للحضارة اإلسالمية.
يتكون هذا املركز من خمسة طوابق، ويحتوي كل طابق على مجموعة كبيرة 
من املعروضات املبنية على الخدع البصرية، وعلى ما يتهّيأ للعين البشرية مما 
تراه نتيجة الختالف زوايا سقوط األشعة وانعكاسها، والصور املنعكسة من 
املرايا ذات األسطح املختلفة على الجدران واألرضيات، إضافة إلى الصورة 
الحية امللتقطة ألجزاء كبيرة من مدينة إدنبرة، من خالل اإلشعاعات القادمة 
سقطة على املكان املخصص لها داخل تلك 

ُ
من خارج الغرفة املظلمة، وامل

الغرفة املظلمة، وغيرها الكثير من املعروضات.
 وال يختلف اثنان على الروعة والبراعة واالنبهار بما يراه الزائر لهذا املركز، 
 ب�شيء من الحزن لنقول إن هذا املركز قد خال من 

ً
لكن علينا أن نتوقف قليال

ذكر إشارة ولو واحدة للعالم املسلم ابن الهيثم، مع العلم بأن علماء الفيزياء 
والبصريات على اختالف مشاربهم يتفقون على أن فكرة الغرفة )القمرة( 
املظلمة هي من إبداعات هذا العالم املسلم، وأن ما توصل إليه العلم في 
العصر الحديث من كاميرات بشتى أنواعها، إضافة إلى السينما والتلفاز، 
يعود الفضل فيها إلى ابن الهيثم وعبقريته، وهذا في الحقيقة اجحاف واضح 

للحضارة اإلسالمية ومنجزاتها وابداعات علمائها على جميع األصعدة.
في  كبيًرا من طرفنا  تقصيًرا  أن هناك  نفسه  الوقت  في  نعترف  أن  وعلينا 
تعليم أبنائنا وتعريفهم بإسهامات العلماء املسلمين خالل العصور الذهبية 
للحضارة اإلسالمية، وأثر هذه اإلسهامات على أوروبا في تلك األيام وفي أيامنا 

هذه.
علينا أن نفتخر أمام أبنائنا بأن ازدهار املجتمعات األوروبية وتقدمها خالل 
عصر النهضة "من القرن الرابع عشر إلى القرن السابع عشر" إنما كانا من 
نتائج االعتماد على ما أنتجته الحضارة اإلسالمية من علوم ومعارف في شتى 

أصناف التخصصات.

تقدموا عندما تقاعسنا
فورتسبورج )أملانيا(ـ  د ب أ: »أجب د. ماهر يونس أبو منشار

خالل  كذبت  مرة  كم  بصدق.. 

األربع والعشرين ساعة املاضية؟«. 

كريستينا  األملانية  الباحثة  وجهت 

آخرين  باحثين  وأربعة  زوخوتسكي 

هذا  وهولندا  وأمريكا  بلجيكا  من 

السؤال لـ 1005 أطفال أمام أحد 

املتاحف في أمستردام.

 بعض ال�شيء، ولكنه حقيقي« حسبما أوضحت باحثة 
ً
»يبدو األمر مزاحا

علم النفس األملانية /35 عاما/ في جامعة فورتسبورج جنوب أملانيا 

 
ً
«. وألن السؤال يبدو مزحا

ً
 تماما

ً
مضيفة: »لقد كان السؤال مقصودا

 فقد حصل الفريق الذي تشرف 
ً
للوهلة األولى ولكن صاحبه يعنيه تماما

عليه زوخوتسكي على جائزة إج نوبل، أو جائزة نوبل لألبحاث املهملة.

ولكن وقع مسمى هذه الجائزة سلبي أكثر مما يعنيه في الحقيقة ألن 

الجائزة »تكرم إنجازات تدفع اإلنسان للضحك للوهلة األولى ثم للتدبر« 

حسبما جاء على صفحة القائمين على الجائزة. وتمنح هذه الجوائز مرة 

كل عام في جامعة هارفارد الشهيرة شمال شرق الواليات املتحدة خالل 

وفريقها  زوخوتسكي  حصلت  والحماقات.  السخافات  تسوده  حفل 

البحثي على الجائزة مقابل »توجيه أسئلة أللف كاذب عن عدد مرات 

كذبهم ثم البت فيما إذا كان من املمكن تصديق إجاباتهم« حسبما 

ذكرت لجنة التحكيم في سياق تبرير منح الجائزة لهذا الفريق. بقدر ما 

 كانت نتائج الدراسة التي حملت عنوان »من 
ً
كان منح الجائزة مضحكا

بينوكيو الصغير إلى بينوكيو الكبير«. وبينوكيو هي شخصية خيالية شهيرة 

لطفل للكاتب اإليطالي كارلو كولودي الذي بدأ عام 1881 كتابة سلسلة 

من القصص بعنوان »مغامرات بينوكيو«. وكان هدف الباحثين من وراء 

هذه الدراسة هو اكتشاف كيف تتغير القدرة على الكذب لدى اإلنسان 

على مدى حياته حسبما أوضحت زوخوتسكي مضيفة: »كانت النتيجة 

التي توصلنا إليها أن األطفال واألفراد في بداية سن البلوغ يكذبون أقل 

ويجدون صعوبة أكثر في الكذب عن الشباب البالغين«.

تنسجم هذه النتيجة مع النظريات النفسية »فعندما يسألني شخص 

ما عن �شيء فإن الدافع الذاتي يكون في البداية لصالح قول الحقيقة.. 

ولكن عندما أريد الكذب فعلي أن أنشط في كبت هذا الدافع وهو ما ال 

يجيده األطفال في بداية حياتهم«.

وفي الوقت ذاته فإن الكذب مجهد للكاذب من الناحية اإلدراكية وهو 

ما يستطيع اإلنسان التدليل عليه من خالل الوقت املطلوب للرد على 

السؤال املوجه للطفل، على األقل في نطاق »امليلي ثانية«. وبذلك يمكن 

 
ً
من الناحية األخرى تفسير سبب تراجع الكذب مرة أخرى لدى األكبر سنا

حيث تتراجع قدراتهم اإلدراكية. وباملناسبة كانت اإلجابة على سؤال: 

»كم مرة يكذب الناس؟« سواء بشكل قابل للتصديق أم ال: أكثر من 

 هم 
ً
مرتين يوميا في املتوسط. وكان املراهقون في سن 13 إلى 17 عاما

.
ً
األكثر كذبا

كذب يتطلب جهدا من اإلنسان
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أن  تعرف  هل  ـ  لندن 
األنظمة الغذائية تؤثر 
تؤثر  كما  القامة  على 
الوزن؟ فال شك  على 
هو  القامة  طول  أن 

هدف يتمناه الجميع.
أن  املعروف  ومن 
الجينات هي املسؤولة 

عن تحديد طول الشخص، إال أنه ال يجب إغفال حقيقة أن هناك بعض 
األطعمة التي تساعد في تعزيز النمو وزيادة الطول، كما خلصت العديد من 
 فإن الطول يتوقف عند سن معينة، لذا 

ً
الدراسات. وكما نعرف جميعا

 بأن يتم التركيز على بعض األطعمة لألطفال واملراهقين لكي 
ً
ينصح دائما

يتمتعوا بطول القامة.
وبحسب موقع “بولد سكاي” املعني باألمور الصحية، فإن هناك العديد من 
 
ً
 كبيرا

ً
األطعمة التي تؤثر على القامة، إال أن عشرة أنواع باألخص تترك تأثيرا

في هذا الشأن.. وهي:
1 – اللفت

فهو غني بهرمونات النمو، وبالفعل فإن اإلكثار من أكل اللفت يساعد في 
تطويل القامة، حيث إنه غني بالفيتامينات واملعادن واأللياف، مما يحفز 

هرمونات النمو في الجسم.
2 – البيض

 في زيادة الطول، فيجب 
ً
 أساسيا

ً
البيض غني بالبروتينات التي تلعب دورا

أن يتناول الطفل البيض بصفة يومية، للحصول على جسم صحي وطول 
مثالي.

3 – السبانخ
هي الطعام الذهبي لألطفال واملراهقين، فهي تقوي املناعة وتزيد من الطول 

، فهي غنية بالحديد والكالسيوم.
ً
أيضا

4 – الفواكه
العديد من الفواكه مثل املانغو والخوخ غنية بفيتامين “A”، واإلكثار من 
تلك الفواكه يضمن القامة الطويلة للطفل أو املراهق، هذا باإلضافة إلى أن 

تلك الفواكه تعزز من مناعة الجسم وتقوي العظام.
5 – الحبوب الكاملة

 في زيادة الطول، وحبوب القمح 
ً
األطعمة الغنية بالحبوب الكاملة مفيدة جدا

الكاملة هي األفضل، فهي غنية بفيتامين “B” والحديد. ويمكن االعتماد على 
املخبوزات املصنوعة من الحبوب الكاملة وكذلك املعكرونة املصنوعة من 

الحبوب الكاملة، من أجل الحصول على قامة طويلة.
6 – الزبادي

الكالسيوم، لذا فهو نوع من  هو غني بفيتامين “D” والبرتينات وكذلك 
األطعمة الهامة التي تحفز النمو وتزيد الطول.

7 – الدجاج
لحوم الدجاج مصدر رائع للبروتينات التي تساعد في تعزيز النمو وزيادة طول 

الجسم.
8 – الجزر

الجزر غني بفيتامين “A” الذي يحفز من عملية النمو ويساعد في زيادة طول 
القامة.

9 – الحليب
بالطبع فالحليب مصدر أسا�شي للكالسيوم الذي يساعد في تقوية العظام 
 في 

ً
وكذلك تعزيز الطول، فال غنى عن كوب الحليب بصفة يومية، خصوصا

الصباح، من أجل جسم صحي.
10 – فول الصويا

يساعد في تعزيز نمو العضالت والعظام في الجسم، حيث إنه مصدر رائع 
للبروتينات.

أطعمة تساعدك يف احلصول على قامة أطول

 من أكثر األمراض التي تنتشر في كل أرجاء العالم هو الزكام .. هذا املرض املزعج الذي 
يصاب به كل منا بمعدل ثالث مرات خالل العام . هذا بالنسبة لألشخاص البالغين .. 
أما األطفال فإصابتهم بمرض الزكام هو أكثر بكثير حيث معدل إصابة االطفال بالزكام 
هو ثمانية مرات باملتوسط بعض االحيان يكون أكثر و بعضها أقل خالل العام طبعا 
. الزكام هو نوعين ... نوع يصاحبه حالة من الحمى و إرتفاع درجة الحرارة و أالم في 
شتى أنحاء الجسد و غيرها من األعراض .و النوع االخر هو أقل بالنسبة لألعراض وهو 
أنسداد و سيالن مخاطي من األنف و العطاس املستمر وال يصاحبه هذا النوع االعراض 
السابقة كارتفاع درجة حرارة الجسم أو االخرى منها . و لكن تبقى أعراض الزكام مزعجة 
جدا حتى ولو كانت من النوع الثاني األخف وقعا فهو يسبب املعاناة للمريض حتى أثناء 
النوم فهو سبب يجعل املريض يتنقس بصعوبة أثناء النوم بسبب إنسداد األنف و 

الفنوات التنقسية فيكون سبب حتى للشخير أثناء النوم ...
هنا في هذا املوضوع سنطرح مجموعة من الطرق التي ستكون مفيدة لألشخاص 
املصابين بالزكام سواء من نوعه األول أو الثاني و هي طرق ممتازة ممكن ألي شخص أي 
يقوم بتطبيقها باملنزل و بدون اللجوء إلى الطبيب و هذه الطرق ممكن أن تؤدي لشفاء 
املريض من الزكام خالل يوم واحد طبعا للنوع الثاني الذي تحدثنا عنه أي الزكام 

الخفيف ... إليكم الطرق ..
1 - لعالج إرتفاع درجة الحرارة ينصح بشدة أن يتم تناول كميات كبيرة من السوائل 
سواء الباردة أو الساخنة منها .. و يفضل إذا كان املشروب ساخنا بأن يكون خلطة من 
األعشاب املفيدة حيث أن الكثرة من السوائل تعطي الجسم القدرة على البقاء رطبا و 
هذا عامل مهم و فعال في إخفاض درجة الحرارة .. باالضافة إلى أن كثرة السوائل تساهم 
بزيادة السائل املخاطي الذي يخرج من االنف و ب تخرج معه الفيروسات التي تحمل 
مرض الزكام . و يجب االبتعاد تماما عن شرب القهوة حيث أن مشروب القهوة يعرف 
بأنه يقوم بعملية إدرار للبول و هذا من شأنه أن يفقد شرب السوائل النتيجة املنتظرة .
2 - إذا كنت تعاني من وجود تقرحات في حلقك فإن أفضل طريقة يمكنك أن تقوم بها 
باملنزل بأن تخلط املاء بامللح .. ) نصف ملعقة ملح على كوب ماء دافئ ( و قم باملضمضة 
بهذا املحلول امللحي بمعدل خمس مرات باليوم و النتيجة ستكون مريحة جدا ... 
و هنالك طريقة أخرى تعطي نتائج سريعة و مرضية لعالج تقرحات الحلق و هي أكل 
الثوم الني .. و يمكنك أيضا أن تقوم بهرس القليل من الثوم الني و خلصه مع القليل من 

العسل و تناوله .. كما يمكن خلط الثوم املهروس مع شوربة ساخنة .
3 - السعال أو الكحة هو جزء مزعج جدا ملن يصابون بالزكام وهو يسبب االم بالصدر 
أثناء عند الكحة .. و هذا الجزء أفضل عالج له على االطالق هو تناول املشروبات 
العشبية الساخنة مع خلطها بملعقة من العسل و القليل من الليمون .. ال تكثر من 

الليمون حيث من املمكن أن يسبب الجفاف بالصدر و ب تفاقم مشكلة السعال ...
4 - مشكلة أنسداد االنف هي ئية مزعجة أيضا تحصل أثناء االصابة بمرض الزكام و 
لها أثر حتى أثناء النوم فهي تفقد املريض القدرة على النوم ملا تسببه من إنسداد باالنف 
و القنوات التنفسية و الشخير في الكثير من االحيان ... و هذا الجزء من املرض ممكن 
معالجته بكل سهولة باملنزل حيث كل ما عليك فعله هو مزج ربع ملعة من امللح مع ربع 
ملعقة من - البيكينج باودر - مع كباية من املاء و قم بغسل فتحتي األنف بهذا املحلول 
باستعمال الحقن الطبية ) بدون إبرة طبعا ( أو قطارة لو وجدت .. و طريقة أخرى سهلة 
أيضا هي بأن تتنشق بصلة .. قم بتقطيع القليل من البصل و ضعه بجانبك و تنشقه 

بين الحين و االخر ...
5 - نأتي إلى حالة االحتقان التي ال تقل إزعاجا عن الحاالت السابقة .. عالج االحتقان 
باملنزل هو سهل أيضا و هو عن طريق أن تعد خليطا من ملعقتي زيت الزيتون مع عدد 
قطرتان من زيت الكافور و قم مستخدما هذا الخليط صدرك و قدميك و الجبين و 

املنطقة تحت األنف ...
و أخيرا نصيحة ستكون مفيدة جدا و لها تأثير قوي جدا للشفاء من الزكام و بشكل 
سريع عن أكثر أنواع األطعمة فائدة خالل فترة مرض الزكام .. ينصح بشدة تناول 
شوربة الدجاج الساخنة لعدة مرات بااليوم على أن يتم خلط شوربة الدجاج بعدد 
من فصوص الثوم حيث يعرف الثوم على أنه من أقوى النباتات التي تق�شي على معظم 
أنواع البكتيريا و الفيروسات باالضافة إلى أنها تعمل بالجسم كمضاد حيوي قوي 

املفعول ... فأكثر من شوربة الدجاج مع الثوم .... بالشفاء للجميع ...

عالج الزكام خالل يوم واحد فقط .. أسهل الطرق 
لعالج الزكام يف بيتك و بدون أدوية..



30

السنة: 13 العدد:1 / محرم 1438 هـ . ق

شؤون إسالمية

أعرف طبيبا ناجحا اشتغل بالسياسة منذ نعومة أظافره، واجتهد في أال تكون السياسة 

مهنته األولى وال الثانية، و نجح في هذا؛ لكن اسمه كان بحكم ما نال من تقدير ُيستدعى 

إلى الذاكرة عندما تدعو الحاجة إلى شغل هذا املنصب أو ذاك، لكن شيئا ما كان يحول 

دون استجابته أو اختياره، و كان كال األمرين وارد، لكننا لم نكن نملك تفسيرا باتا أو 

باترا، فلما حدثت ثورات الربيع العربي أصبح دون جهد منه واحدا من نجومها، وبرز 

اسمه بطريقة واثقة، وملا حدث االنقالب في مصر كان له دور مقدور في التنوير و التثوير 

واملقاومة.

لي الفرصة ذات مرة ألفاجئه بسؤال مباشر عن سبب حيرتنا في بعده عن  أتيحت 

املناصب وبعدها عنه فراوغني بما لم أتحمس لسماعه من اإلجابات الجاهزة، ثم صفت 

نفسه لي فأخبرني بكل تغليف وتبطين ممكن أنه كان مرشحا ألعلى املناصب بالفعل، 

وأنه لم يكن هناك أحد إال وتحمس لترشيحه بما في ذلك الجناح الظاهر من املاكينة 

األميركية العمالقة لكن الجناح الخفي من هذه املاكينة أجرى له )دون أن يدري تماما( 

عدة اختبارات من طراز املقابلة الشخصية )Interviews( وانتهى إلى عدم صالحياته بتاتا 

لخطورته الشديدة على السياسة األميركية.

كانت القصة مثيرة بالفعل، ولم يشأ صديقي بالطبع أن يحكي كل تفصيالتها، وكنت 

أقدر هذا، لكني مع هذا استطعت أن استخلص بعض املالمح املنبئة عن طبيعة الرؤية 

القياديين املتعاونين معها من القيادات  األميركية للمثاليات املتطلبة في شخصيات 

اإلسالمية، ومدى عالقة هذه الرؤية بالصراع الحالي الذي تخوضه شعوبنا مع إمبريالية 

واضحة الغلو في استهدافاتها وليس في أهدافها فحسب.

أبدأ بالسؤال األهم الذي وجه إلى صديقي و لم ترق إجابته عليه لألميركيين الذين 

حاوروه: ماذا هو فاعل أو ماذا ينوي أن يفعل في مكافحة اإلرهاب؟ وكان صديقي بحكم 

الحياة والثقافة والسياسة جاهزا بالرد في نقاط محددة استمع إليها األميركيون في هدوء 

ثم بدأوا يعارضونه فيها واحدة واحدة.

بدأ صديقي فأثبت اختالفه معهم كلية في تعريف اإلرهاب، وفي وجوده وعدمه، وفي 

مناقشته  يقوله وال  ما  فهم  في  وقتا  األميركيون  ولم يضيع  و"باثولوجيته"،  طبيعته 

مستندين إلى "ميكانزم" القول بأنهم يتحدثون عن العالج ال عن التشخيص، وأنهم 

سيشركونه بالطبع في التشخيص ولن يفرضوه عليه، لكن هذا موضوع آخر، وفهم 

صديقي أن هؤالء يريدون القول بأنهم يتحدثون عن "تنفيذيات" ال عن "رؤى" فتقبل 

امل�شي في طرح أفكار ذكية فيما كانت املناقشة تدور حوله هو نفسه بطريقة أقل ذكاء 

تستوفي األوراق فحسب.

املعمارية  و  التشييدية  البنية  وتنمية  ترقية  بأولوية  القائلة  رؤيته  صديقي  طرح 

واإلصحاحية والبيئية للمساجد وما يرتبط بها من ملحقاتها التقليدية كمكاتب تحفيظ 

القرآن والعمل على التوسع في هذه اإلنشاءات للوفاء باالحتياجات اإلنسانية املرتبطة 

بالعبادة واالتصال الروحي ولتعويض ما اعترى هذه املؤسسات من نقص وانكماش في 

العقود األخيرة بسبب الحروب والحالة االقتصادية، وللحيلولة دون نشأة البؤر الصغيرة 

التي تجيد األجهزة والتقارير والدراسات األمنية وصفها باعتبارها مراكز تفريخ التطرف 

ومن ثم اإلرهاب في مرحلة الحقة مباشرة.

أبدى األميركيون إعجابهم بنمط التفكير الذكي غير املطروق من قبل فيما طالعوه من 

األدبيات، لكنهم كانوا ملقنين ومتشبعين تماما بفكرة خبيثة مستترة هي الحيلولة دون 

جوهر الصراع األمريكي الراهن 
جتاه اإلسالم

محمد الجوادي
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ظهور أية مئذنة جديدة تحت أي مسمى، وهكذا أدرك صديقي مبكرا أن 

جوهر القضية عند هؤالء هو "العنصر الصليبي" ال "العنصر األمني".

العودة بدراسات الحضارة واألدب  انتقل صديقي للحديث عن ضرورة 

وتاريخ الفن إلى مسار التسامح بما يقتضيه هذا من تعدد دراسات األديان 

واملذاهب والفرق، ومع أنه أجاد عرض وجهة نظره وانتصر في املناقشات 

االعتراضية فقد فوجئ بما أمكنه تشخيصه على أن املناخ املتاح في الحوار 

األميركي اإلسالمي قد أصبح مناخ استعالء إمبريالي حتى على الحق وحتى على 

مصلحة األميركيين.

وقد اتضح له هذا بجالء ال يقبل اللبس من تقرير هؤالء بكل صراحة أن 

يعني  وإنما  مثال  للديموقراطية  االنتصار  يعني  ال  األميركية  القيم  تعبير 

االنتصار للمصالح األميركية على نحو ما يراها خبراء البنتاغون مع تغليف 

رؤيتهم بمصطلحات وتعبيرات كثيفة تعطي اإليحاء القوي باالنحياز الفعال 

للديموقراطية إذا ما كان هذا التغليف ممكنا، وإال فإن تعبير املصالح 

األميركية مع فجاجته وقسوته قادر على التكفل بإقناع كل سيناتور أميركي 

-مهما أبدى من مثاليات- قبل أن يتوجه إلقناع الرأي العام العالمي.

على هذا النحو كانت أطروحات صديقي تتوالى وتحدث التفاعل الصحي 

فتثبت له ردود أفعال وتعليقات النخبة األميركية التي حاورته أن األميركيين 

ال يعانون إرهابا وال يعالجونه وال يقصدون عالجه، وإنما هم حريصون على 

حضانته إن لم يكن على صناعته وإنتاجه.

األميركيين  مناقشات  ارتادتها  التي  امليادين  كانت  آخر فقد  وعلى صعيد 

في مجال  في استمرار االستثمار املجدي  بكل وضوح عن رغبتهم  كاشفة 

الحديث املتنامي عن اإلرهاب.

كان امليدان األول هو حرصهم على إظهار مهارتهم في استعراضهم السخيف 

ملذابح األرمن مع احتقار ضمني لألرمن أنفسهم، و قد صدموا بأن سمعوا 

بأن رئيس وزراء مصر في القرن التاسع عشر كان أرمينيا عثمانيا. لكن هذا 

لم ييهئ لهم أية رغبة، ولو محدودة في مراجعة صالحية بضاعة فاسدة 

أمسكوا بها أو عضوا عليها بالنواجذ كما يقول التعبير العربي.

وكان امليدان الثاني هو حرصهم الشديد على تضخيم الخالف بين السنة 

والشيعة في كل جملة من جمل الحوار، مستندين إلى "تصويرات" بائدة في 

عرف الفكر اإلسالمي واإلنساني الراهن، و كأنهم وصلوا إلى النقطة الذروة 

الدرامي  يعتبرونه مسرحية سقوط اإلسالم على حسب تصورهم  فيما 

املولع في ال معقوليته، واملبني على حوار ضعيف املنطق لكنه جديد الديكور 

واملؤثرات السمعية.

وكان من الواضح أن هذا املجال من املنتوجات املرتبطة باإلسهام في االستثمار 

في اإلرهاب صناعة وتجارة سيكون هو امليدان األوسع في قابل األيام.

وكان امليدان الثالث ملناقشات األميركيين أو اختبارهم لصديقي هو مدى 

قبوله ملبدأ التعاون مع أعداء قوميين تقليديين "سابقين" من أجل إحراز 

النجاح في عملية مرحلية أو موضعية من عمليات مكافحة اإلرهاب، وكان 

صديقي في نظر نفسه موفقا حين تعمد أن يتجاهل عبارات املجاملة، 

وأولويات املبدأ، وعبقرية الفهم الذي عبرت عنه عبارة تاريخية من طراز: 

"يا عمال العالم اتحدوا"، وذلك في مقابل أن يطرح على مناقشيه األميركيين 

رؤية الشارع اإلسالمي التي ال ترى ولن ترى في هذا التصرف إال إعالنا صريحا 

بالعمالة املرفوضة إلسرائيل مع كل ما توحي به هذه العمالة من مشاعر 

التقزز الخلقي، وما تستدعيه من عواقب السقوط السيا�شي.

املصدر : الجزيرة

إن املوصل باتت تعيش على وقع ساعة الصفر  في ظل املعركة.. 1
تريد أمريكا إعادة رسم خارطة املنطقة على أساس العرقيات . 2

والطوائف.
ضربت طبول الحرب في الساعة الخامسة فجرا.. 3
يجب تضافر الجهود في حماية الشعب من الهالك والنزوح.. 4
املدينة في خطر داهم بسبب النقص املترقب في الغذاء والدواء.. 5
من املرجح أنه سوف يغير من شكله وتكتيكاته العسكرية.. 6
إن هذه املواجهة تشكل لحظلة حاسمة لتدمير الخصم.. 7
العدو يريد صب الزيت على املعركة املذهبية.. 8
بحق . 9 قاسية  عقوبات  القدم  لكرة  اإلنجليزي  االتحاد  أنزل 

مدرب مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، على خلفية 
استخدام عبارات نابية بشأن أحد الحكام املباراة وتعليقات 

غير الئقة ضد حكم آخر.
البنك املركزي إطالق الحرية للبنوك في تسعير النقد األجنبي. 10

معجم املصطلحات املعاصرة )35(

ساعة الصفر: لحظه بحرانى
خارطة املنطقة: نقشه منطقه

العرقيات: نژادها
طبول الحرب: کوس جنگ

تضافر الجهود: تالش های هماهنگ
النزوح: هجرت

خطر داهم: خطر قریب الوقوع
تكتيكاته العسكرية: تاکتیک های جنگی

لحظة حاسمة: لحظه سرنوشت ساز
صب الزيت: نفت در آتش ريختن

عبارات نابية: سخنان زشت
النقد األجنبي: ارز خارجى

كيفية استعماهلا

القاموس
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لغز حمرج !!
الكاتبة:كتايون محمودي - صحفية

تعريب: السيد مسعود

إلى  بالنسبة  في أن عدد معتنقي اإلسالم أكثر  النظر  هل دققتم 

معتنقي أي دين آخر، رغم كل الهجمات واالدعاءات سواء عن 

التواصل  ومواقع  اإلعالم  في  الوطيس  الحامية  الحرب  طريق 

االجتماعي أو الهجمات العسكرية الشرسة؟

أليس مما يثير العجب حقا أن النساء هن الالتي يشكلن أكثر معتنقي 

اإلسالم، في البالد التي تدعي رعاية حقوق اإلنسان وبخاصة املرأة، 

وتتهم اإلسالم باإلجحاف في حقها! وهذه اإلحصائيات أيضا تتعلق 

أكثر بالبالد ذات داعية الحرية!

وهذا األمر ما يشكل بنفسه لغزا معقدا لم يتمكنوا من حله!!

املوازنات  كافة  وانفشال  واملفاجأة،  اإلعجاب  هذا  عن  وناهيك 

والحلول غير املجدية التي تمسكوا بها في عرقلة تدفق املعتنقين، 

فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما هي القوة الغامضة التي 

ال 
ّ
جعلت اإلسالم حب القلوب وقبلة لها؟ وهو يم�شي قدما، مشك

يدا من حديد على أفواههم، رغم جميع التشويهات والهجمات 

واملؤامرات التي تحاك ضده؟

ومازالت القضية مربط الفرس على رغم الخدعات والتحايالت 

»حرية  مسمى  تحت  وشرعنتها  وإشاعتها  الجبانة،  والتزويرات 

يغير شيئا،  لم  للنازحين  العقيدة  اشتراط حذف  التعبير«! حتى 

وهذه كلها مؤشرات جدية على أن سيادة اإلسالم في األفكار حقيقة 

مسلمة الشك فيها.

حقا ماهذه القوة العجيبة التي توثق الصلة باإلسالم بهذه الوتيرة 

الهائلة، وتسوق غير املسلمين إلى الدخول في ظله الوارف؟

إن املكان الذي يريدون، أن يعرفوه أرض األحالم عن طريق الطبول 

املصمة والدعايات املكثفة، هي نفسها التي تشاهد اليوم النسبة 

الكبرى للذين يدخلون في حظيرة اإلسالم!

وبحسب بعض التقارير ستصنف فرنسا خالل ال 35 سنة املقبلة 

في قائمة البالد اإلسالمية!

 إن دوي قنبلة الدعايات لم تتمكن من إمحاء همسات اإلسالم 

املهدئة، حقا في ظل جميع األعداء الذين قاموا يوما تحت مظلة 

»صوت القلم« ويوما آخر باسم »حرية التعبير« وظهروا دهورا 

تحت أسماء متعددة ال متناهية مثل »النقد« لكن ملاذا لم ينجحوا 

في كبح تدفق البحث عن اإلسالم حتى في بالدهم.

حينما بقيت إيحاءات الشيطان دون أثر وأصبحت تحالفاتهم 

وائتالفاتهم ضد اإلسالم هباء منثورا وواجهت محاولتهم فشال 

مفضحا، أل تتسائل ملاذا؟ 

نوابغ  منضدة  على  األول  املشروع  يزل  لم  اإلسالم  من  الخوف 

الغرب، وأذكيائهم، بهدف التحليل والبحث عن العلل، ومع هذا 

هم يائسون تعسون، ال يدرون ماذا يفعلون! بل زيادة على هذا ال 

يعلمون ملاذا الخيبة؟ ومن أين يأتيهم اإلخفاق!

ال شك أن ما نراه اليوم بأمم عيوننا هو تحقق للوعد اإللهي الذي 

وعده إيانا في مجال صيانة الدين الحنيف الذي ال يجد الشك 

إليه سبيال، حيث يقطع مشواره إلى أسر القلوب! وسط دعايات 

تتكثف يوما بعد يوم!

 وتشكيل رقي اإلسالم -رغم الدعايات املدمرة والحمالت املناهضة- 

لم يزل اللغز األكبر الذي ارتبك في حله النوابغ والعباقرة، واضطرب 

حبلهم، هو ذلك الوعد الرباني بشأن حفظ دينه القويم.

فمباركة لنا هذه املنحة الكبيرة، وهي وصلتنا ومن دون شك نتيجة 

املصاعب التي تجشمها الرسول صلى هللا عليه وسلم والصحابة 

رضوان هللا عليهم في سبيل تبليغ الرسالة، وأداء األمانة، ونصيحة 

األمة، فلنبعد هذا الدين عن تحريف املحرفين وإبطال املبطلين، 

ألن وعد هللا اليخلف، وأن سيادة اإلسالم ال ريب فيها.

)املصدر: موقع سني أون لين(

خمتصر مفيد
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مقاالت
 يف الفكر

عبد اهلل عبيداللهي

مقاالت يف الفكر

لو لقينا أحدا من أصحاب رسول هللا!
ورد في صحيح مسلم عن يحيي بن يعمر، قال: أول من قال بالقدر 
بالبصرة معبد الجنهي، فانطلقُت أنا وحميد بن عبد الرحمن 
حاّجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤالء في القدر...
هكذا كان السلف يطلبون في كّل مسئلة رأَي أسالفهم ويقّدمونها، 
ولم يقولوا أبدا: هم رجال ونحن رجال، وهذا هو ثمرة التأّدب، في 
عصرنا ال نفتقد هذا التأّدب فحسب بل هناك سفهاء يسعون في 
هدم كّل ما م�شى ِمن اجتهادات الفقهاء ومجهودات املحّدثين، 
بحيث أصبحْت آراء فالن من شيوخهم املعاصرين في تصحيح 
السّنة،  مدّوني  آراء  من  لديهم  أهّمية  أكثر  وتضعيفه  حديٍث 

وفرسان الحديث!!
هذا انحطاط في األدب وليس اجتهادا  كما يّدعي أصحابه...

ة!
ّ
عاشق في مك

قّصة سنوات مضْت، قّصة عاشق كان قد عاد من الحّج، عاد من 
أفضل بقاع العالم وأحّبها إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، من 
بلٍد أقسم به هللا عزوجل، ومن مدينة ال تشبهها مدينة، ومن أرض 
متفردة في كل �شيء،  ومن بلد جعل هللا فيه بيته الحرام، وخّصه 
بأنه أول بيت وضع للناس، وجعله مباركا وهدى للعاملين، وجعله 
حرما آمنا فال يسفك فيه دم، وال يقطع فيه شجر، وال ينّفر فيه 
صيد، وكان  أهل الجاهلية - على شركهم - يحترمونه أشد اإلحترام، 
ويجد أحدهم قاتل أبيه فيه، فال يقتص منه، فلما جاء اإلسالم، 

زاده حرمة وتعظيما.
 كنت صغيرا آنذاك أدرس اإلبتدائية، وهذا العاشق كان قد ذهب 
للحج مع أول قافلة رحلْت بعد فترة طالْت سنواٍت بسبب مشكالت 
حدثْت وموانع ظهرْت مثل التي نعهدها هذه األيام، والتي ُحرم 

اق.
ّ

بسببها آالف من العش
ه قبل ذلك كثير الصمت قليل الكالم، لكّنه عاد من الحج 

ُ
 عهدت

مختلفا وغريبا بعض ال�شيء، وكأني أسمعه ألول مرة يتحدث 
للمستقبلين والضيوف طويال، يتحدث عن قبلة املسلمين، وعن 
الخصائص التي تفّرد بها البيت الحرام، وامليزات التي امتازْت 
ة تلك البقعة التي ال يحبها إال مؤمن وال يبغضها إال كافر أو 

ّ
بها مك

منافق، ويتحدث عن األساليب التي كان يستخدمها خدام الحجيج 
للنفس  الكعبة وصبرهم وضبطهم  الحشود صوب  تنظيم  في 
وتعاملهم السامي مع الحجيج، و يتحدث عن الزوار القادمين من 

ة بالد العالم وعن مشاعر الحج ومواطن العبادة...
ّ
كاف

  ثّم علمُت بعد ذلك أّن من أصابْته سهاُم العشق لتلك البقعة 
البعيدة، لُيقررّن القدوم إليها مرارا وتكرارا لُيمّتع نفسه برؤية 
مفاتنها، وليلوذ بأحضانها، وعلمْت أّن هذه السهام إن أصابِت 
الصامَت الساكت من الناس حملْته على الحديث الطويل، ألنها 

سهام العشق ألحّب بقعة في العالم!

قصة قادحة في الصحابة
نقل الكثير من املؤرخين في التحكيم بين سيدنا على ومعاوية ر�شي 

هللا عنهما القصة التالية:
وعد َوَمَع كل ِمْنُهَما أربعة 

ْ
َعاِص ِفي امل

ْ
اْجتمع أبو ُمو�َشى َوَعْمرو بن ال

َ
ف

أنفس من أصحابه، واتفقا على أن يْعزل كل ِمْنُهم ُموكله وينتخب 
اَم أبو 

َ
َفاق ق ِ

ّ
ا ااِلت

َ
فًؤا لتولي شؤونهم وَعلى َهذ

ُ
سلُموَن من يرونه ك

ُ ْ
امل

وا أمركم 
ُ
اْسَتْقبل

َ
اَل قد خلعت عليا َوُمَعاِوَية ف

َ
جمع َوق

ْ
ُمو�َشى ِفي ال

اَل إن 
َ
اَم َعْمرو، َوق

َ
ا األمر أهال ثمَّ ق

َ
ْيُتُموُه لَهذ

َ
م من   َرأ

ُ
ْيك

َ
وولوا َعل

َما 
َ
اَل َما َسِمْعُتْم وخلع َصاحبه، وإني أخلع َصاحبه ك

َ
َهذت قد ق

اس  َمان والطالب بدمه وأحق النَّ
ْ
خلعه وأثبت َصاِحبي فانه ولي ُعث

 وفقك هللا غدرت وفجرت وانفّض 
َ

اَل أبو ُمو�َشى: َمالك ال
َ
ق

َ
بمقامه ف

ْيِه 
َ
ى ُمَعاِوَية وسلموا َعل

َ
ِلك َوَعاد َعْمرو َومن َمَعه ِإل

َ
جمع بعد ذ

ْ
ال

ِحين أخذ أْمر َعلّي ِفي الضْعف وأمر ُمَعاِوَية 
ْ
ِلك ال

َ
بالخالفة َومن ذ

ة هذه القصة نقلها الكثير من املؤرخين، وهم معذورون في  ُقوَّ
ْ
ِفي ال

نقلهم، فال يوجد مؤرخ جزم أنه يؤمن بصحة جميع ما نقله في 
كتابه، بل تركوا الُعهدة على النقاد.

والقصة نقلها الطبري من أبي محنف الذي قال عنه ابن حجر في 
لسان امليزان أخباري ال يوثق به، وقال عنه البعض شيعي محترق 

صاحب أخبارهم..
ويكفي لبطالن هذه القصة أن معاوية ر�شي هللا عنه لم يكن ادعى 
الخالفة، ولم يكن يحارب ألجلها، ولم يكن يومئذ خليفة، فكيف 

ُيخلع عن �شيء ال يمتلكه أساسا.
إن بطالن القول بأن أبامو�شى األشعري وعمروا ر�شي هللا عنهما 
اتفقا على خلع علي ومعاوية ر�شي هللا عنهما في قصة التحكيم 

واضح مثل وضوح الشمس.
فالذي وقع في التحكيم ويؤّيده الواقع الذي عاشه املسلمون بعده، 
هو أن يبقى علي ر�شي هللا عنه في الكوفة وهو خليفة املسلمين وأن 

يبقى معاوية في الشام أميرا...
عمر ر�سي هللا عنه؛ عبقري العدل واإلحسان

البشرية عمر بن  تاريخ  في  العدالة  في محرم استشهد عبقري 
الخطاب ر�شي هللا عنه، عمر ر�شي هللا عنه أسقط الحكومة 
الساسانية التي كانت حائال بين اإليرانيين واإلسالم، والتي أحد 
أكاسرتها مزق رسالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، عمر ر�شي 
هللا عنه أزال سلسلة مجرمة حالت بين الشعوب اإلیرانیة وبين 
أبسط حقوقهم فی العیش منذ قرون، عمر ر�شي هللا عنه لم ينقذ 
إيران من براثن الساسانية فحسب بل أنقذها من براثن الجهل، 
ومن مخالب الخرافات وهيمنتها، عمر ر�شي هللا عنه أنقذ هذه 
الشعوب بجنود عادلين لم يأخذوا درهما وال دينارا وال شبرا واحدا 
من األرا�شي بغير حق، لم يهّجروا أهلها، لم يقتلوا طفال وال شيخا، 

وال إمرءة، ولم يهدموا صومعة وال كنيسة، وال معابد النيران!
عمر ر�شي هللا عنه اختار سلمان الفار�شي ر�شي هللا عنه واليا على 
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بعض املناطق ألنه أهل البلد، وصاحب البيت، وأدرى بأوضاع بلده 
وبأمور أهله وتقاليدهم وعاداتهم.

جنود عمر ر�شي هللا عنه في إيران لم یغيروا أسماء األقالیم واملناطق 
وال أسماء املدن، فَمکران بقيت مکران، وخراسان بقيت خراسان، 

واصبهان هی أصبهان، وطوس هي طوس، وكرمان هي كرمان.
عمر لم یجبر أحدا علی تغیير دینه إال أنه حكم بالتفريق بين املحارم ذلك 

الزواج الذي حرمته الديانات كلها.
عمر الفاتح الوحيد الذي أحسن إلى هذا الشعب إحسانا لم يحسنه 
أحد عبر التاريخ، بل لن يجد اإليرانيون في تاريخ إيران محسنا أعظم من 
عمر ر�شي هللا عنه، فهو الذي فتح أبواب هذا البلد على اإلسالم وعلى 

العلم والتعليم، حيث ظهر فيهم نوابغ وأفذاذ وعباقرة في كل شعبة.
 ما يؤسف اإلنسان أثناء دراسة سيرة عبقري العدل واإلنصاف عمر 
حسن العظيم ينتمي إلى هذا 

ُ
ر�شي هللا عنه أن الذي قتل هذا العادل امل

الوطن.
عذرا يا إمام العادلين واملنصفين وقدوتهم!

 فإّن من قومي من ال يعرف أبجديات اإلحسان، وإّن من قومي من يكره 
الحرية وعيش األحرار املكرمين، وإّن من قومي من يعشق العبودية 
ويعبدها، وإّن من قومي من يفّضل أن يحكمهم الطغاة واللصوص 

واملفسدون واملجرمون ورثة فرعون وأحفاد كسرى.
 باألمس تآمروا فقتلوه، واليوم يسيئون إليه ويطعنون فيه، عذرا، يا 

كر معك العدُل واإلنصاف!
ُ
كرَت ذ

ُ
من إذا ذ

لعن هللا من قتلك، لعن هللا من أبغضك ويبغضك، لعن هللا من يطعن 
في سيرتك وسريرتك، لعن هللا من افتعل لك عيوبا وأقداحا ليست 
فيك فحسب بل بينك وبينها ُبعد املشرقين، ور�شي هللا عنك وعن سائر 

الصحابة أجمعين.
مداخل املعا�سي والذنوب

أجاد العالمة ابن القّيم الجوزي رحمه هللا تعالى وأحسن في كتابه "الداء 
والدواء" الحديث عن املعا�شي والذنوب وعقوباتها ومضّراتها في الحياة 
الفردية واالجتماعية، والحقيقة أّن كافة مصنفات ابن القيم الجوزي 
رحمه هللا قّيمة ومفيدة جدا في دراسة األدواء واألدوية، وهي كتب أدبية 

بعُد، اليستغني عنها طالب األدب واللغة.
ذكر ابن القيم رحمه هللا في كتابه املذكور فصوال مختلفة  في بيان 
مضرات الذنوب وتبعات املعا�شي، وذكر أنها تطفىء الغيرة، وتذهب 
بالحياء، وأنها تضعف في القلب تعظيم الرب، وتخرج صاحبها من 
عمي البصيرة، وتسقط 

ُ
دائرة اإلحسان، وأنها توقع املرء في الوحشة، وت

 
َ

الكرامة، وأنها تمحق البركة، وأنها تجّرىء على اإلنسان أعداءه وأصناف
املخلوقات، وأنها توجب نقصان العقل، وتورث القلب مرضا وانحرافا، 
ثم أشار رحمه هللا إلى مداخل املعا�شي قائال: "وأكثر ما تدخل املعا�شي 
واللفظة،  النظرة، والخطرة،  األربعة؛  األبواب  العبد من هذه  على 

والخطوة.
واعتبر فضيلته الخطرة أو الخطرات أو الخواطرمبدأ الخير والشر، فمنها 
ه ملك زمام نفسه، 

َ
تتولد اإلرادات والهمم والعزائم. فمن راعى خطرات

وقهر هواه. ومن غلبْته خطراته، فتغلب عليه هواه ونفسه. ومن استهان 
ه قسرا إلى الهلكات. وال تزال الخطرات تتردد على القلب 

ْ
بالخطرات قادت

حتى تصير منى باطلة.
يعتبر ابن القيم الخاطر كاملاّر على الطريق، فإن لم تستدعه وتركته 
وخدعه  بحديثه  سحرك  استدعيته  وإن  عنك،  وانصرف  م�شى، 
 �شيء على النفس الفارغة الباطلة، وأثقل �شيء على 

ّ
وغروره. وهو أخف

القلب السليم والنفس الشريفة املطمئنة.
وأّما اللفظات، فحفظها بأن ال تخرج من املرء املسلم لفظة ضائعة، 
بل ال يتكلم إال فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه. فإذا أراد أن يتكلم 
بالكلمة نظر، هل فيها ربح وفائدة أم ال؛ فإن لم يكن فيها ربح أمسك 
عنها، وإن كان فيها ربح نظر، هل تفوته بها كلمة هي أربح منها، فال يضّيع 

األربح بهذه.

وأّما الخطوات؛ فحفظها بأن ال يثقل قدمه إال فيما يرجو ثوابه، فإن لم 
يكن في خطاه مزيد ثواٍب، فالقعود عنها خير له. 

في عصرنا  في ظّل الشبكة الدولية )االنترنت(، فكأن مداخل املعا�شي 
التي أحصاها ابن القيم رحمه هللا أصبحت مدخال واحد!!

فهذه الشبكة فيها النظرات املحّرمة، ومنها تنشأ الخطرات والخواطر 
التي تصير منى وأماني باطلة في اإلنسان، وفيها اللفظات من األباطيل 
واألراجيف والدردشات التي تؤدي نحو الحرام، ومنها تنطلق خطوات 

الكثير من الشباب نحو املحّرمات، أعاذنا هللا واملسلمين منها جميعا.
من الرواية إلى أدب السجون

إّن األدب الروائي الذي ُيطلق عليه في الفارسية«ادبيات داستاني«، 
جزء أسا�شي من األدب العربي قديما وحديثا.

كتاب البخالء للجاحظ، والتوابع والزوابع لألندل�شي ورسالة الغفران 
ألبي املعالء املعري التي رسم فيها رحلة خيالية إلى الجنة والنار وزيارته 
بشعراء العرب الجاهلي وغير الجاهلي من أوائل ما صّنفت في األدب 

الروائي.
في عصرنا يعتبر البعض الطيب صالح السوداني هو عبقرية الرواية 
العربية، وهو صاحب كتاب موسم الهجرة إلى الشمال، والذي تناول 
املذكور  الكتاب  متين.  روائی  بأسلوب  والغرب  الشرق  ثقافتي  فيها 
ُمصّنف ضمن الكتب املفّضلة في موضوع الروايات العربیة، الكتاب 
والكاتب أكثر قبوال فی األوساط األدبية الروائیة العربية. وال ننس عبد 
الرحمن منيف صاحب الكتاب الروائي »مدن امللح« قّدم من الخليج 

رواية مختلفة أعجب بها الكثيرون. 
رضوى عاشور الكاتبة املصرية التي ألفت كتاب ثالثية غرناطة تناولت 
فيها سقوط األندلس بأسلوب روائي تاريخي...وهكذا الروائية الجزائرية 
أحالم مستغانمي التي أبهرت فی وقتها أبصار عشاق الرواية في رواية 
رمانسية سمتها ذاكرة الجسد من السيدات الروائيات في عالم كتابة 

الروايات وسرد القصص.
إن نطاق الرواية العربية متسعة، وهي تختلف من بلد إلى بلد، وملصر 
وسوريا النصيب األكبر من الروائيين والروائيات، وكتابة الرواية ال 
تنحصر على طبقة خاصة، بل أديب مفكر مثل السيد قطب أيضا زّود 

مكتبة الروايات بكتاب سّماه ›األشواك«.
املصنفات الروائية قد ال تعجب القارئ محتوياتها وما تعرضها من 
مفاهيم وأفكار وصور مشوهة أحيانا، وأوهام وهيامات إال أنها ذخائر 
األدب وذخيرة التعابير كما وصف العالمة أبو الحسن الندوي رحمه هللا 

مصنفات الروائي نجيب الكيالني.
والكيالني هذا وكذلك »باكثير« من رواد الروايات اإلسالمية واألدب 

اإلسالمي.
تتميز روايات الكيالني بأنها تعرض حياتنا وتاريخنا الديني واإلسالمي في 

أسلوب الرواية.
في عصرنا وفي ظل الطغاة ونشوء الثورات وفي ظل كثرة السجون 
والزنازين واملعتقالت التي تستضيف أصحاب األقالم من الروائيين 
والزنازين  بالسجون  الرواية  اختلطت  واإلعالميين،  والصحافيين 
واالعتقاالت، ونشأ من الرواية أدُب السجون ذلك األدب الذي له 

تعابيره ولغاته واصطالحاته، وهو يختلط أحيانا باللهجات العامية.
من رّواد االدب الروائي للسجون هو الدكتور أيمن عتوم الشاعر 
الروائي األردنی الذي أضفى عالم الرواية بمجموعة من الكتب أبرزها 

»ويسمعون حسيسها«، 
 مصنفات عتوم تناولت أوضاع املعتقلين واملساجين في سجون البعث 
السجون  أدب  من  وغيرها  املصنفات  هذه  روائي خاص،  بأسلوب 
للروائيين املعاصرين بیان لجحيم الطغاة الذين تستظل األمة املغلوبة 
هم في ظروف ال ظّل فيها مثل ظل صالح الدين ونور الدين 

ّ
على أمرها بظل

وأمثالهما من امللوك والسالطين العادلين.

مقاالت يف الفكر
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