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مجلة روى - نروي لنرتوي

هي مجلة عراقية فصلية مس��تقلة غير تابعة 
ألية جهة، ُتعنى بموضوعات العلوم اإلنسانية 
ونشر النصوص األدبية، تسعى إلى أن تكون يف 
صينة، التي تبقى خالدة  ت الرَّ َمص��افاّ المجلاّ
بما حوته من َصفو الفكر وَعذب األدب ونقاء 
الثقافة.. ينهل منها الجيل بعد الجيل.. تروي 
ُعطاَش��ى العل��م واألدب، فينعك��س رواؤهم 
منه��ا إلينا، وإلى سلس��ل بن��ي آدم من بعد.. 
وم��ا هذا بضرٍب من األمنيات، إنما هو عمل، 

وبالعمل يتحقق األمل.

اء وعٌد بأنَّ مجلَّتهم هذه لن  ومن َحقِّ القرَّ
تتنازل عن هذا المس��توى، حتى لو لم َتنش��ر 
إال مقال��ة واح��دة، تحاف��ظ هبا عل��ى مكانتها 
ا وِرفعة، أو أْن  التي تنبع من مكانة العلم سموًّ
ُتوقَِف مش��وارها بعزٍة وكرامة، دون أن هتوَي 
إلى القاع، أو تجارَي السَفَه الذي ينبو عنه ما 

َصحَّ مِن العقول والطباع. 

 يق��وم عل��ى تحري��ر المجلة ش��باٌب آمنوا 
بالكلمة وأيقون��وا بخطورهت��ا، فأخذوا على 

عاتقهم حمل رايتها.

��ا ُكتاّاُبه��ا فُهم ثلاّة م��ن أصحاب األقلم  أماّ
الرزين��ة واألف��كار الرصين��ة م��ن المثقفي��ن 
واألدباء والعلماء، وكل َمن س��لك س��بيلهم 
من الكتاّاب الواعدي��ن هواة األدب والثقافة، 
ليس��لكوا  بمش��اركاهتم،  المجل��ة  فرتح��ب 

مين. السبيل الموصل إلى مصاف المتقدِّ

تتشرف المجلة باستقبال مشاركاتكم يف مجاالت 
العل��وم اإلنس��انية، كما تس��تقبل النص��وص األدبية، 
على أن يكون ذلك ضمن معايير تم رس��مها لتظل يف 

المستوى الذي يسمو هبا يف عاَلم الثقافة.

والمجل��ة ال تض��ع الحواج��ز والحُجب أم��ام هواة 
الكتابة واألدب، الراغبين بنشر مشاركاهتم المتواضعة؛ 
ف��وا عن المضي يف  فل��و لم يجدوا َمن ينش��ر لهم، َلَتوقَّ
درب القل��م، واَلْنقطَع س��بيُلهم نحو تطوي��ر مهاراهتم 

وصقل مواهبهم ثم الوصول إلى مصافاّ المحرتفين.

وأهماّ ما تشرتطه المجلة يف النشر:

   أال تكون المش��اركة قد أخَذت سبيلها يف نشٍر 
ُمماثِل مِن قبل.

ي��ة،  بالجداّ متصف��ة  المش��اركة  تك��ون  وأن      
والمعالجة الهادفة.

   وتنأى عن االتاّصاف بالَعبثية.
ه عن االْستلب.    وتتنزاّ

يات.    وال تعتدي على الحراّ
   وال تثير النعرات الطائفية والقضايا السياس��ية 

والغرائز الجنسية وسائر طبائع السوء.

فالعلم يعني البحث، والبحث أخلق..

واألدب يعني الجمال، والجمال ذوق..

والعلم أيًضا فكٌر، والفكر رفعة..

واألدب أيًضا شعور، والشعور ارتقاء..

و)ال��ذوُق  الحس��ن(  )الُخُل��ُق  في��ه  َتحق��َق  فم��ا 
ه )االرتقاُء( و)الرفعة(. الجميل(، كان حقَّ

ضوابط النشر:هذه اجمللة:

صالكاِتبامَلوضوعت

1
ٌة على  رس��الٌة يف إعراب »َمن َحِفَظ ُحجَّ

ين الَحمويِّ َمن لم َيحَفظ« لُمِحبِّ الدِّ
صفاء صابر البياتي

)محقق وباحث يف اللغة العربية - من العراق(

2
رس��الة يف تصحيح تركيب »أكثر من أن 

ُيحصى« لطاش كبرى زاده
سارة خالد الرحاحلة

)باحثة يف اللغة العربية وآدابها – من األردن(

3
رسالة يف إعراب كلمة التوحيد وتحقيق 

معناها، لموسى بن أحمد البركاتي
سالم رحال

)باحثة يف اللغة العربية وآدابها – من األردن(

4
رسالة يف بيان المعجزات
لمحيي الدين الكافيجي

إلهام الصّياح
)باحثة يف اللغة العربية وآدابها – من األردن(

* مقاالت يف تأبين شيخ المؤرخين العراقيين العالمة أ.د. عماد عبد السالم رؤوف:

)1( ورقة بيضاء5
د. بروين بدري

)أكاديمية ومحققة ومؤرخة – زوجة الراحل(

)2( عماد الفنان6
د. رؤوف عماد عبد السالم

)أكاديمي وفنان تشكيلي – نجل الراحل(

)3( التاريخ والذكريات7
فؤاد عماد عبد السالم

)قانوين - نجل الراحل(

8
)4( المؤرخ الدكتور عماد عبد السالم 

رؤوف: رجٌل بأّمة
إياد عبد اللطيف القيسي

)محقق ومؤرخ ومحّدث – من العراق(

9
واألدري��ب  المحق��ق  الم��ؤرخ   )5(

المدقق عماد عبد السالم رؤوف
رياض المختار

)مؤرخ وباحث يف التراث العربي – من العراق(

محتويات العدد
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مجلة روى - نروي لنرتوي
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افتتاحية العدد

بحمد اهلل وفضله يصدر هذا العدد 
ليتم��م مس��يرة أربع��ة فص��ول، وه��ي 
ل أعداد الس��نة األولى  بتمامه��ا تش��كاّ
التي تبت��دئ بفصل الخري��ف وتنتهي 
بفص��ل الصيف، عل��ى نح��و التقويم 
السرياين الذي كان يسير عليه أجدادنا 
البابليون على ه��ذه األرض المباركة 

)أرض العراق(.

وم��ا زال��ت مس��يرة مجلتن��ا ه��ذه 
تح��رص عل��ى أن تأتيك��م بالجدي��د 
النص��وص  م��ن  والمفي��د  والممت��ع 
والمقاالت والدراس��ات، وتصحبكم 
معه��ا لمرافق��ة أقلم رصين��ة الطرح، 

رشيقة األسلوب.

وق��د امت��از ه��ذا الع��دد بنش��ر عدة 
نص��وص تراثي��ة عربية بتحقي��ق ثلة من 
ل إثراًء للساحة  الباحثين، آملين أن تشكاّ

العلمية الَمعنية برتاث األمة العربية.

مقال��ة  بنش��ر  الع��دد  امت��از  كم��ا 
مرتجم��ة ع��ن اإلنجليزي��ة، وه��و أمر 
جدي��د يف مس��يرة المجل��ة، نرج��و أن 

يفت��ح باًب��ا أوس��ع لمث��ل ه��ذا الحقل 
الخطير األهمية.

ولق��د صادَفن��ا -ونح��ن يف ط��ور 
اإلع��داد والتحري��ر- نب��أ وفاة ش��يخ 
المؤرخين العراقيين العلمة األس��تاذ 
الدكت��ور عم��اد عبد الس��لم رؤوف، 
��ل  رحم��ه اهلل تعال��ى، فآثرن��ا أن نؤجاّ
بعض المش��اركات إلى أع��داد قادمة 
من أجل إتاحة المج��ال يف هذا العدد 
س��بيل  عل��ى  مش��اركات  لمجموع��ة 
التأبين ألس��تاذنا الراحل، وهي عبارة 
عن مق��االت لبعض أهل بيت��ه الكرام 

وأصحابه الفضلء ومحبيه النجباء. 

سائلين اهلل أن يتغمد فقيدنا بالرحمة 
أهل��ه  ويله��م  والرض��وان،  والغف��ران 
ومحبي��ه الص��ر والس��لوان، ويعوض 
األم��ة العربي��ة يف مصاهب��ا خي��ًرا، وأن 
أن��اروا  الذي��ن  األع��لم  يرح��م س��ائر 
��َعل يف حالك الدهر الذي نعيش��ه،  الشُّ

وظلاّوا ثابتين على الحق قواًل وعمًل.

رئيس التحرير
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افتتاحية العدد

بحمد اهلل وفضله يصدر هذا العدد 
ليتم��م مس��يرة أربع��ة فص��ول، وه��ي 
ل أعداد الس��نة األولى  بتمامه��ا تش��كاّ
التي تبت��دئ بفصل الخري��ف وتنتهي 
بفص��ل الصيف، عل��ى نح��و التقويم 
السرياين الذي كان يسير عليه أجدادنا 
البابليون على ه��ذه األرض المباركة 

)أرض العراق(.

وم��ا زال��ت مس��يرة مجلتن��ا ه��ذه 
تح��رص عل��ى أن تأتيك��م بالجدي��د 
النص��وص  م��ن  والمفي��د  والممت��ع 
والمقاالت والدراس��ات، وتصحبكم 
معه��ا لمرافق��ة أقلم رصين��ة الطرح، 

رشيقة األسلوب.

وق��د امت��از ه��ذا الع��دد بنش��ر عدة 
نص��وص تراثي��ة عربية بتحقي��ق ثلة من 
ل إثراًء للساحة  الباحثين، آملين أن تشكاّ

العلمية الَمعنية برتاث األمة العربية.

مقال��ة  بنش��ر  الع��دد  امت��از  كم��ا 
مرتجم��ة ع��ن اإلنجليزي��ة، وه��و أمر 
جدي��د يف مس��يرة المجل��ة، نرج��و أن 

يفت��ح باًب��ا أوس��ع لمث��ل ه��ذا الحقل 
الخطير األهمية.

ولق��د صادَفن��ا -ونح��ن يف ط��ور 
اإلع��داد والتحري��ر- نب��أ وفاة ش��يخ 
المؤرخين العراقيين العلمة األس��تاذ 
الدكت��ور عم��اد عبد الس��لم رؤوف، 
��ل  رحم��ه اهلل تعال��ى، فآثرن��ا أن نؤجاّ
بعض المش��اركات إلى أع��داد قادمة 
من أجل إتاحة المج��ال يف هذا العدد 
س��بيل  عل��ى  مش��اركات  لمجموع��ة 
التأبين ألس��تاذنا الراحل، وهي عبارة 
عن مق��االت لبعض أهل بيت��ه الكرام 

وأصحابه الفضلء ومحبيه النجباء. 

سائلين اهلل أن يتغمد فقيدنا بالرحمة 
أهل��ه  ويله��م  والرض��وان،  والغف��ران 
ومحبي��ه الص��ر والس��لوان، ويعوض 
األم��ة العربي��ة يف مصاهب��ا خي��ًرا، وأن 
أن��اروا  الذي��ن  األع��لم  يرح��م س��ائر 
��َعل يف حالك الدهر الذي نعيش��ه،  الشُّ

وظلاّوا ثابتين على الحق قواًل وعمًل.

رئيس التحرير

القسم األول: الدراسات
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مة: املقدِّ

غيرة المفقودة،  سائُل الصَّ كثيرٌة هي الرَّ

التي تواَرْت يف المجموعاِت المحفوظة، 

الِت المطبوع��ة،  أو ُطِوَي��ت بي��ن المط��وَّ

غ��اَب ذكره��ا عن أه��ل التَّراِج��م، وغفَل 

ن يف قوائم  عنه��ا المفهرس��وَن، فل��م ُت��دوَّ

سائِل رسالُتنا هذه  فهارسهم، ومِن هذه الرَّ

ها م��ن المفقوداِت؛ إذ لم  التي يمكننا عدُّ

نجد لها ذكًرا يف آثار الحموياّ المطبوعة أو 

المخطوطة. وحِفظه��ا حفيُد ابنه المحبِّي 

)ت 1111ه���( بذك��ره لها مختَص��َرًة، يف 
ل��ة للحموياّ يف كتابه  أثن��اء ترجِمته المطوَّ
»ُخلص��ة األث��ر يف أعيان الق��رن الحادي 
عش��ر«، فارتأينا أن ُنخرجها بُحلَّة َقش��يبٍة؛ 
خدم��ًة للتُّراث العرب��ياّ بعام��ٍة، وللُتراِث 
��ٍة. فجعلُتها يف قس��مين:  الحم��ويِّ بخاصَّ
��ف  المؤلِّ حي��اة  ع��ن  راس��ة  للدِّ لهم��ا  أوَّ
س��الة  الرِّ وع��ن  والعلميَّ��ة،  ��خصيَّة  الشَّ
توثيًق��ا وتوصيًف��ا، واآلَخ��ُر للتَّجميع، ثم 
 ثب��ٌت بالمص��ادر والمراج��ع المعتَم��َدة.

واهللُ الموفِّق.  

 رسالٌة في إعراب »َمن َحِفَظ 
ٌة على َمن لم َيحَفظ« ُحجَّ

ين احَلمويِّ )ت 1016هـ( مُلِحبِّ الدِّ

دراسة وجتميع: صفاء صابر البياتي
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ل: املؤلِّف املبحث األوَّ

خصيَّة   املطلب األوَّل: حياته الشَّ

: ُهويَُّته الاً أوَّ

د بن أبي بكٍر بن داود  1-  اسمه: هو محمَّ
حمن بن عبد الخالق بن  بن عبد الرَّ

حمن. عبد الرَّ

2-  ُكنيُته: أبو الَفضل.

ين. ين بن تقياّ الدِّ 3-  لقُبه: ُمحبُّ الدِّ

 ، 4-  نِ��س��ب��ُت��ه: ال���َع���ْل���وايناّ، ال��ح��م��وياّ
.)1(

، الحنفياّ مشقياّ الدِّ

ثانياًا: مولده: 

ولَِد بحماَة يف الخامَس عش��َر من َش��هر 
ابع  رمض��اَن س��نة )949ه�(، المواف��ق للرَّ
والعش��ريَن م��ن ش��هر كانون األول س��نة 

)1542م()2(.

)1( انظ��ر: خلصة األثر يف أعيان القرن الحادي عش��ر: 
ين بن محمد  محم��د أمين بن فضل اهلل بن محباّ الدِّ
المحب��ي الحم��وي الدمش��قي )ت1111ه���(، دار 

صادر، بيروت:322/3.
نيا: ش��هاب  )2( انظ��ر: ريحان��ة األلبَّا وزه��رة الحياة الدُّ
عب��د  تحقي��ق:  )ت1069ه���(،  الخفاج��ي  الدي��ن 
الفت��اح محمد الحل��و، مطبعة عيس��ى البابي الحلبي 

ثالثاًا: نشأته

نش��أ بمول��ِده حم��اَة، وقرأ عل��ى والِده 
إل��ى أن َتنَبَّ��َل، ثم بعَث به والُده لكَِبِر س��نِّه 
��يخ العارف  وعج��زه عن اإلق��راء إلى الشَّ
��ه عليه على  باهلل أب��ي الوف��اء، فلِزمُه وتفقَّ
إل��ى  ، حت��ى وص��ل  ��افعياّ الشَّ المذه��ب 
ل حنفيًّا، ثم  قراءة َش��رح البهجة، ثمَّ تح��وَّ
رح��ل بعد وفاة ُش��يوخه إلى حلب، وأخذ 
عن علمائه��ا، ثم دخل اآلس��تانة واختلط 
مع كرائه��ا، ومدحهم بالقصائ��د الفائقة، 
��ام  ووجه��ت إليه مدرس��ة القصاعيَّة بالشَّ
ف��َوَرَد إليه��ا، ث��مَّ تدبَّ��َر دمش��َق، وصاه��ر 
م��َة أب��ا الف��داء إس��ماعيل النَّابلس��ياّ  العلَّ
عل��ى بنتيِن، ماتْت إحداهم��ا قبل أن يبتنَي 
هب��ا، وولدْت ل��ه األخرى ُمح��بَّ اهلل، جدُّ 
صاح��ِب »خلص��ة األث��ر«، ثم س��افَر مع 
د بن إلياس  قاضي الُقضاة محمد بن محمَّ
��هير ب���� »ج��وي زاده« إل��ى الُقدس يف  الشَّ
َد  ته التَّفتيش��يَّة على الكنيس��ة التي جدَّ مهمَّ

وش��ركاه، مص��ر، ط1، 1386ه��� /1967م:194، 
وخلصة األثر:322/3، وَعرف البَش��ام فيمن ولَي 
د  د خليل بن علي بن محمَّ ام: محمَّ فتوى دمش��ق الشَّ
د  مش��قياّ )ت1206ه���(، تحقيق: محمَّ المرادي الدِّ
مطيع الحاف��ظ، ورياض عبد الحميد م��راد، دار ابن 
كثير، دمشق-بيروت، ط2، 1408ه�/1988م:63.
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النَّصارى ش��يًئا من بنائها، ثم سافر معه إلى 
ًة  مصَر حينما ُأعطَي قضاَءها، فأقام فيها مدَّ
والتق��ى فيها بالُعلماِء وأخ��َذ عنهم، وتولَّى 

ة، والقنا، والقصير)1(. ة قضاَء فوَّ ثمَّ

فعم��ل  ��ام،  الشَّ إل��ى  عائ��ًدا  قف��ل  ث��م 
بالقضاء والفت��وى، وتولَّى منصب القضاء 
ة  ومع��رَّ األك��راد،  وحص��ن  حم��ص،  يف 
ة نس��رين، وكلاّس، وإعزاز،  النُّعمان، ومعرَّ

والُقْدُموس وغيرها)2(.

واس��تقرَّ يف هناية المطاف بدمش��َق س��نة 
)993ه���(، ُملقًيا هب��ا عصا تس��ياره، فتولَّى 
ة  فيه��ا القضاء نياب��ًة بالمحكم��ة الكرى عدَّ
يه قضاء العس��كر،  س��نواٍت، فضًل ع��ن تولِّ
��امي فيها، ولم يزل ُيفتِي  كب الشَّ وقضاء الرَّ
وُيفيد، وُيتيُح الفوائَد لكلِّ طالٍب ومستفيد، 
غام واتَّخذُه  دى، والتحَف بالرَّ حتى وافاه الرَّ
ِردا، وفرغ��ْت م��ن ُس��لف الحي��اة طاُس��ه، 

وُقطَِع بمقراِض البيِن قِرطاُسه)3(.

��مر وقطف الثَّم��ر من تراجم أعيان  )1( انظر: ُلطف السَّ
ين  الطَّبقة األولى من القرن الحادي عش��ر: نجم الدِّ
مش��قياّ )1061ه�(،  ي الدِّ ��د الغ��زِّ د ب��ن محمَّ محمَّ
��يخ، وزارة الثَّقافة واإلرش��اد  تحقي��ق: محم��ود الشِّ
القومي، دمشق:114/1، وخلصة األثر:327/3.

)2( انظر: خلصة األثر:323/3 وما بعدها.
)3( انظر: َعرف البَشام:63.

ا: وفاته  رابعاً

��َي  يف ي��وم األح��د الثَّال��ث  ُتوفِّ
ال سنة )1016ه�(  والعشرين من شهر شوَّ
المواف��ق للعاش��ر م��ن ش��هر ش��باط س��نة 
ُقبال��َة  المدف��ن  يف  وُدفِ��َن  )1608م(، 
اح خارج  الجان��ب المح��اذي لجامع ج��رَّ

اغور يف دمشَق )4(. باب الشَّ

  املطلب الثَّاني: حياته العلميَّة

: شيوخه الاً أوَّ

ُعلماء عصره،  كِبار  الحمويُّ على  قرأ 
من أبرزهم:

ين بن أحمد بن أبي  ريف تقياّ الدِّ يِّد الشَّ   السَّ
البقاء الحموي )ت يف حدود 960ه�()5(.

 اإلمام أبو نصر الطَّبلوي )ت966ه�()6(.

ين محمد الحنبلياّ )ت971ه�()7(.   رضي الدِّ

)4( انظر: ريحانة األلبَّا:194، وخلصة األثر:327/3، 
وَعرف البَشام:63.

)5( انظر ترجمته يف: خلصة األثر:322/3.

��ائرة بأعيان المائة  )6( انظ��ر ترجمت��ه يف: الكواكب السَّ
ي )ت1061ه�(، تحقيق:  العاشرة: نجم الدين الغزِّ
خلي��ل المنص��ور، دار الكت��ب العلميَّ��ة، بي��روت، 

1418ه�/1997م:33/2.

ائرة:42/3. )7( انظر ترجمته يف: الكواكب السَّ
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الَغيطي  ين  الدِّ نجم  الحافظ     المسند 

)ت984ه�()1(.

ين يوسف بن القاضي     الحافظ جمال الدِّ

زكريَّا األنصارياّ )ت987ه�()2(.

ي���ن أح��م��د األط��اس��ي     ش��ه��اب ال���دِّ

)ت1004ه�()3(.

ي ال��ع��ام��ري  ي����ن ال����غ����زِّ    ب����در ال����دِّ

)ت1006ه�()4(.

ين القرايف  فضًل عن مصاحبته لبدر الدِّ
وشمس  )ت1008ه��������()5(،  المالكي 
)ت981ه���()6(،  الفارضي  د  محمَّ ين  الدِّ
ومصاهرته ألبي الفداء إسماعيل بن أحمد 

مشقياّ )ت993ه�()7(.  النَّابلسياّ الدِّ

ائرة:51/3. )1( انظر ترجمته يف: الكواكب السَّ

ائرة:221/3. )2( انظر ترجمته يف: الكواكب السَّ

)3( انظر ترجمته يف: خلصة األثر:184/1.

)4( انظر ترجمته يف: خلصة األثر:189/4.

في��ن تراجم مصنِّفي  )5( انظ��ر ترجمت��ه يف: معجم المؤلِّ
الكت��ب العربيَّة: عم��ر رضا كحال��ة )ت1408ه�(، 
العرب��ي،  التُّ��راث  إحي��اء  دار  المثن��ى-  مكتب��ة 

بيروت:150/11.

ائرة:83/3. )6( انظر ترجمته يف: الكواكب السَّ

)7( انظر ترجمته يف: معجم المؤلِّفين:258/2.

ثانياًا: تالميذه
قرأ على الحموياّ كثيٌر من طلبة الِعلم، منهم:

ين  الدِّ الملقَّب شمس  د بن ُحَسْين     ُمَحمَّ
الحنفي  العاتكي  الدمشقي  الحمامي 

)ت1018ه�()8(.
ي��ن بن  ال��داّ ��د شمس  ُم��َح��مَّ ب��ن  ��د     ُم��َح��مَّ

الجوخي الشافعي )ت1022ه�()9(.
َأْحمد  بن  ُيوُسف  بن  د  ُمَحمَّ بن  د     ُمَحمَّ
ي��ن  ��ق��ب ش��م��س ال��داّ ��د ال��م��لَّ ب��ن ُم��َح��مَّ
الشافعي  الميداين  الدمشقي  الحموي 

)ت1033ه�()10(.
إدريس،  بن  َأْحمد  بن  د  ُمَحمَّ بن     َأْحمد 
بِاْبن  اْلَمْعُروف  اْلحَلبِي  ين  الداّ شَهاب 

قوالقسز )ت1037ه�()11(.
د  د ب��ن ُمَحمَّ ��د بن نْعَم��ان بن ُمَحمَّ    ُمَحمَّ
��افعي  الشَّ مش��قي  الدِّ ��هير باإليج��ي  الشَّ

)ت1039ه�()12(.

)8( انظر ترجمته يف: خلصة األثر:439/3.

)9( انظر ترجمته يف: خلصة األثر:165/4.
تراج��م  )قام��وس  األع��لم  يف:  ترجمت��ه  انظ��ر   )10(
ج��ال والنِّس��اء من الع��رب والمس��تعربين  ألش��هر الرِّ
ِرْكلِ��ي )ت1976م(،  والمستش��رقين(: خيرالدين الزِّ
دار العلم للمليين، بيروت، ط15، 2002م:62/7.

)11( انظر ترجمته يف: خلصة األثر:301/1.

)12( انظر ترجمته يف: خلصة األثر:248/4.
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الجالق��ي  حس��ن  ب��ن  اللَّطِي��ف     عب��د 
ال�َمْعُروف بالقزديري الدمشقياّ الحنفياّ 

)ت1043ه�()1(.

ين بن  د عماد الداّ ْحَمن ب��ن ُمَحمَّ    عبد الرَّ
د بن  د بن ُمَحمَّ د بن ُمَحمَّ د بن ُمَحمَّ ُمَحمَّ
َمْش��ِقي  ين اْلِعَماِدياّ الحني الدِّ عم��اد الداّ

)ت1051ه�()2(.

ي  ��د الَغزِّ ��د ب��ن محمَّ ��د ب��ن محمَّ    محمَّ
أب��و   ، الدمش��قياّ القرش��ي  العام��ري 

ين )ت1061ه�()3(. المكارم، نجم الدِّ

   َأيُّ��وب ب��ن َأْحم��د ب��ن َأيُّ��وب اأْلُْس��َتاذ 
الِِح��ي  الصَّ الخل��ويت  اْلَحنَِف��ياّ  اْلَكبِي��ر 

)ت1071ه�()4(.

ثالثاًا: آثاره

ين مجموع��ة من اآلثار  ترك مح��بُّ الدِّ
العلميَّة، منها:

واهد من األبيات،     تنزيل اآليات على الشَّ
اف. شرح شواهد الكشَّ

   حواٍش على تفسير البيضاوي.

)1( انظر ترجمته يف: خلصة األثر:16/3.
)2( انظر ترجمته يف: خلصة األثر:380/2.

)3( انظر ترجمته يف: األعلم:63/7.
)4( انظر ترجمته يف: خلصة األثر:428/1.

   منظومة عمد الحكام ومرجع القضاة يف 
األحكام.

ين بن الش��حنة     ش��رح منظومة محب الدِّ
يف المعاين.

رر والُغرر يف     حواٍش على الهداية يف الدُّ
الفقه.

ي��ار  ��ة إل��ى الدِّ    ح��ادي األظع��ان النَّجديَّ
المصريَّة.

دُّ على َمن فجر ونب��ح النَّجم بإلقامه     ال��رَّ
الحجر.

هم المعرتض يف قلب المعرتض.    السَّ

الطَّاغي��ة  ل��ردِّ  المتصدي��ة  مصام��ة     الصاّ
المتعدية.

ومراس��لة  واأللب��اب  النُّف��وس     ُنزه��ة 
المحباّ لألحباب.

   شرح منظومة عمدة األحكام.

يار  م��وع العندميَّة ب��وادي الدِّ    ب��وادي الدُّ
وميَّة. الرُّ

حلة المصريَّة. ة المضيَّة يف الرِّ رَّ    الدُّ

حلة التَّريزيَّة)5(.    الرِّ

ريحانة  ال���س���م���ر:123-121/1،  ُلطف  ان��ظ��ر:   )5(
وَع��رف  األث����ر:327/3،  وخلصة  األل��بَّ��ا:194، 
باشا  إسماعيل  العارفين:  وه��دي��ة  ال��ب��َش��ام:63، 
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ا: منزلته رابعاً

ام، وَشامُة  : »نزيل الشَّ قال عنه الخفاجياّ
كماٍل  ذو  واألع��لم،  الوجوه  من  هبا  َمن 
ة  وأدب، ومجٍد َتناوَله عن َكَثب، فكان َغرَّ
بنَاٍد  إذا حلَّ  ونَثر، وكَتب وشَعر،  نَظم  َمن 
نَْت بُدَرِر كلماتِه  هتلَّل َصدُره واْنَشرح، وتزيَّ
ُعقوُد ال�ُمَلح، وترنَّمْت أطياُرها، وتفتَّحت 
بنسيم ُخُلِقه أْنواُرها، بُمحاورات له تْحَمرُّ 
خدوُد الكاساِت منها َخَجل، وتْفتح أزهاُر 
الخمائِل لها آذاًنا وُمَقًل«)1(. وقاَل عنه نجُم 
مُة،  يُخ اإلماُم العلَّ ياّ بأنَّه: »الشاّ ين الغزِّ الدِّ
امُة«)2(.  البارُع الكامُل، النَّاقُد األوحُد الفهَّ
ًقا  ُمحقِّ مًة  علَّ »كاناّ  بقوله:  حفيُده  ونعَتُه 
اًصا على المسائل، طويل الباع  ًقا، غوَّ ُمدقِّ
المعقول،  يف  اعد  السَّ ق��وياّ  المنقول،  يف 
م��س��ت��ح��ض��ًرا ل��م��س��ائ��ل ال��ف��ق��ه، ح��اف��ًظ��ا 
التَّدريس  على  مواظًبا  المتون،  لعبارات 

البغدادي )ت 1339ه�(، دار إحياء الرتاث العربي، 
المكنون  وإي��ض��اح  ب��ي��روت،1312ه���:267/2، 
الكتب  أسامي  عن  الظُّنون  كشف  على  يل  الذَّ يف 
البغدادي )ت 1339ه�(،  باشا  والفنون: إسماعيل 
1387ه����������/1967م:556/1،  ط3،  ط��ه��ران، 

و32/2، 121، واألعلم:59/6.
)1( ريحانة األلبَّا:194.

مر:114/1. )2( ُلطف السَّ

باآلفاِق،  فتاويه  واشتهرْت  واإلف��ت��اء... 
د يف عصرِه بمعرفة الفنون،  ن توحَّ وكان ممَّ
خصوًصا التَّفسير والفقه والنَّحو والمعاين 
والفرائض والحساب والمنطق، وكانت له 
خين  ُشهرٌة طنَّانٌة، وذكره جماعٌة من المؤرِّ

واألُدباء وأثنوا عليه كثيًرا«)3(. 

ببح��ر  مش��قياّ  الدِّ الم��رادي  ووصف��ه 
��اج بأمواجه، والطَّود  اخر، الثَّجَّ الفضل الزَّ
اسي، أجلُّ َمن  اسب الرَّ ��امخ الباذخ الرَّ الشَّ
تضلَّع م��ن العلوم ولها خ��َدم، وتطلَّع إلى 
ق فيها وأرسخ قدم، ازدانت  مس��ائلها وحقَّ
وار  اعُد بالسُّ ام، كما يزدان السَّ به دمشق الشَّ
والِوش��ام، فابتهجت بمعلوماته مدارُس��ها 
ت له وجوهها، وأصغْت  وجوامعها، وهشَّ

لمقوله مسامعها)4(.

ومِن أجود ِشعرِه قوله: ]الطَّويل[

ا وقامُة ُمنَيتي َحَك��ْت قاَمتي الماً
ا للوصِل، ُقلُت مسائال حَكْت ألفاً

إذا اجتمعْت المي مع األلف التي
ا ما تصيُر فقال ال)5( حَكْتك قواماً

)3( خلصة األثر:322/3.

)4( انظر: َعرف البَشام:58.
)5( انظر: خلصة األثر:327/3.
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سالة اني: الرِّ املبحث الثَّ

  املطلب األول: توثيقها

: توثيق عنوانها: أوالاً

لم يرد لهذه الرسالِة ذكٌر يف المصادر التي 
، فضًل عن ذكر ُعنواهنا،  ترجمْت للحم��وياّ
ول��م ُتِش��ْر ه��ذه المص��ادُر إليها، ع��دا تلك 
اإلش��ارة التي أورده��ا للحمويِّ حفي��ُد ابنه 
س��الة،  المحبِّي)1(، والتي حِفظت لنا هذه الرِّ
فقال: »َوله َتْحِريٌر على اْلمثل اْلَمْشُهور َوُهَو 

ٌة على من لم يحفظ«)2(.  َمن حِفظ حجَّ

فلعلَّ ما ارتضيناه ُعنواًنا لها لخيُر ُعنواٍن 
س��الة وموضوعه��ا  ُمعبِّ��ٍر ع��ن فح��وى الرِّ
األس��اس، وَمن يدري! لعلَّه الُعنوان نفس��ه 
الذي وضعُه له��ا المؤلَِّف، أو ما هو قريٌب 

منه. واهلل أعلم.

ثانياًا: توثيق نسبتها

سالة إلى  نصَّ المحبيُّ على نسبِة هذه الرِّ
لة له، بقوله: »َوله  الحموياّ يف ترجمته المطوَّ
َتْحِري��ٌر على اْلمثل اْلَمْش��ُهور َوُهَو َمن حِفظ 
ٌة على من لم يحف��ظ«)3(. فضًل عن أنَّنا  حجَّ

)1( انظر: خلصة األثر:308/3 وما بعدها.
)2( خلصة األثر:329-328/3.
)3( خلصة األثر:329-328/3.

ال نعلُم أحًدا ُنسبْت إليه رسالٌة هبذا الُعنوان، 
سالة.    أو تنازَع والحمويَّ يف نِسبِة هذه الرِّ

ين  ف��دلَّ ه��ذا النَّصُّ عل��ى أنَّ مح��بَّ الدِّ
سالة بل ريٍب.  الحمويُّ هو صاحُب هذه الرِّ

ثالثاًا: توثيق فقدانها:

سالة أثًرا يف مجموعات  لم نجد لهذه الرِّ
الحمويِّ التي تحتفظ هبا المكتبات، كمكتبة 
تش��رتبيتي )4817(، ولم ترد َعرًضا يف آثار 
َرحلته التي وقفنا عليها يف المكتبة الظاهريَّة 
قم )6985(، أو مكتبة راغب باشا  تحت الرَّ
تح��ت الرق��م الحمي��دياّ )1/1475(، أو 
مكتب��ة عاطف أفن��دي )2030(، ولم يظهر 
لها ص��ًدى يف فه��ارس المخطوط��ات التي 
��ح لدينا أنَّها مفقودٌة مع  اطَّلعنا عليها، فرتجَّ

. ما ُفِقَد من التَّراث العربياّ

  املطلب الثَّاني: توصيفها

: موضوعها الاً أوَّ

مِ��ن  س��الِة  الرِّ ه��ذه  موض��وُع  ُيع��دُّ 
المحبِّ��ي  ذك��ر  ��ة،  النَّحويَّ الموضوع��اِت 
ة  َصها المفيد، فقال: »َولَِهَذا اْلَكَلم َتتِمَّ مَلخَّ
َأعَرض��ت َعنَْها لعدم تعلقَه��ا بالغرض«)4(، 

)4( خلصة األثر:329/3.
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وُمبيِّنً��ا س��بَب تألي��ف الحموياّ له��ا قائًل: 
» َوَكاَن َس��َبب تحري��ره َل��ُه َأن��ه اْجتم��ع ُهَو 
َوَجَماَع��ة يف مْجلِ��س بعض األعي��ان فدار 
اْل��َكَلم َبينهم فِيِه من ِجَهة االعراب َفاْخَتاَر 
ة َوَبْعضهْم نصبها َفكتب  َبعضهم رفع اْلحجَّ
سالة  صُه...«)1(. جاء تأليف هذه الرِّ َما ُملخَّ
لحس��م النِّ��زاع الدائر يف لفظ��ة »ُحجة« من 

ائر.  هذا القول السَّ

ثانياًا: أهميَُّتها

ة أموٍر،  سالِة يف عدَّ تتجلَّى أهميُة هذه الرِّ
منها:

1-  إضاف��ة أث��ٍر جدي��ٍد غفل��ْت عن��ه كتُب 
التَّراِج��م والطَّبق��ات؛ إلى آث��ار محب 

. ين الحموياّ الدِّ

ر م��ا كان ُيدار يف مجالس العلماء  2-  تصوِّ
العلميَّ��ة  الح��وارات  م��ن  واألعي��ان 
واالس��تضاءة  المعرفيَّ��ة،  والنقاش��ات 
الح��ادي  الق��رن  يف  التَّألي��ف  بحرك��ة 
الهج��ري، وتصوير الموضوعات التي 
ُعني هبا يف هذه الحقبة، ومعرفة المنهج 

الذي ساروا عليه يف التَّأليف.

)1( خلصة األثر:329/3.

3-  شيوع هذا القول، وكونه قاعدًة من قواعد 
به. االستدالل لدى أهل الِعلم وُطلَّ

ها مظهًرا من مظاهر العناية بالتُّراث  4-  عداّ
، أيًّا كان حجُمه ومقداُره. اللُّغوياّ

ثالثاًا: منهجها

ص المحفوظ     ظهر لنا من خلل الملخَّ
أنَّ منه��َج الحموياّ يف رس��التِه ه��ذِه موِجٌز 
ومختِصٌر، إذ شرع ُيعرُب ألفاَظُه لفًظا لفًظا 
حت��ى ينتهَي منه، ثم أخذ ُيورُد ما قد ُيثاُر يف 
ي من إشكاالٍت، ثم ُيجيُب عنه،  ِذهِن المتلقِّ
بقوله: »فإن قلَت:... قلُت:...«، بُأسلوٍب 
َس��لٍِس واضٍح ال غموَض في��ه، لينتهَي إلى 

ة«.  حيح يف إعراِب »ُحجَّ تقرير الوجِه الصَّ

ا: مصادرها رابعاً

ل��م ُيفِص��ح الحم��ويُّ يف رس��الته ع��ن 
مص��ادره الت��ي رك��َن إليه��ا؛ وال غ��رَو يف 
ذل��ك فطبيع��ة الموضوع لم تقت��ِض ذلك؛ 
عل��ى  فاعتم��د  ووضوحه��ا،  إليجازه��ا 
محفوظاتِ��ه المتأتي��ة ل��ه م��ن الق��راءة على 
��يوخ، والخرة والمدارس��ة من الُعلوم  الشُّ
والمع��ارف، ولم ُيورد إال ش��اهًدا واحًدا، 

وهو بيٌت للطُّغرائي.
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جميع اني: التَّ القسم الثَّ

جميع: منهُج التَّ

س��الة على  اعتمدُت يف إعادة بناء هذه الرِّ
ص الذي حِفَظه لنا حفيُد  النَّص الفريد الملخَّ
ابن��ه المحبِّ��ي يف ترجمته الت��ي عقدها له، يف 
فح��ة )329( من كتاب��ه »خلصة األثر«  الصَّ

المطبوعة طبعة قديمة من غير تحقيق.

ه��ذه  تجمي��ع  يف  منهج��ي  ��ُص  ويتلخَّ
سالة يف األُمور اآلتية: الرِّ

1-  تحري��ُر النَّ��صِّ مِ��ن النُّس��خِة الفري��دِة 
المعتَم��دِة عل��ى َوف��ق قواع��د اإلملء 
الحديثة، وعلماِت التَّرقيم المعاصرة، 
دوَن اإلشارِة إلى ما قد جرى تغييُره من 

سوم القديمة. الرُّ

بط  ، بالضَّ 2-  الِحرُص على س��لمِة النَّ��صِّ
التَّامِّ أللفاظه.

3-  التخري��ُج والتَّعريف بما يحتاج إليهما، 
وتوثيُق النُّصوِص والنُّقوالِت، وَعزوها 

إلى َمصادرها األصيلة.

4-  حصر األلفاظ المعَربة بين الهللين ) (، 
وحصر ما أضفتُه حيث اقتضت اإلضافة 

بين المعقوفين ] [.

ع: ص اجملمَّ النَّ

ٌة على  ]رسالٌة يف إعراب: َمن َحِفَظ ُحجَّ
َمن لم َيحَفظ[

 )من(: اْس��ُم َمْوُصوٍل َمْرُف��وُع المِحلِّ على 
ااِلْبتَِداء، َوُجْمَلة )حفظ(: صَلة اَل َمحل َلَها من 
ِميُر اْلُمْسَترتُ يف )حفظ(. اإلعراب، والعائُد الضَّ

ٌة(: خرُ ال�ُمْبَتَدأ، أعني: اْلَمْوُصول،  و )ُحجَّ
َوُهَو )َمن(. 

و )َعلى( ظرٌف لغٌو؛ ألنَّ َعامَله مِن األفعاِل 
��ن الظَّْرُف َلُه، اَل َمحل  تِي اَل يَتَضمَّ ِة الَّ الَخاصَّ

ة(. َلُه مِن اإلعراب َوُهَو ُمَتَعلٌق ب� )ُحجَّ

و )َعلى(: ح��رُف جرٍّ َمْعنَاُه االس��تعلء، 
 . َوُهَو ُهنَا َمعنويٌّ

َو )ل��م(: حرُف نفٍي َوج��زٍم. و)يحَفظ(: 
فعٌل مض��ارٌع مجزوٌم ب�� )ل��م(. َوُجْمَلة )لم 
المج��رورة  الثَّانَِي��ة  )َم��ن(  ِصَل��ة  يحَف��ظ(: 
ِمير اْلُمْسَترت  المحلِّ ب�� )على(، وعائدها الضَّ
ٌة على  يف )يحف��ظ(، َوُجْمَلة )َم��ن حِفظ ُحجَّ

َمن لم يحَفظ( استئنافيٌَّة.

ِة على َأنَُّه   فإن قلَت: َهل َيصحُّ نصُب اْلحجَّ
 مفعوُل )حِف��ظ(، َوجعُل )على( فعًل َماِضًيا 
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والموص��وَل بع��ده َمْفُعوَل��ه َمنُْصوًب��ا بِنَ��ْزع 
اْلَخافِض على اْلَحذف واإليصال َوالتَّْقِدير: 
ٌة ع��ل على َمن لم يحفظ، ثمَّ  َمن حِفظ ُحجَّ
ُحِذف��ْت )عل��ى( وباش��َر اْلِفْع��ُل اْلَمنُْصوَب 

:)1(
فنصَبه على حدِّ َقوِل الطُّغرائياّ

َعَج��ٌب َف��اَل  ُدوين  َم��ن  َع��الين  وإْن 
ْمِس َعن ُزَحِل)2( لي ُأْسَوٌة بانحطاِط الشَّ

)1( هو الحس��ين بن عل��ي بن محمد بن عب��د الصمد، أبو 
إس��ماعيل، مؤيد الدين، األصبهاين الطغرائي: ش��اعٌر، 
من الوزراء الكتاّاب، كان ُينعت باألستاذ. ولد بأصبهان 
لطان مس��عود بن محمد  س��نة )455ه�(، واتصل بالسُّ
ه وزارت��ه، ثم  الس��لجوقي )صاح��ب الموص��ل( ف��والَّ
اقتتل السلطان مس��عود وأخ له اسمه السلطان محمود 
فظفر محمود وقبض على رجال مسعود، ويف جملتهم 
الطغرائ��ي، فأراد قتله ثم خاف عاقب��ة النقمة عليه، لما 
كان الطغرائي مش��هوًرا به من العلِ��م والفضل، فأوعز 
إلى َمن أش��اع اتِّهامه باإللحاد والزندق��ة فتناقل النَّاس 
��لطان محمود حجة، فقتله. ونس��بة  ذل��ك، فاتخذه السُّ
الطغرائ��ي إل��ى كتابة الطغ��راء. له )ديوان ش��عر - ط( 
وأش��هر شعره )المية العجم(، وله كتٌب منها )اإلرشاد 
ل��ألوالد- خ( مختص��ر يف اإلكس��ير، وللمؤرخين ثناٌء 

عليه كثيٌر )ت513ه�(. انظر: األعلم:246/2.

)2( البيت من البحر البس��يط، ومعناه: وإن علين هؤالء 
الذي��ن ذمم��ُت دولَته��م وأياَمهم وه��م دوين يف كلِّ 
��مس الت��ي هي يف  ش��يٍء، فإنَّ ل��ي ُأس��وًة بكون الشَّ
حل الذي هو يف الفلك  ابع منحطًَّة عن الزُّ الفل��ك الرَّ
��ابع. انظر: الطُّغرائي حياته ش��عره الميَّته، بحٌث  السَّ
وتحقيٌق وتحليٌل: علي جواد الطَّاهر، دار التَّضامن، 

بغداد، ط1، 1963م: 92.

قل��ُت: التَّْقِدير اَل ي��روُج ِعنْد النَّاقدين االَّ 
��ُروَرة، َواَل َض��ُروَرة ُهنَا على َأنَّ رس��َم  للضَّ
إنُه َل��و َكاَن فعًل  اْلخ��طِّ اَل يس��اعُده َأْيًض��ا، فَّ
َماِضًيا لُكتَِب باأللف اْلَمْوُجود بُِصوَرة اْلَياء.

��ح نص��ُب  ف��إْن قل��َت: ُيمك��ن َأن يرجَّ
��ة بَِأنَُّه يْلزم من َعدمه َبَقاء )حفظ( بَِل  اْلحجَّ

مفعوٍل على َأنَُّه مِن اأْلَْفَعال المتعديِة.

قل��ُت: مثُل َه��َذا غير َعِزيز فِ��ي َكَلمهم 
ر فِي فنِّ اْلمَعانِ��ي َأنَُّه قد يكون  فإنَُّه قد تق��رَّ
اْلَغ��َرُض مِن اْلِفْعل المتع��دي إثباته لَفاِعله 
َأو َنْفيه َعنُه ُمطلًقا من غير اْعتَِبار تعلُّقِه بِمن 

ِزم. َوقع َعَلْيِه، َفينزل َمنزَلة اللَّ

��ٌح لرف��ِع  ف��إْن قل��َت: َفَم��ا ذكرَت��ه ُمَرجِّ
ة، َوِحينَئِ��ٍذ َفكيَف َيصحُّ حملَها على  اْلحجَّ

ْخص؟ اْلَمْوُصول الذي ُهَو عباَرة َعن الشَّ

قلُت: ُه��َو من َباب اْلمَجاز اْلُمْرس��ِل)3( 
، َأو  م��ن َقبيل إطلق اْلَح��اِل وارادة اْلمِحلِّ
��َبب، َوَأْمَثاله  إط��لق اْلُمَس��باِّب وإرادة السَّ

َأكثُر مِن َأن ُتحصى. 

)3( كلمٌة اْس��ُتْعِمَلْت يف َغْير َمعناها اأَلْصليِّ لعلقٍة غير 
 . المش��اهبِة َمَع قرينٍة مانعٍة من إِرادِة المعنَى األْصليِّ
انظ��ر: البلغ��ُة الواِضَحُة: علي الج��ارم و مصطفى 

أمين، دار المعارف، 1999م: 110.
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ثبت املصادر واملراجع:

جال والنِّساء     األعلم )قاموس تراجم ألشهر الرِّ

الع��رب والمس��تعربين والمستش��رقين(:  م��ن 
ِرْكلِ��ي )ت1976م(، دار العلم  خيرالدي��ن الزِّ

للمليين، بيروت، ط15، 2002م.

يل على كشف الظُّنون     إيضاح المكنون يف الذَّ

عن أس��امي الكتب والفنون: إس��ماعيل باشا 
ط3،  طه��ران،  1339ه���(،  )ت  البغ��دادي 

1387ه�/1967م.

   البلغ��ُة الواِضَحُة: علي الج��ارم و مصطفى 

أمين، دار المعارف، 1999م.

   خلصة األثر يف أعيان القرن الحادي عش��ر: 

ين  محم��د أمي��ن بن فض��ل اهلل بن مح��باّ الدِّ
الدمش��قي  الحم��وي  المحب��ي  محم��د  ب��ن 

)ت1111ه�(، دار صادر، بيروت.

نيا: شهاب الدين     ريحانة األلبَّا وزهرة الحياة الدُّ

الخفاجي )ت1069ه���(، تحقيق: عبد الفتاح 
محم��د الحل��و، مطبعة عيس��ى الباب��ي الحلبي 

وشركاه، مصر، ط1، 1386ه� /1967م.

   الطُّغرائي حياته شعره الميَّته، بحٌث وتحقيٌق 

وتحلي��ٌل: علي جواد الطَّاه��ر، دار التَّضامن، 
بغداد، ط1، 1963م.

دمش��ق  فت��وى  ول��َي  فيم��ن  البَش��ام     َع��رف 

د  ��د خلي��ل ب��ن عل��ي ب��ن محمَّ ��ام: محمَّ الشَّ
مش��قياّ )ت1206ه�(، تحقيق:  الم��رادي الدِّ
��د مطيع الحافظ، وري��اض عبد الحميد  محمَّ
م��راد، دار اب��ن كثير، دمش��ق-بيروت، ط2، 

1408ه�/1988م.

��ائرة بأعي��ان المائة العاش��رة:     الكواك��ب السَّ

ي )ت1061ه���(، تحقيق:  نجم الدي��ن الغزِّ
خليل المنصور، دار الكتب العلميَّة، بيروت، 

1418ه�/1997م. 

��مر وقطف الثَّم��ر من تراجم أعيان     ُلطف السَّ

الطَّبقة األولى من القرن الحادي عش��ر: نجم 
مش��قياّ  ي الدِّ ��د الغزِّ د ب��ن محمَّ ي��ن محمَّ الدِّ
��يخ، وزارة  )1061ه�(، تحقيق: محمود الشِّ

الثَّقافة واإلرشاد القومي، دمشق.

في��ن تراج��م مصنِّف��ي الكت��ب     معج��م المؤلِّ

العربيَّ��ة: عمر رض��ا كحال��ة )ت1408ه�(، 
مكتب��ة المثن��ى- دار إحي��اء التُّ��راث العربي، 

بيروت.

   هدي��ة العارفي��ن: إس��ماعيل باش��ا البغدادي 

)ت 1339ه���(، دار إحي��اء ال��رتاث العربي، 
بيروت،1312ه�.

      

مقدمة:

تركي��ٍب  بَِح��لِّ  الرس��الة  ه��ذه  ُعني��ت 
م��ن الرتاكي��ب الت��ي َكُث��ر تداولها وش��اع 
إش��كاٍل،  َموض��ع  وكان��ت  اس��تخدامها، 
اق اللغة  َصُع��ب حلُّها عل��ى كثير من ح��ذاّ
وفضلء أهلها، ال س��ياّما تركيب »أكثَر مِن 
أْن ُيحص��ى«، وه��ذا ه��و اله��دف الرئيس 

الذي من أجله ُكتبت الرسالة.

باس��تخدام  المؤل��ف  عالَجه��ا  وق��د 
أس��لوب التضم��ن يف مقدمة رس��الته، مع 
اس��تخدم  كم��ا  أخ��رى،  لرتاكي��ب  ذك��ره 
أس��لوب التمثاّ��ل بالش��عر، فقد اس��تحضر 
بيًتا للخوارزمي، يشبه تلك الرتاكيب التي 

حتقيق: سارة خالد الرحاحلة

 رسالة في تصحيح تركيب 
»أكثر من أن ُيحصى« 

لطاش كبرى زاده )ت 978هـ(
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مقدمة:

تركي��ٍب  بَِح��لِّ  الرس��الة  ه��ذه  ُعني��ت 
م��ن الرتاكي��ب الت��ي َكُث��ر تداولها وش��اع 
إش��كاٍل،  َموض��ع  وكان��ت  اس��تخدامها، 
اق اللغة  َصُع��ب حلُّها عل��ى كثير من ح��ذاّ
وفضلء أهلها، ال س��ياّما تركيب »أكثَر مِن 
أْن ُيحص��ى«، وه��ذا ه��و اله��دف الرئيس 

الذي من أجله ُكتبت الرسالة.

باس��تخدام  المؤل��ف  عالَجه��ا  وق��د 
أس��لوب التضم��ن يف مقدمة رس��الته، مع 
اس��تخدم  كم��ا  أخ��رى،  لرتاكي��ب  ذك��ره 
أس��لوب التمثاّ��ل بالش��عر، فقد اس��تحضر 
بيًتا للخوارزمي، يشبه تلك الرتاكيب التي 

ذكَره��ا، وقد ابتعد يف رس��الته عن األلفاظ 
الحوشية، والتزم فيها الطريقة العلمية. 

ومما تمتاز به هذه الرس��الة أناّ المؤلف 
ذَكر فيها المس��الك التي سلكها العلماء يف 

تفسيرهم لمثل هذه الرتاكيب.

املؤلف:

��ف ه��ذه الرس��الة ه��و أحم��د ب��ن  مؤلاّ
مصطفى ب��ن خلي��ل المعروف ب��� )طاش 
ك��رى زاده(، من مش��اهير الموس��وعيين 
��َير، ولد يف بروسة سنة  األتراك وُكتاّاب السِّ
ه،  )901ه�(، ونش��أ يف أنقرة، وتأدب وتفقاّ

وَولَِي القضاء بالقسطنطينية.

حتقيق: سارة خالد الرحاحلة

 رسالة في تصحيح تركيب 
»أكثر من أن ُيحصى« 

لطاش كبرى زاده )ت 978هـ(
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ُيعداّ من المصنفين يف الموسوعات، فكتابه 
»مفتاح السعادة ومصباح السيادة« يعداّ ذخيرة 
للتعري��ف بكثي��ر م��ن العل��وم، ول��ه كتاب يف 
َير هو »الشقائق النعمانية« فيه سيرة شيوخ  السِّ

الطرق، وله »العقد المنظوم يف 
ذكر أفاضل الروم«، وله مؤلف 
يف »البح��ث والمناظ��رة«، وله 
مناق��ب  يف  األخب��ار  »ن��وادر 

األخيار«.

وق��د كانت وفات��ه يف عام 
)968ه�()1(.

النسخ املعتمدة:

نس��ختان  الرس��الة  له��ذه 
خطياّتان:

النس��خة األولى وهي النس��خة األم   -1
الت��ي ت��م اعتمادها يف تحقيق هذه الرس��الة، 
وهي م��ن مقتنيات مكتبة في��ض اهلل أفندي، 

باستنبول، تحت رقم )1776(.

تقع ه��ذه النس��خة يف صفحتي��ن، يف كل 
صفحة )19( س��طًرا، وحالتها جياّدة، كتبت 
بخ��ط واض��ح نوًع��ا ما. وق��د رم��زت إليها 

بالرمز )أ(.

ج��اء يف طليعته��ا: )رس��الة يف تصحي��ح 
تركيب« أكثر م��ن أن ُيحصى« لطاش كرى 
زاده(، ويف آخره��ا )تم��ت الرس��الة لموالنا 

طاش كرى زاده(.

ا النسخة الثانية فهي من محفوظات   2- أماّ
مكتب��ة راش��د أفن��دي، بوالي��ة قيص��ري يف 
تركي��ا، تح��ت رق��م )2756(، ويق��ع ه��ذا 
المجم��وع يف )93( لوح��ة، وهذه الرس��الة 
آخر رس��الة فيه. وناس��خه هو حافظ خليل، 
ا  ح باس��مه يف ع��دة مواض��ع، وأماّ كم��ا ص��راّ
تاريخ النس��خ ففي حدود س��نة )1157ه�( 
ن يف خاتمة بعض الرسائل التي   كما هو مدواّ

)1(  ينظر: الموس��وعة التاريخية للدرر الس��نياّة )ج8، ص3(، والش��قائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية )صفحة 
المؤلف(.
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تضمنها المجموع. والمجموع فيه رس��ائل 
متفرق��ة الفن��ون، ومختلف��ة المؤلفين، وفيه 
اقتباس��ات وفوائد كثيرة من عمل الناس��خ، 
وعليه حواٍش عديدة من الناس��خ أيًضا فيما 

يبدو.

تق��ع ه��ذه النس��خة يف صفح��ة واح��دة، 
تحوي )21( س��طًرا، وحالتها جيدة بيد أهنا 
تحوي الكثير م��ن الهوامش المحيطة بمتن 

الرسالة. وقد رمزت لها بالرمز )ب(.

 ُكتب على رأس��ها )رسالة يف حل تركيب 
»أكثر من أن ُيحصى« لطاش كرى زاده(، أما 
يف أسفلها فقد اكتفى بقول )تمت الرسالة(.

وصف عمل احملقق:  
1-  قراءة النس��خة )أ(، والتي تم اعتمادها 
أص��ًل، وتدقيق النظر فيها، ثم نس��خها 
وف��ق قواع��د اإلم��لء، م��ع االهتم��ام 
بتفقير الناّص وتنسيقه، ووضع علمات 
بع��ض  وضب��ط  المناس��بة،  الرتقي��م 
الكلم��ات الت��ي قد تس��بب اإلش��كال 

ضبًطا مناسًبا.

2-  مقابلتها عل��ى النس��خة )ب(، وإثبات 
الفروقات بينهما يف الحاشية.

3-  تفسير بعض األلفاظ الواردة يف الرسالة 
بصورة موجزة.

4-  تخريج بيت الشعر واألقوال الواردة يف 
الرسالة.
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نّص الّرسالة:

صى« رسالة يف تصحيح تركيب »أكثَر ِمن أْن يحُ

لطاش كربى زاده 

أحم��ُد اهلل  حم��ًدا أكثر من 
أن يحص��ى، وأصل��ي على نبي��ه)1( محمد 
أفضل الرسل، أشهر من أن ُيخفى- صلى 
اهلل عليه وعلى آله وأصحبه وسلاّم- صلًة 

وسلًما، أكثر)2( من أن يضبطها القلم.

فه��ذه تعليقة مبياّن��ة لرتاكيب ش��اع بين 
نحاري��ر  وأعج��ز  اس��تعمالها،  العلم��اء 
اقه��م حلاّها وهي ما أش��رنا  الفض��لء وحذاّ
إلي��ه بطري��ق التضمي��ن)3(؛ أعن��ي قولهم: 
»أكث��ر م��ن أن يحص��ى«، »وأش��هر من أن 

)1(  يف النسخة )ب(: )سياّدنا(.

)2(  يف النسخة )ب(: )أوفر(.

)3(  يف النس��خة )ب(: )التضمن(؛ والضمن، َوُهَو َجْعُل 
��ْيِء فِي َش��ْيٍء َيْحِوي��ِه، وتضمن العب��ارة: معنى  الشَّ
أفادته بطريق اإلش��ارة أو االستنباط، ينظر: مقاييس 
اللغ��ة )ج3، ص373(، والمعج��م الوس��يط )ج1، 
ص544(، والتضمي��ن: ه��و أن يقصد بلف��ظ معناه 
الحقيق��ي وي��راد من��ه معنى آخ��ر تابع ل��ه بلفظ آخر 
دلاّ علي��ه بذكر م��ا هو م��ن متعلقاته. ينظر: كش��اف 

اصطلحات الفنون )ج1، ص469(.

يخفى«، و»أكث��ر من أن يضبطه��ا القلم«، 
اعر)4(: ومن هذا القبيل قول الشاّ

النّاُس أكيس من أن يمدحوا رجال
م��ا لم ي��روا عن��ده آثاَر إحس��اِن

وج��ه اإلش��كال يف ه��ذه الرتاكي��ب أناّ 
موص��وف اس��م التفضي��ل الب��داّ أن يكون 
مش��رتًكا مع المفضل علي��ه يف نفس الفعل 
م��ع زي��ادة المفض��ل يف ن��وع م��ن أن��واع 
ذلك الفع��ل، وال يخفى علي��ك أن قولك 
ه��ذه الجمل��ة)5(: »أكث��ر م��ن أن يحصى« 
ألناّ  اش��رتاك؛  فيه��ا  لي��س  ونظيره��ا)6(، 
اإلحصاء غير قاب��ل للكثرة، وحيث انتفى 
شرط التفضيل لم يتحقق التفضيل، مع أناّه 
مراٌد من الكلمات المذكورة بل ش��بهة)7(، 
ي عن هذا اإلش��كال هو أناّ  ووج��ه التقصاّ
ر، والتقدير أكثر  المفض��ل عليه ههنا مق��داّ

)4(  البي��ت م��ن البس��يط، أورده أب��و بك��ر الخوارزم��ي 
يف قصي��دة ل��ه يف م��دح الصاحب ب��ن عب��اد. ينظر: 
دي��وان أبي بكر الخوارزم��ي، تحقيق حامد صدقي، 

)ص414(.
)5(  يف النسخة )ب(: إناّ هذه الجملة.

)6(  يف النس��خة )ب(: ج��اءت عل��ى صيغ��ة التذكي��ر: 
)نظيره(.

)7(  يف النسخة )ب(: )تشبيه(.
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مما يتعلق به اإلحصاء، إذ الكثرة ال تتحقق 
بواس��طة موصوفاهت��ا،  إالاّ  األوص��اف  يف 
فكلمة »من« متعلقة باسم التفضيل قطًعا.

ا كان مواقع االس��تعمال هبذه  ث��م إنه لماّ
الرتاكيب اداّعاء االتس��اع مثًل قولك لهذه 
الجمل��ة: »أكث��ر م��ن أن يحص��ى«، لمزيد 
اتس��اع اإلحص��اء)1( فيراد هب��ذه الرتاكيب 
معانيه��ا األصلية لينتقل منها إلى االتس��اع 
ال��لزم له��ا فيك��ون من قبي��ل الكناي��ة)2(، 
فهذه الرتاكي��ب معترة يف معانيها األصلية 
ع��اء  اداّ الكناي��ة  معانيه��ا  ويف  التفضي��ل، 

االتساع.

العلم��اء  أناّ  فاعل��م  ه��ذا  عرف��ت  إذا 
سلكوا يف دفع اإلشكال المذكور)3(، ثلثة 

مسالك:

)1(  يف النسخة )ب(: )مثل قولك: »أكثر من أن يحصى« 
ي��راد به أن يمتنع إحصاؤه عادًة، وال ش��ك أنه الزائد 

يف الكثرة على ما يتعلق به اإلحصاء(.

)2(  الكناي��ة: لف��ظ أري��د ب��ه الزم معناه مع ج��واز إرادة 
المعن��ى األصل��ي لع��دم وج��ود قرين��ة مانع��ة م��ن 
إرادت��ه وهي أن��واع، ينظر: المعجم الوس��يط )ج2، 

ص302(، ومختار الصحاح )ج1، ص274(.

)3(  يف النس��خة )ب(: ج��اءت عل��ى صيغ��ة التأني��ث: 
)المذكورة(.

م��ة التفت��ازاين)4(،  األول: مس��لك العلاّ
حي��ث ق��ال: )كلم��ة »م��ن« متعلق��ة بفعل 
يتضم��ن اس��م التفضي��ل؛ أي متباع��دة يف 
الكث��رة من »ضبط القل��م«()5(، وال يخفى 
عليك أناّ هذا التباعد هو المعنى الكنائي، 
فيل��زم على م��ا ذك��ره أن ال يعت��ر المعنى 
األصل��ي)6(، وكلهم��ا فاس��دان، وله��ذا 
أورد عليه الش��ريف الفاضل سؤااًل حيث 
ق��ال: )إناّ كلمة م��ن إذا لم تك��ن تفضيلية 
فقد استعمل أفعل التفضيل بدون األشياء 

الثلثة()7(.

)4(  ه��و العلاّمة مس��عود بن القاضي فخ��ر الدين عمر، 
الش��يخ س��عد الدين التفت��ازاين، )ت 793ه�(، عالم 
مش��ارك يف النحو والتصريف والمعاين والبيان، من 
مؤلفاته: هتذيب المنطق، والنعم الس��وابغ يف ش��رح 
الكلم النوابغ للزمخشري. ينظر: سلم الوصول إلى 
طبقات الفحول )ج3، ص329(، بغية الوعاة )ج2، 

ص371(، ومعجم المؤلفين )ج12، ص228(.

)5(  يف النسخة )ب(: )من ضبط القلم ومن اإلحصاء(. 
ينظر: تلوين الخطاب، البن كمال باشا، تحقيق عبد 
الخالق الزهراين )مجلة الجامعة اإلسلمية بالمدينة 

المنورة، عدد 113، ص165(.

)6(  يف النسخة )ب(: )أن ال يعتر المعنى األصلي، وأن 
ال تتعل��ق كلمة »م��ن« بالمعنى األصل��ي، وكلهما 

فاسدان(.

)7(  ينظر: تلوين الخطاب، المرجع السابق.
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والثاين: مس��لك الفاضل الش��ريف)1(، 
حي��ث ق��ال: )إناّ التفضيل مراد بل ش��ك، 
فالمعن��ى أكثر م��ا يمكن أن يحص��ى()2(. 
وأن��ت خبي��ر ب��أناّ ه��ذا التقدي��ر تصحيح 
ض يف كلم��ه  التفضي��ل فق��ط، ف��ل تع��رُّ
للمعنى الكنائي الذي هو المعنى المقصود 
األصلي من الرتاكيب المذكورة كما بياّناه.

الثالث م��ا ذهب إليه بع��ض العلماء)3( 
م��ن أناّ التقدي��ر: أكثر من متعل��ق الضبط، 
ومتعل��ق اإلحص��اء، وأكيس م��ن فاعل)4( 

مدح بل رؤية إحس��ان. وال يش��تبه عليك 
أناّ ه��ذا أيًض��ا تصحيح لمعن��ى التفضيل، 
ح هذا المعنى لكن  وه��ذا القائل وإن صحاّ
ض للمعنى الكنائ��ي الذي هو  فات��ه التع��راّ

المقصود األصلي من هؤالء الرتاكيب.

واهلل يقول الحقاّ ويهدي الس��بيل، وهو 
حسبي ونعم الوكيل.

تمت الرسالة لموالنا طاش كرى زاده 
بحمد اهلل

      
 

)1(  يف النس��خة )ب(: )الش��ريف الجرج��اين(؛ وه��و 
أبو الحسن علي بن محمد بن علي السياّد الشريف 
الجرج��ايناّ الحنف��ياّ األش��عرياّ )ت 816ه�(، من 
العل��وم،  وخط��ب  التعريف��ات،  كت��اب  مؤلفات��ه: 
الوع��اة )ج2، ص196(،  بغي��ة  ينظ��ر:  وغيره��ا. 
برجاله��ا  والتعري��ف  البلغ��ة  عل��وم  وتاري��خ 

)ص159-157(.

)2( ُينظ��ر: تلوي��ن الخط��اب، الب��ن كمال باش��ا، مرجع 
سابق.

)3( َيقصد: ابن كمال باشا يف كتابه المشار إليه يف الهواش 
السابقة: »تلوين الخطاب«؛ فقد أوَرد كلم التفتازاين 

َبهما. والشريف الجرجاين وتعقَّ
)4( يف النس��خة )ب(: )أكي��س من متعل��ق مدح بل رؤية 

إحسانه(.
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املقدمة:

إن هذه المخطوط��ة التي تقع بين أيدينا 
تحت��وي عل��ى رس��الة تتحدث ع��ن كلمة 
التوحيد )ال إله إال اهلل(، وقد ألمت باألوجه 
اإلعرابي��ة الت��ي تعن��ي ال��دارس، والقارئ 
المتبح��ر يف عل��وم النح��و واإلع��راب؛ إذ 
اس��تطاعت ضم العديد من اآلراء المفسرة 
لهذا الرتكيب الموجود يف جملة التوحيد، 
التي وضحت حمله��ا على معنى إفراد اهلل 
تعال��ى باأللوهي��ة والعب��ادة، مقارن��ة برأي 

المشركين الذين رأوا عكس ذلك. 

وله��ذه الرس��الة أهمي��ة تتمثل يف بس��ط 

عديد م��ن قواع��د النحو المتطلبة لتفس��ير 
كلم��ة التوحيد، من حذف وتقدير؛ لمعرفة 
العلق��ة الت��ي تجم��ع المعن��ى بالرتكي��ب 
النحوي من تقديم وتأخير يحمل دالالت 
مختلف��ة، بل إن المخطوط��ة تقوم بدورها 
عل��ى تقديم صورة حس��نة تعكس أن اللغة 

العربية حمالة أوجه.

وق��د جعل المؤل��ف رس��الته يف ُمقدمة 
وَمطلب. 

فأم��ا المقدم��ة فه��ي لبيان إع��راب هذه 
الكلم��ة وتحقيق معناها وما ج��اء فيها من 

أقوال أهل اللغة وأهل األصول.

 رسالة في إعراب كلمة التوحيد وحتقيق معناها
ملوسى بن أحمد البركاتي )ت 11٤٢هـ(

حتقيق: سالم رحال
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وأم��ا المطل��ب فيش��تمل 
عل��ى ش��رح تفس��ير كلم��ة 
التوحي��د للقاض��ي محم��د 

الركوي.

مؤلف الرسالة:

هو  الرسالة  هذه  صاحب 
الركايت،  أحمد  بن  موسى 
ال��ن��ك��دوي، ال��روم��ي )ت 
1142ه� / 1729م(، وهو 
مؤلفات،  وله  حنفي،  فقيه 
م��ن��ه��ا: م��وض��ح ال��م��ع��دل 
يف ش��رح م��ع��دل ال��ص��لة، 

وشرح رسالة التوحيد)1(.

وصف النسخة اخملطوطة:

المخطوطة  ه��ذه  ت��ع��ود   
إلى محفوظات مكتبة راشد 
قيصري  ب��والي��ة  أف���ن���دي، 
الرقم  وتحمل  ت��رك��ي��ا،  يف 
ويقع   ،)2756( المرجعي 
 )93( يف  ال��م��ج��م��وع  ه���ذا 
حافظ  هو  وناسخها  لوحة، 
نسخها  تاريخ  وأم��ا  خليل، 
ففي حدود سنة )1157ه�(.

)1(  انظ��ر معج��م المؤلفي��ن، عم��ر 
رضا كحالة، )ج3، ص929(.

عملي في التحقيق:

المخطوطة،  بنسخ  قمت 
كلمة  إع���راب  تضم  ال��ت��ي 
ال���ت���وح���ي���د وش���رح���ه���ا، 
ال���م���ت���ك���ون���ة م����ن س��ت 
ص��ف��ح��ات، وراع���ي���ت يف 
اإلملئية،  القواعد  كتابتها 
الكلمات  بعض  ووضعُت 
بين معكوفتين مما شككُت 

جُت  وخراّ قراءته،  صحة  يف 
فيها،  ال������واردة  األق�����وال 
غير  ب���األع���لم  ف���ُت  وع���راّ

المشهورين.

م���ت ب��م��ق��دم��ة  ك��م��ا ق���دَّ
تعريفية مختصرة توضح ما 
نبذة  إلى  إضافة  فيها،  جاء 
ُنسختها  وعن  مؤلفها،  عن 

الخطية.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحم��د هلل الذي ال إله س��واه، المنجي 
مِ��ن النار َم��ن قال ال إل��ه إال اهلل، والصلة 
والس��لم على أفضل رس��ل اهلل، الش��فيع 
لمن قال ال إله إال اهلل، وعلى آله وأصحابه 
الذين ل��م يلتجؤوا إال إياه، المستش��فعين 

منه لمن قال ال إله إال اهلل، وبعد:

فيق��ول الفقي��ر إل��ى اهلل الصم��د، عبُده 
موس��ى ب��ن أحم��د، ال��ركايت مول��ًدا، ثم 
ا كان نج��اة الكل يف  النك��دوي موطنً��ا: لمَّ
ال��كل باعتق��اد كلم��ة التوحيد، المس��ماة 
التق��وى  وبكلم��ة  اإلخ��لص،  بكلم��ة 
أيًض��ا، وهي كلم��ة ال إل��ه اال اهلل، وكانت 
مروي��ة لن��ا يف بي��ان معناه��ا ع��ن المحقق 
الفاض��ل والمدقق الكامل الش��يخ محمد 
ح اهلل تعالى روحه العلى،  الرك��وي)1(، رواّ

)1(  ه��و تقي الدين محمد بن بير علي الركوي الرومي 
الحنف��ي. الملق��ب باإلم��ام وقيل إن��ه الوحيد الذي 
حمل هذا اللقب م��ن بين العلماء األتراك يف زمانه. 
ول��د س��نة 929ه�. وأخ��ذ العلم عن وال��ده وحفظ 
الق��رآن يف صغ��ره. ثم التح��ق بالمدارس الش��رعية 
يف إس��طنبول ومنه��ا إل��ى أدرن��ة حيث عين قًس��اما 

المفي��دة،  المتجانس��ة  المغلق��ة  األلف��اظ 
المحتاج��ة إل��ى الش��رح والبي��ان، وس��أل 
مني بعض األحبة شرحها بتحقق وإيقان، 
فش��رعُت بعون اهلل الملك المستعان، وإن 
لم أكن من فرس��ان ه��ذا المي��دان، فها أنا 
ة التحقيق:  أقول وباهلل التوفي��ق، وبيده أزماّ

ال بد لنا من مقدمة، ومطلب. 

أم��ا المقدم��ة فف��ي بي��ان إع��راب تلك 
الكلمة الشريفة وتحقيق معناها.

اعل��م أواًل أن االس��م المعظم يف تلك 
الكلم��ة مرفوع فق��ط يف الق��رآن الكريم، 
وق��د ينص��ب يف غي��ره، أم��ا الرف��ع فعلى 
البدلي��ة م��ن الضمي��ر المس��ترت يف الخر 
المقدر -على القول المشهور كما سيأيت 

شرعًيا يف الجيش برتش��يح من أستاذه عبد الرحمن 
األماس��ي الذي كان قاضًيا للعس��كر. كان للركوي 
مكان��ة محبة لدى الش��يخ عط��اء اهلل أفندي الملقب 
بمعلاّم الس��لطان، وقد أهدى إليه الركوي عدًدا من 
مصنفات��ه، ولما بن��ى عطاء اهلل مدرس��ة له يف بركي، 
أس��ند أمرها إل��ى الرك��وي وكلفه التدري��س فيها، 
فبق��ي هن��اك إلى وفاته س��نة 981ه�. ُينظ��ر: معجم 
ص123.  ج9،  كحال��ة،  رض��ا  عم��ر  المؤلفي��ن، 
وُيراَج��ع: دعوة جماعة قاض��ي زاده اإلصلحية يف 
الدول��ة العثماني��ة، محمد داود ك��وري وعبد الحق 

الرتكماين، ص 14 - 15.
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تفصيل��ه-، والنصب على االس��تثناء من 
ذلك الضمي��ر -أيًضا على المش��هور-، 
وأم��ا وج��وه اإلع��راب الغير المش��هورة 
على الرف��ع والنصب فل��م نذكرها لعدم 
إفادهت��ا الفائ��دة المعت��د هب��ا. وأن تقدير 
ال��كلم عل��ى المش��هور ال إل��ه موج��ود 
إال اهلل، ف��� )موج��ود( خ��ر )ال(، و)إال 
اهلل( ب��دل من المس��تكن يف ذل��ك الخر، 

واستثناء منه.

وقال الكش��اف)1(: »يجوز أن يكون ال 
إله إال اهلل جملة تامة من غير حذف الخر. 
يعني )ال إله( مبتدأ، و)إال اهلل( خره، قيل 
يلزم أن يكون المبتدأ نكرة والخر معرفة، 
قال ليس األمر كما قيل، ألن أصل الكلم 
يف التقدي��ر: اهلل إل��ه، فق��دم الخ��ر رفًع��ا 
إلن��كار المنكر، فص��ار: إله اهلل، ث��م ُأريد 
نفي اآللهة وإثبات��ه تعالى قطًعا، فدخل يف 
صدد الكلم حرف )ال(، ويف وسطه )إال( 
ليحص��ل غرضه��م، فصار ال إل��ه إال اهلل« 

انتهى.

)1(  أي: الزمخش��ري يف تفس��يره المس��مى بالكش��اف، 
المطبوع��ة  النس��خة  مثب��ت يف  غي��ر  ه��ذا  وكلم��ه 
المتداول��ة م��ن تفس��يره، وقد نقل��ه عن��ه المل علي 

القاري -كما سيأيت توثيقه-.

 وقال الس��يوطي يف »اإلتق��ان«)2(: »وقد 
توجب الصناع��ة النحوية التقدير، وإن كان 
المعنى غي��ر متوقف عليه، فقال��وا يف ال إله 
إال اهلل أن الخر محذوف، أي موجود، وقد 
أنكره اإلمام ال��رازي)3(، وقال: هذا الكلم 
ال يحتاج إلى تقدير«، كذا يف »شرح النخبة« 
لعل��ي الق��اري -علي��ه رحمة الب��اري-)4(، 
ولع��ل الحق م��ع الجمه��ور، ألن المقصود 
من ه��ذا الكلم توحي��ده تعال��ى بطريق رد 
خطأ المش��ركين القائلين بتعدد وجود اإلله 
يف الخ��ارج، وهذا ال��رد إنم��ا يحصل بنفي 
الوجود عن غير اهلل تعالى يف الخارج بطريق 
قصر الصفة عل��ى الموصوف قصَر إفراٍد ال 
قصر قلب وال قص��ر تعميم -كما ال يخفى 
عل��ى المتتب��ع لعلم المع��اين-، وال يحصل 
ه��ذا ال��رد بالطري��ق المذكور ب��دون تقدير 
الخر، كم��ا قاله صاحب الكش��اف، وتبعه 
اإلم��ام الرازي -كما س��بق-، ألن��ه ال يعلم 
بدونه من ذلك ال��كلم أن وحدته تعالى يف 
الوج��ود الخارجي أو يف الوجود الذهني أو 
يف نفس األمر، ألن مفهوم الكلم أعم، وال 

)2(  اإلتقان، للسيوطي، ج3، ص197.
)3(  تفسير الرازي، ج2، ص191.

)4(  شرح نخبة الفكر، المل علي القاري، ص130.
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داللة للعام على الخاص بأجدى الدالالت 
الثلث، فل يحصل رد خطأ المشركين، فل 
يك��ون كلًما بليًغا مطابًق��ا لمقتضى الحال، 
وهذا خلف الواقع يف كلم الملك العلم، 
وأيًض��ا ال يحصل الرد المذك��ور بأن يكون 
االستثناء مفرًغا واقًعا موقع الخر بأن يكون 
معنى الكلم: ال إله غير اهلل، ألن الحق نفى 
الوجود النفس األمري والخارجي عن غير 

اهلل تعالى، ال نفي مغايرة اإلله هلل تعالى.

وه��ذا، وأم��ا تقديرالخر هك��ذا: ال إله 
ممك��ن إال اهلل، ف��ل يواف��ق التوحي��د، ألنه 
بي��ان وجوده تعالى ونفي وج��ود إله غيره، 
ال بي��ان إمكان��ه وع��دم إم��كان غي��ره، وال 
يحصل ال��رد المذكور هب��ذا التقدير أيًضا، 
ألن��ه ال يل��زم من��ه قص��ر الوج��ود على اهلل 
تعالى، بل قصر اإلم��كان عليه تعالى، وال 

يلزم منه الوجود.

قيل: هذه الكلمة كلمة توحيد إجماًعا، 
وال يس��تقيم ذلك ما ل��م يكن صدر الكلم 
نفًيا ل��كل معبود بحق، واهلل اس��م للمعبود 
بالح��ق، ومثل��ه يك��ون تناقًض��ا يف القول، 
وه��و مح��ال يف كلم��ة التوحي��د المجم��ع 
على صحتها، وُأجيَب بأن المنفي يف صدر 

ال��كلم مفهوم كلي للف��ظ اإلله والمأخوذ 
م��ن لف��ظ الجللة ف��رٌد خاصٌّ م��ن مفهوم 
اإلل��ه، بمعنى أن لفظ��ة )اهلل( عَلم للمعبود 
بالحق الموجود الخالق للعاَلم، ألنه اس��م 
لذل��ك المفه��وم الكلاّ��ي، ك��ذا يف »ش��رح 

النخبة« لعلي القاري)1(. 

تفصيل اجلواب: 

إن الم��راد بالمنك��ر يف تل��ك الكلمة هو 
مفه��وم المعبود بالح��ق، ألن لفظة إله وإن 
كان ُيطل��ق يف األصل عل��ى كل معبود حًقا 
كان أو باط��ًل، لكن ُيطل��ق يف العرف على 
المعبود بالحق فقط -كم��ا قال البيضاوي 
يف أوائل تفسيره)2(-، معناه ال يوجد مفهوم 
المعبود بالحق إال يف ذلك الفرد الشخص 
وهو اهلل تعالى، وال يلزم منه استثناء الشيء 
م��ن نفس��ه، ألن المس��تثنى منه ه��و مفهوم 
كل��ي صالح للس��تثناء، وإن كان منحصًرا 
يف الخ��ارج يف ذلك الفرد الش��خص، وهو 
من قبيل الكلي المنحصر نوعه يف شخصه، 
كمفهوم واجب الوجود، والمستثنى الفرد 

المشخص، فل يلزم المحذور.

)1(  المصدر السابق.
)2(  ُينَظر: تفسير البيضاوي، ج1، ص26.
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لك��ن بق��ي ههن��ا بح��ث، وه��و أن هذا 
الج��واب وإن دف��ع لزوم اس��تثناء الش��يء 
عن نفس��ه، لك��ن يلزم التناق��ض من حيث 
يف  باالنتف��اء  حك��م  لم��ا  ألن��ه  الحك��م، 
جمي��ع األف��راد على المس��تثنى من��ه وهو 
مفه��وم المعب��ود بالح��ق، وحك��م أيًض��ا 
باإلثب��ات على المس��تثنى منه وه��و الفرد 
المش��خص لذلك المفه��وم الكلي، فلزم 
الحك��م بالنفي واإلثب��ات على ذلك الفرد 
المش��خص، وعلى ذلك المفه��وم الكلي 
انتف��اء  انتف��اء الع��ام يس��تلزم  أيًض��ا، ألن 
الخاص، ووجود الخاص يس��تلزم وجود 
العام على م��ا هو المقرر فيما بينهم، وهل 
ه��ذا إال تناقض ُمحال يف كلم��ة التوحيد، 
خصوًصا إذا وقع يف كلم الملك المجيد، 
والتقص��ياّ عن��ه أن يق��ال: إن معن��ى ال إله 
إال اهلل بعبارت��ه مفه��وم المعبود بالحق، ال 
يوج��د يف غيره تعال��ى، ويفهم منه إش��ارًة 
وض��رورًة أن ذل��ك المفه��وم موج��ود يف 
الف��رد المش��خص فق��ط وه��و اهلل تعالى، 
فعل��ى ه��ذا ال تناقض من حي��ث الحكم، 
وتوضيحه أن االس��تثناء لما جاء يف كتاب 
اهلل تعال��ى وجب حمل��ه على وجه ال يلزم 

ب��ه مغياّر  التناق��ض، فقلن��ا: ال��كلم إذا تعقاّ
توقف على اآلخر فيصير المجموع كلًما 
واحًدا، ك��ذا يف »التوضي��ح«)1(، وتفصيله 
أن األصوليين ذكروا أن االستثناء من قبيل 
بيان التغيي��ر اتفاًقا عندنا وعند الش��افعي، 
ألنه يغي��ر موجب صدر ال��كلم، إذ لواله 
لش��مل الكل، ومع ذل��ك إنه يتبي��ن معنى 
ص��دور ال��كلم بأن الم��راد ه��و البعض، 
وأن الحكم المذكور يف صدر الكلم وارد 
على بعض أفراده، والحكم يف المس��تثنى 
مخال��ف للحكم يف المس��تثنى من��ه، لكْن 
يثب��ت  ال  االس��تثناء  إن  قال��وا:  علماؤن��ا 
بعبارته حكًم��ا مخالفا لحكم المس��تثنى، 
بل يثبت إما بإشارته على مذهب البعض، 
أو بضرورت��ه على بمذه��ب اآلخر، ولهذا 
قال��وا: االس��تثناء تكل��م بالباق��ي يف صدر 
المس��تثنى-،  -أي  الثني��ا  بع��د  ال��كلم 
فالحك��م ثاب��ت بعبارت��ه يف المس��تثنى منه 
فقط، وأما الحكم يف المستثنى فمسكوت 
عن��ه بالنظ��ر إل��ى عبارت��ه، ال حك��م له ال 
بالنف��ي وال باإلثب��ات، فلهذا قال��وا: وجه 
ك��ون كلم��ة التوحي��د توحي��ًدا أن معظ��م 

)1(  التوضيح يف حل غوامض التنقيح، عبيد اهلل ابن تاج 
الشريعة البخاري، ص349.



العدد الرابع

31

فة
ثقا

ر و
فك

ل 
نه

- م
ى 

 رو
لة

مج

ار لم��ا كان ثابًتا يف عقولهم وجود اهلل  الكفاّ
ووج��ود إله غيره، فس��بق لرده��م كلمة ال 
إل��ه إال اهلل، فكان معن��اه بعبارته أن مفهوم 
المعبود بالحق ال يوجد يف غير اهلل تعالى، 
ويل��زم منه وج��ود اهلل تعالى إش��ارة، ألنه 
لما ذك��ر اإلله ثم أخرج عنه ثم حكم على 
الباقي بالنفي يكون إش��ارة إلى أن الحكم 
للمس��تثنى خلف حكم الص��در وإال لما 
أخ��رج منه، ه��ذا عل��ى مذه��ب البعض، 
وعل��ى مذه��ب اآلخ��ر: وج��وده تعال��ى 
يثبت بطري��ق الض��رورة، ألن تعدد وجوه 
اإلل��ه كم��ا كان ثابًت��ا يف عقوله��م يلزم من 
نفي غي��ره وجوده تعالى ض��رورًة، وذلك 
تقدي��ره: ال إل��ه غي��ر اهلل موج��ود، فيكون 
كالتخصيص بالوصف، وليس داللة على 
نف��ي الحك��م عما ع��داه عندنا، ف��ل داللة 
على وج��وده تعال��ى عب��ارًة وإش��ارًة، بل 
يثب��ت وجوده تعالى بطريق الضرورة على 
��ل يف علم األص��ول، فُعلم من هذا  ما فصاّ
التفصيل أن ال تناقض يف الكلم من حيث 
الحكم، وإنما يل��زم التناقض لو لم يلحقه 
بيان التغيير، وهو االس��تثناء، وَحكم على 
المس��تثنى منه ب��دون ملحظة المس��تثنى 

بُحك��ٍم مس��تقل، وَحك��م على المس��تثنى 
بُحك��م آخ��ر مس��تقل، وليس كذل��ك كما 
عرف��ت آنًفا هذا عند علمائنا ، وأما 
على مذهب الش��افعي  فاالس��تثناء 
يثبت حكًم��ا مخالًفا لحكم الصدر بطريق 
المعارضة، فالتناق��ض وإن لم يلزمه لكن 
في��ه كلم آخر يط��ول ذكره كم��ا ال يخفى 
على متتب��ع توضيحاهتم وتلويحاهتم. هذا 

ما قصدناه من المقدمة. 

األلف��اظ  ش��رح  فف��ي  المطل��ب  أم��ا 
المنقولة من ذلك المحقق)1(، وهي هذه: 

ال إله إال اهلل نفٌي: أي نفي عبارة لوجود 
مفهوم المعبود بالحق عن غير اهلل تعالى.

وإثباٌت: يعني إشارًة أو ضرورًة لوجود 
ف��رد المش��خص وهو اهلل تعال��ى -كما مر 

تفصيله يف المقدمة-.

)1(  المقصود به القاضي محمد الركوي الذي تقدمت 
ترجمته، وعبارته يف تفس��ير كلمة التوحيد هي قوله: 
))ال إل��ه إال اهلل: نف��ٌي وإثب��اٌت. والمنف��ي ال عين له 
فعل��ى م��ن وقع النف��ي، والمثبت موج��ود فعلى من 
وقع اإلثب��ات، والمنفي عين المثب��ت، المثَبت عين 
المثَب��ت، والمثبِ��ت عين الن��ايف، عي��ن المنفي عين 
المنفي، فهي س��ت وهي واحدة، فم��ن قالها حكًما 
فما عرف، ومن قالها كقول اهلل تعالى فقد قالها وهو 

مؤمن((.
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والمنف��ي: أي الذي وق��ع يف حيز النفي 
موضوًع��ا للنفي��ة، وه��و مفه��وم المعب��ود 

بالحق.

ال عين له: أي ال وجود له بدون وجود 
اآلخ��ر، أو عل��ى م��ا ه��و المق��رر يف كتب 

المنطق. 

فعلى م��ن وقع النفي: يعن��ي فيلزمه أن 
الحك��م باالنتفاء واقع عل��ى من وقع عليه 
االنتفاء يف نفس األمر، وهو غير اهلل تعالى، 
ألن نفى مفهوم المعبود بالحق من غير اهلل 
تعال��ى يس��لتزم نفي غي��ر اهلل تعال��ى، ألن 

انتفاء العام يسلتزم انتفاء الخاص.

والمثبت: أي الذي حكم عليه باإلثبات 
بطريق اإلشارة أو الصورة، وهو اهلل تعالى. 

موجود: يف الخارج بل شك. 

فعل��ى م��ن وق��ع اإلثب��ات -يف نف��س 
األم��ر-: أي فيلزم��ه أناّ الحك��م باإلثبات 
واق��ع على من وقع علي��ه اإلثبات يف نفس 

األمر، وهو اهلل تعالى. 

والمنف��ي: أي وج��ود م��ا وق��ع يف حيز 
النفي، وهو مفهوم المعبود بالحق على ما 

عرفَت آنًفا. 

عين المثبت: أي عي��ن وجود المثبت، 
وه��و اهلل تعال��ى، يعن��ي أن وج��ود مفهوم 
المعب��ود بالحق هو وجود الف��رد المثبت، 
ألن مذهب الحق أن وجود الكلي الطبعي 
هو وجود فرده بطريق َكون الوجود واحًدا 
والموج��ود متعدًدا كما حقق��ه المحققون 

يف محله. 

بحس��ب  المثب��ت  أي  المثب��ت:  عي��ن 
الذهن والعلم.

عي��ن المثب��ت: ه��و المثب��ت بحس��ب 
الخارج وبحسب ونفس األمر، أو المعنى 
المثبت بحس��ب الخارج، ونفس األمر هو 
المثب��ت بحس��ب العل��م والذه��ن، وعلى 
أي تقدي��ر كان يك��ون الحكم مفيًدا كما يف 
قوله: أنا أبو النجم وش��عري ش��عري، كان 
عن��وان الموض��وع بملحظ��ة غي��ره يغاير 

عنوان المحمول بتلك الملحظة. 

والمثبِ��ت: بكس��ر الياء، وه��و المؤمن 
الموحد.

عي��ن الن��ايف: وه��و المؤم��ن الموح��د 
أيًضا، فإف��ادة حكمه ال يحتاج إلى التأويل 

المذكور وإن صح ملحظته.
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ال��ذي وق��ع علي��ه  المنف��ي: أي  عي��ن 
الحكم باالنتفاء بحسب الذهن أو بحسب 

الخارج، وهو غير اهلل تعالى.

عين المنفي: على التأويل المذكور.

 فه��ي: أي القضايا المذك��ورة لفًظا من 
قوله: »والمنفي ال عين له« إلى قوله: »عين 
المنف��ي عي��ن المنف��ى« س��وى التفريعي��ن 

المذكورين. 

س��ت: أي س��ت قضايا مفي��دة على ما 
عرف��ت معنى كل واحد منه��ا، وانما قيدنا 
القضاي��ا بقولن��ا )لفًظ��ا( ألن قول��ه: »نفي 
وإثبات« ليسا بقضية لفًظا، بل جزءا قضية. 

وهذه: أي كلمة التوحيد. 

واح��دة: حكمه��ا واحد، عب��ادة -كما 
عرفت يف المقدمة-.

فمن قاله��ا: أي تلفظ بتلك الكلمة غير 
مطابق للواقع، يعني حاكًما بدون ملحظة 
آخ��ر كلم، وبي��ان التغيي��ر -كم��ا ذكرن��اه 
يف المقدم��ة- ب��أن المفه��وم المعب��ود غير 

موجود يف فرد أصًل.

فم��ا ع��َرف: أي فهو ما ع��رف اإليمان 
والتوحي��د، وكَفر ألن هذا الحكم كفر غير 

مطابق للواقع، وأنه يلزم التناقض المحال.

وَمن قالها: قواًل.

كقول��ه س��بحانه: أي كقول��ه يف القرآن 
العظيم ﴿يب جت حت خت مت ىت﴾  مراًدا منه 
عب��ادة أن مفهوم المعب��ود بالحق منتف يف 
غير اهلل ومرادا منه إشارة أو ضرورة أن هذا 
المفهوم موجود يف اهلل تعالى -كما فصلناه 

يف المقدمة-.

فق��د قاله��ا وهو مؤم��ن: أي فهو مؤمن 
حًق��ا، وحكم��ه مطابق للواق��ع، وال يلزمه 

التناقض.

هذا ما س��نح خاطري الفاتر، والعلم يف 
الحقيق��ة عند الملك القادر، وحرره الفقير 
إلى اهلل الصمد: موسى بن أحمد، يف سلخ 
رج��ب المرجب، س��نة إحدى وخمس��ين 
بع��د المئة واألل��ف من هجرة َم��ن له العز 

والشرف. 

تمت بعون اهلل
فالحمد له، والصلة على رسوله، 
وعلى آله وأصحابه عدد الذرات 

يف كل وقت من األوقات. 
كتبه خليل سنة )1157(.
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مقدمة:

إن هذه المخطوطة احتوت على رسالة 
ث عن بيان المعج��زات التي كانت  تتح��داّ
برهاًنا على صدق الرس��االت الس��ماوية، 
وق��د آثر صاحب هذه الرس��الة أن يجعلها 
إيض��اح  أوله��ا:  مطال��ب،  خمس��ة  يف 
المقص��ود بالمعج��زة لغوًي��ا واصطلحًيا 
التأكي��د عل��ى  ثانيه��ا:  وبي��ان ش��روطها، 
العادي��ة  األم��ور  يف  تك��ون  المعج��زة  أن 
المألوف��ة، وثالثها: أن ال تك��ون المعجزة 
يف األم��ور العقلي��ة أو الس��معية المتناقلة، 
فتكون ُمدَرك��ة لدى الناظر فيه��ا، رابعها: 
ث فيه عن حكمة وجود المعجزات،  يتحداّ
ث عن فائدة  أما المطلب الخام��س فيتحداّ

هذه المعجزات وخوارق العادات.

وهذه الرس��الة من تأليف محيي الدين 
أب��ي عبد اهلل محمد بن س��عد بن مس��عود، 
الروم��ي الحنفي، المع��روف بالكافيجي، 
بكت��اب  اش��تغاله  لكث��رة  بذل��ك  ولق��ب 
»الكافي��ة« يف النح��و الب��ن الحاجب. ولد 
يف ب��لد صروخ��ان س��نة ثم��ان وثماني��ن 
وس��بعمئة للهجرة، واش��تغل بطلب العلم 
أول م��ا بل��غ، ورح��ل إل��ى ب��لد العج��م 
والتقى بالعلماء األجلء، وقدم الشام، ثم 
ذهب إل��ى القدس، وبعدها إل��ى القاهرة، 
فأقام يف مدرس��ة الرقوقية س��نين، والتقى 
يف القاه��رة بكثير من العلم��اء المحققين، 
وظهرت فضائله بين أهل العلم، ومن أبرز 
ش��يوخه: ش��مس الدين الفن��ري، وحافظ 
الدي��ن البزازي، وابن فرش��تا )ابن ملك(، 

حتقيق: إلهام الصّياح

 رسالة في بيان املعجزات
حمليي الدين الكافيجي )ت 879هـ(
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له تصانيف كثيرة زادت عن المئة، أكثرها 
رس��ائل، منه��ا )مختصر يف عل��م التاريخ( 
و)أنوار السعادة يف شرح كلمتي الشهادة( 
وحاش��ية على تفس��ير البضاوي، وحاشية 

على تفسير الزمخشري، وغير ذلك.

وهذه الرسالة التي بين أيدينا تقع ضمن 
مجموع خطاّيٍّ محفوظ بمكتبةتشسرتبيتي 
بدبلن - أيرلندا، تحت رقم: )2/9153(.

      

النص احملقق:

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل خال��ق المبدعات، والصلة 
��د بالُمعجزات، وعلى  على رس��وله الُمؤيَّ

آله وأصحابه أولي الكرامات، وبعد:

المعج��زات،  بي��ان  يف  رس��الة  فه��ذه 
وخوارق العادات، وفيها َمطالب.

َغِة  ُل: أنَّ الُمعِج��َزَة يف اللاّ المطل��ُب األوَّ
ه��ي الت��ي تجع��ل غيره��ا عاجًزا ع��ن أمٍر 
م��ا، فتك��ون الت��اُء في��ه أصلية ويج��وُز أن 
ا أخذها  تك��وَن للنقل، كما يف حقيق��ة، وأماّ
ُجَل؛ فليَس  من نح��و قولَك: َأعج��ْزُت الرَّ
بِمناِس��ٍب له��ذا المق��ام. والُم��راد منها يف 
االصط��لِح: ما ُقِصَد ب��ِه إظهاُر صدِق من 
ع��ى أنَُّه رس��وٌل. ولها ش��روط: وهي أن  اداّ
تكوَن فِعُل اهللِ تعالى؛ لتكوَن من قَِبلِه، وأن 
تك��وَن خارق��ًة للع��اَدِة، إلى غي��ر ذلك من 

 ه��ذه رس��ال��ٌة يف ب��ي��اِن ال��ُم��ع��ِج��زاِت

أبي  مة  العلاّ العالِم  اإلماِم  الشيِخ  تأليُف 
ين الكافيجي الحنفي   عبد اهلل محيي الداّ

عامله اهلل بلطفه الجلي والخفي
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لة يف محلها؛ فيكوُن  سائر شروطِها الُمفصاّ
مناُطها الُممكن ال الواجب، وال الُممَتنِع، 

َة. عي الناّبواّ َوُمظِهُرها يداّ

والمطلب الثاين: أناّها تكوُن يف األموِر 
��ة؛ حتاّى تكوَن خارق��ًة للعاَدٍة، وال  العادياّ
تك��وُن يف غيره��ا حتاّ��ى ال يرتف��َع األماُن 
ع��ن الضرورياّات، والوث��وق عن أحكاِم 

العقِل.

والَمطَل��ُب الثاّال��ِث: أنَّ جه��َة داللته��ا 
عل��ى صدقِه عادياٌّة ال عقلياّة، وال س��معياّة، 

َق يف موضعه. على ما ُحقِّ

ابِ��ِع: أنَّ ِحْكَمَته��ا ه��ي  والمطل��ُب الراّ
احتي��اُج الناّفوِس يف تحصي��ِل كمالها على 

ِد بالُمعِجَزِة. حدٍّ إلى مؤيَّ

مصلحته��ا  أنَّ  الخامِ��ِس:  والمطل��ُب 
وفائدهتا، ه��ي حصوُل كماله��ا على وجٍه 

ُمعَتَبر مع األمِن مما ُينافيِه.

ويف ه��ذا الَقدِر اليس��ير من ال��َكلِم، نوُع 
تنبي��ٍه عل��ى الم��راِم، والحم��د هلل على نعمة 
التاّيسيير لألنام، والصلة على رسولِه أفضل 
ة دين  سِل الكِرام، وعلى آله وأصحابه أئماّ الراّ
اإلس��لم، وذلَك بحادي عشر شهِر رمضان 

المبارك سنَة..... وسبعمئة هجري.
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القسم الثاني: املقاالت
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اآلن لن تصلك رسائلي، لكني سأبدؤها 
مثل كل الرسائل: )تحية، وبعد...(، لكنها 
ورق��ة بيض��اء دون ح��روف، ودون تاري��ٍخ 
وهناية، ودون غٍد، ستكون كرسائل البحر، 
ال ُتفتح، وال ُترتَجم، وال يقرؤها حتى أنت، 
وال يفهمها أحد؛ فهي حزٌن لم ُتكَتب بيد.

يف  بقَي��ت  اآلن  عي��وين  أن  تعل��م  ه��ل 
عيني��ك، ويقول��ون ل��ك هناك: ه��ذا آخر 
م��ا رأي��ت، وال ت��رى بعد. عندم��ا توقفت 

الحي��اة بيننا، علمُت أنك ال تراين بعد، وال 
تسمعني، وأنا أحاول، لكني فشلت. 

مع هذا أخرك أين بخير، لكن أفتقد كل 
شيء، إال أين رأيتك يف حلمي تخرين أنك 

تحبني، ويوًما سنكون مًعا.

سأحزن على نفسي، فلم يبَق لي ظلل 
وال عن��وان وال ُهوية وال تاريخ، س��أنتظر 

يوَم يقولون ألهلي: يا رب آخر حزن.

العالمة أ.د. عماد عبد السالم رؤوف

مقاالت في تأبني شيخ املؤرخني العراقيني

د. بروين بدري

)1( ورقة بيضاء
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ل��م أجد صعوبًة يف الكتاب��ِة أكثَر من هذه 
التجرب��ة أْن أكت��ب ألب��ي وأس��تاذي وأخي 
الكبير المرحوم الدكتور عماد عبد الس��لم 
رؤوف، ولكن كنت دائًما عندما يس��ألونني 
يف لقاءات سواء كانت تلفزيون أو صحافة، 
عك  الس��ؤال األول دائًم��ا: َم��ن كان مش��جاّ
األول؟ أقول: والدي منذ طفولتي، والحمد 
هلل أنني وصلت إلى مراحل متقدمة يف فناّي، 

وهذا أبسط رد، وفاًء له. 

سأتكلم عن المؤرخ والفنان عماد ما لم 
ومما  شخصية،  تجربة  من  أحد،  به  يتكلم 

  عماد  الدكتور  أن  معروًفا  يكن  لم 
ولقي  الرسم،  لفن  عاشًقا  طفولته  منذ  كان 
بالمواد  وإمداده  بالتشجيع،  والديه  اهتمام 
رؤوف  السلم  عبد  والده:  كان  واألل��وان، 
مدير الميزانية والحسابات يف وقتها، وجديت 
من أوائل األساتذه يف كلية الملكة عالية يف 
الرتبية الفنية والمنزلية، كانت نعم المشجع 
له منذ الطفولة، كانت نشأته يف بيت مثقف، 
يعشق الموسيقى الكلسك، وفن التصوير، 
والقراءة،  والكتابة،  والرسم،  والسينما، 
كانت هذه صفات وميزات العوائل العريقة.

د. رؤوف عماد عبد السالم 

)٢( عماد الفنان
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ب��دأ الدكتور عماد مش��وار الرس��م إلى 
إل��ى آخ��ر  س��نوات متقدم��ة م��ن عم��ره، 
لوح��ات رس��مها يف س��نة 2014م، كانت 
��م فن الرس��م على  بدايت��ه األكاديمي��ه لتعلُّ
ي��د الفن��ان الرائد الدكت��ور خال��د الجادر، 
بغ��داد،  بجامع��ة  اآلداب  كلي��ة  يف مرس��م 
حيث كانت تصطحبه والدته إليه، ويرس��م 
حسب ما أذكر مِن جديت، كان متميًزا جًدا، 
ون��ال إعجاًب��ا كبيًرا م��ن الدكت��ور الجادر، 
واس��تمرت العلق��ة إل��ى أن تعي��ن والدي 
يف كلي��ة الرتبي��ة المجاورة لكلي��ة اآلداب، 
وكان��وا أصدق��اء أع��زاء، وكثي��ًرا م��ا كان 
وال��دي يتكل��م عن��ه ل��ي، وع��ن إمكانيات 
االح��رتاف بالرس��م، وتجارب كثي��رة منها 

سفرات الرسم يف الطبيعة، وغيرها. 

وبعد سنوات عدة وانشغال والدي التام 
بكتابة التاريخ، بي��ن الحين واآلخر، تكون 

متعته هوايته منذ الطفولة بأن يرسم.

وه��و أيًض��ا كان عض��َو جمعي��ة الفنانين 
العراقيين يف بدايات تأسيس��ها، وهذا الحب 
للرس��م الذي لم يتمكن أن يكون دائًما على 
تواصل به بسبب عش��قه للتاريخ والمشوار 
، كنُت يف المراحل  األكاديمي، عَكس��ه علياّ
األولى من طفولتي، يجلس معي، ويعلمني، 

ويرس��م معي، ويجلب لي األل��وان، وأذكر 
كثيًرا ما كنا نس��هر ونرس��م س��وية، وعلمني 
إل��ى  واألبع��اد،  والظ��لل  الرس��م  مب��ادئ 
أن عمل��ت أول مع��رض ش��خصي ل��ي يف 
وبعده��ا يف  االبتدائ��ي،  الخام��س  الص��ف 
الثالث المتوس��ط، وبعده��ا دخلُت المعهد 
واألكاديمية، وأكملت مس��يريت ألكون فناًنا 
تش��كيلًيا، لي أس��لوبي الخ��اص؛ فهذا كان 
، وإن قلت يف بداي��ة المقال أنه  فضل��ه عل��ياّ
كان أس��تاذي وأخي الكبي��ر.. نعم هو اخي 
الكبي��ر ألين تربي��ت مثل��ه عل��ى ي��د والدته 
)جديت( أيًضا، فقد علمتني وش��جعتني مثل 

ما كانت تفعل مع والدي صغيًرا.

 وكَت��َب والدي يف الفن كتاًبا عن الرائدة 
عبل��ة العزاوي الفنانة يف الخزف، كما كتب 
ل��ي مقدمة كتابي األول ع��ن الرائدة الفنانة 

التشكيلية نعمت محمود حكمت. 

وكان��ت أجم��ل كتباته القصي��رة لي عن 
فن��ي عندما كن��ت أفتتح معرًضا ش��خصًيا، 

وهذه من بعض ما كتب: 

يغوص يف زورقه الصغير

وراء بحر من الزيف

فيرى ما ال نراه
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ويحيا ما ال نحياه

ترتاءى له الحقيقة حلًما

والحلم ال حدود فيه لمكان أو زمان

ففي األعماق يتجلى كل شيء محيًرا

طلسًما كبيًرا

فالحيرة هي الحقيقة

وليست الحقيقة إالاّ سراب!

      

وديان بل قعر

وسماء بل قمر

وأناس بل ظلل 

عالم يلفه الغموض

لكنه غموض أشد صدًقا من الحقيقة.

      

كت��ب ل��ي هذه األس��طر س��نة 2001م 
يف معرض��ي الش��خصي الراب��ع، يف مرك��ز 

الفنون. 

لتي مس��ؤولية  رحم��ك اهلل ي��ا أبي، حماّ
اس��ٍم كبي��ر، أدعو اهلل أن أكون عند حس��ن 

ظنك بي. 

وداًع��ا يا أب��ي.. كان��ت إقام��ة قصيرة، 
لكنه��ا كانت رائعة، عس��ى أن تجد جنتك 

التي فتشت عنها كثيًرا.. 

وداًعا يا أبي.. كانت زيارتك رقصة من 
رقصات المطر، قطرة م��ن قطرات الندى 
قبل ش��روق الشمس.. لحنًا سمعناه لثواٍن 

ثم هززنا الرؤوس وقلنا إننا توهمنا..

وداًع��ا أب��ي.. لك��ن كل ش��يئ ينتهي.. 
وداًعا.

]كان يق��ف خلفي يف معارضي مس��تمتًعا بالفن، 
ويقول لي: حققت ما كنُت أتمناه بمجال الرسم[

      



42

مجلة روى - نروي لنرتوي

مناذج من لوحاته بيده:
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نح��ن عائلة الدكتور عماد عبد الس��لم 
رؤوف عائلة مبنية على الذكريات، وس��ر 
س��عادتنا هي الذكري��ات، ويعود ذلك إلى 
الوالد  بسب حبه للتاريخ، والتاريخ 
كله ذكريات، وأجمل الذكريات هي التي 

كانت مع الوالد. 

كن��ا يف كل وق��ت تقريًبا نس��مع والَدينا 
الدكت��ور عم��اد ووالديت الدكت��ورة بروين 
ب��دري -اختصاصه��ا باآلث��ار- م��ا يتعلق 
وباألخ��ص  ومش��اريعهم،  بأعماله��م 
وال��دي، حيث ي��روي لنا جميع مش��اريع 
كتبه، من��ذ كتابتها إل��ى أن يكملها، فصرنا 

نع��رف جميع كتب��ه من محتواه��ا، وكيف 
جمعها، وكيف كتبها. 

أجم��ل الذكريات ه��ي الت��ي كانت يف 
هذه الكت��ب، ففي كل كت��اب كَتبه والدي 

قصة جميلة عشناها. 

وكان والدي  عند إكمال الكتاب 
وص��دوره يحتفل م��ع العائلة فكانت تلك 

من أجمل األيام. 

علاّمن��ا والدي أن نح��رتم العلم وأهله، 
فل��م أس��مع من��ه إال كل االح��رتام، ومنذ 
صغرنا يأخذنا إلى جميع مناقش��اته لطلبته 

يف الماجستير والدكتوراه.

فؤاد عماد عبد السالم

)3( التاريخ والذكريات
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وكان يرين��ا معالم بغداد التاريخية التي 
ل��م يعرفه��ا أحد س��واه، حيث كنا نمش��ي 
يف بغ��داد القديم��ة، ويش��رح لن��ا ما تحت 
األرض، ولي��س ما فوقه��ا، لمعرفته ما هو 
مدفون م��ن تاريخ بداخله��ا، فكانت هذه 

من أجمل الذكريات.

العلم  م��ن    وال����دي  أع��ط��ان��ا 
حيث  التاريخ،  احرتام  وعلمنا  والمعرفة، 
كالشجرة  تاريخ  بل  اإلنسان  يقول:  كان 

بل جذور.
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وأخي��ًرا رحل الدكتور عماد عبد الس��لم 
رؤوف ت��ارًكا خلف��ة فراًغ��ا بين أه��ل العراق 
ة، وبغداد خاصة، ال ُيمأل، وليس يس��يًرا  عاماّ

ض. أن يعوَّ

الش��يخ  مكتب��ة  التقيت��ه س��نة 1977م يف 
عب��د القادر الكيلين، وه��و يعمل بصمت يف 
مخطوطاهت��ا، وكن��ت -وأن��ا ش��اب صغير- 
أستش��عر هيب��ة الرج��ل ودماث��ة خلق��ه، وإذا 
��م بعم��ٍق ومعرفة، وكنت  بادرته بس��ؤال تكلاّ
ق��د التقيته مراًرا يف المكتب��ة القادرية، وألفيته 

منكًبا على مخطوطاهتا.

 وكن��ت أطالع ما يكت��ب يف مجلة المورد 
ومجلة سومر، فلي- وهلل الحمد- ولع قديم 

يف معرف��ة كتاب��ات الق��رون المتأخ��رة، كم��ا 
عندي ش��غف يف معرفة خط��ط مدينة بغداد: 
محلهتا، مس��اجدها، منذ العصور العباس��ية 
إل��ى يومن��ا ه��ذا، وه��ذا م��ا كن��ت أطالعه يف 
مؤلف��ات مؤرخي العراق: د.مصطفى جواد، 
د.أحم��د صال��ح العل��ي، ود.حس��ين أمين، 
وخاتمتهم الدكتور عماد عبد السلم رؤوف.

والدكت��ور عماد رغم أرومت��ه الموصلية، 
لكنه��ا بغدادي أصيل، م��ن مدينة األعظمية، 
وه��و عن��دي خاتم��ة المؤرخي��ن الخططيين 
ال��ذي اهتموا كثيًرا بعصور بغ��داد المتأخرة، 
فحق��ق مخطوط��ات ن��ادرة ح��ول تاريخه��ا 
وحوادثه��ا، وكان م��ا طب��ع يف ه��ذه الحقب��ة 

إياد عبد اللطيف القيسي

 )٤( املؤرخ الدكتور 
عماد عبد السالم رؤوف

 رجٌل بأّمة



48

مجلة روى - نروي لنرتوي

ش��حيح، وقليل م��ن الناس َمن ي��درك أهمية 
هذه الحقبة من التاريخ، وتراجمها ورجاالهتا 

وأعلمها.

وق��د كان حريًص��ا على تحقي��ق مؤلفات 
ه��ذه الحقب��ة، فل��ه أكث��ر م��ن 40 عم��ًل بين 
تحقي��ق وتألي��ف يف ذل��ك، وكان يش��عرك يف 
هوامش��ها بأنه يمتلك مخطوطات كثيرة جًدا 
لم ُتطبع؛ وكلما ظهر كتاب جديد له، فهو يعد 
كنًزا جديًدا ألهل العراق، ولطالما تمنيُت أن 

يطول عمره أكثر ليخرج لنا كنوًزا جديدة.

لقد كنُت أش��عر وأنا أطالع مؤلفاته وأنظر 
إلى كلمات��ه يف هوامش التحقي��ق بأهنا حبلى 
بالمعلومات الغزي��رة التي يندر أن تجدها يف 

مكان آخر.

إن تاري��خ مدين��ة بغ��داد القري��ب مه��ٌم، 
س��نة  االحت��لل  بع��د  أهميت��ه  ويكتس��ب 
2003م، فقد بدأ المس��تعمر وذيوله يغياّرون 
من معالم بغداد وتاريخها، مستخدمين تزوير 
التاريخ بش��كل جلياّ إلثبات أحداث مزورة، 
ممارس��ين بالق��وة إب��راز أكاذي��ب واضح��ة 
يف تغيي��ر تاري��خ بغ��داد وَمعلمه��ا وخططها، 
وكانت كتابات د.مصطف��ى جواد أو كتابات 
الدكتور عماد عبد الس��لم رؤوف ُتعداّ وثائق 

نادرة إلثبات ما يزوره ويحرفه هؤالء.

بغداد مدينة الس��لم الت��ي غادرها الكثير 
من األحبة من أهلها بعدما شعروا أهنا لم تعد 
مدين��ة للس��لم واألمن، لك��ن الدكتور عماد 
ل��م يذه��ب بعيًدا فقد س��كن مدين��ة أربيل يف 
كردس��تان العراق، ومن هناك أكمل مس��يرته 

العلمية العظيمة.

كناّ��ا نستش��عر ذل��ك قب��ل عش��ر س��نوات 
وبغداد ُتغزى من غير أهلها، ويس��كنها أناس 
جدد، بثقافة جديدة غريبة، وكناّا نقول: محنة 
ليس لها من أهل العل��م غير مؤرخنا الراحل 
وه��ي    رؤوف  الس��لم  عب��د  عم��اد 
كذل��ك، وق��د فاتح��ه بذلك بع��ض الفضلء 
بمشروع تثبيت كتب جديدة تتكلم عن معالم 
بغ��داد وتاريخها الذي ي��راد أن يطمس عمًدا 
ليصنعوا له��ا تاريًخ��ا محرًفا م��زوًرا، فأبدى 

استعداده لذلك.

ويف معالم ش��خصية الدكتور جانب آخر، 
أال وه��و جان��ب العروب��ة وح��ب اإلس��لم، 
ث بالقومي��ة التي  فالدكت��ور عم��اد ل��م يتل��وَّ
اليس��ارية  العروب��ة واألف��كار  بي��ن  مزج��ت 
الواف��دة م��ن الغ��رب إلين��ا، ب��ل ه��و عروبي 
إس��لمي، ي��درك أهمي��ة الش��خصية العربية 
ودورها التاريخي؛ ولذا يكتب عن الشخصية 
العربية ودورها يف حمل راية اإلسلم ونقلها 
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إل��ى بقية األمم لنش��ر اإلس��لم، ويفرق بينها 
وبي��ن الش��خصيات الش��عوبية التي ش��وهت 
تاريخ اإلس��لم وحضارته، ويختلف هو عن 
القوميي��ن أنه عل��ى إدراكه ألهمي��ة العروبة، 
ة الرتك  فه��و ينظ��ر بفخر إل��ى بقية األم��م كأماّ
ودورها يف حماية اإلس��لم؛ س��واء يف العهد 
والدول��ة  الممالي��ك  عص��ر  أو  الس��لجوقي 
العثمانية، بخلف القوميين الذين يمارسون 
تزوي��ًرا تاريخًي��ا بجعل هذه األمم ُمس��تعمرة 

لبلد العرب.

والجانب العظيم يف ش��خصية هذا الطود 
الش��امخ ه��و: جان��ب حب��ه لإلس��لم، فق��د 
كان الدكت��ور عم��اد حريًص��ا على اإلس��لم 
تن��اول  إذا  وف��ان  وتراجمه��م،  ورجاالت��ه 
ش��خصيًة ما، س��واء من أهل العلم أو الحكم 
أو الصناع��ة، يحيطها من كل الجوانب، مبينًا 
جمي��ع الجوان��ب مم��ا ال تج��ده يف مصناّ��ف 
لها، ويصف  آخر، ويصحح األخط��اء أو يعداّ
مؤلفاته بشكل تفصيلي، وتتمنى لو أنه انرى 

لتحقيق جميع هذه األسفار المذكورة.

ول��م يك��ن كغي��ره م��ن بع��ض المحققين 
يحتك��ر األعمال، بل يحث غيره على تحقيق 
المخطوطات حت��ى التي يمتلكها هو -وهي 

من النوادر-.

وال يفوتن��ا ذكر ميزة للدكتور عماد تش��به 
إل��ى حٍد م��ا مؤرخ الع��راق عب��اس العزاوي 
 يف مش��اهدته أماك��ن التاريخ بنفس��ه، 

ووصف ما شاهده عياًنا.

الكتاب��ة عن هذا الرجل جميلة ومؤلمة يف 
ذات الوقت، فق��د ُرزئ العراق بفقد عالم ال 
ة، ونس��يج وحده، وإن  ض، فهو رجل بأماّ يعوَّ
تعويضه يكون بمؤسس��ة تحذو حذوه وتسير 
عل��ى خط��اه التي رس��مها ألبن��اء ه��ذا البلد 

الجريح.

وأخيًرا:وصي��ة من محب ألمته وتاريخها 
التلي��د ح��ول مؤلفاته: لقد تناث��رت تحقيقاته 
ومؤلفاته وكتابات��ه الصغيرة والكبيرة يف عدد 
من دور النش��ر يف داخ��ل الع��راق وخارجه، 
وتحت��اج إل��ى تجميع إلك��رتوين، وتصويرها 
يف مكتبات الع��راق، لتكون األعمال الكاملة 
بين ي��دي األمة، كي يس��تمد جيلنا واألجيال 
القادم��ة هنج��ه وهمت��ه، ول��و ان��رى بع��ض 
الفضلء لتجميع مقاالته يف الصحف الورقية 

واإللكرتونية للماّ شعث المتفرق منها.

رح��م اهلل الدكت��ور الفاض��ل عم��اد عب��د 
م، وأجزل اهلل له المثوبة  السلم رؤوف بما قداّ

ورفع قدره، آمين. آمين. 
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هبني لس��انك ك��ي يجود بياين
إْذ ُشلَّ ِمن َهول ال�ُمصاب لِساين

إهنا َلساعُة األحزان، عندما ُيفقد منَّا أعزُّ 
إنس��ان، ُتش��لُّ اليد ويعجز اللسان، وُتكسر 

األقلم وُتشتت األذهان.. 

ت به نكبة كبيرة  لقد ُفِجع الع��راق وأل�مَّ
بفق��د العلم��ة الكبير صاح��ب التصانيف 
النافع��ة والتحقيقات الجامعة الروفس��ور 
عماد عبد السلم رؤوف الذي بذل جهوًدا 

فائقة يف سبيل الحفاظ على التاريخ.

وم��ن الواجب علينا إحياء وتمجيد هذا 
األثر الرائع النافع الذي تركه خدمة للعراق 

والعراقيي��ن، وإن ذك��رى العلم��ة س��تبقى 
مه على مدى أكثر  عالق��ة يف أذهاننا، وما قدَّ

من خمسين سنة.

ذكراك واألحزان عّمت نفوسنا
وليس على الموت المحتم نعتُب

س��قاك إلُه الكون ط��الاً ووابال
سحاباًا على مثواك للحشر يسكُب

رح��َل عنَّا الم��ؤرخ المحق��ق واألديب 
الحمي��دة  األخ��لق  صاح��ب  المدق��ق 
واآلداب الغزيرة، كتب الكثير بخطه، وهو 
ال��ذي تول��ى فهرس��ة المكتب��ة القادرية يف 

خمس مجلدات. 

رياض اخملتار 

)5( املؤرخ احملقق واألديب املدقق
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ش��اء ربك أن يحك��م حكم��ه فيختطفه 
الم��وت من بي��ن طلبه ومريدي��ه ومن بين 
أهل��ه وذويه؛ فرحم��اك ي��ا رب بعماد عبد 
ع��ن  مدافًع��ا  كان  ال��ذي  رؤوف  الس��لم 

التاريخ والعروبة.

كان العلم��ة  أنموذًج��ا ومث��ااًل 
يف البح��ث والمطالع��ة، منطوًي��ا على كتبه 
وبحوثه، يتنقل منذ عقود بين خزائن الكتب 
الخاص��ة والعام��ة، باحًثا ع��ن مخطوٍط أو 
ك��راٍس أو ُكناّاش ليخدم ب��ه تاريخ العراق، 
وأول م��ا ابتدأ به: كتاب م��دارس بغداد يف 
العص��ر العباس��ي، ال��ذي ألف��ه وه��و بعمر 
السادس��ة عش��ر -كم��ا حدثني ش��خصًيا- 
وقال: )كتبته بعمر السادس��ة عشر والتقيت 
ش��يخ المؤرخين عب��اس العزاوي وأش��اد 

بكتابي وحثني على االستمرار(. 

كان فقيدن��ا عال�ًما بالتاريخ، وباألخص 
التاري��خ الحديث، مهتًما به ومقوًما له، وما 
أعل��ُم أحًدا يف زماننا اهتم هب��ذه الفرتة أكثر 
من��ه، فق��د أخرج كثي��ًرا م��ن المخطوطات 
وحققه��ا، وكان يتصل باألحف��اد ليحصل 
على مخطوطات األج��داد، ويعكف على 

تحقيقها والتوسع يف إفادهتا.

قل��ت ل��ه م��رة: )إن تحقيقات��ك دكت��ور 
هي كتاب يف داخ��ل كتاب(، فكان ال يرتك 
صغيرة وال شاردة يف المخطوط إال ويبينها 

أو يوضحها.

وكانت كتبه تطير يف اآلفاق ش��هرة، ولم 
يستطع أحد أن يستدرك على تحقيقاته، بل 

يستدرك هو على غيره.

ومن تحقيقاته المشهورة: كتاب حديقة 
ال��زوراء، وكت��اب تاريخ األس��ر العلمية يف 
بغ��داد، وكت��ب مس��اجد بغ��داد، وبيوتات 
بغداد للس��هروردي، الذي حدثني عن هذا 
الكتاب أنه كان يحققه يف أيام الحرب س��نة 
1991م والصواري��خ والقذائف يف س��ماء 

بغداد، وهو على ضوء الشمعة.

 ومما يميزه أيًضا أنه كثيًرا ما يحصل على 
مخطوطات ب��دون عنوان، فيضع لها عنواًنا 
مناس��ًبا، وحدثني م��رة عن اختي��ار العنوان 
ق��ال: )يف التصني��ف قاع��دة تس��مى ش��رط 
العنوان إما موافقة للمضمون أو تتجاوزه أو 

تقل عنه، وعلى المصنف أن يوافق بينها(. 

التاري��خ  كت��اب  القيم��ة:  تآليف��ه  وم��ن 
والمؤرخ��ون يف العص��ر العثم��اين، ال��ذي 
حدثني عنه قال: )ب��دأت هبذا الكتاب أول 
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األمر يف الثمانين��ات، بثلثمئة صفحة، وما 
زلت أضيف حتى بلغ اآلن حدود الثمانمئة 

صفحة( وابتسم بعدها. 

ولي��س إس��هماه يف التألي��ف والتحقيق 
مق��االت  يف  ُيش��ارك  كان  ب��ل  فحس��ب، 
وغايت��ه  ي��رتدد،  وال  إعلمي��ة،  وبرام��ج 

الحفاظ على التاريخ، وبيان الصواب.

وكان الدكت��ور مش��ارًكا م��ع نخب��ة من 
الكبار يف تصنيف كتاب: حضارة العراق، 
يف ثلث��ة عش��ر مجلًدا، وس��ألته ع��ن هذا 

الكتاب فقال: )كتاب نافع وأنصح به(. 

أود أن أذك��ر أم��ًرا لطيًف��ا حدثن��ي ب��ه 
الدكتور عماد  قال: )كنت يف البصرة 
لحض��ور ن��دوة ع��ن التاريخ واألنس��اب، 
وكان أحده��م يلق��ي كلم��ة ع��ن النس��ب 
وقال: »هذا النسب... صحيح، وقد أكده 
الدكتور عماد عبد السلم رؤوف، ووافق 
علي��ه«(، يق��ول الدكتور عم��اد: )والكلم 
كذب، ولم أوافق على النسب، وال أعرف 
الرج��ل حت��ى، وانتظ��رت حت��ى انته��ى، 
وأخذته جانًبا وقلت له: هل الدكتور عماد 
َم��ن وافق على هذا النس��ب؟ فق��ال: نعم. 
فقلت: وهل رأي��ت الدكتور عماد؟ فقال: 

نعم، يقول الدكتور عماد فضحكُت وقلُت 
له: أنا الدكتور عماد عبد الس��لم رؤوف! 

قال: فهرب من أمامي ولم أره أبًدا(. 

اًع��ا  الدكت��ور جمَّ كان  أق��ول:  وأخي��ًرا 
للكتب والمخطوطات منذ صغره، ال يفلت 
منه كتاب أو مجلة، وسألته يوًما عن خزانته 
فقال: )فيها أكثر من عش��رين ألف مجلد(، 
وعن��ده م��ن ن��وادر المخطوط��ات القديمة 
بخط��وط مؤلفيه��ا، إضاف��ة إل��ى مقتني��ات 
ش��خصية كثيرة، وكان قد رف��دين بكثير من 
المعلومات عن أصحاب الخزائن ومآالت 
خزائنهم من مش��اهداته الش��خصية، حيث 
اطل��ع عل��ى خزان��ة الع��زاوي وكوركي��س 
عواد وميخائي��ل عواد وصالح العلي وعبد 

الرزاق الحسني وكثير منها. 

وهذه الخزانة الكبيرة العامرة نسأل اهلل 
أن تبقى محفوظة متاحة للطلبة والباحثين، 
وأن ال تختف��ي حال ُأخيَّاهت��ا وتذهب هنا 

وهناك وتصبح أثًرا بعد عين. 

رحم��ك اهلل وغف��ر ل��ك بم��ا قدم��ت 
وأفدت، وس��تبقى مؤلفات��ك وتحقيقاتك 

بإذن اهلل من جيل إلى آخر. 
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كن��ُت صغيًرا ال يتجاوز عمري العش��ر 
سنين، دخل إلى بيتنا مع والدي -الدكتور 
نزار الحديثي- شخٌص وقوٌر هادئ، كان 
طويًل، وجهه أحمر من شدة خجله، وهو 
أبي��ض الوج��ه، جمي��ل الش��كل، أخلقه 
فن��ا والدي به وتعارفنا يف حديقة  عالية، عراّ
منزلنا التي أدهش��ته، فهو كان ذواًقا يحب 
الطبيع��ة، وجلس��نا فيه��ا حي��ث كان الجو 
جمي��ًل، إنه العم العزيز عماد عبدالس��لم 
كون��ه  أس��تغرب  ل��م  وبالتأكي��د  رؤوف، 
دكتوراه يف اختص��اص يف التاريخ، باعتبار 
أن��ه حقل اختصاص وال��دي الدكتور نزار 

ز يف  الحديث��ي، لكن لصغري لم أك��ن أركاّ
حقل االختصاص.

رت الزي��ارات العائلية، وتطورت  تك��راّ
علق��ة الصداقة أكث��ر بيننا وبين��ه، وأتذكر 
أن��ه ت��زوج حديًثا، فم��ا زل��ت أتذكر كيف 
أصبح��ت العلق��ة العائلي��ة أكث��ر متان��ة، 
وبدأنا نخرج يف س��فرات يف بغداد وبعض 
المناطق األثرية، بحكم أهنا مهمة وتصب 
يف حق��ل اختصاصهم، حت��ى ذكر لوالدى 
أن��ه يري��د أن ي��زور منطق��ة حديثة مس��قط 
رأس الوالد، لش��وقه إلى طبيعتها الساحرة 
والت��ي ال ينف��ك الوالد ع��ن ذكرها يف كل 

د. أمنار نزار احلديثي

 )6( ذكريات مع 
الدكتور عماد عبد السالم رؤوف
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مناس��بة، وفع��ًل ذهبنا إلى هن��اك، وأتذكر 
سعاديت هبذه الرحلة لسببين، األول: حبي 
لمدين��ة حديث��ة، وثانًي��ا: ألن الع��م عم��اد 
 وزوجته سيرافقونا يف هذه الرحلة، 
وفع��ًل ذهبنا إلى هناك، وعل��ى الرغم من 
ك��وين صغي��ًرا ال أتذك��ر تفاصي��ل الرحلة 
بش��كل جيد، لكن لن أنسى هواية جديدة 
اكتش��فتها يف العم الدكتور عماد المختص 

يف التاريخ، وهي هواية الرسم. 

والحقيقة إن مثل هذه الهواية تدل على 
مدى الخيال الواسع والرفة والذوق، فهو 
م��ن أس��مى الفن��ون، وداللتي عل��ى هذه 
��ر يف ذاكرته  الصف��ات أن الع��م عماد صغاّ
الشيخ حديد وهو ضريح مشهور بين أبناء 
المنطق��ة، وعندم��ا رجعنا كان قد رس��مه 
بريشة الفنان المبدع، كان قد رسم مشهًدا 
متجانًس��ا لهذا الضريح وسط الهضبة التي 
بني عليها واأللوان الجميلة لطبيعة حديثة 
مع س��مائها الصافية، وأهدى لوالدي هذه 
اللوح��ة، والت��ي ُعلق��ت يف ج��دران بيتنا، 
وأصبحت جزًءا ال يتجزأ من جدار الممر 

وسط البيت. 

تم��ر الس��نين ويم��ر الع��راق بظ��روف 
العائ��لت والصداقات ألس��باب  أبعدت 
يف  طالًب��ا  وأصبح��ت  وك��رت  عدي��دة، 
الجامع��ة مختًص��ا يف حق��ل التاري��خ، كي 
يتجدد لقائي بالع��م عماد بعد فراق طويل 
لك��ن بالتأكيد ليس م��ع الوالد فه��م كانوا 
دائمي اللقاء بس��بب حق��ل االختصاص، 
لتصب��ح علقت��ي ب��ه م��ن ن��وع آخ��ر، فهو 
اختصاص��ه  حق��ل  يف  بروفس��ور  أصب��ح 
وعال�ًما يف عدة مجاالت يف التاريخ، حيث 
اهتم بالعمارة اإلس��لمية، ويف تفاصيلها، 
وأصبح يكتب س��يًرا ذاتي��ة أبدع يف ميداهنا 
وتمي��ز، وجامًع��ا لمخطوط��ات، ومحقًقا 
له��ا، فأصبح موس��وعًيا يف مجاالت عدة، 
وبدأت لقاءايت ب��ه تأخذ منًحى آخر، كونه 
الع��م، إضافة إل��ى العالم ال��ذي أنظر إليه 
بعي��ن الباحث الذي يس��تأنس ب��آراء العم 

والصديق واألستاذ والعالم.

لقد أتيح لي أن أتشرب من علمه الغزير 
بعد تس��لم والدي منص��ب نائب المجمع 
العلم��ي العراق��ي، إضاف��ة إل��ى مناصب��ه 
األخرى، وبوساطة العلقة والصداقة بين 
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أب��ي والعم عماد أصب��ح المجمع العلمي 
من��اًرا ومنصة لعلم هذا الش��خص الوقور 
ال��ورع، ويف ه��ذه الحقب��ة كان وم��ا زالت 
حم��رة وجه��ه الجميل��ة والت��ي تع��ر عن 
وق��اره ودماثة أخلقه، لكن بش��عر أش��يل 
هذه المرة أضاف إلى شكله مهابة جميلة، 
وضحكته الخلوقة المليئ��ة بالحنان الذي 

لن أنساه ما حييت. 

لقد تفاجأت بنبأ وفاته وأحزنني فقدانه، 
وحت��ى والدي البعيد عني بس��بب ظروف 

الع��راق حالًيا نع��ى ذل��ك األخ والصديق 
بوصف يدل��ل على الحزن واالس��تغراب 
لرحيل مثل ه��ذه القامة العلمية الذي ترك 
فراًغ��ا كبي��ر يف حقل اختصاص��ه، وخطفه 

الموت على حين غرة.

رحم اهلل العم الدكتور عماد عبد السلم 
رؤوف، وأسكنه اهلل فسيح جناته، وألهله 
وذويه ومحبيه وطلبه الصر والس��لوان، 

وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
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األس��تاذ الدكت��ور عم��اد عبد الس��لم 
رؤوف ]1948-2021[، مؤرخ عَلم من 
أعلم المؤرخي��ن العراقيين المعاصرين، 
وه��و أح��د األس��اتذة الذي��ن نفخ��ر نحن 
المهتمي��ن بالتاريخ العثم��اين أننا عاصرناه 
وتتلم��ذ بعض منا على يديه، فهو واحد أو 
ربم��ا ال أجانب الص��واب لو قلت إنه أول 
من يأيت على رأس قائمة المؤرخين الذين 
جل��وا لنا جزًءا مهًما م��ن تاريخ العراق يف 
العصر العثماين، سواء بالتأليف أو بتحقيق 

تراث ذلك العهد.

تعرف��ت ألول م��رة على اس��م الدكتور 

عماد عام 2015م من مقال منشور له على 
اإلنرتن��ت بعن��وان: »م��ن هو الم��ؤرخ؟«، 
وال��ذي أس��تطيع أن أق��ول أنه رغ��م صغر 
حجم��ه ق��د فت��ح ل��ي آفاًق��ا جدي��دة للنظر 
إل��ى علم التاري��خ وإلى الوظيف��ة الحقيقية 
للم��ؤرخ، ومنذ ذلك التاريخ كنت أحرص 
عل��ى ق��راءة مق��االت الدكت��ور عم��اد، ثم 
انتقلت من بعدها إلى اقتناء كتبه التي تخص 
مجال الدراس��ات العثمانية، وقد أتى على 
رأسها بالنسبة لي معجمه المتفرد: »التاريخ 
والمؤرخ��ون العراقيون يف العهد العثماين« 
ألس��ماء وأعمال المؤرخي��ن العراقيين يف 

كرمي عبد اجمليد

 )7( في وداع الدكتور 
عماد عبد السالم رؤوف
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العهد العثماين، وه��و عمل ببلوغرايف يندر 
أن تجد له ش��بيًها يف المؤلفات العربية التي 

تتناول قرون ذلك العهد. 

للدكت��ور عم��اد مجموع��ة ضخمة من 
المؤلف��ات والكت��ب المحقق��ة تجاوزت 
يف قائم��ة رأيته��ا حديًثا 140 كتاًب��ا ما بين 
تأليف وتحقيق، ونش��َر عشرات األبحاث 
الش��رق  م��ة يف  يف مج��لت علمي��ة ُمحكَّ
والغرب، وق��د أتى كل هذا نتيجة مس��يرة 
أكاديمية وعلمي��ة حافلة امتدت ألزيد من 
أربعي��ن عاًما، كم��ا ُترجم��ت مؤلفاته إلى 
اإلنجليزي��ة والفرنس��ية والكردية والرتكية 

والفارسية وغيرها. 

َفت إس��طنبول بمجيئه هناية  ولقد َتش��رَّ
ع��ام 2019م لحض��ور مؤتم��ر دولي عن 

بغ��داد يف العه��د العثماين، نظمت��ه جامعة 
السلطان محمد الفاتح الوقفية، ولألسف 
حالت بعض المش��اغل بيني وبين حضور 
المؤتمر، ولم أحَظ حينها بش��رف مقابلته 
ش��خصًيا مع رغبتي الش��ديدة يف لقاء َعلم 
كبير كه��ذا؛ إال أهنا كانت الفرصة األخيرة 
لرؤي��ة م��ؤرخ ن��ال ثن��اَء ومديَح كثي��ٍر من 
الكبار الذين عاصروه يف مؤلاّفات وأبحاث 
منفصل��ة تناولت��ه ش��خصًيا، وق��د أجم��ع 
كلاّ َم��ن ت��رك يف حقه ش��هادة على تواضِع 
الرج��ل وس��ماحته وبشاش��ته الدائمة، إال 
أين لم أحَظ بأي نصيب منها مع األس��ف؛ 
فرحمة اهلل علي��ه ونفعنا اهلل بعلمه، وأعاننا 
على السير على طريقه، وكتب له فردوًسا 

يتنعم فيه إلى أن نلقاه، اللهم آمين. 
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تفضل علينا األســـتاذ طالب عيســـى مدير املركز الثقافـــي البغدادي، 
بتزويدنا بالســـجل العام لُكتب مكتبة العالمة عماد عبد السالم رؤوف 
املودعة في املركز الثقافي البغدادي، وهذا السجل من إعداد كادر املركز 
الثقافي البغدادي ومكتبة الدورة العامة بإشراف األستاذ طالب عيسى، 
وذلك لنشـــره على موقع اجمللة، ليكون متاًحا لسائر الباحثني والقراء. 

فلألستاذ وكادره ومركزه جزيل الشكر ووافر التقدير.

موقع مجلة روى على شبكة اإلنترنت:

www.rawamag.com
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لماذا نعتقد دائًما مرجعية الفلس��فة إلى 
األصل اليوناين القديم؟ فرغم كل شيء، 
من الواضح أن المصريين القدماء، أولئك 
وأفلط��ون،  فيثاغ��ورس  س��بقوا  الذي��ن 
وبارمينيدي��س وأرس��طو، بحوالي 2500 
س��نة، قد مارس��وا الحكمة أيًضا: »إن قوة 
الح��ق والعدال��ة تكمن يف أن تس��ود« كما 
تس��جل حكم »بت��اح حت��ب« حوالي عام 

2350 ق. م.)1(

 ،Philosophy Now 1(  نش��رها باإلنجليزية يف مجل��ة(
الع��دد 138 يونيو / يولي��و 2020. لندن، المملكة 

المتحدة.
وكات��ب،  نفس��ي،  معال��ج  فيرن��ون،  م��ارك  وكاتبه��ا 

الغربي��ة«  الفلس��فة  »تاري��خ  كتاب��ه  يف 
1945، يناق��ش بيرتارند راس��ل فكرة أنه 
من الصحة الظن بأن بداية الفلس��فة كانت 
يف الق��رن الس��ادس ق. م. م��ع اليونانيي��ن 
القدماء )يف مدينة »ميليتوس« أو »باالتا«، 
مس��توطنة يوناني��ة قديمة تقع فيما تس��مى 
اآلن برتكي��ا(، ولذل��ك ألن��ه فق��ط يف هذا 
التوقي��ت ب��دأ الفلس��فة بتميي��ز أفكارهم 
بعيًدا عن علوم اللهوت. وبرغم أن تلك 

وأكاديم��ي. لدي��ه اهتمام كبي��ر بالروحاني��ة والحياة 
الداخلية. حاصل على دكتوراه يف الفلسفة القديمة. 

 www.markvernon.com :انظر

الفلسفة وخلق الفردية:
تتبع التطور الثوري للوعي

ترجمة: عمرو عاطف رمضانبقلم الدكتور: مارك فيرنون)1( 
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كانت دائًما المسألة يف كتابه الشائق، إال أن 
راس��ل يف النهاية يقدم وجهَة نظٍر وليست 
قضي��ة محققة، وعل��ى كٍل، فه��ذا المفكر 
الذي يلق��ب دائًما ب�«الفيلس��وف األول«، 
»طالي��س«، نذك��ره أكثر ما نذك��ره بجملته 

الشهيرة: »كلُّ األشياِء مليئٌة باآللهة«. 

للفلس��فة  جدي��د  »تاري��خ  كت��اب  يف 
الغربية«، يطرح فيلسوف أكسفورد أنتوين 
كيني فكرة أن الفلس��فة ق��د بدأت فعًل مع 
وذل��ك  م.(،  ق.   322-384( أرس��طو 
ألن أرس��طو كان الفيلس��وف األول الذي 
اس��تطاع بش��كل منهجي تلخي��ص تعاليم 
أس��لفه ك��ي يك��ون ق��ادًرا عل��ى نقده��ا. 
والحق أنني أظن أن هناك ما يستحق النظر 
يف نظرية كين��ي، ذلك ألن المنهجية كانت 
طرًحا جدي��ًدا، هنًجا جديًدا لم يتبناه معلم 

أرسطو العظيم من قبل، أفلطون.

من ه��ذا المنظور، يمكننا أن نجد حس 
الطبيعة الراديكالية يف حركة أرس��طو، هذا 
إذا وضعن��ا يف االعتبار بعًضا من الكلمات 
التي اخرتعها هو لصنع هذه الطبيعة. على 
سبيل المثال: كان أفلطون يعرف مصطلح 
Analogy، لكن��ه ل��م يع��رف  »التناظ��ر« 

كان   .Analysis »التحلي��ل«  مصطل��ح 
أرسطو هو الذي وضع مصطلح التحليل. 
ُيدلِّل ه��ذا على أنه يف حي��ن كان أفلطون 
يفرتض أن الغرض األساس��ي من الجدال 
هو اإلشارة إلى الحقيقة، كان أرسطو يرى 
أن الجدال يمكن أن يؤدي لتفكيك المادة 
موض��وع الدراس��ة، بالضب��ط كم��ا يمكن 
للتش��ريح تقطي��ع األزه��ار أو األس��ماك. 
كان أفلط��ون يعرف مصطل��ح »الكيف« 
Quality، لكنه لم يعرف مصطلح »الكم« 

Quantity. كلم��ة أخ��رى كان ألرس��طو 

الفضل يف صياغته��ا. لذلك كان أفلطون 
دائًم��ا أكث��ر اهتماًم��ا بفك��رة »الوحدانية« 
 Twoness والثنائية والثلثية .Oneness

and Threeness، ع��ن اهتمام��ه بفك��رة 

األع��داد المجردة واحد واثنان وثلثة. إن 
نظرته للرياضيات كانت دائًما نظرة تأملية، 
كما يعر عن ذلك يف حكايته عن س��قراط، 
حي��ن الحظ األخير قطرتا مطٍر تتس��اقطان 
متصادمتي��ن لتش��كل مًع��ا ك��رة فضية من 
الماء. »أي��ن ذهبت الثنائي��ة؟ االنفصالية؟ 
االزدواجية؟ االس��تقللية؟ أين ذهب كل 
هذا؟!«. هكذا س��أل سقراط، وأما أرسطو 
فق��د اختلف ع��ن ذل��ك، كان باس��تطاعته 
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كذلك تأم��ل األعداد رياضًي��ا، فهو يقرتح 
مث��ًل أن الع��دد »3« ه��و عدد ممت��از، ألنه 
يحتوي على بداية، ووس��ط، وهناية. لكنه 
كذل��ك كان مهتًما بال�«ما م��دى؟« والذي 
يعنيه مصطل��ح »الك��م« Quantity. بعد 
ذل��ك، أصب��ح المفك��رون مهتمي��ن كثيًرا 
بالجان��ب القاب��ل للحص��ر ألش��ياٍء توجد 
يف عال��م تجريب��ي! كان هذا ش��يًئا جديًدا! 
يكت��ب »أوي��ن بارفيل��د« ه��ذا، بداي��ًة م��ع 
أرس��طو: »صار باس��تطاعة العقل البشري 
اآلن أن ي��ِزن وأن يقي��س، أن يفحص وأن 
يقارن، وظل هذا الوزن والقياس مس��تمًرا 
-عل��ى ف��رتاٍت- لم��دة ثلث��ٍة وعش��رين 
قرًن��ا«)1(. ويمكننا القول أنه بعد أرس��طو، 
ص��ار باإلمكان فص��ل المعرف��ة التجريبية 
عن المعرف��ة النظرية، ه��ذا االنفصال عن 
فكرة »الحكمة« يف األس��اطير القديمة ويف 
التقالي��د، ه��ذان الجانب��ان حي��ث غالًبا ما 

نجده ملتصًقا هبما.

إن األم��ر يس��تحق من��ا أن نخ��وض يف 
م��دى عمق ه��ذ التح��ول الفك��ري. على 
م��دار ألفيٍة كاملة، ش��عر أس��لفنا أهنم قد 

)1(  تاريخ الكلمات اإلنجليزية، 1926. ص111.

عاش��وا يف ك��وٍن مس��كوٍن كلًي��ا بكيان��ات 
حية، وأن ه��ذه الكيانات الذكية قد كونت 
مس��ار حركة العالم. وعندم��ا كتب »بتاح 
حتب« عن الحق والعدالة، لم يكن يقصد 
تلك األف��كار المجردة التي نفكر نحن هبا 
الي��وم، ب��ل كان يفكر يف تل��ك الخصائص 
الش��خصية لإلل��ه »َمع��ت«. »عظي��ٌم ه��و 
َمعت« كما تقرر كتاباته الحكيمة. هذا هنا 
هو محض تمجي��د إلهي.. الحق والعدالة 

ينتصران ألنه اإلله معت خالد الوجود.

عالم النف��س الثوري »روبي��ن دونبار« 
كان ي��درس عقلية تفكير القدماء بحًثا عن 
ج��ذور األديان، وق��د صار مفتوًن��ا بفكرة 
الجماع��ي  الصي��د  جماع��ات  أن  كي��ف 
كان��ت تنخرط س��وًيا يف حالة من النش��وة 
يف  أن��ه  للعتق��اد  ووص��ل  الذه��ول،  أو 
العص��ر الحجري األوس��ط، من��ذ حوالي 
250.000 إل��ى 50.000 ع��اٍم مضى، 
اكتش��ف البش��ر أنه بإمكاهنم إحداث مثل 
هذه الح��االت المغايرة م��ن الوعي. وقد 
قاده��م ه��ذا االكتش��اف إل��ى م��ا يس��ميه 
 Immersive الغام��ر«  ب�»الدي��ن  دونب��ار 
Religion، بناًءا على مواجهاٍت خاضوها 
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م��ع أرواٍح وكيان��اٍت ق��د تمثل��ت له��م يف 
كان  الش��امانية.  ومماراس��اهتم  رؤاه��م 
للرقص��ات الطائفية والطق��وس المهيمنة 
المي��زة التخديري��ة عل��ى إط��لق هرمون 
أجس��اد  يتدف��ق يف  ال��ذي  »اإلندورفي��ن« 
الممارس��ين، والذي ظن دونبار يف إثباِت 
أن��ه ال يقدر بثم��ن. وكمثل ه��ذا األثر من 
النش��وة النفس��ية أحدث األفي��ون، والذي 
كان باس��تطاعته تخفي��ف الضغ��وط الت��ي 
كان��ت ال محالة منتش��رة يف المجموعات 
األك��ر م��ن البش��ر. وعل��ى ذل��ك، فه��ذه 
الحالة من النشوة أو الذهول، لم تقد فقط 
إلى إدراك اآللهة، بل لقد عززت وبصورة 
عظيم��ة اجتماعية اإلنس��ان، فحيث كانت 
الجماع��ات الرئيس��ية م��ن أبن��اء العمومة 
تش��به جماعات الش��مبانزي، محدودة يف 
أع��داد األف��راد وال يمكنه��ا االتص��ال إال 
بال��زواج، كان��ت ه��ذه التج��ارب الدينية 
البدائي��ة تعن��ي أن المجتمع��ات البش��رية 
يمكنه��ا أن تنمو لتش��كل عش��ائر وقبائل، 
لتش��كل مدًن��ا. وباختص��ار،  النهاي��ة  ويف 
فقد أخذ اإلنس��ان طريًق��ا ثورًيا حيث كان 
البقاء، الحكايات، واإلحس��اس بس��حرية 

الكون، أفكاًرا مرتبطة بش��دة، وكس��ر هذه 
الروابط لم يكن عمًل س��هًل أبًدا، بالرغم 
م��ن ذل��ك، يمكنن��ا الق��ول أن ه��ذا هو ما 
حققت��ه الفلس��فة يف مكتش��فها الحدي��ث، 

.Analysis »التحليل«

وبالطب��ع، ل��م يغير أرس��طو وحده كل 
ش��ٍي بين ليل��ٍة وضحاه��ا. ب��ل يف الواقع، 
يف اعتق��ادي أن��ه كان ليذهل م��ن الصورة 
الت��ي يراه الن��اس عليه��ا اآلن، وذلك ألنه 
��ى رؤاه التجريبي��ة  ه��و نفس��ه، كان يتقصاّ
والنظري��ة على أهن��ا »ُفتوٌح إلهي��ة«. ولهذا 
يفك��روا  أال  أتباع��ه  ينص��ح  كان  الس��بب 
كمخلوقات فانية، ب��ل أن يتمتعوا بالفكرِة 
أننا نش��ارك الخالدين يف خلودهم، وذلك 
عندما نقوم بَصقل »األش��ياء األفضل فينا« 
كما نفهم األمر! كانت نشوة أرسطو يف أن 
يرى إلى أي مدى يمك��ن لعقله أن يقبض 
عل��ي حكم��ة الك��ون من خ��لل الحدس 
والس��بب. وم��ع ذل��ك، تح��ول األمر مع 
م��رور الزمن إلى أن ابتكارات أرس��طو يف 
الجانب الفكري أمكنت من ظهور طريقة 
مغاي��رة تماًما للنظر إلى العالم. ما نس��ميه 
نح��ن اآلن بالعل��وم المحض��ة أو العل��وم 
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التجريبي��ة، هي الطفل الولي��د لعمله. وقد 
صار بإمكاننا يف عصرنا الحديث أن نصف 
العالم دون إش��ارٍة إلى األراوح الحارس��ة 

أو الكيانات الماورائية على اإلطلق.

تغييرات جوهرية للفكر:

إذن، فق��د كان كين��ي محًق��ا يف بع��ض 
األمر، كان أرس��طو هو المفتاح لما يسمى 
»تخصصًيا« بالفلس��فة، م��ع ذلك، ففهمي 
لألمر يؤكدة ضرورة وجود حركة س��ابقة 
لذلك، ش��ٌي آخر كان البد أن يحدث قبل 
ث��ورة أرس��طو، ومه��د األرض للناس كي 
يك��ون باس��تطاعتهم تقدي��ر قيم��ة التفكير 
تحت ش��روط الك��م والتحلي��ل. كان هذا 
تحواًل آخ��ر للوعي - ميلد تل��ك العقلية 
��ص جوان��ب  الت��ي ُيطل��ب منه��ا أن ُتمحِّ
الواق��ع، وتضعها يف مواجهٍة م��ع خلفيتها 

المتدفقة عن اآللهة والكيانات الحية. 

ويمك��ن لمقياس هذا التحول الس��ابق 
يف الوع��ي أن يك��ون ملموًس��ا إذا س��ألنا: 
الح��دوث  علي��ه  يج��ب  كان  ال��ذي  »م��ا 
ليص��ل األمر لفعل ما فعله أرس��طو؟« لقد 
كت��ب ع��ن »األخ��لق« Ethics، وأعطى 
ألول مرة س��رًدا منهجًيا عن كيف تزدهر. 

ووصف »المنطق« Logic، تلك القواعد 
التجريدية التي تق��ود الفكر. وتوصل إلى 
ط��رٍق لفهم العال��م لم توج��د مصادفًة يف 
الطبيع��ة، ب��ل أوجدها باس��تخدام تقس��يم 
»التصنيف��ات« و«األن��واع«، وباس��تخدام 
»الميكاني��كا«. لفع��ل كل ه��ذا، كان عليه 
أن يأخذ خطوة عقلي��ة للوراء، أن يحصل 
عل��ى دفع��ٍة َمعرفيٍة لم��ا يس��ميه »توماس 
نيجيل«: »المش��هد من العدم!«. فقط من 
هذا المنظور المحايد العقلين قد استطاع 
أن يكت��ب ع��ن األخ��لق وع��ن المنط��ق 
وغيرهما. ولكن ه��ذه الخطوة لم تكن يف 
الحقيق��ة إنج��اًزا ل��ه هو، وإنم��ا كانت من 

إنجاز أسلفه من الفلسفة.

بالنظ��ر إل��ى واح��د من فلس��فة عصر 
م��ا قب��ل س��قراط، أناكس��يمينس )حوالي 
586 - 526 ق. م.(، كان مشهوًرا للغاية 
بس��بب تجارب��ه. على س��بيل المث��ال، قام 
يف تجرب��ٍة بالنفخ يف ي��ده مرتين، مرًة وفمه 
مفتوح واألخ��رى بش��فاٍه مطبقة، والحظ 
شيًئا، عندما كان فمه مفتوًحا، شعر بالهواء 
بارًدا، وعندما كانت ش��فاهه مطبقة، شعر 

بالهواء أكثر برودة! 
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ما يثي��ر االهتم��ام يف ه��ذه التجربة، أن 
الب��د أن ع��دًدا ال يحصى م��ن الناس قبل 
أناكس��يمينس قد مروا بنفس تجربته، لكن 
ما يجع��ل أناكس��يمينس منف��رًدا، أن��ه قام 
بالتوق��ف أمام األمر، تراج��ع يف عقله أمام 
التجرب��ة، وس��أل ذل��ك الس��ؤال الصغير: 
»لماذا؟ لم��اذا يوجد االختلف؟ ما الذي 

يحدث بالضبط؟«.

بإمكانن��ا الق��ول اليوم أنه ق��د عثر على 
»التري��د«:  لفك��رة  الرئيس��ية  المب��اديء 
عندما يتم��دد الهواء، يزداد ب��رودة. وهذا 
ما ح��دث عندما قام بإطباق ش��فتيه. وهو 
م��ا يس��مى ب«قاع��دة بوي��ل«. لك��ن م��ا 
حدث أن أناكس��يمينس لم يفك��ر يف البدء 
باس��تخدام اكتش��افه بالحصول على براءة 
اخ��رتاع وإطلق ث��ورٍة صناعي��ة. ما يذكر 
أناكسيمينس بس��ببه كأثر، يرجع إلى ذلك 
التحور يف طريقة التفكير والذي يتضح يف 
ذل��ك الفضول التجريب��ي. يف هذا الوقت، 
كان حرًيا اإلش��ارة إلى أنه صار باستطاعة 
البش��ر أن يرتاجع��وا عن االنج��راف وراء 

مجريات حياهتم وتجارهبم اليومية.

ويف  راديكالًي��ا.  كان  الرتاج��ع  وه��ذا 

الواق��ع لق��د انزع��ج بع��ض الن��اس بمثل 
ه��ذا المق��رتح، يف وق��ٍت كان الفلس��فة 
يضطه��دون فيه لط��رح أس��ئلتهم، بل لقد 
أدي إلى إعدام بعضهم، بما فيهم س��قراط 
نفس��ه. ولم تكن المشكلة يف أن الفلسفة 
وا الحكمة المس��لم ب��ه، بل لقد  ق��د تح��داّ
كانوا مصدر »إزعاٍج« للعوام أيًضا، وكان 
ذل��ك تحٍد أكث��ر إقلًقا، ولو أن��ه مع مرور 
الزم��ن كان بإمكان ذلك أن يقود قيام ثورٍة 
للفكر. يكمن ذكاء أرس��طو يف أنه استطاع 
قي��ادة الموجة التي ب��دأت يف عصر ما قبل 
س��قراط بامتياز، ودف��ع ثمن ذل��ك أيًضا، 

بالنفي لمرتين خارج أثينا.

 وم��ع ذل��ك، فق��د كان األم��ر األكث��ر 
راديكالية ه��و فكرة التوق��ف أمام حياهتم 
واستكش��اف دواخلهم. وأصب��ح بإمكان 
الن��اس أن يفصلوا جلًي��ا أفكارهم الفردية 
الخاص��ة ع��ن بقي��ة العال��م -ويمكنني أن 
أمضي وأقول ألول مرٍة يف تاريخ البشرية- 
عن طريق فلسفتهم، أولئك الذين ناضلوا 
لتك��ون له��م أفكاره��م الخاصة. م��ا فعله 
هؤالء المفكرون كان اخرتاع »اإلحساس 

.Sense of Individuality »بالفردية
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ويمكننا اس��تخدام نظرية »دونبار« عن 
أص��ول األدي��ان لتش��ريح ه��ذا االعتقاد. 
بع��د أن توصل إلى اكتش��اف مرحلة حالة 
النشوة، يعتقد دونبار أن ثمة شكل ثاٍن من 
التدين بدأ يرز تدريجًيا، معتمًدا ليس على 
الحالة المنتشية للعقل، بل على الممارسة 
اليومي��ة للطق��وس الرتيبة المعت��ادة. إراقة 
الخم��ر، ترديد الصل��وات، التضحية أمام 
األضرح��ة، زي��ارات الش��امانات والكهنة 
من أجل البهجة والتش��ايف: رس��خت هذه 
وأش��كااًل  ديني��ة  خ��راٍت  الممارس��ات 
للحياة. وبجانب أش��ياء أخرى، عنى ذلك 
أن لم يعد الناس مضطرين إلى أن يتكبدوا 
عن��اء إيج��اد ط��رٍق مغاي��رة للوع��ي ك��ي 
يحصل��وا على تل��ك المناف��ع االجتماعية 
الروحاني��ة  العوال��م  زي��ارة  إن  للدي��ن. 
اس��تبدالها  بإمكاهن��م  ص��ار  واألج��داد 

باالحتفاالت واألعياد.

يسمي دونبار الش��كل الثاين من التدين 
حدوث��ه  ويرج��ح  العقائ��دي«،  ب�«الدي��ن 
خلل العصر الحجري الحديث )حوالي 
10000 - 5000 قب��ل المي��لد(، عندما 
الحيوان��ات،  باس��تئناس  أجدادن��ا  ب��دأ 

والزراع��ة، وب��دأوا بتكوين حي��وات أكثر 
اس��تقراًرا. كان ذل��ك ه��و الوق��ت ال��ذي 

بدؤوا فيه ببناء المعابد. 

كان��ت مص��ر القديمة واح��دة من أكر 
إرثه��ا يف  يظ��ل  الحي��اة.  له��ذه  المظاه��ر 
األهرام��ات العظيمة ويف الفنون الجنائزية 
قادًرا على إدهاش��نا حتى يومنا هذا. وهي 
تمث��ل المرحل��ة الثانية. يف ه��ذه المرحلة، 
يب��دو وكأن اإلله »رع« قد فاز هبذا الصراع 
األبدي يف مواجهة اإلله »أبوفيس«، يف كل 

مرٍة تشرق فيها الشمس يف الصباح.

الفردية من خلل الفلسفة والدين:

بالعودة إلى كيفية اتصال الفلس��فة هبذه 
التط��ورات، يف اعتق��ادي أن أفلط��ون قد 
تع��رف حثيًثا على طريقة تفكير المصريين 
القدماء بعد إعدام سقراط عام 399 ق. م. 
ونس��تطيع رؤية اهتمام أفلط��ون بالديانة 
المصري��ة القديمة يف المحاورات األخيرة 
 ،Timeous مث��ل مح��اوارات تيم��اوس
حيث يصف الطق��وس الكهنية والمعبدية 
المصرية بكوهنا ميكانيكية ومتحجرة. ويف 
ظن��ي أنه قد قام بزي��ارة مناطق على النيل، 
وش��اركهم يف األس��رار، ووجده��ا عديمة 
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الفائدة، فلم تقدر على إيصاله ال باإلله رع 
وال بغيره من اآللهة.

وكان نتاج هذا الفش��ل هو خروج شكٍل 
جديد من أشكال الوعي، أال وهو الفردية. 
ويظهر إحساسه بذلك بشكٍل طاغ يف أسئلته 
لسقراط. كان سقراط تجسيًدا حًيا للفردية 
الجدي��دة، وقد كلفه ذل��ك حياته ذاهتا. لقد 
أزعج »ثرثار أثينا« كما كانوا يلقبونه الناس 
بعم��ٍق ألن��ه جعل م��ن س��ؤال: »لم��اذا؟« 
و«م��اذا يعن��ي ه��ذا؟« أس��لوًبا للحي��اة. تم 
اهتام��ه بالخيانة ووجد مذنًبا التضاح تنحيه 
عن أس��لوب الحي��اة الجمعي ال��ذي يحيا 
علي��ه مواطن��وه. إح��دى الته��م الموجه��ة 
لس��قراط كانت: »إدخال اآللهة األجنبية«. 
وب��داًل من المش��اركة يف الديان��ة الجمعية، 
كان ألرسطو علقة خاصة واتصاٍل خاص 
باإلله »أبوللو« كما يقول هو نفسه يف كتابه: 
»الدفاع«: the Apology »كان هذا هو ما 
أبعدين عن اتخاذ ش��ؤون العوام، وأنا أظن 

أنه كان من الصواِب أن ُيبعدين«.

الخال��ص  اإلحس��اس  ه��ذا  وأصب��ح 
بالفردي��ة ثم��رة ناضج��ًة ألرس��طو، الذي 
اس��تطاع مدَّ هذه األساليب الجديدة لحياٍة 

تجعله��ا ممكنة الوجود، حققها من خلل 
أعماله االصطلحية والفلس��فية. ويمكننا 
وصف األمر كاآليت: »إذا أردت أن تعرف 
لماذا أصبح أرسطو الحًقا يف غاية األهمية 
لمفك��ري أورب��ا يف األلف��ي ع��اٍم التاليين، 
س��تكون إحدى اإلجاب��ات أن عمله بلور 

وأثقل وجود مصطلح »الوعي«.

إناّ أش��كااًل جديدة ومغاي��رة للوعي ال 
تخل��ق كل ي��وم! ويس��تغرق األم��ر الكثير 
م��ن الوقت كي ينبت ويزدهر، وهذا هو ما 
حدث خلل نش��أة الفلسفة اإلغريقية. إن 
الشكل الذي األقرب إلينا اليوم من الفكر، 
معتم��ًدا عل��ى فك��رة »الفردية«، ج��اء إلى 
الوج��ود فيما بين القرن الس��ادس والرابع 
ق. م. يف اليون��ان القديمة، والفلس��فة كما 

نعرفها قد ولدت مع خلق الفردية.

وم��ع ذل��ك، فإنن��ي ال أعتق��د أن ه��ذا 
الوع��ي الجدي��د ق��د انتش��ر تلقائًي��ا بع��د 
س��قراط وأفلطون وأرسطو، بل لقد كان 
للم��دارس الهلنس��تية -األكث��ر ش��عبية يف 
القرون التي تلت الرواقيين- دوًرا كبيًرا يف 
نشرها. وقد قاموا بتطوير أساليب لتدعيم 
اإلحس��اس بالفردية عندما الحظوا أن لها 
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فائ��دًة علجي��ة. لقد كانت هن��اك تجارب 
للفح��ص ال��ذايت، وتنمي��ة الوع��ي الذايت 
والتعبير ع��ن الذات، والتي تمخضت عن 
ت ومواط��ن الضع��ف  إدراٍك ذايتٍ بال��زالاّ
الش��خصية، وفضائله��ا ومواط��ن قوهت��ا. 
وكان اله��دف هو تحقيق ن��وٍع من اإلتزان 
الداخلي. أطلق الباحث يف تاريخ الفلسفة 
القديمة »بيير هادوت« )2010-1922( 
على هذه األس��اليب »التمارين الروحية«، 
وذل��ك ألهن��ا تمرك��زت ح��ول الجان��ب 
الداخل��ي من الفردي��ة: »توافقت التمارين 
الروحية غالًب��ا مع الحركة القائمة على أن 
»األنا« كان يرتكز حول نفس��ه، ويكتشف 
بأهن��ا ل��م تكن كم��ا اعتق��د كوهن��ا دائًما«، 
يوض��ح ه��ذا يف كتاب��ه: »م��ا هي الفلس��فة 

القديمة؟« )1995، ص190(.

وأصب��ح اإلحس��اس بالفردية منتش��ًرا 
بميلد المسيحية على يد مفكرين الحقين 
مثل أوي��ن بارفيلد. ويف اعتق��ادي أن هذه 
»الديمقراطية« يف فكرة الفردية كانت سبًبا 
أساس��ًيا يف هذه الشعبية الكبيرة للمسيحية 
يف الق��رون المتقدم��ة م��ن األلفي��ة األولى 

بعد الميلد.

ب��أن المس��يح ه��و  آم��ن المس��يحيون 
إنس��اٌن بالكام��ل وهو إله��ٌي بالكامل مًعا، 
وأن رس��الته كانت لجمي��ع الناس ليؤمنوا 
هبا على ح��دى، وقد حولت ه��ذه الفكرة 
»الفردية« لتتحول من كوهنا منجًزا فلسفًيا 

لكوهنا مثًل أعلى لإلنسانية كلها.

ومرة أخ��رى باس��تطاعنا رؤي��ة الدليل 
عل��ى هذا التح��ول يف الكلم��ات الجديدة 
التي راحت تظهر على السطح. على سبيل 
ف الُمدافع عن  المثال: يف القرن الثاين، عرَّ
المس��يحية »جاس��تين مارتي��ر« ألول مرٍة 
معن��ى أن يك��ون لدي��ك »إرادًة ح��رة« يف 
ش��كٍل يمكننا نح��ن اآلن فهم��ه وتمييزه، 
فك��رة »وكال��ة المرء ع��ن نفس��ه«. وعلى 
صعي��د آخر، ت��م اهتام ش��خٍص ألول مرة 
باالنتحال الفك��ري، تقريًبا يف نفس الفرتة 
الزمني��ة، حيث أنه قد أصب��ح من الممكن 
القلق بش��أن الحقوق الفكرية، إذ أن ذلك 
»الف��رد« ال��ذي ق��ام بكتابته��ا ق��د أصب��ح 
لوج��وده أهمي��ة. وق��د ب��دأ المس��يحيون 
كذل��ك بالتآخ��ي والتوحد فيم��ا بينهم، ال 
ألهن��م انتموا إلى نفس العائلت أو المدن 
كما كان األمر يف العالم القديم، بل بسبب 
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ذل��ك التح��ول الش��خصي واالنتم��اء إلى 
ذلك اإليم��ان الجديد. لقد صار بإمكاهنم 
أن يتواصلوا بكوهنم كيانات فردية، وليس 
بكوهن��م أق��ارب أو مواطني��ن، وه��ذا كان 
س��بب انتش��ار المس��يحية: »كانت الميزة 
األقوى للمس��يحية هي قدرهتا اللمتناهية 
عل��ى تكوين ش��بكات تش��به القراب��ة بين 
أن��اٍس غرب��اٍء ع��ن بعضه��م كلي��ًة« يكتب 
الم��ؤرخ »كاي��ل هارب��ر« يف كتاب��ه »مصير 

روما« )ص156، 2017(.

وق��د ش��ابه وعيه��م وعين��ا نح��ن كثيًرا 
يف كون��ه يحم��ل »الفردية«، لكن��ه لم يكن 
كوعين��ا بالضب��ط، ألن��ه، بنهاي��ة العص��ور 
القديم��ة وبداي��ة العصور الوس��طى، ظل 
»األف��راد« يش��عرون يف داخله��م بالطبيعة 
والك��ون واإلله.لم يع��د يف اعتقادهم أهنم 
يساقون أبًدا وراء إله المصير أو األرواح، 
ولك��ن أصب��ح باعتقادهم أهنم إذا عاش��وا 
حي��اًة فاضل��ة، ف��إن فرديته��م بإمكاهنا أن 
تعك��س حي��اة الرب نفس��ه. م��ع ذلك، يف 

ل ش��كل الوعي  عصورن��ا الحديث��ة تح��وَّ
مرًة أخ��رى، وأصبح ممكنًا التش��كيك يف 
نظرياهتم، وحتى التشكيك ف المعبودات 
نك��ون  أن  بإمكانن��ا  وأصب��ح  واألرواح. 
فردي��اٍت منعزلة، ُمنصرفٍة ع��ن العالم من 
حولنا، الشيء الذي يمكننا اعتباره الكُف 

عن وجود أي حياٍة داخليٍة بذواتنا. 

دائًم��ا  فيمكنن��ا  ه��ذا،  م��ع  وحت��ى 
والفلس��فة  وأرس��طو  أفلط��ون  ق��راءة 
الهيلنس��تيين، وإيجاد أهنم قد أناروا حياتنا 
بص��ورٍة كبي��رة، ألننا، بش��كٍل ما، م��ا زلنا 
نش��اركهم يف وعيه��م. عندم��ا نع��رف عن 
حياة س��قراط وموته، فإنن��ا نعرف ما الذي 
خاضته الفردية لكي تولد إلى الوجود، هذا 
اإلحساس بأن تضحيته كانت هي السبب 
يف خ��روج طريقة رؤيتنا هذه للحياة. نحن 
نعجب بس��قراط ونقدره، وال نرى أبًدا أنه 
كان خائنًا بل نراه بطًل، وهذا الس��بب هو 
ما يجعلنا نعتقد دائًما يف مرجعية الفلس��فة 

لألصل اليوناين القديم. 
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من المعلوم أن العقل البش��ري أس��اس 
حرك��ة اإلنس��ان يف حياته، إذ ه��و المنظم 
والموجه��ة والقائ��م بأم��ر الفع��ل الواعي 
اآلدمي، لذا كان وجوده يف حياة اإلنس��ان 
ا يف ح��داّ ذاته، وكرًم��ا ربانيًّا  وج��وًدا خاصًّ
لبني آدم على سائر المخلوقات، يقول اهلل 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ﴿ک  تعال��ى: 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڱ ڱ ڱ ں ں﴾ ]اإلسراء: 70[ 

صدق اهلل العظيم.

إن��ه التكري��م والتش��ريف العظي��م، إذ 
يتفق المفس��رون على أن التكريم إنما هو 

بالعقل والمنطق وتس��خير كل ش��يء لهذا 
الكائ��ن العجي��ب. إن العقل ه��و الدعامة 
الك��رى الت��ي بني��ت عليه��ا الكثي��ر م��ن 
مقومات تكريم اهلل للبشر، ومع العقل كان 
س��ر الحضارة اإلنس��انية وق��وة االجتماع 
البش��ري ع��ر الزم��ن. وب��دون العق��ل ال 
يكون هناك إنسان، وال تقدم وال رقي وال 

وعي بأي شيء كان.

ومما ال ش��ك في��ه أن التفكي��ر الناجح 
ال ي��أيت م��ن ف��راغ. وال ينب��ع م��ن مص��در 
التفكي��ر تك��ون قوي��ة  س��طحي، فعملي��ة 
عندما تعتمد على الحقيقة والواقعية. وإن 

د. سامي محمود إبراهيم

ألوان على رقعة الشطرجن
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الفكر اإلنس��اين نفس��ه يتكئ على قدرات 
ذاتي��ة متمركزة يف بناء اإلنس��ان الجس��مي 
والنفسي، وهنا قد تختلف القدرة الفكرية 
من شخص إلى آخر. ولكن ال بد من القول 
أن القدرة الفكرية لإلنسان تتوقف عند حد 
معين، ما لم يتم تغذية العقل بالمعلومات 
ل��ذا  والخ��رات،  التج��ارب  وبكس��ب 
نج��د إن كثيًرا م��ن الدراس��ات والبحوث 
العملي��ة ق��د تطرأ عل��ى بعضه��ا تعديل أو 
تغيير ش��امل، ذلك نتيجة لتوافر معلومات 
س��اعدت عل��ى معرف��ة الحقيق��ة، وهناك 
الكثي��ر من األم��راض التي كان��ت يف زمٍن 
م��ا أمراًضا خطي��رة أو مس��تعصية ويعجز 
العق��ل البش��ري ع��ن إيج��اد ال��دواء لها، 
وأصبحت اليوم بفضل تقدم وتطور العلم 
من األمراض التي يمكن علجها، وهناك 
أمثلة كثيرة يف ش��تى مج��االت الحياة. لذا 
ومما تق��دم علين��ا يف عصرن��ا الحاضر أن 
نسأل أنفس��نا بوضوح، كيف نفكر؟ كيف 
��ل يف عصر الفوضى  نعق��ل؟ بل كيف نتعقاّ
والجن��ون؟! لق��د وصل��ت اإلنس��انية إلى 
مس��توى الجنون، فكيف والجنون أصبح 
آيات مدهشة يف حكم زمن استقالة العقل 
والتعق��ل، أصب��ح هن��اك ممارس��ة علني��ة 

لعقلن��ة الجنون، نمارس ع��ادة الكلم بين 
الك��ذب والنفاق، وكأننا نصعد المطر إلى 

السماء.

طاَلبوا اإلنسان بالتعقل زمن الفوضى، 
الحض��ارة  قام��وس  التعق��ل يف  أن  علًم��ا 
المعاص��رة تخ��اُذل وجب��ن بلي��غ، وعزف 
عل��ى وت��ر الخن��وع، ف��ل للجب��ن عن��وان 
دوهن��م، وال للخن��وع ملوك س��واهم، لذا 
اهنار األم��ن العالمي، اهن��ارت المفاهيم، 
اهن��ارت اإلنس��انية وهتاوت، اهن��ار النظام 
االقتص��ادي العالمي، ألن بن��ك المفاهيم 
اإلنس��انية فقد رصيده يف س��وق النخاسة، 
وتمكنوا م��ن احتلل الحي��وان الناطق يف 
عقل اإلنس��ان، لكي نصادق على صكوك 
الغفران الممنوحة لإلنس��ان الذي يستبيح 
دم أخيه اإلنس��ان.. حينما يعل��ن جهًرا أن 
اإلنس��ان قتل الحق انتقاًما م��ن حواء التي 

! أغوت أبانا آدم

إزاء هذه التناقض��ات علينا أن نضحك 
م��لء حناجرن��ا، لنتلم��س بي��ت القصيد: 
كي��ف غ��دا الجن��ون من رح��م اإلنس��انية 
ولي��ًدا؟ وب��ات التعقل درًبا م��ن األوهام؟ 
حي��ث ال زال هناك متس��ع م��ن إراقة الدم 
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الح��رام.. ترى كم من الوقت يلزمنا لنعلم 
أن التعقل يعني حضورنا والحياة؟ 

يق��وم »آالن دون��و« بنوع م��ن التمرين 
الهائ��ل  التح��دي  ه��ذا  ح��ول  الفك��ري 
والمري��ب، والغامض م��ع ذلك الذي تمر 
به البش��رية، ويقصد به التفاهة المنتش��رة، 
كم��ا يؤك��د دون��و أن التافهين قد حس��موا 
المعرك��ة، م��ن دون قت��ال، رب��ح التافهون 
الح��رب وس��يطروا عل��ى عالمن��ا وبات��وا 

يحكمونه.

ففي كتابه »نظام التفاهة« يذهب »دونو« 
إل��ى أن التفاه��ة ه��ي مرحلة م��ن مراحل 
تطور النظام الرأس��مالي االحت��كاري، إذ 
تحولت فيه المهنة إلى وظيفة لتضَمن لك 
البقاء فقط على وجه األرض. التفاهة هي 
أن يعم��ل العامل تس��ع س��اعات يف مصنع 
للسيارات دون أن يس��تطيع إصلح عطل 
بس��يط يف س��يارته، وينت��ج العام��ل م��واد 
غذائية ال يستطيع شراءها، ويبيع المؤلف 
كتًبا عديدة وال يس��تطيع قراءة سطر واحد 
منه��ا، إذ أصبح العمل تغريبًيا وتش��ييئًيا ال 
يحقق أبس��ط مقومات الرض��ا والعيش.. 
هل ال زال بإمكاننا أن هنتف مع ماركس يف 

أن األوض��اع الميؤوس منه��ا يف المجتمع 
ال��ذي نعي��ش في��ه تمألن��ا باألم��ل، أو أن 
نتفق مع س��لفوي جيجك يف أن الشجاعة 
الحقيقي��ة ه��ي أال نتص��ور بدي��ًل آخ��ر.. 
واالعرتاف بأن الضوء يف هناية النفق ما هو 

إال قطار مقبل من الجهة األخرى؟!

الن��اس  يقل��ق  م��ا  األش��ياء  ليس��ت 
ولك��ن أفكارهم ع��ن األش��ياء، كما يقول 
إبكتيت��وس من هن��ا يبدأ ط��ب العقول أي 
الفلس��فة. فل تنفع��ك الوصفات الطبية يف 
معالجة الشعور بالسأم من الرتقب وتكرار 
المش��اهد، علًما بأن اإلنسان هو الحيوان 
الوحيد الذي قد يشعر بالملل وال يريد أن 
يكون ما هو عليه، حسب تعبير ألبير كامو. 
كيف يكون رد الفع��ل إذا تطلب الموقف 

أن تفرض حجًرا صحيًّا على نفسك؟

طبًع��ا ال توج��د أدوي��ة للتخل��ص م��ن 
تتقب��ل  أن  م��ن األفض��ل  لذل��ك  المل��ل، 
ق��درك. يش��باّه الحاك��م الروم��اين القدمي 
مارك��وس أوريلي��وس اإلنس��اَن المت��رم 
من كل ش��يء والس��اخط من كل الوضع، 
بخنزي��ر األضحية الذي يرف��س ويصرخ. 
ومن المناس��ب يف هذا الص��دد تذكر قصة 
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الفيلس��وف الرواقي إبكتيتوس الذي كان 
عب��ًدا إليافروديت��وس، األخي��ر ن��كل ب��ه 
وعذب��ه بطريق��ة غريبة حي��ث وضع رجل 
الفيلس��وف يف آلة التدوي��ر مرتقًبا رد فعله، 
وم��ا م��ن صاح��ب المختص��ر إال أن قال 
واضح��ة  ص��ورة  ذل��ك  ويف  ستكس��رها. 
لتحمل الشدائد والتجلد، فالحكمة برأي 
الرواقيي��ن تكمن يف قدرتك على أن تفرق 

بين األشياء ما يمكن تغيره وما ال يمكن.

إذا كل ما يحدث يف الواقع فهو منطقي، 
وأناّ َفْهمنا للحياة يتعمق كلما ش��عرنا بأننا 
نعي��ش يف الخطر يقول نيتش��ه: »أنا أعرف 
الحياة معرفة جيدة ألين كنت على وش��ك 
فقداهنا« فكان المرض أول ش��يء لمعرفة 
ف س��قراط التفلس��ف بأنه  الحياة. وقد عراّ
اس��تعداد للم��وت، مطالًبا ب��أن نواجه هذا 

المصي��ر الحتم��ي مثلم��ا نواج��ه الحي��اة. 
ويرى أنكسمندريس أن كل ما ينشُأ يصيبه 
الفناء وكل م��ا يولد جدير بالموت، ولوال 
الخوف من الموت لما كانت الفلسفة وال 

الدين على حد قول شوبنهور.

يتمث��ل يف  الفلس��فة  َدور  أناّ  إذن نج��د 
هتدئ��ة المش��اعر الس��لبية، ومن��ع تناس��ل 
األه��واء الحزين��ة، وحمايتك م��ن الوقوع 
يف منزل��ق الخوف والهلوس��ات. فالموت 
من منطلق الفلس��فة دافع للتأمل والتفكير 
البق��اء  يف  الرغب��ة  بي��ن  الص��راع  وإدراك 

والوعي بالنهاية.

ويف األخي��ر نقتب��س م��ن لوكريتي��وس 
مب��دأه لمعالجة الخ��وف من الم��وت، إذ 
يقول: »حيث أوجد أنا، ال يوجد الموت« 

فلَم القلق؟
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التج��ارُب البش��رية ث��روٌة معرفي��ة، إذ 
يف كنفه��ا َتتَّض��ح معالم مس��ارنا، مهتدين 
بإشراقات التاريخ وظلماته، زاُدنا يف درٍب 
ِب المس��الك ضبابيِّ الرؤى.. دوهنا  متشعاّ
عبًث��ا نبح��ث عن َش��َراَرٍة يف جم��رٍة هامدٍة 

تحَت رماٍد لتنير الطريق!

إنه َلغاية الُخس��ران دفن تاريخ يف غيابة 
، فل مورًدا متعطًشا ليرتوي! باّ الجاّ

رحل��ة  قندي��ل  التاريخي��ة  الُمَس��اءلة 
االس��تغوار، هبا ُينَْفُض الغبار عن الحقائق 
المعتم��ة، لتنب��ض م��ن جدي��د؛ فالفك��رة 
��ش وتغياّ��ب، لصالح  ال تم��وت، إنما هتماّ

ظاهره��ا،  يف  المع��ة  س��طحية،  نكس��ات 
خاوية الجراب.

المضن��ي أهن��ا ال تظهر على س��جيتها، 
إنما ترز يف س��يرورة مضللة، متس��ربة من 
كل منفذ، متصدرة بجمال مصطنَع َبريقه، 

فنصبها الناس تمثااًل!

طبيع��ة الحي��اة المتدافع��ة، تجعل لكل 
��ة وعلاّة، ت��زداد العث��رات بطول  خط��وة زلاّ
الطريق، فل بد مما منه بد؛ إيضاح الخطى 
وإبص��ار موض��ع الق��دم، ف�«ل��وال جناي��ة 

ت العقول«)1(. العجلة والطيش.. لصحاّ

)1(  عبدالعزيز الطريفي، العقلية الليرالية، ص17.

عبد العالي القاسمي

ف حديٌث ذو شجون: غفلُة املثقَّ
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والمثقف منغمس يف زخارف الضلل، 
المتأنِّ��ق بزين��ة الحض��ارة، المتس��تاّر برداء 

الرقي!

فما أكثر ما نفث��ت األفكار الغربية ومن 
ها بين ظهرانينا، قاصدين  َوااَلَها؛ نقيع سمِّ
من ال يزال يف مهد طريقه ليكون ما يحمله 
كالِعلق��ة)1(، وباألخ��ص عق��ول الش��باب 
الحائ��ر المنده��ش، كي تتخ��ذ منهم دمى 
تصيخ لِغيِّهم وتنجرُّ وراء مطامعهم الدنيئة 

ومقاصدهم المسرتذلة.

ا ى َلْم َت��َزْل َتِس��يُر اْضطَِراراً َوُدماً
يف ُغُروٍر َينِْفي الَمِسيَر اْضطَِراَرا)2(

وه��ا نحن يف غياه��ب الدنيا نبحث عن 
النور.. أمام غ��زو ثقايف غمرنا بقلق معريف 
وفك��ري، خلاّ��ف س��يًل م��ن األزم��ات.. 

 ، بيِّ ُل َثوِب ُيتََّخُذ للصَّ )1(  الِعْلَقة )بكس��ر فس��كون(: أوَّ
جاءت بمعنى أول األفكار، لما لها من س��طوة على 

الفكر.
)2(  محمود ش��اكر، ديوان اعصفي ي��ا رياح، ص140. 
قص��ده أن هن��اك أقواًم��ا كثيري��ن كالدمى الخش��بية 
يس��يرها الممس��ك بخيوطه��ا، لكنه��م رغ��م ذل��ك 
يدعون غرورا أهنم يمش��ون بأنفسهم، كهؤالء الذين 
ينف��ذون أجن��دات الغ��رب، وه��م يدع��ون الحري��ة 
والوطني��ة والثقاف��ة، وهم يف الحقيق��ة دمى يف أيدي 

الغرب.

تتف��اوت درجاهت��ا دن��ًوا ورفع��ة، باس��ًطا 
س��طوته بدهالي��ز ماكرة، موئ��ًدا لألخلق 

متعطًشا للمادة!

ف��إن ل��م تك��ن ل��ك مثبت��ات يف زم��ن 
المثبط��ات، ال ي��راق وقت��ك عل��ى قارعة 
خل��ف  بع��ُد  تنج��راّ  ول��م  السفاس��ف، 
الماجري��ات؛ فاعلم أن الس��يل لم يصلك 

فقط، فل تأمن على نفسك السلمة!

وإذم��ا عزم��ت االس��تغوار يف مس��لك 
محفوف باألش��واك، موليا وجهك وجهة 
غي��ر محتفل بما س��تنال، بحًث��ا عن حقيقة 
ة ال ترضى ُض��رة، وللحقيقة  خالص��ة ُح��راّ
كري��اء يجعله��ا ال تق��دم نفس��ها إال لمن 
واب المحض دكتاتوٌر  طلبه��ا، كذلك الصاّ
ُد  ال يقب��ل التف��اوض.. وم��ا طَل��َب التجرُّ
نت��ه من نفس��ها؛  حقيق��ًة إال ظف��َر هب��ا ومكاّ

ومهرها الجداّ يف البحث وعدم التواين!

كم��ا ال مبلغ من تصويٍب صائٍِب بنظرة 
قاص��رة، كذل��ك اإلقب��ال عل��ى تفكي��ك 
األف��كار ونقده��ا دون أدوات بحث حقة، 

ل يشاع يف البيئة الضحلة! تطفُّ

ن، فكيف  قد استش��رى هذا الداء وتمكاّ
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نغض الطرف، وعل��ى مرآنا هؤالء صباح 
مس��اء يضعون أهل المعلة أس��فل الثرى 
ويرفعون أه��ل المهازل والمس��اخر فوق 

الثريا؟!

ال بد للناظر يف أح��وال الواقع وأهواله 
الص��ورة  هات��ه  أم��ام  ��ة  غصاّ تخالج��ه  أن 
المعتمة.. ويصيبه من حس��رة ابن قتيبة يف 
قول��ه: »َفإنِّي َرأي��ُت َكثيًرا مِن ُكتاّ��اِب َأهِل 
َعَة  َزمانِن��ا َكس��ائِر َأهلِ��ه َق��د اس��َتطاُبوا الدَّ
واسَتوَطُؤوا َمركَب الَعجِز َوأعُفوا َأنفَسهم 
ر!  مِ��ن كدِّ النَظِر، َوُقلوَبه��م مِن َتعِب التَّفكُّ
رَك بِغيِر س��بٍب َوبَلُغوا البِْغَية  حيَن َنالُوا الدَّ
��ُة  بَغي��ِر آَل��ة؛ َوَلعم��ِري َكاَن َذاك َفأي��َن ِهماّ
فو  النَفس؟!«)1( هذا يف زمانه! فما ترك مثقاّ
زمنن��ا من ق��ول، بعدما أحك��م الوثاق من 
علية المنازل س��فلة الق��وم، وهم ينظرون 
اس��تعلء  بنظ��رة  العاج��ي  برجه��م  م��ن 

واستخفاف، كأهنم صعدوا لُِيَرو ال لَِيَرو!

َم��ن ال يتح��رك يجمد، كذل��ك العقول 
الت��ي يف س��بات ط��ال عليه األم��د، فكرها 

يصدأ!

)1(  أدب الكاتب البن قتيبة، ص7.

وهن��اك عقوٌل مش��تغلة لكناّه��ا كاآللة، 
مدجن��ة، ال تس��مع فيه��ا إال ت��ردد صوت 

سائسها.

ا ُتزاُل  هي غفلة تس��توطُن العق��َل، ولماّ
الغفل��ة المرخي��ة بظلله��ا بن��ور الوع��ي، 
س��نبصر أنوار الحقائ��ق. وقد ط��ال الليل 

الواقب، رجاؤنا يف فجر قريب!

م��ا  وغماره��ا،  األح��داث  غم��رة  يف 
بي��ن س��طوع و انطفاء، ثمة نب��ض األفكار 
يتذبذب.. يف ساحة تموج بتيارات مختلفة 
السبل والمبتغى، يبحث الحائر عن ذاته.. 
وكثير العث��رات تتكرر يف طيات س��يرورة 
البح��ث، كأن المثقف يأبى أن يتعض بمن 

سبقه.. مولًيا وجهه قبلة غير موليها!

ينظر حوله؛ فيذهله ركام الحطام الذي 
خلاّف��ه.. كرماد تذروه الرياح.. وما هي إال 
أش��لؤه التي تس��اقطت يف خري��ف عمره 
مجتمعة، فها ه��و ينعم بربيع يعلم يقينًا أن 

له موعًدا وأجًل، لكن طول األمل مغٍر!

»وإذا أس��أنا فابتلينا بتمام الغفلة فذلك 
ذلُّ األب��د«)2(، هلل در ش��يخ العربية محمود 
ش��اكر يصف هذا الح��ال بقول��ه: »ُيصبُح 

)2(  محمود شاكر، أباطيل وأسمار، ص126.
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الزم��ان ُحطاًما م��ن الس��اعاِت واأليام، و 

ُركاًم��ا من الش��هور واألع��وام... وإذا بلغ 

األمُر بن��ا هذا المبلغ، فقد يك��وُن من أكرِ 

ى ه��ذا )غفل��ًة(، إنما هو  الجه��ل أن ُيس��مَّ

، وينقلُه  ضرٌب م��ن الموِت ُيصيُب الح��ياّ

إلى َلْح��ٍد ُمظلٍم ال تراُه العي��وُن، وهو بعُد 

ك!  ُمقيم على ظهِر األرِض يسعى أو يتحرَّ

��ْم!«)1( إناّ عتمة الغفلة وعتمة القر  أو يتكلَّ
سياّان، واألُولى أشد!     

ر، حيث  يظ��ل رجاؤنا يف وعد اهلل المقراّ
»ال بد لألمة اإلس��لمية من ميلد؛ وال بد 
للميلد من مخاض؛ وال بد للمخاض من 
آالم!«)2( وغالًبا ما ينبثق من ثنايا النهايات 

الحالكة فجُر بداياٍت ال يزول!

      

 )1(

)1(  محمود شاكر، أباطيل وأسمار، ص441.

)2(

. 2(  من مشهور عبارات السيد قطب(
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إناّ النَظ��ر الجامَع ه��و النَظُر إلى الدليل 
والدالل��ة، وإلى المعارض لهم��ا. أو كما 
يقرر بعض العلماء: هو النظر إلى المسائل 
والدالئل والمخالف؛ فيتوصل الناظر هبذا 

النظر الجامع إلى حقيقتين مهمتين:

الحقيقة األول��ى: أناّ الرتجيح ال يكون 
إال بعلم ودليل.

والحقيقة الثانية: العلم بمرتبة الخلف 
قوًة أو ضعًفا.

ف��ل َيتاّبِ��ع المرج��وح والضعي��ف، وال 
يخالِف ما عليه األول��ون. فيتَّبع الصحيح 
والراجح من األقوال، وَيحَذر من مخالفة 

األئمة األعلم.

له��ذا ين��ُدر -عن��د تطبيق ه��ذه الحقائق 
واألص��ول- وق��وُع الباح��ث يف ال��زالت، 
ويبُعد أخذه يف القول الشاذ؛ لسلمة منهجه، 
وصح��ة أصوله، وثبات طريقته، واس��تقامة 
دينه، وقوة احتياطه. ولو قال قواًل شاًذا عن 
غفل��ة أو كبوة، لب��ادروه الكب��ار باالعتذار، 
وعامل��وه الفقه��اء بالنصح والبي��ان؛ فلكلاّ 

فارٍس كبوة ما لم تكن له عادة.

والقول الش��اذ يف الفقهياّات، هو القول 
ال��ذي لي��س مع قائل��ه دليل م��ن كتاب اهلل 
تعالى، وال من سنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وقد خاَلف 

 القول الشاذ في الفقه اإلسالمي
األسباب واآلثار

فتحي بن عبد الله املوصلي
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صاحُب��ه أقواَل س��ائر األئم��ة والفقهاء؛ أو 
ه��و كلاّ ما صحت الس��نة بخلفه، وانعقد 

اإلجماع على عدم قبوله.

لهذا فإن حقيقَة القول الشاذ تدور على 
)المخالف��ة(: خ��لف ما دلاّ علي��ه الدليل 
الش��رعي، وخلف م��ا علي��ه األولون من 
األئم��ة والمجتهدي��ن؛ إذ الش��اذ يف معن��اه 
العام ه��و ما كان خلف الحق س��واء كان 

بقصد أو بدون قصد. 

وغالًب��ا م��ا ُيطل��ق الش��اذ يف الفقه على 
الق��ول الذي خاَل��ف صاحُبه أقواَل س��ائر 

العلماء والفقهاء.

وهذه المخاَلفة لإلجماع أو لقول سائر 
الفقهاء هي أثٌر من آثار مخاَلفة ما دلاّ عليه 
الدلي��ل الش��رعي؛ له��ذا ص��ارت مخالفة 

اإلجماع مظنة وجود القول الشاذ.

ومثال��ه: الق��ول بعدم ج��واز الحج عن 
الغير مطلًقا؛ فهذا قول شاذ خالف صاحُبه 
الدليل الش��رعي الصحي��ح من جهة، وهو 

أيًضا خلف قول سائر الفقهاء.

ومثاُله يف مس��ائل االعتقاد: أناّ اإليمان 
د قول اللس��ان، وه��ذا قول باطل  هو مجراّ
ش��اذ؛ لمخالفت��ه أدلة الش��ريعة م��ن جهة، 

ومخالفته إجماع أهل الس��نة والجماعة يف 
أناّ اإليم��ان ه��و قول وعَمل: ق��ول القلب 

واللسان، وعمل القلب والجوارح.

والق��ول الش��اذ ه��و من ب��اب الخلف 
الضعيف غير المعتَبر، الذي يكون مدركه 
ضعيًفا واحتماالت��ه يف الداللة بعيدة؛ فهو 
)بعيد المأخذ، ضعيف المدرك، ال يش��هد 

له دليل وال يوجد له نصير(.

وأس��بابه كثي��رة: تارة عن غفلة وس��هو، 
وتارة عن توهم ببلوغ مرتبة االجتهاد، وتارة 
عن تساهل وتقصير يف النظر واالستدالل، 
وق��د يك��ون عن تأوي��ٍل، أو ع��َدم اإلحاطة 
بالخ��لف، أو عن اجتهاٍد غاي��ة ما يقال يف 

صاحبه: هذا مبلغه من العلم.

له��ذا قد يق��ع القول الش��اذ م��ن متفقٍه 
ل يف ال��كلم يف األحكام، كما قد يقع  تعجاّ
من عالِم فاضل فيكون قوله الشاذ معدوًدا 

يف الزالت.

وترتت��ب جملة م��ن اآلث��ار واألحكام 
على وصف القول أو الرأي بالشذوذ:

بالحج��ة  الق��ول  اإلن��كار عل��ى  أواًل: 
والبيان.



العدد الرابع

79

فة
ثقا

ر و
فك

ل 
نه

- م
ى 

 رو
لة

مج

ثانًيا: ال يلتفت إليه وال يعتداّ به.

ثالًث��ا: ال يذكر إال حكايًة، ال اعتماًدا أو 
اعتباًرا.

رابًعا: ويعامل معاملة األقوال المهجورة 
المرتوكة؛ فيطوى وال ينشر.

خامًس��ا: ال يكون مذهًب��ا متبوًعا؛ إذ ال 
اعتبار بالقول الشاذ.

سادًس��ا: ال يكون ناقًضا لإلجماع؛ فما 
كان على خلف األصل فل عرة به.

وهاهنا تنبيهات ثلثة:

التنبيه األول: أناّ اتباع القول الشاذ بعد 
ة داخل يف باب اتباع الهوى. ظهور الحجاّ

والتنبيه الثاين: صدور القول الش��اذ من 
بعض العلماء ال يكون قادًحا يف مكانتهم، 
وال يمنع م��ن التحذير من مقاَلتهم؛ فُترفع 

الزلة من غير مساس بالمكانة.

والتنبي��ه الثال��ث: َتَتبُّع األقوال الش��اذة 
يف الفق��ه وجعله��ا مذهًبا متبوًع��ا أو دعوًة 
ين وقدٌح يف العدالة. مشهورًة َنقٌص يف الدِّ
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وِحيُد: : التَّ لاً َأوَّ  

بِالِعب��اَدِة    اهللِ  )إِف��راُد  ُه��َو 

-َوْحَدُه-، َوُهَو َحقُّ اهللِ على ِعباِدِه(.

َعْن ُمَعاٍذ  َقاَل: ُكنُْت ِرْدَف النَّبِيِّ 

ملسو هيلع هللا ىلص -َعَلى ِحَماٍر ُيَقاُل َلُه ُعَفْيٌر-، َفَقاَل: )َيا 

ُمَع��اُذ: َهْل َتْدِري َحقَّ اهللِ َعَل��ى ِعَباِدِه، َوَما 

َحقُّ الِعَباِد َعَلى اهللِ(؟، ُقْلُت: اهلُل َوَرُس��وُلُه 

َأْعَلُم، َق��اَل: )َفإِنَّ َح��قَّ اهللِ َعَل��ى الِعَباِد َأْن 

َيْعُب��ُدوُه َواَل ُيْش��ِرُكوا بِِه َش��ْيًئا، َوَحقَّ الِعَباِد 

َب َم��ْن اَل ُيْش��ِرُك بِ��ِه  َعَل��ى اهللِ َأْن اَل ُيَع��ذِّ

��ُر بِِه  َش��ْيًئا(، َفُقْلُت: َيا َرُس��وَل اهللِ َأَفلَ ُأَبشِّ

ْرُهْم؛ َفَيتَّكُِلوا( ]َرواُه  النَّاَس؟، َقاَل: )اَل ُتَبشِّ

 ،.] ْف��ُظ لِلُبخاِريِّ ، َوُمْس��لٌِم، َواللَّ الُبخ��اِريُّ

َوالَحِدي��ُث َلْي��َس الَمْقص��وُد مِنْ��ُه الكِْتماُن 

، َوإِنَّما كاَن لَِزَم��ٍن ُمَعيٍَّن، بَِدليِل َأنَّ  األََب��ِديُّ

َبكر آل َمهدي

رِك وِحيِد والشِّ َحِقيَقُة التَّ

��لُة  الَحْم��ُد هللِ َربِّ الَعالَمي��َن، َوالصَّ
ٍد األَمِين، َوعلى  َلُم على َنبِيِّنا ُمَحمَّ َوالسَّ

آلِِه َوَأصحابِِه َأْجَمعيَن، َوَبْعُد:

َحقيَق��ِة  َبي��اِن  فِ��ي  ُمخَتَص��ٌر  َفه��ذا 
��ْرِك(، َأس��َأُل اهلَل  ِه )الشِّ )التَّوحيِد(، َوِضدِّ

َأْن َينَفَع بِِه َمْن َقَرَأُه، َوَنَشَرُه.



العدد الرابع

81

فة
ثقا

ر و
فك

ل 
نه

- م
ى 

 رو
لة

مج

ُمع��اًذا َقْد َأْخَب��َر بِهذا الَحدي��ِث -َقْبَل َموتِِه 
�ًما(- )َكما َصحَّ َذلَِك بَِغيِر َهَذا اللَّْفِظ(؛  )َتَأثُّ
َة َعَدِم التَّْبشيِر ِهَي )َخْشَيُة االتِّكاِل(،  أِلَنَّ ِعلَّ
ُة؛ َجاَز التَّْبِشيُر، و)إِنَّما َرَواُه  َوإَِذا َزاَلِت الِعلَّ
ُمع��اٌذ -َم��َع َكونِ��ِه َمنِْهيًّا َعنْ��ُه-؛ أِلَنَّ��ُه َعلَِم 
َماِن  مِنْ��ُه: َأنَّ َه��َذا اإِلْخب��اَر َيَتَغيَُّر بَِتَغيُّ��ِر الزَّ
َواألَْحَواِل، َوالَقْوُم َكاُنوا -َيْوَمئٍِذ- َحِديثِي 
ا  الَعْهِد بِاإِلْس��َلِم، َلْم َيْعَتادوا َتَكالِيَفُه، َفَلمَّ
َتَثبَّت��وا َواس��َتَقاموا؛ َأْخَبَرُهم( ]مِْرق��اُة الَمَفاتِيِح 

َشْرُح مِْشكاِة الَمَصابِْيِح: 1 / 98[. 

- َأس��اُس التَّوحي��ِد: َأساُس��ُه ُه��َو َكلِمُة 
التَّوحي��ِد: )اَل إِل��َه إاِلَّ اهلُل(، َوَمعناَه��ا: )اَل 
( ُهَو  َمْعبوَد بَِح��قٍّ إاِلَّ اهلُل(، َوَقوُلنَ��ا: )بَِحقٍّ
ا-، َواَل َيْس��َتِقيُم الَمْفهوُم  َقْي��ٌد ه��امٌّ -ِج��دًّ
ِحي��ُح -َل�َه��ا- إاِلَّ بِ��ِه، َوَه��َذا الَمْعنَ��ى  الصَّ
- اَل َيْعَلُم��ُه )َكثِيٌر مَِن  -بَِه��َذا الَقْي��ِد  الَه��امِّ

الُمْسلِميَن(!! -َيا لأِلََسِف-.

ا  َف��ُكلُّ َمْعب��وٍد َغي��َر اهللِ  -َأيًّ
  َكاَن- ُه��َو )إِل��ٌه َباطِ��ٌل(، َواهلُل
ُه��َو الُمْس��َتِحقُّ لِلِعب��اَدِة -اَل َغي��ُرُه-، َقاَل 
اهلُل : ﴿َوَم��ا َأْرَس��ْلنَا مِ��ْن َقْبلَِك 
مِْن َرُس��وٍل إاِل ُنوِحي إَِلْيِه َأنَّ��ُه اَل إَِلَه إاِل َأَنا 

��ا َدَعا  َفاْعُب��ُدوِن﴾ ]ُس��وَرُة األَنبي��اِء: 25[، َوَل�مَّ
النَّبِ��يُّ ملسو هيلع هللا ىلص الُمْش��ِركِيَن إِل��ى َق��وِل: )اَل إِلَه 
إاِلَّ اهلُل( امَتنَع��وا؛ أِلاّنَُّه��م َيعِرف��وَن َحِقيَقَتها 
ِذي َأَش��ْرنا إَِليِه - آنًِفا -، َفَحَكى  َوَمعناَها الَّ
اهلُل  َقوَل�ُه��م: ﴿َأَجَع��َل اآللَِه��َة إَِله��ًا 
َواِح��دًا إِنَّ َه��َذا َلَش��ْيٌء ُعَج��اٌب﴾ ]ُس��وَرة 
ُكلِّ  )إِْبط��اَل  َتْعنِ��ي  َأنَّه��ا  َفَفِهم��وا  ص: 5[، 

َأصنَامِِه��م َوآلِ�َهتِِه��م، َوَحْص��َر الِعب��اَدِة هللِ 
وَن َوُمْعَتِرفوَن  -َوْح��َدُه-(، َمَع َأنَُّه��م ُمِق��راّ
َوالَخالِ��ُق،  اِزُق،  )ال��رَّ ُه��َو    اهلَل  بِ��َأنَّ 
َوالَمالِ��ُك، َوالُمَدبِّ��ُر( -َوغْيُرَه��ا- َقاَل اهلُل 
: ﴿َوَلئِ��ْن َس��َأْلَتُهْم َم��ْن َخَل��َق 
َخَلَقُه��نَّ  َلَيُقوُل��نَّ  َواألَْرَض  ��َماَواِت  السَّ
ْخ��ُرِف: 9[، َوقاَل  اْلَعِزي��ُز اْلَعلِي��ُم ﴾ ]ُس��وَرُة الزُّ
: ﴿َوَلئِْن َس��َأْلَتُهْم َم��ْن َخَلَقُهْم 
ْخُرِف:  َلَيُقوُل��نَّ اهلُل َفَأنَّى ُيْؤَفُكوَن﴾ ]ُس��وَرُة الزُّ
87[، َوقاَل : ﴿ُق��ْل َمْن َيْرُزُقُكْم 

��ْمَع  ْن َيْملُِك السَّ ��َماِء َواأْلَْرِض َأمَّ مِ��َن السَّ
َواأْلَْبَص��اَر َوَمْن ُيْخ��ِرُج اْلَحيَّ مِ��َن اْلَميِِّت 
َوُيْخِرُج اْلَميَِّت مِ��َن اْلَحيِّ َوَمْن ُيَدبُِّر اأْلَْمَر 
َفَسَيُقوُلوَن اهلُل َفُقْل َأَفَل َتتَُّقوَن * َفَذلُِكُم اهلُل 
َلُل  َربُُّكُم اْلَح��قُّ َفَماَذا َبْعَد اْلَح��قِّ إاِلَّ الضَّ

َفَأنَّى ُتْصَرُفوَن﴾ ]ُسوَرُة ُيوُنس: 31، 32[.
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وِحيِد: ـُة َكِلَمِة التَّ يَّ َأَهمِّ

ُسِل( -َعَلْيِهم  1 - َأنَّها َدْعَوُة )َجميِع الرُّ
��َلُم-، َوإَِليَه��ا َدَعوا َأقواَمُهم،  َلُة َوالسَّ الصَّ
َقاَل اهلُل : ﴿َوَما َأْرَسْلنَا مِْن َقْبلَِك 
مِ��ْن َرُس��وٍل إاِل ُنوِحي إَِلْيِه َأنَّ��ُه اَل إَِلَه إاِل َأَنا 

َفاْعُبُدوِن﴾ ]ُسوَرُة األَنبياِء: 25[. 

ُل لإِلِْس��َلِم(، َقاَل  ْكُن األَوَّ 2 - ِهَي )الرُّ
َرسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: )ُبنَِي اإِلْسَلُم على َخْمٍس، 
ًدا َرسوُل  َشَهاَدِة َأْن اَل إِلَه إاِلَّ اهلُل، َوَأنَّ ُمَحمَّ
 ، كاِة، َوالَحجِّ َلِة، َوإِيتاِء الزَّ اهللِ، َوإِقاِم الصَّ

، َوُمْسلٌِم[. َوَصوِم َرَمضاَن( ]َرواُه الُبخاِريُّ

اإِلْس��َلَم  َيْدُخ��ُل  اَل  الَم��ْرَء  َأنَّ   -  3
إاِلَّ بِالنُّْط��ِق بِ��� )َكلَِم��ِة التَّوِحي��ِد(، ُمْعَتِقًدا 
َحِقيَقَتَه��ا، َوَعاِرًفا َمعناَها، َقاَل َرس��وُل اهللِ 
ملسو هيلع هللا ىلص : )ُأمِ��ْرُت َأْن ُأقاتَِل النَّاَس َحتَّى َيُقوُلوا 
اَل إِل��َه إاِلَّ اهلُل، َفَمْن َق��اَل اَل إِلَه إاِلَّ اهلُل؛ َفَقْد 
ِه، َوِحَساُبُه  َعَصَم مِنِّي َنْفَس��ُه َوماَلُه إاِلَّ بَِحقِّ

َعلى اهللِ( ]ُمتََّفٌق َعَليِه[.

4 - َأنَّه��ا َس��َبٌب لُِدخوِل الَجنَّ��ِة -لِ�َمْن 
َوَعِم��َل  َأْركاَنه��ا،  ��َق  َوَحقَّ َمعناَه��ا،  َعلِ��َم 
مِ��ْن  ناقًِض��ا  َيْرَتكِ��ْب  َوَل���ْم  بُِمْقَتضاه��ا، 

َنواقِِضَها، َوماَت َعَلى َذلَِك-، َقاَل َرس�وُل 
َم َعَلى النَّاِر َمْن َقاَل:  اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: )َف��إِنَّ اهلَل َحرَّ
اَل إِل��َه إاِلَّ اهلُل، َيْبَت�ِغ��ي  -بَِذلَِك- َوْجَه اهللِ( 
]ُمتََّف��ٌق َعَلي��ِه[، َوَقاَل َرُس��وُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: )َما مِْن 

َعْبٍد َقاَل اَل إَِله إاِلَّ اهلُل، ُثمَّ َماَت َعَلى َذلَِك؛ 
إاِلَّ َدَخَل اْلجنََّة(. ]َرواُه ُمْسلٌِم[.

  5 - أِلَجِل التَّوحيِد َأْنَزَل اهلُل
الُكُتَب، َوَش��َرَع اهلُل  الِجهاَد فِي 

َسبيلِِه.

6 - بَِتحقيِق التَّوِحيِد َتْسَتقيُم الِعباَدُة هللِ 
تِي مِْن َأْجلَِها َخَلَقنا   َوْحَدُه -َوالَّ
﴿َوَم��ا   : -، ق��اَل اهلُل  اهلُل 
ْنَس إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن﴾ ]سوَرُة  َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ
اري��اِت: 56[، َواْش��ُتِهَر -َع��ْن َغْي��ِر َواِحٍد  الذَّ

  : لَِقولِ��ِه  َتْفس��يرُهم  ��َلِف-  السَّ مِ��َن 
دوِن(. ﴿لَِيْعُبُدوِن﴾-: )َأْي:  لُِيَوحِّ

َمْفُهوُم الِعَباَدِة:

و)الِعَب��اَدُة: ِه��َي اْس��ٌم َجامِ��ٌع لِ��ُكلِّ َما 
ُيِحبُُّه اهلُل َوَيْرَضاُه مِ��َن األَْقَواِل، َواألَْعَماِل 
-َش��ْيُخ  ��ُة  ]الُعُبوِديَّ َوالظَّاِه��َرة-(  -الَباطِنَ��ِة، 
َوَق��اَل   ،]19  /   َتْيِميَّ��َة(  )اْب��ِن  اإِلْس��َلِم 
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لُّ  -َكَذلِ��َك-: )َوالِعَباَدُة َأْص��ُل َمْعنَاَها الذُّ
ًل  -َأْيًضا-، ُيَقاُل: َطِرْيٌق ُمَعبٌَّد؛ إَِذا َكاَن ُمَذلَّ
َقْد َوطَِئْتُه األَْق��َداُم. َلكِنَّ الِعَباَدَة -الَمأُموَر 
 ، ، َوَمْعنَى الُحبِّ لِّ ُن َمْعنَ��ى الذُّ بَِها- َتَتَضمَّ
لِّ هللِ -َتَعاَلى-، بَِغاَيِة  ُن َغاَيَة الذُّ َفِهَي َتَتَضمَّ
ُة �َش��ْيُخ اإِلْسَلِم )اْبُن َتْيِميََّة(  الَمَحبَِّة َلُه( ]الُعُبوِديَّ

.]24 / 

إاِلَّ    اهلُل  َيْقَبُلَه��ا  اَل  و)الِعَب��اَدُة( 
��َف َأَحُدُهَما؛ َل�ْم  بَِش��ْرَطْيِن اْثنَيِن، إَِذا َتَخلَّ

ُتْقَبْل؛ َوُهَما:

1 - الُمَتاَبَع��ُة: َوُهَو َأْن َيُك��وَن )الَعَمُل 
 ، اهللِ  أِلَْم��ِر  ُمَوافًِق��ا  الِ��ُح(  الصَّ
َوأِلَْمِر َرُسولِِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَعَلى ُمَراِدِهَما، بُِثبوِت 

)األَْصِل، َوالَوْصِف( - ُمْجَتِمَعْيِن -.

2 - اإِلْخَلُص: َوُهَو َأْن َيْبَتِغَي الُمْسلُِم 
 ، ِالِِح( - َوْج��َه اهلل - بِ��� )َعَملِ��ِه الصَّ
َوَأْن اَل َيْبَتِغَي - بِِه - ُوُجوَه النَّاِس؛ َفَيكوُن 

)ُمَرائًِيا(.

ْرَطْيِن - َأْعَلُه - ُهَو َقْوُل  َوَدلِيُل كَِل الشَّ
اهللِ : ﴿َفَمْن َكاَن َيْرُجو لَِقاَء َربِِّه 
َفْلَيْعَمْل َعَمًل َصالًِحا َواَل ُيْشِرْك بِِعَباَدِة َربِِّه 

َأَحًدا﴾ ]ُسوَرُة الَكْهِف: 110[.

َق��اَل الُفَضْي��ُل ب��ُن ِعَي��اٍض فِ��ي َقْولِ��ِه 
َأْحَس��ُن  ُك��ْم  َأيُّ ﴿لَِيْبُلَوُك��ْم   :
 :]2 الُمْل��ِك:  َوُس��وَرُة   ،7 ُه��وٍد:  ]ُس��وَرُة  َعَم��لً﴾ 
: َما  )َأْخَلُص��ُه َوَأْصَوُب��ُه ]َقاُلوا: َيا َأَب��ا َعلياّ
َأْخَلَص��ُه َوَأْصَوَبُه؟[، َقاَل: َف��إِنَّ الَعَمَل إَِذا 
َكاَن َخالًِصا، َوَل�ْم َيُك��ْن َصَواًبا؛ َل�ْم ُيْقَبْل، 
َخالًِص��ا؛  َيُك��ْن  َوَل���ْم  َصَواًب��ا،  َكاَن  َوإَِذا 
َل���ْم ُيْقَب��ْل، َحتَّ��ى َيُك��وَن َخالًِص��ا َصَواًبا، 
َواُب: َأْن  َوالَخالِ��ُص: َأْن َيُك��وَن هللِ، َوالصَّ
��نَِّة( ]َمْجم��وُع الَفَتاَوى لَِش��ْيِخ  َيُك��وَن َعَلى السُّ

اإِلْسَلِم ابِن َتْيِميََّة )18 /250([.

وِحيِد: ُركنا َكِلَمِة التَّ

)َنْف��ٌي،  ُركن��اِن:  َل�َه��ا  التَّوِحي��ِد  َكلَِم��ُة 
َوإِْثب��اٌت(، َواَل َيْس��َتقيُم َمعناَه��ا إاِلَّ بِِهم��ا، 
)اَل إِلَه = َنْف��ٌي(، )إاِلَّ اهلُل = إِْثباٌت(، َفنَنِْفي 
��ا ِس��وى اهللِ  وُنْثبُِتها  )األُلوِهيَّ��َة( َعمَّ
َل��ُه ، َفالنَّْف��ُي -َوْح��َدُه- َلْي��َس 
َلْي��َس  -َوْح��َدُه-  َواإِلْثب��اُت  )َتوِحي��ًدا(، 
)َتوِحي��ًدا(، َق��اَل اهلُل : ﴿َذلِ��َك 
بِ��َأنَّ اهلَل ُهَو اْلَحقُّ َوَأنَّ َم��ا َيْدُعوَن مِْن ُدونِِه 
ُه��َو اْلَباطِ��ُل َوَأنَّ اهلَل ُه��َو اْلَعلِ��يُّ  اْلَكبِيُر﴾ 

.]62 : ]ُسوَرُة الَحجِّ
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وِحيِد: َأنواُع التَّ

 : ُعَثْيمي��َن(  )اب��ُن  ��ْيُخ  الشَّ َق��اَل 
��موا  َقسَّ   الُعَلَم��اَء  َأنَّ  )َواْعَل��ْم: 

التَّوِحيَد إِلى َثَلَثِة َأْقساٍم:

بوبِيَِّة. 1 - َتوِحيُد الرُّ

2 - َتوِحيُد األُلوِهيَِّة.

َفاِت. 3 - َتوِحيُد األَْسماِء َوالصِّ

��موها -َهَذا التَّْقِس��يَم- بِنَ��اًء َعَلى  َوَقسَّ
التََّتبُّ��ِع َواالْس��تِْقَراِء، َواْستِْئناًس��ا بَِقوِل اهللِ 
َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما  : ﴿َربُّ السَّ
َبْينَُهَما َفاْعُبْدُه َواْصَطبِْر لِِعَباَدتِِه َهْل َتْعَلُم َلُه 
َسِميًّا﴾ ]ُس��وَرُة َمرَيَم: 65[، َفإِنَّ اآلَيَة الَكِريَمَة 

نَْت َأْنواَع التَّوِحيِد الثََّلَثَة: َتَضمَّ

��َماَواِت  السَّ -َتَعاَل��ى-: ﴿َربُّ  َفَقوُل��ُه 
)َتوِحي��ُد  َه��ذا  َبْينَُهَم��ا﴾  َوَم��ا  َواأْلَْرِض 

بوبِيَِّة(. الرُّ

َوَقوُل��ُه -َتَعاَل��ى-: ﴿َفاْعُب��ْدُه َواْصَطبِْر 
لِِعَباَدتِِه﴾ َهذا )َتوِحيُد األُلوِهيَِّة(.

َوَقوُلُه -َتَعاَلى-: ﴿َهْل َتْعَلُم َلُه َسِميًّا﴾ 
َفاِت(؛ أِلَنَّ َمْعنَى  َهذا فِي )األَس��ماِء َوالصِّ
َقْولِِه: ﴿َهْل َتْعَلُم َلُه َس��ِميًّا﴾  َأْي: اَل َتْعَلُم 

َلُه َنظِيًرا، َوُمساِوًيا َلُه فِي َأْسمائِِه َوِصفاتِِه( 
نَِّة َوالَجَماَعِة( / 19[. ]َشْرُح كِتاِب )َعقيَدُة َأهِل السُّ

َولَِبياِن َهِذِه األَْقساِم الثََّلَثِة؛ َنقوُل:

بوبِيَِّة(، َوُهَو َتوِحيُد  ُل: )َتوِحي��ُد الرُّ األوَّ
  اهللِ  )إِْف��َراُد  َأي:  بَِأْفَعالِ��ِه،    اهللِ 
َوالتَّْدبي��ِر،  ْزِق،  َوال��رِّ َوالُمْل��ِك،  بِالَخْل��ِق، 
��ا َيْخَت��صُّ بَِأْفَعالِِه  َواألَْم��ِر( -َوَغيِره��ا مِ�مَّ
﴿َأاَل   : اهلُل  َق��اَل   ،-
َلُه اْلَخْلُق َواأْلَْمُر﴾ ]ُسوَرُة األَعَراِف:54[، وقال 
: ﴿َذلُِك��ُم اهلُل َربُُّكْم َل��ُه اْلُمْلُك 
ِذي��َن َتْدُعوَن مِ��ْن ُدونِِه َم��ا َيْملُِكوَن مِْن  َوالَّ
 : قِْطِميٍر﴾ ]ُسوَرُة فاطِر: 13[، وقال
َماَواِت َواأْلَْرِض  ﴿ُقْل َمْن َيْرُزُقُكْم مَِن السَّ
اُك��ْم َلَعَل��ى ُه��ًدى َأْو فِي  ُق��ِل اهلُل َوإِنَّ��ا َأْو إِيَّ
وق��ال   ،]24 َس��َبأٍ:  ]ُس��وَرُة  ُمبِي��ٍن﴾  َض��َلٍل 
��َماِء إَِلى  : ﴿ُيَدبِّ��ُر اأْلَْمَر مَِن السَّ
��ْجَدِة: 5[، َوُه��َو الِقْس��ُم  اأْلَْرِض﴾ ]ُس��وَرُة السَّ
ِذي َأَقرَّ بِِه الُمش��ِركوَن، َوَمَع َهَذا اإِلْقراِر  الَّ
)َل���ْم َيكونوا ُمس��لِميَن!(؛ ألَنَُّه��م )َصَرفوا 

.) ِالِعباَداِت لَِغيِر اهلل

ا  ��ْيُخ )اْبُن ُعَثيميَن( : )َأمَّ َقاَل الشَّ
بوبِيَِّة: َفَلْم ُينْكِْرُه َأَحٌد مَِن النَّاِس،  َتوِحيُد الرُّ
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َف��ُكلُّ َمْن َأَقرَّ بَِأنَّ َه��ِذِه الَخلِيَقَة َل�َها َخالٌِق؛ 
َفإِنَّ��ُه َل���ْم ُينْكِ��ْرُه، إاِلَّ ُمَكاَب��َرًة، َوالُمكاَبَرُة 
َلْي��َس فِْيَها َفائِ��َدٌة ( ]َش��ْرُح كِتاِب )َعقي��َدُة َأهِل 

نَِّة َوالَجَماَعِة( / 23[. السُّ

الثَّاين: )َتوِحيُد األُلوِهيَِّة(، َوُهَو: )إِْفَراُد 
اهللِ  -َوْح��َدُه- بِالِعب��اَدِة(، َقاَل 
اهلُل : ﴿اْعُب��ُدوا اهلَل َم��ا َلُك��ْم مِ��ْن إَِلٍه 

َغْيُرُه﴾ ]سوَرُة األَعَراِف:59[. 

��ْرِع، اَل َيِصحُّ  َف��ُكلُّ ِعباَدٍة َوَرَدْت فِي الشَّ
��ا كاَن-، َوَم��ْن  َصْرُفَه��ا لَِغي��ِر اهللِ  -َأيًّ
َصَرَفَه��ا لَِغي��ِر اهللِ ؛ َفَقْد  َأْش��َرَك، َكَمْن 
 ، َِوَينُْذُر لَِغيِر اهلل ، َِيْحلُِف بَِغيِر اهلل
َوَيْسَتِعيُن بَِغيِر اهللِ ، َوَيْسَتغيُث بَِغيِر اهللِ 
 -َوَغيُر َذلَِك-، َوَهذا الِقْسُم الَِّذي َضلَّ 
بِِه الُمْشِركوَن -فِي ُكلِّ َزماٍن، َوَمكاٍن-، َمَع 

بوبِيَِّة(!!. إِْقَراِرِهم بِ�)َتوِحيِد الرُّ

 : )ْيُخ )اْب��ُن ُعَثيمي��َن��    َق��اَل الشَّ
��ا َتوِحي��ُد األُلوِهيَِّة: َفَق��ْد َأْنَكَرُه ُأناٌس  )َوَأمَّ
َأْذكِي��اُء، ِعنَْدُه��م َعْق��ٌل إِْدَراكِ��يٌّ اَل َعْق��ٌل 
اِر ُقَرْيٍش-،  ، مِْثُل الُمْشِركِيَن -ُكفَّ إِْرَشاِديٌّ
َأْنَك��روا َتْوِحي��َد األُلوِهيَّ��ِة -َم��َع إِْقَراِرِهم 
بوبِيَِّة إِْقَراًرا كامِ��ًل-، َوَجعلوا  بَِتوِحي��ِد الرُّ

َم��َع اهللِ -َتَعاَل��ى- إِلًها آَخ��َر( ]َش��ْرُح كِتاِب 
نَِّة َوالَجَماَعِة( / 24[. )َعقيَدُة َأهِل السُّ

َفاِت(،  الثَّالُِث : )َتوِحيُد األَْسماِء َوالصِّ
َوُهَو: )إِْفَراُد اهللِ  بِما َأثَبَتُه لِنَْفِسِه 
َفاِت الُعْلَيا،  مَِن األَْس��َماِء الُحْس��نَى، َوالصِّ
مِ��ْن َغيِر َتْعطيٍل، َواَل َتْكيي��ٍف، َواَل َتمثِيٍل، 
  َوال َتأِويٍل، َواَل َتْحِريٍف(، َوَأنُه
اَل ُيَشابُِهُه -فِي َأْسَمائِِه، َوِصَفاتِِه- َأَحٌد مِْن 
َخْلِقِه، َقاَل اهلُل : ﴿َلْيَس َكِمْثلِِه َش��ْيٌء 
ورى: 11[،  ��ِميُع اْلَبِصيُر﴾ ]س��وَرُة الشُّ َوُهَو السَّ
َه��ا-  ُحْس��نَى،  َوَأنَّ َأْس��َماَء اهللِ  -ُكلَّ
َوَأنَّ ِصَفاتِ��ُه  -ُكلََّها- ُعْلَي��ا. َقاَل اهلُل 
ِه اأْلَْس��َماُء اْلُحْس��نَى َفاْدُعوُه  : ﴿َولِلَّ

بَِها﴾ ]ُسوَرُة األَعَراِف: 180[.

 : )ْيُخ )اْب��ُن ُعَثيمي��َن��    َق��اَل الشَّ
َف��اِت: َفَقْد  ��ا َتوِحي��ُد األَْس��َماِء َوالصِّ )َوَأمَّ
ُه��ْم-، َلكِ��ْن َأْنَكَرُه  ُه الُمْس��لِموَن -ُكلُّ َأَق��رَّ
َبْع��ُض َطَوائِ��ٍف مِ��َن الُمْس��لِميَن -َيْعنِ��ي 
وَن بَِتوِحيِد األُلوِهيَّ��ِة، َوَتوِحيِد  ��ْن ُيِق��رُّ مِ�مَّ
َتوِحي��ِد  مِ��ْن  َش��ْيًئا  َفَأْنَك��روا  بوبِيَّ��ِة-؛  الرُّ
َف��اِت؛ َفِمنُْه��ْم َم��ْن َعطََّل،  األَْس��َماِء َوالصِّ

َومِنُْهْم َمْن َمثََّل.
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   َولَِه��َذا: اْنَقَس��َم النَّ��اُس -فِ��ي َب��اِب 
َفاِت- إَِلى َثَلَثِة َأْقَساٍم: األَْسَماِء َوالصِّ

َل��ٌة،  ُمَعطِّ َوالثَّانِ��ي:  ُم�َمثَِّل��ٌة،  ُل:  األَوَّ    
َوالثَّالُِث: َأْهُل َحِديٍث َوُس��نٍَّة، ُمْثبِتوَن َعَلى 
نَِّة  َوْجٍه اَلئٍِق بِاهللِ( ]َش��ْرُح كِتاِب )َعقيَدُة َأهِل السُّ

َوالَجَماَعِة( / 24[.

وحيِد  ُشروُط َكِلَمِة التَّ
ُتَها: )اَل ِإلَه ِإالَّ اللُه(، َوَأِدلَّ

1 - الِعْلُم: َوُهَو الِعْلُم الُمنَافِي لِْلَجْهِل، 
بَِأْن ُيْعَلَم َمعنَاَها -)َنْفًيا، َوإِْثَباًتا(-.

لِي��ُل مِ��َن )الُق��رآِن(: ُه��َو َق��وُل اهللِ  الدَّ
: ﴿َفاْعَل��ْم َأنَّ�ُه اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل﴾ ]ُس��وَرُة 

ٍد: 19[. ُمَحمَّ

��نَِّة(: ُهَو ق��ْوُل النَّبِيِّ  لِي��ُل مَِن )السُّ َوالدَّ
ملسو هيلع هللا ىلص: )َمْن َماَت َوُهَو َيْعَلُم َأنَُّه اَل إِلَه إاِلَّ اهلُل؛ 

َدَخَل الَجنََّة( ]َرواُه ُمْسلٌِم[.

الُمنَافِ��ي  الَيِقي��ُن  َوُه��َو  الَيِقي��ُن:   -  2
، َفَتْطَمئِنُّ النَّْفُس َل�َها، َولِ�َمْدلولِ�َها،  كِّ لِلشَّ

َيِقْينًا َجاِزًما.

 : ِليُل مَِن )الُقرآِن(: ُهَو َقوُل اهلل الدَّ
ِذيَن آَمنُوا بِاهللِ َوَرُس��ولِِه  ﴿إِنََّما اْلُمْؤمِنُوَن الَّ

ُثمَّ َلْم َيْرَتاُبوا َوَجاَهُدوا بَِأْمَوالِِهْم َوَأْنُفِسِهْم 
اِدُقوَن﴾ ]ُسوَرُة  فِي َسبِيِل اهللِ ُأوَلئَِك ُهُم الصَّ

الُحُجَراِت: 15[.

��نَِّة(: ُهَو َق��ْوُل النَّبِيِّ  لِي��ُل مَِن )السُّ َوالدَّ
ملسو هيلع هللا ىلص: )َأْش��َهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل، َوَأنِّي َرُسوَل 
اهللِ، اَل َيْلَقى اهلَل بِِهَما َعْبٌد َغْيَر َشاكٍّ فِْيِهَما؛ 

إاِلَّ َدَخَل اْلجنََّة( ]َرواُه ُمْسلٌِم[.

اإِلْخ��َلُص  َوُه��َو  اإِلْخ��َلُص:   -3
الِِح مِْن  َياِء، بَِتنِْقَي��ِة الَعَمِل الصَّ الُمنَافِ��ي لِْلرِّ
ْرِك، َوَأْن اَل َيْبَتِغَي بَِذلَِك إاِلَّ َوْجَه  َدَخِن الشِّ

. ِاهلل

 : ِليُل مَِن )الُقرآِن(: ُهَو َقوُل اهلل الدَّ
﴿َوَما ُأمِ��ُروا إاِلَّ لَِيْعُب��ُدوا اهلَل ُمْخلِِصيَن َلُه 

يَن﴾ ]ُسوَرُة الَبيِّنَِة: 5[. الدِّ

��نَِّة(: َعْن َأبِ��ي ُهَرْيَرَة  لِي��ُل مَِن )السُّ َوالدَّ
 َق��اَل: ُقْل��ُت: َي��ا َرُس��وَل اهللِ: َم��ْن 
َأْسَعُد النَّاِس بَِش��َفاَعتَِك -َيْوَم  الِقَياَمِة-؟، 
َق��اَل َرُس��وُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: )َلَقْد َظنَنْ��ُت -َيا َأَبا 
ُهَرْيَرَة- َأْن اَل َيْسَأَلنِي -َعْن َهَذا الَحِديِث- 
َل مِنْ��َك؛ لِ�َما َرَأْيُت مِ��ْن ِحْرِصَك  َأَح��ٌد َأوَّ
َعَل��ى الَحِدْي��ِث: َأْس��َعُد النَّاِس بَِش��َفاَعتِي 
-َيْوَم الِقَياَمِة- َمْن َقاَل اَل إِلَه إاِلَّ اهلُل َخالًِصا 
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.] مِْن َقْلبِِه، َأْو َنْفِسِه( ]َرَواُه الُبخاِريُّ

��ْدُق الُمنَافِ��ي  ��ْدُق: َوُه��َو الصِّ 4 - الصِّ
لِلَكِذِب، َوُه��َو َأْن َيُقْوَل�َها َصاِدًقا مِْن َقْلبِِه، 

ُيَواطُِئ َقْلَبُه لَِساُنُه.

لي��ُل مِ��َن )الُق��رآِن(: ُه��َو َق��وُل اهللِ  الدَّ
: ﴿الم *  َأَحِس��َب النَّاُس َأْن ُيْتَرُكوا 
َأْن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُه��ْم اَل ُيْفَتنُوَن * َوَلَقْد َفَتنَّا 
ِذيَن َصَدُقوا  ِذيَن مِْن َقْبلِِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ اهلُل الَّ الَّ
َوَلَيْعَلَمنَّ اْلَكاِذبِيَن ﴾ ]ُسوَرُة الَعنَكبوِت 1 - 3[.

��نَِّة(: ُهَو َق��ْوُل النَّبِيِّ  لِي��ُل مَِن )السُّ َوالدَّ
ملسو هيلع هللا ىلص: )َم��ا مِْن َأَحٍد َيْش��َهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل، 
ًدا َرُسوُل اهللِ -ِصْدًقا مِْن َقْلبِِه-؛  َوَأنَّ ُمَحمَّ

ْيَخاِن[. َمُه اهلُل َعَلى النَّاِر( ]َرواُه الشَّ إاِلَّ َحرَّ

5 - الَمَحبَّ��ُة: َوِه��َي الَمَحبَّ��ُة الُمنَافَِي��ُة 
لِْلُبْغِض، َوُهَو َأْن ُيِحبَّ َه��ِذِه الَكلَِمَة، َوَما 

ْت َعَلْيِه، َوُيِحبَّ َأْهَلَها. َدلَّ

 : ِليُل مَِن )الُقرآِن(: ُهَو َقوُل اهلل الدَّ
﴿َومَِن النَّاِس َمْن َيتَِّخُذ مِْن ُدوِن اهللِ َأْنَداًدا 
ِذيَن آَمنُوا َأَشدُّ ُحبًّا  ُيِحبُّوَنُهْم َكُحبِّ اهللِ َوالَّ

هللِ﴾ ]ُسوَرُة الَبَقَرِة: 165[.

��نَِّة(: ُهَو َق��ْوُل النَّبِيِّ  لِي��ُل مَِن )السُّ َوالدَّ
ملسو هيلع هللا ىلص: )َث��َلٌث َم��ْن ُك��نَّ فِْي��ِه َوَجَد َح��َلَوَة 

اإِليَماِن: َأْن َيُكوَن اهلُل َوَرُس��وُلُه َأَحبَّ إَِلْيِه 
ا ِسَواُهَما، َوَأْن ُيِحبَّ المْرَء اَل ُيِحبُُّه إاِلَّ  مِمَّ
هللِ، َوَأْن َيْك��َرَه َأْن َيُعوَد فِي اْلُكْفِر َكَما َيْكَرُه 

ْيَخاِن[. َأْن ُيْقَذَف فِي النَّاِر( ]َرواُه الشَّ

6 - االْنِقَي��اُد: َوُه��َو االْنِقي��اُد الُمنَافِ��ي 
لِْلتَّْرِك، بَِأْن َينَْقاَد لَِش��ْرِع اهللِ ، َوُيْسلَِم 
َوْجَه��ُه هللِ ، َوُيْذِع��َن لِ�ُحْكِم��ِه َوَأْمِرِه 

َوَنْهيِه.

لي��ُل مِ��َن )الُق��رآِن(: ُه��َو َق��وُل اهللِ  الدَّ
: ﴿َوَأنِيُبوا إَِلى َربُِّكْم َوَأْسلُِموا َلُه مِْن 
َقْب��ِل َأْن َيْأتَِيُكُم اْلَعَذاُب ُث��مَّ اَل ُتنَْصُروَن﴾ 

َمِر: 54[. ]ُسوَرُة الزُّ

��نَِّة(: َع��ِن اْبِن َعبَّاٍس  لِي��ُل مَِن )السُّ َوالدَّ
اآلَي��ُة:  َه��ِذِه  َنَزَل��ْت  ��ا  َل�مَّ َق��اَل:   
﴿.. َوإِْن ُتْب��ُدوا َما فِي َأْنُفِس��ُكْم َأْو ُتْخُفوُه 
ُيَحاِسْبُكْم بِِه اهلُل..﴾ ]ُسوَرُة الَبَقَرِة: 284[، َقاَل: 
َدَخَل ُقُلوَبُهْم مِنَْها َشْيٌء، َلْم َيْدُخْل ُقُلوَبُهْم 
مِْن َش��ْيٍء، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )ُقوُلوا َسِمْعنَا 
ْمنَا(، َقاَل: َفَأْلَقى اهلُل اإِليَماَن  َوَأَطْعنَا َوَس��لَّ
فِ��ي ُقُلوبِِه��م؛ َفَأْن��َزَل اهلُل -َتَعاَل��ى-: ﴿اَل 
ُيَكلُِّف اهلُل َنْفًس��ا إاِلَّ ُوْس��َعَها َلَها َما َكَسَبْت 
َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت َربَّنَا اَل ُتَؤاِخْذَنا إِْن َنِسينَا 
َأْو َأْخَطْأَنا...﴾ ]ُس��وَرُة الَبَقَرِة: 286[؛ َقاَل: َقْد 



88

مجلة روى - نروي لنرتوي

َفَعْل��ُت، ﴿... َربَّنَا َواَل َتْحِم��ْل َعَلْينَا إِْصًرا 
ِذيَن مِْن َقْبلِنَا...﴾ ]ُسوَرُة  َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الَّ
الَبَق��َرِة: 286[؛  َقاَل: َق��ْد َفَعْلُت، ﴿... َواْغِفْر 

َلنَا َواْرَحْمنَ��ا َأْنَت َمْواَلَنا...﴾ ]ُس��وَرُة الَبَقَرِة: 
286[؛ َقاَل: َقْد َفَعْلُت. ]َرواُه ُمْسلٌِم[.

الُمنَافِ��ي  الَقب��وُل  َوُه��َو  الَقُب��وُل:   -  7
-)اْعتَِق��اًدا،  الَكلَِم��َة  َه��ِذِه  َفَيْقَب��ُل   ، دِّ لِْل��رَّ
َها -َأْو َشْيًئا مِْن  َوَقْواًل، َوَعَمًل(-، َواَل َيُردُّ

ُمْقَتَضَياتَِها- )كِْبًرا(.

  ِليُل مَِن )الُقرآِن(: ُهَو َقوُل اهلل الدَّ
َها َوَل�ْم َيْقَبْلَه��ا-: ﴿إِنَُّهْم َكاُنوا  -فِْيَم��ْن َردَّ
إَِذا قِي��َل َلُه��ْم اَل إَِل��َه إاِلَّ اهلُل َيْس��َتْكبُِروَن * 
َوَيُقوُلوَن َأئِنَّا َلَتاِرُكو آلَِهتِنَا لَِشاِعٍر َمْجنُوٍن﴾ 

افَّاِت: 35، 36[. ]ُسوَرُة الصَّ

��نَِّة(: ُهَو َق��ْوُل النَّبِيِّ  لِي��ُل مِ��َن )السُّ َوالدَّ
ملسو هيلع هللا ىلص: )َمَث��ُل َما َبَعَثنِ��َي اهلُل بِِه -مِ��َن الُهَدى، 
َوالِعْلِم- َكَمَثِل الَغْيِث الَكثِْيِر َأَصاَب َأْرًضا، 
َف��َكاَن مِنَْها َنِقيٌَّة َقبَِلْت الَماَء؛ َفَأْنَبَتْت الَكأَلَ، 
َوالُعْش��َب الَكثِْي��َر، َوَكاَن��ْت مِنَْه��ا َأَجاِدُب 
َأْمَسَكِت الَماَء؛ َفنََفَع اهلُل بَِها النَّاَس َفَشِرُبوا، 
َوَس��َقوا، َوَزَرع��وا، َوَأَص��اَب مِنَْه��ا َطائَِف��ًة 
ُأْخَرى؛ إِنَّ�َما ِهَي قِْيَعاٌن اَل ُتْمِسُك َماًء، َواَل 

ُتنْبِ��ُت َكأَلً، َفَذلَِك َمَثُل َمْن َفُقَه فِي ِدْيِن اهللِ، 
َوَنَفَع��ُه َما َبَعَثنَِي اهلُل بِ��ِه؛ َفَعلَِم َوَعلََّم، َوَمَثُل 
َمْن َل�ْم َيْرَفْع بَِذلَِك َرأًس��ا، َوَل�ْم َيْقَبْل ُهَدى 

ْيخاِن[. ِذي ُأْرِسْلُت بِِه( ]َرواُه الشَّ اهللِ الَّ

 ) ْيُخ )َحافُِظ بُن َأْحَمَد الَحَكِميُّ  َقاَل الشَّ
 فِ��ي َمنُْظوَمتِِه )ُس��لَِّم الوصوِل إَِلى 

َمَباِحِث ِعْلِم األُصوِل(:

َوبُِش���ُروٍط َس��ْب�َع���ٍة َق�ْد ُق�يِّ�َدْت

�ا َوَرَدْت َوفِي ُنُصوِص الَوْحِي َحقًّ

َقائِ�ُل����َه��ا َينَْت�ِف������ْع  َل���ْم  ���ُه  َف�إنَّ

بِالنُّ�ْط���ِق إاِلَّ َحْي�ُث َيْس��َتْكِمُل��َها

َوالَقُب�����وُل َوالَي�ِقْي����ُن،  الِعْل���ُم، 

َواالْن��ِق�َي��اُد َف����اْدِر َم����ا َأُق����وُل

ْدُق، َواإِلْخاَلُص، َوالَمَحبَّه َوالصِّ

َأَح�بَّ������ه لِ������َم��ا  اهللُ  �َق�����َك  َوفَّ

وِحْيِد  َوِمْن َلَواِزِم َكِلَمِة التَّ
)اَل ِإَلَه ِإالَّ اللُه(:

ْرِك( -بُِكلِّ َأْشَكالِِه،  1- الَبَراَءُة مَِن )الشِّ
َوُصَوِرِه-:

ليُل مَِن )الُقرآِن(: َقاَل اهلُل  َعَلى  الدَّ
لَِساِن إِْبَراِهْيَم  لَِقْومِِه: ﴿َيا َقْوِم إِنِّي 

ا ُتْشِرُكوَن﴾ ]ُسوَرُة األَْنَعاِم: 78[. َبِريٌء مِمَّ
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نَِّة(: ُهَو َقْوُل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص:  لِيُل مَِن )السُّ َوالدَّ
)َم��ْن َقاَل: اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل، َوَكَفَر بَِما ُيْعَبُد َمْن 
ُدوِن اهللِ؛ َح��ُرَم َماُلُه، َوَدُمُه، َوِحَس��اُبُه َعَلى 

اهللِ( ]َرَواُه ُمْسلٌِم[.

��ْرِك( -بِاْعتَِقاِد  2 - الَبَراَءُة مَِن )َأْهِل الشِّ
ُبْطَلِن ِدْينِِهم-:

 : لي��ُل مَِن )الُق��رآِن(: َق��اَل اهلُل الدَّ
﴿َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْس��َوٌة َحَس��نٌَة فِ��ي إِْبَراِهيَم 
ِذيَن َمَعُه إِْذ َقاُل��وا لَِقْومِِهْم إِنَّا ُبَرآُء مِنُْكْم  َوالَّ
ا َتْعُبُدوَن مِ��ْن ُدوِن اهللِ َكَفْرَنا بُِكْم َوَبَدا  َومِمَّ
َبْينَنَا َوَبْينَُك��ُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَض��اُء َأَبًدا َحتَّى 

ُتْؤمِنُوا بِاهللِ َوْحَدُه﴾ ]ُسوَرُة الُمْمَتَحنَِة : 4[.

��نَِّة(: ُه��َو َق��ْوُل النَّبِيِّ  لِي��ُل مِ��َن )السُّ َوالدَّ
ملسو هيلع هللا ىلص: )َأْوَث��ُق ُعَرى اإِلْيَماِن: الُمَوااَلُة فِي اهللِ، 
َوالُمَعاَداُة فِي اهللِ، َوالُحبُّ    فِي اهللِ، َوالُبْغُض 

فِي اهللِ ( ]َصِحْيُح الَجامِِع: 2539[. 

ْرُك ا: الشِّ ثاِنياً
 

ا َوُهَو  ُه��َو: )َأْن َيْجَع��َل اإِلْنَس��اُن هللِ نِ��دًّ
َخَلَقُه(.

اهلُل  َق��اَل  )النَّظي��ُر(،  ه��و   ) )نِ��دُّ وال��� 
:﴿َومِ��َن النَّاِس َم��ْن َيتَِّخُذ مِ��ْن ُدوِن 

َأْن��َداًدا ُيِحبُّوَنُه��ْم َكُح��بِّ اهللِ﴾ ]س��وَرُة  اهللِ 
الَبَق��َرِة: 165[، وَع��ْن َعْم��ِرو ْب��ِن ُش��َرْحبِيَل، 

َعْن َعْبِد اهللِ بِن َمْس��عوٍد َقاَل: َسَأْل�ُت النَّبِيَّ 
ْنِب َأْعَظُم ِعنَْد اهللِ؟، َقاَل: )َأْن  ملسو هيلع هللا ىلص: َأيُّ الذَّ
ا َوُهَو َخَلَقَك(. ُقْلُت: إِنَّ َذلَِك  َتْجَعَل هللِ نِدًّ
؟، َق��اَل: )َوَأْن َتْقُتَل  َلَعظِي��ٌم، ُقْل��ُت: ُثمَّ َأيُّ
َوَل��َدَك َت�َخاُف َأْن َيْطَع��َم َمَعَك(. ُقْلُت: ُثمَّ 
؟، َقاَل: )َأْن ُتَزانِ��َي َحلِيَلَة َجاِرَك( ]َرواُه  َأيُّ

، َوُمْسلٌِم -َوَغيُرُهَما-[. الُبَخاِريُّ

ْحَمِن     َوُه��َو َأْك�َبُر الَكَبائِِر، َفَعْن َعْبِد الرَّ
ْب��ن َأبِي َبْك��َرَة، َع��ْن َأبِيِه، َق��اَل: ُك�نَّ��ا ِعنَْد 
َرُس��وِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَق��اَل: )َأاَل ُأَنبِّ�ُئ�ُك��ْم بَِأْكَبِر 
الَكَبائِ��ِر(؟، ُقْلنَ��ا: َبَلى َيا َرُس��وَل اهللِ، َقاَل: 
)اإِلْش��َراُك بِاهللِ، َوُعُق��وُق الَوالَِدْيِن، َوَكاَن 
وِر،  ُمتَّ�كًِئ��ا َفَجَلَس َفَق��اَل: )َأاَل َوَق��ْوُل الزُّ
وِر، َوَشَهاَدُة  وِر، َأاَل َوَقْوُل الزُّ َوَش��َهاَدُة الزُّ
وِر(، َفَم��ا َزاَل َيُقوُلَها، َحتَّ��ى  ُقْلُت: اَل  ال��زُّ
ْفُظ  ، َوُمْسلٌِم، َواللَّ َيْسُكُت. ]َرواُه الُبخاِريُّ

.] لِلُبخاِريِّ

��ْرُك: )َأْن َيْص��ِرَف اإِلْنَس��اُن َأيَّ  - َوالشِّ
 ،) َِنْوٍع مِْن َأْنَواِع الِعباَدِة لَِغيِر اهلل
ْبِح، َوالنَّْذِر، َوالَقَس��ِم، َواالْستَِعاَنِة،  َك� )الذَّ
َوالَخ��ْوِف،  َواالْس��تَِعاَذِة،  َواالْس��تَِغاَثِة، 
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َوَمن  َوالَخْش��َيِة( -َوَغيِرَه��ا-،  َج��اِء،  َوالرَّ
َصَرَف َشْيًئا مَِن الِعَباَدِة لَِغيِر اهللِ ؛ 
��ْرِك، َوالُكْف��ِر(، َقاَل اهلُل  َفَق��ْد َوَقَع فِي )الشِّ
: ﴿َوَمْن َي��ْدُع َمَع اهللِ إَِلهًا آَخَر 
اَل ُبْرَهاَن َلُه بِِه َفإِنََّما ِحَس��اُبُه ِعنَْد َربِِّه إِنَُّه اَل 

ُيْفلُِح اْلَكافُِروَن﴾ ]ُسوَرُة الُمؤمِنوَن: 117[.

ْرِك: َخَطُر الشِّ

ِذي اَل  ْنُب الَوِحيُد الَّ ��ْرُك ُهَو الذَّ 1- الشِّ
َيغِف��ُرُه اهلُل  َما َل�ْم َيُت��ْب -مِنُْه- 
َصاِحُب��ُه َقْبَل َموتِِه، َقاَل اهلُل : ﴿إِنَّ اهلَل 
اَل َيْغِف��ُر َأْن ُيْش��َرَك بِِه َوَيْغِفُر َم��ا ُدوَن َذلَِك 
لَِمْن َيَشاُء﴾ ]سوَرُة النِّساِء:48[، َوَقْد َأمَر )ُكلُّ 
روُهْم  ُسِل( َأْقواَمُهم بِ� )التَّوِحيِد(، َوَحذَّ الرُّ
��ْرِك(، َوَكاَنت َدعَوُتُهم: ﴿اْعُبُدوا  مَِن )الشِّ

اهلَل َما َلُكْم مِْن إَِلٍه َغْيُرُه﴾.

��ْرَك  الشِّ   اهلُل  ى  2-َس��مَّ
الِِح  )ُظْلًم��ا(؛ َفَقاَل َعلى لَِس��اِن الَعْب��ِد الصَّ
)ُلْقَم��اَن( -َوُه��َو َيِع��ُظ اْبنَ���ُه-: ﴿َوإِْذ َقاَل 
ُلْقَماُن اِلْبنِِه َوُهَو َيِعُظُه َياُبنَيَّ اَل ُتْش��ِرْك بِاهللِ 
��ْرَك َلُظْلٌم َعظِيٌم﴾ ]س��وَرُة ُلقماَن:13[،  إِنَّ الشِّ
َع��ْن َعْبِد اهللِ ، َقاَل: َلم�َّا َنَزَلْت َهِذِه 
ِذيَن آَمنُوا َوَلْم َيْلبُِس��وا إِيَماَنُهْم  اآلَي��ُة: ﴿الَّ
بُِظْل��ٍم﴾ ]ُس��وَرُة األَْنَع��اِم: 82[، َش��قَّ -َذلَِك- 

�نَا َلْم  َعَل��ى َأْصَحاِب النَّبِ��يِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَقاُلوا: َأيُّ
َيْظلِْم َنْفَسُه؟!، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: )َلْيَس 
َكَما َتُظنُّوَن؛ إِنَّ�َما ُهَو َكَما َقاَل ُلْقَماُن اِلْبنِِه: 
��ْرَك َلُظْل��ٌم  ﴿َياُبنَ��يَّ اَل ُتْش��ِرْك بِ��اهللِ إِنَّ الشِّ

.] َعظِيٌم﴾ ]سوَرُة ُلقماَن:13[( ]َرواُه الُبَخاِريُّ

 ) ��ْعِدياّ ْحَمِن السِّ ��ْيُخ )َعْب��ُد الرَّ َقاَل الشَّ
 : َقْولِ��ِه  َتْفِس��ْيِر  فِ��ي   
��ْرَك َلُظْلٌم َعظِيٌم﴾: ) َوَوْجُه َكْونِِه  ﴿إِنَّ الشِّ
ى  ْن َسوَّ َعظِْي�ًما: َأنَُّه اَل َأْفَظَع َواَل َأْبَشَع مِ�مَّ
َقاِب،  الَمْخل��وَق مِ��ْن ُت��َراٍب، بَِمالِ��ِك الرِّ
��ِذي اَل َيْملِ��ُك مَِن األَْمِر َش��ْيًئا،  ى الَّ َوَس��وَّ
ى النَّاقَِص الَفِقْيَر  ِه، َوَس��وَّ بَِمالِِك األَْمِر ُكلِّ
بِّ الَكامِِل  -مِ��ْن َجِميِع الُوج��وِه!-، بِال��رَّ
ى َمْن  الَغنِ��يِّ -مِْن َجِميِع الُوجوِه-، َوَس��وَّ
ٍة مَِن النَِّعِم  اَل َيْس��َتطِيُع َأْن ُينِْعَم بِِمْثَق��اِل َذرَّ
��ِذي َما بِالَخْل��ِق مِْن نِْعَمٍة -فِ��ي ِدْينِِهم،  بِالَّ
َوُدْنَياُهم، َوُأْخَراُهم، َوُقُلوبُِهم، َوَأْبَدانُِهم- 
��ْوَء إاِلَّ ُهَو؛ َفَهْل  إاِلَّ مِنْ��ُه، َواَل َيْص��ِرُف السُّ
ْلِم َشْيٌء؟!، َوَهْل َأْعَظُم  َأْعَظُم مِْن َهَذا الظُّ
ْن َخَلَق��ُه اهلُل لِِعَباَدتِ��ِه َوَتْوِحيِدِه،  ُظْلًم��ا مِ�مَّ
��ِرْيَفِة- َفَجَعَلَه��ا فِي  َفَذَه��َب -بِنَْفِس��ِه الشَّ
َأَخ��سِّ الَمَراتِ��ِب؛ َجَعَلَه��ا َعابِ��َدًة لِ�َمْن اَل 

َيْسَوى َشْيًئا؛ َفَظَلَم َنْفَسُه ُظْلًما َكبِْيًرا(.

مِ��ْن الِعباَداِت( أِلَُن��اٍس َأْم��َواٍت َصالِحيَن 
-َوَغْيِر َصالِحيَن!!-، اَل َيْملِكوَن أِلَنُفِسِهم 
ا، َق��اَل اهلُل  -َواَل لَِغيِرِه��م- َنْفًع��ا َواَل َض��رًّ
ِذي��َن َتْدُع��وَن مِْن ُدوِن  : ﴿إِنَّ الَّ

اهللِ ِعَباٌد َأْمَثاُلُكْم﴾ ]سوَرُة األَعَراِف: 194[.

َمِن  2- َأنَّ )ُمْش��ِركِي األَْصنَ��اِم -فِي الزَّ
َع��اِء،  ِل-( َكاُن��وا َيْلَج��أوَن إَِلْيَه��ا بِالدُّ األَوَّ
اِء(    -َفَقْط-،  رَّ َوَطَلِب الَحاَجاِت فِي )السَّ
  ِ؛ َلَج��أوا إِلى اهلل ��رُّ ��ُهم الضُّ َوإَِذا َمسَّ
﴿َف��إَِذا   : اهلل  ق��ال  -َوْح��َدُه-، 
َركُِب��وا فِ��ي اْلُفْل��ِك َدَع��ُوا اهلَل ُمْخلِِصيَن َلُه 
اُهْم إَِلى اْلَبرِّ إَِذا ُهْم ُيْشِرُكوَن  ا َنجَّ يَن َفَلمَّ الدِّ
*  لَِيْكُفُروا بَِما آَتْينَاُهْم َولَِيَتَمتَُّعوا َفَس��ْوَف 
��ا  َأمَّ الَعنَْكب��وِت: 65، 66[،  ]ُس��وَرُة  َيْعَلُم��وَن﴾ 
)ُمْشِركو َهِذِه األَْزمِنَِة(؛ َفإِنَُّهم َيْلجأوَن إِلى 
اِء(    رَّ اِء، َوالضَّ ��رَّ ُقُبوِر )األَمواِت!( فِي )السَّ

-َمًعا-!!.

َأْن    اهلَل  َأْس��َأُل  ��ا:   ِخَتاماً

َيْس��َتْعِمَلنَا فِ��ي َطاَعتِ��ِه، َوَأْن ُيْحيَينَ��ا َعَلى 

��نَِّة(، َوَأْن َيْقبَِضنَا َعَلْيِهَما،  )التَّْوِحيِد، َوالسُّ

لِي��َن، َحتَّ��ى َنْلَقاُه َوُهَو  اَل ُمَغيِّري��َن َواَل ُمَبدِّ

َراٍض َعنَّا، َوَأْن َيْكُتَب َلنَا الُحْسنَى َوِزَياَدة، 

ُه��مَّ  بِ��َل َس��ابَِقِة َع��َذاٍب َأْو ِحَس��اٍب.. اللَّ

َم َوَباَرَك َعَلى َنبِيِّنَا  آمِيَن... َوَصلَّى اهلُل َوَسلَّ

ٍد، َوَعَلى آلِِه َوَأْصَحابِِه َأْجَمِعيَن. ُمَحمَّ
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��ْرُك ُمْحبٌِط لِلَعَمِل، َوَناقٌِض َلُه،  3- الشِّ
َقاَل اهلُل : ﴿َوَلْو َأْش��َرُكوا َلَحبَِط 
َعنُْهْم َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾]س��وَرُة  األَنعاِم: 88 [، 
َوَقاَل لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿َوَلَقْد ُأوِحَي إَِلْيَك َوإَِلى 
ِذي��َن مِْن َقْبلِ��َك َلئِ��ْن َأْش��َرْكَت َلَيْحَبَطنَّ  الَّ
َعَمُلَك َوَلَتُكوَننَّ مَِن اْلَخاِس��ِريَن * َبِل اهلَل 
َمر:  ��اكِِريَن﴾ ]ُس��وَرُة الزُّ َفاْعُب��ْد َوُك��ْن مَِن الشَّ

.]66 ،65

4- الُمْش��ِرُك َمصي��ُرُه النَّ��اُر -إِْن َماَت 
َعَلى ِش��ْركِِه، َوَل�ْم َيُتْب مِنُه-، َقاَل َرس��وُل 
اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: )َمْن َماَت َوُهَو َيْدعو مِْن ُدوِن اهللِ 

.] ا َدَخَل النَّاَر( ]َرواُه الُبخاِرياّ نِدًّ

َتاِن: ِإَشاَرَتاِن َهامَّ

َوَل���ْم  َزَماُن��ُه،  َينْ�َت���ِه  َل���ْم  ��ْرُك  الشِّ  -1
قَِي��اِم  إِل��ى  َموج��وٌد  َفُه��َو  ُص��َوُرُه؛  َتنْ�َت���ِه 
اَعِة!!، َواَل َيْقَتِصُر َعَلى ِعَباَدِة األَْصنَاِم  السَّ
-َفَحْسُب-؛ َفإِنَّ ُهنَاَك َمْن َيصِرُف )َأْنَواًعا 

مِ��ْن الِعباَداِت( أِلَُن��اٍس َأْم��َواٍت َصالِحيَن 
-َوَغْيِر َصالِحيَن!!-، اَل َيْملِكوَن أِلَنُفِسِهم 
ا، َق��اَل اهلُل  -َواَل لَِغيِرِه��م- َنْفًع��ا َواَل َض��رًّ
ِذي��َن َتْدُع��وَن مِْن ُدوِن  : ﴿إِنَّ الَّ

اهللِ ِعَباٌد َأْمَثاُلُكْم﴾ ]سوَرُة األَعَراِف: 194[.

َمِن  2- َأنَّ )ُمْش��ِركِي األَْصنَ��اِم -فِي الزَّ
َع��اِء،  ِل-( َكاُن��وا َيْلَج��أوَن إَِلْيَه��ا بِالدُّ األَوَّ
اِء(    -َفَقْط-،  رَّ َوَطَلِب الَحاَجاِت فِي )السَّ
  ِ؛ َلَج��أوا إِلى اهلل ��رُّ ��ُهم الضُّ َوإَِذا َمسَّ
﴿َف��إَِذا   : اهلل  ق��ال  -َوْح��َدُه-، 
َركُِب��وا فِ��ي اْلُفْل��ِك َدَع��ُوا اهلَل ُمْخلِِصيَن َلُه 
اُهْم إَِلى اْلَبرِّ إَِذا ُهْم ُيْشِرُكوَن  ا َنجَّ يَن َفَلمَّ الدِّ
*  لَِيْكُفُروا بَِما آَتْينَاُهْم َولَِيَتَمتَُّعوا َفَس��ْوَف 
��ا  َأمَّ الَعنَْكب��وِت: 65، 66[،  ]ُس��وَرُة  َيْعَلُم��وَن﴾ 
)ُمْشِركو َهِذِه األَْزمِنَِة(؛ َفإِنَُّهم َيْلجأوَن إِلى 
اِء(    رَّ اِء، َوالضَّ ��رَّ ُقُبوِر )األَمواِت!( فِي )السَّ

-َمًعا-!!.

َأْن    اهلَل  َأْس��َأُل  ��ا:   ِخَتاماً

َيْس��َتْعِمَلنَا فِ��ي َطاَعتِ��ِه، َوَأْن ُيْحيَينَ��ا َعَلى 

��نَِّة(، َوَأْن َيْقبَِضنَا َعَلْيِهَما،  )التَّْوِحيِد، َوالسُّ

لِي��َن، َحتَّ��ى َنْلَقاُه َوُهَو  اَل ُمَغيِّري��َن َواَل ُمَبدِّ

َراٍض َعنَّا، َوَأْن َيْكُتَب َلنَا الُحْسنَى َوِزَياَدة، 

ُه��مَّ  بِ��َل َس��ابَِقِة َع��َذاٍب َأْو ِحَس��اٍب.. اللَّ

َم َوَباَرَك َعَلى َنبِيِّنَا  آمِيَن... َوَصلَّى اهلُل َوَسلَّ

ٍد، َوَعَلى آلِِه َوَأْصَحابِِه َأْجَمِعيَن. ُمَحمَّ
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العم��رايناّ  ووح��ده  الب��لد،  هت��اوِت 
بق��َي من��ارًة ش��امخة.. كان َمبعًث��ا للحي��اة 
هته ي��د  والطمأنين��ة يف َعاَل��ٍم رديء، ش��واّ
الح��روب، وحده بقَي امتداًدا حيًّا للتَّاريِخ 

والِقَيم والِعْلم.

اختل��َف النَّ��اُس يف كلِّ ش��يء، لكنه��م 
أجمع��وا على إمامت��ه، وجلل��ه، ارتضوه 
عالًم��ا عابًرا لكلِّ التصنيف��ات والتحياّزات 
الضيق��ة، والجماع��ات المغَلق��ة، وب��اَت 
الَعَلُم الاّذي رأٰى الناُس فيه هبَة الَخلص، 
ت فيه  وتجسيًدا لحقيقِة العالِم يف زمٍن تعراّ

الوجوه!

أع��اَد إل��ى األذهاِن س��يرة علم��اء الُقْطِر 
اليماين، وكان ممثًِّل شرعيًّا ألساتذته الاّذين 
تتلمذ على كتبهم، وأخَذ من أنفاِس أشياخِه 
ة،  أنفاس َمن سبقوه، لقد سدَّ الفجوة الممتداّ
وكان خيًط��ا ناظًم��ا من��ذ حقبة اب��ن الوزير 
والش��وكايناّ واب��ن األمير، وبَِرحيل��ه ُطوَيت 

اكرة! صفحٌة من الِعْلم والتَّاريخ والذَّ

ِة  م��ن نَِعم اهلل أناّ��ي ُزرته م��راًرا، ويف المراّ
ت��ي قابلُته فيه��ا، اكتحل��ْت عيني  األول��ى الاّ
برؤيته، ثم وفِّق��ُت يف الحصوِل على إجازة 
عام��ٍة من��ه، تجعلَك يف س��رِب َم��ن اْلتقطوا 
الضوَء مِن َيديه، كان بابه مفتوًحا للنَّاس من 

خالد بريه

العاّلمة العمرانّي َبقّية الفَضالء
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كلِّ مكان، ال ي��ردُّ أحًدا، ويكتُب بكلاّ ُحبٍّ 
مقدمة لكلِّ طالب يأمل الوصل به، وشَرف 
االنتم��اء إليه.. كان��ت مقدماته عق��ًدا يزياّن 
هتا  به الكاتِب كتاَبه باْس��ِم علمة اليمن وُدراّ

وقاضيها.

ين،  َد عالٍم م��ن علماِء الدِّ ل��م يكن مجراّ
َق  ب��ل كان أكر من ذل��ك، ما ُجمَع ل��ه تفراّ
��َم، ونصَح، وأفت��ى، ومارَس  يف غي��ره، علَّ
��ة، واتخَذ موقًفا  السياس��ة بطريقتِه الخاصاّ
ارتضاُه ووفَّقه اإللُه إليه، عفَّ لسانه، وكفَّ 
يده، ول��م يطمع بمغنَم، وقَف ثابًتا يف وجه 
الظلم.. ولم يكن مطيًة لظالِم، وال جسًرا 
يعر الظلُم من خلله.. أحاطته عناية اإلله 

ِة األيام وأعظمها! إلى أن قبَضه إليه يف دراّ

ت ص��ورة العالِم كثي��ًرا يف ِعقدنا  اهت��زاّ
م��ة اليم��ن ومفتيها  األخي��ر، ووح��ده علاّ
ازداَد حًب��ا ومكانة، يف قلوِب كل اليمنيين، 

وطلب العْلم يف كلِّ الَمعمورة..!

تي ط��اَف حوَلها طلب  كعب��ة العل��م الاّ
المعرف��ِة عق��وًدا، وجه��ه يحك��ي تاري��خ 
األمج��اد والعل��م وأهل��ه، وِس��نِي عم��ره 
لت إل��ى مفخ��رٍة نباهي هب��ا، وبموته  تحواّ
ُأغل��ق ب��اٌب م��ن أب��واِب العْلم والَبس��اطة 

والَجمال نأمُل أن ُيفتَح يف يوٍم ما.

الح��زُن يخياّ��ُم على كل مح��بٍّ للعلم، 
هت��ا وقاضيه��ا  برحي��ل علم��ة اليم��ن ودراّ
، الَعَلم الش��امخ، والط��ود الباذخ،  األج��لاّ
والقمة السامقة، والشعلة الوقادة، والهمة 
العالي��ة، َعل��ُم الفقه��اء، وبقي��ة الفضلء، 
ق، ش��يخ القضاة،  الفقي��ه، اللاّغوي، المحقِّ
وإم��ام الدع��اة، ش��يخ اإلس��لم القاض��ي 
اإلم��ام وجي��ه الدي��ن أب��و عب��د الرحم��ن 
محمد بن إس��ماعيل بن محمد العمرايناّ.. 

طيَب اهلل ثراه ورضي عنه.

وداًعا يا بقية الفضلء.
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ه��ذه نب��ذة مختص��رة عن س��يرة العلمة 
المربي شيخ مش��ايخ قراء العراق والرئيس 
والمجودي��ن  الق��راء  لجمعي��ة  الس��ابق 
العراقيين، بركة هذا الزمان، س��راج القراء، 
س��ماحة الش��يخ: عب��د اللطي��ف ب��ن خليل 

خضر الصويف )رعاه اهلل(.

ومح��ل  )1932م(،  موالي��د  م��ن  ه��و 
والدته بالدار التي ه��ي مِلك أبيه رحمة اهلل 
تعالى عليه، يف الس��احل األيم��ن من مدينة 
الموصل التي يقس��مها هنر دجلة الخير إلى 
األيم��ن ال��ذي فيه والدت��ه، وإلى الس��احل 
األيس��ر ال��ذي يقضي فيه أكث��ر أيامه يف بقية 
حياته. إذن ه��و من محافظة نين��وى، مدينة 

الموصل يف محل��ة )عبد خوب( أي: محلة 
العبد الصالح. 

اعتنى والده برتبيته وتعليمه، وَأخذُه إلى 
الُكتاّاب يف ِصغر سنه )أي: المل، وهو رجل 
علم يف الشريعة(، وبقي يدرس يف الكتاتيب 
حتى بلغ السادسة من العمر يف هذه المدينة 
الجميلة، فتعلم فيها، وبآداب أهلها تأدب.

فرتبى يف ِحجر والديه الصالحين القانتين، 
ف��كان لهما الفض��ل يف االعتناء الت��ام برتبيته 
وهتذيبه وإصلح ش��ؤونه، فكان��ت أفعالهما 
وأخلقهما كلها دروًس��ا عملية يف االستقامة 
والطاعة هلل التي تنتفع هبا العائلة كلها، ولهذا 

َبت عائلُته الكريمة ب� )بيت الصويف(. ُلقِّ

بقلم: مزاحم إدريس احلمداني

 نبذة مختصرة عن سيرة 
 شيخ مشايخ قراء العراق: 

عبد اللطيف الصوفي
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وبعدم��ا بل��غ السادس��ة من عم��ره دخل 
مدرسة أبي تمام االبتدائية تلميًذا يف الصف 
وبع��د  م��رض،  ولكن��ه  االبتدائ��ي،  األول 
مراجعت��ه للطبابة المدرس��ية، وتلقي بعض 
العلج��ات لم يتع��اَف، وبق��ي مريًضا فرتة 
ليست بالقصيرة، وعلى إثره اعُترت له سنة 

ترك للدراسة.

ويف السابعة من عمره ذهب إلى مدرسة 
األحداث االبتدائية وس��جل فيها اسمه، إال 
أنه مرض ثاني��ة، وبنفس أع��راض المرض 
الس��ابق، واضط��ر إل��ى ت��رك الدراس��ة مرًة 

أخرى ألسباب صحية.

أم��ا يف الثامن��ة م��ن عم��ره فق��د س��جل 
يف مدرس��ة القحطاني��ة االبتدائي��ة للبني��ن، 
وبفض��ل اهلل تعالى واصل دراس��ته فيها إلى 
أن حص��ل على ش��هادة الدراس��ة االبتدائية 

للعام الدراسي )1947م- 1948م(.

ثم التحق بالدراس��ة يف متوس��طة الحدباء 
للبنين، وبعد دوامه لفرتة قصيرة، وَرَد كتاب 
من مديرية أوقاف نينوى، يحث َمن له الرغبة 
يف العل��وم الش��رعية أن يلتح��ق بالمتوس��طة 
الفيصلية الدينية؛ فأخذ موافقة والده آنذاك، 
وس��حب أوراق قبوله من متوس��طة الحدباء 

للبني��ن، وقدمه��ا إل��ى المتوس��طة الفيصلية 
الديني��ة التابع��ة لمديري��ة األوق��اف العام��ة، 
للسنة الدراسية )1948م- 1949م(، وكان 
المدي��ر والهيئة التدريس��ية ش��يوًخا من كبار 
علماء الموصل حينها -رحمهم اهلل تعالى-.

العلم��ة  إل��ى  ف  تع��راّ دراس��ته  وأثن��اء 
الش��يخ  اب��ن  صال��ح  محم��د  المرح��وم 
إس��ماعيل الجوادي  رئيس مشيخة 
العراق يف علم الق��راءات للقرآن الكريم يف 
الخمس��ينات م��ن القرن الماض��ي، فاْلتحق 
الش��يخ عب��د اللطيف خليل خض��ر الصويف 
بإحدى حلقاته التدريس��ية يف علم التجويد 
)رواي��ة حف��ص( بجام��ع النب��ي جرجي��س 
 بع��د ص��لة العص��ر م��ن كل يوم، 
وق��رأ عليه حت��ى ختم قراءة الق��رآن الكريم 

بكامله.

ودرس عنده أيًضا القراءات السبع، وهو 
يف الص��ف الثالث المتوس��ط يف المدرس��ة 
الفيصلي��ة الديني��ة، وبعد أن انته��ت قراءته 
بختم��ة كاملة م��ع التكبي��ر، وكان��ت المدة 
الزمينة بين الخمس��ة أش��هر والس��تة، منحه 
الش��يخ محمد صالح ابن الش��يخ إسماعيل 
الجوادي  إجازة بالقراءات السبع، 

وقد بلغ من العمر ثمانية عشر عاًما.
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ويف ه��ذه الف��رتة الجميل��ة م��ن عم��ره، 
بح��ب  ش��غف  والش��باب  الصب��ا  مرحل��ة 
العل��م والتعل��م، فكان يذهب إلى الش��يوخ 
والعلم��اء، منه��م: الش��يخ المرحوم محمد 
العربي، الذي تعلم على يده الفقه الحنفي، 
والش��يخ نعم��ان الدب��ي، ق��رأ علي��ه كت��اب 

الرحبية يف المواريث.

وبعد هذه المرحلة اْلتحق بكلية الش��ريعة 
يف بغداد، وابتدأت الس��نة الدراسية األولى يف 
كلية الشريعة سنة )1950م- 1951م(، وكان 
م��ن جمل��ة الهيئة التدريس��ية الش��يخ الجليل 
المرحوم عبد القادر الخطيب، إمام وخطيب 
جامع اإلمام األعظم، ومدرس علم التجويد 
ال��ذي كان ُيدرس يف الغرفة المخصصة له يف 
الجامع بع��د صلة العصر من كل يوم، وكان 
ُي��درُس عل��م التجويد يف الكلي��ة أيًضا، فكان 
له الح��ظ العظيم يف التع��رف عليه، فبقي بعد 
صلة العص��ر يذهب إلى غرفت��ه، فيقرأ عليه 

رواية حفص عن عاصم.

وكان كثي��ًرا م��ا يرف��ع األذان يف جام��ع 
أبي حنيفة ببغ��داد، ويقرأ القرآن الكريم مع 
قارئ اإلذاعة يف ذلك الوقت السيد محمود 
عب��د الوهاب والحافظ الُم��ل مهدي وهما 

قارئا المحفل يف الجامع ليوم الجمعة.

ويف السنة الدراسية الثانية واأليام األولى 
منها، أرسل إليه عميد كلية الشريعة األستاذ 
ناجي معروف األعظمي، فلما ذهب إليه يف 
غرفته، قال له جاء إلى الكلية رجل األعمال 
الس��يد الجليل عب��د الحميد الده��ان، وقد 
س��معك وأنت ت��ؤذن يف جامع أب��ي حنيفة، 
وطلب أن تكون مؤذًنا يف الجامع الذي بناه، 
فهل توافق على طلبه، فأجاب: وافقت. ثم 
ذه��ب إل��ى جامع الده��ان كم��ؤذن وقارئ 

محفل ليوم الجمعة.

وفيم��ا بعد أصبح الش��يخ عب��د اللطيف 
والم��ؤذن  اإلم��ام  الص��ويف  خلي��ل خض��ر 
وقارئ المحفل يف الجامع نفسه وللفرتة من 
)1952م- 1957م( حت��ى حصول��ه على 

شهادة البكالوريوس من كلية الشريعة. 

بعدها التحق بكلية االحتياط العس��كرية 
برتب��ة  منه��ا  وتخ��رج  1957/11/3م  يف 
ملزم احتياط، واس��تمر يف الخدمة س��نتين 
تقريًبا. وبتاريخ 1959/3/11م تسرح من 
الخدمة العسكرية وقطع علقته مع الجيش 
��ل التعلي��م، ث��م ذهب إل��ى وزارة  ألن��ه فضاّ
المع��ارف وق��دم طلًب��ا لللتح��اق بالتعليم 
المطلوب��ة،  المستمس��كات  جمي��ع  م��ع 
والشهادات والمؤهلت العلمية التي تؤهله 
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أن يك��ون مدرًس��ا؛ وفع��ًل ُعين مدرًس��ا يف 
متوسطة تلكيف للبنين يف 1959/3/16م 
وبراتب اس��مي )27( دين��ارا عراقيا، فأخذ 
األم��ر اإلداري وش��د رح��ال الس��فر إل��ى 

المدرسة التي سيكون فيها مربًيا.

وحدث��ت يف ه��ذه الفرتة ح��وادث كثيرة 
ولكن أهمها وأش��دها ألًما وحزًنا هو مقتل 
الملك الش��اب فيصل الث��اين ملك العراق، 

وأهل بيته.

الجس��يمة،  األح��داث  خض��م  ويف 
ي��وم  إل��ى  المدرس��ة  ه��ذه  يف  دوام��ه  كان 
إل��ى  مدرًس��ا  نق��ل  ث��م  1962/9/1م، 
متوس��طة الحكم��ة للبني��ن والت��ي فتح��ت 
جديًدا يف الموصل، وبعد فرتة قصيرة صدر 
أمر إداري لتعيينه معاوًنا يف المدرسة نفسها.

وبتاري��خ 1963/10/6م ُنقل مدرًس��ا 
ي��وم  حت��ى  الربيعي��ن  أم  متوس��طة  إل��ى 
1966/10/6م، ث��م ص��در أم��ر بتعيين��ه 

معاوًنا لمدير متوسطة أم الربيعين للبنين.

ويف عام 1967م ذهب الشيخ إلى الديار 
المقدس��ة ألداء فريضة الحج وبعد رجوعه 
من مناس��ك الح��ج ُكل��ف من قبل الش��يخ 
الجلي��ل محم��د صال��ح الج��وادي بإلق��اء 

خطبة الجمع��ة يف جامع النبي يونس، وبقي 
خطيًب��ا فيه لمدة س��نتين ونص��ف، وبتاريخ 
متوس��طة  إل��ى  نق��ل  1971/9/14م، 

المنصور وبصفة معاون مدير.

المعه��د  إل��ى  نق��ل  بس��نتين  وبعده��ا 
اإلس��لمي التابع ل��وزارة الرتبية، واس��تمر 
تدريس��ه فيه��ا إلى حي��ن نقله إلى متوس��طة 
الكف��اح يف 1981/3/22م، ث��م بعد ذلك 
  نقل إلى متوس��طة عثم��ان بن عفان
الت��ي تقع يف الموصل - حي المثنى، وذلك 
س��نًة  س  ودراّ 1983/10/24م،  بتاري��خ 
م طلًبا لإلحالة على  واحدة فيها، بعدها ق��داّ
التقاع��د، فحصل��ت الموافق��ة عل��ى طلب��ه 

وأحيل على التقاعد.

ويف عام 1988م جلس لتعليم القراءات 
يف جام��ع المح��روق لقربه م��ن داره. وكان 
ش��غوًفا بقراءة ومطالعة كت��ب القراءات يف 

علم التجويد وغيرها.

ويف الحقيقة ال بد لي بأن أذكر أن الشيخ 
عبد اللطيف خليل خض��ر الصويف، قبل أن 
يجلس لتعلي��م القراءات نم��ت عنده ملكة 
التصني��ف والرتتي��ب، فق��د انته��ى من أول 
كت��اب مؤلف ل��ه يف علم الق��راءات آنذاك؛ 
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م طلًبا إلى وزارة اإلعلم - دائرة الرقابة  فقداّ
العامة، فحصل��ت الموافقة على طبعه برقم 

اإلجازة )792( يف 1978/7/25م.

يف  الق��راءات  لتعلي��م  جل��س  وهك��ذا 
القرآن الكري��م، رغم قلة المصادر والكتب 
حينذاك وخصوًصا يف علم القراءات، فكان 
كتابه الذي ُطبع ونش��ر هو المصدر الوحيد 
للشيخ عبد اللطيف خليل خضر الصويف يف 
التدريس، وكتابه يتكون من أربع مجلدات 

يف علم القراءات.

فتفرغ لتعلي��م القراءات للق��رآن الكريم 
أكث��ر س��اعات الي��وم، فأج��از الكثي��ر م��ن 
الش��باب يف جام��ع المح��روق، وآخرين يف 
جامع الرحمن، ثم يف جامع ذياب العراقي، 
جام��ع  يف  وآخري��ن  القادس��ية،  وجام��ع 
النعيم��ي؛ فكان ينتق��ل يف جمي��ع الجوامع 
يف الموص��ل، وخاص��ًة القريبة من س��كنه، 
وكذل��ك جل��س لتعليم الق��راءات يف بعض 

محافظات العراق وخارج الوطن أيًضا.

وأثناء تقاعده عن العمل الوظيفي طلب 
منه الش��يخ المرحوم الش��هيد فيضي محمد 
أمي��ن الفيضي أن يكون محاض��ًرا يف ثانوية 
الحدباء اإلسلمية، وكان الشهيد المرحوم 
مدي��ًرا لها، فلبى الدعوة وعاد إلى التدريس 

كمحاضر لعدة مواد تعليمية بما فيها دروس 
التجويد وعلم القراءات.

ويف الوقت نفسه كان مواضًبا على تعليم 
الق��راءات بعد صلة العص��ر يف جامع علي 
ب��ن أبي طال��ب  يف الموصل، ومنح 
فيه عدة إجازات يف القراءات السبع لبعض 
الشباب من محافظة نينوى واألنبار وديالى 
والمس��يب، وكان ط��لب العل��م يبيتون يف 
الجام��ع، وكذل��ك أج��از ش��اًبا من س��وريا 

وآخر من اليمن.

ويف ع��ام 1992 ق��دم طلًب��ا للمجل��س 
العلم��ي، وكان��ت النتيجة النج��اح بامتياز، 
فأصبح إماًم��ا وخطيًبا، وبقي يف جامع علي 
بن أبي طالب ُيعلاّم القراءات لطلب العلم، 

وينتظر صدور أمر تكليفه.

ثم أجيز الشيخ عبد اللطيف خليل خضر 
الصويف بالقراءات الثلثة المتممة للعش��رة 
من طريق الدرة وذلك يف 1999/8/12م 
م��ن قَِبْل الش��يخ ش��يرزاد بن عب��د الرحمن 
ب��ن طاهر، ويف ه��ذه الفرتة وما س��بقها كان 
مس��تمًرا يف تصني��ف وترتي��ب الكت��ب؛ فله 

مؤلفات كثيرة، منها:

1-  البداية والمدخل يف علم القراءات.
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2-  التوضيح الرباين لحرز األماين.

3-  وقف حمزة وهشام على الهمزة.

4-  موس��وعة العبارات يف القراءات السبع 
بإفراد كل شيخ بختمة كاملة بقراءته.

5-  فوائد وإيضاحات يف القراءات.

6-  حجة المس��تفيد يف علم التجويد بقراءة 
حفص، وما اشرتك به القراء معه.

7-  الجامع األكر للقراء األربعة عشر.

8-  رس��الة بكلم��ات الف��رش وبي��ان كيفية 
قراءهتا.

9-  رس��الة بما يتعلق باإلمال��ة وذكر جميع 
الكلمات الممالة يف القرآن الكريم.

10-  رسالة بجميع ما ذكر يف القرآن العظيم 
من الهمزتين يف كلمة وكلمتين وبيان 

كيفية قراءهتا.

11-  رسالة بجميع ما ذكر يف القرآن المجيد 
من اإلدغام الكبير بأنواعه للسوسي.

12-  رسالة بالتكبير وما يتعلق به عند ختم 
القرآن الكريم.

13-  مصحف مس��بع بالقراءات السبع من 
طريق الشاطبية.

فق��ط  الثلث��ة  بالق��راءات  14-  مصح��ف 

المتممة للعشرة من طريق الدرة.

15-  مصحف القراءات العشر من طريقي 
الشاطبية والدرة.

16-  مصحف برواية شعبة عن عاصم.

17-  ختم��ة كامل��ة برواية ورش ع��ن نافع 
فقط.

18-  األنوار البهي��ة يف ترتيب وتعليق على 
البقرية.

19-  مصحف برواية ورش عن نافع.

20-  عش��رة مصاحف لكل ش��يخ وراوييه 
مصحف خاص بقراءته.

21-  حكم الهمزة يف القراءات المتواترة.

22-  العش��ر الكرى من طريق طيبة النش��ر 
يف القراءات العشر.

23-  العشر الكرى من طريق طيبة النشر يف 
القراءات العشر مع األربعة الشواذ.

24-  الزه��ر المنتش��ر يف ترتي��ب تحريرات 
طيبة النشر.

25-  زي��ادات طيب��ة النش��ر المعت��رة على 
الشاطبية والدرة.

26-  أوضح العبارات يف شواذ القراءات.

وله أيًضا مجموعة من المطويات.
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الس��نة  هناي��ة  1997م  ع��ام  صي��ف  ويف 
ش��بان  جمعي��ة  م��ن  وف��د  أت��اه  الدراس��ية، 
المس��لمين يف بغ��داد منه��م الش��يخ محم��د 
صال��ح الس��امرائي، وق��د جاء لغ��رض أخذ 
الش��يخ  ع��ن  الس��بعة  بالق��راءات  اإلج��ازة 
وأخذها عنه، ومعه الش��يخ أحمد القيس��ي، 
وعرضا عليه باْسم الجميعة السفر إلى بغداد 
لتعليم بعض أعضاء منتس��بي جميعة الشبان 
المس��لمين أحكام القراءات للقرآن الكريم، 
وهم مس��تعدون لتلبي��ة كل متطلباته؛ فوافق 
الش��يخ عبد اللطي��ف خليل خض��ر الصويف 
وس��افر هو وأس��رته فاس��تأجروا ل��ه داًرا يف 
بغ��داد - حي االعلم، فكان الدار للس��كن، 
س في��ه بعض طلب��ة العلم، فبق��َي أربعة  وَدرَّ
أش��هر بتعليم متواصل ومستمر هناًرا وجزًءا 
من اللي��ل، ويأتيه الطلبة كل حس��ب ظروفه 
وعمل��ه، وكان ل��كل واحد منهم ف��رتة زمنية 
واحدة، فمنح فيها تسع إجازات يف القراءات 
الس��بع من طريق الش��اطبية، وأربع إجازات 
يف الثلثة المتممة من طريق الدرة المضيئة، 

وأربع إجازاٍت يف قراءة شعبة عن عاصم.

َفُمنُِح��وا جميًعا إج��ازات باحتفال كبير 
يف جامع الجهاد يف بغداد - مدينة الش��عب، 

حضره س��ادة أجلء منهم: الدكتور محسن 
عبد الحميد، والدكتور داؤود العاين، وطلبا 
من��ه أن يوقعا على جميع اإلجازات، فوافق 
الش��يخ عبد اللطيف الص��ويف، وكانت هذه 

أول ظاهرة ومبادرة من نوعها.

ث��م عاد إل��ى الموص��ل والتح��ق أوالده 
بدراس��تهم، وه��و بمحاضرات��ه يف مدرس��ة 
الحدب��اء الديني��ة، ويف الوق��ت نفس��ه ق��دم 
كت��اب تكليفه يف جامع عل��ي بن أبي طالب 
، وص��در أمر مباش��رته، وع��اد إلى 

تعليم القراءات يف الجامع المذكور آنًفا.

وهكذا الشيخ عبد اللطيف خليل خضر 
الصويف كان دؤوًبا يف طلب العلم من مناهله 
الغنية بالمعارف يف علوم الشريعة وغيرها.

وكذلك يف تعليم طلبة العلم يف القراءات 
للق��رآن الكري��م، حي��ث َعلاّم طلب��ًة كثيرين 

ومنح إجازات عديدة يف جميع القراءات.

داعي��ن اهلل تعالى أن يجعل علمه وعمله 
خالًصا لوجه��ه الكريم، ويثق��ل هبما ميزان 
حس��ناته ي��وم الدي��ن، وأن يك��ون نراًس��ا 
لن��ا جميًع��ا نقتدي بنهج��ه يف طري��ق العلم 

والهداية.
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القسم الثالث: عاَلم الكُتب
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مؤلف الكتاب: 

 – 1952( الحمي��د  عب��د  ش��اكر  أ.د. 
2021(. أستاذ علم نفس اإلبداع بأكاديمية 
الفنون المصرية. شَغل عدًدا من المناصب، 
أبرزها: منص��ب عميد المعهد العالي للنقد 
الفن��ي بأكاديمي��ة الفنون بمص��ر، ومنصب 
للثقاف��ة،  األعل��ى  المجل��س  ع��ام  أمي��ن 
ومنص��ب وزير الثقافة المصرية يف ديس��مر 
2011، ومدي��ر برنام��ج تربي��ة الموهوبين 
بكلي��ة الدراس��ات العلي��ا بجامع��ة الخليج 

العربي بمملكة البحرين يف الفرتة 2005- 
2011. وق��د ح��از جوائ��ز ع��دة، أبرزه��ا: 
جائزة الش��يخ زايد للكتاب يف مجال الفنون 
2012 عن كتاب »الفن والغرابة«، وجائزة 
الدول��ة التقديرية 2017، وله عدد كبير من 

البحوث والمؤلفات والكتب المرتجمة.

بيانات الكتاب: 

تاريخ النش��ر: صدرت الطبعة األولى يف 
عام 2015 عن دار ميريت للنشر بالقاهرة.

الرتقيم الدولي: 9789773517274

بقلم: د. أحمد موسى )1(

 مراجعة كتاب 
»الفن وتطور الثقافة اإلنسانية«

 )1(

)1( هذه المراجعة إهداء إلى روح أس��تاذي الجليل ش��اكر عبد الحميد الذي فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها مس��اء 
يوم الخميس 18 مارس 2021م. 
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جاء الكتاب يف 310 صفحة من القطع 
المتوس��ط، موزع��ة عل��ى س��بعة فصول، 
باإلضاف��ة إل��ى مقدم��ة وهوام��ش وقائمة 
الفص��ول  عناوي��ن  وج��اءت  للمراج��ع. 
الف��ن«،  تعري��ف  »يف  األول:  كالتال��ي: 
علقته��ا  يف   - الثقاف��ة  »معن��ى  والث��اين: 
»ال��ذات  والثال��ث:  خاص��ة«،  بالفن��ون 
المتكلمة يف اللوح��ات«، والرابع: »الولع 
»الس��ينما  والخام��س:  بالفوتوغرافي��ا«، 
وصناعة النجوم«، والسادس: »الصناعات 
الثقافي��ة واإلبداعي��ة«، والس��ابع: »هنض��ة 

مصر وروح المكان: ملحظات أولية«. 

إطاللة عامة:

أش��ار المؤل��ف ع��ر فص��ول الكت��اب 
مجتمع��ة إل��ى أن الف��ن يمتد بج��ذوره يف 
الطبيعة البش��رية، وأنه ظاهرة إنسانية عامة 
ووس��يلة للتخاطب اإلنس��اين. وهو أيًضا 
أش��به باس��تجابة لتلك الجوانب المعرفية 
واإلدراكي��ة والوجدانية المتطورة من هذه 
الطبيع��ة. كم��ا بيَّ��َن أن لكل ثقافة إنس��انية 
فنوهنا الخاصة هبا، المتفاعلة أو الممتزجة 

مع فنون اآلخرين أيًضا. 

��ا كان الفن يتعلق بالجمال وتتعلق  ولمَّ
الثقاف��ة بالهوي��ة، بات دور الف��ن يتمثل يف 
الكش��ف عن الجمال الكامن يف اإلنس��ان 
ويف الحي��اة، فيم��ا تجل��ى دور الثقاف��ة يف 
واقع��ه،  وُهوي��ة  اإلنس��ان،  ُهوي��ة  تأكي��د 
وكذلك الَعلقات التي تربط هذا اإلنسان 
بواقع��ه، والت��ي ترب��ط هذا الواق��ع كذلك 
بالعالم المحيط ب��ه، قرًبا وُبعًدا. كما يقوم 
الفن بتجميع الناس مًعا وتقوية ش��عورهم 
هبويته��م وثقافته��م وخصوصية وجودهم 

يف هذه الحياة. 

يع��د الف��ن بمثاب��ة تعبير ملم��وس عن 
اإلبداع اإلنس��اين، وهو يعكس يف حد ذاته 
اإلدراك اإلنس��اين للعال��م، ويعكس تطور 
المجتمع��ات أيًض��ا. ويعد الف��ن، بوصفه 
وس��يلة للس��تغراق واالنش��غال والتدفق 
والتعبي��ر الش��خصي واإلبداع��ي؛ مصدًرا 
للمتعة واإلثارة العقلية؛ فهو يزودنا برؤى 
أخرى جدي��دة للمجتمع والحياة، ويحدد 
ويوج��ه األفراد نح��و قيم جدي��دة بازغة، 
ويزودن��ا باس��تبصارات ح��ول ع��دد م��ن 
المعاين، ويقدم الفرص المناس��بة لتحقيق 

الذات وتشجيع ارتقاء اإلبداع.
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تط��ورت الثقاف��ات، ع��ر الزم��ن، من 
خلل عملي��ة مؤلفة أو مركب��ة جمعت يف 
جنباهتا بين الجغرافية والطقس وأس��اليب 
األولي��ة  الروحي��ة  والمعتق��دات  الحي��اة 
واالختي��ارات االجتماعي��ة. وتعتم��د قوة 
الثقاف��ة، اآلن، عل��ى م��ا إذا كان الن��اس، 
روحيًّا وسياس��يًّا، يتسمون بحرية التفكير، 
ويس��لكون، أيًض��ا، بصفته��م أف��راًدا لهم 
حريته��م، وله��م كرامته��م الت��ي يحفظها 

الدستور والقانون.

عرض الفصول:

يج��ري إنت��اج الف��ن حي��ن يق��وم فنان 
ما بإب��داع عمل فن��ي يتعل��ق بالجمال، أو 
ه��ا المتلقون  باس��تثارة خرة جمالي��ة يُعدُّ
لهذا العمل ذات جدارة أو جاذبية جمالية. 
م��ن ه��ذا المنطل��ق وتحليله ونق��ده، تتبع 
المؤل��ف يف الفص��ل األول تعريفات الفن 
القاموسية واإلجرائية، انتهى منه إلى تبني 
طرح الفيلسوف األلماين »مارتن هيدجر« 
 )1976 -1889( Martin Heidegger

المق��ارن  الفح��ص  ع��ر  الف��ن  بتحدي��د 
لألعم��ال الفنية الفعلية التي تكش��ف عن 
طبيعته، وليس اس��تناًدا لمفاهيم فنية كلية. 

ويق��رر المؤل��ف أن »هيدج��ر« عل��ى هذا 
النح��و، لعله يك��ون أقرب الفلس��فة إلى 
تقديم ما يسمى بالتعريف اإلجرائي للفن. 
��َن المؤلف ه��ذا الفصل كذلك  وق��د ضمَّ
لبع��ض تصنيفات الفن القديم والحديث، 
وع��رض لوظائفه المتنوع��ة على الصعيد 
النفسي واالجتماعي الثقايف؛ إذ يشبع الفن 
حاجاتن��ا الش��خصية للتعبير ع��ن أفكارنا 
وانفعاالتنا وأحلمن��ا وخياالتنا ودوافعنا 
والكثي��ر م��ن الجوان��ب الخاص��ة بذاتن��ا 
بوصفن��ا أفراًدا موجودين يف ه��ذه الحياة. 
االجتماعي��ة  لحاجاتن��ا  إش��باعه  بجان��ب 
للتواصل مع اآلخرين وللحتفال والمتعة 

الجمالية.

يف الفص��ل الث��اين خل��ص المؤلف إلى 
ال��دور الحاس��م ال��ذي قام��ت ب��ه الثقافة 
الفن��ون  تكنولوجي��ا  تق��دم  يف  العلمي��ة 
وعالمه��ا، وم��ا أدت��ه الثقاف��ة الديني��ة من 
أدواٍر متباين��ة أيًضا؛ كان��ت أحياًنا إيجابية 
فش��جعت الفنون، وأحياًنا سلبية فأعاقتها 
أو أخرهتا أو حرمتها، وكذلك دور الثقافة 
االقتصادي��ة يف تطوي��ر عالم س��وق الفن، 
ويف تط��ور عدي��د م��ن الفن��ون المرتبط��ة 
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هب��ذا العالم. وكذل��ك تأثير الثقاف��ة الفنية 
والنظري��ات الفلس��فية يف تط��ور عمليات 
اإلب��داع الفن��ي ذاهت��ا. وإنن��ا بتتب��ع تط��ور 
الفن��ون، فإنن��ا نتتبع طموحات الش��عوب 
وأحلمه��ا ورؤاها ومعتقداهتا األساس��ية 
أو فلس��فتها العامة حول الكون واإلنسان 
والحياة. فنحن ال يمكننا أن نلحظ ما يدل 
عليه مفه��وم »الثقافة« )Culture(، وإنما 
نستدل على الثقافة من ملحظاتنا لسلوك 
الس��لوكيات  كذل��ك  الثقافي��ة،  الطرائ��ق 

المرتبطة بثقافة بعينها.

يف أح��وال كثي��رة تك��ون الس��يرة الذاتية 
للفنان أحد المفاتيح األساس��ية لَفهم عمله 
وإنتاج��ه الفني؛ حي��ث تكون حي��اة الفنان 
نفس��ها ه��ي موض��وع العم��ل. وم��ع ذلك 
ف��إن هذه ليس��ت قاع��دة عام��ة. يف الفصل 
الثالث يع��رف المؤلف المقص��ود بالذات 
المتكلم��ة، ويق��رر أن تحوي��ل م��ا هو ذايت 
إل��ى موضوعي، أمٌر قد يص��دق على أمور 
ش��تى يف الف��ن، بي��د أن��ه ال يصدق بش��كل 
خ��اص على تصوير الفنان لإلنس��ان، حتى 
إن كانت هناك موضوعية هنا فإهنا س��تكون 
موضوعية ذاتية من دون شك. وقد تعرض 

المؤل��ف يف س��ياق ه��ا الفص��ل لع��دد من 
المبدعي��ن، م��ن أمث��ال: الفن��ان النرويجي 
 Edvard Munch مون��ش«  »إدف��ارد 
الهولن��دي  والفن��ان   )1944  -1863(
-1853(  van Gogh ج�وخ«  »ڤ�ان 
1890(، والفن��ان الهولن��دي »رمران��ت« 
Rembrandt )1606- 1669(. وهكذا 

فإنن��ا م��ع تتبعنا حرك��ة الف��ن يف العالم منذ 
القرن الخامس عش��ر وحتى اليوم، س��نجد 
أن تط��وره كان متوازًي��ا م��ع تط��ور الفردية 
ونموها يف المجتمع، وكذلك نحو ش��عور 
الفنانين باالس��تقلل والحرية أيًضا خاصة 
ل��دى ه��ؤالء الذي��ن ي��رون أن التعبي��ر عن 

الشخصية أهم أهدافهم. 

أف��رد المؤل��ف الفص��ل الراب��ع لتتب��ع 
تأثي��رات التصوي��ر الفوتوغ��رايف بوصف��ه 
منج��ًزا واخرتاًعا حاس��ًما يف إث��راء الثقافة 
اإلنس��انية بش��كٍل عام؛ إذ أسهم يف تضييق 
المس��افة بين العم��ل الفن��ي ومتلقيه، فقد 
ومتك��رًرا  متاًح��ا  الفن��ي  العم��ل  أصب��ح 
وش��ائًعا، ولم تعد ثمة مس��افة تفصل بيننا 
واألعمال الفني��ة، ولم تعد األعمال الفنية 
ترتب��ط »بالجلي��ل« المتعل��ق بالطق��س أو 
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الش��عائر، وال »بالجمي��ل« المتف��رد ع��ن 
يس��ة، التي يمكن  وظيفته الش��عائرية الُمسَّ

صياغتها وفق السلطة السياسية.

واس���ت���ك���م���ااًل ل��ت��ت��ب��ع ال��م��ن��ج��زات 
إثراء  يف  وتأثيرها  الحديثة  واالخرتاعات 
الخامس  الفصل  جاء  اإلنسانية،  الثقافة 
أيًضا  مثََّل  ال��ذي  السينما،  لفن  ليعرض 
الجماهير  على  تأثيًرا  األعظم  األداة  تلك 
العريضة من بين كل تلك األدوات التي تم 
الفن  البشري، وهي  التاريخ  اخرتاعها عر 
بعصرنا،  الخاص  الجماهيري  الشعبي 
بالناس، وبخاصة سكان  فالعقلية الخاصة 
كانت  وقد  الفن.  لهذا  نتاًجا  تعد  الحضر، 
أن  والثقافة  الفن  تاريخ  يف  دائًما  القاعدة 
التفاعل  أن  دال على اآلخر، كما  أحدهما 
فالفن  األس��اس،  يف  جدلي  تفاعل  بينهما 
أن  كما  بالجمهور؛  الخاص  الذوق  يربي 
الجمهور  الذي لدى هذا  التذوق األفضل 
ويجسده،  الفن  يف  تطور  حدوث  يتطلب 
مستويات  إل��ى  وصوله  كذلك  ويتطلب 
أعلى. وهذا األمر واضح يف حالة السينما 
بشكل يفوق كثيًرا وضوحه بالنسبة للفنون 
التذوق  إل��ى  االفتقار  أن  كما  األخ���رى. 

يقتلها، وال يحدث هذا  للسينما  المناسب 
للعمل  بل  فقط،  أنفسهم  للفنانين  بالنسبة 
أن  قبل  حتى  يختنق  إنه  كله،  ذات��ه  الفني 
يولد، فالفيلم عادة ما يكون نتاًجا لصناعة 
أيًضا  نتاًجا  كثيًرا ويكون  يكلِّف  إنه  كبيرة، 
لعملية جماعية معقدة يصعب أن يقوم أي 
فرد مهما كانت عبقريته باإلبداع له بمفرده، 
وتحيزات  ال��ت��ذوق  عمليات  ع��ن  بعيًدا 

التفضيلت الخاصة بالجمهور يف عصره.

حين تول��ى مؤلف هذا الكتاب منصب 
وزي��ر الثقافة المصرية، وق��د توالها لفرتة 
زمنية قصيرة، تمثل مشروعه الثقايف الذي 
لم يكتمل، فيما اصطلح عليه: الصناعات 
الثقافي��ة اإلبداعية، وه��و موضوع الفصل 
الس��ادس من هذا الكت��اب. ويف حد ذاهتا 
مباش��ًرا  امت��داًدا  الثقاف��ة«  تع��د »صناع��ة 
للصناع��ات الجدي��دة الخاص��ة بعمليات 
اإلنت��اج والتوزي��ع الجماهيري��ة الكبي��رة، 
الت��ي ب��دأت عند منعط��ف القرن التاس��ع 
عشر؛ حيث ظهرت الس��ينما وتكنولوجيا 
تسجيل الصوت والصحف اليومية واسعة 
االنتش��ار والمطبوعات الش��عبية )الكتب 
والمجلت والصحف(، ثم أخيًرا الراديو 
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واإلذاع��ة. لك��ن ه��ذه الثقاف��ة ق��د نم��ت 
وتط��ورت أيًضا م��ن خلل ذل��ك الرتاث 
الفن��ي الذي أصبحت فيه تقنيات الس��طح 
والمظهر هي التي تجذب االهتمام؛ بينما 
ت��م التخلي عن المعن��ى الداخلي الملزم 
ل��ه. وعند هناي��ة الق��رن العش��رين فتحت 
التكنولوجي��ا الرقمي��ة آفاًق��ا واحتم��االت 
جديدة وكبيرة، وهي على الرغم من ذلك 

ما تزال يف بداياهتا. 

يف س��ياق الفصل الس��ابع قدم المؤلف 
تس��اؤاًل رئي��س، ل��ه صور ش��تى، م��ؤداه: 
أتوجد روح مصرية؟ أتوجد روح للمكان 
ال��ذي نعيش في��ه ونحبه ونس��ميه: مصر؟ 
وح��ال كانت اإلجاب��ة »بنعم« وه��ي يقينًا 
كذل��ك، فم��ا طبيع��ة ه��ذه ال��روح؟ وم��ا 
عناصره��ا؟ وما الذي يمك��ن أن يكون قد 
طرأ عليها؟ وهل اس��تطاع الفن أن يلمس 

قلب هذه الروح أو حتى س��طحها؟ وعر 
ه��ذا الفصل نج��د المؤلف ينح��از إلى ما 
أطل��ق علي��ه: »روح الم��كان« ال »عبقرية 
حم��دان«،  »جم��ال  مصطل��ح  الم��كان« 
الم��كان  روح  مصطل��ح  ب��أن  وج��ادل 
أكث��ر رحابة ويتص��ل بما وجدنا اإلنس��ان 
المصري علي��ه: محبًّا للحياة، محبًّا للفن، 
مرًح��ا، متدينً��ا بل إف��راط وال تفريط، ويف 
قل��ب ذلك كل��ه نجد هذا الح��س الوطني 
الذي يكش��ف ع��ن حب��ه العمي��ق لوطنه، 
واعت��زازه ب��ه، وبتاريخ��ه، وه��ذا اإليمان 
ل��دى  الوطني��ة،  بالوح��دة  االس��رتاتيجي 
كل م��ن يف قلب��ه إيم��ان ويف عقل��ه وع��ي. 
وتتب��ع المؤلف يف س��بيل التأكيد على هذا 
الط��رح م��ا ش��هده التاريخ المص��ري من 
أح��داٍث ظهرت معها أغاين رائعة وأعمال 

وإبداعات خالدة. 
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أهني��ُت ق��راءة كت��اب يوس��ف س��مرين 
الذي ُطبع مؤخًرا يف دار فارس - الكويت، 
تحت عنوان: »القراءة الماركس��ية للرتاث 

اإلسلمي«.

كان الكت��اب كتاًب��ا نقدًي��ا، تع��رض فيه 
الماركس��يين  م��ن  جمل��ة  لنق��د  المؤل��ف 
والعفي��ف  تزين��ي،  طي��ب  ه��م:  الع��رب، 
األخضر، وحس��ين م��روة، وصادق جلل 
العظم، إضافة إلى ماركس��يٍّ تأسَلم الحًقا 
وه��و: روجيه جارودي، ال��ذي كان مادًيا. 
أيًضا فقد تعرض الكاتب لنقد محمد سعيد 
رمضان البوطي ال��ذي كان يحاول احتواء 

تزيني وجارودي تحت مظلة اإلسلم. 

وس��أحاول يف ه��ذه األس��طر تلخي��ص 
شيء مما جاء يف النقد. 

مباش��رة  يب��دأ  ل��م  س��مرين  يوس��ف 
بالتعرض ألس��طر تزيني ببي��ان الخطأ عند 
قراءته اإلس��لم، أعني المس��لك األس��هل 
يف ممارس��ة بيان الخط��أ، وإنما حوى نقده 
يف بداي��ة التع��رض ل��ه وللعفي��ف األخضر 
ولجارودي بمقدمة ه��ي عبارة عن عرض 
م��دى امتلك هؤالء الماركس��يين ألدوات 
فه��م ال��رتاث أوال، ث��م مدى اتس��اقهم مع 

الفلسفة التي كانوا يتبنوهنا، وهي المادية. 

فبالنس��بة لتزيني مث��ًل، حينما كان يؤكد 
على انطلق��ه من الرؤية المادي��ة الجدلية، 

 مراجعة كتاب 
»القراءة املاركسية للتراث 
اإلسالمي« ليوسف سمرين

بقلم: باسم بشينية
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كان يق��ول بأن الموق��ف الطبيع��ي إنما هو 
أحد أسلحة الفكر المادي ضد الغيبية بكل 
أش��كالها، وعند إعلنه الع��داء للغيبية بكل 
أش��كالها يغف��ل عما يقوله خص��وم المادية 
كم��ا ينق��ل ليني��ن عنهم أهن��م ي��رون إثباَت 
المادية للش��يء يف ذاته يعني قب��ول المادية 
»بشيء ما غيبي قائم وراء حدود التجربة«. 
مع أن الغابة سميت غابة ألهنا تغياّب ما فيها، 
فالغيب غير مش��هود مع إمكان ش��هوده، ال 
أنه يعني امتناع شهوده بصورة مطلقة. حتى 
أن فريد وجدي كان يقول »المادي والديني 

يستويان يف اإليمان بالغيب«. 

ال��رتاث  ق��راءة  لمفاتي��ح  بالنس��بة  أم��ا 
اإلس��لمي فإن تزيني كان شديد الضعف، 
يف  الكانطي��ة  األطروح��ات  يعم��م  حي��ث 
اإللهي��ات، عل��ى الطرح اإلس��لمي، ففي 
حي��ن كان كان��ط ي��رى أن اإلل��ه ال يمك��ن 
إقامة دليل عقلي على وجوده، يقول تزيني 
»اإليماني��ة ه��ي االعتق��اد الدين��ي العاري 
ع��ن دلي��ل«. يف حي��ن أن اإليماني��ة يف ديننا 
كم��ا يقول ابن تيمية هي عل��ى النقيض من 
ذل��ك، »فاإليم��ان بالش��يء مش��روط بقيام 
دليل يدل عليه« )مجموع الفتاوى، ج29، 

ص493(. 

وم��ن هن��ا يظه��ر أن اإلس��لم يف نظ��ر 
الماركس��ية العربي��ة كان مرادًف��ا بص��ورة 
مطلقة لمقاالت كانط يف اللهوت، وهبذا 
المس��توى يف ق��راءة ال��رتاث اإلس��لمي، 
كان يتبجح تزيني بعناوين مثل: )مش��روع 
رؤي��ة جدي��دة يف الفكر العرب��ي يف العصر 
الوسيط(، وهبذا المستوى يكتب عنه نبيل 
علي صالح مؤلًفا موسوًما ب� )طيب تزيني 

من الرتاث إلى النهضة(!

وال يتوقف األمر هنا حول مدى امتلك 
تزيني أدوات قراءة الرتاث، بل على سبيل 
المث��ال عند تعرض��ه للعقل يف اإلس��لم، 
يق��ول »ب��رز داود ب��ن المح��ر م��ن خلل 
كتاباته حول العقل وقد ارتكز على حديث 
قدس��ي ح��ول العق��ل رواه اب��ن تيمي��ة يف 
بغيته« يقصد تزيني: بغية المرتاد، فالرجل 
ال يفرق بين ذكر حديث لغاية النقد، وبين 
روايته، فابن تيمية يف كتابه بغية المرتاد ذكَر 
الحدي��ث لبيان بطلنه وأنه مكذوب، ولم 
يعتمد الرواية التي تتعلق بإقامة اإلس��ناد. 
م��ع أن تزيني يف تعلق��ه بالعقلنية لم يكن 
عيها، فكل ما  منطلًقا م��ن المادية الت��ي يداّ
ج��اء يف العق��ل ل��دى اإلس��لميين كان يف 
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إطار تجريد العقل وإثبات أنه قائم بنفس��ه 
خ��ارج الجس��م. ويف تناق��ٍض ص��ارخ مع 
أص��ول المادي��ة كان تزيني ينتص��ر لمثالية 
م��ن اإلس��لميين، حت��ى أنه كان ي��رى أن 
ابن س��ينا كان مادًيا، يف حي��ن أن الماديين 
بحق يف دراستهم البن سينا كانوا يقولون: 
»اب��ن س��ينا انحرف ع��ن بعض المش��اكل 
األرس��طية نح��و األفلطوني��ة الجدي��دة« 
)الموسوعة الفلس��فية، روزنتال ويودين، 
الت��ي  دار الطليع��ة، ص41(، والمعتزل��ة 
تثبت خلق اإلنسان لفعله، فرقة ]عقلنية[ 
يرح��ب بمقاالهتا تزيني ال��ذي كان يدعي 
المادي��ة! يف حين أن المعتزل��ة كانت ترى 
أن أفعال العباد ناش��ئة من اإلنس��ان نفس��ه 
بمعزل عن األسباب الموضوعية المادية. 

وال يف��رتق العفيف األخضر يف الجهل 
المركب بالرتاث اإلس��لمي ع��ن تزيني، 
ب��ل كان األخضر ي��رى أيًض��ا أن المعتزلة 
م��ن »منوع��ات الفك��ر الم��ادي«، وأيًضا 
اإلس��ماعلية، بل جعل القرامطة من جملة 
المكافحي��ن ضد الخرافة! وهب��ذا ترى أن 
كل فرق��ة باطنية أو فرقة جرى تبديعها هي 

حتًما فرقة عقلنية »مادية«. 

إن ه��ذا الولع باب��ن س��ينا، والقرامطة، 
واإلس��ماعلية، وحت��ى المعتزل��ة »يظه��ر 
ل��ك طريق��ة التعامل، ال إش��كال يف الفزع 
إل��ى أخ��س الص��ور المثالي��ة يف ال��رتاث 
للعرتاض على اإلسلم، إهنا تظهر الولع 
بالدين والرتاث الديني يف أقوام يصورونه 
عل��ى أنه خرافة ال أكثر، لكن تلك الخرافة 
بزعمه��م، تؤرقه��م إل��ى ح��د الف��زع إلى 
خراف��ات باعرتافهم يف ال��رتاث وإحيائها، 
ث��م تصويره��ا كأهن��ا أدب نق��دي معاصر 
اتج��اه النصوص الش��رعية، يف وقت كانوا 
األح��وج فيه إلى س��د النقص يف اطلعهم 

الشرعي« )يوسف سمرين، ص79(. 

فهذا مدى امتلك الماركس��يين العرب 
أولَّ درج��ة تؤه��ل لقراءة ال��رتاث، فكيف 

بنقدهم لإلسلم؟ 

كان تزين��ي يف رحل��ة طعن��ه باإلس��لم 
ر دوًما من النزعة االقتصادية  األصيل، يحذاّ
االختزالي��ة، أي اخت��زال الواق��ع كل��ه يف 
االقتص��اد، وهي عين مقول��ة أنجلز، لكن 
تزين��ي يظهر س��ريًعا أن��ه حافٌظ ب��ل َفهم، 
ف��رتاه يقول بأن اإلس��لم عب��ارة عن خطة 
اقتصادية، كسب الجماهير الفقيرة بكفاح 
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الذي��ن يكنزون الذه��ب والفض��ة. مع أن 
اإلس��لم يف الحقيقة ج��اء للكف��ر باآللهة 
المتع��ددة، فه��ل كان يج��ري يف اإلس��لم 
تجاهل الجحود العقدي مقابل المدخول 
عي عدم  النق��دي؟ ففي حين كان تزيني يداّ
االقتص��ادي  العام��ل  يف  الواق��ع  اخت��زال 
عن��د حديثه عن اإلس��لم ال��ذي يعاديه = 
يخت��زل كل ما في��ه يف ذل��ك العامل، ومع 
ذل��ك يخالف أق��وال أنجلز الرج��ل الثاين 
يف الماركس��ية، حيث يق��ول: »إن العوامل 
االقتصادي��ة، تؤلف قوة تاريخية حاس��مة 
بالنس��بة للعال��م الحدي��ث عل��ى األق��ل، 
تش��كل  االقتصادي��ة  العوام��ل  ه��ذه  وأن 
األس��اس ال��ذي تق��وم علي��ه التناح��رات 
الطبقي��ة الراهن��ة« )أنجلز، س��تبانوفا، دار 
التقدم، موسكو، ص46(؛ فأين االنطلقة 

الماركسية يف اهتامات تزيني؟ 

أما بالنسبة لصادق جلل العظم، الذي 
كان َيعرض عدم س��جود إبليس آلدم على 
أنه يج��ب أن ُيقرأ قراءة معاصرة، وبالتالي 
فلماذا ال نقول بأن إبليس كان موحًدا بعدم 
س��جوده لغي��ر اهلل؟ يظه��ر جهل��ه المطبق 
بقص��ة إبلي��س، حي��ث أن إبليس نفس��ه يف 
النصوص لم يجع��ل التوحيد علة يف عدم 

سجوده، وإنما جعل »أفضليته المزعومة« 
هي العلة. جاء يف التنزيل: ﴿قال ما منعك 
أال تس��جد إذ أمرت��ك ق��ال أن��ا خي��ر من��ه 

خلقتني من نار وخلقته من طين﴾. 

أم��ا العفيف األخضر الذي كان يحكي 
أن خال��د ب��ن الوليد قتل اب��ن نويرة ألجل 
الزواج بامرأته الفاتنة، ومع إثبات يوسف 
لكذب األخضر، إال أن نقده كان مفحًما، 
فالعفيف الذي كان يتبنى البيئة السوفييتية، 
وق��د كان مرتِجًما للبيان الش��يوعي، يغفل 
كل الغفل��ة ع��ن حصيلة الجي��ش األحمر 
السوفييتي يف الحرب العالمية الثانية، فمن 
الزاوي��ة الش��مالية فحس��ب: 111 قضي��ة 
اغتصاب، و1204 قضية س��لب، حتى أم 
مارتا هيرلس كانت تستنجد أفراد الجيش 
ال يف ع��دم اغتصاهبا! وإنم��ا تقول »واحد 

فقط، أرجوك واحد فقط«!

يق��ول يوس��ف س��مرين: »لق��د كان��وا 
يق��رؤون الرتاث اإلس��لمي بصورة مثالية 
ويطالبون اإلسلم هبذا، ويرتكون التدقيق، 
لصال��ح زج م��ا يف رؤوس��هم يف التاري��خ، 
ليظه��ر كأن اإلس��لم م��داٌن وف��ق أخلق 
مثالي��ة، وه��ذا م��ا كان حاض��ًرا يف تص��ور 
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تزيني لإلسلم، وبالتالي تعامل معه يف كل 
مرحلة من مراحل تقلباته الفكرية بموقف 
محدد أن اإلسلم يف حيز المثالية، ويمكن 

التعامل معه فقط على هذا األساس«. 

أما البوط��ي الذي كان يح��اول احتواء 
جارودي تحت مسمى اإلسلم الصحيح، 
يف  ق��ال  ال��ذي  ب��از  باب��ن  ض  يع��راّ كان 
جارودي: »لم يعتنق اإلس��لم الذي عليه 
المس��لمون«، ويف حين يقول البوطي عن 
جارودي: »رأيته وهو يف أبرز مظاهر تبتاّله 
ت��ه«. يقول جارودي: »ال يوجد يف  وعبودياّ
الق��رآن تحدي��د للصلوات، الص��لة تعني 
التفكير بأش��ياء عامة وليس التفكير بأشياء 
خاص��ة، ثمة صلة واح��دة يف العالم حتى 
ول��و اختلف��ت م��ن َش��عب آلخ��ر« )هذه 
وصيت��ي للقرن 21، ج��ارودي، ص41(، 
م��ع أن ج��ارودي كان م��ن أجه��ل الناس 
بمفاتيح ق��راءة الرتاث، فه��و ال يصل إلى 
مستوى عوام المسلمين يف العلم الشرعي، 
فضًل عن مس��توى طالب علم، تراه يقول 
يف سؤال اس��تنكاري: »استخدم أحمد بن 

حنبل أحاديث كثي��رة، من أين جاء هبا؟!« 
)هذه وصيت��ي للق��رن 21، ص41( فأين 

احوائيات البوطي من هذا؟ 

وبعد، كان هذا أشبه ما يكون بالمراجعة، 
أو التلخيص لبعض ما استوقفني. على أناّ 
الكت��اب ح��وى موضوعات أخ��رى مهمة 
س��واء يف النقد للخط��أ، أو التحرير لبعض 
األطروحات الصحيحة. وبالنسبة لمراجع 
األقوال فكلها يف الكتاب لمن ش��اء العودة 

إليها. 

ع��ن  الدف��اع  يف  ج��ًدا  ناف��ع  الكت��اب 
اإلس��لم، وع��ن عقي��دة أه��ل الحدي��ث، 
ويف تطوي��ر الَملكة النقدي��ة، وأعجبني يف 
الكاتِ��ب أن��ه ُمجان��ب لم��ا درج عليه كثير 
من األكاديميين تحت مسمى الموضوعية 
العلم��ي  نق��ده  إفح��ام  فم��ع  البحثي��ة، 
لخصومه، إال أنه لم يعرض نفسه كمجرد 
ناق��د معريف، بل أبدى يف كثير من س��طوره 
عاطفت��ه العقدي��ة ضد محاربي الش��ريعة، 
فرتى وس��م األخضر باليساري الصبياين، 
ووسم تزيني بالَعبثي والخطابي، وهكذا.

      

ومما اس��رتعى انتباهي: »مسند« اإلمام 
أب��ي داود الطيالس��ي -رحم��ه اهلل تعالى- 
حي��ث اختلفت آراء العلم��اء فيمن صنفه؛ 

فوقفت على أربعة أقوال:

القول األول: أنه من تصنيف يونس بن 
حبيب.

القول الثاين: أنه م��ن تصنيف أبي داود 
الطيالسي نفسه.

الق��ول الثال��ث: أن��ه م��ن تصني��ف أبي 

ال يخف��ى عل��ى الباحثين م��دى أهمية 
إثبات نس��بة كل كتاب إل��ى مصنفه، حتى 
ال يتم عزو قوٍل ما إلى غير قائله، أو نس��بة 

وه��ٍم إلى غي��ر صاحب��ه، أو معرف��ة منهج 
صاح��ب هذا المصنف من خلل دراس��ة 

مصنفه… إلى آخره.
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ومما اس��رتعى انتباهي: »مسند« اإلمام 
أب��ي داود الطيالس��ي -رحم��ه اهلل تعالى- 
حي��ث اختلفت آراء العلم��اء فيمن صنفه؛ 

فوقفت على أربعة أقوال:

القول األول: أنه من تصنيف يونس بن 
حبيب.

القول الثاين: أنه م��ن تصنيف أبي داود 
الطيالسي نفسه.

الق��ول الثال��ث: أن��ه م��ن تصني��ف أبي 

مسعود أحمد بن الفرات الرازي.

الق��ول الراب��ع: أن��ه م��ن جم��ع بع��ض 
اظ خراسان. رين من حفاّ المتأخاّ

بي��ان  وس��نذكر -بح��ول اهلل وقوت��ه- 
كل قول عل��ى حدة، مع ذك��ر القائلين به، 

مشفوًعا بأدلته، مع ذكر الراجح منه:

   القول األول: أنه من تصنيف يونس 

بن حبيب:

ال يخف��ى عل��ى الباحثين م��دى أهمية 
إثبات نس��بة كل كتاب إل��ى مصنفه، حتى 
ال يتم عزو قوٍل ما إلى غير قائله، أو نس��بة 

وه��ٍم إلى غي��ر صاحب��ه، أو معرف��ة منهج 
صاح��ب هذا المصنف من خلل دراس��ة 

مصنفه… إلى آخره.

خليل بن محمد املطيري

ف »مسند« أبي داود الطيالسي؟ َمن صنَّ
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وممن قال بذلك:

1- ابن أب��ي حاتم الرازي: صرح بذلك 
يف موضعين من تصانيفه وهما:

أ- الج��رح والتعديل، فق��د قال -رحمه 
اهلل تعال��ى- لم��ا ترج��م لعب��د الرحمن بن 
علقم��ة الثقف��ي )273/5(: »أدخله يونس 
بن حبيب يف كتاب -ويف نسخة من الجرح: 
مس��ند، وكذا ج��اء يف اإلصابة )173/4(- 
الوح��دان، فأخ��رت أبي بذلك فق��ال: هو 

تابعي، ليست له صحبة«. 

فه��ذا تصريح بيِّن من اب��ن أبي حاتم بأن 
يون��س ب��ن حبيب هو الذي أنش��أ »مس��ند« 
الطيالس��ي، وجعله على مس��انيد الصحابة 
 بدلي��ل أن��ه هو ال��ذي أدخ��ل عبد 
الرحم��ن الثقف��ي يف مس��انيد الصحاب��ة من 
الوح��دان -يعن��ي ممن ل��م ي��رو إال حديًثا 

واحًدا-.

وإن قال قائل: بأن ه��ذا القول ُيعد أيًضا 
م��ن قول أب��ي حاتم ال��رازي نفس��ه إلقراره 

البنه على ذلك َلما أبعد.

تنبيه:

ج��اء يف ترجمة عبد الرحم��ن بن علقمة 
آنًف��ا إس��ناد حديث��ه  إلي��ه  المش��ار  الثقف��ي 
م��ن »مس��ند« الطيالس��ي محرًف��ا، وقد جاء 

عل��ى الصواب عن��د النس��ائي يف الصغرى، 
فليصحح.

ب-كتاب »علل الحديث« )288/2(، 
فق��د قال -رحمه اهلل تعالى- لما ذكر حديًثا 
رواه أبو داود الطيالسي من طريق أبي أيوب 
األزدي: »ول��م يفهم يونس بن حبيب أن أبا 
أيوب األزدي هو العتكي، فأدخله يف مسند 

أبي أيوب األنصاري«.

قلت: وهذه الرواية يف »مسند« الطيالسي 
رقم: )259(.

ويف هذي��ن القولي��ن م��ن ابن أب��ي حاتم 
دليل واضح على أن »مس��ند« الطيالسي هو 

من تصنيف يونس بن حبيب.

وحسبك بذلك حجًة من ابن أبي حاتم، 
فهو م��ن أعل��م الن��اس بيونس ب��ن حبيب، 

وأكثر الناس رواية عنه.

2- ابن حبان البستي:

فقد ذك��ر يونس بن حبي��ب يف »الثقات« 
)291/9-292( وق��ال »صاح��ب مس��ند 

أبي داود الطيالسي«.

وكلمة »صاحب« ه��ذه ال تقال إال على 
من صنف الكتاب ال من رواه عن مصنفه.

ولو أن ابن حبان يرى أن هذا »المس��ند« 
هو من تصنيف أبي داود الطيالس��ي لقال يف 
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يون��س بن حبي��ب: »راوي مس��ند أبي داود 
الطيالسي« وهذا أمر معلوم.

3- شمس الدين الذهبي:

الس��ير  يف  تعال��ى-  اهلل  -رحم��ه  ق��ال 
)382/9( يف ترجمة أبي داود الطيالس��ي: 
»س��مع يون��س ب��ن حبي��ب ع��دة مجال��س 

مفرقة، فهي المسند الذي وقع لنا«.

ويعني الذهبي بذل��ك: أن ما وصل إلينا 
م��ن »مس��ند« الطيالس��ي هي ع��دة مجالس 
أملها أبو داود، فجمعها يونس بن حبيب، 

وجعلها على ترتيب »المسند«.

قلت: وثمة دليل آخر -قطعي- يثبت أن 
»المسند« هو من تصنيف يونس بن حبيب:

وه��و م��ا ج��اء يف المس��ند ص )174-
175(: »…حدثن��ا أب��و محم��د عبد اهلل بن 
جعف��ر بن أحمد ب��ن ف��ارس، حدثنا يونس 
ب��ن حبيب ق��ال: أحاديث حارث��ة بن وهب 

 حدثنا أبو داود الطيالسي…«.

وكذل��ك يف ص )363-364(: »…ثنا 
أبو بش��ر يونس ب��ن حبيب قال: أب��و العالية 
الريح��اين عن ابن عباس  حدثنا أبو 

داود…«.

فف��ي هذي��ن الموضعين ت��رى أن يونس 
بن حبيب هو الذي صرح بأس��ماء الصحابة 

الذين س��يورد لهم أحاديثه��م فيما رواه عن 
شيخه أبي داود الطيالسي.

ولو أن أبا داود الطيالسي هو الذي صنف 
»المسند« لنُسبت هاتان العبارتان إليه.

ويف كل م��ا أوردناه من أدل��ة تثبت لنا أن 
هذا »المس��ند« ه��و من تصني��ف يونس بن 

حبيب -رحمه اهلل تعالى-.

   القول الثاين: أنه من تصنيف أبي داود 
الطيالسي

وممن قال بذلك:

صاح��ب  النيس��ابوري  الحاك��م   -1
المس��تدرك، كما يف المدخ��ل له ص )30( 
قال: »أبو داود الطيالسي هو أول من صنف 

المسند على تراجم الرجال يف اإلسلم«.

»أول  ق��ال:  الخليل��ي:  يعل��ى  أب��و   -2
من صنف المس��ند عل��ى ترتي��ب الصحابة 
انظ��ر:  الطيالس��ي«.  داود  أب��و  بالبص��رة: 

اإلرشاد )512/2(.

3- ابن خير األش��بيلي: قال يف فهرس��ته 
ص )141(: »مس��ند أب��ي داود الطيالس��ي 

وهو أول مسند صنف يف اإلسلم«.

4- القرطب��ي: قال يف تفس��يره )9/1(: 
»مس��ند أبي داود الطيالس��ي هو أول مس��ند 

صنف يف اإلسلم«.
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5- الحافظ العراقي: قال يف فتح المغيث 
الطيالس��ي،  داود  أب��ي  »مس��ند   :)50/1(

ويقال إنه أول مسند صنف«.

والجواب عن هذا القول بما يأتي:

1- ما أوردناه من أدلة صريحة يف القول 
األول تثب��ت أن ه��ذا »المس��ند« لي��س م��ن 

تصنيف أبي داود الطيالسي.

2- القائ��ل ب��أن أب��ا داود الطيالس��ي هو 
الذي صنف »المسند« إمام واحد فقط وهو: 
الحاكم النيسابوري، ومن ُذكر دونه فهو تبع 
له، ف��إن أبا يعل��ى الخليلي تلمي��ذ للحاكم، 
وه��و كثير ما يتبع ش��يخه يف كتابه اإلرش��اد، 

وهذا أمر يعلمه من له اطلع عليه.

3- وأما ما ذكر عن ابن خير األش��بيلي، 
والقرطبي، والعراقي بأن »المس��ند هو أول 
مسند صنف يف اإلسلم« ليس بلزم منه أن 

الطيالسي هو الذي صنفه.

4- على أنا ال نسلم بصحة هذه المقولة 
-أعن��ي الق��ول ب��أن أب��ا داود ه��و أول م��ن 
صنف المسند- فقد قال ابن عدي -رحمه 
اهلل تعالى- يف كتابه الكامل يف ترجمة يحيى 
الحماين: »أول من صنف المس��ند بالبصرة 
د« )239/7( ومعلوم أن الطيالس��ي  ُمَس��دَّ

أعلى طبقة من مس��دد، ثم إن قول ابن عدي 
هذا هو أولى بالقبول ممن س��واه ممن كان 

دونه يف الرتبة والطبقة.

وق��ال الحافظ ابن حج��ر يف »التقريب«: 
»مس��دد بن مس��رهد… يق��ال إن��ه أول من 

صنف المسند بالبصرة«.

»الرس��الة  يف  الكت��اين  الحاف��ظ  وق��ال 
المس��تطرفة« ص )61(: »مس��ند أب��ي داود 
الطيالسي… قيل: وهو أول مسند مصنف، 
وُرداّ ب��أن ه��ذا صحي��ح ل��و كان الجامع له، 

مه، لكن الجامع له غيُره…«. لتقدُّ

   الق��ول الثال��ث: أن��ه م��ن تصني��ف أب��ي 
مسعود أحمد بن الفرات الرازي:

قال بذلك: الحافظ أبو نعيم األصبهاين، 
قال الذهبي يف السير )382/9(: »وقال أبو 
بك��ر الخطيب: قال لنا أب��و نعيم: صنف أبو 
مس��عود الرازي ليونس بن حبيب مسند أبي 

داود الطيالسي« 

جوابه:

غاي��ة م��ا يف ه��ذا الق��ول أن أبا مس��عود 
الرازي قد أعان يونس بن حبيب يف تصنيفه 
للمسند، أو أنه انتخب له بعض مروياته عن 

أبي داود الطيالسي.
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عل��ى أنا ال نس��لم بذلك كل��ه، فقد تبين 
لنا من خلل دراس��تنا للمسند أن يونس بن 
حبي��ب هو وحده الذي صنف هذا المس��ند 

وذلك بما يأيت:

1- ما أوردناه س��لًفا يف القول األول بما 
ال مزي��د عليه يف االس��تدالل ب��أن يونس بن 

حبيب هو صاحب المسند.

م��ن  كثي��ًرا  »المس��ند«  يف  وج��دت   -2
الزوائ��د الت��ي زادها يونس ب��ن حبيب على 
مرويات ش��يخه أبي داود الطيالس��ي، ومن 
هذه الزوائد: روايت��ه عن حماد بن زيد رقم 
)622(، وعن حماد بن سلمة رقم )911(، 
وع��ن عبد اهلل ب��ن المبارك رق��م )1010(، 
وعن س��فيان الثوري رق��م )1720(، وعن 
عبد الحكم القس��ملي رق��م )2212(. كذا 
ج��اء يف المطبوع من المس��ند، وأخش��ى أن 
يكون اسم أبي داود سقط من هذه المواضع 
حي��ث لم أجد أحًدا مم��ن ترجم ليونس بن 

حبيب ذكر هؤالء األئمة يف شيوخه.

وكذل��ك م��ا زاده يون��س ب��ن حبيب من 
مرويات على س��بيل المتابعات والش��واهد 

كما يف رقم )364، 992(.

فل��و أن أب��ا مس��عود ال��رازي ه��و الذي 
صن��ف المس��ند ليون��س ب��ن حبي��ب -كما 

ادعاه أب��و نعيم- لما كان��ت هناك حاجة يف 
إيراد هذه الزوائد يف المسند.

ولكنن��ا نس��تفيد من قول أب��ي نعيم هذا: 
أن »المس��ند« لي��س م��ن تصنيف أب��ي داود 
الطيالس��ي، ويف ه��ذا ترجي��ح ق��وي آخ��ر 

إلثبات »المسند« ليونس بن حبيب.

   الق��ول الراب��ع: أن��ه م��ن جم��ع بع��ض 
المتأخرين من حفاظ خراسان:

وممن قال بذلك:

1- الحاف��ظ اب��ن نقط��ة: ق��ال يف التقيي��د 
)489(: »ويقال أن هذا المسند جمع له -يعنى 
ليون��س بن حبيب- مما وجد س��ماعه من أبي 

داود جمعه له بعض حفاظ األصبهانيين«.

2- الحافظ الس��يوطي: قال يف التدريب 
)157/1( متعقًب��ا العراق��ي: »وظن أنه هو 
صنف��ه، ولي��س كذلك، فإنما ه��و من جمع 
بع��ض الحفاظ الخرس��انيين، جم��ع فيه ما 
رواه يونس بن حبيب خاصة عنه، وشذ عنه 

كثير منه«.

3- الحاف��ظ الكت��اين: ق��ال يف الرس��الة 
المستطرفة ص )61(: »وهو ]جمع[ بعض 
حفاظ خراسان، جمع فيه ما رواه يونس بن 

حبيب عنه خاصة«.
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جوابه:

1- أن ه��ذا القول ظاهر البطلن، فأقدم 
م��ن ق��ال بذل��ك -فيم��ا وقفت علي��ه- هو 
الحافظ ابن نقطة، وال يمكن أن ننسب هذا 
الق��ول إليه، حي��ث نقله بصيغ��ة التمريض، 
ث��م إنه قال بع��د ذلك مباش��رة: »حدث عنه 
-يعني يونس بن حبيب- بالمس��ند عبد اهلل 
بن جعف��ر بن أحمد بن ف��ارس«. هذا إقرار 
من ابن نقطة أن المسند كان بين يدي يونس 

بن حبيب.

2- ل��م يعرج أحد ممن نق��ل هذا القول 
على اس��م ذاك الحافظ الخراساين المتأخر 
»مس��ند«  بتجميع��ه  إلي��ه  نس��ب  وال��ذي 

الطيالسي.

3- َم��ن تتبع أقوال العلماء ممن تكلموا 
على »مس��ند« الطيالس��ي َعلَِم ِعْل��م اليقين 
ب��ن  ي��دي يون��س  بي��ن  أن »المس��ند« كان 
حبي��ب وأنه كان مصنًفا يف حياته، ومن هذه 

األقوال:

أ- ق��ال ابن مردويه يف »تاريخ أصبهان«: 
»محم��د ب��ن علي ب��ن محمد الج��ارود أبو 

بك��ر… روى »المس��ند« ع��ن يون��س ب��ن 
حبي��ب يعني مس��ند أب��ي داود الطيالس��ي« 

التقييد )ص88(.

ب- وكذل��ك قال أبو الش��يخ يف طبقاته 
)579/3( يف ترجمته ابن الجارود »س��مع 

المسند من يونس بن حبيب«.

ج- وقال أبو الشيخ يف طبقاته )299/4( 
يف ترجمته محمد بن إس��ماعيل بن سمويه: 

»وعنده عن يونس بن حبيب المسند«.

د-وق��ال ابن نقطة يف التقييد )ص314( 
لم��ا ترجم البن ف��ارس: »حدث عن يونس 

بن حبيب بمسند أبي داود الطيالسي«.

فف��ي هذا األق��وال كلها دليل -ال ش��ك 
في��ه وال ري��ب- عل��ى أن المس��ند كان بين 
يدي يونس بن حبيب، وأنه كان يحدث به، 

وسمعه منه الكثيرون.

وإذا انض��اف إل��ى ه��ذا الدليل ما س��بق 
بيانه يف األقوال الثلثة -سالفة الذكر- تبين 
لنا -حقيقة- أن »مس��ند« الطيالسي هو من 
تصني��ف يونس ب��ن حبيب راوي��ة أبي داود 

الطيالسي.
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القسم الرابع: النصوص األدبية
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في مطار لندن:

كان��ت الس��ماء تن��ذر بعاصف��ة ثلجي��ة 
حين خرجت يف الثامن��ة صباًحا يوم الرابع 
والعش��رين من ش��هر يناير البارد ألس��تقل 
س��يارة األجرة التي س��تقلني إل��ى المطار، 
كان ج��و لن��دن يومه��ا مليًئا بنثي��ث كثيٍف 
بارد جعلني أضع حقيبة السفر يف صندوق 
الس��يارة بس��رعة وأندس داخله��ا كصغار 
الثعالب حين تلج جحورها عند إحساسها 

بالخطر.

نع��م كان الوق��ت مبك��ًرا للذه��اب إلى 
المطار بطرقات ش��به فارغة بسبب جائحة 
كورون��ا والت��ي جعل��ت الناس يف س��بات 

البي��وت، ولكن��ي ُخلق��ت هك��ذا أعي��ش 
بقلق الخ��وف من التأخر ع��ن الموعد لذا 
تج��دين حريًصا أن أصل قبل الموعد دائًما 
ب��ل أهون على قلبي أن أص��ل قبل الموعد 

بساعة من التأخر عليه دقيقة.

كان��ت الس��اعة تش��ير إل��ى دقائ��ق قليلة 
قبل التاس��عة حين وصل��ت المطار وموعد 
رحلت��ي الواح��دة بعد الظهر قائًل لنفس��ي: 
البأس بأربع س��اعات من التسكع يف أنحاء 
المط��ار وَمرافق��ه وَمطاعمه وأس��واقه حتى 
يحي��ن موع��د اإلق��لع، ولك��ن كل تل��ك 
التخي��لت واألماين تكس��رت على عتبات 
الواق��ع -كطبقة جليد تغطي بركة ماء تحت 
أق��دام دب قطب��ي- حي��ن دخل��ت صال��ة 

حسان احلديثي

حديث العراق  
]سلسلة أحاديث تصف رحلتي إلى العراق[
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المغادرة فوجدهتا فارغًة إال من بعض عمال 
التنظيف وموظفي شركة الخطوط الجوية، 
صامتًة إال من مك��رات الصوت التي تعلن 
كل دقيق��ة عن وج��وب االلت��زام بتعليمات 
الس��لمة ولبس الكمام��ات وتعقيم اليدين 
يف مبنى ش��به خاٍل من البشر مضاًفا إليه طبع 
اإلنكلي��ز يف اإللح��اح والمبالغ��ة بض��رورة 

اتباع األنظمة والتعليمات.

حي��ن أكملت إج��راءات المغادرة على 
كاونرت شركة الخطوط ثم كاونرت الجوازات 
وانتقلت إلى صاالت الرتانزيت أحسست 
بوحشة تكاد تأكلني ال ينقصها إال عصافيُر 
الس��ياب الخال��د وديدان��ه التي ت��أكل جثة 

الصمت يف »منزل األقنان« حين يقول:

ذوائُب سدرٍة غراَء تزحمها العصافيُر

تعداّ خطى الزمان بسقسقات والمناقيُر

كأفواه من الديدان تأكل جثة الصمِت

وتمأل عالم الموِت

نع��م ه��ذا الجم��ود المخي��ف يف اكث��ر 
األمكنة لغًطا كالمطارات يحتاج أن ُيكسر، 
هذا الصمت الموحش يحتاج إلى ضجيج 
يفتته ويرسله إلى ما وراء العودة ولكن كل 

شي مؤجل يف زمن كورونا. 

هناك أمر غريب يحدث معي يف كل سفر، 
فأنا لم أسافر يوًما ولم اأكب طائرًة أو قطاًرا 
أو حت��ى حافل��ة إال وكان الس��ياب موجوًدا 
معي يرافقني يف رحلتي؛ أنشد بعض أشعاره 
وأردد مقاط��ع من قصائده، وال يخلو الحال 
من بعض المطر، غير أين يف هذه المرة ملت 
م��ن الس��ياب إلى س��عدي يوس��ف لقصيدة 
أحبه��ا وأجدها تلمس قلب��ي، كان قد كتبها 
س��عدي يف بع��ض أس��فاره أظن��ه كان يومها 
يف »فورتيس��ا/ التيفيا« فص��رت أردد -وأنا 

أمشي يف أروقة المطار- شيًئا منها:

سأرحُل يف قطاِر الفجرِ، َشْعري
ُق�بََّعت��ي رقيُق يم��وُج وري���ُش 

ُب��روٌق له��ا  الس��ماُء  تنادين��ي 
ويدفُعن��ي الس��بيُل ب��ِه ُع��روُق

س��أرحُل... إّن ُمقتَبِلي الطريُق
س��الم���اًا أيه��ا الول��ُد الطليُق!

هناك أمٌر غريب آخر يحدث معي كلما 
ق��رأت ش��يًئا للس��ياب ومحم��ود الريكان 
وس��عدي يوس��ف ش��عرت أهنم إخ��وٌة يف 
الشعر، تس��ري فيهم الدماء الش��عرية ذاهتا 
وينتسبون إلى أب شعريٍّ واحد واتصالهم 
بوادي عبقر بنفس الشيطان الشعري، فهل 

من موافق لي؟ 
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ولكن رغ��م كل ما تقدم ال أكتمكم لقد 
مرت الساعات األربع بطيئًة ثقيلًة موحشًة 
يف مبنى هائل المس��احة ال يوج��د فيه أكثر 
من مئة مسافر أو يزيدون قليًل، هو بالضبط 
كملعب لكرة القدم يتسع لعشرات اآلالف 
وفي��ه مئ��ة متف��رج فق��ط هك��ذا ب��دت ل��ي 
الصورة حينها، ال بأس قلت لنفسي معلًل 
فأن��ا إنس��ان أح��ب المطارات حت��ى وهي 
فارغ��ة وأجد لها عزاًء يف نفس��ي وأجد لها 
بع��ض الفلس��فًة أيًض��ا، فأوق��ات االنتظار 
فيها -رغم كل ش��يء- ال تخلو من األُنس 
ها الدفء وأجدها  ويملؤه��ا الحماس ويلفاّ
تختلف عن بقية أوقات االنتظار، فهي بين 
اثنين؛ مس��افٍر منها وزائٍر لها؛ فأما المسافر 
فه��و أح��د اثني��ن؛ ق��ادٍم بش��وق أو مغ��ادٍر 
بلوعة، وأما الزائر للمطار فهو بين حالين؛ 

متلهٍف لعناق أو مضطرٍب لفراق.

وأرض المط��ار أرض طيبة ألهنا مرتعة 
وإين  والم��ودة،  بالش��وق  مآلن��ة  بالح��ب 
أحَس��ُب أن المط��ارات م��ن أكث��ر األماكن 
��ه الش��وق  صدًق��ا للعواط��ف فمن لم يمساّ
للقادمين لن يأيت الستقبالهم ومن لم ُتحرْقه 

جمرُة فراق المغادرين لن يأيت لوداعهم.

والمط��ارات تحوي النقائض والتضاد؛ 

ففيه��ا م��ن البِْش��ِر بقدر م��ا فيها م��ن الَقْهر 
وفيه��ا من الغبط��ة والفرح ما يع��ادل الذي 

فيها الحزن والرتَح.

وهي أيًضا أرٌض مألى بالدعاء، وفضاٌء 
مكت��ظ بالرج��اء، تح��وي أفئ��دًة حاض��رة 
الَعرة والخش��وع، وعيوًنا غزيرة الش��جى 
والدموع، والناس فيها بين متأهب لركوب 
الفض��اء أو هابط م��ن أعالي الس��ماء، ولو 
سئلُت عن اسٍم بديل للمطارات ألسميتها 
أرض ال��وداد فلو تبخ��رت عواطف الناس 
يف المط��ارات لغ��ام فضاؤه��ا ُحبًّا وش��وًقا 

وألمطرت سقوفها قلوًبا وأكباًدا وأفئدة. 

غير أن حرارة الشوق والفراق التي كان 
اب الطائ��رة يومه��ا يف داخل  يش��عر هب��ا ركاّ
المبن��ى يعادله ب��رٌد جارف خ��ارج المبنى 
س��يما وقد بدأ للتو تس��اقط الثل��ج وبدأت 
األرض تكتسي بالبياض مستدرجة العيون 
لمتع��ة النظ��ر رأيت ذلك حين ق��ام ثلة من 
المسافرين يمش��ون مسرعين باتجاه ألواح 
الزج��اج العظيم��ة الحجوم الفاصل��ة بيننا 
وبي��ن أرض المط��ار وَمدارج��ه ليروا أحد 
أجم��ل المناظ��ر وأكثره��ا روع��ة وهي أن 
تنظر لمعالم الرد وتساقط الثلج من مكان 
داف��ئ، عندها تختلط فيك أحاس��يس الرد 
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وال��دفء والش��وق والس��فر وتش��عر أنك 
محاص��ر بالب��كاء م��ن كل جان��ب، فنحن 
الغرب��اء تقوم بين عيوننا ش��اهدة ش��اخصة 

ويعلو بين جوانحنا ضريح دائم. 

غي��ر أن تس��اقط الثل��ج بعث يف نفس��ي 
شيًئا من الريبة والخوف فإذا ازداد تساقُطه 
وغطى أجنحة الطائرة سيتأخر السفر حتى 
يزال الثلج من فوقها وهذا يأخذ وقًتا، وقد 
حدث معي قبل بضع سنين يف مطار شارل 
ديغ��ول يف باريس حين غطى الثلج طائرتنا 
فلم تقلع إال بعد أن أزيل الثلج عنها فتأخر 

اإلقلع يومها ألكثر من ساعتين. 

لم يكس��ر ش��عور الخ��وف والرتقب إال 
مكرات الص��وت ذات األصوات البائس��ة 
وه��ي تعل��ن أن علين��ا التوج��ه إل��ى بواب��ة 
المغ��ادرة فقد ح��ان موعد الس��فر فلملمت 
أشيائي ومشيت باتجاه بوابة المغادرة، لكن 
الغريب أن رواق الممشى من صالة االنتظار 
إل��ى بوابة الصع��ود إلى الطائ��رة طويٌل جًدا 
وبل مس��وغ، لم��اذا يجعل��ون طائرتنا على 
أبعد بوابة؟ وليس م��ن طائرة مغادرة غيرها 
يف ذل��ك الصب��اح المنجم��د؟ لي��س ذل��ك 
فحس��ب ولكننا فوجئن��ا أن بواب��ة المغادرة 
ال تصلنا بب��اب الطائرة من خ��لل خراطيم 

المطار كما هو معل��وم ومعروف بل نحتاج 
إل��ى الخروج والمش��ي إل��ى س��لم الطائرة 
تحت الثلج وبمواجهة ريح عاصف، استاء 
الجمي��ع وأنا منه��م ولكن اس��تياءنا لم يكن 
ليغي��ر من حتمي��ة األم��ر ش��يًئا فاإلذعان يف 

هكذا حاالت أمر ال مناص منه.

كانت مس��افة المئة مرت التي مشيناها من 
بوابة المغادرة إلى الطائرة طويلًة باردة متعبة 
فكان��ت هناية وجودن��ا يف مبنى المطار تليق 
بالس��اعات البطيئة التي قضيناها يف وحشة 
هيكل مبنى ف��ارغ ال يحده مدى وال يملؤه 
ص��دى، ولكني بقي��ت أردد: »س��لًما أيها 
الول��ُد الطليُق« وأنا أصعد س��لم الطائرة ثم 
وأنا أمش��ي يف الممر الوسطي بين المقاعد 
باحًث��ا عن مكاين بين وجوه منقبٍة بكمامات 
تخف��ي تحته��ا الجمال والغض��ب والحزن 
والف��رح وال يب��دو منها غير عيون متس��ائلة 
ومس��تفهمة عما يحدث وإلى ماذا سيؤول 
إليه الحال، أما أنا فمس��تمر برتديد »س��لًما 
أيها الولُد الطليُق« حتى اس��تويت جالًسا يف 
م��كاين المخص��ص ولم ين��ِه ترديدي لبيت 
سعدي يوسف إال صوت طقِة حزام األمان 
وأنا أربطه حولي ألتس��مر على مقعدي مع 

شعور بأين لم أعد طليًقا بعُد حتى حين...
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إلى أربيل:

طالما وقف��ت متحيًرا أم��ام فكرة حزام 
األم��ان يف الطائ��رات فه��و يف حقيقت��ه ال 
يحمي م��ن الم��وت البت��ة، ولكن��ه يحمي 
راك��ب الطائ��رة -بع��د أن يم��وت- من أن 
يكون ش��يًئا متحرًكا يف فض��اء الطائرة التي 
ستصبح -عند تعرضها لحادث- كخلط 
األش��ياء  يف��رم  ال��ذي  المطب��خ  س��يدات 
ويحيله��ا إل��ى خليط لزج ويحيل األش��ياء 
والل��ون  الش��كل  منك��رة  إل��ى  المعروف��ة 
والملم��س، هذا ال ينف��ي أن اإلحصائيات 
تضع الطائرات واس��طَة النق��ل األكثر أماًنا 
بي��ن وس��ائط النق��ل، ولكن��ي يف الحقيق��ة 
أرى وس��ائط النقل كلها أكثر أماًنا وثقًة من 

وسائط التواصل االجتماعي. 

بغ��ضاّ النظر عن كل ما تقدم، ش��خصًيا 
أح��ب لحظ��ات إق��لع الطائرات وأش��عر 
أنن��ي ال أحت��اج يف تلك اللحظ��ات إال إلى 
ترك التفكير بأي ش��ي والتفرغ للسرتخاء 
والتأم��ل بعظم��ة صن��ع اهلل لعقل اإلنس��ان 
الذي أبدع كل هذا اإلبداع. فهذه اللحظات 
-باإلضاف��ة إلى مزيج الخ��وف والتوجس 
والس��عادة ال��ذي تبعثه��ا يف النف��س- ه��ي 

تغيي��ر ك��وينٌّ لطبيعة الخلئق بل هي أش��به 
بلحظ��ات اخ��رتاق النام��وس، والناموُس 
هو قانون األش��ياء وش��ريعتها وطبيعتها يف 
الخل��ق والتكوين والتأثي��ر، فاإلحراق هو 
ناموس الن��ار واإلغراق ه��و ناموس الماء 
وهكذا، وما نجاة إبراهيم من النار ومش��ي 
عيسى على الماء إال معجزات عطاّل هبا اهلل 
طبيعة النار والماء يف اإلحراق واإلغراق.. 

والطيران هو طبيعة الطيور وس��بيلها يف 
االنتق��ال وعندما يطير اإلنس��ان أو يغوص 
يف أعم��اق البح��ار والمحيط��ات فه��و يف 
الحقيقة يأخذ من الطيور واألسماك طبعها 
وطبيعتها وذلك كله كسر لناموس الحياة، 
ولو طار اإلنس��ان يف العهود القديمة آلمن 
ب��ه م��ن حوله من البش��ر والعت��روا ُصنَعه 
معج��زًة م��ن المعج��زات ألنه أم��ر خارق 
لطبيعة الزمن والبيئة اللذين يعيش فيهما. 

ولحظ��ة إقلع الطائرات فيها إحس��اس 
هائ��ل الجم��ال فأن��ت -وان كن��ت حبيس 
أس��طوانة طويلة يمت��د يف جنبيه��ا جناحان 
عظيمان تخرتق هبما الفضاء بسرعة عالية- 
إال أنك -أيها اإلنسان- استعرَت من الطير 
طبيعت��ه واخرتق��ت بالعلم ناموس��ه األزلي 
واألبدي، بل وتجاوزته يف االرتفاع والعلو 
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إل��ى طبقات ال يس��تطيع الطي��ر بلوغها، فيا 
أيها المحلاّقون يف الطائرات تمتعوا بأوقات 
تحليقك��م فإهن��ا أوق��ات انتص��ار عظيم��ة 

لإلنسان كَسر هبا الناموَس بالعلم.

كانت الرحلة التي دامت أربع س��اعات 
ونصف من لندن إلى إس��طنبول آمنًة هادئًة 
مستقرًة لم يشْبها اهتزاز وال تأرجح، اللهم 
إال مي��لٌن خفيٌف عند االس��تدارة واهتزاز 
لطي��ف يف لحظ��ات الهب��وط والت��ي كنت 
قد وصفتها يوًما فقل��ت عن الطائرة لحظة 
هبوطها: إهنا تجري على المدرج كالسهم 
وتلمس األرض كمفلطح الحصى ُيقذف 

به وجُه الماء. 

كان مطار إس��طنبول عل��ى النقيض من 
مط��ار لندن يف الضجي��ج واالزدحام وكأن 
َمن في��ه من البش��ر يعيش��ون خ��ارج زمان 
كورون��ا؛ طائ��رات هتب��ط وطائ��رات تقلع 
ومس��افرون قادمون من وجه��ات مختلفة 
لق��د  إل��ى وجه��ات مختلف��ة،  وراحل��ون 
وقفت طويًل أم��ام توصيف المطار؛ كيف 
وبم��اذا أش��بهه فوج��دت أن��ه أش��به بمبنى 
الريد الذي يس��تلم الرس��ائل والطرود من 
أنح��اء مختلف��ة ليعود ويرس��لها إلى أنحاء 
أخ��رى مختلفة لكن االختلف بين مكتب 

الري��د والمط��ار أن الري��د محط��ة اتصال 
للجم��ادات والمط��ارات محط��ة اتص��ال 

للجمادات والبشر على حد سواء. 

الش��يء الممي��ز يف مطار إس��طنبول أنه 
عام��ر بالمطاع��م والمقاه��ي الت��ي تق��دم 
الوجب��ات واألطب��اق الرتكي��ة المحلي��ة ال 
كبقي��ة المط��ارات الت��ي تق��دم يف غالبه��ا 
الوجب��ات العالمية المنتش��رة أو ما يس��مى 
اصطلًح��ا ب�«مطاعم الوجبات الس��ريعة« 
وهذا أمر يحسب لألتراك يف هذا االختلف 
اإليجابي، كما أن أروقته وَمرافقه ونواحيه 
قادرة على القض��اء على أوقات الرتانزيت 
واالنتظار التي يعاين منها المسافر يف بعض 
المطارات األخرى وال ننَس أن إس��طنبول 
تصل العاَلم بمدن يف آس��يا وبلدان القوقاز 
كذل��ك بلدان آس��يا الوس��طى الممتدة من 
بح��ر قزوي��ن غرًبا حت��ى الصي��ن ومنغوليا 
حت��ى  جنوًب��ا  أفغانس��تان  وم��ن  ش��رًقا، 
المنحلة ش��مااًل.  الس��وفيت وجمهورياته 
وه��ذه الرقع��ة الجغرافي��ة لم نطاّل��ع عليها 
جيًدا وعلى طبيعة س��كاهنا كاطلعنا على 
جغرافية وطبيعة أفريقي��ا وأوروبا وأمريكا 
باإلضاف��ة إلى جغرافية الش��رق األوس��ط 
والعال��م العربي ألجل ذل��ك ترى يف مطار 
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إس��طنبول من الناس واألجناس ما ال تراه 
يف مط��ارات العالم األخرى. وألجل ذلك 
أيًضا انقضت الساعات األربع بل ضجر أو 
ملل لتنطلق بنا طائ��رة أخرى إلى الجنوب 
األق��دم  الحض��ارة  أرض  إل��ى  الش��رقي، 
واألخص��ب واألعرق، إل��ى أرض التضاد 
األرض  إل��ى  والعجائ��ب  والمفارق��ات 
األكثر حًظا يف هبوط األنبياء واألسوأ حًظا 
يف سفك دماء األولياء، األرض التي انطلق 
منه��ا قان��ون الع��دل لتعي��ش تح��ت وطأة 
الظل��م واالس��تغلل، األرض التي انبثقت 
منها ح��روف الكلم والحس��اب واألرقام 
لتتأخر عن ركب العلم والمعرفة، األرض 
التي أنجبت العلماء واألطباء ليسافر أهلها 
إلى ب��لد الهن��د وال��رتك للتطب��ب وطلب 
ال��دواء والش��فاء... إهن��ا أرض العجائ��ب 
والمتغيرات حًقا إهنا أرض ما بين النهرين. 

أقلع��ت الطائرة المتوجه��ة بنا إلى مطار 
أربيل الس��اعة الحادية عش��ر والنصف ليًل 
وكانت رحلة آمنة هي األخرى ولم ينغص 
عليَّ متعة التحليق س��وى مضياّ��ف الطائرة 
ال��ذي اتخذين هدًفا له؛ كلما نزلْت كمامتي 
قليًل من على أنفي اقتنصني من بعيد وجاء 
مس��رًعا ليطلب مني لبس��ها بشكل صحيح 

بحيث تغطي األنف والفم، لقد أثار حفيظتي 
برتكيزه عليَّ دون بقية المسافرين فلم يكن 
أمام��ي إال االحتيال عليه حين مألت كوبي 
ذا النصف لرت والحاف��ظ للحرارة -والذي 
أحمله معي دائًما- مألته بالش��اي وأزحت 
كمامتي كلًيا ألتمتع بارتش��افه حس��وة بعد 
حس��وة على ارتف��اع خمس��ة وثلثين ألف 
قدم وكلم��ا طلب مني ذلك المضياّف لبس 
رت له بشرب الشاي، ساعتان  كمامتي تعذاّ
ونص��ف من المضايقة واإلغاظ��ة المتبادلة 
بيني وبينه حتى حطاّ��ت بنا الطائرة يف مطار 

أربيل عاصمة كردستان العراق. 

أربي��ل مدين��ة يف ش��مال الع��راق ذات 
أغلبي��ة كردية والش��عب الك��ردي يمثلون 
ج��زًءا أصي��ًل م��ن ش��عب الع��راق كما أن 
هن��اك تمازًجا وتزاوًجا قديًم��ا بين العرب 
والك��رد وتش��اهبًا يف بع��ض الطب��اع ونظام 
المعيش��ة والحياة، تغيَّر بعضها يف الس��نين 
األخي��رة وبق��ي األغلب كما ه��و، وأربيل 
ه��ي المدينة األكث��ر تنظيًما وترتيًب��ا وأماًنا 
بي��ن م��دن الع��راق وقد ن��أت بنفس��ها عن 
المش��اكل يف م��دن العراق األخ��رى وهذه 
األس��باب جعل��ت الس��ياحة واالس��تثمار 
واإلقام��ة فيها هدًفا لكثير من العراقيين لذا 
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ال يجد العراق��ي اختلًفا من حيث الطبيعة 
والحي��اة إال اليس��ير الذي تفرض��ه عادات 

وتقاليد الشعب الكردي فيها.

كانت الس��اعة تش��ير إلى الثانية صباًحا 
من يوم الخامس والعش��رين من شهر يناير 
حي��ن هبطت الطائ��رة وكان المط��ار هادًئا 
ودافًئا وفارًغا أيًضا إال من مسافري الرحلة 
التي وصلُت عليها للتواّ ويبدو كل ش��ي يف 
المط��ار مرتًبا وجميًل ول��م تُفت إال دقائق 
ألهني إجراءات الوصول واستلم حقائبي 
ل وجه أالقيه يف  ليكون وج��ه صديٍق لي أواّ
المطار بعد س��ت س��نوات لم أره فيها، كل 
ش��يء فيه كم��ا هو؛ طبُع��ه ولطُف��ه ووجُهه 
الضاحك س��وى بعض الش��عرات البيضاء 

التي نبتت بسالفتيه الفاحمتين... 

لم تكن هناية الرحلة يف أربيل، فصديقي 
ز لي س��يارًة تقلاّني  الجميل هذا كان قد جهاّ

مباشرة من أربيل إلى العاصمة بغداد، فلم 
أك��ن أريد التأخر كثي��ًرا يف أربيل إال قدر ما 
أج��رين عليه صاحبي لش��راء خ��ط تلفون 
والت��زود ببعض قناين الماء ولفيفات لس��د 
ج��وع الطري��ق وإع��ادة ملء كوب��ي األنيق 
بالش��اي العراق��ي المعطر بالهي��ل من أحد 
مقاه��ي األحياء الش��عبية يف أربي��ل، كانت 
الس��اعة تش��ير إلى الرابع��ة والنصف حين 
ا هذه المرة  بدأت رحل��ة جديدة ولكن ب��رًّ
إل��ى بغ��داد، انطلَق بي س��ائقي فج��ًرا إلى 
الجن��وب فع��اودُت تردي��د أبيات س��عدي 

يوسف:

الطلي��ُق الول��ُد  أيه��ا  ا  س��الماً
حقائُب��َك الروائ��ُح والرحي��ُق

ا ترى األشجاَر عنَد الفجرِ ُزرقاً
وتلق��ى الطي��َر قبلَك يس��تفيُق

ا أيها الوَل��ُد الطليُق سالماً
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املشهد الثالث: حبٌّ نبيل

لم نفرتق يوًما حتى كر إخويت وتزوجوا 
وغادروا القري��ة بعيًدا إلى صخب المدينة 

وأضوائها الساحرة..

وحصل��ُت بش��هاديت المتواضع��ة على 
فرص��ة عمل خ��ارج البلد، حي��ث الوجوه 
الصف��راء الغريب��ة وعجمة اللس��ان واللغة 
التي بدأُت بفكاّ رموزها قبل أش��هر قليلة، 
أق��ف اآلن أمام بابنا الخش��بي الذي طالما 
جلست أقنع أبي لنغياّر لونه دون جدوى..

وأرى )ترمز الش��اي( الذي طالما كان 
مردوده المادي يس��اعد أب��ي يف مصروف 

البيت إنه ألخي )نبيل(..

آااه ي��ا نبيل.. ولدَت وأنت أصم وأبكم 
ولكنك كنت أكثرنا إحساًسا بالمسؤولية.. 

ا.. كنت نبيًل حقاّ

اعتاد أن يس��تيقظ فجًرا ليعد الشاي ثماّ 
يفرغه بالرتم��ز ويتوجه إلى الش��ارع العام 
ليبيع بابتسامة ناعس��ة أكوابا مليئة بالشاي 
عالي السكر نكاية بمرارة مايشعر به، كنت 
أن��ا األصغ��ر أراقبه وه��و ينظ��ر ل�)نظيرة( 
بائعة )الچرك( أو )الس��ميط( الرقيقة ذات 
اليدي��ن الصغيرتي��ن، فرتمق��ه بنظ��رة إنني 
أراك، ثم يجلس��ان بعد أن أهنكهما الرواح 
ة، وأرى  والمجيء مع الس��يارات والم��اراّ
ش��فاه )نظيرة( تتحرك ونبيل يصغي بانتباه 

ثم يضحكان وتارة أرى دموع نظيرة..

خلف الباب  
]تابٌع للمشاهد في العدد السابق[

زينب األزبكي
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بع��د أش��ُهر انقطعت نظي��رة وظل نبيل 
ي��وم دون ج��دوى،  يرتق��ب مجيئه��ا كل 
مرض نبيل وبدأ جس��ده يوهن شيًئا فشيًئا، 
ث��م س��معُت أن نظي��رة تزوج��ت، وهن��ا 
أدركُت أن نبيًل عرف ذلك من قبل فانفطر 
قلب��ه.. لم نس��تطع ع��لج نبيل حت��ى أتاه 
األجل.. افتقدت بعده كل الجمال والنبل 
يف الحي��اة، بعده��ا ظلل��ت أفكر ب��أي لغة 
كانت تتكلم هذه النضي��رة نظيرة؟ وكيف 

كان أخي يفهمها؟ كيف كانا يتواصلن؟

ربما هناك لغة لم نكتشفها بعد، ولكنني 
أعرفه��ا اآلن، إهنا لغة المعذبين بداخلهم، 

الباسمين لغيرهم.

علمت بعدها أن نبيل مات بجرعة زائدة 
من اإلنصات واحتقان الكلم بداخله.

      

املشهد الرابع: شطيرة برجر

عش��رة أفراد وأماّ خلف ه��ذا الباب، لم 
ي��رتك لن��ا أبي إرًثا س��وى راتب��ه التقاعدي 
ي وسياس��تها االقتصادية نعيش  وبتدبير أماّ

باكتفاء.

صباًح��ا، خبز التنور الح��ار مع ما توفر 

م��ن الجب��ن، وإن ل��م يتوف��ر ف��إن الخب��ز 
والشاي كان اللذيذ الغالب.

��ي ه��و إع��لن بداي��ة  كان اس��تيقاظ أماّ
اليوم، نشيطة وإن ظهر عليها تعب األمس، 
باس��مة الوجه وإن كانت هموم مصاريف 
أخي يف الجامعة أهنكت تفكيرها، تمش��ي 
بكرياء وإن أعلن األق��ارب تخليهم عنها 

لزواجها الفاشل يف قرية نائية.

لم تس��مع يوًما بطعام يص��ل إلى الباب 
ي بس��يطة تعيش يف زمن  حين الطل��ب، أماّ
الطيبين، حيث كل شيء مصنوع باليد بعناء 
وتع��ب، ولن ترض��ى دون ذل��ك، وكانت 
نفوسنا التي تراودنا أن نطلب من المطعم 
-الذي لن تس��مح أمي بدخول طعامه إلى 
البي��ت العتباراهت��ا االقتصادي��ة والصحية 

الخاصة- ال تكفاّ عن المراودة..

ي حس��اء العدس  وكالمعت��اد تصباّ أماّ
الذي ال يش��به حس��اء إحداهن وأس��تطيع 
أن أعرف��ه من بين آالف األطب��اق لرائحته 
الزكي��ة ولون��ه األصف��ر الفاق��ع وه��ذا هو 

عشاء كل يوم!

ي وباتفاق معنا  ر أخي ودون عل��م أماّ قراّ
أن نطل��ب )ش��طائر الرج��ر( الت��ي طالم��ا 
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تمنين��ا أن تك��ون عش��اًء يومًي��ا ب��داًل م��ن 
العدس، وكانت الخطة أن نأكل من عش��اء 
ي ما نس��داّ به الرمق ثماّ حين تنام س��يصل  أماّ

الطلب فنستمتع بالشطائر دون علمها.

أكملن��ا وجب��ة العش��اء وبان عل��ى أمي 
النعاس والتعب وأوصتن��ا برتتيب المكان 
قب��ل الن��وم وذهب��ت وه��ي تخ��ط برجليها 

األرض من التعب.

وأخيًرا، شطائر الرجر بين أيدينا، أكلنا 
الش��طائر كم��ا لو أنن��ا ننقض على فريس��ة! 

عجًبا ما بالنا!

ويف لحظة سعادة وانتشاء وما زلنا نمسك 
ي تظهر.. ببقايا الرجر وأكياسه، إْذ بأماّ

ع��ماّ الصمت الم��كان ول��م ننبس ببنت 
شفه كأن على رؤسنا الطير!

»ال تن��َس ي��ا أحم��د دواء الضغ��ط، لقد 
نفدت آخر حبة من أمس«.

هذا م��ا قالته أمي وذهب��ت إلى الفراش 
ة أخرى. مراّ

بدأنا نس��أل بعضنا اآلخ��ر هل الحظت 
أمي؟ هل عرفت ما كنا نأكل؟ هل.. هل..؟

صباًحا، وكالمعتاد بدأ الصباح باستيقاظ 
ت هذه األيام  أمي وذهبنا كلاّ إلى عمله ومراّ
دون ابتس��امة مش��رقة وال نش��اط يلح��ظ 
وبعش��اءات ليس لها طعم، لم يعد العدس 
يتميز بنكهة ولم يعد لونه يس��راّ الناظرين.. 
ي مأخذه، وأخيًرا  وبدأ التعب يأخذ م��ن أماّ

صارت طريحة الفراش حتى توفاها اهلل.

ي أنك درس��ت فقه )يوسف(  أعلم يا أماّ
وس��تتفوقين  مدرس��ة،  دون  باالقتص��اد 
عل��ى )مارثا س��تيوارت( يف تركيب الطعام 
وطهيه، وأعلم أن��ك أمهر من منال العالم، 
ري ل��و طلبنا من��ك عمل الرجر  ول��ن تقصاّ
وأحضرن��ا ل��ك الطريق��ة، لكنن��ا لألس��ف 

استبدلناك بشطيرة!

ي أنني أش��تاق لكل ما  كيف أخرك يا أماّ
تصنعه يدك؟

آاه كم أشتاق لطبق العدس، هل عندكم 
ي!؟ ه مثل أماّ َمن يعداّ
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حين دخلْت البيَت وحي��دًة كانْت عتبُة 
بابِه��ا عاليًة فخاَنها عكاُزها وس��قطْت تئنُّ 
بحرقٍة ودُمها المتدفُق من تشققاِت جلِدها 
الذي رقاّقه الزمُن حتى جعَلُه واهًيا يرس��ُم 

لوحًة حزينًة. 

ل��م تناِد أح��ًدا، فه��ي وحي��دٌة يف منزلِها 
��ْت منكبًة عل��ى العتب��ِة تنتظُر ش��يًئا قْد  فظلاّ
��ْت بيٍد رفعْتها  يك��وُن الموَت.. لكنَّها أحسَّ
عن األرِض وأجلس��ْتها على األريكِة قبالَة 
صورِة ابنِها المعلقِة التي أذهلْتها فهي خاليٌة 
م��ن كلِّ ش��يٍء إال اإلط��اَر وش��ارَة الِحداِد 

التفت��ْت ل��رتى رج��ًل مرتدًيا ثياًب��ا خضراَء 
زاهيًة، وجُهُه يشعُّ نوًرا، عيناُه تلمعاِن بريٍق 
، يُدُه مطرزٌة بأجوٍد أنواِع العقيِق، نعُلُه  ذهبيٍّ
من ذهٍب، عليِه هيبُة ملٍك، وشجاعُة أسٍد، 
إذا س��اَر نما الورُد يف موطِ��ئ أقدامِِه، وفاَح 

العود والمسُك من جسِده. 

أدارْت نظَره��ا ف��رأْت بيَتها ق��ْد تغيرْت 
تحتِ��ِه  م��ن  تج��ري  فاألهن��اُر  ملمُح��ُه 
واألشجاُر تظللُِه، جدراُنُه أصبحْت ذهًبا، 
وأس��قُفُه عقيًقا، وأرُضُه جوريًّا منمًقا تطيُر 

فيِه طيوٌر جميلٌة ال عداَد لها وتغرُد فيِه.. 

قصة: عبد الرحمن بن إلياس

الهروُب من اإلطاِر
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كاَن وج��ُه الرج��ِل غيَر واض��ٍح فبادرْتُه 
بالسؤاِل وهي متعجبٌة:

- من أنَت؟ 

- أنا.. أنا ابنُِك الشهيُد. 

- حاُلك عجيبة. 

ي، هذا تكري��ٌم حصلُت عليِه  -  نع��م أماّ
منُذ أْن ُقتلُت. 

- وما الذي أتى بَك؟ 

-  رأيُت��ِك واقع��ًة يف أحِد أهن��اِري الذي 
يعكُس صورَتِك فهببُت لمساعدتك. 

هتللْت أساريُرها وفرحْت واقرتبْت منُه 
وقبلْت��ُه عل��ى جبينِ��ِه وأرادْت أْن تحتضنَُه 
لكنَّ��ُه ارتفَع وعاَد إلى داخ��ِل إطاِر صورتِِه 
وأخَذ كلاّ ش��يٍء معُه وترَكها على األريكِة 
وحَدها، وقبَل أْن تس��كَن حركَت��ُه قاَل لها 

سنلتقي حتًما أماُه. 
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)1(

تفتَّحْت أزراُر مِعطِفها

فانبثَق الورُد كشلٍَّل 

من المطِر اللذيذ .
)٢(

كنِت تدوسيَن التَّعاويَذ التي سقطْت 

على َثنْياِت مِعطِفِك الطَّويِل 

وتشهقيَن كغصِن لوٍز 

ضجَّ بالراعِم البيضاء .
)3(

أقوُل لها : ال تخايف 

تعالي قليلً 

ماَء إذا جئِت سوَف ُأريِك السَّ

وُأعطيِك كلَّ عصافيِرها 

ومفاتيَح أبوابِها الُمغلقْة .

)٤(

إذا جئِت سوَف ُأعلُِّق فوَق هضاِب المدينِة 

ناياتِها 

وكمنجاتِها وأساوَرها 

وخواتَمها 

وعطوَر أنوثتها الغابرْة .

شعر: مهدي نصير

ها تقرُع هذا الباَب لو أنَّ
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)5(

لو أنَّها تقرُع هذا الباَب 

تدخُل مثَل نجمٍة 

وترقُص حوَل مويت 

ِة  بالخلخيِل الثَّموديَّ

ُتشعُل يف الِفناِء جمرًة من األنوثِة القتيلِة 

توقُظ الموتى بنايها 

وتسرتيُح قرَب ماِء الليِل ..

لو أنَّ يديها ُتلمُس شعرَي اليابَس 

��ٍة  ُمبتلَّ كطفل��ٍة  ُتط��لُّ  جدائَله��ا  أنَّ  ل��و 
هوِة والماء  بالشَّ

لو أنَّها تأيت ألطلقُت الَحماَم من الطَّبيعِة 

ماء. نحَو غاباِت السَّ
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)1(

باِهٌت هَذا الُوجوُد،

ليِل ظلٌّ ُموِحٌش، عَبٌث.. هناُرُه كالاّ

ُغباٌر َيرَتديِه، وُيسِقُط الَمعنَى على أنقاِضِه،

ال وقَت فيِِه َيدوُر حْسَب َزمانِِه؛

لِت العوالَم،  يُح بداّ فالراّ

واستفاَق الطاّيُن عْن جَسٍد بِل ماٍء؛

 ُتراٌب يف مهبِّ الموِت

أو شَبٌح جريْح.

      

هاِدٌئ صوُت التاّراِب وقاِحٌل، َطَلٌل..
ُركاٌم عالٌق وجُه الحقيقِة تحَتُه،

لْم يبَق غْيٌب َيرَفُع الناّفَس الخفيفَة بعَدُه، 
 ، وُت ممحوٌّ فالصاّ

وهذا القلُب، ال نجٌم يلوُذ إليِه مْن كفاّ 
السماِء ُهناَك،

أو ضوٌء شحيْح.

      

هالٌِك غْيُض الحياِة..
وُح دوَن سحاَبٍة، يَباٌس انبَعثْت إليِه الراّ

لواُت عاِرَي��ًة عن الَمعنى،  ُبثاّْت ل��ُه الصاّ
غناًء باردًا،

شعر: سندس أبو السمن

َسَفر
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يِل جهرًا ُف فِي َهزيِع الاّ وصدًى ُيجفاّ

ِدفَء أجراِس المِسيْح.

)٢(

لِي ملئَِكٌة ُهنالَِك طياّبوَن، ويصَعدوَن 

سللَِم الغْيِب البعيِد،

قوَن بِصرَخٍة حطاّْت عَلى َجَسدي، ُيحداّ

فنِم��ُت، ول��ْم أطِْر؛ من ُثق��ِل ما حَملْت 
أْت يفاّ المساَفُة يداَي، َتلكاّ

ال سماَء قريبٌة َتدُنو ُهنا حتاّى أَعلَِّق حوَل 
لوِن عن َسَفري، أخَضِرها غياَب الاّ

وُأمِعَن يف البهاِء.

، وُء أبعُد، والظلُم يفيُض عْن جنبياّ الضاّ

ي يا رحيمُة يا  ال جبٌل ليعِصمنِ��ي؛ َفُمداّ
سماُء

لع��لاّ ما ف��وَق الَيب��اِس ُهنا حياٌة َتنِش��ُل 
الَوهَم الُمعلاَّق:

».. لْم َتُكن هِذي الناّهايُة،

لْم أُكْن طينًا بدائياًّا يناُم بصرخٍة،

يغُفو على عَجٍل، لتبتلُِع الحقيقُة ماَءُه؛

ريْح..« وَيغطَّ يف هذا الضاّ

)3(

عالٌق بيَن األحاِجي؛ الوقُت

واألس��طوَرُة األوَل��ى عِن الناّس��ياِن، أو 
قَلُق المكاِن،

وما َورثُت مَن الَخياِل المحِض، 

أْو مِ��ن ِحكم��ِة الطاّين الت��ي ُتلَيت عَلى 
جيِح. عقلِي الراّ

َسهوُت َعْن نفِسي،

وع��ْن خوفِ��ي ال��ذي ق��ْد ج��فَّ حي��َن 
َفْت مناّي َيداَي، َتخفاّ

َولمَلمْت يفَّ البصيَرُة َنفَسها،

ال وه��َم ينُم��و اآلَن، ال َش��يٌء َيم��وُت 
ِسوى َيباِس الطاّيِن

أو ظلٍّ ذبيْح.

      

خالٌِد مِثلِي الَمجاُز، 

َيطيُر مِن مبنًى إلى معنًى،

ًة للريْح. وَيرتُُك َخلَفُه مثلِي الَحياَة مِظلاّ

قباّلُت طينَِي، وانَتَبهُت،

ألصَعَد الغيَب الفسيْح.
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»The Last Sound«

اللاّوحة: الصوُت األخير
للفناّان السودايناّ: إبراهيم الصلحي

اخُتي��رِت اللاّوح��ُة لِما علِق م��ن معانِيها ورموِزه��ا يف قعِر الذاكرة، فِهَي س��َفٌر جلياّ 
وعبوٌر إلى الماَوراِء، وليَس يف ُوسِع القصيَدة إالاّ أن تكوَن مثَلها وَأبَعد، سفًرا الُمنتِهًيا، 

ًيا يف الماَوراء. وتجلاّ
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وزه��ُر أح����الِمن��ا ِم��ْن يأس��ِه كَف���������راي��ا ربُّ أط����فاُلن��ا كْم ع���اتب��وا الق���درا
ق��د أورقْت س��نبالاً أو أثم����رْت ش��جرال��ْم يعرف��وا فرح��ةاً يف العم��رِ طافح������ةاً
زق�������������ٌة ممَّ أس��ماٌل  ��وُد  السُّ والجف��ُن م��ا عانَق األض���واَء فانكس��راأثواُبن��ا 
أح�������داِقن��ا س������َوراآالُمن��ا كثي��اِب الح�����زِن نلبُس��ه����������ا ف����ي  اآلَه  ��ُل  نرتِّ
غربتِن��ا ج��رُح  إالّ  األرِض  يف  ب��ؤَس  ��المِة ل���ْم نبص��ْر ل���������ُه أث��راال  درُب السَّ
نظ���راالعي��ُد ج����اَء ول��ْم ندخ��ْر ل����ُه فرح������اًا َم��ْن  عي��ِن  وض��وؤُه ش��احٌب يف 
نعجنُ��ُه باألش�������واِك  م����ُع  الدَّ ��واَن والحج���رارغيُفن��ا  والشُّ ��اَب  الصَّ وُنطع��ُم 
اُق أحالِمن��ا ل��ْم يترك��وا أم�����������ال ِم��ْن أرضن��ا س��رقوا األف��راَح والقم��راُس��رَّ
أُن��ٌف معش����ٌر  ��ا  أنَّ اهللُ  ا وم��ا نس��تعطُف األَُم�������راويش��ه�����������ُد  نم��وُت ع��زًّ
حّت��ى كُبرن��ا فم��ا نس��تعظُم الخط������راونرض��ُع الج��وَع ِم��ْن أث��داِء طاه������رٍة
ونأكُل����������ُه مل��ٍح  يف  الخب��َز  ��ُس  وم��ا نم��دُّ ي��دااً نس��تجدَي الُحق�����������رانغمِّ
��مِس كيما يسرقوا الثَّمراَم��ْن ينق��ُذ الوط��ن المذب��وح ِم��ْن زم��رٍ غّطوا على الشَّ

شعر: د. غزوان علي ناصر

وطن األيتام
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بل�����������دي يف  ��راُق  السُّ كب��َر  ن��ا  أمُّ كَف��������راي��ا  إيماَنه��م  ن��رى  والحاكم��وَن 
��حِت وامتألْت بالسُّ ُأتخم��ْت  بش����رابطونه��م  أرى  ال  أراه��ْم  الوح��وُش  ه��م 
مزدرياً��ا اهللِ  حك������ُم  ص��اَر  والظُّل��ُم ق��ْد ع��مَّ كالطاع��وِن وانتش���رابفضلِه����م 
ا ويزده�������راوي��ٌل عل������ى وط������ٍن نش��قى ب��ِه أب��داً يحي��ا  أْن  أماني��ِه  أقص��ى 
قه����������ا مزَّ والجه��ُل  ُم��دين  ��ع�راموب��وءٌة  والشُّ األطف��اَل  اُمه��ا ص��ادروا  حكَّ
مغترباً��ا الح��قُّ  فيه�������ا  الخراف��ِة  ��ا بم��������ا أنفج��رامث��ُل  يض��مُّ أس��ماَلُه غيضاً
ا عل�����ى أحراِره������ا س��حقْت وأقبل��ْت خل��َف َمْن خان��وا وَم��ْن َفَجراأي��ا ب��الداً
خانع���������ةاً للج��وِر  مقاليَده��ا  فانتح���راأعط��ْت  اهللِ  ع��دِل  ض��دَّ  وح�����ارب��ْت 
وُممتهناً��ا ا  منب��وذاً الح��رُّ  به��ا  ا قيَل س��وَف ترىأضح��ى  حّت��ى إذا ص��اَح غيضاً
معتصم���اً��ا ب��اهللِ  ج�������اَءه��م  رم��وا عل��ى خط��وِه األش��واَك والحجراوكلَّم��ا 
والفق������راخ��ذوا المناص��َب واس��تبقوا لن��ا وطنًا األيت��اُم  ب��ِه  يعي��ُش  كيم������ا 
ألرمل��������ٍة أحزان��ًا  العي��ُد  أيق��َظ  بك��ْت م��ن الفق��ِد حّت��ى أدم��ِت البصراك��ْم 
ُمفرقع��������ة ألعاب��ًا  الم��وُت  بن��ا  أنش��طرايله��و  ش��ْفراتِه  عل��ى  م��اِء  الدِّ ل��وُن 
ه������رباً��ا أوجاِعن��ا  م��ن  يمع��ُن  واس��تتراالعي��ُد  األنظ��اِر  ع��ن  ت��وارى  حّت��ى 
انتح���راي��ا عي��ُد ُع��ْد ال ت��زْد بالقل��ب موجع���ةاً صلبان��ِه  عل��ى  الغي��اُب  نح��ُن 
هدُه����������ا تهدِّ مراجي��ٌح  ال  واس��تع��راجراُحن��ا  بالَّتنهي��ِد  ض��جَّ  مس��اُره��ا 
ك������دراال يط��رِق العي��ُد أبواباً��ا لم��ْن فجع������وا جدرانِه����ا  يف  الظِّ��ُل  ويذب��ُل 
خب��راي��ا صاحب��ي نه��َب األوغ�������اُد بيدَرن��ا به��������ْم  يأت��ي  أْن  اهللَ  ونرق��ُب 
ورٍع ويف  دي��ٍن  يف  الن��اَس  ضلل��وا  ك��ي يأكل��وا خب��َز َم��ْن يف جوع��ِه ُقه��راك��ْم 
ْت بن��ا س�������نواُت القح���ِط الهب���ةاً ��ررا م���رَّ والضَّ والحرم��اَن  الفق��َر  نص��ارُع 
مس��تتراالب��دَّ يوم����اً��ا يفي��ُض الغي��ُظ ِم��ْن أل���ٍم كاَن  ق��ْد  م��ا  ��يُل  السَّ ويج��رُف 

      




