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  فاحتة الكتاب        
هذه النخبة املختارة من جمموعة مقـاالت   -يف جزأين - يسعدين أن أقدم للقراء األفاضل        

-1990= هـ1426-1410(كتبتها يف عدد من الصحف واالت العربية يف الفترة ما بني 
وكما يالحظ فقد جاء عدد وافر منها تراجم ألعالم من تراثنـا العـريب االسـالمي    ). م2006

وال يعـدو  ". جنـوم األرض "ماراتية يف باب اإل" املنال"واليت ظهر معظمها يف جملة  ،األصيل احلي
انتقاء هذه النخبة من رموز تراثنا املضيء والباقة املنوعة من مقاالت خمتلفة أكثر من أنه جاء مـن  
فيض اخلاطر أو من وحي بعض املناسبات واألحداث اهلامة أو ما سال به القلم وجادت به القرحية 

لتها ضريبة الثقة بقلمنا املتواضع من وسائل وأوعيـة  عندما جاشت العاطفة أو ثارت احلمية أو أم
 ،لكن وباجلملة. إعالمية وعلمية مشغولة باهلم اليومي لألمة العربية واإلسالمية وقضاياها املصريية

فإن اختيار هؤالء األعالم النجوم بالذات ال يعين أنه مت ألمر قصد بعينه أو مليزة خاصة متيزهم عن 
  :  وم حلضارتنا الباقية اليت تضيق م املوسوعات العربية واإلسالمية والعاملية غريهم من األعالم النج

      "ي السفهلَاَ  و اددال ع ومجماِء ن    روالقَم مسإالَّ الش فكْسي سلَيو "  
عـالم  آمل أن جيد القارئ الكرمي يف هذه املقاالت على اختالف ألواا من تـراجم أ  إنين       

وسواها املتعة والفائدة املرجوة، اليت حرصت أن أجعل منها باقات علمية وأدبية وسياسية وتارخيية 
أن إىل عطر لغتنا اجلميلة، وعبق تراثنا األصيل، متطلعـاً   اوتراثية ودينية أثرية ، تفوح كلماا بشذ

اس هداية، يسريون على جهم جتد ناشئتنا يف تراثها العظيم ورموز حضارا العربية واإلسالمية نرب
 ،خطاهم، وصوالً إىل ما كان عليه أولئك السلف الصاحل من تقوى هادية صـاحلة  بعونالقومي ويت

وآراء حكيمـة   ،وعلوم ثرية مفيـدة  ،وعقول فذّة ذكية ،وقلوب مؤمنة صافية ،ونفوس أبية طيبة
ةَ فَقـد أُويتَ خيـراً   احلكْم أويتمن و يؤتى احلكْمةَ من يشاُء . "وحكـم جامعة عظيمة ،سديدة
                                               )269:البقرة( ".كثرياً 

املؤلف                               
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 خدجية بنت خويلد الكاملة الطاهرة       
  )م620= هـ .ق 2ت (        

  *مدرسة الرسول األوىل          
    

الـدهور، أطهـر    رالعصور وك وما تالها منسيدة نساء العاملني يف عصرها             
أمهات املؤمنني، فيها ومنها ابتـدأ الطهـر مسـاره،     وأكمل نساء قريش، وأوىل

ـ وانطلـق الفكـر، و   ،ه، وانبلج النوروامتطى اخلري ركاب ك الزمـان قيـوده،   ف
له أم،  من ليسواخضوضرت األرض بفيض حناا وطيب أنفاسها، إا األم لكل 

لـه   س وهي األهل لكل من ليساله أخت، أهلها كل الن ت لكل من ليسخواأل
أهل، أم كل يتيم، وعزاء كل تقي كرمي، وقدوة كل مؤمن نبيل، ومدرسة الـدنيا  
والدين، عندها انتهى يتم خري األنام وإمام املرسلني، حني أصبحت أول أزواجـه،  

دقته إذ كذبه الناس، وواسته يف ماهلـا إذ  وأول من آمن به إذ كفر به الناس، وص
حرمه الناس، وآوته إذ رفضه الناس، ورزقه اهللا الولد دون غريها من النساء، وفوق 
ذلك كله عوضته أمه وأباه، وأخته وأخاه، وأهله وقومه ومن آذاه، فكانت عاملـه  

ـ   ري ومشسه النضري، وسراجه الوهاج،ـاألثري، وقمره املن ه وماءه الثجـاج، وجنم
  .الدليل، وفيئه الظليل، وسكنه األثيل، وحبه األصيل األول واألخري

من بيتها األطهر جاءته البشارة العظمى، بشرى نبوة سيد اخللق واألنام، ومنه              
انطلق قبس من نور خامت األنبياء والرسل فأوقد فحمة الدجى وأضاء الكون بنـور  

وحمتدها، وال غرو، فقد امتها، وشريف بيتها وما هذا إال من دالئل آيات كر. اهللا
ها، موضأة بالتقوى وأسوة لنساء العاملني تقتـدى، مسـكونة   وحد كانت نسيج

باحلكمة والورع والتدين، تشع بالفضائل السامية الظـاهرة، واخلصـال العاليـة    

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



8

احملمودة، واملناقب الرفيعة اجلمة، من أخالق كرمية، ورجاحة عقل، ومروءة وعفة، 
ود وسخاء، وشجاعة وعلو مهة ال حتاكى، ونفس أبية كبرية تعطي وال تأخذ، وج

ودعوتـه إىل    وقد وضعت مواهبها وكل ما متلك يف نصرة الرسول املصطفى 
اهللا، فمسحت آالمه حبناا، وبلسمت جراحه  بعطفها، وغسلت متاعبه حببـها،  

زالزل واحملـن،  وهدأت من روعه عند الشدائد والوسن، وثبتت من جأشه عند ال
وكانت له سفينة النجاة يف ملماته، ومصباحه الوضاء يف عتمته، والصدر احلنون يف 
كربته، ومن تكن هذه سجاياه وخصاله، وشيمه وخالله، فهو خليق ببيـت مـن   

 - أتى الـنيب األكـرم   ) المـعليه الس(، فقد جاء أن جربيل  ةـاجلنة يف اجلن
تزوده مبا حيتاجه من ) رضي اهللا عنها(خدجية  وكان ما زال خيلو يف حراء، وكانت

هذه خدجية أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا : "فقال -طعام وماء 
قرأ عليها السالم من را ومين وبشرها ببيت يف اجلنة من قصـب ال  اهي أتتك ف

  ".صخب فيه وال نصب
ى صادق شجاعتها وعظيم حبها خلري ومن آيات مواقفها التارخيية الدالة عل             

الربية أنه حني جاءه احلق برتول القرآن الكرمي عليه يف شهر رمضان املبارك بواسطة 
قْرأ باسم ربِك ا" ولقنه عن ربه خري الترتيل ) والسالم عليه الصالة(جربيل األمني 

 "علَّم بالقَلَم، ، اقرأ وربك األكرم، الذيالذي خلَق، خلَق اإلنسانَ من علَق
فرجع ذه اآليات يرجف فؤاده ويرتعد بدنه حىت دخل على خدجية وأخربها اخلرب 

كال، أبشر، واهللا ما خيزيك اهللا أبداً، : "فقالت له" لقد خشيت على نفسي" :وقال
وتكسب ) أي حتمل أثقال الناس) (بفتح الكاف(إنك لتصل الرحم، وحتمل الكَل 

  ."، وتعني على نوائب احلقاملعدوم، وتقري الضيف
تلك الشخصية ) رضي اهللا عنها(هذه هي الطاهرة املطهرة خدجية أم املؤمنني               

اليت احتشد فيها كل ما ميثل العناصر اجلوهرية لعاملية الشخصية العربية اإلسالمية 
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. ية اخلالدةمتناهية من قيم احلق واخلري واجلمال والعبقرواألبعاد الكامنة فيها والالّ
، وكانت أول )بالطاهرة(وحسبها مرتلة يف الدنيا واآلخرة، أا عرفت يف اجلاهلية 

كان يبالغ يف تعظيمها، ويفضلها على  من أسلم من خلق اهللا، وأن رسول اهللا 
 إذا ذكر خدجية مل يكد يسأم من ثناء عليها واستغفار"سائر أمهات املؤمنني، وكان 

) امرأة فرعون(وآسية ) بنت عمران(ري نساء العاملني مرمي خ"وجاء يف األثر " هلا
  )."بنت رسول اهللا(وخدجية بنت خويلد، وفاطمة 

أفضل نساء أهل اجلنة، خدجية بنت خويلد، : "أنه قال وعن رسول اهللا               
إذاً ال عجب بعد . " وفاطمة بنت حممد، ومرمي بنت عمران، وآسية امرأة فرعون

" على فراقها حزناً شديداً حىت خشي عليه حيزن الرسول األعظم  هذا كله أن
وقد أطلق أحباب اهللا، أحباب الرسول األمني، أحباب اإلسالم العظيم على ذلك 

هذا ومن اجلدير . العام الذي رحلت فيه أم املسلمني إىل جوار را بعام احلزن
اطر واخلالد، توفيت يف صاحبة هذا الذكر الع) رضي اهللا عنها(بالذكر، أن خدجية 

جبل (م أي قبل اهلجرة بعامني، ودفنت باحلجون 620شهر رمضان من عام 
عن مخسة وستني عاماً، ووالدها هو خويلد بن أسد ) مدفن العائلة - بأعلى مكة

بن عبد العزى بن قصي القرشي األسدي، وأمها هي فاطمة بنت زائدة العامرية من 
يف أصح  ولدت لرسول اهللا . وأرومة أشرف بطون العرب وأنقاها نطفة

وعبد اهللا، وزينب، ورقية، وأم ) عليه السالم(وبه كان يكىن  ،الروايات، القاسم
  .كلثوم، وفاطمة

أن يتخذن أمهات املؤمنني بما أحرى أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا ونسائنا اليوم              
هن أم األمهات وصفوة والصحابيات والتابعيات اجلليالت النقيات، وعلى رأس

نرباساً أمسى ) رضي اهللا عنها(الصفوة من نساء الدنيا واآلخرة، خدجية أم املؤمنني 
إىل  -لعلهن بدورهن يضفن أمساءهن ؛وأن يقتدين ن بالقول والعمل ،ومثالً أعلى
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حىت  ،يف صفحات املستقبل من تاريخ أمتنا ايد -جانب أوالء األمهات األماثل 
دوام من أخلد الصفحات كنوزاً ال تفىن، وحياة ونضارة أبقى، يشيخ تظل على ال

  .وهي ماثلة يف الصدور ويف السطور ،الزمان وال تشيخ، وتطوى األيام والدهور
  

       "  بِقعي األبرار لَفمضى السمهكْرعوا     ذنضِ  واصفَسريوا كما ساروا على األر  
  "ـعاءٌ  مرفَّبنمن احلاضـرِ الـزاهـي     ه  ـي إذا لَم يكُن لَوما الفَخر باملاض        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

شهرية تصدرها مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية، اإلمارات  ،)جملة(يف املنال *    
  .م1992 ،)يونيو(يران ، حز55العدد  ،)الشارقة(العربية املتحدة 
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   أبو حنيفة النعمان       

  )م767-699= هـ 80-150(      
  *ومنشأ املذاهب األربعة  ءجممع أئمة الفقها       

  
إمام املذهب احلنفي، والطود الشامخ ) نعمان بن ثابت( ةهو اإلمام أبو حنيف              

ئمة مذاهب اتهدين األربعة بالشرع أ - الميليه أئمة الفقه اإلسإالذي استند 
مبا جاء من كتاب اهللا وسنة  وأمته علم أهل زمانهأو. وفقيه عصره -اإلسالمي 
مامنا األكرب مبدينة إولد  .وأقسام بوابأن الفقه وفصله إىل ول من دوأرسوله، و

ن يف عهد اخلليفة األموي اخلامس عبد امللك بن مروا) م699=  ـه80(الكوفة 
يف ) م767= هـ 150(ا سنة وتويف ). م705 -685 = هـ86–65(

 – 754= هـ 158 – 136(جعفر املنصور  عهد اخلليفة العباسي الثاين أيب
وكانت الكوفة مدينة اإلمام األثرية حيث عاش فيها معظم سين حياته ) م775

  .معلما ومفتيا، ولتمنحه جبدارة إمامتها وإمامة أهل العراق معها
كرمي النسب وشريف  ،األوائل وصفوة البشر فطاريغكان إمامنا من ال              

نبيل احملتد اشتهرت أسرته مبكارم اخلصال والصفات ، احلسب، طاهر األرومة
حيث ) عاصمة أفغانستان اليوم(بل ااحلميدة واملرتلة السامية يف قومها يف مدينة ك

ان ـجده املرزب ىا األزكـفرعهوما لبث أن انتقل  ،ضربت جذورها الطيبة هناك
 -) م644-634 = هـ  )13-23 الذي اسلم يف عهد عمر بن اخلطاب -

كبار  ووطنمدن العراق واهم املراكز العلمية والثقافية  ةإىل مدينة الكوفة ثاني
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خاصة، لقد وجد فيها أبو حنيفة  اجلليلالعلماء يف العصر عامة، وعصر إمامنا 
قدمية الوبني أصحاب الثقافات العريقة  ينهة الفكرية بامليدان املناسب للمنازل

للشخصية اإلسالمية العاملية  وذجاًمنان كوالتيارات املذهبية والفكرية املختلفة، ف
حسن، أ، فجادل باليت هي ةاملتسلحة بالثقافة العربية اإلسالمية األصيلة واملنفتح

، معارف وعقائد األقدمني والبديل اإلسالمي األمثل لعلوم و املفحم عطى الدليلأو
كتاب اهللا وسنة ، غرف من األصول الثابتة للثقافة اإلسالميةي كله وهو يف هذا

ومنها شكل فكره اإلسالمي اجتهادا يف الفقه والفرائض بالقياس والرأي، ، رسوله
وكان يستضيء باملسائل اليت تغلق عليه بفتاوى اخللفاء الراشدين، وفقهاء الصحابة 

خترج عن هذا اإلطار اإلسالمي يف االجتهاد احلق ال واجتهادام اليت . التابعنيو
 إلمام أبو حنيفةافوال غرو، ىل الثوابت من أصول التراث اإلسالمي الباقي، إاملستند 

خذ العلم عن ثالثة وتسعني أعاصر سبعة من معمري الصحابة، وتفقه و )رمحه اهللا(
ويكفي ) رضوان اهللا عليهم أمجعني(حبر من التابعني، وبلغ عدد شيوخه ثالثة آالف 

قرب الصحابة إىل نفس أبن مسعود،  هللانه انتهى إليه علم عبد أإمامنا مرتلة، 
حيث كان يالزمه كظله الشريف، وقد اختاره عمر بن اخلطاب   رسول اهللا

وواحد من العظماء  ،سلمأهل العراق، وابن مسعود سادس من ألليكون معلما 
: وانتشر منهم وم العلم والدين وهم ،هم األحكامعنالذين نقلت  السبعة اخلالدين

بنت أىب  عائشةو مسعود، بن عمر بن اخلطاب، وعلي بن أىب طالب، وعبد اهللا
رضوان ) (حرب األمة( بن عباس بن عمر، وعبد اهللا بكر، وزيد بن ثابت، وعبد اهللا

  ).اهللا عليهم مجعياً
النقية املتجددة أبدا اليت صاغت فكر  البيضاء العذبة هذه هي الروافد إذاً              

يقامسه هذا (اإلمام أىب حنيفة وحققت شخصيته اإلسالمية الفذة ليصبح بدوره 
الرافد األصل واملنبع األساس يف نشوء املذاهب األربعة، ) الشرف اإلمام مالك
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 ء الفقهاء وملواملذاهب األخرى املعتربة اليت مل تدون يف حياة أصحاا من العلما
مذهب االوزاعي  ريضطلع تالمذم مبسئولية كتابتها، وعلى سبيل املثال ال احلص

  .يف الشام
كان من التابعني، وإماما  )رمحه اهللا( أن اإلمام أبا حنيفة تقدميتضح مما               

ني ومخسني سنة يف كنف الدولة األموية، ومثاين عشرة سنة يف تخمضرما عاش اثن
فكان احلجر األساس لبيت الفقه، موقفا وقته يف خدمة دينه ، الدولة العباسيةكنف 

نه كان صاحب دنيا أو مصلحة خاصة، ثابت املزاج، يتحلى أمته، ال يعرف عنه أو
وسخاء وبذل سواحل، بال بأخالق رضية، ونفس أبيه، وروح زكيه، وعلم حبر 

كثر من هذا أنه كان أوورع وتقوى فائق، وحسبه بال حدود، وحلم مل ينكسر، 
صحبت أبا حنيفة الصحبة " :صوما وقياما، ورحم اهللا القائلو الناس صالة وعبادة

ع رعبد وال أوأوال منه كثر صالة أالطويلة يف حضره وأسفاره، فما رأيت أحدا 
جعل ليله للعبادة واره للعلم واإلفادة، وأما الفقه فلم أر أحدا يتقدمه، من ، منه

  ."نه خلق للخريأنظر إليه عرف 
تعرض ، وعظيم فضله، من احملزن أن إمامنا على جالل قدره ورفيع مكانته              

شياطني  اًدوع يبن لِّكُنا للْعج وكذلك(مثله مثل أي عامل ناجح فاضل ونيب كرمي 
سِاإلن واجلواىل رزايا ، وغدر الظاملني، كيد احلاسدينإىل ) 112: األنعام() ن
ن كثرية لعل أسوأها احملنة الفظيعة اليت امتحنت فيها استقاللية رأيه، وحريته وحم

وقد جتاوزها بنجاح وصرب ، وشجاعته الشخصية، وشخصيته اإلميانية، الفكرية
عظيم، وذلك عندما عرض عليه أبو جعفر املنصور منصب رئيس القضاء للدولة 

فما كان من أىب حنيفة إال دف استمالة اإلمام إىل صفه ودعوته، ، العباسية
االعتذار عن قبول هذه املنصب نائيا بنفسه عن أي قيود حتد من حريته الفكرية أو 
تضعه يف موقف الطرف ال احلكم، وهذا ال يتفق مع ما عرف عنه من أمانة يف 
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القول ونزاهة يف الرأي، ورضي أن يبقى تاجرا متواضعا مع االحتفاظ حبريته 
ايل املستقل على أن ينعم بالزعامة واأللقاب الدينية الرمسية مع والعيش على دخله امل

من أن يكرب  بدالً إذ، وقد دفع مثن احلرية غاليا مصادرة هلاوديد هلذه احلرية 
املنصور هذا الزهد والتعفف وصراحة القول زج به يف السجن وبعد أن تعرض 

ممنوعا ، بس يف بيتهجعفر، ليح للتعذيب واجللد بالسياط افرج عنه من سجن أيب
كثر أهذه احلالة يف  علىومن الفتوى واجللوس للناس، وظل ، من اخلروج منه

لكن أبا حنيفة ظل حيا يف ذاكرة املسلمني وتالميذه  !الروايات حىت تويف رمحه اهللا
فوا فيه الكتب لّأو رضاألعالم الفقهاء الذين رووا عنه ونشروا مذهبه يف أرجاء األ

كثر انتشارا اليوم يف بالد الترك أحنيفة  أيباإلمام ولعل مذهب ، اجلامعة الوافية
  .النهر ءوورا

لفت كتب أولقد  حنيفة، الفقه األكرب، ومسند أيب، من آثار اإلمام الباقية              
حياته  :أبو حنيفة( صول مذهبه، لعل أمهها كتابأحنيفة و كثرية يف اإلمام أيب

وفيه دراسة ، تبه املغفور له الشيخ حممد أبو زهرةلكا  )ه الفقهيةؤراآوعصره و
شاملة مستفيضة عن أىب حنيفة وفقهه وفقه أصحابه واتباعه، ويليه على نفس 

ملؤلفه األستاذ وهيب  )إمام األئمة الفقهاء :أبو حنيفة النعمان(املستوى كتاب
  .اخلليقة بالقراءة واالقتناء سليمان غاوجي وهو من اإلصدارات احلديثة

علم هذه األمة مبا جاء عن اهللا ورسوله، والذي ضرب أرحم اهللا أبا حنيفة               
أروع املثل يف األخالق و األمانة واالصطبار على األذى يف سبيل احلق ومحاية 

فكان حبق ، هل الشبهات واألهواءأراء الضالة وآلوا، شرع اهللا من العقائد املنحرفة
يف  ةية املهمومة برفعة دينها وامتها وحتقيق األسبقيرمز الشخصية اإلسالمية العامل

ورحم اهللا وكيع بن اجلراح  ،كل خري وعلم وفعل حضاري ونشاط إنساين نبيل
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وكان يؤثر اهللا تعاىل على ، حنيفة عظيم األمانة وكان أب( شيخ الشافعي إذ يقول
  ).ه السيوف يف اهللا تعاىل الحتملهاتولو أخذ، كل شيء

، والسخاء والبذل، الفقه والعلمباهللا  هن أبا حنيفة زينإ( لالقو فيه وصدق              
.)خالق القرآن اليت كانت فيهأو
  "لَوسأ توى اإلسالمِدري س ناطَيل و          الشام فيه والنيلِ أرض سيان  
"وطاينأ بِلُ من هَءأرجا تددع            دـيف بلَ اِهللا مـاس رـكما ذُلَّوكُ      
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

.م1992 ،)نوفمرب(، تشرين الثاين 59العدد ،مصدر سبق ذكره ،)جملة(يف املنال *           

       
   يصبحاألنس أمالك بن     

  )م795-711= هـ 93-179(   
  *إمام مدينة العلم      

  
ولد  ،اليمين يصبحألاعامر بن عمرو  يبأ مالك بن نس بنأهو مالك بن                

منحدرا من أسرة ) م795-711=  هـ179-93( سنة ومات يف املدينة املنورة
عن  اشتهرت كابراً طاهرة احملتد، ،عريقة رفيعة احلسب والنسب، نقية األرومة

كارم األخالق والدفاع عن احلق مل ةكابر بالعلم واألدب والفضل يف األسبقي
الة هذه أن يأيت من رحم هذه الشجرة حلعجب وا واجلهاد يف سبيل اهللا، وال

الذي طاول السحاب عزه، سيد  ىزكألااملباركة ذات األصل الثابت والفرع 
  .نسأوعظيم علماء زمانه إمام األئمة  مالك بن وكبري فقهاء مصره حمدثي عصره 

زدية نس بن مالك وأمه العالية بنت شريك األأأن أباه من على ذلك  وال أدل              
 ، النجباءالراشدين والسابقني من املسلمني ، من خالصة أشراف العرب الصرحاء

ذين كانا مدرسة لالذين كتبت أمساؤهم حبروف من نور يف سجل اخلالدين وال
قية والعامل األمثل الذي واملناخ العلمي الذي عاش بأجوائه الن إمامنا األكرب األوىل

سر آادق حديثه وعظيم خلقه ورائع بيانه وصنضجت به آيات فضله وجم أدبه و
القدوة املثلى واألسوة احلسنة، وال غرو فمالك  يشخصيته الفذة وسلوكه القومي ذ

إمام احلفاظ وجامع  -حفظ القران يف صدره صغريا، مث تعهده بعلم احلديث
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 ةالفضل يف تأسيس مدرسة التاريخ يف املدينومدون احلديث األول وصاحب 
 ،)م741= هـ 124ت ( ابن شهـاب الزهري - وتوضيح خطوط السرية

مي ـه الديلـونافع أبو عبد الل )م765 =هـ 148ت ( واإلمام جعفر الصادق
كما أخذ الفقه عن ربيعة ابن أىب عبد الرمحن املديين  ،)م735 = هـ117ت (

ورموز إسالمية أخرى  ،)م753 = هـ136 ت( )ربيعه الرأي( املعرف بـ
ن متضلعة يف علمي احلديث والفقه ومشهود هلا بالتقوى وسعة العلم أعظيمة الش

علم القوم يف عصرهم، وقد جتاوز عدد أورجاحة الفكر وشجاعة الرأي وكانوا 
مته اإلسالمية ما ما منحه اإلمام مالك من علم ألأو !!أساتذة مالك تسعمائة حبر

ية يصعب تثمينه يف مثل هذه الترمجة املتواضعة حلياته، ولكن حسبه أن واإلنسان
ا عنه يف بالد اهللا الواسعة تضيق م دفتا وعدد تالميذه الذين نشروا مذهبه ورو

جملد ضخم، كما ان عدد اتباع مذهبه يف العامل تعجز عن حصرهم املوسوعات 
  .الكبرية املوسومة

  أشار أولُو األلبابِ يعنون مالكاً             وأهلُه  إذا قيل من جنم احلديث"        
  "اًـه للرواة املَسالكـأ فيـفَوطَّ    د ـاهى علم دينِ حممـه تنـإلي         
ذلك إال وجه  ءمن ورا وحياته يف طلب العلم ال يرج )اهللا هرمحي( لقد وقف              

اه اهللا كل مسات املؤمن الغيور بفح عالء كلمته يف األرض،إربه وخدمة دينه و
، وشجاعة ومروءة ء،إباوتعفف و وورع وتقوى، ،الصادق من وقار وسكينة

يف الفقه  وكساه شخصية العامل الشمويل فكان جهبذا يف احلديث وفطحالً
ومتمكنا يف علوم اللغة والتفسري والقراءات ومناح علمية حبتة كالفلك، وحلسن 

ملخضرمني الذين عاصروا الدولة األموية والعباسية فعاش نه من األئمة اأالطالع 
ل حياته ا يف الثانية وكان طوخرياألوىل والنصف األ النصف األول من حياته يف

مام النوازل واحملن أتلني له قناة  يف اهللا لومة الئم ، ال ىجريئا يف احلق ال خيش
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 د بن حنبلـمام امحاحملنة مع شيخ اإلسالم وسيد املسلمني يف عصره اإلبفتآخى 
وآية ذلك أن مالكا تعرض حملنة شديدة يف العصر  ،)م845 = هـ231ت(

=  هـ158-136( العباسي زمن أىب جعفر املنصور اخلليفة العباسي الثاين
 "عإن طالق املكره ال يق"حبديث  ثحيث أمره املنصور أن ال حيد )م754-775

صر على رأيه وظل يفيت أفأىب ذلك و "ليس على مستكره طالق" وبكلمة أخرى
أن " به، فاستغل حاسدوه هذا املوقف فزينوا للخليفة العباسي أن هذه الفتوى تعين

، مما زاد يف نقمة أىب جعفر عليه فأمر عامله يف "تصح مع اإلكراه البيعة للحاكم ال
املدينة جعفر بن سليمان جبلد اإلمام مالك بالسياط ، لكن هذا كله مل يفت يف 

مما جعل أبا جعفر يعتذر  ،م الذي صرب على األذى وتسامى على اجلراحعضد اإلما
وقع على  طوسعتق وهو على فراش املوت بكل أانه " ويقال .لإلمام بعد حني

كما مل تنل تلك احملنة من شخصية مالك بل زادا رفعة  ،"ظهر اإلمام مالك رقبة
لرشيد وأوالده شدوا ومهابة ووقارا،وارتفع قدره عند اخللفاء حىت أن هارون ا

  .هأالرحال إليه باملدينة املنورة فجلسوا تالميذ بني يديه ليسمعوا موطّ
  
  "عاواض رِءلمل اجلورِ لَثْم أر وملْ   رافعاً رِءللم لِدالع لَثْم م أرلف"            

رية أمهها ما عن كتب اإلمام مالك وأثاره العلمية املتجددة فله مؤلفات كثأو              
ت ( الذي قال فيه اإلمام الشافعي "أاملوطّ" خلدها على اإلطالق كتابه احليأو

أ عد كتاب اهللا انفع من موطّبما على وجه األرض كتاب ) "م820= هـ 204
ويعد هذا األثر اخلالد من كنوز التراث وعبقرية احلكمة اإلسالمية، وهو  ".مالك

حديث غربلها من عشرة آالف حديث جامع للفقه واحلديث، ويتضمن تسعمائة 
ربعني عاما من عمره ميحص ويدقق وينتقي وينقح حىت وصل به إىل أ منه ىنفأو

كتبه ابن وهب عما مسعه ( وله كذلك كتاب االسات.. مراتب التمام والكمال
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وكتاب وكتاب تفسري غريب القران وكتاب السرور ) من مالك يف جمالسه
ة إىل ابن وهب يف القدر والرد على القدرية، هذا وكتاب السري ورسالاملناسك 

فضال عن مؤلفات علمية حبتة مثل كتاب يف النجوم وحساب دوران الزمان 
اعتمد عليه علماء الفلك  ،فائدة هاكثرأومنازل القمر وهو من أقيم كتبه العلمية و

عن الناس وجعلوه أصال من أصول هذا العلم ومرجعا أمينا له، ومن واملهتمون به 
نه ال أإذا قلنا  تب الكثري وال نغايلشخصيته العلمية املوهوبة وعظيم فضله فقد كُ

احلديث أو الفقه أو التاريخ من فصل أو صفحات طوال تتحدث  كتاب يف وخيل
فردوا كتبا مستقلة يف أ اً من العلماء األعالمبل عدد، عن اإلمام مالك ومذهبه

رجوع واالعتماد يف معرفة ذلك على كتاب ، وميكن ال ؤلفاًأربعني مت ترمجته بلغ
ترتيب " )م1061= هـ 453ت ( التستري املالكي هللاعبد القاضي عياض أيب

غالها ، ولعل أوالذي يعد من عيون كتب التراث و" املدارك وتقريب املسالك
من  "راؤه الفقهيةآحياته وعصره و: مالك"كتاب املغفور له الشيخ حممد أبو زهرة 

عن مالك ومذهبه يف العصر احلديث ويتضمن الكتاب أدق فضل ما كتب أ
  .التفاصيل عن أصول املذهب املالكي وعلومه واجتهادات رجاله

سراجها املشع  "إمام دار اهلجرة"لقب خليقاً ب حقا لقد كان اإلمام مالك              
باالجتهاد والعلم واحلكمة والتواضع واألدب والنبل والشجاعة، وصدق من قال 

وقد ذاع  .وأمري املؤمنني يف احلديث وإماما يقتدى به "كان إمام الناس" أن مالكا
، لقد عاش "ملدينةال يفىت ومالك يف ا" ضرب به املثل فقيل حىتيطه يف اخلافقني س

ومثانني سنة حامال هم أمته دون أن ينتظر من أحد أن حيمل مهه،  اإلمام مالك ستاً
اته وهو جيود بأنفاسه األخرية منتقال إىل رحاب وكان حىت اللحظة األخرية من حي

واألصول  تاهللا ينافح جماهدا وجمتهدا عن شرع اهللا ورسوله متمسكا بالثواب
وفتاوى الفقهاء من اخللفاء  ،والسنة النبوية املطهرة ،ن الكرميآالقرباإلسالمية 
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ا وعوض أمجعني ، رحم اهللا مالك مالراشدين والصحابة امليامني رضوان اهللا عليه
  .من أمثاله االًمتنا عنه رجأ
يوشك أن يضرب الناس : "حيث قال فيه، وصدقت نبوءة رسول اهللا               

  ".علم من عامل املدينةأأكباد اإلبل يف طلب العلم فال جيدون 
  

            "كن ابن من ئْشت ِسواكتأَ  بباًد        يغنيك محموده نِـع  النبِس  
  "اذـَأنه لَاق نـَىت مـالف نَّإ  أىب         قـالَ كانَ نالفـىت م سيلَ             

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             
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.م1992 ،)مايو(، أيار 54مصدر سبق ذكره، العدد  ،)جملة(يف املنال *       

           
   

   جابر بن حيان      
  )م815-721= هـ 103-200(      

  *واضع أسس الكيمياء احلديثة        
  

ويرجع أصله ،  جابر بن حيان األزدي الكويف) أبو عبد اهللا(هو أبو موسى               
إىل قبائل األزد اليمنية، هاجرت أسرته قبيل والدته، إىل العراق واستوطنت الكوفة، 

زمن ) م815-721= هـ 200-103(ومثواه األخري  حيث مسقط رأس جابر
  .هارون الرشيد) اخلامس(اخلليفة العباسي 

يعد جابر من أبرز علماء العرب واملسلمني وأنبغهم علماً وعمالً يف ميدان               
، وقد ارتبط دوره يف تطوير علم الكيمياء مع دور علماء املسلمني  علم الكيمياء

دوا أنفسهم أمام مسؤوليات دينية وحضارية أهلمتهم مفاهيم الريادي، والذين وج
وقوانني تقود إىل أسلمة علوم ومعارف وثقافات احلضارات السابقة، اليت وجد 

نقل الكيمياء  اًعليها العرب الفاحتون شعوب العامل القدمي، وحسبنا أن نعلم أن جابر
املختربات، عامل التجربة من عامل اخلرافات والشعوذة إىل عامل العلم التجرييب يف 

وليلتقي منهجه العلمي بالتايل مع املنهج املتبع . املقننة واخلطوات العلمية املوضوعية
يف العصر احلاضر، وآية ذلك أن الكيمياء القدمية، استندت على النظرية القائلة أن 

النار، واهلواء، واملاء، والتراب، وهذه بدورها أخذت من : عناصر الوجود هي
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احلار والبارد واليابس والرطب، وعلى أساس أن األجسام : بائع األربع وهيالط
، إال أن جابراً مل  املركبة يف الطبيعة تتألف من هذه الطبائع جمتمعة بنسب متفاوتة

يسلم ذه النظريات، فجعل من التجربة الفيصل يف احلكم عليها، وليكون ذا 
يدان علم الكيمياء، وهي القواعد اليت أول من أرسى قواعد التجارب العلمية يف م

شيد عليها صرح هذا العلم يف عصره ويف كل العصور، حيث أصبحت جتربة جابر 
العلمية، املمر الوحيد للوصول إىل احلقيقة العلمية اردة، هلذا كان جابر وسيبقى 

  ). واضع أسس الكيمياء احلديثة(خليقا بلقب 
لمية يف هذا امليدان أن الكون يتكون من عناصر خمتلفة ومن آراء جابر الع              

 ،اخلواص متاما، منها الغازي والسائل والصلب، مثل األوكسجني والزئبق واحلديد
ة، ـوإىل جانب هذا كله كان جابر على دراية تامة بالعمليات الكيميائية املعروف

وهو أول من  .اخل ري، والتكليس، واالختزال،ـلور، والتقطـة، والتبـكاإلذاب
وامساه زيت الزاج، وهذا اإلجناز العلمي هحضر حامض النتريك وتقطريه من الشب ،

كذلك كان أول من  ،كان نقطة حتول تارخيية يف تقدم علم الكيمياء والصناعة
وهي الطريقة  ،ابتدع طريقة فصل الذهب عن الفضة بواسطة حامض النتريك

ذا لتقدير عيارات الذهب يف السبائك نفسها اليت ما زالت متبعة حىت يومنا ه
وجلابر أيضا دور ريادي يف استحضار كربونات البوتاسيوم، والصوديوم،  ،الذهبية

والكثري من هذه املركبات ، واالستعانة بثاين أكسيد املغنيسيوم يف صنع الزجاج
 .تستخدم اليوم يف صناعة األصبغة، وحتضري الصابون، واحلرير الصناعي واملفرقعات

لقد ترك لنا جابر آثارا علمية خالدة تتجاوز املائة كتاب، لعل أمهها على اإلطالق و
وقد أعطته  ،كتاب الرمحة، وكتاب أسرار الكيمياء، وكتاب السموم ودفع مضارها

مؤلفاته جنومية وأستاذية يف دور املعلم يف املشرق واملغرب، حىت قيل أنه مسي جابرا 
لكيمياء بنقلها من الصنعة القدمية إىل آفاق العلم ألنه جرب العلم بإصالحه علوم ا
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وال غرابة بعد هذا كله أن يصفه الفيلسوف اإلجنليزي روجر باكون  احلديث،
وهو من كبار علماء القرون الوسطى ) م1292-1214= هـ 601-692(

).أول من علّم العامل علم الكيمياء) (أي جابر(بأنه 
  ما كان يبقى يف البرية جاهلُ      ملُىننور العلمِ يدرك با لو كانَ" 
  " فَندامةُ العقْبى لمن يتكاسلُ     اجهد وال تكسلْ وال تك غافالً   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



24

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      

.م1992 ،)فرباير(شباط ، 51مصدر سبق ذكره، العدد  ،)جملة(يف املنال *      

 )رضي اهللا عنه(اإلمام الشافعي        
  )م820-767= هـ 150-204(      

        يف رجل ةٌـأُم *  
  

هو أبو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي القرشي، طود من أطواد الفقه               
دودين اإلسالمي، وأمة من علم ومعرفة يف رجل معرفة وعلم، وواحد من املع

واألرفع مكانة بني مفكري العامل، وأحد أبرز األئمة األربعة الفقهاء املسلمني أىب 
، )رضوان اهللا عليهم أمجعني(حنيفة النعمان ومالك بن أنس وأمحد بن حنبل 

ولد الشافعي يف غزة من ). عبد مناف(يف  ويلتقي نسبه ألبيه مع رسول اهللا 
ث تويف والده فيها بينما كان حي) م767=  هـ150(أعمال فلسطني سنة 

األزدية قد استقرا فيها لبعض الوقت يف مهمة جتارية، وقد ) أم الشافعي(وزوجته 
مات إمام وولد : (تزامنت والدة الشافعي مع وفاة أىب حنيفة فقال الناس بعد حني

  ! معدماً فقرياً ومحل إىل مكة املكرمة وهو ابن سنتني لينشأ يف حجر أمه يتيماً) إمام
 موسوعياً لقد كان الشافعي إىل جانب نبوغه وعلو كعبه يف الفقه عاملاً              

جرت على لسانه ينابيع البالغة وآيات  رقيقاً وشاعراً أملعياً وأديباً جملياً وحمدثاً
الفصاحة وسحر البيان، وقد عرف رمحه اهللا حبسن اخللق والتأدب اجلم يف معاملة 

رع الشديدين، وكان حماميا عن قيم اإلسالم وفضائله غيورا الناس وبالتقوى والو
  :ولسان حاله يقول ، عليها ساهرا أبدا على نشرها ومحايتها
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  ه بِذي احلَسبِ الصميمِـليلحقَ           ينصر مدعيـه   ي القومِـدع"         
  "مِـروا بِقَيسٍ أو متيـفْتخإذا ا         واه   ـِأيب اإلسالم ال أب يل س           

                
مشواره العلمي بدراسة اللغة والشعر مث أقبل حبماس ) رمحه اهللا(بدأ الشافعي               

طالع واسع على شىت العلوم واملعارف النافعة اهذا مع  ،شديد على الفقه واحلديث
إلمام مالك وهو على علماء عصره، وكان درسه األول باملدينة املنورة على ا

مث ما لبث أن استقل عنه وأسس مذهبه . أعتاب سن اخلامسة عشرة من عمره
نقيب ) م810 = هـ195ت (املعروف بامسه، وقد وصفه سفيان بن عيينة 

أفضل فتيان زمانه، وبعد وفاة مالك ) أي الشافعي(العلماء وكبري حمدثي عصره بأنه 
لشافعي إىل بغداد ومكث فيها سنتني سافر ا) م795= هـ 179(رمحه اهللا سنة 

مث قفل راجعا إىل مكة حيث ذاع صيته، وعرف فضله، ومسا علمه، واشتهرت 
معارفه، وقد أطلق عليه أهل مكة لقب ناصر احلديث ألنه وقف ألهل الرأي 

تباع السنة، ميسرا للناس طرق فهم الكتاب وداالً على الناسخ اباملرصاد، وألزمهم ب
تاب والسنة، ويقول اإلمام امحد بن حنبل مبديا إعجابه بالشافعي واملنسوخ من الك

لوال الشافعي ما " :، ويضيف قائال"فقه يف كتاب اهللا من هذا الفىتأما رأيت أحدا "
 هثارا وأعماال علمية باقية، ومذهبهذا وقد خلف الشافعي آ" ،عرفنا فقه احلديث

عظيما وخباصة يف مصر  انتشر يف أرجاء الكوكب انتشارا) املذهب الشافعي(
ولعل من أهم  ،والشام والعراق واليمن وحيظى باحترام عامة املسلمني يف كل مكان

من ) الرسالة(مؤلفاته كتايب الرسالة واألم، وهناك شبه إمجاع على أن كتابه األول 
روائع أعماله وغري مسبوق، وإضافة ألدبنا العريب وجواهره ودرة يتيمة يف تاريخ 

ساين وإبداعاته، وبعد جهاد طويل وحياة حافلة باملآثر الغراء واأليادي الفكر اإلن
البيضاء، أوقفها يف خدمة كتاب اهللا املبني وسنة نبيه األمني، ناشرا علومه ومعارفه 
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 هـ204( سنة) الفسطاط(كانت وفاته رمحه اهللا تعاىل بالقاهرة ، الثرة يف اخلافقني
  :دما حضرته املنية بكى وأنشدوعن ،سنة 54بالغا من العمر ) م819= 

  "جعلت رجائي نحو عفْوِك سلَّما    فلما قَسا قَليب وضاقَت مذاهيب"       
ما مس أحد حمربة وال قلمـا إال  : (محد بن حنبل إذ يقولأورحم اهللا اإلمام               

  ).وللشافعي يف عنقه منة
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       

.م1992 ،)يناير(، كانون الثاين 50مصدر سبق ذكره، العدد  ،)جملة(يف املنال *                

  محد بن حنبل أاإلمام      
  )م855-780 = هـ164-241(   
   *طود اإلسالم ومداد الدعوة إىل اهللا       

  
اليت قال  ،حدر إمامنا اجلليل من ساللة عربية صرحية أرومتها يف قبيلة شيبانتي              

من  اًقكثر خلأوال  منع جاراً،أوال  داراً، أعز ليس يف العرب: "فيها ابن األثري
  ".شيبان

ال غرو، فشيبان هذه اشتبكت جذورها مع نزار بن معد بن عدنان لتلتقي               
هدت العرب من رمحها عددا أو  ع النيبمب الشريف ع شجرة احلسب والنسم

عالم النجباء الذين نبغوا يف ميادين السياسة والعلم األدب والشعر، كبريا من األ
 )القريبة من اإلسالم اأطوار تارخيه ديف أح( وكانت شيبان قد هاجرت من جند

عرف  حيث ليستمد إمامنا أحد أصوله الرفيعة منها، وحطت رحاهلا يف البصرة،
 )كان له من العمر ثالث سنني(الطوق  عن ومل يشب إمامنا بعد بالبصري أيضا،

عاض هذا ألينشأ يتيماً بكفالة أمه، لكن اهللا  ،عندما امتحنه القدر بوفاة أبيه الشاب
 فضيلة الصرب، - )حنبل( ومن قبله بقليل جده )حممد( عن فقدان أبيه - اليتيم

مع عظيم حلم وأناة  ،والنباهة والفهم املدهشني ،والذاكرة اخلارقة وسليقة احلفظ،
ومن آيات علمه  وغزارة علم كالبحر املداد الذي ال ساحل له، سقف هلما، ال

رمزا  فوق هذا كله، جاعال من نفسه، تضلعه بلغة الضاد وسيد من نطق ا،
للسنة  اًومنقذ وإماما للمتقني، وأمنوذجا لعفة النفس وإبائها، للورع والزهد،
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امة ال  وناصرا هلا حمدثا وفقيها ومفوهاً، جمردا نفسه كالسيف فردا، ملطهرة،ا
مدافعا مة ال تفتر وعزمية ال تلني عن كتاب اهللا وسنة نبيه  تنحين إال لبارئها،

ترهب  ثور عن السلف الصاحل، وقد حتدى بنفس شجاعة مقدامة الأاملوالكرمي 
انتصارا لعقيدته النابعة من  ،خده رعصخمالب الظلم امل - واملوت مقدم - املوت

سالمية إلسس شخصيته اأمامنا الشجاعة تنسجم مع إصلني الثابتني، ومواقف األ
نه بدأ دراسة احلديث وهو ابن ست أووهله يف طلب العلم وحسبه  ،الوقورة املهابة

حىت صدق  ،ن ظهر قلب وهو يف ريعان الصباعوحفظ القران الكرمي  عشرة سنة،
 وقد جتشم يف طلب العلم الصعاب، "هل زمانهأيكون حجة سنه أب" القولفيه 

مكة واملدينة واليمن والشام والثغور  يف مث ،فسافر ينشده يف الكوفة ويف البصرة
طراف وكان ألواملغرب واجلزائر والعراقني وفارس واجلزيرة وخراسان واجلبال وا

تاج ملسرية شهر غري آبه مبخاطر إىل أماكن حت ،سريا على األقدامرمحه اهللا يسافر 
وذلك ليسمع من علماء فيها  ،الطريق وهبوب الرياح العاتية ووهج الشمس الالفح

متحفزاً هلذه الغاية النبيلة يف كل  "مرابطاً لطلب العلم" معتربا نفسه يروون احلديث،
 حلظة من حلظات حياته، لذلك ال عجب أن حيفظ مئات األلوف من األحاديث،

، وكان "املسند" لف حديث ضمنها كتابه املوسومأمنها ثالثني  ىصطفواليت ا
ن الكرمي والسنة آالقر( صلنيال يستند على األ ي اجتهادأال يقبل ) يرمحه اهللا(

وخمالفته  راء السلف من الصحابة والتابعني،آل الشديد مع متسكه واحترامه )النبوية
من القياس  شيء - ن السنةاملستنبط م - مذهبه بعلى الرغم ما شا، "للرأي"

  .والرأي
محد مرة أخرى وهو يف ذروة تألقه أ اإلماموقد شاءت األقدار أن ميتحن               

ولكن هذه املرة يف  والتفاف النخبة من طلبة العلم حوله، وعطائه ألمته ودينه،
 وزن األرض ذهبا، ين يتحول عنها ولو أعطأاليت رفض أن يساوم و ،عقيدته
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اليت ) م827 = هـ212(فتنة خلق القران سنة  ،احملنةذا االمتحان ونعين 
وجعلها العقيدة الرمسية  ،مونأاخلليفة العباسي السابع امل) غفر اهللا له(أظهرها 

ن وقود هذه الفتنة أومن احملزن  ىل القول بذلك،إللدولة، ودعا عندئذ الناس 
مام مون مل يضطهد اإلأن املأؤكد غري قليل من العلماء لكن من امل اًاهلوجاء كان نفر

ة فناثر اإلآم"يف كتابه ) م1418= هـ 821ت (ويذكر القلقشندي  ،قطمحد أ
 خال ما ،مون كانت كلها مجيلةأمقاصد امل"ن أب ،ولألاجلزء ا ،"يف معامل اخلالفة

محد جاء على يد املعتصم أمام لكن اضطهاد اإل "ليه من القول خبلق القران،إحنا 
سباب الفتنة تكمن أن أ مصطفى ، ويرى الدكتور شاكر)غفر اهللا هلما( اثقوابنه الو

خرية من مون كان يعاين من انصراف الناس عن دولته يف السنوات األأن املأيف 
يوحد به عصبية فكرية تستند  ،ن حيمل الناس على مذهب املعتزلةأعهده، ووجد 

 ،صفات اهللا ومنها الكالم يفن املعتزلة قد خاضوا أليها الدولة، ومن املعروف إ
زليا أن يكون  أميكن  ال) عندهم( فالكالم املشكلة، كانت ىل الكالمإحني وصلوا 

فكالم اهللا  ،اًكل حمدث خملوق - حسب املنطق -ذن فهو حمدث وملا كان إقدميا 
ن خملوق، ذه البساطة املنطقية قال املعتزلة خبلق القرآن، واحلقيقة آالذي هو القر

ا من إو املأمون بل أمن ابتكار املعتزلة  راء ليست جديدة والهذه اآلل مثن أ
واخر أوقال ا عدد كبري من العرب املسلمني يف  ،املناقشات الالهوتية  القدمية

اخلليفة (ن املعتصم إف، مرأوائل العهد العباسي، مهما يكن من أالعهد األموي و
اإلمام  ىفاستدع لقول خبلق القران،ورث رأي أخيه املأمون يف ا )العباسي الثامن

 ،وامتحنه بالقول خبلق القران فلم يفعل وامتنع) م834 = هـ219( محد يف سنةأ
  .مث قيده وحبسه ،غمي عليهأمر بضربه حىت تقطع جلده وأف

     "الناس ال ينَوفنص احلي بينهإ حىت    موارى ذا ما ت عنهم نمواد !  
  "،مدتحت رالش وريح مانُشي الزمي  دابأهم وائهأ نم للناسِ الويلُ      
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وليجعل من بيته  ،ىل مرتله لتلتئم جراحهإمامنا إن يعود أت رمحة اهللا ءشاوقد               
هو بالتايل للعلم  غوليتفر ،جامعة يؤمها طالب العلم من الدنيا القريبة والبعيدة

عن عمر يناهز )يرمحه اهللا(ال حىت فاضت روحه والتعليم، وبقي على هذه احل
فقد كانت والدته زمن ، معاصرا لثمانية خلفاء من بين العباس السابعة والسبعني،

فكاره وشخصيته العلمية زمن الرشيد أونضجت  ،وطفولته زمن اهلادي ،املهدي
وحلت به البلوى زمن املعتصم  مون،أوسطع جنمه واكتمل بدره زمن امل مني،واأل

الذي شهد عهده زوال الغمة واية  ىل جوار ربه زمن املتوكل،إوالواثق، وانتقل 
وتويف  أاملدينة اليت ولد ونش -مام يف بغداد الفتنة بتراجعه عن االعتزال، ودفن اإل

  .خريبيهم لوداعه الوداع األأهلها عن بكرة أوقد خرج  - فيها
إال  فعلى الرغم من كثرة ما كتب، الدة،اخلالفكرية ثاره آما عن مؤلفاته وأ              

لوف املسائل أوفياء نقلوا عنه صحابه األألكن تالميذه و ،كان ضنينا بنشرهاأنه 
رمديا تصنيفه سذكرا عطرا أمحد مام ثاره العلمية الباقية، ويكفي اإلآحياء إواعتنوا ب

للمهتم وميكن  ف،لّأعظم ما أكثر كتب السنة ومن أ من فهو وحده يعد "للمسند"
 )بوأ(ثال البيهقي، وأمني من متقدىل كتب املإن يرجع أ مام العظيم،بسرية هذا اإل

عساكر ومثلها كثري من كتب  نالفرج بن اجلوزي، واب )بوأ(نصاري، ومساعيل األإ
بو أما من املعاصرين فيمكن الرجوع اىل كتاب الشيخ حممد أجم والتاريخ، االتر

 = هـ1401( القاهرة ،ار الفكر العريب، الصادر عن د"ابن حنبل" ،زهرة
 ،"هل السنةأمام إمحد بن حنبل أ" ،ستاذ عبد الغين الدقروكتاب األ )م1981

محد أستاذ ألوكتاب ا) م1988= هـ 1408(دمشق  ،الصادر عن دار القلم
 ،صدار املكتبة العصريةإ ،"محد بن حنبل بني حمنة الدين وحمنة الدنياأ" ،الدومي
 "محدأمسند "محد حممد شاكر لكتاب أك ملقدمة الشيخ كذل. ت.د ،بريوت
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ن الشيخ شاكر قام أومن اجلدير بالذكر  محد،أمام املتضمنة ترمجة ثرية وافية لإل
  .بتحقيق وطبع الكتاب يف جملدات عدة

سالمية الفذة فهذا غيض من فيض ونقطة من حبر هذه الشخصية اإل وبعد،              
من مفخرة عماهلا اخلالدة أمتنا يف الوقت الذي ستبقى رباسا ألذن اهللا نإاليت ستبقى ب

مام ورضي اهللا عن اإل ،مفاخر حضارا العربية اإلسالمية وتراثها احلي املتجدد
وجزاه مبا صرب جنة  ،محد وعوضه عن ثباته واحتسابه حسن الثواب واملآبأ

 نال مـالع نالُوال ي     ـراطَاخلَ بكَرن ال يم دالميتطي اْ"             .اًوحرير
 ملَضى وقَ           بٍعـال تـفوا بِال عـالع  رادأ نوم           راذَـاحلَ مدـقَ
ضِقْي مإ ندراكـراطَها و  
       الّإ ؤلُـالس غَـبلُـْال ي ـبعد مؤلمة       وال يـتالّإىن ـامل م لـمن  راـبِص  
  "مـرا أما  رـهالد اعـطأف خاللُه          تـفَرىت شـف الّإال ـالع نالُـي وال       
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

.م1993 ،)مايو(، أيار 65، مصدر سبق ذكره، العدد )جملة(يف املنال *       

         
 ياخلوارزم       

  )م847–781= هـ 165-232(      
  *رائد علم الرياضيات وأستاذ الرياضيني على اإلطالق        

  
عامل جليل يف تاريخ  )1(هو أبو عبد اهللا حممد بن موسى الشهري باخلوارزمي              

علم الرياضيات خاصة، وصاحب الفضل األبقى الشاهد على تطور هذا العلم يف 
ومستقبله، ومن مث ليفرض امسه وشخصيته املوسوعية األثرية على ماضيه وحاضره 

ولتتصدر صورته األزهى صور صانعي جمد الفكر . تراث اإلنسانية العلمي برمته
الرياضي اليت تزخر ا املعاجم واملوسوعات العلمية يف زمانه وكل زمان، حىت 

التاريخ احلضاري استحال علما من أعالم اإلسالم اخلفاقة أبدا على هامات ذرى 
للبشرية، بدأ اخلوارزمي خطواته األوىل حنو النجومية يف دوحة املأمون اخلليفة 

ما  -حيث بوأه مسؤولية ) م833 -813= هـ 218 -198(العباسي السابع 
بيت احلكمة يف بغداد، ولعلها واجلامعة األزهرية  - ميكن أن نسميه باجلامعة العاملية

هذا فضالً عن إيفاد املأمون له يف . ات نشأة يف العاملاإلسالمية من أوىل اجلامع
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بعثات علمية داخل دولة اخلالفة وخارجها، مكلفاً جبمع وترمجة نتاج علوم 
 )Almagest  -)2- األقدمني اليونانية منه خباصة، وندبه لقراءة كتاب اسطي

أطلق عليه واختصاره، فأدى املهمة على أمت وجه من املصداقية والدقة العلمية، و
وال غرو، فإن  ،)الدهر الداهر: (أي) السند هند" (السيد هانتا"بعد اختصاره اسم 

آيات نبوغ اخلوارزمي وشت ا عبقريته املبكرة، عندما اطلع وهو يف عنفوان 
شبابه على علوم اإلغريق واهلند وفارس، ففهمها وهضمها وسرب غورها، وهو 

البيت العباسي، ذلك أنه وبعد وفاة املأمون  األمر الذي زاد يف قدره واحترامه يف
مكانته العلمية  ااحتضنه خلفاؤه، املعتصم، والواثق واملتوكل فزادوا يف تبجيله وأعلو

والعملية، حىت جتاوزت شهرته العلمية الواسعة أرجاء العامل اإلسالمي لتصل 
جورج أصداؤها مسامع العامل أمجع، ويف هذا السياق يقول العالمة األمريكي 

أنه حري بنا أن نطلق على " املدخل إىل تاريخ العلم"سارتون يف كتابه املوسوم 
عصر اخلوارزمي، كما جيب بعد مراعاة كل االعتبارات أن ) هـ3= م 9(القرن 

ويقول ديفيد . نعد اخلوارزمي واحداً من أعظم علماء الرياضيات على اإلطالق
إن العامل ": األعداد اهلندية والعربية"مسيث ولويس كاربينسكي يف مؤلفهما الرائع 

يدين للخوارزمي بالفضل مبا نعرفه اآلن من علمي اجلرب واحلساب، وحسب 
اخلوارزمي مكانة يف ضمري أمته جناحه بعد حبث مضن يف حل معضلة حساب 

، حيث "علم الفرائض"تقسيم التركة بني األبناء وفق الشرع اإلسالمي احلنيف 
في الرياضيات العاجزة اليت عرفها املسلمون عن اليونان كان من املستحيل أن ت

والرومان يف إجياد حل شاف هلذه العلة، خصوصا إذا عرفنا مدى صعوبة إجراء 
عملية الضرب والقسمة عند استخدام هذه األعداد اجلامدة عدا جهلها وافتقارها 

ل اللصفر والكسور العشرية اليت اخترعها علماء العرب املسلمون من أمث
احلديثة، ) التقنية(واليت مهدت للثورة الصناعية والتكنولوجيا  ،اخلوارزمي والكاشي
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فكان فضل اهللا على اخلوارزمي عظيماً إذ هداه إىل ابتكار علم اجلرب بوضعه كتاب 
، هذه اإلضافة العلمية املعجزة اليت أدخلت اسم اخلوارزمي يف "اجلرب واملقابلة"

أسدوا للبشرية أجل األعمال اخلالدة، هذا العلم الذي سجل الرموز اخلالدين الذين 
اخل،  (Algebra)ما زال وسيبقى يعرف يف لغات الدنيا مجيعها بامسه العريب اجلرب 

روبرت اوف "وقد ترجم هذا الكتاب الكرت إىل الالتينية املستشرق اإلجنليزي 
ومنه استلهم علماء أوروبا يف العصور  )هـ538= م 1143(سنة " شستر

الوسطى مبادئ وأسس هذا العلم، ويف العصر احلديث أعاد املستشرق األملاين 
= م 1831(نشر هذا الكتاب يف لندن سنة " روزن) فريدرك(فريدريش "

لتتواىل طبعاته غري مرة، ولتوفر لعلماء أوروبا والعامل على مر العصور  )هـ1247
منه املزيد ظمأى ال  مورداً عذباً فراتا ينهلون منه دارسني وباحثني ويطلبون

  .يرتوون
مل يكن كتاب اجلرب واملقابلة العمل اإلبداعي الوحيد للخوارزمي، فقد كان  

رك معه عامل آخر يف علم احلساب، وآية ذلك أنه أول من ألف يف تمتضلعا ال يش
 ملهذا العلم ووضع كتاباً فيه، حىت ظل علم احلساب أزمنة طويلة، سواء يف العا

الغوريثمي (أوروبا، يعرف باسم خمترعه اخلوارزمي،  اإلسالمي أم يف
Algorithmi(هلم بالرتاهة  د،  وقد امجع عدد غري قليل من جنباء علماء العامل املشهو

واألمانة العلمية احليادية، بأن علماء الرياضيات يف األمة العربية اإلسالمية وعلى 
العامل بابتكارهم رأسهم أستاذهم اخلوارزمي، هم أصحاب الفضل األول على 

أعظم إجناز علمي مثري توصلت إليه البشرية يف (األرقام العربية واختراعهم للصفر 
بأن األرقام املستعملة اليوم هي عربية األصل يف الشكل : ، وزادوا بالقول)تارخيها

 )املغربية( املعروفة باألرقام العربية )3(واملضمون، سواء كانت األرقام العربية الغبارية
اليت انتقلت منها إىل أوربا ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 سبة لبالد املغرب العريب ن
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ام العربية املعروفة باألرق أو كانت األرقام والغرب عموماً على هذا الشكل،
،  0 9 8 7 6 5 4 3 2 1): اليت تسمى خطأ باهلندية() ةالشامي( املشرقية

أسبقية العرب املسلمني يف " ورام الند"وهنا يؤكد املؤلف اإلجنليزي املشهور 
اختراع األعداد العربية اليت يزعم البعض بأن أصلها هندي، ويستدل على ذلك 
بأول كتاب عرفه العامل ذا الرسم من األرقام كان علماء العرب واملسلمون قد 

وبعد عامني من ظهور الكتاب العريب أي يف ) م261= م 874(أصدروه سنة 
يف اهلند كتاب مماثل استخدمت فيه األعداد العربية  طبع) م263= م 876(سنة 
مع هذه " تاريخ الرياضيات"يف كتابه " كارل بوير"وينسجم العامل األورويب  ذاا،

لو مل يكتشف املسلمون العرب األعداد العربية، لكان من : املعلومات حيث يقول
ع اإلنسان بفضلها املمكن أن الرياضيات اآلن يف مهدها األول، وبالتايل فقد استطا

  )4(.أن خيترع وأن يعرف الطبيعة بأسرها
وفضالً عن تبحر اخلوارزمي يف علم احلساب وابتكاره لعلم اجلرب، فقد أحتف        

خزائن التراث العريب اإلسالمي احلي املتجدد، مبؤلفات وحبوث نفيسة ال تضارع يف 
يقى، إىل جانب تشذيبه ميدان علم الفلك واهلندسة واجلغرافيا والتاريخ واملوس

ففي علم . وذيبه ألمهات مؤلفات فطاحل علماء اليونان يف العلوم املختلفة
ت (ا على سبيل املثال أدخل إضافات جوهرية على جغرافية بطليموس ـاجلغرافي
، باجلملة، مل يكن اخلوارزمي يف كل "صورة األرض"قدمها يف كتابه ) م168

د بل دائماً يأيت جبديد خمترعاً أو مبدعاً، مما جعل مؤلفاته حماكياً أو مقلداً ألح
أعماله ذخرية حضارية تتنافس عليها األمم من عرب وعجم، ومل يكن اخلوارزمي 
من عمالقة العلم فقط بل مجع مع فضيلة العلم كرمي اخللق وعظيم األدب، مميزاً 

رمي نفسه بني علماء عصره بصفات العامل الكامل من إنسانية سامية ونبل ك
وتواضع جم ونفس شريفة، فكان حسن الظن بإخوانه وزمالئه العلماء واملقربني 
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منه، وكان يف كل ما يقدمه من علم جديد نافع بعيدا كل البعد عن عدوى الغرور 
وجرثومة الكرب والتباهي حبثا عن شهرة أو مقاصد رخيصة وضيعة، وكان عمله 

و عليه أجراً إال من اهللا وحده، من هنا وعلمه خالصاً لدينه وأمته ولإلنسانية ال يرج
جاء االحترام والتقدير الكبريان للخوارزمي من مجهور العلماء واملؤرخني يف 
الشرق والغرب، وستبقى آثار فضله يف العلوم اإلسالمية خباصة وعلوم النهضة 
األوروبية وصوالً إىل العلوم املعاصرة بعامة أقوى من أن متحوها عاديات الزمن أو 
تسقطها ذاكرة صانعي احلياة احلضارية إىل األبد، حقاً إن زينة اهللا يف خلقه العلماء، 
ورحم اهللا أبا عبد اهللا اخلوارزمي وأجزى له عن أمته اجر العاملني ومثوبة األبرار 

  .الصاحلني
  ن هو جاهلُولَيس أخو علْمٍ كَم           َفلَيس املرُء يولَد عالماً تعلم"                

    "ه املَحافلُـت عليفَّصغري إذا الت        ير القَومِ ال علْم عندهوإنَّ كَب             
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ          
  .م1994 ،)ديسمرب(، كانون األول 82، مصدر سبق ذكره، العدد)جملة(يف املنال *          

  
  اهلوامـش
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كر تاريخ والدة اخلوارزمي مع أن املصادر العربية اإلسالمية أغفلت مع األسف ذ)1

، ومل جند حىت عند ابن الندمي يف كتابه الفهرست سوى ترمجة متواضـعة  ووفاته
لكن استناداً إىل بعـض  ! حلياة اخلوارزمي دون اإلشارة إىل تاريخ والدته أو وفاته

 165(مسقط رأسه يف خوارزم حوايل عام ينة ميكن أن نعني صاملراجع العلمية الر
ـ  232(ووفاته يرمحه اهللا يف بغداد حوايل عام ) م 781=هـ ). م 847 = هـ

، )آسيا  الوسـطى  ( وينسب اخلوارزمي إىل بالد خوارزم أو خيوة يف تركستان 
نقوال زيادة نبه إىل أن بعـض املؤلفـات العربيـة    . ومن اجلدير باملالحظة أن د

).خيفا(وخيوة ) خرزم(قولة إىل العربية، تكتب خطأ كلمة خوارزم واألجنبية املن
) الكلـوزي (كتاب قدمي وشهري يف علم الفلك من تأليف بطليموس كلوديـوس  )2

".األكرب"، ومعناه )168 - 90(
عرفت ذا االسم ألا كانت تكتب على لوحة أو منضدة من خشب أو خالفه  )3

عداد عليها بوضوح عند إجراء العمليـات  تغطى بغبار الرمل حىت يتسىن كتابة األ
ما يعرف بالنظام اهلوائي عند  )املغريب(احلسابية، وكان بديل هذا النظام الغباري 
 وبعد رحلة طويلة من جتويـد وحتسني  العرب والشهري أيضاً بالنظام اخلوارزمي،

علـى  اسـتقرت  ) شاميـة(وهوائية ) مغربيـة(من غباريـة ألرقام العربية لـ
ـ    )ةـاملغربي(ا ـهمناألول  ،رمسني ،   9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 م ــذا الرس

،   0 9 8 7 6 5 4 3 2 1  ذا الرسم) الشامية(ا املشرقية ـهاين منـالثو
مجيـع أحنـاء    ومما جيدر ذكره أن األرقام العربية الغبارية هي املستخدمة اليوم يف

عظم أقطار اجلناح اإلفريقـي،  ، ويف الوطن العريب يستخدم هذا النظام يف مالعامل
علماً أن املعىن فيما تقدم بـأن  ما يعرف  وأخذ يف االنتشار يف اجلناح اآلسيوي،

كال الرمسني لألعداد العربية ما يعرف منها بالغباري أو خطأً باهلندية هي مجيعها 
انظر علي الدفاع، املوجز يف التراث العريب اإلسالمي، جون وايلي . عربية صرحية

 .وما بعدها 56م، ص1979الده، نيويورك، وأو
، للمزيد عن اخلوارزمي انظـر جمموعـة   58انظر الدفاع، املرجع السابق، ص  )4

أجزاء يف جملد واحـد،   5مؤلفني، موسوعة العلوم اإلسالمية والعلماء املسلمني، 
أيضاً عمر فـروخ، تـاريخ   .  87-86، ص .ت.، دبريوت مؤسسة املعارف،
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، وهنـا  141م، ص 1980دار العلم للماليني، بـريوت، عرب، العلوم عند ال

وهناك، حكمت جنيب عبد الرمحن، دراسات يف تاريخ العلوم عند العرب، جامعة 
، املرجع السـابق، ص  الدفاع .وما بعدها 119، صم 1977، املوصل، املوصل

  .وما بعدها 88

  
   رازيـر الـكبأبو         

  )م923 – 854= هـ 311 – 240(      
  *أبو الطب العريب اإلسالمي ورسوله األمني       

   يف الشرق والغرب على السواء       
  

وعاش يف بغداد معظم  )1(هو أبو بكر حممد بن زكريا الرازي، ولد بالري              
وقف حياته خالهلا  ،وتويف فيها عن عمر ناهز السبعني -إن مل يكن كلها  -حياته 

خل سجل اخلالدين كأملع وأعظم طبيب عبقري عرفه العامل يف خدمة اإلنسانية ليد
كان أوحد دهره وفريد "يقول ابن الندمي فيه أنه  ،القدمي يف عصوره الوسطى

به أنه كان موسوعة سوح". عصره، قد مجع املعرفة بعلوم القدماء وخاصة الطب
ل ملا العلوم األوثق وإمام وقته يف علم الطب بال منازع وكانت تشد إليه الرحا

اشتهر به من براعة وإتقان يف عامل الطب، مع معاملة إنسانية مثالية ورأفة ال حدود 
هلا مبرضاه وال غرو، فالرازي يعد واحداً من أعظم صانعي شخصية الطب العاملي 

  .يف احلضارة العربية اإلسالمية ومن أشهر رموزها اخلالدين يف هذا احلقل
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.  لطويلة يف دنيا الطب من بغداد وهو يف الثالثني من عمرهبدأ الرازي رحلته ا              
وكان اتصاله بأحد الصيادلة هناك نقطة حتول تارخيية يف حياته، ومن حظ حضارتنا 

حقاً لقد شكل هذا االتصال العفوي عقل . العربية اإلسالمية يف الوقت نفسه
الطب والكيمياء  ومستقبل الرازي العلمي، مكرساً حياته منذ تلك اللحظة لدراسة

واجلمع بينهما ومن مث التضلع ما، وهذا ما وسع به آراءه وحبوثه اجلديدة املبتكرة 
اإلبداعية، واطالعه املتعمق وسربه ألغوار كتب املتقدمني يف الطب والصيدلة 

 131(وجالينوس .) م .ق 377 – 460) (بقراط(والكيمياء مثل أعمال ابقراط 
ويف إحدى حمطات رحلته العلمية الطبية كانت  ،وداء اهلنموحك.) م.ق 201 –

ومل  )2(مدينة الري مسقط رأسه ونشأته األوىل، حيث توىل فيها رئاسة بيمارستاا
ضد الدولة ليستضيء برأيه يف بناء مستشفى جديد واختيار عيلبث أن استدعاه 
قة من واتفق أن الرازي علق قطعاً من اللحم يف أحناء متفر، املكان املناسب له

بغداد، ترك هذه القطع أياماً حىت تعفنت، فاختار املكان الذي كان فيه اللحم أقل 
إلدارة  وقد طلب بعد ذلك أن يرشح رئيس ،عفناً ليشاد عليه املستشفى املطلوب

ن طبيباً هلذا املنصب الرفيع فكان الرازي واحداً منهم، مث واملستشفى فرشح مخس
وإجراء امتحان هلؤالء األطباء العشرة ليؤخذ  طلب اختصار القائمة إىل عشرة

أفضلهم فكان الرازي يف مقدمتهم، مث اختصرت القائمة إىل ثالثة فكان الرازي 
  .أوهلم وليفوز ذا املنصب األجل

ال ريب أن أثر شخصية الرازي الطبية يف احلضارة األوروبية أكرب من أن               
أن الرازي أول من علم أطباء العامل التمييز بني  تطمس أو تنكر، ويكفينا تذكرياً،

مرض احلصبة واجلدري، يف حني أم كانوا يعتقدون قبل ذلك بأنه مرض واحد، 
فصالً تعترب من أروع  14يف وقد ترك لنا رسالة يف وصف اجلدري واحلصبة تقع 

وهو كذلك أول من وضع أسس  ،وأفضل ما بقي من التراث الطيب يف اإلسالم
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لطب النفسي الذي اتكأ عليه العلم والعلماء يف العصر احلديث، فقد أوىل علم ا
شفاء  يفلنواحي النفسية يف العالج وأثرها اإلجيايب اهلائل لعناية فائقة ) يرمحه اهللا(

ينبغي للطبيب أن يوهم املريض "املريض وبرئه، ومن أقواله املأثورة يف هذا النهج، 
كان غري واثق بذلك، فمزاج اجلسم تابع ألخالق أبداً بالصحة ويرجيه ا، وإن 

وهو أيضاً أول من ابتكر واستعمل خيوط اجلراحة من احليوان يف خياطة ". النفس
األنسجة عند إجراء العمليات اجلراحية، ومارس التشريح ووصف تشريح اإلنسان 
إىل جانب الفسيولوجيا والطب الباطين اإلكلينيكي، وأول من أنشأ املقاالت 

وقد برع . اصة يف طب األطفال والنساء والوالدة واألمراض التناسلية والوراثيةاخل
كذلك وحقق جنومية ساطعة يف طب وجراحة العني، وقال بأثر الضوء على حدقة 
العني واتساعها ليالً وانكماشها اراً، ليستمر هذا الكشف العلمي يف فحوصه 

يف ظهور بعض احلاالت املرضية  العصبية ليصبح بذلك أول من عرف أثر احلساسية
كما أدى تضلعه بعلم الكيمياء إىل تقسيم املواد الكيميائية املعروفة يف زمنه إىل 

املواد املعدنية، والنباتية، واحليوانية، واملشتقة، يضاف إىل : أربعة أقسام رئيسية هي
اليت  هذا كله، قدرته الفائقة يف تقدمي وصف علمي دقيق لوظائف األجهزة العلمية

كانت مستخدمة يف عصره، أيضاً ريادته يف عالج بعض األمراض بالغذاء ال 
أن نفخر بالعالّمة الرازي الذي ظل حجة  -يف ضوء ما تقدم  -ولنا . بالدواء

فه العلماء واألطباء صوو )م17=  هـ11(الطب يف أوروبا حىت أواخر القرن 
الدقة باستخراج النتائج واألمانة األوروبيون بالعامل التجرييب املطبوع على الصدق و

العلمية يف الوصف الشامل والتشخيص الدقيق، حىت قالوا بأم يستطيعون اآلن 
القيام بكل جتربة قام ا الرازي وتعليلها التعليل احلديث باالعتماد على وصفه 
الدقيق والشامل للتجربة، من هنا ال يستغرب أن ختتار كلية الطب جبامعة باريس 

الرازي لتعلقها يف مكان بارز من مبىن الكلية عرفاناً منها بفضل هذا العامل صورة 
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العريب املسلم على علم الطب خباصة والعلوم املساعدة األخرى ذات الصلة الوثيقة 
ريد هونكة أن تعطر غوهذا ما دعا الباحثة األملانية املنصفة زي. ذا العلم بعامة

، بذكر الرازي حيث "ب تسطع على الغربمشس العر"كتاا الشهري املوسوم، 
عام كان لكلية الطب الباريسية أصغر مكتبة يف العامل، فال  600قبل " :تقول

، )أيب بكر الرازي(حتتوي إال على مؤلف واحد، وهذا املؤلف كان لعريب كبري 
وكان هذا األثر العظيم ذا قيمة كبرية، بدليل أن ملك املسيحية الشهري لويس 

) الدوالر اليوم(، اضطر إىل دفع اثين عشر ماركاً من الفضة ومائة تالر احلادي عشر
ه ؤمن الذهب اخلالص لقاء استعارة هذا الكرت الغايل رغبة منه يف أن ينسخ له أطبا

  .نسخة منه، يرجعون إليها إذا ما هدد مرض أو داء صحته أو صحة عائلته
مؤلفاً خصباً كثري اإلنتاج، ) يرمحه اهللا( وعن آثاره العلمية الباقية، فقد كان              

مؤلفاً يف الطب  56كتاباً ورسالة، منها حوايل  224بلغت مؤلفاته ما يربو على 
ولعل أكثر هذه املؤلفات ذيوعاً وألقاً متجدداً، موسوعته النفسية يف الطب . وحده

وقد  مقاالً 24أجزاء و 10وتقع هذه املوسوعة الفريدة يف " احلاوي"والصيدلة 
ظهر من كالم العاملة األملانية هونكة أن هذا السفر كان يعترب من أعظم املراجع 
الطبية الكربى يف العصور الوسطى ومستهل احلديثة، وقد مت ترمجة هذه املوسوعة 

إىل الالتينية بأمر من ملك نابويل وصقلية شارل  - وغريها العديد من أعماله -
لقد كانت مؤلفات الرازي الطبية ) م1279= هـ678(أجنو، يف عام ) كارل(

أن مييز الطب " الوافرة حبق من أهم وأمشل ما كتب يف علم الطب، واستطاع 
العريب خبصائصه الطبية واصطالحاته ومناهجه التعليمية والتطبيقية، كما كون مادة 
جديدة بصهره يف بوتقة واحدة علوم اإلغريق الطبية مع الثقافات والتجارب 

وما زال وسيبقى خليقاً بلقب أيب ) يرمحه اهللا(حقاً لقد كان الرازي . "الشرقية
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كتبه مرجعاً يف تاريخ علم ستبقى الطب العريب والرائد األول يف علم الكيمياء و
  .الطب يف مجيع جامعات العامل

       "يـالبمتىن إالّ على عبال ي ـت  أوت      ـد سرإذا مل ت مـادـوال عاد  
  "إذا  جهالُهم سادوا هلُم وال سراةَ     ال يصلح الناس فوضى ال سراةَ هلم             

         
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     

  .م1994 ،)فرباير(، شباط 73، مصدر سبق ذكره، العدد )جملة(يف املنال *             
  اهلوامـش        

  
) جنوب شرق طهران لعلها طهران نفسـها اليـوم  (مدينة قدمية يف مشال إيران )1

يف عهد أمري املؤمنني عمر ) هـ 18(فتحها العرب بقيادة عروة بن زيد اخليل 
بن اخلطاب وهي املدينة اليت ولد فيها أيضاً اخلليفة العباسي اخلامس  هـارون  

.الرشيد
ومما جيدر . فارسية معناها املستشفى أو دار املرضاملارستان كلمة : البيمارستان )2

ذكره أن أول من بىن املستشفيات يف اإلسالم اخلليفة األموي السادس الوليد بن 
  .م 706= هـ 88عبد امللك، وكان ذلك يف مدينة دمشق عام 
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   احلسن بن اهليثم          
  )م1038-965= هـ 354-430(        

  *م الفيزياء وعلم البصرياترائد عل        
وتويف يف  )العراق(هو احلسن بن علي بن احلسن بن اهليثم ولد يف البصرة               

حيث عاش فيها جمده الذهيب، كما احتل فيها مكانة عظيمة يف ) مصر(القاهرة 
  ).م1021-985= هـ 411-375(عهد اخلليفة الفاطمي احلاكم بأمر اهللا، 

ابن اهليثم من أعاظم رموز العلم يف احلضارة اإلسالمية، وكأن العناية  يعد              
اإلهلية شاءت له أن يولد يف أزهى عصورها وذروة تفوقها، وحسبه مكانة يف 
التاريخ أنه رائد علمي الفيزياء والبصريات، ومن املؤمنني بالعلم التجرييب والتسليم 

علمي ابتداعه طريقة فلكية ميكن عن ومن آيات نبوغه ال. بالربهان النظري الصحيح
طريقها تعيني ارتفاع القطب عند أي مكان وبالتايل معرفة خط عرض ذلك 

كما تتجلى عبقريته يف . املكان، وهذه الطريقة ال تزال مستخدمة إىل وقتنا احلاضر
دراساته وحبوثه غري املسبوقة يف علم الضوء، ومتكن بواسع علمه وثاقب بصره أن 

ساس هلذا العلم ليبين عليه علماء العلم احلديث صرحه الشامخ، يضع حجر األ
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ينهض  -)م1572= هـ 980(ة عام ـالذي ترجم إىل الالتيني -وكتابه املناظر
دليالً قوياً على ريادته يف هذا املضمار، حيث تناول فيه مسائل رئيسية يف انعكاس 

وقد  ،ثم تركيب العنياألشعة وانكسارها ومن مث تأثريها، هذا وقد درس ابن اهلي
ارجع الرؤية بالعني إىل انعكاس الضوء من اجلسم إليها، وليس كما كان يعتقد قبالً 

وإىل جانب ذلك فقد توصل ابن اهليثم إىل وضع قوانني  ،من العني إىل اجلسم
صحيحة ملساحات الكرة واهلرم، واالسطوانة املائلة، والقطعة الدائرية، كذلك هو 

طبيعية عديدة منها قوس قزح، والزيادة الظاهرية يف قطر  أول من فسر ظواهر
الشمس والقمر عند األفق، والكسوف واخلسوف وعلم الظل، وصقل العدسات 
املقعرة واحملدبة، وظواهر الشفق، وألوان الطيف، ويضاف إىل هذا كله أحباثه 

               . عنيوالتشريح، وخباصة ال ،العلمية الرائدة يف جمال الرياضيات والفلك، والطب
حسبنا أن عددا ال حيصى من علماء اخلافقني يف املشرق واملغرب، والذين لوا و

من حبار العلوم اإلسالمية وكنوز حكمتها، يدينون بالفضل البن اهليثم يف ميدان 
علم البصريات، وبعظمة إبداعه العلمي يف شىت فروع املعرفة، اليت شكلت رافدا 

ارة اإلنسانية على مر العصور، ويكفيه فخرا أن لكتابه من أهم روافد احلض
ليوناردو  -على تشكيل العقل العلمي لنابغة عصر النهضة  اًكبري فضالً) املناظر(

وحسب ابن اهليثم كذلك ). م1519 -1452= هـ 925 - 856(دافينتشي 
ريادة وأسبقية علمية أنه أول من فكر يف بناء السد العايل يف مكانه بأسوان 

  ). مصر(
هذا وقد ترك لنا ابن اهليثم آثارا علمية باقية ما زالت وستبقى خري شاهد               

ولعل من ، على عظمة احلضارة اإلسالمية ومكانتها املميزة بني احلضارات األخرى
كتاب املناظر، وكتاب اجلامع يف أصول احلساب، وكتاب رؤية : أهم هذه الكتب

  .اخل العامل، وكتاب املختصر يف علم هندسة اقليدس،الكواكب، وكتاب يف هيئة 
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ـ 668 -600(صيبعة أهذا وقد ذكر ابن أيب                ) م1269 -1203=  ـه
مائيت مؤلف البن اهليثم، لكن املعروف ) عيون األنباء يف طبقات األطباء(يف كتابه 

هليـثم مـن   وال غرو بعد هذا كله أن يكون ابن ا. منها ال يتجاوز اخلمسني كتابا
والباقية جذوا  ،مصابيح حضارتنا اخلالدة اليت استضاءت البشرية بأنوارها يف زمانه

  .حية متجددة يف ضمري العلم والعلماء يف كل األزمنة
ـَـدلُّ علينـا "   "فانظُـروا بعدنـا إىل اآلثارِ     تلك آثارنا ت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

هذا ظهر . م1991 ،)ديسمرب(، كانون األول 49، مصدر سبق ذكره، العدد )جملة(يف املنال *        
.م1990،)ديسمرب(كانون األول ،3املقال أوالً يف النشرة اإلعالمية جلامعة امللك فيصل، العدد

   يـام الغزالـاإلم        
  )م1111 -1058= هـ 505 -450(         

      حة اإلسالم ورائد التربيةج *  
 )1(هو أبو حامد حممد الطوسي الشافعي املعروف بالغزايل، ولد يف طوس              

ونبغ يف أسرار اللغة  ،وفيها تعلم دروسه األوىل يف مبادئ العلوم فحفظ القرآن
وتفقه يف الدين وتبحر فيه حىت أصبح من أكابر علمائه وأفقه  ،العربية وحنوها

معاصريه وأقرانه وأعلم أهل زمانه، ألف كتباً غزيرة الفائدة متنوعة األفكار غنية 
بالثمار، أهلته أللقاب سامية رفيعة بوصفه حجة اإلسالم وإمام الشافعية وأمري 

  .الكتاب وادد اخلامس يف تاريخ اإلسالم ومفكريه
انت من شظف العيش ومره يف أسرة فقرية ع) يرمحه اهللا(لقد نشأ الغزايل               

وعسر ذات اليد، إال أنه ترىب يف كنف والد كرمي تقي مل حيل الفقر بينه وبني حب 
العلم والعلماء، فكان حريصاً على حضور حلقام وخمالطتهم مولعاً مبجالسهم 
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ومساعهم، ومل يكن لسانه يفتر عن الدعاء والتوسل إىل اهللا بأن مين عليه بولد يريد 
تفقهه يف الدين وعلو الكعب فيه، فاستجاب اهللا لتضرعاته بأن رزقه به خرياً ب

ولدين صاحلني كرميي اخللق مفرطي الذكاء والنباهة والفهم وكان إمامنا الغزايل 
أحد هذين الفرقدين، لكن املوت مل ميهل هذا الوالد احلنون فغيبه يف وقت مبكر 

رجالً من املتصوفة فاضالً  )أمحد(من طفولة الغزايل، وكان قد أوصى به وبأخيه 
من خرية أصدقائه وأهل زمانه، فكان هلما نعم الوصي واملعلم، وال يعرف كم لبث 
الغزايل يف محى أستاذه ووصيه، لكنه وهو يف قرابة العشرين من عمره وقد اشتد 

ناشداً االستزادة من العلم واملعرفة  )2(عوده تركه لينتقل من طوس إىل جرجان
مث ما لبث أن عاود محل عصا الترحال ) م1072 = هـ465( وكان ذلك حوايل

للغرض نفسه، وكانت وقتئذ  )3(متجهاً إىل نيسابور) م1080=هـ473(سنة 
حاضرة إسالمية تشع بنور العلم والتمدن اإلسالمي، فالزم هناك اإلمام اجلويين 

كبار فقهاء املعروف بإمام احلرمني، وهو من ) عبد امللك بن عبد اهللا -أبو املعايل(
الشافعية، وقف حياته للعلم وللتعليم، وسرعان ما برزت آيات نبوغ الغزايل 

وأقرانه، ويف ذروة التأثر ) اجلويين(وتفوقه حىت على أستاذه، فعظم يف عني معلمه 
= هـ 478(والتأثري بني التلميذ واألستاذ خطفت يد املنون األستاذ سنة 

ى حياة التلميذ، حيث قاده طموحه السامي ليتغري ذا اخلطب اجللل جمر) م1085
ت (إىل العلم والتعليم إىل االتصال بوزير السالجقة وأمني سرهم نظام امللك 

نواة اجلامعات األوىل (صاحب املدارس النظامية املشهورة ) م1092= هـ 485
فاحتشد الستقباله وبالغ يف إجالله وإكرامه وأحله أرفع مرتلة، وكان أن ) يف العامل

اظر الغزايل حبضرته مشاهري العلماء فحول العصر يف العلم وثاقب الرأي والفكر ن
فتفوق عليهم، وذاع امسه يف الديار واألمصار وشدا به كل لسان، مما حدا بنظام 

مدرساً يف نظامية بغداد فأصبح من ) م1091= هـ 484(امللك إىل تعيينه سنة 
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لس فيها مدرساً للعلم متوسالً بالتعليم أعظم علمائها الذين يشار إليهم بالبنان، وج
والفتيا والتأليف لنشره وإيصاله إىل مشارق العامل اإلسالمي ومغاربه، ويف هذه 

ألف أهم كتبه وأدومها أثراً يف  - واليت دامت أربع سنوات -الفترة من حياته 
ال يتسع املقام هنا  -الفقه، ليعزف بعدها عن التدريس ألسباب غري حمددة 

تكلم عنها بنفسه يف كتابه ) تصوفية(لكنه بالتأكيد دخل يف أزمة نفسية  -هالذكر
، فكان مهه األول فيها اشتغاله بالعلم والعمل األقرب )املنقذ من الضالل(األثري، 

إىل اهللا واآلخرة، وازداد زهده يف املناصب وعلو اجلاه واللقب، وجاء هذا التحول 
يه الناس يشدون إليه الرحال ويضربون به يف جمرى حياته يف الوقت الذي أخذ ف

  .األمثال
= هـ 488(مشوار حياته اجلديد سنة  أيف هذا اجلو النفسي العاصف بد              

 ،حاجاً إىل بيت اهللا احلرام، ومتنقالً بني املدينة املنورة، والقدس الشريف) م1095
جامعها األموي  ودمشق الشام، جماوراً ومعتكفاً يف مساجدها، ويف دمشق ويف

الذي يعد من أجل ابداعاته " إحياء علوم الدين: "التارخيي ألف كتابه األشهر
بعض الكتاب واملترمجني لسريته أنه  حالعلمية يف تاريخ الفكر اإلسالمي، ويرج

عرج إىل مصر أيضاً وأقام باإلسكندرية ردحاً من الزمن حيث كان يف نيته ركوب 
ت (يب على أمل اللقاء باألمري يوسف بن تاشفني البحر إىل بالد املغرب العر

صاحب مراكش وأعظم سالطني املرابطني، ملا عرف عنه ) م1106= هـ 500
من عدل وتسامح وبطولة يف جماهدة أعداء املسلمني يف األندلس، ولكن وفاة 

فعاد أدراجه جواالً جيول يف اآلفاق . األمري املفاجئة حالت دون حتقيق اللقاء املنشود
جياهد النفس وحيمل عليها أكثر من طاقتها ووسعها يف العبادات والطاعات و

تضرعاً وخيفة وتقرباً إىل اهللا وطمعاً برضاه، وظل على حالته هذه ما يقرب من 
) م1106= هـ 500(وبة إىل وطنه طوس حوايل عشر سنوات، حيث قرر األ
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ومشرب لينكب مرة أخرى على التأليف فصنف الكتب النافعة يف كل فن 
حتت احلاح العلماء وكبار رجال الدولة وعلية القوم  -ومطلب، مث ما لبث 

أن عاد للتدريس العام يف نظامية نيسابور، لكن إىل حني، حيث ما  -املستنريين
لبث أن ترك نيسابور ونظاميتها وقفل راجعاً إىل مسقط رأسه مدينة طوس، ليقضي 

مل اخلري وجمالسة أصحاب القلوب بقية عمره مشتغالً بني التدريس والوعظ وع
النقية النابضة حبب اهللا ورسوله وتالوة القرآن ودراسة احلديث وإدامة الصالة 

ضارباً أروع املثل بنقاء  سريرته وطهر ذيله ونظافة يده . والنهوض بسائر العبادات
وصادق ورعه وتقواه واستمر على هذه احلال زاهداً متبتالً متأمالً حىت لقي وجه 

ه وهو يف اخلامسة واخلمسني من العمر، ومل خيلف من الذرية إال البنات، وقد رب
رزقه اهللا بولد واحد توفاه اهللا صغرياً، وكان امسه حامداً، ومن هنا جاءت كنية 

  .الغزايل بأيب حامد
مث انتقل ) صوفية أهل زمانه(من املعروف أن الغزايل نشأ أوالً نشأة صوفية         

اسة الفقة والكالم والفلسفة واملنطق والتفسري واحلديث واألصول على مهل إىل در
. اخل…واألدب والشعر وعلم االجتماع وعلم األخالق وعلم النفس والتصوف

وقد وشت مؤلفاته الكثرية بتضلعه فيها ومن مث مبراحل تطور حياته الفكرية وجتاربه 
اليت تربو على ثالمثائة الغنية املتنوعة، ومن الصعب هنا أن حنصر مؤلفات الغزايل 

مؤلف منها ما حقق ونشر ومنها ما زال خمطوطاً، إال أنه ميكن أن نشري بإجياز إىل 
املنقذ من ") 1: (أهم مؤلفاته القيمة اخلالدة وتتمثل يف كتبه األربعة املعتربة التالية

، وهو عبارة عن عصارة جتاربه حيث "الضالل واملوصل إىل ذي العزة واجلالل
 سنواته األخرية، ضمنه قصة حياته الفكرية واعترافاته وما مر به من أزمة وضعه يف

نفسية وصراع بني العقل والنفس، والكتاب إىل جانب كونه شاهداً على احلياة يف 
عصر الغزايل، يعد مصدراً قيماً للمهتمني ذه احلقبة الزمنية من تاريخ أمتنا العام، 
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، "إحياء علوم الدين" )2(،الغزايل النفسية بقلمهفضالً عن كونه ترمجة أمينة حلياة 
حيتوي هذا الكتاب على أهم آراء الغزايل يف األخالق والتربية ويعاجل بشمولية مجيع 
العلوم الشرعية واالجتماعية اليت حيتاجها املسلم يف حياته الدينية، وعلى خمتلف 

ا هذا احلاضر أكثر الصعد، ويكفي هذا العمل وصاحبه فخراً، أنه ما زال إىل يومن
كتب األخالق اإلسالمية انتشاراً يف ديار اإلسالم واملعمورة، وهو حبق موسوعة 

افت " )3(.شاملة يف علوم الدنيا واآلخرة جديرة باالقتناء وأن تتوارثها األجيال
، يوضح الغزايل يف هذا الكتاب أخطاء الفالسفة وينقض تعاليمهم "الفالسفة

، ويبني فيه بصراحة ووضوح ما هو خمالف لإلسالم، الفلسفية ويفند حججهم
فأبطل زخرف قوهلم وزيف أفكارهم يف مسائل عدة، فقصم حبججه املفحمة 
ظهورهم وزلزل األرض حتت أقدام الفلسفة اليونانية واملؤمنني ا من فالسفة 

عد املشرق اإلسالمي، باجلملة مل تقم للفلسفة اليونانية يف العامل اإلسالمي خباصة ب
، وهي عبارة عن رد على سؤال "أيها الولد": رسالة بعنوان )4(.هذا الكتاب قائمة

من أحد تالمذته طلب فيه توضيحاً لبعض املسائل يف التربية والتعليم والنصح 
فيهما، فجاء رده زاهياً بأمسى املبادئ اخللقية والدينية واالجتماعية، ويالحظ أن 

قدم األخالق على العقيدة، بتأكيده على أن الغزايل يف رده النصيحة لتلميذه 
اكتساب الفضيلة ال يأيت إال عن طريق مكارم األخالق والعلم وعلى رأسهما 
الفضيلة اليت تسعده يف دنياه وتدنيه من عامل اهللا فينال السعادة يف آخرته أيضاً، كما 

قيقاً لقول يؤكد الغزايل أن من أهم أهداف التربية والتعليم هو بلوغ مرضاة اهللا حت
ونستشف هذا " مل يزدد من اهللا إال بعداً  يزد هدىملمن ازداد علماً و"  الرسول 

البعد األخالقي يف أفكار الغزايل التربوية يف هذه اجلملة من جوامع الكلم اليت جتسد 
أيها الولد، من مجلة ما : "فحوى رسالته النصيحة إىل تلميذه يف الشكل واملضمون

عالمة إعراض اهللا تعاىل عن العبد اشتغاله مبا ال : "أمته قوله  نصح به رسول اهللا
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يعنيه، وأن امرءاً ذهبت ساعة من عمره يف غري ما خلق له من العبادة، جلدير أن 
تطول عليه حسرته، ومن جاوز األربعني ومل يغلب خريه على شره فليتجهز إىل 

ألا يف مذاق متبعي اهلوى مرة، أيها الولد، النصيحة سهلة واملشكل قبوهلا، ". النار
أيها الولد،  ال تكن من األعمال مفلساً، وال من األحوال خالياً، وتيقن أن العلم 
ارد ال يأخذ باليد، ولو قرأت العلم مائة سنة، ومجعت ألف كتاب، ال تكون 
مستعداً لرمحة اهللا إال بالعمل، أيها الولد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما 

نك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك جمزي به، أيها الولد، العلم بال عمل شئت فإ
   ."جنون، والعمل بغري علم ال يكون

هذه شخصية الغزايل الكبرية  اليت احتلت انصع الصفحات بياضاً يف تاريخ              
وستبقى ردوده املفحمة على الفرق  الفكر اإلسالمي خباصة واإلنساين بعامة،

وبعض رجال العلم أصحاب املفهوم املتحجر للدين ومناهضته للفلسفة اإلسالمية 
اإلحلادية نرباساً يستضاء به يف دياجري عتمتنا، وقدوة نتمثلها، وسنة ننسج من 
خيوطها اليت ال تبلى فكرنا اإلسالمي الوضاء املتجدد املتفق مع جوهر الدين  

ايل وأظله بظله يوم ال ظل إال رحم اهللا حجة اإلسالم اإلمام الغز، الصحيح وعامليته
  . ظله

   "سيدرِكُها إذا شاب الغراب    دومن طَلَب العال من غَريِ كَ"    
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            
  .م1996 ،)يونيو(، حزيران 99، مصدر سبق ذكره، العدد )جملة(يف املنال *                 

  شـاهلوام         
، وقد تكون بتخفيف حرف الزاي وفتحه) قرى طوسمن (نسبة إىل قرية غزاله )1

 وهي مهنـة غـزل  ) عامل الغزل(بالتشديد، فيسمى الغزايل، نسبة إىل الغزال 
، لكن الغزايل بتخفيف الزاي وفتحها وبائعاً الصوف اليت عمل ا والده صانعاً

أمحـد  : د من املعلومات عن حياة اإلمام الغزايل راجعاألرجح واألشهر، للمزي
حممـد  ت؛ .د القـاهرة،  ،يل والتصوف اإلسالمي، دار اهلاللالشرباصي، الغزا

؛ حممد إبراهيم الفيومي، اإلمام م1981البهي، الغزايل، مكتبة وهبة، القاهرة، 
د عبد ؛ حممم1986القاهرة،  الغزايل وعالقة اليقني بالعقل، دار الفكر العريب،

، ديـوان  3الرمحن مرحبا، من الفلسفة اليونانية إىل الفلسـفة اإلسـالمية، ط  
م؛ عبـد الكـرمي   1983 املطبوعات اجلامعية، ومنشورات عويدات بريوت،

.1984، مؤسسة الرسالة، بريوت، 11عثمان، معامل الثقافة اإلسالمية، ط
 هـ29(سلمون مدينة يف خراسان تعرف قدمياّ باسم طابران، فتحها العرب امل )2

، فيها قرب اخلليفة العباسـي  )م1389 = هـ782(ودمرها املغول ) م649= 
هـراة  (وأفغانسـتان  ) نيسابور(اخلامس هارون الرشيد، وتتقامسها اليوم إيران 

).مرو(وتركمانستان ) وبلخ
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قاعدة إقليم جرجان اليت محلت امسه، ويقع يف إيران جنوب شرقي حبر قزوين،  )3

).م716 = هـ98(سلمون اإلقليم على يد يزيد بن امللهب وفتح العرب امل
من أعظـم املـدن اإلسـالمية يف العصـور      أو نيشابور، عاصمة خراسان، )4

  .2ى مع بلخ وهراة ومرو، راجع هامش ـالوسط

  
  
  

   اإلدريــسي     
  )م1165 – 1100= هـ  562 – 494(          
       علم األساس الذي شادت عليه أوروبا صرح           

   *ورسم اخلرائط يف عصر النهضة اجلغرافيا           
  

هو اجلغرايف الرحالة واملوسوعي العريب الكبري، حممد بن حممد بن عبد اهللا بن               
إدريس، املكىن بأيب عبد اهللا واملعروف بالشريف اإلدريسي، واملعترب حبق من أشهر 

وعلماً يف ميدان علم اجلغرافيا ورسم  علماء عصره ومصره، وأكثرهم ذيوعاً
  .اخلرائط خباصة

فاس دروسه األوىل،  وتلقى فيها ويف مدينة )1(ولد اإلدريسي يف مدينة سبتة              
إىل قرطبة يف األندلس طلباً للمزيد من العلم  -وهو يف ريعان الصبا  - لينتقل بعدها

ة بدعوة من ملكها عندئذ واملعرفة، لريحل عنها إىل حمطته األخرية صقلي
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 -) م 1154 - 1129 = هـ 549 - 524(روجر الثاين ) النورماندي(
الذي عرف عنه إعجابه الشديد بالعرب وتقديره العظيم حلضارم األدبية منها 

من هنا جاء اعتباره لإلدريسي كأعظم علماء اجلغرافيا يف زمنه،  -) العلمية(و
يت أظهرها روجر الثاين لإلدريسي جعلته يعطي ما وهذا التقدير واملرتلة الرفيعة ال

) روجر الثاين(تبقى من حياته لألهداف العلمية النبيلة الطموحة اليت نشدها امللك 
حيث قضى يف عاصمة البالد بالريمو ويف بالط ملكها مخسة عشر عاماً يواصل ليله 

خرية وهو يعلّي بنهاره يف بناء أسس علم اجلغرافيا واخلرائط، حىت جاد بأنفاسه األ
  .بريق هذا العلم على سارية الكون وإىل الذروة منها

للعامل القدمي (لقد حقق اإلدريسي حلم روجر الثاين برسم خريطة جامعة               
على كرة كبرية من فضة، كانت درة أعماله، وقد سبق هذا اإلجناز الرائع ) آنذاك

الفلكي  - العامل خريطة بطليموسرمسه لسبعني خريطة، كانت كافية أن تنسي 
حيث فاقتها خرائط اإلدريسي يف دقتها ) م 168ت ( - واجلغرايف اليوناين األشهر

ووضوحها وخلوها من األخطاء،  وإمتاماً لعلمه الكبري هذا قام اإلدريسي، لتوضيح 
نزهة املشتاق يف "خرائطه السبعني، بوضع كتابه األمثن يف وصف األرض املسمى 

 واملعروف بامسه املختصر "اآلفاقومصار واألقطار والبلدان واجلزر واملدائن ذكر األ
، ومن اجلدير بالذكر، أنه أمت هذا العمل "نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق"

وقد ترجم ) م1164 = هـ 561(املوسوعي الضخم قبل وفاته بسنة واحدة 
األساس الذي اعتمد عليه  كغريه من أعماله العلمية القيمة، إىل الالتينية، وقد ظل

ملعرفة األرض بأقطارها وطرقها وحبارها ونباا وحيواا، ومنه  -األوروبيون 
ألكثر من ثالثة قرون،  -أخذوا أسس علم اجلغرافيا البشرية واالقتصادية والطبيعية 

نطالق إىل آفاق فجر عصر النهضة كانت األرض الصلبة والنواة األوىل لال
ويثمن أستاذنا الدكتور حسني مؤنس شخصية اإلدريسي يف هذا  األوروبية نفسها،
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" بالقول بأن"تاريخ اجلغرافيا واجلغرافيني يف األندلس "السياق، يف كتابه املوسوم 
اإلدريسي ميثل القمة اليت وصل إليها اجلغرايف يف الشرق والغرب على السواء، فهو 

وحسبه أن الذين أتوا " ،اجلغرايف أول جغرايف يف التاريخ مسا إىل مفهوم عاملي للعلم
من بعده مل يضيفوا جديداً يف علم اخلرائط خباصة، وميكننا باملقارنة مع غريها أن 
نتعرف على جتديده األكرب يف هذا امليدان وإىل تطور خارق للعادة أحدثه يف هذا 

أن إنه حقاً خليق بأن يوصف بأعظم جغرايف أهدته أمتنا إىل الدنيا، ويكفي ! احلقل
البشرية مدينة له يف تطوير علم اجلغرافيا واخلرائط واعتمدت على أمهات كتبه إىل 
مطلع العصر احلديث،  وقد زاد يف مكانته املرموقة يف عيون العامل ما قام به من 
رحالت وأسفار عديدة قريبة وبعيدة جال فيها معظم بالد العامل القدمي، مثل بالد 

ب واألندلس وجنويب إيطاليا، ومن املرجح كذلك أنه الروم، واليونان ومصر واملغر
يف صقلية، وبالتأكيد مل ) حىت وفاته(زار بريطانيا وفرنسا، فضالً عن إقامته الطويلة 

يفت اإلدريسي أن يوظف جتاربه ومشاهداته يف إثراء مادته اجلغرافية عن هذه 
ا السياسية رائعاً أحواهل) وصفياً(البالد، وأن يصور لنا بالكلمات تصويراً 

) …من لغات وهلجات وعادات وتقاليد ولباس وأزياء(واالقتصادية واالجتماعية 
وحسب اإلدريسي خلوداً يف تاريخ اإلنسانية، أنه أول من قرع اجلرس منبهاً العامل 

عندما أشار إىل  )2()العامل اجلديد(من الكرة األرضية ) الغريب(إىل النصف الثاين 
لشبونة (الذين أحبروا مبراكبهم من األشبونة ) املغامرين(قصة الشباب املغررين 
مدة شهر، وال ) األطلسي(مبحرين يف حبر الظلمات ) عاصمة الربتغال احلالية

يفوت اإلدريسي كالعادة أن يقدم لنا وصفاً دقيقاً لألرض اليت وصلها هؤالء 
اليت ثبت  )أمريكا(الشباب اليت جاءت قريبة الشبه من شكل شواطئ العامل اجلديد 

مل يكن أول من وصلها من سكان  مبا ال يدع جماالً للشك أن كولومبوس
ومن آيات فضل اإلدريسي األخرى على )! م1492= هـ 898(املعمورة، سنة 
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العامل أحباثه وإضافته  العلمية األصيلة يف فروع العلم املختلفة مثل علم اجليولوجيا 
ب والنبات واحلكمة والشعر، لكنه برع والط) الفلك(واجلاذبية األرضية واهليئة 

على وجه اخلصوص، يف علم النبات وصناعة العقاقري الطبية، ومن أبرز أعماله 
، وقد ظهر اإلدريسي "اجلامع لصفات أشتات النبات"اخلالدة يف هذا امليدان كتاب 

م إىل جانب لغته األ(يف هذا العمل لغوياً متضلعاً وذلك بتقدميه لنا أمساء النباتات 
باللغات السريانية والفارسية واهلندية واليونانية والالتينية والرببرية، ويف هذا ) العربية

وصف علمي دقيق  - املعدود من روائع كنوز تراثنا العريب اإلسالمي -ؤلف امل
للنباتات الطبية وألصناف أخرى من األدوية املشتقة من احليوان واملعادن 

من الحظ أثر أشعة الشمس يف النباتات، ومن واألحجار، واإلدريسي هنا أول 
إن الشجرة املثمرة متتاز بورق غري شديد الكثافة "هذه املالحظات العلمية الرائدة 

حيول دون ما حتتاجه من وصول ضوء الشمس إىل ما حتمله من مثر حىت يينع، وال 
هو متفرق إىل احلد الذي يسمح فيه إىل ضوء الشمس الالفح بإحلاق الضرر 

  ".لثمربا
من هنا ال عجب أن ميثل اإلدريسي النجومية يف علم اجلغرافيا والعلوم               

األخرى اليت برع فيها واشتهر، وانسجاماً مع كل ما تقدم، يقول األستاذ سيد 
، إن أبا عبد اهللا الشريف "العلوم واحلضارة يف اإلسالم"نصر يف كتابه القيم 

لمياً غزيراً يف العلوم اجلغرافية بعامة واجلغرافية البشرية اإلدريسي الذي قدم إنتاجاً ع
خباصة، سيبقى نتاجه العلمي هذا متفرداً بأصالته ومكانته العلمية الرفيعة، وقد أمجع 
علماء العصر احلديث بأن اإلدريسي أعظم عامل جغرايف عرفته العصور الوسطى 

وال غرو، أن . ذا املضمارعلى اإلطالق، وواحد من عمالقة العامل اخلالدين يف ه
العامل مدين بالفضل للشريف اإلدريسي الذي كانت حبوثه ودراساته اجلغرافية بوابة 
هذا العلم الواسعة اليت وجلت منها كل التطورات املذهلة التالية يف هذا العلم، واليت 
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" ينالتق"كان من مثارها معرفة أسرار الكون احمليط بنا وبالتايل التقدم التكنولوجي 
  !املذهل الذي أوصل اإلنسان إىل القمر

رحم اهللا أبا عبد اهللا الشريف، عاملنا اجلغرايف الكبري وأجزل له املثوبة، وأنزله               
منازل املنافحني عن دينهم وحضارة أمتهم ايدة وقضوا وهم جياهدون من أجل 

علم  واحلضارة أن تبقى بيارق أمتهم ترفرف شاخمة على سارية من سواري ال
  :والفنون السامية البديعة

  "مزائمِ تأيت العزلِ العرِ أهعلى قد  رامِ  املكارمرِ الكوتأيت على قَد  
  "وتصغر يف عينِ العظيمِ العظائم   وتعظُم يف عينِ الصغريِ  صغارها   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   

  .م1993 ،)سبتمرب(، أيلول 68، مصدر سبق ذكره، العدد )جملة(يف املنال *             

  اهلوامـش
على مضيق جبل طارق، ما زالت حتت ) إقليم تطوان(مدينة يف املغرب : سبتة)1

.اإلسباين االحتالل
يف اكتشاف  واملسلمني صدر للكاتب عمل علمي برؤية جديدة عن دور العرب)2

وغياب املنافسة البحرية العثمانية يف هذه الكشوف، يف طبعته الثالثة،   اجلديدالعامل
  .م2005عن دار أسامة للطباعة والنشر، عمان، 
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  عام على وفاة بطل اإلسالم، بطل اإلنسانية 800مبناسبة ذكرى             
  *صالح الدين األيويب           

  )م1193-1138= ـ  ه532-589(           
  

بالتأكيد لن يكون هذا املقال الترمجة املتواضعة للرمز وااهد األمثل صالح               
الدين األيويب ذه املناسبة أو بدوا أول أو آخر ما سيكتب عن حياته وسريته 

ى املعطرة، فحسيب أن دماء الصاحلني األبرار مداد ال ينفد، تتنافس األمم العظيمة عل
به أحرفاً ومآثر  يءتسطري صفحات تارخيها األشرف واألنصع واألبقى مبداده، لتض

من نور يستلهمها األبناء جيالً بعد جيل حماكاة للسرية ومتثال هلا يف الشكل 
واملضمون، إم األبطال اخلالدون رجاال كانوا أم نساء ممن فرضوا أنفسهم على 

ته الباقية ليستحيلوا بالتايل حكاية أمة، التاريخ صانعني ألحداثه وشاغلني لصفحا
واألمة حكايتهم، وقطعة غالية نفيسة من وجداا وضمريها وذاكرا احلية، 
ولتجعل من سريم منهجا وقصة للبطولة الشريفة والفروسية النبيلة واحلق األبلج 

أيت املبني، إا دائما السرية األمجل واألحلى ،  واألحدوثة األروع واألطلى، وت
سرية أحد زعماء أبطال أمتنا صالح الدين األيويب واحدة من روائع هذه القصص 
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العاملية اخلليقة بأن تتوارثها األمة وأجياهلا وتعدها من عيون تراثها وكنوزها 
التارخيية األغلى، إا الشخصية األثرية الشمولية اليت أمجعت النخبة من مفكري 

نائية عبقرية غري عادية، خلع امسه على عصره العامل األحرار بأا شخصية استث
حضارية ألمتنا  ةوصبغه بصبغته وألوانه األى فجاء استثنائيا، مثله مطبوعاً بسمع

وال أحسن، وتارخياً وال أنظف، إنه ليس مصادفة أن مين اهللا على أمتنا وهي يف 
ليت أحلك فترات تارخيها بشخصية عصامية أبية ذكية تقية مثل صالح الدين ا

جاءت يف ذروة التفوق الصلييب على أمتنا، وبعد أن شارفت سفينتنا على الغرق، 
لتقلب املعادلة من هزمية إىل انتصار، ومن مث لتحسم الصراع لصاحل أمتنا، هذا 

انتصارا للقوى العاملية املناهضة للعدوان،  -يف الوقت نفسه  -احلسم الذي جاء 
لقد استطاع صالح الدين أن يوظف  .المبة للعدل واحلرية واخلري والسواحمل

وباقتدار القوة الظاهرة والكامنة يف األمة ويعدها ليوم النصر، جاعال من األبعاد 
العاملية للفكر العريب اإلسالمي وما ينطوي عليه من قيم ومثل عليا إنسانية كرمية 

ا التارخيية متساحمة، طاقة معنوية هائلة لروح األمة وكربيائها تضعها أمام مسؤوليا
الة عاملية حضارية، فقدم بذلك الصراع احلضاري الفكري مع سكصاحبة أعظم ر

بدأ القوة وحده يف حسم الصراع، متخدام سالصليبيني على الصراع العسكري وا
فانطلق يرمحه اهللا، على حنو دؤوب، يسعى لتوحيد كلمة األمة أوال، مث توحيدها 

اليت يريدها ميدانا ) اجلبهة الشرقية(ام جغرافيا، خصوصا وحدة مصر وبالد الش
ملعركته الفاصلة مع العدو الصلييب، وأن جيعلها منطلقا حلركة جهاد أوسع ضد هذا 
العدو الطاغية الذي جعل من سياسته اإلنتقاصية من الشرف وأهله ذهنية غربية 
 يؤججها جنون العظمة والعليائية النرجسية والعدائية الوراثية، لقد جاء صالح
الدين باخلري يف مواجهة الشر، وبالنور يف مواجهة الظالم وبالعلم يف مواجهة 
اجلهل، والبناء يف مواجهة اهلدم واخلراب والنماء مبواجهة املوت والفناء، إنه 
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األجدر أن حتمل جوائز العلم والسالم العاملية امسه، إنه جائزة العامل للسالم احلق 
  .انية الشاملةواحلرية املسؤولة والوحدة اإلنس

يف تكريت من ) يوسف بن جنم الدين أيوب(ولد البطل الناصر صالح الدين          
وتويف رمحه اهللا يف مدينة دمشق العريقة، ) من أبوين كرديني(مدن العراق القدمي 

هي عمر ) م1291-1095= هـ 691-489(وعلى مدى مائيت سنة 
والشرق، برزت شخصيته العاملية  احلروب الصليبية، والعالقات األسوأ بني الغرب

الفذة يف خمتلف امليادين العسكرية منها خباصة، وكما قدر اهللا ليوسف النيب الصديق 
أن يبزغ كوكبه يف مصر بعد أفول، ومن مث ليشكل ضمري مصر ) عليه السالم(

وتارخيها وصناعة قرارها يف مرحلة هامة من تارخيها، فقد قدر اهللا كذلك ليوسف 
ليسطع جنمه عاليا ) صاحب أحسن القصص(أن يتبع خطى مسيه ) دينصالح ال(

يف مصر بعد أن وصلها وهو يف ريعان الصبا يف ركاب عمه البطل اإلسالمي 
وذلك بتوجيهات من ). م1169= هـ  564ت (األشهر أسد الدين شريكوه 

رائد اجلهاد اإلسالمي األصدق رائد الوحدة العربية اإلسالمية عهد ذاك البطل 
الذي ورث ) م1174= هـ 570ت (اإلسالمي األعظم نور الدين زنكي 

البطولة كابرا عن كابر من والده شيخ ااهدين وإمامهم األتقى عماد الدين زنكي 
وكان نور الدين قد أنفذ محلته إىل مصر بقيادة ) م1146= هـ 541ت (

يعجل فيه  ااهد احملنك شريكوه إلنقاذ مصر من اجتياح صلييب وشيك الوقوع
تداعيات األحداث داخل البيت الفاطمي حيث اضطر إىل طلب النجدة من خصمه 

ممثال بنور الدين ملواجهة خطر خارجي يتهدد البيت العريب ! البيت العباسي
اإلسالمي برمته، وكان صالح الدين قبل وصوله امليمون إىل مصر قد عاش ألكثر 

األب واملعلم واملؤدب  مبرتلةله  من عشر سنوات يف بالط نور الدين الذي كان
والويل، وكان صالح الدين دائما عند حسن ظن قائده ومربيه منفذا ألوامره 
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منسجما مع تطلعاته وأهدافه، ولكن دائما لألقدار دورها وللزمن تغرياته وتقلباته 
فقد هيأت األقدار أمام صالح الدين قيادة مصر بعد أن خطف املوت املفاجئ آخر 

ليكون هذا ) م1171= هـ 567ت (ولة الفاطمية، العاضد لدين اهللا حكام الد
احلدث ليس نعيا فقط للعاضد، بل نعي إعالن بطي صفحة الدولة الفاطمية نفسها 

وبالتأكيد إيذانا بعودة مصر ) م1171-909= هـ 567-297(إىل األبد 
وظ صالح البهية إىل السيادة العباسية، وتتدخل األقدار مرة أخرى لتساهم يف حظ

الدين ليتقدم الصفوف األوىل للقيادة ومن مث عرش السلطة األوىل بكل امتيازاا 
وأتها، وذلك بوفاة سيده وقائده نور الدين زنكي، حيث مهد هذا الغياب 
املفاجئ لنور الدين الطريق األسرع لتوطيد سلطات صالح الدين يف مصر بتنصيب 

حجر األساس لتشييد صرح  -نفسه يف الوقت  -نفسه سلطانا عليها واضعا 
الدولة األيوبية فيها مث ما لبث أن مد سلطانه على بالد الشام دف الترتيب 
للمعركة احلامسة مع الصليبيني، وقد أمثرت جهوده الوحدوية واالحتشاد األكمل 

واستردادا لعروسة ) م1187= هـ 583(للمنازلة انتصارا تارخييا يف حطني 
دس، مقلما خمالب الصليبيني كاسرا لشوكتهم حمجما ألطماعهم يف املدائن بيت املق

بالدنا ناسفا أحالمهم االستعمارية يف الشرق، خملصا األقصى من براثنهم وما بارك 
لد من رحم األمة ووهل لنا بعد طول انتظار أن نتوقع بإذن اهللا أن ي -اهللا من حوله 

  : الصهاينة الصليبيني اجلددصالح جديد خيلص لنا زهرة املدائن من مغتصبيها 
  سارت فَصارت مثالً سائرا    املَسجِد األقصى له عــادةٌ "         
  " أنْ يبعثَ اُهللا لَـه  ناصرا    بالكُــفْرِ  مستوطناً اإذا غَد          
د بل منوذجا للقائ ،مل يكن صالح الدين فاحتا رحيما وعسكريا فذا فحسب              

املسلم الفاضل الذي مسح لكل اهلامات واإلرادات احلرة املخلصة لدينها وأمتها أن 
وجتد هلا الدور الذي ترضاه يف املشاركة بصنع النصر وختليص البالد والعباد  ،ترتفع
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هذه احلرب اليت عكست مدى اإلفالس  ،من ويالت احلروب الصليبية وشرورها
غالهلا الدين يف إقناع احملاربني بارتكاب احلضاري واخللقي للغرب عصر ذاك باست

وختمت على قلوم غشاوة جبعلهم وقودا حطبا حلرب ظاملة جمنونة  ،أبشع اازر
وموت عبثي ومهجية مل تكن يف وحشيتها على مثال سابق أو الحق من احلروب 

حقا لقد كان انتصار صالح الدين يف حطني انتصارا !! اليت عرفها التاريخ البشري
نسان الغرب قبل أن يكون انتصارا إلنسان الشرق، هذا االنتصار الذي جعل من إل

املمكن مرة أخرى للشرق وللغرب أن يلتقيا على أسس من عالقات جديدة ندية، 
ومفاهيم مفتوحة إنسانية، ورحلة النصر هذه أظهرت شجاعة صالح الدين يف 

ياسية بقضائه على السياسة كما هي يف ميادين الرتال، فقد جتلت حنكته الس
وحتصني اجلبهة  ،)العباسي(أسباب الفرقة ورأب الصدع يف البيت العريب اإلسالمي 

الداخلية بإنزاله الضربات القاصمة بالفرق الفاسدة، والعصبيات احمللية الضيقة، 
والتيارات الفكرية اهلدامة موفرا لألمة اإلسالمية مناخا سياسيا وحدويا نظيفا، 

حكمه اخلمسة والعشرين مثال احلاكم الرتيه والعادل وقدوة  وكان خالل سنوات
ومثال أعلى للسياسي العظيم يف ميدان احلكم واإلدارة، وبقدر ما كان بارا حنونا 
برعيته وأبناء أمته، كان رحيما بأعدائه متساحما، وال أدل على عظيم إنسانيته 

ملستشرق اإلجنليزي ورمحته هذه من شهادة جاءت من واحد من أبناء جلدم هو ا
فإن مل يعرف عن صالح : "حيث يقول) م1895= هـ 1313ت (لني بول 

الدين غري استيالئه على القدس فإا الدليل الكايف على أنه أعظم فاتح يتمتع بقلب 
مأثرته اليت طوق ا أعناق  اهذا عد" رحيم يف زمانه ورمبا يف كل األزمان

مهني، بعفوه عفو القادر بالسماح هلم باخلروج من الصليبيني، إن كانوا ألية مأثرة فا
مدينيت صور وطرابلس آمنني وإىل حد توفري احلماية واحلراسة هلم لتطمينهم بعدم 
تعرضهم ألي أذى أو مكروه أثناء االنسحاب، ويصل صالح الدين ذروة اإلنسانية 
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بلقب بالتدخل إلنقاذ عدوه اللدود امللك اإلجنليزي ريتشارد األول املعروف 
ليعاجله من مرض عضال، حيث ) م1199= هـ 596ت (ريتشارد قلب األسد 

وتوج مآثره الكثرية وأفضاله على أعدائه بإصدار ! ختفى هلذا الغرض بثياب الطبيب
األوامر جلنوده بعدم إحلاق األذى بالصليبيني الذين وقعوا أسرى عند استرجاع 

، ومنع املساس بسكاا )م1187= هـ 583( مدينة املدائن القدس الشريف 
= هـ 493(منهم وعفا عن كثري، وهم الذين أمعنوا أذى بأهلها عند احتالهلا 

وحولوا املدينة إىل بركة من الدماء، إىل جانب هذا كله ض رمحه اهللا  ،)م1099
، داً املساجد ودور العلم والثقافةباحلياة االجتماعية، ساهراً على راحة رعيته، مشي

العلم منازهلم العلية، مما أفضى إىل ازدهار واسع يف احلياة الثقافية نزل أهل أُو
والعلمية وقيام مدارس كثرية كانت يف معظمها مؤسسات علمية جامعة ذات مسعة 

حممد بن (عالية، وهذه صورة عنها رمسها بقلمه الرحالة العريب األندلسي ابن جبري 
يعين املدرسة الناصرية (إا املدرسة : "قائالً) م1217 =ـ ه614) (أمحد

، ال أوسع مساحة، وال احفل بناء، خييل ملن منهامل يعمر ذه البالد ) اجلامعة
وهذا مل يفت صالح الدين االهتمام يف تطوير  "،يطوف ا أا بلد مستقل بذاته

الصناعة وتشجيع التجارة مع احلرص على جتديد النظم املالية واحملاسبية واإلدارية 
أما . ، وإصالح وسائل الريالً عن استصالح األراضي الزراعيةفض وتطويرها،

سياسته العمرانية فقد جتسدت يف املنشآت العمرانية العمالقة من مشاف 
ومصحات ومكتبات وقالع وأسوار ، وأنواع أخرى من الدور والبيوتات الدينية 

سالمي من أي والفكرية واألمنية اليت حتمي اهلوية والثقافة واتمع العريب اإل
  .دينية وشخصية تراعي التوفيق بني التجديد واألصالة اًمؤثرات تتناىف وأهداف

وال غرو، فصالح الدين، بعد هذا كله، كان مصلحاً رفيقاً متضلعاً بأصول               
خملصاً هللا  ،وأمته رضي األخالق، كرمي الشمائل، حريصاً على مسعة دينه دينه
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السر والعلن، حىت الرمق األخري من حياته، تاركاً لنا سريته وللجهاد يف سبيله يف 
العطرة لتبقى فينا اجلسم احلي والروح اليت ال متوت، لنستلهمها أبداً يف مقاومة 
الطغاة أعداء اإلنسان وأمنه وسالمته ومقدراته وبقائه سيداً حراً كرمياً على هذا 

ورث أمتنا من ذكراه وحدة  الكوكب، رحم اهللا البطل اإلنسان صالح الدين الذي
ن من والكلمة والصف واهلدف ورد إلينا ما ضحى هو من أجله وأبطالنا اخلالد

اآلباء واألجداد من قبله ومن بعده احلفاظ على مفهوم األمة الواحدة ، والعمل 
:سالمية متقدة ال ختبو وال تنطفئعلى إبقاء جذوة عاملية الرسالة اإل

 "رالحِ وشيفي املرِء  ص دمعضش           ه إذا احلَرببها بالصنار وارِمِت  
ـِمِنالذَّرى باملَ نقْحلْي وقائع          وراَءكُم  نَّإِ  ،المي اإلسنِيِها بإف       اس
  على هفـوات أيقظت  كُلَّ نائمِ       اـوكَيف تنام العني  ملَء  جفونِه 

  هم  والدين واهي الدعائمِاحرِم  إىل العدى أَرى أُميت ال يشرِعونَ 
  وال يحسبونَ العـار ضربةَ الزِمِ         ويجتنِبونَ النار خوفاً  من الردى 
  "كُماه اَألعاجِمِ ويغضي على ذُلٍّ        أَترضى صناديد اَألعاريبِ باَألذى 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

  .م1994 ،)اغسطس(، آب 78، مصدر سبق ذكره، العدد )جملة(يف املنال *                 

   ارــابن البيط         
  )م1248 -1197= هـ 646 -594(         

       رائد علم الصيدلة واألدوية وإمام علماء النبات          
  *واألعشاب         

  
املولود يف مدينة ) ضياء الدين أبو حممد(هو العالمة األكمل عبد اهللا بن أمحد               

سبانيا واملطلة على البحر املتوسط، واملتوىف يف مدينة جلنويب الامالقة، على الساحل 
دمشق التارخيية العريقة، لقد أدركت املنية ابن البيطار وهو يف قمة عطائه الفكري 

على كرسي عرش علم النبات واألعشاب يف الشرق والغرب يف  العلمي، وتربعه
ذلك بفضل ما قدمه لإلنسانية من جديد يف فن صناعة األدوية وعلم الصيدلة  ؛آن

على أسس ومنهج علمي أصيل، مياثل إىل حد بعيد املنهج العلمي وطرق البحث 
لم ومناهجه، املتبعة يف عصرنا احلديث، وإليه يعزى الفضل يف تقدم وتطور هذا الع

اليت  - أدويته الطبية -ويكفيه خلود ذكر ما أضافه إىل الصيدلة العاملية من أعشابه 
كانت حبق العقاقري الوحيدة املأمونة يف التطبيب والعالج للمرضى من أي جنس 

وابن البيطار كغريه من جنوم العلم من اآلباء !! احندروا وألي عرق انتسبوا
كوناً بعاملية اإلسالم ورسالته، ومهموماً بتقدمي العلم واألجداد األماثل، كان مس
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األصيل النافع للبشرية، دون منة أو مقابل، لذلك ومن أجل اهلدف العلمي النبيل، 
سلك ابن البيطار طريق السلف الصاحل إىل العاملية، منطلقاً من مملكة العلم النباتية، 

وما أن ). م1237=  ـه635ت (أستاذه األجل أبو العباس ابن حممد األشبيلي 
جامعة أستاذه حىت واصل سريه وهو يف ميعة الصبا، يف العشرين من  يفخترج 

مث ليواصل رحلته  ،عمره، إىل مشال أفريقيا القريبة، مث رحل بعيداً إىل آسيا الصغرى
اثة يف مدن وسهول وهضاب وقرى هذه العوامل، جامعاً اً حبجوابإىل بالد اليونان، 

لنباتات منها، مستضيئاً بآراء علمائها الذين التقاهم يف تلك األصقاع احلشائش وا
متدارساً وفاحصاً معهم خصائص خمتلف النباتات اليت حصل عليها يف مواطنها 
وبيئاا، وبعد أن فرغ من رحلته العلمية الطويلة، قفل عائداً إىل بالد الشام 

ة نباتات املدينة خباصة واملنطقة ، واستغل فرصة إقامته املؤقتة فيها يف دراس)دمشق(
بعامة، مث استأنف بعد ذلك سفره إىل مصر لتحتفي به وليحظى عند ملكها الكامل 

ية ومرتلة عظيمة، ومتىن عليه البقاء مبكانة عال) م1238= هـ 636ت (يب األيو
يف مصر فظل فيها رئيساً ألطباء القصر وصيادلته، ونقيباً لعشايب مصر، وبقي ابن 

ار  يقف حياته وعلمه يف خدمة مصر ومليكها حىت وفاة الكامل، وعندها البيط
الذي ) م1249= هـ 647ت (طلب منه ابن الكامل امللك الصاحل جنم الدين 

، 1239= هـ 647 -643، 627(توىل حكم مصر والشام األعوام 
االنتقال إىل دمشق، ليتمتع هناك بنفس املرتلة الرفيعة، واألة ) م1249 -1245

والرعاية اليت أحاطه ا والده امللك الكامل يف مصر، وما أن استجاب ابن البيطار 
لدعوة امللك الصاحل، حىت ألقى عصا الترحال مبدينة دمشق اليت انتشت فرحاً 
مبقدمه، ولتصبح مدينته األثرية، ومثواه األخري، لتضعه على صدرها وساماً أكرم 

  .وأرفع

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



66

يم املبدع ونابغة عصره، ملا امتاز به من عقلية علمية عرف ابن البيطار باحلك        
رصينة ومنهج علمي أصيل مستنداً على أساليب طرق البحث وأصول املنهج 

حيث اعتمد ابن . العلمي الذي يتفق مع مناهج البحث العلمي يف عصرنا احلاضر
مية البيطار كعامل حمقق واسع اخلربة يف حقله على التجربة بعد وضع الفرضية العل

والدراسة النظرية، فاملشاهدة واملالحظة واالستنباط وتوخي الدقة واألمانة العلمية 
يف استخالص النتائج كانت من أجبديات ابن البيطار وجزءاً ال يتجزأ من شخصيته 
العلمية املهابة، ويف طلب املزيد من التبحر العلمي وصقل التجربة ، اتبع ابن البيطار 

من السلف الصاحل، الذين نقلوا إىل لغتنا العاملية النتاج  خطى العلماء األجالّء
العلمي لألقدمني، بعد نقد ومتحيص وحتقيق وتدقيق ومراجعة تفوق الوصف، فقد 
أهله تضلعه يف علم النبات للقيام بترمجة أمهات الكتب اليونانية وثيقة الصلة 

 377ت (بقراط أعمال أ - لغة العلم يف عصره -ة ـه، فنقل إىل العربيـمبوضوع
ومل يبخل علينا ابن ) م201ت (وجالينوس ) م63ت (وديسقوردس ) م.ق

البيطار بنقد هذه األعمال وشرحها وغربلتها وختليصها من الشوائب واملثالب، 
  .وأبقى لنا منها النافع وخلصنا من الضار

وميته لقد ترك لنا ابن البيطار من ذخائر درره العلمية الكثري، ولكنه حقق جن        
" اجلامع ملفردات األدوية واألغذية"وذاع صيته يف اآلفاق بكتابيه الفريدين يف باما 

ويرى علماء يف الشرق والغرب أن الكتاب األول هو ". املغين يف األدوية املفردة"و 
، وترمجة هذا األثر العلمي "خري الكتب اليت دوا العرب يف الصيدلة واألدوية"

ية والفرنسية واألملانية وغريها من لغات العامل القدمي احلية ومن مث الباقي إىل الالتين
اعتماده كمقرر دراسي باجلامعات األوروبية قروناً عديدة يربز قيمته وأمهيته العلمية 

يقع هذا الكتاب . وبالتايل فضل علماء العرب املسلمني على احلضارة األوروبية
دواء بني  1400البيطار أكثر من  يف أربعة جملدات، وصف فيها ابن" اجلامع"
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دواء جديد مبتكر من صميم صنعه  400نبايت وحيواين ومعدين منها أكثر من 
الذي يدين له عامل الطب والصيدلة  -وإبداعه العلمي، ومن إضافاته األخرى 

أمساء األدوية بسائر اللغات يف زمنه، فكان بذلك أول من سن  ةكتاب - باألسبقية
دة يف دنيا هذا العلم، وهو ما أصبح بعد ذلك قاعدة من الثوابت هذه السنة احلمي

  . لدى دور الدواء ومصانعه يف يومنا وغدنا
وإىل جانب ما اتصف به ابن البيطار من غزارة علم وخربة مبدعة، ومعرفة               

جم تواضعه، وحسن صحبته، ومتام ) يرمحه اهللا(حبر ال ساحل له، فقد عرف عنه 
وكرمي خلقه، ونبل حمتده، وشريف مقاصده، وصفاء نفسه، كل هذا  مروءته،

وأكثر جيعل من ابن البيطار امساً حياً خالداً يف ضمري أمتنا وذاكرا ويف وجدان 
وذاكرة العامل املتحضر، وكلمة مضيئة يف كتب العلم وموسوعات املعارف 

  .ها ومستقبلهااإلنسانية اليت تتوارثها األجيال وتترقى ا األمم يف حاضر
  "ندمت على التفْريط يف زمنِ البذْرِ      إذا أَنت ملَْ تزرع وأبصرت حاصداً"           
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

  .م1994 ،)أكتوبر(، تشرين األول 80بق ذكره، العدد، مصدر س)جملة(ال يف املن*              

   سـن النفيـاب                            
  )م1288 -1210 =هـ 687 -607(         

  *اءـخ احلكمـاء وشيـفيلسوف األطب         
  

يعد ) م1969 -هـ 1389(إذا كان هبوط اإلنسان على سطح القمر               
ن نظريات إلباهرة واملثرية يف تاريخ علوم الفضاء والبشرية، فأهم إجنازات العصر ا

ابن النفيس يف الدورة الدموية لتعترب من أكثر االكتشافات يف تاريخ الطب 
" واإلنسانية إثارة واألبقى أمهية يف عصره ويف كل العصور، وقد صدق القول فيه

يضن الزمان  وشخصية فذة" بأنه واحد من أعظم علماء األرض اخلالدين قاطبة
  !بتكرارها

هذا هو قاموسنا البحر، املؤمن القوي، وحميط العلـم الزاخـر، واحلكمـة                  
املنسابة، والطبيب الفيلسوف، واللغوي املتضلع، والفقيه احلجة، واحملدث اجلهبذ، 

علي بن أيب احلزم القرشي الشافعي ) أبو احلسن(والعامل الفذ عالء الدين أبو العال 
شهري بابن النفيس، الذي تفخر دمشق وختتال به كالطاووس فاردا ريشه تباهيـا  ال

وزهوا لكوا مسقط رأس هذه الشخصية األثرية النادرة اليت احتلت مكانة عليـة  
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وزامحت أعاظم أعالم املشاهري يف احتالل الرقم األول يف قائمة املصنفني  ،مرموقة
ين هلم البشرية بالفضـل يف تقـدمها   األوائل من علماء الشرق والغرب الذين تد

  .ورقيها احلضاري يف ميدان الطب خباصة، والعلوم األخرى بعامة
كتاب عيون "لقد شاءت األقدار أن تتزامن حياة ابن النفيس مع صاحب               

ليدرسا ) م1269= هـ 668ت (، ابن أيب أصيبعة "األنباء يف طبقات األطباء
راف أستاذ واحد قدير هو الطبيب البارع مهذب معا الطب يف مصر وحتت إش

الدين أبو حممد املعروف بابن الدخوار، الذي كان آنذاك يشغل منصب رئيس 
األطباء يف مصر والشام، والشيء املثري للدهشة أن هذه العالقة والصحبة العلمية 

في احلميمة بني ابن النفيس وابن أيب أصيبعة مل تترجم يف كتاب األخري على حنو ي
ولعل ترك ! حبق عالمتنا العمالق الذي سيبقى اكرب من كل الكلمات والصفحات؟

ابن أيب أصيبعة ملصر ليستقر ائيا يف الشام ومن مث انقطاع التواصل الروحي 
؟ ولكن !واملادي أنساه صديق الصبا والدراسة وليسقط امسه مع الزمن من ذاكرته

وظل خالداً يف وجدان اإلنسانية  الزمن مل يسقط اسم ابن النفيس من ذاكرته،
    .وحاضراً يف ضمري أمته احلي املتجدد

حنن اليوم مدينون بالفضل للدكتور املغفور له حمي الدين التطاوي الذي               
عن رائعة من روائع ) م1924= هـ 1343(كشف الغطاء ونفض الغبار سنة 

سبقيتنا التارخيية يف اكتشاف خمطوطات ابن النفيس الطبية ليحسم بذلك أحقيتنا وأ
هـ 1050(ابن نفيس الدورة الدموية الذي حاول العاملان اإلجنليزي وليم هاريف 

ادعاء ) م1553= هـ 961ت (واألسباين ميخائيل سارفيتوس ) م1640= 
لكن شاءت العناية اإلهلية أن يعثر الدكتور  ،كل منهم هذا االكتشاف لنفسه

طوطة النادرة من كتب ابن النفيس يف مكتبة برلني، التطاوي على تلك النسخة املخ
فانكب على دراستها وحتقيقها لتخرج إىل النور رسالة علمية رصينة أعدها باللغة 
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األملانية وقدمها إىل جامعة فريبورج بأملانيا ليمنح عليها درجة الدكتوراه بكل أهلية 
حض باحلجة القوية وجدارة، وجاءت الرسالة تفنيداً ملزاعم هذين العاملني ليد

والربهان املفحم زيف هذه االدعاءات، وال ريب أن هذه الرسالة اجلادة كانت 
إضافة علمية اتفقت مع نظرياا من دراسات موضوعية أمينة شرقية وغربية على أن 

افرت عوامل كثرية لتجعل منه ضابن النفيس كان مرجعا طبيا عز مثيله، وت
فيقا أنه ترعرع يف جو علمي نظيف، وتتلمذ على شخصية عبقرية خالقة ويكفيه تو

أيدي أمهر األطباء الذين أتوا من كل فج بعيد من عرب وعجم، مؤثرين مدينة 
دمشق على سواها من املدن العريقة لتوظيف نتاجهم العلمي وجتارم الرائدة يف 

فنهل ابن النفيس من فنون الطب على أيديهم ما أهله أن ! ميدان ختصصهم
م بل ليتفوق عليهم أحيانا، ويتجاوزهم أحيانا أخرى باملبادرة يف تقدمي حياكيه

اجلديد من اختراعات طبية وعلمية خارقة، وما أكثر ما شهد له هؤالء األساتذة 
بأنه من أنبه وأنبغ طالب العلم يف زمانه، وما أن ظهرت مواهبه غري العادية 

سلطان مصر ) مد بن أمحدحم(كطبيب شامل حىت استدعاه امللك األيويب الكامل 
والشام آنذاك إىل القاهرة، ليتخرج على يديه أملع أطباء مصر ورواد النهضة الطبية 
فيها، ومل تقتصر جنومية ابن النفيس على التألق يف دنيا الطب فحسب، بل مشلت 
علوما أخرى جليلة القدر حتدثت عنها كنوز كتبه العلمية الباقية يف احلكمة 

بية وعلومها، والفقه وأصوله، واحلديث ومصطلحه، وإذا غلبت واملنطق، والعر
شخصية ابن النفيس الطبيب على سواها من جوانب شخصيته املتعددة املواهب، 

ك إىل اختاذه الطب مهنة له طوال حياته احلافلة بفتوحات طبية عظيمة لفمرد ذ
وق للدورة ولعل يف مقدمة هذه الفتوحات العلمية التارخيية اكتشافه غري املسب

بالدورة الدموية (بني القلب والرئتني، أو ما يعرف ) اجلزئية(الدموية الصغرى 
، وكان كذلك أول من وصف الشريان اإلكليلي وأول شارح للدورة )الرئوية
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بني أن القلب هو مركز حركة الدم ومكان تصفيته وأن " الدموية الكاملة حيث 
اإلنساين حامال إليه الغذاء والطاقة  الدم املصفى يعود ليتابع دورته يف اجلسم

  ".واحلياة
لقد وقف ابن النفيس حياته على خدمة دينه وأمته والبشرية بإخالص وتفان               

من خالل إبداعاته الطبية والفكرية الرائدة والنافعة، ليحظى على الدوام باحترام 
ف موسوعة يف الطب عمره يف تألي تحضر، وحسبه أنه أفىن معظم سينالعامل امل

بلغت مثانني كتابا وكان يف نيته إصدارها يف ثالمثائة جملد لوال أن عاجلته املنية، هذا 
إىل جانب ذخائر من كتب نفيسة ال جتارى وال تبارى، فله يف الطب، على سبيل 

الشامل يف الطب، واملختار من األغذية، وتفاسري العلل وأسباب  :املثال ال احلصر
وهو اختصار لكتاب القانون البن (فصول أبقراط، وموجز القانون  املرض، وشرح

ويعد هذا األخري من أعظم كتبه يف الطب  .)م1037= هـ 429ت (سينا 
 :وله يف الدراسات اإلسالمية. رها وقد ترجم ملعظم اللغات احليةمجيعا وأشه

يق الفصاحة، الرسالة الكاملة يف السرية النبوية، وخمتصر علم احلديث، ويف اللغة طر
  .اخل

ويعزى كذلك الفضل البن النفيس بأنه حرر الطب من أسر التقليد واجلمود   
واحملاكاة العمياء والنظريات العلمية السابقة اليت كانت تعد من املسلمات غري 

) م.ق377ت (القابلة للنقاش خصوصا آراء األطباء القدماء أمثال أبقراط 
على الدوام ثوب املسوح والقداسة، فكان واليت ألبسوها ) م201ت (وجالينوس 

وإخضاع املعارف الطبية القدمية  ،حبق أول من نادى بالتجديد يف عامل الطب
خذ بعني االعتبار ما أوتطبيق أساليب علمية مبتكرة ت ،للتجربة واالختبار والغربلة

 وتغري يف طرق املعيشة واحلياة واملناخ والبيئة وأثر ذلك كله ،استجد من أمراض
لقد كان ابن النفيس بكل املقاييس رمزا  :على اإلنسان واحليوان والنبات يف عصره
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للطبيب اإلنسان واملسلم الرحيم امللتزم، التقي الورع، ومن صادق آيات تدينه 
وطهره أنه عندما اشتد به املرض وأنشبت املنية أظفارها يف جسده، نصحه أطباؤه 

هم خيفف من آالمه ويداوي علله، بتناول جرعات من اخلمر كعالج على زعم
لكنه رمحه اهللا رفض بكربياء املؤمن وفضل األمل القاتل على أن يلقى ربه ويف 
جسمه مخر ومع ذلك مل يثنه املرض عن االضطالع مبسئولياته، وظل إىل آخر حلظة 

 لقاهرة، عن مثاننيمن حياته حمتفظا بقواه اجلسمية والعقلية، حىت توفاه اهللا يف بيته با
ال راحة ملؤمن إال " وكان وهو حيتضر يردد قول الرسول األعظم  .عاما أو أكثر

 وهب حياته للعلم وأهله فمات أعزب، ومما جيدر ذكره أن ابن النفيس "بلقاء ربه
أسسه املنصور (مل يتزوج، وقد أوصى بإهداء بيته ومكتبته للمستشفى املنصوري 

ل به وكانت وظيفته عند وفاته الذي كان يعم) م    1285= هـ 684قالوون 
" ،رئيس أطباء مصر، رحم اهللا النفيس ابن النفيس وأرضاه وجعل اجلنة مثواه

  ".يبشرهم رم برمحة منه ورضوان وجنات هلم فيها نعيم مقيم
  

  اـلَبِثْت ا فَأبلَيت  الثـياب     فَمن  يعتز بالدنيا  فإنــي "   
    ـَطال   ولكن تؤخذُ  الدنيا غالبا    بِ  بالتمني وما نيلُ امل
  "إذا اإلقدام كانَ لَهم رِكابا     وما استعصى  على قَومٍ منالٌ     
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   

.م1992 ،)مارس(، آذار 52، مصدر سبق ذكره، العدد )جملة(يف املنال *              

  بو الفـــداء أ       
  )م1331-1273 = هـ627-732(         

  * مري ااهد والعامل املوسوعي العابداأل          
  

بو أ(مساعيل بن علي بن حممود إمري الفارس ااهد العامل عماد الدين هو األ              
ومن مواليد مدينة  القدمية اجلديدة،محاه الشامية العريقة  ةصاحب مدين )الفداء

سالمي خباصة عرق يف تارخينا العريب احلضاري اإلدمشق الفيحاء صاحبة املكانة األ
يف دمشق  )بو الفداءأ(نسانية بعامة، ويتضح من تاريخ والدة ويف تاريخ احلضارة اإل

لييب خري من فصول العدوان الصانه عاصر الفصل األ ،يف محاة) يرمحه اهللا(ووفاته 
لينتهي هذا  سالميعلى عاملنا العريب اإل) م1291-1092= هـ 488-691(

كيد وذلك بفضل اهللا ومن مث بفضل اجلهود العدوان الغشوم بالفشل احملتم األ
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ستعدادا اسالمية متام توحيد اجلبهة اإلإيوبيون لغرض الكبرية املوصولة اليت بذهلا األ
  .بدخرية وإىل األرة األخراج الصليبيني من بالد املسلمني للمإل

يويب ودوره التارخيي يف ترتيب البيت األ )الفداء وبأ(كانت شخصية               
) احلمالت(يذانا بنهاية هذه احلروب إدال الستارة إسىل إوصوال  -سالمياإل

املسيحي يف  للغرب" ستدماريةإ"طول حماولة أول وأوبالتايل دحر  ،الصليبية الكريهة
و أن تنسى أمتنا من أقوى على البقاء يف ذاكرة أ -سالميالعريب اإل تاريخ الشرق

ما بني الثانية عشرة  -مشاركته وهو يف شرخ الصبا  ،دل على ذلكأوال  .متحى
كما  )2(،ومعركة قلعة الروم )1(،يف معركة قلعة املرقب -والعشرين من عمره 

وكان ا بال رجعة، منهنيشارك يف حصار طرابلس الشام وفتح عكا وطرد الصليبي
 نين يبقى جمردا مسلوال يف سبيل اهللا لوال استسالم الصليبيأال يغمد سيفه وأمقدرا 

ظهر فيها مقدرته أوخروجهم من بالدنا وهو يف هذه السن الشبابية الفتية اليت 
ىل زخم إن انتقل بشخصيته ألبث  الفائقة يف اجلانبني السياسي  واحلريب ،،لكن ما

حب العلم وطالبه حبا أفقد  فيها مكانه علمية شاخمة، أدبية ليتبوواأل احلياة العلمية
م وجعل من بالط حكمه منتدى هلم يتبارون أعلى من شأكرم العلماء وأف مجا،

يف ) سود الدؤيلبو األأ(حىت انطبق عليه القول  ،وشعراً دباًأو وفكراً فيه فقهاً
ذين كانوا يتباهون بتقريب مراء والسالطني المعرض مدحه لبعض اخللفاء واأل

ن فإ ،غرو وال ).امللوك حيكمون الناس والعلماء حيكمون امللوك(جالهلم إالعلماء و
 ،غزير الثقافة )يرمحه اهللا) (بو الفداءأ(فقد كان  ،يستغرب من معدنه ال يءالش

النقلية ( موسوعيا شامال لكثري من العلوم الدينية والدنيوية ،يأثاقب الفكر والر
ما يف أ ،صولأن وتفسري وآفقد كان ضليعا بعلوم الدين من فقه وقر ،)ليةوالعق

عن متكنه بعلوم العربية  هذا فضالً ،يسرب غوره فيهما علمي الفلك والطب فكان ال
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وفحال من  ،دبية وشعرية رفيعةأوصاحب ذائقة  ،فكان حجة يف النحو ،دااآو
  .فحوهلا املرموقني

وشهرته الواسعة مل  )الفداء وبأ( ةفان مكان ،من كل هذالكن على الرغم               
يق حتقو ،ات من حبر علمه يف التاريخ واجلغرافيءبل جا ،ت من هذه الروافدأت

و أذيته يف علم التاريخ تكاد تناطح السحاب بهفج. فتوحات عظيمة القدر فيهما
خبار أيف املختصر (وتتمثل عبقريته يف هذا احلقل يف كتابه املوسوم  هي فوقه،

ول منهما تناول ألا: وقد وضع عمله هذا يف قسمني) الفداء يبأ(و تاريخ أ) البشر
ول على تى يف األأف يف مقدمة ومخسة فصول، ومنهجه، ،سالمفيه تاريخ ما قبل اإل

فراعنة الترتيب، ويف الثاين على ملوك الفرس، ويف الثالث على على نبياء ذكر األ
ما القسم أ. ممخري على سائر األويف اخلامس واأل ،بملوك العرمصر، ويف الرابع 

حداثه حسب السنني مبتدئا بتاريخ أسالمي ورتب وقفه على التاريخ اإلأالثاين فقد 
بسنة رمحه اهللا ي قبل وفاته أ )م1330=هـ731(ىل سنة إبه  ومنتهياً الرسول 
  !!          واحدة 

وىل زين يف املرة األ هاختصر :رتنين املختصر اختصر مأومن اجلدير بالذكر         
حممد بن الشحنة واختصره يف الثانية  ،)م1330=هـ749ت (الدين الـوردي 

خبار أي أ moslmici annalesوجرى طبعه حتت عنوان ) م1417=هـ815ت (
= هـ 1204(التينية سنة  ةمع ترمج) عاصمة الدمنارك( نغكوبنهايف سالم اإل

  ).م1789
ن فضله فيه على العامل مشهود ال إه يف ميدان علم اجلغرافيا فما عن عبقريتأ        

هم علماء أا من دربيون يعدونه واحوفاأل ينكره منصف من علماء الغرب والشرق،
ويعتربونه  ويعترفون له باختراع خطوط الطول والعرض، املسلمني يف هذا املضمار،

رض، من هنا جاءت ة األثباتا فلكيا صحيحا لكرويإوائل العلماء الذين قدموا أمن 
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ستاذ العلوم وصاحب الكتاب أمريكي الكبري جورج سارمون شهادة العامل األ
كرب أيعترب  )الفداء أبا(ن إ يف قوله) ىل تاريخ العلمإخل دامل(كثر شهرة يف بابه األ

مريكية اجلنسية وتضيف دوروثي املالخ األ) مجعأعامل جغرايف بني علماء اجلغرافيا 
 )احلضارة العربية ةعباقر( ، يف حبث هلا منشور يف كتابصلاأل )صريةامل(العربية 

ال القليل حىت وصلتها إرضية تعرف عن الكرة األ العديدة وربا بقيت قرونا أن أب
ن إن نقول أومن مث يتعني علينا  ،مؤلفات علماء العرب واملسلمني يف علم اجلغرافيا

ىل مكتشفات علماء إا تستند منإرضية جزاء الكرة األأف لروبا مبختأومعرفة 
  .)3("املسلمني

تقومي ( مهها كتابهأعمال جليلة يف علم اجلغرافيا لعل أثالثة ) الفداء يبأ( ولـ        
 28مث قدم  ،صول علم اجلغرافياأىل مقدمة خاصة وصف فيها إوقد قسمه ) البلدان

 ،)لعرضالطول وا( انخراآل اهما كتابأ .سالمياإبلدا  623جدوال وصف فيها 
وما ) البلدان تقومي(ول مهية عن كتابه األأفهما ال يقالن ) رسم الربع املعمور(

رجاء الدنيا القدمية أدور العلم ومؤسساته يف  ت كتبه الثالثة هذه حتظى باحترامزال
  .واجلديدة

) بو الفداءأ( عمال العلمية املتخصصة الرصينة فقد تركألإىل جانب هذه ا        
خرى يف حقول علمية شىت تعد اليوم من عيون كتب أن مؤلفات قيمة عددا وافرا م

وخمتصر  نظم احلاوي يف الفقه الشافعي، :منها سالمي ايد،التراث العريب اإل
  .وشرح الكافية يف النحو وكتاب املوازين، سالمية،اللطائف السنية يف التواريخ اإل

ني بفضل علماء املسلمني على ن االعتراف املتزايد من قبل علماء الغرب املنصفإ  
 نسالم كدين عاملي عيؤكد مسؤولية اإل ،وروبية خاصة والعاملية عامةاحلضارة األ

نسانية لإل واوليربهن ،هيل رسل علماء حكماء رمحاء على مستوى هذه العامليةأت
خرجت للناس يف ماضيهم وحاضرهم أمة أزلنا وسنبقى خري  ننا كنا وماأب
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 حمسناً وحاكماً تقياً وعاملاً بطالً جمتهداًجماهداً  )الفداء ابأ( رحم اهللا .ومستقبلهم
.نزله منازل الصديقني والشهداءأرضاه وأورضي اهللا عنه و عادالً

  جا فيناالر خاب لْه يضبال دهِشتواس  عالينام نوايل عالع ماحالرِ سلِ"     
ـَت موقَلَ إنا      يؤذينا سـين لَـْذى مباألدي تبن نْأ      فاًرش  أخـالقُنا أب

  "ناـر مواضيـٌما حـنعرابِم رـضخ         ناعوقائ نا سودعائـنص ضـبي    
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

  .م1997 ،)يناير(لثاين ، كانون ا105، مصدر سبق ذكره، العدد )جملة(يف املنال *              
  

  اهلوامـش
حصن يف مشال سوريا قرب مدينة بانياس جنوب الالذقية، ) قلعة(املرقب )1

).م1062=هـ454(حمافظة طرطوس، بناه العرب 
حصن قدمي غريب الفرات انتزعه الفرنج الصليبيون من املسلمني ) قلعة(الروم )2

).م1119=هـ513(
) قراءات خمتصرة مفيدة(م اجلغرافيا للمزيد من فضل العرب على أوربا يف عل)3

النهضات واحلضارة  -انظر سعيد عبد الفتاح عاشور، أوربا العصور الوسطى 
. وما بعدها 510م، ص1980، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة،2والنظم، ج

أيضاً، انظر سعيد إمساعيل كاشف، مصادر التاريخ اإلسالمي ومناهج البحث 
) اجلغرافيني(وما بعدها، وعن دور العرب  38صم، 1976 ، فيه، القاهرة

راجع فهمي توفيق مقبل، دور العرب يف ) أمريكا(يف اكتشاف العامل اجلديد 
انظر . م1994 دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،. اكتشاف العامل اجلديد
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هنا علي عبد اهللا الرفاع، املوجز يف التراث العلمي العريب اإلسالمي، جون 

، أيضاً عبد الكرمي عثمان، 45-44م، ص1979وأوالده، نيويورك،  وايلي
-414م، ص 1984معامل الثقافة اإلسالمية، مؤسسة الرسالة، بريوت، 

416.  
  

  
  
  

  

   ةــن بطوطـاب          
  )م 1377-1303= هـ  703-779(           

  *سندباد العرب واملسلمني العاملي            
  

العامل القدمي يف العصور الوسطى وحىت احلديثة مصدراً من مصادر   يعرفمل              
إال كان منبعه  -اتكأ عليها يف ضته العلمية واملعرفية واحلضارية  -العلم واملعرفة 

من منابع احلضارة العربية اإلسالمية، وإذا كان فضل العرب على العامل عامة 
واملعنويات واألخالق ال ينكره وأوروبا خاصة يف خمتلف ضروب العلوم واملعارف 

منصف، فإنه من الثابت اليوم أن العرب واملسلمني يف العصور الوسطى قد حازوا 
قصب السبق يف ميدان علم اجلغرافيا وشكلت رحالم واستكشافام مصدراً 

هذا إىل جانب أن أوروبا مدينة . أساسياً من مصادر الدراسات اجلغرافية والتارخيية
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معلومات اليونان اجلغرافية، وهي املعلومات اليت ال يعرفها للعرب حبفظ 
  . )1(ور الوسطىـاألوروبيون إال من الكتب العربية يف أواخر العص

امتاز العرب يف هذه احلقبة التارخيية حبب السفر واحلض على الترحال ومنها               
) شعراً(ه الظاهرة أو لتأدية فريضة احلج، وقد عرب عن هذ العلم الرحلة يف طلب

  :حيث يقول) م 820= هـ  204ت ( خري تعبري اإلمام الشافعي 
        "فارِقُـسافت نضاً عموع جِـدت ـر بِ     هصيشِ يف النفإنَّ لَذيذَ الع ـبصانو  

  جيرِ لَم  يطبِ إنْ ساح طاب وإنْ لَم        اِء يفِْسدهــإين رأيـت وقوف امل         
          تسرالغابِ ما افْت راقلَوال ف ب       األسدصي  سِ لَمالقَو راقال فلَو مهالسو  
  ")2(لَملّها الناس  من عجمٍ ومن عربِ       والشمس لَو وقَفَت  يف الفُلْك دائمةً          

نا أن نضرب مثالً بواحد من أبرز الرحالة العرب يف العصور يكفينا ه              
الوسطى مثل الرحالة واملستكشف العظيم ابن بطوطة، الذي أسهم بنصيب وافر يف 
تقدم الدراسات اجلغرافية والتارخيية وكان حبق من أعظم الرحالة العرب واملسلمني 

الوقاد وورعه وتقواه  ومن أكثرهم حركة ونشاطاً دؤوباً ال يفتر، فضالً عن ذكائه
حممد بن عبد اهللا  بن حممد بن إبراهيم ) مشس الدين(وابن بطوطة هو .  املوصوفني

اللوايت الطنجي املغريب، ولد يف طنجة وتويف يف مراكش من حواضر املغرب العريب، 
ويعتقد أن أرومته الشريفة ترجع إىل أصول ليبية، وقد ترعرع يف أسرة غري ميسورة 

اً لكنها غنية بالعلوم الدينية والفقهية، وقد هيأته أسرته للقضاء والفتيا، احلال مادي
ولكن مشيئة اهللا هيأته لشأن آخر، حيث كان وهلاً بالسياحة واألسفار، وكأنداده 
من الرحالة املسلمني، أراد أن يؤسس رحالته على التقوى، فطلب من والده وهو 

= هـ  725(ام، فكان احلج سنة يف عنفوان الشباب احلج إىل بيت اهللا احلر
رحلته األثرية األوىل، وهو مل يتجاوز بعد سن الثانية والعشرين من ) م1325

  .عمره
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تغرقت زهاء كانت رحلته إىل احلج مقدمة لرحالته الثالث الطويلة اليت اس              
 25وهي األطول مسافة وزمناً حيث استغرقت زهاء  - سنة جال يف األوىل 29
معظم البالد العربية  -كلم  120,000وقطع فيها ما يقرب من  سنة،

ومصر والشام ) ليبيا(واإلسالمية، حيث عرفته عن كثب اجلزائر وتونس، وطرابلس 
واليمن والعراق وإفريقيا الشرقية، وآسيا ) احلجاز(وفلسطني واجلزيرة العربية 

عاصمة (نية إبان قيام الدولة العثمانية، والقسطنطي) األناضول(الصغرى 
عهد ذاك، ووصل إىل إيران وشبه جزيرة القرم وما وراء ) اإلمرباطورية البيزنطية

مث خوارزم وخبارى ومسرقند وهراة ونيسابور وغزنة ) روسيا(إقليم فوجلا يف 
.  وكابل، مث وصوالً إىل اهلند والصني مروراً بسيالن والبنغال وماليو وسومطرة

ة بالتجارب واملعارف ـالرحلة الطويلة احلافلوبعد أن آب إىل وطنه بعد هذه 
برحلته الثانية قاصداً بالد ) م1350= هـ  751(ام سنة ـالعلمية املفيدة، ق

) م1352= هـ  753(، مث أعقبها برحلته الثالثة واألخرية سنة )إسبانيا(األندلس 
  .خباصة) السودان الغريب(فطاف يف بالد إفريقية 

ابن بطوطة مالحظات قيمة عن رحالته الثالث هذه واليت  وقد ترك لنا              
وصف فيها رحلته إىل هذه البقاع بأسلوب شيق دقيق وأمني وفكه مصوراً أحوال 

وحياة ذلك العصر الذي عاش فيه أصدق وأمجل تصوير، فضالً  ،البالد اليت زارها
بيئة البالد اليت عن الفوائد اجلغرافية اجلمة اليت مشلتها مالحظاته، جاءت يف وصفه ل

زارها من طبيعة وتضاريس وجغرافية بشرية وسكان وعادات وتقاليد، واصفاً يف 
الشرق والغرب اليت شاهدها، كما  يفالوقت نفسه، أخالق الناس يف هذه األرجاء 

  .صور لنا مالبس وسكن وأطعمة وعادات وتقاليد هذه األمم والشعوب
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ربه ومشاهداته احلية يف رحالته الطويلة الثالث وضع ابن بطوطة خالصة جتا              
املعروفة بـ " حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار" يف كتابه املوسوم 

  .)3("رحلة ابن بطوطة"
على العصر الذي عاشه ابن  اًتكمن أمهية هذا الكتاب الرحلة يف كونه شاهد              

وينتقص بعض . واالجتماعية والتارخييةبطوطة خصوصاً يف اجلوانب األدبية 
املؤرخني واجلغرافيني من قيمة الكتاب كون ابن بطوطة مل حيرره ويدونه بقلمه، 

يف فاس حممد بن  )4( وتوىل عنه تدوين رحلته كاتب السلطان أيب عنان املريين
جزي الكليب، الذي وضعه بأسلوب أديب شيق وممتع دون أن يتدخل إال يف القليل 

 757(بن جزي من كتابة الرحلة سنة اوقد فرغ . صه وميليه عليه ابن بطوطةمما يق
لكن هذا املأخذ على الكتاب وجد يف الوقت نفسه من ) م 1356= هـ 

الباحثني واملهتمني من علماء اجلغرافيا والتاريخ واألدب واالجتماع كل الثناء 
ر الوسطى، وعدوه أحسن ما كتب يف هذه األبواب يف أواخر العصو ،العاطر

وألمهية الكتاب ومكانته العلمية فقد ترجم إىل اللغات الفرنسية واإلجنليزية 
ت (واألملانية والربتغالية، ومثن املستشرق الروسي أغناطوس كراتشكوفسكي 

املتضلع مبعرفة اآلداب العربية قدميها وحديثها والذي ) م 1951= هـ  1371
ال يستغىن عنه للرجوع إىل : "لة بقوله، هذا الكتاب الرح300 لىتربو مؤلفاته ع

رحلة ابن بطوطة، ويعد ابن بطوطة آخر جغرايف عاملي من الناحية العملية، وقد 
قطع يف رحالته آالف األميال، وهو ذا يعد أيضاً منافساً خطرياً ملعاصره الرحالة 

 723 ت) (رائد إيطايل يف دنيا الرحالت واألسفار(الكبري ماركوبولو البندقي 
أدعى إىل الثقة من  رحلته بل إن وصف ابن بطوطة خلط سري) م1323= هـ 

ماركوبولو، وقد كان لديه إحساس بظروف حضارة العامل الذي يصفه، أكثر مما 
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ووصفه املستشرق اهلولندي راينهات دوزي  ".كان لدى زميله ومعاصره ماركو
  .)5(بالرحالة الصـادق األمني) م 1884= هـ  1302ت (

ت معظم سنوات عمره خليقة أن دباجلملة، فإن رحلة ابن بطوطة اليت استنف              
حتظى بثقة علماء التاريخ واجلغرافيا واالجتماع والسياسة واالقتصاد، فهي تبقى 
الصورة الواضحة النابضة بالواقعية والصدقية للعامل املعمور يف زمن ابن بطوطة 

ات كل جوانب احلياة وقتئذ، على حنو جيعل وهي وثيقة تارخيية هامة رمست بالكلم
من القارئ مشاهداً لصورة ذلك العصر والسامع لصداها كأنه يراها ويعيش يف 
قلب األحداث الرائعة والذكريات اجلميلة مشاركاً فيها وصانعاً هلا، إن امتنا لن 

غفور تسقط من ذاكرا ووجداا رمزاً عظيماً من رموز حضارا اخلالدين أمثال امل
اليت تعانق النجوم  العلياله ابن بطوطة، وسيبقى وأمثاله راية خفاقة على ساريتها 

  .املضيئة بنور العلم واحلق املبني
  دـوسافر فَفي األسفارِ خمس فَوائ   تغرب عنِ األوطان يف طَلَبِ العلى " 

      ةعيشم سـاباكْتو ، مه  جفَرت         ةُ ماجِـدـبحصو ،وآداب ، لْمعو"  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

  .م2000 ،)يوليو(، متوز 143، مصدر سبق ذكره، العدد )جملة(يف املنال *             
  شمــوااهل

  

صرية، ، مكتبة األجنلو امل2انظر سعيد عاشور، أوروبا يف العصور الوسطى، ج)1
، وانظر أيضاً سيدة كاشف، مصادر التاريخ اإلسالمي ومناهج 510ص

. 70م، ص1976البحث فيه، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 
-26م، ص1974، مؤسسة الزعيب، بريوت، 4ط) ديوان(اإلمام الشافعي  )2

27. 
انظر رحلة ابن خلدون يف طبعتها احلديثة الثالثة، حتقيق حممد العريان، دار  )3

م، وللمزيد عن ابن بطوطة ورحلته، انظر 1996العلوم، بريوت، إحياء 
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، نقله عن األملانية 2زيغريد هونكة، مشس العرب تسطع على الغرب، ط
للطباعة، بريوت،  فاروق بيضون وكمال دسوقي، املكتب التجاري

وما بعدها، وللدراسة والتوسع انظر نقوال زيادة،  418م، ص 1969
ار الكتاب اللبناين، العرب، مكتبة املدرسة وداجلغرافيا والرحالت عند 

ن، موسوعة العلوم اإلسالمية يم، كذلك بول غليوجني وآخر1962بريوت، 
 .60-59ث، ص.، مؤسسة املعارف، بريوت، د1والعلماء املسلمني، ج

حكمت مراكش يف الفترة ) بربرية(من بين مزين وهي ساللة عربية األصل  )4
أقاموا دولتهم على ) م 1468-1195= هـ  873-592(ما بني 

حساب دولة املوحدين، سطع يف عهدهم جنم ابن خلدون وابن اخلطيب، 
انظر املنجد يف اللغة . وابن بطوطة، أشادوا صرح جامعة القرويني يف فاس

.657م، ص1986، دار املشرق، بريوت، 14ط  واألعالم،
وروبية، دار انظر عز الدين فراج، فضل علماء املسلمني على احلضارة األ )5

أيضاً عبد الكرمي عثمان، معامل . 93-92ت، ص  .الفكر العريب، القاهرة، د
وما  421م، ص 1984، مؤسسة الرسالة، بريوت، 11الثقافة اإلسالمية، ط

  .74-72كذلك كاشف، املرجع السابق، ص. بعدها

           
   يـغياث الدين الكاش        

  )م1436 -1373= هـ 840 -775(          
  صاحب الفتوحات الكربى يف علم           

   *احلساب والفلك         
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نسبة  )الكاشاين(هو غياث الدين مجشيد بن مسعود بن حممود الكاشي               
نشأ الكاشاين يف بيت . مسقط رأسه) يف أواسط إيران(ملدينة كاشان أو قاشان 

وظل كتابه األثري يقرؤه كل يوم  ،علم وحكمة وأدب، فحفظ القرآن الكرمي صغرياً
ونبغ يف الكثري من العلوم العقلية، والرياضيات، والفلك، باإلضافة ! مرة حىت وفاته

إىل تبحره يف النحو والصرف، وتضلعه يف الفقه على املذاهب األربعة، كما احتل 
اتصل باألمري اولوغ بك،  .مكانة علمية سامية يف علم املنطق واملعاين والبيان

وجه إىل مسرقند بدعوة منه ليعيش هناك معظم سين عمره، ولتظهر آيات نبوغه وت
وتفوقه يف علم احلساب، وليؤلف كتبه اجلامعة منه، ليصبح بال منازع رائد علم 
احلساب ومن أعاظم الرياضيني والفلكيني املعدودين يف تاريخ العلوم عند اإلنسانية، 

ة، اليت كانت سببا رئيسا فيما أحرزته حيث أحتف العامل باختراع الكسور العشري
ها ملا توصل علماء اليوم إىل البشرية من تقدم علمي مذهل يف كل الصعد، فلوال

حيث يعود الفضل ) الكمبيوتر( - احلاسوب -اختراع احلاسبات اإللكترونية 
للكاشي مبا يشهده العصر احلديث من مثار هذا االختراع من تطور تقين هائل 

لريادة فيه األمم، ويتباهى أبناؤها بتعلمه والدول الصغرى والعظمى تتسابق على ا
فمن فتوحات هذا العامل اجلليل يف هذا امليدان توصله ألول مرة يف . باقتنائه

  : التاريخ، إىل حتويل الكسور كـ
   3.08إىل     ،2  100 = 8  ،2  125 = 10                 

احلساب علما يف متناول كل إنسان على ظهر هذا  ليجعل بعد ذلك من علم              
الكوكب، ويعترف العلماء يف الشرق والغرب أنه لوال توصل الكاشي إىل هذا 

اء ـادم ادعـون كعـوقد حاول الغربي. التحويل، ملا عرف علم اللوجاريتم
 هذا السبق العلمي التارخيي احلضاري بزعمهم أن اهلولندي سيمون ستيفن

الذي جاء كما يالحظ بعد الكاشي ) م1620-1548=  هـ955-1030(
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لكن حسبنا أنه وجد من  - هو مبتدع الكسر العشري -سنة  175حبوايل 
األوروبيني أنفسهم من يبطل هذه املزاعم ويفرج عن احلقيقة، أمثال املستشرقة 

س ريد هونكه، اليت فندت هذه االفتراءات يف كتاا املوسوم، مشغاألملانية املنصفة زي
العرب تسطع على الغرب، ومثلها املؤرخ األملاين لوكي، الذائع الصيت يف تاريخ 
الرياضيات، كذلك ديرك سترويك يف كتابه مصادر الرياضيات، وثالثتهم أمجعوا 

  .أن الكاشي هو مبتدع فكرة الكسر العشري
يط ومن آيات عبقرية الكاشي استخراجه يف كتابه الرسالة احمليطية، نسبة حم        

بالكسر العشري، وقد ) حرف ط(الدائرة إىل قطرها، وهي اليت يطلق عليها 
ومل . 3,1415926535898732: ط بدقة متناهية كاآليت2حسب قيمة 

يقتصر فضل الكاشي على اإلنسانية يف ميدان الرياضيات فحسب، بل امتد ليشمل 
صاده كذلك علم الفلك، حيث أنشأ يف مسرقند مرصداً عرف بدقة نتائج أر

الفلكية، مما جعله إماماً يف هذا العلم وقبلة علماء الفلك يأتون إليه من كل مصر 
ويؤسسوا عليه مدارسهم ومراصدهم  ،وحيملوا منه إىل بالدهم ،ليعبوا من ر علمه

نه رصد بدقة بالغة ما أوينهض دليال على آيات براعته يف هذا احلقل  .الفلكية
و  1406= هـ 811و  809( حدث من كسوف للشمس يف األعوام

) كتاب يف اجلداول الفلكية(ووضع زجياً شامالً، مساه زيج اخلاقاين ) م1408
هذا إىل جانب اشتغاله مع األمري ). للطوسي )اإلليخاين(وهو تصحيح لزيج (

زوده بأكثر اآلالت تطورا ) بسمرقند(اولوغ بك، الذي بىن بدوره مرصدا عظيما 
 -ليه كأول رئيس هلذا املرصد العاملي، وقد عكفا يف زمانه، ونصب الكاشي ع

على  -يساعدمها صالح الدين الرومي املعروف بقاضي زاده موسى حلمي 
، )زيج اولوغ بك(تصحيح األرصاد اليونانية وإعداد زيج جديد شامل، مسي 

يقول الدكتور عمر فروخ . وضعت فيه نتائج األرصاد اجلديدة، وحسبت فيه
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وكان يف ) بغري ثوان(اقع النجوم بالدرجات وبدقائق الدرجات مو): "يرمحه اهللا(
هذا الزيج طرق عملية حلسبان الكسوف واخلسوف، وجداول النجوم الثابتة، 

وخلطوط الطول والعرض للمدن ) السيارة(وحلركات الشمس والقمر والكواكب 
العلوم وامتدت جهود الكاشي العلمية لتسع أيضا معظم أبواب ". الكبرية يف العامل

) اهلندسة املستوية(يف األرقام واألعداد واحلساب واجلرب واملساحة : "الرياضية
  ".، وله حبوث يف الفيزياء أيضا يف الثقل النوعي)املثلثات(واألنساب 

لقد ترك الكاشي ألمته العربية اإلسالمية وللبشرية أعماال علمية خالدة غري         
، شاد عليها العامل صرح ضته العلمية كتابا 25مسبوقة، تصل إىل أكثر من 

كتاب مفتاح : احلديثة خباصة يف علم الفلك والرياضيات، ولعل أهم مؤلفاته
أعظم كتب احلساب العربية " احلساب، وقد استحق هذا الكتاب جبدارة لقب 

وكتاب نزهة احلدائق، ويبحث يف استعمال اآللة " اإلسالمية املهداة إىل العامل 
اليت يستعان ا يف الوصول إىل تقومي الكواكب، والرسالة احمليطية، ) قطبق املناط(

  .ورسالة يف اهلندسة، وكتب سلم السماء يف حجم النجوم وبعدها، اخل
تقيا ورعا صبورا منظم العقل طاهر الوجدان، ) يرمحه اهللا(لقد كان الكاشي               

لريادة هلا يف كل جديد من مسكونا حبب أمته، حريصا على تسجيل األسبقية وا
دنيا العلم واملعرفة، ويف الوقت نفسه، كان مهتما بتصحيح وتطوير وحتديث علوم 
ومعارف املتقدمني واملتأخرين اليت ألفها أبناء احلضارات العريقة اليت سادت مث 

وظل الكاشي حىت آخر حلظة من حياته يف قمة توهجه العلمي ونشاطه . بادت
لنفائس الكتب، وسيبقى إىل األبد حافظا مرتلته الرفيعة بني تلك الفكري والتأليفي 

النجوم العربية اإلسالمية اخلالدة اليت لكل واحد منها نوره الذي يهتدي به الركبان 
  ويلهم احلادي النشيد ورسول القافلة الطريق،
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      " رِدتسوا أنْ تأسيال تكُمدجغلوبٍ          وا مم بق فَلَرارت وى  ثُمىه  
        ظيمكُلَّ ع دجلْمموا لشجتوـة          املَج تأيـإين ربعص ىاملرتق د  
  اـبـاباً للسعـادة مغلَق قِبمل ي          لْعلْم مفتاح العــالفَتعلَّموا فَا        
  "لِّ أرضٍ متقـىنَّ القَـوي  بِكُإ         وا كُـلَّ قُـواكُم استمـدمثَّ        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

.م1992 ،)يوليو(، متوز 56، مصدر سبق ذكره، العدد )جملة(يف املنال *     
  

   يـانـمجال الدين األفغ        
  )م1838-1897=  1254-1315(         
  *  كرى املئوية لرحيل الرجل الرجليف الذ           
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كان األفغاين وما زال كأي علم بارز وشخصية كبرية، مثار جدل واسع يف         
مجيع األوساط العربية واألعجمية، ومل تتفق هذه األوساط حول شخصيته بقدر ما 
اختلفت عليها، وسواء يف حياته أو مماته، تنازعت على نسبته إليها فئات ومذاهب 

رات فكرية عديدة، وانعكست محى هذه الصراعات بالضرورة على األعمال وتيا
اليت تناولت حياة األفغاين وسريته من مجيع جوانبها، ومن بني هذه الرتاعات 
االختالف املستفحل حول حتديد هوية املكان الذي شهد مسقط رأس األفغاين، 

بعض الروايات مكان وربطه مبذهبه وعقيدته وآرائه، هلذه األسباب وغريها جعلت 
والدته مدينة أسعد أباد األفغانية القريبة من العاصمة كابل، ويذهب البعض اآلخر 

كانت درجة ثبات الصدق من عدمه  اًوأي! إىل أا كانت قرية أسد أباد اإليرانية،
يف هذه الروايات، فإن األفغاين كان وسيبقى ملكا لكل أمته اإلسالمية، وهو 

سالمية، وفهمه العميق، ودرايته الواسعة بروح الدين بشمولية شخصيته اإل
  .اإلسالمي وعامليته، أكرب من أن حتتويه فئة دون فئة، أو مذهب دون مذهب

إين لو قلت إن ما أتاه اهللا :" ويقول تلميذه الشيخ حممد عبده يف هذا السياق        
 األنبياء لكنت من قوة الذهن، وسعة العقل، ونفوذ البصرية، هو أقصى ما قدر لغري

لقد استجمع : "ويتفق مع هذا الرأي قول فضيلة الشيخ حممد الغزايل )1(."غري مبالغ
األفغاين كل ما ميلك من مواهب واشتبك يف صراع مرير مع احلكام الذين أذلوا 
الشعوب ومع الشعوب اليت ذلت للحكام، وشرع يعرض حركة عقل، وإباء نفس، 

ية مبا حوت من فكر نضري، وجرأة على احلياة ويربز خصائص احلضارة اإلسالم
كانت الشورى قد ماتت مبىن ومعىن، :" ، ويضيف فضيلته قائال"وقدرة على التغيري

وكانت الطاقة الروحية قد ! وكان االجتهاد قد توقف، وأمسى ذكريات بائدة
وسقط املسلمون من أعني البشر مجيعا، وكان على . نفدت بني العامة واخلاصة

لدين األفغاين ومن التف حوله من الرجال أن يستأصلوا علل التخلف، مجال ا
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ويردوا األمة إىل الصراط املستقيم، وبديهي أن تكون اجلامعة اإلسالمية أساسهم 
فال تعصب جلنس، وأن يكون العقل اإلسالمي رائدهم أو باعثهم فال تعصب 

  )2(".ملذهب أو رأي
الدينية، وحمتده األصيل، كان هلما بالغ األثر ال غرو يف ذلك فتنشئة األفغاين         

يف تكوين شخصيته وأسس فكره اإلسالمي الواسع، ومن املؤمل أن ينطفئ هذا 
 - الذي وقّف حياته كلها مهموما بقضاياه -السراج الوهاج وعامله اإلسالمي 

يعيش احلالة نفسها من الفوضى والفرقة والتمزق واألخطار احملدقة به، اليت كان 
ليها عندما أبصر األفغاين نور احلياة، وال أدل على ذلك من أن بالده األفغان ع

قطعان  -كالقطيع الذي أمهله الراعي -والعامل اإلسالمي معها وجدمها يواجهان 
الذئاب البشرية من قوى االستعمار املفترسة، اليت أخذت تنشب خمالبها يف جسد 

ق بعامة، هذا إىل جانب سوء الطالع الذي الواليات العربية العثمانية خباصة، والشر
صاحبه يف مراحل حياته املختلفة، ولعل أبرز حدث يف مراحل حياته املبكرة يتجلى 

الذي وقع ضحية ظروف وتقلبات سياسية لئيمة، ) صفتر(يف زوال نفوذ والده 
 أملت عليه السفر إىل كابل، واإلقامة جربيا فيها بأمر من ملك األفغان، هذا بعد أن

هذه هي األجواء . متت مصادرة ممتلكاته، وتقليص سلطاته، إىل أصغر حجم ممكن
املكفهرة اليت عاش يف كنفها األفغاين طفولته املعذبة احلائرة، وعلى الرغم من ذلك 
أمجعت املصادر على أن هذه النوازل والنكبات، مل تفت يف عضد والده وإصراره 

تعليمه على حنو مشرف وخالق، فحشد وحرصه على تنشئة ولده مجال، وتربيته و
أساتذة كابل املاهرين، ليأخذ عنهم  - يف الثامنة من عمره وهو بعد صيب -له 

اآلداب العربية، وعلوم الشريعة واحلكمة، واملنطق، وملا بلغ أشده يف الثانية عشرة 
من عمره انتقل به إىل النجف ليضمه إىل مدارسها الدينية، لتمكينه من العلوم 

وذلك جنبا إىل جنب مع . إخل سالمية من تفسري، وحديث، وفقه، وتوحيد،اإل
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دراسة العلوم الفلسفية، والرياضية، والطب واهليئة والنجوم، وبعد أربع سنوات من 
تلقي العلوم اجلادة املختلفة يف مدارس النجف، أراد األفغاين أن ميتحن خرباته يف 

الذهاب يف أول رحلة  - يعان الشبابوكان يف ر -مواجهة احلياة العملية، فقرر
بعيدة مبفرده إىل اهلند، فاحتا بذلك سلسلة ال تنتهي من رحالت وأسفار جال فيها 
الشرق والغرب، ومل يطل املقام باألفغاين يف اهلند، فخواطره الثائرة، وأفكاره 
املتأججة، وشغفه بعظائم األمور، سرعان ما جعلته يبحر إىل مكة املكرمة بقصد 

مث ما لبث أن عاد أدراجه إىل بالده  ،)م1857 = هـ1274(ج، فوصلها احل
األفغان وصوال إىل عاصمتها كابل، لكنه وجدها كما تركها متور بالغليان 
السياسي والصراع على السلطة بني أمراء األفغان، وتشاء األقدار أن يالحقه سوء 

لنفوذ واحلكم لصاحل الطالع مرة أخرى، وذلك حني احنسم الصراع السياسي على ا
اخلط املعادي له وألسرته، مما اضطره إلعداد العدة للسفر من البالد، متذرعا 

هـ 1258(بالذهاب إىل احلج، ونيته مبيتة للسفر إىل اهلند، فوصلها للمرة الثانية 
فوجدها فرصة مواتية للتنفيس عما جييش يف صدره من كراهية ) م1868= 

ذر فيها بذور الوطنية والثورة ويؤلب أبناءها للتمرد لالستعمار وأعوانه، فنشط يب
على مستعمريهم اإلجنليز، األمر الذي دفع سلطات االحتالل الربيطاين بالتعجيل يف 
طرده من البالد بعد أقل من شهر من وصوله إليها، فيمم األفغاين وجهه شطر 

وصوله حيث استقبل عند  )م1869= هـ 1268(األستانة ماراً مبصر ألول مرة 
استقباال طيبا، مت التعبري عنه بتعيينه عضوا يف جملس املعارف  -يف بادئ األمر - إليها

األعلى، لكن هذا الشعور باالرتياح ما لبث أن اختفى، تاركا للوشاة واحلاسدين 
وا،  فكانت احملصلة نفيه من األستانة ؤفرص الغدر والنبش فيه كيفما شا

إىل اهلند من حيث أتى، لكن األقدار  فعزم العودة). م1871=  هـ1288(
حيث غري رأيه عند وصوله إىل مصر، وقرر  ة اهللا تدخلت يف اللحظة املناسبةومشيئ
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البقاء فيها، مطمئنا ملؤشرات إجيابية كثرية، رأى إمكانية استثمارها لصاحل القضايا 
اإلسالمية، وملصلحة بعث تنظيم إسالمي سياسي قادر على متابعة األهداف، 

صوالً إىل اآلمال املرجوة، اليت كرس األفغاين حياته من أجلها، وعرب مثان من و
السنوات كان فيها صانعاً لألحداث والتاريخ أكثر منه مشاركاً فيها أو متفرجاً 
عليها من بعيد، استطاع أن حيوهلا إىل سنوات حافلة بالكفاح الوطين نافخاً من 

رية، يف روح النهضة اإلصالحية يف الدين روحه الثورية وانتقاداته البناءة النا
إىل املخاطر املترتبة على التدخل  -على حنو مبكر -والسياسة، منبهاً املصريني 

األجنيب يف شؤون الوطن واليت ال دد يف النهاية حاضر مصر ومستقبلها وحدها، 
بل هي مقدمة أشبه ما تكون حبصان طروادة، يف عملية انقضاض غادر على 

  .األخرى) العثمانية(العربية واإلسالمية  األقطار
لقد كانت هذه السنوات الثماين اليت عاشها األفغاين يف مصر حبق، من         

أخصب سين حياته، فاحتشد له من املؤيدين واألنصار ما أهله فعالً للتدخل يف 
شؤون البالد بصورة مباشرة أو غري مباشرة، ويكفي أن عدداً ال يستهان به من 

ان البالد ورجاالا من أمثال الشيخ حممد عبده، وسعد زغلول، وحممود سامي أعي
البارودي وغريهم كثري كانوا من أخلص خلصائه ، وهم الذين أصبحوا يف وقت 
الحق من أبرز قادة اإلصالح والتنوير والثورة، ومن أعظم رجاالت مصر وصانعي 

  !عرب احلديث واملعاصرتارخيها احلديث، وجزءاً ال يستهان به من تاريخ ال
وأمام تعاظم شأن األفغاين وازدياد حضوره يف حياة مصر الفكرية والسياسية،         

أوغر أنصار السكون وأعداء احلركة والتغيري صدر اخلديوي توفيق وبطانته عليه، 
هـ 1296(وهو الذي قد تسلم حديثاً حكم البالد خلفاً لوالده اخلديوي إمساعيل 

ك استجابة ملطالب الوطنيني املنادين بإصالحات شاملة من وذل ،)م1879= 
شأا إنقاذ البالد من أن تقع فريسة لتطاحن القوى االستعمارية، الربيطانية 
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والفرنسية خباصة، إزاء ذلك كله استشعر اخلديوي توفيق خطر األفغاين عليه وعلى 
ض احلائط تعهدات ، فاستصدر أمراً فورياً بطرده من مصر ضارباً بعرهأركان نظام

سابقة كان قد قطعها على نفسه لألفغاين وحزبه الوطين احلر، ليتسلم على أساسها 
احلكم خلفاً ألبيه إمساعيل الذي أغرق البالد بالديون، وغيب األحرار يف السجون، 
وهكذا وجد األفغاين نفسه ومعها آماله وآمال األحرار معه، تذبح على مقصلة 

اإلسالمي امللتزم، ومتكنت هذه القوى الغامشة أن تزيل من أعداء احلرية والفكر 
ورحل األفغاين عن مصر ميلؤه ! طريقها أخطر عقبة تقف أمام خمططاا اجلهنمية،

ة عذاب طويلة مضنية، وليتخذ من ـاحلزن واألسى، قاصداً اهلند ليصلها بعد رحل
 هـ1300-1296(مدينة بومباي مقراً إلقامته واليت امتدت إىل ثالث سنوات 

حيث رحل عنها إىل باريس، بعد أن ضاق ذرعاً مبضايقات ) م1879-1882= 
احملتل اإلجنليزي، وبعد أن اختمرت يف ذهنه فكرة تنشيط مجعية العروة الوثقى، اليت 

للدعوة  - يف أوائل عهد اخلديوي توفيق -كان قد أسسها قبيل طرده من مصر 
من غفلته، وإماطة اللثام عن املخططات اليت إىل اجلامعة اإلسالمية، وايقاظ الشرق 

حتاك يف الظالم وتستهدف العامل اإلسالمي وشعوبه، ومن أجل هذه الغاية كتب 
من باريس إىل رفيق دربه الشيخ حممد عبده، الذي كان منفياً عندئذ يف بريوت، 
يطلب منه موافاته إىل باريس، ليشاركه يف إصدار جريدة العروة الوثقى من هناك 

وبعد إعداد مضن والقفز من فوق عراقيل . لتكون لسان حال اجلمعية ومنربها احلر
عدداً، زلزلت األرض حتت أقدام أعداء األمة وأعوام،  18صعبة صدر منها 

وراحت القوى املضادة حلركة التاريخ العريب اإلسالمي تعمل بكل األساليب 
  .امللتوية، الغتيال العروة واإلجهاز عليها

وبعد أن توقفت العروة الوثقى عن الصدور، مل يتوقف معها نشاط األفغاين،         
الذي ظل يتنقل بني باريس ولندن حامالً معه مهوم بالده وأمته، وبعد أن وصل يف 
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النهاية إىل طريق مسدود، قرر العودة إىل الشرق واستئناف كفاحه ورسالته من 
صر الدين وعوداً بتحقيق رغباته هناك، فاختار إيران بعد أن تلقى من الشاه نا

الرتيهة يف التجديد واإلصالح، لكن سرعان ما صدم بعد وصوله بالقوى ذاا اليت 
تضمر العداء لفكرة التغيري ومبدأ اإلصالح، وكانت النتيجة أن ألبوا عليه الشاه 
ناصر الذي غري من أسلوب معاملته مع األفغاين مما اضطر مجال الدين للعودة إىل 

با، لكن الشاه عاد واسترضاه مرة أخرى مؤكداً له هذه املرة بشكل قاطع نيته أور
يف إدارة ) أي األفغاين(على تنفيذ ما اتفقا عليه من إصالحات، وأنه سيطلق يده 

دفة احلكم، ومعاجلة األمور على النحو الذي يراه يف مصلحة البالد والعباد، لكن 
اهلواء، فعند عودة األفغاين للمرة الثانية، هذه الوعود مل تكن أكثر من فقاعات يف 

واجه نفس األسلوب، لكن هذه املرة كان أقسى وأشد إذ أمر الشاه بطرد األفغاين 
من البالد، على حنو مهني وبالغ األذى، ليلقي به على احلدود مع العراق، حيث 

ة وصل عاصمتها بغداد منهك القوى، وليمكث فيها ثالثة شهور، قرر بعدها العود
حيث أخذ من هناك يشن ) م1891=  هـ1309(إىل لندن ليصلها يف خريف 

محلة جبارة عاتية ومركزة، أقلقت الشاه ناصر الدين وهزت نظامه، فاستنجد الشاه 
بالسلطان عبد احلميد الثاين، سائالً إياه دعوة األفغاين لزيارة األستانة، يف حماولة، 

م حكمه، ونزوالً على رغبة الشاه ناصر، ترمي القناعه بالكف عن التعرض له ولنظا
وجه عبد احلميد دعوة لألفغاين لزيارة األستانة، لتحظى بقبوله، وليصل األستانة يف 

ولتكون آخر حمطة له يف حياته، حيث بقي ) م1892=  هـ1310(أواخر عام 
ومن سخريات القدر، أنه بعد مرور مخس سنوات على طرد . فيها حىت مات
يدعى املريزا حممد  -من مريدي األفغاين -ران، أقدم شاب متحمس األفغاين من إي

رضا الكرماين على اغتيال الشاه ناصر الدين بعدة رصاصات من مسدسه فأراده 
قتيالً، وعلى الفور حاولت احلكومة اإليرانية إلصاق مة قتل الشاه باألفغاين، 
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ض الرئيسي على قتله، إال أن وطالبت احلكومة العثمانية تسليمها إياه، باعتباره احملر
احلكومة العثمانية رفضت اإلذعان لطلب احلكومة اإليرانية، لكنها يف الوقت نفسه 
ضيقت اخلناق على مجال الدين األفغاين، وحدت من حتركاته، وجاءت هذه 
األحداث متزامنة مع ظهور أعراض مرض عضال يف فك األفغاين، حار فيه 

وبعد صراع مرير مع املرض مل يقو على مقاومته  األطباء، وأشيع أنه السرطان،
آذار = مارس 9= هـ 1315شوال  5يوم الثالثاء (فاضت روحه إىل بارئها 

، ودفن يف األستانة، إال أن رفاته نقلت يف وقت الحق وبالتحديد سنة )م1897
إىل مسقط رأسه يف بالد األفغان، وذلك يف احتفال ) م1994= هـ 1364(

د ذكراه ووفاء اهد أمني نذر نفسه حىت الرمق األخري، خلدمة مهيب يليق بتخلي
  .بالده وأمته

رحم اهللا مجال الدين األفغاين، وجزاه خرياً لقاء ما قدمه لعامله اإلسالمي من         
  )3(.جهود فذة حممودة، وما بذله يف سبيله من تضحيات جسام

  ورغأنَّ الكَواكب يف الترابِ ت           لثَّرىما كُنت أحسب قَبلَ دفْنِك يف ا"          
ـُ                د محفورـحلِّ قَلْبٍ موـيف كُ            ـهحـىت أتوا جدثاً كَأنَّ ضرحي

            ــهيـاتح دبِر لَ الثَّنـاُء لَهكَف            طَوى فَكَأنـلَمـا انشورنم ه"  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 

م، 1997 ،)نـوفمرب (تشـرين الثـاين    18، 12861، العدد )جريدة(يف احلياة *      
ونشر يف املنـال  ). مبناسبة مرور مائة عام على وفاة مجال الدين األفغاين(، 21ص

. م1998) مارس(آذار ، 118ه، العدد باملناسبة نفسها، مصدر سبق ذكر) جملة(
هذا ومما جيدر ذكره أن هذا املقال جزء من عمل علمي نشر كبحـث يف الوثيقـة   

علمية تارخيية حمكّمة تصدر عن مركز الوثائق التارخيية بدولة البحرين، العدد ) جملة(
ت نفسه، ويف الة يف الوق الباخث وقد نشر. م1990) يناير(، كانون الثاين 216
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من البحوث يف أعالم املسلمني هم الشيخ حممد عبده، حممد رشـيد   نفسها، ثالثةً

وقد مت مجع هـذه  . 22، 21، 20رضا، عبدالرمحن الكواكيب، تباعاً يف األعداد 
األفغـاين، عبـده،    -رواد اإلصالح يف العصـر احلـديث   : البحوث يف كتاب 

  .م1995ببليوجرافيا ودراسة، الدار األكادميية، بريوت، -الكواكيب، رضا 
  

  اهلوامــش
  

، مجال الدين األفغاين، حممد عبـده،  ري قاعجي، ثالثة من أعالم احلريةانظر قد)1
.7، ص . ت.د ،زغلول، دار الكتاب العريب، بريوتسعد 

، يف " االستماع للطاعنني يف األفغاين ، هزمية إسالمية شائنة "انظر حممد الغزايل )2
 .10، صم1989) مارس( آذار 18،  3763، العدد )جريدة(الشرق األوسط 

للمزيد، انظر فهمي توفيق مقبل ، رواد  اإلصالح يف العصر احلديث، األفغـاين،  )3
الـدار األكادمييـة ، بـريوت،     ودراسـة،  ،عبده، الكواكيب، رضا، ببليوجرافيا

.وما بعدها 15م، ص 1995
  

  
  
  
  

  ـح اإلمام املصل         
  هد عبـدـالشيخ حمم           
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  )م1905 – 1849= هـ 1306 – 1266(           
           م رواد النهضة العربية اإلسالمية يف تارخينا لهِم  

  *احلديث واملعاصر         
  

يلف الغموض تاريخ والدة اإلمام الشيخ حممد عبده ومكاا، لكن العديد               
يف  )م1849 =هـ 1266(من املصادر املوثوقة، تتفق على أنه من مواليد سنة 

  .قرية صغرية من قرى مصر تسمى حملة نصر من أعمال شرباخيت مبحافظة البحرية
نشأ الشيخ حممد عبده وترعرع يف بيت عرف أهله بسمو النفس، وكرم               

اخللق، واشتهر رجاله بالصرب على األذى وقوة التحمل والتضحية يف سبيل احلق، 
يف مواجهة الطغاة والظاملني، وكثرياً ما حىت ضرب املثل بشجاعتهم وبسالتهم 

دفعوا مثناً باهظاً لقاء مواقفهم الوطنية والشجاعة، وقد أدرك حممد عبده يف عقده 
الثاين عهد الظلم وفساد احلكم، ورأى بنفسه اإلجحاف املادي واملعنوي الشديد 
 الذي حلق بأسرته، وكيف يزج بأهله ومن يلوذ م يف السجون حىت املوت وال

  .خيرجون منها إال إىل القبور
هذه الطفولة احلزينة املقموعة، اليت مر ا حممد عبده صغرياً، احتلت مساحة               

واسعة من تفكريه، ورؤيته للمستقبل، وانعكست على جممل شؤون حياته 
الشخصية والفكرية، لكن من الثابت أنه قد صاحبها دائماً شعور باالعتزاز باد 

صالة، وعدم الربط بني هذه األصالة وبني اجلاه املادي املتعلق خصوصاً بالثروة واأل
  .وكثرة املال

ل اإلمام حممد عبده علومه األوىل يف كتاتيب قريته، وهو يف سن السابعة               
من عمره، حيث أمت فيها مرحلة حفظ القرآن وجتويده، مث انتقل إىل اجلامع 
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ا، بادئاً بذلك أول خطوة يف مسريته حنو األزهر الشريف، األمحدي مبدينة طنط
، ويف أزهر القاهرة بدأ الشيخ وكأنه )م1866 =هـ 1282(ليلتحق به يف العام 

يقف أمام أبواب مرحلة حامسة من تارخيه، متثلت باتصاله بالداعية اإلسالمي الثائر 
=  هـ1288(نية عام مجال الدين األفغاين، الذي كان قد وصل القاهرة للمرة الثا

مقرراً البقاء فيها، وما كاد يلتقي األفغاين، حىت انبهر به أميا انبهار، مث ) م1871
أخذ يالزمه كظله، حاثاً طالب العلم على حضور جمالسه ومساعه، وتلقي العلم 

  .منه، آخذاً هو بدوره عن أستاذه، العلوم الرياضية والفلسفية، والكالمية
األفغاين يف تلميذه الشيخ عبده، حلمه الكبري، يف بناء التنظيم  يكتشف              

املنشود واألرضية الصلبة للتحرك حنو األهداف املرجوة، فيصب من نفسه يف نفس 
تلميذه املتقدة من الشجاعة واحلماسة ما يضمن هلا دميومة االتقاد ولتترك أثراً بعيد 

هذا األثر جلية، يف كتابات عبده  الغور يف سجل أعماله اخلالدة وقد ظهرت بواكري
جلريدة األهرام القاهرية، مث إبان تسلمه لرئاسة حترير الوقائع املصرية سنة 

ووصلت ذروا مبشاركته يف الثورة العرابية  )م1880=  هـ1298(
  .)م1882= هـ 1300(
سنة  خترج اإلمام حممد عبده يف األزهر الشريف وحصل على شهادة العاملية              

بادئاً أوىل خطوات مسرية حياته العلمية مدرساً يف دار ) م1877 = هـ1294(
العلوم واألزهر ومدرسة األلسن يف القاهرة، وعلى هدى من خطى أستاذه بدأ 
يشق محلة انتقادات بناءة الذعة، كان حظه منها مثل حظ األفغاين نفسه، إذ جر 

ا، حيث مل يرق هلا هذا عليه منهجه اإلصالحي هذا، غدر السلطات وغضبه
وانتهى ! التشخيص، وأسلوب العالج احلاسم للمشكالت اليت يعاين منها اتمع

  .ريه إىل قريته، وفرض اإلقامة اجلربية عليه فيهافاألمر بتس
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مما زاد الطني بلة، واحملنة سوءاً تزامن هذه الرزايا مع صدور قرار نفي أستاذه               
عاد بعد أن  -من مصر حيث بدأ األفغاين ) م1879(هـ  1297األفغاين سنة 

 رحلة شتات جديدة يف اهلند وأوروبا، أما الشيخ حممد عبده -إىل نقطة الصفر
فضله لدى رياض باشا، ناظر النظار، الذي  فسرعان ما تدخل مريدوه وعارفو

) م1880= هـ  1297(استصدر بدوره عفواً عنه من اخلديوي توفيق 
قريته ليعينه حمرراً يف الوقائع املصرية، حيث انتهى به األمر يف العام واستدعاه من 

نفسه ليصبح رئيساً لتحريرها، لكن النفوس األبية ترفض املهادنة واملساومة وتأىب 
  .لنفسها موقفاً ال ينسجم مع مبادئها وقيم دينها وأمتها

إىل  -كما هي عادته  -لذا واحلالة هذه كان البد من أن يقف عبده نفسه               
جانب الشعب، مشاركاً يف الثورة العرابية وصانعاً ألحداثها وخمططاً هلا، لكن 
الثورة اليت نيطت ا آمال األمة، سحقت حتت سنابك خيول اإلجنليز وأعوام من 
اخلونة واملارقني، وألقي القبض على الشيخ حممد عبده مع من قبض عليهم من قادة 

ا،وحكم عليه وعلى عدد من قادة الثورة بالنفي خارج الوطن، الثورة ورجاال
فاختذ عبده من بريوت حمطته اجلديدة لتضميد اجلراح والتقاط األنفاس ولالنطالق 
من جديد مستأنفاً مسرية كفاحه، وفياً للمبادئ الشريفة اليت عقد النية للدفاع عنها 

اليت وجد من  -م يف بريوت مهما كلفه ذلك من تضحيات،  وما أن استقر به املقا
حىت لىب نداء الواجب الذي دعاه إليه  -أهلها حسن االستقبال وطيب اإلقامة 

أستاذه األفغاين، حيث كتب إليه يستدعيه للحاق به يف باريس، وذلك يف أواخر 
، اليت "العروة الوثقى"، ليؤسسا معاً يف املنفى جريدة )م1882=هـ1301(سنة 

مطبوع يف فجر النهضة اإلسالمية احلديثة، وتعد اللبنة كانت أول صوت إسالمي 
عدداً، كان أوهلا  18األوىل يف أساس هذه النهضة، وقد صدر من هذه الصحيفة 

) آذار(مارس  13 = هـ1301(ة نمجادى األوىل س 15بتاريخ اخلميس 
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 16 = هـ1301ذي احلجة سنة  26اخلميس (وآخرها بتاريخ  )م1884
  .)م 1884) أكتوبر(تشرين األول 

قد استطاعت العروة يف هذا الزمن القصري من عمرها أن تصبح لسان حال ل              
ولكن القوى املعادية للصوت  .ر املسلمني، ومفكريهم، وعلمائهماآلالف من أحرا

أمرت  -وعلى رأسها احلكومة الربيطانية آنذاك  -وللحق اإلسالمي العادل 
بعد أن الحظت هذه      ا إىل سائر مستعمراا،دخوهل مبصادرة أعدادها، ومنعت

القوى أن العروة استطاعت أن توصل الصوت اإلسالمي، وتسمعه مدوياً للعامل 
أمجع، موقظة الغارقني يف سبات اجلهل واالستسالم للعبودية، مستنهضة اهلمم 
ملكافحة االستعمار وفضح دسائسه والتشهري جبرائمه والتنديد باحتالله، مؤججة 
روح الثورة يف نفوس العرب واملسلمني، رامية إىل بث الوعي يف العقول، وإىل بناء 

  .اإلنسان القادر على مواجهة التحديات وصعاب األمور
بعد توقف العروة عن الصدور، غادر الشيخ عبده باريس ومنها إىل بريوت               

تاذه األفغاين، ليكون هذا التاريخ آخر عهده بأس )م1885= هـ  1303(سنة 
على املراسالت اليت شكلت احلد  –نتيجة الظروف القاهرة  –لتقتصر عالقتهما 

وبعودة عبده للمرة الثانية إىل بريوت، .  األدىن للتواصل الفكري واإلنساين بينهما
عمل على وضع توجه وأسس جديدة لتحركه يف اجتاه اإلصالح املأمول مستفيداً 

خالل  -ئدة،  ويف هدى هذا التحرك اجلديد، شغل وقته من خرباته السابقة خري فا
بالعمل الثقايف والتربوي  -) بريوت(األربع سنوات اليت قضاها يف منفاه االختياري 

والفكري والسياسي، وحتقيق كتب التراث، وتأسيس اجلمعيات اخلريية، كما 
أيه على أسس مجعية سرية هدفها التقريب بني األديان، ويف هذه الفترة استقر ر

مفهوم جديد لإلصالح، يوصل لتحقيق التغيري املنشود، يتم بواسطة التربية 
  .والتعليم، وهو املفهوم الذي بقي ثابتاً عليه حىت وفاته
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يف ضوء هذا اهلدف سعى للعودة إىل مصر، وبتوسيط أهل احلل والرأي،               
ديوي توفيق من احلصول على عفو من اخل )م1889=هـ1306(متكن يف سنة 

يسمح له بالرجوع إىل وطنه، وبعد أن مر مبرحلة اختبار قاسية، متعهداً باالبتعاد 
عن السياسة وأهلها شرع بتطبيق منطلقاته الفكرية، مصلحاً بواسطة التربية 

: والتعليم، فاشتغل بإصالح املؤسسات التعليمية والتربوية واالجتماعية الثالث
لشرعية، ومل يكن هذا وحده كافياً ليشبع مه األزهر واألوقاف واحملاكم ا

باإلصالح املنشود، فشارك بقوة وفعالية يف احلياة العامة، حيث شهدت الفترة ما 
 هـ1323(وحىت وفاته ) م1889=  هـ1307(بني عودته إىل مصر 

حركة ال تنقطع، ونشاطاً ال يهدأ، ومهة ال تفتر يف املشاركة ) م1905=
سسات تربوية، وتعليمية، واجتماعية متعددة األغراض والتأسيس جلمعيات ومؤ

واألهداف اإلنسانية، من أمهها مشاركته يف تأسيس اجلمعية اخلريية اإلسالمية اليت 
 هـ1318( واليت توىل رئاستها يف سنة دف لنشر التعليم وإغاثة املنكوبني،

نشر آثار كذلك تأسيسه جلمعية إحياء العلوم العربية، دف حتقيق و )م1900=
التراث العريب اإلسالمي، فضالً عن اهتمامه برجال العلم والفكر واإلصالح، من 
أمثال عبد الرمحن الكواكيب، وحممد رشيد رضا حيث أوجد هلما أرضاً صلبة مع 

وغين عن القول ما قدمه أمثال هؤالء ) يف مصر(توفري أسباب االستقرار النفسي 
اإلسالمية املصريية، اليت نذروا حيام من األعالم من عطاء يف خدمة القضايا 

  .أجلها
من أمسى املناصب اليت تقلدها عبده يف حياته، منصب مفيت الديار املصرية               

وبعد أن ظل ما يقرب من تسع سنوات يشغل  )م1899=  هـ1317( سنة
منصب القاضي، واملستشار قي حماكم مصر، حيث أثبت على الدوام أنه قاضي 

وقد أتاح له منصب اإلفتاء القيام جبوالت لإلطالع على أحوال . عدل واإلنصافال
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العامل اإلسالمي يف أصقاع املعمورة، فشملت جوالته الكثرية، بالد الشام وأوروبا 
  ).تونس، اجلزائر، وزار السودان يف آخر حياته(وإفريقيا العربية 

من املفكرين العرب اإلسالميني اليت لقد كان اإلمام عبده من تلك النخبة               
استيقظت على أحوال األمة املزرية، فهبت تنافح جلالء الصدأ الذي اعترى فكرها، 
وللقضاء على األوهام اليت سيطرت على أذهاا، وكسر القيود اليت كبلت إرادا، 

ني فق ينادي بتحرير األمة من نري الظلم والطغيان، الذي جعل منها لقمة سائغة بطف
هي أحسن اافني للتجديد واإلصالح  ليتفكي االستعمار الغريب احلديث، وأخذ با

احلق املتفق مع روح اإلسالم الصحيح، ناعياً على بعض العلماء والفقهاء مجودهم، 
وضيق أفقهم، مندداً مبرارة بطرق التعليم والتدريس العقيمة يف كل من األزهر، 

يتمسكون ) ساحمهم اهللا وغفر هلم(ان خصومه واألموي،والزيتونة، والقرويني وك
بتطرف تلك األساليب الدراسية العقيمة، وباألفكار اليت توارثوها من عصور 

ويذكر األستاذ قدري  ،برين لكل جديدامظلمة، مؤثرين النقل على العقل مد
قلعجي رأي الشيخ حممد عبده نفسه يف طرق تدريس هؤالء األساتذة حيث 

 :مث يضيف"! لشيخ وهو يدرس، فأحسبه يتكلم بلغة أجنبيةكنت أمسع ا:" يقول
إن أكثرهم اختذوا دينهم متجراً يكسبون به احلطام، فاختلط عليهم األمر بني "

اإلسالم الصحيح وبني ما نسبوه إىل اإلسالم من عادات جاهلية وبدع وثنية، 
رد رزقه، وأوهام نسجتها عصور الظالم وعهود االستبداد، كما يدافع املرء عن مو

متهمني كل من خيرج على هذه القيود اليت تكبل الفكر والروح، وكل من دعا إىل 
إنكم تتهمون أفضل "ال يهمهم أن يقول هلم قائل ". العلم والعقل بالكفر والفساد

رجالكم وأعقلهم باملروق، مع أم ال يريدون بكم إال اخلري والرقي والسعادة، 
  )1(".مع العقل والعلم والفضلفلماذا؟ أألن دينكم ال جيتمع 
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هذه هي شخصية حممد عبده، شخصية جبلت على شرف النفس وصدق               
وكان مع علمه الثر جم األدب، رفيع اخللق، . اللسان ونقاء السريرة، وعلو اهلمة

رمحه  -مسح اخللقة، طلق احمليا، كرمي املعشر، شريف الغايات نبيل املقاصد وبوفاته 
ويت صفحة ناصعة من أنصع صفحات تارخينا احلديث، وفقدنا رجالً ط -اهللا 

 -عظيماً عاش ألمته وقضاياها أكثر بكثري مما عاش لنفسه وأهله، وشعوب أمتنا 
بكل ما متلك من احترام ووفاء لرجاهلا الذين امتحنوا يف سبيلها، وبذلوا أرواحهم 

كخري أمة أخرجت (ا، رخيصة لرقيها، ومن أجل أن تبقى زمام املبادرة يف يده
لن تسقط من ذاكرا أبداً أمثال هؤالء الرجال، الذين رمسوا هلا اخلطة  -) للناس

وسيبقى .  األثرية، وساقوها إىل طريق للمستقبل واألدوم حضوراً واألبقى تفوقاً
وذكر عطر، وأفكار ملهمة  )2(،مبا تركه من أعمال باقية جليلة -حممد عبده 

ماثالً أبداً يف وجدان أمته، وستبقى ذكراه  -مامة بكل معناها أوصلته إىل مقام اإل
  .جذوة من نور حية متجددة ال تنطفئ

  
  
  
  
  
  
  

                                  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

راجع . م1999 ،)مايو(، ايار 131، مصدر سبق ذكره، العدد )جملة(يف املنال *            
  .األفغاين مقال

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



103

  شمــاواهل           
  

انظر قدري قلعجي، ثالثة من أعالم احلرية، مجال الدين األفغاين، حممد عبده، )1
.وما بعدها 277ص .) ت.بريوت، د(سعد زغلول، دار الكتاب العريب، 

لإلمام الشيخ حممد عبده ما يزيد على ثالثة وعشرين كتاباً وأكثر من مخسـة  )2
ين مقاالً، نشر معظمها يف األهرام، والوقائع املصرية، والعروة الوثقى، وعشر

ومثرات الفنون البريوتية، واملنار،  وقد أعاد طبعها الشيخ حممد رشيد رضا يف 
وانظر أيضـاً اإلجنـاز   .  يف جملدين" تاريخ األستاذ اإلمام حممد عبده"كتابه 

إلمام حممد عبـده، يف سـتة   العلمي الوايف حملمد عمارة، األعمال الكاملة ل
للمزيد عـن  .  م1973أجزاء، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، 

آثار حممد عبده من كتب ومقاالت وأعمال مترمجة والدراسات املختلفة اليت 
تناولت شخصيته وسريته من مجيع اجلوانب، سواء املنشورة بالعربية منـها أم  

ل، رواد اإلصـالح يف العصـر احلـديث،    باألجنبية، انظر فهمي توفيق مقب
 -األفغاين، عبده، الكواكيب، رضا، ببليوجرافيا ودراسة، الـدار األكادمييـة   

.وما بعدها 49م، انظر هذا ص 1995،  بريوت
  

  
  
  
  
  
  

   عبد الرمحن الكواكيب        
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  )م1902 –1854= هـ1320–1271(      
  مية يف رائد من رواد ضة أمتنا العربية واإلسال     

  * العصـر احلديث       
  

ال يعرف أحد على وجه الدقة السنة اليت ولد فيها عبد الرمحن الكواكيب،               
 = هـ1271(ففي الوقت الذي تتفق فيه بعض املصادر على أنه من مواليد 

وسبب هذا  ،)م1849 = هـ1266(ترجح أخرى على أا سنة ) م1854
االعتقاد بأن الكواكيب قد عدل  -ملؤرخني املعاصرين عند مجهور ا -االختالف 

لعلها . يف تاريخ والدته يف شهادة امليالد األصلية، ألسباب تتعلق حبياته اخلاصة
تكمن يف الترشيح النتخابات، أو تقلد مناصب سياسية رفيعة، تتطلب سناً قانونياً 

ترجع إىل عدم رغبته أصغر أم أكرب من املسجل يف شهادة امليالد األساسية، ورمبا 
! يف حياة اجلندية، فقام ذا اإلجراء ليكون مبنأى عن الطلب للخدمة العسكرية؟

مهما يكن من أمر فقد مت االتفاق عرفاً بني األوساط املهتمة بسرية الكواكيب 
) م1854=هـ1271(وتارخيه، على أنه من مواليد مدينة حلب الشهباء سنة 

، ونشأ  بها يرقى إىل اإلمام علي بن أيب طالب وسليل أسرة عريقة يقال أن نس
يف بيئة أسرية نظيفة شغل رجاهلا مناصب رفيعة لدى الدولة العثمانية، وقد شغل 
والده الشيخ أمحد مسعود الكواكيب منصب أمني الفتوى يف مدينة حلب ومدرساً 

لنقيب، يف مسجدها، مدخراً حياته للعلم والتبحر فيه، أما أمه عفيفة بنت مسعود ا
فقد ولدت يف بيت علم وأدب، حيث شغل والدها منصب مفيت أنطاكية، وكان 

  .من علماء زمانه املعدودين

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



105

هذه البيئة النقية واحملتد األصيل شكلت عبد الرمحن الكواكيب املصلح،               
واملفكر العريب اإلسالمي الكبري، وضمته إىل كوكبة الشرف من املصلحني الفرسان 

افحني من أجل الوحدة اإلسالمية، وصانعي فجر النهضة العربية اإلسالمية املن
  .احلديثة، وهم مجال الدين األفغاين، وحممد عبده، وحممد رشيد رضا

إىل جانب  - ى الكواكيب علومه األوىل يف مدينة أنطاكية وحلب، وأتقنقتل              
إىل جانب اهتمامه بالعلوم  - رالتركية والفارسية، وأظه) العربية(لغته األصلية 

. اهتماماً خاصاً بقرض الشعر، وبالكتب التارخيية، والفلسفية -اللسانية والدينية 
  .واخنرط مبكراً يف معترك احلياة السياسية، فكان بيته مالذاً للفقراء واملضطهدين

دؤوب كانت حياة الكواكيب وسريته السياسية والعلمية حافلة باجلهد ال              
املخاض، والبحث عن احلقيقة دون وجل أو خوف، باإلضافة إىل ما حباه اهللا إياه 

ه يف ـف ذلك كلـمن بصرية نافذة ملهمة، وذكاء حاد وقاد، وعرف كيف يوظ
=  هـ1297-1292(ما بني  -حيث عمل يف مطلع حياته  خدمة أمته،

انت تصدر يف ، اليت ك"الفرات"حمرراً ومترمجاً يف جريدة  -) م1879 -1875
غتني العربية والتركية، مث مجع بني الوظيفة واألعمال احلرة، حيث أنشأ يف لحلب بال

، لتكون أول جريدة مستقلة صدرت يف "الشهباء"جريدة  )م1878(حلب سنة 
عدداً ) 15(حلب، لكنها ما إن رأت النور حىت أغلقتها السلطات بعد صدور 

من خالله قضايا اتمع بكل صدق ووضوح، منها، كانت فيها منرباً حراً، تعاجل 
ومل حيل قرار توقف الشهباء عن  ،وتنتصر حلقوق الضعفاء منددة بالظلم والظاملني

الصدور دون حماوالت أخرى من الكواكيب الستئناف صوت اإلصالح عرب 
جريدة ) م1878=  هـ1297(الصحافة، حيث أصدر يف العام التايل 

حيث سرعان ما " الشهباء"يكن أوفر من حظ شقيقتها إال أن حظها مل " االعتدال"
ويف خضم تغريات فكرية . أمرت السلطات بإيقافها عن الصدور لنفس األسباب
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هامة، وحتوالت اجتماعية خطرية، وتوقعات سياسية مرتقبة، حاولت السلطات 
استرضاء الكواكيب، فقلبته يف عدة مناصب ووظائف هامة يف الفترة ما بني 

كان أمهها ترؤسه كتاب احملكمة ) م1894–1879=  هـ1312–1297(
الشرعية وغرفة التجارة والزراعة والصناعة يف حلب، لكن هذه الوظائف واملناصب 
مل تأخذ من الكواكيب اهتماماته بالسياسات الرامية إلخراج الناس من قبضة الظلم 

ته آراؤه والظاملني، ووضع اخلطط اإلصالحية يف رؤية إسالمية حقه، وقد أوصل
الصرحية املعلنة، وانتقاداته البناءة إىل السجن غري مرة، مع حماوالت إلقصائه إىل 

وقد انكب يف هذه األثناء على كتابة  ،مناطق نائية بعيداً عن مدينته األثرية حلب
، "السيد الفرايت"وذيله بتوقيع مستعار باسم " أم القرى" -واسع االنتشار  -كتابه 

مؤمتر "يقدم وصفاً صورياً ملؤمتر من نسج خيال الكواكيب أمساه والكتاب مبجمله 
وجعل من مكة مقراً للمؤمتر وقبلة الوفود القادمة من خمتلف " النهضة اإلسالمية

األقطار اإلسالمية والعربية املشاركة فيه، وقام بالنيابة عن هذه الوفود بعرض 
احلياتية العامة، طارحاً  وجهات نظرها، متكلماً بلسان حاهلا عن أوضاع أقطارها

وقد ذاع ! يف اية األمر دعوته بإقامة خالفة عربية بدالً من اخلالفة العثمانية،
صيت الكتاب وأحدث صداً واسعاً يف خمتلف أرجاء الدولة العثمانية، األمر الذي 
ألب عليه السلطات، مل تعد حلب الكبرية تتسع للكواكيب وتطلعاته املناهضة 

=  هـ1316(مانية يف الواليات العربية، فهاجر إىل مصر سنة للسلطات العث
وسط ترحيب من إخوانه ومريديه ورجاالت مصر ورموز الفكر ) م1898

والثقافة فيها، ومن مصر واصل الكواكيب رسالته يف نشر أفكاره التحريرية ودعوته 
ة مشلت إىل النهضة واإلصالح، ومن املعتقد أن الكواكيب قام بنفسه جبوالت سياسي

أقطاراً عربية وإسالمية عديدة، يف خدمة توجهاته العربية اجلديدة، وتتحدث 
املصادر عن هذه اجلوالت السياسية بالقول أا متت باالتفاق مع اخلديوي عباس 
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الذي يبدو أنه كان ) م1914-1892=  هـ1333 -1310(حلمي الثاين 
  ! طامعاً يف استثمار جهود الكواكيب لصاحله الشخصي

بزخم هائل يف احلركة الفكرية  من القاهرة انطلق الكواكيب بقوة، مشاركاً              
العربية اإلسالمية، املهمومة بقضايا أمتها، الباذلة أقصى مستطاعها لتجنيب العامل 
العريب واإلسالمي أعراض اآلثار السلبية املترتبة على تدهور حالة الدولة العثمانية، 

ويف ضوء هذه التوقعات واملؤشرات الدالة . يبتها يف الشرقوغياب شخصيتها وه
على ذلك شرع الكواكيب جمرداً قلمه يف إثراء الساحة الفكرية والسياسية يف مصر، 

، "طبائع االستبداد ومصارع االستعباد"و" أم القرى"معيداً نشر كتابيه املشهورين 
صبة، واليت تتمثل يف ويف هذا األخري وضع الكواكيب خالصة جتربته الفكرية اخل

وهي األفكار اليت . كيفية بناء أسس اتمع الصاحل احلر الذي يتمناه لشعوب أمته
تؤيد متاماً وجهات نظر أستاذيه األفغاين وعبده الفكرية، حيث أظهر كل الوفاء 
والتقدير الذي يظهره التلميذ ألساتذته األجالء املخلصني، متأثراً إىل أبعد حدود 

درسة أستاذيه الوفية للمبادئ والقيم والفكر اإلسالمي األصيل سائراً على التأثر مب
) هـ1320=م 1902حزيران =يونيو )14جيهما حىت وافاه األجل احملتوم يف 

  .يف القاهرة
يف ظروف غامضة ومريبة، ويعتقد أن السلطات ) رمحه اهللا(مات الكواكيب               

ومن ! روايات إىل أن الكواكيب مات مسموماًيف مصر غدرت به، وتذهب معظم ال
كان يعد للنشر مذكراته اليت دوا أثناء رحلته  -وقبيل وفاته  -اجلدير بالذكر 

وقد أقدمت . وحالت وفاته دون أن ترى هذه املذكرات النور) واليت تقدم ذكرها(
ائق على مدامهة مرتله، ومصادرة ما فيه من وث -مبجرد إعالن الوفاة  -السلطات 

  !علمية، وأوراق هامة أخرى ما زالت جمهولة املصري
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رحم اهللا املصلح واملفكر العريب اإلسالمي الكبري عبد الرمحن الكواكيب، لقاء               
. ما جاهد يف سبيل أمته، وما بذله من تضحيات من أجل عزا ورقيها ورفعتها

يف وجدان أمتنا الوفية  وإن مضى الكواكيب، فإن ذكره مل ميض معه بل بقي حياً
  )1(. جلهوده البناءة

  "ويف اللّيلَة الظَّلْماِء يفْتقَد البدر      جدهم جِدهمسيذْكُرين قَومي إذا "      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            
وظهر يف املنال . م1998 ،)مارس( اذار 29، 12809، العدد )جريدة(يف احلياة *      

راجع مقال . م1998 ،)يونيو(، حزيران 121العدد مصدر سبق ذكره، ) جملة(
  .األفغاين

  
  شامواهل
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للمزيد انظر فهمي توفيق مقبل، رواد اإلصالح يف العصر احلديث، الدار )1

.98-83، ص  م1994األكادميية، بريوت، 

   حممد رشيد رضا       
   اـوجذو" املنار" لة صاحب جم          

  مائة عام على انطالقتهامبناسبة           
  *)م1935-1865=هـ1287-1354(            

  
يف قرية صغرية من قرى  )م1865=هـ1287(ولد حممد رشيد رضا سنة               

أرضعه منذ نعومة . وترعرع يف بيت إسالمي نبيل) القلمون(طرابلس الشام تسمى 
. سس واملبادئ اإلسالمية الصحيحة على خطى السلف األبرار وجهمأظفاره األ

وعلى امتداد  -لذا ال عجب يف أن حيتل مكانة عالية مرموقة بني أقرانه، لتفوقه
بكل مقرراته الدراسية، العلمية منها واألدبية حيث ظهرت آيات  -مسريته العلمية

ة مشهودة يف علوم املنطق نبوغه يف العلوم اإلسالمية والعربية مبكرا، مع براع
  . والرياضيات والفلسفة مع إجادة اللغتني التركية والفرنسية

أهلته هذه املكانة العلمية والتربية اإلسالمية الشريفة ألن يصبح من عداد          
علماء الدين اإلسالمي املرموقني الذين سبقوا زمام، وكان معينه الذي ال ينضب 

من القرآن الكرمي والسنة النبوية  -طوال حياته -مداً وزاده الفكري الثر، مست
وكثريا ما ساءه ما كان الناس عليه من بدع وخرافات وأضاليل، ال يقرها . املطهرة

فكان جهاده األول تعليم الناس أمور  ،الشرع، وال تتفق مع اإلسالم يف شيء
تنال من عاملية دينهم ودنياهم، وحماربة األفكار اجلامدة اليت تكبل حرية العقل و

بأن اخلطوة إلصالح الوضع يف العامل ) رمحه اهللا(وكان يؤمن . اإلسالم ومشوليته
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اإلسالمي تتمثل يف رفض املسلمني للصورة اليت ألفوها منذ أن وقعوا أسرى 
وعليه جيب أن يكون التغيري هلذا … االحنطاط، الذي عرفوه يف العصور املتأخرة

ا وذلك بالقيام مبراجعة شاملة لفهم كنه وظيفة الواقع اإلسالمي املريض جذري
  .الدين اإلسالمي، على أساس العودة إىل األصول، ويف ضوء قراءة جديدة للواقع

وقد واجه رضا يف طريقه حنو اإلصالح نفس العثرات واخلصوم أنفسهم               
ا يف الذين وقفوا يف وجه الكواكيب واضطروه للسفر إىل مصر، حيث مل جيد مفر

من الرحيل إىل القاهرة سنة  -للتخلص من مضايقات السلطة الشديدة  -النهاية 
ليحتل مكان الصدارة بني إخوانه العلماء واحلكماء من ) م1898=  هـ1316(

أهل مصر، ومن الذ بديارهم فراراً من قبضة املستبدين الطغاة، وليقترب بالتايل 
يني، الذين ارتبط م على حنو سابق أكثر من مواقع املفكرين املصلحني اإلسالم

ارتباط التلميذ بأساتذته األولياء األمناء، أمثال مجال الدين األفغاين، وحممد عبده، 
يف الشيخ حممد عبده خري عزاء بعد أن فقدا كالمها أستاذمها ) رمحه اهللا(وقد وجد 

تحام بأستاذه وقد أتاح له هذا االل. الداعية اإلسالمي الكبري مجال الدين األفغاين
الشيخ حممد عبده، القيام بدور حممود يف ميدان اإلصالح ) وريث األفغاين(اجلليل 

ليتفوق أحيانا على أستاذيه خصوصا يف علم … الديين واالجتماعي والسياسي اخل
  . احلديث

شرع حممد رشيد رضا منذ اللحظة األوىل اليت وطأ فيها أرض مصر جهاداً               
 يهدأ ليالً أو اراً موقفا وقته كله يف خدمة دينه ووفاء ملبادئه، اليت متواصال ال

كانت هي نفس  املبادئ  اليت جاهد يف سبيلها أستاذاه األفغاين وعبده، والرامية 
ومن أجل مواصلة املسرية بقوة واندفاع إىل . للتجديد واإلصالح اإلسالميني

بتوجيه من أستاذه الشيخ ) م1898=  هـ1316(سنة " املنار"األمام، أنشأ جملة 
حممد عبده صاحب التجربة الصحفية العريقة، وقد حدد رضا أهداف جملته 
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بالشعار الذي صدر به الصفحة األوىل ووضعه حتت اسم الة مباشرة، حيث 
جملة إسالمية تبحث يف مجيع شؤون اإلصالح الديين واملدين ": "املنار"ن إيقول 

يت الدعوة إىل اإلسالم والدفاع عنه، ومجع كلمة والسياسي، وتقوم بفريض
وباجلملة فقد اختط رضا لنفسه منهجاً توفيقياً جيمع بني جتربته وجتربة ". املسلمني

أستاذيه عبده واألفغاين، وخاصة بعد أن فقد اآلن كليهما وبقى يف امليدان مثل 
  .السيف فردا

وقادها على الطريق " املنار"وبعد وفاة الشيخ عبده، استقل رضا متاما يف         
نفسه الذي خطه أستاذه الراحل، فتطورت يف عهده حىت ذاع صيتها يف اخلافقني، 
وذاع معها صيته هو نفسه، وصار يشار إليه بالبنان، وتوج مفكراً دينياً ومصلحاً 

وقد عمل رضا من هذا املوقع . إسالمياً موثوقاً حيظى مبكانة عربية وإسالمية عالية
ل كمفكر سلفي حديث على صياغة نظرية إصالحية تستند أساسا على املسؤو

األفكار اليت استلهمها من أستاذيه، وتفضي بإجياد حلول إصالحية مستنبطة من 
العقيدة اإلسالمية،  ليتمكن العامل اإلسالمي من الصمود يف وجه التحديات اليت 

لعثمانية، واكتواء تستهدف وجوده من األساس، خصوصا بعد ايار صرح الدولة ا
األمة بنار االستعمار الغريب، ومن مث حتصينه ليقوى على احتواء إعصار الغزو الثقايف 
والعسكري، عامال يف الوقت نفسه على إجياد نظرية إسالمية إصالحية قادرة على 
أن تفرض نفسها على أجيال الشباب اإلسالمي املعاصر، خصوصا مزدوجي 

من النظريات واملؤثرات األجنبية، اليت كانت تدق أبواب الثقافة، ومن مث محايتهم 
  .اخل عاملنا العريب واإلسالمي بقوة، مثل املاركسية والرأمسالية والقومية والعلمانية،

لقد استطاع رضا حبق أن يفرض نفسه يف أواخر سين حياته زعيما من زعماء        
ومع . اتذا ومفكريهااإلصالح احلديث، يلتف حوله صفوة من علماء األمة وأس

أنه استطاع أن مييز نفسه عن أستاذيه األفغاين وعبده وجتاوزمها يف أكثر األحيان 
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فكرا وأسلوبا وتصميما على بلوغ األهداف، إال أنه مل يستطع أن يفرض نفسه 
كصاحب مدرسة مستقلة بالفعل، وظلت مدرسته الفكرية يف نظر أصدقائه 

  . خترج فيها الشيخ حممد عبدهوخصومه، هي املدرسة نفسها اليت
بعد كفاح طويل ومرير أكت فيه الروح واجلسد، أسلم الشيخ رضا روحه               

بعد أن أضاف صفحات باقية خالدة ) م1935=هـ1354(ة ـا سنـإىل بارئه
وقد أمجع أساتذته وتالميذه وعارفو . إىل صفحات تاريخ أمته اإلسالمية ايدة

هذا وقد . لمه، وعظيم خلقه، وكرمي خالله، ونبيل سجاياهفضله على سعة ع
تفسري القرآن "و " جملة املنار: "خلف رضا تراثاً علمياً قيماً يتجلى يف آثاره احلية

الذي كان قد بدأه الشيخ حممد عبده، وآثار جليلة أخرى، ظهر فيها بكل " احلكيم
لوب راق متميز وجهد وضوح نفسه اإلسالمي الغيور، ودقة الباحث األمني مع أس

رحم اهللا الشيخ حممد رشيد . خملص موقوف لنفع الناس من أبناء األمة  دون متييز
  .رضا وجزاه عن أمته خري اجلزاء

  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               
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مبناسبة مرور (م، 1998 ،)ابريل(نيسان  30، 12840، العدد )جريدة(يف احلياة *      

، مصدر سـبق ذكـره،   )جملة(وظهر يف املنال "). املنار"مائة عام على انطالقة جملة 
.راجع مقال األفغاين. م1998 ،)اكتوبر(، تشرين األول 124العدد 
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  *لـوة للعقـالق              
    

على غري موعد مع الفرح أو انتظار جلديد، زارين أخونا الشهم حممد بن عبد                    
اإلماراتية يف املنطقة الشرقية من ) املنال(اهللا آل بودي، مراسل الة اإلنسانية 

الة نبيلة تشي مبنجم عظيم من مناجم اململكة العربية السعودية، حامال معه رس
احلكمة والرمحة اإلنسانية الذي ال ينفد وببحر بال شواطئ من أمومة حنونة ال 
تنضب، مبعوثة من سيدة محائم السالم الشيخة اإلنسانة واألمرية املهذبة ذات اهلمة 

ملتجدد مجيلة بنت حممد القامسي، رئيسة حترير الة، وينبوعها الثجاج ورها الثر ا
بالرقة وعاطفة األمومة واألبوة احلقة ويرفد هذا النهر والصرح احلضاري املتشامخ 

  .كوكبة شريفة من فرسان الكلمة املقدسة وحمراا وسدنتها األوفياء
  "لَماالقَ من يحمل السيف أو من يحمل        سيانَ عند ابتناِء املَجد يف وطَنٍ"                  

جملة اإلنسان يف كل مكان إال ) املنال(ال أملك أمام كرمي دعوا بالكتابة يف                    
نضواء حتت لواء أخت رؤوم البيضاء، عن طيب خاطر متشرفا باالأن أرفع الراية 

مسكونة بالسالم واحملبة، ومهمومة بأبناء شعبها وأمتها خصوصا ممن حرموا أو 
بعضاً من أعضاء ووظائف أجسامهم،  -ة أو نتيجة حوادث مؤسفةبالوالد -فقدوا 

! وأكون ذا قد كسرت عزلة اختيارية بيين وبني بالط صاحبة اجلاللة الصحافة
أملتها عوامل ال يتسع لذكرها املقام هنا، لكن هذا االغتراب عن دنيا الصحافة ال 

صيب األسد من نتاجنا ينسحب على االت العلمية املتخصصة اليت تستأثر عادة بن
أمام خلق آخر من ) املنال(العلمي، ويف احلقيقة، فقد وجدت نفسي يف حالة جملة 

جنود بواسل جمهولني أوقفوا حيام ووقتهم ملسح دموع وبلسمة جراح ورسم 
ابتسامة غنية بالتفاؤل على وجوه شرحية غالية على قلوبنا من أبنائنا املعاقني، حقا 

املالئكة إال االمتثال إلرادم اخلرية وتوجيهام الشريفة  مل أجد أمام هؤالء
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الصادقة، وها أنا ذا يف لقائي األول مع أبنائي وأحبيت املعوقني على صفحات 
جملتهم األثرية، أود أن أؤكد هلم من موقع األب واملريب واإلنسان بأم ليسوا 

وفلذات أكبادنا  وحدهم، وهم بالتأكيد جزء ال يتجزأ منا وهم بعضنا أو كله
الباقية وقطعة غالية كبرية من نفوسنا، ولن تستطيع بإذن اهللا كل عوامل الضعف 
اجلسماين وخيوطها العنكبوتية الواهية أن تقطع وشائج احلب النورانية بيننا 
املتوهجة فينا ليل ار، وميلؤها الفخر برفع بريقكم يف اخلافقني وانتماؤنا لعاملكم 

ربيء، وحسيب أن اهللا معكم ومن مث كل األبرار من أصحاب الوردي الرائع ال
اإلرادات اخلرية والقلوب الذهبية من أبناء األمة واإلنسانية، وعزاؤكم العظيم أن 
القوة للعقل وليس للبدن، واملقياس احلقيقي لإلنسان يف املاضي واحلاضر واملستقبل 

  :خلقهسالمة عقله ونصاعة فكره ونقاء سريرته وطهر ذيله وجم 
                     "هجِعرالقِ مألخل رِكأم الحمِ      صقتسالقِ تبِاألخ فْسمِ النفَقَو"  

هاهم أنبياؤنا اخلمسة والعشرون املذكورون يف قرآننا الكرمي دستور اإلنسانية                    
اصب ورتب أو فضة وذهب اخلالد، مل يتمايزوا على أقوامهم بقوة أبدام وال مبن

إمنا متايزوا وخلدوا يف التاريخ اإلنساين لسماحة خلقهم ورجاحة عقوهلم وعظيم 
شر، وال صربهم وواسع حلمهم، فبمثل هذه السجايا واخلصال الشريفة يتمايز الب

على أحد أو زمان أو مكان بل هي ملك لكل إنسان  أعتقد أن هذه اخلالل حكر
ييز وهي بالتأكيد الدينامية اإلسالمية اليت تولد وتشكل معاق أو غري معاق دون مت

فينا الشخصية اإلسالمية السوية والطاقة اإلجيابية املبدعة اليت توطن النفس على 
الصدق واألمانة والعدل والتعاون والصرب واإليثار واحلض على مكارم األخالق 

قي اإلنسان وترتقي واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ذه الفضائل وحدها يرت
-األمم، ويقيين أن ما يصيب املعوق من إعاقة دائمة أو مؤقتة أشبه ما تكون 
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باألعشاب اليت تلتف حول  - بالنسبة مل شخصيته املتعددة اجلوانب واملواهب
  .النخلة الباسقة ال تضرها وال تنال من مشوخها

اء معوقني صنعوا بإرادم الصلبة كثريا ما امتألنا إعجابا برجال ونس                   
وعزميتهم القوية صفحات مضيئة من تارخينا اإلنساين وتراثنا احلضاري العاملي 

 ،الباقي، وقد قدر ألعماهلم العلمية والفكرية والفنية، ومواقفهم الوطنية الشجاعة
وقرارام السياسية املنصفة  العادلة أن تبقى أبدا حية متجددة يف وجدان وضمري 
العامل املتمدن، وهنا أرى نفسي تفيض بالثناء العاطر على اجلهود احملمودة والسخية 
اليت تبذهلا اجلهات املعنية بإخالص بشؤون أوالدنا وأهلنا املعوقني يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة للرقي باملعاق يف كل الصعد، وهذا لعمري مبثابة اإلكسري والبلسم 

اب الصحة النفسية واحلياة احلرة الكرمية املفعمة بالبهجة ليتوفر للمعاق كل أسب
  :والثقة واألمل املرجو واملترعة بالفرح اجلميل والغد املشرق األبلج

  " وحالوةً إنْ صار غَيرك علْقَما         كُن بلْسماً إنْ صار دهرك أرقَما"                     
نيئا ألبنائنا املعاقني يف إماراتنا العربية املتحدة أبدا باألخت واألم ه ،بعدو                   

احلنون الشيخة مجيلة القامسي صانعة الفرح واألمل واملدينة اإلنسانية الفاضلة هلم 
مالئكة (وحدهم ومن أجلهم، وصدق شاعرنا إبراهيم طوقان يف قصيدته الرائعة 

  :لحني رمز هلن ببيض احلمائم حيث يقو) الرمحة
   فَلَربما انقَطَع احلَمائم يف الدجى عن شدوِهنه " 

                م املُحا كَريأميف الدهارِ وفَفي الن هجِسناتن"  
كما ال يفوتين أن أمثن عاليا اجلهود املشكورة لنخبة من العلماء والكتاب                     

عامل املعوقني من أبناء أمتنا العظيمة، وال أجد املتخصصني واملهتمني الغيورين ب
حلديثي هلذا الشهر خامتة أخلد أثرا وأبقى عطرا من آيات الذكر احلكيم اليت أوصى 

يا بين إا إنْ تك مثْقالَ حبة من خردلٍ فَتكُن يف : "فيها لقمان ابنه، فقال تعاىل
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أو يف األر ماواتأو يف الس ةرخص مأق ينبري، يا بخ ا اهللا إنَّ اَهللا لَطيف أتضِ ي
الصالةَ وأمر بِاملَعروف وانه عنِ املُنكَرِ واصبِر على ما أصابك إنَّ ذلك من عزمِ 

بححاً إنَّ اَهللا ال يرضِ مشِ يف األرمال تلْناسِ ول كدخ رعصكُلَّ األمور، وال ت 
اقْصتالٍ فَخور، وخم واتاألص كَرإنَّ أن كوتص نم ضاغْضو يِكشيف م د

  ).دق اهللا العظيمص( ."لَصوت احلَمري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                

.م1991 ،)سبتمرب(، ايلول 46، مصدر سبق ذكره، العدد )جملة(يف املنال *                    
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  *جامعاتنـا طريقنـا إىل املستقبل            
اجلامعة أعظم ابتداع حضاري توصل إليه اإلنسان عرب مراحل حياته كلها،                    

 وستبقى كذلك حتتل املكانة األمسى واألرفع من بني كل إجنازاته التارخيية يف ماضيه
وحاضره ومستقبله، وستبقى متثل كذلك كل األبعاد الغدية يف بناء الشخصية 
السوية وتشكيل العقل اإلنساين لضمان استمرار عجلة احلضارة نفسها وللحفاظ 

إن  واليت يتمايز على أساسها البشر على جمموعة القيم واملثل العليا اليت أفرزا
وز يف بعدها الوظيفي احلشو اجلامعة كأرقى مؤسسة حضارية اجتماعية تتجا

ملن تصطفيهم من أبناء اتمع الحتالل مقاعد ) املدرسي(والتلقني األكادميي 
ألا بالتأكيد منارة سامقة ومراكز ضة وإشعاع يضيء جنبات  ،الدراسة فيها

حياتنا كلها ومئذنة عالية يتردد صداها يف األرجاء نداء للعلم واحلياة بتحد وندية 
  .ن أجل البقاء املشرف واملكانة العليةحضارية م

مل يعد مقبوالً يف الزمن احلاضر أن تتباهى األمم بقوة عضالا وجيوشها وال                    
بل  ،من أسلحة الدمار والفناء الشامل وديدكوكبنا بالزوالما متلكه  بقدرا على

عات واملعاهد ودور العلم إن التنافس احلقيقي للقوة يكمن يف التباهي بعدد اجلام
على اختالف ألواا ومشارا اليت تبنيها الدول واألمم لنفسها وألبناء اإلنسانية 

لتحقيق ،املتعطشني للدخول يف املنافسة احلضارية والتميز العلمي وصوالً للذروة منه
طول الريادة يف هذا السباق العاملي الذي ال يتوقف صعوداً حنو القمة والبقاء عليها أ

إن اآلباء واألجداد وعوا بعمق دور اجلامعة واملؤسسات العلمية  .وقت ممكن
املختلفة يف احلفاظ على استمرارية ودميومة الفكر اإلسالمي وهوية اإلسالم العاملية 
 فكان هلم الفضل واألسبقية يف تأسيس أوائل اجلامعات يف العامل القدمي حيث

 ية يف اختراع اجلامعة شعوب وأمم األرضأهلمت هذه العبقرية العربية اإلسالم
  تنسج على منواهلا وليولد من رحم جامعاتنا أعرق اجلامعات األوربية املعروفة اليومل
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اكسفورد وكامربدج وباريس وبادوا ونابويل سالرنو، واليت مهدت بدورها يف 
لة تبديد ظلمات أوروبا يف العصور الوسطى ولينبثق فيها ومنها فجر النهضة الشام

  ).الثاين عشر امليالدي -السادس اهلجري (يف القرن 
من هنا تأيت أمهية القول بأن أي امتهان أو استهتار بقداسة الـدور الـذي                      

ودعوة غـادرة للظـالم    ،حماولة إلطفاء سراج العقل مبرتلةتضطلع به اجلامعة هو 
مسموم نافذ يف خاصرتنا  لريخي سدوله على مساحات النور يف عاملنا ورمي سهم

ويف صميم تراثنا ومقدراتنا وكنوز حكمتنا وديد خطري ملسـتقبلنا ومصـلحتنا   
ومعاهدها ودور العلم فيها املنتشـرة  أكبادنا يف جامعات مملكتنا إن فلذات  .العامة

كنجوم السماء على اتساع رقعة جزيرتنا العربية مدعوون اليوم إىل املزيد لفهـم  
ابية لوظيفة اجلامعة يف بلورة قواهم الذاتيـة الفكريـة واملاديـة    أعمق وأكثر إجي

لكـن   ،، إن الوطن وحده ال يصنع اإلنسانكافة الصعد علىوتسخريها يف البناء 
 ،وينتمي إليه يف السراء والضراء ،ليحبه بال حدود ؛اإلنسان نفسه يصنع وطنه األثري

والنفوس ،والضمائر احلية ،لكبريةويفديه حبياته بال تردد عند الضرورة، إن القلوب ا
وحدها تستطيع محاية اإلجنازات العلمية والتارخيية اليت حققهـا   ،العظيمة الغيورة

 لشعبهم ضاريرجال الوطن العظام ألبنائهم املخلصني املهمومني بالرقي العلمي واحل
والساعني بال كلل وال ملل إىل مدها بكل أسـباب النـهوض    ،وأمتهم ووطنهم

  .لتبقى على الدوام متربعة على عرش القمة ؛والعودة ا إىل أعلى عليني والتميز
تعالوا حنيي معاً أبطالنا صانعي قرارات بناء صروحنا اجلامعية الشاخمة، تعالوا                     

وما أجدر أن تكون أمساؤهم أومسة  ،نذكر بكل الوفاء املستدمي أساتذتنا األفاضل
   .وم الفخارنعلقها على صدورنا ي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

  .م1991 ،)نوفمرب(، تشرين الثاين 8يف النشرة اإلعالمية، مصدر سبق ذكره، العدد *                    
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  فلسطيننـا             
  *يف فلسطني يف ذكرى االطاللة اخلامسة لالنتفاضة الباسلة             

  
 البدء كانت فلسطني وكانت الكلمة، ومنذ أن نطق أطفالنا الكلمة كانت يف                   

فلسطني كلمتهم األوىل وأغنيتهم األوىل وموسيقاهم األوىل اليت يفهمها كل أطفال 
وتكرب الكلمة وتتسع مدلوالا الثرة يوماً بعد يوم عن . العامل وكل أحرار العامل

عن بعد لتعين ألجيال شعبنا وأمتنا بأن فلسطني هي حبنا األول الكبري، قرب و
من خيوط تراا حكنا لإلنسانية . ومهج أرواحنا ونبضات قلوبنا ومفتاح ذاكرتنا

ثوا، وأقمنا للحرية احلقة بناءها، وللحضارة صرحها، وللبطولة جمدها، وللرجولة 
نتها، وللشهادة قداستها، ومنها عزها، وللعروبة شرفها، ولرسالة اإلسالم مكا

نسجت الدنيا خيوط نورها وإهلامها، وسر بقائها ودميومتها، وأيقظت اخلري 
وعامله، وأعلنت احلرب على الظلم وجيشه وعلى الشر وأهله، فيها انفلق أول فجر 
للتاريخ إيذاناً بوالدة الكون والزمان، وفيها كان أول مهد للنبوة وأول قبلة شرفها 

 اهلدى حممد بن عبداهللا، نيبولد املسيح ابن مرمي ومبسرى خري خلق اهللا اهللا مب
فتباركت بقدمه الشريف تربتها، وروت نفسه الزكية طينتها، وطابت خبلقه العظيم 
أخالق وشيم أهلها، وبارك اهللا فيها وبقدسها ومن حوهلا وشرفها بتحية أنبياء اهللا 

  .إليها كلهم ملقدم خامت الرسل حممد 
من هنا يأيت الفخر وأمهية االنتماء هلذا الوطن الصغري الكبري، فاالنتماء                    

لفلسطني انتماء للعروبة واإلسالم انتماء للخري واحملبة والسالم، وبر بقسم النبوة 
ومواثيقها أن تبقى هذه األرض املباركة وقفاً على رافعي رايات رساالت اهللا يف 

اهلادفة إلاء الظلم والعدوان، وانتصار احلق واإلميان، وحسبنا األرض وشعاراا، 
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أن لكل طاغية وعدوٍ هللا فيها يوماً عبوساً قمطريراً، فعلى أرضها املباركة كانت 
اية اليهود األوىل، والفرس، والروم، والصليبيني، واملغول، وأن انتصارات العرب 

وإذا كان أعداء اليوم يستخفون  واملسلمني اخلالدة هي انتصارام يف فلسطني،
بأحفاد خالد بن الوليد، ومعاذ بن جبل، وجعفر الطيار، وعمرو بن العاص، 
وأسامة بن زيد، وصالح الدين األيويب، وعز الدين القسام، وعبدالقادر احلسيين، 

ن غداً لناظره إ مفإننا نقول هل. وكمال عدوان، وسعد صايل، وخليل الوزير، اخل
الذين ظلموا عندئذ أي منقلب ينقلبون، إن أطفالنا وشبابنا ورجال قريب، وسريى 

الذي حتركه ) الوحش اآليل دراكوال(أمتنا الصناديد األماثل يعلمون أن عدوهم 
كمبيوترات أعداء أمتنا أضعف من أن يقاوم أو يلغي ذاكرة اإلنسان الفلسطيين 

، ومهما طال الزمن سيتمكن وإميانه باهللا وبعروبته وإسالمه وحبه الالمتناهي لوطنه
أبطال شعبنا وأمتنا يف النهاية من اإلجهاز على هذا الوحش اآليل آخر آالت الدمار 
تطوراً من صنع االستعمار القدمي احلديث يف فلسطني، ولعل أطفالنا اليوم الذين 

اخلطب النازل واملوت الزؤام، ) حجارة من سجيل(يصبون عليهم من حجارم 
باملرصاد، وبالعني اليت ال تنام، قد أعلنوا للعامل أمجع بأم خري خلف  والواقفني هلم

خلري سلف وبأم على طريق اآلباء واألجداد سائرون وللحق منتصرون ولدماء 
شهدائنا األبرار وعهدهم حافظون، مقسمون على االستمرار باجلهاد حىت حتطيم 

الً مث على سواعد أبطال ن على اهللا أويهذا األخطبوط الصهيوين اآليل، معتمد
الثورة من شعبنا ومن أبناء أمتنا األماجد، وعلى دعم ومساندة أحرار العامل الشرفاء 
املناصرين للحرية واحملبة والسالم من أجل السالم واحملبة واحلرية يف فلسطني وعلى 

  .هذا الكوكب
           " ولألوطان لِّكُ مِيف د حر    يد فَلَست ودين مستحق "  

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



13

إننا وحنن على أعتاب السنة اخلامسة من عمر انتفاضتنا الشاخمة مند أيدينا                     
حنن جيل االنتفاضة العمالقة إىل شباب العرب واإلسالم األباة األوفياء لنعمل معاً 

ن جنباً إىل جنب لبلسمة جراح أهلنا ونصرة قضيتنا املشتركة ولو بأضعف اإلميا
بالكلمة الطيبة، إن أطفالنا يف األرض احملتلة وهم ينوبون اليوم عن أمتهم العربية 

كرامتها وتارخيها وحضورها، فإم يستحقون منا لفتة  عن واإلسالمية يف الدفاع
وحتيتنا . أكثر حناناً واهتماماً وحتركاً عملياً نعزز فيه وحدة اهلدف واألهل والوطن

واملنافحني يف سبيل اهللا ونصرة احلق أينما كان، واهللا  فيها سالم لكل ااهدين
أكرب والنصر ألمتنا ولثورة شعبنا وانتفاضته ايدة الباسلة بركان الغضب والعنفوان 
والكربياء العريب واإلسالمي املتجدد يف فلسطني حىت النصر، حىت النصر القريب 

  .بإذن اهللا، وما ذلك على اهللا بعزيز 
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

  .م1991 ،)ديسمرب(، كانون األول 49 ، مصدر سبق ذكره، العدد)جملة(يف املنال *                    
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  * ةــة احملبـعبقري            
    

خللق اجلم والتقوى النفس احملبة نفس عالية أبية تشع باحلكمة والتواضع وا                    
الصادقة وسجايا هذه النفس من أمثن وأشرف السجايا اإلنسانية ألا صيغت من 

  .معدن الكرم وجوهر الشمم 
هذه السجايا النبيلة واخلالل الطيبة ال يفهم كنهها وال يقدرها حق قـدرها                      

ؤمنة والسرائر النقيـة  إال األبطال الفرسان املميزون من البشر أصحاب القلوب امل
والقامات العمالقة الذين ال حينون رؤوسهم لاللتفات إىل من يرمون أشواك احلقد 

  .والكراهية يف طريقهم 
وال لعامل الكلمة الطيبة  ف للحب سبيالإن املعادن الرديئة من الناس ال تعر                    

الكراهية أسلحة وضيعة إن أسلحة احلقد و. وحسن النية وصادق العمل طريقاً
إرادة اهللا اليت ارتضاها  ، إرادة احلياة،فاسدة لن تقوى أبداّ على اغتيال إرادة احملبة
  .لعباده املخلصني لكي يتمايزوا على أساسها 

  "اَهللا البطَل إنما من يتقِ  بطَالً اًقرلَيس من يقْطَع طُ "        
كالنهر العظيم لن تسد جمراه حصاة صغرية حاقدة، ولو جتمعت  إن احملبة                    

جحافل احلقد والكراهية يف نفوس الكائنات مجيعاّ لن تنال من احملبة وعاملها األثري 
الالمتناهي شيئاّ ، ومىت كان الشر قادراّ على أن يهزم اخلري ، أو الظالم أن يهزم 

  !ء ؟النور ، أو األعشاب أن تتطاول على جنوم السما
                " دو الكُوخغفَي بِبناً أحراً كَوينُاو           نسي الكَومض فَيغناً بجمظلما س"  

قدر للناس أصحاب النفوس الشريفة املسكونة باحلب أن يكونوا باستمرار                    
تقع حتت أقدامهم  حلجارة احلاقدين، وعزاء هؤالء األباة أن هذه احلجارة هدفاً
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، وحسبهم كذلك أم كالشجرة املثمرة ترد على من ومشوخاً فتزيدهم ارتفاعاً
  !يرميها حبجر بأن تقدم له بعضاّ من الثمر

                 " هضرمِ عاللُّؤ نس مندي ُء لَمميلُ       إذا املَرج ديهترفَكُلُّ رِداٍء ي"  
ن السلف الصاحل ارتقوا إىل ذروة التحضر واألخالق الفاضلة وعاملية إ                    

، وكان هذا احلب الرسالة عندما كان حبهم يف اهللا ال يعادله ملء األرض ذهباً
األرض الصلبة اليت قامت عليها أساسات القيم اإلسالمية الرفيعة اليت جعلت من 

نسان سجامها يتمناها كل إاتمع اإلسالمي شخصية فذة وفريدة يف تناغمها وان
ال يؤمن : "، ويف هذا مصداق لقول الرسول األعظموجمتمع لنفسه يف هذا الوجود

  ". أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

. م1992 ،)ينـاير (كانون الثـاين   ،8عالمية، مصدر سبق ذكره، العدد النشرة اإليف *       
  .م1996 ،)يونيو(، حزيران 99مصدر سبق ذكره، العدد  ،)جملة(وظهر يف املنال 
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  *خرجيونـا أمل الغـد ورصيد املستقبل              
  

غ شخصيتنا وحتقق جتربتنا الناضجة واجلامعة هي البوتقة الكربى اليت تص                    
ؤيتنا السديدة وانتمائنا احلق لوطننا وأمتنا، ومهما تقدم بنا الزمن وخربتنا الواعية ور

يبقى للجامعة أثر يف نفوسنا ال ينمحي ويف وجداننا ذكرى أثرية حية ال متوت، 
ألننا من مناهلها ننقش أروع صورة للوطن على جدار الزمن حىت يكون املستقبل 

، وأفضل أمناً وأماناً، وأعز مكانة املنشود لألبناء إبداعاً وخلقاً، وأكثر ثراء ورخاء
ومنعة، وها حنن اليوم حنتفل من جديد بكوكبة من فرساننا اخلرجيني الذين أعطاهم 
الوطن بال حدود لينتظرهم فاحتاً هلم ذراعيه ليكرب امام وينهض ممهم وليباهي 

مرتبتها م الشعوب والدول، وآية ذلك أنه بالعلم وحده حتيا البالد واألمم وحتتل 
بني أندادها من أمم الكون اليت يشار إليها بالبنان ويترك هلا احتراماً صدر املكان 
والزمان، ليمسك كل منا بريشته ويرسم أمجل صورة لشعبه ووطنه كما حيب أن 
يرامها يف عيون أبناء الوطن املخلصني، فخرجيو الدراسات اإلسالمية يبنون 

ل اهلداية والنور اليت تضيء الطريق إىل أساسات قيم ديننا احلنيف فهم مشاع
األخالق الفاضلة والتقوى الصادقة والسجايا الكرمية واخلصال النبيلة، وخرجيو 
اللغة العربية يتحفون أبناءنا بأطلى وأحلى وأعذب الكالم الفصيح، ويعودون 
أوالدنا على حمبة وتقديس لغتنا اجلميلة لغة القرآن لغة اهللا اخلالدة، وخرجيو 

لدراسات االجتماعية يغرسون يف فلذات أكبادنا حب النظام واحترام العمل ا
وصيانة القانون ومحاية احلريات العامة، مع اصطفاء األنقى من تارخينا حىت يوحد 
كل منهم وال يفرق، يقارب وال يباعد، يبلسم وال يسمم وصوالً إىل العروة 

أساساً للتنشئة الصاحلة مع قيم الوثقى ال انفصام هلا، وخرجيو التربية يتخذوا 
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اتمع وأهدافه املثلى للحياة ولتكن مثراا الفضيلة وشرف النفس والفعل احلضاري 
غري املسبوق، وتغليب املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة وتأصيالً ملفهوم التدين 
 امللتزم املتشح بالتسامح والتواضع واجلود والعطف والقدوة األمثل واألمنوذج
األرفع، وخرجيو اللغات األجنبية نافذتنا اليت نطل منها على احلضارة اإلنسانية 

، فنأخذ "احلكمة ضالة املؤمن"واأللسنية السليمانية فنتعلم منها كيف نوظف مبدأ 
ما ينفعنا ونلفظ ما يضرنا، وخرجيو األقسام العلمية يعلموننا التنافس احلر الشريف 

نا يف ميدان العلوم التطبيقية فنعمل بشجاعة وإقدام للرقي ببالدنا وبشعبنا وبأمت
لنهدي الوطن بالقول والعمل نتاج جتاربنا العلمية والعملية الناجحة ولنبين مع 
األجيال مصانعنا وأراضينا الزراعية لتغطي كل شرب من مساحات الوطن العظيم بره 

لنلبس من  وحبره، جباله ووهاده، وسهوله وجنوده، وغاباته وأاره، ومن مث
نسيجها ونأكل من خرياا ونشفى بأدويتها ونبين من طوا صرحنا احلضاري 

  .األقوى واألمنع واألبقى، بإذن اهللا
إننا وحنن نقف اليوم فرحاً وابتهاجاً واحتفاء بأبنائنا اخلرجيني يف أروع                     

ون واملربون األفاضل ملحمة وطنية علمية يشاركنا فيها اآلباء واألمهات الغيور
وأهل العقد واحلل يف هذا البلد الكرمي ال يفوتنا أن حنيي من األعماق كل من 
أسهم يف تشكيل وبلورة رصيدنا األمثن واألهم من أدمغة املستقبل الواعد وقوة 

  .الغد الصاعدة
  " ياُءمِ أحلْالناس موتى وأهلُ الع    أبدا هش حياً بِعمٍ تفَفُز بعلْ"               

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      
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ص مبناسبة حفل التخرج الثالث عدد خا(يف النشرة اإلعالمية، مصدر سبق ذكره *         
  .م1992 ،)فرباير(شباط  18، 10العدد  ،)عشر

  * انـة رمضـعبقري         
    

ارها، وأمري الشهور يبقى رمضان على مر الزمان منجم بركة األيام وس                   
الدهور ومشسها، وجنم العصور وفجرها، وجمس االختبار الدقيق  اوقمرها، وأب

لقياس درجة إمياننا وثباتنا على احلق، وآية اهللا الكربى ملن أراد أن يذكر أو أراد 
ا سحب الرمحة اإلهلية الواسعة إىل شكورا، واحملطة اإلميانية العظمى اليت تلج منه

دنيا التوبة النصوح اليت تصهرنا وتدجمنا بدين اهللا وتلهمنا روح الدين اإلسالمي 
اإلجيابية اخلارقة، ودينامية التوحيد البناءة لنرتقي إىل استمرارية اإلنتاج يف صنع 

الذين  اخلري وإىل دميومة الفعل احلضاري اإلسالمي املميز لعباد اهللا املخلصني
   .يوطنون النفس إىل األبد على حمبة اهللا ورسوله واملؤمنني

تكمن حقيقة الصوم يف دين اهللا بأنه أمسى وأعظم من جمرد ترويض النفس                    
نه تكليف رباين ومنهاج إهلي يف التربية وتقومي إعلى االمتناع عن الطعام والشراب، 

ال أدل على ذلك من أنه عبادة خاصة جعلها اهللا السلوك نابع من القرآن الكرمي، و
سرا بني العبد وربه وهذه أقصى درجات الطاعة والعبودية احلقة هللا يف السر 
والعلن، واإلذعان واالنقياد الذايت إلرادته يف هندسة الشخصية اإلسالمية السوية 

لصائمني يف األمنوذج، وحتقيق الوحدة اإلميانية القوية والثابتة يف اهللا جلموع ا
كل عمل "مشارق األرض ومغارا يف مواجهة الشر وأهله، ويف احلديث القدسي 

  ".به يابن آدم له إال الصيام فإنه يل وأنا أجز
إن رمضان فرصتنا اليت ال تفوت للتنازل عن شهواتنا وغرائزنا ولنفزع مجيعا                    

واء لكل داء ولنأخذ منها من عالج احلق ما إىل صيدلية اهللا الباقية اليت ال يعز فيها د
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يزهق الباطل كي نتحرر من براثن العصيان وخمالب الشيطان وليكن اخليار 
اإلسالمي طريقنا الستبدال الضعف بالقوة، والكراهية باحملبة، وسوء النية حبسن 

ودة إىل النية، والالمسؤولية والعبثية باملسؤولية الواعية البناءة، وتيه الالمنتمي بالع
االنتماء الصحيح هللا ولألمة وللوطن وااللتزام بقيم اتمع اإلسالمي وتراثه ايد، 
واالكتئاب واإلحباط بالتفاؤل واألمل، والكرب واالستعالء بالتواضع والرمحة، 
وسوء اخللق حبسن اخللق، والقحة يف القول والعمل بفضيلة احلياء واخلجل، 

ا وأعمالنا وأفكارنا ـالنافع، واألداء السيء يف أشغالن واجلهل املطبق بالعلم الواسع
اإلتقان والتميز، واإلرادة الشريرة باإلرادة اخلرية، والظلم واجلور بالعدل  بالقمة من

واإلنصاف، واحلقد بالعفو والتسامح، والبخل بالكرم واإلحسان، وقطيعة الرحم 
ى اجلار برعاية اجلوار، بصلة الرحم، وعقوق الوالدين برضامها والرب ما، وأذ

والعزلة والفردية باالحتاد والتعاون مع اجلماعة، والتنكر للعهود بالوفاء ا، 
، ر القرآن الكرمي بتالوته وتدبر معانيه واإلقتداء بسنة الرسول األعظم ـوهج

والتهور والتسرع باحللم واحلكمة، والكذب بالصدق، والظالم بالنور، والسبات 
ل باحلركة املفعمة بالنشاط واحليوية واالنطالق، والدعوة إىل اهللا والتواكل والكس

بالغلظة والكلمة املنفرة بالدعوة إليه باللني والقدوة واملوعظة احلسنة، والتجرؤ على 
اهللا وعصيانه مبخافته واخلشية من انتقامه، والغفلة باليقظة، والرق والعبودية 

آثارها السلبية املهلكة، وأكل حق الغري  لشهواتنا بالتحرر من أسرها واالنعتاق من
والتهامه باحترام حقوق الغري وردها، وتلويث احلياة من حولنا باحلفاظ على 
املمتلكات العامة والرأفة باإلنسان واحليوان وصيانة النبات واجلماد ومحاية البيئة 

عروف بكل ما متثله من عناصر طبيعية وصناعية وحياتية، وغاية األمر، األمر بامل
. والنهي عن املنكر واالعتدال يف كل شئ فنحن أمة وسط واإلسالم دين الوسطية
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وجيب أن ال ننسى أبدا أن اهللا له ما يف السموات وما يف األرض وما بينهما وما 
  . حتت الثرى

لقد أدركت األمم السابقة قيمة الصوم واألبعاد الروحية واخللقية الكامنة فيه                     
وبركاته اليت ال تعد وال حتصى فشاركتنا هذا اخلري العميم، وكان الصيام من 

يا أيها الذين "العبادات القدمية األصيلة اليت شكلت قامسا مشتركا بني كل األديان 
 "آمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب على الذّين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقون

عادة روحية ونفسية أن صوم شهر رمضان إميانا واحتسابا مينحنا توفيق ويكفينا س
اهللا وعنايته وحفظه طوال أيام السنة وإن قضت حكمة اهللا ورمحته أن جيعله أياما 
معدودات فألن كثرة احلجارة الكرمية بني أيدي الناس يقلل من هيبتها وقيمتها 

مييز بني احلجر النفيس وحجر ومكانتها، فيختلط األمر عليهم فال يستطيعون الت
  .الطريق اخلسيس

= هـ 505ت ) (ه اهللايرمح(ولصوم الصاحلني عند اإلمام الغزايل                     
صوم ) أوال: (حيقق الشروط املطلوبة لوظيفة الصيام تتمثل يف منهج) م1111

 اللسان عن الكذب والنميمة والفحش من القول والفعل، وتعويده على ذكر اهللا
صوم العني بغض النظر عن حرمات اهللا ) ثانيا(وتالوة القرآن الكرمي والقول الطيب 

) ثالثا(والتحصن بالعفة وجلم الشهوات وكبح مجاح الرغبات والصرب على البلوى 
صوم ) رابعا(صوم السمع عن االستماع ألهل اللغو والغيبة والفساد واإلفساد 

شغاهلا بكل ما يرضي إيغضب اهللا واجلوارح أي صوم كل أعضاء اجلسد عن ما 
اهللا وتدريبها وتطويعها على دنيا احلالل، وصوال إىل طهارة القلب وصفاء النفس 

  .وتذوق حالوة اإلميان ولذة الصيام وسكينة التقوى
وسر أسرار عبقرية هذا الشهر األكرم تتجلى يف أن القرآن الكرمي مساه دون غريه   

لفضله حيث كان إنزاله وحياً على البشرية يف ليلة  من الشهور إعالء لقدره وبيانا
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القدر من هذا الشهر املعظم، وإن انتصارات املسلمني اخلالدة والتحوالت التارخيية 
وعلى  -اهلامة يف مسرية أمتنا اخلضراء تزامنت فتحا ونصرا يف هذا الشهر املبارك 

ملسلمون حقق ا) م624= هـ2(ففي رمضان سنة   -سبيل املثال ال احلصر 
نصرا مبينا على املشركني يف بدر لتكون كلمة اهللا هي  بقيادة رسولنا األعظم 

العليا وليحظى دينه القومي الذي ارتضاه لعباده بانتشار واسع يف كل أحناء شبه 
فتحت مكة املكرمة مدينة اهللا ) م630= هـ 8(اجلزيرة العربية، ويف رمضان سنة 

بفضل عفو أرحم خلق اهللا حممد  - ن اهللاوخضعت قريش طوعا لدي -الفاضلة 
وترتب على هذا الفتح املبني توسع املد اإلسالمي  -عليه أفضل الصالة والسالم 

خارج حدود اجلزيرة العربية ليواصل طريقه إىل العامل أمجع حامال يف ركابه رسالة 
احلضارة اإلسالمية من نور وهداية وعدل ورمحة وإنسانية، ويف رمضان سنة 

شبه (رفع طارق بن زياد البريق اإلسالمي على بالد األندلس ) م711= هـ 92(
وقد تزامن هذا الفتح الكبري مع عصر ) أسبانيا والربتغال احلالية= جزيرة أيبرييا 

الظالم الذي كان خييم على أوروبا برمتها فبدد نور اإلسالم ظلمات هذه القارة 
فه مداد األقالم، وسيبقى أثر وكان فضل علماء املسلمني عليها ما يعجز وص

 - واليت سادت هناك ما يقرب من مثانية قرون–احلضارة اإلسالمية يف أوروبا 
= هـ 361(ه مرور األزمان وعاديات األيام، ويف رمضان سنة وأقوى من أن ميح

مت يف القاهرة بناء اجلامع األزهر أول جامعة عربية إسالمية يف تارخينا ) م972
ي، وما زال األزهر وسيبقى منارة إشعاع سامقة يضطلع برسالته العريب واإلسالم

اإلسالمية األصيلة والعلمية النبيلة حىت يرث اهللا األرض ومن عليها، ويف رمضان 
بقيادة الظاهر بيربس يف ) املماليك(أنزل املسلمون ) م1260=  هـ658(سنة 

العامل العريب عني جالوت بفلسطني هزمية ساحقة جبيوش املغول فأنقذوا بذلك 
اإلسالمي واإلنسانية من هذا الطوفان البشري اهلمجي املدمر، ويف رمضان سنة 
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حقق جيش مصر العريب مبؤازرة إخوانه من جيوش ) م1973= هـ 1393(
عربية وإسالمية انتصارا تارخييا على العدو اليهودي ليحطموا بذلك وإىل األبد 

ة النهاية بإذن اهللا لدويلة العدوان وليضعوا بداي! أسطورة العدو الذي ال يقهر
والطغيان دولة الشيطان، وإذا كان من أفضال هذا الشهر الكرمي قبول الدعاء فإننا 
ندعو اهللا موقنني باإلجابة أن تكون اية هذه الدويلة إمرباطورية الشر يف شهر 

  .رمضان األقرب وما ذلك على اهللا بعزيز
ل رمضان على أمتنا والبشرية ال حتصى، فتعالوا نتسابق يف وبعد فإن فضائ                    

شهر اهللا املفتوح إىل توبة صادقة ورجعة ثابتة إىل عامل اهللا وملكوته الذي ميتد بال 
  ".وأَنْ تصوموا خير لَكُم إنْ كُنتم تعلَمون" اية، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               
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ذار آ 25، )ملحـق  -األربعاء األسـبوعي  (، 9080العدد  ،)جريدة(يف املدينة *         
تصدرها  ،)جملة(وظهر يف درع اإلسالم . )هـ1412رمضان (م 1992 ،)مارس(

لإلمارات العربية  القوات املسلحة -شعبة الشئون الدينية  -مديرية التوجيه املعنوي 
).هـ1413رمضان (م 1993، 16املتحدة ، العدد 

  *شجرة البتول مرمي ودعوة إبراهيم          
  

النخلة هذه الشجرة العظيمة العالية املباركة، صاحبة الظل املمدود، وكرت                     
 تبلى، الغذاء املسكوب، املزهوة أبداً، حبلة قشيبة من ثياب سندس وإستربق ال

وشباب ال يفىن، ملكة مملكة النبات، وسندريال األشجار، وسيدة الثمار، ومالك 
األسرار، تسابق على االستئثار ا تباهياً امللوك واألمراء، والسادة والدمهاء، 
والفقراء واألغنياء، وتغىن ا األدباء والشعراء، وزادها اهللا علواً بذكرها يف القرآن 

أول دستور من ) عليه السالم(، تلبية لدعوة إبراهيم ياء حممد وبوصية أمري األنب
جوامع الكلم يف أمن الغذاء، واملستمر أثرها إىل يوم الدين، قرة عني وينبوع رخاء، 

وإذْ قالَ إبراهيم رب اجعلْ هذا البلَد : "يف البلد الذي باركه اهللا بقيام بيته العتيق
نم لَهأه قزرِ آمناً وارمِ اآلخواليبِاِهللا و مهنم نآم نم راتوحتقيقاً لوعد  ،"الثَّم

وهزي : "قال تعاىل) أم عيسى عليهما السالم(اهللا وأمره يف قصة مرمي العذراء 
طْإليساقت لَةخبِجِذْعِ الن ناً كيي عقَريب وراشاً فَكُلي ونِيطَباً جر كلَيع".  

قرناً وأكثر ليفسر لنا هذا السر، وما فيه  وجاء العلم احلديث بعد أربعة عشر                    
من بعد علمي قرآين معجز، جعل البتول مرمي تقر عيناً، وتطيب نفساً، ودأ باالً، 

عناصر غذائية ) التمر(حيث أثبتت حبوثهم العلمية وحتاليلهم املخربية،  أن للرطب 
يساعد على تقوية أعصاب ) أ(ال حتصى، فاحتواؤه على فيتامني مجة ومنافع وفوائد 

ومن هنا جاءت شهرة سكان الصحراء حبدة  -البصر ومكافحة العشى الليلي 
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لتقوية األعصاب السمعية، ) أ(يون فيتامني صصاتويصف األطباء اإلخ -البصر 
على  وملساعدة جسم األطفال والشباب على النمو والتكامل، وال خيشى من التمر

الفتيان والفتيات من جهة زيادة الوزن، ألن خلوه من املواد الدهنية والشحمية ال 
التمر يف طليعة الثمار اليت ) أ(يؤدي إىل السمنة، باإلضافة إىل هذا يضع فيتامني 

تساعد النفوس املضطربة، واخلواطر القلقة، على اهلدوء والسكينة والرقة وصفاء 
ة، كما تساعد األمالح املعدنية فيه كاملاغنسيوم، املزاج واإلقبال على احليا

والبوتاسيوم، واحلديد، والكالسيوم، والفلورين املوجود فيه بكثرة، على تكون 
كما يوفر غناه باأللياف عنصر وقاية من  ،األسنان والعظام واجللد والغدة الدرقية

وأمثاله ) ب(سرطان األمعاء، وحتفظها من االلتهاب والضعف، كما يقوم فيتامني 
بتليني األوعية الدموية وتقوية األعصاب، ويصفه األطباء اليوم وغريه من 
الفيتامينات اليت حيتويها التمر للمرضى الذين يعانون من استرخاء القلب والقرحة 

، وفوائده ثرة كذلك ملرضى "للناقهني واملفكرين والرياضيني"املعدية ويوصون به 
إىل جانب احتوائه على  ،األظافر، وجفاف اجللدالكبد، وتشقق الشفاه، وتكسر 

مواد ختفض ضغط الدم عند احلوامل وتقوية عضالت الرحم يف األشهر األخرية من 
فضالً عن كونه من أحسن األغذية املناسبة ، احلمل، ويساعد على سهولة الوالدة

للنفساء واملرضع، ويغين حليب الرضاعة بكل العناصر األساسية اليت تكسب 
ضيع صحة ومناعة، وهنا تتجلى لنا أكثر حكمة اهللا يف قصة مرمي حني طلب الر

منها يف ساعة احملنة من خماض الوالدة، أن تتقوى بالرطب لتتجاوز تلك اللحظات 
  .العصيبة بسالم، نفسياً وجسدياً

ـَم"                     يساقَطُ الرطَب ليك اجلذْعوهزي إ       ألَـم تـر أنَّ اهللا قـالَ  لمري
  "شيء  لَه سـبب لكن كُلُّه وـجنت        اـَء أنْ تجنيه من غَريِ هزهـاولَو ش                  
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يبقى أن نعرف أن التمر يدخل يف صناعات مواد ومنتجات غذائية وكيماوية                    
مرة الواحدة متثل منجماً صغرياً من إن الت: "وقد صدق من قال ،كثرية ومنوعة

  ".مناجم الغذاء الصحي املتوازن، وأنه دواء يذهب الداء وال داء فيه
يف هذا اإلطار واملناخ النخلي الرائع وإعالن شأن النخلة، شجرة األشجار،                     

ساء، يف أرض النخيل األح -جامعة امللك فيصل -كانت املبادرة الشجاعة جلامعتنا 
بإنشائها مركزاً علمياً متطوراً ألحباث النخيل والتمور بعاصمة التمور والنخيل 

  .مدينة اهلفوف، باملنطقة الشرقية من اململكة
لتحقيق األهداف املرجوة يف االنتفاع إىل أقصى درجة ممكنة من النخلة                     

ج املركز على تشجيع در -كوا من أفضل وسائل األمن الغذائي  -ومثارها 
األحباث املستقبلية، ذات الصبغة العلمية والتقنية األصيلة، اليت دف إىل محاية هذه 
الشجرة املباركة، وزيادة أعدادها، ووفرة إنتاجها وإجراء التجارب على التمور 
بأنواعها إلدخاهلا يف منتجات غذائية خمتلفة، وقد بشرت النتائج األولية املتعمقة، 

نية تصنيع التمر وإنتاجه على نطاق جتاري واسع، مما قد يسهم يف نفس بإمكا
ونتطلع اليوم بكل األمل املرجو، إىل هذا  الوقت حبل مشكلة الفائض من التمور،

ختصاص واملكانة احلشد املهيب من صفوة كبار الشخصيات العلمية من ذوي اال
ال العلم واخلربة املرموقة يف هذا احلقل، حيف م ومن حوهلم خنبة من رج

إىل ندوة النخيل  - للمشاركة اإلجيابية -يعاً وا مجؤواملهتمني بعامل النخيل، جا
 20-17افق هـ املو 1413رجب  27 -24(لثة اليت تعقد هذه األيام من الثا

ومن اجلدير  …يف رحاب هذه اجلامعة الفتية) م1993) يناير(كانون الثاين 
الرائع، جاء بناًء على خطة طموحة دؤوبة بالذكر أن هذا االحتشاد العلمي 

إىل االستنارة ببحوث هذه  -جانب أمور علمية أخرى  إىل - للجامعة، دف
الندوة الكربى املتخصصة، ومن مث سرب أغوار آفاق املستقبل وما استجد من نتائج 
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من حبوث علمية وعملية يف علم النخيل، لتلج خبطوات ثابتة أبواب النظرية والرؤية 
لعلمية السديدة، إىل أرض الواقع واإلنتاج والتطبيق العلمي الرائد، انتصاراً للوطن، ا

ومستقبله الغذائي القريب والبعيد، وحنن بدورنا حنيي من القلب كل من جعل من 
هذه الندوة أمراً واقعاً، متجشماً عناء البحث، ومتاعب السفر وطول السهر، 

  .إعداداً وحتضرياً هلذا املؤمتر
               " ملْكَهم ين الناسباملالِ يلْمِ ولٍ وإقْاللِ         بِالعهعلى ج لْكم نبملَْ ي"  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

 ،)ايرين(، كانون الثاين 12النشرة اإلعالمية، مصدر سبق ذكره، العدد  يف*     
، كانون 61، مصدر سبق ذكره، العدد )جملة(م، وظهر متزامناً يف املنال 1993
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م، جاء هذا املقال من وحي ندوة النخيل العاملية عشية 1993 ،)يناير(الثاين 
  .انعقادها يف رحاب جامعة امللك فيصل باألحساء

  *إعادة تشكيل العقل السياسي العريب             
    

 -رغم الشكوك اليت حامت حول دوافعها  -73ال شك أن حرب أكتوبر                     
كانت وباجلملة أول انتصار معنوي تارخيي ألمتنا العربية اإلسالمية يف العصر 
احلديث، فقد أثبت التضامن العريب حىت وهو يف أضعف حلقاته، استطاعته على 

اليت ترتبت من جراء كارثة هزمية استعادة هيبة األمة، وجتاوز النتائج السلبية املهينة 
، حيث أحدثت تلك اهلزمية زلزاال يف وجدان اإلنسان العريب، وحققت معظم 67

أهدافها الرامية إىل شل تفكري األمة وإحباطها معنويا وتدمري ثقتها بذاا يف كل 
لذلك جاءت حرب أكتوبر واألمة العربية  النفسية واالقتصادية والعسكرية، صعدال

مية بأمس احلاجة إىل صدمة معنوية هائلة لتفيق من سباا العميق، وتعود إىل اإلسال
مدارها الصحيح كأمة واثقة بتارخيها ومقدرا وصانعة حلضارة عاملية هلا صفة 

ومن إجيابيات هذه احلرب الناجحة أا أجهضت أسطورة  التجدد واالستمرار،
إىل حجمها  "إسرائيل"وأعادت الذي ال يقهر وإىل األبد،  "اإلسرائيلي"اجليش 

الطبيعي أمام أنصارها والقوى الغربية املؤيدة لوجودها، كما أخذ العرب ألول مرة 
وهذا . زمام املبادرة يف صنع احلرب والسالم وإعادة التوازن اإلستراتيجي يف املنطقة

حبد ذاته مدعاة للشعور بالرضا عن نتائج هذه احلرب العربية املوفقة، لكن يف 
وقت نفسه ال بد من التأكيد أن هذه احلرب اليت جاءت مببادرة وإرادة عربية ال

مشتركة أعادت تشكيل العقل السياسي العريب للتعامل مع املعطيات الدولية 
الضاغطة للوصول إىل حل عادل ودائم ملشكلة الشرق األوسط برؤية جديدة 
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اسي العريب يف هذه وخلط أوراق اللعبة السلمية من جديد وكان على العقل السي
املرحلة أن يهضم ويفهم قواعد اللعبة اجلديدة واألبعاد السياسية اليت أفرزا حرب 

والدويل، والتعاطي مع املستجدات، ) اإلقليمي(أكتوبر على الصعيدين العريب 
كدولة من الدول املعترف ا  "إسرائيل"وترتيب عقل األمة ثقافيا وفكريا، لقبول 

جيع املبادرات اهلادفة إىل حتقيق التطبيع الشامل واالعتراف باألمر وتش ،يف املنطقة
الواقع ونسيان حالة الصراع والعداء املرير املتأصل وجعله جزءا بغيضا من املاضي 

  !!األورويب ما بعد احلرب العاملية الثانية - على غرار السالم األورويب
أن اخلطوات األوىل للسالم املعلن بدأت مع أول  قد جنايف احلقيقة إذا اعتقدنا                    

طلقة مدفع يف حرب أكتوبر التارخيية، وعلى األرجح أن العرب أو بعضهم على 
األقل كان على دراية تامة بالطبخة السلمية اليت تعد يف دهاليز مطابخ السياسة 

سيناريو العاملية وبأن هذه احلرب فصل هام من فصول فيلم السالم الطويل املعد له 
من دهاقنة الساسة العامليني باالشتراك مع  -الفيلم  جاهز بداية واية تكفل منتجو

ومن ! أن تكون غري عادية ومبهرة ومفاجئة غري متوقعة -أدمغة عربية ويهودية 
الصعب القول أن فيلم السالم يف الفصل األخري منه، لكن مؤشر األحداث ينبئ أن 

ه بدأ فعال من البيت األبيض يف ـن الترويج لعرض الفيلم بالكامل وشيك وأ
  .م1993واشنطن صبيحة يوم االثنني يف الثالث عشر من سبتمرب 

يف هذه املرحلة الدقيقة من تارخينا  -لكن من األمهية مبكان أن نعي كعرب                     
كانت وما زالت وستبقى مستميتة  "إسرائيل"حقيقة أن  -وتاريخ املنطقة ككل 

للتوصل إىل السالم مع الفلسطينيني خاصة والعرب عامة، بعكس ما تفرزه وتدعيه 
على لسان قادا والناطقني بامسها، وهنا أذكر ما مسعته  "اإلسرائيلية"آلة اإلعالم 

يوما من املرحوم احلاج أمني احلسيين مفيت فلسطني األكرب والزعيم الفلسطيين 
ن يعترف ا العامل أمجع فهذا لن مينحها األمان أ "إسرائيل"ال يهم : " األشهر قوله
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وراحة البال، إن الذي يهمها يف املقام األول اعتراف أهل الضحية أنفسهم ا 
ملء جفنيها،  "إسرائيل"عندئذ فقط ستنام ) يعين الشعب الفلسطيين أو من ميثله(

 لدلي !!"رائيللدولة إس"وسيكون حتقيق هذا احللم التارخيي مبثابة الوالدة احلقيقية 
وأصدقاؤها إخفاءه  "إسرائيل"على هذه املقولة، الفرح العارم الذي مل تستطع  قوي

واملتمثل بذلك احلشد واالحتشاد الضخم غري العادي عند التوقيع على االتفاق 
  .يف حديقة البيت األبيض يف واشنطن "اإلسرائيلي" – الفلسطيين

انه التنبؤ بأن رياح السالم القوية قادرة على حمـو أثـر   لعله من السابق ألو                    
الوشم على ظاهر اجلسد العريب الناجم عن عقود من الزمن وقعت فيها حـروب  

  .وأهوال تركت بصماا غائرة يف عقل ووجدان اإلنسان العريب
التعلم  لغة مستحيلة "اإلسرائيلي"قد كان السالم عموما يف الصراع العريب                     

وأجبدية السالم حتتاج إىل فترة زمنية لتتأهل األطراف على إتقان مفرداا يف املعاين 
واملباين وكلما  قويت لغة السالم وأتقن الطرفان التحدث ا فإنه بالضرورة 
ستنهزم تدرجييا لغة احلرب والعداء املستفحل والتهديد بالقوة من منطلق أن تعلم 

هنا تعلم أن اليهودي عاش عزيزا مكرما  "إسرائيل"بقة، ولغة جديدة يهزم لغة سا
وحظي بنفس احلقوق والواجبات ألبناء الدولة  ،يف اتمعات العربية اإلسالمية

اإلسالمية الواحدة، لكن هذا العداء الشديد والكراهية القوية اليت أظهرها العرب 
وتنصيب  "إسرائيل دولة"لليهود يف العصر احلديث، سببه يف املقام األول قيام 

نفسها وصية على يهود العامل مبن فيهم اليهود العرب وادعاؤها حقوقا تارخيية يف 
إذا أرادت خري اليهود وضمان مستقبلهم يف  "إسرائيل"وتستطيع  ،أرض فلسطني

، وعندئذ م1948مايو  15القريب والبعيد أن تعيد احلال إىل ما كان عليه قبل 
على غرار لبنان تتوفر فيها جلميع الطوائف نفس احلقوق ميكن أن تقوم دولة عربية 

ألن أي سالم منقوص، وغري  ؛والواجبات، وعندئذ سيضمن اجلميع سالماً أبديا
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عادل يذكرنا بالسالم املذل الذي فرضه احللفاء على أملانيا بعد هزميتها يف احلرب 
ا مئات املاليني من العاملية األوىل مما أدى إىل وقوع حرب عاملية ثانية ذهب ضحيته

بال شك من وهن اجلسد  "إسرائيل"لقد استفادت  .البشر يف مجيع أحناء املعمورة
العربية ومن -العريب والتراجعات اخلطرية لصاحل االنقسامات واخلالفات العربية

الثقوب الواسعة يف جدار احلصن العريب اإلسالمي حيث برز أثر انعكاسات هذا 
شخصية األمة اليت أصيبت باليأس والقنوط واهلزمية الوضع اخلطري على جممل 

النفسية من الداخل، ومهما حاولنا إجياد املسوغات لتربير هزميتنا فإنه من منطلق 
وقد جاء هذا . العقالنية البحتة ال منلك اآلن خياراً أفضل من خيار هذا السالم
ومن مث  ،الصحيحاحلصاد املر نتيجة منطقية لفشلنا يف توظيف قدراتنا يف املكان 

االستثمار الفعال للبعد العاملي للعروبة واإلسالم، مما مكّن للروح اإلقليمية والعصبية 
املنتنة أن تنشب خمالبها عميقا يف جسد األمة وتنخر عظامها كالسوس، وهذا 
أفضى بدوره إىل إظهار الدول العربية واإلسالمية عجزها عن إعادة روح الوحدة 

ى كلمة سواء نابعة من الفكر اإلسالمي األصيل املستمد من لألمة واالتفاق عل
كتاب اهللا وسنة رسوله العظيم، مما أفقد الشخصية اإلسالمية العاملية توهجها 

وجاءت كارثة اجتياح الكويت لتزيد الطني  ،احلضاري ومكانتها املرموقة بني األمم
طع الوشائج األخوية بلة وتعمق الشعور بالتقوقع بعد أن عمل االجتياح عمله يف ق

واغتيال مفهوم األمة الواحدة وتدمري كل اجلهود اخلرية السابقة على االجتياح يف 
سبيل احملافظة على تضامن عريب ميثل احلد األدىن من الشعور األخوي املشترك 
واملصاحل احليوية املتبادلة ألمة متلك كل خصائص الشخصية الواحدة املتناغمة، وال 

كارثة انعكست سلبا على القضية الفلسطينية وأثخنت جراح أهل ريب أن هذه ال
القضية وحشرم يف زاوية معتمة يتلقون الضربات املوجعة وال يعرفون كيف 
يتخلصون من الضربة التالية، مما عمق اليأس واإلحباط يف النفوس هربا من الدوران 
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 األفق أي تباشري ون أن يبدو يفيف دائرة مغلقة واالنتظار طويال يف نفق مظلم د
من  "إسرائيل"حقا لقد جاء القرار الفلسطيين بالسالم مع  .نبالج فجر جديدال

رحم اليأس واإلحباط، ويف زمن االنكسار العريب والقيم اإلقليمية اليت حتظى 
مما دفع الفلسطينيني ألن يبحثوا هم أيضا عن مصاحلهم !!          مبباركة الشعوب العربية

املفهوم اإلقليمي اجلديد على الساحة العربية، وللفلسطينيني عموما يف إطار هذا 
قناعا م اليت أهلتها ظروف وعوامل قهارة جعلتهم أكثر براغماتية وعقالنية 
للتحول إىل مسار آخر لعله يقود إىل الوطن وحيقق آمال وتطلعات الشعب 

  .الفلسطيين يف استرداد وطنه شربا شربا بالوسائل السلمية
باجلملة إن العرب والفلسطينيني من الثوابت يف هذه املنطقة من العامل فهم                     

وال متلك  ،املتغريات فهي "إسرائيل"وحدهم صانعو حضارا ولغتها وتارخيها، أما 
! من ثوابت االستمرار أكثر من علّة غريبة طارئة على اجلسم تربأ مع الزمن املنظور

ت هذا احلدث السلمي الذي داهم املنطقة على استحياء، فإننا وأيا كانت مضاعفا
 "اإلسرائيلية"بانتظار حتقيق اهلدف األساسي منه وهو االنسحاب الكامل للقوات 

وقيام دولة فلسطينية مستقلة، تساعد على تضميد  ،من األراضي احملتلة احملررة
  .اجلراح وختفيف التجاذب بني الرافضني واملؤيدين لالتفاق

أما ما يتصل باتمعات العربية وقدرا على جتاوز آالم املاضي وجروحه،                     
إجابة حمددة قاطعة خصوصا أن بعض اتمعات  عنهفهذا من الصعب اإلجابة 

العربية دجنت إىل درجة كافية وأصبحت مستعدة للقبول بأي شئ للخروج من 
  .قمة العيشمتاهة املعاناة اليومية ركضا وراء ل

حىت ينجح السالم الوليد وحىت تتقبله الشعوب العربية وتنظر إليه بعني الرضا                     
 ،البد أن حيقق طموحات هذه الشعوب باستعادة معظم األراضي احملتلة على األقل

  ".م1967يونيو "يف حرب  "إسرائيل"حتلتها اويف الظروف الراهنة األراضي اليت 
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إن العقبات اليت تعترض طريق السالم كثرية وحتتاج إلزالتها إىل تفاهم                     
ومن مث توفري كل سبل  ،"اإلسرائيلية"وتضامن عريب شامل قبل املصاحلة العربية 

الدعم للشقيقة اجلديدة دولة فلسطني العربية، وهنا ميكن للجماهري العربية أن تعرب 
  !!عن احترامها لألمر الواقع

لعل التاريخ وحده سيحكم الحقا سلبا أم إجيابا على اتفاق السالم                     
واألشهر القادمة  ،بعامة "اإلسرائيلي" -خباصة والعريب "اإلسرائيلي" -الفلسطيين

اليت نرجو أن يعرب  -حبلى بالتساؤالت واإلجابات والتباين يف وجهات النظر
  .غدا لناظره قريبوإن  -اجلميع عن رأيه حبرية وصدق 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      

  .م1993 ،)اكتوبر(تشرين األول  4، 9924، العدد )جريدة(يف عكاظ *             
  

               
  *العلـم والعمــل             

          
 ،العلم أعظم وأدوم طاقة حضارية متجددة عرفها اإلنسان منذ فجر التاريخ                    

وبالعلم شادت البشرية صروح حضارا السامقة واستكملت به فضائل نفسها 
وتيقنت أن العلم النافع  ،وجعلته األساس املكني الستمرار رقيها وضتها وجنوميتها

ا املبدعة على التكيف والتغري والتطور الدائم وجتديد لشباا وقدرا اروح حليا
وقد زاوج ديننا احلنيف بني العلم واإلميان وجعل العلم . حنو األفضل واألنفس

ولو قرأت " فالعلم بال عمل جنون، والعمل بغري علم ال يكون"ن يوالعمل صنو
ه ألف سنة ومجعت ألف كتاب ال تكون مستعداً لرمحة اهللا تعاىل إال بالعمل لقول

 هبر جو لقاَءري كانَ نمفَ ": وقوله تعاىل  "عىما س إالّ سانإلنل سيلَ أنْو: "تعاىل
من هذا املنطلق خناطب أبناءنا وبناتنا طالباً وطالبات يف  ،"ً الً صاحلامع لْمعيلْفَ

ه مستهل بدء العام اجلامعي اجلديد ليبذلوا أقصى جهدهم يف حتصيل العلم والعمل ب
باء وأمهات رجاالً آفأنتم نواة املستقبل القريب القادم  ،خدمة لوطنهم وضة أمتهم

م مسئولية غرس الفضائل يف نفوس الناشئني من أبناء كونساء يقع على كاهل
جمتمعكم وترغيبهم حبب العمل والسهر على مصلحة الوطن وما نزرعه اليوم 

طيباً وعليكم أن تكونوا قدوة يف  حنصده غداً ليكن زرعكم نافعاً يانعاً مباركاً
واجعلوا العلم  ،وال تدعوا أحداً يسبقكم يف مكرمة أو تواضع أو قناعة ،جمتمعكم

واحلياء واإلميان واألدب اجلم واخللق العظيم واحللم وشرف النفس والصرب 
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 ،والصدق واإلتقان يف العمل سجايا أصيلة يف نفوسكم من ثوابت شخصيتكم
هذا النهر  يقتومن مث ليل ، ر وطنكم العظيم وشعبكم األيبوروافد قوية تصب يف

الفرات مع أار شعوب أمتكم لتشكل معاً حميطاً عربيا إسالمياً قوياً مهاب اجلانب 
أنتم بولوجكم أبواب العلم تقاطعون اجلهل وتفرون منه فرار ا ه. عايل املكانة

م بأنكم أصدقاء أوفياء وعليكم وحدكم تقدمي الدليل املفح ،الصحيح من األجرب
  .للعلم وأعداء أشداء للجهل وأهله
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 ،)نـوفمرب (، تشرين الثاين 18يف النشرة اإلعالمية، مصدر سبق ذكره، العدد *      
  .م1993

  فائدة حسابية         
  *السنني اهلجرية والعكس عيف توفيق السنني امليالدية م            

   
  :باآللة احلاسبة: أوالً     

  :حتويل السنة امليالدية إىل السنة اهلجرية ) أ(                
ختتار السنة امليالدية اليت تريد معرفة ما يوافقها من السنة اهلجرية : التفاصيل         

يوماً، مث تقسمها على عدد أيام ) 365(ام السنة امليالدية نفسها مث تضرا بعدد أي
أن يف كل ) على أساس(سنة ميالدية  641يوماً مث تطرح ) 354(السنة اهلجرية 
، واملعلوم أن السنة اهلجرية األوىل بدأت )زائدة(سنوات هجرية ) 3(قرن ميالدي 

بب احتساب األخرى هنا بس 19وجاءت زيادة السنوات ) م622=7=16(يف 
حيث يتوجب يف ) م622(السنوات اهلجرية املأخوذة من السنوات امليالدية الـ 

) الزائدة منها حلساب السنوات اهلجرية(ة ـسن 19هذه احلالة طرح السنوات الـ 
مث تطرحها دفعة واحدة ويف ) 641(كما ميكنك أن جتمع هذه السنني الـ 

  :احلالتني النتيجة واحدة
  هـ1415= م 641 -) هـ( 354÷ ) م( x 365م 1995): 1(ال مث              
=  19 -م 622 -)هــــ( 345÷ ) م( x 365م 1995): 2(مثـــال               

  هـ1415
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  :حتويل السنة اهلجرية إىل السنة امليالدية ) ب(            
ها من السنة امليالدية ختتار السنة اهلجرية اليت تريد معرفة ما يوافق: التفاصيل         

مث تقسمها على عدد أيام ) يوماً 354(مث تضرا بعدد أيام السنة اهلجرية نفسها 
ومبا أن ). راجع فيما تقدم(سنة م  622مث تزيد الـ ) يوماً 365(السنة امليالدية 

لكل قاعدة شواذ، ففي هذه الطريقة ال تلحظ اآللة احلاسبة األشهر املنتهية من 
رية خباصة، ومن السنة امليالدية بعامة، وتنجم عن هذا الفرق كسور السنة اهلج

ويفترض يف حال ) تظهر على شاشة اآللة احلاسبة إىل جانب السنة املطلوبة(عشرية 
جرب هذه الكسور أن حنصل على السنة املطلوبة تامة صحيحة، لكن تعذر جربها 

من شأنه أن تتسبب هذه ) مع إمكانية جربها نظرياً(عملياً على اآللة احلاسبة 
الكسور يف كثري من األحيان يف إعطائنا السنة السابقة على السنة املطلوبة سواء 
كانت ميالدية أم هجرية، وحيصل هذا النقص، خصوصاً، إذا كانت السنة امليالدية 

وميكن مالحظة حصول هذا الفرق ) وبالعكس(يف بدايتها واهلجرية يف ايتها 
  :اجلاري اآلنالبسيط يف التقومي 

  .م1994=  622) + م(يوماً  365÷ يوماً هـ  x 354هـ 1415): 1(مثال              
  .م1995= م 622) + م(يوماً  365÷ ) هـ(يوماً  x 354 ـم ه1416): 2(مثال              
يعمل مـا  ) والذي ميكن كما ذكرنا جربه نظرياً(ولتاليف هذا الفرق البسيط عملياً   

  :تخدام اآللة احلاسبة يف التحويليلي عند اس
  ) :هـ 1416(إىل اهلجرية ) م1995(حتويل السنة امليالدية ): 3(مثال   
  .هـ1416= م 640 -) هـ(يوماً  354÷ ) م(يوماً  x 365م 1995  
  ). سنة يف مثل هذه احلالة فقط 641سنة بدالً من  640أي بطرح (  
): م1995(ىل السنة امليالديـة  إ) هـ 1416(حتويل السنة اهلجرية ): 4(مثال   

  .م1995= م 622) + م(يوماً  365÷ ) هـ(يوماً  354 ×هـ 1416
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عموماً يكفي ملن أراد استخدام اآللة احلاسبة يف التوفيق بني السنني امليالدية          
) 2(و ) 1(بنتائج اآللة احلاسبة املوضحة يف املثالني  ذاألخ -واهلجرية وبالعكس 

ا يف حاالت شاذة نادرة تكون نتائجها خمالفة للدقة املثالية املطلوبةمع التسليم أ.  
  

  :)و باستخدام اآللة احلاسبة أيضاًأ(يدوياً : ثانياً             
  ):بالطريقة اليدوية البحتة(حتويل السنة امليالدية إىل السنة اهلجرية ) أ(  
  .هـ1415= سنة  42) + م( 622 -م 1995: مثال  
إذا أردت التوفيق بني أي سنة ميالدية وسنة هجرية عليك إتباع : فاصيلالت        

تأيت بالسنة امليالدية املراد معرفة ما يوافقها من السنة اهلجرية، : اخلطوات التالية
واليت ) وهي السنة اليت بدأ فيها تارخينا اهلجري(سنة ميالدية  622وتطرح منها 

عرفة السنة اهلجرية املطلوبة، وعند جيب طرحها دائماً من أي سنة ميالدية مل
يف ثالث سنوات ) أي القرون(احلصول على نتيجة الطرح يتم ضرب نتيجة الطرح 

ناتج الضرب على ناتج الطرح على اعتبار أن كل قرن (+) لكل قرن مث يضاف 
ولَبِثوا يف () هـ103(وات هجرية ـقرناً وثالث سن) = سنة م 100(ميالدي 

  ".25: الكهف") مائَة سنني وازدادوا تسعاً كَهفهِم ثَالثَ
املذكورة من أي سنة ميالدية ) سنة م 622(لذا من البديهي بعد طرح الـ          

مث تضرب ) على اعتبار أا قرون هجرية(أخرى أن حنصل على ناتج القرون 
وميكنك احتساب السنوات الزائدة على . سنوات لكل قرن 3القرون هذه بـ 

اهلجري مع (أو اجلمع ) امليالدي من ميالدي(امليالدي يف نتيجة الطرح  القرن
باملدة الزمنية املناسبة من قرا من الثلث األول من القرن أو الثلث األخري ) امليالدي

منه، أي بزيادة سنة للثلث األول وسنتني للثلث الثاين وثالث سنوات عند اقتراب 
أن هذه السنوات اهلجرية الزائدة تكونت  القرن من ايته، ومن مكرور القول،
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وبني السنة اهلجرية ) يوماً 365(ة امليالدية ـنتيجة تراكم فوارق األيام بني السن
لكل ) على وجه التقريب(يوماً بني امليالدية واهلجرية  11أي بفارق ) يوماً 354(

  .عام
  : وإليكم مثالني على ذلك  
  ) :بالطريقة اليدوية: ()1(مثال   
  ).هـ( 1373= م 622 -م 1995  
  )على وجه التقريب(قرناً هجرياً  14= هـ 1373  
  .سنة 42=  3× قرناً  14  
 التاريخ اهلجري املوافق للتاريخ امليالدي(هـ  1415) = هـ(  1373+  42  

1995.(  
  :)بالطريقة اليدوية أو اآللية(): 2(مثال   

عرفة التاريخ اهلجري ملوقعة عني جالوت هب أحد القراء مثالً يرغب يف م                    
م، عندئذ عليه إجراء 1260اخلالدة اليت انتصر فيها املسلمون على التتار عام 

على اعتبار أن هذا (هـ 638= م 622 -م 1260: العملية احلسابية التالية
هـ 638مث تقسم ) الناتج دائماً من طرح ميالدي من ميالدي يعطي تارخياً هجرياً

= هـ 638+ سنة هجرية  20. سنة هجرية تقريباً 20=ميالدية  سنة 33÷ 
أما عن سبب تقسيم . هـ وهو التاريخ اهلجري ملوقعة عني جالوت التارخيية658

ناتج التاريخ اهلجري من طرح تاريخ ميالدي من ميالدي ملعرفة التاريخ اهلجري 
ميالدية سنة سنة  33أن يف كل ) فيما تقدم(سنة فمن املعروف  33املطلوب على 

على سبيل -فمن كان عمره اآلن ) على وجه التقريب(واحدة هجرية زائدة 
سنة هجرية، وذا ميكننا إجراء التحويل  34سنة ميالدية يكون عمره  33 -املثال

  ).الثاين(تباع اخلطوات اليت تقدم ذكرها يف هذا املثال ايدوياً وآلياً ب
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بالطريقـة اليدويـة   (مليالديـة  حتويل السنة اهلجرية إىل السنة ا): ب(  
  ):البحتة

  .1995= سنة  42 –م 622+ هـ 1415: مثال  
،أي ) ا(يتم إجراء عملية حسابية عكسية متاماً ملا تقدم يف الفقرة : التفاصيل                    

إذا أردت التوفيق  بني أي سنة هجرية وسنة ميالدية، عليك أن تأيت بالسنة اهلجرية 
وهي (عليها ) م(سنة  622(+) ما يوافقها من السنة امليالدية مث تزيد  املراد معرفة

لذلك جيب إضافتها دائماً إىل أي سنة هجرية ) السنة اليت بدأ فيها تارخينا اهلجري
ملعرفة ما يوافقها من التاريخ امليالدي، وبعد احلصول على ناتج اجلمع تضرب 

وات لكل قرن منها مث تطرح سن 3بـ ) وعلى حنو دائم(القرون اهلجرية فقط 
سنوات، من ناتج مجع اهلجري مع  3الناتج من عملية ضرب القرون اهلجرية بـ 

وإليكم مثالني  املطلوب املوافق للسنة اهلجرية، امليالدي فتصل إىل التاريخ امليالدي
  :على ذلك

  ) :بالطريقة اليدوية(): 1(مثال   
  .م2037) = م( 622) + هـ( 1415  
  .قرناً هجرياً 14= ) هـ( 1415  
  .سنة 42) = سنوات عن كل قرن( x 3قرناً هجرياً  14  
وهو التاريخ امليالدي املوافق للتـاريخ اهلجـري   (م 1995 - 42 -م 2037  

  ).هـ1415
ونالحظ هنا، أننا يف كلتا احلالتني عند التوفيق بني السنني امليالدية مع السنني                     

 3بـ ) فقط(نضرب التاريخ اهلجري ) اهلجرية مع امليالدية( اهلجرية أو بالعكس
. سنوات عن كل قرن وهي مأخوذة يف األساس من حساب امليالدي للهجري

على أي ) اليت بدأ فيها تارخينا باهلجري(سنة امليالدية  622كما أننا نزيد الـ 
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تاريخ وكذلك نطرحها من أي . تاريخ هجري ملعرفة ما يوافقه من تاريخ ميالدي
ميالدي ملعرفة ما يوافقه من تاريخ هجري، كما نالحظ أيضا أننا عند حتويل أي 

عدد السنوات الناجتة (+) سنة ميالدية إىل ما يوافقها من سنة هجرية نقوم بزيادة 
أما عند حتويل السنة . سنوات 3من القرون اهلجرية بـ ) x(عن حصيلة الضرب 

عدد السنوات الناجتة ) -(ة امليالدية فإننا نطرح اهلجرية ملعرفة ما يوافقها من السن
 622سنوات وذلك إمجايل اجلمع بني الـ  3القرون اهلجرية بـ ) x(من ضرب 

  ).انظر األمثلة السابقة(سنة ميالدية مع أي سنة هجرية 
  ) :بالطريقة اليدوية أو اآللية(: )2(مثال   

معرفة التاريخ امليالدي النتصار املسلمني هب أحد القراء مثالً يرغب يف                     
بقيادة البطل املظفر صالح الدين األيويب على الصليبيني يف حطني من أعمال 

  :هـ عندئذ عليه إجراء العملية احلسابية التالية583فلسطني 
  .م1205= م 622) + هـ( 583                   

  .ة تقريباًسن 18= سنة م  33÷ ) هـ( 583                   
وهو التاريخ امليالدي املوافق للتاريخ اهلجري (م 1187=  18 –م 1205        

وبعد أرجو أن أكون ذا قد قدمت فائدة تذكر ألولئك  ).ني املظفرةملوقعة حطّ
اجلزء . املهمومني من أبناء امتنا بتارخيهم اهلجري وإحياء كل ما يتصل بتراث أمتهم

  .تارخينا ايد وتاريخ اإلنسانية األنفعاحلي املتجدد السرمدي من 
                    )نا آيةَ اللَّيلِ ووحنِ فَميتآي هارالنلَ ولْنا اللَّيعجـرةً وصبهارِ معلْنا آيةَ النج 

لَموا ععتلكُم وبر نالً مغوا فَضتبتكُلَّلو ساباحلو ننيالس ـ   دد ـيٍء فَصش لْناه
  ".12: اإلسراء" )تفْصيالً

              )معواهد رآخالعاملني و بِهللا ر احلَمد 10: يونس" )أن."  
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   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         
  .م1995) يونيو(، حزيران 88، مصدر سبق ذكره، العدد )جملة(يف املنال *   

  *سيوط وليس أسيوط              
    

أسيوط تسترد "كتب األستاذ محدي زقزوق يف صفحة قضايا حتت عنوان                     
" احلياة"من جريدة  12033يف العدد رقم " عافيتها وبركان العنف بدأ خيمد

، مقالة تناول فيها حملات من 1996) فرباير(شباط  3الغراء الصادرة يوم السبت 
  .ريخ أسيوط ورحالتها املرموقنيتا

املصرية العربية " سيوط"وكان من املمكن التغاضي عن حتريف اسم مدينة                     
خصوصاً بعد أن أصبحت األخطاء الشائعة يف لغتنا ويف  -"  أسيوط "العريقة إىل 

بح حىت كادت أن تص" احلور العتيق"أمساء رموزنا التراثية األثرية تنقش على 
نقول كان من املمكن التغاضي عن هذا اخلطأ  -القاعدة استثناء واالستثناء قاعدة 

ويشفع له هنا وقوع الكثري من  ،الذي وقع فيه كاتب املقال األستاذ زقزوق
الكتاب ورجال الفكر والتاريخ والعلماء الكبار من أبناء أمتنا يف مثل هذه 

ا التحريف ألمساء صانعي تارخينا لكن الذي ال ميكن التغاضي عنه هذ! األخطاء
وتراثنا املنسوبني أصالً ملدينة سيوط ، اسم املدينة القدمي والذين تبادلوا مع مدينتهم 

ومن أبرز هؤالء األعالم الكبار اخلالدين اإلمام . شرف االنتساب كل إىل اآلخر
حيث ) م1505 - هـ911عبد الرمحن بن أيب بكر ت (جالل الدين السيوطي 

ستاذ زقزوق امسه األسيوطي، نسبة لالسم احملرف، بدالً من السيوطي جعل األ
واألغرب من هذا كله )! سيوط(املعروف به نسبة السم املدينة األصلي والصريح 

أن تقع بعض املعاجم يف مثل هذه اهلفوات على وضوحها، فعلى سبيل املثال ال 
وجندها " أسيوط" "عالمة واألاملنجد يف اللغ"احلصر جاء اسم املدينة حمرفاً يف معجم 
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) السيوطي(يف مادة احلرف ألف، أما أعالم املدينة فنجدهم يف مادة احلرف سني 
فكيف ينسب األعالم إىل اسم املدينة األصيل ! مثالً، فما سر هذا التناقض؟

؟ مث يسقط اسم املدينة من مادة هذا احلرف لنجده يف مادة حرف ألف من )سيوط(
  !شرنا؟املعجم نفسه كما أ

وعن كيفية بداية حتريف اسم املدينة نذكر بتصرف قول فضيلة العالمة          
نظرية التربية "الذي جاء يف حبثه املوسوم القيم ) حيفظه اهللا(اإلمام حممد الغزايل 

ومنه ) سيوط(يف مصر بلد كبري امسه  :، حيث يقول"اإلسالمية للفرد واتمع
 هـ1213(يوطي، فلما أغار نابليون على مصر احلافظ املعروف جالل الدين الس

حىت فر الكثري من أهلها وأعياا وأمرائها املماليك إىل مدينة سيوط ) م1798 =
حتفزاً للمقاومة والقتال من هناك فأمر نابليون عسكره مبالحقتهم مطلقاً صيحة 

هو  بالفرنسية) إىل(وحرف اجلر املقابل لـ " إىل سيوط: "مدوية يف جنده صارخاً
(A)  سيوط ولتصبح صرخة املعتدين من ) أ(فردد اجلنود وراء قائدهم صارخني

عهدئذ علما على البلد املهزوم ولينسى أهل مصر والعرب اسم عروستهم مدينتهم 
ولننظر إىل مثال آخر من فقدان الوعي يف ميدان " ويضيف حفظه اهللا ! األصلي؟

فأقول ) بفتح الراء(عاصمة املغرب كنت أمسع املذيعني ينطقون كلمة رباط : اللغة
الكلمة كجهاد أو قتال بالكسر، فما هذا اإلصرار على فتحها، وأخرياً عرفت أن 

بفتح الراء فتنازلنا حنن عن لغتنا وتبعناهم على  (Rapat)الكلمة يكتبها الفرنسيون 
  ."خطئهم

عمق التراجع وهكذا فإن مثل هذه األمثلة وغريها مما تعاين منه أمتنا تشي ب         
العام يف جوهر وشكل بناء الشخصية العربية اإلسالمية اليت أوكلت محاية تراثها 
ألعدائها وغطت يف سبات عميق وعزلة خطرية عن العامل من حوهلا فتراجعت إىل 
الوراء يف خمتلف الصعد، وبالكاد هي مهمومة اليوم بالثوابت من تراثها ولغتها، أو 
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التمسك جبوهر الدين والتربية اإلسالمية الصحيحة إىل مقومات بقاء شخصيتها من 
حد االجتهاد الشمويل الذي يعطي حلوالً ملشكالت خالفية متواضعة بني األمة 
الواحدة، وال مفر للخروج من هذه الدوامة من تأصيل روح اإلسالم الصحيح يف 

دين عاملي أجيالنا، اإلسالم الذي يوفق بني األصالة واملعاصرة يف هدى تشريعاته ك
لإلنسانية كافة، وحيفظ لنا تقاليدنا العربية اإلسالمية األصيلة الثابتة، عندئذ ستعود 

  .الروح اإلسالمية احلية املتجددة إىل اجلسد اهلامد بإذن اهللا
بيوبيلها (الغراء بعيدها " احلياة"ويطيب يل ذه املناسبة أن أهنئ جريدتنا          

ت نفسها كجريدة العرب الدولية األوىل بال منازع، اخلمسني واليت فرض) الذهيب
فللجريدة ولرئيس حتريرها وكتاا األكارم وقرائها األفاضل صادق الدعاء حبياة 
ملؤها احلب املتجدد والنجاحات األكيدة والتربع على عرش التفوق واملكانة 

  .العلمية الفريدة املستدامة
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                     ________________________________  

.م1996 ،)فرباير(شباط  16،  12064، العدد )جريدة(يف احلياة *          

  * رمضان مدرسة جهادية عريقة          
  

باألحساء األستاذ ) املكية(يف مقابلة صحفية أجراها مندوب جريدة الندوة                    
ه من العبادات املفروضة بأمر من اهللا أن رمضان وغري ي، أكدتيوسف العطوي مع

متثل ذروة االلتزام لإلنسان املسلم لينتقل إىل الفعل واألداء احلضاري املتميز والذي 
فهذه العبادات وعلى رأسها رمضان عهد بني املسلم  ،جيعل منه قدوة للبشرية

ر وربه أن يهجر كل ما يتناىف مع روح الدين اإلسالمي، فالتمسك بالشكل واملظه
ة جلوهر العبادات، فمكارم األخالق ييف العبادات يبعد اإلنسان عن األبعاد احلقيق

 اهتقو اهمتثل ذروة الفهم جلوهر العبادة هللا عز وجل، فما أحوجنا اليوم، ملسلم تنه
عن الفحشاء واملنكر، والتحلي بصفات الشخصية اإلسالمية األثرية من صدق 

إن للنجاح يف . جتماعي، وتسامح وإنسانيةة وحمبة وتعاون وتكافل اوءوعفو ومر
جامعة اإلسالم شروطاً البد أن نعيها حىت نرتقي إىل مراحلها األخرية وأال نبقى يف 

فالشعور بعاملية  ؛السنة األوىل نراوح أبداً مكاننا دون الوصول إىل شهادة التخرج
امعة وباالنتماء إىل خري أمة أخرجت للناس تفرض على طالب هذه اجل اإلسالم

املسلم أن يكون مهموماً أبداً بتقدمي أشرف وأمجل صورة عن أمته ودينه وشعبه، 
لقد كان رمضان ومازال وسيبقى حمطة إهلية تذكرنا باملعاين السامية الكامنة يف هذا 
الشهر الكرمي، وصوالً إىل االستجابة إىل نقلة نوعية صحيحة تقود إىل فهم األبعاد 

وح الصيام يف هذا الشهر الفضيل واليت تتمثل يف أبعاد الدينية اليت تتفق مع ر
أخالقية واجتماعية وإنسانية كرمية، سنامها احملبة والتسامح، وهذا ما ينسجم مع 
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، وما "فسهنل حبألخيه ما ي حبىت يح مكُدأح نؤمال ي " : قول الرسول 
من اخلالفات والعداوات  أروع أن نرى يف رمضان القادم عاملاً إسالمياً خالياً

ونصبح حكاماً وشعوباً كاجلسد  ،واالنقسامات والكراهية والتعصب املذموم
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى وما ذلك على 

  .اهللا بعزيز
  :مدرسة جهادية             

اليت وقعت يف شهر رمضان فما  تارخينا اإلسالمي مليء باحلوادث واملعارك ـ               
  هي أبرز هذه املعارك، وكيف أثرت يف إرساء قواعد الدولة اإلسالمية ؟

  رمضان مدرسة جهادية عريقة، فرمضان شهر الصرب وجماهدة النفس وتقوية
امللكات اخلرية يف اإلنسان، من هنا تأيت أمهية رمضان كحافز جهادي ينشد فيه 

دولة اإلسالم الفاضلة يف األرض، وحتقيق النصر على كل  ااهد يف سبيل اهللا إقامة
ما يعيق استقبال صورة اإلسالم املشرقة اليت جيسدها املسلم على هذا الكوكب، 
وبالضرورة أن نفهم أنه عندما نقدم أنفسنا كبديل لآلخر على هذه األرض مهما 

عليه يف كل أداء تكن هوية هذا اآلخر وحضارته وثقافته، اخل، فإنه البد من تفوقنا 
وفعل حضاري مادياً ومعنوياً وأنه إذا حصل وأن قاس أخالقه وعدله وعلمه 
وإنسانيته وتفوقه يف أي ميدان من ميادين العلم واألدب فيجب أن جيد مسافة 

وعندها ميكن هلذه املقارنة بيننا وبني اآلخر . كبرية بيننا وبينه يف الشكل واملضمون
ر على القوى املعادية لإلسالم ال يتحقق مبحاولة إلغاء هذا أكلها، فاالنتصا ؤيتأن ت

اآلخر بالعنف والغلظة علينا أوالً أن نتفوق عملياً على هذه القوى بالفضائل مع 
اإلعداد الصحيح من قوة تصون شخصية األمة وجنعلها احلكم واحلكمة اليت 

ة يف سبيل اهللا من هذا املنطلق فهم السلف الصاحل ااهد. تنشدها شعوب العامل
واستطاعوا أن حيققوا يف هذا الشهر العظيم أروع االنتصارات واإلجنازات 
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احلضارية ايدة اليت كان هلا أروع األثر يف إرساء دعائم الدولة اإلسالمية يف 
وهذه بعض األمثلة عن انتصارات املسلمني . املاضي واحلاضر واملستقبل بإذن اهللا

الت تارخيية هامة يف مسرية أمتنا اخلضراء واليت تزامنت اخلالدة اليت أدت إىل حتو
حقق ) م624=هـ2(فتحاً ونصراً يف هذا الشهر املبارك، ففي رمضان سنة 

نصراً مبيناً على املشركني يف بدر، لتكون كلمة   املسلون بقيادة رسولنا األعظم
اجلزيرة العربية،  وليحظى دينه القومي بانتشار واسع يف كل أحناء شبه ،اهللا هي العليا

فتحت مكة املكرمة مدينة اهللا الفاضلة ) م630=هـ8(ويف رمضان سنة 
وخضعت قريش طوعاً لدين اهللا بفضل عفو أرحم خلق اهللا حممد عليه أفضل 
الصالة والسالم، وترتب على هذا الفتح الكبري مداً إسالمياً روحياً ومادياً خارج 

ىل العامل أمجع وليحمل يف ركابه رسالة حدود اجلزيرة العربية، وليصل شعاعه إ
ويف . احلضارة اإلسالمية العاملية اجلديدة من نور وهداية وعدل ورمحة وإنسانية

بن زياد البريق اإلسالمي على بالد ارفع طارق ) م711=هـ92(رمضان سنة 
وقد تزامن هذا الفتح العظيم ) سبانيا والربتغال اآلنإ –شبه جزيرة ايبرييا (األندلس 

مع عصر الظالم الذي كان خييم على قارة أوربا فطارد نور اإلسالم ظلمات هذه 
  .القارة وكان فضل الرواد العلماء املسلمني عليها أكرب من أن حتيط به مداد األقالم

اجلامع  –مت يف القاهرة بناء اجلامعة ) م972=هـ361(ويف رمضان سنة                    
إسالمية شاملة يف تارخينا وتاريخ العامل حيث حاكتها األزهر، أول جامعة عربية 

ونقلت عنها حرفياً كافة جامعات أوربا اليت نشأت بعدها مبئات السنني مثل 
وبادوا  ،جامعة اكسفورد وكامربدج يف اجنلترا، والسوربون ومونبيليه يف فرنسا

مون أنزل املسل) م1260= هـ 658(خل، ويف رمضان سنة إوسالرنو يف ايطاليا، 
هزمية ساحقة جبيوش ) فلسطني(بقيادة الظاهر بيربس يف عني جالوت ) املماليك(

املغول لينقذوا بذلك النصر املؤزر اإلنسانية من هذا الطوفان البشري اهلمجي املدمر 
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حقق جيش مصر ) م1973=هـ1392(الذي ال يرحم، ويف رمضان سنـة 
سالمية انتصاراً تارخيياً على العريب اإلسالمي مبؤازرة إخوانه من جيوش عربية إ

الذي ال " العدو اإلسرائيلي"العدو الصهيوين ليحطموا ذا االنتصار الرائع أسطورة 
يقهر وترتب على هذا النصر إجنازات تارخيية حجمت وإىل األبد أطماع العدو 

تراجع عن الثابت واملتغري يالتوسعية على حساب األرض واإلنسان العريب، وأخذ 
  !اته طلباً للبقاء ولو على شرب واحد من األرض العربية يف ادعاء

هذه بعض من فضائل رمضان على أمتنا، ولعل رمضان القادم يشهد الصحوة                    
الكربى ألمتنا العربية اإلسالمية يضعها يف املدار الصحيح من عامل اهللا وملكوته 

 هسولرول ةُزالع ِهللاو"، " اهللا دنع نم إالّ صرما النو "الذي ميتد بال اية، 
وؤمننيللم ."  
  :فاحتة الفتوح             

معركة بدر الكربى، كانت الفاصلة بني احلق والباطل، ومل تقم للمشركني  ـ                
  بعدها قائمة، فما هي احلكمة من توقيتها يف السابع عشر من رمضان؟

كان فاحتة الفتوح الكربى، فقد مات معها طواغيت  حقاً إن النصر يف بدر
من  - وإىل األبد -الشرك والوثنية، النظام القبلي، وانتقل اتمع اإلسالمي األول 

كذلك قاد  ،الذهنية القبلية احمللية، إىل ذروة مفهوم رسالة اإلسالم العاملية اإلنسانية
ة العاملية وانتقال القبيلة إىل أمة هذا االنتصار العظيم إىل وضع أُسس الدولة اإلسالمي

قادرة على استيعاب عمل اجلنس البشري بعدهلا ورمحتها وحسن أخالقها 
وأصبح مبدأ الشورى يف اإلسالم أعظم سنة ومنهجاً  ،وفضائلها وتساحمها العظيم

أما  .حضارياً أزلياً، عرفته املدينة يف تارخيها وإىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها
مة من توقيتها يف السابع عشر من رمضان، فأود أن أؤكد أوالً أن النصر عن احلك

من عند اهللا يؤتيه من يشاء، سواء يف رمضان أو يف غريه من الشهور اليت يأذن فيها 
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أعداء احلياة، أعداء اخلري واحملبة واإلنسان والسالم على (قتال أعدائه باهللا عز وجل 
م أمر املسلمني بالقتال وهو كره هلم، أي كما جيب أن ندرك أن اإلسال) األرض

وإميانه بالقوة ، أننا نقاتل من أجل إاء فتنة أو قتال غري مربر هدفه قمع الضعفاء
أي أن اإلسالم يقاتل حملق . ة للهيمنة على غريها بدون وجه حقالفردية الساعي

دل، وليس الباطل وإرساء احلق وفق املفهوم اإلسالمي إلرساء السالم العاملي العا
 دقَلَو: "وهذه األبعاد تشري إليها اآلية الكرمية. حباً يف القتال أو يف احلرب نفسها

نصكُربِ اُهللا مبرٍد وأنتم وهذا يعلمنا بأن النصر من ) 123: آل عمران". (ةٌلَّأذ
والعدد، حقيقة إن الصيام كان حافزاً عظيماً للمسلمني  ةعند اهللا ال بكثرة العد

لى الصرب واجلهاد أمام عتاة الكفر لكن إرادة اهللا أوالً ومن مث تسارع األحداث ع
فقد كان . اليت صنعتها قريش سرعت يف اللقاء بني جيوش النور وجيوش الظالم

ديدهم حىت املوت لصدهم عن سبيل اهللا سبباً عداء قريش السافر للمسلمني و
هم وعقيدم بعد أن أخفقت كل وجيهاً للمسلمني للتفكري يف الدفاع عن أنفس

احملاوالت للتوصل إىل أي اتفاقات سلمية حتمي اتمع اإلسالمي الوليد من غدر 
قريش وجورها ولقد شاء اهللا أن يلهم املسلمني التصدي هلذا العدو املشئوم فكانت 

لعرقلة ) م624(اخلطوة األوىل القيام حبملة واسعة يف خريف السنة الثانية اهلجرية 
وتزامنت هذه احلملة مع خروج أيب  ،ارة قريش والتخنيق االقتصادي عليهاجت

سفيان من مكة املكرمة بقافلة كبرية قاصداً الشام فاعترضها املسلمون، فحصلت 
على أثرها غزوة بدر الكربى ليتحقق للمسلمني نصر بإذن اهللا وكان مثنه  مؤزر

ني، هاهي باجلملة املختصرة  قتيالً من املشركنيشهيداً من املسلمني وسبع 14
حكمة معركة بدر اليت غريت جمرى تاريخ احلضارة العاملية يف شهر القرآن العظيم 

.  
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  :فتح مكـة             
    : وقوله تعاىل" بيناًحاً متفَ كنا لَحتإنا فَ: "ما هو املقصود من قوله تعاىل ـ                  

  .هل املقصود صلح احلديبية أم فتح مكة املكرمة". حتالفَو اِهللا رصن إذا جاَء"               
 إنا فَ": من املعروف أن املقصود بقوله تعاىلتنا لَحفَ كت1:الفتح " (بيناًحاً م( 

حتقيقاً لوعد اهللا لرسوله وللمؤمنني أما عن ) م630=هـ8(هو فتح مكة سنـة 
الذي توصل إليه " ح احلديبيةصل"السورة الكرمية بوجه عام فهي تتحدث عن 

والذي يعد بداية لفتح مكة ) م628=هـ6(مع املشركني يف السنة   الرسول
  .والفتوحات الكربى اليت حلقته وهو نصر من اهللا وفتح مبني

  :عراقة الشعوب            
كان لصلح احلديبية ومعركة بدر أثر كبري يف إرساء دعائم الدولة  ـ                 

سالمية الكربى ونشر الدعوة األمر الذي جيعل الكثري من الباحثني والدارسني اإل
رى أنه من احلديبية، اال تو بدر   يقومون بني حني وآخر بزيارة موقعي

  الضروري احلفاظ على هذين املوقعني ومحايتهما من الزحف السكين ؟
 يد وآثار باقية ن عراقة األمم والشعوب تقاس مبا صنعته من تاريخ جمإبالتأكيد ف

وهذه األماكن آثار إسالمية أوالً وأخرياً وذات صلة وثيقة  ،منقولة وغري منقولة
فال جيوز بأي شكل من األشكال  ،بتراثنا وبصانعي تارخينا األمثل ومسريتنا القدوة

وحتت أي ظرف ومسوغات هدمها أو املساعدة على إزالتها، وحسبنا أن أمتنا متر 
من انقسام يف الرأي وعدم تفهم كامل يف معظم القضايا  اليوم يف ظروف صعبة

اهلامة مما يعرضها إىل رياح غربية جمنونة، حتاول النيل من تارخيها وموروثاا الثقافية 
الفاضلة الثابت منها واملتغري، مما يتطلب احلفاظ على معامل ورموز هويتنا 

هذه اهلجمة احلاقدة وخصائص شخصيتنا العربية اإلسالمية حىت نستطيع احتواء 
من ! املسعورة اليت وصلت اليوم ذروا فيما يعرف بصراع احلضارات والثقافات
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هنا تبدو أمهية احلفاظ على األماكن األثرية التارخيية سواء داخل اململكة أو 
ومن حسن احلظ أن علم اآلثار يشهد تقدماً هائالً باهراً حيث متكن  ،خارجها

من الكشف عن آثار تارخيية يف ) عرب وعجم(اآلثار  بواسطته العديد من علماء
وسط اجلزيرة العربية وأطرافها حتمل عبق التاريخ اخلالد وتراثنا السرمدي األثري، 
الذي حنن بأمس احلاجة إليه كدليل على مشس حضارتنا اليت ننتظر بزوغها من 

  .جديد لتتوارى النجوم العوايل دوا
  :وانقلبت املفاهيم            

إذا دخلت العشر األواخر من رمضان شد املئزر وأيقظ أهله   كان الرسول ـ             
بينما اآلن إذا دخلت العشر األواخر اكتسح الناس األسواق وتكالبوا على 

  الشراء، ما تعليق فضيلتكم وما هي النصيحة هلؤالء ؟
 اعدة اسـتثناء  من املؤسف أننا نعيش يف زمن أصبح فيه االستثناء قاعدة والق .

بعدما  ،أو وصول األمر إىل حده لينقلب إىل ضده ،وأرجو اهللا أن تكون هذه طفرة
رأينا العجب العجاب من تقليد بعض الناس خصوصاً الشباب من اجلنسني بعـض  
الثقافات الفاسدة الوضيعة الوافدة والغريبة حقاً عن ثقافاتنا وتقاليدنا األمسى العريقة 

ن بالتوأمة بني األصالة واملعاصرة مع ضرورة التـوازن بينـهما   واألصيلة، حنن نؤم
أما يف الثوابت، فاألمر مرفوض ألننا إذا جترأنا . دائماً، هذا يف املتغريات من الثقافة

على الثوابت من عقيدتنا وشريعتنا السمحاء جترأنا على تقويض صرح اإلسـالم  
إن األمـر جلـل وال   . خلافقنيوالتخلي عن رسالتنا يف األرض بنشر كلمة اهللا يف ا

أرى املشكلة يف ظاهرها فالبد أن نعترف أن القدوة شبه غائبة عن جمتمعاتنا يف هذا 
العصر املظلم، فنحن حباجة إىل أسرة فيها أب قدوة حكم عادل، وأم مثالية فاضلة، 
ومعلم مرب يقدم مصلحة أبنائه التالميذ على مصلحته، يعي دائمـاً أن هـؤالء   

مـام  إهم املستقبل الذي تستمر به عجلة الوطن قدماً على كل الصعد، والتالميذ 
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مسجد جيسد الشخصية اإلسالمية العاملية السمحة، الودودة اململوءة رمحة وحبـاً  
وتواضعاً وتساحماً وأخوة وأبوة، ووسيلة إعالمية للجميع وال ترى بعني واحـدة،  

ولنا، وأمينة على تشـكيل  كلمتها ثقة وملء مسع الوطن وبصره وضمريه حتترم عق
إرادتنا ومفاهيمنا ملقدرات احلياة املختلفة من حولنا، إننا حقاً حباجة ماسة إىل تغيري 

 ،شامل يف منط حياتنا احلاضرة وأسلوب تناولنا لقضايانا املصريية وغـري املصـريية  
بالتغري وذلك انتصاراً ملستقبلنا ومستقبل أجيالنا القريب منه والبعيد، وعلينا أن نبدأ 

املنشود بدءاً من مدارسنا وجامعاتنا ومعاهدنا ووسائل إعالمنا ومساجدنا وبيوتنا 
  .وحاراتنا، اخل

ما حنسن توظيف املفهوم اإلسالمي يف كل هذه الصروح الفعالة،  روبقد                   
بقدر ما سنلحظ نتائج هذا التغيري يتجسد يف مسلمٍ واعٍ مهموم بالدفاع عن دينه 

وطنه وأمته، وعن ماضيه وحاضره ومستقبله، مقدماً نفسه للعامل يف أمجل صورة و
  .مناها كل إنسان يف العامل لنفسهيت
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   

  .م1996 ،)فرباير(شباط  18، 11330د ، العد)جريدة(يف الندوة *                     

  
      

  *الكتاب وعاء العلم ور الفكر    
  

مث صارت اللغة، وأول ما نزل من  ،أول ما خلق اهللا القلم، فكانت الكلمة                   
وهو يف الوقت نفسه أول أمر إهلي موجه إىل  "اقرأ"القرآن الكرمي قـوله تعاىل 

ابة والعلم لتجمع بني قوة اإلميان أمته اإلسالمية فيه إىل القراءة والكتيدعو    النيب
لقد جاهد اإلنسان األول . "خري أُمة أُخرِجت للْناس"ومن مث لتكون  ،وحب العلم

عرب السنني للتوصل إىل وسيلة يعرب فيها كتابة عن أحاسيسه وانفعاالته ومهومه 
الً من وتوثيق جتاربه املفيدة بعد أن استعاض حيناً من الدهر بسليقة احلفظ، جاع
تعينه  ،ذاكرته مستودعاً خيزن فيه كل ما حيصل عليه من معلومات وأفكار وجتارب

على أداء حضاري مادي ومعنوي أمشل، ومن مث ليلج جبديده آفاق مستقبل أرحب 
  . وأفضل

وتدرجيياً أخذ هذا اإلنسان يشعر أن للذاكرة آماداً وسقفاً زمنياً غري ذي                    
تعينه على التفاهم  ،عى إىل حل معضلته هذه بالتوصل إىل لغة مكتوبةارتفاع، فس

د مع اآلخر، ويف طريقه الطويل الشاق حبثاً عن هذه عب ومن بروالتواصل من قُ
وعالمة  ،اللغة املكتوبة، مت له التوصل إىل اختراع األجبدية اليت تعد أهم اختراع

عظم ما توصل إليه اإلنسان يف ماضيه بارزة منرية يف قصة احلضارة اإلنسانية، بل أ
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بدأ اإلنسان األول  ،وحاضره ومستقبله القريب والبعيد، ويف مسرية تطوير أجبديته
دها رمساً ومث ج ،خربشاته األوىل على جدران البيوت واملعابد واملقابر والصروح

 فنقشاً يف الطني واحلجارة واخلشب وقطع األدم، مث ما لبث أن دخل عصر صناعة
مث ما  ،)أوراق حبرية(الورق البدائية، فكان ورق الربدي الذي صنعه من نبات مائي 

مما سرع يف الوقت صناعة الورق، يف تجويد اللبث أن تأهل للمزيد من اإلتقان و
من استغالل هذا الورق يف تدوين إجنازاته العلمية والفكرية والتارخيية  نفسه

وقد . سياسية واالجتماعية واالقتصادية، اخلوخرباته املنوعة يف شؤون احلياة ال
أحرزت أمتنا يف هذا املضمار قصب السبق، سواء على صعيد اختراعها لورق 

أم على صعيد ما أصاب هذه الصناعة من تطور الحق يف يومها وغدها،   ،الربدي
إجنازات اإلنسان احلضارية  عنمث ليفضي هذا إىل إجناز تارخيي آخر ال يقل أمهية 

بقة، واليت كانت مبثابة نقطة حتول تارخيية يف حياة البشرية، ونعين ذا اختراع السا
فن الطباعة، وكان هذا اإلجناز العظيم أقرب إىل املستحيل دون توفر الورق بكثرة 
ووفرة وبأمثان زهيدة يف متناول اجلميع، وكان الفضل يف هذا على العامل آلبائنا 

وا هلذا الغرض بدءاً من العام ؤالذين أنش ،نيوأسالفنا من علماء العرب املسلم
مصانع للورق متطورة يف خمتلف املدن العربية اإلسالمية ) م794= هـ  178(

  .العريقة مشرقاً ومغرباً
من رحم هذه التطورات التارخيية جاء عصر روائع املؤلفات من خمطوطات                    

ويف طياا وبني دفتيها أعمال  ،يبةلتصدر يف أزهى حللها الفاخرة القش ؛وكتب
تعد اليوم من عيون تراثنا وتراث اإلنسانية اخلالد، ومن روائع ما  ،علمية وفكرية

صاغته عقول عربية إسالمية وعاملية إنسانية مبدعة متميزة من أفذاذ العلماء واألدباء 
ا يف واحلكماء، وما لبث الكتاب ونشره أن أصبح دليالً على رقي األمم وتقدمه

وليصري يف الوقت نفسه جسراً ومعرباً تلتقي على  ،ميادين العلم واملعرفة واحلضارة
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بعد أن عمل آباؤنا يف  ،صفحاته وتتمازج الثقافات واحلضارات اإلنسانية النبيلة
، وحرصوا على التأكيد هوتأصيل مؤلفام املوسومة على نشر العلم النافع الرائد

لعالية الرفيعة واملبادئ الفاضلة السامية اليت جتسد مكارم على القيم العظيمة واملثل ا
األخالق بأبعادها العاملية الشريفة، فكانوا حبق زينة اهللا وكلمته الطيبة يف خلقه، وال 

إال مع األسف  -يعرف عن أمة من األمم، منذ عرف كوكبنا اجلنس البشري 
ام بالكتاب اقتناء وقراءة أن سبقتنا أو فاقتنا باالهتم -الشديد يف عصرنا احلاضر 

وفهماً ويف إنشاء املكتبات العامرة باملؤلفات الزاخرة مبختلف أصناف العلوم 
ويكفينا هنا أن نضرب مثالً مبكتبة الصاحب بن عباد . وضروب املعرفة

ويه مكتبات أوربا اليت كانت حتتوي أكثر مما كانت حت) م995= هـ 385ت(
فراد، أما على صعيد دور الدولة العربية هذا على صعيد األ !!جمتمعة عهدئذ

العاملية األوىل، فال أقل أن نذكر، على ) اجلامعات(اإلسالمية يف إنشاء املكتبات 
هـ 205(يف بغداد ) خزانة العباسيني(سبيل املثال ال احلصر، مكتبة بيت احلكمة 

= هـ 395(يف القاهرة ) خزانة الفاطميني(ومكتبة دار احلكمة ) م820= 
= هـ 350(يف قرطبة األندلس ) خزانة األمويني(ومكتبة الزهراء ) م1004

  ).م961
  

  "ظُـروا بعـدنا إِىل اآلثـارِفَان         تـلك آثـارنا تـدلُّ علَـينا"                     
عندما كنا كالبنيان املرصوص ! إذاً هذه صورتنا األمجل حىت األمس القريب                   

مطمئنني بإسالمنا  ،راضني بشرعه القومي ،بدين اهللا مؤمننييشد بعضه بعضاً، 
ال  ،الصحيح على يومنا وغدنا، حريصني على أن نكون قدوة عاملية خرية للبشر

، هذا مع تقوى من مكارم األخالقيسبقنا أحد إىل علم أو أدب أو مكرمة 
صفات اجلليلة بنينا ، ذه الورقة طباع ونبل سجايا ،وشجاعة خارقة ،صادقة
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الشخصية العربية اإلسالمية العاملية األثرية اليت تسيدت قيادة العامل أكثر من 
وحققت السالم والطمأنينة والسعادة الشاملة لكل  ،سبعمائة سنة بنجاح واقتدار

تتأخر إىل الوراء من انضوى حتت لوائها، فكيف ألمة أعزها اهللا باإلسالم أن 
إىل جانب تراجعنا يف أمور أخرى  -عزوفنا عن القراءة فهل  !ويتقدم غريها؟

سبب مهم من األسباب اليت أدت إىل هذا التدهور اخلطري يف جممل أدائنا  -عديدة 
ولقد حدث منذ زمن قريب أن طمأن أحد قادة العدو أتباعه بالنصر !  احلضاري؟

النظرة التشاؤمية وبعيداً عن ! ألم بعيونه أمة ال تقرأ ؛السريع والسهل على العرب
وال  ،وجلد الذات والتعميم املذموم ال نرى الكتاب اليوم حيتل أولويات اهتماماتنا

حيظى مبكانة حمترمة يف جمتمعاتنا، اللهم إال الكتب غري اجلادة وال الرصينة والبعيدة 
وعلى الرغم من انتشار صروح العلم ! يف املظهر واجلوهر عن العلم والفكر احلق

البالد العربية واإلسالمية، إال أن نظرتنا للكتاب والقراءة والتعلم يف أرجاء 
واستجابتنا للرقي بالعلم ظلت ضعيفة، ومل نر على أرض الواقع أي تغري ملموس يف 

حياكي حىت ما كانت عليه أمتنا يف أمسها التليد، ومل حناول جبدية  ،أدائنا احلضاري
يالنا من اآلثار السلبية املخربة اليت تذروها التوفيق بني األصالة واملعاصرة حلماية أج

وتقتحم علينا  ،اليت ب علينا كاإلعصار من كل صوب ،رياح الثقافات ومسومها
بعد أن أصبح اإلعالم املرئي واملقروء واملسموع أخطر حتد  ،بيوتنا دون استئذان

مية ينافسنا يف تشكيل عقول ووجدان وإرادة أبنائنا، وحنن على أساليبنا العل
والتربوية اجلامدة نبدو احللقة األضعف أمام هذا الغزو األرضي والفضائي املهدد 
ألسس ثقافتنا وانتمائنا األصيل، فأين املفر؟ ال ريب أن هذا التخلف والعجز 

يعزى إىل غياب قدرتنا  ،الظاهر يف حياتنا الفكرية خاصة وشؤوننا األخرى عامة
على حنو  -رة قراءة صحيحة، وعدم تطبيقه على قراءة اإلسالم يف حياتنا املعاص

  .يف جمتمعاتنا اإلسالمية -واع وأمني 
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من املؤسف أن يدعي بعض اجلهلة وأعداء النهار بالقول أن أسباب احنطاط                    
فإن من  ،والعكس صحيح! أمتنا اإلسالمية مرده إىل متسكها بأهداب دينها احلنيف

وعدم صدق  ،يكمن يف عدم ثقتنا بإسالمنا - املعلى حنو ش -أسباب ختلفنا 
ويتناسى هؤالء اجلاحدون أننا  .وفهمنا السقيم ملبادئه السامية السمحة ،انتمائنا له

ومن اجلمود إىل  ،ومن الفقر إىل الغىن ،باإلسالم وكتابه انتقلنا من اجلهل إىل العلم
ن القاع إىل ذروة وم ،ومن الضعف إىل القوة ،ومن الغياب إىل احلضور ،احلركة

ومن الوثنية املعتمة إىل نور اإلميان األصدق باهللا الواحد  ،الرقي احلضاري األمثل
  .القهار، فأشرقت مشسنا وإىل األبد بنور احلق والعلم والعدل واحلكمة

إن املنصفني من حكماء العامل جيمعون على أن اإلسالم دين الفطرة اإلنسانية                    
ملاذا نتنازل عن الطاقة اإلهلية السرمدية  ،وقوة الغد العاملية، إذاً ،للبشر كافةرسالة 

وفينا كتاب اهللا أبقى طاقة ! لنبحث عن طاقة بديلة هشة تنفد وذات أجل قصري؟
من أراد اهللا به خرياً يفقهه "لعلوم الدين والدنيا  أزيلّإميانية وفكرية ال تفىن ومصدراً 

  : "يف الدين
  

         "سِ ممَء الشوض نيالع ركنت قَد دمر ن   الفَم ركنيقَمِ وس ناملاِء م مطَع"  
علينا اليوم أن نعيد قراءة كتب التاريخ الصحيحة، حىت ال ننسى أننا كنا وما                    

قوا  زلنا وسنبقى أمة واحدة تعرف، يف الوقت املناسب، من أين تأيت مصادر
واستمرار عافيتها ومدنيتها، فاألمة اليت متلك كل هذا الرصيد املتناغم من خصائص 
اجلنس الواحد، ووحدة الدين والكتاب واللغة والثقافة والتاريخ واملكان وأواصر 
قريب وأخوة وتراث جميد، أمة لن متوت، وقادرة أبداً على التجدد والبقاء، أمة 

وحالت بينها احلدود اجلغرافية والنفسية  ،مهما تعاظمت اخلطوب ،واحدة
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         "واحدةً إِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً": املصطنعة، وهذا يأيت انسجاماً مع قوله تعاىل
  ).92: األنبياء( 

يف معرض احلديث عن الكتاب وشجونه وأمهية القراءة يف حياتنا جندها                    
املقصرين حبق تعليم وتثقيف  -ناتنا من أجيال أمتنا الطالعة مناسبة لتذكري أوالدنا وب

بأن أمتهم سابقة على كل األمم وأن جزيرم العربية موطن  -عقوهلم وأنفسهم 
اإلنسان األول وملتقى آدم وحواء واصطفاها اهللا مكاناً لبيته احلرام ومسقط رأس 

اً لوحيه األمني وقبلة ألنبيائه مجيعاً وبعثاً للرساالت السماوية الثالث ومهبط
للمسلمني يف مشارق األرض ومغارا وفيها ختم اهللا ا دينه القيم وأنزل فيها 

مث يكفينا ذكراً  "اقرأ": أكمل كتاب وأصدق حديث، بدأه اهللا عز وجل بكلمة
خالداً يف تاريخ احلضارة اختراع أمتنا األجبدية األوىل أساس األجبديات واأللسن 

  .ف ألسنتهم ولغامللبشر على اختال
من وحي هذا كله، بات من األمهية مبكان أن نعي حجمنا احلقيقي وسط هذا                   

الزحام والصراع احلضاري الشرس ، فبحار فكرنا اإلسالمي العذب وتركتنا 
وعلى هذا النهج  ،احلضارية األغلى كفيلة أن تعيدنا إىل مدارنا ومسارنا الصحيح

أن نعيد للكتاب سناءه واءه وحريته لينساح بال قيود يف مجيع أحناء القومي ال بد 
العامل العريب اإلسالمي وأن نرفع من شأن املؤلفني املبدعني وأن ينتقلوا ومؤلفام 
وأفكارهم يف البيت العريب الكبري دون أي عوائق، ويا حبذا لو تتوحد جهود 

ائه على أسس علمية خالقة، مث اجلهات املعنية بالتراث العريب اإلسالمي إلحي
تكثيف املتابعة الدؤوبة السترداد كنوز تراثنا من كتب وخمطوطات حمفوظة يف 
متاحف ومكتبات دول غربية وشرقية، واألهم أن نعود أجيالنا الصاعدة على 
احترام الكتاب وحب القراءة واملطالعة وأن نؤهل أساتذة اللغة العربية على حنو 

كنهم من جعل حصصهم األكثر متعة وتشويقاً لتالمذم وجيب متميز ومتفوق، مي
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أن يعاضد هذا املسعى الكرمي أنصار لغتنا اجلميلة من أفراد ومؤسسات اجتماعية 
وإعالمية ودور العلم والتربية املختلفة، ومبؤازرة اهليئات السياسية اليت حتتاج إىل 

دف النبيل، وبعد نرجو أن ال قراراا لالحتشاد اإللزامي والتطوعي لتحقيق هذا اهل
  :نكون حنن اجليل الذي عناه الشاعر بقوله

     " فرش مبِآباٍء لَه ترلَدوا       إِذا فاخما و ن بِئْسلكو قْتدص معن "  
لكن ثقتنا باهللا ورضاه جتعلنا نتفاءل دائماً بأن نكون خري خلف خلري سلف،                   

" فاخلريةيامومِ القيت إىل ييف أُميفّ و" ،"ج بذهفَي دبا الزفَأم فَعنأما ما يفاًء و
  ).17: الرعد(   ".الناس فَيمكُثُ يف األرضِ
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          
جاء  .م1997 ،)مايو(، أيار 109، مصدر سبق ذكره، العدد )جملة(ال يف املن*                    

هذا املقال من وحي معرض الكتاب السنوي الثاين الذي أقامته جامعة امللك 
فيصل بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية باألحساء ودار عامل الكتب بالرياض 

.

  *املدينـة الفـاضلـة           
  

يف مدينة اهلفوف " املنال " فور وصويل من إجازيت الصيفية فاجأين مراسل                     
األستاذ حممد بودي برسالة وفاء من صانعي الوفاء وناشري األمل والضياء، تتمثل 

" املنال"يف شهادة شكر وتقدير موجهة لكل من ساهم يف مسرية انطالقة 
وقد جاءت هذه اللفتة .  ة والثقافيةورفدها بإبداعام العلمية واألدبي )1(،اإلعالمية

عروس االت " املنال"على صدور  اًالنبيلة مبناسبة مرور أحد عشر عاماً مسان
وحللها السندسية  ،بشباا املستدميوالعربية وأصدقها غاية برسالتها املتجددة ، 

 ،نوبكتاا املرموقني الغيوري ،واملتألقة على الدوام بالقائمني عليها ،القشيبة
وأفكارهم اخلالقة، وبتواصلها  ،ودراسام القيمة ،وأعماهلم اإلبداعية املتميزة
واملزهوة أبداً برسالتها السامية اليت ختاطب شرحية  ،اإلنساين مع قرائها األماثل

اصة وبنات وأبناء خبعزيزة وغالية على قلوبنا مجيعاً من أبناء وبنات إماراتنا املتحدة 
، الذين حرموا لسبب أو آلخر نعمة متام اخللقة عند الوالدة، عامةبأمتنا العربية 

 ،والعقل الراجح ،لكنهم مل ولن حيرموا من فضل اهللا عليهم بنعمة اخلُلُق العظيم
عز (حباهم اهللا  ، مباواإلرادة الصلبة امللهمة، ليعوضهم عما فقدوه خرياً كثرياً

اشة الوجه، وبراءة من مجال النفس، وصفاء القلب، وخفة الظل، وبش) وجل
وزادهم اهللا من فضله بأن سخر هلم  ،الفطرة، وسالمة الضمري، وحسن اإلدراك
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مدينة الشارقة (بيضاء طاهرة خضراء رحيمة، شادت هلم صرحاً ممدداً  يأياد
كَشجرة طَيبة  طَيبةً ف ضرب اُهللا مثَالً كَلمةًألَم تر كَي) " للخدمات اإلنسانية

-24إبراهيم ("ها كُلَّ حنيٍ بِإِذْن ربها عها يف السماِء، تؤيت أُكُلَصلُها ثابِت وفَرأ
25.(  

مشسنا تشرق علينا من الشارقة بعد غروب مديد، لتضيء لنا ذي هاهي                      
قد أو حالطريق إىل عامل اهللا ومدينته الفاضلة على األرض، حيث ال مكان لل

وانسجاماً مع هذا الواقع فقد جندت املدينة ألوية مقدامة شجاعة، .  ة الغابلشريع
رجاالً ونساء مربني حكماء من خرية أبناء أمتنا، وقفوا حيام بنفس رضية 

بقلوب مفعمة ) املعاقني(وخربات واعية مؤمنة صادقة يف خدمة هؤالء األبناء 
مع جهد موصول ال  ،الغاياتبالرمحة والوفاء واحلب واإلخالص ونبل املقاصد و

 ،تصون وحتمي ،يعرف الكالل وال املالل، وعيون ال تنام ساهرة يف سبيل اهللا
وتشكل من جديد هؤالء األبرياء، أطيب خلق اهللا، ولتعوضهم ما فقدوه بسبب 

 ،الوالدة أو بسبب احلوادث الظاملة أو األقدار احملتومة، فكانوا هلم آباء وأمهات أباة
لريمسوا على وجوههم ابتسامة  ؛احلياة الكرمية هلؤالء األبناء الغوايلمههم توفري 

احلياة واملستقبل، ومن مث ليجعلوا من والرضا اليت تشي بصحة نفسية مترعة بالثقة 
، مستلهمني قول وآالمهم أنفسهم بلسماً شافياً يداوي أحزان هؤالء األبناء األبرار

  :الشاعر
                 " لْسب قَماكنأر كرهد لْقَما      ماً  إنْ صارع كرغَي ةً إنْ  صـارالوحو  

  "َال تبخلَن على احلَياة بِبعضِ ما        يـاةَ حبـتك كُلَّ كُنـوزِهاإنَّ احل     
إن فرسان وفارسات هذه املدينة الفاضلة من أهل احلكمة واملنهج العلمي                     

يا أبت استأجِره إنَّ خير منِ " -والتربوي القومي، والكلمة الطيبة والنربة الصادقة 
األمني القَوِي ترأْجتيستحقون تقليدهم وشاح الوطن  -) 26:القصص( "اس
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وأن تتوج هامام بأكاليل من الغار، وحسبهم نرباساً وهاجاً وسط هذه  ،األكرب
م أشرقوا فجراً جديداً، أ!!  حتيط بعاملنا العريب من كل جانبالدياجري املعتمة اليت

تطارد أشعته الذهبية  ،متجاوزاً حدود القبيلة والعشرية ،وسطعوا نوراً قريباً بعيداً
) الدولة(جحافل الظالم، وصوالً إىل العاملية، وتوحيداً ألمتنا وبالدنا يف إطار املدينة 

                  واحترام حقوق اإلنسان، ئخالق ومسو املبادمدينة اهللا الفاضلة حيث مكارم األ
وليهنأ أبناء البشرية ورجال اإلنسانية احلكماء  ،يف عامله اآلخر )2(ليهنأ اليوم الفارايب

 ،هم الفاضلة تتحققؤآراذي الكبار مبيالد مدينتهم احللم يف الشارقة، وهاهي 
فم الزمن، ففيها اخلري واحلب وتتخلق عمالقاً طوداً راسخ القدم حضوره ملء 

 ،الفاضلة بساطاً للريح) دولتنا(حفظ اهللا مدينتنا . للجميع والعلم واد للجميع
ميتطيه أوالدنا حملقني يف مساء وطنهم الكبري وعاملهم اإلنساين الرحيب، بال تأشرية 

) أهل(وحفظ اهللا لنا أمرية !! ودون شرطي على احلدود أو خفر ،أو جواز سفر
نتنا الفاضلة، قرة عني حلاضرها ومستقبلها، ومداداً ال يفىن لدميومتها، إنه خري مدي

  .حافظاً وهو أرحم الرامحني
  
  
  
  

                      __________________________________________________________  

  .م1998 ،)أغسطس(آب ، 122، مصدر سبق ذكره، العدد )جملة(يف املنال *                        
  

  اهلوامـش
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الغراء، وللعاملني يف " املنال"حتية من الكاتب وتقدير لرئيسة وهيئة حترير جملة )1
).مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية(اإلنساين الكبري  الصرح 

والفارايب نسبة إىل ) أبو نصر حممد الفارايب(هو الفيلسوف املوسوعي العريب املسلم  )2
يعد ). م 950=هـ 339(مسقط رأسه، تويف يف دمشق ) تركستان(فارب 

بعد أرسطو، وإىل ) باملعلم الثاين(الفارايب من أعظم فالسفة العرب وأشهرهم، لقب 
جانب تضلعه بالفلسفة كان متضلعاً بعلم الرياضيات واملوسيقى وله مؤلفات عدة 

  ).آراء أهل املدينة الفاضلة(باقية منها 
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  *التغريب وأثره يف األدب العريب احلديث             
  

ال يقتصر يف عاملنا  Westernizationلعل من نافلة القول، أن أثر التغريب                      
العريب على األدب العريب احلديث وحده، وقد يكون أثره يف هذا اجلانب ركيكاً 

بية احلديثة على حياة أمتنا التقنيات الغر" التكنولوجيا"هشاً، إذا ما قورن بتأثري 
املعاصرة، حيث يظهر التأثري واضحاً قوياً للغاية يف النواحي العلمية املادية خاصة، 

وال أعتقد أن املقام هنا يتسع للبحث يف اجلذور . ضعيفاً يف النواحي الروحية عامة
ا التارخيية للعالقات بني الشرق والغرب املباشر منها وغري املباشر واخلفي منه

والظاهر، الذي أدى إىل تبادلية التأثر والتأثري، لكن من املؤكد أن العصور احلديثة 
شهدت ترسيخاً ألقدام االستعمار الغريب يف بالد العرب واملسلمني منذ مطلع 

مث ليتعاظم خطر هذا االستعمار وآثاره السلبية منذ منتصف ) م17=هـ11(القرن
د العربية واإلسالمية حتت نفوذه حيث سقطت معظم البال) م19=هـ13(القرن 

وجربوته، مما ضاعف من أثر احلضارة الغربية على جممل حياة أمتنا سواء الروحية 
هل الغرب  :لكن ومبوضوعية تامة لنطرح على أنفسنا هذا السؤال! منها أو املادية 

وقتامة كئيبة  حنن فيه اليوم من بؤس وهوان عام وحده يتحمل مسؤولية كل ما
الغرب  أن أظن الياتنا السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية؟ تسكن ح

الشماعة الوحيدة اليت نعلق عليها أسباب ختلفنا وأزماتنا الكثرية يف كل ساحة 
إن دولنا العربية جمتمعة ومن يتحمل معها املسؤولية من شعوب أمتنا ! وميدان

وكأننا نبدو يف حالة إفالس  إظهارنا يف هذه الصورة املعتمة البشعة، نمسؤولة ع
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بتنا نفتقد فيها ثقتنا باملستقبل، مع اإلحساس بفقداننا املناعة ! ثقايف وحضاري مميت
الذاتية على احتواء وجماة حتديات ومصاعب مجة جتعلنا نستسلم أكثر لقوى 

براثن ذي التغريب اليت متنحنا القليل من اإلجيابيات والكثري من السلبيات، وهاهي 
بكل أبعادها وألوان طيفها تنشب أظفارها يف أجسادنا اليت  Globalizationوملة الع

تكسرت فيها النصال على النصال، وختترق حصوننا الداخلية املكانية منها 
واليت يف  ،لتسلبنا احلد األدىن من مقاومة رياح التغريب الالفحة امللوثة ،والزمانية

  .اضر أو مستقبل أمتنا ورسالتها العامليةجلِّ مقاصدها التعمل لصاحل ماضي أو ح
ال أحد ينكر ما عليه الغرب اليوم من حرية ال سقف هلا يف التفكري وروح                     

البحث العلمي اخلالق، مما جعله حيقق قفزة نوعية ونتائج باهرة ذات أثر بعيد على 
ر يف الوقت نفسه، أن حاضر ومستقبل أوربا خباصة والعامل بعامة، لكن ال أحد ينك

لكل حضارة خصوصيتها وماهيتها، وحنن العرب واملسلمني لنا خصوصية حضارية 
وثوابت دينية وثقافية وفكرية وعادات وتقاليد وقيم معتربة، وال أظن أا تشيخ أو 

ولكن حنن العرب واملسلمني فشلنا يف  ،تنخر عظامها قوارض الزمن وتقلباته
املعنوية واملادية لتوظيف الثوابت واملتغريات  ةافتقدنا الرؤيو ،االرتقاء إىل مستواها

ومن املؤسف أن يظن بعض ! املرعية من هذه احلضارة العظيمة املتجددة يف حياتنا 
املبدعني يف ميداين األدب والفكر، أن احنطاط األمة وتقهقرها من ثوابت 

وابته الراسخة شخصيتها، فيسوغون ألنفسهم االغتراب عن جمتمعهم وثقافتهم وث
حنن نتفق مع املبدعني يف مضماري األدب . اليت هي حقاً فوق الشك والتهم

املساحة املمنوحة "والفكر خباصة، ومع املبدعني يف مضمار العلوم بعامة، بأن 
، وأن "للحرية الفكرية على امتداد خريطة الوطن العريب قد ال تتسع ملفكر واحد

ومثقفينا، مع ما يكتنف احلركة النقدية الثقافية  هناك ميشاً متعمداً ملفكرينا
اإلبداعية من تراجع وخوف وقمع، لكن هل يفرض علينا هذا املناخ العريب 
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إن املبدعني يف أي ميدان هم ضمري ! املتجهم، أن ننتقل من  السيء إىل األسوأ؟
 أمتهم، وحريتهم حرية مسؤولة ال فوضوية وهم ليسوا معول هدم لتقويض النظام 
العام والقيم اخللقية املصانة للمجتمع وثوابت األمة املتوارثة، وأن املبدع بالتايل 
يقدم املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة، ويضع إصبعه على العلّة فيداويها، 
ويبتكر احللول البناءة للمشكلة سواء كانت هذه املشكلة اجتماعية أم اقتصادية أم 

اكثر من أي  -شة اليت تعاين اليوم ياحلياة املع م تتصل بشأن من شئونسياسية أ
  .آفات اجلهل والفقر واملرض -وقت مضى 

بالتأكيد، إن حلركة اإلبداع و التجديد العربية يف جمال األدب شعراً ونثراً                    
حقها يف االختالط واالنفتاح على نتاج اآلخر من األمم املتحضرة يف هذا امليدان، 

ذ عليها انغماسها يف التقليد واحملاكاة العمياء وعدم التمييز بني الصاحل لكن يؤخ
والطاحل من الفكر الغريب، الذي ال يراعي يف هذا االختالط خصوصيتنا الثقافية 

وبعيداً عن التضخيم يف مدى هذا التأثري الغريب على بعض أدبائنا . واحلضارية
قاطعة، فإن حرية الفكر واإلبداع ومفكرينا، وبعيداً عن إصدار أحكام تعميمية 

ومن غري املقبول احلجر عليها حتت أي ذرائع  ، نة للجميعوجيب أن تكون مص
ذلك أن مهمة . ودعاوي، لكن بشرط أن ال تلحق أي أذى بثوابتنا الفكرية األصيلة

األدب أصالً هي التفاعل مع التجارب اإلنسانية اخلالقة، واألديب املنتمي يتعامل 
متناهية مع مشكالت جمتمعه القريب والبعيد ويقتبس من التجربة اإلنسانية بشفافية 

  .عند األمم األخرى مفيدها ويطرح ضارها
إن تعرض بعض الكتاب املبدعني يف جمال األدب العريب خاصة، إىل اامات                    

ية أمته طالت حىت عقيدم، يعود سببه إىل اشتطاط نفر منهم باالفتئات على شخص
الدينية ومعتقداا الثابتة الصحيحة، رمبا عمالً مببدأ خالف تعرف، مظهرا نفسه 
غارقا حىت أذنيه باملنهجيات األوربية الفكرية والثقافية، اليت حتمل يف طياا الكثري 
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من الباطل والقليل من احلق، وتتناقض يف مظهرها وجوهرها مع أسس حضارتنا 
كما هو  –حضارتنا سواَء يف مصدرها أم يف غاياا العربية اإلسالمية، كون 

حضارة ربانية، فضالً عن كوا حضارة عاملية، ال تعادي التطور  -معروف 
متساحمة مع  الديانات واحلضارات األخرى، بل تأخذ منها كل مفيد من منطلق 

ومما زاد الطني بلّة أن ". أن احلكمة ضالة املؤمن ال يبايل من أي وعاء خرجت"
بعض غالة الفكر احلداثي  جتاوزوا كل اخلطوط احلمر ، إىل حد قطع صلتهم 
بدينهم وثقافة أمتهم ، وأظهر بعضهم اتفاقاً صرحيا مع خصوم تراثنا العريب 
اإلسالمي احلي من املستعمرين الذين وقفوا وقتهم على حتطيم أمتنا ومقدراا مادياً 

حدت فيه هذه النخبة من مفكري نه يف الوقت الذي جأومعنوياً، ومن العجب، 
احلداثيني العرب مكانة حضارم العربية اإلسالمية وفضلها على العامل، جند باملقابل 

ويف  عزاًء لنا يف صفوة من مفكري أوربا املستنريين املنصفني هلذه احلضارة،
 Showالعاملي جورج برنارشو ) الربيطاين(م املفكر اإليرلندي تمقدمه

الذي يرى أن اإلسالم يوفق بني املصاحل املادية ) م1950=هـ1370ت(
أن رجالً كمحمد لو تسلم زمام احلكم يف العامل لقاده إىل "والروحية، ويؤكد 

وسبقه إىل هذا، ." اخلري وحل مشكالته على وجه يكفل السالم والسعادة املنشودة
: ولـيق حيث Goethe) يوهان ولفغانغ فون(املبدع املفكر األملاين األشهر غوته 

أما الكاتب والعامل  )1( ".إذا كان هذا هو اإلسالم أفال نكون كلنا مسلمني"
صاحب  Hartالفلكي والرياضي وعامل الفضاء األمريكي املعروف مايكل هارت 

الصادر سنة ) أوهلم حممد" (أعظم مائة شخصية يف التاريخ"الكتاب الذائع الصيت 
بعض الختياري حممداً أول قد يندهش ال": فيقول) م1982 = هـ1402(

العظماء يف التاريخ، ذلك أن حممداً هو اإلنسان الوحيد يف التاريخ الذي جنح جناحاً 
فإن أثره  ،قرناً على وفاته 14مطلقاً على املستوى الديين والدنيوي وبعد مضي 
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) جان شارل(أما الكاتب واملفكر والفيلسوف الغريب روجيه  ".مازال قوياً يتجدد
الذي بلغ تأثره باإلسالم فكراً وعقيدة إىل حد اعتناقه  Garoudiéرودي رجاء جا

فآراؤه معروفة بعظمة احلضارة اإلسالمية، يشاطره ) م1982 = هـ1402(سنة 
عدد غري قليل من مفكري أوربا وفالسفتها املرموقني، فإذا كانت هذه النخبة من 

الغريب احلديث مبذاهبه  عقالء أوربا تتخذ من الفكر اإلسالمي بديالً عن النسق
فما هي إذاً املسوغات اليت جتعل غالة الفكر احلداثي العرب . الفكرية والثقافية

يديرون ظهورهم هلذا الفكر؟ قد يكون من الصحة مبكان زعمهم وجود خلل كبري 
يف املمارسة الفكرية واحلضارية للمسلمني، لكن هذا ال يعين أن حنمل اإلسالم 

اخلاطئة للمسلمني اليت ال تتفق ال يف الشكل وال يف املضمون  مسئولية املمارسات
  )2(. مع جوهر الدين ولبه

والواقع أنه على الرغم أن تأثري األدب الغريب على أدبنا العريب احلديث ال                    
يتجاوز القرنني من الزمان إال أننا مل نر اجتاهاً معاكساً لقلة من املشتغلني باألدب 

عريب واملبدعني فيه يناقض أسس ثقافتنا وهويتنا احلضارية إال يف النصف األخري ال
يف الوقت الذي جند فيه املئات من فحول . تقريبا) م20 = هـ14(من القرن 

األدب سواء يف البالد العربية أو املهجر، ظلوا أوفياء لتراث أمتهم وموروثاا 
األغراض األدبية القدمية من شعر ونثر  الفكرية واألدبية الراجحة مع حمافظتهم على

على ما يف نثرهم وشعرهم من جتديد وحتديث لكنهم حرصوا يف الوقت نفسه، 
منهم على سبيل املثال ال احلصر يف جمال . على التوفيق بني األصالة واملعاصرة

 = هـ1351(حافظ إبراهيم  ،)م1932 = هـ1351(الشعر، أمحد شوقي 
، إيليا أبو ماضي )م1904=هـ1322(ارودي ، حممود سامي الب)م1932

أما . ، إخل)م1941 = هـ1360(، وإبراهيم طوقان )م1957= هـ1377(
الفحول يف النثر وهو مع الشعر يشكل قوام األدب كله، فال يتسع املقام لذكر 
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يف فن اخلطابة أو املقالة أو القصة  هذا املضمار األديب الرفيع سواء املبدعني منهم يف
  .اية أو الرسائل، اخل أو الرو
انسجاماً مع ما تقدم فقد شهدت الساحة الثقافية واألدبية يف عاملنا العريب                    

على مر العصور حركات جتديدية ضوية إبداعية، لكنها توأمت باستمرار بني 
اسخة، اإلبداع واحلرية املسئولة اليت ال تقفز فوق اجلدار العايل للثوابت الدينية الر

ومل يكن اإلبداع األديب يوماً عامالً من عوامل الفتنة اليت تؤجج الصراع بني الثقافة 
واألدب وبني الدين، ومها أساساً ينبعان من عيونه وينضحان من وعائه، لقد عرف 
اإلسالم األول ضة أدبية عارمة حيث أضفى الدين اجلديد أغراضاً جديدة على 

الشعر، حيث جعلته متميزاً باللفظ واألسلوب  هذه النهضة، خاصة من ناحية
والغرض عن الشعر يف العصر اجلاهلي، وإذا نظرنا إىل رواد النهضة األدبية يف 

شاعراً كان أم  -عرض أخمتلف العصور اإلسالمية قدميها وحديثها ال جند من 
 جدال عن تراث األمة األبقى وكنوزها األدبية واملعرفية النفيسة األنقى، وال -ناثراً

اتكأوا على هذا النتاج  -إىل أي مذهب أديب انتموا-أن األدباء املعاصرين  يف
) م791=هـ175 ت(العلمي اخلالد لآلباء واألجداد، من أمثال اخلليل بن أمحد 

عمر ) م673 = هـ54 ت(حسان بن ثابت ) م796 = هـ180 ت(سيبويه 
اجلاحظ ) م845 = هـ231 ت(متام  أيب) م712 = هـ94 ت(بن أيب ربيعة 

 ت(بديع الزمان ) م965 = هـ355 ت(املتنيب ) م868 =هـ254 ت(
 ت(ابن قُزمان ) م1070 = هـ463 ت(ابن زيدون ) م1007 =هـ398
وغريهم  )3(،)م1418 = هـ821 ت(القلقشندي ) م1160 = ـه 556

و هم كانوا ومازالوا  بروائعهم املستلهمة من كل ! كثري يفوق عدد جنوم السماء 
أليس عجيباً أمام هذا كله، أن . ن األدب العريب وضروبه مسع الدنيا وبصرهافنو

جيد التغريب مكاناً إلدخال حرف واحد من حروفه  يف أجبديتنا األدبية، أو أن جيد 
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متسعاً إلضافة نقطة حرب غربية  -اليت تفيض مبداد ال ينضب  -يف حمابرنا العربية 
  :حني يقول مغاضباً حقاً إن للشاعر عذره! غريبة إليها 

  قرب الشفاِء وما إليه وصولُ    ةٌموالعجائب ج ائبِومن العج"         
  "واملاُء فوق ظهورِها حممولُ    اكالعيس يف البيداِء يقتلها الظم         

من أين أخذ الغرب نفسه أصول أدبه  - إنصافا للحقيقة -وهنا نتساءل                    
هي مصادره األوىل اليت ل منها لتحقيق أُسس ضته الفكرية واألدبية  وفنونه؟ وما

املؤرخ واألديب (هذا التساؤل رأي املستشرق  نوالعلمية؟ يكفينا إجابة ع
حيث ) م1971= هـ1391 ت( Gibbاملعروف هاملتون جب ) اإلجنليزي

افتها وفكرها إن خري ما أسدته اآلداب اإلسالمية آلداب أوربا أا أثرت بثق: "يقول
األدب األوريب يف العصور  إن، وال غرو، ف"العريب يف شعر العصور الوسطى ونثرها

الوسطى ومستهل احلديثة تأثر مبوضوعات األدب العريب املعروف باخلصوبة 
واإلبداع، وهو ما وشت به مؤلفات أدباء أوربا املتأثرة بعمق باألدب العريب 

اء الباكي، هذا فضالً عن أن األندلس كانت ورومانسيته يف الغزل الرقيق والرث
مدرسة فنية هذبت طبائع أوربا األدبية وأخذت عنها غزل الفروسية والشعر 
العاطفي الذي اعتىن بالقافية بعد أن كان الشعر األوريب الكالسيكي ال يعريها 

ئ ويعزى إليها الفضل يف هذه املوسيقى الشعرية اجلميلة اليت حيسها القار. اهتماماً
ونثر ) م1835 = هـ1251 ت( Platen) أوغست(هيللرموند  –لشعر بالتن 

وغريمها من رموز األدب ) م1933 = هـ1358ت( Georgeستيفن جورج 
أما فيما يتصل بتأثر أوربا بالنثر العريب، فحدث وال . األوريب الوسيط واحلديث

فقد ولعوا  حرج، فإىل جانب انكباب األوربيني على الدراسات والكتب العربية،
باملؤلفات األدبية عند العرب على حنو منقطع النظري، خاصة ما يتعلق منها 
بالقصص اخلرافية اليت تنطوي على أبعاد أخالقية، من هذا املنطلق، قاموا بترمجة 
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من العربية إىل ) م1251 = هـ694(سنة " كليلة ودمنة"جمموعة قصص 
هذا السياق، يؤكد جوستاف لوبون اإلسبانية مث اللغات األوربية األخرى، ويف 

Lebon )بأن العرب هم الذين ابتدعوا روايات ) م1931 = هـ1350 ت
)4(.الفروسية يف األدب

ومن آيات تأثري األدب العريب يف األدب األوريب احلديث ما جنده من صدى                     
ة إىل مولد القصة الثقافة العربية اإلسالمية يف هذا األدب والذي أدى يف النهاي

 ")كيخوت(دون كيشوت "، وظهر هذا التأثري بوضوح يف قصة Novelاحلديثة 
Don Quixote رفانتيس ـللكاتب األسباين املرموق ميغويل دي سCervantes 

هذه القصة أروع ما أنتجته العقلية األوربية يف  دوتع) م1616 = هـ1025 ت(
ف ليلة وليلة من احتفاء غري عادي ما لقيته قصص أل كل هذا بفضلجمال األدب، 

مث توالت ) م1704 = هـ1116(نة ـد أهل أوربا واليت مت ترمجتها سـعن
لوال قصص  :مرة مبختلف لغات أوربا، يقول جب 300طبعاا حىت زادت على 

للروائي  Crousoeكروزون قصة روبنسون وألف ليلة وليلة ملا عرف األوربي
ويرى املستشرق ) م1937 = هـ1356 ت( Defoeاإلجنليزي دانيال ديفو 

أن قصة ) م1937 = هـ1132 ت( Jacobالعالمة األملاين جورج جاكوب 
اليت كتبها فيلسوف األندلس " حي بن يقظان"روبنسون كروزو مأخوذة عن قصة 

 هـ1082(واليت ترمجت إىل الالتينية سنة ) م1185 = هـ581 ت(ابن طفيل 
زد على هذا، تأثر ) م1708 = هـ1120(وإىل اإلجنليزية سنة ) م1671 =

األدب األوريب يف العصرين الوسيط واحلديث باملقامات العربية وأشهرها مقامات 
 = هـ398 ت(وبديع الزمان اهلمذاين ) م1122 = هـ516 ت(احلريري 
هل وأوربا خباصة أهذا إىل جانب فضل أمتنا على اإلنسانية بعامة و )5().م1007
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واليت جاء من رمحها النهضة  صعدالعلم واملعرفة يف كافة ال نارت هلم دروبأاليت 
.الغربية احلديثة واملعاصرة

مما تقدم، ال يبدو أن إشكالية التغريب يف جمال األدب العريب احلديث تعد                    
ظاهرة تستحق كل هذه الضجة الصاخبة، املبالغ فيها، وهي تبقى يف ظاهرها 

موا ومبناها ومعناها أقل من أن تنال أو دد عناصر القوة وباطنها وشكلها ومض
الدينية اإلميانية لألمة واليت تعد مبثابة عمودها الفقري، وجوهر شخصيتها العربية 
اإلسالمية ومظهرها، وال أعتقد أن قوى التغريب هذه من أدبائنا يقصدون من وراء 

بتها وقيمها املتوارثة، ومل نشهد أعماهلم األدبية االنسالخ عن أمتهم وعقيدا وثوا
مثل هذا التوجه احلداثي العلماين اإلحلادي حىت عند املتطرفني منهم يف هذا الباب، 

الذي ظهر " نقد الفكر الديين " يف كتابه ) املاركسي(أمثال صادق جالل العظم 
نقد اخلطاب " وال كتاب نصر أبو زيد ) م1969 = هـ1389(يف بريوت سنة 

 "الوليمة"وال حىت يف ) م1992 = هـ1412(صادر يف القاهرة سنة ال" الديين
الثابت "لسلمان رشدي أو أدونيس يف  "آيات شيطانية"حليدر حيدر أو يف 

الفاحتة وغريهم من احلداثيني املعروفني واملغمورين، وال تعدو املسألة و "واملتحول
النظر عن النوع عند شاعرهم وناثرهم، أو بغض  -يف نظري أكثر من أا ختضع 

لتأثريات غربية حداثية مذمومة تقف عند القشور  -تاجهم الفكري ناإلبداعي ل
جوهرها حىت لو  إىلوتعجز عن خرقها لتصل  اإلسالمية،للروح الثقافية العربية 

اجتهدوا يف تأويلها لتساير النمط الثقايف الغريب وإجياد عالقة ما بني األصيل 
ميام وجهلهم  حبقيقة إيء فإنه يدل على ضعف والدخيل، إن دل هذاّ على ش

على وجه العموم فالتغريب ليس شراً كله بالتأكيد، . كثرأالدين احلنيف ليس 
 = هـ1315 ت(فهناك من رواد اإلصالح يف العصر احلديث أمثال األفغاين 

وتلميذي عبده، ) م1905 = هـ1323 ت(وتلميذه حممد عبده ) م1897
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 ت(وحممد رشيد رضا ) م1903 = هـ1321 ت) (عبد الرمحن(الكواكيب 
نادوا باألخذ من النهضة األوربية يف جمال العلوم البحتة ) م1935 = هـ1354

على وجه اخلصوص، مميزين بني ما حنتاجه من ثقافة الغرب وحضارته الروحية، 
طه حسني  القاعدةوال يشذ عن هذه ). املادية(وبني ما حنتاجه من حضارته العلمية 

رغم العاصفة اليت ثارت ) م1973  = هـ1393ت ) ( يد األدب العريب عم(
 مستقبل" و  "على هامش السرية"و " يف األدب اجلاهلي" بعض مؤلفاته مثلحول 

  )6(. "الثقافة يف مصر
من املآخذ اجلارحة على احلداثيني متسحهم برواد الفكر من عصر النهضة                    

عصا الطاعة على الكنيسة عصر ذاك، كوم نظروا إىل احلياة األوربية الذين شقوا 
والكون نظرة جديدة أقرب منها إىل العلمانية منها إىل الدينية، ومع التباين الواضح 

وبني  -يف األصول والفروع –بني خصوصيتنا الدينية، وهويتنا الثقافية احلضارية 
أنه جيب أن ال يغرب عن بالنا بأن الفكر واحلضارة األوربية ومعتقداا الدينية، إال 

هؤالء الرواد من مفكري الغرب األوريب مل يشتطوا على الدين نفسه، وكانت 
أعماهلم األدبية والفكرية منصبة على حماربة الكنيسة ومجودها وتزمتها بعد أن 
حصرت تفكري الناس يف دوائر وقوالب ضيقة، وهذا ما نلمسه يف كتاب أعظم 

الكوميديا ) "م1321 = هـ721 ت(Danteيت الياري شعراء إيطاليا دان
ن لوثر ـوعندما تفجرت حركة اإلصالح الديين األوربية على يد مارت". اإلهلية

Luther )مل تكن أهدافها أبعد من إصالح الكنيسة ) م1853 = هـ1270ت
الكاثوليكية والعودة إىل األصولية املسيحية النقية، بعد أن بدا أن الكنيسة تم 

ومل تبتعد املؤلفات احلديثة واملعاصرة لكبار املفكرين … بظواهر الدين دون لبه
من أدباء وشعراء وعلماء تربية واجتماع وعلوم عن روح الدين وأمهيته _الغربيني 

) م1650 = هـ1060 ت( Descartيف احلياة اإلنسانية، ومنهم ديكارت 
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 ت( Newton ونيوتن) م1677 = هـ1088ت( Spinozaوسبينوزا 
) م1755 = هـ1169( Montesquieuومنتسكيو ) م1727 = هـ1140

 ت( Voltaireوفولتري ) م1778 = هـ1192 ت( Rousseauوروسو 
واحلق يقال إن مجيع أعماهلم الفكرية طفحت باجلديد ). م1778 = هـ1192

من اآلراء وخارجة عن مألوف عصرهم، إال أم أظهروا بوضوح إميام باهللا 
  )7(.مل يتعرضوا ولو ملرة واحدة يف حيام للدين بسوءوالدين و

دين اليوم على الساحة الثقافية وجد فهل ما تقدم كاف ملبدعينا املووبع                   
راجعة مواقفهم االستفزازية اليت تتعرض بإسفاف وعنجهية أحيانا لقيمنا ملواألدبية 

لعروبة واإلسالم تلزم مبدعينا يف جمال إن احلد األدىن للوفاء ل. وثوابتنا الراسخة 
الفكر واألدب خاصة، باإلقرار بأن األدب العريب قدميه وحديثه ال يتناقض مع ثقافة 

أن  -املتخاصمني مع الدين وأهله من مفكرينا  -األمة ودينها السمح، ويكفي 
ه جيدوا مثاال حيتذى يف بعض شعراء العصر اجلاهلي من آمنوا بوجود إله خالق بيد

ملكوت كل شيء وقالوا بالتوحيد ونبذ األوثان، مثل الشاعر أمية بن أيب الصلت 
إننا مهما حلقنا عالياً يف فضاء اإلبداع ال ميكن أن  )8(). م630 = هـ8حنو   ت(

خنرج من فضاء الدين األوسع، وال من عامل اهللا الذي ال يعرف حدوداً للمكان أو 
من التعصب وتساحمه واحترامه لكل األديان  لقد استطاع اإلسالم بنفوره. الزمان

األخرى، أن يبقى على مسافة واحدة من اجلميع، حكماً منصفاً نزيهاً صديقاً 
محيماً للعلم واإلميان والعدل، لذلك ال عجب أن وطد اإلسالم أقدامه يف اخلافقني 

هي لغة العلم  - لغة الضاد -عن طريق العلم وسياسة التسامح، وكانت لغته 
شتركة يف أرجاء املعمورة، وال غرو، فنحن العرب من اخترع األجبدية األوىل امل

ومن إضافتنا غري املسبوقة الفقه اإلسالمي ! للبشرية، فلغتنا أصل اللغات وأمها 
اجلليل الذي مكّن حلضارتنا العربية اإلسالمية يف القارات القدمية أوربا وآسيا 

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



74

وانسجاماً مع هذه احلقيقة، فإن اإلسالم مل . بديةوأفريقيا وأنزهلا فيها مرتلة عالية أ
ينتشر و يستقر عند هذه األمم بقوة السالح وإن غزاها، ولكنه انتشر واستقر فيها 

ولعل من آيات تأثري الشريعة واحلضارة اإلسالمية يف هذه . بقوة شريعته وحضارته
 = هـ5(لقرن غلبت املسلمني مثل السالجقة يف ا) قبل إسالمها(األمم، أن منها 

ولعل  )9(!سلموا أولكنهم رغم ذلك ) م13 = هـ7(واملغول يف القرن ) م11
كتابه    Schmidtzمشيتزمن وحي هذا كله، وضع املفكر األملاين املعروف باول 

) م1939 = هـ1358(الذي صدر سنة " اإلسالم قوة الغد العاملية"املعنون 
" حضارة العرب"اف لوبون وكتاب مشيتز هذا، جاء متناغما مع كتاب جوست

لتعاد ) م1884= هـ 1302(الذي طبقت شهرته اآلفاق، والصادر سنة 
أن األقوام " طباعته بعد ذلك عشرات املرات وقد توصل فيه لوبون إىل حقيقة 

اعتنقت اإلسالم واختذت العربية لغة هلا إمنا أقدمت على ذلك ملا  اليت النصرانية
، وهو األمنوذج الذي افتقدوه عند سادم ملسته من عدل العرب الفاحتني 

  ". ما كان عليه اإلسالم من السهولة اليت مل يعرفوها من قبل مث ما رأو، السابقني
متنا اليوم قد تكون يف حالة بائسة لكنها بالتأكيد حالة عابرة مؤقتة، فما أإن                    

م املبادرة ومقومات النهضة ودينامية زالت األمة بأبنائها العباقرة  الغيورين متلك زما
التجدد والتطور اليت تفضي خللق نظم أرقى متفوقة يف كل ااالت االجتماعية 

يف الوقت الذي حترص فيه على دفع  … واالقتصادية والسياسية والفكرية والعلمية
عجلة املعاصرة قدماً إىل األمام، دون أن خترجنا هذه العجلة، يف الوقت نفسه، عن 

ا بشئون الدين والعقيدة ثوابتنا وقيمنا الثقافية األصيلة، خصوصاً، ما يتصل منه
إننا نتطلع بعيون دامعة إىل أهل احلكمة يف أمتنا وما أكثرهم للعمل على . والشريعة

إصالح شأا، وتوحيد كلمتها، وإخراجها من ركودها و إيقاظها من سباا، إنه 
"تؤي أ من ةَ فَقَدكْمراً كَثرياً ويتَاحليخ ."  
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                      __________________________________________________________  
، 34، تصدره جملة طب األسنان األردنية، العدد"منتدى الفكر"ظهر يف ملحق باب *                    

يف  وظهر مع إضـافات وتعـديالت جوهريـة   . م2000) أكتوبر(تشرين أول 
تعىن بشؤون اآلداب والثقافة، والفنون، والعلوم اإلنسانية، , فصلية) جملة" (رؤى"

يصدرها النادي األديب حبائل، بإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشـباب باململكـة   
) ديسـمرب (كـانون األول   –) سـبتمرب (، أيلول 11العربية السعودية، العدد 

  .م2002
  
  

  اهلوامش
   

اج، فضل علماء املسلمني على احلضارة األوربية، دار الفكر العريب، نظر عز الدين فرا -1
وقارن آدم متز، احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري . 11ت، ص. القاهرة، د

، ترمجة حممد أبو ربدة، دار الكتاب العـريب،  1، ج4أو عصر النهضة يف اإلسالم، ط
الفتاح عاشـور، أوربـا   كذلك سعيد عبد . وما بعدها 439م، ص1967بريوت 

مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة  2ج -النهضات واحلضارة والنظم –العصور الوسطى 
.494، ص1980

نظر أمينة الصاوي وعبد العزيز شرف، رجاء جارودي وحضارة اإلسـالم، مكتبـة   ا-2
.وما بعدها 7، ص1984مصر، القاهرة، 

يف كتاب العيد مبناسبة املئويـة  " ةأمهات الكتب العربية القدمي"نظر كمال اليازجي، ا-3
بـريوت،  ) م1966=1866(األوىل على تأسيس اجلامعة األمريكيـة يف بـريوت   

.310-305م، ص1967
األدب العريب "أيضاً حممد عبد الغين حسن، . 492نظر عاشور، املرجع السابق، صا-4

ية العامـة  اهليئة املصر 2يف كتاب دراسات احلضارة اإلسالمية، م" يف أربعة عشر قرناً
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وللمزيد من التوسـع انظـر    .372-372، 366م، ص1985للكتاب، القاهرة، 
) تراث منسي(الدور العريب يف التاريخ األديب للقرون الوسطى   ،ماريا روزا مونيكال

.م1999تعريب صاحل الغامدي ، نشر جامعة امللك سعود ، الرياض ، 
.496-492نظر عاشور، املرجع السابق، صا-5
ن حممد حممد حسني، اإلسالم واحلضارة الغربية، املكتب اإلسالمي بريوت، نظر وقارا-6

.وما بعدها 397وما بعدها، أيضاً حسن ، املرجع السابق، ص 41، ص1979
نظر وقارن حممد أركون، من االجتهاد إىل نقد العقل اإلسالمي، ترمجة هاشم صاحل، ا-7

ك عبد الـرمحن عبـد   نظر كذلا. وما بعدها 93م، ص 1991دار الساقي، لندن، 
وما  13، ص1982) قطر(الرمحن، معامل التاريخ األوريب احلديث واملعاصر، الدوحة 

.وما بعدها 78بعدها و ص
. 8-4أيضاً حسني املرجع السابق، ص. 341حسن، املرجع السابق، ص-8
 ، يف"تارخيها وخصائصها وأثارها يف احلضارة العاملية: اللغة العربية"نظر أمحد احلويف، ا-9

، اهليئة املصرية العامة للكتـاب، القـاهرة،   1كتاب دراسات احلضارة اإلسالمية، م
.162-159م، ص1985
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  لألقصى رب حيميه        
  " إسرائيل"ولفلسطني أطفالٌ طري أبابيلْ متحو              

               يلْ حبجارةمن سج    * !!!  
  :ل مدخـ                      
ة ـس كتابـللبحث العلمي قواعده ومناهجه املعتربة املصونة، ومن أُس                   

أن ال يدع الكاتب كتاباً أو  -علمية كانت أم أدبية  -البحث أو املقالة الرصينة 
لكن  لكل . موضوعاً ذا صلة وثيقة بعمله أو قريب الصلة منه إال ويطلع عليه

عن قواعد البحث العلمي وأدبياته املعتمدة، ما يتعلق يف قاعدة شواذها والشاذ هنا 
ن هذا التاريخ إ إذ. البحث عن تاريخ اليهود يف أي عصر من عصورهم التارخيية

ضبايب تعتوره األهواء واألوهام واخلرافات واألساطري وجيايف احلقيقة ويرهب الرأي 
ث علمي ال تتفق وعلى ذلك، فأي حب. اآلخر، طاملا ال ينحاز ألساطريه وأهوائه

ويتعارض مع الفكرة والعقيدة الصهيونية لن ) اإلسرائيليات(نتائجه مع املوروثات 
جيد قبوالً عند هذه الفئة، مهما بلغت درجة مصداقيته وحياديته وحجيته العلمية 

من جهة أخرى، هناك أحكام بشرية صدرت ! ومكانة صاحبه وهويته ومعتقده
جدلية يف حماكمات عادلة نزيهة،مل يطعن فيها ومل تارخيية ) قضايا(حبق ملفات 

يستأنف عليها، فما بالكم يف قضية حكم فيها أحكم احلاكمني يف حمكمته اإلهلية 
ضد من فصموا عرى حباهلم مع اهللا ومع خلقه من البشر، ) العدالة املطلقة(

  .فاستحقوا لعنة اهللا إىل يوم الدين
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لمؤرخ  أن يفعل يف مثل هذه احلالة، إذا أراد أن يعمل قاضياً إذاً ماذا ميكن ل                   
ويوكل إليه احلكم يف قضية قد حكم فيها اهللا، وصادق على هذا احلكم مخسة 
وعشرون من أنبيائه ورسله واآلالف من قضاته وأوليائه الصاحلني املؤمنني، حكماً 

وأقصاها إىل أن  يسري تنفيذه على كل خملوق يولد من أمة حممد يف أدىن األرض
تقوم الساعة، فأنى للمؤرخ بعد هذا أن حيكم أو يفيت يف قضية أفىت وحكم فيها 
خري احلاكمني، حكماً مربماً ال ميكن نقضه، حىت لو استخدمت الواليات املتحدة 

  ؟؟            !!ومعها الدول العظمى والصغرى يف جملس األمن الدويل " الفيتو"حق النقض 
التارخيي إلثبات فكرة ) املقال(ال عجب إذاً إن خرجنا من إسار البحث                     

سابقة يف قضية حمكوم فيها سلفاً حبكمٍ ال يأتيه الباطل، جيسد احلق والعدالة 
والرتاهة املطلقة، على الرغم من ذلك سنلتزم منهج البحث التارخيي املوضوعي، 

." أَليس اُهللا بأَحكَم احلاكمني". ائه العادلـداً حلكم اهللا وقضـاراً وتأكيـانتص
  ).8:التني(

  
  :حنـن واليهـود              

وضعت هلا البداية ومازالت تبحث  -للعرب مع اليهود ألف حكاية وحكاية                    
ا حكاية ذات شجون تتراجع أمامها قصص إ -على من يضع هلا النهاية 
ا خمتلقة من وحكايات شهرزاد، مع أا قد تتفق مع بعضها البعض يف الشكل كو

فاحلكاية اليهودية حكاية سادية . حمض اخليال لكنها ختتلف يف الدواعي واألهداف
، ولشدة "شعب اهللا املختار"تنم عن قوم يدعون أم من دون سائر خملوقات اهللا 

أو قراراً أو  جتاهاًاحيث ال يعرف هلم  يتهم الصارخة، يقف احلليم حريانساد
موقفاً واضحاً فهم مع الشيء وضده تراهم مع موسى وهارون وعليهما، يدعون 

وميقتونه يف آن واحد، ميجدون أنبياءهم ويلعنوم يف الوقت   حب النيب داود
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أن يروا اهللا جهرةً،  نفسه، قوم قُلَّب حريوا األنبياء وجترأوا على نبيهم موسى 
ولعنهم الناس ولعنوا أنفسهم، قوم لئَام لو أخذوا األرض  قوم لعنهم اهللا يف كتابه

ومن عليها لقالوا هل من مزيد مع أم أعداء األرض، أعداء السماء، يف وقت 
رغم ذلك عندما شع نور اإلسالم برسالته العاملية ومحل إىل الدنيا رسالة . واحد

ون على هدى رسالة اهلدى واحملبة والسالم والتسامح، سار العرب املسلمون الفاحت
اإلسالم وخطَى نبيهم الكرمي وتعاليم دينهم احلنيف الذي حيضهم ويلزمهم باتباع 
سياسة التسامح جتاه أهل الذمة من مسيحيني ويهود، شريطة أن يكونوا مساملني 

. ويكونون يف ذمتهم. وبذلك يضمنون رعاية املسلمني هلم. ويدفعوا الضرائب
ة ممارسة طقوسهم الدينية، وإعفاء الدولة اإلسالمية هلم من وسيتمتعون باملقابل حبري

ال ينهاكُم اُهللا عن الذين ملْ يقاتلوكُم يف الدينِ  . "أي واجبات عسكرية أو سياسية
رِجخملْ يوربأنْ ت يارِكُمد نم وكُم بإنّ اهللا حي قِْسطوا إليهمتو موه

لكن لألسف كل آيات التسامح والرمحة اليت أبداها ). 8:املمتحنة(".املُقِْسطني
العرب لليهود ومساعدم هلم يف خمتلف امليادين إبان النهضة العربية اإلسالمية 
العظيمة مل تثمر يف نفوس هؤالء القوم املسكونة بكل ألوان الكراهية واحلقد 

  .املتوارث
وما  ، يف احلاضر ولن يكون يف املستقبلمل يغلبنا اليهود ال يف املاضي وال                   

النكسات واهلزائم وألوان القهر املعتمة ودياجري الظلمات القامتة اليت حتيط بنا من 
كل جانب وأراضينا اليت احتلت،ماكان اليهود أن حيققوها ويستلبوها بغري حراب 

نية سنة ومع قيام احلركة الصهيو) بريطانيا وفرنسا وأمريكا خاصة(الغرب وأمواله 
عملت املاكينة اإلعالمية اليهودية  الصهيونية، على ) م1897=هـ1315(

يف عيون الغرب، مستغلة روح التعصب " واستصغاره"تشويه صورة العريب 
والتزمت الذي توارثته أوربا نتيجة احلروب الصليبية وروح العداء للعرب 
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ء القتلة املنبوذين على واملسلمني اليت بقيت كامنة ناراً حتت رماد، وقد ساعد هؤال
ضد العرب، أم كانوا عهدئذ حتت حكم ) املسيحي(تأليب الرأي العام الغريب 

! ومكروهة أوربياً صعدالدولة العثمانية اليت كانت يف أسوأ حاالا على كافة ال
لكن من يتمعن ويتفحص ويبحث عميقاًً يف اجلذور التارخيية لألمة العربية وتراثها 

الد يهزأ بأكاذيب اليهود وأضاليلهم، وبالغرب وبنفاقه املفضوح اإلنساين اخل
وباالً ونكاالً، ألن الظلم  -ولو بعد حني  -لليهودية والصهيونية الذي سريتد عليه 

  !يكون القّن مأواه) الصهيوين(إن من يتبع الديك  حقاً. مرتعه وخيم
حكمنا الدنيا ألف سنة، فحكمناها بنور يعلم الغرب أكثر من غريه أننا أمة                    

وكنا نوراً وهاجاً ميأل اخلافقني يشع منا  ،احلق والعدل والشهامة والعلم والتسامح
نور العلم وبريق املعرفة، وكان حلضارتنا العربية اإلسالمية أثر عظيم يف احلضارة 

أكثر من ستني  وعاش بني ظهرانينا) املادية منها واملعنوية(األوربية يف كل النواحي 
نضرب هلم مثالً على فكنا أرأف م من أنفسهم، ويكفي أن ) منها اليهود(ملّة 
سنة  - أحد معاقل املسلمني يف األندلس -دما سقطت غرناطة أنه عن: ذلك

 هـ910ت (أصدر على إثرها امللك االسباين فرديناند ) م1492 =هـ 898(
قراراً بطرد ) م1504= هـ 910ت (وزوجته امللكة ايزابيال ) م1504 =

اليهود من اسبانيا، عندها سدت دول أوربا وأممها أبواا يف وجه اليهود ، ومل جيد 
اليهود أمامهم من مالذ آمن حينذاك، ويد متسح دموعهم وتبلسم جراحهم سوى 

وقبل فتح العرب اسبانيا عاىن اليهود فيها كذلك !! العرب والدولة العثمانية املسلمة
احملتلني للبالد منذ القرن اخلامس ) األملان -اجلرمان (لقوط الغربيني من تسلط ا

فلم جيد يهود اسبانيا خرياً من ) م711= هـ 92(امليالدي حىت الفتح العريب سنة 
العرب املسلمني لتخليصهم من حمنتهم ومعيشتهم الضنكة بعد أن وصلت أخبار 

يضاف إىل هذا سياسة ! العريب عدهلم وتساحمهم إليهم من أبناء ملتهم يهود املغرب
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مع اليهود، وما أظهره من  التسامح اليت اتبعها رسول اإلنسانية حممد بن عبداهللا 
عدل وحكمة يف معاملتهم دون أن ينتظر أي  بادرة وفاء منهم ، فصرب واصطرب 
عليهم حىت طفح الكيل بغدرهم وخيانام ودسائسهم، مع ذلك مل يغضب 

غضب عندما انتهك اليهود حرمات اهللا وسعوا يف األرض  لنفسه وإمنا الرسول 
. فساداً فباؤا بغضب من اهللا ورسوله، فأطفأ اهللا نارهم وأعمى بصائرهم، وأخزاهم

 قلبه على ذئب رضيع عثر عليه ملقى وهنا حيضرنا ذلك اَألعرايب الربيء الذي رق
ة حلوب فلما اشتد يف الربية، فحمله إىل خيمته وأعاشه بني غنمه وأرضعه من شا

فالتهمها، فأنشد اَألعرايب راثياً حلاله ) أمه(رزت أنيابه انقض على مرضعته عوده وب
  ) :ولحالنا(

              "شو أَكلتيهي وفَتجقَع لبِيت    أَونربيب نا ولدشـاتل ـت  
  !"أنّ أباك ذيب  اكـفَمن أَنب     يت فينـاغُذيت بدرِهـا ورب                

إن أمة التقى على أرضها آدم وحواء وجاء من رمحها كل األنبياء، وخصها                    
اهللا برساالته الثالث وخبامت األنبياء وإمامهم، وصانعة احلضارات وملهمتها وخمترعة 

مة األجبديات،وخرجية أساتذة للبشرية وقادة عظام هم قدوة اإلنسانية ونرباسها، أ
 ا أمة متلك كل مقومات النصر على  - بأمر اهللا -ن وال حتزن ولن متوت والأل

أعداء الرساالت السماوية، رساالت احلق واخلري والعدل واإلنسانية، وحسبها مثالً 
حيتذى على هذا النهج، أن وضعت اية أبدية لقوى الظلم والطغيان من جبابرة 

وخيطئ من يظن أن واقع ). املغول(يني والتتار اليونان والرومان والفرس والصليب
وس منها، فقد أثبتت هذه األمة ئمرض عضال وحالة مي) البائس(أمتنا الراهن 

العظيمة على الدوام ، أن ضعفها مؤقت، وسباا سنةٌ، وصحوا يقظة عمالق 
! تفيق الدنيا على إيقاع خطواته، ويظن الظامل حلظتئذ أن األرض متيد حتت قدميه

أمة جعلها اهللا خري أمة أخرجت للناس تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر، منها تنبع 
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مكارم األخالق واإلميان ومقومات العلم والعدل واحلضارة، جسدت معانيها 
. مجعاء ومفاخرها ومآثرها ومثلها العليا رموزاً عظيمة تشاركنا بتمجيدها اإلنسانية

أمة صاحلة قوية بدينها بعدهلا بشخصيتها العربية  د القهار،إن أمة تؤمن باهللا الواح
أَنَّ . "اإلسالمية الفاضلة النبيلة، أُمة وارثة بإذن اهللا للماضي واحلاضر واملستقبل

  ).105: األنبياء( ."اَألرض يرِثُها عبادي الصالحون
اإلسالمية قادرة على قد ال يطول اليوم، الذي ستكون فيه األمة العربية و                   

يف العامل الواليات املتحدة وحلفائها، بتحميلها كافة ) اليوم(مقاضاة سيدة القوة 
على كل ما اقترفته حبق شعوا . التبعات واملسئوليات األخالقية والقانونية واملادية

من أذى مادي ومعنوي على خمتلف عامة والشعب العريب الفلسطيين خاصة، 
يازها األعمى حلثالة من البشر، تعبث وتعيث فساداً يف األرض حنا، جراء الصعد

) التكنولوجية(وخراباً يف بالدنا خاصة وبالد العامل عامة بأسلحتها وتقنياا 
ودعمها املادي واملعنوي السخي هلذه احلثالة، ومازال الغرب وعلى رأسه الواليات 

حياة حرة كرمية، ويعطي هلذه املتحدة سادراً يف غيه متجاهالً حقوقنا الدنيا يف 
ونتيجة للغنج . احلثالة أرضنا ومقدساتنا وحقوقنا التارخيية فيها ظلماً وعدواناً

" اإلسرائيلي"والدالل الغريب املفرط ، من قبل الواليات املتحدة خباصة، للجرو 
حتول اجلرو إىل ذئبٍ ضارٍ يعض كل من يراه أمامه دون متييز ومل يفلت من أنيابه 

، هذا إن كان له أبناء جِلدة نيىت من هم حمسوبون عليه من أبناء جلدته املنصفح
بعد أن " فرانكشتاين"إن على الواليات املتحدة اليت مكنت هلذ الوحش !! ؟؟

عليها أن ) وهو الوحش الذي قتل صاحبه خمترعه يف النهاية(اخترعته بريطانيا 
وحسبنا، أن الظامل سوف يلقى . نتفككه وتعيده إىل خمترباا يف واشنطن أو لند

عقابه مهما عىت وعربد ومهما طال الزمان، فإن اجلرائم ضد األفراد واجلماعات ال 
تسقط بالتقادم فما بالكم باجلرائم اليت ترتكب ضد اإلنسانية، ممثلة يف شعب 
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لليهودية الصهيونية  -تبادالً ملصاحل شريرة  -جعله الغرب قرباناً يتقرب به  ،بريء
  .حيثُ أَتى) الظاملُ(إنه اليفلح ! غامشة؟ال

 -للقارئ العريب عامة والغريب  -يف هذا السياق  - إن خري معلومة نقدمها                   
األمريكي خاصة، للداللة على األخطار اليت حتيق بالواليات املتحدة شعباً وحكومة 

) نبؤة(هو خطاب ) كايهود أمري( -للوحش القنبلة - لتركهم احلبل على الغارب
أحد ) م1790 =هـ 1205ت (الزعيم الوطين األمريكي بنجامني فرانكلني 

) م1789= هـ 1204(أبرز واضعي دستور الواليات املتحدة األمريكية سنة 
ته تكون وءلنضرب به خري مثال ألحفاده من زعماء الواليات املتحدة لعل نب

قبل فوات األوان من أذرع  صرخة يف آذام توقظهم من سبام وختلصهم
لتفاف حول أعناقهم، عنق الواليات خذة باالالصهيوين األ -األخطبوط اليهودي 

ي نص اخلطاب التارخيي وفيما يل. اهلاويةواملوت الزؤاماملتحدة، دفعاً إىل شفري 
هناك خطر عظيم يتهدد الواليات املتحدة األمريكية هو : أيها السادة"): ةوءالنب(

يف كل أرض حلَّ ا اليهود أطاحوا باملستوى اخللقي وأفسدوا الذمة . خطر اليهود
التجارية فيها، ومل يزالوا منعزلني ال يندجمون بغريهم وقد أدى إحساسهم 

. باالضطهاد إىل العمل على خنق الشعوب مالياً كما هو احلال يف اسبانيا والربتغال
يعنون بذلك أم قد سنة وهم يندبون حظهم العاثر، و 1700منذ أكثر من 

طردوا من فلسطني، لكن أيها السادة، لن يلبثوا إن ردت إليهم الدول فلسطني، أن 
؟ ألم طفيليات ال يعيش بعضهم لهم على أال يعودوا إليها، ملاذاجيدوا أسباباً حتم

على بعض، والبد هلم من العيش على غريهم ممن ال ينتمون إىل عرقهم، أيها 
فإن سيلهم ) بنص دستورها(بعد هؤالء عن الواليات املتحدة إذا مل ي: السادة 

سيتدفق إليها يف غضون مائة سنة إىل حد يقدرون معه أن حيكموا شعبنا ويدمروه 
ويغريوا شكل احلكم الذي بذلنا يف سبيله دماءنا وضحينا له بأرواحنا وممتلكاتنا 
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تبعدوا اليهود ائياً أنكم إن مل : لسادةإنين أحذركم أيها ا. وحرياتنا الفردية
فلسوف يلعنكم أبناؤكم وأحفادكم يف قبوركم، إن اليهود لن يتخذوا مثلنا العليا 

حقاً لقد جلب الولد اليهودي الشرير ألهله " )1(!ولو عاشوا بني ظهرانينا العمر كله
وما فضائح التجسس اليهودية على احلصون السرية . اللعنات) الواليات املتحدة(

إال خري دليل على معىن الوفاء عند هذا الولد ) البنتاغون(رة األمريكية والإلداألمنية 
  :الشرير، وصدق فيهم قول الشاعر

              "الرِمايةَ كل يـومٍلِّأع ـِي    مـه   "!فلما اشتـد ساعده رمان
  :واليهود ) أوربا(الغرب               

حبق الشعوب العربية عامة   - بأسلحة الغرب - إن ما اقترفه اليهود                   
والفلسطيين خاصة، من جرائم ومذابح تعجز عن حصره الدات واملوسوعات 
ولو حصرناها عدداً ، وما مذابح وجمازر املدنيني العزل يف دير ياسني، وقبية وقانا 

 وقصف وتدمري. وكفر قاسم وصربا وشاتيال واخلليل واحلرم الشريف وحبر البقر
إال مناذج مصغرة عن روح الشر  القرى واملخيمات واألراضي احلية،املدن و

واجلرمية املتأصلة يف نفوس هؤالء السفاحني الذين يرون يف القوة الغامشة واإلرهاب 
اللغة اليتيمة خلراب األرض بتمكني عصابة من شذاذ آفاق بإقامة دولة خارجة عن 

يف  -فيه العرب واملسلمني  ال جندذي هذا يف الوقت ال. قوانني األرض والسماء
بادئني بأي عدوان أو إساءة حبق اليهود بل عاشوا بيننا  -كل عصورهم التارخيية 

وعلى . نةوعرب هذه العصور مكرمني يف أمان وحقوقهم الدينية واإلنسانية مص
املعاصر، وما صاحبه من " اإلسرائيلي" )الفلسطيين(الرغم من تفاقم الصراع العريب 

دوافع  الذي كان أحد -) م1917 =هـ 1336(إعالن وعد بلفور املشؤوم 
إال  - احلكومة الربيطانية من ورائه، التخلص من يهود بريطانيا خباصة وأوربا بعامة

هكذا كان !! اصة ميز بني اليهودي و الصهيوينأن الشعب العريب الفلسطيين خب
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أما موقف الغرب . اليهود موقف العرب واملسلمني كدينهم املتسامح الرحيم من
منهم، فعلى العكس من موقف العرب واملسلمني متاماً، فتارخيهم ال يعرف لغة 
التسامح مع اليهود، وكانوا يكرهوم بالوراثة، وبالتايل كان الغرب السباق دائماً 

بدافع الكراهية هلم أوالً وبسبب ما . يف اضطهاد اليهود و اقتراف املذابح حبقهم 
ليهود أنفسهم من خيانات وفظائع حيث اللعنة تطاردهم داخل هذه اقترفه ا

  !! اتمعات الغربية وتنصب على رؤسهم من كل حدب وصوب
هل اليهودية التلمودية إسرائيل شاحاك يف كتابه ) اليهودي(يقول الكاتب                    

صابات هناك مقاطع مهمة من تلمود اليهود ال تصلح إال كمبادئ لع: "دين؟
فاملافيا ال . عنصرية ولصوصية ودموية حاقدة أشد سوءاً من كل تصوراتنا عن املافيا

أما التلمودية فتدعو إلبادة . ترتكب اجلرائم إال عند الضرورة من أجل املصلحة
إا ال تشكل قواعد لدين مساوي أو غري مساوي . الشعوب من أجل اإلبادة البحتة

انة السمحة، بل هي إهانة ال تغتفر لكل من هو على وإمنا هي استهتار مميت بالدي
من وحي تاريخ اليهود هذا الذي مل يرعوا فيه حرمة هللا وال ألنبيائه  )2("إميان

ورسله وكتبه، حيث قصة موسى وهارون عليهما السالم، خري دليل على نفاقهم 
الكرمي وتقلبهم وعدم ثبام على احلق واتباعهم اهلوى، ومن أصدق من القرآن 

ومبا أن الشيء من معدنه ال . قيالً وشهادة على فجور اليهود وغلظتهم وكفرهم
للميالد أحبط تيطس الذي أصبح إمرباطوراً ) 70(يستغرب، ففي سنة 

 -فتنة يهودية مت على إثرها تسوية القدس ) م81-79(لإلمرباطورية الرومانية سنة 
اا العرب األصليون من بعد أن انتقل سك -باألرض  - مبساحتها الصغرية

مث قـام بتوزيع اجلالية اليهودية  - الفلسطينيني إىل أجزاء أخرى من املدينة املقدسة
الغريبة عن األرض املقدسة وعن الديانـة اليهودية احلقة على ) صاحبة الفتنة(

يف الوقت الذي فر فيه ) اخلاضعة لإلمرباطورية الرومانية وقتذاك(خمتلف دول أوربا 
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ة منهم إىل مناطق بعيدة عن القبضة الرومانية مثل املناطق الداخلية للجزيرة العربية قل
اليمن واحلجاز على سبيل املثال، ولعل من هنا عرفت اجلزيرة العربية الداخلية 

  )3(.خاصة وأوربا عامة اليهود واليهودية
أحد تالميذ املسيح  - أما عن خيانتهم للمسيح فذهب يهوذا األسخريوطي                   

مثالً، فقد باع معلمه بثالثني درمهاً من الفضة ليصبح امسه عنواناً  -االثين عشر 
اء وسافحاً لدم وليصبح اليهودي يف العامل املسيحي منبوذاً عدواً للعذر )4(،للخيانة
مل حيظ اليهود يف أوربا طوال العصور الوسطى وحىت بدايات باجلملة،! املسيح
بتعاطف أو شفقة أو رمحة ظاهرة من شعوب أوربا ) م20= هـ 14(القرن 

خاصة والغرب عامة، وما جرى هلم يف احلربني العامليتني على يد النازية األملانية 
خري دليل على أن األوربيني كارهون لليهود ) موسوليين(والفاشية اإليطالية ) هتلر(

كبش فداء على مذبح  بالوراثة، لكن ما ذنب الشعب العريب الفلسطيين حىت يقدم
الصهيونية مثناً لأليدولوجيات الغربية احلاقدة، اليت سعت إىل تعويض اليهود عن 
اجلرائم اليت ارتكبها الغرب حبقهم، باقتراف جرمية أبشع من كل جرائمه اليت 
كانت ضحاياها شعوباً بريئة مساملة،بتكرار اجلرمية نفسها  بإعطاء أرض الميلكها، 

أهالً أن  وم غرباء مهج اليستحقوا وليسواامل منها إىل قوطرد شعبها املس
لقد جنح االستعمار مؤقتاً يف زراعة جسم غريب يف قلب الوطن العريب . يسكنوها

متوقفة حياته واستمرارها، على مدى قدرته على ديد االستقرار والوحدة 
كن هذا اجلسم السياسية واالقتصادية والثقافية والدينية لشعوب األمة العربية، ل

تفرض على  يف منطقتنا، ولفظه اجلسم العريب،التجربة اليت فشلت زراعته ) الدولة(
صاحب التجربة أن يعيد حساباته، ويتجنب تكرار أخطائه، خصوصاً بعد أن ثبت 

إن لكل طاغية وجبار اية وإنّ اهللا ! أا جتربة حتقيقها من النوع املستحيل والعقيم
  .يمهِل وال يهمل
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  :اليهود واليهودية اجلذور التارخيية واهلوية الدينية             
قبل احلديث عن  -لعل من حسن العرض املتفق مع منهج البحث التارخيي                    

أن نتناول بإجياز  -تاريخ القدس اليت خصها اهللا سبحانه وتعاىل بالقداسة والتعظيم 
لعدو الذي واجهته شعوب أمتنا العربية واإلسالمية واألجيال اخللفية التارخيية ل

هذا العدو  - صابرة حمتسبة - املعاصرة على مدى أكثر من قرن ومازالت تواجه
املغتصب الذي ضرِبت عليه الذلة واملسكنة إىل يوم الدين، العدو الذي جبِلَ على 

عدو الذي ال يستطيع فعل ال. الغدر من اخللف وحبك املؤامرات والعمل يف الظالم
فلوال  -إن فاقد الشيء ال يعطيه  -شيء باعتماده على نفسه وقدراته الذاتية 

املساعدات الالحمدودة والدعم املتواصل من دول الغرب وعلى رأسها الواليات 
املتحدة ملا استطاع هذا العدو، أن يقف على قدميه الطينيتني حلظة واحدة، 

الصهيوين هو الذي رسم هالة اليهودي العاملي اخلارق  -ي واإلعالم الغريب األمريك
الذي ال يقهر، وأدخل يف روع الناس أن قتل " اإلسرائيلي"وسوق صورة اجلندي 

بسالح هذا  -جمرم مسألة ال تغتفر، وذبح شعب عريب بأَسرِه  " يهودي"جندي 
  ! مسألة فيها نظر -ارم 

يف الشرق والغرب أن يهود هذا الزمان ال  تالعدول الثقايجمع املؤرخون                    
وإذا ما صح ) لقب يعقوب ) (بين إسرائيل(ميتون بصلة إىل اليهودية األوىل 

اليت اعترف  ) )5 بوجود يهودية نقية فإا ال تتعارض مع معتقدات سيدنا إبراهيم
ن التوراة مل تصل لكن من املؤكد أ. ا القرآن الكرمي وهي الوحدانية احلنيفية

وأن هذه التوراة املوجودة بني أيدينا مل يكتبها موسى "سليمة إلينا على اإلطالق، 
  ومل تنـزل من السماء مكتوبة، إمنا كتبها األحبار والكهنة والكتاب على مدى
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ألف عام، وأضافوا إليها وحذفوا منها ونقحوا وبدلوا وعدلوا ما شاءت هلم 
ساطري األمم األخرى وخرافاا ما شاءت هلم ميوهلم األهواء، وأخذوا من أ

 نأ"وقد أكدت الدراسات التارخيية املوثقة علمياً،  )6("…ومشارم وأهواؤهم
وكان ذلك  م.قرن اخلامس قالذي وضع التوراة كان احلاخام عزرا وزمرته يف ال

 مستندين إىل ما مسعوه سنة على نزوهلا على موسى  800بعد مرور أكثر من 
من اليهود اآلخرين من خالل النقل امللفوظ، وإىل طموحات اليهود الدينية 

والتوراة اليت كتبها عزرا وزمرته كانت بلهجة عربية ساكنة غري معلولة . والسياسية
ومصورة كالعربية، علماً أن العربية ظهرت بعد موسى بسبعمائة سنة، ذلك أن 

  )7(!" لت يف مصر وباللغة اهلريوغليفيهاليهودية وشريعتها ووحيها أصالً نز التوراة
: ينفي الكاتب و املفكر اليهودي املعروف آرثر كيستلر، يف كتابه املوسوم                   

بيهود ) اليوم(، أي عالقة ليهود الدولة العربية القبيلة الثالثة عشرة ويهود العامل
مة، بأن القسم األعظم مربهناً باألدلة القطعية واحلجج العلمية املفح. التوراة

والغالب من يهود اليوم مل ينحدروا من أسباط اليهود اإلثين عشر الوارد ذكرها يف 
وهي دولة اخلزر اليت قامت يف " (القبيلة الثالثة عشرة"التوراة، بل ينحدرون من 

امليالدي وامتد سلطاا من البحر األسود إىل حبر قزوين ومن القوقاز إىل  3القرن 
اليت ما زال تارخيها يشوبه الغموض حىت اليوم، وبذلك يسقط أحد أهم ) الفولغا

مرتكزات الدولة العربية الدينية يف ربط وجودها بروابط دينية حتت الدعوة العرقية 
كيستلر أن اخلزر ويرى . الدينية القائلة باحلقوق التارخيية لليهود بأرض فلسطني

) م740=هـ 123(ه يف العام وحاشيتاعتنقوا اليهودية، بعد أن اعتنقها ملكهم 
ويرجح أن يكون هذا ردة فعل على تقدم . لتصبح اليهودية الديانة الرمسية لبالدهم

اجليوش العربية اإلسالمية عرب القوقاز واألصقاع األخرى القريبة وديدها 
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اليت وقفت هذه القبائل ردحاً من الزمن ) بيزنطة(لإلمرباطورية الرومانية الشرقية 
  ).على أوربا الشرقية(الً دون االستيالء عليها حائ

ن وكما يرسم كيستلر خريطة جديدة ليهود اليوم ويؤكد أم اخلزر املنتشر                   
بني ار والقوقاز والدون والفولغا وأوكرانيا وجنوب روسيا وبولندة، ويتضح أن 

الشرقية إمنا يعود إىل العنصر الدور القيادي لنمو وتطور اتمع اليهودي يف أوربا 
وبعد أن يسلط كيستلر الضوء على . اخلزري ألول املهاجرين الوافدين إىل الغرب،

بعض بلدان األدلة التارخيية لزوال شعب اخلزر موطنه التارخيي وإعادة انتشاره يف
أوربا الغربية منها والشرقية، ال ينكر أن هناك يهوداً من أصول خمتلفة سامهوا يف 

لكن مسامهة اخلزر يف التركيب الوراثي لليهود . تمع اليهودي العاملي حالياًا
  )8(.مسامهة جوهرية بل ومهيمنة

) كباحث يهودي أدرى بذهنية ملته وشعاا(إن الدراسة اليت قدمها كيستلر                    
كار اليت يشيد صرحاً جديداً من احلقائق التارخيية ويهدم األف. إسهام علمي كبري

تأصلت يف الفكر املعاصر بوصفها مسلمات غري قابلة للنقاش، واليت تؤكد على 
اليت تضم شتات املنحدرين من " الدولة"وهي " للدولة الصهيونية"الطابع الديين 

احلقيقة تضم غالبية يهود آخرين اعتنقوا اليهودية  يف األسباط اإلثين عشر، بينما هي
 -عقدة وخمتلفة، بينما لقي اليهود اآلخرون يف ظروف تارخيية وسياسية م

الذين هاجروا بعد تدمري القدس يف عصر الرومان مصرياً يكفي أن  -الطارئون
نذكر مثالً واحداً من بني أمثلة عديدة أوردها كيستلر وهو إبادة اتمعات 

= هـ 748(ود سنة لعريقة يف فرنسا واملانيا على أثر الطاعون األساليهودية ا
من اليهود لقرنني  -حسب تعبري املؤلف  -مما جعل غرب أوربا نظيفاً ) م1347

 ؟ مث هل يهودية التلمود ويهودية الصهيونية هي يهودية موسى" ) 9(من الزمان،
إن أسفار التوراة ذاا شاهدة على نقض اليهود لشريعة موسى، وعلى استحقاقهم 
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اليت حتتل  -يهودية املعاصرة كما ان ال! لعنة اهللا بسبب خروجهم على التوحيد 
فاملعيار فيها " هو املولود من أم يهودية"تعرف اليهودي بأنه  - القدس وفلسطني

وليس دينياً وبذلك أصبح يهود اخلزر واإلشكناز ال عالقة هلم ببين " بيولوجي"
حىت لوكانوا " البيولوجي"إسرائيل والعربانيني والساميني هم اليهود وفق هذا املعيار 

وأين العالقة بني هذه فأين العالقة بني اليهودية وبني القدس، !! احدة أو أبناء زنمال
   )10(! ؟  يهودية شريعة موسى" ةـولوجيالعنصرية البي"اليهودية 

انسجاماً مع هذه الدراسة العلمية الرصينة لكيستلر، جاءت دراسة التقل                    
اختراع دولة : ليزي كيث وايتالم، بعنوانعنها موضوعية وجدية، للباحث اإلجن

وخالصة ما توصلت إليه هذه الدراسة . إسرائيل القدمية وإخفاء تاريـخ فلسطني
إذاً أين العالقة بني  )11("! تاريخ مملكة بين إسرائيل جمرد أكذوبة سياسية حديثة"أن 

وم ال من الواضح أن هؤالء اليهود املعاصرين ق ؟ يهودية موسى ويهود اليوم 
انظر فيما  -اك يقول الكاتب اليهودي إسرائيل شاح !دين هلم وال جنس وال هوية

خطر على اليهود بقدر ما هي خطر على الشعوب  "إسرائيل"إن " -تقدم 
األفكار السائدة لدى الرأي العام : ويضرب شاحاك مثاالً على ذلك .األخرى

حنو األغراب، لكنهم جيتهدون اليت تنم عن الكره والوحشية ) اإلسرائيلي(اليهودي 
ويضيف شاحاك، إن من طبيعة اليهودي أن يتبىن !     يف إخفائها عن العامل اخلارجي ؟

  )12(". الكره واالحتقار لغري اليهود
           " طباع سـوٍء إذا كان الطباع     وال أديب يفيد فال أدب"!!  

هو أن يعلّم الدين واألخالق " املقدس"ام إم يزعمون أن الغرض من كت                   
وزير (بيغن والسمو الروحي، لكن على العكس من كل ذلك، يقول ارنست

إن العهد القدمي هو أشد الكتب بعداً عن األخالق،والعهد " )خارجية بريطاين سابق
القدمي كتاب ال يدعو إىل السمو األخالقي والروحي والديين بل يدعو إىل صلة 
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وهو كتاب يدعو إىل القسوة والقتل ! وابنه البكر إسرائيل؟  اهللا خاصة بني
الذي ميكن أن يطلق " يشوع"وسفك الدماء يف كل سفر من أسفاره خباصة سفر 

  )13(" !! عليه سفر اازر
يف حتقيق حلم الصهيونية وأمم الغرب " دولة إسرائيل"إذاً ال عجب أن ختفق                     

يف مجع شتات يهود  -صالً للتخلص من يهودها املقيمني على أراضيها املتلهفة أ -
مل احلديثة، ثالثة عشر مليون يهودي، العامل ، البالغ عددهم وفق آخر اإلحصاءات 

يخدع منهم باهلجرة إىل فلسطني أكثر من ثالثة ماليني مهاجر صهيوين غريب 
هم فوارق اجتماعية جاؤوا من أكثرمن مئة بلد، تتحكم في) يدعون اليهودية(

ودينية متنافرة، تفتقر مجيعها ألي تناغم أو انسجام  أيديولوجيةوطبقية ومذاهب 
خلقي أو خلقي،فمن أين يأيت هذا التناغم بني هذه األجناس من الفالشا والروسي 

أي ) على سبيل املثال) (اليهود الشرقيني(والبولندي واري واالملاين واالسباين و
شري عجيب ال ميلك سبباً واحداً من أسباب تكوين اتمعات أم خليط ب

من (املتمدنة القابلة للبقاء واحلياة، بكلمة أخرى، وبالتايل فإن هذه املاليني العشرة 
) الشرقية - الغربية(األمريكية واألسيوية  - متمسكة جبذورها األوربية) يهود العامل

روا هلا من آيات النفاق والوالء مهما أظه -"إسرائيل" ترفض لألسباب نفسها؟و
" دولة"وطناً هلا وال تثق يف الوقت نفسه، أا  -الزائف وأغرقوها باملال احلرام 

قادرة على العيش واحلياة يف ضوء احلقائق واملسلّمات  التارخيية اليت تنطبق على 
ى اليت مل تقو عل. يف املنطقة) املزارع االستعمارية" (الدول التجارب"مثل هذه 

البقاء، وسط حميط عريب إسالمي واسع كان على الدوام حبر خضم اليؤمن غضبه 
  !وال يكبح طوفانه ضد أعدائه، مهما طال سكونه أو قصر

بعد أن فشلت األسلحة  -"إسرائيل"وانعكاساً ملشاعر عدم الثقة مبستقبل                    
اً للعصابات الصهيونية، أو دئ النووية وأسلحة الدمار الشامل أن متنح أمناً وسالم

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



92

الرعب واهللع الكامن يف نفوسهم من الشعب العريب الفلسطيين وحميطه العريب 
اإلسالمي، أخذ قادا من جمرمي احلرب خيلعون بزام العسكرية ويتخفون يف 

سالم من يصدح بصوت عالٍ  -أطقم أنيقة وربطات عنق منمقة، وينادون بالسالم 
وهذا بدوره انعكس على املشهد السياسي يف  -ني خوفه وفزعه يف الربية لتسك

اليت يصل عدد أعضائها إىل أكثر " حركة السالم اآلن"الشارع اليهودي متثل يف
من مائيت ألف شخص منهم عدد كبري من ضباط جيش وجنود وأمن متقاعدين إىل 

كادميية فعاليات سياسية واقتصادية ونقابية وفكرية وأوجانب مشاركة شخصيات 
  .واجتماعية وثقافية وفنية ودينية وبيئية وعسكرية ، اخل

يقدمونه على  - ومن رحم هذا املناخ احملتقن القلق وافتقاد اليهود ألهم عنصر                   
" طائفة ناطوري كارتا"وهو عنصر األمن، برزت ظاهرة  - كل شيء يف حيام

وزير (فرئيس هذه الطائفة " اإلسرائيلي" اآلخذة يف التجذر واالزدياد يف اتمع
 و هريش املعادي وطائفته للصهيونية) موسى(احلاخام موشيه ) خارجيتها

ويشارك أبناء الشعب الفلسطيين انتفاضتهم ويقدم التربعات املالية ". إسرائيل"
فهريش يعترب نفسه مثل أفراد طائفته . جلرحى االنتفاضة ويزورهم يف املستشفيات

لسطينيني رئيسهم ياسر عرفات وحكومتهم منظمة التحرير الفلسطينية، يهوداً ف
ويعتقد أتباع هذه الطائفة وعددهم حوايل مخسني ألفاً يف فلسطني وحوايل مائيت 
ألف يف الواليات املتحدة أن الصهيونية فكرة ملحدة وهي عصيان للرب الذي 

تفاضة حدث عظيم ال ويرى أن االن. ينهى اليهود عن إقامة دولة هلم يف فلسطني
ميكن وصفه بالكلمات، وأضاف حنن نعتقد أن الدولة الصهيونية تضر باليهود أكثر 

وقد دلّل هريش على فخره ! مما تضر بالعرب وحنن سنقاومها إىل ما الاية
باالنتفاضة بقصاصة اقتطعها من صحيفة عليها صورة ليهود من طائفته وهم 

ورك احتجاجاً على زيارة إسحاق شامري يتظاهرون إىل جانب العرب يف نيوي
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. ألمريكا وتأييداً لالنتفاضة الباسلة يف فلسطني) السابق" إسرائيل"رئيس وزراء (
وظهر فيها يهود مبالبسهم السوداء وهم يرفعون يافطة كتبوا عليها باإلنكليزية 

  )14(".دم الفلسطيين ليس ماء"و " الصهيونية مثل النازية"
يا ترى أي تاريخ يقرأ الغرب وسيدته الواليات املتحدة ، لقد مضى على                    

هـ 1190(استقلت يف سنة  -سنة وبضعة أشهر 224استقـالل هـذه الدولة 
واستقالل الواليات املتحدة جاء عن وطنها األم  -)م1776) يوليو(متوز  4= 

د سكان األرض بريطانيا، على حساب شعوب العامل اجلدي) االستعمارية الكربى(
فهل سر هذا التحالف االستراتيجي بني . خطأً" باهلنود احلمر"األصليني الذين مسوا 
نبع من هذا املفهوم ي) 51الوالية الـ(أو " إسرائيل"الواليات املتحدة و

لكن من يضمن للواليات املتحدة سكوت !! األيديولوجي الثقايف االستعماري
؟ فإن دوام احلال من !استعمارها ألرضهمعلى ) األبدي(شعوب األرض اجلديدة 

  ؟؟!!ن العدل أساس املُلك وبقاؤه إاحملال، و
             "أين ون مــرود)هلُقْر (ومـن   األر لكمض ولْ وـزلَّـى وع"!  

  ـه يف الفُرسِ ساسانُساسما  وأين       شـاده شـداد يف إرمِوأَين ما  "             
  وأين عـاد وشـداد وقَحطـانُ     وأين ما حـازه قارونُ من ذَهب                

  واـم ما كانوالقَ كأَنَّوا فَضحىت قَ        هـل درأمر ال م الكـلِّأتى على                   
                   ـهلالزمـانُ على دارا وقات ى فم        دارـرسك ـا آواه إيـوانُوأم"  

بدالً  -على األقل - الواليات املتحدة قراءة التاريخ مرة ثانية لو تعيدحبذا                    
" ذو القرنني"لعلها تكتشف أن " اليهود"من انكباا النهم على قراءة تاريخ 

 وا إىل بالدنا غزواً وجاسوا خالل الديارؤاسكندر املقدوين وبعده طغاة الرومان جا
ومثلهم جبابرة  -متأثرين بنا أكثر مما تأثرنا م  -ألكثر من ألف سنة وانصرفوا 

فاحتويناهم طوفاناً ) طوفان بشري(مروا يف بالدنا، ) املغول(الفرس والتتار 
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باعتناقهم ديننا وبتعلمهم لغتنا وبكتابتهم حبروفنا وأقالمنا واختاذهم ثقافتنا بديالً 
حوا جزءاً ال يتجزأ من أمتنا اإلسالمية ايدة، أما لثقافام السابقة، حىت أصب

فبعد مائيت سنة رجع ) عدوان الغرب الالمربر على الشرق(احلركة الصليبية 
الصليبيون إىل بالدهم خبفي حنني، جيرون أذيال اخليبة والفشل ، والزالت أثار هذه 

إذاً ماذا !! لغرباحلركة تتفاعل سلباً يف جمرى سري  تاريخ العالقات بني الشرق وا
سوى املصري نفسه؟ فإذا )" إسرائيل(ن وواخلمس احلاديةالوالية األمريكية "تنتظر 

راً للطامعني الغزاة شاءت األقدار أن تكون بالدنا العربية عامة وفلسطني خباصة مم
  .   اًبل قرب هلم أبداً مقراً ونتك لنفإا 

  "لُعها وأوهى قرنه الورفلم يض  يوماً ليوهنها كناطحٍ صخرةً"                
وللعربة والذكرى يكفي أن ننعش ذاكرة الواليات املتحدة وحلفائها كيف                     

اليت ظلمت أمتنا وعسفت ) بيزنطة(كانت اية اإلمرباطورية الرومانية الشرقية
فاتح (وجتربت ونغصت عليها معيشتها، فقصم اهللا ظهرها على يد حممد الفاتح 

حيث مل تقم هلا بعد هذا الفتح ) م1453 = هـ857(سنة ) القسطنطينية
بدون الغرب " إسرائيل"إن أمتنا تعلم أن !! ويف هذا عربة ملن أراد أن يعترب .قائمة

وسيدته الواليات املتحدة ال تقوى على الصمود أمام أقل دولة عربية أو شعب 
ة  أن حق العرب يف فلسطني كل والغرب يعلم وسيدته الواليات املتحد. عريب

كشمس النهار ال حتتاج إىل دليل، وإن العرب  -من البحر إىل النهر -فلسطني 
ال يضريهم أن " دولة إسرائيل"الذين قبلوا بالعيش املشترك مع اليهود قبل قيام 

و ) باعتبارهم فلسطينيني(يقبلوا باملساملني اليهود منهم مبنحهم حق املواطنة 
لكن لن يعطي الشعب العريب .  تنص عليها شرعة حقوق اإلنساناحلريات اليت

الفلسطيين وأمته العربية اإلسالمية ودوهلم هذه الفرصة وهذه احلقوق لليهود 
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عدوة اهللا واإلنسان واحليوان والنبات  -" إسرائيل"املساملني إال بعد إزالة دولة 
  !ن الوجودوالتحقق من حموها م -واجلماد وكل لون من ألوان احلياة 

  ارونَ بني الكلمات العابرةْأيها امل" 
  آنَ لكم أن تنصرفُوا

  وتقيموا أينما شئتم ولكن ال تقيموا بيننا
  فلنا يف أرضنا ما نعملُ

  ولنا املاضي هنا
  ولنا صوت احلياة اَألولُ
واحلاضر ،واملستقبلُ ولنا احلاضر  
  ولنا الدنيا هنا واآلخرةْ

وا من أرضجرنافاخ  
  من بِرنا من بِحرنا

  ، من جرحنا من ملحنا من قمحنا ،
  من كُلِّ شيء واخرجوا

  من ذكْريات الذَاكْرةْ
  "ارون بني الكلمات العابرةْ أيها امل

  
  :عروبة القدس وإسالمها تارخيياً 

  :عروبة القدس تارخيياً  -) أ(            
اَألبدية التارخيية القدمية لفلسطني العربية، أنشأها  هي العاصمةمدينة القدس                   

ن العرب الصرحاء من بين كنعان، ومنذ فجر التاريخ أجداد الفلسطينيني اليبوسي
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األلف (الذين هاجروا من جزيرم العربية بزعامة شيخهم سامل اليبوسي يف حوايل 
! ى إىل الدنياأي قبل جميء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموس) الثالث قبل امليالد

واسم أورشليم ليس عربياً ) مدينة السالم(مبعىن ) أورسامل(تسمى القدس أورشليم 
أصيالً، فقد كان هذا االسم قبل دخول بين إسرائيل إليها بشهادة نص تل العمارنة 

وبدليل أن اليهود وجدوا ) عثر عليه حديثاً -مكان يف حمافظة أسيوط يف مصر (
أما اسم القدس فقد رافق املدينة ) يروشاالمي(اللغة العربية صعوبة يف كتابة امسها ب

منذ بداية تارخيها، أي منذ ما قبل بين إسرائيل، أي عندما أقام الكنعانيون مدينة 
القدس واختذوها عاصمة لدولتهم، وأقاموا فيها ألول مرة أماكن عبادة ) يبوس(

بدعوة التوحيد اليت ) ملكيصادق -ملْكي صادق (بعد أن آمن أحد ملوكهم وهو 
ليتبعه شعبه العريب الفلسطيين على ) م.ق1800(حنو  دعا إليها سيدنا إبراهيم 

وهكذا فإن . حبوايل ألف سنة) م.ق 961ت ( دينه، كان هذا قبل النيب داود 
فلسطني كانت أول مكان مقدس يف العامل يشهد احلياة الدينية ويعرف اإلميان 

ورزق على أرضها  أن قام فيها إبراهيم اخلليل  باهللا، ويكفي فلسطني شرفاً
من هاجر، كما خصها اهللا بالقداسة والطهارة بأن جعل ثُلـةً  املباركة بإمساعيل 

لوط وإسحاق : مويعيشون على أرضها املباركة منه من أنبيائه الكرام يقيمون
ميا ويعقوب وذو الكفل وأيوب وصاحل وزكريا وحيىي والياس واليسع واشعيا وار

بن مرمي صلوات اهللا وسالمه عليهم اوحزقيال ودانيال وداود وسليمان وعيسى 
وزادها اهللا تكرمياً وشرفاً وبركة بصعود خامت املرسلني وإمام النبيني حممد . أمجعني
 ،احلرامِ إىل" )15(إىل السماء جِداَملس نليالً م هبدرى بِعبحانَ الذّي أَسس 

األقْصى جِداَملس  ميعالس نا إنه هوآيات نلنريه م لَهوكْنا حارالذي ب
1:اإلسراء(."البصري.(  
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ومدينة القدس، كانت معمورة ) كنعان(مما تقدم يتضح أن أرض فلسطني                    
حني  شيئاً مذكوراً وأن موسى ) يعقوب(بالسكان قبل أن يكون بنو إسرائيل 

إنا لَن ندخلَها حتى يخرجوا  : "بأمر من اهللا قالوا له خرج ؤالء لفتح كنعان 
يتضح من شرطهم على نبيهم أن ) 22: املائدة (." منها فإن يخرجوا فإنا داخلُون

وجتلت وقاحتهم على . البلد كانت تعج بأهلها األصليني وهم طارئون غرباء عليها
." ت وربك فَقَاتال إنا هاهنا قاعدونفاذْهب أَن : "بقوهلم له موسى نبيهم 

منذ قدمي الزمان مأهولة بأهلها ) فلسطني(لقد كانت أرض كنعان ) 24: املائدة (
 -لفترة وجيزة  -، وحينما دخلها الغزاة مبا فيهم بنو إسرائيل قطمل يغادروها 

عاشوا مع أهل فلسطني إىل أن رحلوا وطردوا منها وظلت األرض ألصحاا 
ولد وعاش ومات ودفن يف مصر ومل  موسى " نيب اليهودية"إن ) 16(.األصليني

تر عينه فلسطني أو القدس يف يوم من األيام وإن توراة اليهودية وشريعتها ووحيها 
انظر (نزلت يف مصر وباللغة اهلريوغليفية وقبل وجود اللغة العربية بسبعمائة سنة 

ها الطويل شيئاً من ذلك يف يوم من األيام ومل تشهد القدس عرب تارخي )فيما تقدم
  )17(! ا بني اليهودية وبني القدس ؟ـفأين العالقة الروحية اليت يتحدثون عنه

يف القدس، ظهر النيب داود ) الفلسطينيني(وبعد ألفي سنة من عهد اليبوسيني                    
كما املدينة وح) عليهما السالم( )م.ق 935ت (وابنه سليمان ) م.ق 961ت (

عهدذاك لفترة مل تتجاوز السبعني عاماً من أصل مخسة آالف سنة هي عمر القدس 
ومل يكن لليهود حكم مبعىن الكلمة يف القدس وفلسطني سوى هذه . الشريف

وهلذا احلكم الوجيز هول اليهود . الفترة الوجيزة نسبة إىل عمر القدس الطويل
أو نشرام أو  مـوتاناً سواء يف كتبه للعامل بأن هلم إرثاً يف القدس، زوراً

  )18(. ةوسائلهم اإلعالمي
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" مبملكة اليهود"عرفت   ورغم أن هذه الفترة الوجيزة حلكم النيب داود                   
ن مبا بلغته هذه اململكة من رقي يف عهد النيب داود وابنه وورغم أن اليهود مزهو

عثر على ين، إال أن أياً من البحوث األثرية مل سليمان الذي شيد اهليكل الذي يدعو
قد يكون من الصحة مبكان ! أي دليل يؤيد وجود هذه اململكة أو اهليكل املزعوم

قام بعد استيالئه على القدس من اليبوسيني  من الوجهة الدينية والتارخيية أن داود 
بعده ابنه  ه منءأمت بنا) مسجد(ببناء حصن أو شبه قرية صغرية بىن يف وسطها 

 مفهوم ذلك العصر، وتشري املصادر التارخيية إىل أن داود ) يكل(سليمان، مسي 
لكن ". اشترى أرض هذا املسجد من ماله اخلاص، من عريب يبوسي يدعى أرنان"

من غري املؤكد على اإلطالق أن هذا املكان هو القدس العربية اإلسالمية حتديداً، 
سنة ) نواملستعمر(نذ أن أهداها هلم اإلجنليز فقد عجز اليهود يف فلسطني م

عن اكتشاف أي أثر أو دليل يدعم هذه الرواية ويؤيد ) م1948= هـ 1368(
دعواهم، علماً أم استعانوا بأبرز علماء اآلثار خربة يف العامل واألكثر أهلية ودراية 

  )19(! ارخيي واألثري بالذاتـيف هذا احلقل الت
هل حقاً ما يدعيه اليهود أن املسجد األقصى بين على " :ول حممد عمارةيق                   

هـ 1348(أنقاض هيكل سليمان؟ إن اللجنة امللكية الربيطانية قد حكمت سنة 
جزء من  -هو حائط الرباق " حائط املبكى"بأن مايسميه اليهود ) م1929= 

ولقد . ليمانسوال عالقة له يكل  - املسجد األقصى ومعراج رسول اإلسالم 
مضى ثلث قرن على احتالل اليهود للقدس الشرقية، وتكثيفهم البحث والتنقيب 
وتقليب باطن األرض حبثاً عن أي أثر أو دليل على دعواهم هذه لكنهم مل يعثروا 

فأين العالقة إذن بني اليهودية . ذا اهليكل املزعوميف كل هذه املنطقة على أدىن أثر هل
    )20(! القدس ؟ود وبني مدينة واليه
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أعلنت : "يعلق كيث وايتالم يف هذا السياق على املوضوع نفسه قائالً                   
قيل " 3000القدس "السلطات اإلسرائيلية عن إقامة مهرجان أطلقت عليه اسم 

" ململكة إسرائيل"ملدينة القدس لتكون عاصمة " امللك داود"أنه ميثل ذكرى تأسيس 
م وحنن نعرف .ق 1005البناء مت منذ ثالثة آالف عام أي يف  واملفروض أن هذا
من الكتابات اليت جاءت عنه يف املصادر الدينية، ولكننا ال  أخبار النيب داود 

نعرف أي شيء عن امللك داود نفسه من مصادر التاريخ، وعلى رغم قيام رجال 
حداً منهم مل يعثر ولو اآلثار العامليني باحلفر يف كل شرب يف أرض فلسطني، إال أن وا

حىت لو سلمنا جدالً  )21(" ة صغرية من الفخار حتمل اسم هذا امللك،ـعلى قطع
بنصوص احلوليات التارخيية املعتمدة فإا مجيعها جتزم على أنه مل تكن لليهود حصة 

  )22(. يف املئة من عمره 2يف حكم القدس سوى نسبة ضئيلة للغاية أقل من 
لقد توصل املؤرخون واألثريون إىل حقيقة أن القدس اليت تقع على بعد                   

متراً عن سطح البحر، 743كلم شرقي البحر املتوسط فوق هضبة جبلية ترتفع 56
ا أما املدينة القدمية احلالية اليت حتيط . صغرية يف األزمنة القدمية) قرية(كانت مدينة 

املقدسة للمسلمني واملسيحيني، فقد  م األماكناألسوار، وهلا سبع بوابات وتض
-1520= هـ 974-927(بناها السلطان العثماين سليمان القانوين 

، فكانت   اليت كانت قائمة يف زمن النيب داود) القرية(، أما املدينة )م1566
ألف متر مربع أي  44ال تتجاوز مساحتها  -على شكل قلعة حتيط ا األسوار

املنطقة اليت حتتل اجلزء اجلنويب الشرقي "األرجح أا وعلى  -حوايل عشرة أفدنة 
وهي على شكل مستطيل أكثر أجزائه اتساعاً ال . فقط من املدينة القدمية احلالية

يتجاوز عرضه مائة متر حيده من الشرق وادي كدرون ومن الغرب وادي حنوم 
 -قدسة أما األرض امل: الذي ينحين شرقاً جنوب املدينة ليلتقي مع وادي كدرون

وهي املسطح الذي حيمل اآلن قبة الصخرة واملسجد األقصى ويقع على جزء أكثر 
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فكان يقع خارج أسوار القدس ومل تكن  -ارتفاعاً خلف مدينة األزمنة القدمية 
عليه أبنية يف ذلك الزمان وإمنا كانت الصخرة اليت أقيمت فوقها القبة مذحباً 

  )23(" سكنون القدس يف تلك احلقبة من الزمانالذين كانوا ي) فلسطينيني(ليبوسيني 
على  مع أن األدلة التارخيية واألثرية مل تؤيد قصة استيالء النيب داود                    

 مل تتجاوز"فإن القدس ) غري العلمية(القدس، لكن حىت لو صحت هذه الفرضية 
علومات، من مصادر يف أوج مملكة النيب داود كيلومترين مربعني، فكل اخلرائط وامل

. يهودية وغريها، تظهر أن هذه املدينة كانت ضمن هذين الكيلومترين املربعني
وزادت مساحة القدس بعد ألفي سنة إىل ستة كيلومترات مربعة حتت احلكم 

توسعت ) م1967= هـ 1387(ومنذ االحتالل اإلسرائيلي سنة . األردين
كيلومتراً مربعاً،  73لقدس جتاه فقد أصبحت مساحة بلدية ااالقدس يف كل 

كيلومتراً مربعاً، ومساحة منطقة القدس العاصمة  230ومساحة القدس الكربى 
كيلومتراً  950كيلومتراً مربعاً، ومساحتها مع القدس الغربية  650) متروبوليتان(

القدس اليوم تزيد مساحة على ربع الضفة الغربية، وإذا ترك االحتالل وشأنه . مربعاً
  )24(".ق اسم القدس على الضفة الغربية كلهافقد يطل

باإلضافة إىل كل ما ذكر، فإن قصة استيالء داود على مدينة القدس اليت مل                    
إال يف كتب العهد القدمي مل تؤيدها األدلة اليت عثر عليها األثريون ) كما رأينا(ترد 

التارخيية املصرية ونتائج  يف املوقع نفسه، يف الوقت الذي أكدت فيه املصادر
دس استوحاها كتبة العهد إىل الق) بين إسرائيل(دخول داود احلفريات أن قصة 

بعد أن قاموا بإجراء اإلضافات ) م.ق 1450ت (القدمي من حياة حتتمس الثالث 
إننا يف الوقت الذي ال جند فيه دليالً . والتعديالت عليها وأدخلوها يف قصتهم

إىل القدس، جند يف الوقت نفسه، ) بين إسرائيل(دخول داود  تارخيياً يدعم قصة
كما أوردها سفر صموئيل  -دخول آخر  -أكثر من دليل قصة هذا الدخول 
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الثاين موجودة يف املصادر املصرية قبل عصر داود خبمسة قرون منسوبة إىل حتتمس 
  )25(!! الثالث

ثرية ليس فيها ما يؤيد القصة التوراتية اليت ويؤكد كيث وايتالم أن الدالئل األ                   
تقول إن داود استوىل على مدينة القدس خالل القرن العاشر قبل امليالد، واليت 

مل تكن سوى قصة . كانت أساس االدعاء الصهيوين حبقهم يف هذه األرض
  )26(.أسطورية ذات طابع ديين منظوم وليست حقيقة تارخيية

يما يتصل بتسمية األرض املقدسة جببل صهيون فهي تسمية ترجع أما ف                   
فكلمة أون أو عيون مصرية، . للمصادر املصرية، وال عالقة هلا باللغة العربية إطالقاً

وكانت هذه الكلمة بداية تطلق على عني مشس فقط، ألا . تعين املدينة املقدسة
فهي يف اللغة املصرية القدمية " صا"كانت أقدم املدن املقدسة يف مصر، أمـا كلمة 

يف (جنوب حبرية املرتلة " صا احلجر"تعين الصحراء أو املنطقة اجلدباء، مثل مدينة 
ومن الطبيعي أن يطلق املصريون على منطقة مقدسة لدى الكنعانيني ). مصر

ومبا " أون"مدينة مقدسة أي ) كان تعبد ا امللك املصري سبعة شهور) (العرب(
أو " صا أون"فقد أمسوها ) فلسطني(منطقة جبلية خارج احلدود املصرية أا تقع يف 

" صهيون"و" صي يون"ة يف العربية املدينة املقدسة للصحراء وصارت هذه الكلم
يف ضوء ما تقدم فإن القصة اليت وردت يف سفر صموئيل الثاين  )27(.يف العربية

ل امليالد وحتويله منطقة عند بداية القرن العاشر قب) بين إسرائيل(بدخول داود 
الصخرة املقدسة إىل مركز للعبادة لبين إسرائيل، ليس هلا أي دليل من املصادر 
التارخيية، وتكون مدينة القدس ظلت يف أيدي أصحاا األصليني العرب 

الفترة من الزمان ومل خيرجوا منها أو خترج منهم يف أي يف تلك ) الفلسطينيني(
  )28(. ر من عصور التاريخعص
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أليس من السخرية والعبثية، أنه يف الوقت الذي حيتشد فيه مؤرخو العامل                    
وأثريوه للبحث يف كتب التاريخ واملخطوطات والوثائق والنقوش واآلثار املنقولة 

اليت  - وغري املنقولة للبحث عن أي قدس يدعيها اليهود؟ أهي قدس النيب داود 
أم هي قدس العروبة واإلسالم  -بوسيني العرب الفلسطينيني أخذها أصالً من الي

؟؟ أقول أليس من السخرية والعبثية وسط هذا االحتشاد العاملي للباحثني عن !!
أن يكون من يبذلون ) كالباحث عن إبرة يف كومة قش(مملكة داود يف القدس 

مبؤسس هذه  العناء حبثاً من أجل تأكيد أهوائهم اإلسطورية،اليعترفون هم  أصالً
ويسخرون منه، ويرونه يف عيوم رجالً كاذباً، " امللك داود) "نبيهم(اململكة 

م يرون أن مملكتهم مل تقم إف -ومبا أم مع الشيء وضده  -جباناً، قاطع طريق
لكة من رقي يف عهده وعهد ابنه ـإال على يده ويفخرون مبا بلغته هذه املم

بصورة  قوم التوراة بتصوير داود ، رغم ذلك ت)م.ق 935ت (ان ـسليم
فهو كاذب حقري خمادع، قاطع طريق، وهو ملك جبار يهلك . حقرية مزرية

احلرث والنسل، وهو بعد ذلك حقود، خيطف امرأة قائده وحليلة جاره فيزين ا، 
بل يبعث بذلك القائد الشجاع إىل ميدان املعركة، ويوصي القائد األعلى بأن يدفعه 

لى عنه فجأة ليسقط بسيوف األعداء، حىت يتمكن داود من أخذ للقتال مث يتخ
  )29(. اته وحمظياتهـزوجته وضمها إىل العديد العديد من زوج

                   فهل يكون بعد هذا حق لليهود يف القدس أو فلسطني أو حق ادعاء أي إرث 
لت على القدس يار حكم داود وابنه سليمان، تواعلى أي حال، فإنه بعد ا. فيها

عدة غزوات شنتها قبائل عربية ) م.ق 332 -970(وفلسطني خالل الفترة 
ن ومجيعهم نزحوا من وواملصري -الكلدانيةاها األشورية ووفرع -) أدومية وأرامية(

اجلزيرة العربية بعد نزوح الكنعانيني منها إىل فلسطني وترجع أصوهلم إىل العرب 
  )30(.اليت ذكرها القرآن الكرمي "،ت العمادإرم ذَا " البائدة عاد األوىل
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  ) :غربية(من قوى أجنبية ) القدس(الصراع على فلسطني   -) ب(
فلسطني لتدخل ) م.ق223ت (احتل اسكندر املقدوين ) م.ق332(يف سنة                    

الرومان مملكة املقدوين ومعها القدس حتت السيطرة اليونانية مث مالبث أن ورث 
سنة  780لتصبح حتت السيادة الرومانية ألكثر من ) م.ق141( ة سنةونانيالي
نتيجة قالقل واضطرابات ام الرومان اليهود بافتعاهلا ). م641 –م .ق141(

مبساحتها الصغرية  -بتدمريمدينة القدس ) تيطس(،قام على إثرها القائد الروماين 
الفلسطينيني (العرب  وسواها يف األرض، بعد أن أخالها من سكاا -عهدئذ

الذين سكنوا أجزاء أخرى جماورة من املدينة املقدسة، مث حظّر على ) األصليني
اإلقامة فيها وجعل  -الغرباء عن املدينة وعن الديانة اليهودية احلقة -اليهود 

، وأتبع ذلك  أمراً  بتشتيتهم يف بلدان أوربية )مستحيالً(سكناها هلم أمراً حمرماً 
حىت ال تقوم هلم قائمة، وبذلك ختلصت ) نطاق االمرباطورية الرومانيةيف (خمتلفة 

فيها سياسياً  - الطارئ الغريب -فلسطني منهم متاماً، وانتهى الوجود اليهودي 
) فلسطني(دس تاريخ طردهم من الق) م70(سكانياً ودينياً ملدة ألف سنة، من و

ال متلكها إىل قوم  عندما أهدت بريطانيا أرضاً) م1948 = هـ1368(حىت سنة 
)ملتقيم عليها مبباركة غربية على رأسها الواليات . ال يستحقون املرور فيها) لَم

، لتكون خملب قط وقوة تدخل سريع لصاحل "إسرائيل"امسوها " دولة مسخ"املتحدة 
هذه القوى اإلستعمارية يف منطقة الشرق األوسط لفرض هيمنة هذه القوى 

أليس يف ! لما دعت الضرورة تنا املادية واملعنوية بالقوة كاالستعمارية على مقدرا
  )31(.نْوويف الدنيا مكانٌ يثوى فيه اخلُزاةُ الظامل جهنم مثوى للطاغني

أعاد اإلمرباطور  - القرية -بعد مرور حوايل سبعني سنة على تدمري القدس                    
 )32(".إيليا كابيتولونيا" لق عليها اسمبناءها وأط) م138ت (الروماين هادريانس 
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بالعودة  -ن العرب الفلسطينيني الذين بقوا يف اجلوارم -ومسح لسكاا األصليني 
  .ومل يبطل قرار سلفه اإلمرباطور تيطس بتحرمي االقامة على اليهود فيها. إليها

) الذي رفعه إليه( يف هذه األزمنة شرف اهللا فلسطني بنبيه الكرمي عيسى                    
  -منذ ميالد املسيح  -لكن القدس ظلت . وباركها بأمه البتول العذراء مرمي

مدينة وثنية على الديانة الرومانية، حىن اعتنق اإلمرباطور قسطنطني األول 
هيالنة بزيارة للقدس سنة ) القديسة(وقامت أمه امللكة . املسيحية) م337ت(
رباطور قسطنطني بتشييد كنيسة القيامة، اليت وأشارت على ولدها اإلم) م320(

، حيث بدأ الطابع املسيحي للقدس وفلسطني يغلب على )م326(بناها بنفسه سنة 
= هـ 16(الطابع الوثين عليها بالتدريج حىت الفتح العريب اإلسالمي للمدينة سنة 

  )33(…)م637
  :إسالمية القدس تارخيياً  –) ج(

ما تقدم أن فلسطني وقدسها الشريف عربية خالصة صرحية ما قبل رأينا في                   
التاريخ وبعده وأن أهلها العرب الفلسطينيني عاشوا فيها قبل الفتح اإلسالمي بأكثر 
من ثالثة آالف سنة، والقدس الشريف مسلم منذ فجر اإلسالم عندما فتح العرب 

وقبل . منها )زنطينيالبي(وطردوا الروم ) م637 = هـ16(القدس سنة  وناملسلم
  فكان النيب حممد. هذا الفتح املبني وعشيته كانت القدس مهوى أفئدة املؤمنني

شهراً يتوجهون عند إقامة صلوام ناحية القدس ال  16وأصحابه ملدة تصل إىل 
مكة، فكانت القدس أُوىل القبلتني وثالث احلرمني الشريفني الذي تشد إليه 

اآليات القرآنية واألحاديث النبوية اليت تتحدث عن  وهناك الكثري من. الرحال
قداسة هذه األرض الطاهرة أرض الرسل واألنبياء أرض اإلسراء واملعراج، حيث 

  .أسري بالنيب من مكة إىل القدس ومنها عرج إىل السماء
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رغبة  وملكانة املدينة وقداستها وعراقتها لبى أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب                    
بطريرك املدينة صفرونيوس بتسلم مفاتيح مدينة القدس بنفسه إيذاناً باستسالمها، 
فعامل أهلها بكل الرمحة واالعتدال واملساواة اليت مل يسبقه إىل مثلها فاتح من 

أعطاهم فيها "، "بالعهدة العمرية"الشرق والغرب، وكتب هلم وثيقة أمان معروفة 
كنائسهم وصلبام، فمن خرج فهو آمن على نفسه أماناً ألنفسهم وأمواهلم و

) فاتح القدس(وشهد على ذلك خالد بن الوليد ". وماله، ومن أقام آمن
ويف هذا .   بن العاص ومعاوية بن أيب سفياناوعبدالرمحن بن عوف وعمرو 
مل حيدث قط يف التاريخ املؤسف ): "بريطاين(  يقول السري ويليام فيتزجريالد

تاريخ فتح القدس، ونادراً منذ ذاك أن أظهر فاتح تلك املشاعر  للفتوحات حىت
ومن اجلدير باملالحظة، أن املسيحيني  )34(" النبيلة السخية اليت أظهرها عمر للقدس

أن يضيف إىل املعاهدة شرطاً يبقي على القرار  طلبوا من خليفة املسلمني عمر 
  )35(! ملدينة املقدسة أو الرتول فيهاالروماين القدمي مبنع عودة اليهود الغرباء إىل ا

من هذه الرؤية العربية اإلسالمية الصافية لألراضي املقدسة، تبوأت فلسطني                    
 = هـ40-11( والقدس الشريف مكانة كرمية وعظيمة يف عهد اخللفاء الراشدين

" ملقدسالبيت ا "وتأكيداً هلذه املكانة أطلق على القدس الشريف ) م632-661
 = هـ132-40(وكان للقدس يف عهد األمويني ". للبيت احلرام "كمقابل 

-661 = هـ40-61(  يكفي أن  معاويـة. املكانة نفسها) م661-750
تشريفاً . مؤسس الساللة اُألموية، نصب نفسه فيها خليفة للمسلمني) م680

التارخيي العريب  سدةً دهم -وبعده خلفاؤه  -لعهده وتربيكاً، متخذاً القدس 
عبدامللك بن مروان ) اخلامس(اإلسالمي، وعلى خطى معاوية، بىن اخلليفة اُألموي 

قبة ) مسجد) (م685= هـ 66(سنة ) م705-685= هـ 65-86(
مث شيد الوليد ) رج منها النيب عليه الصالة والسالمفوق الصخرة اليت ع(الصخرة 
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 اهللا الذي بارك -األقصى  املسجد) م715-705= هـ 96-86(بن عبدامللك 
باسم ) قبة الصخرة واألقصى(وأصبحت تعرف املنطقة احمليطة باملسجدين  -حوله 

  )36(. احلرم الشريف أو احلرم القدسي
حمل األمويني ) م1258-750= هـ 656-132(عندما حلَّ العباسيون                    

ئهم على الدوام، رغم ما سببته ظلت القدس املدينة األثرية اليت حتظى باهتمام خلفا
من تأثري بالغ انعكس ) م1291-1095 =هـ 690-448(احلروب الصليبية 

انقطع فيها تسلسل احلكم العريب  -فوضى على جممل أحوال العامل العريب 
-493(سنة  88وسلب فيها الغرب الصلييب القدس  -اإلسالمي لفلسطني 

ك مل تألُ الدولة العباسية لكن على الرغم من ذل) م1187-1099 =هـ 583
والقوى اإلسالمية جهداً من أجل ختليص القدس وفلسطني من براثن الصليبيني 

ض اهللا هلا صالح الدين ما أرادت، أن قي - بعد أن أعدت هلم من قوة -وكان هلا 
ليبيني يف حطني سنة ليوقع هزمية نكراء بالص) م1193= هـ 590ت (
النهاية لطردهم من بالد العرب واملسلمني،  كانت بداية) م1187= هـ 583(

 لقد ترك العباسيون بصمات واضحة يف تاريخ فلسطني العريب اإلسالمي، فقد زار
) م775-754 = هـ159-137(ر املنصور اخلليفة العباسي الثاين أبو جعف

القدس مرتني وأمر بإصالح املسجد األقصى وقبة الصخرة املشرفة بعد التلف الذي 
وأعاد املهدي ثالث اخللفاء ). م747= هـ 130(جراء زلزال سنة أصاما 
ترميم املبنيني املقدسني مرة أخرى ) م785-775= هـ 169-158(العباسيني 

كما زار القدس خصيصاً للصالة يف املسجد األقصى، ) م775=هـ 158(سنة 
-198(كذلك حظيت القدس بعناية واهتمام املأمون سابع اخللفاء العباسيني 

أعظم وأعلم خلفاء بين عباس الذي أمر بإجراء ) م833-813= هـ 218
  )37(.ترميمات كربى يف مسجد قبة الصخرة املشرفة وحميط األقصى الشريف
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انتقلت ) م1258= هـ 656(ة سنة ويف أعقاب سقوط اخلالفة العباسي                   
-1260= هـ 923-659(إىل املماليك ) القدس(السيادة على فلسطني 

خر آومن مكرور القول، أن املماليك هم الذين طهروا الوطن العريب من ) م1517
كما أنزلوا هزمية ساحقة جبيوش ) م1291= هـ 690(اجليوب الصليبية سنة 

سنة ) قرب الناصرة(املغول اجلرارة يف موقعة عني جالوت التارخيية يف فلسطني 
  ).كاعتنق املغول اإلسالم بعد ذل)  (م1260= هـ 659(

 -قرب حلب  -حىت إذا ما هزم العثمانيون املماليك يف موقعة مرج دابق                    
والوطن ) القدس(فلسطني انتقلت السيادة على ) م1516 =هـ 922(سنة 

وقد . إليهم) م1924-1516= هـ 1343-922(رون العريب ملدة أربعة ق
عامة والقدس خاصة،  سطنيحافظ العثمانيون على اإلرث العريب اإلسالمي يف فل

أبرمها  - اختراق أوربية - االمتيازات األجنبية أول معاهدة وعلى الرغم من نظام
مع ملك فرنسا فرنسوا ) م1566-1520=هـ 974-927(سليمان القانوين 

واليت جنم عنها يف النهاية حتقيق ) م1547-1515= هـ 954-921(األول 
طن العريب عندما حانت الفرصة بتفكك الدولة األطماع االستعمارية األوربية يف الو

العثمانية وضعفها، لكن على الرغم من هذه املعاهدة وإفرازاا السلبية، كان 
للدولة العثمانية مواقفها التارخيية من اليهود وأطماعهم االستيطانية الغادرة يف 

-1291(فلسطني، وخري مثال على ذلك موقف السلطان عبداحلميد الثاين 
الذي رفض كل أشكال الترغيب والترهيب ) م1909-1874 =هـ 1327

للتنازل عن شرب واحد من فلسطني لليهود، املدفوعني من قوى استعمارية ظاملة 
معول هدم لتدمري األمن والسالم واالستقرار يف البالد العربية متهيداً  و اختذم مطية

  )38(. الستعمار هذه القوى الغشومة للوطن العريب  برمته

  :جهاد شعب فلسطني يف التاريخ احلديث واملعاصر 
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نتيجة لظهور تيارات سياسية وقومية وتنافس استعماري بني الدول األوربية                    
الكربى يف أواخر القرن التاسع عشر، زادا اشتعاالً تقلبات داخلية اجتماعية 

ها دهاقنة اليهود هذه وفكرية خطرية وانقالب صناعي رأمسايل هائل، استغل في
الظروف ، خاصة ظاهرة القومية األوربية املتأججة،  دف ضرب عصفورين 

: ة دولة يهودية دينية هلم، ثانياًإلقام) أي أرض(إجياد أرض : أوالً! حبجر واحد 
بتحقيق هذا اهلدف قد ختلصوا من اضطهاد اتمعات األوربية وخطر  نيكونو

األوائل مصرين أن تكون أرض فلسطني ) اليهود(اينة مل يكن الصه! االندماج فيها
أرض وبأي موقع، لكن  هي أرض الدولة اليهودية املوعودة، بل حلموا بأي

ام املفاجئ الذي أصاب الدولة العثمانية، عجل بانعقاد املؤمتر الصهيوين التدهور الع
الستعجال تنفيذ ) م1897= هـ 1315(األول يف مدينة بازل بسويسرا سنة 

والقوى االستعمارية الطامعة " لربوتوكوالت حكماء صهيون"املخططات السرية 
مبقدرات العامل العريب وموقعه االستراتيجي، فكان اختيار فلسطني يتناسب مع تلك 
املخططات وقد ساعدت األحداث والتطورات السياسية واملصاحل الغربية آنذاك، 

فيذ مآرا االستعمارية يف البالد الصهيونية كأداة لتن - على استغالل اليهودية
من مكر ودهاء ونساء ومال، ) الرخيصة(وكان للصهيونية العاملية وسائلها . العربية

ان اليت تسعفها يف الوصول ألغراضها الدنيئة، وبعد فشل اليهود يف إقناع السلط
إن بيت : "فلسطني، بتلقيهم منه الرد التايليف  عبداحلميد الثاين ببيعهم أراضي

ولست مستعداً أن أحتمل تارخيياً وصمة  املقدس الشريف افتتحه لإلسالم عمر 
انة اليت كلفين املسلمون باحلفاظ راضي املقدسة لليهود وخيانة األمبيع األ

بعدها استقر رأي اليهود على خلع السلطان عبداحلميد الثاين،  )39(".عليها
اليت تقنعت ا " اد والترقيمجعية االحت"باستخدام ) اليهود(وجنحت الصهيونية 

 -يهود األندلس الذين فروا من حماكم التفتيش الكاثوليكية " (الدومنة"مجاعة يهود 
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) م1909= هـ 1327(خبلع السلطان عبداحلميد سنة ) نظر فيما تقدم وقارنا
لتبدأ فلسطني وقدسها الشريف فصالً جديداً من تارخيها املأساوي الدامي الذي  

لكن إىل حني، فإن بعد الليل فجراً، وإن بعد . نزفاً ودمعاً ووجعاً مازال مستمراً
  :عسر يسرا ، وإن غداً لناظره قريبال

" بعـد العني فهـا الوطَراقنـاً أَنا               ال ساكفَلوال س كنات  
  ريانأالّ    قَهــاأقلَ مـعِـةً بالد تحنـا سى وال وسكـر  
  من ذَا الذي أغرى بِك الزمنا    عبثَ الزمـانُ بـهيا موطناً  
 ك أذىعطفُوا عليك فأَوسعو    موه يسمننـاـونَ األذى م"  

-1914= هـ 1337-1333(مع اندالع احلرب العاملية األوىل                    
فُصمت العروة الوثقى بني العرب والعثمانيني من جهة، ودخلت ) م1918

وعد  -لعربية ومعها فلسطني وقدسها يف نفق مظلم، ووعدت بريطانيا األقطار ا
باستقالل  -يف تسويات ما بعد احلرب  -على أساس االعتراف  - الذئب للشاة

بكيان عريب واحد ومن ضمنها فلسطني ) العثمانية سابقاً(الواليات العربية 
ب ما ال تبطنه، لكن بريطانيا اليت أظهرت دائماً للعر. وعاصمتها القدس الشريف

حنثت بالوعد والعهد واتفقت من وراء ظهر العرب مع فرنسا بتوقيع اتفاقية 
السرية، اليت وزعت التركة العثمانية يف ) م1916= هـ 1335(سايكس بيكو 

البالد العربية بينهما فكانت فلسطني حصة االستعمار الربيطاين، مث مل تلبث بريطانيا 
مع العصابات الصهيونية بإصدارها سنة  أن كشفت حتالفها االستراتيجي

م، الذي كان أحد أهم أهداف ووعد بلفور املشؤ) م1917= هـ 1326(
بريطانيا من ورائه التخلص من يهودها على حساب الشعب العريب الفلسطيين 
واألمة العربية واإلسالمية، وهو الوعد الذي يعد مبثابة إعالن حرب مفتوحة ضد 

والذي مازال خنجراً مغروساً يف ظهر الشعب العريب  حاضر أمتنا ومستقبلها،
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الفلسطيين، ظهر األمة العربية واإلسالمية، أقض مضاجع أطفالنا ونسائنا وأمهاتنا، 
وضحايا أبرياء  طويالً اًمدهلم وسبب جراحاً مثخنة وويالت ومصائب وليالً

ريق إىل الوطن أم عمدوا بدمائهم الزكية الط -عزاؤنا فيهم  -) جنوداً جمهولني(
بدماء  بوغاًصإىل القدس إىل األقصى، وهاهو فجر احلرية يلوح باألفق القريب م

  ،أحرارنا شهدائنا ، خفاقاً
  إذا دم جمـد واستبيـح حمـى        عذر لمن مات ال عذر لمن سلمـا"                

  "لمامن حيملُ السيف أو من حيملُ القَ       نٍيان عند ابتنـاِء اـد يف وطس                 
بيد اجلنرال الربيطاين اللنيب ) م1917=هـ1336(بسقوط القدس سنة                    

هـ 1356(واحتالل بقية فلسطني سنة ) م1936= هـ 1355ت ) (إدموند(
أعربت احلركة الصهيونية عن ارتياحها الكبري، وأصبح حتقيق حلمها ) م1918= 

وما أن . اء وطن قومي لعصابات من شذاذ اآلفاق الصهاينة قريب املنالبإنش
طويت صفحة الدولة العثمانية، وبدأ نظام عاملي جديد يلوح باألفق بزعامة 
الواليات املتحدة األمريكية وأمها الرؤوم بريطانيا، وبعض دول أوربا االستعمارية، 

ريية مل تراع فيها أي ألغراض استعمارية قذرة تدم -أخذت بريطانيا تشجع 
ا والعامل أن اليهودية والصهيونية من أمم أوربكل من يدعي  -خطوط محراء 

، وما أن كشف الشعب - ختلصاً منهم يف املقام األول -يهاجر إىل فلسطني 
الغربية اخلبيثة  -العريب الفلسطيين بكل فئاته وأطيافه السياسية املؤامرة الربيطانية 

  .ق واحد، حموالً األرض حتت أقدام احملتلني إىل مجرٍ ولظىحىت هب هبة عمال
حىت ) م1919= هـ 1338(نذ العام وقد بدأت األحداث تتسارع م                   

 -بيد العصابات الصهيونية ) م1948= هـ1368(سقوط فلسطني العام 
رغم كل مبباركة بريطانيا والواليات املتحدة ومبساعدما املادية واملعنوية، و

أساليب الترويع والقمع  واإلرهاب واالعتقال اليت مارستها قوات االحتالل 
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الربيطاين وقطعان املستوطنني الصهاينة اهلمج املختبئة وراءها لتركيع ) االنتداب(
الشعب العريب الفلسطيين وأمته العربية واضعاف إرادته للتنازل عن حقوقه 

اليب اإلجرامية مل تفت من عزمية الشعب املشروعة يف وطنه إال أن كل هذه األس
العريب الفلسطيين وإصراره على التمسك بثوابته الوطنية فقاتل ببسالة التعرف 

بالغايل  نقوافل الشهداء بال حساب، ومل يض فقدم. لليأس لغة وال للموت رهبة
والنفيس بالروح والدم من أجل إنقاذ فلسطني، وقامت قياداته الوطنية بتنظيم 

كته اجلهادية داخل وخارج فلسطني، وحتولت املدن والقرى والبلدات إىل حر
براميل بارود ضد الربيطانيني وقطعام الذئاب من اليهود الصهاينة، وعمت 
االنتفاضة واإلضراب الشامل كل أحناء فلسطني ووصلت الذروة بالعصيان املدين 

تاريخ باسم الثورة واإلضراب العام الذي استمر ألكثر من ستة أشهر، دخل ال
، لكن املؤامرات الدولية وغياب )م1936= هـ 1355(الفلسطينية الكربى سنة 

-1358(موقف عريب موحد، وهبوب رياح احلرب العاملية الثانية العاتية 
كانت أكرب من أن تستوعبها قدرات الثورة ) م1945-1939= هـ 1365

العريب الفلسطيين مل ختمد  لكن الشعب. الفلسطينية آنذاك فخمدت شرارة الثورة،
شرارته ومل يستكن للظلم والطغيان، وظل حيتضن قضيته يف عروقه على الرغم أنه 

أمته مث وجد نفسه عشية النكبة حمبطاً ال حول له وال قوة، ليس من نصري له إال اهللا 
اً لقد واجه الشعب العريب الفلسطيين بيديه العاريتني حلفاً أطلسي! العربية واإلسالمية

غربياً مدججاً بآالت املوت وأسلحة الدمار الشامل، هذا احللف الذي يقف عدواً 
ضد تطلعات هذه األمة النبيلة إىل حياة حرة كرمية مستقرة آمنة على أرضه يف هذه 

  )40( !البقعة املقدسة من العامل
  فحق اجلهاد وحق الفدا    أخي جـاوز الظاملونَ املدى "
  سح ـرِدفجدهممن غ ا    امـكمدغأَنْ ي بعد له فليس "  
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واقتالع الشعب ) م1948= هـ 1368(بعد النكبة املأساة نكبة سنة                    
العريب الفلسطيين من أرضه أرض آبائه وأجداده العرب املسلمني وجلوئه يف خميمات 

نية حيث ما لبثت أن الشتات، بقيت القدس الشرقية ضمن األمالك العربية الفلسطي
وحدة الضفتني الشرقية والغربية اتفاق أصبحت حتت السيادة األردنية يف إطار 

يف أعقاب احتالل فلسطني وبقيت بيدها حىت  مرِالذي أُب) اململكة األردنية اهلامشية(
حيث استوىل العدو الصهيوين مبساعدة علنية ) م1967= هـ 1387(حرب 

دة ودول أوربية متحالفة معها على مدينة القدس وباقي مفهومة من الواليات املتح
قد امتشق السالح ونظم " 67عدوان " وكان الشعب الفلسطيين قبل. فلسطني

 وأوىل) م1964=هـ 1384(صفوفه وأنشأ منظمة التحرير الفلسطينية سنة 
وجناحها ) فتح -حركة التحرير الوطين الفلسطيين(منظماته الفدائية بعد النكبة 

  )41(). م1965= هـ 1385(سنة ) العاصفة(ري العسك
وقد جاء يف ثنايا ميثاق املنظمتني، أن الوحدة الوطنية والتعبئة القومية                    

والتحرير تكون الشعارات الثالث للفلسطينيني طوال كفاحهم املسلح، واعتبار 
مة العربية بل الكفاح املسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطني، وأن مصري األ

الوجود العريب بذاته رهن مبصري القضية الفلسطينية، وأن اليهود الذين كانوا 
يقيمون إقامة عادية يف فلسطني حىت بدء الغزو الصهيوين هلا يعتربون فلسطينيني، 
أما الصهيونية فهي حركة سياسية مرتبطة ارتباطاً عنصرياً باإلمربيالية العاملية 

وهي حركة عنصرية تعصبية يف  ،التحرر والتقدم يف العامل ومعادية جلميع حركات
تكوينها، عدوانية توسعية استيطانية يف أهدافها، وفاشية نازية يف وسائلها، وأن 

 ،هي أداة احلركة الصهيونية وقاعدة بشرية جغرافية لإلمربيالية العاملية "إسرائيل"
اين األمة العربية يف ونقطة ارتكاز ووثوب هلا يف قلب الوطن العريب لضرب أم

  )42(.الوحدة والتحرر والتقدم
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                "يقُتنبوا واستفهوا أيت     هـا العـربحىت غَاص ى اخلَطْبفقد طَم كَبالر"  
ومن املؤمل أن الشعب الفلسطيين مل يترك وشأنه يف خوض معركة حترر بالده                     

اره يف كثري من األحايني مع أن قيادام السياسية املمثلة يف وأُسيَء فهم ثورته وثو
. منظمة التحرير الفلسطينية ملتزمة عدم التدخل يف الشئون الداخلية ألية دولة عربية

املأساوية اشتد عضد الثورة الفلسطينية، ومل يكن يف  67ويف أعقاب حرب 
العريب الفلسطيين مرة  أن خيرج الشعب -املعلوم منها واهول -حسابات اجلميع 

أخرى من القمقم ويلفت أنظار العامل جمدداً إىل أصالة ثورته الوطنية وحقه 
يف الوقت الذي أخذ يتخلص فيه من التبعية والوصاية واستقل . املشروع يف وطنه

بقراره الوطين مع احتفاظه بعروته الوثقى مع شعوب أمته العربية واإلسالمية 
اند احلق العريب يف فلسطني وتدعمه حىت استرداده كامالً غري الكرمية ودوله اليت تس

إن أحداً ال جيهل ما تعرض له الشعب العريب الفلسطيين وشعوب األمة . منقوص
خباصة من اعتداءات ) دول الطوق(العربية يف الدول العربية ااورة لفلسطني 

يني والفاشيني ينحين أمامها عتاة الناز -وحشية متواصلة من العدو الصهيوين 
مع هذا فقد طرقت دولنا العربية ومعها منظمة التحرير  -وعباقرم يف اإلجرام 

سيدة القوة  -الفلسطينية أبواب هيئة األمم املتحدة والواليات املتحدة األمريكية 
يف " اإلسرائيلي"يف العامل وكافة الدول املعنية بالصراع العريب ) حىت اللحظة(

، عن ان الغادر، والبحث يف الوقت نفسهإليقاف هذا العدو الشرق األوسط، سعياً
ة حلول ناجعة جتنب املنطقة ويالت احلروب وتداعياا األليمة، ومع أن أرفف هيئ

متياز، مثقلة بامللفات العربية اب" إسرائيل"، حليفة األمم والواليات املتحدة خباصة
ائط واملخطوطات واألدلة خلراملتعلقة بالقضية الفلسطينية، اليت تغص بالوثائق وا

الثابتة ) حقوق العرب(اليت تؤكد حقوق الشعب العريب الفلسطيين  الثبوتية
  :واملشروعة يف فلسطني،  لكن 
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ـِاك دم             أنى لشـاك صوته أن يسمعـا "                    عه أن ينفعـاـأنى لب
هم فتقطّعا                                   اُء قلوبـوأتى الرج       ا     ـخر أحس رجاَءنا فتصدعـص      
  وهلُم قلوب كالقبور بِال شعور             نبع يفور رخوال تعجبوا، فمن الص     

  "رِـجربتـه فوجدتـه مل يشع             د منـال تلْتمس يوماً رجاًء عن
حىت " إسرائيل"لقد متكنت الواليات املتحدة وحلفاؤها الغربيون من تسليح                    

متلك أسلحة نووية ) 51الـ(املزرعة  - األسنان وأصبح من املسلمات أن الوالية
 - بني الدول العربية وهذه الوالية) الكالسيكية(وأن احلرب النظامية ) دمار شامل(

الل ميزان القوى وعجز الدول العربية املزرعة، أصبحت غري متكافئة، نتيجة الخت
عن الدخول مع الواليات املتحدة وحلفائها  يف مضمار سباق التسلح، لذا 

ساوت بني ) األمريكي -اإلسرائيلي (استجدت صياغات جديدة يف الصراع العريب 
اليت " دولة إسرائيل"ل الصهيوين ارم والضحية، أي فرض الواقع باالعتراف باحملت

صالً حلماية املصاحل االستراتيجية للواليات املتحدة والغرب يف هذه خترعت أا
وبضغوط متواصلة حممومة على العرب، فضالً عن أن ! املنطقة احليوية من العامل

اخلالفات بني الدول العربية سهلت جناح هذه الضغوط الغربية اليت قادا الواليات 
ن الصهيوين وبعض الدول العربية ومن املتحدة واليت أمثرت اتفاقيات سالم بني الكيا

  .منظمة التحرير الفلسطينية نفسها) مع األسف(ضمنها 
من أجل عيون جروها  -هكذا وببساطة شطبت الواليات املتحدة                    

فلسطني من خريطة العامل اجلغرافية السياسية والتارخيية  -املدلل) اإلسرائيلي(
األمم والقوى االستعمارية العنصرية اللئيمة  ورضيت لشذاذ آفاق من خمتلف

. احلاقدة أن تغتصب أرضها وتشرد شعبها وتطارده يف املنايف أذى وإرهاباً وقتالً
فهل دستور بالد احلرية اليت تتشدق فيه الواليات املتحدة، وميثاق هيئة األمم 

شروع واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي ينص على حق الشعوب بالكفاح امل
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ة واللويب ـالعادل لنيل حريتها ينطبق على فئة دون فئة يف عرف اإلدارة األمريكي
هل من مصلحة الغرب  :السؤال الذي يطرح نفسه هنا!! وين فيها ـالصهي

وسيدته الواليات املتحدة أن يسـتعدوا عليهم أكثر من مليار عريب ومسلم 
حياً وتارخيياً من أجل عصابة خارجة عن رتباطاً مادياً وروايرتبطون بقضية فلسطني 

فأين  ؟مليون شخص 13القانون ال يزيد عدد أفرادها طاحلهم مع صاحلهم عن 
منطق العدالة واإلنسانية يف هذا التحيز األعمى من الواليات املتحدة وحلفائها 

أال يكفي الواليات  ؟لدولة عصابة خارجة عن كل القوانني الوضعية واالهلية
  لدرس الفيتنامي وحده ؟؟املتحدة ا
  "خملوقةً من أعنيٍ ملْ تبصرِ غَدت      هيهات، فالنفس الذليلة لو "              

          
  :اهللا أكرب، االنتفاضة طريقنا إىل النصر من البحر إىل النهر   

حلل من رحمِ اليأس العريب،وخيبة األمل يف مصداقية ونزاهة أصحاب ا                    
وعلى رأسها الواليات املتحدة اليت جاهرت بالعداء  -والربط من الدول الكربى 

الصريح ضد الشعب العريب الفلسطيين وحقوقه التارخيية يف بالده، متخلية بذلك 
عن دورها كحكم حمايد منصف وراع للسالم عدل شريف كان واجبه محاية 

) املقاومة(ولد خيار االنتفاضة  -األمن والسالم العادلني يف العامل والدفاع عنهما
ل يدك به رأس جيش املشروعة، خيار شعب سالحه إميانه باهللا مث حجر من سجي

ان، ليزلزل األرض حتت أقدامه، وليجعل من قصف احلجر األول اجلب" إسرائيل"
القضية الفلسطينية تتصدر ) م1987= هـ 1408(سنة ) انتفاضته األوىل(

بعد أن كانت يف ذيلها، وأصبح ما يعرف بقضية جدول االهتمامات الدولية 
اللواء طفل احلجارة ويتحكم مبصريها، ) اجلنرال(الشرق األوسط، ميسك بزمامها 

أطفال احلجارة ) الكالسيكية(لقد عوض اهللا أمتنا وشعبنا عن اجليوش النظامية 
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تنضب وقودها دماء األحرار تضيء مساء الوطن ال تنطفئ وال ) طري أبابيل(انتفاضة 
إن االنتفاضة بأطفاهلا وصبياا وفتياا ". وال يبين املمالك كالضحايا"تبين املمالك 

كبارها تعرف كيف تنىب املمالك  و وفتياا ورجاهلا وشيوخها ونسائها، صغارها
  :ويسترد الوطن ويحرر اَألقصى من براثن ودنس احملتلني إىل اَألبد

  تـه           روحه فوق راحتـهال تسلْ عـن سالم "        
        ــهايتيتلظَّـى بغ             خافـق بـني جنبيـه  
  أُضرِمت من شرارته     من رأَى فَحمةَ الدجـى             
             جهنــم محلتـــه      ـهطرفـاً من رسالت  

  ا،مر حني، فكاد يقتلُه اليأس، إمن      
       دى منه خائفوالر            هو بالبــابِ واقـف  

             راءتخجـالً من ج      فأهـدأي يـا عواصفه"  
وشعبنا ال  ،بقاء على جذوة االنتفاضة متقدةلقد كرم اهللا أمتنا وشعبنا باإل                   

، إن القلق الذي يساور يف سبيل اهللا اًيضريه أن جيعل كل أيامه انتفاضة وجهاد
غالبية البالد العربية وبعض شعوب أمتنا على االنتفاضة والشعب العريب الفلسطيين 
ليس له ما يربره، يف احلقيقة مل جيلب على الشعب العريب الفلسطيين وقضيته 

ختاذ قرار صارم االويالت وإطالة عمر هذه املأساة غري تردد الدول العربية يف 
ومن يقف وراءها من دول الغرب، الذي أدى إىل " إسرائيل" وموقف حازم من

ضعاف موقف قيادة الشعب الفلسطيين واضطرارها القبول إىل الدخول يف إ
اتفاقيات سالم غري عادلة تعطي تنازالت عن أراض مقدسة من الوطن العريب للعدو 

يين، وال وهي التنازالت واالتفاقات اليت ال ترضي الشعب العريب الفلسط ،املغتصب
إن الشعب الفلسطيين ال يرضى  شعوب أمتنا العربية اإلسالمية مهما كان سقفها،

إن . بأقل من حترير كامل ترابه الوطين مهما طال االنتظار وبلغت التضحيات
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سالح احلجر بعد اإلميان باهللا الواحد القهار الذي حيمله الشعب العريب الفلسطيين 
حراج عن الدول العربية والسلطة الفلسطينية بيده وبني ضلوعه كفيل برفع اإل

وتعفيها من التفريط بثمانني باملائة  ،املكبلة باتفاقيات سالم وهدنة دولية وإقليمية
من أرض فلسطني املقدسة لعدو مسعور لن يشبع مه يف التوسع واالستيطان حىت 

الطري األبابيل  لندع حجارة االنتفاضة. لو بلع العامل العريب برمته واإلسالمي معه
" برهة األشرم الثاينأجيش " "إسرائيل"تنهال حجارة من سجيل على رأس جيش 

حيميه، ولفلسطني أطفاهلا رجاهلا األشاوس صانعو فجر احلرية  اًفإن لألقصى رب
عند انبالج صبح هذا الفجر " إسرائيل"فجر العودة إىل فلسطني حيث لن جتد 

  : األبدأرضاً حبجم قرب تدفن نفسها فيه إىل
  هيداً على أرضهــا         دعا بامسها اهللا واستشهدال شبوقَ "

لَفسماكي حيفد طني فج          لَّالشباب ى الفدائيواملفتد  
لَفست طنييكحم مندىا  الصا الرا احلياةُ وإمفإم          دور"  

يواجهون بصدورهم أحدث األسلحة يف  ،نساؤنا ،ارجالن ،أطفالنا :هاهم                   
) أمريكية(العامل من بنادق و رشاشات ومدرعات ودبابات وطائرات وصواريخ 

لقد شاهد العامل بأمجعه مشهد الطفل حممد الدرة . وحصار بري وحبري وجوي
ووالده الذي خيتزل جنب ورعب العدو املدجج بكل أنواع األسلحة الفتاكة من 

إن مثل هذا العدو ال خييف إال نفسه، الريب أن االنتفاضة هي مبثابة طفل بريء، 
، هذا االنقالب الذي "إسرائيل"انقالب على االتفاقيات اليت أبرمت بني السلطة و

. يعين رفض الشعب العريب الفلسطيين التنازل عن ذرة تراب واحدة من تراب وطنه
إال ) بإذن اهللا(ا لن تتوقف وإذا كانت االنتفاضة قد ولدت بقرار من الشعب فإ

  .بقرار منه
                 " نكِسرأنْ ي للقيد ـدي          وال بـللليـلِ أنْ ينج دوال ب "  
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لكن يف الوقت نفسه وإنصافاً للحقيقة والواقع، فإن االنتفاضة ال ميكن هلا أن                    
وتواصل مسريا حىت حتقيق أهدافها  ،ذوتقف على قدمني من فوال ،تنظم صفوفها

 ،مال :دون دعم سخي متواصل من كافة الدول العربية واإلسالمية وشعوا من
وأي وسائل عون متاحة أخرى من إمداد ومتوين ونقل وإيواء  ،وسالح

وتطبيب،اخل، فضالً عن مقاطعة عربية إسالمية للعدو، والسماح للراغبني من 
مة العربية واإلسالمية اجلهاد يف فلسطني بتسفريهم ورعايتهم املتطوعني من أبناء األ

إن الشعب العريب الفلسطيين لن . ورعاية أسرهم أثناء غيام يف حال استشهادهم
ه كل الصعاب عن مواصلة القتال دفاعاً عن أرضه ومقدساته مهما طالت به يتثن

  :ن وتضاعفت من أجلها التضحيات جيالً بعد جيلوالسن
                 " األولُ مات الصف  

                 الدبابات الثاين داسته والصف  
                 الغارات الثالثُ أكلته والصف  
                 ،،، والسابع والسادس واخلامس الرابع والصف .آت "  

والغربية أن سبب ) لألسف(ها من الظلم أن تصور وسائل اإلعالم العربية من                   
متثال املآتة األمريكي أريل "انتفاضة الشعب العريب الفلسطيين األخرية زيارة ارم 

للمسجد األقصى، إن انتفاضات وثورات الشعب العريب الفلسطيين ضد " شارون
الظلم واملخططات االستعمارية الصهيونية اليت استهدفت فلسطني العربية مستمرة 

) م1987 =هـ 1407(لكن ما مييز انتفاضة سنة . من مائة سنةمنذ أكثر 
أما جاءتا حتت ) الثانية) (م2000= هـ 1421(سنة وانتفاضة ) األوىل(

عرفها العامل احلديث ) من الغري(االحتالل الغاشم وواجهتا أعىت قوة مسلحة 
سعورة بقتل واملعاصر، إن طلب متثال املآتة القش شارون لقطعانه الذئاب السائبة امل

لالنتفاضة بتكسري عظامها ) أيهودا(شباب االنتفاضة وأطفاهلا، وإنذار باراك 
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يدل على الرعب واهللع الذي دب يف أوصال باراك "!! إسرائيل"لتهديدها أمن 
وشارون والقادة الصهاينة منذ أول حجر اال على رأس أول جندي من 

  .عصابام
يف الوقت الراهن على  -ب النظامية الكالسيكية غري ممكنة إذا كانت احلر                   

واالنتفاضة يف هذا اإلطار . فإن احلروب الشعبية أثبتت جدواها بديالً عنها -األقل 
خترجنا من هذا املأزق فهي حق مشروع للشعب العريب الفلسطيين للدفاع عن 

طنه، خصوصاً بعد حريته ومكتسباته وحقه يف الوجود واحلياة الكرمية على تراب و
أن جربت دولنا العربية كل الوسائل السلمية للوصول إىل حقوقها املشروعة دون 

واستعطاف  ،والشكوى لس األمن ،جدوى، فالوقوف على أبواب األمم املتحدة
من أجل احلصول على حقوقنا  ،الدول الكربى وعلى رأسها الواليات املتحدة

من قرارات واهية وسقط  اًعطنا يف النهاية إال فتاتالتارخيية الثابتة يف فلسطني،مل ت
يف احلقيقة إن . رهاقبل أن جيف حب" ئيلإسرا"متاع من اتفاقات سالم تنكرت هلا 

من يتشدق بالسالم العادل والشامل يف املنطقة، هم أنفسهم أعداء السالم الشامل 
أن يكونوا طرفاً،  "إسرائيل"والعادل، الذين رفضوا أن يكونوا حكَماً ورضوا مع 

ففقدوا بذلك صدقيتهم واحترامهم وثقة العرب واملسلمني م خاصة والعامل احلر 
والعمل الفدائي اجيابيات كبرية وصغرية، فالعمل ) لالنتفاضة(وألن . املتمدن عامة،

الفدائي الفلسطيين واللبناين منوذج حي شاهد ينغص على الصهاينة حلمهم التورايت 
إذ ينبغي أال حيس هؤالء الصهاينة . خاص األنفس فيه أمر مشروعالزائف، فاستر

النازيون اجلدد باألمان، ألن احساسهم باخلوف املستمر سيدفعهم إىل اهلجرة 
وسيرتع ممن بقي ) مواطنهم األصلية(املعاكسة من أرض األحالم إىل أرض الواقع 

سان العريب الفلسطيين، منهم تلك األحالم التلمودية الكاذبة لكي يؤمنوا حبقوق اإلن
ودية ويفكك كيام العنصري الصهيوين، ويدركوا أن العنصرية والنرجسية التلم
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إن السالم العادل والشامل لن  )43(.مع مفهوم السالم الطاغية ال ميكن أن يتعايشا
هذا اجلسم الغريب من األرض " إسرائيل"يكون عادالً وال شامالً إال مبحو دولة 

فلسطني، إا فرصة للواليات املتحدة وحلفائها قبل فوات األوان  العربية من أرض
املزرعة وترحل ا بعيداً عن أرضنا عن حبرنا عن رنا عن " الدولة"أن تفكك هذه 

ترابنا عن ذاكرتنا، وإال، فأطفالنا أبطالنا انتفاضتنا تتكفل مبحوها عن األرض، 
كافياً للحاق بآخر طائرة وساعتئذ لن جيد من تبقى من جمرمي احلرب وقتاً 

ويومئذ سيفرح . عمودية، أو رمبا قارب جناة أمريكي ينقذهم من مصريهم احملتوم
" اجلنرال"املؤمنون بنصر اهللا، وسيصطف حرس شرف ميثل أحرار العامل يستعرضه 

القائد األعلى املهيب الطفل الرجل الصخر احلجر الذي حرر فلسطني من البحر إىل 
امسه عناوين األخبار يف وسائل اإلعالم العاملية املسموعة واملقروءة  النهر، متصدراً

واملرئية، يف القارات اخلمس، ليصبح امسه يف الوقت نفسه، رمزاً خالداً نضعه وسام 
    :شرف على صدورنا يوم العز والفخار

  تسألُ عنه الصحف الكُربى"                           
  …حاة ؟ مبامل" إسرائيل"ميحو  ةردالو ثلُصيب م يفكَ                           
                             أمريكـات فحسألُ ص  
  ،، نابلسي، عكاوي ، حيفاوي صيب غزاوي يفكَ                             
  التاريخِ يقلب شاحنةَ                             

  "ويكسر بلّور التوراةْ                               
قد ترتكب الدول العربية ومعها السلطة الفلسطينية خطأً جسيماً كارثياً لو                    

أقدمت على وقف االنتفاضة أو حاولت إجهاضها، إن أي مراجعة لسجل قادة 
يعرف منطق اإلبادة  وجيشها احلافل جبرائم احلرب ضد املدنيني خباصة،" إسرائيل"

من  : "اإلجرامي الذي ينتهجه الصهاينة ضد الشعب الفلسطيين، يقول عز من قائل
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يف اَألرضِ فكَأَن فْسٍ أَو فسادفْساً بغريِ نلَ نميعاًقَتج لَ الناساملائدة" (.ما قَت :
لقد أزهق هؤالء األشرار أرواح مئات اآلالف من أبناء الشعب العريب ) 32

فماذا . الفلسطيين ومثلهم وأكثر من أبناء األمة العربية واإلسالمية ظلماً وعدواناً
تبقى مستوراً عند هذا العدو من نوايا حنونا لنكشفه، إن العدو الذي وضع نفسه 
فوق قوانني األرض والسماء  لن يرمحنا مهما بالغنا يف مساملته وموادعته فمىت كان 

احلكمة أن تعطي دولنا العربية واإلسالمية وشعوب  إنه ملن. الذئب صديقاً للغنم
أمتنا ايدة كل أسباب البقاء واالستمرار لالنتفاضة اليت أثبتت أنه على الرغم من 

ضد  -املختبئ وراء حلف الناتو -استخدام القوة املفرطة الغامشة للعدو الصهيوين
 ، ر العامل بشجاعتهأطفال احلجارة إال أا فشلت متاماً يف إرهاب طفل صغري كبري

كعالٍ من اُألطُمِ فارضاً يف الوقت نفسه قضيته  ،وهو يواجه الدبابة بصدره الشامخ
وحرك كل ساكن  ،وشاغالً جداول أعماهلم ،العادلة على أجندة زعماء العامل

  !مللفات املنظمات الدولية وحقوق اإلنسان الراكدة 
  ـا           بدمِ اَألبطالِ مصبوغاً لــواناضحك اد لنا، لـما رآن "           

             روا اهلولَ، وصباناانشتلقُوا جب م  فلنا شئْـتكُم           كيفموا نـار  
  شرف للموت أنْ نطعمــه            أَنفُساً جـبارةً تأْبـى اهلـوانا           
  جبهتـها          لَثَمتــه خبشوعٍ  شفَتــانا إنّ جرحاً سـالَ من           
  والقدس منـذُ احتـلما          كعبتانـا وهوى العربِ هوانا) ةٌمكّ(            
                    همرحج سلْمإىل األبطالِ ن انملس   قُمبالطيبِ يد مسـحاةً ت  
  به رمضاناهبه صوم الفصحِ ه      عمرِ هلُـم       قُم نجع يوماً من ال            
                          ـوا لـهالـذي مات كَانـا حقُ إمنا احلق أين ي إليهنـا، منش"  

إن أطفالنا رجالنا جبال أطواد شاخمة بالكربيـاء والوطنية و العروبة                    
هم و ليحفظهم من عدوهم الذي مل يعرف التاريخ واإلسالم، فليبارك اهللا في
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وأن يكحل عيوم برؤية فلسطني وعاصمتها . البشري مثيالً جلرائمه من قبل
األبدية مدينة السالم القدس، وسالم على األقصى الذي بارك اهللا حوله، مسرى 

، سالم عليك يا فلسطني وعلى )عيسى (خامت األنبياء وإمامهم وموطن املسيح 
اَأليب ااهد وعلى كل من جياهد معك ومن أجلك يف سبيل خالصك من  شعبك

الطاغني، واهللا أكرب على كل من طغى وجترب واهلزمية للمعتدين والنصر للعرب 
أم حِسبـتم أنْ تدخلوا الَجنةَ وملّا يأْتكُم مثَلُ الذين خلَواْ من " . واملسلمني

بأساُء والضراُء وزلْزِلُوا حتى يقولَ الرسولُ والذين آمنوا قَبلكُـم مسـتهم ال
اِهللا قَريب ـرصاِهللا أال إنَّ ن رصمىت ن هع214:البقرة" (.م. (  

  
  

                       
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

العلوم اإلنسانية، تعىن بشؤون اآلداب والثقافة والفنون و) جملة" (رؤى"يف *       
يصدرها النادي األديب حبائل، بإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب باململكة 

) أبريل(ونيسان ) يناير(، كانون الثاين 9و  8العربية السعودية، العدد 
على هيئة كتاب  -بعد إضافات جوهرية  -ظهر هذا املقال . م2001
دار روائع جمدالوي،  طني،حق العرب واملسلمني يف القدس وفلس: بعنوان

  . م2003عمان، 
  

  هلوامـشا         
  

، يف الشرق األوسـط  !!! "ليس بعد، يامستر رجيان" انظر خالد حممد خالد، -1
الـنص  . 10م، ص1985) ديسمرب(كانون األول  5عدد اخلميس، ) جريدة(
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الوارد هنا منقول عن جملة فلسطني، الصادرة عن اللجنـة  ) الكامل للخطاب(
) م؟1959(سـنة  ) احلاج أمني احلسيين(المية التابعة للهيئة العربية العليا اإلع

تعذر التوثيق للمادة العلمية هنا لرقم العدد والصفحة والتاريخ بسبب حصـول  
تلف يف النسخة املصورة للنص املأخوذ من الة نفسها، ولصعوبة احلصول على 

عن دور اليهـود يف  . املعذرةنسخة بديلة من مظّاا، نرجو من القارئ الكرمي 
العصور احلديثة، يف نشر الرذيلة يف الواليات املتحدة والعامل الـيت ال تسـتثين   
احملارم أو األطفال، واملتفقة مع رؤية فرانكلني عن اليهود، انظر حممد علي البار، 

، دار القلـم والدار الشامية، دمشق 1املدخل لدراسة التوراة والعهد القدمي، ج 
كذلك انظر حممد خليفة التونسي، . وما بعدها 361م، ص 1990وت، وبري

، دار الكتـاب  6، ط- بروتوكوالت حكمـاء صـهيون   -اخلطر اليهودي 
.134-129م، ص 1982العريب،بريوت، 

انظر سامي عصاصة، قراءة يف كتاب إسرائيل شاحاك، هل اليهودية التلموديـة  -2
ف، انظر أيضاً وقارن املرجع م، صفحة الغال1998دين؟ الناشر املؤلف نفسه، 

لعلنا الجند عجباً يف تنكر اليهودية لألديان السماوية . وما بعدها 14نفسه، ص
وفصم عراها مع اهللا اخلالق وأنبيائه الرسل الكرام إذا علمنـا بـأن اليهوديـة    

وأن احلياة الدنيا عنـدهم هـي   ) خراليوم اآل(ال يؤمنون بيوم البعث ) اليهود(
دة اليهوديـة بعامـة،   ة والعقيللمزيد عن هذه اجلزئية خباص! ة ؟؟خراألوىل واآل

) م1153 = هـ548ت ) (أبو الفتح حممد بن عبدالكرمي(انظر الشهرستاين 
. 219-218م، ص 1982، دار املعرفـة، بـريوت،   1امللل والنحـل، ج 

.2، 1وللتفاصيل والتوسع انظر البار، املرجع السابق، ج
جامعة ، إصدار 2اسات يف تاريخ العرب القدمي، طانظر حممد بيومي مهران، در-3

.وما بعدها 448م، ص 1980المية، الرياض،اإلمام حممد بن سعود اإلس
، دار 28املنجـد يف اللغـة واألعـالم، ط    ،)آخرون( انظر لويس املعلوف و-4

وديـة للمسـيح يف   وحول اخليانة اليه. 752م، ص 1986املشرق، بريوت، 
 ,World Book (The) Encyclopediaجع را) كنيستـها(وون غربيةعي
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vol.11, World Book International , A. Scott Fetzer, Co., 
London, Chicago, 1994, pp.100,157 . 

: يف كتابـه  ) م1546=5953ت (توصل مشس الدين بن طولون الصاحلي -5
عليه (أن إبراهيم  إىل –إن إبراهيم كان أُمة  -يف تفسري قوله ) خمطوطة(رسالة 
ما كانَ إبراهيم يهوديـاً وال نصـرانيا   "الذي وصفه اهللا عز وجل بأنه ) السالم

هو غـري  ) 67:آل عمران ." (ًولكن كان حنيفاً مسلماً وما كانَ من املُشركني
ابراهام الذي وصفته التوراة نظراً إىل ما دخل على الكتب اليهودية من حتريف 

اليت حيققها ألول ) املخطوطة(ة ب الرسالانظر عرض للكتا. وتشويه عرب القرون
م، 1997ادرة عن دار ابن حزم، بريوت، مرة حممد خري رمضان يوسف، الص

.21م، ص 1997 )مارس(آذار  5، 12424، العدد )جريدة(يف احلياة 
وانظر أيضاً عصاصـة، املرجـع   . 17، ص 1انظر البار، املرجع  السابق، ج-6

.7السابق، ص
يف احليـاة  ! " القدس الشريف ال إرث فيه لليهود" وي، انظر عبد الوهاب الرا-7

كذلك انظر . 21م، ص 1997) ابريل(نيسان  5، 12455، العدد )جريدة(
، العـدد  )جملـة (، يف اتمـع  "القدس بني اليهودية واإلسالم"حممد عمارة، 

وللدراسة واملزيـد مـن   . 38م، ص 2000) اكتوبر(تشرين األول , 1423
قدس انظر الدراسة البحثية املؤصلة املعمقة الصادرة عن جلنة البحث يف تاريخ ال

 Organization of the Islamic Conference: القدس باللغة اإلجنليزية 
Al-Quds Committee, Al-Quds A Historical document, 
publisher, Organization of the Islamic Conference Al-Quds 

Committee, Amman, N.D. pp. 26-37. 
القبيلة الثالثة عشرة ويهود العامل، : حممود الورداين، عرض لكتاب أرثر كيستلر-8

.16م، ص 1992) أغسطس(آب  10، 10775، العدد )جريدة(يف احلياة 
للمزيد من التفاصيل عن اجلذور التارخيية لليهودية، انظـر عبـد   . املرجع نفسه-9

.م 2000القاهرة الوهاب املسريي، من هو اليهودي؟ دار الشروق، 
كذلك عصاصة، املرجع السابق، . 39انظر حممد عمارة، املرجع السابق، ص  -10

 See Philip Graves, Palestine, the، أيضاً انظر وقـارن  10-9ص 
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Land of Three Faiths, Jonathan Cape, London, 1923, pp. 
18-20 . 

م، بعنوانيـه،  انظر أمحد عثمان وضحى اخلطيب، عرض لكتاب كيث وايـتال  -11
، يف "اختراع دولة إسرائيل القدمية واخفاء تـاريخ فلسـطني  ): "عثمان(األول 
الثـاين  . 21م، ص1996) فرباير(شباط  2، 12032العدد ) جريدة(احلياة 

ترمجـة  " -طمس التاريخ الفلسـطيين   -تلفيق إسرائيل التوراتية ): "اخلطيب(
، )جريـدة (، يف احليـاة  م2000ممدوح عدوان، الناشر دار قدموس، بريوت، 

وجاء يف ثنايا . 20م، ص2000) اكتوبر(تشرين األول  16، 13732العدد 
: لنظر يف نتائج احلفريات اآلثاريةكتاب يدعو إىل إعادة ا"عنوان عرض الكتاب 

فلسطني وحمـاوالت  "، !"تاريخ مملكة بين إسرائيل جمرد أُكذوبة سياسية حديثة 
".طمس تارخيها

اسرائيل  -شاحاك يعري احلقيقة اليهودية العنصرية "حسني،  انظر جعفر هادي -12
يف احليـاة   "-خطر على اليهود بقدر ما هي خطر على الشـعوب األخـرى   

.18م، ص 1995) مارس(اذار  14، 11710العدد ) جريدة(
. 17، ص 1انظر البار، املرجع السابق، ج -13
طائفة يهودية  -ا ناطوري كارت" انظر يوميات صحايف يعايش ثورة احلجارة،  -14

نيسـان   3، 5708يف القبس جريدة العـدد   , " -ترفع األعالم الفلسطينية 
 .15م، ص 1988) ابريل(

كذلك حسن ظاظا، القدس مدينة اهللا، . 21انظر الراوي، املرجع السابق، ص  -15
وما  5م، ص1998أم مدينة داود؟ دار القلم  والدار الشامية، دمشق وبريوت،

أيضاً رفيق النتشة وإمساعيل ياغي وعبدالفتاح . وما بعدها 44، 41بعدها، ص 
م، 1988، الناشر املؤلفون أنفسـهم،  2أبو علية، فلسطني تارخياً، وقضية، ط 

عن القدس وأورشليم وجبل صهيون واملسجد "ومابعدها ؛ أمحد عثمان  33ص
م، 1994) فربايـر (شباط  4، 11312، العدد )جريدة(، يف احلياة "األقصى

.22ص 
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املرجـع   ،)آخـرون ( وقارن النتشة و. 16انظر ظاظا، املرجع السابق، ص  -16
.439-438وما بعدها، أيضاً مهران، املرجع السابق، ص  49السابق، ص 

انظر أيضاً عبدالوهاب النجار، قصص . 21انظر عمارة، املرجع السابق، ص  -17
د، كذلك انظر املنج. 259م، ص 1985، دار اجليل، بريوت، 2األنبياء، ط

.694املرجع السابق، ص 
.21انظر الراوي، املرجع السابق، ص  -18
ان، املرجـع السـابق، ص   ، كذلك عثم18، املرجع السابق، ص انظر ظاظا -19

22. 
 .39انظر عمارة، املرجع السابق، ص  -20
.20، 21انظر عثمان واخلطيب، املرجع السابق، ص  -21
.21انظر الراوي، املرجع السابق، ص  -22
 .20، 21اخلطيب، املرجع السابق، ص انظر عثمان و -23
دد ، الع)جريدة(يف احلياة ) اليومي عموده(، "عيون وآذان"انظر جهاد اخلازن  -24

 ).األخرية( 24م، ص 2000) ابريل(، نيسان 13516
 .22انظر عثمان، املرجع السابق، عن القدس وأورشليم، ص  -25
 .20، 21انظر عثمان واخلطيب، املرجع السابق، ص  -26
 .22ر عثمان، املرجع السابق، عن القدس وأورشليم، ص انظ -27
 .20، 21انظر عثمان واخلطيب، املرجع السابق، ص  -28
 See انظر كـذلك . 346 – 345، ص 2انظر البار، املرجع السابق، ج  -29

Graves, op., cit., pp. 20-21 . 
 ,.See Graves, op انظر كـذلك . 21انظر الراوي، املرجع السابق، ص   -30

cit., p. 21 .  
وما بعدها، أيضاً وليد اخلالـدي، قبـل    80انظر ظاظا، املرجع السابق، ص -31

مؤسسـة   -م 1948 -1876التاريخ املصور للشعب الفلسطيين  -الشتات 
 See انظـر كـذلك  . 27م، ص 1987الدراسات الفلسطينية، بـريوت، 

Graves, op., cit., pp. 21-24 . 
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" س، وغري فيها كل شيء حىت امسها، فسماها أعاد هادريانس بناء مدينة القد  -32
مـن اسـم   ) كابيتولينـا (و) ايليوس(من امسه األول ) إيليا" (إيليا كابيتولينا 

حيـث  . ال روما السـبعة ع على أحد جبواقال) معبد جوبيتر الكبري(الكابيتول 
انظـر  . حىت الفتح اإلسالمي هلا - )ء(مدينة إيليا -مسها اجلديد ظلت منذئذ با

أيضاً حممد بيومي مهران، بالد الشـام  . 134، 88املرجع السابق، ص  ظاظا،
دار املعرفـة اجلامعيـة،     - 8يف سلسلة مصـر والشـرق األدىن القـدمي     -

 A. H. M. Jones, The كـذلك . 327م، ص 1990االسـكندرية،  
Cities of the Eastern Roman Provinces, Oxford Press, 

London, 1937, pp.278-279. .
أيضاً انظر اخلالدي، املرجع السابق، . 327انظر مهران، املرجع السابق، ص  -33

. 60– 59، املرجع السابق، ص )آخرون( كذلك النتشة و. 27ص
 95أيضاً ظاظا، املرجع السابق، ص . 27انظر اخلالدي، املرجع السابق، ص  -34

,Organization of the Islamic انظر كذلك. 96 - Al-Quds, op., 

cit. , p. 37  .   للمزيد عن بيت املقدس مكانة تارحيية ودينية انظـر يـاقوت
، دار الكتـب العلميـة،   5احلموي، معجم البلدان، حتقيق فريد اجلنـدي، ج  

.وما بعدها 193، ص .ت.بريوت، د
 .95انظر ظاظا، املرجع السابق، ص -35
ـ )آخرون( كذلك النتشة و. 29انظر اخلالدي، املرجع السابق، ص  -36 ع ، املرج

 .73 -71السابق، ص 
، )آخـرون ( أيضاُ النتشـة و . 29 -28انظر اخلالدي، املرجع السابق،ص  -37

 - 98وما بعدها، وقارن ظاظا، املرجع السـابق، ص   73املرجع السابق، ص 
,Al-Quds ،انظر كذلك. 100 Organization of the Islamic op., 

cit. , p. 38 .
أو السلطان عبد احلميد الثاين   - املريضانظر موفق بين املرجة، صحوة الرجل  -38

وما  213م، ص 1996، دار البيارق، بريوت، 8ط  -واخلالفة اإلسالميـة 
 ، أيضاً النتشة و31 – 30كذلك انظر اخلالدي، املرجع السابق، ص . بعدها
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انظـر  . 100 – 99وما بعـدها، وص  87، املرجع السابق، ص )آخرون(
 Al-Quds, op., cit. , pp. 39-40 Organization of the كـذلك 

Islamic,.
 ,.See Graves, opانظر كذلك. 214انظر بين املرجة، املرجع السابق، ص  -39

cit., pp. 33-35   ،قارن Cef. Organization of the Islamic, Al-
Quds, op., cit., pp. 41-43, 44-49 .

 ,Sami Hadawi انظر. 191 – 189انظر اخلالدي، املرجع السابق، ص  -40
Bitter Harvest - Palestine 1914-1979 -, The Caravan 

Books, New York, 1979, pp. 7 ff.  ،آخـرون ( كذلك النتشة و( ،
 ,.See Graves, op., cit انظر كذلك. وما بعدها 176املرجع السابق، ص 

pp. 36 ff.  ،انظر كذلك Organization of the Islamic, Al-Quds, 
op., cit. , pp. 69 ff. .

شخصية امللك عبدالعزيز يف تاريخ فلسطني احلديث "، انظر فهمي توفيق مقبل -41
 يف الة العلمية جلامعة)" م1953-1903 = هـ1373-1319(واملعاصر 

امللك فيصل، عدد خاص مبناسبة مرور مائة عام على تأسيس اململكة العربيـة  
، األحسـاء،  )م1999) ايـر فرب(شـباط   = هـ1419شوال (السعودية، 

.51م، ص1999
) ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية(طالع على بنود امليثاق الوطين الفلسطيين لال -42

وعـن مسـألة   .  310 -305، املرجع السابق، ص)آخرون( راجع النتشة و
,Quds  ، القـدس يف احملافـل واملنظمـات الدوليـة والقانونيـة انظـر      

Organization of the Islamic op., cit. , pp. 111 ff. Al- .  وعـن
اليت وضعت ) القدس(حاضر ومستقبل السياسة الربيطانية يف األراضي املقدسة 

 .See Graves, op., cit., pp بعد انتهاء احلـرب العامليـة األوىل انظـر   
233,247 .

الثابـت  "أيضاً انظر عبداهللا احلامـد،  . 51-50انظر مقبل، املرجع السابق،  -43
انتزاع املسدس من ارم يكون بـالتفوق   -اجلهاد منوذجاً : مواملتغري يف اإلسال
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كانون  19، 13796، العدد )جريدة(، يف احلياة " -التكنولوجي يف السالح
.21م، ص 2000) ديسمرب(األول 

  
  
  
  
  
  
  

  رضِ مكَّة من اَأل أول ما خلق اُهللا     
     رضحيت اَألومنها د *   

  
مدينة مكـة  ) إيسيسكو(المية للتربية والعلوم الثقافية اختارت املنظمة اإلس          

ـ 1426(املكرمة، عاصمة الثقافة اإلسالمية هلذا العام  وال أدري ). م2005/هـ
؟ ومع تقديري البـالغ  !ملن هذا التكرمي ملكة أم للمنظمة اإلسالمية؟ فمن يكرم من

ـ  المية، علـى  للمنظمة اإلسالمية يف سعيها احلثيث للرقي والنهوض باملدينة اإلس
الصعد كافة، إال أن السؤال هنا هل مكة املكرمة باختيارهـا عاصـمة الثقافـة    
اإلسالمية حتتاج من مينحها وساماً ال جيد له متسعاً من مساحة على صدرها األشم 

؟ يف احلقيقة أن املنظمة اإلسالمية هي اليت حتتاج ملثل هذا الوسام الرفيـع  ..لتتقلده
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فيه، من مث ال أدري هل يف هذا االختيار إضافة جديدة إىل  من مكة، لتزين صدرها
  قداسة مكة وعظمة مكانتها وتارخيها األقدم األطهر؟

وكعبتـها  ) 1(فحسب مكة أن من رمحها خلق اهللا األرض ومنـها دحيـت                     
املشرفة اليت تقع يف وسط العامل هي صرة األرض ومركزها، هذا يعين أن مكة هي 

م الدنيا حبواضرها ومدا وقراها وكل معمور منها، والعاصمة العاملية لـألرض،  أُ
وهي بالتايل أُم الثقافات اإلنسانية مجيعاً، هي حبرها وحميطها، ضحى مشسها وقمر 

والثقافة بكل ما تعنيه الكلمة من إرث حضاري . ليلها، جنوم مسائها وأجبدية أرضها
ألوىل من مكة، وآية ذلك كله ما تشهد بـه  تراثي معنوي ومادي بدأت خطاها ا

يوم هبط األرض خارجـاً مـن    املأثورات التارخيية القدمية القائلة بأن أبانا آدم 
رب مايل : "خوف شديد، فرفع بصره إىل السماء وتوسل إىل ربه قائالًمتلكه اجلنة،

... يا آدم  إا خطيئتك: "فكان اجلواب! ؟"ال أمسع صوت املالئكة وال أُحس م
اذهب وابن يل بيتاً، وطف به واذكرين حوله، فطفق يبحث عن مكان يـبين فيـه   

العتيـق ،  الذي أمره ربه أن يبنيه، فانتهى به املطاف إىل وادي مكة ، وبىن البيت
الذي أصبح منذ ذلك الزمن وإىل يومنا هذا وحىت يرث اهللا األرض ومـا عليهـا،   

   . من كل فج عميق طلباً للرمحة والغفرانمكاناً مباركاً حيج إليه الناس 
تذهب الروايات اليت تتحدث عن اجلذور التارخيية ملكة إىل أبعد من ذلـك،          

لتكـون  ) مركز األرض(فتذكر أن املالئكة هم الذين بنوا بيت اهللا يف هذا املوقع 
مـدن   مزاراً ومطافاً هلم فيه، ال جرم أن مكة املكرمة تعد واحدة من أعظم وأكثر

األرض وعواصمها مكانة وشهرة، ومل حتظ أي مدينة يف العامل مبثل ما حظيت به 
مكة من تكرمي، ويكفيها أن اهللا باركها وجعلها أول مكان يعبد فيه من أيب البشر 

غريها من بقاع العامل طُهراً وقدسية، وجعلها  على) جلَّ وعال(من مث آثرها  آدم 
لمني يف مشارق األرض ومغارا، بعد أن أوحى اهللا بعد حني من الدهر، قبلة للمس
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إنَّ أن يقيما بناء البيت مرة ثانيـة  ) عليهما السالم(لسيدنا إبراهيم وابنه إمساعيل 
  ) 96:آل عمران. (أولَ بيت وضع للناس للّذي بِبكَّة مباركاً وهدى للعاملني

دين حول تاريخ ظهور مكـة  مهما اختلف املؤرخون والرواة وأهل العلم وال        
إىل الوجود، يبقى هناك اتفاق بينهم، بأن مكة املكرمة ليست عريقـة يف القـدم   

وأن البيت  -ما كان معلوماً منها وجمهوالً  -فحسب، بل من أقدم مدن املعمورة 
احلرام الذي يعد اليوم واحداً من أعظم املساجد وأكرب دور العبادة علـى وجـه   

فيه وليهتدوا بفضله إىل  وضع ألهل األرض ليعبدوا اهللا هو أول بيت  -األرض
وأن واضع حجر األساس ملدينة مكة الصغرى هو  الصراط احلق الصراط املستقيم،

اجلد اخلـامس  ( )(لتصبح مدينة مأهولة يف عهد قصي بن كالب النيب إبراهيم 
دت يف عصره وكبريها يف مكة، ويف عهد قصي شـه  وزعيم قريش) للنيب حممد 

مكة توسعة كبرية وعين بتنظيمها خري عناية، حىت أضحت يف زمانه مدينة عـامرة  
  .مستطيلة املساحة ذات شعاب واسعة

تقع مكة املكرمة يف اجلانب الغريب من جزيرة العرب، يف بطـن واد ضـيق           
من أودية جبال السراة، غري ذي زرع، يسميه املكيون وادي إبـراهيم،   -طويل 
منتشرة على امتداد هذا الوادي من حملة املعابدة طوالً إىل حملة املسفلة جنوباً وبيوا 

حتيط به اجلبال والتالل اجلرداء والصخور الصلبة من كل جانب عنـد تقـاطع    -
شرقاً وترتفع عن سطح البحـر   /مشاالً، والطول  /درجيت العرض 

مة الساحلي الذي ميتد علـى  هذا يعين أا تقع ضمن سهل تها. متراً بنحو 
طول ساحل البحر األمحر من أقصى مشاله عند خليج العقبة إىل ايته اجلنوبية عند 

درجة  باب املندب، أما مناخ مكة وجوها فهو حار جاف تتفاوت حرارته بني 
  . درجة يف شهور الصيف درجة إىل ما يزيد على  يف شهور الشتاء وبني 
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وللداللة على شرف مسماها ومسو مكانتها بأمساء عديدة، فمن  عرفت مكة        
أمسائها اليت وردت يف القرآن الكرمي مكة وبكة والبلد األمني، ومن أشهر أمسائها أم 
القرى، وهلا أمساء أخرى منها أم رحم واحلاطمة ألا حتطم من اسـتخف ـا،   

رأس اإلنسان، واحلرم األمني،  والبيت العتيق ألنه عتق من اجلبابرة والرأس ألا مثل
 سقْدا توالقرية، والوادي، والبلدة، والبلد، ومعاد وصالح والعرش والقادس، أل
من الذنوب أي تطْهر، واملقدسة والناسة والباسة، بالباء املوحدة ألـا تـبِس أي   

الفصيل  امتك(حتطم امللحدين، ويروى أا مسيت مكة لقلة مائها، من قول العرب 
أي ) تمـك الـذنوب  (وقيل أيضاً ألا ) ما يف ضرع أُمه أي امتصه مصاً شديداً

فيها أي تنقُصه وتهلكُـه،  ) اجلبار(تذهب ا، وقيل مسيت مكة ألا تمك الظامل 
 كبا تبعضها بعضاً، كذلك أل كبوقيل إمنا مسيت بكة ألن اَألقدام ت) قـدأي ت (

فاجر ورقاب اجلبابرة الذين يبغون فيها، ويف اللسان العريب مكة هي بكـة  عنق ال
وروي أن بكة موضع البيـت  . وامليم بدل من الباء مثل ضربة الزم وضربة الزب

  ومكة هي احلرم كله، وقيل أيضاً أن بكة الكعبة واملسجد، ومكة هي ذو طَـوِي
)بأعلى مكة، وفيه قيل) ديبطن الوا(وهو البئر املطوية باحلجارة، ) الطَّوِي :  

  "إنّ الطَّوِي إذا ذَكرتم ماَءها            صوب السحابِ عذوبةً وصفاَء"              
) بكَّـة (أن العمالقة عندما سكنوا مكة أطلقوا عليها اسم بكا : وهناك قول         

قال   بأم ا -كما تقدم  -ومساها اهللا . وهي كلمة بابلية معناها البيت قرى ف  : ل
لتنذأُ رالقُ مرى ومن حهالَو  )األنعام: ( ومساها تعاىل البلد األمني يف قوله جل

وقال ) -:التني(  نيِماَأل لدبا الْهذَو  يننيس ورِطُو  ونيتالزو نيِتالْو: وعال
وقال عز ) - البلد( دلَبهذا الْبِ لٌّح تنأَو  دلَبا الْهذَبِ مِسقْال أُ : عز من قائل

ـ كَالْ اُهللا لَعج : وقال تعاىل) :احلج(  تيقِعالْ تيبالْوا بِفُوطَّيلْو : وجل ةَعب 
براهيم  ) :املائدة(  سانلْاً ليامق رامحالْ تيبالْ   :وقوله تعاىل على لسان إ
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رب اجا الْهذَ لْعلَبد آمناً واجننِبي وبنْأَ ين نعباَأل دصنام  )إبراهيم: ( وقال
ـ غَ واديت بِيرذُ نم تنكَسي أَننا إِبر : تعاىل أيضاً على لسان إبراهيم  رِي ي ذ

زعٍر عند بيتالْ كمحمِر  )إبراهيم:.(  
 –منذ نشـأا   –جاهليتهم، كانوا يرون مكة ال ريب يف أن العرب حىت يف         

بقعة مقدسة، يشدون إليها الرحال من كل أرجاء جزيرة العرب، كمـا أن وادي  
مكة احتفظ مبكانته احليوية كمحطة هامة ملرور قوافلهم التجارية وسوق رئيسـية  
هلم لوقوعه وسط الطريق بني مشال اجلزيرة العربية وجنوا من ناحية، فضالً عـن  

اه بعيون املاء الوفرية اليت حتتاج إليها القوافل التجارية يف حلها وترحاهلـا بـني   غن
اليمن جنوباً والشام مشاالً من ناحية أخرى، ومن املعروف أن قريشاً احتكرت منذ 
اية القرن السادس امليالدي، جتارة اهلند بفضل جهود زعيمها هاشم بـن عبـد   

ل من سـن رحلـة قـريش،    الذي يعد أو) جد عبد اهللا والد النيب () (مناف،
 ورحلة الصيف إىل الشام ) واحلبشة والعراق(رحلة الشتاء إىل اليمن  )()اإليالف(
  تيــهــذا الب بدوا ربعيلفَ  يفالصو تاِءالش ةَحلَرِ مهِإيالف  يشٍرقُ فيالِإل
  ) .-:قريش(  فوخ نم مهنآمو وعٍج نم ممهعطْذي أَالَّ
ال غرو يف أن مكة املكرمة كانت عند العرب قبل اإلسالم من أبرز األماكن          

الثقافية والتجارية وأهم مدم قداسة وعراقة، وهي اليوم عند املسلمني من كـل  
ثالـث   -جنس ولون، إىل جانب املدينة املنورة واملسجد األقصى املبارك بالقدس 

أعظم مدينة وأهم الديار قدسية يف أرجاء  -م من حيث القداسة املساجد يف اإلسال
الذي هاجر من  ونقرأ يف تاريخ مكة املوغل يف القدم، أن إبراهيم . كافة املعمورة

أور يف العراق يف رحلة طويلة ليصل أرض كنعان يف فلسطني، مـن مث ليواصـل   
، حيث أسكنهما عند الرحلة إىل مكة املكرمة ترافقه زوجته هاجر وولده إمساعيل

  بيت اهللا احلرام أو الكعبة اليت اشترك مع ابنه إمساعيل يف بنائها ليصبح من يومئـذ
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أول مسجد عرف يف تاريخ البشرية، وهو البقعة نفسها اليت انفجرت منها عـني  
زمزم، ليحىي اهللا ا من جديد هذه البقاع املقدسة ولتهوي أفئدة من الناس إليهـا  

 : قائالً الذي سأل ربه  لدعاء إبراهيم  ، استجابة من اهللا من كل املعمورة
رنا إِبي أَنكَسنت مذُ نرغَيت بِي وادرِِي ذي زرعٍ عند بيتَالْ كمحمِر رّبنا ليـ ق وا يم

فَ الةَالصاجفْأَ لْعئةًد من اسِالن تيهِلَي إِوِهم وارقْزـ ه م مـ الثَّ ن ملَ راتـ لَّع هم 
يكُشونَر) .إبراهيم:(  
من وحي ما تقدم، فإن بعض احملدثني واملؤرخني القدماء، يتفقون علـى أن           

، فـوق  "إن اهللا تعاىل قد أمرين أن أبين له بيتاً هاهنا: "قال البنه إمساعيل إبراهيم 
وطلب من ابنه أن يعينه يف بناء ) عيلبئر إمسا(الربوة احلمراء القائمة قرب بئر زمزم 

 ذْإِو :البيت، فلم يزل إبراهيم حيفر حىت وصل إىل القواعد، يف ذلك يقول اهللا 
يفَرإِ عبراهقَالْ يمواعد مالْ نبيت إِولُـيمساع رنبقَا تلْب ما إِننأَ كنت ـ الس  عـمي

العليم)127:البقرة ( ذْإِو بنا ِإلأْوبراهيم الْ كانَمبيت  )احلج: ( ويف هاتني
خري دليل على أن قواعد البيت كانت مبنية قبل  -عند املفسرين -اآليتني الكرميتني 

أي أن األسـاس األول للبيـت كـان    . وقد هداه اهللا إليها وبوىء هلا إبراهيم 
  .وح على عهد إبراهيم موجوداً والبناء األول له كانت قواعده قائمة بوض

رفع هذه القواعد بعد  كما ترى هذه املصادر يف الوقت نفسه أن إبراهيم                    
وقد وقى اهللا قواعد بيته وأساسه األول من هذا الطوفان املغـرق،   طوفان نوح 

، األمـر الـذي   يستدل من هذا أيضاَ أن الكعبة كانت موجودة قبل عهد نوح 
أو  أن واضع حجر األساس يف بناء البيت العتيق آدم  -سبق ذكره  كما -يرجح

هو رافع القواعد من البيت، وعنـدما    مهما يكن من أمر، فإن إبراهيم! املالئكة
مقام (حبجر ليقف عليه أثناء بناء الكعبة، فسمي احلجر  ارتفع البناء، أتى إبراهيم 

براهيم   اء، أمر اهللا البن ه إمساعيلوبعد أن أمت إبراهيم وابن) إبراهيم  أن  نبيه إ
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  عميــق فج من كلِّ يأتني ضامرٍ رجاالً وعلى كلِّ يأتوك باحلج ن يف الناسِذِّأَ
  . فلم يزل منذ رفعه اهللا معموراً) :احلج(
وترى هذه املصادر أيضاً أن أول من سكن مكة يف غابر األزمان هـم مـن           

ائل جرهم اليمنية وبقايا من األمم البائدة، ويف عهد جرهم العمالقة، مث خلفتهم قب
مع زوجته هاجر وابنهما إمساعيل الـذي   إبراهيم  -كما رأينا  -قدم إىل مكة 

ترعرع وسط قبيلة جرهم، فعرف لغتهم وتزوج منهم، واحتل مكانة مهيبة بينهم، 
حنواً مـن ثالمثائـة   ) احلرام البيت(وبقيت لقبيلة جرهم الزعامة على مكة والكعبة 

 -سنة، حىت تغلبت عليهم قبيلة خزاعة اليمنية، لتنتزع قريش اليت قويت شـوكتها  
السيادة من خزاعة على البيت احلـرام،   -حوايل منتصف القرن اخلامس امليالدي 

الكعبة ) سدانة(ليصبح زعيم قريش قصي بن كالب الرئيس الديين بانتقال حجابة 
لتكـون مركـزاً الجتمـاع    ) دار الشورى(الذي بىن دار الندوة  إليه، وهو نفسه

  .القرشيني للتشاور يف شؤوم العامة
بعد وفاة قصي انتقلت الرئاسة إىل ابنه عبد الدار، إىل أن تفرقت الرياسـة يف          

فتصدرها هاشم بن عبد مناف، وانتهت الزعامة يف ) شقيق قصي(أبناء عبد مناف 
الـذي   )(م إىل ابنه عبد املطلب املعروف باسم شيبة الْحمد،قريش بعد وفاة هاش

ظلت سدانة الكعبة يف بين ) إطعام احلجاج أيام املوسم وسقايتهم(آلت إليه الرفادة 
ومن أبرز أعمـال عبـد    )(.عبد املطلب يتوارثوا يف اجلاهلية واإلسالم إىل اليوم

بعد أن رأى يف ) م(ره سنة وإعادة حف) بئر إمساعيل(املطلب كشف بئر زمزم 
منامه أن حيفر زمزم يف املكان الذي هي فيه، وكانت زمزم طُمست أيام جـرهم،  
بيد أنه كان لوجودها جبوار الكعبة حافز جلذب القبائل وسكنهم حـول البيـت   
احلرام منذ زمن قدمي، وتتفق الروايات يف احلديث عن معجزة زمزم، أنه ملا نفد املاء 

إمساعيل يتعاىل، طفقت هاجر رول بني جبلـي   -ابن هاجر -م وبدأ بكاء والطعا
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وجدته يصارع املوت عطشاً، الصفا واملروة، حىت إذا عادت تتفقد ولدها إمساعيل 
أمامها، يضـرب األرض   سبع مرات، إذا جبربيل ) السعي(وما أن أمتت هرولتها 

ملاء العذب مـن األرض  فنبع ا -وقيل إن إمساعيل ضرب األرض بقدمه  -بقدمه 
وهنا سقت هاجر طفلها، لكنـها يف  ) بئر إمساعيل(لتظهر إىل الوجود بئر زمزم أو 

زمي يـا  : "الوقت نفسه متلكها اخلوف من طغيان املاء على طفلها، فأخذت تقول
، بالتراب لئال يذهب سيل املاء املتدفق )أي طفلها(، وجعلت حتوطه "مباركة زمي

  . بزمزم جاءت من هذه الكلمات هلاجر) العني(ة هذا البئر به، ويعتقد أن تسمي
خري ماء على وجه اَألرضِ مـاُء  : "وقد جاء عن زمزم يف احلديث الشريف         

وطَعام طَعـمٍ وشـفاُء   ..." وإِنها يف كتابِ اِهللا سبحانه شراب اَألبرارِ" ؛ "زمزم
ِء زمزم تريد الشفاَء شفاك اهللا، وإِنْ شـرِبته  إِن شرِبت من ما:"وقال "؛ "سقم

يرفـع   ويف حديث أن اهللا ".." لظَمأ رواك اهللا، وإِن شرِبته لجوعٍ أَشبعك اهللا
  ".املياه العذبة قبل يوم القيامة وتغور املياه غري مياه زمزم

) األشـرم (حماولة أبرهة  ومن األحداث التارخيية الكربى يف عهد عبد املطلب        
هدم الكعبـة سـنة   ) ملك احلبشة(حاكم اليمن من قبل النجاشي ) أبو يكسوم(
)(أو يف ) مكنيسـة  (قاصداً أن جيذب احلجاج العرب إىل القليس ) م

بناها أبرهة نفسه بصنعاء، فحشد هلذا الغرض جيشاً كبرياً تتقدمه الفيلـة  ) كبرية
إن عددها اثنا عشر فيالً : عددها فمنهم من قال اختلف املؤرخون يف -الضخمة 

على أي حال وصل أبرهة  -أو ثالثة عشر فيالً، وأوصلها بعضهم إىل األلف فيل 
جبيشه وفيله وعسكر على مشارف مكة، فأىب الفيل الرئيس الذي كان ميتطيه أبرهة 

ه حنو بالتقدم، وحاول األحباش جهدهم مع الفيل للتقدم إىل األمام، وكلما وجهو
الكعبة توقف وبرك، وإذا وجهوه حنو اليمن أسرع مهروالً باجتاهها، ويف اللحظـة  

الطـري  ) الكعبة املشرفة(دفاعاً عن بيته  احلامسة تدخلت العناية اإلهلية، فأرسل اهللا 

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



137

ولتظل مكة ولتبقى عذراء عصـية   -اَألبابيل، لتمىن احلملة زمية نكراء مشهودة 
ستعمرين وهي اليت مل ختضع ولن ختضع أبداً بـإذن اهللا ألي معتـد   على الغزاة وامل

وقد ذكر القرآن الكرمي هذا احلدث التارخيي يف  -غاشم أو أي قوى عدوة جبارة 
ـ كَ لْعجي ملَأَ  الفيلِ حابِصأَبِ كبر لَعفَ فيكَ رت ملَأَ : سورة الفيل يدهيف  م

ضليلت  أَولَرس عهِليطَ مبابيلراً أَي  تم بِميهِرحجارة مـ  ن سيلج  َفجع م لـه
  ) -:الفيل( كولأْم فعصكَ
كعبتـها  (وإجالهلم ملكـة و  لقد زاد هذا احلدث التارخيي يف تقديس العرب        

وأصبحت عندهم رمزاً الستقالهلم وعزم وقوم، يف الوقت نفسه ارتفع ) املشرفة
عبد املطلب بعد إخفاق هذه احلملة اهلالكة، ومن ) سيد مكة(يمها شأن قريش وزع

مكرور القول، أن لقاًء مت بني عبد املطلب وأبرهة، فسأل أبرهة عبد املطلب عـن  
: ، فرد أبرهة"حاجيت أن ترد إيل مائيت بعري أصبتها يل: "حاجته، فقال عبد املطلب

تكلمين يف مائيت بعـري   كنت أعجبتين حني رأيتك، مث زهدت فيك حني كلمتين،"
قال " أصبتها لك وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك وقد جئت هلدمه ال تكلمين فيه

.. ، وهكذا كان وسـيكون "إين أنا رب إبلي وإن للبيت رباً حيميه: "عبد املطلب
          : وخرج عبد املطلب من عند أبرهة غاضباً يردد شعراً

                      "يا رال أَ بجو لَرهواكا    م س           يا رفَ بامنع منهم اكاـمح  
  "راكـربوا قُخي نْأَ مهعاداك                 امنـع نم البيت دوع نَّإِ                  

أن العرب أخذوا يؤرخون ألحداثهم  -يف هذا السياق  -من اجلدير بالذكر         
وظلوا على ذلك حىت خالفـة   ذا وفيه يؤرخون أيضاً مولد الرسول بعام الفيل ه

حيث استبدل ) م- =هـ )- أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
غرة شهر حمرم مـن السـنة األوىل للـهجرة    (الذي يوافق  به هجرة الرسول 

/ يوليو(متوز (م .(  
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قها ظلمات، أحاطـت  يف وسط أحداث جسام وفوضى عارمة وظلمات فو        
جبزيرة العرب خاصة، انبلج نور احلق واهلداية، مبولد سيد اخللق حممد بن عبد اهللا 

     وكانت والدته على األرجح يف الليلة الثانية عشرة مـن ربيـع األول املوافـق
ليصوغ للبشرية تارخياً مشرقاً ) مأو  ) إبريل(للعشرين من شهر نيسان 

التوحيد، على غري مثال سابق أو الحق، مبلغـاً عـن رب    جديداً، حامالً رسالة
العاملني األمانة، ناصحاً األمة، وكان ومازال وسيبقى القُدوة املثلى واُألسوة احلسنة 

  .للناس كافة؛ حبكمته، وصدقه، وأمانته، ومسو أدبه، ومناقب شريفة ال تحصى
             "حمجمِ     ماألعرابِ والع فأَشر د     حممِمشي على قَدممن ي ريخ د  

              حملْمخ خري رٍ     ـدضقِ اِهللا من م      حمدلِ اِهللا كُلِّ مسر هِـمِخري"  
مع ظهور دعوة احلق واهلداية اإلهلية، ارتقت مكة وتربعت على قمة اـد          

كانة وال أقدس يف العاملني العـريب  وذروته وحازت إىل األبد على املرتبة األوىل م
بعد أن أصبحت قبلـة  . واإلسالمي، ويف كل صقعٍ من أصقاع األرض فيه مسلم

املسلمني يولون وجوههم إليها مخس مرات يف اليوم والليلة عند أداء كل صـالة،  
وقد . من كل بقاع املعمورة) الكعبة املشرفة(ويشدون الرحال إىل حرمها الشريف 

هذه املعجزة رابطة عروة وثقى ال انفصام هلا، بني بيته احلرام مبكـة،  جعل اهللا من 
 تحيث عرج منه إىل السـماوا  واملسجد األقصى بالقدس، عندما أسرى بالنيب 
الذي مت قبل اهلجـرة يف السـابع    –العال، وقد خلد هذا احلدث التارخيي اخلارق 

 هبدعرى بِسي أَالذّ انَبحس : القرآن الكرمي، يف قوله تعاىل –والعشرين من رجب 
ا نآيات نم هيرِنل هلَونا حكْذي بارصى الَّقْاَأل دجِسمىل الْإِ رامِحالْ دجِسمالْ نالً ميلَ
  ) :اإلسراء( صريالب ميعالس وه هنإِ
مد سـعيد  عن هذه املعجزة اخلالدة جاء يف قصيدة البردة لإلمام البوصريي حم        

  ):م=هـت (شرف الدين  -
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            "رمن ح تريسـمٍ لَيالظُّلَمِ         رمٍالً إىل ح يف داجٍ من دررى البكما س  
  من قَاب قَوسينِ لَم تدرك ولَم ترمِ     ةً    ـلْت منزِلـوبِت ترقَى إىل أنْ نِ           
                 بِهم باقالط عبالس ترِقخت أنتلَمِ        والع باحص فيه بٍ كُنتكويف م  
              اِإلسب رشعرى لَنا من         المِ إِنَّ لَنا ـشالع ـِن   اية ركْنـاً غَير منهدمِِـم

ـَا لـلَما دع                 "مِـلِ كُنـا أَكْرم اُألمبِأكْرمِ الرس         طاعتهـا اُهللا داعين
اليت نظمها أمري الشعراء أمحد " ج البردة"وجاء عن هذه املعجزة يف قصيدة                    

  :على ج بردة البوصريي) م=هـت (شوقي 
               "     كُهالً، إِذْ مالئاُهللا لَي رى بِكمِ     أَساَألقصى على قَد جِدلُ يف املسسالرو  

  م          كالشهبِ بالبدرِ، أَو كالْجند بالعلمِخطَرت به التفّوا بِسيدهلَما                
                ِمـَأْت ـَفُز بِحـبيبِ اِهللا ي   مصلّى وراَءك منهم كلِّ ذي خطرٍ           ومن ي

  لى مـنورة دريـة اللُّـجمِع  جبت السموات أَو ما فَوقَهن بِهم                           
ه            وقُدرةُ اِهللا فَـوق الشـك شيئةُ اخلالقِ الباري، وصنعتـم                 

  والتهمِ
                طارمسـاًء ال ي تلغمِ  ها           لَ حىت بعى على قَـدسال يناحٍ، وعلى ج"  
يف أول  -من مكة إىل املدينة كان يتجـه يف صـالته    عندما هاجر النيب          

بفلسطني وكان عليه الصالة والسالم ) ىاملسجد األقص(إىل بيت املقدس  -األمر 
األقصى، على الرغم من راضياً كل الرضا بأمر اهللا، باالجتاه يف صالته إىل املسجد 

، أحب بقاع األرض إىل قلبه نبض فؤاده وهـدأة  )مكة(ذلك ظلت الكعبة املشرفة 
وجدانه، كوا البيت األول الذي أقيم لعبادة اهللا، ينسجم هذا الشعور الفطـري  

وقولـه عليـه    "من مات مبكة فكأمنا مات يف السماء الدنيا": الصايف مع قوله 
هللا إنك ألحب البقاع إىل اهللا، ولوال أُخرجت منـك مـا   وا": الصالة والسالم

ويف شعبان من السنة الثانية بعد اهلجرة أكرم اهللا أكرم اخللق أخالقـاً  . "خرجت
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ـ  كوجهِ بلُّقرى تن دقَ : فواله قبلة يرضاها، عندما نزل قوله تعاىل ماِءيف الس 
ـ م فَنتما كُثُيوح احلرامِ دجِمسالْ رطش كجهو ولِّرضاها فَت بلةًق نكيولَِّنلفَ وا ولُّ

م كُوجوه هطرالّ وإنَّشذين أوتوا الكتاب لأَ مونَلَيعالْ نهحق من ربومـا اهللاُ  هم 
لٍبغاف عما يملونع  )البقرة: (    من وقتئذ صارت الكعبـة قبلـة املسـلمني

  .السرمدية يف مشارق األرض ومغارا
حيتل احلرم الشريف موقع القلب من مكة، ومركزها الـرئيس، وهـو أول                      

تقع وسط احلرم املكي أرض اهللا ) بيت اهللا(احلرمني وثاين القبلتني، والكعبة املشرفة 
البنيان تقريباً ومن هنا جاء اسم ) مربع(احلرام، وهي عبارة عن بيت صغري مكعب 

زرقاء الصلبة املائلة إىل اللون الرمادي، تغطّى بسـتار  الكعبة، وهو مبين باحلجارة ال
: )األول(من احلرير األسود موشى بإزار من آيات القرآن الكرمي، وله أربعة أركان 

يرتفع متراً واحداً  -ويقع ما بني الشرق واجلنوب) األسعد(ركن احلجر األسود أو 
الركن الشامي : )الثاين(و. ومنه يبتدئ الطواف مبثابة حتية للمسجد -عن األرض 

الركن الغريب ما بـني الشـمال والغـرب،    : )الثالث(ما بني الشرق والغرب، و
ومن معامل احلرم الباقية حـائط  . الركن اليماين ما بني الغرب واجلنوب )الرابع(و

وهو موضع استجابة الدعاء فيقع بـني  " امللتزم"حجر إمساعيل أما ) الكعبة(البيت 
  . ب الكعبة املشرفةاحلجر األسود وبا

حـىت آلـت    من الالفت أن الكعبة ظلت على البناء الذي رفعه إبراهيم                    
وأذن لطوائف قريش  )(السيادة على البيت إىل قصي بن كالب، فبناها من جديد،

إنكم إن سكنتم احلـرم  : "أن يبنوا بيوتاً حول الكعبة من جهاا األربع، وقال هلم
". ت هابتكم العرب، ومل تستحل قتالكم، وال يستطيع أحد إخـراجكم حول البي

وقبل اهلجرة النبوية الشريفة بثمانية عشر عاماً، وخلمس وثالثني سنة مـن مولـد   
تعرضت مكة إىل حريق مدمر تزامن مع سيل عرم نال مـن الكعبـة    الرسول 
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فقامت . لسقوطاملشرفة، وزاد يف وهن حجارا وتصدع جدراا، مما جعلها آيلة ل
  . وهو شاب قريشاً يف نقل احلجارة وشارك النيب  قريش دمها وإعادة بنائها

لوضعه يف مكانه مـن  ) األسعد(عندما ارتفع البناء وجاء رفع احلجر األسود                    
الكعبة املشرفة، اختلف القرشيون فيمن يكون له شرف وضع احلجر األسـود يف  

وتطور اخلالف حىت وصل األمر إىل االحتكـام  ) اجلنويب لشرقييف ركنه ا(مكانه 
، عندئذ خرج أبو أمية بن املغرية املخزومي ليعرض علـيهم  )احلرب(إىل السالح 

إىل أول داخل عليهم من بـاب   -فيما نشب من صراع بينهم  -حالً، باالحتكام 
سو  -مبشيئة اهللا  -املسجد فارتضت قريش رأيه، فكان   ل اهللا أول داخل هو ر

فلما رآه املختصمون، هتفوا هذا األمني، هذا حممد وقد رضيناه، فاقترح الرسـول  
  بوضع  -يف اخلامسة والثالثني من عمره ) كما تقدم(وكان يوم ذاك  -عليهم

احلجر األسود يف ثوب، وقال عليه السالم لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، حىت 
بيده، فوضعه يف مكانه، ليكون آخر نـيب   نيب إذا أوصلوه إىل موضعه، أخذه ال

نزل احلجر األسـود  : "يضعه يف موضعه هذا، وجاء يف حديث البن عباس مرفوعاً
وقيل إنه من األحجار ". احلجر األسود من اجلنة: "ويف رواية أخرى..." من اجلنة

الكرمية، وقيل إنه نوع من النيازك، وأن السبب يف تقديسه هو ارتباطـه بشـيء   
عندما وصل بالبناء إىل الركن اجلنويب، طلب من  قدس، وآية ذلك أن إبراهيم م

يل     ابنه إمساعيل  جاء، وإذا جبرب  أن يأتيه حبجر صلب، فأخذ يبحث يف األر
إىل أبيه، وأعلمه مبـا حـدث،    يهبط من السماء حبجر أسود فحمله إمساعيل 

عالمة على بدايـة   -اآلن حيث مكانه حىت  -بالكعبة املشرفة  فوضعه إبراهيم 
  . تنفيذاً ألمر ربه -الطواف حوهلا 

إين ": وقف عند احلجر األسود فقـال  روى البخاري ومسلم أن الرسول                   
وقف  وعندما حج أبو بكر الصديق  "ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع، وقبله
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 تنفع، ولوال أين رأيـت  واهللا إين ألعلم أنك حجر ال تضر وال": عند احلجر وقال
بعـد أن اسـتقر   . وفعل مثله عمر بن اخلطاب . "يقبلك ما قبلتك رسول اهللا 

) م (احلجر األسود يف ركنه، بىن عليه القرشيون حىت أمتوا البيت يف ارتفاع 
وكان ). م(واآلن يف ارتفاع  - عما كان بناه إبراهيم ) م (أي بزيادة 

النـاس إىل   - متوا بناء الكعبة من جديد عشية دعوة الـنيب  القرشيون بعد أن أ
نشروا األصنام واألوثان يف مكة، على صور وأشكال خمتلفة، حىت قيل  - اإلسالم

  .إنه كان حول الكعبة أكثر من ثالمثائة وستني صنماً
تحـاً  إِنا فَتحنا لَك ف :َمكة فاحتاً مردداً قول اهللا  عندما دخل الرسول         

قـام بـتطهري   ) -:الفتح( ليغفر لَك اُهللا ما تقَدم من ذَنبِك وما تأَخر  مبِيناً
الكعبة من األصنام واألوثان والصور، وتسابق املسلمون إليها فطرحوهـا أرضـاً   

 :صنماً جبانب الكعبة فأخذ يطعن يف عينه ويقول حتطيماً وشيماً، وقصد النيب 
جقوقا اَء الْحهلَ كانَ زاطلُ إِنَّ الْبالْباط قهزًو )اإلسراء: ( وبعد أن صلى 

الـنيب  (يف الكعبة خطب يف قريش اليت مألت املسجد صفوفاً تنتظر ماذا يصنع ا 
ال إله إال اهللا وحده، ال شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، ": ؟ فقال)الكرمي

أال كل مأثرة أو مال أو دم فهو حتت قدمي هاتني إالّ  ...وهزم األحزاب وحده
ين فاعل بكم؟ أيا معشر قريش، ما ترون : سدانة البيت وسقاية احلاج مث أضاف

فإين أقول لكم كما قـال يوسـف   : خرياً، أخ كرمي وابن أخ كرمي، قال: قالوا
  ."اذهبوا فأنتم الطلقاء) ال تثريب عليكم اليوم(إلخوته 

قبـل  (مفتاح الكعبة إىل سدنتها األوائل  اليوم التارخيي سلم النيب يف هذا         
وكان أخذ املفتاح ساعتئذ، من عثمان  –خذوها يا بين عبد الدار ": وقال) الفتح

خذوها خالدة تالـدة، ال   –بن طلحة وأخذ السقاية من العباس بن عبد املطلب 
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لى بيته، فخذوها بأمانة اهللا، يرتعها منكم إالّ ظامل، يا عثمان إن اهللا أستأمنكم ع
  ."فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت باملعروف

 حظي على الدوام باالحترام والتقديس، وكان منصب السدانة ومفتاح الكعبة        
أو احلجابة، يف العصور اجلاهلية من أشرف املناصب اليت يتنافس عليه القرشـيون،  

وحيمل مفتاحها، ويفتح باـا للنـاس   فهو املنصب الذي حيجب صاحبه الكعبة، 
وسقاية ) حجابة(ويغلقه، ولعل أشهر من توىل أشرف املناصب الرفيعة من سدانة 

وورثها من بعده أبناؤه عبد  -كما سبق اإلشارة إليه -قصي بن كالب ... ورفادة
الدار وعبد مناف وعبد العزى، ومن أبناء عبد مناف، عبد مشس وهاشم واملطلب 

زالت يف أعقام إىل اليوم، عموماً ظل ملفتاح الكعبة مكانته اخلاصـة   ونوفل، وما
من األمهية واالحترام الفائق، فمنذ أقدم العصور وحىت وقتنا احلاضر عين الكثري من 
خلفاء وسالطني وأمراء وملوك املسلمني بتطوير وحتديث صناعة أقفال باب الكعبة 

وجتـدر اإلشـارة إىل أن    .ية رائعـة ومفاتيحها وزخرفتها وتصاميمها بأساليب فن
ارتفاع باب الكعبة متران وربع من األرض، ويوضع سلم للصـعود إليـه لفـتح    
الكعبة، وهذا يتم عند فتحها للزائرين أو يف املناسـبات أو االحتفـاالت اهلامـة    

  .الكربى
ــد الرســول          ـــ.ق  )ومل يكــن للمســجد احلــرام يف عه -ه

هـ=-انت البيوت واألزقة مفتوحة عليه حتيط بـه  جدران فك) م
طاب    بن اخل   كاملعصم، متجاورة مع حدود املطاف اآلن، وعندما توىل عمر 

قام بأول توسعة يف صدر اإلسالم، سـنة  ) م-=هـ-(اخلالفة 
)هـ=كان أقل ارتفاعاً من القامـة،  ) سوراً(من مث بىن حوله جداراً ) م

جرت التوسـعة  ) م- = هـ )-فان ويف عهد عثمان ابن ع
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أروقة للمسجد، فكان أول  وقد أضاف عثمان ) م = هـ(الثانية سنة 
  . من اختذ للمسجد احلرام أروقة

كـذلك   أما املنرب يف املسجد احلرام فلم يكن موجوداً، على عهد الرسول         
كان ) م-=هـ-) (رضوان اهللا عليهم(وعهد اخللفاء الراشدين 

، ) حجر إمساعيل(خطباء املسجد يقفون على األرض يف وجه الكعبة ويف احلجر 
سفيان       بن أيب  ية   بقي األمر على هذا النحو، إىل عهد اخلليفة اُألموي معاو

)-هـ=-الذي كان أول من أدخل منرباً يف املسجد سـنة  ) م
)هـ=لفاء والسـالطني يف عهـود   وتنافس اخل. من ثالث درجات) م

ــويني  ــ-(اُألمـ ــيني ) م-=ـهـ -(والعباسـ
ــ ــاطميني ) م-=ـه ـــ-(والف - = ه
ــوبيني ) م ـــ-(واألي ــك ) م-= ه واملمالي

)-هـــــ = -(والعثمــــانيني ) م-
هـ=-والكعبة املشرفة  ، على العناية يف املسجد احلرام)م

  . بالقيام بإضافات وإصالحات جوهرية فيهما، مع جتديد لعمارة الكعبة غري مرة
ال ميكننا يف هذا السياق التارخيي إغفال اإلصالحات والتوسعات الكبرية اليت                    

يف املسجد احلرام والكعبة ) م-=هـ-(أجراها عبد اهللا ابن الزبري 
شرفة، بعد ما أصاب الكعبة املشرفة من هدم وخـراب، نتيجـة الصـراعات    امل

خباصـة،  ) م-=هـ-(السياسية واحلربية يف عهد خالفة يزيد 
بعد أن رفض ابن الزبري االعتراف خبالفة يزيد، وأيده يف ذلك أهل احلجاز، وجرى 

ة املشرفة من ما جرى من أحداث مؤسفة، نالت من البشر واحلجر ومل تنج الكعب
مل جيد ابـن الـزبري   . هذه الفتنة األليمة، فناهلا هي األخرى إصابات هادمة حارقة
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حىت وصـل إىل  ) م= هـ(إثرها بداً من هدم الكعبة، فشرع باهلدم سنة 
  ). قواعد إبراهيم (أساسها، وأعاد بنائها على 

ديدة عليها بأن جعل بابني عندما باشر ابن الزبري بناء الكعبة أجرى إضافات ج         
للكعبة بدالً من باب واحد أحدمها يف الشمال الشرقي، واآلخر يف اجلنوب الغريب، 
على مستوى سطح األرض بدالً من األبواب املرتفعة اليت يستدعي الصعود إليهـا  
وجود درج أو سلم، معتمداً يف هذا وغريه، على أحاديث نبوية روا له خالتـه  

 إذ يروي أا أخربته بأن رسول اهللا ) م=هـت( نني عائشة أم املؤم
لوال أن قومك حديثو عهد باجلاهلية هلدمت الكعبة وألدخلت فيهـا  ": قال هلا

احلجر، وجلعلت هلا باباً شرقاً وباباً غرباً يدخل الناس من أحدمها وخيـرج مـن   
يت فـإن  اآلخر، وأللصقت باا باألرض، ولزدت ستة أذرع من احلجر يف الب

لكن ما لبثت أن جتددت الرتاعات مع . "قريشاً قصرت م النفقة ملا بنت البيت
ـ -(ابن الزبري يف عهد اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان  -=هـ

ت (الذي كلَّف احلجاج بن يوسف الثقفي ) مهـ=القضـاء  ) م
جاع السيادة اُألموية على على حركة ابن الزبري املناهضة للبيت اُألموي، من مث إر

احلجاز، وجنح احلجاج يف مهمته، وقضى على ابن الـزبري وأنصـاره، مث شـرع    
يف إرجـاع   -بعد استئذان اخلليفة عبد امللـك   -) هـ(احلجاج نفسه سنة 

فأخرج منها الزيادة اليت كـان  . الكعبة إىل ما كانت عليه قبل عمارة ابن الزبري هلا
احلجر، واكتفى بباب واحد يرفعه عن األرض كما هي عليه أدخلها ابن الزبري من 

  . اليوم
عندما  -جتدر اإلشارة إىل أن املؤرخني ذكروا أن اخلليفة األموي عبد امللك                    

: ندم على مساحه للحجاج بتغيري عمارة ابن الزبري وقـال  - بلغه حديث النيب 
 -يف حقيقة األمر ظل بناء الكعبة ". لزبري اوددنا لو تركنا الكعبة وما فعل ابن ا"
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على ما هو عليه حوايل عشرة قـرون، بـدون    -بعد عمارة ابن الزبري واحلجاج 
تعمري أو إصالحات نوعية، لكن ال ميكن جتاهل ما أجراه اخلليفة اُألموي الوليد بن 

باملسـجد احلـرام مـن جتديـدات     ) م-=هـ-(عبد امللك 
، احنصر معظمها يف تكميالت وجتميالت وإصـالحات بـاهرة،   وإضافات كربى

وحسب اخلليفة اُألموي الوليد أن عهده كان من أَبهى عهود اخلالفـة اُألمويـة   
وأبقاها حضوراً يف تارخينا العريب واإلسالمي، فيكفي الوليد فخراً الولوع بالبنـاء  

وشيد اجلامع اُألموي ) ريفاحلرم النبوي الش(والعمران، أنه أعاد بناء جامع املدينة 
يف دمشق، واملسجد األقصى يف القدس وهو أول من أحدث املستشفيات باإلسالم 

وأعماله العمرانية اليت شيدها وزين ا عاصمة اُألمويني دمشق وشـىت مـدن   .. 
  .الدولة وربوعها، تعترب من روائع وآيات الفن املعماري العريب اإلسالمي األصيل

لسياق ال يفوتنا احلديث أيضاً عن كسوة الكعبة املشرفة، اليت يقال يف هذا ا         
أول من كسا الكعبة أثواا، وظلت كسوا مستمرة يف اجلاهليـة،   إن إمساعيل 

ويف العصور اإلسالمية املختلفة حافظ اخللفاء األولون بدءاً على كسوة الكعبـة،  
هي امللكة ) رف باجلملع(على أن أول من ابتكر فكرة عرض الكسوة على هودج 

زوجة السلطان الصاحل جنم الدين أيـوب،  ) م=هـت(شجرة الدر 
وحاكت بعض األقطار العربية مصر، لتصبح كسوة الكعبة ذا األسـلوب سـنة   

 -وظل حكام العامل اإلسالمي ) م=هـ(متبعة سنوياً حىت منتصف القرن 
ون لنيل هذا الشرف العظيم، حيث كسوا يتسابق -طوال العهود اإلسالمية املختلفة

الكعبة باألقمشة احلريرية ذات األلوان الزاهية من بيضاء وسوداء ومحراء وخضراء 
لقـرون   -واستمر التنافس على هذا الشرف، الذي حازت مصر فيه .. وصفراء 

قصب السبق يف االستئثار بشرف كسوة الكعبة املشرفة، وحـىت سـقوط    -عدة 
-=هـ-(ة يف أعقاب احلرب العاملية األوىل الدولة العثماني
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ا، لتستجد أجواء سياسية قلقة عكرت ) موخروج مصر العثمانية من عباء
صفو العالقات بني مؤسس الدولة السعودية احلديثة املغفور له امللك عبد العزيـز  

)-هـ=-والسلطات املصرية، اليت توقفت سنة ) م
)هـ = عن إرسال الكسوة، فأصدر امللك عبد العزيـز سـنة   ) م
)هـ= بإنشاء دار خاصة لعمل كسوة الكعبة يف مكة املكرمة، ) م

ـ (واستمرت الكسوة تصنع يف مكة املكرمة حىت سنة  ) م = هـ
حيث عادت املياه إىل جماريها بني احلكومة السعودية واحلكومة املصرية، بعـد أن  
استجابت احلكومة السعودية لطلب مصر رغبتها استئناف إرسال كسوة الكعبـة،  
ومل ميضِ زمن طويل على حتقيق هذه الرغبة املصرية حىت تغريت احلالة السياسـية  

) م=هـ(سنة  مرة أُخرى، مما جعل احلكومة السعودية تتخذ قراراَ
ه املدة عن تصنيع كسوة يعيد العمل يف املصنع نفسه، الذي كان توقف خالل هذ

الكعبة، ومل يتوقف املصنع من يومها عن صناعة كسوة الكعبة املشرفة وجتهيزها يف 
  .حلَّة قشيبة مهيبة ال تضاهى

هكذا لقي املسجد احلرام يف العصور اإلسالمية املختلفـة كـل االهتمـام             
م منـذ العـام   والرعاية الفائقة، حىت العهد السعودي، حيث نال املسجد احلـرا 

)هـ=ـا سـنة       ) معنايـة عظيمـة اسـتثنائية وصـلت ذرو
)هـ=على حنو غري مسبوق وما زالت ورشة البناء اهلائلة  -) م- 

تعمل بال توقف حمققـة إجنـازات    -اليت تعرف مبشروع توسعة احلرمني الشريفني
وزخرفة وتوسيعات  ضخمة مت فيها جتديد شامل للكعبة املشرفة، من جتميل وتزيني

داخل احلرم املكي الشريف وخارجه  -وحتسينات وترميمات وإصالحات واسعة 
  . روعي فيها إبراز الطابع العمراين األصيل للعمارة العربية اإلسالمية بأروع مساا -
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وتتجلى أهم مظاهر توسعة احلرم املكي الشريف من زيادة الطاقة االستيعابية                     
حيث أصبح املسجد يستوعب أكثر من ستمائة . زوار املسجد احلرام إىل الضعفل

 ألف مصلٍ، وأصبحت مساحته بعد إضافة مساحة جديدة إىل املبىن الرئيس 
تبـدأ  . ألف متر مسطح ألف متر مسطح بعد أن كانت سابقاً تزيد قليالً عن 

متممة ملبىن احلرم، من  هذه املساحة من غرب احلرم، حبيث تصبح اإلضافة اجلديدة
مث حتسني اجلهات الشرقية والشمالية والغربية احمليطة باحلرم ورصفها بالبالط مـن  

  .أجل توفري مساحة إضافية تستوعب املزيد من أعداد املصلني املتعاظمة
ويف إطار هذه التوسعة السعودية مت إزالة مجيع املباين القدمية احمليطة بـاحلرم،           

ضه     توسعة طول املسعى من الداخل  مما أتاح تر وعر  متراً ونصف امل
متراً، ومتيز املسـعى اجلديـد    متراً، كما مت تشييد دور علوي له على ارتفاع 

بثمانية أبواب رئيسية تشرف على واجهة الشارع العام من جهة الشـرق، هـذا   
يصل ارتفاعهـا   باإلضافة إىل إقامة سقف مستدير مقبب فوق الصفا، جبواره منارة

  . مآذن جديدة متراً، كما جعلت للمسجد  إىل 
كون حج البيت ركناً من أركان اإلسالم  -ونتيجة لتزايد احلجيج كل عام          

وفرضاً ملن استطاع إليه سبيال، والستيعاب تنامي عدد احلجاج الـذي فـاق    -
ولة السعودية كـل  عددهم يف السنوات األخرية الثالثة ماليني حاجاً، حشدت الد

إمكاناا من مادية وبشرية لتطوير مشاعر احلج، وتوفري كافة التسهيالت الالزمـة  
خلدمة ضيوف الرمحن، فاملرافق العامة من شبكات مياه الشرب املتطورة واإلضاءة 
الشاملة، وإنشاء دورات املياه العديدة، وإقامة شبكة مـن الطـرق والشـوارع    

سور واملعابر واألنفاق الضخمة لتخفيف االزدحام الشديد الفسيحة اليت تتخللها اجل
خالل موسم احلج، ولتنظيم حركة املرور بني مكة واملشاعر املقدسة يف عرفة ومىن 

  . ومزدلفة، هلو خري شاهد على هذه اإلجنازات الكربى
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خالصة ما تقدم إن هذا غيض من فيض من تاريخ مكـة املكرمـة املدينـة            
ينة الفاضلة، سيدة املدن والعواصم العاملية، اليت تلقى فيها خري عباد اهللا املقدسة املد

ليكون الدين عند اهللا هو اإلسـالم، يف   القرآن الكرمي والنور املبني كلهم حممد 
الذي وي أفئدة املسـلمني   -ضوء هذه احلقيقة األزلية فإِن عظمة البيت العتيق 

تتجلى يف وحـدة   -ن كافة أرجاء الدنيا إليه، من كل جنس ولون يأتون إليها م
، ...املسلمني املؤمنني باهللا، املتمثلة يف تلبيتهم بنداء واحد لبيـك اللـهم لبيـك   

متراصني يف صفوف سواسية كأسنان املشط من طواف القدوم إىل طواف الوداع، 
إن أكرمكم عنـد   ال فرق بني غين وفقري وال عظيم وحقري وال عريب وأعجمي، 

  ).:النور(  قاكماهللا أت
  الشام فيه وأرض النيلِ سيـان    ولست أدري سوى اإلسالمِ يل وطناً  "     

                       اِهللا يف بـلد اسم وكُلمـا ذُكـر        مـن لـب أرجـاءه عددت
  "أوطانِي

نوبـه  يغفر له ما تقـدم مـن ذ   يكفي احلاج إىل بيت اهللا احلرام، أن اهللا         
شرط أن ال يرفث وال يفسق وال جيادل يف احلـج، وصـدق   . وأوزاره وخطاياه
كيوم من ذنوبه رجع من أتى هذا البيت فلم يرفث ومل يفسق : "رسول اهللا القائل

  . "احلج املربور ليس له جزاٌء إال اجلنة:"وقال ".ولدته أمه
   وعالّ اُهللا دذين آمننكُوا مم وعملوا الصحالات ليستخفَلنمـا  كَ رضِم يف اَأله

استخالّ لفذين مقَ نلهِبم وليملَ كننهم دينهتضى لَم الذي ارمه  وليبدلنم ه نم
بعد خمناهم أَوف  يندوعبين وال يركونَش ايئَيب ش وكَ منفر بأُذلك فَ عدولئك م ه

قونالفاس  )النور:(.  
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                 ______________________________________  
تعىن بشؤون اآلداب والثقافة والفنون والعلوم اإلنسانية، يصـدرها  ) جملة" (رؤى"يف *    

النادي األديب حبائل، بإشراف الرئاسة العامة لرعايـة الشـباب باململكـة العربيـة     
  .م ،)يناير(كانون الثاين  ، السعودية، العدد

  
  اهلوامش       

  
.انظـر  " أول ما خلق اهللا من األرض مكة ومنها دحيت األرض: " جاء يف األثر

، دار الفكر، بريوت، ج) م/هـت(تفسري الطربي، حممد بن جرير 
م، ص.

.ش يف القرن اخلامس امليالدي لوفاته أو والدته، لكن يرجح أنه عا ال يعرف تاريخ
. هو أول من كان له ملك من بين كنانـة : قيل) حوايل قرنني قبل البعثة احملمدية(

وهو األب اخلامس يف سلسلة النسب النبوي، تويف أبوه وهو طفل، فتزوجت أمه 
برجل من بين عذرة فارحتل معها إىل أطراف بالد الشام، فترعـرع وشـب يف   
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) األول(ده عن دار قومه، ويتفق املؤرخون على أن امسه لبع" قصياً"حجره ومسي 
ئل قريش مبكة، واستعان بكنانـة  مجع مشل قبا". يزيد"أو " زيد"عند والدته كان 

اعة يف قتال جرهم وخزاعة فحقق نصراً عليهما وأخرجهما من مكة، ليصبح وقض
: احلجابـة  أما. سيد مكة، وكانت إليه احلجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء

فال يفتح باا إال هو ) (فهي حجابة الكعبة أو سدانتها أي خدمة املسجد احلرام(
إطعـام احلجـاج   : (الرفادةو). سقاية احلجاج: (والسقاية) الذي يتوىل خدمتها

وقد قام بالرفادة بعد قصي ابنه عبد مناف، مث ابنـه   -) الفقراء خباصة وإسعافهم
مث أخوه العباس، واستمر األمر على ذلك يف اجلاهلية  هاشم، مث ابنه عبد املطلب،

 -وجعل باا إىل الكعبـة   -وهي دار الندوة شيدها قصي : والندوة. واإلسالم
فيها كانـت تتشـاور قـريش بأمورهـا،     ) نادياً لقريش(لتكون داراً للشورى 

 وهـي : واللواء. ويزوجون بنام، وكان ال يسمح بدخوهلا إال ملن بلغ األربعني
. رياسة القوى احلربية، وتكون ملن بيده اللواء، يسلمونه إليه عند قيـام احلـرب  

ال ينازعونـه  " قصي"باجلملة كان الشرف والرياسة من قريش يف اجلاهلية يف بين 
وال يفخر عليه فاخر إىل أن تفرقت الرياسة يف بين عبد مناف، كانت وفاة قصي 

كلم تقريبـاً مـن   كان على بعد م) (جبل بأعلى مكة(يف مكة ودفن باحلَجون 
، دار العلـم  ، طخري الدين الزركلي، األعالم، م انظرللمزيد  .)البيت احلرام

كذلك حسن إبراهيم حسـن،  . -م، صللماليني، بريوت، 
، ، صم، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، ، طتاريخ اإلسالم، ج

 حسني مؤنس، تاريخ  انظريخ قريش ومكة، للمزيد أيضا عن تار. وما بعدها
دراسة يف تاريخ أصغر قبيلة عربية جعلها اإلسالم أعظم قبيلة يف تـاريخ   -قريش 
.مالدار السعودية، جدة،  -البشر 

.حنو (مرة، من قريش  شم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بنهاهـ . ق
- هـ. ق /-سقاية والرفادة، ولد يف مكة، توىل عن أبيه ال) م

) فلسطني(سافر إىل الشام يف جتارة فمرض يف الطريق إليها، فغري وجهته إىل غزة 
وإليه نسبة اهلامشيني على " غزة هاشم: "وبه يقال لغزة فمات فيها يف ريعان شبابه،
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قدر بطوم وأفخاذهم، يعد هاشم من أبرز من انتهت إليه السيادة يف اجلاهليـة،  
إمنا أطلق اسـم هاشـم   " عمرو"واسم هاشم عند والدته كان  ومن بنيه النيب 

ال هشم الثريد لقَومـه     عمرو الع" :عليه، ألنه أول من هشم الثريد لقومه يف مكة
                                                                                           "عجــــــاف* ورجــــــالُ مكّــــــةَ مســــــنتون

هـو  ) عمرو(وكان هاشم  )سنةٌ ال نبات فيها وال مطر - أصام القحطقد ( *
 احلبشـة (رحلة الشـتاء إىل الـيمن و   : أول من سن الرحلتني لقريش، للتجارة

مدينة رومانية (ورحلة الصيف إىل بالد الشام، يرجح أنه وصل إىل أنقرة  )والعراق
يوم عاصـمة اجلمهوريـة التركيـة منـذ العـام      بيزنطية قدمية، هي ال –شرقية 

)هـ/صاحب إيالف قريش(بن عبد مناف ) عمرو(هاشم  .)م (
أخذ لقريش العهد واألمان إلخوته الثالثة وهو رابعهم، من حكام البالد املختلفة، 
فأخذ لنفسه األمان والعهد من قيصر الروم على محايته يف رحلة الصيف، وعبـد  

وكان جتار قـريش  . ، وعبد املطلب إىل اليمن، ونوفل إىل فارسمشس إىل احلبشة
خيتلفون إىل هذه البالد يف ذمة هؤالء األخوة األربعـة، فاتسعت ذه العالقـات  

معيشة  -البالد البعيدة والقريبة  -التجارية بني أمراء مكـة وغريهـم من قادة 
للتوسع ). شٍيرِإللَف قُ -سورة قريش (وقد امنت اهللا عليهم بذلك القرآن . قريش

. -، املرجـع السـابق، ص  حسن إبراهيم حسن، ج انظريف التفاصيل 
.، صكذلك الزركلي، املرجع السابق، ج

.الدوليـة "يف العالقات التجاريـة   -) إجازة مرور(العهد واألمان ( فاإليال "- (
دول القريبة بن عبد مناف له وإلخوته، من ملوك الاذاك، هاشم دالذي أخذه عه

.التفاصيل يف اهلامش رقم  انظر. والبعيدة من مكة
. ت حنو ) (وحيد والديه(عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو احلارثق .

الذي كفله ورعاه ملدة سنتني، وعند وفاته أوصى  وهو جد النيب ) م/هـ
كان . لده وأهلهبه عمه أبو طالب، الذي أحاطه برعاية تفوق ما حييط ا الوالد و

عبد املطلب زعيم قريش يف اجلاهلية، وأحد أبرز سادات العـرب وأشـرافهم يف   
عصره، ولد عبد املطلب يف املدينة وعاش يف مكة، اشتهر عنه رجاحـة العقـل،   
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ه قومه مكانة رفيعة، وكانت له السـقاية  وفصاحة اللسان، وحضور القلب، أحلّ
أكرمه اهللا وقريشاً بأن نصرهم على أبرهـة   –والرفادة، يتوارثها أبناؤه إىل اليوم 

كان لعبد املطلـب أوالد كُثُـر،   ! وهم مشركون) يوم الفيل(احلبشي يف موقعة 
، وقد زوج عبـد  ) والد الرسول(أشهرهم أبو طالب والعباس ومحزة وعبد اهللا 

ة وعبد امسه شيب: بن مناف بن زهرة، قيل ه عبد اهللا من آمنةَ بنت وهباملطلب ابن
 انظـر .  عامـاً نياملطلب صفة غلبت عليه، تويف مبكة املكرمة عن عمر يناهز مثان

.، صالزركلي، املرجع السابق، ج
.على ملـة  : "يف حديث ابن عباس دأَسميةُ وزخو رضمةُ وبيعور دعنانُ ومدكانَ ع

الناس معادن خيارهم : "ائلصدق رسول اهللا الق". إبراهيم فال تذْكُروهم إِال خبري
..."يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالمِ 

. ،ت (أوضح األزرقي، أبو الوليد حممدهـ/يف كتابه أخبار مكة، ) م
بناية ) (بناية املالئكة ) : (، بأن الكعبة بنيت عشر مرات وهي، صج

) (بناية العمالقة ) (بناية إبراهيم وإمساعيل ) (بناية شيت ابن آدم ) (آدم 
بنايـة  ) (بناية ابن الـزبري  ) (بناية قريش ) (بناية قصي ) (بناية جرهم 

عـام   ةمن اجلدير باملالحظة، أن الكعبة بنيت للمـرة احلاديـة عشـر   . احلجاج
)هـ/(يف عهد السلطان العثمـاين مـراد الرابـع    ) م-

هـ/-ة يف عهد خـادم احلـرمني   وللمرة الثانية عشر )م
)هـ/أي بعد مرور حوايل ) م    عاماً على بنـاء السـلطان

األزرقي، املرجع نفسه، كذلك انظر حممد عبد الغين، تـاريخ مكـة    انظر. مراد
 .م صاملكرمة قدمياً وحديثاً، مطابع الرشيد، املدينة املنورة، 
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   ةالاملق مصادر ومراجع       
  

. ت ) (أبو احلسني حممد بن أمحد بن جـبري الكنـاين  (ابن جبري ـ  /هـ
رحلة ابن جبري، دار صادر ودار بريوت، بريوت، ) مم.

. ،مكة املكرمة على ضوء بيانـات احلـق والتـاريخ    "أبو حممد، عبد اخلالق
م، ) ابريـل (نيسان  ،العدد ) جريدة(، يف احلياة "والعلم
.م) ابريل(نيسان   ، والعدد
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. ت (األزرقي، أبو الوليد حممد بن عبد اهللا بن أمحدهـ/أخبار )م ،
، مكة وما جاء فيها من اآلثار، حتقيق رشدي الصاحل ملحس، يف جزأين، ط

.ممطابع دار الثقافة، مكة املكرمة، 
. ،يف احليـاة  "اممكة املكرمة وعمارة املسجد احلر"األنصاري، رؤوف حممد ،

.م) يناير(كانون الثاين  ،العدد ) جريدة(
. ،ا عرب التاريخ"الباشا، حسنيف احلياة "عمارة احلرم املكي الشريف وترميما ،

.م) يناير(كانون الثاين  ،العدد ) جريدة(
.  السياسـي والـديين والثقـايف     -حسن، حسن إبراهيم، تاريخ اإلسـالم

.م، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، ط -عي واالجتما
. ت (احلموي، ياقوت بن عبد اهللاهـ/معجـم البلـدان،   )م ،

. ت. ، دار الكتب العلمية، بريوت، دحتقيق فريد اجلندي، ج
. وحقيقة الـدعوة اإلسـالمية    –رضا، حممد رشيد، خالصة السرية احملمدية

اإلسـالمي، دمشـق وبـريوت    ، املكتـب  ط -وكليات الدين وحكمه 
م .

. دراسات يف السياسـة والعلـم واالجتمـاع     -السباعي، أمحد، تأريخ مكة
. ميف جزأين، دارة امللك عبد العزيز، الرياض،  -والعمران 

.املعرفة، موسوعة املعرفة العاملية، ترمجة دار األهرام بالقاهرة، م  الناشـر ،
.ت. د) سويسرا(ترادكسيم، جنيف 

.سنوك، صفحات من تاريخ مكة املكرمة، نقله إىل العربية : هورخرونيه، ك
. معلي عوده الشيوخ، يف جزأين، دارة امللك عبد العزيز، الرياض، 
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ثبت        
  )اإلضافية( بأهم املصادر واملراجع           

  
، مجهرة )م1063-994= هـ 456-384(ابن حزم األندلسي -1

  .م1983اب العرب، دار الكتب العلمية، بريوت، أنس
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أرسالن، األمري شكيب، ملاذا تأخر املسلمون وملاذا تقدم غريهم، دار -2
.ت.مكتبة احلياة، بريوت، د

باقارش، صاحل سامل، وعبداهللا األنسي، مشاهري الفكر التربوي عرب -3
.م1986التاريخ، دار احلارثي، الطائف، 

واحلضارة الغربيـة، املكتـب اإلسـالمي،    حسني، حممد حممد، اإلسالم -4
.م1979بريوت، 

 -نشأا وتطورها ومصائرها  -، املكتبات يف اإلسالم محاده، حممد ماهر-5
.م1978، مؤسسة الرسالة، بريوت، 2ط 

خطاب، حممود شيت، العسكرية العربية اإلسالمية، كتاب األمة، سلسلة -6
الدينية، يف الدوحة،  فصلية، تصدر عن رئاسة احملاكم الشرعية والشؤون

.م1982دولة قطر، 
اخلطيب، حممد منر، موقف الدين من العلم، الـدار العربيـة للطباعـة    -7

.م1982والنشر، بريوت، 
، 2الثقافة اإلسالمية واحلياة املعاصرة، ط) مجع وتقدمي(خلف اهللا، حممد -8

مكتبة النهضة املصرية، ومؤسسة فرانكلني للطباعة والنشر، القاهرة 
م1962ورك، ونيوي

رسالن، عبداملنعم، احلضارة اإلسالمية يف صقلية وجنوب ايطاليـا، دار  -9
.1980امة للنشر، جدة، 

ر الرجال ـقاموس تراجم ألشه  -الزركلي، خري الدين، األعالم -10
، 4أجزاء، ط  8يف  - اء من العرب واملستعربني واملستشرقنيـوالنس

.م1979دار العلم للماليني، بريوت، 
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، حممود محدي، االستشراق واخللفية الفكرية للصراع زقزوق-11
احلضاري، كتاب األمة، سلسلة فصلية، تصدر عن رئاسة احملاكم 

. م1983الشرعية والشؤون الدينية، يف الدوحة، دولة قطر، 
السباعي، مصطفى، عظماؤنا يف التاريخ، املكتب اإلسالمي، بـريوت،  -12

.ت.د
راثنا العريب اإلسالمي، مطابع شرف الدين، أمحد حسني، تأمالت يف ت-13

.م1983الفرزدق التجارية، الرياض، 
.ت.شوشة، فاروق، لغتنا اجلميلة، دار العودة، بريوت، د-14
الصاوي، أمينة، وعبد العزيز شرف، رجاء جارودي وحضارة اإلسالم، -15

.م1984مكتبة مصر، 
الطويل، توفيق، يف تراثنا العريب اإلسالمي، سلسلة كتب يصدرها -16

. م1985س الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، ال
عبدالرمحن، جنيب، دراسات يف تاريخ العلوم عند العرب، وزارة  -17
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.ت.مؤسسة املعارف ، بريوت، د
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