
 سلتارات

 www.naseemalsham.com     ـاشلا ميسن عقو م                                                       ٔ

 عربة من التاريخ

 علي بن حيي احلدادي حفظو اهلل :الشيخ
أحداث ىذه العربة وقعت يف أرض األندلس، أما تارخيها ففي والية ثالث أمراء بٍت أمية 
يف ادلغرب بعد أفوؿ مشسهم يف ادلشرؽ، يف والية احلكم بن ىشاـ الربضي وذلك يف سنة 

 . ىػٕٕٓ
يف زمانو إىل العلم حىت كاف بقرطبة أربعة آالؼ شلن  أما خرب العربة، فقد كثر ادلنتسبوف

كاف مقتضى احلكم . وأظهر الفسوؽ والفجور( احَلَكم)يتزيا بزي العلماء، مث احنرفت سَتة 
الشرعي الذي ىو صريح النصوص الشرعية أف يبذؿ العلماء جهودىم يف نصح األمَت 

م باألمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر وموعظتو سراً، مع االشتغاؿ بتعليم الناس دينهم، وقيامه
حسب الطاقة، والسكوت عن ذكر معايب األمَت بُت العامة واخلاصة؛ رعاية دلصلحة 
اجتماع الكلمة، وبقاء الوالية، وحقن الدماء، والبعد عن أسباب الفنت، ولكن الذي حصل 

 . غَت ذلك
حبكم اهلل العليم غلبت عليهم العاطفة الدينية، والغضب حلرمات اهلل ومل يضبطوىا 

أال من ويل عليو واؿ ) :احلكيم الذي قضى بو على لساف نبيو حُت قاؿ صلى اهلل عليو وسلم
رواه ( من طاعة من معصية اهلل فليكره ما يأيت من معصية اهلل وال ينزعن يداً  فرآه يأيت شيئاً 

نو من فإ ،يكرىو فليصرب من رأى من أمَته شيئاً ): وحُت قاؿ صلى اهلل عليو وسلم. مسلم
لكنهم دلا رأوا ما يكرىوف ما . متفق عليو( فارؽ اجلماعة شربًا فمات إال مات ميتة جاىلية

صربوا، بل نزعوا يداً من طاعة، وائتمروا ليخلعوه، مث جيشوا اجليوش لقتالو، وقدر اهلل أف بلغ 
 األمَت خربىم، فقبض على من قدر منهم، فقتل من العلماء سبعة وسبعُت، ضرب أعناقهم،

ومل يعد ينقصها إال شرارة لتشتعل نَتاف الفتنة، .. فهاجت العامة وتأىبت للخروج. مث صلبهم
واتقدت الشرارة حُت اختلف أحد موايل األمَت مع رجل من الرعية فقتل الرجل موىل األمَت 

فجمع جنوده، والتقى الصفاف ( احلكم) فعلم أمَت األندلس. وحتزب الناس طائفتُت، واقتتلوا
فولوا ىاربُت، والتقاىم جيش األمَت من خلفهم فأثخن فيهم حىت قتل منهم أربعُت  فهزمهم

فعفا عنهم على أف خيرجوا من قرطبة . ألفاً، عندىا أعلنوا الطاعة، وأذعنوا، وطلبوا العفو
 . مث ىدـ ديارىم، ومساجدىم، وآثارىم، وال حوؿ وال قوة إال باهلل... ففعلوا 
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حيث نزذلا ( طليطلة)حلد بل كاف للمأساة فصل آخر يف مدينة ومل تنتو احملنة عند ىذا ا
ألوؼ من أىل الربض بعد تشريدىم منها، وكانوا ال يصربوف على ظلم األمراء بل كانوا يثبوف 

فكاد ذلم ( عمروس)أحد الدىاة الفاتكُت يقاؿ لو ( احلكم)عليهم وخيرجوهنم فوىّل عليهم 
ذه واقعة واحدة من وقائع اخلروج على والة ى.. حىت قتل من أعياهنم مخسة آالؼ رجل

اجلور، اضطرب فيها األمن، وسفكت الدماء، واختلفت القلوب، ودمرت الديار، وتشرد 
األلوؼ، وقتل كثَت من األخيار، وبعد ذلك كلو بقي األمَت على كرسي اإلمارة حىت جاءه 

  ،وبينها أربع سنُت فقطاألجل ادلوعود، يف وقت غَت بعيد عن زمن الفتنة بل كاف بُت موتو 
كاف األمر قريب، فلو صرب العلماء وأتباعهم حىت يسًتيح بر أو يسًتاح من فاجر لكاف خَتاً 

 . لو، ولإلسالـ وادلسلمُت، ولكن ليقضي اهلل أمراً كاف مفعوالً و  ذلم
إين أتساءؿ كيف مل يتعظوا مبا حصل قبلهم من ادلآسي وىم قريبوا عهد هبا حُت خرج 

ن الصاحلُت على والهتم فنتج من الشر والفساد أضعاؼ أضعاؼ ما كانوا من خرج م
كيف مل يتعظوا مبا حصل للقرّاء مع احلجاج بن يوسف حُت ضجوا من ظلمو، !!. ينقموف

وإسرافو يف الدماء، فما صربوا ولكن خرجوا فكانت العاقبة وخيمة جد وخيمة، سفك 
و مل ختسر أمة اإلسالـ يف تلك الفتنة إال سعيد بن لو  بسببها من الدماء ما ال يعلمو إال اهلل،

وما على ظهر األرض  - كما قاؿ ميموف بن مهراف  - فقد مات)جبَت لكفى هبا خسارة 
 . واهلل ادلستعاف( أحد إال وىو زلتاج إىل علمو

لقد جّر تضييع أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم الرعية بالصرب عند رؤية ما تكره من أمرائها 
وزلنة الربض إحدى تلك . ت عظيمة على ادلسلمُت على مدى تارخيهم الطويلجّر ويال

الويالت والفجائع ومع ظهور شـؤ اخلروج على األئمة إال أف الشيطاف ال يزاؿ يزين لكثَت 
فأين . من ادلتحمسُت للدين إثارة الفنت والقالقل غَتة على زلاـر اهلل وشرعو فيما يزعموف

يقف بصاحبو عند حكم اهلل ورسولو صلى اهلل عليو وسلم؟ وأين التسليم واالنقياد الذي 
العقوؿ اليت تتعظ وتعترب مبا جرى دلن قبلها فال تسلك طريق اذللكة الذي سلكوا حىت ال 

من ادلستفيد إذا قامت سوؽ الفوضى يف بالد ادلسلمُت، . يكونوا عظة وعربة دلن بعدىم؟
وانشغلوا بالفنت عن  ،اؤىم بأيديهم؟واختلفت كلمتهم، وتنافرت قلوهبم، وسالت دم

وعن اجلهاد يف سبيلو، وعن األخذ بأسباب العزة والرفعة  ،اإلصالح، وعن الدعوة إىل اهلل
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إف ادلستفيد ىم أعداء اهلل من الكفار وادلشركُت كما حصل يف األندلس نفسها اليت . والرقي؟
دلسلمُت بينهم شديداً فاىتبل شهدت فتنة الربض وزلنتها، وذلك بعد قروف؛ يـو صار بأس ا
ـٍ  َربُّكَ  َوَما)العدو الفرصة فانقض عليهم فقتلهم، وشردىم، وسلبهم أرضهم    .(لِّْلَعِبيدِ  ِبَظالا
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 وجهة نظر
 يزلمد عبد اهلل داوود ادلنصور 

من ادلمكن بأف تكتب دوف أف دتسك القلم وأف تقتل دوف أف دتسك السالح وأف  ،نعم
ال  ،نتمٌت لك إقامة طيبة معنا ،نعم فأنت مرحب بو ،تغَت معتقدي دوف أف أكوف أمامك

 .. انظر إىل ىدفك ... تنظر إىل الوراء وال إىل األماـ 
دلاذا ال  ،بالنظر من وجهة نظر غَته دلاذا ال يريد الواحد فينا بأف ينظر من عينيو ويكتفي

دلاذا ال يريد الواحد فينا  ،يريد الواحد فينا بأف يفكر بعقلو ويكتفي بتحليل ما فكر بو غَته
ال  ،كنت أنت من كنت ال يوجد سبب ألف تكوف غَت أنت... بأف يكوف تابع بفكره 

و قائمة ما دامت الروح تنسى بأنو لديك قلب ما زاؿ ينبض وخيرب من حولو بأف احلياة في
 ،أخلع كل ما تلبس... مسكونو فيو، ولكن ال أعلم دلاذا تدعي ادلوت وقلبك نابض باحلياة 

، أخلع وعد  وقبل أف ختلع أنظر إىل جسدؾ فأنت عاري وعاٌر على غَتي وعاّر على أىلك
بدأت ترى  ىل... كما كاف أبويك يتمنيا أف تكوف ال كما يتمٌت ادلغرب وادلشرؽ بأف تكوف 

ماـ تلك الكذبة ادلسطحة ذات أاحلقيقة اليت تدور من حولك، أـ أنك ما زلت جتلس 
 ... الشكل ادلستطيل وترى بلدؾ من خالذلا

ىل  ،أومل تسمع ماذا يعٍت أرض مقدسة ،أمل تقرأ التاريخ يومًا أومل تتعلم شيء عن دينك
تعرؼ ألنك ترغب بأف تكوف  مررت يف حياتك على معنا كلمة الفيحاء، أنت ال تريد أف

 .. ضعيف وجهلك خيربؾ بأنك قوي
ولتعلم بأنك ال تقف على  ،صعد إىل أعلى الشجرة عساؾ ترى وتشاىد أين أنتا

إذا  ،ىذا ىو أنت... أنت اآلف أعلى الشجرة معلق بُت السماء واألرض  ،سطح األرض
عد .. بك إىل جواره الكرمي بعد فاهلل مل يطل ..تتعلم فيجب أف تعود إىل األرض بدأت تقرأ و 

 .. فمطلوب منك الكثَت 
حوذلا  شد اجليوش من األرض اليت باركناىذه الشاـ تنتظر قدـو ادلسيح عليو السالـ حل

ىذه الشاـ اليت يريد الغرب والشرؽ واجلنوب والشماؿ بأف  ،للقضاء على الدجاؿ واليهود
إف كنت ... دتوت كما تدعي أنت  يريدوف أف...  تكوف أبعاد ما تكوف عن تلك اللحظة

أف ... ىل تريد أف تكوف قويًا ..  ئاً ويا ليت نومك ىني... كفاؾ نومًا يف حلم فاستيقظ  
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تكوف قويًا يعٍت أنك أنت الذي قرر ومل يأيت أحد ليلقمك ماذا تقوؿ دوف أف تقرر، ىذا 
عفو عنك القوي ىو الذي يسازلك وي.. شيء يأيت بكثَت من الفطرة والقليل من خربة

 .. ويساعدؾ ويأخذ بيدؾ
 ،ومع من أنت ،ف كنت تنوي بأف حتارب فعليك أف تتعلم كيف ختتار بأي جهة أنتإ

بقى كما أنت فهو خَت اوإال ... وأين سوؼ تكوف بعدىا  ،ودلا أنت مشًتؾ يف ىذه الواقعة
طاين ويكمل فبمجرد أف أفكر يأيت شي... ال أريد أف أصدؽ وال أريد أف أفكر . لك ولغَتؾ 

وأصبح عبدًا لفكرة أنا أوؿ من خطها على الطريق وأخر من يستطيع أنو  ،ما كنت أفكر
 ... يهرب منها 

لكن  ،يف ما سبق كنت أظن بأف الليل يأيت بعد غياب الشمس والنهار ىو مصباح منَت
ت مذ وعي. يف حضنو وتبصرت بنوره على سكينة أصبح الليل أكثر نوراً من النهار فجلست

جراً ؤ م ،على الدنيا وأنا راكٌب من الدرجة األوىل يف ذاؾ القطار، ال أتلفت ديينًا وال يسار
لعقلي وقليب ومل أنظر من نافذتو وال دلرة ألعلم أين وصلت أو يف أي اجتاه أنا أو كم من 

 وكنت على الدواـ مسلم أمري إىل سائق القطار ،زلطة مضت وكم من زلطة سوؼ دتضي
ما العيب يف أف تكوف حقيقي .. يب يف السؤاؿ والتفكَت وإعطاء الرأي أو القرار ما الع... 
 ... جداً 

لقد كنت يف ما سبق خادمًا أمينًا مكب ذلمـو الغَت وعاًء مليء بالسعادة والراحة 
... يغرؼ من يغرؼ ويأخذ دوف أف يفكر أو يندـ على غرفتو أو أف يسألو أحد  ،والطمأنينة

ال أريد أف أتعلم .. ال ..  أـ أنك ما زلت تعتقد ما تعتقد.. تعلمت أ... مضى ما مضى 
فالوحيد الذي  ،فأنا يف أصل حقيقيت سللوؽ لشيء أعظم وأروع من أف أكوف غَت أنا... 

نٍت ال أعلم أين أكوف على ال أريد أف يقنعٍت ذلك الشيطاف مبا أنا عليو وأ.. ديلكٍت ىو اهلل 
 .ةاخلريط
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  الرراا أزمة القراءة يف

 نور السالخ
نعم األنيس ساعة الوحدة، ونعم ادلعرفة ": أحسن اجلاحظ حُت وصف الكتاب فقاؿ

ببالد الغربة، ونعم القرين الدخيل، ونعم الوزير والنزيل، والكتاب وعاء ملئ علمًا وظرؼ 
 ."...حشي ظُرفاً وإناء شحن مزاحاً وجداً 

ت الذي بات فيو التعلم الذايت ركيزة أصبحت القراءة مطلبًا ملحًا يف ظل عصر ادلعلوما
أساسية دلواكبة كل جديد واالرتقاء بالذات، لكن وألسباب عدة كضيق الوقت أو عدـ 
القدرة على شراء بعض الكتب أو انعداـ احلافز للقراءة، أصبحنا بعيدين عن ادلطالعة والقراءة 

لقراءة غذاء العقل والروح، ففيها اذلادفة، متجاىلُت أو غَت واعيُت للفائدة العظيمة للقراءة، فا
يتفاعل اإلنساف مع ما يقرأ سواء فهماً، حتلياًل، تركيباً، أو حىت نقداً، منتفعًا مبا يقرأ يف 
مواقف حياتو ناىيك عن فائدة القراءة كوسيلة لتنشيط العقل واالرتقاء بالقدرات العقلية، 

  .قافتووزيادة ثقة الفرد بنفسو النابعة من ثقتو مبعلوماتو وث
وحسب اإلحصائيات العرب أقل أمة تقرأ، . فالقراءة ىي الركيزة األساسية لعملية التثقيف

على الرغم من أف نسبة التعليم يف األمة العربية كبَتة لكن نسبة الثقافة ضئيلة، فنحن نعاين 
من أزمة قراءة وكلنا مسؤولوف عنها وقد يكوف من ادلناسب أف نشجع على النشاطات 

 . وضمنها القراءة الثقافية
أما يف رلاؿ العمل وإضافة دلا سبق أرى فائدة كبَتة للموظف يف حاؿ مت حتفيزه للقراءة 
مع توفَت الكتب ادلناسبة ضمن الشركات ويكوف ذلك بإنشاء مكتبة مع تفعيلها بشكل 

 : سلطط لو، وتكمن فائدة ذلك يف النقاط التالية
 . الً من أف يستثمره سلبياً استثمار وقت فراغ ادلوظف إجيابياً، بد -ٔ
قد تكوف فاحتة ألنشطة  إدخاؿ نشاطات جديدة من نوعها يف نظاـ الشركة -ٕ

  .مستقبلية
 . توسيع آفاؽ ادلوظف وقدراتو من خالؿ زيادة ثقافتو -ٖ
توفَت كتب متناسبة مع ادلسمى الوظيفي لكل موظف لالرتقاء بو بشكل خاص يف  -ٗ

 . رلاؿ العمل الذي يقـو بو
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 . عور ادلوظف أف اإلدارة هتتم بو كإنساف ال كآلة للقياـ بالعمل فقطش -٘
 

 دصقلا ءار و  نم هللاو 


