العدد الثاني واألربعون  :رجب  1439هـ  -مارس 2018م
ملحق لمجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»

أما قبل...
َّ
العالم اإلسالمي في جغرافية ابن خلدون ومقدمته
القيم وإشكاالت الهوية
الكتابات اليونانية في العهد العثماني
رؤية حديثة لفكر اإلمام أبي الحسن األشعري
سيناريو الجزية بين آيات مقدسة وشبهات مستشرقة
كيف يرى فيشت الحق الطبيعي؟
القوانين الدولية والخير العام
إن اهلل محبة
الفجوة الرقمية للمخطوط العربي!
إشكالية العلم واستعصاءاته على التحديات الشائعة في العصر الحديث

المشاريع الدينية وآمال إعادة البعث

د .هالل احلجري
من الأعمال التي �أُ ِّلفتْ يف �سِ نٍّ ُم َب ِّك ٍر لكاتبها كتاب «�شرح بُلو ِغ الأمَل
يف امل ُ ْف َرداتِ وا ُ
جل َمل» للع َّلمة نور الدين ال�ساملي ()1913-1871؛ �أ ّلفه
حني كان �سِ ُّنه �سب َع ع�شرة �سنة.
واحلديث عن نور الدين ال�ساملي يف هذا ال�سياق ،حديث ُم ْذهِ ل؛ لأنّ
ق ِّ�ص َة حياة �أعجوبة من �أعاجيب الدهر؛ تقر�أ عن �سريته فرتاه رَجُ ال
ا�ستثنائيا بكل املقايي�سَ .ف َقد ب�ص َره وهو يف ال�سنة الثانية ع�شرة من
عمره ،وكان يف ِ�صباه حدي َد الذاكرة ال ي�سمع �شيئا �إال وعاه؛ وقد عا�ش
�أق َّل من خم�سن �سن ًة ملأها �إجنازاتٍ نوعي ًة تزيد على ع�شرين مُ�ص َّن ًفا
يف �شتى �ضروب املعرفة :العقيدة ،والفقه و�أ�صوله ،والتاريخ ،واحلديث،
والعَرو�ض ،والنحو ،وغريها .ورغم كفّ الب�صر ،وقِ�صَ ر العُمر ،وم ََ�ش ّق ِة
احلياة يف عمان يف عهده ،مل يقت�صر على الت�أليف فح�سب؛ و� ّإنا كان
م ُْ�صل ًِحا اجتماعيا َف ًّذا ا�شتغل بالتعليم وال ُف ْت َيا والعملِ ال�سيا�سي� .سري ٌة
ق�صرية ولكنها حافلة ب�إجنازاتٍ ي�صعب تف�صيلها هنا ،ولعل ال�شاع َر
الكبري �أبا م�سلم البهالين � ُّ
أدق َمنْ اخت�صرها بقوله راثيا له:
َال يف حَ ْي ُزومِ ِه ** �أترى الع َ َ
جَ َم َع الع َ َ
ب َن َز ْل؟!
َال يف ال َق ْ ِ
ُ
�أمّا كتابه «�شرح بُلوغ الأمَلِ يف املفردات واجل َمل» فهو باكورة �أعماله،
�أرجوز ٌة نحوية تتكون من  228بيتا� ،شرحها يف كتاب َ�ض ّمنه كتابَ ابن
ه�شام الأن�صاري املعروف بـ»الإعراب عن قواعد الإعراب « .ي�ستهل
الأرجوزة بقوله:
نال �أَ�شْ َر َف أْ
ال َم ْـل *** حَ ْمدًا ِب ِه �أَ ُ
هلل ُم َف ِّ�صـ ــلِ ْ ُ
ا َ
الَمَلْ
حل ْمـ ـ ـ ـ ُد ِ
َ
َال�سال ُم ْ أ
م َّمدِ
َّبي ْال ُ ْ�ص َطفى ُ َ
ُث َّم َّ
ال�صال ُة و َّ
البَدي*** عَلى الن ِّ
ويختمها بقوله:
مت بحَ ْمدِ اهلل هذا الن َّْظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُم ** على طري ـ ــقٍ يَ�شتهي ـ ــه ال َفهْـ ُم
لك ّن ـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ــي غال ــبِ الأمـ ـ ـ ـ ــو ِر ** ُم َق ِّ�ص ٌر عـ ــن �أ�ص ِلهـ ــا املذكــو ِر
و�إمنـ ـ ـ ـ ــا �أخ ـ ـ ـ ـ ــذتُ منـ ـ ـ ـ ــه ُدرَرا ** وجئتُ بع ـ ـ ــد نظمِ ه مُع َتـ ـ ـ ــذِ را
�س ّمي ـ ـ ــتُ نظ َم ـ ـ ـ ــه بل ـ ــو َغ الأمَلِ ** �إذ بالنظـ ـ ـ ــا ِم قد بلغــتُ �أم ـ ـ ـَلي
ولـ ـ ــم �أُ َ�صنِّفْ قبلَـ ـ ـ ــه مُ�ص َّنفـ ـ ــا ** ُّ
قط ،فيعفـو اهلل عن عبـدٍ عَفا
َ
ومن يقر�أ الكتاب يعجب كيف ل�شابٍّ مل يجاوز ال�سابعة ع�ش َر َربِي ًعا
من عمره ،وي�ضطلع مبناق�شة ق�ضايا نحوية ولغوية عوي�صة ،بل
ويناق�ش �أئمة النحو العربي مناق�شة تن ُِّم عن ه�ضمه ل ِع ْل ٍم من �أ�صعب
علوم العربية ،ثم تراه ينت�صر �أحيانا ،يف مناكفتِه لهم ،لر�أيه بكل ثِق ٍة
واطمئنان.
جنده مثال يعر�ض �أقوال النحاة يف معاين « َلّا» ،ومنها �أنها جتيئ
مبعنى «� ّإل» اال�ستثنائية ،كما يف قوله تعاىلَ « :و�إِن ُك ٌّل َّل َّا جَ مِ ي ٌع َّل َد ْي َنا
م َ�ض ُرو َن» .فيقول ال�شي ُخ ال�شابُّ :
ُ ْ
«واجلوهري حظل� ،أي منع جمي َء «ملّا» مبعنى «� ّإل»؛ حيث قال� :إنّ « َلا»ّ
مبعنى � ّإل غري معروف يف اللغة ،و�سبقه �إىل ذلك ال َف ّراء ،و�أبو عبيدة،
لكن ال التفاتَ �إىل قولهم؛ فقد حكى جمي َئها لذلك اخللي ُل ،و�سيبويه،
والك�سائي ،ومَن حفِظ حُ ّج ٌة على من مل ي َْح ْ
فظ ،وامل ُ ْثبِتُ مُقدَّم على
النايف».
ولنا �أن َنتخ ّيل �شابا بهذا العمر املُب ِّكر قد قر�أ �أمّهاتِ النحو العربي،
وه�ضم م�شكالتِها العوي�صة ،وكوّن ر�أيَه اخلا�ص ،ثم انربى للت�أليف
فيها!
حَقًّا� ،إنّ ال�شيخ ال�ساملي  -رحمه اهلل  -كان �آيةً من �آيات زمانه.
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