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يثير البعض ما عرفته احلضارة اإلسالمية من طفرات علمية كبيرة، وما 
ويتساءلون عن  األول��ى،  القرون  متميزة، وخاصة خالل  إبداعات  أنتجته من 
مدى إمكانية حدوث ذلك دون االعتماد على مصادر سابقة، محاولني إرجاع 
ُع��رف به العرب قبل  األم��ر إلى أص��ول أجنبية، حتى في أخص خ��واص ما 
مجيء اإلسالم: أي فصاحة اللغة وبيانها، ومن َثم ينكرون على سيبويه  ما 
على  ويستعظمون  أص��ل،  سابق  غير  على  سه  وأسَّ النحو،  علم  في  به  ج��اء 
به في  يأتي مبا أتى  العروض أن  الفراهيدي مؤسس علم  اخلليل بن أحمد 
األوزان والقوافي، ويرجعون ما جاء به الكثير من العلماء في مجاالت عديدة 
إلى التأثر بعلوم ومعارف كانت لدى شعوب أخرى... لكنهم في الوقت ذاته 
يستشهدون مبا ُنقل عن أرسطو أو غيره من العصر اليوناني القدمي، في كثير 
من املوضوعات، ويسلِّمون بهذه املنقوالت دون أن يضعوها في دائرة الشك، 
أو موضع تساؤل عن احتمال وجود مصادر قدمية ميكن أن يكون أرسطو قد 

اعتمد عليها في نقل هذه املعلومات!!.
إن إثارة التساؤل عن املصادر التي ميكن أن تكون وراء ما أبدعه العلماء 
ح  املسلمون هو أمر علمي ومنهجي دقيق، إذ ال شيء يأتي من فراغ، ولقد َصَرّ
نن، تستجيب لكل من  أسالفنا مبا يفيد أن العلوم إنسانيُة الهوية، َكونيُة السُّ
طلب طريقها وسلك سبيلها، ولذلك فإن مسألة التأثر والتأثير أمر طبيعي. لكن 
التأثر الكبير ورمبا األوحد في العديد من العلوم، لم يكن إال من القرآن الكرمي 
الذي كان � وما زال �  املعني الذي ال ينضب، فهو الذي رسم األسس العامة 
لبناء حضارة إنسانية، تخدم اإلنسان وما ُسخر له في األرض والسماء. ولقد 
العلمية بكافة  الفقه فانفتحت لهم السبل  فقه اجليل األول هذه األسس حقَّ 
العلوم، فبلغوا  التي هي مفتاح سائر  العربية  مشاربها، وفي مقدمتها علوم 
َخلَُفهم من بعدهم...  العلم لم يصل إلى درجته حتى  في كل ذلك مبلغا من 
ومثل ذلك يقال عن سائر العلوم األخرى؛ بدءًا بعلوم الشريعة وانتهاء بالعلوم 
التي حققها  الكبرى  الطفرات  تلك  أن جند  الغريب  ليس من  ولذلك  الدقيقة، 

أولئك الرواد.
وليس أص��اًل، فاحلضارة  فرٌع  لكنه  ُسنني كوني،  أمر  باآلخر  التأثر  إن 
من  العديد  ف��ي  تشبهها  ول��م  احل��ض��ارات،  ك��ل  ع��ن  متيزت  التي  اإلسالمية 
اخلصائص والسمات، كان بسبب أن أصلها هو القرآن الكرمي، الذي نص 
بصريح العبارة أنه هو »الِعلم«، وأن ابتغاء مصدر آخر بدال عنه، ظلٌم وضالٌل 
َبْعَت َأْهَواَءُهْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن  وغوايٌة وتعرٌض لوعيد الله تعالى: }َولَئن اتَّ
َبْعَت َأْهَواَءُهْم َبْعَدَما َجاَءَك  امِلِنَي{ )البقرة: 144(، }َولَِئِن اتَّ َن الظَّ الِْعلِْم ِإنََّك ِإًذا مَلِ

ِمَن الِْعلِْم َما لََك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َواَل َواٍق{)الرعد:38(.
نعم إن اآليتني تتحدثان عن اتباع الهدى، لكّن هدى الله ليس محصورا 
في اجلانب التعبُّدي اخلالص، وال ميكن أن يكون كذلك، بل هو في العبادات 
كما هو في املعامالت، وفي التربية والسياسات، وفي االقتصاد واإلنتاجات، 
وفي كل العلوم والصناعات، أي في كل ما ُتْبنى على أساسه حضارة نافعة.

ط في كتابه من  إن التسليم الكامل واإلميان املطلق بأن الله تعالى لم ُيفرِّ
ْطَنا ِفي الِكَتاِب ِمن َشْيٍء{ )األنعام:39( يقود إلى التسليم بأن  شيء، }ما َفَرّ
ُبنيت على أساس القرآن الكرمي، وأن اجليل األول  احلضارة اإلسالمية قد 
لم يتربَّ إال على مائدة القرآن الكرمي، وأن أي بناء ألي حضارة تكون نافعة 

لإلنسان ومِلا حوله ال ميكن أن تكون كذلك إال إذا انطلقت من هذا القرآن.
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م��دار لفظ احِل��ج��اج ف��ي أص��ل اللغة 
ع��ل��ى ال��ق��ص��د، وم��ن��ه احَل����ج، واحُل��ج��ة، 
أي تقصد،  ����ج  ُتَ ألن��ه��ا  ُح��ج��ة  س��م��ي��ت 
وك��ذل��ك احمل��ج��ة: ال��ط��ري��ق ال��ت��ي تقصد 
احملاجة:  عرفت  االصطالح  وفي  للسير. 
»أن يطلب ك��ل واح��د أن ي��رد اآلخ��ر عن 
ال��راغ��ب(،  )م���ف���ردات  حجته وم��ح��ج��ت��ه« 
 واحل���ج���ة: ال���دالل���ة امل��ب��ي��ن��ة ل��ل��م��ح��ج��ة. 
لفظ احلجاج  ورد  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  وف��ي 
بصيغ الفعل حاَجّ بتصريفاته املختلفة، 
واالس���م احل��ج��ة س��ت ع��ش��رة م���رة، منها 
تسع مرات في سور مدنية، والباقي في 
سور مكية، وبذلك يكون مفهوم احِلجاج 
على عكس مفهوم اجلدال مدنيا أكثر منه 
ِحجاج  عليه موضوع  غلب  ولذلك  مكيا. 
في  املسلمني  عايشوا  ممن  الكتاب  أهل 
املدينة بعد هجرة النبي ] إليها وبناء 

دولة اإلسالم فيها.
ومن اآليات الدالة على هذا املعنى:

ِفيِه  ��َك  َح��آَجّ }َف��َم��ْن  تعالى:  قوله   <
َتَعاَلْوْا  َفُقْل  اْلِعْلِم  ِمَن  ��اءَك  َجَ َما  َبْعِد  ِمن 

َنْدُع َأْبَناءَنا َوَأْبَناءُكْم َوِنَساءَنا َوِنَساءُكْم 
ْعَنَة  َوَأنُفَسَنا وَأنُفَسُكْم ُثَمّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعل َلّ
الّلِه َعَلى اْلَكاِذِبنَي{ )َال عمران : 60( وهي 
آية املباهلة التي نزلت بسبب ما كان بني 
النبي ] ووف��د من نصارى جن��ران من 

جدال في أمر عيسى \.
> وق��ول��ه ف��ي نفس ال��س��ورة: }َف��إْن 
َوَم��ِن  ِلّلِه  َوْج��ِه��َي  َاْسَلْمُت  َفُقل  ��وَك  َح��آُجّ
نَي  ِيّ ِذيَن ُأْوُتوْا اْلِكَتاَب َوااُلِمّ َلّ َبَعِن َوُقل ِلّ ِاَتّ
ِإن  َوّ ِاْهَتَدوْا  َفَقِد  َاْسَلُموْا  َف��ِإْن  َءَاْسَلْمُتْم 
َبِصيٌر  َوالّلُه  اْلَباَلُغ  َعَلْيَك  ا  َ َفِإَنّ ��ْوْا  َت��َوَلّ

ِباْلِعَباِد{ )َال عمران: 20(.
اليهود:  تعالى بخصوص  وقوله   <
َوِإَذا  ا  آَمَنّ َقاُلوْا  آَمُنوْا  ِذيَن  اَلّ َلُقوْا  }َوِإَذا 
ُثوَنُهم  ِدّ َخاَل َبْعُضُهُم ِإَلَى َبْعٍض َقاُلوْا َأُتَ
ِعنَد  ِبِه  وُكم  ِلُيَحاُجّ َعَلْيُكْم  الّلُه  َفَتَح  ا  ِبَ

ُكُم َأَفاَل َتْعِقُلوَن{ )البقرة : 75(. َرِبّ
وم���ن أن����واع احل��ج��اج امل���ذك���ور في 
ال��ق��رآن م��ا ك��ان ب��ني أه��ل اإلمي���ان وأه��ل 

الكفر في الدنيا واآلخرة:
ما جسدته  الدنيا:  في  كان  فمما   <
قصة سيدنا إبراهيم مع قومه كقوله عز 
وجل: }َأَلْم َتَر ِإَلى اَلِّذي َحآَجّ ِإْبَراِهيَم ِفي 
َي  ِه َأْن آَتاُه الّلُه امْلُْلَك ِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َرِبّ ِرِبّ
يُت َقاَل َأَنا ُأْحِيي َوُأِميُت  اَلِّذي ُيْحِيي َومُيِ

ْمِس  ِبالَشّ َي��ْأِت��ي  الّلَه  َف���ِإَنّ  ِإْب��َراِه��ي��ُم  َق��اَل 
ِم��َن امْلَ��ْش��ِرِق َف��اِت ِبَها ِم��َن امْلَ��ْغ��ِرِب َفُبِهَت 
نَي{  امِلِ اَلِّذي َكَفَر َوالّلُه اَل َيْهِدي اْلَقْوَم الَظّ
ُه َقْوُمُه َقاَل  )البقرة : 257(، وقوله: }َوَحَاَجّ
ي ِفي الّلِه َوَقْد َهَداِن َواَل َأَخاُف  وِنّ اُجّ َأُتَ
َشْيئًا  ��ي  َرِبّ َيَشاَء  َأن  ِإاَلّ  ِبِه  ُتْشِرُكوَن  َما 
ُروَن{  ي ُكَلّ َشْيٍء ِعْلمًا َأَفاَل َتَتَذَكّ َوِسَع َرِبّ

)ااَلنعام : 81(.
> ومم��ا ك��ان ف��ي اآلخ����رة: م��ا جرى 
}َوِإْذ  واملستكبرين:  املستضعفني  ب��ني 
َعفُؤْا  الُضّ َفَيُقوُل  ��اِر  ال��َنّ ِف��ي  ��وَن  َي��َت��َح��َاُجّ
َفَهْل  َتَبعًا  َلُكْم  ا  ُكَنّ ��ا  ِإَنّ َاْسَتْكَبُروا  ِذيَن  ِلَلّ
)غافر  اِر{  الَنّ َن  ِمّ َنِصيبًا  ا  َعَنّ ْغُنوَن  ُمّ َانُتم 

.)47 :
إن أهم ما يالحظ بخصوص مفهوم 
بالدليل  بارتباطه  يتميز  أن��ه  احل��ج��اج 
والبرهان الذي ال يدع مجاال لإلنكار أو 
التردد، إال على وجه التحكم، وقد سمى 
وذل��ك شرطه  الدليل حجة.  ه��ذا  ال��ق��رآن 
بطل احلجاج،  تخلف  إذا  الذي  ركنه  أو 
ول��ذل��ك ك���ان احل��ج��اج س��ب��ي��ال ل��إلق��ن��اع. 
ومتى تخلف ركن الدليل والبرهان الذي 
شيئا  احلجاج  ص��ار  احل��ق،  كفة  يرجح 
آخر، وصرنا إلى مفهوم آخر هو مفهوم 

املراء.

مفهوم احلجاج في القرآن الكرمي
] دة. فريدة زمرد أخرج األئمة عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي 

غار  في  فدخلوا  املطر،  فأصابهم  نفر ميشون  ثالثة  »خرج  قال: 
لبعض:  بعضهم  فقال  ق��ال:  عليهم صخرة،  فانحطت  جبل،  في 
اللهم إني كان  الله بأفضل عمل عملتموه، فقال أحدهم:  ادعوا 
لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أخرج فأرعى، ثم أجيء فأحلب 
الصبية  أسقي  ثم  فيشربان،  أب��وّي  به  فآتي  باحلالب،  فأجيء 
وأهلي وامرأتي، فاحتبست ليلة، فجئت فإذا هما نائمان، قال: 
يزل  فلم  رجلي،  عند  يتضاغون  والصبية  أوقظهما،  أن  فكرهت 
أني  تعلم  كنت  إن  اللهم  الفجر،  طلع  ودأبهما، حتى  دأبي  ذلك 
السماء،  منها  نرى  فرجة  عنا  فافرج  وجهك،  ابتغاء  ذلك  فعلت 
قال: ففرج عنهم، وقال اآلخر: اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب 
امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء، فقالت: ال تنال 
ذلك منها حتى تعطيها مائة دينار، فسعيت فيها حتى جمعتها، 
فلما قعدت بني رجليها قالت: اتق الله وال تفض اخلامت إال بحقه، 
وجهك،  ابتغاء  ذلك  فعلت  أني  تعلم  كنت  فإن  وتركتها،  فقمت 
فافرج عنا فرجة، قال: ففرج عنهم الثلثني، وقال اآلخر: اللهم إن 
كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته، وأبى ذاك 
أن يأخذ، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته، حتى اشتريت منه بقرا 
وراعيها، ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطني حقي، فقلت: انطلق 
إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك، فقال: أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: 
ذلك  فعلت  أني  تعلم  إن كنت  اللهم  لك،  بك ولكنها  ما أستهزئ 

ابتغاء وجهك، فافرج عنا فكشف عنهم«
هذا حديث عظيم، فيه من العبر واملواعظ واألحكام الكثير، 
ولذلك استفاض الفقهاء واملربون في بيان درره، وإظهار نفائسه، 
وإنا اخترت أن أورده ضمن هذا العمود ملوقفني لفتا انتباهي 
فيه أكثر من غيرهما، ذلكم هو موقف تلك املرأة الصاحلة وابن 

عمها: إنه موقف صعب، ومشهد رهيب: 
رجل تركه شهوة جامحة، وتدفعه رغبة عمياء، وهو ميلك 
واالستعباد،  التحكم  ومقومات  والتجبر،  التسلط  أدوات  كل 
يتحني الفرصة لينقض على فريسته التي ليست سوى ابنة عمه.
في املقابل توجد فتاة فقيرة محتاجة، مضطرة ملد يدها من 

أجل إطعام نفسها، لكنها فتاة صاحلة عفيفة شريفة.
طرقت باب ابن عمها سائلة متوسلة، فوافق بشرط أن متكنه 

من نفسها، لكنها رفضت فرفض.
ثم اضطرت االضطرار الشرعي، وبدأت عالمات املوت تلوح 
أمامها فلم جتد بدا من العودة البن عمها واملوافقة على شرطه 

مرغمة مكرهة.
إلى هنا تبدو فصول املشهد عادية، لكن غير العادي هو أن 
هذه الفتاة وإن استسلمت شبحا فإنها لم تستسلم نفسا وروحا، 
املعاصي،  وأفحش  اجلرائم،  أبشع  الزنى!  إنه  تقاوم،  زالت  ما 
ولذلك وفي حلظة حاسمة، وشديدة اخلطورة، والوحش يحاول 
ومنبهة  مذكرة  وجهه،  في  وصرخت  صوتها  رفعت  افتراسها: 

ومحذرة: يا هذا اتق الله، وال تفض اخلامت إال بحقه! 
هناك حاالت يحتاج فيها املسلم إلى احلسم واجلزم، ال تقبل 
املراوغة، ال تقبل التأخير، ال تقبل خداع النفس وال الكذب عليها، 
هي ساعات حق فارقة، وحلظات صدق ناطقة: يا هذا اتق الله، 

وال تفض اخلامت إال بحقه! 
من  يديه، ومتكن  بني  عمه  ابنة  -وق��د ص��ارت  الرجل  وأم��ا 
فريسته- فقد تلقى الرسالة في الوقت املناسب، وصادفت ساعة 
فاستجاب  ذلك متاما-  الظاهر خالف  كان  -وإن  باطني،  صفاء 
للدعوة، وامتثل لألمر، وقام عنها بهذا القصد، غير مغلوب وال 
مطرود وال مهزوم، ولكنه انتبه من غفلته، وعلم بعد جهله، وتاب 
من فسقه، امتثاال ألمر ربه، فنفعه الله بهذا املوقف حني سأله به.
تهمل  فال  اخلير  على  وال��دالل��ة  الهداية  أه��ل  من  كنت  ف��إذا 

مجلسا، وال تيأس من شخص، وال تضعف في موقف.
وإذا وقعت في معصية فاتق الله، وال تكن كمن إذا قيل له 

اتق الله أخذته العزة باالثم فحسبه جهنم ولبيس املهاد.

د. امحمد العمراوي 
 من علامء القرويني

amraui@yahoo.fr
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العجيب أن القرآن قد تدث عن مصدر املاء بدقة مذهلة 
َماِء َماًء ِبَقَدٍر  مشيرًا إلى مصدر املياه هذه: }َوَأْنَزْلَنا ِمَن السَّ
)املؤمنون:  َلَقاِدُروَن{  ِبِه  َذَهاٍب  َعَلى  ا  َوِإنَّ ااْلَْرِض  ِفي  اُه  َفَأْسَكنَّ
18(. وهذه اآلية تؤكد أن املاء املوجود في األرض مثل املياه 

اجلوفية مصدره ماء املطر، وهذا ما ثُبت علميًا!
امل��اء تت سطح  إل��ى تخزين  آي��ة أخ��رى تشير  وهنالك 
َفَأْنَزْلَنا  َل��َواِق��َح  َي��اَح  ال��رِّ }َوَأْرَس��ْل��َن��ا  تعالى:  قوله  في  األرض 
َماِء َماًء َفَأْسَقْيَناُكُموُه َوَما َأْنُتْم َلُه ِبَخاِزِننَي{ )احلجر:  ِمَن السَّ
في  يتشكل  الينابيع  ماء  أن  السابق  االعتقاد  كان  فقد   .)22
أحد  لدى  يكن  ولم  األزل،  منذ  أنه موجود  أو  األرض،  باطن 
من الناس فكرة عن الطريقة التي ُيختزن بها هذا املاء، ولكن 
املطر  ماء  أن  لنا  وأكد  احلقيقة  بهذه  أنبأنا  العظيم  القرآن 
تنقيته  ويتم  الله،  بقدرة  األرض  في  تخزينه  يتم  ذات��ه  هو 
في طبقات الصخور والتراب ليصبح قاباًل للسقاية. ولذلك 
القوانني  وأنه سخر  الله  رحمة  ولوال  }َفَأْسَقْيَناُكُموُه{  قال: 
الفيزيائية املختلفة ملا مكث املاء في األرض، ولزالت احلياة 

من على ظهرها! 
يؤكد العلماء اليوم أن مصادر املياه هي األرض ذاتها، 
وهذا ما أشار إليه القرآن بقول احلق تبارك وتعالى: }َوااْلَْرَض 
َبْعَد َذِلَك َدَحاَها َأْخَرَج ِمْنَها َماَءَها َوَمْرَعاَها{ )النازعات: 31-30(. 
وهناك الكثير من اإلشارات القرآنية إلى أصل املاء على هذا 
الكوكب، وجميع اآليات جاءت متفقة مع العلم احلديث، وهذا 

برهان مادي على صدق كتاب الله تعالى.
ولكن الشيء العجيب حقًا أن التراب، والذي يعتبر مليئًا 
خاصية  بسبب  خالله  ب��امل��رور  للماء  يسمح  ال  بالفراغات 
االمتزاج  على  ال��ق��درة  له  ال��ت��راب  أن  هي  فيه،  الله  أودع��ه��ا 
باملاء واالهتزاز بعد نزول املاء عليه. ولوال هذه امليزة وهي 
أن  النبات  يستطع  لم  له،  واختزانه  للماء  التراب  احتضان 

ينمو. وهذا ما أشار القرآن إليه بقوله تعالى: }َوَتَرى ااْلَْرَض 
ُكلِّ  ِمْن  َوَأْنَبَتْت  َوَرَبْت  ْت  اْهَتزَّ امْلَاَء  َعَلْيَها  َأْنَزْلَنا  َفِإَذا  َهاِمَدًة 
الله الذي تدث في كتابه  5(. وسبحان  )احل��ج:  َبِهيٍج{  َزْوٍج 

عن كل شيء! 
حتى إن القرآن قد حدثنا عن مصدر ينابيع األرض بقوله 
َماِء َماًء َفَسَلَكُه َيَناِبيَع ِفي  َه َأْنَزَل ِمَن السَّ تعالى: }َأَلْم َتَر َأنَّ اللَّ
ااْلَْرِض{ )الزمر: 21(. فهذه اآلية تؤكد أن مصدر الينابيع هو 
ماء املطر حيث كان االعتقاد في املاضي لدى بعض الشعوب 

هو أن هذه الينابيع تستمد ماءها من ماء البحر!!!
ولكن العلماء اليوم يبحثون عن مصدر جديد للماء في 
اجلبال  في  موجوٌد  مصدر  أفضل  أن  وي��ؤك��دون  املستقبل، 
العالية، حيث إنها تختزن كميات ضخمة من املاء. والعجيب 
ِفيَها  }َوَجَعْلَنا  تعالى:  بقوله  ذلك  عن  تدث  قد  القرآن  أن 

َرَواِسَي َشاِمَخاٍت َوَأْسَقْيَناُكْم َماًء ُفَراًتا{ )املرسالت: 27(.
وتواُفقه  القرآن  هذا  على صدق  تدل  محكمة  آي��ات  إنها 
العلمية، وليس كما يدعي املشككون أنه كتاب  مع احلقائق 
عاٍد متت صياغته بثقافة عصره، فلو كانت دعواهم صحيحة 
لرأينا فيه األساطير واخلرافات، ولكننا نراه دائمًا يتفق مع 
العلم، وهذا إن دل على شيء فإنا يدل على أن مصدر هذا 
القرآن هو الوحي اإللهي، تأملوا معي هذا التحدي اإللهي: 
َوَلِكْن َتْصِديَق  ِه  ُيْفَتَرى ِمْن ُدوِن اللَّ َأْن  }َوَما َكاَن َهَذا اْلُقْرَآُن 
نَي َأْم  الَِّذي َبنْيَ َيَدْيِه َوَتْفِصيَل اْلِكَتاِب اَل َرْيَب ِفيِه ِمْن َربِّ اْلَعامَلِ
اْسَتَطْعُتْم  َمِن  َواْدُعوا  ِمْثِلِه  ِبُسوَرٍة  َفاُتوا  ُقْل  اْفَتَراُه  َيُقوُلوَن 
ا َلْم ُيِحيُطوا ِبِعْلِمِه  ُبوا ِبَ ِه ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي َبْل َكذَّ ِمْن ُدوِن اللَّ
ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن  َب الَّ َومَلَّا َياِتِهْم َتاِويُلُه َكَذِلَك َكذَّ
ِبِه  ُيوِمُن  اَل  َمْن  َوِمْنُهْم  ِبِه  ُيوِمُن  َمْن  َوِمْنُهْم  نَي  امِلِ الظَّ َعاِقَبُة 

َك َأْعَلُم ِبامْلُْفِسِديَن{ )يونس: 40-37(. َوَربُّ
موقع عبد الدائم الكحيل

القرآن الكريم وحقائق عن مصدر الماء



عنهما  الله  رض��ي  بشير  ب��ن  النعمان  ع��ن 
: »مثُل املومنني في   [ الله  : قال رس��ول  قال 
اجلسد  مثل  وتعاطفهم  وتراحمهم،  ت��واده��م، 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد 

بالسهر واحلمى«)متفق عليه(.
 أوال : عناصر الرسالة )الوصية(:

1 - املخاَطب، أو املرَسل إليه، أو املوَصى : 
كل املومنني على وجه األرض في كل زمان وفي 
التي  و«ال���«  االسمية  اجلملة  بدليل  مكان.  كل 

تفيد الداللة على اجلنس.
2 - امل��خ��اط��ب ب��ه، مضمون ال��رس��ال��ة، أو 
الوصية، ا ملوجه للمومنني هي »الوحدة« بدليل 
يعمل  أن  ينبغي  التي  به جسدا،  املشبه  جعل 
على احملافظة عليها، وهو األصل، أو السعي 
إلى حتقيقها أو ترميمها كلما أصيبت بخدوش 
أو اهتزاز، بوسائل ثالثة هي :أ- التواد.  ب- 

التراحم.   ج- التعاطف.
وقد جاءت هذه الوسائل بصيغة »التفاعل« 
بناء  في  املسؤولية  من  كل نصيبه  ينال  حتى 
م��ج��ت��م��ع ال���وح���دة واجل��س��دي��ة ب���ني امل��وم��ن��ني 
تنظيمًا كان، أو فردًا، جمعية، أو جماعة، قطرا، 
كلٌّ  اجلميع  على  تقع  فاملسؤولية  إقليما،  أو 
حسب موقعه، وقدراته، على غرار ما تتعاون 
أعضاء اجلسد الواحد في أداء مهامها لصالح 

اجلسم ككل.
3 - احلد األقصى الذي ينبغي أن تتحقق 
»اجلسدية«  بها  امل��وص��ى  امل��رج��وة  الفكرة  ب��ه 
وهي املشبه به، وهذه الصورة ميكن اإلحساس 
بها ومتثلها بالنسبة ألي فرد سليم احلواس 
املسؤولية  تقع  ثّم  ومن  املؤمنني،  مجتمع  في 
ع��ل��ى اجل��م��ي��ع، ألن ال��ك��ل ب��إم��ك��ان��ه أن ي���درك، 
ليفعل  يتحرك  أن  عليه  يتوّجب  ول��ذا  ويحس، 
شيئا للعضو املريض، وما يدريك لعل املسألة 
تتجاوز األلم املنقول عبر اجلهاز العصبي إلى 
سائر اجلسم، لينتشر املرض نفسه في اجلسم 
كله إذا لم يعالج ذلك العضو املريض بالكيف 

املطلوب، في الوقت املطلوب بالقدر املطلوب.
4 - علة اختيار مدى حتقق صورة املشبه: 
مقارنتها بحالة املشبه به »حالة اجلسم املريض 

عضو من أعضائه«!
ثانيا : مفاحت النص ومكوناته :

1 - مثل : ِمْثل : كلمة تسوية، يقال : هذا 
ِمْثُله، وَمَثُله، كما يقال ِشْبُهه، وَشَبُهه مبعنى.
قال ابن بري : »الفرق بني املماثلة واملساواة، 
في اجلنس،  املختلفني  بني  تكون  املساواة  أن 
واملتفقني، ألن التساوي هو التكافؤ في املقدار 
تكون  ف��ال  املُماثلة  وأّم���ا  ينقص.  وال  يزيد  ال 
وفقهه  كنحوه  نحوه   : تقول  املتفقني،  في  إال 
كفقهه، ولونه كلونه، وطعمه كطعمه، فإذا قيل: 
ُه،  هو مثله على اإلطالق فمعناه أّنه يُسّد مَسدَّ
وإذا قيل : هو مثله في َكذا فهو مساٍو له في 

جهة دون جهة« اللسان 610/-11.2
ال��ك��ل��م��ات ال��ت��ي مت��ث��ل امل��ش��ب��ه ف��ي النص 
)التواد -التراحم -التعاطف( وجه الشبه أمور 

ثالثة :
���ُه.. اب��ن األن��ب��اري :  أ- وّد ال��ش��يَء : أح���بَّ
الَوُدود في أسماء الله عز وجل، احملب لعباده، 
األثير،  ابن  قال  ه..  أودُّ الرجل  وِدْدت  قولك  من 
ف��ُع��ول مبعنى  الله تعالى  ف��ي أس��م��اء  ال���ودود 
مفعول، من الوّد : احملبة، يقال : وددُت الرجل 
إذا أحببته، فالله تعالى مْوُدود، أي محبوب في 
قلوب أوليائه، قال : أو هو فُعول مبعنى فاعل، 
يرضى  مبعنى  ال��ص��احل��ني،  ع��ب��اده  يحب  أي 
عنهم.. وفي احلديث احلسن : »فإن وافق قول 
عمال فآخه«، وأْوِدْده أي أحبْبُه وصادقه.. وفي 
احلديث : »عليكم بتعلم العربية فإنها تدل على 
املروءة، وتزيد في املوّدة»، يريد مودة املشاكلة..

اللسان : 3/454.
ب- عْطَف : عَطَف يْعِطُف عْطفًا : اْنَصرف، 
وعطفَت عليه : اْشَفْقَت عليه« اللسان : 9/249.
ال��ّرق��ة والتعطف،   : »ال��ّرْح��َم��ُة   : ه���- رح��م 
القوم: رحم بعضهم بعضًا، والرحمة  وتراحم 
}ه���دى ورح��م��ة لقوم   : ق��ال تعالى  امل��غ��ف��رة،   :
ي���وم���ن���ون{، وق�����ال : }وت�����واص�����وا ب��ال��ص��ب��ر 
 12.3-/230  : اللسان  باملرحمة{  وت��واص��وا 
من  لغيره  يقال  وال  اإلن��س��ان  جسم   : اجلسد 
األجسام املغتذية، وال يقال لغير اإلنسان جسد 

من خلق األرض.. اللسان 120/-3.4
متيزهم  كثيرة  للمومنني صفات  املومنني: 
وحتدد عالقاتهم بالكون وخالقه، وما فيه، ومن 

فيه منها :
متيزهم بصفة اإلميان بالله عز وجل، ولهذا 
مجموعات  يحدد  عملي  سلوك  مظاهر  التميز 
من عالقات اإلنسان املومن بالله وبالكون، بل 

حتى بنفسه منها :
}آم��ن   : تعالى  ق��ال   : بالغيب  اإلمي���ان   )1
رب��ه، واملومنون،  م��ن  إليه  أن��زل  ال��رس��ول مب��ا 
كل آمن بالله ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق 
م��ن رس��ل��ه، وق��ال��وا سمعنا وأطعنا  ب��ني أح��د 
 ،)284 )البقرة  املصير{  وإليك  ربنا  غفرانك 
}قالت األعراب آمنا قل لم تومنوا ولكن قولوا 

أسلمنا..{ )احلجرات : 2(
ه���ذا ال��ت��س��ل��ي��م ل��ل��ه ع���ز وج���ل ت��ن��ت��ج عنه 
الله  وبني  بينه  املومن  للعبد  عملية  سلوكات 

منها :
أ- التقوى : قال تعالى في سورة البقرة : 

}ألم ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني..{.
قال  وللمومنني  لله  والءه���م  ي��ح��ررون  ب- 
تعالى : }ال يتخذ املومنون الكافرين أولياء من 
الله  ، ومن يفعل ذلك فليس من  دون املومنني 
)آل عمران  تقاة{  منهم  تتقوا  أن  إال  في شيء 

. )28
املومنون إخوة  }إمن��ا   : ج���- وق��ال تعالى 
لعلكم  ال��ل��ه  وات��ق��وا  أخ��وي��ك��م،  ب��ني  فأصلحوا 

ترحمون{ )احلجرات 10(.
واملومنات  }واملومنون   : تعالى  وق��ال  د- 
ب��ع��ض��ه��م أول���ي���اء ب��ع��ض ي���ام���رون ب��امل��ع��روف 
وينهون عن املنكر، ويقيمون الصالة ويوتون 
ال����زك����اة، وي��ط��ي��ع��ون ال��ل��ه ورس����ول����ه، أول��ئ��ك 
الله  وعد  عزيز حكيم،  الله  إن  الله  سيرحمهم 
حتتها  من  جت��ري  جنات  واملومنات  املومنني 
األنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات 
ع��دن، ورض���وان م��ن الله أكبر ذل��ك ه��و الفوز 

العظيم{ )التوبة 72(.

ت��ل��ك ه��ي ل��ب��ن��ات اجل��س��دي��ة امل��ط��ل��وب��ة بني 
املومنني، فاستعمل عليه الصالة والسالم كلمة 
بني  إال  تكون  ال  التي  »املماثلة«  ومنه  »م��ث��ل« 
 [ رفع  وبذلك  اجلنس،  في  املتفقني  الشيئني 
يوصي  كما  بينهم  فيما  املومنني  عالقة  حالة 
القوي  إلى مستوى اجلسد  عليها  بها ويحث 
ب��س��واء،  السليم احل���واس واألع��ض��اء س���واء 
فكّلما أصيب عضو من أعضاء اجلسم السليم 
ّما إال ويكون ذلك مصدر قلق وإزعاج  مبرض 
السليم  ف��اإلن��س��ان  اجل��س��م،  أع��ض��اء  جلميع 
أعضاء جسمه  من  إذا مرض عضو  احل��واس 
ال يشعر بارتياح، وكذلك ينبغي أن تكون عليه 
أعضاء  من  كل عضو  أن  فكما  املؤمنني،  حالة 
فكذلك  خلل،  أدن��ى  دون  بوظيفة  يقوم  اجلسم 
م��رض عضو  أن  وكما  املؤمن،  املجتمع  أف��راد 
واحد مما قّل شأنه أو كبر في اجلسم السليم 
املتماسك كفيل بأن يجعل اجلسم كله في حالة 
قلق، كذلك ينبغي أن تكون العالقة بني املؤمنني، 
 [ الرسول  يحدده مضمون وصية  ما  وذل��ك 
)ال��ت��واد  بكلمات  احل��دي��ث  ذل��ك  ف��ي  للمومنني 
وّد   : ال��ت��واد  فأصل  -والتعاطف(  -والتراحم 
مبعنى أحب وأصل التراحم : رحم : والرحمة: 
الّرقة، وأصل التعاطف : عطف مبعنى : أشفق، 
وعليه يكون مضمون هذه الوصية هو : احلب 
أن  امل��ؤم��ن��ني، وال ش��ك  ب��ني  وال��رق��ة، والشفقة 
عليها،  وت��رب��ى  الصفات  ه��ذه  على  ت��ع��ّود  م��ن 
وغيره  املؤمن  مع  غريزيا  سلوكا  له  ستصبح 
في  وردت  أنها  وباخلصوص  الكائنات.  م��ن 
تفيد  التي  املفاعلة  بصيغة  الشريف  احلديث 
املشاركة، فكل مؤمن مطلوب منه أن يحّب كما 
يرق  وأن  عليه،  يشفق  كما  يشفق  وأْن   ، ُي��َح��ّبُّ
قلبه ويلني لآلخرين. كما ترق قلوبهم له وتلني. 
ول���ذا ج���اءت أح��ادي��ث وآي���ات حت��ث على هذا 

التآزر والتماسك، بني املؤمنني منها :
أ- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول 
يْظِلُمه،  ال  املسلم  أخ��و  »املسلم   : ق��ال   [ الله 
الله  كان  أخيه  في حاجة  كان  من  يْسِلُمه،  وال 
في حاجته، ومن فّرج عن مسلم كربة فرج الله 
عنه بها ُكْربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر 

مسلما ستره الله يوم القيامة«)متفق عليه(.
ب- وعن أبي هريرة [ قال : قال رسول 
وال  يخونه،  ال  املسلم  أخ��و  »املسلم   :  [ الله 
يكذبه، وال يخذله، كل املسلم على املسلم حرام 
بَحْسب  التقوى ههنا،  : عرضه، وماله، ودمه. 
امل��س��ل��م«)رواه  أخ��اه  أن يحقر  الشر  ام��رئ من 
ال���ت���رم���ذي، وق�����ال ح���دي���ث ح����س����ن(.وال ميكن 
على  مجتمعا  تبني  أن  التآزرية  العالقة  لهذه 
إل��ى ه��ذا املستوى من  ه��ذه األس��س للرقي به 
التعاطف، والتراحم، واالشفاق بني بني البشر 
بالتربية  والتعهد،  بالتربية  إال  املؤمنني،  من 
منذ الصغر والتعهد في الكبر، وذلك ما تشير 
إليه بعض اآليات الكرميات من كتاب الله عز 
وجل مما أوردن��اه سابقًا على سبيل املثال ال 
في  )ك��م��ا  بالله  يؤمنون  فاملؤمنون  احل��ص��ر. 
سبحانه  عظمته  ويستحضرون   )284 البقرة 
كما في قوله تعالى : }إمنا املومنون الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته 
)األنفال  يتوكلون{  ربهم  وعلى  إميانا  زادتهم 
ال��ل��ه دون أن تكون  ُي��ْذك��ر  2( وك��ي��ف ميكن أن 
ثمة جهة ُتذّكر به قْصدًا، وهذا ما يحمل على 

االعتقاد اجلازم، بأنه ال ُبّد من مؤسسات تربي 
مؤسسات  م��ن  ب��د  وال  اجلسدية  م��ب��ادئ  على 
حتمي وترعى ما حتقق من مبادئ اجلسدية، 
وال بد من مؤسسات تعمل على سّد حاجيات 
اإلخالل باجلسدية، فاألمة في حاجة إلى تقوية 
الوالء  حترر  يخص  فيما  التوجيه  مؤسسات 
مؤسسات  إل��ى  ح��اج��ة  وف��ي  وللمؤمنني،  لله 
تسهر على قضاء حوائج الناس والتنبيه على 
ما قد َيِجد ويِلّح من احلاجيات حتى ال يتزحزح 
وا عليها )إخوة( ويْصلح  مفهوم األخوة التي ُربُّ
شقاق  من  املؤمنني  اإلخ��وة  بني  يحدث  قد  ما 

}فأصلحوا{ باحلسنى.
على  جلية  آث����ارًا  للجسدية  ف���إّن   : وب��ع��د 

مستوى األفراد واألمة.
ثالثا : اجلسدية والواقع

مادام مفهوم اجلسدية املطلوبة ينبني على 
التعاطف.   -  2 التواد.   -  1  : ثالث ركائز هي 
3 - ال��ت��راح��م. فإلى أي ح��د ميكن ال��ق��ول ب��أّن 
املسلمني،  ح��ي��اة  ف��ي  تأثير  لها  امل��ب��ادئ  ه��ذه 
وتوجيه سلوكاتهم على مستوى عالقات جميع 
الكيانات الفردية أو اجلماعية، وهل حتقق ذلك 
أن  أم  املسلمني،  تاريخ  مراحل  من  مرَحلة  في 

هذا ضرب من املثاليات كما قد يظن!.
1 - تاريخيا كان أول منوذج للجسدية بني 
املسلمني هو الذي قام به أبو بكر � في صدر 
: بالل  مّلا أعتق »سّت رقاب  الدعوة اإلسالمية 
والّنهدية  وزّنيرة،  ُعَبْيس،  أّم   : وهم  سابعهم، 
وبنتها، وجارية بني مؤّمل« واملالحظ أن جل 
من أعتقهم أبو بكر � من النساء، وإن كان 
الكل من العبيد املستضعفني، ألّنه أحّبُهّن في 
فبذل  عليهن،  وعطف  قلبه حلاِلِهن،  ورق  الله، 
إلى  كربهن  وتفريج  في سبيل حتريرهن  املال 
أب��اه قال له يومًا »يا بني إني أراك  درج��ة أن 
تعتق رقابًا ضعافًا، فلْو أنك إذ فعلت ما فعلت 
أعتقت رجاال ُجْلدًا مينعونك، ويقومون دونك؟ 
فقال أبو بكر : يا أبِت إني إمّنا أريد ما أريد 
اآليات  هؤالء  نزل  ما  أنه  فُيتحدث  تعالى،  لّله 
}فأّما من اعطى   : إال فيه، وفيما قال به أبوه 
إنه   )5  : )الليل  باحلسنى{  وص���ّدق  واّت��ق��ى، 
مثال املومن الذي وّد من جانبه، وعطف ورحم 

إخوانه.
لتحقيق  ب��د  ال   : اجلماعية  اجلسدية   -  2
تربوية  املؤمنني من مؤسسات،  اجلسدية بني 
وتعهدية وتوجيهية، فهذا رسول الله ] يبني 
مسجدًا ومركز التجمع والتآلف، قبل أن يقوم 
بعمل املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار.. وهذا 
اإلخاء يعني أن تذوب عصبيات اجلاهلية، فال 
النسب  ف��وارق  تسقط  وأن  لإلسالم،  إال  حمية 
إال  يتأخر  أو  أحد  يتقدم  فال  والوطن،  واللون 
163(.وفي  املختوم  وتقواه)الرحيق  مبروءته 
املجتمع  إن   : نبي  بن  مالك  يقول  املعنى  ه��ذا 
اإلسالمي األول لم يتأسس على عاطفة مجردة، 
عمل جوهري  على  ق��ام  ب��ل  س���اذج،  أو شعور 
هو )املؤاخاة( بني األنصار واملهاجرين، وكان 
ذلك ميثاقا لتلك احلركة احلديثة التي حاولت 
يحمل  تأليفا  املجتمع،  أع��ض��اء  ب��ني  التأليف 
)وجهة  واألم��وال  األفكار،  في  املشاركة  معنى 
الصبور  عبد  ترجمه   156  : اإلسالمي  العالم 
أن  ال ميكن  مزمنة  األم��ة  إن مشاكل  ش��اه��ني(. 
حتل حال مرضيا إال في إطار اجلسدية، التي 
الذي  القنوع  بربه،  املؤمن  الفرد  بناء  تعني 

يقوم بواجبه، العطوف، الرحيم، الودود.
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مقتضيات التأسي برسول الله ] ومجاله  ) 3(    
أوال : مقتضيات التأسي:

إن من مقتضيات التأسي برسول الله ] 
في  الرجاء  به صفتا  املتأسني  في  تتحقق  أن 
الله واليوم اآلخر، والذكر الكثير، قال تعالى: ﴿
}لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة ملن 
كان يرجو الله واليوم اآلخر، وذكر الله كثيرا{

.﴿
وال  وأشرفها،  املقامات  أج��ل  من  فالرجاء 
وقد  التوكل،  اجلهد وحسن  بذل  مع  إال  يكون 
مدح الله عز وجل أهله وأثنى عليهم في كثير 
من اآليات، منها قوله تعالى: }إن الذين آمنوا 
والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك 

يرجون رحمة الله{ )البقرة 216(.
أحاديث  في  أيضا  عليهم  الثناء  ورد  كما 
ال���ذي يرويه  ال��ق��دس��ي  ك��ث��ي��رة، منها احل��دي��ث 
رس��ول الله ] ع��ن رب��ه: »ي��ا اب��ن آدم إن��ك ما 
دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك 

وال أبالي« احلديث.
الله-  –رحمه  القيم  ابن  قال  كما  فالرجاء 
وعيب  غفرانه،  املسلم  يرجو  ذن��ب  بني  »دائ��ر 
قبوله،  يرجو  صالح  وعمل  إص��اح��ه،  يرجو 
وق��رب  ودوام��ه��ا،  حصولها  يرجو  واستقامة 
من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليها، وال 
ينفك مسلم عن هذه األمور أو بعضها« )مدارج 

السالكني 43-42/2(.
القلب  يجعل  وجل  عز  الله  في  الرجاء  إن 
الله  ي��رج��و  ال���ذي  وإن  وج���ل،  ع��ز  ب��ه  متعلقا 
ع��ز وج���ل ح��ق ال��رج��اء ه��و ال���ذي ي��ع��رف��ه حق 
امل��ع��رف��ة ف��ي��وح��ده ف���ي رب��وب��ي��ت��ه وأل��وه��ي��ت��ه، 
وأسمائه وصفاته، وأفعاله، ويعبده، ويحمده، 
ويتوكل  ب��ه،  ويومن  ويستغفره،  ويستعينه، 
ويفر  ع��ذاب��ه،  وي��خ��اف  رحمته،  وي��رج��و  عليه، 

إليه...
وإن الذي يرجو اليوم اآلخر }يوم ترونها 
تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات 
ال��ن��اس س��ك��ارى وم��ا هم  وت���رى  حمل حملها 
بسكارى{ )احلج 2( و }يوم يفر املرء من أخيه، 
وأمه وابيه، وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم 
يومئذ شأن يغنيه{ )عبس 34-37( كفيل بأن 
يتحول من حال إلى حال، ومن مقام إلى مقام، 
الدنيا وملذاتها  من حال ومقام احلرص على 
اآلخرة  على  احل��رص  ومقام  حال  إلى  الزائلة 

ونعيمها الذي ال ينفد.
وأن يجعل دنياه ممرا إلى آخرته: 

ما أنت إال كزرع عند خضرته

بكل شيء من اآلفات مقصود 
فإن سلمت من اآلفات أجمعها

فأنت عند كمال األمر محصود
وأما الذكر فبه تعمر القلوب، ويحدث فيها 
ما يحدث من خير، فهو طارد للغفلة التي هي 
آدم خطاء وخير  ابن  )كل  بشريتنا  ل��وازم  من 
في  التعبير  جاء  ولذلك  التوابون(  اخلطائني 

اآلية }وذكر الله كثيرا{.
وق��د ك��ان رس��ول الله ] -كما ذك��ر اإلم��ام 
ابن القيم رحمه الله- أكمل اخللق ذكرا لله عز 
وجل، بل كان كامه كله في ذكر الله وما وااله، 
وكان أمره ونهيه وتشريعه لألمة ذكرا منه لله، 
وأحكامه  وصفاته  ال��رب  أسماء  عن  وإخباره 
وأفعاله، ووعده ووعيده ذكرا منه له، وثناؤه 
ذكرا  وتسبيحه  بآالئه ومتجيده وحمده  عليه 
منه له... فكان ذاكرا لله في كل أحيانه، وعلى 
جميع أح���وال���ه، وك���ان ذك���ره ل��ل��ه ي��ج��ري مع 
أنفاسه قائما وقاعدا وعلى جنبه، وفي مشيه 
وركوبه ومسيره ونزوله وظعنه وإقامته )زاد 

املعاد 16-15/2(.
فليجتهد املسلم أن تكون حياته كلها ذكرا 
لله ع��ز وج��ل كما ش��رع ال��ل��ه ع��ز وج���ل، وكما 
السماوات  خلق  في  ]﴿}إن  الله  رس��ول  بني 
الليل والنهار آليات ألولى  واألرض واختاف 

األلباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى 

جنوبهم{﴿ )آل عمران 191-190(.

ثانيا : مجال التأسي :

ففي   ،[ الله  برسول  التأسي  مجال  أم��ا 
الله  إل��ى  أدع��و  ﴿}ق��ل ه��ذه سبيلي   [ دعوته 
على بصيرة أنا ومن اتبعني{ )يوسف 108(.

قال ابن القيم –رحمه الله- في تفسير اآلية 
»أمره سبحانه أن يخبر أن سبيله الدعوة إلى 
الله، فمن دعا إلى الله تعالى فهو على سبيل 
أتباعه،  من  وه��و  بصيرة،  وعلى   ،[ رسوله 

ومن دعا إلى غير ذلك فليس على سبيله، وال 
)تفسير  أتباعه:  من  هو  وال  على بصيرة،  هو 
لتفسير  التاريخي  اجلامع  ينظر  القيم،  اب��ن 

القرآن الكرمي(.
فالدعوة إلى الله عز وجل وظيفة املرسلني 
وأت��ب��اع��ه��م )وه����م خ��ل��ف��اء ال��رس��ل ف��ي أممهم 

والناس تبع لهم( )تفسير ابن القيم(.
فنوح � دعا قومه ليا ونهارا، ويوسف  
رسالة  يبلغ  أن  سجينا  كونه  مينعه  ل��م    �
الله عز وجل، والرجل الصالح جاء من أقصى 
املدينة يسعى في األمر باملعروف والنهي عن 
اللحظات  أحلك  في  وهو   [ والنبي  املنكر... 
وأدقها  عندما هاجر إلى املدينة رفقة صاحبه 
بريدة  طريقه  في  لقي   ] الصديق  بكر  أبي 
األس��ل��م��ي ف��ي رك���ب م��ن ق��وم��ه، ف��دع��اه��م إل��ى 

اإلسام فأسلموا...)اإلصابة 146/1(.
وقد أكرم الله تعالى هذه األمة وشرفها بأن 
أشركها مع رسوله ] في وظيفة تبليغ هدى 

الله عز وجل.
الله في تفسير  القرطبي رحمه  قال اإلمام 
بعضهم  واملومنات  ﴿}واملومنون  تعالى:  قوله 
عن  وينهون  باملعروف  يأمرون  بعض  أولياء 

املنكر{﴿)التوبة 71(
»جعل )الله( تعالى األمر باملعروف والنهي 
فدل  واملنافقني،  املومنني  بني  فرقا  املنكر  عن 
على أن أخص أوصاف املومنني األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، ورأسها الدعاء إلى اإلسام 
والقتال عليه )عند تفسير آية 21 من سورة آل 

عمران، ينظر اجلامع التاريخي(.
إن م��ق��ام ال��دع��وة إل���ى ال��ل��ه ع��ز وج���ل هو 
﴿}ومن  وأفضلها  وأشرفها  املقامات،  أجل  من 
صاحلا  وعمل  الله  إلى  دعا  ممن  قوال  أحسن 

وقال إنني من املسلمني{﴿ )فصلت 32(.
صحيح  ف��ي  امل���روي  السفينة  حديث  وإن 
العصاة  بيد  األخذ  وجوب  على  دال  البخاري 
وبيد الناس حتى ينجو اجلميع بإذن الله عز 
وجل، وإن الصلحاء إذا تركوهم هلكوا وهلكوا 

جميعا.
يجب   [ الله  برسول  املتأسي  املسلم  إن 
الدعوة  عن  املجالس  كل  في  حديثه  يكون  أن 
إلى الله عز وجل، كيف تنتشر؟ وكيف يعيش 

الناس لها؟ وكيف يجب أن يكون حملتها؟...
وإن املسلم ال يزال في عمل صالح ما دام 

يدعو إلى الله عز وجل.

                    يتب�������������������ع

د. زكريا المرابط

 د. سعيد شبار

ع��ن ج��اب��ر [، ق����ال، ك���ان رس����ول الله 
صوته،  وع��ا  عيناه،  احمرت  خطب  إذا   [
واش���ت���د غ��ض��ب��ه، ح��ت��ى ك��أن��ه م��ن��ذر ج��ي��ش، 
»بعثت   : وي��ق��ول  وم��س��اك��م«  »صبحكم  يقول 
أصبعيه  ب��ني  وي��ق��رن  كهاتني«  والساعة  أن��ا 
فإن  بعد  »أم��ا   : ويقول  والوسطى،  السبابة 
هدي  الهدى  وخير  الله،  كتاب  احلديث  خير 
األم��ور محدثاتها وكل بدعة  وشر   [ محمد 
ضالة« ثم يقول : »أن��ا أول��ى بكل مؤمن من 
دينا  ترك  ترك ماال فألهله، ومن  نفسه، ومن 

أو ضياعا، فإلي وعلي« )رواه مسلم(.
يقول اإلمام النووي [ : قال أهل اللغة 

الضياع بفتح الضاد العيال)1(.
أن  ال��واع��ظ  أو  للخطيب  ينبغي   : أق��ول 
يكون صوته مائما للموضوع. فيرفع صوته 
في مواطن اإلنذار والتخويف، فإن ذلك أدعى 
فإن  الباب  لانتباه واليقظة، كما هو حديث 

ذكر الساعة من األمور الكبيرة املهولة.
ي��ق��ول ال���ن���ووي [ : ي��س��ت��دل ب��ه على 
أمر اخلطبة  يفخم  أن  للخطيب  أنه يستحب 
مطابقا  ويكون  كامه  ويجزل  صوته  ويرفع 
للفصل الذي يتكلم عنه من ترغيب وترهيب، 
أمرا  إن���ذاره  عند  ك��ان  اش��ت��داد غضبه  ولعل 

عظيما وحتديده خطبا جسيما)2(.
إن تفخيم األمر العظيم ِبرفع الصوت به 
يشعر السامعني بأهميته ويستطيع اخلطيب 
احلاضرين  أرواح  يصل  أن  ذل��ك  خ��ال  م��ن 
وجل،  عز  الله  إلى  ويحدوهم  خطبته  ب��روح 
فعن النعمان بن بشير [ أنه خطب فقال : 
سمعت رسول الله ] يخطب يقول : أنذرتكم 
النار حتى لو أن رجا كان بالسوق لسمع من 
مقامي هذا، قال : حتى وقعت خميصته على 

عاتقه عند رجليه)3(.
 وع��ن الزبير بن ال��ع��وام [ ق��ال : كان 
الله   بأيام  فيذكرنا  يخطبنا،   [ الله  رس��ول 
قوم  نذير  وكأنه  وجهه  في  ذلك  يعرف  حتى 

يصبحهم األمر غدوة«)4(.
وعن جابر [ قال : كان النبي ] إذا 
أتاهم   ق��وم  ال��وح��ي أو وع��ظ قلت نذير  أت��اه 
ال���ع���ذاب، ف���إذا ذه���ب ع��ن��ه ذل���ك رأي��ت��ه أطلق 
وأحسنهم  ضحكا  وأك��ث��ره��م  وج��ه��ا  ال��ن��اس 

ِبْشرا ])5(.
»باب رفع صوته   : البخاري  اإلمام  وقال 
تخلف   : قال  عمرو  بن  الله  عبد  عن  بالعلم« 
فأدركنا  في سفرة سافرناها،   [ النبي  عنا 
وقد أرهقتنا الصاة ونحن نتوضأ، فجعلنا 
 : صوته  بأعلى  فنادى  أرجلنا،  على  منسح 

»ويل لألعقاب من النار« مرتني أو ثاث.
قال ابن حجر : وإمنا يتم االستدالل بذلك 
حيث تدعو احلاجة إليه لبعد أو كثرة جمع 
أو غير ذلك، ويلحق ما إذا كان في موعظة)6(. 
ويخفض صوته في مواطن التبشير، وكل ذلك 

بالقدر الذي يناسب احلضور وال يزعجهم.
-----------

1 - شرح مسلم ج 6 ص : 144.
2 - املصدر السابق

3 - رواه اإلمام أحمد في املسند.
4 - رواه اإلمام أحمد.

5 - الفتح ج 1 ص : 125.
6 - رواه الطبراني والبزار.

اإ�شـــــــــــراقـــــــــة

ذ. عبد الحميد صدوق
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من قواعد الخطابة



               
الخطبة األولى :

يقول تعالى: �إن الصالة تنهى عن الفحشاء 
واملنكر ولذكر الله أكبر�.

فما هو الذكر؟ هل هو ذكر الله تعالى بال إله 
إال الله وسبحان الله، واحلمد لله والله أكبر، وال 
حول وال قوة إال بالله؟ أو هو غير ذلك من األلفاظ 
الواردة في الكتاب والثابتة في السنة الصحيحة 
فقط؟ ومتى يذكر العبد ربه ؟ وكيف يكون العبد 

حال الذكر؟
عباد الله :

إن الذكر رباط متني وصلة قوية بني اخلالق 
وطريق  وال��ف��وز،  الفالح  ركيزة  وه��و  واملخلوق، 
ال��ق��وة وال��ن��ص��ر، قال  امل��غ��ف��رة واألج����ر، وسبيل 
تعالى: �واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون� وقال 
أعد  والذاكرات  كثيرا  الله  �والذاكرين  سبحانه: 

الله لهم مغفرة وأجرا عظيما�.
إن الذكر هو التفكر الدائم، والشكر املستمر، 

واالبتهال والتمجيد، لله احلميد املجيد.
واخلالق،  املخلوق  بني  متجددة  عالقة  وهو 
ألن ال���ذي ي��ذك��ر ال��ل��ه ي��ذك��ره ال��ل��ه، ق���ال تعالى: 

�فاذكروني أذكركم�.
� ُاذكروني وقت الرخاء، أذكركم عندما تضيق 

الدنيا في وجوهكم.
� اذك��رون��ي ب���دوام ال��ع��ب��ادة، أذك��رك��م بكثرة 

التفضل ودوام اإلحسان.
د أسمائي، وبعقولكم  � اذكروني بألسنتكم ُتردِّ
تستشعر  وب��أف��ئ��دت��ك��م  م��خ��ل��وق��ات��ي،  ف��ي  تتفكر 
عظمتي وجاللي.. أذكركم، وأهدكم، وأنعم عليكم، 

وأوفقكم، وأرضى عنكم.
والتمجيد  والتنزيه،  بالتسبيح  اذك��رون��ي   �
وإج��اب��ة  رغ��ائ��ب��ك��م  بتحقيق  أذك���رك���م  وال���دع���اء، 

دعواتكم ومطالبكم.
� اذكروني في الدنيا.. أذكركم في اآلخرة.

الشيطان،  يطرد  واللسان  بالقلب  الله  وذك��ر 
ويجلب  وال��غ��م،  الهم  وي��زي��ل  الرحمن،  وُي��رض��ي 
الفرح والسرور، ويشرح الصدور، ويذيب قسوة 
القلب، ويحط اخلطايا، ويزيل الوحشة، وينجي 

من عذاب الله.
وه��و أم��ان م��ن ال��ن��ف��اق، وأم���ان م��ن احلسرة 
ل  لتنزُّ وسبب  اجلنة،  ِغ��راس  وه��و  القيامة،  ي��وم 
املالئكة  وح��ف��وف  ال��رح��م��ة،  وغ��ش��ي��ان  السكينة، 

بالذاكر.
وهو نور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره 
ال��ص��راط، يكسو  يديه على  وم��ع��اده، يسعى بني 
الوجه نضرة في الدنيا، ونورا في اآلخرة... لذلك 
أمرنا الله تعالى أن نكثر من ذكره، فقال: �يا أيها 
وسبحوه  كثيرا،  ذك��را  الله  اذك��روا  آمنوا  الذين 

بكرة وأصيال�.
اتسعت عليه  به من  ما يتشبث  والذكر خير 
شرائع اإلسالم وتكاليفه وخاف التقصير، وعجز 
أن رجال  ُبسر  الله بن  األداء، عن عبد  عن حسن 
قال : يا رسول الله، إن شرائع اإلسالم قد كثرت 
رس��ول  ق��ال  ب��ه،  أتشبث  ب��ش��يء  فأخبرني  ع��ل��ي، 
الله(( ذك��ر  من  رطبا  لسانك  ي��زال  ))ال   :  � الله 
)أخرجه الترمذي وابن ماجة، وصححه ابن حبان 

واحلاكم(.
وكيفما كانت احلال التي َتذُكر الله فيها أيها 
من  ح��ال خير  في  يذكرك  تعالى  الله  ف��إن  الذاكر 

حالك وأكرم.
عن أبي هريرة � قال: قال رسول الله �: 
يقول الله تعالى : ))أنا عند ظن عبدي بي، وأنا 
ذكرُته في  فإن ذكرني في نفسه  إذا ذكرني،  معه 
خير  مإل  في  ذكرته  مإل  في  ذكرني  وإذا  نفسي، 
ذراع��ا،  إليه  تقربت  شبرا  إل��ي  تقرب  وإن  منهم، 
وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني 
ميشي أتيته هرولة(( )أخرجه البخاري ومسلم(.

وال��ذك��ر عند بعض م��ن ذاق ح��الوت��ه وع��رف 
أهميته على سبعة أنحاء: فذكر العينني بالبكاء، 
بالثناء،  اللسان  وذك��ر  باإلصغاء،  األذن��ني  وذك��ر 
وذكر اليدين بالعطاء، وذكر البدن بالوفاء، وذكر 
بالتسليم  الروح  وذكر  والرجاء،  باخلوف  القلب 

والرضاء.

من  وآلالئ��ك  ال��ذاك��ري��ن،  من  لك  اجعلنا  اللهم 
وأعنا  الصاحلني،  عبادك  بني  ونحن  الشاكرين، 
آمني  عبادتك.  وحسن  وشكرك  ذك��رك  على  اللهم 

واحلمد لله رب العاملني.
الخطبة الثانية:

وعظيم  وجهه  جلالل  ينبغي  كما  لله  احلمد 
الرحمة  نبي  على  وال��س��الم  وال��ص��الة  سلطانه، 

والهدى، وعلى آله األطهار وصحابته األخيار.
أما بعد، فإن الذكر درجاٌت متفاوتة، وأنواع 
مختلفة، فتارة يكون باللسان فقط، دون اشتغال 
وبالقلب،  باللسان  كان  إذا  منه  وخير  به  القلب 
وخ��ي��ر م��ن ه���ذا إذا ك���ان ب��ال��ل��س��ان وال��ق��ل��ب مع 
استحضار عظمة الله، ونفي النقائص عنه، فإذا 
وقع الذكر كذلك في عمل صالح كصالة أو جهاد 
الذاكر كل ذلك  فإذا فعل  ازداد كماال،  أو غيرهما 
وصحح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو 

أبلغ الكمال.
وقد حدد الشارع صيغ بعض األذك��ار، وعني 
لها أوقاتا خاصة، وأماكن معينة، فإذا أدى املؤمن 
تلك األذكار على الصفات املشروعة كان أبلغ في 

الكمال أيضا.
عباد الله :

إن أنواع الذكر وصوره متعددة، وإن أهمها 
وأجداها ما دفعك لفعل الطاعات وحال بينك وبني  

ارتكاب املنكرات وأنت قادر عليها.
عز  الله  يكون  أن  هو  وس��ره  الذكر  وحقيقة 
وجل حاضرا في قلبك ولسانك أيها املسلم على 

كل األحوال.
بالعدل بني اخلصوم خشية من  فإذا حكمت 
أحكم احلاكمني فقد ذكرت ربك أيها احلاكم، وإذا 
نصرت مظلوما رغبة في رضوان الله فقد ذكرت 
ربك، وإذا قمت بواجبك نحو املواطنني احملتاجني 
إليك، الواقفني ببابك وقضيَت حاجاتهم بإحسان 

فقد ذكرت ربك.
احتكرها غيُرك  التي  البضاعة  وإذا أخرجت 
وبعتها بأثمان مقبولة في وقت الشدة واحلاجة 
أتقنت صناعتك وأحسنت  وإذا  رب��ك،  ذك��رت  فقد 
ختمها وتلفيفها فقد ذكرت ربك، وإذا غرست أو 
زرعت واعتنيت بذلك حتى ُيثمر فقد ذكرت ربك، 

وإذا ُعرضت عليك مساَومة فيها خيانة أو غش 
فقد  الله  من  خوفا  ورفضت  وامتنعَت  رش��وة  أو 
لوضع  والتعب  السهر  وإذا حتملت  رب��ك،  ذك��رت 
منهج جيد في التخطيط، أو التربية، أو اإلصالح 
ف��ي سبيل  أم��وال��ك  أنفقت  وإذا  رب��ك،  ذك��رت  فقد 
الكفر  وإذالل  أهلها  وإع��زاز  التوحيد  كلمة  نشر 
أو جهازا،  دواء،  اخترعت  وإذا  رب��ك،  ذك��رت  فقد 
أو نظرية تنتفع بها األم��ة فقد ذك��رت رب��ك، وإذا 
فقد  أجهدت نفسك في توجيه األجيال وتثقيفها 

ذكرت ربك.
من  مزّينة  شهوة  الشيطاُن   إليك  َق��دم  وإذا 
ذكرت  فقد  وكرهتها  منها  بالله  فاستعذت  ح��رام 
وتعاملك  وشرائك  بيعك  في  نصحت  وإذا  رب��ك، 
فقد ذكرت ربك، وإذا نظرت في ملكوت الله تعالى 
وعظمته  الله  ق��درة  في  التفكر  إلى  نظُرك  فهداك 
فقد  بكت عيناك في خلوة  وإذا  رب��ك،  ذك��رَت  فقد 
ففاضت  خاليا  الله  ذك��ر  رب���ك.))...ورج���ل  ذك��رت 
وف��ك��رك وجمعت  وإذا ص��رف��َت همك  ع��ي��ن��اه...((. 
إليجاد  إمكاناتك  واستعملت  وع��زم��ك،  إرادت����ك 
املخرج من أزمة حلت باألمة، فقد ذكرت ربك، وإذا 
طلبت الرزق احلالل من سبله وأبوابه فقد ذكرت 
الفواحش باحلكمة، وحاربَت  وإذا واجهت  ربك، 
البهتان بحسن التدبر فقد ذكرت ربك. وإذا جبرت 
املكلومة  النفوس  وعاجلت  املجروحة،  اخلواطر 
البني  ذات  وأصلحت  املتنافرة  القلوب  وطيبت 
فقد ذكرت ربك، وإذا نفست عن مكروب فقد ذكرت 
ربك، وإذا طمأنت خائفا مفجوعا فقد ذكرت ربك، 
وإذا حِزنت ألحوال األمة املسلمة ودعوَت الله أن 
يرحمها بحكام عادلني فقد ذكرت ربك، وإذا رجوَت 

للمسلمني صالح األحوال فقد ذكرت ربك.
فليحرص كل منا أن يكون يقظا ذاكرا شاكرا، 

في حركاته وسكناته آناء الليل وأطراف النهار.
العملي  للذكر  األمثلة  بعض  الله  عباد  تلك 
ورد  التي  املواطن  تتبعتم  وإذا  واألنفع،  األجدى 
أنها  فستجدون  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  ف��ي  ال��ذك��ر  فيها 
مسبوقة أو متبوعة بعمل شيء شكرا لله تعالى 
على آالئه وإحسانه، أو اتقاء لغضبه وعقابه، أو 
دائما،  الذاكر  فالعبد  ومغفرته..  لرضوانه  طلبا 

حي دائما.
عن أبي موسى األشعري � قال : قال النبي 
� : ))مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر ربه مثل 

احلي وامليت(( )أخرجه البخاري(.
ه الذي ال يذكر ربه بامليت، ألنه ال يندفع  وُشبِّ

إلى طاعة فكأنه ال إحساس له وال شعور.
اللهم لك احلمد ملء السماوات وملء األرض، 
وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء واملجد، 
أح��ق م��ا ق��ال ال��ع��ب��د، وكلنا ل��ك عبد ال م��ان��ع ملا 
اجلد  ذا  ينفع  وال  منعت  ملا  معطي  وال  أعطيت، 

منك اجلد.
--------------------------

*خطيب مسجد يوسف بن تاشفين بفاس

الذكر : أهميته وصوره
د. محمــد أبيـــاط*
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مقام  الزهد،  منزلة  عن  احلديث  نستأنف 
عز وجل صبرًا  الله  إلى  السالكني  الصاحلني 
آيبني  تائبني  عبادته،  على  ثابتني  واحتسابًا 
واآلص��ال  بالغدو  واملنيبني  التوابني  مع  إليه 
يذكرونه ال يفترون، وحتى يكون املؤمن قادرا 
الله  إل��ى  سيرا  الشريعة  تكاليف  حمل  على 
عز وج��ل عبر اآلم��اد واحِل��َق��ب من عمره يشق 
الفنت ما ظهر منها وما بطن حتيط به من كل 
اجتاه، فإن الله عز وجل إذ أوصى نبيه محمدا 
يأتيه  حتى  يعبده  وأن  إل��ي��ه  يسلك  ب��أن   �
ومنارات  عالمات  طريقه  في  له  اليقني،جعل 
إلى  ي��ق��وده  ال��ذي  السبيل  ليرى  بها  يستنير 
الله عز وجل،وليستبني الصراط املستقيم، هذا 
النور الذي أوتيه محمد � أوتيه كذلك سائر 
ومن   � محمد  فم  من  املسلمني  من  املؤمنني 

سلوكه إلى ربه عز وجل فكان قدوة للعاملني.

الكرمي: القرآن  في  بالرزق  العبادة  اقتران   -  1
في  كثير  ال��زه��د  منزلة  بيان  ع��ن  احل��دي��ث 
وال متدن   { قوله عز وجل:  الكرمي منه  القرآن 
أزواج��ا منهم زهرة  به  إلى ما ممتعنا  عينيك 
خير  رب��ك  ورزق  فيه  لنفتنهم  الدنيا  احل��ي��اة 
عليها  واصطبر  بالصالة  اهلك  وام��ر  وأبقى 
للتقوى{ رزقا نحن نرزقك والعاقبة  ال نسألك 
اآلي��ة وأضرابها  ه��ذه  في   )131  -  129 )ط��ه: 
التي تأمر محمدا � ومن معه ومن بعده من 
الله،  عبادة  يلتزموا  أن  والصاحلني  املسلمني 
هذه  في  كما  ال��رزق  أم��ر  بها  يقترن  ما  غالبا 
فالرزق  للتقوى{  والعاقبة  نرزقك  }نحن  اآلية 
إذن َهَوٌس ووسواس قد يفنت اإلنسان عن ربه، 
إلى  بالسلوك  ويأمره  بالعبادة،  يأمره  ولذلك 
رزقه  أن  إل��ى  وينبهه  بالصالة،  ويأمره  الله، 
مضمون، ولذلك فكلما أمر القرآن بعبادة الله 
إال وذكر بأن الرزق مكفول عنده سبحانه كما 
}وما خلقت اجلن واالنس  في قوله عز وجل: 
أريد  وما  رزق  من  منهم  أري��د  ما  ليعبدون  إال 
ال��ق��وة  ذو  ال����رزاق  ه��و  ال��ل��ه  إن  يطعمون  أن 
أخطر  أن من  ذلك   ،)  56-58 املتني{)الذاريات 
ما يفنت الَعبَد عن عبادة الله التفكير املََرضي 
ال��رزق، وفرق بني تفكيرين: تفكير مرضي  في 
وسواسي في الرزق يفنت عن عبادة الله، فهذا 
في  إيجابي  وتفكير  محمود،  غير  مذموم  ه��مٌّ 
الرزق يؤمن بأن الله عز وجل قد ضمن الرزق 
يغدوا  وأن  يسعوا،  أن  عليهم  وإمن��ا  لعباده 
كما تغدوا الطير خماصًا ليروحوا بطانًا، قال 
لرزقكم  توكله  الله حق  توكلتم على  لو   «  :�
كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا« 
)رواه الترمذي وقال حديث حسن( فمن لم يغد 
ي��روح، من لم يخرج باكرا ال ميكنه الرواح  ال 
مع العشية، فالغدو: اخلروج باكرا، والرواح: 
الله  إن كنت تغدو باسم  ف��إذن  رج��وع املساء، 
ف��رزق��ك مكفول ب��إذن ال��ل��ه، وإمن��ا ال��ش��أن لدى 
الله  ع��ب��ادة  على  يستمر  أن  أراد  إذا  امل��ؤم��ن 
إلى  السير  -ألن  السائرين  منازل  في  ويترقى 
الله منازل- منزلة تعقبها منزلة أعلى كالسلم 
الذي نصعد فيه إلى الطبقات العلى من الدور 
القيم  ابن  كما سماها  م��دارج  واملنازل، سواء 
الله -جمع م��درج- وهو كل أمر نتدرج  رحمه 
فيه، فالطريق إلى الله هي هكذا، وطريقنا الذي 
نشقه هو أعمارنا فما دمت تعيش أيامك فأنت 
درجات  وتستقبل  دنيا  درج��ات  وراءك  ُتَخِلُّف 
إلى  مؤمنا حقا يسعى  املؤمن  كان  وإن  عليا، 

ربه سالكا إليه راغبا فيه سبحانه وتعالى فإنه 
َي  يترقى بصورة إيجابية حيث يكون ترقيه ترقِّ
ُقرب واقتراب، عن أبي هريرة [ قال رسول 
الله ] : »أق��رب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد فأكثروا الدعاء« )رواه مسلم(، ليس أي 
قرب وإمنا القرب الذي ورد في سورة العلق: 
 ،)20 )العلق  واقترب{  واسجد  تطعه  ال  }كال 
تقطع  أن��ك  مبعنى  ت��ق��رب،  التعبدية  فاحلركة 
املسافات وتخلف وراءك ُعمرًا يدفعك قربًا قربًا 

إلى الرب عز وجل، إلى الله الرحمن الرحيم،

خطير: مرض  الرزق  – وسواس   2
ولكي يضمن اإلنسان هذا ال بد وأن يحذر 
يفتنه  أن  ال��دن��ي��ا، وم��ن  تفتنه احل��ي��اة  أن  م��ن 
وس���واس ال����رزق، ذل��ك امل���رض اخلطير ال��ذي 
اإلنسان  على  إن  نقول،  ال  العبد،  حياة  يدمر 
أن يتواكل وينام ويخمل، فهذا مذموم، وإمنا 
عليه أن يسعى، وبعد السعي يجب أن يسكن 
وهو  ملؤمن  ينبغي  ال  خ��اط��ره،  ويطمئن  قلبه 
جتارته  ف��ي  طاقته  وي��ب��ذل  عمله  ف��ي  يجتهد 
األعمال  م��ن  ذل��ك  غير  ف��ي  أو  وظيفته  ف��ي  أو 
التجارية أو اإليجارية ثم بعد ذلك ال يكاد ينام 
رزقه،  يأتيه  أال  وأملا  قلقا وصداعا  يجد  حتى 
هذا مريض وال يستطيع مثل هذا أن يسلك إلى 
}وال  لنبيه  الله  كانت وصية  ولذلك  الله حقا، 
منهم  أزواج���ا  به  متعنا  ما  إل��ى  عينيك  مت��دن 
وتعبير  ف��ي��ه{،  لنفتنهم  الدنيا  احل��ي��اة  زه��رة 
مد  أو  العني  فمد  }وال مت��دن{  ال��ق��رآن عجيب 
البصر إمنا يعني النظر إلى البعيد أو العالي، 
حني متر في الطريق وترى عمارة شاهقة في 
مسافة  إلى  بحاجة  ألنك  عينيك  فتمد  السماء 
الشاهقة  البنايات  العمارة،  منتهى  ت��رى  كي 
واملباني الشاسعة مما ميأل األرض مساحات 
علوًا أو انبساطا كل ذلك إمنا ُيَرى مبد العني 
عموديا أو أفقيا، إما أن ترى العلو أو املساحة 
عينك  فتمد  لفالن،  ه��ذه؟  ملن  فتقول:  الواسعة 
تدل  أخرى  داللة  وفيه  الواسعة،  املساحة  إلى 
على أنك بعيد من ذلك على املستوى الوجداني 
وعلى املستوى االقتصادي، أنت فقير مسكني 
جتد أن بينك وبني ذلك الغنى مسافات، فتمد 
عينيك، ومن اإلشارات اللطيفة لهذه العبارة أن 
فيها معنى الطمع، تطمع أن يكون لك مثل هذا 

كما طمع معاصرو قارون أن يكون لهم مثل مال 
قارون، أي تطمع أن يكون لك هذا العلو أو تلك 
}وال متدن  فقال عز وجل:  املنبسطة،  املساحة 
عينيك{ ال تطمع، فإن الطمع طامة كبرى تفتنك 
والوصول  الله  إلى  السلوك  وعن  العبادة  عن 
}وال متدن  العلى،  املقامات  وإل��ى  رض��اه  إل��ى 
عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم{ أزواج 
م��ن ال��ذك��ر واألن��ث��ى، أس��رة ف��الن وأس���رة فالن 
}منهم{ وه��ذا  ف��الن، وق��ال ع��ز وج��ل:  وعائلة 
وفيه  الغائب -هم-،  فيه ضمير  تعبير عجيب 
داللة على اإلبعاد لم يقل: وال متدن عينيك إلى 
ما متعنا به أزواجا )منكم(، بل قال: }منهم{، 
حتى ال تطمع أن تكون منهم، فهم ليسوا منك 
وأنت لست منهم، وابق خير لك حيث أنت، فال 
شأن لك بهم، فهؤالء ما ُذكروا وال ُوصفوا وال 
)هم(  الغيب  بضمير  عنهم  عبر  وإمن��ا  ُعرفوا، 
ملالهم وال  لنا بهم وال بطريقة كسبهم  ال شأن 
مبجال صرفهم له وال بطريقة عيشهم حلياتهم.

: أجله  من  والسعي  طلبه  علينا  الذي  – الرزق   3
ال تتعب نفسك، فال خير لك في ذلك وإمنا 
الذي تطلب من ربك أن يرزقك، }ورزق ربك خير 
وأبقى{، فرزق الرب هنا يفيد املعنى األخروي 
املال احلالل الطيب  الربِّ هو  والدنيوي، رزق 
الذي يغض بصرك،  الله  بإذن  الشافي  الكافي 
أن  عن  بصرك  يغض  عليك مبا  الله  وسع  إذا 
أزواج���ا منهم،  ب��ه  م��ا متعنا  إل��ى  مت��د عينيك 
الدنيا  فنت  رزق حسن يغض بصرك عن  فهذا 
ويوصلك إلى الله في اآلخرة، ألن الرزق الطيب 
يأبى إال أن يأكله الطيبون ويأبى إال أن ُيصرف 
ف��ي ال��ط��ي��ب��ات، ال���رزق احل���الل -س��ب��ح��ان الله 
العظيم- يأبى أن يصرف في احلرام، حتى ولو 
وسوس لك الشيطان، فالرزق الطيب الذي بني 
يديك يتأبى عليك أن ينصرف في احل��رام وال 
يقودك بعد ذلك إال إلى احلالل، فيكون حينئذ 
ط��اع��ة لله ع��ز وج���ل، ه��ذا ال���رزق ي��ق��ودك إلى 
الطاعة، يقودك إلى عبادة الله فيكون متاعا لك 
الدنيا وحسنات لك في اآلخ��رة، يبقى وال  في 

ينقطع.
احلياة  م��ت��اع  ف���اٍن،  فهو  أول��ئ��ك  رزق  أم��ا 
ال��دن��ي��ا، ه��و زه���رة احل��ي��اة ال��دن��ي��ا، والتعبير 
بالزهرة له داللة الفناء، وأقل النباتات عمرًا هي 
الزهرة، وال��وردة ال تكاد تتفتح وتتبدى حتى 
تتساقط أوراقها بعد ذلك، ولذلك قال عز وجل 
الطائلة  األم���وال  تلك  الدنيا{  احلياة  �زهرة 
التي متد إليها عينيك وتتشوف إليها وتتشوق 
هي كالزهرة، مثيرة بألوانها ورائحتها، ولكن 
الدنيا{،  احلياة  فاٍن،�زهرة  قليل  قليل  عمرها 
تأكله  اآلن،  أن��ت  ب��ه  تتمتع  ال���ذي  ال���رزق  أم��ا 
تتمتع  وأن��ت  لك  يذخره  الله  ف��إن  به  وتعيش 
به  فتعيش  اآلخ��رة،  في  به صدقات وحسنات 
مرتني تعيش به في الدنيا وتعيش به إن شاء 
الله تعالى في اآلخرة، ويكون الرجل إذ يطعم 
زوجته متصدقا كما في احلديث الصحيح، وإذ 
يطعم أبناءه متصدقا، وإذ يطعم من يطعم بعد 
ذلك متصدقا ما دام رزقه طيبا حالال، فال شيء 
من الرزق الطيب احلالل ال يؤجر عليه العبد، 
»قال أرأيت إن وضعها في حرام أيكون له بذلك 
إن  كذلك  ق��ال  الله،  رس��ول  يا  بلى   قالوا  وزر 
وضعها في حالل »وفي بضع أحدكم صدقة«، 
على  ويؤجر  احل��الل  زوجته  يجامع  اإلن��س��ان 
احلالل  الطيبة  اللقمة  أطعمها  إن  كذلك  ذل��ك، 
ي��ؤج��ر ع��ل��ى ذل���ك، إن أط��ع��م أط��ف��ال��ه الصغار 
وإن  ذل��ك،  على  يؤجر  احل��الل  الطيبة  اللقمة 
كساهم يؤجر على ذلك، كل حركاته االقتصادية 
املالية في الدنيا ما دامت مصادرها من حالل 
ق��ص��ور شاهقات  ف��ي احل���الل، فهي  وُت��ص��رف 
ولذلك  هناك،  وتبنى  هنا  تأكلونها  اجلنة  في 
رب��ك خير وأب��ق��ى{، ما متعنا به  }ورزق  ق��ال: 
أزواجًا منهم، خير منهم هذه، هو قليل ولكنه 
ث للسعادة في القلب وللسكينة في النفس  مورِّ
واالستقرار في األسرة، فاألسرة تستقر وترتاح 
إلى هذا القليل ثم بعد ذلك هو خير بهذا املعنى 
الله  كثيرة عند  وأبقى ألنه يتضاعف أضعافا 

في اآلخرة.
يتب�����ع

------------
م���ن���زل���ة ال�����زه�����د م�����ن ح���ل���ق���ات م�����ن�����ازل اإلمي������ان 
ال������ت������ي أل�����ق�����ي�����ت ب�����اجل�����ام�����ع األع�������ظ�������م مب���ك���ن���اس 
 وه��������ي م����������ادة م���س���ج���ل���ة ع����ل����ى ش�����ري�����ط س���م���ع���ي.

أعدها للنشر : عبد الحميد الرازي

 طلب الرزق بين تصورين           
فريد األنصاري  رحمه الله تعالى
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منزلة الزهد - اجلزء الثاين  )1(

سلسلة منازل اإليمان

الرزق الطيب يأبى إال أن يأكله 

الطيبون ويأبى إال أن يُصرف في 

الطيبات، الرزق الحالل -سبحان 

اهلل العظيم- يأبى أن يصرف 

في الحرام، حتى ولو وسوس 

لك الشيطان فالرزق الطيب الذي 

بين يديك يتأبى عليك أن ينصرف 

في الحرام، وال يقودك بعد ذلك 

إال إلى الحالل، فيكون حينئذ طاعة 

هلل عز وجل، هذا الرزق يقودك 

إلى الطاعة، يقودك إلى عبادة 

اهلل فيكون متاعا لك في الدنيا 

وحسنات لك في اآلخرة، يبقى وال 

ينقطع
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اإلسالم والمسلمون في غانا 

< موقع دولة غانا :
أو جمهورية غانا هي جمهورية  غانا 
إف���ري���ق���ي���ة ع���ل���ى ال����س����اح����ل ال���ش���م���ال���ي 
إفريقيا،  في غرب  خلليج غينيا الواقع 
فاسو، ومن  الشمال بوركينا  من  حتدها 
ال��ش��رق دول��ة ال��ط��وغ، وم��ن ال��غ��رب  دول��ة 

ساحل العاج . 
ن��������������ال��������������ت اس��������ت��������ق��������ال��������ه��������ا  
لغتها  ، 1م 9 5 7 م  عا نيا  يطا بر عن 
اسمها  ك��ان  هي اإلجنليزية ،  الرسمية 
ال���س���اب���ق س���اح���ل ال���ذه���ب وس��م��ي��ت في 
م��اب��ع��د  ب )غ���ان���ا( وه����و  اس����م ال��دول��ة 
ية  ر طو ا مبر بإ فة  و ملعر ا يخية ر لتا ا
غانا بالرغم من عدم وقوعها ضمن حدود 

تلك الدولة.

< نظام الحكم :
وف���ق���ا ل���ل���دس���ت���ور ال���غ���ان���ي ف���ال���دول���ة 
من  منتخب  رئ��ي��س  يحكمها  ج��م��ه��وري��ة، 
تعد  انتخابية  فترة  وكل  مباشرة  الشعب 

بأربع سنوات. 

< االقتصاد : 
الثمينة  امل��ع��ادن  بإنتاج  غانا  تشتهر 
وم����ن أه����م ث���روات���ه���ا امل��ع��دن��ي��ة ال��ذه��ب 
واملنغنيز، ويعتمد اقتصادها على تصدير 

املواد اخلام كالذهب والكاكاو. 

< المسلمون في غانا :
في   45 نسبة  ال���واق���ع   ف��ي  يشكلون 
حت��اول  احلكومية  االوس����اط  لكن  امل��ائ��ة، 
أع���داده���م وح��ص��ره��م في  دائ��م��ا حتجيم 
املسلمني  ان  وال���واق���ع   ،٪  15 ال  نسبة 
املدن  كافة  في  ملحوظ  بشكل  م��وج��ودون 
الواقعة  )مت��ال��ي(  مدينة  وتعد   ، وال��ق��رى 
في شمال الباد بالفعل عاصمة املسلمني 
الكثافة املسلمة املوجودة هناك  من خال 
وكذا املظاهر اإلسامية الواضحة ،ويتكلم 
غالبية املسلمني لغة الهاوسا وهي تعتبر 
يتكلمها  ح��ي��ث  امل��ه��م��ة  ال��ل��غ��ات  م��ن  االن 
املسلمون في نيجيريا والنيجر إلى جانب 

لغات محلية اخرى مثل األشانتي. 
يلفت  أيضا   ، )أك��را(  للعاصمة  الزائر 
وك��ذا في  للمسلمني  انتباهه وج��ود مهم  
الباد   )كوماسي(،  ثاني اكبر مدينة في 
األحياء  أه��م   أن  هذا  على  للداللة  ويكفي 
وهو  إسامي  معنى  يحمل  العاصمة  في 
املنورة  املدينة  إلى  إش��ارة   ) ) مدينة  حي 
احل��ي  وك����ذا   ، غ��ال��ب��ي��ة مسلمة  وت��س��ك��ن��ه 
ويسمى  أك��را  العاصمة  وس��ط  في  الكبير 
)نعمة( وينطقونه الغانيون )نيما(، توجد 
اقتصادي  نشاط  وب��ه  مسلمة  غالبية  ب��ه 

وجتاري كبير .
كما أن  أحد األحياء القدمية والفقيرة  
وٌيسمى )زنغو( ، وهذا هو االسم الشائع 
أيضا عند غير املسلمني في غانا لإلشارة 

إلى املسلمني .  

في  اإلسالمية  الـمؤسسات   >

غانا : 

المحلية، اإلسالمية  المؤسسات   : أوال 
ومن أبرزها: 

- املجلس اإلسامي األعلى ، و يعتبر 
ممثل املسلمني لدى احلكومة.

والبحوث  للدعوة  األع��ل��ى  املجلس   -
ويعمل  اإلس���ام���ي���ة، 
ف���ي م���ج���ال ال���دع���وة 
وال���ت���ع���ل���ي���م، ي��ت��وف��ر 
وس�������������������ط احل����������ي 
اإلسامي )نعمة( في 
على  أك���را  العاصمة 
بالعلوم  يهتم  معهد 
ال��ش��رع��ي��ة، وي��ح��ت��اج 

إلى كثير من الدعم 
اجل����م����ع����ي����ة   -
للتربية  اإلس��ام��ي��ة 
الغانية،  واإلص����اح 
أس��س��ت��ه��ا اجل��ال��ي��ة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��س��ن��ي��ة 
ول�������ه�������ا ب����ص����م����ات 
م���ه���م���ة ف�����ي م���ج���ال 
ال���ع���م���ل االس����ام����ي 

والتعليمي. 
امل������ج������ل������س   -
للتنمية  اإلس���ام���ي 
واخل����������������دم����������������ات 

اإلن��س��ان��ي��ة، وي��ع��م��ل ف��ي م���ج���االت: بناء 
امل��س��اج��د ، حفر اآلب���ار ، ب��ن��اء ال��ع��ي��ادات 

الطبية، بناء املدارس. 
الخارجية  اإلسالمية  :المؤسسات  ثانيا 

وهي: 

لجنة مسلمي أفريقيا :
وتعمل في مجاالت: بناء املساجد، حفر 
اآلبار، كفالة األيتام، كفالة الدعاة، خدمات 
اج��ت��م��اع��ي��ة م��وس��م��ي��ة ك��إف��ط��ار ال��ص��ائ��م 
واألضاحي ومخيمات طبية مجانية، تتوفر 
على مراكز اجتماعية في كل من العاصمة 
بها  ُيقيم   ومت��ال��ي  كوماسي  وم��دن  أك��را 
أيتام وتقدم  لهم خدمات تعليمية وصحية 

إلى جانب األهالي .
المنتدى اإلسالمي: 

والتعليم  الدعوة  مجاالت  في  ويعمل 
اإلنشائية   األن��ش��ط��ة  ب��ع��ض  إل���ى  إض��اف��ة 
املجمعات  وتشييد  املساجد  بناء   : مثل 
الدعاة  وكفالة  اآلب��ار،  وحفر   ، التعليمية 
ودع���اة  وخ��ط��ب��اء  أئ��م��ة  يعملون  وال��ذي��ن 

متنقلني.

< النشاط الكنسي والشيعي : 
للحديث  يجرنا  املسلمني  عن  احلديث 
في  والشيعي  الكنسي  النشاط  عن  أيضا 
فعا  تتجاذبها  غانا  أن  فاملاحظ  الباد، 
هذا  ،وي��رج��ع  مختلفة  وم��ذاه��ب  ت��ي��ارات 
التي يتمتع  إلى هامش احلرية  باألساس 

بها البلد ، وتظهر هذه التجاذبات في: 
الزائر   : للكنائس  كثيف  انتشار   -  1
الكنسي  النشاط  غانا، ياحظ حدة  لدولة 

نشاط  وه��و  وم��ذاه��ب��ه،  اشكاله  مبختلف 
السائد،  هو  كما  أسبوعيا  وليس  يومي 
قداس  بتنظيم  الكنائس  تهتم  مساء  فكل 
ومحاضرات تثقيفية  في االجنيل واملثير 
وتستعني  امكانياتها  جميع  تسخر  انها 
تستثني  ال  ان��ه��ا  كما  الترجمة  بوسائل 
وذل��ك من خال  والبكم  الصم  فئات  حتى 

توفير ترجمة االشارة .
ال��ن��ش��اط   -  2

ال��ن��ش��اط    : الشيعي 
ال���ش���ي���ع���ي واض�����ح 
األنشطة   خ���ال   م��ن 
ال���ص���ح���ي���ة  ب��ب��ن��اء 
وتسيير مستوصفات 
وع�������ي�������ادات ط��ب��ي��ة  
التعليمية  واألنشطة 
م�������ن خ���������ال ب����ن����اء  
م����دارس وج��ام��ع��ات،  
ون����ذك����ر ه���ن���ا ق��ي��ام  
اي�����������ران  ب���اف���ت���ت���اح  
ك��ل��ي��ة إس���ام���ي���ة في 
العاصمة أكرا في عام 
فيها  ي���درس  2000م 
ال���ع���ل���وم اإلس��ام��ي��ة 
وال���ع���ل���وم اإلداري������ة، 
وس���م���ي���ت ب��ال��ك��ل��ي��ة 
اإلسامية اجلامعية، 
وال���ت���ح���ق ب���ه���ا ع���دد 
منح  يتم   كما  املسلمني،  أبناء  من  كبير 
إيران  في  للدراسة  منًحا  املسلمني  أبناء 

ليعودوا وقد تشبعوا باملذهب الشيعي.
3 - القاديانية أو األحمدية :

حسب مصادر املسلمني ، يعود تاريخ  
ساحل  إل��ى  للقاديانية  وف��د  أول  وص��ول 
غانا إلى العام 1916م بقيادة رجل يدعى 
نيار مبساندة  الرحيم  احلاج مولفي عبد 

اإلجنليزي،  االستعمار  م��ن 
في  الفعلي  نشاطها  وب��دأت 
لها  أن��ش��أت  مل��ا  1921م  ع��ام 
سالتبون  مدينة  ف��ي  م��رك��ًزا 
الوسطى  املنطقة  في ساحل 
ال��ب��اد، وك���ان اإلجنليز  م��ن 
ي��س��اع��دون ال��ق��ادي��ان��ي��ة في 
نشر مذهبها، وبدأت احلركة 
لنشر معتقدها  العمل اجلاد 
من خال التعليم واخلدمات 
استطاعت  وق��د  ال��ص��ح��ي��ة.، 
ه������ذه احل����رك����ة م����ن ف���رض 
املشاريع  من خال  وجودها 
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
.ك��م��ا نشير  ت��رع��اه��ا  ال��ت��ي 
ال��ق��ادي��ان��ي��ة  احل����رك����ة  أن  
ببعض  تصل  أن  استطاعت 
إلى دوائر احلكم  منتسبيها 
، ون���ش���ي���ر ه���ن���ا ب���األس���اس 
ال���دف���اع في  أن وزي�����ر  إل����ى 
جيري  الرئيس  حكم  ف��ت��رة  
 )  1999  1995-( راولينغز 
الشيء  ونفس  قاديانيا  كان 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��وزي��ر  واس��م��ه 

اخلارجية  منصبي  شغل  شامباز(  )اب��ن 
في  يشغل  وهو  الفترة  تلك  في  والتعليم 
االفريقي  االحت���اد  ف��ي  مهمة  ه��ذا  يومنا 

ومقره في أديس أبابا بأثيوبيا. 

< التعليم اإلسالمي في غانا:
في  اإلسامي  العربي  التعليم  ينتشر 
املسلمون   بها  يوجد  التي  املناطق  معظم 
حيث توجد املدارس القرآنية التي قد تكون 
ومهمتها  منفصلة،  أو  باملساجد  ملحقة 
تدريس العربية والقرآن الكرمي  في نهاية 
االسبوع )السبت واألحد( وهذا يعود إلى 
انشغال أبناء املسلمني بالدراسة باملدارس 
احلكومية طيلة ايام االسبوع، وهو جانب 
من املعاناة اليومية  فاملدارس الرسمية ال 
العكس  بل  االسامية  للمادة  مجاال  توفر 
من  للتبشير  معرضون  املسلمني  فأبناء 
بها.  ُتدرس  التي  التنصيرية  املواد  خال 
ويبقى دائما افتقار التعليم اإلسامي إلى 
املائم  امل��درس��ي  والكتاب  املوحد  املنهج 
من أهم املشاكل الرئيسة، هذا إلى  جانب 
نوجزها   والتي  األخ��رى  التعليم  مشاكل 

في : 
> املباني املتواضعة والتي في حاجة 

إلى جتديد وتوسعتها. 
في  وه��م  املعلمني  مستوى  ضعف   <

حاجة إلى رفع مستواهم العلمي.
ال���دراس���ي���ة في  امل���ن���اه���ج  ت��خ��ب��ط   <
وقلة  وامل��ت��وس��ط��ة  االب��ت��دائ��ي��ة  املرحلتني 

التعليم الثانوي.  
التعليمية  الوحدة  وجهد  عمل  ويبقى 
بها  س��م��ح��ت  ال��ت��ي  اإلس���ام���ي  للتعليم 
 � 1987م  � م��ن��ذ س��ن��ة  ال��غ��ان��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
وض��ع  م��ن  متكنها  ع���دم  خ��اص��ة  ضعيفا 
اإلس��ام��ي،  بالتعليم  يليق  موحد  منهج 
إلى  ومنهجه  التعليم احلكومي  وإدم��اج  
أمور نرجو من  التعليم اإلسامي.  جانب 

الله سبحانه وتعالى  أن ترى النور .

ذ. عبد الرحمن فراجي

المدارس الرسمية ال توفر مجاال 
للمادة االسالمية بل العكس 
فأبناء المسلمين معرضون 
للتبشير من خالل المواد 
التنصيرية التي ُتدرس بها. 
ويبقى دائما افتقار التعليم 

اإلسالمي إلى المنهج الموحد 
والكتاب المدرسي المالئم من 

أهم المشاكل الرئيسة



بطاقة تعريف :
- االسم :محمد خليل جيجك، 

- م��ن م��وال��ي��د والي���ة »م���اردي���ن« ه��ي من 
الواليات الشرقية في تركيا، 

ال��ع��ل��وم ال��ش��رع��ي��ة ف��ي امل���دارس  - درس 
األهلية 

- ت��خ��رج ع��ام 1992 م��ن ال��دك��ت��وراه في 
التفسير، 

- عمل أستاذًا في جامعة »يلدرم بايزيد« 
- وهو اآلن أيضا عميد لكلية اإللهيات في 

جامعة »بينكول« .
- مهتم بالقرآن الكرمي وعلومه.

الدراسات  في  تخصصكم  منطلق  من   <
ال��دراس��ات  واق��ع  تُقيّمون  كيف  اإلسالمية 
اإلسالمية  العربية  الجامعات  في  اإلسالمية 

بشكل عام؟
اإلسالمية  ال��دراس��ات  واق��ع  أن  أرى   <<
ال يتماشى مع واقع العصر، فنحن في عصر 
التكنولوجيا اجلديدة، عصر انفجار املعلومات 
وتدفق املعلومات من كل جانب، فإذا ما قسنا 
من  الهائل  الكم  بهذه  اإلسالمية  ال��دراس��ات 
املعلومات  في  الهائلة  والتطورات  املعلومات 
التقنية  والعلوم  التجريبية  والعلوم  البشرية 
نرى أن مستوى الدراسات اإلسالمية ال يتواءم 
وال يتماشى مع هذا، وأرى أن النقطة الرئيسة 
في هذه املعضلة التي تعّم جميع املسلمني، هو 
عدم توظيفنا لألذكياء من أبنائنا في ساحات 
الدراسات اإلسالمية، طبعًا رمبا يتوجه بعض 
الدراسات  إلى  األذكياء  املسلمني  شبابنا  من 
يتواءم  ف��ردي ال  اإلسالمية، ولكن هذا اجت��اه 
مع متطلبات العصر، فمثال حينما جنول في 
العلوم  تاريخ  وخصوصًا  اإلسالمي  التاريخ 
من  العالم،  أذك��ي��اء  أذك��ى  أن  ن��رى  اإلسالمية 
عياض،  والقاضي  األندلسي،  رش��د  اب��ن  مثل 
وال���ن���ووي، وإم����ام احل��رم��ني، وأب���ي حنيفة، 
وغيرهم من أذكياء العالم اجتهوا إلى العلوم 
به  أت��وا  مبا  وأت��وا  فيها،  ونبغوا  اإلسالمية 
العلوم  م��ن  العظيم  الصيب  ال��واب��ل  ذل��ك  م��ن 
مائتي  من  يقرب  ما  منذ  أنه  غير  اإلسالمية، 
الغربي،  بدأ املسلمون يتجهون االجتاه  سنة 
وأخذوا يعايرون املسائل واألحداث والوقائع 
معلوم  ه��و  -كما  وطبعا  الغربية،  باملعايير 
ل��دي��ك��م- ف���إن امل��ع��اي��ي��ر ال��غ��رب��ي��ة ه��ي معايير 
للدين  نصيب  فيها  ليس  وعلمانية،  دنيوية 
وال لقيمه، فبسبب ذلك بدأ املسلمون أنفسهم 
ينظرون إل��ى األح���داث وإل���ى ال��وق��ائ��ع وإل��ى 
مبنظار  كلها  احلياة  تقلبات  وإل��ى  املستقبل 
إال  يهمهم  ال  فقط،  دن��ي��وي  ومنظور  علماني 
تأثر  وحينما  فيها.  الترفه  وأمر  الدنيا  أمور 

ال��ع��ال��م اإلس���الم���ي ب��ه��ذا 
امل���ن���ظ���ور ال���دن���ي���وي ب��دأ 
شيئا  يغادرون  املسلمون 
اإلسالمية  العلوم  فشيئا 
وال���دراس���ات اإلس��الم��ي��ة، 
ف���ل���م ي����وّظ����ف امل��س��ل��م��ون 
ب��ص��ف��ة ع��ام��ة م��ن ط��اق��ات 
ال���ذك���اء م���ا ي��ن��اس��ب تلك 
العلوم  الهائلة من  الكمية 
اإلس�����الم�����ي�����ة وال����ع����ل����وم 
ميتلكونها   التي  الشرعية 
النبوغ  لم يوظفوا طاقات 
واالس���ت���ع���داد وامل���واه���ب، 
ف��ت��رت��ب ع���ن ذل����ك ن��ت��ائ��ج 
وخ��ي��م��ة وغ��ي��ر م��ح��م��ودة 
نبغ  من  قلُة  وهي  العاقبة 
في العلوم والدراسات اإلسالمية وبالتالي قل 
الفاعل في األمة، فمن هذه  اإلب��داع والتجديد 
الناحية هذه نقطة هامة، فإذا ما أردنا � نحن 
املسلمني � أن نرتقي بالدراسات اإلسالمية إلى 
وما  احلاضر  العصر  في  ُيطَلب  ما  مستوى 
يناسب التطورات الهائلة في ساحات العلوم 
التجريبية والعلوم االجتماعية وسائر العلوم 
امل��ج��ال  ه���ذا  ف��ي  ن��وظ��ف  أن  علينا  فيتوجب 
كية طاقات الذكاء. هذا هو ما نحتاج  الطاقة الذَّ
إليه، خصوصا في مجال الفقه اإلسالمي الذي 
هو مصدر حياة املسلمني ومجال التعامل مع 
 .. املعقدة،  االجتماعية واحلضارية  املشكالت 
عقول  إلى  نحتاج  التطور  هذا  لتحقيق  لذلك 
للماضي  مستوعبة  م��ب��دع��ة  وط��اق��ات  ذك��ي��ة 

وقادرة على التعامل مع متطلبات العصر.
واقع  إلى  تنظرون  بهذا كيف  في عالقة   <
اإلسالمية؟  الدراسات  مجال  في  التفسير  حركة 
األم��ة  بعثة  ف��ي  تسهم  أن  يمكنها  وكيف 

ونهضتها؟
>> بالنسبة للتفسير، إذا ما ألقينا نظرة 
عامة على واقعه جند توجها كبيرا وقويا نحو 
بالغا  نهما  وجن��د  تعالى،  الله  كتاب  تفسير 
بالنسبة حلركة  طبعا  الكرمي،  القرآن  لتفسير 
تأليفات  هناك  يوجد  التفسير  ف��ي  التأليف 
كثيرة ف��ي ك��ل م��ن امل��ش��رق وامل��غ��رب بعضها 
جلمهور  مبسط  شعبي  تفسير  بتقدمي  اهتم 
بأسلوب  كتب  وبعضه  وعامتهم،  املسلمني 
كما  والعلماء،  املثقفني  طبقة  يخاطب  علمي 
القدامى  أن بعضا ألف على طريقة املفسرين 
وإع��راب  النزول  بأسباب  االهتمام  حيث  من 
الفني  باجلانب  اه��ت��م  آخ��ر  وب��ع��ض  ال��ق��رآن، 
هذا  كل  فطبعا  الكرمي،  القرآن  في  والبالغي 
متنوعا  علميا  واق��ع��ا  ال��ي��وم  يشكل  وغ��ي��ره 
عنه  يستغنى  ال  امل��ع��اص��ر  التفسير  حل��رك��ة 
أب��دا س��واء ف��ي يومنا ه��ذا أم ف��ي غ��ي��ره. ألن 
طبيعة القرآن الكرمي طبيعة أسلوبية وبالغية 
وعبارية وتركيبية تتضمن كل ذلك وتسعه بل 
ويحتاج إليها احتياجا ضروريا حلسن فهمه 
واستنباط العلم الالزم لألمة الستمرار حركة 
التفسير والتدين في األمة، غير أن املهم في كل 
هذا أن ُنَكون مفسرين وعلماء لنرتقي بحركة 
منزلة  إلى  األم��ة  يرفع  مستوى  إلى  التفسير 

الشهود احلضاري.
التفاسير  أنواع  هي  ما  السياق،  هذا  في   <
هذا  إلى  األمة  نقل  في  تساعد  أن  يمكن  التي 
المستوى وما الذي يلزم لتكوين الخريجين حتى 

يكونوا قادرين على حمل هذه الرسالة؟ 
تقفز  أن  التي ميكن  التفاسير  أنواع   <<
وأن  احلضاري،  الشهود  مستوى  إلى  باألمة 

أرى  بها  ال��الئ��ق  مستواها  إل��ى  األم���ة  ت��رف��ع 
الذي يهتم  التفسير  أعلم- ذلك  -والله تعالى 
ال��ذي  والتفسير  ل��ألم��ة،  احل��ض��اري��ة  ب��ال��ذات 
يعنى ب��إب��راز ال��ق��ي��م اإلن��س��ان��ي��ة ف��ي ال��ق��رآن 
من  جمعاء  اإلنسانية  تعاني  ال��ت��ي  ال��ك��رمي، 
فقدانها أو من ضآلتها وضعفها، فإذا نظرنا 
إلى املجتمعات الغربية اليوم وجدناها تعاني 
في  وذوبانها  اإلنسانية  القيم  جل  غياب  من 
جند  املقابل  وف��ي  الغربية،  احل��داث��ة  ط��وف��ان 
هائلة  ث���روة  منلك  املسلمني-  أنفسنا-نحن 
وكبيرة في مجال القيم واملبادئ اإلنسانية ال 
ميتلكها أي نظام آخر، لذلك صار واجبا على 
املسلمني إن هم أرادوا االرتفاع إلى مستوى 
الشهود احلضاري أن يهتموا بهذا النوع من 
الباحثني  إع��داد  على  يعملوا  وأن  التفسير، 
الكافية  الُعدد  على  متوفرين  املجال  هذا  في 
تقدمي  إل��ى  للوصول  ال��ض��روري��ة  وامل��ؤه��الت 
اإلسالم إلى العالم بالكشف عن نظامه القيمي 
ذلك  حققنا  م��ا  وإذا  اإلن��س��ان��ي،  واألخ��الق��ي 
وعملية  مهمة  انطالق  نقطة  فسيكون مبثابة 
وسيكون ثورة هائلة على الصعيد العاملي ألن 
اإلنسانية اليوم هي أفقر ما يكون من املبادئ 
مشكالتها  ي��ح��ل  ل��ن��ظ��ام  ومتعطشة  وال��ق��ي��م 
الغربيني  جت��د  الشديد  ول��ألس��ف  األخ��الق��ي��ة. 
مبادئ  اكتشفوا  بأنهم  وي��ع��ت��زون  ي��ف��خ��رون 
إذا قورن مبا  في حقوق اإلنسان و.و. ولكنه 
املسلمون  ومبا ميتلكه  الكرمي  القرآن  وضعه 
وال  يسمن  ال  بحيث  وضعيفا  ضئيال  يبقى 

يغني من جوع بل قد يضر كثيرا.
> لعل الذي تتحدثون عنه في هذا المجال 
الضعف  أسباب هذا  بأن من  القول  إلى  يقودنا 
لدى المسلمين في حقل الدراسات اإلسالمية هو 
راجع في جزء منه إلى واقع الضعف الذي يعيشه 
البحث العلمي في الجامعات العربية واإلسالمية 
ضعف على مستوى الرؤية والتخطيط والمنهج 
والتنسيق  التكامل  مستوى  وعلى  والكفاءات، 
واالنفتاح...، كيف تنظرون إلى هذا الواقع ؟ وما 

هي سبل تجاوزه؟
ن���ع���م   <<
يحتاج املسلمون 
يرفعوا  أن  إل���ى 
ه����ذه احل���واج���ز 
وال�������ع�������وائ�������ق 
أم���������ام ال���ب���ح���ث 
ال���ع���ل���م���ي وه���ي 
ع���وائ���ق ك��ث��ي��رة: 
م��ادي��ة وف��ك��ري��ة، 
ج������غ������راف������ي������ة 
وذه���ن���ي���ة مت��ن��ع 
التواصل  حركة 
ال��ط��ب��ي��ع��ي ب��ني 
م��ن��اط��ق ال��ع��ال��م 
اإلس�����������الم�����������ي 
وب���ل���دان���ه. ل��ذل��ك 
ف�������������أول ش������يء 
هو  فعله  ينبغي 

رف��ع ه��ذه احل���دود وامل��وان��ع، وأن نصل إلى 
مستوى أن نشعر في أعماق نفوسنا بدالالت 
وقوله  إخ��وة{،  املومنون  }إمن��ا  تعالى:  قوله 
للناس{،  اخرجت  أمة  }كنتم خير  وع��ال:  جل 
نحن  هام  درس  إلى  ترشدنا  الكرمية  فاآليات 
أمة  أمتنا  تكون  أن  إليه هو  نكون  ما  أح��وج 
والرحمة  اخلير  مجامع  إلى  وهادية  مرشدة 
هذه  فمن  األم���ة،  ه��ذه  وظيفة  فهذه  وال��ع��دل، 
الناحية إذا ما حققنا هذا الشعور فيسهل أن 

يأتي ما بعده، فوظيفة األمة إزالة هذه احلواجز 
ثم  املسلمني،  بني  الفكرية  ال��وح��دة  وحتقيق 
بوحدة  االهتمام  أنفسنا  في  نوجد  أن  ثانيا 
أنفسنا  في  اليوم  نحن  جند  فهل  املسلمني. 

االهتمام بحل مشكالت املسلمني؟
نعم لربط هذا بالبحث العلمي باجلامعات 
إنه بإمكان رؤساء  العالم اإلسالمي أقول  في 
اجل��ام��ع��ات وع��م��داء ال��ك��ل��ي��ات وم��درائ��ه��ا أن 
هذا  ملثل  التأسيس  في  جانبهم  من  يسهموا 
في  والتعاون  واالنفتاح  والتنسيق  التكامل 
مجال البحث العلمي وتيسير سبله من خالل 
العالم  في  إسالمية  جامعات  احت��اد  تأسيس 
واحد  سقف  حتت  يجمعها  بحيث  اإلسالمي 
تتمكن من خالله من معاجلة املشاكل املشتركة 
كثير  برفع  الكفيلة  والبرامج  اخلطط  وإع��داد 

من التحديات،
يمكن  التي  المهام  هي  ما  نظركم  في   <

لمثل هذا النوع من االتحاد أن يقوم بها ؟
>> من املهام: 

- أوال التبادل بني الطالب 
أهم  وه��ذا  اخل��ب��رات  في  التبادل  ثانيا   -
ش���يء، ألن���ه ق��د ي��وج��د ف��ي ب��ل��د م��ن ال��ط��اق��ات 
ف��ي غ��ي��ره. وبتبادل  م��ا ال يوجد  واإلم��ك��ان��ات 
اخلبرات وتبادل الطالب ميكن أن نستفيد من 
حل كثير من مشكالت البحث العلمي، وعالوة 
تبادل  االحت���اد  ه��ذا  مثل  سييسر  ه��ذا  على 

اخلبرات اإلدارية والفكرية واملنهجية
- ثالثا ال يزال كثير من املسلمني يعانون 
وقلة  التفكير  وضيق  األف��ق  ضيق  أزم��ة  م��ن 
وج��ود  ف��رغ��م  العلمية،  ب��امل��ج��االت  االه��ت��م��ام 
هائلة  إمكانات  على  تتوفر  ضخمة  جامعات 
إال أنها ال توظفها في أقصى احلدود خلدمة 

العلم وأهله، 
ل���ذل���ك ف���األم���ل م��ع��ق��ود ع��ل��ى م��ث��ل ه��ذه 
ستمكننا  بيننا  وج��دت  إذا  التي  االحت���ادات 
م��ن ف���رص االس��ت��ف��ادة امل��ش��ت��رك��ة ف��ي ت��ب��ادل 
األف��ق، وتوسيع  أي خبرة وتوسيع  اخلبرات 
أن  لنا  سيتأتى  بحيث  وال��ت��ع��اون،  التفكير 
ن��رب��ي ج��ي��ال ق����ادرا على 
ف���ه���م م���ش���ك���الت ع��ص��ره 
وم���واج���ه���ت���ه���ا، وحت��م��ل 
أن  على  واالق��ت��دار  ثقلها 
يأتي لها بحلول إسالمية 
مفيدة  وق��رآن��ي��ة  ن��اج��ع��ة 
بني  فالتكامل  وصاحلة، 
اجل��ام��ع��ات م��ط��ل��ب ملح 
العلمي  البحث  لتطوير 
والباحثني، وسيكون ذلك 
االحت��ادات  لبقية  النواة 
ف��ي س��ائ��ر امل���ج���االت من 
مجاالت احلياة في جسم 

األمة.
كلمة  م���ن  ه���ل   <

أخيرا؟
ن���رى  أن  آم�����ل   <<
األم����ة اإلس��الم��ي��ة م��ع��اف��اة 
تنوعها  استيعاب  على  قادرة  وقوية  وسليمة 
التفريط  وع��دم  إمكاناتها  استثمار  وحسن 
وامل���ادي���ة وهويتها  ال��ب��ش��ري��ة  ث��روات��ه��ا  ف��ي 
احلضارية، وإن بشائر حترر األمة وانطالقها 

بدأت إن شاء الله تعالى.
> في األخير نشكر األستاذ الدكتور محمد 
خليل على هذا احلوار وإلى فرصة أخرى بإذن 

الله تعالى.
 أجرى احلوار: الطيب الوزاني
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تطوير الدراسات اإلسالمية رهني بتوظيف الطاقات الذكية

آمل أن نرى األمة اإلسالمية 
معافاة وسليمة وقوية قادرة على 
استيعاب تنوعها وحسن استثمار 

إمكاناتها وعدم التفريط في 
ثرواتها البشرية واملادية وهويتها 

احلضارية، وإن بشائر حترر 
األمة وانطالقها بدأت إن شاء الله 

تعالى.
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محمد قطب: قطب األمة اإلسالمية الكبرى

د. الطيـب الوزانـي

اآلخ���رة سنة  04 ج��م��ادى  ي��وم اجلمعة  ت��وف��ي 
املفكر  2014م   سنة  أب��ري��ل  ل04  امل��واف��ق  1435ه� 
اإلسالمي والداعية الكبير محمد قطب، ووالده هو 
قطب بن إبراهيم بن حسني الشاذلي، ُولد في أسيوط 
بصعيد مصر، في 25 رجب عام 1337 ه�، املوافق 
الشقيق  هو  قطب  ومحمد  1919م.  ع��ام  أبريل   06
القطبيني  أسرة  اشتهرت  وقد  قطب،  لسيد  األصغر 
القرضاوي  يوسف  الدكتور  قال  والصالح،  بالعلم 
عن هذه األسرة:« آل قطب كلهم برجالهم ونسائهم: 
أسرة أدب ودعوة، وثقافة وفكر، وقد كان موطنهم 
القاهرة  وم��ن  ال��ق��اه��رة،  إل��ى  فانتقلوا  بالصعيد، 
بل  العربي،  العالم  إلى  ودعوتهم  بفكرهم  انتقلوا 

العالم اإلسالمي، بل إلى كل العالم«.
قسم  اآلداب  كلية  في  قطب  محمد  تخرج  وق��د 
ثم  1940م،  امل��واف��ق   ،1359 ع��ام  اإلجنليزية  اللغة 
للمعلمني،  العالي  التربية  معهد  في  دراسته  أكمل 

وحصل على دبلوم في التربية وعلم النفس.
حياته  بداية  في  قطب  محمد  األستاذ  اشتغل 
للعمل  انتقل  أربع سنوات، وبعدها  بالتدريس مدة 
بإدارة الترجمة بوزارة املعارف ملدة خمس سنوات، 
وعاد للتدريس مرة أخرى لعامني، كما عمل مشرفا 

على مشروع »األلف كتاب« بوزارة التعليم.
مواقفه من أنظمة الحكم في مصر

اتخذ محمد قطب موقفا معارضا ألنظمة احلكم 
في بلده سواء منها النظام امللكي أو احلكم الناصري 
اإلخ��وان  حركة  ضد  بالعنف  مرحلته  متيزت  ال��ذي 
األح��رار  الضباط  ث��ورة  في  شاركت  التي  املسلمني 
1952، لكن سرعان ما قلب عليها عبد الناصر ظهر 
املجن، وبسبب هذه املواقف أدخل السجن احلربي 
ترك  ما  والقساوة  التعذيب  من  وذاق   ،1954 سنة 
اإلف��راج  ورغ��م  ومواقفه،  شخصيته  في  قويا  أث��را 
عنه فقد حكم على أخيه سيد ب15 سنة )مدة كتابة 
محمد  جعل  مما  القرآن(  ظالل  في  تفسيره  السيد 
قطب يتحمل محنة السجن وإن كان خارج السجن، 
ثم في احلملة التي شنها من جديد نظام جمال عبد 
أعيد محمد قطب وأخوه سيد   1965 الناصر سنة 
ال��ذي ك��ان أف��رج عنه ل��ظ��روف صحية إل��ى السجن 
املرة ست سنوات،  بالسجن هذه  وقد قضى محمد 
من 30 يوليو/متوز 1965 إلى 17 أكتوبر/ تشرين 
أنها  كما  بالقصيرة،  ليست  مدة  وهي   ،1971 أول 
اعتبرت مرحلة احملنة الكبرى في حياة محمد قطب 
وأسرته وحياة حركة اإلخوان املسلمني حيث أعدم 
سيد وستة آخرون من خيرة قادة جماعة اإلخوان 
آنذاك، ونفذ احلكم سريعا  األمة  املسلمني ومفكري 
وساطة  رغم   1966 أغسطس/آب   29 االثنني  فجر 
وإسالمية،  عربية  دول  ورؤس���اء  زع��م��اء  م��ن  كثير 
واعتقلت  شقيقته  زوج  التعذيب  حتت  توفي  كما 
شقيقاته وتعرضن للتعذيب والتنكيل حيث وصف 

محمد قطب هذه األحداث ب«املجزرة«
ال��ت��ح��ق باململكة  ال��س��ج��ن  وب��ع��د خ��روج��ه م��ن 
القرى  أم  جامعة  ف��ي  م��درس��ا  السعودية  العربية 
وج���اور احل���رم امل��ك��ي م��ؤث��را ال��ب��ق��اء ب��ج��واره رغم 
ال���ع���روض امل��غ��ري��ة ال��ت��ي ق��دم��ت ل��ه ل��الن��ت��ق��ال إل��ى 
اجلنسية  يحمل  وظ��ل  املضايقات،  ورغ��م  آخ��ر  بلد 
املصرية وطنه وبلده األصلي إلى وفاته يوم اجلمعة 
04 جمادى اآلخرة سنة 1435ه� املوافق ل04 أبريل 
وتقبل  رحمته  ب��واس��ع  ال��ل��ه  تغمده  2014م   سنة 

دعوات املسلمني له. 
أفكاره ومواقفه

بثالث  حياته  ف��ي  تأثر  أن��ه  قطب  محمد  يذكر 
فكره  توجيه  في  الكبير  األث��ر  لها  ك��ان  شخصيات 
وال��دع��وي��ة؛  والفكرية  األدب��ي��ة  شخصيته  وتكوين 
الناقد عباس  الثالثة هم: األديب واملفكر و  وهؤالء 

محمود ال��ع��ق��اد رح��م��ه ال��ل��ه ت��ع��ال��ى، وخ��ال��ه أحمد 
البارع  والكاتب  والشاعر  األدي��ب  املوشي  حسني 
والشهيد  املفكر  شقيقه  ثم  السياسي  والصحافي 
أثر  أن  غير  تعالى جميعا،  الله  رحمهم  قطب  سيد 
يقول  »التقمص«والتماهي،  حد  إلى  أكبر  كان  سيد 
بكل  سيد  أف��ك��ار  عايشت  »ل��ق��د   : التأثير  ه��ذا  ع��ن 
اجتاهاته منذ تفتح ذهني للوعي، وملا بلغت املرحلة 
الثانوية جعل يشركني في مجاالت تفكيره، ويتيح 
ولذلك  امل��وض��وع��ات،  ملختلف  املناقشة  ف��رص��ة  ل��ي 
امتزجت أفكارنا وأرواحنا امتزاجا كبيرا، باإلضافة 
إلى عالقة األخوة والنشأة في األسرة الواحدة، وما 
يهيئه ذلك من تقارب وجتاوب«. كما تظهر كتاباته 
تاريخ  في  واملصلحني  العلماء  من  بكثير  تأثر  أنه 

األمة قدميا وحديثا.
كان  فقد  الشخصيات  بهذه  تأثره  جانب  إل��ى 
التي  االب��ت��الءات  وضخامة  ومحنه  السجن  ملرحلة 
ابتليت بها الدعوة اإلسالمية في مصر أثر كبير في 
مواقف األستاذ محمد قطب ومنهجه في فهم الواقع 
احل��ق،  على  وال��ث��ب��ات  ال��ت��داف��ع  وآل��ي��ات  ومكوناته 
أث��ره في صقل شخصيته وصبغها  ذلك  لكل  وك��ان 
بصبغة احلق والصدق والوضوح، وطبعها بطابع 

املصلحني الكبار والدعاة الذين ال يشق لهم غبار. 
مواقفه الفكرية

سجل املفكر والداعية مواقفه 
الفكرية بأحسن ما يكون التسجيل. 

إنه العمل والتربية والتوجيه 
والكتابة الفكرية الرصينة واحلاملة 
ملعالم القوة العلمية والوعي بالواقع 

واملواقف واملذاهب واملواقع؛ وإن 
العمل اإلسالمي املعاصر في العالم 

اإلسالمي وفي غيره 
ملدين لهذا العالم 

واملفكر وأخيه أكثر 
من غيرهما، فقد تلقف 

الناس كتاباتهما بنهم 
وشغف وتعطش قل نظيره 

وأثره، فقد كان غزير الكتابة قوي 
البيان واحلجة ، واضحا في فكرته، 

صادقا في توجيهه ودعوته، فكتب منتقدا مادية 
الفكر الغربي في كتب عديدة منها »اإلنسان بني 
املادية واإلسالم« وهو من أوائل كتبه وأعزها 

لديه وهو البذرة األولى التي تناسلت منها بقية 
كتبه ضمن مشروعه الفكري والدعوي. كما انتقد 
املذاهب الفكرية الغربية من ماركسية ووجودية 
ورأسمالية ونظريات في علم النفس )التحليل 
النفسي لفرويد( وفي علم االجتماع )دوركامي( 
وفي علم التاريخ )داروين( في علم التاريخ 

واالقتصاد)املاركسية( لذلك دعا إلى تأسيس العلوم 
اإلنسانية انطالقا من األرضية اإلسالمية والرؤية 
القرآنية لإلنسان نفسا واجتماعا وتاريخا، ودعا 
إلى التعامل مع العلوم اإلنسانية الغربية برؤية 

نقدية وتأصيلية وكتب كتاب »حول التأصيل 
ن هذه  اإلسالمي للعلوم االجتماعية«، وَضمَّ

االنتقادات املبصرة خللفيات هذه املذاهب وأثرها 
السلبي في األمة في كتب عديدة منها: »جاهلية 
القرن العشرين« و»معركة التقاليد« و»في النفس 
واملجتمع«  و»مذاهب فكرية معاصرة« و»دراسات 
في النفس اإلنسانية« و»التطور والثبات حياة 

البشر«، كما اهتم بأثر الفكر العلماني واإلحلادي 
في الفكر اإلسالمي فكتب مبينا أسس هذا الفكر 
وجذوره وآثاره التي أصابت األمة خاصة كتاب 

»العلمانيون واإلسالم« وانخرط في سلك الرد على 
شبهات املغرضني للنيل من اإلسالم واملسلمني 

خاصة املستشرقني ومن ركب مركبهم فكتب كتاب 
»املستشرقون واإلسالم« و»حول تطبيق الشريعة« 
و«شبهات حول اإلسالم«، و»مغالطات« )2006(، 
و»مفاهيم ينبغي أن تصحح«، وما ميز منهج 

الكتابة عند املفكر محمد قطب هو مزجه في الكتاب 
الواحد بني النقد والبناء. إذ كل هذه الكتب التي 

سبق ذكرها في الرد والنقد قدم فيها املؤلف رحمه 
الله تعالى رؤية إسالمية واضحة وجديدة في هذه 
القضايا واملوضوعات واملجاالت، كما كتب كتبا 
إسالمية بني فيها التصور اإلسالمي من قضايا 
عديدة مثل كتابه »دراسات قرآنية« وكتاب »منهج 

التربية اإلسالمية جزءان« و»منهج الفن اإلسالمي« 
و»ال إله إال الله عقيدة وشريعة ومنهج حياة« 

و»ركائز اإلميان« وهو مقرر مادة التوحيد التي 
عهدت اململكة العربية السعودية للمؤلف بتأليفه 
ودرس لسنوات عديدة ولقي قبوال في األوساط 

العلمية والتعليمية، كما كتب في مجال فقه واقع 
األمة الفكري والتاريخي والدعوي كتبا عديدة 

منها »واقعنا املعاصر« وكتاب »من قضايا الفكر 
اإلسالمي املعاصر« وكتاب »املسلمون والعوملة«، 
و»قضية التنوير في العالم اإلسالمي«، و»هلم 

نخرج من ظلمات التيه«.
إال  قطب  محمد  املفكر  اهتمامات  تعدد  ورغ��م 
أنها طبعت طابع النقد العلمي للمذاهب واملفاهيم 
للتصور  ال��واض��ح  العلمي  وال��ت��أس��ي��س  ال��غ��رب��ي��ة، 
اإلسالمي ومفاهيمه ومناهجه في تصور الكون 
والتاريخ  واملجتمع  واإلنسان  واحلياة 
الفكرة  إب���راز  مجال  وف��ي  واملصير، 

اإلسالمية والتصور اإلسالمي.  
مواقفه الدعوية 

ل���م ي��ك��ن م��ح��م��د ق��ط��ب م��ف��ك��را 
الفكري  وال��س��ج��ال  بالفكر  يشتغل 
والنظري فحسب، بل إنه انخرط في 
انخراطا  العملية  املمارسة 
ج��وه��ري��ا واس��ت��ف��ادت 
ال�����دع�����وة اإلس���الم���ي���ة 
امل���ع���اص���رة ف����ي ك��ث��ي��ر 
م��ن كتاباته  ال��ب��ل��دان  م��ن 
ال����دع����وي����ة وم���ن���ه���ج���ه ف��ي 
ال����دع����وة. وق����د ق����ال ال��دك��ت��ور 
يوسف القرضاوي عن منهجه : »إن 
في  إسالمية  مدرسة  ل  ميثِّ قطب..  محمد 
الذي  الدعوة والتربية، واحلوار والفكر اإلسالمي، 
ر، الذي يخاطب العقل، ويحرك  يتميز باألسلوب النيِّ
العاطفة، ويحاور اآلخر، ويرد على الغرب، كما يرد 
خالًصا  اعتزاًزا  الشباب  في  ويثير  املخالفني،  على 
لإلسالم، وتكاتفا عليه، وجهادا في سبيله، ورفضا 

ملا سواه«.
شهادات أهل الفكر والدعوة فيه

بأنه:  وصفه  القرضاوي:  يوسف  الدكتور   <
وعلم   ، الكبرى  اإلسالمية  األم��ة  أقطاب  من  »قطب 
من أعالمها، وقلم من أقالمها، وجنم من جنومها، 
َوَهَب عمره من أوله إلى آخره لها ولدينها، ودعوتها 
وثقافتها، وحضارتها وتراثها، وهو الداعية الكبير، 
ُهوية،  اإلسالمي  وطنا،  املصري  القدير،  والكاتب 

العاملي امتدادا«
 > االتحاد العالمي للعلماء المسلمين : وصف 
بيان نعي االحتاد محمد قطب بأنه »واحد من أبرز 
املكتبة  أثروا  الذين  املعاصرين،  املسلمني  املفكرين 
الدرر، وربوا أجيااًل من الشباب  اإلسالمية بروائع 
اإلسالمى  والسمت  املستنير،  األصيل  الفكر  على 
اقتباسًا  البصير،  املعتدل  الدعوى  واملنهج  القومي، 
وجتلية  اإلس��الم  مناهج  ببيان  النبوى،  الهدى  من 
التقاليد،  معركة  فى  ومرتكزاته  األصيلة  مفاهيمه 

ومواجهة جاهلية القرن العشرين«
م��واق��ع  إع���الن خ��ب��ر وف��ات��ه انطلقت  ومب��ج��رد 
التواصل االجتماعي بوصفه بأوصاف جليلة تليق 
مبقامه، فوصفه سلمان العودة ب»الداعية املجاهد«، 
ووصفه الكاتب الصحفي جمال سلطان في تغريدة 
له: باملفكر التقي النقي امللهم، واعتبر وفاته مبثابة 
اإلس��الم��ي  الفكر  ت��اري��خ  م��ن  كاملة  لصفحة  »ط��ي 

احلديث نظرًيا، بعد أن طواها الواقع، رحمه الله«. 
، وقال عنه مشعان أفندي في تغريدة له: »لم تغيره 
التي أصابت  العاتية  الرياح  األمواج املتالطمة وال 
ع��اش كاجلبل  امل��اض��ي��ة،  ع��ام��ا  الثمانني  ف��ي  األم���ة 
الشامخ ومات شامخا« كما قال عنه موسى الغذامي 
: »ع��اش جبال وم��ات جبال ما  في تغريدة له أيضا 
تزعزع مع طوفان العروبية وال اكتساح الشيوعية 
مع  الطواغيت  سجون  في  وه��و  وتسامى  سما  بل 

أخيه الشهيد سيد قطب«. 
مؤلفاته

ودعويا  فكريا  تراثا  قطب  محمد  األستاذ  ترك 
ض��خ��م��ا ك��م��ا وك��ي��ف��ا ق����ارب األرب���ع���ني ك��ت��اب��ا ع��دا 
احمل���اض���رات واإلش������راف ال��ع��ل��م��ي ع��ل��ى ال��رس��ائ��ل 
واألط���اري���ح، وب��ذل��ك مي��ك��ن ال��ق��ول إن���ه ط��ب��ع الفكر 
وجت��دي��دا  فهمه  وج��دي��د  خ��اص  بطابع  اإلس��الم��ي 
الفكر اإلسالمي في  ، وال ميكن احلديث عن  وبعثا 
هذا  جهود  وإغفال  الهجري  عشر  اخلامس  القرن 

املفكر. ومن أبرز كتبه :

- دراسات يف النفس اإلنسانية
- التطور والثبات يف حياة البشرية

- منهج الرتبية اإلسالمية )بجزئيه: النظرية والتطبيق(
- منهج الفن اإلسالمي

- جاهلية القرن العشرين )1965(
- اإلنسان بني املادية واإلسالم )1951(

- دراسات قرآنية
- هل نحن مسلمون؟ )1959(

- شبهات حول اإلسالم
- يف النفس واملجتمع

- حول التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية
- قبسات من الرسول )1957(

- معركة التقاليد
- مذاهب فكرية معاصرة

- مغالطات )2006(
- مفاهيم ينبغي أن تصحح

- كيف نكتب التاريخ اإلسالمي؟
- ال إله إال اهلل عقيدة وشريعة ومنهج حياة

- دروس من محنة البوسنة والهرسك
- العلمانيون واإلسالم

- هلم نخرج من ظلمات التيه
- واقعنا املعاصر

- قضية التنوير يف العالم اإلسالمي
- كيف ندعو الناس؟

- املسلمون والعوملة
- ركائز اإليمان )يف أصله مقرر مادة التوحيد والعقيدة(

- ال يأتون بمثله!
- من قضايا الفكر اإلسالمي املعاصر
- حول التفسري اإلسالمي للتاريخ

- الجهاد األفغاني ودالالته
- حول تطبيق الشريعة
- املستشرقون واإلسالم

- هذا هو اإلسالم
- رؤية إسالمية ألحوال العالم املعاصر

- مكانة الرتبية يف العمل اإلسالمي
 - دروس تربوية من القرآن الكريم

وفي اخلتام ميكن القول إن أمثال محمد قطب 
في تاريخ األمة قالئل ولقد صدق من قال في وصف 
ب��ارزة  فكرية وح��رك��ي��ة  »ع��الم��ة  ب��أن��ه  وف��ك��ره  عمله 
بالنسبة للحركة اإلسالمية املعاصرة« ألن حضوره 
املعاصرين  اإلس��الم��ي��ني  وال��دع��وة  الفكر  حقل  ف��ي 
يحدثه  ال  الذي  التأثير  ومؤثرا  فاعال  كان حضورا 
عصرهم  ي��ت��ج��اوزون  ال��ذي��ن  الكبار  املصلحون  إال 
وآمالهم.  وآالمهم  دمهم  مبداد  التاريخ  ويصنعون 
ولئن كان عمر محمد قطب اجلسمي امتد ملا يقرب 
م��ن ق��رن م��ن ال��زم��ن ف��إن ع��م��ره ال��ف��ك��ري وال��دع��وي 

والرمزي سيمتد ما بقيت هذه األمة حية.
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مبدئيا كل إنسان ميكن أن يكون كاتبا، الشرط الوحيد هو أن  
يكون ملما باللغة التي سيكتب بها. كيف ذلك؟

في حياتنا الكثير من األحداث واملشاكل، قد نظن بأنها غير مهمة، 
لنا جتارب وكذلك نظن بأنها غير مفيدة، ولنا أفكار وآراء عن مواضيع 

مختلفة ونظن نفس الشيء بأنها عادية.
إال أننا ننسى بأنه إذا كان هذا الشعور عاما ملا كتبت مقالة واحدة 
لم  أناس  الكٌتاب هم بكل بساطة  وملا كتب كتاب واح��د، مبعنى آخر 
يؤمنوا بفكرة أن كل ما يعيشونه ويالحظونه ويعانونه ويعتقدونه 
غير مهم أو غير ذي قيمة، وبالتالي عملوا على تدوينه أوال ثم نشره 

ثانيا.
إلى  الكتابة والتأليف  السبب في عدم  للبعض، يرجع  وبالنسبة 
ما سيكتب  بأن  يرى  ال  وبالتالي  كتب،  أن  كتابته سبق  ما ميكن  أن 
بعدم  ويتهم  ح��ادا  نقدا  يلقى  أن  ميكن  بالعكس  بل  بجديد،  سيأتي 
األمانة العلمية أو اجترار أفكار اآلخرين، أو الكتابة من أجل الكتابة، 
الكتابة  لعدم  تدفعه  التي  التهم،  من  وغيرها  االرتزاقية،  الكتابة  أو 
أصال ويوثر السالمة. وهذا رأي غير سليم، ألنه ال بد أن تكون هناك 
نوع  أو  املنهجية  على مستوى  تكون  أن  املؤلفات، ميكن  في  ف��وارق 
ومستوى اللغة/اخلطاب أو من حيث املعطيات، وكذلك حتى النتائج 
فمن  مختلفة.  تكون  أن  ميكن  واآلراء  األفكار  وبالتالي  واخلالصات 

املستحيل أن يكون هناك تطابق تام فيما بني املؤلفات.
البعض اآلخر يرى العامل األساسي هو عدم إتقان صنعة الكتابة، 

وهذا ما سأحاول أن أعاجله بعجالة في هذا املقال.
الكسل واخلمول،  إلى  الكتابة  أو ضعف  وآخ��رون يرجعون عدم 

وهذه آفة تنعكس على كل األعمال وليس على الكتابة فحسب.
ونسبة أخرى ترى أن املشكلة ليست في الكتابة وإمنا في النشر، 
وأنا مع هذا الرأي، وشخصيا أعاني من هذا املشكل، فاحلمد لله ليست 
لدي مشكلة في الكتابة والتحرير، بل لدي عدد من مشاريع الكتب ومن 
مسودات الكتب واملقاالت، ولكنني عجزت عن نشرها، بسبب ضعف 

صناعة الكتاب في املغرب، وانعدام الدعم، وقلة ذات اليد.
املنهجية  عليهم  أقترح  الكتابة،  صنعة  ميتلكون  ال  الذين  وإل��ى 
التالية، وهي منهجية بسيطة تتكون من عشر خطوات، على أن هناك 

منهجيات أخرى سأعود إليها في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى.
موضوع  في  تكتب  أن  بأنك ميكن  إذا شعرت  الخطوة األولى: 
ما مقالة أو بحثا أو كتابا، ال تتردد في إنشاء مستند على احلاسوب 
)الذي هو نعمة كبيرة على اإلنسانية، إذ وفر علينا الكثير من اجلهد( 
وسمه بعنوان أو مضمون ما ستكتبه. وحاول أن تكتب فيه ما يرد 

عليك من أفكار ومعلومات في احلال.
عالقة  لها  التي  املعلومات  جتمع  أن  ح��اول  الثانية:  الخطوة 
إلى  املستند  فتحول  كبيرا  املعلومات  كم  يكون  أن  باملوضوع. ميكن 

ملف )مكون من عدد من املستندات(.
الخطوة الثالثة: غربلة املعلومات، مبعنى أن حتذف ما تراه غير 
مهم أو غير مناسب، غير مهم مبعنى ال يفيد املوضوع أو غير مؤكد 
من حيث صحته، وغير مناسب يعني قد يؤدي إلى مشاكل بالنسبة 
لك أو بالنسبة للقراء، وشعارك في ذلك »لكل مقام مقال« و »خاطبوا 

الناس على قدر عقولهم«.
الخطوة الرابعة: هي وضع تصميم، وذلك من خالل املعلومات 
التي لديك، بحيث تقوم بتجميع املعلومات وتوزيعها على ثالثة أقسام 
لهذه  عناوين  وضع  ميكنك  وبالتالي  رئيسية.  كأفكار  املتوسط،  في 
عن  يقل  وأال  األقسام/احملاور خمسة  عدد  يتجاوز  أال  على  األقسام، 

اثنني، ومن األفضل ثالثة.
بأن تربط  الخطوة الخامسة: أن حترر األقسام/احملاور، وذلك 
بني املعلومات/األفكار التي جمعتها وصنفتها، أن تعطي ملخصا لها 
أو شرحا لها، وال تنس التعليق عليها بأن تقدم رأيك فيها، وميكنك 

أن تقدم أفكارا مغايرة.
عن  ع��ب��ارة  وه��ي  اخل��امت��ة.  تكتب  أن  ه��ي  الخطوة السادسة: 
األم��ور  ه��ذه  كل  أو  ج��دي��دة،  ت��س��اؤالت  أو  استنتاجات  أو  خالصات 

مجتمعة أو اثنني منها.
الخطوة السابعة: أن تكتب املقدمة. وهي في الغالب عبارة عن 
مدخل وعرض للموضوع، وفيه طرح ملجموعة من التساؤالت هي في 
حد ذاتها مواضيع األقسام/احملاور. ويستحسن أن تعرض املنهجية 
التي ستتبعها ملعاجلة املوضوع، وإن القيت صعوبات وعراقيل أثناء 
إعدادك للموضوع ميكن أن تشير إليها. وباملناسبة الكثير من الناس 
يظن أن املقدمة أو املدخل يكتب في البداية، والصواب هو أن تكتب 

بعد اخلامتة، ألن املقدمة هي مرآة املوضوع، نافذة على املوضوع.
التي  املعلومات  توثق  أي  املراجع  تثبت  أن  الثامنة:  الخطوة 

وردت في املوضوع، من خالل اإلحالة على الهوامش.
وخرائط  ص��ور  من  اإلي��ض��اح  وسائل  ضع  التاسعة:  الخطوة 
يسمى  ما  تضيف  أن  ميكن  للمقاالت  بالنسبة  ورس���وم...  وبيانات 
ب��اإلط��ارات، وه��ي ع��ب��ارة ع��ن ف��ق��رات أو جمل م��ن امل��وض��وع تبرزها 

ألهميتها.
نشره،  قبل  امل��وض��وع  مراجعة  واألخ��ي��رة:  العاشرة  الخطوة 
يقرأ  أن  أك��ث��ر  أو  شخص  م��ن  تطلب  أن  ال��ب��داي��ات  ف��ي  ويستحسن 

موضوعك ويبدي مالحظاته.
مالحظة أساسية: ال تنَس أن تستجيب لشروط الكتابة ولشروط 
البحوث  احل��ج��م،  تشترط  وامل��ج��الت  الصحف  بعض  فمثال  النشر، 
األك��ادمي��ي��ة لها ش���روط تتعلق أس��اس��ا ب��اإلح��االت والئ��ح��ة امل��ص��ادر 
واملراجع. وباختصار أن تكيف موضوعك وفق طبيعة املؤلف )بحث، 

كتاب، مقالة...( ووفق شروط جهات النشر.

د. أحـمد الطـلـحي

 أطروحـــة 
جامعيــة :

ن������وق������ش������ت ي������وم 
ج���م���ادى   3 اخل���م���ي���س 
الثانية 1435 املوافق 3 
2014  في رحاب  أبريل 
بفاس  س��اي��س  اإلنسانية  وال��ع��ل��وم  اآلداب  كلية 
أط��روح��ة لنيل ش��ه��ادة ال��دك��ت��وراه ف��ي ال��دراس��ات 
في  الفروني  محمد  األستاذ  بها  تقدم  اإلسالمية 

موضوع:
إدارة الوقف في الفقه اإلسالمي.

وتكونت جلنة املناقشة من الدكتور عبد احلق 
مشرفا  املريني  اجلياللي  والدكتور  رئيسا  يدير 
ومقررا والدكتور عبد الله غازوي عضوا والدكتور 

عبد الله معصر عضوا. 
على  الفروني  األستاذ  حصل  املناقشة  وبعد 

درجة مشرف جدا مع توصية بالطبع. 
فهنيئا للدكتور الفروني ونسأل الله تعالى أن 

يوفقه في مسيرته العلمية. 

ومما جاء في ثنايا األطروحة: إن من أنبل ما 
الدين، وأجمل ما شرعه رب العاملني  جاء به هذا 
نظاَم الوقف، فهو نظام فريد، ومنهج سديد، ليس 
من  في شريعة  له  وال  مثيل،  امللل  من  ملة  في  له 
الشرائع نظير، نظام أدى وظائف متعددة: فردية 
واجتماعية،  علمية  ودنيوية،  دينية  وجماعية، 
إحسانية واقتصادية، وأدى وظائف أكثر من ذلك 
بكثير، وكانت رسالته عظيمة، وآثاره كبيرة، وحق 
به  تفاخر  أن  واحلبس  الوقف  نظام  عندها  ألم��ة 

األمم، وتباهي به العاملني.
وإن إلقاء نظرة تاريخية على أوقاف املسلمني، 
وع��ل��ى امل��ج��االت ال��ت��ي ح��ب��س��وا عليها أم��وال��ه��م 
وممتلكاتهم لتبني كرم وسخاء األسالف، وتوضح 
عبقريتهم وسموهم الروحي والفكري، وتدل على 
حتضرهم ووعيهم، وهذا يحتم علينا نحن اخللف 

وتضحياتهم،  جهادهم  ونذكر  جهودهم،  نقدر  أن 
بها  واإلش���ادة  ذك��ره��ا  عند  ونقف  بها  لنتغنى  ال 
فحسب، ولكن لنحافظ عليها وننسج على منوالها 

ونطور منها ما يحتاج إلى تطوير.
إن هؤالء األماجد لم يتركوا مجاال من مجاالت 
وعظيم  األم���وال،  نفيس  عليه  حبسوا  إال  احلياة 
املمتلكات، فهذه مساجدهم الشامخة التي صمدت 
الدينية  املجتمع  ح��اج��ات  تلبي  ال��س��ن��ني  م��ئ��ات 
عن  عبارة  ما صار  منها  بل  والعلمية،  والروحية 
كجامع  ال��ع��ل��وم،  مختلف  فيها  ي���درس  ج��ام��ع��ات 
األم��وي،  واجل��ام��ع  الزيتونة،  وج��ام��ع  ال��ق��روي��ني، 
واجلامع األزهر، وغيرها، وتلك مدارسهم العلمية 
الرصينة التي أجنبت جهابذة العلم، وعباقرة الفكر، 
ال تزال شاهدة على بعد نظرهم واهتمامهم العلمي 
الله  عبد  أجنبت  التي  أوكلوا  كمدرسة  والفكري، 
بن ياسني مؤسس الدولة املرابطية، ودار احلديث 
بدمشق التي خرجت النووي، وابن الصالح، وتقي 
الدين السبكي وغيرهم، واملدرسة النظامية ببغداد 
والشيرازي،  كالغزالي  كبارا  علماء  أجنبت  التي 
وإمام احلرمني وغيرهم، وتينك مستشفيات شيدت 
تزال  ال  املجتمع  ألبناء  الصحية  احلاجات  لتلبية 
بعض أطاللها تناشد اخللف للوقوف عليها وأخذ 
كمرستان  وأهدافها،  نظامها  من  والعبر  ال��دروس 
س��ي��دي ف���َرج ب��ف��اس، وامل��ارس��ت��ان ال���ذي ب��ن��اه أبو 
الذي  تازة  ومارستان  مبراكش،  املوحدي  يوسف 
املؤسسات  م��ن  وغيرها  املريني  عنان  أب��و  بناه 

الصحية العجيبة.
ولقد تعددت أوقاف أولئك األسالف وتنوعت، 
ف��ق��د وق��ف��وا ع��ل��ى ال��ف��ق��راء وامل��س��اك��ني، وأس��س��وا 
الذين  والضعفاء  والعجزة  للشيوخ  دورا  أيضا 
لهم  فبنيت  أنفسهم،  على  النفقة  يستطيعون  ال 
ومكناس  ف��اس  م��ن  ك��ل  ف��ي  إلقامتهم  خاصة  دور 
املريني  احلسن  أب��و  أم��ر  فقد  وغيرها،  وم��راك��ش 

دخل  من  سكنى  برسم  بالربط  شبيهة  دور  ببناء 
للخير.  املالزمني  الضعفاء  من  الشيخوخة  مرحلة 
وأمر أيضا ببناء دار للشيوخ املالزمني للصلوات 
قريبة من جامع األندلس بفاس، وباملدينة نفسها 
بنى قصرا يسمى دار الشيوخ مخصصا لتعريس 
ويوجد  سكن،  على  يتوفرون  ال  الذين  املكفوفني 
الضعفاء  لسكنى  مخصصة  وقفية  دور  أرب��ع��ة 
الضعفاء  ل��ت��ع��ري��س  أخ����رى  وث����الث  وامل��س��اك��ني، 
يتسع  سكنا  يجدون  ال  الذين  احل��ال  ومتوسطي 
بوليمة  الالئق  واألثاث  بالفرش  ألفراحهم مجهزة 
برز  وقد  الديون  لقضاء  الوقف  وهناك  التزويج، 
هذا النوع من الوقف في أيام السلطان أبي عنان 
الله   رحمه  اهتم  فقد  759ه�(   � )752ه�  املريني 
وقد  أدائ��ه��ا،  عن  العاجزين  دي��ون  بقضاء  تعالى 
اتخذ قرارا بأدائها من مداخيل األوقاف اخلاصة 
بسائر  املسجونني  املعسرين  لديون  الغرض  لهذا 
املرينية  األقاليم  جلميع  وكتب  املغربية،  اجلهات 
بأن جميع من توفي وعليه دين من الديون أو حق 
من احلقوق املدركة ولو بالظنون فيؤدى عنه ذلك، 

وأمر أن تستمر هذه املبادرة على الدوام.
العطاء،  ف��ي  ال��وق��ف  مؤسسة  اس��ت��م��رت  لقد 
وظلت تؤدي خدماتها جلميع فئات املجتمع، وكان 
األغنياء من املسلمني حكاما ومحكومني ال يبخلون 
وافر  بقسط  أسهمت  التي  املؤسسات  ه��ذه  على 
في حفظ كيان األمة ولّم شعثها، وتقوية بنيانها 
الديني والعلمي واالجتماعي واالقتصادي، ودعم 

مؤسساتها املختلفة.
ورغ���م م��ا ك���ان ي��ع��ت��ري م��ؤس��س��ة ال��وق��ف من 
من  يصيبها  كان  وما  األحيان،  بعض  في  ضعف 
نهب واعتداء في بعض الفترات فإنها لم تصل إلى 
ما وصلت إليه في القرن الرابع عشر حينما امتدت 
فهدمته،  كيانها  إل��ى  الغاشم  الظالم  احملتل  ي��د 
ذلك  فنهبتها، واألس��وأ من  إلى خيراتها  وتسللت 

أن عني هذا احملتل الصليبي الغادر كانت تخطط 
متاما،  عليه  والقضاء  الوقف  نظام  على  لإلجهاز 

فطمست ما استطاعت من معامله،.
إل��ى إص��الح املؤسسة  وإن امل��دخ��ل األس���اس 
تسييرها،  وجتديد  إدارتها،  إصالح  هو  الوقفية، 
ودينيا  علميا  املؤهل  البشري  العنصر  واختيار 
الفرس  مربط  ه��و  ذل��ك  عليها،  للسهر  وأخ��الق��ي��ا 
في كل إص��الح ي��راد ل��أوق��اف، وقطب الرحى في 
كل عناية به، مع ضرورة البحث عن صيغ جديدة 
الذي  الهائل  التطور  مع  تتناسب  الوقف  إلدارة 
مؤسسة  م��ع  والتعامل  اإلداري،  التسيير  عرفه 
انطالقا مما هو مسطر في  الوقف تعامال خاصا 
ومؤسساته  بالوقف  والتعريف  اإلس��الم��ي  الفقه 
وغاياته من خالل تنظيم ملتقيات وندوات وإشراك 
ال��وق��ف عبر  بيان دور  ف��ي  إش��راك��ا فعاال  اإلع���الم 
شتى  في  طالئعية  أدوار  من  أداه  وم��ا  التاريخ، 

املجاالت والتخصصات.
الوقف  ثقافة  إش��اع��ة  يلزم  ه��ذا  جانب  -إل��ى 
من خالل بناء مؤسسات تعليمية أو بناء بنايات 
لسكنى الطلبة الذين يسكنون بعيدا من املؤسسات 
اجلامعية،  واألح��ي��اء  الطالب،  ك��دور  التعليمية، 
العلماء على حتبيس مكتباتهم وخزاناتهم  وحث 
احلافلة بالكتب النفيسة، كما كان ذلك في القدمي، 
ألن حتبيسها يحفظها من الضياع، ويستفيد منها 

أكبر عدد ممكن من الطلبة، 
جمعيات  تأسيس  إل��ى  احل��اج��ة  تشتد  ث��م   -
تكون مهمتها التعريف مبؤسسة الوقف، ومتابعة 
أخبارها واقتراح احللول املناسبة ملشاكلها منها 
األراضي  من  فكثير  املغتصبة،  الوقفية   األراضي 
بنى فيها الناس وغرسوها وضموها إلى أمالكهم، 
ومنها ثمن الكراء الذي تكرى به األوقاف، فثمنها 
أن  بله  شأنها،  إص��الح  و  برعايتها  حتى  يفي  ال 

يفضل من ذلك شيء ينفق على ما وقف عليه .



وأن�����ت ت��ط��ال��ع ق��ص��ة ال���غ���ام امل��ؤم��ن 
تكاد  غلماننا،  على  نظرة  وتلقي  والساحر 
متيز من الغيظ، بوٌن شاسٌع بني ذاك الذي 
َعَلْت همته وعٌظم فعله وبني هؤالء الذين ما 

جاوزت هممهم حدَّ اللهو واللعب.
تدرس  أن  ينبغي  الغام  هذا  شخصية 
في  أنشودتهم  وتغدو  للنشء صباح مساء 
سنوات  من  قرأتها  منذ  ورواحهم.  غدوهم 
ن��ي  وش��دَّ ال��ف��ذة،  الشخصية  تلك  َأَس��َرت��ن��ي 
الصغر،  منذ  تعالى  بالله  الوثيق  ارتباطها 
مع أنه كان ُعرضة للضياع من خال تردده 
بالله  العظيم  إمي��ان��ه  لكن  ال��س��اح��ر،  على 
القرآن  خلَّدها  أس��ط��ورة  منه  صنع  تعالى 
ال��ك��رمي إل���ى ي���وم ال���دي���ن. ب��ك��ل ث��ب��اٍت ك��ان 
تعالى،  لله  ويدعوهم  القوم  ِعلية  يخاطب 
آبٍه  غير  الناِس  كان يخطو بني  يقني  وبكل 
قاهر  م��ع  أن��ه  يعلم  ألن��ه  الظلمة،  بجبروت 
اجلبابرة وملك امللوك ومالك أمرهم. لم تُخر 
كان  بل  منه،  قواه وهم يحاولون اخلاص 
دوما مرتبطا بطوق النجاة » اللهم اكفنيهم 
مبا شئت«. وضع نصب عينيه هدفا عظيما 
حداثة  رغ��م  عظيما  وم���ات  عظيما  ف��ع��اش 
الله  سبيل  في  حياته  يسترخص  لم  سنه. 
جل وعا، ولم يستصغر نفسه وهو يجاهد 
القدير.  العلي  ال��ل��ه  كلمة  إع���اء  أج��ل  م��ن 
اإللهية  الكرامات  يبصر  وهو  يستكبر  ولم 

حتيطه وشآبيب رحمته تتنزل عليه.
معلمنا  ��ى  ربَّ العظيم  النهج  هذا  وعلى 
فغرس  والشباب،  األطفال   [ محمد  األول 
ف��ي��ه��م ح���ب ال���ل���ه وت��ع��ظ��ي��م��ه م��ن��ذ ن��ع��وم��ة 
أظفارهم. ولقنهم أصول احلياة ودعاماتها 

وهم يتقلبون فيها.
يقول:   ] الله  فها هو جندب بن عبد 
ح��زاورة  فتيان  ونحن   [ النبي  م��ع  )كنا 

قبل  اإلمي���ان  فتعّلمنا  البلوغ«  قاربنا  »أي 
فازددنا  القرآن  ثم تعلمنا  القرآن،  أن نتعلم 

إميانا«)رواه ابن ماجة(.
وه���ا ه���و ع��ب��د ال��ل��ه ب���ن ع��ب��اس رض��ي 
الوصية  تلك  صباه  منذ  يتلقى  عنهما  الله 
اجلامعة املانعة في حسن عبادة الله تعالى 
وهو  به،  واالستعانة  عليه  التوكل  وص��دق 
يسمع النبي املصطفى ] يفقهه بقوله : »يا 
غام إني أعلمك كلمات؛ ِاحفظ الله يحفظك؛ 
إذا سألت فاسأل  الله تده ُتاهك؛  ِاحفظ 

الله؛ وإذا استعنت فاستعن بالله...«. 
الرحمن  الصحابي اجلليل عبد  ويروي 
بن عوف بطولة معاذ بن عمرو بن اجلموح 
ذ بن عفراء  في معركة بدر حني اشتدت  وُمَعوِّ
غيرتهما على رسول الله ]  وقررا االنتقام 
، َفِإَذا  فِّ َيْوَم َبْدٍر ِإِذ اْلَتَفتُّ ي َلِفي الصَّ له: »ِإنِّ
 ، نِّ يِني َوَعْن َيَساِري َفَتَياِن َحِديَثا السِّ َعْن مَيِ
َكاِنِهَما، ِإْذ َقاَل ِلي َأَحُدُهَما  ي َلْم آَمْن مِبَ َفَكَأنِّ
َأَب��ا َجْهٍل؟  َأِرِن��ي   ، َع��مُّ ا ِمْن َصاِحِبِه : َيا  ِس��ّرً
 : َفَقاَل  ِبِه؟  َتْصَنُع  َوَما   ، َأِخي  َياْبَن   : َفُقْلُت 
َه َعزَّ َوَجلَّ ِإْن َرَأْيُتُه َأْن َأْقُتَلُه، َأْو  َعاَهْدُت اللَّ
ا ِمْن َصاِحِبِه  َأُموَت ُدوَنُه. َفَقاَل ِلي اآلَخُر ِسّرً
َكاِنِهَما،  ي َبنْيَ َرُجَلنْيِ مِبَ ِني َأنِّ ِمْثَلُه، َفَما َسرَّ
ْقَرْيِن  ا َعَلْيِه ِمْثَل الصَّ َفَأَشْرُت َلُهَما ِإَلْيِه، َفَشدَّ

ى َضَرَباُه، َوُهَما اْبَنا َعْفَراَء«. َحتَّ
وه����ا ه���و أس���ام���ة ب���ن زي����د [ اب��ن 
اخلامسة عشر يصول ويجول مع الصحب 
عن  مدافعا  الغزوات  من  الكثير  في  الكرام 
دين الله جل وعا معليا رايته، بل ويحظى 
بثقة الرسول ] فيعينه قائدا على اجليش 
الذي سيقاتل الروم ويحرز انتصارا باهرا 

رغم حداثة سنه.
البدن وتسمو  لها  مناذج رائعة يقشعر 
بها الروح افتخارًا وزهوًا أْن كانت إسامية، 
تكن  ل��م  ال��رج��ول��ة  أن  تشعر  من��اذج تعلك 
املهد  منذ  ُتسقى  كانت  بل  ف��راغ،  من  تنبت 
وُتصنع في مصانع خاصة مبواد أولية ذات 
بالله  اإلمي��ان  أساسها  جودة  عالية؛  جودة 
واليقني به وحسن التوكل عليه، مع اجلرأة 
والشجاعة واحلكمة واإلحساس باملسؤولية 

اجلماعية بعيدًا عن األنا والتخاذل.
هؤالء إذن غلمانهم.. فكيف هم غلماننا؟

سننَي  طفولته  يعيش  س��ادة  ي��ا  طفلنا 
بطيئا  من��وًا  ينمو  مديدة،  وأعواما  عديدة، 
األم��ة،  تعيشها  التي  اخلمول  حالة  يساير 
متدرسه  م��راح��ل  طيلة  طفًا  يعيُش  طفلنا 
مرحلة  في  فهو  عشر،  السابعة  ج��اوز  وإن 
االب��ت��دائ��ي »ط��ف��ل«، وف��ي مرحلة اإلع���دادي 
»طفل«، وفي مرحلة الثانوي »طفل«، يظل في 
العرف االجتماعي واألسري ذاك الغام الذي 
أية  ُيقلَّد  فا  الذئاب،  فتك  من  عليه  ُيخشى 
مسؤولية ألنه »طفل«، وال ُيعهد له  بتسيير 
فينشأ  عدمي  »طفل«،  ألنه  اإلشكاالت  أبسط 
بأهله  لصيقًا  ويبقى  احليلة،  قليل  اخلبرة 
حتى يشتد عوده. كيف له أن يكون غير ذلك 
»ِسيْر  املثبطة  العبارات  تلك  اعتاد  وسمعه 
َكَتْعَرْف  ما  أنت  ْصغير«  ''اْسُكْت  باقي  أْنَت 

َوالو«.
الوفاض،  خاوية  أجيااًل  أنشأنا  ولهذا 
ال تِعي معنى اإليجابية، وال تفقه شيئا في 
ح��دود  تتعدى  ال  اهتماماتها  امل��س��ؤول��ي��ة، 
الطعام واللباس واملدرسة واللهو. بل حتى 
إنها ال متلك جرأًة في اخلطاب، وال تستطيع 
األمور احلياتية  القرارات في  أبسط  اتخاذ 
العادية. خنوع واستسام والمباالة نلمسها 
من خال احتكاكنا اليومي بهؤالء الغلمان.

من عجز عن قيادة نفسه كيف نأمل يوما 
م��ن مستنقع  األم���ة  تنقذ  ي��ق��ود ص��ح��وة  أن 

الضال والضياع؟
إن ال��رج��ول��ة ل��ي��س��ت ه��ط��ا ي��ن��زل من 
ب��األرض منذ  ُيغرس  السماء، بل هي غرٌس 
الصبا وينبغي أن ُيتعهد بالسقي واالهتمام 

من األسرة ومن كل فعاليات األمة.
بدينه  يفتخر  جليل  فعا  نشتاق  نحن 
ويعيش بقيم سليمة صحيحة ويبني وطنه 

بناء قوميا ال اعوجاج فيه.
اجلريئة  العيون  تلك  ن��رى  أن  نشتاق 
ال  العابدة  ال��ذاك��رة  األلسن  تلك  الوقحة،  ال 
ال��ع��اب��ث��ة ف��ي س���وق اخل��ن��ا واخل���ن���وع، تلك 
بسفاسف  ال  بربها  املرتبطة  النقية  القلوب 

األمور.
فجرنا  فهم  غلماننا !!  ف��ي  ال��ل��ه  فالله 

الباسم الذي نتوق ملعانقته يوما ما.

اللـه  اللـه  فـي  فلذات أكبادنا

نزل عليه اخلبر كالصاعقة... كم كان يحلم 
بهذا اليوم... عاد إلى بيته يجر جسده الكليل... 
سقط مريضا... أخذت زوجته تخفف عنه وطأة 

صدمته.. قالت له:
- رغم كل شيء، يجب عليك أن تفرح وتدعو 

لها..
غمغم باكيا:

- إنها تقاطعني مدة طويلة .. ألنني لم أعد 
وأصبحت  مرضت  أن  بعد  البتزازها  أرضخ 

عاطا عن العمل.. 
- رغم ذلك، فهي ابنتك ...

رد منتحبا:
بخالها،  الشارع  في  ألتقي  أن  أيعقل   -
ويخبرني بحفل زفافها بعد غد؟ لم أحضر عقد 

قرانها ككل اآلباء؟ 
- سامْحها وادع لها..

رجته زوجه... رد وهو يصارع دمعه:
وألنها  صغيرة..  تعد  لم  أسامحها..  لن   -
تاهي..  واجبها  وتعرف  الله  كتاب  حتفظ 
وافقت  حني  فادحا  خطأ  ارتكبت  أني  أعترف 
خلالتها أن تربيها بعد وفاة أمها رحمها الله.. 
كنت ال أدخر جهدا في تلبية مطالبها والعناية 

بها...
منه  هدية  كبير  مالي  مببلغ  لها  بعث 
مبناسبة عرسها.. ولم تبعث له دعوة حلضور 
لم تزره قط.. ولم  أو كلمة شكر..  حفل زفافها 
تسأل عنه.. ولم تعده في مرضه .. وهي التي 

حتفظ كتاب الله عز وجل...

 ذة. نبيلة عزوزي

�إليك يا قارئة 

�لكتاب...

ومـضـــة

 االسم الكامل : ..............................................
العنوان الكامل :.............................................................................................

االشتراك السنوي : 20 عددا
 < داخل املغــــــرب : 60 درهم              < خارج املغــــــرب : 20 أورو أو ما يعادلها

ترسل االشتراكات باسم :
> جريدة احملجة عن طريق احلوالة البريدية

> أو جريدة احملجة على حساب وكالة البنك الشعبي )املوحدين فاس( رقم : 
2111113412900014<

 أما قسيمة االشتراك والوصل فيبعثان إلى مقر اجلريدة على العنوان التالي : جريدة احملجة 
 حي عز الله، زنقة 2، رقم 3، الدكارات، فاس - املغرب

صدر لألستاذة األديبة نبيلة عزوزي رواية 
عن  ص��درت  اخلاْلية«  ال���ّداْر   « بعنوان:  جديدة 
من  وتتكون  بتطوان،  الثقافية  سلمى  مكتبة 
املقاومة  ح��ول  أحداثها  ت��دور   .. صفحة   278

بشمال املغرب.. خاصة مقاومة النساء..
وهي مهداة إلى  : » نساء صنعن التاريخ .. 

ولم ينصفهن املؤرخون..«

اإ�صـــــدارات
ق�صيمة  اال�صرتاك
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ذة. لطيفة أسير



َدح في حب الله تعالى أن يمُ
شرح األربعني األدبية ]33[

د. احلسني زروق

ه��ذا حديث م��ن أح��ادي��ث غ��رض امل��دح، 
وفيه ثالثة أمور:

أولها أن األسود بن سريع كان شاعرا، 
وأنه قال أشعارا بعضها في حمد الله تعالى 
ومدحه، وبعضها اآلخر في مدح النبي ]، 
وقد أحب أن َيسمَع رسوُل الله ] منه ذلك.
وثانيها جواب النبي ] : »أَما ِإن ربك 
تبارك وتعالى يحب املْدح، هات ما امتدحت 
به ربك«، وفي رواية أخرى عند اإلمام أحمد 
»هات، وابدأ مبدحة الله عز وجل«)2(، وعند 
احلاكم »أما ما أثنيت على الله تعالى فهاته، 

وما مدحتني به فدعه«)3(.
ثالثة  ال��رواي��ات  تلك  بني  عليه  واملتفق 

أشياء:
وفيه  امل��دَح،  تعالى  الله  بحب  اإلخبار 

إيذان بالترخيص في ذلك.
واإلْذن لألسود أن ُينشد ما قاله في حمد 

الله ومدحه.
َمْدحه  بتقدمي  تعالى  الله  مع  والتأدب 

على مْدح غيره.
واملختَلف فيه شيئان:

ما  ُينشده  أن  ] لألسود  الرسول  إذن 
الثانية  الرواية  به  انفردت  وقد  به،  مَدحه 
عز  الله  واب��دأ مبدحة  »ه��ات  أحمد:  لإلمام 
وجل«، بينما تختلف عنها رواية املستدرك 
الله  على  أثنيت  ما  »أم��ا  وتفصيال:  جملة 

تعالى فهاته، وما مدحتني به فدعه«.
النبي  ك��الم  ف��ي  املستعمل  واملصطلح 
]: فهو في رواية املنت »املدح«، وفي رواية 
رواية  وفي  »املدحة«،  األخ��رى  أحمد  اإلم��ام 
املستدرك: )الثناء على الله( و)مدح الرسول 
استعملها  امل��ص��ط��ل��ح��ات  ت��ل��ك  ف���أي   ،)[

الرسول ]؟ 
وينبغي أن ال ُيفهم من قول النبي ]: 
امل��دح«  يحب  وتعالى  ت��ب��ارك  رب��ك  ِإن  »أَم���ا 
الترخيص في املدح بإطالق، فقد رأينا في 
املدح  ِمن  الذبح، وأن  امل��دح  أن  ب��اٍب سابق 
النبي  ُيفهم كالم  عنه، وإمن��ا  ما هو منهي 
] هنا في سياقه، والسياق هو أن الشاعر 
َحِمد الله تعالى وَمَدحه، فكان اجلواُب بأن 
الله تعالى يحب أن َيحَمده عباُده وميدحوه.
وأم���ا األم���ر ال��ث��ال��ث ف��ي احل��دي��ث فهو 
وأن  أش��ع��ارا،   [ النبي  أنشد  األس���ود  أن 
الرسول ] كان ُينصت له، ولم يقطع ذلك 

 ] ب��ن اخل��ط��اب  إال بسبب دخ���ول ع��م��ر 
ينبغي  الشعر  أن  ذلك  ويفيد  معه،  وتكلمه 
ال للمصالح العامة، حتى وإن  أال يكون ُمعطِّ

كان في مدح الله تعالى.
على أنه ينبغي أن ال ُيفهم ِمن قول النبي 
]: »هذا رجل ال يحب الباطل، هذا عمر بن 
لعمر إمنا  أن استنصات األسود  اخلطاب« 
كان ألنه ال يحب الباطل، إذ حمل كالمه ] 
 [ النبي  فيه  ك��ان  م��ا  أن  يعني  ه��ذا  على 
باطل، وهو منزه عن ذلك؛ بل كالم النبي ] 

يحتمل معنيني:
أولهما أنه أراد أن ُيَعّرف األسود بعمر، 
فاكتفى بذكر أهم صفة له وهي أنه ال يحب 

الباطل.
وثانيهما أن مجيء عمر إلى النبي ] 
وكالمه معه إمنا كان لوقوع باطل أراد عمر 
أو  ل��ه،  ح��د  لوضع  ب��ه   [ النبي  يخبر  أن 

لالستئذان في أن يبادر هو بذلك.
وذلك  عمر،  فتلك صفة  وذاك  هذا  وبني 

موقفه من الباطل، وحتركه ضده.
ونحن  يفوتنا  ال  أن  ينبغي  أن��ه  على 
حديث  أم��ور  من  الثالث  األم��ر  عن  نتحدث 
الباب أن األس��ود بن سريع أط��ال اإلنشاد، 
وتعالى  تبارك  رب��ي  »حمدت  قوله:  ودليله 
أنشده...  »فجعلت  وقوله:  وم��دح«،  مبحامد 
ثم أخذت ُأنشده أيضا...«، فقد جاء بعدد من 
فيها،  وميدحه  تعالى  الله  يحمد  القصائد 
الشاعر  ه��ذا   [ ال��رس��ول  فقد خص  وإذن 
قال  له، حتى  عليه، وأنصت  بوقت، وصبر 
العناية  إل��ى  عملي  تنبيه  وفيه  ع��ن��ده،  م��ا 
أشعارهم،  وسماع  باستقبالهم،  بالشعراء: 
ِشعرهم  كان  إذا  لهم، وال سيما  واإلنصات 

في حمد الله تعالى والثناء عليه.
---------

)1( - مسند أحمد، 527/15، حديث رقم 15527. 
قال عنه محققه: »إسناده حسن ألجل علي بن زيد بن 
جدعان«، ورواه احلاكم في )املستدرك، 809-808/4، 
حديث رقم 6635(، وقال: »هذا حديث صحيح اإلسناد 
الزوائد،  في)مجمع  الهيثمي  وأورده  يخرجاه«،  ولم 
66/9( وق���ال: »رج��ال��ه ث��ق��ات وف��ي بعضهم خ��الف«، 
 )3179 رقم  حديث  في)الصحيحة،  األلباني  وأورده 
بكار  بن  ثقات غير معمر  إسناد رجاله  »وهذا  وقال: 

السعدي«.
)2( - مسند أحمد، 518/12، حديث رقم 16252 

بإسناد حسن.
رقم  ح��دي��ث   ،809-808/4 امل��س��ت��درك،    -  )3(

.6635

روى الإمام اأحمد »عن عبد الرحمن بن اأبي بكرة اأن الأ�سود 

بن �رسيع قال: اأتيت ر�سوَل اهلل ] فقلت: يا ر�سول اهلل، اإين قد َحمدُت 

ربي تبارك وتعاىل مبحامد وِمَدح واإياك. فقال ر�سول اهلل ]: »اأَما اإِن 

ربك تبارك وتعاىل يحب املدح، هات ما امتدحَت به ربك«. قال: 

ن�سده، فجاء رجل فا�ستاأذن، ... قال: فا�ستن�ستني له ر�سول اهلل ]... 
ُ
فجعلُت اأ

ن�سده اأي�سا، ثم رجع بعد 
ُ
فدخل الرجُل فتكلَّم �ساعة ثم خرج، ثم اأخذُت اأ

فا�ستن�ستني ر�سول اهلل ].. فقلت: يا ر�سول اهلل، من ذا الذي ا�ستن�ستني له؟ 

فقال: »هذا رجل ل يحب الباطل، هذا عمر بن اخلطاب«)1(.
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إن من الشعر حلكمة

الخزاعي  الرحمن  عبد  بن  ر  ُكثيِّ دَخــل 
ل  عــَلــى عــبــد الــمــلــك بــن مــــروان فــي أوَّ

نعم.  فقال:  كثير؟  أأنت  فقال:  خالفِتِه، 
واحتقره(،   استصغره  )أي  فاقتَحَمُه، 
أْن  من  خير  بالمَعْيِديِّ  َتْسَمع  وقــاَل: 

إنساٍن عند  ُكلُّ  المؤمنيَن!  أميَر  يا  تراُه !فقال: 
ناِء،  محّلِه َرْحُب الفناء، شاِمُخ البناِء، عالي السَّ

ثم أنشأ َيُقوُل:

 وجـربُت األموُر وجربتني
فـقد أبدت عريكتي األموُر

 وما تخفى الرجال علّي إني
بـهم ألخـو مـثاقفة خبيُر

حيَف فتزدريِه جَل النَّ  َتَرى الرَّ
وفي أثواِبِه أسٌد َهصوُر

رير)1(ُ إذا تراُه  وُيعِجُبَك الطَّ
ريُر  جُل الطَّ َك الرَّ فُيْخِلُف َظنَّ

ُبغاُث)2( الطيِر أطوُلها ِرقاًبا
قوُر وَلْم َتُطِل الُبزاُة وال الصُّ

يِر)3( أكثُرها ِفراًخا َخشاُش الطَّ
وأمُّ النسر مقالٌت َنزوُر 

ِضعاُف اأُلْسِد أكثُرها زئيًرا
واتي ال َتزيُر وأصرُمها اللَّ

وقد َعُظَم البعيُر بغيِر ُلبٍّ
َفَلْم َيْسَتْغِن بالِعَظِم البعيُر

وتضربه الوليدة بالهراوي
فال غير لديه وال نكير

بيُّ بكلِّ أرٍض يقوُدُه الصَّ
غيُر  وينحره عَلى التْرِب الصَّ

جاِل لهم ِبَزْيٍن فما ِعَظُم الرِّ
ولكْن َزْيُنُهْم كرم وِخيُر
ه، ما أفصح لسانه،  فَقاَل َعْبد الملك : لله درُّ
وأضبط جنانه، وأطول عنانه! والله إني ألظنه 

كما وصف نفسه.
القالي،  وآمــالــي   ، لــلــُحــْصــِريِّ اآلداب  »زهـــر 

واألبيات من مختارات أبي تمام في حماسته«
المعنى : 

ينبه الشاعر بهذا القول على أن الرجال ال 

يوزنون بالميزان وليسوا مما ُيطلب 
ِللحمه أو شحمه، ألن المرء بأصغريه: 
قلبه ولسانه، وإنما يحمد منه كرمه وفضله 
إلى  وكــل ذلــك يرجع  وكــثــرة محاسنه وخــيــره، 
بالِعَظم،  اعتبار  فــال  الــَخــْلــق،  إلــى  ال  األخـــالق 
الجسم  في  حصلت  إذا  البسطة  في  فخر  وال 
خاصًة من دون العلم. ثم ضرب المثل بضعاف 
الطير كالكراكي وطيور الماء فهي من أطولها 
أن  حين  فــي  وســوقــًا،  أعناقًا  وأمــدهــا  جسومًا، 
و الصقور على عكسها تماما،  كالبزاة  كرائمها 
لكنها تصيد ما وزنه يتضاعف على وزنها، وما 
طوله وعرضه يتزايد على طولها وعرضها. كما 
أن ُبغاثها أكثرها فراخًا وأوسع نساًل، على عكس 
مقالت  الفراخ  قليلة  فهي  الصقر  أو  النسر  ُأمِّ 
ال يبقى لها أيضًا ما تفرخه. ولذلك فهي مع 

ِقلتها أقوى من هذه الطيور على كثرتها.
ثم ضرب المثل بذوات األربع كالبعير الذي 
مع ِعظمه وقوته، وصبره على النهوض باألعباء 
الثقيلة، واألحمال العظيمة، تراه ُمسخرًا بيد 
ذليل  وهو  يديره على وجهه كيف شاء  الصبي 
له، وتضربه الوليدة بالعصي أوجع الضرب، فال 
الشاعر  ليخلص  نكير.  وال  تغيير  منه  يحصل 
في األخير إلى تأكيد أن الِعبرة بمكارم أخالق 

اإلنسان ال بِعَظم َخْلقه وجسمه.
-------------

1 - رجل طرير: له هيئة حسنة، ومنظر جميل، 
فإذا جربته وجدته إنسانا تافهاً.

الطير وصغارها.  من  الضعاف  البغاث:    -  2
وهي ال تستطيع أن تصطاد، رغم طول رقابها، على 

عكس الصقور والبزاة. 
ونحوها،  العصافير  هي  الطير:  خشاش   -  3
وهي أكثر الطيور توالداً وتناسال، على عكس أنثى 
النسر، فهي نزور في التناسل؛ أي ُمقلَّة، حيث تبيض 
مرة واحدة في السنة، وهي ِمقالة؛ أي ال يحيا لها 

ولد.

من نوادر األعراب
أدرك أهلك قبل أن يحترقوا :

[ مع جماعة من  بن اخلطاب  خرج عمر 
أصحابه إلى البادية للصيد والقنص، فلقيهم أحد 
األعراب ممتطيًا جوادًا أشهب، فأوقفه عمر وقال 
له : ما أسمك؟ قال : شهاب. قال : أبو من؟ قال : 
أبو حمرة. فقال : ممن أنت؟ قال : من بني حرقة 
ثم من بني ضرام. قال : أين مسكنك؟ قال : في 
ذات لظى. قال : ما اسم ج��وادك؟ قال : سعير. 

قال عمر : أدرك أهلك قبل أن يحترقوا !!
سائل فكه :

قيل : إن سائاًل أتى رجاًل من أغنياء خراسان 
وسأله شيئًا، فسمعه يقول خلادمه : قل لقنبر يقول 
جلوهر يقول لياقوت يقول لهذا السائل  يفتح الله 
عليك. فرفع السائل يده وقال : يا رب، قل جلبريل 
يقول إلسرافيل يقول مللك املوت يقبض روح هذا 

البخيل.

فداك أبي وأمي :
ن��ظ��را رج��ل إل��ى ام��رأت��ه وه��ي ص��اع��دة على 
السلم، فقال لها : أنت طالق إن صعدِت، وطالق 
نفسها  امل��رأة  فرمت  وقفت!  إن  وطالق  نزلت،  إن 
إلى األرض، فقال لها : فداك أبي وأمي.. إن مات 
اإلمام مالك؛ احتاج إليك أهل املدينة في أحكامهم!
ت��درك كرم  : لن  الطائي البنها  أم حامت 

أخيك :
ُحكي أنه ملا مات حامت الطائي تشبه به أخوه، 
فقالت له أمه : يا بني، أتريد أن حتذو حذو أخيك؟ 
تناله،  ال  فيما  تتعنب  فال  بلغه،  ما  تبلغ  لن  فإنك 
من  وأخ��ي  كان شقيقي  وقد  وما مينعني،  فقال: 
مل��ا ول��دت��ه كنت كلما  إن��ي   : أب��ي وأم����ي؟! فقالت 
أرضعته أبى أن يرضع حتى آتيه مبن يشاركه، 
فيرضع الثدي اآلخر، وكنت إذا أرضعتك ودخل 

آخر بكيت حتى يخرج!



ِمن ُطرِق احملّدثنَي في الّتأليِف إْفراُد احلديِث 
فاٌت  ُمَصنَّ ُوِض��َع��ْت  ولقْد  بالّتصنيف،  ال��واح��ِد 
ديِث اْلواِحِد، وكاَن اْلُْنَطَلُق  َكثيَرٌة في َشْرِح احْلَ
ديَث اْلواِحَد ِبِه ِمَن اإليجاِز  في َوْضِعها َأنَّ احْلَ
ُكلُّ  َتْسَتِحقُّ  ما  الَعديَدِة  لِلَمعاني  واالْخِتصاِر 

َكِلَمٍة فيِه َأْن ُتْبنى َعَلْيها َمقاَلٌة ِبذاِتها، و ذِلَك :
ديِث اْلواِحِد ِمْن َأْصناِف اْلَفواِئِد،  - ِلا في احْلَ
��ِة،  اْل��َب��اِغ��يَّ ��َك��ِت  وال��نُّ اْلَعظيَمِة  ال��ّدي��ِن  َك��َق��واِع��ِد 
ة؛  اْلِفْقِهيَّ واْلُْسَتْنَبطاِت  ِة،  الّدالِليَّ واالْحِتماالِت 
فقد أوِتَي الّنبيُّ ] َجوامَع الكِلِم، التي ُجِعَلْت 
لنُبّوِته ِرْدءًا ولِرسالِته َعَلًما؛ ِلَيْنَتِظَم في الَقليِل 
ِمْنها ِعْلُم الَكثيِر، َفَيْسُهَل َعلى الّساِمعنَي ِحْفُظه. 
ٍف  صنَّ - و ِلا في ِدراسِة الواحِد وإْفراِده ِبُ
ٍة  وِدقَّ والَعاني،  للوجوه  مستقلٍّ من استْقصاٍء 
��ت��ائ��ِج واألْح���ك���اِم، وُع��م��ٍق ف��ي الّتحليل  ف��ي ال��نَّ

والَبحث.
ِبِبناِء  ��دي��ِث  احْلَ ُعَلماِء  َب��ْع��ُض  اْشتهَر  وَق��ِد 
ديِث اْلواِحِد، وَجَعلوا  ِف اْلواِحِد َعلى احْلَ اْلَُصنَّ
َأْط��راِف  ِمْن  اْقَتَبسوها  َعناويَن  هِذِه  ِلَُؤلَّفاِتِهْم 
قاَل  فيَمْن  الِء  َه��ؤُ وَيْدُخُل  اْلَْشروَحِة.  اأَلحاديِث 
َسِمَع  اْم��َرًءا  اللُه  َر  »َنضَّ  :  [ اللِه  َرس��وُل  فيِهْم 
َأْوعى  ٍغ  ُمَبلَّ َفُربَّ  َسِمَعُه،  َكما  ف��َأّداُه  َحديًثا  ِمّنا 
اْلَوْعِي  ِمَن  َدَرَج��ةٍ  َعلى  َيكوُن  ْن  ِمَّ ساِمٍع«،  ِمْن 
ن  ِمّ َأْكَثر  االْسِتْنباِط،  َعلى  واْل��ُق��ْدَرِة  واإِلْدراِك 
َيْسَمُعُه ِمْن َرسوِل اللِه ]. وَقْد كاَن َعْصُر اْلِفْقِه 
ًزا ِباْلُقْدَرِة  يَّ واْلُفَقهاِء الذي اْبَتَدأ ِبَأبي َحنيَفَة ُمَ
��ري��َع��ِة ِم��َن اْل��ُق��ْرآِن  َعلى اْس��ِت��ْن��ب��اِط َأْح��ك��اِم ال��شَّ
اْلَبْغداِدّي  طيُب  اْلَ اإِلم��اُم  ��َف  َألَّ وَق��دْ  ِة.  نَّ والسُّ
ديِث«  احْلَ َأْصحاِب  »َشَرف  َسّماُه  ذِلَك  ِكتاًبا في 
ديِث  احْلَ َأْهِل  َفْضِل  اْل��واِرَدَة في  َ فيِه اآلثاَر  َبنيَّ

واْلعاِملنَي فيِه .
على  مصّنفاٍت  العلماُء  ُيصّنَف  أن  ويغلُب 

احلديِث الواحد، إذا كاَن احلديُث :
- من َجوامِع َكِلِمه ] .

- أو ّما اشَتَمَل على فوائَد وَفرائَد كحديِث 
ذي اليدْيِن، وحديِث الُسيِء َصاَته.

- أو من األحاديِث الُشِكلة »كحديِث أّم َزْرع« 
وَحديِث »ال تُرّد َيد الِمس«  

تاج  َتْ التي  الَُتعاِرضة  أو من األحاديث   -
َع���ْدوى وال  »ال  َك��ح��دي��ِث   أو ترجيٍح  إل��ى َجمع 

ِطَيَرة«
صّحِتها،  في  الُخَتَلف  األح��ادي��ِث  من  أو   -

 » َتنْيِ َكَحديِث »الُقلَّ
ديِث اْلواِحِد اْلقاضي  ْن َألََّف في احْلَ -1 َفِممَّ
اْلَُتَوّفى  ْبِتيُّ  السَّ اْلَيْحصِبيُّ  ْبُن موسى  ِعياض 
»ُبْغَية  َسّماُه  ِكتاًبا  ��َف  َألَّ ال��ذي  )544ه�(،  َسَنَة 
اْلَفواِئِد«،  ِمَن  َزْرٍع  ُأمِّ  َحديُث  َنُه  َتَضمَّ ِلَا  الّراِئِد 
اْلَ��ْش��ه��وِر. وِكتاُب  َزْرٍع  ُأمِّ  ��دي��ِث  حِلَ َش��ْرٌح  وُه��َو 
اْلُبْغَيِة ِمْن َأْجَمِع اْلُكُتِب التي ُوِضَعْت َعلى هذا 
ّراِح  الشُّ َأْغَلُب  َأَخَذ  ِمْنُه  َأْوَسِعها، و  ديِث و  احْلَ
ُد ْبُن َعْبِد اْلَكرمِي  َبْعَدُه، وِمْنُهْم َأبو اْلَفْضِل ُمَحمَّ
َسَنَة  اْلَُتَوّفى  اْلَقْزويِنّي  الّراِفِعّي  اْلفْضِل  ْبن 
ديِث  ة الّضْرِع حِلَ ِكتاَب »درَّ ��َف  َألَّ 580 ه�، الذي 
ُأمِّ َزْرٍع«، والْبِن ناِصر الّديِن الّدَمْشِقّي )ت.842( 

»ريع الَفْرِع في َشْرِح َحديِث أّم َزْرع«. 
2 - ِرس��اَل��ٌة َلطيَفٌة ف��ي َش���ْرِح َح��دي��ِث »َأْن���َت 
ِإْسماعيَل  ْب���ِن  ��د  ُم��َح��مَّ ل��ِإم��اِم  أَلب��ي��َك«  م��اُل��َك  و 

ْنعاِنيِّ )ت.1182(.  الصَّ
3 - وَشْرُح َحديِث »َمْن عادى لي َوِلّيًا َفَقْد آَذْنُتُه 

ِباحَلْرِب... « الذي َرواُه الُبخاري عْن أبي ُهَرْيَرَة، 
أو  الَوِلّي«  َحديِث  َعلى  الَوِلّي  »َقْطر  بِ�  الَْعروُف 
ْبِن  َعِلّي  ْبِن  د  مَّ َ حمِلُ إَلْيها،  ريُق  والطَّ الله  والَي��ُة 

ُمَحّمد ْبِن َعْبِد الله الّشوكاِنّي )ت.1250(.
��َر الله اْم���َرًأ«، ألبي  4 - وَش���ْرُح َحديِث »َن��ضَّ
َحكيٍم  بن  إبراهيَم  بِن  ُمَحمِد  ابِن  أحمَد  َعمٍرو 

الَدينّي الَعروِف ِبابِن ّمك )ت.333(.
5 - وِك��ت��اُب »ال��َف��واِئ��د الُ��ْن��َت��ق��اة ِم��ْن َحديِث 
»َمَثُل القاِئِم َعلى ُحدوِد الله«« ِلَعْبِد اآلِخِر َحّماد 

الغنيمي.
ديِث اْلواِحِد : ِكتاُب  ��َف في احْلَ ��ا ُألِّ 6 - وِمّ
َي��َد الِم��ٍس«،  َت��ُردُّ  »َج��اء الّداِمس َع��ْن َحديِث »ال 

ّديق اْلُغمارّي.  ْيِخ َعْبِد اْلَعزيِز ْبِن الصِّ ِللشَّ
ِد  مَّ َ ّياِت« حمِلُ 7 - وَشْرُح َحديِث »اأَلْعمال ِبالنِّ
اْلَقْرِن  َأْه��ِل  )ِم��ْن  الّشاِفِعيِّ  حاِمٍد  ْبِن  َأْحَمَد  ْبِن 

 .) الّتاِسِع اْلِهْجِريِّ
َرْحَمة«  تي  ُأمَّ »اْخِتاف  َحديِث  َش��ْرُح  8 - و 
فِنيِّ  ِد ْبِن ساِلِم ْبِن َأْحَمَد احْلَ ِلَشْمِس الّديِن ُمَحمَّ

ْصِريِّ الّشاِفِعيِّ )ت.1181(.  اْلِ
َمْسِجًدا«  للِه  َبنى  »َم��ْن  َش��ْرُح َحديِث  9 - و 
اْل��َع��َدِويِّ  عيِديِّ  الصَّ مكرٍم  ْب��ِن  َأْح��َم��َد  ْب��ِن  ِلَعِليِّ 

اْلاِلِكيِّ )ت.1189(. 
َنِبيٌّ  َأْرٍض  ُك��لِّ  10 - و َش���ْرُح َح��دي��ِث »ف��ي 
الّسجاِعيِّ  ٍد  ُمَحمَّ ْبِن  َأْحَمَد  ْبِن  أَلْحَمَد  ُكْم«  َكَنِبيِّ

اْلَبْدراِويِّ اأَلْزَهِريِّ الّشاِفِعيِّ )ت.1197(.
11 - و َشْرُح َحديِث »َمْن َرأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا« 
ْوَهِريِّ  ِد ْبِن َأْحَمَد ْبِن َحَسٍن اْلَ أَلبي هادي ُمَحمَّ
ْصِريِّ الّشاِفِعيِّ اْلاِلِديِّ )ت.1215(. غيِر اْلِ الصَّ
12 - و َش����ْرُح َح��دي��ِث »َق���ْل���ُب اْلُ���ْؤِم���ِن َب���نْيَ 
ْبِن  ٍد اأَلمنِي  مَّ َ ْحمِن« حمِلُ ِمْن َأصاِبِع الرَّ ُأْصُبَعنْيِ 

. ِجْلماِسيِّ َجْعَفٍر الّصوِصيِّ السِّ
13 - و َجواٌب َعْن ُسؤاٍل َحْوَل َحديِث »ُخِلَق 
ْدريِج ُنْطَفًة ُثمَّ َعَلَقًة« ِلْلَعرِبّي ْبِن  اإِلْنساُن َعلى التَّ

َأْحَمَد َبرُدلَة اْلفاسي اْلاِلِكيِّ )ت.1133(. 
��َب��ْت��ن��ي ه���وٌد  14 - و َش������ْرُح َح���دي���ِث »َش��يَّ

وأَخواُتها« 
15 - و شْرح َحديِث أّم َحرام ِبْنت مْلحان وهو 
والّشبهة  اإلشكاِل  رفَع  صاحُبه  به  يريُد  شرٌح 
عن َفهِم احلديِث وتصحيَح ما قد يفهُمه َمن ال 
علَم َله أو َمن في قلِبه مرُض شْهَوٍة أو ُشْبَهٍة، 
من جواِز الْلوِة باألجنبّيِة ومسِّ الرأِة جسَد 

الّرجِل األجنبّي . 
16 - ِإْفراُد َحديِث »ما باُل َأْقواٍم َيْشَتِرطوَن 
ْصنيِف،  ِبالتَّ ال��ل��ِه«  ِك��ت��اِب  ف��ي  َل��ْي��َس��ْت  ُش��روًط��ا 

ِة َبريَرَة.  اْلَْشهوِر ِبِقصَّ
َأْحَمَد  ْبِن  ْحمِن  الرَّ َعْبِد  اْلَفَرِج  َأبي  وِلْلحاِفِظ 
ْنَبِليِّ )ت.795( ُجْمَلٌة ِمَن اْلَُؤلَّفاِت  ْبِن َرَجٍب احْلَ
َأْف��َرَد  َأْب��َرِز َم��ْن  ديِث اْل��واِح��ِد، َفكاَن ِم��ْن  في احْلَ

ْصنيِف، َفِمْن ذِلك: ديَث اْلواِحَد ِبالتَّ احْلَ
17 -  »ِاْخِتياُر اأَلْولى في َشْرِح اْخِتصاِم اْلَِإ 

اأَلْعلى«، 
��دي��َرُة ِب��اإِلذاَع��ِة ِم��ْن َق��ْوِل  ��َك��ُم اْلَ 18 - و»احْلِ

ْيِف َبنْيَ َيَدِي الّساَعِة«،  ِبيِّ ] ُبِعْثُت ِبالسَّ النَّ
َأْوِليائي  َأْغ��َب��َط  »ِإنَّ   : َح��دي��ِث  19 - وَش���ْرُح 

ِعْندي«،
20 - وَشْرُح َحديِث َشّداِد ْبِن َأْوٍس: »ِإذا َكَنَز 

َة«،  َهَب و اْلِفضَّ الّناُس الذَّ
ُهمَّ  21 - وَش��ْرُح َحديِث َعّماِر ْبِن ياِسٍر: »اللَّ

ِبِعْلِمَك اْلَغْيَب«، 
22 -وَش����ْرُح َح��دي��ِث: »م��ا ِذْئ��ب��اِن ج��اِئ��ع��اِن« 

وُيَسّمى َأْيًضا »َذّم اْلاِه واْلاِل«، 
ْيَك«،  ْيَك الّلُهمَّ َلبَّ 23 - وَشْرُح َحديِث »َلبَّ

ْرداِء »َم��ْن َسَلَك  24 - وَش��ْرُح َحديِث َأبي ال���دَّ
َطريًقا َيْلَتِمُس فيِه ِعْلًما«، 

َت َثاٌث«،  25 -  وَشْرُح َحديِث » َيْتَبُع اْلَيِّ
26 -  وَشْرُح َحديِث »َمَثُل اإِلْساِم«،

َحديِث  َش��ْرِح  في  ْفِع  النَّ »غاَية  وِكتاُب   -  27
ْرِع«،  ثيِل اْلُْؤِمِن ِبخامِة الزَّ َتْ

28 - وِكتاُب »َكْشف اْلُكْرَبِة في َوْصِف حاِل 
َأْه��ِل اْلُغْرَبِة«، وُه��َو َش��ْرُح َحديِث »َب��َدَأ اإِلْس��اُم 

َغريًبا«، 
ِة« وُهَو  ْلَ ة في َسْيِر الدُّ جَّ َ 29 - وِكتاُب »احمْلَ

َشْرُح َحديِث »َلْن ُيْنِجَي َأَحًدا ِمْنُكْم َعَمُلُه«، 
30 - وِك��ت��اُب »ن��ور االْق��ِت��ب��اِس، ف��ي ِمْشكاِة 
وُهَو  َعّباٍس«،  ْبِن  اللِه  ِلَعْبِد   [ ِبيِّ  النَّ ِة  َوِصيَّ

َشْرُح َحديِث : »ِاْحَفِظ اللَه َيْحَفْظَك« .
31 - وكتاُب »الِبشارة الُعظمى للمؤمِن بأّن 

حّظه من الّناِر احُلّمى« 

 انظر في أدِب الّتصنيِف في احلديِث الواحد: 
بالّتصنيف( األحاديث  من  أْف��ِرَد  ِبا  )الّتعريف 
يوسف الَعتيق، وانظر أيضًا: )الُعَجم الُصنَّف 
ريف( محّمد َخير َرَمضان. لؤّلفاِت احلديث الشَّ

ْب��ِن مْسعوٍد،  اللِه  َع��ْب��ِد  َع��ْن  ُرِوَي  ��دي��ُث  احْلَ  
 268/1 َصحيِحِه:  ف��ي  ِح��ّب��ان  )اْب���ُن  َج��ُه  َخ��رَّ و 

و271/1(.
)150/2 الَفوائد:  وَمْنَبع  وائد  الزَّ )َمْجَمع   

للهيَثمي.
)َفْتح الباري: 279/2(.

ساِئيِّ )ت.303( َنُ اْلُكْبرى: 370/3( : للنَّ )َالسُّ
دار الكتب اْلِعْلِمّية، بيروت، 1991-1411

)َصحيح ُمسلم: 1746/4(.
اْلَ��ْك��َت��ب   )54/1 ����ة:  ُخ����َزْيَ اب����ِن  )َص��ح��ي��ح 

اإِلْساِمّي َبْيروت ، 1970-1390. 
)َصحيح الُبخاِرّي: 882/2(. ط. دار البياِرق، 

عّمان، األردن، ط.1 / 1999-1419.
 هذا الكتاب والكتب اآلتية ذكرها َمْخطوٌطة 
ِبِخزاَنِة ِتْطواَن. ينظر: ِفْهرس َمْخطوطاِت ِخزاَنِة 
ِتْطواَن ِإْعداد : اْلَْهدي الّدليرو و ُمَحّمد بوخبزة 

، تطوان 1984-1404  . 
ِدراَسة  وأَخواُتها«-  هوٌد  َبْتني  »َشيَّ )َحديُث 
مكتبة  1425ه�،  الغامدي،   سعيد  د.  َحديثّيٌة( 

شبكة التفسير والدراسات القرآنية. 
ِبْنِت  َح��رام  أّم  )إْش��ك��اٌل وَج��واُب��ه في َحديِث 
ث، الّرياض،   مْلحان( د.علّي الّصّياح، دار احمُلدِّ

1425ه�.
)صحيح ُمسلم: 1518/3( باُب َفضل الَغْزو 

في الَبحر األولى
 ينبغي الّتنبيه ههنا على أّن هذه الؤلَّفات 
ُج��ِم��َع��ت ف��ي ك��ت��اب ج��ام��ع، ُع��ن��وان��ه: )َم��ْج��م��وع 
َجَمَعها  احَلْنَبلّي(  َرَج��ب  اب��ن  احلافظ  َرس��ائ��ل 
َقها: أبو مصَعب احللواني، نشر:  وَدَرَسها وحقَّ
القاهرة،  والّنشر،  للّطباعة  احلديثة  ال��ف��اروق 

1424ه�/2003م،  

ِمْن َبالَغِة اإليجاِز واْلَجْمِع في اْلَبياِن النََّبِوّي

د. عبد الرحمن بودراع
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1فنُّ ِإفْرادُ اْلَديِث الْواِحِد ِبالتَّْصنيِف



د. عبد املجيد بنمسعود
ذ. فهمي هويدي

 خروق في سفينة 
المجتمع

»كشف مصدر أمني أن التحريات املتواصلة التي تباشرها والية أمن 
الدار البيضاء في إطار ما بات يعرف مبعاجلة ظاهرة التشرميل، أسفر 
املشترك  قاسمهم  بهم،  مشتبها   74 توقيف  عن  األحد،  اليوم  إلى حدود 
التواصل االجتماعي  أنهم ظهروا جميعا في صور منشورة على موقع 
فيسبوك وهم يحملون أسلحة بيضاء من مختلف األحجام، وفي حوزتهم 
أعمال  عائدات  من  أنها  على  تقدميها  يتم  يدوية  وساعات  مالية  مبالغ 
إجرامية، فضال عن التباهي بحملهم لقنينات مشروبات كحولية وكميات 

من املخدرات«. )جريدة هسبرس اإللكترونية(.
يظهر من هذه الفقرة اإلخبارية أن األمر يتعلق بظاهرة مرضية آخذة 
االجتماعية  الظواهر  تصنيف  في  للدخول  أهلها  مما  االستفحال،  في 
فهي  عنه،  تنفك  تكاد  ال  والتي  املجتمع،  بنية  في  بالتجذر  املوسومة 
املشهد  داخل  للتناسل  وقابال  حني،  كل  في  متوقعا  سلوكا  تشكل  تكاد 
االجتماعي، مما يجعله مصدر تهديد حلياة الناس، وعامل رعب ينتفي 
معه أدنى إحساس باألمن على األرواح واألموال واألعراض، األمر الذي 
تتحول معه احلياة إلى جحيم ال يطاق. وإن مما يالحظ في هذه الظاهرة، 
مما يثير احلنق واالستغراب عند كل غيور، كونها تكتسي طابعا صارخا 
سفينة  منت  على  األفراد  ملشاعر  االستفزاز  ومن  والتحدي،  التبجح  من 
املجتمع، والتنكر حلقها في الوجود اآلمن الهنيء، فتسمية هذه الظاهرة 
ب«التشرميل« من قبل من تولوا كبر االنتماء إلى عصاباتها اإلجرامية، 
األمن،  في  وحقه  املجتمع  لكرامة  واالمتهان  السخرية  عن  سافر  تعبير 
وهم  واستعالء،  بتبجح  املجتمع  يخاطبون  املجرمني  بهؤالء  فكأني 
يشهرون في وجهه أسلحة الذبح والسلخ، ويقولون: إننا سنشرملك بهذه 
الطباخ،  أو  ما يصنع اجلزار  مثل  بك  واملدى شرملة، ونصنع  السيوف 
من  فرد  كل  أصبح  فلقد  اللحم.  قوامه  طابق  أو  ألكلة  حتضيرهما  عند 
أفراد املجتمع املغربي، عرضة في كل حلظة من ليل أو نهار، في ظل تفاقم 
هذه الظاهرة، ألن ميزق جسمه إربا إربا بتلك السيوف اآلثمة املتعطشة 

للدماء، ويصبح مادة صاحلة ل«لتشرميل«.
وإذا نحن نظرنا إلى هذه الظاهرة النكراء، من املنظور السوسيولوجي، 
ألفيناها نتاجا وبيال وخالصة مركزة جلملة كبيرة من اخلروقات، ومن 
مظاهر التسيب والفوضى واالستقالة على مستوى تدبير الشأن األسري 
والثقافي والتربوي واالجتماعي، بل على مستوى االختيارات احلضارية 
الكبرى لتوجه املجتمع، فكما يقول املثل: »من وضع في القدر حلما أكل 
حلما، ومن وضع فيه بصال أكل بصال«، فليس من املستغرب البتة أن يطلع 
الشياطني، فذلك ال يعدو أن  الظاهرة كما تطلع رؤوس  علينا رواد هذه 
يكون جزاء وفاقا للتفريط والعربدة والالمباالة في سياسة قطاع الشباب 
الذي يشكل مركز الثقل في مجتمع يغلب عليه طابع الفتوة، والذي كان 
ميكن أن يكون رافعة قوية للنمو واالزدهار االقتصادي واحلضاري، لو 
طاقاته  واستثمار  ورعايته  تعهده  في  راشدة  سياسة  األمور  والة  نهج 

خلير الوطن.
إنه من الفظيع حقا، ومما يثير األلم احلاد والغضب العارم معا، أن 
ينام املسؤولون ملء جفونهم، ليستفيقوا على صليل السيوف وقعقعة 
اإلرادات  مسلوبي  األكواب،  فارغي  من  جماعة  تتقلدها  التي  النصال، 
ثقافته  لبان  ورضعوا  الفاجر،  الغرب  عني  على  تربوا  ممن  واألرواح، 
ويحولون  الناس،  بها  ينحرون  الشيطانية،  قيمه  وتشربوا  املسمومة، 
الغربان،  وتنعق حوله  األبرياء،  بأشالء  ميدان ميتلئ  إلى  الوطن  أرض 

سمفونية األلم واألحزان.
لنسم األشياء بأسمائها، فنحن أمام جرمية اسمها احلرابة، ال مجال 
ا  َ الستئصالها إال بتطبيق شرع الله عز وجل فيها، وهو قوله تعالى: }نمَّ
ُلوا  َه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اأْلَْرِض َفَساًدا َأن ُيَقتمَّ ِذيَن ُيَحاِرُبوَن اللمَّ َجَزاُء المَّ
ْن ِخاَلٍف َأْو ُينَفْوا ِمَن اأْلَْرِض َذِلَك  َع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم مِّ ُبوا َأْو ُتَقطمَّ َأْو ُيَصلمَّ

ْنَيا َوَلُهْم ِفي اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم{)املائدة 33(. َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّ
جادة  إلى  الغافلني  ترجع  أن  والفواجع  القوارع  هذه  شأن  من  إن 
البيوت من  فيأتوا  العزيز احلكيم،  الله  الصواب، فيصطلحوا مع شرع 
َأيمَّ  َظَلُموا  ِذيَن  المَّ }َوَسَيْعَلُم  وأمر،  أدهى  جوائح  فلتنتظر  وإال  أبوابها، 

ُمنَقَلٍب َينَقِلُبوَن{ صدق الله العظيم.

17جمادى الثانية 1435هـ  املوافق 17 أبريل 2014م14

43 – » التشرميل« بل هي الحرابة

العدد 418

قابل  غير  املشهد  أن  ستجد  ن��ظ��رت  زاوي���ة  أى  م��ن 
بعد  ظاهرة  التعذيب  يصبح  أن  يعقل  ال  إذ  للتصديق. 
ثالث سنوات من الثورة املصرية التي انطلقت أساسا 
دماء  من  غاليا  ثمنا  ذل��ك  لقاء  ودفعت  االستبداد،  ضد 
ألف شهيد قتلوا خاللها. ذلك أن عودة الظاهرة ال متثل 
انتهاكا جسيما للحقوق واحلريات والكرامات فحسب، 
األمني  مبارك  لنظام  صريحة  ع��ودة  مبثابة  هي  وإن��ا 
االنتصارات  الثورة وتسجيال ألحد  ارتداد  عن  وإعالنا 

املهمة للثورة املضادة.
تلك  الناس على  يعتاد  أن  فإنه ال يعقل  القدر  بذات 
في  وم��أل��وف��ا  ع��ادي��ا  خ��ب��را  االن��ت��ه��اك��ات بحيث تصبح 
التعذيب  يلقى  أن  واألم���ر  ذل��ك  م��ن  واألده���ى  الصحف. 
اإلنكار  البعض. دعك من  ترحيبا وتبريرا من  القتل  أو 
الذي ما برحت تؤكده أبواق املؤسسة األمنية بني احلني 
التي تتداولها  اليومية  واآلخر، ذلك أن الشهادات شبه 

مواقع التواصل االجتماعي تكذب تلك اإلعالنات 
أنها  لتصديقها. خصوصا  مجاال  تدع  وال 

إما صادرة عن الضحايا أنفسهم أو عن 
ذويهم ومحاميهم الذين يتحدثون عن 
حاالت رأوها بأعينهم، ولم يجرؤ أحد 
على نقض شهاداتهم أو التدليل على 

عدم صحتها.
الذي ال يقل خطورة عن ممارسة 
ال��ت��ع��ذي��ب، ال����ذي ي��ع��د ج��رمي��ة بكل 
امل���ق���اي���ي���س، ه���و ص�����داه ف���ي بعض 

أو  تستهجنه  تعد  ل��م  ال��ت��ي  األوس����اط 
التي  التعليقات  ي��ق��رأ  وم��ن  تستنكره. 

اإلن��ت��رن��ت على  م��ن خ��الل  يعبر بها ه���ؤالء 
شهادات التعذيب أو أحكام السجن املجحفة أو 

اإلدراك  إليه تشويه  ال��ذي ذهب  امل��دى  يدهشه  اإلع��دام، 
وت��ل��وي��ث ال��ض��م��ائ��ر. ذل��ك أن ه���ؤالء ع��ب��روا ع��ن شعور 
بالشماتة وبالكراهية للمخالفني جعلهم يقتنعون بأنهم 
ال يستحقون احلياة، وأن اإلبادة عقاب طبيعي، وعادل 
لهم. وهو ما يعد إلى أذهاننا ثقافة احلكم النازي، في 
أملانيا )أربعينيات القرن املاضي(، حني لم تكن املشكلة 
العرق  تفوق  مبدأ  تبنت  مستبدة  سلطة  على  مقصورة 
أملانيا من األع��راق األخرى،  اآلري وقبلت بفكرة تطهير 
لكن ما فاقم املشكلة أن تلك األفكار العنصرية البغيضة 
التشابه  األملاني. وذلك  لها في املجتمع  وجدت أنصارا 
تتمثل  أيضا  للتصديق  قابلة  مفارقة غير  بإزاء  يضعنا 
في أن الثورة ضد االستبداد التي انطلقت في عام 2011 

فرخت حركة شبه نازية في عامي 2013 و2014.
من املفارقات أن فكرة إلغاء اآلخر والقبول بسياسة 
إبادته يتم التبشير بها والترويج اليومي لها في الوقت 
الذي يؤكد اخلطاب السياسي الرسمي في كل مناسبة 
له  التناقض ال تفسير  اآلخ��ر. وه��ذا  إقصاء  على رفض 
أي  برفض  االلتزام  عن  يتحدث  اخلطاب  ذلك  أن  سوى 
إق��ص��اء ألي ط���رف م��ن ال��ف��ئ��ات وامل��ج��م��وع��ات امل��ؤي��دة 
للسلطة. أما املغايرون فهم ليسوا داخلني في احلساب 
باعتبار أنهم ينتمون إلى »شعب آخر«، كما بشرت بذلك 

إحدى األغنيات في وقت سابق.
ليست  للتعذيب  املسوغني  دوائ��ر  إن  للدهشة  املثير 

تأثروا  الذين  وبسطائهم  الناس  ع��وام  على  مقصورة 
شملت  ولكنها  الكراهية،  وخطاب  التسميم  بدعايات 
التزامهم  عن  تخلوا  الذين   �� النخب  عناصر  من  بعضا 
وتأييد  السلطة  إل��ى  االن��ح��ي��از  واخ���ت���اروا  األخ��الق��ي، 
ممارساتها  إزاء  احلياد  موقف  الوقوف  أو  سياساتها 
لبعضهم  ق���رأت  وق��د  ال��ص��ارخ��ة.  وانتهاكاتها  الفجة 
وسمعت من البعض اآلخر ما يفيد مترير تلك املمارسات 
التي  ال��ض��رورات  قبيل  م��ن  أنها  بذريعة  واالنتهاكات 
بأن  تذكيرهم  إلى  ما اضطرني  تبيح احملظورات، وهو 
اإلباحة التي قررها النص مرهونة بعوامل ثالثة، أولها 
توافر شرط الضرورة الذي ال ينبغي أن يخضع للهوى 
السياسي، كما ال ينبغي أن ميثل التفافا على احلظر أو 
أن تقدر  الثاني يتمثل في أهمية  العامل  احتياال عليه. 
الضرورة بقدرها دون افتئات أو جتاوز. مبا يعنى أن 
املمارسة في هذه احلالة ليست مطلقة بال حدود، ولكنها 
محكومة بالقدر الذي يكفل دفع الضرر احملتمل 
جراء االلتزام بحدود احلظر. العامل الثالث 
واألهم أن حتقق اإلباحة في هذه احلالة 
للمجتمع،  أو  للفرد  شرعية  مصلحة 
مب��ع��ن��ى أن ي��ظ��ل ال���ه���دف م��ش��روع��ا 

ونبيال في كل األحوال.
ت��س��ت��م��ر ال���ده���ش���ة ح����ني جن��د 
ملفات  ف��ت��ح��وا  ال���رم���وز  ب��ع��ض  أن 
امل��س��ت��ق��ب��ل مب��ن��اس��ب��ة ال���دخ���ول في 
دون  ال��رئ��اس��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات  مرحلة 
أدنى إشارة إلى اجلرح الكبير املفتوح 
التعذيب  استمرار  في  املتمثل  واملتقيح 
وان��ت��ه��اك��ات ح��ق��وق اإلن��س��ان وم��ل��ف آالف 
منها  املعلوم  السجون  في  القابعني  الضحايا 

واملجهولة.
كتبه  فيما  ب��ص��دده  نحن  مل��ا  تشخيص  على  وقعت 
أحد شباب الثورة، الشاعر والباحث متيم البرغوثى في 
جريدة »الشروق« )عدد 4/8( قال فيه إن الثورة املصرية 
عقليا..  مختلة  فاشية  وأنتجت  شامال،  خرابا  خربت 
)حتى صرنا( في زمن يشبه أزمنة عيدي أمني في أوغندا 
وجان بيدل بوكاسا في أفريقيا الوسطى ومعمر القذافي 
أشهر،  في بضعة  إذ  كمبوديا..  في  وبولبوت  ليبيا  في 
منذ »ثورة الثالثني من يونيو املجيدة« رزقت مصر بأربع 
مذابح، واحدة منها هي أكبر مذبحة عرفتها القاهرة منذ 
أواخر القرن الثامن عشر. ورزقت بثالثة وعشرين ألف 
معتقل، منهم نساء ومن النساء قاصرات. ورزقت مصر 
كذلك بالتحقيق في بالغ يتهم دمية قماشية باإلرهاب، 
حيث  ج��اس��وس،  ب��أن��ه  لالشتباه  لقلق  ط��ائ��ر  وبحبس 
وجدوا جهاز تتبع مثبتا على ساقه، وباكتشاف علمي 
يحول  الدولة  اخترعته  جهازا  أن  يزعم صاحبه  معجز 
يتغذى  م��ف��روم  ك���رات حل��م  إل��ى  املستعصية  األم���راض 
املماليك  سالطني  تراجم  في  نقرأ  ول��م  ال��ن��اس..  عليها 
الغزاة من اإلفرجن سواء في  العثمانيني وألسير  ووالة 
القرن العشرين أو حتى في القرن العاشر عن هذا كله 

مجتمعا في عصر واحد.
الثورة  ببعض شباب  القنوط  املدى وصل  هذا  إلى 

الذين يرفضون تصديق ما يجرى.

أصداء نازية

من 
املفارقات 

أن فكرة إلغاء اآلخر 
والقبول بسياسة إبادته 

يتم التبشري بها والرتويج 
اليومي لها يف الوقت الذي 
يؤكد الخطاب السياسي 
الرسمي يف كل مناسبة 

على رفض إقصاء 
اآلخر



برازيلية تعتـنق اإلسالم يوم عرسها

نجل الدكتور عمارة: والدي يتعرض لضغوط لتسييس 
مجلة األزهر

كشف الدكتور خالد عمارة - جنل الدكتور محمد عمارة املفكر اإلسالمي ورئيس حترير مجلة األزهر - عن 
تعرض والده لضغوط ومضايقات من قبل مكتب شيخ األزهر.

وذكر الدكتور خالد عمارة أن هناك ضغوًطا كبيرة على والده من قبل القيادات األزهرية؛ لكي يترك رئاسة 
حترير املجلة أو يغير في محتواها.

وبث خالد عمارة على صفحته والصفحة الرسمية للدكتور محمد عمارة بياًنا قال فيه: »سأحكي اليوم عن 
ا... يتعرض والدي ملضايقات شديدة من مكتب شيخ األزه��ر.. ومن غيره... كي يترك  شيء شخصي ج��ّدً

حترير  مجله األزهر.. أو لتغيير احملتوى العلمي للمجلة... ومبا أننا عائلة ال تعمل أو تفهم رئ��اس��ة 
إال في العلم.. وال نتقن سراديب املوظفني وأالعيبهم... أو نفاق السياسة 

وكذبها... فيجد أبي هذا الضغط املستمر الشديد شيًئا سخيًفا«.
وأضاف عمارة االبن: »ولكن من ناحية أخ��رى.. يحز في نفسه ما 
بذل من مجهود للرقي بهذه املجلة التي كانت نكرة، وال يقرأها 
الكثيرون حول  ينتظره  مرجع  إلى  فتحولت  منذ سنتني..  أحد 

العالم«.
وطالب خالد والده بأن يدع منصبه؛ حيث إنه عالم وله مشروعه 
والده  أن  مضيًفا  واملنصب،  الراتب  يشغله  موظًفا  وليس  الفكري، 
يشعر بأنها أمانة ال يجب أن يفرط فيها، معرًبا عن قلقه على صحة 

والده جتاه هذه املؤامرات.

أص���������������درت م����ؤس����س����ة 
مخيفة  دراس��ة  كارنيجي 
ع��ن األوض���اع ف��ي مصر 
م����ن����ذ االن�������ق�������الب ع��ل��ى 
محمد  املنتخب  ال��رئ��ي��س 

مرسي.
وت���ق���ول ال����دراس����ة ال��ت��ي 
م���ن ميشيل  ك���ل  أع���ده���ا 
وليامسون:  واسكوت  دن 
مصر  ف���ي  ال���ص���ورة  إن 
أك���ث���ر ظ���الم���ي���ة م����ن أي 
مصر،  ت��اري��خ  ف��ي  حقبة 
ال��ع��ن��ف  م��س��ت��وي��ات  وإن 
والقتل  واالنتهاك  والقمع 
أك����ث����ر ب���ش���اع���ة م����ن أي 
وق�������ت م�����ض�����ى، وإن����ه����ا 
األمنية  ال��س��ي��اس��ة  ف��اق��ت 
ال��ق��م��ع��ي��ة ال��ت��ي م��ارس��ه��ا 
األم��������ن امل�����ص�����ري ض��د 
اإلخ������وان امل��س��ل��م��ني في 
اخلمسينيات والستينيات 

من القرن املاضي.
وب��ح��س��ب »امل���ص���ري���ون«، 
أك�������دت ال�������دراس�������ة  أن 
امل���ص���ري���ني ع���ان���وا أش��د 
تاريخهم  في  التجاوزات 
احلديث في مجال حقوق 
اإلن����س����ان، م��ض��ي��ف��ة أن��ه 
أب��ع��اد وحجم  ح��ج��ب  مت 

القصة عن األنظار.
وذك��رت أن��ه مت قتل أكثر 
من 2500 من املصريني، 
وإص���اب���ة أك���ث���ر م���ن 17 
أل��ًف��ا، واع��ت��ق��ال أك��ث��ر من 
التظاهرات  ف��ي  أل��ًف��ا   16
جرت  التي  واالشتباكات 

منذ 3 متوز/ يوليو.
وأضافت أن هذه األرقام 
ظهرت  التي  تلك  تتجاوز 
الفترات  أحلك  ف��ي  حتى 
ت على مصر منذ  التي مرَّ
التي   1952 ال��ع��ام  ث��ورة 

ق���اده���ا اجل��ي��ش وج����اءت 
إلى  الناصر  عبد  بجمال 

السلطة.
لت  وتابعت الدراسة: »شكَّ
احل��م��ل��ة ال��ق��اس��ي��ة ال��ت��ي 
��ه��ا ال��رئ��ي��س ال��راح��ل  ش��نَّ
على  الناصر  عبد  جمال 
جماعة اإلخوان املسلمني 
أسوأ فترة من القمع في 
ت���اري���خ م��ص��ر احل���دي���ث، 
ول��ك��ن ي��ب��دو أن األح���داث 
األخ���ي���رة ق���د جت��اوزت��ه��ا 

أيًضا«.
ك��م��ا أش������ارت ال���دراس���ة 
الذي  التوصيف  دقة  إلى 
به منظمة هيومن  وصفت 
راي���ت���س ووت�����ش م��ذب��ح��ة 
رابعة العدوية، وأنه أخطر 
غير  جماعي  قتل  ح��ادث 
م����ش����روع ف����ي ال���ت���اري���خ 

املصري احلديث

 مستقبل األوضاع بمصر مخيف

المغرب يوافق على قرار أممي بشأن 
حرية التدين والمعتقد

فاجأت برازيلية زوجها يوم عرسها، وأعلنت اعتناقها لإلسالم 
يوم اجلمعة 2014/3/28 ، ومن شدة الفرح بكى زوجها حينما 
نطقت بشهادة  أن ال إله إال الله وأن محمدا رسول الله، قبل أن 
يتم العقد بكامل إرادتها واختيارها في قاعة االستقبال مبسجد 

البرازيل، املسجد الكبير بدولة البرازيل.
إم��ام وخطيب  متولي  احلميد  عبد  الدكتور  الشيخ  تولى  وقد 
املسجد بتلقينها الشهادة باللغة العربية، بينما لقنها الشيخ خالد 
تقي الدين رئيس مجلس مشايخ البرازيل الشهادة باللغة البرتغالية

وافقت الدول العربية وال اإلسالمية مبا في ذلك املغرب بدون أي حتفظ على مشروع قرار أممي تقدمت به أزيد من 
ستني دولة في مجلس حقوق اإلنسان حول حرية الدين أو املعتقد، لُتْجمع بذلك اجللسة اخلتامية للمجلس على القرار وذلك 
ضمن التوصيات اخلتامية للدورة اخلامسة والعشرون التي احتضنتها مدينة جنيف السويسرية على مدى أربعة أسابيع.
وينص القرار الذي مت متريره بالتوافق دون اللجوء للتصويت، »على حق كل فرد في حرية الفكر والوجدان وال�دين أو 
املعتق�د، مبا يشمل حريته في أن يكون أو ال يكون له دين أو معتقد أو في أن يعتنق دينا أو معتق�دا يختاره بنفسه، وحريته 
في إظهار دينه أو معتقده بالتعليم واملمارسة والتعبد وإقامة ال�شعائر، مبفرده أو مع جماعة، وأمام املأل أو على حدة، مبا 

في ذلك حقه في تغيير دينه أو معتقده«.
وجدد القرار املذكور، التأكيد على أن جميع حقوق اإلنسان عاملية وغير قابلة للتجزئة ومترابط�ة ومتشابكة، مبرزا أن 
على »الدول مسؤولة في املقام األول عن تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها، مبا في ذلك حقوق اإلنسان لألشخاص املنتمني 
إلى أقليات دينية، مبا يشمل حقهم في ممارسة دينهم أو معتقدهم بحرية«. مشيرا إلى إلى »استمرار أعمال التعصب 
والعنف التي تقوم على أس�اس الدين أو املعتقد وتستهدف األفراد، مبن فيهم املنتمون إلى الطوائف الدينية واألقليات الديني�ة 
في جميع أنحاء العالم«، دعا إلى إيالء أهمية للتعليم في تعزيز التسامح الذي 

يقوم على تقب�ل الن�اس للتن�وع واحترامهم له، مبا يشمل التعبير الديني.
و أكد القرار على ضرورة أن يسهم التعليم، وبخاص�ة التعليم املدرسي، 
القائم على  التمييز  القضاء على  التسامح وفي  تعزيز  مساهمة مجدية في 
أساس الدين أو املعتقد، مضيفا »أن حرية الدين أو املعتقد وحرية التع�بير 
مترابطت�ان ومت�شابكتان ومتعاضدتان«، قبل أن يؤكد على الدور الذي ميكن 
أن تؤديه هذه احلقوق في مكافحة جميع أشكال التعصب والتمييز القائمة 

على الدين أو املعتقد.

ألمانيا: تدشين مدفن إسالمي جديد في مدينة مانهايم

 ماذا فعلتم ليبدأ تآمر الغرب عليكم؟

»مانهامي«  مدينة  في  املسلمة  اجلالية  بت  رحَّ
األملانية بتدشني مدفن إسالمي جديد داخل مقبرة 

املدينة الرئيسة.
 وق������ال مم���ث���ل���ون ع��ن 
ع����دة ج��م��ع��ي��ات إس��الم��ي��ة 
إنه  التدشني:  فعالية  أثناء 
يقوم  أن  ال���ض���روري  م��ن 
امل��س��ل��م��ون ب��دف��ن م��وت��اه��م 

طبًقا لتعاليم دينهم.

أن��ه في  ك��ورت��س«  »بيتر  املدينة  ع��م��دة  وأك���د 
مدينة تتميز بتنوع ثقافي وديني كمدينة »مانهامي«، 

فإن هذا األمر يعتبر أمًرا بديهّيًا.
املدينة  عمدة  أن  بالذكر  اجلدير 
وضعا  قد  التركي  الثقافي  وامللحق 
ح��ج��ر األس������اس ل��ل��م��دف��ن ال�����ذي مت 
اإلسالمية  للشريعة  طبًقا  تصميمه 
التي  باملدينة  الرئيسة  املقبرة  داخ��ل 

يسكنها قرابة 32.800 مسلم
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شرب املاء يقي من صداع الرأس
فيته  األملانية  املهني  الطب  اختصاصية  حذرت 
ميكن  اجلسم  في  السوائل  نقص  أن  من  شرام 
شديد  وشعور  بصداع  اإلصابة  في  يتسبب  أن 

مشيرة  العام،  إلى أن هذه باالضطراب 
األعراض تظهر عند فقدان 
السوائل  كمية  من   3%

املوجودة باجلسم. 
عضو  وهي   - شرام  وأوضحت 
الهيئة الفنية األملانية للفحص الفني 
مبدينة كولونيا-  أنه عادة ما يشعر 
يفقد  أن  مبجرد  بالعطش  اإلنسان 
السوائل  من  فقط   0.5% جسمه 
حتت  الوقوع  أن  إال  فيه،  املوجودة 
ضغط عصبي شديد ميكن أن يتسبب 

في نسيان تناول املاء. 

مفاجئ  بصداع  يشعر  َمن  شرام  أوصت  لذا 
بضرورة  جيدة-  بصحة  متتعه  من  الرغم  -على 
من  أنه  مؤكدة  يتناولها،  التي  املاء  كمية  فحص 
يقل  ال  ما  تناول  يتم  أن  األفضل 
عن 1.5 لتر من السوائل اخلالية 
وال  يوميا،  احلرارية  السعرات  من 

سيما املاء
ويشكل املاء %50 إلى %60 من كتلة 
جسم اإلنسان البالغ، ويلعب دورا كبيرا 
في عملية التمثيل الغذائي بوصفه وسيلة 

للنقل واإلذابة. 
من  وفيرة  لكميات  اجلسم  يحتاج  كما 
حرارته،  درجة  تنظيم  أجل  من  املاء 
يفقد  التي  التعرق  عملية  في  سيما  وال 

خاللها كميات من املاء.

سؤال طرح على اردوغان فاجاب باآلتي:
- أصبح مطار اسطنبول الدولي يستقبل في اليوم 1،260 طائرة،،،ناهيك عن غيره من املطارات

- خالل  الشهور العشرة األولى من العام املنصرم 31.5 مليون سائح ادخلوا لتركيا 25 مليار دوالر!
- فازت اخلطوط اجلوية التركية كأفضل ناقل جوي في أوروبا ل 3 سنوات على التوالي!

- أردوغان: في عشر سنوات زرعنا 2،771،000،000 شجرة!
أردوغان:  صنعنا أول دبابة وأول فرقاطة وأول طائرة بدون طيار وأول قمر صناعي عسكري!- 

- أردوغان: في تسع سنوات أنشأنا 89 مدرسة جديدة و 510 مستشفيات وبنينا 169 ألف 
غرفة صفية ليكون عدد الطالب في الصف 21 طالبا!

- أردوغان: عندما تسلمنا احلكم كان متوسط دخل الفرد السنوي في تركيا 3.5 ألف دوالر، 
أصبح في عهدنا 10.5 ألف دوالر!

- نقل تركيا من الترتيب 111 إلى الترتيب 16 على العالم في القوة اإلقتصادية!
- أردوغان: استلمنا تركيا وكانت صادراتها 23.5 مليار دوالر...واليوم صادراتنا جتاوزت 

153 مليار دوالر في 2012!
- أردوعان: نعمل جاهدين لتفريغ 300 ألف عالم للبحث العلمي في عام 2023!
- أردوغان: شعبنا الوحيد املخول مبحاسبتنا من خالل صناديق اإلقتراع!

  »ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا«



إلى أن نلتقـي

س��خ��ر ال��ش��ي��خ أب����و احل���س���ن ح��ي��ات��ه 
ال��ل��ه، وه��و يستحضر  إل��ى  ل��ل��دع��وة  كلها 
القلب  غليظ  فظا  كنت  }ول��و  تعالى:  قوله 
النفضوا من حولك{)آل عمران:159(، فكان 
مع  اخللق  دمث  األولياء،  مع  اجلانب  لني 
األعداء، عاش في بيئة تضم امللل والنحل 
املختلفة، هي الهند، فتوجه بدعوته ال إلى 
ع��م��وم سكان  إل��ى  ب��ل  املسلمني وح��ده��م، 
-والسيما  املسلمني  أن  أدرك  وق��د  الهند. 

بعد انفصال باكستان عن الهند- 
)ويسميها  األقليات  من  ص��اروا 
الكبيرة«  »األق��ل��ي��ة  احل��س��ن  أب���و 
احلياة:3\63(،  مسيرة  في   كما 
ف����ي م���ق���اب���ل ال���ه���ن���دوس ال���ذي���ن 
متطرفة  ح���رك���ات  ف��ي��ه��م  ظ��ه��رت 
ت��س��ع��ى إل���ى ط���رد امل��س��ل��م��ني من 
الفئات،  جميع  فخاطب  ال��ه��ن��د، 
ومن  الوطنية،  املصلحة  باعتبار 
في  حركة  هناك  كانت  فإنه  هنا 
الذي  واإلسالمي،  العربي  العالم 
لم يشهد تعدد املذاهب واألديان، 
ت��ه��اج��م ال��ع��ل��م��ان��ي��ة، وت����رى أن 
فصل  ي��ري��دون  العلمانية  دع���اة 
األمة عن دينها ومقوماتها،  هذه 

ول��ك��ن ال��ش��ي��خ أب���ا احل��س��ن ك��ان 
يرى أنه ال سبيل للمسلمني في الهند إلى 
وهو  العلمانية،  إال  كيانهم  على  احملافظة 
سيما  وال  الدعاة،  بعض  يستوعبه  لم  ما 
لم يستوعبوه على  أو  العربي،  العالم  في 
األصح إال في هذه الفترة التي تسمى بفترة 
الربيع العربي. أما الشيخ أبو احلسن فقد 
أعلن بكل وضوح، وفي أكثر من مناسبة، 
أن��ه ال سبيل إلى  وف��ي أكثر م��ن م��وض��ع، 
احملافظة على الوجود اإلسالمي في الهند 
إال العلمانية. ففي 6 أكتوبر 1991 انعقدت 
ن����دوة ب��رئ��اس��ت��ه، حت��ت إش����راف جمعية 
مدينة  في  الهند  لعموم  املسلمني  املثفني 
لكنؤ، ألقى فيها كلمة، وضرب مثال برجل 
ث���رّي وّرث ول���ده ح��دي��ق��ة، وأوص����اه بعدم 
الوريث  يحفظ  فلم  بعينها،  اقتالع شجرة 
ال��وص��ي��ة، ف��ل��دغ��ت��ه ح��ي��ة.ث��م ق����ال:« وه��ذه 
وه��ذه  العلمانية،  على  تنطبق  احل��ك��اي��ة 
هذه  أح��د  اقتلع  فلو  الهند،  ف��ي  أهميتها 
الشجرة التي تصون البالد، وحتفظها من 
شجرة  معها  واقتلعت  الكثيرة،  الويالت 
التطرف  الهند حيات  البتلعت  )الالعنف(، 
ولن  والطائفية،  والعصبيات  واإلره���اب 

يبقى شيء«)في مسيرة حياة: 3 \ 131(.
وان��ت��ص��ارا ل��ف��ك��رة دع���وة ع��م��وم أه��ل 
املذهب،  أو  الدين  النظر عن  الهند، بغض 
أنشأ الشيخ أبو احلسن حركة مباركة، هي 
1951م،  عام  في  وذلك  اإلنسانية(  )رسالة 
وكان يعقد لها الندوات واملؤمترات، وألنها 
كانت دعوة وسطية كان يشارك فيها وجهاء 
وأعالم من طوائف غير مسلمة، بل ويتولى 
ال��ه��ن��دوس.  ك��ب��ار  حفالتها  بعض  رئ��اس��ة 
مع  كنت  »لقد  احل��س��ن:  أب��و  الشيخ  يقول 
العلمية  وانشغاالتي  العلمية،  نشاطاتي 

واخلارجية،  الداخلية  ورحالتي  واألدبية، 
عيني:  أم��ام  ماثلة  احلقيقة  ه��ذه  ت��زال  ال 
التي  ال��ب��الد  ف��ي  التغاضي،  يجوز  ال  أن��ه 
قررنا أن نعيش فيها ونسكنها، عن تقدير 
ال���وض���ع ال��ص��ح��ي��ح وال���ن���زع���ات ال��ه��دام��ة 
كان  ولذلك  املستقبلية،  واألخطار  املثيرة 
نشر  ف��ي  التفكير  دائ��م��ا  ع��ل��ي  ي��س��ت��ول��ي 
)رسالة اإلنسانية(، والقيام بدعوتها على 
النطاق الواسع، وقد كانت هناك قبل ذلك 
جوالت دعوية في هذا الصدد... وكانت لها 
برنامج  ونظم  املشجعة،  الطيبة  نتائجها 

جولة في مارس عام 1985م ملنطقة )بنديل 
هذه اجلولة  وكان من خصائص  كهند(... 
أحمد  ص��ّدي��ق  السيد  الشيخ  فضيلة  أن 
الباْنَدوي...كان يرافقنا في السفر، ويحاول 
جهده في إجناح هذه املهمة ومساعدة هذه 
اجلولة بتأثيره الديني واخللقي ومكانته 
االجتماعية وشخصيته املخلصة احملببة، 
فكان يتقدمنا كرائد، وينظم إقامتنا ويضع 
رأس  وقد  وال��ن��دوات،  االحتفاالت  برنامج 
الهندوسي،  أميرها  »ب��ن��ا«  ف��ي  االح��ت��ف��ال 
احلفل  الطيبة...ورأس  انطباعاته  وأب��دى 
وهو  سنغ،  س��ون  الدكتور  »سيدهي«  ف��ي 
ال����وزراء لوالية  أخ��و »أرج���ن س��ن��غ« كبير 

من  ج��اء  وحاليا،  سابقا  ب��رادي��ش  مدهية 
رئاسة  وأسندت  احلفل،   لرئاسة  »ري��وا« 
»راتهو«  الدكتور  إل��ى  »ستنا«  في  احلفل 
 2 حياة:  مسيرة  العلوم.«)في  قسم  رئيس 
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اإلنسانية( واجهة  )رسالة  كانت  ولقد 
م���ن ع���دة واج���ه���ات ي��ش��ت��غ��ل م���ن خاللها 
الشيخ أبو احلسن، ويبلغ دعوته إلى الله 

عز وجل.
وقد كان رحمه الله وسطيا في دعوته، 
سواء أكان اخلطاب موجها إلى الطبقات 
وإن  احلاكمة.  الطبقات  إل��ى  أم  الشعبية 
إلى  أدى  الذي  هو  املتبع  احلكمة  أسلوب 

إسالم قرية كاملة من املنبوذين. 
عليه  ن��ب��ه  مهما  أم���را  ه��ن��اك  أن  ع��ل��ى 
الشيخ أبو احلسن، والناس عنه غافلون، 
مع  ال��ت��ع��ام��ل  كيفية  وه���و 
امل��س��ل��م��ني، مم���ن اب��ت��ل��وا 
بتبني أفكار هدامة، وممن 
ف��ت��ن��وا ب��ب��ع��ض  امل��ذاه��ب 
املخالفة  واألدبية  الفكرية 
ل����روح اإلس������الم، ف��راح��وا 
ي�����ص�����درون ع���ن���ه���ا ف��ي��م��ا 
ي��ك��ت��ب��ون، وي��ب��ش��رون بها 
فيما ينشرون، وهم بصفة 
ذات  مواقع  يحتلون  عامة 
احلياة  ف��ي  كبيرة  أهمية 
ال���ع���ام���ة. وه����م مي��ت��ل��ك��ون 
املؤسسات  من  كثير  زم��ام 
ال��ث��ق��اف��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
ويتحركون  واالقتصادية، 
م��ن خ��الل ك��ل ذل��ك لتشكيل 
الوعي اجلماهيري مبا يناسب تصوراتهم 
الفكر  دع��اة  بعض  وقف  ولقد  وأفكارهم.. 
من  موقفهم  ه��ؤالء  من  اإلس��الم��ي  واألدب 
األعداء، مما ولد رد فعل عنيفا عند أولئك، 
بل  فقط،  املسلمني  ليس  يتهمون،  وراح��و 
والرجعية  التخلف  بتهم  نفسه  اإلس���الم 
إلى  وما  والتطرف  واالنعزالية  واالنغالق 
ل��روح احلق.  ذل��ك من األوص��اف املجافية 
ه��ؤالء على  إلى  فقد نظر  أبو احلسن  أما 
إلى  بحاجة  فهم  غافلون،  مسلمون  أنهم 
م��ن  ينبههم وي��رده��م إل��ى ص��ف��وف األم��ة 
بالقطيعة  يكون  ال  م��ا  وذل��ك  جميال،  ردا 
ومخاطبتهم  ب��ه��م،  ب��االت��ص��ال  ب��ل  معهم، 
على أنهم جزء من األمة، وعلى أنهم قوة 
يجب استثمارها بالشكل الذي يخدم األمة. 
كيف  عميق،  هادئ  تفكير  من  »البد  يقول: 
احلياة،  حتتكر  التي  املثقفة  الطبقة  ن��رد 
إل��ى اإلس���الم م��ن جديد،  ال��زم��ام،  ومتتلك 
وكيف نبعث فيهم اإلميان والثقة باإلسالم، 
الغربية  الفلسفات  وكيف نحررها من رق 
والعصرية ونظرياتها الالدينية؟«)نقال عن 

د.اجتباء الندوي، 127(.
كم كنا سنوفر على أنفسنا من اجلهد 
لو وعينا هذه الدعوة وعملنا بها؟ كم كنا 
ال��ذي��ن سينضمون  م��ن اجل��ن��ود  س��ن��رب��ح 
إلى صفوف األمة، بدال من أن يبقوا نهبا 
بعضهم  ص��ار  حتى  الغربية،  للفلسفات 
)طابورا خامسا( لتلك الفلسفات الغربية، 
م��ن��ه؟ وم���ا ح��ج��م اخلير  إرادة  غ��ي��ر  ع��ل��ى 
الذي كنا سنجنيه لو جادلناهم بالتي هي 
لبعضهم-  حدث  -كما  ننزلق  ولم  أحسن، 
فأعنا  والتكفير،  التفسيق  م��ه��اوي  إل��ى 

الشيطان على إخوة هم منا ونحن منهم؟

أ. د. حسن األمراني

أنه  إلى  سابق  عدد  من  العمود  هذا  في  اإلشارة  سبقت 
من القواعد البالغية عند األسالف املنّظرة لكل تواصل ناجح 
قولهم »إذا لم يكن املستمع أْحرص على االستماع من القائل 
على القول، لم يبلغ القائل في منطقه، وكان النقصان الداِخل 

عليه بقدر اخلّلة باالستماع منه«.
إن هذا النص من ُدرر الشواهد املأثورة عن دْور املتلقي 
– أيا كان- في العملية التواصلية، إذا أنه يتقاسم املسؤولية 
مناصفًة بل ورمبا أكثر من ذلك بكثير مع املتكلم املتحدث – 
من  أسالفنا  به  يّتسم  كان  ملا  تلخيص  أيضا  كان-. وهو  أيا 
استْشعار باملسؤولية، سواء أثناء احلديث أو أثناء االستماع. 
ولذلك ألفوا ما أّلفوه من كتب أو فصول تتخلل كُتبًا حول آدب 

السامع واملستمع وآداب املعّلم واملتعّلم وما أشبه ذلك.
واملتعلم هو متلق في كل األحوال، ولذلك إذا لم يكن أْحرص 
على الفهم واالستيعاب من املعّلم على اإلفهام واإلبالغ، أصاب 
وخلل  وُضعف،  َوَهٍن  من  اآلن  أصابها  ما  التعليمية  العملية 

وإخالل باملهمة التربوية والتعليمية جملًة وتفصيال.
لقد كان التلميذ املتعلم بعد االستقالل أمنوذجًا في حسن 
النقاط  التلقي واالنضباط، وميكن بيان بعض ذلك من خالل 

الثالث التالية :
1 - تقدير املعّلم األستاذ: لقد كان التلميذ في األجيال األولى 
بعد االستقالل يقدر معلمه تقديرًا خاّصا، لقد كان يعتبره األب 
الثاني، ورمبا األول ألنه قد يتعلم منه ما ال يتعلمه من أبيه، 
بل قد جند األب يحمل املسؤولية كاملة للمعلم في تربية ولده، 
ليس فقط في تعلم اللغة أو املعلومات ولكن أيضا في اكتساب 
التربية احلسنة وما يتبعها من سلوك وأخالق، ومن ثمَّ كان 
ل�«شيخه« املسّلم  التلميذ عموما في مرتبة »املريد« املستسلم 
له في كل ما يقوله ويفعله، ألّنه قدوة، ولقد كان فعال قدوًة كما 

مّر بنا في عدد سابق، ألنه كان رساليا في مهمته.
2 - التضحية في سبيل التلقي: إذا كانت شريحة كبرى 
رأينا  كما  للتضحية  أمنوذجًا  الوقت  ذلك  في  املعلمني  من 
سابقا أيضا، فإن التلميذ املقتدي بهذا النموذج كان هو اآلخر 
أمنوذجا في هذا املجال. لقد كانت شرائح كبيرة من التالميذ 
واألودية  الفيافي  يقطعون  والبوادي-  القرى  في  –وخاصة 
الوصول  أجل  من  طويلة  وملسافات  وشتاًء،  واجلبال، صيفا 

إلى املدرسة.
كان  كيف  املاضي  القرن  سبيعنيات  خالل  جّيدًا  أذكر 
السادسة  الساعة  على  مؤسساتهم  من  يخرجون  التالميذ 
فصل  في  ساعة  من  يقرب  مبا  الشمس  غروب  بعد  مساًء، 
إلى  تصل  قد  مسافات  طبعا-  –راحلني  ويقطعون  الشتاء، 
عشرة كيلومترات في طرقات جبلية َتِرَبة َوِحَلٍة، ثم يستيقظون 
غداة ذلك اليوم ليقطعوا نفس املسافة باكرًا حتى يصلوا إلى 
جزءًا  قضوا  أن  بعد  الثامنة صباحا،  الساعة  على  املؤسسة 
أو  الشموع  ضوء  على  واملراجعة  التحصيل  في  َلْيَلِتهم  من 
ذلك  أليس  وشتاء،  صيفا  قلت  كما  ذلك  كل  الغاز،  مصابيح 

تضحية؟
النفس: كل ما سبق ذكره، وغيره من  3 - االعتماد على 
صعاب األمور كان يحدث، مع اعتماد مطلق على النفس، لم 
تكن هناك ساعات إضافية وال دروس ليلية وال مؤلفات مدرسية 
مساعدة. كل ما كان ميلكه التلميذ – إن كان ميلك ذلك أصاًل- 
كتاب في العربية، وآخر في الفرنسية، ودفتر واحد أو اثنان 
على األكثر من أجل كتابة الدروس، وريشتان واحدة للعربية 
ونحو  وامللونات  الرصاص  أقالم  أما  للفرنسية،  واألخرى 
ذلك فقد كان يعتبُر ترفا. وما عدا غير ذلك فلم يكن هناك إال 

االعتماد على النفس.
من  أجياال  لنا  ج  خرَّ شظف  ولكنه  شظف  وأي  شظف 

األساتذة الكبار والعباقرة العظام واإلداريني 
النبهاء ممن نراهم اليوم هنا أو هناك، داخل 

الوطن وخارجه.

نظرات في إصالح التعليم )9(

لـمـاذا جَنـح  التّـعـليـم  فـي  بـالدنـا 
بعد  االسـتـقـالل   -3 

د. عبد الرحيم الرحموني

 3 - الوسطية في الدعوة :
ال�سيخ اأبو احل�سن الندوي، حكيم الو�سطية )3(
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كان أبو احلسن يقول : 
»البد من تفكير هادئ 

عميق، كيف نرد الطبقة 
املثقفة التي حتتكر احلياة، 

ومتتلك الزمام، إلى اإلسالم 
من جديد، وكيف نبعث فيهم 

اإلميان والثقة باإلسالم، 
وكيف نحررها من رق 

الفلسفات الغربية والعصرية 
ونظرياتها الالدينية؟«




