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اآمني 

»األصل في معنى )سلم( في القرآن الكرمي يفيد ما ُيقاِبل اخلصومة، أي املوافقة الشديدة 
ورفع أي خالف ظاهرًا كان أو باطنًا، خاصا أو غيريا، ومن لوازم هذا املعنى مفاهيم االنقياد 
والصلح والرضا، وبذلك فإن الدخول في اإلسالم هو دخول في نطاق ال ميكن أن ينال فيه أحدًا 

ألٌم من صاحبه«.
هذا مضمون قول أحد الدارسني وهو يتحدث عن السالم في القرآن الكرمي، ذلك السالم 
الذي ُيَعدُّ صفة يكون عليها الفرد أو املجتمع نتيجة عالقات يسودها »االعتدال« و«االتزان«؛ مما 

الم النَّفسي« أواًل، ثم »السالم االجتماعي« ثانيا. يحقق »السَّ
إن السالم النفسي يبدأ باإلسالم لله تعالى: �َوُأِمْرُت َأْن ُأْسِلَم ِلَربِّ الَْعامَلِني� )غافر: 66(، 
أي أن أجعل نفسي وذاتي وقلبي وجوارحي ِسلْمًا جتاه رب العاملني، منقادة إليه كل االنقياد، 

وبذلك حتصل الطمأنينة في القلب ألن اللَه ربَّ العاملني يكفي من أسلم إليه كل أموره.
س السالم االجتماعي بشكل تلقائي، فاملسلم الذي أسلم  وِبتأسيِس السالم النفسي َيَتأسَّ
نفسه لله جل وعللال، ال يحقد على أحد وال يظلم أحللدا، ومن هنا تبرز أهمية حتية اإلسللالم: 
»السالم«، التي ُأمر املسلمون بإفشائها؛ عند دخول البيوت، �َفِإَذا َدَخلُْتْم ُبُيوًتا َفَسلُِّموا َعلَى 
َبًة� )النور: 59( وعند لقاء بعضهم ببعض ومحاولة السبق  ًة ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَباَرَكًة َطيِّ يَّ َأْنُفِسُكْم حَتِ
في ذلك، »إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسالم« )رواه أبو داود والترمذي(، بل وحتى عند 
اخلصام: »وخيرهما الذي يبدأ بالسالم« )رواه البخاري ومسلم( ثم إنها التحية التي تكون يوم 
َيلَْقْوَنُه َساَلٌم� )األحزاب 44(، وفي اجلنة أيضا:  َيْوَم  ُتُهْم  يَّ القيامة، عند لقاء الله تعالى: �حَتِ

ُتُهْم ِفيَها َساَلٌم� )يونس:10(. يَّ �َوحَتِ
يللروع مسلٌم  »الللسللالم« ومللا حتمله من مضمون سللام، فإنه ال يجوز أن  وبناًء على حتية 
مسلما، فضال عن أن يعنفه أو يعتدي عليه: »امْلُْسِلُم َأُخو امْلُْسِلِم اَل َيْظِلُمُه َواَل َيْخُذُلُه َواَل َيْحِقُرُه« 
)أخرجه اإلمام مسلم(، »ال يحل ملسلم أن يروع مسلما« )رواه أبو داود(، أما اإلجرام واإلفساد 
في األرض وقتل النفس فأمور حرمها الشرع باإلطالق: �َمن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد 
يعاقب أصحابها  بأن  تعالى  الله  وأمر   )34 َجِميًعا�  )املائدة  الَنّاَس  َقَتَل  ا  َ َفَكَأَنّ اأْلَْرِض  ِفي 
ُلوا َأْو  ا َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن اللََّه َوَرُسولَُه َوَيْسَعْوَن ِفي األَْرِض َفَساًدا َأْن ُيَقتَّ َ أشد العقاب �ِإنَّ
نَيا َولَُهْم  َع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخالٍف َأْو ُينَفْوا ِمَن األَْرِض َذِلَك لَُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّ ُيَصلَُّبوا َأْو ُتَقطَّ
ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيم�)املائدة: 35(، »لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق« 

)رواه ابن ماجة(.
جزئياته  بكل  املسلم  املجتمع  بنيات  ن  لتكوِّ أبعادها  بكل  السالم  عناصر  تتآلف  وبذلك 
اِر  ومكوناته، بدءًا بالذات واألسرة، ثم اجليران وما لهم من حقوق،« َما َزاَل ِجْبِريُل ُيوِصيِني ِباجْلَ
ُثُه« )متفق عليه(، ثم أبناء املجتمع والوطن، فأبناء األمة كلها »من لم يهتم  ُه َسُيَورِّ َحتَّى َظَنْنُت َأنَّ
للمسلمني فليس منهم« )أخرجه احلاكم في املستدرك(، ليصل األمر إلى أبناء اإلنسانية جمعاء 
َها النَّاُس ِإنَّا َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثىَٰوَجَعلَْناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد  �َيا َأيُّ

اللَِّه َأْتَقاُكم� )احلجرات: 13(.
 وبتكامل عناصر السالم في بني آدم ينتقل السالم إلى البيئة ويتجلى فيها، وذلك باحملافظة  
امرأة  »ُعذبت  يسعى،  البيئة في صورة حيوان  هذه  أكانت  والدمار، سواء  الفساد  من  عليها 
النار ال هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها وال هي  في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها 
تركتها تأكل من خشاش األرض« )صحيح مسلم(،أم في نبات ينبت: »إن قامت الساعة وفي 
يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن ال تقوم حتى يغرسها فليغرسها« )اجلامع الصغير، حديث 
رقم: 2668(، وهو ُخُلٌق ُشرع حتى في حالة احلرب، كما في وصية أبي بكر رضي الله عنه 
ِبُسوا َبِهيَمًة، َوال َتْقَطُعوا َشَجَرًة ُمْثِمَرًة..«  ِرُقوا َزْرًعا، َوال حَتْ للجيش: » َوال ُتعقروا َنْخال، َوال حَتْ

)مسند أبي بكر الصديق للمروزي(.
إن السالم في اإلسالم يترفع عن السالم الشكلي الظاهري الذي ال يلتفت فيه اإلنسان إال 
إلى نفسه، ويحتقر ما عداه، بل وقد يلجأ إلى الفتك به وتدميره. إن سالم اإلسالم ال ميكن أن 
ينال فيه أحدًا من بني البشر ألٌم من صاحبه، وال يصيب شيئا في البيئة تدميٌر أو خراب من 
ْن َأْسلََم َوْجَهُه ِللَِّه  بني البشر، إنه سالم اإلسالم، الذي هو دين السالم: �َوَمْن َأْحَسُن ِديًنا مِمَّ

َبَع ِملََّة ِإْبَراِهيَم َحِنيًفا� )النساء:124(. َوُهَو ُمْحِسٌن َواتَّ
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لاَ  وتعالى:�فاَ سبحانه  الله  يقول 
ُة  باَ قاَ اْلعاَ ا  ماَ اكاَ  أاَْدراَ ا  ماَ واَ ةاَ  باَ قاَ اْلعاَ ماَ  حاَ اْقتاَ
ٍة  باَ ْسغاَ ْوٍم ِذي ماَ اٌم ِفي ياَ ٍة ااَِو ِاْطعاَ باَ قاَ ُكّ راَ فاَ
ة  باَ ْتراَ ا ماَ ااَْو ِمْسِكيًنا ذاَ ٍة  باَ ْقراَ ا ماَ ِتيًما ذاَ ياَ
��ْوا  اصاَ ��واَ تاَ ��ُن��وا واَ ��ِذي��ناَ أاَماَ ��اناَ ِم��ناَ الاَّ ُث��ماَّ كاَ
)البلد  ة�  ماَ ِباْلاَْرحاَ ْوا  اصاَ واَ تاَ واَ ْبِر  ِبالصاَّ

.)16 - 10 :
ويقول سبحانه في سورة العصر: 
ُخْسٍر  ��ِف��ي  لاَ ���اناَ  ْن���ساَ اْلِ ِإناَّ  ْصِر  اْلعاَ �واَ
اِت  اِلاَ الصاَّ ِمُلوا  عاَ واَ ُنوا  آماَ ِذيناَ  الاَّ ِإلاَّ 
ْبر�  ْوا ِبالصاَّ اصاَ واَ تاَ ِقّ واَ ْوا ِباْلاَ اصاَ واَ تاَ واَ

)العصر : 3-2-1(.
والعصر  البلد  س��ورت��ا  اشتملت 
الذي جاء في  التواصي  على مفهوم 
السورة األولى مضموما إلى الصبر 
الصبر  إل��ى  الثانية  وف��ي  والرحمة، 
التواصي  كما ورد مصطلح  والق. 
ف���ي م��وض��ع ث��ال��ث م��ق��ت��رن��ا ب��األل��ف 
ل��ل��ت��وب��ي��خ وال��ن��ف��ي وال��ت��ع��ج��ب وه��و 
ِذيناَ  الاَّ ى  أاَتاَ ا  ماَ ِلكاَ  ذاَ �كاَ سبحانه:  قوله 
اِحٌر  اُلوا ساَ قاَ ِإلاَّ  ُسوٍل  راَّ ِمْن  ْبِلِهْم  قاَ ِمْن 
ْوٌم  قاَ ُهْم  ْل  باَ ِبِه  ْوا  اصاَ واَ ااَتاَ ْجُنوٌن  ماَ أاَْو 

اُغون� )الذاريات : 52-51(. طاَ
والأخذ  الوصية،  من  والتواصي 
اللغوي للوصية من األرض الواصية 
أي م��ت��ص��ل��ة ال��ن��ب��ات، ق���ال ال��راغ��ب 
األصفهاني: "الوصية )�...( من قولهم 
النبات")1(  متصلة  واص��ي��ة  أرض 
وق���ال اب���ن ف����ارس: "ال�����واو وال��ص��اد 
وال����رف ال��ع��ت��ّل: أص����ٌل ي����دُلّ على 
 : يءاَ ْيُت الشاَّ صاَ صِل شيٍء بشيء. وواَ واَ
ْلُته. ويقال: وِطْئنا أرضًا واصيًة،  وصاَ

ها متاَّصٌل قد امتألاَْت منه." بتاَ أي إناَّ ناَ
إلي  "التقدم  اللغة:  في  والوصية 
الغير مبا يعمل به مقترنا بوعظ")2(، 
أوصى بعضهم  إذا  القوم  "وتواصى 

بعضا")3(.
البلد  س��ورت��ي  إل���ى  رج��ع��ن��ا  إذا 
من  جملة  على  نقف  فإننا  والعصر، 

العطيات منها:
ب��ال��ص��ب��ر  ال���ت���واص���ي  أن   -
صفات  من  وبالمرحمة  وبالحق 
���ِذي���ناَ  الاَّ ِم���ناَ  ����اناَ  كاَ �ُث����ماَّ  المؤمنين: 
ْوا  اصاَ واَ تاَ واَ ْبِر  ِبالصاَّ ْوا  اصاَ واَ تاَ واَ ُنوا  آماَ
ِذيناَ  الاَّ �ِإلاَّ   )16  : )البلد  ِة�  ماَ ِباْلاَْرحاَ
ْوا  اصاَ واَ تاَ واَ اِت  اِلاَ الصاَّ ِمُلوا  عاَ واَ ُنوا  آماَ
)العصر   ْبِر�  ِبالصاَّ ْوا  اصاَ واَ تاَ واَ ِقّ  ِباْلاَ

.)3:
من  هو  التواصي  ه��ذا  أن   -
صاحبها  تنجي  التي  األع��م��ال 
الوعيد باخلسران، حسب سورة  من 

ال��ع��ص��ر، وت���س���اع���ده ع��ل��ى اق��ت��ح��ام 
العقبة، حسب سورة البلد.

والعقبة فسرت بعدة معان أبرزها 
والظاهر  النجاة،  وط��ري��ق  ال��ص��راط 
ٌل ضربه الله تعالى لجاهدة  ثاَ أنها "ماَ
النفس والهوى والشيطان في أعمال 
صعود  يتكلاَّف  ك��ال��ذي  فجعله   ، ال��ِب��ِرّ

العقبة")4(.
يتكرر  ال��ت��واص��ي  ه��ذا  أن   •
الموضعين:  ك��ا  ف��ي  مرتين 
����ْوا  اصاَ ����واَ تاَ ��ْب��ِر واَ �����ْوا ِب��ال��صاَّ اصاَ �����واَ تاَ "واَ
���ِقّ  �����ْوا ِب���اْلاَ اصاَ �����واَ تاَ ���ِة"- "واَ ���ماَ ِب���اْلاَ���ْرحاَ

ْبِر". ْوا ِبالصاَّ اصاَ واَ تاَ واَ

يكون  ال��ت��واص��ي  ه��ذا  أن   •
بعد صاح القائم به في نفسه 
وقيامه بصالح األعمال الذي ورد 
ومفصل  العصر  س���ورة  ف��ي  مجمل 
في  الله  سبيل  في  بالنفاق  ومفسرا 

سورة البلد.
جاء  بالصبر  التواصي  أن   •
وبعد  بالمرحمة  التواصي  قبل 
التواصي بالحق، حيث بدأ الله به 
ْبِر  ْوا ِبالصاَّ اصاَ واَ تاَ في سورة البلد: �واَ
��ِة�، وأخ���ره في  ��ماَ ���ْوا ِب��اْلاَ��ْرحاَ اصاَ ���واَ تاَ واَ
��ِقّ  ِب��اْلاَ ���ْوا  اصاَ ���واَ تاَ "واَ العصر:  س��ورة 
��ْب��ِر"، وم��ع��ل��وم أن  ����ْوا ِب��ال��صاَّ اصاَ ����واَ تاَ واَ
الطاعات  على  الصبر  يشمل  الصبر 
والصبر على العاصي والصبر على 

البتلءات.

هذه العطيات تبني أن التواصي 
ل يتم إل بالتعاون بني الؤمنني كما 
الفعل؛  عليه صيغة  تدل  وكما  سبق، 
ألن ما يتم التواصي به من حق وصبر 
العظيمة  العاني  من  كلها  ومرحمة 
بعضا  بعضهم  ال��ن��اس  ي��ف��ن  ال��ت��ي 
ن��ه��ج��ا لياتهم،  ب��ه��ا  ال��ت��م��س��ك  ع��ن 
هيأ  إذا  إل  عليها  العبد  يستقيم  ول 
الله له من يعينه عليها ويذكره بها، 
وهذا بدوره ل يذكر بها ويعني غيره 
عليها إل إذا أدرك قيمتها في النسق 
المي���ان���ي ال��ك��ل��ي م���ن ج��ه��ة، وأدرك 
جهة  م��ن  عليها  الستقامة  صعوبة 

ثانية.
وه�����ذا ال���ت���ع���اون ب���ني ال��ؤم��ن��ني 
يتأسس، فضل عما سبق، على مبدأ 
وهو  النيف  ديننا  مبادئ  أه��م  من 
قوله  من  انطلقا  لآلخر،  اخلير  حب 
يحب  ح��ت��ى  أح���دك���م  ي��ؤم��ن  "ل   :�
وأهمية  لنفسه")5(،  يحب  ما  ألخيه 
العظيمة  ال��ع��ان��ي  ب��ه��ذه  ال��ت��واص��ي 
التواصي،  لفظ  تفهم كذلك من تكرار 
ال��ت��ك��رار ذا معنى  ي��ك��ون ه���ذا  وق���د 
آخ��ر، خاصة في س��ورة العصر: ذلك 
التواصي  ه��و  بالق  التواصي  أن 
الكتاب  ال��وارد في  الله  بالتزام شرع 
يكون  بالصبر  والتواصي  والسنة، 
ب���ع���ده، ف��ي��ك��ون مب��ع��ن��ى ال��ت��واص��ي 
ال��ق  ب��ه��ذا  التمسك  ع��ل��ى  بالصبر 
وال��ص��ب��ر ع��ل��ي��ه، ق����ال ال������رازي عند 
ت��ف��س��ي��ره ل��س��ورة ال��ع��ص��ر: "ث���م ك��رر 
إلى  الدعاء  األول  ليضمن  التواصي 

الله، والثاني الثبات عليه )6(.
ولهذا جاء الصبر هنا بعد الق، 
بينما ذكرت الرحمة بعده في سورة 
البلد، وهي تناسب ما سبقها من حث 
رحمة  والسكني  الفقير  إطعام  على 
ال��ذي بينته اآلية  بهم ورأف��ة لالهم 

الكرمية.
-----------------------

1. الفردات.
2. نفسه.

3. لسان العرب.
4. زاد السير.

5. متفق عليه واللفظ للبخاري.
6. مفاتيح الغيب.

مفهوم التواصي في القرآن الكرمي
دة. كلثومة دخو�ش

لم أجد بعد الظلم الصارخ في بلد الكنانة، واألحكام التتالية 
بقتل ما يزيد على األلف والكم بالؤبد وعشرات السنني على 
أضعافهم، إل أن أذكر نفسي ببعض الواقف التي تبني أن هذا 
النوع من »القضاة« مجرد بيادق في يد حكام ظلمة فسقة فجرة، 
بالعدل،  يحكم  أن  يستطيع  ول  معدودة،  بدريهمات  يشترونهم 
السلطان،  مال  عن  وأمسك  ربه،  عرف  رجل  إل  بالق  ويقضي 
ولقد وجدت للقاضي بكار رحمه الله مع حاكم مصر يومئذ أحمد 
فيها  قرر  ال��ال،  بواقع مصر  تكون  ما  أشبه  بن طولون قصة 
الاكم النقلب على ولي العهد وأغرى القاضي باألموال، فكيف 

كانت النتيجة؟
في  القضاء مبصر  تولى  رج��ل  قتيبة  بن  بكار  بكرة  أب��و    
منتصف القرن الثالث الهجري، وظهر من حسن سيرته وجميل 
طريقته الشيء الكثير، من ذلك أن أحمد بن طولون صاحب مصر 
كان يدفع له كل سنة ألف دينار، زائدة على مرتبه الرسمي، فكان 
القاضي بكار يترك أكياس الدنانير الذهبية مختومة كما جاءت، 
بن  أراد  فلما  فيها،  يتصرف  ول  فتحها،  عناء  نفسه  يكلف  ول 
طولون النقلب على الوفق بن التوكل وإزالته من ولية العهد، 
القاضي وامتنع من الشاركة في  إلى ذلك فرفض  القاضي  دعا 
هذا النقلب وتزكيته، فاعتقله أحمد بن طولون، وطالبه بجملة 
ومكرمة،  هبة  ف��ي ص��ورة  ك��ل سنة  ل��ه  يدفعه  ك��ان  ال��ذي  البلغ 
وحقيقته رشوة كان يشتري بها موقف القاضي حني يريده، فما 
كان من القاضي بكار إل أن حمل البلغ كامل مازال مختوما كما 
خرج من عند األمير أول مرة، وكان ثمانية عشر كيسًا، فاستحيا 
أحمد منه، وكان يظن أن القاضي أنفقها، وأنه يعجز عن القيام 

بها فلهذا طالبه، وبقي مسجونًا مدة سنني.
 وكان القاضي بكار أحد البكائني التالني لكتاب الله عزوجل.
 وكان إذا فرغ من الكم خل بنفسه، وعرض عليها قصص 

جميع من تقدم إليه وما حكم به وبكى.
إليك رج��لن  تقدم  ب��ك��ار،  ي��ا  وي��ق��ول:  وك��ان يخاطب نفسه   
في كذا، وتقدم إليك خصمان في كذا، وحكمت بكذا، فما يكون 

جوابك غدًا؟.
 وكان يكثر الوعظ للخصوم إذا أراد اليمني، ويتلو عليهم 
قوله تعالى �إن الذين يشترون بعهد الله وأميانهم ثمنًا قليًل 
ْوماَ  ْنُظُر ِإلاَْيِهْم ياَ ل ياَ ُه واَ ُمُهُم اللَّ لِّ لاَ ُيكاَ ِة واَ لقاَ لاَُهْم ِفي الِخراَ ُأولاَِئك لاَ خاَ

اٌب ااَِليٌم� ذاَ لاَُهْم عاَ يِهْم واَ كِّ ل ُيزاَ ِة واَ اماَ اْلِقياَ
وكان يحاسب أمناءه في كل وقت، ويسأل عن الشهود في 

كل وقت.
هذا هو قضاء مصر الشامخ، ولكن أكثر الناس ل يعلمون.

د. امحمد العمراوي 
 من علامء القرويني

amraui@yahoo.fr

يا بكار، تقدم إليك رجالن في كذا، وتقدم 
إليك خصمان في كذا، وحكمت بكذا، فما 

يكون جوابك غدًا؟

 مـواقــف وأحـــوال

1 رجب 1435هـ  املوافق 1 ماي 2014م2 مع كتاب اهلل تعالى

التوا�صي ال يتم 

اإال بالتعاون بني 

املوؤمنني كما �صبق، وكما 

تدل عليه �صيغة الفعل؛ الأن ما 

يتم التوا�صي به من حق و�صرب 

ومرحمة كلها من املعاين العظيمة 

التي يفنت النا�س بع�صهم بع�صا 

عن التم�صك بها نهجا 

حلياتهم
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لقد أوتي رسول الله � جوامع الكلم، التي 
ته ردءًا، ولرسالته علمًا، لينتظم في  ُجِعلت لنبوَّ
القليل منها علُم الكثير، فيسهل على السامعني 

حفظه.
وبذلك يتضمن احلديث الواحد من أصناف 
وال��ن��ك��ت  العظيمة  ال��دي��ن  ك��ق��واع��د  ال��ف��وائ��د، 
واملستنبطات  الداللية  واالحتماالت  البالغية 

الفقهية.
لشرح احلديث  التي وضعت  املؤلفات  ومن 

الواحد ما يلي :
1 - ِك��ت��اُب »اْخ��ِت��ي��ار اأَلْول����ى، َش���ْرُح َحديِث 
َرج��اُت  اْخ��ِت��ص��اِم امْلَ��أ اأَلْع��ل��ى، اْل��َك��ّف��اراُت وال��دَّ
َحديٍث  َشْرِح  َعلى  اْلِكتاِب  َعواُت«)1(. مداُر  والدَّ
ُمعاِذ  َحديِث  ِمْن  َحْنَبٍل  ْبُن  َأْحَمُد  اإِلماُم  َجُه  َخرَّ
 � اللِه  َرس��وُل  َعّنا  »ِاْحَتَبَس  ق��اَل:  َجَبٍل،  ْب��ِن 
ْبِح َحّتى ِكْدنا َنَتراءى  ذاَت َغداٍة في َصالِة الصُّ
سوُل � َسريًعا، َفثّوَب  ْمِس، َفَخَرَج الرَّ قْرَن الشَّ
َم  َز في َصالِتِه، َفَلّما َسلَّ وَّ الِة، وَصّلى وَتَ ِبالصَّ
اْلَغداَة،  َعْنُكُم  َحَبَسني  ما  ُثُكْم  َسُأَحدِّ ِإّني  قاَل: 
َر لي، َفَنعْسُت  ْيُت ما ُقدِّ ْيِل، َفَصلَّ ِإّني ُقْمُت ِمَن اللَّ
َعزَّ  ِبَرّبي  َأنا  َفِإذا  اْستْثقْلُت،  َحّتى  في َصالتي 
ُد، َأَتْدري  وَجلَّ في َأْحَسِن صوَرٍة، َفقاَل: يا ُمَحمَّ
. قاَل  فيَم َيْخَتِصُم امْلَُأ اأَلْعلى؟ ُقْلُت: ال َأْدِري َربِّ
، َحّتى َوَجْدُت َبْرَد  ْيِه َبنْيَ َكِتَفيَّ َفَرَأْيُتُه َوَضَع َكفَّ
وَعَرْفُت،  َش��ْيٍء  ُكلُّ  ّلى  وَتَ َص��ْدري،  في  َأناِمِلِه 
ُد، فيَم َيْخَتِصُم امْلَُأ اأَلْعلى؟ ُقْلُت:  َفقاَل: يا ُمَحمَّ
اْلَكّفاراُت؟  وما  ق��اَل:  َرج��اِت.  وال��دَّ اْلكّفاراِت  في 
��ل��وُس  ��ُم��ع��اِت، واْلُ ُق��ْل��ُت: َنْقُل اأَلْق���داِم ِإل��ى اْلُ
اْلُوضوِء  وِإْسباُغ  َلواِت،  الصَّ َبْعَد  امْلَساِجِد  في 
َرجاُت؟ ُقْلُت: ِإْطعاُم  ِعْنَد اْلَكريهاِت. قال: وما الدَّ
ِنياٌم.  والّناُس  الُة  والصَّ اْلَكالِم،  ولنُي  عاِم،  الطَّ
ْيراِت،  ُهمَّ ِإّني َأْسَأُلَك ِفْعَل اْلَ قاَل: َسْل. ُقْلُت: اللَّ
لي  َتْغِفَر  وَأْن  امْلَساكنِي،  وُحبَّ  امْلُْنَكراِت،  وَتْرَك 
ني َغْيَر  وَتْرَحَمني، وِإذا َأَرْدَت ِفْتَنًة في َقْوٍم َفَتَوفَّ
وُحبَّ  َك  ُيِحبُّ َمْن  وُح��بَّ  َك  ُحبَّ وَأْس��َأُل��َك  َمْفتوٍن، 
 � اللِه  َرس��وُل  وق��اَل  َك.  ُحبِّ ِإل��ى  ُبني  ُيَقرِّ َعَمٍل 
ديُث  واحْلَ وَتَعلَّموها«  َفاْدُرسوها   ، َح��قٌّ ها  ِإنَّ  :
َصحيٌح،  َحَسٌن  َحديٌث  وقاَل:   ، ْرِمِذيُّ التِّ َجُه  َخرَّ

وكذا قاَلُه اْلُبخاِرّي. 
ديِث، واْسِتْنباُط ما  واملَْقصوُد ُهنا َشْرُح احْلَ

ُيْسَتْنَبُط ِمْنُه ِمَن امْلَعاِرِف واأَلْحكاِم... 
َلْم   � ِبيَّ  النَّ َأنَّ  َعلى  داَلَلٌة  ديِث  احْلَ َففي  أ- 
ْبِح ِإلى َقريِب  َيُكْن ِمْن عاَدِتِه َتْأخيُر َصالِة الصُّ
ْغليَس  التَّ عاَدُتُه  كاَنْت  ��ا  وِإنَّ ْمِس،  الشَّ ُطلوِع 

ديِث ...  ِبها... وِلهذا اْعَتَذَر َلُهْم َعْنُه في احْلَ
الَة ِإلى  َر الصَّ ب- وفيه دالَلٌة َعلى َأنَّ َمْن َأخَّ
آِخِر اْلَوْقِت ِلُعْذٍر َأْو َغْيِرِه، وخاَف ُخروَج اْلَوْقِت 
َفها َحّتى ُيْدِرَكها  َلها، َأْن ُيَخفِّ الِة ِإْن َطوَّ في الصَّ

ُكلَّها في اْلَوْقِت ... 
ُه  َتُسرُّ ُرْؤيا  َمْن َرأى  َأنَّ  َدليٌل َعلى  ج- وفيه 
ّبنَي  ِ اْلُ وِإْخواِنِه  َأْصحاِبِه  َعلى  ها  َيُقصُّ ُه  َفِإنَّ
َلُهْم،  ِبشاَرًة  ُرْؤي��اُه  َنْت  َتَضمَّ ِإذا  َلُه، و ال ِسيما 

وَتْعليًما مِلا َيْنَفُعُهْم... 

وُه��ُم  اأَلْع��ل��ى،  امْلَ���َأ  َأنَّ  َعلى  دالَل���ٌة  د- وفيِه 
فيما  َيْخَتِصموَن  ِمْنُهْم،  بوَن  امْلَُقرَّ َأِو  امْلاَلِئَكُة 
التي  اأَلْع��م��اِل  في  اْل��َق��ْوَل  وَيَتراَجعوَن  َبْيَنُهْم، 
ِبها  ُر  وُتَكفِّ  ، وَج��لَّ َعزَّ  اللِه  ِإلى  آَدَم  َبني  ُب  ُتَقرِّ

َعْنُهْم َخطاياُهْم...)2(
ِة  2 - ِكتاُب »نور االْقِتباِس في ِمْشكاِة َوِصيَّ
الَنِبيِّ � الْبِن َعّباٍس« لإِلماِم احْلاِفِظ اْبِن َرَجٍب 
َجُه اإِلماُم  . وُهَو َشْرٌح ِلْلَحديِث الذي َخرَّ ْنَبِليِّ احْلَ
ْنعاِنيِّ َعْن  َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل ِمْن َحديِث َحَنٍش الصَّ
ِبيِّ �،  َعْبِد اللِه ْبِن َعّباٍس، قاَل: ُكْنُت َرديَف النَّ
َكِلماٍت  ُمَك  ُأَعلِّ َأال  ُم-  ُغَليِّ يا  »ي��اُغ��الُم-َأْو  َفقاَل: 
اللَه  ِاْحَفِظ  َفقاَل:  َبلى،  َفُقْلُت:  ؟  ِبِهنَّ اللُه  َيْنَفُعَك 
ِإلى  ْف  َتَعرَّ َأماَمَك.  ��ْدُه  َتِ اللَه  ِاْحَفِظ  َيْحَفْظَك، 
َسَأْلَت  وِإذا  ِة.  دَّ الشِّ في  َيْعِرْفَك  خاِء  الرَّ في  اللِه 
َقْد  ِباللِه.  َفاْسَتِعْن  اْسَتَعْنَت  وِإذا  اللَه،  َفاْسَأِل 
ُهْم  ُكلَّ ْلَق  اْلَ َأنَّ  َفَلْو  كاِئٌن.  ُهَو  ِبا  اْلَقَلُم  َجفَّ 
َجميًعا َأرادوا َأْن َيْنَفعوَك ِبَشْيٍء َلْم َيْقِضِه اللُه، 
َلْم َيْقِدروا َعَلْيِه. وِإْن َأرادوا َأْن َيُضّروَك ِبَشْيٍء 
واْعَلْم  َعَلْيِه.  َي��ْق��ِدروا  َل��ْم  َعَلْيَك،  اللُه  َيْكُتْبُه  َل��ْم 
وَأنَّ  َكثيًرا،  َخْيًرا  َتْكَرُه  ما  َعلى  ْبِر  الصَّ في  َأنَّ 
وَأنَّ  اْلَكْرِب،  َمَع  اْلَفَرَج  وَأنَّ  ْبِر،  الصَّ َمَع  ْصَر  النَّ

َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا«.
امْلُْخَتِلَفِة  ِبُطُرِقِه  ��دي��َث  احْلَ َرَج��ٍب  اْب��ُن  َأْوَرَد 
ْرِمِذيُّ  التِّ َجُه  وَخرَّ َأْحَمُد،  اإِلم��اُم  َجها  َخرَّ التي 
َم احْلاِفُظ اْبُن َرَجٍب  في ِسياٍق ُمْخَتَصر. وَقْد َقسَّ
��دي��َث ِإل��ى ُج��َم��ٍل وَم��ق��اِط��َع، وَش���َرَح ما َوَرَد  احْلَ
َنُه ِمَن َوصايا َعظيَمٍة  فيها ِمْن َفواِئَد، وما َتَضمَّ

ٍة ِمْن َأَهمِّ ُأموِر الّديِن و َأَجلِّها.  يَّ وَقواِعَد ُكلِّ
ديِث  وَقِد اْسَتْخَرَج ِمْن ُكلِّ ُجْمَلٍة ِمْن ُجَمِل احْلَ
اللِه  َفِحْفُظ  ٍة؛  ِفْقِهيَّ َف��واِئ��َد  ِم��ْن  فيِه  َي��ْدُخ��ُل  ما 
َيْعني ِحْفَظ ُحدوِدِه، وِحْفُظ ُحدوِدِه ِهَي االْلِتزاُم 
ماِت، وَعَدُم َتَعّدي  رَّ َ ِباْلَفراِئِض، وَعَدُم اْنِتهاِك اْلُ
واِهِد  ُد ُكلَّ َمْعًنى طاِئَفٌة ِمَن الشَّ دوِد، و ُيَؤيِّ احْلُ

ِة...  ديِثيَّ ِة واحْلَ اْلُقْرآِنيَّ
اْلاِمَعِة،  اْلَكِلَمِة  ُمعاَمَلَة  َلْفٍظ  ُكلَّ  وَقْد عاَمَل 
��َت��ِم��ُل امْلَ��ع��اِن��َي واْل��َق��واِع��َد واأُلص����وَل  ال��ت��ي َتْ
ُيَؤلُِّف  ��ا  ِمّ وَتكاُمٍل،  ٍع  َتَنوُّ اْحِتماَل  َة،  ْرِعيَّ الشَّ
َة التي َيْنَبغي اْسِتْحضاُرها ِعْنَد  الّصوَرَة اْلعامَّ
ديِث، وهذا ُهَو امْلَْنَهُج  ْفِظ ِمْن َأْلفاِظ احْلَ َفْهِم اللَّ
ال  ُه  أَلنَّ ؛  َبِويِّ النَّ ديِث  احْلَ َكِلِم  َفْهِم  في  امْلَْطلوُب 
َعَلْيِه  َيُدلُّ  ِبِه َعلى ما  َفْهِمِه واْلَعَمِل  ُيْقَتَصُر في 
ا ُيْنَتَقُل ِإلى اْسِتْخراِج ُكلِّ  ، وِإنَّ َغِويُّ َمْعناُه اللُّ
ْرُع وال  الشَّ َيْقَتضيِه  ا  ِمّ ُنُه  وَيَتَضمَّ َيْحَتِمُلُه  ما 
ْمِع  ُيناِقُضُه، َفذِلَك َوْجٌه ِمْن َأْوُجِه »اإليجاِز واْلَ
ْكَمُة  واحْلِ ُة  ديِثيَّ احْلَ الَبالَغُة  وُه��َو  اْلَكِلِم«،  في 

ُة. َبِويَّ النَّ
ِجَهِة  ِمْن  ديِث  احْلَ ِدراَس��ِة  َمْنَهِج  َمزايا  وِمْن 
ُه َقْد َيِقُف ِعْنَد ِعباَرٍة  »اإليجاِز وَجْمِع اْلَكِلِم«، َأنَّ
ديِث  ها َمداَر احْلَ َأْو ُجْمَلٍة َأْو ِبْضِع ُجَمٍل، َفَيُعدُّ
ِمْن  َقْبَلُه  وما  َبْعَدُه  ما  وَأنَّ  فيِه،  واأَلْص��لَ  ِه  ُكلِّ
ٌع َعْنُه وراِجٌع ِإَلْيِه. وهذا ما َيْظَهُر في  َكالٍم ُمَتَفرِّ
ْلَق  ِبيِّ �  : »َفَلْو َأنَّ اْلَ َفْهِم اْبِن َرَجٍب ِلَقْوِل النَّ
َجميًعا َأرادوا َأْن َيْنَفعوَك ِبَشْيٍء َلْم َيْقِضِه اللُه، 

َلْم َيْقِدروا َعَلْيِه، وِإْن َأرادوا َأْن َيُضّروَك ِبَشيٍء 
َعدَّ  َفَقْد  َعَلْيِه«.  َيْقِدروا  َلْم  َعَلْيَك  اللُه  َيْكُتْبُه  َلْم 
ديِث  وَأْصاًل َلُه، وَأنَّ  َة َمداَر هذا احْلَ هِذِه اْلَوِصيَّ
ُه ِإذا َعِلَم اْلَعْبُد  َغْيَرُه ِمْن َوصايا ُفروٌع َعَلْيِه  َفِإنَّ
َأْو  َخْيٍر  ِمْن  َلُه  اللُه  َكَتَب  ما  ِإاّل  َلْن ُيصيَبُه  ُه  َأنَّ
ِهْم  ُكلِّ ْلِق  اْلَ اْجِتهاَد  وَأنَّ   ، َأْو ضرٍّ َنْفٍع  َأْو  َشرٍّ 
َشْيًئا  ُمفيٍد  َغْيُر  امْلَ��ْق��دوِر  ِخ��الِف  َعلى  َجميًعا 
ُهَو  ُه  َوْح��دَ وَجلَّ  َعزَّ  اللَه  َأنَّ  َعِلَم حيَنِئٍذ  َة،  اْلَبتَّ
ذِلَك  َفَأْوَجَب  وامْلاِنُع،  وامْلُْعطي  والّضارُّ  الّناِفُع 
، وِإْفراَدُه ِباالْسِتعاَنِة  ِه َعزَّ وَجلَّ ِلْلَعْبِد َتْوحيَد َربِّ
ِب، وِإْفراَدُه ِبالّطاَعِة واْلِعباَدِة؛  َقرُّ ؤاِل والتَّ والسُّ
ِم��َن اْل��ِع��ب��اَدِة َج��ْل��ُب امْلَ��ن��اِف��ِع وَدْرُء  ��ْص��َد  أَلنَّ اْل��قَ
ما  َيْعُبُد  َم��ْن  ُسْبحاَنُه  اللُه  َذمَّ  وِلهذا  امْلَ��ض��اّر، 
ْفُع  النَّ ِبَيِدِه  َمْن  ِإاّل  ُيْعَبُد  َفال   ، َيُضرُّ َيْنَفُع وال  ال 
ِإاّل  ِبالّطاَعِة  ُيْفَرُد  وال  واملَْنُع،  والَعطاُء   ، رُّ والضُّ

ُهَو. 
ُة  اْلَوِصيَّ اْشَتَمَلْت هِذِه  »وَقِد  َرَجٍب:  اْبُن  قاَل 
ِة ُكلِّها«.  اْلَعظيَمُة اْلاِمَعُة َعلى هِذِه اأُلموِر امْلُِهمَّ
َنُه َحديُث ُأمِّ  3 - ِكتاُب »ُبْغَيُة الّراِئِد مِلا َتَضمَّ
موسى  ْبِن  عياض  ِلْلقاضي  اْلَفواِئِد«  ِمَن  َزْرٍع 

ْبِتّي امْلَُتَوّفى َسَنَة )544ه�()3(.  اْلَيْحصِبيِّ السَّ
)اْلُبْغَية(  ِكتاِبِه  في  عياض  اْلقاضي  َش��َرَح 
َر ُمْشِكَل امْلَعاني واأَلْغراِض،  َحديَث ُأمِّ َزْرٍع، وَفسَّ
ِمْن  َنُه  ِمْنُه ما َتَضمَّ اْلَغريَب، واْسَتْخَرَج  وَشَرَح 

َفواِئَد واْسَتْنَبَط ما ِبِه ِمْن ِفْقٍه.
ُجِل َمَع  َنُه ِمْن ِفْقٍه: ُحْسُن ِعْشَرِة الرَّ َفِمّما َتَضمَّ
َأْهِلِه، وَتْأنيُسُهنَّ واْسِتْحباُب ُمحاَدَثِتِهنَّ ِبا ال 
امْلَْكروَه  اأَلْم��رِ  ذِلَك  ِمْن  اْسَتْثنى  ُثمَّ  فيِه)4(.  ِإْثَم 
ُقِك«، َتْتميًما  َقها، وِإّني ال ُأَطلِّ ُه َطلَّ ِمْنُه ِبَقْوِلِه: »ِإنَّ

ِلَتْطييِب َنْفِسها وِإْكمااًل ِلُطَمْأنيَنِة َقْلِبها)5(.
ْنيا  الدُّ ِبُحطاِم  اْلَفْخِر  َمْنُع  اْلِفْقِه  ِم��َن  وفيِه 
وَكراَهُتُه؛ َفحنَي َفخَرْت عاِئَشُة، َرِضَي اللُه َعْنها، 
ديِث ِباِل َأبيها، قاَل َلها: »ُاْسُكتي  ِل احْلَ في َأوَّ
َر ِعْنَدها َفْخًرا  ُه آَنَسها ِبَأْن َقرَّ يا عاِئَشُة«، ُثمَّ ِإنَّ
آَخَر، ُهَو َأْولى ِبها وَأْسَعُد َلها ِبَقْوِلِه: »ُكْنُت َلَك 

َكَأبي َزْرٍع أُلمِّ َزْرٍع«)6(. 
ُجِل وَزْوِجِه وَأْهِلِه  الرَّ َأْخباُر  اْلِفْقِه  ِمَن  وفيِه 
ِإّياُهْم،  ُصْحَبِتِه  وُحْسِن  َمَعُهْم،  حاِلِه  ِبصوَرِة 

ِتِهْم)7(. وِإْحساِنِه ِإَلْيِهْم... واْسِتْجالًبا مِلََودَّ
ِنساِئِه  َبْعَض  ُجِل  الرَّ ِإْك��راُم  اْلِفْقِه  ِمَن  وفيِه 
ِب��َح��ْض��َرِة َض��راِئ��ِره��ا، ِب��ا َي����راُه ِم���ْن َق����ْوٍل َأْو 
عاِئَشُة،  قاَلْت  َكما  ِب��ذِل��َك،  وَتْخصيُصها  ِف��ْع��ٍل، 
ها  وأَلنَّ ِب��ذِل��َك«،  ني  »ِلَيُخصَّ َعْنها:  اللُه  َرِض���َي 
َلْم  ِإذا  وه��ذا  ��دي��ِث،  احْلَ ِبهذا  امْلَ��ْق��ص��وَدَة  كاَنِت 
ِلَسَبٍب  َبْل  ِبذِلَك،  َلها  وامْلَْيَل  اأُلْث��َرَة  َقْصُدُه  َيُكْن 
اْقَتضاُه وَمْعًنى َأْوَجَبُه ِمْن َتْأنيِس َوْحَشٍة َبَدْت 
ِمْنها، َأْو ُمكاَفَأِة َجميٍل َصَدَر َعْنها)8( وفيِه ِمَن 
ُجِل َمَع ِإْح��دى َأْزواِج��ِه،  ِث الرَّ ��دُّ اْلِفْقِه َج��واُز َتَ
وُمجاَلَسِتها في َيْوِم اأُلْخرى وُمحاَدَثِتها؛ ِلَقِوِل 
عاِئَشَة، َرِضَي اللُه َعْنها: »قاَل لي َرسوُل اللِه  ، 
ُأْخرى:  ِرواَي��ٍة  ِنساُؤُه«، وفي  ِعْنَدُه  اْجَتَمَع  وَقِد 
ُه في بْيِتها.  »وِعْندي َبْعُض ِنساِئِه«، َفالّظاِهُر َأنَّ
��دي��ِث َع��ِن اأُلَمِ  وفيِه ِم��َن اْل��ِف��ْق��ِه: َج���واُز احْلَ

امْلاِضَيِة،  واْلُقروِن  اْلباِئَدِة،  واأَلْجياِل  اْلاِلَيِة، 
اْعِتباًرا  ِسَيِرِهْم  في  أَلنَّ  ؛  ِبِهْم  اأَلْمثاِل  وَض��ْرِب 
ِلْلُمْعَتِبِر، واْسِتْبصاًرا ِلْلُمْستْبِصِر... َفِإنَّ في هذا 
ما ِإذا حّدَث ِبِه النِّساء - َمْنِفَعًة  ديِث -ال ِسيَّ احْلَ
ضِّ َعلى اْلَوفاِء ِلْلُبعوَلِة... َكحاِل ُأمِّ َزْرٍع،  في احْلَ
وما َظَهَر ِمْن ِإْعجاِبها ِبَأبي َزْرٍع وَثناِئها َعَلْيِه 
ِتها كاَن َجْلُب  وَعلى َجميِع َأْهِلِه... وِبَسَبِب ِقصَّ
ْعريِف ِبَصْبِر اأُلَخِر  ديِث، َمَع ما فيِه ِمَن التَّ احْلَ
ْلَنُه  مَّ َتَ ِبا  واإِلْع��الِم   ، َأْزواَجُهنَّ َذْمَن  الاّلتي 
ِلَيْقَتِدَي  َأْخالِقِهْم؛  وَشراَسِة  ِعْشَرِتِهْم  سوِء  ِمْن 
ْبِر  َخَبُرُهنَّ في الصَّ َبَلَغها  َمْن  ساِء  النِّ ِمَن  ِبَذِلَك 

َعلى ما َيكوُن ِمَن اأَلْزواِج)9(... 
��َل��ِح اأَلْخ��ب��اِر و  ُث ِبُ ��َح��دُّ وفيِه ِم��ن َاْل��ِف��ْق��ِه ال��تَّ
ِلْلَقْلِب.  وِجالًء  ْفِس،  لِلنَّ َتْسِلَيًة  كاياِت  احْلِ ُطَرِف 
ْرِمِذيُّ ِلْلَحديِث ِب� »باِب ما جاَء في  وَقْد َتْرَجَم التِّ
َمِر، )َأْدخَل في اْلباِب  َكالِم َرسوِل اللِه � في السَّ
َحديٌث  وُهَو  ُخراَفَة)10(،  وَحديَث  ديَث  احْلَ هذا 
ِمَن  امْلُباَح  ولِكنَّ  َعِمَي،  ُأْكِرَه  ِإذا  َفاْلَقْلُب  ُمْنَكٌر(. 
��ا  وِإنَّ ِصاًل،  ُمتَّ داِئًما  َيُكْن  َل��ْم  ما  جاِئٌز  ْهِو  اللَّ
ساَعٍة،  َبْعَد  ساَعًة  واأَلْحياِن،  الّناِدِر  في  َيكوُن 
ِبِه  ُيْعَرَف  ُجِل َحّتى  َأْن َيكوَن عاَدًة في الرَّ وَأّما 
دالٌّ  َمْذموٌم  َفهذا  وُيْضِحَكُهْم،   الّناَس  وُيْطِرَب 
���راِح  ��ِة واطِّ َعلى ُس��ق��وِط امْلُ����روَءِة وَرذاَل����ِة اْل��ِه��مَّ

اْلَوقاِر، وقاِدٌح في َعداَلِة الّشاِهِد)11(.
ِث واْلعاِلِم مِلا َأْجَمَل  دِّ َ وفيِه ِمَن اْلِفْقِه َبْسُط اْلُ
ِمْن ِعْلِمِه مِلَْن َحْوَلُه، وَبياُنُه َلُهْم، ِمْن ِتْلقاِء َنْفِسِه، 
ديِث، وَقْد  َكما َفَعَل َرسوُل اللِه � في هذا احْلَ
قاَل ِلعاِئَشَة َرِضَي اللُه َعْنها: »ُكْنُت َلِك َكَأبي َزْرٍع 

ديَث)12(. ُث احْلَ أُلمِّ َزْرٍع«، قاَلْت: ُثمَّ َأْنَشَأ ُيَحدِّ
وفيِه ِمَن اْلِفْقِه ُسؤاُل الّساِمِع اْلعاِلَم َشْرَح ما 
َأْجَمَلُه َلُه؛ َفَقْد َوَقَع في َبْعِض ُطُرِقِه َعْن عاِئَشَة 
ها مَلّا قاَل َلها: »َأنا َلِك َكأبي  َرِضَي اللُه َعْنها َأنَّ
َزْرٍع أُلمِّ َزْرٍع«، قاَلْت: يا َرسوَل اللِه: وما َحديُث 

ديَث)13(.  َأبي َزْرٍع ؟ َفَذَكَر َرسوُل اللِه � احْلَ
في  ما  عياض  اْلقاضي  اْسَتْنَبَط  َأِن  وَب��ْع��َد 
في  َع  َش��رَ ِة،  اْلِفْقِهيَّ اْلَفواِئِد  ِمَن  َزْرٍع  ُأمِّ  َحديِث 
ساِء،  النِّ َأْق���واِل  ِم��ْن  َق��ْوٍل  ُك��لِّ  َغريِب  اْسِتْخراِج 
ِتِه، و َبياِنِه و ِفْقِهِه، ِإْن كاَن فيِه  وَمْعناُه، وَعَرِبيَّ

ما ُيْسَتْنَبُط ِمَن ِفْقٍه. 
ديُث  ُثمَّ َخَتَم اْلِكتاَب ِبِذْكِر ما اْشَتَمَل َعَلْيِه احْلَ
اْلَبالَغِة، وَأْنواِع  ِمْن ُضروِب اْلَفصاَحِة، وُفنوِن 
ِعْشريَن  َنْحَو  ِمْنُه  اْس��َت��ْخ��َرَج  َأِن  َبْعَد  اْلَبديِع، 

ِة.  َمْسَأَلًة في اْلِفْقِه وِمْثلها ِمَن اْلَعَرِبيَّ
---------------
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 د. سعيد شبار

عن ابن مسعود � قال : قال رسول الله � : »من أصابته 
فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله، فيوشك الله 
له برزق عاجل أو آجل« )رواه أبو داود(، والترمذي وقال : حديث 
حسن، »يوشك« بكسر الشني: أي يسرع. وفي األصل قال الترمذي: 

حسن صحيح غريب.
و»الفاقة« هي ضيق احل��ال وش��دة احلرمان، وه��ذا احل��ال ال 
يزيد املؤمن الصادق إال رجاء في فضل الله، واعتصاما بسيده 
وحينها  يتواله،  ولطفه  برحمته  بالذي   مسألته  فينزل  وم��واله، 
يوشك الله له برزق عاجل أو آجل، وعند أبي داود : »أوشك الله له 
بالغنى إما مبوت عاجل أو غنى عاجل« قال القاوي : »إما مبوت 

عاجل« قيل مبوت قريب له غني فيرثه.
الناس  أمام  للمخلوقني فقره وحاجته، وفضح  إذا أظهر  أما 
وحتى  فاقته«  »تسد  ول��م  احل��ال  ذل  في  بقي  وخصاصته  فاقته 
التذلل  الزمان بقي عليه عار  لو أدرك سدادا من عيش في مقبل 
للناس، وقد مدح النبي � املسكني املتعفف، وعن أبي هريرة � 
أن رسول الله � قال : »ليس املسكني الذي يطوف على الناس 
الذي  املسكني  ولكن  والتمرتان،  والتمرة  واللقمتان،  اللقمة  ترده 
ال يجد غنى يغنيه، وال يفطن له، فيتصدق عليه، وال يقوم فيسأل 

الناس« )متفق عليه(.
وفي رواية : »ليس املسكني الذي ترده األكلة واألكلتان، ولكن 
املسكني الذي ليس له غنى ويستحي، أو ال يسأل الناس إحلافا«)1( 
: املسكني مفعيل من السكون، وهو من  عدم املال  قال القرطبي 
ذا  مسكينا  �أو   : تعالى  قال  مكاسبه،  ووج��وه  حركاته  فسكنت 

متربة� أي ال صقا بالتراب.
في  مختلفان  فاحلديثان   : تعالى  الله  رحمه  بطال  اب��ن  ق��ال 
 : السؤال، والثاني  فيه اإلحلاف ودل على  : نفى  فاألول  املعنى، 
نفى فيه السؤال أصال.. وإمنا اختلف احلديثان الختالف أحوال 
السائلني ألن الناس يختلفون في هذا املعنى، فمنهم من يصبر عن 
الفرج من  السؤال عند احلاجة ويتعفف، ويدافع حاله، وينتظر 
الله تعالى، ومنهم من ال يصبر ويسأل بحسب حاجته وكفايته، 
ومنهم من يسأل وهو يجد لالستكثار، وهذا هو امللحف الذي ال 

ينبغي له املسألة.
وإخفاء احلال وإبقاء األمر في ديوان السر أعظم أجرا.

وع��ن أب��ي ب��ردة عن أب��ي موسى األشعري � ق��ال: خرجنا 
مع رسول الله � في غزوة، ونحن ستة نفر بيننا بعير نتعقبه، 
على  نلف  فكنا  أظفاري،  قدمي، وسقطت  ونقبت  أقدامنا،  فنقبت 
على  نعصب  كنا  ملا  الرقاع  ذات  غ��زوة  فسميت  اخل��رق،  أرجلنا 
أرجلنا من اخلرق، قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا احلديث، 
ثم كره ذلك، وقال: ما كنت أصنع بأن أذك��ره، قال : كأنه كره أن 

يكون شيئا من عمله أفشاه. متفق عليه.
َنٍقَب  قوله : »نقبت« تضررت من املشي جراء احلفاء، ويقال: 

البعير إذا ارقَّ خفه.
»وكره أن يكون شيئا من عمله أفشاه« قال النووي �: فيه 
استحباب إخفاء األعمال الصاحلة وما يكابده العبد من املشاق 
في طاعة الله تعالى وال يظهر شيئا من ذلك إال ملصلحة مثل بيان 
حكم ذلك الشيء والتنبيه على االقتداء به فيه ونحو ذلك، وعلى 

هذا يحمل ما وجد للسلف من األخبار بذلك«)2(.
أن  الظاهرة:  الفقير  أدب  في  تعالى  الله  رحمه  الغزالي  قال 
يظهر التعفف والتجمل، وال يظهر الشكوى والفقر، بل يستر فقره 
ويستر أنه يستره، قال سفيان أفضل األعمال التجمل  عند احملنة، 

وقال بعضهم: ستر الفقر من كنوز البر.
--------------

1 - هذا لفظ البخاري.
2 - النووي شرح مسلم ج 12 ص 169.
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إخفاءالحال عن أعين الرجال

املسلمني  أق��ع��دت شبه بعض  ق��د   
عز وجل  الله  إل��ى  الدعوة  واج��ب  عن 

منها:
كفاية.  ف��رض  ال��دع��وة  ك��ون  أوال: 
والكفاية معناها أنه إذا قام به البعض 
الفهم جعل  وه���ذا  ال��ب��اق��ي،  ع��ن  سقط 
عن  يتقاعسون  املسلمني  م��ن  كثيرا 
واجب الدعوة وما علموا أن املسلمني 
القائمني  وإع��ان��ة  بإقامتها  مطالبون 

عليها.
الله كالم  ولإلمام الشاطبي رحمه 
نفيس في ذلك قال: »إن فرض الكفاية 
واج����ب ع��ل��ى اجل��م��ي��ع ع��ل��ى وج���ه من 
الفرض قيام  القيام بذلك  التجوز؛ ألن 
مبصلحة عامة، فهم مطلوبون بسدها 
على اجلملة، فبعضهم هو قادر عليها 
م��ب��اش��رة، وذل����ك م���ن ك���ان أه���ال ل��ه��ا، 
والباقون وإن لم يقدروا عليها قادرون 
ق��ادرا  ك��ان  فمن  القادرين،  إقامة  على 
بإقامتها،  مطلوب  فهو  ال��والي��ة  على 
آخر  بأمر  يقدر عليها مطلوب  ال  ومن 
على  وإجباره  القادر  ذلك  إقامة  وهو 
القيام بها، فالقادر إذن مطلوب بإقامة 
بتقدمي  مطلوب  القادر  وغير  الفرض، 
إال  قيام  إلى  يتوصل  ال  إذ  القادر  ذلك 
باإلقامة من باب ما ال يتم الواجب إال 

به فهو واجب )املوافقات 144/1(.
ثانيا: كون الدعوة من اختصاص 
فغير  عاملا  يكن  لم  من  وأن��ه  العلماء، 

مطالب بالدعوة إلى الله.
العلماء  ك���ان  إذا  أن���ه  واجل�����واب 
إلى  دعوتهم  وحملة  األن��ب��ي��اء،  ورث���ة 
ويتبعض،  ي��ت��ج��زأ  ال��ع��ل��م  ف���إن  األمم، 
فهو  أخ���رى،  وج��ه��ل  مسألة  علم  فمن 
عالم باألولى، جاهل بالثانية. ومن ثم 
ما  إل��ى  يدعو  أن  عليه  الواجب  يكون 
علم ال إلى ما جهل، والرسول � يقول 
آي��ة« وق��ال في حجة  »بلغوا عني ولو 

الوداع »فليبلغ الشاهد الغائب«.
ال��ل��ه عز  ثالثا: ك��ون ال��داع��ي إل��ى 
وجل يلزمه أن يكون عدال وعلى أعلى 

درجات الكمال.
وهذا من لزوم ما ال يلزم، وقد ذكر 
العلماء أنه ال يلزمه ذلك، وإمنا ميتثل 
األمر على قدر االستطاعة قال تعالى:﴿
استطعتم�)التغابن  ما  الله  �فاتقوا 

.)16
الله،  عبد  بن  ملطرف  احلسن  ق��ال 
ع��ظ أص��ح��اب��ك، ف��ق��ال: إن��ي أخ���اف أن 

الله،  ق��ال: يرحمك  أف��ع��ل،  م��ا ال  أق��ول 
وأينا يفعل ما يقول يود الشيطان أنه 
ظفر بهذا فلم يأمر أحد مبعروف ولم 

ينه عن منكر.
من  وليس  القرطبي:  اإلم��ام  وق��ال 
أهل  عند  عدال  يكون  أن  الناهي  شرط 
ال��ع��دال��ة محصورة في  ف��إن  ال��س��ن��ة... 
باملعروف  واألم���ر  اخل��ل��ق،  م��ن  القليل 
والنهي عن املنكر عام في جميع الناس، 
تعالى:�أتامرون  بقوله  تشبثوا  ف��إن 
الناس بالبر وتنسون أنفسكم�)البقرة 
أن  ال��ل��ه  عند  مقتا  �كبر  وق��ول��ه:   )44
..)3 تفعلون�)الصف  ال  م��ا  ت��ق��ول��وا 
ونحوه قيل لهم: »إمنا وقع الذم ههنا 
على ارتكاب ما نهي عنه ال على نهيه 
عنه  النهي  أن  في  املنكر، وال شك  عن 
ولذلك  يأتيه،  ال  أقبح ممن  يأتيه  ممن 
ي����دور ف��ي ج��ه��ن��م ك��م��ا ي����دور احل��م��ار 
ألحكام  )اجل��ام��ع  بيناه«  كما  بالرحى 

القرآن(.
الله  –رحمه  النووي  اإلم��ام  ويرى 
تعالى- أن عليه األمر، وإن كان مخال 
مبا يأمر به، والنهي وإن كان متلبسا 
مبا ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان: 
غيره  ويأمر  وينهاها،  نفسه  يأمر  أن 
وينهاه، فإذا أخل بأحدهما فكيف يباح 

له اإلخالل باآلخر !؟
ونقل ابن حجر في الفتح عن بعض 
أهل العلم أن األمر باملعروف يجب ولو 
في  ألنه  باملعصية،  متلبسا  اآلمر  كان 
باملعروف،  األم��ر  على  يؤجر  اجلملة 
إثمه  وأم��ا  مطاعا،  ك��ان  إن  سيما  وال 
ل��ه، وقد  ال��ل��ه  يغفره  فقد  ب��ه  اخل���اص 

يؤاخذه به.
وأم���ا م��ن ق���ال: ال ي��أم��ر باملعروف 
أراد  ف��إن  وص��م��ة،  فيه  ليست  م��ن  إال 
سد  فيستلزم  وإال  فجيد،  األول���ى  أن��ه 
باب األمر إذا لم يكن هناك غيره )فتح 

الباري(.
ويتحصل مما سبق أن على اآلمر 
نفسه  ي��أم��ر  أن  واج���ب���ني:  وال��ن��اه��ي 
ويأمر  املنكر،  عن  وينهاها  باملعروف 
غيره وينهاه، فإن أخل بالواجب األول 

فال يسقط عنه الواجب اآلخر.
رابعا: تفسير قوله تعالى ﴿�يأيها 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم 
 )107 )املائدة  اهتديتم�﴿  إذا  من ضل 
باملعروف  األمر  ملبدإ  مناقضا  تفسيرا 
وال��ن��ه��ي ع��ن امل��ن��ك��ر وه���و م��دخ��ل من 
م����داخ����ل ال���ش���ي���ط���ان، وم���ص���ي���دة م��ن 
مصايده –كما ذكر اإلمام ابن القيم في 

إغاثة اللهفان-
وق����د خ��ط��ب أب����و ب��ك��ر ال��ص��دي��ق 
فقال:   � الله  رس��ول  منبر  على   �

اآلية  هذه  تقرؤون  إنكم  الناس  »أيها 
وإني  موضعها.  غير  في  وتضعونها 
سمعت رسول الله � يقول: »إن الناس 
أن  أوش��ك  يغيروه  فلم  املنكر  رأوا  إذا 
)م��ج��م��وع  م��ن��ه«  ب��ع��ق��اب  ال��ل��ه  يعمهم 

الفتاوى البن تيمية 479/14(.
وقد ظهر مثل هذا الفهم زمن ابن 
أن رج��اال خرجوا  � وذل��ك  مسعود 
من الكوفة ونزلوا قريبا يتعبدون، فبلغ 
ذلك عبد الله ابن مسعود فأتاهم فقال 
لهم: ما حملكم على ما صنعتم؟ قالوا: 
ال��ن��اس  غ��م��ار  م��ن  ن��خ��رج  أن  أحببنا 
فنتعبد. فقال لهم: لو أن الناس فعلوا 
مثل ما فعلتهم فمن كان يقاتل العدو؟ 
عن  وينهى  باملعروف  يأمر  ك��ان  وم��ن 

املنكر؟ فما زال بهم حتى رجعوا.
إلى  الدعوة  رحلة  في  املسلم  وإن 
ال��ل��ه ع��ز وج��ل يجب أن ي��ك��ون ل��ه زاد 

يستعني به على أمرها.
ال��ق��رآن  ف��ي  يتلمس  ال����زاد  وه���ذا 
النبوية،  وال��س��ي��رة  وال��س��ن��ة  ال��ك��رمي، 

وسير السلف الصالح...
ليعلم الداعية إلى الله عز وجل: أن 
الدعوة إلى الله عز وجل سبيل النجاة 
في الدنيا واآلخرة. وأنها الطريق إلى 
الله  سلعة  إن  »أال  الغالية  الله  سلعة 

غالية، أال إن سلعة الله اجلنة«.
الدعوة  مبجرد  يقع  األج��ر  وأن   -

وال يتوقف على االستجابة.
- وألن يهدي الله بك رجال واحدا 

خير لك من حمر النعم.
ال��ل��ه ع��ز وج��ل ترعاه  - وأن ع��ني 

وتكأله وحتفظه.
إن شاء  - وأن��ه محفوظ في عقبه 

الله عز وجل لسعيه في اإلصالح.
- وأنه... وأنه ... وأنه...

ول����ق����د ظ����ل ال���ن���ب���ي � ي��ت��ع��ه��د 
الشخصية املسلمة بالتربية والتوجيه 
والترشيد إلى أن اكتمل نضجها بكمال 
أكملت  �اليوم  النعمة  ومت��ام  الوحي، 
نعمتي  عليكم  وأمت��م��ت  دي��ن��ك��م،  ل��ك��م 
ورضيت لكم اإلسالم دينا� )املائدة 4(.
ن��س��أل ال��ل��ه ع��ز وج��ل رب العرش 
ال��ع��ظ��ي��م أن ي��ه��دي��ن��ا، وي���ه���دي ب��ن��ا، 
ويجعلنا  اهتدى،  ملن  سببا  ويجعلنا 
مم���ن ي��س��ت��م��ع��ون ال���ق���ول ف��ي��ت��ب��ع��ون 
أحسنه، ونضر الله امرءا قرأ مقالتي 
فوعاها، وصل اللهم على محمد وعلى 
إبراهيم  على  صليت  كما  محمد  آل 
على محمد  وب��ارك  إبراهيم،  آل  وعلى 
ب���ارك���ت على  ك��م��ا  م��ح��م��د  آل  وع���ل���ى 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العاملني 
أن  دع��وان��ا  وآخ���ر  مجيد.  حميد  إن��ك 

احلمد لله رب العاملني.
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الخطبة األولى :

عباد الله: يقول احلق سبحانه وتعالى في 
ِمن  آَدَم  َبِني  ِمن  ��َك  َربُّ َأَخ��َذ  العزيز:}َوِإَذ  كتابه 
ياِتهم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى َأنُفِسِهُم َأَلْسُت  ُظُهوِرِهْم ُذرِّ
ُكْم َقاُلوْا َبَلى َشِهْدَنا َأن َتُقوُلوْا َيْوَم اْلِقَياَمِة  ِبَربِّ
 ،)172 َغاِفِلنَي{ )االعراف:  َه��َذا  ا َعْن  ُكنَّ ��ا  ِإنَّ  :
ِلَقاءَنا  َيْرُجوَن  اَل  ِذيَن  الَّ }َإنَّ  وعال:  جل  ويقول 
ِذيَن  َوالَّ ِبَها  وْا  َواْطَمَأنُّ ْنَيا  الدُّ ياِة  ِباحْلَ َوَرُض��وْا 
اُر  النُّ َمْأَواُهُم  ُأْوَل�ِئَك  َغاِفُلوَن )(  آَياِتَنا  ُهْم َعْن 

ا َكاُنوْا َيْكِسُبوَن{ )يونس:8( . ِبَ
أغفلنا  من  تطع  ق��ائ��ل:}وال  من  عز  ويقول 
فرطا{  أمره  وكان  واتبع هواه  ذكرنا  عن  قلبه 

)الكهف(
إن ال��ل��ه ع��ز وج��ل ق��د أوج���ب علينا ذك��ره، 
الذكر  لنا محاسن  وبني  الذاكرين،  على  وأثنى 
لله  ذاك��را  اإلنسان  دام  وما  وثمراته،  وفوائده 

فهو في حفظه ورعايته وحتت عنايته.
وإذا لم يكن هذا اإلنسان ذاكرا لله مشتغال 
به، فهو غافل عن الله منشغل بغيره، فما هي 
حقيقة الغفلة؟ وما هي عواقبها؟ وكيف ميكننا 

أن نعالج أنفسنا منها؟.
إن الغفلة داء ووباء أصاب األمة وأضعفها 
وقضى عليها، والغفلة في اللغة هي السهو عن 
الغفلة  العلماء بقوله:  الشيء، وقد عرفها أحد 
ه أن ُيْشَعر به، ومعناه: أن  عوِر فيما َحقُّ َفْقُد الشُّ
الواقع،  في  وجود  له  بشيء  اإلحساس  ينعدم 
ب ما ينبغي استحضاُره، وُيْهَمل ما يلزم  فُيَغيَّ
ولذلك  تقريبه،  ينبغي   ما  وُيبَعد  به،  االعتناء 
وبعٌد  وس��ه��ٌو  لهٌو  الغفلة  إن  ن��ق��ول:  أن  ميكن 
نفسه  عن  اإلنسان  يغُفل  فقد  وهكذا  وش���روٌد، 
أو أهله أو أي شيء محيط به، فال يرعى لذلك 
اهتماما حتى يكثر حوله املعاتبون ويبرز أمامه 
الناصحون فيستفيق من غفلته ويستيقظ من 
غفوته ويتدارك األمر قدر استطاعته، فيعوض 
م��ا ض���اع، وي���ت���دارك م��ا ف���ات، ول��ك��ن املصيبة 
ال  التي  واخلسارة  الكبرى،  والطامة  العظمى 
الله عموما وما يتفرع  الغفلة عن  ض هي  ُتعوَّ
عنها من غفلة عن الدين وغفلة عن املوت وغفلة 
الوقوف  عن  وغفلة  والبعث،  اآلخ��ر  اليوم  عن 
والعقاب،  احلساب  عن  وغفلة  الله،  ي��دي  بني 
وبيان سبب  فرعون  ق��وم  في ش��أن  تعالى  ق��ال 
اْلَيمِّ  ِفي  َفَأْغَرْقَناُهْم  ِمْنُهْم  هالكهم:}َفانَتَقْمَنا 
َغاِفِلنَي{،  َعْنَها  َوَك��اُن��وا  ِبآَياِتَنا  ُب��وا  َك��ذَّ ُهْم  ِبَأنَّ
ِلَقاَءَنا  َي��ْرُج��وَن  اَل  ��ِذي��َن  الَّ وق��ال جل وع����ال:}ِإنَّ 
ِذيَن  َوالَّ ِبَها  وا  َواْطَمَأنُّ ْنَيا  الدُّ َياِة  ِباحْلَ َوَرُضوا 
ا  اُر ِبَ ُهْم َعْن آَياِتَنا َغاِفُلوَن)(ُأْوَلِئَك َمْأَواُهْم النَّ
وتعالى:}َذِلَك  سبحانه  وقال  َيْكِسُبوَن{،  َكاُنوا 
ْنَيا َعَلى اآْلِخَرِة َوَأنَّ  َياَة الدُّ وا احْلَ ُهُم اْسَتَحبُّ ِبَأنَّ
ِذيَن َطَبَع  َه اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن)(ُأْوَلِئَك الَّ اللَّ
َوُأْوَلِئَك  َوَأْبَصاِرِهْم  َوَسْمِعِهْم  ُقُلوِبِهْم  َعَلى  ُه  اللَّ
��ُه��ْم ِف��ي اآْلِخ����َرِة ُه��ْم  ُه��ْم اْل��َغ��اِف��ُل��وَن)(اَل َج���َرَم َأنَّ

اِسُروَن{. اخْلَ

ف��م��ن م��ظ��اه��ر ال��غ��ف��ل��ة ات��ب��اع ال���ه���وى:}وال 
هواه{،  واتبع  ذكرنا  عن  قلبه  اغفلنا  من  تطع 
على  الدنيا  احلياة  إيثار  الغفلة  مظاهر  وم��ن 
الدنيا  احلياة  استحبوا  بأنهم  اآلخ��رة:}ذل��ك 

على اآلخرة{
ومن صفات أولئك الغافلني كما نصت عليها 
وعلى سمعهم  قلوبهم  على  طبع  قد  أن��ه  اآلي��ة 
َم  َهنَّ وعلى أبصارهم، قال تعالى:}َوَلَقْد َذَرْأَنا ِلَ
َيْفَقُهوَن  اَل  ُقُلوٌب  َلُهْم  ن��سِ  َوااْلِ نِّ  اْلِ ِمْن  َكِثيًرا 
اَل  آَذاٌن  َوَلُهُم  ِبَها  ُيْبِصُروَن  اَل  َأْع��نُيٌ  َوَلُهُم  ِبَها 

َي��ْس��َم��ُع��وَن ِب��َه��ا ُأْوَل���ِئ���َك 
َك���ااْلَْن���َع���اِم َب���ْل ُه���ُم َأَض���لُّ 

ُأْوَلِئَك ُهْم اْلَغاِفُلوَن{
فتجد أحدهم ال يعقل 
وال  ي��س��م��ع��ه  وال  ال���ه���دى 
يحب سماعه وال يراه ولو 
يستحب  ال  أم���ام���ه،  ك���ان 
وصحبة  اخلير  مجالس 
حضر  وإن  ال���ص���احل���ني 
منها  املجالس خرج  هذه 
يستجيب  ال  دخ����ل،  ك��م��ا 
ي��ت��أث��ر  وال  ل���ن���ص���ي���ح���ة 
بوعظة، ألن الطرق التي 
إلى  املوعظة  منها  تدخل 
ال��ق��ل��ب م��ع��ط��ل��ة وال��ق��ل��ب 
وسهوه  غفلته  في  غ��ارق 
ول�����ه�����وه، وم�����ن ص��ف��ات 
ال���غ���اف���ل���ني أن���ه���م ق��ل��ي��ل��و 
ال��ذك��ر لله، ج��اء ف��ي سنن 
ُي��َس��ْي��َرَة  َع���ْن   الترمذي  
َوَك���اَن���ْت ِم���ْن امْلُ��َه��اِج��َراِت 
ِه  َقاَلْت : َقاَل َلَنا َرُسوُل اللَّ
ْسِبيِح  ِبالتَّ »َعَلْيُكنَّ   :  [

ُهنَّ  َفِإنَّ ِباأْلََناِمِل  َواْعِقْدَن  ْقِديِس  َوالتَّ ْهِليِل  َوالتَّ
َفَتْنَسنْيَ  َتْغُفْلَن  َواَل  ُمْسَتْنَطَقاٌت  َم��ْس��ُئ��واَلٌت 
ْحَمَة«)7(، وليست الغفلة قصرًا على الاهل  الرَّ
أكبر  يحملون  مم��ن  ه��ن��اك  ب��ل  املتعلم،  وغ��ي��ر 
الغافلني.  من  وهم  الدنيا  علوم  في  الشهادات 
أخبر عن ذلك الله تعالى بقوله:}َيْعَلُموَن َظاِهًرا 
ْنَيا َوُهْم َعْن اآْلِخَرِة ُهْم َغاِفُلوَن{ َياِة الدُّ ِمْن احْلَ

.)8(
ع��ب��اد ال��ل��ه: إن ال��غ��اف��ل ع��ن ال��ل��ه يستهني 
ال��ل��ه ،  ألن ح��ال��ه ك��م��ا يصفه اإلم���ام  ب��ح��ارم 

ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: )إن حجاب 
لله عز وجل- رقيٌق في قلِب الغافِل(،  الَهْيَبِة – 
وقال أيضا:)على قدر غفلة العبد عن الذكر يكون 
بعده عن الله(، فالغافل ُتْقِعُده غفلته عن الترقي 
في مراتب الكمال، يقول ابن القيم في ذلك: )ال 
اإلح��س��ان،  مقام  إل��ى  ال��ذك��ر  ع��ن  للغافل  سبيل 
كما ال سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت(، 
وقال أيضًا: )إن مجالَس الذكِر مجالُس املالئكِة 
الشياطنِي،  مجالُس  والغفلِة  اللغِو  ومجالَس 
به  وأواله��م��ا  إل��ي��ه  أعجبهما  العبُد  فليتخيِر 
الدنيا  في  أهله  مع  فهو 
واآلخ������رة(، ف��ت��ص��وروا- 
رح���م���ك���م ال����ل����ه- ك����م م��ن 
واجتماعاتنا  مجالسنا 
م��ف��ع��م��ة ب��ال��غ��ف��ل��ة، وك��م 
م���ن أع��م��ال��ن��ا وم��واق��ف��ن��ا 
وس��ل��وك��ن��ا وم��ع��ام��الت��ن��ا 
ت��ط��ب��ع��ه��ا ال���غ���ف���ل���ة، ف��ي 
أف����راح����ن����ا وم���س���رات���ن���ا 
غ��اف��ل��ون، وف���ي أق��راح��ن��ا 
وأح��زان��ن��ا غ��اف��ل��ون، في 
غافلون،  والشدة  الضيق 
وف�����ي امل������رح وال����رخ����اء 
بالنعم  نتمتع  غ��اف��ل��ون، 
غفلة،  ف��ي  ونحن  وامل��ن��ح 
واألزم��ات  احملن  وجنتاز 
وهكذا  غفلة،  ف��ي  ونحن 
ونقضي  أوقاتنا  نعيش 
أع����م����ارن����ا ون����ح����ن ف��ي 
غ��ف��ل��ة، ح��ت��ى أص��ب��ح��ت 
ه������ذه ال���غ���ف���ل���ة ت��ت��ع��دى 
إلى دوائر  األف��راد  حدود 
امل����ؤس����س����ات اإلداري��������ة 
واالقتصادية واإلعالمية والتعليمية والثقافية 
والفنية والسياسية، حيث يكثر الهرج واملرج، 
في  استراتيجية  دون  واللغط،  واللغو  واللهو 
خلص  ولقد  التنفيذ،  في  تبصر  وال  التخطيط 
الغفلة في ست نقاط:  العلم مضار  بعض أهل 
وهي  الرحمَن،  وُتسِخط  الشيطاَن  جتلُب  فهي 
الفرح  عنه  وتبعد  القلب  في  والغم  الهم  ُتنزل 
ومت���ي���ت ال���س���رور، وه���ي م���دع���اة ل��ل��وس��وس��ة 
ال��ع��داوة والبغضاء  ت���ورث  وال��ش��ك��وك، وه��ي 
وتذهب احلياء والوقار بني الناس، وهي تبلد 

الذهن وتسد أبواب املعرفة، ثم هي ُتبعد العبد 
عن الله وجتره إلى املعاصي. 

ُنَضل، أو  َنِضل أو  إنا نعوذ بك أن  فاللهم 
أو  جَنهل  أو  ُنظلم،  أو  َنظلم  أو  ُن��َزل،  أو  َن��ِزل 
وال  الذاكرين  من  اللهم  واكتبنا  علينا،  ُيجهل 
احلمد  أن  دعوانا  وآخ��ر  الغافلني،  من  جتعلنا 

لله رب العاملني. 
الخطبة الثانية :

أخ��رج اإلم���ام أحمد َع��ْن َأِب���ي ُه��َرْي��َرَة [ 
ِه ]: »َما َجَلَس َقْوٌم َمْجِلًسا  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ
َه ِفيِه ِإالَّ َكاَن َعَلْيِهْم ِتَرًة َوَما ِمْن  َفَلْم َيْذُكُروا اللَّ
ِإالَّ  َوَج��لَّ  َع��زَّ  َه  اللَّ َيْذُكِر  َفَلْم  َطِريقا  َمَشى  َرُج��ٍل 
َكاَن َعَلْيِه ِتَرًة َوَما ِمْن َرُجٍل آَوى ِإَلى ِفَراِشِه َفَلْم 
َه ِإالَّ َكاَن َعَلْيِه ِتَرًة«، وفي رواية أخرى:  َيْذُكِر اللَّ
ِه ]:  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة أيضًا َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ
ُقوا َوَلْم َيْذُكُروا  »َما اْجَتَمَع َقْوٌم ِفي َمْجِلٍس َفَتَفرَّ
َكاَن  ِإالَّ   [ ِبيِّ  النَّ َعَلى  َوُيَصلُّوا  َوَجلَّ  َعزَّ  َه  اللَّ
رة هي  اْلِقَياَمِة«، والتِّ َيْوَم  َعَلْيِهْم  ِتَرًة  َمْجِلُسُهْم 

احلسرة والندامة.
ُه  َربَّ َيْذُكُر  الَِّذي  »َمَثُل   :[ الله  وقال رسول 
أخرجه  ِت«  َوامْلَيِّ يِّ  احْلَ َمَثُل  ُه  َربَّ َيْذُكُر  اَل  َوالَِّذي 

البخاري
فعالوا غفلتكم وأحيوا قلوبكم بذكر الله، 
وحتينوا الفرص التي قد ال تتطلب منكم تعبا 

وال مشقة.
التي  ال��ت��ج��ارب وال��ن��م��اذج  وإل��ي��ك��م بعض 

ميكننا أن نستفيد منها جميعا:
رحمه  واملجاهدين  الصاحلني  أح��د       <
الله كان يقيس مسافة السفر بني مدينة وأخرى 
ب��ع��دد أح����زاب ال���ق���رآن، أو ب��ع��دد االس��ت��غ��ف��ار 

والتسبيح.
> ذكر لي أحد اآلباء أنه كان يستغل فرصة 
إي��ص��ال اب��ن��ه إل��ى امل��درس��ة على م��ن سيارته 
لتحفيظه ما تيسر من كتاب الله، وأنه يستغل 
من  يحفظ  ما  ملراجعة  سيارته  داخ��ل  وج��وده 

كتاب الله.
> كما ذك��ر لي رج��ل أن��ه ك��ان كثير السفر 
والتنقل، كان يتغلب على مشقة السفر بتالوة 
القرآن أثناء الطريق حتى إنه في يوم من األيام 
قرأ تسعة عشر حزبا خالل مدة زمنية قطع فيها 

حوالي 450 كلم.
> ولقد استوقفني خالل بداية هذا األسبوع 
سمعته  للسيارات،  حارسا  يشتغل  رجل  حال 
فلما  سيارتي،  إيقاف  على  يدلني  وهو  يتمتم 
اقتربت منه علمت أنه يستأنس بتالوة القرآن.

الصاحلون،  ما فعل هؤالء  فلنفعل مثل  أال 
ولنستغل كل فرصة أتيحت لنا في أي وضع أو 
حال وفي أي زمان أو مكان، قال تعالى:}الذين 
جنوبهم  وع��ل��ى  وق��ع��ودا  قياما  ال��ل��ه  ي��ذك��رون 
ربنا  واالرض  السماوات  خلق  في  ويتفكرون 
م��ا خ��ل��ق��ت ه���ذا ب��اط��ال س��ب��ح��ان��ك ف��ق��ن��ا ع��ذاب 
َه َكِثيًرا  اِكِريَن اللَّ النار{، وقال عز من قائل:}َوالذَّ

ُه َلُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما{ اِكَراِت َأَعدَّ اللَّ َوالذَّ
فاللهم أدخلنا برحمتك في رحمتك واجعلنا 
م���ن ع���ب���ادك ال��ص��احل��ني وج���ن���دك امل��خ��ل��ص��ني 

وأوليائك الذاكرين وأصفيائك الشاكرين.
--------------------------

*خطيب مسجد عثمان بن عفان بحي واد فاس بفاس

حقيقُة الغفلة وأسباُبها وعواقُبها
ذ. إدريـس اليوبـي*
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ول�����ق�����د خل������ص ب����ع����ض أه����ل 
ال���ع���ل���م م����ض����ار ال���غ���ف���ل���ة ف��ي 
س�����ت ن�����ق�����اط: ف���ه���ي جت���ل���ُب 
الشيطاَن وُتسِخط الرحمَن، 
وه���ي ُت��ن��زل ال��ه��م وال��غ��م في 
ال��ق��ل��ب وت��ب��ع��د ع��ن��ه ال��ف��رح 
مدعاة  السرور، وهي  ومتيت 
وهي  وال��ش��ك��وك،  للوسوسة 
ت�����ورث ال����ع����داوة وال��ب��غ��ض��اء 
بني  وال��وق��ار  احلياء  وتذهب 
ال���ن���اس، وه���ي ت��ب��ل��د ال��ذه��ن 
وتسد أبواب املعرفة، ثم هي 
وجتره  الله  عن  العبد  ُتبعد 

إلى املعاصي.
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من  الثاين  اجل��زء  من  الأوىل  احللقة  تناولت 

اأن  وكيف  ال��رزق  طلب  مو�ضوع  الزهد  منزلة 

الإن�ضان فيه بني ت�ضورين: اإيجابي و�ضلبي وقد 

املوؤمن  على  يجب  الذي  الرزق  نوع  عند  توقفنا 

اأن يطلبه ويف هذه احللقة حديث عن فتنة املال 

وكيفية تخل�ص الن�ضان منها.

إن الرزق من الله تعالى وهو الوحيد الذي 
يتضاعف  ألنه  قليال  كان  وإن  السعادة  يجلب 

أضعافا كثيرة عند الله في اآلخرة. 
يرى هذا، يشتغل مبا هو  إذ  إذن  فاملؤمن 
ل الكفاية من رزقه، ورزقه الله  مفيد، فإذا حصَّ
الناس  الكفاف والعفاف والغنى عن  عز وجل 
فإنه يزهد في ما في أيدي الناس فيحبه الناس 
الله  يحبك  الدنيا  ف��ي  »ازه���د   :� النبي  ق��ال 
)حديث  الناس«  يحبك  الناس  عند  فيما  وازه��د 
حسن رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد صحيحة(، بهذا 
الشكل يكون حينئذ قد ضمن لنفسه السكينة 

النفسية،

1 - فتنة املال امل�ضغلة عن اهلل عز وجل:
الفنت،  إلى  إال  الكاثرة  امل��ال  كثرة  تقود  ال 
الله  لعبادة  اخللوص  عن  الناس  يفتنت  حيث 
عز وجل، ألن أموالهم شغلتهم بحيث ال يجدون 
وقتا لتذكر ربهم، وهذه مصيبة كبرى، ماٌل مثل 
يكون   ما  أشبه  نفعه وهو  من  أكثر  ه  َش��رُّ هذا 
مبا قال الله عز وجل في اخلمر: �قل فيهما إثم 
كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما� 
)البقرة 217( كذلك املال الذي يفنت عن عبادة 
أن  يناديك  إذ  رب��ك  تتذكر  أن  عن  يشغلك  الله 
فال جتد  ال��ف��الح.  على  حي  الصالة  على  حي 
وقتا لالستجابة، ما أنت فيه إذن يسمى فتنة. 
ُيطغي  املال  فهذا  فيه�،  �لنفتنهم  تعالى:  قال 
وضياعه  ذه��اب��ه  م��ن  خائفا  اإلن��س��ان  ويجعل 
ُخِلق  إمن��ا  وامل���ال  مب��ال��ه،  دا  مقيَّ نفسه  ويجد 
ليسخره اإلنساُن ملصاحله، ولم ُيخلق ليسخر 
اإلنساَن ملصاحله، أمران متناقضان: هناك من 
امل��اُل،  يسيره  من  وهناك  ويديره  امل��اَل  ُر  ُيَسيِّ
أن  في وقته وال  يتحكم  أن  فالذي ال يستطيع 
يتفرغ أوقات العبادة لعبادة ربه، وال أن يرى 
ويكلمهم  عليهم  ويسلم  وأبناءه  أطفاله  حتى 
-ال��ذي ال  إليهم كما هو مطلوب منه،  ويسكن 
هذا  ب��امل��ال-  انشغاله  بسبب  لهذا  وقتا  يجد 
ف عند املاِل وليس املاُل هو املوظف عنده،  موظَّ
العكس متاما، ولو كان هو مدير الشركة، ولو 
كان هو رب املعمل فاملعمل سيده حينئذ، وهو 
ربه، وهو مسيره ومديره، وما ذلك اإلنسان إال 
عبد لدى َمعَمِلِه أو لدى ماله أو لدى ما فتنه عن 

ذكر الله عز وجل وعن الصالة.

؟ حقا  الزاهد  هو  – من   2
املؤمن الذي يدير املال هو الذي يستطيع 

على  ح��ي  ال��رب  يقول  حينما  للمال  يقول  أن 
ُطلب منه  املال ألنه  باب  وُيغلق  الصالة: قف، 
أن يفتح باب الله ليستقبل ربه ويستقبله ربه، 
أن يتصرف هكذا هو  الذي يستطيع  اإلنسان 
املال  من  املاليير  ك��ان ميلك  ول��و  حقا،  الزاهد 
فهو زاهد، والزهد ليس هو التعفف، إمنا الزهد 
أن ال يتعلق قلبك مبا يفتنك عن ذكر الله وعن 
الطيبات  تناول  في  تدخل  وأن  الصالة،  إق��ام 

دا بذلك لله، إذ تكون  من الرزق واحلالل متعبِّ
التي جاء  للضروريات اخلمس  خادما حينئذ 
ما  ثم  أوال،  الدين  رأسها  وعلى  اإلس��الم  بها 
تبعها من النفس والعقل والنسل واملال، فكان 
يقبض  اإلنسان  كان  إن  ملا سبق  خادما  امل��ال 
إلى  سيره  في  متوازنا  الشريعة،  ميزان  على 
الله عز وجل، ويعلم أن دخوله في هذه احلياة 
اخلالفة  ملمارسة  لتسخيرها  هو  إمن��ا  الدنيا 

ال��ع��م��ران��ي��ة ال��ك��ون��ي��ة ل��ل��ه ال��واح��د 
ُحّملها  ي��وم  لها  ُحمِّ ال��ت��ي  ال��ق��ه��ار، 
وجل  عز  الله  إل��ى  بها  يسير  أمانة 
ق��وي��ا أم��ي��ن��ا، �إن���ا عرضنا األم��ان��ة 
واجلبال  واالرض  السماوات  على 
منها  وأشفقن  يحملنها  أن  ف��أب��ن 
ظلوما  ك��ان  إن��ه  االن��س��ان  وحملها 
ظلوما   ،  )72 )األح������زاب  ج���ه���وال� 
لنفسه إذ حتمل ما ال يطيق، جهوال 
ولكنه  األم���ان���ة وخ��ط��ره��ا،  ب��ق��ي��م��ة 
أعانه  ال��ل��ه حقا وص��دق��ا  إن ص��دق 
يطيقها  ال  كان  وإن  فحملها،  عليها 
وقد  تيسيرا،  له  تعالى  الله  يسرها 
واملرسلن  لألنبياء  األمانة  ُيسرت 
هذه  من  التاريخ  عبر  وللصاحلن 
األم��ة وفي كل زم��ان وفي كل مكان، 
فُجوزي اإلنسان عن صبره وصدقه 
يكون  وال  األوفى  اجلزاء  وإخالصه 
الرحمن  إال رض��ى  األوف���ى  اجل���زاء 
امللك املنان سبحانه وتعالى، وإمنا 
رضاه أن يسكن العبد حيث ُيسكنه 
أعلى  اجلنة،  وهو  الرباني  الرضى 
ال��ك��ون وأش���رف مكان من  م��ن  مقام 

الوجود،
 

بعني  حواليه  ما  الإن�ضان  يرى  حينما   -  3
العابد املفكر : 

احلياة سلوك إلى الله جل وعال، ومن أخذ 
يسلك إل��ى رب��ه ال بد له ب��أن يجعل ه��ذه اآلية 
إلى  �وال متدن عينيك  به احلياة،  نورًا يسلك 
ما متعنا به أزواجا منهم زهرة احلياة الدنيا 
لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى� )طه 129(، 
وج��م��ال  ال��ن��ف��س،  ف��ي  تنبعث  وسكينة  راح���ة 
اإلنسان  يقرأ  اإلحساس حينما  يطبع  وه��دوء 
هذه اآلية بقلبه ويرى حينئذ ما يرى حواليه 
في  املفكر  العابد  بعن  واألم���وال  األعمال  من 
به  يخدم  كيف  رب��ه؟،  به  يخدم  كيف  امل��ش��روع 
دينه؟، ال كيف يوفر وكيف ُيكثر، وإن املكثرين 
الله  نسأل  القيامة  يوم  املقلون  هم  الدنيا  في 
ر وهذه  العافية، ال كيف ُيكثر وإمنا كيف ُيسخِّ
مشكلتنا فعال، ألننا حينما نفكر في املال نفكر 
كيف ُنكِثر، وإمنا املؤمن احلق هو الذي يفكر 
في املال كيف يسخره؟ ما الذي دعاك أن تفكر 
املال  إنها احلاجة والفقر، تفكر في  امل��ال؟  في 
له  وف��الن��ا  فالنا  ت��رى  ألن��ك  ليس  لكن  حينئذ، 
الفقر  لك وال عندك، وإمنا  ليس  وعنده، وأنت 
 � النبي  دع��اء  من  وك��ان  منه،  بالله  ُيستعاذ 
إني  »اللهم  صحيحه:  في  النسائي  روى  كما 
أع���وذ ب��ك م��ن ال��ك��ف��ر وم���ن ال���ف���ق���ر...«، ألنهما 
صنوان وأخوان. وقد يؤدي أحدهما إلى اآلخر 
والعياذ بالله، لكن اإلنسان عليه أن يفكر بعد 
ذلك وقبله في مال احلياة الدنيا كيف يسخره 
عن  اإلن��س��ان  يفنت  ق��د  الفقر  ألن  ال��ل��ه،  لعبادة 
عبادة الله، واحلاجة قد تفنت اإلنسان، فالفقر 
كاد أن يكون كفرا كما قال علي بن أبي طالب 
�، ولكن مع ذلك فالفقر حتى وهو كذلك ليس 

عيبًا. ومن الصحابة جمهور غفير كان أفقر من 
فة من صحابة  الفقراء، وتعلمون أصحاب الصُّ
السبعن  أحيانا  عددهم  ف��اق   � الله  رس��ول 
صحابيًا كانوا ال يجدون مأوى يأوون إليه من 
املدينة، بعضهم  إلى  مكة  من  ما هاجروا  بعد 
املال  أه��ل  ك��ان من  الرقيق، وبعضهم  ك��ان من 
ففقد كل ماله وجاء إلى املدينة ال ميلك شيئًا، 
صحيح أن األنصار آووا ونصروا ولكن العدد 
كان كثيرًا فبقي منهم جمهور غفير يبيت في 
فة  الصُّ أهل  فكان  فيه،  ويظل  النبوي  املسجد 
وما  ويكرمهم.  يحبهم   � النبي  وكان  فقراء، 
كان ذلك عيبًا فيهم إطالقا فهذا إذن ال ينبغي 
الله املعافاة  للمؤمن أن يستقذره ولكن يسأل 
والنجاة منه، والفقر أيضا سبب يدفع الفطن 
أن  إلى  فطن-  كيس  -واملؤمن  الكيس،  الذكي 
العبادية  ال��ط��اق��ات  م��ن  مهمة  ط��اق��ة  يستثمر 
احلاجة  ألن  الدعاء،  طاقة  وهي  فيه  التعبدية 
يلجأ  وإمن���ا  ال��ل��ه،  إل��ى  الصالح  العبد  تلجئ 
إذا  املضطر  �أم���ن يجيب  رب��ه احمل��ت��اج،  إل��ى 
دعاه ويكشف السوء� )النمل 64(، -سبحانه 
وتعالى-، فالفقير ميلك دافعا حقيقيا وواقعيا 
يفتر،  ال  الدعاء  في  لينخرط  أيضا  ووجدانيا 
يدعو الله صباح مساء، ويكون صوته حينئذ 
تنقطع،  ال  بالسماء  متصلة  ن��ور  م��ن  سلسلة 
املالئكة  ألن  سماعًا،  املالئكة  تشهده  وصوته 
واحملتاجن،  والفقراء  الصاحلن  دعاء  تشهد 
أن  لله  أيضا  هم  بالدعاء  العبد  ذلك  فيعينون 
يكشف الغم عن فالن وأن يفرج الكرب عن فالن، 
ويكون الدعاء حينئذ مخ العبادة كما في رواية 
)هو(  العبادة«،  هو  »الدعاء  أصح  رواي��ة  وفي 
التي تفيد التوكيد مع )أل( )العبادة( التي تفيد 
العبادة احلقة  أن  االستغراق نتيجة ذلك كله: 
أن يكون العبد دائم الدعاء دائم الطلب لله على 

كل حال ال يفتر... 
يتب�����ع

------------
ألقيت  التي  اإلمي��ان  الزهد من حلقات منازل  منزلة 
باجلامع األعظم مبكناس وهي مادة مسجلة على شريط 

سمعي.

أعدها للنشر : عبد الحميد الرازي

اإلنسان والمال : أيهما يسخر اآلخر ؟
فريد األنصاري  رحمه الله تعالى
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منزلة الزهد : اجلزء الثاين ) 2 ( 

سلسلة منازل اإليمان

واملال إمنا ُخِلق 
ليسخره اإلنساُن 
ملصاحله، ولم 

ُيخلق ليسخر اإلنساَن 
ملصاحله، أمران 

متناقضان: هناك من 
ُيَسيُِّر املاَل ويديره 
وهناك من يسيره 
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المحافظة على البيئة وأبعادهاالمقاصدية

1 رجب 1435هـ  املوافق 1 ماي 2014م

- تمهيد :
ودرء  ال��ن��اس  مصالح  حلفظ  اإلس��ام��ي��ة  الشريعة  ج���اءت 
ن��ط��اق واس����ع ي��ش��م��ل ح��ي��ات��ه��م الشخصية  م��ف��اس��ده��م ع��ل��ى 
واالجتماعية، الزمانية واملكانية، ومما أولته الشريعة اإلسامية 
وملا  اإلن��س��ان،  يعمره  ال��ذي  البيئي  الوسط  موضوع  بالعناية 
الذي  الذات اإلنسانية متوقف على استقامة احمليط  كان قوام 
احمليط مبجموعة  هذا  احلنيف  الشرع  أحاط  فقد  فيه،  تعيش 
من التدابير الكفيلة بتأمني إقامة سليمة تهيئ لإلنسان اجلو 

املائم لاستخاف. 
وإن مما تداولته ألسنة أهل األصول والفروع، عبارة اإلمام 
أبي حامد الغزالى505ه� في املستصفى: »ومقصود الشرع من 
اخللق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، 
ونسلهم، ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة 
فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة، ودفعها 

مصلحة« )1(.
أن  املسلم  على  ينبغي  التي  اإلسامية  الثوابت  هي  ه��ذه 
العامة واخلاصة،  في حياته  يتعهدها  وأن  نفسه  في  يراعيها 
السماوية،  الشرائع  عليها  اتفقت  التي  الكلية  املقاصد  فهي 
بربانية  إنها مقاصد متتاز  اإلسامية،  الشريعة  عليها  وأكدت 
واإلح��ك��ام  ب��اإلت��ق��ان  وتتصف  امل��وض��وع،  وعمومية  امل��ص��در، 
والكمال، وتراعي حاجات اإلنسان املادية واملعنوية التي جبل 

ْلِق  َتْبِديَل خِلَ اَل  َعَلْيَها  اَس  النَّ َفَطَر  الَِّتي  ِه  اللَّ عليها:﴿�ِفْطَرَة 
أبو  اإلمام  ولذلك وصفها   .)2( ُم�  اْلَقيِّ يُن  الدِّ َذِل��َك  ِه  اللَّ

قيام  في  منها  »البد  بقوله:  الشاطبي790ه�  اسحاق 
ل��م جتر  فقدت  إذا  بحيث  وال��دن��ي��ا،  ال��دي��ن  مصالح 
مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج 
والنعيم،  النجاة  فوت  األخ��رى  وفي  حياة،  وفوت 

والرجوع باخلسران املبني« )3(.
- البيئة وحفظ الدين :

يتصدر املقاصد اخلمسة حفظ الدين، ويعنون 
وت��رك  عليها،  امل��ج��م��ع  أرك��ان��ه  ب��إق��ام��ة  حفظه  ب��ذل��ك 

هذا  على  الدين  وحفظ  حرمتها،  على  املتفق  احملرمات 
التي  البيئة  عناصر  برعاية  وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط  الوجه 

الله وسخرها لنفع عباده وأراد لها االستمرار، وحذر  خلقها 
من االعتداء عليها أو محاولة إفنائها، فقال تعالى: �َوَما ِمْن 
ٍة ِفي اأْلَْرِض َواَل َطاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِه ِإالَّ ُأَمٌ َأْمَثاُلُكْم� )4(.  َدابَّ
فإذا قام اإلنسان بشكر الله على ما أنعم زاده الله من اخلير 
في الدنيا واآلخرة، وإذا طغى وبغى وأفسد محق الله بركات 
ِإنَّ  َكَفْرُتْ  َوَلِئْن  ُكْم  أَلَِزيَدنَّ َشَكْرُتْ  َلِئْن  ُكْم  َربُّ َن  َت��َأذَّ �َوِإْذ   : عمله 
َعَذاِبي َلَشِديٌد�)5( وشكر النعمة هو استخدامها فيما خلقت له، 
واحلفاظ على توازنها، واحلذر من إفسادها أو تغيير طبيعتها، 
َأْي��ِدي  َكَسَبْت  ��ا  مِبَ َواْلَبْحِر  اْلَبرِّ  ِفي  اْلَفَساُد  تعالى:�َظَهَر  قال 

ُهْم َيْرِجُعوَن� )6(. اِس ِلُيِذيَقُهْم َبْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَّ النَّ
وعلى هذا يكون حفظ البيئة من حفظ الدين، ألنها مما أمر 
به الشرع احلكيم باحلفظ والرعاية والصيانة، ومن جهة أخرى 
فإن حفظ الوَسط البيئي أساسي لضمان تدين سليم لإلنسان، 
إذا  أم��را ونهيا،   الدين  تفعيل مبادئ  يقوى على  العبد ال  ألن 
انخرم نظام احلياة على البسيطة، وتعرضت اإلنسانية للهاك، 

بسبب فقد االعتدال البيئي الذي يضمن للحياة قوامها. 
- البيئة وحفظ النفس :

عنيت الشريعة بحفظ األنفس، وذلك بتحرمي االعتداء عليها 
مباشرة أو تسببًا، وجتنب كل ما من شأنه إيقاع الضرر بها، 
ذلك أن حق احلياة في اإلسام هبة من الله تعالى، وال يجوز 
املساس به، ويجب على األمة ككل، وعلى كل فرد، رعاية األنفس 
وصيانتها وتوفير البيئة الصحية املائمة لها، قال تعالى:�ِمْن 
ُه َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس  َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنَّ
َأْحَياَها  َوَم��نْ  َجِميًعا  اَس  النَّ َقَتَل  ا  َ َفَكَأنَّ اأْلَْرِض  ِفي  َفَساٍد  َأْو 

اَس َجِميًعا� )7(. ا َأْحَيا النَّ َ َفَكَأنَّ

وقد كثرت في عصرنا الراهن الكوارث البيئية التي تؤدي 
مصادرها،  وتباين  أنواعها  اختاف  على  األنفس،  هاك   إلى 
َظَهَر  تعالى:﴿�  قوله  في  الكرمي  ال��ق��رآن  عنه  يتحدث  ما  وه��و 

اِس�﴿)8(. ا َكَسَبْت َأْيِدي النَّ اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر مِبَ
- البيئة وحفظ العقل :

أما حفظ العقل، فألنه مناط التكليف، وَيحُرم كل ما من شأنه 
البيئة  برعاية  ارتباطًا وثيقًا  يرتبط  إدخال اخللل عليه، وهذا 
اإلشعاعي  التلوث  أن  علميًا،  ثبت  فقد  نقائها؛  على  واحلفاظ 
والتلوث الصوتي لهما أثر خطير ومباشر على خايا املخ، وقد 
يبكر في اإلصابة ببعض األمراض الذهنية مثل الزهامير. »فمن 
حفظ البيئة أن نحافظ على التفكير السوي في اإلنسان الذي 
املتعة  وبني  واملفاسد،  املصالح  وبني  والغد،  اليوم  بني  يوازن 
تعامل  البيئة  مع  يتعامل  وال  واحل��ق،  القوة  وبني  وال��واج��ب، 
املخمور السكران، أو املخدر التائه، الذي ألغى عقله باختياره، 

فلم يعد يعرف ما ينفعه مما يضره « )9(.
مبا  العناية  تقتضي  العقل  على  احلفاظ  ض��رورة  فمراعاة 
يحيط به معنى وحسا، وملا كان التلوث البيئي مما يؤدي إلى 
اإلخال بنظام التعقل عند اإلنسان، كان من الضروري احلفاظ 
حكم  تعطى  الوسائل  ألن  ذلك  التلوث،  عوامل  من  البيئة  على 
املقاصد، فكل ما يساهم في احلفاظ على ضرورة العقل يجب 

األخذ به.
- البيئة وحفظ النسل :

النسل يتضمن احملافظة  وحفظ 
ع��ل��ى ال���ف���روج واألع�������راض وص��ح��ة 

األن��س��اب، وي��واج��ه ه��ذا املقصد 
ال��ض��روري حت��دي��ًا س��اف��رًا من 
املفسدين في األرض وملوثي 
البيئة التي فطر الله الناس 
باجلينات  فالعبث  عليها؛ 
ال�������وراث�������ي�������ة، وجت��������ارب 
وإباحة  البشري،  االستنساخ 
ال��زواج املثلي ونحو ذلك يعد 

حت��دي��ًا خ��ط��ي��رًا ل��ل��ت��وازن 

في  املفسدين  من  لوط  قوم  الكرمي  القرآن  اعتبر  وقد  البيئي، 
﴿�َوُلوًطا  فقال تعالى:  الله في اخللق،  لتغييرهم فطرة  األرض 
ُكْم َلَتْأُتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقُكْم ِبَها ِمْن َأَحٍد ِمَن  ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِه ِإنَّ
ِفي  َوَتْأُتوَن  ِبيَل  السَّ َوَتْقَطُعوَن  َجاَل  الرِّ َلَتْأُتوَن  ُكْم  َأِئنَّ نَي  اْلَعامَلِ
ِه  َناِديُكُم امْلُْنَكَر َفَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِه ِإالَّ َأْن َقاُلوا اْئِتَنا ِبَعَذاِب اللَّ
اِدِقنَي  َقاَل َربِّ اْنُصْرِني َعَلى اْلَقْوِم امْلُْفِسِدين�  ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّ

.)10(﴿
ومن هنا يظهر أن البيئة في املنظور اإلسامي حتمل مدلوال 
مبختلف  وامل��ك��ان  أجناسه  مبختلف  اإلن��س��ان  يشمل  واس��ع��ا، 
مكوناته احلية واجلامدة، احملسوسة وغيرها، فاحملافظة على 
توازنها،  تضمن  التي  الطبيعة  قوانني  على  محافظة  البيئة 
ومحافظة على نظام العاقات اإلنسانية الذي يضمن لإلنسان 

إنسانيته.  
- البيئة وحفظ المال :

وحفظ املال مقصد يحتاج إلى وقفة متأنية لعاقته الوطيدة 
شرعًا  مكلف  فاملسلم  مقدراتها؛  على  واحلفاظ  البيئة  برعاية 
بالسعي لكسب املال احلال من طرقه املشروعة، وإنفاقه على 
نفسه وأهله دون سرف أو إقتار، وأداء حقه الشرعي في مصارفه 

املقررة، وال يجوز له أن يأكل مال غيره إال بوجه مشروع ورضى 
من صاحبه.

واملتاع  ك��األرض  قيمة:  له  ما  كل  على  يطلق  امل��ال   ولفظ 
واحليوان والشجر والنقد ونحو ذلك، كما يطلق على ما ميكن 
الهواء،  في  والطير  امل��اء،  في  كالسمك  ب��ه،  منتفعًا  يصير  أن 
واحليوان غير املستأنس، وما ميكن حيازته وتعبئته وضغطه 

من املاء والهواء والضوء وغير ذلك.
الكون  الله في  ما خلقه  إل��ى استعمال  اإلس��ام  وق��د وج��ه 
يكون  ال  حتى  إس���راف؛  وال  تقتير  ب���دون  م��ت��وازن��ًا  استعمااًل 
لبعض  واستنزاف  املستقبل،  أجيال  على حقوق  اعتداء  هناك 
َآَدَم  َبِني  تعالى:﴿�َيا  فقال  للبيئة،  املكونة  الطبيعية  امل��وارد 
ُه اَل  ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َوُكُلوا َواْشَرُبوا َواَل ُتْسِرُفوا ِإنَّ
َعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإَلى  ُيِحبُّ امْلُْسِرِفني�﴿)11(، وقال أيضا: �َواَل جَتْ
 .)12(﴿ َمْحُسوًرا�  َمُلوًما  َفَتْقُعَد  اْلَبْسِط  ُكلَّ  َتْبُسْطَها  َواَل  ُعُنِقَك 
أجناسه  بكل  املال  على  أن نحافظ  علينا  البيئة يوجب  وحفظ 
ونستنزفها  بالسفه،  نتلفها  فا  موارده  على  وأنواعه،فنحافظ 
با ضرورة وال حاجة معتبرة، وال نحسن تنميتها وال صيانتها، 
اس��ت��خ��دام��ه��ا،  ف��ي  ن��س��رف  وال  وال��ض��ي��اع،  ل��ل��ه��اك  فنتعرض 

فنضيعها قبل األوان)13(.
وعليه فإن ضرورة حفظ املال تستدعي ضرورة احلفاظ على 
البيئة،  خيرات  على  متوقف  املال  ألن  ذلك  ومكوناتها،  البيئة 
وأي خلل في منظومة البيئة يعد خلا في االقتصاد، مما يعني 
أن البيئة ظرف للمال، فإذا انخرم هذا الظرف، صار املال غير 

مظروف، وهو ما يؤدي إلى إتافه وإهداره.
ومما تقدم نقول: إن مقاصد الشريعة ترتبط ارتباطًا 

البيئة  بحماية  واحل����ف����اظ ع��ل��ي��ه��ا م��ن وثيقًا 
أو  الفساد، وهذا االس�����ت�����ن�����زاف  أو  التلف 

إليه  تنبه  ع��ل��م��اؤن��ا األوائ�����ل؛ فقد ما 
عند ج����اء في  ح��ي��ان  أب���ي  تفسير 

�َواَل   ﴿ ت���ع���ال���ى:  ق���ول���ه 
َبْعَد  اأْلَْرِض  ِفي  ُتْفِسُدوا 
قوله:  ِإْصَاِحَها�)14(  
»هذا نهي عن إيقاع الفساد 
في األرض، وإدخال ماهيته 
في الوجود، فيتعلق بجميع 
أن���واع���ه م���ن إي���ق���اع ال��ف��س��اد 
إف��س��اد  األرض:  ف���ي 
النفوس واألنساب 
والعقول  واألم��وال 

واألديان«)15(.
وم�������ن ه����ن����ا ي���ت���ب���ني أن 
ال��ض��روري��ات اخل��م��س ال��ت��ي ي��ق��وم عليها ال��وج��ود 
اإلنساني، متوقف حتقيقها على حماية البيئة، ملا علمت من أن 
عاقة البيئة باإلنسان عاقة كلية ال تقبل االنفكاك بحال، وأن 
أي خرم في توازن قوى البيئة خرم في ضروري من ضروريات 

اإلنسان، مما يعني فقد اإلنسان إلنسانيته املتكاملة.

)1(املستصفى، 174/1، دار الكتب العلمية.
)2( سورة الروم اآلية 30.

)3(املوافقات في أصول الشريعة 18/2، دار ابن عفان.
)4( سورة األنعام اآلية 38.
)5( سورة إبراهيم اآلية 7.
)6( سورة الروم اآلية 41. 
)7( سورة املائدة اآلية 32.
)8( سورة الروم اآلية 41.

)9(رعاية البيئة في شريعة اإلسام، يوسف القرضاوي، ص51.
)10( سورة العنكبوت: 30-28.

)11( سورة األعراف اآلية 31.
)12( سورة اإلسراء اآلية 29.

)13(رعاية البيئة في الشريعة اإلسامية، ص51.
)14( سورة األعراف اآلية 56.

)15(البحر احمليط  314/4 دار الفكر.
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الشيخ رشيد رضا وأثره في البعث اإلسالمي املعاصر
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- أوال: تمهيد في السياق التاريخي:
احل��دي��ث ع��ن رش��ي��د رض���ا رح��م��ه يقتضي 
وضعه أوال في سياقه الزمني والفكري وحركة 
البعث اإلسالمي املعاصر ، ذلك أن املناخ الذي 
يعيش فيه أي علم من األعالم يكون له أثر ما 
في ذلك العلم كما أن العالم واملفكر ال يخرج من 
الدنيا إلى اآلخرة إال بعد أن يترك آثارا ما على 

مناخ عصره فكرا واجتماعا.
ال���ذي وج��د فيد الشيخ رض��ا هو  وامل��ن��اخ 
م��ن��اخ ال��ق��رن��ن ال��ث��ال��ث ع��ش��ر وال���راب���ع عشر 
امليالدين  والعشرين  التاسع عشر  الهجرين/ 
وهما قرنان شهدت فيهما األمة أحداث جساما، 

ميكن تلخيصها في ما يلي :
> ال��ض��ع��ف ال��ع��ام ال���ذي آل���ت إل��ي��ه األم��ة 
اإلسالمية اجتماعيا وسياسيا وفكريا وعلميا 
واقتصاديا؛ فمن الناحية االجتماعية عانت األمة 
التواكل  على  تقوم  وتقاليد  ع��ادات  هيمنة  من 
والكسل والسحر والشعوذة ، وفي مجال الفكر 
قل اإلبداع وسادت نزعة التقليد وانتشر الفكر 
السلبية واإلرج��اء، وفي  الصوفي في مظاهره 
اإلسالمية  الدويالت  ضعف  السياسي  املجال 
إلى  االح��ت��ك��ام  وض��ع��ف  والعصبية  والتفرقة 
الشرع ، وفي املجال العلمي الصرف خفت جنم 
العلوم الطبية والطبيعية والكيميائية وضعفت 

الصناعة وقل التطوير أو انعدم. 
الذي  العثمانية  للخالفة  العام  الضعف   <
انتهى بإلغائها سنة 1924 على يد كمال أتاتورك 
تلك اخلالفة  احلديثة،  العلمانية  بروح  املشبع 
واوروب��ا،ك��م��ا  روس��ي��ا  م��ع  احل����روب  أنهكتها 
ومصر  الشام  في  القومية  احل��رك��ات  انهكتها 
الفرنسي  النفوذ  تغلغل  جانب  إلى   ، وتركيا  
واإلجنليزي في املنطقة اإلسالمية وتأثيره مما 
الذي  )سواء  اإلسالمي  العالم  إلى سقوط  أدى 
هو حتت حكم العثمانين أو املستقل عنه( في 
واإلجنليزية  الفرنسية  االستعمارية  القبضة 
أساسا واستقالل كثير من املناطق واقتطاعها 
اسم  عليها  أطلق  التي  العثمانية  ال��دول��ة  من 

»الرجل املريض«.
> ظهور حركات قومية للمطالبة باالستقالل 

واالنفصال عن الدولة العثمانية.  
> ظهور حركة البعث واإلحياء في أجزاء 
ك��ث��ي��رة م��ن ال��ع��ال��م اإلس��الم��ي داخ���ل اخل��الف��ة 
ال��ع��ث��م��ان��ي��ة، وف���ي م��ص��ر وال���ش���ام، واجل��زي��رة 
العربية، والهند وإيران، وفي الغرب اإلسالمي. 
منذ  وأهدافها  منطقاتها  تباينت  حركة  وه��ي 
علماني  قطب  متجاذبن؛  قطبن  بن  البداية 
يرمي إلى حتقيق نهضة األمة اإلسالمية على 
غرار ما مت في أوروبا، وذلك بتحديث املجتمع 
التجربة  بنقل  وسياسيا  ثقافيا  ثم  أوال  ماديا 
األوروبية في اإلصالح السياسي )الدميقراطية 
والعلمانية(، واإلصالح الفكري والتعليمي وما 
بتبني  وقضائي  اجتماعي  إص��الح  من  يتبعه 
املذاهب الفكرية الغربية، وقطب إسالمي يرمي 
مشروعه إلى إحياء األمة وفق أصولها الفكرية 
ومقوماتها احلضارية اإلسالمية ، وانطالقا من 
الوحي واستثمار اإلبداعات املشرقة في التراث 
اإلسالمي مع االنفتاح على احلضارة األوروبية 

مبا يخدم وال يهدم.
سياسيا  واملترابط  املعقد  املناخ  ه��ذا  في 
حاضرا  ودول��ي��ا،  محليا   ، واجتماعيا  وفكريا 
رشيد  محمد  الشيخ  ول��د  ومستقبال  وماضيا 

رض��ا، فمن هو ه��ذا ال��رج��ل؟ وكيف حت��ول من 
رجل صنعه زماُنه إلى رجل صنع زماَنه؟ وكيف 
انخلع من سلطة واقعه ليكون هو نفُسه سلطًة 

على واقعه؟ 

بين  مولود  من  رضا  رشيد   : ثانيا   -
الرجال إلى رجل معدود في الرجال ومُعِد 

للرجال:
ولد رشيد رضا رحمه الله تعالى )-1282 
القلمون  ف��ي  م(   1935  -  1865 ه����/   1354
وفي  فيها  وتعلم  الشام(  طرابلس  أعمال  )من 
تربية  وتلقى  صاحلة  نشأة  ونشأ  طرابلس. 
يتعرف  أن  ساعدته  حياته  ابتداء  في  صوفية 
، وكان على  الوسط وينتقد أخطاءه  على هذا 
قدر عال من الذكاء والفطنة والشجاعة ومتكن 
من علوم العربية وعلوم الشرع  وعلوم العصر 
وعندما رحل إلى مصر سنة 1315ه� تعرف على 
الشيخ محمد عبده تلميذ األفغاني وتتلمذ عليه 
،كما تعرف على كثير من زعماء اإلص��الح في 

حركة  مخاض  وع��اش  والشام  مصر 
اإلص����الح واإلح���ي���اء اإلس��الم��ي 

ف��ي مصر وال��ش��ام وال��دول��ة 
في  وان���خ���رط  العثمانية 

مشروعها حتى صار من 
وتفاعل  أقطابها،  كبار 
م��ع أح���داث األم���ة في 
منها  احمللية  وقتها 
والدولية، فأسس مع 
عبده  محمد  أستاذه 
م��ج��ل��ة امل���ن���ار ال��ت��ي 
ك���ان���ت ف��ع��ال م���ن���ارا، 

لنشر  ق��ن��اة  وج��ع��ل��ه��ا 
أف��ك��ار ح��رك��ة اإلص���الح 

واجل���ه���اد ال��ع��ل��م��ي وق��د 
أصدر منها 34 مجلدا، وقد 

قال عنها الدكتور محمد فتحي 
عثمان إنها »كانت منبرًا  للدعوة إلى 

الشريعة  تعاليم  والتزام  العقيدة  تصحيح 
واخل��راف��ات  ال��ب��دع  ع��ل��ى  وش��ن��ت  الصحيحة، 
ه��وادة  ال  حرباً   للمذهب  والتعصب  والتقليد 
فيها وال مداراة«)1( وسعيا للتعرف على حالة 
كثيرا  زار  أوضاعه  وإص��الح  اإلسالمي  العالم 
من املناطق اإلسالمية كالهند واحلجاز وأوربا 
رحمه  وك��ان  العصر.  أع��الم  من  بكثير  والتقى 
الله تعالى ذا قلم أدبي وعلمي سيال، وذا روح 

إسالمية قوية غيرة وإميانا وعمال.
كما أنشأ مدرسة الدعوة واإلرشاد لتخريج 
العلماء واملفكرين واخلطباء والدعاة املقتدرين 
التفاعل مع قضايا األمة تفاعال إيجابيا،  على 

وقد كان لها أثر إيجابي في هذا املجال. 
إلى  مبصر  لالستقرار  املطاف  به  وانتهى 
أن توفي فجأة في )سيارة( كان راجعا بها من 
السويس إلى القاهرة، ودفن بها سنة 1354ه�. 
مليئة  تعالى  الله  رحمه  حياته  كانت  وقد 

بالعمل واحلركة تفكيرا وتعبيرا وتدبيرا. 

- ثالثا : معالم من فكره :
يعتبر رشيد رضا واحد من رجال اإلصالح 
اإلس��الم��ي وواح����دا م��ن رج���ال م��درس��ة امل��ن��ار 
التي تكونت من األستاذ جمال الدين األفغاني 
وتلميذه محمد عبده ثم رشيد رضا،  وقد قال 
»إن  عنهم:  تعالى  الله  رحمه  الغزالي  محمد 
الرجال الثالثة : جمال الدين األفغاني ومحمد 
عبده ورشيد رضا هم قادة الفكر الواعي الذكي 

في القرن األخير«)2(.
وق���د ت��أس��س ف��ك��ر  م��درس��ة امل��ن��ار عموما 
وف��ك��ر رش��ي��د رض���ا خ��ص��وص��ا ع��ل��ى مجموعة 

قواعد وأسس كانت في عمومها مبادئ حركة 
البعث واإلحياء واإلصالح والتجديد في العالم 

اإلسالمي ومنها:
> حتليل واقع األمة اإلسالمية والكشف عن 
والفكرية  والسياسية  العقدية  وأمراضه  علله 
واالج��ت��م��اع��ي��ة واق���ت���راح احل���ل���ول واألع���م���ال 

املساعدة على جتاوز هذه املعضالت.
> ال���دع���وة إل���ى ع����ودة األم����ة إل���ى العمل 
بالقرآن والسنة ، وحتكيمهما وجعلهما املصدر 
األول للتلقي واالهتداء ، يقول الدكتور الشاهد 
»كلهم  الثالثة:  املدرسة  أع��الم  عن  البوشيخي 
حصر اإلش��ك��ال ف��ي اب��ت��ع��اد األم���ة ع��ن ال��ق��رآن 
الكرمي فهما وعمال، وكلهم حصر احلل في فهم 
كما  الصحيح  الوجه  على  به  والعمل  ال��ق��رآن 
كان األمر أول مرة، ألن »املقصد احلقيقي... هو 

االهتداء بالقرآن««)3(.
األوروب���ي  التغريبي  امل��ش��روع  مقاومة   <
الشريعة  لعزل  ال��ب��داي��ة  منذ  يعمل  ك��ان  ال��ذي 
وتغريب  قرآنها،  عن  األم��ة  وإبعاد  احلياة  عن 
املنار  العقل املسلم وقد تضمنت مجلة 
وتفسير املنار كثيرا من القضايا 
التي عاجلت املذاهب الغربية 
وم��ف��اه��ي��م��ه��ا وأه���داف���ه���ا 
وال��ق��ائ��م��ن ع��ل��ي��ه��ا في 

بلداننا.
إل���ى  ال����دع����وة   <
إح���ي���اء ف��ق��ه ال��س��ن 
اإلل����ه����ي����ة ال��ك��ون��ي��ة 
لكونها  واإلن��س��ان��ي��ة 
ال��ك��ف��ي��ل��ة ب��ت��ح��ق��ي��ق 
ن������ه������ض������ة األم�����������ة 
وانبعاثها من وهدتها 
إل������ى ال����ش����ه����ود ع��ل��ى 
الشيخ  الناس وقد وقف 
رش���ي���د رض�����ا وأس����ت����اذه 
محمد عبد كثيرا على اآليات 
القرآنية التي تنبه إلى سن الله 
ومقارنة  الظاملن  وف��ي  الصاحلن  في 
الشيخ  وقد جعل  بها،  اليوم  املسلمن  أح��وال 
على  معينا  اإللهية  بالسن  العلم  رضا  رشيد 

فهم القرآن الكرمي وتقومي حركة املسلمن.

اإلسالمي  البعث  في  آث��اره   : رابعا   -
المعاصر :

الشيخ رشيد رض��ا ومدرسة  آث��ار  ك��ان من 
امل��ن��ار خ��اص��ة غ��رس ال��وع��ي ل��دى أب��ن��اء األم��ة 
اإلسالمية بضرورة إحياء الذات وبناء املشروع 
الكرمي  القرآن  من  انطالقا  املعاصر  اإلسالمي 
االستفادة  مع  األم��ة  وجتربة  النبوية  والسنة 
العلوم  م��ن  الشرعية  بضوابطها  املضبوطة 
امل��ع��اص��رة، وم���ا ع��رف��ه ال��ع��ال��م اإلس��الم��ي من 
صحوة يرجع في غالبه إلى جهود رشيد رضا 
وأضرابه ، وميكن رصد هذه اآلثار في ما يلي:

> تخريج جيل من املصلحن: أمثال الشيخ 
حسن البنا والشيخ محمد اإلبراهيمي والشيخ 
كثير مشرقا  وغيرهم  باديس،  بن  عبد احلميد 
التي  الكبير  التجاوب  ومغربا. ويدل على ذلك 
اللذان  واإلق��ب��ال  والقبول   ، املنار  مجلة  تلقته 

حظي بهما تفسير املنار. 
> جتديد الفكر وتوسيع دائرة اإلصالحات: 
الذين ج��اءوا بعد رشيد  ذلك أن كل املصلحن 
في  بها  وعملوا  لإلصالح  دعوته  تلقفوا  رضا 
واملجتمع  والفكر  وال��دع��وة  التعليم  م��ج��االت 
الشبهات  ب��رد  رض��ا  رشيد  الشيخ  اهتم  حيث 
وبيان  واملنحرفة  الضالة  ال��ف��رق  على  وال���رد 
واملجتمع  اإلنسان  بناء  في  اإلسالمية  الفكرة 
وفكرية  وسياسية  اجتماعية  قضايا  وتناول 

واقتصادية وتعليمية وتربوية. وتعكس مجلة 
املنار في أبوابها وقضاياها وموضوعاتها هذا 

األمر بوضوح. 
جل  الله  كتاب  فهم  ف��ي  املنهج  جتديد   <
منهج  األمة وجتديد  في  التدين  وعال وجتديد 
شأنها  م��ن  ق��ض��اي��ا  ع��ل��ى  وال��ت��رك��ي��ز  بعثتها 
إصالح املجتمع من قبيل مقاصد القرآن الكرمي 
وإعجازه والسن اإللهية والتفسير املوضوعي 

ومنهج الدعوة. 
وي���ل���خ���ص األس����ت����اذ ال���دك���ت���ور ال��ش��اه��د 
في  األم��ة  في  املنار  مدرسة  نتائج  البوشيخي 

جوانب ثالثة:
-1 تخليص املصطلح القرآني من كثير من 

الشوائب التي علقت به عبر القرون...
-2 تعبيد الطريق إلى إص��الح واق��ع األمة 

بالقرآن ...
-3 إع��ادة ال��ق��رآن الكرمي إل��ى مركزيته في 
الفضائل؛  وأفضل  النتائج  أّم  ه��ذه  اإلص��الح، 
بكتاب،  كتاب، وصنعت  من  أخرجت  أمة  نحن 
وقبل الكتاب لم يكن يحسب لها أي حساب،..
فالن،  أو  ف��الن  مبنهج  التاريخ  دخلنا  ما  إننا 

ولكننا دخلنا التاريخ بهداية القرآن«)4(

كتابا  أرس��الن  األمير شكيب  ألف  هذا وقد 
 « سماه  رض��ا  رشيد  محمد  الشيخ  سيرة  ف��ي 
السيد رشيد رضا ، أو إخاء أربعن سنة« ذكر 
فيه مناقب هذا الرجل وأعماله وجهاده العلمي 

والتعليمي والتربوي.
وإن  إن رشيد رضا   : القول  وختاما ميكن 
ال  املدرسة  هذه  فإن  املنار  ملدرسة  تلميذا  كان 
أضفى  ال��ذي  العالم  هذا  معها  ويذكر  إال  تذكر 
على املدرسة مسحة خاصة ونفسا جديدا ولقد 
عبر  تدينها  وجتديد  الوعي  ببث  األم��ة  أحيا 
العمل  وعبر  الصحفي،  والعمل  امل��ن��ار  مجلة 
اجلمعوي والتعليم »جمعية الدعوة واإلرشاد«، 
فرحم الله هذا الرجل الذي كان حقا هو وأقرانه 
رواحل حقيقية في القرن الرابع عشر الهجري 
الرواحل  بعدهم  من  خلفوا  حتى  يرحلوا  ولم 

أيضا.
  -------------------
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 � خامسا : مؤلفاته وآثاره : 

زاخرة  علمية  ثروة  رضا  رشيد  الشيخ  ترك 
منها :

- مجلة »المنار« وقد أصدر منها 34 مجلدا.
- تفسير القرآن � في 12 مجلدا.

- تاريخ األستاذ اإلمام الشيخ عبده في ثالثة 
أجزاء.

- نداء للجنس اللطيف.
- الوحي المحمدي.

- يسر اإلسالم وأصول التشريع العام.
- الخالفة.

- الوهابيون والحجاز.
- محاورات المصلح والمقلد.

- شبهات النصارى وحجج اإلسالم.



                                  
ي��ض��م ه����ذا ال��ب��ح��ث ب���اإلض���اف���ة إل��ى 

التوطئة واخلامتة خمس نقاط وهي:
- اإلشكال تاريخي أوال .

استئناف جتديدي  إلى  في احلاجة   -
شامل في العلوم اإلسالمية وبناء أصول 

فكرية مستوعبة.
- في حتديات اجلبهة اخلارجية.

- قضايا معاصرة أمام الفكر اإلسالمي.
البنائي  القرآني   املنهاج  - في معالم 

للفكر والعلوم.
النقطتني  ال��ع��دد  ه���ذا  ف��ي  س��ن��ع��رض 
العدد  في  نعرض  أن  على  منها،  األوليني 
القادم إن شاء الله النقاط الثالثة األخيرة.

توطئة:
غايات  العلوم،  كل  للعلوم،  أن  شك  ال 
وم���ق���اص���د، حت��ق��ق ال�����رؤى وال��ف��ل��س��ف��ات 
والعلوم  لها.  وامل��ؤط��رة  وراءه���ا  الكامنة 
اإلسالمية ال تشد عن هذا االطراد. بل هي 
بالغائية  ارتباطا  إط��الق��ا،  العلوم،  أكثر 
أن  وأعتقد  بالدين.  الرتباطها  واملقصدية 
ثالث  اإلسالمية  العلوم  ومقاصد  غايات 

كليات ال تكاد تخرج عنها:
أن حتقق الهداية والصلة بالله تعالى.
احلامل  املستخلف  اإلنسان  تخرج  أن 

للرسالة.
إعمار  في  وتسهم  مجتمعها  تبني  أن 

الكون من حولها. 
 وه��ذا ال��ذي فعله اإلس��الم في صدره 
األول، حيث كانت هذه األه��داف مجتمعة 
غير منفصلة ومتكاملة غير متقابلة، تشكل 
والبناء،  والعطاء  للبذل  اإلن��س��ان  دواف��ع 
وت��وج��ه ع��ل��وم وث��ق��اف��ة األم���ة ف��ي بنائها 
والتعارف  التدافع  ساحة  في  أو  ال��ذات��ي 

الكوني.
ل��ك��ن ال��ن��اظ��ر إل���ى ح���ال ه���ذه ال��ع��ل��وم، 
راهنا وتاريخيا، يجد أنها ال تكاد حتقق 
فكيف  واملقاصد،  الغايات  تلك  من  واحدة 
بها مجتمعة. وهذا ما يطرح تساؤال حول 
ال��ت��ي حتتاج  ال��ع��ل��وم نفسها،  ه��ذه  م���ادة 
ب��ن��اء أو استئناف م��ن داخ��ل  إع���ادة  إل��ى 
فهناك  خارجها.  من  ال  املؤسسة  األص��ول 
أصول تؤسس املعرفة باعتبارها أساسات 
كبيرة  استيعابية  ق��درة  ذات  ومنطلقات 
إال  اإلط��الق فيها وه��ذا ال يكون  خلاصية 
املعرفة  ثم هناك أصول أسستها  للوحي. 
في صيرورتها التاريخية كان من املفترض 
مستأنفة  وبناءات  لتجديدات  تخضع  أن 
كل  ش��أن  وه���ذا  فيها  النسبية  خلاصية 
إجن����از ب��ش��ري. ل��ك��ن ل��أس��ف، ت��اري��خ��ي��ا، 
ك���ان االش��ت��غ��ال مب���ا أس��س��ت��ه امل��ع��رف��ة ال 
اإلس��الم  منظومة  ف��ي  ث��م  يؤسسها.  مب��ا 
التوحيدية املوحدة ال ميكن لتلك الغايات 
وإال  تستقل  أو  بعضها  ع��ن  تنفصل  أن 
اختل النظام كله وتعذر اإلجناز، وكنا كما 
أمام  ال  ونزعات  أم��ام حتيزات  اآلن،  نحن 
الغائية  متحققة بشروط وجودها،  معرفة 

واالستخالفية واإلنسانية.

النظر  إل��ى  إذن  داع��ي��ة  فاحلاجة  ل��ذا، 
املنهجي الكلي إلى هذه العلوم من زاوية 
منطلقاتها وأصولها، ومن زاوية أهدافها 
لم  وما  وكيف؟  منها  ما حتقق  وغاياتها، 
يتحقق منها ولم؟ وهذا الذي نروم تقريبه 
من خالل هذه املعاجلة املنهجية السريعة.

 1 - اإلشكال تاريخي أوال :
ذك����ر ال��س��ي��وط��ي ف���ي ك��ت��اب��ه »ت��اري��خ 
اخل��ل��ف��اء« ع���ن احل��س��ن ال��ب��ص��ري، ق��ول��ه 
ب��أن أص��ول االن��ح��راف ف��ي األم���ة، أص��الن 
أو ظهور  ط��روء  فهو  األول  أم��ا  ك��ب��ي��ران. 
فرقة اخلوارج، أما الثاني فهو فساد نظام 
احلكم. وال يخفى أن العلة األولى هي إشارة 
إلى االنحراف الفكري التصوري سواء في 
جانبه العملي )استباحة دم املخالفني( أو 
في جانبه العقدي )تكفير مرتكب الكبيرة، 
احلاكمية لله(، حيث كانت فرقة اخلوارج 
من أوليات الفرق التي نظمت مقوالتها في 
أطر منهجية عملية وعقدية تصورية ثابتة 
وقارة، وخاضت من أجلها معارك وحروبا.
إل��ى ه��ذه الفرقة، بقدر  ثم إن اإلش��ارة 
ب��ال��ذات، هي إش��ارة  إليها  ما هي إش��ارة 
كذلك بالتبع، أي ملا تالها وتبعها من فرق 
الذي  بالشكل  وانقسمت  وتفرعت  تعددت 
متزقت به وحدة األمة في أسسها العقدية 
إذا  خ��اص��ة  العملية.  جتلياتها  ف��ي  كما 
أضفنا إلى هذا، انقالب وظيفة الكالم من 
الداخلي في قضايا  إلى االحتراب  الدفاع 
تزامن  التوقيفية. وكونه  الغيب والعقيدة 
م��ع رك���ود وج��م��ود مم��اث��ل شمل اجلانب 
انتهاء  بعد  امل��ذاه��ب(  إط��ار  )ف��ي  الفقهي 

مرحلة األئمة املؤسسني.
     ولنقل إن هذا الطابع العام الذي 
وجه فكر األمة وثقافتها، وفيه تقررت علوم 
وأف��ك��ار،  ت��ص��ورات  وت��أس��س��ت  ومفاهيم، 
مجتمعاتهم  في  املسلمني  قضايا  تخص 
وعالقاتهم الداخلية، كما حتدد تصوراتهم 
هذا  عنهم.  األج��ن��ب��ي  ب��اآلخ��ر  وعالقاتهم 
التجديدية  االس��ت��ث��ن��اءات  نغمط  أن  دون 
أو  ال��ع��ام  ال��ف��ك��ري  امل��س��ت��وى  على  حقها، 
نفسه  الشافعي  باإلمام  بدءا  املتخصص، 
وليس انتهاء بالسيوطي كما زعم، والتي 
دون  الكمون  حيز  ف��ي  معظمها  ي��زال  م��ا 

االستثمار الالزم.
بفساد  فمتعلقة  الثانية  اإلش���ارة  أم��ا 
نظام احلكم وانحرافه عن املنهج الشوري 
عليه.  واجل���ور  االس��ت��ب��داد  مظاهر  وغلبة 
ول��ي��س غ��رض��ن��ا تتبع ه���ذا اجل��ان��ب وإن 
كان ال يخرج عن كونه قضية من القضايا 

الفكرية في األمة كذلك.
ف����ه����ذه ج���ب���ه���ة ال���������ذات، ح���ي���ث من��ت 
وترعرعت العلوم الشرعية قاطبة، وحيث 
دون  محليا  دوران����ا  مجملها  ف��ي  ع��رف��ت 
للمواكبة.  يؤهلها  جت��دي��دي  اس��ت��ئ��ن��اف  
وإذا كان األصل في هذه العلوم أن تكون 
تابعة للوحي اخلالد تتجدد بتجديد النظر 
فيه، والكشف عن جوانب من مكنونه، فإن 
اإلشكال الكبير الذي وقعت في َأْسِره إلى 
تاريخية  أس��س  على  استقرت  أنها  اآلن، 
أكثر  طائفية..(  وحزبية  وفرقية  )مذهبية 
منها شرعية، وأضحت متبوعة باعتبارها 
باملمارسة  فأخذت  تتغير.  ال  ثابتة  أصوال 
التاريخية من صفات الوحي ما ال يجوز إال 

الوحي  وأمسى  مكانه  وتصدرت  للوحي، 
تاليا لها في الرتبة واالعتبار شاهدا لها 
ال عليها. ولهذا نحن، في الغالب األعم، ال 
َنْدرس وال ُنَدرِّس في جامعاتنا من القرآن 
إال علوما تاريخية، وال من السنن إال فنونا 
منهجية، وال من الفقه إال تاريخه، وال من 
إنه  حتى  تاريخهما،  إال  والعقيدة  الفكر 
تاريخية  ك��ائ��ن��ات  إن��ن��ا  ي��ق��ال:  أن  ليصح 
وتراث  تاريخ  لها  كائنات  ولسنا  تراثية، 
والسنة  القرآن  فقه  أم��ا  وت��ذر.  منه  تأخذ 
واملعرفي  الفكري  الكسب  لتحقيق  نصا 
الراهن واملواكب لقضايا اإلنسان املعاصر 
اخلتم  رسالة  استيعاب  فعال  يجسد  مبا 
للزمان واملكان، فهذا الغائب األكبر، ليس 
فحسب،  ال��دراس��ة  وم��ق��ررات  مناهج  ف��ي 
ب��ل ف��ي اه��ت��م��ام��ات رج���ال ال��ف��ك��ر والعلم 

واإلصالح كذلك. 

لذا حتتاج هذه اجلبهة إلى عمل يعيد 
لأصول واملصادر ترتيبها العادي، جتعل 
القداسة للوحي املهيمن واملصدق وتنزعها 
ع���ن ال��ف��ك��ر ال���ب���ش���ري. مت�����ارس ب��ال��ق��رآن 
وص��ح��ي��ح ال��س��ن��ة ع��ل��ى ال���ت���راث ال��ف��ك��ري 
اإلس��الم��ي م��ا م��ارس��ه ال��ق��رآن نفسه على 
تنزله  بداية  منذ  البشري  الفكري  التراث 
إلى نهايته. وهذا ورش كبير لم يدشن بعد 
الذي  اإلسالمي  باملنهج  فيه  منتظم  بحث 
أحملنا إليه، والذي سنأتي على ذكر بعض 
من معامله ومقوماته الحقا. بل على العكس 
من ذلك جند أن معظم »املشاريع« املنجزة 
في هذا التراث وحوله، هي مبفاهيم مادية 
جدلية، وتاريخية، أو علمانية، أو قومية..  
قائمة أصال على استبعاد النص ولو كان 
مؤسسا بدعاوى متهافتة، مما يجعل أمر 
شبهات  درء  تستلزم  التاريخية  املعاجلة 
معاصرة، تزداد حوال بعد آخر أمام تأخر 

مشروع البناء واملراجعة الذاتي.
استئناف  إل��ى   الحاجة  ف��ي   –  2
اإلسالمية  العلوم  في  شامل  تجديدي 

وبناء أصول فكرية :
وفيه ثالث قضايا أساسية:

اإلس��الم��ي��ة  ال��ع��ل��وم  أن  يخفى  ال   -  1
انبثقت عن  ال��وح��ي،  م��ن  اب��ت��داء  ن��ش��أت 
التاريخ  في  توسعت  ثم  والسنة،  الكتاب 
فاألصل  معينة.  أوض���اع  على  واستقرت 
موضوعية  وحدة عضوية  بينها  أن  فيها 

لوحدة األصل واملصدر. وأن اخليط الكلي 
العلوم ينبغي أن يعكس  الناظم لكل هذه 
تكاملها ودورانها مع األصل حيث دار، بل 
وأن تنعكس فيها خصائصه من شمولية 
وواقعية  ووس��ط��ي��ة  وع��امل��ي��ة  واستيعاب 
واقع  إل��ى  والناظر  وغيرها...  وإنسانية 
يلحظ  وال��راه��ن،  التاريخي  العلوم  ه��ذه 
فلك خاص  ف��ي  ي���دور  ي��ك��اد  منها  ك��ال  أن 
حتى  خ��اص��ة.  ومنهجية  مرجعية  وأط���ر 
لكأنها جزر منفصلة عن بعضها البعض، 
من  فيها  وأن  منيعة،  وج��در  أس��وار  ذات 
من  فيها  مم��ا  أك��ث��ر  وال��ص��وري��ة  التجريد 
العملية.  املواكبة  عن  لتعطلها  الواقعية 
السنن  م��ع  اإلي��ج��اب��ي  تفاعلها  ع���دم  أم���ا 
الكونية واالجتماعية، فأدى من جهة، إلى 
تعطل جبهة العلوم الكونية واملادية فكان 
العجز الشامل عن بناء النماذج احلضارية 
الذاتية. ومن جهة أخرى، إلى تعطل جبهة 
بناء  عن  العجز  فكان  اإلنسانية.  العلوم 
منوذج اإلنسان املسلم السوي. وهما اآلن 
أهم  من  واإلنسانية(  املادية  العلوم  )أي 
مداخل استضعاف األمة واستالبها لنماذج 
ينعكس  لم  والغلبة.  الشوكة  ذات  الغرب 
إذن في هذه العلوم جدل الغيب واإلنسان 
القرآن وكما قدمته  والطبيعة كما هو في 
اخليرة،  األولى  والقرون  النبوية  السيرة 
كانت  وحيث  مفتوحا  النسق  ك��ان  حيث 
أنه  على  اإلنسان  إلى  تنظر  كلية،  الرؤية 
أسرة ممتدة، وإلى األرض على أنها مجال 
االستخالف والتعمير، وإلى الرسالة على 
النسق  للناس كافة... قبل أن ينغلق  أنها 
وتنكمش الرؤية في أطر مذهبية ومدرسية 

ضيقة.
إشكال  اإلشكال،  إلى هذا  - يضاف   2
هذه  بتصنيف  متعلق  عنه  متفرع  آخ��ر 
ال��ع��ل��وم وت��رت��ي��ب��ه��ا امل��ن��ه��ج��ي وامل��درس��ي 
التعليمي. كالتمييز بني العقيدة والشريعة 
وال���ع���ادات وال��ع��ب��ادات، وم��درس��ة ال���رأي 
واحلكمة  والنقل  والعقل  األث��ر،  ومدرسة 
األمر  تطور  آخ��ره... حيث  إلى  والشريعة 
إل����ى ص��ي��غ م���ع���اص���رة ت��ع��ك��س ال���ص���راع 
واحلداثة   – واملعاصرة  )كاألصالة  نفسه 
 – والشرعانية  والعقالنية  وال��ت��ق��ل��ي��د... 
مما  آخ���ره(.  وال��ب��ره��ان��ي��ة...إل��ى  البيانية 
أسس، من جهة، ثنائيات تقابلية ال يقوم 
أح��ده��ا إال ع��ل��ى  ن��ق��ي��ض اآلخ����ر، توجه 
الصراع  املزيد من   إلى  األمة  ثقافة وفكر 
واالحتراب الداخلي، ومينع أو على األقل  
يؤجل، بناء الفكر املوحد املستوعب  لهذه 
تقابلي.  ال  تكاملي  سياق  في  الثنائيات 
والقرآن كله وهو نص، خطاب عقل وفكر 
وتدبر واعتبار وسنن آيات.. مما بإمكانه 
وعقالنية  ب��ره��ان��ي��ة  م��ع��رف��ة  ي��ؤس��س  أن 
ذلك  ف��ي  مب��ا  وإن��س��ان��ي��ة،  كونية  سننية، 
قضايا اإلميان واالعتقاد الصرف. ويحتاج 
في هذا السياق إلى حترير الثنائيات من 
ال��ص��راع ال��ت��اري��خ��ي وامل��ع��اص��ر، أي من 
التقابل إلى التكامل، وبنائها بناء معرفيا 
املعرفة  م��ص��ادر  فيه  تتكامل  منهج  وف��ق 
)ن��ص��ا وع��ق��ال وواق���ع���ا(، ح��ي��ث ب��اإلم��ك��ان 

استيعاب أطروحات الغرب وجتاوزها.

من أجل منهاج قرآني جتـديـدي فـي الفـكر والعـلوم اإلسـالمية 

د. سعيد شبار  

)رؤية منهجية(   1

ال  األع���م،  الغالب  ف��ي  ن��ح��ن، 
ُنَدرِّس في جامعاتنا  َنْدرس وال 
تاريخية،  علوما  إال  القرآن  من 
ف��ن��ون��ا  إال  ال���س���ن  م���ن  وال 
إال  الفقه  م��ن  وال  منهجية، 
تاريخه، وال من الفكر والعقيدة 
ليصح  إنه  حتى  تاريخهما،  إال 
تاريخية  كائنات  إننا  يقال:  أن 
تاريخ  لها  كائنات  ولسنا  تراثية 

وتراث تأخذ منه وتذر.
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 قواعد أساسية في فقه الواقع:2/2

كلي  فقه  قسمني:  إلى  الواقع  فقه  ينقسم 
يتعلق باألصول والكليات، وفقه جزئي يتعلق 
القسم  غرض  كان  وإذا  واجلزئيات.  بالفروع 
من  وضبطه  الواقع  لفقه  التقعيد  ه��و:  األول 
والطرائق  القواعد  إنتاج  في  االجتهاد  خالل 
املكونة ملنهج الفقه؛ فإن غرض القسم الثاني 
إعمال  إليها  أفضى  التي  النتائج  ج��رد  ه��و: 
املنهج في الواقع وتطبيقه عليه. ولسنا معنيني 
� في هذا املقال � بهذا القسم األخير، وال حتى 
اآلن  يعنينا  ما  مفصل.  بشكل  األول  بالقسم 
هو الوقوف على ثالث قواعد يعتبر الوقوف 
عليها بداية البداية، ورأس الطريق في تكوين 

امللكة املنهجية املتعلقة بفقه الواقع.
بين  للتفاعل  مجااًل  الواقع  اعتبار  قاعدة   -  1

الوحي والعقل:
ومتكامل  شامل  بتصور  الوحي  جاء  لقد 
للحياة البشرية بكل أبعادها ومناحيها، وهو 
اجتماعي  لواقع  التأسيس  إلى  بذلك  يسعى 
ال��وج��ود  إل���ى  ن��ظ��رت��ه  إن��س��ان��ي ينسجم م��ع 
واحلياة واإلنسان، ولكن الوحي ال ينظر إلى 
الواقع نظرة منطية واحدة، بل مييز فيه بني: 
ظواهر وجوانب إيجابية تنسجم مع تصوراته 
التعايش معها  وتتماشى مع مقاصده، ميكن 
والبناء عليها، كما يتجلى من خالل احلديث: 
»إمنا ُبِعثُت ألمتم مكارم األخالق«)1(، وأخرى 

أو تغييرها. ومبا  بد من إصالحها  سلبية ال 
أن اإلنسان في التصور اإلسالمي هو خليفة 
في أرض الله، والعقل هو مناط التكليف بذلك؛ 
بتنزيل  املكلف شرعًا  هو  العالم  اإلنسان  فإن 
الواقع،  في  البشرية  للحياة  الوحي  تصور 
القوة  حّيز  من  به  واالنتقال  فيه،  وتصريفه 
إلى حّيز الفعل، ولن يتأتى ذلك إال بتوفر ثالثة 

شروط:
- أواًل: فقه العقل للوحي فقهًا عميقًا أفقيًا 

وعموديًا.
ل العقل للواقع متثاًل صحيحًا  - ثانيًا: متثُّ

شاماًل ومستوعبًا.
تنزيل  حسن  ف��ي  العقل  جن��اح  ثالثًا:   -

الوحي على الواقع، وحسن تصريفه فيه.
و بذلك يتبني أن الواقع هو مجال خصب 

وواسع للتفاعل بني الوحي والعقل.
2 - قاعدة اعتبار فهم الواقع مقدمة إلنتاج 

فقه الواقع والعمل واإلنجاز فيه:
مركب   � اإلش��ارة  كما سبقت   � الواقع  فقه 
اص��ط��الح��ي ي��ع��ب��ر ع���ن م��س��ت��وى م���ن إدراك 
واإلحاطة  الدقة  من  كبيٍر  بقدٍر  يتميز  الواقع 
والوضوح، بعيدًا عن العموميات واالنطباعات 
وناضج  راش��د  فقه  وإلنتاج  املسبقة.  واآلراء 

للواقع؛ البد من املرور من مرحلتني:
- األولى: مرحلة الفهم: وتتجلى في رصد 
معطياته،  وجتميع  املختلفة،  الواقع  ظواهر 
واستقراء جزئيات أحداثه، وتفاصيله اليومية 
في الزمان واملكان، وفي مختلف امليادين: في 
واألخالق،  واالجتماع،  واالقتصاد،  السياسة، 

والثقافة، واإلعالم، وغيرها.
بفرز  وُت��ع��ن��ى  الفقه:  مرحلة  الثانية:   -

وال��وق��ائ��ع،  ال��ظ��واه��ر  وتصنيف  امل��ع��ط��ي��ات، 
حسب معايير ومقاييس دقيقة ومحددة، كما 
لألحداث،  الناظم  اخليط  عن  بالبحث  ُتعنى 
واألسباب الكامنة وراءها، والسنن والقوانني 
واختفائها،  وت��ط��وره�����ا،  لنشأتها،  احلاكمة 
ُوُصواًل في نهاية املطاف إلى صياغة اجلزئيات 
في الكليات، واخلروج بقواعد نظرية، وقوالب 
تصورية متثل التصور النظري العام للواقع.

ول��ب��ل��وغ م��س��ت��وى ال��ف��ق��ه ال ب��د م��ن إت��ق��ان 
اإلحاطة  م��ن  الفهم  درج��ة  ق��در  وعلى  الفهم؛ 

والدقة والوضوح تكون درجة الفقه.
ال��دع��وي  العمل  ف��ي  ال��واق��ع  فقه  أن  على 
املعاصر ليس مقصودًا لذاته، وإمنا املقصود 
وفقًا  ال��واق��ع  ف��ي  واإلجن����از  الفعل  ه��و:  منه 
عنها  عّبر  التي  الشرعية  املقاصدية  للقاعدة 
اإلمام الشاطبي في كت�اب�ه »املوافق�ات« بق�وله: 
»ك�ل عل�م ال ينبني عليه عمل فهو باطل شرعًا«.
إذا ك��ان األم��ر كذلك؛ ف��إن فقه ال��واق��ع في 
أن يكون مدخاًل  الله يجب  إلى  الدعوة  مجال 
نحو إجن��از فعٍل دع��وٍيّ راش��ٍد متنوٍع وك��اٍف 
اخليرية  مستوى  إل��ى  وال��دع��اة  الدعوة  لرفع 
واإلمامة في كل مجال. على أن مستوى الفعل 
ارتباطًا  يرتبط  الواقع  في  الدعوي  واإلجن��از 
ب��دوره  يرتبط  ال���ذي  الفقه  مبستوى  وث��ي��ق��ًا 
مبستوى الفهم، اتساعًا وضيقًا، دقة وضعفًا، 

وضوحًا وغموضًا.
و  التاريخيـــة«،  »التجربة  اعتبار  قاعـدة  ـ   3
الواقع،  لفقه  أساسيًا  مدخاًل  التاريخي«  »السياق 
الوعي  )أهمية  فيه  التأثير  عناصر  على  والوقوف 

التاريخي(:

يتميز الواقع بح�يثياته وأحداثه وظواهره 
بأنه ليس وليد حلظته التاريخية اآلنية، وإمنا 
تاريخي ممتد ومستمر  تراكم  عبارة عن:  هو 
متتد  زمنية  فترة  خ��الل  واألح����داث،  للوقائع 
بني املاضي واحلاضر؛ ولذلك فإن فهم حقيقة 
الوقائع  م��ن  بنياته  على  وال��وق��وف  ال��واق��ع، 
ع��ل��م��ي ص��ح��ي��ح يستلزم  ب��ش��ك��ل  واألح������داث 
ال��رج��وع إل��ى امل��اض��ي للبحث ف��ي ام��ت��دادات 
الواقع فيه، ودراسة نشأة الوقائع وتطورها، 
والعوامل الكامنة وراءها. ومعنى ذلك أنه ال بد 
لفهم واقع مجتمع ّما من استحضار »جتربته 
لفهم  بد  وال  وامل��ك��ان،  الزمان  في  التاريخية« 
حدث أو ظاهرة ما من الوقوف على »السياق 
الظاهرة.  لتلك  أو  احل��دث،  لذلك  التاريخي« 
وبكلمة: إن الدعاة إلى الله، وأنصار املشروع 
اإلسالمي في كل مجال مطالبون اليوم وأكثر 
من أي وقت مضى، بتحصيل قدر من »الوعي 
للواقع،  صحيح  فقه  من  ُنهم  كِّ مُيَ التاريخي« 

وإجناز راشد فيه.
��������������������������������������������

املصادر واملراجع : 
- القرآن الكرمي برواية ورش عن نافع.

- احلديث النبوي الشريف.
- إعالم املوقعني، ابن القيم.

- في فقه التدين فهمًا وتنزياًل، الدكتور عبد املجيد النجار.
- فقه واقع األمة : دراسة في املفهوم والشروط والعوائق،  

   الدكتور الشاهد البوشيخي.
- املوافقات في أصول الشريعة، اإلمام الشاطبي.

- تفسير املنار، الشيخ محمد رشيد رضا.
- املفردات، الراغب األصفهاني.

- لسان العرب، ابن منظور.
- التعريفات، اجلرجاني.

- مقاييس اللغة، ابن فارس.
- سلسلة أين اخللل؟ مجلة األمة القطرية.

د. عبد الكبير حميدي

ت��ع��ك��س ال���ص���راع ن��ف��س��ه )ك��األص��ال��ة وامل��ع��اص��رة – 
البيانية  واحلداثة والتقليد... والعقالنية والشرعانية – 
ثنائيات  من جهة،  أسس،  آخ��ره(. مما  والبرهانية...إلى 
تقابلية ال يقوم أحدها إال على  نقيض اآلخر، توجه ثقافة 
وفكر األمة إلى املزيد من  الصراع واالحتراب الداخلي، و 
مينع أو على األقل  يؤجل، بناء الفكر املوحد املستوعب  
لهذه الثنائيات في سياق تكاملي ال تقابلي. والقرآن كله 
وهو نص، خطاب عقل وفكر وتدبر واعتبار وسنن آيات.. 
مما بإمكانه أن يؤسس معرفة برهانية وعقالنية سننية، 
واالعتقاد  اإلميان  ذلك قضايا  في  وإنسانية، مبا  كونية 
الصرف. ويحتاج في هذا السياق إلى حترير الثنائيات 
إلى  التقابل  من  أي  واملعاصر،  التاريخي  ال��ص��راع  من 
فيه  تتكامل  منهج  وف��ق  معرفيا  بناء  ،وبنائها  التكامل 
باإلمكان  حيث  وواق��ع��ا(،  وعقال  )نصا  املعرفة  مصادر 

استيعاب أطروحات الغرب وجتاوزها.
إلى  املتقدم  العلوم  تصنيف  أسس  أخ��رى،  جهة  من 
التمييز بني العقيدة وأحكامها، وبني السلوك واملعامالت 
ونظراته.  وتأمالته  الفكر  وبني  وأحكامها،  الشريعة  أو 
لها  عالقة  وال  مستقلة  وكأنها  واألف��ك��ار  األع��م��ال  فبدت 
ب��أط��ره��ا ال��ع��ق��دي��ة امل��وج��ه��ة، فنمت ف��ي األم���ة وش��اع��ت 
مظاهر اإلرجاء واجلبر والتعطيل والتواكل والسلبية... 
فكرا وسلوكا بصيغ وأشكال  األم��ة  ت��زال تشتغل في  ما 
إلى  كذلك  السياق  ه��ذا  في  ويحتاج  اآلن.  إل��ى  مختلفة 
وصل الفكر والعمل، كل الفكر والعمل باملقومات العقدية 
واإلميانية لكونهما كيانني ال ينفصالن. فلم يرد اإلميان 
في القرآن إال مقرونا بعمل، وكل صفات »الذين آمنوا«، 

أعمال بالفكر والقلب واجلوارح. وإلى االشتغال بتحرير 
العقيدة املؤطرة للفكر والعمل من كل دواخلها وشوائبها 
يسمح  مبا  التاريخ.  عبر  البدعية  واخلرافية  الكالمية 
الكلية لإلسالم عن  للرؤية  وقاعدة  تكون منطلقا  أن  لها 
ال  القطع  على  ببنائها  وذل��ك  واحلياة.  والكون  اإلنسان 
الهيمنة  كما يعرضها منهج  املتشابه،  ال  الظن، واحملكم 

والتصديق القرآني. 
3 - اإلشكال الثالث هنا، يتجلى في كون التحديات 
القائمة بوجه األمة اآلن حتديات جماعية أكثر منها فردية 
بطابعها  هي  كما  وعلومنا  نظرية.  منها  أكثر  وميدانية 
ال��غ��ال��ب، م��ادة  ال��ف��ردي وال��ن��ظ��ري التجريدي  ال��ن��وازل��ي 
وتقدمي  التحديات  هذه  مواجهة  في  تسعف  ال  ومنهجا، 
اإلجابات  الالزمة. وإذا كان األصل في األصلني )أصول 
الفقه وأصول الدين( وضع القواعد العملية للفقه والفكر، 
فإننا جند أن الفقه قد جنح في أن تكون له أصول لوال أن 
اغتالها التجريد لطروء الدخيل املنطقي الصوري عليها. 
أصوال  له  يضع  أن  في  الكالم  علم  ينجح  فلم  الفكر  أما 
ال عملية وال نظرية. خاصة تلك التي تنبني على كليات 
اعتقادي  وف��ي  ل��ألم��ة.  جماعية  تكاليف  ه��ي  مفاهيمية 
إال  ترتفع  أن  ال ميكن  األم��ة،  تواجه  التي  التحديات  أن 
ال  أمر  وهذا  كأمة.  بتكاليفها  لألمة  اجلماعي  بالنهوض 
يسعف فيه الفقه الفردي واجلزئي التفريعي على سعته 
إخراجها  على  يعمل  ل��ألم��ة  فقه  م��ن  ب��د  ف��ال  وإح��اط��ت��ه. 
مستوعبة،  كلية  ف��ك��ري��ة  أص���ول  ع��ل��ى  ينبني  وب��ع��ث��ه��ا 
من  وبالرغم  الفكري.  تراثنا  في  ينعدم  حضورها  يكاد 
النكبات واألزم��ات التي توالت في األم��ة، وإن كان لهذا 

وممارسات  السلطة  احتكار  في  السياسي  تبريره  األمر 
دون  التي حتول  القمعية،  كثير من اخللفاء والسالطني 
اخلوض في الشأن اجلماعي نقدا وتوجيها، فإنه ليس 

مبانع من بنائه فكريا تأصيال وتقعيدا. 
        وبالنظر ف��ي ال��ق��رآن ال��ك��رمي جن��د أن��ه ل��م يرد 
حديث عن األمة -في الغالب- إال مقرونا بتكليف جماعي. 
بناء  مزيد  إلى  ذاتها أصول حتتاج  التكاليف هي  وتلك 
العلمية  الفكرية  ال��س��اح��ة  على  وتفعيل  واس��ت��ك��ش��اف 
واالستخالف  الوسطية   و  اخليرية  كأصول:  والعملية. 
 ... األمانة والعاملية والشهادة وغيرها  والتعمير وحمل 
لهذا  يكفي  ما  فقط  ليس  واألح��ادي��ث  اآلي��ات  من  وهناك 
البناء، بل ما يفرضه ويوجبه وما يدفع إليه ويحفز عليه، 

إذ ال سبيل للنهوض اجلماعي إال به.
ال  العلوم،  ه��ذه  بناء  إع��ادة  إل��ى  بحاجة عموما  إننا 
من خالل تشكالتها التاريخية، بل من خالل األصل الذي 
انطلقت منه )كتابا وسنة( بالشكل الذي تبرز فيه وحدتها 
واالن��ف��ص��ال  ال��ت��ع��ارض  أش��ك��ال  ك��ل  وتنتفي  وتكاملها، 
كما  اجلماعية  وأحكامها  تكاليفها  وتبرز  فيها،  الزائف 
واحلياة  للخلق  تعطي  ال��ذي  وبالشكل  الفردية.  ب��رزت 
والعدمية  العبثية  أشكال  كل  عنها  وتنفي  وغاية  معنى 
اآلن،  املعاصرة  الغرب  فلسفات  من  كثير  تغذيها  التي 
والتي أمسى اإلنسان فيها كائنا طبيعيا بسيطا جتري 
وبالشكل  ذات��ه��ا.  الطبيعية  والتجارب  القياسات  عليه 
،كذلك، الذي ينفي عنها مظاهر التحيز والنزوع االكتفائي 
الفراغ واخللل فيها من خالل استحضار  ويسد مواطن 

مصادر املعرفة في تكاملها.

من أجل منهاج قرآني جتديدي )تتمة(
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تسلل  ال���ذي  العطب  ه��ذا  ك��ل  يحزنني 
ك��ل هذه  فأنبت  األم���ة وروح��ه��ا  إل��ى جسم 
ندخل  ونحن  املعالم،  املشوهة  املخلوقات 
عصر ذل قل نظيره. وأكثر من أي وقت مضى 
يتنزل حديث رسول الله ] في أمته التي 
شعوب  ت�ت�فكه  مسخرة  بل  مستباحة  غدت 
العالم بقدرتها الفذة على التفتت والتشرذم 
ن��ه��اي��ة. وه��ي تنيخ رك���اب العزة  إل��ى م��اال 
يقسمون  واجل��دد  القدامى  القصعة  ل��رواد 
الوزيعة كما باألمس، ودون أدنى حرج من 
مساءلة أو احتجاج. وقد هان العرب فسهل 
الهوان عليهم. وفي ظل هذا النكوص تتبدى 
لظواهر  إف��رازا  أكثر  األسرية  اخللية  لوحة 
االنحراف التام عن منظومة األخالق املبهرة 
التي جاء بها اإلسالم وارتقى بها الرسول 

] إلى مرتبة النموذجية املطلقة .
أرق��ام  إحصائيات  على  للمطلع  ويبدو 
اجلرمية بالعالم العربي ونوعيتها أن العرب 
اجلاهلية مبفهومها  إلى  ارتدوا  واملسلمني 
اللغوي ال مبفهومها التاريخي الذي يحيل 
على عرب ما قبل اإلس��الم وما حملته كتب 
اإلنسانية   معامالتهم  حكايات  من  السيرة 
الراقية كالكرم وجندة امللهوف ورفع الظلم 

عن املستغيث  وعزة النفس إلخ ..
��خ��َب��َط��ُة ال��ت��ام��ة على  وب��ال��ت��ال��ي ه��ي ال��لَّ
فيه  يحتل  ج��ل�ي،  واخللل  القيم،  مستوى 
األبوان مرتبة الشرف مع التنويه كمسؤولني 

وضحايا في نفس اآلن. 
 وقد سجلت دوائر الرصد التربوي في 
الذكر  سبيل  على  ك��اجل��زائ��ر  عربية  ب��ل��دان 
التي  اجل��رائ��م  نوعية  في  خطيرا  تصعيدا 
والعنف  كاالغتصاب  األص��ول  ضد  ترتكب 
حد تشويه الضحايا بشكل سينمائي مروع 
كان  إن  مفاده  مشروع  تساؤل  على  يحيل 
بهذه  يقومون  م��ن  أنفسهم  ه��م  امل��ج��رم��ون 
ب��أرواح  أم هم متلبسون  امل��روع��ة  اجل��رائ��م 
وال  يخشون  هم  فال  آدم��ي��ة،   وغير  شريرة 
هم يذكرون مصداقا لقوله تعالى }استحوذ 
أولئك  الله  ذك��ر  فأنساهم  الشيطان  عليهم 
هم  الشيطان  ح��زب  إن  أال  الشيطان  ح��زب 

اخلاسرون {.
السرطاني  الورم  نفس  يتمدد  وببالدنا 
مهددا بزعزعة أمن البالد من خالل انبجاس 
أن  ج��الء  بكل  تظهر  إج��رام��ي��ة،  سلوكيات 
رأسها  )وع��ل��ى  متداخلة  بنيوية  معطيات 

امل��ع��ط��ى ال��دي��ن��ي احمل��ج��م(، ص��اغ��ت خلطة 
املخيفة  مالمحها  تتشكل  خطيرة   غرائبية 
اللحظة حتت يافطة ما يسمى بالتشرميل .

وع��ب��ث��ا ي���ح���اول امل���ع���ارض���ون  ل��ل��دي��ن 
من  إقصاءه  التصحيحية  الرسالية  وقيمه 
مهمته احلاسمة في إحقاق األمن والتوازن 
اآلفة،  هذه  في جذور  وإبعاده عن اخلوض 
وسبل اجتثاثها من خالل شرع الله اخلبير 
قد  أمره  بالغ  الله  }إن  ، بال جدوى  بعباده 

جعل الله لكل شيء قدرا{.
وب��ص��ي��غ��ة أوض����ح ف����إن ك���ل ال��ظ��واه��ر 
لدى  بالتشرميل  سمي  ملا  املرافقة  السلبية 
عنها.  احلكيم  ال��ش��ارع  نهى  ال��ش��ب��اب  فئة 
السيوف  فاستعراض  امل��ث��ال  سبيل  وعلى 
ال��ع��ام كما  ال��ف��ض��اء  ف��ي  علنا وإش��ه��اره��ا 
رواي��ة  ففي  متاما،  محرم  األنترنيت  فضاء 
ملسلم ق��ال : ق��ال أب��و ال��ق��اس��م: »م��ن أش��ار 
تلعنه حتى  املالئكة  فإن  أخيه بحديدة  إلى 
ي��ن��زع وإن ك��ان أخ���اه ألب��ي��ه وأم����ه«. ونهى 
بالسالح  املسلم  ترويع  ] عن  الله  رس��ول 
نراه  وم��ا  مازحا.  ك��ان  وإن  بغيره حتى  أو 
من عروض استفزازية مخجلة على شبكات 
البيضاء  لألسلحة  االجتماعي  ال��ت��واص��ل 
األلبسة  عن  ناهيك  الكبيرة  املالية  واملبالغ 
من  تفترضه  مبا  االس��م  العاملية  الرياضية 
قدرات مادية كبيرة ال سبيل للحصول عليها 
خاصة بالنسبة للفئات الشبابية الفقيرة إال 
بالسرقة أو بالعنف املادي اجلسيم ، يدعو 
االحتماالت  ك��ل  م��ن  وال��ت��وج��س  القلق  إل��ى 
ال��درام��ي��ة، ودل��ي��ل ذل��ك م��ا ح��دث ف��ي مدينة 
الدار البيضاء حني أقدم شاب على ذبح أمه 
من أجل مبلغ مالي قيل بأنه استودعها إياه 
اشترت  وديعته  أن  الله  رحمها  هي  وقالت 
بها خروجه من السجن، وكان ميضي عقوبة 

حبسية لتورطه في سوابق إجرامية .  
إن اب��ت��ك��ار ال��ل��ق��ط��ات األك���ث���ر وق��اح��ة 
بصفحات  وميوعة  اجتراء  األكثر  والصور 
الشباب مبختلف  من  ملجموعات  التشرميل 
مناطق الدار البيضاء واملجاهرة بكل أنواع 
والشيشا  للمخدرات  تعاطي  م��ن  اخل��الع��ة 
وال����ش����ذوذ اجل��ن��س��ي ورف�����ض ال��ع��الق��ات 
»مكلمنني«  مبثابة  أهلها  واعتبار  السوية 
أي  باللهجة املغربية  »مكلخني«، واالرتهان 
لفكر فاسد وجد خطير على مستوى العقيدة 
والسلوك مفاده أنك يجب أن تلبس املاركات 

الفتيات  الغالية حتى ال تكون محتقرا بني 
تبكيت  دون  ستلجأ  وأن��ك  التلميذات،  من 
ما  وهو  النساء،  حقائب  سرقة  إلى  ضمير 
يسمونه في قاموس املشرملني ب »الشنطي 
لشيء  اإلع��ت��راف  وكسب  للتباهي  ون��ط��ي« 
مرعب ومخيف، ويشي بأن البيوت لم يعد 
لها آباء يحمونها، وأن الفرامل أتلفت بشكل 
قيمي«  أمام مظاهر »امنساخ  نهائي. وأننا 
غدت  األب���واب  وأن  مسبوق،  وغ��ي��ر  ره��ي��ب 
البالد.  بأمن  للعبث  الوطن  ألعداء  مفتوحة 
ال  الالستقرار  لعاصفة  األول��ى  النذر  وه��ي 
قدر الله، إن لم يتدارك غيورو الوطن قافلة 
النعاج املتراكضة إلى الهاوية، فقد شهدت 
خارجيا  اخ��ت��راق��ا  ال��ع��رب��ي«  »ال��رب��ي��ع  دول 
على  البداية  في  اشتغلت  عدوانية  جلهات 
بالضرب  الشعوب  لهذه  املنسوب األخالقي 
على وتر احلرية واحلقوق حللحلة األنفس 
إلى  انتقلت  ثم  املتبقية  الرخوة  واملناعات 
الغضب  مشاعر  بإشعال  القصوى  السرعة 
ضد أعداء تلك  احلقوق واحلريات املزعومة 
تذكيها  بعد،  عن  احملركة  الهبة  تلك  فكانت 
ع��وام��ل اإلش��ع��ال امل��وض��وع��ي��ة داخ���ل ب��الد 

العرب من مظالم .
فهل يقف تشخيصنا  عند هذه األغصان 
الباطنية  الطبقات  إلى  نتعداه  أم  املريضة 
جل����ذور ال��ش��ج��رة ون��ح��ن أم����ام الئ��ح��ة من 

العاهات املتناسلة؟؟ ..
ملؤطري  علمية   قومة  إل��ى  نحتاج  أف��ال 
ال���ش���أن ال��دي��ن��ي ك���ل م���ن م��وق��ع��ه رف��ق��ة كل 
القيم  بوصلة  لتعديل  الصادقني  الفاعلني 
باملجاهرة  باآلثام  املجاهرين  زم��ن  وول��وج 
والرحمة  بكل احلب  والتصحيح  بالتسديد 

قبل فوات األوان؟؟
»ما   ] بن اخلطاب  عمر  قال سيدنا   
كانت الدنيا ه��م أحد إال لزم قلبه أربع: فقر 
ال يدرك غناه، وه��م ال ين�ق�ضي م�داه، وشغل 

ال ينفذ، وأمل ال يدرك منتهاه...« 
وللحديث بإذن الله بقية.

زمـن املجاهرين بـكــل اآلثــام 

 ذة. فوزية حجبـي

al.abira@hotmail.com

أقسمت جهد أميانها:
والله ألنتقمنَّ لك منه يا أمي شر انتقام..!

الغلبة..  نشوة  استهوتها  بقسمها..  أب��رت 
أبدعت في كيدها له .. زجت به إلى السجن وهي 
له  تشفع  لم  القانون...  دراس��ة  في  املتخصصة 

أبوته.. وال شيخوخته ..وال مرضه.. 
ت��دخ��ل األه���ل وامل���ع���ارف.. ف�����ازدادت غ���رورا 
ب��ط��الق��ه ألم��ه��ا وزواج�����ه من  تتعلل  ب��ق��وت��ه��ا.. 
ومبعارفها  للقانون  بدرايتها  وتتبجح  أخرى... 

وجاهها...
"املتعلمات مثلك  أرسلن آباءهن إلى احلج... 
بالغن في البرور بهم وتدليلهم.. وأنت بالغت في 
إذالل أبيك وأدخلته السجن.. هكذا تكون البنات 

املرضيات املثقفات وإال فال..".
اآلن، ترن في مسمعها هذه الكلمات لصديق 
له حني رجاها أن تعفو عن أبيها.. لكنها تعنتت..

فخلصه من السجن، وأدى عنه  كفالة مالية ...
أدري  "ال  ل��ه��ا:  عتابه  صديقه  حينها  ت��اب��ع 
القبر..  إل��ى  ه��و  ال��ع��م��ر.. وسبقك  ب��ي  ط��ال  إن 
ستشعرين باحلسرة والندم مهما كان.. إن بكيت 
منافق  متساح  فأنت  جثته،   على  تباكيت  أو 

والبكاء عليه خسارة.. ألنك خاسرة...".
ت��دخ��ل األه���ل واألق����ارب ث��ان��ي��ة.. رج��وه��ا أن 
تعوده في مرض موته.. لكنها تعنتت كعادتها..

حرقة  وب��داخ��ل��ه��ا  تبكي  جثته  على  ارمت���ت 
وعائلتها..  إخوتها  نظرات  استفزتها  تتأجج.. 
جثته..  م��ع  وح��ده��ا  يتركوها  أن  منهم  طلبت 
بكت بأدمع حرى .. قبلت رأسه وكفيه وقدميه.. 

اعتذرت له.. لكن هيهات... هيهات...
القانون..  في  ببراعتها  اشتهرت  قد  كانت 
مشهورة   أصبحت  لكنها  املهنية..  وبكفاءتها 
بعقوق أبيها.. لم يخلصها األطباء النفسانيون 
احلسرة  اج��ت��راره��ا   م��ن  الطبية  العقاقير  وال 
تبكي  قبره..  ت��زور  واالك��ت��ئ��اب..  واألرق  والندم 

مبرارة.. تعتذر له.. لكن هيهات .. هيهات...

 ذة. نبيلة عزوزي

فات الأوان..!

و مـضـــــــــة  أوراق 
شاهدة

 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

ق�شيمة  اال�شرتاك
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أصدر املجلة العربية التي تصدر 
ضمن  السعودية  العربية  اململكة  من 
 210 عدد  الشهري  كتابها  سلسلة 
دراسة   : واملنهج  »املرجعية  كتاب  
نظرية تطبيقية« للدكتور أحمد مرزاق 
كتاب  وهو  املغربية،  وجدة  مدينة  من 
يعالج إحدى اإلشكاالت العويصة ليس 
في النقد األدبي وحده وإمنا في الفكر 
أيضا  املعاصرين  واإلسالمي  العربي 
)إشكالية  ذاته  الغربي  الفكر  وفي  بل 
في  املناهج  في  واملوضوعية  الذاتية 
كانت  لذلك  واألدب(  اإلنسانية  العلوم 
مسألة املنهج أهم املساءل وقد اعتبرها 
البوشيخي كما أورد  الدكتور الشاهد 
ذلك املؤلف نفسه »مشكلة أمتنا األولى، 
ولن يتم إقالعنا العلمي وال احلضاري 
هي  للتي  املنهج  في  االهتداء  بعد  إال 
أقوم« وقد عالج املؤلف مسالة التعالق 

واخللفية  الفكرية  والرؤية  املنهج  بني 
املعرفية التي حتكمه مسترشدا برصيد 
معرفي من القراءات املوسعة في الفكر 
والغربي  العربي  والنقدي  والفلسفي 
وانتهى إلى صعوبة الفصل بني املنهج 
والرؤية املعرفية املنتجة له، مطبقة ذلك 
على منهجني عرفا انتشارا كبيرا لدى 
األوساط الفكرية العربية دون االلتفات 
وهما  اإليديولوجية  خلفياتهما  إلى 
التفكيكي  واملنهج  التاريخي  املنهج 

)دريدا(.
وقد تضمن الكتاب مقدمة ومدخال 
الفصل  جاء  فصول  ثالثة  ثم  ومتهيدا 
معرفية،  رؤية  املرجعية  بعنوان  األول 
اللغة  بني  املنهج  الثاني  والفصل 
فجاء  الثالث  الفصل  أما  واملفهوم، 
عالقة؟  أية  واملنهج  املرجعية   : بعنوان 
ثم خامتة  والئحة للمصادر واملراجع.  

إصـدارات

العدد 419



 في  أن الفخر
 يكون بالدين ال مبا أصله الطني

شرح األربعني األدبية ]34[

د. احلسني زروق

هذا احلديث من أحاديث سماع النبي �الشعر، وتعليقه 
عليه، وفيه ثالثة أمور:

بن  كعب  الشاعر  الصحابي  عن  هنا  احلديث  أن  أولها 
مالك، وهو راويه، وكعب أحد شعراء رسول الله � الثالثة، 
»كان مجّودا مطبوعا، قد غلب عليه في اجلاهلية أمر الشعر، 
ب��درا، وشهد  العقبة، ولم يشهد  ثم أسلم وشهد  به،  وُع��رف 
فإنه قد تخلف عنها«)2(،  أحدا واملشاهد كلها حاشا تبوك، 
فهم  »ُيَخوِّ وك��ان  ق��ري��ش،  َي���ُرد على مشركي  ك��ان  وه��و مم��ن 

احلرب«)3(.
أولها  أم��ور:  ثالثة  بني  َيجمع  ذل��ك  على  بناء  فاحلديث 
أن موضوعه الشعر، وثانيها أن راويه شاعر، فهو من أهل 
ال��راوي الشاعر هو الذي كان  االختصاص، وثالثها أن هذا 

.� ُينِشد الشعر وعلق عليه النبي
� َمر بكعب وهو ينِشد،  َيذكر لنا أن النبي  واحلديث 
وفيه داللة على أن اإلنشاد لم مينعه مانع من إسالم أو غيره، 
وأن الشعراء ظلوا أوفياء ملوهبتهم الشعرية فاستمروا في 

إنشاد الشعِر في املجالس واملناسبات.
ُينِشده كعب، وقد  الذي كان  الشعر  واألمر الثاني هو   
ف��ي قصيدة من  ب��ي��ت��ان، وه��م��ا  ن��ص احل��دي��ث  ف��ي  ورد منه 
تسعة وأربعني بيتا)4(، أولهما َمطُلعها، وثانيهما سادُسها، 
والقصيدة مما قيل ِمن الشعر في يوم أحد، وقد َرّد بها كعب 
وُيفهم  أبي وهب)5(،  بن  ُهبيرة  قريش  على شاعر  مالك  بن 
من ذلك أن  النبي � سمع األبيات الستة األولى على األقل، 
احلديث  راوي  فاكتفى  كاملة،  القصيدة  سمع  أنه  والظاهر 
محل  باعتباره  ال��س��ادس  وال��ب��ي��ت  عنها،  املنبئ  مبطلعها 

التدخل النبوي.
ِمن  وع��دد  السيرة  لرواية  مخالفة  للبيتني  املنت  ورواي��ة 
و»جتالدنا«  »َيَتَقْعقع«  ال��رواي��ة:  ه��ذه  ففي  امل��ص��ادر،  أمهات 
»متنعنع«  السيرة مثال:  و»حرمنا« و»فحمة« و»ك��ردف«، وفي 

َبة«.  و»مجالدنا« و»ديننا« و»فخمة« و»مذرَّ
وإذا كان لفظ »ديننا« الواقع في السيرة هو اللفظ املختار 
بعد التنقيح، فإن لفظ »فحمة« قد عده جامع الديوان تصحيفا، 

وأن الصواب »فخمة«، وهي »الكتيبة العظيمة«.
وق��د وق��ع ف��ي رواي���ة امل��نت »ح��رم��ن��ا« ول��م يضبط، ووزن 
اقتضت  »ُح��ُرِم��ن��ا«  فلعله  ال����راء،  تسكني  يقتضي  ال��ط��وي��ل 
و»ُح��ُرُم  »ُحْرمنا«)6(،  فصار  رائه  تسكني  الشعرية  الضرورة 
السيرة  رواي��ة  وفي  يحمي«)7(،  وما  ونساؤه  عياله  الرجل: 
القوم:  و»ج��ذم  ال��ش��يء«،  »أص��ل  واجِل���ذم:  »جذمنا«،  وغيرها 
بن  كعب  أن  وحاصلهما  متقاربان،  واملعنيان  أصلهم«)8(، 
مالك جعل التجالد عن احلسب والنسب واألهل، وهذا يجعل 
شعره افتخارا مبا كانت العرب تفتخر به، وبقية من بقايا 

اجلاهلية في شعر هذا الشاعر املسلم.
وأما األمر الثالث من أمور احلديث فهو تعليق النبي 
»ال  بقوله:  وذلك  »جتالدنا...«،  قوله  ملا سمع  كعب  على   �
يا كعب بن مالك«، وعدول كعب عن قوله األول إلى »جتالدنا 
ن َيقع  عن ديننا كل فحمة« يفيد أن محل اإلشكال كان في َعمَّ
التجالد: َأَعن الدين أم احلرم، وقد ظهر َنْهُي النبي � عن 
امل��نت، وأن كعبا لسرعة بديهته عرف محل  األول في رواي��ة 
النبي  فوافقه  بسرعة  عنه  وعدل  اخلطأ،  وموضع  اإلشكال، 

� بقوله: »نعم يا كعب«.
واحلسب  باألصل  ال  بالدين  يكون  الفخر  أن  ذل��ك  وف��ي 

والنسب والعشيرة...
وأن التجالد يكون عن الدين ال عن غيره.

وفيه أن النبي � أراد أن يغير موضوع الفخر، فينتقل 
به مما كان يفخر به شعراء اجلاهلية إلى ما جاء به اإلسالم.
باحلسب  للفخر  مجال  هناك  يُعد  لم  اإلس��الم  بعد  وأن��ه 
والنسب؛ ألن كل الناس بنو آدم، وآدم من تراب، وألن أكرم 

الناس عند الله أتقاهم.
وأن الشاعر وإن كان مسلما راسخ اإلميان، فقد يزل زلة 

ما، وقد تكون الزلة ناجتة عن عدم انتباه، ال عن اقتناع.
وأنه ال بد من أن يكون السامع يقظا ملا يقوله الشاعر، 

وليس كل ما َيقوله ُيقبل.
وأنه ال بد من ناقد بصير بضروب القول وخلفياته؛ يفيد 

الشاعر نفسه، ويبصره مبواضع عيوبه.
وأن الناقد غير مشروط فيه أن يكون شاعرا، فقد يقول 

الشعر من ال ينقده، وينقده من ال يقوله.
وال  الغير،  مالحظات  من  يستفيد  أن  الشاعر  على  وأن 
سيما إن كانت من ناقد بصير، مما يفيد أن الشاعر والناقد 

يكمل بعضهما بعضا. 
إن��ش��اد الشعر  ذل��ك ص���ورة ملشهد م��ن مشاهد  ك��ل  وف��ي 
وسماعه زمن النبي �، ولنا فيه دروس في كيف ينبغي أن 
تكون، وما هو دور الشاعر، وكيف يعبر، وما دور السامع، 
ومتى ميكنه التدخل، ثم قبل هذا وذاك كيف يكون ذلك كله 

في مصلحة األمة.
---------------

)1( - املعجم الكبير، 97/19، حديث رقم 192، قال عنه الهيثمي في )مجمع الزوائد: 
127/8(: »رواه الطبراني، وإس��ن��اده ح��س��ن«. واحل��دي��ث م��ن زوائ���د اب��ن هشام ف��ي السيرة، 

100/3-101، لكنه لم يذكر سنده فيه.
 خرق: فالة واسعة. يتقعقع: يضطرب ويتحرك. جتالدنا: تدافعنا. القوانس: جمع قونس، 

وهو أعلى اخلوذة.
)2( – االستيعاب، ص: 625.
)3( – االستيعاب، ص: 625.

)4( – سيرة ابن هشام، 96/1-100، وعنه نقل جامع الديوان، ص: 185-180.
)5( – سيرة ابن هشام، 93/1 و96.

وافق اللفظ آخر التفعيلة الثالثة وأول التفعيلة الرابعة من البحر الطويل، وهما:   – )6(
)فعولن مفاعيلن(، فإن حركت راء )حرمنا( اضطرب الوزن. 

)7( – لسان العرب، 123/12، مادة »حرم«.
)8( – لسان العرب، 88/12، مادة »جذم«.

روى الطرباين »عن ابن كعب بن مالك قال: قال كعب بن مالك: اإن النبي  َمّر به 

وهو ين�شد:  

ٌق َحْوَلُه َيَتَقْعقُع
ْ
 َخر

ِ
اَن عنَّا َوُدونهْم          ِمَن الأْر�ض َتى َغ�شَّ

َ
األ َهْل اأ

ِمَنا ُكّل َفْحَمـــٍة          َكِرْدٍف لها، فيها الَقَواِن�ُض َتْلَمـُع
ْ
اُلُدنا َعْن ُحر َتَ

فقال النبي : ل يا كعب بن مالك.  فقال كعب: تالدنا عن ديننا كل فحمة. فقال 

النبي : نعم يا كعب«)1(
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َكْفِكف دموَعَك وانسِحْب يا عنترة
فع�ي�وُن عبل��َة أصبَحْت ُمستعَم��َره

ال ت�رُج بسم�َة ثغِرها يوم�ًا، فق��ْد 
سق�َطت م�ن الِعقِد الثم�يِن الجوه�رة

ْل سيوَف الغاصبيَن.. ليصَفحوا  قِبّ
واخِفْض َجَناَح الِخْزِي وارُج المعذرة

وْلتبتل��ع أبي��اَت فخ��ِرَك صامت��ًا 
فالشع�ُر ف�ي ع�صِر القن�ابِل.. ث�رثرة

والسيُف في وجِه البن�ادِق عاج�ٌز 
فق�َد الُه���وّي�َة والُق��وى والس�ي�ط�رة

فاجم�ْع َمفاِخ��َرَك القديم��َة كَلّه��ا 
واجع�ْل له�ا ِمن ق��اِع صدِرَك مقب�رة

فًا  وابعْث لعبل��َة ف�ي الع�راِق تأُسّ
وابع�ْث لها ف�ي القدِس قبَل الغرغرة

اكتْب له�ا م�ا كن��َت تكتُب����ه له��ا 
تحَت الظ�الِل، وف�ي الليالي المقم�رة

ي�ا داَر عبل��َة ب�الع���راِق تكّلم��ي 
ه��ل أصبَح�ْت جّن��اُت باب��َل مقف���رة؟

ه�ل َنْه���ُر عبلَة ُتستب�اُح ِمياُه�ُه 
��س ك��وث��َره؟ وك��الُب أم��ريك���ا ُتدِنّ

ي�ا ف�ارَس البيداِء.. ِصرَت فريسًة 
ع��ب��دًا ذل�ي��اًل أس����ودًا م�����ا أحق��َره

�ف�ًا.. ومخ�اِلف�ًا  ف��ًا .. متخ�ِلّ مت��ط�ِرّ
َنَسبوا ل�َك اإلره�اَب.. ِص�رَت ُمعسَك�َره

َعْبٌس تخّل�ت عن�َك… ه��ذا دأُبه�م 
����ه���ا مستنِف���َره ُحُم��ٌر – َلعم��ُرَك – كُلّ

ف�ي الج�اهليِة..كنَت وح�دَك ق�ادرًا
أن ته��ِزَم الجي��َش الع���ظي��َم وتأِس���َره

ل�ن تستطي�َع اآلَن وح��دَك قه��َرُه 
فالزح�ُف م�وٌج.. والقن���اب��ُل مم���ط���رة

وحصاُنَك الَعَرب�ُيّ ض�اَع ص�هيُل�ُه 
.. وبي�َن ص�رخ��ِة ُمج�ب���ََره بي�َن ال��دوِيّ

ه��اّل سأل�ِت الخي�َل يا ابنَة م�الِ��ٍك 
كي�َف الص�م��وُد؟ وأي�َن أي�َن الم�ق��درة!

ه�ذا الحصاُن يرى الَمدافَع حوَلُه 
��ب���اٍت.. وال��ق���ذائَف ُمش���َه����َره م�ت��أِهّ

لو كاَن يدري ما المحاورُة اشتكى 
َره وَل�ص���اَح ف���ي وج����ِه الق�ط�ي��ِع وحَذّ

يا ويَح عبٍس.. أسَلُموا أعداَءهم 
وا القن��ط����رة مف�ت��اَح خي�م�ِته��م، وَم���ُدّ

فأت��ى الع��دُوّ ُمسَلّح���ًا، بشقاِقهم 
ون�ف���اِق��ه����م، وأق��ام في��ه��م م�ن�ب����َره

ذاق�وا َوَباَل ركوِعه�م وُخنوِعه�م 
فالعي��ُش ُم���ٌرّ .. واله���زائ���ُم ُمن��َك����َره

ه���ِذي ي�ُد األوط��اِن تجزي أهَلها
َم��ن يقت��رْف ف��ي حّقه��ا ش���ّرا..َي����َره

ضاعت ُعَبيلُة.. والنياُق.. وداُرها
ل��م يب��َق ش��يٌء َبعَده��ا ك���ي ن�خ�س��َره

فَدع��وا ضميَر الُع��رِب يرقُد ساكنًا
ف��ي قب��ِرِه.. واْدع���وا لُه.. بالمغ���ف���رة

َعَجَز الكالُم عن الكالِم .. وريشتي 
ل�م ُتب��ِق دمع���ًا أو دم���ًا ف���ي الم�حب�رة

وعيوُن عبل�َة ال ت��زاُل دموُعه���ا
��ُب الِجْس���َر البعي���َد.. ِلَت��ع���ُب��َره تت��رَقّ

كَْفِكف دموَعَك 
الشاعر المصري مصطفى الجزار
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مناقشة  امل��اض��ي��ة  احل��ل��ق��ة  ف���ي  ب���دأن���ا 
الشطر الثاني من العنوان أعاله : »البنية 
اتساع  احتمال  إل��ى  ونبهنا  اص��ط��الح��ا«، 
وجود أمثلة هذا املفهوم في مجال املمارسة 
أكثر مما تشمله التعاريف اصطالحا، وفي 
النصوص  من  أوردن��ا مناذج  السياق  هذا 
التي تتحدث عن مسائل متنوعة في بعض 
غير  ال��ع��رب��ي  ال��ل��غ��وي  ال���درس  مستويات 
معروف  هو  كما  املصطلح  عليه  ينص  ما 
لهذا  املستعملة  والكلمات  املجال،  هذا  في 
تتضمن  امل��ذك��ورة  النصوص  ف��ي  ال��غ��رض 
ح��رف��ي »ال���ب���اء« و»ال����ن����ون« ب��اع��ت��ب��اره��م��ا 
رغم  الكلمات  تلك  كل  بني  مشتركا  قاسما 
»بنية«  كلمة  ذلك  � مبا في  � أشكالها  تنوع 
مستوى  على  للداللة  اصطالحا  املستعملة 
معني من مستويات الدرس اللغوي العربي، 
ف��ق��د ال ح��ظ��ن��ا أن ك��ل ت��ل��ك ال��ك��ل��م��ات ذات 
وظائف داللية متنوعة، إلى درجة أن داللة 
البعض منها أكثر وضوحا في حالة معينة 
القلة  التمييز بني داللتي  القواعد، هي  من 
وعليه ميكن  التكسير،  جموع  في  والكثرة 
القول بأنه ما من شكل من األشكال »البنية« 
الكلمات  الذي ميثل هذا النوع أو ذاك من 
إال وله داللة مركبة في مجاله : داللة عامة، 

وداللة خاصة.
نعنيه  م��ا  بأسلوبنا  ن��وض��ح  أن  وق��ب��ل 
شكل  على  ال��واردة  للكلمة  املركبة  بالداللة 
م��ع��ني، ن��ذك��ر ب��ع��ض األب������واب ف���ي ك��ت��اب 
واردة  املسألة  هذه  أن  نرى  التي  سيبويه 

باب على  كل  فيها بوضوح. ونذكر عنوان 
التي  األمثلة  من  مبقتطفات  مشفوعا  حدة 
ت��ن��ض��وي حت��ت��ه. مم��ا ي��ب��دو ل��ن��ا أن���ه ك��اف 
كما  وذل��ك  ذكرناها،  التي  الفكرة  لتوضيح 

يلي : 
يقول سيبويه :

1 - »ه��ذا ب��اب ما ج��اء من األدواء على 
مثال َوِجع يْوجع َوَجعا وهو َوجع لتقارب 

املعاني:
َحِبٌط،  وه��و  حَبطا  يحبط،  َحبط،  وذل��ك 

وَحِبَج َيْحَبُج َحَبجًا وهو َحِبٌج.
وقد يجيء االسم )أي اسم الفاعل، أو ما 
يقوم مقامه في بعض األمثلة وهو الصفة 
ض مَرضًا  ��رَ مَيْ َمِرض  فعيال نحو  املشبهة( 
سقما  يسَقُم  َسِقم   : وق��ال��وا  مريض،  وه��و 

وهو سقيم. وقال بعض العرب َسُقَم...«)1(
2 - »هذا باب َفْعالن ومصدره، وفعله : 

أما ما كان من اجلوع والعطش فإنه أكثر 
اسم  أيضا  )ويعني  األسماء  في  ُيْبنى  ما 
الفاعل أو ما يقوم مقامه كما متت اإلشارة 
َف��ْع��الن، وي��ك��ون املصدر  إل��ي��ه أع���اله( على 
َيْفَعُل، وذلك  َفِعل  الِفْعل على  الَفَعُل ويكون 
وعِطش  َظْمآن،  وهو  َظَمًأ  يْظَمُأ  َظِمَئ  نحو 
يْعَطش َعَطشًا وهو َعْطشان.. وِغرَث َيْغرُث 
وهو  َعَلهًا  َيْعَلُه  وَعِله  َغ��ْرث��ان،  وه��و  َغ��َرث��ًا 
على  واحل��رص  الَغَرث  شدة  وهو   : َعْلهان 

األكل...«)2(
3 - »هذا باب ما يبنى على أْفَعَل :

أم���ا األل�����وان ف��إن��ه��ا ُت��ب��ن��ى ع��ل��ى أْف��ع��ل: 

ويكون الفعل على َفِعل َيْفَعل، واملصدر على 
ُفعلٍة أكثر، ورمبا جاء الفعل على َفُعل وذلك 
)قولك( أِدم يأَدُم ُأْدَمة، ومن العرب من يقول: 
أُدم يأدم ُأْدَمة، وشِهب َيْشَهُب ُشهبة...«)3(.

4 - »ه��ذا ب��اب أيضا في اخلصال التي 
تكون في األشياء :

)مما(  فإنه  ُقْبحا  أو  ُحْسنا  كان  ما  أما 
َيْفُعل، ويكون املصدر  ِفْعُله على َفُعل  ُيبنى 
َفَعاال، وَفعالة وُفعال، وذلك قولك : َقُبح يْقُبُح 
على  فبناه  ُقُبوحة  يقول  وبعضهم  َقباحة، 
َيْوُسم  ُفعولٍة كما بناه على  فعالة، ووُسم 

َوسامة وقال بعضهم وسامًا فلم ُيؤنث..
ف��ع��ي��ل  ع���ل���ى   )...( األس����م����اء  وجت������يء 
وَج��م��ي��ل، وشقيح،  ووس��ي��م  قبيح،   : وذل��ك 

وذميم...«)4(.
األربعة  األب��واب  نقف عند عناوين هذه 
العامة  بالداللة  نقصده  م��ا  أن  ن��رى  التي 
أي الداللة التي تعني مجاال معينا واضح 
عنوانه  ال���ذي  ال���داء  فثمة  عناوينها.  ف��ي 
الوجع. ثم اجلوع والعطش. ثم األلوان، ثم 
اخلصال. وكل مفهوم من بني هذه املفاهيم 

ميثل الداللة العامة في مجاله.
لكننا عندما نتابع األمثلة الواردة في كل 
باب مما يرمز لهذا املعنى العام بشكل من 
األشكال، فإننا نالحظ أن موادها متنوعة، 
ف������األدواء م��ث��ال ف��ي��ه��ا احَل���ب���ط، واحَل���َب���ُح، 
وب��اب  داء،  وك��ل منها  وال��س��ق��م،  واملَ����َرض 
َف��ْع��الن اخل���اص ب��اجل��وع وال��ع��ط��ش فيه : 
ال��ظ��م��أ وال��ظ��م��آن، وال��ع��ط��ش وال��ع��ط��ش��ان، 

والَغَرث والَغْرثان، واملالحظة نفسها واردة 
بالنسبة للبابني األخيرين )3-4( لكن الالفت 
لالنتباه أكثر هو ورود شكلني متنوعني من 
على  للداللة  امل��ادة  في  احت��اد  مع  الكلمات 
بالوجهني  َي����ْأَدُم«  »َأِدَم  مثل  املفهوم  نفس 
والضم  الكسر  أي  وامل��ض��ارع  املاضي  في 
والضم  والفتح  و«أُدم«،  »أِدم«  املاضي  في 
في املضارع »يأَدم« و«يأُدم«. ويتضح األمر 
أكثر على خصوصية الداللة في تنوع أمثلة 
املعنى  ذلك  على  داللتها  في  الواحد  الباب 
الدالة  الرابع  الباب  مصادر  كتنوع  العام 
وُفْعال،  وَفعالة،  َف��ع��ال،  بني  اخلصال  على 
وك��ذل��ك تنوع االس��م ف��ي ال��ب��اب األول  بني 
َفِعل وفعيل، ولكل شكل ميزة داللية يتميز 
بها، وإن كان يشارك غيره في داللة املجال 
»بنيبة«  شكل  كل  متيز  يعني  وفيما  العام 
لتلك  العام  املفهوم  ضمن  اخلاصة  بداللته 
آخر:  موضوع  في  سيبويه  يقول  ال��دالل��ة. 
»ِاع��ل��م أن ك��ل بناء ك��ان ألدن��ى ال��ع��دد فإنك 
إلى غيره، من  البناء ال جتاوزه  ُر ذلك  ْقِّ حُتَ
قبل أنك إمنا تريد تقليل اجلمع، وال يكون 
ذلك البناء إال ألدنى العدد، فلما كان ذلك)5( 

لم جتاوزه«)6(.
قوله  هو  النص  هذا  من  يعنينا  وال��ذي 
تقليل اجلمع«  ت��ري��د  إمن��ا  أن��ك  قبل  »م��ن   :
وقوله: »وال يكون ذلك البناء إال ألدنى العدد« 
فأشكال الكلمات التي يقال إنها ألدنى العدد 
أْفِعَلة، وأْفُعُل، وِفْعَلة، وأْفَعال( تعبر  )وهي 
بأشكالها اخلاصة عن املعنى العام اجلامع 
: تقليل العدد، وهذا هو  بينها جميعا هو 
الذي نسميه باملعنى العام في هذا السياق 
ثم يأتي بعده املعنى اخلاص مضمن في كل 
كلمة تدل بشكلها »بنيتها« أو مادتها )كما 
مباشرة.  داللة  املعنى  ذلك  على  سنوضح( 
ِفْعل حبج غير مادة حبط فيما يدل  فمادة 
َظ��ِم��َئ غير مادة  ِفعل  ال��وج��ع، وم��ادة  على 
عطش فيما يدل على االحتياج للماء. وفعل 
دل على خصلة،   فيما  َوُس��م  فْعل  قُبح غير 
أْفَعل، ولكل  واألل��وان تشترك في صيغة 
لْون مادته، وعليه نرى أن كل كلمة ذات 
شكل معني مما يصح أن يطلق عليه ِبْنية 
على وزن ِفْعلة يتضمن نوعني من الداللة 
في  الداللة اخلاصة  ثم  العامة،  الداللة   :

نفس املجال. والله أعلم.
)يتبع(

 )1( - الكتاب : 17/4 - 21
 )2( - نفسه : 21/4 - 25
 )3( - نفسه : 25/4 - 28
 )4( - نفسه : 28/4 - 35

)5( - هكذا وردت في النص الذي نقلنا، 
ونرى  أن كلمة »ذلك« تعني »كذلك«، 

 والله أعلم.
)6( - الكتاب 35/4.
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ن���ّظ���م »م���رك���ز ال���ري���ف ل��ل��ت��راث 
بالناظور،  واألب��ح��اث«  وال��دراس��ات 
بتنسيق وتعاون مع »جمعية تيسير 
لتسيير دار األم«، مبقّر اجلمعية، يوم 
السبت 19 أبريل 2014، ابتداًء من 
التاسعة صباحًا، يومًا تكوينيا في 
موضوع »تقنيات البحث في العلوم 
منه  اس��ت��ف��اد  واألدب���ي���ة«،  الشرعية 
الباحثني. وتوزعت  الطلبة  عدد من 
أش��غ��ال��ه ب���ني م���ح���اض���رات ن��ظ��ري��ة 
��ره��ا  أطَّ وق���د  تطبيقية.  وورش�����ات 
جميعها األساتذة: علي مزيان الذي 
التأليف  »مقاصد  عن  مداخلة  ق��ّدم 
وك���ت���اب���ة ال���ب���ح���ث«، وم��ح��م��د علي 
ال��ذي مت��ح��ورت مداخلته  ال���دراوي 
املعلومة  ع��ن  البحث  »م��ه��ارة  ح��ول 
الذي  كعواس  وامليلود  وتوثيقها«، 
خصَّ عرضه ببيان »منهجية تصميم 
العروض  واخُتتمت  علمي«،  بحث 
أمعضشو  فريد  مبداخلة  النظرية 

التي تطرقت إلى »أساسيات كتابة

وبعد  واألدبية«.  الشرعية  العلوم  في  بحث 
ال��ف��راغ م��ن ت��ق��دمي ال��ورق��ات األرب����ع، كانت 
للحاضرين جميعا استراحة، أعقبها مباشرًة 
لالشتغال  ورش��ات  في  املستفيدين  انتظاُم 
على موضوعني لالستفادة مما ُتُنوِول سابقا 
تقاُسم  مرحلة  إل��ى  االن��ت��ق��اُل  ث��م  بتفصيل، 

من  جملة  ومناقشة  ال��ورش��ات،  عمل  نتائج 
ُوّزع��ت  وبعدها  املطروحة.  واملسائل  النقط 
مشاركتهم  ُتثبت  املستفيدين  على  شهادات 
في الدورة التكوينية في املوضوع املذكور، 
معزوز؛  احل��ق  عبد  األس��ت��اذ  ُيعلن  أن  قبل 

ر النشاط، انتهاَء الدورة. مسيِّ



هي إحدى املرات النادرة التي كانت فيها فلسطني موضوعا ملؤمتر، وليس بندا 
إلى سد  يسعوا  لم  منظميه  فإن  لذلك  أعماله.  على جدول  أدرج  تقليديا  أو  هامشيا 
مة أو إلى شيء من الوجاهة السياسية، لكنهم ــ صدق أو ال تصدق ــ  اخلانة وإبراء الذِّ
ظلوا يومني كاملني يتحدثون عن »القضية« في جلسات الصباح واملساء. أحتدث عن 
مؤمتر منتدى فلسطني الدولي لإلعالم واالتصال الذي عقد في استانبول في األسبوع 
300 شخص من أنحاء العالم العربي  23 و24 أبريل(، وشهده نحو  املاضي )يوما 
)باستثناء السعودية ودولة اإلمارات( ومن أنحاء أوروبا والواليات املتحدة وروسيا.
رغم أن »املصاحلة« متت في الوقت ذاته بني حركتي حماس وفتح، إال أن تزامنها 
إحدى  في  للمشاركة  الدعوة  تلقيت  ألنني  مصادفة،  مجرد  كان  املؤمتر  انعقاد  مع 
وراء  كانت  أساسية  عوامل  أن خمسة  فهمت  لكنني  من شهرين،  أكثر  قبل  جلساته 
تأسيس املنتدى وإطالق فاعلياته. األول أن انشغال العالم العربي بالربيع وأجوائه 
أدى  الذي  األمر  بلد،  كل  في  الداخلي  الشأن  إلى  اجلميع  انتباه  صرف  وتداعياته 
إلى تراجع أولوية القضية الفلسطينية، األمر الثاني هو كم التشويه الذي تعرضت 
له القضية وأصاب الفلسطينيني منه أذى كثيرا خالل تلك الفترة، سواء من جانب 
حملة  التي سحبت  واملنابر  األصوات  أو  السابق  النظام  فلول  أو  التطبيع  معسكر 
كراهية اإلخوان على حركة حماس، واختزلت القضية والشعب الفلسطيني في تلك 
الدائرة الضيقة. األمر الثالث متثل في توجيه أصابع االتهام إلى الفلسطينيني في 
لتبرئة  الثورة املصرية  أثناء وبعد  التي وقعت  العنف والقتل  أعمال  املسؤولية عن 
الشرطة وعناصر املؤسسة األمنية، بعدما سجل تقرير تقصي حقائق أحداث الثورة 
أنها هي التي أطلقت الرصاص على املتظاهرين. وألجل ذلك بذل جهد إعالمي هائل 
لطي تلك الصفحة وطمس احلقائق التي وردت فيها. العامل الرابع متثل في حملة 
التعبئة املضادة التي حتدثت عن أطماع للفلسطينيني في سيناء وهى الفكرة التي 
رفضها وقاومها الفلسطينيون في اخلمسينيات حني طرحت في عهد الرئيس جمال 
عبد الناصر وعرفت باسم »مشروع سيناء«. العامل اخلامس واألخير أن الناشطني 
الفلسطينيني أدركوا أن املواجهة في الفضاء اإلعالمي ليست أقل شراسة من املعركة 
اجلهد  يرعى  فلسطيني  منبر  يتأسس  أن  املهم  من  بات  لذلك  األرض،  على  الدائرة 
اإلعالمي الذي يتصدى حلمالت التغليط والتشويه التي تتعرض لها القضية والشعب.
خالل يومي املنتدى دارت املناقشات حول خمسة عناوين أساسية هي: فلسطني 
الربيع  تفاعالت  ضمن  أقطاره  شهدتها  التي  التحوالت  ظل  في  العربي  اإلعالم  في 
ــ اإلبداع الفني في خدمة القضية  ــ القضية الفلسطينية في اإلعالم الغربي  العربي 
ـ االستراتيجية  ـ مواجهة قوى الضغط اإلسرائيلية )اللوبيات( في اإلعالمـ  الفلسطينيةـ 
اإلعالمية خلدمة القضية الفلسطينية. وإلى جانب اجللسات املفتوحة التى ناقشت 
تلك العناوين مع اخلبراء وأهل االختصاص العرب منهم واألجانب، نظمت ورشات 
عمل بحثت قائمة طويلة من العناوين الفرعية التي كان محورها اإلجابة على السؤال 
التالي: كيف ُيرد للقضية اعتبارها لكي تنال ما تستحقه من اهتمام في أجندة العالم 
األمن  أيضا حلماية  ولكن  فلسطني،  في  الضائعة  احلقوق  ألجل  فقط  ليس  العربي، 
صرف  في  استماتتها  رغم  له  تهديدا  تعتبر  إسرائيل  التزال  الذي  العربي  القومي 

االنتباه إلى عناوين أخرى، مثل اخلطر اإليراني والصراع املذهبي وتهديد اإلرهاب.
كانت مشاركتي في الندوة األولى التي ناقشت وضع فلسطني في العالم العربي 

بعدما هبت رياح الربيع واستأثرت باالهتمام طوال السنوات الثالث األخيرة.
فيما قلت، فإنني حذرت من التبسيط واالختزال في فهم الربيع العربي، وقصدت 
بذلك تعريف الربيع مبا يحصره في نطاق التغييرات التي حدثت في بعض األنظمة 
العربية، في حني أن األمر أكبر من ذلك وأوسع نطاقا، ألن أهم ما في الربيع هو التحول 
الذي حدث في محيط الشعوب العربية ذاتها، التي كسرت حاجز اخلوف وعبرت عن 
رغبتها في التغيير والثورة على مظاهر الظلم السياسي واالجتماعي. وبهذا املفهوم 
فإننا ينبغي أن نالحظ أصداء ذلك الربيع ليس فقط في أربع أو خمس دول شهدت 
التغيير أو محاوالته، وإمنا أيضا في أصوات اجلماهير العريضة التي التزال تتردد 
بقوة وشجاعة على مواقع التواصل االجتماعي في جميع الدول العربية بال استثناء، 
مبا في ذلك الدول التي قاومت رغبات التغيير وقمعتها مبختلف السبل. أيدت الرأي 
القائل بأن القضية الفلسطينية فقدت أولويتها ألسباب مفهومة ومشروعها، لكنني 
أغلبهم  له  استسلموا  الذين  أن  كما  األثر،  ومحدود  مرحلي  التحول  ذلك  أن  زعمت 
وعي  أو  معرفي  وتراكم  خلفية  بال  السياسة،  في  حديثا  دخلت  التي  الشرائح  من 
بحقائق الصراع في املنطقة. ولذلك فإنني اعتبرته حتوال عارضا وعابرا، ألن القضية 
الفلسطينية ضاربة اجلذور في األعماق العربية. وفى التجربة املصرية على األقل. فما 
من أسرة إال ولها جندي أو ضابط قاتل اإلسرائيليني أو أصيب أو مت أسره بواسطتهم، 
ولئن جنح التشويش اإلعالمي في تشويه إدراك البعض إال أننا ال نستطيع أن ندعي 

ب الضمائر أيضا. بأنه خرَّ
خالل املناقشات التي جرت نبهت إلى أن اإلعالم في العالم العربي وثيق الصلة 
بالسياسة، ولذلك فإن اإلنصاف يقتضى منا أن نحاكم السياسة وندينها أيضا جنبا 

إلى جنب مع محاكمة اإلعالم واإلعالميني واستهجان موقف أغلبهم.
التراجع  الذي بلغه  املدى  املنتدى في استانبول قرينة على  أخيرا فقد كان عقد 
احلاصل في أولويات العالم العربي، حيث لم يكن سرا أن عواصم العرب لم حتتمل 

انعقاده. وكان رأيي وال يزال أنها ُغمة ستزول إن عاجال أو آجال.
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لكم أن تتصوروا مدى اإلحباط 
في  العلمانية  غــالة  به  الــذي يحس 
العالم العربي واإلسالمي عامة، وفي 
الكاسح  الــفــوز  بعد  خــاصــة،  تركيا 
ــعــدالــة والــتــنــمــيــة بــقــيــادة  حلـــزب ال
البلدية...  االنتخابات  في  أردوغــان 
لـــقـــد حــــــاول املـــــعـــــادون لــلــتــجــربــة 
اإلسالمية وبكل ما أوتــوا من دهاء 
ــــم خـــارجـــي إفــشــال  ــاســي، ودع ســي
التجربة الرائعة التي تعيشها تركيا 
ألول مـــرة فــي تــاريــخــهــا احلــديــث، 
حيث استطاعت أن حتافظ على منو 
اقتصادي في حدود 7% ، في الوقت 
الذي تعيش فيه اقتصاديات أوروبا 
أيامها،  أســـوأ  املتحدة  والــواليــات 
تتخلص  أن  تركيا  استطاعت  كما 
مــن ديــونــهــا اخلــارجــيــة كــلــهــا منذ 
مارس 2013، بل أصبحت مستعدة 

ــي  ــدول إلقـــــراض صـــنـــدوق الــنــقــد ال
وكبرى املؤسسات املالية... كل هذا 
عاثوا  الذين  العلمانية  عتاة  أزعــج 
في تركيا فسادا منذ سقوط اخلالفة 
اجلــيــش  وســــخــــروا   ،1924 ــة  ســن
فــصــادروا  الدنيئة،  مآربهم  خلدمة 
احلــريــات، وخــاطــوا دســتــور تركيا 
على مقاسهم حتى ال يسع غيرهم... 
ــيــوم عــرف  لــكــن الــشــعــب الــتــركــي ال
مــن هــو فــي صفه، ومــن هــي اجلهة 
التي حتمل همومه، وتقاسمه آالمه 
وآمــالــه، وقــد جــاء خطاب أردوغـــان 
فوز  غــداة  احلقيقة  هــذه  عن  معبرا 
احمللية حيث  االنتخابات  في  حزبه 
هذا  على  أمـــراء  لسنا  »نحن   : قــال 
فمباشرة  خـــدامـــه...«..  بــل  الشعب 
تركيا  ووقــوف  العربي،  الربيع  بعد 
إلى  التواقة  العربية  الشعوب  مــع 

حدودها  وفتح  واحلــريــة،  االنعتاق 
قبولها  وعــدم  السورية،  للمعارضة 
باالنقالب العسكري وااللتفاف على 
بـــدأت خفافيش  املــصــريــة،  ــورة  ــث ال
تركيا،  في  القالقل  تثير  العلمانية 
َبْدءًا مبيدان »تقسيم« وليس انتهاء 
حــاول  التي  االنقالبية  بــاحملــاوالت 
لوال  بها  القيام  وحــلــفــاؤه  اجلــيــش 
هذا  التركي،  والشعب  النظام  فطنة 
أن  يــعــد مستعدا  لــم  ـــذي  ال األخــيــر 
تعود به املؤامرات إلى عهد العسكر 

ومظامله..
وإلــى  الــتــركــي  للشعب  فتحية 
حياة  ــى  إل املتعطشة  الــشــعــوب  كــل 
كانت فعال صفعة  لقد  آمنة طيبة... 
املخدوعني  املتآمرين وكل  لكل  قوية 
بــدميــوقــراطــيــة الــعــســكــر وأذنـــابـــه، 

ولرمبا قد تعيد البعض إلى رشده.

....ما من يوم جديد يطلع علينا إال وتطالعنا 
وكاالت األخبار مبزيد من  مآس وانتهاكات يندى 
وفتياته  مصر  شباب  خليرة  خجال  اجلبني  لها 
ونسائه على أيدي  فاسدين انقالبيني قدت قلوبهم 
وال  طفال  وال  ـــرأة  ام يــرحــمــون  ال  مــن حجر صلد 
شيخا بلغ من العمر عتيا. كان فرعون يذبح األبناء 
يستحيون  فــال  هـــؤالء  أمـــا  الــنــســاء،  ويستحيي 
النساء بل يسحلونهن في الشوارع ويغتصبونهن 
في املخافر وأقبية السجون... وجتد من يزكي كل 
والعلمانيني  احلــداثــة  دعــاة  من  االنتهاكات  هــذه 
طيلة  رؤوســنــا  صــدع  نــاعــق  وكــل  والليبيراليني 
اإلنسان  حقوق  واحترام  بالدميوقراطية  سنوات 
الدولية  املواثيق  وفق  والظاملني  للظلم  والتصدي 
الــواقــواق  وجــزيــرة  وطوكيو  جنيف  ومــعــاهــدات 

وهلم ثرثرة و »كالم فاضي«.....
بالغثيان  ويصيبك  الــنــفــس  فــي  يــحــز  مــا  إن 
حقيقة ليست مواقف هؤالء العلمانيني. بل ما يحز 
في النفس فعال هي  تلك املواقف املخزية واملريبة 
التي يقفها بعض من تسموا بالعلماء واملشايخ.... 
أو شجبا.  تنديدا  وال  همسا  لهم  تسمع  تكاد  فال 
تغتصب  واحلـــرائـــر  تنتهك  املسلمني  وحــرمــات 
الــلــه يستهزأ  وآيـــات  تغلق  أو  واملــســاجــد حتــرق 
االنقالب...  لقائد  اآليــات متلقا  أعناق  وتلوى  بها 
ليتجرأ  نــهــارا جــهــارا حتى  يــزور  وتــاريــخ مصر 
املدعو القمص مرقص عزيز )أحد كبار القساوسة 
األقباط( فيزبد ويرعد ويتوعد املسلمني قائال : »يا 
مسلمني احنا أصحاب البلد و مصر ابتليت بكم، يا 
متخلفني يا مستعمرين منذ 1400 سنة« و مع ذلك 
لم نسمع من شيوخنا األفاضل دام ظلهم همسا... 
وال إشارة وال تنديدا وال هم يحزنون، وكأن األمر ال 
يعنيهم وهم الذين مألوا رؤوسنا طيلة السنوات 
العزة  عن  املنمق  كالمهم  و  مبواعظهم  اخلوالي 
والكرامة ووجوب اجلهر باحلق في وجه الظاملني، 
ووجوب نصرة املظلوم والذود عن حياض اإلسالم 
ويا  ووو.  األرض   في  واملستضعفني  واملسلمني 

ما سمعنا منهم عن مواقف العلماء الربانيني من 
أمثال سعيد بن جبير و سلطان العلماء العز بن 
عبد السالم  وسعيد بن املسيب وأحمد بن حنبل 
و غيرهم الكثير من أعالم العلماء احلقيقيني  عبر 
املشايخ  هؤالء  بعض  الــزاخــر.... سكوت  تاريخنا 

إزاء كل ما سبق من انتهاكات ليدعو إلى الريبة.
فسكوت العلماء غير سكوت العامة من الناس، 
ميثاقا  منهم  الله  أخــذ  وقــد  األنبياء.  ورثــة  ألنهم 
يا  فالعلماء   .... به  أمــروا  الــذي  احلق  يبلغوا  أن 
فاحذروا  فقط  بعلمهم  وليس  مشايخنا مبواقفهم 
أن تكونوا مع الشياطني اخلرص ألنكم سكتم عن 
قول  احلق، واحــذروا أن تكونوا في زمرة أحبار 
و�كبر  تفعلون  ال  ما  تقولون  ألنكم  إسرائيل  بني 

مقتا عند الله أن تقولوا ما ال تفعلون�.
مــالحــظــة : أنـــا هــنــا ال أحتـــدث عــن املرجفني 
جانب  إلــى  بوقوفهم  جــاهــروا  الذين  العلماء  من 
علي  أمــثــال  مــن  يــوم  أول  مــن  الظلمة  االنقالبيني 
أو  املــلــيــان«   فــي  اضــرب   « فتوى  »كفتة« صاحب 
إبراهيم  محمد  و  السيسي  وصف  الــذي  الهاللي 
بأنبياء الله موسى و هارون ، أو شيخ األزهر ، أو 
دراويش حزب الزور )النور سابقا( أو ذلك العالم 
»املــــودرن« الـــذي أفــتــى بــضــرورة تطليق الــزوجــة 
اإلخوانية وتبعته في فتواه سيدة داعية كنا نعدها 
من األخيار ...إمنا كالمي على بعض املشايخ الكبار 
وعدم  السكوت  وآثـــروا  ألسنتهم  ابتلعوا  الذين 
اخلوض فيما اعتبروه »فتنة« زاعمني الوقوف على 
احلياد  لتبرير مواقفهم املريبة ..... فيا علماء األمة 
يا ملح الطعام، من يصلح الطعام إذا امللح فسد... 
عليه،  الله  استخلفكم  الذي  علمكم  في  الله  اتقوا 
�واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل 
نفس ما كسبت وهم ال يظلمون�... يوم تقفون فيه 
يقول  غرال...يوما  عراة  حفاة  القهار  الواحد  أمام 

الله فيه ملالئكته �وقفوهم انهم مسؤولون�. 
وآخر  منا  السفهاء  فعل  مبا  تؤاخذنا  ال  ربنا 

دعوانا أن احلمد لله رب العاملني

صفعة على قفا العلمانية

بنبض القلب

ذ: عبد القادر لوكيلي

ذ: أحمد األشهب 

ذ: فهمـي هـويدي
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املسلمني  من  كبير  عدد  عقد 
مبدينة »نيويورك« األمريكية لقاًء لدعم 
اإلسالمية  األعياد  باعتبار  مطلبهم 
خلفية  على  وذلك  رسمية،  عطلة 
ألف   600 بني  ما  املسلمني  تشكيل 
التحاق  إلى  إضافة  مواطن،  ومليون 
%95 من أطفالهم باملدارس العامة؛ 

حيث يشكلون %10 من الطالب. وقد 
أكد املسلمون املجتمعون من مختلف 
تفعيل  ضرورة  واللغات،  اجلنسيات 
أكتوبر  أطلقها  التي  العمدة  دعوة 
اإلسالمية  األعياد  باعتبار  املاضي، 
عطلة رسمية، أسوًة بأعياد النصارى 

واليهود.

»محمد« و»زينب« في صدارة األسماء شيوًعا في تركيا

c   قشور الحوامض غنية بفيتامين أكل السمك يقوي الذكاء
كشفت دراسات حديثة أن بعض بقايا الطعام التي نقوم عادة بالتخلص منها، مفيدة للصحة 
لغناها باملواد الغذائية، كقشور احلمضيات على سبيل املثال، حيث تعد أغنى في محتواها من 

الفيتامني سي، ومضادات األكسدة من الليمون واحلامض.
كما يحتوي قشر احلمضيات على أربعة أضعاف كمية األلياف في 
هذه الفاكهة. وميكن استخدام هذه القشور في السلطات أو إضافتها 
إلى الشاي. أما قشر البطيخ فهو أيضا غني بالفوائد الغذائية، 
حيث يحتوي على كميات كبيرة من السيترولني وهو نوع 
من األحماض األمينية التي تنشط الدورة الدموية وتعالج 
ارتفاع ضغط الدم، وميكن أيضا طحنه وإضافته إلى 

العصائر.

توصل باحثون بريطانيون إلى أن تناول الطعام الغني باألحماض الدهنية الالمشبعة واملعروفة باسم 
أوميغا 3 يعزز تدفق الدم إلى الدماغ ويحّسن أداءه أثناء املهام التي تتطلب تركيزًا ذهنيًا. 

وكما هو معلوم فإن الفوائد الصحية ألوميغا 3، التي توجد في السمك واخلضراوات الورقية والزيوت 
النباتية كثيرة. 

وتوصل البحث اجلديد أن أوميغا 3 ميكن أن حتّسن أيضًا أوقات 
رد الفعل، فضاًل عن تقليل مستويات اإلجهاد في الدماغ بعد 

أداء مهام شاقة.
ذات  تكون  قد  النتائج  هذه  إن   : الباحثون  ويقول 
أهمية خاصة للمسنني، حيث إن اتباع نظام غذائي غني 

بأوميغا 3 يوّفر إمكانية درء اخلرف.

واشنطن تعرب عن خيبة أملها وقلقها من املصاحلة 

من  طويلة  أع���وام  بعد  اإلسالمية  ج��ذوره��ا  إل��ى  بقوة  تركيا  ع��ادت 
احلكم العلماني املتطرف الذي بدأه كمال أتاتورك عقب إلغائه اخلالفة 
اإلسالمية. فقد كشف املركز اإلحصائي التركي أن أكثر األسماء املطلقة 
على األطفال البالغة نسبتهم في تركيا %29.7 هي »محمد« عند الذكور، 
و »زينب« عند اإلناث. وقال  املركز اإلحصائي أن عدد سكان تركيا خالل 
األطفال  ويشكل  نسمة،  و864  ألًفا  و667  مليوًنا   76 بلغ   2013 عام 
نسبة %29.7 من إجمالي عدد السكان، حيث يبلغ عددهم 22 مليوًنا 

و761 ألًفا و 702 نسمة.

أعربت اإلدارة األمريكية عن خيبة أملها من اتفاق 
املصاحلة الذي جرى اإلعالن عنه بغزة ، معربة عن قلقها 
من هذا االتفاق.وحذرت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية 
األميركية جنيفر بساكي من أن اتفاق املصاحلة اجلديد 
قد يعقد اجلهود اجلارية لتحريك العملية السلمية، وفق 

رأي����ه����ا.وق����ال����ت ف��ي 
إن  صحفي:  مؤمتر 
ح��ك��وم��ة  أي  »ع���ل���ى 
تلتزم  أن  فلسطينية 
مب��ب��ادئ  ل��ب��س  دون 
ال���الع���ن���ف ووج�����ود 
دول������ة إس���رائ���ي���ل«، 
»غ��ي��اب  أن  مضيفة 
االل����ت����زام ال���واض���ح 
ميكن  امل��ب��ادئ  بهذه 

امل��ف��اوض��ات«. ملواصلة  جهودنا  ج��دي  بشكل  يعقد  أن 
وتابعت : »من الصعب التفكير كيف ستتمكن إسرائيل 
الوجود«،  في  بحقها  تؤمن  ال  مع حكومة  التفاوض  من 
واح��د  آن  ف��ي  تشعر  املتحدة  ال��والي��ات  أن  إل��ى  مشيرة 

ب�«خيبة أمل« وب� »القلق« إزاء هذا اإلعالن.

الغنوشي من أنقرة: االنتخابات ستعقد بموعدها

الدانمارك: ألول مرة نشر معاني القرآن الكريم باللغة 
الدانماركية

ق���ال رئ��ي��س ح��رك��ة ال��ن��ه��ض��ة ال��ت��ون��س��ي��ة راش���د 
الغّنوشي في تصريح إعالمي خالل زيارة إلى أنقرة 
الّرئاسّية  و  التشريعية  االنتخابات  تونس ستنجز  أّن 
د لها، أي قبيل انتهاء عام 2014 .  في املوعد احمل��دّ
وأضاف الغّنوشي في تصريحاته  أّن تونس جنحت 
في الوصول إلى حتقيق توافق وطني نتج عنه »كتابة 
دستور عظيم يزاوج بني قيم اإلسالم وقيم الّدميقراطّية 

وحكومة توافق وطني«.

وأّك���������د رئ���ي���س 
ح����رك����ة ال��ن��ه��ض��ة 
ت��ّت��ج��ه  ت���ون���س  أن 
ق��دم��ا ن��ح��و إج���راء 
ان��ت��خ��اب��ات »ح����ّرة 
ونزيهة » قبل نهاية 

سنة 2014.
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 افتتاح أول متحف إسالمي في أستراليا

توحد مسلمي أميركا للمطالبة بضم أعيادهم للعطالت الرسمية

افتتاح »املتحف اإلسالمي  َّ هذا األسبوع  تمَ
األس��ت��رال��ي«، بحضور ك��ل م��ن: »ج���وي هوكي« 

وزير املالية األسترالي  و»نكوالس 
ك��وت��س��ي��راس«  وزي����ر ال��ت��ع��ددي��ة 

الثقافية و»أحمد فاههور«، مدير 
عام إدارة البريد األسترالي، 

ال��ت��ي أجن����زت ب��ن��اء ذل��ك 
»أحمد  وأعلن  املتحف. 
فاهور« في الكلمة التي 
االفتتاح  خ��الل  ألقاها 

ت���وج���د أم���اك���ن  أن�����ه ال 
ش���اغ���رة ل���زي���ارة امل��ت��ح��ف 

التاليني؛  على مدى الشهرين 

قبل  مل��دة شهرين  األم��اك��ن  حيث تمَ حجز جميع 
إن  وأض��اف:  اجلماهير.  لزيارة  املتحف  افتتاح 
املتحف اإلسالمي األسترالي ليس مجرد متحف 
يعرض التاريخ فحسب، وإمنا يقدم معلومات 
واملسلمني،  اإلسالمي  الدين  عن  للزوار 
لُيسهم  اإلسالمية؛  الثقافة  ويعرض 
تغيير  ف��ي  قليل  مب��ق��دار  ول���و 
واألح��ك��ام  املغلوطة  املفاهيم 
اإلسالمي  الدين  عن  املسبقة 
ف��ي ذه���ن األس��ت��رال��ي��ني، وأك��د 
مركًزا  يعد  املتحف  أن  »ف��اه��ور« 

يجمع بني الثقافة والتعليم.

تمَ إعداد ونشر معاني القرآن الكرمي باللغة الدمناركية ألول مرة، مبساٍع من املستشار 
الديني الدكتور »أحمد أوناي«، استغرقت ترجمة املعاني 3 سنوات، وفي 
النهاية طبع 3.300 نسخة من معاني القرآن الكرمي باللغة الدمناركية. 
وقال الدكتور »أحمد أوناي«: إنه من املخطط أن يصل إجمالي عدد 
الواحدة  النسخة  وثمن   ، نسخة،  آالف   10 إلى  املطبوعة  النسخ 
أن أشكر كل من ساهم  أود  »أوناي«:  150 كرونا. وأضاف 
في إعداد معاني القرآن الكرمي باللغة الدمناركية، وأحمد الله 
وإذا  الترجمة،  هذه  إلى  شيمشاك«  و«أحمد  أنا  قني  وفَّ الذي 
كان هناك أية أخطاء نرجو من القراء تقدمي مقترحاتهم لتحسني 

الترجمة وتعديل األخطاء.

الخبر الصحي
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إلى أن نلتقـي

منذ وقع االحتكاك في العصور احلديثة بني 
انطالقا  اإلسالمي،  والعالم  الغربية  احلضارة 
من حملة نابليون على مصر عام )1789م( حتى 
استعمار فرنسا اجلزائر عام )1830م( ودخول 
اإلجنليز إلى الهند وإعالن امللكة فكتوريا نفسها 
ب��دأت  )1877م(،  ع��ام  الهند  على  إم��ب��راط��ورة 
اإلسالمي،  العالم  في  تتغلغل  الغربية  الفكرة 
ومن ضمن ذلك األدب، وصار الشرق اإلسالمي 
كتب  ال��غ��رب، حيث  أدب��اء  ل��دى  أثيرا  موضوعا 
األدي�����ب اإلجن���ل���ي���زي رودي������ار ك��ب��ل��ن��ج: )ك��ت��اب 
وكتب  الهند،  ف��ي  وج���وده  مستلهما  األدغ����ال(، 
الشاعر األملاني غوته ديوانه: )الديوان الشرقي 
الفرنسي  الشاعر  كتب  كما  الغربي(،  للشاعر 
ف��ك��ت��ور ه��ي��ج��و دي���وان���ه: )ال��ش��رق��ي��ات( . وكما  
تلك  كتاباتهم  في  الغرب  أدب��اء  مواقف  تباينت 
بني اإلعجاب واالستهجان، كذلك بدأت تتشكل 
اإلسالمي  العالم  كتاب  داخ��ل  متباينة  مواقف 
وأدبائه جتاه احلضارة الغربية، بعامة، واألدب 
الغربي بخاصة، فهناك من ظل متشبثا بالثقافة 
القدمية رافضا كل جديد، ظنا منه أن ذلك ميثل 
نوعا من التشبث باألصالة وحفاظا على الهوية 
واحل��ص��ان��ة ض��د االق��ت��الع احل���ض���اري، بينما 
�� هروبا من  انسلخت طائفة من أدبائنا وأقبلوا 
تقليد القدمي �� يقلدون كل ما ظهر في الغرب من 

املذاهب واالجتاهات واألفكار.
وكما عهدنا الشيخ أبا احلسن، وهو األديب 
نحو  ينحو  واللغات،  امل��واه��ب  املتعدد  امل��ره��ف، 
في  يتخذ  وجدناه  كلها،  املواقف  في  الوسطية 
املفيد  عن  يبحث  ال��ذي  الوسطية  موقف  األدب 
واجلميل، وال يهمه في ذلك �� إن أرضى احلق �� 
أن يغضب احملافظني واحلداثيني على السواء.  
بل لقد كانت له اجتهادات خاصة ومتميزة في 
مجال األدب، ومنها أنه كان سباقا إلى جتاوز 
حيث  العربي،  األدب  إلى  االستشراقية  النظرة 
ليس  العربي  األدب  أن  على  الناس  عيون  فتح 
وقدموه  املستشرقون،  به  كلف  فيما  محصورا 
أن  لنا  ب��ني  لقد  ب��ل  آلداب��ن��ا،  تواريخهم  ف��ي  لنا 
ل��ي��س��ت وق��ف��ا ع��ل��ى تلك  ال��ع��رب��ي  ع��ي��ون األدب 
املظان املذكورة واملشهورة، وإمنا أجمل اآلداب 
في  مبثوثة  ليست  وأروع��ه��ا  وأبينها  وأصدقها 
كتب اآلداب، بقدر ما هي كامنة في كتب تبدو 
ألول وهلة أبعد ما تكون عن األدب، وذلك مثل 
كتب السيرة، وكتب التاريخ، وحتى كتب األصول 
والفقه. فقد نبه مثال، خالل اختياره عضوا في 
مجمع اللغة العربية بدمشق، على نظرة جديدة 
لألدب العربي، عندما وقف عند نص أدبي رائع 
أوردته كتب السيرة، وهو حديث كعب بن مالك، 

رضي الله عنه، وهو من الثالثة الذين خلفوا.
كما أن كتابه: )مختارات  من أدب العرب( 
ونظر  مرهف  وح��س  رفيع  أدب��ي  ذوق  على  دل 
جديد إلى األدب العربي. وقد أشاد األستاذ علي 
الطنطاوي رحمه الله بهذا الكتاب ومنهجه، فكان 
مما قال: »ولقد كنت أمتنى من قدمي أن نخرج 
الذي  املظلم  الضيق  السجن  بتالميذنا من هذا 
وإل��ى ضياء  احلرية،  إلى فضاء  فيه  حشرناهم 
)وصف  على  االختيار  في  نقتصر  فال  النهار، 
الكتاب( للجاحظ،  وهو جمل مترادفة ال تؤلف 
بينها فكرة جامعة، وال ميدها روح، وال تخالطها 
ح��ي��اة، وع��ل��ى أالع��ي��ب اب���ن ال��ع��م��ي��د، وغ��الظ��ات 
فننفر  الفاضل،  القاضي  وهندسات  الصاحب، 

التالميذ من األدب، ونكرهه إليهم!!

غير  عند  احل��ق  البيان  إن  لهم:  نقول  وكنا 
ه����ؤالء، وإن أب���ا ح��ي��ان ال��ت��وح��ي��دي أك��ت��ب من 
اجلاحظ، وإن كان اجلاحظ أوسع رواية وأكثر 
وأكبر  ال��ق��ول،  ف��ن��ون  ف��ي  تصرفا  وأش���د  علما، 
منهما،  أبلغ  البصري  احلسن  وإن  أس��ت��اذي��ة، 
البصري،  احلسن  م��ن  أبلغ  السماك  اب��ن  وإن 
وإن النظر فيما كتب الغزالي في اإلحياء، وابن 
الصيد،  وابن اجل��وزي في  املقدمة،  خلدون في 
وابن هشام في السيرة، بل والشافعي في األم، 
التلميذ  على  أج��دى  املبسوط،  في  والسرخسي 
وأنفع له في التأدب من قراءة حماقات الصاحب 
ومخرقات احل��ري��ري واب��ن األث��ي��ر.« ]ع��ن كتاب 
احلسني الندوي الداعية  ع��ل��ي  احل��س��ن  )أب���و 
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في حوار أجرته مجلة املشكاة املغربية مع 
يصح  ك��ان  إن  سألناه  ال��ن��دوي  الشيخ  سماحة 
على  اإلس���الم���ي(  )األدب  مصطلح  ن��ط��ل��ق  أن 
من  الغربيون  ينتجها  التي  األدب��ي��ة  النصوص 
التصور  غير املسلمني، وتتالقى تصوراتها مع 
اإلسالمي، )وذلك أمر أثار جدال بني أهل األدب 
على  األستاذ محمد قطب  أق��دم  منذ  اإلسالمي 
عن  كتابه  في  الغربي  األدب  من  من��اذج  تقدمي 
فقلنا  :ال،  الشيخ  فقال  الفن اإلسالمي(   منهج 
األدب؟  لذلك  تقترحها  التي  التسمية  ما  إذن   :
فقال دون تردد: )أدب صالح(. هذا هو املقياس 
إذن، وهذا هو امليزان الذي يزن به الشيخ أبو 
غربيا:  أم  شرقيا  أك��ان  س��واء  األدب،  احلسن 
الذي ندعو إلى  إليه، واألدب  الذي ندعو  األدب 
قراءته واالستفادة منه، يجب أن يكون صاحلا.
الصالح واجلودة هما سر تقدم األدب. ومن هنا 
عدوا  وال  مناصرا  احلسن  أب��و  الشيخ  يكن  لم 
لألدب، بالنظر إلى منشئه، بل بالنظر إلى األدب 
نفسه. وهو يشرح لنا سر إعجابه بإقبال فيقول: 
)إن أعظم ما حملني على اإلعجاب بشعره هو: 
الطموح، واحلب، واإلميان، وقد جتلى هذا املزيج 
في شعره وفي رسالته أعظم مما جتلى في شعر 
معاصر، وهي تندفع اندفاعا قويا إلى كل أدب 
وبعد  النفس،  وسمو  الطموح  يبعثان  ورس��ال��ة 
وتسخير  اإلسالم  على سيادة  واحلرص  النظر 
النفس  على  والسيطرة  لصاحله،  ال��ك��ون  ه��ذا 
واآلف����اق، وي��غ��ذي��ان احل��ب وال��ع��اط��ف��ة، ويبعثان 
وبعبقرية   ،[ مبحمد  واإلمي���ان  بالله  اإلمي���ان 
للبشرية  إمامته  سيرته، وخلود رسالته، وعموم 

كلها.( )روائع إقبال، طبعة دار القلم، ص 9( 
وق���د رأي��ن��ا م��ن ق��ب��ل ك��ي��ف ك���ان م��ي��اال إل��ى 
كثير  عنها  يتحاشى  وآداب  علوم  في  املشاركة 
م��ن ع��ل��م��اء ال��دي��ن، ب��ل كثير م��ن ع��ل��م��اء األدب 
ندوة  وفي  1986م،  عام  من  يناير  ففي  أيضا. 
العلماء، دار العلوم، بلكنو، أسست رابطة األدب 
اإلسالمي، وكان بعض مؤسسيها ممن يعادي 
الشعر احلر، الذي ظهر في العالم العربي في 
املالئكة،  نازك  يد  على  املاضي  القرن  منتصف 
وك����ان ي��س��م��ي ذل���ك ال��ش��ع��ر )ال��ش��ع��ر املنفلت( 
ويعتبره مؤامرة على تراثنا. وقد أخبرني بعض 
الندوي  النور  عبد  األستاذ  ومنهم  الهند،  أدب��اء 
رحمه ال��ل��ه، أن��ه ظهرت ه��ذه احل��رك��ة ف��ي الهند 
أيضا، وذلك بعد اجليل الذي خلف جيل إقبال. 
ولكن الشيخ أبا احلسن لم يكن عدوا لشيء من 
ذلك ما دام يحمل رسالة سامية، أو بتعبير آخر: 
)ما دام صاحلا(، فقد يستمع لذلك الشعر، بل 
ويطرب له أيضا، ولذلك انضم كثير من الشعراء 
إلى  التفعيلي  الشعر  يكتبون  الذين  اإلسالميني 
بهم،  وت��ق��وت  العاملية،  اإلس��الم��ي  األدب  راب��ط��ة 
وم��ن��ه��م ع��ل��ى س��ب��ي��ل امل���ث���ال، مم��ن أف��ض��ى إل��ى 

عبد  والشاعر  محمد  علي  حسني  ربه:الشاعر 
املنعم عواد يوسف من مصر، والشاعر محمد 
املغرب،  من  األنصاري  فريد  والشاعر  بنعمارة 

رحمهم الله جميعا.
وإذا كان الشيخ أبو احلسن يرحب باألدب 
الصالح مهما كان مصدره، فإنه في مقابل ذلك 
كان محاربا لألدب املنحرف مهما كان مصدره. 
ومما ال ريب فيه أن اآلداب في العالم اإلسالمي 
في العصور احلديثة قد أصيبت بلوثة الفساد، 
الغربية  وامل���ذاه���ب  بالفلسفات  ت��أث��ره��ا  نتيجة 
عندنا  ظهر  مثال  العربي  العالم  ففي  املنحرفة، 
الفكر الوجودي، ممثال في بعض الشعراء، من 
املنابر  بعض  وفي  الصبور،  عبد  أمثال صالح 
الثقافية، من أمثال مجلة )اآلداب( البروتية، كما 
اجتاهاتها،  اليسارية، مبختلف  املذاهب  وجدت 
كالشيوعية والفوضية، مرتعا خصبا في بالدنا، 
واغ��ت��رب األدب اإلس��الم��ي في ب��الده، مما دعا 
ذلك  النهوض مبواجهة  إلى  أبا احلسن  الشيخ 
االنحراف، وكان من بني تلك الوسائل التي كان 
اإلسالمي  األدب  رابطة  االن��ح��راف،  بها  يواجه 
العاملية. يقول في )مسيرة حياة(: »  إن الكاتب 
بتأثير األسرة والبيئة وانتمائه إلى طبقة خاصة 
ومؤسسة خاصة )ندوة العلماء( لم يغفل..امليول 
والنزعات األدبية السائدة في عصره، ودراسة 
اإليجابية  آثارها  واستعراض  األدبية  احلركات 
أو ال��س��ل��ب��ي��ة ع��ل��ى ال���ن���شء اجل���دي���د وأوس�����اط 
املشتغلني بالعلم واألدب، والتفرس ألخطار حترر 
الدين  ربقة  عن  والبحث  والفكر  والشعر  األدب 
واألخ��الق، بل معارضتها للدين ومجابهتها له، 
ونتائجها اخلطيرة املريرة والقيام مبقاومة هذه 
الفتنة، وتنبيه الناس لها، لم يغفل املؤلف شيئا 
من ذلك، وهذا الذي حمله على قبوله ملسؤولية 
ورئاسته«.]مسيرة  اإلس��الم��ي(  األدب  )راب��ط��ة 

حياة: 2 \ 159[.
ب��وص��ف ما  أب��و احل��س��ن  ل��م يكتف الشيخ 
آلت إليها اآلداب من االنحدار والتردي، بل كان 
شأنه في ذلك شأن النطاسي اخلبير الذي يبحث 
ال��دواء  والكشف عن  ال��داء الجتثاثه،  عن أصل 
الناجع. وهكذا ففي ندوة من ندوات رابطة األدب 
اإلسالمي بالهند، وصف أصل الداء، مبينا أن 
الفكر،  الن��ح��راف  نتيجة  ك��ان  األدب  ان��ح��راف 
فقال: » إن السبب األكبر واألساسي النحراف 
الغرب وضالله وزيغه واختالله، هو حرمانه من 
نور النبوة والرسالة، فإن النبوة وحدها هي التي 
تخرج اإلنسان من الظن والتخمني، وتبلغه إلى 
اإلمي���ان واليقينن. ول��م ي��زل ال��غ��رب رغ��م جميع 
فتواحاته وانتصاراته املادية، وفي رحلته الطويلة 

في العلم، محروما من النبوة.«
   ثم صرح بعد ذلك »بأن القيادة العلمية 
وال��ف��ك��ري��ة واألدب���ي���ة ل��ل��ع��ال��م ك��ل��ه م���ن واج��ب��ات 
املسلمني، وه��ي ح��ق ل��ألم��ة اإلس��الم��ي��ة، وم��اذا 
س��ي��ج��ر م��ن ش��ق��اء وب����الء ل��و ت��خ��ل��ت األم����ة عن 
منصبها ودورها القيادي، وما تلحق بها كذلك 
م��ن خ��س��ائ��ر  وأخ��ط��ار« ] مسيرة ح��ي��اة: 2 \ 
167[ ولن يستطيع أدب��اء اإلس��الم أن ينهضوا 
باسترجاع  إال  عاتقهم  على  امللقاة  برسالتهم 
روح النبوة، تلك الروح التي تلبست محمد إقبال 
ال��ذي أيقظ  إب��داع في شعره احلي  فأبدع أميا 

القلوب، وأحيا النفوس وألهب املشاعر:
» لقد أصبح العالم من غزو اإلفرجن وظلمه 
خرابا يبابا، فقم يا باني احلرم، لبناء العالم من 
أمده  الذي طال  العميق  السبات  من  قم  جديد، 

واشتدت وطأته«. ]مسيرة حياة: 131/3[

أ. د. حسن األمراني

أساسيتني  دعامتني  معًا  والتلميذ  األستاذ  املعلم/  كان  إذا 
لنجاح العملية التعليمية في كل مكان وزمان، مبا في ذلك فترة 
ال  ثالثة  دعامة  هناك  فإن  سابقا،  بينا  كما  االستقالل،  بعد  ما 
تقل عن السابقتني إن لم تكن هي األهم فيها، إنها اخلطة، إنها 
نريد  ماذا  كلها،  التعليمية  للعملية  العام  التصور  إنها  الهدف، 

منها؟ وماذا نريد أن حتقق لنا؟
تتجلى  االستقالل  مرحلة  بعد  الكبرى  اخلطة  كانت  لقد 
مقدمة  وفي  املختلفة،  القطاعات  في  الوطنية  األطر  تكوين  في 
ُأنشئت من أجل ذلك مؤسسات خاصة  التعليم، وقد  ذلك قطاع 
كمدارس تكوين املعلمني، واملراكز التربوية اجلهوية، واملدارس 
العليا لألساتذة، بل حتى على مستوى التعليم العالي ُأنشئت 
تكوينات خاصة في أواسط الثمانينات من القرن املاضي من أجل 
تكوين خاص ألساتذة جامعيني، ُعرف بنظام »تكوين املكونني« 
)F.F.(، ولقد أتى ذلك كله أكله نظرا للحاجة التي كانت تعرفها 
والسبعينات  الستينات  أجيال  وكل  األطر.  لهذه  آنذاك  البالد 
القرن امليالدي املاضي تعرف جيدا هذه  الثمانينات من  وحتى 
األساتذة  من  كبير  عدد  املغرب   في  ُيَدرِّس  كان  فلقد  احلاجة، 
أردنيون،  عراقيون،  سوريون،  )مصريون،  واألجانب؛  العرب 
سودانيون، فرنسيون، رومانيون، إسبانيون، إجنليز،...( وحتى 

عموم القطاعات اإلدارية لم تكن هي األخرى تخلو من أجانب.
كبير،  بشكل  التعليم  جنح  واضحا  الهدف  كان  مَلَّا  ولذلك 
عدد  تعريب  ومت  بل  واإلدارية،  التعليمية  األطر  مغربة  ومتت 
من العلوم اإلنسانية )التاريخ واجلغرافيا والفلسفة( في جميع 
املراحل التعليمية، ثم ُعربت مقررات العلوم الدقيقة إلى نهاية 
املرحلة الثانوية. بل أكثر من هذا اشتغل منذ بداية التسعينات 
خريجي  واإلدارية  التعليمية  األطر  من  عدد  املاضي  القرن  من 
اجلامعة املغربية خارج املغرب، وخاصة في دول اخلليج وأوربا، 
وهذا يدل على أن الوفرة في هذه األطر قد حصلت في الداخل، 
ومت االكتفاء الذاتي فيها. كما أنه بعد أن كان الطالب املغاربة 
مبا  العلوم  جميع  في  اخلارج  في  الدراسة  أجل  من  يهاجرون 
وآدابها، أصبحت  العربية  اللغة  الشريعة وعلوم  ذلك علوم  في 
العديد من  الطلبة من  املآت من  اآلن تستقبل  املغربية  اجلامعة 

الدول.
كل هذا يدل على أنه حينما تكون هناك خطة وهدف، ال بد 
أن حتقق العملية التعليميُة نتيجًة، حتى وإن لم تكن كاملة فإنها 

تكون نسبية على األقل.
ناجعة  تكون  أن  ميكن  ال  املدروسة  غير  اخلطط  إجناز  إن 
برامج  واعتماد  رباعية،  أو  خماسية  خطة  فإعالن  ناجحة،  وال 
تكن هناك خطة  لم  إن  تكون مجدية،  ال  أو عالجية  استعجالية 
عملية حتدد الهدف بالذات. وطبعا ليس األمر خاصا بالتعليم 

بل هو عام في كل القطاعات واملجاالت.
السنني  آالف  منذ  السالم  عليه  يوسف  النبي  وضع  لقد 
خطة اقتصادية خلمس عشرة سنة، في أحلك الظروف املناخية، 
وجنحت تلك اخلطة ألنها قائمة على ِعلم، كما أنها كانت دقيقة 
غاية الدقة. فهل عجزنا نحن في عصر الرقميات أن نضع خططا 
تعليمية عملية قابلة للتطبيق، ُنحقق من خاللها األمن لوطننا 
لمـ  التقدم  وأمتنا من جميع اجلوانب )العلمـ  الغذاءـ  الشغلـ  السِّ

ـ االزدهار الخ(؟
أليس من مستطاعنا أن نأخذ دروسا من واقعنا وتاريخنا، 
منظومة  بناء  أجل  من  وتاريخها  بنا  احمليطة  الشعوب  وواقع 

تعليمية تستجيب ملتطلبات التنمية والتقدم؟
تلك ركائز ثالثة : املعلم / األستاذ+ التلميذ/ الطالب+ اخلطة 

املدروسة، وال ميكن بأي حال لعجلة التعليم 
املرتكزات  هذه  تكون  أن  دون  تستوي  أن 

الثالثة قائمة بشكل مْسَتٍو.

نظرات في إصالح التعليم )10(

لـمـاذا جَنـح  التّـعـليـم  فـي  بـالدنـا 
بعد  االسـتـقـالل  ؟ )4( 

د. عبد الرحيم الرحموني

- الو�سطية يف الأدب :

ال�سيخ اأبو احل�سن الندوي، حكيم الو�سطية )4(
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