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اآمني 

كلما هل هالل رجب اخلير إال عاودت األمة اإلسالمية ذكرى اإلسراء واملعراج، تلك 
الذكرى التي ال ينضب معني دروسها، وال يجف ماء ِعبرها، ومن هذه العبر التجديدية:

أوال: أن حدث اإلسراء واملعراج ميثل جتليا من جتلياِت ُسنِة النصر والتمكني، ووعِد 
الله جل جالله بنصرة أوليائه من عباده املرسلني واملؤمنني:}ِإنَّا لََننُصُر ُرُسلََنا َوالَِّذيَن آَمُنوا 
امِلِنَي َمْعِذَرُتُهْم َولَُهُم اللَّْعَنُة َولَُهْم ُسوُء  ْنَيا َوَيْوَم َيُقوُم اأْلَْشَهاُد َيْوَم اَل َينَفُع الظَّ َياِة الدُّ ِفي اْلَ
آَمُنوا  الَِّذيَن  َها  َأيُّ لَـم ولن تتحقق إال بشروطها:}َيا  51-52(. وهي ُنصرة  اِر{)غافر:  الــدَّ
ِإن َتنُصُروا اللََّه َينُصْرُكْم َوُيَثبِّْت َأْقَداَمُكْمِ{ )محمد:8(. لذلك فقد مثَّل هذا الدُث في وقته 
بداية مرحلة االنفراج والتفريج. كما متثل ذكراه في الوقت الاضر عبرًة لألمة التي هي 
في حاجة ماسة وعاجلة إلى حتقيق نهضتها الضارية، وذلك باستحضار هذه التجليات. 
ثانيا: أن إمامة الرسول ] لغيره من األنبياء في بيت املقدس فيها رسائل لألمة منها: 
> إمامة األمة املسلمة لغيرها من األمم وأهل امللل وشهادتها عليهم. ولن تكون األمة 
في مستوى هذه اإلمامة إال بقوة اليقني في دينها والعمل به وبتبليغه. فما عملت األمة اليوم 

لتحقق إمامتها على الناس؟
> ضرورة حترير أرض املقدس من كل ما يدنسه عبر التاريخ، ورسالة حتريره موكولة 
إلى املسلمني من أتباع سيدنا محمد ]. وسيتحرر البيت إن شاء الله  تعالى، يوم يتحرر 

املسلمون في وجدانهم وتفكيرهم وسلوكهم، بإخالص العبادة لله وحده ال شريك له.
ثالثا: وحدة مصدر التلقي، إذ أن العروج بالنبي ] وتشريع الصالة واإلخبار عن 
كثير من األحداث وعن جزاءاتها لَيُدلُّ على أن مصدَر التلقي في األمة ومصدر التشريع هو 
وحُي الله عز وجل وسنُة رسول الله ]، وأن العمل املعتبر شرعًا ما كان خالصًا صوابًا، 
وأنه ال أحد يحق له أن يغير أو أن يبّدل في دين الله تعالى أو أن يستبدل غيره به، وما أكثر 

مصادر التلقي في األمة اليوم !!
رابعا: جتديد التديُّن واإلميان وجتديد الصلة بالله جل وعال: فقد كانت الرحلة جتديدا 
بالله وبأهل اخلير من املالئكة األطهار واألنبياء واملرسلني األخيار، واطالعًا على  للصلة 
حقائق اجلنة والنار، واألمة اليوم ُأتيت كثيرا من جهة إصابتها في جهاز مناعتها اإلميانية 
وأركانه، وضعف أثر ذلك اإلميان في السلوك )اإلميان بالله ومالئكته وكتبه ورسله واليوم 
تصحيحا  ذلك  على  النشء  وتربية  القيم  هذه  بغرس  إال  فاعليتها  تسترجع  ولن  اآلخــر(، 

لتصورها وترشيدا لتصرفها.  
مَلّا  واإلنصاف:  التصديق  وأهل  واإلرجــاف  التكذيب  أهل  بني  التدافع  خامسا: سنة 
كان اإلميان في حقيقته هو التصديق مبا غاب عن الس تصديقا يتساوى فيه مع اليقني 
مبا هو شاهد أمام الس، فقد مثَّل حدث اإلسراء واملعراج معجزة الستحالة عبور تلك 
املسافات الزمانية واملكانية في التقدير البشري، ومثَّل حتديا للقدرات اإلنسانية. لذلك ُوجد 
موقفان من هذه املعجزة موقف املكذبني واملرجفني، وموقف أهل اإلميان والتصديق، مما 
يدل على أن علماء األمة واملصلحني فيها في كل زمان ومكان، ستلقى دعوتهم من يتصدى 
لها بالتكذيب والتزييف واإلرجاف، والتسفيه والظلم واإلجحاف، كما ستلقى من يتلقاها 
باإلميان والتصديق واملنافحة واإلنصاف؛ أمثال أبي بكر الصديق [، وأضرابه، لذلك 
فاألمة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتحصني جبهتها الداخلية وتربية أبنائها على اإلميان 
الّق وِقيم االعتزاز بالذات والصلة بالله واليقني فيه، والعمل بثقة ويقني في سبيل نشر 
دين الله. إن األمة في حاجة إلى اإلسراء إلى شرع ربها، واإلسراء للذود عن مقدساتها، 
واإلسراء إلمامة الناس، وفي حاجة إلى املعراج بأرواحها فكرًا وتعبيرا، وتدبُّرًا في ملكوت 
الله تعالى، تقويًة لإلميان وتهذيبا للَجنان، وتنقيًة لسلوك اجلوارح واألبدان، وفي الاجة 
إلى وصل ما انفصل من عالقتها بربها وكتابه وسنة رسوله، والتصالح مع الذات ومع 

قافلة املصلحني األخيار.
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الشـيـخ  عـبـد  السـالم  الـهـراس :
الشـاعــر  احلـكـيـم

مدار كسب المال والرزق والتصرف فيهما

مبدأ االستخالف في المال وأثره االجتماعي

الكفاف في األرزاق و األموال



التفكر في اللغة يرجع إلى معنى: 
يء. قال ابن فارس  ُد الَقْلب في الَشّ ترُدّ
َد  رَدّ إذا  تفّكَر  )يقال  املقاييس:  في 
الفراهي  قلبه معتِبرا(، وعرف اإلمام 
الفكر بأنه: النظر فيما وراء الشيء، 
اعتبارا.  املعنى  بهذا  يسمى   وقد 
التفكر  لفظ  ورد  الكرمي  القرآن  في 
مرة،  عشرة  ثمان  منه  يشتق  وما 
مكية. سور  في  املوارد  هذه   أغلب 
تعداد  في  جاء  املوارد  هذه  من  عدد 
سخره  وما  وجل-  -عز  الله  نعم 
لإلنسان في هذه األرض من وسائل 
ااَلْرَض  َمَدّ  اَلِّذي  احلياة:�َوُهَو 
َوِمن  َوَأْنَهارًا  َرَواِسَي  ِفيَها  َوَجَعَل 
َزْوَجْيِ  ِفيَها  َجَعَل  َمَراِت  الَثّ ُكِلّ 
َذِلَك  ِفي  ِإَنّ  َهاَر  الَنّ الْيَل  ُيْغِشي  اْثَنْيِ 
 .)3 ُروَن�)الرعد:  َيَتَفَكّ َقْوٍم  ِلّ ءاليات 
َوَما  َمَواِت  الَسّ ِفي  ا  َمّ َلُكم  َر  �َوَسَخّ
َذِلَك  ِفي  ِإَنّ  ْنُه  ِمّ َجِميعًا  ااْلَْرِض  ِفي 
.)12 ُروَن�)الجاثية:  َيَتَفَكّ َقْوٍم  َلّ  ءالياٍت 
اآليات  هذه  ذكر  يعقب  ما  وغالبا 
وكأن  التفكر،  على  احلث  املسخرات 
إلى  املوصلة  الوسيلة  هو  التفكر 
فهم طبيعة هذه اآليات الكونية التي 
تفضي هي نفسها إلى نتيجة واحدة 
هي أن وراء هذا الكون املسخر إلها 
الشكر  اإلنسان  من  يستحق  واحدا 
وأول  املسخرات،  اآليات  هذه  على 
وتتلو  العبادة،  الشكر:  هذا  منازل 
أن  هي  أخرى  حقيقة  احلقيقية  هذه 
ليخلق  يكن  لم  الدنيوي  العالم  هذا 
العالم  إلى  مطيتنا  هو  بل  عبثا، 
بها  نطق  حقيقة  وهذه  احلقيقي، 

املؤمني  لسان  على  الكرمي  القرآن 
ِذيَن َيْذُكُروَن الّلَه ِقَيامًا  املتفكرين: �اَلّ
ُروَن  َوَيَتَفَكّ ُجُنوِبِهْم  َوَعَلَى  َوُقُعودًا 
َما  َنا  َرَبّ َوااَلْرِض  َمَواِت  الَسّ َخْلِق  ِفي 
َخَلْقَت َهذا َباِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب 

اِر�)آل عمران:191(. الَنّ
كما جاءت هذه احلقيقة في سياق 
اآلخرة:  عن  الغافلي  فعل  استنكار 
َخَلَق  َما  َأنُفِسِهْم  ِفي  ُروا  َيَتَفَكّ �َأَوَلْم 
َبْيَنُهَما  َوَما  َوااْلَْرَض  َمَواِت  الَسّ ُه  الَلّ
َن  ى َوِإَنّ َكِثيرًا ِمّ َسًمّ ِقّ َوَأَجٍل ُمّ ِإاَلّ ِباحْلَ
ِهْم َلَكاِفُروَن�)الروم:7(. اِس ِبِلَقاء َرِبّ  الَنّ
ومن خصائص موارد لفظ التفكر أنه 
سياق  في  موضع  من  أكثر  في  جاء 
املثل  منها  نذكر  األمثال،  ضرب 
ا  َ الدنيا:�ِإَنّ للحياة  ضرب  الذي 
ِمَن  َانَزْلَناُه  َكَماء  ْنَيا  الُدّ َياِة  احْلَ َمَثُل 
ااَلْرِض  َنَباُت  ِبِه  َفاْخَتَلَط  َماِء  الَسّ
ِإَذا  َى  َحَتّ َوااَلْنَعاُم  اُس  الَنّ َيَاُكُل  ا  ِمَّ
َوَظَنّ  َنْت  َيّ َواَزّ ُزْخُرَفَها  ااَلْرُض  َأَخَذِت 
ُهْم َقاِدُروَن َعَلْيَها َأَتاَها َأْمُرَنا  َأْهُلَها َأَنّ
َحِصيدًا  َفَجَعْلَناَها  َنَهارًا  َاْو  َلْياًل 
ُل  ُنَفِصّ َكَذِلَك  ِبااَلْمِس  َتْغَن  ْم  َلّ َكَأن 
ُروَن�)يونس:24(،  َيَتَفَكّ ِلَقْوٍم  ااَلَياِت 
من  معلوم  هو  كما  األمثال  وضرب 
والبرهانية  االستداللية  الوسائل 
التي يستعملها القرآن الكرمي لتقرير 
ما  غالبا  ولذلك  الدينية،  احلقائق 
يعقب ذكر املثل الدعوة إلى التفكر فيه:
ُهْم  اِس َلَعَلّ �َوِتْلَك ااْلََْمَثاُل َنْضِرُبَها ِللَنّ
ُرون�)الحرش:21(. فاملثل هنا ليس  َيَتَفَكّ
مسوق  هو  وإنا  لذاته،  مقصودا 
ملقصد آخر ال نستطيع الوصول إليه 
والتأمل،  والتدبر  الفكر  بإعمال  إال 
آيات  في  التعقيب  ناسب  ولذلك 
املفردات. هذه  باستعمال   األمثال 

أيضا  اللفظ  موارد  خصائص  ومن 
مع  األنبياء  حوار  سياق  في  وروده 
لعبادة  إياهم  ودعوتهم  أقوامهم، 
الله وحده، والتفكر في هذه املواطن 
مطلوب، ذلك أن دعوة األنبياء بنيت 
لفت  يروم  البرهان  من  أساس  على 
احلقائق،  من  مجموعة  إلى  النظر 
النبي  وطبيعة  النبوة  حقيقة  منها 
التي ال تفارق في شق منها الطبيعة 
ِعنِدي  َلُكْم  َأُقوُل  اَلّ  �ُقل  البشرية: 
َخَزآِئُن الّلِه َوال َأْعَلُم اْلَغْيَب َوال َأُقوُل 
ِبُع ِإاَلّ َما ُيوَحى ِإَلَيّ  ي َمَلٌك ِاْن َأَتّ َلُكْم ِإِنّ
ُقْل َهْل َيْسَتِوي ااَلْعَمى َواْلَبِصيُر َأَفاَل 

ُروَن�)األنعام:51(.  َتَتَفَكّ
املتمثلة  النبي  وظيفة  ومنها 
من  يستلزم  الذي  البيان  في 
ِإَلْيَك  �َوَأنَزْلَنا  التفكر:  له  املتلقي 
ِإَلْيِهْم  َل  ُنِزّ َما  اِس  ِللَنّ  َ ِلُتَبِيّ ْكَر  الِذّ
.)44 ُروَن�)النحل:  َيَتَفَكّ ُهْم   َوَلَعَلّ
احلقائق  من  النبوة  حقيقة  إن 
تستلزم  التي  الكبرى  العقدية 
قليال  تفكروا  الناس  أن  ولو  التفكر، 
عن  حادوا  ملا  األنبياء  دعوات  في 
وجل-  -عز  الله  شدد  وقد  اتباعهم، 
معرض  في  كثيرا  األمر  هذا  على 
األنبياء:  من  الناس  مواقف  عرض 
ٍة  ن ِجَنّ ُروْا َما ِبَصاِحِبِهم ِمّ �َاَوَلْم َيَتَفَكّ
ِبٌي�)األعراف:184(. ُمّ َنِذيٌر  ِااَلّ  ُهَو   ِاْن 
َتُقوُموا  َأن  ِبَواِحَدٍة  َأِعُظُكم  ا  َ ِإَنّ �ُقْل 
َما  ُروا  َتَتَفَكّ ُثَمّ  َوُفَراَدى  َمْثَنى  ِه  ِلَلّ
َنِذيٌر  ِإاَلّ  ُهَو  ِإْن  ٍة  ِجَنّ ن  ِمّ ِبَصاِحِبُكم 
.)46 َشِديٍد�)سبإ:  َعَذاٍب  َيَدْي  َبْيَ  ُكم   َلّ
إن الناظر في مفهوم التفكر من خالل 
هذه اآليات، يلحظ أن التفكر هو بحق 
الصحيح  واالعتقاد  اإلميان  طريق 

بالله -عز وجل- وبآياته وبرسله.. 

مفهوم التفكر في القرآن الكرمي 
سأحدثك أيها القارئ اللبيب اليوم عن موقف إلمام من أئمة دة. فريدة زمرد

املتوفى  النحوي  ابن  الشيخ  إنه  أعالمها،  من  وعلم  املسلمي، 
سنة 513 هجرية.

ه���������ذا  اإلم���������������ام   ه���������و   ي�����وس�����ف ب������ن م����ح����م����د  ب��ن  
ي����وس����ف،  أب�����و ال���ف���ض���ل، ع�����رف ب���اب���ن ال���ن���ح���وي م����ن ق��ل��ع��ة 
 ب��ن��ي ح���م���اد، وأص���ل���ه م���ن ت�����وزر ف���ي اجل���ن���وب ال��ت��ون��س��ي.
صحب الشيخ أبا احلسن اللخمي وأخذ عنه، وأخذ عن اإلمام 
املازري ودخل سجلماسة وسكنها ودخل فاس، وكان من العلماء 
أصول  من  متمكنا  الصاحلي.  سلف  من  سنن  وعلى  العاملي، 

الدين والفقه شاعرا أديبا لغويا ... 
وكتب  للغزالي،  اإلحياء  بإحراق  عصره  فقهاء  فتوى  ق��اوم 
اإلح��راق،  السلطان هي  رغبة  أن  يعلم  ذل��ك، وهو  في  للسلطان 
اليمي  الناس مبغلظ  األمي��ان، وحتليف  تلك  لزوم  بعدم  وأفتى 
أن ليس عندهم اإلحياء وملا وصل كتاب األمير جاءه ابن حرزهم 
يستفتيه في تلك األميان، فأفتى بأنها ال تلزم، ولم يهتم ولم يبال 
بعاقبة موقفه وهو يعارض رغبة السلطان وأمره، ويجاهر بذلك 

ويعلن به.
أما موقف ابن النحوي الذي أسجله في هذه الكلمات فهو 
ما ذكره صاحب التوشيح قال: دخل قاضي اجلماعة ذات يوم 
املسجد اجلامع وأبو الفضل –ابن النحوي- كان يقرر للطالب 
بإبطال  فأمر  فأخبر،  احللقة  ع��ن  القاضي  فسأل  ال��ك��الم،  علم 
الدرس، فقال أبو الفضل: اللهم كما تسبب في إماتة العلم أمته، 
فقال  الفضل،  أبي  في  وكان معتقدا  القاضي  ولد  فتبعه  وخرج 
للولد:ارجع إلى والدك لتواريه التراب، فرجع الولد فوجد أباه 

قتل صبرا، ناله ذلك من بعض العداة1.
بيننا  م��وج��ودون  وآخ���رون  بعيد،  زم��ن  منذ  أن���اس  هنالك 
ووسائل  مختلفة،  بطرق  العلم  إماتة  في  وي��ج��دون  يجتهدون 
مشاعا،  كان  أن  بعد  خاصة  بنايات  في  حصره  منها  متعددة، 
وتغيير برامجه بإفراغها من محتواها، وتغليب علوم الدنيا على 
علوم الدين، وإخراجه من املساجد واجلوامع حتى تقطع صلته 

بالتزكية، ومنها غير ذلك ما ليس هذا مقام تفصيله وبيانه، 
وأن  يصنعون،  م��ا  ب��خ��ط��ورة  ه���ؤالء  تذكير  القصد  وإن���ا 
النحوي في األمة  وج��وده��م في األم��ة يعني وج��ود نسخ الب��ن 
أيضا، فاللهم من أحيى العلم فأحي قلبه، ومن أمات العلم فتوله 

1 توشيح الديباج ص: 265 رقم الرتجمة 297 

د. امحمد العمراوي 
 من علامء القرويني

amraui@yahoo.fr

أمته العلم  إماتة  في  تسبب  كما   اللهم 

 مـواقــف وأحـــوال

16 رجب 1435هـ  املوافق 16 ماي 2014م2 العدد 420مع كتاب اهلل تعالى

اآلية القرآنية ومدلوالتها
قال تعالى: �ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكْم ِمْن َبْعِد َذِلَك َفِهَي 
في   .)74 )البقرة:  َقْسَوًة�  َأَشدُّ  َأْو  َجاَرِة  َكاحْلِ
إل��ى قسوة القلب،  ه��ذه اآلي��ة الكرمية إش��ارة 
من  نعلم  ونحن  باحلجارة.  للقلوب  وتشبيه 
علم مقاومة املواد في الهندسة امليكانيكية أن 
لكل مادة درجة من القساوة، ويعتبر األملاس 

من أقسى العناصر في الطبيعة.
من احلقائق الطبية املؤكدة أنه ال يوجد قلبان 
متشابهان في العالم، فكل إنسان له قلب خاص 
به يتميز بخصائص ومواصفات تختلف عن 
قلب غيره من الناس. والقلب عبارة عن عضلة 
قد تقسو وقد تلي مثلها مثل عضالت اجلسم.
قلوبهم  قست  قد  امللحدين  هؤالء  ولذلك جند 
اخلالق  ع��ن  وال��ب��ع��د  واإلحل����اد  الكفر  بسبب 
تعالى:  قال  ولذلك  آلياته.  وإنكارهم  عز وجل 
ُأوَلِئَك  ِه  اللَّ ِذْك��ِر  ِمْن  ُقُلوُبُهْم  ِلْلَقاِسَيِة  �َفَوْيٌل 
امللحد  فقلب   .)22 )الزمر:  ُمِبٍي�  َض��اَلٍل  ِفي 
الذين  أولئك  كذلك  القرآن.  أثناء تالوة  يقسو 
يستهزئون بالقرآن ويشوهون صورة اإلسالم 
َنْقِضِهْم  �َفِبَما  تعالى:  قال  قاسية،  قلوب  لهم 

َقاِسَيًة  ُق��ُل��وَب��ُه��ْم  َوَج��َع��ْل��َن��ا  ��اُه��ْم  َل��َع��نَّ ِميَثاَقُهْم 
ُفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه� )املائدة: 13( ُيَحرِّ

يستولي  تعالى  الله  عن  بعيد  إنسان  كل  إن 
ذكر  وينسيه  الشيطان  عليه 

ال���ل���ه ف��ي��ص��ب��ح ق��اس��ي 
تعالى:  ق��ال  القلب، 

�َوَل�����ِك�����ْن َق���َس���ْت 
���َن  ُق��ُل��وُب��ُه��ْم َوَزيَّ
ْيَطاُن  الشَّ َل��ُه��ُم 
َم��������ا َك������اُن������وا 

َيْعَمُلون� 
)األنعام: 43(... 

وه�����ك�����ذا ت���أت���ي 
اآلي����ات ل��ت��ؤك��د لنا 

حقيقة طبية لو بحثها 
األطباء لوجودها يقينًا وهي 

“حقيقة قسوة القلب”.
تعالى  ال��ل��ه  أن  احلقيقة  ه���ذه  ي��ؤك��د  وال����ذي 
هو  واللي  أيضًا،  تلي  القلوب  ب��أن  لنا  ذك��ر 
عكس القسوة، قال تعالى: �ُثمَّ َتِلُي ُجُلوُدُهْم 

َيْهِدي  ِه  اللَّ ُه��َدى  َذِل��َك  ِه  اللَّ ِذْك��ِر  ِإَل��ى  َوُقُلوُبُهْم 
ُه َفَما َلُه ِمْن َهاد�  ِبِه َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضِلِل اللَّ
حسب  وت��ل��ي  تقسو  فالقلوب   .)23 )ال��زم��ر: 

إدراكها لكالم الله تعالى.
 

في  البحث  آف��اق 
اآلية الكريمة:

ف����ك����رة ال��ب��ح��ث 
ت���ع���ت���م���د ع��ل��ى 
اختبار وفحص 
م���ج���م���وع���ة م��ن 
ق�����ل�����وب أن������اس 
م��ؤم��ن��ي ي���ذك���رون 
ال��ل��ه ك��ث��ي��رًا، وأن���اس 
الله  ي���ذك���رون  ال  م��ل��ح��دي��ن 
وينكرون وجود اخلالق عز وجل. 
وس���وف جن��د ال��ف��روق��ات واض��ح��ة ب��ي قلوب 
القسوة  معايير  هي  ما  ولكن  وأولئك.  هؤالء 

واللي؟

املعطيات  أو  امل��ت��غ��ي��رات  م��ن  ال��ك��ث��ي��ر  ه��ن��اك 
الكهربائي  النشاط  مثل  القلب  تخص  التي 
القلب  الكهرطيسي ومخطط ضربات  واحلقل 
املعطيات يجب  ه��ذه  ... كل  ال��دم  ف��رق ضغط 

دراستها أثناء التجربة كما يلي:
> قياس النشاط الكهربائي للقلب أثناء تالوة 

اآليات القرآنية
> قياس تغير املجال الكهرطيسي للقلب أثناء 

االستماع إلى القرآن
> قياس فرض ضغط الدم – مخطط ضربات 
وقلب  امللحد  قلب  ب��ي  وامل��ق��ارن��ة   ... القلب 

املؤمن.
النتائج والتطبيقات العملية

الباحثي  أن ميكن  البحث ميكن  إن مثل هذا 
من  القلب  عمل  لتنشيط  طريقة  إي��ج��اد  م��ن 
خالل االستماع إلى القرآن الكرمي. ومثل هذه 
من  لكثير  مجانيًا  ع��الج��ًا  ستكون  الطريقة 
أو  القلب  نظم  اضطرابات  من  يعانون  الذين 

مشاكل في عمل القلب.. والله أعلم.

آية وفكرة : » القلب يقسو ويلين «

موقع د. عبد الدايم الكحيل



نماذج  نذكر  )السابقة(،  الثانية  للحلقة  إتماما 
الحديث  لشرح  وُضعت  التي  المؤَلَّفاتِ  منْ  أخرى 
الفوائد  من  يتضمنه  ما  بذكر  وعنيت  الواحدِ؛ 

القيمة:
بِالتَّْصنيِف  اْلواِحُد  اْلَحديُث  فيِه  أُْفرَِد  ا  ِمَّ  -  1
»رِسالٌَة لَطيَفٌة في َشْرِح َحديِث »أَْنَت ومالَُك ألَبيَك«« 
)ت.1182( ْنعانِيِّ  الصَّ إِْسماعيَل  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ لإلِماِم 
ديِث  َ الحْ ِح  َشرحْ في  َصغيَرٌة  ِرساَلٌة  ِهَي  و   .)1(
الذي  أَلبيَك«  ماُلَك  و  َت  »َأنحْ هوِر:  َشحْ الحْ الحَْقصيِر 
ِد اللِه َعنحْ  ِن َعبحْ َرَجُه الحَْبّزاُر، وُرِوَي َعنحْ جاِبِر بحْ َأخحْ
ِكتاِب  في  داُوَد  َأبو  َرَجُه  َأخحْ و   .[ اللِه  َرسوِل 
ِمنحْ  َيأحُْكُل  ُجِل  الرَّ في  »باٌب  واإِلجاراِت:  الحُْبيوِع 
الحْعاِص،  ِن  بحْ ِرو  َعمحْ ِن  بحْ اللِه  ِد  َعبحْ َعنحْ  َوَلِدِه«  ماِل 
َأنَّ َرُجاًل قاَل: »يا َرسوَل اللِه ِإنَّ لي مااًل وواِلًدا، 
َت وماُلَك أَلبيَك،  تاُح مالي، قاَل: »َأنحْ و ِإنَّ َأبي َيجحْ
ِب  َكسحْ ِمنحْ  َفُكلوا   ، ِبُكمحْ َكسحْ َيِب  َأطحْ ِمنحْ  الَدُكمحْ  َأوحْ ِإنَّ 
ًذا  َأخحْ َتأحِْصُلُه  َيسحْ تاُحُه«:  »َيجحْ نى  وَمعحْ  ،»» الِدُكمحْ َأوحْ
ِتنحْباطاٍت  ُه الّشاِرُح اسحْ رَج ِمنحْ َتخحْ فاًقا. وَقِد اسحْ وِإنحْ
ديِث؛ َفَقدحْ ُرِوَي َعنحْ َأبي  َ ًة: ِمنحْها الحَْعَمُل ِبالحْ ِهيَّ ِفقحْ
ِد اللِه َيقوُل: يأحُْخُذ  َن َعبحْ ُه َسِمَع جاِبَر بحْ ِر َأنَّ َبيحْ الزُّ
ِنِه، وال َيأحُْخُذ  ِر ِإذحْ اأَلُب واأُلمُّ ِمنحْ ماِل َوَلِدِهما ِبَغيحْ
ِنِهما ...  ِر ِإذحْ ِهما ِبَغيحْ َنُة ِمنحْ ماِل َأَبَويحْ ُن وال االبحْ االبحْ
ديُث ُهَو َأيحًْضا َجواٌب ِلَنحْ ُيطاِلُب َأباُه  َ والحْ
ِن. وِمنحْ َفواِئِدِه َأنَّ الحْواِلَد َيأحُْخُذ ِمنحْ ماِل َوَلِدِه  يحْ ِبالدَّ
ُم الحْواِلُد ِمنحْ  ُه ال ُيَغرَّ َج. و ِمنحْها َأنَّ ما َيشاُء ِإاّل الحَْفرحْ
اأَلِب  ِتياَح  اجحْ َأنَّ  وِمنحْها  َلَك.  َتهحْ اسحْ ما  َوَلِدِه  ماِل 
فيِه،  ذيَر  بحْ والتَّ راَف  اإِلسحْ َلُه  ُيبيُح  ال  ِنِه  ابحْ ِلاِل 
ِع  محْ َ َأَلُة الحْ اَجِة. وِمنحْها َمسحْ ِر الحْ ولِكنحْ َيأحُْخُذ ِبَقدحْ
ا، و ميراِثِه  ِنِه َحّيً ِف الحْواِلِد في ماِل ابحْ َ َتَصرُّ َبيحْ
ُج  َن ال َيَتَزوَّ ًتا، َمَع الحْواِرثَي. وِمنحْها َأنَّ االبحْ َلُه َميِّ
ِبذِلَك.  ِنِه  وِإذحْ َرأحِْيِه  ِذ  َأخحْ َد  َبعحْ ِإاّل  َحيٌّ  وَأبوُه  َأَمًة 
وِمنحْها َأنَّ ِسرَّ َكالِم جاِبٍر »َيأحُْخُذ اأَلُب واأُلمُّ ِمنحْ 
قاَسها  ُه  َكَأنَّ ِسِه،  َنفحْ ِقَبِل  ِمنحْ  َكالٌم  َوَلِدِهما«  ماِل 
الَدُكمحْ  َأوحْ »ِإنَّ   :  [ ِلِه  َقوحْ ُعموِم  َت  َتحْ اأَلِب  َعلى 
 ...» الِدُكمحْ َأوحْ ِب  َكسحْ ِمنحْ  َفُكلوا   ، ِبُكمحْ َكسحْ َيِب  َأطحْ ِمنحْ 
َمجاٌز  ليُب  غحْ والتَّ ليًبا،  َتغحْ ِإاّل  هاِت  اأُلمَّ مُل  َيشحْ ال 
ماِل  َمُة  ِعصحْ ُل  َفاأَلصحْ ًضا  وَأيحْ قيَقُة،  َ الحْ ُل  واأَلصحْ
ِرِه ِإاّل ِبَدليٍل  الحَْوَلِد، َفال ُيشارُك فيِه، وال َيكوُن ِلَغيحْ

قاِهٍر، َكالنَّصِّ في َحقِّ اأَلِب.  
2 - وِمْن نَماِذِج إْفراِد الَحديِث الواِحِد بالتَّْصنيِف 
ِكتاُب »َقْطر الَولِيِّ َعلى َحديِث الَولِّي« لإلماِم الّشوكانِّي 
َحديِث  عنحْ  َبِته  ُخطحْ في  الؤلُِّف  قاَل  )ت.1250(. 
َفواِئَد  على  َتَمَل  »اشحْ َلّا  َوِلّيًا«  لي  عادى  »َمنحْ 
ِمها،  ِر ِلَنحْ َفِهَمها َحقَّ َفهحْ ِع َجليَلِة الَقدحْ فحْ َكثيَرِة النَّ
هذا  ِرَد  ُأفحْ أنحْ  ُت  َببحْ أححْ َبغي،  َينحْ َكما  َرها  وَتَدبَّ
ِمن  ُشُر  أنحْ  ، َتِقلٍّ ُمسحْ َؤلٍَّف  ِبُ اَلليَل  الديَث 
ُلُغ إليِه الّطاَقُة وَيِصُل إليه الَفهُم،  َفواِئِده ما َتبحْ
َتَمَل  اشحْ قِد  فإّنه  بالّتأليِف،  َرَد  ُيفحْ بأنحْ  ه  أَحقَّ وما 
َتها ِمَن  َعلى َكِلماٍت ُكلُّها ُدَرٌر، الواِحَدُة ِمنحْها َتحْ
وكيَف  ِمنحْه.  ِض«  »الَبعحْ َعلى  َسَتِقُف  ما  الَفواِئِد 
بِّ ُسبحْحاَنه َمنحْ  ال َيكوُن كذِلَك وقدحْ َحكاه َعِن الرَّ
َنَطَق  َمنحْ  أفحْصُح  هو  وَمنحْ  الَكِلِم،  َجواِمَع  أوِتَي 

بالّضاِد... «. 

)إنَّ  الُبخاري:  َصحيِح  في  اَلديِث  وَنصُّ 
ِب،  ُته ِباَلرحْ الله قاَل: َمنحْ عادى لي َوِلّيًا َفَقدحْ آَذنحْ
ا  ِمّ إَليَّ  أَحّب  بحَْشيٍء  َعبحْدي  إَليَّ  َب  َتَقرَّ وما 
إَليَّ  ُب  َيَتَقرَّ َعبحْدي  َيزاُل  وما  ه،  َعَليحْ ُت  َتَرضحْ افحْ
َعه  َسمحْ ُت  ُكنحْ ُته  َببحْ أححْ فإذا  ه،  أِحبَّ َحّتى  واِفِل  ِبالنَّ
وَيَده  ِبه  ِصُر  ُيبحْ الذي  وَبَصَره  ِبه  َمُع  َيسحْ الذي 
ِبها، وإنحْ  َله التي َيحْشي  ِبها وِرجحْ ِطُش  َيبحْ التي 
ه، وما  َتعاَذني أُلعيَذنَّ ه، وَلِئن اسحْ ِطَينَّ َسأَلني أُلعحْ
َنفحِْس  َعنحْ  دي  َتَردُّ فاِعُله  أنا  َشيٍء  َعنحْ  ُت  دحْ َتَردَّ

َره َمساَءَته()2(. َت وأنا أكحْ َره الَوحْ ِمِن َيكحْ الُؤحْ
ألحْفاِظ  ِح  َشرحْ في  الّشوكاِنّي  أفاَض  وقدحْ 
َيزيُد  ِبا  ٍظ،  َلفحْ ُكلِّ  فواِئد  راِج  ِتخحْ واسحْ اَلديِث 
اَلديِث  ُشّراَح  َتَقَد  وانحْ َحٍة،  َصفحْ َثالِثماَئِة  َعلى 
من  اَلديُث  هذا  ه  َتِحقُّ َيسحْ ما  فوا  َتوحْ َيسحْ َلمحْ  إذحْ 
ِح  »َفتحْ في  الله  َرحَمه  َحَجٍر  ُن  ابحْ ومنُهمحْ  ِح،  رحْ الشَّ

الباري«.
من  الَفحْهوِم  ِح  ِلَشرحْ األّوَل  َل  الَفصحْ َعَقَد  َفَقدحْ 
ِلمَي،  الُسحْ هوِر  ُجمحْ َد  وِعنحْ اللُّغِة  في  الَوِليِّ  َكِلمِة 
وُهو  الله،  واليِة  إلى  ريِق  للطَّ الّثاني  َل  والفصحْ
واِفِل  ُب بالنَّ اإلياُن باللِه وأداُء الَفرائِض والّتَقرُّ
في  الله  ِة  َمَحبَّ ألَثِر  الّثاِلَث  َل  والَفصحْ كاِر،  واألذحْ
َل الّراِبَع ِلقيمِة هذا اَلديِث  َحياِة الَوِلّي، والَفصحْ

الِق.  لوِك واألخحْ في باِب السُّ
َيَتَعرَّضحْ  لمحْ  الله،  َرِحَمه  الّشوكاني  لكنَّ  و 
الحَْتَزَم  بل  َبالَغِته،  أو  اَلديِث  ُلَغِة  منحْ  ٍء  لشيحْ
ُخُل فيها من ُفروٍع و َفواِئَد  ِح َمعانيه وما َيدحْ بَشرحْ
ِع واإليجاِز«  ُق ِبه ِصَفُة »اَلمحْ ا َيَتَحقَّ َتَمَلٍة، ِمّ ُمححْ

ريِف.   في اَلديِث الشَّ
3 - وِمْن نَماِذِج إْفراِد الَحديِث الواِحِد بالتَّْصنيِف: 
َعلى  القائِِم  »َمثَُل  َحديِث  ِمْن  الُمْنتَقاة  »الَفوائِد  ِكتاُب 
والَبياِن  ِح  رحْ بالشَّ الكاِتُب  َتناَوَل   . اهلل«  ُحدوِد 
َعلى  القاِئِم  »َمَثُل  َبشيٍر  بِن  ماِن  عحْ النُّ َحديَث 
في  َوَرَد  َكما  اَلديِث  َنصُّ  و  الله«)3(.  ُحدوِد 
ِن َبِشيٍر َرِضي  َماِن بحْ عحْ َصحيِح الُبخاِرّي: »َعن النُّ
ِبيِّ ] َقاَل: »َمثُل الحَْقاِئِم َعلى  ُهَما َعِن النَّ ُه َعنحْ اللَّ
َتَهُموا  اسحْ ٍم  َقوحْ كَمثِل  ِفيها  واحْلَواِقِع  ِه  اللَّ ُحدوِد 
ُضُهمحْ  َوَبعحْ الها  َأعحْ ُضُهمحْ  َبعحْ َفَأصاَب  َسِفيَنٍة  َعلى 
ا  َتقوحْ اسحْ ِإذا  فِلها  أسحْ ِفي  الِذيَن  َفكاَن  َفلها  أسحْ
ا  أنَّ َلوحْ  ََفقُالوا  قُهم  فوحْ َمنحْ  َعلى  وا  َمرُّ َاِء  الحْ ِمَن 
قَنا  َفوحْ َمنحْ  ِذ  ُنؤحْ َولمحْ  قا  َخرحْ َنِصيِبَنا  في  َنا  َخَرقحْ
وإنحْ  َجِميًعا  َهَلكوا  أَراُدوا  َوَما  ُركوُهمحْ  َيتحْ فِإنحْ 
َجِميًعا«)4(.  ا  وحْ َوَنَ ا  وحْ َنَ ِديِهمحْ  َأيحْ َعلى  أَخذوا 
َعليه  َدَرَج  ِبا  ِكتاِبه هذا  في  الكاِتُب  َتِف  َيكحْ َلمحْ 
باِط  ِتنحْ نى واسحْ َبياِن الَعحْ ُعَلماُء ِفقه اَلديِث من 
في  َمنحَْهجًا  َتطَّ  اخحْ ه  ولكنَّ كاِم،  واأَلححْ الَفوائِد 
ِر ما َيَتَعلَُّق ِبهذا  ِة َعَمَد فيه إلى ذكحْ نَّ َتناُوِل السُّ
اَلياِة  َتجّداِت  وُمسحْ ِر  العصحْ ُعلوِم  منحْ  اَلديِث 
َفَرَبَط  ِبّيِة،  رحْ والتَّ والقانوِن  ِتماِع  االجحْ َكُعلوِم 
ميٍل  َ اَلديِث من غيِر َتَكلٍُّف وال َتحْ َنها وَبيحْ َبيحْ

َتِمُل .   أللحْفاِظ اَلديِث ما ال َتحْ
ِحه  وَشرحْ اَلديِث  ِلَبياِن  الكاِتُب  َرَد  َأفحْ وَقدحْ 
والَبالِغّيِة  الّلغوّيِة  ِبَفواِئِده  ُق  َتَتَعلَّ ُفصواًل 
الّلغِوّيِة  الَفواِئِد  ومن  الفقهّيِة،  وبالَفواِئِد 

الله«  َكـ«ُحدود  َغِوّيِة  اللُّ َرداِت  الُفحْ َمعاني  َبياُن 
َتَهموا«  و»اسحْ رى(  أخحْ ِروايٍة  ِهن«)في  و«الُدحْ
َعلى  و»أَخذوا  َخرًقا«  َنصيِبنا  في  نا  و»َخَرقحْ
ِمنحْها  ِوّيِة،  الّنححْ الَعاني  وَبياُن  ديِهم«،  أيحْ
ِله  َقوحْ في  َجواُبه  ُحِذَف  الذي  ِط  رحْ الشَّ أسلوُب 
ِط في َقوِله »فإنحْ  لوِب الّشرحْ نا« وأسحْ »َلوحْ أّنا َخَرقحْ
َيتحْركوُهم«، وِمنحْها َمعاني األَدواِت في اَلديِث، 
ُبُت ِبها أّن الّنِبيَّ  وَبياُن الَعاني الَبالِغّيِة التي َيثحْ
َلَغهم بياًنا وال  ] كاَن أفحَْصَح البشِر ِلسانًا وأبحْ
ينِطُق إاّل ِبَجواِمِع الَكِلِم. وَقدحْ قّسَم اَلديَث عن 
روفِة،  الَعحْ الَثِة  الثَّ الُفروِع  إلى  اَلديِث  َبالغِة 
الَفواِئُد  فأّما  والَبديُع؛  والَبياُن  الَعاني  وهَي 
اَلديِث  هذا  في  األسلوَب  أّن  َفِمنحْها  َنِوّيُة  الَعحْ
سوُل ] القاِئَم  ه فيها الرَّ أسلوٌب َخَبري ويشبِّ
َسفينٍة  ِبراِكبي  فيها  والواِقَع  الله  ُحدوِد  َعلى 
َعلى  َخَرَج  َقد  اخَلَبريَّ  األسلوَب  هذا  أن  َغيَر 
ِظ الّظاِهِر، َفليَس الُراُد ِمن  فحْ ِخالِف ُمقتضى اللَّ
وال  باخَلَبِر،  الّسامِع  إفاَدِة  ُمجرَد  ُهنا  اخَلبِر 
الَغَرُض  ا  وإنَّ باخَلَبِر،  عاِلٌم  الَُتَكلِّم  أّن  إفاَدته 
ِبواِجِب  الِقياِم  َو  َنححْ ِة  الِهمَّ ريُك  ِمنحْه اَلثُّ وَتحْ
ففيها  الَبديِعّيُة  الَفواِئُد  وأّما  هِي.  والنَّ ِر  األمحْ
ِعه َبي  باُق في َجمحْ َنويِة: الطِّ ناِت الَعحْ من امُلَسِّ
َفلها«،  و«أسحْ الها«  »أعحْ  َ وَبيحْ و»الواِقِع«،  »القاِئِم« 
ا«. وَليَس ِمن َشكٍّ في أّن  وحْ َ »هلكوا« و»َنَ و َبيحْ
َرَز الَعنى وزاَده ُوضوًحا، فإنَّ  باَق قد أبحْ هذا الطِّ
َيزيُد  ، و  دُّ َنه الضِّ ِهُر ُحسحْ ُيظحْ ُيقاُل -  َكما  الّضدَّ 
ُيِحسُّ  ال  ًوا  َعفحْ َكالِمه  في  أتى  أّنه  ِنه  ُحسحْ من 
َتَكلَُّف  فإنَّ  الَذموِم،  َكلُِّف  التَّ ِمَن  الَرُء فيه شيًئا 
الَكالَم  ِقُد  ُيفحْ ا  ِمّ َدها  وَتَعمُّ الَبديِعّيِة  ناِت  امُلَسِّ
َتَمَل  َسالَسَته. و أّما عِن الَفواِئِد الَبياِنّيِة فقد اشحْ
اَلديُث َعلى ُصَوٍر َبيانّيٍة ِمنحْها االسِتعاَرُة في 
ِتعاَرة  اسحْ وهي  الله«،  ُحدوِد  َعلى  »القائم  َقوِله 
َدٍة ِمَن األرِض  َهت فيها الَعاصي ِبَوهحْ ِنيٌة ُشبِّ َمكحْ
ُرسوَنها،  َيححْ ِرجاٌل  َلها  وَحوحْ ِبُحدوٍد  دوَدٍة  َمححْ
حذَف  ثّم  فيها،  الُوقوِع  مَن  الّناَس  َنعوَن  وَيحْ
ه ِبه وأتى ِبالِزٍم ِمنحْ َلواِزِمه وهي اُلدوُد.  الَُشبَّ
وِمن  فيها«.  »الواِقع  في  ُيقاُل  ُسه  َنفحْ ُر  واألمحْ
َوِر الَبياِنّيِة الِكناَيُة في َقوِله: »أَخذوا َعلى  الصُّ
ماِل  ِتعحْ َذ َعلى الَيد ِكنايٌة َعن اسحْ ديِهم«؛ فإّن األخحْ أيحْ
مثيلّي في  شبيه التَّ َوِر أيضًا التَّ الُقّوِة. وِمن الصُّ
وُهَو  الله...«،  ُحدوِد  َعلى  القاِئِم  »َمَثُل  َقوِله: 
الَهيئُة  فيه  هتحْ  ُشبِّ ِبَحسوٍس؛  َمعقوٍل  َتشبيُه 
ِلمَي ِبواِجِبِهم في َتغييِر  الاِصَلُة ِمنحْ ِقياِم الُسحْ
فيَنِة  الُنكِر ِبالَهيئِة الاِصَلِة ِمنحْ ِقيام أهِل السَّ
ِع َمنحْ ُيريُد َخرَقها ِمَن اإلقداِم َعلى ما ُيريُد،  نحْ ِبَ
َعن  قاُعس  التَّ ِمن  الَهيئُة الاِصَلُة  ُشّبهت  َكما 
َمن  َتَركوا  إنحْ  الّسفيَنِة  الُنَكِر ِبحاِل أهِل  َتغييِر 
ُهنا  َبه  الشَّ ه  وَوجحْ َيشاُء.  ما  َيفعُل  َخرَقها  ُيريُد 
في  ُمنتَزَعة  وهي  ٍد؛  ُمَتَعدِّ ِمنحْ  َتَزَعٌة  ُمنحْ صوَرٌة 
َعلى  بِة  الَُترتِّ جاِة  النَّ َهيَئِة  ِمنحْ  األولى  الاَلِة 
ِقياِم َقوٍم ِبا َيجُب َعليهم، وفي الاَلِة الثاِنَيِة 
ما  في  َتقصيِرِهم  َعن  الّناجِم  الَهالِك  َهيئِة  ِمنحْ 
َن  َجوحْ َسَينحْ فيَنِة  السَّ أهَل  أّن  َفَكما  َعليِهم؛  َيجُب 

جاَة  َقها، فإنَّ النَّ إنحْ أَخذوا َعلى َيِد َمن ُيريُد َخرحْ
ُله  َيأُخُذ أهحْ َتَمٍع  َسَتكوُن َمصيَر اَلميِع في ُمجحْ
َعلى َيد العاِبثَي، وَكما أنَّ الَغَرَق َسيكوُن َمصيَر 
ما  َيفعُل  ِق  اخَلرحْ ُمريَد  َتَركوا  إنحْ  فيَنِة  السَّ ِل  أهحْ
ِل  أهحْ َعنحْ  الّساِكتَي  الُداِهنَي  َتَمَع  ُمجحْ فإنَّ  ُيريُد 

الُنحْكِر َسيؤوُل إلى َهالٍك ُمَحّتٍم . 
القيَمُة  الّنبوّيِة،  الَبالغِة  َمالِمِح  وِمنحْ 
بيُه  شحْ التَّ هذا  زاَد  إذ  الََثِل؛  ِلهذا  اَلماليُة 
ر  األمحْ َفقد شّبه  وَجمااًل؛  ُوضوًحا  الُراَد  نى  الَعحْ
ٍر  َتَمعاِت بأمحْ قول وهو حاُل الّناِس في الُمجحْ الَعحْ
َسفيَنًة، وهو  َرِكبوا  َقوٍم  وُهَو حاُل  سوٍس،  َمححْ
لم  اَلديَث  إّن  ثمَّ   . باِلسِّ راُكه  إدحْ ِكُن  ُيحْ ٌر  أمحْ
ه  لكنَّ ًدا، و  ُمَجرَّ الّسامِع َتشبيًها  طاِء  َيكتِف بإعحْ
َرب ما َيكوُن إلى هيئِة الِقّصِة  جاَء به في قاَلٍب أقحْ
مثيلّيِة، وإّن الّناظَر إلى هذا الََثِل َيِجُده َمليئًا  التَّ

باَلَركِة والَشاهِد الَُتتاِبعِة...
ومن َمالِمِح الَبالغِة الّنبوّيِة في هذا اَلديِث 
الذي سيَق  الَغَرِض  َمَع  الّتشبيِه  ساُق  اتِّ أيضًا 
غاَيَة  َيّتفُق  فيَنِة  بالسَّ َتَمِع  الُمجحْ َتشبيه  فإّن  َله؛ 
الّتشبيُه وهو  له  الذي سيق  والَغَرَض  فاِق  االتِّ
الُنَكِر  َعن  هِي  ِبالَعروِف والنَّ األمِر  أهّمّيِة  َبياُن 
الَعاصي  حاِب  أصحْ َعن  غاضي  التَّ وُخطوَرِة 

والنكرات .
اَلديِث  في  بوّيِة  النَّ الَبالغِة  َمالِمِح  وِمنحْ 
كاَن  َلّا  أّنه  ذِلَك  و  األلفاِظ؛  تياِر  اخحْ في  ُة  قَّ الدِّ
أوِتَي  قدحْ  و  الَهوى،  َعن  َينِطُق  ال   [ سوُل  الرَّ
تياَر  اخحْ َحديِثه  ِسماِت  ِمن  فإنَّ  الَكِلِم،  َجواِمَع 
في  َترى  ال  بحيُث  َموِضِعه  في  الُناِسِب  الّلفِظ 
َعلى  َرهًا  َتكحْ ُمسحْ َلفحْظًا  َطِرًبا وال  ُمضحْ َحرًفا  َكالِمه 
نى،  للَمعحْ أداًء  منحْها  أمتُّ  ُرها  َغيحْ َكِلَمًة  وال  ناه  َمعحْ
َرَهًة َعليه،  َتكحْ َتَدعاًة لَعناها أو ُمسحْ وال َلفظًة ُمسحْ

نى. وال َكِلَمًة َغيُرها أمَتُّ ِمنحْها أداًء للَمعحْ
الُعموِم  ِصفُة  الّنبِوّيِة  الَبالغِة  َمالِمِح  وِمنحْ 
شبيهاِت  بيه؛ وذِلَك أنَّ الّدارَس للتَّ شحْ في هذا التَّ
وآداِبها،  عوِب  الشُّ ثلِة  أمحْ في  توَجُد  التي 
وبيئتها  َزماِنها  َعن  رًة  ُمعبِّ والَشكَّ  َسَيِجُدها 
َعلى ِخالِف  األمَر  َنُد  َنما  َبيحْ فيها،  قيَلت  التي 
والّسّنِة  الَكرمِي  الُقرآِن  َتشبيهات  في  ذلَك 
يِجُد  ال  حيُث  بالُعموِم؛  سُم  َتتَّ َفهَي  رِة،  الُطهَّ
َعناٍء في  َكبيَر  ٍر  ٍر وال ِمصحْ أّي َعصحْ الّسامُع في 
ِرَفِة الَقصوِد ِمنه. ذِلَك أّن حديَث  َفهِم الََثِل وَمعحْ
الّناِس  إلى  ُبِعَث  َرسوٍل  حديُث  هَو   [ الّنبّي 
َبنى  فانحْ ة؛  اخلاِتَ الّرساَلة  ِهَي  وِرساَلته  ًة،  كافَّ
َعلى ذلَك أنحْ َيكوَن اخِلطاُب فيها ُمّتِصفًا بِصَفِة 
الُعموِم  وصفُة  الّناِس،  َجميُع  َهَمه  ِلَيفحْ الُعموِم 
كالاِء  العاّمِة  األلفاِظ  اختياِر  في  َتَتَجّلى  فيه 
َتوي  فينِة، وِهَي َعناِصُر َيسحْ والّسفيَنِة وأهِل السَّ

ًة)5(. راِكها الّناُس كافَّ في إدحْ
----------------

ُن  ُد بحْ َرَجُه َأبو حامِتٍ ُمَحمَّ ديُث َأخحْ َ 1 - الحْ
ِن ِحّبان في َصحيِحِه : 2/142 ، 10/74  َمَد بحْ َأححْ

م:]410و4262[   َرقحْ
2 -  اَلديُث َرواُه محمد بن عثمان بن كرامة عن 
خالد بن مخلد عن سليمان بن بالل عن شريك بن عبد 

الله بن أبي نر عن عطاء عن أبي هريرة : ]َصحيح 
الُبخاِرّي: 5/2384[ .

ِد اآلِخِر َحّماد الغنيمي، ط. دار البياِرق،  3 - ِلَعبحْ
عّمان، األردن، ط.1 / 1419-1999  .

َرُع  4 - َرواه الُبخاِرّي في ِكتاِب الّشرَكة، باب »َهلحْ ُيقحْ
ِتهام فيه« ]َصحيح الُبخاِرّي: 2/882[  َمِة و االسحْ في الِقسحْ

ِن َبشيٍر  ماِن بحْ عحْ َعن النُّ
»َمَثُل  َحديِث  ِمنحْ  َتقاة  الُنحْ ]»الَفواِئد  ِكتاَب   5 - انُظرحْ 

القاِئِم َعلى ُحدوِد الله«[ .

أ.د. عبد الرحمن بودرع
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ْصنيِف: )حلقة 3( فنُّ ِإْفراُد اْلَحديِث اْلواِحِد ِبالتَّ



 د. سعيد شبار

ال��ع��اص رض��ي الله  ب��ن  ع��ن عبد الله ب��ن عمرو 
عنهما، أن رسول الله � قال : ))قد أفلح من أسلم، 
وكان رزقه كفافا، وقنعه الله مبا أتاه(( )رواه مسلم(.
وهو   وال��غ��ن��ى،  الفقر  ب��ن  ال��وس��ط  ه��و  الكفاف 
إدراك ما يكف عن التطلع إلى ما عند الناس، ويغني 
عنهم، قال النووي �: الكفاف بال زيادة وال نقص، 
وفيه فضيلة هذه األوصاف وقد يحتج به ملذهب من 

يقول الكفاف أفضل من الفقر ومن الغنى)1(.
والكفاف هو ما كان يدعو النبي � به لنفسه، 
عن أبي هريرة � قال : قال رسول الله � : »اللهم 
أهل  قال  عليه(.  )متفق  قوتا«  آل محمد  رزق  اجعل 

اللغة والغريب : معنى »قوتا« أي ما يسد الرمق.
وفي رواية : »اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا« 
قال القرطبي رحمه الله تعالى : وفي هذا احلديث 
حجة ملن قال : إن الكفاف أفضل من الغنى والفقر... 
ووجه التمسك بهذا احلديث أن النبي � إمنا يدعو 
لنفسه بأفضل األحوال.. فإن الكفاف حالة متوسطة 
بن الفقر والغنى... وأيضا فإن هذه احلالة سليمة 

من آفات الغنى، وآفات الفقر)2(.
الكفاف  على فضل  دليل  فيه   : بطال  اب��ن  وق��ال 
نعيم  توفير  ف��ي  رغبة  ال��دن��ي��ا...  م��ن  البلغة  وأخ��ذ 
اآلخرة، وإيثارا ملا يبقى على ما يفنى، فينبغي أن 

تقتدي به أمته في ذلك.
وعن أبي محمد فضالة بن عبيد األنصاري �، 
أنه سمع رسول الله � يقول : »طوبى ملن هدي إلى 
الترمذي  )رواه  وقنع«  كفافا،  عيشه  وكان  اإلس��الم، 

وقال : حديث حسن صحيح(.
قال في حتفة األحوذي قوله : »وكان عيشه كفافا« 
أي ال ينقص عن حاجته وال يزيد على كفايته فيبر 
واليطغى »وَقَنَع« كمنع أي رضي بالقسم ولم تطمح 

نفسه لزيادة عليه )3(.
الله  وأصبغ  يومه،  ق��وت  إال  للعبد  يكن  لم  فلو 
ينعم  وأص��ب��ح  ون��ف��س��ه،  ج��س��ده  ف��ي  العافية  عليه 
فكأنه  ووط��ن��ه،  أهله  في  واالس��ت��ق��رار  األم��ن  بنعمة 
وعن  يديه،  بن  وجعلت  الدنيا  له  عجنت  قد  بذلك 
عبيد الله بن محصن األنصاري اخلطمي � قال : 
قال رسول الله � : »من أصبح منكم آمنا في سربه، 
معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأمنا حيزت 
له الدنيا بحذافيرها« )رواه الترمذي وقال : حديث 
نفسه،   : أي   : املهملة  السن  بكسر  »سربه«  حسن، 

وقيل : قومه.
وق��ول��ه � : »ب��ح��ذاف��ي��ره��ا« ق���ال ال��ق��اري : أي 

بتمامها.
----------------

1 - شرح النووي ج 7 ص : 139.
2 - املفهم ج 7 ص : 132

اإ�شـــــــــــراقـــــــــة

ذ. عبد الحميد صدوق
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الكفاف في األرزاق واألموال أترجع إليهم وقد أخرجوك؟ قالها 
زيد بن حارثة حملمد �  بعد عودته 
م��ن رح��ل��ة ال��ط��ائ��ف )ال��ب��اغ��ي��ة( قبل 
)احلانية(،  واملعراج  اإلس��راء  رحلة 
فقال النبي  � واثًقا في نصر الله 
الله جاعل  )إن  إي��اه:  الله  له وحفظ 
مل��ا ت���رى ف��رًج��ا وم��خ��رًج��ا، إن الله 
عندها  نبيه(،  ومظهر  دينه  ناصر 
جاءت بوادر األمل، ومشاعل النور، 
وب��ش��ائ��ر ال��ن��ص��ر وص���دق ال��ص��ادق 
وإن  الصبر  م��ع  النصر  إن  األم���ن: 

الفرج مع الكرب.
ي��ع��ل��م��ن��ا أن األم����ل ه���و إك��س��ي��ر 
ومخفف  نشاطها،  وباعث  احل��ي��اة، 
والسرور  البهجة  وصانع  ويالتها، 
امل��ذاق، جميل  إنه شيء حلو  فيها، 

احمليا، عالي القيمة.
وينبهنا أن املؤمن أوسع الناس 
أماًل وأصفاهم نفًسا وأطهرهم قلًبا 
وأرح��ب��ه��م ص���دًرا، وأك��ث��ره��م تفاؤاًل 
واس��ت��ب��ش��اًرا، ألن��ه يؤمن ب��أن هناك 
قوة تدبر هذا الكون ال يخفى عليها 
شيء وال تعجز هي عن ش��يء، قوة 
غير محدودة وغير محصورة وغير 
إن��ه يؤمن  ال��ل��ه،  ق��وة  متناهية، ه��ي 
بالله قاهر غالب، قدير رحيم، يحيي 
ومييت، يغني ويفقر، يعطي ومينع، 
ُهمَّ َماِلَك امْلُْلِك ُتْؤِتي  يعز ويذل، �ُقِل اللَّ
ْن َتَشاُء  امْلُْلَك َمْن َتَشاُء َوَتْنِزُع امْلُْلَك ِمَّ
َوُتِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء ِبَيِدَك 
َقِديٌر�﴾  َش���ْيٍء  ُك��لِّ  َعَلى  ���َك  ِإنَّ ��ْي��ُر   اخْلَ
)آل عمران: 26(، يجيب املضطر إذا 
دعاه، ويكشف السوء، مينح اجلزيل 
عن  ال��ت��وب��ة  يقبل  ال��ذن��وب،  ويغفر 
إله هو  السيئات،  عبادة ويعفو عن 
بولدها،  ال��وال��دة  م��ن  بعباده  أرح��م 
ما  وه��ذا  أنفسهم،  من  بخلقه  وأب��ر 

في  ي��ورث��ه  أن  ال��ك��رمي  ال��ن��ب��ي  أراد 
أمته..!! إن الله جاعل ملا ترى فرًجا 

ومخرًجا... ما الذي حدث؟
جاء عداس نصرانًيا يحمل قطًفا 
من العنب، وبدأ النبي �  يأكل فقال 
يورث   - الرحيم  الرحمن  الله  بسم 
آداب اإلسالم، لم ينس ربه، ولم يفقد 
مهمته رغم األذى والبالء - فتعجب 
عداس وقال هذا الكالم ال يقوله أهل 
أي  من   � النبي  ق��ال  البلدة،  ه��ذه 
البالد أنت؟ قال من نينوى – بلد في 
العراق – قال النبي بلد أخي يونس 
رأس  يقبل  ع��داس  فانكب  متى،  بن 
رسول الله � ويده،  وحتول الصد 
واإلع��راض هناك إلى عناق وقبالت 

هنا، وأسلم الرجل في هذا املوقف.
بعث الله نفًرا من اجلن استمعوا 
ُأوِحَي  �ُقْل  إلى القرآن وأعجبوا به 
نِّ َفَقاُلوا  ُه اْسَتَمَع َنَفٌر ِمَن اجْلِ ِإَليَّ َأنَّ
ِإَلى  َيْهِدي  َعَجًبا  ُقْرآًنا  َسِمْعَنا  ��ا  ِإنَّ
َنا  ِبَربِّ ُن��ْش��ِرَك  َوَل��ْن  ِب��ِه  ا  َفآَمنَّ ْش��ِد  ال��رُّ
َقْوَمَنا  �َيا   ﴾)2  ،1 )اجل��ن:  َأَح����ًدا�﴾ 
َيْغِفْر  ِبِه  َوآِمُنوا  ِه  اللَّ َداِع��َي  َأِجيُبوا 
َعَذاٍب  ِمْن  َوُيِجْرُكْم  ُذُنوِبُكْم  ِمْن  َلُكْم 
ِه َفَلْيَس  َأِليٍم  َوَمْن اَل ُيِجْب َداِعَي اللَّ
ِمْن  َل��ُه  َوَل��ْي��َس  اأْلَْرِض  ِف��ي  ��ْع��ِج��ٍز  مِبُ
ُدوِنِه َأْوِلَياُء ُأوَلِئَك ِفي َضاَلٍل ُمِبن� 

)األحقاف: 31، 32(.
في  مكة   � الكرمي  النبي   دخل 
أعلن  ع��دي، حيث  بن  املطعم  ج��وار 
األخ���ي���ر ف���ي ق��وم��ه إن���ي ق���د أج���رت 
محمدا، فألبسوا أسلحتكم، وكونوا 
إلى مكة  البيت، ثم خرج  أرك��ان  في 
وق���ال ي��ا معشر ق��ري��ش إن��ي أج��رت 
م��ح��م��ًدا ف��ال يهجه أح���د، وخ��رج��ت 

كتيبة بأسلحتها تستقبل النبي �، 
الكعبة  إلى  به، حتى وصل  وحتيط 
وص��ل��ى ف��ي��ه��ا، ث���م اس��ت��ق��ب��ل وف���ود 
اإلس���الم،  عليهم  ي��ع��رض  احل��ج��ي��ج 

حتى دخلوا في دين الله أفوًجا.
األمل  أن  بأسرها  للدنيا  ليثبت 
وإقامة  ال��رس��االت،  لدعم  منه  ب��د  ال 
وإذا  البطوالت  وجن��اح  النهضات، 
املعركة  دخ��ل  فقد  أمله  املصلح  فقد 
ب���ال س����الح ي��ق��ات��ل ب����ه، ب���ل ب���ال يد 
متسك ب��ال��س��الح، ف��أّن��ى ي��رجت��ى له 
ان��ت��ص��ار؟ أو ي��أت��ي إل��ي��ه ف���الح، أما 
الصعب  ف��إن  األم��ل  استصحب  إذا 
سيهون، والضر سينكشف، والبعيد 
سيدنو، فاأليام تقرب البعيد والزمن 

جزء من العالج.
املنحة  أن  كلها  الدنيا   وليعلم 
يكمن  اخلير  وأن  احملنة،  طيات  في 
في الشر، وأن مع الكرب فرجا ومع 
قد  األرض  كانت  فإذا  يسرا،  العسر 
ضاقت به ذرًعا، فإن السماء فتحت 
بعد  سماء  بينها  فتنقل  أبوابها  له 
سماء، وإذا كان أهل األرض تنكروا 
له فإن أهل السماء رحبوا به والتفوا 
ح���ول���ه، ف���ك���ان ق��ائ��ده��م وإم��ام��ه��م، 
عنه،  وبلغت  ل��ه،  اجل��ن  واستمعت 
وكانت هدية األمة احملمدية فرضية 
ال���ص���الة ف���ي ال��س��م��اء )خ��م��س في 
فكانت  األج��ر(  في  العمل وخمسون 
واملخلوق  ب��ال��س��م��اء،  األرض  صلة 
باخلالق، والدنيا باآلخرة، حتى إن 
محطات الرحلة كانت مراتع الصالة 
ف���ي أع��ظ��م ب��ي��وت ال��ل��ه �ُس���ْب���َح���اَن 
امْلَْسِجِد  ِمَن  َلْياًل  ِبَعْبِدِه  َأْسَرى  الَِّذي 
الَِّذي  اأْلَْقَصى  امْلَْسِجِد  ِإَل��ى  ��َراِم  احْلَ
ُه ُهَو  َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَّ

ِميُع اْلَبِصيُر� )اإلسراء: 1(. السَّ

اإلسـراء بني االبتـالء  وهـدايا السمـاء
 ذ . خميس النقيب
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الخطبة  األولى: 

الللعللاملللن ، والللصللاة  لللللله رب  احلللمللد 
والسام على رسوله األمن وعلى آله.

عباد الله:
يستطيع  ال  العبد  أن  العلم  أهللل  اتفق 
الللللوصللللول إلللللى ملللرضلللاة الللللللله علللز وجللل 
والنجاة يوم القيامة، إال بعد تهذيب نفسه 

والسيطرة عليها، 
واحلاجز  القاطع  متثل  النفس  أن  ذلك 
إلللى ربلله،  الللوصللول  بللن قلب العبد وبللن 
ومن هنا وجبت معرفة النفس قصد حسن 

التعامل معها.
الذين  صنف  من  أنللت  هل  العبد:  أيها 

يعرفون نفوسهم أم من الذين يجهلونها؟
إصاحها  وحتلللاول  بنفسك  تهتم  هللل   
وال  بنفوسهم  يهتمون  ال  الذين  من  أنك  أم 

يحاولون تطهيرها؟ 
كبيرة  للنفس من خطورة  ما  تدرك  هل 

وأهمية جسيمة؟
 هلللل أنللللت ملللن الللصللنللف الللللذي يللعللرف 
صفاته الذميمة ويحاول عاجها والتخلص 
صفاتهم  يعرفون  الذين  من  أنللك  أم  منها، 
بها  الكثيرة، فيعتزون  الذميمة وأمراضهم 

ويعتبرون ذلك مكسبا وربحا باهرًا. 
أن  يللريللد  ال  اللللذي  الصنف  مللن  أنللك  أم 
يللتللعللرف علللللى أملللراضللله، وال ميلللللك الللقللوة 

ملواجهة نفسه؟
في  النظر  نعيد  أن  يجب  الللللله:  عللبللاد 
اهتمامنا بأنفسنا لنقضي على تلك املظاهر 
الهابطة والصفات الناقصة، املخالفة لهذه 

الشريعة. 
قال تعالى: �والشمس وضحاها والقمر 
إذا  والليل  جاها  إذا  والنهار  تاها  إذا 
وما  واألرض  بناها  وما  والسماء  يغشاها 
طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها 
من  خاب  وقد  زكاها  من  أفلح  قد  وتقواها 

دساها�، )الشمس.(
نفوسنا  ألهم  أّنلله  لنا  تعالى  الله  بللّن 
�َفَأْلَهَمَها  الللشللر:  ونللللوازع  اخللليللر  دوافلللع 
ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها�، وهذا اخلير وهذا الشر 
ليسا قدرًا مسيطرًا على شخصية اإلنسان، 
بل بإمكان اإلنسان أن يزكو بنفسه ويرقى 
وينحّط  يدسيها  أن  أيضًا  وبإمكانه  بها، 
للاَهللاَوَقللْد َخلللاَب َمللْن  بها، �َقلللْد َأْفللَلللَح َمللْن َزكَّ

عليه  الللللله  النبي صلى  كللان  للاَهللا�،لللذا  َدسَّ
وسلللللم ُيللكللثللر مللن هلللذا اللللدعلللاء: )اللللللهللم آت 
زّكاها،  من  أنت خير  وزّكها  تقواها  نفسي 

أنت ولّيها وموالها(،رواه مسلم.
أنه  بعباده  تعالى  الله  رحمة  من  وإن 
جتلللاوز عما تللوسللوس بلله الللنللفللوس مللا لم 
»إن   :� قللال  يتكلموا،  أو  بللذلللك  يعملوا 
الله جتاوز ألمتي عما وسوست أو حدثت 
)رواه  تكلم«  أو  به  تعمل  لم  ما  أنفسها  به 

البخاري ومسلم(.
اعرف نفسك بنفسك أيها العبد...

ُيصلح  أن  يستطيع  ال  منا  اإلنسان  إن 
أن  يستطيع  وال  نفسه،  إصللاح  قبل  غيره 
يؤثر في محيطه قبل أن يتحكم في نفسه. 

اللللنلللفلللس  علللللللللى  االنللللللتللللللصللللللار  وإن 
 وأهللللوائللللهللللا هللللو بللللدايللللة كللللل انلللتلللصلللار.
اللللللللنلللللللفلللللللس!... تللللللقللللللودك إلللللللللى الللللهللللاك 
األمللللللللللللان. بللللللللر  إلللللللللللى  تللللللقللللللودهللللللا   أو 

النفس! ... عجيبة فريدة في أحوالها...
اللللنلللفلللس!... بللحللر األملللانلللي ومللسللتللودع 

األسرار.
 النفس! متيل دومًا إلى رغائبها،

ال  طليقة  تسير  أن  يعجبها  الللنللفللس!   
حاجز يحجزها عن رغبتها.

والنفس كالطفل إن ُتهمله شب على
حب الرضاع وإن تفطمه ينفطِم.
تكون  الغالب  في  الهزائم  أسباب  وإن 

من األنفس.
أصاب املسلمن في غزوة أحد الشهيرة 
مللا أصابهم مللن الللقللرح الللشللديللد، وتللسللاءل 
ما  عليهم،  الله  رضلللوان  الصحابة  بعض 
سبب الهزمية؟ ألسنا نقاتل في سبيل الله 
ومعنا رسول الله �، وقد وعدنا الله تعالى 
تعالى:  قوله  عز وجل  الله  فأنزل  بالنصر؟ 
قد اصبتم مثليها  �أوملا أصابتكم مصيبة 
إن  أنفسكم  عند  قل هو من  هللذا  أنللى  قلتم 
الله على كل شيء قدير� )آل عمران 165(.

إن اعتراف اإلنسان بأن له عيوبا خطوة 
هامة في طريق اإلصاح، ألن اإلعراض عن 
وفقدان  ونقص  هو ضعف  العيوب  معرفة 
للشجاعة في مواجهة النفس، بل هي إحدى 
سبحانه  الله  رسللل  عللن  املعرضن  صفات 
وتعالى، قال  محمد بن كعب القرظي: »إذا 
أراد الله بعبد خيرًا جعل فيه ثاث خصال: 
فقها في الدين، وزهادة في الدنيا، وبصرًا 

بعيوبه«.
أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم 

فاستغفروه.

الخطبة الثانية : 
عباد الله :

على  يعيننا  اللللذي  السليم  املنهج  إن 
إصاح أنفسنا يبدأ باملكاشفة حيث حُتدد 
تعاني  الللتللي  والللعلللللل،  واألمللللراض  األدواء 
منها النفس، ثم املعاهدة التي متثل العزم 
ومعاجلة  العيوب  إصلللاح  على  الللصللادق 
األمراض، بعد ذلك تأتي املراقبة، وهي دوام 
علم العبد بأن الله عز وجل مطلع عليه يعلم 
ظاهره وباطنه، وأنه سبحانه كلف جنودًا 
يراقبون أعماله وأفعاله وأقواله، ليشهدوا 

له أو عليه يوم القيامة.  
بللعللد املللكللاشللفللة وامللللعلللاهلللدة واملللراقللبللة 
تكون املجاهدة، وهي مجاهدة النفس، ذلك 
الرفيق املخادع، مضمار الصراع بن احلق 

والباطل، مفتاح الهاك أوالنجاة.
واملللجللاهللدة تللضللع الللعللبللد بللن مفترق 
تطبيق  في  نفسه  يجاهد  أن  فإما  الطرق، 
أمللللر الللللللله وتلللللرك ملللا حلللرمللله، فلليللكللون من 
منكرًا  يترك  فا  نفسه  تغلبه  أو  الفائزين، 
اخلاسرين،    من  فيكون  يأتي مبعروف،  وال 

واملجاهدة تكون في ميدان التطبيق. 
وفي األخير تأتي مرحلة احملاسبة، وهي 
وسيلة من أعظم وسائل التربية اإلسامية 
إلصللللاح الللنللفللس وتللهللذيللبللهللا وتللرويللضللهللا 
على  العبد  يقف  فباحملاسبة  وتقوميها، 
حال نفسه من الصحة واملرض، وبها يتمم 
عن  ويبعدها  الللفللاح،  طللريللق  على  السير 

طريق الهاك.
ومعاصيه  أخللطللاءه  يحصي  اللللذي  إن 
وتفريطه وتقصيره، ميكنه إصاح الوضع 
قبل فوات األوان، فاحملاسبة تدفع اإلنسان 
عدم  على  والعزم  والتوبة،  االستغفار  إلى 

العودة.
وتهذبها،  النفس  ض  تللروِّ احملاسبة  إن 
من  احلياء  للد  وتللولِّ الصالح،  العمل  وتزيد 

الله، وُتلزم خشيته سبحانه.  
قلللال جللل وعللللا: �َيلللْوَملللِئلللٍذ ُتلللْعلللَرُضلللوَن 
اَلَتللْخللَفللى ِمللنللُكللْم َخلللاِفلللَيلللٌة�، )احلللاقللة 18(.

 

إذا كان إصاح النفس هو بداية اإلصاح، 
كان  إذا  الهموم،  رأس  هو  النفس  وتزكية 
الفاح والسعادة أو الضياع واخليبة، إذا 
كان الفوز واخلسارة، كل ذلك رهن بتزكية 
وجللّل: عللز  الله  لقول  تدسيتها  أو  النفس 
�قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها�، 
على  وحملها  الللنللفللوس  تربية  مهمة  فللإن 

االستقامة هو أولى األولويات.
اللَّهم أنت خلقت أنفسنا وأنت تتوفاها؛ 
للاهللا، أنللت وليها  للهللا أنللت خير مللن زكَّ فللزكِّ
وموالها، وأنت خير الراحمن. وصلى الله 
وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعن.
-------------

* خطيب مسجد الفتح بفاس.

إصالح النفس بداية كل إصالح
د.الوزاني برداعي *
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إن اإلنسان منا 

ال يستطيع أن يُصلح 

غيره قبل إصالح 

نفسه، 

وال يستطيع أن يؤثر 

في محيطه قبل 

أن يتحكم في نفسه. 

وإن االنتصار على 

النفس وأهوائها هو 

 بداية كل انتصار.
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طلب  يف  ال�سابقتني  احللقتني  يف  احلديث  بعد 

الرزق وكيف اأن االن�سان يكون فيه بني ت�سورين 

اإيجابي و�سلبي وعن فتنة املال وكيفية التخل�ص 

منها. يف هذه احللقة نتناول بع�ص معاين الزهد

لغري  يده  مد  مـن  العبد  متنـع  التي  والــوالية 

اهلل  الرزاق

1 - المال مال اهلل، والولي من ال يمد 
يديه إال هلل: 

الدنيوية  للرزق في حركتك  كان طلبك  إذا 
قائما على هذا فكن على يقني أن هذا رزق ربك، 
�ورزق ربك�،  ال��رّب عز وج��ل  إل��ى  ُنِسب  وق��د 
حينما يأتي منه سبحانه ال يكون إال خيرا وال 
يكون إال باقيا، ألن الله يعطي اخلير ويعطي ما 
يبقى �ورزق ربك خير وأبقى�، الناس ميلكون 
املال، وهو في األصل من الله ولكن �لنفتنهم 
فيه�، وأنت متلك رزق ربك فأنت إذن موصول 
بالله متصل به عز وجل أعطاك فأخذت، والله 
وصلك بهذا الرزق فأنت محظوظ، أنت ولي من 
أولياء الله، ألن الذي ُيرزق رزق ربه ال يكون إال 
الذي كما  النادر -  وليا، والولي ال يعني ذلك 
يقال: )ال يجود الزمان مبثله(-، ولكن األولياء 
الدنيا كثير، لكنهم مغمورون، فتش عنهم  في 
وصبروا  باحلاجة  أصيبوا  الذين  أولئك  في 
وسلكوا إلى الله، فما مدوا أعينهم إلى حرام، 
وما مدوا أعينهم إلى ما بني باحلرام، وإمنا 
ال��واح��د  ال��ل��ه  إل��ى  السماء  إل��ى  أعينهم  م���دوا 
في  ويسألونه  الصباح  في  يسألونه  القهار، 
بالدعاء،  ويذكرونه  بالدعاء  يعبدونه  املساء، 
يستفيقون على الدعاء ويسيرون على الدعاء 
زاه��دا  يكون  ه��ذا  مثل  ال��دع��اء،  على  وينامون 

حقا ويصل إلى الله حقا.

2 – كل مخلوق مرزوق
وتعالى  يسأله سبحانه  أن��ه  م��ادام   
وح��ده دون س��واه، فليكن على يقني أنه 
خاصته  م��ن  سيجعله  وأن����ه  سيجيبه 
ألنه لم يعدد املصادر، فمن وحد املصدر 
اختصه الله به، حينما يفتنك مال احلياة 
الدنيا، وتظن أن رزقك عند فالن أو عند 
وبالشكل  الفالنية  املؤسسة  وفي  ف��الن، 
فتجعلها  الفالنية،  وبالطريقة  الفالني 
مصادر للرزق، حينئذ ال يأتيك رزق ربك، 
ف���رزق رب��ك ه��و م��ا يأتيك ب��رض��ى رب��ك، 
التي يرضاها ربك سبحانه  الطريق  عن 
وتعالى، فيكون حالال طيبا. والذي يأتيك 
ألن��ك وح��دت ال��ِوج��ه��ة وامل��ص��در فسألت 
األسباب  ه��ذه  ب��أن  وأيقنت  وح��ده،  الله 
وأن فالنا وفالنا واملؤسسات جميعا إن 
ويسخرها  الله  يوظفها  أشكال  إال  هي 
لك تسخير منطق، تسخيرا يحكم عقيدة 
املؤمن، فليس فالن هو الذي يرزقك، وال 
الفالنية  التجارة  وال  الفالنية  املؤسسة 

سخرها  وس��ائ��ل  كلها  ولكنها  ت��رزق��ك،  ال��ت��ي 
الله وأخضعها كما يستسخر اإلنسان حماره 
سخرها  وس��ائ��ل  فتلك  األث��ق��ال،  عليه  ليحمل 
فإنك  أنفها، ولذلك  إليك رزقك رغم  الله حتمل 

حقا  ال���ل���ه  ص���دق���ت  إن 
بابك،  ال��رزق  فسيطرق 
وفي احلديث الصحيح 
»إن الرزَق ليطلب العبَد 
كما يطلبه األجُل« وفي 
رواي���������ة: »أك����ث����ر مم��ا 
يطلبه أجله«1، فاآلجال 
ه���ي ال��ت��ي ت��ب��ح��ث عن 
إلى  وتأتيه  صاحبها 
امل����ك����ان امل���ع���ل���وم ف��ي 
ال��وق��ت امل��ع��ل��وم، تتبع 
ال���ع���ب���د ح���ت���ى ت��ص��ل 
إل����ي����ه، ورزق��������ك أي��ه��ا 
لك  طلبا  أشد  اإلنسان 
م��ن أج��ل��ك، »إن ال��رزق 
ليطلب العبد أكثر مما 
يطلبه أجله«، فإن كنت 
بأن  فاعلم  بهذا  موقنا 
املخلوقني  م��ن  أح��د  ال 
ي���رزق أح���دًا أب����دًا، كل 
م��خ��ل��وق م��ح��ت��اج إل��ى 
هو  مب��ن  فكيف  رزق، 
اس��م م��ف��ع��ول؟ م��رزوق 

يتحول إلى من هو اسم 
فاعل رازق!!، أبدًا، مادام املفعول مفعوال فهو 
الله مخلوق،  القيامة، كل خلق  إلى يوم  كذلك 
وال خالق من دون الله، وإمنا اخلالق هو الله 
وحده، وكل مخلوق مرزوق، �وما من دابة في 
وكل   ،)6 )ه��ود:  رزقها�  الله  على  إال  األرض 
أن  للمرزوق  أب��دًا  وال ميكن  م���رزوق،  مخلوق 
َي��رُزَق غيره أبدا، أبدًا، ومن ال ميلك الشيء ال 

ميلك أن يتصرف فيه، فحتى املال الذي يصل 
إلى اإلنسان ليس له، هو لله فال يستطيع أن 
يتصرف فيه حقيقًة وإمنا تصرفه فيه تصرف 
مجازي، يتصرف بإذن الله، ألن إرادة الله من 
ورائ������ه ت��س��ت��س��خ��ره، إم��ا 
لينال أجرًا فيكون من باب 
�ورزق ربك خير وأبقى�، 
فيكون  وزرا  لينال  وإم��ا 
فيه�،  �لنفتنهم  ب��اب  من 
فإما أن تتصرف في املال 
من باب الفتنة فذلك الوزر 
العافية،  الله  نسأل  عينه 
فيه من  أن تتصرف  وإما 
أن  ب��أن تشعر  املنة،  ب��اب 
الله امنت به عليك، وأن ال 
باب  من  فهذا  فيه،  لك  يد 
ُأسند  ال��ذي  ربك�  �ورزق 
ف��ي��ه ال��ض��م��ي��ر ب��اإلض��اف��ة 
رب��ك�  �ورزق  ال��ل��ه  إل���ى 
ويكون  خ��ي��را  ل��ك  فيكون 

لك أبقى.
شعور  الزهد   –  3

بالسكينة
اعتقد  املؤمن  أن  لو   
حقا  بقلبه  العقيدة  ه��ذه 
ل��زه��د ح��ق ال��زه��د، وإمن��ا 
بالسكينة  ش��ع��ور  ال��زه��د 
ال��رزق،  مسألة  إزاء  وال��راح��ة 
ولكن  والشرب،  األكل  ترك  ليس  الزهد  فمعنى 
عندك  ال��رزق  يصبح  وأال  مرتاحا،  تعيش  أن 
وسواسا، مرضا معقدا، يجعلك حتمل هم قلة 
ال��زب��ن��اء، وه��م اخل��وف م��ن اح��ت��راق التجارة، 
بحيث ال يطرق بالك إال اآلفات واملصائب، مثل 
هذا مريض، ليس عنده يقني بأن الله هو الذي 

رزقه، ولنفترض بأن وقع ما وقع وخِربت هذه 
التجارة، أليس الذي رزقك كل ذلك بقادر على 
أن يرزقك أضعاف ذلك؟ بلى، إذن هل ميكن أن 
تشك في الله عز وجل؟ وهل خزائن الله عز وجل 
محدودة؟ أبدا، ال حد لها، لو يعتقد املؤمن في 
وإحساسه  بوجدانه  الصحيحة  العقيدة  الله 
اأُلنس  –بسهولة- يعيش  ُذُل��ال  ربه  إلى  لسلك 
ب��ال��ل��ه وم���ع ال��ل��ه ع��ز وج���ل، ف��م��ا دم���ت تعتمد 
يرزقك سواه،  وال  يرزقك  الذي  الرب  هذا  على 
سبحانه،  س���واه  يشفيك  وال  يشفيك  وال���ذي 
والذي يسندك ويحميك ويحفظك وال يحفظك 
سواه، ما دمت تسير حتت نوره وبنوره وفي 
نوره فأنت مضمون العاقبة، واإلنسان عندما 
يحس أنه مضمون العاقبة يرتاح راحة تامة، 
إن  التجارية  حياته  الله،  باسم  حياته  فيدير 
اهتمام  عنده  كان  إن  االجتماعية  تاجرا،  كان 
موظفا،  ك��ان  إن  وظيفيا  االجتماعي،  باملجال 
أنت،  أنت وكيف  أشكالها مما  بكل  كل حياته 
حينما تديرها باسم الله ال تكون إال على هدى 
من الله، وهذا الذي يجعل اإلنسان صابرا في 
اهلك  �وامر  وجل:  عز  قال  ولذلك  الله،  طريق 
ألن   ،)132 )ط��ه:  عليها�  واصطبر  بالصالة 
املؤمن إذا كان يسير بنور الله وفي نور الله، 
فإن النور يأبى الظالم، فإذا أوقدت شمعة في 
كنت  ف��إن  بأكمله،  يضيء  فإنه  املظلم  البيت 
تسير بالنور فال ينبغي أن يكون محيطك من 
أسرتك مظلما، يجب أن تضيء املوضع، ولذلك 
قال: �وامر اهلك بالصالة�، ليس وحدك، اسلك 
إلى الله مع أسرتك ومع محيطك ومع كل مكان 
يكون  أن  ملؤمن  ينبغي  ال  إليه،  قدمك  وصلت 
الزمًا -كاألفعال الالزمة في النحو والصرف-، 
-باملعنى  متعديا  ي��ك��ون  أن  عليه  ي��ج��ب  ب��ل 
مبعنى  ال��ل��غ��وي-،  باملعنى  ول��ي��س  ال��ن��ح��وي 
تلقائي  بشكل  اآلخرين  إلى  اخلير  يوصل  أنه 
بطبيعته،  يضيء  الشمعة،  مثل  متكلف  غير 
رغم  بذلك  وال��ن��ور  يضيء،  أن  إال  يستطيع  ال 
والظلمات  الله،  ب��إذن  ينتصر  فإنه  واح��د  أن��ه 
�يخرجهم  الله،  ب��إذن  تنهزم  ذل��ك  وم��ع  كثير، 
من الظلمات إلى النور� )املائدة 16(، الظلمات 
كثيرة،  وأشكالها  كثيرة،  أسلحتها  الكثيرة 
وطبقاتها كثيرة، ورغم ذلك ال تثبت أمام النور 
الله عز  النور إمنا هو  وهو واح��د، ألن 
وج����ل، وال���ن���ور م��ن أس��م��ائ��ه احلسنى 
نور  هو  ثم  النور  فهو  العال،  وصفاته 
السماوات واألرض، ينير كل شيء بإذنه 

سبحانه وتعالى. 

يتب�����ع
------------

اإلمي��ان  م��ن��ازل  م��ن حلقات  ال��زه��د  منزلة   *
التي ألقيت باجلامع األعظم مبكناس وهي مادة 

مسجلة على شريط سمعي.
1 - )حديث مرفوع رواه البيهقي في الشعب، 
وأبو الشيخ في الثواب، والعسكري في األمثال، 
الطبراني،  عند  وهو  مرفوعا،  ال���درداء   أبي  عن 
القضاعي  رواه  وك���ذا  احللية،  ف��ي  ُنعيم  وأب���ي 
للعبد  أش��د طلبا  ال��رزق   : بلفظ  الوجه،  ه��ذا  من 
مرفوعا  علله  ف��ي  الدارقطني  ورواه  أج��ل��ه،  م��ن 
وموقوفا، وقال : إن املوقوف هو الصواب، وكذا 
إنه  وق��ال:  موقوفا،  الشعب  في  البيهقي  أورده 

أصح(

أعدها للنشر : عبد الحميد الرازي

مدار كسب المال والرزق والتصرف فيهما
فريد األنصاري  رحمه الله تعالى
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منزلة الزهد* : اجلزء الثاين ) 3 ( 

سلسلة منازل اإليمان

 لو أن المؤمن اعتقد 
هذه العقيدة بقلبه 
حقا لزهد حق الزهد 

وإنما الزهد شعور 
بالسكينة والراحة 
إزاء مسألة الرزق، 

فمعنى الزهد ليس 
ترك األكل والشرب، 

ولكن أن تعيش 
مرتاحا، وأال يصبح 

الرزق عندك وسواسا، 
مرضا معقدا

العدد 420
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مبدأ االستخالف في المال وأثره في حل المشكلة االجتماعية

دي��ن متكامل  أن اإلس���ام  فيه  مم��ا ال ش��ك 
وش���ام���ل، ي��ت��ج��ل��ى ذل���ك ف���ي ت��غ��ط��ي��ة أح��ك��ام��ه 
فهو  اإلن��س��ان،  حياة  مناحي  لكل  وتشريعاته 
املختلفة،  حوائجه  تلبية  نطاق  في  يخاطبه 
ال��روح��ي��ة وامل���ادي���ة وال��ن��ف��س��ي��ة وال��ع��اط��ف��ي��ة 
وغيرها. وهي رؤية قل أن توجد في غيره من 
ذلك  األخ��رى، ومن أجل  األدي��ان  أو  الفلسفات 
ك��ان اإلس���ام دي��ن الفطرة ال��س��وي��ة، وال��رؤي��ة 
عميقا  فهما  اإلن��س��ان  ال��ت��ي متنح  ال��واض��ح��ة 
التحرك  ملكونات هذا الوجود، وحتدد له منط 
املنسجم مع دوره االستخافي في هذا الكون 

الفسيح.
وامل��ت��أم��ل ف��ي ح���ال األم����ة اإلس��ام��ي��ة في 
وقتنا الراهن، وما تعانيه من آفات اقتصادية 
واجتماعية  وال��غ��اء...(  والتضخم،  )ال��رك��ود، 
)الفقر، البطالة، الفوارق الطبقية...( يدرك بأن 
هذا الوضع هو حصيلة النحرافات وقع فيها 
املسلمون، وبدل من أن تبادر األمة إلى البحث 
الرؤية  ف��ي ظ��ل  اآلف���ات  لهذه  ع��ن ع��اج ناجع 
اإلسامية، املتسمة بالتكامل والشمول، جندها  
استقدام  خ��ال  من  لآلخر  تبعيتها  في  متعن 
احللول من الشرق أحيانا، ومن الغرب أحايني 

أخرى.
النبوية  والسنة  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  ح��دد  لقد 
واحل��د  األزم����ات  ه��ذه  معاجلة  امل��ط��ه��رة سبل 
مبدأ  تفعيل  السبل:  هذه  ومن  خطورتها،  من 
اإلستخاف في املال، الذي ينظم عاقة اإلنسان 
ويجعل  لديه،  التملك  غريزة  ويهذب  بالثروة، 
املال في يده وسيلة لقضاء املصالح واحلاجات  

ال غاية في حد ذاته.
مفهوم االستخالف في المال : 

ي��رت��ب��ط م��ف��ه��وم اإلس���ت���خ���اف ف���ي امل���ال 
اإلنسان  استخاف  وهو  وأشمل،  أعم  مبعنى 
يعني  األرض  ف��ي  واالس��ت��خ��اف  األرض،  ف��ي 
لهم  وأت��اح  فيها،  لعباده  مكن  تعالى  الله  أن 
بإعمارها،  االشتغال  أجل  من  فوقها،  العيش 
وإصاحها، واالنتفاع بخيراتها، وذلك في إطار 
ما هو مأذون به شرعا، وضمن هذا املعنى ورد 
قوله تعالى : �وإذ قال ربك للمائكة إني جاعل 

في األرض خليفة� )البقرة 29(
أما االستخاف في املال، فهو أحد األصول 
الكبرى التي تنبني عليها النظرية االقتصادية 
اإلسامية، واملراد به: كون اإلنسان نائبا ووكيا 
وث��روات،  أم��وال  يديه من  الله في ما بني  عن 
أحكامه  وإج��راء  م��راده،  تنفيذ  عليه  لذا يجب 
فيها، وعليه فاملال في ظل هذا املبدإ مال الله، 
واإلنسان مستخلف فيه. قال تعالى: �وأنفقوا 
مما جعلكم مستخلفني فيه� )احلديد:7( يقول 
اإلمام الزمخشري:« يعني أن األموال التي في 
أيديكم إمنا هي أموال الله بخلقه وإنشائه لها، 
بها،  إياها، وخولكم االستمتاع  وإمن��ا والك��م  
وجعلكم خلفاء في التصرف فيها؛ فليست هي 
بأموالكم في احلقيقة، وما أنتم فيها إال مبن�زلة 

الوكاء والنواب«1
م��ف��اه��ي��م ي��ص��ح��ح��ه��ا م��ب��دأ 

االستخالف في المال :
أوال: مفهوم الملكية: إن هذا املبدأ يستند 
على حقيقة أن املال مال الله،  فالله هو  املالك 
احلقيقي واألصلي  ملا في أيدي اإلنسان، وهذا 

األخير ال يعدو أن يكون وكيا ونائبا وخليفة 
إليه  امل��ال  تعالى  الله  نسبة  ه��ذا  يؤكد  عنه، 
تعالى: قوله  منها  كتابه،  من  عدة  مواطن  في 
�وآتوهم من مال الله الذي آتاُكم� )النور 33(

تصرف  إن  ث��م  التصرف:  مفهوم  ثانيا: 
اإلنسان في ظل هذا املَبدإ محكوم بتوجيهات 
رب املال،)الله( سواء في الكسب والتحصيل، 
أو اإلن��ف��اق  وال��ص��رف، أو االس��ت��ث��م��ار، وهو 
مسؤول عن ذلك بني يدي الله تعالى، قال رسول 
ى  الله � : » ال تزوُل َقَدَما عبٍد يوَم القيامِة حتَّ
ُيسأَل: َعن ُعُمِره فيم أفناُه، وعن علمه فيم فعل، 
وعن  أنفقه.  وفيم  اْكَتَسَبُه  َأْي��َن  ِمْن  ماِلِه  وعن 
جسمه فيما أباه.«2 فقوله �: »وعن ماله من 
أين اكتسبه وفيم أنفقه« دليل على أن اإلنسان 
على  ويحاسب  القيامة،  ي��وم  ماله  عن  ُيسأل 
وباإلساءة  أحسن،  إن  باإلحسان  فيه،  تصرفه 

إن أساء. 
ثالثا: الملكية الخاصة أو الملكية الفردية: 
في  املؤسسات  أو  األف���راد  ح��ق  بها:  ويقصد 
دون حجر  اإلنتاج  أو وسائل  األم��وال  متلك 

أو تضييق، غير أن مبدأ اإلستخاف 
اإلسامي،  التصور  في  املال  في 

ال ي��ق��ر ه����ذا احل����ق ب��إط��اق، 
النظام  ف��ي  احل���ال  ه��و  كما 
ال��رأس��م��ال��ي، ب��ل إن���ه قيد 
ذل�������ك ب�����ع�����دم اإلض���������رار 
مبصالح اجلماعة، وعليه 
ظل  ف��ي  ال��ف��ردي��ة  فامللكية 
وظيفة  لها  التصور  ه��ذا 

اجتماعية.  
كونه  بين  المال  رابعا: 

وقوامها«  الحياة  »زي��ن��ُة 
وكوِنه » فتنة وشهوة« : 

زينُة  والبنوَن  تعالى:�املال  قال 
46( وقوله أيضا  )الكهف  الدنيا�  احلياِة 

الله  جعل  التي  أموالكم  السفهاء  ُتوُتوا  �وال 
جل  يقول  املقابل  وفي   )5 )النساء  ِقَيما�  لكم 
)التغابن  فتنة�  أموالكم وأوالدكم  �إمنا  وعا 
بينها، ميكن تلمسه في  التوفيق  15(. ووج��ه 
ظل هذا املبدإ، فالذي ُيحصل املال ويستثمُره 
األصلي،  مالكه  توجيهات  مستحضرا  وينفقه 
وقواُمها،  حياته  زينُة  املال  هذا  يكون   � الله   �
وال����ذي ُي��ه��ِم��ل ذل���ك وي��ق��ص��ر ف��ي��ه، ف��ه��و فتنة 
لصاحبه في الدنيا، وسبب لشقائه في اآلخرة.

بين الثروة ورأس المال :
إن مبدأ االستخاف في املال ُيحتم علينا 
أن ندبر مقدراتنا املالية في إطار )رأس املال( 
املتحرك املنِتج، الذي يولد نشاطا اقتصاديا من 
خال االستثمار، وخلق املشاريع املنتجة التي 
متتص العطالة، وتوفر فرص الشغل للشباب 
من ِخال اندماجهم في محيطهم االقتصادي، 
ب��االن��ت��اج واحل��رك��ي��ة، وف��ي ض��وء هذا  املفعم 
املعنى ينبغي فهم قوله تعالى�والذين يكنزون 
ف���ي سبيل  ي��ن��ف��ق��ون��ه��ا  وال��ف��ض��ة وال  ال���ذه���ب 
34( وإذا كان  )التوبة  أليم�   فبشرُهم بعذاب 
باملال  الكنز  ف��س��روا  ق��د  ال��ق��دام��ى  امل��ف��س��رون 
الذي لم تؤد زكاته، فإننا جند من املعاصرين 
الذي  امل��ال اجلامد  ليشمل  ذلك  في  توسع  من 
ل��م ي��دف��ع ب��ه أص��ح��اب��ه إل���ى س���وق ال��ع��م��ل من 
منه  يستفيد  حتى  واستثماره  تنميته  أج��ل 
املجتمع كله، يقول مجدي عبد الفتاح سليمان: 
منع  يشمل  اإلس��ام��ي  الفكر  ف��ي  »واالك��ت��ن��از 
الواجب  منه  فإذا خرج  امل��ال،  الزكاة، وحبس 
لم يبق كنزًا، والواجب من وجهة نظرنا يشمل 
املال  يخرج  فا   � االستثمار   � اإلنفاق   � الزكاة 
الواجب  إخ��راج  إذا مت  إال  اإلكتناز  دائ��رة  من 

أي الزكاة، العفو، النفقات، الصدقات، مداومة 
االستثمار، واإلسام لم يقف في محاربة الكنز 
خطا  بل  الشديد،  والوعيد  التحرمي  حد  عند 
حتريك  في  وأثرها  قيمتها  لها  عملية  خطوة 
لتقوم  مكانها  من  وإخراجها  املكنوزة،  النقود 

بدورها في إنعاش االقتصاد.«3
 ولقد أثبت الواقع في الفترة الراهنة بأن 
حيث  م��ن  ب��امل��ال  متعلقة  ليست  األم��ة  مشكلة 
نقصه  أو عدمه، � فاملال واحلمد لله كثير � ولكن 
في  رغبتنا  عدم  أو  املشكلة هو عجزنا  جوهر 
مال( واإلكتفاء  )رأس  جعل ما منلك في خانة 
بجعل عاقتنا به منحصرة في خانة )الثروة(  
ومعنى هذا أن االستفادة من أموال األمة تبقى 
إن  اجلامدة،  الثروات  أصحاب  على  مقتصرة 
احلل كما يقول األستاذ مالك بن نبي: » ليس 
ف��ي تكديس ال��ث��روة، ول��ك��ن ف��ي حت��ري��ك امل��ال 
»البسيطة«4،  األمة  أم��وال  بتوجيه  وتنشيطه، 
أموال  من  اإلجتماعي  معناها  بتحويل  وذل��ك 
الفكر  ينشط  متحرك،  م��ال  رأس  إل��ى  ك��اس��دة، 
والعمل واحلياة في الباد.«5 والعمل 
نحقق  سيجعلنا  املنهج  بهذا 
مراد الله في قوله تعالى: 
ي���ك���ون دول����ة  �ك�����ي ال 
منكم�  األغ��ن��ي��اء  ب��ني 

)احلشر 7(
اس��ت��ث��م��ار  إن 
األم����وال وف���ق ه��ذا 
ال���ن���ه���ج، س��ي��ت��ي��ح 
األمة جميعا  ألفراد 
حتمل  في  املشاركة 
م��س��ؤول��ي��ات ال��ب��ن��اء 
وال��ت��ن��م��ي��ة، واالب��ت��ع��اد 
عن روح اخلمول والكسل، 
ول��ع��ل ه��ذا م��ن أه��م املقاصد 
في  االستخاف  مبدأ  يسعى  ال��ت��ي  

املال إلى حتقيقها.
مبدأ االستخالف في المال سبيل 
بين  االجتماعي  التكافل  لتحقيق 

أفراد األمة :
امل��ال  ف��ي  اإلستخاف  مبدأ  تفعيل  إن  ث��م 
يؤدي   وأن  بد  ال  سالفا،  ذكرنا  ال��ذي  باملفهوم 
أف��راد  ب��ني  اإلج��ت��م��اع��ي  التكافل  حتقيق  إل��ى 
األم��ة، وذل��ك من خ��ال إش��راك أف��راد املجتمع 
ب��ال��ث��روة بشكل ع���ادل، حتى ال  ف��ي االن��ت��ف��اع 
رغب  ذل��ك  أج��ل  وم��ن  قليلة،  فئة  يد  في  تتركز 
عليها،  وحث  التطوعية،  الصدقة  في  اإلس��ام 
تعالى: ق��ال  العظيم  باألجر  املتصدقني  ووع��د 
الله  سبيل  في  أموالهم  ينفقون  الذين  �مثل 
سنبلة  كل  في  سنابل  سبع  أنبتت  حبة  كمثل 
مائة حبة والله يضاعف ملن يشاء والله واسع 

عليم� )البقرة 261(
أج��ل سد  م��ن  ت��أت��ي  التطوعية  وال��ص��دق��ة 
ال��ف��راغ ال���ذي ق��د تتركه ال��زك��اة ف��ي ح��ال عدم 
ق��ي��ام��ه��ا ب��ح��اج��ات احمل��ت��اج��ني، وال���زك���اة هي 
الوسيلة الشرعية التي تضمن إشراك الفقراء 
واملساكني في أموال األمة، باإلضافة إلى تلبية 
وقضاء  العاطلني،  كتشغيل  أخ��رى،  حاجيات 
الديون وإقامة املؤسسات واملشاريع املختلفة، 
وم��ح��ارب��ة اك��ت��ن��از ال���ث���روة وال��ت��ش��ج��ي��ع على 

استثمارها...
كما أن الدولة اإلسامية في نطاق قيامها 
ب��واج��ب��ه��ا جت���اه ال��رع��ي��ة، م��ط��ال��ب��ة مب��راع��اة 
الكفاية  يضمن  مبا  عليها  والسهر  أحوالهم، 
للجميع، ولو أدى األمر إلى أن يتساوى اجلميع 
في حد الكفاف، وفي هذا املعنى قال الرسول 
�: »إن األشعريني إذا أرملوا في الغزو، أو قل 

طعام عيالهم في املدينة، حملوا ما كان عندهم 
إن��اء  ف��ي  ث��م اقتسموا بينهم  ث��وب واح��د  ف��ي 

واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم«6
ويقول اخلليفة عمر بن اخلطاب �: »إني 
حريص على أال أدع حاجة إال سددتها ما اتسع 
بعضنا لبعض، فإذا عجزنا تأسينا في عيشنا 

حتى نستوي في الكفاف.«7
األم��وال   مجال  في  اإلس��ام��ي  التصور  إن 
القائمة  املقيتة  الفردانية  من  باإلنسان  يسمو 
الثروة،  وتقديس  واالستغال  االحتكار  على 
إلى املشاركة في سد ثغرات املجتمع من خال 
إشاعة روح التعاون والتضامن املفضيني إلى 

حتقيق الكفاية والتوزيع العادل للثروات .

التاريخ يتحدث :
لقد مرت األمة اإلسامية مبحطات مشرقة 
عكست مدى جناعة احلل اإلسامي القائم على 
فقط  ليس  امل��ال،  في  االستخاف  مبدأ  تطبيق 
على مستوى التوزيع العادل ملقدرات األمة، بل 
على مستوى تنمية اإلنتاج أصا. فهذا عمر بن 
عبد العزيز � يكتب إلى واليه عب�د احلميد 
� وه��و بالع�راق � »أن أخ�رج للناس أعطياتهم، 
فكتب إليه عبد احلميد: إني قد أخرجت للناس 
أعطياتهم، وقد بقى في بيت املال مال ! فكتب 
وال  غير سفه  في  اّدان  من  كل  انظر  أن   : إليه 
قد  إن��ي  وال��ي��ه:  إليه  س��رف فاقض عنه، فكتب 
املسلمني  م��ال  بيت  ف��ي  وب��ق��ى  عنهم،  قضيت 
مال ! فكتب إليه: أن انظر كل بكر ليس له مال، 
فشاء أن تزوجه وأصدق عنه فكتب إليه: إني 
قد زوجت كل من وجدت، وقد بقى في بيت املال 
مال ! فكتب إليه عم�ر: أن انظر من كانت عليه 
يق�وى  ما  فأسلف�ه  أرض�ه،  عن  فضعف  جزية، 
ب�ه على عم�ل أرض�ه، فإنا ال نريده�م لع�ام وال 

عامني.«8 
مال  بيت  الصورة في  بهذه  املال  إن وفرة 
الناس  حاجات  سد  في  واستعماَله  املسلمني، 
وتخصيص  ب��ل  الكمالية،  وحتى  ال��ض��روري��ة 
جزء منه إلقراض من ضعف عن إصاح أرضه 
أو  نفهمه  أن  ميكن  ال  كله  ه��ذا  ...إن  وحرثها 
نطمح إلى حتقيقه مرة أخرى، إال في ظل تنفيذ 
اإلنسان ملراد الله تعالى في املال كسبا وإنفاقا 

واستثمارا.
----------------

1 -  الكشاف، محمد بن محمود الزمخشري،ج: 
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  4 -  في هذه الفترة كانت أموال األمة ال زالت 
بسيطة وقليلة  إذ أن هذا الكام كتبه ملك بن نبي 

سنة 1948. أما اآلن فالوضع اختلف كثيرا
5 -  شروط النهضة، مالك بن نبي، دار الفكر 

دمشق دون طبعة، 1986.ص 113/112.
الصحابة،  فضائل  كتاب  مسلم،  صحيح   -  6
عنهم،رقم  الله  رضي  األشعريني  فضائل  من  ب��اب: 
سنة  وال  طبعة  دون  االعتصام،  احلديث:2500.دار 

الطبع ص: 1249.  
7 - ت��اري��خ اخل��ل��ف��اء ال��راش��دي��ن ال��ف��ت��وح��ات 
طقوش،  سهيل  محمد  السياسية،  د  واإلجن���ازات 
1424ه�- األول��ى  الطبعة  النفائس،  دار  ص:351، 

2003م
إنتاج  ف��ي  اإلس��ام��ي  اإلق��ت��ص��اد  8 - منهج    
دار   ،239 1 ص:  احل��ق، ج/  لسان  أحمد  ال��ث��روة، 

الفرقان للنشر احلديث، الدار البيضاء، 1408ه�.

ذ. محمد الدرداري 
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كان يوم األربعاء 7 رجب 1435هـ املوافق 
ل07/05/2014م يوما مشهودًا مبعهد أبي بكر 
املعهد  برز  العتيق،  النهائي  للتعليم  الصديق 
فيه في أبهى حلة وهو يستقبل ضيوفه وزواره 
ليشهدوا  مختلفة  مناطق  مــن  ـــدوا  وف الــذيــن 
ــرأســه السيد  حــفــل تــدشــيــنــه، احلــفــل الـــذي ت
الدكتور  اإلسالمية  والــشــؤون  األوقـــاف  وزيــر 
مــوالي  إقليم  عــامــل  والــســيــد  التوفيق  أحــمــد 
احمللية،  السلطة  مسؤولي  من  وعــدد  يعقوب 
ــســادة رؤســــاء املجالس  وحــضــره عـــدد مــن ال
العلمية احمللية، ومن السادة املندوبني لوزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية باملنطقة. وشهده 
نخبة من العلماء والعاملات، وعدد من مديري 
من  العتيق  التعليم  ومعاهد  مدارس  وأساتذة 
أنحاء املغرب )من طنجة إلى تزنيت( وأساتذة 
اجلامعات وعدد من القراء واخلطباء والوعاظ 
وثلة من احملسنني وأهل اخلير وكثير من طلبة 

العلم.
وقـــد أشـــرف عــلــى تنظيم احلــفــل األســـرة 
املكونة ملؤسسة املعهد: إدارة وأساتذة وطالبا، 

ولقد كان، بحمد الله، تنظيما موفقا.
 متيز احلفل بكلمة السيد الوزير الذي أعطى 
نبذة تاريخية عن التعليم ببالد املغرب، أوضح 
وارتبط  املسجد  من  انطلق  التعليم  أن  فيها 
بالدين وأجاب عن أسئلة الواقع، وقاد حضارة 
األمــة فــي كــل مــجــاالت احلــيــاة، وأبـــرز أن هذا 

جهود  بتضافر  وشاع  وتطور  استمر  التعليم 
ومجتمعه،  وزوايــاه  وعلمائه  املغرب  سالطني 
وإذا كان االستعمار الغاشم قد أضعفه بشتى 
الطرق، فإن االستقالل لم ينصفه ولم يدعمه إال 
في نهاية الثمانينيات من القرن املاضي حني 
صدر القانون املنظم للتعليم العتيق وانطلقت 
مجالس العلم وحلقات الدرس بجامع القرويني 
وغيره ليحيا من العلم ما اندرس  ويتجدد منه 

ما بلي.
الصرح  هــذا  أهمية  أبـــرز  الــوزيــر  السيد 
للتعليم  الــصــديــق  بــكــر  أبـــي  معهد  الــعــلــمــي، 
الــنــهــائــي الــعــتــيــق، وغــيــره مــن مــعــاهــد العلم 
الشريف في تخريج علماء ودعاة يسيرون في 
الناس بإسالم احلق، إسالم الوسط واالعتدال، 

ويحفظون لألمة ثوابتها.
الله  حفظه  املؤمنني  أمير  رعاية  أكــد  كما 
له  املــتــزايــد  ودعــمــه  العتيق  للتعليم  تــعــالــى 

وألهله. 
ــل البهيج  تـــوالـــت عــلــى مــنــصــة احلــف ثـــم 
للسيد  كانت  أوالهــا  ومــؤثــرة؛  صادقة  كلماٌت 
نيابة  األســاتــذة  ألحــد  والثانية  املعهد،  مدير 
الطلبة.  ملمثل  فكانت  الثالثة  وأما  زمالئه،  عن 
الترحيب  بعد   – الكلمات  هــذه  أجمعت  وقــد 
العتيق  التعليم  محورية  على   - بالضيوف 
ودوره الريادي في نهضة األمة واحلفاظ على 
هويتها، وأن ال صالح لألمة وال ريادة لها إال 

بالعلم، وال رشد للعلم إال باالنطالق من الوحي 
واالهتمام بالعلوم اخلادمة له. 

ولقد أكدت بعض الكلمات أهمية استكمال 
باستحداث  العتيق  التعليم  منظومة  إصــالح 
أهمية  مــن  فيه  ملــا  والــدكــتــوراه  املاستر  نظام 
القادرين  العلماء  اخلريجني  تكوين  في  بالغة 
على االجتهاد واملشاركة اإليجابية في املجتمع، 

آملة أن يتحقق ذلك في القريب العاجل. 
تبذلها  التي  باجلهود  اإلشـــادة  متــت  كما 
التعليم  منظومة  ترسيخ  سبيل  فــي  ـــوزارة  ال
التدريس  بنظام  يتعلق  فيما  ســواء  العتيق، 
والـــشـــهـــادات، أو فــيــمــا يــتــعــلــق بـــإحـــداث أو 
للتعليم  جديدة  ومعاهد  ملــدارس  بالترخيص 
الفتية:  املعلمة  التي من ضمنها هذه  العتيق، 
النهائي  للتعليم  الــصــديــق  بكر  أبــي  "معهد 
ستتكامل  معلمة  بــحــق  تــعــد  الــتــي  الــعــتــيــق" 
العتيق،  التعليم  باقي مؤسسات  مع  وظائفها 
لتكون لبنة من اللبنات البانية التي ستضيف 
قيمة نوعية لهذا النوع من التعليم إن شاء الله 
في  أسهم  من  بجهود  التنويه  مت  وقد  تعالى. 
تأسيسها من املخلصني خدمًة للعلوم الشرعية 
بهذا البلد األمني، وقبل ذلك وبعده، سيرًا على 
مــن رسالة  ملــا يحمله  الــقــرويــني، ودعــمــا  نهج 
هذا  يتضمنه  مــا  لكل  واســتــحــضــارا  سامية، 
دالالت  من  القرويني(  )جامع  اجلامع  الصرح 
روحية وعلمية وحضارية ووطنية وإنسانية، 

امــتــداد  على  األمـــة  هــويــة  على  حــافــظ  حينما 
االعتقاد  في  الوسطية  مبدأ  ورســخ  التاريخ، 

والفكر واالجتهاد والسلوك.
كــمــا ألــقــيــت قــصــيــدتــان شــعــريــتــان جــادت 
بـــأوالهـــمـــا قــريــحــة الـــدكـــتـــور مــحــمــد والــســو 
نيجيريا،  من  الــودود  عبد  الطالب  وبالثانية 
وقـــد أبــــرزت الــقــصــيــدتــان مــعــا روح احلـــدث، 
ونوهتا بالعلم وأهله والداعمني له واملشرفني 
عليه والراعني له، واستبشرتا مبعهد أبي بكر 

الصديق والقائمني عليه.
ومبا أن احلفل حفل تدشني وتعرف املعهد 
عن قرب، فلقد ُنظمت للضيوف جولة في أروقة 
توضيحات  إلى  واستمعوا  وأقسامه،  املعهد 
عن نظام الدراسة والتكوين به وطريقة سيره. 
وجدير بالذكر أن "معهد أبي بكر الصديق 
للتعليم النهائي العتيق" مؤسسة خاصة تعنى 
- كما يدل على ذلك اسمها - بالتعليم النهائي 
أول  الستقبال  أبوابها  فتحت  ولقد  العتيق، 
فوج بها للطلبة احلاصلني على البكالوريا في 
التعليم العتيق مع بداية هذه السنة الدراسية 
بإقليم  ومقرها  م.   2014  –  2013 احلــالــيــة: 
بحوالي  الله"  "عــني  عن  تبعد  يعقوب،  مــوالي 
ستة كيلومترات في اجتاه طريق سيدي قاسم. 

إعداد: د. يوسف العلوي
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في حفل تدشين معهد أبي بكر الصديق للتعليم النهائي العتيق   :
- إجماع على أهمية التعليم العتيق في تعزيز المنظومة التعليمية ببالدنا 

- تأكيد أهمية استكمال إصالح هذا التعليم باستحداث نظام الماستر والدكتوراه



النقطتني  امل��اض  العدد  في  نشرنا  أن  بعد 
العدد  هذا  في  ننشر  البحث،  هذا  من  األولتني 

النقاط الثالثة املتبقية وهي:
في حتديات اجلبهة اخلارجية.

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

والعلوم.                                  
1 - في تحديات الجبهة الخارجية :

أقتصر فيها على قضيتني أساسيتني:
ال��ق��دمي  ال��ت��اري��خ  ف��ي  ال��ت��وغ��ل  ودون  أوال: 
جن��د أن حت��دي��ات ه��ذه اجلبهة اب��ت��دأت بشكل 
االستعمارية احلديثة على  منظم مع احلمالت 
استنبات  على  عملت  والتي  اإلسالمي،  العالم 
من��اذج��ه ال��ف��ك��ري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وإح����الل نظمه 
بالغرب  واملقصود  واالق��ت��ص��ادي��ة.  السياسية 
هنا � كي نتجنب التعميم- الغرب االستعماري 
والهيمنة  القوة  لنزعات  املمجد  االستعالئي، 
العالم،  وش��ع��وب  لشعوبه  والقهر  والتسلط، 
ذات��ه إال مركزا وغيره إال  ي��رى  ال��ذي ال  الغرب 

أطرافا وهوامش.
الكنسي،  الالهوتي  الفكر  مع  الفصل  فمنذ 
جارية  الكبرى  العلمانية  التفكيك  وعمليات 
داخ���ل ه���ذه امل��ن��ظ��وم��ة. ح��ي��ث أع��ل��ن ع��ن م��وت 
والثوابت  القيم  عمليات حتطيم  وب��دأت  اإلل��ه، 
واملطلقات واألخ��الق وكل ما ال يخضع للحس 
وال��ت��ج��ري��ب، وع��م��ل��ي��ات اس���ت���دراج اإلن��س��ان 
للحضارة،  مؤسس  كمركز  موقعه  من  وسحبه 
في إطار فلسفة التكرمي له والتسخير ملا حوله، 
إلى كونه دائرا في فلك مادي جدلي طبيعي و 
استهالكي نفعي. وقد جنحت الفلسفات املادية 
إلى حد كبير في حتويل عالم غيب اإلنسان إلى 
األخروية  جنته  بدل  وأن جتعل  طبيعته،  عالم 
صارمة  محددات  وف��ق  زائفا،  أرضيا  فردوسا 
امل���ال واالس��ت��ه��الك  ك��ال��رب��ح واإلن���ت���اج ورأس 
لدرجة   ... واإلشباع  واحلرية  واللذة  واملتعة  
التمييز بسهولة  الشاملة حيث ميكن  السيولة 

بني اإلنسان اإلنساني واإلنسان الطبيعي.
والتي  الغربي،  اإلن��س��ان  مشكالت  فأخطر 
غدت مشكالت كونية بحكم الهيمنة والتوسع، 
لم  ال���ذي  نفسه،  اإلن��س��ان  فلسفة  مشكلة  ه��ي 
والعقلية  الروحية  بأبعاده  مركبا  كائنا  يبق 
حيث  وأخ��الق��ه  وقيمه  مبعتقداته  واجلسمية 
مت تبسيطه إلى عنصر طبيعي. وعجزت علوم 
الغرب اإلنسانية عن حل مشكالته االجتماعية، 
ك��م��ا ع��ج��زت ع��ل��وم��ه ال��ص��ن��اع��ي��ة ع���ن حتقيق 
وعدها باملجتمع السعيد وبالفردوس األرضي، 
فتفاقمت مشكالت اإلدمان والشذوذ واالنحراف 
واالنتحار واجلرمية وحرية األقليات املتمركزة 
ح����ول ذات���ه���ا وم��ش��اك��ل األس�����رة و من��اذج��ه��ا 
والالمعنى  والالغاية في احلياة ... وغير ذلك 
مما يعكس قصور وعجز منظومة الفكر املادي، 
والتفسير املستغني واملستكفي بذاته، عن أية 

إضافة أو ترشيد و تسديد خارجي .
الفكر اإلسالمي باعتباره   وهنا يأتي دور 
رسالته  خ��ط��اب  لعموم  ك��ذل��ك،  إنسانيا  ف��ك��را 
ما  ح��ل  ف��ي  ليسهم  أجمعني،  للناس  كونها  و 
عجز الفكر الغربي عن حله انطالقا من عقيدة 
ال��ت��وح��ي��د ال��ت��ي تضفي ع��ل��ى ح��ي��اة اإلن��س��ان 
وتؤطر  والقصدية،  الغائية  امل���ادي  ووج���وده 
اإلنسان بفلسفة تكرمي كلية مستوعبة، والكون 
خلير  وإع���م���ار  ت��س��خ��ي��ر  بفلسفة  وال��ط��ب��ي��ع��ة 
اإلن��س��ان��ي��ة. وه���ذا م��دخ��ل أس���اس م��ن م��داخ��ل 
لفكرنا اإلس��الم��ي،  ال��ك��ون��ي اإلن��س��ان��ي  ال��ب��ن��اء 
وإقليميته  قطريته  م��ن  نسبيا  ول��و  وال��ت��ح��رر 
لذات  االعتبار  يرد  أن  كذلك  بإمكانه  وقوميته. 

األمة إذا كانت إجاباتها وحلولها في مستوى 
ثقتها  فعاليتها ويبعث  التحديات، وأن يشحذ 

في ذاتها وخصائصها من جديد. 
أن يسهم الفكر اإلسالمي كذلك، في السياق 
امل��ادي  التوجه  وآث���ار  مخلفات  نقد  ف��ي  ذات���ه، 
وال  ال��رب��ح  نحو  واألع��م��ى  العبثي  الصناعي 
مدمرة  ذلك حروبا  كلفه  ولو  الربح،  غير  شيء 
الطبيعة،  وخيرات  ملقدرات  وإتالفا  للبشرية، 
وت��ل��وي��ث��ا ل��ل��ب��ي��ئ��ة، وت��س��ل��ح��ا ن��ووي��ا وغ����ازات 
سامة... وما إليها. وباختصار أن يؤتى الغرب 
من جهة فقره وعجزه وأن ينفق الفكر اإلسالمي 

من جهة غنى اإلسالم وقدرته.
واالس��ت��الب  التغريب  م��داخ��ل  ك��ون  ثانيا: 
فكرية  االستتباع،  مقدمات  البعض:  وبتعبير 
ثقافية بالدرجة األول��ى. حيث جنح الغرب في 
»الدمغات واألختام  صك وترويج مجموعة من 
قدرات  ذات  ومفاهيم،  اجلاهزة...« مصطلحات 
عصر  إل��ى  نهضته  عصر  منذ  عالية  تأثيرية 
إلى  واألن�����وار...  وال��ت��ق��دم  )كالنهضة،  عوملته 
احلداثة وما بعد احلداثة والعوملة، وما صاحب 
كاحلرية  مكملة،  ومصطلحات  مفاهيم  من  ذلك 
والدميقراطية والعقالنية والعلمانية والقومية 
تيارات  تلقت  حيث  وغيرها(،  والليبرالية... 
الفكر العربي واإلسالمي املعاصر هذا الطوفان 
من املفاهيم تلقيات مختلفة ميكن إجمالها في 

مواقف ثالثة مختلفة : 
الكلي  واالنخراط  الكامل  التبني  موقف   <

فيها بكامل حمولتها الغربية التاريخية.
> وم��وق��ف ال��رف��ض ال��ك��ل��ي ال��ش��ام��ل لها 
باعتبارها وافدة من مستعمر مخالف في امللة. 
أن  ي��ح��اول  )تلفيقي(  توفيقي  وم��وق��ف   <
يضع رجال هنا ورجال هناك. وكلها مواقف لم 
تسعف ال في حتصني فكر األمة وال في نهضته 
وال في حتقيق جدل أو حوار متوازن مع اآلخر.
ف��ك��رن��ا اإلس��الم��ي  م���ن م��س��ت��ع��ج��الت  وإن 
لالشتغال  واملنتظم  املنظم  ال��ب��دار  امل��ع��اص��ر 
باعتبارها  وامل��ص��ط��ل��ح��ات  امل��ف��اه��ي��م  بجبهة 
وال��ت��ي تسحب  وف��ك��ر،  وث��ق��اف��ة  ع��ل��وم  مفاتيح 
أرصدتها الذاتية تباعا بعامل الزحف األجنبي 
ذات��ي��ا  بنائها  ب��إع��ادة  وذل���ك  عليها.  ال��دالل��ي 
الدخيلة  األجنبية  التضمينات  من  وحتريرها 
عليها، دون أن مينع ذلك من كل إفادة إيجابية 
من خالل  تسميتها  إع��ادة  ال-  -وِل���َم  ثم  منها. 
املفاهيم  لتلك  هذا حتى ميكن  العربي.  املعجم 
اإلحلاقي،  ال  الذاتي  البناء  بوظائف  تقوم  أن 
فتسهم ف��ي ب��ن��اء ح��داث��ة األم���ة اخل��اص��ة بها، 
استنساخ  غير  م��ن  بها  اخل��اص��ة  ونهضتها 
لنموذج ناجز جاهز. وتستأنف حركة التجديد 
زاوية رؤيتها ومرجعيتها  فيها من  واالجتهاد 
عامليتها  بحكم   - متنحها  وال��ت��ي  اخل��اص��ة، 
وكونيتها- كل إمكانات االنفتاح على التجارب 

واخلبرات البشرية املختلفة.
2 - قضايا معاصرة أمام الفكر اإلسالمي:

أعتقد أن من قضايا الفكر اإلسالمي الراهنة 
وامللحة بقوة أن يبدأ بشكل منتظم وفق مخطط 
مرحلي في دراسة إرثه التاريخي وحل مشكالته 
التي ذكرنا منها والتي لم نذكر. وهذا العمل هو 
بحد ذاته تأهيل لهذا الفكر ملواجهة التحديات 
والقضايا الراهنة التي تطرحها ساحة التدافع، 
كل  وف��ي  محوطا  نفسه  الفكر  ه��ذا  يجد  حيث 
هو  يسهم  لم  بأوضاع  إرادي  ال  بشكل  مرحلة 
أن  وعليه  تدبيرها،  في  يد  له  وال  إيجادها  في 

يتكيف ويتالءم بالسرعة املناسبة. 
كونية  اآلن  امل��ش��ك��الت  ال��ع��ومل��ة  زم���ن  ف���ي 
لم  وإن  احل��ض��ارات  كل  فيها  تشترك  إنسانية 
اإلن��س��ان  ق��ض��اي��ا  وك���ل  صناعتها،  ف��ي  تسهم 
التي  تلك  حتى  كونيا،  وتقرر  تصاغ  أصبحت 
كان يعتبرها في بيته من أدق خصوصياته. وال 

جزئية،  تكون  أن  املشكالت  ه��ذه  حللول  ميكن 
شائعة  مقوالت  وإن  كونيتها.  مستوى  في  بل 
ورائجة اآلن يراد منها صوغ فكر كوني منطي، 
األديان،  وحوار  والثقافات  احلضارات  كحوار 
على  تطرح  ب��ال��ص��دام،  ينذر  ال��ذي  عكسها  أو 
الفكر اإلسالمي باعتباره ممثل حضارة وثقافة 
ودين، أن يكون له إسهام فيها، وهو األقدر على 
إن  العام  والنفع  للخير  وتصويبها  ترشيدها 
اخلتم  رسالة  هداية  فعال  يعكس  أن  استطاع 

التي يحملها في أفقها الكوني.
وإن مشكالت إنسانية اجتماعية - سبقت 
ل���م ت��س��ب��ق- كالفقر  اإلش�����ارة إل��ي��ه��ا وأخ�����رى 
والبطالة واجلرمية، وحقوق اإلنسان واألمية، 
مشكالت  وك��ذل��ك  األس���ري،  والتفكك  والتكافل 
ال��ب��ي��ئ��ة واحل�������روب وال���ص���ح���ة وامل���ع���ام���الت 
إلخ، كل ذلك مما ينبغي أن يواكب  املختلفة... 
وفقهيا  ال��ع��ق��دي  ال��ت��ص��وري  بالتأطير  فكريا 

باحلكم التطبيقي العملي. 

القضايا  م��ن  -وه���و  يستدعي  ك��ل��ه  وه���ذا 
العاجلة اآلن- اجتهادا وجتديدا غير منقطع في 
فكرنا املعاصر مبا يحقق راهنيته. فهذه � وما 
كالم  لعلم  لنقل،  جديدة  مضامني  معناها-  في 
جديد، واجتهاد فقهي جديد،  لكن وفق منظور 

تصوري جديد ومنهاج عملي جديد.
3 -في معالم منهاج قرآني بنائي تجديدي 

للفكر والعلوم:
أننا نتحدث عن  إل��ى  أوال،  اإلش���ارة  جت��در 
حتته  تندرج  أن  ميكن  مستوعب  كلي  منهاج 

فروع منهجية بحسب احلقول العلمية.
وه����ذا امل��ن��ه��اج ل��ي��س آل���ة م��ح��اي��دة ي��ق��وم 
بوظائفه مبعزل عن أطره املرجعية، بل األصل 
فروعه.  تتجلى في جميع  رؤية  أن يعكس  فيه 
للغرب  املوجهة  االستهالكية  املادية  فالفلسفة 
اآلن والتي ال حضور فيها لعالم  القيم والتراحم 
واألخالق واملثل، تنعكس حتى على أدق العلوم 

التجريبية فتجعلها متحيزة ماديا ال إنسانيا.
ثقافتنا  في  يتبلور  لم  العام  املنهاج  ه��ذا 
التاريخية وال الراهنة، فقد كان ممارسة عملية 
في الصدر اإلسالمي األول، لكن بعده لم يعمل 
ملقوماته،  التأسيس  أو  معامله  استخراج  على 
انفصلت  التدوين وال بعده. وكما  ال في عصر 
العلوم اإلسالمية عن بعضها البعض، استقلت 
كذلك مبناهجها، فتعددت املناهج بدورها دون 

ناظم منهجي عام.
أن  بإمكانها  ليس  اجلزئية  املناهج  وه��ذه 
تستوعب القضايا الكلية املطروحة على ساحة 
التدقيق  من  أردن��ا شيئا  ولو  الكوني.  التدافع 
في فكرنا احلديث واملعاصر، لوجدنا أن املناهج 
كان  حيث  االستعمارية،  احلقبة  منذ  السائدة 
كونها  عن  تخرج  لم  ب��األزم��ة،  القوي  الشعور 

مقاربات كما لدى البعثات الطالبية إلى اخلارج 
عن  تزيد  ال  والتي  والتونسي...(  الطهطاوي   (
من  وت��ؤس��س  االن��ده��اش،  حالة  تعكس  كونها 
حيث ال تشعر، لعقليات قابلة لالستالب ظهرت 
في  السائد  هو  كما  مقارنات  ثم  بقليل.  بعدها 
كثير من األدبيات الفكرية واحلركية املعاصرة، 
التي ال هم لها إال أن تثبت تفوق سبق اإلسالم 
أو  ف��ك��ري  ع���راك  ف��ي  ذاك  أو  املنجز  ه��ذا  على 
تعدو كونها  ال  توفيقية  ثم محاوالت  سياسي. 
تركيبا غير موفق لعناصر بينها من االختالف 
ينتمي  منها  كل  االئتالف.  من  بينها  أكثر مما 

إلى منظومة فكرية ومرجعية معينة.
واعتقد أن من معالم هذا املنهاج األساسية 
الدراسة  من  أوف��ر  حظا  تنال  أن  ينبغي  التي 

والبحث:
في  المعرفة  مصادر  من  ينطلق  -أن   1
تكاملها )الوحي والعقل والواقع( حيث يتكامل 
عالم الغيب مع عالم الشهادة، وحيث تقرأ آيات 
نزعة  تطغى  فال  النص.  آي��ات  تقرأ  كما  الكون 
نزعة  على  ه��ذه  أو  عقلية  أخ���رى  على  نصية 

واقعية أو العكس.
والرحمة  الهداية  قيم  يستصحب  -أن   2
والتعمير  االستخالف  مسؤولية  واستشعار 
وحمل األمانة والشهادة على الناس مما يجعل 
املعرفة املنتجة أو العلوم املستخلصة، شعارا 
ل��ل��ه��داي��ة واألم����ن وال��س��ل��م واحل����وار واجل���دال 
بالتي هي أحسن من أجل قيم عليا تنفي عنها 

األغراض واألهواء الذاتية.
التوحيدية،  على خصائص:  ينبني  أن   -  3
والواقعية...  واإلنسانية  والوسطية  والعاملية 
والغلو  والتحيز،  االن��غ��الق  أشكال  عنه  تنفي 
وال��ت��ش��دد، واإلف�����راط وال��ت��ف��ري��ط، وال��ص��وري��ة 

والتجريد... وما إليها.
النبوة  كختم  محددات:  له  تكون  أن   -  4
البنائية  وال���وح���دة  وال��ت��ص��دي��ق  وال��ه��ي��م��ن��ة 
تسرب  دون  ي��ح��ول  مم��ا  إليها  وم��ا  ل��ل��ن��ص... 

اخلرافات والشوائب والزوائد التاريخية. 
ولعل التنزيل اجلزئي ملعالم هذا املنهج في 
على  ومحدداته  وخصائصه  وقيمه  م��ص��ادره 
العلوم واملعارف اإلسالمية، من شأنه  مختلف 
أن يحدث تغيرات جذرية وأن يجدد فيها أصوال 
وفروعا مبا يستجيب لتحديات املرحلة الراهنة 
جميع  في  وهو  العاملي...  الكوني  نزوعها  في 

األحوال دون كونية وعاملية الرسالة.
ختاما:

أق���ول، إذا ك��ان االق��ت��ن��اع أن األزم���ة فكرية 
أن  له  ي��راد  العمل  هذا  وأن  منهجي،  جوهرها 
يكون تصحيحيا جذريا ال ترقيعيا شكليا. فال بد 
من أن تستنفر في أرجاء األمة طوائف متعددة 
بحسب العلوم والتخصصات للبحث. وأن تبدأ 
مبدارسة موسعة في املنهاج القرآني العام ثم 
املناهج اخلاصة وفق رؤية تكاملية مستوعبة 
السالفة  والبيانات  اإلش���ارات  تكون  أن  ميكن 
وتطوير  االش��ت��غ��ال  ع��ل��ى  وم��س��اع��دة  مسعفة 
البحث في هذا االجتاه.   وأن تتخلل هذا العمل 
الوحدة  في  للمدارسة، خاصة  منتظمة  لقاءات 
واملنهجية  العملية  ال��ن��واظ��م  وف���ي  البنائية 
حفاظا على العقد من االنفراط وتأكدا من صحة 
املسار في تكامليته وكونيته وإنسانيته وقبل 
ذلك إسالميته. وأن يكون التركيز في مقام أول 
على مساحات الفراغ والتخلف التاريخي الذي 
تعاني منه األمة. جبهتا العلوم الكونية املادية 
باعتبارها  االجتماعية،  اإلنسانية  وال��ع��ل��وم 
النظرة  وإمن��ا  الشرعية.  التكاليف  من  تكليفا 
االختزالية )األحكامية الفردية( للقرآن هي التي 
فيها  تستأنف  فلم  كذلك.  إليها  النظر  جعلت 
علوم ولم تتراكم فيها معارف مبا يؤهل األمة 

ملوقع الشهادة والتدافع احلضاري.
واحلمد لله الذي بنعمته تتم الصاحلات.

من أجل منهاج قرآني جتـديـدي فـي الفـكر والعـلوم اإلسـالمية 
د. سعيد شبار  

)رؤية منهجية(   2

إذا كان االقتناع أن األزمة فكرية 
جوهرها منهجي، وأن هذا العمل 

يراد له أن يكون تصحيحيا 
جذريا ال ترقيعيا شكليا. فال بد 
من أن تستنفر يف أرجاء األمة 
طوائف متعددة بحسب العلوم 
والتخصصات للبحث. وأن تبدأ 
بمدارسة موسعة يف املنهاج 

القرآني العام ثم املناهج الخاصة 
وفق رؤية تكاملية مستوعبة 
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       الشيخ عبد السالم الهّراس الشاعر الحكيم

      

ُأثر عن بعض أهل العلم بالشعر أنه قال: 
البالغّي، وحجُة  األديب، وذوُق  الّشعُر متعُة   "
املفّسر، وسنُد األصولّي، ودليُل الفقيه، وشاهُد 
املؤّرخ،  ووثيقُة  العروضّي،  وميزاُن  النحوّي، 
وخ��ارط��ُة اجل��غ��راف��ّي". ث��م ه��و م��ن ق��ب��ُل، ومن 
بعُد : " بوُح العاشق، ونفثُة املصدور، وحننُي 
الغريب، وأننُي الفاقد، وبهجُة الواجد، ومرثيُة 
العزيز، وآهُة امللتاع، وجتربُة احلكيم".              

ِاستودعه العربي أسراَر حياته، واستراَح 
أشواقه،  وبثه  مبواجعه،  إليه  فأفضى  إليه، 
وقيد به املآثَر، وحفظ به األنساب، واستنفَر به 
العزائم واستنهَض الهَمَم، وسجل به العاداِت 
املعاني  وب��ه��ذه   .. األي����ام  وذك���ر  وال��ت��ق��ال��ي��َد، 
وعلى   ، النبيلة  األه����داف  وب��ه��ذه   ، الشريفة 
هذا املهيع الالحب، فهم األستاذ الدكتور عبد 
السالم الهراس الشعر، وقرض الشعر، وحّض 
على تعلم الشعر، حيث صاغ من النغم أعذبه، 
وتوزعت أغاريده وأنغامه في بعض الصحف، 

واملجالت السّيارة.              
بحكمة  يتعامل  الهراس  األستاذ  والشاعر 
في ركوبه للبحور الشعرية اخلليلية، كما يعرف 
خبايا الشعر وأسراره. و"الشاعر احلكيم" هو 
الذي يقوده تأمله إلى احلق؛ فُيهدى إلى »العلم 
والسفه  اجلهل  من  وُينع  األش��ي��اء،  بحقائق 
تنطوي  ال���ذي  ال��ش��اع��ر  إن��ه  عنهما«،  وُي��ن��ه��ى 
حكمته على "»علم«، و»فطنة «، و »دراية«. يقول 

الشاعر األستاذ الهراس عن الشعر)1(:
 ما رأى الشعُر شجاعًا خائفًا           

َحَماًل طورًا وأحيانًا َسب�ُ�����ْع
 زائَغ اللحظ عفيفًا عزُم������ه          

طاهَر الذيل مريبًا إن َسَجْع
ليس شعرًا عجمٌة م�����وغلٌة           

في ضباٍب من غموض يا "َلكْع" 
وحروٌف دون معنى إن����ما           

 سوُء قول ليس يخلو من َوَجْع
وسط�وٌر بائساُت املُ���جتلى           

ومعاٍن مائعاٌت من َشَمْع
ق������������بح اللُه زمانا داعرا          

 يرفع اللغَو الرقيَع املصطنْع
كلما أمعن في املْسخ "َسَما"           

في حضيض "السْخف" بئس الضطجْع
إمنا الشعُر عميٌق غ�����وُره            

تن�������������ْع مركٌب سهٌل ولكْن ُمْ
كما ُي��ع��د األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور ال��ه��راس أحد 
ال����ق����راء امل���ت���ذوق���ني ل��ل��ش��ع��ر ال���ع���رب���ي ق��دي��ه 

وحديثه)2(:   
 فاقبلن مني حتايا وام������ق      

يعشق الشعَر الذي ال ُيْرتْع
أنعشت أوتاره نفسي ال����تي     

عانقت"فنا" على الكون سطْع
فاستفاقت حتتسي أكؤسه         

في جنان حيث ذوقي قد رتْع
لنا  يكشف  آخ��ر  م��ق��ام  ف��ي  رأي  وللشاعر 
ع��ن م��ق��ي��اس دي��ن��ي خ��ل��ق��ي، ف��ن��ي ج��م��ال��ي في 
-واحلمد  »وإن���ي  ي��ق��ول:  للشعر،  استحسانه 
ل��ل��ه- م��ازل��ت أق���رأ ال��ش��ع��ر ال��ع��رب��ي امل��ع��اص��ر، 
الذي  من  وأنفر  يعجبني،  الذي  مع  وأجت��اوب 
الطبع، فال يشفع  منه  الذوق وينفر  ينبو عنه 
له عندي أوزانه وقوافيه، كما ال يشفع للكالم 
الغث الساقط مجيئه حسب القواعد النحوية 

والصرفية«)3(.
هذا، وما ينبغي أن يذكر لفضيلة األستاذ 
أحد  لدن  من  يوما  ُسئل  أنه  الهراس  الدكتور 
التالدة،  ف��اس  آداب  كلية  برحاب  الفضوليني 
العتيدة، العامرة، عن سبب تسميته بالهراس؛ 
الذين  ع��ادة احلكماء  � على  ال��ت��ّو  ف��ي  ف��أج��اب 
� ببيت  يلكون جواب سائليهم على شفاههم 
ال��ذي يتاز  الطويل  البحر  فخامة  من  شعري 

بطول الّنفيس، ويناسب غرض الفخر)4(:
اٌس لكّل "كبيصة"        َوإّني لهرَّ

ُمعّودٍة أال يحّل بها اخليُر
 ويطيب لي أن أنفض بني يدي هذه احملّجة 
البيضاء قصيدة للشاعر األستاذ  الهراس كان 
قد دبجها في مجلة "دعوة احلق" الغراء، وهي 
قصيدة عذبة األلفاظ ،أنيقة املعاني، استوحاها 
إليه  أرسلها  التي  الرسائل  إحدى  من  الشاعر 
شيخه "أبو عمر الداعوق"  رحمه الله، يجسد 
واق��ع  م��ن  شيئا  ال��ل��ه،  حفظه  ش��اع��رن��ا  فيها 
وغيرته  الشاعر،  حزن  انعكس  وقد  املسلمني، 
اجلميلة،الباكية،  القصيدة  ه��ات��ه  أدمي  على 
ألن  ؛  كذلك  األم��ر  يكون  أن  وطَبِعيٌّ  الشاجية. 
على  بغيرته  الشباب  منذ شرخ  ُعرف  شاعرنا 
اإلسالم واملسلمني، ولئن ُنظمت هذه القصيدة 
أنها ما زالت  إال  القرن املاضي؛  في ستينيات 
حتتفظ بوجاهتها إذ جاء فيها )5(:                                      

بالُد املسلمني دٌم وث��������اُر         
وزخرفة الكالم لهم شع����اُر

وأشالُء املبادئ دام��ي����اٌت         
متزقها املطامُع والصغاُر

وأعالُم الشقاق مرف�رف��اٌت         
ᵎُُنحييها، ويرفعها الك������بار

وفي كل احلدود لنا ج��دار         
ومن كل القلوب لنا ج��داُر

سالُح "اآلخرين" عداه ُيصمي    
ونحن علينا أسُهُمنا ت�����داُر

سراٌع للكالم ولألمان����ي          
بطاٌء من الفعال وال ثماُر

حفاٌة، بل جياٌع، بل ع����راٌة       
ᵎُوملُء بالدنا ذهب ب����وار

وإن يكِن الفراُغ له"مق����ام"          
فإن املسلمني له ج�������واُر

يتيه حماُسهم "شرقا" و"غرب���ا"   
ومن عجب لهم ظلهْم مناُر،

ليغترفوا "املذاهَب" في خشوع     
ᵎُبليٍد، واملذاهُب ال تع������ار

وأنا، كالعبيد، لنا اع����������تزاز   
مباضي "اآلخرين"، أليس عاُر؟

وأن "القوم" قد سكنوا شموسا     
وقومي للحضيض بهم يساُر

وأن "القوم" في دعة وأم����ن      
وقومي ال أماٌن وال ق������راُر

لغاُت العاملني لها صع�����ود     
وحرُف الضاد يرهقه ان�حداُر

شعوُب املسلمني تساق قهرا
ᵎإلىاملهوى،وليس لها اختياُر 

غدا اإلسالُم ُمغتربًا شري���دا      
فال ُأل��������������ف له منا وجاُر

يكيد له الشراُر بكل ح������ي     
فال بلغْت مقاصَدها الش������راُر

فيا ربي، وال ُيرجى س����واه،    
إلى كم بالضالل لنا ِدث����������اُر؟

فنور"باحلكيم" لنا قلوبن�����ا      
عالها الراُن واإلَحن الكث�������اُر
    هذه لوحة شعرية ال تنقصها األلوان، وال 
التعبير، وال املوسيقى، رسمها الشاعر ملحنا، 
مقفيا بهذه الراء التي تترك في النفس بَتكرارها 
تنسجم  كما  مؤثرا،  ورنينا  موسيقيا،  َجْرسا 
الكامل)مفاعلنت  البحر  مع  اجلميل  بإطارها 
التفعيالت  رتابة  إن  ثم  مفاعلنت×2(،  مفاعلنت 
البيت  تنهي  البحر  املكّررة وتراخيها في هذا 

عن  معبرة  وانكسار،  ت��أّوه  بلهجة  اآلخ��ر  تلو 
أحزان عميقة في نفسية الشاعر، واملتلقي على 

حد سواء.
ول���ع���ل أه����م ص��ف��ة مت��ي��ز ش��ع��ر أس��ت��اذن��ا 
الدكتور عبد السالم الهراس هي صفة اإليجاز، 
واللمحة السريعة. تلك الصفة التي تغنى بها 
في  284ه�(،  )ت  الُبْحُتريُّ  ُعبادة  أبو  الشاعر 

قوله)6(:
والشعُر ملٌْح تكفي إشارته       

وليس بالهزل طولْت ُخًطبه
ه��ن��ا في  أس��وق��ه��ا  كلمة  م��ن  ك���ان     وإذا 
كِشعر  حديثي  يكون  أال  أرج��و  فإنني  اخلتام؛ 
بن  ربيعة  وص��ف  حد  على  ب��در،  بن  الزبرقان 
حذار األس��دي، حني قال: " أما أنت يا زبرقاُن 
فأكل، وال  أنضج  ال هو  كلحم أسخن،  فشعرك 

ُترك نيئا فينتفع به ".
�������������������������������������������������������������������������������������������������

ص:154،  س:2004،  املشكاة،ع:44/43:  1ـ 
)فاعالتن  الــرمــل  البحر  مــن  والقصيدة  بعدها.  ومــا 
فاعالتن فاعالتن×2(، وقد أصاب عروضها، وضربها 

احلذُف.
2ـ نفس العدد، والصفحة.

3ـ دعوة احلق، ع: 331،س:38 ،ص:132.
 ،12/21 بتاريخ:2011/  مــحــاضــرة  مــن  4ـ 
لألستاذ الدكتور املفضل كنوني. وفي رواية أخرى: " 
أال مير بها اخلير". والكبيصة: الرأس باللغة اإلسبانية.
ع:7/6، س:1966، ص:94،  احلــق،  دعــوة  5ـ 
والقصيدة من الكامل)مفاعلنت مفاعلنت مفاعلنت×2(، 

بعروض، وضرب مقطوفني.
6ـ تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث 
258،)طبعة  ص:  البهبيتي،  محمد  جنيب  الهجري، 
الـــدار  اجلـــديـــدة،  الــنــجــاح  مطبعة  الـــرقـــم(،  مجهولة 

البيضاء، 1982.

ذ. محمد حماني 

العدد 420 شخصية العدد

امللتقى  البيضاء  ال���دار  مدينة  احتضنت   
اختتم  ال��ذي  والشعر  للتربية  ال��راب��ع  العربي 
أشغاله يوم األحد 11 ماي 2014، والذي انطلق 
اجلمعية  نظمته  ال��ذي  امللتقى   : اجلمعة  ي��وم 
الصوتية  والغرفة  واملبدعني  للغويني  املغربية 
للعقد الفريد و نيابة موالي رشيد سيدي عثمان، 
املرحوم  على  احلالية  دورت���ه  اس��م  أطلق  وق��د 
أحمد بوكماخ مؤلف الكتب املدرسية كما احتفي 

يتكرمي الشاعر املغربي حسن األمراني . 
موضوعات  امللتقى  ع���روض  تناولت  وق��د 
حضور  مسألة  منها  عديدة  قضايا  على  صبت 
مقارنة  الدراسية  املقررات  في  املغربي  الشعر 
بقوة حضور الشاعر والشعر العربيني، وارتباطا 
في  رزي��ق  أحمد  الدكتور  بني  امل��وض��وع  بنفس 
األدب  حول حضور  »مالحظات  بعنوان  عرضه 
حضور  نسبة  الدراسية«  املقررات  في  املغربي 
ابتدائية  الدراسية  املقررات  في  املغربي  الشعر 
وإعدادية وثانوية   ابتداء من املراجعات التي 
حصلت منذ سنة 1994، وأرجع ذلك إى أسباب 

باألساس اختيارات  ترجع 
ال���ل���ج���ان وم���ي���والت���ه���ا ث��م 
ال��ت��ك��وي��ن ال��ع��ل��م��ي ل��رج��ال 
امل����ق����رر ال����ت����رب����وي، ك��م��ا 
وق��ف��ت م��وض��وع��ات أخ��رى 
أحمد  الكاتب  جهود  على 
ب��وك��م��اخ ال����ذي ع���رف في 
ت���اري���خ ال��ت��ع��ل��ي��م امل��غ��رب��ي 
ب���ت���أل���ي���ف���ات���ه امل���درس���ي���ة 

ومسرحياته  للجميع«  و«ال��ق��راءة  »الفصحى« 
وسلسلة »ِاقرأ« والتي ال يزال كثير من املغاربة 
القتنائها  اليوم  ويعودون  نصوصها  يحفظون 
خطابي  حياة  األس��ت��اذة  بينت  وق��د  ؟ألبنائهم، 
بوجدة  والتكوين  للتربية  اجلهوي  املركز  من 
في مداخلتها بعنوان »القراءة في زمن القراءة« 
املدرسية  الكتب  أروع  من  تعد  اقرأ  أن سلسلة 
ال��ت��ي ش��ه��دت��ه��ا امل���درس���ة امل��غ��رب��ي��ة م��ن��ذ فجر 

م��ب��ي��ن��ة متيز  االس���ت���ق���الل، 
الناحية  من  بوكماخ  إنتاج 
في  واملضمونية  الشكلية 
يراعي  ق��رائ��ي  مقرر  وض��ع 
الفئة املستهدفة. ومن خالل 
اعتبرت  الكتاب  في  ق��راءة 
من  ال���ك���ت���اب  أن  خ��ط��اب��ي 
»ِاقرأ« يحمل معنى  عنوانه 
وثقافية  فكرية  ومرجعيات 
ومنهجية حيث جاءت كلمة إقرا موجهة من ذات 
مرجعية  من  ومستمدة  متعلمة  ذات  إلى  عاملة 
وشغفه  الكاتب  لفطنة  راج��ع  أم��ر  وه��و  دينية، 

بلغة الضاد ولغة القرآن.
ومداخالت  عروضا  امللتقى  شمل  وقد  هذا 
تكرمي  حفل  امللتقى  ميز  وم��ا   ، عديدة  أخ��رى 
حيث  األم��ران��ي  حسن  الكبير  املغربي  الشاعر 
شعرا  األدب��ي��ة  ألعماله  نقدية  ن���دوة  خصصت 

ومسرحا شارك فيها كل من الباحثني إسماعيل 
اإلسماعيلي )املرجع في شعر االمراني( وأحمد 
شعر  ف��ي  واجلمالية  اإلنسانية  )القيم  زنيبر 
االم��ران��ي( وح��ي��اة خطابي )ال���ذات واآلخ���ر من 
خ���الل م��س��رح��ي��ة ال��ب��ح��ر وال���رج���ال ل��الم��ران��ي( 

ومحمد املتقن )القصيدة بني الرمز والقناع(. 
الشاعر  م��ع  ح��واري��ة  امللتقى  خصص  كما 
مجموعة  بحضور  واحل��ي��اة  الشعر  ف��ي  وسفر 
عبد  بينهم  من  والشعراء  والباحثني  النقاد  من 
الكرمي الطبال وأحمد ايت وارهام ومحمد علي 
الرباوي وعبد الناصر لقاح واسماعيل زويريق 

باإلضافة إلى شعراء آخرين مغاربة وعرب.
األمراني  حسن  الشاعر  أن  بالذكر  ويجدر 
تصدر  كانت  التي  املشكاة  مجلة  ي��رأس حترير 
من مدينة وجدة والتي عادت للصدور من جديد 
خدمات  املجلة  ه��ذه  قدمت  وق��د   ، الشارقة  م��ن 
جليلة لألدب املغربي واألدب العربي واإلسالمي 
وقد أسهمت املجلة في تنظيم ندوات وملتقيات 
 محلية ودولية للتعريف بقضية األدب اإلسالمي.

امللتقى العربي الرابع للتربية والشعر يحتفي بالشاعر املغربي حسن االمراني



ُرويدَك ال تستعجل ردَّ الوديعة

ـ لم تتحقق أمنيتي.. لم أجنب سوى اإلناث... 
كنت أمتنى ولو ولدا واحدا...!

قالت متأسفة... 
ردت صديقتها: 

ـ وأنا أيضا لم تتحقق أمنيتي.. لم أجنب إال 
يقال  بنتا..  ولو  أن أجنب  كنت أمتنى  الذكور.. 

"إن من لم ينجب البنت، فهو عقيم!"
سألت إحداهما امرأة جتلس بالقرب منهما:

ـ تبتسمني؟ يبدو أن لك بناتا وأبناء...!
ردت بثقة:

ـ لم أجنب قط.. شاء الله أن يجعلني عاقرا.. 
واحلمد لله كثيرا على ما اختار لي وأراد..!

سألتها ثانية:
ـ يا لتعاستك !  كيف تعيشني؟!

ـ احلـــمـــد لـــلـــه.. أشـــغـــل وقـــتـــي بــالــبــاقــيــات 
بالصدقة  والذكر..  الكرمي  بالقرآن  الصاحلات.. 
اجلارية.. مبضاعفة رصيدي في بنك احلسنات.. 
واحلمد لله ، أنا راضية بالقضاء والقدر .. وهذا 

سر سعادتي...!

 ذة. نبيلة عزوزي

�أمنيات... 

و�أمنيات..

و مـضـــــــــة
العدد 16420 رجب 1435هـ  املوافق 16 ماي 2014م11

تلميذة تضع حدا حلياتها ألنها أضاعت 
هاتف صديقتها وخشيت أن تخبرها.

طالبة تضع حّدا حلياتها على بعد شهر 
من امتحانات التخرج بسبب مشكلة دراسية.
حلياتهما  حدا  يضعان  وخطيبته  شاب 

بعد أن رفضت أسرتاهما ارتباطهما .
تمَ  شاب  عند  احلياة  من  أفضل  واملوت 

حلق شعر رأسه تعسفا .
وأنت تقرأ مثل هذه األخبار ، تستشعر أن 
احلياة أضحت رخيصة وغير ذات جدوى عند 
الشخصية  اإلعدام  قرارات  وأن   ، منا  الكثير 
انتشار  اإلسالمية  املجتمعات  في  انتشرت 
النار في الهشيم. صحيح أن ظاهرة االنتحار 
في  تناميها  لكن   ، دخيلة  وال  جديدة  ليست 
ما  امتالك  فيها  ُيفترض  إسالمية  مجتمعات 
اجلميع  يجعل  الروحية  احلصانة  من  يلزم 
ملاذا   : ويتساءل  بشدة  اخلطر  أجراس  يقرع 

االنتحار؟
وسائل  بعض  نشرته  أخير  إحصاء  في 
مطلعة  مصادر  عن  نقال  الوطنية  اإلعالم 
باملغرب  االنتحار  حاالت  فإن  امللكي،  بالدرك 
اتسعت رقعتها خالل خمس سنوات األخيرة، 
غير  والقروي،  احلضري  املجالني  وشملت 
مستجدا  ل  شكَّ القروي  باملجال  ارتفاعها  أن 
القاصرين  صفوف  في  وتفاقمها  خطيرا، 

والقاصرات ُينذر بخطر شدي.
فقد ت تسجيل 2894 حالة انتحار منها 
2134 حالة انتحار تامة ، للذكور فيها نصيب 
األسد بنسبة 65 % ، أما النساء فبلغت نسبة 
االنتحار في صفوفهن %20.76 ، و13.31 % 

في صفوف القاصرين والقاصرات .

عند  األيسر  الوسيلة  الشنق  ويعد   
القرويني املغاربة سواء باحلبال أو األحزمة 
أو املناديل ، إذ أن 85 % من احلاالت املسجلة 
األخرى  السبل  تفاوتت  بينما   ، شنقا  متت 
بني تناول مواد سامة أو استعمال األسلحة 

البيضاء والنارية أو السقوط من عٍل .
هذه  بدراسة  املهتمني  بعض  ا  زمَ عمَ وقد   
املعضلة تناميها إلى أسباب نفسية وأخرى 
اجتماعية أو اقتصادية، لكن األكيد أن غياب 
الكثير منا وضعف  الديني في ثقافة  الوازع 
اإلميان والثقة في الله جل وعال  يبقى السبب 

الرئيس لإلقدام على االنتحار.
فاملسلم يجب أن يتعامل مع احلياة على 
أنها هبة إلهية ومنحة ربانية وقضاُء كل حيٍّ 
الذي يجب أن يحياه وفق إرادة رب العاملني 
، فهو واهب احلياة ، وهو الذي يجعل عباده 
يتقلبون فيها بني عسر ويسر، وشدة ورخاء، 
إال  يعلمها  ال  ربانية  حلكمة  وحزن،  وفرح 

احلق سبحانه ، 
نمَ  ْيٍء مِّ ُكْم ِبشمَ نَّ ْبُلومَ لمَنمَ كما قال سبحانه :�ومَ
األنُفِس  اِل ومَ ومَ نمَ األمَممَ ْقٍص مِّ نمَ وِع ومَ اجْلُ وْف ومَ اخْلمَ
ْتُهم  ابمَ ا أمَصمَ ِذينمَ ِإذمَ اِبِرينمَ الَّ ِر الصَّ شِّ بمَ اِت ومَ رمَ ممَ الثَّ ومَ
اِجعونمَ ُأولمَـِئكمَ  ـا ِإلمَْيِه رمَ ِإنَّ ا ِلّلِه ومَ اُلوْا ِإنَّ ٌة قمَ ِصيبمَ مُّ
ُهُم  ُأولمَـِئكمَ  ومَ ٌة  ْحممَ رمَ ومَ ِهْم  بِّ رَّ ن  مِّ اٌت  لمَومَ لمَْيِهْم صمَ عمَ

� )البقرة:-155 157(. ُدونمَ امْلُْهتمَ
الدنيا  احلياة  هذه  في  املرء  يعانيه  فما 
ميز الله به اخلبيث  إمنا هو امتحان رباني ليمَ
من الطيب، وليشحذ به همم عباده، وميحص 
سيئاتهم،  ويكفر  عزائمهم،  ويقوي  قلوبهم، 
متر  أن  فطبيعي  سبحانه،  منه  وُيدنيهم 
من  ويعاني  ومالية  نفسية  أزمات  باإلنسان 

اجلوع  قساوة  ويتذوق  واألحبة،  األهل  فقد 
من  كثير  لفوات  واحلسرة  البطالة  ومحنة 
بذلك  عباده  أْعلمَممَ  فالله  واألماني،  األحالم 
ليكونوا متيقظني ويتسلحوا بسالح اإلميان 

ملجابهة هذه االبتالءات.
واملكابدة  امِلراس،  سهلة  ليست  فالدنيا 
سبحانه:  قال  كما  لوازمها  من  الزمة  فيها 
ٍد� )البلد:4(. فمن  بمَ انمَ ِفي كمَ نسمَ ا اإْلِ لمَْقنمَ ْد خمَ �لقمَ
علل  اإلميان  بنور  وأبصر  احلكمة  هذه  ِقه  فمَ
كل ابتالء ، استطاع أن يتخطى كل العقبات 
حتى يسترد املالك وديعته متى شاء بإرادته 
قلَّ  من  لكن  احلكيمة.  الربانية  وحساباته 
النهايات  واستعجل  بصيرته  وقُصرت  زاده 
سبحانه  ربنا  قال  كما  وخسر،  خاب  فقد 
انمَ ِبُكْم  همَ كمَ ُكْم ِإنَّ اللَّ ْقُتُلوا أمَنُفسمَ المَ تمَ وتعالى : �ومَ
ْوفمَ  ُظْلًما فمَسمَ اًنا ومَ ْل ذِلكمَ ُعْدومَ ْفعمَ ن يمَ ممَ ِحيًما ومَ رمَ
ِسيًرا�  يمَ ِه  اللَّ لمَى  عمَ ِلكمَ  ذمَ انمَ  كمَ ومَ اًرا  نمَ ُنْصِليِه 

)النساء:30/29(
ُه  ْفسمَ لمَ نمَ تمَ نمَ قمَ وقول رسولنا احلبيب �: »ممَ
ْطِنِه  ا ِفي بمَ ُأ ِبهمَ جَّ ومَ تمَ ِدِه يمَ ُتُه ِفي يمَ ِديدمَ حمَ ٍة فمَ ِديدمَ ِبحمَ
ْن  ممَ ومَ ًدا،  أمَبمَ ا  ِفيهمَ ًدا  لَّ ُمخمَ اِلًدا  خمَ ممَ  نَّ همَ جمَ اِر  نمَ ِفي 
اِر  نمَ اُه ِفي  سَّ حمَ تمَ يمَ ُهومَ  فمَ ُه  ْفسمَ نمَ لمَ  تمَ قمَ فمَ ا  ِربمَ سّمً شمَ
ى ِمْن  دَّ رمَ ْن تمَ ممَ ًدا، ومَ ا أمَبمَ ًدا ِفيهمَ لَّ اِلًدا ُمخمَ ممَ خمَ نَّ همَ جمَ
ممَ  نَّ همَ جمَ اِر  نمَ ِفي  ى  دَّ رمَ تمَ يمَ ُهومَ  فمَ ُه  ْفسمَ نمَ لمَ  تمَ قمَ فمَ ٍل  بمَ جمَ

ًدا« متفق عليه . ا أمَبمَ ًدا ِفيهمَ لَّ اِلًدا ُمخمَ خمَ
فحسبك   ، أخي  الُسبل  بك  ضاقت  وإن 

التضرع مبا دعا به الرسول � :
ْيًرا ِلي،  اُة خمَ يمَ ِت احْلمَ انمَ ا كمَ ُهمَّ أمَْحِيِني ممَ » اللَّ

ْيًرا ِلي«. اُة خمَ فمَ ِت اْلومَ انمَ ا كمَ ِني ِإذمَ فَّ ومَ تمَ ومَ

بأقالمهـــــن

ذ.ة. لطيفة أسير

يا جلمالك حبيبتي، وأنت تتزينني بحليك 
رأسك  على  والبهاء؛  احلسن  الرائعة  الفاتنة، 
يعلوه  وزبرجدا،  زمــردا  ذهب مرصع  من  تاج 

في شموخ وعز بالله.
بــأســاور  طــهــرا  ازدانــتــا  يـــداك اجلميلتان 
عن  تــقــيــدك  معصميك؛  عــلــى  ــم  اخلــــوف حتــكمَ

املعصية، ُصنعت لك، ال لغيرك.
التقوى،  لؤلؤة  تتوسطه  الفضي  خامتك 
تنير ظلمة طريقك، وجتلي سواد كل قلب جاف 

جحود.
خلخالك يأسر ِرجال تقية طاهرة عن املشي 

في طريق الضالل.
بــيــاض قــرطــيــك نــــوره يــشــع فــيــســري في 

أذنيك، فال تسمعان إال بنور ربهما.
ثوب حيائك من سندس واستبرق، سمته 
الله ال يجوز  أســرار  يــواري ســرا من  الطهر، 

كشفه.
الفتانة؛  بحليك  حبيبتي  جميلة  أنــت  كم 
التي يأنق بها كل من رأى حسنها؛ ال تزيليها 
بك،  يتربصون  فاللصوص  منك،  سرقت  وإال 
ما  وأغلى  عــزك  وهــي  منها،  جتريدك  بغيتهم 

متلكني.
بنيتي. يــا مــن حتــس بــغــربــة دنــيــاهــا، ال 
جمال  رؤية  عن  تعميك  الغربة  وحشة  تتركي 
حليك، فهي سر ثرائك، وبدونها أنت فقيرة ال 

تؤجرين على فقرك في دنيا السالكني.
البصر،  غض  بكحل  عينيك  نور  أومضي 
في  ينقش  وإطالقها  متــأ،  ال  جارحة  فالعني 
يرضى  ال  واحلــبــيــب  بــالــدنــيــا،  تعلقا  الــقــلــب 
بالشريك. فال تستبدلي الذي هو أدنى بالذي 

هو خير.
عنه  تـــزول  بــالــقــرآن  قلبك  أرض  اغــرســي 
الغشاوة، وينير الله به بصيرتك؛ فهو ينادي 

فيك: أفرغي قلبك من غيري أسكنه. 
احللي نفيسة ألنها أعوان لك توصلك إلى 
املقصود، والثمن املبذول عزيز، واحلساد كثر، 
فاحذري  تأهبوا.  واللصوص  واملنادي جليل، 

بنيتي من لصوص يطمعون بحليك.
أ- احذري لصوص التوحيد :

فقال:  الله  عبد  بن  على سهل  رجــل  دخــل 
اشكر  فقال:  متاعي،  وأخــذ  داري  دخل  اللص 
الشيطان(  )وهــو  قلبك  اللص  دخــل  فلو  الله، 

وأفسد عليك التوحيد، ماذا كنت تصنع؟
بـــدوري أســألــك: إذا دخــل الشيطان  وأنــا 

قلبك ما عساك تفعلني؟
لــقــد زانـــتـــك الــعــقــيــدة الــنــقــيــة الــطــاهــرة. 
توحدين ربا ال شريك له، وتعلمني أنه املتفرد 
وراء  يلهث  لص  الشيطان  لكن  بالوحدانية. 

توحيدك. فحذار من حبائله !! 
ب ـ ال تؤثري الخميصة والقطيفة :

اليوم من عبادة اخلميصة  اشتري نفسك 
الله  صلى  اخللق  سيد  حــذر  فقد  والقطيفة، 
وإيثار  الله  بغير  قلبك  تعلق  من  وسلم  عليه 
قائال:  مــدويــة  بها  فصدع  رخيصة،   بضاعة 
، تعس  الدرهم  الدينار تعس عبد  »تعس عبد 
تعس  القطيفة،  عبد  تعس   ، اخلميصة  عبد 
شيء  فكل  انتقش«،  فال  شيك  وإذا  وانتكس 
تعلقت به غير الله تعالى، يكون حجابا بينك 
وبينه سبحانه، وقد قال بعض العارفني بالله 
تعالى: مادام قلب العبد بغير الله معلقا، كان 

باب الصفاء عنه مغلقا.

واعلمي بنيتي أن:
- املتعلق  باخلميصة والقطيفة عبد لهما، 
وقد قال عنه النبي صلى الله عليه سلم:  عبد 
صار  ملا  أنه  مبينا  القطيفة،  وعبد  اخلميصة 
عبدا لغير الله تعس وانتكس، فال نال املطلوب 
وال خلص من املكروه. وهذا حال من تعلق قلبه 

بحب املال مهما تغيرت صوره..
افــتــرس إميانه  املـــال  أحــب  إذا  املـــرء  ألن 
السائبة.  الغنم  في  اجلائعة  الذئب  تفعل  كما 
فعن«أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم »ما ذئبان ضاريان 
أهلها  أغفلها  غنم  زريــبــة  فــي  بــاتــا  جــائــعــان 
يفترسان ويأكالن بأسرع فيها فسادًا من حب 

املال والشرف في دين املرء املسلم«. 
مظاهر  تتخذان  والقطيفة  اخلميصة   -
متعددة في حياة الفتيات اليوم: إنهما الفستان 
اجلميل،الذي يظهر املفاتن، والسروال املصمم 
الذي  والثوب  املوضة،  تصميمات  آخــر  وفــق 
يشف ويصف،والذي زخرف بألوان فاتنة و...

سيجد  بها  التعلق  من  قلبك  حفظت  فــإن 
أدراجــه  ويعود  موصدا  الباب  التوحيد  لص 

خائبا.

احذري لصوصا يسرقون حليك

ذة. رجاء عبيد

بقـلم :

بقـلم :



في  استنشاد الشعر
شرح األربعني األدبية ]35[

د. احلسني زروق

وقد وقعت زيادة في بعض الروايات، ففي 
رواية أخرى عند اإلمام مسلم أن النبي � قال 
في شعره«)2(،  يسلم  كاد  فلقد   ...« ذلك:  بعد 
وعند اإلمام أحمد: »إن كاد ليسلم «)3(، وفي 

رواية أخرى عنده: »كاد أن يسلم«)4(.
وحديث الباب من أحاديث استنشاد النبي 
� الشعر، وسماعه إياه، وهو من األحاديث 
اجلامعة بني القول والعمل، وفيه ثالثة أمور: 
استنشاد النبي � شعر أمية بن أبي الصلت، 

وإنشاد الشريد إياه، وتعليق النبي �.
أما األمر األول ففيه مسائل:

منها أن الرسول � سأَل الشريد عما إذا 
كان معه شيء من ِشعر أمية، والظاهر أنه كان 
َيعلم أن لرديفه روايًة للشعر وعنايًة به؛ إذ ال 

معنى حلمل السؤال على غير ذلك.
النبيِّ  إرداُف  السؤال  مناسبَة  أن  ومنها 
في  ذلك  َيكون  أن  احملتمل  ومن  الشريَد،   �

َسَفر، فقد طال االستنشاد واإلنشاد.
وم��ن��ه��ا أن���ه اس��ت��ن��ش��ده ش��ع��َر أم��ي��ة ُدون 
ِسواه، ومعلوم أن ِشعر هذا الشاعر كانت له 
َيْذُكر  العجائب،  »كثير  ك��ان  فقد  خصوصية، 
وَيْذكر  واألرض،  السماوات  خْلق  شعره  في 
امل��الئ��ك��ة، وَي��ْذك��ر ِم��ن ذل��ك م��ا ل��م َي��ْذُك��ره أح��ٌد 
الكتاب«)5(،  أهل  قد شاّم  وكان  الشعراء،  من 
ه��و وورق��ة  ف��ي اجلاهلية  ال��دي��ن  و»ق���د طلب 
ولبس  وقرأها،  الكتب  و»نظر  نوفل«)6(،  بن 
املسوح، وتعّبد أوال بذكر إبراهيم وإسماعيل 
األوث��ان،  ب  وجتنَّ اخلمر،  م  وح��رَّ واحلنيفية، 
وطمع في النبوة؛ ألنه قرأ في الكتب أن نبيا 
فلما  هو،  َيكون  أن  فرجا  احلجاز،  في  ُيبعث 

ُبعث النبي � حسده فلم يسلم«)7(.
الشريِد  إن��ش��اُد  وه��و  الثاني  األم��ر  وأم��ا 

النبي �، ففيه أيضا مسائل:
منها أنه كان ُينشده البيَت ثم يسكت، وأن 
النبي � كان َيستزيده، فكان أن أنشده مائة 

بيت بهذه الطريقة.
� على سماع ذلك  النبي  ِح��ْرُص  ومْنها 

الشعر، وعنايته به.
وم��ْن��ه��ا ت�����أّدب ال��ش��ري��د م���ع ال��ن��ب��ي � 

استجابًة لطلبه، وإنشاًدا على قْدر احلاجة.
ومْنها تأكد كْوِن الشريِد راويًة للشعر.

ومنها أن��ه ل��م َي��ذك��ر لنا م��ا أن��ش��ده إي��اه، 
ِمْن  ُرها  يتخيَّ كان  أبياتا  َيكون  أن  والراجح 

شعر أمية. 
ومنها أن النبي � لم يكن له أي اعتراض 

على ما كان َيسمعه.
 � النبي  تعليق  الثالث وهو  األمر  وأما 

فالثابت  فلقد كاد يسلم في شعره«،   « بقوله: 
في رواياته لفظ »كاد« ولفظ »يسلم«، وفي ذلك 

مسائل:
 � الرسول  أن  على  التعليق  دالل��ة  منها 
أحّس ِمن شعر الرجل أنه اقترب ِمن اإلسالم 

ِجدا. 
ومنها أّن ُحكمه ذاك قد َيكون مبنيا على 
الشعر الذي أسمعه الشريد إياه، فيكون داال 
يكون  أو  االخ��ت��ي��ار واإلن��ص��ات،  ُح��س��ن  على 
 � للنبي  َسَبق  غيره مما  وعلى  عليه  مبنيا 
أْن َسِمعه، فيكون داال على معرفٍة بشعر هذا 
الشاعر، وفي َجِميع األحوال فالتعليق النبوي 
ُمرتبٌط بعقيدة أمية في ِشعره، وقد ُيِفيد هذا 

أن االستنشاد كان َبْعد وفاته.
نحو  ���ه  اجتَّ ال��ن��ب��وي  التعليق  أن  ومنها 
اإلسالم في الشعر، أي نحو املعنى ال املبنى؛ 
ألن َغَرض النبي � هو بيان وجوه اخلْير في 

هذا الشعر.
ُكْفر  ب��أن  يفيد  التعليق  ذل��ك  أن  ومنها 

الشاعر ال يقتضي بالضرورة ُكْفر ِشْعره.
ومنها أن جميع روايات احلديث ُتستعَمل 
أن  ذلك  ومعنى  »يؤمن«،  لفظ  ال  »يسلم«،  لفظ 
ذلك الشعر دال على أن اخلطوة األولى لم َتِتم، 
َبْعدها، وقد يكون هذا  ولو متت لكان لها ما 
مرتبطا بحياة ُأمية، وأّن ِشْعَره َشديَد الصلة 
بحياته، فإذا كان قد َدنا في ِشْعره من اإلسالم، 
فإنه قد قارب اإلعالن عن إسالمه، وقّرر اللحاق 
بالنبي � باملدينة، لكن حال بْيَنه وبنْيَ ذلك 
له عن قتلى بدر من املشركني، فذهب  ما قيل 

إلى الطائف، ومات هناك كافرا.
ومنها أن الناس يستفيدون مما في شعر 
الشاعر ِمن خْير، وال يضيرهم ما كان عليه في 

حياته من انحراف.
الناس وَيْحِرُم  ُيفيد  ومنها أن الشاعر قد 
ألنه  هو؛  ويشقى  بشعره،  فَيْسَعدون  نفَسه، 
يأمر الناس بالبر وينسى نفسه، وَيُدلُّهم على 
وال  ��م،  احِل��كَ ويفيدهم  عنه،  وينصرف  اخلير 

يستفيد منها.
----------------------

 ،2255 رق��م  ح��دي��ث   ،11/15 مسلم،  صحيح   -)1(
ك.الشعر.

)2( – م.س، حديث رقم 2/2255.
 ،19349 رقم  حديث   ،464/14 أحمد،  مسند   -  )3(

بإسناد صحيح.
بإسناد    ،19356 رقم  465/14، حديث  م.س،   -  )4(

صحيح.
)5( – طبقات فحول الشعراء، 263-262/1. 

)6( – م.س، 263/1. 
)7( – اإلصابة، 385/1.

روى �لإمام م�سلم »عن عمرو بن �ل�رشيد، عن �أبيه، قال: َردفُت 

ر�سوَل �هلل  يوما فقال: هل معك ِمن �ِسعر �أمية بن �أبي �ل�سلت 

�سيء؟ قلت: نعم.  قال: هيه.  فاأن�سدُته بيتا، فقال: هيه. ثم �أن�سدُته 

بيتا. فقال: هيه. حتى �أن�سدُته مائة بيت«)1(.

العدد 16420 رجب 1435هـ  املوافق 16 ماي 2014م12

إلي�ك إل���ه الخل�ق أرف������ع رغبت������ي              
وإْن كن��ُت ي���اذا الم�نِّ والجوِد مجرَما

ا َقَسا َقْلِبي َوَضاَقْت َمَذاِهِب���ي            َوَلّمً
���ي ِلَعْف���ِوَك ُسّلَم�����ا  َج���ا ِمنِّ َج���َع�ْلُت الرَّ

���ا َقرْنُت�����ه               َتَعاظَمِن�������ي ذنب�����ي َفَلمَّ
ِبَعْف����وَك َرب�����ي َك��اَن َع��ْف��ُوَك َأْعَظم������ا 

ْن��ِب َل������ْم  َفَما ِزْلَت َذا َعْفٍو َع�����ِن الذَّ
َم�����ا  �����ًة َوَتَكرُّ َت��َزْل َتُج����وُد َوَتْعُف�����و ِمنَّ

َفَلواَلَك َل���ْم َيْصُم��ْد إِلْبِليَس َعاِب������ٌد         
�����َك آَدَم���������ا  َفَكْي���َف َوَق���ْد أْغ���وى َصفيَّ

فيا ليت شعري هل أصي��ر لجن����ٍة                
ع���ي����ر ف���أندم������ا  َأْهَن����������ا، وأم�����ا للسَّ

���������ُه             ��ْدِب إنَّ �ِه َدرُّ اْلَع�����اِرِف النَّ َف������للَّ
تفي������ض ِلَفْرِط اْلَوْج���ِد أجفاُن���ُه َدَم����ا 

ُيِقي����ُم إَذا َم���ا اللي���ُل َم���دَّ َظاَلَم������ُه                 
ِة اْلَخوِف َمْأتَما  َع�َل�ى َنْفِس���ِه ِم���ْن ِش��دَّ

������ِه             َفِصيحًا ِإَذا َما َكاَن ِفي ِذْك��ِر َربِّ
َوِف���ي َما ِسواُه ِفي اْلَوَرى َكاَن َأْعَجَما 

َوَيْذُكر أَيام��ًا َمَض��ْت ِم��ْن َشَباِب������ِه               
َوَم������ا َك���اَن ِفيَه���ا ِباْلَجَهاَل����ِة َأْجَرَم����ا 

َفَص��اَر َقِري���َن ال�َه��مِّ ُط��وَل َنَه�����اِرِه                             
ْجَوى إَذا اللَّيُل أظَلَما  ْهِد َوالنَّ َأَخا السُّ

َيُقوُل َحبيبي َأْنَت ُسْؤِلي َوُبْغَيِتي          
اِجي���َن ُسْؤاًل َوَمْغَنم�����َا  َك���������َفى بِ�َك للرَّ

يتن���ي وهديَتِن���ي           ���ِذي َغذَّ َأَلْس�َت الَّ
ان����ًا َع�َل����يَّ َوُمْنِعَم��������ا  َواَل ِزْل�����������َت َمنَّ

ت��ي               َعَسى َمْن َلُه اإِلْحَساُن َيْغِفُر َزلَّ
َوَيْسُت�����ُر َأْوَزاِري َوَم����ا َق�����ْد َتَقّدم���������ا 

تعاظمني ذنب���ي فأقبل��ُت خاشع���ًا             
ض����ا م��ا كنَت ي���اربِّ ُمْنعما  ول���وال الرِّ

ٍد                  فإن َتْعُف عن��ي َتْع��ُف ع��ن متم���رِّ
َظُل���وٍم َغ���ُش���وٍم ال ي�����زاي����������ُل مأثم�����ا 

فإن تْنتقْم منَي فلسُت بآيٍس ول���و 
م�������ا  أدخل�����وا نفس�����ي بُج����������ْرم جهنَّ

فجرِمي عظيٌم م��ن قدي���م وح���ادٍث         
وع���فُوك يأت����ي العب��َد أعلى وأْجَسما 

�ه من ك���ل جان���ب           َحواليَّ فضُل اللَّ
م�َا  ون�����وٌر م���ن الرحم���ن يفت���رش السَّ

وفي القلب إشراُق المحِب بوصلِه         
إذا ق����ارب الُبش���رى وجاز إلى الِحمى

حواَلَيّ إين��اٌس من الل����ه وح��������ده       
ي�ط���العن���ي في ظ�ل�م���ة القب���ر أنُجم����ًا 

ومن يعتصم بالله يسلْم من الورى      
وم����ن يرُج�ُه ه���ي�ه������ات أن يتن�دم����������ا

إليك إله اخللق أرفع رغبيت
�������ِذي  ����اِف����ِع����ي ِف�����ي َم������َرِض������ِه اَلّ : َدَخ������ْل������ُت َع����َل����ى ال����َشّ َق�������اَل ال�����ُم�����َزِن�����ُيّ
َم��������اَت ِف�����ي�����ِه، َف�����ُق�����ْل�����ُت: َي������ا َأَب��������ا َع�����ْب�����ِد ال�����ل�����ِه! َك�����ْي�����َف َأْص�����َب�����ْح�����َت؟
ْن��َي��ا َراِح����اًل، َوإِلْخ���َواِن���ي ُم��َف��اِرق��ًا،  َف��َرَف��َع َرْأَس����ُه، َوَق����اَل: َأْص��َب��ْح��ُت ِم��َن ال��ُدّ
َتِصيُر  ُروِح���ي  َأْدِري  َم��ا  َواِردًا،  ذك��ره  جل  اللِه  َوَع��َل��ى  ُم��اَلِق��ي��ًا،  َوِلَعَمِلي 
ي��َه��ا، ُث���َمّ َب��َك��ى َوَأْن���َش���َأ َي��ُق��وُل:  ��ي��َه��ا، َأْو ِإَل���ى َن���اٍر َف��ُأَع��ِزّ ��ٍة َف��ُأَه��ِنّ ِإَل���ى َج��َنّ



كلها  اللغات  وسائر  العربية  اللغة  إن 
تؤدي وظيفة التخاطب والتواصل، بل حتى 
لغة الطيور واحلشرات تؤدي هذه الوظيفة، 
اللغة دائما يراد منها التفاهم والتواصل، 
منذ  ُخدمت  لغة  هناك  تكون  حينما  ولكن 
القرآن  ن��زول  منذ  أي   - قرنا  عشر  خمسة 
ومن قبل ذلك - خدمات جليلة، ُخدمت في 
في  وُدرس��ت  وُدرس��ت في صرفها،  نحوها 
واكتشفت  ع��روض��ه��ا،  واك��ت��ش��ف  بالغتها 
كيف  حروفها،  في  وألفت  فيها،  امل��ج��ازات 
ترون أن لغة من هذا القبيل ميكن أن ُتسّوى 

بها لغة أخرى ؟
إن الكتب التي وضعت في علوم العربية 
كثيرة جدا، ال يعرفها من يخوض اليوم في 
»ليست  أنها  مدعيا  العربية  ع��ن  احل��دي��ث 
أفضل اللغات حتى وإن كان القرآن الكرمي 
قد نزل بها«... فكتب معاني احلروف مثال 
عديدة جدا،  ككتاب ابن هشام في احلروف، 
وكتاب املرادي في معاني احلروف »اجلنى 
الداني في حروف املعاني«، وكتاب الرماني 
العربية  ف��احل��روف  احل����روف؛  معاني  ف��ي 
ال��واص��ل��ة درس����ت وُف�����رع ع��ل��ي��ه��ا وأس���س 
بحيث  عقائد  عليها  وأسست  فقه،  عليها 
أن اخلالف بني املعتزلة والسنة في حرف 
َت��َراِن��ي{  َل��ْن  }َق���اَل  تعالى  قوله  عند  مثال، 
)سورة األعراف:148( فحرف »لن« يقول فيه 
النفي، ويقول  للنفي ولتأبيد  املعتزلة: هي 
فيه أهل السنة: هي للنفي ولكن ليست فيها 
اإلسالم  في  كبير  فقه  ونشأ  التأبيد،  دالل��ة 
كسر  بقراءتي  }أرجلكم{  تعالى  قوله  بني 

وفتح الالم ، وكل قراءة نشأ عليه فقه خاص 
بها( .

الذين حتدثوا عن احل��روف في  فهؤالء 
احلقيقة كتبوا شيئا ال نحلم اآلن أن نفهمه 
أو ندركه ، فهناك كتاب من الكتب اشتغل به 
صاحبه رحمه الله أربعني سنة وهو كتاب 
»دراس����ات ألس��ل��وب ال��ق��رآن ال��ك��رمي« لعبد 
اعتكف  أصم  عالم  وهو   ، عضيمة  اخلالق 
كتابا  ثالثة عشر  فأخرج نحو  القرآن  على 
من أحسن ما كتب فيه، بحيث لم يند ولم 
يشرد عنه حرف واحد من القرآن الكرمي إال 
وذكر أحكامه وما يتعلق به، ووضع أجزاء 
في احلروف وأجزاء في النحو وأجزاء في 
الصرف، في هذا الكتاب الذي يحمل عنوان: 
»دراسات ألسلوب القرآن الكرمي«، فلو كانت 
هناك لغة حظيت فقط بهذا اجلهد الوحيد 
ل��ك��ان شيئا ك��ب��ي��را. أم���ا اجل��ه��ود األخ���رى 
التي بذلت في خدمة اللغة العربية نحوها 
يستطيع  فال  وبيانها  وتركيبها  وصرفها 

حصره إنسان .
كالم  ه��و  العربية  اللغة  م��ن  ج���زءا  إن 
إل��ه��ي م��ن ك���الم ال��ل��ه س��ب��ح��ان��ه، وتتجلى 
لغة  وإن  العزيز،  كتابه  في  واض��ح  بشكل 
هذه شأنها ال بد أن تكون أفضل لغة على 
اإلط��الق. وأم��ا قول من يقول إن ارتباطها 
بالوحي ال يجعل لها أي خصوصية أو أي 
اللغات،  جميع  مع  تستوي  وأنها  ف���رادة، 

فهو قول يدل على خطأ كبير .
الطب  بعلم  قدميا  اشتغلوا  الهنود  إن 
وبرعوا فيه فسلمنا لهم في ذلك، واليونان 
ذلك،  في  لهم  وسلمنا  الفلسفة  في  برعوا 
اخل��زف  بصناعة  اش��ت��غ��ل��وا  وال��ص��ي��ن��ي��ون 
واحلرير وبرعوا فيه فسلمنا لهم في ذلك، 

والعرب كذلك لم يكن لهم علم أكبر من علم 
اللغة فاشتغلوا بالعربية وبرعوا في ذلك، 
لألمم  فليس  ذل��ك.  في  لها  ُيسلم  أن  فالبد 
تكن  ل��م  ألن��ه  باملذهبات  م��ا يعرف  األخ���رى 
جدار  على  وتضعه  بالذهب  الشعر  تكتب 
األمم  شعراء  من  لشاعر  يكن  ول��م  الكعبة، 
سوق  في  السنوي  االهتمام  ه��ذا  األخ��رى 
عكاظ ومجنة وذي املجاز، إلى غير ذلك من 
اللغة فعال  أن هذه  تدل على  التي  األشياء 
حظيت مبا لم حتظ به لغة أخرى، وبالتالي 
ميكن  ال  ودقتها  وخصوصيتها  فميزُتها 
عاما،  حديثا  هنا  أحت��دث  بتاتا،  حصرها 
العربية  كلمات  في  فقط  القول  ولو فصلنا 
لطال الكالم... مثال، هناك كلمات في اللغة 
العربية ال نظائر لها في أي لغة أخرى فال 
يعبر عنها شيء، وتعبر عنها اللغة العربية 
فقط، مثال ذلك كلمة »أغبطك« فال نظير لها 
في أي لغة كانت، وال تستطيع أي لغة أن 
تعبر بدقة عن معنى الغبطة الذي ليس هو 
احلسد، ألن الغبطة هي أن تتمنى أن يكون 
لديك ما عند الغير ولكن من غير  أن يزول 
الغيرة  وغير  احلسد  غير  فهي   ، عنده  ما 
متاما فال نظير لها ، ولو بحث اإلنسان في 
الكثير  قبيل هذا  لوجد من  العربية  كلمات 
في  تعنيه  مب��ا  لها  مقابل  ف��ال  ك�«التقوى« 
اللغة العربية، هي ليست اخل��وف... ومثل 
ذلك »التقي« و«األتقياء« و«الكْسب«، في قوله 
تعالى )لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت(، 
وما  و«اكتسبت«،  »َكسبت«  بني  الفرق  فما 
ولذلك  األخ��رى.  اللغات  في  يقابلهما  الذي 
فحتى الذين يترجمون معاني القرآن الكرمي 
فيالحظون  ذل��ك،  ف��ي  كبير  عسر  لهم  يقع 
العبارات  ع��ن  تعبر  ال  األخ���رى  اللغات  أن 

أهل  أن  بسبب  ذلك،  تستطيع  وال  القرآنية 
اللغات األخرى لم يهتموا بلغاتهم كما اهتم 

أهل العربية بلغتهم .
ال��ق��رآن بلسان  »ن����زول  ب���أن  ال��ق��ول  إن 
أفضل  ال��ع��رب��ي��ة  أن  يعني  ال  بليغ  ع��رب��ي 
فالناس  عاقل،  إنسان  به  يقول  ال  اللغات«، 
اليوم أصبحت لهم موضة بأن يتقربوا إلى 
الناس بتحطيم اللغة العربية، فيقولون إن 
اللغة العربية كباقي اللغات األخرى، وهذا 
خطأ كبير. صحيح أن اللغة العربية اليوم 
هي مهيضة اجلناح ولكن ال أحد يشك في 
عبقريتها وقدرتها وشساعتها، وهذا الذي 
أوزان  في  معه  تكلمَت  لو  القول  ه��ذا  ق��ال 
على  يقدر  وال  يعرفه  ال  ما  لوجد  العربية 
حصره وفهمه، فاألوزان تعطي ما ال يعد من 
التراكيب التي ال ميكنك أن تتصورها، وال 
أوزان في لغات اآلخرين، فمثال وزن »أفعل« 
أن  وميكنك  معاني  عشرة  على  ت��دل  فهي 
تصوغ منها الكثير: فأفعل مبعنى نزل في 
املكان ك� »أجند« أي نزل جند، و«أتهم« أي 
النزول،  همزة  الهمزة  وتسمى  تهامة،  نزل 
الكثير،  ال��وزن  ه��ذا  من  تخرج  أن  فيمكنك 
غنية  العربية  فاللغة  كذلك،  »فعلل«  ووزن 
ثرية. ولذلك ما قال أحد بأن اللغة العربية 
كباقي اللغات إال رجل ال يعرف هذه اللغة، 

وحقه أن يسكت على كل حال.
---------------

* تفريغ الأ�ستاذ احممد رحماين.  

واملقال في أصله جواب عن أحد األسئلة التي 
طرحت على فضيلة الدكتور العالمة مصطفى بن 
حمزة في درس السبت مبسجد األمة بوجدة حول 
مقال بعنوان:«نزول القرآن بلسان عربي فصيح ال 

يعني أن العربية أفضل اللغات«.

اللغة العربية أفضل اللغات على اإلطالق*

أ.د. مصطفى بنحمزة
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> الفرق بين الذكاء والفطنة: 
أن الذكاء متام الفطنة من قولك ذكت 
وسميت  اش��ت��ع��ال��ه��ا،  مت  إذا  ال��ن��ار 
الشمس ذكاء لتمام نورها، والتذكية 
زائد  معنى  الذكاء  ففي  الذبح  متام 

على الفطنة.
> الفرق بين الرأفة والرحمة: 
ق��ي��ل: ال��رأف��ة أش���د ال��رح��م��ة، وق��ي��ل: 
ال��رح��م��ة أك��ث��ر م��ن ال��رأف��ة، وال��رأف��ة 
أقوى منها في الكيفية، ألنها عبارة 
األلم.  عن  صافية  النعم  إيصال  عن 
والرحمة: إيصال النعم مطلقا. وقد 
للمصلحة  واألل��م  الكراهة  مع  يكون 
ك��ق��ط��ع ال��ع��ض��و امل���ج���ذوم. وإط���الق 
الرحمة:  تعالى كإطالق  الرأفة عليه 

)اللغات(.
> الفرق بين الرفعة والعلو: 
هما مبعنى في اللغة، وهو الفوقية. 
وق�����د ي��خ��ص��ص ال���ع���ل���و ف����ي ح��ق��ه 

سبحانه بعلوه على اخللق بالقدرة 
عليهم.والرفعة بارتفاعه عن األشياء 
واالتصاف بصفاتها وبالعكس. وقال 
الطبرسي: الفرق بينهما أن العلو قد 
يكون مبعنى االقتدار ومبعنى العلو 
في املكان، والرفيع من رفع املكان ال 
غير. ولذلك ال يوصف الله سبحانه 
بأنه رف��ي��ع. وأم��ا »رف��ي��ع ال��درج��ات« 
ف��إن��ه وص����ف ال����درج����ات ب��ال��رف��ع��ة.
من  الرفيع  ف��إن  نظر.  وفيه  انتهى. 
ذك��ره  سبحانه،  ال��ل��ه  أس��م��اء  جملة 
التوحيد، وغ��ي��ره في  ف��ي  ال��ص��دوق 
سبحانه  وص��ف��ه  م��ن  فمنعه  غ��ي��ره. 

بالرفع ممنوع ! )اللغات(.
والشك:  الريب  بين  الفرق   <
ال��ش��ك: ه��و ت��ردد ال��ذه��ن ب��ني أمرين 
على حد سواء.وأما الريب فهو شك 
تعالى:  ق��ول��ه  عليه  ت��ه��م��ة.ودل  م��ع 
».وق��ول��ه  فيه  ري��ب  ال  الكتاب  ذل��ك   «

تعالى: » وإن كنتم في ريب مما نزلنا 
على عبدنا«.

والكذب  ال��زور  بين  الفرق   <
الكذب  ه��و  ال���زور  أن   : والبهتان 
الظاهر  في  س��وي وحسن  قد  ال��ذي 
ليحسب أن��ه ص��دق وه��و م��ن قولك 
إذا سويته وحسنته،  الشيء  زورت 
وفي كالم عمر: زورت يوم السقيفة 
كالما، وقيل أصله فارسي من قولهم 
زور وهو القوة وزورته قويته، وأما 
البهتان فهو مواجهة اإلنسان مبا لم 

يحبه وقد بهته
والميل:  الزيغ  بين  الفرق   <
امليل  إال  ي��ك��ون  ال  مطلقا  ال��زي��غ  أن 
الزيغ  أهل  من  فالن  يقال  احلق  عن 
ويقال أيضا زاغ عن احلق وال أعرف 
مليل  اسم  الزيغ  الن  الباطل  عن  زاغ 

مكروه.
----------------------

ألبي هالل  اللغوية  الفروق  معجم  من   *
العسكري.

فروق لغوية*



إن من يجيل النظر في أحوال سفينة املجتمع املغربي بخاصة، وأحوال املجتمع 
العربي اإلسالمي بعامة، ترتسم أمام عينيه لوحة قامتة السواد، تعشش في ثناياها 
جيوب البؤس واحلرمان، ويلفها من كل جوانبها أحزمة صارمة من القهر والطغيان، 
وينتشر في كل خط من خطوطها أصوات األنني التي تتناسل ليل نهار، لتحدث ضجة 
أميا  السفينة  شمل  انفرط  فقد  السماء،  وأج��واز  األرض  أقطار  تطبق  مدوية  هائلة 
الناقد البصير في حكم األلواح املتفرقة املتناثرة التي ال  انفراط، وأضحت في عني 
يجمعها جامع، إال جامع التشتت واالنفراط، وطال األمد على ربابنتها فقست قلوبهم، 
فصار إحساسهم إزاء مشاهد اخلراب التي طالت مكونات السفينة وأجزاءها، أشبه 
أنه من أجمل ما صنعت يد  له حائكه  له لباس وهمي زعم  الذي حيك  بذلك احلاكم 
يبدون  به  احمليطون  وراح  ال��زع��م،  لذلك  مصدقا  يتبختر  وراح  ف��ارت��داه  احلائكني، 
انبهارهم وإعجابهم، بل ويلهبون حناجرهم باملكاء، وأكفهم بالتصفيق، تعبيرا عن 
ذلك اإلعجاب واالنبهار، واحلال أن ال وجود ألي لباس على جسم ذلك احلاكم املتبختر، 

فضال عن أن يكون من أجمل اللباس.
أينما وليت وجهك في دروب املجتمع وساحاته، وفي مواقعه وقطاعاته، طالعتك 
مظاهر البؤس والنكد، والشقاوة واالعوجاج، فال يرتد إليك بصرك إال وهو خاسئ 
ما  اإلحساس  رهافة  من  ميتلكون  السياسيون  فال  واألل��م،  اخليبة  ش��دة  من  حسير 
يشعرهم مبا يداهم السفينة من أخطار، ويحفزهم إلى التصدي لها بنباهة احلكماء 
وبسالة الفرسان، ألن ذلك النوع من اإلحساس، من نفيس اخلصال، هو  قرين التقوى 
وسليل الشرف الرفيع، ونفوس هؤالء منها يباب، ولذلك تراهم  ينغمسون بكل بالهة 
في جلة الشهوات، يلهثون وراء األمجاد الزائفة، ويسوقون كل بضاعة مغشوشة، وكل 

خاسر بائر من املشاريع والعقائد واألفكار.
الوساوس  من  األدران، وحتررت  من  قلوبهم  تطهرت  قد  واملفكرون  املثقفون  وال 
وعبادة األوثان، ألنهم جانبوا النهل من املنبع الصافي احملتوي على عناصر املناعة 
األع��ن��اق في  وول��غ��وا حتى  وال��ث��ب��ات على احل��ق،  الباطل  الصمود ض��د  وم��ق��وم��ات 
املستنقعات النتنة، واستمرؤوا االنخراط في جوقة الغربان، مستمرئني ما متدهم به 
شياطني اإلنس واجلن من زخرف القول، يستهلكونه استهالكا على أنه جوهر الثقافة، 

وينشرونه في نوادي السفاهة واالبتذال.
املقهورة  الشعوب  جوانح  م��أت  التي  اللذيذة  واألح���الم  الغالية  األمنيات  وال 
باقة  وص��ارت  الكئيب،  البائس  الواقع  عانقت  قد  واالنعتاق  التحرر  نحو  وراودتها 
جميلة يستنشق أريجها املكروبون، أو مغتسال باردا يستحم فيه املقهورون من هجير 
الظلم والطغيان، ويطرحون فيه عناء القرون وألواء العصور واألجيال. فهاهي شجرة 
خفافيش  واجتالتها  صوحت  حتى  للعيان  أزاهيرها  تبدو  تكد  لم  العربي،  الربيع 
الظالم، بل إن أوراقها أخذت في التساقط بشكل أثار استغراب السواد األعظم من 
الناس، في الوقت الذي كانوا يتشوفون لقطف الثمار، وعاد اخلريف ليبسط غاللته 

على الشجرة اجلرداء، نكاية في الصيف الذي هو موسم اجلني والقطاف.
البراعم واألزهار،  هل اغتيلت أحالم الطفولة والشباب في غد باسم تتفتح فيه 

وتعود فيه متغربات األطيار إلى سالف األوكار؟ 
احلياة،  شجرة  على  تطبق  أن  لها  وآن  الظالم،  خلفافيش  األم��ور  استتبت  هل 

ومتتص منها الرحيق، وحتولها إلى حطام؟
هل يصح في األذهان، أن تسلس السفينة قيادها لسفلة الربابنة والقرصان؟

هل كتب على الشيوخ الذين عايشوا عهود القهر واحلرمان من احلياة في ظالل 
اإلح��ب��اط متأ  يالقوا حتوفهم وغصص  أن  واإلس���الم،  والسالمة  واألم���ان،  اإلمي��ان 
إلى  تنفذ  وحفدتهم،  بنوهم  ذلك  ي��درك  أن  من  اليأس  وخناجر  وصدورهم،  حلوقهم 

سويداء قلوبهم؟
وأهله،  للباطل  فيمكن  والعمران،  التاريخ  تنقلب سنن  أن  األذه��ان  في  هل يصح 

وتنكس راية احلق وتطأطأ رؤوس الشرفاء؟ 
إن اليأس من الفرج وحتسن األحوال إذا حل بأهل سفينة املجتمع يشكل خرقا 
عميقا في كيانها، وإذا جاز ملن أقفرت نفوسهم من مشاعر اإلسالم أن يكونوا نهبا 
خلنجر اليأس القاتل، فليس يجوز وال يصح بحال أن يقترب اليأس من حمى من أينعت 
الاَ  تعالى: �واَ لقوله  الكفر، مصداقا  قرين  في عرفه  ألنه  اإلس��الم،  نفوسهم شجرة  في 

� ) يوسف 87(.  اِفُروناَ ْوُم اْلكاَ ِه ِإالاَّ اْلقاَ ْوِح اللاَّ ْيأاَُس ِمْن راَ ُه الاَ ياَ ِه ِإناَّ ْوِح اللاَّ ْيأاَُسوا ِمْن راَ تاَ
اليأس  يقترن  أن  واإلعجاز  العمق  غاية  في  املنهاجي  الهدى  أم��ور  من  ألمر  إنه 
من روح الله بالكفر، فذلك مناط الرعاية التربوية الربانية التي ترتبط فيها الرحمة 
بالصرامة، ألنها من قواعد العمران ودعامات اإلصالح والبناء، وكيف يداخل نفوسهم 
أاَنُتُم ااْلاَْعلاَْوناَ ِإن  ُنوا واَ زاَ ْ الاَ حتاَ ِهُنوا واَ الاَ تاَ اليأس ورب العزة يخبرهم بأنهم األعلون :�واَ

� )آل عمران:139( ْوِمِننياَ ُكنُتم مُّ
إنه ليس يفت أبدا في نفوس املسلمني ذوي اإلميان احلق والوعي العميق، أن 
يشهدوا في مقطع من مقاطع التاريخ صولة للطغيان والطغاة، أو حتى تدجينا لبعض 
ألن  للتقوى�  �العاقبة  أن  اليقني،  علم  يعلمون  ألنهم  اإلص��الح،  أمل  عليهم  علق  من 
الله يغار على دينه وملكه، فال يسلم أمرهما ألهل الشر والفساد والطغيان، وألنهم 
ْوناَ ِلُتنِفُقوا  ِء ُتْدعاَ ُؤالاَ ا ااَنُتْم هاَ يضعون نصب عيونهم وملء قلوبهم قول الله عز وجل:�هاَ
أاَنُتُم  ِنيُّ واَ ُه اْلغاَ اللاَّ ْفِسِه واَ ن ناَّ ُل عاَ ْبخاَ ا ياَ اَ ِإناَّ ْل فاَ ْبخاَ ن ياَ ماَ ُل واَ ْبخاَ ن ياَ ِمنُكم ماَّ ِه فاَ ِبيِل اللاَّ ِفي ساَ

الاَُكم� )محمد: 38(  ُكوُنوا أاَْمثاَ ُكْم ُثماَّ الاَ ياَ ْيراَ ْوًما غاَ ْبِدْل قاَ ْستاَ ْوا ياَ لاَّ واَ تاَ ِإن تاَ اُء واَ راَ اْلُفقاَ
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ح��ق��ا إن���ه ض��ح��ك ك��ال��ب��ك��اء... 
رجل عاجز عن احلركة يتقدم إلى 
صناديق االقتراع ليدلي بصوته من 
أجل أن يفوز بعهدة رابعة، ويحكم 
أربعني مليونا من اجلزائريني من 
على كرسي متحرك.. وكأن األرض 
ال��ق��ادر،  عبد  األم��ي��ر  أجنبت  التي 
وال��ش��ي��خ ب���ن ب���ادي���س، وال��ب��ش��ي��ر 
فاطمة  وال��ش��ه��ي��دة  االب��راه��ي��م��ي، 
إنها  غ��ي��ره...  تنجب  لم  إنسومر، 
وقمة  بالشعوب،  االستخفاف  قمة 
التسلط الذي جعل من بلد املليون 
اجليش  فيها  يرتع  مزرعة  شهيد 
ومي���رح، ومي��ت��ص خ��ي��رات البالد 
الشقيق  اجل��زائ��ري  الشعب  تاركا 
منذ  غيظه..  وي��ل��وك  بؤسه  يجتر 
 1962 اس��ت��ق��الل اجل���زائ���ر س��ن��ة 
تعاقب على حكمها سبعة رؤساء، 

لم يترك أحد منهم الكرسي إال عن 
الله  يتوفاه  أن  أو  انقالب  طريق 
عز وجل... قبل أكثر من قرن فطن 
ال��س��ي��اس��ي��ون ف��ي ال��غ��رب إل���ى أن 
صاحبه  يصيب  قد  السلطة  ك��أس 
باإلدمان على كرسي احلكم، وحتى 
سنوا  استبداد  ألي  ح��دا  يضعوا 
منحرف  ك��ل  تقي  التي  الدساتير 
واجلثوم  بالكرسي  االلتصاق  من 
ال��ش��ع��ب، وم��ن��ذ ذلك  أن��ف��اس  على 
احل���ني ع��رف��ت أورب����ا وك���ل ال���دول 
خدر  من  شفاء  ال  أن  الدميقراطية 

السلطة سوى ترياق العدل... 
في املقابل ظل احلاكم العربي 
التحوالت  ف��ي��روس  ض��د  محصنا 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة، ف��م��ا ي��ك��اد يضع 
دستورا يحدد املدة الزمنية لتولي 
ليمدد  عليه  ينقلب  حتى  السلطة، 

زمن البؤس والدكتاتورية.. قال لي 
أحد الظرفاء معلقا على »بوتفليقة« 
وهو يدلي بصوته من فوق كرسي 
متحرك : إني أرى في هذا الرجل 
»روزفلت العرب«.. ألم يكن الرئيس 
مقعدا  روزفلت  الراحل  األمريكي 
ويتحرك دوما على كرسي متحرك، 
ورغم ذلك فقد كان املنقذ لالقتصاد 
رائعة  خططا  بوضعه  األم��ري��ك��ي 
االقتصادية  األزم���ة  م��ن  ل��ل��خ��روج 
أرى  وإن���ي   ،1929 سنة  العاملية 
في بوتفليقة الرجل الذي سيخرج 
في  ليدخلها  التاريخ  من  اجلزائر 
دوام����ة امل��ج��ه��ول... وأخ��ت��م بهذا 

املقطع للشاعر أحمد مطر :
ويقولون لي اضحك

ها أنا أضحك من شر البلية.

...ف��رق بني من جاء بانتخابات وبني من جاء 
على صهوة الدبابات... بني من يفتح صدره للناس 
وبني من يخشى مواجهة الناس وإن خاطبهم فمن 

وراء جدر أو دبابات محصنة...!! 
فرق بني من أمسك على اجلمر وحتمل وصبر 
على أذى السفهاء حسبة لله تعالى وخدمة لبلده 
حسبة  واجل��اه  بالكرسي  أمسك  من  وب��ني  وأمته 
والهوان،  اخلسف  أهله  س��ام  أجله  وم��ن  لنزواته 
األطفال،  ماَ  تاَّ وياَ البلد،  شباب  خيرة  دماء  في  وولغ 
مخافر  في  تغتصب  ترمل  لم  وم��ن  النساء  ورم��ل 
الشرطة أو أقبية السجون ... وألقى بخيرة رجال 
مصر ومفكريها وعلمائها في غياهب  السجون...!! 
ويأبى ربك إال أن يكشف املنافقني حتى يعرفهم 
الناس )من حلن القول( ... وقع ذلك خالل احلوار 
الذي »خص« به الزعيم القادم لرئاسة مصر أفشل 
املصري  اإلعالم  زمن  بهما  وأحقد صحافيني جاد 

الفاشل أصال...
الشرعي  الرئيس  أجوبة  بني  سريعة  مقارنة 
امل��خ��ت��ط��ف ال���دك���ت���ور م��ح��م��د م���رس���ي وال��رئ��ي��س  
االنقالبي القادم على نفس األسئلة تظهر لك الفرق 
ال��واض��ح ب��ني األص��ي��ل وال���زائ���ف... ب��ني الشرعي 
وال��ه��ج��ني ... ب��ني امل��وف��ق وص��اح��ب رؤي���ا وب��ني 

السطحي واألجوف .. باختصار شديد ...
ال��ص��ح��ف��ي: ق��ال��ت ال��ع��رب ش��ت��ان ب��ني ال��ث��ري��ا 

والثرى.
الصحفي: كيف ستحل مشكلة الرغيف؟

واستئجار  اإلن��ت��اج   زي��ادة  طريق  مرسي:عن 
ج��زء م��ن أراض���ي ال��س��ودان وأث��ي��وب��ي��ا اخلصبة 
للزراعة من أجل توفير املياه، مع فصل اإلنتاج عن 

التوزيع ملنع تهريب الدقيق.
ال��س��ي��س��ي: ك��ل م��واط��ن ي��وف��ر رغ��ي��ف��ا ويقطع 

الرغيف أربعة أجزاء.
الصحفي: كيف ستحل مشكلة الكهرباء؟

مرسي:عن طريق استخدام الطاقة النووية.

اس��ت��خ��دام  ع��ل��ى  ال��ن��اس  ال��س��ي��س��ي: تشجيع 
»اللمبات« املوفرة.

الصحفي: كيف ستتعاملون مع مشكلة نقص 
العملة األجنبية؟

السفن  مرسي: سنعمل على رفع رسوم عبور 
األجنبية لقناة السويس ) وقد نفذ هذا األمر فعال(
10 دوالرات على كل  السيسي: سوف نفرض 

مواطن مصري يعمل باخلارج.
الصحفي: ماذا عن مشكل البطالة املتنامي؟

م���رس���ي: ن��ح��ل ه���ذا امل��ش��ك��ل م���ن خ���الل خلق 
م��ش��روع��ات م��ت��ن��اه��ي��ة ال��ص��غ��ر ك��ت��رك��ي��ب أج��ه��زة 
إلى مشروع محور  التلفزيون، إضافة  الكمبيوتر، 
قناة السويس واملشروعات ذات الكثافة العمالية.

السيسي:عن طريق شراء ألف سيارة للشباب 
في سوق العبور.

أري��د أن أضيف خبرا  ...أخيرا و ليس آخ��را، 
ن��ق��ال ع��ن صحيفة  ل��ل��ت��و-ي��ؤك��د م��ا ذك��رت��ه -  ورد 
»نيويورك تاميز« جاء فيه أن السيسي فضح نفسه 
أمريكا  باطالع  الصريح  باعترافه  أنصاره  وخذل 

على خطوات االنقالب قبل وقوعه بأيام.
السيسي  إن  لها  تقرير  في  الصحيفة  وقالت 
مسألة  ناقش  أن��ه  تأكيد صريح  أول  ف��ي  اع��ت��رف 
اس��ت��ي��الء اجل���ي���ش ع��ل��ى احل���ك���م م���ع م��س��ؤول��ني 

أمريكيني قبل التنفيذ بأيام.
في  التصريحات  ه��ذه  الصحيفة  واع��ت��ب��رت 
اجلزء الثاني من حواره أمس »خذالنا من السيسي 
جماعة  ب��دع��م  واشنطن  اتهموا  ال��ذي��ن  ألن��ص��اره 
اإلخوان املسلمني«. وألقت الصحيفة الضوء على 
السفيرة  بأن   - اللقاء  خالل   - السيسي  تصريح 
منه  طلبت  آنباترسون  )آن��ذاك(  مبصر  األمريكية 
ليوم  مرسي  محمد  الرئيس  على  االنقالب  تأجيل 

أو يومني، إال أنه رفض هذا الطلب.
ربنا ال تؤاخذنا مبا فعل السفهاء منا آمني... 

وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني.

حدوثة جزائرية

بنبض القلب

ذ: عبد القادر لوكيلي

ذ: أحمد األشهب 

 مجرد
 رأي

الصواعق فيما بين السيسي 
ومرسي من فوارق.... اليـأس

العدد 420

د. عبد املجيد بنمسعود

 خروق في سفينة 
المجتمع



.استمراًرا ملسلسل العنف ضد الطالب املسلمني باجلامعات الهندية، تعرض 3 طالب بـ«جامعة 
ترديد  على  ــار  واإلجــب للضرب  نــويــدا«  جريتر 
عبارات وشعارات مسيئة لـ«باكستان«، وذلك في 
أعقاب إيقاف 67 طالًبا بـ«جامعة ميروت« نتيجة 
م  احتفائهم بفريق الكريكت الباكستاني. وقد نظَّ
عدد من الطالب الكشميريني مظاهرة للتعبير عن 
غضبهم لتعرض زمالئهم لالعتداءات العنصرية 
ولطلب احلماية؛ حيث أكدوا شعورهم باخلوف 
من التعرض العتداءات مماثلة، وخاصًة بعد عدم 
استجابة الشرطة لالستدعاء فور وقوع احلادث.

الواليات املتحدة: حملة لعودة الدروس اإلسالمية في جامعة بيتسبرغ

الطماطم تعزز خصوبة الرجال بنسبة 70% األطعمة الغنية بالدهون قد تؤذي الكبد
كشفت دراسة أميركية حديثة أن تناول الطماطم يسهم في تعزيز خصوبة الرجال 

وحتسني قدرتهم على اإلجناب.
األحمر  لونها  الطماطم  تعطي  التي  »الليكوبني«  مادة  أن  الباحثون  ووجد 
هذه  تعزز  كما   ،70% بنسبة  املنوية  احليوانات  عدد  زيادة  في  تسهم 
املادة خصوبة الرجال وحتسن جودة احليوانات املنوية، باإلضافة إلى 
أو خلل.  التي يوجد فيها عيب  املنوية  أنها حتد من عدد احليوانات 
البريطانية، جتري حاليًا جتارب  »إندبندنت«  ووفق صحيفة 
املتطوعني، من خالل  العقيمني من  الرجال  على بعض 
إعطائهم ملحقًا غذائيًا يوميًا عالي احملتوى من مادة 
»الليكوبني« ملعرفة ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى زيادة 
إجناب األطفال. وكانت دراسات سابقة كشفت أن تلك 
املادة املوجودة في الطماطم تسهم في احلد من فرص 

إصابة غدة البروستات بأمراض مختلفة.

حذر املركز األملاني الستعالمات املستهلك من أن األطعمة الغنية بالدهون قد تتسبب في اإلصابة مبا 
يعرف باسم الكبد الدهني، أي زيادة نسبة الدهون بالكبد، كما تشمل أسباب الكبد الدهني أيضا  شرب 
اخلمر والبدانة والسكري. وأوضح املركز -الذي يتخذ من مدينة بون مقرا له- أنه في حال اإلصابة بالكبد 
الدهني يتعذر على الكبد إجراء عملية التمثيل الغذائي للدهون، ومن ثم 
يتسبب  مما  الكبد،  في  مستدمي  بشكل  الدهون  تخزين  يتم 
في إحلاق أضــرار جسيمة به، منها تشمع الكبد الذي قد 
يؤدي بدوره إلى اإلصابة بسرطان الكبد.  ويعد الكبد أكبر 
عملية  على  ويساعد  اإلنسان،  املوجودة في جسم  األعضاء 
بإزالة السموم من  الطاقة، كما يقوم  هضم الطعام وتخزين 
اجلسم. وأشار املركز األملاني إلى أن شرب اخلمر والسمنة 
بالكبد  املؤدية لإلصابة  تعد من األسباب األخرى  والسكري 

الدهني.

وزارة التربية الوطنية تصدر مقررا جديدا بشأن الموسم المقبل
حملة  األمريكية  بيتسبرغ«  »جامعة  طــالب  ــن  دشَّ
الفصول  بــإعــادة  اإلدارة  ملطالبة  اإلســــالم«  »تــقــدمي 
الدراسية اإلسالمية، التي كانت متنح الطالب املسلمني 
نافذة حقيقية للتعرف على اإلسالم. وفي طلبها أكدت 
بتحقيق  تطالب  احلملة  أن  املسلمني  الــطــالب  جمعية 
مقتضيات املواطنة واملساواة والتعددية والتنوع، وإدراج 
واإلنسانيات،  التاريخ  علوم  في  اإلسالمية  الفصول 
ــــدراســــات الــديــنــيــة واحلـــضـــارة  ــم االجــتــمــاع وال وعــل
اإلسالمية، والرجوع في قرار إلغاء الفصول اإلسالمية 
الـــذي أصـــدرتـــه اجلــامــعــة اخلــريــف املـــاضـــي، وطــرح 
والنصارى،  املسلمني  العالقة بني  بديلة تشمل  مناهج 

ـــن اإلســـالمـــي  ـــف وال
والــســيــاســة في 
اإلســـــــــــــــــــالم.  
ــار  وهـــو مــا أث
ــــــــراض  ــــــــت اع
ـــــــــــطـــــــــــالب  ال

الــــذيــــن أكـــــدوا 
ضــــــــرورة عــــودة 

ـــــروع األخــــــرى  ـــــف ال
الـــتـــي ُتـــــدرس مـــن مــنــظــور 

إسالمي. وقد جمعت احلملة 753 توقيًعا في موقع، 

املهني  والتكوين  الوطنية  التربية  وزارة  أصـــدرت 
 2014-2015 الــدراســيــة  السنة  تنظيم  بــشــأن  مــقــررا 
يتضمن تدابير اإلعداد للدخول املدرسي وتواريخ إجراء 
فروض املراقبة املستمرة واالمتحانات املدرسية مبختلف 
وامتحانات  املباريات  مواعيد  وكــذا  التعليمية،  األســالك 
الكفاءة املهنية وشهادة الكفاءة التربوية. كما يشمل مواد 
خاصة بفترات تنظيم دورات التكوين املستمر واإلجراءات 
املتعلقة بإنهاء املوسم الدراسي واإلعداد للموسم املوالي، 
فضال عن الئحة العطل املدرسية. ومبوجب مقتضيات هذا 
األربعاء  يوم  فعلي  بشكل  الدراسة ستنطلق  فإن  املقرر، 
السلك  وتالميذ  لتلميذات  بالنسبة   2014 شتنبر   10
بالنسبة   2014 شتنبر   11 اخلميس  ــوم  وي االبــتــدائــي، 
من  الثانية  والسنة  والتأهيلي،  اإلعــدادي  الثانوي  للسلك 
أقسام التحضير لشهادة التقني العالي، ويوم االثنني 15 
شتنبر2014 بالنسبة للسنة األولى، على ان يكون االثنني 
بأقسام  الــدراســة  13 أكــتــوبــر 2014 مــوعــدا النــطــالق 
هذا  فــي  ــــوزارة  ال حــرصــت  وقــد  النظامية.  غير  التربية 
املقرر على توزيع متوازن بني فترات الدراسة والتحضير 

مجموعها  في  بلغت  التي  املدرسية  والعطلة  لالمتحانات 
بعد  مدرسية  عطلة  برمجة  على  عملت  حيث  يــومــا،   42
كل سبعة أسابيع من الدراسة الفعلية في املتوسط، منها 
عطلة منتصف األسدوس األول مدتها ثمانية أيام من 16 
إلى 23 نونبر 2014 ، وعطلة منتصف السنة الدراسية 
 8 إلــى  يناير2015   25 من  يوما  عشرة  خمسة  مدتها 
فبراير 2015 ثم عطلة منتصف األسدوس الثاني من يوم 

5 إلى12 أبريل 2015.

ألبانيا: برنامج احتفالي عن الرسول � في ألباسان

مسلمة محجبة متثل اليونان 
في انتخابات البرملان األوروبي

.أقامت املشيخة اإلسالمية في  »ألبانيا« 
برنامًجا احتفالّيًا في مدينة »ألباسان« بعنوان: 
وُأقيم  اإلنسانية«.  عز   � محمد  »الــرســول 
أناشيد  وتضمن  املدينة،  مسرح  فــي  احلفل 

عن  َقصًصا قصيرة  وكذلك  الشعر،  وإلقاء 
سيرة الرسول �. كما ألقى ممثل رئيس 

سباهيو«  »بويار  اإلسالمية  املشيخة 
ــر فيها عن  عــبَّ فــي احلــفــل،  كلمة 

النموذج والقدوة التي ينبغي 
علينا اتباعه، وهو الرسول 
إلى  والــبــاقــي   � محمد 
يـــوم الــقــيــامــة. وأضــــاف: 

التباعه  وسيلة  أفــضــل  إن 

وحياته  سيرته  وعلى  عليه  التعرف  هــو   �
وأخالقه، ومن بني الوسائل التي تعيننا على 
ذلك البرامج التي تقيمها املشيخة اإلسالمية 
احلفل  وحضر  »ألبانيا«.  مناطق  مختلف  في 
ــي«، ومــديــرة  مــحــافــظ املــنــطــقــة »أربــــني كــامــان
»يونيدا  »ألــبــاســان«  فــي  والتعليم  التربية 
»ألــبــاســان«  منطقة  ومــفــتــي  تــســونــغــو«، 
مؤسسات  وممثلو  دوكـــا«،  »أغــيــم 
املجتمع املدني، وعدد غفير من 
بالذكر  اجلــديــر  املسلمني. 
البرامج  النوع من  أن هذا 
مدينة  فــي  مــرة  ُأقــيــم ألول 

»ألباسان«.
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البوسنة: وضع حجر األساس جلامع جديد

كشمير: استمرار مسلسل العنف ضد الطالب املسلمني باجلامعات

.قـــامـــت املــشــيــخــة اإلســـالمـــيـــة في 
بوضع حجر  والهرسك«  »البوسنة 

فــي حي  أســاس جلامع جديد 
ـــقـــرب مــن  »البــــوســــنــــي« بـــال
وحضر  »بـــــروزر«.  منطقة 
ــمــاء  احلــــفــــل رئــــيــــس عــل
»حسني  الشيخ  البوسنة 
ومفتي  مــافــازوفــيــتــش«، 
الشيخ  »موستار«  منطقة 
ــتــش«،  ــكــي »ســــيــــد ســمــاي
األوقـــــاف  إدارة  ومـــديـــر 

ـــتـــش«،  ـــد زاميـــوفـــي ـــائ »ســـن
ـــل »جــمــعــيــة الـــنـــجـــاة«  وممـــث

»عــبــدالــرحــمــن أبــو جــــادر«، كما 
الكاثوليكية  الكنيسة  ممثلو  حضر 

احلضور  أمام  كلمته  وفي  واألرثوذوكسية. 

ــأ رئــيــس الــعــلــمــاء الــشــيــخ »حسني  هــنَّ
كــافــازوفــيــتــش« أهـــل احلـــي على 
وشكر  املبارك،  املشروع  هذا 
ــهــذا املــشــروع  الــداعــمــني ل
»جــمــعــيــة الـــنـــجـــاة« مــن 
»الــكــويــت«، ودعـــا مفتي 
الــبــوســنــة اجلــمــيــع إلــى 
بناء جو الصداقة والثقة 
بـــني جــمــيــع الــعــرقــيــات 
التي تعيش في املنطقة، 
وحـــــســـــن اجلــــــــــوار مــع 
ــوقــع  ــت اجلـــمـــيـــع. ومـــــن امل
 ١٠٠ اجلامع  قيمة  تبلغ  أن 
وستموله  بوسني،  مــارك  ألــف 
»جمعية النجاة« َوفق مذكرة التعاون 

بينها وبني املشيخة البوسنية.

في أول ترشيح المرأة محجبة بالبرملان األوروبي، أعلنت »أنا 
اخلضر«  »حــزب  رشحها  أن  بعد  االنتخابات  خوضها  ستامو« 
الصديق للبيئة اليوناني عضو برملان اخلضر األوروبي. وقد أكدت 
تتمثل  التي  بها،  تؤمن  التي  احلــزب  آراء  أنها حتمل في جتربتها 
ودعم  واحلياة  البيئة  وحماية  العنف،  ونبذ  االجتماعية  العدالة  في 
أنها قد اعتنقت اإلسالم بعد نشأتها في  بالذكر  املجتمع. وجدير 
أسرة نصرانية أرثوذكسية، ولكن بعد دراسة األديان اعتنقته املرأة 
إدارة  في  جامعية  لدرجة  واحلاملة  مصري،  مسلم  من  املتزوجة 
األعمال، والتي تعمل في منصب مسؤول العالقات العامة باجلمعية 

اإلسالمية اليونانية.

الخبر الصحي
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إلى أن نلتقـي

ه���ذا م��ج��ال ف��ي��ه كثير م��ن احمل��اذي��ر، 
ول���ذل���ك اع��ت��ب��ر ب��ع��ض��ه��م، ع���ن إخ����اص، 
الشيطان،  عمل  م��ن  رج��س  السياسة  أن 
فاجتبوا كل شيء له صلة بالسياسة، وما 
علموا أنهم بذلك يعتزلون  احلياة نفسها، 
ولكن  املنطلق،  اإلخ��اص هو  أن  وال شك 
بأن  مقرونا  ي��ك��ون  أن  ينبغي  اإلخ���اص 

يكون العمل صوابا.
أم����ا أب����و احل���س���ن ف��ق��د ك����ان ل���ه في 
ال��س��ي��اس��ة ص���والت وص����والت، ول��ك��ن من 
السياسي  منطلق  من  ال  الداعية،  منطلق 
بالزعماء  يلتقي  ك���ان  ف��ل��ذل��ك  احمل��ت��رف. 
وينصح  ويكاتبهم،  واحلكام،  السياسيني 
إلى  رجعنا  ول��و  ول��ني.  برفق  ولكن  لهم، 
سيرته )في مسيرة احلياة( لتبني لنا عدد 
التقى  الذين  وامللوك  وال��رؤس��اء  الزعماء 

بهم ناصحا.
في  فلسفته  يلخص  الله  رحمه  وك��ان 
دعوة احلكام إلى اإلصاح في كلمة طاملا 
كان يرددها، وهي: »نحن نريد أن يصل 
الكراسي، ال أن يصل  إلى أهل  اإليمان 
سمع  وقد  الكراسي«،  إلى  اإليمان  أهل 

أب���������و احل����س����ن 
ه�������ذه احل���ك���م���ة 
م��ن أح��د حكماء 
اليمن، واحلكمة 
مي���ان���ي���ة، وم��ن��ذ 
ذل������������ك احل������ني 
شعارا  اتخذها 
حيث  ومنهجا، 
وجدت في نفسه 
قبوال واستجابة 
وان��س��ج��ام��ا مع 
م����ا ك�����ان ي��وم��ن 
به، وألنه املنهج 
ال���������������ذي ك������ان 
ي��ت��ب��ع��ه اإلم�����ام 
ال����س����ره����ن����دي، 

له  يكن  أبو احلسن  كان  ال��ذي  وهواإلمام 
تقديرا عظيما. ]في مسيرة احلياة:2، ص 

. 23 وص.55[
إذا كان صحيحا أن السياسة هي فن 
احلسن  أب��ا  ف��إن  لصحيح،  وإن��ه  املمكن، 
الندوي سياسي من الطراز األول. فالناس 
يرى  رجل  إما  رجلني:  أحد  السياسة  من 
فهو  الشيطان،  عمل  من  رجسا  السياسة 
أي  منها  ويهرب  ص��وره��ا،  بكل  يعتزلها 
لارتقاء  سلما  يراها  رج��ل  وإم��ا  مهرب، 
على  وإل��ى احلصول  إل��ى منصب احلكم، 
جاه دنيوي عارض، وإن رآه عريضا،  فهو 
ي��أخ��ذه��ا بكل م��ا تتصف ب��ه م��ن ض��روب 
املكر، أو يسعى إلى غايته عن طريق مبدأ 
فا  الوسيلة(،  تبرر  )الغاية  ميكيافيللي 
يراعي في ذلك أخاقا وال أعرافا وال قيما.

ولكن هنالك صنفا ثالثا يرى السياسة 
م��ن��ه��ج��ا ل����إص����اح، ي���ق���وم ع��ل��ى ال��رف��ق 
والنصح، ويسعى إلى استنبات النموذج 
وامل��وع��ظ��ة  ال��واق��ع باحلكمة  ف��ي  امل��ث��ال��ي 
ابن حيوة معينا  كان رجاء  فقد  احلسنة. 
طريق  ات��ب��اع  على  العزيز  عبد  ب��ن  لعمر 
ال��ص��اح، وال��ش��ي��خ أب��و احل��س��ن م��ن هذا 
الصنف. وهنا ينبغي أن نذكر مبا قررناه، 
فضيلة  هي  التي  الوسطية  أن  وه��و 
بين رذيلتين، ال تعني دائما الوقوف في 
والنور،  الظلمة  بين  الطريق،  وسط 
النور  ه��ي  ب��ل  وال��ش��ر،  الخير  وبين 
والقسط،  العدل  تعني  وهي  والخير، 
فذلك  العدل،  لنا  حقق  طريق  فأيما 
منزلة  ال  حيث  الوسطية،  طريق  هو 

وسطى بين الجنة والنار.
لقد كنت في ريعان الشباب ممن يرى 
أن القوة �� ورمبا الثورة الدموية �� وحدها 
وإص��اح  ال��غ��اي��ات،  حتقيق  إل��ى  السبيل 
األم����ة، السياسية  م��ن أوض����اع  ف��س��د  م��ا 
واخللقية،  واالق��ت��ص��ادي��ة  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
وكان ذلك من فعل تأثير حياتنا اجلامعية 
ال��ت��ي ك��ان��ت ت��س��وده��ا ش���ع���ارات ال��ث��ورة 
وقفت،  لذلك  ال��ث��وري،  والعنف  احل��م��راء، 

كما وقفت معظم احلركات اإلسامية، مع 
ق��اده��ا اخلميني،  التي  اإلي��ران��ي��ة  ال��ث��ورة 
عندما  ولكنني  إسامية.  ثورة  باعتبارها 
التقيت بشيخنا أبي احلسن، تعلمت منه 
من  واضحا  موقفه  كان  وقد  كثيرا.  شيئا 
وقت  في  ثاقبة،  ورؤيته  اإليرانية،  الثورة 
فيه  وزل���ت  واألح����ام،  العقول  فيه  ضلت 
عندما  ال��ل��ه  رح��م��ه  لنا  ق��ال  لقد  األق����دام. 
لقيناه في لكنهو عام 1986، وقد سألناه: 
ما الذي مينع من مؤازرة الثورة اإليرانية؟ 
ألمر  لها  سننتصر  كنا  إذا  ج��واب��ه:  فكان 
واحد فقط، وهو أنها أعلنت الوقوف ضد 
رحمه  عبارته  )وه��ذه  العاملي  االستكبار 
الله تعالى( فما الذي مينعنا من الوقوف 
االستكبار  تقف ضد  مثا، وهي  كوبا  مع 
عندنا هو  امليزان  إن  عقود؟   منذ  العاملي 

إسامية؟  ث���ورة  حقا  ه��ي  فهل  العقيدة. 
ق��د كتب  ال��ل��ه  ك��ان رح��م��ه  الفترة  ف��ي تلك 
متضادتان:السنة  )صورتان  القيم:  كتابه 
والشيعة(، وقد بني في هذا الكتاب الفرق 
كان  وقد  والشيعة،  السنة  بني  اجلوهري 
للثورة  املناصرين  من  السنة  أهل  بعض 
اإلي��ران��ي��ة ي��ت��ذرع وي��ق��ول إن اخل��اف بني 
يعد  ولم  فقط،  تاريخي  خاف  الطائفتني 
يوزع  ال��ذي  املصحف  اآلن، ألن  له وج��ود 
في  املوجود  نفسه  هو  اليوم  طهران  في 
األيام، والسيما  ولكن  العالم.  أنحاء  بقية 
في األحداث األخيرة التي يشهدها العالم 
أن  من  أعمق  اخل��اف  أن  أثبتت  العربي، 

يكون تاريخيا.
الشيخ  أشار  العملي،  الصعيد  وعلى 
مؤمتر  في  ألقاها  كلمة  في  احلسن،  أب��و 
رابطة العالم اإلسامي العام الثالث، الذي 
انعقد في 1987 إلى أن )من إعجاز القرآن 
أن���ه أش���ار إل���ى ن���وع ج��دي��د م��ن الهجوم 
والغزو على البلد األمني، والبيت العتيق، 
اجلاهلي  العصر  ف��ي  ال��ع��رب  يجربه  ل��م 
وف��ي زم��ن البعثة، وه��و ح��رب امل��ؤام��رات 
وال��دع��اي��ات وال��دع��وة إل��ى إث���ارة ال��ف��ن(، 
ووضح ذلك قائا: ) وأشرت في ذلك إلى 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
اإلي��������ران��������ي��������ة 
ال����ع����ق����ائ����دي����ة 
وال���س���ي���اس���ي���ة، 
ال����ت����ي ظ���ه���رت 
ط���ائ���ع���ه���ا ف��ي 
م����وس����م احل����ج 
وقلت:  املاضي، 
ال������ع������رب  إن 
ل�������م ي����ك����ون����وا 
إال  ي�����ع�����رف�����ون 
السافرة  احلرب 
وال�������ه�������ج�������وم 
وال��ذي  العلني، 
كان من مناذجه 
غ��������زو أب����ره����ة 
بجيشه مكة، الذي جعله الله هباء منثورا، 
أما إرادة اإلحلاد بظلم فلم يعرفها العرب، 
ال��ك��رمي وه���ّدد عليها  ال��ق��رآن  وأن���ذر بها 
بقوله: )نذقه من عذاب اليم(، وهو مصير 
هذه املخططات الرهيبة الدقيقة التي يفكر 
بقيام  الهاتفون  باإلسام،  املقنعون  فيها 
مسيرة  ]في  وزورا«.  كذبا  ومجده  دولته 

احلياة:210/2[.
يقول: د.محمد أكرم الندوي:« لم يهتم 
العبيها  كأحد  بالسياسة  الندوي  الشيخ 
السياسية  األوض����اع  ع��اش  ولكنه  ف��ق��ط، 
ال��ع��رب��ي  وال��ع��ال��م  ال��ه��ن��د  ف��ي  للمسلمني 
واإلسامي يتأثر بها ويستوحيها، ويقوم 
بإسداء التوجيهات والنصائح للمسلمني.

يتب���ع

أ. د. حسن األمراني

لعّله قد بدا من خال ما سبق من مقاالت في هذا العمود، 
ثم من خال ما هو مقروء ومسموع مما يتعلق بالتعليم في 
السنوات األخيرة، أن التعليم مير فعا بأزمة كبرى، يتقهقر 
مستواه وتتراجع مردوديته بشكل كبير، مما يتطلب تدخا 
فعليا وحاسما من أجل إنقاذ ما ميكن إنقاذه.. وِلَم ال! رمبا 
وتفصيا،  جملة  فيه  النظر  إع���ادة  األم���ر  تطلب  ول��و  حتى 
أحد  قال  كما  أو  واح��دة،  تبدأ بخطوة  ميل  األل��ف  فخطوات 
إلى  واح��دة  خطوة  حتقيق  أج��ل  »م��ن   : السوفييت  الزعماء 
األمام، ال بأس من فعل خطوتني إلى الوراء، إن اقتضى األمر 

ذلك«.
في  تتجلى  أن  ينبغي  الباب  ه��ذا  في  خطوة  أول  ولعل 
أو  مسموعة  أو  مقروءًة  كانت  كيفما  اإلع��ام  وسائل  جتنيد 
سلبي،  بشكل  ال  إيجابي  بشكل  الهدف  هذا  مشاَهدًة خلدمة 
أي ال ينبغي لوسائل اإلعام أن تنشر الغسيل بكيفية تفقد 
األمل في كل ما تبقى من إيجابيات التعليم، ولكن لتحسيس 
املواطن بأهمية التعليم ودوره في التقدم وبناء الوطن واألمة.
ولعل أول نقطة في هذه اخلطوة التي ينبغي أن يدركها كل 
واحد، ويقتنع بها اقتناعًا راسخًا، هو أن الهدف من التعليم 
والتكوين  التكوين،  أجل  من  ولكن  التوظيف،  أجل  من  ليس 

اجليد. أما التوظيف فهو َتَبٌع جلودة التكوين وال عكس.
قد يؤاخذني العديد من الشباب العاطلني على هذا القول، 
يقال، ولكن  »َأْج��ِن��َدة« معينة كما  أْخ��ُدم  بأني  وقد يتهمونني 
ليس األمر كذلك، فالتعليم إذا ُربط هدفه بالتكوين اجليد ُخطًة 
وتأطيرًا واستفادًة، ال بد أن ينتج خريجا كفؤًا، يستطيع أن 
يجد العمل في كل مكان، بل سيكون مطلوبا من أكثر من جهة. 
العام  القطاع  وفي  بالتوظيف،  دائما  التعليم  ربطنا  إذا  أما 
بالذات، فإن هذا يرسخ فكرًة ترتبط باملصلحة الفردية وليس 
� أن  � وكذلك هو األمر  باملصلحة اجلماعية، ألن السائد اآلن 
التوظيف في القطاع العام يعني ضمان العديد من املكتسبات، 
والنوم،،  واحملسوبية  والرشوة  الغش  »مكتسبات«  وخاصة 
القطاعات  العديد من  التي تنخر  إلى ذلك من األم��راض  وما 
العمومية. أما املكتسبات األخرى  التي هي بحقٍّ مكتسبات، 
فة، والضمان  كاستقرار العمل، واألجرة الراتبة املستقرة املشرِّ
الصحي واالجتماعي وما إلى ذلك، فَأْمٌر ال يختلف فيه عاقان، 
وينبغي أن يكون في كل قطاع، بل هو موجود أصا على األقل 
يحتاج  عملي  بشكل  تطبيقه  كان  وإن  النظرية،  الناحية  من 
إلى إرادة حسنة وعزمية صلبة وإصاح شامل، مما ميكن أن 

نتناوله في كتابات الحقة إن شاء الله.
احل��ال��ي  تعليمنا  واق���ع  ف��ي  ح��ت��ى  اجل��ي��د،  اخل��ري��ج  إن 
ِت��ة، ورغ��م ما مير به من مشاكل، جنده مطلوبا في  ِع��ااَّ على 
عيني  ب��أم  تابعت  ولقد  التخصصات،  كل  وف��ي  األح��وال  كل 
أجياال من الشباب تخرجوا في مختلف املستويات اجلامعية 
الحظت  حيث  متميزين،  وكانوا  دك��ت��وراه(  ماستر�   � )إج��ازة 
»املعطلني«  ب  اآلن  عليه  اصطلح  م��ا  بحالة  مي��روا  ل��م  أنهم 
وليس  وج��دارة،  باستحقاق  توظيفهم  وك��ان  »العاطلني«،  أو 
التي  أن كل احلاالت  العلم  املباشر. مع  التوظيف  عن طريق 
جل  العادة  في  منه  ينفر  ال��ذي  التخصص  في  هي  تابعتها 
التاميذ والطلبة اآلن، إنه تخصص اآلداب، ثم تخصص اللغة 

العربية وآدابها بالذات.
هو  والرفيع  العالي  املستوى  ذو  اجليد  فالتكوين   إذن 
الذي ينبغي أن يرفع شعاَره التعليُم، وهو الهدف الذي ينبغي 
احللم بالوصول إليه، وهو الذي ينبغي أن يكون أحد مرتكزات 
اإلصاح األساسية، وهو الذي ينبغي أن يكون مادًة إعاميًة 
التعليم:  من  الهدف  حقيقة  بإبراز  اإلعامية،  املنابر  كل  في 
أج��ل ضمان  من  التخصصات،  كل  في  اجليد  التكوين  وه��و 

الشغل املناسب املُنِتج، وليس التعليم من 
أجل شغٍل غير مناسب، أو من أجل إنتاج 

عطالة صريحة كانت أو مقنعة.

نظرات في إصالح التعليم )11(

لـمـاذا جَنـح  التّـعـليـم  فـي  بـالدنـا 
بعد  االسـتـقـالل  ؟ )5( 

د. عبد الرحيم الرحموني

- الوسطية في السياسة  1
ال�سيخ اأبو احل�سن الندوي، حكيم الو�سطية )5(
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