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 في السنة الثانية للهجرة، وفي ليلة النصف من شعبان كانت حادثة حتويل الِقبلة من بيت املقدس 
إلى الكعبة الـُمشّرفة، بعد أن صلى الرسول � ستة عشر شهرا متجهًا نحو بيت املقدس، جاعال  الكعبة 

املشرفة بينه وبني بيت املقدس.
في صحيح مسلم، عن ثابت عن أنس، "أن رسول الله � كان يصلي نحو بيت املقدس فنزلت: �َقْد 
َراِم�، فمر رجل من  َماِء َفلَُنَولَِّينََّك ِقْبلًَة َتْرَضاَها، َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر امْلَْسِجِد اْلَ َنَرىٰ َتَقلَُّب َوْجِهَك ِفي السَّ
بني سلمة وهم ركوع في صالة الفجر، وقد صلوا ركعة، فنادى: أال إن الِقبلة قد حولت فمالوا كما هم 

نحو الِقبلة.
ولقد أثار هذا التحول ضجة كالمية بني سفهاء الناس في ذلك الزمان من املشركني واليهود، فكان 
ردُّ الله عز وجل واضحا بأنَّ له املشرق واملغرب، وهو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فكان 
أن هدى تعالى نبيَّه ومعه اأُلمة إلى أن ُتولي وجهها في صالتها شطر املسجد الرام، أوِل بيت وضع 
ُهْم َعْن ِقْبلَِتِهُم الَِّتي َكاُنوا َعلَْيَها، ُقْل ِللَِّه امْلَْشِرُق َوامْلَْغِرُب، َيْهِدي  َفَهاُء ِمَن النَّاِس َما َوالَّ للناس: �َسَيُقوُل السُّ

َمْن َيَشاُء ِإلَىٰ ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم� )البقرة: 141(. 
واملسجد  الــرام  املسجد  بني  الوثيقة  العالقُة  الواضحة،  الــدث  هذا  ُأولَـى دالالت  من  كان  وإذا 
األقصى،  باعتبار أن املسجَد األقصى هو أولى القبلتني وثالث الرمني، ومسرى الرسول عليه الصالة 
والسالم، فإنَّ من الدالالت الكبرى لهذا الدث العظيم أيضا، ما ورد في السياق القرآني أثناء الديث 
َوَيُكوَن  النَّاِس  َعلَى  ُشَهَداَء  ِلَتُكوُنوا  َوَسًطا  ًة  ُأمَّ َجَعلَْناُكْم  �َوَكَذِلَك  تعالى:  قال  الِقبلة، حينما  عن حتويل 

ُسوُل َعلَْيُكْم َشِهيًدا� )البقرة: 142(، إنها داللة وسطية األمة والشهادة على الناس. الرَّ
بني  الصلة  وتوثيق  النبوات  بني  الربط  القبلة  حتويل  خــالل  من  تعالى  الله  مشيئة  اقتضت  فلقد 
املقدسات، وجْعل الرسالة اخلامتة هي الشاهدة على جميع الرساالت، فكان أن اختبر تعالى إميان هذه 
األمة التي أخرجها خير أمة للناس، لتقود هؤالء الناس، ولتقوم بدورها الريادي في البناء الضاري، 
اختبرها -وهي فِتيَّة لم ميض على تأسيس دولتها سنتان، باإلضافة إلى أنها محاطة بقبائل من يهود 
ومن املشركني فضال عن املنافقني في الداخل- اختبرها من خالل حتويل اجتاه القبلة. ذلك أن األمة التي 
ستشهد على الناس آنًا واستقباال، وفي الياة األخرى ال بد أن تكون أواًل مطيعًة لربها ولنبيِّها، مخلصًة 
في ذلك كل اإلخالص، مستجيبًة إذا دعاها ملا يحييها، حتى ولو كان ذلك في أحلك الظروف: �وما جعلنا 
الِقبلة التي كنت عليها إال لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه� )البقرة: 142(. قال ابن كثير: 
"إمنا شرعنا لك يا محمد التوجه أوال إلى بيت املقدس، ثم صرفناك عنه إلى الكعبة، ليظهر حال من يتبعك 

ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه، أي : ُمرتّدًا عن دينه".
ومعنى هذا أن االبتالءات واالختبارات قد تتوالى على األمة وهي في أوج عزتها ماديا، كما ميكن 
أن حتدث وهي في أدنى ضعفها، ألن اإلميان هو الذي يجعلها قوية، كما أن ضعفه هو الذي يجعلها 
باملعروف وتنهى عن  تأمر  التي  املتسمة باخليرية  للرسالة اخلامتة  الشاهدة الاملة  ضعيفة... واألمة 
املنكر، الشاهدة على األمم األخرى، ال بد أن تكون رائدة في إميانها ثابتة عليه، وال ميكن أن تكون كذلك 

إال بالتمحيص واالختبار، فكان أمر حتويل القبلة.  
واملتتبع ألحاديث حتويل القبلة يجد أن خبر هذا التحويل َوَرَد على أكثر من َجْمٍع من الصحابة وهم 
في الصالة، فاستداروا نحو القبلة اجلديدة وهم في الصالة دون اعتراض أو تلكؤ، كما هو واضح في 
الديث السابق، حاُلهم في ذلك حال ما حدث حينما نزلت آية حترمي اخلمر، فبعد أن قال تعالى: �فهل 
أنتم منتهون�. )املائدة:93( قال املسلمون: انتهينا. وأمر النبي � مناديه أن ينادي في سكك املدينة، أال 
إن اخلمر قد ُحرمت؛ فُكسرت الدنان، وأريقت اخلمر حتى جرت في سكاك املدينة )تفسير القرطبي(... 

إنها االستجابة املطلقة ألمر الله.
أبناء األمــة، مما يقتضي  التوادد والتراحم والتعاون فيما بني  الثابت  ثم إن مما يقتضيه اإلميــان 
الوحدة بني أفراد األمة ليكونوا متجانسني، لهم شخصيتهم  الفريدة والقوية والعابدة املؤمنة التقية، تلك 

الشخصية التي جتعلهم دائمًا في صدر املجتمعات.
وباإلضافة إلى هذا فإن حتويل الِقبلة من املسجد األقصى إلى بيت الله الرام هو عودة بالدعوة 
إلى أصلها، وهو عامليتها القائمة على الديِن النيِف دين إبراهيم �، لتكون أمُة اإلسالم أمًة وسطًا 
عبادًة وفهمًا وسلوكًا. ولعل توسط بيت الله الرام لساكنة األرض جغرافيا يناسب بحق وسطية اإلسالم 

وشهادة أهله على الناس كافة.
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َتاِء  الشِّ ِرْحَلَة  اياَلِفِهْم   )1( ُقَرْيٍش  �إِليالف 
ْيِف )2( َفْلَيْعُبُدوا َربَّ َهَذا الَبْيِت )3( الِذي  والصَّ

َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع وآَمَنُهم ِمْن َخْوٍف )4(� 
1 - يف رحاب الدالالت اللغوية : 

إيالفًا  ُيؤلف  آَل��َف  مصدر   : قريش  إلي��الف 
َفَر في طلب الرزق  مبعنى َجْعِلِهْم  يعتادون السَّ
والسعي لتحصيله، وُقريش: مجموعة القبائل 
من  منقول  كنانة،  بن  النضر  َوَل��ِد  من  املتكّونة 
َقْرش وهو السمكة البحرية الكبيرة التي تعبث 
ُت��ْؤَك��ُل،  وال  ت��ْأُك��ُل  ألنها  بها  ��ُه��وا  ُش��بِّ فن،  بالسُّ
ِك��الب جمعهم  بن  ِل��َك��ْوِن قصي  بذلك  وا  ُسمُّ أْو 
ُع  التجمُّ  : والتْقِريش  ق،  التفرُّ بعد  احل��رم  في 

واالْلِتَئاُم. 
رحلة الشتاء والصيف: رحلة الشتاء لليمن، 

ورحلة الصيف للشام .
الرزق  في  عليهم  ع  وسَّ جوع:  من  أطعمهم 

حتى ال َيُجوُعوا. 
وآمنهم من خوف: جعلهم آمنني من اخلوف 
سواء كانوا قاطنني أو مسافرين بسبب جوارهم 
للبيت احلرام، وسكناهم في َحَرِمِه، ألن البيَت 
آمنًا  جعله  ال��ذي  هو  تعالى  والله  ��ه،  ال��لَّ َب��ْي��ُت 

وجعل أْهَلُه ُمْحَترمني ُمَهابني  بفضل الَبْيِت.
2 - مناسبة السورة ملا قبلها :

امتنانا  كانت  قبلها  »الفيل«  سورة  أن  مبا 
من الله تعالى على قريش بنعمة إهالك عدوهم 
الذي كان عليهم أن يقابلوه بالشكر، جاءت هذه 
السورة بعدها لتذكر قريشا بنعم أخرى غفلت 
�- وهي  الله  تقاوم دعوة رسول  عنها وهي 
ِنعمة التجميع بعد الفرقة في أقدس مكان على 
األرض، ونعمة األمن واالستقرار، ونعمة الغنى 
ويتبعوا  النعم  ربَّ  يعبدوا  عّلُهم  واليسار... 

رسوله �.
3 - أغراض السورة :

مقابلة  على  ُقَريش  َح��ثَّ  السورة  تضمنت 
��َع��ِم  ال��نِّ َف��ُق��ُي��وُد  الس��ت��دام��ت��ه��ا،  بالشكر  النعمة 

ُشْكُرَها.
4 - يف رحاب التفسري :

ال  ِنَعٍم  في  يعيشون  ُهْم  ُكلُّ الناُس  ك��ان  إذا 
نعمة   : رأسها  وعلى  تعالى،  الله  من  صى  ُتْ
اإليجاد واخللق، ونعمة احلياة، ونعمة الرزق، 
لإلنسان،  الكون  ونعمة تسخير  العقل،  ونعمة 
ونعمة السمع والبصر والبيان، ونعمة الهداية 
الشكر  فقط يستوجب  ذلك  والرعاية... وبعض 
كلها  النعم  بهذه  َباُلَك  فما  باملُْنِعم،  واالعتراف 

وغيرها مما ال يحصى كثرة وفضال؟؟ 
ال  نعم  في  يعيشون  كلهم  الناس  ك��ان  إذا 
تعالى  الله  أفردها  باألخص  فقريش  تصى، 

بنعم ال يشاركها فيها أحد من الناس وهي : 
أ- جتميُعُهم حول البيت احلرام الذي هو 
ُوِض��َع  بْيٍت  َأْوَل  �ِإنَّ   : للناس  ُوض��ع  بيت  أول 
ِفيِه  نَي  لْلَعامَلِ ى  وُه��دً ُمَباَركًا  َة  ِبَبكَّ َللَِّذي  اِس  للنَّ
َناٌت َمَقاُم ِإْبَراِهيَم َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمنا�  آياٌت َبيِّ

)سورة آل عمران(
ب- حماُيتُهْم من ُكل َعُدوِّ َأراَد ِبِهْم أو ببيت 
امتالك  في  الطاِمُعوَن  تكاثر  ولقد  ش��رًا،  الله 
بيت الله احلرام، أو إزالة قدسّيته وهيبته في 
وأهلك  ذلك،  عن  تعالى  الله  هم  َفَصدَّ النفوس، 

أيَّ  تبذلوا  أن  ب��دون  ه  وح��دَ الظاملني  املعتدين 
معتٍد  آخر  وكان  البيت،  في حماية  ُيذكر  ُجهٍد 
ظالم أهلكه الله تعالى قبل بعثة النبي صاِحَب 

َك ِبَأْصحاِب الِفيل� الفيل �َأَلْم َتَر َكْيَف َفَعَل َربُّ
ذي  غير  ب��واٍد  الطبيعي  وضعهم  ك��ان  ح- 
َمَواِرِد  زرع يقتضي هالكهْم جوعا بسبب ُشحِّ 
الرزق، وُندرة اخلصب والنماء، ولكن الله تعالى 
واليسار،  والغنى  ال��رزق  أسباب  لقريش  يسر 
شتاء  لليمن  والتجارتني  الرحلتني  طريق  عن 
أصبحت  الرحلتني  طريق  فعن  صيفا،  وللشام 
ق��ري��ش مت��س��ك ب���زم���ام االق��ت��ص��اد ال��ت��ج��اري، 

وتتحكم في مداخله 
ومخارجه �أطَعَمُهْم 
م���ن ُج������وٍع� زي����ادة 
ُه عليهم  ُيِدرُّ على ما 
بيت الله احلرام من 
الوفود  بسبب  رزق 
تأتي  التي  الكثيرة 
وسلعها  ب��أم��وال��ه��ا 
ف���ي م���وس���م احل���ج، 
في  قريشا  فيغنون 
أي�����ام ق��ل��ي��ل��ة، وه��و 
فضل من الله تعالى 
ح����ق����ق ب������ه دع������وة 
إبراهيم  الله  خليل 
تضرع  ح��ي��ث   ،�
إل������ى رب������ه وق������ال: 
أْسَكْنُت  ��ي  ِإنِّ ��ي  �َربِّ
����ت����ي ِب�����َواٍد  يَّ م���ن ُذرِّ
ِع��ْن��َد  َزْرٍع  ذي  َغ��ْي��ِر 
��َن��ا  ٍم َربَّ ����رَّ َب��ْي��ِت��َك امُلَ
���اَلَة  ِل��ُي��ِق��ي��ُم��وا ال���صَّ
ف��اْج��َع��ْل َاْف���ِئ���َدًة ِم��َن 
������اِس َت�����ْه�����ِوي  ال������نَّ
ِمَن  َواْرُزْق��ُه��م  ِإَلْيِهْم 

ُهْم يْشُكُرون� )سورة ابراهيم(  الثَمراِت َلَعلَّ
د-�وآَمَنُهم مْن َخْوٍف� فوضعهم الطبيعي 
بدون دولة قوية تتوفر على جيش قوي منظم 
جبار  ل��ك��ل  ُط��ع��م��ة  َج��ْع��َل��ه��م  يقتضي  يحميهم 
عنيد، ولقمة سائغة لكل معتد أثيم، ولكن الله 
قريشا  احل��رام جعل  بيته  ُحرمة  تعالى بفضل 
نظر  في  فهم  واالحترام،  والهيبة  باألمن  تنعم 
الناس أهل الله وِجَواُر بيت الله، ومن يقدر من 
العرب أو غيرهم على التعدي على ُسكان البيت 
منذ  الناس  تناقل  الذي  البيت  وهو  وجيرانه، 
عليه  باالعتداء  رام  من  الله  إهالك  أخبار  ُبني 
نعمة   - النعمة  وه��ذه   ،� النبي  بعثة  قبل 

األمن- ال يشعر بها إال من فقدها.
َزها الله تعالى بهذه   فعلى قريش التي َميَّ
زها بنعمة أخرى على العاملني، وهي  النعم، وميَّ
بعثة النبي اخلامت منها... عليها أن تشكر الله 
عبادة  عنها  وتنُبذ  البْيِت،  رب  بعبادة  تعالى 
العاجزة حتى  جميع أنواع األصنام واألوث��ان 
عن توفير احلماية لنفسها، وال سبيل لتحقيق 
العبودية احلق لرب البيت إال عن طريق اتباع 
الرسول املبعوث فيها رحمة للعاملني، وإال حقَّ 
عليها ما حقَّ على القرية التي ضربها الله مثال 
َكانْت  َقْرَيًة  َمَثاًل  ُه  اللَّ �َوَض��َرَب  جميعا  للناس 
َمَكاٍن  ُكلِّ  مْن  َرَغدًا  ِرْزُقَها  َياِتيَها  ًة  ُمْطَمِئنَّ آِمَنًة 

اجُلوِع  ِلباَس  ُه  اللَّ فَأَذاَقَها  ِه  اللَّ بأْنُعِم  َفَكَفَرْت 
واخَلْوِف مَبا َكاُنوا َيْصَنُعون� )سورة النحل(

5 - مما يستفاد من السورة:
أ- أن الله تعالى جعل نعمَتي الرزق واألمن 
في قبضته وتت إرادته وقدرته كجميع النعم 
التي ال تصى، لتكونا داّلتني عليه من جهة، 
حرية  لإلنسان  ي��وف��ر  حتى  أخ���رى  جهة  وم��ن 
اإلرادة واالختيار، فمن آمن به آمن عن اقتناع 
الكافر،  على  حجة  كفره  كان  كفر  ومن  ودليل، 
وعدله،  رحمته  مطلق  على  تعالى  لله  وحجة 
ف���ال ي��س��ت��ط��ي��ع اإلن���س���ان 
كفرت  إن���ي  ي��ق��ول:  أن 
باالضطرار، ألن الدولة 
احل��اك��م  أو  ال��ف��الن��ي��ة 
بقطع  هددني  الفالني 
لم  إذا  ع��ن��ي  ال������رزق 
سمى  هنا  وم��ن  أكفر، 
ال���ل���ه ت���ع���ال���ى ن��ف��س��ه 
ال���رازق وال���رزاق، كما 
سمى نفسه املومن أي 
واآلم��ان  للرزق  املوفر 
جل��م��ي��ع امل��خ��ل��وق��ات 
أداء  ف����ي  امل���ت���وق���ف���ة 
دوره����ا وق��ي��ام أم��ره��ا 

على األمن والرزق.
ب��ق��اء  ت��ق��ي��ي��د  ب- 
طريق  ع��ن  يتم  النعم 
إال  ال��ش��ك��ر، وال ش��ك��ر 
ب��ع��ب��ادة ال���ل���ه ت��ع��ال��ى 
َوْف����َق م��ا ش��رع وأم���َر، 
ف������إذا ك���ف���ر اإلن���س���ان 
ب���رب ال��ن��ع��م ح���اق به 
ُه  يسَتِحقُّ ما  النقم  من 
ك���ّلُْ م���ارِد عنيد خ��ارج 
ع�������ن ط������اع������ة س����ي����ده 
وم�����واله ق���ال ت��ع��ال��ى: �َأَل������ْم َت����َر ِإَل�����ى ال��ذي��َن 
َق��ْوَم��ُه��ْم َداَر  ُك��ف��رًا َوَأَح���ُل���وا  ��ِه  ُل��وا نعمَة ال��لَّ َب��دَّ
��َم َي��ْص��َل��ْوَن��ه��ا وِب��ي��َس ال��ق��رار� .  ال��ب��وار َج��َه��نَّ
)سورة إبراهيم( هذا في اآلخرة، أما في الدنيا 
فقد تقدم مثل القرية الكافرة بأنعم ربها، وذكر 
الله تعالى قصة قارون الذي خِسف الله تعالى 
به وبداره األرض، كما ذكر قصة من دخل جنته 
َهِذه  َتِبيَد  َأُظ��نُّ أن  َما  �وقال  وهو ظالٌم لنفسه 
ِإَلى  ُرِدْدُت  َوَلِئْن  قاِئَمًة  الساعَة  َأُظ��نُّ  وَما  أَب��دًا 
ي أَلِجَدنَّ َخْيرًا ِمْنُهَما ُمْنَقَلبًا� ) الكهف( َفكان  َربِّ
ْيِه َعَلى  عقاَبُه : �وُأِحيَط ِبُثُمِرِه فَأْصَبَح ُيَقلُِّب َكفَّ
َما أنفَق ِفيها وِهَي َخاِوَيٌة عَلى ُعُروِشَها َوَيُقوُل 
ي َأَحدًا� )سورة الكهف(  َيا َلْيَتِني َلْم ُأْشِرَك ِبَربِّ
مما  كثيرة  تعالى  الله  وضحها  التي  واألمثلة 
سنة  بها  امل��ك��ف��ور  النعمة  زوال  أن  على  ي��دل 
ربانية ال تتخلف، وإن طال الزمن، حتى ال يغتر 
مبا يتمتع به الكافرون من النعم، فتلك ِنَعٌم في 
َتَقلُُّب  َك  نَّ َيُغرَّ �ال  وأخروية  دنيوية  ِنَقٌم  طيها 
َمْأَواُهْم  ثمَّ  َقِليٌل  َمتاٌع  البالِد  في  َكَفُروا  الذيَن 

ُم وبيَس امِلَهاُد� )سورة آل عمران(. َجَهنَّ
للتحكم  ال��دول املستكبرة تعرف ما  إن  ج- 
ف��ي ال����رزق واألم����ن م��ن س��ي��ادة ون��ف��وذ ول��ه��ذا 
مصادر  ف��ي  التحكم  على  منَصبٌّ  كله  َها  فهمُّ
ثروات الشعوب املستضعفة، وفي حرمانها من 

وقوة  والتقنية،  والتصنيع  العلم  قوة  امتالك 
ال����رادع، وق��وة حسن اإلدارة  ال��س��الح  ام��ت��الك 
كل  والتوحيد...  الوحدة  وق��وة  والدمقراطية، 
على  واالسترقاق  االستعباد  طوق  إلحكام  ذلك 
ما  عليها  فتفرض  املستضعفة،  الشعوب  رقبة 
أرادت من أنواع التعليم، واالقتصاد والسياسة 
وال��س��ي��اح��ة ح��ت��ى ال ت��رف��ع رأس����ًا أب����دًا أم��ام 

أسيادها.
ول��ق��د ع��اق��ب ال��ل��ه ع��ز وج���ل ش��ع��وب األم��ة 
واخلوف  اجل��وع  لباس  أذاقها  بأن  اإلسالمية 
الله،  شريعة  حق  في  التفريط  من  صنعت  ملا 
ومع ما عليه هذه الشعوب من اخلنوع للكافر 
بفضل  يرحمها  زال  ما  عز وجل  فالله  املتكبر، 
َي الله أمام العمالء ضحية  َربِّ وجود من يقول 
اإلفالس  وضحية  والعقدي،  النفسي  االنهزام 
الشهداء  دم��اء  فقطرات  والسياسي.  الديني 
على األراضي اإلسالمية هي تضرعات إلى الله 
باإلنقاذ من مخالب  األم��ة  ه��ذه  ب��ت��داُرك  تعالى 
من يتشبهون برب األرباب، وملك امللوك، حيث 
ي��ح��اول��ون التحكم ف��ي م��ص��ادر ال���رزق واألم��ن 
الشيطاُن  َذِل���ُك���ُم  ���ا  �إنَّ ال��ل��ه.  ع��ب��اد  بتخويف 
ُف َأْوِلَياَءُه َفال َتَخاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإْن ُكْنُتْم  ُيخوِّ

ُموِمِنني� )سورة آل عمران( 
النفس،  غنى  ه��و  احلقيقة  ف��ي  الغنى  د- 
فقط،  املعدة  ليس هو جوع  كان اجلوع  ولذلك 
من  الكثير  النفس، حيث جتد  ُجوع  وإنا هو 
ذلك  وم��ع  املكدسة،  ال��ث��روات  ميتلكون  الناس 
تعالى،  الله  سبيل  في  البخالء  أبخل  من  فهم 
يدل  مما  أنفسهم.  على  اإلنفاق  في  وحتى  بل 
على أن أنفسهم جائعة مهما حازت من األموال، 
وذلك هو أقبح اجلوع الذي يسلطه الله تعالى 
على الكافرين واملنافقني، قال رسول الله � : 
ُه ِغَناُه في َقْلِبِه،  ُه َجَعَل اللَّ »مْن َكاَنِت اآلخرُة َهمَّ
َراِغَمٌة،  َوِهَي  ْنَيا  الدُّ َوَأَتْتُه  َشْمَلُه،  َعَلْيِه  وَجَمَع 
َعْيَنْيِه،  بنْيَ  َفْقَرُه  َجَعَل  ُه  َهمَّ ْنَيا  الدُّ َكاَنِت  َوَمْن 
َر  َق عليه ِشْمَلُه، ولم يأِتِه من الدنيا إال َما ُقدِّ وَفرَّ
فقيرًا،  إال  ُيْصِبُح  وال  َفِقيرًا  إال  ِسي  مُيْ فال  َل��ُه، 
َجَعَل  إالَّ  ِبَقْلبه  تعالى  الله  َعَلى  عْبٌد  َأْقَبَل  وَما 
ُه  اللُه قلوَب املومننَي تنَقاُد إليه بالُودِّ وكان اللَّ
ِبكلِّ َخْيِر ِإَلْيِه أْسَرَع« )رواه الترمذي من حديث 

أنس( 
ه�- كما أن األمن ليس هو األمن من العدو 
النفس  أم��ن  ه��و  األم���ن احلقيقي  ول��ك��ن  ف��ق��ط، 
صفوها  عليها  يعكر  م��ا  ك��ل  م��ن  واطمئنانها 
من املخاوف، سواء مخاوف الفقر، أو املرض، 
أو  وثوراتها،  الشعوب  مخاوف  أو  العدو  أو 
املوت...  مخاوف  أو  وظلمهم،  احلكام  مخاوف 
باإلنسان،  املتربصة  األخطار  ذلك من  إلى غير 
وال أمن من هذه املخاوف إال باالعتماد على الله 
والرجاء  إليه،  والتضرع  عليه  والتوكل  تعالى 
ف��ي��ه، وذك����ره ف��ي ك��ل ح��رك��ة وف���ك���رة، وف���ي كل 
ِه َتْطَمِئُن الُقُلوُب� )سورة  األحوال �أاَل ِبِذْكِر اللَّ
الرعد(، �وَكْيَف أَخاف َما أْشَرُكُتْم وال َتَخاُفوَن 
ْل ِبِه َعَلْيُكْم ُسْلَطانًا  أنُكُم أْشَرْكُتْم بالله َما َلْم ُيَنزِّ
َتْعَلُموَن�  ُكْنُتْم  ِإْن  بااَلَمِن  َأَح��قُّ  الَفِريَقنْيِ  فَأيُّ 
)سورة األنعام( فال أمن إال في ظل عبادة الله 

تعالى املومن املهيمن العزيز اجلبار.

ال أمْـَن ِمـَن اجُلـوِع واخَلـوِْف إال فـي ِظـلِّ اإِلْسـالَِم
ذ. املفضل الفلواتي رحمه الله تعالى
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ولقد عاقب اهلل عز وجل 
شعوب األمة اإلسالمية بأن 
أذاقها لباس الجوع والخوف 
لما صنعت من التفريط في 
حق شريعة اهلل، ومع ما عليه 

هذه الشعوب من الخنوع 
للكافر المتكبر، فاهلل عز 

وجل ما زال يرحمها بفضل 
وجود من يقول ربيَ اهلل 

أمام العمالء ضحية االنهزام 
النفسي والعقدي، وضحية 

اإلفالس الديني والسياسي. 



ال���داري �  ع��ن أب��ي رقية متيم ب��ن أوس 
أن النبي � قال : "الدين النصيحة، قلنا : ملن؟ 
املسلمني  وألئمة  ولرسوله،  ولكتابه،  لله  ق��ال: 

وعامتهم")1(  
المعاني اللغوية : 

- الدين: يطلق على معان ، وامل��راد هنا ما 
يشمل معاني اإلسالم واإلميان واإلحسان التي 
وردت في حديث جبريل وفيه "هذا جبريل أتاكم 

يعلمكم دينكم".
النصيحة: أصل النصح في اللغة: اخللوص 
 : من  إما  فهي مشتقة  معًا  أو هما  اإلحكام،  أو 
"نصحت العسل إذا صفيته من الشمع"، وإما من 
"النصح" وهي اخلياطة باملْنَصحة. وهي اإلبرة..  
ففي األول تشبيه القول والفعل في تخليصه من 
له  املخالط  الشمع  من  العسل  بتخليص  الغش 
وفي الثاني تشبيه لمِّ شعث اإلنسان بالنصيحة 
هذا  ومن  باملنصحة.  وقَطِعه  الثوب  شعث  بلمِّ 
ال��ذن��ب ميزق  ف��ك��أن  ال��ن��ص��وح"  "ال��ت��وب��ة  املعنى 

الدين والتوبة تخيطه".
المعنى اإلجمالي : 

التي  األحاديث  أحد  الشريف  احلديث  هذا 
قال علماء األمة إن الفقه يدور عليها وهو أحد 
أرباع الدين، بل قال اإلمام النووي: "إنه وحده 
محصل لغرض الدين كله، ألن الدين منحصر في 

األمور التي ذكرها".
وفيه تبرز البالغة النبوية الرائعة، ويظهر 
ال��ل��ه ب��ه م��ن اختصار الكالم  ب��ج��الء م��ا أك��رم��ه 

اختصارا. 
كلمة  "فالنصيحة  الكلم  جوامع  أوت��ي  فقد 
جامعة لكل معاني اخلير والفضيلة، وليس في 
كالم العرب كلمة مفردة تستوفي بها العبارة عن 

معنى هذه الكلمة".
والقواعد  املتينة  األس��س  يضع  واحل��دي��ث 
بنائها  وط���رق  اإلن��س��ان��ي��ة  للعالقات  السليمة 
وهو يوضح- قبل ذلك- ما يجب أن يكون عليه 
اإلنسان في عالقته بخالقه - سبحانه- والوحي 
ال��ذي أنزله، وال��رس��ول ال��ذي حمل ذل��ك الوحي 

وبلغه..
ويجلي قيمة احلرية التعبيرية في اإلسالم.. 
في  ص��دق  إل��ى  حتتاج  كبيرة  مسؤولية  وأنها 
الباطن والظاهر معا. فمسؤولية التقومي ألولي 
فيها  يشترك  عامة  مسؤولية  واملجتمع  األم��ر 
جميع أبناء املجتمع وهي من القيم احلضارية 
تنابز  أو  القول  في  كل غش  عن  بعيدة  الراقية 
كذلك  وبعيدة  باآلخرين..  سخرية  أو  باأللقاب 
احلزبية،  وامل��زاي��دات  السياسية  املهاترات  عن 
واح��دة:  جملة  في  إنها  الضيقة.  والعصبيات 

"النصيحة".
ذل����ك م��ع��ن��ى احل���دي���ث إج���م���اال وأم�����ا على 

التفصيل فهو كما يلي:
1 - فالمراد بالنصيحة هلل تعالى أمور منها: 
أ- اإلميان به حقا... وتوحيده صدقا، ونفي 
الشريك عنه وترك اإلحلاد في صفاته، ووصفه 
وهذه  ب��ه،  يليق  ال  عما  وتنزيهه  أهله،  هو  مبا 
أول����ى خ���ط���وات ال��ن��ص��ح، وم��ق��دم��ة اإلص����الح، 
اإلن��س��ان  رؤي���ة  يغير  ال���ذي  العميق  ف��اإلمي��ان 
للكون واحلياة ويعرفه بربه، ويكشف له عن سر 

وجوده، هو بداية البداية. 
ظاهرًا  وتعالى  سبحانه  له  -اخل��ض��وع  ب 
املتعلقة  األوام�����ر  ب��ام��ت��ث��ال  ظ���اه���رًا  وب��اط��ن��ا: 
م��رورا  العينية،  ب��ال��ع��ب��ادات  ب����ْدءًا  ب��اجل��وارح 
ب��ال��ف��روض االج��ت��م��اع��ي��ة، وص���وال إل���ى م���دارج 
ال���ع���روج ب��ن��واف��ل ال��ط��اع��ات وامل���س���ارع���ة إل��ى 
اخليرات، ففي احلديث القدسي يقول النبي � 
فيما رواه عن ربه عز وجل »من عادى لي وليا 
فقد آذنته باحلرب، وما تقرب إَليَّ عبدي بشيء 
عبدي  ي��زال  وما  عليه  افترضته  إَل��يَّ مما  أحب 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحّبه..« احلديث)2(.  

شوائب  م��ن  القلب  فبتصفية  باطنا  وأم���ا 
الرياء، وتصحيح النية في التعامل مع الله، عز 
العاجلة،  احلظوظ  من  القصد  وتخليص  وجل 
األم��راض  األه��واء وسموم  مؤثرات  والبعد عن 
وغ��ي��ره��ا...  وال��غ��ل  واحل��س��د  ك��ال��غ��ش  القلبية 
الله تعالى ال يقبل  وعالجها عند حدوثها، فإن 
يقبل من  له خالصا وال  كان  ما  إال  األعمال  من 
العباد إال من كان قلبه سليما معافًى.. وأدلة ذلك 

َها. مبسوطة في َمَحالِّ
ج- اجل��ه��اد ف��ي دع���وة ال��ن��اس إل���ى دي��ن��ه، 
أنسه  حظيرة  إل��ى  العاصني  رد  في  واالجتهاد 
باستمرار  والعمل  طاعته،  عن  الغافلني  وتنبيه 
إلقامة دينه في النفس واملجتمع وهذا من أوسع 
أبواب النصح لله تعالى، ألن مقام الدعوة إليه 
احسن  �ومن   : تعالى  ق��ال  املقامات..  أج��لِّ  من 
قوال ممن دعا إلى الله وعمل صاحلا وقال إنني 

من املسلمني� )فصلت :32(
العبد في  واعلم أن نفع النصح يعود على 
عاجل أمره وآجله، أما الله تعالى فهو غني عن 

العاملني...
تعالى  اهلل  لكتاب  بالنصيحة  والمراد   -  2

أمور منها : 
وحتفيظه،  وح��ف��ظ��ه  وت��ع��ل��ي��م��ه،  تعلمه  أ- 
على  وأداؤه  كتابته،  وحت��ري��ر  ح��روف��ه  وإق��ام��ة 
الوجه األكمل في التالوة، وبذل اجلهد في ذلك 
بإنفاق املال الكثير والوقت الثمني، واعتبار ذلك 
من أعظم أنواع اجلهاد، ففي الصحيح أن رسول 
وعلمه«  القرآن  تعلم  من  »خيركم  ق��ال:   � الله 

)أخرجه البخاري( 
لقد أعرض الناس عن تعلم القرآن وزهدوا 
املجرد،  الدنيا  علم  وراء  وانساقوا  تعليمه،  في 
فكانت  تعلموا،  القرآن  وال  حصلوا،  الدنيا  فال 
ترقع  ولم  الدين  مزق  حيث  مضاعفة  اخلسارة 

الدنيا..
معانيه  معرفة  وتسهيل  فهمه  تيسير  ب- 
بإقامة مجالس التفسير، وعقد لقاءات املدارسة 
القرآنية في املساجد واألندية والبيوت والعمل 
على ربط النصوص القرآنية بالوقائع املتجددة، 
يصعب  وال  تناوله  يسهل  شرحًا  آياته  وش��رح 
على جمهور الناس فهمه. فإن القرآن إمنا أنزل 
ليعمل به، والعمل يتوقف على العلم، فكان ال بد 

من نشر العلم بالقرآن الكرمي.
ج- العمل على رد الناس إلى القرآن وربطهم 
بأحكامه ودعوتهم إلى العمل به بتحليل حالله، 
تعاليمه،  وحترمي حرامه، وحفظ حدوده ونشر 
العامة واخلاصة  إليه في احلياة  االعتبار  ورد 
ومنبع  التشريع  مصدر  ك��ان  كما  يعود  بحيث 
قضايا  تقنني  ف��ي  املجتهدين  وم��وئ��ل  األح��ك��ام 
االق��ت��ص��اد وال��س��ي��اس��ة واألخ����الق واالج��ت��م��اع.

ودون  إنزاله،  من  األعظم  املقصود  هو  ذلك  ألن 
وَمَفاِوُز ال يقطعها  َمَهامه  ُذِكَر  ما  إلى  الوصول 
الذين  الرجال  عظماء  إاّل  أَلَْواِئ��َه��ا  على  ويصبر 
أخ��ل��ص��وا ل��ل��ه س��رائ��ره��م وخ��ال��ط ح��ب ال��ق��رآن 
املفتريات  رد  املعنى  هذا  ومن  قلوبهم..  شغاف 
ودحض  القرآن  على  اجلهل  أهل  يفتريها  التي 
األق��وال  ودف��ع  الزائغون  يروجها  التي  األه��واء 

الضعيفة التي يستند إليها العاجزون...
3 - والمراد بالنصيحة لرسول اهلل � أمور 

منها: 
ومحبته  وإج��الل��ه  وت��وق��ي��ره  تعظيمه  أ-  
بالقلب والعقل معا أكثر من محبة الوالد والولد 
 : � قال  أنه  والناس أجمعني.. ففي الصحيح 
»ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه 
وولده ووالده والناس أجمعني« )أخرجه مسلم( 
وإمنا  مجردا  معنى  ليست  احملبة  ه��ذه  إن 
هي تضحية وجهاد في سبيل إرضاء احملبوب، 

وعالمة صدقها : شدة االتباع وهو :
والعمل  س��ن��ت��ه،  وات���ب���اع  ب��ه  االق���ت���داء  ب- 
السنة  بتعلم  ذل���ك  يحصل  وإمن���ا  ب��ش��ري��ع��ت��ه، 
قال   ،� ل��ه  النصح  م��ن  ذل��ك  فكان  وتعليمها، 
إس��وة  الله  ف��ي رس���ول   لكم  ك��ان  �لقد   : تعالى 
�وما   : تعالى  وق��ال  )األحزاب/-21(  حسنة� 
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا� 

)احلشر/7(
العمل بالسنة ونشرها في  إلى  الدعوة  ج- 
الناس، واحلض على االعتصام بها، واإلمساك 
من  خالفها  ما  ورد  علم،  بغير  فيها  الكالم  عن 
ال��دي��ن وتشوه  ال��ت��ي تفسد  ال��ب��دع واحمل��دث��ات 
ال��زي��غ والهوى  أه��ل  ص��ورت��ه. ودح��ض مطاعن 
املبطلني  وانتحال  الغالني  حتريف  ودف��ع  عنها 
وت��أوي��ل اجل��اه��ل��ني ف���إن ذل���ك ك��ل��ه م��ن النصح 

لرسول الله �.
4 - أئمة المسلمين نوعان :

-1 أئمة احلكم والسياسة 
-2 أئمة العلم والدعوة...

فأمور  األول  للفريق  بالنصيحة  امل��راد  فأما 
منها : 

من  ب��ه  القيام  حملوا  م��ا  على  إعانتهم  أ- 
الدولة، وقد قال أبو بكر  أعباء األمة، وتكاليف 
� ح��ني ت��ول��ي��ه اخل��الف��ة: "ل��ق��د ول��ي��ت عليكم 
ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني"... وهذا 
يقتضي أن ننبههم عند الغفلة ونسد خلتهم عند 

الهفوة ونقيل عثرتهم عند الزلة...
ب- طاعتهم في املعروف، وامتثال أوامرهم 
في احلق، فإن أمروا مبعصية فال طاعة، ملا صح 
في احلديث "إمنا الطاعة في املعروف" -أخرجه 
إليه  رددناهم  احلق  عن  زاغ��وا  وإن  الشيخان- 
أبو  ق��ال  املمكنة،  واحليل  املشروعة  بالوسائل 
:"وإن َصَدْفُت  � في تتمة كالمه السابق  بكر 
أطعت  ما  أطيعوني  فقوموني...  انحرفت  أي 
لي  طاعة  ف��ال  الله  ف��إذا عصيت  ورس��ول��ه،  الله 

عليكم")3(
من  ك��ذل��ك  أم��ك��ن  الظلم مب��ا  ع��ن  دفعهم  ج- 
الله  وسائل، وعدم مسايرتهم فيما يخالف أمر 
ورس��ول��ه في خ��اص األم��ر وع��ام��ه، ف��إن ذل��ك من 
"ُانُصر  حديث  يوضحه  وأج��ل��ه،  النصح  أعظم 
مقابل  وف��ي  ويجليه..  مظلوما"  أو  ظاملا  أخ��اك 
ال��ق��ادة  ه���ؤالء  على  يجب  لقادتها  األم���ة  نصح 
أماناتها  يخونوا  ال  وأن  ألمتهم  ينصحوا  أن 

ففي  دن��ي��اه��ا،  أو  دي��ن��ه��ا  أم���ر  ف��ي  يغشوها  أو 
الصحيحني من حديث معقل بن يسار أن النبي 
� قال :"ما من عبد يسترعيه الله تعالى رعية 

ثم لم ُيْحِطها بنصيحة إالَّ لم يدخل اجلنة" 
إن اإلسالم يريد أن تكون العالقة بني الراعي 
والرعية عالقة تعاون وتناصح وتبادل للمنافع 
واملصالح.. وقد أخرج مسلم في صحيحه حديثًا 
د ما يبتغيه اإلسالم من عالقة بني الطرفني.  يجسِّ
فعن ع��وف ب��ن م��ال��ك األش��ج��ع��ي ق��ال : سمعت 
� يقول: "خيار أئمتكم الذين حتبونهم  النبي 
عليهم،  وتصلون  عليكم  ويصلون  ويحبونكم 
وشرار أئمتكم، الذين تبغضونهم ويبغضونكم 
وتلعنونهم ويلعنونكم..." )احلديث رواه مسلم( 
تكون  فإنها  الثاني  الفريق  نصيحة  وأم��ا 
ببث علومهم ونشر مناقبهم وحتسني الظن بهم 

وتوقيرهم واحترامهم... 
المسلمين  لعامة  بالنصيحة  والمراد   -  5

أمور منها : 
أ- الشفقة عليهم والرحمة بهم وذلك يقتضي 
فسادهم  وإزال��ة  منافعهم  حتصيل  في  السعي 
ولو أدى ذلك إلى ضرر يلحق الناصح في دنياه، 
قال بعض السلف: "وددت أن هذا اخللق أطاعوا 

الله، وأن حلمي قرض باملقاريض". 
دينهم  أم���ر  ف��ي  ينفعهم  م��ا  تعليمهم  ب- 
حاجات  د  وتفقُّ لهم،  امل��ع��روف  وب��ذل  ودنياهم 
احملتاجني منهم، فقد أخرج الشيخان من حديث 
"الساعي   : ق��ال   � الله  أن رس��ول  أب��ي هريرة 
على األرملة واملسكني كاملجاهد في سبيل الله"، 
وأحسبه قال : "وكالقائم الذي ال يفتر، وكالصائم 
الذي ال يفطر" وروى مسلم من حديث جابر أن 

رسول الله � قال : "كل معروف صدقة". 
 : وج����وه����ه  ب���ك���ل  ع��ن��ه��م  األذى  ك�����فُّ  ج- 
هم  كسبِّ واملعنوية،  والباطنة، احلسية  الظاهرة 
وهمزهم  وملزهم  وحتقيرهم  بهم،  واالستهزاء 
وضربهم وأخذ مالهم وأحرى سفك دمائهم وكل 
ذلك منعته الشريعة. وال يكمل النصح للمسلمني 
املسلم  "شباب  الصحيحني  وفي  باجتنابه،  إال 
املسلم  على  املسلم  و"ك��ل  كفر"  وقتاله  فسوق 
ح��رام دم��ه وم��ال��ه وع��رض��ه..." و"اإلمي���ان بضع 
وسبعون شعبة فأعالها : ال إله إال الله، وأدناها 

إماطة األذى عن الطريق".
د- أمرهم باملعروف ونهيهم عن املنكر، فإن 
ذلك جوهر النصيحة ولبها، وال بد من مراعاة 
التشهير  ع��دم   : الشرع، ومنها  ذل��ك في  ش��روط 
باملسلم إذا ترك معروفا أو أتى منكرا، قال بعض 
فهي  وبينه  بينه  فيما  أخ��اه  وعظ  "من  السلف: 
فإمنا  الناس  نصيحة، ومن وعظه على رؤوس 

وبخه"
وه���ك���ذا ن���رى أن ال��ن��ص��ي��ح��ة أص���ل ال��دي��ن 
ومعظمه وحق من حقوق املسلم على أخيه ولبنة 
ف»الدين  العظيم،  اإلسالمي  البناء  لبنات  من 
النصيحة« و»حق املسلم على املسلم ست« »إذا 
استنصحه، فلينصح له«... والنصح لكل مسلم 
في  ول��ن��ص��دق  وإلخ��وان��ن��ا،  ألنفسنا،  فلننصح 
معاملتنا مع الله ولُنِدْم مجالستنا للقرآن قارئني 
ومتدبرين، ولنكثر من قراءة السيرة، والتأسي 
يكون  ذلك  لعل  واآلخرين  األول��ني  بأخالق سيد 
سببا في إصالح ما اعوجَّ من أوضاعنا، وتقومي 

ما انحرف من أخالقنا.
---------

1 - أخ��رج��ه م��س��ل��م ف��ي "اجل���ام���ع ال��ص��ح��ي��ح" كتاب 
"اجلامع  ف��ي  البخاري  اإلم���ام  وأخ��رج��ه  مسندا  "اإلمي���ان" 
الصحيح" كتاب "اإلميان" معلقا فهو حديث صحيح الشك 

في ذلك.
2 - أخرجه البخاري في كتاب »الرقاق« من صحيحه..
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من بني األحداث املهمة في السيرة النبوية 
قبلة  املقدس  بيت  من  القبلة  ح��ادث��ة   حتويل 
أول  احل���رام  الله  بيت  إل��ى  السابقني  األنبياء 
الله  للناس في األرض، وقد اختبر  بيٍت ُوضع 
املسلمني واليهود في هذه احلادثة، في السمع 

والطاعة، والتصديق، والتجرد والعمل.
ونحاول أن نستخلص بعض ال��دروس من 
احلادثة، واآليات القرآنية التي نزلت فيها، ومن 

هذه الدروس ما يأتي:
لألمة  وتميز  إعجاز  القبلة  -تحويل   1

المسلمة :
أم���ر ال��ل��ه نبيه � ف��ي م��ك��َة ب��ال��ت��وج��ه في 
ال��ص��اة ن��ح��و  »ب��ي��ت امل��ق��دس، قبلة األن��ب��ي��اء 
السابقة،  ال��رس��االت  ل��وح��دة  وذل���ك  السابقني؛ 
في مصدرها وهدفها وغايتها، واستمر احلال 
الهجرة،  بعد   ما  إل��ى  شهًرا،  عشر  ستة  هكذا 
اليهود في ذلك فقالوا: »ما بال محمد  ثم تكلم 
اآلي��ات  فنزلت  دي��ن��ن��ا«.  يتبع  وال  قبلتنا  يتبع 
القرآنية؛ لتبني حقيقة املوضوع، ويتعلم الناس 
منها دروًسا تربوية مهمة، قال تعالى: �َسَيُقوُل 
اَلِّتي  ِقْبَلِتِهُم  َعن  َواَلُّه��ْم  َما  اِس  الَنّ ِمَن  َفَهاء  الُسّ

َكاُنوْا َعَلْيَها� )البقرة: 142(.
ه���ذه اآلي����ة ال��ق��رآن��ي��ة م���ن إع���ج���از ال��ق��رآن 
املقولة قبل وقوعها،  الكرمي، حيث حتدثت عن 
فقالوا  القرآن،  يكذبوا  أن  اليهود  يستطع  ولم 
فرسبوا،  لليهود  اختباًرا  كانت  قالوا...إنها  ما 
وكانت اختباًرا للصحابة فنجحوا، قال تعالى: 
�َوَما َجَعْلَنا اْلِقْبَلَة اَلِّتي كنت َعَلْيَها ِإاَلّ ِلَنْعَلَم َمن 
ن َينَقِلُب َعَلى َعِقَبْيِه َوِإن َكاَنْت  ُسوَل ِمَّ ِبُع الَرّ َيَتّ
ُه� )البقرة: 143(. ِذيَن َهَدى الَلّ َلَكِبيَرًة ِإاَلّ َعَلى اَلّ
دام  م��ا  ب��اخل��ص��وم،  امل��ب��االة  ع���دم  ونتعلم 
فلم  املبني،  اإلن��س��ان على ص��واب وعلى احل��ق 
ألن  اليهود؛  قاله  ملا  والصحابة  النبي  يلتفت 
هو  إمنا  القبلتني  كلتا  إلى  بالتوجه  أمر  الذي 
الله سبحانه وتعالى، وهذا يزيد املسلم ثقًة في 
وحده،  الله  من  فالهداية  وتعاليمه؛  الدين  هذا 
َيْهِدي َمْن  َوامْلَْغِرُب  امْلَْشِرُق  ِه  ِلَلّ قال تعالى: �ُقْل 

َيَشاُء ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم� )البقرة: 142(.
ما  وه���و  وال��ت��م��ي��ز،  اخل��ص��وص��ي��ة  ونتعلم 
تعالى  الله  ويدعو   � النبي  إليه  يسعى  كان 
رضي  عباس  اب��ن  فعن  عليه؛  احل��ص��ول  ألج��ل 
القرآن  من  ُنِسخ  ما  أول  »كان  قال:  عنهما  الله 
إلى  ملا هاجر   � الله  أن رس��ول  القبلة؛ وذل��ك 
املدينة، وكان أكثر أهلها اليهود، أمره الله عز 

وجل أن يستقبل بيت املقدس، ففرحت اليهود، 
� بضعة عشر شهًرا،  الله  رسول  فاستقبلها 
 ،� إبراهيم  قبلة  � يحب  الله  فكان رسول 
فكان يدعو وينظر إلى السماء، فأنزل الله تبارك 
َماِء  الَسّ ِف��ي  َوْج��ِه��َك  َتَقُلَّب  َن��َرى  �َق��ْد  وتعالى: 

َك ِقْبَلًة َتْرَضاَها� . َيَنّ َفَلُنَوِلّ
لألمة  ض��روري��ان  والتميز  فاخلصوصية 
القبلة  وف��ي  واالع��ت��ق��اد،  التصور  في  املسلمة، 
والعبادة، وفي شخصية املسلم، وفي كل شيء 

في حياة املسلمني.
2 -التجرد الكامل في السمع والطاعة:

دون  دي��ن��ه،  تعاليم  يتبع  ال��ص��ادق  املسلم 
جدٍل أو اعتراض، وأما املنافق يحاول اختاق 
الفهم،  بقصد  ال  السؤال،  من  ويكثر  املشكات، 

وإمنا بقصد التشكيك واجلدل.
القبلة،  »حتويل  على   اليهود  اعترض  لقد 
خاصًة  السابقة،  املسلمني  صاة  في  وشككوا 
قوله:  الله  فأنزل  القبلة،  حتويل  قبل  مات  َمن 
اِس  َه ِبالَنّ ِإَنّ الَلّ ُه ِلُيِضيَع ِإمَياَنُكْم  �َوَما َكاَن الَلّ

َلَرُءوٌف َرِحيٌم� )البقرة: 143(.
لله في  التجرد يجعل املسلم مستسلًما  إن 
كل شئون حياته، يقبل أحكامه بالسمع والطاعة 

واحلب واالستسام.
كذلك أيًضا يتجرد املسلم في الطواف حول 
س البناء لذاته، وال  بيت الله احلرام، فهو ال ُيقِدّ
يعبد  وإمن��ا  يعقل،  ال يسمع وال  يقدس حجًرا، 
م صاحب البناء ورب البيت، قال تعالى:  ويعِظّ
ِمْن  َأْطَعَمُهْم  ��ِذي  اَلّ اْلَبْيِت  َه��َذا  َرَبّ  �َفْلَيْعُبُدوا 

ُجوٍع َوَآَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف� )قريش: 3، 4(.
3 - مكانة النبي عند ربه سبحانه وتعالى:

كانت الرغبة في حتويل القبلة تشغل عقل 
ح بها في دعائه،  النبي وتفكيره، لكنه لم ُيصِرّ
له،  الله  استجاب  وق��د  لسانه،  بها  ك  ُي��ح��ِرّ ول��م 
النبي  مكانة  على  يدل  أمنيته، وهذا  له  وحقق 
� ومنزلته عند لله، فمن منزلة العبد عند ربه 
به،  يتلفظ  أن  دون  مقصده،  له  الله  يحقق  أن 
َماِء  الَسّ ِفي  َوْجِهَك  َتَقُلَّب  َنَرى  �َقْد  تعالى:  قال 
َشْطَر  َوْج��َه��َك  َف���َوِلّ  َت��ْرَض��اَه��ا  ِقْبَلًة  ��َك  ��َي��َنّ َف��َل��ُن��َوِلّ
َراِم َوَحْيُث َما ُكْنُتْم َفَوُلّوا ُوُجوَهُكْم  امْلَْسِجِد احْلَ

َشْطَرُه� )البقرة: 144(.
4 -أفضلية األمة المحمدية :

قوله  ف��ي  بالوسطية  لألمة  الله  شهد  لقد 
ِلَتُكوُنوا  َوَسًطا  ��ًة  ُأَمّ َجَعْلَناُكْم  �َوَكَذِلَك  تعالى: 
َعَلْيُكْم  ُس��وُل  ال��َرّ َوَي��ُك��وَن  ��اِس  ال��َنّ َعَلى  ُش��َه��َداَء 

َشِهيًدا� )البقرة: 143(.
األف��ض��ل��ي��ة واخل��ي��ري��ة  تعني  و»ال��وس��ط��ي��ة 
والرفعة؛ فاألمة وسط في كل شيء، في العقيدة 
واضح  وهذا  واملعامات،  واألخاق  والشريعة 
اإلس��ام��ي  ال��دي��ن  تعاليم  درس  َم��ن  لكل  ا  ج���ًدّ

بالتفصيل.
القبلتني،  بني  جمعت  أنها  وسطيتها  ومن 
فلم يتحقق ذالك ألمٍة من األمم السابقة، بل إن 
وبيت  الكعبة  يجعل  ك��ان  مكة  في  وه��و  النبي 
امل���ق���دس م��ًع��ا ف���ي اجت����اه وج���ه���ه، ف��ج��م��ع بني 

القبلتني مًعا، ومنفردين.
على  الشهادة  في  أيًضا  اخليرية  وتتبلور 
ُشَهَداَء  �ِلَتُكوُنوا  تعالى:  قال  السابقة،  األمم 
اِس� )البقرة: 143(. فخيرية األمة أنها  َعَلى الَنّ
في مقام الشهادة والتعليم والتربية لآلخرين، 
اِس  ِللَنّ ُأْخ��ِرَج��ْت  ���ٍة  ُأَمّ َخْيَر  �ُكْنُتْم  تعالى:  ق��ال 
َتْأُمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن امْلُْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن 

ِه� )آل عمران: 110(. ِبالَلّ
5 - أهمية الوحدة واالتحاد في اإلسالم :

في  يتجهون  والغرب  الشرق  في  املسلمون 
الصلوات اخلمس اليومية، وفي فريضة احلج 
األلسنة  اخ��ت��اف  رغ��م  احل���رام،  الله  بيت  إل��ى 
واجلنسيات واأللوان، يجمعهم الدين اإلسامي 
بناء  في  لبنة  أنه  املسلم  ليعلم  احلنيف، وهذا 
»املؤمن  احلديث:  وفي  مرصوص،  واح��د  كبير 

للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعًضا« 
وف���ي احل��دي��ث أي��ًض��ا: »م��ث��ل امل��ؤم��ن��ني في 
اجلسد  كمثل  وتراحمهم  وتعاطفهم  ت��واده��م 
الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 

األعضاء بالسهر واحلمى« 
القبلة،  وح���دة  م��ن  يتعلمون  فاملسلمون 
الوحدة  وأن   والغاية،  الهدف  في  األمة  وحدة 
واالحتاد ضرورة في كل شئون حياتهم الدينية 

والدنيوية.
نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن 

ينفعنا مبا علمنا.
------------

 )1( البقرة: 144(. واحلديث في شرح البخاري 
البن بطال 59/2 عن ابن عباس �.

)2(  احلديث أخرجه اإلمام البخاري )6026( عن 
أبي موسى األشعري �.

)3(  احلديث أخرجه اإلمام البخاري )6011( عن 
النعمان بن بشير �.

د. أحمد عبد الهادي شاهين

األقصى  املسجد  ه��ي  األول���ى  قبلتنا 
الذي قال الله تعالى فيه: �ُسْبَحاَن الَِّذي 
���َراِم  َأْس���َرى ِب��َع��ْب��ِدِه َلْيا ِم��َن امْلَ��ْس��ِج��ِد احْلَ
َباَرْكَنا َحْوَله�  الَِّذي  امْلَْسِجِد اأَلْقَصى  ِإَلى 
)اإلسراء:1(، وقبلتنا الثانية هي املسجد 
احل����رام ال����ذي ق���ال ال��ل��ه ع��ز وج���ل فيه: 
َة  ِبَبكَّ َللَِّذي  اِس  ِللنَّ ُوِض��عَ  َبْيٍت  َل  َأوَّ �ِإنَّ 
عمران:96(،  )آل  نَي�  ِلْلَعامَلِ َوُه��ًدى  ُمَباَرًكا 
ورفع  أساسها  الله  وضع  الثانية  قبلتنا 
بنيت  األول��ى  وقبلتنا  قواعدها،  ابراهيم 
الثانية،  القبلة  م��ن  ع��ام��ا  أرب��ع��ني  ب��ع��د 
ة عيسى  وه���ي م��وط��ن آل ع��م��ران وَج�����دَّ
ف��ي بطنها محررا  م��ا  ال��ت��ي وه��ب��ت   �
وول���دت حوله  األق��ص��ى،  املسجد  خل��دم��ة 
بن  عيسى  سيدنا  وم��ول��د  البتول،  م��رمي 
حولها  عاش  الثانية  وقبلتنا   .� مرمي 
إسماعيل � ونسله حتى سيدنا محمد 
�. وقد كان اإلسراء واملعراج استجماعا 
األنبياء جميعا  فاجتمع  كله،  لهذا اخلير 
محمد  بهم  ليصلي  األقصى  املسجد  في 
األنبياء  ميراث  ويتسلم   ،� الله  رس��ول 
املسجد  بحماية  والتكليف  التشريف  في 
األقصى، وفرضت الصاة في هذه الليلة، 
املقدس  إلى بيت  16 شهرا  القبلة  وظلت 
تأكيدا لذلك. واليوم وما أدراك ما اليوم؟! 
األقصى،  حاضنة  القدس  اليهود  يحتل 
مترا   80 إل��ى  األن��ف��اق حتته  وي��ح��ف��رون 
متهيدا لهدمه وبناء هيكل داود، وأجهزوا 
ع��ل��ى ك���ل اآلث������ار ال��ت��اري��خ��ي��ة ل��ألن��ب��ي��اء 
واخلافة اإلسامية أسوأ ما فعل املغول 
والشام  ال��ع��راق  احتلوا  عندما  بتراثنا 

سنة 656 هجرية.   
والسؤال الذي يطرح نفسه كيف متر 
ذكرى اإلسراء كل عام في رجب، وبعدها 
ذك����رى حت��وي��ل ال��ق��ب��ل��ة ف��ي ال��ن��ص��ف من 
الستنهاض  املسلمون  يهّب  وال  شعبان، 
ق��ب��ل��ت��ه��م األول������ى م���ن غ����در ال��ص��ه��اي��ن��ة 
امل���ع���ت���دي���ن، واألم����ري����ك����ان امل���ع���اون���ني، 
واألوربني املساندين، والعرب املتفرجني! 
فا  ال��ذك��رى بشهور  بعد  احل��ج  يأتي  ث��م 
املسلمني  يحفز  م��ا  تسمع  أو  ت��رى  تكاد 
السترجاع قبلتهم األولى، وكسر احلصار 
ملساندة رجال األقصى من أهل فسلطني، 
في  ج��اء  باجلهاد  أم��ر  أول  أن  متناسني 
بالدعوة  أيضا  ختمت  التي  احلج  سورة 
فهل  العاملني.  على  شهداء  نكون  أن  إل��ى 
رجولتنا،  ونستحث  مسؤوليتنا،  نتحمل 
الظاملني؟!  بغي  من  مقدساتنا  ونستعيد 
ه���اَّ حت��ول��ت ذك����رى اإلس�����راء وامل��ع��راج 
القبلة، والعمرة في شهر  وذكرى حتويل 
رم��ض��ان، ثم موسم احل��ج بعد ذل��ك، إلى 
قبلتنا  وخ��اص��ة  مب��ق��دس��ات��ن��ا  ال��ت��ع��ري��ف 
األسيرة، وأرضنا الكسيرة، أرض الرباط 
التي بارك الله حولها، ثم إلى العمل على 
إلنهاء  اإلس���ام  أرض  إل��ى  استرجاعها 
األولى  قبلتنا  بني  املفارقة اخلطيرة  هذه 
والثانية!، أحسب أن فقه األولويات يقول: 

يجب أن تكون هذه قضيتنا األولى.

بقلم : أ.د.صالح سلطان

مفارقات 
بين قبلتنا األولى والثانية دروس مـن حتـويـل القبلـة



إن احلمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه 
ونستغفره ......

أما بعد :
املبني:  كتابه  محكم  في  تعالى  الله  فيقول 
�وإذا بلغ االطفال منكم احللم فليستاذنوا كما 
لكم  الله  يبني  كذلك  قبلهم  من  الذين  اس��ت��اذن 
النساء  من  والقواعد  حكيم  عليم  والله  آياته 
جناح  عليهن  فليس  نكاحا  يرجون  ال  الالتي 
وأن  بزينة  متبرجات  غير  ثيابهن  يضعن  أن 

يستعففن خير لهن والله سميع عليم�
عباد الله:

في  تدخل  كثيرة  وفضائله  اإلس���الم  آداب 
الكبير  تشمل  كما  احلياة  ش��ؤون  من  كل شأن 
شقائق  فالنساء  وامل����رأة،  وال��رج��ل  والصغير 
ف��م��ا يطلب من   ،� ال��ن��ب��ي  ق���ال  ال��رج��ال ك��م��ا 
الرجل يطلب كذلك من املرأة فهما معا يكونان 
هذه  ويعرف،  اإلس��الم  يعرض  وبهما  املجتمع 
عليها  إليها وح��ض  اإلس��الم  دع��ا  التي  اآلداب 
االنسجام  وحتقق  املؤمنة  الشخصية  لتكامل 
اآلداب  بتلك  التحلي  أن  ري��ب  وال  الناس،  بني 
ويزيد  املسلم  سلوك  جمال  يعزز  والفضائل 
م��ح��اس��ن��ه وي��ح��ب��ب ش��خ��ص��ي��ت��ه وي��دن��ي��ه من 
هنا  املذكورة  اآلداب  وهذه  والنفوس،  القلوب 
ه��ي م��ن ل��ب��اب ال��ش��ري��ع��ة وم��ق��اص��ده��ا، فليس 
احلياة  طرف  على  أنها  آداب��ا  تسميتها  معنى 
ُر اإلنسان في فعلها وتركها، قال  والسلوك، ُيَخيَّ
يتحدث  الفروق وهو  كتابه  في  القرافي  اإلمام 
عن موقع األدب من العمل وبيان أنه مقدم في 
الرتبة عليه: ]واعلم أن قليل األدب خير من كثير 
من العمل ولذلك قال رومي البنه: يا بني اجعل 
عملك ملحا وأدبك دقيقا، أي استكثر من األدب 
حتى تكون نسبته في الكثرة نسبة الدقيق إلى 
امللح وكثير األدب مع قليل من العمل الصالح 
الناس  من  وإن  األدب[  قلة  مع  العمل  من  خير 
بها  التي جاء  اآلداب اإلسالمية  من تخلى عن 
وتقاليد  قومه  بعادات  � ومتسك  الله  رسول 
قبيلته، ومن املسلمني من تخلى عن سنة نبيه 
وتعامالتهم  املسلمني  غير  ب��آداب  ومتسك   �
أدبا في  منا  أنهم أحسن  بينهم ظنا منه  فيما 
البعض،  بعضهم  وم��ع  زوجاتهم  مع  التعامل 
رس��ول  بها  ج��اء  التي  اإلسالمية  اآلداب  فمن 
من  كثير  عنها  وتخلى  عليها  وح��ض   � الله 

املسلمني لألسف أدب البيوت:
فمن آداب البيوت :

1 - إلقاء السالم أثناء الدخول للبيت : فإن 
كثيرا من املسلمني تخلوا عن إلقاء حتية السالم 
أو  جهال  وأوالده���م  أهلهم  على  الدخول  أثناء 
الرجل  جتد  أنك  العجب  ومن  تكبرا،  أو  حياء 
من املدعني التمسك بالسنة وامللتزمني بها، غير 
أن زوجته وأبناءه يشكون من سوء أخالقه في 
البيت وآدابه فيه التي منها عدم إلقاء السالم، 
منه  أو خرجت  املسلم  أخ��ي  بيتك  دخلت  ف��إذا 
بتحية  أن��ث��ى  أو  ذك��ر  م��ن  فيه  م��ن  على  فسلم 

تعالى  الله  ورح��م��ة  عليكم  »ال��س��الم  املسلمني 
التحية اإلسالمية  تعدل عن هذه  وبركاته« وال 
»مرحبا«  أو  اخل��ي��ر«  »ص��ب��اح  م��ن  غيرها  إل��ى 
اإلس��الم  ش��ع��ار  عليكم  ف��ال��س��الم  نحوهما،  أو 
الله  رسول  لهم  رسمه  الذي  املسلمني  وعنوان 
� ب��ق��ول��ه وف��ع��ل��ه وع��م��ل��ه. وه���ي حت��ي��ة أه��ل 
خطاب  مبينا  تعالى  قال  ينادون،  وبها  اجلنة 
أهل النار ألهل اجلنة: �َوَبْيَنُهَما ِحَجاٌب َوَعَلى 
َوَن��اَدْوا  ِبِسيَماُهْم  ُكاّلاً  َيْعِرُفوَن  ِرَج��اٌل  ااْلْع��َراِف 
َيْدُخُلوَها  َلْم  َعَلْيُكْم  ٌم  َس��الَ َأْن  ِة  نَّ اجْلَ َاْصَحاَب 

)األع��راف  َيطَمُعون�  َوُه���ْم 
كذلك  وذكر سبحانه   )46  :
مناداة املالئكة ألهل اجلنة 
����اُت َع�����ْدٍن  ب��ق��ول��ه��م: �َج����نَّ
ِمْن  َصَلَح  َوَم��ْن  َيْدُخُلوَنَها 
اِتِهْم  يَّ آَباِئِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِّ
َعَلْيِهْم  َيْدُخُلوَن  ِئ��َك��ُة  َوامْلَ��الَ
َعَلْيُكْم  َس���اَلٌم  َب��اٍب  ُك��لِّ  ِم��ْن 
ُعْقَبى  َف��ِن��ْع��َم  َص��َب��ْرُتْ  ��ا  ِبَ
ِذيَن  اِر� وقال تعالى: �الَّ الدَّ
ِبنَي  َطيِّ امْلَ��اَلِئ��َك��ُة  ��اُه��ُم  َت��َت��َوفَّ
َيُقوُلوَن َساَلٌم َعَلْيُكُم اْدُخُلوا 
َتْعَمُلوَن�  ُكْنُتْم  ا  ِبَ َة  نَّ اجْلَ
ِذيَن  وقال تعالى: �َوِسيَق الَّ
��ِة  ��نَّ ���ُه���ُم ِإَل����ى اجْلَ ���َق���ْوا َربَّ اتَّ
َج��اُءوَه��ا  ِإَذا  ��ى  َح��تَّ ا  ُزَم����راً
َلُهْم  َوَقاَل  َاْبَواُبَها  َوُفِتَحْت 
ِطْبُتْم  َعَلْيُكْم  َساَلٌم  َخَزَنُتَها 
ومما  َخاِلِديَن�  َفاْدُخُلوَها 
روي عن أنس � أنه قال: 
قال لي رسول الله �: »يا 

بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك 
ا  ُبُيوتاً َدَخْلُتْم  �َف��ِإَذا  تعالى:  قال  أهلك«،  وعلى 
ِه ُمَباَرَكةاً  ةاً ِمْن ِعْنِد اللَّ يَّ َفَسلُِّموا َعَلى َأْنُفِسُكْم حَتِ
ُكْم َتْعِقُلون�  ُه َلُكُم اآْلَياِت َلَعلَّ ُ اللَّ َبةاً َكَذِلَك ُيَبنيِّ َطيِّ
وقال اإلمام أحمد: حدثنا محمد بن كثير - أخو 
بن سليمان،  - حدثنا جعفر  كثير  بن  سليمان 
عن عوف، عن أبي رجاء العطاردي، عن عمران 
بن حصني، أن رجال جاء إلى النبي � فقال: 
السالم عليكم فرد عليه ثم جلس، فقال: »عشر« 
ثم جاء آخر فقال: »السالم عليكم ورحمة الله«. 
فرد عليه، ثم جلس، فقال: »عشرون«. ثم جاء آخر 
فقال : السالم عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد 

عليه، ثم جلس، فقال: »ثالثون«. - أي حسنة ألن 
وذلك  أمثالها،  بعشر  احلسنة يجزى صاحبها 
بناء على أن كال من السالم ورحمة الله وبركاته 
فإذا أتى بواحدة منها حصل  حسنة مستقلة، 
له  أتى بها كلها حصل  له عشر حسنات، وإن 

ثالثون حسنة، وذلك لكل من البادئ والراد. -
وقال البزار: قد روي هذا عن النبي � من 

وجوه هذا أحسنها إسنادا.
فإن  للبيت:  بالدخول  األهل  إشعار    -  2
وك��أن��ه لص  بيته  م��ن يدخل  ال��ن��اس  م��ن  كثيرا 
يريد أن يسرق شيئا، فإذا 
من  ف��أش��ع��ر  بيتك  دخ��ل��ت 
فيه بدخولك قبل وصولك 
إل���ي���ه���م ل���ئ���ال ي���رت���اع���وا 
ت���ك���ون  أو  ب���ف���اج���ئ���ت���ك 
لهم،  الفاحص  ِن  كاملَُتَخوِّ
بن  عامر  عبيدة  أب��و  ق��ال 
عبد الله بن مسعود: كان 
بن مسعود  الله  عبد  أبي 
استأنس  ال���دار  دخ��ل  إذا 
أه��ل��ه��ا با  أي أش��ع��ر   –
ورف��ع  وتكلم   – يؤنسهم 
يستأنسوا،  حتى  صوته 
وق����ال اإلم����ام أح��م��د: إذا 
دخل الرجل بيته استحب 
يحرك  أو  يتنحنح  أن  ل��ه 
بن  ال��ل��ه  عبد  ق��ال  نعليه، 
اإلم�����ام أح���م���د: ك���ان أب��ي 
إلى  املسجد  من  رجع  إذا 
ال���ب���ي���ت ي���ض���رب ب��رج��ل��ه 
قبل أن يدخل ال��دار حتى 
ورب��ا  ال���دار  إل��ى  لدخوله  نعله  ض��رب  يسمع 
تنحنح ِلُيعِلم من في الدار بدخوله، ولهذا جاء 
� نهى  الله  في احلديث عن جابر أن رس��ول 
ُنُهم أو يلتمس  أن يطرق الرجل أهله ليال َيَتَخوَّ

عثراتهم .
بعض  ف��إن  الدخول:  قبل  االستئذان   -  3
الناس يدخلون بيوتهم وكأنهم يدخلون مرابد 
كان  ف��إذا  إش��ع��ار،  أو  استئذان  ب��دون  البهائم 
وأردت  دارك  من  في حجرته  ق��ارا  أهلك  بعض 
ال  حال  على  ت��راه  لئال  فاستأذن  عليه  الدخول 
يحب أو ال حتب أن تراه عليها، سواء كان من 
احلالئل أو احمل��ارم أو غيرهم كأمك وأبيك أو 

املوطأ  في  مالك  اإلم��ام  روى  أبنائك،  أو  بناتك 
الله  عن عطاء بن يسار أن رج��ال س��أل رس��ول 
� فقال : أستأذن على أمي؟ فقال : نعم، فقال 
الرجل : إني معها في البيت، فقال رسول الله 
� : استأذن عليها، فقال الرجل إني خادمها، 
فقال � : استأذن عليها أحتب أن تراها عريانة؟ 
قال : ال، قال: فاستأذن عليها. وحكى ابن جريج 
عن عطاء بن أبي رباح قال: سألت ابن عباس: 
إنهما  قلت  نعم،  ق��ال:  أخ��ت��اي؟  على  أأس��ت��أذن 
قال:  أمونهما وأنفق عليهما؟  في حجري وأنا 
أحتب أن تراهما عريانتني؟ ثم قرأ قوله تعالى: 
�وإذا بلغ االطفال منكم احللم فليستاذنوا كما 

استاذن الذين من قبلهم�.
ولكم  لي  الله  وأستغفر  تسمعون  ما  أقول 

فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
 اخلـطبة  الثانيـة :

ومن آداب الصداقة كذلك في اإلسالم :
فإن   : صديقه  لزوجة  الصديق  احترام   •
غير  عند  ش��اع  با  ابتلوا  املسلمني  من  كثيرا 
صديقه  زاره  إذا  ال��رج��ل  أن  م��ن  امل��س��ل��م��ني، 
بينهن،  وأجلسه  وبناته  زوج��ت��ه  على  أدخ��ل��ه 
فيه وال ش��يء عليه،  ه��ذا ال ح��رج  أن  ظنا منه 
إنه  وهو مدخل كبير من مداخل الشيطان، بل 
كان السبب في كثير من احل��االت التي خربت 
ما  فكثيرا  األبناء.  بسببها  وتشرد  األسر  فيها 
أعجب الصديق بزوجة صديقه وانتابه جمالها 
فحرص على االلتقاء بها والسعي على تطليقها 
امل��رات  ف��ي بعض  ب��ل  م��ن صديقه وت��زوج��ه��ا، 
الزنى بها والعياذ بالله، لذلك كان من الواجب 
اآلداب  ع��ل��ى  اإلن���س���ان  ي��ح��رص  أن  واألول�����ى 
اإلسالمية في هذا الباب، فإن الصحابة كانوا 
إلى  ينظرون  فال   � الله  يدخلون على رسول 
أحدهم  وص��ف  وم��ا  يجالسونهن،  وال  زوجاته 
زوجة من زوجات رسول الله � ذلك الوصف 
لهن،  املباشرة  الرؤية  على  ي��دل  ال��ذي  الدقيق 
ب��ل إن��ه مل��ا توفى رس��ول الله � وك��ان بعض 
الله  رض��ي  عائشة  أمنا  على  يدخل  الصحابة 
عنها ليتعلم منها أو ليسألها عن أحوال النبي 
� كان يفصل بينه وبينها حجاب. قال تعالى: 
وراء  من  فاسألوهن  متاعا  سألتموهن  �وإذا 
وقد  وقلوبهن�،  لقلوبكم  أطهر  ذلكم  حجاب 
قد    � النبي  رأوا  الصحابة  بعض  أن  روي 
وقف مع أحد زوجاته فأسرعوا في املشي حتى 
ال يحرجوه بذلك رضي الله عنهم. لذلك إذا دخل 
الصديق على صديقه فال يجلس مع زوجته وال 
َن إليها بصره احتراما لها وإعالء ملكانتها،  دَّ َيُ
ثوبان  عن  املفرد  األدب  في  البخاري  روى  فقد 
�: »ال يحل الم��رئ أن  الله  ق��ال رس��ول  ق��ال: 
ف��إن فعل  إل��ى ج��وف بيت حتى يستأذن  ينظر 
فقد دخل«، وقال عمر بن اخلطاب �: »من مأل 
عينه من قاعة البيت قبل أن يؤذن له فقد فسق« 
وهذا في النظر إلى داخل البيت وساحته فما 

بالك بد النظر للمرأة واألهل.
القول  يستمعون  ال��ذي��ن  م��ن  ال��ل��ه  جعلنا 

فيتبعون أحسنه
-----------

بمدينة  اإلس��ام��ي  ال��م��رك��ز  مسجد  خطيب   *
زايست بهولندا

مـــن آداب اإلســـــــالم
ذ. امحمد رحماني*
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واعلم أن قليل األدب خير 
من كثير من العمل ولذلك 

قال رويم البنه: يا بني 
اجعل عملك ملحا وأدبك 

دقيقا، أي استكثر من األدب 
حتى تكون نسبته في 

الكثرة نسبة الدقيق إلى 
الملح وكثير األدب مع قليل 
من العمل الصالح خير من 

العمل مع قلة األدب
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هذا  أن  على  والدعاة  العلماء  أجمع  لقد 
لن  وإنه  ِمْنَهاُج حياة،  -كتابًا وسنًة-  الدين 
يكون كذلك في واقع الناس أفرادًا وجماعات 
ومؤسسات إال باتخاذه َمْشُروَع َحَياٍة، ُتْفَنى 

في سبيله األعمار.
لتلقي  أس����اٌس  منهجية  ق��ض��ي��ة  وه����ذه 
بحقائقه  وال��ت��خ��ل��ق  ال��رب��ان��ي��ة،  م���وازي���ن���ه 
املهيمن  الفضاء  اإلميانية؛ حتى يصبح هو 

على حياة املسلم كلِّها ِدينًا وُدْنيًا.
إن هذا الهدف العظيم ال ميكن أن يتحقق 
في  ال��دخ��ول  على  العزم  بعقد  إال  لإلنسان، 
للتحقق  م��س��ت��م��رة  وم���ك���اَب���دات  م��ج��اَه��دات 
مب��ن��ازل ال��ق��رآن وم��ق��اص��ده ال��ت��ع��ب��دي��ة، من 
األخالق  مكارم  إلى  التشريع،  إلى  االعتقاد 
التلقي  مبسلك  س��ي��رًا  ال��س��ل��وك،  وأش����واق 
حلقائق القرآن اإلميانية، واملكابدِة اجَلاِهَدِة 
من  الله  إل��ى  والسير  الشرعية،  لتكاليفها 

خالل ِمعراجها العالي الرفيع.
ثم تتبع آيات القرآن، من أوله إلى آخره، 
ذلك  على  ال��ل��ه  ك��ت��اب  يختم  آي���ًة؛ حتى  آي���ًة 

املنهاج.
وإننا َلَنْعَلُم أن الكمال في هذه الغاية هو 
يلغي  ال  ذلك  ولكن  األعمار،  دون��ه  تفنى  مما 
له  توهب  ما  أح��ق  وإن  والتسديد،  املقاربة 

األعمار كتاب الله.
وف���ي َم��َث��ٍل ب��ل��ي��غ، ح��ق��ا ب��ل��ي��غ: »أن منلة 
انطلقت في طريقها، عاقدًة عزميَتها على حج 
بيت الله من أقصى األرض! فقيل لها: »كيف 
ِك ستموتني  تدركني احلجَّ وإمنا أنت منلة؟! إنَّ
َقْطعًا قبل الوصول!« قالت: »إذن أموت على 

تلك الطريق«.
العمر،  م��ش��روع  بحق  لهو  ال��ق��رآن  وإنَّ 
وبرنامج العبد في سيره إلى الله حتى يلقى 

الله.
آياته  القرآن، وتصريف  كان تنجيم  وما 
على مدى ثالث وعشرين سنًة إال خدمًة لهذا 

املقصد الرباني احلكيم.
 ،� النبي  ُع��ْم��َر  ال��ق��رآُن  استغرَق  ولقد 
منهم  فكان  الكرام جميعًا،  وأعماَر صحابته 
َمْن  َنْحَبه قبل متام نزوله، ومنهم  َمن َقَضى 
لم يزل ينتظر، حتى جاهد به على متامه في 

َة عمره، إلى أن توفاه الله. اآلفاق َبِقيَّ
بدلوا  وما  وللقرآن،  بالقرآن  عاشوا  لقد 
ت��ب��دي��اًل، ف��ك��ان��وا ه��م األح����ق ب��ل��ق��ب: »جيل 

القرآن«، أو »أمة القرآن«.
أو  اآلية  تلقى  إذا  الواحد منهم  لقد كان 
يكابدها،  الليالي  َيِبيت  الثالث  أو  اآليتني 
قائمًا بني يدي ربه -عز وجل- متبتاًل يبكي 
بينه  املسافة  وُب��ْع��َد  حقوقها،  جت��اه  ضعفه 
في  مستمّرًا  كذلك  ي��زال  ف��ال  مقامها،  وب��ني 
اِفي ونشيجه الدامي؛ حتى يفتح  ِصْدِقِه الصَّ
الله له من بركاتها، ما يرفعه عنده ويزكيه، 
َنْفَسُه،  بها  مجاهدًا  انطلَق  َهاُر  النَّ كان  فإذا 
في أموِر َمَعاِشِه وَمَعاِدِه، وداعيًا بها إلى الله 

يًا، أو مقاتاًل عليها عدوًا، شاهدًا  ُمَعلِّمًا وُمَربِّ
عليه أو مستشهدًا.

ول���م ي��ك��ن ي��ن��زل ع��ل��ى ال���رس���ول � من 
القرآن آٌي جديد، حتى يكون اآلُي السابق قد 
ارتفعت له في نفوس أصحابه أسواٌر عالية 
وح��ص��وٌن، على َق��ْص��ِد ب��ن��اء ُع���ْم���َراِن ال��روح 
َصْرُح  ارتفع  الفردية  ِبَلِبَناِتِه  الذي  العظيم، 

األمة وتألَّف.

هذا  على  وأتباعهم  التابعون  ي��زل  ول��م 
امل��ن��ه��اج ال���ق���رآن���ي، ف���ي ال��ت��رب��ي��ة وال���دع���وة 
َن  وَمكَّ لهم األرض،  الله  َفَتَح  واجلهاد، حتى 

لهم فيها قرونًا.
إنَّ الدخول اجلماعي املؤلَّف ِمن املؤمنني 
 ، الربانيني، في هذا املشروع القرآني الُعْمِريِّ
جيل  واستنبات  ال��دي��ن،  جتديد  أس��اس  هو 

الفتح املبني.

وإن أغلب أفراد األمة اإلسالمية في شغل 
شاغل عن هذا املنهاج. 

م��ا ورق��ة وك��ت��اٍب،  ف��ي غير  ولقد سجلنا 
املعاصر،  اإلسالمي  العمل  ألزمة  تشخيَصنا 
ملسلك  الشرعي  امليزان  عن  النحرافه  وبيانًا 
الوحي، برنامجًا ومنهاجًا، ومخالفته ملراتب 
األولويات الدعوية، كما هي مقررة في الكتاب 

والسنة.
إننا في حاجة إلى الدخول في ابتالءات 
تلقيًا  الربانية،  والكلمات  القرآنية  اآلي��ات 
حل��ق��ائ��ق��ه��ا اإلمي���ان���ي���ة، وم���ك���اب���دة ل��ه��داه��ا 
ُكلٌّ منا عبوديَته لله  ُيَشاِهَد  املنهاجي؛ حتى 
تعالى،  له  عبوديتُه  وَيْشَهَد  نقية،  خالصة 
على أمت ما يكون الوقوف على باب اخلدمة 

والطاعة.
َمن  إلى  ماسة  في حاجة  اليوم  األمة  إن 
التجديد  سبيل  على  الرساالت،  هذه  ُغَها  ُيَبلِّ
وتوثيق  أزمتها،  من  بها  واخل��روج  لدينها، 
إلى  ت��ع��ود  أن  عسى  رب��ه��ا؛  بكتاب  صلتها 
احتالل موقعها، من شهادتها على الناس كل 
الناس، على منهاج النبوة احلق، ووظائفها 
الكبرى: تالوًة لآليات مبنهج التلقي، وتزكيًة 
وتعليمًا  ��م��ًا  وَت��َع��لُّ التدبر،  مبنهج  للنفوس 

للكتاب واحلكمة مبنهج التدارس.
وإن يقيننا راسٌخ في أن االنخراط العملي 
ال��ص��ادق املخلص ف��ي ه��ذا امل��ن��ه��اج، يجعل 
والتعرف  بالله،  العلم  مب��دارج  تترقى  األم��ة 
تستأنف  يجعلها  م��ا  العظيم؛  مقامه  إل��ى 
القرآن  جيل  وزان  على  اإلسالمية،  حياتها 
األول: الصحابة الكرام، وإن ذلك لهو السبيل 

األساس لتحرير األمة من األهواء واألعداء.
وإن يقيننا راسخ في أن أول من سيخضع 
وجراحته  ال��ق��رآن��ي،  املنهاج  ه��ذا  لعمليات 
العميقة هو حامل رساالته أواًل، فنور القرآن 
ال ميتد شعاعه إلى اآلخرين إال باشتعال قلب 
اإلميانية  بحقائقه  جه  وَتوهُّ لكلماته،  حامل 

امللتهبة.

فريد األنصاري  رحمه الله تعالى
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إحيـــاء القــلوب 
مبكابــدة القـــرآن

إن األمة اليوم في حاجة 
ماسة إلى من يبلِّغها 
هذه الرساالت، على 
سبيل التجديد لدينها، 

والخروج بها من أزمتها، 
وتوثيق صلتها بكتاب 
ربها؛ عسى أن تعود 

إلى احتالل موقعها، من 
شهادتها على الناس كل 
الناس، على منهاج النبوة 
الحق، ووظائفها الكبرى
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في  طمع  هوالكو  عهد  في  وزي��ر  العلقمي  ابن 
بالتواطؤ  اخلليفة  على  االن��ق��الب  فقرر  السلطة، 
مع أعداء األمة، اتفق أكثر املؤرخني على أنه ماأل 
هوالكو على اخلليفة، وساعده على دخول بغداد، 
الذهبي:  ق��ال  عظيمة،  مقتلة  إل��ى  ه��ذا  فعله  وأدى 
يوما،  وث��الث��ني  بضعة  ب��غ��داد  ف��ي  السيف  وب��ق��ي 
فأقل ما قيل: قتل بها ثمان مائة ألف نفس، وأكثر 
ألف، وجرت  ألف وثمان مائة  ألف  ما قيل: بلغوا 

السيول من الدماء، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
 غير أن الله لم ميهله كثيرا، فمات ذليال حقيرا 
مهانا، بعكس ما كان ميني به النفس متاما، يقول 
–يعني  الزركلي: »وهناك روايات بأن مؤيد الدين 
ابن العلقمي- أهني على أيدي التتار، بعد دخولهم، 

ومات غما في قلة وذلة . 
اإلسالم  على  غل  قلبه  في  وك��ان  الذهبي:  قال 
يدا  عندهم  ويتخذ  التتار،  يكاتب  فأخذ  وأه��ل��ه، 
ليتمكن م��ن أغ��راض��ه امل��ل��ع��ون��ة. وه��و ال���ذي جرأ 
هوالكو وقوى عزمه على املجيء، وقرر معه لنفسه 
الندم،  ينفعه  ال  وندم حيث  عليه،  انعكست  أمورا 
به:  فصاحت  ام��رأت��ه  فرأته  أكديشا،  يركب  وبقي 
أمير  أي��ام  في  تركب  كنت  أهكذا  العلقمي  اب��ن  يا 
املؤمنني؟ وولي الوزارة للتتار على بغداد مشاركا 
لغيره، ثم مرض ولم تطل مدته، ومات غما وغبنا«

وقال صاحب فوات الوفيات )3/ 253(: »وقرر 
أم���ورًا انعكست  م��ع ه��والك��و  العلقمي-  اب��ن  –أي 
ما  كثيرًا  وك��ان  الندم،  ينفعه  ال  ون��دم حيث  عليه، 
يقول بعد ذلك: »وجرى القضاء بعكس ما أملته«، 
ألنه عومل بأنواع الهوان من أراذل التتار واملرتدة؛ 
حكي أنه كان جالسًا بالديوان، فدخل عليه بعض 
التتار ممن ليس له وجاهة راكبًا فرسه، فسار إلى 
مبا  وخاطبه  الوزير  بساط  على  بفرسه  وق��ف  أن 
أراد، وبال الفرس على البساط وأصاب الرشاش 
قوة  يظهر  الهوان  لهذا  الوزير، وهو صابر  ثياب 

النفس وأنه بلغ مراده.
وقال له بعض أهل بغداد: يا موالنا أنت فعلت 
الشيعة، وقد قتل من  هذا جميعه حمية، وحميت 
وارتكبت  حتصى،  ال  خلق  الفاطميني  األش���راف 
الفواحش مع نسائهم، فقال: بعد أن قتل الدوادار 
وم���ن ك���ان ع��ل��ى رأي���ه ال م��ب��االة ب��ذل��ك. ول���م تطل 
أوائ��ل سنة سبع  مدته حتى مات غمًا وغيظًا في 

وخمسني وستمائة.
السلطة،  حب  أعماه  جبار،  ظالم  نهاية  ه��ذه 
بهم  واالستنصار  األم��ة،  أع��داء  في  الثقة  وأطغته 
اق��رؤوا  نقول:  اليوم  وألمثاله  اإلس��الم،  أه��ل  على 
الكرمي:  العدل  ربكم  قول  واق��رؤوا  جيدا،  التاريخ 
�فانظر كيف كان عاقبة الظاملني� وقوله: �وما هي 

من الظاملني ببعيد�.
-----------

- سير أعالم النبالء ط احلديث )16/ 383(
- األعالم للزركلي 5/ 321

- تاريخ اإلسالم ت بشار )14/ 842(
- فوات الوفيات )3/ 253(

د. امحمد العمراوي 
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من صفات الداعية إلى الله تعالى
 ووظائفه في القرآن الكرمي

الله جل  إل��ى  ال��دع��وة  حظي موضوع 
الكرمي  القرآن  في  واسعة  مبساحة  وعال 
وذل����ك م���ن ج��ه��ات ع����دة؛ ج��ه��ة ال��داع��ي��ة، 
والدعاة  واألنبياء  الرسل  ويندرج حتتها 
إل��ى ال��ل��ه ف��ي ك��ل زم���ان وم��ك��ان إل��ى قيام 
الساعة، وجهة املدعو، وهو املستهدف من 
وأخيرا  الدعوة،  موضوع  وجهة  الدعوة، 
جهة املنهج الدعوي الذي يسلكه الداعية 

إلى الله في دعوته.
ويحاول هذا املقال أن يبني جانبا من 
فقه الدعوة في القرآن الكرمي وهو املتعلق 

بوظيفة الداعية إلى الله تعالى. 

تعرف أولي :
املقصود بالداعية في القرآن الكرمي، هم 
الرسل واألنبياء عليهم الصالة والسالم، 
فهم  تعالى،  الله  إلى  الدعاة  أول  هم  مبا 
حاملو الرسالة ومبلغوها عن الله جل في 
عاله، وكل ما يتعلق بهم -طبعا- ينطبق 
على غيرهم من الدعاة، سواء أوالئك الذين 
من  ج��اؤوا  الذين  أوالئ��ك  أو  عاصروهم، 

بعدهم من العلماء واألصفياء.

صفات الداعية إلى الله تعالى ووظائفه:
جتد  الكرمي،  القرآن  تستقري  حينما 
 ،� الرسول  التي حتدثت عن  اآلي��ات  أن 
أوصافه  بيان  جهة  من  عنه  إمنا حتدثت 
وأخالقه، ومن جهة بيان مهمته الدعوية.

َك  �َوِإنَّ سبحانه:  قوله  األول��ى،  ومثال 
وقوله   ،)4  : )ال��ق��ل��م  َعِظيٍم�  ُخ��ُل��ٍق  َل��َع��ل��ى 
َأنُفِسُكْم  ْن  مِّ َرُسوٌل  َجاءُكْم  �َلَقْد  سبحانه: 
��ْم َح���ِري���ٌص َع��َل��ْي��ُك��م  َع���ِزي���ٌز َع��َل��ْي��ِه َم���ا َع��ِن��تُّ

ِحيم� )التوبة : 128(، ِبامْلُْؤِمِننَي َرُؤوٌف رَّ
وتعالى:  تبارك  قوله  الثانية،  ومثال 
ِريَن َوُمنِذِريَن  �َوَما ُنْرِسُل امْلُْرَسِلنَي ِإالَّ ُمَبشِّ
َفَمْن آَمَن َوَأْصَلَح َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم 
عزوجل:  وقوله   .)48  : )األنعام  َيْحَزُنوَن� 
ُسوَل َواْحَذُروْا  �َوَأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الرَّ
َرُسوِلَنا  َعَلى  ��ا  َ َأمنَّ َفاْعَلُموْا  ْيُتْم  َتَولَّ َف��ِإن 
92(، وق��ول��ه   : )امل���ائ���دة  امْلُ���ِب���نُي�  اْل���َب���اَلُغ 
اْلَباَلُغ  َعَلْيَك  ا  َ َفِإمنَّ ْوْا  َتَولَّ �َفِإن  سبحانه: 
امْلُِبنُي� )النحل : 82(. وقوله عز وجل: �ُقْل 
َتَولَّوا  َفِإن  ُسوَل  َوَأِطيُعوا الرَّ َه  َأِطيُعوا اللَّ
ْلُتْم  ُحمِّ ا  مَّ َوَعَلْيُكم  َل  ُحمِّ َما  َعَلْيِه  ��ا  َ َف��ِإمنَّ
ُسوِل ِإالَّ  َوِإن ُتِطيُعوُه َتْهَتُدوا َوَما َعَلى الرَّ

اْلَباَلُغ امْلُِبنُي� )النور : 54(. 
أن  يبني  كثير، مما  اآلي��ات  وغير هذه 
مهمة الرسل واألنبياء، وكذا الدعاة، إمنا 
بيانها،  م��ع  الرسالة  تبليغ  ف��ي  تنحصر 
وإقامة احلجة على اخللق، ولم يكلفوا غير 
ذلك من هداية البشر، قال سبحانه: �َوَلْو 
ُهْم َجِميعًا  َك آلَمَن َمن ِفي اأَلْرِض ُكلُّ َشاء َربُّ
ى َيُكوُنوْا ُمْؤِمِنني�  اَس َحتَّ َأَفَأنَت ُتْكِرُه النَّ
اآليات  أن  فيه  99(. ومما ال شك   : )يونس 
التي عنيت ببيان وتأكيد صفات األنبياء 
وأخالقهم من الصدق واألمانة، وتبرئتهم 
من كل التهم والشبه املوجهة إليهم، إمنا 

هي خادمة ملعنى التبليغ والبيان عن الله 
سبحانه.

النبي  ملهام  املبينة  ل��آي��ات  واملتأمل 
�، ليجد أنها جاءت في سياقات مختلفة، 
حسب السورة التي تنتمي إليها، وحسب 
فقوله  ال��س��ورة،  ال��ذي تعاجله  امل��وض��وع 
ِريَن  ُمَبشِّ ِإالَّ  امْلُْرَسِلنَي  ُنْرِسُل  �َوَما  تعالى: 
َوُمنِذِريَن َفَمْن آَمَن َوَأْصَلَح َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم 
جاءت   .)48  : )األن��ع��ام  َيْحَزُنون�  ُه��ْم  َواَل 
س��ورة  م��وض��وع  م��ع  متناغمة  متناسبة 
األنعام التي تتحدث عن موضوع العقيدة، 
فبعدما  املكية،  السور  من  كغيرها  متاما 
األل��وه��ي��ة،  حقيقة  ببيان  ال��س��ورة  ب���دأت 
سبحانه  لله  جت��ب  التي   )1( والعبودية 
ع��ل��ى اخل��ل��ق مب��ا ه��و خ��ال��ق��ه��م، وتكذيب 
 � ال��رس��ول  به  أتاهم  ه��ؤالء اخللق مبا 
)2(، ومطالبتهم له باإلتيان مبا ليس في 
مكنته كبرهان على نبوته، وعرض مناذج 
بهم  الله  نكل  وكيف  قبلهم  املكذبني  م��ن 
هذه  تأتي  ج��اءه��م،  ملا  باحلق  كذبوا  مبا 
ليسوا  وأنهم  الرسل،  وظيفة  لتبني  اآلية 
سوى مبلغني عن ربهم ما أوحاه إليهم من 
بشارة ألهل اخلير والصالح، ونذارة ألهل 
البشر،  هداية  أم��ر  وأم��ا  والفساد.  الشر 
يشاء  م��ن  ي��ه��دي  سبحانه  إل��ي��ه  فموكول 
�َوَلْو  بعدله،  يشاء  من  ويضل  بإحسانه، 
َتُكوَننَّ  َفاَل  اْلُهَدى  َعَلى  َمَعُهْم  جَلَ الّلُه  َشاء 

اِهِلنَي� )األنعام : 35(. ِمَن اجْلَ
ثم يتابع القرآن الكرمي في بيان وظيفة 
ِعنِدي  َل��ُك��ْم  َأُق����وُل  الَّ  �ُق��ل  بقوله:  ال��رس��ل 
َلُكْم  َأُقوُل  َوال  اْلَغْيَب  َأْعَلُم  َوال  الّلِه  َخَزآِئُن 
ِبُع ِإالَّ َما ُيوَحى ِإَليَّ ُقْل َهْل  ي َمَلٌك ِإْن َأتَّ ِإنِّ
ُروَن�  َتَتَفكَّ َأَفاَل  َواْلَبِصيُر  اأَلْعَمى  َيْسَتِوي 

)األنعام : 50(. 
تلك  من  أخ��رى  آي��ة  إل��ى  انتقلنا  وإذا 
فيها  ونظرنا  ال��رس��ل،  وظيفة  تبني  التي 
في سياق سورتها التي وردت فيها، فإننا 
سنجد أن القرآن الكرمي يسير على نفس 
ثم  بالرسل،  املنوطة  املهمة  يبني  املنهج، 
بهم،  منوط  أنه  يتوهم  قد  ما  عنهم  ينفي 
وذلك كأن ُيَطاَلُبوا مبا ال يستطيعون، كما 
في قوله سبحانه: �َوَقاُلوا َلْواَل ُأنِزَل َعَلْيِه 
ِه�، فجاء الرد لشبهتهم بقوله  بِّ ن رَّ آَياٌت مِّ
اآْلَياُت  ا  َ ِإمنَّ �ُقْل  سبحانه في نفس اآلية: 
ِبنٌي� )العنكبوت:  َنِذيٌر مُّ َأَنا  ا  َ ِه َوِإمنَّ اللَّ ِعنَد 
50(، فهم قد طالبوه مبا ليس في مكنته 
املهمة  في  يدخل  ال  بشرا، ومبا  باعتباره 
الرد  فجاء  رس��وال،  باعتباره  به  املنوطة 
واضحا بينا، وذلك بإسناد األمر املطلوب 
تعالى:  الله  به، وهو  موكول  من هو  إلى 
�قل إمنا اآليات عند الله�، وبني وظيفته 
كرسول بقوله: �وإمنا أنا نذير مبني�، وقد 
علم في العربية أن �إمنا� تفيد احلصر، 
في  محصورة  بذلك  الرسل  مهمة  فكانت 

البالغ املبني.
ومن ذلك أيضا قوله سبحانه: �َوَقاُلوْا 
اأَلْرِض  ِم��َن  َلَنا  َتْفُجَر  ى  َحتَّ َل��َك  ْؤِمَن  نُّ َلن 
ِخيٍل َوِعَنٍب  ن نَّ ٌة مِّ َينُبوعًا َأْو َتُكوَن َلَك َجنَّ

ُتْسِقَط  َأْو  َتْفِجيرًا  ِخالَلَها  اأَلْنَهاَر  َر  َفُتَفجِّ
َتْأِتَي  َأْو  ِكَسفًا  َعَلْيَنا  َزَعْمَت  َكَما  َماء  السَّ
ن  ِبالّلِه َوامْلَآِئَكِة َقِبياًل َأْو َيُكوَن َلَك َبْيٌت مِّ
ْؤِمَن  نُّ َوَل��ن  َماء  السَّ ِفي  َتْرَقى  َأْو  ُزْخ���ُرٍف 
ْقَرُؤُه�  نَّ ِكَتابًا  َعَلْيَنا  َل  ��زِّ ُت��نَ ى  َحتَّ َك  ِلُرِقيِّ
ال��رد على هذه  90 /93(، فجاء  )اإلس���راء: 
�ُقْل  قوله:  في  الغريبة  العجيبة  املطالب 
ُسوال�  رَّ َبَشرًا  َإالَّ  ُكنُت  َه��ْل  ��ي  َربِّ ُسْبَحاَن 

)اإلسراء:93(.
وقيد �املبني� الذي قيد به البالغ في 
َرُسوِلَنا  َعَلى  ا  َ َأمنَّ �َفاْعَلُموْا  تعالى:  قوله 
92(، وق��ول��ه   : )امل���ائ���دة  امْلُ���ِب���نُي�  اْل���َب���اَلُغ 
اْل��َب��الُغ  ِإالَّ  ُس��ِل  ال��رُّ َعَلى  �َفَهْل  سبحانه: 
�َوِإن  تعالى:  وقوله   )35 )النحل:  امْلُِبنُي� 
ِإالَّ  ُس��وِل  ال��رَّ َعَلى  َوَم��ا  َت��ْه��َت��ُدوا  ُتِطيُعوُه 
من  54(، وغير هذا  )النور:  امْلُِبنُي�  اْلَباَلُغ 
التنبه  ينبغي  اجلليات،  البينات  اآلي��ات 
إليه، وهو قيد ينص على أن مهمة الرسل 
تتعدى  فقط، وإمنا  البالغ  عند  تتوقف  ال 
ذلك إلى بيان املبلغ، وتوضيحه للناس أمت 

ما يكون البيان واإليضاح.

وظيفة الدعاة بعد رسول الله  � :
وم�����ا س���ب���ق مي���ت���د ل��ي��ش��م��ل ال���دع���اة 
يوم  إل��ى   ،� الله  رس��ول  بعد  والعلماء 
القيامة، فليس على األمة الشاهدة سوى 
على  ال��ل��ه  حجة  وإق��ام��ة  ال��دع��وة،  تبليغ 
إلى  الهداية موكوال  أمر  يبقى  ثم  العباد، 
الله سبحانه )3(. وتلك لعمري مهمة أمة 
ِذيَن  �الَّ سبحانه:  قال   ،� محمد  سيدنا 
��اَلَة  ال��صَّ َأَق��اُم��وا  اأْلَْرِض  ِف��ي  اُهْم  نَّ كَّ مَّ ِإن 
َك��اَة َوَأَم���ُروا ِب��امْلَ��ْع��ُروِف َوَنَهْوا  َوآَت���ُوا ال��زَّ
 : )احل��ج  اأْلُُم����وِر�  َعاِقَبُة  ��ِه  َوِل��لَّ امْلُنَكِر  َع��ِن 
ٍة  ُأمَّ َخْيَر  �ُكنُتْم  41(، وقال جل في عاله: 
اِس َتْأُمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَتْنَهْوَن  ُأْخِرَجْت ِللنَّ
َأْهُل  آَم��َن  َوَل��ْو  ِبالّلِه  َوُتْؤِمُنوَن  امْلُنَكِر  َعِن 
امْلُْؤِمُنوَن  ْنُهُم  مِّ لَُّهم  َخْيرًا  َلَكاَن  اْلِكَتاِب 
 ،)110  : عمران  )آل  اْلَفاِسُقوَن�  َوَأْكَثُرُهُم 
��ًة  ُأمَّ َج��َع��ْل��َن��اُك��ْم  �َوَك���َذِل���َك  وق��ال سبحانه: 
اِس َوَيُكوَن  َتُكوُنوْا ُشَهَداء َعَلى النَّ َوَسطًا لِّ

ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيدًا� )البقرة: 143(. الرَّ
الله  إلى  الدعاة  أن  هذا  من  ويستفاد 
تعالى دعاة مبا دعا إليه الرسل ويشترط 
فيهم م��ا اش��ت��رط ف��ي ال��رس��ل مم��ا يدخل 
بالدين  ال��ق��ي��ام  م��ن  البشرية  ال��ق��درة  ف��ي 
وإقامته واتباع ما أنزل من الوحي علما 
 � الرسول  أثر  واقتفاء  وتبليغا.  وعمال 
والتزام نهجه وسنته وسيرته في التحقق 
ب��ال��وح��ي وال��ت��خ��ل��ق ب��ه ظ��اه��را وب��اط��ن��ا 

والتفرغ للدعوة بالغا وبيانا. 
----------------

1 - ينظر، ظالل القرآن، 1017/2.
2 - ينظر اجلامع ألحكام القرآن، 383/6.

3 - ينظر منهج اجلدل واملناظرة في تقرير 
مسائل االعتقاد، للدكتور عثمان علي حسن: 2/ 
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ذ. محمد أمين الخنشوفي 
عنهما  الله  رض��ي  بن سمرة  جابر  الله  عبد  عن 
فكانت  ال��ص��ل��وات،   � النبي  م��ع  أصلي  كنت  ق��ال: 
 : صالته قصدا وخطبته قصدا« )رواه مسلم(، قوله 

قصدا: أي بني الطول والقصر.
فحسب  العبادة  في  مطلوبا  ليس  االقتصاد  إن 
بل حتى في نشر العلم وتبليغ الدعوة، وهكذا يقول 
جابر بن سمرة � كانت خطبته � قصدا أي وسط 

بني القصر والطول؟
 � ألن��ه  امل��رام��ي  طويلة  امل��ع��ان��ي  كثيرة  لكنها 
الوعاظ  من  غيره  يصنع  فكيف  الكلم،  أوتي جوامع 
التخفيف  إل��ى  دع��ا   � النبي  إن  أق��ول  واخل��ط��ب��اء؟ 
واعتبره فقها عظيما عند الدعاة، وقرر أن اخلطيب 
احلكيم هو الذي يعالج القضايا الكبيرة عند خطبته 
طول  »إن   :� فقال  إطناب  وال  تطويل  دون  ووعظه 
فقهه«)رواه  من  مئنة  خطبته  وقصر  الرجل  ص��الة 

مسلم( أي عالمة دالة على فقهه.
 � هديُه  هو  وال��وع��ظ  اخلطابة  في  فالتخفيف 
�، عن احلكم بن  الذي أخبر به كل من ذكر خطبه 
� اجلمعة  ق��ال: »شهدت مع رس��ول الله   � حزن 
وأثنى   الله  فحمد  قوس  أو  عصا  على  متوكئا  فقام 
أحمد  )رواه  مباركات«  طيبات  خفيفات  كلمات  عليه 

وأبو داود وصححه ابن خزمية(.
وعن عبد الله بن أبي أوفى � قال : »كان رسول 
الصالة،  ويطيل  اللغو،  ويقل  الذكر،  يكثر   � الله 
األرم��ل��ة  م��ع  ميشي  أن  ي��أن��ف  وال  اخلطبة،  ويقصر 

واملسكني فيقضي له حاجته« )رواه أبو داود(.
وقال أبو خلدة : سمعت أبا العالية يقول : حدث 
»ما   : ق��ال  حملوا«؟  »م��ا  ما   : قلت  حملوا،  ما  القوم 
نشاط  م��ع  املوعظة  قليل   : اجل��اح��ظ  وق��ال  نشطوا« 
املوعوظ خير من كثير وافق من األسماع نبوة ومن 
للخطيب  ال���راوي  )اجل��ام��ع ألخ��الق  م��الل��ة«  القلوب 

البغدادي(.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : حدث الناس 
في كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتني فإن أكثرت فثالثا 

وال متل الناس« )رواه البخاري(.
ق��ام يوما  � أن رج��ال  وع��ن عمرو بن العاص 
لكان  قوله  في  قصد  لو   : عمرو  فقال  ال��ق��ول،  فأكثر 
خيرا له، سمعت رسول الله � يقول : »لقد رأيت أو 
أمرت أن أجتوز في القول، فإن اجلواز خير« )رواه 

أبو داود(.
عمير  بن  لعبيد  عنها  الله  رضي  عائشة  وقالت 
وقد كان الناس يجلسون إليه : إياك وإمالل الناس 

وتقنيطهم« )كتاب اآلداب للبيهقي(.
وعن شقيق بن سلمة قال : »كان عبد الله يذكرنا 
إنا  الرحمن  عبد  أب��ا  يا   : رج��ل  له  فقال  كل خميس 
يوم  كل  أن حتدثنا  ولوددنا  ونشتهيه  نحب حديثك 
أملكم.  أن  كراهية  إال  أحدثكم  أن  ما مينعني   : فقال 
� كان يتخولنا باملوعظة في األيام  الله  إن رسول 

كراهية السآمة علينا« )أخرجه مسلم(.
ك��م��ا ي��ج��م��ل ب��اخل��ط��ي��ب أن ي��ع��ام��ل امل��خ��اط��ب��ني 
منزلته،  منهم  واحد  كل  ينزل  وأن  وتقدير،  باحترام 
الناس وأعراضهم  أق��دار  له أن يجعل من  وال يجوز 
محل مزاحه وتندره، قال تعالى: �يا أيها الذين آمنوا 
ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم� 

)احلجرات : 11(.
الناس  إضحاك  حب  كذلك  يجره  أن  ينبغي  وال 
للذي  »وي��ل   :  � يقول  وسيلة..  الكذب  اتخاذ  إل��ى 
يحدث باحلديث ليضحك منه القوم فيكذب، ويل له! 
ويل له !« )أخرجه اإلمام أحمد وأبو داود والترمذي 

وغيرهم(.
--------------------

• للمزيد انظر فصل املوعظة والوقت من
 كتاب نظرية الوعظ واإلرشاد للمؤلف.

اإ�شـــــــــــراقـــــــــة

ذ. عبد الحميد صدوق

آفـة  التـطـويـل
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السياق واألهداف والمحاور:	
بعد	التوسع	الكبير	في	االهتمام	مبقاصد	
الشريعة	وتزايِد	املناداة	بإعمالها	وتفعيلها	في	
والفكرية	 الفقهية	 املعاصرة	 القضايا	 مختلف	
هذا	 مواكبة	 ال���ازم	 م��ن	 أصبح	 والتطبيقية،	
التوسع	مبزيد	من	التأصيل	العلمي	والترشيد	
ألفضل	 توخيا	 املوضوعي،	 والنقد	 املنهجي	
ومن	 الشريعة،	 مقاصد	 م��ن	 ممكنة	 اس��ت��ف��ادة	
املناهج	 أهدى	 إلى	 وصوال	 املقاصدي،	 تراثنا	

في	فهم	الشريعة	اإلسامية	وتنزيلها.
وسعيا	خلدمة	هذا	الهدف	اجلليل،	نظمت	
في	الفترة	املمتدة	من	28	إلى	30	مايو	2014		
في	 علمية	 دورة	 املدينة	 فاس	 بارسيلو	 بفندق	

مقاصد	الشريعة	في	موضوع	:	
» إعمال المقاصد بين التهيب والتسيب«	من	
قبل	ماستر	مقاصد	الشريعة	عند	مالكية	الغرب	
اإلنسانية	 والعلوم	 اآلداب	 بكلية	 اإلس��ام��ي	
سايس	�	فاس،	ومركز	دراسات	مقاصد	الشريعة	
للتراث	 ال��ف��رق��ان	 ملؤسسة	 التابع	 اإلس��ام��ي��ة	
للدراسات	 املقاصد	 وم��رك��ز	 بلندن	 اإلس��ام��ي	
والبحوث	بالرباط(.	وقد	تناولت	بحوث	الدورة	
االجتاهات	 مختلَف	 ومناقشاُتها	 وتعقيباُتها	
الشريعة	 مقاصد	 إل��ى	 النظر	 ف��ي	 وامل��واق��ف	
وحديثا.	 ق��دمي��ا	 وإع��م��اِل��ه��ا،	 معها	 وال��ت��ع��ام��ِل	

وميكن	إجمال	هذه	املواقف	في	ما	يلي:
موقف التهيب واإلحجام :	

في	 البحث	 أصحابه	 يتحاشى	 الذي	 وهو	
باحِلَكم	 أحكامها	 وتعليَل	 الشريعة	 مقاصد	

واملصالح،	خشية	أن	يؤدي	ذلك	إما	إلى	إضعاف	
إلى	 أو	 الشرعية،	 للتكاليف	 التعبدي	 املقصد	
التقول	على	الشرع	وتأويل	أحكامه	وحتريفها،	
أو	إلى	تعطيل	نصوصه	باسم	املقاصد.	ولذلك	
أيضا	فهم	يستبعدون	القول	باملصلحة	املرسلة	
وغيرها	من	وجوه	االستصاح،	لكونها	تشكل	
واأله�����واء.	 ال��ع��ق��ول	 لتحكيم	 خ��ص��ب��ا	 م��رت��ع��ا	
وه��م	ي��ْؤث��رون	-	ع��وض	ذل��ك	-	القوَل	بالتعبد	
وال��ت��وق��ي��ف	وإم���ض���اء	ال��ن��ص��وص	ال��ش��رع��ي��ة	
التحفظ	 من	 بكثير	 إال	 تقصيد،	 وال	 تعليل	 با	
واالح��ت��ي��اط	وال��ض��ب��ط.	وق��د	يصل	األم���ر	عند	
غ��رض	مصلحي	 أي	 إن��ك��ار	 ح��د	 إل��ى	 البعض	
للشريعة،	واعتباِرها	مجرد	ابتاء	وتعبد	ال	أقل	

وال	أكثر،	كما	هو	موقف	الظاهرية.	
موقف التسيب واإلفراط :

تعليل	 ف���ي	 امل��س��ت��رس��ل��ن	 م���وق���ف	 وه����و	
والتخمينات	 الظنون	 على	 اعتمادا	 األح��ك��ام،	
هذا	 ف��ي	 وي��دخ��ل	 املسبقة،	 واآلراء	 واألذواق	
الصنف	القائلون	بتقدمي	املصلحة	على	النص.	

ومنهم	من	يصلون	إلى	حد	إسقاط	النصوص	
وجتاوزها	بدعوى	أن	املهم	هو	رعاية	املقاصد	
وال	شيء	سوى	املقاصد.	بل	إن	هذه	»املقاصد«	
وصياغتها	 ادع���اؤه���ا	 ي��ت��م	 م��ا	 ك��ث��ي��را	 نفسها	
أو	 مرجعية	 أص���ول	 أي	 خ���ارج	 ب��ه��ا	 واجل����زم	

ضوابط	منهجية.
موقف االعتدال والتوازن :

املقاصد	 ال��ذي	يتعامل	مع	 	وه��و	االجت��اه	
بدون	تسيب	وال	مبالغة	في	التهيب.	َيعتبر	أن	
	،)1( َعبُد«	 التَّ ال	 املَعقوِليُة	 اأَلْحَكام	 في	 »األْصل	
لكن	إثبات	املعقولية	في	أي	نص	أو	حكم	بعينه	
يحتاج	دائما	إلى	دليل	علمي	مقبول.		فهذا	هو	
املوقف	األوسط،	اجلامُع	بن	املباني	واملعاني،	
ه	أكثُر	 بن	املقاصد	والضوابط،	»وهو	الذي	َأمَّ
العلماء	الراسخن«	)2(،	على	حد	تعبير	اإلمام	

الشاطبي.
				ول��ق��د	خ��ص��ص��ت	ث��اث��ة	م��ح��اور	لهذه	
امل���واق���ف،	ق��دم��ت	م��ن	خ��ال��ه��ا	ع���روض	علمية	
متخصصن	 باحثن	 وأساتذة	 علماء	 قبل	 من	

تعقيبات	 تلتها	 امل��غ��رب	وخ��ارج��ه،	 داخ��ل	 م��ن	
بعض	 في	 محاضرات	 عن	 فضا	 ومناقشات،	
مسك	 وك��ان	 النموذجية.	 التطبيقية	 القضايا	
التي	 العلمية	 احمل��اض��رة	 تلك	 ال����دورة	 خ��ت��ام	
ألقاها	فضيلة	الدكتور	أحمد	الريسوني	مدير	

مركز	املقاصد	للدراسات	والبحوث	بالرباط.
املركز	 التقرير	 ه��ذا	 ختام	 ف��ي	 ننسى	 وال	
م��ن	اإلش����ارة	إل���ى	أن	امل��ش��ارك��ن	ف��ي	ال���دورة	
أجمعوا	من	خال	مناقشة	العروض	التطبيقية	
صار	 املقاصدي	 البحث	 أن	 على	 النموذجية	
 – وق��ت	مضى	 أي	 أكثر	من	  – ملحة	 ض��رورة	
في	 واإلسهام	 العامة،	 احلياة	 شؤون	 لترشيد	

حل	املعضات	الراهنة.
 ---------	

واألصوليني،  الفقهاء  عليه جمهور  ال��ذي  ه��ذا   -  1  
وانظر القاعدة رقم 128 من )معلمة زايد للقواعد الفقهية 

واألصولية( الطبعة األولى - 455/5.
2 - املوافقات 2/ 393.

مشكـالت  » إعمال املقاصد بني التهيب والتسيب «  في دورة علمية بفاس

علمية	 مؤسسات	 أرب��ع	 عقدت	
ه���ي:	م��ؤس��س��ة	ال��ف��رق��ان	ل��ل��ت��راث	
املقاصد	 ومركز	 بلندن،	 اإلسامي	
ل��ل��دراس��ات	وال��ب��ح��وث	ب��ال��رب��اط،	
وجامعة	سيدي	محمد	بن	عبد	الله	
-	فاس،	وماستر	مقاصد	الشريعة	بكلية	اآلداب	والعلوم	انسانية	
سايس	فاس،	عقدت	هذه	املؤسسات	دورة	في	املقاصد	مبدينة	  –
فاس،	بعنوان:	»إعمال	املقاصد	بن	التهيب	والتسيب«	في	الفترة	
:28	رجب	إلى	غرة	شعبان	1435ه�	املوافق	ل�	28-30	مايو	2014م.
ومما	ال	ريب	فيه	أن	عنوان	الدورة	جاء	في	وقته،	وهو	موضوع	
وال	أظن	أن	املعاناة	 حساس	وبالغ	الدقة؛	إذ	إننا	نعاني	اليوم	– 
من	طرفن	في	االشتغال	بفكرة	املقاصد:	األول:	تيار	  – ستنتهي!	
الظاهرية	والغلو	أو	»التهيب«،	وهو	الذي	يخشى	من	املقاصد،	ومن	
البحث	فيها؛	حرصا	على	قدسية	النص	الشرعي،	ومن	ثم	يقتصر	
غيره،	 إلى	 تعديته	 دون	 تعليل	 من	 نفسه	 النص	 في	 ورد	 ما	 على	
أهله	 يريد	 الذين	 »التسيب«،	 أو	 املؤولة	اجلدد	 تيار	 والثاني:	هو	
اإلطاحة	بالنصوص	اجلزئية	من	أجل	»إعمال«	مقاصد	كلية	عامة،	
رمبا	ال	يكون	بينها	وبن	النصوص	اجلزئية	أي	تعارض،	أو	تكون	

مقاصد	موهومة	لدى	هذا	التيار.
املعروف:	 كتابه	 القرضاوي	 يوسف	 اإلم��ام	 شيخنا	 ألف	 وقد	
»دراسة	في	مقاصد	الشريعة«	واستعرض	فيه	هذين	التيارين	ثم	
اجلزئية	 النصوص	 بن	 يجمع	 ال��ذي	 الوسطية	 تيار	 عن	 حت��دث	
واملقاصد	الكلية،	وذكر	خصائص	كل	مدرسة	وما	انتهى	إليه	كل	

تيار.

ب��ه	شيخ	 ق��ام	 ال���ذي	 ال���دورة	 ف��ي	ه��ذه	 العلمي	 للتنسيق	 ك��ان	
املقاصد	في	عصرنا	العامة	أحمد	الريسوني	دور	كبير	في	ترتيبها	
وأدائها	ووقائعها	من	قبل	البدء	إلى	ما	بعد	اخلتام،	وهو	يحتاج	
لكتابة	مستقلة؛	حيث	مت	اختيار	املشاركن	بعناية،	فضمت	الدورة	
صفوة	املختصن	باملقاصد	في	العالم	أو	جلهم،	وخضعت	األبحاث	

لتحكيم	علمي	دقيق.
كما	كان	ملدير	مؤسسة	الفرقان	التنفيذي	أ.	صالح	شهسواري،	
وأ.	محمد	دريوش،	مسؤول	قسم	املخطوطات	ومسؤول	التواصل	
في	املؤسسة،	ود.	عمر	جدية،	منسق	ماستر	املقاصد	بكلية	اآلداب	
مجريات	 في	 مشكور	 وجهد	 كبير	 دور	 لهم	 ك��ان	 	... ف��اس	 سايس	
الراقي،	 والسلوك	 العالية،	 باألخاق	 وتنظيمها	 وترتيبها	 الدورة	
والتقدير	البالغ	الذي	يليق	مبستوى	هذه	الدورة	الرفيع،	وضيوفها	

الكرام.
ثم	كان	األداء،	وما	أدراكم	ما	األداء!	...

كانت	األوراق	البحثية	)15(	ورقة،	وكان	صاحب	الورقة	يلقيها	
العادة	في	املؤمترات،	ثم	يعقب	عليه	 في	نصف	ساعة،	على	غير	
أستاذان،	كل	معقب	في	عشر	دقائق،	ثم	يفتح	الباب	للنقاش	الكامل	
والتدخات	العامة	من	احلضور	املنتقى	واخلالص	لعلم	املقاصد،	
ثم	يقوم	صاحب	البحث	بالتعليق	والرد	على	التعقيبات	واألسئلة	

والتعليقات	واالنتقادات	املوجهة	لورقته.
ت��ن��اول��ت	األب���ح���اث	م��وض��وع��ات	ح��س��اس��ة،	م��ن��ه��ا	م���ا	تعلق	
املؤولة	 تيار	 تناول	 ما	 ومنها	 املقاصد،	 من	 وموقفهم	 بالظاهرية	
التعليل	 تناول	 ما	 ومنها	 املقاصد،	 إعمال	 في	 ومنهجهم	 اجل��دد	

باحلكمة.

وأود	أن	أشير	إلى	أن	بحثا	قيما	بلغ	قمة	التفعيل	املقاصدي	
العالم	 بحث	 هو	 املعاصرة،	 قضاياها	 ومعاجلة	 األم��ة	 واق��ع	 في	
الكبير	ا.د.	نور	الدين	اخلادمي،	وزير	األوقاف	التونسية	السابق،	
واألستاذ	بجامعة	الزيتونة،	الذي	جاء	بعنوان:	»املقاصد	في	املجال	
كيف	مت	 فيه	 بن	 تونس	منوذجا«؛	حيث	 والدستوري:	 السياسي	

إعمال	الفكر	املقاصدي	في	هذين	املجالن	بتونس.
تكونت	الدورة	من	ست	جلسات	علمية	احتوت	كل	جلسة	على	
أكثر	من	ورقة	علمية،	ثم	كانت	اجللسة	السادسة	التي	ألقى	فيها	
من	 املقاصد	 علم	 بعنوان:	 جامعة	 محاضرة	 الريسوني	 العامة	
العلم	 لهذا	 استقراء	 فكانت	 الكاملة،	 ال��والدة	 إلى	 الكامنة	 ال��والدة	
ورصد	مسيرته	حتى	وقت	جلسته	التي	يتحدث	فيها	..	ثم	ألقى	د.	
إبراهيم	البيومي	غامن	كلمة	في	اجللسة	اخلتامية	باسم	الضيوف.
وامل��داخ��ات	 نوعية،	 والتعقيبات	 عميقة،	 امل��ش��ارك��ات	 كانت	
الواقعية،	 وأهميتها	 العلمية	 سخونتها	 لها	 والتعليقات	 أصيلة،	
لقضايا	 املقاصدي	 الفكر	 استلهام	 كيفية	 على	 تركيز	 هناك	 وكان	
األمة	املعاصرة؛	ليقوم	العلم	بأداء	وظيفته	التي	كان	مستلَهًما	لها	

ومنتدًبا	إليها	على	مر	العصور.
التهيب	 ب��ن	 املقاصد	 »إع��م��ال	 ال����دورة:	 ه��ذه	 أن	 أعتبر	 إنني	
لْت	»عيًدا«	للمقاصد	و«محفلة«	للمشتغلن	بهذا	العلم،	 والتسيب«	مثَّ
فلم	أحضر	في	حياتي	عما	علميا	كهذا	العمل،	وال	نشاطا	مؤمتريا	
كهذه	الدورة:	ترتيبا،	وتنظيما،	وأداء،	وختاما،	وال	شك	أنه	سيكون	
عما	له	تأثيره	وقدره،	وله	ما	بعده	في	الدرس	املقاصدي،	حاضًرا	

ومستقبا.

دورة املقاصد بفاس 2014م ... عيٌد للمقاصد!

د. وصفي عاشور أبو زيد

الدكتور عمر جدية عن الجهات المنظمة  



العدد 422 18 شعبان  1435هـ  املوافق 16 يونيو 2014م9

>	أوال	كيف	تقيمون	اجلهود	املبذولة	اليوم	
في	مجال	الدراسات	املقاصدية؟

احلقيقة	 الرحيم،	 الرحمن	 الله	 بسم	 	>>
أن	 هو	 ون��راه��ا	 نعيشها	 والتي	 أمامنا	 املاثلة	
هناك	ما	ميكن	وصفه	بنهضة	مقاصدية	وصحوة	
امل��ق��اص��دي	 للفكر	 ق��وي��ة	 م��ق��اص��دي��ة	وان��ط��اق��ة	
واإلنتاج	املقاصدي.	وال	شك	أن	املغرب	يعد	في	
خارجه-		 من	 واملهتمن	 الباحثن	 -حتى	 نظر	
باعه	 له	 وأيضا	 احلديثة	 االنطاقة	 لهذه	 مهدا	
القدمي.	فإذن	هناك	نهضة	مقاصدية	في	العالم	
وفي	 اإلسامية،	 اجلامعات	 في	 كله؛	 اإلسامي	
غير	 التخصصات	 في	 حتى	 املسلمن	 املثقفن	

الشرعية.
وقد	تدارسنا	-واحلمد	لله	تعالى-	في	هذه	
املقاصدي،	 احل��راك	 هذا	 ترشيد	 كيفية	 ال��دورة	
الغزير	 العلمي	 اإلن��ت��اج	 وه��ذا	 النهوض،	 ه��ذا	
فعا	هو	في	حاجة	إلى	ترشيد	وتقومي.	وهناك	
وإقبال	 املقاصد	 بأهمية	 متزايد	 وع��ي	 ال��ي��وم	
يحتاج	 لكنه	 امل��ق��اص��دي	 ال���درس	 على	 م��ده��ش	
والترشيد	 التصحيح	 في	 كبير	 جهد	 إلى	 فعا	
إل��ي��ه	مجموعة	من	 م��ا	سعت	 وال��ت��ق��ومي،	وه��و	
هذه	 ودورتنا	 واملؤلفات،	 واملؤمترات	 ال��دورات	

تندرج	في	هذا	اإلطار.
اه��ت��م��ام	واس����ع	ونهضة	 >	حت��دث��ت��م	ع��ن	
األب��واب	 هي	 ما	 ترى	 املقاصدي،	 للدرس	 عامة	
يسهم	 أن	 املقاصد	 لعلم	 ميكن	 التي	 واملجاالت	

بنجاعة	في	حل	معضاتها	الكبرى	وامللحة؟	
م��رارا-	 ه��ذا	 اتفقنا	وذك��ر	 أوال	-وكما	 	>>
القوية	 املداخل	 اليوم	من	 يعد	 املقاصد	 أن	علم	
إن	 بل	 الشرعية،	 العلوم	 جتديد	 في	 والفعالة	
املتخصصن	في	علوم	أخرى	من	غير	املقاصد	
بن	 الشيخ	 عبر	 -كما	 وعقيدة	 وفقه	 تفسير	 من	
ل��زرع	 باملقاصد	 يستنجدون	 أص��ب��ح��وا	 ب��ي��ه-	
الروح	والتجديد	لهذه	العلوم	من	خال	إدخال	

مقاصد	الشريعة	فيها.
إذن	ه���ذا	ه��و	ال��ه��دف	األك���ب���ر،	وه����ذه	هي	
للمقاصد،	ألنها	ال	 الكبرى	واحلقيقية	 الوظيفة	
تعطي	في	مجالها	فقط	بل	تزرع	روح	التجديد	
والنهوض	والتطور	في	كافة	العلوم	اإلسامية	
والفقه	 والتفسير	 اإلس��ام��ي	 والفكر	 األخ���رى،	

والعقيدة...إلخ

غير	 م��دة	 ومنذ	 اآلن	 فهناك	 ه��ذا	 من	 وأكثر	
ي��س��ي��رة	م��ت��خ��ص��ص��ون	ك��ث��ر	ف���ي	غ��ي��ر	ال��ع��ل��وم	
والتربية	 االق��ت��ص��اد	 مثل	 امل��ع��روف��ة	 الشرعية	
بدؤوا	 والقانون	 الشرعية	 والسياسة	 واإلعام	
ق��واع��ده��ا	 واس��ت��ث��م��ار	 امل��ق��اص��د	 إل���ى	 يلتفتون	
في	 ووج��دوا	 العلوم،	 ه��ذه	 لتجديد	 وتوظيفها	
امل��ق��اص��د	زادا	وم��ب��دءا	وه��داي��ة	ل��ه��م	ف��ي	ه��ذه	

املجاالت	العلمية	املتخصصة.	
التربوية،	 باملقاصد	 العناية	 اليوم	 فهناك	
الشريعة	 وم��ق��اص��د	 االق��ت��ص��ادي��ة	 وامل��ق��اص��د	
وفي	 احلكم	 ف��ي	 الشريعة	 ومقاصد	 امل���ال،	 ف��ي	
التنمية،	وفي	البيئة،	وفي	غير	هذا	كثير،	مما	
في	 قوية	 كتغذية	 دخ��ل	 املقاصد	 علم	 أن	 يعني	
والعلمية	 ال��ش��رع��ي��ة	 التخصصات	 م��ن	 كثير	

واالجتماعية...
للتوسع	 واعتبارا	 األم��ر	 بهذا	 ارتباطا	 	<
الذي	أخذت	حتظى	به	املقاصد	الشرعية	توظيفا	
التسيب	 م��ن	 يخشى	 أال	 وت��وس��ي��ع��ا	 وإع���م���اال	
واالن���ف���ات	ف��ي	ه���ذا	ال��ت��وظ��ي��ف؟	وك��ي��ف	ميكن	
حماية	الشريعة	اإلسامية	قواعد	ومقاصد	من	
التطاول	عليها	وإساءة	فهم	املقاصد	وتوظيفها	
أحكامها	 وتعطيل	 الشريعة	 نقض	 في	 سلبيا	

باسم	املقاصد؟
<<	ن��ح��ن	ك��م��ا	ت��ع��ل��م	دورت���ن���ا	ه���ذه	التي	
امتدت	على	ثاثة	أيام	خصصت	لهذا	الغرض	
وجعلنا	عنوانها	:	»إعمال	املقاصد	بن	التهيب	
يعطلون	 الذين	 املتهيبون	 فهناك	 والتسيب«،	
احل���دود،	 أض��ي��ق	 ف��ي	 يفتحونها	 أو	 امل��ق��اص��د	
وه��ن��اك	م��ن	أخ���ذوا	امل��ق��اص��د	وذه��ب��وا	بها	كل	
مذهب،	يقولون	فيها	بدون	ضوابط	وال	قواعد،	
فكانت	دورتنا	هذه	تعكس	هذا	الوعي	بضرورة	
ال��ت��ق��ع��ي��د	وض�����رورة	وض���ع	امل��ن��ه��اج،	فبعض	
ال���دورة،	 ف��ي	بعض	بحوث	ه��ذه	 ذاك	أجن��زن��اه	
وبعضها	اآلخر	قررنا	أن	نواصل	البحث	فيه	إن	

شاء	الله	تعالى.
>	ت��ع��رف	ال��س��اح��ة	ال��س��ي��اس��ي��ة	ف��ي	عالم	
تتقاطب	 سياسيا	 ح��راك��ا	 واإلس��ام��ي	 العربي	
املواقف	 التصورات	والتحركات	وتتجاذب	 فيه	
فقه	 إل��ى	 ملحة	 احل��اج��ة	 وأص��ب��ح��ت	 وتتنابذ،	
السياسة	الشرعية	فقها	شرعيا	واقعيا	مواكبا	
للمستجدات	في	إطار	قواعد	الشريعة	وروحها،	
علم	 تفعيل	 يسهم	 أن	 نظركم	 ف��ي	 ميكن	 كيف	
املقاصد	بقواعده	وروحه	في	ترشيد	حركة	األمة	
وتقريب	الهوة	ورأب	الصدع،	وتوحيد	الصفوف	

من	أجل	بعث	إسامي	قوي،	رائد	وراشد؟
<<	هذا	حقيقًة	مهم	جدا،	فإعمال	املقاصد	
في	املجال	السياسي	يحظى	اليوم	أيضا	بعناية	
متقدمة	في	مجال	الدرس	املقاصدي،	فعلى	سبيل	
الوقت،	 مثل	هذا	 في	 املاضية	 السنة	 في	 املثال	
املقاصد	 ع��ن	 دول��ي��ة	 ن��دوة	 تونس	 ف��ي	 انعقدت	
وال��دس��ت��وري	حت��دي��دا،	 السياسي	 امل��ج��ال	 ف��ي	
في	 عديدة	 ن��دوات	 وانعقدت	 بحوثها،	 ونشرت	
إلى	 تهدف	 كلها	 والدوحة	 والقاهرة	 استنبول	
الشريعة	 فقهاء	 ألن	 إل��ي��ه،	 أش���رمت	 ال���ذي	 ه��ذا	
في	 والسياسين	اإلسامين	أصبحوا	يجدون	
مقاصد	الشريعة	منجما	ثرا	لترشيد	السياسات	
متدهم	 املقاصد	 ألن	 السياسي،	 الفكر	 وترشيد	
برؤية	استراتيجية	وشمولية،	يكفي	على	سبيل	
الله	 عبد	 الشيخ	 دائما	 ويذكره	 أذكر،	 أن	 املثال	
بن	بيه،	إذ	يقول	:	نحن	نقول	حلكامنا	وزعمائنا	

خذوا	هذه	الضروريات	واحفظوها	لنا	وانتهى	
كلمات	 ه��ذا.	هي	 من	 بأكثر	 نطالبكم	 وال	 األم��ر	
عمل	 استراتيجية	 وه��ي	 حياة	 منهج	 هي	 لكن	

للسياسة	والسياسين.
ال��ش��ري��ع��ة	حتقيق	احل��ري��ة	 ف���إذن	م��ق��اص��د	
وال��ك��رام��ة	وال��ع��دال��ة	وح��ف��ظ	مصالح	اإلن��س��ان	
ودرء	املفاسد،	وحفظ	األب��دان،	هذه	كلها	رموز	
راشدة	 في	سياسة	 تقريبا	 توجد	 ال	 وشعارات	

إال	وتراعيها	وحتفظها.
ف�����إذن	م��ق��اص��د	ال��ش��ري��ع��ة	ت��ل��ه��م	وت��ه��دي	

السياسين	بشكل	كبير	جدا.
املقاصدية،	 ل��ل��دراس��ات	 م��رك��زا	 أن��ش��أمت	 	<
التي	يروم	 األه��داف	 املركز؟	وما	هي	 ملاذا	هذا	
سدها؟	 إلى	 يسعى	 التي	 والثغرات	 حتقيقها؟	
التي	 واإلج���راءات	 والوسائل	 املشروعات	 وما	

تشتغلون	بها	لتحقيق	ذلك؟
»م��رك��ز	املقاصد	 	: امل��رك��ز	اس��م��ه	 <<	ه��ذا	
للدراسات	والبحوث«	أسس	في	2013	قبل	سنة	
ونصف	تقريبا،	وهو	طبعا	ليس	متخصصا	في	
املقاصد،	وإن	كانت	املقاصد	من	أبرز	اهتماماته	
لكنه	يهتم	بصفة	خاصة	بالدراسات	والبحوث	
األولوية	 ذات	 الراهنة	 القضايا	 في	 اإلسامية	
وذات	األهمية	سواء	أكانت	فقهية	أو	أصولية	
أو	 ف��ل��س��ف��ي��ة،	 أو	 س��ي��اس��ي��ة	 أو	 م��ن��ه��ج��ي��ة،	 أو	
مدى	 هو	 عندنا	 فاملعيار	 دعوية،	 أو	 اجتماعية	
احلاجة	وشدتها،	ال	نريد	أن	ننجز	بحوثا	لنيل	
الشهادات،	أو	ملجرد	التأليف،	بل	نخدم	قضايا	
معينة	تشتد	حاجة	األمة	إليها،	فإذا	ُأخبرنا	أو	
أن	هناك	قضية	 أدركنا	 إذا	نحن	 أو	 منا،	 ُطلب	
علمية	 معاجلة	 إل��ى	 وحت��ت��اج	 إش��ك��االت	 فيها	
ونشرع	 املوضوع	 هذا	 نتبنى	 ورصينة	 عميقة	

فيه.
طبعا	نحن	اآلن	في	البداية	ومع	ذلك	عندنا	
التي	بدأت	تتحرك	على	أرض	 بعض	املشاريع	
الواقع	وينخرط	فيها	عدد	من	الباحثن،	منها	:	
املقاصد	التربوية	لألجيال	والشباب	والصغار،	
اإلنسان،	 من	عمر	 األول��ى	 باملراحل	 أي	خاصة	
وهناك	املقاصد	التربوية	اخلاصة	بكل	مرحلة.

الدراسة	 قيد	 مشاريع	 عدة	 فعندنا	 وهكذا	

في	مجاالت	مختلفة	معيارنا	فيها	ما	تشتد	إليه	
اهتمامنا	 ضمن	 يدخل	 فا	 فعا،	 األم��ة	 حاجة	
قضايا	بعيدة	وال	نظرية	وال	تراثية	ولكن	نعالج	

قضايا	راهنة	وملحة.
بذكره	 تفضلتم	 -وك��م��ا	 ال��ي��وم	 ي��اح��ظ	 	<
وان��خ��راط	 باملقاصد	 واس���ع	 اه��ت��م��ام	 س��اب��ق��ا-	
العديد	من	الباحثن	فيها،	وياحظ	معها	تكرار	
تافي	 ميكن	 كيف	 التنسيق،	 وغياب	 األع��م��ال	
هذا	اخللل	وترشيد	البحث	املقاصدي	ووقايته	
من	التكرار	واالجترار	وهدر	اجلهود	واالرتقاء	

به	إلى	مستوى	التنسيق	واجلدة	الفعالية؟
ال������دروات	 ه����ذه	 م��ث��ل	 أن	 احل��ق��ي��ق��ة	 	>>
أفضل	 ه��ي	 العلمية	 وامللتقيات	 وامل��ؤمت��رات	
ب��روح	 فيها	 الباحثون	 يحس	 وف��ع��ا	 طريقة،	
ال��ت��ع��اون	وال��ت��ش��اور	وأن��ه��ا	ف��رص��ة	كبيرة	ألن	
يلتقوا	ويتعارفوا	ويتبادلوا	املعارف	واخلبرات	
تربط	 خالها	 وم��ن	 تفاوتها،	 على	 والتجارب	
وإتاحة	 التعارف	 من	 ملزيد	 شخصية	 عاقات	

الفرص	للصلة	واستمرار	التواصل.
>	هل	من	كلمة	أخيرة	أستاذنا	الفاضل؟

<<	كلمتي	األخيرة	هي	أن	جريدة	احملجة	
وه����ي	ت��ف��احت��ن��ي	ب���ه���ذا	احل�����وار	أع��ت��ب��ر	ذل��ك	
بيني	 الله	 الله	وتواصل	في	 زي��ارة	في	 مبثابة	
لفترة	طويلة،	 املغرب	 غادرت	 فقد	 أهلها،	 وبن	
فقد	 واآلن	 واهتمامات،	 أشغال	 بيننا	 وباعدت	
أحيا	ف��ي	ه��ذا	االت��ص��ال	وه��ذا	احل���وار	الصلة	
صلة	الرحم،	ولقد	ذكرني	هذا	اللقاء	بأستاذنا	
العزيز	املفضل	فلواتي	رحمه	الله	تعالى	الذي	
نذكر	جيدا	كيف	أن	هذه	املبادرة	بتأسيس	هذه	
اجلريدة	حتت	رعايته	في	بيته	ومباله	وبوقته	
وجهده،	فإذن	هذه	صلة	رحم	أسأل	الله	تعالى	
أن	يبارك	في	القائمن	اجلدد	واملتجددين	على	
وأدام	 األصيل،	 اإلسامي	 اإلعامي	 املنبر	 هذا	

الله	في	نفعه	وعمره	وبارك	في	خطواته
>	جزى	الله	العلي	القدير	أستاذنا	الفاضل	
ع��ل��ى	ه���ذا	احل����وار	امل��ف��ي��د	وب����ارك	ف��ي	عمركم	
وعلمكم	،	وإلى	فرص	أخرى	إن	شاء	الله	تعالى.

حاوره : الدكتور الطيب الوزاني

عن الدرس المقاصدي وأهميته في التجديد والترشيدالدكتور أحمد الريسوني لجريدة
على	هامش	الدورة	العلمية	في	مقاصد	الشريعة	التي	نظمت	حتت	عنوان	»إعمال	املقاصد	بن	التهيب	والتسيب«	التقت	جريدة	احملجة	الدكتور	أحمد	الريسوني،	وكان	لها	معه	

هذا	احلوار	في	أثر	مقاصد	الشريعة	اإلسامية	في	حل	معضات	األمة	السياسية	والتربوية	واالقتصادية	وغيرها	من	املعضات	واإلشكاالت.

شمال	 بالعرائش	 الريسوني	 أحمد	 ول��د	 	>
املغرب	سنة	1953م.

<	حصل	على	على	اإلجازة	من	كلية	الشريعة	
بجامعة	القروين	بفاس	سنة	1978م.

بجامعة	 العليا	 دراس��ات��ه	 إلمت��ام	 التحق	 	>
محمد	اخلامس	بالرباط،	فحصل	منها	على	:	
>	شهادة	الدراسات	اجلامعية	العليا	سنة	

1986م.
>	دبلوم	الدراسات	العليا	)ماجستير(	في	

مقاصد	الشريعة	سنة	1989م.
الفقه	سنة	 أص��ول	 في	 الدولة	 دكتوراه	 	<

1992م.
<	يدير	»مركز	املقاصد	للدراسات	والبحوث«	

بالرباط	منذ	أواخر	2012.
العاملي	 االحت���اد	 لرئيس	 نائبا	 انتخب	 	>

لعلماء	املسلمن	سنة	2013.

حـوار العـدد

بطاقة تعريف
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الدكـتـور  منير  الغـضبان  فـقـيه  السيرة  وداعية  على  بصيرة

د. الطيب الوزاني 

العدد 422

ودعت األمة اإلسالمية يوم األحد 3 شعبان 
الداعية  2014م،  يونيو   1 امل��واف��ق  ه���   1435
الكبير وفقيه السيرة النبوية املتميز والشهير 
يناهز  سن  عن  الغضبان  منير  محمد  الدكتور 
72 سنة، وكان قد ولد رحمه الله تعالى بالتل 
من أعمال دمشق سنة 1942م بسوريا الشقيقة 
نسأل تعالى أن يعجل بتفريج الكرب عن أهلها. 
رجاالتها  أح��د  اإلسالمية  األم��ة  تفقد  ومب��وت��ه 
بصمت  خلدمتها  حياتهم  ن��ذروا  الذين  الكبار 
وعلم وحكمة، وخلف وراءه جتربة دعوية فذة 
وثرة علما وعمال، وتربى على يديه وبكتاباته 
جيل من أبناء األمة اإلسالمية لن ينسوا فضله 
على  وتنزيلها  السيرة  فهم  جتديد  في  عليهم 
الواقع وفي جتديد حركة العمل اإلسالمي، فمن 
هو الدكتور منير الغضبان؟ وما جهوده عامة 
وفي فقه السيرة خاصة؟ وما هي معالم منهجه 

الدعوي؟ وما قيمة األثر الذي تركه في األمة؟
تكوينه العلمي والفكري:

العلمي  تكوينه  ف��ي  منير  ال��دك��ت��ور  جمع 
التخصص في األدب والتربية  والتعليمي بني 
وع���ل���وم ال��ش��ري��ع��ة، واالن����خ����راط ف���ي ال��ع��م��ل 
على  ح��ص��ل  وال��ل��غ��ة  األدب  ف��ف��ي  اإلس���الم���ي؛ 
ماجستير في اللغة العربية من معهد البحوث 
ثم  1972م  عام  بالقاهرة  العربية  وال��دراس��ات 
القرآن  جامعة  من  العربية  اللغة  في  دكتوراه 
مجال  وف���ي  1997م،  ع���ام  ب��ال��س��ودان  ال��ك��رمي 
العلوم الشرعية حصل على  إجازة في الشريعة 
من جامعة دمشق عام 1967م، كما نال جائزة 
2000م،  عام  النبوية  للسيرة  بروناي  سلطان 
العلمي في مجال  التأليف  في  تقديرا جلهوده 
فقه السيرة الذي صار واحدا من كبار أعالمه 
فقها وتأليفا، وفي املجال التربوي حصل على 
عام  دمشق  جامعة  من  التربية  في  عام  دبلوم 

1968م.

وظائف ومهام تقلدها:
بفضل سعة تكوينه العلمي والشرعي عمقا 
واستقام  وغنى،  ق��وة  جتربته  زادت  وتنوعا، 
منهجه الدعوي على الوسطية واالعتدال وتقلد 
منير الغضبان عدة وظائف أسهم من خاللها في 
ترشيد العمل اإلسالمي، فقد اشتغل بالتدريس 
والثانوية  واملتوسطة  االبتدائية  املراحل  في 
انتقل  ثم  1972م،  إلى   1962 بدمشق من سنة 
إلى اململكة العربية السعودية ليشتغل مبنصب 
التوجيه التربوي بإدارة تعليم البنات بالطائف 
العلوم  1395ه�، وكلف مبهمة موجه   –  1393
الدينية برئاسة تعليم البنات1395 – 1400ه�، 
برئاسة  اخل���ارج  ف��ي  ال��دع��وي  للعمل  تفرغ  ث��م 
ال��س��ع��ودي��ة)خ��ارج  ال��ع��رب��ي��ة  باململكة  اإلف��ت��اء 
اململكة( ملدة سبع سنني من 1400إلى1407ه�، 
كما كلف مبهمة باحث تربوي بجامعة أم القرى 
مبركز الدراسات اإلسالمية مبكة املكرمة 1407 
الندوة  في  ثقافيا  باحثا  عمل  كما  1420ه�.   –

العاملية للشباب اإلسالمي 1412ه�
خبراته  استثمر  بالسعودية  مقامه  وخالل 
التربوية والشرعية في تأليف الكتب املدرسية 
)أصول  الرياض  في  البنات  تعليم  رئاسة  في 
واحلديث  الفقه  كتب  األم��ي��ة،  محو  التدريس، 
ملدة  واالرتياح  بالقبول  حظيت  وقد  والسيرة( 

طويلة.
الله  رحمه  فقد شغل  ما سبق  إل��ى  إضافة 

اإلخوان  جلماعة  العام  املراقب  منصب  تعالى 
املسلمني في سوريا سابقًا، وظل عضوا فاعال 
احمللية  األم��ة  بقضايا  ومنشغال  احل��رك��ة،  ف��ي 

والدولية. 
محنته وجهاده الدعوي :

في  احلاكم  البعث  من حزب  موقفه  بسبب 
أبعد  ع��دة  ملضايقات  الدكتور  تعرض  سوريا 
إثرها عن بلده، فقد عني إثر تخرجه في التعليم 
في مناطق مسيحية رغم إصراره على حقه في 
داخل  فيها  يرغب  التي  املناطق  في  التدريس 
إلى  انتقل  السبعينيات  ب��داي��ة  وف��ي  س��وري��ا، 
التدريس  ف��ي  يعمل  مكث  وه��ن��اك  السعودية 
وال��ت��رب��ي��ة وال���دع���وة وال��ت��وج��ي��ه، واس��ت��م��رت 
رحمه  أجله  واف��اه  أن  إل��ى  تالحقه  املضايقات 

الله تعالى.
فقيه السيرة بامتياز :

بفقه  االش��ت��غ��ال  أكثر  أن  لغيره  يسبق  ل��م 
اإلن��ت��اج وعمقه في  غ���زارة  م��ن حيث  ال��س��ي��رة 
في  اإلسالمية  ال��دع��وة  منهج  معالم  استنباط 

فقد متكن من   � ال��رس��ول  عصر 
فقها  ال���س���ي���رة  اس��ت��ي��ع��اب 

وت���ن���زي���ال، واس��ت��ن��ب��اط 
النبي  م��ن��ه��ج  م��ع��ال��م 

ب��ن��اء اجليل  � ف��ي 
على  س����واء  األول 
التربية  م��س��ت��وى 
مستوى  ع��ل��ى  أو 
إن����ت����اج ال���ق���ي���ادة 
ال���راش���دة، ول��ذل��ك 
ش��م��ل ت��أل��ي��ف��ه في 

فقه  امل����ج����ال:  ه����ذا 
)مجلد  أوال  ال��س��ي��رة 

التربية  ومنهج  واحد(، 
والتربية  )أج��زاء(  النبوية 

ال��ق��ي��ادي��ة، وامل��ن��ه��ج احل��رك��ي 
وقد  أج���زاء(،  )ثالثة  النبوية،  للسيرة 

عكست هذه الكتب عمق الفهم لدى الرجل وجلت 
والبناء  التربية  منهج  استنباط  في  موهبته 
وإعادة بعث األمة وفق أسس شرعية هي التي 
وإخ��الص��ه،  وموهبته  ذك��ائ��ه  ب��ق��وة  استمدها 
غطى  وتربويا  علميا  زادا  الكتب  هذه  وكانت 
والعمل  ال��دع��وى  احل��ق��ل  ف��ي  كبيرا  خصاصا 
اإلس���الم���ي امل��ع��اص��ر وص����ارت ك��ت��ب��ه م��ق��ررات 
في  العاملني  مختلف  ل��دى  وت��رب��وي��ة  دراس��ي��ة 
احلركة اإلسالمية شرقا وغربا، وقد كان الشيخ 
منير واعيا بقيمة عمله هذا وظل يعتز به حيث 
أدباء  رابطة  موقع  على  أحد حواراته  في  ذكر 
الشام عندما ُوجه إليه سؤال: "ما اإلنتاج الذي 
؟  فأجاب  غ��ي��ره... ومل��اذا  أكثر من  به  تعتّزون 
أكثر  به  أعتّز  ال��ذي  اإلنتاج  تعالى:  الله  رحمه 
النبوية  للسيرة  التربوي  املنهج  هو  غيره  من 
ع��م��وم��ًا، وال��ت��رب��ي��ة ال��ق��ي��ادي��ة م��ن��ه )امل��ج��ّل��دات 
م��ن جهة،  قمة نضجي  ألّن��ه ميّثل  األرب��ع��ة(..، 
وعمليات  اإلسالمية  للحركات  منهجًا  وميثل 
البناء الداخلية من خالل السيرة النبوية، حيث 
اجليل  تربية  مّت��ت  كيف  ال��س��ؤال:  على  ُيجيب 
ابتداًء.  القيادات  تربية  نظرّية  وتبني  األول، 

وبعدها تتّم التربية العاّمة".
منهجه الدعوي واحلركي :

تدل  ه��ادئ��ة  ال��رج��ل مب��واق��ف  حفلت سيرة 
ع��ل��ى ع��م��ق ال��رؤي��ة ورج��اح��ة ال��روي��ة وحسن 
ال��ط��وي��ة وق���د ك��ت��ب م��واق��ف��ه ف��ي ك��ت��اب��ه )كشف 
املستور.. أفكاري التي أحيا من أجلها(، الذي 
للرجل كشف فيها  هو مبثابة سيرة مختصرة 
عن منهجه الدعوي ومواقفه في املجال الفكري 
يظهر  حيث  واألخالقي،  واحلركي  والسياسي 

من  تنطلق  م��واق��ف شريفة  ح��ام��ل  ال��رج��ل  ل��ك 
حتكيم الشرع قواعد ومقاصد وتغليب االعتدال 
األمة  لقضايا  العميقة  االسترتيجية  والنظرة 
السيرة  ف��ي  كتاباته  ك��ان��ت  وق��د  وتفاعالتها، 
الدعوة،  انشغاله مبنهج  بقوة  تعكس  النبوية 
للسيرة  دراس��ت��ه  إن  ال��ق��ول  ليمكن  إن��ن��ا  حتى 
الواقع   فقه  في  تأليف  هو  إمن��ا  فيها  وتأليفه 
وف��ي فقه اإلص��الح وال��دع��وة، وإن ك��ان ظاهره 
أن عينه كانت  إال  التاريخ واملاضي  تأليفا في 
في  وتنتقل  أم��راض��ه  تشخص  احل��اض��ر  على 
الدعوية  والتجربة  الوحي  في  تبحث  املاضي 
يتساءل  لذلك جتده  � عن عالجاته،  للرسول 
) مرحلة  في نهاية مقاله مثال عن فقه املرحلة 
االستضعاف في الدعوة النبوية ( قائال:" فهل 
يدرك الدعاة اليوم هذا الفقه في األولويات من 
قائدهم العظيم عليه أفضل الصالة والتسليم؟ "

قوة التأليف وعمقه :
ك���ان ال��دك��ت��ور م��ن��ي��ر ال��غ��ض��ب��ان ذا ق���درة 
كبيرة على التأليف، وذا أفق واسع وتعدد في 
كتب  فقد  واالنشغاالت  التخصصات 
في السيرة والتربية وفي سير 
والتيارات  والفكر  األع��الم 
كثرة  وعلى  وامل��ذاه��ب، 
وت��ن��وع م��ا ك��ت��ب فقد 
ك������ان ه����ن����اك خ��ي��ط 
ن��اظ��م ي��ج��م��ع ذل��ك 
ك���ل���ه ه����و رؤي���ت���ه 
والتاريخ  للواقع 
وم�����ا ي��ن��ب��غ��ي أن 
حركة  عليه  ت��ك��ون 
األم��ة، فكل ما كتبه 
كان في سياق حتليل 
وترشيدها  األم��ة  واق��ع 
مطلوب  ه���و  م���ا  الرت���ي���اد 
منها ارتياده من املواقع، ومن 

أبرز املجاالت التي كتب فيها: 
أوال سير األعالم: 

1 - أبو ذر الغفاري-الزاهد املجاهد، ُطبع 
في دمشق، 1970م، ثّم عمان. 

2 - م��ع��اوي��ة ب��ن أب���ي س��ف��ي��ان الصحابي 
املجاهد، دمشق،1977.

ثّم  ال��ري��اض،   ،1978 عتبة،  بنت  هند   -  3
عمان.

4 - املغيرة بن شعبة الوالي املجاهد.
5 - عمرو بن العاص )األمير املجاهد(.

6 - سيد قطب ضد العنف.
ثانيا في السيرة وفقه الدعوة والحركة :

7 - املنهج احلركي للسيرة النبوية. 
 11( النبوية  للسيرة  التربوي  املنهج   -  8

مجلدا( ويضم : 
9 - التربية اجلهادية 3 مجلدات.
10 - التربية القيادية 4 مجلدات.
11 -التربية اجلماعية مجلدان. 

12 - التربية السياسية مجلدان. 
النبوية  للسيرة  اإلع��الم��ي  امل��ن��ه��ج   -  13

)الشعر في عهد النبوة( في مجلدين. 
14 - ف��ق��ه ال��س��ي��رة ال��ن��ب��وي��ة )م��ق��رر م��ادة 
السيرة النبوية في جامعة أم القرى وجامعات 

عربية وإسالمية(. 
15 - التراتيب اإلداري��ة في نظام احلكومة 
املغربي  الكتاني  احل��ي  عبد  للشيخ  النبوية 

)تهذيب وتقريب(.
16 - فقه التمكني في السيرة النبوية.

17 - أخالقيات احلرب في السيرة النبوية. 
ف��ي س��ي��رة سيد املرسلني،  18 - األرب��ع��ني 

ومحمد � )باالشتراك مع آخرين(.

ثالثا في الحركة اإلسالمية المعاصرة :
19 - احلركة اإلسالمّية في سورية في ثالث 

مجلدات.
للتاريخ،1981،  اإلس��الم��ي��ة  -امل��س��ي��رة   20

الرياض، ثّم عمان.
رابعا في الفكر والمذاهب والتاريخ :

21 - احلركات القومية احلديثة في ميزان 
اإلسالم، 1981، الرياض، ثّم عمان.
22 - تاريخ سوريا حّتى اليوم.

23 - سورية في قرن.
24 - ال��ت��ح��ال��ف ال��س��ي��اس��ي ف��ي اإلس����الم، 

1983، عّمان، ثّم القاهرة.
25 - ن��ح��ن وال���غ���رب ع��ل��ى ض����وء ال��س��ن 

الربانية )العراق وأمريكا منوذجا(.
خامسا في التربية :

اإلسالمية  التربية  ت��دري��س  أص���ول   -  26
)مع  بالسعودية(  املعلمات  مقرر مبعهد  )كتاب 

آخرين( 1977.
27 - من معني التربية اإلسالمية، الرياض، 

1976، ثّم عمان. 
واللغة  الدينية  امل��واد  تدريس  ط��رق   -  28
ال��ع��رب��ي��ة )ل��ل��ص��ف ال��ث��ال��ث ب����دار امل��ع��ل��م��ات( 

)باالشتراك مع آخرين(.
29 - التربية السياسية للطفل املسلم.

30 - إليك أيها الفتى املسلم.
سادسا في قضايا المرأة المسلمة :

31 - األخوات املؤمنات-الرياض 1967، ثّم 
عمان. 

 ،1977 املسلمة،  الفتاة  أّيتها  إليك   -  32
الرياض، ثّم عمان. 

سابعا في الدراسات األدبية :
33 - الشعر في العهد النبوي )في مجلدين(.
إض���اف���ة إل����ى دراس������ات ع���دي���دة م��ت��ن��ّوع��ة 
العلمية  امل��ؤمت��رات  من  كثير  في  ومحاضرات 
مبجلة  مقاالته  ومعظم  بالعالم،  واإلس��الم��ي��ة 
الدمشقّية،  اإلس���الم  ح��ض��ارة  ومجلة  املجتمع 

وفي غير ذلك من املواقع اإللكترونية.
الله  عطايا  من  حقا  ك��ان  فالرجل  وختاما 
لهذه األمة في زمن كثرت فيه الباليا. وقد حاله 
م��ن ك��ان ي��ع��رف ق���دره ب��أوص��اف تليق مبقامه 
نحن  "فها  العمري  علي  الدكتور  عنه  ق��ال  فقد 
علماء  م��ن  ع��ال��م  صفحات  م��ن  صفحة  ن��ط��وي 
األم���ة، وداع��ي��ة م��ن ك��ب��ار دع��ات��ه��ا، ومفكر من 
أوعى مفكريها، ومؤرخ من أعمق مؤرخيها")1(، 
ووص��ف��ه ال��دك��ت��ور وص��ف��ي ع��اش��ور ب��أن��ه "علم 
من أع��الم األم��ة اإلسالمية، ورائ��د من رواده��ا، 
وكوكب في سماء علمها، وإمام من أئمة اإلنتاج 
النافع فيها.. إنه الشيخ العالمة الدكتور منير 
محمد ال��غ��ض��ب��ان، ال��ع��ال��م ال��رب��ان��ي وال��داع��ي��ة 

املجاهد والقائد احلكيم")2(.
نعم إن منير الغضبان رحل راضيا مرضي 
رسالته  أدى  وقد  رحل  غضبان  وال  آسف  غير 
في حدود اإلمكان مما يعز بذله في هذا الزمان، 
أكثر  إل��ى  محتاجة  واألم��ة  قد مضى  ك��ان  وإن 
من أمثاله للنهوض بواجب الوقت، فقد مضى 
إل��ى رب��ه وكله يقني أن ه��ذه األم��ة دوم��ا حبلى 
ب��ال��رج��ال، ودوم���ا ه��ي ق���ادرة � ب��إذن ربها � أن 
موقع  ويبوئها  البشارة  لها  يحقق  ما  تنجب 

الصدارة.
-----------

وطيُِّب  يرة  السِّ فقيه  الغضبان:  منير  مقال   -  1
املَسيرة : الدكتور علي العمري، موقع »متعدد نتـ«.

2 - مقال منير الغضبان .. حياة في ظل الدعوة : 
د. وصفي عاشور، »موقع االسالميون«.

شخصية العدد



هرعت إلى صديقتها تشتكي:
- أره��ق��ن��ي ه���ذا ال��ع��م��ل ط��ي��ل��ة ال��ن��ه��ار.. 
في  الطعام  من  فضل  بنفسي مبا  ألقي  إن��ي 

القمامة...
- ملاذا؟ 

- ألنني ضبطت اخلدم يقتسمونه بينهم 
ويأخذونه إلى بيوتهم..

- وما العيب في ذلك؟
أجرا  يتقاضون  إنهم  يأخذونه؟  ومل��اذا   -

مقابل عملهم في بيتي..
- الطعام سيلقى به في القمامة، فأولى لك 

أن تتصدقي به عليهم..
ثارت غاضبة:

- الشبع يعلم اجلسارة، ألم يقل املثل: " 
ْع كلبك يتبْعك«؟ ثم من هم ليأكلوا مثلنا  »جوِّ

مما نأكل؟!
ردت صديقتها بهدوء:

- أط������رح ع��ل��ي��ك س�������ؤاال، ف���ك���ري م��ل��ي��ا  
واحتفظي باجلواب لنفسك : حني يسألك الله 
عز وجل يوم لقائه عن تضييع هذه النعمة، 

َ ستجيبينه؟! بمِ

 ذة. نبيلة عزوزي

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

العنوان الكامل :.................................................................................
االشتراك السنوي : 20 عددا

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

ترسل االشتراكات باسم :
> جريدة احملجة عن طريق احلوالة البريدية

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

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

ق�شيمة  اال�شرتاك
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شجنا،  يهمس  بنيتي  َب��ْوح��ي  زال  م��ا 
يسمعك  عليك،  وغ��ي��رة  حبا  ويخفت  يعلو 
تعجو  أن  رفضت  أم  بتأوهات  صيغ  كالما 
ول��ي��دت��ه��ا، حت��ت��ض��ن��ه��ا ب���ص���دق امل��ش��اع��ر، 
وتهديها طيب النصح كلمات أصلها ثابت 
وفروعها بلغت عنان السماء لتعلو مبقامك 

كلما سمقت شجرة االمتثال.
فاعلمي بنيتي أن : 

ج- حجابك تاجك، وعفافك نجاتك.
إن���ه ت���اج ي��زي��ن رأس����ك، وراي����ة ت��رف��رف 
وصوت  بعفافك،  ويشهد  طهرك،  سماء  في 
ص���ّداح يعلو األف���ق ي��ق��ول: ق��د أط��اع��ت من 
لبستني وأقامت حدودي أمر ربها وامتثلت 

حلكمه.
ول���ك���ن ق����د ت��ع��ج��ب��ني ب���غ���ط���اء ال�����رأس 
املصنوع من »املوسلني« الشفاف، ويقول لك 
سارق معنى الستر منك: ال ضير أن  تلبسيه 
ال  ك��ي  اجلميل،  احل��ري��ري  شعرك  لتظهري 

يعتقد الناس أنك... 
فتجعلي  معناه،  من  حجابك  تفرغي  ال 
ج���م���ال اخل��م��ي��ص��ة ال��ف��ان��ي ي��س��م��ه بقبح 

املعصية.
ف���االف���ت���ت���ان ب����األزي����اء م��ص��ي��دة نسج 
كمن  دأبك  فليكن  احلياء،  لصوص  شباكها 
اليهود  عراها  ملا   � بالرسول  استنصرت 
كما   -،� فأجابها  »وامحمداه !!«،  فنادت: 
من  اليهود  بطرد  السيرة-  كتب  لنا  حتكي 

املدينة. 
ان��ت��ص��ارا  املسلمني  ج��ي��ش  ل��ق��د حت���رك 
المرأة أبت مؤامرة اليهود، فصرخت رافضة 
عملي  بصراخ  حلجابك  فانتصري  إذاللها، 
تتمنعني به عن تصاميم العري، وترفضني 
ف��ي م��ي��زان  ل��ئ��ال جتعليه ص��ف��را  م��ك��ائ��ده. 
الطاعة واالمتثال. وأيقني بعداوة من يعري 

لصوص  فأولئك  مزيفة.  مبسميات  طهرك 
مسوح  ويلبسون  طاعتك  ب��ه��اء  ي��س��رق��ون 
ملا  شياطني،  وسوسة  وحقيقتهم  األتقياء، 
علموا غالء سلعة الطهر والعفاف تنافسوا 
في املكر واخلديعة فتلونوا بألوان اإلغراء 

والغواية.
د- طهر التقيات

النبي  عهد  ف��ي  العفيفات  ال��ط��اه��رات 
تبرج اجلاهلية  نهاهن عن  ملا   ،  � األك��رم 
األولى، تورعن ورعا قد يطير لب العقل من 
الفراسية  احل��ارث  بنت  هند  فهذه  روعته، 
تروي حديث أم سلمة زوج النبي � قالت: 
 : يقول  فزعا  ليلة   � الله  رس��ول  استيقظ 
اخلزائن  من  الله  أن��زل  م��اذا  الله  »سبحان 
م��ن يوقظ صواحب  الفنت  م��ن  أن��زل  وم���اذا 
رب  يصلني،  لكي  أزواج���ه  يريد  احل��ج��رات 
قال  اآلخ���رة«.  في  عارية  الدنيا  في  كاسية 
كميها  في  أزرار  لها  هند  وكانت  ال��زه��ري: 

بني أصابعها )1(. 
لكي ال توصف هند بالكاسية في الدنيا 
لكميها  أزرارا  اتخذت  القيامة  يوم  العارية 
خ��ش��ي��ة رب��ه��ا ف��ي زم����ان س��ع��ت ف��ي��ه أق���دام 
الطاعة على أرض االشتياق، فكيف بالعارية 
في الدنيا املباهية بعريها في زمن انتكست 

فيه الهمم على أرض النفاق؟
هـ- نزوة مردية

ستكسى الكاسية العارية لباسا من نار 
جتد  ول��ن  اجلنة  تدخل  ول��ن  القيامة.  ي��وم 

ريحها.
ق��ال��ه��ا ال��ن��ب��ي � : »ص��ن��ف��ان م��ن أه��ل 
كأذناب  أرهما: رجال معهم سياط  لم  النار 
البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات 
ع��اري��ات م��ائ��الت مم��ي��الت ع��ل��ى رؤوس��ه��ن 
كأسنمة البخت املائلة، ال يدخلن اجلنة وال 
يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 

كذا وكذا« )2( 
إنها نزوة حب إظهار اجلمال واملفاتن 
ج��ع��ل��ت  ال��ن��ب��ي � ي��ت��ب��رأ م���ن  ال��ك��اس��ي��ة 
نسبها  إمن��ا  ألم��ت��ه.  ينسبها  فلم  ال��ع��اري��ة، 

ألمها الهاوية. 
العارية  الكاسية  بها  أطاعت  نزوة  هي 
اجلنة  من  وحرمت  املولى.  فعصت  الهوى 
وري��ح��ه��ا، ون��زع��ت ب��إي��ث��اره��ا ث��وب احلياء 

فتوارى اإلميان ألن : »احلياء واإلميان قرناء 
جميعا فإذا رفع أحدهما رفع اآلخر.« )3(

خابت من حملت ظلما
لقد أفصح احلديث الشريف عن غرض 
زاحت  مائلة مميلة،  فهي  العارية،  الكاسية 
ف��ت��ع��دت وظلمت  ب��ن��ف��س��ه��ا،  ع���ن اإلض�����رار 

غيرها. �وقد خاب من حمل ظلما�)4(
عريها إمالة لغيرها عن احلق، استعملها 
الشيطان فجعلها من جنوده، فأغوى وفنت 

بها خلقا كثيرا. 
ملا ذبل توهجها في جنة الطاعة سّعرت 
فتنة،  فكانت  املعصية  درك���ات  ف��ي  لظاها 
الدنيا  »إن   : بقوله  فتنتها  م��ن   � ف��ح��ذر 
حلوة خضرة. وإن الله عز وجل مستخلفكم 
الدنيا،  فاتقوا  تعملون.  كيف  لينظر  فيها 
واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل 
كانت في النساء«.)5( وشتان بني من علت 
بها دنس  بها همة االستخالف، ومن سفل 

الغواية. 
وملا فاض دفقي نظما، استنهضت الهمة 

نصحا أن :
ال تركني لهمز لئيم أخبرت بعدائه غدار

منيته أن حتشري ذليلة ال شفاعة ال ق�رار
تشاطرينه مستقر لظى، لعمري بئس اجل�ار

تصير أمك هاوية، وتلفح وجهك الن�����ار
زينته تصير رمادا، إغواؤه ال شك ض�����ار

ال تضيعي صروف عمرك سدى، يسمك العار
ال  تضطرب  ال  رض��ي��ة،  النفس  منك  ولتكن 

حتتار
ال��واح��د  فهو  منيبة،  اجل��ب��ار  حلكم  تسلم 

القه�����ار
----------

1 - صحيح البخاري
2 - رواه  أحمد 8665 –  مسلم  -2128 الطبراني 

في األوسط 1811
3 - رواه احلاكم في صحيح الترغيب والترهيب 2636

4 - طه :108
5 - رواه مسلم.

احذري لصوصا يسرقون حليك )2(

ذة. رجاء عبيد

بق�لم :بق�لم :

و مـضـــــــــة

 ســـؤال

اإلسالمية  املنظمة  أص��درت 
ل��ل��ت��رب��ي��ة وال���ع���ل���وم وال��ث��ق��اف��ة، 
 � )1434ه  س��ن��ة  إي��س��ي��س��ك��و، 
عبد  ل��أس��ت��اذ  ك��ت��اب��ا  2013م( 
ال��س��الم األح��م��ر ب��ع��ن��وان »دليل 
األئ���م���ة وامل���رش���دي���ن ال��دي��ن��ي��ني 
خ���ارج ال��ع��ال��م اإلس��الم��ي« وهو 
يقع في )182( صفحة من القطع 
للمقدمة  ش��ام��ل��ة   ، امل��ت��وس��ط��ة 

والفهارس، 
وقد جاء إعداد هذا »الدليل« 
استجابة للتوصيات التي خرج 
ب���ه���ا امل����ؤمت����ر احل�������ادي ع��ش��ر، 
للمجلس األعلى للتربية والعلوم 
األول  وامل���ن���ت���دى  وال���ث���ق���اف���ة، 
ل���رؤس���اء امل���راك���ز واجل��م��ع��ي��ات 
الثقافية اإلسالمية خارج العالم 
بالرباط،  املنعقدين  اإلس��الم��ي، 

سنة )2010م(.
فيها  املؤلف  بسط  فاملقدمة 

امل���الم���ح ال���ع���ام���ة ل��ط��ري��ق��ة 
إع�������داد ال���دل���ي���ل، وم��ع��ال��م 
منهجه القائم على مجموعة 
م��ن ال��ت��ق��ن��ي��ات وال��وس��ائ��ل؛ 
منه،  امل��ت��وخ��اة  واأله�����داف 
وق����د خل��ص��ه��ا ف���ي ن��وع��ني: 
أه���داف إج��رائ��ي��ة، وأه��داف 

عامة
ج��اء  األول:  ف��ال��ف��ص��ل 
ب���ع���ن���وان: أه��م��ي��ة ت��ك��وي��ن 

األئمة
والفصل الثاني: عنونه 
امل���ؤل���ف مب��ن��ه��ج��ي��ة إع����داد 

اخلطبة واملوعظة
جعله  الثالث:  والفصل 

إلقاء  منهجية  بعنوان:  املؤلف 
خلطبة واملوعظة.

أم���ا ال��ف��ص��ل ال���راب���ع: فهو 
ف��ي م��وض��وع ال��دع��وة واحل���وار 

والتواصل.

الفصل  ُخ��ص��ص  ف��ي ح��ني 
اإلداري  ل��ل��ج��ان��ب  اخل����ام����س: 

والقانوني
عبارة  فكانت  اخل��امت��ة  أم��ا 
ع����ن م��ل��خ��ص ع����ن م��ح��ت��وي��ات��ه 

ومميزاته.

»دليل  األئمة  واملرشدين  الدينينيإصــــدارات
 خارج  العالم  اإلسالمي« 



في  التمثل بالشعر

شرح األربعني األدبية ]37[

د. احلسني زروق

هذا حديث من أحاديث التمثل النبوي 
ب��ال��ش��ع��ر، وف��ي��ه ث��اث��ة أم�����ور: ال���س���ؤال، 

واملسؤول، واجلواب.
 � النبي  » هل كان  السؤال فهو   أما 
على  يدل  وهو  الشعر؟«،  من  بشيء  يتمثل 
 ،� الله  احلرص على معرفة سنة رسول 
وم��وق��ف��ه م��ن ال��ش��ع��ر وال��ت��م��ث��ل ب���ه، ول��ه��ذا 

السؤال خلفيتان: 
مطالب  امل��س��ل��م  ألن  ت��ع��ب��دي��ة؛  خ��ل��ف��ي��ة 
ش��يء،  ك��ل  ف��ي  تعالى  الله  أح��ك��ام  مبعرفة 

واالقتداء بالنبي � في ذلك.
يقرؤون  املسلمني  معرفية؛ ألن  وخلفية 
)َوَم��ا  تعالى:  الله  ق��ول  الكرمي  ال��ق��رآن  في 
ْعَر َوَما َيْنَبِغي َلُه( )2(، فيتبادر  ْمَناُه الشِّ َعلَّ
ال��س��ؤال:  ه��ذا  تلقائية  بكل  أذه��ان��ه��م  إل��ى 
أَيَتَعلَّق مضموُن اآلية بقول الشعر فقط، أم 

بقوله وسماعه والتمثل به؟!
ب���ن���اء ع��ل��ى تينك  ون���ح���ن ن��س��ت��ب��ع��د- 
ال  اخللفيتني- أن يكون سَبُب السؤال حتوُّ
وقد  منه،  وحتّرجا  الشعر  من  املوقف  في 
الرسول   َمجاِلَس  أن  سابق  باب  في  رأينا 
فيها  ُينَشد  ك��ان  َبعِده  من  والصحابة   �

الشعر.
ومقتضى ما سبق أن موضوع السؤال 
أو  ال��ش��ع��ر،  ق���ْول  ال  ب��ال��ش��ع��ر،  التمثل  ه��و 

سماعه.
و)مثل( »أصٌل صحيح يدلُّ على مناظَرة 
ثم  بيتًا  َأنشد  إذا  ل  ثَّ و»َتَ للشيء«،  الّشيء 
آَخر ثم آَخر... وال�َمَثُل: الشيء الذي ُيضَرب 
الشعر  وه��ذا  ِم��ْث��َل��ه«،  ف�يجعل  مثًا  لشيء 
»ع��ب��ارٌة  وه��و  باملثل،  عاقة  ل��ه  ب��ه  املتمثل 
ع��ن ق���وٍل ف��ي ش���يٍء ُي��ْش��ِب��ُه ق���واًل ف��ي ش��يٍء 
اآلَخَر  أحُدُهَما   َ ِلُيَبنيِّ ُمَشاَبهة  بيَنهما  آَخَر 
ْعِت  َضيَّ ��ْي��َف  ال��صَّ قوِلهم:  نحُو  َرُه  وُي���َص���وِّ
َأْهَمْلَت  َقوَلَك:  ُيْشِبُه  القوَل  هذا  فإن   ، َبَ اللَّ

وْقَت اإلمكاِن َأْمَرَك«.
والتمثل بالشعر بناء على ذلك َجْمع بني 
يكون  واح��د، وإمنا  قوٍل  في  واملََثل  الشعر 

األمر كذلك إذا َتضمن ذلك الشعُر ِحكمة.
موضوعه  السائل  س��ؤال  أن  ظهر  فقد 
استعمال النبي � للشعر اجلاري مجرى 

األمثال في املواقف التي َتقتضي ذلك.
أن  الثاني في احلديث فهو  األمر  وأما 
السائل َقَصد أم املؤمنني عائشة؛ مِلا لديها 
ألنهم  بيته؛  في   � النبي  بسيرة  ِعلٍم  ِمن 
الناس في احلياة  كانوا يرون سيرته بني 
خفي  أن��ه  أظ��ن  وم��ا  ويعلمونها،  ال��ع��ام��ة 
 � أن��ه  السائل  على  وحتى  بعضهم  على 
ذلك  ومن  وغيره،  العمل  في  بالشعر  تثل 

اخل��ن��دق،  وح��ف��ر  املسجد،  ب��ن��اء  ف��ي  تثله 
وغير ذلك...، ولشيوع ذلك ترجح لدينا أن 
التمثل  مطلق  هو  ليس  السؤال  موضوع 
اخلاصة  احلياة  هو  بل  بالشعر؛  النبوي 
للنبي � وه���و داخ���ل ب��ي��ت��ه، ف���إذا أردن���ا 
ما  وف��ق  ال��س��ؤال  نعيد صياغة  أن  حينها 
انتهينا إليه، فسيكون بهذه الصيغة: أكان 

النبي � يتمثل بالشعر في بيته؟
والسؤال بتلك الصيغة منسجم مع أمر 
ذيوع سماع النبي � الشعر وتثله به في 
بيته،  خ��ارج  واملناسبات  املواقف  من  عدد 
التوجه بطلب اجلواب  ومنسجم كذلك مع 

من زوج النبي � دون غيرها.
وأما األمر الثالث فهو جواب أم املؤمنني 
عائشة، وهو: »كان يتمثل بشعر ابن رواحة، 
ويتمثل... «، وفي رواي��ة عند اإلم��ام أحمد 
أنها قالت: »كان رسول الله � إذا استراث 
وفي  طرفة...«)3(،  ببيت  فيه  تثل  اخلبر 

جواب أم املؤمنني مسائل:
بشعر  يتمثل  ك��ان   � النبي  أن  منها 

شاعرين هما ابن رواحة وطرفة.
ومنها أن تثله بالشعر مرتبط مبناسبة 
الشعر املتمثل به ملقتضى احلال، ال بإسام 

قائله )ابن رواحة( أو كفره )طرفة(.
ومنها أنه كان يتمثل بشعر ابن رواحة، 
وأما طرفة فكان يتمثل فقط بذلك الشطر من 

شعره ملناسبة اقتضته.
وم��ن��ه��ا أن ت��ث��ل��ه ب��ش��ط��ر ب��ي��ت ط��رف��ة 

مناسبته استراثة النبي � اخلبر.
من  ع���ادة  ك��ان  التمثل  ذل��ك  أن  ومنها 
»كان  تقول:  عائشة  املؤمنني  ف��أم  ع��ادات��ه، 
استراث  إذا   � الله  رس��ول  »ك��ان  يتمثل« 

اخلبر...«.
-----------

 ،137-136/3 الترمذي،  سنن  صحيح    -)1(
2848، ك. األدب، ب.ما جاء في إنشاد  حديث رقم 
حديث  ه��ذا  بقوله:»  الترمذي  عليه  علق  وق��د  الشعر، 
والشعر  »صحيح«.  األلباني:  وق��ال  صحيح«،  حسن 
ص��در ال��ب��ي��ت: »س��ت��ب��دي ل��ك األي���ام م��ا كنت جاهال« 
)ديوان طرفة، ص:41(، وهو من معلقة طرفة املشهورة 

»خلولة أطالل بُبرقة َتْهَمد...«.
)2(-  سورة يس، اآلية 69.

 - مقاييس اللغة، 296/5 مادة »مثل«.
 - لسان العرب، 611/11 مادة »مثل«.

 - مفردات ألفاظ القرآن، ص: 759 مادة »مثل«.
حديث   ،209-208/17 أح��م��د،  مسند   -)3(
»إسناده  بقوله:  عليه محققه  علق  وقد   ،23905 رقم 
ال���زوائ���د:  ف��ي)م��ج��م��ع  ال��ه��ي��ث��م��ي  ورواه  ص��ح��ي��ح«، 

128/8(، وقال: »رجاله رجال الصحيح«.

يح »عن عائ�شة،  روى الرتمذي روى الرتمذي عن �شرُ

عر؟  قال: قيل لها: هل كان النبي � َيَتمثَّل ب�شيء من ال�شِّ

قالت: كان َيتمثل ب�ِشعر ابن َرواحة، وَيتمّثل وَيقول: 

زّود)1(.. وياأتيَك بالأخبار من مل ترُ
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ْن����َي����ا َوَم������ا ِف��ي��َه��ا ال َت����ْأَس����َف����نَّ َع���َل���ى ال����دُّ
ْن���َي���ا ِل��َي��ْج��َم��َع��َه��ا ����ُه ال���دُّ َوَم�������ْن َي����ُك����ْن َه����مُّ
��ُع��َه��ا ���ْف���ُس ِم����ْن ُدْن���َي���ا ُت��َج��مِّ ال َت���ْش���َب���ُع ال���نَّ
اع���م���ل ِل�������َداِر ال���َب���َق���ا ِرْض���������َواُن َخ���ازُن���َه���ا
ِط��ْي��َن��ُت��َه��ا وال���ِم���ْس���ُك  َذَه������ٌب  َل���َه���ا  َأْرٌض 
َأْن�����َه�����اُرَه�����ا َل����َب����ٌن م���ْح���ٌض َوِم�������ْن َع���َس���ٍل
��ْي��ُر َت���ْج���ِري َع��َل��ى اأَلْغ���َص���اِن َع��اِك��َف��ًة َوال��طَّ
���ًة ف���ي ال����َع����ْدِن َع��اِل��ي��ًة َم�����ْن َي���ْش���َت���ِري ُق���بَّ
َدالُل�����َه�����ا ال���ُم���ْص���َط���َف���ى وال����ل����ُه َب���اِئ���ُع���َه���ا
َيْعُمَرَها ال��ِف��ْرَدْوِس  في  اَر  ال���دَّ َيْشَتِرْي  َم��ْن 
ِب���ِش���ْب���َع���ِت���ِه ِم���ْس���ِك���ي���ٍن  َج�����ْوَع�����ِة  َس�����دِّ  َأو 
ْن��َي��ا َوَق����ْد َع��ِل��َم��ْت ��ْف��ُس َت��ْط��َم��ُع ف��ي ال��دُّ ال��نَّ
َوال����ل����ِه َل����و َق���ِن���َع���ْت َن���ْف���ِس���ي ِب���َم���ا ُرِزَق������ْت
َرٌة َوال�������ل�������ِه وال�������ل�������ِه، َأْي��������َم��������اٌن ُم�������َك�������رَّ
ُم���َل���ْم���َل���َم���ٍة ���ا  َص���مَّ َص�����ْخ�����َرٍة  ف���ي  َأْن  َل�����ْو 
ِرْزًق���������ا ِل����َع����ْب����ٍد َب�����َراَه�����ا ال����ل����ُه الْن���َف���َل���َق���ْت
َم��ْس��َل��ُك��َه��ا ��ْب��ِع  َف�����ْوَق ِط���ب���اِق ال��سَّ َك����اَن  َأْو 
����وِح ُخ����طَّ َل���ُه ���ى َي���َن���ال ال�����ِذي ف���ي ال����لَّ َح���تَّ
َأْم����َواُل����َن����ا ِل�������َذِوي ال����ِم����ي����َراِث َن��ْج��َم��ُع��َه��ا
َي��ْس��ُك��ُن��َه��ا ال���َم���وِت  َب���ْع���َد  ِل���ْل���َم���ْرِء  َداَر  ال 
َف����َم����ْن َب����َن����اَه����ا ِب���َخ���ْي���ر َط�������اَب َم���ْس���َك���ُن���ُه
َنُصِبْت َرَح���ى  ْن��َي��ا  َك��ال��َح��بِّ وال��دُّ ���اُس  َوال���نَّ
���ْف���َس ِم����ْن َت��َل��ٍف َف���ا اإِلَق����اَم����ُة ُت��ْن��ِج��ي ال���نَّ
َوَج�����ٍل َع���َل���ى  َك����اَن����ْت  َوَإن  ���ُف���وِس  وِل���ل���نُّ
ْه����ُر َي��ْق��ِب��ُض��َه��ا َف���ال���َم���ْرء َي��ْب��ُس��ُط��َه��ا وال����دَّ
���ا ���ُح���هَّ ُي���َص���بِّ َزْوٌر  َل����َه����ا  َن�����ْف�����ٍس  َوُك���������لُّ 
ِت����ْل����َك ال�����َم�����َن�����اِزُل ف����ي اآلَف���������اِق َخ�����اِوَي�����ٌة
َك������ْم ِم�����ن َع�����زي�����ٍز َس���َي���ْل���َق���ى َب���ع���د ع��زت��ه
������ي ُك�������لُّ ُم����رِض����َع����ٍة َوِل�����ْل�����َم�����َن�����اَي�����ا ُت������َربِّ
���ْف���ُس َت��ْن��َع��ى وه���ي َس��ال��م��ٌة ال َت����ْب����َرُح ال���نَّ
ْه�����ِر َظ���اِع���َن���ًة َوَل��������ْن َت���������َزاَل ِط���������َواَل ال�����دَّ
��َه��ا َغ��َف��َل��ْت ���ِت���ي َع����ْن َح��ظِّ َأْي�����َن ال���ُم���ل���وُك الَّ
ُع���ُم���ٍر ُك�����لَّ ِذي  َوَأْف�����َن�����ى  ال����ُق����روَن  َأْف����َن����ى 
ْن���َي���ا َوُزْخ����ُرِف����َه����ا َف���ال���َم���وُت َأْح��������َدَق ِب���ال���دُّ
�����َه�����ا َع����َق����َل����َت َم��������اَذا ُي���������َراُد ِب���َه���ا َل������ْو َأنَّ
َم���ْك���ُرَم���ٍة َداِر  ف���ي  َغ�����ًدا  ال���َث���َم���اَر  َت��ْج��ن��ي 
ِف���ي���َه���ا َن����ِع����ْي����ٌم ُم����ِق����ي����ٌم َداِئ������ًم������ا َأَب��������ًدا
َت����َرُه َوَل������ْم  َت���ْس���َم���ْع  َل����ْم  َوال���َع���ْي���ُن  اأُلْذُن 
اُر ال َت������ْغ������ُرْرَك َزْه����َرُت����َه����ا َوَه����������ِذِه ال���������دَّ
َف�����اْرَب�����أ ب���َن���ْف���ِس���َك ال َي����ْخ����َدع����َك الِم���ُع���َه���ا
اَع������ٌة َل������ْم َت��������ُدْم َي�����ْوًم�����ا َع����َل����ى َأَح������ٍد َخ������دَّ
َط��ْي��ِش ْت َذوي  َغ�����رَّ َف���َك���ْم  ����ْر  َوَف����كِّ َف���اْن���ُظ���ْر 
اْع����َت����زَّ َق��������اُرون ف���ي ُدْن�����َي�����اُه ِم�����ْن َس���َف���ٍه
َي����ِب����ي����ُت َل����ْي����َل����َت����ُه َس�������ْه�������َراَن ُم���ْن���َش���ِغ���ًا
����َه����اِر َل����َق����ْد َك����اَن����ْت ُم��ِص��ي��َب��ُت��ُه َوف�����ي ال����نَّ
َق��ِب��ل��ْت ْن���َي���ا َوال  َل����ُه ال���دُّ َف���َم���ا اْس���َت���َق���اَم���ْت 
��ِدَن��ا َ��ْع��ُص��وِم َس��يِّ ���اُة َع���َل���ى ال��م��� ُث����مَّ ال���صَّ

َ���ْوُت ال َش�����كَّ ُي���ْف���ِن���ْي���َن���ا َوُي��ْف��ِن��ي��َه��ا َف���ال���م����
��ي��َه��ا َف�����َس�����ْوَف َي����ْوًم����ا َع���َل���ى َرْغ�������ٍم ُي��َخ��لِّ
َوُب����َل����َغ����ٌة ِم�����ْن ِق��������َواِم ال���ِع���ْي���ِش َت��ْك��ِف��ي��َه��ا
ح�����م�����ُن َب���اِن���ي���َه���ا ال�����َج�����اُر أْح�����م�����ُد وال�����رَّ
ْع������َف������راُن َح����ِش����ْي����ٌش َن�����اِب�����ٌت ِف��ي��َه��ا َوال������زَّ
وال���َخ���ْم���ُر َي���ْج���ِري َرح��ي��ًق��ا ف��ي َم��َج��اِري��َه��ا
����ُح ال����ل����َه َج�����ْه�����ًرا ف����ي َم���َغ���اِن���ي���َه���ا ُت����َس����بِّ
ف����ي ظ�����لِّ ُط����وب����ى َرِف����ي����َع����اٍت َم���َب���اِن���ي���َه���ا
َوَج����ْب����َرِئ����ي����ل ُي������َن������اِدي ف����ي َن���َواِح���ي���َه���ا
����ْي����ِل ُي��ْخ��ِف��ي��َه��ا ِب����َرْك����َع����ٍة ف����ي َظ�������اِم ال����لَّ
ف����ي َي�������ْوم َم���ْس���َغ���َب���ٍة َع������مَّ ال����َغ����ا ِف��ي��َه��ا
ِف��ي��َه��ا َم�����ا  َت��������ْرُك  ِم���ْن���َه���ا  ����اَم����َة  ال����سَّ َأنَّ 
َي���ْك���ِف���ي���َه���ا َك��������اَن  ِإال  ال����َم����ِع����ي����َش����ِة  ِم�������َن 
َث������اَث������ٌة َع�������ْن َي����ِم����ي����ٍن َب�����ْع�����َد َث���اِن���ي���َه���ا
ف���ي ال���َب���ْح���ر َراِس����َي����ة، ِم���ْل���ٌس َن��َواِح��ي��َه��ا
����ى ُت���������ؤِدي ِإَل������ْي������ِه ُك�������لُّ َم�����ا ِف���ي���َه���ا َح����تَّ
���َل ال���ل���ُه ف���ي ال����َم����ْرَق����ى َم���َراِق���ي���َه���ا َل���َس���هَّ
َي���ْأِت���ي���َه���ا َس���������ْوَف  وِإال  َأَت������ْت������ُه  َف���������ِإْن 
َوَداُرن�������������ا ِل�������َخ�������َرِاب ال�����ُب�����وِم َن���ْب���ِن���ي���َه���ا
َي��ْب��ِن��ي��َه��ا ال�����َم�����ْوِت  َق����ْب����َل  ك�����اَن  ال���ت���ي  ِإال 
َوَم���������ْن َب����َن����اَه����ا ِب����ش����رٍّ َخ��������اَب ِب���اِن���ي���َه���ا
ِل���ْل���َع���ال���ِم���ي���َن َوك�������فُّ ال�����َم�����ْوِت ُي��ْل��ِه��ي��َه��ا
ُي��ن��ِج��ي��َه��ا اأَلْح�����������َداِث  ِم�����َن  ال�����ِف�����َراُر  َوال 
ي�����َه�����ا ِم���������ن ال����م����ن����ي����ة آَم����������������اٌل ُت�����َق�����وِّ
َوال���ِب���ْش���ُر َي��ْن��ُش��رَه��ا َوال�������َم���ْوُت َي��ْط��ِوي��َه��ا
���ي���َه���ا ُي���َم���سِّ َأْو  َي�����ْوًم�����ا  ����ِة  ال����َم����ِن����يَّ ِم�������َن 
َب��اِن��ي��َه��ا ال���َم���ْوَت  َوَذاَق  َخ���َراًب���ا  َأْض���َح���ْت 
َس���ُي���ْب���ِك���ي���َه���ا َي�����ْوًم�����ا  وَض�����اِح�����َك�����ٍة  ُذاّلً، 
ب���اِري���َه���ا اأَلْرواَح  َب�������َرى  َوِل����ْل����ِح����َس����اب 
����ى َي�����ُق�����وَم ِب�����َن�����اِد ال�����َق�����وِم َن���اِع���ي���َه���ا َح����تَّ
����ى ُت����ِق����ي����َم ِب����������َواٍد َغ�����ْي�����ِر َواِدي�����َه�����ا َح����تَّ
��ى َس��َق��اَه��ا ِب���َك���أِس ال���َم���ْوِت َس��اِق��ي��َه��ا َح��تَّ
َك�����َذِل�����َك ال�����َم�����وُت ُي���ْف���ِن���ي ُك������لَّ َم�����ا ِف��ي��َه��ا
����اُس ف���ي َغ���ْف���َل���ٍة َع����ْن ُك����لَّ َم����ا ِف��ي��َه��ا َوال����نَّ
َم����ا َط�����اَب َع���ْي���ٌش َل���َه���ا َي����ْوًم����ا َوُي��ْل��ِه��ي��َه��ا
َي���ْأِت���ي���َه���ا ����ْك����ِدي����ُر  ال����تَّ َوال  ِف���ي���َه���ا  َم������نَّ  ال 
ُي����َداِن����ي����َه����ا َم������ن  َوال  اْن������ِق������َط������اٍع  ِب������ا 
َوَل�����ْم َي�����ْدر ف���ي ُق���ُل���وِب ال���َخ���ْل���ِق َم���ا ِف��ي��َه��ا
َف����َع����ْن َق����ِري����ٍب َت������َرى ُم���ْع���ِج���ب���َك َذاِوي����َه����ا
َخ�����اِرِف َواْح�������َذْر ِم����ْن َدَواِه���ي���َه���ا ِم����َن ال�����زَّ
َل���َي���اِل���ي���َه���ا َح�������اٍل  َع����َل����ى  ْت  اْس�����َت�����َق�����رَّ َوال 
َوَك�����ْم َأَص����اَب����ْت ِب��َس��ْه��م ال���َم���ْوِت َأْه��ِل��ي��َه��ا
َوَك�������اَن ِم�����ْن َخ���ْم���ِرَه���ا َي����ا َق������ْوُم َذاِت���ي���َه���ا
ف���ي َأْم�������ِر َأْم������َواِل������ِه ف���ي ال����َه����مِّ َي���ْف���ِدي���َه���ا
ا َف���ُي���ْخ���ِف���ي���َه���ا َت�����ُح�����زُّ ف����ي َق����ْل����ِب����ه َح����������ّزً
��ي��َه��ا ِم����ْن����ُه ال���������وَداَد َوَل�������ْم َت�����ْرَح�����ْم ُم��ِح�����بِّ
ي����ِة َداِن����ي����َه����ا َوَق���اِص���ي���َه���ا َأْزَك���������ى ال����َب����رِّ

ْنَيــا ال َتـْأَسَفـنَّ َعَلـى الدُّ
من  ألكثر  منها  أبياٌت  ُنسبت  وقد  الزهد،  قصائد  أروع  من  القصيدة  هذه 
وزي���ادات  آخ��ر  بترتيب  ووردت   .� طالب  أب��ي  ب��ن  علي  بينهم  م��ن  ش��اع��ر، 
العباسي  والشاعر  للكاتب  أنها  الدارسني احملدثني  أحد  ولقد حقق  متفاوتة. 
إبراهيم بن العباس الصولي )176 - 243 ه�(. وواضح أن مضمونها يتناسب 

وموضوعات الزهد في العصر العباسي.



كلمة  كل  أن  املاضية  احللقة  في  افترضنا 
ُي��ط��ل��ق عليه  ذات ش��ك��ل خ���اص مم��ا مي��ك��ن أن 
: داللة عامة،  الداللة  "بنية" يتضمن نوعني من 
ودالل���ة خ��اص��ة، وق��د أوردن���ا بهذا اخلصوص 
كتاب  م��ن  أب��واب��ه��ا  ع��ن��اوي��ن  حت��ت  مقتطفات 
محاولني  منها  أمثلة  عند  ووق��ف��ن��ا  سيبويه، 
ربط داللتها اخلاصة، بداللة العنوان العام لكل 
باب، وافترضنا أن هذه الصفة أي صفة ثنائية 
الداللة ميكن تعميمها على كل األشكال اخلاصة 
للكلمات، ولذا نتابع القول في هذا السياق ألجل 
البرهنة على صحة هذا االفتراض "شموليته"، 
فنقول وبالله التوفيق : إن الفعل املاضي مثال 
بأشكاله الثالثة األصلية التي هي : َفَعل بفتح 
العني، وَفِعل بكسرها، ثم فُعل بضم العني، متثل 
أن كل شكل  ذل��ك  ال��دالل��ة،  من  متنوعة  مجاالت 
منها يختص من حيث استعماله أصال مبجال 

معني، وبذلك  ميثل داللته العامة في مجاله.
شكل  كل  حتت  املنضوية  األمثلة  تأتي  ثم 
 : اآلتية  فاألفعال  اخلاصة،  ال��دالالت  لتتضمن 
ضرب، ونظر، ونصر، وفتح أفعال ماضية على 
وزن َفَعل، وهذه هي داللته العامة وهي داللتها 
على الزمن املاضي مع احتادها في شكل "َفَعَل" 
فعل مبادته  كل  دالل��ة  لكن  والعني،  الفاء  بفتح 
غير داللة الفعل اآلخر، فداللة َضَرَب، غير داللة 
الباقيني  للشكلني  بالنسبة  األم��ر  وكذلك  َنَظَر، 
وهما َفِعل بكسر العني ، وَفُعل بضمها ذلك أنه 
ال ميكن اجلمع بني دالالت فِرح، وَسِمع، وَعِلَم، 

وال بني دالالت  كُرم، وحُسن، وَقُبَح.
والذي يعنينا فيما نحن بصدده هو تفسير 

الشطر الثاني من العنوان "مباني ومعاني" ذلك 
أن كل شكل من أشكال األفعال التي ذكرناها في 
 : الداللة  من  مستويني  إلى  يرمز  السياق  هذا 
عامة وخاصة، وهذا ما يتطابق مع ما الحظناه 
لسيبويه  أوردن��اه��ا  التي  األربعة  األب��واب  في 
وهي: "باب ما جاء من األدواء"، وباب فعالن"، 
أيضا في  و"ب��اب  أْف��َع��َل"  ُيبنى على  ما  و"ب��اب 
أن نالحظه بني  الذي ميكن  اخلصال". والفرق 
أو  األب��واب وما أحلقناه  لهذه  الثنائية  الداللة 
نلحقه بها من األمثلة هو أن داللة العموم في 
هذه األبواب تتعلق مبفاهيم مجزأة في مجال 
فهم  ميكن  بحيث  التعبير،  مجاالت  من  معني 
اجلمع  بصيغة  عنها  التعبير  م��ن  عموميتها 
كاخلصال، واأللوان واألدواء، في حني أن داللة 
هذه امللحقات على العموم تفهم من سعة داللة 
التأمل  من  شيئا  تقتضي  ولذا  املفردة،  الكلمة 
لفهم داللتها على العموم كمفهوم الزمن املاضي 

بالنسبة لألفعال التي مثلنا بها.
أك��ث��ر منثل  امل��س��أل��ة  وألج���ل توضيح ه��ذه 
ب���األص���ل ال��ك��ل��ي امل���ف���ت���رض ل��ل��ف��ع��ل ف���ي علم 
التصريف هو مادة َفَعل التي مثلنا بها ألنواع 
وَفِعل  العني،  بفتح  َفَعل   : أعاله  الثالثة  الفعل 
أن  الحظنا  فقد  العني،  بضم  فُعل  ثم  بكسرها، 
كل شكل ميثل قالبا ألن��واع معينة من األفعال 
عامة،  شكل  كل  داللة  اعتبرنا  وبذلك  الثالثية، 
وداللة املثال مبادته خاصة، وال يقف األمر عند 
اعتبرناها  التي  َفَعل  أن  يالحظ  بل  احلد  هذا 
ل"  أصال عاما لألشكال الثالثة املتفرعة عنها "فَعَُِ
لها داللتها اخلاصة أيضا باعتبار مادتها، أي 

الفاء والعني والالم.
أشكال  من  السياق  ه��ذا  في  انطلقنا  وإذا 

بعض الكلمات ذات خصوصية داللية من »َفَعل« 
مستويات  ثالثة  حتتمل  أنها  سنالحظ  فإننا 
ثم  العامة،  ثم  األع��م  الداللة   : وهي  الداللة  من 
اخلاصة، ويتضح ذلك من حتليلنا لهذه املادة 
التي بني أيدينا "َفَعل" يقول ابن فارس : "الفاء 
إحداث  على  يدل  وال��الم أصل صحيح  والعني 
ش��يء م��ن عمل وغ��ي��ره، م��ن ذل��ك : ف��َع��ْل��ُت كذا 
أو  حسنة  َفعلة  فالن  من  وكانت   َفْعال،  أْفَعُله 
َفَعَل(،  م��ادة   /4 اللغة  مقاييس  قبيحة")معجم 
ويقول ابن منظور : " الفعل كناية عن كل عمل 
متعد أو غير متعد : فَعل يفعل َفْعال وِفعال...")ل 

ع 11 مادة فعل(
يالحظ من خالل داللة مادة "َفَعل" فيما ورد 
استعمال  منظور  وابن  فارس  ابن  من  كل  عند 
دالل��ة  لتفسير  املطلقة  ال��دالل��ة  ذات  الكلمات 
ه���ذه ال��ك��ل��م��ة، ف��ه��ي ع��ن��د اب���ن ف���ارس "إح���داث 
ش���يء م��ن ع��م��ل وغ���ي���ره" ح��ي��ث ع��ب��ر باملصدر 
َدث،  "إحداث، وبشيء وهي أنكر النكرات وامُلْ
املفعوالت  على   ينطبق  والعمل  وغ��ْي��ُرُه،  عمٌل 
أما  املعنويات.  فيحتمل  غيره  أما  املسوسة، 
ثالث  الغرض  لهذا  استعمل  فقد  منظور  اب��ن 
املفسرة"َفَعل"  الكلمة  داللة  أن  يفيد  كلمات مما 
واسع جدا، وهذه الكلمات هي : "كناية" و"كل" 

و»متعد أو غير متعد« بالتنكير.
الكلمة  ه��ذه  دالل��ة  ب��أن  القول  وعليه ميكن 
مبادتها "ف � ع � ل" ووزنها "َفَعل" تتضمن ثالثة 
مستويات من الداللة. هي الداللة األعم باعتبار 
"فعل"  الثالثة  الثالثي  الفعل  ألشكال  أصالتها 
باعتبارها  عامة  دالل��ة  ثم  العني،  حركة  مثلثة 
مطابقة في داللتها ألحد األمثلة املتفرعة عنها، 
اخلاصة  داللتها  ث��م  ال��ع��ني،  بفتح  َف��َع��ل،  وه��و 

باعتبارها  كلمة ذات خصوصية داللية.
من بني الكلمات التي حتظى بهذا االمتياز، 
وفي هذا املعنى األخير أوردها الزركشي ضمن 
مثيالتها في الداللة حتت عنوان : "أحكام أللفاظ 

يكثر دورانها في القرآن" من ذلك لفظ "َفَعل" 
متعددة،  أفعال  عن  كناية  يجيء  ما  كثيرا 
ما  �لبئس   : تعالى  كقوله  االختصار  وفائدته 
�ولو   : وقوله   )81  : )امل��ائ��دة  يفعلون�  كانوا 
 ،)65: )ال��ن��س��اء  ب��ه�  يوعظون  م��ا  فعلوا  أنهم 

وقوله : �فإن لم تفعلوا� )البقرة : 24(...
الله، فهي محمولة  وحيث أطلقت في كالم 
على الوعيد الشديد كقوله تعالى : �ألم تر كيف 
فعل ربك بأصحاب الفيل� )الفيل :1(، وقوله : 
 )45  : )إبراهيم  بهم�  فعلنا  كيف  لكم  �وتبني 

)البرهان ح 4/141(.
مبوادها  الكلمات  أشكال  أن  يتضح  هكذا 
جت��د دالالت���ه���ا امل��ت��درج��ة، وم���ن ش���أن ال��دالل��ة 
العامة للكلمة أن حتدد مجالها الذي تستعمل 
بالنسبة  ذكره  سبق  كما  العام  ومفهومها  فيه 
التي  األربعة  األب��واب  في  املستعملة  للكلمات 
استشهدنا بها من كتاب سيبويه، وما أحلقناه 
بها من األمثلة، ولذا ينبغي تتبع هذه املسألة 
بالنسبة  نالحظ  فنحن  الكلمات.  أبنية  كل  في 
أع��اله  النص  ف��ي  الزركشي  ق��ول  "ف��ع��ل"  لكلمة 
متعددة"  أف��ع��ال  ع��ن  كناية  يجيء  م��ا  "وكثيرا 
وقوله "وحيث أطلقت في كالم الله فهي محمولة 
من  انطالقا  أي  أيضا  هنا  ومن  الوعيد"،  على 
قد  ما  إل��ى  التنبه  ميكن  األخيرتني  العبارتني 
خصوصيات   م��ن  ال��ق��رآن��ي  املعجم  ب��ه  يتميز 

والله أعلم بالصواب واألصوب.
يتب������ع

اللغة العربية لغة القرآن : مباني ومعاني )17(

.د. الحسين كنوان
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البنية اصطالحا : تابع مناقشة الشطر الثاني من العنوان

ت���وف���ي ص��ب��ي��ح��ة ي����وم اجل��م��ع��ة 
 13 امل����واف����ق   1435 ش���ع���ب���ان   15
وعالم  املغربي  املفكر   2014 يونيو 
املنجرة  املهدي  الدكتور  املستقبليات 
81 سنة، بعد معاناة  تناهز  عن سن 
عن  بسببها  أقعد  امل��رض  مع  طويلة 
املاضية  األشهر  في  والكالم  احلركة 

قبل وفاته.
الله  تغمده  ال��راح��ل،  أن  وي��ذك��ر 
الرباط  ازداد مبدينة  بواسع رحمته، 
بعدة  حياته  في  وتنقل   ،1933 سنة 
م��ح��ط��ات ف��ق��د اس��ت��ك��م��ل دراس���ات���ه 
وحصل  األمريكية  املتحدة  بالواليات 
السياسية،  والعلوم  في  إج��ازة  على 
وانتقل إلى مدرسة لندن لالقتصاديات 
جلامعة  التابعة  السياسية  والعلوم 
حيث   ، و1957   1954 ب��ني  م��ا  لندن 
ح��ص��ل ع��ل��ى ال��دك��ت��وراه ف��ي العلوم 
قبل  الدولية،  والعالقات  االقتصادية 
اخلامس  محمد  بجامعة  يلتحق  أن 
باعتباره أول أستاذ محاضر مغربي 

بكلية احلقوق.
وت����ول����ى م��ه��م��ة م���دي���ر اإلذاع������ة 
شغل  كما   ،1954 سنة  والتلفزيون 
له  وك��ان  رفيعة،  علمية  مناصب  عدة 

لعلم  أكادميية  أول  تأسيس  في  دور 
املستقبليات.

عدة  تقلد  فقد  ه��ذا  ج��ان��ب  وإل���ى 
مسؤوليات دولية منها مستشار أول 
في الوفد الدائم للمغرب بهيئة األمم 
 1958 بني  ما  الفترة  خ��الل  املتحدة 
وباحث  محاضر  وأس��ت��اذ  و1959، 
مبركز الدراسات التابع جلامعة لندن 
باليونسكو مناصب  )1970(، وشغل 
1961 و1979،  قيادية عديدة ما بني 
وشغل إلى جانب ذلك منصب منسق 
ال��دول  ب��ني  التقني  ال��ت��ع��اون  مل��ؤمت��ر 
وخبير   ،)1980-1979( اإلف��ري��ق��ي��ة 
الدولية  للسنة  املتحدة  لألمم  خاص 
ومستشار   ،)1981-1980( للمعاقني 
مدير مكتب العالقات بني احلكومات 
 ،)1985-1981( بروما  للمعلوميات 
ومستشار األمني العام لألمم املتحدة 

ملاربة استهالك املخدرات 
وب���س���ب���ب أن���ش���ط���ت���ه ال��ع��ل��م��ي��ة 
جوائز  حاز  فقد  املتميزة  وإسهاماته 

علمية وطنية ودولية كبرى.
وجت��در اإلش��ارة إل��ى أن الدكتور 
األخ��ي��رة  سنواته  ف��ي  ع��رف  املنجرة 
مب���واق���ف���ه امل���ن���اه���ض���ة ل��ل��س��ي��اس��ات 

الغربية في املنطقة العربية وبنضاله 
من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان 

وبدفاعه عن اللغة العربية.
 : منها  املؤلفات  من  العديد  وله   
و»من   ،)1973( املتحدة«  األمم  »نظام 
و»احلرب   ،)1981( اللحد«  إلى  املهد 
و»حوار   ،)1991( األولى«  احلضارية 
العوملة«  و»عوملة   ،)1996( التواصل« 
زم��ن  ف���ي  و»ان���ت���ف���اض���ات   ،)1999(
في  و»اإله��ان��ة   ،)2002( الذلقراطية« 
و   ،)2004( إمبريالية«  امليغا  عهد 

آخرها كتاب »قيمة القيم« )2007(.
وس��ت��ج��رى م��راس��ي��م ال��دف��ن ي��وم 
السبت، وسيوارى جثمانه رحمه الله 
تعالى � حسبما ذكر � مبقبرة الشهداء 

بالرباط.

عالـم املسـتـقبليات املـغـربي الدكـتور املهدي املنجرة في ذمة الله تعالى

إل������ى وض���ع  ال������دع������وة   <
تشريعات صارمة حلماية اللغة 

العربّية.
> الدعوة إلى وضع برامج 
ال��ك��ف��اءة  ل���رف���ع  دورات  وع���ق���د 
العاملني باللغة  اللغوية جلميع 

العربّية.
املجمعات واملراكز  > دعوة 
إلى  العربية  باللغة  تعنى  التي 
توليد مصطلحات عربية حديثة 
ت��س��اع��د ع��ل��ى ف��ه��م االق��ت��ص��اد 

العاملّي.
> امل���اف���ظ���ة ع��ل��ى ال��ل��غ��ة 
اللغات  استخدام  عند  العربّية 

األجنبية .
> وض����ع ب��رن��ام��ج س��ن��وي 
ل����ن����دوات ش��ه��ري��ة م��وض��وع��ه��ا 

خدمة اللغة العربّية .
ال����ض����وء ع��ل��ى  > ت��س��ل��ي��ط 
م���ص���ط���ل���ح األم���������ن ال���ل���غ���وي 
اإلعالن  والتحذير من استخدام 

بالعامّية في الشوارع .

إل����ى ت��وح��ي��د  ال����دع����وة   < 
جهود املجامع اللغوية العربّية.

وضع جوائز لألجانب الذين 
يهتمون باللغة العربّية.

اجلامعات  احت���اد  تبني   <
ال��ع��رب��ّي��ة م��ي��ث��اق ش���رف جلعل 
ال���ل���غ���ة ه����ي ل���غ���ة امل��خ��اط��ب��ات 

والبحث.
اللغة  أق��س��ام  ت��ق��وم  أن   <
بإصدار  اجلامعات  في  العربّية 
األلفاظ  تتضمن  دوري��ة  نشرات 
وتوزيع  العربّية  على  الدخيلة 
ه���ذه ال��ن��ش��رات ع��ل��ى األق��س��ام 

العلمية.
> ال��ت��ش��دي��د ع��ل��ى ت��ع��زي��ز 
اللغة العربّية في كليات ومعاهد 

اإلعالم العربّية.
> تنشيط حركة الترجمة من 

العربّية إلى اللغات األجنبية.
ع��ل��ى  االع����ت����م����اد  ع������دم   <
املؤسسات الرسمية العربّية في 

تنفيذ التوصيات وسواها.

توصيات املؤمتر التاسع للمجلس العاملّي للغة العربيّة املنعقد 
بلبنان في األسبوع األول من أبريل 2014، في موضوع:

اللغة العربية: أسباب التعثر ومحاوالت النهوض
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»أال وأن في اجلسد مضغة إذا صلحت 
صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد 

كله، أال وهي القلب«  حديث شريف )1(.
سبب  الصدر  سالمة  وع��دم  الضغينة 
أنا  العمران..  األمة، وسبب خراب  مآسي 
أختلف معك فذلك أمر مقبول وداخ��ل في 
أن  لكن  لألفكار،  والتمكني  التدافع  ب��اب 
من  عقيدتك  أو  لونك،  أو  جلنسك  أكرهك 
غير أن أمنح لنفسي فرصة التعرف عليك 
يقتسم  كإنسان  بحياتك  يحيط  ما  وعلى 
معي هذا الكون الفسيح، الذي أوجده الله 
يحتاج  فذلك  اختالفاتنا،  ليسع  وجل  عز 
منا قلبا مرهفا باإلحساس وبحب احلياة 

جتاه اآلخر...
 هناك أغنية أمريكية قدمية تقول : كل 
مجانية،  الكون  هذا  في  اجلميلة  األشياء 
مجانيا،  يكون  إليه  والنظر  فالقمر جميل 
منا  يحتاج  وال  جميل  إح��س��اس  واحل���ب 

سوى قلب سليم ينبض باحملبة..  
األس����ق����ام  م����ن  ال���س���ل���ي���م  ال���ق���ل���ب  إن 
احلضارية، ينظر إلى كل شيء خلقه الله 

عز وجل بعني الرضى، والبهجة، في حني 
أن من في قلبه دخن ال يرى إال اجلوانب 

السلبية في هذا الكون !

وترى الشوك في الورود وتعمى
أن ترى الندى فوقها إكليال)2(

جتعلنا  والتذمر  واحلسد  فالكراهية  
ال ن���رى م��ن ج��م��ال ال�����وردة إال ش��وك��ه��ا، 
الليل وروعتها سوى الظالم  ومن سكينة 
نوقد  أن  ب���دل  ال��ع��ت��م��ة  فنلعن  ال���دام���س، 
شمعة.. يقول احلق سبحانه }فبما رحمة 
م��ن ال��ل��ه ل��ن��ت ل��ه��م ول���و ك��ن��ت ف��ظ��ا غليظ 
هكذا وصف  حولك{.  من  النفضوا  القلب 
عليه  املصطفى  نبيه  سبحانه  الرحمان 
باحملبة  الطافح  بالقلب  والسالم،  الصالة 
واللني ورحابة الصدر، فأين نحن من ذلك؟!

-------
1 - رواه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن 

بشير رضي الله عنهما.
2 - من قصيدة »أيها الشاكي« إليليا أبو ماضي.

سالمة القلب

ذ:	أحمد	األشهب	بنبض القلب

العدد 422

...ع����ن����دم����ا ق�����ال ال��ش��ي��خ 
ح���س���ان ب����أن »ث������ورة ي��ن��اي��ر 
أخرجت  أخبث ما فينا«  عقب 
عليه  املؤرخ  واملفكر  الدكتور 

محمد اجلوادي: »الصحيح يا 
موالنا أن الثورة أخرجت أخبث 

تعرفون  أن��ت��م  وطبعا  ف��ي��ن��ا«...  م��ن 
للعاقل  و»م��ن«   العاقل  لغير  »م��ا«  الفرق بني 
امل��ص��ري  ال��زم��ن  ف��ي  ال��ع��ق��ل  لناقصي  ق��ل  أو 
... حيث تتساقط األقنعة  ال��رديء هذه األيام 
عن قامات كنا نظنها من األخيار ومناهضي 
والعدل...  احلق  ومناصري  والطغيان  الظلم 
من هؤالء مشايخ كبار زينوا لالنقالبني سوء 
قتل  بوجوب  الفتاوى  لهم  فدبجوا  عملهم، 
ديارهم ومصادرة  من  وإخراجهم  املعارضني 
غياهب  ف��ي  منهم  بقي  مب��ن  وال���زج  أموالهم 
ذلك  م��ا يستتبع  م��ع  وامل��ع��ت��ق��الت  ال��س��ج��ون 
نسائهم...  واغتصاب  لكرامتهم  امتهان  من 
ومنهم من أج��از اخل��روج عن احلاكم املسلم 
احلافظ لكتاب الله تعالى بينما حرم اخلروج 
الدبابة  على صهوة  ج��اء  ال��ذي  احل��اك��م  ع��ن 
فنشر اخلراب في البالد وروع العباد بحجية 
يشرب  وال  »يصلي  وأن��ه  متغلب«  »حاكم  أن��ه 
مساندته  وأج��ازوا  أي��دوه  ولذلك  سجائر«... 
ب��ح��م��الت ض��خ��م��ة، ف��ع��ل��ق��ت ص�����وره داخ���ل  
ذوات  لنسائهم   وأباحوا  بعض مساجدهم  
اخلمار بتنظيم حملة  »قرع األبواب«  للدعوة 
الرئاسية   االنتخابات  ف��ي  عليه  للتصويت 
صفحات  على  الشباب  وت��داول  بل  الهزلية، 
ال��ف��اي��س ب����وك ف��ي��دي��وه��ات ل��ب��ع��ض ه���ؤالء 
ابتهاجا  الطرقات  في  يرقصن  وهن  املنقبات 
بفوزه املظفر على أنغام »بشرة خير«... فهؤالء 

وغ���ي���ره���م ال��ك��ث��ي��ر 
مم���ن »أخ��رج��ت��ه��م 
»وكشفتهم  الثورة 
األح����������������������������داث  
املتالحقة من بني 
ال����ص����ف امل���ؤم���ن 
وامل���وق���ن مب��وع��ود 
الله  ون��ص��ره... وال 
ت����زال ه��ن��اك وج����وه لم 
تكشف بعد ألمر يريده الله، وبانكشافها سيقع 
التمايز احلقيقي الذي ذكره الله عز و جل في 
كتابه العزيز }ما كان الله ليذر املومنني على 
ما أنتم عليه حتى مييز اخلبيث من الطيب{  
الظاملون   ويخسأ  النصر  يتحقق  فقط  إذاك 
ويظهر احلق الذي ال دخن فيه وحينئذ يأتي 
ال��وع��ي��د ال��رب��ان��ي: }ب���ل ن��ق��ذف ب��احل��ق على 
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق{ والفاء هاهنا 
بالنصر  الله  موعود  تنفيذ  في  السرعة  تفيد 
والهوان  والتمكني ألصحاب احلق وباخلزي 
وتعالى  سبحانه  فالله  ال��ب��اط��ل،  ألص��ح��اب 
يطمئن أصحاب احلق بأن  الباطل : }فيركمه 

جميعا فيجعله في جهنم{
... بشارة وكل كالم الله بشائر للقابضني 
على اجلمر والعاضني على اجلراح  في زمن 
االنبطاح بأن نصر الله قريب، يراه املخذلون 
بعيدا ويراه السائرون في درب الله قريبا... 
من  أم��ر  أو  بالفتح  ي��ات��ي   أن  ال��ل��ه  }فعسى 
عنده{، فتقدمي اسم اجلاللة هاهنا على الفعل 
وليس  بالله  التعلق  إلى وجوب  إش��ارة  ذاته 
بالفعل وإن كان ذلك جائزا. فالتعلق بالله عز 
أو  باألفعال  التعلق   من  وأم��ن  أق��وى  وج��ل 

مسببات األفعال...

ذ:	عبد	القادر	لوكيلي

 مجرد
سقوط األقنعة... رأي

ُنِسَي  إذ  الوقت؟  مبضي  مطالبنا  وتراجعت  أحالمنا  أجهضت  كيف  سيدي  يا  أرأيت 
الشهداء الذين قدموا أرواحهم ثمنا للثورة التي انطلقت في 25 يناير. وخفتت أو تأجلت 
كثيرا  الزمان  يقلق نخبة هذا  املنادين باحلرية والدميقراطية في مصر، وما عاد  أصوات 
أغلب  أصوات  وصارت  املكتظة.  السجون  أسوار  وراء  املعتقلني  من  ألوف  عدة  وجود 
الناشطني تطالب بإطالق آحاد الناس من األصدقاء والرفاق. بل ما عاد يصدم األغلبية أن 
يقدم املئات إلى احملاكمات كل شهر )املرصد املصري حلقوق اإلنسان أصدر هذا األسبوع 
 5823 بالسجن ملدة  1238 شخصا  املاضي حكم على  أنه خالل شهر مايو  فيه  بيانا ذكر 
نوعها  من  األولى  هي  في سابقة  ألف جنيه  و560  ماليني   7 إلى  وبغرامات وصلت  سنة 
في تاريخ مصر(. ذلك كله صار وراء ظهورنا في الوقت الراهن. وأصبح غاية مرادنا اآلن 
أمران، أولهما أن يتوقف التعذيب في السجون وهو ما تتحدث عنه بيانات املراكز احلقوقية 
التواصل االجتماعي. وثانيهما أن يتم  املستقلة وشهادات املعتقلني املتداولة على مواقع 

إنقاذ املضربني عن الطعام من املوت الذى يتهددهم.
البعض  في ضمائر  تشوها  نالحظ  أن  األغرب  ألن  األمر.  في  ما  أغرب  ليس  سبق  ما 
وتراجعا في إنسانيتهم، يجعلهم يقبلون بكل ذلك ويدافعون عنه، معتبرين أن هؤالء الذين 
يعتقلون وأولئك الذين يعذبون ونظائرهم الذين يوشكون على املوت بسبب إضرابهم عن 
الطعام، هؤالء جميعا »يلقون ما يستحقونه«، ألنهم بعد الذى جرى ما عاد لهم مكان في 
مصر، وما عاد لهم احلق في الوجود واحلياة. إلى غير ذلك من مفردات اخلطاب املغموس 
إحراق  وبارك  اإلبادة  بررت  التي  النازيني  لغة  بأصداء  واملسكون  الكراهية.  مستنقع  في 

البشر في غرف الغاز.
يحضرني في هذا السياق احلديث النبوي الذى أنبأنا بأن امرأة دخلت النار ألنها عذبت 
قطة ولم تطعمها، فقلت إن اخلطاب الشرعي الذى نهى عن تعذيب احليوان وتوعد الذين 
يقترفون ذلك اإلثم بالعقاب يوم احلساب، لم يتوقع فيما يبدو أن ميارس اإلنسان تعذيب 
أن  الكرامة وفى احلياة. صحيح  إنسان في  بالنص على حق كل  اكتفى  إنسان آخر وأنه 
النص القرآني يقرر أنه من قتل نفسا بغير حق فكأمنا قتل الناس جميعا، إال أننا ال نكاد 
اعتبار  القياس في  أن نستخدم  لنا  البشر، وإن جاز  ينهى عن تعذيب  جند نصا صريحا 
أن من عذب إنسانا فكأمنا عذب املجتمع بأسره. في كل األحوال فرمبا كان مثيرا لالنتباه 
وداعيا إلى السخرية أن نبذل جهدا لتأصيل النهي عن تعذيب البشر من الناحية الشرعية، 

باعتبار ذلك من املَسلَّمات التي ال حتتاج إلى نص أو تأجيل، ال عندنا وال عند غيرنا.
إنني لم أفهم مثال أن يضرب مسجون عن الطعام احتجاجا على مظلوميته، ويطول به 
إنزال مزيد من  الرد عليه هو  باملوت، ويكون  الوقت حتى تتدهور صحته ويصبح مهددا 
العقاب به، بحيث ينقل من سجن عادى إلى آخر أكثر قسوة، ثم يعزل وحيدا في غرفة إمعانا 
في قهره وإذالله، وتسد عليه املنافذ، مبا في ذلك فتحة الباب الصغيرة التي جتعله يتواصل 
مع حارسه. وذلك في معاندة تستهدف كسر إرادته. في حني أن املوقف القانوني واإلنساني 
الطبيعي أن تتم معاملته على نحو مختلف متاما، سواء فيما يخص التهمة املوجهة إليه 
أو الرعاية الطبية املفترضة، أو من خالل كفالة حقوقه األخرى، من زيارة أهله إلى رؤية 
محاميه. أما أن يحرم من كل ذلك، ويلقى وراء أربعة جدران أسمنتية لكى ينكل به ويتعذب 
له. ناهيك عن أصداء ذلك  أو قبول أي تفسير  وميوت في بطء فذلك مما يصعب تصوره 

السلوك غير اإلنساني في داخل البالد وخارجها.
هذا الذى ذكرته ليس محض خيال أو مجرد افتراض، ولكنه من وحى رسائل املضربني 
عن الطعام الذين يتم التعامل معهم بدرجة عالية من العناد فضال عن االستهتار واالستعالء. 
ناهيك عن أن الذين ميارسون تلك األفعال يتصرفون بحسبانهم فوق احلساب وفوق القانون، 
فإذا مات السجني بني أيديهم أو جراء تعذيبهم له فإنهم يعرفون جيدا أنه ال أحد يسائلهم 
أو يحاسبهم. وليست بعيدة عن األذهان قصة رجال الشرطة الذين اتهموا في أكثر من 40 
ئوا جميعا باستثناء واحد أو أثنني. وقصة إلغاء  قضية بقتل املتظاهرين أثناء الثورة، ثم ُبرِّ

احلكم الصادر مبعاقبة الذين أدينوا في جرمية قتل 37 معتقال شاهد أخير على ما أقول.
أكبر خطأ أن يخطر على بال أي أحد أن ما سبق ميثل دعوة للتسامح مع اإلرهاب أو 
اإلرهابيني، الذين ينبغي أن يتم التعامل معهم بكل حزم وشدة، بعد التثبت من هوياتهم 
وإخضاعهم لتحقيق نزيه. لكنه في احلقيقة دفاع عن القانون وعن إنسانية املعتقلني، الذين 
يفترض أنهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم. وتعلقنا بذلك املطلب اآلن من دالئل انكسار األحالم 
وهبوط سقف مطالبنا، بعدما صار غاية مرادنا أن ندافع عما تبقى لنا من إنسانية بعد ثالث 

سنوات من الثورة.

ذ: فهمـي هـويدي

عاجل للرئيس الجديد



توضح خبيرة أملانية  - من اجلمعية األملانية »نحو 
أمان أكثر لألطفال«ـ هذه املخاطر وكيفية جتنبها:

1-االختناق:
اجلديدة  األشياء  على  األطفال  يتعرف  ما  عــادة 
ينشأ  وبالطبع  أفواههم.  في  بوضعها  لهم  بالنسبة 
ــاء، وال  ــك خطر ابــتــاع الطفل لــهــذه األشــي خــال ذل
وثاثة  سنتيمترين  بني  حجمها  يــتــراوح  التي  سيما 

سنتيمترات، مما يعرضه خلطر االختناق. 
كما أن أربطة الستائر املتدلية أو احلبال ميكن أن 
تشكل مصدرًا للخطر، إذ ميكن أن يخنق الطفل بها 
نفسه أثناء لعبه بها. لذا أوصت اخلبيرة األهل بإبعاد 
مثل هذه األشياء جميعا من أمام طفلهم، خاصة في 

حال عدم وجودهم إلى جانبه. 
2-الغرق: 

ميــكــن أن يــتــعــرض الــطــفــل خلــطــر الــغــرق داخــل 
أروقة املنزل أثناء وجوده مثا في حوض االستحمام، 
برك  داخـــل  ذاتـــه  للخطر  أيــضــا  يتعرض  أن  وميــكــن 
احلديقة أو أحواض السباحة املخصصة لألطفال.  لذا 
من الضروري أال يترك األهل طفلهم الصغير داخل 
األطفال  تعليم  أن  كما  مبــفــرده،  االستحمام  حــوض 
السباحة في مرحلة عمرية مبكرة يسهم في حمايتهم 

من خطر الغرق. 
3-السقوط:

الطفل  يتعثر  أن  للغاية  الطبيعي  أنه من  صحيح 
يسقط  ثــّم  ومــن  األرض  على  املوضوعة  األشــيــاء  في 
من  السقوط  خطر  أيضا  يــواجــه  قــد  أنــه  إال  بفعلها، 
املفتوحة وكذلك من فوق  الشرفات  أبواب  أو  النوافذ 

الدرج، مما يعرضه بالطبع ملخاطر جسيمة. 
وأوضــحــت اخلــبــيــرة روهـــه أنـــه عـــادة مــا ميتلك 
ـــى اخلـــــارج عبر  ــنــظــر إل ــة الــتــطــلــع وال األطـــفـــال رغــب
يتعرضوا  أن  ميكن  ذلــك،  وأثناء  والنوافذ.  الشرفات 
الثقل  مركز  متثل  الـــرأس  ألن  نظرا  السقوط  خلطر 

ينبغي  املخاطر  هذه  من  الطفل  وحلماية  بأجسامهم. 
على األهل عدم تركه مبفرده في أية أماكن بها نوافذ 

مفتوحة. 
4-احلروق:

بصفة خاصة  احلــروق  األطــفــال خلطر  يتعرض 
مفعمة  برغبة  عادة  إليه  يذهبون  الذي  املطبخ،  داخل 

في االستكشاف.
أشياء  أيــة  الطفل  يــجــذب  أن  ذلــك ميكن  وأثــنــاء 
موضوعة على حافة املوقد أو أسطح العمل، ومن ثّم 
يتعرض إلصابات شديدة أو حلروق بفعل احملتويات 
املياه  أدوات املطبخ كغاية  الساخنة املوجودة داخل 

أو إبريق الشاي أو أواني الطهي. 
ولتجنب هذه املخاطر، شددت روهه على ضرورة 
إرجــاع مثل هذه األوانــي واألدوات إلى اخللف على 
أسطح العمل باملطبخ، مؤكدة أنه من األفضل أيضا 
وتدوير  الطهي  عند  اخللفية  املوقد  أسطح  استخدام 

مقابض األواني إلى اخللف. 
5-التسمم:

املنظفات  بفعل  التسمم  أن  من  اخلبيرة  حــذرت 
ومواد الغسل وغيرها من املواد الكيميائية وال 

سيما سائل إشعال الفحم املستخدم 
يعرض  أن  ميكن  الشواء،  أثناء 

تصل  جسيمة  ملخاطر  الطفل 
إلـــــى حــــد الـــــوفـــــاة. لـــذا 
شــــــددت اخلـــبـــيـــرة عــلــى 

األهــل  أن يضع  ضـــرورة 
على  احملتوية  الــزجــاجــات 

في  السوائل  هــذه  مثل 
مــكــان آمـــن، بــعــيــدا عن 

ــاول يد  ــن ــت م
طــــفــــلــــهــــم 
بشكل تام.

»الدار البيضاء« ثاني مدينة ذات أكبر إمكانية للنمو 
يومبالقارة اإلفريقية إن األهلة املشروعاإلسالميلرصد قال

أي��ام أول اجل���اريسيكون ي��ون��ي��و/ح��زي��ران 29
شهررمضاناملباركبالنسبةللدولالتيتشترط
وبحسب الفضيل. الشهر لبداية ال��ه��الل رؤي��ة
اجلمعة ي��وم ال��ه��الل »رؤي���ة ف��إن للمشروع بيان
املناطق منجميع يونيو/حزيرانمستحيلة 27
الوسطى، املناطق وبعض العالم، من الشمالية
وه����ذاي��ش��م��لال���ع���راقوب����الدال��ش��امواجل��زي��رة
العربيةوشمالأفريقيا،وذلكبسببغروبالقمر
قبلأومعغروبالشمس«.وتابعالبيان»أماما
تبقىمنمناطقالعالماإلسالميفإنرؤيةهالل
شهررمضانمنهايوماجلمعةغيرممكنةإطالقا
بسببغروبالقمربعدالشمسبدقائقمعدودة

التسمحبرؤيةالهالل
أكبر باستخدام حتى
الفلكية«. التلسكوبات
ول�������ف�������تامل�������ش�������روع
اإلس��������الم��������يل����رص����د
األهلةإلىأنهبالنسبة

واجلاليات للدول
اإلس��������الم��������ي��������ة

ت��ش��ت��رط ال ال���ت���ي
وتكتفي ال��ه��الل رؤي���ة

بداية ع��ن ُيعلن أن ميكن الفلكية، باحلسابات
يونيو/حزيراناجلاري 28 السبت يوم رمضان
لكونهميكنرؤيةالهاللبالتلسكوبيوماجلمعة.

احتلتمدينةالدار
الثانية املرتبة البيضاء
ض��م��نامل���دناإلف��ري��ق��ي��ة
ذاتأكبرإمكانيةللنمو،
ح���س���بت���ق���ري���رح���ول
ل��ل��م��دن 2014 م���ؤش���ر
اإلفريقيةنشرتهالوكالة

السويسرية)إيكوفني(
وح���س���بال��ت��ق��ري��ر
الذيأجنزهمزودحلول
ك���ارد«، »م��اس��ت��ر األداء
الدارالبيضاء حلت فقد
الغانية العاصمة خلف
بأفقمنو»متوسطإلى

مرتفع«.
وي���س���ت���ن���دم���ؤش���ر
امل���دناإلف��ري��ق��ي��ة،ال��ذي
، 2013 متإطالقهسنة

إلىمجموعةمناملؤشراتمتاستخدامهابغرض
تصنيفاملدنحسبمستواهاالعمرانيوإمكانية

تطورهاومنوهااملندمج.
وت�����ت�����م�����ث�����له������ذه
املؤشراتفيقياسمنو
اخل��ام، الداخلي ال��ن��اجت
استهالك نفقات وتطور
األس���������ر،واالس����ت����ق����رار
ال��س��وس��ي��و-س��ي��اس��ي،
وال��ن��ج��اع��ةال��ت��دب��ي��ري��ة،
وم���ك���اف���ح���ةال�����رش�����وة،

والتقنني.
ون��ق��ل��ت)إي��ك��وف��ني(
ع������ني���������وواه���ي���دري���ك
وون���������غ،امل������ش������اركف��ي
ورئيس التقرير، تأليف
م����رك����زم����اس����ت����رك�����ارد
ل��ل��ن��م��وامل���ن���دم���ج،ق��ول��ه
النمو ع��ن »احل��دي��ث إن
املندمجاليكونإالعندما
يتمتقاسمعوائداإلقالعاالقتصاديمعالساكنة

علىنطاقواسع«.

الهند: بناء أكبر مسجد في شرق آسيا
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الخبر الصحي

العدد 422

فيبيانتوصلتجريدةاحملجةبنسخةمنهاستنكرتجبهةعلماءضداالنقالبيوم
2014،أحكاماإلعدامفيحقالعلماءالتيأصدرهاويصدرهاالقضاء 10يونيو الثالثاء
الشرعورفع أكرمهم الذين العلماء إهانة البيان االنقالب،واعتبر املصريفيظلحكومة
»جاءت : العلماء ه��ؤالء وق��ال نفسه، للشرعاحلنيف إهانة  عليهم االعتداء وح��رم قدرهم
األحكاماجلائرةالفاجرةعلىغيرترقب،تنذربإعدامهمعلىرفعةوسموأقدارهم؛ألنهملم
يقبلوابغيراللهربا،والبغيرالقرآندستورا،والبغيرمحمد�نبياخامتاورسوالمبينا؛
فجاءتتلكاألحكامالغادرةالفاجرةلتهنيفيهمشرعاللهعلىوفقمانطقبهرسولالله

�ودلعليهمفهوماملخالفةفيه«.
»الصنيعاملجرمفيكلشريعةوملة«،ودعت العلماءبراءتهامنهذا وأعلنتجبهات
العلماءاألحراروالشرفاءللوقوفضدهمذكرةبواجبالعلماءفيتاريخاألمة،وقداعتبر
البيان»إنهذهاألحكامالتيتتوالىبإعدامعددمنعلماءاألمة-نفذأولمينفذ-لهودليل
ساطععلىأنالكلمةاحلرةالكرميةاملوصولةبوحيالسماءتبقىشعلةتنيرالدروبلطالب
احلقوأهلاإلميان،وتبقىنيراناوعواصفتقضمضاجعاملستبدينوتقذفبالرعبفي

قلوبهم،وهيعماقريبتكونالريحالعاصفالتيتهدمعروشهمومايصنعون.«
وأكدالبيانفياألخيرعلىالمشروعيةالنظاماالنقالبالباغي،والمشروعيةأيمشاركة

سياسيةأومهنةوظيفيةتضفيعليهالشرعية.
العسكرىمباشرة بالذكرأنجبهةعلماءضداالنقالبتأسستعقباالنقالب ويجدر
2000 داخلاجلامعاألزهروهيتضمنخبةمنكبارعلماءاألزهرالشريفوهمأكثرمن
الذينأعلنوابراءتهممن أستاذوأئمةاألوقافووعاظاألزهرالشريفوعلماءمستقلون
االنقالبوجرائمهمنمنطلقشرعي،كماتضمفيعضويتهاهيئاتوائتالفاتأخرىمنها
االحتادالعامليلعلماءاملسلمنيوجبهةعلماءاألزهرورابطةعلماءأهلالسنةواالحتاد
العامليلعلماءاألزهرونقابةاألئمةوالدعاةاملستقلةوكثيرمنالهيئاتاإلسالميةالشرعية
واعتبرهاد.منيرجمعة-األستاذبجامعةاألزهر-أنهااملعبرةعنصوتالعلماءفىمصر.



مصر: علماء ضد االنقالب تصدر بيان استنكار في 
شأن أحكام إعدام العلماء

بجنوب مسجد أك��ب��ر ب��ن��اء ��ا ح��ال��ّيً يتم
آسيافيمدينة»كاليكوت«بوالية»كارناتاكا«
اجلامع« »املسجد من أكبر ليكون الهندية،
املصمم املهندس وص���رح »دل��ه��ي«. مبدينة
أن « ماسلير أحمد بكر »أبو املسجد لطراز

ه�������ذاامل���س���ج���د
سيعبر العظيم
ع��������نم����ع����ان����ي
امل������������س������������اواة
واألخ������������������������وة
واألن������������������������وار
يتم . اإلمي��ان��ي��ة
بناءهذااملسجد
علىمساحة12
)1هكتار هكتار

=10،000مترمربع(،ليضمقاعةمؤمترات
اإلسالمية؛ لألبحاث مكتبة حت��وي كبيرة
أنحاء جميع من الباحثون منها ليستفيد
وكذلك املسلمني. وغير املسلمني من العالم
املعماري امل��ه��ن��دس محمد« »ري���اض ص��رح
امل������س������ؤولع��ن
ت��ن��ف��ي��ذع��م��ل��ي��ة
ال�����ب�����ن�����اء،ب����أن
ب����ن����اءامل��س��ج��د
س����ي����س����ت����غ����رق
اآلن، م��ن عامني
ول��ك��نب��هبعض
األج������زاءس��وف
تستغرقخمسة

أعوام.

املرصد اإلسالمي: 29 يونيو أول أيام رمضان

خمسة مخاطر تهدد الطفل في المنزل

م��ع��ارضدع��وي��ةوش��اش��اتع��رضعمالقة
للتعريف»باإلسالموباحلرمنيالشريفني«

كشفمديرمكتبالندوةالعامليةللشباب
الشيخجهاد ال��ب��رازي��ل ف��ي اإلس��الم��ي

ح��س��نح���م���ادة،ت��ف��اص��ي��لال��ب��رن��ام��ج
الدعويالذيستنفذهالندوةالعاملية
كأس بطولة في باإلسالم للتعريف
العالملكرةالقدم2014مالتيستقام

ف��يال��ب��رازي��ل،وق����ال:ات��خ��ذن��اجميع
التنفيذ، عملية ف��ي وب��دأن��ا اإلج�����راءات
باستالم بالبرازيل الندوة مكتب قام فقد

املعارض عليها ستقام التي املواقع
وامل��خ��ي��م��اتال��دع��وي��ةوه���يب��ج��وار

عليها ستقام التي املالعب
ونصف االفتتاح، مباريات

ال��ن��ه��ائ��يون��ه��ائ��يال��ب��ط��ول��ة.
ال��ب��رازي��لحتتضن أن وب���نيح��م��ادة

ع��دد يبلغ و ال��ع��ال��م، م��ن اجل��ن��س��ي��ات مختلف
أغلبيتهم 12مليون، حوالي العربية اجلالية
ف��يوالي����ةس��اوب��اول��ول��ذل��كاخ���ت���ارتال��ن��دوة
العالم ل��ك��أس فعالياتها ضمن العاملية
« باسم كبيرين إقامةمعرضني  2014
احلرمنيالشريفني«فيكٍلمنمدينة
للتعريف إغواسو وف��وزدو ساوباولو
اإلس��الم، ورس��ال��ة الشريفني باحلرمني
وثائقية وأفالم ومطويات كتب وستوزع
واإلسبانية والفرنسية اإلجنليزية باللغة
وال��ب��رت��غ��ال��ي��ةم��دع��وم��ةب��ش��اش��اتع��رض
املكرمة مبكة احل���رام للمسجد ضخمة
وامل��س��ج��دال��ن��ب��ويب��امل��دي��ن��ةامل���ن���ورة،
واحلضارة باإلسالم للتعريف
اإلس�����الم�����ي�����ة،وإس����ه����ام����ات
العلمية النهضة في املسلمني

والفكريةعبرالتاريخ.

معارض دعوية على هامش كأس العالم 2014 بالبرازيل



إلى أن نلتقـي

متمكنا  أبو احلسن رجال  الشيخ  كان 
م���ن ع����دد م���ن ال���ل���غ���ات، م��ن��ه��ا األوردي������ة 
واطلع  واإلجنليزية،  والفارسية  والعربية 
على الثقافات واآلداب التي تضمنتها هذه 
اللغات اطالع خبير، وقد مكنته  اإلجنليزية 
من معاشرة الفكر الغربي معاشرة تسمح 
ل���ه ب��ت��ق��ومي ذل���ك ال��ف��ك��ر واحل���ك���م ع��ل��ي��ه . 
ونحن نعرف أن الطبقة املثقفة في البالد 
اإلسالمية قد انقسمت انقساما مريعا في 
املوقف من احلضارة الغربية، فهنالك من 
دعا إلى أن نأخذ الغربية بخيرها وشرها، 
اخلير  ألمتنا  أردن��ا  إذا  وم��ره��ا،  وحلوها 
والنهضة، وه��ذا م��ا ن��ادى ب��ه ط��ه حسني 
مصر(،  في  الثقافة  )مستقبل  كتابه:  في 
ومنهم من انكب على نفسه، ودعا إلى أن 
نصم آذاننا عما حولنا من حضارة الغرب، 
رغ��م ضجيج آل��ة ه��ذه احل��ض��ارة املصمة 
ل��آذان، ومن هؤالء األستاذ أنور اجلندي 
ثالثة في حيرة  الله، وبقيت طائفة  رحمه 
من أمرها، ال تعرف ما تأخذ وما تدع من 
والدعاة  العلماء  من  وثلة  هذه احلضارة. 
واملفكرين جمعوا املعرفة بحضارة الشرق 
وحضارة الغرب، فدعوا إلى التجديد على 
بصيرة، وجعلوا الوسطية هاديا ونصيرا، 
وقد كان الشيخ أبو احلسن من أبرز هؤالء، 
ال��ن��ش��أة احلسنة،  ذل��ك  وق��د س��اع��ده على 
عبد  العالمة  أبيه  كنف  في  تربى  وكونه 
احلي احلسني الندوي، ثم في رعاية أخيه 
الدكتو عبد العلي احلسني الندوي، الذي 
كان هو أيضا من املطلعني على الثقافتني 
اإلسالمية والغربية، فكان أثره على أخيه 

عظيما.
بني  اجل��م��ع  أن  ي���رى  بعضهم  ول��ع��ل 
الغربية  واحلضارة  اإلسالمية  احلضارة 

كاجلمع بني األضداد:
وما اجلمع بني املاء والنار في يدي 

بأعجب من أن أجمع اجَلّد والفهما
ول��ك��ن اجل��م��ع ب��ني األض�����داد ل��م يكن 
الله  رحمه  احلسن  أب��ي  همة  على  عزيزا 
تعالى. يقول متحدثا عن سنوات التكوين: 
)لقد ولدت في بيت كان موضوعه احلبيب 
ب��ل ه��واي��ت��ه ال��ت��أل��ي��ف ف��ي س��ي��ر ال��رج��ال 
وطبقاتهم، وتراجم العلماء وأهل الفضل، 
وخاصة الذين أجنبتهم أرض الهند... قد 
في  التفنن  على حب  نشأت بصفة خاصة 
الفضائل واجلمع بني األشتات بل األضداد 
العلوم  وأن���واع  اإلنسانية  الفضائل  م��ن 
واملعارف واآلداب والثقافات وعلو الهمة، 
بينها،  التنسيق  على  الفائقة  وال��ق��درة 
وت��س��خ��ي��ره��ا ل��ل��وص��ول إل���ى غ��اي��ة مثلى 
وخدمة العلم والدين، حتى لو أدى ذلك إلى 
عنها  يتحاشى  وآداب  علوم  في  املشاركة 
كثير من علماء الدين، ويعدونها من ضالة 
علي  احلسن  ]أبو  اآلداب.(  وبراية  اآلداب 
واملربي  احلكيم  احلسني الندوي الداعية 

اجلليل. ص.12 � 13[
أن  املستغرب  م��ن  يكن  ل��م  ه��ذا  وعلى 
من  ع��دال  موقفا  احلسن  أب��و  الشيخ  يقف 

احلضارة الغربية.
إن����ه امل���وق���ف ال����ذي ي��س��ت��وح��ي اآلي���ة 
على  ق��وم  شنآن  يجرمنكم  �وال  الكرمية: 

للتقوى�  أق���رب  ه��و  اع��دل��وا  ت��ع��دل��وا،  أال 
رحمه  احلسن  أب��و  ك��ان  وق��د  )املائدة:8(. 
ال��ل��ه ش��دي��د اإلع��ج��اب مبحمد إق��ب��ال، فلم 
العظيمان  الرجالن  يلتقي  أن  غريبا  يكن 
الغربية، فهي  م��ن احل��ض��ارة  امل��وق��ف  ف��ي 
حضارة ال تخلو من خير ونفع، وإن كان 
شرها أكبر من خيرها، وضررها أكثر من 
نفعها1. ولقد عاش محمد إقبال في الغرب، 
وال سيما في بريطانيا وأملانيا، حيث نال 
وقد  العليا،  العلمية  شهاداته  هناك  م��ن 
ال��ن��م��رود.  ب��ن��ار  الغربية  احل��ض��ارة  ��ه  ش��بَّ
جناه  أن  على  تعالى  ال��ل��ه  يحمد  ولكنه 
نار  من  إبراهيم  جنى  كما  النار  ه��ذه  من 

النمرود من قبل.
احلسن،  أبي  الشيخ  شأن  هو  وكذلك 
فقد اطلع على احلضارة الغربية واستفاد 
مما فيها من عناصر اخلير، إال أنه لم يفنت 
بها، بل كثيرا ما حذر من أحابيلها. وهو 
املثقف  املسلم  الشباب  ع��ودة  إل��ى  يدعو 

ال��واس��ع م��ن جديد،   إل��ى إإلس���الم مبعناه 
الغربية  الفلسفات  رق  م��ن  وحت��ري��ره��م 
آمن بها كثير منهم بوعي ودراس��ة،  التي 
في  وي��ق��ي��م  وت��س��ل��ي��م،  بتقليد  وأك��ث��ره��م 
ويغذي  جديد  من  اإلس��إم  أسس  عقولهم 

عقولهم وقلوبهم.
على أن��ه ظ��ل راغ��ب��ا ف��ي إق��ام��ة جسر 
ال��ت��ع��اون وال��ت��ف��اه��م م��ع ه���ذه احل��ض��ارة، 
في  اإلسالمي  املركز  إنشاء  كان  هنا  ومن 
أكتوبر  شهر  في  وذل��ك  أكسفورد،  جامعة 
من عام 1985، وهو املركز الذي جعل من 
احلضارة  بحقيقة  التعريف  أه��داف��ه  ب��ني 
اإلسالمية في الغرب، وإحداث تواصل فعال 
بني الشرق والغرب. وقد طاملا أثنى األمير 
شارلز، أمير ويلز ولي عهد بريطانيا، على 
جهود هذا املركز. وقد اختير أبو احلسن 
لرئاسة املركز، ومبساعدة الدكتور فرحان 
في  خطابا  سماحته  أل��ق��ى  وق��د  ن��ظ��ام��ي، 
افتتاح املركز، وكان مما قال فيه: »إن قيام 
هذا املركز اإلسالمي في جامعة أكسفورد 
مبشر باخلير، تنفتح به أبواب جديدة من 
وتنكشف  والتفاهم،  الصحيحة  املعرفة 

سبل جديدة للبحوث والدراسات العلمية، 
ال بد من تعميم الوعي الصحيح ملا قدمه 
والسعي  اإلنسانية  دروس  م��ن  اإلس���الم 
لرفع اإلنسان نحو الذروة السامقة والقمة 
وطأة  حتت  تئّن  البشرية  كانت  العالية، 
أنفاسها  تلفظ  وك���ادت  وال��ه��الك،  ال��دم��ار 
األخيرة، فقام النبّي �، ونفخ فيها روح 
التقدمات  وإن  جديد،  من  وبعثها  احلياة 
القرون  في  اإلنسان  أحرزها  التي  الهائلة 
التالية، تدين لهذا اجلهاد والقائد العظيم 
 � وال��رس��ول  البشرية،  إنقاذ  سبيل  في 
ه��و ال���رائ���د ل��ه��ذا اجل��ه��اد وال��ق��ائ��د لهذا 
لألخذ  اجلهود  بهذه  قيامه  ولوال  الكفاح، 
ب��ي��د ال��ب��ش��ري��ة، مل��ا ك���ان ل��ه��ذه اجل��ام��ع��ات 
أثر«.]في مسيرة  واملؤسسات من عني وال 
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ت��ت��ع��دد م��ن��اه��ج احل���رك���ات ال��دع��وي��ة، 
أنه  إال  املصلحني،  إص��الح  طرق  وتتباين 
ال مي��اري أح��د من أه��ل احل��ق واخلير في 
وهي  الالحب،  الطريق  هي  الوسطية  أن 
تعبير  أصدق  يعبر  الذي  الواضح  املنهج 

عن روح اإلسالم.
جند  قد  العملي  التطبيق  عند  ولكننا 
بعضا من التباين بني الدعاة أو احلركات. 
وعلى الرغم من اإلقرار بشمولية اإلسالم، 
إال أن هنالك من قد يغلب جانبا على جانب، 
كأن يغلب اجلانب الفكري التنظيري على 
مثال  فنجد  التطبيقي،  العملي  اجل��ان��ب 
وض��م��ورا  ال��ع��ام��ة،  األنشطة  ف��ي  تضخما 
في اجلانب التعبدي، أو جند عناية فائقة 
ف��ي ال��س��م��ت، وت��س��اه��ال ف��ي ال����روح، فقد 
يحدثك املرء باستفاضة عن مقومات الفكر 
اإلسالمي، ثم تراه ينجر في سلوكه إلى ما 
الغيبة  في  كالوقوع  اإلس��الم،  روح  ينافي 
أو النميمة، وهو ال يكاد يرى أن ذلك شيء 

جلل.
وب��ع��ض احل��رك��ات اإلس��الم��ي��ة تقصر 
ع��م��ل��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��رب��ي��ة ال���روح���ي���ة، وت���رى 
العناية باجلانب الفكري أو السياسي من 
اإلسالم  ترى  وأخرى  االهتمامات،  فضول 
تتعداها.  ال  االجتماعية  اخلدمات  في  كله 
�� أن  �� عن حق  صحيح أن هنالك من يرى 
من  األول  للجيل  إال  ت��ت��أت  ل��م  الشمولية 
الصحابة، وأن الشمولية اليوم ال تتحقق 
العاملني لإسالم،  إال من خالل أعمال كل 
إذ هذا يعنى بالروح، وذاك يعنى بالفكر، 
يكمل  ب��اجل��م��ال..وه��ك��ذا  يعنى  وال��ث��ال��ث 
آتاهم  ممن  بعضا  ولكن  بعضا..  بعضنا 
بتلك  يتحققون  كيف  عرفوا  احلكمة  الله 
الشمولية، مع االحتكام إلى الوسطية في 
كل جانب من جوانب حياتهم، ولعل هذا 
خ��الل شخصية  من  تبينه  إل��ى  ما سعينا 
الله  ال��ن��دوي رح��م��ه  أب��ي احل��س��ن  الشيخ 
الستة  العناصر  على  ب��ال��وق��وف  تعالى، 
التي مثلنا بها على هذا األمر، وعسى أن 
يكون قد حتقق بعض مما التمسناه غاية، 

والله املوفق للصواب.         
-------------------------

أبي  الرابع من كتاب   -1  يراجع الفصل 
احلسن : )ماذا خسر العالم بانحطاط املسلمني(.

ا في العدد املاضي - ِمَحكّاً أ. د. حسن األمراني إذا كان االمتحان � كما بينَّ
ُيعز فيه املرء أو يهان، فإن من أسباب العزة االستعداَد 
على  يكونا  أن  ينبغي  اللذين  القْبلي،  والتهييء  اجليد 
مدار السنة، وبطريقة مستمرة ثابتة وليس بشكل آني أو 

َمْوسمي، قبل االمتحان مباشرة بأيام أو حتى أسابيع.
أّن  التعليم  م��راح��ل  مختلف  ف��ي  مالحظ  ه��و  ومم��ا 
من  القريبة  األي��ام  في  إال  يكون  ال  لالمتحان  االستعداد 
االمتحان، وكأن التدريَس ُوجد من أجل االمتحان، وليس 
املعلومات  ُجل  فإن  ولذلك  والتثقيف،  التكوين  أجل  من 
التي يكتسبها التلميذ أو الطالب أثناء فترة االستعداد 
تتبخر،  م��ا  س��رع��ان  واحمل�����دودة،  القصيرة  لالمتحان 
التحصيل  ألن  مباشرة،  االمتحان  بعد  تلقائي  وبشكل 
كان فيها على عجل، ولم ُيطبخ على نار هادئة كما يقال. 
ُيخصص  ال��ذي  الوقت  ولكن ضيق  فقط،  هذا  ليس 
الضغط  امل��واد، فضال عن  وكثرة  لالمتحان،  لالستعداد 
فترة  أث��ن��اء  والطالب  التلميذ  يصاحب  ال��ذي  النفسي 
اإلع����داد، ك��ل ذل��ك يجعل م��ن االم��ت��ح��ان ك��اب��وس��ًا ثقيال، 
يحاول فيه املمتَحُن دائما التخلص منه بأبسط مجهود 
َث��م ف��إن أق��رب طريق ي��راه العديد من  وأق��ل ثمن. وم��ن 
التالميذ والطالب مسلكا سهال هو الغش، الذي أصبح 
يشكل ظاهرة تستفحل مع م��رور األي��ام، إلى درج��ة أنه 
أصبح يشكل في العديد من املؤسسات األصل، وما عداه 

الفرع.
الغش  قضية  عن  وغيره  العمود  هذا  في  كتبت  لقد 
أكثر من مرة، وأوضحت في كل ذلك مخاطر هذه الظاهرة، 
وعواقبها الوخيمة ليس على مستوى التحصيل املعرفي 
والتكوين العلمي فقط، ولكن أيضا على مستقبل البالد 
العباد،  من  طائفٍة  َدْي��َدَن  يكون  حينما  فالغش  والعباد، 
فإن  الطائفة األخرى التي تبتعد عن الغش وتراه ُجرما 
التي  وه��ي  ألنها  تأكيد،  بكل  مظلومة  ستكون  وظلما، 
ترى  واجل��ّد،  الكّد  في  ونهارا  ليال  عمرها،  زْه��َرَة  أْفَنْت 
األخرى  الطائفة  ِقَبل  من  جهارا  نهارا  ُتسَرُق  جهودها 
التي قضت لياليها، فضال عن ُنُهِرها، في اللهو واللعب، 
لترى بعد ذلك أيضا  لم يكن في مجاالت أخ��رى، ثم  إن 
في  حصدت  قد  ة  الغاشَّ الطائفة  ه��ذه  أن  أعينها  وِب���ُأمِّ 
أغلبها النقط اجليدة، بينما باتت هي ال تراوح مكانها 
الغاشة  ال��ط��ائ��ف��ة  ؤ  ت��ب��وُّ ذل���ك  ك���لُّ  ليتلو  ث��م  احل��ق��ي��ق��ي، 
التوظيف  املباريات، ورمبا حتى في  األولى في  للوائح 
في  أيضا  سيغش  امل��درس��ي،  االمتحان  في  ال��غ��اشَّ  ألن 
أن يلج مجال  إلى  االمتحان اجلامعي وفي كل امتحان 
من  ذل��ك  يتبع  ما  مع  فيه  الغش  ص��دارة  ليتبّوأ  العمل 
َثمَّ تكون  ارتشاء وتسلط واستعالء على اآلخرين. ومن 
كارثة البالد، وكارثة املستقبل علميا ومعرفيا، وسياسيا 
من  نوعا  يسبب  مما  وثقافيا،  واجتماعيا  واقتصاديا، 
الغاش  ألن  اآلخ��ر،  نحو  والكراهية  االجتماعي  احلقد 
يستطيع  ال  النزيه  أن  كما  محيطه،  في  النزيه  يقبل  ال 

التعامل مع الغاش، في أي مستوى كان.
ٌة في جبني مجالنا التعليمي، وإذا  إن آفة الغش ُعرَّ
ك��ل مجال،  ف��ي  ف��إن��ه س��ي��وَج��ُد حتما  التعليم  ف��ي  ُوج���د 
فالتعليم هو املنبع واملجاالت األخرى هي املََصّب، ولعل 

قول القائل يصدق على هذا املجال بقوله :
َيا َمْعَشَر اْلُعَلَماِء َيا ِمْلَح اْلَبَلْد

ْلُح َفَسْد؟  ْلَح ِإَذا امْلِ َما ُيْصِلُح امْلِ
ووض��ع  ج���ادة،  محاربة  الغش  محاربة  ف��إن  ول��ذل��ك 
من  احل���د  أو  عليه  ل��ل��ق��ض��اء  ذل���ك،  ف��ي  عملي  ب��رن��ام��ج 
استفحاله على األق��ل،  ُيعدُّ من أولويات اإلص��الح، وإن 
التوقيف  مثل  للغاشني  رادع��ة  قوانني  هناك  بأن  عم  الزَّ

املؤقت أو النهائي، أو حتى التقدمي إلى 
احملاكمة، فهو ذرُّ  للرماد في العيون ال 
غير، إذ أن الكل يعرف مدى مصداقية 
في  فعاليتها  وم���دى  ال��ق��وان��ني  ه���ذه 

الواقع الراهن. 

نظرات في إصالح التعليم )13(

د. عبد الرحيم الرحموني

الوسطية في الموقف من الثقافة الغربية

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

العدد 422األخيــــرة 18 شعبان  1435هـ  املوافق 16 يونيو 2014م16

الشيخ أبو احلسن الندوي في ندوة أكسفورد


