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 اآمني

إنسانيا  دينا  يكون  أن  الطبيعي  فمن  الفطرة،  دي��ن  اإلس��ام 
وعامليا بالفطرة. ومما يدل على ذلك أن كل من اعتنق هذا الدين 
ال��ِف��ق��ه، يشعر  ح��ق  فيه  ه  وتفقَّ وال��ه��داي��ة،  االق��ت��ن��اع  أو  ب��ال��والدة 
بالسعادة والطمأنينة ال يشعر بها الكثير من اخللق الذين ليسوا 

على هذا الدين.
اإلس��ام  شعائر  كل  َجَعل  أن  بالعباد  تعالى  الله  رحمة  وم��ن 
الفطرة،  تخدمها  كما  الفطرة  ه��ذه  وت��خ��دم  الفطرة،  على  قائمة 
اَس  َفَطَر النَّ ِه الَِّتي  فيصبح اإلنسان بذلك آمنًا مطمئنا �ِفْطَرَة اللَّ
ال  اِس  النَّ َأْكَثَر  َوَلِكنَّ  ُم  اْلَقيِّ يُن  الدِّ َذِلَك  ِه  اللَّ ْلِق  خِلَ َتْبِديَل  ال  َعَلْيَها 
َيْعَلُموَن� )الروم 29(، ذاكرًا الله على كل حال، وحامدا له على كل 
ِه َتْطَمِئُنّ  ِه، أال ِبِذْكِر الَلّ ِذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئُنّ ُقُلوُبُهْم ِبِذْكِر الًلّ حال �اَلّ

اْلُقُلوُب� )الرعد 29(.
وإن شعيرة احلج إحدى الشعائر العظيمة التي جتمع الناس 
جِّ َياُتوَك ِرَجاال َوَعَلى  اِس ِباحْلَ ن ِفي النَّ من كل حدب وصوب: �َوَأذِّ
اإلميان  25( يجمعهم  )احلج  َعِميق�  َفجٍّ  ُكلِّ  ِمن  َياِتنَي  َضاِمٍر  ُكلِّ 
والتوحيد، واالستجابة لهذا اأَلذان، فترى الناس هناك بكل األلوان 
وال، والكل  واللغات والهيآت واجلنسيات، الكل َقَطع املسافات الطِّ
ى به من أجل الوصول إلى هناك، والكل يذكر الله  ى مبا َضحَّ ضحَّ
ربه  ث��واب  إال  يرجو  ال  والكل  خاضعا،  ا  ُمَتَبتِّ له  خاشعا  تعالى 

وغفران ذنبه، ويأمل أن يعود من هناك مغفورا له كما ولدته أمه.
شعيرة احلج بكل جتلياتها، في الطواف والسعي، وفي املبيت 
مبنًى والوقوف بعرفات، وفي الرمي ثم حتى في الوداع ُتْشِعر بأن 

اإلسام دين عاملي وأنه لم يكن كذلك إال ألنه دين الفطرة.
اإلس��ام  بعظمة  ُتشعرك  أيضا  جتلياتها  بكل  احل��ج  شعيرة 
ى النداء لم ُيلّبه ملصلحة دنيوية،  وقوته الذاتية، إذ أن كل من  َلبَّ
ى النداء، ليسوا من العرب  وإمنا ابتغاء وجه الله، وَأنَّ أغلب من َلبَّ
عي  وال الَعَرُب منهم وبذلك فإن من يربط بني اإلسام والعرب أو يدَّ
بأن اإلسام دين عربي، هم في الواقع قليلو عقل ودين، وبعيدون 

كل البعد عن فهم مقاصد هذا الدين وغاياته.
شعيرة احلج بكل جتلياتها تشعرك أيضا بقوة اجلاذبية لهذا 
الدين، إذ أن هؤالء احلجيج املختلفة ألوانهم ولغاتهم وجنسياتهم، 
واملتآلفة قلوبهم، اعتنقوا اإلسام عن اقتناع عقلي وحب عاطفي، 
ع��اء بأن اإلس��اَم ديُن سيٍف وقهٍر ادع��اٌء ال أساس  وبذلك فإن االدِّ
الكثيف  اإلقبال  رأينا هذا  ملا  فلو كان األمر كذلك  له من الصحة، 
َدة لكل دولة، حتى  على هذه الشعيرة. مع العلم أن النسبة  محدَّ

بالنسبة للدول غير اإلسامية، وخاصة في هذه السنة.
شعيرة احلج تعبر بكل وضوح على ُقدرة اإلسام على توحيد 
وأعراقهم،  ولغاتهم  أجناسهم  اختلفت  مهما  شملهم  ولمِّ  الناس 
فالوقوف بعرفات � واحلج عرفة � على صعيد واحد وِبزيٍّ واحد، 
ولغاية واحدة وهدف واحد، مع امنحاء كل الفوارق كيفما كانت، 
مبا في ذلك املستوى االجتماعي، يدل داللة قاطعة على أن توحيد 
األمة وجمع شملها - بل واإلنسانية جمعاء -  ال ميكن أن يكون 

إال على أساس هذا الدين.
فمتى نعي قيمة شعيرة احلج ؟ - وغيرها من الشعائر أيضا 
- وندرك أنها بقدر ما هي شعائر عبادة، هي أيضا شعائر تؤدي 

عدة أدوار اجتماعية وسياسية واقتصادية.
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هذا  م��ن  انطالقا   � ال��ك��الم  ُيقسم  أن  يمكن 
العنوان � إلى أربعة محاور: 

ال��س��الم  ع��ل��ي��ه  إب��راه��ي��م  األول:  ال��م��ح��ور 
ودعوته.

ال��م��ح��ور ال��ث��ان��ي: ح���واره م��ع أب��ي��ه: دع��وة 
األقارب أوال.

دع��وة  ق��وم��ه:  م��ع  ح���واره  الثالث:  المحور 
عامة الناس.

الحكمة  ت��ج��ل��ي��ات  م���ن  ال���راب���ع:  ال��م��ح��ور 
 وال��م��وع��ظ��ة ال��ح��س��ن��ة ف���ي دع�����وة إب��راه��ي��م.
وس��ي��ق��ت��ص��ر ال���ك���الم ف���ي ه����ذه ال��ح��ل��ق��ة على 

المحورين األول والثاني.

المحور األول: إبراهيم � ودعوته :
يمكن القول فيه: إن إبراهيم خليل الرحمن 
بالعراق، وهاجر  ُوِل��َد  آزر،  وال��ده  األنبياء،  من 
في  الله  فبارك  مكة،  إلى  ثم  الشام ومصر  إلى 
سعيه كما بارك في نسله وولده، كان زمن الملك 
كانت عاصمة ملكه هي  ه��ذا  ون��م��رود  ن��م��رود، 
المشرق  ُملك  وقيل:  المشرق.  َملك  وكان  بابل، 
الروايات  بعض  في  جاء  يديه،  بين  والمغرب 
التاريخية أنه لم يجمع ملك األرض ولم يجتمع 
ملوك:  ثالثة  على  إال  واح��د  ملك  على  ال��ن��اس 
نمرود بن أرغوا، � وقيل: ابن كوش بن نعمان �، 

وذي القرنين، وسليمان بن داود.
وكان آزر يصنع أصنام قومه التي يعبدون، 
يبيعوها،  ك��ي  وإخ��وت��ه  إب��راه��ي��م  يعطيها  ث��م 
لزبنائه:  فيقول  يذكرون،  فيما  إبراهيم  فيذهب 
ينفعه، فال يشتريها  ما يضره وال  من يشتري 
منه أحد، فإذا بارت هذه السلعة يذهب بها إلى 
نهر فيصوب فيه رؤوسها استهزاء بها ونكاية 
الله  آت��اه  ال��ذي  الفطنة والرشد  لها؛ وه��ذا من 

إبراهيم � منذ أن كان صغيرا.
لما أراد أن يخالف قومه على ما هم عليه 
من عبادة األصنام والشمس والقمر والنجوم، 
والبدء بالدعوة إلى الله عز وجل �َفَنَظَر َنْظَرًة 
الله  يقول   ،)1( َسِقيٌم�  ��ي  ِإنِّ َفَقاَل  ُجوِم  النُّ ِفي 
ي  ْوا َعْنُه ُمْدِبِريَن� )2(، فقوله: �ِإنِّ تعالى : �َفَتَولَّ
َسِقيٌم� معناه إني طعين أي مصاب بطاعون، أو 
لسقم كانوا يهربون منه إذا سمعوا به، ومراده 
أن يخرجوا عنه ليبلغ من أصنامهم التي يريد، 

التي  أصنامهم  إل��ى  خالف  عنه،  خرجوا  فلما 
كانوا يعبدون من دون الله، فقرب إليها طعاما، 
ثم قال لها: �َأال َتْأُكُلوَن َما َلُكْم ال َتْنِطُقون�  )3( 

استهزاء بها وتعييرا في شأنها.
ويمكن التمييز في دعوة إبراهيم بين دعوة 

خاصة وأخرى عامة؛ 
فتتمثل في حواراته  الخاصة  الدعوة  فأما 
مع أبيه وما اشتملت عليه هذه الحوارات من 

ِعَبر وعظات وآداب دعوية. 
حواراته  في  فتتجلى  العامة  الدعوة  وأما 
وجداله مع قومه أو مع بعض منهم، واألمر هنا 

مخصوص بجداله مع الملك ُنمرود.

األقارب  دعوة   : أبيه  مع  حواره  الثاني:  المحور 
أوال:

يقول الله جل وعال: �َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم أَلِبيِه 
ا َتْعُبُدوَن ِإال الَِّذي َفَطَرِني  ِني َبَراٌء ِممَّ َوَقْوِمِه ِإنَّ

ُه َسَيْهِديِن� )4( َفِإنَّ
مما  والتبرؤ  ب��اإلن��ذار  إليه  المتوجه  أول 
إبراهيم  إل��ى  األق��رب  باعتباره  األب  هو  يعبد 
االبن  ارتباط  يعكس  فطري  توجه  وه��و   ،�
بأبيه وحبه له رجاء هدايته إلى ما فيه خيره 
وصالح دنياه قبل مغادرتها إلى أخ��راه، وهو 
أيضا توجه ينم على أن أول المعنيين بالهداية 
األن��ب��ي��اء وأس��ره��م  واالن��ت��ف��اع بها ه��م عشيرة 
منهم  والنصح  ال��دع��وة  تبدأ  حيث  الصغيرة، 
بحكم القرابة والخلطة، وهذا ما فعله إبراهيم 
� مع أبيه علَّه يتخلى عن المعبودات الباطلة 
ويتجه إلى المعبود الواحد الفرد الصمد الذي 
هو الله خالق إبراهيم وغيره من الخلق، فهو 
أو  الخلق  من  غيره  دون  بالعبادة  المستحق 
األصنام المعبودة ظلما؛ وقد كان قوم إبراهيم 
الجاهلية  ف��ي  ال��ع��رب  كانت  كما  ال��ش��رك،  على 
دون  من  آلهة  اتخذوها  التي  األصنام  يعبدون 
الله، يقول الله تعالى: �َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم أَلِبيِه 
ِفي  َوَقْوَمَك  َأَراَك  ي  ِإنِّ آِلَهًة  َأْصَناًما  ِخُذ  َأَتتَّ آَزَر 
بسبب  ض��الل  ب��ع��ده  ليس   )5( ُمِبين�  َض���الٍل 
جعل األصنام آلهة واتخاذها معبودات، وبسب 
واآلل��ه��ة   األص��ن��ام  بين  ال��ع��ادل��ة  غير  التسوية 
االتخاذ  المبالغة في  دلت عليها صيغة  والتي 
اإلنكار والتوبيخ على عبادة  بمنزلة  التي هي 

من ال يستحق أن يعبد. 

ويظهر أن إبراهيم � قد أغلظ في القول 
ألبيه عندما أوغل في شركه وعبادته لألصنام، 
على خالف الخطاب اآلتي في اآليات الموالية 
وعلى  المخاطب،  ب��األب  ولين  رف��ق  فيه  ال��ذي 
خالف المعهود في الدعوة بالحكمة والموعظة 
وه��ذا  أح��س��ن؛  ه��ي  بالتي  وال��ج��دال  الحسنة 
القاعدة  ينافي  ال  أبيه  مع  إبراهيم  فعله  ال��ذي 
العامة واألصل في خطاب المدعويين واآلخرين 
إل��ى االه��ت��داء للتي ه��ي أق���وم، ف��إغ��الظ القول 
للمدعويين وخاصة ممن هم على الشرك والكفر 
ما هم  لخلخلة  أحيانا  يكون مقبوال ومحمودا 
المنحرفة  وال��ع��ب��ادة  الخاطئ  الفهم  م��ن  عليه 
أهال  ليسوا  بمن  مخصوصة  لكونها  والزائفة 

لها.
ويقول سبحانه في سورة مريم والخطاب 
ِإْبَراِهيَم  اْلِكَتاِب  ِفي  �َواْذُكْر  من إبراهيم ألبيه: 
ا ِإْذ َقاَل أَلِبيِه َيا َأَبِت ِلَم َتْعُبُد  يًقا َنِبّيً ُه َكاَن ِصدِّ ِإنَّ
َما ال َيْسَمُع َوال ُيْبِصُر َوال ُيْغِني َعْنَك َشْيًئا َيا 
ِبْعِني  ي َقْد َجاَءِني ِمَن اْلِعْلِم َما َلْم َيْأِتَك َفاتَّ َأَبِت ِإنِّ
ْيَطاَن ِإنَّ  ا َيا َأَبِت ال َتْعُبِد الشَّ َأْهِدَك ِصَراًطا َسِوّيً
ي َأَخاُف  ا َيا َأَبِت ِإنِّ ْحَمِن َعِصّيً ْيَطاَن َكاَن ِللرَّ الشَّ
ْيَطاِن  ِللشَّ َفَتُكوَن  ْحَمِن  الرَّ ِمَن  َع��َذاٌب  َك  َيَمسَّ َأْن 

ا� )6( َوِلّيً
الصديقية الموصوف بها إبراهيم � هي 
باألنبياء  خاصة  الصدق  من  درج��ة  أو  مرتبة 
قط،  يكذب  لم  ال��ذي  يق  الصدِّ إذ  والصالحين، 
ف��م��ن خ���الل ه���ذه اآلي����ات ال��ك��ري��م��ات يظهر أن 
األب��وة  بنداء  آزر  َواِل���ده  خاطب   � إبراهيم 
�َي��ا َأَب���ِت� أرب��ع م��رات إلي��ق��اظ عاطفة األب��وة، 
رجاء أن يلين قلبه فيستجيب لنداء الله ويدخل 
 � فإبراهيم  الكفر  على  أنه  ورغ��م  دينه،  في 
تقديم  في  يبخل  ول��م  عليه  أبيه  بحق  يعترف 
النصح له ودعوته إلى اإلسالم، وهذا من أسمى 
درجات البر باألب، فإبراهيم �  خاطب أباه 
بحكمة األنبياء؛ وتكلم معه بكالم وجيز وبليغ 

في منتهى الوضوح والفصاحة. 
في النداء األول نبهه إلى أن من خصائص 
وي��ض��ر،  وي��ن��ف��ع  وي��ب��ص��ر  أن يسمع  ال��م��ع��ب��ود 
لها  ليس  لُتعبد،  آلهة  اتخذها  التي  واألصنام 

من هذه الخصائص والصفات شيء؛
وفي النداء الثاني أخبر بخبر الصدق وهو 
أن هذا الذي يدعوه إليه علم اليقين ال شك فيه، 

يجهلها  التي  العلوم  أش��رف  النبوة،  علم  فهو 
الناس والمدعوون المتوجه إليهم بهذا العلم، 
تأدبا  أب��ي��ه  � بجهل  إب��راه��ي��م  ي��ص��رح  ول��م 

وحكمة في دعوته؛
ال��ذي هو  الطريق  أن  له  بين  الثالث   وفي 
وهو  لربه  العاصي  الشيطان  طريق  هو  عليه 
المستحق  الرحمن  طريق  إلى  يهديه  أن  يريد 

للعبادة. 
الرابع واألخير من إبراهيم  النداء  ثم جاء 
والعاقبة  المصير  س��وء  م��ن  بتخويفه  ألب��ي��ه 
التي تلحق السائرين مع الشيطان وفي طريق 
والهالك  الخسران  طريق  هو  ال��ذي  الشيطان 
ال  سيلحقك  ال��ع��ق��اب  إن  ل��ه  يقل  ول��م  المبين، 

محالة، تأدبا وتلطفا. 
إثر هذه اآليات، قال الله تعالى على لسان 
ِإْبَراِهيُم  َيا  آِلَهِتي  َع��ْن  َأْن��َت  َأَراِغ���ٌب  �َقاَل  آزر: 
ا َقاَل َسالٌم  َك َواْهُجْرِني َمِلّيً َلِئْن َلْم َتْنَتِه أَلَْرُجَمنَّ
ا�  )7(  ُه َكاَن ِبي َحِفّيً ي ِإنَّ َعَلْيَك َسَأْسَتْغِفُر َلَك َربِّ
أينما حللُت وارتحلُت وعلى كل األح��وال، فلن 
الجافي  القاسي  األسلوب  بهذا  تعاملَك  يحول 
أن  ربي  س��ؤال  من  بابنه  األب  لعالقة  المنافي 
دائم  وإك���رام  عناية  في  فهو  ذن��وب��َك،  ل��َك  يغفر 
تعامل  ال��ذي  الجفاء  فهذا  خلقه.  وبجميع  بي 
عن  يثنه  لم  الداعية  إبراهيم  ابنه  مع  آزر  به 
همه  تعالى  الله  إل��ى  داع  ألن��ه  بلطف،  جوابه 
وه��دف��ه إخ���راج أب��ي��ه م��ن ع��ب��ادة األص��ن��ام إلى 
بالرجم  التهديد  فرغم  األح���د.  ال��واح��د  ع��ب��ادة 
والهجر الطويل من األب آزر، فإن إبراهيم � 
قابل ذلك بما ال يسوء أباه المدعو إلى التخلي 
الجميل  بالهجر  أب���اه  ق��اب��ل  ال��م��ع��ب��ودات؛  ع��ن 
جميل  سلوك  وه��ذا  ال��ل��ه.  م��ن  المغفرة  وطلب 
 من داع إلى الله مع أب مدعو إلى طريق الله.
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حوار النبي إبراهيم � مع أبيه  وقومه  من خالل القرآن الكرمي  )1(

د.عبدالقادر محجوبي

21 ذي القعدة 1435هـ  املوافق 17 شتنبر 2014م2 العدد 425مع كتاب اهلل تعالى

نظرات في الدعوة  الخاصة ألبيه والعامة لقومه

 تعزية

 انتقلت إلى عفو الله ورحمته السيدة املترجي 
العلوي فاطمة والدة  أخينا موالي أحمد هاشمي 
يوم  اجلمعة 5 شتنبر 2014 عن سن يناهز 90 

سنة. 
جريدة  أسرة  تتقدم  األليمة  املناسبة  وبهذه 
احملجة إلى أسرة الفقيدة وذويها وخاصة أبنائها 
موالي أحمد وموالي محمد وموالي عبد الرحمن 
بأحر التعازي، سائلني الله عز وجل أن يتغمدها 
جنانه  فسيح  ويسكنها  وغفرانه  رحمته  بواسع 

ويرزق أهلها الصبر والسلوان . 
و�إنا لله وإنا إليه راجعون�

السيدة  فاطمة  الـمترجي علوي 
فـي  ذمـة  اللـه

صدر للدكتور الطيب الوزاني عن مطبعة آنفو برانت بفاس كتاب 
فقه السنن اإللهية وشروط الشهود احلضاري، من احلجم املتوسط في 

حوالي 150 صفحة.
وقد اعتبر املؤلف السنن اإللهية »املوازين التي توزن بها حركة الفرد 
والشهود  التداول  األمة«، وهي من شروط  كل  األمة  الفرد، وحركة  كل 
احلضاري و«من الضروريات املستجدة التي من شأن الوفاء بها فقها 
وتنزيال أن يحرر األمة من واقعها التي هي فيه إلى مواقعها التي كلفت 
بتبوئها، » ألن »فقه السنن ليس إال إدراكا سليما حلركة الواقع وسعيا 

ِؤ أحسن املواقع«. حكيما لَتَبوُّ
وقد تضمن الكتاب خمسة مباحث:

املبحث األول: حتديدات داللية ومقتضيات تداولية
املبحث الثاني: محطات تاريخية من جهود العلماء في خدمة السنن 

اإللهية
املبحث الثالث: جوانب من جهود العلماء في خدمة السنن اإللهية.

املبحث الرابع: مناذج من سنن الله تعالى في التاريخ البشري
املبحث اخلامس: معالم من فقه سنن الشهود احلضاري في الهجرة 

النبوية.
وخامتة جمعْت أهم اخلالصات واملقاصد.

إصدارات



هدف احلديث : 
1 - يهدف احل��دي��ث إل��ى ح��ث امل��ؤم��ن على 
في  الله  من  باخلوف  والتحلي  التقوى  التزام 

السر والعلن وبيان حق الله على العباد
واالس��ت��غ��ف��ار مما  ب��ال��ت��وب��ة  التعجيل   -  2
يقترفه املؤمن من املعاصي والذنوب خوفا من 

مفاجأة املوت.
3 - وجوب التحلي مبكارم االخ��اق لبناء 
في  السعادة  حتقيق  يستهدف  فاضل  مجتمع 

الدنيا واآلخرة.
معنى احلديث :

جامعة  وصايا  على  احلديث  ه��ذا  اشتمل 
ال��ع��ب��اد وسنقف خال  ال��ل��ه وح��ق��وق  حل��ق��وق 
 : ث��اث  في محطات  الله  إن ش��اء  معه  رحلتنا 

التقوى، والتوبة، واخللق احلسن.
أوال : التقوى :

َه حْيُث َما كنَت« اأَلْصُل في  ِق اللَّ قوله � : »اتَّ
التقوى َتْقوى على وزن َفْعلى ويقال أصلها في 
اللغة قلة الكام. قال القرطبي )ومنه احلديث : 
اِئِع( وهو  ِقي َفْوَق املُؤِمِن والطَّ ِقيُّ ُمْلَجٌم واملتَّ التَّ
الذي يتقي بصالِح عمله وخالص دعائه عذاب 
الله تعالى مأخوذ من اتقاء املكروه مبا جتعله 

حاجزًا بينك وبينه )-اجلامع ج -1/165(
التقوى في نظر السلف الصالح من هذه األمة :

سأل عمر بن اخلطاب � ُأَبّيًا عن التقوى 
فقال : هل أخذت طريقًا ذا َشْوٍك؟ قال : نعم قال 
ْرُت َوَحِذْرُت، قال فذاك  فما عملت فيه؟ قال : َتَشمَّ
فنظمه  املُْعَتز  اب�ن  املعنى  هذا  وأخ��ذ  التقوى. 

فق�ال:
َقى َخلِّ الُذُنوَب َصَغيَرَها وَكِبيَرها َذاَك التُّ

ْوِك َيْحَذُر َما َيَرى واْصَنْع َكَماٍش َفْوَق أْرِض الشَّ
ِقَرنَّ َصِغيَرًة إنَّ اجِلَباَل ِمَن احَلَصى ال حَتْ

وأما اإلم��ام علي بن أبي طالب � فقال: 
ْنِزيِل،  بالتَّ والعَمل  اجَلِليِل  من  »اخَل���ْوُف  ه��ي: 
ِحيِل«.  الرَّ ِلَيْوِم  واالستْعَداُد  بالقليِل،  والَقَناَعُة 
ويؤكد املعنى ابن مسعود � في شرح قوله 
عمران:  )آل  ُتَقاِتِه�  َح��قَّ  َه  اللَّ ُقوا  �اتَّ  : تعالى 
102(. بقوله : »أن ُيطاع فا ُيْعصى، ويْذكر فا 
القرطبي  )وأشار  ُيْكفر«  فا  ُيْشَكر  وأن  ُيْنسى، 
إلى أنه حديث رواه البخاري عن ُمرة عن عبد 
الله ج 4/157(. وقد يطول بنا املقام في سرد 
ما ميكن  بأن  بالقول  فنكتفي  للتقوى  تعاريف 
استنتاجه مما سبق هو أن التقوى هي خْشيُة 
َه يراه  الله في السر والعلن، فإن من علم أن اللَّ

وظ��اه��ره،  باطنه  على  مطلع  وأن���ه  ك��ان  حيث 
خلواته  في  ذل��ك  واستحضر  وعانيته  وس��ره 
املعاصي،  وَت��ْرَك  الطاعات  ِفْعَل  ذلك  له  َأْوَج��َب 
وأَداَء األمانات إلى أهلها في سائر املعامات : 
في احلكم والشهادة والبيوع والنكاح واإلجارة 
والصناعات.  احِل��رف  أن��واع  وسائر  والتعليم 
وِتْلك عامُة اإلميان التي عناها رسول الله � 

بقوله : »اتق الله حيثما كنت«.
ما الذي يجب على املؤمنني اتقاؤه؟

إلى  الداعية  القرآنية  اآلي���ات  تتبعنا  إذا 
عن  تخرج  ال  أنها  األم��ر جند  بصيغة  التقوى 

إضافتها إلى ثاثة أشياء :
1 -  اهلل أو الرب ونكتفي باإلشارة إلى هذا 
َها  النوع مبطلع سورتي النساء واحلج : �َيا َأيُّ
ُكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة  ُقوا َربُّ اُس اتَّ النَّ
َكِثيرًا  ِرَج��ااًل  ِمْنُهَما  ََوب��ثَّ  َزْوَجَها  ِمْنَها  َوَخَلَق 
اَءُلوَن ِبِه َوااَلْرَحاَم  َه الَِّذي َتسَّ ُقوا اللَّ َوِنَساًء َواتَّ
ُقوا  اُس اتَّ َها النَّ َه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبًا� و�َيا َأيُّ ِإنَّ اللَّ
وتقوى  ٌَعِظيم�.  ء  َش��يْ اَعِة  السَّ َزْلَزَلَة  ِإنَّ  ُكْم  َربَّ
من  يخشاه  ما  وبني  بينه  يجعل  أن  لله  العبد 
ربه -من غضبه وسخطه وعقابه- وقاية تقيه 
من ذلك. وهو فعل الطاعات واجتناب احملرمات 
َيْبُلُغ  »اَل   � الله  رسول  قال  الشبهات.  واتقاء 
ى َيَدَع َما اَل َبْأَس  ِقنَي َحتَّ الَعْبُد أْن َيُكوَن ِمَن املُتَّ

ا ِبِه َبْأٌس«  ِبِه َحَذرًا مِمَّ
إلى  ال��ت��ق��وى  ُأض��ي��ف��ت   : اآلخ��ر  اليوم   -  2
اليوم اآلخر في عنصرين من مستلزماته وهو 
تشخيٌص لهْوِل املوقف في الزمان واملكان، فعن 
وا َيْومًا ُتْرَجُعوَن  قُّ الزمان يقول الله تعالى: �واتَّ

ى ُكلُّ َنْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم  فَّ ِه ُثمَّ ُتوَّ ِفيِه ِإَلى اللَّ
اَل ُيْظَلُمون� )البقرة :281( وعن املكان يقول عز 
اُس  النَّ َوُقوُدَها  التي  اَر  النَّ ُقوا  �َفاتَّ  : قائل  من 

ْت ِلْلَكاِفِريَن� )البقرة : 23(. واحِلَجاَرُة ُأِعدَّ
فهو  الدنيا  في  اتقاؤه  يجب  ما  وأما   -  3
ُتِصيَبَّ  اَل  ِفْتَنًة  ُقوا  �واتَّ  : تعالى  يقول  الفتنة 
ًة� )االنفال : 25( قال  الِذيَن َظَلُموا ِمْنُكْم َخاصَّ
وا املنكر  ابن عباس : »أمر الله املؤمنني أال ُيِقرُّ
 : القرطبي  قال  العذاب«.  هم  فَيُعمَّ َأْظُهرهم  بني 
الصالح  فُتصيُب  الظالم  تتعدى  فتنة  »واتقوا 

والطالَح«. )ج 7ص 391(. 
من ثمرات التقوى في حياة الفرد واملجتمع:

تعتبر تقوى الله تعالى من الوصايا التي 
ثبت ذيوعها وشيوعها بني سائر األمم وعلى 
الِذيَن  ��ْي��َن��ا  َوصَّ �ولقد   : الرسل  جميع  أْلِسنة 
َه اللَّ ُقوا  اتَّ َأِن  اُكُم  َوِإيَّ َقْبِلُكْم  َمْن  الِكَتاَب  ُأوُتوا 
� )النساء :131( وذلك ملا حتققه من فوائد وما 

ُتْنِتُجه من ثماِر يانعِة القطوُف دانيِة اجَلَني :
الله  ��ة  َم��ِع��يَّ ُث��ُب��وُت    : الثمار  هذه  أول  أ- 
ْيغ  تعالى للمتقي هدايًة وُرشدًا وِعْصمًة من الزَّ
الِذيَن  َم��َع  اللَه  �ِإنَّ   : ة  احمَلجَّ عن  واالن��ح��راف 

َقْوا والِذيَن هْم ُمْحِسُنوَن� )النحل : 128(. اتَّ
اأَلرِْض  في  التمكيِن  َثمرََة  وثانيها  ب- 
:�ِإنَّ  األرض  الخالفة في  أمانة  لتحقيِق  لأُلمةِ 
ِه ُيوِرُثَها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه والَعاِقَبُة  اأَلْرَض للَّ

ِقني� )األعراف : 128(. لْلُمتَّ
زادٍ  خير  أنها  هي  الثمار  هذه  وثالث  ح�- 
للمؤمن َيْوَم َظَعِنِه ويوم ِإَقاَمِتِه وخال ِرْحَلته 
القصيرة في هذه الدنيا الفانية بدايًة من املْهِد 

اِد  ال��زَّ َخْيَر  َف��ِإنَّ  ُدوا  �����َزوَّ �َوَتَ بالّلًْحِد:  وانتهاًء 
ْقَوى� )البقرة : 197(. التَّ

ْه��و  وق���د َي���ْن���َت���اُب اإلن���س���اَن ُش���ُع���وٌر ب��ال��زَّ
ِلِثَياٍب  اْرِت��َدائ��ِه  إْث��ِر  على  بالنفس  واإلع��ج��اِب 
ْهُو واإلْعَجاُب  َأِنيَقٍة َفَيُصّده الزَّ فاِخرٍة أو بْذَلٍة 
َلُه  َفُتْقَطَع  الشيطان،  ُسبل  إلى  الله  سبيل  عن 
ولذلك  الّزُقوِم.  َشجر  ِمْن  وُيْطَعُم  َناٍر  من  ِثَياٌب 
ٍة تتجمل بها املرأة املؤمنة ويَتزين  فإن أبهى ُحلَّ
َاْنَزْلَنا  �َق��ْد   : التقوى  هي  املؤمن  ُج��ُل  ال��رَّ بها 
وِلَباَس  وِريشًا  َسْوَءاِتُكْم  ُي��واِري  ِلَباسًا  َعَلْيُكْم 

ْقَوى َذِلك َخْيٌر� )األعراف :26(. التَّ
َناٍت من هذه الثمار  َعيِّ َنْلِفت إلى  ونحن إذ 
امل��وج��ودة على م��ائ��دة ال��رح��م��ن ال َن��ْط��َم��ع في 
االَث�����اَرُة  ���ُم���وِل وإمن���ا حسبنا  وال���شُّ اإلح���اط���ة 

ْنِبيُه فعسى أن َنْحَظى ِمْنها ِبَنِصيٍب. والتَّ

مباذا يبلغ املؤمن درجة التقوى؟
اإِلْق���رار  ��ِم  ُس��لَّ في  درج��ة  َأعلى  التقوى هي 
الَفْرِد  اأَلَحِد  الواِحِد  لله  ة  بالُعُبوِديَّ واإلْعِتَراِف 
��َم��ِد بعد اإلس���ام واإلمي����ان، وب��ل��وُغ هذه  ال��صَّ
باْمِتَثال  القول  َسَبق  َكما  يحصل  إمنا  الدرجة 
الشبهات،  واتقاء  واِهي  النَّ واْجِتَناِب  األواِم��ِر 
اِج اإلْحَساِن الذي َعَناه رُسولنا �  محاطًة ِبِسيَّ
َك َتراُه فإْن  َه َكَأنَّ بقوله : »اإلْحَساُن أْن َتْعُبَد اللَّ
َيَراَك« على أن سائر األعمال  ُه  َفِإنَّ َتَراُه  َتُكْن  َلْم 
التعبدية إمنا َتْسَتهدف ُحُصوَل التقوى: �ُكِتَب 
َقْبِلُكْم  ِمْن  يَن  الذِّ عَلى  ُكِتَب  َكَما  اُم  يَّ الصِّ َعَلْيُكْم 
الهدف  وليس   .)182  : )البقرة  ُقوَن�  َتتَّ ُكْم  َلَعلَّ
َف��ْرَح��ِة العيد  ��ِة األضحية ه��و ح��ص��وَل  م��ن ُس��نَّ
اِل في أيامه، وخلق رواٍج  ْوِسَعِة على الِعيَّ والتَّ
اِبنَي على اإلنتاج ِبَقْدر  اقتصادي لَتْشِجيِع الَكسَّ
�َلْن  الّتقوى:  ما يكون الهَدُف األْسَمى حصوَل 
ْقَوى  وُمَها واَل ِدَماُؤَها وَلِكْن َتَناُلُه التَّ َه حُلُ َيَناَل اللَّ
ِمْنُكْم� )احلج :37(. وتلك هي املقاصد والنوايا 
ى بها املناسُك. وقد يغيُب  التي َيْنبغي أن تؤدَّ
هذا الفهم عن بعض الناس فيظنون أن الهدف 
وق  من الصيام في شهر رمضان هو تزويُد السُّ
الناس  اهتمام  ُه  فيتوجَّ االستهاكية،  باملواد 
املأكوالت  وأشهر  احللويات  َأصناف  إلى  فيه 
الناس  عادات  وإلى  َمَتاِجُرنا،  بها  َتْزَخُر  التي 
وتقاليدهم في إْعداِد وَجبات اإلفطار والسحور 
أشهى  وال��ذواق��ي��ات  ��ون  ال��ذواِق��يُّ وكيف يصنع 
املأكوالت بلحوم العيد، فليس ذلك من مقاصد 

هذه العبادات.

ذ.محمد بن شنوف
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العدد 425

َتْقَوى الّلِه َوحْسن الخلِق  أكثر ما يّدِخل الجَنة

عن اأبي َذرٍّ ُجْندب بن ُجنادة واأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل ر�سي اهلل عنهما عن ر�سول اهلل � 

ُحَها وَخاِلِق النَّا�َس ِبُخُلٍق َح�َسٍن« رواه الرتمذي وقال : حديث  يَِّئَة احَل�َسَنَة َتْ  َحْيُثَما ُكْنَت واأْتِبِع ال�سَّ
َ َّ
قال »اتَِّق اهلل

ْكَثُ َما ُيْدِخُل النَّا�َس اجَلنَّة؟ 
َ
ح�سن. ويدخل يف هذا املعنى حديث اأبي هريرة عن النبي � اأنه �ُسئل : »َما اأ

ِ وُح�ْسُن اخُلُلِق« اأخرجه الإمام اأحمد وابن ماجة والرتمذي و�سححه.
َّ
َقال َتْقَوى اهلل

)1(
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يعتبر التسعير من أهم فروع احلسبة 
السياسة  أوج��ه  أح��د  بدورها  تعتبر  التي 
الفقه  بيئة  امل��غ��رب  ف��ي  املتبعة  الشرعية 
امل��ال��ك��ي م��ن��ذ ع��ه��ود، ف��ف��ي ع��ه��د السلطان 
موالي إسماعيل أمر بتكليف محتسب يقوم 
صناعة  وهي  صناعة  أهم  على  باإلشراف 
الشريفة، مم��ا يوحي  ال��دول��ة  ف��ي  ال��ب��ارود 
ومكانتها   � احلسبة   � اخلطة  هذه  بأهمية 

عند أهل الرأي في املغرب.
وأب�����ادر إل���ى ال���ق���ول ب��أن��ن��ي ف���ي ه��ذه 
العجالة ال يتأتى لي اإلملام باملوضوع وبكل 
إذ هو موضوع فقهي  مكوناته وحيثياته، 
ذلك  من  بالرغم  ولكن  متداخلة،  شعب  ذو 
سوف أعرج على أهم مسائلة إن يسر الله 

تعالى :
مفهوم التسعير :

السعر لغة هو القدر الذي يقوم  عليه 
 : والتسعير  أس��ع��ار،  على  ويجمع  الثمن 
تقدير التسعير، أي أن يجعل للسلعة سعرا 
اتفقوا  القوم  وأسعر  إليه.  تنتهي  معلوما 
على سعر، وهناك عدة معان لهذا املصطلح 

ال يتسع املجال لذكرها.
وأما في االصطالح فقد عرف ابن عرفة � 
إمام احلدود � املالكي التسعير بقوله : »حد 
التسعير حتديد حاكم السوق لبائع املأكول 

فيه قدرا للمبيع املعلوم بدرهم معلوم«.
حكم التسعير عند السادة المالكية:
املتعاملون  إل��ي��ه  يعمد  ق��د  التسعير 
تفرضه  معينة   جهة  تدخل  دون  اختيارا 
عليهم، والتسعير بهذه الصورة ال يطرح � 
في اجلملة � أي تعارض أو نقاش كبيرين. 
لكن التسعير اإللزامي هو الذي يتجه إليه 
النقاش وتتعارض فيه أقوال الفقهاء سواء 
داخل املذهب املالكي أو خارجه. وحيث إن 
العلم  أئمة  أق���وال  لعرض  يتسع  ال  امل��ق��ام 
واملذاهب بشكل تفصيلي ومناقشتها فإنني 
مستعرضا  التسعير  حكم  بذكر  سأكتفي 
ب��ع��ض األق�����وال امل��ع��ت��ب��رة داخ����ل امل��ذه��ب 

املالكي دون  غيره من املذاهب.
وحلصر املوضوع أقول : لقد رويت عن 
مالك في مسألة التسعير روايتان إحداهما 

باجلواز وثانيتهما باملنع.
ت��ق��ول باملنع فقد  ال��ت��ي  ال��رواي��ة  ف��أم��ا 
تناقلها الفقهاء واألئمة الكبار داخل املذهب. 
يقول أبو الوليد الباجي في معرض بيان 
أن  هو  التسعير  كان  إذا  التسعير:  معنى 
يحد ألهل السوق سعرا ليبيعوا عليه فال 
يتجاوزونه فهذا منعه مالك وكبار أصحابه 
كابن القاسم وغيره، وقال ابن القيم إن هذا 

هو املشهور عن مالك.
وق���د أل���ف اب���ن ع��م��ر) ي��ح��ي��ى ب��ن عمر 
ثم  السوق(  )أحكام  سماه  كتابا  الكناني( 
وكبار أصحابه  القاسم  ابن  نقوال عن  ذكر 
التسعير ومثل هذا جرى  عدم جواز  تفيد 

عليه ابن جزي في القوانني الفقهية.
أيضا  اإلم��ام  الثانية عن  ال��رواي��ة  أم��ا 
فإنها تفيد جواز التسعير وقد نقلها اإلمام 

املوطأ  الباجي في شرح  ذلك  أشهب وذكر 
عن العتبية.

التسعير  جتيز  ال��ت��ي  ال��رواي��ة  وه���ذه 
اشترط أصحابها شروطا منها :

> مراعاة رأس مال البائعني وربحهم 
ب���امل���ع���روف، وق����د ن���ص اب����ن ح��ب��ي��ب على 
على  االتفاق  من خاللها  يتم  التي  الكيفية 
نائبهم  أو  السلعة  أهل  بني  الصورة  هذه 
وبني اإلمام. وذكر أنه ال يحل التسعير إال 

عن تراض.
أهل  على  التسعير  أمر  في  يقتصر   <
السوق دون غيرهم، قال ابن عرفة : اجلالب 
احتساب  ال  املالقي:  وق��ال  عليه،  يسعر  ال 
على جالب الطعام وال ملن يبيع بغير دكان 
وال  والعامة  للخاصة  يعرض  حانوت  وال 

على الفواكه واخلضر.
التسعير وواقع الناس :

متسك من ذهب إلى عدم جواز التسعير 
مبا ورد في بعض األحاديث التي تفيد أن 
التسعير حرام أو ظلم وما شابه ذلك، من 
قال:   � علي  عن  روي  ما  األحاديث  تلك 
قال:  السعر،  لنا  قوم   : الله  يا رس��ول  قيل 
أريد   الله،  بيد  ورخصه  السعر  غ��الء  »إن 
يطلبني مبظلمة  أحد  وليس  ربي  ألقى  أن 

ظلمتها إياه«.
املانعة  األح��ادي��ث  تلك  نوقشت  وإذا 
أنها  يتبني  التسعير  م��ن  ظ��اه��ره��ا(  )ف��ي 
وإل��زام  بالتسعير  ال��ق��ول  م��ع  تتعارض  ال 
الناس به إذا دعت احلاجة إلى ذلك، بل إن 
واقع الناس اليوم يجعل اإلنسان يبادر إلى 
القول بوجوب تدخل جهاز املراقبة وحتديد 
على  ذل��ك ض��رر  ف��ي  يكون  أن  دون  السعر 
طائفة معينة، ورحم الله من قال : )حتدث 
للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور(، 
أف��راد يبيعون  فهل يجوز أن يترك فرد أو 
ويشترون دون نكير عليهم حتى ولو تضرر 
اجلميع من جشعهم ولهيب أسعارهم؟ كال 
إن مصلحة املجتمع ينبغي أن تراعى كما 
تراعى كذلك مصلحة الفرد، دون أن يتضرر 
هذا الفريق أو ذاك، واملدار في هذا كله على 
ال��ض��رر فيجب  ف��إن قصد  اإلض����رار،  قصد 
على مرتكبه رفعه. قال ابن املناصف : )فإذا 
تواطأ الناس وترافعوا على سعر واحد من 
غير قصد إضرار الكافة لم يعرض لهم ولم 
يجبروا على غيره وإن تضرر الكافة بشيء 
قصده بهم أهل السوق مثل أن يتمالؤوا أو 
يتظاهروا على فعل يضطرهم إلى الزيادة 

من غير سبب أوجبه...
إلى أن قال : فإذا ضاقت أحوال الناس 
م��ن ذل���ك ف��م��ع��اجل��ة دف���ع ه���ذا ال��ض��رر عن 
تكون  هذا  مثل  ومعاناة  واج��ب،  املسلمني 
ب��ال��ب��ح��ث، وك���ل م��ن عظمت إذاي��ت��ه وج��ب 
من  املسلمني  وإراح��ة  السوق  من  إخراجه 
شره( على أن مسألة التسعير إمنا يتوالها 
اإلم����ام أو م��ن ي��ن��وب ع��ن��ه وذل���ك م��راع��اة 
للمصلحة العامة حسب الظروف واألحوال.

وللموضوع بقية.

تتفق كتب التاريخ والتراجم أو تكاد أن أمير 
املومنني هارون الرشيد كان يحج عاما ويغزو 
بالسالح  لغزوه  الله يستعد  عاما، وكان رحمه 
والرجال، كما كان يستعد حلجه بزيارة العلماء، 
واستنصاح الفضالء، واستشارة األتقياء، فقد 
حدثنا  ق���ال:  النحوي  اجل��رم��ي  عمر  أب��و  روى 
الفضل بن الربيع قال: حج أمير املؤمنني هارون 
الرشيد  فأتاني، فخرجت مسرعًا فقلت: »يا أمير 
املؤمنني! لو أرسلت إلي ألتيتك«. فقال: »ويحك! 
قد حك في نفسي شيء فانظر لي رجاًل أسأله 
فقلت: ها هنا سفيان بن عيينة«، فقال: »امض 
»من  فقال:  ال��ب��اب،  فقرعت  فأتيناه،  إل��ي��ه«،  بنا 

هذا؟«
فقلت: »أجب أمير املؤمنني«.

لو  املؤمنني،  أمير  »يا  فقال:  مسرعًا  فخرج 
أرسلت إلي ألتيتك«.

ف��ق��ال ل��ه: »خ��ذ مل��ا جئناك ل��ه رح��م��ك ال��ل��ه«، 
ق��ال:  ل��ه: »عليك دي���ن؟«  ق��ال  ث��م  فحدثه س��اع��ة، 
»نعم«، فقال: »اقض دينه«. فلما خرجنا قال: »ما 
أغنى عني صاحبك شيئًا، انظر لي رجاًل أسأله« 
فقلت: »ها هنا عبد الرزاق«. )فذكر مثل ما جرى 

له مع ابن عيينة(
فقلت »ها هنا الفضيل بن عياض«

قال »امض بنا إليه«
من  آية  يتلو  قائم يصلي،  فإذا هو  فأتيناه 

القرآن يرددها.
قال: »اقرع الباب«

فقال: »من هذا؟«
فقلت: »أجب أمير املؤمنني«

فقال: »ما لي وألمير املؤمنني؟«
فقلت: »أما عليك طاعة؟«

قال: فنزل، ففتح الباب، ثم ارتقى إلى الغرفة 
زواي��ا  من  زاوي��ة  إل��ى  التجأ  ثم  السراج  فأطفأ 
بأيدينا.  عليه  نحول  فجعلنا  فدخلنا،  البيت. 

فسبقت كف هارون الرشيد قبلي إليه.
فقال الفضيل: »يا لها من كف ما ألينها إن 

جنت غدًا من عذاب الله عز وجل«
نفسي:  ف��ي  فقلت  الربيع:  ب��ن  الفضل  ق��ال 

»ليكلمنه الليلة بكالم من قلب نقي«
له  ملا جئناك  »خذ  الرشيد:  ه��ارون  له  فقال 

رحمك الله«
فقال له الفضيل بن عياض: »إن عمر بن عبد 
العزيز ملا ولي اخلالفة دعا سالم بن عبد الله، 
ومحمد بن كعب القرظي، ورجاء بن حيوة، فقال 
لهم: إني قد ابتليت بهذا البالء فأشيروا علي، 
فعد اخلالفة بالًء، وقد عددتها أنت وأصحابك 

نعمة«. ثم ذكر ما أجابوا به عمر.
قال له سالم بن عبد الله: »إن أردت النجاة 
إفطارك  وليكن  الدنيا  عن  فصم  الله  ع��ذاب  من 

منها املوت.
النجاة  أردت  »إن  بن كعب:  له محمد  وق��ال 
أًبا،  عندك  املسلمني  كبير  فليكن  الله  عذاب  من 
ول��دًا،  عندك  وأصغرهم  أخ��ًا،  عندك  وأوسطهم 

فوقر أباك، وأكرم أخاك، وحتنن على ولدك«.
النجاة  أردت  »إن  بن حيوة:  له رجاء  وقال 
للمسلمني ما حتب  فأحب  الله،  ع��ذاب  من  غ��دًا 
لنفسك، واكره لهم ما تكره لنفسك، ثم مت إذا 

شئت«.

قال الفضيل: »وإني أقول لك يا هارون: إني 
أخاف عليك أشد اخلوف يومًا تزل فيه األقدام، 
فهل معك رحمك الله من يشير عليك مبثل هذا؟«
فقلت  ش��دي��دًا،  ب��ك��اًء  الرشيد  ه���ارون  فبكى 
أنت  »تقتله  فقال:  املؤمنني«.  بأمير  »أرف��ق  ل��ه: 

وأصحابك وأرفق به أنا«.
ثم قال له هارون: »زدني رحمك الله«.

عاماًل  أن  بلغني  املؤمنني،  أمير  »ي��ا  فقال: 
لعمر بن عبد العزيز شكى إليه، فكتب إليه عمر: 
يا أخ��ي أذك��رك ط��ول سهر أه��ل النار في النار 
مع خلود لألبد، وإياك أن ينصرف بك من عند 
الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء. فلما قرأ 
قدم على  البالد حتى  كتاب عمر، طوى  العامل 
عمر فقال: ما أقدمك؟ قال: خلعَت قلبي بكتابك، 

ال أعود إلى والية حتى ألقى الله«
ق���ال: فبكى ه���ارون ب��ك��اء ش��دي��دًا. ث��م ق��ال: 

»زدني رحمك الله«
امل��ؤم��ن��ني، إن العباس عم  أم��ي��ر  »ي��ا  ف��ق��ال: 
املصطفى � جاء إلى النبي � فقال: يا رسول 
الله ! أّمْرني على إم��ارة؟ فقال ل��ه:  إن اإلم��ارة 
أال  استطعت  ف��إن  القيامة  ي��وم  ون��دام��ة  حسرة 

تكون أميرًا فافعل،  فبكى هارون بكاء شديدًا.
فقال: »زدني رحمك الله«

فقال له: »يا حسن الوجه، أنت الذي يسألك 
القيامة، فإن  الله عز وجل عن هذا اخللق يوم 
فافعل،  النار  من  الوجه  هذا  تقي  أن  استطعت 
وإياك أن تصبح ومتسي وفي قلبك غش ألحد 
من رعيتك، فإن النبي �  قال: من أصبح لهم 

غاشًا لم يرح رائحة اجلنة.
فبكى هارون الرشيد. وقال له: »عليك دين؟«

قال: »نعم، دين لربي لم يحسابني عليه بعد. 
ناقشني،  إن  لي  والويل  إن سألني،  لي  فالويل 

والويل لي إن لم ألهم حجتي«
قال: »إمنا أعني من دين العباد؟«

قال: »إن ربي لم يأمرني بهذا«، قال الله عز 
ِة امْلَِتنُي� وجل: �إن الله ُهَو الرّزاُق ُذو اْلُقوَّ

فأنفقها  خذها،  دينار  ألف  »ه��ذه   : له  فقال 
على عيالك وتقوَّ بها على عبادتك«

طريق  على  أدل��ك  أن��ا  الله!  »سبحان  فقال: 
الله  ه��ذا؟ سلمك  تكافئني مبثل  وأن��ت  النجاة، 
ووفقك«، ثم صمت فلم يكلمنا، فخرجنا من عنده.
إلى  ص��رن��ا  فلما   : الربيع  ب��ن  الفضل  ق��ال 
على  دللتني  »إذا  الرشيد:  ه��ارون  ق��ال  ال��ب��اب. 

رجل فدلني على مثل هذا، هذا سيد املسلمني«
»يا  فقالت:  نسائه  من  ام��رأة  عليه  فدخلت 
هذا! قد ترى ما نحن فيه من ضيق احلال، فلو 
»مثلي  لها:  فقال  به«  فتفرجنا  امل��ال،  هذا  قبلت 
من  يأكلون  بعير  لهم  ك��ان  ق��وم  كمثل  ومثلكم 

كسبه، فلما كبر نحروه فأكلوا حلمه«
»ندخل  قال:  الكالم،  ه��ارون هذا  فلما سمع 
فعسى أن يقبل املال«، فلما علم الفضيل، خرج 
فجلس في السطح على باب الغرفة، فجاء هارون 
فجلس إلى جنبه، فجعل يكلمه وال يجيبه. فبينا 
نحن كذلك، إذ خرجت جارية سوداء فقالت: »يا 
هذا قد آذيت الشيخ منذ الليلة، فانصرف رحمك 

الله«. فانصرفنا. 

د. امحمد العمراوي 
 من علامء القرويني

amraui1391@gmail.com

أمير يطرق أبواب العلماء في الحج

مفهوم التسعير اإلجباري وحكمه  مـواقــف وأحـــوال
الفقهي في املذهب املالكي

ذ. إبراهيم امللوكي



طاعٌة  احل��جَّ  إنَّ  امل��ؤم��ن��ون:  أيها  بعد:  أم��ا 
للعبودية  حتقيٌق  فيها  جليلٌة،  وعبادة  عظيمٌة 
وكماٌل في الّذلِّ واخلضوع واالنكسار بني يدي 
الدنيا  مالذ  من  يخرج  فاحلاجُّ   ، وج��لَّ عزَّ  ربنا 
ه سبحانه،  ها مهاجرًا إلى ربِّ وشهواتها ومحابِّ
بيته  عن  بًا  متغرِّ وعشيَرَته،  وأهَله  ماَله  تاركًا 
امل��ع��ت��ادة وزينته  ثيابه  م��ن  دًا  م��ت��ج��رِّ ووط��ن��ه، 
البسًا إزارًا ورداء، حاسرًا عن رأسه، متواضعًا 
اًل بني املشاعر  ه، تاركًا الطيَب والنساَء، متنقِّ لربِّ
راجيًا  ذاكر،  ولسان  دامعة  بقلٍب خاشع وعني 
ذلك  في  عذابه، وشعاُره  ه، خائفًا من  ربِّ رحمة 
ِني خاضٌع لك يا  إنَّ يك( أي:  لبَّ اللهمَّ  يَك  )لبَّ كلِّه 
مستسلم  حُلكمك،  منقاٌد  لندائك  مستجيٌب  ربِّ 

وأنا في كامل وعيي ومتام عقلي ألمرك.
أعماَل  يبدأ  فاملسلُم   ، احلجِّ والتلبيُة شعاُر 
يًا إلى أن  احلجِّ بالتلبية وَيضي إلى مكة ملبِّ
هو  ثم  الطواف،  في  ويشرع  البيت  إلى  يصَل 
ي كلَّما انتقل من ركن إلى ركن، ومن منسك  ُيلبِّ
ى، وإذا سار إلى  إلى آخر، فإذا سار إلى عرفة َلبَّ
ى حتى يرمي  ى، وإذا سار إلى منى َلبَّ املزدلفة َلبَّ
شعاُر  فالتلبيُة  التلبية،  فيقطع  العقبة  جمرة 
لهذا  وك��م  املناسك.  أعمال  في  والتنقل  احل��جِّ 
نفسه  تزكية  في  املسلم  على  مباركة  آث��ار  من 
الله  أوامر  وإصالحها ومعاجلة تقصيرها في 

ونواهيه والقيام بحقوقه سبحانه جل جالله.
دائمًا  أن يكون  الواجب على املسلم  أليس 
يًا نداء الله، مستجيبًا ألمره، منقادًا حُلكمه،  ملبِّ
أن يكون شأنه في  املسلم  الواجب على  أليس 
ي نداء الله وأن يستجيب ألمره. كلِّ طاعة أن ُيلبِّ
ف��ق��د أم���ر ال��ل��ه ع���ب���اَده ب��ال��ص��الة وال��زك��اة 
وال��ص��ي��ام وال��ص��دق وال��وف��اء واألم��ان��ة وال��ب��رِّ 
وشرب  والقتل  الزنا  عن  ونهاهم  واإلح��س��ان، 
، وهلم جرا،  اخلمر والكذب والغشِّ واخليانة 
فما شأن املسلم مع هذه األوامر والنواهي، هل 
ه  هو ُملبٍّ أمر الله قائم بطاعته سبحانه، أم أنَّ
أو  بالكل  والعصيان  بالفسق  ذلك  عن  معرض 

اجلزء؟؟.
����� هي  ����� ع��ب��اد ال��ل��ه  إنَّ ح��ق��ي��ق��َة اإلس�����الم 
االستسالُم لله باإليان الصادق واالنقياد التام 
م��ن الشرك  ل��ه بالطاعة واخل��ض��وع، وال��ب��راءة 
ِذيَن آَمُنوا  َها الَّ وأهله، يقول الله تعالى: �َيا َأيُّ
ُخُطَواِت  ِبُعوا  َتتَّ َواَل  ًة  َكافَّ ْلِم  السَّ ِفي  اْدُخ��ُل��وا 

ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنٌي� )1(. ْيَطاِن ِإنَّ الشَّ
اإلسالم  أي:  ْلِم�  السَّ ِفي  �اْدُخُلوا  وقوله: 
مبعنى أسلموا لله تعالى، وذلك بامتثال شرعه 
قال  جميعًا،  أي:  ًة�  �َكافَّ وقوله  أم��ره،  وطاعة 
ووج��وه  األعمال  بجميع  اعملوا  »أي  مجاهد: 

البر « )2(.
ُش��َع��ب  بجميع  ع��ب��اده  أم���ر  سبحانه  ف��ه��و 
اإلي����ان وش���رائ���ع اإلس�����الم، وه���ي ك��ث��ي��رة ما 
َه  اللَّ ُقوا  �َفاتَّ استطاعوا منها، كما قال تعالى: 
أمرتكم  »إذا  احلديث:  وفي   ،)3( اْسَتَطْعُتْم�  َما 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم«. واآليات في األمر 
أوامره  وامتثال  ندائه  وتلبية  لله  باالستسالم 

ا. والتزام طاعته كثيرة جّدً

ال��ن��داَء  يَت  فلبَّ ب��احل��جِّ  ال��ل��ُه  أم���رك  َم��ن  فيا 
رحمَته  ت��رج��و  ال��ع��ت��ي��ق  بيته  م��ي��م��م��ًا  وج��ئ��َت 
وما  الله؟  مع  حالك  هي  كيف  عقابه،  وتخاف 
ك مع شريعته؟، كيف شأنك مع الصالة التي  حظُّ
ين وأعظم أركانه بعد الشهاَدَتني؟،  هي عماد الدِّ
مع  حالك  كيف  الصيام؟،  مع  شأنك  هو  كيف 
الزكاة؟، كيف هي حالك في الُبعد عن النواهي 
الله  فاحمد  كنَت ممتثاًل  إن  احملرمات؟،  وت��رك 
واسأله املزيَد والثبات على احلق والدين، وإن 
أن  قبل  نفسك  فحاسب  عًا  مضيِّ طًا  مفرِّ كنَت 

ي��وم الوعيد،  ف��ي  حُت��اَس��ب 
فإنَّ اليوم عمل وال حساب 
وغدًا حساٌب وال عمل، كما 
ق����ال ت��ع��ال��ى ف���ي احل��دي��ث 
��ا  إنَّ ع��ب��ادي  »ي��ا  القدسي: 
لكم  أحصيها  أعمالكم  هي 
اها، فَمن وجد  يكم إيَّ ثم أَوفِّ
خيرًا فليحمد الله عزوجل، 
وم����ن وج����د غ��ي��َر ذل����ك فال 

يلومن إالَّ نفسه« )4(.
إنَّ ال��ن��اَس م��ع األوام��ر 
إلى  ينقسمون  وال��ن��واه��ي 
أحوال: منهم من يستجيب 
وَيكفٌّ  ال��ط��اع��ات  فعل  إل��ى 
عن ارتكاب املعاصي، وهذا 
ي��ن،  أك��م��ُل أح���وال أه��ل ال��دِّ
املؤمنني  ص��ف��ات  وأف��ض��ل 
يتنع  َم��ن  ومنهم  قني،  املتَّ
ع��ن فعل ال��ط��اع��ات وُي��ق��ِدم 
ع��ل��ى ارت���ك���اب امل��ع��اص��ي، 
وهذا أخبُث أحوال املكلَّفني 
الله  ع���ذاب  يستحقُّ  وه��و 
تعالى عن عدم فعل ما ُأمر 

أق��َدم  م��ا  املجترئ على  وع���ذاب  م��ن طاعته  ب��ه 
إلى  يستجيب  َم��ن  ومنهم  معاصيه،  من  عليه 
املعاصي،  ارت��ك��اب  على  وُي��ق��ِدم  الطاعات  فعل 
ط بغلبة  ه تورَّ فهذا يستحقُّ عذاب املجترئ؛ ألنَّ
الشهوة على اإلقدام على املعصية، ومنهم َمن 
ارتكاب  ع��ن  وَي��ك��فُّ  ال��ط��اع��ات  فعل  ع��ن  يتنع 

املعاصي، فهذا يستحقُّ عذاب الله عن دينه؟
ناصحًا  ي��ك��ون  أن  املسلم  على  وال��واج��ب 
أم��ره  ممتثاًل  ��ه  ربِّ طاعة  على  محافظًا  لنفسه 

مبتعدًا عن نهيه صابرًا محتسبًا.
ا نظرنا فوجدنا الصبَر  لف: »إنَّ قال أحُد السَّ

على  الصبر  من  أه��ون  تعالى  الله  طاعة  على 
ع��ذاب��ه«، وق��ال آخ��ر: »اص��ب��روا عباد الله على 
عمل ال غنى لكم عن ثوابه، واصبروا عن عمل 
ال صبر لكم على عقابه«. وكم يحتمي اإلنسان 
في هذه احلياة الدنيا من أمور يخشى أن تضرَّ 
ته، ومع ذلك ال يحتمي  بدَنه أو تؤّثَر على صحَّ
من أم��ور تفضي به إلى عقاب الله وت��ؤول به 

إلى عذابه.
قال ابن شبرمة رحمه الله تعالى: »عجبُت 
ال  ال��داء كيف  بات مخافة  الطيِّ مِلَ��ن يحتمي من 
ي��ح��ت��م��ي م����ن امل��ع��اص��ي 

مخافة النار«.
وق����ال ح��م��اد ب��ن زي��د 
رحمه الله تعالى: »عجبُت 
األطعمة  من  يحتمي  ممن 
اتها كيف ال يحتمي  ملضرَّ
تها(( )5(. من الذنوب ملعرَّ

��ي  ���ل أخ���ي امل��ل��بِّ وت���أمَّ
تعالى  الله  ب��إذن  ��ق  امل��وفَّ
ل معه  جميَع ما سبق، وتأمَّ
ملعاشر   � بيِّ  النَّ ة  وصيَّ
احل����ج����اج وامل��ع��ت��م��ري��ن 
���ني، ف��ف��ي ال��ت��رم��ذي  امل���ل���بِّ
وغ���ي���ره ع���ن أب����ي أم��ام��ة 
: سمعُت رسول  � قال 
ة  � يخطب في حجَّ الله 
الله  قوا  »اتَّ فقال:  الوداع، 
خمَسكم،  ��وا  وَص��لُّ ��ك��م،  ربَّ
وا  وأدُّ شهَركم،  وصوموا 
زكاة أموالكم وأطيعوا ذا 
كم«،  ة ربِّ أمركم تدخلوا جنَّ
وق�����ال ال���ت���رم���ذي: )ه���ذا 
ح��دي��ث ح��س��ن ص��ح��ي��ح(، 
ورواه احلاكم وقال: )صحيح على شرط مسلم(، 
ووافقه الذهبي)6(.وهاهنا تتساءل أيها املسلم، 
مع نفسك وتقول: كيف أنا في حياتي كلها مع 
ون��اداك  للصالة  الله  ن���اداك  ال��ل��ه؟  ن��داء  تلبية 
الطاعات  لفعل  ون��اداك  للزكاة  ون��اداك  للصيام 
ون��ه��اك ج��ل وع��ال ع��ن احمل��رم��ات واآلث����ام فهل 
واخلضوع  بالطاعة  ال��ن��داءات  لهذه  استجبت 
لست  مفرط  مضيع  مقصر  أن��ك  أم  والتلبية؟ 
ملبيًا لنداء الله وال مستجيبًا لداعي الله تعالى 
وال خاضعا ألوامره ونواهيه جل وعال؟ إنها �� 
�� فرصة عظيمة سانحة ومناسبة  املسلم  أخي 

منها  أن يستفيد  كل مسلم  على  ينبغي  كرية 
ل��ي��ت��ح��ّول إل���ى عبد  ف��ائ��دة عظمى ف��ي ح��ي��ات��ه 
مستجيب ومؤمن طائع وُمَلبِّ لنداء الله خاضع 
ألمره جل وعال منكسر بني يديه متزود في هذه 
احلياة بزاد التقوى وزاد الطاعة وزاد االنقياد 
واخلضوع واالستسالم لله الواحد جل جالله.

عظيمة  لفرصٌة   - وال��ل��ه  إنها   : الله  عباد 
ومناسبٌة كبيرة ألن نحاسب فيها أنفسنا قبل 
أن نحاسب، نحاسب أنفسنا ما دمنا في هذه 
احلياة قبل أن يحاسبنا الله جل وعال حينما 
نلقاه ونقف بني يديه عز وجل، يا من دعاك الله 
الله  دع��اك  لقد  لبيك،   اللهم  لبيك  فقلت:  للحج 
أنواعها،  بكل  األخرى  والشعائر  األركان  لبقية 
الواجب  إن  مجيب؟  أن��ت  ومب��ا  قائل  أن��ت  فما 
علينا - عباد الله - أن تكون حياتنا كلها تلبيًة 
وخضوعا  الله  ل��داع��ي  واستجابًة  الله  ل��ن��داء 
محققني  منقادين  مستسلمني  سبحانه  ألم��ره 
عن  خ��ارج��ني  لسنا  للعبادة  ممتثلني  للطاعة 

طاعة الله وعن امتثال أوامره جل وعال. 
اكم من  نسأل الله جلَّ وعال أن يجعلنا وإيَّ
ا وصدقًا، وأن ُيلهمنا  ني لندائه سبحانه حّقً امللبِّ
ه  إنَّ قنا لطاعته  رشدنا ويطهر قلوبنا، وأن يوفِّ

سميع مجيب.
  اخلطبة الثانية :

: احل��ج شحنة روحية  امل��ؤم��ن��ون  أي��ه��ا     
املسلم،  لإلنسان  ووجدانية  وعاطفية  إيانية 
يقصد مكة محرمًا، متجردًا من ثيابه العادية، 
ويلبس  واجل��م��ال،  وال��ت��زوي��ق  الصنعة  ث��ي��اب 
عن  بعيدًا  الطبيعية،  السليمة  الفطرة  ثياب 
��ف وص��ن��ع��ة اخل���ي���اط، وه��ي  امل��ظ��اه��ر وال��ت��ك��لُّ
يرتديه  ال��ذي  األخير  باللباس  يكون  ما  أشبه 
ملا  الفانية  الدنيا  احلياة  يغادر  وهو  اإلنسان 
الباقية...  اآلخ��رة  احلياة  إل��ى  متوجهًا  ي��وت 
اإلح��رام  إن مشهد احل��اج وهو يرتدي مالبس 
دًا النشيد العلوي اخلالد بصدق وإخالص:  مردِّ
هذا  إنَّ  ل��ك(.  لبيك ال شريك  لبيك،  اللهم  )لبيك 
اخلالصة  العبودية  فيه حقيقة  تتجلى  املشهد 
لله تعالى، وكماُل املخلوق ال يكمن وال يتجلى 
إال في حتقيق العبودية لربه، وكلما ازداد العبد 
وارتقت  كماله  ازداد  بها،  وتخلقا  منها  حتققا 
الله  ع��ن��د  وأفضليته  درج��ت��ه  وع��ل��ت  م��ن��زل��ت��ه، 

تعالى.
��ٌل لله،  ���� ت��ذلُّ ���� ع��ب��اد ال��ل��ه  ف��ي ه��ذا املشهد 
نداء  وم��ا  يديه،  بني  وانكسار  إليه،  وخضوع 
التلبية إال إعالن للهجرة إلى الله تعالى، وفرار 
إال  الله  من  منجى  وال  ملجأ  وال  بالكلية،  إليه 
إليه، ف: �توبوا إلى الله جميعا أيها املومنون 

لعلكم تفلحون�
وباسمك  عنا  ت��ب  ال��ت��واب  باسمك  اللهم   
الرحمان الرحيم ارحمنا، وباسمك الغفور اغفر 
له احلق علينا  لنا، ولوالدينا وملن علمنا وملن 

وجلميع املؤمنني واملؤمنات .... 
.................................

)1( سورة البقرة، اآلية: 208.
)2( ذكره ابن كثير في تفسيره )361/1(.

)3( سورة التغابن، اآلية: 16.
)4( صحيح مسلم )2577(.

وال��دي��ن،  ال��دن��ي��ا  أدب  ف��ي��م��ا س��ب��ق  ان��ظ��ر   )5(
للماوردي )ص:103 � 104(.

)6( سنن الترمذي )616(، واملستدرك )9/1(.
-----------

* خطيب مسجد سعد بن أبي وقاص بفاس

الحج طاعة وانقياد، فهل من مستجيب؟
د. عبد اللطيف احميد*

21 ذي القعدة 1435هـ  املوافق 17 شتنبر 2014م5 خطبة منبرية

الحج شحنة روحية إيمانية 
وعاطفية ووجدانية لإلنسان 
المسلم، يقصد مكة محرمًا، 

متجردًا من ثيابه العادية، ثياب 
الصنعة والتزويق والجمال، 

ويلبس ثياب الفطرة السليمة 
الطبيعية، بعيدًا عن المظاهر 

والتكلُّف وصنعة الخياط، 
وهي أشبه ما يكون باللباس 
األخير الذي يرتديه اإلنسان 

وهو يغادر الحياة الدنيا الفانية 
لما يموت متوجهًا إلى الحياة 

اآلخرة الباقية...
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في  اجتهد  من  يحصلها  اإلخالص  منزلة    –  1
الدين وسعى للترقي في مراتب اإليمان والتزكية :

منزلة اإلخالص منزلة ُنصَّ عليها في القرآن 
الكرمي في أكثر من آية، وُنصَّ عليها في السنة 
العبادة  وم��آل  ال��دي��ن،  جوهر  ه��ي  ب��ل  النبوية، 
الغائي  املقصد  وه��ي  اإلس����الم،  دي��ن  وخ��الص��ة 
للعقيدة اإلسالمية وملا تفرع عنها من أعمال، كل 
اإلخ��الص، فهي مرتبة ودرجة  ذلك يجمعه اسم 
لها  أن  ذل��ك  وب��ي��ان  الكتسابها،  امل��ؤم��ن  يسعى 
معنيني؛ املعنى األول: هو ما يتعلق بشهادة أن ال 
إله إال الله، وقد ثبت في الصحيح )1( أن عثمان 
بن عفان � قال: سمعت رسول الله � يقول: 
م عليه النار،  »إني ألعلم كلمة ال يقولها عبد إال حرَّ
أي إال حرم الله عليه النار«، فقال عمر بن اخلطاب 
�: »إني ألعلمها إنها كلمة اإلخالص التي ألزم 
وال��س��الم،  ال��ص��الة  عليه  محمدًا  عبده  بها  الله 
والسالم  الصالة  عليه  النبي  بها  أوصى  والتي 
عمه أبا طالب حينما كان يقول له عند املوت قل 
»ال إله إال الله«، فكلمة اإلخالص إذن هي شهادة 
أن ال إله إال الله، فهذا هو املعنى األول واألساس 
واملشترك بني جميع املسلمني، فكل مسلم يشهد 
فهو  الله  رس��ول  محمدًا  وأن  الله  إال  إل��ه  ال  أن 
الله  ش��اء  إن  وبها  اإلخ���الص،  كلمة  على  حائز 
يدخل اجلنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه كما 
ثبت في حديث صحيح: »يدخل اجلنة يومًا من 
الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه«، فال ُيخلَّد 
إال  إل��ه  ال  أن  شهادته  النار مبقتضى  في  مسلم 
الله، وهذا عاّم مشتَرك في كل املسلمني، عصاتهم 
املعنى  ف��ي  يحصل  التفاوت  إمن��ا  وصاحليهم، 
الثاني من معاني اإلخالص وهو الذي قصدناه 
هاهنا مبنزلة اإلخالص، وهي منزلة إمنا ُيؤتاها 
تعبده  على  وح���رص  ال��ل��ه  دي��ن  ف��ي  اجتهد  م��ن 
ويعمل،  ويجَهد  ويسلك،  يسعى  شديدًا،  حرصًا 
ُيخطئ ويتوب، يسرع بالتوبة إلى الله عز وجل، 
للترقي  دائما  يسعى  إميانه،  يجدد  دينه،  د  يجدِّ
مبراتب اإلميان وللتزكية والتصفية من الشوائب 
ر صفاء األعمال، هاهنا  التي تشوب القلب وتكدِّ
باملعنى  اإلخ���الص  منزلة  فعاًل  امل��ؤم��ن  يكتسب 
آي��ات عديدة  ذل��ك من  العلماء  أخ��ذ  وق��د  الثاني، 
اخُلّشع  املؤمنني  منها قوله عز وجل في وصف 
ُهم ِإَلى  ِذيَن ُيوُتوَن َما َآَتْوا َوُقُلوُبُهْم َوِجَلٌة َأنَّ �َوالَّ
أشّد  من  وهذه   ،)60 )املؤمنون  َراِجُعوَن�  ِهْم  َربِّ
إلى  املخلص  السير  هاهنا  النفس،  على  اآلي��ات 
الله عز وجل، هاهنا اجَلهد والعمل على اكتساب 
-كما  اخلائف  املسلم اخلاشع  اإلخ��الص،  منزلة 
ف��ي احل��دي��ث: »م��ن خ��اف أدل����ج«-، ال���ذي يخاف 
الله حقًا ُيؤتي ما يؤتي من عمل، يعمل األعمال 
���ِذي���َن ُي��وُت��وَن َم��ا َآَت���ْوا َوُق��ُل��وُب��ُه��ْم  الصاحلة �َوالَّ
َوِجَلة�، أي أثناء عمله وُبعيد عمله إلى أن يلقى 
ل منه أم ال،  الله عز وجل بعد ذلك وهو يفكر أُتقبِّ
يزكي،  يعتمر،  الصالح: يحج،  العمل  يعمل  فهو 
يصّدق، يصوم، يأمر باملعروف، ينهى عن املنكر، 
ميتنع عن احملرمات، يتورع، ومع ذلك يبقى قلبه 
مضطربة،  خائفة  أي  َوِجَلٌة�،  �َوُقُلوُبُهْم  خائفًا 
غير آم��ن��ة م��ن مكر ال��ل��ه ع��ز وج���ل، �َوُق��ُل��وُب��ُه��ْم 
َراِجُعوَن�،  ِهْم  َربِّ ِإَلى  ُهْم  �َأنَّ السبب؟  ما  َوِجَلة�، 
يعني أنه ُيدرك يقينًا أنه سيموت، يعمل العمل 
منه،  تقبل  أن��ه  يقني  لديه  ليس  ولكن  الصالح، 
أنه سيموت وسيحاسب،  الذي عنده هو  اليقني 
املوت يقني كل إنسان وليس كل مسلم، ألن الكافر 
يوقن أنه سيموت وال يشك في املوت إال أحمق، 
ال ميكن أبدًا أن ُينَسب الشك في املوت إلى عاقل، 
اْلَيِقنُي�  َي��اِت��َي��َك  ى  َحتَّ ���َك  َربَّ �َواْع��ُب��ْد  يقني  فهذا 
األرض،  على وجه  امرئ  كل  يقني   ،)99 )احلجر 

فهذا أمر يوقن به اإلنسان املسلم أيضا، ويوقن 
أيضا من حيث هو مسلم باحلساب، �َوِباآْلَِخَرِة 
كل  تتضمن  واآلخرة   ،)04 )البقرة  ُيوِقُنوَن�  ُهْم 
ما يقع فيها من حساب وص��راط وميزان وجنة 
عذابه  من  والعافية  السالمة  الله  نسأل  ون��ار، 

عز  ونسأله رضاه  وغضبه، 
وجل برحمته،

األع��م��ال  ك��ل   –  2
يوم  للميزان  خاضعة 

القيامة :
للمؤمن  ك���ان  إذا   
ي��������ق��������ني ب����������امل����������وت، 
وب����احل����س����اب، ول��ي��س 
ل��ه ي��ق��ني ب��ص��ف��اء عمله 
م��ن ك��ل ش��وائ��ب ال��ري��اء 
ج��را  وه��ل��م  والتسميع 
فهو  العمل،  ُيبطل  مما 
العمل  ي��ع��م��ل  ح��ي��ن��ذاك 
وهو خائف من الله عز 
م الصاحلات،  ُيقدِّ وجل، 
ي��ؤت��ي اخل���ي���رات، وه��و 
اطمئنان  مطمئن  غ��ي��ر 
املوقن بأن الله قد تقبل 
م��ن��ه، ول��ك��ن َي����ْوَج����ل - 
يبقى على حذر من أن ال 
أنه  دام  ما  منه-  ل  ُيتقبَّ
يوقن بأن هذا العمل من 

ورائه احلساب.
 على املؤمن أن يعمل 

اخلير والصاحلات، ولكن 
وجب أن يعرف بأن ذلك اخلير وتلك الصاحلات 
س��وف مت��ّر ف��ي احل��س��اب، وس��وف توضع على 
القسط،  امليزان  القيامة،  موازين   ، احل��قّ امليزان 
العمل  يظهر  وهنالك  يظلم،  ال  ال��ذي  العدل  أي 
)آلة  كاملسبار  املغشوش متامًا  والعمل  الصافي 
كاللنب وغيره(،  السائل  بها  ُيسَبر  التي  القياس 
وهو متثيل من أجل الفهم، ال أقل وال أكثر، وإال 
ففرق شاسع ما بني األمرين، هل يعرف مستوى 
ُيستعمل؟،  الذي  احلليب  ميزان  من خالل  املياه 
ه��ل ي��ع��رف أن���ه م��غ��ش��وش أم ه��ي ت��ل��ك النسبة 
الذي  فامليزان  في احلليب؟،  املوجودة  الطبيعية 
يكون يوم القيامة يسبر الصاحلات الصافيات، 
هاهنا  ومن  الصافيات،  غير  الصاحلات  ويسُبر 
ِذيَن  كان َوَجل الصاحلني واملؤمنني اخلشع، �َوالَّ
ِهْم  َربِّ ِإَلى  ُهم  َأنَّ َوِجَلٌة  َوُقُلوُبُهْم  َآَت��ْوا  َما  ُيوُتوَن 
َراِجُعوَن�، عارفني أن مرجعهم إلى الله عز وجل 

يترتب عنه حساب وميزان، ومن هاهنا وجلهم 
وعدم اطمئنانهم إلى أعمالهم، وهذه من الصفات 
احلسنة، ألنها فعال توصل العبد بإذن الله إلى 

مرتبة اإلخالص أو إلى منزلة اإلخالص.
والمن  المن،  إلى  يقود  األعمال  استكثار   –  3

يحبط األعمال :
 وذل���ك أن م��ن ش��روط 
مخِلصًا  ال��ع��ب��د  ي��ك��ون  أن 
كما  عمله  يستكثر  ال  أن 
ق�����ال ال���ل���ه ع����ز وج�����ل ف��ي 
َتْسَتْكِثر�  ُنْ  مَتْ �َواَل  املدثر 
تعجبك  ال   ،)06 )امل���دث���ر 
ال��ص��احل��ة، تنظر  أع��م��ال��ك 
وإل����ى عمرتك  إل���ى ح��ج��ك 
وإلى كثرة صدقتك، ورمبا 
ط���ول ص��الت��ك وص��ي��ام��ك، 
وغ��ي��ر ذل���ك مم��ا ق��د يدخل 
منه  امللعون  إبليس  عليك 
ب ع��ل��ي��ك ع��م��ل��ك من  ف��ُي��خ��رِّ
فتشعر  ت������دري،  ال  ح��ي��ث 
وعملت  عملت  صالح،  أنك 
وعملت، يكثر عليك شغلك، 
وت��رى  ذل��ك  تعتقد  حينما 
أعمالك  االس��ت��ك��ث��ار  ب��ع��ني 
ف��ق��د دخ��ل��ك امل����ّن، ف��ي حني 
أن ربي عز وجل هو الذي 
َعَلْيَك  وَن  نُّ �مَيُ عليك  مي��ّن 
)احل��ج��رات  َاْس��َل��ُم��وا�  َأْن 
17(، كانت األع��راب جتيء 
إلى النبي � ومينون عليه، 
يقولون له إننا أسلمنا وفعلنا كذا وكذا، فيذكرون 
أعمالهم وإسالمهم َمّنًا على رسول الله � وعلى 
َه��َداُك��ْم  َأْن  َعَلْيُكْم  ��نُّ  مَيُ ُه  اللَّ �َب��ِل  وج��ل،  عز  الله 
ِلالمَياِن� )احلجرات 17(، الله هو الذي مين على 
الله،  لم يهده  إذ  العبد، ألنه كان ميكن أن يِضل 
ومن لم يهده الله فال هادي له، فلذلك إذن ال بد من 
أن يعتقد املؤمن في كل عمل يقدمه أمنا الَقبول 
والرّد من الله، وأن جناة عمله الصالح إمنا يكون 
أمر  بالقبول، وهذا  الرب عز وجل  يتلقاه  بعدما 
الغيب، ال ميكن أن نعلمه في الدنيا، وإمنا ُيعلم 
يوم القيامة، فما دام املؤمن في الدنيا فهو إذن 
أن  راج��ع، إمنا ال يجوز  ربه  إلى  أنه  على وجل 
يسيطر الوجل على النفس حتى يهلكها باليأس، 
املؤمن ال ييأس من رحمة الله، وإمنا يجمع بني 
ال��وج��ل واخل���وف م��ن الله وال��رج��اء ف��ي رحمته 
الوجل  ي���داوي  ال��رج��اء  ألن  وت��ع��ال��ى،  سبحانه 

ال��ت��وازن، وه��ذا ه��و منطق  واخل���وف، فيحصل 
ُه اَل َيْيَئُس ِمْن َرْوِح  السير إلى الله عز وجل �ِإنَّ
ِه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن� )يوسف 87(، املؤمن ال  اللَّ
غير  اطمئنان  يطمئن  أن  ينبغي  ال  ولكن  ييأس، 
استكثر  ذلك  فعل  إن  ألنه  الوجل،  غير  اخلائف، 
أعماله، وإن استكثرها فقد حصل له املَّن، واملَنُّ 
يبطل العمل، �اَل ُتْبِطُلوا َصَدَقاِتُكْم ِبامْلَنِّ َواالَذى� 
كذا  ك��ذا فعلت  ي��وم  ف��ي  ي��ق��ول:   ،)264 )ال��ب��ق��رة 
ب عمل املؤمن ويبطله   وأْعطيُت لفالن، فهذا ُيخِرّ
�اَل ُتْبِطُلوا َصَدَقاِتُكْم ِبامْلَنِّ َوااْلَذى�، واألذى منه 
َق عليه،  املاّدي واملعنوي، كالذي يستخدم املَُتَصدَّ
ألن الفقير يحس  بالذل عندما يكلف وهو مضطر 
قبل  ما  ألنه  الصدقة،  تلك  مقابل  بأعمال  للقيام 
الصدقة إال ألنه فقير محتاج، فيعمل تلك األعمال 
على مضض، ونفسه حرجة ضيقة تشعر باألذى، 
وهذا األذى ُيبطل العمل وُيسقطه من ميزان الله 

يوم القيامة والعياذ بالله.
4 – اإلخالص كاإليمان :

أنه كاإلميان يزيد  إذن من معاني اإلخالص 
وينقص، يعني أن اإلميان الوجداني الذي يزيد 
وينقص يشابه اإلخ��الص، ألن مآلهما واحد في 
َوُقُلوُبُهْم  َآَتْوا  َما  يوُتوَن  ِذيَن  �َوالَّ املطاف  نهاية 
اضطرب  فإذا  َراِجُعوَن�،  ِهْم  َربِّ ِإَل��ى  ُهم  َأنَّ َوِجَلٌة 
ع، نسأل الله السالمة والعافية، ونعوذ  حاُله َسمَّ
ب��ال��ل��ه م��ن ال��ت��س��م��ي��ع، وف���ي ص��ح��ي��ح ال��ب��خ��اري 
ع الله به يوم  ع َسمَّ وغيره عن النبي � »من سمَّ
ع أي سمع أعماله لآلخرين، يعمل  القيامة«، َسمَّ
أعمال البر والصالح، وهو يقصد أن ُتسَمع عنه، 
وقد بلغني أن بعض اليهود، وهذه من خبر يقني، 
وهي من املضحكات املبكيات، أنه في كل جمعة 
جتد  املسلمني،  على  الصدقة  ي��وزع  األس��ف  مع 
عنده أمام محل جتارته، العشرات ورمبا املئات 
من الفقراء املسلمني يوزع عليهم الدراهم، اختار 
السبت،  وليس  املسلمني  عيد  يوم اجلمعة وهو 
ال ميكن أبدًا أن يكون عمل هذا اليهودي خالصا 
ع، حتى ينتشر اخلبر بني الفقراء  لله، إمنا ُيسمِّ
الطبقات،  جميع  بني  االجتماعية  األوس��اط  وفي 
يفضحه  القيامة«،  يوم  به  الله  سمع  سّمع  »من 
على رؤوس األشهاد ألنه قد عمل العمل الفالني 
من أجل أن ُيقال إنه يتصّدق، ومن أجل أن يكسب 
مصالح في الدنيا هنا قبل اآلخرة، أما اآلخرة فال 
يراعي لها إطالقًا، فإذا شاَب املسلَم شيء من ذلك 
الله  ع سمع  فقد تخلَّق بأخالق اليهود، »من سمَّ
به يوم القيامة«، نسأل الله العافية، فإذن املؤمن 
ما  يوتي  أن��ه  وه��و  ونقيضه  ذل��ك  بنقض  يعمل 
يوتي وقلبه وجل أنه إلى ربه راجع، هذا العمل 
يعمله ملن؟ إذا كان يعمله لله فليعلم أن الله �َيْعَلُم 
ُدور� )غافر 19(، ألن  َخاِئَنَة االْعنُيِ َوَما ُتْخِفي الصُّ
الذي تقدم إليه العمل يعلم ما َيِقر في قلب العبد، 
العليم اخلبير، عليم بكل شيء، خبير مبا  وهو 
هو واقع ومبا سيقع، وعليم مبا هو واقع ومبا 
سيقع إلى يوم القيامة، فإذن املؤمن ليس له إال 
َي مع الله عز وجل، وقد ُسئل النبي �  أن ُيَصفِّ
وُيقاِتل  عصبية  ويقاتل  حمّية  يقاتل  الرجل  عن 
لُيقال إنه شجاع فأيها في سبيل الله؟ فقال عليه 
الصالة والسالم »من قاتل لتكون كلمة الله هي 
مناطه  األم��ر  وه��ذا  الله«،  سبيل  في  فهو  العليا 
ال��وزان  ه��ذا  على  البر  أع��م��ال  فكل  وإال  القلب، 
والصاحلات  لوات  الصَّ من  القياس  ه��ذا  وعلى 
وفعل اخليرات وترك املنكرات، وإعالء كلمة الله 
عز وجل مقصود بها أساسًا اإلخالص لدين الله 
في أن يكون هو املهيمن على العاملني، اإلخالص 
في العمل، اإلخالص في العبادة، اإلخالص في 
القصد والغاية، ومن هاهنا كان اإلخالص بهذا 

املعنى يزيد وينقص.....  
يتب�����ع

------------
* منزلة اإلخ��الص من حلقات منازل اإلمي��ان التي 
ألقيت باجلامع األعظم مبكناس وهي مادة مسجلة على 

شريط سمعي.
)1( )ف����ي م��س��ن��د أح��م��د ورج���ال���ه ث��ق��اة ك��م��ا ق��ال 
 ال��ه��ي��ث��م��ي ف���ي م��ج��م��ع ال���زوائ���د ح��ك��م��ا ع��ل��ى احل��دي��ث(

أعدها للنشر : عبد الحميد الرازي

اإلخالص جوهر الدين ومآل العبادة 
وخالصة اإلسالم فريد األنصاري  رحمه الله تعالى
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منزلة اإلخالص* : اجلزء األول

سلسلة منازل اإليمان

من معاني اإلخالص 
أنه كاإليمان يزيد 
وينقص، يعني أن 
اإليمان الوجداني 

الذي يزيد وينقص 
يشابه اإلخالص، ألن 
مآلهما واحد في 

نهاية المطاف
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من األماكن الطاهرة في البقاع املقدسة 

- الكـعبة املشرفة :
البيت  الكعبة  الله  �جعل   : تعالى  ق��ال 
احلرام قياما للناس� )املائدة : 99(. تعددت 

األقوال عن سبب تسميتها بهذا االسم :
لتربيعها،  كعبة  سميت   : مجاهد  ق��ال 
وقال  كعبة.  مربع  بيت  كل  تسمى  والعرب 

مقاتل : سميت كعبة النفرادها من البناء.
وارتفع  : كل شيء عال  األثير  ابن  وقال 
فهو كعب، ومنه سميت الكعبة بذلك. وقيل: 
األرض،  عن  الرتفاعها  بذلك  الكعبة  سميت 
وأص��ل��ه��ا م��ن اخل����روج واالرت���ف���اع. يطوف 

احلاج أو املعتمر حولها سبعة أشواط.
يبلغ ارتفاع الكعبة 14 مترا، وأضالعها 

غير متساوية الطول.
- احلجر األسود :

اجلنوبي  الركن  في  املثبت  احلجر  هو 
الشرقي للكعبة من اخلارج على ارتفاع 1.10 
من أرض املطاف. قال  رسول الله � : »نزل 
احلجر األسود من اجلنة، وهو أشد بياضا 
من اللنب فسودته خطايا بني آدم« )الترمذي(. 
وكان أول من وضعه في مكانه إبراهيُم �، 
حني بنى البيت، وعندما أعادت قريش بناء 
الكعبة قبل البعثة وضعه رسول الله � في 
موضعه. واحلجر األسود هو مبدأ الطواف 
ويشهد  ال��دع��اء،  عنده  يستجاب  ومنتهاه، 
 :  � ق��ال  ب��ح��ق.  استلمه  مل��ن  القيامة  ي��وم 
»والله ليبعثنه الله يوم القيامة، وله عينان 
يبصر بهما، ولسان ينطق به يشهد على من 

استلمه بحق« )الترمذي(.
ومن آداب استالم احلجر األسود : عدم 
وترك  سنة  التقبيل  ألن  وامل��داف��ع��ة،  اإلي���ذاء 
يكتفي احلاج  بل  الناس فريضة،  األذى عن 
عدم  ب��ال��ي��د،  واإلش����ارة  بالتكبير  واملعتمر 
الوقوف للدعاء والصالة على اخلط احملاذي 
للحجر األسود، فإن ذلك يعرقل سير الطواف 

ويسبب أذى للطائفني.
- املـلـتـزم :

هو ما بني احلجر األسود وباب الكعبة، 
إجابة  موضع  وه��و  مترين،  نحو  وم��ق��داره 
رضي  عمرو  بن  الله  عبد  أن  روي  ال��دع��اء. 
الله عنهما، طاف وصلى ثم استلم الركن ثم 
قام بني احلجر والباب فألصق صدره ويديه 
وخده إليه ودعا ثم قال : »هكذا رأيت رسول 

الله � يفعل« )أبو داود(.
- مقـام إبراهيـم :

ال��ق��ائ��م، ومقام  ق��دم  امل��ق��ام لغة م��وض��ع 
إسماعيل  به  أتى  الذي  إبراهيم هو احلجر 
إبراهيم  عليه  ليقف  الكعبة  بناء  عند   �
�، وك��ل��م��ا ارت��ف��ع ال��ب��ن��اء ارت��ف��ع احلجر 
قال  إبراهيم عليه السالم،.  الذي يقف عليه 
تعالى : �واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى� 

)البقرة : 154(.
وقد ورد في احلديث الصحيح أن رسول 

الله � : »ملا فرغ من طوافه عمد إلى مقام 
إبراهيم فصلى خلفه ركعتني« )مسلم(.

 ،� إلبراهيم  الباقية  املعجزات  وم��ن 
غ��وص قدميه ف��ي ه��ذا احل��ج��ر، وب��ق��اء هذا 
األث����ر رغ���م ال��س��ي��ول ال��ت��ي م���رت باملسجد 
السنة  السنني. ورد في  احل��رام خالل آالف 
األسود  باحلجر  واملسح خاص  التقبيل  أن 
وال��رك��ن ال��ي��م��ان��ي، وش���رف امل��ق��ام باتخاذه 

مصلى فقط.
- احلـطـيـم )ِحجر إسماعيل( :

ه���و ب��ن��اء م��ك��ش��وف ع��ل��ى ش��ك��ل نصف 
في  قيل  ومم��ا  الشمالية،  اجلهة  م��ن  دائ���رة 
أي  البيت  من  بأنه حطم  باحلطيم  تسميته 
الكعبة  من  قريش  انقصته  حيث  منه  ُكسر 
حني جددت بناءها لعجزها عن اإلنفاق على 
ال  الكعبة،  م��ن  اجل��زء  ه��ذا  ويعتبر  البناء، 
يصح الطواف إال من وراء احِلجر. روي عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : »كنت أحب أن 
الله  فأخذ رسول  فيه،  فأصلي  البيت  أدخل 
� بيدي فأدخلني احلجر فقال: »صلِّي فيه 
البيت، فإمنا هو قطعة من  أردت دخول  إن 
البيت« )الترمذي(. وتصلى فيه النافلة دون 

الفريضة.
- املطـاف:

ه���و ال���ف���ض���اء ح����ول ال��ك��ع��ب��ة امل��ش��رف��ة 
إبراهيم،  مقام  سوى  بناء  أي  من  واخلالي 
وق��د مت تبليطه ب��رخ��ام ب��ارد ي��ق��اوم ح��رارة 
الشمس، وميكن الطائفني من الطواف حافي 
ال��ق��دم��ني ف��ي احل����رارة ال��ش��دي��دة، ق��ال � : 
»الطواف حول البيت مثل الصالة، إال أنكم  
إال   يتكلم  فال  فيه  تكلم  فمن  فيه،  تتكلمون 

بخير« )الترمذي(
أذى  أي  ي��ل��ح��ق  أال  ل��ل��ط��ائ��ف  وي��ن��ب��غ��ي 
الله  إلى  ولسانه  بقلبه  يتوجه  وأن  بغيره، 

تعالى ويسأله من خيري الدنيا واآلخرة.
- مـاء زمـزم :

الثمرات  وأول��ى  اجلنة،  عيون  من  عني 
التي أعطاها الله تعالى بدعاء إبراهيم عليه 
ال��س��الم، وه��و خير م��اء على وج��ه األرض. 
بيمينه،  السقاء  يأخذ  أن  لشاربه  يستحب 

الشرب  قبل  الله  ويسمي  القبلة،  ويستقبل 
ويتنفس ثالثا، ويتضلع منه، ويدعو الله من 
خيري الدنيا واآلخرة، وهو ملا شرب له من 

أبواب اخلير.
- الصفـا واملـروة :

الصفا جبل صغير أسود اللون، يبدأ منه 
السعي وهو في اجلهة اجلنوبية مائال إلى 
الشرق على بعد 130 م من الكعبة املشرفة، 
 : تعالى  قوله  في  إليهما  القرآن  أش��ار  وقد 
�إن الصفا واملروة من شعائر الله فمن حج 
يطوف  أن  عليه  فال جناح  اعتمر  أو  البيت 

بهما� )البقرة : 157(.
والصفا تعني احلجر األملس. واملسافة 
 394 نحو  وامل��روة  الصفا  بني  تفصل  التي 
وقف  وم��ن  مترا.   20 املسعى  وع��رض  مترا 

على الصفا كان بحذاء احلجر األسود.
إلى  مائل  فهو جبيل صغير  امل��روة  أما 
الشرقية  الشمالية  اجلهة  في  وهو  احلمرة 
منتهى  وه��و  الكعبة،  م��ن  300م  بعد  على 
احلجارة  تعني  اللغة  في  وامل��روة  املسعى، 
من  وامل��روة  الصفا  بني  والسعي  البيضاء. 
م��ن��اس��ك احل���ج وال��ع��م��رة وه���و س��ن��ة أبينا 
إسماعيل  أم  ه��اج��ر  وس��ن��ة   ،� إب��راه��ي��م 
عليهما السالم. وقد أمرنا الله تعالى بذلك، 
مصعدان  وه��ن��اك   .� ال��ل��ه  رس���ول  وفعله 
العلوي  الطابق  إل��ى  للصعود  الصفا  عند 

للمسعى.
- التـنـعـيـم :

موضع يقع على بعد 7 كلم عن املسجد 
مكة،  م��ن  املدينة  طريق  ف��ي  شماال  احل���رام 
من  العمرة  أداء  يريد  من  ميقات  والتنعيم 
مكة، وفيه مسجد أم املؤمنني عائشة رضي 
الله عنها، وروي أن رسول الله � ملا انتهى 
بن  الرحمان  عبد  الصحابي  أمر  احلج  من 
أبي بكر � أن يذهب بأخته السيدة عائشة 

إلى التنعيم لكي حترم بالعمرة من هناك.
- عرفـات :

هو واحد بلفظ اجلمع، فكأنها مع اجلمع 
آدم  لتعارف  بذلك  قيل سميت  واح��د،  شيء 
السالم  عليه  جبريل  ألن  أو  فيها،  وح���واء 

عرف فيها إبراهيم � املناسك، ثم سأله : 
هل عرفت؟ قال : نعم. أو ألن الناس يعترفون 
اجلنوب  إل��ى  عرفات  وتقع  بذنوبهم.  فيها 
 22 بعد  على  احل���رام  املسجد  م��ن  الشرقي 
اليوم  في  احلجاج  كافة  فيها  يجتمع  كلم، 
التاسع من شهر ذي احلجة، ويصلون الظهر 
بأذان  تقدمي  جمع  وجمعا،  قصرا  والعصر 
تعالى  قوله  في  ذكرها  ورد  وقد  وإقامتني. 
 )197  : �فإذا أفضتم من عرفات� )البقرة   :
لكم  أكملت  �اليوم   : تعالى  قوله  نزل  وبها 
لكم  ورضيت  نعمتي  عليكم  وأمتمت  دينكم 

االسالم دينا� )املائدة: 4(.
كلها  وع��رف��ة  ههنا  »وق��ف��ت   :  � وق���ال 

موقف« )مسلم(.
- مزدلفة :

تقع بني منى وعرفة، وسميت بذلك لنزول 
احلجاج  ألن  أو  الليل،  زل��ف  بها  احل��ج��اج 
يدفعون منها زلفة أي جميعا، وقيل إن آدم 
� اجتمع فيها مع حواء، وازدلف منها أي 
�فإذا  دنا، وقد ورد ذكرها في قوله تعالى: 
أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند املشعر 

احلرام� )البقرة : 198(.
املقصود  أن  على  املفسرون  أجمع  وق��د 
احلجاج  ويصلي  املزدلفة،  هو  املشعر  بهذا 
غ��روب  بعد  ع��رف��ات  م��ن  يفيضون  بها ح��ني 
ال��ش��م��س 9 ذي احل��ج��ة امل��غ��رب وال��ع��ش��اء 
قصرا وجمعا جمع تأخير بأذان وإقامتني، 
ويتحركون منها إلى منى بعد صالة الفجر، 
فمن  وإال  منها،  اجل��م��رات  التقاط  وي��ج��وز 

الطريق أو من منى.
- مـنـى :

سمي بهذا االسم ملا مينى فيه من الدماء 
أث��ن��اء ذب��ح ون��ح��ر ال��ه��دي، وق��ي��ل الجتماع 
لرمي  احلجة  ذي  من   10 يوم  بها  احلجاج 
جمرة العقبة، بسبع حصيات، وذبح الهدي 
الواجب على املتمتع والقارن، ثم احللق أو 
على  واملزدلفة  مكة  بني  منى  يقع  التقصير. 
بعد 7 كلم شمال شرق املسجد احلرام، وعن 
طريق النفق 4 كلم، وبه يبيت احلجاج ليالي 
11 و12 و13 من ذي احلجة. وقد ورد ذلك 
أي��ام  ف��ي  الله  �واذك����روا   : تعالى  قوله  ف��ي 
معدودات فمن تعجل في يومني فال إثم عليه 
)البقرة:  اتقى�  إثم عليه ملن  ومن تأخر فال 

201( وهذه األيام تسمى أيام التشريق.
- اجلـمـرات:

الصغيرة،  احل��ص��اة  وه��ي  ج��م��رة  جمع 
وجمرات املناسك الثالث مبنى هي : اجلمرة 
الصغرى والوسطى والعقبة )الكبرى(. ومن 
مناسك احلج رمي اجلمار، وفيه امتثال ألمر 
 ،� إبراهيم  بأبينا  واق��ت��داء  تعالى  الله 
»خ��ذوا   : القائل   � محمد  بنبينا  واق��ت��داء 
عني مناسككم« فيرمي احلاج في اليوم األول 
أي 10 ذي احلجة جمرة العقبة وهي سبع 
ويحلق  هديه  يذبح  ثم  متعاقبات،  حصيات 
رأسه أو يقصر، واحللق أفضل للرجال، أما 

املرأة فتأخذ من جميع شعرها قدر أمنلة.
وف����ي ال���ي���وم احل�����ادي ع��ش��ر وال��ث��ان��ي 
ع��ش��ر م���ن ذي احل���ج���ة، ف��ي��رم��ي اجل��م��رات 
الصغرى  متعاقبات  بسبع حصيات  الثالث 
أو  حصاة   70 وعددها  والعقبة  والوسطى 

49 حصاة ملن تعجل.

ذ. أحمد حسني
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حتدثنا في العدد املاضي عن ما ميليه 
وبينا  إتقان،  مواصلة  من  رمضان  موسم 
ما يعقب آيات الصيام في اخلطاب املوجه 
وتساءلنا  وأرك��ان،  ضوابط  من  للمؤمنني 
في اخلتام أن قائال قد يقول إن الكالم عن 
هذه األركان هو نوع من الكالم العام، وأن 
في  هي  فنونا  كونها  على  االستراتيجية 
نفس الوقت برامج عمل، فكيف ننزل تلك 

الفنون على أرض الواقع؟
ووعدنا بأن نختصر القول في ذلك عبر 
التي  الهامة  القواعد  بعض  عن  احلديث 
ن��راه��ا الزم���ة وض��روري��ة لبيان م��ح��ددات 
وكيفية  الرمضانية  االستراتيجية  تلك 
إنزالها سلوكا ومنهجا على أرض الواقع، 
ونبدأ  ق��اع��دة،  ق��اع��دة  بتفصيل  نعرضها 
ب��ت��وف��ي��ق ال��ل��ه ف��ي ه���ذا ال��ع��دد بتفصيل 

القاعدة االستراتيجية األولى.
القاعـدة األولى : العناية القصوى هي 
للحق وأصواته وال تهويل ال من ضخامة 

حجم الباطل، وال من تكاثر أبواقه :
ي��ق��ول ال��ل��ه ج��ل وع���ال: �َوَم����ا َخ��َل��ْق��َن��ا 
َلْو  اَلِعِبنَي.  َبْيَنُهَما  َوَم��ا  َواأْلَْرَض  َماء  السَّ
ا ِإن  ُدنَّ لَّ َخْذَناُه ِمن  تَّ َلْهًوا الَّ ِخَذ  تَّ نَّ َأَرْدَنا َأن 
اْلَباِطِل  َعَلى  قِّ  ِباحْلَ َنْقِذُف  َبْل  َفاِعِلنَي.  ا  ُكنَّ
ا  ِمَّ اْل��َوْي��ُل  َوَلُكُم  َزاِه��ٌق  ُه��َو  َف��ِإَذا  َفَيْدَمُغُه 
َواأْلَْرِض  َماَواِت  السَّ ِفي  َمن  َوَلُه  َتِصُفوَن. 
َواَل  ِعَباَدِتِه  َعْن  َيْسَتْكِبُروَن  اَل  ِعنَدُه  َوَم��ْن 
اَل  َهاَر  َوالنَّ ْيَل  اللَّ ُحوَن  ُيَسبِّ َيْسَتْحِسُروَن. 

َيْفُتُروَن� )األنبياء : 11 –20(.
بغياب  مجاله  يتسع  الباطل  ي��زال  فال 
آخر  ان��ط��ف��اء  أه��ل��ه حتى  فعل  عبر  احل��ق 
ف��إذا حصل ذلك  ج��ذوة للحق أو ضعفها، 
حل العذاب بأهل الباطل وأبدل القوم بقوم 
الباطل  على  باحلق  الله  فيرمي  آخ��ري��ن. 
زاهق  هو  فإذا  ويهلكه،  ويقهره  »فيدمغه« 

فار مول للدبر.
وأص��ل ال��دم��غ ش��ج ال���رأس حتى يبلغ 
الدماغ. ذلك أن الباطل ال يزول بالتفاوض 
م��ع��ه، وال ب��ال��ت��ط��ب��ي��ع م���ع أص��ح��اب��ه، وال 
ب��االك��ت��ف��اء ب��ال��ن��ظ��ر إل��ي��ه ب��وج��ه ع��ب��وس. 
ب��ل م��زه��ق ال��ب��اط��ل احل���ق، ف��ال��ق��وة دائما 
م��ع احل����ق، ال ي��ؤث��ر ف��ي��ه��ا ح��ج��م ال��ب��اط��ل 
وشكله بشيء، ولهذا لزم االهتمام باحلق 

وأصواته ومنابره وأدواته دون غيره.
واملراد باحلق في اآلية الوحي املعصوم 
أخ��الق  م��ن  إليه  يدعو  وم��ا  وس��ن��ة،  كتابا 
ومعامالت وعبادات وتقوى والتزام ونهج 
حجج،  من  يقدمه  وما  املستقيم،  للصراط 
وبراهني.  من سنن  وحيه  عبر  يجليه  وما 
لدن  من  منه  مك�ّن  وما  الشيطان  والباطل 
الله عز وجل من تزيني ووسوسة وتخويف 
وتضليل، وما يدلي به هو وقبيله من شبه، 

به  يأمرون  وما  مكر،  من  به  يقومون  وما 
من منكر، وما يفترونه على الله وعلى أهل 

احلق من الكذب والبهتان.
لسنا  أننا  إل��ى  بوضوح  تشير  واآلي��ة 
به،  بالباطل حتى منسك  باللحاق  ملزمني 
وال أن نستغرق اجلهد مالحقة له، بل نقذفه 
زاهق.  فإذا هو  فيدمغه  الله  باحلق بعون 
وزهوقه ال يعني القضاء عليه باملرة، وإمنا 
للحق  دام  م��ا  رج��وع��ه  استحالة  املتحقق 
لن جند  التي   � السنة  الدامغ وج��ود. هذه 
لها تبديال وال حتويال � تفرض علينا صرف 
احل��ق،  وتقوية  لتوطيد  أس��اس��ا  العناية 
العلمي  واالستثمار  احل��ق،  أه��ل  ونصرة 
أن  ذلك  احل��ق،  دوام حضور  في  والعملي 
ضعفه مؤذن بعودة الباطل. فالثبات على 
وج��وده  واستمرارية  عنه  وال��دف��اع  احل��ق 
هو األساس، أما أن نفرط في شروط بقاء 
احتالل  بكيفية  وننشغل  س��ائ��دا،  احل��ق 
الباطل للمواقع بغياب احلق، فذلك جانب 

من الباطل غير هني.
صب  يقتضي  ال  امل��ن��ك��ر  ع��ن  ف��ال��ن��ه��ي 
للجهد  استغراقا  املنكر  هذا  جهة  العناية 
بالتهويل  النفس  تقعيد  وال  وص��ف��ه،  ف��ي 
م��ن ف��ع��ل��ه. ألن ال��ن��ه��ي ع��ن امل��ن��ك��ر ه��و في 
أن  يلزم  وفعلنا  وم��ع��روف،  ذات��ه حق  حد 
واملعروف،  احلق  دائ��رة  في  دائما  يتجلى 
ينصب جهة سيادة  أن  ينبغي  واهتمامنا 
باحلفاظ  املعروف،  دائ��رة  وتوسيع  احلق 
قيام  أرك���ان  م��ن  املنجز  بقاء  ش��روط  على 
الدائرة، والبحث  تلك  السيادة وسعة  تلك 
عن االستجابة لشروط بقائها ومنو أثرها 
ف��ي س��ل��وك ال��ف��رد واجل��م��اع��ة ومؤسسات 

املجتمع.
به  املدينة  ش��وارع  من  شارعا  أن  فلو 
مائة مصباح موزعة بني اليمني والشمال، 
معطل جلها لغياب الصيانة وعدم العناية 
املكلفون  وج���اء  ث��الث��ة،  أو  مصباحان  إال 
باإلصالح يهولون من فعل الظلمة، ويكثرون 
وانتشارها،  اشتدادها  من  الهول  وص��ف 
قوي  قد  هولنا  يا  معهم  ي��رددون  والناس 
 ... العتمة،  الظالم، ويا ويلتنا كم اشتدت 

أال يكون هذا من قبيل سخرية بعضهم من 
بعض؟ هل الشرعة املثلى واملنهج السليم 
ف���ي إص����الح امل��ص��اب��ي��ح أم س���ب ال��ظ��الم 

ووصف قبحه وتهويل مفعوله؟

فكذلك ما نحن فيه من واقع محزن، إذ 
املنكر،  استفحل  قد  أن��ه  ي��ردد  منا  الكثير 
واشتد  استفحل  ال��ذي  أن  ي��درك  أن  دون 
حتى أضحى مرضا مزمنا هو قلة املعروف 
وتقاعس أصوات احلق. وكثيرا منا يردد 
البلوى،  به  عمت  قد  وعصرنا  واقعنا  أن 
فيه  وع��م  الشيطان،  أص���وات  فيه  وك��ث��رت 
متناسيا  أو  ناسيا  املعمور،  كافة  املنكر 

ال��ذي ضعف أو غاب هو صوت احلق  أن 
ع���ذرا من  نقبل  ورج���ال احل���ق. فنحن ال 
للنور  سبيل  ال  أن  الظلمة  ح��ني  ي��ص��رخ 
ولكن  الظالم،  من  الكبير  احلجم  وجه  في 
النور  مشكاة  ان��ع��دم��ت  ل��م  معه  ن��ت��س��اءل 
أن  الفطري  لعلمنا  ال��ض��ي��اء؟  ومصابيح 

غياب النور هو عني الظلمة.
وأصل الداء أن فئات واسعة من الناس 
آمنت على جهل وقلة وعي بأن القيام بأعباء 
دام��ت  وم��ا  كفاية،  ف��رض  باملعروف  األم��ر 
وأخ��رى  الدينية  للشؤون  أج��ه��زة  هنالك 
للشؤون االجتماعية واإلدارية والقضائية 
واألمنية مفروض فيها القيام بتلك األعباء، 
يبرئنا  فال مسؤولية عليهم. وهذا قول ال 
أمام الله عز وجل، ألن بقاء احلق والعناية 
بأهله وأصواته واجب يتجند له اجلميع، 
املسؤوليات  فكون  كل حسب مسؤولياته. 
أو  أهلها  ع��ن  انتفاءها  يعني  ال  متعددة 
تخلي البعض عن واجباتهم التي يرونها 
بدعوى عظم  ج��دوى  ذات  غير  أو  صغرى 
في  فوقهم  آخ��ري��ن  مسؤوليات  وجسامة 

السلطة وتدبير والية األمر.
اْلَفَساُد  �َظَهَر   : يقول  وج��ل  عز  فالله 
اِس  النَّ ي  َأْي��دِ َكَسَبْت  ا  ِبَ َواْلَبْحِر  اْلَبرِّ  ِفي 
ُهْم َيْرِجُعوَن ِلُيِذيَقُهْم َبْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَّ
بر  )الروم:41(، أي ظهرت املعاصي في   �
الناس  أي��دي  كسبت  با  وبحرها  األرض 
واقترافها ما نهى الله عنه، وانتشار املنكر 
بسكوت أهل احلق وغياب فعلهم. فهذا هو 
مآل الكون إذا ما ضيع احلق وسكت أهله، 
الباطل  يهول  بلغو  واكتفوا  أسكتوا  أو 
بالعقول  فتكه  كيفية  وص��ف  ف��ي  ويتفنن 
احتالله  التدوين  مع  ويشرح  والنفوس، 
ل��ل��م��واق��ع، ب���ل أم��ث��ل��ه��م ط��ري��ق��ة ي���رى من 
احلق  لغياب  وينتحب  يبكي  أن  األولوية 

ويشفق على حاله.
يقول الله عز وجل �َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى 
َن  مِّ َب��َرَك��اٍت  َعَلْيِهم  َلَفَتْحَنا  ��َق��وْا  َواتَّ آَمُنوْا 
َفَأَخْذَناُهم  ُبوْا  َكذَّ َوَل�ِكن  َواأَلْرِض.  َماء  السَّ

ا َكاُنوْا َيْكِسُبوَن� )األعراف  : 96(. ِبَ
ويقول سبحانه : �ولو أن أهل الكتاب 

أيـســر الـقـواعـــد لـبـلـــوغ أنـبــل املـقـاصـــد

د. محمـد بريـش

ليس من المعقول وال 
المقبول، ال منطقا وال 
منهجا، أن يترك أهل 

الحق مواقعهم التي هم 
مطالبون بالذوذ عنها 

فيستهينوا باإلنفاق الالزم 
لبقائها، والحرية الضرورية 

من أجل نفع الناس بها، 
ويكتفوا بالغضب والضيق 
والحزن لكثرة الباطل ونفوذ 

 أبواقه.
فإنهم إذ يفعلون ذلك، 

يكونوا قد أضحوا في حكم 
العبيد مملوكين ال يقدرون 

على شيء، ال استطاعة 
لهم وال قدرة إال اإلشارة 
بنوع من الحسرة والتأسي 
لما يفعله الباطل وأهله.
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ع��ن��ه��م سيئاتهم  ل��ك��ف��رن��ا  وات���ق���وا  آم��ن��وا 
وألدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا 
التوراة واإلجنيل وما أنزل إليهم من ربهم 
ألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم. منهم 
أمة مقتصدة. وكثير منهم ساء ما يعملون� 

)املائدة : 65 - 66(. 
اآليتني  في  تشير  أن�  �ول�����و  وكلمة 
ب��إذن  إل���ى مستقبل مم��ك��ن وم��ح��ق��ق  م��ع��ا 
الله ومشيئته لو استجيب لشروطه، لكنه 
االستجابة  تلك  بضياع  مفقود  مستقبل 
وف��س��ح امل��ج��ال ت��ه��اون��ا وض��ع��ف��ا وكسال 
الذات،  للباطل. فالباطل ال يقنع بجزء من 
وال بركن من الكون، فهو بطبعه ال يزهقه 
التفاوض  ح��ال  ب��أي  وال ميكن  احل��ق،  إال 
ال  ب��أن   � إبليس  رأس��ه��م  وعلى   � أهله  م��ع 
من  فهو  معينة،  مئوية  نسبة  يتجاوزوا 
سنته التي أنشأه الله عليها ال يقف حتى 
يعم البر والبحر، فال يدع مكانا إال احتله، 
الظلمة،  مثل  مثله  سكنه،  إال  م��ج��اال  وال 
بل  ش���يء،  ك��ل  اكتسحت  ال��ن��ور  غ��اب  إذا 
غياب النور كما قلنا هو عني الظلمة. أما 
االنشغال بحركة تلك العتمة وعد املساحات 
التي احتلتها، وتقدير سرعة حركتها، فذلك 
غياب  في  ومنوها  فعلها  من  يغير  ال  كله 
احلق أو ضعف أهله عن الدمغ به للباطل 

شيئا.
وه����ذا ال ي��ع��ن��ي ع���دم ال��س��ع��ي إلب��ط��ال 
شبهات الكفار ودفع أباطيلهم، بل هي من 
الواجب، فقد أبطل الله في القرآن جميع ما 
احتج به الكفار من حجج ملا هم عليه من 
على  الله  ورد  والضالل،  والشرك  الباطل 
وتأويالتهم.  وشبههم  وضاللهم  مزاعمهم 
لكن ه��ذا العمل ه��و ج��زء م��ن فعل احل��ق، 
أص��وات  توطيد  ه��و  آخ��ر  لعمل  مصاحب 
من  واإلكثار  فعله،  دائ��رة  وتوسيع  احلق، 

منابره.
ف��ل��ي��س م���ن امل��ع��ق��ول وال امل��ق��ب��ول، ال 
احلق  أه��ل  ي��ت��رك  أن  منهجا،  وال  منطقا 
عنها،  بالذود  التي هم مطالبون  مواقعهم 
لبقائها،  ال����الزم  ب��اإلن��ف��اق  فيستهينوا 
الناس  نفع  أج��ل  من  الضرورية  واحلرية 
واحلزن  والضيق  بالغضب  ويكتفوا  بها، 
إذ  فإنهم  أب��واق��ه.  ون��ف��وذ  ال��ب��اط��ل  لكثرة 
حكم  في  أضحوا  قد  يكونو  ذل��ك،  يفعلون 
ال  ش��يء،  على  يقدرون  ال  العبيد مملوكني 
استطاعة لهم وال قدرة إال اإلشارة بنوع من 
احلسرة والتأسي ملا يفعله الباطل وأهله.

ولنتمعن في قوله تعالى : �َفال َتْضِرُبوا 
َه َيْعَلُم َوَأْنُتْم ال َتْعَلُموَن.  ِه اأْلَْمَثاَل ِإنَّ اللَّ ِللَّ
َيْقِدُر َعَلى  ُلوكًا ال  ُه َمَثاًل َعْبدًا مَمْ َضَرَب اللَّ
َفُهَو  َحَسنًا  ِرْزق���ًا  ا  ِمنَّ َرَزْق��َن��اُه  َوَم��ْن  َش��ْيٍء 
ْمُد  ُيْنِفُق ِمْنُه ِسّرًا َوَجْهرًا َهْل َيْسَتُووَن احْلَ
ُه َمَثاًل  ِه َبْل َأْكَثُرُهْم ال َيْعَلُموَن. َوَضَرَب اللَّ ِللَّ
َرُجَلنْيِ َأَحُدُهَما َأْبَكُم ال َيْقِدُر َعَلى َشْيٍء َوُهَو 
ِبَخْيٍر  َيْأِت  ْهُه ال  ُيَوجِّ َأْيَنَما  َمْوالُه  َعَلى  َكلٌّ 
َهْل َيْسَتِوي ُهَو َوَمْن َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َوُهَو َعَلى 

ِصَراٍط ُمْسَتِقيم� )النحل : 76-74(.
ف��ن��ح��ن م��س��ؤول��ون ع��ن ض��ي��اع ف��رص 
عن  بتخلينا  امل��س��ت��ق��ب��الت  ف��ي��ه��ا  ت��ص��اغ 
بأيدينا،  هي  ملستقبالت  اإلع��داد  مباشرة 
ولومنا اآلخرين للسبق في غيابنا بصياغة 
لزهوق،  الباطل  إن  ووالله  مستقبالتهم. 
قلة  ولكنها  لضعيف،  الشيطان  كيد  وإن 
في  اإلنفاق  احل��ق، وضعف  بقوة  اإلمي��ان 
احل��ق،  وأه���ل  احل��ق  منابر  تقوية  سبيل 

واالستطاعة  القدرة  من  املتاح  عن  وغفلة 
سبق  التي  اإلستراتيجية  أرك��ان  لتفعيل 

احلديث عنها.
وأشير في ختام هذه القاعدة األساسية 
امل��س��ت��وح��اة منها  إل����ى االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
واملتجلية في خمس قواعد كل منها مبثابة 

ال��دع��وة  ن��ف��وذ  لتمكني  العملي  البرنامج 
وسيادة متني الشرعة وقومي املنهاج، وكل 
منها مبثابة القاعدة التي أفردنا لها بحثا 

مستقال سنعمل على نشره مبشيئة الله :
>  إن الراشد من أصوات الحق ينبغي 

أن يحفظ :
فهناك مدارس قرآنية ينبغي أن تبقى، 
وه���ن���اك ج��ام��ع��ات وم��ؤس��س��ات وم��ع��اه��د 
وم��دارس إسالمية ينبغي أن يدوم أثرها، 
وه��ن��اك م��ق��ررات وب��رام��ج وم��ن��اه��ج ي��راد 
عليها،  حتافظ  أن  لألمة  ينبغي  اقتالعها 
الله  لذكر  أسست  ومراكز  مساجد  وهناك 
أن  ينبغي  لدينه  والدعوة  الله  كلمة  ورفع 
تبقى وتستمر، ألن كل ذلك وغيره من منابر 
أهله  عليه  يحافظ  ل��م  إذا  واخل��ي��ر  احل��ق 
عطل أو أزيل أو خضع للتغيير في جوهره 

ليكون شيئا آخر على غير صلة باحلق.
أن  ينبغي  أص��وات احلق  من  فالراشد 
يجتهد في بقائه، وبذل اجلهد في احملافظة 
على استمرار حياته ودوام عطائه وفعله، 
ف��ع��ل اخلير  م��ش��اري��ع ش��ت��ى تفعل  ف��ه��ن��اك 
الباطل  ذلك  األمة، ومن أجلها يغضب  في 
وي��ت��ح��رك ب��ج��ن��وده وج��ي��وش��ه، ه���ذه كلها 
يلزم أن حتصن وتصان وحتفظ، واحلفظ 

مشروع استراتيجي قائم بذاته.
>  وإن القاصر منها ينبغي أن يرشد :

وال��ق��اص��ر م��ن أص����وات احل���ق ينبغي 
ومنابر  خير  مؤسسات  فهناك  يرشد،  أن 
حق ال حتتاج منا إال للجهد اليسير لتبلغ 
سليمة  راش���دة  وت��دخ��ل  ال��رش��د،  مستوى 
الواسع  بابها  م��ن  الفعل  ساحة  األرك���ان 
نبذل  ما  كثيرا  أننا  واملالحظ  باطمئنان. 
اجلهود الكثيفة حني انطالق املشاريع، ثم 
بعد جتاوز  تدفقها  استمرار  عن  نتقاعس 
ال��ع��ق��ب��ات األول�����ى، وخ��اص��ة ح��ني دخ��ول 
املراحل  إجن��از  عمليات  في  املشاريع  تلك 
األخيرة والدقيقة منها، وهذا عيب ال يتغلب 
الذين  االستراتيجية  أهل احلنكة  إال  عليه 
يدركون معنى قوله تعالى : �َوال َتِهُنوا َوال 

ُمْؤِمِننَي�  ُكْنُتْم  ِإْن  اأْلَْعَلْوَن  َوَأْنُتُم  َزُنوا  حَتْ
بعموم  منها  العبرة  عمران:139(،وأن  )آل 

لفظها ال بخصوص سببها. 
يقوم  أن  ينبغي  منها  المعوج  وأن   <

ويسدد:
أن  ينبغي  األص��وات  تلك  من  واملعوج 
من  العديد  له  تنسب  أن  ال  ويسدد،  يقوم 
التهم، أو يقصد عمدا إلى التشهير بسوء 
ويضعف  يهمش  أو  عمله،  وشنيع  فعله 
أثره؛  يغيب  أو  فيزيله  منه  اآلخر  ليتمكن 
أن  أو  فكره دخنا،  في  أن  كنا نعرف  ف��إذا 
في منهجه اعوجاجا، عاجلنا منه ما يلزم 
يلزم  منا  كجزء  معه  وتعاملنا  يعالج،  أن 
له  دام��ت  ما  وتقويته  وإص��الح��ه  تطبيبه 
صلة باحلق ونصرة احلق؛ ذلك أنه إن ترك 
حلاله ضل أو هوى، سيشتد ضعفه ويكبر 
اعوجاجه ليكون سهل االفتراس فيستغل 
بصورة صوت حق يراد به خدمة الباطل، 
من  مدخال  ليكون  عقبيه  على  ينقلب  أو 

مداخل الفساد.
يفك  أن  ينبغي  منها  المكبل  وإن   <

قيده ويساعد :
فاملكبل من أصوات احلق وأنوار احلق 
هناك  ويساعد،  قيده  يفك  أن  حتميا  يلزم 
عديد من األصوات منعت ظلما أو جهال من 
أن جتهر باحلق، وحتتاج ألن تساعد على 
نصرة احلق، وأخرى كبلت بشتى القيود، 
وجهها  ف��ي  ووض��ع��ت  واملعنوية،  امل��ادي��ة 
العقبات،... هذه األص��وات من  العديد من 
واج��ب أص��وات احل��ق ال��راش��دة أن تعمل 
ورسالتها  بدورها  لتقوم  مساعدتها  على 

على صعيد األمة.
> وإن الغائب منها ينبغي أن يوجد : 

وه���ن���اك أص������وات غ��ائ��ب��ة ف��ع��ال على 
م��س��ت��وي��ات ش��ت��ى، ف��ي ال��ع��ل��وم وال��ف��ن��ون 
واملعاجلات  واإلع���الم  والتربية  والثقافة 
االجتماعية وغيرها، نحتاج إلى إخراجها 
للوجود عاجال لنتمكن من النماء والبقاء. 

القاصر من أصوات الحق 
ينبغي أن يرشد، فهناك 
مؤسسات خري ومنابر 

حق ال تحتاج منا إال للجهد 
اليسري لتبلغ مستوى 
الرشد، وتدخل راشدة 

سليمة األركان ساحة الفعل 
من بابها الواسع باطمئنان. 
واملالحظ أننا كثريا ما نبذل 
الجهود الكثيفة حني انطالق 
املشاريع، ثم نتقاعس عن 
استمرار تدفقها بعد تجاوز 

العقبات األوىل، وخاصة 
حني دخول تلك املشاريع 
يف عمليات إنجاز املراحل 

األخرية والدقيقة منها، وهذا 
عيب ال يتغلب عليه إال أهل 

الحنكة االسرتاتيجية.
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 احلج عمود من أعمدة الدين، وركيزة من 
ركائز اإلسالم... احلج شعائر ومشاعر، يحياها 
املسلم بحركاته وسكناته، ويتمثلها املؤمن بكل 
هذه  أداء  ينوي  أن  منذ  وأحاسيسه  مشاعره 
الفريضة إلى أن ينحر هديه ويحلق رأسه إلى 
إل��ى الديار  إل��ى أن يعود  ط��واف اإلف��اض��ة، بل 
بشوقه الذي يدعوه إلى العودة مرات ومرات،  
موسم  في  والعبر  ال���دروس  منها  ليستخلص 
تتجمل فيه الكعبة املشرفة ومعها مكة املكرمة 

بضيوف الرحمن.
�َذِلَك  احلج شعائر تعظم ومشاعر حتترم، 
َها ِمن َتْقَوى اْلُقُلوِب�  ِه َفِإنَّ ْم َشَعاِئَر اللَّ َوَمن ُيَعظِّ
ِه َفُهَو  ْم ُحُرَماِت اللَّ )احلج:32(... �َذِلَك َوَمن ُيَعظِّ
ْت َلُكُم اْلْنَعاُم ِإلَّ َما ُيْتَلى  ِه َوُأِحلَّ ُه ِعنَد َربِّ َخْيٌر لَّ
ْجَس ِمَن اْلْوَثاِن َواْجَتِنُبوا  َعَلْيُكْم َفاْجَتِنُبوا الرِّ

وِر� )احلج:30( َقْوَل الزُّ
َمْعُلوَماٌت  َأْشُهٌر  جُّ  �احْلَ تعالى:  الله  وقال 
جَّ َفال َرَفَث َول ُفُسوَق َول  َفَمْن َفَرَض ِفيِهنَّ احْلَ
ُه  جِّ َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر َيْعَلْمُه اللَّ ِجَداَل ِفي احْلَ
َيا  ُقوِني  َواتَّ ْقَوى  التَّ اِد  ال��زَّ َخْيَر  َف��ِإنَّ  ُدوا  َوَت���َزوَّ
ُأْوِلي الْلَباِب� )1(.  وعن أبي هريرة � قال: 
سمعت النبي � يقول: »َمن حج لله فلم َيْرُفث 

ولم َيْفُسق رجع كيوم ولدته أمه« )2(.
ومن خالل الوحي كتابا وسنة نالحظ نهيا 
صريحا عن الرفث، وقد قيل في املقصود به، أنه 
اجلماع ومقدماته القولية والفعلية، وقيل: هو 
عام يعم كل فحش في القول والفعل، ونهي عن 
الفسوق وهو املعاصي )3(. ونهي عن اجلدال.

التخلق بها والحرص  أخالق وجب 
عليها:

مع  اخللق  بحسن  يلتزم  أن  احل��اج  وعلى 
إخوانه، وأن ينزه نفسه عن اجلدال والشجار 
والسباب واألذى ....، وهذا أمر يغفل عنه  كثير 
ذلكم  الدين،  من صميم  أنه  رغم  املسلمني،  من 
التحلي  تستلزم  واملعامالت  العبادات  كل  أن 
� خلص  مبكارم األخ��الق، ويكفينا أن النبي 
مكارم  ألمت��م  بعثت  »إمن��ا  بقوله:  كلها  رسالته 
األخالق«، وبذلك أثنى عليه الله عز وجل فقال: 
الصالة  عليه  وقرر  عظيم�،  خلق  لعلى  �وإنك 
والسالم فيما رواه الترمذي أن »أكمل املؤمنني 
بأحسن  التحلي  ألن  خلقا«،  أحسنهم  إمي��ان��ا 
م��ن أس��م��ى معاني  األخ���الق وجت��ن��ب  سيئها 
في  تكون  بل  الصاحلني،  درج��ات  في  الرت��ق��اء 
بعض امل��واط��ن م��ن أول���ى األول���وي���ات، خاصة 
عندما ترتبط بضيافة كرمية، عند رب كرمي وفي 
أحب البقاع إلى الله وأعظمها حرمة عنده عز 
مرة  سبحانه  أوجبها  شريفة  وبعبادة  وج��ل، 
ملن  اجلزيل  الثواب  وجعل  العمر،  في  واح��دة 
أدى املناسك واألركان على التمام، وصان حجه 

عن اآلثام، وجتنب إذاية األنام.
أن  املسلم  على  يجب  التي  األخ���الق  وم��ن 
يحرص عليها، الصبر وضبط النفس والتعاون 
والبر واإلحسان واملودة واأللفة ...، إذ ل يكتمل 
ح��ج إن��س��ان ب���دون ه��ذه األخ����الق، وإل فماذا 
ي��رب��ح م��ن يقطع ال��ف��ي��اف��ي وال��ق��ف��ار، وال��ب��ح��ار 
واحمليطات؟، وم��اذا يجني من ركب اجلو عبر 

بأخالق احلج  نفسه  تتزكى  أن  دون  الطائرات 
التحمل  درج��ة  تقاس  بالصبر  نعم  امل��ب��رور؟. 
فطول  وعنائه،  الطريق  وط��ول  السفر  لوعثاء 
املسافة وقسوة األجواء حتتاج إلى صبر يذلل 
صعابها، فيحيلها ما دامت في سبيل الله إلى 
رحلة شيقة، فما أجملها من صعاب، وما أروعه 
حساب،  بغير  أج��ره  صاحبه  يوفى  صبر  م��ن 
�إمنا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب�، 
وجت��اوز  النفس  وضبط  األذى  على  وبالصبر 
أخ��ط��اء ال��رف��ق��ة... ن��دع��م دع���اة اخل��ي��ر وس��ف��راء 
الله،  في سبيل  ذلك  أن  للعالم  ونعلن  اإلس��الم 
واحلج من أكثر العبادات التي حتتاج إلى صبر؛ 
ملا يتميز به هذا املوسم العامر من الكتضاض 
واختالف طبائع بني آدم وعاداتهم، قال تعالى: 

اِبِريَن� آل عمران: 146 �ُه ُيِحبُّ الصَّ �َواللَّ
> وال��ت��واض��ع م��ن أخ���الق احل���ج، حينما 
ويتحلل  اعتادها  التي  مالبسه  احل��اج  يخلع 
وال���رداء؛  اإلزار  ويلبس  واحمل��ي��ط  املخيط  م��ن 
عز  لربه  وخضوعه  تواضعه  عن  يبرهن  فإنه 
وجل، وفي املقابل يؤكد ذلك بتواضعه وخفض 
جناحه إلخوانه من عباد الله، وذلك بعدم الترفع 
والتكبر على فقرائهم وضعفائهم. قال �: »إن 
الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى ل يفخر أحد 
على أحد ول يبغي أحد على أحد« رواه مسلم.

> وبالتعاون يجود احلاج بوقته ومجهوده 
وزاده ومؤونته، ليؤثر غيره على نفسه فيكون 

أخالق  أسمى  من  وه��ذا  الله...  سبيل  في  ذلك 
احلج.

> وأما خلق البر واإلحسان فيقود احلاج 
معه  التي  مجموعته  وأعضاء  رفاقه  حب  إل��ى 
إشهارا  ذلك  فيكون  معهم  وتآلفه  احلجاج  من 
وإظهارا ألخالق غابت ووجب أن تعود، وهذا 
تقال  كلمات  ليس  ف��احل��ج  احل���ج،  أخ���الق  م��ن 
وخلق  مسؤولية  احلج  وإمن��ا  تنجز،  ومناسك 

كرمي.
> ك��ف األذى وب���ذل ال��ن��دى. وه���ذه لزم��ة 
ف��ي ح��ق احل���اج جت��اه إخ��وان��ه م��ن زوار بيت 
ب��أم��وال��ه��م،  يتعلق  فيما  وذل���ك  احل����رام،  ال��ل��ه 
عنه  املنهي  األذى  وأعراضهم، ومن  وأنفسهم، 
في هذا املوطن املهيب: التضييق على احلجاج 

ومزاحمتهم ومدافعتهم وإذايتهم في طرقهم.
قال  واجل��ود،  الكرم  فهو  الندى  بذل   وأما 
النبي � إلحدى النساء: �إن لك من األجر على 
وقال  األلباني(،  ونفقتك� )صححه  قدر نصبك 
� : »بر احلج: إطعام الطعام، وطيب الكالم«. 

)حسنه األلباني(.
وأم����ا ط��الق��ة ال��وج��ه ف��ه��و م��الق��اة ال��ن��اس 
بالبشر واحلفاوة، فلقد روى مسلم في صحيحه 
املعروف  م��ن  "ل حتقرن  ق��ال:   � ال��رس��ول  أن 

شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق".
 ومن أخالق احلج التي ل غنى حلاج عنها: 
الرفق واللني واحللم وقبول العذر، والعفو عن 

املسيء، وإدخال السرور على احلجاج بقضاء 
وصنائع  البر  أوجه  من  ذلك  وغير  حوائجهم، 

املعروف.
وإض��اف��ة إل��ى م��ا تقدم ف��إن احل��اج مطالب 
بالوقوف عند مجموعة من احلدود منها: حفظ 
بصره، سواء أكان رجاًل أو امرأة، فلقد أخرج 
الشيخان عن عبد الله بن عباس � قال: كان 
من  ام���رأة  ف��ج��اءت   ،� النبي  ردي���ف  الفضل 
إليه،  وتنظر  إليها  ينظر  الفضل  خثعم، فجعل 
ق  فجعل النبي � يصرف وجه الفضل إلى الشِّ
اآلخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخًا 
قال  عنه؟  أفأحج  الراحلة،  على  يثبت  ل  كبيرًا 
)نعم( وذلك في حجة ال��وداع )4(. وفي حديث 
علي ب��ن أب��ي ط��ال��ب � ق��ال ل��ه ال��ع��ب��اس: يا 
رسول الله ِلَم لويت ُعُنق ابن عمك؟ قال: )رأيت 

شابًا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما( )5(.
للفضل  قال   � النبي  أن  ابن عباس  وعن 
ح��ني غ��ط��ى وج��ه��ه ي���وم ع��رف��ة: )ه���ذا ي���وم َم��ن 
.)6( له(  غفر  ولسانه  وبصره  سمعه  فيه   ملك 
هذه بعض أخالق احلج، وتلك بعض فضائلها، 
واف��ر  بحظ  أخ��ذ  بها  وتخلق  منها  حتقق  م��ن 
من ميراث من كان خلقه القرآن، ويا سعد من 
الذي  البشرية  إلى  مبعوث  بخير  متأسيا  كان 
آله  وعلى  عليه  الله  صلى  ال��ق��رآن  خلقه  ك��ان 
وصحابته وعلى كل من اقتفى أثرهم إلى يوم 

الدين، واحلمد لله رب العاملني.
-----------------

)1( البقرة 197.
)2( أخ��رج��ه ال��ب��خ��اري ف��ي ب���اب ف��ض��ل احل��ج 
املبرور ح3/382-1521 مع الفتح. ومسلم في باب 

فضل احلج والعمرة 9/119 
)3( شرح النووي 9/119

)4( أخرجه البخاي في باب حج املرأة عن الرجل 
ح4/6-184 م فتح الباري  ومسلم في باب احلج عن 
العاجز لزمانة وهرم ونحوهما 9/98 شرح النووي.
وق��ال  وال��ت��رم��ذي   ،1/7،76 أحمد  أخ��رج��ه   )5(

حديث علي حديث حسن صحيح.
4/70 إلى  )6( عزاه ابن حجر في فتح الباري 

أحمد وابن خزمية.

بالصبر تقاس درجة التحمل لوعثاء السفر وطول الطريق وعنائه، 

فطول املسافة وقسوة األجواء حتتاج إلى صبر يذلل صعابها، فيحيلها ما 

دامت في سبيل الله إلى رحلة شيقة، فما أجملها من صعاب، وما أروعه من 

صبر يوفى صاحبه أجره بغير حساب 



قال متأسفا :
إل��ى طبيب ح��اذق.. بعد  - أخذتها 
ع���دة حت��ل��ي��ات ، وص���ف ل��ه��ا أدوي���ة 
حالها  ب��دأ  ص��ارم��ا..  غذائيا  ونظاما 
مساء  ك��ل  أصحبها  ص��رت  يتحسن.. 
إلى نزهة.. ينعشها الهواء الطلق .. كم 

أشعر بالسعادة حني أراها سعيدة..
رد صديقه :

فيها..  وب����ارك  ل��ك  ال��ل��ه  حفظها   -
أن  لي  هل  بها..  العناية  على  أهنئك 

أعودها؟
إني  اآلن..  س��ت��راه��ا  ف���رح..  بكل   -

أنتظر ابني.. سيأتي بها...
جاء ابنه.. ذهل الصديق .. غمغم :

- يا صديقي كنت أظنك تتحدث عن 
أمك.. وإذا بك تتحدث عن .. 

إنها  احلبيبة..  كلبتي  ع��ن  أج��ل   -
عضو من أعضاء أسرتي... ال تتصور 

كم أحببناها...
- وأمك؟

رد غاضبا:
- لن أسمح لك بالتدخل في حياتي.. 
ومالها أمي؟ تعيش مع أبناء أخيها في 

ذلك احلي العفن..
عقب صديقه:

- أج��ل في ذل��ك احل��ي العفن الذي 
.. وك��ان��ت أمك  ول���دت وت��رع��رع��ت فيه 

تعمل من أجلك و...
كاملجنون  نفسه  يحدث  نفسه  وجد 
.. وكان صديقه قد أخذ ابنه وكلبته في 

سيارته... 

 ذة. نبيلة عزوزي
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وتفاصيل  ج��ذور  م��ن  بعض   �  1
ملحمة اإلنتصار :

إن كل من يتابع بدقة مجريات األحداث 
الدولية في السنوات األخيرة ويثبت املجهر 
العربي  بالعالم  الصلة  ذات  الوقائع  على 
احلقيقة  إل��ى  يخلص  أن  ب��د  ال  واإلس��ام��ي 
وعربة  الغربي،  االستعمار  أن  مفادها  التي 
يغادر  لم  مقدمته،  في  الصهيونية  القيادة 
العالم  لتطويع  واملؤامرات  الدسائس  مقعد 
االستعماري  اخُل��ّم  إل��ى  وإدخ��ال��ه  اإلسامي 
كقطيع من الدجاج املسلوب احلول واإلرادة. 
وقد شاء املولى سبحانه الذي قال في محكم 
خير  والله  الله  وميكر  �وميكرون  التنزيل 
الساحر،  على  السحر  ينقلب  أن  املاكرين� 
أم���ام بوابة  ب��ال��وق��وف قليا  ذل��ك  وس��ن��درك 
األع���وام  ف��ي  ال��ق��ري��ب، فقد تخلقت  ال��ت��اري��خ 
م��ن عامة  أك��ث��ر  ح��رك��ة تستوجب  األخ��ي��رة 
استفهام ملوقع يدعى ويكيليكس كان من بني 

املريبة  العاقات  فضح  املعلنة  أهدافه 
الصهيوني  ب��ال��ك��ي��ان  ال��ع��رب  ل��ل��ق��ادة 
وال�����دول ال��ع��ظ��م��ى ودس��ائ��س��ه��م جت��اه 
بعضهم البعض وكذا كل مظاهر الفساد 
الرديفة للشخصيات العامة واملسؤولة 
م��ادة  مم��ا شكل  العربية،  ال��ب��ل��دان  ف��ي 
هائلة النشغال املسلمني بأسرار البيت 
كانت  أن��ه��ا  كما  ع��ورات��ه.  و  ال��داخ��ل��ي 
للغضب  األك��ب��ر  ال��ت��ح��ري��ض��ي  ال��ف��ت��ي��ل 
»الربيعية«  ��ات��ه  وَه��بَّ العربي  الشعبي 
املفاجئة. وقد كشفت مصادر غربية عن 
صهيونية  اخ��ت��راق  مجموعات  وج��ود 
العربي  االف��ت��راض��ي  ال��ع��ال��م  ل��وس��ائ��ط 
الغضب  وتنزيل  املنطقة  إشعال  بهدف 

العربي في شكل فوضى شاملة. وكان ما كان 
وتغيرت  أخ��رى،  وإيناع  رؤوس  سقوط  من 
اجتاه  في  ظاهرا  العربية  القيادات  معالم 
من  يتبني  أن  قبل  العربي  ال��ش��ارع  إنصاف 
لم  األم��ر  أن  العربي  احل��راك  غبار  انكشاف 
في  الشعوب  أدخ��ل��ت  التي  بالبساطة  يكن 
م��وج��ة م��ن ال��ف��رح ال��ع��ارم ل��س��م��اع صوتها 
عن  املقيت  الديكتاتورية  كابوس  واجن��اء 
السطح  إل��ى  ظهر  ما  إذ سرعان  ص��دوره��ا، 
ال��ت��ي زح��ف��ت على  ال��ع��ام��ة  ال��ف��وض��ى  منظر 
دولها  هيبة  بسقوط  الشعوب  ه��ذه  خرائط 
املبرمجني  البلطجية  من  جيوش  وانتشار 
عن  ان��ب��ج��س��ت  ك��م��ا  رب��وع��ه��ا،  ف��ي  للسيبة 
احلراك السياسي العربي جماعاٌت وأحزاٌب 
هشة با عد،  حملت كلها لواء اإلنقاذ، فما 
إال متزقا ودم��ارا. وأثناء  البلدان  تلك  زادت 
التي  اخل��ف��ي��ة  اجلهنمية  اآلل����ة  ك��ان��ت  ذل���ك 
معالم  ترسم  املاضي  في  األمم  لعبة  سعرت 
ال��ك��راه��ي��ة  ِح��َم��م  ب���إذك���اء  اجل��دي��د  التفتيت 
لتصفية حساباتها األهم مع اإلسام بالنفخ 
اإلس��ام،  باسم  يرتكب  كل حدث همجي  في 
في  مرتكبيه  لشخوص  اإلعامية  والشيطنة 
اجتاه شيطنة اإلسام واملسلمني وباملوازاة  
يقظة لإلجهاز في  الشريرة جد  العني  كانت 
األع���داء:  أق��رب  على  تتكرر  ل��ن  ذهبية  فترة 

الشعب الفلسطيني وقيادته في غزة.
 2 � وزهق الباطل وانتصرت غزة : 

تفرش  املستباحة  العربية  والقصعة 
خ��ي��رات��ه��ا ل��أك��ل��ة امل��ت��رب��ص��ني وس��ي��ن��اري��و 
يبلغ  العربي  العالم  ف��ي  اخل��اق��ة  الفوضى 

ذروت����ه ح��ي��ث ال��ك��ل يقتل ال��ك��ل، وال��ع��ن��وان 
العريض للسيناريو يتردد في كل الفضاءات 
»فتشوا عن اإلسام، لترسيخ عقيدة »اإلسام 
اإلره���اب���ي ه��و ال��س��ب��ب«، ك���ان ف��ص��ل سحق 
نار  على  يستوي  بغزة  اإلسامية  السلطة 
حامية واملهمة تتم بكل يسر مبباركة عربية 
الصهيوني  الغزو  وج��اء  ش��ك.  با  وغربية 
ل��غ��زة بحجج وذرائ����ع ان��س��اق ل��ه��ا ال��غ��رب 
أحمر  وخ��ط  كأولوية  إسرائيل  أم��ن  مببرر 
وصفق له فريق عرب االنبطاح بحجة احلرب 
على اإلره���اب اإلس��ام��ي وس��رت ف��ي بعض 
العربية وكذا لبعض  الرسمية  التصريحات 
اإلعاميني اخلونة حتليات تبرر إلسرائيل 
حربها »الشريفة« على إفرازات الداعشيني من 
احلمساويني كما تتم تسميتهم سخرية بهم. 
الصهيوني  العدو  كيان  وزراء  رئيس  وب��دا 
غ��ي��ر م��ح��رج أي���ام ان��ط��اق ال��غ��زو الغاشم 
ل��غ��زة ال���ع���زالء وه���و ي��ص��رح ب��أن��ه يخوض 
احلرب بالوكالة عن العرب وحفظا لكيانهم 
اجلديدة.  اإلسامية  اإلرهابية  الهجمة  من 

لو مبجرد صدفة  وكما  التوقيت  نفس  وفي 
بالعراق  »الداعشيون«  برع  فيها(،  )مشكوك 
ضحاياهم   جماجم  على  القاسي  التقدم  في 
حتت راية »ال إله إال الله« بتسويق إعامي 
مريب والشعب الفلسطيني يقصف ببربرية 
الفلسطينية  »الداعشية«  وقف  ذريعة  حتت 
حبل  لكن  املنقحة.  احلمساوية  طبعتها  في 
إذ  محيط،  ورائهم  من  والله  قصير،  الدجل 
والعالم ينساق للعبة األمم القاضية بضرب 
العربية اإلسامية وخلطها  املقاومة  جيوب 
وتأليب  حقا،  املتطرفة  باجلماعات  املتعمد 
الرأي العاملي الدولي ضدها بحجة القضاء 
والفتح على  الله  تنزل نصر  اإلره��اب،  على 
ام���ني ال��ق��وام��ني م���ن ح��رك��ة ح��م��اس  ال���ص���وَّ
الفلسطيني  النضال  رم���وز  م��ن  وال��ش��رف��اء 
ب��أط��ي��اف��ه ال��ي��س��اري��ة وال��ق��وم��ي��ة وغ��ي��ره��م، 
وح��دة  ف��ي  الفلسطينية  ال��ق��ل��وب  وت��داع��ت 
وطنية عجيبة لكسر األسطورة الصهيونية، 
الغرور  لتلجم  الوحدة  صواريخ  وانطلقت 
اإلس���رائ���ي���ل���ي ف���ي ع��ق��ر ك��ب��ري��ائ��ه، وس��ق��ط 
سيناريو خلط األوراق، إذ بدأت عملية جاء 
املستوطنني الصهاينة عن مواقع الصواريخ 
الوحشي  ال��ق��ص��ف  أن  ك��م��ا  الفلسطينية. 
شاطئ  على  وه��م  الفلسطينيني،  ل��أط��ف��ال 
ث��ورة  أل��ه��ب  البحر أو مب���دارس األون�����روا، 
تقودها  ومنظم،  عبقري  بشكل  متت  عاملية 
ع��ن��اي��ة ال��ل��ه س��ب��ح��ان��ه ع��ل��ى م��واق��ع العالم 
االفتراضي من لُدن شباب وقيادات ومفكرين 
بإشعال  تكفلوا  األرض  بقاع  كل  من  أنقياء 
غضب العالم ضد جرائم احلرب الصهيونية 
املخالفة لكل املواثيق  الدولية، حيث وثقوا 

الصهيونية  آثار اجلاهلية  املروعة  بالصور 
اجل��دي��دة ووزع��وه��ا على ك��ل امل��واق��ع وكل 
وب��دأت  ال��دول��ي،  النفوذ  ذات  الشخصيات 
احلملة تؤتي أكلها بخروج أكبر املظاهرات 
ولندن  نيويورك  عقر  م��ن  للغزو  املناهضة 
با  تاريخية  سابقة  ف��ي  ال��غ��رب  دول  وُج��ل 
نظير، وكتب فنانون وسياسيون ورياضيون 
للشعب  ان��ت��ص��ارا  ق��وي��ة  ت��غ��ري��دات  عامليون 
العاملي   الضمير  واس��ت��ف��اق  الفلسطيني، 
ليقاطع إسرائيل اقتصاديا وسياسيا، وحتى 
تصريحاتهم  في  ب��دوا  التقليديون  احللفاء 
أكثر  الصهيونية  اجلاهلية  اس��ت��ش��راء  م��ع 
مع  الصهيوني  للتعامل  ورف��ض��ا  حتفظا 
س��ك��ان غ�����زة،  ون��ظ��م��ت م���ع���ارض وم��اح��م 
بالشموع،  وجتمهرات  ومسرحيات  وأغاني 
وان��ب��رى ال��ي��ه��ود امل��ع��ارض��ون ف��ي ك��ل بقاع 
الصهيوني،  للعدوان  رفضهم  إلعان  العالم 
من  أصدقائهم  مع  اإلدان��ة  بيانات  وإص��دار 
العرب واملسلمني، وبدت عزلة حكومة رئيس 
للعيان،  واض��ح��ة  ال��غ��اص��ب  ال��ك��ي��ان  وزراء 
وخرس صوت القائل من احملرضني 
ك��ان  ح��ني  ف��ي  للصهيونية،  ال��ع��رب 
الغربيون أكثر صراحة في إعان نفاد 
تغطية  على  ق��درت��ه��م  وع���دم  صبرهم 
وبفضل  الفلسطيني.  احل��ق  شمس 
للمقاومة  العسكري  باجلهد  ثم  الله 
والتكتيكي  االستراتيجي  وذك��ائ��ه��ا 
الفلسطينية  امل��ق��اوم��ة  ق���وى  ك��ان��ت 
تقود جهادا متحضرا، قوامه الهجوم 
ومواقعه  وق��ت��ه  ف��ي  الدقيق  ال��رص��ني 
فقد  الذي  الصهيوني  االندفاع  مقابل 
يدّك  مسعورا  اندفاعيا  وغ��دا  الزمام 
املقاومة  وسجلت  واحل��ج��ر،  البشر 
شعوب  ك��ل  م��ن  املناصرين  ألسهم  ارت��ف��اع��ا 
قوة وانسجاما  أكثر  الفدائيون  العالم وبدا 
وتوازنا وبدون يافطة الدموية التي وسمت 
َمن  واستفاق  الصهيوني،  الهمجي  الغزو 
على  الغاصبة  اإلسرائيلية  القيادة  حتكمهم 
صوت ارتطام أسطورة التفوق اإلسرائيلي، 
االجن��راف  عجلة  بإيقاف  أذكياؤهم  وطالب 
الفضيحة  ب��ع��د  اق��ت��ص��ادي��ا  ال��ه��اوي��ة  إل���ى 
ال��س��ي��اس��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة، وك���ان���ت ال��ه��زمي��ة 
املدوية، وإسرائيل عبر وساطاتها التقليدية 
تسأل توقيف احلرب ودون شروط عجرفتها 

التقليدية..
انتصرت املقاومة إذن ألن املعية الربانية 
ث��م جهد امل��ق��اوم��ة وج��ه��د ك��ل ال��ش��رف��اء عبر 
العالم كان هو األثقل في ميزان الله عز وجل 
الباطل  زمن  يطول  ال  أن  ال��ذي قضت سننه 
..لكن هل تنعم غزة بانتصارها وذنب احلية 
ما زال حيا ؟؟ وما الدروس من هذا احلراك 
ذلك  الفلسطينيني؟  للمقاومني   »ال��ب��دري«  
ما سنراه في حلقة قادمة بإذن الله، وقلبنا 
على املقاومة وعلى الشعب الفلسطيني بكل 
أطيافه وحتما وبا شك على قوله تعالى �إن 

ينصركم الله فا غالب لكم�.

غزة، وإرادة اهلل
التي غلبت لعبة األمم

بق�لم :

و مـضـــــــــة

 ذة. فوزية حجبـي

al.abira@hotmail.com

 أوراق 
شاهدة

 مـعـادلـة



في  التحريك بالشعر )1(

شرح األربعني األدبية ]38[

د. احلسني زروق

حديث الباب من األحاديث النبوية اخلاصة 
بسماع الشعر، وتأثيره، وبيان وظيفته.

وس��ي��اق احل��دي��ث ُيفيد أن��ه م��ن األح��ادي��ث 
الواردة في السفر؛ كما ُيفهم من قْوِل الرسول 
كاب«، فإذا أضفنا إلى  ْكَت بنا الرِّ �: »لو َحرَّ
ذلك أن املخاطب هو عبد الله بن رواحة املتوفى 
أن  عِلمنا  الهجرة،  ثمان من  بغزوة مؤتة سنة 
هذا احلديث محصور زمنيا بني غزوة بدر في 
في  القضاء  وعمرة  الهجرة  من  الثانية  السنة 

السنة السابعة.
وفي حديث الباب خمس مسائل:

ْكَت  املسألة األولى: قْول النبي �: »لو َحرَّ
ك��اب«، وهي دع��وة لطيفة، إذ اختار أن  ال��رِّ بنا 
ك(،  تكون ب"ل���و": »ل��و ح��رك��َت« ب��دل األم��ر )َح���رِّ
كاب. وواضح أن موضوع الدعوة هو حتريك الرِّ
التي  »اإلب��ل  املشددة  ال��راء  بكسر  كاب  والرِّ
ُيسار عليها، واحدتها راحلة، وال واحد لها من 
)2(، وفيه دقيقة لغوية  ُرُكٌب«  لفظها، وجمعها 
كاب عند اللغويني ال يطلق إال إذا  هي أن لفظ الرِّ
دلَّ على ركوب البعير خاصة، فأما في التعبير 
آخر  لفظ  يستعمل  أن  ف��إم��ا  غ��ي��ره  رك���وب  ع��ن 
)كفارس، وحّمار...(، أو أن ُيضاف إلى املركوب 

)كراكب َفَرٍس، وراكب ِحماٍر...( )3(.
والذي تطمئن إليه النفس أن َمسير النبي 
� وأصحابه في سفرهم –وقد يكون السياق 
إبل  بني  امل��رك��وب  ع  تنوُّ يقتضي  غ��زو-  سياق 
بلفظ  املرتبط اشتقاقيا  ْكب  الرَّ لْفَظ  وخْيل؛ ألن 
حديث الباب يُدل عليهما معا كما في قول الله 
ِباْلُعْدَوِة  َوُهْم  ْنَيا  الدُّ ِباْلُعْدَوِة  َأْنُتْم  �ِإْذ  تعالى: 
ْكُب َأْسَفَل ِمْنُكْم...� )4(، والسياق  اْلُقْصَوى َوالرَّ
سياق احلرب، واخليل ِمن عتادها، ولذلك رأينا 
ابن منظور ُيعلِّق على ذلك التقييد للفظ بقوله: 
ثم  واإلب��ل«،  للخيل  يكون  قد  الّركب  أن  »وأرى 
استدل باآلية السالفة الذكر، وِببيِت ِشعٍر )5(.

  النبي  أن  هنا  َيهمنا  فما  حال  كل  وعلى 
النبوي  الكالم  وأن  راكبني،  كانوا  وأصحابه 
ُمرتِبط بذلك، وأن ُركوَبهم قد يكون حلْرب، وقد 

يكون لغيرها )العمرة...(.
ثم إن الهَدف ِمن الطلب النبوي هو حتريك 
ُينِشد  أن  بذلك  مقصوَده  أن  ومعلوم  ك��اب،  ال��رِّ
الرواحل  في  ُيؤثر  شعرا  رواح��ة  بن  الله  عبد 

ع حركتها على عادة العرب في ذلك. لُيَسرِّ
أنَّ  إل��ى  إش��ارة  فيه  بذلك  النبوي  والطلب 
عر له وظيفة تأثيرية، وإذا كان قد استعَمَل  الشِّ
عليها  الشعر  تأثير  على  ال��دال  ك��اب«  »ال��رِّ لفظ 
عندما يكون احلداء به، فإن ذلك ال مينع أن َنفهم 
اب  كَّ الرُّ على  تأثيرا  الشعر  لذلك  أن  أيضا  منه 
وحيوية  حماسا  ال��ش��ع��ُر  َي��زي��ُده��م  إذ  أي��ض��ا، 
السرعة،  على  ك��اب  ال��رِّ عون  فُيشجِّ ون��ش��اط��ا 

ك��اب،  ال��رِّ ع��ل��ى  ال��ت��أث��ي��ر  ال��ت��أث��ي��ران:  فيجتمع 
فر متِعب  كاب، ومعلوم أن السَّ والتأثير على الرُّ
مرِهق، ال سيما إن كان في الصحاري والقفار، 
وعندما يُعم الصمُت َيُعود كلُّ َفرد ِمن اجلماعة 
إلى ذاته فيزداد ارتخاؤها، وينعكس ذلك أيضا 
عر ُمْخِرجا لتلك  كاب، فحينها يكون الشِّ على الرِّ
النفوس ِمن قوقعتها نحو حماس عام سرعان 
ُي��ذي��ب ال���ذوات ال��ف��ردي��ة ف��ي روح جماعية  م��ا 

َتستعيد اإلحساس بوحدة الهدف واملصير...
َينفرد  ال  الناحية  ه��ذه  ِم��ن  الباب  وحديث 
أهمية  إل���ى  عملية  بطريقة  االن��ت��ب��اه  ب��إث��ارة 
الشعر ووظ��ي��ف��ت��ه؛ ب��ل ه��ن��اك أح��ادي��ث أخ��رى 
نشير  أن  هنا  وحسبنا  نفسه،  الهدف  تشاركه 
عندها  ب��ال��وق��وف  يسمح  ال  امل��ق��ام  ألن  إل��ي��ه��ا؛ 
واحدا واحدا، وِمن تلك األحاديث حديث رجز 
حفر  وعند   ،)6( املسجد  بناء  �عند  النبي 
اخلندق )7(، وحديث رجز عبد الله بن رواحة 
معه  لنا  كانت  وق��د   ،)8( القضاء  عمرة  في  به 
في  به  األك��وع  بن  عامر  رج��ز  وقفات، وحديث 
وذاك  هذا  فوق  ثم   ،...)9( خيبر  نحو  طريقهم 
ُتهم  َمهمَّ احل���داة  م��ن  �ع���دد  للنبي  ك��ان  فقد 
حت��ري��ك ال��ّرك��اب، َن��ع��رف منهم: أجن��ش��ة وك��ان 
يحدو  وكان  مالك  بن  والبراء  بالنساء،  يحدو 
بالرجال )10(، وأْسَلم ولم أقف على نص يذكر 
حداءه، إال أنني رأيت احلافظ ابن حجر ترجم 
.)11( »� له بقوله: »أسلم حادي رسول الله 

-----------------
رقم  ح��دي��ث  للنسائي،  ال��ك��ب��رى  ال��س��ن   -  )1(
صححه  رواح��ة.  بن  ب.عبدالله  ك.املناقب،   ،8250
وفي  رقم3280(.  حديث  )الصحيحة،  في  األلباني 
وزن الشطر األول خلل، وفي )شرح صحيح مسلم، 
الله  لوال  »والله   )124/1802 رقم  131/12، حديث 

ما اهتدينا«.
معجم مقاييس اللغة، 432/2، والنهاية   – )2(

في غريب احلديث واألثر، 256/2 مادة »ركب«. 
)3( – لسان العرب، 429/1، مادة »ركب«. 

)4( – سورة األنفال، اآلية 41. 
)5( – لسان العرب، 430/1، مادة »ركب«. 

رقم  ح��دي��ث   ،471/2 ال��ب��خ��اري  –صحيح   )6(
  ال��ن��ب��ي 3906، ك. م��ن��اق��ب األن���ص���ار، ب. ه��ج��رة 

وأصحابه إلى املدينة.
رقم  ح��دي��ث   ،41/3 ال��ب��خ��اري،  صحيح   –  )7(
 ،4106  ،4104 رقم  حديث  و43/3،   ،4100  ،4099

كتاب املغازي، باب غزوة اخلندق وهي األحزاب.
حديث   ،136/3 الترمذي،  سن  صحيح   -  )8(

رقم 2847، ك.األدب، ب.ما جاء في إنشاد الشعر.
رقم  ح��دي��ث   ،65/3 ال��ب��خ��اري،  صحيح   –  )9(

4196. كتاب املغازي، باب غزوة خيبر.
رقم  حديث   ،243/11 أح��م��د،  مسند   –  )10(  

.13604
 )11( – اإلصابة، 215/1.

     روى النسائي  عن قيس، قال: قال عمر: قال رسول اهلل � لعبد اهلل بن رواحة:

»لو حركت بنــا الرِّكاب«. فقال: قد َتركُت َقوِلي. قال له عمر: اسمع وأطع. قال:    

                      اللهم لوال أنَت ما اهتدينا ***  وال َتَصّدقنا وال َصلَّينا

                      فأْنزلْن َسِكينـًة َعَلينا  *** وثبِّت األقداَم إن القينا

     فقال رسول اهلل � : » اللهم ارحمه«.فقال عمر: وجَبْت.)1(
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ذكر خروجنا من البلد ووداع األهل والوالد والولد

خرجنا من بلدنا والعجلة لنا حادية، وعناية الله لنا هادية، 
صبيحة يوم اخلميس أول يوم من ربيع الثاني ، وتوخينا ذلك 
اليوم رجاء بركة قول النبي صلى الله عليه وسلم :" اللهم بارك 
ألمتي بكورها يوم اخلميس" )سن ابن ماجة(، وقد برزنا أمس ذلك 
اليوم إلى خارج البلد بإخراج اخلباء واألمتعة والرواحل، ليتهيأ 
لنا التبكير املقصود. وبعد صالة الصبح من يوم اخلميس خرجت 
إلى زيارة قبر الوالد رضي الله عنه ووداعه، ثم ودعت األهل والعم 
والوالدة، وودعوني وأودعتهم الله احلفيظ، وأودعوني، وقرأت من 
اآليات واألذكار ما وردت في قراءته عند اخلروج من املنازل اآلثار ، 
وجعلت آخر عهدي باملسجد، وشاهدت بركة امتثال السنة في كل 
ذلك في املستقبل، ثم خرجنا إلى مخيمنا حيث اخلباء والرواحل، 
وزرنا قبر الرجل الصالح سيدي عبد الله املازغي الدادسي، كان 
بإزاء املنزل، ثم أخذنا في الترحال عند طلوع الشمس من املنزل 
الذي برزنا إليه من األمس، وودعنا هنالك كثيرا من األصحاب، 
إلى  فيه  األي��دي  م��دت  موقف  في  واألح��ب��اب،  األوالد  من  وجملة 
وتتابعت  خاشعة،  بقلوب  بالدعاء  األلسن  وج��أرت  الله ضارعة، 
الزفرات، وأثارت احلسرات، وغبط املقيم الذاهب، وشكر الظاعن 
الواهب، ومزجنا بحالوة املتوقع مرارة الواقع، وقد يستشفى من 

بعض األدواء باحتساء السم الناقع.
وحني فارقت الولد، والغرام في خصم ألد، سكبت من الدموع  

سجال، وقلت أودعك الله جنال، وفي ذلك أنشدت:

--------------------
)عبد  العياشي  سالم  أبو  )1661-1663م،  العياشية  الرحلة 
الله بن محمد( حتقيق : سعيد الفاضلي ود. سليمان القرشي 1/ 

68، ط.1. 2006، دار السويدي، أبو ظبي.

َأُبنيَّ إني ما تركتك عن ق����لى 
مني وأختك ما قللت وصالها

لكما بقلبي رحمة ومودة
بنياط قلبي قد عقدت حبالها

لكن من طلبي العزيز يَلذ لي
تركي العزيز بهاءه وجمالها

إني ليذكرني بها داعي الهوى
فأقول ما لي إذا يئست وما لها

قد ذقت بعَدكما وبعدي ذقتما
 نار الفراق وما أمض وبالها

نص تاريخي في رحلة المغاربة إلى الحج



: تعريف  بطاقة    -  1
االسم  أحمد حدادي 

تاريخ االزدياد ومكانه :1940، قصر زناقة، 
فجيج شرق املغرب

عليها:  احملصل  الشواهد   -  2
اآلداب  كلية  من  العليا  الدراسات  دبلوم   *
بن  محمد  سيدي  بجامعة  اإلنسانية  والعلوم 
ب��رس��ال��ة حتت   ،1983 سنة  ب��ف��اس،  ال��ل��ه  عبد 

عنوان:" دراسة لرحلة ابن رشيد السبتي"
الدولة من كلية األداب  *  شهادة دكتوراه 
والعلوم اإلنسانية بجامعة محمد االول بوجدة، 
في  الكتابة  عنوانها:"  بأطروحته   ،2005 سنة 

العصر املريني".
تقلدها: التي  املهام   -  3

االبتدائي خالل  التعليم  التدريس بسلك   -
فترة 1964-1961م

- التدريس بسلك التعليم الثانوي مبدينة 
تازة ومكناس من 1964 إلى  1972.

ن��ص��ي��ر  ب����ن  م����وس����ى  ث���ان���وي���ة  إدارة   -
باخلميسات من 1972 إلى 1976.

باملركز  ال��ت��رب��وي  وال��ت��أط��ي��ر  ال��ت��دري��س   -
التربوي اجلهوي مبكناس إلى سنة 1978.

- التعليم اجلامعي بكلية اآلداب في الفترة 
مابني سنة 1978 و سنة 2007.

بالتشاد سنة  اآلداب  بكلية  زائ��را  - أستاذ 
.1987

)وج��دة  العلمي  باملجلس  عضوا  العمل   -
وفكيك(

- رئاسة ملجلس العلمي احمللي بفجيج، من 
سنة 2004 إلى حني وفاته.

 : األوسمة   -  4
الدرجة  من  الوطني  االستحقاق  وس��ام   -

املمتازة، سنة 1990،
- وسام املكافأة الوطنية من درجة ضابط 

سنة 2008.
: ومناقبه  خصاله   -  5

ع��رف ال��دك��ت��ور أح��م��د ح���دادي رح��م��ه الله 
حفظه  وس��ع��ة  العلم  طلب  ف��ي  بتفوقه  تعالى 
استحضار  في  بديهته  وسرعة  ذاكرته،  وق��وة 
الشواهد واألمثال والطرف والنوادر والدعابة، 
الطيبة  وخصاله  احلميدة  بأخالقه  عرف  كما 
وحبه للخير وتفانيه في التدريس، وصبره في 
البحث العلمي ومثابرته على الكتابة واملشاركة 

العلمية الرصينة واملتنوعة. 
: العلمي  إنتاجه   -  6

حيدا  سميرة   : الدكتورة  األس��ت��اذة  قامت 
في مقالها املعنون " أحمد حدادي الرحالة بني 
األسفار واألمصار" بتتبع إنتاجاته العلمية مما 
نشره في املجالت ومما شارك به في امللتقيات، 

ومن ذلك :
القرآن  علوم  في  البرد  عباس  أبي  تفنن   *
العلماء  رابطة  اإلحياء تصدرها  مجلة  الكرمي، 

باملغرب، عدد سنة 1981.
املغرب،  في  اجلغرافي  األدب  * خصائص 

مجلة كلية اآلداب بوجدة، سنة 1984
* معاني ال��ري��ح ف��ي دي���وان اب��ن ال��زق��اق 
سنة  ب��وج��دة،  اآلداب  كلية  مجلة  البلنسي، 

.1990
* برنامج علماء املغرب العربي ومناهجه 
لتدريس  األول��ى  املغربية  املناظرة  التعليمية، 

العلوم، دجنبر 1991.
في  البلوي  يوسف  احلجاج  أبي  * متحل 
في  دراس��ة  العلمية  والنكت  الفوائد  استنباط 
كتابه : ” ألف باء”، مجلة كلية اآلداب بتطوان، 
اخلاص مبلتقى الدراسات املغربية األندلسية، 

سنة 1993.
واب��ن  الثعالبي  ب��ني  وامل��ط��رب  امل��رق��ص   *
سعيد األندلسي، محاضرة ضمن ندوة التراث 
األندلسي بني اإلبداع واإلتباع بشفشاون سنة 

.1994
جلريدة  الثقافي  امللحق  واإلفتاء،  اللغة   *

العلم، ليوم 26 نونبر سنة 1995
مجلة  القصيد،  في  احل��رف  تكرار  دالل��ة   *

كلية اآلداب بوجدة، سنة 1996
* بعض اهتمامات العلماء السفراء املغاربة 
في عصر العلويني، مجلة كلية العلوم القانونية 

واالقتصادية واالجتماعية، سنة 1996.
اللغوي  ال��ع��ال��م  امل��ك��ودي  ال��رح��م��ن  عبد   *
املناهل  مجلة  “الزرافة”،  م��وض��وع  خ��الل  م��ن 

املغربية، العدد : 53، سنة 1996.
*سياسة الصبيان في الشريعة اإلسالمية، 
اجلهوية  األكادميية  تصدرها  التبصرة،  مجلة 

بوجدة، سنة 1997.
* املجالس واملناظرات األدبية والعلمية في 
املغربي  التراث  ن��دوة: حتقيق  غرناطة، ضمن 
اآلداب  كلية  مجلة  وآف��اق،  حصيلة  األندلسي، 

بوجدة، سنة 1998.
ال��وح��دة واالرت��ب��اط ب��ني شعوب  * مظاهر 
التواصل  ن��دوة  أعمال  من  الكبرى،  الصحراء 
الثقافي واالجتماعي بني األقطار اإلفريقية على 

جانبي الصحراء، سنة 1998
مبا لم يسبق إليه  * السعادة واالغتباط ” 
دراس���ة ف��ي منهج األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور محمد   ”
العلمية  ال��ف��وائ��د  اس��ت��خ��الص  ف��ي  بنشريفة 
وحقائقها، ضمن أعمال ندوة : تكرمي األستاذ 

الدكتور محمد بنشريفة، سنة 1999.
محمد  آث��ار  في  واملكتبات  الكتب  رحلة   *
ابن  بجامعة  ن��دوة  أشغال  السوسي،  املختار 

زهر بأكادير سنة 1999.
* صور من أدب املقاومة من خالل امللحمة 
الشعرية لألستاذ عبد الرحمن بن عبد الوافي، 
مجلة ن���دوة امل��ق��اوم��ة امل��غ��رب��ي��ة ف��ي اجل��ن��وب 
املندوبية  نشر   ،) وفجيج  )ب��وع��رف��ة  املغربي 
ال��س��ام��ي��ة ل��ق��دم��اء امل��ق��اوم��ني وأع��ض��اء جيش 

التحرير، العدد : 112، سنة 2000.

* الفهرسة والتكشيف للظواهر والقضايا 
األدبية في كتاب تطور الشعر العربي واملعاصر، 

للدكتور عباس اجلراري، سنة 2001.
أشغال  الغذائي، ضمن  واألمن  التصحر   *

املائدة املستديرة بطرابلس سنة 2001
* أحل����ان ال��ط��ي��ور وص���داه���ا ف���ي ن��ف��وس 
ال��ش��ع��راء األن��دل��س��ي��ني، ضمن أش��غ��ال ن���دوة : 
وآف��اق،  حصيلة  الغرناطي  التراث  في  البحث 

سنة 2001.
الله  عبد  أب��ي  السبتي،  رشيد  اب��ن  *رحلة 
محمد ب��ن ع��م��ر، دراس����ة وحت��ل��ي��ل، وه���ي في 
والشؤون  األوق���اف  وزارة  منشورات  جزئني، 

اإلسالمية املغربية، سنة 2003.
مؤلفات  ف��ي  وال��ف��وائ��د  العلمية  النكت   *
كلية  األندلسي، منشورات  البلنسي  األبار  ابن 
اآلداب والعلوم اإلنسانية بوجدة، سنة 2002.

* هندسة اخلط، من إصدارات كلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية بوجدة، سنة 2005

امل��ش��رف��ة، ضمن  للسنة  امل��غ��ارب��ة  خ��دم��ة   *
السلسة الصغيرة الصادرة بتطوان.

* م����ب����ادئ ال���ت���رب���ي���ة م����ن خ�����الل امل���ت���ون 
 : احملجة،عدد  جريدة  التعليمية،  واملنظومات 

229، فبراير سنة 2005
* من�����اذج م���ن ع������ادات امل���غ���رب ال��ش��رق��ي 
وتقاليده، مطبوعات أكادميية اململكة املغربية، 

نونبر 2007.
من  السبعي  ألح��م��د  احل��ج��ازي��ة  الرحلة   *
 ،32 ع��دد:  العلمي،  املجلس  مجلة  تالسينت، 

سنة 2008.
وجهاد،  معرفة  منارة  املغاربة،  *العلماء 

مجلة املجلس العلمي، عدد: 6، سنة 2009
املغربية  ال��رح��الت  ف��ي  ال��ق��دس  * ص���ورة 
واألن��دل��س��ي��ة، ضمن أش��غ��ال ال��ي��وم ال��دراس��ي 
إطار  في  وذلك  النبراس،  جمعية  نظمته  الذي 
فعاليات : القدس عاصمة الثقافة العربية، يوم 

09يونيو 2009.
* تقومي اللسانني : اللسان والقلم، مطبعة 

اجلسور بوجدة، الطبعة األولى سنة 2010.
بعض  خالل  من  املغاربة  العلماء  *أخ��الق 
ال��ت��راج��م،م��ط��ب��ع��ة اجل��س��ور ب��وج��دة،ال��ط��ب��ع��ة 

األولى، سنة 2011.
في  املغربية  احلضارية  األل��ف��اظ  معجم   *
عصر بني مرين،مكتبة الطالب بوجدة، الطبعة 

األولى، سنة 2011
متازيغت  في  الفصيحة  العربية  أص��ول   *

فجيج، مطبعة اجلسور بوجدة، سنة 2012
* أسرار تكرار احلرف العربي في تشخيص 
الطبعة  ب��وج��دة،  اجل��س��ور  مطبعة  امل��ع��ان��ي، 

األولى، سنة 2012.
في  الغيبة  بطول  العيبة مبا جمع  م��لء   *
وطيبة،  مكة  احل��رم��ني  إل��ى  الوجيهة  الوجهة 
ألبي عبد الله محمد بن عمر بن رشيد الفهري 
السبتي، املتوفى سنة 721ه�، تقدمي وحتقيق، 

مطبعة اجلسور بوجدة، سنة 2012
الله  عبد  أبي  السبتي،  ُرشيد  ابن  شعر   *
مطبعة  721ه�(،  )657ه�/  ع��م��ر،  ب��ن  محمد 

اجلسور بوجدة.
نوابغ،  ُنبهاء  ف��ي  واالن��ق��ب��اض  ع��ارة  ال��زَّ  *

مطبعة اجلسور بوجدة.
فزي )733ه�/  * من خطب محمد بن عباد النِّ
اجل��س��ور  مطبعة  وت��ع��ل��ي��ق،  اخ��ت��ي��ار  792ه�(، 

بوجدة سنة 2013.
الفجيجي،  * عقيدة محمد بن عبد اجلبار 
إعداد وتعليق،مطبعة اجلسور بوجدة، الطبعة 

األولى سنة 2013.
الكبرى  األحكام  في  دميوغرافية  نظرات   *

للقاضي ابن سهل األندلسي حتت الطبع .
إل���ى ج��ان��ب ه���ذا أش���رف ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
فترة  اجلامعية، وخالل  واألطروحات  الرسائل 
رئاسته للمجلس العلمي أسهم في كتابة تقدمي 
احمللي  العلمي  املجلس  أصدرها  التي  للكتب 

ملدينة فيجيج ، ومن ذلك الكتب التالية:
الفيجيجي في  اإلمام عبد اجلبار  - منهج 
التفسير تأليف الدكتور بناصر بن عبد القادر 

جباري، 
على  احمل��اف��ظ��ة  ف��ي  اإلس����الم  منطلقات   -

البيئة الدكتور عبد العالي ملوك
- ال��ت��ف��وق ص��ن��اع��ة إس��الم��ي��ة ت��أل��ي��ف عبد 

العالي ملوك
- رسالة في فقه الدعاء تأليف عبد العالي 

ملوك
ون���وازل  م��داخ��ل  املسلمة  األق��ل��ي��ات  فقه   -

تأليف عبد القادر أحنوت
تأليف  ورس��ائ��ل  إج���ازات  فجيج  علماء   -

محمد بوزيان بنعلي
- دليل مخطوطات الفجيجيني إعداد محمد 

بوزيان بنعلي 
الله املقري  - احلقائق والرقائق ألبي عبد 

دراسة وحتقيق محمد بوزيان بنعلي

األستاذ الدكتور أحمد حدادي  : سيرة صفاء ومسيرة عطاء
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األستاذ  ورحمته  الله  عفو  إلى  انتقل 
املجلس  رئيس  حدادي  أحمد  الدكتور 
العلمي احمللي ملدينة فجيج يوم  اجلمعة 
74سنة،  يناهز  سن  عن   2014 غشت   29
املرحوم حياة  بعد مرض عضال، وقضى 
علمية وتربوية حافلة بالعطاء، وقد شيعت 
جنازته رحمه الله تعالى من مسجد عمر 
وجدة ودفن  مبدينة   العزيز   عبد   بن 

مبقبرة سيدي املختار،
أسرة  تتقدم  األليمة  املناسبة  وبهذه 
وذويه  الفقيد  أسرة  إلى  احملجة  جريدة 
أن  وجل  عز  الله  سائلني  التعازي  بأحر 
وغفرانه  رحمته  بواسع  أستاذنا  يتغمد 
ويسكنه فسيح جنانه ويرزق أهله الصبر 

والسلوان . 
و}إنا لله وإنا إليه راجعون{
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              مبادَرَة رئيس السلَطة الفلسطينيّة ورئيس االنقالب العسكرّي السيسي:

لم  التي  الفلسطينّية  املُقاَوَمة  ضّد  الّظالم،  في  اليوَم  ُت��اُك  ماكرٌة  خّطة 
االنقالب  رئيُس  ِكْبَر اخلّطِة  الّصهيونّي، سيتوّلى  العدّو  َضرباِت  أمام  تنكسْر 
السيسي، وميّوُلها وَيْدَفُع َمبالَغها أغنياُء الَعَرب، وُيستخَدُم فيها بعُض َخَوَنة 
وتعَلُم  اخلّطة،  عن  غافلًة  ليَست  الباسلَة  املقاَوَمة  ولكّن  الفلسطينّية،  القضّيِة 
ِبُطها وكيَف َتفضُح أطراَفها، وكيَف تتعامُل مع جانِبها السياسّي بعَد  كيف ُتْ
ْين وعاَنت الوْيالِت مّما  الَفراِغ من اجلانِب العسكرّي؛ فقد ذاَقت املقاومُة األمرَّ
يظهُر  ال  أّنه  اخلّطِة اخلبيثِة  في هذه  والَغريُب  واجَلواسيُس.  اخَلَوَنُة  اْقتَرَفه 
منها اآلَن إاّل الوجه املُْغري وهو الَعَمُل على رفع احلصار عن امليناِء والتنمية 
املُرَبدَّ  الكالَح  الوجَه  ولكن  اخلناق...  وَتخفيُف  والقطاع  للضفة  االقتصادية 
القضّية  وتدجنُي  سالحها  ون��زُع  املُقاَوَمة  على  الَقضاُء  فحقيَقُته  البادي  غيَر 

الفلسطينّية...
َفَرَغت املُقاَوَمُة من ردِع العدّو الّصهيونّي،  لَقد استيَقَظت الّسلَطُة بعَد أن 
لنصِر  السياسّي  االستثمار  وظيَفة  الَوحيَدة:  الواحَدِة  وظيفِتها  في  لتخوَض 
املقاَوَمة، ولكنَّ االستثماَر لن تنسَجه الّسلطُة وحَدها بَهوى فلسطينّي خالٍص 
يضمُن العّزَة والنصَر للشعِب الفلسطينّي، وإّنا ستتدّخُل أصابُع مصَر وأمريكا 
اخلّطِة  َمعالُم  َب��دأْت  فَقد  وهكذا  اجَلديد.  الفلسطينّي  البيِت  لَنْسِح  وإسرائيِل 
»عباس- ْوج  الزَّ مباَدَرة  املُباَدَرة: واألخَطُر في  ها  إنَّ ِبها  ُح  وُيلوَّ َتلوُح  اخَلبيَثِة 
َضت للَفَشل -وهو شرُّ غائٍب ُينَتَظُر، وأمٌر َيْسَعياِن إليه  السيسي« أّنها إن تعرَّ
وَيعمالِن علْيه، بأمٍر من الصهايَنة- فسيلجؤوَن إلى احلّل األخير وهو الّتدّخل 
عنَدُهم  َمْعنى  الّسالم  أجِل  من  الّدولي  ل  للّتدخُّ وليَس  الّسالِم،  إلق��راِر  الّدولّي 
إال الّتحّكم في حركاِت غّزَة وصناعة أحداِثها ونزع سالح املُقاَوَمة. خصوصًا 
إذا كاَن ُيستعاُن بالّصهايَنة في املجموعة الّدولّية املتدّخَلة، تت غطاء األمم 

املّتحَدة.
وفي هذا الّسياِق َكشَف دبلوماسّيوَن في األمِم املُّتحدة أن »جهودًا« ُتبذُل 
حاليًا الّتخاذ َقرار في مجلِس األمن يكون أساسًا حَللٍّ َبعيِد املَدى َيحوُل دوَن 
َتكرار »احَلرب« األخيرة » بني اسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة «، 
وفقا ملا نشرته االذاعة العبرية َيوَم اجُلمعة 29 أغسطس 2014. فإذا تدّخَلت 
مهّب  في  املُقاَوَمة  فلسطنَي وسالح  حريُة  أصبَحت  القضّية  في  املّتحدُة  األمم 

الّريح .
َدة َمشروع الَقرار  هار« اللُّبنانّيُة على ُنسخٍة من ُمَسوَّ وحصلت »َصحيفُة النَّ
الذي َقّدمُته الوالياُت املّتحدُة إلى َمجلس األْمِن بهذا اخُلصوص وهو ينصُّ على 
الح واملَُسلَّحني باستثناء أفراد السلطة  َجعل قطاع غزَة منطقًة خاليًة من السِّ

الفلسطينية، وعلى َتدمير كل األنفاق على احلدود مع إسرائيل ومصر.
َعّباس  محمود  بها  ُيصّرُح  عباراٌت  واألْخ��رى  الفيَنِة  بنَي  تطلُع  زاَل��ت  وما 
ُتفيُد عزَم الّسلطِة على مواجَهِة املُقاوَمِة مَبعونِة مصَر وأمريكا وإسرائيَل، منها 
لطة« وهذا وجه آَخر من وجوه رغبِة  قوُله : »ال َشرعية ألّي سالٍح إاّل سالح السُّ

إسرائيَل في نزِع سالِح املُقاَوَمة.
وكاَلة  نشرْته  ما  ِسالِحها  ون��زِع  املُقاَوَمة  َتميِد  في  الَقدمِي  اجَلديِد  ومن 

فلسطني لألنباء: 
أّن  عودّية،  السُّ األوسِط  الّشرِق  لَصحيفِة  أّكَد  ُمّطلعًا  أّن َمصدرًا فلسطينّيًا 
األخرى  املَعابِر  أو  َرف��ح  ملَعبر  فتٌح  هناَك  َيكوَن  لن  أّن��ه  املُقاَوَمَة  أبَلَغت  مصَر 
لطِة  السُّ َع��ودِة  دون  َمطار، من  أو  ميناٍء  إقامِة  في  ُيشَرَع  ولن  غ��زَة،  قطاع  في 
لعودة  جاريٌة  اآلن  رتيباِت«  »التَّ وأّن  كاماًل.  َع��ْودًا  غزة  قطاع  إلى  الفلسطينّيِة 
َتتعاطى مع  الّسيسّيُة حركَة حماس أنها »ال  الّسلطِة، وأبَلَغْت مصُر  غّزَة إلى 
لطة الفلسطينية، املمثل الشرعّي للشعب الفلسطيني«  َتنظيماٍت، وإنا مع السُّ

بَزْعِمها.
ُموافقٌة مبدئيًا على  إّنها  الفلسطينّيُة فتقوُل  أّما حركُة َحماس والَفصائُل 
َفة من الَفصائل  لطِة إلى املَعابر، ولكْن مع ُوجوِد ُقّوٍة فلسطينّيٍة ُمؤلَّ َعودِة السُّ
واُفق  للُمساَعَدة في إدارتها. وفي إعادة إْعمار قطاِع غّزَة، وأن تكوَن ُحكومٌة للتَّ
جنب  إل��ى  تعمُل  ُمستقّلٍة  َوطنيٍة  هيئٍة  وُوج��ود  اإلع��م��اِر،  إع���اَدِة  على  ُتشرُف 
تكويِن  في  رغبًة  ه  وتُعدُّ املُْقَتَرَح  ترُفُض  الفلسطينيَة  الّسلطَة  لكّن  احُلكوَمة. 
ِهمًة ُمقتَرَح  ُحكومٍة ثانيٍة في الّظّل، وُتصرُّ على االستْفراِد بالَعملّياِت كلِّها، ُمتَّ
باِت  حًة بأّنه ال صرَف ملُرتَّ ٌل في إداَرة املَعابِر واإلْعماِر، وُملوِّ الفصائِل بأّنه تدخُّ
محمود  إلى  املُطلَقُة  الّسلطُة  َرَجَعت  إذا  إال  َحماس  الّتابعني حلركة  فني  املوظَّ
َعّباس، وهو في ذِلك يعتمُد على دعم مصَر الّسيسّيِة ويأمُل أن تدَعَمه أمريكا 
باِت يجب أن َيكوَن بإشراٍف دولّي، ومبوافقة إسرائيل  أيضًا، وأّن صرَف املُرتَّ
املؤسسات  قائمة  ف��ي  حماس  ب���إدراج  مرتبطة  ألس��ب��اب  املتحدة،  وال��والي��ات 

اإلرهابية.

د : عبد الرحمان بودراع

َبريق الُمباَدَرة وسّر الُمؤاَمَرة 

حينما انطلقت شرارة احلرب الصهيونية الهمجية 
األخيرة على  غزة الباسلة في الثامن من شهر يوليوز 
2014، تت عنوان اجلرف الصامد وردت عليها فصائل 
املقاومة بريادة حركة حماس األبية، وقوتها العسكرية 
الضاربة ممثلة بكتائب الشهيد عز الدين القسام رحمه 
الله وطيب ثراه، تت عنوان »معركة العصف املأكول«، 
كان ذلك إيذانا بدخول الصراع العربي اليهودي عهدا 
جديدا وفارقا، مثل طفرة نوعية، استصحبت في باطنها 
عهود  خالل  الطويلة  واملعاناة  املرير  اجلهاد  خالصة 
تضحيات  من  الرباط  أهل  فيه  قدم  وما  الصراع،  ذلك 
جسام، فداء ألرض اإلسراء واملعراج، ونشدانا لتحرير 
املسجد األقصى املبارك، أولى القبلتني وثالث احلرمني 
من براثن يهود، وكان إيذانا أيضا، وتبعا لذلك، بعملية 
وأساطير  أقنعة  سقوط  باستكمال  كفيلة  كانت  مبهرة 
أرض  على  الزائف  كيانهم  إسرائيل  بنو  عليها  أسس 
من  الكيان  ذلك  يختزنه  ما  بكل  املغتصبة،  فلسطني 

صالفة وكبر واستهتار، وكذب وبهتان.
لقد أعطت معركة العصف املأكول البرهان الساطع 
احلق،  تمل  التي  الفئة  تفوق  على  البليغ  والتعبير 
بامتالكها  والظهور،  الغلبة  عناصر  وامتالكها جلميع 
ملعايير اجلودة واإلتقان، التي ال تنفك بحال عن متثل 
أن  إال  ال ميكنها  التي  والعمران،  الكون  في  الله  سنن 
لقوله  مصداقا  اإلميان،  وأهل  اإلميان  صف  في  تقف 
تعالى:�كتب الله ألغلنب أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز� 
َوِلَرُسوِلِه  ُة  اْلِعزَّ ِه  �َوِللَّ تعالى:  وقوله  )املجادلة:21(، 

َوِلْلُمْؤِمِننَي َوَلِكنَّ امْلَُناِفِقنَي ال َيْعَلُموَن� ) املنافقون :8(
غشت  موافق   ،1435 رمضان  معركة  جسدت  لقد 
2014، تفوق الفئة املؤمنة في أرض غزة على شرذمة 
الكتائب  خاضت  الذي  الشعار  من  بدءا  الباغية  يهود 
الظافرة  معركتها  وضوئه  إيحائه  تت  الباسلة 
وتديها الكبير: فما ظنك بشعار يختزن في ثناياه كل 
إيحاءات القوة الربانية التي ال تقهر، وشحنات احلدث 
النموذجي الواقعي التي ال تنطفئ على مدار الزمن: » 
معركة العصف املأكول« التي تمل كل معاني العناية 
مبا  وأهله،  الباطل  ضد  احلق،  وأهل  باحلق  اإللهية 
بسنة  يتعلق  األمر  بأن  احلق  أهل  عند  اليقني  يرسخ 
طريقهم  في  فيمضون  تتحول،  وال  تتبدل  ال  ماضية 
الالحب، كاإلعصار الالهب الذي يحرق كل ما يعترضه 
من غثاء وأباطيل وينسفه نسفا، مبا في ذلك الشعارات 
واألسماء التي ينحتها أهل الباطل تت دافع الغرور 
األجوف، فمن املثير للسخرية والضحك أن يوضع شعار 
كان  فإذا  املأكول«  »العصف  بإزاء  الصامد«  »اجلرف 
هذا يحيل إلى حقيقة تاريخية قرآنية ناجزة تستحق 
الوهم  على  يحيل  فذاك  اإلنكار،  على  وتتأبى  االعتبار 
واملكابرة،  التنطع  معاني  ويحمل  واالدعاء،  والزيف 
وطبيعة االنكسار، والقابلية لالنهيار، فمن الغريب أن 
تسعفهم  لم  املزعومة  وعبقريتهم  الصهاينة  غطرسة 
إال إلى الوقوع على شعار ميثل موقعهم احلقيقي في 
شاذة  فصيلة  باعتبارهم  اإلنساني،  املجتمع  خريطة 
فال  ثم  ومن  والفساد،  والتخريب  العدوان  على  جبلت 
ميكن أن يكون مآل حركتهم إال اخلذالن والبوار، فوصف 
»الصامد« الذي ألصق باجلرف في شعار يهود املؤطر 
ملعركتهم اخلاسرة ال ميكن أن يحجب حقيقة االنهيار 
الذي يالحق اليهود، بعد استنفاد علوهم وفسادهم في 
َس ُبْنَياُنُه  األرض. يقول الله سبحانه وتعالى:�َأَفَمُن ُاسِّ
َس ُبْنَياُنُه  ِه َوِرْضَواٍن َخْيٌر َأْم َمْن ُاسِّ َعَلىَٰتْقَوىٰ ِمَن اللَّ
اَل  ُه  َواللَّ َم  َجَهنَّ َناِر  ِفي  ِبِه  َفاْنَهاَر  َهاٍر  ُجُرٍف  َعَلىَٰشَفا 

امِلِني� )التوبة:109( َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ
لقد كانت »معركة العصف املأكول« معركة فاضحة 
تدع  لم  بحيث  واسع،  نطاق  على  بحق،  ومقشقشة 
وعواره،  مسخه  كشفت  إال  الباطل  وجوه  من  وجها 
لغير  الباهرة عن حقيقة يهود  املعركة  تلك  لقد كشفت 

عرض  في  به  املؤمنني  وغير  الكرمي،  القرآن  قارئي 
العالم وطوله، وجعلتهم أضحوكة في األرض، فما بالك 
»جيش   : ألقابه  من  يجعل  أن  باإلمكان  أصبح  بجيش 
في  يرتدون  جنود صهاينة  ظهور  بسبب  احلفاظات«، 
نصفهم العلوي سترات عسكرية، وفي نصفهم السفلي 
اخلوف  يخرجها  التي  إفرازاتهم  تستقبل  حفاظات 
وأبطالها  البواسل  غزة  أسود  أمام  والهلع  والرعب 

املغاوير؟ 
وكانت معركة العصف املأكول فضيحة بكل املقاييس 
حلكام العرب املأجورين الذين راهنوا على هزمية غزة 
واالستراحة من كابوسها املقض ملضاجعهم إلى األبد، 
بذلوا  الذين  وهم  احلمر،  حيص  يحيصون  وجعلتهم 
البغيض، إلطفاء  الكيان الصهيوني  كل شيء في دعم 
أن يستريحوا  أجل  العزة، من  بركان هادر اسمه غزة 
في مخادعهم الناعمة، ويخلدوا إلى متعهم وشهواتهم 
الطاغية. وليس بخاف مأزق »الوسيط رغم أنفه« الذي 
وجد نفسه ساقطا فيه من كان قبل نصر أهل غزة املبني، 
طرفني  بني  الوساطة  يقبل  أن  األذهان  في  يصح  فهل 

وسيط يكن ألحدهما الكره الشديد واحلقد الدفني؟ 
فضيحة  الظافرة  املأكول  العصف  معركة  وكانت 
لصلف القوى العاملية الظاملة بزعامة أمريكا، ولفتوحها 
إبطال  بفضل  والصد،  الردع  مجال  في  املزعومة 
احلديدية  للقبة  واختراقها  القسام  كتائب  صواريخ 
الكاذبة، ونفاذها إلى حصون بني صهيون وتويلهم 

إلى جرذان هاربة ال تلوي على شيء.
صارخة  فضيحة  املأكول  العصف  معركة  وكانت 
بتأكيد  وعاملية،  أممية  املسماة  الزائفة  للمنظمات 
عجزها وتيزها لقوى الباطل، ووالئها الكامل للحركة 
العاملية، والنصب على اإلنسانية بزعمها  الصهيونية 

االحتكام إلى مبادئ حقوق اإلنسان.
قاصمة  فضيحة  املأكول«  العصف  »معركة  وكانت 
كشفت  الذين  واملتصهينة  واملستعربة  العاربة  للعرب 
اصطفافهم البغيض، أو استمرارهم في ذلك االصطفاف 
احلقير، دون أدنى وازع من حياء، يرجعهم إلى حظيرة 
احلق والعدل، ويجعلهم يتوبون مما جنت أيديهم في 
حق أمة تنكروا حلقوقها عليهم، وتاجروا بعرضها في 
مهدودة،  كراس  بخس،  ثمن  لقاء  العلني،  الدول  مزاد 

ودراهم معدودة.
ووصمة  فضيحة  املأكول  العصف  معركة  وكانت 
عار جلميع األساطير التي راكمها الغرب املنافق على 
وهي  الناس  وشاهدها  واملواثيق،  املبادئ  مستوى 
تسقط كاألوراق اليابسة تت لفحات ولهيب صواريخ  

القسام الراجمة.
خالصة القول: إن معركة العصف املأكول املباركة 
قد فتحت صفحة مشرقة لكتابة تاريخ العرب واملسلمني، 
بوعي قرآني عميق، وبصيرة سننية حقة تستلهم ذلك 
الوعي الذي طاملا أريد له أن يغيب تت ركام أساطير 
البغاة والطغاة من بني صهيون ومن لف لفهم وسار 

في ركابهم.
برتق  قمينة  املأكول  العصف  معركة  كانت  لقد 
والسنني  التاريخي  الوعي  مستوى  على  هائل  خرق 
شعوب  صعيد  وعلى  العربي،  العالم  صعيد  على 
الصهاينة  اليهود  صعيد  وعلى  بل  قاطبة،  األرض 
قبل  ذي  من  وعيا  أكثر  أصبحوا  رمبا  الذين  أنفسهم، 
بأن وجودهم على أرض فلسطني احلبيبة، ال يعدو أن 
االجتثاث  أو سرطان حتمي  زائل،  يكون مجرد عرض 
واالستئصال ولو بعد حني. وصدق الله العظيم القائل: 
َوِلَيْدُخُلوْا  ُوُجوَهُكْم  ِلَيُسوُئوْا  اآْلَِخَرِة  َوْعُد  َجاَء  �َفِإَذا 
َتْتِبيًرا  َعَلْوا  ُروا َما  َوِلُيَتبِّ ٍة  َمرَّ َل  َأوَّ َدَخُلوُه  َكَما  امْلَْسِجَد 
َوَجَعْلَنا  ُعْدَنا  ُعْدُتْ  َوِإْن  َيْرَحَمُكْم  َأْن  ُكْم  َربُّ َعَسى   )7(

َم ِلْلَكاِفِريَن َحِصيًرا )8(� )اإلسراء: 7و8( َجَهنَّ

د. عبد المجيد بنمسعود

 خروق في سفينة 
المجتمع
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“كنت في مكان يكتب فيه التاريخ، ويخلد 
في التاريخ، فما قبل العدوان األخير على غزة 
ليس كما بعده”.. هكذا اختار الطبيب املغربي 
زهير الهنا، أن يبدأ لقاء نظمته رابطة اجلالية 
الفلسطينية باملغرب، في وقت متأخر من مساء 
بعنوان  الرباط،  املغربية  بالعاصمة  اجلمعة، 

“شاهد على مجزرة غزة”.
يحكي زهير الهنا، أنه دخل غزة بعد بداية 
األخيرة عليها ضمن وفد  الصهيونية  احلرب 
إليها،  بالسفر  عائلته  يخبر  أن  ب��دون  طبي، 
وش����ارك ف��ي إس��ع��اف وع���اج امل��ص��اب��ن، في 

مستشفى الشفاء ومستشفيات أخرى.
وي����ق����ول: إن����ه دخ����ل ال���ق���ط���اع ف���ي ال��ي��وم 
اخلامس الن��دالع احل��رب وغ��ادره بعد خمسة 
أيام من إعان الهدنة، فكانت أول ليلة له في 

األول  لليوم  التراويح  “في صاة  وهناك  غزة 
جريح  وأول  دوي،  ب��أول  استأنست  لوصولي 
أنه  إلى نصفن”، مضيفا  مقسوما  كان  رأيته 
في هذه الليلة استشهد بن يديه 3 أشخاص 

وأنقذ طفا جريحا.
إل���ى صديقه  ب��ه��ا  ب��ع��ث  وف���ي أول رس��ال��ة 
رشيد في الليلة ذاتها، قال “لدي رغبة قوية في 
البكاء على كل هؤالء األطفال الذين لم نستطع 

إنقاذهم رغم كل احملاوالت”.
العادين”،  ب�”األبطال  الغزاوين  ووصف 
في  مكان  “ليس هناك  متأثرة  بلهجة  وأضاف 
حصل  ما  مبثل  عليه  ويعتدى  يقصف  العالم 
في غزة وال يخرج سكانه من بلدهم”، مضيفا 
“الله أنعم علي بدخول غزة، وقد كنت في  أن 
لقاء حميم مع املوت والرجولة شهامة اإلنسان 

الفلسطيني”.
وعرض مشاهد من الدمار الذي حلق بقطاع 
واملساجد  واملدارس  األطفال  واستهداف  غزة، 
“الناس  بشكل مقصود من إسرائيل، قائا إن 
في  كثيرا  استهدفت  التي  املساجد  على  بكوا 

العدوان أكثر من بكائهم على أبنائهم”.
للبيوت  تدمير  ه��ن��اك  “كان  أن��ه  وأض���اف 
ولكن اإلرادة لم تهدم”، وعرض صورا لبعض 
املباني املدمرة التي زارها وقال “هنا كنا نشم 

رائحة املوت، وما أصعب أن تتعايش معها”.
7 مرات  وكشف الطبيب املغربي أنه دخل 
إلى  زي���ارة  أول  ل��ه  كانت  حيث  فلسطن،  إل��ى 
3 مرات إلى  2002، منها  الغربية منذ  الضفة 

غزة كانت أولها سنة 2009.
به  اتصلوا  مغاربة  أطباء  هناك  إن  وق��ال 
يتمكنوا  لم  لكنهم  غزة  إلى  الذهاب  وحاولوا 

من ذلك.
“العدوان”  م��دة  ط��وال  أن��ه  الهنا  وكشف 
غزة،  لنساء  قيصرية  والدة  عملية   30 أج��رى 
حدود  با  أطباء  هم  “أين  مستنكرا  وتساءل 
واملفاهيم  اإلن��س��ان  وح��ق��وق  امل��ت��ح��دة  واألمم 
اجلميلة التي يثق فيها الكثير من الناس، ما 

بالها اليوم تبخرت على أجساد أبناء غزة”.
اختار  التي  رسائله  من  رسالة  في  وكتب 
باللغة  مكتوبة  احلاضرين  على  يعرضها  أن 
يكن  لم  إذا  قائا”  شاهده  ما  عن  الفرنسية، 
هذا هو اإلرهاب، فأروني ما هو اإلرهاب، وإال 

سأذهب إلى كون آخر”.
وقال إنه كان هناك حزن في غزة من املوقف 
العربية  ال��دول  باقي  ومن  املصري خصوصا، 
لكنهم يصرون على أن “الله ناصرنا رغم أنهم 
الهنا،  زهير  تعبير  على حد  لوحدنا”،  تركونا 
مضيفا أن “الناس في غزة ليسوا كلهم حماس 

ولكنهم كلهم مقاومون”.
وخ���ت���م م���روي���ات���ه ال���ت���ي ش�����دت ان��ت��ب��اه 
احل���اض���ري���ن، وه����و ي���ع���رض ص����ور احل��ق��ول 
واألش����ج����ار وب���ع���ض م���ن األش���خ���اص ال��ذي��ن 
عاشها  ال��ت��ي  اإلنسانية  وامل��واق��ف  التقاهم، 
“غزة كذلك جمال وخضرة وتن  معهم، بقوله 

وزيتون، وابتسامة أيضا”.

ط���ال���ب أس���ت���اذ ج��ام��ع��ي 
خ�����س�����ر وظ�����ي�����ف�����ة ك�����ان 

س���ي���ش���غ���ل���ه���ا ب��س��ب��ب 
»تغريداته« على موقع 
»ت��وي��ت��ر« ع��ن احل��رب 
ف������ي غ��������زة ج���ام���ع���ة 
أورب��ان��ا  ف��ي  إيلينوي 

شامبن الثاثاء بإعادة 
تعيينه استناًدا إلى حرية 

التعبير وحرية التعليم. 
لكن اجلامعة قالت: إنها ثابتة 

من  األستاذ  وظيفة  بسحب  موقفها  على 
املؤيدة  تغريداته  بسبب  سااليتا  ستيفن 
والتي  إلسرائيل  واملعادية  للفسلطينين 

وصفتها بأنها غير متحضرة ومهينة. 
في  سااليتا  مع  التعاقد  إلغاء  وأث��ار 
أغسطس قبل أسبوعن من بدء التدريس 
جدال واحتجاجات في اجلامعة وجامعات 

أخرى بشأن حرية التعليم والسياسة. 
أثناء  كثيرة  تغريدات  سااليتا  وكتب 
األول  ف��ي  ت��غ��ري��دة  بينها  وم���ن  احل���رب 
م��ن أغ��س��ط��س ت��ق��ول »م���ؤي���دو إس��رائ��ي��ل 
األطفال  رؤي��ة صور  على  إجبارهم  يجب 

الباسمن الذين قتلوا بدون 
توقف في غزة.« 

وأل����������ف س����االي����ت����ا 
-األم��ري��ك��ي امل��ول��د من 
فلسطن  م���ن  أب���وي���ن 
ع�������ددا  واألردن- 
م�����ن ال����ك����ت����ب وع���م���ل 
فرجينيا  في  بالتدريس 
في  العمل  قبول  قبل  تيك 

ايلينوي. 
وي����وم ال��ث��اث��اء ت���رك ع���دد من 
لاستماع  محاضراتهم  اجلامعة  ط��اب 
منذ  سااليتا  من  علني  تصريح  أول  إلى 
إلغاء اجلامعة تعيينه في قسم الدراسات 

األمريكية الهندية. 
بعض  جانبه  وإل��ى  وحت��دث سااليتا 

أستاذة اجلامعة الذين يؤيدونه. 
وداف�����ع ع���ن ت��غ��ري��دات��ه ع��ل��ى م��وق��ع 
»تويتر« قائا: إنها كانت عاطفية وتلقائية 
الفلسطينين.  ق��ت��ل  م��ن  ف��زع��ه  وت��ع��ك��س 
من  ضغط  حتت  بفصله  اجلامعة  واتهم 
متبرعن أغنياء ال تعجبهم آراؤه الداعمة 

للفلسطينين.
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مهرجانا  ماليزية  جمعيات  نظمت 
املقاومة  شعبيا حاشدا احتفاال بصمود 
التي  األخ��ي��رة  احل��رب  ف��ي  الفلسطينية 
امل��أك��ول«،  »العصف  اس��م  عليها  أطلقت 
وح��م��ل االح��ت��ف��ال ال���ذي أق��ي��م ف��ي ملعب 
كواالملبور  العاصمة  من  بالقرب  رياضي 

شعار »كلنا القسام«.
املهرجان بشعارات وهتافات  وصبغ 
-اجلناح  القسام  الدين  عز  كتائب  تدعم 
ال��ع��س��ك��ري حل��رك��ة امل��ق��اوم��ة اإلس��ام��ي��ة 
)حماس(- بينما أشاد ممثل جمعية أمان 
اإلغاثة  ب��دور  غزة  في  املاليزية  فلسطن 
العاجلة التي قدمتها اجلمعيات املاليزية 
حديثه  معرض  في  وذل��ك  احل��رب،  أثناء 
اإلعمار،  إع��ادة  حتديات  عن  للمهرجان 
وقال إن أعام ماليزيا شاهدة على الركام 
ال����ذي خ��ل��ف��ه ال��ق��ص��ف اإلس��رائ��ي��ل��ي في 

األحياء السكنية واملدنية.
كتائب  تخصيص  على  تعليقه  وف��ي 
ومباشر  صريح  بدعم  القسام  الدين  عز 
االحتفالية،  التظاهرة  منظمي  قبل  من 
جمعية  رئيس  بيوت  سفيان  قال أوانغ 
»أمان فلسطن« التي دعت إلى املهرجان 
إن كتائب القسام قادت فصائل املقاومة 
البطولة  وس��ام  فاستحقت  النصر  نحو 

ونالت ثقة املاليزين واألمة اإلسامية.

 كتائب القسام انتصرت
 فاستحقت وسام البطولة
ونالت ثقة الماليزيين

ك��ش��ف��ت ص��ح��ي��ف��ة إس���رائ���ي���ل���ي���ة ع��ن 
اخلدمة  االحتياط  ضباط  عشرات  رف��ض 
ال��ع��س��ك��ري��ة، ب��ي��ن��م��ا ك��ش��ف��ت أخ����رى عن 
استخدام رصاص جديد ضد املتظاهرين، 
اليوم اجلمعة  إسرائيل  وتناولت صحف 
كيفية التصدي لتعاظم قوة حركة املقاومة 
اإلس��ام��ي��ة )ح���م���اس( وج��ه��ود م��ح��ارب��ة 
تنظيم الدولة اإلسامية، وقضايا أخرى.

ف���ق���د ك���ش���ف���ت ص���ح���ي���ف���ة ي���دي���ع���وت 
وجنديا  ضابطا   43 ق��رار  أحرونوت عن 
كانت  إذا  االحتياطية  اخلدمة  أداء  ع��دم 
تتعلق بامليدان الفلسطيني وذلك »ألسباب 

ضميرية وأخاقية«.
من  ال��ض��ب��اط  ف���إن  الصحيفة  ووف���ق 
 ،8200 االستخبارية  ال��وح��دة  خريجي 
التي يوقع  األول��ى  املرة  أنها  إلى  مشيرة 
فيها خريجو الوحدة رسالة يقررون فيها 

رفض اخلدمة. 
وت��ن��ق��ل ع���ن أح����د ال���راف���ض���ن ق��ول��ه 
»الطريقة التي طورناها هي أن نتهرب في 

كل مرة بحجة مختلفة كامتحان أو رحلة 
إل��ى اخل���ارج، وه��ك��ذا امتنعت ف��ي واق��ع 
األمر عن املجيء ألداء اخلدمة االحتياطية 

دون أن أعلن أنني أرفضها«.
س��ي��اس��ة  أن  ي����دي����ع����وت  وت���ض���ي���ف 
التصفيات تتبوأ مكانا مركزيا في عذابات 
األخ��ط��اء  ك��ث��رة  بسبب  املوقعن  ضمائر 
التي أودت بحياة أبرياء، بل أوالد صغار 

أحيانا.
املوقعن  أن  ع��ن  الصحيفة  وتكشف 
على الرسالة يريدون أن ُيبينوا حقيقة أن 
جزءا كبيرا من األهداف التي يتم تعقبها 
تتعلق بأشخاص أبرياء، ليست لهم صلة 
ال��ب��ت��ة ب��ن��ش��اط ع��س��ك��ري ض��د إس��رائ��ي��ل، 
وتهتم اجلهات االستخبارية بهم ألسباب 

أخرى.
الضباط عن محاوالت جتنيد  وكشف 
الضغط  حت���ت  ل��ل��ع��م��ال��ة  الفلسطينين 
واالبتزاز في العاج مثا مقابل معلومات 

عن األقارب.

أستاذ جامعي أمريكي يطالب بوظيفة 
حرم منها بسبب تغريداته عن غزة

 الطبيب المغربي زهير الهنا
 شاهد على مجزرة غزة

ضباط وجنود صهاينة يرفضون الخدمة العسكرية



إلى أن نلتقـي

دائًما ما ميتزج صوت األذان لديهم 
اعتادوا على سماعها،  بأصوات أخرى 
لقنابل ع��دي��دة، وأزي���ز  ق��ص��ف  ب��ن  م��ا 
لطائرات عسكرية حتلق فوقهم، رائحة 
الدم تفوح في أرجاء مدينتهم، وحطام 
البيوت أصبح هو سيد املشهد في قطاع 

غزة.
فيظل املوت من أمامهم والقصف من 
فالوطن  لهم،  ملجأ  أو  مالذ  فال  خلفهم 
م��ت��أرج��ح ب��ن امل����وت واحل���ي���اة، ولكن 
املوت هو أقرب من احلياة لديهم باألمل 
غ��زة وفلسطن  أه��ال��ي  واحل��ي��اة، ولكن 
يظلون دوًما صامدين، متمسكن بحرية 

وطنهم، فإميانهم بالله كالنهر ال يجف 
وال ينضب.

التواصل  م��واق��ع  نشطاء  وت����داول 
لبعض  بوك« ص��وًرا  »فيس  االجتماعية 
ال��ص��الة  ي�����ؤدون  وه���م  الفلسطينين 
ف���وق األن���ق���اض وف��وق��ه��م ال��ص��واري��خ، 
ب��أح��د امل��س��اج��د ال��ت��ي دم��ره��ا القصف 
وهي  باملئذنة  فيستظلون  اإلسرائيلي، 
كل  م��ن  اخل���راب  بهم  ويحيط  م��ه��دم��ة، 
في  جباههم  فتمتزج  وح����دب،  ص���وب 
على  املنثورة  بالدماء  السجود  حلظة 

أراضي فلسطن.
على  الصالة«  »مدينة  اس��م  ي��أِت  لم 

أه��ال��ي  لعشق  ب��ل  ف����راغ،  م��ن  فلسطن 
ف��ل��س��ط��ن وغ����زة ال���ص���الة ف���ي أص��ع��ب 
الصالة  مدينة  أي��ًض��ا  وه��ي  ال��ظ��روف، 

لوجود القدس واملسجد األقصى بها.
الله  غير  فلسطن  ألهالي  يعد  فلم 
له  ويتضرعون  إليه  يلجأون  وعال  جل 
الغاشم،  االح��ت��الل  براثن  من  لينقذهم 
بيع  وال  تلهيهم جت��ارة  ال  �رج���ال  فهم 
عن ذكر الله�، يحاربهم العدو باألسلحة 
والدبابات فيقابلونه باإلميان والتمسك 
مثااًل  وأهلها  فلسطن  لتظل  بالصالة، 

للصمود واملقاومة واإلميان أيًضا.

سمر مدحت

الدكتور  األس��ت��اذ  امل��اض��ي  الشهر  الله  رحمة  إل��ى  انتقل 
أحمد حدادي ابن حاضرة فكيك ورئيس املجلس العلمي بها 
بوجدة،  األول  محمد  بجامعة  اآلداب  بكلية  السابق  واألستاذ 
مع  جناته  فسيح  وأسكنه  واس��ع��ة  رحمة  تعالى  الله  رحمه 
ذوي��ه  ورزق  وال��ص��احل��ن،  وال��ش��ه��داء  والصديقن  النبيئن 

وإخوانه ومحبيه الصبر والسلوان.
كان رحمه الله تعالى عاملا متبحرا كرميا جوادا، ال تفارقه 
البسمة، وال تبتعد عنه النكتة، يألفه من يراه، ويألفه من يلقاه، 

ويحبه من اصطحبه، حتى وإن لم يكن يعرفه من قبل.
لم جتمعني به إال لقاءات محدودة وقليلة جدا، لكنها مع 
تلك الندرة، كشفت لي عن شخصية فذة عصامية، تروم دائما 

اجِلّدية في العلم واملنهجية في البحث.
لعل من بواكير ما يدل على ذلك، ويعرفه كل من يعرف اسم 
السبتي  رشيد  ابن  برحلة  اهتمامه  تعالى،  الله  رحمه  الفقيد 
بطول  جمع  مبا  العيبة  "م��لء  بعنوان:  واملعروفة  املشهورة، 
الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى احلرمن مكة وطيبة"، حيث 
قّدم عنها دراسة علمية قيمة، رجع فيها إلى أزيد من سبعمائة 
مصدر ومرجع، وقد طبع الكتاب في جزأين ضمن مطبوعات 
بتحقيق  ذل��ك  ت��وج  ثم  اإلسالمية،  وال��ش��ؤون  األوق���اف  وزارة 
اجلزء السابع من الرحلة صدر قبل سنتن من مطبعة اجلسور 
بوجدة. باإلضافة إلى العديد من املؤلفات والدراسات واملقاالت 
واحملاضرات التي تنبئ كلها عن رزانة البحث العلمي وأصالته 

التي كان يتسم بها الفقيد رحمه الله تعالى.
العالم  أن  عن  بجدارة  تنبئ  تعالى  الله  رحمه  سيرته  إن 
احلق ال ميكن أن يكون إال موسوعيا بدءا من تكوينه وانتهاء 
بسيرته العلمية العامة، تلك املوسوعية التي تبني الشخص 
ِزن الَوَسِطي، ومما يترجم ذلك ثالثة جوانب : العالم السوي املُتَّ
- أولها : أن القيم الروحية اإلسالمية هي مرتكز الثقافة 
من  لها  احل��ام��ي  حصنها  وق���وام  امل��ت��ن،  وأساسها  املغربية 
االنزالق واالندثار ومن االنسالخ من مقومات احلضارة ومن 
التنكر للهوية، وهذا ما كان يتجلى في الفقيد رحمه الله، فقد 
كانت تتجلى فيه قيم الثقافة املغربية األصيلة املتشبعة بقيم 
املعبرة عن هويتها وأصالتها، والتي ال  احلضارة اإلسالمية 
في  وتستشرف  بحسبانها  تأخذه  بل  احلديث  للواقع  تتنكر 

الوقت ذاته آفاقا واعدة في التقدم والبناء احلضاري القومي.
- ثانيها : أن العلوم العربية خادمة للعلوم الشرعية، وأن 
عضوي،  أمر  الشرعية  والعلوم  العربية  العلوم  بن  التكامل 
وعالم  الشريعة،  ع��ل��وم  ف��ي  للخوض  م��ؤه��ل  العربية  فعالم 
الشريعة ال ميكن أن يتكلم فيما هو فيه إال بعد التمكن من علوم 
العربية، وهذا ما كان من سمات الفقيد رحمه الله تعالى، فلقد 
لته علوم العربية لكي يكون عاملا في علوم الدين، باحثا فيها  أهَّ

ومحاضرا.
- ثالثها : أن اللسان األمازيغي –كغيره من ألسنة الشعوب 
املسلمة غير العربية- خادم للسان العربي كما العربية خادمة 
ألسنة  على  األم��ازي��غ��ي  ال��ل��س��ان  حفظ  العربية  فبفضل  ل��ه؛ 
املغاربة، -على عكس ما جنده في العصر احلديث حيث قهرت 
اللغات الغالبة اللغات املغلوبة ومحت الكثير منها من الوجود 
هذا  يتكلمون  -مم��ن  املغاربة  من  العديد  ك��ان  ولذلك  متاما- 
اللسان- متبحرين في العربية متقنن لها مؤلفن فيها، وأيضا 
علماء في علوم الشريعة، دون أن مينعهم ذلك أو ينتقص من 
االجتماعية  األوس��اط  في  األمازيغي  اللسان  استعمال  قدرهم 
هذا  استعمال  إن  بل  مجتمعهم،  أوس��اط  وف��ي  أسرهم  داخ��ل 
بهذا  وتسطيرها  العربية  قواعد  من ضبط  نهم  مكَّ قد  اللسان 
اللسان تسهيال لغير الناطقن بالعربية على متثل قواعد لغة 
القرآن الكرمي والنطق بها واستعمالها بشكل سليم. وهذا ما 
العديد  في  ذلك  بن  الذي  تعالى،  الله  رحمه  الفقيد  عليه  كان 
تبن  التي  الكتابات  من  ع��دد  إل��ى  باإلضافة  محاضراته،  من 
وجه التفاعل بن اللسانن تأثرا وتأثيرا، ومن بن ذلك بحثه 

في  الفصيحة  العربية  أص��ول   " ب  املوسوم 
متازيغت فجيج".

وجعل  واسعة،  رحمة  الفقيد  الله  رحم 
اجلنة مثواه، وأحلقنا به مسلمن مومنن.

عالم فقدناه

د. عبد الرحيم الرحموني

 بني م�ساجد غزة املدمرة ..
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