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اللهم

اإنا نعوذ بك

من منكرات الأخالق 

والأعمال والأهواء

اآمـيـــــن

للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصالة وأزكى التسليم، حافلة بالدروس والعبر 
التي ميكن القول إنها باختالف مستوياتها، تدل على أن التأييد اإللهي واملدد الرباني 
ال ميكن أن يكونا إال بعد تدبير إنساني، يأخذ بجميع األسباب املادية املسخرة أصال 
لإلنسان، وذلك وفق السنن الكونية املعروفة التي هدى الله تعالى إليها اإلنسان، وبدون 

ذلك ال ميكن أن يحدث أي شيء إال مبعجزة، واملعجزات ال تكون إال لألنبياء.
وباإلضافة إلى دْرس ضرورة األخذ باألسباب املادية التي تدل عليها أحداث السيرة 
منذ أن بدأ اإلعداد لها، هناك دروس أخرى تتعلق بالنماذج اإلنسانية التي قدمتها، فكل 
من شارك في الهجرة أو أعدَّ لها قبل حدوثها، وأسهم في إجناحها خالل حدوثها ولو من 
بعيد، هو منوذج للسلوك البشري السامي الذي ينبغي أن يكون عليه اإلنسان السوي، 
والذي ليس هو إال سلوك املسلم احلامل لرسالة النور والعدل واإلخ��اء واملساواة، ألن 
الدفاع عن احلق ونصرة املظلومني ال ميكن أن يستنكف عنه أي إنسان َسِوي سليم في 
عقله وتفكيره. ومن ثم فقد كانت شخصية الرسول � قدوًة مثلى في هذا احلدث كما 
 � ق��دوًة، وك��ان علي   � أبو بكر  الهجرة  في غيره، كما كان صاحبه في مسيرة 
ق���دوة... كل من ك��ان له سهم في  أب��ي بكر رض��ي الله عنها  ق��دوة، وكانت أسماء بنت 
أحداث الهجرة كان قدوة في السلوك والتصرف، وقبل ذلك وبعده في االنضباط والتقيد 

بالتوجيهات والتعليمات واألخذ باالحتياطات والتدابير التي ُهدوا إليها.
لكن في الوجه اآلخر كان هناك منوذج آخر ال يقل دوره عن األدوار التي قام بها 
اآلخرون السابقون األولون بفضل من الله ورضوان، إنه منوذج عبد الله بن أريقط الرجل 
مه  املشرك الذي أوفى بعهده وقام بدوره أحسن قيام مقابل أجر زهيد، مقارنة مع ما قدَّ
زعماء قريش من مغريات مادية كبيرة ملن يأتي مبحمد رسول الله � حّيا أو ميتا؛ فلم 
ُيْثنه ِشركه وال األجر القليل وال ِقلة املناصرين للدين اجلديد وقوة شوكة املتألبني ضده، 
لم ُيْثنه ذلك عن الوفاء بالعهد والقيام مبهمته أحسن قيام، لم يُخن ولم ينخدع ولم ُيفش 

سرا، بل بقي على عهده إلى أن مرَّ حدث الهجرة بسالم.
ويعرفها  مكة  تعرفها  كانت  التي  اإلنسانية  النماذج  من  أريقط  بن  الله  عبد  منوذج 
املتحمل  ال��واع��ي  النموذج  ال��وف��ي،  ال��ص��ادق  النموذج  ع��ام��ة،  ب��ص��ورة  العربي  املجتمع 
النموذج  معيشته،  في  البداوة(  )من  بدا  وإن  املتحضر،  اإلنساني  النموذج  للمسؤولية، 
الذي ال يضحي بالقيم من أجل املال، وال يغيِّر مبدأه برشوة، وال يبيع إنسانيته بُلعاعة 
من الدنيا، إنه منوذج من النماذج اإلنسانية التي عرفها املجتمع العربي آنذاك؛ طهارة في 
السريرة، وسالمة في الطوية، وصفاء في التفكير، ولذلك اختارهم الله تعالى لرسالته، 
النماذج  تبعتها  السماوية،  الرسالة  بسمو  واقتنعت  النماذج  تلك  استجابت  إذا  حتى 
األخرى التي ال ترقى قيمها ومبادئها إلى درجة قيم النماذج اإلنسانية األولى، إنها فطرة 
الله، فال ميكن أن يكون جميع الناس قادة، فالناس كإبل مائة ال جتد فيها راحلة واحدة .
عبد الله بن أريقط منوذج من النماذج اإلنسانية التي ميكن أن توجد في كل مكان 
واملُُثل  العليا  للمبادئ  بوفائها  ملتزمة  بقيت  كما  فطرتها  على  بقيت  وزم��ان، هي مناذج 
بعثت  وإليها داعية )إمنا  ُمبشرة  بها رسالة اإلسالم  التي جاءت  املُُثل  اإلنسانية، وهي 
ألمتم مكارم األخالق(، وهي مناذج كثيرا ما نصادفها أو نسمع عنها في حياتنا، فمتى 
يهتم املسلمون علماء ودعاة وقادة بهذه النماذج ليصنعوا منهم قادة عمليني مبا لهم من 

إمكانات وقدرات، وليصنعوا التاريخ من جديد كما صنعه األسالف.
عبد الله بن أريقط هو النموذج اآلخر للنماذج اإلنسانية التي صنعتها الهجرة النبوية 
على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التسليم، في تعبير سام وعملي على أن رسالة 

اإلسالم رسالة إنسانية وعاملية.
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األس���اس���ي���ات  أو  ال���ل���ب���ن���ات  م����ن   <
فهم  تركيز  دع���وة،  ك��ل  عليها  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
ال��م��دع��وي��ي��ن ع��ل��ى إخ����اص ال��ع��ب��ادة لله 
ت��ع��ال��ى، ألن إخ����اص ال��ع��ب��ادة وت��وح��ي��د 
المدار  يمثل  المعبودات  من  بدال  المعبود 
كل  وحولها  عليها  ي��دور  التي  اآلخ��ي��ة  أو 
ه��ذا، وما  ال��دع��وة  المطلوب في  إذ  ش��يء، 
له  خادما  يكون  والسلوك  الفهم  من  تبقى 
ِلَيْعُبُدوِن�  ِإال  َواالْن��سَ  اْلِجنَّ  َخَلْقُت  �َوَما 
المنحوتات  أو  المخلوقات  دون غيري من 
والمصنوعات التي ال تنفع وال تضر، فمما 
إبراهيم  لسان  على  الكريم  القرآن  به  جاء 
ُه  َفِإنَّ َفَطَرٍني  ي  ��ذِ الَّ �ٍإالَّ   : تعالى  قوله   �
َسَيْهِديِن�. ومن ثم فإن نجاح أو فشل أي 
دعوة ينبني على مدى إخاص المدعويين 
في عبادتهم وتقربهم إلى الله، وقوة تأثير 
إخاصهم  ق��وة  على  ب��ن��اء  ت��ك��ون  دعوتهم 
وارتباطهم بالله الذي هو خالقهم ورازقهم 
ومدبر شؤونهم وراعيهم ومراقبهم في كل 

ما يفعلون أو يقومون به. 
> إن ال��ب��دء ف��ي ال��دع��وة ب��األق��ارب أو 
العشيرة بتوجيه الخطاب إليهم و تربيته�م 
ي َأَراَك  ا َتْعُبُدوَن� و قوله �ِإنِّ ِني َبَراٌء ِممَّ �ِإنَّ
َوَقْوَمَك ِفي َضاٍل ُمِبيٍن� وقوله �َيا َأَبِت ِلَم 
أفيد  يكون  ُيْبِصُر�،  َوال  َيْسَمُع  ال  َما  َتْعُبُد 
للدعوة حتى ُيَمثل هؤالء األقارب والعشيرة 
يحمي  الذي  المنيع  الحصن  أو  المحضن 
بها  الفتك  أو  البطش  من  والدعوة  الدعاة 
 � إب��راه��ي��م  م��ا فعله  ف��ي مهدها، وه���ذا 
حين بدأ بأقرب الناس إليه وهو أبوه �َوِإْذ 
ا  ِممَّ َب��َراٌء  ِني  ِإنَّ َوَقْوِمِه  أَلِبيِه  ِإْبَراِهيُم  َق��اَل 
َسَيْهِديِن�  ُه  َفِإنَّ َفَطَرِني  ي  ��ذِ الَّ ِإال   َتْعُبُدوَن 
إبراهيم  انتقال  ورغم   .)27-26 )الزخرف: 
� من دع��وة أبيه )وه��ي دع��وة خاصة( 
إلى دعوة قومه وبعض الوجوه القوية أو 
استمر   � إبراهيم  فإن  فيهم،  المعروفة 
ف��ي ال��م��ح��اول��ة إلق��ن��اع أب��ي��ه ب��ال��ع��دول عن 
األح��د،  ال��واح��د  لعبادة  وااله��ت��داء  ضاله 
ال  التي  الخاصة  الدعوة  في  استمر  يعني 
تنتهي ببدء الدعوة العامة، كما يظهر في 
اآليات التي توجه فيها إبراهيم � بالنداء 
أن  مفادها  دالل��ة عظيمة  فيه  وه��ذا  لقومه، 
استمرار الدعوة الخاصة شيء الزم لنجاح 

وتوسع الدعوة العامة ونجاحها. 
> في قوله تعالى على لسان إبراهيم 
ي َسِقيٌم� الذي هو من معاريض  �: �ِإنِّ
األق��������وال، دل���ي���ل ع��ل��ى ج�����واز اس��ت��ع��م��ال 
المعاريض إذا توقع الداعي حدوث مكروه 
والداعية،  الدعوة  وجه  في  يقف  أو  يمس 
فهؤالء القوم فهموا من »السقم« غير القصد 
 : قوله  وك��ذل��ك   ،� إبراهيم  أراده  ال��ذي 
�َبْل َفَعَلُه َكِبيُرُهْم َهَذا َفاْسَأُلوُهْم ِإْن َكاُنوا 
»هي  س��ارة:  زوجته  في  وقوله  َيْنِطُقوَن�، 
أختي« وكقول نبينا � لمن سأله وهو في 
طريق الهجرة: ممن الرجل؟ فأجابه  بقوله: 
»من ماء« فكان قصد النبي � اإلشارة إلى 
وفهم  جميعا،  ال��ن��اس  وخ��ل��ق  خلقه  أص��ل 
السائل أنه بيان لقبيلته وموطنه األصلي، 
الصديق  بكر  أب��ي  ع��ن صاحبه  سئل  وق��د 
ي��ه��دي��ن��ي، ففهم  ه���اد  ه���و  ف���أج���اب:   ،�
� شيئا  النبي  م��راد  السائل شيئا وك��ان 
آخر. وهذه المعاريض وما يشبهها ليست 

وقائية  وفنون  ُسبل  هي  إنما  الكذب،  من 
للتخلص من المكروهات والشرور القادمة 
الدعوة  ممارسة  أثناء  توقعها  الممكن  أو 

وأثناء ماقاة األعداء بصفة عامة.
لمخاطبة  بعناية  األل��ف��اظ  اختياره   <
اختيار  ه��ذا  وم��ن  مناسب،  بأسلوب  أبيه 
ْحَمِن� بدال من  َك َعَذاٌب ِمَن الرَّ لفظ �َأْن َيَمسَّ
ألفاظ أخرى من قبيل: الجبار أو المنتقم، 
ففي هذا اللفظ الُبشرى بالرحمة لمن أطاع 
به  تمسك  كما  بهداه  وتمسك  تعالى  الله 
إب��راه��ي��م � وال��ن��ب��ي��ؤون وال��ص��ال��ح��ون 
عبارة  كذلك  عامة؛  بصفة  األنبياء  وأتباع 
َك� عند تكلمه عن العذاب،  �َأَخاُف َأْن َيَمسَّ
إذ الدخول في زمرة أولياء الشيطان أشد 
العذاب، قال ذلك لطفا وتأدبا مع أبيه، ولم 

يذكر ألفاظا أخرى.

> في جواب إبراهيم �  ألبيه بقوله 
بالحسنة،  السيئة  مقابلة  َعَلْيَك�  �َس��اٌم 
ومقابلة الجفاء والقسوة بلطف وحلم، إذ 
الداعي  بها  يتمتع  التي  الحسنة  األخ��اق 
دعوته  تكسب  كما  تكسبه  تعالى  الله  إلى 
وعاملين  مؤمنين  جددا  وأنصارا  تعاطفا 
للدعوة  إلى حماة  له، يتحولون  بما يدعو 
م���ن ب��ط��ش األع������داء وال��م��ت��رب��ص��ي��ن ب��ه��ا، 
وحملة لها إلى قوم آخرين وأتباع آخرين 
ي��ن��ص��رون��ه��ا وت��ن��ت��ص��ر ب��ه��م ع��ل��ى األع���داء 
يكن  ق��د  ال��ذي��ن  والمفترضين  الحقيقيين 
أك���ان���وا في  ل��ه��ا، س���واء  ال���ع���داء  بعضهم 

الداخل أم في الخارج.
> إن الداعي إلى الله جل جاله مؤيد 
م��ن��ه س��ب��ح��ان��ه وت��ع��ال��ى ب��دل��ي��ل م��ا أوت��ي��ه 
إب��راه��ي��م � م��ن ال��رش��د اإلل��ه��ي �َوَل��َق��َد 
الرشد مفخرة  وهذا  ُرْشَده�  ِإْبَراِهيَم  آَتْيَنا 
� ولكل داع إلى الله سبحانه  إلبراهيم 
ِب��ِه  ��ا  �َوُك��نَّ ب��ه��ذا  المسبق  لعلمه  وتعالى 

َعاِلِميَن�.
وال��ك��ف��ر يمكن  ال��ش��رك  م��ق��اوم��ة  إن   <
الله  إل��ى  الداعي  أيقن  إذا  بقوة  تكون  أن 

تعالى وأتباعه من خلفه وجميع الدعاة أن 
قوة  ففي  للدين،  ويمّكن  الدعوة  ذلك يخدم 
وأنصاره  للباطل  إره��اب  والدعوة  الداعي 
للحق  للتمكين  ال��م��ي��دان  م��ن  ل��ه  وإزاح����ة 

وأتباعه.
ِإَل��ْي��ِه  �َفَأْقَبُلوا  تعالى:  ق��ول��ه  ف��ي   <  
وَن� دليل على أن معسكر الشرك يمكن  َيِزفُّ
مع  للتعامل  ما  وتصور  فهم  له  يكون  أن 
لتحصين  أوال��ط��ارئ��ة  المفاجئة  األح���داث 
وتصوره  وامتيازاته  ومنافعه  معبوداته 
فعل  فاستعمال  ف��ع��ل��ه.  أس���اس  ه��و  ال���ذي 
»يهرولون«  أو  »ي��س��رع��ون«  دون  ���وَن«  »َي���ِزفُّ
اتجاه  طمأنينتهم  على  دليل  »يجرون«  أو 
أن  يعتقدون  التي  ومعبوداتهم  أصنامهم 
لها عزة ومكانة في قلوبهم، فهي في أمان 
من أي مكر أو فعل ماكر. ويقابل هذا الفعل 
: إبراهيم  إلى  المنسوب  »ال��روغ��ان«  منهم 
من  نوعا  يحمل  الذي  آِلَهِتِهْم�  ِإَلى  �َفَراَغ 
ال��خ��داع مع اآلخ��ري��ن إذا تطلب األم��ر ذلك 
الحق  السير وتحقيق  لتصحيح  واقتضاه 
ال���ذي ه��و ع��ب��ادة ال��ل��ه ع��ز وج���ل وإح��ال��ه 
أو  اآللهة  عبادة  في  المتمثل  الباطل  محل 

األصنام والتماثيل التي ال تنفع وال تضر.
 > أحيانا وفي مرحلة عرض وتوجيه 
الدعوة إلى المجتمع يمكن أن تتوجه هذه 
الدعوة إلى الطواغيت والجبابرة ورؤوس 
الله  أن���زل  م��ا  غير  على  القائمة  األن��ظ��م��ة 
 ،� محمد  سيدنا  على  كتابه  ف��ي  تعالى 
ألنه في إقناعهم بالدعوة، وفي حملهم لها 
نفع عميم لكل الناس على اعتبار أنهم قادة 
لشؤونه  المدبرون  وسياسيوه  المجتمع 
المتحكمون في دواليب مؤسساته وسيره 
إما إلى نماء فرخاء أو إلى تخلف فخراب 

ودمار وتسلط األعداء عليه.
ف��ي أي دع��وة،  النجاح  م��ن ع��وام��ل   <
األساليب واألهداف  نجاح خطابها متعدد 
الناس  أس��م��اع  ف��ي  ون��ف��اذه  والمستويات 
أيضا  النجاح  عوامل  ومن  منهم؛  وتمّكنه 
يفهمونه،  بخطاب  المدعويين  مخاطبة 
وذلك بأن يكون نابعا من واقعهم ومعالجا 
لمشاكلهم ويحمل إجابات شتى ألسئلتهم 
إال  مقهور  أذن  ف��ي  يسلك  ف��ا  وهمومهم، 
قلب  إل��ى  ينفذ  وال  بحريته،  يبشر  ص��وت 
يبشر  م��ا  فعل  أو  مناد  إال ص��وت  م��ك��روب 
ب��ف��رج ل��ك��رب��ت��ه...إل��خ، ك��م��ا أن م��ن ع��وام��ل 
النجاح قوة الحجج في الحجاج، وهذا بين 
في حوار إبراهيم � مع أبيه وقومه ومع 
الملك نمرود، فليتمعن وينتبه كل داع إلى 
هذا األمر في دعوة إبراهيم �. فالحجج 
أذن  ف��ي  للشك  والقاطعة  الباهرة  القوية 
بما  ويأخذ  يقتنع  تجعله  وفهمه،  السامع 
يسمع م��ن ال��داع��ي، ال���ذي ه��و ه��اد وناقذ 
السيئ   الفهم  للمدعويين مما هم عليه من 
والضال الذي يجعلهم تائهين أو في حكم 
التي  والحقيقة  الحق  عن  تائهون  هم  من 

هي إفراد الله تعالى بالعبادة.
والله يهدي السبيل وإلى الحق المبين.

----------------------
* باحث في الدراسات القرآنية

حوار النبي إبراهيم � مع أبيه  وقـومه 
من خالل القرآن الكرمي  )3/3(

د. عبد القادر محجوبي *
من تجليات الحكمة والموعظة الحسنة في دعوة إبراهيم �
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تطلع علينا بعض املواقع اإلخبارية بني حني 
وآخر بثروات أغنياء العالم من امللوك والرؤساء 
واألم��راء... ويتملكك العجب وأنت حتاول قراءة 
حتت  مم��ا  الكبيرة  واألع����داد  الطويلة  األرق����ام 
أي��دي ه��ؤالء من أم��وال وث���روات، واألع��ج��ب من 
ذل��ك واألغ���رب ه��و كيف جمع ه��ؤالء ه��ذا امل��ال؟ 
تكديس  لهم  أمكن  ب��ه؟ وكيف  ج���اؤوا  أي��ن  وم��ن 
هذه املليارات في وقت نرى فيه بأعيننا جحافل 
الفقراء، وطوابير املعوزين والبؤساء، و »شعوب« 
املستشفيات ممن ال يجدون حبة دواء، وجماعات 

اليتامى واألرامل ممن ال يجدون رغيف خبز.
أت��س��اءل وي��ت��س��اءل غ��ي��ري: ك��ي��ف أصبحوا 
كل  تستورد  بلدان  في  أثرياء،  وص��اروا  أغنياء، 
شيء مما يقبل االستيراد من غيرها، من اإلبرة 
إلى الطائرة.. وتعيش واقعا بئيسا فيما ال ميكن 

استيراده من طرق ومؤسسات ... 
هو طريق واحد ميكن أن يوصل إلى تكديس 
ال���ث���روة ب��ي��د ش��خ��ص أو م��ج��م��وع��ة أش��خ��اص: 
وقوة  تارة  بقوة احلكم  عليها وسرقتها  السطو 
ثانيا...  الفئة-  هذه  لصالح  –املوضوع  القانون 
وبالتالي فإمنا هي أموال األمة ال ميلكون منها 
ربهم،  إل��ى  يتوبوا  أن  فإما  دي��ن��ارا،  وال  دره��م��ا 
ومن كمال التوبة إرجاع ما بأيديهم من مال إلى 
وإما  األم��ة،  في مصالح  ليصرف  الدولة،  خزينة 
أن ينتظروا حسابا عسيرا بني يدي امللك اجلبار 

سبحانه.
ر –من كان منهم منتفعا-  وفي كل األحوال ُأذكِّ
مب��ا ج���رى ب��ني م��ال��ك اإلم����ام واخل��ل��ي��ف��ة ه���ارون 

الرشيد، 
قال  بكير  ب��ن  يحيى  ع��ن  الشاطبي  نقل  فقد 
»حنث الرشيد في ميني فجمع العلماء فأجمعوا 
على أن عليه عتق رقبة، فسأل مالكا، فقال: صيام 
ثاثة أيام، فقال:لَم؟ أنا معدم؟ وقد قال الله تعالى: 
�فمن لم يجد� فأقمتني مقام املعدم؟ فقال: نعم يا 
فعليك  لك  ليس  يديك  في  ما  كل  املؤمنني،  أمير 

صيام ثاثة أيام«  
وحكى ابن بشكوال  أن احلكم أمير املؤمنني 
به،  نزلت  مسألة  ف��ي  وش��اوره��م  للفقهاء  أرس��ل 
كرائمه  إح��دى  إلى  أنه عمد  نفسه  لهم عن  فذكر 
ووطئها في رمضان؛ فأفتوا باإلطعام، وإسحاق 
ما  املؤمنني:  أمير  له  فقال  ساكت.  إبراهيم  بن 
يقول الشيخ في فتوى أصحابه؟ فقال له إسحاق: 
ال أقول بقولهم، وأقول بالصيام فقيل له: أليس 
مذهب مالك اإلطعام؟ فقال لهم: لم حتفظوا مذهب 
مالك، إال إن كنتم تريدون مصانعة أمير املؤمنني، 
إمنا أمر مالك باإلطعام ملن له مال، وأمير املؤمنني 
ال مال له، إمنا هو مال بيت املسلمني. فأخذ بقوله 

أمير املؤمنني وشكره عليه..
هذا مالك يقول للرشيد: أنت فقير ال مال لك، 
وما بيدك إمنا هو مال األمة، فماذا أنتم قائلون؟

د. امحمد العمراوي 
 من علامء القرويني

amraui1391@gmail.com

أمير المؤمنين ال مال له

 مـواقــف وأحـــوال

من عوامل النجاح يف 
أي دعوة، نجاح خطابها 

املتعدد األساليب واألهداف 
واملستويات ونفاذه يف أسماع 

الناس وتمّكنه منهم؛ ومن 
عوامل النجاح أيضا مخاطبة 
املدعويني بخطاب يفهمونه، 
وذلك بأن يكون نابعا من 
واقعهم ومعالجا ملشاكلهم 

ويحمل إجابات شتى 
ألسئلتهم وهمومهم



لقد كانت الهجرة النبوية الشريفة من مكة 
املكرمة إلى املدينة املنورة انطالقة جديدة لبناء 
دولة اإلسالم، وإعزازًا لدين الله تعالى، وفاحتة 

خير ونصر وبركة على اإلسالم واملسلمني. 
تنتهي  ال  الشريفة  الهجرة  دروس  فإن  لذا 

وال ينقطع مداها، فمن هذه الدروس والعبر:
1 - المؤمن يحسن التوكل على اهلل تعالى:
وحسن التوكل على الله تعالى، يعني صدق 
الله في دفع املضار وجلب  اعتماد القلب على 
املنافع، وحتقيق اإلميان بأنه ال يعطي إال الله 
وال مينع إال الله وال يضر وال ينفع سواه، قال 
َمْخَرًجا�  ��ُه  لَّ َيْجَعل  َه  اللَّ ِق  َيتَّ �َوَم��ن   : تعالى 
)الطالق: 2( ، وقال  �: »لو أنكم توكلتم على 
الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو 

خماصا وتروح بطانا« رواه أحمد.
يقول داود بن سليمان رحمه الله: )يستدل 
على تقوى املؤمن بثالث: حسن التوكل فيما لم 
ينل، وحسن الرضا فيما قد نال، وحسن الصبر 

فيما قد فات(.
الشريفة  الهجرة  رحلة  ف��ي   � ك��ان  ولقد 
الله  أن  يعلم  بنصره  واث��ق��ًا  رب��ه  على  متوكاًل 
ك��اف��ي��ه وح��س��ب��ه، وم���ع ه���ذا ك��ل��ه ل���م ي��ك��ن � 
ب��امل��ت��ه��اون امل��ت��واك��ل ال���ذي ي��أت��ي األم���ور على 
قام  ثم  محكمة  أعد خطة  إنه  بل  وجهها.  غير 

بتنفيذها بكل سرية وإتقان.
ف��ال��ق��ائ��د: م��ح��م��د، وامل���س���اع���د: أب����و ب��ك��ر، 
وال�����ف�����دائ�����ي: ع����ل����ي، وال����ت����م����وي����ن: أس����م����اء، 
وتعمية  والتغطية  الله،  عبد  واالستخبارات: 
العدو: عامر، ودليل الرحلة: عبد الله بن أريقط، 
واملكان املؤقت: غار ثور، وموعد االنطالق: بعد 
الساحلي.  الطريق  السير:  وخ��ط  أي��ام،  ثالثة 
وحكمته صلى  عبقريته  على  كله شاهد  وه��ذا 
الله عليه وسلم، وفيه دعوة لألمة إلى أن حتذو 
وإتقان  والتدبير  التخطيط   حسن  في  ح��ذوه 
العمل واتخاذ أفضل األسباب مع االعتماد على 

الله مسبب األسباب أواًل وأخرا. 
2 - الصبر واليقين طريق النصر والتمكين:
أص���ح���اب ال���رس���االت ف���ي ه���ذه احل���ي���اة ال 
واحمل��ن  وامل��ت��اع��ب  املصاعب  تواجههم  أن  ب��د 
اُس  النَّ َأَحِسَب  �الم   : تعالى  قال  واالبتالءات، 
ا َوُهْم اَل ُيْفَتُنوَن َوَلَقْد  َأْن ُيْتَرُكوا َأْن َيُقوُلوا آَمنَّ
ِذيَن َصَدُقوا  ُه الَّ ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ اللَّ ا الَّ َفَتنَّ
وَعْن   ،  )3  - )العنكبوت:1  اْلَكاِذِبنَي�  َوَلَيْعَلَمنَّ 
َسْعد بن أبي وقاص � َقاَل : ُقْلُت : َيا َرُسوَل 
اِس َأَشدُّ َبالًء ؟ َقاَل : "اأَلْنِبَياُء، ُثمَّ  ِه،  َأيُّ النَّ اللَّ
ُجُل َعَلى َحَسِب ِديِنِه،  اأَلْمَثُل َفاأَلْمَثُل، ُيْبَتَلى الرَّ
ِفي  َكاَن  َوِإْن  َبالُؤُه،  اْشَتدَّ  ِديُنُه ُصْلًبا  َكاَن  َفِإْن 
َيْبَرُح  َفَما  ِديِنِه،  َحَسِب  َعَلى  اْبُتِلَي  ��ٌة  ِرقَّ ِديِنِه 
ِشي َعَلى اأَلْرِض َما  ى َيْتُرَكُه مَيْ اْلَبالُء ِباْلَعْبِد َحتَّ

َعَلْيِه َخِطيَئٌة. )رواه الترمذي(. 
فبعد س��ن��وات م��ن االض��ط��ه��اد واالب��ت��الء 
الله  يهيئ  مبكة  وأصحابه   � النبي  قضاها 
في  اإلمي��ان  ويقذف  الطيبة،  طيبة  لهم  تعالى 
قلوب األنصار، ليبدأ مسلسل النصر والتمكني 
َلَنْنُصُر  ا  �ِإنَّ تعالى:  قال  واليقني،  الصبر  ألهل 
َوَيوَم  ْنَيا  الدُّ َياِة  احْلَ ِفي  آَمُنوا  ِذيَن  َوالَّ ُرُسَلَنا 

َمْعِذَرُتُهْم  نَي  امِلِ الظَّ َيْنَفُع  اَل  َي��ْوَم  االْشَهاُد  َيُقوُم 
اِر�  )غافر:52(.  ْعَنُة َوَلُهْم ُسوُء الدَّ َوَلُهُم اللَّ

الله شاق محفوف  إلى  الدعوة  وإن طريق 
باملكاره واألذى. لكن من صبر ظفر، ومن ثبت 

انتصر. 
أذى  على  وأصحابه   � النبي  ثبت  ولقد 
قريش وكان � يطمئنهم بأن النصر قادم، َعْن 
َرُسوِل  ِإَلى  َشَكْوَنا  َقاَل:   ،� اأَلَرتِّ  ْبِن  اِب  َخبَّ
ٌد ُبْرَدًة َلُه، ِفي ِظلِّ اْلَكْعَبِة،  اللِه �، َوهَو ُمَتَوسِّ
َفَقاَل:  َلَنا،  َتْدُعو  َأاَل  َلَنا،  َتْسَتْنِصُر  َأاَل  َفُقْلَنا: 
ِفي  َلُه  َفُيْحَفُر  ُجُل،  الرَّ ُيْؤَخُذ  َقْبَلُكْم  َمْن  َكاَن  َقْد 
ْنَشاِر، َفُيوَضُع  اأَلْرِض، َفُيْجَعُل ِفيَها، َفُيَجاُء ِبامْلِ
ِبَأْمَشاِط  ُط  شَّ َومُيَ  ، ِنْصَفنْيِ َفُيْجَعُل  َرْأِس��ِه،  َعَلى 
ُه َذِلَك  ِمِه َوَعْظِمِه، َفَما َيُصدُّ ِديِد، َما ُدوَن حَلْ احْلَ
َيِسيَر  ى  َحتَّ اأَلْمُر،  َهَذا  نَّ  َلَيِتمَّ َواللِه،  ِديِنِه،  َعْن 
اِكُب ِمْن َصْنَعاَء ِإَلى َحْضَرَمْوَت، اَل َيَخاُف ِإالَّ  الرَّ
َتْسَتْعِجُلوَن.  ُكْم  َوَلِكنَّ َغَنِمِه،  َعَلى  ْئَب  َوالذِّ اللَه، 

)رواه الُبَخاِري(.
وفي الهجرة املباركة ملا خاف الصديق � 
على رسول الله � من أذى قريش، وقال لرسول 
الله : "َلْو َأنَّ َأَحَدُهْم َيْنُظُر ِإَلى َقَدَمْيِه أَلْبَصَرَنا 
الرسالة  هذه   � الرسول  رفض  َقَدَمْيِه"  ��َت  حَتْ
السلبية وقال له في ثبات املؤمن ويقينه بربه: 

َك ِباْثَننْيِ اللُه َثاِلُثُهَما«. »َيا َأَبا َبْكٍر، َما َظنُّ
فأنزل الله تعالى: �ِإالَّ َتْنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه 
ِذيَن َكَفُروا َثاِنَي اْثَننْيِ ِإْذ ُهَما  ُه ِإْذ َأْخَرَجُه الَّ اللَّ
َه َمَعَنا  َزْن ِإنَّ اللَّ ِفي اْلَغاِر ِإْذ َيُقوُل ِلَصاِحِبِه اَل حَتْ
َدُه ِبُجُنوٍد َلْم َتَرْوَها  ُه َسِكيَنَتُه َعَلْيِه َوَأيَّ َفَأْنَزَل اللَّ
ِه  اللَّ َوَكِلَمُة  ْفَلى  السُّ َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َكِلَمَة  َوَجَعَل 

ُه َعِزيٌز َحِكيٌم� )التوبة : 40(.  ِهَي اْلُعْلَيا َواللَّ
فالزم يديك بحبل الله معتصمًا

فإنه الركن إن خانتك أركان
3 - اهلل تعالى يؤيد رسله بالمعجزات :

من  أولياءه وأحبابه  يبتلي  قد  تعالى  الله 
أصحاب الرساالت والدعوات باحملن والشدائد، 
حتى  وال��ش��دائ��د  احمل��ن  لتلك  يتركهم  ال  ولكن 
تعصرهم، بل ميحصهم، ويرفع من قدرهم، ثم 
يؤيدهم باملعجزات التي تثبت صدق دعواهم، 
ِذيَن آَمُنوا ِإنَّ  َه ُيَداِفُع َعِن الَّ قال تعالى: �ِإنَّ اللَّ

اٍن َكُفوٍر� )احلج: 38(.  َه اَل ُيِحبُّ ُكلَّ َخوَّ اللَّ

وفي رحلة الهجرة الشريفة جتلت معجزات 
وآيات وبراهني تؤكد صدق دعوى النبي صلى 
الله عليه وسلم، فهل رأيتم رجاًل أعزاًل محاصرًا 
فال  صفوفهم  ويخترق  املجرمني  إل��ى  ي��خ��رج 

يرونه ويذر التراب على رؤوسهم وميضي. 
على  خيوطها  تنسج  عنكبوتًا  رأيتم  وهل 

باب الغار في ساعات معدودة.؟ 
يصعدون  املجرمني  من  فريقًا  رأيتم  وه��ل 
أحدهم  الباب فال يطأطئ  اجلبل ويقفون على 
رأسه لينظر في الغار؟..، هل رأيتم فرس سراقة 
في  ق��دم��اه��ا  فتسيخ  صلبة  أرض  ف��ي  متشي 
األرض وكأمنا هي تسير في الطني..؟ هل رأيتم 

شاة أم معبد الهزيلة يتفجر ضرعها باللنب؟.
قال البوصيري:

وما حوى الغ���اُر ِمن خيٍر وِمن َكَرِم
وُك��لُّ َطْرٍف ِمَن الكفاِر عنه َعِمي

يُق لم َيِرَم�ا فالصدُق في الغ��اِر والصدِّ
وُهم يقولون م�ا بالغ��اِر ِمن َأِرِم

وا العنكبوَت على وا احلم��اَم وظنُّ ظنُّ
ِم �ِة لم َتنُس�ْج ولم حَتُ يَّ خ��يِر الَبرِّ

ِوَق���اَيُة اللِه أغَنْت َعن ُمَض��اَعَفٍة
ُروِع وعن ع��اٍل ِمَن اأُلُطِم ِمَن الدُّ

إن هذه املعجزات لهي من أعظم دالئل قدرة 
الله تعالى، وإذا أراد الله تعالى نصر املؤمنني 

خرق القوانني، وقلب املوازين.
الهجرة  في  المسلمة  ال��م��رأة  دور   -  4

الشريفة:
دور املرأة املؤمنة في حتمل أعباء الدعوة، 
دور كبير وعظيم فقد كانت خديجة رضي الله 
عنها امللجأ الدافئ الذي يخفف عن رسول الله 
حراء  غ��ار  في  الوحي  عليه  ن��زل  فحينما   .�
وملا  زملوني،  زملوني  ويقول  يرجتف  جاءها 
ْوع. قال خلديجة : "قد خشيت على  ذهب عنه الرَّ
له: "كال أبشر فوالله ال يخزيك  نفسي". فقالت 
الله أبدا؛ إنك لتصل الرحم، وتصُدق احلديث، 
، وت��ق��ري ال��ض��ي��ف، وت��ع��ني على  وحت��م��ل ال��َك��لَّ

نوائب احلق". متفق عليه .
الهجرة  ف��ي  املسلمة  امل���رأة  دور  ويتجلى 
الشريفة من خالل الدور الذي قامت به عائشة 
كانتا  حيث  عنهما  الله  رضي  أسماء  وأختها 

نعم الناصر واملعني في أمر الهجرة؛ فلم يخذال 
أباهما أبا بكر مع علمهما بخطر املغامرة، ولم 
يفشيا سّر الرحلة ألحد، ولم يتوانيا في جتهيز 
الراحلة جتهيزًا كاماًل، إلى غير ذلك مما قامتا 

به. 
وهناك نساء أخريات كان لهن دور بارز في 
نسيبة  منهن:  املباركة،  الهجرة  لهذه  التمهيد 
بنت كعب املازنية، وأم منيع أسماء بنت عمرو 

السلمية.
5 - الصداقة الحقيقية مبادئ ومواقف:

الله تعالى على نبيه محمد  كان من فضل 
� أن جعل أفئدة من الناس تهوي إليه، وترى 
ف��ي��ه امل��ص��ح��وب امل��رب��ي وامل��ع��ل��م، وال��ص��دي��ق؛ 
كلماته  إلى  يسارعون  قريش  س��ادة  جعل  مما 
وعثمان  وال��زب��ي��ر  وطلحة  ب��ك��ر،  "أب���و  ودي��ن��ه: 
وعبد الرحمان بن عوف وسعد بن أبي وقاص" 
متخلني بهذه املسارعة املؤمنة عن كل ما كان 
يحيطهم به قومهم من مجد وجاه، متقبلني في 
باألعباء  مورا شديدا  الوقت حياة متور  نفس 

وبالصعاب وبالصراع.
عظيمة  خصال  بكر  أب��ي  في  توفرت  ولقد 
جعلته خير ناقل ألثر الصحبة، كان رجال قومه 
يأتونه ويألفونه لغير واحد من األمر، فحسن 
السابقني  إس��الم  في  كان سببا  هذا  مجالسته 
فجاء بهم إلى املصحوب األعظم رسول الله � 

فأسلموا وصلوا.
في  البالغ  أثرها  لها  الصاحلة  فالصحبة 

ثبوت اإلميان في القلوب.
التجارة  رح��ل��ة  م��ن  بكر  أب��و  ع��اد  فحينما 
يوحى  أنه  يزعم   � محمدا  أن  القوم  وأبلغه 
إليه فأجابهم، "إن قال فقد صدق"، فما أن حط 
عليه  النبي  إل��ى  أقبل  حتى  السفر  عناء  عنه 
أن سمع  فما  ذلك  من  متأكدا  والسالم  الصالة 
منه � حتى فاضت عيناه وقبل صاحبه الذي 
ما تردد في النطق بأعظم كلمة: أشهد أن ال إله 

إال الله وأشهد أنك رسول الله.
بالهجرة،  لرسوله  تعالى  الله  أذن  وحينما 
في هجرته،  رفيقه  ليكون   � الرسول  اختاره 
وظ��ال ثالثة أي��ام ف��ي غ��ار ث��ور، وحينما وقف 
املشركون أمام الغار، حزن أبو بكر � وخاف 
على رس��ول الله �، وق��ال: يا رس��ول الله، لو 
له  فقال  ألبصرنا،  قدميه  إل��ي  نظر  أحدهم  أن 
الله  باثنني  بكر  أب��ا  يا  ظنك  "م��ا   :� الرسول 
ثالثهما" )البخاري(. وهذا احلب هو الذي أبكى 
أبا بكر فرحًا بصحبته �. إن هذا احلب هو 
أب��ي بكر كل ماله ليؤثر به  ال��ذي أرخ��ص عند 

احلبيب � على أهله ونفسه.
أخ���رج اب��ن ع��دي واب���ن عساكر م��ن طريق 
الزهري وروى احلاكم في مستدركه ج 3/ ص 
82، عن أنس � : قال رسول � حلسان بن 
ثابت: "هل قلت في أبي بكر شيئًا؟  فقال: نعم. 

فقال: "قل وأنا أسمع". فقال: 
وثاني اثنني في الغار املنيف وقد

د اجلبال  طاف العدّو به إذ صعَّ
وكان ِحبِّ رسول الّله قد علموا

من البرية لم يعدل به رجاًل 
فضحك رسول الّله � حتى بدت نواجذه، 

ثم قال: "صدقت يا حسان هو كما قلت". 
في  رائعا  مثال   � الصديق  ض��رب  فلقد 
أن الصداقة مبادئ ومواقف، وليست شعارات 

وأقواال. 
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ال شك أن دروس الهجرة عديدة ومتنوعة، 
ومن املستحيل اإلحاطة بها كلها في مقال أو 
دراسة، ولكن أشير هنا إلى بعض تلك الدروس، 

عسى الله عز وجل أن ينفعنا بها :
أوال : األخذ باألسباب :

� وصاحبه أبو بكر  لقد بذل رسول الله 
الّصّديق � كل ما في طاقتهما إلجناح عملية 
الهجرة، وهذا هو اإلعداد املطلوب من املؤمنني، 
وا ما يستطيعون، وما فوق االستطاعة  أن ُيِعُدّ
َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم  وا  ليس مطلوًبا منهم �َوَأِعُدّ

ٍة� )األنفال: 61(.  ِمْن ُقَوّ
فيها  ح��دث  ق��د  اخلطة  أن  نالحظ  ق��د  نعم 
التخطيط  حدود  عن  اخلارجة  الثغرات  بعض 
ال��ب��ش��ري، ف��امل��ش��رك��ون ق��د وص��ل��وا إل���ى بيت 
الرسول � قبل املوعد الذي كان يظنه، ويرتب 
إلى  وصلوا  وامل��ط��اردون  أساسه،  على  خطته 
ث��ور، وس��راق��ة بن مالك استطاع أن  ب��اب غ��ار 
يصل إلى النبي � وصحبه، وبريدة األسلمي 

وقومه وصلوا إلى الرسول �. 
إذا قمت مبا عليك  أن��ك  ال��درس هنا  ولكن 
وأخذت مبا تستطيع من أسباب، فإن الله عز 
وجل سيكمل لك ما يحدث من نقص خارج عن 
إرادتك؛ لذا أغشى الله عز وجل عيون املشركني 
أمام بيت الرسول � فلم يروه وهو خارج، ولم 
يجعلهم يلقون نظرة واحدة داخل الغار حتى 
ال يروا حبيبه � وصاحبه �، وأساخ أقدام 
فرس سراقة في الرمال وألقى الرعب في قلبه، 
فآمنوا  لإلسالم  وقومه  بريدة  ص��دور  وش��رح 

وقد خرجوا مشركني فعادوا مسلمني.
ثانيا: االعتماد على اهلل :

لم يعتمد الرسول �  على األسباب وترك 
رب األس��ب��اب، ح��اش��ا ل��ل��ه، إمن��ا ك��ان يعلم أن 
األسباب ال تأتي بنتائجها إال إذا أراد الله عز 
وجل، ولذلك فبعد أن بذل أسبابه كاملة حتَلّى 
بيقني عظيم في أَنّ ما أراده الله تعالى سيكون، 
ِباْثَننْيِ  َك  َظُنّ »َما  الرائعة:  كلمته  في  ذلك  ظهر 

ُه َثاِلُثُهَما«. الَلّ
وظ��ه��ر ذل���ك أي��ًض��ا ف��ي أن���ه ل��م ي��ك��ن يكثر 
ى ما عليه، وما أراد  االلتفات في الطريق، فقد أَدّ
اللُه عز وجل واقع ال محالة. وبدون هذا اليقني 

ال ميكن للدولة املسلمة أن تقوم.
ثالًثا: األمل والثقة في النصر

� روح األمل في أي  الله  لم يفقد رسول 
حلظة من حلظات حياته، حتى في هذه الرحلة 
الطريقة،  بهذه  مّكة  من  يخرج  وه��و  اخلطرة، 
على حياته وال  يأمن  ال  ال��رأس،  وهو مطلوب 
على حياة أصحابه، إذا به يبشر سراقة ليس 
فقط بظهور اإلسالم على قريش أو على العرب، 
بل وبسقوط عرش كسرى حتت أقدام املسلمني، 
ي ِبَك َيا ُسَراَقُة  وَأْخذ كنوز كسرى غنيمة، »َكَأِنّ

َتْلَبُس ِسواَرْي ِكْسَرى«.
رابعا: حرص رسول اهلل � على الصحبة:

رأينا حرص رسول الله � في كل مراحل 
مسألة  على  دعوته  خطوات  كل  وف��ي  حياته، 
ال��ص��ح��ب��ة، ع���اش ح��ي��ات��ه ف���ي م��ّك��ة بصحبة، 
الوفود  وق��اب��ل  بصحبة،  الطائف  إل��ى  وخ��رج 
دولة  بنيت عليها  التي  البيعة  بصحبة، وعقد 
 � يسأل جبريل  وها هو  اإلس��الم بصحبة، 
ع��ن صاحبه ف��ي ال��ه��ج��رة، ك��ل ه���ذا، وه��و من 
يحتاج  الناس  كل  ولكن  الله،  رس��ول  هو  ه��و، 
عن  دائًما  نبحث  أن  يعلمنا  إلى صحبة، وهو 

 � الله  رس��ول  ر  سَطّ لقد  الصاحلة،  الصحبة 
ْيَطاُن مَع اْلَواِحِد،  قاعدة إسالمّية أصيلة: »الَشّ

َوُهَو ِمَن ااِلْثَننْيِ َأْبَعُد«.
القاعدة في  � هذه  الله  ق رسول  وقد طَبّ
له  أن الشيطان ليس  ا، مع  حياته هو شخصًيّ
سبيل مع رسول الله، ومنذ أن شّق صدره وقد 
الله عز  الشيطان، وأعانه  قلبه حظ  أخرج من 
وجل على الشيطان فأسلم فال يأمره إال بخير، 
ومع ذلك يحافظ على الصحبة، يعلمنا ويهدينا 

ويرشدنا .
خامسا: رسول اهلل � .. القائد القدوة :

القائد  أن  كيف  الرحلة  هذه  في  لنا  وضح 
كما  يهاجر  كان يعيش معاناة شعبه،  العظيم 
ُي��َط��اردون، يتعب كما  ُي��ط��ارد كما  ي��ه��اج��رون، 
معهم  يعيش  ي��ح��زن��ون،  كما  ي��ح��زن  يتعبون، 
حياتهم بكل ما فيها من آالم وتضحيات، كان 
من املمكن أن ينقل الله عز وجل رسوله الكرمي 
� من مّكة إلى املدينة بالبراق الذي نقله في 
حلظة م��ن م��ّك��ة إل��ى بيت امل��ق��دس، ول��ك��ن أين 
القدوة في ذلك؟ وأين األسوة؟ ال بد للمسلمني 
لبناء األمة، طريق في مقدور  من طريق عملي 
عموم املسلمني، وال بد أن يسير في هذا الطريق 

رسول الله  رغم كل املعاناة والتعب.
سادسا: الدعوة في مكان وزمان:

فرصة  ، يضيع   � ال��ل��ه  رس���ول  ي��ك��ن  ل��م 
كان  بل  ترتبط عنده بظرف،  يكن  ولم  للدعوة، 
يدعو إلى الله تعالى على بصيرة في كل وقت 
إلى  دع��ا  فلقد  يستطيع،  من  كل  يدعو  وح��ني، 
قبيلة أسلم، ولم  اإلسالم بريدة وأصحابه من 
وسيلة  ع��ن  يبحث  كيف  الرئيسي  ه��ّم��ه  يكن 
قد  تعالى  الله  أن  اعتبر  بل  بريدة،  من  للهرب 
ونعمة  وق��وم��ه هدية وعطية  ال��رج��ل  ل��ه  س��اق 
يضيع  فكيف  يقدر،  ال  وث��واب��ا  جزيال،  وأج��را 

فرصة كهذه؟!
هلل  للعمل   � الصديق  استعداد  سابعا: 

تحت أي ظرف:
الّصّديق  استعداد  الرحلة  ه��ذه  في  رأينا 
� للعمل لله حتت أي ظرف، وفي كل زمان 
عند  ال��وض��وح  منتهى  ف��ي  القضية  وم��ك��ان، 
الّصّديق، أهم شيء في حياة الّصّديق � هو 
أن  ينبغي  تعالى ورسوله، وال  الله  أن يرضي 
وال  يجده،  فال  مكان  في  وج��ل  عز  الله  يطلبه 
ينبغي أن يريده الرسول � في عمل فال يجده، 
ليس هناك في حياته مكان لكلمة )الظروف(، بل 
كان يعتذر لكل ظرف يطرأ على حياته بأن عنده 
والتضحية  وال��ب��ذل  العمل  وه��و  أعظم،  ظرًفا 

واجلهاد في سبيل الله تعالى.
ثامنا: حب الصديق لرسول اهلل � :

لقد كان حب أبي بكر الصديق � لرسول 
الله � واضحا، فلم يكن ينتظر أمًرا وال طلًبا، 
 ،� الله  لرسول  ه  حِبّ إتقان  في  يجتهد  إمن��ا 
لصحبته،  ال��ف��رح  م��ن  يبكي  راح��ل��ة،  ل��ه  يجهز 
ينظف له الغار، يسير أمامه وخلفه حماية له، 
أثناء  أث��رت عنه  التي  امل��واق��ف  ذل��ك من  وغير 

الصحبة.
إن���ه ي��ح��ب ال��رس��ول � ب��إخ��الص، وح��ّب 
الرسول � ليس من فضائل األعمال بل هو من 
ا على حب رسول الله   الواجبات، ومن قدم حًبّ
»البخاري ومسلم  روى  فهو على خطر عظيم؛ 
عن أنٍس قال: قال رسول الله : »اَل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم 
اِس  ى َأُكوَن َأَحَبّ ِإَلْيِه ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدِه َوالَنّ َحَتّ
َأْجَمِعنَي«. وفي رواية النسائي: »ِمْن َماِلِه َوَأْهِلِه 

اِس َأْجَمِعنَي«. َوالَنّ

تاسعا: بذل وعطاء الصديق � للدعوة :
حتفظ،  دون  يبذل   � الّصّديق  ك��ان  لقد 
يأخذ خمسة آالف درهم،  وينفق دون حساب؛ 
وهي كل ما ميتلك لينفقها على دعوته، وقبلها 
أنفق خمسة وثالثني ألف درهم في سبيل الله، 
ينفق وهو  املدينة، وسيظل  ينفق في  وسيظل 
خليفة، وسيظل ينفق وهو على فراش املوت، 
هذه  مثل  له  لرجل  وح��ق   ، اجلنة  اشترى  لقد 
ُبَها  �َوَسُيَجَنّ تعالى  الله  يرضيه  أن  الصفة 
ى َوَما أِلََحٍد ِعْنَدُه  ااَلْتَقى اَلِّذي ُيوِتي َماَلُه َيَتَزَكّ
ااَلْعَلى  ��ِه  َرِبّ َوْج��ِه  اْبِتَغاَء  ِإاَلّ  ��َزى  ُتْ ِنْعَمٍة  ِم��ْن 

َوَلَسْوَف َيرضى� )الليل: 17 - 21(.

بيته  أه��ل  م��ع  الداعية  جهد   : ع��اش��را 
وعشيرته :

أن  ب��د  ال  أم���رًا  الهجرة  قصة  ف��ي  شاهدنا 
نقف معه وقفة، أرأيتم كيف استعمل الّصّديق 
كيف  أرأيتم  الله؟  في سبيل  كلها  عائلته   �
استعمل عبد الله ابنه في نقل األخبار؟ وكيف 
استعمل أسماء ابنته في نقل الطعام والشراب؟ 
وكيف استعمل عامر بن فهيرة مواله في إخفاء 

آثار األقدام؟
الدعوة  لهذه  حّبه   � الّصّديق  نقل  لقد 
-لألسف-  ال��دع��اة  بعض  وأه��ل��ه،  عائلته  إل��ى 
تد  عائالتهم،  عن  العزلة  مرض  من  يعانون 
ال  هم  ثم  بيته،  خ��ارج  في  عظيًما  نشاًطا  لهم 
لله  العمل  في  إليهم  األق��رب��ني  أق��رب  ُيشركون 
ت��ع��ال��ى، ال ي��ح��رص��ون ع��ل��ى أن ي��ذي��ق��وه��م من 
غياب  ه��ذا  بها،  أحسوا  التي  اإلمي��ان  ح��الوة 
تعلموا  لألولويات،  هائل  للفهم، وضياع  كبير 
ُكْم  ُكْم َراٍع، َوُكُلّ من الّصّديق �، وتذكروا: »ُكُلّ

ِتِه«. َمْسؤوٌل َعْن َرِعَيّ
ال��ه��ج��رة  ك��ام��ل��ة م���ن دروس  ه���ذه ع��ش��رة 
أضعاف  الهجرة  دروس  أن  شك  وال  املباركة، 

ذلك، ولكن ال يتسع املجال ملزيد من التفصيل.
نهاية مرحلة وبداية عهد جديد :

ب��ه��ذه ال��ه��ج��رة ال��س��ع��ي��دة ال��ن��اج��ح��ة متت 
ا من مراحل السيرة  مرحلة مهمة، بل مهمة جًدّ
أحداثها  بكل  امل��ك��ّي��ة  امل��رح��ل��ة  ال��ن��ب��وّي��ة، مت��ت 

طابع  ذات  مرحلة  إن��ه��ا  ومشاكلها،  وآالم��ه��ا 
ا، ب���دأ اإلس����الم فيها  خ���اص ب��ل وخ����اٍصّ ج����ًدّ
غريًبا، واستمر غريًبا إلى قرب نهايتها، إلى أن 
آمن األنصار، ورضي الله عن املهاجرين، وعن 

صحابة رسول الله أجمعني.
ك��ان االه��ت��م��ام الرئيسي ل��رس��ول ال��ل��ه � 
العقائدّي  اجلانب  يبني  أن  املرحلة  ه��ذه  في 
ال  ال��ل��ه،  غير  بإله  يؤمنون  ال  الصحابة،  عند 
يتوجهون بعبادة ألحد سواه، ال يطيعون أحًدا 
إليه،  ينيبون  عليه،  يتوكلون  أم���ره،  يخالف 
عميق  إمي��ان  رحمته،  يرجون  عذابه،  يخافون 
برب العاملني، وإميان برسوله الكرمي  وبإخوانه 
من األنبياء واملرسلني، واعتقاد جازم بأن هناك 
يوًما سيبعث فيه جميع اخلالئق، سيقوم فيه 
الناس لرب العاملني يحاسبون على ما يعملون، 
ال��ذرة  تغفل  لن  أح��د،  اليوم  ذل��ك  في  يظلم  لن 
النار  أو  أبًدا  إنها والله إما اجلنة  والقطمير، 

أبًدا.
تعلم  فقد  الراسخة،  العقيدة  جانب  وإل��ى 
احلميدة،  األخ��الق  املرحلة  ه��ذه  في  املؤمنون 
وَسمْت  نفوُسهم،  َب��ت  ُه��ِذّ الرفيعة،  واخلصال 
وأخ��الق  األرض  قيم  عن  وارتفعوا  أرواح��ه��م، 
ال��س��م��اء  ق��ي��م  إل���ى  األرض،  وط��ب��ائ��ع  األرض 
وأخ���الق ال��س��م��اء وط��ب��ائ��ع ال��س��م��اء، لقد نزل 
امل��ي��زان احل���ق ال���ذي يستطيع ال��ن��اس ب��ه أن 
وع��رف  صحيحة،  ب��ص��ورة  أعمالهم  ��م��وا  ي��ق��ِيّ
املؤمنون في هذه املرحلة أن الطريق الطبيعّي 
باالبتالءات  مليء  صعب،  ش��اّق  طريق  للجنة 
واالختبارات، ما تنتهي من امتحان إال وهناك 
امتحان آخر، فاحلياة كلها تعب، والله يراقب 
العباد في صبرهم ومصابرتهم وجهادهم، ولن 
على  املرء  وُيبتلى  االختبار،  من  أحد  ُيستثنى 

حسب دينه.
ومع كون املرحلة بكاملها كانت عبارة عن 
فقرات مختلفة من اإليذاء والتعذيب، سواء على 
الروح أو على اجلسد، إال أنها كانت ال تخلو 
من سعادة، بل كانت كل حلظاتها سعيدة، لكن 
يجدها  التي  احلسّية  املادّية  السعادة  ليست 
ال��ن��اس ف��ي ط��ع��ام أو ش���راب أو ش��ه��وة، إمنا 
س��ع��ادة ال���روح وال��ق��ل��ب، س��ع��ادة ال��ط��اع��ة لله 
وج��ل، سعادة  عز  بالله  األن��س  تعالى، سعادة 
ال��ص��الة  س��ع��ادة   ،� ال��ل��ه  ل��رس��ول  الصحبة 
ومناجاة الله رب العباد، سعادة األخوة واأللفة 
تعالى،  الله  إلى  الدعوة  املؤمنني، سعادة  بني 
في  الدنيا؛ سواء  فنت  كل  أمام  الثبات  سعادة 
اجلسد أو في الهجرة أو في أنواع اإلغراءات 
باملال أو بالنساء أو بالسلطة، سعادة عظيمة، 

وأّي سعادة.
األس��اس  مبنزلة  املكية  الفترة  كانت  لقد 

املتني للصرح اإلسالمي الهائل.
من املستحيل أن يجتاز املسلمون خطوات 
كبدر واألحزاب وخيبر وتبوك، دون املرور على 
فترة مّكة، من املستحيل أن ُتبنى أمة صاحلة، 
أو تنشأ دولة قوية، أو تخوض جهاًدا ناجًحا، 
أو تثبت في قتال ضاٍر، أو تقف بصالبة أمام 
كل فنت الدنيا إال بعد أن تعيش في فترة مّكة 

بكل أبعادها.
هذه  ي��درس��وا  أن  املخلصني  ال��دع��اة  على 
املرحلة بعمق، وعليهم أن يقفوا أمام كل حدث، 

وإن قصر وقته أو صغر حجمه وقوًفا طوياًل.
هنا البداية التي ال بد منها، بغير مّكة لن 
تكون هناك املدينة، وبغير املهاجرين لن يكون 
هناك أنصار، وبغير اإلميان واألخالق والصبر 
على البالء لن تكون هناك أمة ودولة وسيادة 

ومتكني.

عـشـرة  دروس  مـن  الهجـرة  املـبـاركـة 
د. راغب السرجاني
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بهذه الهجرة السعيدة 
الناجحة تمت مرحلة مهمة، 

بل مهمة جدا من مراحل 
السيرة النبوية، تمت المرحلة 

الـمكية بكل أحداثها وآالمها 
ومشاكلها، إنها مرحلة ذات 
طابع خاص بل وخاصٍّ جدا، بدأ 
اإلسالم فيها غريبا، واستمر 
غريبا إلى قرب نهايتها، إلى 
أن آمن األنصار، ورضي اهلل 
عن الـمهاجرين، وعن صحابة 

رسول اهلل  �  أجمعين.





احلمد لله الذي وعد من حاسب نفسه، 
أحمده  الوعيد،  يوم  األم��ن  بزمامها  وأخ��ذ 
سبحانه شّرف أولياءه، وتفضل عليهم في 
يوم املزيد، وأشهد أن ال إله إال الله العزيز 
احلميد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، 
خ��ي��ر داع إل���ى امل��ن��ه��ج ال��رش��ي��د، وال��ه��دى 
عليه وعلى  وب����ارك  ال��ل��ه  ال��س��دي��د، ص��ل��ى 
في  الناس  ق��دوة  هم  الذين  وأصحابه  آل��ه 
محاسبة النفس، حذرًا من يوٍم هوله شديد، 
والتابعني لهم بإحسان إلى يوم ال مفّر منه 

وال محيد، وسلم تسليمًا كثيرًا. 
محاسبة  إن   : ال��ل��ه  ع��ب��اد  فيا  بعد  أم��ا 
وكمالها،  استقامتها،  طريق  ه��ي  النفس 
وفالحها وسعادتها، يقول الله تعالى: �َيا 
َنْفٌس  َوْلَتنُظْر  َه  اللَّ ُقوا  اتَّ آَمُنوا  ِذيَن  الَّ َها  َأيُّ
ا  َه َخِبيٌر ِبَ َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ َمْت ِلَغٍد َواتَّ ا َقدَّ مَّ
َتْعَمُلوَن�. قال ابن كثير في تفسيره: وقوله: 
َمْت ِلَغد� أي حاسبوا  ا َقدَّ �َوْلَتنُظْر َنْفٌس مَّ
ماذا  وان��ظ��روا  حتاسبوا  أن  قبل  أنفسكم 
اّدخرمت ألنفسكم من األعمال الصاحلة ليوم 
معادكم وعرضكم على ربكم. وقد قال تعالى: 
ُف��ُج��وَرَه��ا  َفَأْلَهَمَها  اَه��ا  َس��وَّ َوَم���ا  �َوَن��ْف��ٍس 
َمن  َخاَب  َوَقْد  اَها  َزكَّ َمن  َاْفَلَح  َقْد  َوَتْقَواَها 
اَها�، ومعناه : قد أفلح من زكى نفسه  َدسَّ
فأصلحها وحملها على طاعة الله عز وجل: 
اَها� أي أهلكها وأضلها  �وَقْد َخاَب من َدسَّ
عن  احلديث  وف��ي  املعصية.  على  وحملها 
أنس بن مالك � عن رسول الله � قال: 
»الكّيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت 
والعاجز من أتبع نفسه هواها ومتنى على 
الله األماني«. رواه اإلمام أحمد والترمذي. 
وروى اإلمام أحمد في كتاب الزهد عن عمر 
ابن اخلطاب � أنه قال: )حاسبوا أنفسكم 
أن  قبل  أنفسكم  وزن��وا  أن حتاسبوا،  قبل 
ف��ي احلساب  أه���ون عليكم  ف��إن��ه  ت��وزن��وا، 
اليوم، وتزّينوا  أنفسكم  غدًا، أن حتاسبوا 
َتْخَفى  اَل  ُتْعَرُضوَن  �َيْوَمِئٍذ  األكبر  للعرض 
القيم عن احلسن  َخاِفَيٌة�. ونقل ابن  ِمنُكْم 
نفسه يحاسب  على  قّوام  )املؤمن  قال:  أنه 
نفسه لله، وإمنا خّف احلساب يوم القيامة 
ال��دن��ي��ا،  ف��ي  ق���وم ح��اس��ب��وا أنفسهم  ع��ل��ى 
القيامة على قوم  وإمنا شّق احلساب يوم 
األمر من غير محاسبة(. وقال  أخ��ذوا هذا 
الله  رحمه  أحمد  اإلم���ام  ذك��ره  فيما  وه��ب 
حق  داود:  آل  حكمة  ف��ي  )مكتوب  تعالى: 
أربع ساعات:  أن ال يغفل عن  العاقل،  على 
يحاسب  وساعة  رب��ه،  فيها  يناجي  ساعة 
فيها مع إخوته  فيها نفسه، وساعة يخلو 
عن  وَيصدقونه  بعيوبه  يخبرونه  ال��ذي��ن 
نفسه، وساعة يتخلى فيها بني نفسه وبني 
ف��ي هذه  ف��إن  وي��ج��م��ل،  فيما يحل  ل��ذات��ه��ا 
وإجمامًا  الساعات  تلك  على  عونًا  الساعة 
للقلوب(. وقال ميمون بن مهران: )ال يكون 

يكون  حتى  تقيًا  العبد 
لنفسه أشد محاسبة من 
ولهذا  لشريكه.  الشريك 
كالشريك  النفس  ق��ي��ل: 
لم حتاسبه  إن  اخل��ّوان 
ذهب بالك(. وكتب عمر 
ب��ن اخل��ط��اب � إل��ى 
)حاسب  ع��م��ال��ه:  بعض 
قبل  ال��رخ��اء  ف��ي  نفسك 
من  ف��إن  الشدة،  حساب 
حاسب نفسه في الرخاء 
ق���ب���ل ح����س����اب ال���ش���دة 
ع��اد أم���ره إل��ى الرضى 
ألهته  وم���ن  وال��غ��ب��ط��ة، 
أهواؤه  وشغلته  حياته 
الندامة  إل��ى  أم���ره  ع��اد 
واخل���س���ارة(. ف���إذا علم 
ال��ع��ب��د أن���ه م��ن��اق��ش في 
احل���س���اب ع���ن م��ث��اق��ي��ل 
الذر، في يوم كان مقداره 
خمسني ألف سنة أحوج 
ما يكون إلى احلسنات، 
وغ�����ف�����ران ال���س���ي���ئ���ات، 
حت���ق���ق أن�����ه ال ي��ن��ج��ي��ه 
م���ن ه����ذه األخ����ط����ار إال 
اعتماده على الله تعالى 

ومراقبتها  نفسه  محاسبة  على  ومعونته 
وم��ط��ال��ب��ت��ه��ا ف���ي األن����ف����اس واحل����رك����ات، 
وال��ل��ح��ظ��ات،  اخل��ط��رات  ف��ي  ومحاسبتها 
خف  يحاسب  أن  قبل  نفسه  حاسب  فمن 
السؤال  عند  وحضر  حسابه،  القيامة  في 

جوابه، وحسن متقلبه ومآبه. 
القاصدين:  منهاج  في  قدامة  اب��ن  ق��ال 
التي بني  لك نفسك  ع��دو  أع��دى  أن  )واعلم 
ميالة  بالسوء،  أم���ارة  خلقت  وق��د  جنبيك 

إل���ى ال��ش��ر، وق���د أِم���ْرت 
ب��ت��ق��ومي��ه��ا وت��زك��ي��ت��ه��ا 
م��وارده��ا  م��ن  وفطامها 
بسالسل  ت��ق��وده��ا  وأن 
ربها،  عبادة  إل��ى  القهر 
أه��م��ل��ت��ه��ا جمحت  ف���إن 
وش��ردت ول��م تظفر بها 
لزمتها  وإن  ذل���ك.  ب��ع��د 
ب��ال��ت��وب��ي��خ رج���ون���ا أن 
ت��ص��ي��ر م��ط��م��ئ��ن��ة، ف��ال 

تغفلن من تذكيرها(.
النفس  وم��ح��اس��ب��ة 
العمل  قبل  نوٌع  نوعان: 

ونوٌع بعده:
العمل:  ق��ب��ل  ف��ال��ذي 
أول  عند  امل��رء  يقف  أن 
همه وإرادت��ه، وال يبادر 
له  يتبني  حتى  بالعمل 
على  به  العمل  رجحان 
تركه، قال احلسن رحمه 
الله  )رح��م  تعالى:  الله 
عبدًا وقف عند همه فإن 
كان  لله مضى وإن  كان 

لغيره تأخر(.
العمل  ب��ع��د  وال����ذي 
أحدها:  أصناف:  ثالثة 
محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق 
الذي  الوجه  على  توقعها  فلم  تعالى  الله 
بطاعة  ق��ام  هل  نفسه  يحاسب  ثم  ينبغي. 
أم قصر  تعالى  الله  الله على وجه يرضي 
كل  على  نفسه  يحاسب  أن  الثاني:  بذلك؟. 
أن  الثالث:  فعله.  من  خيرا  ترُكه  كان  عمل 
يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد، ِلَم 
فعله؟ وهل أراد به وجه الله والدار اآلخرة؟ 
فيكون رابحًا، أو أراد به الدنيا وعاجلها؟ 

فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به.
الله وسلم على نبينا محمد     وصلى 

وعلى آله وصحبه وسلم.
الخطبة الثانية :

عظيمة  ومنافع  آث��ار  النفس  وحملاسبة 
منها: 

1 - االطالع على عيوب النفس ومن لم 
يطلع على عيوب نفسه لم مْيكنه إزالتها.     
2 - احملاسبة توجب لإلنسان أن ميقت 
ت��ع��ال��ى عليه،  ال��ل��ه  ف��ي ج��ان��ب ح��ق  نفسه 
وهذه كانت حال سلف األمة، كانوا ميقتون 
روى  عليهم.  الله  حق  مقابل  في  أنفسهم 
اإلم��ام أحمد عن أب��ي ال���درداء أن��ه ق��ال: )ال 
يفقه الرجل كل الفقه حتى ميقت الناس في 
لها  إلى نفسه فيكون  ثم يرجع  الله،  جنب 
أشد مقتًا.  وقال محمد بن واسع محتقرًا 
نفسه وهو من العباد: لو كان للذنوب ريح 
ما قدر أحد أن يجلس معي. قال ابن القيم 
رحمه الله تعالى : )ومقت النفس في ذات 
يقني، ويدنو العبد به  الله من صفات الصدِّ
أضعاف  واح��دة  في حلظة  تعالى  رب��ه  من 
بكر  أب��و  وق��ال  بالعمل(.  يدنو  ما  أضعاف 
الصديق �: من مقت نفسه في ذات الله 

آمنه الله من مقته. 
3 - ومن ثمار محاسبة النفس إعانتها 
بذلك  إذا اجتهد  أنه  املراقبة، ومعرفة  على 
ف��ي َمحياه اس��ت��راح ف��ي مم��ات��ه، ف��إذا أخذ 
من  غدًا  استراح  وحاسبها  اليوم  بزمامها 

هول احلساب.                     
4 - ومن ثمارها أنها تفتح لإلنسان باب 
الذل واالنكسار لله، واخلضوع له واالفتقار 

إليه.                                         
بدخول  ال��رب��ح  ثمارها  أعلى  وم��ن   -  5
جنة الفردوس وسكناها، والنظر إلى وجه 
الرب الكرمي سبحانه، وإن إهمالها يعرض 

للخسارة ودخول النار، 
له  وإه��م��ال��ه��ا،  النفس  محاسبة  وت���رك 
الله  القيم رحمه  اب��ن  ق��ال  أض��رار عظيمة، 
ت��ع��ال��ى:  وأض���ر م��ا عليه: اإله��م��ال، وت��رك 
األم��ور،  وتسهيل  واالسترسال،  احملاسبة 
الهالك، وه��ذه حال  إلى  به  ي��ؤول  فإن هذا 
العواقب  عن  عينيه  يغمض  ال��غ��رور،  أه��ل 
نفسه  محاسبة  فيهمل  العفو،  على  ويتكل 
سهل  ذل��ك  فعل  وإذا  العاقبة،  في  والنظر 
وعسر  بها،  وَأِن���س  ال��ذن��وب  مواقعة  عليه 
أن  لعلم  رش��ده  ول��و حضره  فطامها،  عليه 
املألوف  وت��رك  الفطام  م��ن  أسهل  احلمية 

واملعتاد. 
ف��ات��ق��وا ال��ل��ه ع��ب��اد ال���ل���ه، وح��اس��ب��وا 
أن��ف��س��ك��م، ف����إن ص����الح ال��ق��ل��ب وس��الم��ت��ه 
بإهمال  النفس، وفساده وعطبه  بحاسبة 
النفس واالسترسال في ملذاتها، وشهواتها 
وا  ُتِعزُّ وإهمال ما به كمالها، فاحذروا ذلك 

أنفسكم وتسعدوا عند لقاء ربكم.
محمد  نبينا  على  وس��ل��م  ال��ل��ه  وص��ل��ى 
إني أعوذ  اللهم  آله وصحبه وسلم.  وعلى 
بك أن أقول قوال فيه رضاك ألتمس به أحدا 
سواك. اللهم إني أعوذ بك أن أتزّين للناس 
بشيء يشينني عندك . اللهم إني أعوذ بك 

أن أكون عبرة ألحد من خلقك.  
اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعَد 

با عّلمتني مني.
------------

ذ: عبد العزير بن دريس

صالح القلب وسالمته 
رهين بمحاسبة النفس
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»واعلم أن أعدى عدو 
لك نفسك التي بني 

جنبيك، وقد خلقت أمارة 
بالسوء، ميالة إىل الشر، 

وقد أمرْت بتقويمها 
وتزكيتها وفطامها من 
مواردها وأن تقودها 
بسالسل القهر إىل 

عبادة ربها، فإن أهملتها 
جمحت وشردت ولم 

تظفر بها بعد ذلك. وإن 
لزمتها بالتوبيخ رجونا 
أن تصري مطمئنة، فال 

تغفلن من تذكريها«

العدد 426 العدد 23427 ذي احلجة 1435هـ  املوافق 18 أكتوبر 2014م5 خطبة منبرية



رحمه  الشيخ  تصدى  األول���ى  احللقة  ف��ي 
الله تعالى، للحديث عن منزلة اإلخالص وبني 
الدين  ف��ي  يجتهد  م��ن  ه��و  يحصلها  ال��ذي  أن 
والتزكية،  اإلمي��ان  منازل  في  للترقي  ويسعى 
يوم  للميزان  األعمال خاضعة  كل  أن  بني  كما 
املن  إلى  يقود  األعمال  استكثار  وأن  القيامة، 
إلى  األخير  في  ليخلص  األعمال،  واملن يحبط 

أن اإلخالص كاإلميان.
وفي احللقة الثانية بني أن اإلخالص تنقية 
للقلب وتصفية للوجدان، وأنه حركة في القلب 

مهمتها تصفية األعمال.

1 -  خلق اهلل الكون فكان أحقّ بأن يكون 
ربًا له :

اِتي   �ُقل ِانَّ َصاَلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَ
نَي�، غاية الغايات هي توحيد الله  ِه َربِّ اْلَعامَلِ ِللَّ
عز وجل، وهذا الذي أردنا أن نصل إليه بإرادة 
ِه  الله عز وجل له، عجيب جدا هذا التعبير، �ِللَّ
وتعالى  سبحانه  ذات��ه  وص��ف  نَي�،  اْلَعامَلِ َربِّ 
هاهنا بأنه رب العاملني، والرب هو املالك كما 
أجمع عليه العلماء في التفاسير وفي غيرها، 
صاحب الشيء، وال يكون مالكًا على احلقيقة 
إال إذا كان خالقًا مبدعًا منشئًا من عدم، خلق 
الكون فكان أحّق بأن يكون رّبًا له، وكان بناء 
على ذلك أحق بأن يكون إلها معبودًا سبحانه 
وتعالى، وهذا ما ُيسمى بحّق اخلالقية، خلق 
ملا كان  َيخُلق  لم  لو  إذ  ُيعَبد،  أن  له حقٌّ  فكان 
ل��ه ه��ذا احل���ق، ول��ك��ن ال��ل��ه ج��ل ج��الل��ه خ��ال��ٌق، 
فكان بكونه خالقًا رّبًا مالكًا، وُحقَّ على الناس 
أن يعبدوه بهذا احلّق، وألمر ما فيه  أجمعني 
شيء من هذا، كان أول ما نزل من القرآن �اْقَرْأ 
ف  َك الَِّذي َخَلَق�، هذا أول تعريف عرَّ ِباْسِم َربِّ
به الله عز وجل نفسه سبحانه لرسوله محمد 
َربِّ  ِه  �ِللَّ تعالى:  َخَلَق�، وقوله  �الَِّذي  أنه   �
ليس منة من  له سبحانه،  نَي�، هذا حق  اْلَعامَلِ
أحد عليه عز وجل، بل حّق واجب عليك أيها 
مخلوقًا  كونك  حيث  من  بذمتك  متعلِّق  العبد، 
َوُنُسِكي  َصاَلِتي  ِانَّ  �ُقْل  العاملني  رب  للخالق 
نَي، اَل َشِريَك َلُه�.  ِه َربِّ اْلَعامَلِ اِتي ِللَّ َوَمْحَياَي َوَمَ
هلل  تخلص  أن  التوحيد،  من  الغاية   -  2

اعتقادك، وأن تخلص هلل أعمالك :
وهاهنا َنخلص إلى توحيد الله عز وجل، 
الله«،  إال  إله  »ال  اإلخ��الص،  كلمة  إلى  نخلص 
بعضه  والقرآن  اإلخ��الص،  س��ورة  إلى  ونعود 
مجموع  كله،  نسق  ألن��ه  بعض،  إل��ى  يوصلك 
ُه  ُه َأَحٌد، اللَّ كله، وسورة اإلخالص �ُقْل ُهَو اللَّ
ُكُفؤا  َل��ُه  َيُكْن  َوَل��ْم  ُي��وَل��ْد،  َوَل��ْم  َيِلْد  َل��ْم  َمُد،  الصَّ
َاَحد�، ربي عز وجل سماها سورة اإلخالص، 
واسم هذه املعاني وهذه املفاهيم عند العلماء 
العلمي بعلم  هو ما ُسمي بعد في االصطالح 
الله  ولكن  وج��ل،  عز  الله  توحيد  أو  التوحيد 
»اإلخ��الص«، ألن االسم  ق��ال:  سبحانه وتعالى 
قد يقتضي املُسمى وقد ال يقتضي، هذا سّر من 
الكالم؟  القرآني، ما معنى هذا  التعبير  أسرار 
كم  املسمى وقد ال يقتضي،  قد يقتضي  االسم 
األس��ف من  أحد اسمه محمد، موجود مع  من 
أبناء املسلمني من اسمه محمد، ولكن ال يؤمن 
الدين،  ع��دو  وه��و  الدين  ن��ور  الله،  عبد  بالله، 
يكون  قد  فلذلك  الشديد-  األسف  -مع  موجود 
الكثير،  ال��ش��يء  التوحيد  م��ن  َيعَلم  اإلن��س��ان 
خال  قلبه  ولكن  يجيبك،  التوحيد  عن  تسأله 
خاو من اإلخالص، ربي غني عن توحيدك في 

وليس  ظ��اه��ر،  توحيد  توحيده  الساعة،  تلك 
باملعنى  ليس  هنا  وال��ب��اط��ن  باطنا،  توحيدا 
الباطني، وإمنا الباطن باملعنى العام اللغوي، 
القرآن الكرمي، فقال  باطن االس��م، كما هو في 
الله عز وجل »اإلخالص« وجعله اسما لسورة 
م��ن س��ور ال��ق��رآن وه��ي س��ورة اإلخ���الص، ألن 
اعتقادك،  لله  ُتخلص  أن  التوحيد،  من  الغاية 
َأَحٌد�،  ُه  اللَّ ُهَو  �ُقْل  أعمالك،  لله  ُتخلص  وأن 
واح��دا  إلها  اعبد  املعنى،  لهذا  قلبك  أخِلص 
أعلى  الكتساب  اسع  سسه،  َتَ بذلك،  واشعر 
َوُقُلوُبُهْم  آَت��ْوا  َما  ُي��وُت��وَن  ِذيَن  �َوالَّ مقاماته، 
��ِه��ْم َراِج���ُع���وَن�، �ُق���ْل ِانَّ  ��ُه��م ِإَل���ى َربِّ َوِج��َل��ٌة َأنَّ
َربِّ  ��ِه  ِل��لَّ ��اِت��ي  َوَمَ َوَم��ْح��َي��اَي  َوُنُسِكي  َص��اَلِت��ي 
نَي، اَل َشِريَك َلُه�، اعمل على هذا، صالتك،  اْلَعامَلِ
ذبائحك،  خيرك،  برك،  زكاتك، حجك،  صيامك، 
حّقًا  لله  أن جتعلها  على  اجتهد  تفعل  ما  كل 
وصدقا، وهذا يحتاج إلى اجتهاد كبير، مثال 
تكون  األضحية  تضر  عندما  العيد  يوم  في 
قد خلصت قلبك، فال تغتر بكونك قد اشتريت 
تستفد  لم  هاهنا  اجليران،  ليراه  كبيرا  كبشا 
تستعملها  لم  �َوُنُسِكي�،  وج��ل  عز  قوله  من 
فلذلك  ناقصة،  فهي  نَي�،  اْلَعامَلِ َربِّ  ِه  �ِللَّ جيدا 
قدر  –ال  ناقصة  تكون  أن  ميكن  م��رات��ب،  ه��ي 
ميكن  لك،  ُنُسك  ال  إذن  املائة،  في  املائة  الله- 
أن تكون ناقصة خمسني في املائة، ثمانني في 
املائة، فأنت إذن جتتهد، وغايتها الصفاء التام، 
إذن لم تبق من املخلصني فقط �َوَما ُأِمُروا ِإالَّ 
يعني عمل  ين�،  الدِّ َلُه  ُمْخِلِصنَي  َه  اللَّ ِلَيْعُبُدوا 
حينما  ولكن  فاعل،  اسم  �ُمْخِلِصنَي�  بسيط، 
تترقى في مدارج ذلك، وتعلو بترقية الله لك، 
وجل  ع��ز  ق��ال  مفعول،  اس��م  ُمخَلصًا،  تصبح 
ِعَباِدَنا  ِمْن  ��ُه  �ِإنَّ  :  � في حق عبده يوسف 
امْلُْخَلِصنَي�، اسم مفعول، يعني وقع عليه فعل 
اإلخالص، وكيف ذلك؟ أخَلَص هو لله أوال، ثم 
أخَلص، فأخلصه الله إليه، »من عادى لي وليًا 
يتقرب  عبدي  ي��زال  »وال  ب��احل��رب«،  آذنته  فقد 
كنت  أحببته  ف��إذا  أحبه،  حتى  بالنوافل  إل��ي 
سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، 
-ما شاء الله-، ويده التي يبطش بها، ورجله 
التي ميشي بها، ولئن سألني ألعطينه، ولئن 
الذي  إنه مقام اإلخالص  استعاذني ألعيذنه«، 
يساوي مقام الوالية، ولكن الوالية باالصطالح 
الوالية  اخلرافي،  باالصطالح  وليس  الشرعي 
عز  لله  مخَلصا  العبد  يصبح  حينما  ��ة  احل��قَّ
البشري،  اللغوي  املعنى  في  املخَلص  وج��ل، 
يعني  امللك خلصاءه،  ُيخِلص  لنفسه،  َأخلصه 
ه��ذا  ب��ج��ان��ب��ه،  يجعلهم  وامل��ق��رب��ني،  ال�����وزراء 
األعلى،  املثل  ولله  البشري،  االستعمال  ف��ي 
ويجاهد  لله  بإخالصه  العبد  يتقرب  حينما 
إبليس، يظل في صراع مع إبليس في األعمال، 
ويصفي ويشذب ويهذب ويحارب من هاهنا، 
ويحارب من هاهنا، كلما قام بعمل صالح إال 
عدم  إل��ى  يسعى  ثم  إبليس،  من  وه��و محتاط 
إتباعه  إل��ى  أو  ب��ه،  ال��ري��اء  إل��ى  أو  تسميعه، 
باملن واألذى... إلخ، من مداخل الشيطان، وهو 
يجتهد ويجتهد، حتى إذا أخلص في ذلك جعله 
الله مخَلصا، يجعله من أهله سبحانه وتعالى، 
أي م��ن أول��ي��ائ��ه، »م��ن ع���ادى ل��ي ول��ي��ًا«، �إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان�، عبادي، والياء 
لإلضافة، واإلضافة تفيد النسبة، يعني هؤالء 
لك  �ليس  عليهم،  تقدر  لن  إبليس  يا  أوليائي 
عليهم سلطان�، وهذه مرتبة اإلخالص العليا، 

أن  أي  امْلُْخَلِصنَي�  ِعَباِدَنا  ِم��ْن  ��ُه  �ِإنَّ مخَلص، 
الله أخَلصه إليه، فحماه من إبليس، ال يضره 
أصبح  قلبه  ألن  الله،  ش��اء  إن  س��وء  ذل��ك  بعد 
يضره  ال  أبيض،  نقيا،  كالزجاجة،  كاملصباح، 
أب��دًا، ال يضره منكر من حيث  ذل��ك  منكر بعد 
إنه ال يتأثر به، كان يتأثر في مرحلة املجاهدة�، 
فُتمسح،  ويتوب  فيستغفر  املنكر  نقطة  تنقطه 
تنقطه الثانية فُتمسح، فحينئذ هو ينكر املنكر 
ويعرف املعروف قلُبه يبيض، فيكون كالزجاجة 
إال  ي��ع��رف  ال  حينئذ  وي��ك��ون  ك��امل��ص��ب��اح،  أو 
بعد  يضره  فال  فينكره،  املنكر  أم��ا  امل��ع��روف، 
ذلك شيء أب��دا، ألنه ُأدخ��ل في قوله عز وجل: 
قوله  في  ودخل  امْلُْخَلِصنَي�،  ِعَباِدَنا  ِمْن  ُه  �ِإنَّ
عز وجل �ِإنَّ ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن�، 
واملؤمن ال يزال يجتهد في تقيق هذه الرتبة، 
هو:  إبليس  به  يقاتل  ال��ذي  وسيفه  ومنطلقه 
»ال إله إال الله«، كلمة اإلخالص األول��ى، يعني 
باملرة،  استعمالها  ع��ن  وتستغني  تتركها  ال 
إله  »ال  دائما معك  كلها  ولكن تصحبك حياتك 
التزام  منطوقها  التي  العبارة  ه��ذه  الله«،  إال 
وشهادة تقّر بها في قلبك ولسانك، لها وظائف 
ُد ب���«ال إله  ���دِّ بعد ذل��ك، هي جتديد اإلمي��ان، جُتَ
إال الله«، وإمنا جتديد اإلميان تقوية مضامني 
اإلخ���الص، ألن��ا قلنا ب��أن اإلمي���ان واإلخ��الص 
هذا  في  واح��د  مبعنى  والنقصان  الزيادة  في 
السياق، كيف ذلك؟ اإلله هو احملبوب املرهوب، 
، أو خ��اف أو  َي��ْأَل��ه، أي أَح���بَّ ه��ذه الكلمة أِل��ه 
حزن، كلها معان قلبية، ومن مشتقه االشتقاق 
األكبر »الَوَله« الهمزة انقلبت واوا، والَوَله هو 
احلزن الشديد أو احلب الشديد الذي قد يؤدي 
إلى اجلنون والعياذ بالله، فإذن املقصود هو 
إال  إل��ه  »ال  تقول  فحينما  ق��وي��ة،  قلبية  حاجة 
بحق  مرهوب  وال  بحق  محبوب  ال  أي  ال��ل��ه«، 
الله، وهذا املعنى ال ميكن أن يتحصل في  إال 
القلب مرة واحدة، يتحصل من حيث الشهادة 
ُيسلم  حينما  ال��َع��َق��دي��ة،  التصورية  الذهنية 
املعنى  لكن  الله،  إال  إل��ه  ال  أن  ويشهد  املسلم 
ال��ث��ان��ي ال���ذي ه��و معنى اإلخ����الص ال���ذي به 
ُسّميت كلمة »اإلخالص«، فله مراتب، فما يزال 
العبد يذكر الله عز وجل بال إله إال الله، ليس 
باللفظ فقط، ولكن أيضًا بالثبات عليها حينما 
تهبُّ عواصف إبليس، عندما يحاول إبليس أن 
الله«،  إال  إله  »ال  قل  القلبي  الشرك  في  ُيوقعك 

اثبت عليها، �اَل َشِريَك َلُه َوِبَذِلَك ُأِمْرُت�.
3 – سلطان الخالقية :

اآلية،  هذه  في  القوية  املسائل  من  وه��ذه   
ُأِمْرُت�، وفعاًل ملا تسمع وتشعر بأنك  �َوِبَذِلَك 
را، تعمل إن أردت  مأمور بهذا، فأنت لست مخيَّ
لدي  ليس  ُأِم���ْرُت�،  �َوِب��َذِل��َك  أردت،  إن  وتترك 
ِه َربِّ  خيار، واآلمر هنا هو الذي ُذكر قبل، �ِللَّ
نَي�، أَمَرك الذي فطرك، أمرك الذي خلقك،  اْلَعامَلِ
وإمن��ا  سبحانه،  عليك  سلطانه  بقوة  وأم���رك 
اخلالقية،  عليك هو سلطان  عز وجل  سلطانه 
خلقك فكنت، ولو شاء ملا خلقك فما كنت، إذن 
فوقه  م��ا  عظيم،  سلطان  مطلق،  سلطان  ه��ذا 
ُأِمْرُت�، ليس  وال بعده سلطان، ُأمرت �َوِبَذِلَك 
ُل  بني يديك إذن إال أن تكون خاضعًا �َوَأَنا َأوَّ
امْلُْسِلِمنَي�، فكان محمد � إذن أول املسلمني، 
إمنا أول هنا ليس مبعنى العّد، واحد، اثنني، 
ثالثة، أربعة، ولكن مبعنى الغاية، أعلى مرتبة 
في اإلخالص لله عز وجل، ولذلك في احلديث 
»أن���ا سيد ول��د آدم ي��وم ال��ق��ي��ام��ة«، واحل��دي��ث 

ج ف��ي ص��ح��ي��ح اجل��ام��ع ال��ص��غ��ي��ر وف��ي  ُم���خ���رَّ
عز وجل  الله  آت��اه  آدم« مبا  ول��د  »سيد  غيره، 
من إخالص، ومن شكر عظيم لله عز و جل، َمّنًا 
�َوَأَنا  وتعالى،  سبحانه  منه  وفضاًل  الله  من 
ُل امْلُْسِلِمنَي�، أول اخلاضعني لله، اخلاشعني  َأوَّ
له، »أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم له« كما قال 
� في حديث الرهط الثالثة الذين سألوا عن 
كأنهم  ُأخ��ب��روا  فلما   ،� ال��ل��ه  ع��ب��ادة رس���ول 
َتَقاّلوها، أرادوا أن يسبقوا النبي �، أحدهم 
أراد أن يصوم ال��ده��ر، آخ��ر زه��د في ال��زواج، 
والثالث أراد أن ْيقوم الليل وال ينام، فلما بلغته 
� مقالتهم غضب فقال: »أما وإني أعبدكم لله 
وأتقاكم له« �وأنا أول املسلمني�، مب كان أول 
َوُنُسِكي  ِت��ي  َص��الَ ِانَّ  �ُق��لْ  أيقن  إذ  املسلمني؟ 
َشِريَك  اَل  نَي،  اْلَعامَلِ َربِّ  ِه  ِللَّ ��اِت��ي  َوَمَ َوَمْحَياَي 
َله�، جمع كل شيء، ما شاء الله، وقال �َوِبَذِلَك 
ُأِمْرُت�، هذه هي التي ترج اإلنسان، �َوِبَذِلَك 
�َوَأَن���ا  إال السمع وال��ط��اع��ة  م��ا علي  ُأِم����ْرت�، 
ما  َوَأَطْعَنا�،  َسِمْعَنا  �َوَقاُلوا  امْلُْسِلِمنَي�،  ُل  َأوَّ
أن تستجيب،  إال  عليك  فما  ُأم��رت  قد  أنك  دام 
استجب لله، وحقق التوحيد بشهادة »أن ال إله 
ِبعًا رسول الله � بشهادة  إال الله« وأتبعها ُمتَّ
أن محمدا رسول الله، واسع لتصفية أعمالك، 
باإلخالص،  التصفية  من  مت��لّ  وال  تيأس،  وال 
َآَتْوا  َما  ُيوُتوَن  ِذيَن  �َوالَّ الثاني،  املعنى  بهذا 
ال  َراِجُعوَن�،  ِهْم  َربِّ ِإَل��ى  ُهم  َأنَّ َوِجَلٌة  َوُقُلوُبُهْم 
منا  وم��ن  عيَبه،  َيذُكر  وه��و  إال  عمل  من  يعمل 
ال عيب فيه؟، ومن زعم أنه بال عيب فقد ادعى 
إال  عصمة  وال  ِعصمة،  منزلة،  من  له  ليس  ما 
خطاء  آدم  بني  »كل  خطاء،  فاملؤمن  لألنبياء، 
العامة  التوابون«، وكثير من  وخير اخلطائني 
بقلب  ويسعى  للصواب  مخالفة  بأمور  يقوم 
األعمال،  تلك  له  ِلُتْصلح  الله(  شاء  )إن  رفيق 
مبجرد أن يشعر بأنك َتِعَظه يقاطعك قائال: أنا 
من املتقني، ال أسرق وال أزني...، سبحان الله، 
وَن  نُّ هذا كالم ال يليق. فاملسلم ال يقول هذا، �مَيُ
َتْسَتْكِثر�،   ْ�ُ��� مَتْ �َواَل  َاْس��َل��ُم��وا�،  َأْن  َع��َل��ْي��َك 
بعد  ملا  نفسه وعمل  َداَن  من  الَكيِّس  بالعكس، 
��ِه��ْم َراِج���ُع���ون�، َيدين  ��ُه��م ِإَل���ى َربِّ امل���وت، و�َأنَّ
اسمع  النصيحة،  اسمع  وفعلت،  فعلت  نفسه، 
إن  اخلير  إال  فيها  لك  فليس  الله«  »ات��ق  كلمة 
التواضع في  آدم على  ابن  الله، ويتدرب  شاء 
الدين، تدّرب عليه، َربِّ نفسك عليه، ولكن ابن 
ِكْبر،  فيه  الشيطان  بتأثير  بالله  والعياذ  آدم 
ْث��ِم  ِب��ااْلِ ُة  اْل��ِع��زَّ َأَخ��َذْت��ُه  َه  اللَّ ��ِق  اتَّ َل��ُه  ِقيَل  �َوِإَذا 
فحسبه جهنم � والعياذ بالله وبئس املصير، 
ْثِم�،  ِباإْلِ ُة  اْل��ِع��زَّ �َأَخ��َذْت��ُه  العافية،  الله  نسأل 
يتكبر ويغتر، وكان عليه أن يرضى بحكم الله 
ويخضع لسلطانه، فإمنا ُخوطب بالله، وبوجه 
الله، وبسلطان الله، فالواجب أن يخشى الله، 
من  وليحذر  الله،  يتقي  وأن  الله،  يخاف  وأن 
مدعيا  نصحه،  من  ويحتقر  إبليس،  يغره  أن 
إلى  أنه ليس على ص��واب وأن��ه كذلك بحاجة 
عن  م��س��ؤوال  لست  أن��ك  وال��واق��ع  النصيحة، 
ق الله« دعه  مخالفته للصواب، هو خاطبك ب�»اتَّ
يبوء بإثم مخالفة القول العمل، إن كنت توقن 
فعاًل بأنه يفعل ذلك، احذر من أن يكون إبليس 
لك  يقول  فاعل وفاعل وج��اء  أنه هو  لك  يهيئ 
»اتق  الهدية  وارب��ح هذه  أنت  تلقف  الله،  اتق 
الله«، قل نعم سمعنا وأطعنا، اللهم اجعلنا من 
املتقني، أنا خطاء وأرجو أن أكون من التوابني، 
إليه  املتطهرين، وارج��ع  أك��ون من  أن  وأرج��و 
فحتى  النصيحة  منه  تقبلت  عندما  ألنه  أن��ت، 
هو سيقبل منك، أما إذا تكبرت عنه فصعب جدا 
ساعتها أن يسمع منك إال أن يكون من املتقني، 
وإذا سمع منك وأنت لم تسمع منه اعرف بأنك 
خاطئ بنسبة كبيرة جدا، سمع منك هو، وأنت 

ما سمعَت من�ه، فه�ذه مصيب��ة إذن،             

تجديد اإليمان تقوية لمضامين اإلخالص
فريد األنصاري  رحمه الله تعالى
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في  اجل���ودة  وحتقيق  التعليم،  إص���اح 
كلها  التعليم،  وإن��ق��اذ  التعليمي،  نظامنا 
ع��ن��اوي��ن مل��واض��ي��ع ح���ازت م��س��اح��ة واس��ع��ة 
ضمن حيز األطروحات التربوية واملساجات 
التعليمي  التربوي  بالشأن  يهتمون  من  بني 

تنظيرا وتدبيرا وممارسة.
الهدف  ذلك  نحو  ببصره  والكل يشخص 
املنشود الذي ال تزال طائعه لم تلح في األفق.
امل��س��ت��ف��س��رة  األس���ئ���ل���ة  ت���ت���زاح���م   وهنا 
إلى متى  واملتعجبة واملتحسرة:  واملستنكرة 
سيستمر ليل تعليمنا؟ متى ينجلي عن فجر 
مشرق ونهار مبصر؟ ملاذا لم تثمر السياسات 
واحملاوالت واملخططات اإلصاحية، املتتالية 
ما  على  أكلها،  تؤت  لم  مل��اذا  واالستعجالية؟ 
أنفق في سبيلها من أموال وأوقات وطاقات؟ 

أين اخللل؟...
ك��ث��ي��رة، وأي��ض��ا أج��وب��ة كثيرة،  أس��ئ��ل��ة 

وأطروحات وحتليات متباينة ومختلفة.
ولعل من أسباب هذا الفشل الذي يعاني 
منه نظامنا التعليمي التربوي، وهذا التخبط 
املتعاقبة،  اإلص���اح  سياسات  تعرفه  ال���ذي 
التعليمية  للحالة  عميق  صحيح  فقه  غياب 

ببادنا. وفيما يلي بيان ذلك:
أوال :تحديد المفاهيم :

العلم  اللغة  في  : الفقه  الفقه  معنى   - أ 
بالشيء والفهم له )1(.

: أقصد  التعليمية  احل��ال��ة  معنى   - ب 
وجزئياته  بكلياته  ببادنا  التعليم  واقع  بها 
الفاعلة  وع��ن��اص��ره  وم��اب��س��ات��ه  وحيثياته 

ومقدراته وإمكاناته املادية والبشرية.
: أي  التعليمية  احل��ال��ة  فقه  معنى   - ج 
بكل  التعليم  لواقع  والعميق  الدقيق  الفهم 

متعلقاته املتقدمة.
ومن ضمنها أيضا:

اإلح��ص��اء  على  ال��ق��ائ��م  ال��دق��ي��ق  > العلم 
واالس���ت���ق���راء ل��إم��ك��ان��ات امل��ت��اح��ة؛ ألن ه��ذا 
اإلحصاء الدقيق هو ما سُتحدد وفقه املساحة 
اإلمكانات  تلك  فيها  سُتنفق  التي  املناسبة 

واملقَدرات.
واالرجت���ال  التخمني  ت��ف��ادي  يتم  وب��ه��ذا 
وال���ك���ام اإلن���ش���ائ���ي، وش����ع����ارات اإلص����اح 
ال��ف��ض��ف��اض��ة ال��ت��ي ت��ت��ج��اوز ح����دود ال��وس��ع 
وال��ط��اق��ة، إل��ى ع��ال��م األح���ام واألم��ان��ي غير 

املتناهي.
وم����ن ال���ق���واع���د ال���ق���رآن���ي���ة ال���ت���ي يجب 
قول  مقتضاها،  وف��ق  والعمل  استحضارها 
استطعتم�  ما  الله  �فاتقوا  اخلبير:  احلكيم 
)التغابن 16(، وقوله: �ال يكلف الله نفسا اال 
وسعها� )البقرة286(. فا بد للعمل أن يكون 

وفق مقتضيات فقه االستطاعة.
> اإلحاطة بالعلل التي يشكو منها واقع 
متعددة:  اعتبارات  وفق  وتصنيفها  التعليم، 
ع��ل��ل ق��دمي��ة وأخ�����رى ح��دي��ث��ة. ع��ل��ل أصلية 
عادية  وأخ���رى  مزمنة  علل  فرعية.  وأخ���رى 
لإنتاج  معيقة  علل  وتختفي.  تظهر  آن��ي��ة 
تأثيرها  وأخ��رى  عظيم،  وتأثيرها  واجل��ودة 
العملية  في  بالفاعلني  متعلقة  علل  خفيف. 
ومعلمني  متعلمني  م��ن  التعليمية  التعلمية 
وأطر إدارية من أسفل الهرم إلى أعاه. علل 
ما  بني  التمييز  واملناهج.  بالبرامج  متعلقة 
العاج  ف��ي  التأخير  حقه  وم��ا  التقدمي  حقه 
والتقومي واإلصاح وفق سلم فقه األولويات.

التعليم  ل��ت��اري��خ  ال��واع��ي��ة  ال���دراس���ة   <
ببلدنا - التاريخ احلديث على األقل - وتتبع 
مراحله وحركيته منوا وانتعاشا، أو جمودا 

وانتكاسة.
ال��ت��ج��ارب  م��خ��ت��ب��ر  ه���و  ال���ت���اري���خ  وألن 
اإلنسانية؛ فإنه من احلكمة والكياسة االطاع 
على التجارب الناجحة والفاشلة وفهمها في 
أسباب  وحتليل  وظروفها،  مابساتها  ضوء 
جناحها وفشلها، واالستفادة من كل ذلك في 
حاضرنا. والتاريخ خير ُمعلم وإن فيه لعبرا 

ملن يعتبر، وما يتذكر إال أولوا األلباب.
في  وأثره  التعليمية  الحالة  فقه   : ثانيا 

اإلصالح:
ال���دواء  ه��و  التعليم«  »إص����اح  ك���ان  إذا 
جسم  منها  يعاني  ال��ت��ي  ل����أدواء  وال��ع��اج 
هو  التعليمية  احل��ال��ة  ف��ق��ه  ف���إن  ال��ت��ع��ل��ي��م؛ 
التشخيص الدقيق لتلك األدواء حتى يوصف 
لها من الدواء ما يناسبها. فإذا أصاب الدواء 
الداء حصل الشفاء بإذن الله تعالى، وإال فإن 
سوء التشخيص يستتبع وصف الدواء لغير 
دائه، أو عدم الدقة في حتديد طريقه وكيفية 

استعماله والقدر املناسب الذي يجب أخذه.
ما  مقدار  لكن  مائما،  ال���دواء  يكون  فقد 
يؤخذ منه غير كاف للتأثير في العلة، أو قد 

يؤخذ منه أكثر من القدر الازم فيشتد املرض 
وقد يهلك املريض.

وإن م��ن ال��آل��ئ وال����درر ال��ت��ي أث���رت عن 
ومنهم  ال��ش��ري��ع��ة،  علماء  أق��ص��د   - علمائنا 
عن  حديثهم   - خ��اص��ة  الفقه  أص���ول  علماء 
إن  حيث  احلكم،  مناط  حتقيق  في  االجتهاد 
فإنه  ن��ازل��ة،  اعترضته  إذا  املجتهد  الفقيه 

يجتهد فيها عبر مرحلتني:
املرحلة األول��ى: اجتهاده في فهم حكمها 

وإدراكه من مداركه الشرعية.
واملرحلة الثانية: اجتهاده في فهم وتعيني 

احملل الذي يتنزل عليه احلكم .          
الله  رح��م��ه  ال��ش��اط��ب��ي  اإلم����ام   وبتعبير 
تعالى »أن يثبت احلكُم مُبدركه الشرعي، لكن 

يبقى النظر في تعيني محله« )2(.
مناط  حتقيق  في  االجتهاد  ف��إن  عموما؛ 
اخلاص  مناطه  على  احلكم  وتنزيل  احلكم، 
في الواقع العام - وليس إسقاطه كيفما اتفق 
من  عظيما،  عميقا  فقها  يتطلب  األم��ر  هذا   -

صوره:
ومعرفة  احل���ال،  فقه  أو  ال��واق��ع  فقه   <
هذا  غ��ي��اب  وب��س��ب  ج��ي��دة.  معرفة  مكوناته 
وُتنَزل  مناطاتها  بغير  األحكام  ُتناط  الفقه، 

على غير محالها ...
امل��آل، وهو معرفة  أو فقه  > فقه املتوقع 
إليه  م��ا س��ي��ؤول  م��ت��وق��ع، أو معرفة  م��ا ه��و 
احلكم استقباال. هل سيؤول إلى مآله األصلي 
امل��ق��ص��ود ش��رع��ا، م��ن ج��ل��ب امل��ص��ال��ح ودرء 
غير  إلى   ... خافه  إلى  سيؤول  أو  املفاسد، 

ذلك من صور الفقه املطلوب.
ثالثا : رجال اإلصالح:

من أسس النجاح في إصاح التعليم، أن 
يكون لهذا اإلصاح املنشود رجاله وأهله.

التربوي  الفقه  ورج��ال اإلص��اح هم أهل 
الذين راكموا معارف نظرية وميدانية وخبروا 
ملكة  لديهم  وحتصلت  التعليمية،  احل��ال��ة 
وأبعادها،  املشكلة  عمق  إبصار  من  متكنهم 
وإدراك حجمها احلقيقي من غير تهويل وال 
�وال  ق��ال احل��ق سبحانه وت��ع��ال��ى:  ت��ه��وي��ن. 

ينبئك مثل خبير�
فانتظر  أهلها،  إلى  األم��ور  ُتسند  لم  وما 

التخبط وانتظر الفشل.
خاتمة :

إن من أسباب عقم احمل��اوالت والتجارب 
في  التعليم  ن��ظ��ام  عرفها  ال��ت��ي  اإلص��اح��ي��ة 

بلدنا، غياب فقه احلالة التعليمية.
ف����ق����د ك�����ث�����رت ال����ن����ظ����ري����ات وال���������رؤى 
وف��ي  امل���س���ت���وردة،  اإلصاحية والتجارب 
هذا  مناطات  بتحقيق  االه��ت��م��ام  ق��ل  املقابل 
النتيجة  فكانت  النظريات،  من  الهائل  الكم 
فتأتي  محالها،  غير  على  تنزل  ص��ارت  أنها 
جسد  تناسب  ال  مبقاييس  اإلص��اح��ات  تلك 
طويلة  فضفاضة  إم��ا  فهي  عندنا.  التعليم 
إذا  يتعثر  فهو  واألط����راف،  األك��م��ام  واس��ع��ة 
ال  قصيرة ضيقة  أنها  وإم��ا  يخطو،  أن  أراد 
تواري سوءته وال تقيه من حر أو قر وال تزين 

مظهره.
-------

1 - )القاموس احمليط باب الهاء فصل الفاء(
2 - )املوافقات، مج2، ج4، ص65، دار الكتب 

العلمية - بيروت لبنان، بدون تاريخ(

 فقه احلالة التعليمية 
الخطوة األولى نحو إصالح التعليم

ذ. عبد القادر دغوتي

أن ميدح  ملؤمن  ينبغي  ما  هنا  من 
بأمور  يتعلق  فيما  خ��ص��وص��ًا  نفسه 
ال���دي���ن، ال��ل��ه��م إال م��ا خ��ّص��ه ال��دل��ي��ل، 
رجح  إذا  إال  ألم��ر  يتقدم  ال  ف��اإلن��س��ان 
أنه تعني للضرورة أن يتقدم وأن يزكي 
اْجَعْلِني  �َقاَل  راجحة،  ملصلحة  نفسه 
َعِليم�،  َحِفيٌظ  ي  ِإنِّ ااْلَْرِض  َخَزاِئِن  َعَلى 
ألن  ال��س��ام،  عليه  ي��وس��ف  ع��ن  حكاية 
يوسف  ُيخِلص  أن  أراد  ملا  مصر  ملك 
به من بعد نهاية  إلى نفسه، أراد أن ُيقرِّ
ره فيما يريد، أو أراد أن  القصة كأنه َخيَّ
يجعله وزيرًا، أو شيئا من هذا القبيل، 
ي  ِإنِّ ااْلْرِض  َخَزاِئِن  َعَلى  اْجَعْلِني  �َقاَل 
عليم،  أم��ني،  أي  حفيظ،  َعِليٌم�،  َحِفيٌظ 
خبرة  وع��ن��ده  ب��احل��س��اب،  خبرة  عنده 
بوسائل حتفيظ ال��زرع، وقد حدث ذلك 
ف��ي تأويله ل��ل��رؤي��ا، ه��ذا األم���ر خ��اصٌّ 
بحالة خاّصة، ألنه في مجتمع ليس فيه 
إماما،  أن يكون  ينافسه، هو يجب  من 
تعينت إمامته للضرورة ليدعو إلى الله 
عز وجل، فمن تعينت إمامته وشهادته، 
تعينت شهادته بالضرورة، جاز له مثل 

ذلك.
4 - مما يفسد اإلخالص :

وال��دع��وة  النصح،  ف��ي سياق  أم��ا   
مثا  الناس،  بني  واملصاحلة  الله،  إلى 
أن  تريد  وأن��ت  متخاصمني  شخصني 
في  أحدهم  فيأخذ  بينهم،  ذات  تصلح 
مدح نفسه، هذه ليست بأخاق املسلم، 
األع��م��ال، ويخرب  يدمر  فعًا مما  ه��ذه 
العبد  أمام  الطريق  ويقطع  اإلخ��اص، 
م��ن أن ي��ص��ل إل���ى ه���ذه ال��رت��ب��ة، إمن��ا 
يصلها -منزلة اإلخاص- من تواضع 
لله، ومن تواضع لله رفعه، وما ألطف 
حديث الرسول � حينما قال: »إمنا أنا 
عبد أجلس كما يجلس العبد، وآكل كما 

يأكل العبد«، »إمنا أنا عبد لله«.
أب���دًا أن  ل��ه  امل��ؤم��ن إذن م��ا ينبغي 
هذه  يخرم  وأن  ال����ِوزان،  ه��ذا  يخاِلف 
وقلبه،  ذهنه  في  رسخت  إذا  العقيدة 
لترقية رتبته  بل يجب عليه أن يسعى 
فإخاصًا،  فإخاصًا،  إخاصًا،  منها، 
ح��ت��ى ي��ك��ون م���ن امل��خ��َل��ص��ني، واآلي����ة 
امل��ذك��ورة قبل  اآلي��ة  ب��ذل��ك، أي  مشعرة 
�ُق���ْل ِانَّ َص��َاِت��ي َوُن��ُس��ِك��ي َوَم��ْح��َي��اَي 
نَي، اَل َشِريَك َلُه�،  ِه َربِّ اْلَعامَلِ اِتي ِللَّ َومَمَ
فِذكره عز وجل »احمليا واملمات« يعني 
العمر، كل السير، فأنت تسير عمرك كله 
»ال شريك  ل��ه«،  »ال شريك  وأن��ت حتقق 
له«، »ال شريك له« في عملك، في قولك، 

حتى تلقى الله.
ف��ال��ل��ه��م أرن���ا احل���ق ح��ق��ا وارزق��ن��ا 
وارزقنا  باطا  الباطل  وأرن��ا  اتباعه، 
الشاكرين،  من  لك  واجعلنا  اجتنابه، 
املخَلصني،  ع��ب��ادك  م��ن  اجعلنا  اللهم 
املخَلصني،  ع��ب��ادك  م��ن  اجعلنا  اللهم 

اللهم اجعلنا من عبادك املخَلصني.

-----------
* منزلة اإلخاص من حلقات منازل 
اإلمي����ان ال��ت��ي أل��ق��ي��ت ب��اجل��ام��ع األع��ظ��م 
مادة مسجلة على شريط  مبكناس وهي 

سمعي.

أعدها للنشر : عبد الحميد الرازي

تتمة منزلة االخاص
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ق��ال تعالى: �َق���ْد َج��اَءُك��ْم ِم��َن ال��ل��ِه ُن��وٌر 
َبَع ِرْضَواَنُه  َوِكَتاٌب ُمِبنٌي َيْهِدي ِبِه اللُه َمِن اتَّ
ِإَلى  ُلَماِت  الظُّ ِم��نَ  َوُيْخِرُجُهْم  اَلِم  السَّ ُسُبَل 
ُمْسَتِقيم�  ِصَراٍط  ِإَلى  َوَيْهِديِهْم  ِبِإْذِنِه  النور 
)املائدة:15-16(. وقال � : »خيركم من تعّلم 

القرآن وعلمه« )رواه البخاري(.
لقد أمرنا ربنا أن َنذكر نعَمه علينا: �َيا 
َعَلْيُكم�  اللِه  ِنْعَمَة  وا  اْذُك��رُ آَمُنوا  ِذيَن  الَّ َها  َأيُّ
علينا  العظمى  عم  النِّ من  وإن  )املائدة:11(. 
يجب  نعمة  وه��ي  آدم  أب��ن��اء  م��ن  جعلنا  أْن 
أن ُتذكر، ألن هذا املخلوق -أبانا آدم- كّرمه 
ال��ل��ه -س��ب��ح��ان��ه وت��ع��ال��ى- واس��ت��خ��ل��ف��ه، إذ 
اأَلْرِض  ِفي  َجاِعٌل  ي  �ِإِنّ َيخلقه:  أن  قبل  قال 
هذا  كّرم  تعالى  إنه  )البقرة:30(.  َخِليَفة�     
اخلليفة وكّرم أبناءه من بعده جميًعا حيث 
آَدَم  َب��ِن��ي  ْم��َن��ا  َك��رَّ �َوَل���َق���ْد  آدم:  بني  كونهم 
ِمَن  َوَرَزْقَناُهْم  َواْلَبْحِر  اْلَبِرّ  ِفي  َوَحَمْلَناُهْم 
َخَلْقَنا  ْن  ِمَّ َكِثيٍر  َعَلى  ْلَناُهْم  َوَفضَّ َباِت  ِيّ الطَّ
عظيمة  نعمة  إنها  )اإلسراء:70(؛  َتْفِضيال� 
النعم  ألن  ونذكرها،  فيها  نتفكر  أن  ينبغي 
للِنعم أن  ُتذكر لن ُتشكر، فأول الشكر  إْن لم 
ا،  ج��ّدً عظيمة  نعمة  »التكرمي«  ونعمة  ُتذكر. 
ا،  وِنعمة »اخلالفة« عن الله نعمة عظيمة جّدً
هل  املسؤولية.  تكون  الِنعم  قدر  على  ولكن 
فقط؟  العظيمة  النعمة  بهذه  علينا  الله  َم��ّن 
اَل  اللِه  ِنْعَمَة  وا  َتُعدُّ �َوِإْن  الله:  أكثر نعم  ما 

ُصوَها� )إبراهيم:34(. ُتْ
نعمة اإلسالم :

عم التي فوق هذه النعمة هي نعمة  من الِنّ
َأْكَمْلُت  �اْلَيْوَم  عنها:  الله  قال  التي  اإلسالم 
َوَرِضيُت  ِنْعَمِتي  َعَلْيُكْم  ْمُت  َوَأْتَ ِديَنُكْم  َلُكْم 
َلُكُم اإِلْساَلَم ِديًنا� )املائدة:3(، نعمة اإلسالم 
إذن أعظم من النعمة السابقة. فَكم من أبناء 
آدم ال يتمتعون بنعمة اإلسالم التي بها -ال 
بغيرها- يتم الفوز في الدنيا واآلخرة. إنها 
نعمة كبيرة ينبغي أن ُنفكر فيها فِل�َم اجتبانا 
الله واصطفانا من بني أبناء آدم لَيُمّن علينا 
هذه  وَن��ذك��ر  نفكر  أن  ينبغي  النعمة؟  بهذه 
إلى الشكر، ونتأمل في  النعمة ذكًرا يدفعنا 
الفوائد الكثيرة لها، وحسبك أن النجاة بها 
في الدنيا، والفوز والنجاة احلقيقية بها في 
�َوِإْن  باإلسالم:  إال  فوز هناك  إذ ال  اآلخ��رة، 
ا ُثمَّ  َك َحْتًما َمْقِضّيً ِمْنُكْم ِإالَّ َواِرُدَها َكاَن َعَلى َرِبّ
ا�  نَي ِفيَها ِجِثّيً امِلِ َقْوا َوَنَذُر الظَّ ِذيَن اتَّ ي الَّ ُنَنِجّ
ال  إذ  »ُمتقون«،  واملسلمون  )مرمي:72-71(. 
ُيتصور إسالم بغير تقوى، وهدايُة الله في 
كتابه -الذي هو الهدى- ال تنفع غير املتقني، 
الكتاب:  بهذا  يهتدون  الذين  وحدهم  وه��م 
ِقنَي� )البقرة:2(، كما أن قبول  �ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتَّ
األعمال إمنا يكون من املتقني، ووراثة اجلنة 
ُة ُأوِرْثُتُموَها  نَّ تكون مبا عملنا هنا: �ِتْلُكُم اجْلَ
ا ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن� )األعراف:43(، والوارثون  مِبَ
اْل��َواِرُث��وَن  ُه��ُم  �ُأوَل��ِئ��َك  املتقون:  هم  للجنة 
ِذيَن َيِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس� )املؤمنون:11-10(.  الَّ
لفوائدها  بثمن  ُت��ق��ّدر  ال  اإلس��الم  نعمة  إذن 
إذ  العظمى في اآلخرة،  الدنيا وفائدتها  في 

احلياة حياتان، حياة صغيرة مبثابة مقدمة 
»اآلخ���رة« وهي  ل��ه اسمه  نهاية  مل��وض��وع ال 
َيَواُن َلْو  اَر اآلِخَرَة َلِهَي احْلَ احلياة: �َوِإنَّ الدَّ
وبالتالي  )العنكبوت:64(.  َيْعَلُمون�  َكاُنوا 
هاته  م��ن  أعظم  أخ��رى  بنعمة  نتمتع  فإننا 
من  العديد  مع  فيها  نشترك  حيث  النعمة، 
األمم  جميع  ألن  املسلمني،  من  مضت  األمم 
األنبياء كانوا  السابقة هم مسلمون؛ جميع 
 � وعيسى  مسلم،   � موسى  مسلمني، 
مسلم، وأتباعهما مسلمون، ودينهم اإلسالم 
خرافة،  السماوية،  األدي��ان  فمقولة  غيره.  ال 
ألن الدين واحد عند الله وهو اإلسالم: �ِإنَّ 
يَن ِعْنَد اللِه اإِلْساَلُم� )آل عمران:19(، إال  الِدّ
أنه نزل على مراحل حسب حاجات اإلنسان 
وصلت  وحني  سبحانه.  الله  حكمة  وحسب 
األمة إلى مستوى من النضج، جاءها الكتاب 
�َأَل��ْم  قبُل:  الكتب من  منه بعض  َن��زل  ال��ذي 
اْلِكَتاِب�  ِم��َن  َنِصيًبا  ُأوُت���وا  ��ِذي��َن  الَّ ِإَل��ى  َت��َر 
الكتاب�  ذلك  ف��ألم،  هذا  أما  )النساء:44(، 
كر األصل، وهو كتاٌب مصدٌق  هو الذي في الِذّ
ملا بني يديه من الكتاب ومهيمٌن عليه. فهذا 
في  اخل��ات��ة،  في صورته  َن��زل  الكتاب،  هو 
ا كاماًل  الصيغة األخيرة ألبناء آدم نزواًل تاّمً
اْلَباِطُل ِمْن  َيْأِتيِه  ال نقص فيه وال عيب: �اَل 

َبنْيِ َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه� )فصلت:42(.
نعمة الشهادة على الناس

فيها  ت��ش��ت��رك  ن��ع��م��ة  اإلس�����الم  ك����ان  إن 
فما هي   ،� أم��ة محمد  قبل  األخ��رى  األمم 
إذن؟  غيرنا  فيها  يشاركنا  ال  التي  النعمة 
َنزل  ما  ال��ن��اس«.  على  »الشهادة  نعمة  إنها 
الناس:  عليه  استحفظ  قبُل،  من  الكتاب  من 
ا اْسُتْحِفُظوا ِمْن ِكَتاِب اللِه َوَكاُنوا َعَلْيِه  �مِبَ
ُشَهَداَء� )املائدة:44(. أما هذا الكتاب -حيث 
يأتي بعُد ال نبي وال رس��ول -فُحفظ من  لن 
ْلَنا  َنزَّ َنْحُن  ا  �ِإنَّ  : وتعالى-  سبحانه  الله- 
فمن  )احلجر:9(.  اِفُظون�  حَلَ َلُه  ��ا  َوِإنَّ ْكَر  الِذّ
تتلخص  التي  األنبياء  بوظيفة  يقوم  ال��ذي 
في جتديد أمر هذا الدين وتبليغ رسالة الله 
ملن لم َتبُلغه؟ تلك هي رسالة هذه األمة، وهي 
النعمة الثالثة الكبرى التي تخص املسلمني 

من هذه األم��ة )أم��ة محمد �(، ألن رسالته 
َأْرَس��ْل��َن��اَك  ��ا  ِإنَّ ِبيُّ  النَّ ��َه��ا  َأيُّ ب��َيا  تتشخص 
َشاِهًدا� )األحزاب:45(، �َفَكْيَف ِإَذا ِجْئَنا ِمْن 
ٍة ِبَشِهيٍد َوِجْئَنا ِبَك َعَلى َهُؤاَلِء َشِهيًدا�  ُكِلّ ُأمَّ
صة لوظيفته  )النساء:41(؛ هذه الصفة امللِخّ
بعده  من  ألتباعه  نفسها  هي   � ورسالته 
ًة َوَسًطا  في صورة أمة: �َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمَّ
اِس� )البقرة:143(،  ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّ
�َوَي���ُك���وَن  ل��ل��رس��ل:  ال��ت��ي  الصفة  نفس  ه��ي 
هذه  )البقرة:143(.  َشِهيًدا�  َعَلْيُكْم  ُسوُل  الرَّ
وفيها  وت��زي��د،  س��واه��ا  م��ا  تتضمن  النعمة 
في  أش���رت  -ك��م��ا  ول��ك��ن  الكبير،  التشريف 
البداية- ما من نعمة إال وَتسَتتبع مسؤولية؛ 
كان  ُأدي��ت  ف��إن  األداء،  تتطلب  أمانة  إذ هي 
اجلزاء العظيم، وإن لم تؤد كان الوزر الغليظ، 
فعلى قدر األمانة يكون األجر أو الوزر. ومبا 
ا، فإن أجرها -إن  أن هذه األمانة عظيمة جّدً
سيكون  بكفاءة-  وأديناها  بأمانة  حملناها 
ا. ولكن إذا لم َنحملها بأمانة ولم  عظيًما جّدً
ف��إن وزره��ا ال يكاد  نؤدها بكفاءة وج���دارة، 
واملسكنة  ال��ذل��ة  عليه  ُض��رب��ت  َم��ن  ُيتصور؛ 
ص��ارت  سبحانه  ال��ل��ه  م��ن  بغضب  وب����اءوا 
لهم الوالية علينا. َمن يريد العزة فإن العزة 
ِل��ل��ه ج��م��ي��ًع��ا. وال��ع��زة أص���اًل ل��ل��ه ول��رس��ول��ه 
ل، حالة  الذُّ وللمؤمنني، ولكننا نعيش حياة 
املستوى  وعلى  احمللي  املستوى  على  ل  ال��ذُّ
العاملي، ِلم هذا كله؟ إن القصة تتلخص في 
شيء بسيط اسمه »هدى الله«، الذي قال الله 
فيه ألبينا آدم � بعد أن َأهبطه من اجلنة 
َفَمِن  ُهًدى  ي  ِمِنّ ُكْم  َيْأِتَينَّ ا  �َفِإمَّ األرض:  إلى 
َبَع ُهَداَي َفاَل َيِضلُّ َواَل َيْشَقى َوَمْن َأْعَرَض  اتَّ
َلُه َمِعيَشًة َضْنًكا� )طه:123- َفِإنَّ  ِذْكِري  َعْن 
عنه،  وأع����رض  م��وج��ود  ال��ه��دى  ألن  124(؛ 
��ِذي  الَّ َنَبَأ  َعَلْيِهْم  �َواْت��ُل  اآلي��ة:  في  كما عبر 
آَتْيَناُه آَياِتَنا َفاْنَسَلَخ ِمْنَها� )األعراف:175(؛ 
فأزاله، واألص��ل في  َيلبسه  هي مبثابة جلٍد 
اللباس أن يقي ويستر، فحني انسلخ أتبعه 
أبونا  أكل  األول حني  األص��ل  ألن  الشيطان، 
آدم وُأّم��ن��ا ح���واء م��ن ال��ش��ج��رة، ب��دت لهما 
سوءاتهما. فاملعصية تخرق اجُلنة أْي الرداء 

أو الِدرع الذي مينعنا من الضالل: �َوِلَباُس 
َخْيٌر� )األعراف:26(. هذا الذي  َذِلَك  ْقَوى  التَّ
إنه االنسالخ  هو واق��ٌع سببه واضح جّلي، 
من »هدى الله«، واإلعراض عن »هدى الله«: 
�َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنًكا 

َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى� )طه:124(.
استضاء  ي��وم  الكتاب  وه��ذا  الذكر  ه��ذا 
به أعراب اجلزيرة العربية وَبْدِوها، فتحوا 
الكرة األرضية شرًقا وغرًبا جنوًبا وشمااًل. 
عقبة بن نافع أدخل حوافر فرسه في البحر 
وقال: »لو كنت أعلم أرًضا وراء هذا البحر 
خلضته بفرسي، فاًتا لها وُمبلًغا نور الله 
تقريًبا،  ق��رن  نصف  نحو  وف��ي  الله«.  لعباد 
امتد من احمليط األطلسي مع ثلة من األعراب 
والبدو -وليس مع جيش منظم أبًدا- ال ُعّدة 
وإمن��ا مخلوقات جديدة  ع��دد،  وال  عتاد  وال 
القرآن فيها،  ولدت والدة جديدة بنفخ روح 
ألن القرآن روح ُتنفخ ال كلمات ُتتلى: �َأَوَمْن 
ِشي  مَيْ ُنوًرا  َلُه  َوَجَعْلَنا  َفَأْحَيْيَناُه  َمْيًتا  َكاَن 
ِبِه ِفي النَّاس� )األنعام:122(؛ فبدون القرآن 
أح��ي��اء، وب��ال��ق��رآن نصير  أم���وات غير  نحن 
اْسَتِجيُبوا  آَم��ُن��وا  ��ِذي��َن  الَّ ��َه��ا  َأيُّ �َيا  أحياء: 
ُيْحِييُكْم�  مِلَ���ا  َدَع���اُك���ْم  ِإَذا  ُس���وِل  َوِل���ل���رَّ ِل��ل��ِه 
)األنفال:24(. فحني نصير أحياء تنفع فينا 
)يس:70(.  ا�  َحّيً َك��اَن  َم��ْن  �ِلُيْنِذَر  ��ذارة:  ال��نِّ
رماد  في  َتنُفخ  فكأمنا  ليس بحي  ال��ذي  أما 
العالم، موتى  في  تراها  التي  املاليير  بارد. 
غير أحياء حتى َيحيوا بالقرآن، فالذي جعل 
ويحمل  العالم  يفتح  األول  ال��راش��د  اجليل 
ال��ن��ور إل���ى أق��اص��ي ال��ك��رة األرض���ي���ة؛ ن��رى 
الله  رسول  يجمعون سنة  ومسلم  البخاري 
� من أقصى شمال الكرة األرضية، ونرى 
طارق بن زياد يحمل النور إلى أوربا، وغيره 
والهند  السند  أقاصي  إل��ى  النور  يحملون 
كله إمنا كان  ذلك  الكرة األرضية.  في شرق 
بهذا القرآن فقط، لكن ليس بالقرآن النّصي 
املزين  بالنص  الرف  املعزول املوضوع على 
ال���ذي يسكن عمق  ب��ال��ق��رآن  ب��ل  امل���زخ���رف، 
القلب، ويسري عبر العروق ليسكن اخلاليا، 
ل��ي��ول��دك والدة  ف��ي��ك،  ج��دي��دة  روًح����ا  لينفخ 
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جديدة إلى أن يجعلك خلًقا آخر:�ُثمَّ َأْنَشْأَناُه 
روح  القرآن  إن  )املؤمنون:14(.  آَخَر�  َخْلًقا 
ِإَلْيَك  َأْوَحْيَنا  �َوَكَذِلَك  نفسه:  القرآن  بنص 
ُروًحا ِمْن َأْمِرَنا َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َواَل 
اإِلمَياُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه ُنوًرا َنْهِدي ِبِه َمْن َنَشاُء 
له نفس  القرآن،  ِعَباِدَنا� )الشورى:52(.  ِمْن 
خاصيِة الروح، والتعبير عنه بنفس التعبير 
الذي عبر به عن الروح التي نعرف جميًعا: 
َأْم��ِر  ِم��ْن  وُح  ُق��ِل ال��رُّ وِح  َع��ِن ال��رُّ �َوَيْسَأُلوَنَك 
ِإَلْيَك  َأْوَحْيَنا  �َوَكَذِلَك  )اإلسراء:85(،  َرِبّي� 
العادية  الروح  وخاصية  َأْمِرَنا�.  ِمْن  ُروًح��ا 
الصغير  الكيان  توحيد  ه��ي  ن��ع��رف،  ال��ت��ي 
ل��ل��ف��رد، ج��م��ع ش��ت��ات أج��زائ��ه وإع��ط��اؤه��م��ا 
القدرات التي تصير للكائن احلي: »إن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعني يوًما نطفة، 
ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل 
فيه  فينفخ  امل��ل��ك،  إليه  الله  ُي��رس��ل  ث��م  ذل��ك، 
إذ ذاك يصير كما  البخاري(؛  ال��روح« )رواه 
صرحت اآلية: �ُثمَّ َأْنَشْأَناُه َخْلًقا آَخَر�. تلك 
الروح التي نفخت في القسم الطيني من بني 
فناء،  ليس  وامل��وت  آخ��ر،  خلًقا  صّيرته  آدم 
وإمنا فصل للعنصرين عن بعضهما، فيرجع 
األرض(،  )إل��ى  طينه  إل��ى  الطيني  العنصر 
حتى  فانية  غير  بارئها  إلى  ال��روح  وتذهب 
يعود اللقاء بعُد. الذي رجع إلى الطني يتجزأ 
ويتفتت ليس له أي قدرة، كل القدرات اختفت 
منه مبجرد ذهاب عنصر الروح. كذلكم -وأمي 
ال��ل��ه- ج��س��د األم���ة اإلس��ام��ي��ة، إن روح��ه��ا 
القرآن، إذا نفخ فيها صارت جسًدا ولم تبق 
أباديد وال ش��راذم وجزئيات وال  ِعضني وال 
فتاًتا مفتتة كما هو احلال، بل صارت جسًما 
واحًدا كما عبر عنه احلديث: »مثل املؤمنني 
ف��ي ت���واّده���م وت��راح��م��ه��م وت��ع��اط��ف��ه��م مَثل 
اجلسد الواحد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى 
)رواه  ��ى«  واحل��مَّ هر  بالسَّ اجلسد  سائر  ل��ه 
والتي  للجسد،  هي  اخلاصية  ه��ذه  مسلم(. 
وال��ت��واد...  والتعاطف  للتراحم  مظهر  هي 
وإال  ال���روح،  بسبب  ف��ي اجلسد  كانت  إمن��ا 
حني ميوت امليت قلَّ جلسده أن يحدث فيه 

مثل هذا.
جسًدا  تعود  أن  ميكن  اإلسامية  فاألمة 
ال��روح، وإمنا تنفخ  إذا ُنفخت فيها  بسرعة 
املكونة  اجلزئيات  في  بنفخها  ال��روح  فيها 
لها، أي األفراد، ثم في األسر، ثم في التكتات 
إذن فاملدار على  البشرية املكونة للمجموع. 
من  اتضع  وبه  ارتفع،  من  ارتفع  به  القرآن، 
اليوم، وهو ما يؤكده  اتضع كما هو حالنا 
أقواًما  الكتاب  الله يرفع بهذا  »إن  احلديث: 
ويضع به آخرين« )رواه مسلم(. لننتبه إلى 
هذا اجلار واملجرور »به«: �َقْد َجاَءُكْم ِمَن اللِه 
ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمِبنٌي َيْهِدي ِبِه اللُه� ال بغيره. إذا 
وهو  الله  أضلنا  غيره  في  الهدى  التمسنا 
احلال الذي نعيش: �َوَلْن َتْرَضى َعْنَك اْلَيُهوُد 
ِإنَّ ُهَدى  ُقْل  َتُهْم  ِملَّ ِبَع  َتتَّ ى  َصاَرى َحتَّ َواَل النَّ
ال  باحلصر.  )البقرة:120(  اْلُهَدى�  ُهَو  اللِه 
أو  ف��رًدا  املسلم  يلتفت  أن  ينبغي وال يجوز 
أسرًة أو جماعًة أو دولًة أو أمًة لغير القرآن: 
َأْق���َوُم�  ِه��َي  ِللَِّتي  َي��ْه��ِدي  اْل���ُق���ْرآَن  َه���َذا  �ِإنَّ 
)اإلسراء:9(. أقوم على اإلطاق؛ إمنا الهدى 
هدى الله. إن هذه احلقيقة يجب أن تستقر، ال 
ِصدق الستقرارها إال باإلقبال الصادق على 
القرآن تعلًما وتعليًما. حني دعا إبراهيم � 
َنا َواْبَعْث ِفيِهْم َرُسواًل ِمْنُهْم  وطلب قال: �َربَّ
ْكَمَة  ُمُهُم اْلِكَتاَب َواحْلِ َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتَك َوُيَعِلّ
الله  واستجاب  )البقرة:129(،  يِهْم�  َوُيَزِكّ

نَي َرُسواًل ِمْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم  ِيّ ف��َبَعَث ِفي اأُلِمّ
ْكَمَة َوِإْن  ُمُهُم اْلِكَتاَب َواحْلِ يِهْم َوُيَعِلّ آَياِتِه َوُيَزِكّ
َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضَاٍل ُمِبنٍي� )اجلمعة:2(. 
إلى  الذلة  فيه من  اليوم مما نحن  ال مخرج 
العزة، من اجلهل إلى العلم، من الضعف إلى 
القوة، من الظلمات إلى النور إال بهذا القرآن. 
فلُنقبل عليه بصدق، نلتمس فيه الهدى لكل 
جزئية صغرت أم كبرت، تعلقت باألرض أم 
بغير األرض، يجب أن جنتهد في هذا حيث 
ما كنا، إن كنت معّلًما فألجتهد أُلعِلّم الهدى 
أن  فألجتهد  مفتًشا  كنت  إن  استطعت،  ما 
ه األساتذة واملعلمني هذا التوجيه، وإن  أوِجّ
ُطلب مني أن أفعل غير الهدى فينبغي بأي 
أت��رك الهدى  ُأم���رت أن  أف��ع��ل، وإن  ح��ال أال 
َيْنَهى َعْبًدا  الَِّذي  �َأَرَأْيَت  أتركه:  أال  فينبغي 
َأَمَر  اْلُهَدى َأْو  َعَلى  َكاَن  ِإْن  َصلَّى َأَرَأْيَت  ِإَذا 
َب َوَتَولَّى َأَلْم َيْعَلْم ِبَأنَّ  ْقَوى َأَرَأْيَت ِإْن َكذَّ ِبالتَّ
اللَه َيَرى� )العلق:9-14(. هذا الناهي للعبد 
الذي يصلي باملقال أو باحلال، هذا الناهي 
العبد  ه���ذا  ال��ه��دى،  ع��ل��ى  ه��و  ال���ذي  للعبد 
بالهدى-  -أي  بالتقوى  اآلمر  للعبد  الناهي 
ما اجلواب الصريح في آخر السورة؟ �َكاَّ 
اَل ُتِطْعُه َواْسُجْد َواْقَتِرْب� )العلق:19(، إمنا 
نعرف  أن  أردن��ا  إذا  امل��ع��روف.  في  الطاعة، 
املعبود الواقعي احلق... من نعبد؟ نزعم أننا 
إال  إله  ال  »أن  نشهد  أننا  ونّدعي  الله،  نعبد 
الله وأن محمًدا رسول الله«، لكن الواقع ال 
يصّدق هذا، فهذه الدعوى ليس لدينا عليها 

بّينة... إذن من نعبد حقيقة؟
ا ليعرف كل واحد  هناك طريقة بسيطة جّدً
منا معبوده؛ إنه ببساطة، الذي يضّحي بكل 
ش��يء م��ن أج��ل رض���اه ه��و، وال يضّحي به 
من أج��ل أي ش��يء آخ���ر... إن ك��ان امل��رأة أو 
الوظيفة أو املال، فذلك هو املعبود. وصدق 
رسول الله � حني قال: »تعس عبد الدينار، 
اخلميصة،  عبد  تعس  ال��دره��م،  عبد  تعس 
تعس عبد اخلميلة« )رواه البخاري(. وليقْس 
ق��ال اب��ن م��ال��ك: املعبود هو  ل��م يقل كما  م��ا 
ولكن تضحي  باللفظ،  ليس  األكبر  احملبوب 
في الواقع من أجله. احملبة لها تعبير مادي 
كما قال الرسول �: »الصاة نور، والصدقة 
برهان« )رواه مسلم(. فليس اإلميان بالتمني 
إذا  العمل،  قه  القلب وصدَّ في  وقر  ما  ولكن 
هذا  فليس  القلب،  في  ما  العمل  ُيصّدق  لم 
�، وليس هذا معنى »ال  ما جاء به محمد 
أول  إن  إذ  ال��ل��ه«،  الله محمد رس��ول  إال  إل��ه 
هدف ل�«ال إله إال الله محمد رسول الله« أن 
د املسلم، أن توحد ابن آدم، أن توحده  ُتوحِّ
في ِقسَميه االضطراري واالختياري، هو في 
القسم االضطراري عبد لله شاء أم أبى، وفيه 
القسم  مع  يوّحده  أن  يجب  اختياري  قسم 
االضطراري فيصير أيًضا مؤمِتًرا بأمر الله 

كالقسم اآلخر.
وج��ه��ات ث���اث ي��ج��ب أن ت��ت��وح��د؛ جهة 
ال��ق��ل��ب، وج��ه��ة ال��ل��س��ان، وج��ه��ة ال��ف��ع��ل، أن 

رهبة  بالقلب  متعلق  واح���د  إل��ه  لها  ي��ك��ون 
ورغ��ب��ة. »ال��ل��ه أك��ب��ر وح����ده«؛ ه��ذه العبارة 
»الله أكبر«؟  ينبغي أن نفكر فيها، ما معنى 
وملاذا امتألت بها الصاة؟ ألننا في الواقع 
أخرى  أشياء  بل جنعل  أكبر،  الله  ال جنعل 
الشهادة  بوظيفة  نقوم  أن  ميكن  وال  أكبر. 
على الناس ما لم متتلئ قلوبنا بأكبرية الله. 
والتبليغ  اإلن���ذار  في  ش��رط  أول  ك��ان  ولذلك 
ْر� باحلصر، ولم يقل الله »وكّبر  َفَكِبّ َك  �َوَربَّ
ر�  َفَكِبّ َك  َوَربَّ َفَأْنِذْر  ُقْم  ُر  ِثّ امْلُدَّ َها  َأيُّ )َيا  ربك«، 
)املدثر:1-3(؛ ألنه إذا كان أي شيء في قلبك 
كان  وإذا  منه،  ستؤتى  فإنك  الله  من  أكبر 
مستعد  وأن��ك  كل شيء  من  أكبر  عندك  الله 
للتضحية بكل شيء من أجل إرضائه، إذ ذاك 
ميكنك أن تفعل أي شيء أَمرك الله به وَتقدر 
عليه بيسر، وتدخل في قول رسول الله � 
� حني سأله: أخْبرني عن  ملعاذ بن جبل 
عمل يدخلني اجلنة ويباعدني عن النار؟ قال 
�: »لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على 
هذا  الترمذي(.  )رواه  عليه«  الله  يسره  من 
التيسير هو بهذه العبودية الصادقة، ولهذا 

آَب��اُؤُك��ْم  َك��اَن  ِإْن  �ُق��ْل  الكرمية:  اآلي��ة  تشير 
َوَعِشيَرُتُكْم  َوَأْزَواُجُكْم  َوِإْخَواُنُكْم  َوَأْبَناُؤُكْم 
�����اَرٌة َت��ْخ��َش��ْوَن  َوَأْم������َواٌل اْق��َت��َرْف��ُت��ُم��وَه��ا َوِتَ
ِمَن  ِإَلْيُكْم  َأَحبَّ  َتْرَضْوَنَها  َوَمَساِكُن  َكَساَدَها 
ُصوا  َفَتَربَّ َسِبيِلِه  ِفي  َوِجَهاٍد  َوَرُس��وِل��ِه  اللِه 

ى َيْأِتَي اللُه ِبَأْمِرِه� )التوبة:24(. َحتَّ
إذن تتلخص القضية في اإلقبال بصدق 
الفردية  ال��ص��ورة  ف��ي  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  على 
واجلماعية، َمن شاء أن يتحدث فليكرع من 
ال��ق��رآن، فليتضلع م��ن ال��ق��رآن، م��ن ش��اء أن 
يفكر فلينطلق من القرآن، من شاء أن ُيترجم 
فليزن بالقرآن... القرآن هو املنطلق، والقرآن 
ه��و ال��غ��اي��ة، وال��ق��رآن ه��و ال��ه��دف، وال��ق��رآن 
والقرآن  الوسيلة،  هو  والقرآن  امليزان،  هو 
ولُنِعد  بالنواجذ  عليه  لَنُعّض  ش���يء...  كل 
األول  منهاجه  أس���اس  على  اإلن��س��ان  ب��ن��اء 
لرسوله  وتعالى  الله سبحانه  اختاره  الذي 
اللِه�  ُه��َدى  اْلُهَدى  ِإنَّ  �ُقْل  تعالى:  قال   ،�
ُكوُنوا  �َوَقاُلوا  )آل عمران:73(، وقال كذلك: 
َة ِإْبَراِهيَم  ُهوًدا َأْو َنَصاَرى َتْهَتُدوا ُقْل َبْل ِملَّ

َحِنيًفا� )البقرة:135(.

ال مخرج اليوم مما نحن فيه من الذلة إلى العزة، من الجهل إلى العلم، من الضعف إلى القوة، 
من الظلمات إلى النور إال بهذا القرآن. فلنقبل عليه بصدق، نلتمس فيه الهدى لكل جزئية صغرت أم 
كبرت، تعلقت باألرض أم بغير األرض، يجب أن نجتهد في هذا حيث ما كنا، إن كنت معّلما فألجتهد 
ه األساتذة والمعلمين هذا التوجيه، وإن  أُلعلم الهدى ما استطعت، إن كنت مفتشا فألجتهد أن أوجِّ
ُطلب مني أن أفعل غير الهدى فينبغي بأي حال أال أفعل، وإن ُأمرت أن أترك الهدى فينبغي أال أتركه



مكانة العلم وفضل العلماء ثقافة الغش وغش الثقافة
في القرآن الكرمي د ـ عبد الرحمان بوعلي

وإن كان بدء الشر منسوبا 
آدم،  بني  من  وهابل  قابل  إل��ى 
ف����إن ه����ذه ال��ن��س��ب��ة م���ن ب��اب 
أل��وان  ف��إن  "ال��ب��ادي أظلم" وإال 
ال��ش��ر وف��ن��ون��ه ص����ارت مهنا 
واحترافا قل من العباد من سلم 
من شرارة نارها عرفا أو عادة.

ال��ش��ر وفنونه  أل���وان  وم��ن 
ال��ت��ي ت��س��ري ف��ي ج��س��م األم��ة 
س�����ري�����ان امل��������اء حت�����ت ال���ك���أ 
اكتوى  بالء  الكثيف،  والعشب 
وشعوب  األول��ن  من  ثلة  بكيه 
من اآلخرين، إنها ظاهرة الغش، 
ظ��اه��رة ك���ان م��ج��رد "احل��ي��اء " 
أمنيا  قريب- جدارا  -إلى عهد 

واقيا منها بكل املقاييس.
مباشرة  امل��دارس  في  وأطفالنا  تالمذتنا  نلوم  واليوم 
هذا  ومجاالتها،  وأسبابها  الغش  ظاهرة  عن  نتحدث  حن 
اللوم يصل في غالب األحوال إلى درجة التهمة، وكأن هؤالء 
ظاهرة  انطباعاتهم  وفي  ما  يوما  استيقظوا  قد  التالميذ 

الغش تفوح بها أجسادهم البريئة.
بهذا نزكي ونبرئ مجتمعنا، بل ونسحب عنه املسؤولية 
كاملة جتاه ما ابتليت به قيمنا التربوية، وال عجب أن يكون 
األمر-إلى درجة املطابقة- شأنه شأن محاربة املخدرات من 

جهة وإقرار بل دعم زراعتها من جهة ثانية. 
روى البخاري في صحيحه وبسنده "استيقظ النبي � 
من النوم محمرا وجهه يقول: »ال إله إال الله ويل للعرب من 
وعقد  وماجوج  ياجوج  ردم  من  اليوم  فتح  اقترب  قد  شر 
تسعن ...«  قيل: »أنهلك وفينا الصاحلون؟« قال �: »نعم 
إذا كثر اخلبث«. )شرح صحيح البخاري البن بطال 10-11(
ق��ال تعالى:  ال��زن��ا  الفسوق وال��ف��ج��ور وه��و  واخل��ب��ث: 

�اخلبيثات للخبيثن�.
وال شك أن أي مجتمع لديه من القيم ما يحقق استقراره 
ال ميكن أن تغزوه أمهات اخلبائث التي جاء بعضها في هذا 
احلديث إال بعد رحيل قيمه ومبادئه التي تشكل له حصانة 

ومناعة.
إال  يستشعره  ال  القيم  رح��ي��ل  أن  األم���ر  ف��ي  وال��غ��ري��ب 
وتهجيرها  ترحيلها  في  تظافرت  وإن  الناس  من  الفضالء 
أطراف متارس جهدها علنا دون إحساس منها بحرج، بل 
إن احلرب قائمة على أشدها لردم ما تبقى من قيمنا، سخرت 
لها وفيها كل الوسائل فوق املمكنة وفوق ما يتصوره من 
لديه مثقال ذرة من الغيرة على هذا الدين، برامج تؤسس 
على  وال��ص��ورة  بالصوت  وبامللموس  فنونه  بكل  لإلجرام 
حسن  يزعم  والفاعل  واخل���اص،  العام  من  ومسمع  م��رأى 

النية وبراءة اخلدمة. 
برامج أخرى تسهر على محو بقايا من قيمنا الواقية 
املثابرة  من  بنوع  والكبيرة  الصغيرة  األس��رة  محيط  في 
واملواظبة مع اإلخالص املادي واملعنوي، وبكثافة مدهشة، 
ما سمعنا قط بشكوى عن قلة مواردها املالية أو ندرتها، مع 
ما يتطلبه األمر من تنقالت وبرمجة كثيفة وجهد مستميت. 
املقابل ترى وتالحظ وبامللموس أن كل ما يحسب  في 
حامت  والديني  اخللقي  وسلوكنا  لقيمنا  حماية  أو  دفاعا 
وحتوم حوله شكوك، بل مت ويتم إفراغه من فحواه وتفوح 
منه رائحة الغش والتحايل ونوع من النفاق وضروب من 
الكذب، كل هذا يتقنه التاجر في أسواقنا قبل احلديث عنه 
في  احلرفيون  يتقنه  كما  تالمذتنا،  وصفوف  مدارسنا  في 
ال  إننا  بل  وتالمذتنا،...  مدارسنا  قبل  وإبداعنا  صناعاتنا 
الديني  الوعي  على  احملسوبة  الفئات  بعض  حتى  نزكي 
كل  م��رة  باملباشر  األم��ة  إل��ى  يتحدثون  ممن  مجتمعنا  من 
أسبوع يرفعون أصواتهم مبلغن -بزعمهم- عن رسول الله 
جماهير  أفئدة  اإلس��الم،  بالد  في  أمورهم  والة  وباسم   �
قلوب  وم��ع��اجل��ة  ال��ط��ري��ق  إن����ارة  إل���ى  ت��ت��ش��وف  املسلمن 

احليارى .... 
يجعل  منها  الكثير  قضايا-  في  خطبا  إال  تسمع  فال 

وال بأس إذا أيقظته إقامة الصالة  السامع يغط في نومه– 
ليكون بذلك -ال قدر الله- قد صلى جمعته بغير طهور. 

خطب عانت من التكرار ما يجعل املواطن يحفظها عن 
ظهر القلب، خطب تلقى بأسلوب ال عالقة له بواقع الناس، 
إمنا  األح���وال  معظم  في  ألن��ه  يلقيها،  من  بواقع  حتى  بل 
ينقلها نقال أو يستعيرها... يفعل ذلك إما ألنه ال ميلك وقتا 
إلعداد خطبته ومن ثم فهي عمل هامشي في برنامجه، أو 
ألنه -وهذا هو األغلب- ال ميلك قدرة علمية ومعرفية لكتابة 
اخلطبة، وهنا يفتح املجال للغش في مخاطبة الناس بأفكار 
العمل  إخ��الص  إلى  داعيا  يكون  ولرمبا  ورع،  بغير  الغير 

وإلى تقوى الله بخطاب مغشوش.
عن أنس بن مالك � قال: قال رسول الله �: »رأيت 
ليلة أسري بي رجاال تقرض شفاههم مبقارض من نار فقلت : 
من هؤالء يا جبريل؟ فقال: اخلطباء من أمتك يأمرون الناس 
بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفال يعقلون« )1(.
إننا في زمن جتسدت فيه جل مظاهر البالء وأساليب 
الفسق والفساد التي أنذر بها وحذر منها رسول الله �.  

فقد صح عن رسول الله � أنه قال: »خير القرون قرني 
إن من بعدهم قوما  ثم  يلونهم،  الذين  ثم  يلونهم  الذين  ثم 
يشهدون وال يستشهدون وينذرون وال يوفون ويخونون وال 

يؤمتنون ويظهر فيهم السمن« )2(. 
ما ورد من الرذائل في هذا احلديث مجرد أمثلة وليس 
مراده � حصر ما يتفشى في هذه األمة من أمراض تهدد 

مصيرها. 
وفي احلديث معنى جليل هو أن اخليرية ال تنقرض في 
هذه األمة وإمنا تتأرجح بن القوة والضعف، مدا وزجرا. 

دل��ي��ل ذل��ك أن أه��ل اخل��ي��ر وال��ص��الح ملح ك��ل زم���ان ال 
ينقرض فصيلهم -إن صح هذا التعبير- إال بقيام الساعة 
الذي قام الدليل على أنه سيكون على شرار الناس، مفهومه 

أن ما قبل قيام الساعة وجد الصاحلون. 
إخواني؟  لقيت  ليتني  »يا  ق��ال:   � النبي  أن  ذلك  ومن 
قيل أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، 
وإخواني هم قوم يأتون من بعدي يومنون بي ولم يروني« 

.)3(
كما يشير احلديث إلى أن هذه اخليرية في شباب األمة 
املذكورة  املفاسد  أن  إلى  باإلشارة  وذل��ك  األغلب  العام  في 
عادة في الكبار، إذ النذور والشهادة واخليانة والسمن... ال 
تطلب من الصغار في عرف الشريعة كما في عرف الناس. بل 
هي في الكبار الذين هم مظنة األهلية، أهلية أداء الشهادة، 

أهلية الوفاء بالنذور أهلية حفظ األمانات...   
والله املستعان .

--------------
1 - 1/183 رق��م احل��دي��ث 53 م��ن ك��ت��اب: التعليقات احل��س��ان على 
صحيح ابن حبان. ألبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين األلباني ت:1420ه� 
دار با وزير للنشر والتوزيع، جدة اململكة العربية السعودية الطبعة: األولى، 

1424 ه� - 2003 م
2 - شرح صحيح البخاري البن بطال 6/156  باب : النذر في الطاعة

3 - التمهيد ملا في املوطأ من املعاني واألسانيد 20/247

مكانة  تنزيله  محكم  في  أعطى  وتعالى  سبحانه  الله  إن 
سامية للعلم وقيمة رفيعة للعلماء الراسخن فيه الذين يفهمون 
إلى سبيله  للناس ويدعونهم  ويبينونه  مراده،  تعالى  الله  عن 
ومن  أحسن.  بالتي هي  واملجادلة  واملوعظة احلسنة  باحلكمة 

شواهد ذلك :
أوال : إن الله سبحانه استشهد بأهل العلم على أجل مشهود 
عليه وهو توحيده عز وجل وتنزيهه عن الشريك واملثيل فقال: 
�شهد الله أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولوا العلم قائما بالقسط 
اآلية  هذه  في   .)18 عمران:  احلكيم�.)آل  العزيز  هو  إال  إله  ال 
دليل على فضل العلماء وشرفهم، إذ لو كان هناك أحد أشرف 
الله سبحانه اسمه باسمه واسم مالئكته كما قرن  لقرن  منهم 
فإن  تزكيتهم وتعديلهم  االقتران  العلماء، وفي ضمن هذا  اسم 
الله تعالى ال يستشهد من خلقه إال العدول وفي األثر املعروف 
عن النبي � : »يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه 

حتريف الغالن وتأويل اجلاهلن وانتحال املبطلن«.
ثانيا : إن الله عز وجل نفى التسوية بن أهل العلم وبن 
غيرهم من عامة الناس، كما نفى التسوية بن أصحاب اجلنة 
وأصحاب النار فقال سبحانه : �قل هل يستوي الذين يعلمون 

والذين ال يعلمون إمنا يتذكر أولوا االلباب� .)الزمر: 10(.
من  امل��زي��د  بطلب   � نبيه  أم��ر  وج��ل  ع��ز  الله  إن   : ثالثا 
العلم وذلك لفضله وشرفه عنده سبحانه فقال : �وقل رب زدني 
علما�. )طه : 111(. وهذا ينبئ أنه لو كان هناك شيء أشرف من 
العلم ألمر الله تعالى نبيه � أن يسأله املزيد منه كما أمره أن 

يستزيده من العلم.
في  التفقه  إلى  للنفرة  املومنن  تعالى  الله  دع��وة   : رابعا 
الدين وهو تعلمه، وإنذار قومهم إذا رجعوا إليهم وهو التعليم 
ليتفقهوا  طائفة  منهم  فرقة  كل  من  نفر  �فلوال  سبحانه؛  فقال 
لعلهم يحذرون�.  إليهم  إذا رجعوا  الدين ولينذروا قومهم  في 

)التوبة/ 123(.
خامسا : رفع الله تعالى درجات أولي العلم، فقال سبحانه: 
�يرفع الله الذين ءامنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله 
على  تدل  الدرجات  ورفعة  )املجادلة:11(.  خبير�.  تعملون  مبا 
الفضل. إذ املراد به كثرة الثواب، وبها ترتفع الدرجات، ورفعتها 
تشمل املعنوية في الدنيا بعلو املنزلة وحسن الصيت، واحلسية 

في اآلخرة بعلو املنزلة في اجلنة.
الله سبحانه  من  أهل اخلشية  هم  العلماء  إن   : سادسا 
وتعالى، قال عز وجل: �إمنا يخشى اللَه من عباده العلماُء إن 
الكرمية أن كل  28(. ويفهم من اآلية  الله عزيز غفور�. )فاطر: 
من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية، وأوجبت له خشية الله 
االنكفاف عن املعاصي، واالستعداد للقاء من يخشاه، وهذا دليل 

على فضل العلم ومكانة أهله.
الناس  م��ن  العامة  وتعالى  سبحانه  الله  أم��ر   : سابعا 
كالشهادة  ذل��ك  وجعل  أقوالهم  إل��ى  وال��رج��وع  العلماء  بسؤال 
منهم، فقال: �فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون�. )النحل : 
43(. وأهل الذكر هم أهل العلم مبا أنزله احلق سبحانه وتعالى 

على الرسل.
ثامنا : أهل العلم هم املنتفعون بأمثال القرآن الكرمي. كما 
يعقلها  وما  للناس  نضربها  االمثال  �وتلك  عنهم:  تعالى  قال 
43(. أي ما يعقل األمثال ويفهمها   : إال العاملون�. )العنكبوت 

ال��راس��خ��ون  العلماء  إال  وي��ت��دب��ره��ا 
الذين يعقلون عن الله تعالى.
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بقلم :

د ـ إبراهيم والعيز



ت��ق��ام صالة  ال��ق��رآن ريثما  ت��ق��رأ  ك��ان��ت 
ال��ع��ص��ر.. اش���رأب عنق ع��ج��وز حت��دق في 
املصحف.. تنهدت وعينها تفيض من الدمع:
- آه.. ليتني أختمك يوما ما.. لكن كيف 

وأنا أمية؟
نظرة  إليها  نظرت  ال��ق��ارئ��ة..  ح��ال  رق 

حانية.. تبسمت وقالت لها:
- األمر في غاية السهولة يا خالة.. ما 
رأيك نلتقي كل يوم هنا بعد صالة العصر.. 

أنا أقرأ وأنت تكررين ورائي كلمة كلمة..
احتضنتها العجوز شاكرة داعية لها ..

طلبت  اخل��ت��م..  بعد  لله  شكرا  سجدت 
منها الشابة أن تدعو دعاء اخلتم... 

سعدت العجوز أميا سعادة.. وقد حققت 
أغلى أمنية في حياتها...

س��ع��دت ال��ف��ت��اة أمي��ا س��ع��ادة.. وق��ال��ت: 
"ختمُت القرآن الكرمي مرات في حياتي.. لكن 
سعادتي بهذه اخلتمة ال توصف.. أحتسب 
ذلك كله لله عز وجل..  سأعمم الفكرة بني 

صويحباتي إن شاء الله.."

 ذة. نبيلة عزوزي

بق�لم :

و مـضـــــــــة

فـكـرة
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ط���ال اح��ت��ض��ان��ه��ا الب��ن��ه��ا امل���دل���ل في 
لصوص  أع��ني  ع��ن  ووارت���ه  العزلة،  بيت 
الفضيلة، لتجعله مثال يحتذى، ولتسمق 
به إلى علياء القيم، فيتربع على عرشها...
إن���ه ف��ل��ذة ك��ب��ده��ا، وم��ش��روع��ه��ا ال��ذي 
إنه صفقتها  فيه،  االستثمار  على  راهنت 

الرابحة في عالم املثل.

قضبانه  ذه��ب  م��ن  قفصا  ل��ه  صنعت 
إذا  إال  يفتح  ال  وقفله  ب��إح��ك��ام،  مفتولة 

أرادت هي فتحه.
بدأ طفلها يكبر حتى ضاق به القفص، 
وكثرت شكواه، فناشدها حريته املغتصبة، 
وص���رخ ب��ص��وت امل��ق��اوم ال��ع��ن��ي��ف...أري��د 

حريتي...
ل��ل��ح��ص��ار،  إح���ك���ام���ه���ا  األم  أدرك�������ت 
وفتحت  ملطلبه،  عاطفتها  ف��اس��ت��ج��اب��ت 
ليعود  س��ي��خ��رج  أن���ه  منها  ظ��ن��ا  ال��ق��ف��ص 

أدراجه مسرعا.
وحصارها  األم����ان...،  ه��و  فحضنها   
طبع  من  البنها  وج��اء  إنه  ليس سجنا... 

لص اسفنجي ميتص كل رذيلة.
عن  غيابه  فطال  القفص  االب��ن  غ��ادر 
بينهما،  ف��ج��وة اجل��ف��اء  أم���ه، وات��س��ع��ت 
وسعرت بنار العقوق التي أضرمتها حمم 

اخلالفات واخلصومات.
ريشه  السيئة  الرفقة  شرر  أح��رق  لقد 
ف��م��ا ح��ل��ق وال ع���ال، ب��ل أض��ح��ت عيشته 

أرضية بني وحوش االفتراس...
 تاه عنه الطفل البريء الذي تربى على 
القيم، وعبثت به أيدي املعاشرة النهابة، 

املتناقضة،  ال��ن��اس  ط��ب��اع  وت��ق��اذف��ت��ه 
فتقمص شخصيات كثيرة؛ إلى أن أضحى 

مشوه الطبع.
دخل  ابنها  أن  ح��ني  بعد  األم  أدرك���ت 
في  فنسجت  أهلها.  الظالم  الطبع  قرية 
مخيلتها أفكارا متوجسة غزلتها بخيوط 
اخلوف الواهنة، فتكبد أفق أملها بغيوم 
عدة  فطرقت  املسير،  بها  وض��ل  ال��ي��أس، 
رسائل  أدركتها  أن  إل��ى  موصدة،  أب��واب 
جارتها  سمعت  بعدما  الربانية  اللطف 

تقول عن أبنائها: ال منلك لهم إال الدعاء.

استوعبت األم الرسالة جيدا فأطلقت 
سهام الدعاء في وقت السحر، فما أخطأت 
ف��ي مقتل.  ال��ض��الل  ب��ل أص��اب��ت  سهامها 

ألنها جيوش نصر كل مغلوب.
االبن  فعاد  األم  لدعاء  الله  استجاب   
من  ك��ل  لتسمع  فصرخت  حضنها،  إل��ى 
ثبات  أن  أم  كل  لتعلم  قائلة:  قصتها  قرأ 
بالدعاء.  إال  ي��درك  ال  الهدى  على  أبنائها 
االستقامة  رداء  تكسى  لن  طباعهم   وأن 
يرزقهم  بأن  تعالى  الله  إلى  بالتضرع  إال 

الصحبة الصاحلة.
فاللهم إنا نستودعك أبناءنا فاحفظهم 
مب��ا حفظت ب��ه ك��ت��اب��ك ال��ك��رمي.وارزق��ه��م 

صحبة صاحلة تدلهم عليك.

لص  أصابته سهام في مقتل

ذة. رجاء عبيد

بق�لم :

إليِك .. أختي المسترِجلة :

 أختي األنثى..
نعم األنثى.. تلك صفتك التي ارتضاها 
لك رّب العّزة. ولو شاء أن تكوني غير ذلك 
سبحانه  ولكنه  يشاء.  كما  اك  وس��وَّ َلَفطرك 
قّدر أن تكوني أنثى، ويكون شقيقك رجال، 
ولوال هذا التنوع البشري ما استمر النسل 
وال استقامت احلياة. َفِلَم هذا التمرد املنافي 
للفطرة أخيتي. لَم هذا االعتراض على آية 
من آيات الله الكونية �ومن آياته أن خلق 
إليها�؟   لتسكنوا  أزواج��ا  أنفسكم  من  لكم 
ألْم تفطني إلى أن هذا التنوع طبيعة كونية، 
حتى  نقيصة  وال  ة  ُسبَّ ليست  أنوثتك  وأّن 
تتجردي منها أو تتبرئي من االنتساب لها؟ 
َفْخٌر لِك أن تكوني أنثى، كما أنه فخٌر له أن 
يكون رجال، وال استقامة للحياة  بدونكما.

أنت أنثى:
جزء  واحلنان  والعاطفة  طبعك،  الرقة 
من ِخْلقتك، وما متردك عليها إال خروج غير 
ه كل ذي ذوق  محمود على سنن الكون، مُيجُّ
الشواذ  بعض  يقوله  ما  يغرّنك  وال  سليم. 
بصائرهم،  وزاغ���ت  فطرهم،  ف��س��دْت  ال��ذي��ن 
هو  فيك  ضعفا  يوما  ِخلته  ما  أن  واعلمي 

مصدر ق��وة ل��ك، فكم َأاَلَن���ْت هذه 
ال��ع��اط��ف��ة ق��ل��وب ج��ب��اب��رة، وك��م 
أع��ت��ى  عتبتها  أم����ام  ان��ك��س��رت 
ال�����رج�����والت، ف���ال ت��س��ت��ص��غ��ري 

نفسك.
ما َلِك وللرجل. ولبس الرجل. 
ومشية الرجل. وخشونة الرجل، 
أل���م ي��ص��ف��ع أذن����ك ذاك ال��وع��ي��د 
الله   رحمة  م��ن  بالطرد  الشديد 
أنوثتها  م��ن  انسلخت  م��ن  لكل 
وارتدت ُجّبة غير ُجبتها؟ اسمعي 
 : � الله  قال رسول  ما  أخيتي 
الله املتشبهني من الرجال  »لعن 
بالنساء، واملتشبهات من النساء 

بالرجال« رواه البخاري.
عليه:  الله  باز رحمة  الشيخ ابن  يقول 
»ال��ل��ع��ن م��ن ب��اب ال��وع��ي��د وال��ت��ح��ذي��ر، وقد 
صاحلة  بأعماٍل  العقوبة  من  الرجل  يسلم 
أو بتوبٍة صادقة، وهكذا املرأة قد تسلم من 
صاحلة،  أعماٍل  أو  صادقة  بتوبٍة  العقوبة 
لكن املقصود من اللعن التحذير، فال يجوز 
بالنساء،  وال  ب��ال��ك��ف��ار  يتشبه  أن  ل��ل��رج��ل 
واملرأة كذلك، ليس لها التشبه بالرجال وال 
بالكفار، ال في الزي وال في الكالم، وال في 
زيه  باملرأة في  أن يتشبه  له  املشي، وليس 
وهي  بالكفرة،  وال  مشيه  وفي  كلماته  وفي 
كذلك ليس لها أن تتشبه بالرجل في زيه من 
اللباس وال في زيه من املشي وال في زيه من 
من  تشبه  من  لعن   � الرسول  ألن  الكالم؛ 
الرجال  من  املشتبه  ولعن  بالرجال  النساء 

بالنساء«.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: »لعن 
رسول الله � الّرجلة من النساء« والرجلة 
هيئاتهم  ف��ي  ب��ال��رج��ال  تتشبه  ال��ت��ي  ه��ي 

وأخالقهم وأقوالهم وأفعالهم.
واألمّر واألدهى أخيتي ما جاء في هذا 
الوعيد الذي يهتز ِلَهْوله كل فؤاد: »ثالثة ال 

ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، 
واملرأة املترجلة والديوث«.

كل  ل��م  فضولي  استفهام  ي��خ��ام��رِك  ق��د 
تعترضني  بترجلك  ألن��ك  ل��ك:  ف��أق��ول  ه���ذا؟ 
بأنوثتك وال  فال ترضني  رب��ك،  على مشيئة 
تفتخرين بجنسك. بترجلك قد تنساقني إلى 
الفنت  أن��واع  اليوم  أبصرِت  وقد  رذيلة،  كل 
التي تتخبط فيها النساء من شذوذ جنسي، 
جبني  لها  يندى  أخالقية  جلرائم  واقتراف 
هذا  ف��ي  أخ��ت��ي  ل��ك  مغنم  ف��أي  العفيفات، 
م��ن خلقك  ال��ت��رج��ل؟ وك��ي��ف تبيعني رض��ى 
اِك برضى من ال ميلك لنفسه جلَب نفٍع  َفَسوَّ

؟ أو دفع ضرٍّ
الدنيا  أن  واعلمي  الله،  حماِك  أفيقي 
مهما طال أمدها فهي إلى زواٍل، ولن ينفع 
امل��رء ي��وم ال��ع��رض األك��ب��ر إال م��ا قدمه من 
ربه من رضى عن  إلى  به  تقرب  وما  طاعة 

قضائه وتسليم تامٍّ ملشيئته.
السافرات،  الغربيات  طريق  تتعقبي  ال 
فهن قد عقد قرانهن بهذه الدنيا الفانية، وال 
وجنتهن  هواهن،  إلههن  حتكمهن،  شريعة 
متعتهن، ونارهن مفارقة شهواتهن، احذري 
املترجلة  األوربية  الرافعي: »خجل  قال  كما 
من اإلقرار بأنوثتها. إن خجل األنثى يجعل 
حياءها  يسقط  إنه  منها.  تخجل  فضيلتها 
إن  طبيعية.  غير  رجولة  معانيها  ويكسو 
ه���ذه األن��ث��ى امل��ت��رج��ل��ة تنظر إل���ى ال��رج��ل 
نظرة رجل إلى أنثى. واملرأة تعلو بالزواج 
تنحط  املكذوبة  هذه  ولكن  إنسانية،  درجة 
الشرقية:  أيتها  ب��ال��زواج.  إنسانية  درج��ة 
يفتح  الرذيلة  مستنقع  ..اح���ذري«.  اح��ذري 
أبوابه أمام ترجلك، والشيطان يتربص بك 
الدوائر، فال تكوني له خير معني، وتذكري 
أن جمال األنثى في أنوثتها وجمال الرجل 
في رجولته. هما جنسان ال ثالث لهما. و من 

شذ شذ في النار.

ذ.ة. لطيفة أسير



في استحضار الشعر الجاد
ومكافأة أصحابه
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د. احلسني زروق

أربع  وفيه  الشعر،  باب  في  اللطيفة  األحاديث  من  حديث  هذا 
مسائل:

أولها أن املناسبة فتح مكة، وقد كان ذلك سنة ثمان من الهجرة.
الشعر  قبله  وسمع  املشهد،  ذل��ك  رأى   �النبي أن  وثانيها 
على  داال  ق��ال حسان«  من حيث  »ادخ��ل��وا  قوله:  فكان  ب��ه،  املرتبط 

حدوث كل ذلك قبل فتح مكة.
ْمُهن باخُلُمِر النس�اء« عند ابن األثير: »ينفضن ما  ومعنى »ُيَلطِّ
)2(، وهو عند شارح ديوان  اللطم«  له  الغبار، فاستعار  عليها من 
اخليل  خ���دود  يلطمن  ال��ن��س��اء  ف��خ��رج  اخل��ي��ل،  »فاجأتهم  ح��س��ان: 

يرددنها لترجع« )3(.
وبني املعنيني فروق: منها أن النساء في األول مسلمات، وفي 
الثاني مشركات، ومنها أن الواقعة كانت في الطريق إلى مكة حسب 

املعنى األول، ومبكة حسب املعنى الثاني. 
وقد يرّجح املعنى األول أمران:

كون الرؤية النبوية للنساء كانت قبل دخول مكة؛ ألنه� قال: 
»ادخلوا من حيث قال حسان«، فدل على أنهم لم يدخلوا مكة بعد. 

وغّلق  امل��ش��رك��ني،  فيه بعض  ف��ّر  وق��د  ال��ظ��رف عصيبا،  وك���ْون 
البعض عليهم األبواب، وُنودي مبكة: »َمن َدخل دار أبي سفيان فهو 
آمن«  آمن، وَمن دخل املسجد فهو  بابه فهو  آمن، وَمن أغلق عليه 
)4(، فكيف ُيتصور أن تتجرأ النساء على اخلروج من منازلهن أوال، 

ثم على اعتراض خيل املسلمني ولطمها، دفعا لها نحو الرجوع؟!
النساء  فعل  رأى  �ملا  النبي  أن  فهي  الثانية  املسألة  وأم��ا 
أن  ره ما سَبق  َتَذكُّ مه  تَبسُّ �، وعلة  أبي بكر  إلى  باخليل تبسم 
َسِمعه من شعر حلسان له صلة باملناسبة، وقد طلب � ِمن أبي 
بكر أن ينشده إياه، وفيه أن النبي � كان يسمع شعر حسان، وأن 
أبا بكر كان راوية للشعر، وأن النبي � كان يعلم حفظه له وقوة 
استحضاره، وُيقويه ما رواه اإلمام أحمد في مسنده : »كان عروة 
يقول لعائشة: يا أمتاه وال أعجب من فهمك، أقول: زوجة رسول الله
� وبنت أبي بكر، وال أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس أقول: 

ابنة أبي بكر، وكان أعلم الناس أو من أعلم الناس...« )5(.
 � النبي  بني  أن موضوع احلديث  فهي  الثالثة  املسألة  وأما 
وأبي بكر شعر حسان، وقد ذكر أبو بكر بيتني مقتصرا على محل 
الشاهد، وهما من قصيدة حسان الهمزية املشهورة التي يقول فيها:

َزاُء َهَجْوَت ُمَحّمًدا َفَأَجْبت َعْنُه       َوِعْنَد الّلِه ِفي َذاَك اْلَ
���دا َب��ّرا َتقي���ا       َرسوَل الّلِه ِشيَمُتُه اْلَوَفاُء َهَج��ْوَت ُمحمَّ

َفِإّن َأِبي َوَواِل�َدُه َوِعْرِض����ي       ِلَعْرِض ُمَحّمٍد ِمْنُك�ْم ِوَق��اُء )6(
ف��ي صحيح  للقصيدة  اإلن��ش��اد  وس��ي��اق  ال��ب��اب،  حديث  ويفيد 
مسلم )7( أنها أنشدت قبل خروج النبي� للفتح؛ بل ما أنشدها 
حسان إال في سياق الرد على املشركني بطلب نبوي، وهو ما تظهره 
القصيدة نفسها، ومنها األبيات التي أوردناها آنفا، وفيها رد على 
أبي سفيان، فكيف نقبل بعد ذلك إيراد ابن هشام لها ضمن ما قيل 
في الفتح، وقوله بني يديها: »وكان مما قيل من الشعر في يوم الفتح 
قول حسان« )8(، ثم قوله عقبها: »قال ابن هشام: قالها حسان يوم 

الفتح« )9(.
ويبدو أن محل اإلشكال كون حسان يذكر الفتح في القصيدة، 

في قوله:
فإْن َأْعَرضتمو َعّنا اْعَتَمْرَنا    َوَكاَن اْلَفْتُح َواْنَكَشَف اْلِغَطاُء
َوِإال َفاْصِبُروا ِلِضَراب َيْوٍم     ُيِع����ز الّل����ُه ِف�ي���ِه َم���ْن َي�َش�����اُء

ومعلوم أن النبي � في خرجته تلك لم يكن يريد العمرة؛ بل 

الفتح، وأنه خرج يريد العمرة سنة ست فكان صلح احلديبية، ثم 
خرج معتمرا سنة سبع فيما عرف بعمرة القضية، والظاهر أن هذا 
مقصود حسان، وأنه كان يهدد قريشا إن هي منعت رسول الله � 
على  سابقا  شعره  فيكون  احلديبية،  اتفاق  على  بناء  العمرة  من 

الفتح بسنة. 
الثاني  باملعنى  النساء«  باخلمر  »يلطمهن  حسان  قْول  وحْمل 
على ما قبل فتح مكة ممكن؛ ألن قريشا كان لديها استعداد خلوض 
مزيد من املعارك، ونساء قريش كانت لديهن الرأة وقتها العتراض 

خيل املسلمني.
النبي  ذه��ن  في  حاضرة  شعر حسان  معاني  ف��إن  يكن  ومهما 
�، وهو يذكرها في مناسبتها، ورمبا استعادها، واستنشد الشعر 
املعّبر عنها، وفيه منقبة لهذا الشاعر الذي خَدم الدعوة اإلسالمية، 

ومْنحه قيمة إضافية؛ حلضوره في حلظات حاسمة.
بقيت إشارة إلى أن الرواية التي تتداولها املصادر األدبية وهي 

رواية الديوان، هي:
ْقَع َمْوِعُدها َكداُء َعِدْمنا َخْيَلنا إْن لْم َتَرْوها    ُتِثير النَّ

وهذه الرواية أصرح وأوضح للمقصود. 
البيتني  � ملا سمع  الله  أن رسول  الرابعة فهي  املسألة  وأما 
قال: »ادخلوا من حيث قال حسان«، يقصد بذلك موضع كداء كما 
في البيت األول منهما، وهو »موضع الثنية التي في أصلها مقبرة 
مكة« )10(، و»كداء التي دخل منها النبي � هي العقبة الصغرى 
التي بأعلى مكة، وهي التي تهبط منها إلى األبطح، واملقبرة منها 

عن يسارك« )11(. 
أخ��رى حلسان،  منقبة  ك��داء  م��ن  ال��دخ��ول   � النبي  واختيار 
وهي إشارة لطيفية إلى محل شعره لدى النبي �، وتقدير ملا بذله 
الدعوة، وتذكير بأن مكانته محفوظة، وشعره  من جهد في خدمة 

حاضر، وأن معاني الشعر الاد محل عناية وتقدير.
وليس لقرار النبي � الدخول من كداء من سبب إال قول   
حسان، وكأن اختيار هذا املكان مكافأة لهذا الشاعر، وقد حفظتها 
وتداولتها كتب احلديث والسيرة والتاريخ واألدب والغرافية... 
وفي ذلك االختيار توجيه لطيف إلى ضرورة العناية بطاقات األمة 
وكفاءاتها، وحسن اختيار املكافآت لها مما قد ال ُيكّلفنا شيئا؛ ولكن 

يحمل ِمن الدالالت اإليجابية الكثير.
---------------------

)1(- املستدرك )19/4، حديث رقم 4499(. قال احلاكم: »هذا حديث صحيح 
اإلسناد ولم يخرجاه«.وقد ذكره ابن حجر في )فتح الباري، 10/8(، وقال: »إسناده 

حسن«. 
)2(- النهاية في غريب احلديث واألثر، 251/4، مادة »لطم«. 

)3(- ديوان حسن بن ثابت، ص: 74. 
)4(- سيرة ابن هشام، 37/4. 

محققه  عليه  علق  وقد   ،24261 رقم  حديث   ،314/17 أحمد،  مسند   )5(
بقوله: »إسناده حسن؛ ألجل عبد الله بن معاوية«.     

)6( – ديوان حسان بن ثابت، ص: 77-71. 
الصحابة،  ك.ف��ض��ائ��ل  ح.ر2490،   ،44-41/16 م��س��ل��م،  صحيح   –  )7(

ب.فضائل حسان... 
)8( – سيرة ابن هشام، 58/4. 

)9( – م.س.
)10( – م.س.

)11( – معجم البلدان، 440/4.

روى الحاكم »عن ابن عمر رضي اهلل عنهما، قال: لما دخل رسول اهلل � عام الفتح،رأى النساء 

َيلطمن وجوه الخيل بالخُمر، فتبسم إلى

 أبي بكر �، وقال: »يا أبا بكر كيف قال حسان بن ثابت؟«  فأنشده أبو بكر �: 

َعِدْمت َثنِيتي إْن لم َتَروها              ُتثِير النَّقَع ِمن َكتَِفي َكَداُء

ـْمــُهــــن بـالـُخُمـــِر الّنســــــاُء ُيناِزْعَن األِعنَّة ُمْسرعاٍت               ُيــــَلـطِّ

فقال رسول اهلل � : »ادخلوا من حيث قال حسان« )1(.
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توطئة
خمس ساعات هي املدة التي استغرقتها 
ال��رح��ل��ة م��ن م��ط��ار محمد اخل��ام��س ب��ال��دار 
باستمبول"  "صبيحة  مطار  إل��ى  البيضاء 
االقتصادية  وعاصمتها  تركيا  م��دن  كبرى 
عشر  الثانية  الساعة  حوالي  والسياحية، 
ليال حطت الطائرة على مدرج املطار، حمدنا 
ال��ل��ه ع��ل��ى س��الم��ة ال��رح��ل��ة وان��خ��رط��ن��ا في 
إجراءات الدخول، كان املطار يعج مبختلف 
وراء  م��ن  م��ا  لهدف  يسعى  ك��ل  النسيات، 
هذه الزيارة لهذا البلد املسلم، الذي أدهش 
حققها  ال��ت��ي  االق��ت��ص��ادي��ة  بالطفرة  العالم 
رغم الظرفية االقتصادية الصعبة التي مير 
هدفي  ك��ان  أورب���ا..  سيما  وال  العالم  منها 
الوحيد من هذه الرحلة أن أكتشف احلضارة 
على  ت��غ��ي��رات  م��ن  أح��دث��ت��ه  وم��ا  العثمانية 
وال��ذي  واحل��ض��اري  السياسي  املستويني 
األسيوي  بشقيها  إستمبول  مدينة  تختزله 
واألوربي، وأتتبع خطى الفاحتني وما خلفته 
من إرث حضاري قل نظيره، وال��ذي أصبح 
ميراثا إنسانيا يأتيه الناس من شتى بقاع 
األرض... ولم تقتصر رحلتي على تتبع خطى 
خطى  أيضا  تتبعت  بل  األوائ���ل،  الفاحتني 
أسلحة  استبدلوا  الذين  الدد،  العثمانيني 
الفاحتني من أسالفهم بأسلحة أكثر ضراوة 
وه��ي األس��ل��ح��ة االق��ت��ص��ادي��ة واإلص��الح��ات 
ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ت��ي ج��ع��ل��ت م��ن ت��رك��ي��ا، ذل��ك 
البلد الذي كان يغرق في الفساد السياسي 
ثقيلة  مديونية  حت��ت  وي���رزح  والعسكري، 
وتضخم اقتصادي ال مثيل له على الصعيد 
عامليا  العاشرة  املرتبة  إل��ى  يقفز  األورب���ي، 
انقضاء  بعد  مديونيته  كامل  من  ويتخلص 
والتنمية  ال��ع��دال��ة  ح��زب  م��ن حكم  والي��ت��ني 
التركي... نحن اآلن في الزء اآلسيوي من 
نحو  قليل سننطلق  وبعد  إستمبول،  مدينة 
الزء األوربي من مدينة األحالم هذه، حيث 
بحر  على  الواقع  البوسفور  سنعبر مضيق 
م��رم��رة، ب��واس��ط��ة احل��اف��ل��ة م��ن ف��وق جسر 
محمد الفاحت، وقد اختار منظموا الرحلة أن 
تبدأ رحلتنا من الشق األورب��ي الذي توجد 
ال��ب��زارات  وأك��ب��ر  التاريخية  امل��آث��ر  أكبر  ب��ه 
واألس��واق التي حتتوى على أرقى املالبس 
الصنع  ذات  واملقتنيات  والتوابل  والتحف 
الشيقة سوف   الرحلة  ه��ذه  خ��الل  احمل��ل��ي.. 
على  ونقف  والغرافيا  التاريخ  نستنطق 
تركيا،  لتقدم  واملوضوعية  الذاتية  األسباب 
ملاذا  املغربي،  جرحنا  على  األصبع  ونضع 
تقدمت تركيا وبقينا نحن جنتر تخلفنا رغم 
االقتصادية  واإلمكانيات  املناخي  التشابه 
املتشابهة التي جتمع املغرب وتركيا؟؟... ذلك 
ما سنكتشفه بعون الله خالل هذه احللقات 
جريدة  صفحات  على  تباعا  سننشر  التي 

احملجة الغراء ...
 فشدوا األحزمة !!...

بنبض القلب

ذ:	أحمد	األشهب	

ارتسامات سائح في بلد 
)1(محمد الفاتح 



 422 العدد  من  املاضية  احللقة  في  أثرنا 
الكلمات  بعض  أشكال  دالالت  ثنائية  مسألة 
مدعمة مبا يؤكد وجهة نظرنا من االستشهادات 
في هذه املسألة ودعونا إلى تتبع هذه الظاهرة 
في كل األبنية. ونظرا ملا يتطلبه هذا التتبع من 
سعة املجال، فإننا نؤجله إلى ما بعد الفراغ من 
عرض ما تيسر من تعاريف البنية اصطالحا.

بكلمات  امل��ص��ط��ل��ح  ه���ذا  س��ي��ب��وي��ه  أورد 
متنوعة األشكال. منها األبنية التي هي جمع 
مّما  ُيكّسر  م��ا  ب��اب  "ه���ذا   : ي��ق��ول  بنية حيث 
اجلمع  أبنية  من  ُيكّسر  ال  وم��ا  للجمع،  ُكّسر 
ام��رأة" )ك3/401(.  أو  لرجل  إذا جعلته اسمًا 
أما بقية املشتقات التي استعملها للداللة على 
هذا املعنى فهي املصدر امليمي "َمْبنيا" والفعل 
املاضي "ُبني" مبنيا للمفعول، ثم املصدر "بناء" 
هذا  م��ن  ويستفاد  املشتقات،  م��ن  ه��ذا  وغ��ي��ر 
أن  الكلمات  م��ن  متنوعة  ألش��ك��ال  االستعمال 
قواعد  مصطلحات  بني  متأصل  املفهوم  ه��ذا 
سيبويه  أن  هذا  على  والدليل  العربية.  اللغة 
استعمله للداللة على مفاهيم عامة من القواعد 
م��ث��ل ق��ول��ه : "ه����ذا  ب���اب م��ا ب��ن��ت ال��ع��رب من 
 /4-5 اخلمسة"  بنات  من  والصفات  األسماء 
301" وعلى هذا االهتمام بنى الدارسون فيما 
العلم  م��ع  اص��ط��الح��ا،  للبنية  تعاريفهم  بعد 
ال  التعريف  بهذا  ال��ذي حظي  الكلمة  أن شكل 
ميثل إال شكال واحدا من بني أشكال الكلمات 
التي استعملها سيبويه في هذا املجال. يقول 
الكفوي : "واألبنية: هي احلروف مع الكلمات 
هي   : والصيغة   . امل��خ��ص��وص��ة"  وال��س��ك��ن��ات 
احل��رك��ات،  ب��اع��ت��ب��ار  للفظ  ال��ع��ارض��ة  الهيئة 
وت��ق��دمي ب��ع��ض احل����روف ع��ل��ى ب��ع��ض، وه��ي 
)الكليات  مادتها.  واحل���روف  الكلمة،  ص��ورة 
للكفوي ص 560(، وقد عرف االستربادي البنية 
اصطالحا بتفصيل في سياق شرحه مصطلح 
التعريف عند أبي احلاجب نورده مفصال مع 
إضافة بعض الشروح بني معقوفتني ]..[ ألجل 

تبسيط بعض الكلمات والعبارات كما يلي : 
ي��ق��ول اب��ن احل��اج��ب : "ال��ت��ص��ري��ف : علم 
التي  الكلم  أبنية  أح��وال  بها  يعرف  بأصول 

ليست بإعراب")الشافية ص 11(.
وردت  كما  البنية  االس��ت��راب��ادي  وي��ش��رح 
عند ابن احلاجب أعاله بقوله : قوله : "أبنية 
الكلم" املراد من بناء الكلمة ووزنها وصيغتها: 

غيرها،  فيها  يشاركها  أن  ميكن  التي  هيئتها 
املعينة  وحركاتها  املرتبة،  حروفها  عدد  وهي 
وس��ك��ون��ه��ا م���ع اع���ت���ب���ار احل������روف ال���زائ���دة 
على  مثال  فرجل  موضعه،  ف��ي  ك��ل  واألصلية 
كونه  وهي  َعُضٌد،  فيها  يشاركه  وصفة  هيئة 
على ثالثة أحرف أولها في كل منهما مفتوح 
وهو الراء في رجل، والعني في عضد، وثانيهما 
مضموم وه��و اجل��ي��م ف��ي رج���ل، وال��ض��اد في 
عضد، وأما احلرف األخير وهو الالم في رجل، 
وال��دال في عضد، وكل حرف أخير في الكلمة 
حركته  تعتبر  فال  التقعيد  من  النوع  هذا  من 
وسكونه في البناء أي في بناء الكلمة املفردة 
وفيه نظر، فرجٌلُ بضم الالم منونة ورجال أو 
بناء  رجٍل بفتحها أو جرها منونة كذلك على 
واحد، وكذلك َجَمٌل على بناء َضَرب، ألن احلرف 
األخير حلركة اإلعراب وسكونه، وحركة البناء 

وسكونه.
ال  قد  ألنه  يشاركها"  أن  "ميكن  قلنا  وإمن��ا 
احل��اء  بكسر  ك��احِل��ُب��ك  ال��وج��ود  ف��ي  يشاركها 
وضم الباء، فإنه لم يات له نظير وهذا يعني 
أن كلمة ِحُبك على وزن ِفُعل ال وجود ملثلها في 

اللغة العربية.
قوله : "وإمنا قلنا : "حروفها املرتبة" ألنه 
إذا تغير النظم أي نظم احلروف والترتيب أي 
فالثالث  فالثاني،  األول،   : بالتوالي  ترتيبها 
ع��ل��ى ش��ك��ل م��ع��ني ت��غ��ي��ر ال��������وزن)أي ط��ري��ق��ة 
الياء أوال،  : يئس   بالكلمة( كما تقول  النطق 
والهمزة ثانيا/ ثم السني أخيرا على وزن َفِعل 
وهيئته  شكله  على  تنطق  ال��ذي  امل��ي��زان  ه��ي 
الكلمات في األصل، مع تغيير حركاتها حسب 
ترتيب  أص��ل  ه��و  فهذا  وعليه  الكلمات،  ن��وع 
املعنى  لتدل على  )َي��ِئ��َس(  الكلمة  ح��روف هذه 
ل��ه. ول��و غيرنا ترتيب ح��روف  ال��ذي ُوض��ع��ت 
َعِفل  ف��إن وزن��ه��ا ه��و  َأِي���َس  فقلنا  الكلمة  ه��ذه 
)بحيث تنطق بالعني في أول الكملة : )أِيَس( 
وكانت هي احلرف الثاني في وزن الكلمة في 
الترتيب األول  )يئس(، ثم الفاء بعدها وكانت 
هي األولى في الوزن األول، ولذا نطقنا بكلمة 

الوزن )َعِفَل( بدل )َفِعَل(.
احل��روف  اعتبار  "م��ع  قلنا  وإمن���ا   : ق��ول��ه 
الزوائد واألصلية " ]ألن أصل الكلمة في اللغة 
العربية يكون ثالثيا، أو رباعيا أو خماسيا أو 
سداسيا، ولكل نوع ضوابطه، وميكن أن يزاد 
على أصل من األصول حرف أو أكثر ألغراض 

ضوابط  وث��م��ة  معينة،  تعبيرية  أو  بنيوية 
بنية  في  ال��زائ��د   من  األصلي  احل��رف  لتمييز 
الكلمة إذا زادت على ثالثة أحرف[. ألنه يقال: 
ل، وال يقال َفْعَلَل أو  م مثال على وزن فعَّ إن كرَّ
أو فاعل ]فال يعتبر عدد احل��روف فقط  أْفَعل، 
في الكلمة لنقول : إنها على وزن معني، بل ال بد 
من مراعاة مواقع احلروف الزائدة على أحرف 
أشكال  من  كل شكل  ألن  )َف��َع��ل(  الكملة ألص��ل 
فيه  يستعمل  الذي  مجاله  له  املذكورة  األبنية 
رغم توافقها في احلركات املعينة والسكون...

الخ(.
نحو  ألن  موضعه"  ف��ي  "ك��ل  وقلنا   : قوله 
الكلمتني  ألن  ِق��َم��َط��ْر  وزن  ع��ل��ى  ل��ي��س  دره���م 
م��ت��س��اوي��ت��ان ف��ي ع���دد احل����روف وه���ي أرب��ع��ة 
أحرف في كل منها، لكنهما مختلفتان بالنسبة 
ملواضع بعض احلركات والسكون على أحرف 
أي حركة +  الكلمتني، فشكل ِدْرَه��ْم هو : - ْ – 
سكون+ حركتني. في حني أن ِقَمْطر ُتشكلت ب: 

- - ْ – أي حركتني ثم سكون ثم حركة.
من  تعرفه  مبا  اصطالحا  البنية  هي  هذه 

تشعبات الضوابط.
وث��م��ة ن��وع��ان م��ن امل��الح��ظ��ات أول��ه��م��ا أن 
ال��ش��روح ال��ت��ي أورده���ا االس��ت��راب��ادي ملفهوم 
الكلمة  م��ن  األخ��ي��ر  احل���رف  أن  منها  البنية. 
باإلعراب  خاصة  حركته  ألن  هنا  معتبر  غير 
مسلم  غير  احلكم  ه��ذا  أن  وي��ب��دو  البناء،  أو 

لسببني:
املركبات  في  تكون  اإلع���راب  حركة  أن   � أ 
كالفاعل  التركيب  ف��ي  الكلمات  صنف  لتبني 

واملفعول.
ب � أن هذه احلركة في الكلمة املفردة متيز 
االسم من الفعل أو الصفة أحيانا. فعند تأملنا 
حسب،  نسب،  حمد،   : مثال  التالية  للكلمات 
فإننا  بالفتحة  األخيرة  األح��رف  محركة  وهي 
نعتبرها أفعاال. في حني أنها مسكنة األواخر 
التعريف  أن هذا  الثانية  واملالحظة  ذلك.  غير 
في  مب��ا  ال��ث��الث��ة  الكلمة  أن����واع  ك��ل  يشمل  ال 
استثناء  ميكن  التدقيق  وع��ن��د  احل���رف،  ذل��ك 
التعريف  أنواع األسماء أيضا من هذا  بعض 
إلى  الرجوع  لتعليالت متنوعة. وعليه ينبغي 
في  سيبويه  استعملها  التي  الكلمات  أشكال 
لهذا  الشامل  املصطلح  لصياغة  املجال  ه��ذا 
أعلم  وال��ل��ه  العربية.  اللغة  وق��واع��د  املفهوم 

بالصواب واألصوب.

صدر للدكتور 

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

االشتراك السنوي : 20 عددا
< داخل املغــــــرب : 60 درهم             

  < خارج املغــــــرب : 20 أورو أو ما يعادلها
ترسل االشتراكات باسم :

> جريدة احملجة عن طريق احلوالة البريدية
 > أو جريدة احملجة على حساب وكالة البنك الشعبي )املوحدين فاس( رقم : 2111113412900014

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

ق�شيمة  اال�شرتاك
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اللغة العربية لغة القرآن : مباني ومعاني )18(

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

ذ: عبد القادر لوكيلي

 مجرد
 رأي

…دخول مدرسي 
بطعم الحكرة

... هب أنك جنحت في قرعة الذهاب إلى 
بيت الله احلرام، ففرحت لذلك فرحا عظيما 
لم تفرحه من قبل...، جمعت متاعك واشتريت 
جميع  ضد  بالتلقيح  وقمت  اإلح���رام  لباس 
ال��زك��ام...، وجمعت حقائبك   األم��راض حتى 
وما تيسر من الطعام...، وقمت بتوديع األهل 
املوعود  اليوم  في  توجهت  ثم  واخل���الن...، 
إلى املطار يحدوك الشوق والهيام...، شوقا 
للوصول إلى بيت الله احلرام...، حيث تهفو 
قلوب كل األنام...، أول ما تطأ قدمك اليمنى 
سلم الطائرة، يوقفك مأمور املطار بابتسامة 
صفراء: »آسف سيدي ال ميكنك السفر فقد مت 
إلغاء نتيجة القرعة«، ويسحب منك التذكرة 

وجواز السفر....
صراحة ال أدري ما أنت فاعل وقتئذ...، 
ترى  وأن��ت  باكيا  ستنهار  أن��ك  األكيد  ولكن 
تنخرط  رمبا  أم��ام��ك..،  يتبخر  وأملك  حلمك 
في هيستيريا من العويل والصياح وكل ما 
املهم  السباب...،  ألفاظ  من  بالك  على  خطر 
كلها طرق تفضي بك في نهاية املطاف إلى 
اإلحباط  م��ن  كثير  م��ع  ح��اد  عصبي  انهيار 
أغلى  ت��رى  وأن��ت  باحلكرة  املرير  والشعور 
أم��ان��ي��ك ت��ن��ه��ار أم����ام ن��اظ��ري��ك ك��م��ا تنهار 
على  األط��ف��ال  يشيدها  التي  ال��رم��ال  قصور 
ما حصل  والتمام  بالضبط  هذا  الشطآن...، 
ألزي��د من خمسة آالف م��درس وم��درس��ة مع 
مينون  كانوا  العام،  لهذا  املدرسي  الدخول 
السن  بلغوا  بعدما  م��ري��ح  بتقاعد  النفس 
أفنوا  بعدما  عتيا...،  العمر  ومن  القانوني 
واملكابدة  والعطاء  اجلد  في  أعمارهم  زهرة 
اليومية مع فتية فسدت أخالق جلهم، حتى 
حرق  أمانيهم  وأس��م��ى  همهم  أكبر  أصبح 
يوم  كل  طلوع  مع  مزاجك  وتعكير  أعصابك 
إلى  غ��روب شمس جديد  ك��ل  لتعود  ج��دي��د، 
ب��ي��ت��ك م��ح��ط��م اخل���ط���وات س��ري��ع االن��ف��ع��ال  
على  غضبك  ج��ام  تصب  األع��ص��اب  متوتر 
بناتك وبنيك وصاحبتك  إليك،  الناس  أقرب 

التي تؤويك...
واملدرسات  املدرسون  ه��ؤالء  دخل  املهم 
واألم�����ل ي��ح��دو اجل��م��ي��ع إل���ى اخل���ل���ود إل��ى 
التوقيع على محضر  الراحة املستحقة بعد 
اإلدارة  أبواب  عند  يستقبلونك  االلتحاق...، 
يسلمونك  ثم  امليمونة  وال��ع��ودة  بالترحيب 
ق���رار اإلح��ال��ة ع��ل��ى ال��ت��ق��اع��د ف��ت��زداد فرحا 
ويقينا...، بعدها يوجهونك إلى مكتب السيد 
استعمال  ب���دوره  ليسلمك  مباشرة  الناظر 
التوفيق  كل  لك  متمنيا  بك  اخل��اص  الزمن 

والسداد.
ت���زدح���م ال��ك��ل��م��ات ف���ي ف��م��ك وت��ص��اب 
بالدوران وغير قليل من احلنق والغيظ وال 
الرب وكل سنة دراسية  إال ما يرضي  نقول 

وأنتم بخير.



العربي وكأنه  العالم  من نواح عدة يبدو 
ي���زال أسير  ال  وأن���ه  ال��ت��اري��خ،  ع��ك��س  يسير 

صراعات القرن املاضي. 
)1(

من اليمن إلى ليبيا مرورا بالعراق وسوريا 
تظل بعض شواهد أزمة العالم العربي. وتقدم 
شواهد  ولبنان  وال��س��ودان  واجل��زائ��ر  مصر 
أخرى، حتى يبدو وكأننا بإزاء خرائط جديدة 
بل  والسياسي.  اجلغرافي  الصعيدين  على 
احلرب  مالمح  بعض  الصورة  في  ن��رى  إننا 
الباردة بني التحالفات واحملاور التي تشكلت 
إلى بعض  املنطقة. وذلك منطوق يحتاج  في 

التفصيل.
جغرافية  أن  م��ن  ثقة  على  لسنا  إننا  إذ 
ح��دود  وأن  ه��ي،  كما  ستظل  العربي  العالم 
س��اي��ك��س ب��ي��ك��و ال��ت��ي رس��م��ت ب��ع��د احل���رب 
العاملية األولى لن تخضع للتغيير. يشهد بذلك 
)داع��ش( بني سوريا  الدولة اإلسالمية  ظهور 
والعراق، وكذلك احتماالت التفتت الواردة في 
ليبيا واليمن. كما تشهد بذلك اإلشارات التي 
تتجمع في األفق منذرة بإقامة دولة كردستان 
دول  أرب��ع  على  الكردي  شعبها  يتوزع  التي 
)تركيا وال��ع��راق وس��وري��ا وإي���ران(. في حني 
جنوبه  بانفصال  السودان  في  احملظور  وقع 
الذي نرجو أال يكون بداية النفراط عقد الدولة 
الوطن  فلسطني  أن  ننسى  ال  ثم  وتشرذمها، 
يجري محوه من اخلريطة حينا بعد حني، كما 
الذاكرة  من  تسقط  تكاد  القضية  فلسطني  أن 

العربية.
وإذا كانت معالم التشكل اجلغرافي ال تزال 
في علم الغيب، فإننا قد ال نخطئ كثيرا إذا قلنا 
إن العالم العربي لم ينجح في اختبار التحول 
قد حدث  التحول  ذلك  كان  وإذا  الدميقراطي. 
في تونس بدرجة أو أخ��رى، إال أن ذلك يظل 
حقيقة  من  يغير  وال  عليه،  يقاس  ال  استثناء 
السمة الغالبة. وهو ما يسوغ لنا أن نزعم بأن 
الدميقراطية  وانتصار  التاريخ  نهاية  مقولة 
التي بشر بها فرانسيس فوكوياما وصمويل 
وانهيار  برلني  ج��دار  سقوط  بعد  هنتنجتون 
االحتاد السوفييتي، جرى تكذيبها في العالم 
وقع  وال  الدميقراطية،  انتصرت  فال  العربي. 
ال��ص��دام بني احل��ض��ارات، ألن ال��ص��دام الذي 
نشهده اآلن هو بني أبناء احلضارة الواحدة، 
الدميقراطية تتراجع حينا  كذلك فإن شواهد 
بعد حني، في الوقت الذي تتنامى فيه حظوظ 

الكيانات املعاكسة والرافضة لها.
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املسلح  الصراع  حسم  املاضي  القرن  في 
بني اإلمبراطوريات والقوى الكبرى بعد حربني 
عامليتني داميتني أبادتا ماليني البشر، وطويت 
صفحة الصراع األيديولوجى بني الفاشية في 
في  والشيوعية  أملانيا  في  والنازية  إيطاليا 
الليبرالية  وانتصرت  السوفييتي.  االحت��اد 
وكذلك الرأسمالية بأطيافها املختلفة في نهاية 
القوتني  الباردة بني  املطاف. وانتهت احلرب 
وال��والي��ات  السوفييتي  )االحت����اد   : األع��ظ��م 
املتحدة( وقبلها ظهرت األمم املتحدة مستلهمة 
النظام  رك��ي��زة  ل��ت��ك��ون  األمم  عصبة  م��ب��ادئ 
انتهى  كما  اخل��الف��ات.  إدارة  وجهاز  الدولي 
العالم  وان��ص��رف  املباشر.  االستعمار  عصر 
وللصراع  للتنافس  أخ��رى  م��ج��االت  ملعاجلة 
والبيئة  وال��ت��ج��ارة  السياسي  النفوذ  ح��ول 
ومواجهة الهجرات. وأحدثت ثورة املعلومات 
أصبحت  هائلة.  ومعرفية  تكنولوجية  نقلة 

م�����ج�����اال ل���ل���ت���ن���اف���س 
الشرس بني الدول 

وما  الصناعية. 
ك�������اد ال����ق����رن 
حتى  ينتهي 
أص����������ب����������ح 
ل�����ل�����ص�����راع 
شكل مختلف 

إذ  مت������ام������ا. 
م��ا  دور  ب�������رز 

س���م���ي ب��ال��س��الح 
»ال���س���ي���ب���ي���رى« ال���ذي 

مت�����ارس ف���ي ظ��ل��ه احل���رب 
في وقت السلم. ويضرب املثل في ذلك 

يقابل  مرشحا  قطبا  ص���ارت  ال��ت��ي  بالصني 
العاملي اجلديد،  النظام  املتحدة في  الواليات 
القرن  ف��ي  السوفييتي  االحت���اد  مكان  آخ��ذة 
املاضي. ويتردد اآلن بقوة أن الصني أصبحت 
تخوض حربا جتارية شاملة ودائمة سالحها 
والسطو  األجنبية  احلواسيب  إل��ى  التسلل 
في  جنحت  إنها  قيل  حتى  مخزونها،  على 
األم��ري��ك��ي��ة،  امل��ق��ات��الت  تصاميم  اس��ت��ن��س��اخ 
لم يعد سرا أن وكالة األمن الوطني  باملقابل 
العالم  ع��ل��ى  تتجسس  أص��ب��ح��ت  األم��ري��ك��ي��ة 
السياسيني  القادة  ذلك  في  تستثن  ولم  كله، 
)حتى احللفاء منهم( وال الشبكات الصينية. 
وفى سياق احلرب السيبيرية أو اإللكترونية 
استطاع األمريكيون تلويث املولدات النووية 
اإليرانية بجرثومة عرفت باسم »ستاكسنت«، 
ال��ع��دوى جزئيا  إل��ى انتقال  ال��ذي أدى  األم��ر 
إلى حواسيب غربية. وقد رد اإليرانيون على 
سبيل  على  أمريكية  حواسيب  بتلويث  ذل��ك 
االن��ت��ق��ام. وه���ذه ال��ق��درة ذات��ه��ا ب��ات��ت متكن 
الطرف املتقدم تكنولوجيا من تعطيل شبكات 

املياه والكهرباء وشل حركة الطرف اآلخر.
هذه احلروب اخلفية تستمر اآلن دون أن 
تطلق فيها رصاصة أو يسيل فيها دم. وفى 
»ال��درون«  فطائرات  العلن،  إلى  انتقالها  حال 
بغير طيار تظهر في األفق. واحلديث متواتر 
ع���ن االس��ت��ع��ان��ة ف���ي م��ث��ل ت��ل��ك امل��واج��ه��ات 
ب��روب��وت��ات ط��ائ��رة وزاح��ف��ة حتقق األه���داف 

املطلوبة.
مبتسرة  تكون  قد   �� هذه خالصة سريعة 
في  احل��اص��ل  التطور  مالمح  بعض  ترسم   ����
العالم اخلارجي، الذي بات مشغوال بالتنافس 
أخ��رى، جعلته يكثف من  في مجاالت وآف��اق 
االهتمام بتفوقه وحتسني أوضاعه واالرتقاء 
بشعوبه. وذلك أمر مفهوم ومقدر ال ريب، لكن 
قلل  أن��ه  ذل��ك  في  نتجاهله  أن  ما ال نستطيع 
العربي،  بعاملنا  اهتمامه  من  الوقت  مبضي 
ولم يعد يتجه إليه إال مضطرا )كما حدث في 
الواليات  ودع��وة  مثال  »داع���ش«  ظهور  حالة 
امل��ت��ح��دة إل���ى إق���ام���ة حت��ال��ف دول����ي ل��وق��ف 
تقدمها( �� وفى تفسير ذلك العزوف األمريكي 
إلى  عدة  عوامل  ن��ورد  أن  نستطيع  والغربي 
جانب ما سبق ذكره، منها أن الغرب لم يعد 
يواجه حتديا يخشاه في العالم العربي ال من 
داخله وال من قوى خارجية أخرى )كاالحتاد 

السوفييتي مثال(.
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لقد خرج العالم الغربي من جتربة القرن 
كان  التي  خبرته،  دروس  مستوعبا  املاضي 
قوية  دميقراطية  مجتمعات  إقامة  أهمها  من 

جت��������اوزت ال����ص����راع����ات 
اإلي�����دي�����ول�����وج�����ي�����ة 
وان����ت����ق����ل����ت إل����ى 
ص������������راع������������ات 
ال�������ن�������ه�������وض 
وال����ت����ق����دم. ف��ي 
ال����وق����ت ذات�����ه، 
ف���إن���ه���ا أق���ام���ت 
إلدارة  آل������ي������ة 
بحيث  خ��الف��ات��ه��ا، 
مأساة  تكرار  تتجنب 
الصراعات املسلحة. ومن 
التي  اجليوش  دور  تراجع  ثم 
ط��ورت أدوات��ه��ا كما سبق أن ذك��رت. وباتت 
تؤدي مهامها خارج حدود الغرب. وإزاء ذلك 
التراجع فإن القطاع اخلاص داخل على اخلط 
أصبحت  ومنظمات  شركات  تأسست  بحيث 
تؤدي دور اجليوش من خالل صفقات حترر 
واملقابل  املطلوبة  املهام  حتدد  عقود  ألجلها 
امل���ادي امل��ق��در. وه��و م��ا ج��رى العمل ب��ه في 
أفغانستان والعراق وبعض الدول األفريقية. 
األمنية  ال��ش��رك��ات  تلك  بعض  أن  وامل��ت��داول 
العربية،  ال���دول  بعض  ف��ي  نشاطها  مت��ارس 

واخلليجية منها بوجه أخص.
جاءت  بالدنا  في  القرن  خبرة  خالصات 

مختلفة من نواح عدة، أبرزها ما يلي:
• خرج العالم العربي من حقبة االستعمار 
منهكا وضعيفا في بنيته املجتمعية وأنظمته 
أوروب��ا  إن   : نقول  أن  وبوسعنا  السياسية. 
ال��غ��رب��ي��ة دخ��ل��ت ب��ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ف��ي عصر 
ال��ع��رب��ي شهد تطورا  ال��ع��ال��م  ف��إن  ال��ش��ع��وب 
الدميقراطي،  التطبيق  فيه  فشل  إذ  مغايرا. 
ب��اس��ت��ث��ن��اء وم��ض��ات س��ري��ع��ة.. ودخ����ل بعد 
االس��ت��ق��الل ف��ي ع��ص��ر األن��ظ��م��ة وال��س��ل��ط��ات 

املهيمنة.
والثروات  االستراتيجي  املوقع  بسبب   •
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال���ت���ي ظ���ه���رت ف��ي��ه ف����إن خ���روج 
دائرة  لم يخرجها من  املنطقة  االستعمار من 
النفوذ الغربي، ساعد على ذلك الضعف الذي 
عانت منه الدول العربية، األمر الذي نقلها من 
لالستتباع.  القابلية  طور  إلى  االحتالل  طور 
اهتمامها  فقدت  الغربية  الهيمنة  دول  أن  إال 
حضورها  وأصبح  الوقت،  مبضي  باملنطقة 
مصاحلها  ع��ن  ال��دف��اع  على  م��ق��ص��ورا  فيها 

املباشرة.
إذا ك���ان مل��رح��ل��ة االح��ت��الل م��ن فضيلة   •
ف��ه��ي أن���ه س��اع��د امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة على 
اإلج��م��اع على ال��ع��دو امل��ش��ت��رك ال���ذي يتعني 
االحتشاد ضده، األمر الذي هيأ تربة مواتية 
لظهور خطاب إيديولوجي وطني حتدى ذلك 
هي  العربية  القومية  ف��ك��رة  وك��ان��ت  ال��ع��دو، 
بعد  السياسية  النخبة  ج��ذب  ال��ذي  الشعار 
إقامة الدولة احلديثة، إال أن ذلك الشعار ظل 
في حلظة  السلطة  ب��أداء  ارتبط  ألنه  نخبويا 
تاريخية معنية )املرحلة الناصرية مثال( ولم 
أن  النتيجة  وكانت  املجتمع.  إلى  تنزيله  يتم 
إيديولوجية  ط��ور  من  انتقل  العربي  العالم 
االستقالل الوطني، إلى إيديولوجية الطوائف 
التي تشهد جتلياتها قوية في الوقت الراهن. 
فانتقلنا من القتال ضد عدو الوطن إلى القتال 

ضد شركاء الوطن.
العربية  اخل���ب���رات  أن  امل��ف��ارق��ات  م��ن   •
الغربية  اخل��ب��رات  عن  اختلفت  قد  كانت  إذا 

ظاهرة  في  اتفقت  أنها  إال  كثيرة،  أم��ور  في 
تراجع الدور القتالي للجيوش، مع فرق كبير 
ذلك  ال���دور على اجل��ان��ب��ني.  ذل��ك  ب��ني طبيعة 
اآلن  ت��ت��وزع  أصبحت  العربية  اجل��ي��وش  أن 
فبعضها  واألم��ن.  العجز  هما  عنوانني  حتت 
ي��ع��ان��ى م��ن االن��ه��ي��ار ال���ذي أع��ج��زه��ا ع��ن أن 
واض��ح  وال��ن��م��وذج  القتالية.  مبهامها  تقوم 
ما  وه��و  ولبنان.  وليبيا  واليمن  العراق  في 
حولها إلى قوى استعراضية أكثر منها قدرة 
قتالية. والبعض اآلخر انضم في حقيقة األمر 
إلى قوى األمن الداخلي كما هو احلاصل في 

سوريا واجلزائر ودول أخرى في املنطقة.
• ب��ش��ك��ل م����واز ف����إن امل���ه���ام ال��ق��ت��ال��ي��ة �� 
االيجابي منها والسلبي �� أصبحت تقوم بها 
)جيش  اجل��ي��وش  وليس  األهلية  اجلماعات 
املهدي �� عصائب احلق �� أنصار الله �� داعش 
�� جبهة النصرة �� حزب الله �� أنصار الشريعة 
�� حماس واجلهاد(. وأغلب تلك اجلماعات من 
التي  اجلديدة  اإليديولوجية  أصداء احلروب 
ظهرت في الفضاء العربي. وكنت قد ذكرت أن 
املقاومة الفلسطينية وفى املقدمة منها حماس 
تخوض  التي  الوحيدة  القوة  هي  واجل��ه��اد 
املعركة ضد التحدي اإلسرائيلي األكبر الذي 

يهدد األمة العربية.
في حني انتهت احلرب الباردة بصورة   •
ال��ع��ال��م  ف���إن  ال��ع��ال��م اخل���ارج���ي،  ف��ي  نسبية 
العربي �� على األقل في صورته الراهنة �� دخل 
شكال آخر من أشكال تلك احل��رب. تؤيد ذلك 
تبلورت  التي  اآلن،  نشهدها  التي  التحالفات 
التي  التغيير  رياح  بشكل أوضح بعد هبوب 
أشاعها الربيع العربي، فتفاعلت معها بعض 
الدول وقادتها دول أخرى، وفى الوقت الراهن 

تبدو كفة الدول األخيرة أرجح.
من املفارقات الالفتة للنظر في املقارنة   •
بني اخلبرتني الغربية والعربية، أنه في حني 
بأحداث  املاضي  القرن  آخر  في  الغرب  صدم 
في  أط��ل��ق  ال����ذي  األم����ر  ال��ش��ه��ي��رة،  سبتمبر 
محيطه بقوة ظاهرة احلساسية ضد اإلسالم 
الظاهرة  ف��إن  ب��اإلس��الم��وف��وب��ي��ا،  ع��رف  فيما 
العربي في  الفضاء  في  احتلت مكانها  ذاتها 
ظل  الغربي  اإلع��الم  أن  وكما  اجلديد.  القرن 
ي��ن��دد آن���ذاك مب��ا سمي اإلره����اب اإلس��الم��ي، 
فإن اخلطاب السياسي واإلعالمي في العالم 
العربي لم يعد يتحدث إال عن العنوان ذاته، 

بنفس املفردات.
)4(

إل��ى اخل��وض في  ما دفعني  ب��أن  أعترف 
هذا املوضوع أنني خالل عطلة العيد طالعت 
والتحليالت  ال��ت��ق��اري��ر  م��ن  قليل  غ��ي��ر  ع���ددا 
العربي  العالم  بتشريح  اعتنت  التي  الغربية 
وم��ح��اول��ة ف��ه��م ظ���واه���ره امل��خ��ت��ل��ف��ة. وك��ان��ت 
والعنف  واإلرهاب  الدميقراطي  الفشل  قضية 
باهتمام  حظيت  التي  العناوين  رأس  على 
الباحثني. وقد الحظت أن أكثرهم حني ركزوا 
بينها،  يربطوا  لم  فإنهم  العاملني  على هذين 
ولم ينتبهوا إلى الدور الذي أسهم به تغيب 
التربة  العنف وتوفير  إذكاء  في  الدميقراطية 
التحليالت  تلك  بعض  يخل  ولم  له.  املواتية 
»احلياة«  قرأت في صحيفة  من طرافة، حيث 
إلنقاذ  م��رة  م��ن  أكثر  ت��ك��ررت  دع��وة  اللندنية 
اليمن من أزمته من خالل حتليل كان عنوانه 
»الدميقراطية الليبرالية هي احلل لليمن ولغير 
اليمن«. ولم يستوقفني مضمون العنوان بقدر 
سعودية  نصيحة  كانت  أنها  استوقفني  ما 
لليمنيني، ألن من أطلق الدعوة أحد اإلعالميني 

السعوديني البارزين.
--------

الجزيرة . نت

ذ: فهمـي هـويدي
مسيرة العالم العربي ضد التاريخ
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وصف الشيخ عكرمة 
الهيئة  رئيس   - صبري 
اإلس���ام���ي���ة ال��ع��ل��ي��ا في 
املسجد  القدس وخطيب 
ال��ش��ع��وب   - األق����ص����ى 
ال���ع���رب���ي���ة اإلس���ام���ي���ة 
واستنكر  ب����«األم���وات«، 
استباحة قوات االحتال 
ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ال��ي��وم��ي��ة 
ل���ل���م���س���ج���د األق�����ص�����ى 
ع��رب��ي  أي  حت����رك  دون 

وإسامي ملناصرتها.
وقال صبري: لألسف 
من  استباحات  حصلت 
ق���ب���ل ج���ي���ش االح���ت���ال 
األقصى  املسجد  حلرمة 
امل��ب��ارك، ول��ك��ن ال مغيث 
�����ات�����ه«،  ل���ص���رخ���ات���ه وأنَّ
ال��ذي��ن  إل����ى أن  م��ن��وًه��ا 
لاقتحامات  ي��ت��ص��دون 
املرابطون  هم  اليهودية 

امل����ق����دس����ي����ون وأب����ن����اء 
ال��داخ��ل احمل��ت��ل ع��ام 48 
الذين ساهموا في الدفاع 

عنه.
»ال   : وأض���������������اف 
ن�����ع�����ول ع����ل����ى ال���ع���ال���م 
ال����ع����رب����ي واإلس�����ام�����ي 
علينا  األي�����ام،  ه���ذه  ف���ي 
أنفسنا  على  نعتمد  أن 
ب���ع���د اع���ت���م���ادن���ا ع��ل��ى 
العرب  أن  م��ؤك��ًدا  ال��ل��ه«، 
وامل��س��ل��م��ن ت��خ��ل��وا عن 
»حتى  والقدس،  األقصى 
يتيمة  م��دي��ن��ة  أص��ب��ح��ت 

ومنسية«.
وتابع الشيخ صبري 
العربية  »الشعوب  قائًا: 
ت����وح����دت م����ع احل��ل��ف��اء 
ال�����غ�����رب حت�����ت ش���ع���ار 
م��ح��ارب��ة اإلره�������اب، وال 
ال��ع��رب أن  يعلم احل��ك��ام 

اإلره��اب  هي  »إسرائيل« 
ب��ع��ي��ن��ه«، م���وض���ًح���ا أن 
هناك سياسة استعمارية 
على  مفروضة  مبرمجة 

العالم العربي.
ولفت صبري إلى أن 
قيادة الشعب الفلسطيني 
أي�����ًض�����ا م���ن���ش���غ���ل���ة ف��ي 
تلهيهم  جانبية  قضايا 
الرئيس،  امل��وض��وع  ع��ن 
وه��و ال��ق��دس واألق��ص��ي، 
متابًعا حديثه : »املشكلة 
عن  تبحث  ج��ه��ة  ك��ل  أن 
نسوا  حتى  مصلحتها، 
أنهم لهم أقصى يستباح 

وتنتهك حرماته«.
وط������ال������ب ب����وح����دة 
امل���وق���ف ال��ع��رب��ي جت��اه 
امل�����س�����ج�����د األق������ص������ى، 
بحراك  العمل  وض���رورة 
س��ي��اس��ي دب��ل��وم��اس��ي، 
أن  على  التأكيد  م��ج��دًدا 
امل��س��ج��د األق��ص��ى أم��ان��ة 
في أعناق املسلمن، وأن 
ال��ل��ه س��ب��ح��ان��ه وت��ع��ال��ى 
يقصر  م���ن  س��ي��ح��اس��ب 

بحقه.
وط������ال������ب ال���ش���ي���خ 
صبري أهل بيت املقدس 
ال��رح��ال  بشد  وفلسطن 
العالم  وحمل  لألقصى، 
ال����ع����رب����ي واإلس�����ام�����ي 
املسؤولية على تقاعسهم 
وت����خ����اذل����ه����م، م����ش����دًدا 
ال���ق���دس  أه�����ل  أن  ع���ل���ى 
بواجباتهم  س��ي��ق��وم��ون 
لصد  إمكانياتهم  ضمن 

هجمات االحتال.

مفكرة اإلسام

ن���ّظ���م���ت ح���رك���ة »ط������اب ض��د 
االن����ق����اب« ف���ي م���ص���ر، ف��ع��ال��ي��ات 
األزه��ر  ج��ام��ع��ات  ف��ي  احتجاجية 
واملنوفية  سويف  وبني  وأسيوط 
وال���زق���ازي���ق أك��ادمي��ي��ة ال��ش��روق، 
التامذة«،  »رج��ع��وا  شعار  حملت 
فيما ال يزال حصار اجلامعات من 
وشركة  الشرطة  م��ن  عناصر  قبل 
فضًا  مستمرًا،  ل��ألم��ن  »ف��ال��ك��ون« 
عن األمن اإلداري. مع ذلك، جنحت 

القاهرة  فرعي  في  األزه��ر  طالبات 
وف��ه��ن��ا األش�����راف ب���إدخ���ال أع��ام 
باعتقال  منددة  وشعارات  احلركة 
وخ���ط���ف زم���ائ���ه���ن م����ن امل���ن���ازل 
باحلرية  م��ط��ال��ب��ن  واجل��ام��ع��ات، 
واإلف������راج ال���ف���وري ع��ن زم��ائ��ه��ن 

املعتقلن، وعودة املفصولن.
ودع���������ت احل������رك������ة ال����ط����اب 
ل��اس��ت��ن��ف��ار ال��ك��ام��ل ف���ي ج��ام��ع��ة 
أس��ي��وط بعد اع��ت��داء أف���راد شركة 

فالكون واحتجاز عدد من الطالبات 
احلركة  وتوعدت  اجلامعة.  داخ��ل 
أف��راد األم��ن، في حال عدم اإلفراج 
وك��ان  باستهدافهم.  ال��ط��اب،  ع��ن 
البلطجية،  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  األم���ن 
ق��د اع��ت��دى ع��ل��ى م��س��ي��رة طابية 
بالعصي واألح��زم��ة داخ��ل احل��رم، 

واحتجز ثاثة طاب.

العربي اجلديد

الجامعات المصريّة 
تؤجج الثورة ضد 
االنقالب في مصر

ب�����������ل�����������غ س������ق������ف 
امل������خ������ص������ص������ات 

امل�����ق�����ت�����رح�����ة ف���ي 
م���ي���زان���ي���ة ال���ع���ام 
امل���ق���ب���ل ل��ص��ال��ح 
جامعة اسطنبول 
م��ل��ي��ون   848,2

ليرة تركية )حوالي 
دوالر(,  م���اي���ن   4

لتتقدم اجلامعة في هذا 
التركي,  البرملان  على  اإلطار 

ليرة  مليون   748 ل��ه  اق��ت��رح  ال���ذي 
تركية )حوالي 330 مليون دوالر(.

ووف���ق امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي حصل 
ع��ل��ي��ه��ا م���راس���ل األن����اض����ول, ف��إن 
املقبل  للعام  اجلامعة  مخصصات 
نظيرتها  ع���ن   8% ب��ن��س��ب��ة  زادت 

ل���ل���ع���ام اجل���������اري, ك���م���ا أن 
ال���رق���م ه���و األع���ل���ى من 
ب�����ن امل���خ���ص���ص���ات 
امل�����ق�����ت�����رح�����ة ف���ي 
لصالح  امل��ي��زان��ي��ة 
امل�������ؤس�������س�������ات 
ال��ع��ام��ة, وب��ع��ض 
ت  ا ر ا د إل ا

اخلاصة.
املراسل  وأوض��ح 
حوالي  إلى  يصل  املبلغ  أن 
ض���ع���ف���ي م���خ���ص���ص���ات رئ����اس����ة 
 397 تتجاوز  لم  والتي  اجلمهورية, 
 175 ح��وال��ي   ( تركية  ل��ي��رة  مليون 

مليون دوالر(.

وكالة األناضول

قالت الصفحة الرسمية ل�»تركيا 
ب���وس���ت« ع��ل��ى م���وق���ع ال��ت��واص��ل 
على  اإلقبال  إن  تويتر:  االجتماعي 
ازداد  ارتداء احلجاب في تركيا قد 

بعد رفع احلظر عنه.
ون�����ش�����رت ال���ص���ف���ح���ة ص�����ورة 
ت��وض��ي��ح��ي��ة ل��ت��ط��ور احل���ج���اب في 
ت��رك��ي��ا م���ن احل���ظ���ر وح���ت���ى رف��ع��ه 
الرئيس التركي احلالي رجب طيب 
احملجبات  نسبة  لتصبح  أردوغ��ان 

في تركيا 67%.

واستعادت الصفحة من أرشيف 
عائشة  د.  ارت������داء  خ��ب��ر  األخ���ب���ار 
بديار  دج��ل��ة  جامعة  رئيسة  ج��ول 
رئيسة  أول  لتصبح  احلجاب،  بكر 

جامعة محجبة في تركيا.
وتفاعل املغردون على تويتر مع 
خبر عائشة رغم أنه قدمي، وأعربوا 
منحنى  وص���ول  ف��ي  سعادتهم  ع��ن 
هذا  إلى  اإلسامية  الشعائر  تقرير 

احلد.
مفكرة اإلسام

للتواصل  املغربية  اجلمعية  تنظم 
حتت  األول  الوطني  مؤمترها  الصحي 
بأية  الصحية  العلوم  »ت��دري��س  ع��ن��وان 
ل���وزارة  الشرفية  ال��رئ��اس��ة  ل��غ��ة؟« حت��ت 
التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين 
ال��دراس��ات  معهد  م��ع  وبتنسيق  األط���ر 
السبت  ي��وم  وذل��ك  للتعريب،  واألب��ح��اث 
بالرباط.  والصيدلة  الطب  بكلية  املقبل 
أولهما  محورين  املؤمتر  هذا  وسيناقش 
دور اللغة في التنمية والتقدم العلمي ثم 
اللغة العربية في العلوم الصحية الواقع 

واآلفاق.
وأوضح جمال الدين بورقادي رئيس 
املؤمتر أنه بالنظر إلى الدول التي تشارك 
في املؤمترات الدولية وتكتب في املجات 
من  أزي��د  أن  تبن  املتخصصة  الصحية 
الصحية  العلوم  ي��درس��ون  ال  باملائة   80
بينما  الوطنية  بلغتهم  إمنا  باإلجنليزية 
يولون أهمية لتعلم اللغة اإلجنليزية من 
التعليم االبتدائي إلى اجلامعي ألنها لغة 
التواصل في املؤمترات العلمية العاملية 

ولغة أهم املجات والكتب العلمية.
اجل��م��ع��ي��ة  أن  ب����ورق����ادي  وأض������اف 
املغربية للتواصل الصحي تساءلت حول 
ما إذا كان املغرب قادرا على رفع حتدي 
اس��ت��ع��م��ال ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ف��ي ت��دري��س 
ال��ع��ل��وم ال��ص��ح��ي��ة، وأش����ار إل���ى أن ذل��ك 
سيسهل التواصل بن الطبيب واملجتمع 
التكوين  م��ع  خ��اص��ة،  وامل���ري���ض  ع��ام��ة 
يبدو  ألن��ه  اإلجنليزية  اللغة  ف��ي  اجليد 
أمرا ضروريا  لانفتاح على املستجدات 
املتخصصة  امل��ج��ات  خ��ال  م��ن  الطبية 

واملؤمترات الصحية.

مؤتمر وطني يناقش لغة 
تدريس العلوم الصحية

النسائية  اإلدارة  تطلق 
مب��ؤس��س��ة ال��ش��ي��خ ث��ان��ي بن 
اإلنسانية  للخدمات  عبدالله 
بقطر »راف« حملتها التربوية 
اك��ت��م��ل«،  »ن�����وري  التثقيفية 
للتوعية  املقبلة  اجلمعة  ي��وم 
وفرضيته  احل��ج��اب  بأهمية 

وفوائده.
التي  احلملة  وتستهدف 
سيبدأ التسجيل فيها اعتباًرا 
م���ن اجل��م��ع��ة ال��ق��ادم��ة ومل���دة 
توعية 200 فتاة  أس����ب����وع 
ف������ي امل�����رح�����ل�����ة ال���ع���م���ري���ة 
ني  بثما ، سنة  12 لى إ  9 من 
م������دارس م���ن م������دارس ق��ط��ر، 
الداعية  إش��راف فضيلة  حتت 
ال����دك����ت����ور ن��ب��ي��ل ال��ع��وض��ي 
وامل���س���ت���ش���اري���ن ال��ت��رب��وي��ن 
للحملة الشيخ خالد أبو موزة 
احل��رم��ي،  سلمى  وال��دك��ت��ورة 

وفًقا لصحيفة العرب.
وح�����ول ه����ذا امل���وض���وع، 
ص����رح����ت األس������ت������اذة غ�����ادة 
اإلدارة  م��دي��ر   - ج��س��وم  أب���و 
أنه مبجرد   - براف  النسائية 

ال��راغ��ب��ات  ال��ف��ت��ي��ات  تسجيل 
ف�����ي امل����ش����ارك����ة ف�����ي ح��م��ل��ة 
يبدأ  اكتمل(،  )نوري  احلجاب 
العامة  ال��ع��اق��ات  وح��دة  دور 
لإلدارة النسائية في التواصل 
وال����ت����ف����اع����ل م�����ع ال���ف���ت���ي���ات 
أنشطة  ع��دة  عبر  املشتركات، 
منها  والتي  تربوية  تثقيفية 
احملاضرات والندوات وتوزيع 
برنامج  من خال  املطبوعات، 
إش��راف  حت��ت  تثقيفي  علمي 
املستشارين التربوين الشيخ 
خ��ال��د أب���و م���وزه وال��دك��ت��ورة 

سلمى احلرمي.
الفعاليات  أن  وأض���اف���ت 
ي��وم  م��ن  ب����دًءا  س���وف تنطلق 
يحضر  مهرجان  في  اجلمعة، 
فيه كبار الشخصيات التربوية 
ويبدأ  الكويت،  وم��ن  قطر  من 
وبعد  أسبوع،  ملدة  التسجيل 
تختتم  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ان��ت��ه��اء 
للفتيات  تتويج  بحفل  احلملة 

املستنيرات بنور احلجاب.

العرب القطرية

جامعة اسطنبول تفوق البرلمان بمخصصاتها 
في الميزانية

عكرمة صبري: األقصى مستباح والشعوب 
العربية واإلسالمية أموات
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»نوري اكتمل« حملة 
للتعريف بقيمة الحجاب 

بقطر

ارتفاع كبير في نسبة المحجبات بتركيا
 بعد رفع الحظر عنه



إلى أن نلتقـي

الدميقراطية –وككثير من األمور واألشياء– سالح ذو 
أن  الشعوب، كما ميكن  تكون لصالح  أن  إذ ميكن  حدين، 
ف الدميقراطية  تكون ضدها، أي مبعنى أنه ميكن أن توظَّ
توظيفا نزيهًا حسنًا، فتأتي صناديق االنتخابات مبن يخدم 
الشعب خدمًة صادقة مخلصة، ال رياء فيها وال سمعة، وال 
الناس...  حريات  على  تضييق  وال  محسوبية،  وال  رشوة 
وإما أن توظف توظيفا سيئا عن طريق التزوير والتدليس 
والترهيب، فيأتي أناس –وال أقول تأتي الصناديق بهم– 
اخلاصة،  ومصاحلهم  وشهواتهم  بطونهم  إال  لهم  َه��مَّ  ال 
ف��ي��ك��ون م��ا ي��ك��ون م��ن ال��ن��ف��اق وال��دج��ل وال��ك��ذب وال���زور 
الناس  حريات  على  والتضييق  واحملسوبية،  وال��رش��وة 

وخنقها حتت أسماء والفتات وشعارات عديدة.
وإن���ه مل��ن امل��ض��ح��ك امل��ب��ك��ي ج���دا أن ه���ؤالء "األن����اس" 
وال يتمكنون من ذلك،  حينما ال يأتون -أو ال ُيؤَتى بهم– 
وتلفظهم الصناديق بشكل واضح وصريح ولو بشيء من 
وتزويق  البهرجة  من  يقع  ما  يقع  والشفافية،  املصداقية 
اآلخر  الطرف  واتهام  الدميقراطية  على  والتباكي  الكالم 
خارجية،  بأجندة  االرتباط  أو  االجتماعي  السلم  بتهديد 
إلى غير ذلك مما توظفه وسائل اإلعالم هنا أو هناك في 

بقاع املعمور.
التي  املتعددة  بإفرازاتها  الدميقراطية"  "اللعبة  إنها 
املتتبع، وللمبتدئ  املتعمق  للخبير  ن دروسا  تَلقِّ أن  ميكن 

الذي لم يخبر األمور ولم يجربها بشكل دقيق.
وإن  متاهاتها،  في  الدخول  أحب  وال  سياسيا،  لست 
أبناء هذا  أتابع األح��داث هنا وهناك كما يفعل جل  كنت 

البلد الغالي.
ولذلك فمن طريف ما لَفَت انتباهي ما حدث مؤخرا في 
أفغانستان، حيث ذكرت وسائل اإلعالم أن الرئيس السابق 
ألفغانستان هو أول رئيس يخرج من قصر الرئاسة مبحض 
إرادته، بعد أن فاز من فاز في االنتخابات التي جرت هناك 
مؤخرا، خرج مبحض إرادته دون أن يوقع اتفاقية أمنية 
اجلديد  الرئيس  وقعها  التي  وهي  املتحدة،  الواليات  مع 

بعد توليه السلطة.
الرئاسة  قصر  امل��ذك��ور  الرئيس  م��غ��ادرة  ك��ان��ت  وإن 
ك��ذل��ك. ذلك  ل��م يكن  م��رة  إل��ي��ه ألول  ف��إن مجيئه  ط��وع��ي��ا، 
السلطة  زعماء  أحد  آنذاك  قاله  يذكرني مبا  الذي  املجيء 
الفلسطينية وهو يتحدث على الهواء مباشرة في حديث 
عن وطنية رجال السلطة وإخالصهم لوطنهم فكان أن قال 
ما معناه: "لن جتد في رجال السلطة الفلسطينية "كرزاي" 
ملزًا  وذل��ك  واح��دا،  فيهم خائنا  لن جتد  واح���دا"؛ ويقصد 
في  السلطة  إل��ى  ك��رزاي  بها  التي وص��ل  للطريقة  ون��ب��زًا 

أفغانستان ألول مرة.
في  ت��دور  تكن  لم  رمب��ا  التاريخ كشف عن خبايا  لكن 
أبعدت  فلقد  يتحدث،  وهو  الفلسطيني  الزعيم  ذلك  رأس 
السلطة عن دائرتها من أبعدت بتهمة اخليانة، وبقي من 
بقي هناك ال يتزحزح، دون أن يقيم لقيم الدميقراطية أي 
األخرى  كما هي  الفلسطينية  القضية  وزن، وبقيت معهم 
ال تتزحزح، وأثبت كرزاي قْدرا كبيرا من وطنيته وإميانه 
كما  ليس  الرئاسي  القصر  غ��ادر  أن  بعد  بالدميقراطية 
بوالية  له  يسمح  قانونا  أو  دستورا  يغير  أن  دون  دخله، 
أو  قبيلته  أو  شعبه  من  شرائح  يحرك  أن  ودون  جديدة، 
حزبه للمطالبة ببقائه رئيسا مدى احلياة، ودون ودون... 
وأكثر من ذلك دون أن يوقع االتفاقية األمنية، وكأنه أراد 
أال يتحمل وزرها وتبعاتها، إذ يكفيه ما حتمله من أعباء 

وتبعات وهو رئيس َخَبر  دهاليز السياسة ومتاهاتها.
ولذلك أقول من جديد: إنها "اللعبة الدميقراطية" بكل 
آخرها  من  ولعل  مكان،  من  أكثر  في  الوضاءة  إفرازاتها 
ح��دوث��ا ان��ت��خ��اب��ات ت��رك��ي��ا واالس��ت��ف��ت��اء ح���ول اس��ت��ق��الل 

املظلمة  إفرازاتها  مقابل  في  اسكتلندا، 
ال��ت��ي حت���دث ف���ي أك��ث��ر م���ن م��ك��ان في 
العربية  منطقتنا  مقدمته  وف��ي  العالم 

واإلسالمية.

شيء عن الديمقراطية

د. عبد الرحيم الرحموني
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    ف��ي ال��ف��احت م��ن رم��ض��ان امل��ب��ارك 
امرأتني،  من  رسالتان  وصلتني  املاضي 
واحدة من امرأة مسلمة أمريكية، وأخرى 
)بنت  إنها  أي  امرأة مسلمة مغربية،  من 
شقارة.  الصادق  عبد  يغني  كما  ب��الدي( 
األول�������ى رس����ال����ة خ���اص���ة ع���ل���ى ب���ري���دي 
الشخصي، والثانية على الفايسبوك، أي 

إنها منشورة للعموم.
ك����ان����ت ال����رس����ال����ة األول���������ى، واس����م 
صاحبتها )T.S.N( تذكرني بالله، فنحن 
في شهر رمضان، وتبث ما في القلب من 
على  وتتحسر  اإلس��الم��ي��ة،  األم���ة  ه��م��وم 

التباعد القائم بني املسلمني واإلسالم.
ون��ب��رة اإلمي����ان ال��ق��وي��ة ال��ت��ي تعلو 
مرت  فقد  عن صاحبتها،  تكشف  الرسالة 
ثم  بصرها،  فقدت  حيث  عظيم،  بابتالء 
ابتهلت إلى الله تعالى فرد عليها بصرها، 
جاء  أن  �فلما   :� ليعقوب  ح��دث  كما 
فارتد بصيرا�،  ألقاه على وجهه  البشير 
وهذا ليس من أحاديث األولني، فأنا أعرف 
املعنية معرفة شخصية، ووراء قصتها ما 

يدعو إلى االعتبار..
)احلمد  رسالتها:  م��ن  بعضا  وأن��ق��ل 
ل��ن��ا ه��ذه  م��ت  ل��ل��ه، بلغنا رم��ض��ان وُق�����������دِّ
الفرصة القيمة لزرع بذور اخلير في قلوب 
بالكتاب  متاسك  ف��ي  ليجذبنا  املؤمنني، 

املبني...
أم��ا اآلن ف��أن��ا  ف��ي ال��غ��رب وأن��ت في 
الشرق )املغرب طبعا بالنسبة لها شرق(، 
أن  غيرك  قبل  تعرف  أنت  مؤمن  وكشاعر 
تعالى  الله  ��رنا  فذكَّ تقلب،  دائما  األم��ور 
بذلك في كتابه: �إال الذين آمنوا وعملوا 
الصاحلات وذكروا الله كثيرا وانتصروا 
الذين ظلموا  ما ظلموا وسيعلم  بعد  من 

أي منقلب ينقلبون�.
فسيعلم الذين ينشرون الشر منقلبهم، 
أم��ا أي��ن نحن ف��ي ه��ذا احل��س��اب؟ فنقول 
إننا نؤمن ونعمل ونذكر، ولكن هل نحن 

ننتصر؟ وما الدليل على ذلك؟(
التي  ال��ك��راه��ي��ة  ثقافة  م��ن  وتشتكي 
إنها  ح��ت��ى  أم��ت��ن��ا،  ع��ل��ى  تهيمن  ص���ارت 
تخلت عن صالة اجلمعة، إذ تقول: )كيف 
أصلي وراء إمام يدعو املسلمني إلى قتل 
املسلمان  التقى  إذا  يقرأ:  أل��م  املسلمني؟ 
بسيفيهما فالقاتل واملقتول في النار؟ إن 
أعمالنا ويقوينا في  منا  يتقبل  الله  شاء 

وجه الضاللة(.
بالتشاؤم،  قولها  تنهي  أن  تريد  وال 
آمنوا  �الذين  ف���  أخ��ي،  )اطمئن  فتقول: 
الله  بذكر  أال  الله،  بذكر  قلوبهم  وتطمئن 
تطمئن القلوب�، أرجو أن يكتبنا الله من 

الذاكرين(.
ك���ل���م���ات ت����زل����زل، ت���ص���در ع����ن ه���ذه 
-معشر  تذكرنا  وه��ي  املسلمة  األمريكية 
وما  ب��ه.  نقوم  أن  ينبغي  مبا  املسلمني- 
السابقة من  اآلي��ات  اخ��ت��ارت  أه��ي  أدري 
تذكيري  إلى  سعت  ألنها  الشعراء  سورة 
وج��دت  إنها  أم  ش��اع��را،  لكوني  بخاصة 
بالذات،  التاريخي  الظرف  هذا  في  فيها، 
ما يستنهض الهمم، ويزيح شبح التواكل 

الذي خيم على األمة.
في  الثاقبة  ال��رؤي��ة  ه��ذه  لنتأمل  ث��م 
تدبر اآليات الكرمية. نحن نؤمن، ونعمل، 
ون��ذك��ر ال��ل��ه ك��ث��ي��را، ول��ك��ن ه��ل انتصرنا 

جانب،  كل  من  بنا  يحيط  والظلم  للحق، 
داخليا وخارجيا؟ والسؤال ليس حقيقيا، 
ننتصر  لم  إننا  أي  إنكاري،  هو  ما  بقدر 
وبذلك  تواكلنا،  بل  تعالى،  ربنا  أمر  كما 
الصالح  وال��ع��م��ل  نفسه  اإلمي����ان  ي��ك��ون 
في  حقيقتها  جت��د  ال  ش��ع��ارات  وال��ذك��ر 
لرد  وقمنا  النتصرنا،  ذلك  ولوال  أنفسنا، 
وال  تواكلنا،  وما  علينا،  املسلط  العدوان 

شغلنا أنفسنا بسفاسف األمور.
ه���ذا ب��ع��ض م���ا أث���ارت���ه ف���ي النفس 

الرسالة األولى.
وأم���ا ال��رس��ال��ة ال��ث��ان��ي��ة ف��ق��د تعلقت 
يثيره  من  يثيره  جديد،  ق��دمي  مبوضوع 
لألمة،  احلقيقية  املشاكل  ع��ن  غفل  كلما 
املرأة  اقتنصت  لقد  خبالها.  إلى  وسعى 
لرجل  شخصيا،  حدثا  املغربية  املسلمة 
م��ن��ت��س��ب ل���ل���دع���وة، وق����د ش��غ��ل ال��ن��اس 
ال��زواج  على  إقباله  حدث  وهو  بفتاواه، 
من امرأة رابعة، لتطلق كاتبتنا الرصاص 
املرأة  وتهنئ  منه،  وتسخر  التعدد،  على 
تكون  ب���أن  االخ��ت��ي��ار  عليها  وق���ع  ال��ت��ي 
ال���زوج���ة ال��راب��ع��ة ب��أن��ه��ا ح��ظ��ي��ت ب��رب��ع 
عليها  عزف  التي  األسطوانة  هذه  رج��ل. 
عشر،  التاسع  ال��ق��رن  منذ  املستشرقون 
وت��ن��اول��ه��ا منهم امل��ت��غ��رب��ون ف��ي ب��الدن��ا 
ليرددوها في غير ما سأم، وسيرددونها 
إل��ى م��ا ش��اء ال��ل��ه، رغ��م أن اآلذان مجت 
في حدود شرعية  ولن أخوض  سماعها. 
اآليات  بها  نطقت  كما  وشروطه،  التعدد 
الكرمية األولى من سورة آل عمران، وما 
قاله املفسرون والفقهاء، فذلك أمر يطول، 
ف��ي أم���ور فقهية هي  وال أري���د اخل���وض 
أبعد ما تكون عن تخصصي، وإن كانت 
الدين  من  املعلوم  من  منها-  جانب  -في 
ب��ال��ض��رورة. وق��د ح��ض��رت، ف��ي سنوات 
نقاشا مطوال بني كل من  األول��ى،  الطلب 
ال��ذي  أم��ني  عثمان  ال��دك��ت��ور  الفيلسوف 
الدكتور  التعدد، والعالم  كان من خصوم 
علي عبد الواحد وافي، الذي كان ال يرى 
التعدد بأسا، بل يراه أمرا مشروعا،  في 
أجمعت  وما  والسنة  الكتاب  قام بحجته 
وقد  ال��ط��وي��ل.  تاريخها  عبر  األم��ة  عليه 
حضر هذا النقاش عدد كبير من العلماء، 
مسلمني وغير مسلمني، من بينهم عائشة 
وزيغريد  ال��ش��اط��ئ(،  )بنت  الرحمن  عبد 
فايس(،  )ليوبولد  أس��د  ومحمد  هونكه، 
عبد  الدكتور  وأستاذنا  نبي،  بن  ومالك 
السالم الهراس، وغيرهم. ولم يكن اجلدل 

فذلك  التعدد،  مشروعية  في  الرجلني  بني 
ولكن   متنطع،  أو  جاهل  إال  ينكره  ال  أمر 
ال��واردة  العدالة  مفهوم  اجلدل حول  كان 
تعدلوا  أال  خفتم  �ف��إن  تعالى:  قوله  في 
فواحدة�، وقوله تعالى: �ولن تستطيعوا 
فال  حرصتم  ول��و  النساء  بني  تعدلوا  أن 

متيلوا كل امليل�. والقول في هذا يطول.
يتعلقون  ال��ذي��ن  ه��ؤالء  م��ن  والعجب 
وهم  فينكرونها،  الفطرة،  من  هي  بأمور، 
السائدة،  االن��ح��راف  مظاهر  ينكرون  ال 
كالزنا وما إليه. وقد جمعني مرة حديث 
مع أديب مغربي، فقال: )إنه ليس زنا...إنه 
وليد شروط  ألنه  مشروع،  والبغاء  بغاء، 
والقهر..وإمنا  بالفقر  تتعلق  اجتماعية 
يحتاج من املشرع املغربي إلى أن ينظم(.

وال���غ���ري���ب أن ه�������ؤالء  ي������رون ف��ي 
امل��ج��ت��م��ع��ات األخ�����رى، ش��رق��ي��ة وغ��رب��ي��ة، 
مظاهر يندى لها اجلبني، فاملثلية عندهم 
هنا  وم��ن  الشخصية،  احلرية  في  تدخل 
األزواج  وت��ع��دد  عنها،  ي��داف��ع��ون  ن��راه��م 
وم��ا جاورها  الصني  ف��ي  ال��زوج��ات-  -ال 
تقبل  األع����راف  دام���ت  م��ا  ش��يء طبيعي، 
به. ومن الطرائف التي حدثت في جامعة 
كنت أعمل بها أن صينيا دعا زمالءه من 
املسلمني إلى حفل عقيقة، فعجبوا وقالوا: 
بلدك  إل��ى  تغادر  لم  وأن��ت  لك  يولد  كيف 
)أخ��ي  بساطة:  بكل  ف��ق��ال  س��ن��وات؟  منذ 

هناك...!!!(
  واخل���الص���ة أن��ن��ا ك��ن��ا ن��ن��ت��ظ��ر من 
القضايا  ت��ع��ال��ج  أن  ال��ف��اض��ل��ة  ال��ك��ات��ب��ة 
املغربي،  املجتمع  ف��ي  وامللحة  ال��راه��ن��ة 
والعدالة  كالكرامة  العربية،  واملجتمعات 
املفقودتني، والفقر واألمية املهيمنني على 
إلى  شرائح عريضة من مجتمعاتنا، وما 
ذلك، ولكن يبدو أن موقفا كهذا مكلف، ملا 
يسببه من ردود فعل رسمية وغير رسمية، 
وأيسر شيء هو محاولة االنقضاض على 
الشريعة، حيث حقلها  مظاهر  من  بعض 

مباح.
إن���ن���ي، وق����د وازن�����ت م���ا ب���ني ه��ات��ني 
األولى  كرميينت،  آيتني  أتذكر  الرسالتني، 
فقد  ه��ؤالء  بها  يكفر  �فإن  تعالى:   قوله 
بكافرين�،  بها  ليسوا  قوما  بها  وكلنا 
تتولوا  �وإن   : سبحانه  قوله  والثانية 
ي��س��ت��ب��دل ق���وم���ا غ��ي��رك��م ث���م ال ي��ك��ون��وا 
أمثالكم�، وليختر كل امرئ الصف الذي 
�ال إكراه في الدين قد تبني   : يريد، فإنه 

الرشد من الغي�.

شــؤون  صـغـيــرة
يلتقطها د. حسن األمراني

امرأة... وامرأة...


