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عام من أعمارنا مضى.. وأتى عام جديد..
عام تبادلنا فيه التهاني واألماني بتحقيق األماني أفرادا وجماعات، داخل الوطن 
ن وأمان وسالم وسعادة على اجلميع،  وخارجه، آملني أن يكون العام اجلديد عاَم يمُ
فالعام عاٌم هجري، واملسلمون كلهم معنيون به ومبا َمّر فيه من أحداث وما يكن أن 

يأتي.
لكن األماني تبقى مجرد أماني، واآلمال تبقى معلقة، وإن كان الرجاء في الله عز 
أَمرنا بعدم اليأس وعدم القنوط من رحمته، فرحمته تعالى  وجل كبيرا، فهو تعالى 

وسعت كل شيء.  
أملا  الكبد  وتعصر  القلب،  تدمي  وهناك،  هنا  اإلسالمي  العالم  يعرفها  أح��داث 
قت  باملسلمني وببالدهم من املآسي حولت كل اآلم��ال آالم��ا، فتعمَّ وحسرة عما حلَّ 
رقة وازداد التناحر وكثرت املؤامرات، واختفى كل ما يدعو إلى األخّوة واملواساة  الفمُ

والتعاون والبر وغيرها من ال�قيم.
غابت كل تلك القيم، وكأّنا لسنا األمة التي أمُمرت بأن تكون أمة واحدة بعد أن نزل 
وِن�)األنبياء 91(، وأمُمرت  ْم َفاْعبمُدمُ �ًة َواِحَدًة َوَأَن�ا َربُّكمُ ْم أمُمَّ تمُكمُ فيها قوله تعالى:�ِإنَّ َهِذِه أمُمَّ
وا� )آل عمران 103(.  قمُ وا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميًعا َواَل َتَفرَّ رقة: �َواْعَتِصممُ باالحتاد وعدم الفمُ
الِْبرِّ  َعلَى  وأمُمرت بالتعاون على اخلير واالبتعاد عن كل ما يزرع الفتنة: �َوَتَعاَونمُوا 
ْدَواِن� )املائدة 3(، وأمُمرت باالحتكام إلى شرع  َوالتَّْقَوى َوال َتَعاَونمُوا َعلَى ااِلْثِم َوالْعمُ
َوَتْذَهَب  َفَتْفَشلمُوا  وا  َتَناَزعمُ َواَل  ولَهمُ  َوَرسمُ اللََّه  وا  �َوَأِطيعمُ واخلصام:  التنازع  وعدم  الله 
التنازع  حالة  في  وحتى   ،)47 )األنفال  اِبِريَن�  الصَّ َمَع  اللََّه  ِإنَّ  وا  َواْص��ِب��رمُ م،  كمُ ِريحمُ
الذي قد يؤدي إلى االقتتال، أمُمرت باالحتكام إلى العقل ومنطق احلوار واجلنوح نحو 
َما� )احلجرات  َبْيَنهمُ وا  َفَأْصِلحمُ اْقَتَتلمُوا  امْلمُوِمِننَي  ِمَن  َطاِئَفَتاِن  �َوِإن  الصلح والتآخي: 
وا  ا امْلمُوِمنمُوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلحمُ َ 9(، ألن املؤمنني إخوة، وال يكن أن يكونوا إال كذلك: �ِإنَّ

ْم� )حلجرات 10( َبنْيَ َأَخَوْيكمُ
التواريخ، يحمل دالالت كبرى  بدل غيره من  الهجري،  التاريخ  اعتماد  لقد كان 
ترتبط مبا حتمله الهجرة من معاني التضحية والصبر والفداء، ومبا تبعها بعد ذلك 
كن اإليان بالله تعالى واإلسالم  من تأسيس دولة قائمة على العدل واملساواة، َبعد رمُ
واحدة  ة  أمُمَّ املسلمة:  األمة  ملفهوم  ماثلها  وما  الذكر  العليا سابقة  املثل  ويستلهم  له، 
م وال تناحر وال تدابر، كما  ع فيما بينها وال تمُخاصمُ متحدة متعاونة على الِبر، ال َتنازمُ
تباغضوا  وال  حتاسدوا  وال  تنافسوا  وال  جتّسسوا  ال   ...« الشريف:  احلديث  في 
وكونوا عباد الله إخوانا، املسلم أخو املسلم، ال يظلمه وال يخذله وال يحقره...« )رواه 
ة اإلسالم، وهي أمة السالم، وهي أمة الرحمة، وهي األمة الوسط،  الشيخان(. فهي أمُمَّ
العدل واإلخاء  لقيم  الناشرة  الناس، وهي  الشاهدة على  أمة احلضارة، وهي  وهي 
واملساواة بني العاملني، وإليها يأوي كل الضعفاء واملضطهدين واملستضعفني من بني 
البشر، بل حتى من غير البشر، حاضنة لهم وراعية، ولم تكن في يوم من األيام عالة 

على اآلخرين، أو زارعة لبذور البغضاء والشحناء والتناحر والتنافر في العاملني.
كل  تشمل  التي  ماثلها،  وما  القيم  هذه  النفوس  في  ليحيي  اجلديد  العام  يأتي 
اجلوانب الفكرية والعلمية والثقافية واالجتماعية والنفسية واملادية، في تكامل منسجم 
اخلير  لقيم  تعزيزًا  الرفيعة،  واألخ��الق  السامية  ثل  ال�ممُ بهذه  ر  وِليمَُذكِّ بديع؛  وت��وازن 
وحتقيقًا  والسالم،  اخلير  وقيم  احلق  ملعاني  ونشرًا  النبيل،  احلضاري  والتواصل 
وِن� )الذاريات  نَّ َواالنَس ِإالَّ ِلَيْعبمُدمُ لهدف اإلنسان في هذا الوجود: �َوَما َخلَْقتمُ اجْلِ

.)56
من  هذا  بلدنا  ولطفك  برحمتك  واحفظ  احلق،  على  املسلمني  كلمة  اجمع  فاللهم 
الفنت، ما ظهر منها وما بطن، واحفظ سائر بالد املسلمني من كل الشرور واإِلَحن، 

إنك القادر على ذلك يارب العاملني.
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افتتاحية

املؤمتر الوطني األول للجمعية املغربية للتواصل الصحي في موضوع :

»تدريس العلوم الصحية بأية لغة ؟«
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على  للمعرفة  ال��ل��غ��وي  األص����ل  ي����دور   -
التتابع والسكون والطمأنينة.

وال��راء  العين   : اللغة  مقاييس  ف��ي  ج��اء 
على  أحُدهما  ي��دلُّ  أص��ان صحيحان،  والفاء 
واآلخر  ببعض،  بعُضه  متَّصًا  الشيء  تتاُبع 

َمأنينة«. على السكون والطُّ
القرآن  في  المعرفة  م��وارد  إلى  بالنظر   -
وق��وع  شيء  معنى  تشمل  أنها  نجد  الكريم، 
على نحو مطابق لسابق علم به، حيث تطرد 
القرآنية  االستعماالت  جميع  في  الداللة  هذه 

لمصطلح المعرفة، من ذلك قول الله تعالى:
ٌق  ِه ُمَصدِّ ا َجاَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد اللَّ -  �َوَلمَّ
َعَلى  َيْسَتْفِتُحوَن  َقْبُل  ِمْن  َوَكاُنوا  َمَعُهْم  ِلَما 
ِبِه  َكَفُروا  َعَرُفوا  َما  َجاَءُهْم  ا  َفَلمَّ َكَفُروا  ِذيَن  الَّ

ِه َعَلى اْلَكاِفِرين� )البقرة 86(. َفَلْعَنُة اللَّ
ُسوِل َتَرى  - �َوِإَذا َسِمُعوا َما ُأْنِزَل ِإَلى الرَّ
ا َعَرُفوا ِمَن اْلَحقِّ  ْمِع ِممَّ َأْعُيَنُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ
اِهِديَن�  الشَّ َم��عَ  َفاْكُتْبَنا  ا  آَمنَّ َنا  َربَّ َيُقوُلوَن 

)المائدة 83(.
فمعرفة اليهود في اآلية األولى والنصارى 
من  سابق  علم  على  انبنت  الثانية،  اآلي��ة  في 
الكريم  القرآن  به  جاء  الذي  بالحق  الكتابين 
باعتبارها  العلم  عن  المعرفة  تميزت  وبذلك 
مبنية على علم سابق، و يتضح هذا في قوله 
َكَما  َيْعِرُفوَنُه  اْلِكَتاَب  آَتْيَناُهُم  ِذيَن  �الَّ تعالى: 
َلَيْكُتُموَن  ِمْنُهْم  َفِريًقا  َوِإنَّ  َأْبَناَءُهْم  َيْعِرُفوَن 

اْلَحقَّ َوُهْم َيْعَلُموَن� )البقرة 146(.
لم  ب��ه،  علمهم  بعد  الحق  كتموا  لما  فهم 
الكتمان  قرنت  ب��ل  المعرفة،  إل��ى  اآلي��ة  تشر 
أن  إل��ى  بدايتها  في  أش��ارت  أنها  مع  بالعلم، 
األمر،  حقيقة  في  معرفة  أصبح  بعضهم  علم 
العلم،  ح��دود  في  به  توقفوا  منهم  فريقا  لكن 

ألنهم كتموه ولم يعترفوا به.
وهنا ال بد من اإلشارة إلى الفرق بين العلم 
بالنظر  استخراجه  يمكن  وال��ذي  والمعرفة، 
واستنادا  الكريم،  القرآن  في  الستعماالتهما 
اللغوية، قال  المعاجم  إلى ما جاء في بعض 
والميم  وال��ام  »العين  العلم:  عن  ف��ارس  اب��ن 
أَث��ٍر بالشيء  ي��دلُّ على  أص��ٌل صحيح واح��د، 

ُز به عن غيره«. يتميَّ
إدراك  والعرفان  »المعرفة  الراغب:  وق��ال 
ال��ش��يء بتفكر وت��دب��ر ألث���ره وه��و أخ��ص من 
العلم، ويضاده اإلنكار، ويقال فان يعرف الله 
واحد  مفعول  إلى  متعديا  الله  يعلم  يقال  وال 
آث��اره  بتدبر  ه��ي  لله  البشر  معرفة  ك��ان  لما 
دون إدراك ذاته، ويقال الله يعلم كذا وال يقال 
في  تستعمل  المعرفة  كانت  لما  ك��ذا،  يعرف 
العلم القاصر المتوصل به بتفكر، وأصله من 

عرفت أي أصبت عرفه أي رائحته«.
-وقال الفيومي في )المصباح المنير( عن 
و»ِعْرَفاًنا«  بالكسر،  »ِعْرَفًة«  »َعَرْفُتُه  المعرفة: 
ع��ل��م��ت��ه ب��ح��اس��ة م���ن ال����ح����واّس ال��خ��م��س، 

و«الَمْعِرَفُة« اسم منه«.
وقال عن العلم: »العلم : اليقين يقال »َعِلَم« 
»َيْعَلُم« إذا تيقن. وجاء بمعنى المعرفة أيضا 
ك���ّل واح���د معنى  ك��م��ا ج���اءت بمعناه ض��م��ن 
اآلخر؛ الشتراكهما في كون كّل واحد مسبوقا 
بالجهل؛ ألن العلم وإْن حصل عن كسب فذلك 
ا  �ِممَّ التنزيل:  الكسب مسبوق بالجهل، وفي 

� أي علموا، وقال تعالى: �ال  َعَرُفوا ِمَن الَحقِّ
َيْعَلُمُهُم� أي ال تعرفونهم الله  َتْعَلُموَنُهْم اللُه 
تعالى؛  الله  على  المعرفة  وأطلقت   ، يعرفهم 
ألنها أحد العلمين، والفرق بينهما اصطاحي؛ 
الختاف تعلقهما، وهو سبحانه وتعالى منزه 
وإذا   ]...[ االكتساب؛  وعن  الجهل  سابقة  عن 
كان »َعِلَم« بمعنى اليقين تعّدى إلى مفعولين. 
وإذا كان بمعنى عرف تعدى إلى مفعول واحد« 
- وقال المصطفوي عن المعرفة في كتابه 
»التحقيق في كلمات القرآن« : »والتحقيق أن 
األصل الواحد في المادة هو اطاع على شيء 
من  أخص  وهو  وآث��اره،  وعلم بخصوصياته 
المعرفة تمييز الشيء عما سواه،  العلم، فإن 
وعلم بخصوصياته، فكل معرفة علم وال عكس«
- يستنتج من التعاريف اللغوية السابقة 
في  والمعرفة  العلم  بين  ال��ف��رق  بخصوص 
استعما  وإن  أن��ه��م��ا  ال��ق��رآن��ي،  االس��ت��ع��م��ال 
أحيانا بمعنى واحد، إال أن المعرفة أخص من 

العلم، فكل معرفة علم وليس كل علم معرفة.
المعرفة  أن  الفيومي يستنتج  كام  من   -

قد تكون بحاسة من الحواس الخمس.
استعماالت  المعنى  ل��ه��ذا  يشهد  وم��م��ا   
الكراهة«،  وجهه  في  »عرفت  للفظ  الصحابة 

اِريِّ َقاَل: وما روي  عْن َتِميٍم الدَّ
ِه � َيُقوُل: »َلَيْبُلَغنَّ َهَذا  َسِمْعُت َرُسوَل اللَّ
ُه َبْيَت  َهاُر َواَل َيْتُرُك اللَّ ْيُل َوالنَّ اأْلَْمُر َما َبَلَغ اللَّ
يَن ِبِعزِّ َعِزيٍز  ُه َهَذا الدِّ َمَدٍر َواَل َوَبٍر ِإالَّ َأْدَخَلُه اللَّ
ْسَاَم َوُذاّلً ُيِذلُّ  ُه ِبِه اإْلِ ا ُيِعزُّ اللَّ َأْو ِبُذلِّ َذِليٍل ِعّزً

ُه ِبِه اْلُكْفَر« اللَّ
اِريُّ َيُقوُل َقْد َعَرْفُت َذِلَك ِفي  َوَكاَن َتِميٌم الدَّ
اْلَخْيُر  ِمْنُهْم  َأْسَلَم  َمْن  َأَصاَب  َلَقْد  َبْيِتي،  َأْهِل 
��َرُف َواْل��ِع��زُّ َوَل��َق��ْد َأَص��اَب َم��ْن َك��اَن ِمْنُهْم  َوال��شَّ

َغاُر َواْلِجْزَيُة. لُّ َوالصَّ َكاِفًرا الذُّ
- وجاءت المعرفة في مجموعة من اآليات 
الكريمة بمعنى التحقق من الشيء عن طريق 
ما يرى من عاماته الدالة عليه، ومن ذلك  قوله 

سبحانه :
ِذيَن ُأْحِصُروا ِفي َسِبيِل اللَِّه  - �ِلْلُفَقَراِء الَّ
َيْحَسُبُهُم  اأْلَْرِض  ِف��ي  َض��ْرًب��ا  َيْسَتِطيُعوَن  اَل 
ِف َتْعِرُفُهْم ِبِسيَماُهْم  َعفُّ اْلَجاِهُل َأْغِنَياَء ِمَن التَّ

اَس ِإْلَحاًفا َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر  اَل َيْسَأُلوَن النَّ
َه ِبِه َعِليٌم� )البقرة 272(. َفِإنَّ اللَّ

- �َوَع��َل��ى اأْلَْع�����َراِف ِرَج���اٌل َي��ْع��ِرُف��وَن ُك��ّاً 
ِبِسيَماُهْم� )األعراف 46(.

تشمل  المعرفة  ف��إن  سبق،  ما  على  بناء   
األص��ل��ي��ن ال��ل��غ��وي��ي��ن ال��م��ذك��وري��ن ف��ي كتاب 
المقاييس وغيره من المعاجم اللغوية وهما: 
التتابع، ويتمثل في العلم بالشيء ثم تحققه 
إليه  االطمئنان  ال��ث��ان��ي:  واألص���ل  ذل���ك،  بعد 
ف��ارس عن األصل  اب��ن  ق��ال  ب��ه،  العلم  لسابق 
والِعرفان.  المَعِرفة  اآلخ��ر  »واألص��ل  الثاني: 
تقول: َعَرف فاٌن فانًا ِعرفانًا وَمعِرفة. وهذا 
م��ا قلناه من  ي���دلُّ على  أم��ر م��ع��روف. وه���ذا 
منه  َش  توحَّ شيئًا  أنكر  َمن  ألنَّ  إليه،  ُسكونه 

وَنَبا عْنه«. 
فالمعرفة تكون مسبوقة بعلم بالشيء أو 
مسبوقا  يكون  اإلنسان  علم  بينما  بعاماته، 
َأْخَرَجُكْم  ُه  �َواللَّ قوله سبحانه:  بدليل  بجهل، 
َوَجَعَل  َشْيًئا  َتْعَلُموَن  اَل  َهاِتُكْم  ُأمَّ ُبُطوِن  ِم��ْن 
ُكْم َتْشُكُروَن ْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة َلَعلَّ َلُكُم السَّ
� )النحل 78(، وقوله عز وجل: �َوَما َأْرَسْلَنا 
ْكِر  َقْبَلَك ِإالَّ ِرَجااًل ُنوِحي ِإَلْيِهْم َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ

ِإْن ُكْنُتْم اَل َتْعَلُموَن� )األنبياء 7(.
أيضا  للمعرفة  ال��دالل��ي��ة  ال��س��م��ات  -م���ن 
اشتمالها على جانب وجداني، كما نجد ذلك 
في قوله سبحانه عن النصارى: �َوِإَذا َسِمُعوا 
ِمَن  َتِفيُض  َأْعُيَنُهْم  َتَرى  ُسوِل  الرَّ ِإَلى  ُأْنِزَل  َما 
ا  َنا آَمنَّ ا َعَرُفوا ِمَن اْلَحقِّ َيُقوُلوَن َربَّ ْمِع ِممَّ الدَّ
اِهِديَن� )المائدة 83(. ومن ذلك  َفاْكُتْبَنا َمَع الشَّ
تجاوبا  تنتج  فهي  ولذلك  بالله،  العارف  قيل 
بالضرورة  بانية  فهي  المعرفة،  موضوع  مع 
قد يكون منفصا عن  ال��ذي  العلم  على عكس 
المعنى  هذا  يؤكد  ومما  والحركية،  الدافعية 
اس��ت��ع��م��االت ال��ح��دي��ث ال��ش��ري��ف ح��ي��ث روى 
ِبَرُسوِل  َمرَّ  ��ُه  َأنَّ  ، اأَلْن��َص��اِريِّ َماِلٍك  بن  اْلَحاِرث 
ِه �، َفَقاَل َلُه : »َكْيَف َأْصَبْحَت َيا َحاِرُث؟«  اللَّ
َما  »اْنُظْر  َفَقاَل:  ا،  َحّقً ُمْؤِمًنا  َأْصَبْحُت   : َق��اَل 
َحِقيَقُة  َف��َم��ا  َحِقيَقًة،  َش���ْيٍء  ِل��ُك��لِّ  َف���ِإنَّ  َت��ُق��وُل؟ 
ْنَيا،  الدُّ َعِن  َنْفِسي  َعَزَفْت  َقْد   : »َفَقاَل  ِإيَماِنَك؟ 
ي  َوَكَأنِّ نَهاِري،  َواظَمَأت  ِلَيِلي،  ِلَذِلَك  َوَأْسَهْرُت 

ِإَلى  َأْنُظُر  ي  َوَكَأنِّ َب��اِرًزا،  ي  َربِّ َعْرِش  ِإَلى  َأْنُظُر 
ِإَلى  َأْنُظُر  ي  َوَكَأنِّ ِفيَها،  َيَتَزاَوُروَن  ِة  اْلَجنَّ َأْهِل 
َحاِرُث  »َيا   : َفَقاَل  ِفيَها،  َيَتَضاَغْوَن  اِر  النَّ َأْهِل 

َعَرْفَت َفاْلَزْم« ، َثاًثا.
- ومن األدلة على هذا المعنى في المعرفة 
في  ورد  ال����ذي  ال��م��ع��روف  مصطلح  أي��ض��ا، 
احتل  مرة،كما  وثاثين  ثمانا  الكريم  القرآن 
حيزا هاما في السنة النبوية باعتباره شيئا 
العرف  إل��ى  ب��ه،إض��اف��ة  األم���ر  يجب  مطلوبا 
الوارد في القرآن الكريم مرة واحدة هي قوله 
َوَأْع��ِرْض  ِباْلُعْرِف  َوْأُم��ْر  اْلَعْفَو  �ُخِذ  سبحانه: 

َعِن اْلَجاِهِلين� )األعراف 199(.
تكرار  أن  مفادها  نقف على حقيقة  فههنا 
الدعوة إلى الفعل المعروف والقول المعروف 
هذا  ارتبط  متى  المسلم  بفكر  االرتفاع  تعني 
الفكر بالعمل، إلى الدرجة التي تسمح له بنوع 
قدرة تشريعية، وذلك عندما يصير العرف أو 
المعروف مأمورا به لتعارف العقول السليمة 
يدخل  المعروف  هذا  أن  يعني  قد  مما  عليه، 

ضمن دائرة المشترك اإلنساني.
يتوافق  اإلس���ام  أن  ذل��ك  م��ن  ويستنتج 
الفطرة السليمة، وأن أوام��ره ونواهيه ال  مع 
فطر  التي  الفطرة  مع  مجملها  في  تتعارض 
سبحانه:  قوله  ذلك  مصداق  اإلنسان،  عليها 
الَِّتي  ِه  اللَّ ِفْطَرَت  َحِنيًفا  يِن  ِللدِّ َوْجَهَك  �َفَأِقْم 
َذِل��كَ  ِه  اللَّ ِلَخْلِق  َتْبِديَل  اَل  َعَلْيَها  اَس  النَّ َفَطَر 
َيْعَلُموَن�  اَل  اِس  النَّ َأْك��َث��َر  ��نَّ  َوَل��كِ ُم  اْلَقيِّ يُن  الدِّ

)الروم 30(.
فهي  المعلوم،  كلمة  المعروف غير  وكلمة 
الناس  سلوك  في  العلم  بهذا  التحرك  تعني 
حتى يصبح مرئيا للعيان مقبوال عند الناس، 
ويصير ضده منكرا عندهم، ولذلك فالمعرفة، 
فهي  موضوعها،  مع  تجاوبا  تنتج  سبق،  كا 
قد  ال��ذي  العلم  عكس  على  بالضرورة  بانية 
كما  والحركية،  الدافعية  عن  منفصا  يكون 
آيات  آي��ات كريمة من  نقف على ذلك في عدة 

ورود مصطلح العلم.

                     والله تعالى أعلم وأحكم.

مفهوم المعرفة في القرآن الكريم
دة . كلثومة دخوش
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ال��ق��ض��اء م��ن أه��م  تعتبر والي���ة 
بها  إذ  الشرعية؛  السياسة  والي��ات 
ي��ت��ح��ق��ق ال���ع���دل، ال����ذي ي��ع��ت��ب��ر من 
الشريعة  ج��اءت  التي  املقاصد  بني 
وحفظها.  لتحصيلها  اإلس��ام��ي��ة 
ول��ت��ح��ق��ي��ق ه���ذا امل��ق��ص��د ال��ع��ظ��ي��م، 
القضاة  عمل  احلكيم  الشارع  أحاط 
وت��ص��رف��ه��م ب��ج��م��ل��ة م���ن ال��ق��واع��د 
القاعدة  هذه  ضمنها  ومن  الفقهية، 
والتي  ال��دراس��ة،  موضوع  النصية 
س��أت��ن��اول احل��دي��ث عنها م��ن خال 

الفروع التالية.
الفرع األول: معنى القاعدة.

أوال: شرح ألفاظ القاعدة.
- ي��ق��ض��ي: ف��ع��ل م���ض���ارع من 
اللغة  في  الكلمة  ه��ذه  وت��دل  قضى، 
على معان كثيرة– ترجع كلها تقريبا 
إل���ى معنى إح��ك��ام األم���ر وإن��ف��اذه 
األجل،  منها:   – وانقطاعه  وإنهائه 
وال���ف���ص���ل، وامل���ض���ي، وال���وج���وب، 
واإلع��������ام، وال���وص���ي���ة، واخل���ل���ق، 
والفعل، واإلبرام، والعهد، واألداء... 
فكل ما أحكم عمله وأمت وختم وأدي 
فقد  وأمضي  وأنفذ  وأعلم  وأوج��ب 

قضي وفصل)مقاييس اللغة(.  
الله  –رحمة  منظور  اب��ن  وق��ال 
َقَضاًء  َيْقِضي  َقَضى  »ُيَقاُل:  عليه–: 
ِإَذا َحَكَم َوَفَصَل. َوَقَضاُء  َفُهَو َقاٍض 
َواْلَفَراُغ  َوِإْمَضاُؤُه  ِإْحَكاُمُه  ْيِء:  الشَّ
َوَقاَل"الزُّ ْلِق.  ْعَنى اخْلَ َفَيُكوُن ِبَ ِمْنُه 

َغِة َعَلى ُوُجوٍه  ْهِريُّ : اْلَقَضاُء ِفي اللُّ
اِمِه.  ْيِء َوَتَ َمْرِجُعَها ِإَلى اْنِقَطاِع الشَّ
َوُكلُّ َما ُأْحِكَم َعَمُلُه َأْو ُأمِتَّ َأْو ُخِتَم َأْو 
َي َأَداًء َأْو ُأوِجَب َأْو ُأْعِلَم َأْو ُأْنِفَذ  ُأدِّ
َأْو ُأْمِضَي َفَقْد ُقِضَي«)لسان العرب(.
- القاضي: اسم فاعل من قضى، 
ألنه يحكم بني  االس��م؛  بهذا  وُسِمّي 
القضايا  في  ويفصل  املتخاصمني، 

التي تعرض عليه. 
و»ال��ق��اض��ي ف��ي ع���رف ال��ش��رع، 
ل��ه وص��ف حكمي  ي��ص��دق على م��ن 
يوجب نفوذ حكمه«)شرح حدود ابن 

عرفة(.
وزن  ع��ل��ى  غ���ض���ب���ان: ص��ف��ة   -
ف���ع���ان، وه���و م���ن ص��ي��غ امل��ب��ال��غ��ة، 
و»الغضب:  غضبا.  املمتلئ  بعنى 
ن��ق��ي��ض ال����رض����ا«. وه����و ن���وع���ان: 
كان  ما  فاملذموم:  »محمود ومذموم، 
في غير احلق، واحملمود: ما كان في 
جانب الدين واحلق« )لسان العرب(. 
وقد عرف ابن رجب احلنبلي –

رحمة الله عليه– )ت795ه�( الغضب 
ب��ق��ول��ه: »وال��غ��ض��ب ه��و غ��ل��ي��ان دم 
القلب طلبا لدفع املؤذي عند خشية 
وقوعه، أو طلبا لانتقام ممن حصل 
له منه األذى بعد وقوعه، وينشأ من 
ذلك كثير من األفعال احملرمة كالقتل 
والعدوان  الظلم  وأن��واع  والضرب 
كالقذف  احملرمة  األق��وال  من  وكثير 
الكرم  والفحش...«)حصول  والسب 
البن  العلوم واحلكم  بتهذيب جامع 

رجب ص 71(.
ثانيا: المعنى اإلجمالي للقاعدة.

القاعدة حول  ه��ذه  معنى  ي��دور 
النهي عن القضاء في حالة الغضب 
وما في معناه؛ ألن الغضب الشديد 
القاضي  ويجعل  العقل،  نور  ُيطفئ 
ف���ي ح��ال��ة اض���ط���راب ت����زول معها 
ال��ِف��ْك��ر والنظر في  وُح��س��ن  ال��روي��ة 
نات؛ مما قد يخرجه عن  األدلة والَبيِّ
ال��ص��واب واحل��ق وال��س��داد في أمر 

قضائه وحكمه. 
الله  –رحمة  الغزالي  اإلمام  قال 
سببا  ل��ي��س  ال��غ��ض��ب  »إن  ع��ل��ي��ه-: 
ل��ل��ت��ح��رمي، ول���ك���ن س��ب��ب ال��ت��ح��رمي 
يتضمنه الغضب من اختباط العقل، 
من  املانعة  الدهشة  من  يعتريه  وما 
إلى وجه  الفكر، واالهتداء  استيفاء 
اليسير  الغضب  إن  الصواب، حتى 
م؛ وحتى  املنفك عن هذا األثر ال ُيَحرِّ
يلحق ب��ه احل��اق��ن واجل��ائ��ع وال��ذي 
توالى عليه ألم مبرح مدهش، وغير 
ذل���ك م��ن األح�����وال امل��ش��وش��ة لنظر 
ص  للغزالي  الغليل  العقل«)شفاء 
33(. ث��م ق���ال: »ف��إن��ا ن��ق��ول: احلكم 
بل  لعينه،  ال  ولكن  بالغضب،  معلل 
ملعنى يتضمنه. فأصل التعليل قائم 
ولكن جعل الغضب – بحكم الدليل – 
كناية عن ضعف العقل؛ ألنه يازمه 
كان  بل  لغوا،  ذك��ره  يكن  فلم  غالبا 
الطريق«)شفاء  بهذا  معتبرا  مفيدا 

الغليل للغزالي ص 34(.

وه���و  ال����ق����اض����ي  ح���ك���م  وإذا 
غضبان، فإن وافق احلق والصواب، 
نفذ حكمه مع كراهة ذلك في حقنا؛ 
عنه  ُينه  لم  الغضب،  النهي عن  ألن 
لعينه، وإمنا ُنهي عنه لغيره، ولهذا 
أدرج العز – رحمة الله عليه – حكم 
احلاكم حال الغضب، ضمن أمثلة ما 
املنهي  فساد  فيه  النهي  يقتضي  ال 
السياق  في  واض��ح  كما هو   – عنه 

الثاني الذي وردت فيه القاعدة –. 
وهذا ما استنتجه اإلمام النووي 
– رح��م��ة ال��ل��ه ع��ل��ي��ه – م���ن ح��دي��ث 
اللقطة)صحيح مسلم حديث 1722(، 
جواز الفتوى  »وف���ي���ه  ق����ال:  ح��ي��ث 
واحلكم في حال الغضب، وأنه نافذ، 
لكن يكره ذلك في حقنا، وال يكره في 
عليه  ال يخاف  ألن��ه  �؛  النبي  حق 
والله  علينا.  يخاف  ما  الغضب  في 
أع��ل��م«. وه��ذا م��ا أك��ده اب��ن حجر –
»لو خالف  بقوله:  الله عليه–  رحمة 
ف��ح��ك��م ف��ي ح���ال ال��غ��ض��ب ص��ح إن 
صادف احلق مع الكراهة، هذا قول 
� قضى  أن��ه  تقدم  وق��د  اجلمهور، 
للزبير بشراج احلرة بعد أن أغضبه 
خ��ص��م ال��زب��ي��ر)ص��ح��ي��ح ال��ب��خ��اري 
حديث 2359(، لكن ال حجة فيه لرفع 
الكراهة عن غيره؛ لعصمته �، فا 
في  يقول  كما  إال  الغضب  في  يقول 

الرضا«)فتح الباري(. 
الفرع الثاني: أصل القاعدة.

أصل هذه القاعدة احلديث الذي 
ْحَمِن ْبَن َأِبي َبْكَرَة،  ُروي عن"َعْبَد الرَّ
اْبِنِه،  َبْكَرَة ِإَلى  َك��َت��َب"َأُب��و  َق��اَل:  أنه 
 َ َب��نيْ َتْقِضَي  َوَكاَن ِبِسِجْسَتاَن ِبَأال 
َسِمْعُت  ي  َفِإنِّ َغْضَباُن،  َوَأْن��َت  اْثَننْيِ 
َحَكٌم  َيْقِضنَيَّ  »ال  ��وُل:  َي��قُ  � ِبيَّ  النَّ
َغْضَباُن«)أخرجه  َوُه���َو  اْث��َن��نْيِ  َب��نْيَ 
ال��ب��خ��اري(. وف��ي رواي���ة أخ���رى: »ال 
َيْحُكْم َأَحٌد َبنْيَ اْثَننْيِ َوُهَو َغْضَباُن« 

)أخرجه مسلم(.
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في بضع وعشرين سنة، تبدلت األرض غير األرض، وتغير وجه الدنيا، 
من  أقل  وفي  حاكمة،  وأمة  قائمة،  دولة  املتناحرة  العرب  قبائل  وأصبحت 
–بعد ذلك- تددت الدولة اإلسامية في املشرق واملغرب، وسقطت  عقدين 

امبراطوريات كبيرة، وحضارات عريقة، مثل الفرس والروم وغيرهما..
ثم  انتشارا والدولة ت��ددا،  ازداد اإلس��ام  أمية  وفي صدر خافة بني 
جاء على بعض حكامهم حني من الدهر قصدوا الشهوات، وآثروا اللذات، 
وزينتها،  الدنيا  إلى  واطمأنوا  احملرمات،  واقتحموا  احلرمات،  وانتهكوا 

وأمنوا مكر الله تعالى، فنزع الله عنهم امللك، وسلبهم النعمة.
نزل  م��روان هاربا هائما على وجهه،  بن  الله  آخر ملوكهم عبيد  وكان 
بأرض النوبة فطرده ملكها خوفا من عقاب الله وعذابه، ثم كان سجينا بعد 

ذلك، وهاهو يحكي لنا بنفسه كيف ذهب حكمه، وضاع ملكه:
قال أبو محمد ابن قتيبة رحمه الله:

فذكر  ليلة،  ذات  سمر  املنصور  أن  األخبار  أصحاب  من  رجل  وحدثني 
خلفاء بني أمية وسيرتهم، وأنهم لم يزالوا على استقامة، حتى أفضى أمرهم 
إلى أبنائهم املترفني، فكان همهم من عظيم شأن امللك، وجالة قدره قصد 
ومساخطه،  وجل  عز  الله  معاصي  في  والدخول  اللذات،  وإيثار  الشهوات 
جها منهم باستدراج الله تعالى، وأمنا من مكره تعالى، فسلبهم الله تعالى 

امللك والعز، ونقل عنهم النعمة.
فقال له صالح بن علي: يا أمير املؤمنني، إن عبيد الله بن مروان، ملا دخل 
أرض النوبة هاربا، في من اتبعه، سأل ملك النوبة عنهم، فأخبر فركب إلى 

عبيد الله فكلمه بكام عجيب في هذا النحو، ال أحفظه، وأزعجه عن بلده.
فإن رأى أمير املؤمنني أن يدعو به من احلبس بحضرتنا في هذه الليلة، 

ويسأله عن ذلك.
فأمر املنصور بإحضاره، وسأله عن القصة.

فافترشته  لي،  بأثاث سلم  النوبة  أرض  قدمت  املؤمنني،  أمير  يا  فقال: 
بها، وأقمت ثاثا، فأتاني ملك النوبة وقد خبر أمرنا، فدخل علي رجل طوال، 

أقنى، حسن الوجه، فقعد على األرض ولم يقرب الثياب.
فقلت: ما مينعك أن تقعد على ثيابنا؟

فقال: إني ملك، وحق على كل ملك أن يتواضع لعظمة الله جل وعز، إذ 
رفعه الله تعالى.

في  عليكم  محرمة  وه��ي  اخل��م��ور،  تشربون  لم  ل��ي:  فقال  علي  أقبل  ثم 
كتابكم؟

فقلت: اجترأ على ذلك عبيدنا وسفهاؤنا.
قال: فلم تطؤون الزرع بدوابكم! والفساد محرم عليكم في كتابكم؟

قلت: يفعل ذلك جهالنا.
قال: فلم تلبسون الديباج واحلرير، وتستعملون الذهب والفضة، وهو 

محرم عليكم؟
فقلت: زال عنا امللك، وقل أنصارنا، فانتصرنا بقوم من العجم دخلوا في 

ديننا، فلبسوا ذلك على الكره منا.
فأطرق مليا، وجعل يقلب يده، وينكت في األرض.

أنتم قوم استحللتم ما حرم عليكم،  ذك��رت، بل  »ليس ذلك كما  قال:  ثم 
العز،  تعالى  ال��ل��ه  فسلبكم  ملكتم  فيما  وظلمتم  نهيتم،  عنه  م��ا  وركبتم 
وأخاف  نهايتها،  تبلغ  لم  نقمة  فيكم  تعالى  ولله  بذنوبكم،  ال��ذل  وألبسكم 
الضيافة  وإمن���ا  معكم  فيصيبني  ب��ب��ل��دي،  وأن��ت��م  ال��ع��ذاب،  بكم  يحل  أن 
ب��ل��دي«، ففعلت ذل��ك. إل��ي��ه، وارحت���ل���وا ع��ن  ف���ت���زودوا م��ا احتجتم   ث���اث، 

--------------------
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العلمية  العاصمة  ف��اس  مدينة  ستشهد 
 1436 م��ح��رم   28-27  26- أي����ام   ل��ل��م��غ��رب 
املوافق  20 - 21 - 22 نونبر 2014 مؤمترا 
تنظمه  ال��ن��ب��وي��ة  ال��س��ي��رة  ف��ي  ع��امل��ي��ا  علميا 
مؤسسة البحوث والدراسات العلمية )مبدع( 
بشراكة مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
القطان  ابن  ومركز  األعلى  العلمي  واملجلس 
واألبحاث  للدراسات  النبوية  السيرة  ومركز 

في موضوع : » آفاق خدمة السيرة النبوية«.
وجدير بالذكر أن هذا املؤمتر يعتبر الثاني 
من نوعه ضمن سلسلة املؤمترات التي شرعت 
في تنظيمها مؤسسة مبدع في مجال السيرة. 

وقد جاء في ديباجة املؤمتر ما يلي:
»إن  األول  امل���ؤمت���ر  دي��ب��اج��ة  ف���ي  »ج�����اء 
البشرية اآلن في أمس احلاجة إلى منوذج ابن 
ذلك  � هو  الله  ورس��ول  الكامل،  املثاليِّ  آدم 
الكاملة،  اخل��امت��ة،  للتجربة  األكمل  النموذج 
الشاملة، التجربة التي لم تقتصر على مرحلة 
حياة  أو  ال��ف��رد  اإلن��س��ان  ح��ي��اة  م��ن  بعينها 
اإلنسان اجلماعة، ولكن جتربٌة كاملٌة إلخراج 
ُلمات إلى النور، وتأسيس  أمة بكاملها من الظُّ
ة حتى قيام الساعة تسترشُد به  أساس للبشريَّ

وتستهدي به.
أي  عن  يكتب  لم  أن��ه  التاريخ  شهد  ولقد 
شخص على وجه األرض كما كتب عن محمد 
رسول الله �، وإن استخالص خالصة كسب 
الغد  أجيال  ي��دي  ذل��ك ووضعه بني  في  األم��ة 
ال��ب��اب إلجن���از مشروع  مفتاح  ه��و  امل��ن��ش��ود، 
ال��س��ي��رة ال��س��ن��ة ال���ذي ي��ج��ب ع��ل��ى الباحثني 
ينهضوا  أن  األم��ة  ه��ذه  أب��ن��اء  م��ن  الصادقني 

إلجنازه«.
ت��ق��دمي خالصة  األول  امل��ؤمت��ر  ح���اول  لقد 
جل��ه��ود األم����ة ف��ي ت��دوي��ن ودراس�����ة ال��س��ي��رة 
األمة  حاضر  في  استيعابها  لتيسير  النبوية 
غد  املنشود،  لغدهم  عليها  والبناء  املشهود 
إليهم،  اشتاق  الذين   � الله  رس��ول  إخ��وان 
هديه  واتخذوا  أس��وة  اتخذوه  الذين  إخوانه 

منهاجا يبنون عليه ريادتهم للدنيا.
ال��ه��دي  روح  ب��إح��الل  إال  ذل���ك  ي��ك��ون  وال 
أل��وان التقريب  النبوي في أوص��ال األمة بكل 
النبوي  ال��ه��دي  روح  يحيي  وال  والتيسير، 
فقه   ،� الله  رس��ول  ملنهاج  صحيح  فقه  إال 
مبعض،  وال  مجزأ  غير  النبوة  أث��ر  يستبطن 
وال يستخرج فقه صحيح إال من نص صحيح 

مطمأن إليه.
م���ن أج����ل ذل����ك رأت م��ؤس��س��ة ال��ب��ح��وث 
والدراسات العلمية )مبدع(، بتعاون مع وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية واملجلس العلمي 
األعلى، تنظيم املؤمتر العاملي الثاني للباحثني 
في السيرة النبوية في موضوع: »آفاق خدمة 
ثانية  لبنة  يكون  أن  راجية  النبوية«،  السيرة 
صحيحة في الطريق إلى إخراج سيرة شاملة 

صحيحة.
وق��د ح��دد امل��ؤمت��ر ث��الث��ة أه���داف تركزت 

في: 
الصحيحة  ال��س��ي��رة  إخ����راج  ت��س��ري��ع   <

الشاملة.
> تنسيق اجلهود خلدمة السيرة النبوية.

> ترشيد البحث في السيرة النبوية.
أما عن محاور املؤمتر فيرتقب أن تتناول 

خمسة محاور كما يلي:
المحور األول : أفق خدمة مصادر السيرة 
السيرة  وكتب  احل��دي��ث،  وكتب  ك��رمي،  )ق���رآن 

والتاريخ(
السيرة  منت  خدمة  أفق  الثاني:  المحور 
)جمعا للنصوص، وترتيبا للحوادث ، وتركيبا 

لسيرة صحيحة شاملة(

المحور الثالث: أفق خدمة فقه السيرة )في 
فقه التربية ، وفقه االجتماع والسياسة ، وفقه 

منهاج اإلصالح(
التيسير  خ��دم��ة  أف���ق   : ال��راب��ع  المحور 

والتقريب للسيرة )العمل الروائي والقصصي، 
والترجمة(

المحور الخامس: مشاريع خادمة للسيرة.

المؤتمر العالمي الثاني للباحثين في السيرة النبوية بفاس 
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لكي ال يحسب املسلمون أن النصر ميكن 
أن يكون مبجرد الكلمات واألمنيات،

يتركون  أنهم  املؤمنون  يحسب  ال  لكي 
�أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون�،

لكي يستيقن املخلصون أن سلعة الله ال 
تنال إال بالبذل والتضحية،

من أجل هذا وذاك كتب الله عز وجل أال 
في  إال  النصر  مرحلة  إلى   � يصل رسوله 
الله  خضم الشدائد واحمل��ن، على شدة حب 

تعالى لرسوله.
وجل  عز  الله  وذاك جعل  ه��ذا  أج��ل  من 
وحتمل  واملثابرة،  للصبر  من��وذج��ًا  رسوله 
على  للمسلمني  ليكون  وال��ص��ع��اب،  امل��ش��اق 
م��دى األج��ي��ال ال��ق��دوة ال��ص��احل��ة واألس���وة 

احلسنة والقيادة الرشيدة.
عباد الله:

ال��ن��ب��وي��ة م��ج��رد ذك��رى  ال��ه��ج��رة  ليست 
حتييها األمة وحتتفل بها كل عام في يوم أو 
أيام، ثم تنساها حتى تدور السنة دورتها، 
إن الهجرة في املقام األول مبادئ عليا قامت 
عنها  فتمخضت  والتضحية،  اإلمي��ان  على 
دروس كان أحرى باألمة أن تستفيد منها في 

كل حلظة من حلظات حياتها.
ل��م ت��ك��ن ال��ه��ج��رة ه��روب��ا وال ان��ك��س��ارا، 
وإمن����ا ك��ان��ت ان��ط��اق��ا وان���ت���ص���ارا، فبها 
طريقها  وأخ���ذت  اإلس���ام،  دع���وة  انتصرت 
دين  في  الناس  دخل  وبعدها  االنتشار.  في 
الله أفواجا. ولذلك عبر القرآن الكرمي عنها 
جل  الله  ق��ال  حيث  ان��ت��ص��ارا،  كانت  بأنها 
وعا: �إالتنصروه فقد نصره الله إذ اخرجه 
الذين كفروا ثاني اثنني إذ هما في الغار إذ 
يقول لصاحبه ال حتزن إن الله معنا�، سورة 

التوبة.
لقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم في 
على  العمرية  ال��دول��ة  ف��ي  عشرة  س��ت  سنة 
جعل اب��ت��داء ال��ت��اري��خ اإلس��ام��ي م��ن سنة 
تاريخ  في  ب��ارزا  مْعلما  ميثل  مما  الهجرة، 
اإلس���ام،  دول���ة  ول���دت  فبالهجرة  اإلس����ام، 
ووج���دت أس��س��ه ال��ت��ي حملت ه��ذه ال��دع��وة 

لتقدمها للعالم كله. 
بدأ رسول الله � عقب الهجرة مباشرًة 
يضع الدعائم ويقيم البناء، وكان أول أساس 
اه��ت��م ب��ه عليه ال��ص��اة وال��س��ام اجل��ان��ب 
اإلمياني واألخاقي، الذي يهدف إلى توثيق 
َها  الصلة بالله طبقًا لقوله جل وعا: �َيا َأيُّ
ِذيَن ِمْن  ُكْم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَّ اُس اْعُبُدوا َربَّ النَّ

ُقون�، )البقرة:21(. ُكْم َتتَّ َقْبِلُكْم َلَعلَّ
آخى  حيث  االجتماعي  البناء  ت��اه  ث��م 
واألن��ص��ار،  املهاجرين  ب��ني   � الله  رس��ول 
"ال  وال��س��ام:  الصاة  عليه  لقوله  جتسيدًا 
ي��ؤم��ن أح��دك��م ح��ت��ى ي��ح��ب ألخ��ي��ه م��ا يحب 

لنفسه"، البخاري.
عرف  ما  خ��ال  من  السياسي  البناء  ثم 
بالوثيقة أو الصحيفة، التي تضمنت مواثيق 

املعاهدات واحلريات واحلقوق العامة.
وجدير باألمة اليوم بل على كل عاقل أن 
يطلع على تلك الصحيفة من أجل دراستها 

واالستفادة منها.

وم����������ن األس�������س 
ال�����ه�����ام�����ة ال����ب����ن����اُء 
وحتقق  االق��ت��ص��ادي 
ذل��������������ك ب������إن������ش������اء 
ال���س���وق اإلس��ام��ي��ة 
ب���امل���دي���ن���ة، ح���ت���ى ال 
حتت  املسلمون  يقع 
االقتصادية  السيطرة 
ألع��دائ��ه��م، ف����إذا ك��ان 
اقتصادهم  للمسلمني 
بالقيم  ي��رت��ب��ط  ال���ذي 
واألخاقية  اإلميانية 
ف�������������ي اإلن�����������ت�����������اج 
واالستهاك والتداول 
والتوزيع واالستثمار 
ف�����ا ب�����د م�����ن س����وق 
ب��ه��م متيزهم  خ��اص��ة 

عن غيرهم.
ث���م ه��ن��اك ال��ب��ن��اء 
ال��ع��س��ك��ري ح��ي��ث ب��دأ 
يجهز   � ال����رس����ول 
ج���ي���ش���ه ال���ع���س���ك���ري 
وي������ق������وم ب���ت���ك���وي���ن 
امل��ق��ات��ل امل��س��ل��م، ذل��ك 
أن األع��داء لن يتركوا 

املسلمني على حالهم، فا بد من االستعداد 
واإلعداد، والله عز وجل يقول: �وأعدوا لهم 

ما استطعتم من قوة...�.
اإلسامية  ال��دع��وة  لظلت  الهجرة  ل��وال 
ح��ب��ي��س��ة ف����ي م���ك���ة ب����ني ج���ب���ال���ه���ا ال��ص��م 

وصناديدها الطغاة،
لوال الهجرة لعاش املسلمون أيامهم في 
العذاب ويتساقطون واحدا  يكابدون  الفتنة 
واحدا في صبر واحتساب، وملا ذاقوا حاوة 

النصر.
لوال الهجرة لعاش املسلمون أفرادًا با 

أمة، أو أمة با وطن.
بالهدى  رس��ول��ه  أرس��ل  ال��ذي  الله  ولكن 
أن  بعد  يتخلى عنه  أن  كان  ما  ودي��ن احلق 
الناس�،  من  يعصمك  �والله  بحفظه،  تكفل 
دينه  سيحفظ  رس��ول��ه  بحفظ  تكفل  وال���ذي 
الدين  بهذا  من متسك  كل  ويحفظ  ورسالته 

وأخذ بهذه الرسالة.

الخطبة الثانية :
عام جديد  الله:  عباد 
ف���ت���ح���ت ف���ي���ه ص��ف��ح��ات 
ج����دي����دة م����ن ص��ف��ح��ات 
الواحد  ي��دري  ال  احلياة، 
فيها.  ق��اض  الله  م��ا  منا 
ه��ذا  ع��ام��ه  م��ن سيعيش 
ال��دار  إل��ى  وم��ن سينتقل 

األخرى.
إن الكيس من الناس 
من تاب إلى الله واستغفر 
عما مضى وف��ات، وشمر 
وتزود بتقوى الله في ما 

هو آت. 
لنسأل أنفسنا ونحن 
ن���ق���ف مب��ن��اس��ب��ة ال���ع���ام 

الهجري اجلديد:
هل نزداد قربا من الله 
أم نحن في بعد بعيد؟ هل 
ن����زداد م��ن ن��ب��ل األخ���اق 
وجميل األفعال؟ أين نحن 
الواجبات وترك  أداء  من 

احملرمات؟ 
نسأل:  أن  بنا  جدير 
هل  ولباسنا...  وشرابنا  طعامنا  حال  كيف 
هو من احلال الطيب املبارك أم من احلرام 

اخلبيث املمحوق؟ 
والوظائف  األعمال  في  حالنا  هو  كيف 
واألش��غ��ال هل ن��ؤدي األم��ان��ة حق األداء أو 
امل��س��ت��ط��اع؟ ه��ل يقل غشنا  ق��در  األق���ل  على 
تزايد  في  ذلك  أن  أم  فينا  اخليانة  وتنقص 

مستمر؟
ينقضي  والعمر  يأتي  عام ميضي وعام 
وإن ال��ع��اق��ل م���ن ي��ح��اس��ب ن��ف��س��ه ق��ب��ل أن 

يحاسب.
حتبه  مل��ا  ووف��ق��ن��ا  حسابنا  يسر  اللهم 

وترضاه
محمد  سيدنا  على  وس��ل��م  ال��ل��ه  وص��ل��ى 

وعلى آله وصحبه أجمعني.
---------------

* خطيب مسجد الفتح بمنفلوري بفاس

لوال الهجرة لعاش الـمسلمون 
أفرادًا بال أمة، أو أمة بال وطن.
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ليست الهجرة النبوية مجرد 

ذكرى تحييها األمة وتحتفل 

بها كل عام في يوم أو 

أيام، ثم تنساها حتى تدور 

السنة دورتها، إن الهجرة 

في المقام األول مبادئ عليا 

قامت على اإليمان والتضحية، 

فتمخضت عنها دروس كان 

أحرى باألمة أن تستفيد منها 

في كل لحظة من لحظات 

حياتها.
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عن أنس � قال : كان أخوان على  عهد النبي د.الوزاني برداعي *
� واآلخ��ر يحترف،  النبي  � وك��ان أحدهما يأتي 
فشكا احملترف أخاه للنبي � فقال : "لعلك ترزق به" 
مسلم(  شرط  على   صحيح  بإسناد  الترمذي  )رواه 

"يحترف" يكتسب ويتسبب.
إن اإلنفاق على املتفرغ لطلب العلم وألجل الدعوة 
إلى الله يعتبر من أهم أنواع اإلنفاق في سبيل الله 
قدميا وحديثا. يقول الشيخ رشيد رضا : ومن أهم ما 
ينفق في سبيل الله في زمننا هذا إعداد الدعاة إلى 
اإلسام، وإرسالهم إلى  باد الكفار من قبل جمعيات 
في  الكفار  يفعله  كما  الكافي  باملال  متدهم  منظمة 

التبشير بدينهم.
إلى  الدعوة  أن  إلى  العلماء  من  كثير  ذهب  وقد 
الله تدخل في معنى "وفي سبيل الله" الذي هو سهم 
�ادع   : تعالى  قوله  الدعوة  الزكاة، وقد ورد في  في 
وقد  احلسنة�  وامل��وع��ظ��ة  باحلكمة  رب��ك  سبيل  ف��ي 
إلى  اإلسامي  الفقهي  املجلس  أعضاء  معظم  ذهب 
الله  كلمة  إعاء  بالساح هو  القصد من اجلهاد  أن 
ويكون  بالقتال  يكون  الله  كلمة  إع��ان  وإن  تعالى، 
بإعداد  دينه  ونشر  تعالى  الله  إل��ى  بالدعوة  أيضا 
الدعاة ودعمهم ومساعدتهم على أداء مهمتهم فيكون 
والنسائي  أحمد  اإلمام  روى  ملا  األمرين جهادا،  كا 
 : قال   � النبي  أن   � وصححه احلاكم عن أنس 
وألسنتكم«.  وأنفسكم  بأموالكم  املشركني  »جاهدوا 
ال��ل��ه" يشمل  : "وف���ي سبيل  ال��ش��ي��خ ش��ل��ت��وت  ي��ق��ول 
يظهرون  إساميني  ل��دع��اة  الناضج  ال��ق��وي  اإلع���داد 
جمال اإلسام وسماحته، ويفسرون حكمته ويبلغون 
أحكامه، ويتعقبون مهاجمة اخلصوم ملبادئه مبا يرد 

كيدهم إلى نحورهم. 
املفهوم  يعد  فلم   : القطان  مناع  الشيخ  ويقول 
ق��اص��را ع��ل��ى  احل��رب  احل��رب��ي للحفاظ على األم���ة 
الدموية في القتال وعدته، بل أصبح شاما للتعبئة 
الفكرية وصد هجمات املغرضني... وهذا يحتاج إلى 
الساح،  ع��دة  ع��ن  أث��را  يقل  ال  للدعوة  فكري  إع���داد 
وي���ذودون  ل��واءه��ا،  يحملون  للدعوة  جند  وتكوين 
عنها  ي���ذودون  كما  والبيان،  واللسان  بالقلم  عنها 

بالصاروخ واملدفع.
جمهور  ك��ان  إذا   : ال��ق��رض��اوي  الشيخ  وي��ق��ول 
الفقهاء.. حصروا هذا السهم : "وفي سبيل الله" في 
الغزاة واملرابطني على الثغور.. فنحن نضيف إليهم 
في عصرنا غزاة ومرابطني من نوع آخر، أولئك الذين 
يعملون على غزو العقول والقلوب بتعاليم اإلسام، 
إلى اإلس���ام... وإن اجلهاد في اإلس��ام ال  والدعوة 
 :  � النبي  سئل  فقد  احلربي..  الغزو  في  ينحصر 
أي اجلهاد أفضل؟ فقال كلمة حق عند سلطان جائر 

)رواه النسائي بإسناد صحيح(.
طاقاتهم  ج��م��ي��ع  ي��س��خ��رون  ال��ذي��ن  ال���دع���اة  إن 
لعز  إمكاناتهم  كل  ويبذلون  ورس��ول��ه،  الله  لنصرة 
اإلسام وقوة سلطانه، ويسعون في األرض مبشرين 
الفيلق من  ال��ع��امل��ني، فهذا  ل��رب  ب��ال��دع��وة  وم��ن��ذري��ن 
املرابطني على   يقل شأنهم عن  األب��رار ال  املجاهدين 
الثغور والفاحتني للحصون، والعاملني في األسواق 
به،  ت��رزق  لعلك   � النبي  له  ق��ال  فلهذا  واحل��ق��ول، 
تكفيهم  بوفرة  العلم مضمون  لطلب  املتفرغني  فرزق 

وغيرهم ممن هو معهم.
--------------------

> أنظر بحث نصرة الدعاة 
من الزكاة من كتاب الواعظ 
بني الرواية والدراية للمؤلف.

اإ�شـــــــــــراقـــــــــة

ذ. عبد الحميد صدوق

نصرة الدعاة من الزكاة



ال���غ���اي���ات واأله������داف  إن امل���ق���اص���د ه���ي 
والبواعث واملآالت واحلكم الكامنة وراء وضع 
التفصيلية  األحكام  وتشريع  ابتداء،  الشريعة 
فهناك  واح�����دة.  درج���ة  ع��ل��ى  ليست  ان��ت��ه��اء. 
الشريعة  تتعلق مبجموع  وكلية  عامة  مقاصد 
اإلسالمية ومبختلف جوانبها. وقد أشار إليها 
اإلمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى 
حني نبه على أن املقصد من وضع الشريعة هو 
إخراج املكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا 

لله اختيارا كما هو عبد الله اضطرارا
وهناك مقاصد جزئية تتعلق بكل حكم من 
املناكحات-  باب  –في  ومنها  الشريعة.  أحكام 
حكم النظر إلى املخطوبة كما جاء في احلديث 
أبي  حديث  من  مسلم  أخرجه  ال��ذي  الشريف 
هريرة قال: جاء رجل إلى النبي � فقال : إني 
تزوجت امرأة من األنصار. فقال له النبي � : 
هل نظرت إليها ؟ فإن في عيون األنصار شيئا 

وقال : قد نظرت إليها » احلديث 
وذل����ك ح��ت��ى ي��ح��ص��ل امل��ي��ل ، وال��رغ��ب��ة ، 

والقبول، والسكن...
وهناك مقاصد واقعة بينهما –بني العامة 
باملجاالت  األعم  الغالب  في  تتعلق  واجلزئية- 
املناكحات  قسم  مقاصد  ومنها  التشريعية. 
قسم األس��رة أو األح��وال الشخصية- التي   –
األرضية  ب��األح��رى  أو  الكلمة  ه��ذه  ه��ي صلب 

املعروضة للنقاش.
وهذه املقاصد التي تروم الشريعة حتقيقها 
في حياة الناس ليست أيضا على درجة واحدة 
من األهمية. بل منها ما هو ضروري، ومنها ما 
هو حاجي، ومنها ما هو حتسيني. وهذا أمر 

مجمع عليه ، ال أعلم فيه خالفا.
وقد نبه العلماء – قدميا وحديثا – على أن 
من لم يعرف مقاصد القرآن والسنة »لم يحل له 
أن يتكلم فيهما. إذ ال يصح له نظر حتى يكون 

عاملا بهما«.
الوقائع  ف��ي  االجتهاد  ف��ي  اشترطوا  كما 
امل��س��ت��ج��دة ف��ق��ه امل��ق��اص��د، وال��ت��م��ك��ن م��ن بناء 

االستنباط عليها .
»إمن���ا حتصل  ال��ل��ه  رح��م��ه  الشاطبي  ق��ال 

درجة االجتهاد ملن اتصف بوصفني:
- أح��ده��م��ا ف��ه��م م��ق��اص��د ال��ش��ري��ع��ة على 

كمالها .
- والثاني: التمكن من االستنباط بناء على 

فهمه فيها«.
الشرعية بهذه األهمية  املقاصد  وملا كانت 
كان ال بد من جعلها إطارا مرجعيا في معرفة 
باملسائل  األمر  تعلق  الشرعية، سواء  األحكام 
الكتب  بطون  ف��ي  املبثوثة  املعلومة  الفقهية 
الفقهية، أم تعلق األمر باملسائل املستجدة في 
واقع األمة، وذلك لتمييز ما هو شرعي موافق 
النقيض  الشرع ومقصوده مما هو على  ملراد 

من ذلك  ليدرأ، ويدفع، ويزال بقدر اإلمكان.
ول��ي��س معنى ذل���ك ق��ص��ر ال��ن��ظ��ر ف��ي ه��ذه 
وجعلها  فحسب،  املقاصد  هذه  على  القضايا 
للبعض  يحلو  كما  األحكام  معرفة  إلى  طريقا 
دون سواها، وإمنا املقصود إعمالها مع األدلة 
قواعد  باعتبارها  بها  واالستعانة  الشرعية، 
هذه  عموم  م��ن  ومستنبطة  مستخلصة  كلية 

األدلة.
وه����ذا م���ا أش����ار إل��ي��ه اإلم�����ام أب���و ح��ام��د 
الغزالي- رحمه الله- حيث عاب على من جعلها 
أصال خامسا- حني قال : »إذ من ظن أنه أصل 
خامس فقد أخطأ، ألنا رددنا املصلحة إلى حفظ 

مقاصد الشرع. ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب 
والسنة واإلجماع«

فيما   – بها  فأعني  املقاصدية  النظرة  أما 
ذكر سابقا،  ما  املبني على  النظر  ذلك  أعنيه- 
ملنهج  واملؤسس  التفكير،  من  لنمط  واملنشئ 
والتعليل،  والتحليل  واالستيعاب،  الفهم  في 

والبناء والتقومي.
من   – ال��غ��ال��ب  –في  منبثق  ت��ص��ور  ف��ه��و 

مراعاة مقاصد الشرع احلنيف.
الدكتور  األس��ت��اذ  تعريف  أعجبني  وق��د 
عرف  ح��ني   – الله  –حفظه  الريسوني  أحمد 
املتشبع  الفكر  »ه��و  بكونه  املقاصدي  النظر 

مبعاني مقاصد الشريعة 
ومضامينها  وأسسها 
م�����ن ح����ي����ث اإلط�������الع 
واالستيعاب،  وال��ف��ه��م 
مقصدية  وامل��س��ت��ي��ق��ن 
كلياتها  ف��ي  الشريعة 
لكل  وأن  وجزئياتها. 
ح���ك���م ح��ك��م��ة . ول��ك��ل 
ت��ك��ل��ي��ف م���ق���ص���ده أو 

مقاصده.
ال���ف���ك���ر  ه�������و  أو 
امل�����������ؤس�����������س ع����ل����ى 
اس������ت������ح������ض������اره������ا 
واع��ت��ب��اره��ا ف��ي ك��ل ما 

يقدر ويقرر ويفسر.
ال���ن���ظ���ر  ه������و  أو 
امل��ت��ب��ص��ر ب��امل��ق��اص��د، 
قواعدها،  على  املعتمد 

املستثمر لفوائدها«
أم����������ا م���ص���ط���ل���ح 
فهو  اللغة  ف��ي  األس���رة 
الدرع احلصينة .يقال. 
أس�����ره ي���أس���ره أس���را 
باإلسار،  وإس��ارة شده 

واإلسار ما شد به..
وأس����������رة ال����رج����ل 
ع����ش����ي����رت����ه وره����ط����ه 
يتقوى  ألن���ه  األدن�����ون، 

بهم.
واألس�������رة ع��ش��ي��رة 

الرجل ، وأهل بيته. 
ب��دالالت  ت��وح��ي  لغوية  استعماالت  وه��ي 
وال��ت��ع��اون،  وال��ت��آزر،  ال��ت��راب��ط،  منها:  كثيرة 
ذلك  وغير  والتقوية،  وال��ت��راح��م،  والتكامل، 
م��ن امل��ع��ان��ي امل���أخ���وذة م��ن م��ع��اج��م ال��ل��غ��ة أو 

املستنبطة منها.
فيتعدد  االصطالحي  االستعمال  ف��ي  أم��ا 
مفهومه ويتنوع بتعدد احلضارات والثقافات 
وتنوعها . فقد يقصد به النمط السائد ملفهوم 
ترتبط  التي  الصغيرة  اجلماعة  وهو  األس��رة 
في سكن  وتشترك   ... ال��زواج  أو  ال��دم  برباط 
واحد، وترتكز في العادة على زواج شخصني 

–ذكر وأنثى – يتوج في الغالب بالبنني.
أو م��ا ه��و ف��ي ح��ك��م ال��ن��م��ط امل���ذك���ور من 
املطلق  وال��زوج  وأطفالها،  املطلقة  امل��رأة  مثل 
وأط��ف��ال��ه . واألرم��ل��ة وأط��ف��ال��ه��ا.. وال��زوج��ني 
واليتيم أو اليتامى املتكفل بهم ... مما يدخل 
حت��ت امل��ف��ه��وم ال��ش��رع��ي ل��أس��رة . وه���ذا هو 

املعتمد عندي.
مستقبحة  أخ���رى  أمن���اط  ب��ه  يقصد  وق���د 
ويأباه  السليمة،  الفطر  تعافه  مما  مستهجنة 
من  املكونة  األس���رة  مثل  م��ن  احلنيف  ال��ش��رع 

هذه  أف��رزت��ه  مما  وغيرها  واألخ���دان  املثليني، 
احلضارات املارقة من الدين.

مقاصد  عن  الفقهاء  من  كثير  ولقد حتدث 
وحصرها  عليها،  واحملافظة  األس��رة  تأسيس 
السكن  وحتقيق  ال��ن��س��ل،  حفظ  ف��ي  بعضهم 
واملودة والرحمة، وحفظ األنساب ، واإلحصان،  

وحفظ التدين...
وأحسب أن من أحسن ما قرأته في الباب 
العالمة  التونسي  الشيخ  الشيخان:  كتبه  ما 
»مقاصد  كتابه  في  عاشور  بن  الطاهر  محمد 

الشريعة اإلسالمية« .
والشيخ اجلزائري الدكتور الطيب برغوث 
ف��ي ك��ت��اب��ه«ب��ن��اء األس��رة 
املسلمة طريق النهضة 

احلضارية«.
وه�����م�����ا ك����ت����اب����ان 
م����ؤس����س����ان ع���ل���ى م��ا 
من جهود  األمة  قدمته 
في مجال األسرة خالل 

قرون من الزمن.
على  ع���ول���ت  وق����د 
فيهما  ج��اء  مم��ا  كثير 
م��ن  غ���ي���ره���ا  وف������ي   .
الكتب التي نبهت على 
أصول وجب مراعاتها 
ف���ي ت��ك��وي��ن م��ؤس��س��ة 
ال�����������زواج، واحل����ف����اظ 

عليها .

إن »الزوجية« سنة 
ك��ون��ي��ة ق����ال ال���ل���ه عز 
وج���ل:�وم���ن ك��ل شيء 
لعلكم  زوج���ني  خلقنا 
ت���ذك���رون� )ال���ذاري���ات 
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وق��ال ع��ز م��ن قائل 
أن خلق  آي��ات��ه  �وم���ن 
لكم من أنفسكم أزواجا 
إليها. وجعل  لتسكنوا 
ورح��م��ة،  م���ودة  بينكم 
إن في ذلك آليات لقوم 
يتفكرون� )الروم 21(.  
وق����ال ج��ال وع����ال: �وال���ل���ه ج��ع��ل ل��ك��م من 
أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنني 

وحفدة� . )النحل72(.
زوجني.  من  مكونة  البشرية  الوحدة  وإن 
يتكامالن  شيئان  ال��ع��رب  لغة  ف��ي  وال��زوج��ان 
عن  أحدهما  ينفصل  ال  واح���دا  شيئا  ليكونا 

اآلخر و ال يستقر ألحدهما قرار دون اآلخر. 
وإن النوع البشري متوقف تكاثره وتناسله 
واس���ت���م���راره- ل��ل��ق��ي��ام ب��أع��ب��اء االس��ت��خ��الف 
على  ال��ع��ام-  وال��ع��ب��ادة مبفهومها  وال��ع��م��ارة 

مؤسسة الزواج.
املؤسسة  ه���ذه  ف��ي  ي��ح��دث  خ��ل��ل  أي  وإن 
هذه  يلحق  تقصير  أي  وإن  النظام،  هذا  وفي 
ضرر  إحل��اق  إل��ى  محالة  ال  سيؤدي  الزوجية 
عظيم بالكون وبالنوع اإلنساني عموما، وإلى  
وجه  على  األس��رة  بنظام  عظيم  فساد  إحل��اق 
اخلصوص . ألنه خروج عن الفطرة التي فطر 
الله الناس عليها �فطرة الله التي فطر الناس 

عليها، ال تبديل خللق الله ذلك الدين القيم�
إن ن��ه��ض��ة األم����ة امل��س��ل��م��ة م��ت��وق��ف��ة على 
وامل��ؤس��س��ات  امل��ي��ادي��ن  مختلف  ف��ي  نهضتها 
على  األس���رة  مؤسسة  تعتبر  ال��ت��ي  الرئيسة 

رأس��ه��ا. ب��دءا بوعيها ب��دوره��ا ال��رس��ال��ي وما 
وأم���ان، وسكينة  أم��ن  م��ن  ف��ي حياتها  حتققه 
من  به  املجتمع  ميد  مبا  وانتهاء  واس��ت��ق��رار، 
ناهية  باملعروف،  آمرة  ذرية صاحلة مصلحة، 

عن املنكر، مؤمنة  بالله عز وجل.
ولقد وجهت إلى نظام األسرة سهام كثيرة 
وبغية  بها.  اجتماعية  أمن��اط  استبدال  بغية 
وال��وق��ار  واحل��ش��م��ة  الهيبة  ح��واج��ز  تكسير 
م��ؤمت��رات  وع��ق��دت  عليها.  القائمة  واحل��ي��اء 
وندوات ولقاءات سعت إلى هدم هذا احلصن 
احلصني حتت عناوين براقة من مثل »القضاء 
تقييد  أو  امل��رأة«  التمييز ضد  أشكال  كل  على 
املجال  يتسع  حتى   ...  « الشخصية  احل��ري��ة 
لغيرها من األمناط األسرية التي ما أنزل الله 
بها من سلطان، والتي تهدف أساسا إلى تغيير 
الناس  فطر  التي  وفطرته  وسنته  الله  خلق 

عليها.
ومل��ا ك��ان��ت األس���رة ن���واة املجتمع وأس��ه. 
فقد  ال��زواج.  على  متوقفة  النواة  هذه  وكانت 
آية من  أواله��ا اإلس��الم عناية كبيرة. وجعلها 
آيات الله عز وجل قائمة على أسس من السكن 

واملودة والرحمة .
من  لكم  أن خلق  آي��ات��ه  �وم��ن  تعالى  ق��ال 
بينكم  وجعل  إليها  لتسكنوا  أزواج��ا  أنفسكم 

مودة ورحمة� اآلية )الروم 21(.
ال��زواج من نظام  وهكذا فإن »إدراك موقع 
الوجود، وحركة االستخالف في األرض، ينبغي 
التي يجب أن  الوعي األول��ى  أن يشكل مقدمة 
نركزها في وعي األجيال عامة، وفي وعي كل 
أفقه  يتسع  حتى  خ��اص��ة،  ال���زواج  على  مقبل 
فيدرج  األساسية،  ال��زواج  مقاصد  ليستوعب 
زواج���ه ف��ي ذل��ك ال��س��ي��اق الكلي ال���ذي يعطي 
واإلنسانية  االجتماعية  أبعاده  ال��زواج  لهذا 
عاطفة  في  يختزله  وال  الكبرى،  واحلضارية 
ثنائية  ع��الق��ة  أو  ع��اب��رة  ش��ه��وة  أو  ع��ارض��ة 
ال���زواج  ألن  م��ح��دودة،  واجتماعية  وعائلية 
على  احلقيقي  االنفتاح  بوابة  هو  في حقيقته 
احلياة عبر العالئق والوشائج احلميمة التي 
الزوجية  اجت��اه  في  منه  وتنبثق  عليه  تترتب 
القرابية  والعالئق  واألخ��وة  واألب��وة  والبنوة 
األبوة  إلى  تنتهي  حتى  دوائرها  تتسع  التي 

واألخوة اإلنسانية العامة.
املكونني  األف���راد  جتمع  التي  العالقة  إن 
ل��أس��رة م��ن أق����دس ال��ع��الق��ات ت��ب��دأ ب��ذرت��ه��ا 
ب��ف��ردي��ن ع��ن ط��ري��ق ال�����زواج، ث��م س��رع��ان ما 
ت��ت��ك��اث��ر وت��ت��ن��اس��ل ب��س��ب��ب اإلجن�����اب ومت��ت��د 
وقد  الطرفني.  من  واألص��ه��ار  األق���ارب  لتشمل 
متتد  التي  بالشجرة  املفكرين  بعض  وصفها 
أوراقها ليستظل بها اجلميع. وكلما تشابكت 
أعضاؤها وازدادت أوراقها كلما كانت احلضن 

الدافئ، واحلصن األمني لكل من يأوي إليها 
لقد أشار الشيخ محمد الطاهر بن عاشور 
أو أحكام العائلة  في مقاصد أحكام األسرة – 
إلى أن نظام األس��رة في  كما يصطلح عليها- 
حضارة األمة هو أساس حضارتها ، وانتظام 

جماعتها ، ولذلك كان االعتناء بضبطه كبيرا.
كل  مقاصد  من  كان مقصدا  الضبط  وه��ذا 
البشرية  ألهمته  ومقصدا  السماوية  الشرائع 

أيضا.
وهكذا اعتنت الشرائع بضبط هذا النظام 
املكون للعائلة باعتباره اقتران زوجني مبيثاق 
– وقرابة  نسل  من  عنه  يتفرع  وما  الزوجية، 
نظام  من  ذل��ك  يستتبع  وم��ا  وأص���وال-  فروعا 

مصاهرة.
واألبوة  األمومة  تتكون  النكاح  نظام  فمن 
والبنوة. ومنه أيضا تتكون األخوة وما دونها 
من صور العصبة. ومن امتزاج رابطة النكاح 

ورابطة النسب حتدث رابطة املصاهرة.
مهيمنة  اإلسالمية  الشريعة  ج��اءت  ولقد 
في مجال  أحكامها  فكانت   . الشرائع  كل  على 

األسرة من أعدل األحكام وأوثقها وأجلها.
يتبع

»مؤسسة الزواج أنموذجا«
د. زكرياء المرابط
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العدد 428

إدراك موقع الزواج من نظام 
الوجود، وحركة االستخالف 
في األرض، ينبغي أن يشكل 
مقدمة الوعي األولى التي 
يجب أن نركزها في وعي 

األجيال عامة، وفي وعي كل 
مقبل على الزواج خاصة، حتى 
يتسع أفقه ليستوعب مقاصد 

الزواج األساسية، فيدرج 
زواجه في ذلك السياق الكلي 

الذي يعطي لهذا الزواج 
أبعاده االجتماعية واإلنسانية 
والحضارية الكبرى، وال يختزله 
في عاطفة عارضة أو شهوة 

عابرة
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وثقافته  ودينه  أمته  على  غيور  كل  إن 
يتأمل  وه��و  وبصيرة،  بصر  ذي  وهويته، 
واق�����ع امل��ج��ت��م��ع��ات االس���ام���ي���ة َل��ُي��ص��اب 
بالدهشة وال��ذه��ول، من ه��ول ما ي��رى مما 
ال��ي��وم، بحكم  املسلمني  أح���وال  إل��ي��ه  آل��ت 
للعالم  وخ��ض��وع��ه��ا  وخ��ن��وع��ه��ا  تبعيتها 
اخل���ارج���ي، ول��ه��ذا ال��واق��ع ال��دول��ي ال��ذي 
يتحكم فيه أعداؤها وأعداء هويتها. ولوال 
لهذه  وعده  في  واليقني  بعباده،  الله  لطف 
األمة باحلفظ من االجتثاث الكلي من طرف 
ولوال  قوته،  كانت  مهما  خارجي  ع��دو  أي 
كلما  ج��دي��د  فجر  ب���زوغ  ف��ي  الكبير  األم���ل 
اشتدت  كلما  الظام، وأنه  حلكة  اشتدت 
األزمة أذنت بالفرج، وهي سنة من سنن الله 
الكونية التي ال تتخلف، وبشائر هذا الفجر 
األفق،  تلوح في  بدأت  لله  والفرج واحلمد 
ذلك،  على  شاهد  خير  الغزاوي  والنموذج 
لوال ذلك كله، ألصيب الكثير منا باإلحباط 

واليأس القاتل.        
املتأمل في واقع األمة اإلسامية حاليا، 
ياحظ بجاء مدى عمق الفساد املستشري 
اإلفساد  قوة جيوش  وم��دى  أوصالها،  في 
وهو  وخ��ارج��ي��ا.  داخليا  عليها  املتسلطة 
وال��ت��ص��ورات.  امل��وازي��ن  فيه  اختلت  واق��ع 
وضاعت  واألف��ك��ار.  املعتقدات  وان��ح��رف��ت 
القيم وامل���ب���ادئ. وس���ادت ع��ب��ادة األه���واء 
اآلدمية  الطواغيت  وعبودية  والشهوات، 
وامل����ادي����ة. وط��غ��ت ع��ل��ى ال���ن���اس- إال من 
والعقلية  اجلاهلية،  العصبية   - الله  رحم 
العشائرية، التي تقدس إلى حد التصنيم، 
للعشيرة / األسرة أو اجلماعة أو التنظيم 
البلد  أو  النقابة  أو  احلزب  أو  الطائفة  أو 
العدل  في  اللغة...وتواليها  أو  العرق  أو 
املعروف  في  والباطل،  احل��ق  في  والظلم، 
واملنكر، في الصواب واخلطأ . لسان حال 
ادع��ى خاف  ومهما  ي��ق��ول،  ال��ن��اس  أغلب 

ذلك، ما قاله اإلنسان اجلاهلي:
أن�ا م�ن غ�زي�ة إن غ��وت 

غويت وإن ترشد غزية أرشد                                                                                                                                             
                                                             
ه��ذا ال��واق��ع امل��ت��ردي الش��ك أن��ه انتقل 
ف��س��اده ب��ال��ع��دوى، م��ع األس���ف، إل��ى بعض 
ح��م��ل��ة م���ش���روع اإلص�����اح وال��ت��غ��ي��ي��ر في 
مجتمعاتنا، وكل منهم ونوع الفساد الذي 
هم  يؤثروا  أن  املفروض  كان  وقد  أصابه. 
إيجابا في هذا الواقع ال أن يتأثروا به سلبا، 
وأن يعملوا على تغييره إلى األفضل، ال أن 
يتغيروا هم به إلى األسوء. وأن يرتقوا به 
إلى األعلى، ال أن ينحدروا به إلى األسفل.                                                                                                                                        
ول���ك���ن م��ف��ع��ول زي���ن���ة احل���ي���اة ال��دن��ي��ا 
وزخارفها كان في قلوب الكثير منهم أقوى، 
وف��رخ��ت،  وب��اض��ت  فيها  ال��دن��ي��ا  فعششت 
اآلخ��رة  وال���دار  ال��ل��ه  ف��ي  الرغبة  وضعفت 
متنوعة  آف��ات  ذل��ك  عن  انعدمت،وتولد  أو 
نذكر  ال��دع��وي،  العمل  حقل  ف��ي  وخطيرة 
بعضها على سبيل املثال ال احلصر لشدة 
الفرد واجلماعة،  تأثيرها وخطورتها على 

نسأل الله أن يعافينا ويحفظنا. منها:
-الركون إلى الدنيا واالخالد إلى األرض : 

األم��د فقست  ال��ن��اس   كأمنا ط��ال على 
العزائم  وخ��ارت  الهمم،  وضعفت  القلوب، 
وأخلدوا  الدنيا  إلى  الركون  عليهم  وغلب 
بالقعود واالستسام  األرض، ورضوا  إلى 
التي  الثمانية،  الدنيوية  املثبطات  لضغط 
حذرنا  القرآن الكرمي من الركون إليها أكثر 
من ال��ازم، وحبها  والتعلق بها أكثر مما 
آباؤكم  كان  إن  �قل   : تعالى  قال  تستحق. 
وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
اق��ت��رف��ت��م��وه��ا وجت����ارة تخشون  وام�����وال 
كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من 
فتربصوا  سبيله  في  وجهاد  ورسوله  الله 
حتى يأتي الله بأمره والله ال يهدي القوم 

الفاسقني�.
 وهي في احلقيقة نعم  كان األجدر مبن 
َمنَّ الله بها عليه أن يوظفها في طاعة الله، 
ويسخرها في خدمة دينه ودعوته، ويجعل 
عاقته بها تزيده قربا إلى ربه، بل املطلوب 
أن  يحولها الى محفزات للزيادة في اجلد 
واالج��ت��ه��اد وش��د امل��ئ��زر، حتى ي��ك��ون من 
الشاكرين. إال إذا كان ال يحب أن يكون كما 

كان احلبيب املصطفى � عبدا شكورا!. 
وغفلته  امل��رء  بصيرة  عمى  م��ن  أليس 
عن اآلخ��رة  أن يجعلها  أوت��ادا تشله عن 
اخلوالف،  مع  يكون  بأن  ويرضى  احلركة، 
إخوانه  مع  وعهده  الله،  مع  عهده  ناسيا 
وعهده مع أمته، وناسيا رسالته ووظيفته 
بحمل  القيام  وه��ي  واألص��ل��ي��ة،  احلقيقية 
أمانة الباغ املبني، واإلسهام مبا استطاع 
في أداء واجب األمر باملعروف  والنهي عن 
املنكر، والدعوة إلى اخلير باخلير، واحلق 
اإلخاص  مع  باحلكمة،  واحلكمة  باحلق، 
ف��ي ح��رك��ات��ه وس��ك��ن��ات��ه ل��رب��ه، واإلح��س��ان 
ليفوز  نعمته،  وول��ي  لسيده  عبوديته  في 

ويسعد في الدنيا واآلخرة. 
ف��ع��ا تصير أوت����ادا حت���ول دون  إن��ه��ا 

الله. ال  اجلهاد واحلركة ألجل الدعوة إلى 
متنعك من أي شيء آخر سوى أن تتحرك 
الله، وتكون في حياتك وموتك،  في سبيل 
وحركاتك وسكناتك، لله ومعه، كما أنت به 
ال بغيره سبحانه. وأحلق بها أوتادا أخرى 
من شاكلتها، من وظائف جذابة، ومناصب 
ف��اره��ه،  ومكاتب  وث��ي��رة،  وك���راس  مغرية، 
وبيئة فاتنة... وغيرها من األوتاد، وما أدراك 
ما األوتاد، وكل وحظه من باء األوتاد. قال 
تعالى: �ومن الناس من يتخذ من دون الله 
آمنوا  والذين  الله  كحب  يحبونهم  أن��دادا 
أشد حبا لله�. كل ذلك مع غياب أو ضعف 
ت��ن��اول ال����دواء ال��روح��ي وال����زاد اإلمي��ان��ي 
الصاحلني،  ومعاشرة  القرآنية،  والتغذية 
قلبه  أن يتضاءل في  إلى  يفضي بصاحبه 
الشعور بحقيقة املوت واليقني في اآلخرة 
على  اإللهية  ال��رق��اب��ة  استحضار  ويغيب 
التصرفات والسلوكات، وتضعف في وعيه 
عقيدة احلساب واجلزاء، وبالتالي  ينعدم 
والواجب  الدعوية  باملسؤولية  اإلحساس 
بها  يبتغى  التي  األعمال  وتندر  الشرعي، 
وج��ه ال��ل��ه وال���دار اآلخ���رة، ب��ل يشيع بيع 
الدين بعرض من الدنيا، والتماس حظوظ 

العاجلة بأفعال اآلجلة.  
وم���ن ه��ن��ا ي��ب��دأ ال��س��ق��وط ف��ي حبائل 
في  واالس��ت��دراج  بالسوء  األم���ارة  النفس 
مراتب إغواء الشيطان الذي يجر ضحاياه 
ع��ب��ر خ��ط��وات��ه م���ن ال���ش���رك اخل���ف���ي ال��ى 
بارتكاب  االستهانة  وم��ن  اجل��ل��ي،  ال��ش��رك 
الكبائر  في  الوقوع  إل��ى  والصغائر  اللمم 
والسنن  بالهدى  التهاون  ومن  واملوبقات، 
ومن  والبدع،  الضاالت  على  التجرؤ  إلى 
والقربات  ال��ع��ب��ادات  ب��أن��واع  االستخفاف 
الشهوات  مستنقعات  في  االنغماس  إل��ى 
االمي��ان  مجالس  هجر  وم��ن  وال��ش��ب��ه��ات، 
واملومنني إلى الركون إلى الظلم والظاملني، 
ومن التخلي عن االخاص واملخلصني إلى 
وهكذا  واملشركني،  الشرك  بأحوال  التعلق 
الهاوية  في  والسقوط  االن��ح��دار  سلم  في 

والعياذ بالله.
- ربط العمل الدعوي باملصالح الشخصية:

وقيادات  شباب  منهم  آخر  طراز  هناك 
في  الدعوي، خصوصا  العمل  في  وزعماء 
لنا  الله  غفر  والنقابي،  السياسي  املجال 
ولهم، حركتهم للدعوة مرتبطة مبصاحلهم 
مصاحلهم  مع  ي��دورون  واملعنوية.  املادية 
علته  م��ع  احل��ك��م  ي���دور  كما  دارت،   حيث 
األص��ول.  علماء  يقرر  كما  وعدما،  وج��ودا 
ولو كان ذلك على حساب رسالتهم وقيمهم  
ومبادئهم. فحيثما كانت املكاسب واملغامن  
يبرزون. وحيث تكون املغارم والتضحيات 
واألعمال اخلالية من حظوظ النفس، وليس 
وراءها صيت أو شهرة أو مكاسب مادية أو 
معنوية... يختفون وال يعثر لهم على أثر. 
ورحم الله أجدادنا كانوا في أسرهم أعرف 
مبثل هذا الصنف من األبناء ذوي العقلية 
االنتهازية والتصرفات البراغماتية، فكانوا 
يفلت  »فاخلدمة  معبرة  قولة  عنهم  يقولون 
من  منهم  ب��ل جت��د  ي��ن��ب��ت«.  القصعة  وف��ي 
املفسدين،  الفاسدين  من  بغيرهم  يتأثرون 
وي��ق��ل��دون��ه��م ف���ي مم���ارس���ة احمل��س��وب��ي��ة 
والزبونية، واستغال مواقع مسؤولياتهم 
خلدمة  ون��ف��وذه��م  ووظائفهم  ومناصبهم 
م��ص��احل��ه��م اخل��اص��ة أو م��ص��ال��ح ذوي��ه��م 
وأتباعهم ومن يليهم حسب القرب والبعد، 
سوق  وفي  العاقة.  في  والضعف  والقوة 
وكل  والترقيات  واالن��ت��ق��االت  التوظيفات 

مواقع االمتيازات، جتد اخلبر اليقني.
يكترثون  ال  آخر  منهم صنفا  وقد جتد 
يتنزهون  وق��د  الصرفة،  امل��ادي��ة  باملصالح 
عنها ويتورعون، لكنهم ال ميلكون أنفسهم 
حني يتعلق األمر بالرئاسات واملسؤوليات، 
املجالس  والزعامة  وتصدر  القيادة  وحب 
والتجمعات. وال ٌأقصد هنا مستوى عاديا 
من التعلق الفطري والطموح احملمود إلى 
معالي األمور، واالجتهاد في الوصول إلى 
مراتب عليا ينالها عن جدارة واستحقاق، 
في  الشرع  بضوابط  املنضبط   واالرت��ق��اء 
مواقع املسؤولية.  ولكن أقصد ما يتجاوز 
املقبولة شرعا وواقعا،  والقيم  كل احلدود 
وسكناته  صاحبه  ح��رك��ات  تصبح  حيث 
اجل��اه،  ح��ب  شهوة  تلبية  ف��ي  تصب  كلها 
في  العميقة  والرغبة  الناس،  بني  واملكانة 
املسموعة،  الكلمة  ص��اح��ب  ه��و  ي��ك��ون  أن 
وله الرقاب خاضعة ومجموعة. وال يرضى 
باملهام واملسؤوليات التي ال تخدم تطلعاته 
إل��ى م��واق��ع  الزعامة وال��ق��ي��ادة،  فا يكاد 
ينضبط في إطار أو عمل ال يتوافق ومزاجه 
وأهواءه. وال تهمه مصلحة الدين والدعوة 
ما  بقدر  العمل،  في  تقتضيه  احلكمة  وما 
شهواته  عليه  متليه  ملا  االستجابة  تهمه 
والسلطة  والتحكم،  احل��ك��م  ف��ي  ون��زوات��ه 
وال��ت��س��ل��ط، وال��ت��س��ل��ق »امل���راط���ون���ي« في 

املناصب، ومواقع النفود، ومراكز القرار.
----------

يتبع

...حـتــى يـغـيـروا مـا بـأنـفـسـهـم  )1/2(
ذ. محمد محترمي
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وعلماء  أجللاء  رجللال  من  نسمع  ما  كثيرا 
محترمني، فضا عن جمهور كبير من احملللني 
من  األخيرة  املراحل  دخلنا  قد  أننا  والكتاب، 
أشراط الساعة، وأن الفتنة التي نعيشها متلي 
عن  الللوارد  النبوي  باحلديث  االلللتللزام   علينا 
رسللول  سللأل  حللني   ،� اخلشني  ثعلبة  أبللي 
ِذيَن آَمُنوا َعَلْيُكم  َها الَّ الله � عن اآلية: �َيا َأيُّ
ِه  ُكم َمن َضلَّ ِإَذا اْهَتَدْيُتْم ِإَلى اللَّ َأنُفَسُكْم ال َيُضرُّ
َتْعَمُلون�. ُكْنُتْم  ا  ِبَ ُئُكم  َفُيَنبِّ َجِميعًا  َمْرِجُعُكْم 
)املائدة:105(، فقال � : »بل ائتمروا باملعروف 
وتناهوا عن املنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا 
وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه فعليك بخاصة نفسك، ودع العوام، فإن 
من ورائكم أياما، الصبر فيهن مثل القبض على 
اجلمر، للعامل مثل أجر خمسني رجا يعملون 
أجر خمسني  الله:  رسول  يا  قيل  عملكم.  مثل 
منا أو منهم. قال: بل أجر خمسني رجا منكم« 

)رواه أبو داود والترمذي واحلاكم(. 
هذا احلديث ضّعفه الشيخ األلباني رحمه 
الله في ضعيف اجلامع، ولسنا هنا في مجال 
مناقشة  أو  تللركلله،  أو  بالضعيف  األخللذ  حكم 
نحن  ولكن  احلللديللث،  على  حكمه  فللي  الشيخ 
نتعامل مع ظاهرة التصرف السلبي مع مشاكل 
أو ضعف،  حديث صّح  إلى  استنادا  املجتمع 
الفقه  عدم  في  فالبلية  الصحة  كان جلي  فللإذا 
والفهم، وإذا ثبت الضعف فالبلية أعظم وأشد!
وأن  والللكللسللل  اخلللمللول  فينا  ينتشر  فللأن 
اجلهاد  وواجبات  الرسالة  عن مضمون  نغفل 
املتربص  وجلله  فللي  والللنللفللس  بللاملللال  املستمر 
العدو  يصبح  أن  درجللة  إلى  املعتدي،  والعدو 
وفللرض  الللقللوة  ومللن  املنعة  مللن  مستوى  على 
املستقبل،  وحتلللديلللد  األمللللر  وتللوجلليلله  اللللللذات 
ملللدارسللنللا  التغيير  أسللاسلليللات  علينا  فيملي 
وشكل تعليمنا ورؤانا للدين وللكون وللحياة، 
ونظرنا ألنفسنا وغدنا، ونستسلم ونقول إنها 
لفتنة، ونستنبط من احلديث الشريف أن نهتم 
عوام،  واقع  ألنه  الواقع  وندع  نفسنا  بخاصة 
والسيرة،  واحلديث  بالقرآن  جهل  فعا  فهذا 
وجهل بسنن التاريخ وسنن الكون التي جعلها 
إلللى حسن  العجلة  منا  ويللحللتللاج  قلللارة،  الللللله 
وعرض  الكرمي  القرآن  من  والنهل  املراجعة، 
أي  إلى  لنعرف  أخللرى،  تلو  مرة  عليه  أفكارنا 
األفكار  مللن  عديد  فللي  الللصللواب  نتجنب  مللدى 
واآلراء، انطاقا من إعمال معايير وموازين قد 
تكون رائجة، لكن ليست من الدين، واالحتكام 

لها ماحق للدين منسف للدين.
ثللم إن الللكللام عللن الللسللاعللة بللذلللك الشكل 
اللللذي يثبط الللهللمللم مللخللالللف ألركللللان اإلميلللان 
بالساعة، فمهما استشرف املستشرفون، وتنبأ 
ولن  بغتة،  إال  الللسللاعللة  تللأتللي  لللن  املتنبئون، 
يجليها لوقتها إال هو عز وجل، وذلك مصداقا 
للاَن  َأيَّ اَعِة  السَّ َعِن  �َيْسَألوَنَك  سبحانه:  لقوله 
ُيَجلِّيَها  ال  للي  َربِّ ِعنَد  ِعْلُمَها  للا  َ ِانَّ ُقل  ُمْرَساَها 
َوااْلَْرِض  َماَواِت  السَّ ِفي  َثُقَلْت  ُهَو  ِإالَّ  ِلَوْقِتَها 
َعْنَها  َحِفيٌّ  َك  َكَأنَّ َيْسَألوَنَك  َبْغَتًة  ِإالَّ  َتاِتيُكم  ال 
ال  اِس  النَّ َأْكَثَر  َوَلِكنَّ  ِه  اللَّ ِعْنَد  ِعْلُمَها  للا  َ ِانَّ ُقْل 

َيْعَلُموَن� )ألعراف:187(.
كل  للساعة  بللاإلعللداد  مطالبون  نحن  بللل 
تطبيقا  الوقوع  قريبة  ذهننا  في  فهي  ساعة، 

اَعَة  لقول ربنا جل وعا : �َفَهْل َيْنُظُروَن ِإالَّ السَّ
ى َلُهم ِإَذا  َأن َتْأِتَيُهم َبْغَتًة َفَقْد َجاَء َأْشَراُطَها َفَأنَّ
َجاَءْتُهْم ِذْكَراُهْم� )محمد:18(، وقول نبينا � 
عن أنس � قال: قال رسول الله � »بعثت 
أنللا والللسللاعللة كللهللاتللني«، قلللال: وضللم السبابة 

والوسطى. )رواه مسلم(.
أكثر من ذلك، نحن مطالبون باستغالل كل 
ثانية حتى حين قيام الساعة ما دام ذلك ممكنا، 
المباغت،  وقوعها  قبل  الجهد  تكثيف  فضال عن 
فقد ورد عن رسولنا املصطفى � : »ِإْن َقاَمِت 
اَعُة َوِفي َيِد َأَحِدُكْم َفِسيَلٌة، َفِإِن اْسَتَطاَع َأْن  الَسّ
ى َيْغِرَسَها َفْلَيْغِرْسَها« )رواه أحمد  اَل َتُقوَم َحَتّ
والبخاري في األدب املفرد َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك(؛ 
قيام  قبل  عظيم  بستقبل  مبشرون  نحن  بل 
الذي  الشريف  احلديث  في  ورد  فقد  الساعة، 
رواه املقداد بن األسود قال : سمعت رسول الله 
� يقول: »ال يبقى على وجه األرض بيت مدر 
وال وبر إال دخلته كلمة اإلسللام بعز عزيز أو 
بذل ذليل« )رواه اإلمام أحمد عن متيم الداري(. 
نللحللن مللللأمللللورون بلللاجللللد ال بللالللتللقللاعللس، 
وباإلقدام ال باالستقالة، فالله جل وعا يقول: 
َزُنوا َوَأْنُتُم ااْلَْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم  �َوال َتِهُنوا َوال حَتْ
حتقق  إذا  أي  عمران:139(،  )آل  ُمللوِمللِنللنَي� 
حتما  فلكم  قلوبكم  واستوطن  فيكم  اإلميلللان 
العلية كما لكم األخيرية، تلك املنصوص عليها 
ُاْخِرَجْت  ٍة  ُأمَّ َخْيَر  �ُكْنُتْم   : في قوله جل شأنه 
امْلُْنَكِر  َعِن  َوَتْنَهْوَن  ِبامْلَْعُروِف  َتاُمُروَن  اِس  ِللنَّ

ِه� )آل عمران: من اآلية 110(.  َوُتوِمُنوَن ِباللَّ
فا ينبغي حتى ولو كنا في الدرك األسفل 
نستسلم  أو  نحزن،  أو  نهن  أن  احلضارة  من 
بأن  يكتف  لم  وجللل  عز  الله  ألن  نستقيل،  أو 
�وال  سبحانه  أضللاف  بل  تهنوا�  �وال  يقول 
عللها  تنطلق  درجلللات،  الوهن  ألن  حتزنوا�، 

بداية من التراخي لتنتهي باحلزن على الوضع 
وإكثار األماني، وإدخللال »لللو« و«لللوال« في كل 
كذا،  لكان  كللذا  لنا  أن  لو  وتشخيص،  حتليل 
ولوال وجود عان وفان لكان ما كان،  فنتباكى 
لو  أو غياب مستقبات  ونتحازن على ضياع 
حتققت لبادرنا بالفعل، بل علينا ومن واجبنا 
الللهللوان،  رفيق  ألنلله  احلللزن  بإبعاد  نللبللادر  أن 
ُوعدنا  الذي  الغد  على صنع  باإلقدام  ونسرع 
به ملتزمني باالستجابة لشروطه. فعدم الوهن 
يندفع  أن  من  فعا  ميكنان  احلللزن  واجتناب 
الواجبة، وإلى املراجعة  التعبئة  إلى  اإلنسان 
مستوى  في  يكون  لكي  واملشروطة  املفروضة 

املواجهة املطلوبة.
وانتشار الوهن وعموم احلزن جعل أفرادا 
ومؤسسات في مجتمعاتنا تهرع إلى أحاديث 
الفنت تتلمس فيها السكينة والعزاء، فتضعها 
في غير موضعها، وتستقرئ منها ما ال ميكن 
النهى  أولللو  يستنبطه  أن  عقا  وال  منهجا  ال 
به، وأن حالنا  أن وضعنا مبشر  لتؤكد  منها، 
ورسوله  الله  وعد  ما  هذا  وأن  بحلوله،  منذر 

وصدق الله ورسوله.
واحلللقلليللقللة أن واقللعللنللا هللو مللا وعلللد الله 
الله ورسللوللله، لكن في عدم  ورسللوللله وصللدق 
وغلليللاب  الللكللرمي  الللقللرآن  لللشللروط  استجابتنا 
له  مللا  وهللو  املللتللني،  النبوي  باملنهج  االلللتللزام 
وحلول  البايا  بحدوث  وشديد  كبير  ارتباط 
الفنت. فالله سبحانه وتعالى هو احلق، والنبي 
� هو الصادق الصدوق، ولكن ال ينبغي أن 
بشروط  جهلنا  لنبرر  الفنت  بتنبؤات  نعتذر 

السنن.
الله عز وجل يقول �َوال َيَزاُلوَن ُيَقاِتُلوَنُكْم 
َوَمْن  اْسَتَطاُعوا  ِإِن  ِديِنُكْم  َعْن  وُكللْم  َيللُردُّ ى  َحتَّ
َفُأوَلِئَك  َكاِفٌر  َوُهَو  َفَيُمْت  ِديِنِه  َعْن  ِمْنُكْم  َيْرَتِدْد 

َوُأوَلِئَك  َواآْلِخلللَرِة  ْنَيا  الدُّ ِفي  َاْعَماُلُهْم  َحِبَطْت 
َخللاِلللُدوَن�. )البقرة:  ِفيَها  ُهللْم  للاِر  الللنَّ َأْصللَحللاُب 
217(، وكانت تكفي هذه اآلية كي حتركنا في 

جميع اجلوانب االستراتيجية.
ويقول جل وعا : �َكْيَف َوِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم 
ًة ُيْرُضوَنُكم ِبَأْفَواِهِهْم  ال َيْرُقُبوا ِفيُكم ِإاّلً َوال ِذمَّ
َوَتاَبى ُقُلوُبُهْم َوَأْكَثُرُهْم َفاِسُقون� )التوبة:8(، 
لنا،  ويكيد  بنا  يتربص  أن  طبعه  من  فاآلخر 
ال يراعي فينا حني العزم على احلرب والفتك 
التاريخ  أحلللداث  فللي  ولللنللا  شفقة،  وال  رحللمللة 

البعيد والقريب عبرة.
َيْحُكُم  ُه  �َفاللَّ يقول:  وتعالى  الله سبحانه 
ِلْلَكاِفِريَن  ُه  اللَّ َيْجَعَل  َوَلْن  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َبْيَنُكْم 
َعَلى امْلُوِمِننَي َسِبيًا�. )النساء: من اآلية141(، 
قللنللوات  عللبللر  يقنعنا  أن  يللريللد  وواقللللع حللالللنللا 
ما  بأنه  املتعددة  التعجيز  ومنابر  التوهني 
احلالي  واقعنا  في  للمؤمنني  الكافرون  تللرك 
املسلمني  علللللى  غضبنا  فللنللصللب  سللبلليللل،  مللن 
للسنن  مخالف  وهللذا  بعضا،  بعضنا  ويسب 
اإللهية القائمة التي ضمنت احلصن احلصني 

للملتزمني باحلق ونصرة احلق.
بل بلغ بنا العجز والوهن إلى حدود إبطال 
من  جانب  وقللول  للجهاد،  مؤسساتنا  بعض 
بتجاوزه  منا  واملسؤولني  ومثقفينا  علمائنا 
مرحلته التاريخية، واعتبار املقاومة الشرعية 
للللللعللدو ضلللاال ومللدخللا مللن مللداخللل قللسللاوة 
العدو علينا، متناسني سننا ربانية فطرية في 

املقاومة وصد العدوان.
القبض  يلقى  احللليللوان  عللالللم  فللي  فحتى 
املنتفض  لكن  الكسول،  اخلمول  على  بسرعة 
الللفلليللاض نللللادرا مللا يللقللع فللريللسللة اآلخللللر، وإن 
الشديد،  والضنك  اجلهيد  اجلهد  فبعد  وقللع 

أيسر القواعد لبلوغ أنبل المقاصد

د. محمد بريـش
القاعدة الثانية : الجهل بالسنن ال يعذر بكثرة الفتن
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وحتس به ميوت وهو معتز بنفسه مدافع عن 
حياته.

ِذيَن آَمُنوا ُيَقاِتُلوَن  الله عز وجل يقول: �الَّ
ِذيَن َكَفُروا ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل  ِه َوالَّ ِفي َسِبيِل اللَّ
َكْيَد  ِإنَّ  ْيَطاِن  الشَّ َأْوِل��َي��اَء  َفَقاِتُلوا  اُغوِت  الطَّ
ونحن  )النساء:76(،  َضِعيفًا�.  َكاَن  ْيَطاِن  الشَّ
واقع خطابنا يزعم من شدة الهون والضعف � 
وإن لم يتعمد القول � أن كيد الشيطان لم يدع 
مجاال إال دخله، وال بابا إال وص��ده، وال مكرا 
في األرض إال دبره، لنبرر استسالمنا للواقع 

ونحن مذعنون.
وكل ذلك نكرره وجنهر به ونردده، لكي نقنع 
أنفسنا وغيرنا أن ال سبيل لنا إال أن نبتعد عن 
أي معاجلة أو مواجهة، وأن نتربص حضور 
فتنا  جنتاز  ألننا  بالفرج،  تأتي  لعلها  أزمنة 
بشر بها الرسول � ال سبيل لنا لردها، وأن 
واقعنا احلالي واقع محتوم تدل عليه العديد 

من األحاديث النبوية والدالالت الشرعية.
وق���د ال ن��ع��دم ال��ص��دق ف��ي ت��ب��ري��ر حالنا 
ب��أح��ادي��ث ال��ف��ن وأش���راط ال��س��اع��ة، كما فعل 
جانب من السلف حني غْزو التتار، فلم يشفع 
لهم تصورهم واجتهادهم العقدي والفقهي في 
تهوين األمة وتثبيط الهمم من اجلرم وضياع 
األمانة، لوال زمرة من السلف األخيار األطهار، 
ألن تلك التصورات واملقوالت التي استنبطوها 
تقعيدا للصفوف وتعجيزا للقدرات من فهومهم 
وحواجز  مثبطات  كلها  كانت  الفن  ألحاديث 
حتول دون القيام باملراجعة املرجوة والتعبئة 

املطلوبة واالستعداد للمواجهة احلتمية.
إذا ما رمنا قومي إصالح، وقصدنا  فنحن 
متني مراجعة، علينا أن نرجع لسليم الرشد في 
تراثنا ومراجعنا وأقوال صلحاء سلفنا، وأن 
نؤمن ونتيقن ونقنع أنفسنا بأننا أمة مأمورة 
تقوم مبهام  بأن  منها  الرسالة، مطلوب  بأداء 
احلكيم:  الذكر  في  عليها  املنصوص  اخليرة 
َت��ْأُم��ُروَن  ��اِس  ِل��ل��نَّ ُأْخ���ِرَج���ْت  ���ٍة  ُأمَّ َخ��ْي��َر  �ُكْنُتْم 
ِبامْلَْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن امْلُْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِباللَّه�. 
)آل عمران:110(، وأن تعلم أن صياغة املستقبل 
بها  املتربص  العدو  وأن  قريب،  وه��و  بيدها 
الدوائر مهما خطط ومكر فإن مكره محيط به: 
ُئ ِإالَّ ِبَأْهِلِه�. )فاطر: من  يِّ �َوال َيِحيُق امْلَْكُر السَّ
من  الكفرة  منع  تستطيع  لن  وأنها  اآلية43(، 
لصدهم  طاقاتهم  وحشدهم  أموالهم  إنفاقهم 
الناس عن سبيل الله، فهم ماضون في ذلك، بل 
عليها أن تنفق هي على أصوات احلق فيها، 
احلق  منابر  لنصرة  والنفيس  الغالي  وتبذل 
أشرنا  كما  احل��ق،  ورج��ال  احل��ق  ومؤسسات 
السابقة،  االستراتيجية  القاعدة  في  ذلك  إلى 
قائل:  لقوله عز من  لها استجابة  فالغد حتما 
وا َعْن  ِذيَن َكَفُروا ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِلَيُصدُّ �ِإنَّ الَّ
ِه َفَسُيْنِفُقوَنَها ُثمَّ َتُكوُن َعَلْيِهْم َحْسَرًة  َسِبيِل اللَّ
َم ُيْحَشُروَن ِذيَن َكَفُروا ِإَلى َجَهنَّ ُثمَّ ُيْغَلُبوَن َوالَّ
�. )األنفال:36(، بل سورة األنفال كلها قاموس 
لكن  وال��س��ن،  ب��ال��ق��واع��د  م��ل��يء  استراتيجي 
نأمل  واستيعاب،  فقه  إلى  منا  كل  من  حتتاج 
أن نعرض ومضات منها بعد انتهائنا من هذه 
السلسلة التي سميناها »أيسر القواعد لبلوغ 

أنبل املقاصد«.
أكيد أننا نحن املؤمنني معرضون لالبتالء 
ى  َحتَّ ُكْم  �َوَلَنْبُلَونَّ تعالى:  لقوله  وفقا  والفن 
َوَنْبُلَو  ��اِب��ِري��َن  َوال��صَّ ِمْنُكْم  امْلُ��َج��اِه��ِدي��َن  َنْعَلَم 
قائل:  من  جل  وقوله  )محمد:31(،  َأْخَباَرُكْم� 
ا  آَمنَّ َيُقوُلوا  َأْن  ُيْتَرُكوا  َأْن  اُس  النَّ �َأَحِسَب 
مطلوب  لكن  )العنكبوت:2(؛  ُيْفَتُنوَن�  ال  َوُه��ْم 
منا أن نستفيد من دروسها لنكون في مستوى 
املواجهة، ألن االبتالء والتعرض للفن قصده 
لتكون  القرآن،  ضوء  في  للمراجعة  األمة  دفع 

في مستوى أداء األمانة وحتقيق الرسالة التي 
القرآن، ال أن تستسلم للذل وترضى  جاء بها 

بالهوان.
ثم الغريب أننا نستشهد بالساعة ومضي 
الكبرى  أشراطها  وبداية  الصغرى  أشراطها 
ف��ي م��ج��االت ال��دف��اع ع��ن األم���ة واالحت����اد في 
والسعي  التجارة  أما  فقط،  اخلصم  مواجهة 
األم��ل  أب���واب  فكل  للمناصب  وال��ت��وق  للدنيا 
بها مفتوحة، والتبشير بقدوم مواسم حصاد 
الهمم  لتحفيز  وم��رغ��وب  مطلوب  ثرية  غنية 
جزئية،  الساعة  وك��أن  الطاقات،  واستجماع  

تشمل جانبا وتدع جوانب!
فيا أولي األلباب، نحن مطالبون بأن نبشر 
وال ننفر، بل مأمورون وحيا بذلك، فعن أنس 
��روا وال  � ق���ال: ق��ال رس���ول ال��ل��ه �: »ي��سِّ
عليه(،  )متفق  روا«  تنفِّ وال  روا  روا، وبشِّ تعسِّ
وهذا ليس في اجلانب العبادي فقط، بل املسلم 
موعود بدنيا اخلير والتمكني فيها مع الرزق 
الوفير، أيا كانت الظروف إذا حتققت التقوى 
ف��ي ال��ق��ل��وب وس����ارت ع��ل��ى األم����ر ب��امل��ع��روف 

والنهي عن املنكر الشعوب.
الله  قول  نضع  أين 
عز وجل الذي ال يأتيه 
الباطل ال من بني يديه 
خ��ل��ف��ه:�َوَع��َد  م���ن  وال 
ِمْنُكْم  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ُه  اللَّ
��اِت  ��احِلَ َوَع��ِم��ُل��وا ال��صَّ
��ُه��ْم ِف��ي  َل��َي��ْس��َت��ْخ��ِل��َف��نَّ
اْسَتْخَلَف  َكَما  ااْلَْرِض 
�����ِذي�����َن ِم�����ْن َق���ْب���ِل���ِه���ْم  الَّ
ِديَنُهُم  َل��ُه��ْم  ��َنَّ  َوَل��ُي��َم��كِّ
�����ِذي اْرَت����َض����ىٰ َل��ُه��ْم  الَّ
��ُه��ْم ِم��ن َب��ْع��ِد  َل��نَّ َوَل��ُي��َب��دِّ
َخْوِفِهْم َأْمًنا َيْعُبُدوَنِني 
َشْيًئا  ِب��ي  ُي��ْش��ِرُك��وَن  اَل 
َوَم����ْن َك��َف��َر َب��ْع��َد َذِٰل���َك 
َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن� 
)النور :55(، فهل حني 
ق��ي��ام ال��س��اع��ة ي��وق��ف 
ال���ل���ه ال���ع���م���ل ب���وع���ده 
اإللهي؟  العهد  فينتهي 
ال����ن����اس  ي���خ���ل���ف  أم 

عهدهم مع الله فال جتد 
من يعمل صاحلا؟

الله  أن  نعلم  نكن  لم  إن  لقد شقينا  طبعا 
نستحضر  ون��ح��ن  وجهلنا  وع���ده،  يخلف  ال 
األول  شرطها  نستوعب  ل��م  إن  الساعة  قيام 
الذي أشار له احلديث النبوي. عن أنس � 
الساعة حتى  تقوم  قال« ال   � الله  أن رسول 
رواي��ة  وف��ي  الله »،  الله  األرض:  ف��ي  يقال  ال 
الله  ي��ق��ول:  أح��د  على  الساعة  تقوم  ق���ال: »ال 

الله » )رواه مسلم(.
فهل انعدم في األرض من يقول الله الله؟ 
ك��ي��ف وه���ي كلمة م��ا زال���ت ت��ص��دع ف��ي عديد 
الالتيني،  ال��غ��رب  ف��ي  حتى  األرض  بقاع  م��ن 
وساحات  الذكر  وبيوت  واملساجد  امل��آذن  من 
البقاع،  من  وغيرها  السجن  وغياهب  اجلهاد 
لنا اليقني بأنه سيرتفع مداها إلى جهات  بل 
 � املصطفى  ب��ه��ا  ب��ش��ر  نعلمها،  ال  ق��اص��ي��ة 
بعبارة »ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليل والنهار، 
وال يترك الله بيت مدر وال وبر إال أدخله الله 
هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله 
به اإلسالم وذال يذل الله به الكفر« )رواه أحمد 

عن متيم الداري(. 
النبي  عن   � هريرة   عن أبي  روي  كما 
� أنه قال:« ال تقوم الساعة حتى ال يبقى على 
وجه األرض أحد لله فيه حاجة، وحتى توجد 
املرأة نهارا جهارا تنكح وسط الطريق، ال ينكر 
ذلك أحد وال يغيره، فيكون أمثلهم يومئذ الذي 

يقول: لو نحيتها عن الطريق قليال، فذاك فيهم 
في  احلاكم  رواه  بكر وعمر فيكم .«  مثل أبي 
اإلسناد  صحيح  حديث  هذا  وق��ال  املستدرك، 
ول���م ي��خ��رج��اه )ي��ري��د م��ن ي��س��ت��درك عليهما 

البخاري ومسلم(.
وق��وان��ي��ن��ه��ا  اآلي�����ة  دالالت  ن��ض��ع  وأي�����ن 
أهل  ان  األع��راف:�ول��و  في س��ورة  وشروطها 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 
مبا  فأخذناهم  كذبوا  ولكن  واالرض،  السماء 
أغلق  فهل   ،)90  : )األع��راف  كانوا يكسبون�. 
الله بركاته على الذين اتقوا وآمنوا فخص بها 
الذين سبقوا ومنعها من حلق بهم؟ أم انعدم 
أهل اإلميان والتقوى فلم يعد يلمس لهم أثر؟ 
حقا  م��وع��ودون  هم  لكن  قلة،  يكونون  قد  نعم 
تقوم  أن  إلى  األزمنة  كل  في  والبركة،  باخلير 
الساعة، وقد رأينا بأم أعيننا منهم جماعة من 
شتى بقاع األرض، وفى الله وعده لهم بالبركة 
املنفتحة من السماء واألرض، شملتهم وعمت 
من  ومنهم  نحبه  قضى  م��ن  منهم  محيطهم، 

ينتظر.
عباءة  حتت  واالختباء  بالسن،  فاجلهل 
وتصنيف  ال��س��ي��اس��ة، 
ال���ن���اس ح��ت��ى ي��ت��ب��رأ 
م������ن م����ن����اص����رت����ه����م، 
وادع�������اء ع����دم ال��ف��ه��م 
ل��ك��ث��رة ال���ن���وازل، ه��ذه 
ينفع  ال  ب��ل��ي��ات  ك��ل��ه��ا 
ف��ي��ه��ا ال���ع���ذر ب��ال��ف��ن، 
فال نحتاج - وقد نزل 
القرآن - ملن يبرهن لنا 
أن الفساد ظهر في البر 
والبحر، وال أن الرشد 
الغي، وال  قد تبني من 
مفتي  وراء  نختبئ  أن 
ن��ل��م��س ض���الل ف��ت��واه 
من مواقفه املخزية، لو 
أشار علينا بشيء في 
الصناعة  أو  التجارة 
ما صدقناه وال التفتنا 

إليه.
ب�������ل ه������ن������اك م���ن 
ي��ن��اص��ر  أن  ي����رف����ض 
ويقف ظهيرا للمسلمني 
الشهري  ورده  ف��ي  يقرأ  وه��و  الفتنة،  بحجة 
من  أشد  تعالى:�والفتنة  قوله  األسبوعي  أو 
القتل�. )جزءمن اآلية 191 من سورة البقرة(، 
أو مثيلتها في نفس السورة: �والفتنة أكبر من 
القتل� )جزءمن اآلية 217 من سورة البقرة(، 
وال يدرك أن ما يذهب إليه من التبرير بالفتنة 

هو عني الفتنة، نسأل الله الهداية واللطف.
وال بد من التمييز بني الفتنة والسنة، لدى 
اخل��اص��ة وال��ع��ام��ة، وه��م ي��درك��ون ذل��ك، أو قد 
يحتاجون لبعض التذكير بذلك، وإال ألضحت 
االجتماعية  السن  نقصد   - السن  نتائج  كل 
لشروطها،  االستجابة  ع��دم  أو   - واإلنسانية 
وهي  فن،  مجموعة  متطلباتها  عن  الغفلة  أو 

ليست كذلك!
فهل الفشل لكسل أو غياب عمل فتنة؟ وهل 
ما يترتب على ترك األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر من باليا مبا فيها تسلط اآلخر وجتبر 
تعدد  مهما  معصية  فاملعصية  فتنة؟  الطغاة 
الشرح وتوسع البيان، وال ميكن أن توصف إال 
كذلك. فمعلوم أن ديننا معياري، وكل شيء فيه 
امليزان:�لقد  ومعه  الكتاب  أن��زل  فقد  م��وزون، 
أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
 : )احل��دي��د  بالقسط�  ال��ن��اس  ليقوم  وامل��ي��زان 
25(، ووضع امليزان كما أنزل القرآن،�والسماء 
امليزان،  في  تطغوا  امليزان، أال  ووضع  رفعها 
وأقيموا الوزن بالقسط وال تخسروا امليزان�.

باحلق  ال��ق��رآن  أن���زل  7-9(،  بل   : )ال��رح��م��ن 
��قِّ  ���ِذي َأن���َزَل اْل��ِك��َت��اَب ِب��احْلَ ُه الَّ وامل��ي��زان، �اللَّ
��اَع��َة َقِريٌب�.  ���ي���َزاَن، َوَم��ا ُي��ْدِري��َك َل��َع��لَّ ال��سَّ َوامْلِ
)الشورى : 17(، بل القرآن هو املعيار وامليزان، 

وال داعي للف وال للدوران!
ال��ل��غ��و اإلع���الم���ي تتفن في  ق��ن��وات  ن��ع��م 
متعدد  املسلم  أضحى  حتى  الناس  تصنيف 
واإلسالموي  اإلسالمي  بني  واألل��وان  األشكال 
معايير  وكلها  واملغالي،  واملتطرف  واملتشدد 
مصدرها املخالف في الدين الراغب في تنحيته 
من احلضور،  يبررها  ما  لها  وج��وده،  وإلغاء 
داخل  من  كانا  العالج  وال  التشخيص  ال  لكن 
الدار ومن أهل الدار! وينساق الناس وراءها 
عنه  يجدوا  ولم  بالعالج  النداء  يزعمون حني 
بهم  ض��اق��ت  وأن��ه��م  فتنة،  األم���ر  أن  محيصا 
القائمة  الظلمات  ف��ي  عليهم  وصعب  السبل 
والفن الرائجة أن يتبينوا احلق، واخلير لهم 
قريب و سفر  ع��رض  ه��و  فيما  لكن  اإلم��س��اك، 
وال  يترددون  ال  يستبقون  جلية  ودنيا  قاصد 

يحتاجون لتبيني أو تبني.
وهذا أمر أصله في ضعف التربية والدعوة، 
بسياسة،  وليس  سياسة  يدعى  م��ا  وطغيان 
وإمنا هو لغو أطراف، وجدت الطريق مفتوحا 
دع��وة  مناهج  لترسخ  واإلع���الم،  الفكر  ملنابر 
االنسالخ  عبر  الواجبات،  أوج��ب  عن  للتخلي 
وتعطيل  القيم  على  والطغيان  الضوابط  عن 
للميزان، فالسنة سنة، واملعصية معصية، وال 

داعي لتبرير املعصية بجهل السنة.
نعم، املعصية فتنة، كما يقول الله عزوجل:
ْلَناُه  َخوَّ ِإَذا  ُثمَّ  َدَعاَنا  ْنَساَن ُضرٌّ  اإْلِ �َفِإَذا َمسَّ 
ِهَي  َبْل  ِعْلٍم  َعَلىٰ  ُأوِتيُتُه  ��ا  َ ِإمنَّ َقاَل  ا  ِمنَّ ِنْعَمًة 
ِفْتَنٌة َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم اَل َيْعَلُموَن� )الزمر :49(، أي 
أن األمر ليس كما يزعم هذا اإلنسان أنه أوتي 
النعمة بحنكته وعلمه، وإمنا هي اختبار من 
الضر  بكشف  لدعائه  االستجابة  بعد  له  الله 
عنه، وهذا جانب محفز ال معطل، ومثله قوله 
َوَنْبُلوُكم  امْلَ���ْوِت  َذاِئ��َق��ُة  َن��ْف��ٍس  جل ع��اله: �ُك���ُلّ 
ْيِر ِفْتَنًة َوِإَلْيَنا ُتْرَجُعوَن� )األنبياء  ِرّ َواخْلَ ِبالَشّ
:35(، فاخلير والشر كالهما فتنة، لكن مبفهوم 
االبتالء، فهل ميتنع اإلنسان عن اخلير بدعوى 
ويحذر  عليه  يقبل  أم  الفتنة؟  يتبني  ل��م  أن��ه 

الفتنة؟
الوقوف في صف األم��ة وال��ذوذ عن  كذلك 
واح��د  فاملعيار  دي��ن��ه��ا،  ع��ن  وال��دف��اع  حماها 
وامليزان واحد، ومن رام الكيل مبكيالني، واحد 
لدنياه واآلخر لدينه، فقد طغى وبغى ولم يرد 
احلسنى، مهما قدم من عذر، فال تستوي العني 
بعدم  احملتجة  النائمة  مع  املرابطة  الساهرة 
وضوح الرؤية في بحر جلي يغشاه موج من 
فوقه موج من فوقه سحاب، ال تخطئ النظر فيه 
العني التي تبصر بنور الله، �َأْو َكُظُلَماٍت ِفي 
ن َفْوِقِه  ن َفْوِقِه َمْوٌج مِّ يٍّ َيْغَشاُه َمْوٌج مِّ ِّ َبْحٍر جلُّ
َأْخَرَج  ِإَذا  َبْعٍض  َفْوَق  َبْعُضَها  ُظُلَماٌت  َسَحاٌب 
ُنوًرا  َلُه  ُه  اللَّ َيْجَعِل  ْم  لَّ َوَمن  َيَراَها  َيَكْد  َلْم  َيَدُه 

ور� )النور :40( َفَما َلُه ِمن نُّ
بكثرة  يعذر  ال  بالسن  »اجلهل  أن  فلندرك 
الفن«، كما سبق أن نبهنا في القاعدة األولى 
أن »األول��وي��ة للحق وأص��وات��ه، وال فزع ال من 
فاحلق  أب��واق��ه«،  تعدد  م��ن  وال  الباطل  حجم 
في  وامليزان  أبلج،  ناصع  القرآن  بنور  اليوم 
ب��أع��وج، وحاجتنا  ليس  ق��ومي  ال��ق��رآن  ض��وء 
أب��ع��اد ذل��ك ونفع ذل��ك أشد  إل��ى إدراك  ال��ي��وم 
وأحوج، وفقنا الله للهدى والتقى ويسر لنا ما 

فيه اخلير وعاجل الفرج.
مع  القادم  العدد  في  الله  إن شاء  موعدنا 
صحة  حفظ  »الطب  ثالثة  استراتيجية  قاعدة 
شتم  وال  للمريض،  إره���اب  دون  م���رض،  ب��رء 

للمرض!«، فال تنسونا من صالح الدعاء.

فنحن إذا ما رمنا قويم إصالح، 
وقصدنا متين مراجعة، علينا 
أن نرجع لسليم الرشد في 

تراثنا ومراجعنا وأقوال صلحاء 
سلفنا، وأن نؤمن ونتيقن 

ونقنع أنفسنا بأننا أمة مأمورة 
بأداء الرسالة، مطلوب منها 

بأن تقوم بمهام الخيرة 
المنصوص عليها في الذكر 

الحكيم



المؤتمر الوطني األول للجمعية المغربية للتواصل الصحي

»تدريس العلوم الصحية بأية لغة ؟«

للتواصل  امل��غ��رب��ي��ة  »اجل��م��ع��ي��ة  نظمت 
بعنوان  األول  الوطني  مؤمترها  الصحي«  
حتت  لغة؟«  بأية  الصحية  العلوم  »تدريس 
العالي  التعليم  ل��وزي��ر  الشرفية  ال��رئ��اس��ة 
وت��ك��وي��ن األط���ر ال��دك��ت��ور حل��س��ن ال����داودي 
واألبحاث  ال��دراس��ات  »معهد  مع  وبتنسيق 
برحاب  أكتوبر   18 السبت  يوم  للتعريب«، 

كلية الطب والصيدلة بالرباط.
وعرف املؤمتر حضورا وازنا من أساتذة 
مختلفة  علمية  تخصصات  م��ن  وب��اح��ث��ن 
والصيدلة  الطب  كليات  وأس��ات��ذة  )ع��م��داء 
وطب األسنان وطلبة كليات الطب املغربية 
مراكش،  البيضاء،  ال��دار   ، الرباط  ف��اس،   :

وجدة، ومهندسن ولغوين ...(.
املؤمتر بورشتن  اب��ت��دأت  أشغال  وق��د 
أط��ر األول���ى ك��ل م��ن األس��ت��اذ محمد البياز 
واألستاذ أحمد بن عبد العزيز نوقش خاللها 
ال��ص��ح��ي��ة.. احلصيلة  »امل��ج��ل��ة  م���وض���وع: 
واآلف�����اق«، أم���ا  ال��ث��ان��ي��ة ف��أط��ره��ا األس��ت��اذ 
رفقي  شعيب  واألس��ت��اذ  بنجلون  البشير 
نوقش خاللها موضوع: »تدريس الطب بأية 
لغة؟«، حيث عرفت الورشتن حضورا مكثفا 

لطلبة وأساتذة كليات الطب والصيدلة.
الدين  ج��م��ال  األس��ت��اذ  افتتح  ذل��ك  بعد 
ال����ب����ورق����ادي رئ���ي���س امل����ؤمت����ر اجل��ل��س��ة 
أعطى من خاللها صورة  بكلمة  االفتتاحية 
شاملة عن موضوع املؤمتر واألهداف التي 
أكد  كلمته  وفي  لتحقيقها.  منظموه  يسعى 
أهمية  على  ال��داودي  الوزير حلسن  السيد 
ال��ت��دري��س ب��ال��ل��غ��ة ال��وط��ن��ي��ة م���ع ض���رورة 
األجنبية  اللغات  بتدريس  الكبير  االهتمام 
اليوم  هي  والتي  منها  اإلجنليزية  وخاصة 

لغة االنفتاح العلمي في العالم .
كما عرفت اجللسة االفتتاحية كلمة لكل 

من: 
األستاذ محمد عدناوي، عميد كلية الطب 

والصيدلة بالرباط، 
»معهد  م��دي��ر  ال���ف���ران،  محمد  األس��ت��اذ 

الدراسات واألبحاث للتعريب«، 
اخلبير  طريباق،  املجيد  عبد  الدكتور 
ب��امل��ن��ظ��م��ة اإلس��الم��ي��ة ل��ل��ت��رب��ي��ة وال��ث��ق��اف��ة 

والعلوم )إيسيسكو(، 

العزيز )تونس(،  األستاذ أحمد بن عبد 
والذي قدم كلمة باسم احملاضرين األجانب.

بكلمة  االفتتاحية  اجللسة  واختتمت 
ل��رئ��ي��س »اجل��م��ع��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة ل��ل��ت��واص��ل 

الصحي« األستاذ أحمد عزيز بوصفيحة.
وبعد ذلك مت عرض فيلم تعريفي قصير 
الطالب  م��ن  مجموعة  ب��ن  ح���وارا  يتضمن 
اللغة  تلعبه  أن  مي��ك��ن  ال���ذي  ال����دور  ي��ب��رز 
امليدان  في  بالتدريس  االرتقاء  في  العربية 

الصحي. 
كما شهد اللقاء تكرمي األستاذ مصطفى 
والصيدلة  ال��ط��ب  بكلية  أس��ت��اذ  م��ح��ف��وظ  
جلهوده  تقديرا  اجلمعية  قبل  من  بالرباط 
في تعريب عدد من الكتب والبحوث العلمية 
اجللسة  اختتمت  فيما  ال��ط��ب.  م��ج��ال  ف��ي 
الصباحية مبحاضرة لألستاذ محمد الفران 

بعنوان »اللغة العربية ومفاهيم العلوم«.
أشغال  استؤنفت  غذاء  استراحة  وبعد 

املؤمتر وفق البرنامج التالي : 
"دور اللغات الوطنية في التقدم العلمي".  
لدى  )خبير  الطريبق  املجيد  عبد  الدكتور 
املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 

–إيسيسكو-(

"س���الم���ة ال��ت��م��ك��ن امل��ع��رف��ي: ال��ت��رش��ي��د 
منوذجًا  باملغرب  الطبي  التعليم  اللغوي، 
"لألستاذ موالي احمد العراقي )أستاذ بكلية 
ورئيس  البيضاء  ب��ال��دار  والصيدلة  الطب 
اللغوي  احلقل  لترشيد  الوطني  األئ��ت��الف 

اللغوي(.
"هندسة اللغة العربية في خدمة البحث 
الطبي" األستاذ محمد كرمي بوزوبع )مشرف 
على مختبر هندسة اللغة العربية باملدرسة 

احملمدية للمهندسن الرباط (
"منهجية تدريس العلوم الصحية باللغة 
)أستاذ  بنسودة  يحيى  الدكتور   " العربية 

بكلية علوم الصيدلة بالرباط (.
بلغة  ال��ط��ب  ل��ت��دري��س  الثقافية  "اآلث����ار 
أجنبية"، األستاذ أحمد بن عبد العزيز بكلية 

الطب بسوسة تونس.
باللغة  الصحية  العلوم  تدريس  "آف��اق 
العربية في الوطن العربي "، األستاذ فيصل 
 ، األس��رة  طب  أستاذ  الناصر  اللطيف  عبد 
رئيس قسم طب األسرة واملجتمع ، أمن عام 
اإلسالمي  الطب  لتاريخ  الدولية  اجلمعية 

جامعة اخلليج العربي مملكة البحرين.(
وأخيرا اختتمت أشغال املؤمتر بجلسة 

ال��ت��وص��ي��ات، م��ع إع��ط��اء الفرصة  ل��ع��رض 
بتصوراتهم  ل����إدالء  احل��اض��ري��ن  جلميع 
واق���ت���راح���ات���ه���م م���ن أج����ل ت��ض��م��ي��ن��ه��ا في 
يتم  أن  على  التوصيات  من  معدلة  نسخة 
جل  جمع  بعد  النهائية  التوصيات  تقدمي 
االقتراحات واإلضافات التي ستتوصل بها 

اللجنة املكلفة بإعداد الصيغة النهائية .
 2014 أكتوبر   19 األح��د  يوم  كما شهد 
بكتابة  ب��امل��ه��ت��م��ن  خ��اص��ة  ورش����ة  تنظيم 
امل���ق���االت ال��ع��ل��م��ي��ة وع��ل��ى اخل��ص��وص في 
" تقنيات  ع��ن��وان  ال��ص��ح��ي حت��ت  امل���ي���دان 
الصحية  العلوم  مجال  في  العلمية  الكتابة 
العزيز)  تأطير األستاذ احمد بن عبد  " من 
تونس(  وهو أستاذ الطب الوقائي  ورئيس 
الشبكة املغاربية للنهوض بالبحث والنشر 
في مجال علوم الصحة ومكون في مجاالت 
النقدية  والدراسة  العلمي  البحث  منهجية 
عرفت  ح��ي��ث  ال��ع��ل��م��ي،  وال��ت��ح��ري��ر  للمقال 
ال��ورش��ة تفاعال ب��ن امل��ؤط��ر واحل��اض��ري��ن 
لهذه  وتقديرهم  شكرهم  ع��ن  ع��ب��روا  ال��ذي 
املبادرة التي ستساهم بدون شك في الرفع 

من جودة وقيمة كتاباتهم العلمية املقبلة.
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الباب  يفتح   .. ال��ط��رق��ات  ت��ت��وال��ى   
وجه  له  يتراءى  الليل..  منتصف  بعد 
يحضنه   الذهول..  به  يستبد  شاحب.. 

الضيف  باكيا ويعاتبه:
- أه���ان���ت ع��ل��ي��ك ع���ش���رة ال��ع��م��ر؟!  

أتقاطعني منذ سنوات..؟!
ظل صامتا يبحث عن رد.. يتساءل 
ألم مينعني حرسه اخلاص   " بداخله: 
من زيارته في بيته وفي شركته؟ ! ألم 
يهددني  أل��م   ! هاتفته؟  لي حني  يتنكر 
بالسجن إن أزعجته مرة أخ��رى؟ ! ألم 
تسللت  ح��ني   � أع��م��ال��ه  م��دي��رة  جتبني 
يوما إلى شركته � بقولها: " قال إنه ال 
يعرفك.. " سْر آسيدي الله يسهل "  هذا 

مكان عمل وليس للتسول ..!" .. 
 م��ك��ث ضيفه ع��ن��ده م���دة ط��وي��ل��ة.. 
يبدو له عاديا كما كان أيام الفقر.. لكنه 
له  يبحث  أن  منه  طلب  حني  استغرب 
عن أي عمل.. وعن غرفة الستئجارها.. 
وكلما حاول التحدث معه عن شركاته 

وأسرته قاطعه غاضبا...
بيته..  في  معه  يظل  أن  عليه  أقسم 
أخذ يالحظ تصرفات غريبة تصدر عن 

صديقه أحيانا.. 
الضيف..  صديقه  عن  خفية  سافر 
أخبر أبناءه وزوجه باألمر.. لكن ردهم 

كان باردا:
أره��ق��ن��ا مبرضه  ب���ه..  لنا  " ال ش��أن 

بالزهامير... !"
م�����ات ال�����رج�����ل.. ات���ص���ل ب��أب��ن��ائ��ه 
يخبرهم.. بعثوا إليه سائقهم اخلاص 

ليأخذ بطاقة الفقيد وشهادة وفاته...!

 ذة. نبيلة عزوزي

إن املتتبع للشأن التعليمي يالحظ جلّيا 
التي باتت ترخي بظاللها على  تلك األزمة 
املؤسسات التعليمية، وتعكر صفو األجواء 
بها، إن لم نقل إنها تعثر سيرها الطبيعي.

فقد تفاقمت ظاهرة العنف املدرسي بني 
قطبي العملية التعليمية: األستاذ والتلميذ، 
فأضحى  بينهما،  الشقاق  ه��وة  واتسعت 
واألكيد  مغرما.  والتلميذ  غرميا  امل���درس 
أن هناك عوامل عدة تظافرت لتكريس هذا 
التلميذ  أو  باملدرس  ترتبط  املؤلم،  الواقع 
بشكل  التعليمية  املنظومة  أو  اإلدارة  أو 
عام. وبعيدا عن التنظير الذي يجعل املرء 
يهرف مبا ال يعرف، ويتحدث مبا ال يعلم، 
ويقترح حلوال قد تبدو للخيال أدنى منها 
ُزبدة  عجالة  في  أط��رح  أن  أحببت  للواقع، 
جتربة شخصية من صميم الواقع عساها 
ناجعة  حلوال  وتضع  الضوء  بعض  تسلط 

للمشكلة .
جيدة  عالقة  تأسيس  في  لبنة  أول  إن 
أن  ينبغي  التعليمية  العملية  قطبي  ب��ني 

يشيد دعامتها املدرس أوال، وإليه أهمس:
أخي املدرس:

ال��ت��ل��م��ي��ذ ك��ائ��ن ب��ش��ري ل���ه ت��وج��ه��ات��ه 
الفكرية والعاطفية وموروثاته البيئية التي 
شكلت ذاك الكائن الذي جمعتك األقدار به، 
لذا فأول ما يجب عليك جتاهه هو احترامه 
واح����ت����رام ظ���روف���ه وم���ح���اول���ة اح��ت��وائ��ه، 
واحتراُمك له يبدأ باحترامك لذاتك أخالقيا 

ومهنيا وإنسانيا .
ال��ذي  ال��ك��فء  ل��ه امل���درس  ك��ن بالنسبة 
ويبدد  التي يجهلها،  باملعارف  عقله  يغذي 
ل��ه، وال  ت��ع��رض  ال��ت��ي  الفكرية  اإلش��ك��االت 
فيفقد  إياه  تلقنها  التي  باملادة  تكن جاهال 

التلميذ احترامه لك وتنعدم ثقته بك .
ك��ن ل��ه ال���ق���دوة ال��ت��رب��وي��ة ال��ت��ي ص��ار 
يفتقدها مبحيطه األسري أو املجتمعي، دْع 
سلوكك وهندامك يعبران عن رقيك الروحي 
التلميذ  يتعلم  منَك  مدرٌس  فأنت  والفكري، 

أبجديات احلياة:
ابدأ بنفسك فانهها عن غيها

فإذا ما انتهت عنه فأنت حكيم
فهن�اك يسمع ما تق�ول ويشت�ف�ى

بالقول من�ك وينفع التعلي�م
دع���ه ي��ب��ص��ر ف��ي��ك ال��ع��دل واإلن���ص���اف، 
وأن����ت ت����وزع اه��ت��م��ام��ك ع��ل��ى ك���ل تالميذ 
الفصل، فال ُتابي أحدا، وال تضع اعتبارا 
ألب��ن��اء األع���ي���ان دون أب��ن��اء ال��ف��ق��راء. وال 
الكسالى  وتصفع  للنجباء  اهتمامك  تولي 
في  وتفت  تخجلهم  بكلمات  أو  بالالمباالة 

عضدهم.
كن صبورا وقدم له منوذجا أيوبيا في 
ي��راك متتص  وه��و  تمل مصاعب احلياة 
بعلمك،  وت��داوي جهله  بحلمك،  أدب��ه  سوء 
له،  تتذلل  أو  أن تخضع  وليس معنى هذا 
في  لينا  وكن  منقصة،  غير  في  تواضع  بل 

غير ضعف.
امل��درس ح��االت كنَت  لقد أبصرُت أخي 
إما  فتنتها،  ن��ار  إش��ع��ال  ف��ي  السبب  أن��ت 
ب��س��ب��ب ع��ج��زك ع���ن ف���رض ال��س��ي��ط��رة في 
قسمك، أو لضعف في شخصيتك، أو نقص 
أدب  س��وء  أو  واملعرفي،  العلمي  زادك  في 

ُه ذوق تلميذك الذي  انطلق به لسانك فَمجَّ
يأنف أن يراك دونه.

فكن حذرا حتى ال ُتؤَتى املهنة من ِقبلك، 
قبل  رسالة  أنك حامل  عينيك  ُنصب  وضع 
قبل  الله  أم��ام  ومسؤول  موظفا،  تكون  أن 
أن تكون مسؤوال أمام الوزارة، ومأجور أو 
مأزور على حسب نيتك وجهدك في تبليغ 
رسالتك، وال تاول أن تلقي بالالئمة على 
التزامك  أي طرف قبل أن تستوفي شروط 
مب��ي��ث��اق ال��ش��رف ال���ذي آل��ي��ت ع��ل��ى نفسك 
كل  تغلق  أن  وقبل  عليه،  أمينا  تكون  أن 

الثغرات التي ميكن أن ُتؤتى من قبلها.
ُبَني التلميذ:

أْعَلُم أن ظروفك صعبة، وأنك في كثير 
من األحيان ضحية من ضحايا أسر مفككة، 
ومجتمع فاسد ال يرقب في تربيتك إالَّ وال 
ذمة، لكن حاول أن تقهر أنت هذه الظروف 
وال جت��ع��ل��ه��ا ت���دم���رك وجُت���ه���ض أح��الم��ك 
املدرس هو أب  أن  اْعَلم  وتفسد مستقبلك. 
لك قبل أن يكون أستاذا، كلما ضاقت نفسك 
ذرعا بأوامره وانفرط عقد الصبر من شدة 
عقابه، فال تتطاول عليه أو تعامله باملثل، 
فلست له ِندا ال في سنك وال في فكرك وال 
في مستواك العلمي. فكن عاقال ال متهورا، 
وتنفيس  الغضب،  ف��ورة  بعد  أن��ك  وت��ذك��ر 
تنال  لن  وال��ض��رب،  والشتم  بالسب  كربك 
خيرا، فبني مساءلة إدارية وأخرى قانونية 
نفسك  كرامتك، وستجد  من  الكثير  ستفقد 
والعفو  الصفح  ترجو  الرأس  مطأطأ  تقف 
بعد أن كنت مستأسدا ال تخاف بخسا وال 

رهقا .
بني التلميذ:

إن شئت أن تفرض ذاتك، فخير سبيل 
هو علمك وأدبك، أما ما تقوم به من لقطات 
ت��ارة  وب��ج��س��دك  ت���ارة  بلسانك  مسرحية 
أنك  لزمالئك  وتثبت  االنتباه  لتثير  أخرى، 
والتالعب  القسم  أج��واء  تكدير  على  ق��ادر 
من  مغامرة حسم  فتلك  األستاذ،  بأعصاب 
قبلك نتائجها، وتأسف على خوض غمارها 
م���ن ه���م أش���د م��ن��ك ب��ط��ش��ا. ف��ك��ن ع��اق��ال ال 
متهورا، مفاخرا بأدبك ال بقلة أدبك. وانظر 
إلى حرص السلف الصالح على تعلم األدب 
والتنويه به قبل تعلم العلم. فها هو اإلمام 
أخي  ابن  »يا  قريش:  من  لفتى  يقول  مالك 

تعلم األدب قبل أن تتعلم العلم«.

ويا إدارات مؤسساتنا التعليمية:
ك���ون���ي م���س���ؤول���ة وك���ف���اك اس��ت��ه��ت��ارا 
للمسؤولية  وأداؤك  فانضباطك  ومهادنة، 
س���ي���ع���ني ك����ل األط���������راف ع���ل���ى االل����ت����زام 
واالن��ض��ب��اط، ف��ال تكوني ع��ون��ا ألح��د على 
بينهما  اإلش���ك���االت  ح���ل  أح����د، وح���اول���ي 
أو  باملدرس  بعقالنية بعيدا عن االستهتار 
أن  وتأكدي  التلميذ.  ضد  احليف  ممارسة 
يجنب  ق��د  التسيير  ف��ي  وح��زم��ك  صرامتك 
على  والرهان  املشاكل،  من  كثيرا  الطرفني 
فبنجاحها  حقيقي،  ره��اٌن  اجل��ادة  اإلدارة 
املشاكل  تتراكم  وبفشلها  املؤسسة،  ترتقي 

ويستفحل شر املتطفلني .
ويا وزارة تربيتنا الكرمية:

التعليم ليس حقال للتجارب، والتالميذ 
ليسوا فئرانا للتجارب، وقد صار الكل واعيا 
التي  واالرجت��ال��ي��ة  العشوائية  بالسياسة 
واستهتارا  عبثا  فكفاك  القطاع،  بها  ر  ُيسيَّ
مبصالح التلميذ واألستاذ، وإن كان هدفك 
رح��اه��ا  ف��ق��د سحقتنا  ل��ل��ه��اوي��ة  ال���وص���ول 
الصبر  ب��ف��ارغ  ننتظر  ون��ح��ن  ع��ق��ود،  م��ن��ذ 
من  القادمة  األجيال  تنقذ  جادة  إصالحات 
التعليم هيبته،  لرجل  الضياع، وتعيد  هذا 
وللتلميذ جديته، حتى يستشرف مستقبله 

في ظل خطى واضحة .
وَع���ْودًا على ب��دء: أك��رر ندائي لك أخي 
منذ  تالميذك  واكسب  مبادرا  ك��ْن  امل��درس، 
أول جلسة لقاء بينكما، وليكن بينكم ميثاق 
البرنامج  ف��ي  ال��ش��روع  قبل  عليه  تتفقون 
أو  القسم«  »ميثاق  ه  َسمِّ ميثاق  الدراسي، 
»النظام الداخلي للقسم«، سيضم مجموعة 
م��ن ال��ب��ن��ود ال��ت��ي ت��ؤط��ر ال��ع��الق��ة بينكما، 
األمثل  التعامل  وأسلوب  عملك  وملنهجية 
أخبر  بالقسم،  وانضباط  استقرار  لضمان 
تلميذك منذ البدء مبا له وما عليه، وعلمه 
أنه في حالة اإلخالل بهذا امليثاق سيعرض 
سلفا  تخبره  أن  ب��أس  وال  للعقاب،  نفسه 
إن  ينتظره  الذي  التربوي  العقاب  بأشكال 
أرضية  دْع  امليثاق.  مخالفة  على  أصر  هو 
ليشعر  بينكما،  مشتركا  بناء  تكون  العمل 
التلميذ منذ البداية بقيمته ويزداد تقديره 
لك منذ البداية، فاالنطباع األول عليه يبني 
كل  ولك مني  القسم.  داخل  التلميذ تركه 

املتمنيات مبوسم دراسي موفق.

من أجل عالقة ُمثلى 
بين المدرس والتلميذ

بق�لم :

و مـضـــــــــة

نهاية..

بقلم ذة. لطيفة أسير
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د في  تفضيل الشعر الموحِّ

شرح األربعني األدبية ]41[

د. احلسني زروق

هذا احلديث من األحاديث التي تعددت روايات ألفاظها 
فال نستطيع اجلزم: أيها قاله النبي �؟ فقد روي احلديث 
بـ»أصدق«، و»كلمة«، و»قالها الشاعر« و»كلمة لبيد« كما في 
املنت، وبـ»أشعر«)2(، و»بيت«)3( و»قالته الشعراء)4(/قالته 
العرب)5(«، و»قول لبيد بن ربيعة)6(« كما في غيره، ولذلك 
لم  وأيها   ،� النبي  قالها  األلفاظ  أي  نستطيع حسم:  ال 
بتتبع  نغامر  أن  ال نستطيع  أننا  ذلك  على  ويبنى  يقلها، 
وجهنا  نولي  أن  إال  َيبق  فلم  املستعملة،  األلفاظ  لطائف 
العام  واملعنى  الروايات،  تلك  بني  املشتركة  املعاني  شطر 

للحديث.
ومدار حديث الباب على ثالثة محاور: أولها »أصدق 
كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد« وثالثها »وكاد أمية بن أبي 
الصلت أن ُيسِلم« كالم النبي �، والثاني كالم لبيد »أال 
ُكلُّ شيء ما خال الله باطُل«، ثم هو من زاويــة أخرى ِمن 
والثاني  ربيعة،  بــن  لبيد  بشعر  خــاص  أولهما  قسمني: 

خاص بأمية بن أبي الصلت. 
األول بصيغة  فــي احملـــور  الــنــبــوي  الــكــالم  وقــد ورد 
مفاضلة حتتمل مسارين  وفيه  »أصدق/أشعر«،  التفضيل 

اثنني: 
كْون كالم لبيد أفضل ِمن كل ما قالته العرب ِمن الشعر 
رواية  ما حتتمله  على  بناء  ُفِهم  عام  مسار  وهو  والنثر، 

»قالته العرب«.
وكْونُه أفضل ما قالته العرب في ِشعرها، وهو مسار 
العرب«  »قالته  اللفظ  لكْون  سابقه،  على  ُنرجحه  خــاص 
جه َنْحوه أكثر من اجتاهه نحو القول العام. يحتمله، ويتَّ

ومهما يُكن فاحملور األول واِرد بصيغة اسم التفضيل 
القائم على ُمطَلق التفضيل، فَنْحن أمام ِشعر هو األصدق 
واألشعر واألفضل، ولئن كان َيْصُعب أْن َنبني على األوَلني 
أحكاما، فإن البناء على األفضلية كاف للخلوص إلى أن ما 
قاله لبيد أفضل ما قالته العرب، وأفضل ما قاله شعراؤها.
وهو  الثاني،  احملــور  في  َوَرد  ما  األفضلية  تلك  وعلة 
قول لبيد: »أال كلُّ شيء ما خال الله باطُل«، وهو صْدُر بيت، 

وَعُجُزه: 
وكل نعيم ال محالة زائل)7(

وواضح من معنى الَعُجز ِلَم َلْم يذكره النبي ، وأبرز 
ما فيه أنه مخالف ملا جاء به اإلسالم، وهو أن َنعيم اجلنة 
َيزول، وقصة الصحابي اجلليل عثمان بن مظعون مع  ال 
ُينشد:  َسِمعه  أنه  ففيها  األمر،  هذا  ُتضيء  نفسه  الشاعر 
»َأال ُكلُّ َشيٍء...«، فقال عثمان: صدقَت. فلما قال لبيد: »َوُكلُّ 

َنعيٍم...«، قال عثمان: »كذبَت، نعيم اجلنة ال يزول«)8(.
وُيستفاد مما سبق أن سكوَت النبي � عن َعُجز البيت 
اإلسالمية،  للعقيدة  مخالفة صريحة  من  فيه  ملا  مقصوٌد؛ 
وأن تلك املخالفة في الَعُجز لم متنع اإلشادة باملوافقة في 

الصدر؛ بل التوفيق فيه.
ومدار التوفيق في صدر البيت على وْصفه كّل ما خال 
الله تعالى هو احلق،  فُيْفَهم منه أن  الله تعالى بالباطل، 
»واملراد بالباطل الفاني املضمحل«)9(، فيفهم منه أيضا أن 
الله تعالى هو الباقي، فيكون كالم لبيد محتمال للحقيقتني: 
كون الله هو احلق، وكونه الباقي، فما عداه باطل مبعنى 
أنه ليس حقا، ومبعنى أنه فان، وهو منتهى ما ميكن قوله 

في توحيد الله تعالى وإفراده بالعبودية.
قد  التي  الروحي  الصفاء  إشراقات  من  إشراقة  وتلك 
تنتاب الشعراء، وإذا كان من املفترض في الذي يصل إلى 

إعالنه  واستسالمه  ملقتضياته،  يستسلم  أن  الصفاء  ذلك 
يختلف،  أن حالهم  أثبتت  الشعراء  فإن جتــارب  اإلســالم، 
القول والفعل، ومنهم  له فيجمع بني  فمنهم من يستسلم 
من ينصرف عنه فيدخل في الشعراء الذين يقولون ما ال 
يفعلون، ومن هؤالء أمية بن أبي الصلت، واحلديث عنه 
الثالث، فظهرت املناسبة بني قسمي  هو موضوع احملور 

احلديث: األول والثاني.
وقد سبق احلديث عن أمية في باب سابق، وحْسبنا 
هنا أن نذّكر بكْونه ذَكر كثيرا ِمن مسائل اإلميان في شعره، 
وطمع في النبوة، فلما ُبِعث محمد � لم َيْنفع أميَة شعُره 
اإلمياني في أن يكون هو أيضا ُمؤمنا، فأحدث بذلك شرخا 

بنْي قوله وِفعله، بنْي اإلميان في ذاك، والكفر في هذا. 
بقَيْت ثالُث إشارات:

األولى هي أن رواية عند اإلمام أحمد فيها أن أبا هريرة  
� قال: »سمعُت رسول الله � يقول على املنبر...«، فأفاد 
هذا أن احلديث مدني، وأنه ورد بعد اتخاذ املنبر، وبعد 
إسالم أبي هريرة، وقد كان ذلك بني احلديبية )6هـ( وخيبر 

)7هـ(.
والثانية هي أن احلديث -بناء على ما ورد في الفقرة 
من  تسع  سنة  ربيعة  بن  لبيد  إســالم  قبل  ورد  السابقة- 
كان،  ما  باعتبار  واحدا  وأمية  لبيد  ُحْكم  فيكون  الهجرة، 
وأما باعتبار ما سيكون فاألمر مختلف؛ إذ مات أمية كافرا، 

وأْسَلم لبيد، فيكون السكوت عنه حلكمة.
وارد  غير  »وكـــاد...«   � النبي  قــْول  أن  هي  والثالثة 
في بعض روايــات احلديث؛ بل جند في بعضها بدل تلك 
العبارة قول الراوي: »ما زاد على ذلك«)10(، وهي حتتمل 

معنيني: 
لم  لبيد  � عندما حتــدث عن صــْدر بيت  النبي  كــون 
هريرة  أبو  بينهما  َجَمع  أمام حديثني  فَنُكون  أمية،  َيْذكر 
ــراوي عنه، وقــْصــُده في ذلــك أن النبي � قال  � أو ال
هذا وهذا، دون أن يكون قالهما وجمع بينهما في املناسبة 

نفسها.
وكْون العبارة »ما زاد على ذلك« دالة على أن النبي � 
َعَرفنا  َعُجَزه، وقد  يْذُكر  لبيد، ولم  اكتفى بذكر صدر بْيت 
مِلَه، وهذا محتمل أيضا، فَتُكون تلك العبارة تأكيدا لَقْصِد 

.� النبي
-----------

)1( - صحيح البخاري ، 453/2، حديث رقم 3841، ك. مناقب 
األنصار، ب. أيام اجلاهلية.

)2( - شرح صحيح مسلم، 12/15، حديث رقم 2/2256،  ك. 
الشعر.

)3( - صحيح البخاري، 195/4، حديث رقم 6489، ك. الرقاق، 
نعله...، وش��رح صحيح مسلم،  إلى أحدكم من ش��راك  أق��رب  ب. اجلنة 

12/15، حديث رقم 4/2256،  ك. الشعر.
)4( - شرح صحيح مسلم، 12/15، حديث رقم 5/2256،  ك. 

الشعر.
)5( - مسند أحمد، 296/9، حديث رقم 9698، وإسناده حسن.
)6( - مسند أحمد، 190/7، حديث رقم 7377، وإسناده صحيح

)7( - البيت من قصيدة تتكون من اثنني وخمسني بيتا، ن. ديوان 
لبيد، ص:149-144.

)8( - سيرة ابن هشام، 302/1. واخلبر أورده إبراهيم العلي في 
صحيح السيرة النبوية، ص: 126-127، وحّسنه بشواهده.

)9( – شرح صحيح مسلم، 12/15.
)10( – شرح صحيح مسلم، 12/15، حديث رقم 6/2256،  ك. 

الشعر.

روى اإلمام البخاري »عن أبي هريرة � قال: قال النبي  �:  

"أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد :

أال ُكلُّ شيء ما خال اهلل باطُل وكاد أمية بن أبي الصلت أن ُيسلِم"«.)1(

العدد 9428 محرم 1436هـ  املوافق 3 نونبر 2014م12

تكرمي  حفل  وجدة،  مبدينة  املغرب،  كتاب  احتاد  نظم 
الشعري  مبساره  احتفاء  األمراني،  حسن  املغربي  للشاعر 
وجتربته املتميزة في احلياة والكتابة.. وفي كلمة له باسم 
عضو  اعمارة،  يحيى  الشاعر  اعتبر  املغرب  كتاب  احتاد 
املكتب التنفيذي لالحتاد أن تكرمي الشاعر األمراني، باعتباره 
العربي باملغرب وعمدة من أعمدة  جوهرة األدب احلضاري 
الكفاحي  حلضوره  تتويجا  يأتي  املعاصر،  املغربي  الشعر 
الشعري املتميز على الصعيدين العربي والعاملي، مشيرا في 
الذي  الشعري  إنتاجه  في  البارز  احلضور  إلى  الصدد  هذا 
يفوق 20 ديوانا، وفي أثر قصيدته اجلمالية وما حتدثه من 
صدى على املستوى القاري، إلى جانب انخراطه الفعال في 

تنمية املشروع الثقافي املدني.
وأضاف أنه منذ أربعني سنة ونيف وكلمات احملتفى به، 
املضيئة بالروح واجلمال والقيم النبيلة وشمائله النموذجية 
باألخالق والصفات الرفيعة، تسعى إلى نشر رسائل جتربة 
روحانية بسمات صوفية إسالمية قصد إبداع التوازن في كل 
شيء، الذي هو شرط حضاري ولكل بناء للجمال واإلنسان.. 
وأشار إلى أن هذه االلتفاتة تشكل اعترافا مبكانة رأيه األدبي 
املؤسس على ترك حياة اإلنسان ليبلغ أعمق معاني اإلنسانية، 
وليكون أدبا عامليا في أبعاد آفاقه العاملية، معتبرا أن إصرار 
املثقف  بهذا  لالحتفاء  من مختلف اجلهات  املثقفني  حضور 
الفذ يعد رسالة قوية لألهمية التي يكتسبها موقعه املنتمي 
في  له  االعتبار  ورد  به  االهتمام  وجب  الذي  املغرب،  لشرق 
كل االستراتيجيات والرؤى التي تتوخى التنمية املستدامة .
بوجدة  املغرب  كتاب  احتاد  فرع  رئيس  قال  جهته،  من 
مصطفى قشنني: إن تكرمي الشاعر حسن األمراني، أحد رموز 
الشعر املغربي املعاصر املزداد بعاصمة اجلهة الشرقية، هو 
اعتراف بقيمته األدبية والشعرية، وبقيمة املبدعني املغاربة 
املتميز..  الفني  وإبداعه  الفكري  انشغاله  يقاسمونه  الذين 
وأبرز، في هذا الصدد، الدالالت الرمزية والعميقة لتكرمي هذا 
الشاعر، الذي امتد عطاؤه اإلبداعي على مدى خمسني سنة 
من الزمن، وسجل حضوره الشعري على املستويات احمللية 
الشعرية  منجزاته  من  العديد  من خالل  والدولية  والوطنية 

ودراساته النقدية.
وقد متيز احلفل، الذي نظم بشراكة مع فرع احتاد كتاب 
والكتاب  املثقفني  من  نخبة  حضور  وعرف  بوجدة،  املغرب 
األمراني،  الشاعر  أعمال  حول  دراسات  بتقدمي  واملبدعني، 
الساحة  رموز  من  الرمز  هذا  حق  في  الشهادات  من  وعدد 
الثقافية املغربية على صعيد اجلهة الشرقية والتي شاركت 
في بناء تاريخ املغرب قدميا وحديثا على مختلف املستويات.
و.م.ع

إتحاد ُكتاب المغرب 
يكرّم الشاعر حسن 

األمراني



له  أن يدون مشاهداته، ويحق  للمرء  يحق 
الله  أن يدون خواطره وهو يسيح في ملكوت 
والهضاب،  ال��وه��اد  في  يتقلب  هو  أو  تعالى، 
وينزل  اجلبال  يرتقي  أو  والشعاب،  والفجاج 
السهول والتالل، أو يقف أمام البحار وأمواجها 
أو يرفع بصره إلى السماء معجبا بشساعتها 
ومستمتعا ببهاء النجوم مما حتار فيه العقول 
يسجل  أن  له  ويحق  والفهوم،  األلباب  وتعجز 
البهجة  مشاعر  م��ن  ج��وان��ح��ه  ب��ن  يتدفق  م��ا 
واالغتباط مبا بث الله تعالى من جمال خالب 
مذكرة  نعم  ومن  املنظور،  الكون  صفحات  في 
إال  املؤمنة  النفس  باملنعم جل وعال، وال متلك 
أن تنطق معترفة بعظمة الله جل في عاله وهي 
وصفها  ع��ن  اللسان  يعجز  مناظر  أم��ام  تقف 
عن  ويعجز  وإح��س��ان��ا،  إتقانا  وك��م��اال،  جماال 
الوفاء بشكر من تفضل بخلقها إكراما وإنعاما، 
ويعجز اخلالئق كلهم عن إنشاء مثلها، والوفاء 

بشكر الباري جل وعال.
لكن الرحلة إلى الديار املقدسة، وإلى البلد 
احل��رام، وإل��ى بيت الله احل��رام :�ال��ذي جعله 
الله مثابة للناس وأمنا� أحق بالتدوين وأحق 
رب��ك فحدث�،  �وأم���ا بنعمة  ب��اب  م��ن  ب��ال��ذك��ر 
ولم تتحرك نفسي في أرض مثلما اهتزت في 
آخر  موطن  أي  في  تطرب  ول��م  احل��ج،  مشاعر 
مثلما طربت في مناسك احلج وفي البلد احلرام 
فرحا بنعمة الله رب العاملن وشكرا له على هذا 

االجتباء واالصطفاء.
البلد احل��رام  ف��ي  ك��ل شبر  أج���وب  وك��ن��ت 
وأذك���ر أن رب��ي اخ��ت��ارن��ي رح��م��ة منه وفضال 
دار  ليكون  جالله  جل  الله  اختاره  بلد  لزيارة 
نبينا  إبراهيم عليه وعلى  نبيه وخليله  هجرة 
التسليم،  وأزك�����ى  ال��ص��ل��وات  أف��ض��ل  م��ح��م��د 
واخ���ت���اره ل��ي��ك��ون م��ه��ب��ط ال��وح��ي ع��ل��ى خ��امت 
صلى  محمد  سيدنا  املرسلن  وإم���ام  األنبياء 
مركزا  تعالى  واخ��ت��اره  جميعا،  وعليهم  عليه 
للتوحيد واإلميان، وأرضا ال بد أن تذكرك بأن 

احلق  بن  املعركة  أرض  لتكون  اختارها  الله 
والباطل، وأنها األرض التي انتصر فيها احلق 
انتفى  خالصة  عبادة  فيها  تعالى  الله  وعبد 

فيها الشرك وحتطمت األصنام، 
ليعلمنا ربنا ويعلم الدعاة إليه في كل زمان 
ومكان أنه مهما عال الظلم والشرك والطغيان 
إزهاقه  وأن   ، في إصالحه مطلوب  األم��ل  ف��إن 
ال��رج��ال  وت��رب��ي��ة  ت��ض��ح��ي��ات ج��س��ام��ا  يتطلب 

الرواحل.
إال وقد  الداخل  الذي ال يدخله  البيت  إنه   
وقالبا،  قلبا  واملخيط،  احمليط  م��ن  لله  جت��رد 
إنه البلد الذي آوى موكب األخيار من األنبياء 
الصحابة  م��ن  املجاهدين  وم��وك��ب  واملرسلن 
العلم  فيه  رس��خ  ال���ذي  البلد  إن��ه  وال��ت��اب��ع��ن، 
الدنيا وما  بالله وآثره على  وسكنه كل عارف 
فيها، إنه البلد الذي كتب الله تعالى له األمن كل 
األمن �فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم 
الذي  األمن  ذلك  وآمنهم من خوف�،  من جوع 
طبيعية  نتيجة  جاء  فقدانا  اليوم  األمة  فقدته 

السبل  ولتفرق  احل��ق  القبلة  بوصلة  لفقدها 
الهادية إلى ما يلزم لتوحيد القبلة.

وتستحي  إال  موطئا  تطأ  ق��دم��اي  تكن  ل��م 
ب��د أن روح��ا  ال��وق��وف فيه، ألن��ه ال  نفسي م��ن 
األنبياء  م��ن  األخ��ي��ار  أح��د  أرواح  م��ن  ط��اه��رة 
في  والراسخن  الكرام  والصحابة  واملرسلن 
العلم والتقوى واخلشية لله عز وجل قد وقَفْت 
فيه ذاكرة لله ومذكرة به، عابدة لربها متبتلة، 
منكر  ناهية عن  ب��ه،  وم��ؤمت��رة  آم��رة مبعروف 
أستصغر  فكنت  ومتعلمة،  معلمة  ومنتهية، 
طاعتهم،  أمام  وطاعتي  عبادتهم  أمام  عبادتي 
وعلمي بالله أمام علمهم بربنا جل وعال. ولكن 
واصطفاني  اختارني  ربنا  فٌأقول  أتشفع  كنت 
القدير  العلي  ال��ل��ه  ف��أس��أل  موقفهم  ف��ي  ألق��ف 
والعلم  ال��ت��ق��وى  م��ن  أك��رم��ه��م  مب��ا  يكرمني  أن 
وحسن األدب والوالية، وأن يكرم أمتنا اليتيمة 
بالوالية، فمن تواله الله جل في عاله كفاه، وفي 

مراتب اخلير أعاله.
وأق���ول: في  إال  كانت متر علي حلظة  وم��ا 

الوقت كم من عابد ناجى ربه تعالى  مثل هذا 
بإخالص، وكم وقف في هذا املوقف ناظرا في 
حاله وف��ي ح��ال أمته مشفقا، وك��م م��رة تنزلت 
والبلد  البيت  عمار  على  تعالى  الله  رح��م��ات 
تنزال يليق بقدر املنعم وبقدر املنعم عليهم ممن 

رضي الله عنهم ورضوا عنه.
في  النفس  ف��ي  تختلج  التي  اخل��واط��ر  إن 
تاما،  جت��ردا  لله  التجرد  موسم  احل��ج  موسم 
امل��رء من علم  لدى  ما  قدر  وتتدفق إميانا على 
بالله ومحبة، وتفيض تذلال وخضوعا على قدر 
ما في القلب من تقدير وتعظيم لله جل وعال، 
وتسمو في مدارج القرب على قدر ما أفاء الله 
عليها من نعمة االجتباء  والهداية واالتوفيق.

وإن تدفق مشاعر اإلميان التي متأل جوانح 
املسلم في احلج ال تعدلها أي مشاعر كما وكيفا، 
إنها خواطر تشعر العبد بدوام االتصال بالله 
احلجب  يرفع  جت��ردا  إليه  وبالتجرد  تعالى، 
ارت��ف��اع  وإن  وب��اري��ه��ا،  ال��ن��ف��س  ب��ن  الكثيفة 
لتوحي  من حولك  واالبتهال  بالدعاء  احلناجر 
التقصير،  ومبشاعر  ال��ت��ام  االف��ت��ق��ار  مبشاعر 
رحمة  إلى  ومبشاعر احملشر وعطش اخلالئق 

الله العاجلة.
إن الرحلة إلى احلج مبثابة شد الرحال إلى 
الله جل وعال مبفارقة احلياة ومعانقة املمات، 
فيها  اإلنسان  يفارق  التي  املوت  رحلة  وتشبه 
يشعر  فيه  والنسب،  احلسب  من  كسب  ما  كل 
العبد بانقطاع اإلمدادات إال من الله، تراه العن 
عن اليقن وينقطع الرجاء إال في الله عز وجل، 
ويحس به املؤمن إحساسه باملاديات، فيستوي 

عنده اإلميان بالغيب واإلميان بالشهادة .
جت��م��ع��ت ل����دي ع���ن احل����ج وف���ي���ه خ��واط��ر 
بالتشمير،  والتقصير  باألمل  األلم  فيها  امتزج 
أن تكون خير  أرجو  وغمرتني شجون وهموم 
م��ا حل  ل��رف��ع  مل��زي��د م��ن العمل  زاد لكل م��ؤم��ن 
ب��األم��ة م��ن ك��ث��رة ال��زل��ل واخل��ل��ل، وس��اورت��ن��ي 
ان��ط��ب��اع��ات ش��ت��ى ت��ف��اوت��ت ف��ي م��رات��ب اخلير 
علوا ودنوا أحببت أن أبثها رغبة في االعتبار 
والتذكرة، ورجاء في النصح واملغفرة، وقصدا 
صادقا في ما يلزم على املسلم جتاه أمته من 
التوعية والتبصرة، أرسلها تنجيما بحسب كل 
أفاء  مبا  النفس  فيه  جاشت  موقف  وكل  مقام 
الله عليها من مشاعر اخلير من حلظة اإلحرام 
إلى آخر عهد بالبيت احلرام. أرجو بها النفع 
تعالى  الله  وج��ه  بها  وأبتغي  اإلس���الم،  أله��ل 
ليصلح حال أمة اإلسالم ويهديها سبل السالم، 
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خواطر عن موسم الحج  )1(

.د. الطيب الوزاني

األجيال  معلم  الكبير  ص��درألس��ت��اذن��ا 
العالمة الدكتور محمد التاويل كتاب جديد  

بعنوان: 
الله  رض��ي  امل��ؤم��ن��ن  أم  عائشة  »م��ع 
عنها في حياتها األسرية ومسيرتها العلمية« 

والكتاب يحتوي على ثالثة فصول محاورها كاآلتي:
األول:  ال���ف���ص���ل 
ف����ي ال���ت���ع���ري���ف ب��ه��ا 
وهجرتها  وإسالمها 
وأخالقها  وزواج��ه��ا 

ومناقبها.
 : الثاني  الفصل 

في حياتها العلمية.
ال��ف��ص��ل ال��ث��ال��ث: 
في من��اذج من آرائها 
وفتاواها في العقيدة 
وال��ع��ب��ادات وأح���وال 
األس�����رة وامل��ع��ام��الت 
واحل����دود وغ��ي��ر ذل��ك 

من أبواب الفقه.
ن�������س�������أل ال����ل����ه 
العظيم أن ينفع األمة 
بهذا الكتاب أن يبارك 
ف�����ي ع����م����ر ش��ي��خ��ن��ا 

وصحته.

صدر للدكتور الطيب الوزاني كتاب 
النفسية"، عن  والهزمية  الثقافي  "الغزو 
مطبعة آنفو برانت من احلجم املتوسط، 
وقد تضمن الكتاب سبعة مباحث فضال 

عن املقدمة واخلامتة : 
> تقدمي: في تأطير ظاهرة الهزمية 
تاريخيا  تأطيرا  الدراسة  موضوع 

وأهمية.

الهزمية  مفهوم  األول:  املبحث   <
النفسية: دراسة داللية وتداولية

الهزمية  الثاني: عالقات  املبحث   <
النفسية مبفاهيم أخرى. 

الهزمية  أنواع  الثالث:  املبحث   <
وأقسامها.

الهزمية  تاريخ  الرابع:  املبحث   <
النفسية لألمة.

أسباب  اخلامس:  املبحث   <
الهزمية النفسية.

آثار  السادس:  املبحث   <
الهزمية النفسية على األمة.

> املبحث السابع: سبل العالج 
مرض الهزمية النفسية.

اخلالصات  في  خامتة   <
والنتائج.

وبشأن أهمية موضوع الدراسة 
عصر  دخول  "مع  املؤلف:  يقول 
الثقافة  وجدت  الثقافية  العوملة 
حتديات  أمام  نفسها  اإلسالمية 
والقصور،  النقص  عديدة، حتديات 
بني  ما  تهدم  أن  كادت  وحتديات 
وقصور،  حصون  من  التاريخ  عبر 
األمة  أصاب  ما  أخطر  من  ولعل 
عن  والعجز  الثقافي  الغزو  هو 
الفاعلة، غزو ولد  املقاومة  مقاومته 

شبه  خطيرة  آثارا 
خير  كل  وعن  قاتلة 
في  متثلت  حائلة، 
شبه  األمة  غياب 

ساحة  عن  التام 
في  إيجابيا  تفاعال  احلضاري  التفاعل 
كل املجاالت والتخصصات واملستويات 
أفقيا وعموديا محليا ودوليا، واستقالة 
الثقافي  العمل  عن  وعلمائها  مثقفيها 
املتوازنة  املسلمة  للشخصية  الباني 
من  األمة  حلفظ  العلمي  اجلهاد  وعن 
احلضارية  الهزمية  بحر  في  الذوبان 
النفسية  الضغوط  مقاومة  في  والفشل 
كاإلحباط والفشل واليأس، وفقدان الثقة 

في الذات والتبعية الفكرية والثقافية.
إن ما أصيبت به األمة وبدأ يسري 
جهازها  إلى  ويتسلل  أعضائها  في 
في  ويفت  حركتها،  ليشل  املناعي 
ذلك  النفسية،  الهزمية  داء  هو  عضدها 
األمة  أبناء  في  ينتشر  بدأ  الذي  الداء 
انتشار النار في الهشيم، وبدأت مالمح 

عدواه تنذر بخطب جسيم. 
األصل  هو  املرض  هذا  أن  ويبدو 
في كل األمراض، وهو منبع ما أصابها 
منها  سلبت  حتى  وإعراض،  فتور  من 

احلقوق وانتهكت األعراض.

إصدارات
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ذ: عبد القادر لوكيلي

 مجرد
من وحي السنة  رأي

الهجرية...
... ظلت أوروبا جاثمة على صدور العاملني ملدة قرون... فعاث رجال الدين  ومن واالهم من امللوك 
واألمراء في األرض فسادا يقتلون العلماء  ويستحيون السفهاء بادي الرأي، أما عامة الشعوب فمكبلة 
بسلسلة ذرعها السماوات  واألرض من الفقر واجلهل والتخلف والفساد... واستمرت  احلال على ما 
كانت  عليه حتى بزغ  نور اإلسالم، فمأل األرض عدال ونورا وعلما ورحمة.. ففتح القلوب قبل أن يفتح 

األمصار ودخلت الشعوب املضطهدة  في دين الله أفواجا.
 دخل اإلسالم  من الشعوب األوروبية األلبان وأهل األندلس وبلدان البلقان، بل وطرق الفاحتون 
املسلمون فرنسا مرتني على عهد عبد الرحمن الغافقي رحمه الله تعالى... ولوال هزمية املسلمني في 
معركة بالط الشهداء عند أبواب )بواتييي( لكان القرآن يدرس اآلن في كبريات اجلامعات األوروبية... 
ويحضرني هنا ما قاله املؤرخ الفرنسي )كوستاف لوبون( وقتها معبرا عن إقبال الشعوب األوروبية 
على اإلسالم: »احلق أن األمم لم تعرف فاحتني رحماء متسامحني مثل العرب، وال دينًا سمحًا مثل دينهم، 
وإننا ال نذكر أمة كالعرب حققت من املبتكرات العظيمة في وقت قصير مثل ما حققوا، وإن العرب أقاموا 
دينًا من أقوى األدي��ان التي سادت العالم، أقاموا دينًا ال يزال تأثيره أشد حيوية من أي دين آخر..، 
أوروبا  التاريخ، وأنهم مدنوا  التي عرفها  الدول  السياسية دولة من أعظم  الناحية  أقاموا من  وأنهم 

ثقافة وأخالقا«
... فلما أحس  دهاقنة الغرب وسدنتها -إضافة إلى احلاقدين على اإلسالم من أبنائه أو باألحرى 
املنتسبني إليه  من أشباه املثقفني وشداد اآلفاق- بأن األرض بدأت  متيل بهم  والبساط يسحب من 
الدولة  في  آنذاك  املمثلة  اإلسالمية  وأتوا صفا واحدا حملاربة اخلالفة  أمرهم  أجمعوا  أرجلهم،  حتت 
العثمانية القوية فرموها من قوس واحد فسقطت ومعها سقطت  بيضة املسلمني وهيبتهم. وتوالت 
عليهم النكبات  وأصبحوا كاأليتام على مأدبة اللئام... مزقت أراضيهم كل ممزق واستبيحت أعراضهم 
ارتضاه  الذي  دينهم احلق  منابع  بينهم وبني  أراضيهم... وحيل  في  بهم حتى أصبحوا غرباء  ونكل 
األمور طابور  كبر هذه  تولى  والذي  والتحقير  والتخوين  بالتخويف  بالتشويه، وطورا  تارة  لهم  الله 
خامس من املثقفني واإلعالميني... وحتى مشايخ الفنت والزور والفتاوى اجلاهزة والشياطني اخلرس من 
الساكتني عن احلق.... وهكذا حقق الغرب وكل من وااله وأعانه جناحا باهرا على امتداد القرن املاضي 
في مسخ هوية األمة وإبعادها عن دينها بشتى الوسائل واحليل حتى أصبح لدينا ولله احلمد الذي 
ال يحمد على مكروه سواه أجيال مغيبة  وشباب مسطول كل همه تسريحة شعره املنكوش على هيئة 

الديكة والقنافيذ يذكرونك بالهنود احلمر أو بقبائل الزولو انكاتا في أدغال جنوب إفريقيا ...
سنة سعيدة وكل هجرة وأنتم بخير.     

عندما تطلق هذه الكلمة في واقعنا الراهن ينصرف ذهن سامعها إلى تلك الظاهرة 
الكيان  مع  والتقارب،  التآلف  جسور  بفتح  املتعلقة  والسلوكية  النفسية  املرضية: 
أو جتاريا  كان  الغاصب، على أي مستوى من مستويات احلياة، سياسيا  الصهيوني 
أو ثقافيا أوفنيا أو رياضيا، أو ما إلى ذلك، مبا يعني لونا صارخا من ألوان اخليانة 
اليهود وأقاموا عليها كيانهم  التي اغتصبها  لقضية املسلمني األولى: قضية فلسطني 
السرطاني الغريب، منذ ما يقارب السبعة عقود من الزمن، مستخفني بكل ما متثله من 
رمزية وقداسة ألمة اإلسالم، وما يحتضنه كل شبر من ترابها من تراث عريق، ميثل قصة 
جهاد مرير ومجد تليد، ومبا جتسده تلك اخليانة من استهتار إزاء مأساة شعب عانى 
ويعاني من عمليات التشريد والقهر واالستئصال حتت أنظار عالم أريد له أن يصنع على 
عني األجهزة العاتية للدعاية الصهيونية املدججة بسالح املكر واألساطير التي تلبس 

احلق بالباطل.
واحلق أن اقتران لفظ التطبيع بالواقع آنف الذكر في أذهان كثير من الناس، ال ينبغي 
اجتاهات  ليشمل  احلال  واقع  في  يتسع  الذي  اللفظ،  ذلك  مفهوم  عنا سعة  يحجب  أن 
اآلثار  تعاظم  بفعل  واالتساع  التزايد  في  آخذة  الناس  من  لدى شرائح عريضة  نفسية 
التي تخلفها الوسائط التكنولوجية املتنوعة واملتطورة، والتي تستخدم بشكل رهيب في 
االجتاه املضاد للفطرة، والهادف في نهاية املطاف إلى مسخ اإلنسان عن طريق تعبيده 

لهواه، وتضخيم نوازع الشر فيه على حساب اخلير والصالح.
والهدف البعيد الذي تتقصده القوى الرهيبة التي تقف وراء هذا املسعى األثيم، هو 
هدم جهاز املناعة وتخريبه على مستوى األشخاص، كما على مستوى الوعي اجلمعي، 
ليصبح الناس طوع بنان تلك القوى، يتصرفون بال وعي، وبال أدنى مقاومة، يؤمرون 

بالفعل فيفعلوا، وبالكف فيكفوا في مشهد يثير األلم واإلشفاق.
إن باستطاعة أي ناقد بصير، أن يالحظ جتليات هذه الظاهرة املريعة وهذا الداء 
الوبيل، داء التطبيع، في أي مجال، وفي أي منشط أو سلوك، ولنأخذ على سبيل التمثيل 
ظاهرة اللباس التي هي من لوازم آدمية بني آدم الذين أمرهم ربهم بأخذ زينتهم وحذرهم 
اإلنسان  تعرية  في  والصارخة  املريعة  مظاهرها  أحد  يتجلى  التي  الشيطان  فتنة  من 
ْيَطاُن َكَما َأْخَرَج  ُكُم الشَّ وجتريده من زينة اللباس، يقول الله تعالى:�َيا َبِني آَدَم اَل َيْفِتَننَّ
ُه َيَراُكْم ُهَو َوَقِبيُلُه ِمْن َحْيُث  ِة َيْنِزُع َعْنُهَما ِلَباَسُهَما ِلُيِرَيُهَما َسْوآِتِهَما ِإنَّ نَّ َأَبَوْيُكْم ِمَن اجْلَ

ِذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن� )األعراف:7( َياِطنَي َأْوِلَياَء ِللَّ ا َجَعْلَنا الشَّ اَل َتَرْوَنُهْم ِإنَّ
الشباب،  أوساط  في  وخاصة  الناس،  من  عريضة  قطاعات  عند  اللباس  يعد  فلم 
عملية خاضعة للتفكير واالختيار املؤسس على وعي وتصميم ومعرفة بوظيفة اللباس 
االجتماعية والتربوية والدينية، وإمنا عملية استنساخ وتقليد آلية قائمة بدورها على 
أرضية من التطبيع الذي ترسخ عبر مكر الليل والنهار، ومن خالل نفث شياطني اإلنس 

في عقد اإلنسان املتمثلة في رغائبه ونزواته وأهوائه.
واإلسالمية،  العربية  مجتمعاتنا  في  اللباس  ظاهرة  في  التطبيع  خطورة  ولتلمح 
ومنها مجتمعنا املغربي الذي يأخذ بنصيبه الوافر من رياح التغيير العابرة للقارات، 
ما عليك إال أن تستحضر صورة منطية لشكل من أشكال العالقة بني جيل الكبار وجيل 
إقرار األوائل  الذي يحصل بينهم على مستوى  الغريب  التعايش  الشباب، تتجسد في 
التعري  النقيضني:  التي جتمع بني  »اللباس«  أنواع  أبناؤهم من  يرتديه  ورضاهم عما 
واالكتساء، مما ورد ذكره في حديث الرسول � عن صنفني من أهل النار، ويتعلق األمر 
ب� »نساء كاسيات عاريات مائالت مميالت«. ونستثني من هذه الصورة فئة مغلوبة على 
الشكوى  وبث  واالستلطاف،  باحلوقلة  وتكتفي  التيار،  مغالبة  عن  عاجزة  فهي  أمرها، 
تبلد  إزاء قطاع عريض ممن  إال نسبة ضئيلة  الفئة  الزمان، وقد ال متثل هذه  من آخر 
مع  النساء  مسلك  ميثلها  التي  املنحرفة  واألوضاع  السقيمة  الصور  أمام  إحساسهم 
اللباس، فهم في حكم من يراه طبيعيا أو مقبوال حتت ذريعة الفهم الفج ملقولة مسايرة 

الوقت أو العصر.
ويتسع مفهوم التطبيع ليستغرق جملة هامة من السلوكات واملمارسات التي تشكل 
النفس  في  وحمايتها  وترسيخها  لتنميتها  اإلسالم  جاء  التي  العالية  للقيم  نواقض 
واملجتمع، من قبيل الرشوة والتعامل بالربا عن طيب خاطر، بل ومن قبيل الغيبة والكذب 
مقياسا  الضيقة  املصلحة  وجعل  األعراض،  وقذف  واالستهزاء،  والسخرية  والنميمة 
للمواقف والتصرفات، وما إلى ذلك مما يشكل عوامل متزيق للنسيج االجتماعي وإتالف 

لطاقاته ومقومات القوة فيه.
سفينة  يهدد  كبيرا  خرقا  وكونه  والشرور،  املفاسد  مع  التطبيع  خلطورة  ونظرا 
أو  حباله  في  السقوط  مغبة  من  اإلسالم  حذر  فقد  واالنهيار،  والغرق  بالتلف  املجتمع 
اإلصابة بجرثومته، ومن األمور التي نبه عليها القرآن الكرمي في هذا املقام قسوة القلب 
ِذيَن آَمُنوا َأْن  الناجمة عن طول الدهر ومكر الليل والنهار، يقول الله تعالى:َ�اَلْم َيْأِن ِللَّ
َقْبُل  ِمْن  اْلِكَتاَب  ُأوُتوا  ِذيَن  َكالَّ َيُكوُنوا  َواَل  قِّ  احْلَ ِمَن  َنَزَل  َوَما  ِه  اللَّ ِلِذْكِر  ُقُلوُبُهْم  َتْخَشَع 
َفَطاَل َعَلْيِهُم اأْلََمُد َفَقَسْت ُقُلوُبُهْم َوَكِثيٌر ِمْنُهْم َفاِسُقوَن� )احلديد :57( ويقول جل جالله:
ِه  َهاِر ِإْذ َتْأُمُروَنَنا َأْن َنْكُفَر ِباللَّ ْيِل َوالنَّ ِذيَن اْسَتْكَبُروا َبْل َمْكُر اللَّ ِذيَن اْسُتْضِعُفوا ِللَّ �َوَقاَل الَّ
ِذيَن َكَفُروا  َداَمَة مَلَّا َرَأُوا اْلَعَذاَب َوَجَعْلَنا اأْلَْغاَلَل ِفي َأْعَناِق الَّ وا النَّ َعَل َلُه َأْنَداًدا َوَأَسرُّ َوجَنْ

ۚ َهْل ُيْجَزْوَن ِإالَّ َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن� )سبا:34(
وتزخر السنة النبوية الشريفة بتوجيهات الرسول � في هذا املقام مبا ميثل بيانا 
للرؤية القرآنية احلاثة على يقظة القلب وحيويته الدائمة املفعمة بالصدق واليقني في 
انتصار احلق واخلير واجلمال. من ذلك قول رسول الله � في اخلمر: »ما أسكر كثيره 
فقليله حرام« وحتذيره في حديث السفينة التي ندندن حولها من االستهانة بالغفلة عن 
خطورة ما يعتبره البلهاء أشياء صغيرة، واحلال أنها تفضي عند التفاقم إلى الغرق 
الذي يهدم عند استشرائه وحتكمه  التطبيع  داء  األكيد، فهل من استراتيجية ملواجهة 

احلصون والقالع؟

د. عبد المجيد بنمسعود

 خروق في سفينة 
المجتمع
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خ��ب��اي��ا  ن���ك���ت���ش���ف  أن  ق���ب���ل 
/استمبول،  التركي  »امل��ي��غ��اب��ول« 
ون��ق��ف ع��ل��ى م��آث��ره��ا احل��ض��اري��ة 
أن نعود  م��ن  ب��د  وال��ع��م��ران��ي��ة، ال 
هذه  ت��اري��خ  ف��ي  للنبش  القهقرى 
امل��دي��ن��ة ال���رائ���ع���ة، ف��ق��د ج����اء في 
امل��روي  الشريف  النبوي  احلديث 
بن شيبة،  محمد  بن  الله  عبد  عن 
عن زيد بن اخلباب أن رسول الله 
: »لتفتحن القسطنطينية،  � قال 
ف��ل��ن��ع��م األم���ي���ر أم���ي���ره���ا، ول��ن��ع��م 
اجليش ذلك اجليش«، على إحدى 
نقش  آيا صوفيا   بوابات مسجد 
ك��ان حافزا أو  ال��ذي  ه��ذا احلديث 
ملهما للكثير من خلفاء آل عثمان 
للسعي من أجل فتح هذه املدينة، 
وال���ت���ي ك���ان���ت ع��اص��م��ة ل��ل��دول��ة 

البيزنطية...
ب��ي��زن��ط��ة..ال��ق��س��ط��ن��ط��ي��ن��ي��ة...
األِس���ت���ان���ة... اس��ت��م��ب��ول، أس��م��اء 
ع��دي��دة مل��دي��ن��ة واح������دة... ام��ت��زج 
ب��اخل��ي��ال.. وال��ث��راء  ال��واق��ع  فيها 
املادي بالثراء الروحي الوجداني.. 
إلى  البيزنطي  احلكم  من  انتقلت 
احل��ك��م اإلس���الم���ي، وك����ان محقق 
ل��م يتجاوز  ف��ت��ى  ال��ن��ب��وي  ال��وع��د 
ع��م��ره ال��راب��ع��ة وال��ع��ش��ري��ن، إن��ه 
الثاني  م���راد  اب���ن  ال��ث��ان��ي  محمد 
امل��ل��ق��ب مب��ح��م��د ال����ف����احت، س��اب��ع 
فجر  ول��د  العثمانيني...  اخللفاء 
833 هجرية/20  رج��ب   26 األح��د 
مب��دي��ن��ة  م��ي��الدي��ة   1429 أب���ري���ل 
العثمانية  ال��دول��ة  عاصمة  أدرن���ة 

ومربيه  لشيخه  كان  وقد  آن���ذاك... 
البالغ في  الدين« األثر  »آق شمس 
في  امللحة  ورغبته  الدينية  نشأته 
أن يكون ذاك األمير الذي بشر به 
وال��ده  ل��ه  ت��ن��ازل   ...� املصطفى 
احلكم  عن  الثاني  م��راد  السلطان 
الرابعة عشرة من عمره،   وهو في 
انقلب  االن��ك��ش��اري��ة  ج��ي��ش  أن  إال 
عليه ليعود أبوه إلى العرش، لكن 
إليه  آل��ت  الثاني  م��راد  وف��اة  بعد 
اث��ن��ني وعشرين  اخل��الف��ة وع��م��ره 
سنة، ومن تلك اللحظة وهو يتطلع 
إل���ى ال��ض��ف��ة األخ����رى م��ن مضيق 
لفتح  الفرصة  ويتحني  البوسفور 
بيزنطة...  عاصمة  القسطنطينية 
وف����ي ال���س���ادس م���ن أب���ري���ل سنة 
 857 األول  رب���ي���ع  1453م/26 
هجرية، زحف بأسطوله الذي كان 
أن  بعد  جندي،  مليون  رب��ع  يضم 
ذكرهم  مؤثرة،  خطبة  فيهم  خطب 
فيها بآيات اجلهاد وبحديث النبي 
املائي  املعبر  ع��ب��ور  ف��ح��اول   ،�
امل��س��م��ى آن����ذاك »ال��ق��رن ال��ذه��ب��ي« 
ال��روم تسد  أنه فوجئ بسفن  غير 
عليهم املعبر، فبات يفكر في طريقة 
من  ليال  وبعد  املدينة،  بها  يدخل 
اهتدى  املضني،  والتفكير  التهجد 
إلى طريقة غاية في الطرافة، حيث 
عبر  السفن  بسحب  ج��ن��وده  أم��ر 
اليابسة بعد طالء األرض بالزيوت 
وال��ش��ح��وم، فأسقط ف��ي ي��د ال��روم 
وهم يرون سفن العثمانيني حتيط 
جانب،  ك��ل  م��ن  مدينتهم  ب��أس��وار 

وكان الهجوم الكاسح يوم الثالثاء 
هجرية/    857 الثانية  جمادى   20
29 مايو 1453 ميالدية، وسقطت 
القسطنطينية بعد ثالثة وخمسني 
الوعد  فتحقق  احلصار،  من  يوما 
النبوي، وب��دأت نهضة أخ��رى في 
محمد  فاعتنى  املفتوحة،  املدينة 
عاصمة  ات��خ��ذه��ا  أن  بعد  ال��ف��احت 
ل���ه ب��ب��ن��اء دور ال��ع��ل��م واالع��ت��ن��اء 
ب���ال���ع���ل���م���اء، ك���م���ا وض�����ع ن��ظ��ام��ا 
ال��ري.  قنوات  وش��ق  لالمتحانات، 
وك����ان ش��ي��خ��ه آق ش��م��س ال��دي��ن 
في  اجلمعة  خطبة  ألقى  م��ن  أول 
لكل  أن  إل��ى  آي��ا صوفيا...  مسجد 
مايو  من  الثالث  ففي  نهاية،  بطل 
1481/ الرابع من ربيع األول 886 
داع��ي  ال��ف��احت  محمد  لبى  هجرية 
طبيبه  بتسميمه  ق��ام  أن  بعد  الله 
كان  »يعقوب باشا« وهو مسيحي 
أن  أح��س  أن  بعد  إس��الم��ه،  يظهر 
لغزو مملكة  يستعد  الفاحت  محمد 
إيطاليا،  مم��ال��ك  ك��ب��رى  البندقية 
البندقية  إل��ى  وفاته  خبر  ووص��ل 
في  سفيرها  من  رسالة  طريق  عن 
اس��ت��م��ب��ول  ج���اء فيها »ل��ق��د م��ات 
العقاب الكبير« وسرعان ما انتشر 
اخلبر في سائر بلدان أوربا، فدقت 
أجراس الكنائس فرحا مبوته بأمر 
من البابا... وهكذا بدأت احلكاية... 

ويالها من حكاية.
--------

املرجع املعتمد  : محمد الفاحت بوابة 
غوغل بتصرف.

ارتسامات سائح في بالد محمد الفاتح )2(

استمبول/ القسطنطينية، وحتقيق الوعد النبوي

ذ: أحمد األشهب بنبض القلب



ص��االت  جنبات  ب��ن 
املغادرة في مطار األمير 
م��ح��م��د ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز 
املنورة،  الدولي باملدينة 
اص��ط��ف ق���راب���ة أرب��ع��ن 
من طالب مراحل التعليم 
األس��اس��ي ي��ن��ث��رون الفل 
والياسمن على احلجيج 
امل����غ����ادري����ن ل���أراض���ي 

املقدسة.
يخيل للحاضر وهو 
أن  البهيج  املشهد  ي��رى 
ي��زف��ون عرسانا  ال��ط��الب 
ب��ي��ن��م��ا ك������ان احل���ج���اج 
هذا  يوثقون  امل��غ��ادرون 
املنظر من خالل هواتفهم 

النقالة.
وإل���ى ج��ان��ب طريقة 
التوديع والزي احلجازي 
ب��دا  للطلبة،  ال��ت��ق��ل��ي��دي 
الف����ت����ا ع����ف����وي����ة ب��ع��ض 
احلجاج  من  السن  كبار 

واحتضانهم للصغار.
وم��ن ه��ؤالء احلاجة 

التي  »ون��ي��س��ة«  التركية 
ك����ان����ت م������غ������ادرة إل����ى 
إس��ط��ن��ب��ول، ح��ي��ث بكت 
مدينة  تودع  وهي  كثيرًا 
وتقبل   � ال��ل��ه  رس����ول 
على  وتشكرهم  التالميذ 
إنها  قائلة  ال��وداع،  حفل 
»نسيت متاعب وسلبيات 

بعض اخلدمات«.
وت����ع����د ه������ذه امل����رة 
ال���ث���ان���ي���ة ال����ت����ي ت��ن��ظ��م 
حفل  احل��ج  وزارة  فيها 
لضيوف  الصغار  توديع 

الرحمن.
فرع  وق��ال مدير عام 
ال������وزارة مب��ك��ة امل��ك��رم��ة 
محمد البيجاوي إن املدة 
الزمنية لبرامج استقبال 
35 يومًا،  احلجيج متتد 
ت��اري��خ وص��ول  م��ن أول 
ب���ع���ث���ات احل������ج، ب��ي��ن��م��ا 
التوديع  ب��رام��ج  تقتصر 
ع��ل��ى ث��الث��ن ي���وم���ًا، أي 
من   15 ال���ي���وم  ب��ن��ه��اي��ة 

شهر محرم اجلاري.
أن  البيجاوي  وذك��ر 
للحجيج  الصغار  توديع 
يحمل بن طياته جوانب 
ت��رب��وي��ة ت��رت��ب��ط ب��غ��رس 
ب��ع��ض ال��ق��ي��م ال��روح��ي��ة 
خدمة  ب��ث��ق��اف��ة  املتعلقة 
ض��ي��وف ال��رح��م��ن ضمن 

إطارات عملية ميدانية.
وي��ط��ب��ق ال��ب��رن��ام��ج 
وزارة  م����ع  ب���ال���ش���راك���ة 
ال���ت���رب���ي���ة وال���ت���ع���ل���ي���م، 
ألف ومائتا  فيه  ويشارك 
طالب مبعدل يومي يصل 
وتتم  طالبا.  أربعن  إلى 
للبرنامج  الطالب  تهيئة 
عبر ورشات عمل خاصة.
وك�����ش�����ف م����س����ؤول 
ب��امل��دي��ن��ة  احل����ج  وزارة 
امل����ن����ورة ع����ن م������داوالت 
لتطوير  ح��ال��ي��ًا  جت����رى 
األع��وام  خ��الل  البرنامج 

املقبلة.
الجزيرة نت

مدينة  ف��ي  غفيرة  جماهير  شيعت 
معتز  الشهيد  جثمان  احملتلة  ال��ق��دس 
ال���ذي  ع���ام���ا(   32( إب���راه���ي���م ح���ج���ازي 
استشهد فجر اخلميس برصاص قوات 
اقتحمت  ال��ت��ي  اإلس��رائ��ي��ل��ي  االح��ت��الل 

منزله في حي الثوري.
وقالت وكاالت أنباء محلية إن مئات 
في  وش��ارك��وا  االحتالل  الشبان حت��دوا 
بالرغم  حجازي  الشهيد  جثمان  تشييع 
م��ن اإلج������راءات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة امل��ش��ددة 
وقرار محكمة الصلح اإلسرائيلية التي 
 )45( مبشاركة  اجل��ن��ازة  م��راس��م  قيدت 

شخصا فقط من أهل الشهيد.
ال��ت��ش��ي��ي��ع  م���وك���ب  أن  وأض����اف����ت 
للشهيد  التمجيد  بهتافات  حافاًل  ك��ان 
واملؤكدة على السير خلفه حتى حترير 
من  األقصى  املسجد  وتطهير  فلسطن 

براثن االحتالل.
الشهيد  جثمان  أن  إل��ى  وأش����ارت 
مبدينة  »املجاهدين«  مقبرة  في  ووري 
ال��ق��دس احمل��ت��ل��ة، م��ا أدى إل���ى ان���دالع 
مواجهات عنيفة في عدة أحياء مقدسية 
وخالله،  التشيع  موكب  ان��ط��الق  قبيل 

وبعد االنتهاء من مراسم الدفن.

أعلنت  قد  االح��ت��الل  شرطة  وكانت 
عملية  منفذ  ه��و  ح��ج��ازي  الشهيد  أن 
اس��ت��ه��داف احل��اخ��ام امل��ت��ط��رف »ي��ه��ودا 
غليك« بالقدس احملتلة، والتي أدت إلى 
إصابته بجراح بالغة اخلطورة وما زال 
إن��ق��اذ حياته حتى  ي��ح��اول��ون  األط��ب��اء 

اللحظة.
وحجازي هو أسير محرر سبق أن 
أمضى في سجون االحتالل أكثر من 11 

عاما وأفرج عنه قبل حوالي عامن.

العربي الجديد

المقدسيون يزفون 
الشهيد حجازي رغما عن 

االحتالل

أص����������������درت 
م��ح��ك��م��ة ج���رائ���م 
احلرب البنغالية، 
اليوم األربعاء 29 
من أكتوبر 2014، 
حكًما على »مطيع 
نظامي«،  الرحمن 
زع���ي���م اجل��م��اع��ة 
اإلس����الم����ي����ة ف��ي 
ب�����ن�����ج�����الدي�����ش 
ب������اإلع������دام، ب��ع��د 
ت�����وج�����ي�����ه ت���ه���م 
إل����ي����ه ب���ارت���ك���اب 
عام  ح��رب  جرائم 
خ����الل   ،1971
ح�����رب اس��ت��ق��الل 
ب��ن��ج��الدي��ش عن 

باكستان.
نظامي،  محامي  اإلس���الم،  ت��اج 
ط��ل��ًب��ا الستئناف  س��ي��ق��دم  أن���ه  أك���د 
في  املعنية،  احملكمة  إل��ى  ال��ق��رار- 
الوقت الذي دعا فيه حزب اجلماعة 
اإلس��الم��ي��ة إل���ى إض�����راب م��ف��ت��وح، 
بحق  احملكمة  ق��رار  على  احتجاًجا 

نظامي، وعدد من قيادات اجلماعة.
يأتى ذلك في أعقاب وفاة غالم 
للجماعة  ال��س��اب��ق  ال��زع��ي��م  ع����زام، 

اإلس����الم����ي����ة ف��ي 
ب�������ن�������ج�������الدش، 
ال�����������ذي ُت�����وف�����ي 
ي������وم اخل��م��ي��س 
 23 امل�������اض�������ي، 
أك���ت���وب���ر داخ����ل 
ال������س������ج������ن ع���ن 
ع��م��ر ي��ن��اه��ز 92 
ع�������ام�������ا، ح���ي���ث 
أوض���ح احمل��ام��ي 
ت���اج اإلس����الم أن 
الصحية  احل��ال��ة 
مل���وك���ل���ه س�����اءت 
ذلك  كبير  بشكل 
نقله  ومت  ال��ي��وم، 
إل�����ى م��س��ت��ش��ف��ى 
ج��ام��ع��ة ال��ش��ي��خ 
م��ج��ي��ب رح���م���ن، 

لتلقي العالج، إال أنه توفي هناك.
وأض�������اف ت�����اج اإلس���������الم، أن 
كانتا  واحملكمة  البنغالية  احلكومة 
السيئة  الصحية  باحلالة  تعلمان 
رعاية  بتوفير  ط��ال��ب  وأن���ه  ل��ع��زام، 
أفضل  معيشية  وظ����روف  ص��ح��ي��ة، 
ملوكله، إال أن احملكمة رفضت الطلب.
 وكاالت

األميركية  نيوزيويك  مجلة  نشرت 
الظروف  ع��ن  أع��داده��ا تقريرا  ف��ي آخ��ر 
ال���ق���اس���ي���ة ال����ت����ي ي��ع��ي��ش��ه��ا م��س��ل��م��و 
الروهنجيا في ميامنار. وحذرت املجلة 
أن  من  دنلوب  نيك  ملراسلها  تقرير  في 
من  اإلب��ادة  خطر  يتهددهم  الروهنجيا 

عدة جهات.
الروهنجيا  أقلية  أن  التقرير  وذكر 
املسلمة ظلت تعاني من االضطهاد املنظم 
طوال العقود املاضية من قبل البوذين 
بأنهم  االعتراف  عدم  ومن  ميامنار،  في 
والقتل  القسري  العمل  ومن  مواطنون، 
األمم  ع��ن  املجلة  ونقلت  واالغ��ت��ص��اب. 
املتحدة وصفها للروهنجيا بأنهم أكثر 

أقليات العالم تعرضا لالضطهاد.
وأوضحت أن الالجئن الروهنجيا 
في املخيمات يعيشون في ظروف أسوأ 
من  يعانون  فهم  السجون،  ظ��روف  من 

نقص الطعام وسوء التغذية واألمراض 
مثل اإلسهال والسل واألمراض اجللدية 
ومي��وت��ون م��ن أم����راض مي��ك��ن عالجها 

بسهولة.
فيها  تعرض  حاالت  التقرير  وسرد 
أسباب  ب��دون  للقتل  الروهنجيا  أف��راد 
املعسكرات  ح���راس  ق��ب��ل  م��ن  واض��ح��ة 

التابعن لقوات األمن احلكومية. 
لي  يانغي  أع��ده  تقرير  عن  ونقلت 
امل��ب��ع��وث اخل����اص ل���أمم امل��ت��ح��دة أن 
املخيمات  تلك  في  الروهنجيا  أوض��اع 
املخاطر  يانغي  تقرير  وع���دد  مخيفة. 
املخيمات  س��ك��ان  ل��ه��ا  ي��ت��ع��رض  ال��ت��ي 
التعذيب،  محاكمات،  بدون  القتل  ذاكرا 
القسري  التهجير  اإلج���ب���اري،  ال��ع��م��ل 

واالغتصاب.
وكالة أنباء أراكان

أين  املغاربة  واألم��ه��ات  اآلب���اُء  يعلُم  هل 
من  األك��ب��ر  اجُل���زَء  الصغاُر  أطفالهم  يقضي 
للتخطيط  السامية  املندوبية  احُل��ّر؟  وقتهم 
أج��اب��ْت ع��ن ه��ذا ال��س��ؤال ف��ي بحث وطنّي 
السامي  امل��ن��دوب  نتائَجه  ع���َرَض  م��ي��دان��ي، 
اجلزء  أّن  احلليمي، وكشف  أحمد  للتخطيط 
 6( املغاربة  لأطفال  احُل��رِّ  الوقِت  من  األكبر 
مشاهدة  ف��ي  ينصرم  دقيقة(   57 و  س��اع��ات 

التلفزيون.
ما  البالغون  املغاربة  األط��ف��ال  ويقضي 
من  3 ساعات  امل��ع��ّدل  في  14 سنة  و   7 بن 
يومهم في مشاهدة التلفزيون، وهو ما مُيّثل 
اإلجمالي؛  احُل��رّ  وقتهم  من  املائة  في   43،6
هذا املُعطى جعل املندوب السامي للتخطيط 
يقول إّن هناك حاجًة إلى ضْبط عالقة األطفال 
ال��ت��ل��ف��زي��ون، خصوصا وأّن��ه��م  امل��غ��ارب��ة م��ع 
محيطهم  مع  تتالءم  ال  برامج  يشاهدون  قد 

الثقافي.
األطفال  قضاء  أّن  إل��ى  احلليمي  وذه��ب 
ف��ي مشاهدة  يوميا  ث��الث س��اع��ات  امل��غ��ارب��ة 
التلفزيون، يطرح سؤال ما سيترّتب عن ذلك 
مستقبال في إطار عالقات األسر مع أطفالها، 
قد  التلفزيون  من  يتلّقونها  التي  القَيم  ك��ْوُن 
ف��ي وسطهم  ع��ّم��ا ه��و س��ائ��د  ت��ك��ون مختلفة 
ي��ك��ون مصدرا  م��ا ميكن أن  األس���ري، »وه���و 
لنوع من الّرفض وبعض السلوكيات الشاذة«، 

يقول احلليمي.
هسبريس

الحليمي: إدماُن األطفال 
على التلفزيون يهّدد

 األسر المغربية

أكد الداعية السعودي سلمان 
تناقلتها  ال��ت��ي  األن��ب��اء  ال���ع���ودة، 
وس����ائ����ل إع������الم م��ح��ل��ي��ة األي�����ام 
السلطات  احتجاز  ح��ول  املاضية 
في اململكة، الداعية محمد العريفي 
قطار  ح��ول  تغريدات  خلفية  على 

احلرم املكي.
ال���ع���ودة، وه���و ن��ائ��ب رئيس 
املسلمن  لعلماء  العاملي  االحت��اد 
فرجًا عاجاًل  له  اكتب  “اللهم  قال: 
ما  واج��ع��ل  ومحبيه،  ألهله  ورده 
لله  واحلمد  وأج���رًا،  رفعة  أصابه 
تغريدة  في  وذل��ك  حال،”  كل  على 
التواصل  على صفحته مبوقع  له 
االجتماعي، تويتر، حتت هاشتاغ 

“العريفي_خلف_القضبان.”
وم���ن���ذ ال���ث���ام���ن م����ن ال��ش��ه��ر 
اعتقال  عن  أنباء  تتردد  اجل��اري، 
ل��دى ع��ودت��ه م��ن احل��ج،  العريفي، 
خاللها  انتقد  ل��ه  تغريدة  بسبب 

موسم  خ��الل  املشاعر  ق��ط��ار  أداء 
احلج 1435 هجرية.

العريفي  ح���ول  اجل���دل  وب���دأ 
الرسمي  على حسابه  كتب  عندما 
تغريدات  سلسلة  “تويتر”  مبوقع 
ام���ت���دح ف��ي��ه��ا ج��ه��ود امل��س��ؤول��ن 
في  انتقد  لكنه  احل��ج،  موسم  عن 
املشاعر”  “قطار  واح���دة  تغريدة 
بسبب عدم انضباط مواعيده وما 
الشديد، وعدم  إليه من زحام  أدى 
احلشود،  م��ع  الصحيح  التعامل 
��ل ب��ع��ض أب�����واب ال��ق��ط��ار،  وت��ع��طُّ
وامل��ص��اع��د، وال��س��الل��م، وح���االت 

اإلغماء.
ولم تؤكد السلطات السعودية 
أو ت��ن��ِف ح��ت��ى ال���ي���وم ال��ث��الث��اء، 
كما  العريفي،  اعتقال  خبر  صحة 

تلتزم أسرته الصمت حيال ذلك.

جديد بريس

حكم إعدام مطيع الرحمن نظامي.. يشعل 
أزمة الجماعة اإلسالمية في بنجالديش

أطفال المدينة المنورة يوّدعون الحجيج 
بالياسمين
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الداعية السعودي 
»سلمان العودة« 

يؤكد احتجاز 
»العريفي «

نيوزويك: الروهنجيا يتعرضون لإلبادة



إلى أن نلتقـي

ليس التاريخ الهجري مجرد حساب عادي للزمن فقط، 
أمتنا  بهوية  يرتبط  حضارية  دالل��ة  يحمل  أيضا  ولكنه 
وحضارتنا وقبل ذلك بديننا. جاء في تفسير الطبري عن 
قتادة: قوله: �يسألونك عن االهلة، قل هي مواقيت للناس 
واحلج�، قال قتادة: سألوا نبي الله � عن ذلك: لم جعلت 
مواقيت  �هي  تسمعون:  ما  فيها  الله  فأنزل  األهلة؟  هذه 
وملناسكهم  املسلمني وإلفطارهم،  للناس�، فجعلها لصوم 
والله  أشياء،  في  دينهم  ومحل  نسائهم  ولعدة  وحجهم، 

أعلم مبا يصلح خلقه".
من  أن��ه  تعالى  الله  رحمه  الطبري  رواه  مما  واض��ح 
الناحية التعبدية يرتبط التقومي الهجري بعدد من الشعائر 
إلى  الصوم واحلج، باإلضافة  اثنتان وهما:  في مقدمتها 
ال��رواي��ة. وال ش��ك أن الصوم  أش��ي��اء أخ��رى كما ورد ف��ي 
الذنوب وفيهما  ُتكّفر  فبهما  الكبرى،  الشعائر  واحلج من 
املشهورين:  في احلديثني  كما هو واضح  ُتغفر اخلطايا، 
الُم َعَرَض ِلي، َفَقاَل: ُبْعًدا  الُة َوالسَّ »...ِإنَّ ِجْبِريَل َعَلْيِه الصَّ
مِلَْن َأْدَرَك َرَمَضاَن َفَلْم َيْغَفْر َلُه، ُقْلُت: آِمنَي...«، »َمْن َحجَّ َفَلْم 
ُه«. والرتباط العبادتني  َيْرُفْث َوَلْم َيْفُسْق َرَجَع َكَما َوَلَدْتُه ُأمُّ
أنهما  مقدمتها  في  لعل  دالالت  القمري  الهجري  بالشهر 
الصيف  في  فتكونان  مسية  الشَّ السنة  مدار  على  ت��دوران 
لتستكمل  اخلريف  في  كما  بيع  الرَّ وف��ي  الشتاء  في  كما 
ال��دورة بعد ثالث وثالثني سنة قمرية أو اثنتني وثالثني 

شمسية.
اني سماوي َكْوني  قومي القَمري تقومٌي ربَّ ومن ثم فإن التَّ
ني،  ة، ليس من ابتداع أَحد الفَلكيِّ ، قدمي ِقَدم البشريَّ توقيفيٌّ
أو  شهوره  أسماء  على  أو  عليه  سلطاٌن  للفلكيِّني  وليس 
في  ذلك  كلُّ  يتمُّ  ��ا  وإنَّ أطوالها،  أو  تسلُسِلها  أو  عَدِدها 
تعالى:�ِإنَّ  قوله  في  كما هو واضح  انية،  ربَّ ة  كونيَّ حركٍة 
ِه َيْوَم  ِكَتاِب اللَّ ِه اْثَنا َعَشَر َشْهًرا ِفي  ُهوِر ِعْنَد اللَّ َة الشُّ ِعدَّ
َماَواِت َوااْلْرَض ِمْنَها َأْرَبَعٌة ُحُرٌم� )التوبة: 36(،  َخَلَق السَّ
فهو تقومٌي كامل، ال َيحتاج إلى تعديٍل أو تصحيح، ألنه من 

تقدير العزيز العليم.
فأمر  واحلساب  السنني  ع��دد  ومعرفة  املواقيت  وأم��ا 
يعرف  ال  للذي  بالنسبة  أيضا حتى  معلوم، وهو ميسور 
احلساب، إذ يكفي أن يرفع بصره إلى السماء لينظر موقع 
الهالل فيتذكر هل هو في أول الشهر أو وسطه أو آخره، 
ولقد كان آباؤنا رحمهم الله تعالى يعلموننا تقدير معظم 
أيام الشهر القمري مبجرد حتديد موقع القمر في السماء. 
وأما االدعاء بصعوبة التقومي القمري وعسر ضبطه فادعاء 
أسالفنا  كان  ولقد  واحلساب،  التدقيق  أمة  فنحن  باطل، 
والدقيقة  بالساعة  الصالة  مواقيت  يعرفون  الله  رحمهم 
دون أن تكون في أيديهم أو جدران منازلهم ساعات، مع أن 

هذه املواقيت تزيد وتنقص حسب األيام.
ثم باإلضافة إلى هذا كله، وقبله وبعده، فإن التاريخ 
ر بأعظم حدث في تاريخنا وهو حدث الهجرة  الهجري يذكِّ
الذي كان مقدمة لتأسيس دولة اإلسالم في املدينة املنورة. 
باإلضافة إلى األحداث الكبرى التي عرفها تاريخ اإلسالم 

والتي ارتبطت بالتاريخ الهجري بشكل عضوي.
وذاك��رة  أمتنا  بهوية  يرتبط  الهجري  فالتقومي  إذن 
ال��ه��وي��ة وه��ذه  ل��ه��ذه  ه��و طمس  ح��ض��ارت��ن��ا، وإن طمسه 
الذاكرة، ويبدو أن محاولة الطمس بدأت منذ وقت مبكر، 
حيث ُيتناقل في بعض الكتابات أنه في القرن الثاني عشر 
فطلبت  العثمانية حتديث جيشها  الدولة  أرادت  الهجري 
مساعدة الدوِل األوربية العظمى فوافقت على مساعدتها 
بشروٍط، منها: إلغاء التقومي الهجري في الدولة العثمانية؛ 

فأذعنت لضغوط الدول األوروبية.
وفي القرن الثالث عشر الهجرِي أراد خديوي مصر أن 
يقترض من بعض الدول األوربية لتغطية مصاريف قناة 

شروٍط،  ستة  مقابل  فوافقوا  السويس، 
منها: إلغاء التقومي الهجري في مصر، 
فتم إلغاؤه سنة 1292ه�، واعُتمد بدله 

التقومي امليالدي.

التقويم الهجري وهوية األمة

د. عبد الرحيم الرحموني
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ادع����������ت ص���ح���ي���ف���ة إل����ك����ت����رون����ي����ة 
اسمها)جورنان=أخبار السوق( في عددها 
)حسن  أن  أكتوبر2014،   03 في  امل��ؤرخ 
استنادا  إم���ارات���ي؟؟!!(،  شاعر  األم��ران��ي 
إل���ى م��ق��ال ل��ه م��ن��ش��ور ف��ي )ه��س��ب��ري��س(، 
  �� ك��ان  الشاعر���  أن  إال  املقال  في  وليس 
هيئة  على  اختلط  فهل  بالشارقة،  يقيم 
التحرير االسم فصارت ال متيز بني النون 
األل���وان؟ وهل  أم أصيبت بعمى  وال��ت��اء؟ 
شعراء  أسماء  تعرف  أال  اجلهل  بها  بلغ 
املغرب املعاصرين؟ ولو فتحت أي موقع 
إلكتروني على اسم الشاعر الستحيت من 

صنيعها.
م���ن ع��ج��ائ��ب م���ا وق����ع ف���ي حت��ري��ف 
م��ن احل��رف  العربي  األس��م��اء نقل االس��م 
ال��الت��ي��ن��ي إل����ى احل����رف ال���ع���رب���ي. وم��ن 
يقع  ما  ذل��ك،  في  عليه  وقفت  ما  طرائف 
املستشرقني،  أع��م��ال  بعض  ترجمة  عند 
فللمستشرق الفرنسي بالشير دراسة عن 
اللغوي  العالم  عن  فيها  يتحدث  املتنبي، 
األندلسي الشهير )ابن سيده(، وطبعا كان 
مضطرا لكتابة االسم باحلروف الالتينية 
لهم،  يكتب  الذين  القراء  عنه  يفهم  حتى 
  Ibn Sidah ال��ص��ورة:  ه��ذه  على  فكتبه 
مترجم  العربي،  وهو  املترجم  جاء  فلما 
العربية على هذه  إلى  رده  شهير وقدير، 
القارئ  الصورة: )ابن صيدح(، وسيتعب 
عن  الكتب  أمهات  في  يبحث  وهو  نفسه 
يعود  أن  إال  يجده،  فال  ه��ذا  اب��ن صيدح 
إلى النص الفرنسي. والشاعر املستوغ�ر 
)امل��س��ت��وج��ر(.. يصبح   almostawgir

وهكذا..
بعض  أس��م��اء  الغربيون  ح��رف  وق��د 
علمائنا وعظمائنا إلى ما يناسب لغتهم، 
وما يخف على ألسنتهم، فصار ابن سينا 
)أفيسان(، وابن رشد )أفيرويس(، وصالح 
ال��دي��ن )ص����الدان(، ب��ل ح��رف��وا حتى اسم 
الرسول �، فإذا هو )ماهوميت( بدال عن 
محمد. ولم يكن ذلك الصنيع بريئا في كل 
األح��وال، كما بني ذلك أهل االختصاص، 

حيث ردوا اسم )ماهوميت( �� على سبيل 
ومن  وهكذا،  الظالم.  معنى  إل��ى   �� املثال 
أب��ن��اء جلدتنا  ب��ع��ض  أن جن��د  ال��غ��ري��ب 
األسماء  بتلك  ينطقوا  أن  على  مصرين 
بصيغتها األجنبية، وحتى سائق سيارة 
)مستشفى  يبلغك  أن  عليه  يسهل  األجرة 
)مستشفى  إبالغك  في  ويتردد  أفيسان(، 
ابن سينا(.. ومن الطرائف أن صديقا لي 
من صاحبها  وطلب  أجرة  استقل سيارة 
أن ي��ب��ل��غ��ه )ال�����ودادي�����ات(، ف��ق��ال إن����ه ال 
يعرفها.. فسأله: وهل تعرف )ليزاميكال(؟ 
فأجاب باإليجاب، فقال له: استغنيت عن 

)الوداديات(، خذني إلى )ليزاميكال(...
بالدنا، مما  في  الواقعة  املآسي  ومن 
 : مثلني  ن��ض��رب  ف��ي��ه،  ن��ح��ن  مب��ا  يتعلق 
أحدهما ما حدث ألسماء بعض الشوارع، 
والثاني ما حدث ألسماء بعض املواليد، 

على يد )الشيوخ!!(..
اجتهد مجلس بلدي سابق في جتديد 
ل��وح��ات ال���ش���وارع امل��ت��ه��ال��ك��ة، ف��ل��م يقف 
األم��ر عند ح��دود وض��ع ل��وح��ات جديدة، 
اجتهد  بل  االس��م،  بصورة  االحتفاظ  مع 
األس��م��اء،  ص���ورة  تبديل  ف��ي  املجتهدون 
)املدينة  فشارع  العجاب!!  العجب  فحدث 
املنورة( صار شارع )مدينة منور(، وشارع 
ال��ص��ح��اب��ي الشهير  ي���اس���ر(،  ب��ن  )ع��م��ار 
وسمية،  ياسر  الشهيدين،  اب��ن  الشهيد، 
وش��ارع  يسير(،  بن  )عمر  ش��ارع  يصبح: 
)عمر بن أبي ربيعة(، يصبح شارع )عمار 

بن ربيعة(، وهكذا دواليك...
وأما أسماء بعض املغاربة وصورتها 
)خالد(،  ف  املبكي،  املضحك  من  فصارت 
ت��ص��ب��ح: )خ���ل���ي���د(، و)ف���اط���م���ة( ت��ص��ب��ح: 
اسم  أن  الشيوخ  أح��د  واعتبر  )فطيمة(، 
)أروى(، وهو باملناسبة اسم إحدى عمات 
ال��رس��ول �، دخ��ل��ه حت��ري��ف، ف����أراد أن 
يصححه، وأصر على أن يدونه على هذه 
)أروة(.. وصار )احلسن( يكتب  الصورة: 
أن  وأذكر  )احلسان(..  الصورة  هذه  على 
د.عماد الدين خليل زار وجدة يوما، فقدم 

كان  أنه  فتذكر  باسمه،  األساتذة  أحد  له 
يراسله يوم كان يعد بحثه اجلامعي، فقال 
ومد  احل��س��ان(،  أن��ت  )آه..إذن  مبتسما: 

األلف بشكل مبالغ فيه ممازحا..
االسم  أن  مصدرها  األخطاء  ه��ذه  إن 
الالتيني،  ب��احل��رف  أوال  يكتب  ال��ع��رب��ي 
لغلبة العجمة ولغة املستعمر، ثم يستعاد 
إلى العربية فإذا هو هجني.. فمتى نتحرر 

من عقدة لغة املستعمر؟
هذا األمر ال يحدث في املغرب فحسب، 
بل هو شائع في عدد من الدول العربية، 
بل إن األمر يزداد سوءا إن أرادوا كتابة 
الرسمية،  الوثائق  من  نقال  مغربي،  اسم 
ال��رس��م  يستعمل  ال��ع��رب��ي  امل��غ��رب  وألن 
ال��ف��رن��س��ي وامل���ش���رق ي��س��ت��ع��م��ل ال��رس��م 
اإلجنليزي، حتدث مفارقات كثيرة، فحرف 
I   عندهم، وهكذا  يقابله حرف  e   مثال 
عندهم:   )alhoucine( احلسني  يصبح 
األصدقاء  أح��د  لي  روى  احلسيني..وقد 
أن ذلك اخلطأ أوقعه في مشكل مع بعض 
وعاملوه  ظنوه شيعيا،  عندما  املعتمرين 
ع��ل��ى ذل���ك األس����اس، ع��ن��دم��ا رأوا بعض 

الشيعة يتطاولون على أهل السنة!!
متداولة  غير  األسماء  بعض  أن  كما 
ع��ن��ده��م، ف��ي��ح��رف��ون��ه��ا وه���م ي����رون أنهم 
يحسنون صنعا... فقد كان أحد األساتذة 
معروفة  صيغة  وه��ي  )حل��س��ن(،  ي��دع��ى: 
ع��ن��دن��ا، وال س��ي��م��ا ف���ي أق��ل��ي��م س���وس، 
وه���ي م��ع��دل��ة ع���ن )احل���س���ن( ف��ح��ول��وه��ا 
إل��ى )األح���س���ن(...وص���ار ه��ن��اك اختالف 
اإلداري��ة،  ووثائقه  اجلامعية  وثائقه  بني 
كاجلواز وغيره.. مما سبب له في بعض 
لوال  عنها  غنى  في  ك��ان  مشاكل  األحيان 

ذلك التحريف.
هذا التحريف في األسماء إذن  تكون 
اللغة  أك��ان��ت  س���واء  ال��ع��رب��ي��ة،  ضحيته 

الوسيطة الفرنسية أواإلجنليزية.
فإلى متى نرهن عربيتنا البديعة عند 

اللغات األجنبية؟

شــؤون  صـغـيــرة
يلتقطها د. حسن األمراني

بعض ما جاء
في باب األسماء

مسجد السوريني مبدينة طنجة بنته عائالت سورية 
سنة 1974 عرفانا منها ملشاركة املغرب في حرب 

اجلوالن


