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أين نحـن مـن أمـة مكـارم األخـالق؟ !

االحتاد العالـمي لعلمـاء الـمسلمني
 يدعو للنفير العام مـن أجـل األقـصى

اللهم اإنا ن�صاألك 

من ف�صلك ورحمتك، 

فاإنه ال ميلكها اإال اأنت

اآمـيـــــن

أمة اإلسالم هي أمة مكارم األخالق بامتياز، هكذا أرادها الله تعالى حينما جعل 
رسوله � على خلق عظيم، �َوِإَنَّك لََعلى ُخُلٍق َعِظيٍم� ) القلم :4 (، ليؤكد� بدوره 
َم َمَكاِرَم األَْخالقِ " )أخرجه مالك  ّ ا ُبِعْثُت أُلَتِ َ أن ِبعثته جاءت إتاما ملكارم األخالق "ِإَنّ
� أن عمود الدين كله قائم على حسن اخللق في التعامل مع  في املوطأ(، ولُيبينِّ
اآلخر "إن من خيركم أحسنكم خلقًا" )أخرجه البخاري(، وأن جزاء ذلك كله القرب من 
ُكْم ِإلَيَّ َوَأْقَرَبُكْم ِمننِّي َمْجِلًسا َيْوَم الِْقَياَمِة َأَحاِسُنُكْم  مجلسه �يوم القيامة: "ِإنَّ َأَحبَّ
َثّم شاع  ومن  الترمذي(،  )أخرجه  َوُيْؤلَُفون"  َيأْلَُفوَن  الَِّذيَن  َأْكَناًفا،  ؤون  امْلَُوطَّ َأْخالًقا 

القول املأثور: "الدين املعاملة".
ومن املعلوم أن اخللق العظيم الذي كان يتحلى به الرسول � كان يتجلى في كل 
جوانب احلياة التي ميكن أن يؤثنِّر فيها اخللق السوي، بدءًا بالرفق والرأفة والرحمة 
في التعامل، وهي صفات تظهر في سلوك اإلنسان ومعامالته بشكل يومي: �َفِبَما 
)آل عمران:  وا ِمْن َحْوِلَك�  الْنَفُضّ الَْقلِْب  َغِليَظ  ا  َفًظّ ُكْنَت  َولَْو  لَُهْم  ِلْنَت  َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه 
أطيافهم،  اختالف  على  البشر  بني  جميع  مع  التعامل  في  والرحمة  الرأفة  159(؛ 
حتى  بل  امل����رأة...(،  الشيخ،  )الصبي،  معادلة:  أي  في  الضعيف  الطرف  وخاصة 
ٍة َسَجَنْتَها  َبِت اْمَرَأٌة ِفي ِهرَّ باحليوان سواء في احملافظة على حياته أحسَن حفظ؛ "ُعذنِّ
َحتَّى َماَتْت، َفَدَخلَْت ِفيَها النَّاَر، اَل ِهَي َأْطَعَمْتَها َوَسَقْتَها ِإْذ َحَبَسْتَها، َواَل ِهَي َتَرَكْتَها 
َتأُْكُل ِمْن َخَشاِش اأْلَْرِض" )أخرجه مسلم(، أو في إحسان الذبح والقتلة في احلالة 
ْحَساَن َعلَى ُكلنِّ َشْيٍء َفِإَذا َقَتلُْتْم َفَأْحِسُنوا الِْقْتلََة  األخرى، "ِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َكَتَب اإْلِ
َذِبيَحَتُه" )أخرجه مسلم(،  َولُْيِرْح  َشْفَرَتُه  َأَحُدُكْم  َولُْيِحدَّ  ْبَح  الذَّ َفَأْحِسُنوا  َذَبْحُتْم  َوِإَذا 
ثم بعد ذلك الرفق بكل شيء حتى في النباتات واجلمادات وطريقة إخضاعها لنفع 
ْفُق ِفي َشْيٍء ِإال َزاَنُه، َوال ُنِزَع ِمْن َشْيٍء ِإال َشاَنُه" )مسند اإلمام  اإلنسان "َما َكاَن الرنِّ

أحمد(. 
وبحضور هذه الصفات اخللقية في تعامل اإلنسان اليومي ينعكس ذلك إيجابا 
على سلوكاته األخرى فيصبح قرآنا ميشي على األرض -كما كان شأن النبي � 
��ْرآَن" )صحيح  الْ��قُ "َكاَن ُخُلُقُه  عنها:  الله  عائشة رضي  املؤمني  أم  عنه  قالت  حينما 
مسلم(- ِليَؤثنِّر � في اآلخرين بخلقه السوي الرفيع دون أن يتأثر بأخالقهم إن كانت 
سيئة، فيكون بذلك قدوًة حقيقية لهم، وداعية بسلوكه إلى الدين القومي، قبل أن يكون 

داعية بقوله.
ولعل نظرة بسيطة إلى تاريخنا ُتبّي بوضوح أن شعوبا كثيرة )ماليزيا وإندونسيا 
مثال(، اعتنقت اإلسالم بسبب ما رآه أفرادها في املسلمي الذين خالطوهم من أخالق 
سامية، وخاصة في املعامالت التجارية، فدخلوا في دين الله أفواجا. ومن الطريف 
أن هذه الشعوب احتفظت بهذه األخالق التي أخذتها سوية سليمة من االنحراف، 
حتى إن العديد من حجاجنا إلى بيت الله احلرام يضربون بهؤالء املثل في استقامة 

اخللق دون غيرهم. 
وإن مما أصيبت به أمتنا في العصر احلاضر هو كثرة القول وقلة العمل، أو رمبا 
انعدامه في كثير من األحيان، فال جند إال ما انحرف من األخالق والِقيم والعادات، 
حتى أصبحت صورة اإلسالم واملسلمي يشوبها ما يشوبها من تشويه، ليس عند 

اآلخرين فحسب، ولكن أيضا فيما بي املسلمي أنفسهم.
بأخالق  ثانيا،  ورعايا  رع��اًة  املسلمي  وجميع  أوال،  والدعاة  العلماء  وإن تسك 
واإلنتاج  والصناعة  التجارة  وفي  والتربية،  واملعاملة  واحل��وار  السلوك  في  اإلس��الم 
والتعليم، وفي السياسة واالقتصاد وفي غير ذلك، إن التمسك بذلك كله قمي بأن يعيد 
أمتنا إلى النهج السوي الذي كانت عليه، لتكون أمة األخالق بامتياز، ولتكون حّقا 

خير أمة أخرجت للناس. وصدق الشاعر في قوله:
وإنا األمم األخالق ما بقيت.... ف�إن ُهُمُو ذهب��ت أخ�القهم ذه��بوا.. 
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افتتاحية

د. الهادي النحوي خبير بالبنك  اإلسالمي للتنمية :

إجماع على أهمية التجربة املصرفية اإلسالمية

من أهم التحديات غياب 
مؤهلني ذوي تكـوين شرعي متني

ضعـف الرقابة الشرعية
من أكبر معضالت البنوك اإلسالمية
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د. علي يوعال خبير االقتصاد اإلسالمي :

تأمالت في األبعاد االجتماعية للزكاة
من مقاصد الزكاة في اإلسالم

في المؤتمر الدولي:  البنوك اإلسالمية: األسس والتجارب واآلفاق بفاس :

البرنامـج الكامـل للمؤمتر العالـمي 
الثاني للباحـثيـن في السيـرة النبـوية
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برنامج 
المؤتمر
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الكريم، حيث ورد مرتين، في قوله  القرآن  الورود في  مصطلح األمل من المصطلحات قليلة 
سبحانه وتعالى:

ُعوا َوُيْلِهِهُم اْلََمُل َفَسْوَف َيْعَلُموَن� )الحجر، اآلية: 3( • �َذْرُهْم َياُكُلوا َوَيَتَمَتّ
َك َثَواًبا َوَخْيٌر َاَمل�  اِلَحاُت َخْيٌر ِعْنَد َرِبّ ْنَيا َواْلَباِقَياُت الَصّ • �اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَحَياِة الُدّ

)الكهف، اآلية: 46(
كما أنه من المصطلحات التي أصبحت تحمل دللة خاصة تكاد تبعد بها عن كل من األصل 

اللغوي والستعمال القرآني.
َبُته )3( إل أن »أكثر ما  فاألمل في اللغة الرجاء )1( وهو من التثبت والنتظار )2(، وَأمْلُتُه: َتَرَقّ

يستعمل األمل فيما يستبعد حصوله« )4(.
وقد اعتبر األمل والرجاء والطمع مراتب بحسب قرب أو بعد حصول المطلوب، حيث إن من 
عزم مثل »على السفر إلى بلد بعيد يقول َأَمْلُت الوصول ول يقول: طمعت إل إذا قرب منها؛ فإن 
أن ل  الراجي قد يخاف  فإن  إل فيما قرب حصوله، والرجاء بين األمل والطمع؛  الطمع ل يكون 

يحصل مأُموُلُه، ولهذا يستعمل بمعنى الخوف، فإذا قوي الخوف استعمل استعمال األمل« )5(.
فالظاهر من حيث اللغة أن األمل انتظار لشيء قد ل يتحقق، وهذا ما يوحي به أحد الستعمالين 
ُعوا َوُيْلِهِهُم اْلََمُل َفَسْوَف َيْعَلُمون�  القرآنيين للمصطلح وهو قوله عز وجل: �َذْرُهْم َيَاُكُلوا َوَيَتَمَتّ
به  المعنى، حيث وصفت  الثاني يوحي ظاهره بعكس هذا  الستعمال  أن  إل  اآلية:3(،  )الحجر، 
َواْلَباِقَياُت  ْنَيا  الُدّ اْلَحَياِة  ِزيَنُة  َواْلَبُنوَن  �اْلَماُل  سبحانه:  قوله  في  وذلك  الصالحات  الباقيات 

َك َثَواًبا َوَخْيٌر َاَمل� )الكهف، اآلية: 46(. اِلَحاُت َخْيٌر ِعْنَد َرِبّ الَصّ
ولقد وردت في المقصود بالباقيات الصالحات عدة أقوال منها أنها جملة أذكار هي: سبحان 
الله، والحمد لله، ول إله إل الله، والله أكبر، أو أنها الصلوات الخمس أو غيرها من صالح األعمال 

كما هو وارد في كتب التفسير عند تفسير هذه اآلية.
لكننا إذا تأملنا في اآليتين معا نجدهما تدلن على أن األمل له معنى مشوبا بالذم إلى حد ما، 
وتعلقه بالباقيات الصالحات مقترن بكونه خير األمل، أما مطلق األمل فقد ل يكون مرغوبا فيه ألنه 
يلهي صاحبه عن الطاعات كما جاء في آية سورة الحجر، ويستخلص من ذلك أن األمل منه ما هو 
صادق، وهو ما كان بانتظار ما عند الله من ثواب على صالح األعمال، ومنه ما هو كاذب وهو الذي 

يلهي اإلنسان عن الطاعات بسبب تتبع صاحبه للملذات في الدنيا مع نسيان اآلخرة.
وهذا النوع الثاني هو المذموم وهو الذي وردت فيه أقوال للسلف تحذر منه، كما جاء عن علي 
� أنه قال: »أخوف ما أخاف عليكم اثنان: طول األمل، واتباع الهوى. فأما طول األمل فينسي 

اآلخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق« )6(.
-----------------------

1. مختار الصحاح.
2. مقاييس اللغة.

3. الفيومي، المصباح المنير.
4. نفسه.
5. نفسه.

6. أورده السمرقندي في بحر العلوم.

وقفات مع مفهوم األمل
في القرآن الكريم

دة . كلثومة دخوش
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املجادلة بالتي هي أحسن
أقوم أسلوب لتبليغ الدعوة اإلسالمية

إن أسلوب املجادلة بالتي هي أحسن في الدعوة والتبليغ، يجد أصله وسنده في 
كتاب الله العزيز الذي وجه كل داعية إلى الله تعالى ومبلغ لدينه إلى اتباعه إن هو 
أراد النجاح والفلح في أداء رسالته. فقال تعالى: �ول جتادلوا أهل الكتاب إل بالتي 
هي أحسن إل الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا 

وإلهكم واحد ونحن له مسلمون� )العنكبوت: 46(.
يفهم من هذه اآلية الكرمية أن الله تعالى قد سبق في علمه أن دين احلق الذي هو 
دين اإلسلم -رغما عن ظهوره وانتشاره في أطراف األرض، وإقبال مختلف السللت 
والشعوب على الدخول فيه أفواجا- سوف ل ينفرد وحده بالبقاء في العالم، مصداقا 
لقوله تعالى: �ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة� )هود: 118(. بل إنه ستوجد 
بجانبه باستمرار أديان أخرى وستحاول أن تنافسه وتتحداه كلما استطاعت إلى 

ذلك سبيل، ولسيما األديان الكتابية التي ينتمي إليها اليهود والنصارى.
ووجود اإلسلم بجانب غيره من األديان يفرض على أهله أن يدافعوا عنه في 
وجه الهجمات املضادة والشبهات باحلجة والبرهان. وللقيام بهذه املهمة على أحسن 
املسلحني منهم  املؤمنني ول سيما  كافة  إلى  تعالى اخلطاب  الله  كتاب  ه  وْج��ه، وجَّ

بسلح العلم والدين، فقال تعالى: �ول جتادلوا أهل الكتاب إل بالتي هي أحسن�.
وبذلك أفهم املسلمني أول أن اإلسلم ل يتهيب ول يخشى من مواجهة خصومه، 
الشبه  إليه من  يوجه  ما  دينهم ويبطلوا  أن يجادلوا عن  للمسلمني من  بد  ل  وأن��ه 
العقيدة  في  ملخالفيهم  املسلمني  مجادلة  أن  ثانيا  أفهم  ثم  الباطلة،  والتهم  الزائفة 
إلى  ي��ؤدي باخلصم  تكون على شكل  أن  بد  ل  بل  ك��ان،  ب��أي شكل  تكون  ل  والدين 
القتناع واإلذع��ان، وهذا املعنى هو ما عبرت عنه اآلية الكرمية إذ قالت:�إل بالتي 

هي أحسن�.
و»التي هي أحسن« وصف للطريقة التي يجب أن يتبعها املجادل عن دينه للدفاع 
رائحة  منها  تشم  ل  واللني  الرفق  بطابع  يختار جلداله طريقة مطبوعة  عنه، حيث 
الغلظة واجلفاء، و�بالتي هي أحسن� هي كذلك وصف للحجة التي ينبغي أن يحتج 
بها املجادل عن دينه لبيان احلق أحسن إبانة وعلى أحسن وجه من وجوه اإلقناع 
إل  يديه  بني  التي  احلجج  بني  من  يختار  ل  بحيث  للباطل،  ودحضا  للحق  إثباتا 
قال  دينه.  ينصر  وبذلك  واملطلوب،  للمقصود  إيصال  وأسرعها  وأقواها  أوضحها 
القاضي أبو بكر بن العربي: "لكن يكون اجلدال مبا يحسن من األدل��ة، ويجمل من 
الكلم، بأن يكون منك للخصم متكني، وفي خطابك له لني، وأن تستعمل من األدلة 

أظهرها وأنورها، وإذا لم يفهم اخلصم أعاد عليه املجادل احلجة وكررها". 
بالظلم  للمسلمني  من تصدى  أن  معناه  منهم�،  الذين ظلموا  �إل  تعالى  وقوله 
والعدوان ل يجادل بالرفق واللني، وإمنا يعامل معاملة الظاملني فيحد من ظلمه مبا 
يناسبه من اجلدال إلى أن يرتدع عن ظلمه ويرجع إلى السداد. ومن الظلم العتداء 

على احلرمات، والتهجم على املقدسات، وغدر العهود واللتزامات.
وقوله تعالى �وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم�، يتضمن مثال تطبيقيا 
ملجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن. قال ابن كثير: "إذا أخبروا مبا ل نعلم صدقه 
ول كذبه فهذا ل نقدم على تكذيبه ألنه قد يكون حقا، ول على تصديقه فلعله أن يكون 
باطل، ولكن نؤمن به إميانا مجمل معلقا على شرط، وهو أن يكون منزل ل مبدل 
ول مؤول". وتفرد البخاري في صحيحه برواية حديث عن أبي هريرة قال: )كان أهل 
الكتاب يقرؤون التوراة  بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية ألهل اإلسلم فقال رسول 
الله � : »ل تصدقوا أهل الكتاب ول تكذبوهم وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما 

أنزل إليكم«(. 
وقوله تعالى �وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون�، معناه أن اخللق كلهم 
عيال الله جل وعل، وأن رب العاملني الذي خلقهم ورزقهم إله واحد، وإن كان التوحيد 
في عقيدة اإلسلم -بالنسبة لغيرها من العقائد- هي العقيدة الوحيدة الصحيحة 
والسليمة من كل الشوائب، مصداقا لقوله تعالى في آية أخرى: �لكم دينكم ولي دين� 
)الكافرون: 6(. ولذلك قال تعالى هنا تعقيبا على قوله: �وإلهنا وإلهكم واحد�، قال: 

�ونحن له مسلمون� أي على خلف ما عليه أهل الكتاب.
----------------

1 - أحكام القرءان، ألبي بكر محمد بن عبد الله املعروف بابن العربي. راجع أصوله وخرج أحاديثه 
وعلق عليه؛ محمد عبد القادر عطا. ط/ 3. 1424هـ/ 2003م. دار الكتب العلمية-بيروت. ج/ 3. ص/ 

518. بتصرف يسير. 
2 - تفسير القرءان العظيم، ألبي الفداء إسماعيل بن كثير. طبعة جديدة ومنقحة، مضمنة حتقيقات 
العالمة محمد ناصر الدين األلباني. خرج أحاديثه؛ محمود بن اجلميل ووليد بن محمد بن سالمة وخالد 

بن محمد بن عثمان. ط/ 1. 1425هـ/ 2004م. مكتبة الصفا- القاهرة. 
ج/ 6. ص/ 117. 

تــامــر. كتاب  ــه؛ الــدكــتــور محمد  ب الــبــخــاري. اعتنى  3 - صحيح 
االعتصام بالكتاب والسنة-باب قول النبي � : "ال تسألوا أهل الكتاب 
عن شيء". رقم؛ 7362. دار التقوى دون ذكر الطبعة والتاريخ. ج/ 3. 

ص/ 431. 

د ـ إبراهيم والعيزبقلم :

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

العـنوان الكامل :.................................................................................
الشتراك السنوي : 20 عددا

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

ترسل الشتراكات باسم :
> جريدة احملجة عن طريق احلوالة البريدية

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

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

ق�شيمة  اال�شرتاك
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العدد 25429 محرم 1436هـ  املوافق 19 نونبر 2014م3

دعا االحتاد العاملي لعلماء املسلمني، مسلمي العالم إلى النفير العام 
حلماية املسجد األقصى املبارك والقدس واملقدسيني من إجرام احملتل 
املعرض  األقصى  إلنقاذ  التحرك  إلــى  احلــر  العالم  ودعــا  الصهيوني، 
العربية  الــدول  عاملي، محمال  في ظل صمت  وأخــرى  للهدم بني حلظة 
واإلسالمية مسئولية أي ضرر يحدث للمسجد أو للقدس واملقدسيني أو 

لقضية فلسطني بكاملها.
األمــة اإلسالمية وبخاصة  ثقته في  »أن  بيان-  وأكــد االحتــاد -في 
الشعوب ال تنتهي، وال يشوبها أي تشاؤم، بل على العكس فلدينا ثقة 

بالغة أن الشعوب لن تبيع مقدساتها وال دماء إخوانها«.
                         وفي ما يلي نص البيان:

احلمد لله، والصالة والسالم على رسول الله، وعلى آله وصحبه 
ومن وااله وبعد،

يتابع االحتاد العاملي لعلماء املسلمني بقلق بالغ، األحداث اإلجرامية 
املتصاعدة من جانب الكيان الصهيوني احملتل، جتاه املسجد األقصى، 
من اقتحامات خطيرة للغاية، وجتاه املقدسيني من اعتقاالت وقتل بال 
أي حتقيق أو تثبت، وقد بلغت بهم اجلرأة أن أغلقوا املسجد نهائيا يوم 
اخلميس املاضي في وجوه املسلمني، وكلها مخالفات صريحة للقوانني 
واألعراف الدولية، ومن املؤسف أن يحدث كل ذلك وأكثر، وسط صمت 

عاملي وعربي وإسالمي مخٍز ! إال القليل.
الشعب  ضــد  الصهيونية،  اإلجــرامــيــة  األفــعــال  تلك  أجـــواء  وفــي 
الفلسطيني واألقصى واملقدسيني، فإن االحتاد العاملي لعلماء املسلمني :
احملتلني،  الصهاينة  قبل  من  األقصى  املسجد  باقتحام  يندد   -  1
وقرارات إغالق املسجد األقصى في وجه املصلني، ثم فتحه أمام كبار 
السن فقط، ممن جتاوزوا سن الـخمسني، ويعتبر كل هذه االقتحامات 
حتمله  ما  بكل  إجرامية  ويراها  وتفصياًل،  جملة  مرفوضة  والقرارات 

الكلمات من معاني .
2 - يدعو إلى النفير العام، فإذا لم يكن النفير إلنقاذ األقصى من هذه 
اجلرائم، فلمن يكون النفير؟! فهل هناك أقدس وأعظم لدى املسلمني بعد 
املسجد احلرام واملسجد النبوي من املسجد األقصى؟ كما يدعو االحتاد 
العالم احلر من شرقه وغربه وشماله وجنوبه إلى التحرك إلنقاذ املسجد 
األقصى املعرض للهدم بني حلظة وأخرى في ظل صمت عاملي -لألسف 

الشديد- وكأن هذا الصمت تشجيع لالحتالل على الهدم.
3 - يطالب مبحاكمة قادة الكيان الصهيوني، الذين أعطوا األوامر 
لنظامهم البوليسي بتعقب املقدسيني، وقتل أحد أبنائهم، بتهمة محاولة 
قتل أحد الصهاينة اليمينيني املتعصبني، والذي حاول اقتحام املسجد 
األقصى، وذلك من غير حتقيقات أو قضاء أو أحكام... الخ، مبا يعتبر 

إجرامًا يستدعي التدخل الدولي الفوري .
يحدث  أي ضــرر  واإلسالمية مسئولية  العربية  ــدول  ال يحمل   -  4
بكاملها،  فلسطني  لقضية  أو  واملقدسيني،  للقدس  أو  األقصى  للمسجد 
حيث أنها قضية األمة احملورية والرئيسية والتي ال يجب أن تغيب عن 
أجندتنا اليومية بل واللحظية، ومن ثم فعلى جميع الدول التحرك في 
من  املتكررة  االعتداءات  لوقف  األصعدة،  جميع  وعلى  كافة،  املسارات 
الكيان الصهيوني ضد األقصى والقدس وفلسطني، وردعه، واستعادة 

حقوق الشعب الفلسطيني التي طال السكوت عليها .
5 - يؤكد أن ثقته في األمة اإلسالمية وبخاصة الشعوب ال تنتهي، 
وال يشوبها أي تشاؤم، بل على العكس فلدينا ثقة بالغة أن الشعوب 
لن تبيع مقدساتها وال دماء إخوانها، وأن تلك احملاوالت الصهيونية 
التي ستنفجر يومًا  إلى حالة االحتقان  الشعوب  اإلجرامية إمنا تدفع 
ما في وجه هذا االحتالل؛ لتعلن عن مرحلة حترير أرضنا ومقدساتنا، 
أنه  يظن  أو  الشعوب،  تلك  صبر  طــول  على  يراهن  أال  اجلميع  فعلى 

سيتخذ قرارات إجرامية في غيبتها دون حتركها.
6 - يرفض ما يطرحه االحتالل بصورة مستمرة من وجود هيكل 
لهم حتت املسجد األقصى، أو أن لهم أي حق في أرض فلسطني املقدسة، 
ويرى كل ذلك هو من باب الهراءات والتخاريف التي ال أصل لها، وإمنا 
هي أوهام يلعبون من خاللها بعقول أتباعهم أو املتآمرين معهم لإلفساد 

في األرض ونشر الفنت بني الناس .
واخلزي  والهزمية  املؤمنني،  ولكل  لفلسطني،  والنصر  أكبر،  والله 

للمعتدين.
الّلِه  َسِبيِل  ِفي  َوَأنُفِسُكْم  ِبَأْمَواِلُكْم  َوَجاِهُدوْا  َوِثَقااًل  ِخَفافًا  �اْنِفُروْا 

ُكْم ِإن ُكنُتْم َتْعَلُموَن� )سورة التوبة:41( َذِلُكْم َخْيٌر َلّ
             

             األمني العام                                            رئيس االحتاد         
أ.د علي محيي الدين القره داغي             أ.د يوسف القرضاوي

االتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
يدعو للنفير العام ألجل األقصى

األستاذ  تناول  السابقة  احللقة  في 
مــعــنــى الـــقـــاعـــدة مـــن شــــرح ألــفــاظــهــا 
هذه  وفي  وأصلها،  اإلجمالي  ومعناها 
جوانب  بــيــان  الــبــاحــث  يتابع  احللقة 
ومستثنياتها،  القاعدة  هذه  مقاصدية 
فإذن ما هي مقاصدية هذه القاعدة؟ وما 

هي استثناءاتها؟

الفرع الثالث: مقاصدية القاعدة.
تــهــدف هـــذه الــقــاعــدة إلـــى حتقيق 

مقاصد متعددة منها:
احلكم  ألن  للحكم:  االحتياط  أوال: 
الباطل،  وإبطال  احلق  إلحقاق  وسيلة 
فال بد من االحتياط له؛ حتقيقا ملقصده 
والغاية من تشريعه؛ ولهذا قال العز – 
نهي احلاكم  »وأمــا   :- عليه  الله  رحمة 
عــن احلــكــم فــي حـــال الــغــضــب الشديد 
األحــكــام  )قــواعــد  لــلــحــكــم...«  فاحتياط 

)2/34
األحكام:  في  الغلط  مفسدة  دفع  ثانيا: 
بــســبــب الــغــضــب ومـــا فــي مــعــنــاه؛ ألن 
ويحجب  الفكر  يفسد  الشديد  الغضب 
هذا  »ســبــب  قال املهلب :  الــعــقــل.  نــور 
النهي أن احلكم حالة الغضب قد يتجاوز 
وبذلك  فمنع،  احلــق  غير  إلــى  باحلاكم 
قال فقهاء األمصار« )فتح الباري، كتاب: 
األحكام، 4/147(. وقال ابن دقيق العيد 
في  وارد  »النص   : عليه-  الله  –رحمة 
الغضب،  وذلك  حالة  من القضاء  املنع 
ملا يحصل للنفس بسببه من التشويش 
املوجب الختالل النظر، وعدم استيفائه 
على الوجه. وعداه الفقهاء بهذا املعنى 
إلى كل ما يحصل منه ما يشوش الفكر، 
كــاجلــوع والــعــطــش وهــو قــيــاس مظنة 
على مظنة، فــإن كــل واحــد مــن اجلــوع 
قضى  ولـــو  للفكر،  مــشــوش  والــعــطــش 
صادف  إذا  لنفد  واجلــوع  الغضب  مع 
احلق، وقد ورد في بعض األحاديث ما 
يدل على ذلك، وكأن الغضب إمنا خص 
النفس، وصعوبة  على  استيالئه  لشدة 
مقاومته«. وقال اإلمام محمد الطاهر بن 
–رحمة الله عليه- : »احلنق =  عاشور 
ُة االْغِتَياِظ( والغضب تختل معهما  )ِشدَّ
العقل«  نــور  بهما  وينحجب  الــرويــة، 
ص:  عــاشــور،  البــن  الشريعة  )مقاصد 

.).207
الحُّكام  نصب  مصالح  تحقيق  ثالثا: 
المرجوة من أحكامهم : ألن منع احلاكم 
الــذي يحول دون  من احلكم في احلــال 
استقامة نظره في األدلة واحلجج، هو 
َعْت  شرِّ التي  للمقاصد  وصيانة  حفظ 
إعطاء  وهي  أال  ألجلها،  القضاء  واليــة 
كــل ذي حــق حــقــه، وإرجـــــاع احلــقــوق 
ألصحابها وحتقيق العدل وردع الظالم 

وإنصاف املظلوم...
ولهذا قال الشافعي �: »ومعقول 

ــُم  ــْحــُك َي ــه �: )ال  ــل فــي قـــول رســــول ال
اْثَننْيِ  َبنْيَ  اْلَقاِضَي  َيْقِضي  َوال  اِكُم  احْلَ
يكون  أن  أراد  أنه   ،)1( َغْضَباُن(  ــَو  َوُه
يتغير  ال  حال  يحكم  في  القاضي حني 
أعلم  ــم  واحلــاك عــقــلــه؛  وال  خلقه  فيها 
فيها  ر  تغيَّ أتت عليه  فأي حال  بنفسه، 
يقضي  ال  أن  له  خلقه، انبغى  أو  عقله 
فيها  إليه  وأي حال صار  يذهب،  حتى 
حكم،  العقل  واجتماع  الطبيعة  سكون 
ــره مـــرض أو حــزن أو فــرح أو  وإن غــيَّ
)األم   تـــرك«  نــعــاس أو مــاللــة  جـــوع أو 

لإلمام الشافعي 8/407(
االستثناء  مقاصدية  الرابع:  الفرع 

من القاعدة.
وُيستثنى من هذه القاعدة ما يلي:

الــذي ال مينع  اليسير  الغضب   - أ 
من سداد الرأي واستقامة احلال.

وما  الغضب  فيه  يؤثر  ال  مــا   - ب 
املعروفة  املعلومة  كاألحكام  معناه،  في 
ِفــكــر ونــظــر؛ ولهذا  إلــى  الــتــي ال تفتقر 
)ت   – عليه  الله  رحمة   – الغزالي  قــال 
505هـ(: »إن الغضب اليسير – الذي ال 
م« )شفاء  مينع استيفاء النظر – ال ُيَحرِّ
الغليل للغزالي، ص: 37(. وهذا ما أكده 
حــني قــال:  رحــمــة الــلــه عليه –  الــعــز – 
»وقد ُضبط غضب احلاكم مبا مينع من 
استيفاء النظر« )قواعد األحكام 2/21(، 
الذي ال يحول دون  أن الغضب  مبعنى 
من  الــقــاضــي  مينع  ال  النظر  استيفاء 
رحمة  ــال –  اإلقــــدام على احلــكــم. ثــم ق
الله عليه - بعد ذلك: »وال ُينهى احلاكم 
الغضبان عن احلكم مبا هو معلوم له، 
إذ ال حاجة به إلى النظر فيه. مثاله: أن 
يدعي إنسان على إنسان بدرهم معلوم، 
فينكره، فال يكره للحاكم احلكم بينهما 
مع غضبه، إذ ال ُيحتاج في هذه املسألة 
حال  في  حكمه  بل  واعتبار،  نظر  إلــى 
)قواعد  غضبه كحكمه في حال رضاه« 

األحكام 2/21.(.
في  يتمثل  االستثناء  هــذا  ومقصد 
ملقصده،  حتصيال  بــاحلــكــم  التعجيل 
املتمثل في حتقيق مصلحة املتخاصمني 
أواملتنازعني، إما بجلب املنفعة أو درء 
التعجيل  خـــالل  مـــن  وذلــــك  املــفــســدة؛ 
إلى أصحابها، وعدم  بإيصال احلقوق 
حرمانهم من االنتفاع بها، ومنع الظالم 
العدل؛ ألن  من ظلمه. وهــذا هو حقيقة 
»الــعــدل: عــبــارة عــن إيــصــال احلــق إلى 
إليه« )تفسير  صاحبه من أقرب الطرق 
املنار لرشيد رضا، 5/140(، ولهذا قال 
العز – رحمة الله عليه –، وهو يتحدث 
احلكم  »وكــذلــك  الــفــور:  على  يجب  عما 
ــوك أقـــرب  بـــني اخلـــصـــوم، ويــجــب ســل
اخلصمني  أحــد  لظلم  دفعا  فيه  الطرق 
 .)1/364 األحكام  )قواعد  الفور«  على 
وقـــال فــي مــوضــع آخـــر: »وإمنـــا وجب 
احلكم بني اخلصوم على الفور؛ ألن أحد 
اخلصمني ظالم مبطل، وظلمه مفسدة، 

املــفــســدة«  لتحققت  احلــكــم  تــأخــر  ولـــو 
)قواعد األحكام 1/366(.

بن  الطاهر  اإلمـــام محمد  أكــد  وقــد 
هذا  على  عليه–  الله  –رحمة  عــاشــور 
املقصد بقوله: »مقصد تعجيل احلقوق 
إلى أصحابها... هو مقصد من السمو 
مبكانة، فإن اإلبطاء بإيصال احلق إلى 
صاحبه عند تعينه بأكثر مما يستدعيه 
تتبع طريق ظهوره يثير مفاسد كثيرة.

مــنــهــا: حــرمــان صــاحــب احلـــق من 
االنتفاع بحقه وذلك إضرار به.

على  املستحق  غير  إقـــرار  ومنها: 
االنــتــفــاع بــشــيء لــيــس لــه وهـــو ظالم 

للمحق...
ومنها: استمرار املنازعة بني احملق 
واحملـــقـــوق، وفـــي ذلـــك فــســاد حصول 

االضطراب في األمة...
احلاكم  إلــى  التهمة  تطرق  ومنها: 
في تريثه، بأنه يريد إمالل احملق حتى 
فينتفع  فيتركه،  حــقــه،  متابعة  يــســأم 
احملــقــوق بــبــقــائــه عــلــى ظــلــمــه، فــتــزول 
الناس،  نفوس  القضاء من  بذلك حرمة 
وزوال حرمته مفسدة عظيمة« )مقاصد 
ص:  عاشور،  البن  اإلسالمية  الشريعة 

 .)201
الخاتمة:

تعالى  الله  يسر  ما  فهذا  وأخــيــرا، 
املتواضعة،  الــدراســة  هــذه  فــي  كتابته 
عز  الله  فمن  فيها من صــواب  كان  فما 
وجل، وما كان فيها من خطإ فمني ومن 
الشيطان. وقد خلصت في نهايتها إلى 

جملة من النتائج، منها:
أوال: أن القواعد الفقهية هي أحدى 
السياسة  مــقــاصــد  حتــقــيــق  ضــمــانــات 

الشرعية عامة.
ثانيا: أن القاعدة موضوع الدراسة 
ــــى حتــقــيــق مــقــاصــد واليـــة  تــقــصــد إل
الــقــضــاء؛ مــن خــالل ســد الــذريــعــة أمــام 
عمل  على  التشويش  شأنه  مــن  مــا  كــل 

القضاة.
ثالثا: أن الغضب في القاعدة ليس 
يتضمنه؛  ملعنى  بل  لعينه،  عنه  منهيا 
وهذا يصدق على احلاقن واجلائع وكل 

ما من شأنه أن يشوش الفكر والنظر.
السلطات  على  الواجب  أن  رابعا: 
لتمكني  ــة؛  ــاســب ــن امل ـــظـــروف  ال تــوفــيــر 
حال  في  أعمالهم  ممارسة  من  القضاة 
العقل وحسن  يحصل لهم فيه اجتماع 

النظر والفكر.
وبالله التوفيق.
-----------

1 - ل��م أق���ف ع��ل��ي��ه ب��ه��ذا ال��ل��ف��ظ: وف���ي فتح 
الباري بلفظ »وفي رواية الشافعي عن سفيان بن 
َيْقِضي  )ال  عمير بسنده:  بن  امللك  عيينة عن عبد 
��اِك��ُم َب���ْ�َ اْث��َن��ْ�ِ َوُه��َو  الْ��َق��اِض��ي َأْو ال َي��ْح��ُك��ِم اْلَ
العسقالني،  الباري البن حجر  الفتح  َغْضَباُن(«. 

كتاب: األحكام، 4/147.
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إن للزكاة مقاصد وأهدافا في تربية املسلم 
من   تطهير  فالزكاة  فيه،  اخلير  وازع  وتنمية 
بأخالق  وتخّلق  اإلنفاق،  على  وتدريب  البخل، 
ال��ل��ه اجل�����واد  ال���ك���رمي، وت���دري���ب ع��ل��ى ال��ب��ذل 
إق���رار بالشكر لله  ال��زك��اة  وال��ع��ط��اء، وإخ���راج 
تعالى، وعالج للقلب من حب الدنيا واالفتتان 
وزي��ادة  احل��الل  للمال  تطهير  وه��ي  بزخرفها، 
اإلنسان  في  الزكاة  تنمي  املقاصد  بهذه  فيه. 
قيمة  التدين السليم. وإذا كانت الزكاة حتقق 
ومقاصد  كبرى  أهدافا  لها  فإن  املقاصد،  هذه 
وضمان  اإلسالمي  املجتمع  حتصني  في  عليا 
متاسكه، ولن يتحقق هذا  التماسك االجتماعي 
إال إذا  استشعر املسلم هذا اإلحساس باالنتماء 
للجماعة، واستوعب ما حتدثه الزكاة  من أثر 

روحي في النفس.
إن إخراج الزكاة إحساٌس بقوة الصلة بالله 
عز وجل، وهو إحساس نابع من غاية الفرد في 
احلياة، ومبصيره في اآلخرة، فالزكاة ترفع همم 
واملساكني،  الفقراء  هّم  يحملون  الذين  املزكني 
ويحملون قبل ذلك هّم الدين، ألن الفقر قد يكون  
 � النبي  كان  ولذلك  الدين،  ضياع  في  سببا 
يتعّوذ بالله من الفقر، ويقول : »اللهم إني أعوذ 
كما  وأحمد(،  داود  )أب��و  والفقر«  الكفر  من  بك 
في قوله عليه الصالة والسالم : »كاد الفقر أن 
يكون كفرا« واحلديث وإن كان فيه ضعف، فإن 
بني  العالقة  هو جدلية   منه  املستفاد   املعنى 
على  الدال  "كاد"  بفعل  والتعبير  والكفر،  الفقر 
عقيدة  على  الفقر  تأثير  احتمال  يؤكد  املقاربة 
اإلنسان، ولذلك قال املناوي في شرح احلديث: 
"أي قارب أن يوقع الفقُر في الكفر... وإن لم يكن 
املصطفى  استعاذ  ولذلك  إليه،  ج��ارٌّ  فهو  كفرا 
الصغير542/4،  القدير  فيض  الفقر"  من   �
"اللهم إني أعوذ بك من  وفي حديث البخاري: 
الكسل والهرم......وأعوذ بك من فتنة الفقر..." 
من  التعوذ  باب  البخاري.الدعوات.   6007 )ح 

املأثم واملغرم(.
الفقر،  فتنة  بك من  "وأع��وذ   : العيني  قال   
وذلك ألن الفقر رمبا يحمل صاحبه على مباشرة 
ما ال يليق بأهل الدين واملروءة، ويهجم على أي 
حرام كان وال يبالي ورمبا يحمله على التلفظ 
ال��ك��ف��ر..." )ع��م��دة  القاري  إل��ى  ت��ؤّدي��ه  بكلمات 
الكفاف  لتحقق  ال��زك��اة  تأتي  ول��ذل��ك   ،)  5/12
التمسك  على  اإلق��ب��ال  على  وحت��ّف��زه  للفقير، 

بالدين. 
وكما أن للزكاة أهدافا قاصرة على املزكي 
تستطع  لم  اجتماعية  أبعادا  لها  فإن  واآلخ��ذ، 
احلضارة املعاصرة بلوغها، بالرغم من وجود 
التعويضات  ونظام  والضمان،  التأمني  نظام 
أبعاد  ف��أي  االج��ت��م��اع��ي��ة،  النظم  م��ن  وغ��ي��ره��ا 
الدين  في  ال��زك��اة  فريضة  تخدمها  اجتماعية 

احلنيف؟
االجتماعية:  الفوارق  ظاهرة  من  التقليل 
املجتمعات  ف��ي  املشاكل  أع��ظ��م  م��ن  تعد  ال��ت��ي 
العربية واإلسالمية، هذه الهوة التي تتسع بني 
الطبقات االجتماعية، فهذا صاحب ثراء فاحش، 
واآلخر يعيش على الكفاف، هذا ميلك القناطير 
املقنطرة، وذاك ال ميلك قوت يومه، هذا ميتلئ 
م��رارة  ي��ق��اوم  التخمة، واآلخ���ر  إل��ى ح��د  بطنه 
اجلوع. هذه صورة املجتمع اإلسالمي الغالبة، 
حني تغيب قيم العدل  واإلحساس باملسؤولية، 
االختالل  هذا  معاجلة  في  الزكاة  ُتسهم  ولذلك 
االجتماعي، فقد حدد الشارع احلكيم مصارف  
ُتصرف فيها الزكاة، من ضمنها مصرف الفقراء 
واملساكني، وذلك في قوله تعالى:�إمنا الصدقات 

واملساكني  للفقراء 
عليها  وال��ع��ام��ل��ني 
قلوبهم  وامل��ؤل��ف��ة 
وف����������ي ال������رق������اب 
وال���غ���ارم���ني وف��ي 
س��ب��ي��ل ال��ل��ه واب���ن 
ال��س��ب��ي��ل ف��ري��ض��ة 
م�����ن ال����ل����ه وال���ل���ه 
ع����ل����ي����م ح���ك���ي���م� 
إن   .)60 )ال��ت��وب��ة 
ال��زك��اة ت��ه��دف إلى 
ت��ق��ل��ي��ص ال���ف���وارق 
االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة، 
ف���ت���س���د ح����اج����ات 
واملساكني،  الفقراء 
وترتقي بهم إلى أن 
مالكني  ي��ص��ب��ح��وا 

منتجني، وإن الوعي بدور الزكاة في محاصرة 
الظواهر االجتماعية السلبية السائدة ضروري 
والزم حتى ال تصبح الزكاة ُتدفع للفقير كل عام 
األم��ر ال يحقق  ذل��ك يظل فقيرا، فهذا  وم��ع كل 
ال���زك���اة، وإمن���ا تتحقق أه��داف��ه��ا في  أه����داف 
مالكا  العام  هذا  فقير  من  املجتمع حني جتعل 
للفقير  انتشاٌل  الزكاة  فدْفُع  املقبل،  العام  في 
لو  لترويجه، وإال  ماال  الفقر ومتليُكه  عالم  من 
استمر النظر إلى الزكاة باعتبارها صدقة ُتدفع 
فهل  األس��اس��ي��ة،  حاجاته  بها  ليقضي  للفقير 
يكفي هذا النصيب من الزكاة؟ ولذلك اعتاد كثير 
فال  ع��ام،  كل  الزكاة  موسم  انتظار  الفقراء  من 
يشعر الفقير بأهمية الزكاة في تغيير حاله من 
الفقر إلى الغنى، وال يعي املزكي أهمية الزكاة 
في إمكانية تغيير احلال، ولهذا كثرت ظواهر 
اخلصاص في املجتمع اإلسالمي، فباسم الفقر 
واحل��اج��ة تظهر ط��واب��ي��ر م��ن امل��ت��س��ول��ني  في 
ُيظنَّ  أن  النظر  الزكاة. ولعل من قصور  موسم 
ال���ذي يتجول  امُل��ت��اج، ه��و ذاك  امل��ت��س��ول  أن 
ف��ي ال��ط��رق��ات مُي��ّد ي��ده إل��ى ال��ن��اس، استثارًة 
لعواطفهم، في حني جند اإلسالم قبل أن يتطرق 
يحارب  فإنه  للمتسول،  الزكاة  دفع  حكم   إلى 
هذه الظاهرة من جذورها، باألسلوب التربوي 
عزة  للمسلم  ويريد  الناس،  س��ؤال  ال��ذي مينع 
ثم  وم��ن  اآلخ��ري��ن،  والترفع عن س��ؤال  النفس 
حث اإلس��الم على العمل ألن��ه أس��اس الكسب، 
وحّرم السؤال، وذلك في قول النبي �" ال تزال 
املسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه 
مزعة حلم" )مسلم 1040(. وفي رواية البخاري 
: »ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم 
القيامة ليس في وجهه مزعة حلم« )ح1405(. 
أوردا  ومسلما  البخاري  اإلمامني  أن  والالفت 
إظهار  أن  الزكاة، مما يؤكد  كتاب  احلديث في 
ال��ن��اس  امل��خ��م��ص��ة وال��ف��ق��ر اس���ت���درارا لعطف 
ال ينهض  دل��ي��ال ل��دف��ع  ال��زك��اة، وم��ن ث��م كان 
األسباب  وتهييء  ضروريا،  العمل  عن  البحث 
للناس  ال��ع��م��ل  ف���رص  إلت��اح��ة  ش��رع��ي��ا  مطلبا 
أيديهم  مّد  إلى  حتى ال  يلجأ ضعاف اإلمي��ان 
عاطل  لكل  املناسب  العمل  توفير  إن  للناس. 
الدولة اإلسالمية  العمل واجب على  قادر على 
معاجلته  في  والتفكير  الفقر  عن  احلديث  قبل 
أو احلد من آثاره، ولذلك يعلمنا رسول الله � 
كيف يقتل الناس ميل النفس إلى السؤال، فقد 
قائال:  فسأله   ،� النبي  يسأل  أنصاري  ج��اء 
"أما في بيتك شيء؟" فأخبره األنصاري بقوله 
وَقْعٌب.  نلبس بعضه، ونبسط بعضه،  ِحْلس   :
البعير، والقعب  واحللس ما يوضع على ظهر 
إناء، فأمره النبي � أن يأتيه بهما، فعرضهما 

فأعطاهما  بدرهمني،  فبيعا  العلني،  امل��زاد  في 
األنصاريَّ وطلب منه أن يشتري بدرهم طعاما، 
وباآلخر َقدومًا، وأمره أن يحتطب، وقال له :" ال 
أريّنك خمسة عشر يوما، فذهب واحتطب وباع، 
فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، اشترى ببعضها 
 ":� الله  رسول  فقال  ثوبا.  وببعضها  طعاما 
ل��ك م��ن أن جت��يء امل��س��أل��ُة ُنكتة في  ه��ذا خير 
إلى  تصُلح  ال  املسألة  إن  القيامة.  يوم  وجهك 
لثالثة: لذي فقر مدقع )الفقر الشديد(، أو لذي 
ُغْرم ُمفظع )الدية الكبيرة(، أو لذي دم موجع، 
كتاب    ،1641 ح  داود   )أب��و  الدية.  ل  أي حتمُّ

الزكاة، باب ما جتوز فيه املسألة(.
العمل، ويكّل  اإلنسان عن  لكن حني يبحث 
جهده، ويستوفي جميع السبل، أو كان عاجزا 
ع��ن ال��ع��م��ل إم���ا لصغر س��ن��ه أو ل��ع��دم وج��ود 
الزكاة  ف��إن  معاقا،  أو  يتيما،  ك��ان  أو  العائل، 
بسب  لهؤالء  فُتدفع  العجز،  ه��ذا  تسّد  حينئذ 

العجز عن العمل مهما كانت دوافعه.
دور الزكاة في إصالح ذات البين:

من أهداف اإلسالم الكبرى أن يسود اإلخاء 
واملبة بني الناس، ألنه يجلب األلفة، ويحقق 
التكافل  والتعاون، ولكن  حني تسود املنازعات 
لإلصالح  ماسة  احلاجة  تكون  واخلصومات، 
بني املتخاصمني، قال تعالى:�وإْن طائفتان من 
املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما� )احلجرات 
9(، من هنا تأتي الزكاة عامال مهما  لتحقيق 
اإلصالح بني املتخاصمني، خاصة في املنازعات 
أهل   فيندفع  أم��واال..،  كانت،أم  أراض��ي  املالية: 
فيدفعوا  ال��ط��ائ��ف��ت��ني،  ب��ني  ليصلحوا  اخل��ي��ر 
أموالهم  لتحقيق  ه��ذا  اإلص��الح، فيصبحوا 
من  هم  حقَّ ُيعطون  ذاك  عند  مدينني،  غ��ارم��ني 
يقول  ولذلك  الغارمني،  حكم  في  ألنهم  ال��زك��اة 
النبي � :"إن املسألة  ال حتّل  إال ألحد ثالثة : 
رجل  حتّمل  حمالة )أي يستدين املال ليصلح 
بني الناس( فحّلت له املسألُة حتى يصيبها ثم 
ماله،  اجتاحت  جائحة  أصابته  ورجل  مُيسك، 
فحّلت له  املسألة حتى يصيب ِقوامًا من  عيش 
)أو قال  سدادًا  من عيش(، ورجٌل أصابته فاقة 
)العقول(  احل��ج��ا  ذوي  م��ن  ث��الث��ة  ي��ق��ول  حتى 
ِمن قومه )هم  أهل خبرة بحاله(: لقد أصابت 
فالنا جائحٌة فحّلت له املسألة. فما سواهّن من 
املسألة...ُسحتًا يأكلها صاحبها ُسحتا" )مسلم  

ح1044.كتاب الزكاة.من حتل له املسألة(.
الزكاة  إحصان  للشباب :

ووس��ي��ل��ُة  اإلح��ص��ان  ال����زواج  ال���ذي  هو  
فطرة  في  اإلنسان، واإلع��راُض عنه مصادمة 
لهذه الفطرة، ودليل  ذلك حديث النبي � الذي 
على  تختلط  املفاهيم حني   من خالله  يصحح 

الناس أو يقع  التعسف في تأويلها، ومن  ذلك  
مفهوم العبادة،  فقد  سأل  رهط  من  الناس 
عن  عبادة  النبي �، فلما  ُأخبروها  كأنهم 
َت�ق�اّل�وها، فكان مما قال  أحدهم: أنا  ال أتزوج 
أعلمكم  أن��ا  "إمن��ا  السالم:  عليه  فقال  النساء، 
بالله وأخشاكم له، ولكني أقوم وأنام، وأصوم 
رغب عن سنتي  فمن  النساء،  وأت��زوج  وأفطر، 
فليس مني" مسلم 1401 كتاب النكاح.  كما حث  
�  الشباب على ال���زواج  م��ع  ال��ق��درة عليه. 
وإذا كانت  ظ��روف  كثير م��ن  شبابنا  اليوم  
ف��ي ظ��ل ال��وض��ع  االق��ت��ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي، 
ومشكل البطالة، جتعل من االستجابة  لداعي 
ال��ف��ط��رة  وال��ب��ح��ث ع��ن ش��ري��ك  احل��ي��اة  أم��را 
محفوفا بالعوائق  املادية، فإن  كثيرا منهم غدا 
يستسلم للعزوف عن الزواج، أو يظل مسكونا 
بالبحث عن أوفق  السبل  لتحصني النفس من  
نزغات الشيطان، وبناء أسرة، فتضيق به هذه  
لتذليل  ال��زك��اة   فريضة   تنبري  وهنا  السبل، 
ومن  ال���زواج،  على  الشباب  وتشجيع  العسير 
ص نصيب من  أم��وال  الزكاة  لهذا   ثّم يخصَّ
امل��ص��رف  احل��اج��ي اإلن��س��ان��ي، ألن��ه األس��ل��وب 
الشباب،  وحتصني  العفاف  لتحقيق  العملي 
ال��رذي��ل��ة، وق��د ثبت أن  وح��م��اي��ة  املجتمع م��ن 
ال���زواج من  ال��راغ��ب في  � ك��ان يعطي  النبي 
الزكاة، وكان يقول:" ثالثة حقٌّ  على الله عوُنهم: 
املجاهد في سبيل الله، واملكاتب )املَدين( يريد 
األداء، والناكح يريد العفاف"الترمذي ح 1706 
والناكح  املجاهد  اجل��ه��اد.ب��اب  فضائل  كتاب 
العفاف ( أي  يريد  ال��ذي  والناكح   " واملكاتب. 
هذه  آث��ر  قال الطيبي : إمنا  ال��زن��ا.  م��ن  العفة 
الصيغة إي��ذان��ا ب��أن ه��ذه األم���ور م��ن األم��ور 
اإلن��س��ان وتقصم ظهره،  ت��ف��دح  ال��ت��ي  ال��ش��اق��ة 
بها،  يقوم  ال  عليها  يعينه  تعالى  الله  أن  لوال 
اجلبلية  الشهوة  قمع  ألن��ه  العفاف  وأصعبها 
عون  وتداركه  استعف  ف��إذا  ف��ي��ه،....،  املركوزة 
وأعلى  املالئكة  منزلة  إل��ى  ترقى  تعالى  الله 
الترمذي  جامع  بشرح  األح���وذي  عليني.حتفة 
242/5  وقال ابن عربي: " إذا رأيَت  واحدا  من  
أو حال،  مال  فأعْنه بطائفة من  الثالثة،  هؤالء 
فإنك إن أعنتهم فأنت نائٌب عن احلق  سبحانه 
في عونهم، فإنه إذا كان عوُن هؤالء حقا على 
الله ما أوجبه  الله، فمن أعانهم  فقد أدى عن 
بنفسه"فيض  كرامته  الله  فيتولى  نفسه،  على 
القدير 317/3. وفي  عهد  عمر  بن  عبد  العزيز  
�، كان يكلِّ�ف من ينادي: أين املساكني؟ أين 
في  الراغبون  أي  الناكحون؟  أي��ن  ال��غ��ارم��ون؟ 
الزكاة في هذا املصرف  ُتستثمر  ال��زواج. فهل 
لتأسيس  ن��واة   ولتكون  االجتماعي،  الفطري 
تكون  ال����زواج،  على  الشباب  إلع��ان��ة  ص��ن��دوق 
إحدى مداخيله املالية من أموال الزكاة ؟                                                 
اخلاطئة  االجتماعية  الظواهر  معاجلة  إن 
أو ال��ه��ش��ة أو م��ظ��اه��ر  اخل���ص���اص وال��ف��ق��ر، 
تتعامل  نظرة شاملة  وفق  يتم  أن  ينبغي  إمنا 
م���ع ال��ظ��واه��ر ق��ب��ل وق��وع��ه��ا، وق��ب��ل إص���دار 
الزجر  إلى  اللجوء  وقبل  عليها  القيمة  أحكام 
والعقاب، وذلك  بتشجيع  املبادرات  التي  يرى 
استثمار  ومنها  املجتمع،  ف��ي   أثرها  الناس  
ف��ي  التعاطي م��ع  املشكالت  تعاليم  اإلس��الم 
املستعصية، والزكاُة واحدة  من  أهم  الركائز 
التي ميكن  أن  تؤدي دورا مهما  في  حتصني  
املجتمع  وخدمة  أبعاده االجتماعية، واإلجابة  
ع���ن  إش��ك��االت��ه االج��ت��م��اع��ي��ة  واالق��ت��ص��ادي��ة  
واملجتمع،  والوطن  للدين  خدمة  املستعصية، 

وتعزيزا للسلم االجتماعي.  

فريضة الزكاة : تأمالت في األبعاد االجتماعية
د. كمال الدين رحموني



الخطبة األولى: 
احل���م���د ل��ل��ه رب ال���ع���امل���ن، إل����ه األول����ن 
واآلخ���ري���ن، أك���رم ب��اإلس��ام أول���ي���اءه، وش��رف 
ب��اإلمي��ان أص��ف��ي��اءه، وأق���ام ب��امل��ي��زان وال��ع��دل 
ينبغي  كما  احلمد  لك  اللهم  وس��م��اءه،  أرض��ه 
جلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن ال إله 
إال أنت وحدك ال شريك لك شهادة أدخرها ليوم 
أن  وأشهد  رض��اك،  جميعا  بها  وننال  لقائك، 
سيدنا ونبينا وقائدنا وإمامنا وقدوتنا محمدا 
صلى  ورسلك  أنبيائك  وخ��امت  ورسولك  عبدك 
األبرار  والصحابة  الكرام  آله  وعلى  عليه  الله 
والتابعن األخيار وكل من تبعه واقتدى بسنته 

إلى يوم الدين. أما بعد،
أيها المسلمون: إن الله تعالى سخر األرض 
وباطنها،  ظاهرها  من  ال��رزق  يبتغون  لعباده، 
معاشهم،  وأس��اس  حياتهم،  ق��وام  ذل��ك  وجعل 
أودع  ذلك مبا  السعي لتحصيل  وفطرهم على 
فيهم من القدرات املادية واملعنوية. وملا كانوا 
بعضهم  وأن  اإلم��ك��ان��ات،  ه��ذه  ف��ي  متفاوتن 
ينتج  ه��ذه  أحوالهم  وأن  تكاد،  أو  فيه  تنعدم 
املادي  وإنتاجهم  عطائهم  في  اختافهم  عنها 
تفاوتهم  إل��ى  يفضي  ذل��ك  كل  وأن  واملعنوي، 
األرض  خ��ي��رات  م��ن  أي��دي��ه��م  عليه  ت��ق��ع  فيما 
ظاهرها وباطنها، من تباين وتفاوت بن املكثر 
أحوالهم  في  الفرق  على  بناء  واملعدم،  واملقل 
رحمة  لهم  وتعالى  الله سبحانه  ارتضى  تلك، 
أن يحيوا حياة طيبة جماعية، منضبطة  بهم 
بضوابط الشرع احلنيف، في إطار من التكافل 
والتكامل والتآلف، حياة ملؤها احلب في الله، 
على  مبنية  والتواد، حياة  والتراحم  والعطف 
والتقوى،  البر  على  ال��ه��ادف  التعاون  أس��اس 
فوق  بعضهم  �ورفعنا  تعالى:  لقوله  مصداقا 
بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا� 
في  املؤمنن  »مثل   :� وقوله  )الزخرف:32(. 
فاحلياة  اجل��س��د...«  كمثل  وتراحمهم  توادهم 
اجلماعية في اإلسام، حقيقة ومعنى ميثل سنة 
ربانية كونية من سنن الله في خلقه، ال ميكن 
ألي أحد أن يحيا في أمن وأم��ان وسعادة في 
غير ظلها. واحلياة اجلماعية القائمة على شرع 
الله هي التي تضمن للناس احلياة الطبيعية 
ال��ت��وازن  أساسها  يكون  التي  اآلم��ن��ة  الطيبة 
ال��ك��وارث  ع��ن  البعيد  واالق��ت��ص��ادي  املعيشي 
واألزمات املادية واخللقية. وإن أبرز ما يحقق 
استمراريته  ويضمن  الفطري،  ال��ت��وازن  ه��ذا 
في الناس وفي احلياة: هو نظام الزكاة الذي 
شرعه الله عز وجل في كتابه وسنة رسوله �، 
حكيمة  عادلة  وسيلة  وجعله  اإلس��ام  وصاغه 
أساس  على  قائم  متكامل  سليم  مجتمع  لقيام 
من العدل واملساواة والتكافل واحلب واإلخاء.

عباد اهلل : إن نظرة اإلسام ورؤيته إلى املال 
في حقيقة األمر والواقع، هي أن املال مال الله 
فيه،  مستخلف  هو  إمنا  اإلنسان  وأن  تعالى، 
وأن إلخوانه من الفقراء وذوي احلاجات حقا 

باعتبارهم  امل���ال  ه��ذا  ف��ي 
وكذلك  وعياله،  الله  خلق 
امل��ص��ال��ح ال��ع��ام��ة ل��ل��دي��ن 
وال�����دول�����ة ب��اع��ت��ب��اره��م��ا 
ونظرة  الله�.  سبيل  �في 
كل  تشمل  ه���ذه،  اإلس����ام 
ن���وع م���ن األم�����وال إال ما 
استثني، وتنطبق على كل 
غني دون استثناء رجا أو 
امرأة، سواء كان ماله من 
وتربية  والفاحة  الزراعة 
الصناعة  من  أو  املواشي 
من  غيرها  أو  التجارة  أو 

األعمال احلرة.
إن   : المسلمون  أيها 
ال���زك���اة ف���ي اإلس�����ام هي 
ال��رك��ن ال��ث��ال��ث م��ن أرك���ان 
اإلس������ام، وه���ي امل��وال��ي��ة 
األرك��ان،  تلك  بن  للصاة 
وق��ري��ن��ت��ه��ا ف��ي ال��ذك��ر في 
ال����ق����رآن،  آي  م����ن  ك��ث��ي��ر 
سبحانه  الله  قرنها  حيث 
وتعالى بالصاة في نيف 
وثاثن آية، مما يدل على 

فيها  وملا  ومكانتها،  منزلتها  وعظيم  أهميتها 
ألجلها،  شرعت  عظيمة  ومقاصد  مصالح  من 

نذكر من بينها ما يلي:
1 - شكر الله تعالى وامتثال أمره باإلنفاق 
مما رزق، والفوز بوعده الكرمي للمنفقن باألجر 
�لئن  تعالى:  قال  واملغفرة.  والثواب  احلسن 

شكرمت ألزيدنكم�.
2 - تطهير النفس البشرية من رذيلة البخل 
من  امل��ال  وتطهير  وال��ش��ره،  والطمع  وال��ش��ح، 
�خذ  احلرام وحمايته من اآلف��ات، قال تعالى: 
من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل 

عليهم إن صلواتك سكن لهم�.
3 - تربية املسلم على خلق اجلود والكرم 
والعطف والرحمة على ذوي احلاجات من أبناء 

األمة، وغيرهم.
4 - مواساة الفقراء، وسد حاجات املعوزين 
والبؤساء واحملرومن والغارمن وابن السبيل 

وفي سبيل الله تعالى.
املصالح  إق��ام��ة   -  5
ال���ع���ام���ة، ال���ت���ي ت��ت��وق��ف 
ع���ل���ي���ه���ا ح�����ي�����اة األم������ة 
وس���ع���ادت���ه���ا ووح��دت��ه��ا 
به  يعتز  وم��ا  وتكاملها، 

دين اإلسام ودولته.
6 - احلد من تضخم 
األموال عند فئة األغنياء، 
ال����ت����ج����ار  ب������أي������دي  أو 
واحلرفين واملهنين، كي 
ال حتصر األم��وال في يد 
طائفة م��ح��دودة، وك��ي ال 

تكون دولة بن األغنياء.
أواص���ر  تثبيت   -  7
امل��������ودة ب����ن األغ���ن���ي���اء 
طبقات  وسائر  والفقراء 
ال��ن��ف��وس  ألن  امل��ج��ت��م��ع، 
م��ج��ب��ول��ة ع��ل��ى ح���ب من 

أحسن إليها.
ال���ب���رك���ة  ج���ل���ب   -  8
واس�������ت�������زادة ال�����زي�����ادة 
واخللف من الله سبحانه 
كتابه  في  القائل  وتعالى 
يخلفه  فهو  ش��يء  م��ن  أنفقتم  �وم���ا  ال��ك��رمي: 
احلديث  وفي  )سبأ:39(.  الرازقن�  خير  وهو 
ابن  »يا  تعالى:  الله  يقول  الصحيح:  القدسي 

آدم َأنفق ُأنفق عليك«.
9 - إقامة العدل وحتقيق املساواة وإزالة 
الفوارق، أو التقليص منها على األقل بن أفراد 
انسجام  ف��ي  يعيش  حتى  ال��واح��د،  املجتمع 
انقسام  ودون  واس��ت��ق��رار،  ووح����دة  وت��ك��ام��ل 

وانشقاق وفتنة.
مشروعية  من  واحلكم  املقاصد  أه��م  تلكم 
يوفقنا  أن  تعالى  الله  نسأل  ال��زك��اة  فريضة 
الس��ت��ي��ع��اب��ه��ا وح��س��ن ف��ه��م��ه��ا وال��ع��م��ل على 
اإلس��ام في وحدة  أمة  حتقيقها، حتى تعيش 
ما  أق��ول  واس��ت��ق��رار.  ومحبة  وت��آل��ف  وتكامل 
سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر 
املسلمن فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وال 

حول وال قوة إال بالله العلي العظيم.

  الخطبة الثانية :
على  والسام  والصاة  وكفى  لله  احلمد   
ع��ب��اده ال��ذي��ن اص��ط��ف��ى، وأش��ه��د أن ال إل��ه إال 
له اإلل��ه املرجتى، وأشهد  الله وح��ده ال شريك 
أن محمدا عبده ورسوله النبي املجتبى وعلى 
آله وصحابته والتابعن لهم بإحسان إلى يوم 

الدين آمن، وبعد،
للزكاة  أن  كما  واملؤمنات:  املؤمنون  أيها 
املجتمع  ع��ل��ى  نفعها  ي��ع��ود  وف��وائ��د  م��ق��اص��د 
والناس باخلير والبركة عند أدائها وإخراجها 
م��ض��ارًا  ه��ن��ال��ك  ف���إن  ملستحقيها،  وإع��ط��ائ��ه��ا 
وع��دم  إخراجها  ع��دم  بسبب  تنتج  ومصائب 
أداء حق الله فيها، يعود هذا الضرر أوال على 
جميعا،  واألم��ة  املجتمع  وعلى  الزكاة  مانعي 
وعلى املال بالتبع. ومن هذه األضرار نذكر ما 

يلي: 
1 - حلول غضب الله تعالى وذلك باحلرمان 
إخ��راج  على  املترتبة  واملقاصد  املصالح  م��ن 
للتلف  املال  تعريض  ومنها  الدنيا،  في  الزكاة 
وكل أنواع الهاك، التي يقدرها الله جل جاله، 
ففي احلديث الذي رواه البزار عن عائشة رضي 
الله عنها: أن رسول الله � قال : »ما خالطت 

الزكاة ماال قط إال أهلكته«.
اآلجلة فهي أشد وقعا من  العقوبات  وأما 
قال  جهنم،  في  اخلالد  الله  ع��ذاب  ومنها  ذل��ك 
َواَل  َة  َواْلِفضَّ َهَب  الذَّ َيْكِنُزوَن  ِذيَن  �َوالَّ تعالى: 
اِليٍم   ِبَعَذاٍب  ْرُهم  َفَبشِّ الّلِه  َسِبيِل  ِفي  ُينِفُقوَنَها 
ِبَها  َفُتْكَوى  َم  َجَهنَّ َن��اِر  ِفي  َعَلْيَها  ُيْحَمى  َي��ْوَم 
َكَنْزمُتْ  َما  َه��َذا  َوُظُهوُرُهْم  َوُجنوُبُهْم  ِجَباُهُهْم 
)التوبة  َتْكِنُزوَن�  ُكنُتْم  َم��ا  َف��ُذوُق��وْا  أَلنُفِسُكْم 

.)35/34:
2 - منع القطر من السماء الذي به وعلى 
أس��اس��ه ق���وام ح��ي��اة ال��ن��اس وال��ب��ه��ائ��م ومن��و 
النبات والثمار واألشجار وكل ما خلق الله من 
قوم  منع  »وما  احلديث:  ففي  احلية،  الكائنات 
السماء«.  من  القطر  منعوا  إال  أموالهم  زك��اة 
يحدث  قد  ما  ويتابع  ويشاهد  يعلم  واجلميع 
من  األم�����وال  ف��ي  ال��ل��ه  ح��ق  أداء  ع���دم  بسبب 
من  كثير  ع��ن  تأخيرها  أو  لألمطار  انحباس 
قد  وم��ا  بالفيضانات،  إغ��راق��ه��ا  أو  ال��ب��ل��دان، 
ينتج عن ذلك من أضرار تقضي على األخضر 

واليابس ال قدر الله تعالى. 
ن��س��أل ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ال��ع��ظ��ي��م رب ال��ع��رش 
املسلمن  وجميع  وإياكم  يحفظنا  أن  العظيم 
لطاعته  يوفقنا  وأن  واآلف��ات،  الفنت  من جميع 
وام��ت��ث��ال أم���ره واج��ت��ن��اب ن��ه��ي��ه، إن���ه ال��ق��وي 
من  قلوبنا  طهر  اللهم  ذل��ك،  فعل  على  والقادر 
ال��ب��خ��ل وال��ش��ح واحل��ق��د وال��ض��غ��ي��ن��ة ي��ا رب 
العاملن. وطهر أعمالنا من الرياء وألسنتنا من 
الكذب وأعيننا من اخليانة. اللهم ارزقنا حبك 
وحب جميع أنبيائك ورسلك وحب دينك، وحب 
املؤمنن  جميع  وحب  أقاربنا  وجميع  َواِلِديَنا 
رسولك  وحبك  حبك  اللهم  واجعل  واملؤمنات، 

أحب إلينا من كل شيء آمن
---------------

* خطيب مسجد سعد بن أبي وقاص بفاس

من مقاصد الزكاة في اإلسالم
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كما أن للزكاة مقاصد 

وفوائد يعود نفعها على 

المجتمع والناس بالخير 

والبركة عند أدائها وإخراجها 

وإعطائها لمستحقيها، فإن 

هنالك مضارًا ومصائب تنتج 

بسبب عدم إخراجها وعدم 

أداء حق اهلل فيها، يعود هذا 

الضرر أوال على مانعي الزكاة 

وعلى المجتمع واألمة جميعا، 

وعلى المال بالتبع
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د: عبد اللطيف احميد



وكان األصل األصيل في تشريع أحكام 
ه���ذا امل���ج���ال، ه��و إح��ك��ام آص����رة ال��ن��ك��اح، 
وآصرة النسب والقرابة، وآصرة املصاهرة، 
هذه  انحلت  إذا  انحاللها  ط��رق  وإح��ك��ام 

األواصر الثالث.
ثم فصل رحمه الله تعالى هذه األواصر 
على  يتوقف  النوع  بقاء  أن  فذكر  الثالث. 
آص���رة ال��ن��ك��اح، وه���ي ق��ائ��م��ة ع��ل��ى أس��اس 
والتآزر  والتعاون  والسكن  وامل��ودة  احلب 
وال��ت��راح��م. وغ��ي��ره��ا م��ن امل��ع��ان��ي ال��ت��ي ال 
حصر لها. وهي مستمدة من اآلية الكرمية 
�هو الذي  خلقكم من نفس واحدة . وجعل 
تغشاها  فلما  إليها.  ليسكن  زوجها  منها 
. فلما أثقلت  حملت حمال خفيفا فمرت به 
دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صاحلا لنكونن 

من الشاكرين� األعراف 189.
من  النكاح  بأمر  الشريعة  اعتناء  وإن 
لنظام  مؤسسا  لكونه  مقاصدها.  أس��م��ى 
وقد قصرت الزواج على  األسرة –العائلة– 
صورة واحدة هي املشروعة واملعتبرة دون 
عائشة  حديث  في  امل��ذك��ورة  الصور  سائر 

رضي الله عنها.
وحقيقة هذه الصورة اختصاص الرجل 
بامرأة أو نساء في حدود أربع نسوة هن 
انتساب  يثبت  فقط  وب��ه��ا  نسله،  ق���رارات 

النسل إليه.
النكاح  ع��ق��دة  زادت  ال��ش��ري��ع��ة  إن  ب��ل 
وفي  األزواج  نفوس  ف��ي  وح��رم��ة  تشريفا 
معدودا  النكاح  تبق  لم  بحيث  الناس  نظر 
في عداد الشهوات. قال تعالى :�ومن آياته 
لتسكنوا  أزواج��ا  أنفسكم  لكم من  أن خلق 
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة...� )الروم 

.)21
بل أضحى صلة وميثاقا وتعاقدا مبنيا 
على حسن القصد، وسالمة الطوية، ودوام 

العشرة، واستمرار األلفة واحملبة. 
مقاصد  من  أن  أيضا  الله  رحمه  ويرى 

الزواج الرئيسة مراعاة أصلني اثنني:
اقتران  لصور  مخالفته   : األول  األص��ل 
في  بتفصيل  وق��د شرحت  ب��امل��رأة.  ال��رج��ل 
السابق  عنها  ال��ل��ه  رض��ي  عائشة  ح��دي��ث 

ويحصل ذلك بثالثة أمور.
املرأة  أن  ليعلم  العقد  يتولى  ِبَولي  أ- 
علم  دون  وحدها  الرجل  إلى  تركن  تكن  لم 
ذويها، ألن ذلك أول الفروق بني الزواج وبني 
واالستبضاع...،  واملخادنة  والزنا  السفاح 
وألن الناس في عرفهم ال يرضون أن تتواله 

املرأة بنفسها دون وليها.
وألن تولي الولي ذلك مؤذن بصيرورته 
عونا لها، وحارسا جلانبها، وبكون عصبته 
وعشيرته يكونون أيضا عونا له في الذب 

عنه وعنها.
ب- مبهر يبذل للزوجة باعتباره عطية 
مكان  زوج  استبدال  أردمت  �وإن   : محضة 
زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فال تأخذوا منه 

شيئا� )النساء 20(.

وبذلك فارق نكاح الشغار لكونه خاليا 
من املهر. 

ج- اإلشهار، ألن اإلس��رار به يقربه من 
عنه.  الذب  الناس وبني  بني  الزنا، ويحول 

وباإلشهار يتحقق معنيان أصيالن هما: 
احلصانة  مزيد  على  ال��زوج  حث  أوال: 

للمرأة ليعلم  اختصاصه بها.
ث��ان��ي��ا: ب��ع��ث ال��ن��اس ع��ل��ى اح��ت��رام��ه��ا 

لكونها صارت زوجته.
النكاح.  عقدة  ق��داس��ة  ال��ث��ان��ي:  األص��ل 
واالق��ت��ران  التكامل  على  ق��وي  باعث  وه��ذا 
وجعل  واألل��ف��ة.  وامل���ودة  املعاشرة  وحسن 
ت��ق��وي��ة لهذه  م��ن أس��ب��اب اإلرث  ال��زوج��ي��ة 
اآلص����رة . وج��ع��ل اإلض�����رار ب��ب��ع��ض ه��ذه 
املقتضيات مفضيا إلى فسخ هذا االرتباط 
العشرة،  استحالت  إذا  بالطالق  امل��ق��دس 
وانتفت املودة والرحمة نزوعا إلى ارتكاب 
أخ����ف ال���ض���رري���ن ع��ن��د ت��ع��س��ر اس��ت��ق��ام��ة 
امل��ع��اش��رة، ق���ال ت��ع��ال��ى: �ال���ط���الق م��رت��ان 
فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان، وال 
يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إال 
...� )البقرة  أن يخافا أال يقيما حدود الله 

.)299
إن الزواج ليس عالقة بني ذكر وأنثى، 
أو عالقة مصاهرة بني عائلة وأخرى، وإمنا 
ه��و إم���ا أن ي��ك��ون م��دخ��ال ل��ق��ي��ام ح��ض��ارة 
م��ؤس��س��ة ع��ل��ى ت��ق��وى م��ن ال��ل��ه ورض����وان 
في  وض���واب���ط  وق���واع���د  م��ق��اص��د  حتكمها 
ط��ري��ق ال��س��ي��ر إل���ى ال��ل��ه ع��ز وج����ل. وإم��ا 
موحشة  ح��ض��ارة  لقيام  م��دخ��ال  ي��ك��ون  أن 
مؤسسة على شفا جرف هار منذرة بخراب 

البالد والعباد، والبنيان والعمران.
جميعا  منها  اهبطا  �ق��ال  تعالى  ق��ال 
مني  يأتينكم  ف��إم��ا  ع���دو.  لبعض  بعضكم 
هدى فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى . 
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا 
-123 ط��ه   أعمى�  القيامة  ي��وم  ونحشره 

.124
أن  الشريعة  ف��ي  ال���زواج  مقاصد  وم��ن 

املطمئنة  الهادئة  السعيدة  احلياة  تتحقق 
القائمة  الله عز وجل،  إلى مرضاة  الهادفة 
على قدر كبير من الصالح واإلصالح أصوال 
وفروعا. �وعباد الرحمان... والذين يقولون 
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني 
واجعلنا للمتقني إماما� )الفرقان 74-63(.

إن الدعاء سالف الذكر كما ذكر الدكتور 
ي��رس��م األف���ق احل��ض��اري  ب��رغ��وث،  الطيب 
ل��ل��زواج ف��ع��ال، ألن وع���ي عباد  اإلن��س��ان��ي 
الله  س��ن  ف��ي  العميق  وفقههم  ال��رح��م��ان 
إدراك رسالتهم في احلياة  إلى  ارتقى بهم 
بناء  في  املتقدم  اإلسهام  وهي  ناحية،  من 
وقيادة ركب احلضارة اإلنسانية على طريق 
في  الراشدة  واخلالفة  والعبودية  اخليرية 
األرض. كما توحي بذلك كلمة إمامة املتقني. 
املدخل  ب��أن  أخ��رى  ناحية  أدرك���وا من  كما 
العظيم هو  الطموح  لتحقيق هذا  األساس 
الزواج كما هو واضح في املقطع األول من 

اآلية الكرمية .
السعادة  عمق  أن  أي��ض��ا  أدرك����وا  كما 
 : الواسع  السكينة مبعناها  في  تكمن  فيه 
واجلسمية،  والروحية  النفسية  السكينة 
ضمنوها  ول��ذل��ك  ال��ع��الئ��ق،  ف��ي  والسكينة 

دعاءهم »قرة أعني«. 
وال��رح��م��ة  امل����ودة  م��ع  السكينة  وه���ذه 
تشكل املقصد األساس من الزواج. وهو ما 
نبهت عليه آية السكينة واملودة والرحمة : 
�ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 
ورحمة  مودة  بينكم  إليها وجعل  لتسكنوا 
إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون� الروم 21.
واإلنسان باعتباره ذكرا أو أنثى مفتقر 
مقومات  يستكمل  وال  بعض.  إل��ى  بعضه 
حياته إال به. فبه يتحقق التكامل والتوازن. 
»إذا  الصحيح  إليه احلديث  ما يشير  وهو 
ال��دي��ن.  نصف  استكمل  فقد  العبد  ت���زوج 

فليتق الله في النصف الباقي« 

يتبع

»مؤسسة الزواج أنموذجا«
د. زكرياء المرابط
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نظرة مقاصدية في مباحث األسرة )2/3(

العدد 429

م��ن أس��ب��اب جن��اح أس��ل��وب ال��وع��ظ وقبوله لدى 
والترشيد،  التوجيه  في  ال��ت��درج  م��راع��اة  اجلمهور 
غيبتهم  طالت  أمتنا  أبناء  فإن  والتبليغ،  والتوعية، 
وترعرعت  ال��غ��راء،  لشريعتنا  العملي  التطبيق  عن 
معهم عادات ومألوفات، حتتاج من الواعظ إلى سالح 
املألوفات عند شتى  الصبر واألناة ليحارب جيوش 
الشباب  وأعرافهم، وهناك  الشيوخ  فهناك  الطبقات. 
وميولهم، وهناك املثقفون وأوهامهم، وهناك األميون 
دين  تبليغ  في  التدرج  يراعي  أن  فعليه  وسذاجتهم. 
جل  الله  سنة  فإنها  الله،  عباد  ليقبله  تعالى،  الله 

وعال.
قال اإلمام الشاطبي رحمه الله تعالى : وذلك أن 
األمي الذي لم ي��زاول شيئا من األم��ور الشرعية وال 
معتاده  عن  يخرجه  عما  قلبه  اشمأز  ورمبا  العقلية 
ن��زول  ك��ان  ل��ه بذلك عهد. وم��ن هنا  ك��ان  بخالف م��ا 
ف��ي عشرين س��ن��ة، ووردت األح��ك��ام  ال��ق��رآن جن��وم��ا 
التكليفية فيها شيئا فشيئا، ولم تنزل دفعة واحدة، 
وذلك لئال تنفر عنها النفوس. وفيما يحكى عن عمر 
"مالك ال   : له  العزيز أن ابنه عبد امللك قال  ابن عبد 
تنفذ األمور؟ فو الله ما أبالي لو أن القدور غلت بي 
ي��ا بني، فإن   : "ال تعجل  ق��ال عمر  وب��ك ف��ي احل���ق"، 
الله ذم اخلمر في القرآن مرتني، وحرمها في الثالثة، 
وإن���ي أخ���اف أن أح��م��ل ال��ن��اس ع��ل��ى احل���ق جملة، 
فيدفعوه جملة، ويكون من ذا فتنة" )املوقفات : 71(.

له  ك��ان  م��ن  إال  لها  يتنبه  ال  دقيقة  مسألة  إنها 
البيئة  باختالف  يختلف  التوجيه  فإن  وفطنة،  ذكاء 
والناس، وتنوع الظروف واألح��وال، إذ ال فائدة في 
ومتطلباتهم  ومستواهم  الناس  واقع  يتجاهل  كالم 
اإلقناع  طرق  أفضل  من  فإن  والتوجيه،  التربية  في 
في الوعظ مراعاة أحوال من في مجلس الوعظ، فإن 
أكثر  ل��ه  واحل��ق  آلخ��ر،  ال يصلح  م��ا يصلح ملجلس 
احلق  أن  يظنون  ال��وع��اظ  بعض  بينما  صيغة،  من 
مع  باالصطدام  يبالون  فال  يتعدد  ال  واح��د  وج��ه  له 
الناس  تكلم  ما  األنصاري:  عون  أبو  قال  اجلمهور، 
بكلمة صعبة إال وإلى جانبها كلمة ألني منها جتري 
الناس  أع��راف  مع  االصطدام  أن  واملالحظ  مجراها، 
الوعظ  ج��و  يفسد  عقيم  ج��دال  إل��ى  يجر  األم��ر  أول 
ينطلق  أن  ال��واع��ظ  فعلى  بالدعوة.  ال��رزي��ة  ويلحق 
بالناس من مستواهم الذي وصلوا إليه بتدرج حسن 
إلى ما ينشده لهم من كمال. فإن التدرج سنة الله في 
الصيف  يعقبه  ال  البارد  فالشتاء  خلقه،  وفي  شرعه 
احلار ولكن بينهما الربيع املعتدل، والصيف احلار 
بينهما اخلريف فصل  البارد ولكن  الشتاء  ال يعقبه 
فإذا  الظالم  إال  تبصر  ال  كانت  إذا  والعني  معتدل، 
انقشع الضوء فيها دفعة واحدة فإنها ال تبصر إال 
أن  للموعظة  فينبغي  الهداية  نور  وكذلك  بصعوبة، 
يكشف  كما  روي��دا،  روي��دا  عليه  الناس  عيون  تفتح 
ويجلو  فشيئا،  شيئا  ال��ك��ون  معالم  ال��ص��ب��اح  ن��ور 

املوجودات الكونية تدريجيا.
وال  »ي��س��روا   :� النبي  يقول  املعنى  ه��ذا  وف��ي 
تعسروا، وبشروا وال تنفروا« )رواه اإلمام البخاري(. 
قال اإلمام ابن حجر )الفتح : 220/1( : واملراد تأليف 
االبتداء.  في  عليه  التشديد  وترك  إسالمه،  قرب  من 
بتلطف  يكون  أن  ينبغي  املعاصي  الزجر عن  وكذلك 
بالتدرج،  يكون  أن  ينبغي  العلم  تعلم  وكذلك  ليقبل، 
إلى من  ابتدائه سهال حبب  في  كان  إذا  الشيء  ألن 

يدخل فيه ويتلقاه بانبساط، وكانت 
عاقبته غالبا االزدياد بخالف ضده. 

والله أعلم.

اإ�شـــــــــــراقـــــــــة

ذ. عبد الحميد صدوق

التدرج في الوعظ
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االنحراف في العمل الدعوي:
وم���ازال  ال��دع��وي،  العمل  ابتلي  وك��م  ه��ذا 
كثيري  عليه،  احمل��س��وب��ن  م��ن  ب��أن��اس  يبتلى 
والتربوي،أو  اإلمياني  الزاد  ضعيفي  احلركة، 
الزاد املعرفي والعلمي في فقه الدين والدعوة 
والواقع، يتصرفون في حركاتهم للدين والدعوة 
وعالقاتهم مع إخوانهم ومع من يخالطونهم من 
يوافق  مبا  االجتماعية  أوساطهم  وفي  الناس 
أو مزاج وأهواء قدواتهم  مزاجهم وأهواءهم، 
يوافق  مبا  ال  والشيوخ،  الزعماء  من  السيئة 
وتقتضيه  يحملونها،  التي  ال��رس��ال��ة  طبيعة 
واحلكمة  الشريعة  ومقاصد  الشرعية  األحكام 
يدعونها،  التي  األخالقية  والقيم  الدعوة  في 
وال  عامة،  ظاهرة  وهي  إليها.  الناس  ويدعون 

أقصد بها شخصا وال تنظيما بعينه. 
العمل  في  همهم  ه��ؤالء  من  فتجد شريحة 
الدعوي الطعن والتجريح في العلماء والدعاة، 
والتنظيمات،  واجلماعات  األف��راد  من  والنيل 
والتجرؤ على احلكم باجلهل والفسق وأحيانا 
يكن  ول��م  خالفهم  م��ن  ك��ل  على  بالكفر  كثيرة 
يقدسون  وقالبا.  قلبا  شاكلتهم  وعلى  معهم 
بوعي أو بغير وعي آراء شيوخهم وزعمائهم، 
من  أك��ث��ر  إل��ي��ه��ا،  ويطمئنون  ف��ي��ه��ا،  وي��ث��ق��ون 
الله  لكتاب  واطمئنانهم  وثقتهم  تقديسهم 
الفهم  يستلزمه  وم��ا   ،� نبيه  وسنة  تعالى 
اللجوء  الناس  على  ينكرون  لهما.  الصحيح 
أضرحة  يقيمون  وه��م  األم���وات،  أضرحة  إل��ى 
فهمه  إلى  منهم  البعض  يستند  وقد  لألحياء. 
لتتناسب  أعناقها  لي  أو  للنصوص  اخل��اص 
م���ع م���ا ي��رت��ض��ون��ه م���ن م���واق���ف وس��ل��وك��ات. 
ويتعاملون مع السنة النبوية بانتقائية مثيرة، 
فيقبلون منها ما يريدون ويردون ما يريدون، 
ويصححون ويرجحون ما يريدون، ويضعفون 
البدعة  ي��روق��ه��م.  ال  عما  ال��ط��رف  يغضون  أو 
ما  والسنة  »بدعوه«هم،  ما  عندهم  الغالب  في 
وفق  ال  اخلاصة،  معاييرهم  وفق  هم،  »سنوه« 
قرره احلكماء  ما  أو  الفقهاء،  ما عليه جمهور 

األمناء من العلماء.
وقد جتد البعض منهم بفهومهم السقيمة 
وال��س��ط��ح��ي��ة ل��ل��دي��ن وال���ت���دي���ن، وب��ات��س��ام��ه��م 
بالفظاظة وغلظة القلب، وعدم التحلي باحلكمة 
الرفق  وغياب  الدعوة،  في  احلسنة  واملوعظة 
في  يفشلون  التعامل،  ف��ي  واحمل��ب��ة  والرحمة 
إيجابي  ان��دم��اج  أو  بناء  ت��واص��ل  أي  حتقيق 
وذوي��ه��م  أهاليهم  م��ع  حتى  ال��دع��وة،  لصالح 
وأوس��اط��ه��م االج��ت��م��اع��ي��ة. ب��ل ت��راه��م باسم 
عالقاتهم  ويسيئون  أرحامهم،  يقطعون  الدين 
إلى  ينظرون  الناس.  من  والبعيد  القريب  مع 
أنهم  منهم  ظ��ن��ا  واس��ت��ع��الء،  ب��غ��رور  غ��ي��ره��م 
اآلخرين على  املطلق، وكل  وحدهم على احلق 
الباطل املطلق. يهتمون في كل األمور بالقشور 
وامل��ظ��ه��ر، وي��غ��ف��ل��ون ع��ن اجل��وه��ر وامل��خ��ب��ر. 
املتغيرات  حول  الكالمية  اخلصومات  يقيمون 
والكليات،  الثوابت  حساب  على  واجلزئيات 
واجلداالت العقيمة حول األمور اخلالفية على 
األس��ف،  مع  فهؤالء  االتفاقية.  األم��ور  حساب 
ومن لف لفهم ونهج نهجهم، بتصرفاتهم هاته 
إلى  يسيئون  واملستفزة،  ال��دؤوب��ة  وحركتهم 
الناس  وينفرون  يحسنون،  مما  أكثر  الدعوة 

من الدين أكثر مما يرغبون فيه. وال يستجيب 
لدعوتهم إال من كان على شاكلتهم، حاد الطبع، 
مييل إلى التشدد والعنف، والرغبة في املخالفة 
العاطفة وامل��زاج على  في كل ش��يء، وتغليب  

العقل والفكر.  
واألس���وء من ه��ذا كله وج��ود فريق، منهم 
أف��رادًا وجماعات،  وأتباع سوء،  شيوخ سوء، 
طرف  من  يوظفوا  أن  في  غضاضة  يجدون  ال 
دهاة السياسة، من الكفار والظاملن  وأذنابهم، 
ال��ق��ري��ب��ن وال��ب��ع��ي��دي��ن، ض��د ال��دع��اة اآلخ��ري��ن 
عن  يتورعون  وال  اإلسالمي.  املشروع  وحملة 
وضع أيديهم في أيديهم، ويرتضون بقصد أو 
أداة  يكونوا  أن  أو جهل،  بغير قصد، عن علم 
خسيسة، وخنجرا مسموما في قبضتهم لضرب 
وبني  إخوانهم  من  وال��دع��وة  للدين  العاملن 
جلدتهم، وطعنهم من اخللف، فأي خسة هذه، 
وأي حقارة اختارها هؤالء ألنفسهم، أن يقفوا 
والظاملن،  والظلم  والكافرين،  الكفر  صف  في 
إخ��وان��ه��م ممن  ض��د  وال��ط��واغ��ي��ت،  والطغيان 
يحملون بحق هم األمة وهم عزتها وكرامتها، 
ت��ب��ل��ي��غ رس���ال���ة اإلس�����الم بحكمة  وي���ح���اول���ون 
بإخالص،  ودع��وت��ه  الله  دي��ن  وأم��ان��ة، وخدمة 
إلى ذلك سبيال. وهم يجتهدون  ما استطاعوا 
في ذلك على كل حال، فلهم أجر االجتهاد حتى 
وإن أخطأوا، وال عصمة إال لألنبياء والرسل!. 
أيبتغي هؤالء عند أشد الناس عداوة للمؤمنن 
العزة  اإلسالمية  والهوية  اإلس��الم��ي  وللدين 
والرفعة واملكانة ولعاعة من الدنيا مما نهب من 
العزة  فإن  بالباطل... !؟  وأخذ  الشعوب  أموال 
والعلو واملكانة لله ولرسوله وللمؤمنن، والله 
وحده هو الرزاق ذو القوة املتن. أين أنتم، وما 
موقعكم، من التحذير الشديد والوعيد في قوله 
تعالى: �ال يتخذ املومنون الكافرين أولياء من 
دون املومنن ومن يفعل ذلك فليس من الله في 
الله  ويحذركم  تقاة،  منهم  تتقوا  أن  إال  ش��يء 
تعالى:  قوله  وفي  املصير�،  الله  وإل��ى  نفسه، 
النار،  فتمسكم  ظلموا  الذين  إلى  تركنوا  �وال 
وما لكم من دون الله من أولياء، ثم ال تنصرون�. 
وعيد شديد من الله ملجرد الركون إلى الظاملن، 
؟؟!  من  ضد  والتعاون،  معهم  بالتواطؤ  فكيف 
ضد األقرباء واإلخ��وة. فأي ظلم »مكعب« هذا، 
وأي جناية في حق القرابة واألخوة أعظم من 
هاته، بل أي خيانة، والعياذ بالله، لله ولرسوله 
وللمؤمنن وألمانة الدين يرتكب هؤالء ومن لف 

لفهم !؟ 
سأل أحد حراس السجن أحد األئمة الكبار 
ظلما  ق��دمي��ا،  السجن  حملنة  ت��ع��رض��وا  ال��ذي��ن 
الظاملن؟  أع��وان  من  إمام  يا  أتراني  وعدوانا: 

أجابه اإلمام : ال، بل أنت من الظاملن.
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة

على النفس من وقع احلسام املهند
ف��ه��ل م��ث��ل ه�����ذه  ال��ت��ص��رف��ات وامل���واق���ف 
امل��خ��زي��ة، م��واق��ف اخل���ذالن واخل���زي وال��ع��ار، 
وحتت أي مبرر كان، متت بصلة إلى إخالص 
لقيم  اإلخ��الص  أو حتى  ش��يء،  في  لله  الدين 
الصالح  السلف  سير  بله  والشهامة،  الرجولة 
زورا  أث��ره��م  نقتفي  أننا  ندعي  نفتأ  ال  ال��ذي��ن 
»دعاة  يا  »التوحيد«  من  هذا  حظ  ما  وبهتانا. 
التوحيد«؟ وما حظه من عقيدة الوالء والبراء 
و سيرة رجال »التوحيد« احلقيقين وشيوخه، 

في  البطولية  ومواقفهم  ومبادئهم  ونهجهم 
بكل  والشرك  والطغيان  والظلم  الكفر  مواجهة 
بن حنبل  أحمد  األئمة  أمثال  وألوانه،  أشكاله 
وابن تيمية وابن قيم اجلوزية ومحمد بن عبد 
الوهاب وغيرهم، رحمهم الله ورضي عنهم...؟ 
جميال،  ردا  إليه  وبكم  بنا  ي��رد  أن  الله  أرج��و 
ويلهمنا االخالص والسداد والرشد في القول 

والعمل. ونعوذ به من احلور بعد الكور.
هم  كثير،  وغيرها  األص��ن��اف،  هاته  كل  إن 
يعطون  الذين  السوء  علماء  ركب  احلقيقة  في 
صورة مشوهة عن الدين وعن الدعاة إلى الله، 
ويكرهون الناس بأخالقهم الفاسدة في التزام 
منهم  العوام  خصوصا  القومي،  الدين  تعاليم 
واجلاهلن بقيمه ومبادئه احلقة. وقد صورهم 
مشهد  في  تصوير،  أبلغ  الله  رحمه  القيم  ابن 
السوء  »ع��ل��م��اء   : ق��ال  حيث  وغ��ري��ب،  عجيب 
الناس  إليها  يدعون  اجلنة  ب��اب  على  جلسوا 
بأقوالهم. ويدعونهم إلى النار بأفعالهم. فكلما 
أفعالهم:  للناس:هلموا،قالت  أق��وال��ه��م  ق��ال��ت 
إليه حقا،  دعوا  ما  كان  فلو  منهم.  ال تسمعوا 
الصورة  ف��ي  فهم  ل��ه.  املستجيبن  أول  ك��ان��وا 

أدالء، وفي احلقيقة قطاع طرق«.
ومثل هؤالء العلماء والدعاة عادة لو كانوا 
مخلصن لله في علمهم وعملهم، لكان لهم شأن 
آخر. وإمنا يسخرهم الله حلمل الدين والعلم 
قال  الناس.  على  احلجة  إلقامة  عالتهم،  على 
احلسن البصري رحمه الله : »يبعث الله لهذا 
حسبة،  يطلبونه  وال  يطلبونه،  أق��وام��ا  العلم 
وليس لهم فيه نية، يبعثهم  الله في طلبه كي ال 

يضيع العلم حتى ال يبقى عليه حجة« .
إن���ه���ا ص����ور وم��ظ��اه��ر ل��ت��دي��ن م��غ��ش��وش 
وم���ن���ح���رف، م����وج����ودة ب��ن��س��ب م��خ��ت��ل��ف��ة في 
مجتمعاتنا اإلسالمية، وهي آفات قد انتشرت، 
بالدعوة  املنشغلن  ص��ف��وف  ف��ي  األس���ف،  م��ع 
إل���ى ال���ل���ه، ف���ي م��ج��االت��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة، وت��ب��رز 
املجال  في  واملتربص  املناوئ  باإلعالم  مكبرة 
الدعوة  أن  مع  والنقابي خصوصا.  السياسي 
ت��ع��ال��ى، وظ��ي��ف��ة األن��ب��ي��اء والعلماء  ال��ل��ه  إل���ى 
أتباعهم،  من  املصلحن  والصاحلن  الربانين 
وه���ي أط��ه��ر وأق����دس وأش����رف م��ن أن تتلوث 
مب��ث��ل ه���ؤالء امل��رض��ى وامل��ع��ل��ول��ن، م��ن عبدة 
األهواء والشهوات وحظوظ الدنيا، واجلاهلن 
ال��دي��ن وال��دع��وة وفقه  ال��ش��رع وف��ق��ه  مبقاصد 
تنزيلهما على الواقع وأولويات ذلك. إنها آفات 
تزيد وتنقص حدتها من فرد إلى فرد، وتختلف 
آخ���ر. ووج��وده��ا  إل���ى  م��ن ش��خ��ص  طبيعتها 
إطار  أخ��رى، ومن  إلى  بيئة  أيضا من  يختلف 
إلى آخر، حسب توافر ظروفها املشجعة عليها؛ 
وح��س��ب ق���وة وض��ع��ف اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة من 
األفراد واجلماعات في محاربتها، واإلحساس 
ووقاية  منها  التخلص  بضرورة  والتحسيس 
اجلسم الفردي واجلماعي من آثارها وتأثيرها 
السلبي عليه. وهنا تبرز أهمية العمل التربوي 

ودوره الفعال في ذلك.
الخالص في اإلخالص 

إنه ال خالص لنا اليوم في الدنيا من هذا 
يدب  الذي  املستشري  والفساد  املزري،  الواقع 
وجماعات  أف���رادا  ويطالنا  النملة  دبيب  فينا 
الله  يدي  بن  غدا  لنا  خالص  ومجتمعات،وال 

ف��ي اآلخ����رة،  إال ب��ال��وق��وف وق��ف��ة ص��ادق��ة مع 
ومحاسبة  ملراجعة  واجلماعية  الفردية  ال��ذات 
النفس تصحيحا للمسار، واستدراكا ملا ميكن 
الله  إلى  واألوب��ة  األوان،  فوات  قبل  استدراكه 
بإخالصنا له في كل حركة وسكنة، إذ ال جناح 
وال فالح في هذه الدار وتلك الدار إال به. ودون 
ذل��ك ال��ب��الء احمل��ي��ط واخل��س��ران امل��ب��ن. ال بد 
معه  شاملة  مصاحلة  وعقد  نصوح،  توبة  من 
سبحانه أوال ومع الذات ثانيا، تعم كل مجاالت 
قصدنا،  وحده  جالله  جل  الله  وليكن  احلياة. 
وصراطه املستقيم منهجنا، ومحمد رسول الله 
دستورنا  الكرمي  والقرآن  وقائدنا،  قدوتنا   �
في احلياة، ال نرضى بغيره بديال. هذه حقيقة 
بها  ونصرح  بها،  يقن  على  نكون  أن  ينبغي 
وسوى  الئ��م.  لومة  الله  في  نخشى  وال  للعالم 

ذلك مغالطات للنفس وللغير.  
إش��ارة  الكلمات  ه��ذه  ف��ي  يكون  أن  أرج��و 
إلى جوهر بعض اآلفات احلقيقية التي تسري 
ول��و بوضع األصبع  األم��ة، وإس��ه��ام  في كيان 
على مكمن الداء الذي تعاني منه مجتمعاتنا، 
املناعة فيها، وهم  إلى جهاز  وانتقل فيروسه، 
حملة مشروع التغيير، واحلركات اإلصالحية. 
لم  أم  بذلك  وأقررنا  نشعر،  لم  أم  بذلك  شعرنا 
نقر. وغريب حقا أن تنتشر هذه اآلفات املعدية 
ف���ي  ه���ذه األم����ة، أم���ة ال��ش��ه��ادة ع��ل��ى ال��ن��اس، 
األم����ة ال��ه��ادي��ة امل��ه��دي��ة ب���اإلمي���ان وال��ع��ق��ي��دة 
أن تصيب  ه��ذا،  األغ��رب من  الصحيحة، ولكن 
أو يرشح نفسه  عدواه من يعتبر من األطباء، 
أو غض  ال ميكن جتاهله  واق���ع  وه���ذا  ل��ذل��ك. 
الطرف عنه بأي حال من األحوال، وبإي مبرر 
ك���ان. ف��ق��وت��ن��ا، وع��زت��ن��ا، وت��ف��وق��ن��ا، ون��ص��رن��ا، 
إطار  في  اآلخرين  على  تأثيرنا  في  وجناحنا 
يكمن  ذلك  كل  املبن،  البالغ  القيام مبسؤولية 
ومبادئنا  وقيمنا  وديننا  لربنا  إخالصنا  في 
والتضحية  وامل��ج��اه��دة  الصبر  على  القائمة 
واحملبة  والرحمة  والعدل  احلق  على  والثبات 
العقدية واآلدم��ي��ة....  األخ��وة  وم��راع��اة حقوق 
نقدمه لإلنسانية، هي في  أن  فأي شيء ميكن 
أمس احلاجة إليه اليوم، إذا أضعنا ذلك كله !؟ 
وكيف ميكن أن نشهد على غيرنا، -ونحن أمة 
الشهادة على الناس- إذا كنا األسوأ منهم في 
كل مجال !؟ فعسانا أن نتلمس جميعا، الدواء 
احلقيقي، ونصبر على تناوله، مهما كلفنا األمر 
ذلك، ومهما كانت  مرارته، عالجا ملا قد حصل 
إن شاء  فبعدها  يقع.  قد  فعال، وحتصينا مما 
والسالمة  والصحة  العافية  حالوة  تأتي  الله 
وحت��ص��ل امل��ن��اع��ة. أل��ي��س ه��ذا خير أل��ف ألف 
مرة من أن نظل سائرين إلى اخللف، أو نبرح 
مكاننا نلعن الظالم وال يزداد إال حلكة، ونعيب 

الزمان ونحن السبب !؟، فنكون كما يقال:
نعيب زماننا والعيب فينا

وما لزماننا عيب سوانا   
أك��ون ممن دق   وحسبي في ه��ذا كله  أن 
احلذر.   منه  ينبغي  مبا  ينذر  اخلطر،  ناقوس 
ما  يغيروا  حتى  بقوم  م��ا  يغير  ال  الله  و�إن 
وال  خلقه  في  سبحانه  سنته  هذه  بأنفسهم�. 

حتابي أحدا . وإنا لله وإليه راجعون.
وال��ل��ه م��ن وراء ال��ق��ص��د، وه��و ي��ه��دي الى 

سواء السبيل.

...حـتــى يـغـيـروا مـا بـأنـفـسـهـم  )2/2(
ذ. محمد محترمي
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حت��ت��ض��ن م��دي��ن��ة 
ف��������اس ال���ع���اص���م���ة 
ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��م��غ��رب 
اب�������ت�������داء م������ن ي����وم 
محرم   26 اخل��م��ي��س 
ل  امل���واف���ق  1436ه� 
2014 إلى  20 نونبر 
غ���اي���ة ي�����وم ال��س��ب��ت 
1436ه�  م��ح��رم   28
نونبر  ل22  امل��واف��ق 
2014 أشغال املؤمتر 
ال�����ع�����امل�����ي ال���ث���ان���ي 
السيرة  في  للباحثني 
النبوية في موضوع: 
السيرة«  »آفاق خدمة 
الذي تنظمه مؤسسة 
والدراسات  البحوث 
ال���ع���ل���م���ي���ة )م����ب����دع( 
ووزارة  م��ع  ب��ش��راك��ة 
األوق�����اف وال���ش���ؤون 
واملجلس  اإلسالمية 
ال���ع���ل���م���ي األع����ل����ى، 
وم��رك��ز اب���ن ال��ق��ط��ان 
واألبحاث  للدراسات 
الشريف  احلديث  في 
وال���س���ي���رة ال��ع��ط��رة 
ومركز  )ال��ق��ن��ي��ط��رة(، 
ال����س����ي����رة ال��ن��ب��وي��ة 
والبحوث  للدراسات 
ويعتبر  )إستنبول(. 
الثاني  امل��ؤمت��ر  ه��ذا 
م��ن ن��وع��ه ف��ي مجال 
ال����س����ي����رة ال��ن��ب��وي��ة 
م����ن ض���م���ن س��ل��س��ل��ة 
العلمية   امل���ؤمت���رات 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي دأب��ت 
م���ؤس���س���ة )م����ب����دع( 
بشراكة  تنظيمه  على 
م���ع م��ؤس��س��ات ذات 
االه��ت��م��ام امل��ش��ت��رك، 
وق����د ح����اول امل��ؤمت��ر 
رصد  ال��س��اب��ق  األول 
السابقة  األمة  جهود 
ف���ي خ���دم���ة ال��س��ي��رة 
النبوية، ويتطلع هذا 
امل��ؤمت��ر ال��ث��ان��ي إل��ى 
وضع خارطة الطريق 
أم����������ام ال���ب���اح���ث���ني 
البحث  وم��ؤس��س��ات 
ال���ع���ل���م���ي ل��ت��ح��دي��د 
البحث  آف���اق  م��ع��ال��م 
وحتديد  السيرة  ف��ي 
والقضايا  امل��ج��االت 
ذات  ت��ع��ت��ب��ر  ال����ت����ي 
أول��������وي��������ة خل����دم����ة 
السيرة في املستقبل، 
وت�����ض�����ع اجل�����ري�����دة 
ب�����ني ي������دي ق���رائ���ه���ا 
باملوضوع  واملهتمني 
الذي  املؤمتر  برنامج 
توصلت به من اجلنة 

التنظيمية.

البرنامج الكامل للمؤتمر العالمي الثاني للباحثين في السيرة النبوية
أيام 26-28  محرم الحرام 1436 الموافق 20-22 نونبر 2014 بفاس
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يومي  خالل  بفاس  املؤمترات  قصر  شهد 
12 و13 ن��ون��ب��ر اجل����اري م��ؤمت��را دول��ي��ا في 
م���وض���وع: »امل���ص���ارف اإلس���الم���ي���ة: األس���س، 
العلوم  كلية  من  كل  نظمها  واآلف��اق«  التجربة 
التابعة  واالجتماعية  واالقتصادية  القانونية 
بفاس،  ال��ل��ه  عبد  ب��ن  محمد  س��ي��دي  جلامعة 
والتدبير ومختبر  االقتصادية  العلوم  وشعبة 
ال��ب��ح��ث ف��ي ال��ت��دب��ي��ر وامل��ي��زان��ي��ة واالق��ت��ص��اد 
االجتماعي، والبنك اإلسالمية للتنمية وجامعة 
دار  م��ع  بشراكة  الله  عبد  اب��ن  محمد  سيدي 

الصفاء ومعهد املالية اإلسالمية.
وقد جاء املؤمتر في سياقات متعددة منها:
مالية  أزمة  العالم من  ما يعرفه  -  سياق 
من  كثير  باقتصاديات  عصفت  خانقة  عاملية 

البلدان الكبرى واملؤسسات املالية الدولية. 
لالقتصاد  امل��ل��ح��وظ��ة  النهضة  س��ي��اق   -
اإلسالمي وجناح التجربة املصرفية اإلسالمية 
من  كثير  واستناد  العاملية  األزمة  معاجلة  في 
الدول الغربية إلى اخلبرة اإلسالمية في مجال 

االقتصاد.
- سياق محلي مغربي، حيث أصبح  املغرب 
احتضان  على  ال��ق��ري��ب  املستقبل  ف��ي  مقبال 
العمل املصرفي اإلسالمي واملعامالت البديلة.

أمام هذه احليثيات جاء انعقاد هذا املؤمتر 
العلمي  النقاش  توسيع  م��ن  م��زي��د  إط���ار  ف��ي 
املصرفية  التجربة  مدارسة  في  واالقتصادي 
التي  وامل��ب��ادئ  أسسها  م��ن حيث  اإلس��الم��ي��ة 
تقوم عليها، ومن حيث الوقوف على مدارسة 
املالي  التدبير  مجال  في  اإلسالمية  التجربة 
واالقتصادي لتحديد مواطن النجاح ومواطن 
القصور والنقص، واستشراف املستقبل على 

ضوء ذلك.
وق��د ح��ددت ال��ن��دوة م��ح��اور وموضوعات 
بحث عاجلت قضايا في مجال أسس ومبادئ 
ال��ص��ي��رف��ة اإلس��الم��ي��ة وض��واب��ط��ه��ااألخ��الق��ي��ة 
والدينية، واإلطار القانوني للبنوك اإلسالمية 
وم���ش���ك���الت ت���دب���ي���ر امل���ص���رف���ي���ة اإلس���الم���ي���ة 
والتشاركية،  البديلة  والتعامالت  ومنتجاتها 
ودراس����ات م��ق��ارن��ة، م��ع ال��وق��وف عند مسألة 
وبنوكه،  اإلسالمي  لالقتصاد  العملية  الفرص 

وآفاق العمل املصرفي اإلسالمي. 
وقد أكدت كلمات اجللسة االفتتاحية على 
موضوعها  حيث  م��ن  ال��ن��دوة  ان��ع��ق��اد  أهمية 

حيث  وم��ن  توقيتها  حيث  وم��ن  وم��ح��اوره��ا 
اخلروج  املنتظر  العملية  واملقترحات  الفوائد 
اجللسة  في  املتدخلني  كلمات  ركزت  كما  بها، 
االفتتاحية على ضرورة التركيز على املشكالت 
العملية  والتدابير  احللول  واق��ت��راح  الكبرى 

الالزمة للتطوير والتأهيل واملواكبة.
وهكذا فقد بني الدكتور عبد العزيز الصقلي 
واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  عميد 
املؤمتر يدخل  أن هذا  كلمته  واالجتماعية في 
كلية  دأبت  التي  العلمية  األنشطة  في سلسلة 
تنظيمها  على  واالقتصادية  القانونية  العلوم 
في املجالني القانوني واالقتصادي. كما يشكل 
منبرا للتواصل والنقاش بني مختلف الباحثني 

واخلبراء في املجال املالي واملصرفي..
ويعتبر قطاع البنوك أو املصارف من أهم 
هام  دور  من  يلعبه  ملا  االقتصادية  القطاعات 
الوطنية  والتجارية  االقتصادية  احلركة  في 

والعاملية .
وقد أثبتت غالبية الدراسات التي تناولت 
البنوك  أسباب األزمات االقتصادية أن أزمات 
كانت القاسم املشترك في مختلف الدول النامية 
الناجتة  املخاطر  وتعتبر  منها،  املتقدمة  أو 
األسباب  أهم  من  اإلدارة  وس��وء  االئتمان  عن 
امل��ؤدي��ة إل��ى تعثر ال��ب��ن��وك وح���دوث األزم���ات 
والتي   2008 لسنة  امل��ال��ي��ة  األزم���ة  وخ��اص��ة 

عصفت ببعض األسواق العاملية الكبرى.
وف��ي ظ��ل ه��ذه االن��ه��ي��ارات التي تشهدها 
في  غموض  هناك  أضحى  العاملية  امل��ص��ارف 
األف��ق  ف��ي  والح  ال��ع��امل��ي  االق��ت��ص��اد  مستقبل 
احل��دي��ث ع��ن آث���ار األزم���ة ف��ي ال���دول األخ��رى 
التي ال تعتبر طرفا فيها ونخص بالذكر الدول 

الراعية لتجربة املصارف اإلسالمية.
لقد متكنت املصارف اإلسالمية من إثبات 
املالية  األزم��ة  أوج  في  الصمود  في  جدارتها 
أك��ب��ر وأع��رق  ت��ه��اوت فيه  ف��ي وق��ت  العاملية  
املصارف املالية في ظرف وجيز وعلى رأسها 
مثال بنك ليمان براذر أكبر األبناك األمريكية، 
ولعل ذل��ك راج��ع ب��األس��اس إل��ى األس��س التي 
دفع  ما  وه��و  املصرفي.  النظام  عليها  ينبني 
املجال  وفتح  بها  لالعتراف  الدولي  باملجتمع 
لعملها بل واإلشادة الدولية بها والدعوة إلى 
التمويل اإلسالمي ولو جزئيا  تطبيق منوذج 
كما  العاملية،  االقتصادية  األزم��ة  من  كمخرج 

ذهب آخرون إلى املناداة بضم النظام املصرفي 
التقليدي  امل��ص��رف��ي  ال��ن��ظ��ام  إل���ى  اإلس��الم��ي 
املعمول ب��ه، وق��د أك��دت أح��دث ال��دراس��ات في 
املجال االقتصادي أن صناعة اخلدمات املالية 
اإلسالمية خالل الثالثني عاما املاضية أثبتت 
لتصبح  ومرشحة  راسخة  مالية  صناعة  أنها 

من القوى االقتصادية العاملية.
أما الدكتور حلسن الداودي وزير التعليم 
فقد  األط��ر  وتكوين  العلمي  والبحث  العالي 
العلوم  كلية  بجهود  بالتنويه  كلمته  استهل 
جهودها  ف��ي  بفاس  واالقتصادية  القانونية 
مبكرا  املغرب  في  النقاش  فتح  إل��ى  السباقة 
ف��ي م��وض��وع االق��ت��ص��اد وامل��ال��ي��ة اإلس��الم��ي��ة 
 1989 سنة  نظمتها  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  ب��ال��ن��دوة 
اإلسالمي«  العالم  اقتصاديات  »اندماج  حول 
النقاش عن االقتصاد اإلسالمي كان  وأن هذا 
وتأثر  الثمانينات  في  وتطور  الستينات  في 
املنظومتني  وهيمنة  الدولي  الصراع  بطبيعة 
مهيمنتني  كانتا  اللتني  واملاركسية  الليبرالية 

على العالقات الدولية واالقتصادية.
املغرب  أن  مفارقة  أب��رز  أخ��رى  وم��ن جهة 
كان سباقًا قبل غيره من البلدان اإلسالمية إلى 
اإلسالمي  االقتصاد  في  العلمي  النقاش  فتح 
وقال  احلقوق،  كلية  أساتذة  جهود  خالل  من 
بأن مدينة فاس كانت قبلة لالقتصاد اإلسالمي 
قبل اململكة العربية السعودية، غير أنه تأخر 
كما  كثيرا،  اإلسالمية  باملصرفية  العمل  ف��ي 
بني أنه بعد انهيار املنظومة املاركسية أصبح 
اإلسالمية  التجربة  على  االن��ف��ت��اح  ب��اإلم��ك��ان 
عن  احل��دي��ث  إل��ى  انتقل  ث��م  وم��غ��رب��ا،  مشرقا 
وسبب  اإلسالمي  االقتصاد  وج��ود  مسوغات 
االقتصادية  املنظومة  ب��ني  مم��ي��زا  تسميته، 
اإلسالمية  واملنظومة  واملاركسية  الليبرالية 
وضعية  منظومة  الوضعية  املنظومة  بكون 
بشرية مذهبية ذاتية متأثرة بشروطها الذاتية 
واملذهبية. وكل واحدة منهما تطرفت في اعتبار 
الفرد أو الدولة، أما املنظومة اإلسالمية فهي 
ربانية ووازن��ت بني حقوق  إلهية  ذات أصول 
مختلفة  منظومة  فهي  لذلك  واملجتمع.  الفرد 
االقتصاد  إن  ثم  الوضعيتني،  املنظومتني  عن 
وبني  االقتصادي  العلم  بني  يجمع  اإلسالمي 
الفقه اإلسالمي،  وينظر فيما هو حالل فيعمل 
في  يعمل  إن��ه  فيتجنبه،  ح��رام  وفيما هو  ب��ه، 

التقليدية  البنوك  أن  عن  فضال  امل��ب��اح،  إط��ار 
في  القرض،  تعمل بصيغة واحدة هي صيغة 
تعمل وفق صيغ  اإلسالمية  املنظومة  أن  حني 

متعددة تراعى فيها حقوق الطرفني.
يستفيد  أن  يتوقع  املغرب  أن  أوض��ح  كما 
وأن  اإلسالمية  املصرفية  التجربة  من  كثيرا 
قوية،  ان��ط��الق��ة  سيعرف  امل��غ��رب��ي  االق��ت��ص��اد 
وستعطيه التعامالت البديلة دفعة قوية نحو 

حتقيق تنمية وطنية شاملة وسريعة. 
مختبر  مدير  النميلي  محمد  الدكتور  أما 
ال��ب��ح��ث ف��ي ال��ت��دب��ي��ر وامل��ي��زان��ي��ة واالق��ت��ص��اد 
للمؤمتر  املنظمني  الشركاء  أح��د  االجتماعي 
فقد ركز في كلمته على األهداف املتوخاة من 

امللتقى، وحصرها في : 
> ت��ق��دمي األس����س األخ��الق��ي��ة وال��ن��ظ��ري��ة 
ركائز  من  أصبحت  التي  اإلسالمية  للصيرفة 

العلوم االقتصادية احلديثة.
> ق����راءة ف��ي جت��رب��ة ه���ذه ال��ص��راف��ة مبا 

عرفته هذه التجارب من جناحات وتعثرات. 
> استشراف آفاق هذه الصيرفة خصوصا 
في الواقع املغربي، الذي ميكن القول في حقه 
إدم���اج منتجات  ف��ي  ت��أخ��را كبيرا  ع��رف  أن��ه 

املصرفية اإلسالمية والتعامالت البديلة. 
ثم ذكر »أن القراءة األولية لألوراق املقدمة 
القول  من  متكننا  التظاهرة  ه��ذه  أوراش  في 
بأننا قد كسبنا الرهان، ذلك أن األوراق املقدمة 
ق��د شملت ج��ل م��ج��االت  46 ورق����ة،  وع��دده��ا 
بداية  اإلسالمية  امل��ص��ارف  علوم  ف��ي  البحث 
التجارب  النظري مرورا بقراءة  التأسيس  من 
احلاالت  دراس��ة  وك��ذا  واحلكامة  التسيير  في 
املالية  إدم��اج  آف��اق  إل��ى استشراف  ووص��وال 

اإلسالمية في الواقع املغربي«
امل��ؤمت��ر طيلة  ه��ذا وق��د استمرت أش��غ��ال 
الباحثني  م��ن  كثر  مهتمون  حضرها  ي��وم��ني، 
واألستاذة وموظفو املؤسسات البنكية ورجال 
ببيان  ال��ن��دوة  انتهت  وق��د  والطلبة.  األع��م��ال 
امل��ؤمت��ري��ن،  تطلعات  خ��الص��ة  ش��ك��ل  خ��ت��ام��ي 
س��ت��ع��ود اجل���ري���دة الح��ق��ا إلجن����از ق�����راءة في 

مضامينه وأبعاده.

إعداد : د. الطيب الوزاني

في املؤمتر الدولي:  »البنوك اإلسالمية: األسس والتجارب واآلفاق« بفاس: 
إجماع على أهمية التجربة المصرفية اإلسالمية وضرورة االستفادة منها في التنمية  



> أوال كيف تنظرون إلى أهداف املؤمتر 
ومراميه؟

<< ب��س��م ال��ل��ه ال��رح��م��ن ال��رح��ي��م نشكر 
جريدة احملجة على هذه االستضافة واملواكبة 
ألش��غ��ال ه��ذه ال��ن��دوة ال��دول��ي��ة ف��ي االقتصاد 
اإلس��ام��ي وف��ي امل��ص��ارف اإلس��ام��ي��ة، وه��ذا 
يهدف  وم���ح���اوره  ع��ن��وان��ه  بحسب  امل��ؤمت��ر 
األهمية  شديد  عصري  موضوع  دراس��ة  إل��ى 
ه��و م��وض��وع امل��ص��ارف اإلسامية م��ن حيث 
دراسة أسسها الشرعية والنظرية، ومن حيث 
دراس���ة جت��ارب ه��ذه البنوك وأخ��ذ ال��دروس 
منها واالستفادة من جناحاتها وصعوباتها، 

واستشراف آفاقها املستقبلية. 
> ما هو دور البنك اإلسامي للتنمية في 

هذه الندوة؟ 
األنشطة  بكل  اهتمامه  من  انطاقا   >>
ال��ع��ل��م��ي��ة ف���ي م��ج��ال االق��ت��ص��اد وال��ت��ن��م��ي��ة، 
قبول  البنك في  انخرط  واالقتصاد اإلسامي 
احل��ق��وق  كلية  لطلب  واالس��ت��ج��اب��ة  ال��دع��وة 
ال��ن��دوة،  ه��ذه  تنظيم  ف��ي  االق��ت��ص��اد  وشعبة 
امل��غ��رب ليس ج��دي��دا في  وت��ع��اون البنك م��ع 
مجال التمويل اإلسامي. فهناك عدة مبادرات 
فنية  مساعدة  اتفاقية  أحدثها  م��ن  سابقة، 
وقعت في السنة املاضية بني البنك اإلسامي 
التنموي  للتطوير  امل��غ��رب  وب��ن��ك  للتنمية 
وتهيئة  اإلسامية،  املصارف  نشاط  وتيسير 
بشكل  السليمة  للمنافسة  املناسبة  الظروف 

يراعي طبيعة نشاطها وطبيعة مبادئها. 
> من الناحية الواقعية والعملية ما هي 
الصيرفة  معضات  وأك��ب��ر  أه��م  نظركم  ف��ي 
اإلس��ام��ي��ة ال��ت��ي ان��خ��رط ه���ذا امل��ؤمت��ر في 

معاجلتها؟
جتارب  دراس��ة  على  الندوة  ستركز   >>
البنوك اإلسامية في معظم الدول اإلسامية 
حملاولة االستفادة من هذه التجارب ودراسة 
ب��ع��ض األخ����ط����اء ف���ي ال���ت���ج���ارب ال��س��اب��ق��ة 

والتحديات التي تواجه البنوك اإلسامية. 
> ما هي أبرز هذه التحديات ؟

السيولة بني  إدارة  مثا  أبرزها  من   >>
األبناك اإلسامية، ومن أبرزها أيضا االهتمام 
مب��وض��وع ال��ط��ب��ق��ات ال��ف��ق��ي��رة، ألن ال��ب��ن��وك 
اإلسامية عادة ما تتهم بالتركيز على اجلمهور 
امليسور وتهمل الفقراء وذوي الدخل احملدود، 
ولكن احلقيقة عكس ذلك فهي بحكم رسالتها 
تركز  أن  يجب  الدينية  ورسالتها  األخاقية 
وتكافح  الفقر  تكافح  طريقة  على  أكبر  بشكل 
البطالة وتشجع املبادرات الفردية لنشر املال 
ب��ني ال��ن��اس ول��ئ��ا ي��ك��ون دول���ة ب��ني األغنياء 
فقط ويكون في متناول جميع الطبقات حتى 
املصرفية.  ال��دورة  خ��ارج  كانت  التي  الفئات 
إلى  تصل  أن  اإلسامية  البنوك  ففرصة  إذن 

هذه الشرائح االجتماعية. 

والتدقيق  الشرعية  للرقابة  بالنسبة   <
كيف  اإلسامية  البنوك  جتربة  في  الشرعي 

تنظرون لواقع هذه املسألة ؟
<< هذا الذي ذكرت أخي الكرمي هو واحد 
حقيقة،  اإلسامية  البنوك  معضات  أهم  من 
ال��ش��رع��ي��ني،  ال��رق��اب��ة وال��ت��دق��ي��ق  إن���ه مشكل 
واملسؤولية فيه ترجع إلى املؤسسات املالية 
اإلسامية واملتخصصني والباحثني والعلماء 
والفقهاء والسلطات اإلشرافية التي بإمكانها 
النظام  بإيجاد  اإلس��ام��ي��ة  البنوك  ت��ل��زم  أن 
التدقيق  لتنفيد  الدقيقة  واملسطرة  النهائي، 
يضمن  بكيفية  الشرعية  وال��رق��اب��ة  الشرعي 
أحكام  تطبيق  اجت��اه  في  العملية  تسير  أن 
العمل  بالتالي  وتتجنب  اإلسامية  الشريعة 
ال���ص���وري واحل��ي��ل وم���ا إل���ى ذل���ك. ألن ه��ذا 
التطبيق املشوه قد أضر كثيرا بسمعة البنوك 
تطبيق  هناك  يكون  أن  ميكن  وال  اإلسامية 
وفي  شرعية  رق��اب��ة  غياب  ف��ي  وسليم  دقيق 
غياب تدقيق شرعي لكل العقود والتصرفات 
وااللتزامات، وفي غياب مؤهلني ذوي تكوين 
شرعي متني. لذلك فأغلب املشتغلني بالرقابة 
شرعية  ثقافة  لهم  الشريعة  كليات  طلبة  هم 
تكوين  إل��ى  يحتاجون  وضعيفة  متواضعة 
بعلوم  م��زدوج��ة  علمية  وخ��ب��رة  وأدق  أعمق 
االقتصاد واملالية عامة والصيرفة اإلسامية 

خاصة.
ي��ت��ط��ل��ع إليها  ال��ت��ي  > م���ا ه���ي اآلف�����اق 

املؤمترون؟
<< ي��ت��ط��ل��ع امل���ؤمت���رون إل���ى آف����اق من 

جملتها :
شاب  ما  تصحيح  إل��ى  يتطلعون  أنهم   -
التجربة  ف��ت��وة  بسبب  أخ��ط��اء  م��ن  امل��س��ي��رة 
وح��داث��ت��ه��ا ول����و أن���ه���ا ب�����دأت م���ع ال��ن��ص��ف 
عقود  أرب��ع��ة  ح��وال��ي  السابق  للقرن  الثاني 
مع  باملقارنة  قليلة  فهي  ذل��ك  وم��ع  الزمن  من 
عمر األبناك التقليدية )أزيد من أربعة قرون(. 
ونحن ال ننكر أنه قد وقعت أخطاء كثيرة في 
التطبيق، ولكن مع ذلك يلزمنا تقومي املسيرة 
وتصحيح املسار في كل مرة وتدارك األخطاء. 
فاملؤسسون األوائل كانت لهم با شك نوايا 
حسنة، وما حصل من األخطاء يعالج في مثل 
ن��دوات،  )م��ؤمت��رات،  العلمية  ه��ذه احمل��ط��ات 
لقاءات...(، وهذا املؤمتر يتوقع منه بإذن الله 
أن يسلط األض��واء على هذه األخطاء دراسة 
مستقبا  منها  االس��ت��ف��ادة  بقصد  وت��ق��ومي��ا 
نحو  اإلس��ام��ي��ة  املصرفية  عمل  تطوير  ف��ي 
اللذين  الشرعيني  والتدقيق  الرقابة  من  مزيد 
يعتبران امليزان للضبط والتصحيح واإلفادة.
فيكم،  وب��ارك  الله خيرا  أخيرا جزاكم   <

وإلى فرصة أخرى إن شاء الله.

حاوره د. الطيب الوزاني 

كلمة  في  يوعا  علي  بالدكتور  مرحبا   <
م��ا هو  ب��داي��ة  امل��ؤمت��ر،  ع��ن قضايا  مختصرة 

سياقه وموضوعاته؟
املؤمتر  الرحيم،  الرحمن  الله  بسم   >>
عن  للحديث  العاملية  املوجة  سياق  في  ج��اء 
ال��ب��ن��وك اإلس��ام��ي��ة ال��ت��ي ظ��ه��رت بعد األزم��ة 
العاملية التي كانت مالية وأصبحت اقتصادية 
وعمت بها البلوى، وتزامن كذلك مع مصادقة 
قانون  على  امل��غ��رب  ف��ي  التشريعية  السلطة 
أن موضوع  ع��ن  ال��ت��ش��ارك��ي��ة، فضا  ال��ب��ن��وك 
البنوك اإلسامية، أصبح موضوعا متداوال في 
املنتديات بشكل قوي على جميع املستويات، 

بعد  اجلامعات،  كل  وفي 
أن كان محظورا كما أشار 
الدكتور حلسن  ذل��ك  إل��ى 
ال��داودي، وبالفعل ففاس 
كانت أول من بدأ النقاش 
اإلسامي  االق��ت��ص��اد  ع��ن 
ف���ي امل���غ���رب، وك����ان ذل��ك 
في الثمانينات من القرن 
املاضي، ففي سنة 1980 
ن��ظ��م��ت ن����دوة »إش��ك��ال��ي��ة 
ال���ت���ن���م���ي���ة ف�����ي ال���ع���ال���م 
اإلس��ام��ي«. أم��ا احلديث 
اإلسامي  االق��ت��ص��اد  ع��ن 
وال����ب����ن����وك اإلس���ام���ي���ة 
بصراحة، فلم يكن ممكنا 
ف���ي ه����ذه ال���ف���ت���رة ن��ظ��را 
ل��ل��ص��راع اإلي��دي��ول��وج��ي 
ال�����ذي ك����ان ق���ائ���م���ا. أم��ا 
أزي���ل���ت  أن  وب���ع���د  اآلن 

التحدث عن  املمكن  م��ن  ال��ع��وائ��ق ص��ار  ه��ذه 
االقتصاد اإلسامي والبنوك اإلسامية، وكما 
قانون  على  املصادقة  مع  بالتزامن  آنفا  قلت 
الحتضان  بالفعل  والتهيؤ  التشاركية  البنون 
املغرب التجربة املصرفية اإلسامية، أبت كلية 
احلقوق بفاس ممثلة بشعبة االقتصاد وإحدى 

مختبراتها أن تنظم هذا املؤمتر الدولي.
> وماذا عن محاور املؤمتر وقضاياه؟

ومحاور  موضوعات  له  املؤمتر  هذا   >>
تأخذ األبعاد الثاثة : 

أوال : بعد التأصيل من الناحية الشرعية 
والنظرية.

ث��ان��ي��ا: ب��ع��د ال��ت��ج��ارب ال��واق��ع��ي��ة دراس���ة 
وتقوميا وحتديدا ملواطن القوة والتحديات. 

املستقبل  واستشراف  اآلف��اق  بعد  ثالثا: 
املشكات  لتجاوز  املمكنة  احل��ل��ول  ب��ت��دارس 

والصعوبات.
ه���ذا امل���ؤمت���ر س���وف ي��ت��ن��اول ك��ث��ي��را من 
اجل���وان���ب، وأه����م اجل���وان���ب ف��ي��ه ه��و كيفية 
احل��ك��ام��ة وأخ��ط��ر م��ا ف��ي ه���ذه احل��ك��ام��ة هو 
ال���ذي أص��ب��ح معضلة من  اجل��ان��ب ال��ش��رع��ي 
إذ  العالم،  عبر  اإلسامية  البنوك  معضات 
حلد الساعة ال يوجد من العلماء الذين ميكن 
أن يؤطروا الرقابة الشرعية - وال نتحدث عن 

تقريبا.  عاملا   671 سوى   - الشرعي  التدقيق 
الشرعيني يكون  املراقبني  أن بعض  بلغ  حتى 
األمر  شرعية  هيأة   100 من  أكثر  في  عضوا 
الذي يبدد اجلهود والطاقات وال يحقق الفائدة 
ال  وبالتالي  والتأطير  اإلش���راف  من  امل��رج��وة 

يفيد. 
ال��ت��ي ستطرح  امل��ش��اك��ل  م��ن  ه��ذا  بالطبع 

بقوة في هذا املؤمتر.
> هل املؤمتر قادر على اقتراح حلول ذات 

صبغة عملية لتجاوز هذه املعضلة؟
<< نعم ستكون هناك اقتراحات، ولكنها 
لن تكون إلزامية، ألن هذا املؤمتر علمي وليس 
مؤمترا لرجال األعمال، 
حتى يأخذ هذا املنحى، 
امل���ؤمت���ر  دور  ول����ك����ن 
ت���ش���خ���ي���ص ال����وض����ع 
واق��������ت��������راح احل����ل����ول 

والتوجيهات املفيدة. 
> في نظركم ما هي 
التي  ال��ت��وص��ي��ات  أه���م 
ت��رون ض��رورة اخلروج 

بها في املؤمتر؟ 
<< من التوصيات 

في هذا السياق :
ال��ب��ن��وك  ت��ن��زي��ل   -
اإلس��ام��ي��ة ب��ق��واع��ده��ا 

األساسية. 
ض��������������������رورة   -
التجارب  االستفادة من 

السابقة.
ع��ن  ت��ب��ت��ع��د  أن   -

العقود الصورية. 
- أن حتاول قدر اإلمكان أن تؤطر األعمال، 
سواء  الشرعية،  اجلوانب  تراعي  أن  وعليها 
في التخطيط، أو في بناء النماذج، أو في بناء 
اللوائح، أو في التنفيد، ألن جتربة التمويات 
يتعاملون  ال  ال��ن��اس  أن  ع��ل��ى  دل���ت  ال��ب��دي��ل��ة 
فما  املضمون.  مع  يتعاملون  وإمنا  بالشعار، 
العقود  لتطبيق  حقيقي  توجه  هناك  يكن  لم 
التي  منها  الفتاوى، خاصة  عليها  كما نصت 
تعترض  سوف  الفقهية،  املجامع  عن  ص��درت 
وبدون  العقبات،  من  كثير  مستقبا  التجربة 
جانب  إل��ى  إضافة  اجلانب  ه��ذا  على  التأكيد 
اإلحلاح على التكوين الشرعي وجانب تطعيم 
التكوين الفني والتقني بالعلوم الشرعية، ألنه 
ال يكفي أن يأتي املراقب وإمنا ال بد أن يكون 
الفاعل االقتصادي نفسه على دراية باجلوانب 
الشرعية وأحكام املعامات إضافة إلى خلفيته 

العلمية وتكوينه في علم االقتصاد.
هذه  على  يوعا  علي  للدكتور  شكرا   <
التوضيحات، ونرجو أن تكون لنا معه لقاءات 
أخرى في مناسبات قادمة إن شاء الله تعالى.

حاوره د. الطيب الوزاني 
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الدكتور الهادي النحوي
 اخلبير بالبنك اإلسالمي للتنمية :

ال يمكن أن يكون هناك تطبيق دقيق وسليم 
تدقيق  غياب  وفي  شرعية  رقابة  غياب  في 
وااللتزامات،  والتصرفات  العقود  لكل  شرعي 
وفي غياب مؤهلين ذوي تكوين شرعي متين.

الدكتور علي يوعال أستاذ االقتصاد 
بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس :

معضالت  أكبر  من  الشرعية  الرقابة  ضعف   -
البنوك اإلسالمية عبر العالم.

تحدي  المستقبل  في  التحديات  أهم  من   -
التكوين الشرعي.

حوارات على هامش المؤتمر الدولي عن "المصارف اإلسالمية األسس، التجربة واآلفاق"

أهم الجوانب فيه هو كيفية 
الحكامة وأخطر ما في هذه 

الحكامة هو الجانب الشرعي الذي 
أصبح معضلة من معضالت البنوك 

اإلسالمية عبر العالم، إذ لحد الساعة 
ال يوجد من العلماء الذين يمكن 
أن يؤطروا الرقابة الشرعية - وال 

نتحدث عن التدقيق الشرعي - سوى 
671 عالما تقريبا. حتى بلغ أن بعض 

المراقبين الشرعيين يكون عضوا 
في أكثر من 100 هيأة شرعية



نا  في شيخوختها ..!"  ت ُأمُّ " ُجنَّ
ردد األبناء...

حاولوا ثنيها عن قرارها...
ثاروا ضدها.. رفعوا عليها دعوى 
يجدوا   فلم  أم��اك��ه��ا..  على  للحْجر 
امل��ت��واض��ع  بيتها  غ��ي��ر  ل��ه��ا  أم��اك��ا 

وراتب تقاعدها...
جل����أوا إل���ى األه����ل واألص���ح���اب 

للتدخل.. با جدوى...
عنها-  -رغ��م��ا  عرضها  ح��اول��وا 
على طبيب لألمراض النفسية .. ولم 

يفلحوا أيضا...
ل���م ي��ب��ق ل��ه��م س����وى ت��ه��دي��ده��ا 
مبقاطعتها.. لكنها واجهتهم برباطة 

جأش -كما عهدوها- خاطبتهم :
- إن أردمت مقاطعتي سيحاسبكم 
عز  ولن يحاسبني   .. الله جل وعا 
وج��ل ع��ن ق����راري، ألن��ن��ي ل��م أرتكب 

جرما وال حراما...
قاطعها كبيرهم :

- لكنك مرغت وجوهنا في التراب.. 
صرنا نتحاشى لقاء الناس...!

ردت بأسى:
- ألنكم يا أحبتي تخشون الناس 

وال تخشون الله السميع العليم..!
ثاروا.. لكنها أسكَتْتهم بقولها :  

كبدي..  فلذة  أبنائي  ستظلون   -
من  الستني  بعد  تزوجت  أنني  رغ��م 
ع���م���ري.. ال���وح���دة ق��ه��رت��ن��ي.. كلكم 
ت��ع��ي��ش��ون م���ع أزواج����ك����م وب��ن��ي��ك��م 
وأعمالكم.. وأنا وحيدة ال أحد منكم 

يعيرني اهتماما...!

 ذة. نبيلة عزوزي

بق�لم :

و مـضـــــــــة

 ذة. فوزية حجبـي

al.abira@hotmail.com

من 

أوراق  شاهدة

قرار..

تعزية
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أمـــة الخـيـرية تستعـد 
لالنـبعـاث

ه���ي ال��ع��ام��ات ال��ص��غ��رى ل��ان��ب��ع��اث، 
التي طالت  تتبدى مامحها في طي احملن 
التشرذم  هذا  إلى  وأردت��ه  اإلسامي  العالم 
الذي عز نظيره حتى غدت الفرقة والتفتت 
هو األصل. وال »نزال نطلع على خائنة من 
يطلق  مل��ن  وق��رأن��ا  سمعنا  حيث  األن��ف��س« 
األق��ل��ي��ات،  حل��ق��وق  وي��س��رة  مينة  التنظير 
طائفية وجنسية حتى الشاذ منها، بل امتد 
فيروس التفكيك ليطال مطالب االستقال عن 
كيان الدولة املركزية بحجة احلق في تقرير 
املصير، بل مت استنبات الكيانات الوهمية 
املبنية على معارضات »دون كيشوتية« في 
أحشاء الدول العربية ذات السيادة )منوذج 
البوليساريو(. وعبر وسائط اإلعام فايس 
ب���وك وت��وي��ت��ر وغ��ي��ره��م��ا ان��خ��رط��ت جهات 
شعلة  لتأجيج  وللمسلمني  للسام  معادية 
يحسنون  أنهم  يحسبون  وه��م  االنفصال، 
صنعا، وانساق العوام وراء كل ناعق يلمع 
سلعة مسمومة تروم متزيق اللحمة التي قال 
فيها رسول الله � »املؤمن  قوي بإخوانه 
قوى  تعكف  املقابل  وفي  بنفسه«..  ضعيف 
تضخيم  ع��ل��ى  خبيثة  خ��ارج��ي��ة  غ��ام��ض��ة  
الصراعات وحتريك جيوش من العوام من 
أبناء املسلمني إلفناء بعضهم البعض حتت 
لواء ال إله إال الله محمد رسول الله، وتكتب 
االتصال  وسائط  وبكل  العريضة  باألحرف 
امل��دس��وس��ة أخ��ب��ار ذل��ك ال��ت��ش��رذم، وتسلط 
العدسات املاكرة  ضوءها على الذبح وعلى 
وترويع  النكاح  وج��ه��اد  النساء  اختطاف 
حالة  في  كما  ديارهم  من  وطردهم  اآلمنني 
مسيحيي العراق )وهي باملناسبة هستيريا 
إرهابية ال عاقة لها باإلسام بكل وضوح 
بل بفبركة صانعي أفام هوليود كما شهد 
بذلك شهود من أهلهم،  والفاهم يفهم( وفي 
صفوف املسلمني أنفسهم تهرق دماء القتلة 
واملقتولني ما بني سنة وشيعة، »وبشراهم 
جهنم«  مصداقا حلديث رسول الله �: »إذا 
التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول 
في النار، فقيل  يا رسول الله هذا القاتل فما 
بال املقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل 
صاحبه«، والقوى الغامضة تطعم الشعوب 
قوامها  ق��ص��دا،  مغلوطة  قناعات  الغربية 
هؤالء هم املسلمون، وهذا هو دينهم اإلسام 
اإلرهابي الذي يحثهم على القتل واإلرهاب. 
لوبيات  تنشط  ال��ث��ق��اف��ي  ال��ص��ع��ي��د  وع��ل��ى 
الغربيني   قبل  املسلمني  أبناء  من  شبابية 
في  للطعن  العدائية  املوجة  ه��ذه  بركوبها 
ث��واب��ت ال��دي��ن وم��ع��امل��ه ال��راق��ي��ة ب��اجل��دال 
التشويهي آليات القرآن والسخرية املتطرفة 
م��ن زي��ج��ات رس���ول ال��ل��ه � ب��ل وال��ض��رب 
املستمر لكثير من تعاليمه الريادية للعاملني، 
لشخص  والتبخيس  التنكيت  ع��ن  ناهيك 
الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم 
وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعائشة رضي 
املثال  سبيل  على  أح��دث��ت   بل  عنهم،  الله 
مواقع ال لنقاش فرضية احلجاب  من عدمه 
لتسفيه  ب��ل  م��ت��زن  وع��ق��ان��ي  ه���ادئ  بشكل 
كل  أخبار  ونشر  باحلجاب  الرباني  األم��ر 
املعبرة  تعليقاتهن  مع  احلجاب  تنزع  من 
هي  »خ��رق��ة«  م��ن  بالتخلص  سعادتهن  ع��ن 
كتاب  وانضم  واإلنحطاط«.  »التخلف  رم��ز 
مع  التعاطي  في  الرشد  يعوزهم  وكاتبات 
من  للسخرية  وسنة  كتابا  مقدسة  مصادر 
الزي اإلسامي. وفي مواقع أخرى ملسلمات، 

بجلدة  ونعتها  ال��ب��ك��ارة  لسب  ال��ب��اب  فتح 
ملعونة الخ.

املسلمني   م��ن  التكالب  ه��ذا  غمرة  وف��ي 
أن���ف���س���ه���م ع���ل���ى ث���واب���ت���ه���م خ�����ا اجل���و 
بأوربا  اخلارجي  العالم  دول  إلستئصاليي 
الشيوعية  الصني  فعاثت  وإفريقيا  وآسيا 
دول  وتبعتها  املسلمني  وإهانة  تذبيح  في 
أخرى كروسيا. وبتدبير من مشغلي صناعة 
وال��واق��ع��ي  ال��س��ي��ن��م��ائ��ي  بشقها  ه��ول��ي��ود 
الشيعة  مشانق  ب��ني  املسلمني  دم��اء  ج��رت 
ال���خ، وع��روض  ب��ال��ع��راق وس��وري��ا واليمن 
بآسيا  الهندوس  طرف  من  املسلمني  سحل 
من  ال��س��م��راء  إفريقيا  مجرمي  وس��واط��ي��ر 
املعتزلني  الصادقني  ال  اجلهلة  املسيحيني 

للفنت.
زج  املظلم،  الليل  كقطع  محن  إذن  هي 
املسلمني  من  بالكثير  ظلماتها  غياهب  في 
وأحيانا  متييز  با  املعتقات  في  الشباب 
اجلميع  م��ن  التخلص  إل��ى  ي��ه��دف  بتمييز 

وسطيني ومتطرفني.
لعبة  م��ن  خطيرا  ط��رف��ا  نهمل  أن  دون 
ضرب  في  وتتلخص  العربي  العالم  تفكيك 
الرموز السياسيني والفكريني  من املسلمني 
على  ال���ق���وي  وال���ت���أث���ي���ر  احل���ض���ور  ذوي 
الناس  لفض  بينهم  بالتحريش  اجلماهير 
عن جاذبيتهم ودفعهم إلى رفض مشروعهم 
اإلحيائي )منوذج  ما مت نسجه بليل للشيخ 
ف��ت��ح ال��ل��ه ك��ول��ن وال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي رج��ب 
التعليمي  كولن  م��ش��روع  لكسر  أردوغ����ان، 
الوقت  وف��ي  العالم   في  ال��رائ��د  والتربوي 
نفسه التشويش على مواقف رجب أردوغان 
العربي  الوضع  إزاء  البطولية  اإلسامية 
املهني، وإسقاطهما في ضربة معلم تتخلص 

من الشوكتني(.
 ومن يرقب املشهد الدموي الذي أتينا 
على ذكر غيض من بحور همجيته سيخلص 
بكل تأكيد إلى أن هذا اخلراب املعمم ليس 
أبالسة  من  لهم  فيا  عشوائيا..  وال  تلقائيا 
ومع  األرض.  ف��ي  اإلف��س��اد  م��ن  يتعبون  ال 
الله وم��ن حيث ال يشعرون  ب��إذن  ذل��ك فهم 
اإلسامي  اإلحياء  مشروع  على  يشتغلون 
من  مجموعة  وت���ورد  إق��ب��اره.  أرادوا  وق��د 
إح��ص��اءات  الرصينة  العلمية  ال���دراس���ات 
العاقبة  أن  تتلخص في  التي  البشرى  هذه 
اإلس���ام   معتنقي  ع���دد  ارت��ف��ع  إذ  للمتقني 
وشمال  وأستراليا  أوربا  في  عماق  بشكل 
لإلسام  املعتنقني  أن  وامل��اح��ظ  أم��ري��ك��ا. 
خال سنوات اشتداد احملنة أكبر، ألن الله 
رؤوس  سحق  على  القادر  القوي  سبحانه 
فنعم  ق��در  ع��ني،  من طرفة  أق��ل  في  التفكيك 
قبورهم  يحفرون  املفسدين  بترك  ال��ق��ادر،  
إلى  املسلمني  قبور  يحفرون  وهم  بأيديهم 
يصنع سبحانه  التوقيت  نفس  وف��ي  ح��ني، 
ع��ل��ى عينه ال��ص��احل��ني وامل��ص��ل��ح��ني. وه��م  
ب��ح��م��د ال��ل��ه ي��ت��ك��اث��رون وف���ي ك���ل امل��واق��ع 
واقتصاديا  سياسيا  منها  احلساسة  حتى 
وع��ل��م��ي��ا، ك��م��ا ال��رض��ي��ع م��وس��ى � في 
قصر فرعون ليكونوا للظاملني عدوا وحزنا 
يكيدون  ال��ذي��ن  الظاملني  بالعدو  )ونقصد 
املساملة(.  الغربية  الشعوب  ال  للمسلمني 
وقد أورد الدكتور زغلول النجار في إحدى 
غربيا  عاملا   37 زه��اء  أن  العلمية  مقاالته 
يديه خال محاضرة  اعتنقوا اإلسام على 
أل��ق��اه��ا ح��ول اإلع��ج��از العلمي ف��ي ال��ق��رآن 

الكرمي. وهناك صعود عجيب للعشرات من 
أبناء املسلمني إلى مواقع القيادة بالدوائر 
السياسية الغربية، كما أن شباب املسلمني 
يفتحون  واملشاهير  والفنانني  املثقفني  من 
للتعريف  منابر  ج��دي��د  ي��وم  ك��ل  مطلع  م��ع 
ب���اإلس���ام واس��ت��ق��ط��اب أع����داد ك��ب��ي��رة من 
والشباب.  النساء  رأسهم  وعلى  الغربيني 
كرة  ألعاب  الذكر(  سبيل  )على  عرفت  وق��د 
القدم العاملية التي جرت أطوارها بالبرازيل 
الكرمي.  ال��ق��رآن  م��ن نسخ  ك��م هائل  ت��وزي��ع 
2050م  ت��اري��خ  وازن���ة  إحصائيات  وتضع 
الربع  في  األوروب��ي��ة  القارة  لتحول  موعدا 

منها إلى مسلمني..
وختاما هي محنة عظيمة نشهد فصول 
هوان املسلمني األكثر إياما في تفاصيلها 
فيها  إياما  وأش��د  العالم،  مناطق  كل  عبر 
املسلمات  ال��ن��س��اء  منظر  للحجر،  وإب��ك��اء 
الشريدات عبر احلدود وبني يدي الهمج من 
عسكر املسلمني كما في التغريبة السورية. 
واألفجع، محنة املسلمني بإفريقيا التي فاقت 
إذ وقف مسيحي  كل تصور  في وحشيتها 
وهو  العالم  كاميرات  أم��ام  مزهوا  إفريقي 
يأكل ساق مسلم بعد أن سحله وشواه كما 
لو كان مجرد قطعة حلم. ومع ذلك فاملنحة 
غياهب  م��ن  ال���وض���يء   ك��ال��ف��ج��ر  تنبجس 
العتمة وأوار احملنة وما هذه البربرية التي 
ت��زداد شراسة من لدن أع��داء اإلنسانية إال 
الرقمية  باحلجة  أك��دت  رصدهم  عيون  ألن 
ن����ذر س��ق��وط��ه��م  وت��ب��اش��ي��ر ان��ب��ع��اث أم��ة 
اخليرية لإلنسانية، فلنعمل بصدق وحرقة 

وجهد وننتظر إنهم منتظرون.

 انتقل إلى عفو الله ورحمته الشاب 
العزيز  عبد  األستاذ  ابن  خالد،  أنس 

خالد يوم  السبت 8 نونبر 2014. 
وبهذه املناسبة األليمة تتقدم أسرة 
جريدة احملجة إلى األستاذ عبد العزيز 
التعازي،  بأحر  وذويه  وأسرته  خالد 
سائلني الله عز وجل أن يتغمده بواسع 
رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه 

وأن يرزق أهله الصبر والسلوان . 
و}إنا لله وإنا إليه راجعون{

جنل األستاذ عبد العزيز خالد  
في ذمة الله



في  أن في الرد
على المشركين شفاًء )1(

شرح األربعني األدبية ]42[

د. احلسني زروق

في هذا احلديث أربع مسائل: سبب الورود، وتكليف 
الشعراء بالرد، وجهود حسان في ذلك، ثم أثرها.

أوال: سبب الورود:
تبدأ رواية حديث الباب بـقول رسول الله �: »اهجوا 
قريشا«، وهذه البداية مشعرة أن هناك سببا َجعل النبي 
� يأمر بهجاء قريش، وُيفهم من السياق أن األمَر أمُر 
َرّد ال ابتداء، بدليل َقْول الرسول � في احلديث نفسه: 
»هجاهم حسان فشفى واشتفى«، وقول حسان: »َهَجوَت 
َتـقـيـا...«،  َبــّرا  دا  ُمحمَّ و»هجوَت  عنـه...«  فأجْبُت  محمدا 
ففيه أن أحد القرشيني هجا محمدا �، وأن حسان بن 

ثابت أجابه، وأن جوابه كان شافيا من ذلك الهجاء.
وفي رواية عند احلاكم تصريح بسبب الورود، ففيها 
»أن رسول الله � ُأِتي فقيل: يا رسول الله، إن أبا سفيان 
بن احلارث بن عبد املطلب يهجوك« )2(، فظهر أن هجاء 
أبي سفيان النبيَّ � كان السبَب في الَرّد، وأن الرسوَل 

� ُأْخِبر بذلك.
وقد رأينا ِمن َقْبل أن قول حسان في قصيدته: 

فإْن َأْعَرضتمو عنا اعتمرنا
وكان الفتُح واْنَكشَف الِغطاء
يتضمن كلمتني دالتني على حترك املسلمني نحو مكة 

هما »اْعَتَمْرنا« و»الفتح«، وحصرنا ذلك زمنيا بني اخلروج 
مكة  فتح  وبني  ست،  سنة  احلديبية  صلح  قبيل  للعمرة 
سنة ثمان؛ ألن هذه املرحلة هي التي شهدت ثالث خرجات 

نبوية في هذا االجتاه:
بصلح  وانتهت  ســت،  سنة  للعمرة  األولــى  اخلرجة 

احلديبية.
عمرة  وتسمى  سبع،  سنة  للعمرة  الثانية  واخلرجة 

القضية.
واخلرجة الثالثة لفتح مكة سنة ثمان.

وقد استبعدنا أن يكون ذلك عام الفتح، وِمْلنا إلى أن 
يكون سنة سبع في عمرة القضاء.

----------
 ،2490 رق��م  حديث   ،44-41/16 مسلم،  ش��رح صحيح   –  )1(
ك.فضائل الصحابة، ب.فضائل حسان... النقع: الغبار. كداء: موضع 
املنحرفات  امل��ائ��ات  املصغيات:  ُيضجعن.  يبارين:  واملدينة.  مكة  بني 
للطعن. األسل: الرمح. متمطرات: متطر الفرس أمام اخليل إذا سبقها 

خارجا منها. عرضتها: فان عرضة للخصومة إذا كان مطيقا لها.
معرفة  ك.   ،6118 رقم  حديث   ،619-618/4 املستدرك،   -)2(
الصحابة، ب. اضطراب حسان وقت نزول سورة الشعراء وتسلي النبي 
له. قال احلاكم: »هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة، 

إمنا أخرجه مسلم بطوله...«.

روى �لإمام م�شلم »عن عائ�شة ر�شي �هلل عنها �أن ر�شول �هلل � قال: »�هجو� قري�شا، فاإنه �أ�شد عليها من ر�شق 

بالنبل«. فاأر�شل �إىل �بن رو�حــة، فقال: »�هجهم«. فهجاهم، فلم ير�ض. فاأر�شل �إىل كعب بن مالك، ثم �أر�شل 

�إىل ح�شان بن ثابت. فلما دخل عليه، قال ح�شان: قد �آن لكم �أن تر�شلو� �إىل هذ� �لأ�شد �ل�شارب بَذَنبه، ثم 

�أدلع ل�شانه فجعل يحركه، فقال: و�لذي بعثك باحلق! لأْفِرينهم بل�شاين فري �لأدمي. فقال ر�شول �هلل � : »ل 

�ض لك ن�شبي«. فاأتاه ح�شان، ثم رجع  تعجل، فاإن �أبا بكـر �أعلـم قريـ�ض باأن�شابها، و�إن يل فيهم ن�شبا، حتى يَلخِّ

فقال: يا ر�شول �هلل! قد َلَّ�ض يل ن�شبك، و�لذي بعثك باحلق! لأ�شلنك منهم كما ُت�شل �ل�شعرة من �لعجني. 

قالت عائ�شة: ف�شمعت ر�شول �هلل � يقول حل�شان: »�إن روح �لقد�ض ل يز�ل يوؤيدك، ما نافحت عن �هلل ور�شوله«. 

وقالت: �شمعت ر�شول �هلل � يقول: »هجاهم ح�شان ف�شفى و��شتفى«. 

قال ح�شان:

َهَجوَت حممد� فاأجبُت عنـه     وعند �هلل يف ذ�ك �جَلـَز�ُء

د� َبّر� َتـقـيــــــــا     ر�شـــــــــــوَل �هلل �ِشيـَمتــــه �لَوفــــــاء هجـــــــــوَت حُممَّ

فاإنَّ �أبي َوَو�لده وِعر�شـــــي      لِعر�ض حممـــد منكم ِوَقــــــاء

َثِكْلت ُبَنّيتي �إن مل َتـروهـا     ُتثري �لنَّْقع من َكَنَفي َكـَد�ء

مــــــــاء �َشُل �لظِّ
َ
ـِعــــــــد�ت     على �أكتافها �لأ ُيَبارين �لأِعنَّة ُم�شْ

ُمُهـــــــن باُلُمــــــر �لنـ�شـــــــــــــاء ـــــــــر�ت     ُتَلطِّ َتظل ِجياُدنــــــــا ُمَتـَمـطِّ

نــــــا     وكان �لفتُح و�ْنَك�شَف �لِغطاء
ْ
ْعَر�شتمو عنا �ْعَتَمر

َ
فاإْن �أ

َ�ب يــوم     ُيِعــــــز �هلل فيـــــــــه مــــــــن يـ�شــــــــــاء و�إل فا�شبــــــرو� ِل�ضِ

 قـــد �أر�شلـــت َعْبـــد�     َيقــــــوُل �حلـــقَّ لْيـــــــ�َض ِبـــــِه َخَفــــــاُء
ُ
وقــال �هلل

ْتها �للقـــــاُء �شَ
ْ
ت ُجنــــــــد�    هـــــــُم �لأن�شـــــــار ُعر ْ وقــــال �هلل: قـــــــد َي�ضَّ

لنا يف كــــــــل يوم من َمَعــــــــّد     �ِشَبــــــاب �أو ِقــــتـــــــال �أو ِهـَجـــــــــــــــاء

فمــــن يهجــــــو ر�شـــــوَل �هلل منكــــم    وميــــــــدحـــــــُه وينـــــــ�شـــــــره �َشـــــــــــَو�ء

وجبـــــــــريـــٌل ر�شـــــــوُل �للـــه فـــيـنــــــــــــا     وروُح �لقْد�ض ليـ�ض لــه ِكَفاء« )1(
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من درر  السلف: خطبة 
لعمر بن الخطاب رضي 

اهلل عنه

َثَنا ُموَسى  ْهِري، َقاَل: َحدَّ ْحَمِن الزُّ عن َيْعُقوب ْبِن َعْبِد الرَّ
َيــْوَم  اَس  النَّ ــاِب  ــطَّ اخْلَ ْبــِن  ُعَمَر  ُخْطَبُة  ــِذِه  َه ــاَل:  َق ُعْقَبَة،  ْبــُن 

اِبَيِة، َفَقاَل: اْلَ
ِه الَِّذي َيْبَقى َوَيْفَنى  ي ُأوِصيُكْم ِبَتْقَوى اللَّ ا َبْعُد ، َفِإنِّ "َأمَّ
ُيَضلُّ  ْعِصَيِتِه  َوِبَ َأْوِلــَيــاُؤُه،  ُيْكَرُم  ِبَطاَعِتِه  ــِذي  الَّ ِســَواُه،  َما 
َضالَلٍة  ِد  َتَعمُّ ِفــي  َمــْعــِذَرٌة  َهَلَك  ِلَهاِلٍك  َلْيَس  ــُه  َفــِإنَّ َأْعــــَداُؤُه، 
َحِسَبَها ُهًدى، َوال ِفي َتْرِك َحقٍّ َحِسَبُه َضالَلًة، َوِإنَّ َأَحقَّ َما 
ِه َعَلْيِهْم ِمْن  ِتِه َأْن َيَتَعاَهَدُهْم ِبالَِّذي للَّ اِعي ِمْن َرِعيَّ َتَعاَهَد الرَّ
ا َعَلْيَنا َأْن َنْأُمَرُكْم  َ ُه َلُه، َوِإنَّ َوَظاِئِف ِديِنِهُم الَِّذي َهَداُهُم اللَّ
ُه َعْنُه ِمْن  ا َنَهاُكُم اللَّ ُه ِبِه ِمْن َطاَعِتِه، َوَنْنَهاُكْم َعمَّ ا َأَمَرُكُم اللَّ ِبَ
اِس  ِه َعزَّ َوَجلَّ ِفي َقِريِب النَّ َمْعِصَيِتِه، َوَأْن ُنِقيَم ِفيُكْم َأْمَر اللَّ
َأنَّ  َعِلْمُت  َوَقْد   ، قُّ احْلَ َماَل  َمْن  َعَلى  ُنَباِلي  َوال  ُثمَّ  َوَبِعيِدِهْم، 
ْوَن ِفي ِديِنِهْم َفَيُقوُلوَن: َنْحُن ُنَصلِّي َمَع امْلَُصلِّنَي،  َأْقَواًما َيَتَمنَّ
َيْفَعُلُه  َذِلَك  َوُكلُّ  اْلِهْجَرَة،  َوَنْنَتِحُل  امْلَُجاِهِديَن،  َمَع  اِهُد  َوُنَ
َوِإنَّ  َحلِّي،  ِبالتَّ َلْيَس  اإِلمَيــاَن  َوِإنَّ  ِه،  ِبَحقِّ َيْحِمُلوَنُه  ال  َأْقــَواٌم 
َصالِة  َفَوْقُت  ِبِه،  ِإال  ُمْصِلَح  َفال  ُه  اللَّ اْشَتَرَطُه  َوْقًتا  الِة  ِللصَّ
َطَعاُمُه  اِئِم  الصَّ َعَلى  َوَيْحُرُم  َلْيُلُه،  َء  امْلَــرْ ُيَزاِيُل  ِحنَي  اْلَفْجِر 
َقْد  ُجُل:  الرَّ َوَيُقوُل  َقــاَل:  َلَواِت،  الصَّ َأْوَقــاَت  َفذكر  َوَشــَراُبــُه، 
َئاِت،  يِّ ِذيَن َهَجُروا السَّ َهاَجْرُت َوَلْم ُيَهاِجْر، َوِإنَّ امْلَُهاِجِريَن الَّ
ِه ُمَجاَهَدُة  َهاَد ِفي َسِبيِل اللَّ َوَيُقوُل َأْقَواٌم: َجاَهْدَنا، َوِإنَّ اْلِ
ِمَن  ِبَطِبيَعِتِه  َلُيَقاِتُل  ُجَل  الرَّ َفــِإنَّ  اِم،  ــرَ احْلَ َواْجِتَناُب  اْلَعُدوِّ 
ِرَب َمْن  َجاَعِة َفَيْحِمي، َفاْفَهُموا َما ُتوَعُظوَن ِبِه، َفِإنَّ اْلَ الشَّ
َمْن  ِقيَّ  الشَّ َوِإنَّ  ِبَغْيِرِه،  ُوِعَظ  َمْن  ِعيَد  السَّ َوِإنَّ  ِديَنُه،  َجِرَب 
ِه، َوِإنَّ َشرَّ اأُلُموِر ُمْبَتَدَعاُتَها، َوِإنَّ االْقِتَصاَد  َشِقَي ِفي َبْطِن ُأمِّ
ِمْن  َنْفَرًة  اِس  ِللنَّ َوِإنَّ  ِبْدَعٍة،  ِفي  االْجِتَهاِد  ِمَن  َخْيٌر  ٍة  ُسنَّ ِفي 
اُكْم َوَضَغاِئَن َمْجُبوَلًة  ِه َأْن ُتْدِرَكِني، َفِإيَّ ُسْلَطاِنِهْم، َفَعاِئٌذ ِباللَّ
َبَعًة َوُدْنَيا ُمْؤَثَرًة، َعَلْيُكْم ِبَهَذا اْلُقْرآِن َفِإنَّ ِفيِه ُنوًرا  َوَأْهَواًء ُمتَّ
ُه َعزَّ َوَجلَّ ِمْن  َوِشَفاًء، َفَقْد َقَضْيُت الَِّذي َعَليَّ ِفيَما َوالِني اللَّ
ُأُموِرُكْم، َوَوَعْظُتُكْم ُنْصًحا َلُكْم، َوَقْد َأَمْرَنا َلُكْم ِبَأْرَزاِقُكْم، َفال 
ُة َلُه َعَلْيُكْم، َأُقوُل َقْوِلي  جَّ ِه َعزَّ َوَجلَّ َبِل احْلُ َة َلُكْم َعَلى اللَّ ُحجَّ

َه ِلي َوَلُكْم". َهَذا َوَأْسِتْغُفر اللَّ

المنتظم في تاريخ األمم البن الجوزي
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كتاب  م��ح��ت��رمي  محمد  ل��ل��دك��ت��ور  ص���در 
ب��دون إخ��اص«  »ال خ��اص  جديد بعنوان 
مطبعة  عن  الهدى،  شموع  سلسلة   ضمن 
آن��ف��و ب��ران��ت، وق��د ج��اء ال��ك��ت��اب ف��ي 122 
ص��ف��ح��ة،  وق���د ت��ن��اول ف��ي��ه م��ج��م��وع��ة من 
القضايا املتعلقة باإلخاص من جهات عدة 

منها :
> وقفة مع حديث اإلخاص.

> فوائد اإلخاص.  
> عواقب عدم اإلخاص.

> ال��س��ب��ل امل���س���اع���دة ع��ل��ى ال��ت��خ��ل��ق 
باإلخاص.

> تنبيهات في املوضوع.
باإلضافة إلى مقدمة وخامتة.

كتابه:  ع��ن  محترمي  الدكتور  ق��ال  وق��د 
»إنها كلمات حول اإلخاص الذي هو روح 
األعمال وجوهرها، وسر النجاح  في الدنيا 
مبحبة  أبثها  عموما  اآلخ��رة،  في  والفوز 
راغب  اآلخ��ر،  وال��ي��وم  لله  راج  مؤمن،  لكل 
في القيام بحق العبودية لسيده ومواله ال 
لغيره، راغب في السير قدما  إلى ربه على 
يكون  أن  في  راغ��ب  الله،  إل��ى  الدعوة  خط 
رسول الله � في ذلك أسوته احلسنة كما 
غيره  هو  يختار  كما  ال  ل��ه،  الله  اختارها 

لنفسه. وأقدمها نصيحة لنفسي أوال، ولكل 
مبتدئ  في العمل الدعوي خاصة، وتذكرة 
ذلك، حتصينا  في  أشواطا  قطع  ملن  أيضا 
ل��ل��ذات، وحت��ذي��را م��ن آف��ات ال��ط��ري��ق، وما 
من  مستوحاة  أخطرها !  وهي  و  أكثرها 
بالنيات«،  األعمال  »إمن��ا  اإلخ��اص  حديث 
ون����ص����وص ق���رآن���ي���ة وح���دي���ث���ي���ة أخ�����رى، 
وأق�����وال ب��ع��ض ع��ل��م��اء ال��س��ل��ف ال��ص��ال��ح. 
فنحن محتاجون في هذه اللحظة الرهيبة 
من  أكثر  األم��ة،  تعيشها  التي  واملفصلية 
والتناصح،  النصيحة  إلى  آخ��ر،  وقت  أي 

والتذكرة والتذاكر«

إصدارات

احملجة   18 رق��م  املاضية  للحلقة  بإنهائنا 
عدد427 نكون قد أمتمنا مناقشة العنوان أعاه 
مبا  ال��ق��رآن  لغة  العربية   : أولهما   : بشطريه 
استوجبته هذه العبارة من استشهاد بآيات من 
مع  ومعاني  مباني   : وثانيهما  الكرمي،  القرآن 
شرح كلمة البنية لغة واصطاحا، وقد وظفنا 
مجموعة من القواعد التي نرى أنها  مناسبة 
العبارة   لفهم هذه  املناسب  املعنى  للكشف عن 
أو تلك سواء فيما يتعلق بكلمات العنوان، أو 
استحضار  من  وهدفنا  بها،  املستشهد  اآلي��ات 
هذه القواعد أمران : أولهما مقارنة كل ما ذكر 
منها مع كل ما ميكن أن ينضوي حتت مصطلح 
البنية من األمثلة، وما قد يبقى خارج التعريف 
ولو كان من حيث وظيفته في الكام من جنس 
بعض ما ينطبق عليه املصطلح املذكور، واألمر 
وظائف  استحضار  إل��ى  التنبيه  ه��و  الثاني 
قواعد اللغة، كل القواعد املطلوبة أثناء التعامل 
مع أي نص مكتوب بلغة عربية سليمة بصفة 
خاصة،  بصفة  الشرعية  وال��ن��ص��وص  ع��ام��ة، 
أعلى  ميثل  الذي  الكرمي  القرآن  مقدمتها  وفي 
كلمة  أية  أن  ذلك  العربية.  اللغة  ملنت  مستوى 
وعليه  معني،  معنى  على  تدل  كانت  بأي شكل 
ينبغي أن يشملها تعريف البنية اصطاحا ألن 
املقصود من مفهوم البنية الذي هو على وزن 
الكلمة  الربط بني شكل  إلى   السعي  ِفْعلة هو 
ووظيفتها الداللية في مجال معني وهو ما ورد 
في تعريف البنية لغة، ولعل هذا ما بني عليه 

تعريفها اصطاحا.
الِبنى:   : األع��راب��ي  "اب��ن  اب��ن منظور  يقول 
األب��ن��ي��ة م��ن امل���در وال���ص���وف، وك��ذل��ك ال��ِب��َن��ى 
مثل  وهي  ِبْنية  يقال   : غيره  وق��ال  الكرم..  من 
ِرْشوة ورشا كأن البنية الهيئة التي بني عليها 
 .1-2 ع   14/94 ع  ل  ك��ب��ة...  وال��رِّ امِلشية،  مثل 
ويستفاد من قول ابن منظور في النص أعاه 
"كأن البنية الهيئة..الخ" أن كل شكل من أشكال 
الكلمات يدل  على معنى معني في مجال معني 
وال ينبغي أن يقصر األمر على  نوع خاص من 
الكلمات دون سواه كما يفهم من تعريف البنية 
اصطاحا كما ورد عند الكفوي واالسترابادي. 

وع��ل��ي��ه نلخص ال��ق��واع��د ال��ت��ي وظ��ف��ن��اه��ا في 
احللقات املاضية املتعلقة بشرح العنوان لنرى  
مدى إمكان استجابة تعريف البنية اصطاحا 
استثناء،  دون  ال��دالل��ي��ة  ووظائفها  ألشكالها 
وعليه نعيد كتابة اآليات التي استشهدنا بها 
في املوضوع على  عاقة اللغة العربية بالقرآن. 
ثم نذكر ما ورد في كل منها ملخصا مما وقفنا 

عنده وذلك فيما يلي :
�ولقد نعلم   : : قال تعالى  > اآلية األول��ى 
أن��ه��م ي��ق��ول��ون إمن��ا يعلمه ب��ش��ر، ل��س��ان ال��ذي 
يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبني�.

القواعد املشار إليها : 
� يقولون  أف��ع��ال م��ض��ارع��ة : وه��ي نعلم   •

يعلمه.
• أسماء وصفات وهي : بشر � لسان � الذي 
� أعجمي � عربي � مبني. احللقة )2( احملجة عدد 

.384
> اآلية الثانية : قال تعالى : �وإنه لتنزيل 
قلبك  االم��ني على  ال��روح  به  ن��زل  العاملني،  رب 
وإنه  مبني،  عربي  بلسان  املنذرين  من  لتكون 

لفي زبر االولني� ) الشعراء : -192 193(.
القواعد املشار إليها :

• واو العطف مرتان أ��وإنه لتنزيل� � ب : 
"وإنه لفي زبر...

املركب اإلضافي مرتان في تركيب واحد   •
هما.

أ � تنزيل + رب العاملني. ب رب+ العاملني
"ل��ت��ك��ون. احللقة 4-5  ال���ام ف��ي ق��ول��ه   � ب 

احملجة 386-387.
قبله  �ومن   : تعالى  قال   : الثالثة  اآلي��ة   <
كتاب موسى إماما ورحمة. وهذا كتاب مصدق 
ل��س��ان��ا ع��رب��ي��ا ل��ت��ن��ذر ال��ذي��ن ظ��ل��م��وا وب��ش��رى 

للمحسنني� )األحقاف : 12(.
القواعد املشار إليها :

• واو العطف في قوله : "ومن قبله".
• حرف "من" ويحتمل أحد املعنيني : 

أ � أن تكون صلة زائدة...
ب � للتمييز ورفع اإلبهام...

• َقْبُل : من ألفاظ اجلهات الست املوضوعة 

ألمكنة مبهمة.
• املصدر : كتاب على وزن ِفعال بكسر الفاء 

من فعل كتب يكتب كتابة، وأصلها اجلمع.
• الداللة املعجمية للكلمتني : إماما ورحمة. 
اإلمام من يؤمت به. ورحمة : على  وزن َفْعلة هي 
بالنسبة لإلنسان حالة وجدانية تعرض غالبا 
عدد  � احملجة   6  � )احللقة  القلب...  رقة  به  ملن 

.)388
ه��ذا : يسمون ه��ذه الكلمة اس��م إش��ارة.   •
على   ت��دل  قرينة  م��ن  بتجردها  للقريب  وه��ي 

البعد.
اإلض��اف��ة ف��ي : "ك��ت��اب م��وس��ى" والنعت   •
�وهذا كتاب مصدق لسانا   : واحلال في قوله 

عربيا� )احللقة 7 احملجة عدد 389(.
ق  ق م��ن ِف��ْع��ل ص��دَّ • اس���م ال��ف��اع��ل : ُم���َص���دِّ
بتشديد الدال الذي أصله َصَدق َيْصُدق وياتي 
8 احملجة  ت��ارة والزم��ا أخ��رى )احللقة  متعديا 

.)392
• ُمصدق يعرب نعتا ويفيد التخصيص.

• لسانا : وداللتها املعجمية نوعان : 
أ� مؤنثة وتعني اللغة.

ب � مذكر ويعني اجلارحة.
• حال : وتعرب لسانا في اآلية حاال، )احللقة 

9 احملجة 393 واحللقة 11 احملجة عدد 410(.
> العنوان العام : اللغة العربية لغة القرآن: 

مباني ومعاني .
القواعد املشار إليها :

ال��ق��رآن" احللقة  "لغة   : اإلضافة في قوله   •
األولى احملجة عدد 383.

• البنية لغة احللقة 14 احملجة عدد 417
وهو  مبني.  مفردة  تكسير  جمع  مباني   •
مصدر ميمي أقوى داللة من غيره من املصادر 

غير مصدرة بامليم.
من  شكلني  يحتمل   : امل��ع��ج��م��ي  األص���ل   •

الكتابة باعتبار حرف العلة األخير.
أ� بنا بألف ممدودة.

ب � بنى بألف مقصورة. ولكل شكل مجاله 
الداللي )14 احملجة عدد 417(.

• كل املشتقات حتتفظ في بنيتها باحلرفني. 

ب � ن مثل البنية، والِبَنى، واألبنية، والُبنى : 
والبناء والبنية.. والبواني. )احللقة 14 احملجة 

عدد 417(.
وق����د اس��ت��ع��م��ل س��ي��ب��وي��ه ع����ددا م���ن ه��ذه 
املشتقات وغيرها وهو يعالج مسائل متنوعة. 

)احللقة 16-15 احملجة عدد 419(.
ال��ب��ن��ي��ة اص��ط��اح��ا م���ع ت��س��ج��ي��ل أمثلة   •
البنية  ش��ك��ل  ب��ني  ال��ع��اق��ة  ت��وض��ح  تطبيقية. 

ومعناها العام واخلاص )احللقة 17-18(.
القواعد  من  أثبتناه  ما  خ��ال  من  ياحظ 
التي وظفناها في كل آية أن عددها 21 قاعدة 

مطبقة على  األنواع التالية.
• حروف املعاني.
• أفعال املضارع.

• االسم املركب تركيب إضافة :
• اإلضافة.

• األلفاظ الدالة على اجلهة.
• املصادر.

• الداللة املعجمية بالنسبة لبعض الكلمات.
• اسم اإلشارة.
• اسم الفاعل.

• النعت.
• احلال.

• جمع التكسير...الخ.
ول��ك��ل ن��وع م��ن ب��ني ه��ذه األن���واع وظيفته 
التي  واألسئلة  مجاله،  ف��ي  اخل��اص��ة  الداللية 
وغيره  ما سبق  كل  على   بناء  نفسها  تفرض 

مما لم يذكر هي :
أ� هل يستوعب مصطلح البنية كل ما ذكر 

من أنواع الكلمات؟
ب � ه���ل ي����درك امل��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ن��ص��وص 
املكتوبة باللغة العربية دالالت كل ما يستعمله 

من مكونات الكام؟
الكام  م��ك��ون��ات  دالالت  نستحضر  ه��ل  د� 
أثناء تلقني قواعد اللغة العربية للراغبني فيها؟ 

هل وهل؟.
ُيتبع

اللغة العربية لغة القرآن : مباني ومعاني )19(

تابع البنية اصطالحا : مناقشة الشطر الثاني من العنوان.د. الحسين كنوان
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ذ: عبد القادر لوكيلي

 مجرد
كم حاجة قضيناها  رأي

بتركها...

    كومات الدول الراقية التي حتترم مواطنيها و جتتهد من أجل حمايتهم وتوفير 
أفضل وأرقى اخلدمات  تقدمي  بينهم من أجل  فيما  يتنافسون  املسؤولني  , جتد  لهم  الكرمية  احلياة 
ملواطنيهم الذين وضعوا ثقتهم فيهم... أما في أوطاننا - والتي من شرعها قطع األي��ادي- يتنافس 
كثير من مسؤولينا في النهب والسلب و االثراء غير املشروع مع ما يستصحب ذلك من الوعود الفارغة 
والتبريرات الواهية من أجل التنصل من مسؤولياتهم وإن قاموا ببعضها فبشكل ناقص ومشوه ألن 

نصف امليزانية املرصودة أو ثلثها قد أنفق على شكل رشاوى وإكراميات وهلم سرقة واحتيال...
في حكومة  الطرق  إص��اح  الكبار عن  املسؤولني  الباب... جوابا ألحد  هذا  في  ما سمعت  أغ��رب 
االنقاب املصرية. الرجل- ما شاء الله- دكتور )آد الدنيا( ورئيس هيئة الطرق والقناطر... قال الرجل 
-ال فظ فوه-  ملا سئل عن برنامجه إلصاح الطرق في حوار على قناة التحرير... )اسمعوا جيدا(  »إن 
الطرق  يا جهبذ؟... »ألن  ملاذا  الطرق«   لو مت إصاح  اآلن  أكثر مما هي عليه  الطرق ستزيد  ح��وادث 
ستكون أنعم وأحسن, و ستكون أكثر جودة وبالتالي ستزيد سرعة السيارات فتزيد احلوادث تبعا 
لذلك« ... يعني بالعربي الفصيح رب حاجة قضيناها بتركها... طبعا نسي هذا اجلهبذ أن يقول لنا إن 
تكاليف إصاح الطرق سوف ترتفع ومعها أجور املوظفني وستتحسن جودة الطرق وستتزايد حوادث 
باقي  املنطق ينسحب على  للطرق أص��ا... نفس  لذلك... وبالتالي ال داعي إلنشاء هيئة  الطرق تبعا 
القطاعات )ويا دار مدخلك شر(... بهذا املنطق يفكر كثير من مسؤولينا - كان الله في عونهم - ومع 
ذلك  نتساءل بكل سذاجة  وغير قليل من البادة ملاذا نأتي دائما في مؤخرة األمم على جميع األصعدة 

واملستويات... وكل حاجة وأنتم بخير, وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني.

جاء في معجم املعاني: 
1 - انتهاز : )اسم( مصدر ِاْنَتَهَز, ِاْنِتهاُز الُفْرَصِة : ِاْغِتناُمها ...

2 - انتهازي : )اسم( اسم منسوب إلى انتهاز, 
خصّية. عمل انتهازّي :  َمْن يقتنص الفرص ويستغل أّية وسائل للمنفعة الشَّ

- سياسّي انتهازّي: ُمستغّل ألي ظرف أو فائدة ممكنة بطريقة غير أخاقّية عادًة , َمْن 
يطلب مصلحَته اخلاصة.«

ويغلب لفظ »االنتهازية« معرفا باأللف والام في االستعمال الشائع الذي يراد به التعبير 
وتكون  املجتمعات,  من  مجتمع  أي  في  الناس  من  فئة  بها  مرضية تصاب  نزعة  معنى  عن 

ديدَنهم في احلياة, ومركبا لبلوغ مآربهم  اخلسيسة.
ويعظم مصاب املجتمع بقدر اتساع نطاق الفئة أو الفئات املوصومة بتلك النزعة, أي 
جتاوز كونها رقعة محدودة في خريطته, تؤكد قاعدة االصطباغ باملصداقية األخاقية التي 
حتتكم إلى املبادئ والقيم اخللقية العليا املتمثلة في العدل واإلنصاف واملوضوعية والتجرد 

في إصدار األحكام.
وقد يهون األمر إلى حد ما, إذا ما ظل السلوك االنتهازي رهينا مبشهد سياسي عابر قد 
ال تخفى حقائقه ومظاهر الزيف فيه على جم غفير من الناس بحكم احلدس االجتماعي الناجم  

عن املعايشة وطول املعاناة التي تكشف عورات االنتهازيني ودسائسهم.
واآلنية,  الضيقة  واملصالح  العابرة  السياسة  قشرة  االنتهازي  السلوك  جتاوز  إذا  أما 
إلى  ويسعى  مجاالتها,  من  مجال  أي  في  العلمية,  واحلقائق  املفاهيم  حمى  على  ليتطاول 
النيل منها أو التشويش عليها أو إصابتها بنوع من الزيف والتشويه, فتلك كارثة تصيب 
ذلك  ملفردات  الضابط  املصطلحي  املتمثل في اجلهاز  االجتماعي  الوجود  بشظاياها صميم 

الوجود في جميع مستوياته.
وأما إذا طالت يد االنتهازيني املفاهيم واحلقائق املتعلقة مبجال العقيدة والدين باعتباره 
جوهر الوجود اإلنساني ودليله ومنهاجه في ضبط السلوك وتدبير شؤون احلياة, فتلك هي 
قاصمة الظهر وداهية الدواهي التي تصيب سفينة املجتمع باضطراب شديد, ألن بقاء تلك 
املفاهيم واحلقائق على أصلها في عقول الناس ووجدانهم هو صمام األمان , فإذا زال هذا 

الصمام وأصيب بالتلف, انفتحت السفينة على املجهول.
 7 بتاريخ  اإللكترونية  هسبرس  بجريدة  نشرت  مقالة  تضمنته  ما  الكام  هذا  مناسبة 

نونبر 2014 حتت عنوان:« املغاربة والعلمانية: قراءة في نتائج دراسة ميدانية«.
يكاد صاحب املقال أن يصدر حكما مفاده أن املغاربة في قطاع عريض منهم علمانيون 
14 بلدا من شمال إفريقيا  الدراسة التي شملت   « بالفطرة, ودليله في ذلك ما أسفرت عنه 
والشرق األوسط, ومت خالها استجواب أكثر من 26618 شخصا في مختلف هذه الدول, مبن 
فيهم املغاربة الذين أكد 58 ٪  منهم أنهم يعارضون فكرة فصل الدين عن الدولة, بينما عبر 
79 ٪ منهم في نفس الوقت عن رفضهم الستعمال الدين في السياسة, كما عبر 69 ٪ منهم 
عن رفضهم ملنطق التكفير والتهديد الذي يعتمد مرجعية دينية, وأكد 52 ٪ منهم أنه »ال فرق 
لديه بني شخص متدين أو غير متدين«. وهو ما بدا للبعض تناقضا غريبا, بينما يعبر في 
الواقع عن عدم فهم الناس ملعنى العلمانية, بسبب التشويش احمليط بهذا املفهوم, كما يبرز 
تهافت موقف من يعتبر املجتمع كله »جماعة« منسجمة ذات توجهات مطابقة ألتباع اإلسام 

السياسي.«
املنطق«   « عن  الكشف  في  عناء  كبير  يجد  ال  القراءة,  لهذه  أو  املقال,  لهذا  القارئ  إن 
االنتهازي السافر الذي يسري فيها سريان السم في الدسم, وال يسعه إال أن يشعر مبزيج 
من االستخفاف واالستغراب إزاء هذا اللون من ألوان القراءة أو التحليل الذي ال يستحيي 
من خال سعي مكشوف  بأكمله  بشعب  االستخفاف  في  أدنى حرج  يجدون  ال  أو  أصحابه 

لتزييف شخصيته وإظهارها على غير ما هي عليه.
ويظهر تهافت هذه الدراسة وانتهازيتها فيما يلي:

أوال : إصدار صاحبها حلكم مفتعل وغير واقعي, ثم نسبته لفئة وهمية, ليتأتى له بعد 
ذلك أن يؤسس عليه حكما آخر ميثل غرضه األساس من قراءته, وإال فكم ميثل من يقيمون 
تعارضا بني من يعارضون فكرة فصل الدين عن الدولة, ومن يرفضون استعمال الدين في 
السياسة, إذ إن احلقيقة التي يحل كشفها ما اعتبره الكاتب عقدة أو مفارقة,  ليست كامنة 
البتة في اعتبار املغاربة علمانيني بناء على كون نسبة هامة منهم يرفضون استعمال الدين 
الدولة بكونه تعبيرا  الدين عن  في السياسة, وتأويل رفض نسبة هامة أيضا لفكرة فصل 
عن فهم مغلوط للعلمانية التي هي بريئة في عرف الكاتب مما ينسب إليها, وإمنا احلقيقة 
التي متثل حا للعقدة املوهومة هي النظر إلى املغاربة باعتبارهم شعبا مسلما ميثل التدين 
صبغته األصيلة, ولن يحجب هذه الصبغة أبدا ما تراكم عليها من غبار بفعل عبث العابثني 
وكيد الشانئني, وبأن الدين الذي يرفض الشعب استعماله في السياسة إمنا يقتضي الفهم 
السليم حمله على الفهم املغشوش واالنتهازي للدين, ال الدين في صفائه ونصوعه باعتباره 

حتريرا لإلنسان.
ثانيا : إن توظيف الكاتب لنسبة 69 ٪ الذين عبروا عن »رفضهم ملنطق التكفير والتهديد 
الذي يعتمد مرجعية دينية«, في سياق سعيه للبرهنة على علمانية املغاربة يعتبر إمعانا في 
االنتهازية والتجني على اإلسام, ألنه يحمل اتهاما مبطنا له بحمله لنزعات الظلم والعدوان, 

في مقابل تبرئته للعلمانية من كل ذلك.
ثالثا : إن استناد الكاتب إلى نسبة 52 ٪ الذين صرحوا بأن ال فرق لديهم بني شخص 
الشعوب  في خندق  املغاربة  إلى حشر  الذاهبة  أطروحته  لتقوية  متدين,  غير  وآخر  متدين 
العلمانية, ليعتبر وجها من وجوه املكر الذي  يضم إلى نقص العلمية واملوضوعية الذي 
يعتري كثيرا من الدراسات, آفة التحيز والهوى في قراءة نتائجها, والذي يتمثل أحد مظاهره 
في بث إيحاء ساقط مفاده أن املتدين وغير املتدين سيان, وأن ال غضاضة في أن يكثر في 
سفينة املجتمع من ال يعرفون ربهم وال يرجون له وقارا, وال يعرفون حاال وال حراما, وشتان 

بني هؤالء, وبني من يؤمن بيوم ال ينفع فيه مال وال بنون إال من أتى الله بقلب سليم.
املجتمع, وإن من ضرورات حمايتها  االنتهازيني ميارسون خرقا سافرا في سفينة  إن 
الدفع بالتي هي أحسن كلما انفتحت أفواههم عما يشبه فحيح األفاعي والثعابني, وأفرزت 
الباطل  على  باحلق  نقذف  �بل   : الله جل جاله  يقول  تلوث مجرى احلياة.  ناقعة  سموما 
فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون� ويقول تعالى : �ادفع بالتي هي أحسن فإذا 
الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إال الذين صبروا وما يلقاها إال ذو حظ 

عظيم�.

د. عبد المجيد بنمسعود

 خروق في سفينة 
المجتمع

واالنتهازيون االنتهاز  ـ   49

استكشافية  جولة  في  ننطلق  أن  بإمكاننا  اآلن 
جزء  على  نتكئ  ونحن  العريقة,  املدينة  هذه  خلبايا 
منذ  الفندق  أغ��ادر  كنت  كامل  أسبوع  تاريخها...  من 
الصباح الباكر وال أعود إال بعد غروب الشمس, ففي 
الوقت الذي كان فيه عدد كبير من املجموعة املرافقة 
ي��ق��ض��ون س��ح��اب��ة ي��وم��ه��م ف��ي ال��ت��س��وق, ك��ن��ت أجن��ز 
على   الوقوف  وهو  أال  أجلها,  من  جئت  التي  املهمة 
املعجزة التركية من خال استقراء املاضي واستيعاب 
العالم  الوحيدة في  املدينة  احلاضر... استمبول هي 
التي تقع على قارتني وحتمل بالتالي سحر حضارتني 
)آسيا وأوربا(...  ترتبط في شقيها األوربي واألسيوي 
بجسرين معلقني كبيرين ومن خال أي منهما ميكنك 
العبور بني قارتني في أقل من عشرين دقيقة... أكثر من 
280 ألف سيارة وحافلة تعبر اجلسرين يوميا, وأزيد 
من أربعة مايني شخص يتنقلون من الشق األسيوي 
إلى الشق األوربي لالتحاق بأعمالهم ويعودون في 
سكانها  عدد  هو  نسمة  مليون  عشر  أربعة  املساء... 
حسب آخر إحصاء سنة 2010م, يضاف إليهم ما بني 
مليون  أي عشرون  إلى ستة مايني سائح...  خمسة 
نسمة تعيش يوميا في هذه املدينة العماقة.. جتوب 
شوارعها أكثر من مليون سيارة أجرة )طاكسي( -ولك 
أن تتخيل عدد السيارات اخلاصة- ما من وسيلة نقل 
امليكرو  )ال��ب��اص..  أم��ام��ك  وجت��ده��ا  إال  عنها  تبحث 
العبارات  ال��ت��رام��واي..  امل��ت��رو..  الطاكسي..  ب��اص.. 
بني  التنقل  ح��رك��ة  يجعل  ال���ذي  ال��ش��يء  امل��ائ��ي��ة...(, 
أطراف املدينة جد متيسر... في فجر أول يوم لنا في 
12 غشت  الثاثاء  الفاحت والذي كان يصادف  مدينة 
أول  نتائج  ع��ن  اإلع���ان  بعد  فقط  يومني  أي   ,2014
انتخابات رئاسية عن طريق االقتراع املباشر, والتي 
أتت بأردوغان على رأس الدولة, استفقت على صوت 
األذان اآلتي عبر شتى املآذن التي تزخر بها استمبول, 
ملاذا  أعماقي  في  أتساءل  وأنا  للصاة  أتوضأ  فقمت 
دستورها  ينص  التي  الباد  هذه  في  أحد  يتجرأ  لم 
على علمانية الدولة, أن يطلب بإلغاء آذان الفجر أو 
حتى خفضه كي ال يزعج السياح مثلما جترأت نائبة 
برملانية مغربية في بلدنا الذي ينص دستوره على أن 

دين الدولة هو اإلسام؟...
ف��ي استمبول األورب��ي��ة, وال��ذي  م��ن أكبر ش��ارع 
كنا خمسة  بدأنا جولتنا,  »أقصراي«  يقع في منطقة 
صورة  أخذ  هو  غايتنا  وكانت  املجموعة,  من  أف��راد 

أولية على املآثر التاريخية, وأهم البازارات, قبل أن 
السياحي  برنامجنا  في  حدة  على  جزء  كل  نكتشف 
الذي سيبدأ غدا رفقة الدليل السياحي التركي... وفي 
األزرق  املسجد  بزيارة  جولتنا  بدأنا  املوالي  اليوم 
أو مسجد السلطان أحمد, نسبة إلى السلطان الذي 
ويعتبر  امليادي,   17 القرن  مطلع  عهده  في  تأسس 
بوابتني  ع��ل��ى  امل��س��ج��د  يشتمل  رائ��ع��ة,  فنية  حت��ف��ة 
كبيرتني, واحدة مخصصة لدخول املصلني, والثانية 
ال��زوار,  بوابة  عبر  املسجد  إلى  الولوج  قبل  للزوار, 
ويعطون  ال����زوار  يستقبلون  وش��ب��ان  ف��ت��ي��ات  ت��ق��ف 
للسائحات اللواتي ال يرتدين احلجاب لباسا ساترا, 
ونفس الشيء بالنسبة للسياح الرجال الذين يلبسون 
سراويل فوق الركبة, كانت تسلم لهم سراويل طويلة, 
وذلك احتراما لقدسية املكان, وكان السياح األجانب 
بصدر  ال��ت��ص��رف  ه���ذا  يتقبلون  املسلمني  غ��ي��ر  م��ن 
على  الشمس  أشعة  انعكاس  واحترام ظاهر...  رحب 
بالزجاج األزرق حتيل باحة املسجد  القباب املطعمة 
إلى زرقة رائعة, يقع املسجد في ساحة كبيرة تدعى 
فرعونية«  »مسلة  تتوسطها  أحمد,  السلطان  ساحة 
جلبها العثمانيون أيام حكمهم ملصر... وعلى جوانب 
جميلة,  أزه��ار  ذات  صغيرة  حدائق  انتثرت  املسجد 
مقابل الباب املخصص للمصلني, وعلى  بعد مائتي 
بقبابه  شامخا  صوفيا  آي��ا  مسجد  يقف  تقريبا  متر 
وهو  تركيا,  مساجد  لكل  مميزا  طابعا  تشكل  التي 
إلى  حتويلها  مت  قدمية  بيزنطية  كنيسة  عن  عبارة 
حضاريتني  قيمتني  تختزل  حتف  ع��دة  يضم  مسجد 
نقش  بواباته  إح��دى  وعلى  ومسيحية(,  )إسامية 
احلديث النبوي الشريف السالفة الذكر الذي بشر فيه 

رسول الله � بفتح القسطنطينية.
 من املساجد العظيمة التي تزخر بها اسطمبول 
أيضا, مسجد السليمانية, ملؤسسه السلطان سليمان 
ربوة  على  يقع  باملدينة  مسجد  أكبر  وهو  القانوني, 
مطلة على اليوسفور كحارس أمني ملدينة الفاحت.. ما 
كثرة  هو  استمبول  من  األورب��ي  اجلانب  في  أثارني 
ه��ذه,  زي��ارت��ي  قبل  أتخيله  كنت  م��ا  عكس  املساجد, 
يزخر  ال��ذي  هو  األسيوي  اجل��زء  أن  أحسب  كنت  إذ 
األوربي ال يختلف  بينما اجلزء  باملظاهر اإلسامية, 
عن أورب��ا في ش��يء.. في تركيا ما يناهز األربعمائة 

ألف مسجد, الستمبول منها نصيب األسد...
وتستمر الرحلة...

ارتسامات سائح في بالد محمد الفاتح )3(

استمبول عبق املاضي... وسحر احلاضر

ذ: أحمد األشهب بنبض القلب
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دعا الرئيس األمريكي باراك أوباما 
يوم اجلمعة ميامنار إلى إنهاء التمييز 
-في  احلكومة  وح��ث  الروهينجا  ضد 
أش���د ع��ب��ارات��ه ع���ن االض��ط��ه��اد ال���ذي 
ت��ت��ع��رض ل���ه األق��ل��ي��ة امل��س��ل��م��ة- على 

إعطائهم حقوقا متساوية. 
وق��ال أوب��ام��ا ال��ذي ي��زور ميامنار 
حل��ض��ور ق��م��ة إق��ل��ي��م��ي��ة إن احل��ك��وم��ة 
»إدراك  إلى  تستند  وأن  البد  الشرعية 
بأن كل الناس متساوون أمام القانون.« 
م���ؤمت���را صحفيا  أوب���ام���ا  وع��ق��د 
أوجن  امل��ع��ارض��ة  زع��ي��م��ة  م��ع  مشتركا 
سان سو كي مبنزلها املطل على بحيرة 
ميامنار-  مدن  -أكبر  ياجنون  مبدينة 
ال���ذي أق��ام��ت ف��ي��ه أك��ث��ر م��ن 15 عاما 
رهن اإلقامة اجلبرية بسبب مقاومتها 
احلاكم  العسكري  للمجلس  العلنية 

السابق.
وقال أوباما »أعتقد أن التمييز ضد 
الروهينجا أو أي أقلية دينية أخرى ال 
أن  بورما  تريد  التي  الدولة  عن  يعبر 
مستخدما  البعيد«  امل��دى  على  تكونها 

االسم القدمي مليامنار.
 ومن جهة أخرى قال بان كي مون 
-الذي كان برفقة أوباما في املنطقة- إن 
إطالق مصطلح الروهنجيا على األقلية 
املسلمة في والية أراكان يأتي احتراما 

حلقوق األقليات في العالم،
وجدير بالذكر أن معظم الروهينجا 
مليون   1.1 بنحو  عددهم  يقدر  الذين 
ويعيشون  ال يحملون جنسية  شخص 

في ظل ظروف أشبه بالتمييز العنصري 
في والية راخني الغربية بدولة ميامنار 
ويقيم  ب��وذي��ة.  أغلبية  تسكنها  ال��ت��ي 
أن  بعد  مخيمات  ف��ي  أل��ف��ا   140 نحو 
شردتهم اشتباكات دامية مع البوذيني 

في راخني عام 2012. 
لتمييز  املسلمة  األقلية  وتتعرض 
واسع النطاق في ميامنار ويشير كثير 
بنغال  أن��ه��م  على  إليهم  ال��س��ك��ان  م��ن 
وهو تعبير يوحي بأنهم مهاجرون من 
في  إقامتهم  من  الرغم  على  بنجالدش 

ميامنار منذ عقود طويلة.

وكالة أنباء أراكان

التركي  ال���وزراء  أك��د رئيس   
حماية  أن  أوغ��ل��و  داوود  أح��م��د 
ال��ق��دس وامل��س��ج��د األق��ص��ى يعد 

واجبا مقدسا حلكومته.
وق���ال داوداوغ���ل���و، ف��ي كلمة 
أل��ق��اه��ا أم��س أث��ن��اء ت��دش��ني خط 
 ، كابي”  يني  “أكسراي-  مترو 
الذي يربط مطار أتاتورك الدولي 
إل��ى خط”  ومنه  م��رم��راي  بقطار 
بالشطر  كارتال”  ك��وي-  قاضي 
“نحن  اسطنبول:  م��ن  اآلس��ي��وي 
وح��ج��ارة  ول��ت��راب  للقدس  خ���َدم 
ه��دم  ي��ري��د  م��ن  وليعلم  ال��ق��دس، 
املسجد  وتخريب  القدس،  مدينة 
ال  أن���ه  األول����ى،  قبلتنا  األق��ص��ى 
األقصى  املسجد  بني  عندنا  فرق 
دعوتنا  أن  إذ  املشرفة،  والكعبة 
هي دعوة للسالم، ولتكون القدس 
وحمايتهما  ووئ��ام،  مدينة سالم 
والذود عنهما يعد واجبا مقدسًا 

بالنسبة لنا”.
أن��ه  أوغ���ل���و  داود  وأوض�����ح 
أج������رى ات�����ص�����ااًل ه���ات���ف���ي���ًا م��ع 
حلركة  السياسي  املكتب  رئيس 
والرئيس  مشعل،  خالد  حماس 

ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي م��ح��م��ود ع��ب��اس، 
س��الم��ك��م  “أبلغتهما  م��ض��ي��ف��ا: 
وقلت  لهما،  ال��ت��رك��ي(  )ال��ش��ع��ب 
كل  أن  علمكما  في  “ليكن  لهما: 
ف��رد م��ن أف���راد اس��ط��ن��ب��ول، وكل 
التركية،  اجلمهورية  في  مواطن 
ي���ق���ف ال����ي����وم ب���ج���ان���ب ال���ق���دس 
وعقله  بقلبه  األقصى،  واملسجد 
ودعائه”، وقالوا لي “ليس لدينا 
أدن���ى ش��ك ف��ي ذلك”، وأري���د أن 
للقدس  خ��َدم  أننا  ثانية  أك��رره��ا 

ولتراب وحجارة القدس”.

زمان عربي

أظ����ه����رت دراس�������ة ح���دي���ث���ة أن 
يعد مبثابة  اجلديدة،  اللغات  تعلم 
متارين رياضية خلاليا املخ سواء 

هيكليا أو وظيفيا..
أجريت  التى  الدراسة،  وبينت 
“بنسلفانيا”  والي����ة  ج��ام��ع��ة  ف���ى 
األم��ري��ك��ي��ة، أن���ه ل��وح��ظ أن ال��ذي��ن 
خاليا  شبكة  كانت  لغتني،  يتقنون 
مقارنة  ارت��ب��اط��ا  أك��ث��ر  لديهم  امل��خ 
ب��امل��ش��ارك��ني ال���ذي���ن ي��ت��ق��ن��ون لغة 

واحدة.
وقال بينج لى أستاذ علم النفس 

وتكنولوجيا  والعلوم  واللغويات 
ثانية  لغة  تعلم  “إن  امل��ع��ل��وم��ات 
امل��خ،  وظ��ائ��ف  تعزيز  على  يعمل 
البدنية  ال��ري��اض��ة  م��ث��ل مم��ارس��ة 
ح��ي��ث أن اس��ت��خ��دام ل��غ��ة أخ���رى 
يعمل على استغالل مناطق كثيرة 

فى املخ مقارنة باللغة الواحدة”.
ك����ان ال���ب���اح���ث���ون ق���د ع��ك��ف��وا 
على دراس���ة خ��الي��ا م��خ أك��ث��ر من 
باللغة  الناطقني  م��ن  شخصا   39
االجنليزية، ليتم تتبعهم على مدى 
تقسيمهم  مت  حيث  أسابيع،  ستة 
املجموعة  أف��راد  تعلم  نصفني  إل��ى 
الثانية مفردات من اللغة الصينية.

وقد خضع اجلانبان إلى املسح 
الوظيفى،  املغناطيسى  ب��ال��رن��ني 
تعقب  ل��ل��ب��اح��ث��ني  ي��ت��س��ن��ى  ح��ت��ى 
التغيرات العصبية عند نهاية فترة 
أن  الباحثون  ال��دراس��ة، وق��د وج��د 
شهدت  ق��د  ال��ن��اج��ح  املتعلمني  م��خ 
حيث  امل���خ،  ف��ى  وظيفية  ت��غ��ي��رات 

كانت شبه متكاملة وبشكل أفضل.
وكاالت

والتعليم  ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  وض��ع��ت 
املاليزية خطة عمل لتخريج إحدى عشر 
أل���ف ط��ال��ب��ًا وط��ال��ب��ة م��ن حفظة ال��ق��رآن 
ال���ك���رمي مب��خ��ت��ل��ف امل�����دارس احل��ك��وم��ي��ة 

املتفوقة بحلول سنة 2021.
وق���ال رئ��ي��س ق��ط��اع تنمية امل���دارس 
الدين عبد  ال��وزارة حسن  اإلسالمية في 
من  مدرسة   15 اختيار  مت  أن��ه  احلميد، 
اإلسالمية  الثانوية  املوهوبني  م��دارس 
هذا  ف��ي  للمشاركة  مباليزيا  والعلمية 
اجلهد الذي يهدف إلى رفع كفاءات حفظة 

القرآن الكرمي.
وأض�����اف أن ت��ن��ف��ي��ذ ه���ذا ال��ن��م��وذج 
 1092 إل��ى  اإلس��الم��ي يحتاج  ال��ت��رب��وي 
لكل  للتحفيظ، مبعدل معلم واحد  معلما 
10 طالب حسب ما وافقت عليه مصلحة 

اخلدمات املدنية.
ج���اء ذل���ك ف���ي ورق����ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان 
»م��ع��اه��د حت��ف��ي��ظ ال���ق���رآن ف��ي م��ال��ي��زي��ا: 
مساهمات وحتديات راهنة وإمكانيات«، 
قدمها أمام املائدة املستديرة التي نظمها 
عدد  تزايد  اإلسالمي حول  الوعي  معهد 

معاهد حتفيظ القرآن مباليزيا.
ونوه املسؤول بأن بيانات سنة 2011 
حكوميا  معهدا   278 وج��ود  إل��ى  تشير 
وخاصا لتحفيظ القرآن في جميع أنحاء 
ال��ب��الد، م��ش��ي��دا ب��وج��ود ه���ذا ال��ن��م��وذج 
ال��ت��ط��وع��ي ال����ذي ي��وف��ر ل��أب��ن��اء فرصة 
الوقت  نفس  وف��ي  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  حفظ 
ليتخرجوا  العلمية  دراس��ات��ه��م  متابعة 
أو محاسبني حسب  أو مهندسني  أطباء 

تخصصاتهم.             
وكالة إينا

ماليزيا تخطط 
لتخريج 11 ألفا من حفظة 

القرآن الكريم

توفي يوم االربعاء املاضي 
الدكتور طارق الغندور -أستاذ 
والتناسلية  اجللدية  األم��راض 
عني  بجامعة  ال��ط��ب  كلية  ف��ي 
إث���ر إص��اب��ت��ه بنزيف  ش��م��س- 
ح����اد ب���دوال���ي امل���رئ���ي، داخ���ل 
م��ص��ر، استمر  ف��ي  سجن ط��ره 
نقله  مت  بعدها  ساعات   6 مل��دة 
إلى معهد الكبد في شبني الكوم 

باملنوفية.
بسجون  »ال��غ��ن��دور«  يقبع 
دي��س��م��ب��ر   18 م��ن��ذ  االن����ق����الب 
املاضي، وحكم عليه ب�5 سنوات 

ملناهضته االنقالب العسكري.
الصحية  احل���ال���ة  ش��ه��دت 
ألس���ت���اذ األم�������راض اجل��ل��دي��ة 

شمس،  عني  بطب  والتناسلية 
ت���ده���ورا م��ل��ح��وًظ��ا ف��ي اآلون���ه 
بفيروس  إصابته  إثر  األخيرة، 
»س����ي«، م��ع االه��م��ال الصحي 

داخل سجون االنقالب.
من  ك��ان  الغندور  أن  يذكر 
كبار أطباء املستشفى امليداني 
في ميدان التحرير، أثناء ثورة 

25 يناير.
وأشرف الغندور على أكثر 
م��اج��س��ت��ي��ر  رس���ال���ة   100 م���ن 
ودك���ت���وراه وب��ح��ث ع��ل��م��ي، له 
مجال  في  املؤلفات  من  العديد 

االمراض اجللدية والعقم

موقع السبيل

داود أوغلو: حماية األقصى واجبنا المقدس

أوباما وبان كيمون 
يدعوان لحماية 
الروهينجا في 

ميانمار 
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وفاة أستاذ جامعي 
داخل سجون 

االنقالب في مصر

دراسة : تعلم اللغات رياضة لخاليا المخ

اجلزائرية  للحكومة  ق��رار  أث��ار 
ب��ح��ظ��ر احل���ج���اب ع��ل��ى م��وظ��ف��ات 
ب����ال����دول����ة م����وج����ة م�����ن ال��غ��ض��ب 

واالستياء البالغ في البالد. 
السلم  م��ج��ت��م��ع  ودع����ت ح��رك��ة 
بوتفليقة  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ال��رئ��ي��س 
تعليمات  تطبيق  ملنع  التدخل  إل��ى 
اجلمارك  سلك  في  املوظفات  متنع 
أن  واعتبرت  احل��ج��اب،  ارت���داء  من 
للدستور«  »منافية  التعليمات  تلك 
و«تكرس التمييز بني اجلزائريات«.

وق�����ال�����ت احل�����رك�����ة ف�����ي ب���ي���ان 

إن »ه���ن���اك ش��ري��ح��ة م���ن ال��ن��س��اء 
للتهميش  ت��ع��رض��ن  اجل���زائ���ري���ات 
واإلق����ص����اء وم��ن��ع��ن م���ن مم��ارس��ة 
ب����ع����ض ال�����وظ�����ائ�����ف ف�����ي ب��ع��ض 
شكل  بسبب  العمومية  اإلدارات 
اختيار  هو  ال��ذي  لباسهن  وطريقة 
ضمن  وي��دخ��ل  شخصية  وق��ن��اع��ة 
احل��ري��ات األس��اس��ي��ة ل��أف��راد التي 
اإلن��س��ان  ال��دس��ت��ور وح��ق��وق  كفلها 
مع  يتعارض  ال  وال���ذي  وامل��واط��ن��ة 

األداء الوظيفي للمهنة«. 
م�����ن ج���ه���ت���ه، ت�����س�����اءل ح���زب 

ال��ص��ح��وة احل����رة ال��س��ل��ف��ي »ك��ي��ف 
تنص  دول��ة  لنظام  تابعة  ملؤسسة 
دستوريا على أن اإلسالم دين الدولة 
أن جتبر العامالت في جهازها على 
خلع اخلمار وجتبرهن على التبرج 

وتهددهن بالطرد؟«.
وجهت  اجل��م��ارك  إدارة  وكانت 
ت��ع��ل��ي��م��ات إل���ى ف��روع��ه��ا ت��ؤك��د أن 
ضمن  يدخل  ال  )احل��ج��اب(  اخلمار 
ال�����زي ال���رس���م���ي مل��وظ��ف��ي ال��س��ل��ك 

وبالتالي فارتداؤه ممنوع«.
موقع المسلم

غضب بالجزائر بسبب حظر الحجاب على موظفات بالحكومة



إلى أن نلتقـي

ذكر لي شاب عزيز – حفظه الله ووفقه – أنه في أحد 
التذكرة  أخذ  يتمكن من  فلم  القطار مسرعا،  أسفاره ركب 
من الشباك، وكانت نيته أن يأخذها داخل القطار من عند 
القطار يفوق  األداء داخل عربات  أن  التذاكر، رغم  مراقب 
األداء بالشبابيك كما هو معلوم، خاصة وأنه ميلك بطاقة 
املراقب. وملا نزل في  لم مير  الرحلة  لكن طوال  تخفيض. 
تذكرة  ثمن  ليؤدي  التذاكر  شباك  قَصد  الوصول،  محطة 
من  ان��ده��ش  أن  إال  الشباك  م��ن صاحب  ك��ان  فما  السفر، 
أخذ  تريد  هل  م��رة:  من  أكثر  ال��س��ؤال  يؤكد  وه��و  الطلب 
تذكرة  أخذ  يريد  أنه  له  يؤكد  الشاب  لكن  الذهاب؟  تذكرة 
إال  الشباك  ك��ان من صاحب  فما  منه.  ال��ذي وص��ل  السفر 
أن قال له: عجيب والله !  هل أتيت من كوكب آخر؟ اذهب 

يابنّي وضع الثمن في جيبك.
ن��ع��م، ش��اب ف��ي ري��ع��ان ش��ب��اب��ه، ط��ال��ب ف��ي اجلامعة، 
ليس له أي دخل مادي شخصي خاص، يتوجه إلى شباك 
التذاكر ليؤدي ثمن تذكرة سفر أصبح من خبر كان، يتوجه 

دون رقيب بشري إال رقابة الله سبحانه وتعالى.
قد تبدو القصة خيالية، أو على األقل مثالية، أو أنها 
ع ورياء من الشاب، ولكنها واقعية حدثت وكأنها رأي  َتَصنُّ
العني للجميع، والشاب يحكيها ليس ازدهاء بنفسه ولكن 
استغرابا من غياب قيم الوفاء كلها إلى احلد الذي اعتبره 

صاحب الشباك آتيا من كوكب آخر.
ما  حتمل  بساطتها  وعلى  األح���وال  ك��ل  ف��ي  والقصة 

حتمل من دالالت، خاصة من جانبني اثنني:
تسيطر  ال��ذي  التِعس  الزمان  ه��ذا  في  أن��ه  أولهما   <
فيه قيم املادة واألنانية والغش والسرقة بكل مستوياتها 
وألوانها وأطيافها، ويهيمن فيه االستغالل واالحتكار بكل 
ظالله، جند شابا في مقتبل العمر يؤمن مببدأ سام ميكن 
أن نضع له عنوان الوفاء؛ الوفاء ملا ميليه الواجب الديني 
ال...  احتيال،  ال  غش،  ال  سرقة،  ال  والوطني:  واحلضاري 
وال...  لقد كان بإمكان الشاب أن يترك املبلغ في جيبه من 
رقم إضافي  إل��ي��ه"!!، وهو  الله  "ِرْزق ساقه  ألنه  م��رة،  أول 
بالنسبة إليه، خاصة وأنه لم يراقبه أحد من املخلوقات، ثم 
يكفيه أنه كان صادقا في نيته بأن يؤدي الثمن في القطار، 
لكنه مع ذلك لم يفعل، إنه الوفاء، إنه اإلخالص، إنه البحث 
عن احلالل، أو ما شئت من القيم التي ما زال يؤمن بها 
وإن  الشباب،  ذلك  في  في مجتمعنا، مبا  األف��راد  من  عدد 
كانت عند آخرين قد أصبحت من خبر  املاضي أو من خبر 

الناس الذين يعيشون في الكوكب اآلخر.
> وهذا هو األمر الثاني، أقصد أن قيم الوفاء وأداء 
األمانة –وخاصة في صورها الدقيقة- قد اختفت أو كادت 
ال  غريبا،  تصرفا  النادر  ظهورها  بدا  حتى  مجتمعنا  من 
لشيء إال ألن قيم الفساد والغش والسرقة أصبحت تعشش 

في أذهان العديدين وتخيم على مخيلة الكثيرين. 
نعم غابت قيم خلقية سامية عن مجتمعنا؛ قيم اإلخاء 
والتعاون والوفاء واألمن والتفقد ونحو ذلك، وحلت محلها 
وتاريخنا  وحضارتنا  ومجتمعنا  ديننا  عن  غريبة  قيٌم 
وتقاليدنا؛ قيُم العداوة والتنافر والعدوانية واحملسوبية 
والتنكر...  بل األغرب أن ُتلصق هذه القيم بشكل عضوي 
بكل أفراد مجتمعنا ولو على سبيل التهكم والسخرية، حتى 
أصبح السلوك السوي املرتبط بالقيم اإلنسانية السامية 
القطاعات  كل  في  وذل��ك  عليها،  العثور  يعز  ن��ادرة  ُعملة 
واإلداري��ة،  واإلنتاجية  واحِلرفية  والصناعية  االجتماعية 
مؤسساتنا  داخل  سواء  والتربوية؛  التعليمية  وحتى  بل 
د  التعليمية أو  حتى داخل أسرنا، وباألخص حينما ُنَعوِّ
فينشأ  القيم،  هذه  على  مباشر،  غير  بشكل  ولو  أبناءنا، 
الطفل وهو متشبع بكل ما ينافي قيمنا األصيلة العريقة 
في  نحن  لها  رنا  وتَنكَّ وأجدادنا  آباؤنا  عليها  تربى  التي 

زماننا هذا، مع أنها ال تنافي احلضارة 
وال التقدم، بل هي من جوهر احلضارة، 
فاحلضارات ال ُتبنى على خيانة األمانة 

وفساد األخالق.

قيمة الوفاء.. والكوكب اآلخر

د. عبد الرحيم الرحموني
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أواخ���ر عهد  ال���ذي شهد  نشأ اجل��ي��ل 
االس��ت��ع��م��ار،  وأوائ����ل ع��ه��د االس��ت��ق��الل، 
وإج���ازت���ه ف���ي ال��ت��ع��ل��ي��م، وف���ي ع���دد من 
اجلمعة  واخل��اص��ة،  العمومية  املصالح 
واألح����د. ل��م ي��ك��ن االس��ت��ع��م��ار غبيا إل��ى 
الدرجة التي يستثير فيها مشاعر الناس 
الصفتان  )وك��ان��ت  وال��دي��ن��ي��ة،  ال��وط��ن��ي��ة 
يوم  في  حقهم  على  فيعتدي  ملتحمتني(، 
بعد  زمنا  ذلك  على  األم��ر  ودأب  اجلمعة. 
االس��ت��ق��الل . وق���د غ��ي��رت م��ع��ظ��م ال���دول 
األح��د،  عطلة  االس��ت��ق��الل،  بعد  العربية، 
لتصبح العطلة يومي اخلميس واجلمعة، 
م��ن يحافظ  العربية  ال���دول  م��ن  يبق  ول��م 
لبنان  وه��ي:  دول  ثالثة  غير  األح��د  على 
)ول��ه م��ا يشفع ل��ه ف��ي ذل��ك بحكم وج��ود 
الطائفة املسيحية(، ثم تونس، ثم املغرب. 
املاضي  القرن  السبعني من  وفي سنوات 
رحمه  اخلطيب،  إسماعيل  األستاذ  شرع 
الله، يدعو  �� على صفحات جريدة النور��  
العربي،  العالم  دول  ببقية  االق��ت��داء  إل��ى 
عطلة.  يوم  األح��د  اتخاذ  عن  التخلي  في 
األح��د؟(.  )مل��اذا  عنوانها:  رسالة  وأخ��رج 
ولم يلتفت إليه أحد. وشيئا فشيئا بدأت 
ليوم  وبدأ ميهد  تتزحرح،  اجلمعة  عطلة 
السبت ��� ويا للعجب ���  ليكون يوم عطلة، 
وهو أمر شاذ انفرد به املغرب وما يزال. 
كيوم  اجلمعة  إلغاء  إلى  األم��ر  انتهى  ثم 
عطلة، وإثبات السبت عطلة كاملة، بعدما 
العطلة. واحتج من  كان مساؤه فقط هو 
اح��ت��ج، ث��م سكت ال��ن��اس، وإن ك��ان��ت قد 

بقيت في النفس غصة. 
ال��ن��اس، وهو  أم��ر واح��د يقلق  وبقي 
التوفيق  نستطيع  كيف  اجلمعة.  ص��الة 
ب��ني أداء ص��الة اجل��م��ع��ة، وه��ي واج��ب، 
يوم  والعمل  اجلمعة.  ي��وم  العمل  وب��ني 
اجلمعة ليس محظورا شرعا، بدليل قوله 
فانتشروا  الصالة  قضيت  �فإذا  تعالى: 
في األرض وابتغوا من فضل الله واذكروا 
الله كثيرا لعلكم تفلحون�. ولكن احملظور 

وسأقف  اجلمعة.  صالة  وقت  العمل  هو 
بصالة  تتعلقان  اثنتني،  ظاهرتني  عند 

اجلمعة.
املسؤولون،  ح��اول  األولى:  الظاهرة 
ب��ع��دم��ا ان��ق��ض��وا ع��ل��ى ع��ط��ل��ة اجل��م��ع��ة، 
ال  حتى  وال��ص��الة،  العمل  ب��ني  التوفيق 
عن  ف��خ��رج��ت  ح��ج��ة،  للمعترضني  يبقى 
وتوجيهات  م��ذك��رات  املختصة  املصالح 
اجلمعة،  ص��الة  أداء  م��ن  ال��ن��اس  بتمكني 
أو  إدارة  ول��ك��ل  ب��ال��ع��م��ل،  اإلخ����الل  دون 
مصلحة تقدير ذلك مع موظفيها. وشيئا 
اجلمعة،  ص��الة  على  يجنى  ص��ار  فشيئا 
وصار كثير من الناس ال يستطيع اللحاق 
بالفريضة. وغفل الناس عن أن كل عمل أو 
عقد أو توثيق حصل وقت صالة اجلمعة 

فهو باطل. 
بعض املسؤولني ال يراعي ذلك البتة، 
وأذكر أن وزيرا أسبق للتعليم العالي كان 
أن يعقد اجتماعاته مع ممثلي  ال يعجبه 
كنا  اجلمعة.  ص��الة  وق��ت  إال  اجلامعات 
نأتي من وجدة وأكادير ومراكش وتطوان 
وغ��ي��ره��ا م��ن امل���دن اجل��ام��ع��ي��ة فنجد أن 
كان  وإذا  يتزحرح.  ال  عهده  على  الوزير 
على  ألن��ه  بالرخصة  ي��أخ��ذ  ك��ان  م��ن  منا 
سفر، فما بال الذين هم في دائرة )الرباط 

وسال وما جاورهما(؟ 
إنهم ميكنون  الذين يقولون  أن  يبدو 
والتالميذ،  التعليمية  املؤسسات  موظفي 
الصالة  من  أيضا،  األخ��رى  واملؤسسات 
الزمنية  الفروق  يراعون  ال  اجلمعة  ي��وم 
األط���راف،  املترامية  امل��غ��رب  مناطق  ب��ني 
ويقيسون كل اجلهات على العاصمة. أال 
يعلمون أن الفرق الزمني الشرعي أحيانا 
ب��ني ش��رق امل��غ��رب وش��م��ال��ه، وب��ني غربه 

وجنوبه يناهز ساعة كاملة؟
إن ص���الة اجل��م��ع��ة ف��ي ال��ش��ت��اء، في 
املناطق الشرقية مثال، تكون قبل الثانية 
ال��دراس��ة  تستمر  بينما  ب��دق��ائ��ق،  ع��ش��رة 
لنا  فليقل  النهار.  منتصف  إل��ى  والعمل 

هؤالء: كيف يؤدي الناس صالة اجلمعة؟ 
إل��ى  ال��ع��م��ل  ي��أت��ي م��ه��روال م��ن  بعضهم 
أما  لعله يدرك الصالة،  املسجد مباشرة، 
وبعضهم  إليهما.  فالسبيل  اخلطبتان 
يضطر إلى صالتها رباعية. فعلى من يقع 
إثم ذلك؟ ومن ذا الذي يكون على استعداد 
ولنحمل  سبيلنا  )اتبعوا  للناس:  ليقول 

خطاياكم(؟
ال��ظ��اه��رة ال��ث��ان��ي��ة: ه����ي ظ���اه���رة 
معروفة  ظاهرة  وه��ي  املتجولني،  الباعة 
ومشروعة عامليا، وإن كانت بعض الدول 
تنظمها تنظيما محكما ال يؤثر على شيء 
من مصالح الناس، بينما تترك دول أخرى 
الظاهرة،  فتصبح  ال��غ��ارب،  على  احلبل 
وهي مشروعة كما قلنا، مزعجة ومعطلة 

ملصالح كثير من الناس.
له  م��ا  ه��و  اآلن  منها  يعنينا  وال���ذي 
الباعة  من  فكثير  اجلمعة.  بصالة  عالقة 
يوم  بسلعهم  امل��س��اج��د  أم���ام  يتجمعون 
حتى  ال��ن��اس.  على  يعرضونها  اجلمعة، 
إذا ارتفع األذان هرع عدد قليل من الباعة 
غير  وكأنه  معظمهم  وبقي  الصالة،  إل��ى 
معني بالنداء. وهؤالء هم الغافلون الذين 
يحتاجون إلى من يبصرهم بأمر دينهم. 

تسليمه  ُي��س��م��ع  اإلم�����ام  ي��ك��اد  وم����ا 
على  بالنداء  الباعة  أصوات  ترتفع  حتى 
س��ل��ع��ه��م، وي���ه���رول ب��ع��ض امل��ص��ل��ني إل��ى 
اخلروج متخطيا الرقاب، مؤذيا غيره من 
قبل  املعروضة  بالسلعة  ليلحق  املصلني، 

نفادها.
معلقة  هؤالء  قلوب  أكانت  ندري  وما 
مبوعظة اإلمام وبالصالة أم كانت معلقة 
ب���األس���واق؟ وه���ل ح��ص��ل ل��ه��م ش���يء من 
اخلشوع الذي هو سبب الفالح، أم كانت 
فقهائنا  رأي  وم��ا  اله��ي��ة؟  غافلة  قلوبهم 
نعالج هذه  املوضوع؟ وكيف  في  األجالء 
أن  عسى  نعرضها  أسئلة  تلك  الظاهرة؟ 

يجيب عنها أهل االختصاص.  

شــؤون  صـغـيــرة
يلتقطها د. حسن األمراني

فاسعوا إلى ذكر لله

المصلى القبلي جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى المبارك


