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اآمـيـــــن

حُتّل بنا هذه األيام ذكرى مولد املصطفى �، الذي أرسله 
وسراجا  بإذنه  الله  وداعيا إلى  ونذيرا،  بشيرا  تعالى  الله 
فكانت  اإلسالم،  به شريعة  وأكمل  الرساالت،  به  منيرا، ختم 

بعثته � رحمة للعاملني، وهداية للخلق أجمعني.
د اجل��دل بني  إال وجت��دّ العطرة  الذكرى  وكلما حّلت هذه 
فئات من الناس ما بني مؤيد لالحتفال بالذكرى ومنِكر لها، 
وكأن االهتداء بسنة خير البرية محصور بجدران من حديد 

في هذه الذكرى. 
ا أّدينا ما  وفي كل األحوال متر الذكرى، وكَأْن ال ذكرى، وكأنَّ
علينا من حقوق املصطفى � بضرورة اتباع نهجه وسيرته، 
ا أّدينا كل ذلك مبحاضرة ُتلقى  والعمل بُسّنته وشريعته، كأنَّ
ذاك��را  ُينشد  بنشيد  أو  وه��دي��ه،  شمائله  ع��ن  هناك  أو  هنا 
فضائله وخلقه، أو حركات قد تكون راقصة موِهمة مبحبته 
نُقل شيئا؛ ننسى كل  لم  الذكرى، وكأنا  واّتباعه، ثم متضي 

شيء، ال لشيء إال أننا نقول ماال نفعل. 
نعم هنا مربط الفرس؛ ربط القول بالعمل؛ ذلك الربط الذي 
َها  يعد مبدًأ قرآنيا أصيال ظاهرا من خالل قوله تعالى: �َيا َأيُّ
َأْن  ِه  ِعْنَد اللَّ َمْقًتا  َكُبَر  َتْفَعُلوَن،  اَل  َتُقوُلوَن َما  ِلَم  َآَمُنوا  ِذيَن  الَّ
َتُقوُلوا َما اَل َتْفَعُلوَن�﴾)الصف: 2 - 3( وقوله عز وجل ُمخاطًبا 
اَس ِباْلِبرِّ َوَتْنَسْوَن َأْنُفَسُكْم َوَأْنُتْم  بني إسرائيل: �َأَتْأُمُروَن النَّ

َتْتُلوَن اْلِكَتاَب َأَفاَل َتْعِقُلوَن�﴾ )البقرة: 43(.
أن  ينبغي  األنام �  خير  مولد  ذك��رى  في  نقوله  ما  إّن 
يكون شعارنا قواًل وفعال في سائر األيام، لتكون هذه الذكرى 
وغيرها من الذكريات مناسبات سنوية ننظر فيها إلى أعمالنا 
من  حققناه  وم��ا  أعمال  من  قّدمناه  فيما  أنفسنا  ونحاسب 
نتائج لصالح أنفسنا أواًل، إذ ال تِزر وازرة وزر أخرى، ثم ما 
أجنزناه لصالح ديننا ومجتمعنا ووطننا وأمتنا واإلنسانية 
جمعاء. وبذلك ال تكون الذكرى عبارة عن يوم أو أيام محدودة 
األق��وال، ثم تصبح صيحة في واد، وإمنا عبارة  تكثر فيها 
عن حياة نحياها في كل وقت وحني، مستلهمني فيها هْدَي 
املصطفى � في كل جوانب سيرته: في يقظته ومنامه، في 
أكله وشربه، في بيته وبني أصحابه، في سياسته وعدله، في 
رحمته وتواضعه، في صدقه وحسن تعامله، في فضله وِبّره، 
في بناء مجتمع اإلسالم ودولته، في كل ُخلقه الذي وصفه رب 

َك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم� )القلم: 4(. العزة بقوله: �َوِإنَّ
ما  بكل  شأنها  نرفع  وأن  ال��ذك��رى  نتذكر  أن  جميل  نعم 
استطعنا، فعصرنا عصر إعالم، وبفضله � كنا أفضل األمم، 
الذكرى على مدار  تبقى هذه  أن  ذلك وأفضل  لكن أجمل من 
ألننا  أفعالنا،  وفي  ألسنتنا  وعلى  في ضمائرنا  حية  األي��ام 
ُيصاحبه  لم  إذا  موضع  فيه  للكالم  يبق  لم  عصٍر  في  أيضا 

عمل.
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تعد  الكرسي،  بآية  المسماة  اآلي��ة  هذه 
الله  ع��رف  التي  القرآنية  المقاطع  أه��م  من 
فهي  بنفسه،  خاللها  من  وتعالى  سبحانه 
تجمع العلم الموصل لمعرفة الله عز وجل 

والمرتبط بخصائص ألوهيته. 
أص��ول  جمعت  نجدها  إليها  وبالنظر 
الصفات الدالة على الله تعالى، من: األلوهية، 
وال��وح��دان��ي��ة، وال��ح��ي��اة، وال��ع��ل��م، والملك، 
أس��رار  على  واشتملت  واإلرادة.  وال��ق��درة، 
جمة، منها أن سبعة عشر موضعا ُذكر فيها 
الكالم، ظاهرا  مناط  تعالى، وهو  الله  اسم 
أحيانا ومستترا في أحايين أخرى. وسواء 
أظهر اسم الله أو استتر في هذه اآلية فإنه 
ليست  بأشياء وخصائص  المتميز  الجليل 
الله  كتاب  في  كارتباطه  األسماء  لغيره من 
واألفعال  الصفات  وجليل  األسماء  بعظيم 
وج��الل  عظمته  لبيان  ويكفي  واألح�����وال، 
شأنه أنه ُيفتتح وُيختتم به في جميع أمور 

المسلمين وأفعالهم. 
ف��إث��ب��ات ال��ح��ي��اة ل��ل��ه ت��ع��ال��ى ف��ي��ه دليل 
اآللهة  لتلك  إبطالها وعدم استحقاقها  على 
تعالىعلى  ي��ق��ول  للمشركين،  ال��م��زع��وم��ة 
ِلَم  َأَب��ِت  َيا  أَلِبيِه  َق��اَل  �ِإْذ   :إبراهيم لسان 
َتْعُبُد َما ال َيْسَمُع َوال ُيْبِصُر َوال ُيْغِني َعْنَك 
َشْيًئا� )مريم: 42(، وتترك المستحق للعبادة، 
م��ن يسمع وي��ب��ص��ر وي��وج��د ف��ي ك��ل مكان 
وزمان دون َتحّيز. فوصفه بالحياة يدل على 

كماله ووجوده وإحاطته بكل شيء.
��َن��ة وال��ن��وم ع��ن ال��ل��ه �ال  وف��ي نفي ال��سِّ
كمال  إلى  يرشد  ما  َن��ْوٌم�،  َوال  ِسَنٌة  َتْأُخُذُه 
شؤون  وتدبير  الرعاية  واستمرار  الحياة 
الخلق والسهر الدائم على مراقبة ملكه الذي 
ال تُحده حدود وال ُتعرف له نهاية؛ ألن من 

تعتريه ِسَنة أو نوم تلحقه 
الموت، وهذا مستحيل في 
حي  فهو  جالله،  جل  حقه 

ال يموت.
وف��ي ِملكه �َل��ُه َم��ا ِفي 
َمَواِت َوَما ِفي ااَلْرِض�  السَّ
دليل على كثرة المملوكات 
لما  واستغراقها  وتنوعها 
يمكن أن يكون موجودا أو 
الملكية  وه��ذه  حكمه؛  ف��ي 
وصفه  تستلزم  ش��يء  لكل 
بالقيوم أو القائم بأمر تلك 
ُه َخاِلُق ُكلِّ  المخلوقات �اللَّ
)الزمر:  و   )16 )الرعد:  َشْيء� 
ألي  اس��ت��ث��ن��اء  دون   ،)62
حيثما  م��وج��ود  أو  خ��ل��ق 
كان أو هو كائن، وتستلزم 
أي����ض����ا وص����ف����ه ب�������دوام 
الحياة. فمن جوده وكرمه 
وعلى  الخلق  أول��ئ��ك  على 
م���ن ي���ف���ردون���ه ب��ال��ع��ب��ادة 
أن  أراد  ل��م��ن  ي��ش��ف��ع  أن���ه 
ل��ه م��ن��ه��م؛ بخالف  ي��ش��ف��ع 
م��ن ي��ع��ت��ق��دون ف��ي اآلل��ه��ة 
والتي  األلوهية،  الناقصة 
بها:  المشركون  عنها  قال 
ِه«  »َهُؤالِء ُشَفَعاُؤَنا ِعْنَد اللَّ
عنده  الشفاعة  تنحصر  ال��ذي   )18 )ي��ون��س: 
هو  لمن  ي���أذن  أو  يستحقها،  بمن  لعلمه 
أهل لذلك كرسولنا محمد �؛ وقالوا: �َما 
ُزْلَفى� )الزمر:  ِه  ِإَلى اللَّ ُبوَنا  ِلُيَقرِّ ِإال  َنْعُبُدُهْم 
رعايته  وفي  الله  كنف  في  أننا  فنشعر   ،)3
أن  يفيد  ما  اآلي  أهله، وفي هذه  وأننا من 
اآللهة في مقام ثان عند من يعبدونها وأن 
من  القرب  يتحقق  آت حين  منها  التخلص 

الله المستحق للعبادة الكاملة والحقيقية.
ِبَشْيٍء  ُيِحيُطوَن  تعالى:�َوال  قوله  وفي 
ِم��ْن ِعْلِمِه� ال��ذي ه��و ت��ام، إش��ع��ار ب��أن من 
بمعرفتها  اخ��ت��ص  ع��ل��وم  تعالى  ال��ل��ه  علم 
وأن  عقول خلقه،  تدركها  ال  بها،  واإلحاطة 
إطالعهم على بعض العلم مرتبط بمشيئته 
بها  المسبق  علمه  وأن  َش����اَء�،  ِب��َم��ا  �ِإال 
يمن  يجعله  وحقيقتها  لكنهها  وإدراك����ه 

عليهم بما شاء منها.
��ُه  ُك��ْرِس��يُّ �َوِس����َع  ق��ول��ه سبحانه:  وف��ي 
أحقية  على  ي��دل  م��ا  َوااَلْرَض�  ��َم��َواِت  ال��سَّ
الله جل وعال بتلك األوصاف والخصائص 
السابقة وبغيرها، مما نسبه لنفسه وتفرد 
المستأثر  الُملك  ص��اح��ب  وأن���ه  ل��ذات��ه،  ب��ه 
ال  ي��ش��اء  كما  ي��ش��اء  لما  وال��ف��ع��ل  بالتدبير 
ينازعه في ذلك منازع وال شريك، ألنه الواحد 
إلى  الكرسي  فنسبة  الصمد.  الفرد  األح��د 
الله جل جالله لم ُتذكر في القرآن الكريم إال 
في هذه اآلية، وفي ذلك إشارة إلى العظمة 
والقوة والعلو �َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم� الذي 
جمع العظمة كلها لوحده، كما جمع أعظم 
وأهم األوصاف والخصائص التي لم تثبت 
ألحد من خلقه فسبحانه هو المنان، القادر 
على كل شيء. فمن هذه أوصافه كما وصف 

بها نفسه، هو قادر على أن يحفظ ملكه وما 
كما  سيره  على  يسهر  وأن  الخلق  من  فيه 
ِحْفُظُهَما�  َيُئوُدُه  �َوال  أراد  ما  ووفق  شاء 
التي  لوظيفتهما  أداءهما  يعيق  ما  كل  من 

أنيطت بهما في هذا الملك الفسيح. 
وفي اآلية أسرار جمة وفضائل عظيمة، 
أن  أمامة  أب��ي  عن  النسائي  رواه  ما  منها 
رسول الله � قال: »من قرأ آية الكرسي في 
دبر كل صالة مكتوبة، لم يمنعه من دخول 

الجنة إال أن الموت« )1(.
مجاال  ي��دع  ال  وبما  نطقت  إذن  اآلي���ات 
ل��ل��ش��ك أن���ه س��ب��ح��ان��ه م���وج���ود م��ت��ف��رد في 
لذاته، موجد  الوجود  ألوهيته، حي واجب 
مبرأ  وال��ح��ل��ول،  التحيز  ع��ن  منزه  لغيره، 
وبين  بينه  مقارنة  ال  والفتور،  التغير  من 
زورا وبهتانا من خالقيها  المعبودة  اآللهة 
ألنه  بالعبادة،  أح��ق  أنها  في  والمعتقدين 
عن   )23 )سبأ:  اْلَكِبير�  اْلَعِليُّ  �َوُهَو  متعال 
األشباه واألن��داد واألمثال واألض��داد، وعن 
أمارات النقص. فهو مالك الملك والملكوت، 
البطش  ذو  وال����ف����روع،  األص�����ول  وم���ب���دع 
الشديد، العالم وحده بجلي األشياء وخفيها 
وُكلِّيها وجزئيها، واسع الملك والقدرة لكل 
ما من شأنه أن يملك، وهو القادر عليه، ال 
يشق عليه شاق وال يثقل شيء لديه، متعال 
عن كل ما ال يليق بجنابه، فهو عظيم قامت 
ذو  كتفرده سبحانه،  وتفردت  لذاته صفات 
ِقَبل  م��ن  المعبود  فهو  وال��م��ل��ك��وت،  ال��ج��اه 
وبالحفظ  بالعناية  عنده  المشمولين  خلقه، 
م��ن ال��ش��رور واآلث�����ام، وال��م��رِع��ي��ي��ن بكامل 

رعايته، فسبحانه هو الكبير المتعال.
وخالصة الكالم الصعب حصره في هذه 
به هذه  افتتحت  الذي  »الله«  اسم  أن  اآلي، 
والجالل،  والفخامة  العظمة  على  يدل  اآلية 
الشرعية  سلطان  ينفي  به  النطق  ومجرد 
عن عبادة غيره، ويثبت الحياة للمستمدين 
نورهم من نوره الذي ال يخبو، وحياتهم من 
َوَجَعْلَنا  َفَأْحَيْيَناُه  َمْيًتا  َكاَن  �َأَوَمْن  إرادته، 
َمَثُلُه  َك��َم��ْن  ��اِس  ال��نَّ ِف��ي  ِب��ِه  َيْمِشي  ُن���وًرا  َل��ُه 
َن  ُزيِّ َكَذِلَك  ِمْنَها  ِبَخاِرٍج  َلْيَس  ُلَماِت  الظُّ ِفي 
ِلْلَكاِفِريَن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن� )األنعام: 122( من 
األعمال التي منطلقها الكفر بالله، وإشراك 
الغير معه في األلوهية، فهذا الفريق يعيش 
ظن  وإن  ِمْنَها�،  ِبَخاِرٍج  �َلْيَس  ظلمات  في 
أنه على نور، نور زائف ليس كالنور الذي 
فريق  الفريق،  ذلك  ويقابل  اإليمان؛  منطلقه 
الفرد  األح���د  ال��واح��د  ال��ل��ه  ب��أن��ه  المؤمنين 
السائرون  الله،  بنور  المتنورون  الصمد، 
هم  إذ  غيرهم،  وس��ط  سبيله  وف��ي  بضيائه 
أحياء  الموتى،  ع��داد  في  وغيرهم  األحياء 
باإليمان وبالنور الذي رزقوا من الله تعالى، 

دون سواهم من الخلق. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 

وصلى الله على نبينا محمد وآله.
--------------

1 - أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ثواب 
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ك��ان وزي���را، وم��ات ي��وم األح��د، وك��ان موته 
كان  ذلك  وقبل  األمير،  عليه  يثني  وكان  فجأة، 
فقيرا ال مال له، ولم تكن الوزارة في آبائه، وملا 
سيرة،  وأحسنهم  ال���وزراء  خيار  من  ك��ان  وزر 

وأبعدهم عن الظلم،
م���ات وع��م��ره ب��ال��ه��ج��ري ي��ت��ج��اوز الستني 
بقليل، واختلف الناس في سبب وفاته، وحضر 
وغلقت  ج���دا،  غفير  وج��م  كثير  خلق  ج��ن��ازت��ه 
األدباء  ورثاه  عليه..  الناس  وتباكى  األس��واق، 

والشعراء مبراث كثيرة..
 فلعلك –أيها القارئ احلصيف- قد عرفته !
عبد  املغربي  الدولة  وزي��َر  ليس  إن��ه  عفوا، 
الله باها رحمه الله تعالى، بل هو وزير آخر، 
تشابهت مالبسات وفاتهما في جوانب كثيرة، 

فمن يكون الثاني إذن؟
ال���وزي���ر ال����ذي أحت����دث ع��ن��ه ك����ان ق���د ق��رأ 
القرآن وسمع احلديث، وكانت له معرفة جيدة 
مذهب  على  وتفقه  والعروض،  واللغة  بالنحو 
من  مفيدة،  جيدة  كتبا  وصنف  أح��م��د،  اإلم���ام 
احلديث  فيه  شرح  مجلدات،  في  اإلفصاح  ذلك 
ال  فقيرا  كان  وقد  العلماء،  مذاهب  على  وتكلم 
مال له، ثم تعرض للخدمة إلى أن وزر للمقتفي 
ث��م الب��ن��ه املستنجد، وك���ان م��ن خ��ي��ار ال���وزراء 
الظلم، وكان ال  وأحسنهم سيرة، وأبعدهم عن 
يلبس احلرير، وكان املقتفي يقول: ما وزر لبني 
العباس مثله، وكذلك كان يقول ابنه املستنجد، 
وكان املستنجد معجبا به، قال مرجان اخلادم 
البن  ينشد  املستنجد  امل��ؤم��ن��ني  أم��ي��ر  سمعت 

هبيرة وهو بني يديه من شعره:
صفت نعمتان خصتاك وعمتا

فذكرهما حتى القيامة يذكر 
وجودك والدنيا إليك فقيرة

وجودك واملعروف في الناس ينكر
 فلو رام يا يحيى مكانك جعفر

ويحيى لكفي عنه يحيى وجعفر
 ولم أر من ينوي لك السوء يا أبا

املظفر إال كنت أنت املظفر
وكان يعقد في داره للعلماء مجلسا للمناظرة 
منهم  يستفيد  عنده،  ويناظرون  فيه  يبحثون 

ويستفيدون منه.
م  فُسمِّ طبيبا سممه،  إن  ويقال  فجأة،  مات 
الطبيب  وك��ان  أش��ه��ر،  ستة  بعد  الطبيُب  ذل��ك 

يقول: سممُته فُسِمْمُت.
م��ن جمادى  الثاني عشر  األح���د  ي��وم  م��ات 
األولى من هذه السنة، عن إحدى وستني سنة، 
اب��ن اجل����وزي، وح��ض��ر ج��ن��ازت��ه خلق  وغسله 
كثير وجم غفير جدا، وغلقت األسواق، وتباكى 
الناس عليه، ودفن باملدرسة التي أنشأها بباب 
الشعراء  رثاه  وقد  تعالى.  الله  رحمه  البصرة 

مبراث كثيرة.
إنه أبو املظفر الوزير ابن هبيرة يحيى بن 

محمد، رحمه الله تعالى.

د. امحمد العمراوي 
 من علامء القرويني

amraui1391@gmail.com

مات الوزير فجأة..

 مـواقــف وأحـــوال

األلوهية والحياة والقيومية من أعظم أوصاف اهلل جل جالله
باحث في الدراسات القرآنية
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ف��ي ش��ه��ر رب��ي��ع األول م��ن ك��ل ع���ام يقيم 
محمد  النبي  مليالد  الذكرى  حفالت  املسلمون 
األعالم،  ويرفعون  السرادقات،  فينصبون   ،�
ويلقون اخلطب، ويذيعون األحاديث، ويكتبون 
يخطبون  فيما  ل��ل��ن��اس  ي��ش��رح��ون  ال��ف��ص��ول، 
 ،� الرسول محمد  ويكتبون سيرة  ويذيعون 
أو ناحية من نواحي سيرته، ويذكرون تشريعه 
ال��ت��أدي��ب، وإن��ه��اض  ف��ي  وأح��ك��ام��ه، وطريقته 
أط��واره  ي��ذك��رون  األخ���الق.  وتهذيب  النفوس 
البعثة وهو طفل  التي مر بها في حياته قبل 
رضيع في صحراء بني سعد، وهو غالم يرعى 
الغنم مبكة، وهو شاب قوي جلد يتجر ويسافر، 

ويحضر حرب الفجار وحلف الفضول.
ث��م ي���ذك���رون دع��وت��ه وك��ي��ف ب����دأت سرية 
أذى  م��ن  ناله  م��ا  وي��ذك��رون  كانت جهرية.  ث��م 
قومه، واضطهادهم له، وتضييقهم عليه حتى 
أخرجوه من دياره وأمواله إلى املدينة، فكانت 
التشريع  وك���ان  وك��ان��ت احل�����روب،  ال��ه��ج��رة، 
تعالى بعد ثالث  قوله  ن��زل  أن  إل��ى  واألح��ك��ام 
َلُكْم  َأْكَمْلُت  �اْلَيْوَم  مبعثه:  من  سنة  وعشرين 
َلُكُم  َوَرِض��ي��ُت  ِنْعَمِتي  َعَلْيُكْم  ��ْم��ُت  َوَأْتَ ِديَنُكْم 

اْلْسالَم ِدينًا�﴾)املائدة: 3( 
يحتفلون على هذا النحو في يوم أو أيام، 
ْكَرى َتْنَفُع  ْر َفِإنَّ الذِّ ويقولون: �إنها ذكرى، َوَذكِّ
امْلُْؤِمِننَي� )الذاريات: 55(، ولقد كان املسلمون 
في عصورهم األولى ال يعرفون احتفااًل خاصًا 
ذكرى  إحياء  بقصد  األي��ام  ه��ذه  مثل  في  يقام 
الرسول �؛ ألنهم كانوا يرون أن عظمته ليست 
من جنس هذه العظمات التي يألفها الناس في 
على  الزمن  يخلعها  والتي  ورجالهم،  أفذاذهم 
بعض الناس في بعض نواحي احلياة. لم تكن 
عظمته � من جنس هذه العظمات احملدودة 
تكن من  لم  أمدها.  في نوعها، واحمل��دودة في 
من  عليها  يخشى  التي  العظمات  ه��ذه  جنس 
األزمان واأليام؛  الضياع والتالشي في بطون 

فيحتاج بقاؤها في أذهان الناس إلى مذكر. 
من  ليست   � عظمته  أن  يعرفون  ك��ان��وا 
ج��ن��س ه���ذه ال��ع��ظ��م��ات، وإمن����ا ه��ي العظمة 
ق��اّرة في  دائمًا  تكون  أن  ينبغي  التي  اخلالدة 
بالدماء،  ممتزجة  القلوب،  في  ماثلة  النفوس، 
العظمة  ه��ذه  ك��ان��ت  ل��ذل��ك  للعقيدة.  م��ؤاخ��ي��ة 
ن��ط��ق��وا، في  إذا  ف��ي قولهم  احمل��م��دي��ة ظ��اه��رة 
حركتهم إذا حتركوا، في سكونهم إذا سكنوا، 
واالج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��ف��ردي��ة  شئونهم  جميع  ف��ي 
فهي  واألخ��روي��ة،  الدنيوية  والعلنية،  السرية 
باطن احلياة وظاهرها،  لهم  قد رسمت  عظمة 
من  ناحية  عند  تقف  لم  ودوائ��ره��ا،  وحدودها 
ن��واح��ي احل��ي��اة، ب��ل ل��م تفق عند ح��دود هذه 
الفانية، فشملت جميع نواحي احلياة  احلياة 
لهم عن  اآلخ��رة فكشفت  إل��ى احلياة  وام��ت��دت 
حجب غيبها، وصورت لهم ما يكون للمحسن 

من  فيها  للمسيء  يكون  وم��ا  نعيم،  من  فيها 
شقاء. 

لم تكن عظمته عندهم بانتصار في معركة، 
وال برأي في علم، وال باختراع في صالح، وال 
بنظرية في أرض وال سماء، وإمنا كانت عظمة 
عامة وشاملة، �ِإنَّ َهَذا اْلُقْرَآَن َيْهِدي ِللَِّتي ِهَي 
اِت  احِلَ ِذيَن َيْعَمُلوَن الصَّ ُر امْلُْؤِمِننَي الَّ َأْقَوُم َوُيَبشِّ
ِذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن ِباآْلَِخَرِة  َأنَّ َلُهْم َأْجًرا َكِبيًرا َوَأنَّ الَّ

َأْعَتْدَنا َلُهْم َعَذاًبا َأِليًما� ﴾)السراء: 9 - 10(. 
األولى  عصورهم  في  املسلمون  آَمن  بهذا 
ي��وم ك��ان المي���ان ق��وي��ًا ف��ي النفوس، تشتعل 
األن��ف��س،  وُت��ب��ذل  ج��ذوت��ه فتلتهب اجل����وارح، 

وي���ض���ح���ى ب���������األرواح 
ف��ي ت��رّس��م ُخ��ط��ى تلك 
ال��ع��ظ��م��ة واجل�����د في 
م��ع��رف��ت��ه��ا، ون��ش��ره��ا 
ع��ل��ى ال��ع��ال��م م��ه��ذب��ة 
بها  حتيا  حتى  نقية 
ال���ن���ف���وس وت��ط��م��ئ��ن 
وبذلك  القلوب،  إليها 
أيامهم  جميع  ك��ان��ت 
وج����م����ي����ع أوق����ات����ه����م 
ذك�����رى ع��م��ل��ي��ة ل��ه��ذه 
عملية  ذكرى  العظمة، 
مبادئه  فيها  يتمثلون 
وإرش��ادات��ه  وأحكامه 
احل��ك��ي��م��ة وي��س��ي��رون 
فكانت  نهجها،  ع��ل��ى 
صادقًا  مثااًل  حالتهم 
وم�����رآة ص��اف��ي��ة ُت���رى 
ال��رس��ول  عظمة  منها 
يكن  ول���م   ،� محمد 
األم������ر ب���ح���اج���ة إل���ى 
فيها  مذكر بعظمة هم 
س��اب��ح��ون، وب��ن��وره��ا 

مهتدون. 
ق���درًا وأج��ل  �أعظم  النبي  ي��رون  ك��ان��وا 
م آحاد الناس بخطبة  م كما يكرَّ شأنًا من أن يكرَّ

تلقى أو حديث يذاع، أو فصل يكتب. 
تكرمي،  الله  تكرمي  بعد  وليس  الله  كرمه 
وخ��ل��د اس��م��ه ف��ي كتابه اخل��ال��د، ف��ذك��ر اسمه 
ال��ص��ري��ح، وذك�����ره ب��وص��ف ال��رس��ال��ة مبعث 
العظمة، وذكره بوصف العبودية لله الواحد، 
وذكره بعظمة ُخلقه، وذكره برحمته للمؤمنني، 
املزكي  بأنه  وذكره  أجمعني،  للناس  وبرحمته 
بكل  ذكره  واحلكمة.  للكتاب  واملعلم  للنفوس، 
هذا كما ذكره بالتبشير والنذار، وبأنه شهيد 
على أمته، وبأنه صاحب املقام احملمود، وجعل 
محبته من محبته، وطاعته من طاعته، وذكره 
أوص��اف  م��ن  وبغيره  بهذا  اخل��ال��د  كتابه  ف��ي 
عليها  طبعه  التي  األوص���اف  من  بل  التكرمي 
وصاغه بها؛ بيانًا حلقيقته، ورسمًا لوظيفته.

لم يقف التكرمي اللهي حملمد � عند هذا 

احلد، بل جعل له ذكرًا في األولني إذ كتبه في 
التوراة والجنيل، وبشر به على لسان عيسى 
إذ قرن  له ذك��رًا في اآلخرين  بن م��رمي، وجعل 
بينه و بني اسمه الكرمي في كلمه التوحيد التي 
بها يكون املرء مسلمًا، والتي هي احلد الفاصل 
باسمه  املناداة  والكفر، وإذ جعل  المي��ان  بني 
جزءًا من األذان الذي يكرر في كل يوم خمس 
بالصلوات  إي���ذان���ًا  م��س��م��وع؛  ب��ص��وت  م���رات 
ع��ب��ادة  ع��ل��ى  للمسلمني  وج��م��ع��ًا  امل��ف��روض��ة، 
الله، وفي التشهد كلما صلى مسلم فرضًا أو 
نقاًل. فكم إذًا من ماليني تفتر شفاهم، وتنطق 
ليلة  و  ي��وم  كل  في   � محمد  بذكر  ألسنتهم 
أجاب  أو  م��ؤذن  أذن  كلما 
مصلٍّ  صلى  أو  مجيب، 
تال  أو  م���ؤم���ن،  آم���ن  أو 

قارئ أو حّدث محدث. 
ل����م ي���ك���ن ب���ع���د ه���ذا 
يكون  أن  ُيلتمس  ما  كله 
كانت  �، ومتى  حملمد 
ه�����ذه ال���ع���ظ���م���ة ت��ن��س��ى 
كان  ومتى  ُتذكر؟!   حتى 
هذا التكرمي يخفى حتى 
خص  روح  يظهر؟! تلك 
الله بها نبيه ومصطفاه، 
لم تكن لتخفى على قلب 
ي��ؤم��ن ب��ال��ل��ه وب��رس��ول��ه 

.�
آم���ن األول������ون ب��ه��ذا 
ك��ل��ه، آم��ن��وا ب��أن تجيد 
رس��ول��ه��م وت��ك��رمي��ه إمنا 
اتباعه  طريق  عن  يكون 
والتحلي  سنته  وإحياء 
شرعه  وإق��ام��ة  بأخالقه، 
ودي�����ن�����ه. آم����ن����وا ب��ه��ذا 
واعلموا أن الميان احلق 
ي��ث��م��ر احمل��ب��ة ال��ص��ادق��ة؟ 
تبعات،  وعليها  ح��ق��وق  ال��ص��ادق��ة  وللمحبة 
والرضا مبا  ملن حتب،  املتابعة  فمن حقوقها: 
تبعاتها  وم��ن  يغضبه.  ملا  والغضب  يرضيه، 
سبيل  في  بالنفس  والتضحية  املشاق  حتمل 

رضا احملبوب.
ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم  َه َفاتَّ وَن اللَّ بُّ �ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حُتِ
َآَب��اُؤُك��ْم  َك��اَن  ِإْن  �ُق��ْل   ،)31 عمران:  ُه� )آل  اللَّ
َوَعِشيَرُتُكْم  َوَأْزَواُج��ُك��ْم  َوِإْخ��َواُن��ُك��ْم  َوَأْب��َن��اُؤُك��ْم 
َكَساَدَها  َتْخَشْوَن  اَرٌة  َوِتَ اْقَتَرْفُتُموَها  َوَأْمَواٌل 
ِه َوَرُسوِلِه  َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَها َأَحبَّ ِإَلْيُكْم ِمَن اللَّ
ُه  اللَّ َيْأِتَي  ى  َحتَّ ُصوا  َفَتَربَّ َسِبيِلِه  ِفي  َوِجَهاٍد 
حتى  أحدكم  يؤمن  24(، »ال  ِبَأْمِرِه�﴾)التوبة: 

يكون الله ورسوله أحب إليه ممن سواهما«. 
ظ����ل امل���س���ل���م���ون ك���ذل���ك ح���ت���ى ض��ع��ف��وا 
واس��ت��ك��ان��وا، ف��ان��ط��ف��أ ن���ور ت��ل��ك ال��ع��ظ��م��ة من 
ولم  أسرارها،  من  بصائرهم  وأقفرت  قلوبهم، 
في  إال صور مرسومة بحروف  منها  لهم  يبق 

الصحف والكتب يرجعون إليها كلما عاودتهم 
شهر  في  تذكروها  وكلما  العظمة،  تلك  ذك��رى 

ربيع. 
طال عليهم األمد فقست قلوبهم، وأعرضوا 
عن تعاليم تلك العظمة، وصاروا ال يذكرونها 
في  ميالد صاحبها، فوضعوها  ذك��روا  إذا  إال 
مستوى العظمات األخرى التي يألفها الناس 
في أفذاذهم، وجاروا الناس في تكرمي عظمائهم 
واألنغام،  واألزج���ال،  باألناشيد،  بأساليبهم: 
والذاع���ات،  وباخلطب  وال��زي��ن��ات،  وبالصور 
وتفننوا في احملاكاة حتى صاغوا عظمة محمد 
في أسلوب روائي قصصي، وقالوا: تلك قصة 

املولد الشريف. 
� أن تكون قصة  وما كان لعظمة محمد 
وهي احلقيقة اخلالدة، وما كان لها أن تنسى 
هكذا  ولكن  ال��دائ��م.  النساني  التهذيب  وه��ي 
التكرمي،  م��ن  األس��ل��وب  ه��ذا  املسلمون  اب��ت��دع 
النسيم  شم  كليالي  معدودة  لياٍل  لهم  وص��ار 
وليالي عيد الفصح ووفاء النيل. وهكذا ابتدع 
آث��ار الضعف حينما  م��ن  كأثر  األس��ل��وب  ه��ذا 
وحينما  العمل،  دون  بالقول  املسلمون  ابتلي 
انقطعت الصلة العملية بني املسلمني وشريعة 

محمد �.
ابتدع هذا األسلوب من التكرمي بعد أن لم 

يكن، فهل بحث الناس عن سبب ابتداعه؟
وهل تساءلوا عن السر في أنه لم يكن ثم 
كان؟ هل انصرفوا إلى هذا اجلانب الذي كان 
ضعفهم؟ كال؛  أسباب  منه  يعرفوا  أن  يرجى 
بدعة  كونه  في  البحث  إلى  انصرفوا  ولكنهم 
أو ليس بدعة؟ وإذا كانت بدعة فهل هي بدعة 

حسنة أو بدعة غير حسنة؟ 
وت��ع��ددت  امل��ذاه��ب،  بهم  اختلفت  وه��ك��ذا 
ذ ومنكر؛  اآلراء، وظلوا إلى يومنا هذا بني محبِّ
شأنهم في كل شيء تناولوه بروح اجلدل الذي 
صرفهم عن العمل، وما ابتليت أمة في حياتها 
ابتلى  وقد  العمل،  وقلة  القول  كثرة  من  بشر 
فصرفهم  ش��يء  كل  في  باجلدل  املسلمني  الله 
ع��ن ال��ع��م��ل مب��ق��دار م��ا ج���ادل���وا، ج��ادل��وا في 
فيما  وجادلوا  األحكام،  في  وجادلوا  العقائد، 
ليس من العقائد وال من األحكام، وجادلوا في 
كلماتهم وألفاظهم، وجادلوا حتى في القواعد 
اجلدل  صار  وهكذا  للجدل!!   وضعوها  التي 
الس��الم،  فهم  عن  به  فتلهوا  الشاغل،  شغلهم 
وعظمة السالم وسرد دعوة السالم، تلهوا به 
عن فهم كالم الله، وعن إدراك مقومات احلياة 
بها،  إال  ترفع رأسها  أن  أمة  التي ال تستطيع 
� في شهر ربيع، وأنه  واكتفوا بذكر محمد 
على خلق عظيم وأن شريعته صاحلة لكل زمان 
ومكان، فانخفضت رؤوسهم، والتوت أعناقهم، 
وتناثرت  شملهم،  وتفرق  سلطانهم،  وضعف 
عزتهم، وشغلوا بالقول ونسوا دينهم، ومنبع 
اْع��َم��ُل��وا  �َوُق����ِل  العمل،  أس��اس��ه  نبيهم  عظمة 

ُه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه� )التوبة: 105(. َفَسَيَرى اللَّ

حول ذكرى مولد النبي �

آمن األولون بأن تمجيد رسولهم 
وتكريمه إنما يكون عن طريق 
اتباعه وإحياء سنته والتحلي 

بأخالقه، وإقامة شرعه ودينه. 
آمنوا بهذا واعلموا أن اإليمان 
الحق يثمر المحبة الصادقة؟ 

وللمحبة الصادقة حقوق وعليها 
تبعات، فمن حقوقها: المتابعة 
لمن تحب، والرضا بما يرضيه، 

والغضب لما يغضبه. ومن تبعاتها 
تحمل المشاق والتضحية بالنفس 

في سبيل رضا المحبوب.

الشيخ محمود شلتوت رحمه اهلل تعالى

العدد 3431 مع سيرة رسول اهلل
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الخطبة األولى: 
احلمد لله رب العاملني، امللك احلقِّ املبني، 
احلكيم،  العزيُز  وه��و  والشهادة  الغيب  عالم 
ن��ح��م��ده س��ب��ح��ان��ه وت���ع���ال���ى وب����ه ن��س��ت��ع��ني، 
ونستغفره  إليه  ونتوب  وعال  جل  ونستهديه 

وهو الغفور الرحيم.
�يا  التنزيل:  محكم  في  تعالى  الله  يقول 
نارا  وأهليكم  أنفسكم  ق��وا  آمنوا  الذين  أيها 
الرسول  ويقول  واحلجارة�،  الناس  وقودها 

�: »كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته«
أبدًا  األبناء  تربية  تكن  لم  املسلمون،  أيها 
أمرًا سهاًل على اآلباء واألمهات، لكن الصعوبة 
في التعامل تبدأ مع سن املراهقة، أقصد عند 
سن البلوغ، تلك املرحلة تكمن في انتقال االبن 
من الطفولة إلى عنفوان الشباب ومترده، فقد 
صار أكبر حجمًا، لغته أقوى، يستطيع مناقشة 
من هو أكبر منه بنفس املستوى، وهو بالتالي 

أجرأ على جتاوز اخلطوط احلمراء.
تنتبه  أن  األب  أي��ه��ا  م��ن��ك  يتطلب  وه���ذا 
لألخطاء التي يقع فيها معظم اآلباء دون وعي 

بل ممارساتهم
• أواًل: تؤذي أبناءهم. 

م سلوكهم. • وثانيًا: ال تقوِّ
األخطاء  أكبر  هذه اخلطبة  في  نستعرض 
أوالده���م  تربية  ف��ي  اآلب���اء  فيها  يقع  شيوعا 

املراهقني!
بداًل  واألوام���ر  احمل��اض��رات  األول:  الخطأ   •
من لغة احلوار: يأتي هذا التصرف من اعتقاد 
األب أن ابنه طائش، غير عقالني في تصرفاته، 
املراهق  يبدأ  عندما  شيوعًا  اجلمل  أكثر  ومن 
بالتحاور مع أبيه )ال تناقشني أنا والدك وأنا 
)أنت ما زلت صغيرًا،  أدرى مبصلحتك منك(، 
وال تدري ماذا تفعل(، جمل يقطع بها الوالد كل 
سبل التواصل املمكنة بينه وبني ابنه، ويحاول 
حياته،  بأسلوب  والتحكم  اب��ن��ه،  تسيير  بها 

يفكر  أن  من  املراهق  قد مينع  األسلوب  وه��ذا 
حتى ببدء حوار مع أبيه، ألنه يعلم نتيجة ذلك 
احلوار مسبقًا، وأنه سينتهي بأوامر ونصائح 

هو في غنى عنها.
ال  الكالم  كثرة  إن  واألم��ه��ات،  لآلباء  نقول 
جتدي ما دمنا ال جنعلها مع أشياء أخرى في 
التواصل مع أبنائنا.. فنحن نعلم أن الكالم ال 
التواصل، فهناك  %7 من لغة  يشكل إال نسبة 
%93 ال حتصل بالكالم، من خالل رنة الصوت، 

ولغة اجلسد..
وه��ذا ن��راه جيدا في ما فعله الرسول � 
مع ذلك الغالم الذي جاءه يقول: يا رسول الله 
الرسول  تعامل  ك��ان  كيف  بالزنا !..  ل��ي  اذن 
� م��ع��ه؟ ه���ل اك��ت��ف��ى ب��ال��ك��الم ف��ق��ط وإل��ق��اء 
اخل��ط��ب ع��ل��ى ال���غ���الم؟؟ ك����ال.. ل��ق��د س��ل��ك � 
مسلك التكامل في التواصل، فتكلم مع الغالم، 
ولغة اجلسد  الصوت احلانية،  رنة  واستعمل 

املوجهة.."أترضاه ألختك؟ أترضاه ألمك؟..."
املقدرة  وضعف  التجاهل،  الثاني:  الخطأ   •
ال  يكلمني،  ال  امل��راه��ق  )ابني  التواصل:  على 
أستطيع التواصل معه، أمتنى أن أكسب ثقته 
وعلى  اآلب��اء  أن  الغريب  من  ل��ي(.  قلبه  ليفتح 
ال��ه��وة بينهم وبني  ال��رغ��م م��ن إدراك��ه��م لعمق 
جهدًا  يبذلون  ال  أنهم  إال  املراهقني،  أبنائهم 
بأنهم  وتأتي احلجة  التواصل معهم،  حملاولة 
ال يستطيعون فهم أبنائهم املراهقني، وأبناؤهم 

كذلك ال يفهمونهم!
• الخطأ الثالث: التركيز دومًا على سلبيات 
يعود  وذل���ك   : إيجابياته  وجت��اه��ل  امل��راه��ق، 
الفترة  ب��ه��ذه  املتعلقة  ال��س��ائ��دة  للمعتقدات 
كتلة  وك��أن��ه  للطفل  ت��ن��ظ��ر  وال��ت��ي  ال��ع��م��ري��ة، 
أس��ري��ًا  امل��ق��ب��ول��ة  غ��ي��ر  السلبية  األف���ع���ال  م��ن 
واجتماعيًا، وقد ال تأتي هذه الفكرة من خبرة 
ألسن  على  نقاًل  تكون  قد  ولكن  ل��ألب،  سابقة 
بعض اآلباء الذين كانت لهم جتربة سيئة مع 

أبنائهم املراهقني.
أساس  على  املشاكل  تقييم  الرابع:  الخطأ   •
عن  األب  فكرة  تقتصر  ق��د  ال��دراس��ي:  التفوق 
في  امل��راه��ق  ابنه  يواجهها  ق��د  التي  املشاكل 

ف��األب  العلمي،  والتحصيل  ال��دراس��ة  مشاكل 
امل��راه��ق هو  ب��ال  م��ا يجب أن يشغل  ي��رى أن 
يعد  ال  ذلك  وغير  العلمي،  وحتصيله  دراسته 
للمراهق  ظ��ل��م  ف��ي��ه  وذل���ك  ن��ظ��ره،  ف��ي  مشكلة 
على  وتؤثر  بها  التي مير  الكبيرة  وللتغيرات 
طريقة تفكيره ومشاعره وسلوكياته، وتؤسس 

لبناء شخصيته.
• الخطأ الخامس: االعتماد التام على األم في 
واملراهق،  األب  بني  التفاهم  صعوبة  التربية: 
أمر  يوكل  األب  جتعل  بينهما  التواصل  وقلة 
تربية االبن أو االبنة في مرحلة املراهقة إلى األم 
لظنه أن األم أقدر على استيعاب التغيرات التي 
مير بها املراهق، والتعامل معها. وهذا معتقد 
هذه  في  الديناميكية  األب  فشخصية  خاطئ، 
املرحلة تؤثر كثيرًا على نضج ووعي املراهق 
التي  بالنفس  والثقة  العاطفي  اإلشباع  وعلى 

يحتاجها األوالد والفتيات على حد سواء..
فاحذروا رحمكم الله من التفريط في تربية 
جتاههم،  املسؤولية  ع��ن  التخلي  أو  األب��ن��اء، 
وذلكم  اخل��ي��ان��ة،  ه��ي  وتلكم  ال��غ��در،  ه��و  فهذا 
البخاري  أخرج  النار،  إلى  املوصل  الغش  هو 
ْبن  َمْعِقل  حديث  من  للبخاري  واللفظ  ومسلم 
ِبيَّ َ� َيُقوُل: "َما ِمْن  َيَساٍر � َقاَل: َسِمْعُت النَّ
ِبَنِصيَحٍة  َيُحْطَها  َفَلْم  ًة  َرِعيَّ ُه  اللَّ اْسَتْرَعاُه  َعْبٍد 
��ِة"، ف��ارع��وا أبناءكم،  ��نَّ َي��ِج��ْد َراِئ��َح��َة اجْلَ َل��مْ  ِإالَّ 
فكٌل  ألوالدك�����م،  وان��ص��ح��وا  أم��ان��ات��ك��م،  وأدوا 
مسؤول عن رعيته، وَقاَل �: "َوِإنَّ ِلَوَلِدَك َعَلْيَك 

ا")أخرجه مسلم(. َحّقً
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وفي 
هدي سيد املرسلني وأجارني وإياكم من عذابه 
العظيَم  اللَه  وأستغفُر  هَذا  قوِلي  أقوُل  املهني، 
يغفْر  فاستغفُروُه  املسلمنَي،  ولُكْم وجلميِع  ِلي 

لكْم.
الخطبة الثانية :

على  وال��س��الم  وال��ص��الة  وكفى  لله  احلمد 
عباده الذين أصطفى..

عباد الله، إن مما يحزن له القلب ويتفتت 
له الفؤاد أن ترى كثيًرا من الناس قد أهملوا 
تربية أوالدهم، واستهانوا بها وأضاعوها، فال 
حفظوا أوالدهم وال ربوهم على البر والتقوى، 
بل ولألسف الشديد إن كثيًرا من اآلباء أصلح 
أوالده��م  لشقاء  سبًبا  يكونون  أحوالهم  الله 
وف��س��اده��م، ق��ال اإلم���ام اب��ن القيم رح��م��ه الله 
"وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في  تعالى: 
وإعانته  تأديبه  وترك  بإهماله  واآلخرة  الدنيا 
أهانه  وقد  يكرمه  أنه  ويزعم  على شهواته  له 
انتفاعه  ففاته  وحرمه  ظلمه  وقد  يرحمه  وأنه 
بولده وفوت عليه حظه في الدنيا واآلخرة وإذا 
اعتبرت الفساد في األوالد رأيت عامته من قبل 
اآلباء"، وقال رحمه الله تعالى: "قال بعض أهل 
العلم: "إن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده 
يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده فإنه 
أبيه  على  فلالبن  حقا  أبنه  على  ل��ألب  أن  كما 
ِبَواِلَدْيِه  ��اَن  ااْلن��سَ ْيَنا  تعالى: �َوَوصَّ قال  حق 
الذين  أيها  �يا  العنكبوت:8(،  )سورة  ُحْسًنا� 
اُس  آمنوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َناًرا َوُقوُدَها النَّ

َجاَرُة� )سورة التحرمي:6(..  َواحْلِ
والبنات،  األبناء  تربية  على  أعنا  فاللهم 
واجعلهم  ن��ع��ول،  م��ن  تربية  على  أع��ن��ا  اللهم 
اللهم  الراحمني،   أرحم  يا  مصلحني  صاحلني 
اغ��ف��ر ل��ن��ا وراح��م��ن��ا، وجت����اوز ع��ن��ا ي��ا أرح��م 

الرحمني..

5 أخطاء في تربية المراهق
ذ.محمد بوهو

ع��ن رب���اح ب��ن ال���ه���روي ق���ال : مر 
عاصم بن يوسف بحامت األصم وهو 
يتكلم في مجلسه فقال : يا حامت كيف 
ت��ص��ل��ي؟ ف��ق��ال ح���امت : أق���وم ب��األم��ر، 
بالنية،  وأدخ���ل  بالسكينة،  وأم��ش��ي 
بالترتيل  وأق�����رأ  ب��ال��ع��ظ��م��ة،  وأك���ب���ر 
وأسجد  باخلشوع،  وأرك��ع  والتفكر، 
وأسلمها  بالسنة،  وأسلم  بالتواضع، 
الله عز وجل، وأخاف  اإلخ��الص إلى 
أال يقبل مني. قال : تكلم فأنت حتسن 

الصالة. )صفة الصفوة 107/4(
لله دره ما أروعها من صالة ! وما 
ألذها من مناجاة ! يحضر فيها القلب 
فيها  ويحضر  ذل��ي��ال،  منكسرا  وج��ال 
يصلي  وأينا  مطمئنا،  خاشعا  البدن 
 – وأغلب صلواتنا  تلك؟  مثل صالته 
إال م��ن رح��م ال��ل��ه- ح��رك��ات ب��ال روح، 
وطقوس جوفاء ألفناها حتى ما عدنا 
نستمتع بها كما استمتع بها رسولنا 
وراحته،  أنسه  كانت  فقد   ،� الكرمي 
أليس هو القائل : أرحنا بها يا بالل. 
وصفهم  فقد  أصحابه  بها  واستمتع 
�تراهم   : ق��ائ��ل  ف��ق��ال ع��ز م��ن  رب��ه��م 
الله  م��ن  فضال  يبتغون  سجدا  ركعا 

ورضوانا�.
ثم ها هو ذا حامت يستمتع بها كما 
استمتع الذين من قبل. فهل أنت أخي 
ويجدون  بالصالة،  يستمتعون  ممن 
صليت  لو  وأنسهم؟  سعادتهم  فيها 
كما صلوا هم لوجدت للصالة أثرا في 
صفاء  وجهك  وعلى  ولينا،  رقة  قلبك 
ألست تقف بني يدي النور؟  ونورا – 
ن��وره-  من  عليك  يفيض  أن  ري��ب  فال 

وعلى سلوكك استقامة واعتداال.
نحن أح���وج م��ا ن��ك��ون ال��ي��وم إلى 
تلك،  النور  كوكبة  ص��الة  مثل  ص��الة 
نشعر  وخالقنا،  بربنا  تصلنا  ص��الة 
أثناءها بضعفنا وقلة حيلتنا، ونرمي 
بني  ومآسينا  وأحزاننا  همومنا  كل 
يديه، فال نخرج منها إال وقد انزاحت 
بقلب  لنواجه غيرها  الهموم،  عنا كل 
ت��ع��ال��ى، ويقني  ال��ل��ه  ف��ي  الثقة  م��ل��ؤه 

راسخ في غد أفضل.

ِعــبــــــــــــــــــــرة

 ذ. منير 
مغراوي
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ل��ع��ل إل��ق��اء ن��ظ��رة ع��ل��ى ال��واق��ع امل��ع��اص��ر، 
يشهد  بدأ  املسجد  دور  بأن  القول  على  حتمل 
التعليمية  ال��رس��ال��ة  م��س��ت��وى  ع��ل��ى  ت��راج��ع��ا 
والتربوية التي كان يؤديها إلى عهد قريب في 
تاريخ املسلمني، بسبب إسناد منصب اخلطابة 
الدينية في املساجد إلى بعض األشخاص من 

ذوي الكفاءة الضعيفة.
باعتبارها  اجل��م��ع��ة  خطبة  أخ��ذن��ا  وإذا 
فإن  املسجد،  ل��دور  التراجع  ه��ذا  على  عالمة 
املرء ال يحتاج إلى كثير تأمل حتى يدرك مدى 
إليه  وصلت  ال��ذي  العلمي  والقصور  الضعف 
التذكير  يستوجب  مما  اجلمعة.  خطب  بعض 
ال��واج��ب  املنهجية  ال��ض��واب��ط  م��ن  مبجموعة 
توفرها في كل خطبة جمعة حتى تكون ناجحة.

بالناحية  االعتناء  األول:  الضابط  ـ   1
اللغوية للخطبة: 

ويتجلى ذلك فيما يلي:
أ � سالمة اخلطبة من األخطاء اللغوية:

على  بالعمل  إال  للخطيب،  ذلك  يتأتى  ولن 
االط��الع على  اللغوية عن طريق  ثقافته  إث��راء 
لم  املجال. حيث  في هذا  املؤلفة  الكتب  بعض 
يعد مقبوال أن يسمح لكل أحد، أن يرتقي املنبر 
املصلني  جموع  على  يلقي  لكي  اجلمعة  ي��وم 

خطبة مليئة باألخطاء.
للخطيب،  اللغوية  الثقافة  ألهمية  ونظرا 
جن��د ال��دك��ت��ور ي��وس��ف ال��ق��رض��اوي ف��ي كتابه 
التي  الثقافات  من  جعلها  قد  الداعية(  )ثقافة 
بتعبير  أو  واألدوات،  ال��وس��ائ��ل  ل��زوم  تلزمه 
علماء األصول فإن ما ال يتم الواجب إال به فهو 
واجب؛ فإذا كان اخلطيب حريصا على إيصال 
بشكل  املصلني  ج��م��وع  إل��ى  الشريعة  خ��ط��اب 
فليس  التباس،  وال  غموض  يكتنفه  ال  سليم 
أمامه إال إتقان اللغة العربية التي تعد )الزمة 
لسالمة اللسان، وصحة األداء، فضال عن حسن 
فاألخطاء  الفهم،  السامع، بل صحة  في  أثرها 
امل��راد  وت��ش��وه  املعنى  حت��رف  ل��م  إن  اللغوية 
عمر  وعن  السمع(.  منها  وينفر  الطبع  ميجها 
العربية،  )تعلموا  ق��ال:  أن��ه   � اخلطاب  بن 
امل��روءة(. وقد ورد عن جماعة  تزيد في  فإنها 
من السلف أنهم كانوا يضربون أوالدهم على 

اللحن.
ب � جتنب األسلوب اإلنشائي املنمق: الذي 
يقول كل شيء وال يقول أي ش��يء! وقد جرت 
يبدأوا  أن  املساجد،  في  اخلطباء  بعض  عادة 
خطبهم بجمل تعتمد املوازنات الصوتية، حتى 
يظن السامع أنه في مجلس لسماع مقامة من 
لسماع  مجلس  ف��ي  وليس  احل��ري��ري  مقامات 

خطبة اجلمعة.
ل��ق��د أص���ب���ح خ��ط��ب��اء اجل��م��ع��ة ف���ي ه��ذا 
العصر الذي أضحت فيه أوقات الناس ضيقة 
إلى  احل��اج��ة  مسيس  ف��ي  ك��ث��ي��رة،  وأشغالهم 
مضمون  إي��ص��ال  منه  القصد  ي��ك��ون  أس��ل��وب 
اخل��ط��ب��ة إل���ى أك��ب��ر ع���دد مم��ك��ن م��ن املصلني، 
يفهمها  بسيطة  وبعبارات  مختصر  بأسلوب 
اجلميع، وأسوتنا في ذلك رسولنا الكرمي �، 
الذي كان ينهى عن التقعر في الكالم، وأحاديثه 
كامن  أن جمالها  على  تشهد  الشريفة  النبوية 
في بساطتها وبعدها عن الغامض واملتقعر من 

األلفاظ.
االلتزام  الحرص على  الثاني:  الضابط  ـ   2

بالهدي النبوي في الخطبة.

مأمور  ه��و  كما  املسلم  ف��إن  يخفى  ال  كما 
نواهيه،  واجتناب   � الرسول  أوام��ر  باتباع 
في  النبوي  الهدي  باتباع  مأمور  أيضا  فإنه 
كل تصرفاته، باستثناء تلك التي تصرف فيها 
من  تختلف  ال��ت��ي  جبلته  بحكم   � ال��رس��ول 
شخص آلخر، أو تلك التي اختص بها الرسول 

� بحكم نبوته.
اإلم���ام،  على  ال��واج��ب��ات  أوج���ب  فمن  إذن 
احل���رص ع��ل��ى االل���ت���زام ب��ال��ه��دي ال��ن��ب��وي في 
في  وامل��الح��ظ  اخلطبة.  ومنها  كلها،  ش��ؤون��ه 
االلتزام  في  املرء  تفريط  بقدر  أنه  الصدد  هذا 

بالسنة، بقدر ما يقع في االبتداع.
الرسول  ه��دي  يعرف  لكي  املسلَم  ويكفي 
� في كل أحواله، أن يدمن اإلطالع على مثل 
كتاب )زاد املعاد في هدى خير العباد( البن قيم 

اجلوزية.
النبوي  بالهدي  الصلة  ذات  األم��ور  وم��ن 

املتعلقة بخطبة اجلمعة نذكر:
من  احل��اج��ة:  بخطبة  اخلطبة  تصدير   � أ 
في  النبوي  الهدي  بالتزام  الصلة  ذات  األم��ور 
هذا الصدد، أن يحرص اخلطيب على تصدير 
 � الرسول  خطبته بخطبة احلاجة، كما كان 

يفعل في خطبه القولية. 
ب � احلرص على االستشهاد بالصحيح من 
أن  على  أن يحرص  باإلمام  األحاديث: يحسن 
تكون األحاديث التي يستشهد بها في خطبته 
الضعيفة  األح��ادي��ث  ع��ن  ويبتعد  صحيحة، 
واملوضوعة. كما أن على اخلطيب أن يحرص 
بها،  يستشهد  ال��ت��ي  األح��ادي��ث  تخريج  على 
وذلك حتى يخلق حالة من االطمئنان لدى من 
يستمع إليه بخصوص صحة املعلومات التي 
نعلم خطأ  هنا  وم��ن  دينه.  ح��ول  منه  يتلقاها 
بعض اخلطباء الذين يعتمدون على أي كتاب 
التي  األح��ادي��ث  منه  يأخذوا  لكي  ك��ان،  كيفما 

يستشهدون بها في خطبهم.
محيطه  اإلمام  فقه  الثالث:  الضابط  ـ   3

االجتماعي:
ويتجلى ذلك فيما يلي:

أ � موافقة اخلطبة الزمان واملكان واحلال: 
الرائع  كتابه  ف��ي  القاسمي  ال��دي��ن  جمال  ق��ال 
)قال  والعوائد(:  البدع  من  املساجد  )إص��الح 
الزمان  أبلغ اخلطب ما وافق  بعض الفضالء: 
واملكان واحلال، ففي زمان صيام رمضان مثال 
يبني اخلطيب للناس حكمه وأحكامه املقصودة 
منه، وينهاهم عن البدع التي حتدث فيه مبينا 
أحكام صدقة  يبني  الفطر  عيد  وف��ي  ض��رره��ا، 
ببيان  يستبدلها  أن  ب��ه  يحسن  وال  ال��ف��ط��ر، 
بتاتا.  ويتركها  ذل��ك  غير  أو  األضحية  أحكام 
وفي مكان تفرق أهله يخطب فيهم باالحتاد، أو 
تكاسلوا عن طلب العلم حثهم عليه، أو أهملوا 
أبناءهم حثهم أيضا.. إلى غير ذلك مما يوافق 
طباعهم.  ويناسب  مشاربهم  ويالئم  أحوالهم 
أح��وال  مراعيا  بحسبه  مكان  ك��ل  ف��ي  يخطب 
العالم بصيرا مبقترفاتهم احلاصلة في خالل 
متى  عليها  وينبههم  عنها  فينهاهم  األسبوع، 
طريقا  يهتدوا  أن  عسى  اخلطابة،  منبر  رق��ي 
قوميا(. إذن فعلى اخلطيب أن يكون ابن بيئته، 
فيها،  احلاصلة  واالخ��ت��الالت  أحوالها  يراقب 
حتى يتسنى له إصالحها ما استطاع إلى ذلك 

سبيال.
كان  ما  �. يستثمر  الله  رس��ول  كان  وقد 
االجتماعي  محيطه  ف��ي  ان��ح��راف  م��ن  ي��ح��دث 
بكلماته  أص��ح��اب��ه  م��خ��اط��ب��ا  امل��ن��ب��ر  ف��ي��رت��ق��ي 
املشهورة: ما بال أقوام يفعلون كذا أو يقولون 
كذا، وما ذلك إال وعي من الرسول �، إن دور 

خطبة اجلمعة يجب أن ينصب على إصالح 
االختالالت التي تقع داخل املجتمع.

ال  ال��ت��ي  امل��س��ائ��ل  على  التركيز   � ب 
خطبة  إن  املصلني:  ب��ني  خالفا  تثير 

مخاطبة  غايتها  موعظة،  اجلمعة 
الضمير الوجداني لدى املستمع، 

وبالتالي يجب على اإلم��ام أن 
من  خطبته  موضوع  يختار 
يكون  ال  ال��ت��ي  امل��واض��ي��ع 
فتنة  مثار  إليها  التطرق 
ب����ني امل����ص����ل����ني، ح��رص��ا 

خطبة  ت��ؤدي  أن  على  منه 
اجل��م��ع��ة دوره����ا ال��ت��رب��وي 

والتوجيهي.
الرابع:  الضابط  4ـ 
المتعلقة  الــنــاحــيــة 

بشخص اإلمام: 
ويتعلق ذلك بأمور منها:

باإلمام  والسلوك: يجدر  السيرة  � حسن  أ 
أن يكون حسن السيرة حسن السلوك، يوافق 
فعله ق��ول��ه، وف��ي احل��دي��ث ع��ن أن��س ب��ن مالك 
� قال: قال رسول الله �: أتيت ليلة أسري 
من  مبقاريض  شفاههم  تقرض  ق��وم  على  بي 
من  جبريل  فقلت:يا  وف��ت.  قرضت  كلما  ن��ار، 
هؤالء؟ قال خطباء من أمتك الذين يقولون ما 
يعملون(.  وال  الله  كتاب  ويقرؤون  يفعلون،  ال 
ول��إم��ام ال��ش��اط��ب��ي ف��ي ه���ذا ال��ص��دد  كلمات 
من  )موافقاته(،  من  اخلامس  الفصل  ضمنها 
والفعل  بالقول  البيان  حصل  )إذا  قوله:  ذل��ك 

املطابق للقول فهو الغاية في البيان(.
وقد أورد جمال الدين القاسمي جملة من 
فقال:  اإلم��ام  في  توفرها  يجب  التي  الشروط 

)يشترط في اخلطيب أن يكون عاملا:
يزيغ  ال  حتى  الصحيحة:  بالعقائد   -  1  
الناس بسوء عقيدته في درك ظلمات  وي��ؤذي 

الضالل فتسوء العقبى.
العبادات  كي يصحح  ال��ف��روع:  وعلم   -  2
مبا علمه من علم الفقه، وألنه عرضة أن يسأله 
حقيقة،  عن  فيجيبهم  األحكام،  في  املأمومون 
مستقيم،  صراط  إلى  الشريعة  بنور  ويهديهم 
ال يهرف ويخبط خبط عشواء في أمور الدين 

بجهاالته. 
3 - و )ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة(: وب��األخ��ص علم 
اإلن��ش��اء ك��ي ي��ق��ت��در ع��ل��ى ت��أل��ي��ف ك���الم بليغ، 
أس��راره��ا  ن��ور  ي��ش��رق  مضيئة  درر  وتنسيق 
لفظه  ببديع  فيسحرهم  السامعني؛  أفئدة  على 

ويختلب ألبابهم بجواهر آيات وعظه. 
عنه  تعزب  ال  ك��ي  )نِبيها(  يكون  وأن   -  4
شاردة إال أحصاها وال واردة إال استقصاها، 
ولينظر مبنظار التأمل واالنتقاد ويغوص في 
بحار الشريعة فيستخرج آللئ األحكام ودررها، 

من غير ما يعتريها تشويه وال يشوبها كلل. 
)ل��ِس��ن��ا( فصيحا منطلق  ي��ك��ون  -  وأن   5
املعاني  م��ن  بباله  يخطر  عما  معبرا  اللسان 
ان��ط��وت عليه  م��ا  ي��ب��رز  ف��ي ض��م��ي��ره،  الكامنة 
السريرة من جليل النصائح وجميل اإلرشادات، 

مما يكفل السعادة للعباد.
6 - )ووج���ي���ه���ا( ت��ه��اب��ه ال��ق��ل��وب وجت��ل��ه 
الصغير  يهابه  ال��ن��ف��وس،  وتعظمه  ال��ع��ي��ون، 
ويوقره الكبير، حتى يكون لكالمه تأثير ويجد 

له سميعا يعي ما يقال، ويعمل مبا يسمع.
قنوعا  ورع���ا  مهذبا  تقيا  و)ص��احل��ا(   -  7
متلبسا  وال  مبعصية،  متجاهر  غير  زاه���دا 

إلى  أدع��ى  ذل��ك  ف��إن  يقول  ما  يفعل  مبخالفة، 
قبول املوعظة منه. 

ب- اإلعداد املسبق للخطبة: 
أن  على  اخلطيب  يحرص  أن  املهم  من  إذ 
بتحديد  وذل���ك  مسبقا،  إع����دادا  خطبته  يعد 
موضوع اخلطبة وفكرتها الرئيسة بشكل مينع 
اخلطيب من اخلروج عن موضوع اخلطبة وهو 
املنبر، فبعض اخلطباء ال يهتمون بهذه  فوق 
القضية فيتكلم في كل شيء... وتكون النتيجة 
أن الناس ال يخرجون من عنده بأي شيء نظرا 
لتبعثر أفكار ما ألقى من كالم، وعدم انسجامه 
ف���ي ن��ف��س��ه، وإمن����ا وح����دة امل���وض���وع تعصم 
التمزق  م��ن  وتصونها  التبعثر  م��ن  اخلطبة 

وعدم االنسجام. 
وم���ن اإلع������داد اخ��ت��ي��ار األدل�����ة ال��ق��رآن��ي��ة 
واحلديثية املناسبة، دون اإلكثار، وإمنا يكتفى 
للموضوع دالل��ة  ب��األوض��ح واألب���ني واألوف���ق 

وسياقا. 
الكتب  انتقاء  الخامس:  الضابط  5ـ 

المعتمدة في إعداد الخطبة.
التي  الكتب  ينتقي  أن  باخلطيب  يحسن 
كل  ليس  إذ  خطبته،  إع��داد  في  عليها  يعتمد 
كتاب يعتمد عليه، فهناك كتب قلل العلماء من 
املليئة  التفسير  كتب  العلمية، كبعض  قيمتها 
املشحونة  الكتب  بعض  أو  باإلسرائيليات، 
يجب  وهنا  واملوضوعة،  الضعيفة  باألحاديث 
التحذير من اعتماد اخلطيب على نوع خاص 
م��ن ال��ك��ت��ب، وه���ي ت��ل��ك ال��ت��ي مت��ت��ل��ئ ببعض 
احلكايات العجيبة والغريبة التي ال تقبل في 

ميزان الشرع.
الكتب  ل��ه��ذه  التمثيل  م��ن  ه��ن��ا  ب���أس  وال 
األئ��م��ة مبثل  م��ن  البعض  إليها  ي��رج��ع  ال��ت��ي 
الفاسي،  الدباغ  العزيز  لعبد  )اإلب��ري��ز(  كتاب 
األنصاري  فريد  الدكتور  � حسب  يشكل  ال��ذي 
� منوذجا )للكتب الطرقية التي سادت عصور 
االنحطاط والتي تركز على ذكر كرامات الشيخ 

وعجائبه وخوارقه(.
يقدر  أن  اخلطيب  على  إن  أق���ول:  ختاما 
جسامة املسؤولية امللقاة على عاتقه، واملتمثلة 
الشوائب  في نقل معرفة صحيحة وساملة من 
واألكدار، ولن يتأتى له ذلك إال بانضباطه بكثير 

من الضوابط العلمية واملنهجية والسلوكية.

ذ. محمد منديل

ضوابط منهجية
من أجل خطبة جمعة ناجحة
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سالح  والشتم  الشيطان  طب  السب   •
الجبان :

ع��رض  م��ن  األول  ال��ق��س��م  ف��ي  ال��ق��ول  بسطنا 
السليم  الطّب  ُكنه  في  االستراتيجية  القاعدة  هذه 
القسم  ف��ي  ون��رّك��ز  واملجتمعات،  األف���راد  إلص��اح 
إرهاب  ملرض حني  الطّب  انقاب  علل  على  الثاني 

املريض أو شتم املرض.
فالسّب والّشتم ألي كان ليسا من شيم النباء، 
واملسلمون من أخيرهم، واألحاديث في النهي عن 
ما  بعض  يخلو  ال  كثيرة  األش��خ��اص  وشتم  س��ّب 
بعض  نورد  من ضعف،  األلسن  على  منها  اشتهر 
أخرج  فقد  للفائدة:  موجزا  منها  صّح  نحسبه  ما 
احلدود،  )كتاب  في صحيحه  الله  رحمه  البخاري 
ِبيُّ �  احلديث 6777( َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة � ُأتَي النَّ
ُهَرْيَرَة:  َأُبو  َقاَل  »اْضِرُبوه«،  َقاَل:  َش��ِرَب،  َقْد  ِبَرُجٍل 
اِرُب  َوالضَّ ِبَنْعِلِه،  اِرُب  َوالضَّ ِبَيِدِه،  اِرُب  الضَّ ا  َفِمنَّ
ُه،  ا اْنَصَرَف، َقاَل َبْعُض اْلَقْوِم: َأْخَزاَك اللَّ ِبَثْوِبِه، َفَلمَّ
ْيَطاَن«.،  الشَّ َعَلْيِه  ُتِعيُنوا  اَل  َهَكَذا،  َتُقوُلوا  »اَل  َقاَل: 
ِه �:  وفي لفظ له )احلديث 6781(: َفَقاَل َرُسوُل اللَّ

ْيَطاِن َعَلى َأِخيُكْم.« »اَل َتُكوُنوا َعْوَن الشَّ
الله  عائشة رض��ي  اإلم��ام مسلم عن  وأخ��رج 
عنها قالت: قال رسول الله �: »ال تُسّبوا األموات 

فإنهم قد أفضوا إلى ما قّدموا«.
وروى الترمذي وغيره، عن ُأبّي بن كعب � 
فإْن  ال��ّري��َح،  وا  َتُسبُّ »ال   :� الّله  قال رس��ول  ق��ال: 
ِمْن  َنْسأُلَك  ا  إنَّ ُهمَّ  اللَّ َفُقولوا:  َتْكَرُهوَن  ما  رأْيُتْم 
َخْيِر َهِذِه الّريِح وَخْيِر ما ِفيها، َوَخْيِر ما ُأِمَرْت ِبِه، 
َوَنُعوُذ ِبَك ِمْن َشّر َهِذِه الّريِح َوَشّر ما ِفيها َوَشّر 

ما ُأِمَرْت ِبِه«.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة �. قال: 
»ق��ال الله عز وج��ل: ُيؤذيني   � ق��ال رس��ول الله 
أحدكم:  يقولّن  الدهر! فا  يا خيبة  يقول  آدم  ابن 
يا خيبة الدهر! فإني أنا الدهر ُأقلب ليله ونهاره. 

فإذا شئت قبضتهما«.
بألسنتا  لغوًا  ونلوكه  ن��رّدده  ما  تابعنا  فلو 
والّشتم  والسّب  اللعن  ُنكثر  أننا  لوجدنا  يوميا 
ال��ذي  وال��ي��وم  حولنا،  مم��ن  يديرها  وم��ن  للدنيا 
طلعت عليه الشمس، والزمن الذي عرفنا فيه من 
التي تشغلنا  املنهيات  نكره ون��ذم، وغير ذلك من 
وت��ص��رف��ن��ا ع���ن ال���واج���ب���ات، ف��احل��م��د ل��ل��ه ال���ذي 
ُيَؤاِخُذُكُم  �ال  اللغو في األمي��ان:  برحمته عفا عن 
ا َكَسَبْت  اِنُكْم َوَلِكْن ُيَؤاِخُذُكْم ِبَ ْغِو ِفي َأمْيَ ُه ِبالَلّ الَلّ

ُقُلوُبُكْم� )البقرة:225(، ودعانا لضبط الكام والبر 
ُعْرَضًة  َه  اللَّ َعُلوا  والتقوى وحفظ اللسان: �َوال َتْ
اِس  النَّ َبنْيَ  َوُتْصِلُحوا  ُقوا  َوَتتَّ وا  َتَبرُّ َأْن  اِنُكْم  أَلمْيَ

ُه َسِميٌع َعِليٌم� )البقرة:224(. َواللَّ
وغاية ما نريد التنبيه عليه واإلشارة إليه مما 
ُسقناه من آيات وأحاديث للداللة على هذه القاعدة 
الغد  لبناء  ف��رص  ضياع  ع��ن  مسؤولون  أننا  ه��و 
وتغييره  عنه  النهي  ب��دل  املنكر  بسّب  باالنشغال 
من  يلعن  وج��ل  عز  فالله  محّله؛  املعروف  وإح��ال 
الظاملني م��ن ع��ب��اده م��ن ي��ش��اء، ويلعن رس��ول��ه من 
اللعنة،  واستحقاقها  املعصية  درج��ة  ليبني  يلعن 
وال معنى أن نفهم نحن من ذلك وج��وب أو جواز 
املقاصد  عن  انصراف  فهذا  أصا،  للملعون  اللعن 

لانشغال با لم ُنؤمر به.
شتم  لكان  إفادة  السب  في  كان  لو   •

الشيطان عبادة:
فلو كان حقا علينا أن نسّب أعداء الله لسّن لنا 
إبليس  لله في سّب  الشرع وردًا خاصًا نتقّرب به 
ملعون،  أنه  القرآن  يقينا وبنّص  منا  علما  ولعنه، 
وأنه عدونا األكبر با خاف! فا يوجد في أورادنا 
املسائية  أو  الصباحية   � النبي  عن  الصحيحة 
أو ثاثني  أو عشرا  إبليس ثاثا  لعُن  أو اخلاصة 
في  ساحا  نكتفي  أن  م��أم��ورون  لكننا  م��ائ��ة!!  أو 
وجه هذا العدو اللذوذ باللجوء للرحمن جّل وعا 

الرجيم  الشيطان  من  السميع  وه��و  به  فنستعيذ 
استجابة لقوله تعالى: �وإما ينزغنك من الشيطان 
 : )األع���راف  عليم�  إن��ه سميع  بالله،  فاستعذ  ن��زغ 
200(؛ وقوله سبحانه : �فإذا قرأت القرآن فاستعذ 

بالله من الشيطان الرجيم� )النحل : 98(.
مواجهة  ف��ي  بليٌغ  استراتيجٌي  درٌس  وه���ذا 
اخلصم ومعرفة جوانب ضعفه وأفتك األسلحة به، 
فهذا العدو الشيطاني يتمّيز عن غيره من األعداء 
اإلنس لطغوا  لو توفرت في غيره من  بواصفات 
وقوعه،  منهم  ُيتخّيل  ق��د  م��ا  يفوق  بشكل  وب��غ��وا 

أهمهُا :
• أنه ثابت العداوة شديُدها ال يلني فيها مثقال 
ولو  تصالح  أو  تفاوض  في  معه  مطمع  فا  ذرة، 

مؤقتا.
• أنه ُمّكن استجابة لطلبه الذي أماه كبرياؤه 
قطعا  مسّوغ  فا  البعث،  يوم  إلى  حّيا  البقاء  من 

لقتله أو امتاك ساح إلبادته.
أن���ه ي��ران��ا ه��و وقبيله م��ن ح��ي��ث ال ن��راه��م،   •

ونحن  تفّوق،  أميا  اجلانب  هذا  في  متفوقون  فهم 
وال  حركتهم،  إلدراك  سبيل  ال  أمامهم  مكشوفون 

ملعرفة أعدادهم، وال اإلحاطة بتفاصيل مكرهم. 
وم���ع ك���ّل ه���ذه االم���ت���ي���ازات االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
الفتاكة لهزميته ورهطه،  الّضخمة، منلك األسلحة 
فا  الطريق  عليه  يقطع  اإلمي��ان  أله��ل  فاالنضمام 
سلطانا،  صدقا  املؤمن  على  لقبيله  وال  له  يجعل 
بكيده  وت��وق��ع  وتهلكه  ت��دح��ره  بالله  واالس��ت��ع��ادة 
أشنع الهزائم، فهي والبسملة والتسبيح والتهليل 
أيا  باألعداء  الفاتك  الّساح  القرآن  وتاوة  والذكر 
كانوا إذا ما صاحبها العمل الصالح إميانًا وأمرًا 
باملعروف ونهيًا عن املنكر، مقرونًا باخللق احلسن 
واجل���دال  احلسنة  وامل��وع��ظ��ة  باحلكمة  وال��دع��وة 

بالتي هي أحسن.
العدو  مع  التعامل  في  احلكمة  منتهى  وه��ذا 
ولك  م��واج��ه��ت��ه،  ورك��ائ��ز  ضعفه  مناطق  وحت��دي��د 
يّدعي  حاكم  كم  فتلحظ  امل��زري  واقعنا  تسقري  أن 
صولة الثورة والصمود عبر اإلكثار واجلهر بسّب 
تبدي  ال  للصمت  تنحاز  وه��ي  املتحدة،  ال��والي��ات 
رّدا عليه، ولكن ما يلبث أن ينُكس حتت سلطانها 
ويخنع جلبروتها، ويظهر عيانا انصياعه ألمرها، 
ولكن  مقاومتها،  يستحيل  فيها  قاهرة  لقوة  ليس 
مناصرته  ف��ي  تلى  يعتريه،  ون��ف��اق  ب��ه  لضعف 
رغم  مكرها،  في  الصامت  واإلس��ه��ام  لها،  السرية 

كثرة سّبه وتواصل شتمه، إنكاره ال يتجاوز اللسان 
ومقاومته ال حترك البنان، وهو يرى بل يساهم - 
رغم إظهار السب وإكثار اللعن - في إضعاف شعبه 

واستاب أرضه!
• وما شتم ظلمة اليهود بمانع جورهم 

من الوجود :
وت��رس��ي��خ��ا ل��ه��ذه ال��ق��واع��د ال��ت��ي ح��ررن��اه��ا ال 
الصياغة  في  عضات  إب��راز  الله  معاذ  بها  نريد 
للناس  لنقرب  التقعيد، وإمنا  في  مهارة  ادع��اء  أو 
أنه قد يتحقق ملن فّعلها بإتقان  أدوات عمل نزعم 
الله في بحر جلي من  النافع بإذن  لون من اخلير 
بتقعيدها  نقصد  والظلمات،  والعقبات  املشاكل 
االستحضار،  وس��رع��ة  احل��ف��ظ  سهولة  امل��س��ج��وع 
مرارا  املثل با نسمعه  وإظهارا ألهميتها نضرب 
رّدا على التنكيل بإخوتنا في فلسطني السليبة من 
لعن لليهود وأتباعهم، ودعاء عريض بأن يقطع الله 

نسلهم ويريح األرض منهم!
الدعاة  من  فعديد  اجلديد،  باألمر  ليس  وه��ذا 

واخلطباء والغيارى من الشباب املسلم بشتى بقاع 
البعض  وقد يجد  ذل��ك،  من  قريبا  ي��رّددون  األرض 
املعاناة  م��ن  وتخفيفا  للنفس،  فرجة  ت��ك��راره  ف��ي 
وأنا  الصهيوني،  والظلم  اليهودي  اجلبروت  أمام 
ال أسعى لتبرئة ظلمة اليهود، وال لتجميل صورة 
ال��ش��رع  أت���س���اءل م��ن منطلق  ال��ص��ه��اي��ن��ة، وإمن����ا 
واإلميان بشروع واضح املعالم في الكتاب والسنة 
الفساد في األرض: هل صرف اجلهد  رام عدم  ملن 
موقنا  كنَت  إذا  وه��ل  املؤمن؟  مهام  من  ج��زٌء  لذلك 
بأنه ليس في األرض قطراٌن أبيض، كان لزاما كلما 

ذكرت القطران أن تصفه باألسود؟
ب��األرض،  لنا  وما دمنا ال نتحّمل وج��ود ع��دّو 
نؤمن يقينا أن الله لم يخلقه عبثا، وأنه عز وجّل 
عادل،  وميزان  قومي  وتقدير  بقدر،  شيء  كل  خلق 
يقاتلنا  ي��زال  لن  الراسخة  لعداوته  أنه  أنذرنا  بل 
نبّر  أن  وأمرنا  استطاع،  إن  ديننا  يردنا عن  حتى 
من أتباعه من ال يقاتلنا في الدين وال يخرجنا من 
ُأتقن منا اإلعداد  األرض وُنقسط له، واعدًا لنا إن 
بوفير  علينا  ُي��ن��ع��م  أن  االس��ت��ع��داد  م��ن��ا  وص���دق 
اإلم��داد، فما دمنا ال نطيق وجوده ونتمنى زواله، 
أليس األولى بنا أن ندعو الله ونبتهل إليه بدعوات 
إبليس؟  األول  عدونا  يهلك  أن  مسترسلة  عريضة 
فما  رجيم؟  شيطان  كل  من  وعا  جّل  يريحنا  وأن 
دمنا نبيح ألنفسنا اخلوض فيما لم نؤمر به، ولسنا 

بساءلني عن عمل وفجور أهله، أال يكون مثل هذا 
منه  نستزيد  ال  أو  مشروعا؟  وقتذاك  الفّج  الدعاء 
ادعاء منا عبثا التأسي بسيدنا نوح عليه السام 
فا  األرض  من  كلية  الباطل  يزيل  أن  الله  فندعو 
الظلمة والطغاة  أثرا؟ وُيبيد  له في واقعنا  نلمس 

واملجرمني فا نسمُع لهم في حاضرنا ركزا؟
إن مثل هذه الثقافة ومثل هذا النوع من الفكر 
ض���اٌر ب��ا ن��ري��ده م��ن اإلص����اح، ويجعلنا خ��ارج 
يغّيُب  ألنه  الرحمن،  العزيز  وسنن  القرآن  خطاب 
السنن ويضّخُم الفنت، ومينُع مشاريع اإلصاح من 
أن تسير وفق شروط السنن ومساقاتها، ويشغلنا 
عن ما يلزم حقيقة أن جنّند أنفسنا له عبر التزود 
العمل  لتفعيل  والعمد  اإلمي��ان،  وصقل  بالتقوى، 
بالصبر،  والتواصي  باحلق  والتواصي  الصالح 
بأصوات احلق  العناية  في  أساسا  يتجلى  والذي 
احلق  لراجمات  والرعاية  وقبيله،  للباطل  املزهقة 

الدامغة لرؤوس املنكر والناسفة لعتاد جموعه.
• نوحٌ دعا ربه لكفار قومه باإلبادة، لكن 

بوحي:
لعن  الله عز وجل  بأن  البعض  علينا  وسيرّد 
وأن  وغيرهم،  الكتاب  أهل  من  واملفسدين  الظلمة 
نوحا عليه السام قال في دعائه الذي ذكرناه آنفا 
والوارد في سورة نوح )اآليتان 26 و27( : �وقال 
دي��ارا،  الكافرين  ت��ذر على األرض من  ال  رّب  ن��وح 
فاجرا  إال  يلدوا  تذرهم يضّلوا عبادك وال  إن  إنك 
أن  الله  أن نسأل  لنا  به جاز  ق��دوة  وأننا  كفارا�، 
ال يذر من اليهود ديارا، فما لك ال يروقك ذلك وهو 

منصوص عليه في الكتاب؟
وأجيب : إن سيدنا نوحا � لم يفعل ذلك ولم 
يدُع به إال ملا أطلعه الله على الغيب بأن مستقبل 
هؤالء ال خير يرجى منه، وأن دوام احلياة لكفرة 
قومه لن يتأتى منه نفٌع يضاف ألهل اإلميان، وأن 
سنة الله قد قضت أن يجعل بعد العسر يسرا، ال 
أن تضيع األوقات فيما قدر الله من عمر اإلنسانية 
في توالي الفساد وتنامي الكفر واشتداد العسر. 
���ُه َلْن  َأنَّ ِإَل��ى ُن��وٍح  يقول الله عز وج��ل: �َوُأوِح����َي 
ا  ُي��ْؤِم��َن ِم��ْن َق��ْوِم��َك ِإالَّ َم��ْن َق��ْد آَم��َن َف��َا َتْبَتِئْس ِبَ
َوَوْحِيَنا  ِبَأْعُيِنَنا  اْلُفْلَك  َواْص��َن��ِع  َيْفَعُلوَن.  َكاُنوا 
ُمْغَرُقوَن�  ��ُه��ْم  ِإنَّ َظَلُموا  ي��َن  ��ذِ الَّ ِفي  ُتَخاِطْبِني  َواَل 
)هود: 36-37(، فاآليتان تتضمنان افتتاحا بخبر 
واختتاما بخبر، وبينهما أوامر ثاثة ال يستطيع 
تنفيدها إال أولي احلزم والعزم من الرسل، ولهذا 
كان نوٌح عليه السام أولهم، ال بأس أن نتناولها 
محطاتها  ففي  إط��ن��اب،  دون  التفصيل  م��ن  بنوع 
دروس تطبيب نحن أولى باستيعابها واالستفادة 

منها:
ِإالَّ  َقْوِمَك  ِمْن  ُيْؤِمَن  �َلْن  فاخلبر االفتتاحي:   •
َمْن َقَد آَمَن�، خبٌر مهوٌل بالنسبة للرسول الذي لم 
ييأس من روح الله، ولبث في الدعوة له عّز وجّل 
بشهادة الله له ألف سنة إال خمسني عاما ال يكّل وال 
اآلذان املؤصدة واالستهزاء  القول رغم  يرّدد  ميّل، 
املستمر كما عّبرت عن ذلك بتفصيل سورة سميت 
باسم الرسول نوح �، ومصيبٌة بل عذاٌب شديٌد 
ف��رص جناتهم وجن��اة  ال��ق��وم  أن يضّيع  ال��ل��ه  م��ن 
ذرياتهم فيفوتهم أن يخرج من نسلهم من عسى أن 
يهتدي فيكون باعثا لهم على التوبة، أو محفزا لهم 
لإلقبال  بحسن سمته وقومي سلوكه وش��ّدة عطفه 
على الله وتدبر آياته، أو يكون لهم فيه أمل شفاعة 
لدى الناس، ولسان ذكر في اآلخرين، أن تركوا فيهم 

ذرية من أهل صاح وإصاح!
ُهْم ُمْغَرُقوَن�، وهذا لوٌن  • واخلبر اخلتامي: �ِإنَّ
من العذاب لم يسبق أن عهدته األرض، يوحي بأنها 
ستشهد طهارة شاملة ميحى بها الكفر قاطبة، ُتنّشأ 
ليس  وليد  درب جديد وعهد  على  اإلنسانية  بعده 
فيه من أهل الباطل أحد، مع ثقل األمانة في بنائه 

د. محمد بريـش
الطّب حفظ صحة برءُ مرض، دون إرهاٍبٍ للمريض وال َشتٍم للمرض )2(
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على  وقعها  وعال  جّل  الله  علم  قواعده،  وترسيخ 
�ِقيَل  بقوله:  والبركة  بالسالم  فطمأنه  نبيه  نفس 
ُأَمٍ  َوَعَلى  َعَلْيَك  َوَبَرَكاٍت  ا  ِمنَّ ِبَساَلٍم  اْهِبْط  ُنوُح  َيا 
ا َعَذاٌب َأِليٌم ُهْم ِمنَّ سُّ ُعُهْم ُثمَّ َيَ ْن َمَعَك َوُأَمٌ َسُنَمتِّ ِمَّ

� )هود: 48(،
َك��اُن��وا  ���ا  ِبَ َت��ْب��َت��ِئ��ْس  �َف����اَل  • واألم��ر األول: 
واغتّم،  واكَتَأب  َحِزَن  الّشخص  وابتأَس  َيْفَعُلون�، 
قدومه  يستشعر  للخطر  نّبه  أنه  أحدنا  وليتصور 
ويدعوه  وي��ح��ّذره  ينذره  واح��دا،  ف��ردا  أو  جماعة، 
بل  يبالي،  ال  واملنَذر  للسالمة،  بالسعي  للتعجيل 
به  أن��ذر  ما  يعتريه حني حلول  أال  يسخر ويشتم، 
حزٌن أو اكتئاٌب أو غم؟ فكيف إذا ُأمر أن ال يصدر 
عنه ش��يء م��ن ذل���ك؟ ق��ال فخر ال��دي��ن ال����رازي في 
لشدة   � ن��وح��ًا  »إن  الغيب«:  »مفاتيح  تفسيره 
فأعلمه  يبقيهم،  أن  ربه  كان سأل  محبته إليانهم 
قد  كان  ما  قلبه  ليزول عن  أحد  منهم  يؤمن  ال  أنه 
حصل فيه من تلك احملبة، ولذلك قال تعالى من بعد: 
من  ال حتزن  أي  َيْفَعُلون�  َكاُنوْا  ا  ِبَ َتْبَتِئْس  �َفاَل 
ذلك، وال تغتم وال تظن أن في ذلك مذلة، فإن الدين 
عزيز، وإن قّل عدد من يتمسك به، والباطل ذليل وإن 

كثر عدد من يقول به.«
ِبَأْعُيِنَنا  اْل��ُف��ْل��َك  �َواْص���َن���ِع  الثاني:  واألم��ر   •
َوَوْحِيَنا� وهذا أمر ضّل في فهمه جمُع من املفسرين 
التابعني، وداؤه في تهوين  ومن عانق رؤاه��م من 
وأصٌل  اإلنسان،  وتعظيم صنع  القرآن  نّص  جليل 
لفاسد الطب للمجتمع، وتفاقم ألمراض عجزه عن 
قال  حني  الله  ألن  عقوله،  وصقل  بعلمه  النهوض 
�َوَحَمْلَناُه َعَلى َذاِت َأْلَواٍح َوُدُسٍر� ذهب هؤالء إلى 
أل��واح بحبال أو  � هي جتميع  أن سفينة نوح 
امل��اء  على  تطفو  أن  م��ن  متّكنها  خشبية  مسامير 
الفائقة في  املهارة  الله، متغافلني عن  بأمر  لتسير 
ابتكار السفينة التي صّممت أوال بوحي الله، ومن 
ثم فهي لن ُتنال صنعة ولو من أمهر املهندسني في 
أي زمان ومكان، وتشكلت بعني الله، فلن تضاهيها 
أي سفينة على مدى الدهر مهما تقدم العلم وتوّسع 
االختراع! فهي من ألواح وُدسر، لكن حني خضعت 
لو  عنها شيء  نتج  اخلالق  بوحي  الصانع  ملهارة 
تشّكل لنا عيانا لرأيناه يفوق اخليال، ولشهدنا أنه 

من ُصنع اإلنسان محال.
نقول هذا تنبيها ملا حتشره األفالم الكرتونية 
وُلعب األطفال اإللكترونية والقصص واملسلسالت 
املسلية في أذهان املستهلكني على مختلف أعمارهم 
ما  شاكلة  على  وأن��ه��ا  السفينة،  ألم��ر  تهوين  م��ن 
ما  متقدمة،  تاريخية  حقبة  في  اإلن��س��ان  صنعه 
جّزأه غباوة بعض أدعياء العلم من الزمن، جعلوا 
اآلدم����ي ف��ي��ه ي��رق��ى ت��ص��اع��دا وع��ل��ى خ��ط��وات من 
ُخلق كان  أن��ه أول ما  اإلن��س��ان، بيد  إل��ى  احليوان 
الدهر  مدى  مثله  إلى  يرتفع  لن  تقومي،  أحسن  في 
الصالح، وإال فهو هاو أسفل  باإليان والعمل  إال 
الدنيا واّدعى  سافلني، وإن علم ظاهرا من احلياة 

جهال أو غرورا أنه من املتقدمني!
فسفينٌة جرت بنوح ومن معه في موج كاجلبال 
َبال� )ه��ود: من  َكاجْلِ َم��ْوٍج  ِبِهْم ِفي  ��ِري  �َوِه��َي جَتْ
ورأينا  علمنا  تضاهيها سفينٌة ما  هل   )42 اآلية 
وما لم نر ولم نعلم من السفن؟ نحن رأينا السفن 
البر  إل��ى  األم���واج  جترفها  اليابان  تسونامي  في 
أكبرها  وع��ل��ّو  األب��ن��ي��ة،  س��ط��وح  على  تضعها  أو 
وأخطرها عشرون مترا، فهل يدرك الناس ضخامة 
ع��ل��ّو اجل��ب��ال؟ فلفظ اجل��ب��ال ف��ي اآلي���ة م��ط��ل��ق، ال 
أن  أي  امل��ث��ال،  م��ن  إف��رس��ت وغ��ي��ره  يستثني جبل 
يزيد  كان  التشكل  حني  الطوفان  بحر  أم��واج  علو 
تياراته جتميع  ملقاومة  ينفع  فهل  متر!   7000 عن 
تهاطل  تواصل  ألن  التشكل«  »حني  وقلنا  أل��واح؟؟ 
األرض  من  انفجاره  واستمرار  السماء،  من  امل��اء 
�َفَفَتْحَنا  املاء!  التقى  حني  غواصة  السفينة  جعل 
ْرَنا اأْلَْرَض ُعُيوًنا  اٍء ُمْنَهِمٍر. َوَفجَّ َماِء ِبَ َأْبَواَب السَّ
َفاْلَتَقى امْلَاُء َعَلى َأْمٍر َقْد ُقِدَر� )القمر: 11-12(، فهل 

ُتراها كانت سفينة عادية؟
بل هي سفينٌة من ُصنع الله، متُخر املاء وُتقاوم 
الذي  الله  كان  امل��اء، وما  املاء وتغوُص في  دخول 
ُكلَّ  َأْت��َق��َن  ي  ��ذِ الَّ ِه  اللَّ �ُصْنَع  كل شيء صنعه  أتقن 
بالسفينة  ينّوه  أن   )88 اآلي��ة  من  )النمل:  َش���ْيٍء� 
كآية وهي من النوع البدائي الذي يتّخيله الغافلون 
آية  الشيء  في  قال  إذا  فالله  امل��ت��رّددون!  ويزدريه 
الله  أنعم  بل  ُيحاكى،  وال  ُيضاهى  ال  ُمعجز  فهو 
َتُهْم ِفي  يَّ ا َحَمْلَنا ُذرِّ على اخللق إذ قال: �َوآَيٌة َلُهْم َأنَّ

َيْرَكُبوَن�  ِمْثِلِه َما  َلُهْم ِمْن  اْلُفْلِك امْلَْشُحوِن. َوَخَلْقَنا 
)يس: 41-42( فجعلهم بخلق وجعل منه يتنافسون 
في االبتكار، ويتبارون في إتقان الّصنعة يشيدون 
لكن  مثلها،  امل��اء  ن��وح متخر  َصنع  م��ا  مثل  سفنا 
يستحيل، وهي من ُصنع الناس بإلهام ال بوحي، أن 
تصل إلى املستوى الراقي واملثالي ملا صنع نوح!!

ولقد عاشت األمة عصورا من االنحطاط متدة 
ت��رّدد  ال��ق��رآن  م��ع  التفاعلي  اقطاعها  بعد  ال��زم��ن 
أساطير اخترعها ُدهماء بني إسرائيل وغيرهم من 
أدعياء العلم، تفّصل في عرض وطول وعدد ألواح 
ال��دواب  من  ركبها  من  وع��دد  السفينة،  ومسامير 
تفاصيل شروط  تعرض  بل  وال��وح��وش،  واألن��ع��ام 
بعض اخلالئق للركوب ومتطلبات استجابتها، مع 
ذكر نباهة أدهاها إبليس حني متّسكه بذيل احلمار 
من  الولوج خلسة  بعد  نوح  ليسأله  ركوبا  آخرها 
أدخله السفينة!! وغير ذلك من املتاهات واحلماقات 
التي تضمنتها بعض التفاسير نقال عن »قناة أخبار 
ال  ن��وح،  زم��ن  لوقائع  احل��ي  النقل  تزعم  خيالية« 
تضاهيها في الكذب والسفه إال ما ُيستجّد لهوا أو 

سفها من أساطير زماننا السنيمائية واخلرافية!!
ونحمد الله الذي جعلنا من ذرية من آمن مع 
لو  ألننا  ن��وح!  قوم  في  يجعلنا حضورا  ولم  نوح 
رأيناه يبني السفينة في مكان ال بحر فيه، وبعجيب 

ن��ع��ه��ده ال في  ل���م  ت��ص��م��ي��م 
اآلخرين،  في  وال  األول��ني 
ألوش��ك��ن��ا أن ن��ك��ون من 
�َوَيْصَنُع  فيهم  الله  قال 
َعَلْيِه  َم���رَّ  ��َم��ا  َوُك��لَّ اْل��ُف��ْل��َك 
َم���َ�ٌ ِم���ْن َق��ْوِم��ِه َس��ِخ��ُروا 
ا  ِمْنُه َقاَل ِإْن َتْسَخُروا ِمنَّ
��ا َن��ْس��َخ��ُر ِم��ْن��ُك��ْم َكَما  َف��ِإنَّ
 !!)38 )ه��ود:  َتْسَخُروَن� 
ي��رق��ى  ف��ل��ي��س س��ه��ال أن 
اإلن����س����ان م��ه��م��ا ارت��ف��ع 
صنعة  تنفيذ  إل��ى  علمه 
أن  وال  الله،  بوحي  الله 
يصبر على أذى وسخرية 
ذل���ك من  م��ن  م��ن يعجب 
خلق ال��ل��ه! ول��و ق���ّدر لي 
اف���ت���راض���ا وأن�����ا ال��ع��ب��د 
الضعيف أن أكون مرافقا 
ألحد من آمن مع سيدنا 
نوح مع خبرتي الطويلة 
واحلمد   - الهندسة  ف��ي 
لله أن أنعم علّي أن أكون 
حيث اختار لي عّز وجّل 
أن أك���ون - مل��ا جت��اوزت 

عجزا  ق��اوم��ت  وال  ص��ب��را 
يوما أو بعض يوم، وملا سلمت - إال أن يلطف الله 
- أن أكون من املتشككني، فكيف بالسنوات الطوال 

من الدعوة واملقاومة والصبر والعزم واحللم!!
��ِذي��َن  الَّ ِف��ي  ُتَخاِطْبِني  �َواَل  الثالث:  واألمر   •
وجه  في  الباب  س��ّد  اإللهي  األم��ر  وه��ذا  َظَلُموا�، 
ل��ق��وم��ه بالتوبة  ال��ل��ه  ي��دع��و  ف��ي أن  ن���وح  س��ي��دن��ا 
والهداية، أو أن يشفع لهم عنده جّل وعال فيمهلهم 
أزم��ن��ة أخ���رى لعلهم ي��رج��ع��ون. وخ��وف��ا م��ن مثل 
ه���ذا ك���ان رس��ول��ن��ا عليه ال��ص��الة وال��س��الم يقول 
التي  »شيبتني هوٌد وأخواتها«، وأخواتها السور 
)احلديث  األم  وه��الك  األنبياء  معاناة  ذك��ر  فيها 
حّسنه الترمذي، واطلعت على بحث موثق ضّعفه 
عن  البخاري  رواه  حلديث  ملعارضته  صاحبه  فيه 
أنس بن مالك أن النبي � قبض وليس في رأسه 
وحليته عشرون شعرة بيضاء(. فسيدنا نوح � 
ُمنع بأمر إلهي من أن يخاطب الله في قومه عفوا 
يبق  فلم  أنهم مغرقون،  أو هداية منبئا  أو مغفرة 
له � إال أن يسأل الله إزالتهم كلية حتى يتوقف 
دعاء  ذلك  نفاد!  فيهم  للصالح  ليس  م��ادام  الفساد 

نوح � وتلك ما نحسبه دوافعه وأسبابه.
الله  رض��ي  عائشة  عن  الصحيحني  في  وثبت 
الّله  »يا رس��ول   :  � الّله  لرسول  قالت  أنها  عنها 
هل أت��ى عليك ي��وم ك��ان أش��د من ي��وم ُأُح���د؟ فقال: 
»لقد لقيت من قومك وك��ان أش��ّد ما لقيت منه يوم 
بن  ياليل  عبد  ابن  على  نفسي  عرضت  إذ  العقبة، 
عبد كالل فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا 
مهموم على وجهي، فلم أستفق إال بقرن الثعالب، 
فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد ظللتني، فنظرت 
قد  الّله  إن  فقال:  فناداني،   ،� فيها جبريل  فإذا 

سمع قول قومك لك وما رّدوا عليك، وقد بعث إليك 
فناداني  قال:  فيهم،  لتأمره با شئت  ملك اجلبال 
الّله  إن  ، ثم قال: يا محمد  ملك اجلبال وسلم عليَّ
ق��د س��م��ع ق���ول ق��وم��ك ل���ك، وق���د بعثني رب���ك إليك 
لتأمرني بأمرك فيما شئت، إن شئت أطبقت عليهم 
األخشبني، فقال رسول الّله �: بل أرجو أن يخرج 
الّله من أصالبهم من يعبد الّله ال يشرك به شيئا.«

هذا يقوله إسوة برسوله � كّل من له مشروع 
إصالح مستقبلي يؤمن بإمكانية جتليه، وليس له 
له  سبيل  وال  من حتققه،  ينع  ما  الغيب  علم  في 
لوحي مثل ما أوحي لسيدنا نوح ُينبٌئه ببوار كفار 
قومه! ففرق كبير أن تُعّد العّدة وتستجمع وسائل 
النصر ثم تدعو الله أن ُيعلَي دينه ويهزم على يدك 
أو غيرك من يعاديه وينع ظهوره، وأن يكون همك 
وأغلى أمانيك زوال هذا العدو من األرض إلى األبد 
ما هو مطلوب منك من  كل  أنت من  لكي تستريح 
العّدة واإلع��داد، أو تكتفي بالسب والشتم واللعن 

متسارعا إلى الرقاد!
في  االعتداء  عدم  الطب  حسن  من   •

الدعاء:
ف��ن��ح��ن ح��ني ن��دع��و ال��ل��ه س��ب��ح��ان��ه، ال ب��د من 
التقديس والتقدير والتمجيد للذي ندعوه عّز وجّل، 
إب��ط��ال سننه،  نسأله  وال  ال��دع��اء،  ف��ي  نعتدي  ف��ال 
لتمشي األرض على ما يخيل 
إل��ي��ن��ا أن���ه س��ل��ي��م احل��ال 
يبطلها  فلم  املآل،  وقومي 
ج����ّل ع����اله ألح�����د! أو ال 
ن��ف��رح ون��ق��ن��ع ب��ا سّنه 
سنن  م��ن  سبحانه  رب��ن��ا 
منطوقها  دائمة  راسخة 
ال����ن����ص����ر ل��ل��م��س��ل��م��ني 
وال���دف���اع ع��ن امل��ؤم��ن��ني؟ 
وتعالى  ت��ب��ارك  يعد  أل��م 
بالفوز والنصر من تواله 
وتوكل عليه؟ ألم يقل عّز 
من قائل: �ولن يجعل الله 
املؤمنني  على  للكافرين 
 ،)141 )النساء:  سبيال� 
�وم������ا ك���ي���د ال��ك��اف��ري��ن 
إال ف��ي ض����الل� )غ��اف��ر: 
ال��ل��ه  وأن  �ذل���ك���م   ،)23
الكافرين�  كي�د  م��وّه��ن 
�ويحّق   ،)18 )األن��ف��ال: 
ولو  بكلماته  احل��ق  الله 
)يونس  املجرمون�  ك��ره 
أن  ال��ل��ه  �ويريد   ،)82  :
ي���ح���ق احل�����ق ب��ك��ل��م��ات��ه 
وي��ق��ط��ع داب����ر ال��ك��اف��ري��ن، 
املجرمون�  ك��ره  ول��و  الباطل  ويبطل  احل��ق  ليحق 
ضعيفا�  ك���ان  ال��ش��ي��ط��ان  ك��ي��د  �إن  )األنفال:8(، 
)النساء : 76(، �وقل جاء احلق وزهق الباطل. إن 
الباطل كان زهوقا� )اإلسراء : 81(، �إن الله يدافع 
عن الذين آمنوا� )احلج: 38(؟ هل بقي لنا بعد هذا 
إع��دادا،  املستطاع  بذل  إال  شيء  من  املواجهة  في 
وجميل التوكل استعدادا، وخالص الدعاء أن يثبت 

الله أقدامنا وينصرنا إمدادا؟! 
لقومه   � ن��وٌح  نبينا  قال  نتعظ با  ألسنا   
قال  هل  ساخرين؟  منه  وظلوا  مهّددين  ج��اءوه  ملا 
أو  أمثالكم،  من  األرض  ومحا  وأبادكم  الله  لعنكم 
سّب وشتم ولعن؟ ألم يرفع التحدي باحلكمة ورام 
إلى احلق بالعصمة كما هو في سورة يونس )اآلية 
71(: �واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن 
فعلى  الله  بآيات  وتذكيري  مقامي  عليكم  كبر  كان 
يكن  ال  ثم  وشركاءكم  أمركم  فأجمعوا  توكلت  الله 

أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي وال تنظرون�؟
إال  يقولها  ال  احلاسمة  البليغة  األلفاظ  فهذه 
الواثق في احلق القوي باحلق، ولم يدُع � دعاءه 
من  ال طائل  أن  استيقن وحيًا  أن  بعد  إال  باإلبادة 
الدعوة في مثل قومه، بعد أن استفرغ اجلهد بكمال 
وإتقان كما هو مبني في سورة نوح لتبليغ الدعوة 
بينهم من  بل قضى  الرسالة،  األمانة وبيان  وأداء 
العمر ما يسمح له على تواصل اجلهد والطمع في 
النجاح باليأس! فألف سنة إال خمسني عاما ليست 
وال��دول، وعمر  ل�م  بالنسبة  الهني حتى  بالزمن 
احتالل فلسطني ال يزيد على اخلمسني التي بقيت 
لتمام األلف إال قليال، ومع ذلك يدب فينا التقاعس 
لإلعداد، وتسري في صفوفنا الغفلة عن االستعداد، 

فأنى يكون لله منا اإلمداد، إال بلطف منه ورحمة، 
وإبعاد عذاٍب وحتصيل مغفرة. أو ال يجدر بنا وقد 
ُيسلخ  الفخر  ونهار  االنتصار،  فجر  أن��وار  الح��ت 
قرب  من  يرجُف  والباطل  القهر،  ليال  من  سراعا 
الزوال، رغم توالي احملن واشتداد الفنت، أن نسارع 

للحق وتقوية منابر احلق؟؟
بالحق  التمسك  ال��ط��ب  ق��وي��مُ   •

واالستثمار في الحقُ:
من  أي��ن  لكن  محفوظ،  م���دّون  م��وج��وٌد  فاحلق 
يستدعيه ويقذف به الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق؟؟ 
احلكيم:  الذكر  في  ال��وارد  كاملثل  احلق  مع  فمثلنا 
�كباسط كفيه إلى املاء ليبلغ فاه وما هو ببالغه� 
اإلي���ان  مسلمات  ف��م��ن   .)14 اآلي���ة  م��ن   : )ال��رع��د 
وثوابت اإلسالم أن الباطل زهوق، وكيد الشيطان 
ضعيف، ولكّن عللنا الكبرى في ضعف اإليان بقوة 
احلق، واإلمساك عن اإلنفاق في سبيل تقوية منابر 
احلق وأهل احلق، واالنشغال عوض ذلك بالباطل 
سب  أن  بعضنا  وتصّور  مكره،  ولعن  فعله  وشتم 
أو  شيئا،  النفس  عن  مهّون  أفعالهم  وشتم  أهله 
مغّير طرفا من خططهم، أو معّطل جانبا من مكرهم.
وأصل الّداء في أوساطنا غياب العناية بالقرآن 
والرعاية للقرآن؛ فبعدنا عن القرآن وبيان القرآن قد 
أفقدنا ضوابط امليزان! فلكم رأينا وشاهدنا ألوانا 
املسالم  اإلن��س��ان  ب��اإلن��س��ان،  والتنكيل  الفتك  م��ن 
البريء أيا كان، ولم يهتز لدينا الكيان، وال قاومنا 
احلائط  وقد يّس  بالبنان،  للمجرم  أشرنا  وال  بل 
أقوى من صمتنا  فننفعل  البنيان،  من  نقدسه  ما 
حني املّس باإلنسان، بل كثيرا ما نلوم املعتَدى عليه 
يدا بإحسان!  له  أن منّد  للمعتِدي، وقّل  إثارته  في 
حتى أمسى طبيعة أن نتهم املظلوم - حني مطالبته 
باحلق - بإزعاج الظالم، منبهني إلى أن حركته هذه 
في غير محلها ووقتها، ويفتي من ُيدعى - أو يّدعي 
- أنه املفتي أن احلّل احلكيم هو في الصمت عنها 

واالمتناع عن تناولها إلى أن يتجلى زمنها.
خصام  من  هالكنا،  رام  من  يحذرنا  حني  لكن 
هو  أرضنا،  من  ما  ببقعة  أبنائنا،  بني  مكرًا  نشب 
ونولول،  ننزعج  لهيبه،  وتهييج  ن��اره  إذك��اء  وراء 
لنصائح  االستجابة  بضرورة  املفتي  ذات  ويفتي 
له  السماح  عبر  ندائه،  وتلبية  التحذير،  صاحب 
بالضرب واحلرب، والوقوف جنبه باحتالل األرض، 
باملتمرد،  والفتك  املشاغب،  أنه  ادع��ى  من  وتأديب 
أو جّد في إصالح وتهذيب  للعواقب،  دون دراس��ة 
من شاغب فعال ومترد، أو العمد لإلصالح والصلح، 

وترسيخ قواعد العدل وإقامة موازين القسط. 
لدينا  اختلطت  ملرضنا  تطبيبنا  في  أننا  ذل��ك 
األذه��ان  في  الله، ومت��ازج��ت  رح��م  من  إال  املعايير 
وأصبحنا  األدواء،  وص��ف��ات  ال����دواء  م��واص��ف��ات 
نصّغر كبيرا ونضّخم صغيرا، وال منيز بني تهويل 
املعّول وفي  زم��رة عليهم  لوال  فرع وتغييب أص��ل، 
والشتم  ال��س��ّب  أم��ا  األم���ل،  واج��ت��ه��اده��م  جهدهم 
مع  بالبنان،  بسيط  ج��رح  من  واالن��زع��اج  للمرض، 
عدم انتباه ملا يكاد ُيسكت القلب أو ُيغّيب العقل أو 
ينفي الوجدان، فهذا منا هو اجلهل املركب بالداء 

والدواء على السواء.
ومجمل القول ُمضيُّ من هو على نور من الله 
في توطيد عرى مجده، وتأكيد عزه، وترسيخ دينه، 
ع��دوه،  ومواجهة  غ��ده،  وصناعة  أرض��ه،  وحماية 
الناس وال  الله لومة الئ��م، ال يصّنف  ال يخاف في 
ُيرهبهم، وال يلعُن رجالهم وال يكّفر ضالهم، نهجُه 
اإلتقان واحلكمة، وإعماُل احللم والعلم في إخماد 
سطوة الظلمة؛ ثم انزعاج من لم ُيعر لشروط البقاء 
باال، وال بذل في حقول صادق النماء ماال! يرى أن 
املساس بنهج عليل قد يجّر على األمة الهّم الثقيل، 
وأن التمسك بوضع غشوم خير من فتنة تدوم، وأن 
وجود فالن بلية، وبقاء عاّلن مزية، وغير ذلك من 
عبر  باملنكر،  املنخور  الهّش  الواقع  تزكية  مبررات 
إصالحه  مشاريع  ل  حت��وّ من  واالنزعاج  التخويف 

إلى شّر ُمستَطر!!
وغير غريب انزعاُج من لم َيبق عليه من الثياب 
حداثًة  عنه  ون��زع  أجملها،  تقليدًا  رم��ى  بعدما   -
أسترها - إال جورٌب في رجله اليسرى، مزهوٌّ بذاته 
قد شغله طول  مطمئٌن حلاله حريٌص على جوربه 
االفتتان بالغير عن ستر عورته الكبرى! فتلك هان 
يألف  األي��ام  بتوالي  إذ أضحى  لومها،  وقّل  أمرها 
كشفها اخلاص والعام، أما غياب اجلورب فخطيُر 
العجب،  من  وليس  ال��ت��ام!  بالعري  واب��ت��الٌء  املقام 

باعتقاد رأيه األصوب، أن يظّل هّمه اجلورب !!!

فمن مسلمات اإليمان وثوابت 
اإلسالم أن الباطل زهوق، وكيد 

الشيطان ضعيف، ولكنّ عللنا 
الكبرى في ضعف اإليمان بقوة 

الحق، واإلمساك عن اإلنفاق 
في سبيل تقوية منابر الحق 

وأهل الحق، واالنشغال عوض 
ذلك بالباطل وشتم فعله ولعن 
مكره، وتصور بعضنا أن سب 

أهله وشتم أفعالهم مهون عن 
النفس شيئا، أو مغير طرفا من 
خططهم، أو معّطل جانبا من 

مكرهم.
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ف���ق���دت ال���س���اح���ة اإلس��ام��ي��ة 
املغربية  مؤخرا أحد  مؤسسيها  
وواحدا من رموزها وأبرز قادتها 
الله  ع��ب��د  امل��ه��ن��دس  األس���ت���اذ   ...
 2014 7 دجنبر  باها.. يوم األحد 
.. وذل��ك في ح��ادث مأساوي على 
ال��س��ك��ة احل��دي��دي��ة ال��راب��ط��ة بني  

الرباط وبوزنيقة.
اجللل  املصاب  هذا  خلف  وقد 
وب��ه��ذه   الطريقة  امل��ؤمل��ة  حزنا 
عميقا في مختلف أوساط  املشهد 
الدعوي والسياسي في الباد. ذلك 
مؤسسي  كبار  من  يعد  الفقيد  أن 
منذ  املغرب  في  اإلس��ام��ي  العمل 
إضافة  املاضي،  القرن  سبعينات 
إل����ى ك���ون���ه  ق���ي���ادي���ا ف���ي ال��ع��م��ل 
العدالة  السياسي من خال حزب 
والتنمية، ونائبا برملانيا عن ذات 
احلزب منذ 2002 إلى حني توليه 
ف��ي حكومة  ال��دول��ة  منصب وزي��ر 
سنة  بنكيران   اإلل���ه  عبد  السيد 

. 2011
املهيبة  جنازته  خلصت  ولقد 
عامة  ل��دى  ومكانته   الرجل  قيمة 

الناس  إذ شارك فيها اآلالف قدموا 
م���ن ك���ل رب����وع ال���ب���اد ومي��ث��ل��ون 
م��خ��ت��ل��ف ال���ت���وج���ه���ات ال��ف��ك��ري��ة 
الطبقات  ع��ن  فضا  والسياسية 

االجتماعية...
بالفقيد   التصقت  صفة  وأه��م 
حيا وميتا .. احلكيم .. كتعبير عن 
أسلوب الرجل في إدارة االختاف 
وتقريب وجهات النظر.... باحلوار 
األخ��اق...  الكام وجميل  وحسن 
ح��ي��ث ك���ان ع��ف��ي��ف ال��ل��س��ان...ل��ني 
اجلانب ... في تطبيق عملي لقوله 
َغِليَظ  ��ا  َف��ّظً ُك��ْن��َت  �َوَل����ْو   : تعالى 
)آل  َحْوِلَك�  ِم��ْن  ��وا  اَلْن��َف��ضُّ اْلَقْلِب 

عمران 159(...
أم������ام ه�����ذا امل����س����ار احل���اف���ل 
بالعطاء  ملدة تناهز أربعني سنة، 
ال��ه��ني استيعاب  ب��األم��ر  ي��ك��ن  ل��م 
وفاته  وهو في عز عطائه، وبتلك 
الله  ق��در  لكن   . املفجعة  الطريقة 
نافد ، وله األمر من قبل  ومن بعد 
... وعزاؤنا واحد في فقدان  رجل  
من طينة  عبد الله باها. وإنا لله 

وإنا إليه راجعون.

جريدة  تلقت  العميق  وال��ح��زن  األس��ى  ببالغ 
� تقبله اهلل  المحجة نبأ وفاة األستاذ عبد اهلل بها 
تعالى ع��ن��ده م��ن ال��ش��ه��داء� وزي���ر ال��دول��ة وأح��د 
والتنمية  العدالة  ح��زب  ف��ي  ال��ب��ارزة  ال��ق��ي��ادات 
إثر  بالمغرب  العمل اإلسالمي  وواح��د من رم��وز 
ببوزنيقة  القطار  سكة  على  مؤلمة  سير  حادثة 
)بين الرباط والدار البيضاء( مساء يوم األحد 07 

دجنبر 2014. 
جريدة  أس��رة  تتقدم  األليمة  المناسبة  وبهذه 
سائر  وإلى  وأبناًء  الفقيد زوجًة  أسرة  إلى  المحجة 
المواساة،  وأصدق  التعازي  بأحر  ومحبيه  إخوانه 
بواسع  الفقيد  يشمل  أن  القدير  العلي  اهلل  سائلين 
مغفرته ويتقبله عنده من الشهداء والصادقين، 
وأن يرزق ذويه الصبر واالحتساب، و�إنا هلل وإنا 

إليه راجعون�. 

أ- عبد اهلل باها - النشأة والدراسة:

ولد عبد الله باها بجماعة خلصاص 
بلوغه  وبعد   1954 سنة  كلميم  نواحي 
الصغيرة  األس��رة  انتقلت  سنوات  سبع 
ك��ان   .. إف����ران  األط��ل��س الصغير  إل���ى  
متفوقا  ب��ال��ق��راءة  ش��غ��وف��ا  طفولته  ف��ي 
دراس��ت��ه  استكمال  بعد  دراس���ت���ه...  ف��ي 
االبتدائية  انتقل إلى بوزكارن  .. وحصل  
التحق   ثم   ، اإلع���دادي  شهادة  على  بها 
بإنزكان   ياسني   بن  الله  عبد  بثانوية  
العلمية. الباكالوريا  على  حصل  حيث 

سنة 1975 ..
العالي مبعهد  تابع تعليمه  بعد ذلك 
ال����زراع����ة وال��ب��ي��ط��رة ب���ال���رب���اط  حيث 
في  تطبيق  مهندس  دب��ل��وم  على  حصل 

التكنولوجيا الغذائية سنة 1979...

ب - عبد اهلل باها - المسار المهني : 

اشتغل عبد الله باها كباحث باملعهد 
 ..  1979 سنة  الزراعي  للبحث  الوطني 
وكاتب  عام لصندوق األعمال االجتماعية 
، وعضو مكتب جمعية  الزراعي  للبحث 
مهندسي البحث  الزراعي سنة 1987 ، 
واشتغل أستاذا باملعهد ذاته منذ تخرجه 

إلى سنة 2002 .

ج- عبد اهلل باها - المسار الدعوي :
 

التحق عبد الله بها  بالعمل الدعوي 
مند السبعينات من خال جماعة الدعوة 
ثم   ... اإلسامية  الشبيبة  ثم  والتبليغ 
أسس اجلماعة اإلسامية مع رفيق دربه 
ذل��ك  حركة  اإلل��ه  بنكيران... وبعد  عبد 
التوحيد  فحركة  والتجديد...  اإلص��اح 
واإلصاح سنة 1996. حيث كان عضوا 
حترير  ت��رأس  التنفيذي....كما  مبكتبها 

صحيفتي اإلصاح والراية....

د- عبد اهلل باها - المسار السياسي : 

يعد الفقيد عبد الله باها أحد مؤسسي 
مهندسي  وأح��د  والتنمية  العدالة  حزب 
توجهاته واختياراته.. كما شغل منصب 
برملاني عن دائرة الرباط شالة منذ 2002 
إلى 2011.  وداخل البرملان شغل منصب 
2007 ونائب  نائب رئيس املجلس سنة 
األمني العام حلزب العدالة والتنمية سنة 
2004 .. ورئيس فريق العدالة والتنمية 
ورئ��ي��س   ..  2006 و   2003 س��ن��ة  ب��ني 
اإلنسان  والتشريع وحقوق  العدل  جلنة 

باملجلس بني 2002 و 2003 .
وفي سنة 2011 عني وزيرا للدولة في 
حكومة عبد اإلله بنكيران. إلى أن انتقل 

إلى جوار ربه يوم 7 دجنبر 2014. 

 األستاذ عبد اهلل باها – الرحيل الفاجعة

عبد اهلل باها- المسار :

تعزية

وزير الدولة عبد الله بها في ذمة الله تعالى
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محمد الحمداوي، رئيس مجلس شورى حركة التوحيد واإلصالح:
بها : مثال للثبات والطمأنينة والصالبة في المواقف الصعبة 

عرفت عبد الله بها رحمه الله تعالى منذ 36 سنة، وكانت قوته وصرامته 
في عدم االستجابة لالستفزازات من كل أشكالها. فقد كان مثاال للثبات 

غير مهتم باالستفزازات التي يتعرض لها، وكان في املعهد الزراعي 
آنذاك يستفز من الناس الذين كانوا ميزقون إعالنات أوقات الصالة 

التي كان يعلقها في املعهد الزراعي، وال شك أن هذه النعمة منة من الله، 
منة السكينة والثبات والطمأنينة. عبد الله بها اجتهد ألن القيم الكبرى 

فيها مجاهدة وتدريب ومصابرة خاصة في احملطات الصعبة، ولذلك كانت سكينته وثباته قوة 
وصالبة في املواقف الصعبة.. فالله تعالى أسأل أن يرحمه.

فتح اهلل أرسالن، نائب األمين العام الناطق الرسمي لجماعة العدل 
واإلحسان:

بها : رجل الصدر الواسع 
يعد املرحوم األخ العزيز عبد الله بها من الشخصيات التي عرفتها 

وعايشته منذ زمن طويل يقارب 25 سنة. لقد عرفت في الرجل النبل 
ودماثة اخللق، وعرفت فيه رجل الصدر الواسع، فقد تختلف معه لكن 

تبقى معاملته ومناقشته وطرحه للرأي في كامل األدب وكامل االحترام. 
لقد كان وجود املرحوم عبد الله بها يعطي للقاءات التي جمعتنا روح االنفتاح والبحث عن 

القواسم املشتركة، وكان حريصا على تقريب وجهات النظر، وتعتبر هذه األمور جزءًا من 
اخلصال التي عرفتها في عبد الله بها ولم تتغير ولم تتبدل منذ اليوم األول الذي عرفته فيه 

نسأل الله تعالى أن يتقبل الرجل في الصاحلني، وأن يرحمه ويكتبه مع الشاهدين، رحمه الله 
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

عبد اللطيف وهبي، عضو المكتب السياسي لحزب األصالة 
والمعاصرة

سنفتقد حكمة الرجل
 الفقيد عبد الله كان يجلس في البرملان هادئا تعلوه هيبة احترام كربوة 

ترفع هامتها، كان الرجل ينطق من صمته بحكمة سنفتقدها.. كانت له 
قدرة عالية على االستماع دون تعقيب، جتد نظراته اجتاه كل متحدث 

متشبعة بنوع من االحترام والعناية اخلاصة، بتواضع يسعى إلى فهم 
منطوق الكالم، كان الرجل محترما في صمته، رائعا في أخالقه، ال تهمه 

املنابر وال املواقع وال مينح للمظاهر السياسية أهمية، كان يعرف أن دوره يكمن في خلق ذلك 
التوازن السياسي داخل عائلته السياسية وبني صديق دربه ومحيطه السياسي.

امحند العنصر،األمين العام لحزب الحركة الشعبية:
بها : رجل الحكمة والرزانة والتوافقات 

نزل علينا خبر وفاة عبد الله بها مثل الصاعقة، معرفتي بالراحل متتد 
لسنوات عديدة، فقد كنا معا في مجلس النواب حيث نلتقي دائما، لكن 
معرفتي توطدت به خالل السنوات الثالث األخيرة بسبب عملنا جنبا 

إلى جنب في احلكومة احلالية. وهناك عرفت من هو عبد الله بها، فهو 
رجل احلكمة والرزانة والتوافقات، والرجل الذي يأتي باحلل املالئم 

الذي يرضي جميع األطراف حتى في املواضيع الشائكة. أثناء دراستنا 
للملفات في احلكومة، كان بها دائما رجل الكلمة الصائبة، وخسارته ليست خسارة حلزب 

العدالة والتنمية وألصدقائه فقط ولكن للمغرب ككل، فهو ليس بالرجل العادي ورحيله سيترك 
فراغا كبيرا في الساحة السياسية الوطنية.

حسن طارق، نائب عن الفريق االشتراكي:
الحركة اإلسالمية بالمغرب فقدت أحد رموزها

هذه خسارة بالنسبة للمغرب، فقدنا صوتا حكيما ورزينا، صوت متعقال 
داخل املشهد السياسي، خسارة ال تعوض للعدالة والتنمية، أعتقد 

أنه من الصعب أن يجد احلزب رجال مثل عبد الله بها، وهي خسارة 
مزدوجة لرئيس احلكومة عبد اإلله بنكيران، لذلك عزاؤنا واحد ونتمنى 

الصبر والسلوان ألسرته الكرمية وإخوته في احلزب، وأعتقد أن احلركة 
اإلسالمية باملغرب فقدت أحد رموزها .

محمد بوسعيد، وزير االقتصاد والمالية:
فقدنا رجال صادقا وله وطنية صادقة 

فقدنا رجال صادقا خلوقا ناصحا، كان سندا كبيرا في احلكومة وكان 
رحمه الله شخصا زاهدا في احلياة وله وطنية صادقة جعلته رجل حكمة 
وتبصر .. وما يدل على ذلك هو جميع الشهادات التي نسمعها من كل من 

عاشروه عن قرب وتعرفوا عليه. بل فقدنا فيه رجل وصديقا وسياسيا 
بامتياز، رحمه الله وأحلقنا به إن شاء الله مسلمني وجعلنا أهال لرصيده 

وتوجهاته في مجال احلكومي.. وبالطبع سيكون صعبا علينا ملء 
هذا الفراغ لهذا الرجل الذي كان يعمل في صمت ويعمل بحنكة وبحكمة ورزق عائلته الصبر 

والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون .

مصطفى الخلفي وزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة :
رحم اهلل الحكيم أحد كبار رجاالت الدعوة والوطن االستثنائيين 

رحم الله احلكيم.. فقدت فيه األب واحلاضن واملوجه والنصير والناصح 
واملؤمن والرفيق واملنصف والقدوة واخلبير واحلكيم والعدل والصبور 

واملراجع واملسؤول واملستشار والعارف واألمني. أحد كبار رجاالت 
الدعوة واإلسالم و الوطن االستثنائيني.

أَدناهــــا إلى  حدث  في  ومتوُر 
عيناهـــا دمعها  ِبوابل  وهمْت 
آهـــا أو  زفرًة  َتخرُج  الصدِر  في 
تـاهـــــــــا قد  ٍغ  ومَبلَّ ٍث  ومحدِّ
اهـــا َدوَّ إذ  األسماُع  واصطكت 
الَباَهـــا الله ماَت  قد مات عبُد 
أشالهــــا من  ويَح  يا  أشالُؤُه 
َشْكواهــا من  َتُبثُّ  عليه  َكَمدًا 
أفواهـــــا لي  َفَغْرَن  باحلاِدثاِت 
موالهـــــا من  َتْرَتاُع  َهْوِلِه  من 
معناهــــــــا عن  َتْنزاُح  كلماُتُه 
أتقاهـــــــــا على  أبدًا  دًا  حِّ وُموَّ
ُدْنياهـــــا على  َيْلِوي  ال  للناِس 
اهـــــا أَوَّ املصطفى  نحو  واْنقاَد 
أعالهــــــــــا ٍة  ِهمَّ في  وبالِده 
أحالهــــــا ما  األخالِق  مبكارِم 
أحياهــــــــــا لقد  فضائُلُه  ماَتْت 
أن يدخل الفردوَس من أعالها
جاهــا َيْسُمو  األبراِر  منزِل  في 
باهـــــــا في  أجَرنا  يعظُم  واللُه 

مـا للـرباط مَتـوُج من أقَصاَهــــــا
عبسـت وقطبـت اجلبيـن حتزنــًا
ْشَرجـــْت وتقطعـت كـلمـاُتهـا وحَتَ
ٍب ٍق ومـكـــــذِّ والـنــاس بـيـن مصـدِّ
فـقـالهــــــا ـعُي  النَّ جـاء  إذا  حتـى 
أنـــــُه من  وأَْيَقُنوا  اجلميُع  علم 
فتمزقـْت بجسِمِه  القطاُر  عبث 
ُنُفوُســنـا حولهن  من  ومتزقت 
أمواُجـه َعَتْت  وقد  املصاُب  َجلَّ 
َمْكُلومـــٌة وُمْهَجتي  أقول  ماذا 
َحْت َطوَّ َفِمي قد  أقول وها  ماذا 
وُمقاٍربـــًا دًا  ُمَسدِّ احلكيم  مات 
ومتاِعـــِه مِباِلِه  السخي  مات 
ـــدا ُمَتَعبِّ ُمساِمحًا  الّتِقيُّ  مات 
أرضـِه ُمدافعا عن  مات احلبيُب 
خالــــــــــــدا حّيًا  زال  ما  ه  لكنَّ
ومـا شماِئُلُه  ماَتْت  ما  مات  إن 
مرفوعــــــــٌة َنا  أَُكفُّ اإللِه  فإلى 
وأقامــَـــــُه شهيَدنا  اإللُه  َرِحَم 
عزاؤنـــــا املومنني  أمير  وإلى 

ق الفقيد
ي ح

ت ف
شهادا

مشاهد من جنازة الفقيد رحمه اهلل تعالى

شهيد الفضيلة 
د. محمد الروكي 
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د كمال الدين رحموني

نهاية السنة امليالدية ترتبط عند النصارى 
مب��ي��الد ع��ي��س��ى �، ول���ذل���ك ي��ع��رف ال��ع��ال��م 
املسيحي استعدادات كبرى إلحياء نهاية السنة 
بعيسى  احتفاء  زعمهم  في  ذل��ك  كل  امليالدية، 
�، فما حقيقة هذا االحتفال، وقبل ذلك، من 
نبيا  الله  بعثه  ال��ذي   � عيسى  سيدنا  ه��و 
ورسوال ؟ وهل  حافظ  هؤالء على  ما جاء  به 
عيسى � من رب العاملني، أم بدلوا وغيروا؟ 

وبالبيان يتضح املراد؛ لقد أنزل الله تعالى 
املاضي  خبر  فيه  للناس،  وبيانا  هدى  القرآن 
اليقني،  ال��ك��ت��اب  فهو  واملستقبل،  واحل��اض��ر 
جاء   ومم��ا  العاملني.  رب  من  ال��ص��ادق  واخلبر 
في  القرآن الكرمي حديث مستفيض عن عيسى 
�، وطبيعته ورسالته ونعم الله تعالى عليه.

أوال : مكانة عيسى عليه السالم وأمه 
في  اإلسالم :

عرض  القرآن الكرمي لتفاصيل قصة عيسى 
� من امليالد إلى النشأة واحلياة ثم الرفع.

1 - والدة األم مريم صاحبة النشأة الطاهرة 
العفيفة : وقد ورد ذلك في قوله تعالى: �إذ قالت  
ن��ذرت لك ما في بطني  إن��ي  ام��رأة عمران رب 
محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما 
وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم 
مبا وضعت وليس الذكر كاألنثى وإني سميتها 
الشيطان  من  وذريتها  بك  أعيذها  وإن��ي  مرمي 
الله  فضل  من  فكان   )36-35 )م��رمي  الرجيم� 
الشيطان،  مس  من  الله  حفظها  أن  م��رمي  على 
وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي � قال: 
»ما من ابن آدَم مولوٌد إال مَيّسه الشيطان حني 
الشيطان غيَر  يولد، فيستهل صارخا من مس 
مرمي وابنها« وفي رواية اإلمام مسلم »فيستهل 
صارخا من نْخسة الشيطان إال ابن مرمي وأمه« 
قال أبو هريرة �: »واقرأوا إن شئتم: �وإني 

أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم�«
2 - إكرام مريم بأن رزقها غالما بدون أب : 
بأن نفخ فيها جبريل � بإذن ربه، قال تعالى:
لها بشرا سويا  فتمّثل  إليها روحنا  �فأرسلنا 
قالت إنَي أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال 
إمنا أنا رسول ربك ألهب لك غالما زكيا� )مرمي  
16-18(، وهنا يبرز دور اليهود الذين شككوا 
على  وتطاولوا  بل  اإللهية،  املعجزة  ه��ذه  في 

مرمي باتهامها في عرضها.
وبعد  الحمل  أثناء  لمريم  اهلل  رعاية   -  3
الوالدة: وهو ما يتضح من قوله تعالى:�فحملته 
فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها املخاض إلى 
جذع النخلة قالت يا ليتني مّت قبل هذا وكنت 
قد  أال حتزني  من حتتها  فنادها  منسيا  نسيا 
جعل ربك حتتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة 
تسّاقْط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقّري 
النص أص��ل في  21-25(، وه��ذا  )م��رمي  عينا� 
بوالدة  يزعمون  الذين  النصارى  دعاوى  تفنيد 
عيسى � في أواخر شهر دجنبر وهو شهر 
من شهور فصل الشتاء في حني أن امليالد قد 
مت في فصل اخلريف بدليل توجيه مرمي لألكل 
يكتمل طيبه وجنيه  ال  والتمر  النخل،  ثمر  من 
إال في فصل اخلريف، ولذلك تنسف هذه اآلية 
دجنبر  والعشرين  اخلامس  في  امليالد  دع��وى 
من األس��اس. وهنا يستشكل األمر على بعض 
الناس: كيف يولد بشر بدون أب؟ ومنهم اليهود 
نبوة  ف��ي  للطعن  األم���ر  ه��ذا  استغلوا  ال��ذي��ن 
البساطة  من  ذل��ك  عن  واجل���واب   .� عيسى 
أب  � من غير  بآدم  اليهود  آمن  لقد  مبكان: 
وال أم، فمن آمن به لِزمه اإلميان بعيسى �. 

وليس غريبا أن يقرن القرآن بني احلالتني في 
موضع واحد بني آدم وعيسى عليهما السالم 
ت��ع��ال��ى:�إن مثل عيسى عند  ق��ول��ه  ف��ي  وذل���ك 
له كن  ق��ال  ثم  ت��راب   آدم خلقه من  الله كمثل 
 فيكون احلق من ربك فال تكونن من املمترين� 
قال   � عيسى  ميالد  وع��ن   ،)58 عمران  )آل 
ت��ع��ال��ى:�ق��ال��ت رب أن���ى ي��ك��ون ل���ي ول���د ول��م 
يشاء  ما  يخلق  اللُه  كذلك  قال  بشر  ميسسني 
)آل  له كن فيكون�  أمرا فإمنا يقول  إذا قضى 

عمران 47(.
لقد عاش   : 4 - بشرية عيسى عليه السالم 
يأكل  جميعا،  الناس  يعيش  كما   � عيسى 
ذكر  وق��د  يشربون،  مما  ويشرب  يأكلون،  مما 
النصارى  على  ال��رد  في  احلقيقة  ه��ذه  ال��ق��رآن 
ح��ني ق��ال��وا م��ا ق��ال��وا، وذل���ك ف��ي ق��ول��ه تعالى:
)التوبة  الله�  اب��ن  املسيح  النصارى  �وقالت 
ابن  املسيح  بقوله:�ما  عليهم  الله  ف��رد   ،)30
الرسل وأمه  قبله  إال رسول قد خلت من  مرمي 
صّديقة كانا يأكالن الطعام انظر كيف نبني لهم 

اآليات ثم انظر أنى يؤفكون� )املائدة 77(
5 - رسالة عيسى عليه السالم: وتتمثل في 
وإع��الء  الله،  رسالة  لتبليغ  رس��وال   � كونه 
ش��ري��ع��ت��ه، فعيسى واح���د م��ن ال��رس��ل، وه��ذا 
كما  إليك  أوحينا  �إنا  تعالى:  قوله  يبينه  ما 
أوحينا إلى نوح والنبيئني من بعده وأوحينا 
ويعقوب  وإس��ح��اق  وإسماعيل  إب��راه��ي��م  إل��ى 
واألس��ب��اط وعيسى وأي���وب وي��ون��س وه��ارون 
 .)162 )النساء  زبورا�  داود  وآتينا  وسليمان 
بل إن الله تعالى أنطق عيسى الوليد في مهده 
حني أنكر اليهود ميالده بدون أب ليؤكد الوظيفة 
الرسالة  وظيفة  املستقبل،  ف��ي  إليه  املوكولة 
إليه  �فأشارت  والبالغ، وذلك في قوله تعالى: 
قالوا كيف نكلم من كان في املهد صبيا قال إني 
عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيئا وجعلني 
مباركا أين ما كنت وأوصاني بالصالة والزكاة 
ما دمت حيا وبرا بوالدتي  ولم يجعلني جبارا 
شقيا والسالم علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم 

أبعث حيا� )مرمي 32-28(.
6 - رفع عيسى عليه السالم إلى السماء ردا 
على الزعم بقتله : لقد كذب اليهود حني قالوا 
�إنا قتلنا املسيح عيسى بن مرمي رسول الله� 
وما  قتلوه  �وما  بقوله:  مفندا  تعالى  الله  فرد 
اختلفوا  ال��ذي��ن  وإن  لهم  شبه  ول��ك��ن  صلبوه 
اتباع  إال  به من علم  لهم  ما  لفي شك منه  فيه 
الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان 
ومن   .)157-156 )النساء  حكيما�  عزيزا  الله 
اإلف���ك ال���ذي ظ��ل ي��ت��ردد ص���داه ع��ب��ر ال��ت��اري��خ 
التي   � لعيسى  اليهود  قتل  دع��وى  القدمي  
ظلت الكنيسة حتّمل وزرها لليهود حتى متت 
أن  مع  احل��اض��ر،  العصر  في  منها  »تبرئتهم« 
تلك »التبرئة« ظلت مطمورة في أناجيلهم حتى 
العصر  في  اليهود  السترضاء  الكنيسة  سعت 
إلى  العودة  أنفسهم  كلفوا  أنهم  ولو  احلالي، 
اخلبر اليقني وتأملوا في الكتاب املبني لعلموا 
أن عيسى �، لم تتلطخ بدمه الزكي يُد اليهود 

وال غيرهم، بل رفعه الله إليه.
 : السالم  عليه  عيسى  على  اهلل  إنعام   -  7
مبكرمات،   � نبيه  سبحانه  احل��ق  آث��ر  لقد 
منها: إحياء املوتى بإذن ربه، وتكلُّمه في املهد 
الروح  نفخ  ومنها  بالرسالة،  وتشريفه  صبيا، 
في الطني  ليغدو طائرا بإذن الله، ومنها إبراء 
األصم واألبرص، ومنها إخراج املوتى، ومع كل 
هذه املعجزات، كّذب اليهود فقالوا �هذا سحر 
اجل��وان��ب  بعض  ه��ذه   .)112 )امل��ائ��دة  مبني� 
الفضلى من سيرة عيسى �، فهل يبرر هذا 
الفضل العالي، واملكانة السامية لعيسى �، 

االحتفال به في رأس السنة امليالدية؟ 
بميالد  االحتفال  مشروعية  مدى   : ثانيا 

عيسى عليه السالم :
إن  مكانة  عيسى � عند الله تعالى وعند 
رسول الله � مكانة عظيمة، ومكانته تأتي من 
بهذه  الله اصطفاه وخّصه  كونه رس��وال، وألن 
املعجزات اخلارقة، ومع ذلك ما ترك لنا رسول 
باالحتفال  أوص��ان��ا  وال  مّتبعا،  هديا   � الله 
عليها  التي  الطريقة  على   � عيسى  مبيالد 
النصارى ومن تبعهم من املسلمني، ولذلك فإن 
اقتداء بعض املسلمني بالنصارى في االحتفال 
موجب شرعي،  له  ليس  السنة  ورأس  بامليالد 
بل يعتبر مخالفة صريحة ألصول الدين، نظرا 

لالعتبارات التالية:
من   : العقيدة  بفساد  االحتفال  تللالزم   -  1
املسلمني،  غير  مخالفة  شرعا  امل��ق��ررة  األم���ور 
في الطاعات واملباحات، فكيف إذا تعلق األمر 
بالعقيدة؟ ال شك أن عقيدة النصارى في عيسى 
عليه السالم ضالة ومنحرفة كما بيناه في ما 
لفساد  معهم  االحتفال  يجوز  ال  ولذلك  مضى، 

االعتقاد.
لهم:  المواالة  نوع من  االحتفال معهم   -  2
بقوله  املشركني  م��واالة  اإلس��الم عن  وق��د نهى 
تعالى: �يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود 
ومن  ببعض  أولى  بعضهم  أولياء  والنصارى 
يتولهم منكم فإنه منهم إن الله ال يهدي القوم 
الظاملني� )املائدة 53(، قال العلماء : »هذا إذا لم 
يقصد املسلم الرضا بدينهم، أما إذا قصد فهو 
كافر مرتد عن دين اإلسالم باتفاق أهل العلم« 
)اقتضاء الصراط املستقيم(. وألن املواالة ال تتم 
ذلك احملبة  فينشأ عن  التشبه  بعد حصول  إال 
ومن ثم تقع املواالة ألن التشبه نتيجة طبيعية 
محبة  هي  و  باطنا،  به  باملتشبه  القلب  لتعلق 
في الباطن يترجمها التشبه  في الظاهر، ولذلك 
منهم«  فهو  بقوم  تشبه  »من   :  � النبي  يقول 
)أبو داود وأحمد(، وفي قوله تعالى:�والذين ال 
يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما� 
قال  املفسرون: »شهود الزور هو حضور أعياد 
املشركني، فال ميالئون أهل الشرك على شركهم 
أع��ي��اده��م جمعت  ألن  ذل���ك  ي��خ��ال��ط��ون��ه��م،  وال 
الشبهة والشهوة والباطل وال منفعة فيها في 
فعاقبتها  العاجلة  اللذة  من  فيها  وم��ا  الدين 
شهودها«  وحضورها  زورا  ف��ص��ارت  أل��م  إل��ى 

)اقتضاء الصراط املستقيم ص183(.

3 - االحتفال تقديس وغلو في عيسى عليه 
في  املبالغة  عن   � النبي  نهى  وق��د   : السالم 
لعيسى  النصارى  إط��راء  على  قياسا  إط��رائ��ه 
النصارى  أط��رت  كما  تطروني  »ال  فقال:   �
الله ورسوله  أن��ا عبد  إمن��ا  م��رمي  اب��ن  املسيح 
فقولوا عبد الله ورسوله« )البخاري(. واإلطراء 
هو املدح بالباطل، فلو كان أحد أحق باإلطراء 
لكان رسول الله � أحق بذلك، ومع ذلك نهى 
عنه ملا يترتب على ذلك من التقديس واالعتقاد 
إط��راء  ك��ان  إذا  فكيف  الصاحلني،  في  الباطل 
النصارى لعيسى � من حيث املنطلق باطال.
ومن   : وأيامها  أعيادها  في  األمة  تميز   -  4
ذلك اختصاص األمة بعيدين بدل يومي اللهو 
احلديث،  ف��ي  ورد  كما  اجلاهلية  ف��ي  واللعب 
واملعنى أن النبي � لم يعترف باليومني اللذين 
كان يلعب فيهما الناس في اجلاهلية، فأبدلهما 
الله بهما عيدين هما الفطر واألضحى من باب 
متيز األمة بخصائصها. ثم إن األمة اختصت 
بيوم اجلمعة، وذلك في قوله �: »أضل الله عن 
اجلمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت 
وللنصارى يوم األحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم 
على  قوية  حجة  واحل��دي��ث  )مسلم(.  اجلمعة« 
املسلم  ش��ارك  ف��إذا  اجلمعة،  بيوم  األم��ة  متيز 
اليهود في عيدهم يوم السبت أو النصارى يوم 
األحد فقد خالف حديث رسول الله �، وكذلك 

في عيدهم السنوي.
5 - األعلليللاد  فللي  اإلسلللالم  مللن  الشرع  
الله  تعالى:  ق��ال   فقد    : والمناسك  والمناهج 
)املائدة  ومنهاجا�  شرعة  منكم  جعلنا  �لكل  
بني  ف��رق  فال  والصيام،  كالصالة  فالعيد   ،)50
سائر  ف��ي  ومشاركتهم  العيد  ف��ي  مشاركتهم 
ذلك  خطر  إل��ى  العلماء  تنبه  ول��ذل��ك  امل��ن��اه��ج، 
إمام  رأسهم  وعلى  املالكية،  فقهاء  منهم  وكان 
دار الهجرة مالك بن أنس � الذي كان ينهى 
سئل  وق��د  أعيادهم،  في  املشركني  معاونة  عن 
ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب 
مخافة  ذلك  فكره  أعيادهم  إلى  النصارى  فيها 
اجتمعوا  ال��ذي  بشركهم  عليهم  السخط  ن��زول 
إلى  املسلم  ُي��ه��دي  أن  املالكية  ك��ره  كما  عليه، 
ذل��ك تعظيما  ف��ي  ف��ي ع��ي��ده ألن  امل��ش��رك شيئا 
عدم   : أي��ض��ا  ذل��ك  وم��ن  عليه.  وع��ون��ا  لشركه 
إجابة الدعوة ألعيادهم، وعدم بيع ما ُيستعان 
به على أعيادهم، وعدم تخصيص أيام عيدهم 
وت��ب��ادل  واحل��ل��وى  ال��ه��داي��ا  قبيل  م��ن  بأشياء 
بل  للصليب،  بالسجود  تهنئة  ألنها  التهاني 
وقد اعتبره بعض الفقهاء أعظم إثما من شرب 
اخلمر وقتل النفس والزنى، ولذلك كانت األمة 
بأخالقها  والتميز  بدينها  االعتزاز  إلى  مدعوة 
وقبل ذلك بالتمسك بعقيدتها، خاصة في زمن 
جتاوز املشركون كل القيم التي جاء يبشر بها 
عيسى � من قيم السالم والتسامح واحترام 
النفس البشرية، وهو ما يترجمه واقع التعامل 
أمة اإلس��الم، فهل من  املسيحي واليهودي مع 

ِكر؟ مذَّ

عـيـسـى  عـلـيـه  الـسـالم :  الـمكـا نـة  ومـشـروعـيـة  االحـتـفـال
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الللصللاة  تللعلللللمللنللي  "أريللللللدك أن 
بشكل صحيح، وأن تساعدني على 
حفظ سورتي الفاحتة واإلخاص"  
َرَجْتُه.. لكنه يتهرب  متذرعا بأعذار 

واهية.. 
ال  أنللله  اكتشفت  حللن  ُصلللِدملللْت 
يللصلللللي.. بللل جللاهللل ألبللسللط أمللور 
دينه... لذلك قررت أن تناقش معه 
عاد  ل  كللعللادتلله  ل  لكنه  امللللوضلللوع.. 

مخمورا ...
حزمت حقيبتها ورحلت.. رفعت 
عللللليلله دعللللوى الللتللطللللليللق.. جللاءهللا 

متوسا.. فقالت:
" تزوجتك ألنك مسلم.. ألكمل بك 
اإلسللام  شعائر  لتعلمني  ديللنللي.. 
بللعللد أن هللدانللي الللللله وأسلللللمللت.. 
لكنك خّيبت ظني فيك.. إني أشفق 
وسط  فللي  مسلما  ُخلقت  عللللليللك.. 
اإلسللام..  قيمة  تعرف  وال  مسلم، 
أدعو الله  لك أن تكتشف اإلسام 
يوما.. وأن تكتشف زيف حضارتنا 

الغربية...!"
رجاها كثيرا.. لكنها ردت بحزم:
" تلللزوجلللتلللك ألعلللبلللر مللعللك إلللى 
إلللى  لتعبر  وتللزوجللتللنللي  اجلللنللة.. 
ِوْجهتي..  ليست  ِوْجهتك  أوربللا.. 
فلللللن أضللليلللع ملللعلللك  ملللسلللاري وال 

ِوْجهتي األبدية..!"

 ذة. نبيلة عزوزي

بقللم :

و مـضـــــــــة من 

أوراق  شاهدة

عبور

املولد النبوي ومشروع البناء 
اإلنساني اجلاهز

وذكرى املولد النبوي الغالية تهل علينا 
تطاوعنا  الروحية  التعبيرية  الصيغ  جند 
أي حلظة  نفسه  احلللدث  عند  للتوقف  أكثر 
الوالدة املباركة للتدبر في دالالتها، حيث إذا 
ما عدنا إلى التحقيب الزمني لفترة ما قبل 
والدة املصطفى �، هالتنا األوضاع املزرية 
املللال  معايير  إلللى  املللكللال  الللبللشللري  للكيان 
إنساني  عيش  لضمان  والللنللفللوذ  والنسب 
كرمي، واحلال أن الله عز وجل الذي ال تقوم 
احلضارات وتزدهر ثم تأفل إال بإذنه، شاء 
الللرسللالللة اخلللامتللة أن تتنزل فللي ظل   لللهللذه 
إعمال  مفادها  بليغة  األوضللاع حلكمة  هذه 
كله  الكون  أضللاء  الللذي  النور   في  التفكير 
عند والدة املصطفى باملقارنة بتلك األحوال 
النور  هللذا  أكللان  سللواء  املخيفة.  الظامية 
ماديا ملموسا كما جاء في السيرة النبوية 

الشريفة.
 � الللللله  رسلللول  أم  أن  ابللن سعد  روى 
قالت: »ملا ولدته خرج من فرجي نور أضاءت 

له قصور الشام«
تبدت مامحه من  كما  نورا معنويا  أو 
خال انهيار معالم احلكم القدمي اجلائر. إن 
سقوط شرفات من إيوان كسرى وخمود نار 
املجوس وانهدام كنائس بعينها، جتلي في 
مجملها رسائل كونية ربانية مصورة ترسخ 
ال  والشرك  الطاغوتية  أن  للتثبيت  بداخلنا 

محالة يسقطان أمام النور.
لكن أي نور؟؟؟

تللوفللرت في  اللللذي   � نلللور محمد  إنللله 
صدق  من  والنصرة  املعية  شللروط  خصاله 
وإخللللاص وصللفللاء عللبللوديللة ورسللللوخ في 
الرجم  املنزل عليه، فلم يكن  اإلميان باحلق 
باحلجارة واملقاطعة والتعذيب واحملاصرة 
عن  ليلفته  إلخ  والسب   بالروث  والتلطيخ 
مشروع البناء اجلديد ألمة استنقاذ البشرية 

من العتمات السادرة. 
إن املللعلليللة الللربللانلليللة ملللن خللللال هللذه 

املللبللشللرات املللرافللقللة للللللوالدة اللللرسلللول � 
الللذي  العظيم  الللنللور  بللهللذا  واملستصحبة 
آمنة ،عرضت بكل وضوح  انبعث من كيان 
معالم هذا املشروع الذي بنوره الرباني لن 
تصمد أعتى الديكتاتوريات وهي الرومانية 
أسللس  علللللى  قللامللتللا  وكلتاهما  والللفللارسلليللة 
بن  الناس  وتقسيم  والطبقية  اإلستعباد 
يقدم  ومستضعفن  اللللللذات  كللل  لهم  نباء 
سجناؤهم ملصارعة األسود املتضورة جوعا 
فإن غلبتهم األسود أكلتهم لتنشيط فرجات 

األسياد.
وال يختلف الوضع في اجلزيرة العربية 

حيث االنحدار اخللقي بلغ مداه.
اإلسامي  للمشروع  اخلالق  جعل  لقد 
مبشرات مطمئنة منذ البداية -كما أسلفنا- 
دحر  صفات  فيه  إنسانا  بللاملللشللروع  ووكللل 
أملليللا، وجعل  كلللان رجلللا  الللطللواغلليللت وإن 
القدم  راسخة  إمبراطوريات  بحجم  أعللداءه 
على مستوى احلضارة املادية ليقول لنواب 

ومجاهدي اليوم في عناوين :
لللل  إن نللور اإلسلللام ال محالة يسقط   1
في  حتمل  التي  والديانات  اإلمبراطوريات 

صلبها معالم محدوديتها.
هو  للباطل  احلللق  غلبة  مفهوم  إن  لللل   2
هذا  وتللأكللد  تتخلف،  ال  ربانية  وسنة  وعللد 
� وصحابته  الله  الوعد من خال رسللول 
فيها  قللابللل  عظيمة  تللاريللخلليللة  مللعللارك  فللي 
جنود  من  اآلالف  مئات  القليلون  الله  جند 

اإلمبراطوريات العاتية فكانت الغلبة لهم.
أساسي  عنصر  املسلمة  امللللرأة  إن  لللل   3
في صلب احلراك والتغيير. فآمنة أخرجته 
ملللن رحللمللهللا إللللى الللعللالللم، وخللديللجللة بنت 
خويلد واسته مبالها ومشورتها ووجودها 
األصل  طبق  نسخة  كانت  وفاطمة  الرحيم، 
إلى   � علمه  وعلللاء  كللانللت  وعللائللشللة  منله، 
العالم اإلسامي حتى تقوم الساعة، ونساء 
في  رافللقللنلله  ومللهللاجللرات  عللاملللات  الصحابة 
بالفضاء  وبحرا  بللرا  احلللق  تعميم  مسيرة 
عنهن جميعا،  الله  والللعللام رضللي  اخلللاص 
مغرضة  يقينيات  معه  تنكسر  الذي  الشيء 

حول اضطهاد اإلسام للمرأة.
فمتى نتوقف عند هذه العناوين بعمق  
الللتللأمللل والللنللظللر وصللللدق الللعللمللل لنحسن 

الولوج  إلى غد النصرة والظفر؟

تعزيات

الله ورحمته على   انتقلت إلى عفو 
إثر حادثة سير أليمة والدة األستاذ عبد 

العزيز القاسمي. 
أسرة  تتقدم  األليمة  املناسبة  وبهذه 
القاسمي  األستاذ  إلى  احملجة  جريدة 
سائلن  التعازي،  بأحر  وذويه  وأسرته 
بواسع  الفقيدة  يتغمد  أن  عز وجل  الله 
رحمته وغفرانه ويسكنها فسيح جنانه 

وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان .

والد  ورحمته  الله  عفو  إلى  انتقل   
األستاذ عبد املولى النهضاوي. 

أسرة  تتقدم  األليمة  املناسبة  وبهذه 
النهضاوي  األستاذ  إلى  احملجة  جريدة 
وأسرته وذويه بأحر التعازي، سائلن الله 
رحمته  بواسع  الفقيد  يتغمد  أن  وجل  عز 
وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه وأن يرزق 

أهله الصبر والسلوان .

 انتقل إلى عفو الله ورحمته والد 
األستاذ محمد بنزينب. 

تتقدم  األليمة  املناسبة  وبهذه 
األستاذ  إلى  احملجة  جريدة  أسرة 
بنزينب وأسرته وذويه بأحر التعازي، 
سائلن الله عز وجل أن يتغمد الفقيد 
ويسكنه  وغفرانه  رحمته  بواسع 
الصبر  أهله  يرزق  وأن  فسيح جنانه 

والسلوان .

والدة األستاذ عبد العزيز
القاسمي  في ذمة الله

والد األستاذ عبد املولى
النهضاوي في ذمة الله

والد األستاذ محمد 
بنزينب في ذمة الله

العدد 420 العدد 11431 بأقالمهـــــنخطبة منبرية

 ذة. فوزية حجبـي

al.abira@hotmail.com
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في  أن في الرد على المشركين شفاًء )3(

شرح األربعني األدبية ]44[

د. احلسني زروق

ثالثا : جهود حسان في الرد.
واضح من احلديث أن حلسان مكانة 
ثقة  له  وأن  الشعراء،  من  لغيره  تكن  لم 
بنفسه تفوق ثقتهم، يظهر ذلك من فعلني 

وثالثة أقوال:
أم���ا ال��ف��ع��الن ف��ه��م��ا: إدالع�����ه لسانه 
أبي  إل��ى  ذهابه  وسرعة  إي��اه،  وحتريكه 

بكر � وعودته.
»قد  الثالثة فهي: قوله:  األق��وال  وأما 
آن لكم أن ترسلوا إلى هذا األسد الضارب 
باحلق!  بعثك  »وال���ذي  وق��ول��ه:  ب��َذَن��ب��ه«، 
ألْفِرينهم بلساني فري األدمي«، وقوله: »يا 
والذي  لي نسبك،  ص  َلَّ قد  الله!  رسول 
تسل  كما  منهم  ألسلنك  ب��احل��ق!  بعثك 

الشعرة من العجني«.
بن  ثقة حسان  ذلك حجم  كل  ويظهر 
ثابت بنفسه، وَتَعّجله الردَّ على املشركني، 
وحتّمسه لذلك، وتلك ثالث خصال لم نر 

خبرا عنها لدى الشاعرين اآلخرين.
النبيَّ  أن  األم��ور  تلك  إلى  ثم ُنضيف 
� أَم���ر ح��س��ان وح���ده أن ُي���راِج���ع أب��ا 
رواح��ة  ب��َن  الله  عبد  َيأمر  ول��م  بكر�، 
وكعب بن مالك بذلك، فظهر الفرق بينهم 

منهجا وحتمسا.
وال��ظ��اه��ر م��ن األب��ي��ات ال��ت��ي روت��ه��ا 

في  عنها  الله  رض��ي  عائشة  املؤمنني  أم 
قصيدة  م��ن  مختارة  أنها  ال��ب��اب  حديث 
حسان، والقصيدة في ديوانه من ثالثني 
ُيستبعد  مم��ا  مطلعها  ك��ان  وإذا  بيتا، 
لِذكره  اإلس��الم  في  قاله حسان  َيكون  أن 
أبياتا  ف��إن   ،)1( إي��اه��ا  ال��ْم��ر وَوْص��ف��ه 
شديدة الصلة باملناسبة لم ُتذكر، ومنها 

أبيات ِهجاء أبي سفيان )2(.
��ِك��ن  وم���ا ب��ني أي��دي��ن��ا ِم���ن أب��ي��ات ُيْ

تقسيمه ثالثة أقسام:
وهي  القصيدة،  مناسبة  ِذكر   : أولها 
واردة في األبيات )1، 2، 7(، ومنها ُيفهم 
أن قصيدة حسان هجائية، وأنها رد على 

هجاٍء.
ثالثة  بني  القصيدة  َجْمع   : وثانيها 
 ،)...12  ،2  ،1 )األبيات  الهجاء  أغ��راض: 
واملدح، والسيما مدح محمد � )البيتان 
بجل  ذه��ب��ت  وق����د  واحل���م���اس���ة،   ،)9  ،2

األبيات )8-4، 11-10، 13(.
وثالثها : ِذكر موقف حسان ِمن هجاِء 
قريش رسوَل الله � )األبيات: 1، 3، 4(.
ذل��ك-  –بناء على  وّج���ه ح��س��ان  وق��د 

قصيدته أربع وجهات: 
ب��ال��دف��اع عنه،   � ال���رس���ول  وج��ه��ة 
ونصرته، ومدحه، وفيه نكتة وهي أن هذا 

هو  قريش،  كفار  يهجوه  ال��ذي  ال��رس��ول 
بأرواحهم  املسلمون  يفديه  ال��ذي  نفسه 
ومب���ا ي��ل��ك��ون، وال��ه��ج��اء ل��ن ي��ؤث��ر في 
له،  عالقتهم به؛ بل لن يزيدهم إال محبة 
من  والتضحية  ل��ن��ص��رت��ه،  واس��ت��ع��دادا 

أجله. 
ووج���ه���ة اجل��م��اع��ة امل��س��ل��م��ة، وه��ي 
مستعدة  م��ن��س��ج��م��ة،  ملحتمة  ج��م��اع��ة 

مجندة، متشوقة لإلجهاز على عدوها.
ووجهة الذات الشاعرة، وفيها يظهر 
دينه  مخلصا  مهاِجما  متحمسا  حسان 
لله تعالى، وهو في ذلك يجمع بنْي بيان 
وبني  اإلس���الم،  لنصرة  التام  استعداده 
الله  عند  ما  غرضه  االستعداد  ذلك  ك��ْون 
فهم  اجَل�َزاُء«،  ذاك  في  الله  »وعند  تعالى 
بل  سلطان؛  أو  ج��اه  أو  مل��ال  ال  يقاتلون 

ابتغاء رضوان الله تعالى.
وقد جمع شعر  قريش،  كفار  ووجهة 
ح��س��ان ف��ي ه���ذه ال��وج��ه��ة ب��ني ال��ه��ج��اء 
استعداد  ببيان  وتخويِفهم  عليهم،  ردا 
عليهم،  واالنتصار  حملاربتهم،  املسلمني 
وإص����راره����م ع��ل��ى ذل����ك، وم��ع��ن��وي��ات��ه��م 

املرتفعة؛ ألنهم مدعومون:
وجبريٌل رسوُل الله في�ن�ا

وروُح القْدس ليس له ِكَفاء

ل��ل��ع��دو،  ت��خ��وي��ف  ه���ذا وذاك  وف���ي   
وتهديد ووعيد. 

حسان،  لقصيدة  وجهات  أرب��ع  فهذه 
من  ع���ددا  ش��ع��ره بسببها  َت��ض��م��ن  وق���د 

كن تلخيصها في ثالث: الرسائل، ُيْ
- رفع معنويات األمة، بعد األثر الذي 
من  بها  واالنتقال  فيها،  الهجاء  أحدثه 

التأثر، إلى اجلاهزية.
- تأكيد النصرة للنبي �، واصطفاف 
أعراضهم  وبذلهم  جانبه،  إلى  املسلمني 
وأموالهم وأهليهم ومواهبهم في الدفاع 

عن اإلسالم.
بالرد  وت��وع��ده��م  املشركني  تهديد   -

مبختلف أشكاله وأسلحته.
العميق في  أث��ره  ذل��ك  لكل  ك��ان  ولقد 
سنرى  كما  س��واء،  واملسلمني  املشركني 

في املسألة الرابعة بحول الله تعالى.
----------

ومطلع   ،)77-71( ص:  ح��س��ان،  دي����وان   -)1(
قال  ولذلك  اخلمرة،  وذكر  النسيب  بني  يجمع  القصيدة 
البيت العاشر: »قال حسان هذه القصيدة  العدوي بعد 
إلى هذا املوضع في اجلاهلية ثم وصلها بعد بهذا القول 
في اإلس��ام«، وأول ما قاله حسان في اإلس��ام حسب 
العدوي قوله : عدمنا خيلنا... األبيات املذكورة في حديث 

الباب.
)2(- ديوان حسان، ص: )76-75(.

العدد 12431

رأينا في احللقتني السابقتني املسألة األولى من مسائل حديث دعوة النبي  � الصحابة إلى الرد على هجاء قريش )سبب الورود(، واملسألة 
الثانية )تكليف شعرائه الثالثة بالرد(، وسنرى في هذه احللقة املسألة الثالثة )جهود حسان( في ذلك.

ك��ت��ب ال��ت��راج��م وال��س��ي��ر م���ن أع��ظ��م 
م��ص��ادر ال��ث��ق��اف��ة اإلس��الم��ي��ة، ورص��ي��د 
الكتب كبير وغ��ن��ي، ألن  م��ن ه��ذه  األم���ة 
القصص  أهمية  إلى  فطنوا  األمة  علماء 
والسلوكية  العلمية  والنماذج  واألخبار 
في تقدمي األمنوذج التربوي ألبناء األمة 

في مجاالت تربوية كثيرة، وتنبهوا إلى 
الفضائل  غ��رس  ف��ي  ال��رج��ال  سير  قيمة 
على  ال��ق��رآن  ن��ص  وق��د  الهمم.  وحتفيز 
ذلك مثل قوله تعالى:�َفاْقُصِص اْلَقَصَص 
وقال   ،)176 )األعراف:  ُروَن�  َيَتَفكَّ ُهْم  َلَعلَّ
َأْح��َس��َن  َع��َل��ْي��َك  َن��ُق��صُّ  �َن��ْح��ُن  سبحانه: 
اْلُقْرآَن  َه��َذا  ِإَلْيَك  َأْوَحْيَنا  ا  مِبَ اْلَقَصِص 
َن اْلَغاِفِلنَي� )يوسف:  َوِإن ُكنَت ِمن َقْبِلِه مَلِ
جند  »احلكايات  السلف:  بعض  قال   .)3
م��ن ج��ن��ود ال��ل��ه ت��ع��ال��ى، يثبت ال��ل��ه بها 

قلوب أوليائه«.
وال��ك��ت��اب ال����ذي ن��ق��دم��ه ال���ي���وم هو 
)امل��ع��ج��م ال��وج��ي��ز ف��ي ت��راج��م نخبة من 
للعالمة  زي��ز(،  ووادي  سجلماسة  علماء 
السجلماسي،  العمراوي  محمد  الشيخ 
من طبع طوب بريس مبدينة الرباط في 
2014-م،  1435ه�  طبعة أولى تاريخها: 
في مجلد  411 صفحة،  الصفحات:  عدد 
واحد يضم 440 ترجمة لنخبة من علماء 
سجلماسة وتافياللت مرتبة على حروف 
املعجم، وجعل في طليعتهم املسمى أبا 
سيدي املامون البلغيثي العلوي؛ ذكر أن 
حملمد  باملعسول  أيضا  واردة  ترجمته 
املختار السوسي ولم يذكر تاريخ والدته 
وتاريخ وفاته. وجعل خامتتهم الترجمة 

رقم 440 والتي خصها بوالده أبي محمد 
احلاج محمد العربي بن عبد الرحمان بن 
السجلماسي  العمراوي  العربي  محمد 
1346، واملتوفى  بتاريخ حوالي  املولود 

بتاريخ 17 ربيع الثاني 1424ه�. 
فيها:  قال  مبقدمة  كتابه  املؤلف  بدأ 
»احلمد لله وكفى، وسالم على عباده الذين 
اصطفى. أما بعد: فهذا كتاب يضم جملة 
من تراجم علماء سجلماسة وما حولها، 
أرجو أن يعم النفع به في احلال واملآل... 
وقد افتتحته بثالث فاحتات...« )ص:3(. 
لبيان  مقدمات  مبنزلة  الفاحتات  وجعل 
منها:  والتي  الكتاب،  وأغ��راض  مقاصد 
»وصل ما انقطع أو كاد من حبال العلم 
رجال  همم  وحتفيز  املنطقة...  ه��ذه  في 
املنطقة، وإيقاظ عزائمهم، لالهتمام بهذه 
اجلهة ورد االعتبار إليها في مجال العلم 
التاريخي  املفهوم  واملعرفة... وتصحيح 

ملغرب اليوم...«. )ص:11،5(.
العبد  فيقول  »وبعد:  بقوله:  وختمه 
ال��ب��اري: محمد  رب��ه  رح��م��ة  إل��ى  الفقير 
ال��ط��اه��ر ب��ن محمد ال��ع��رب��ي ال��ع��م��راوي 
تصحيح  من  انتهيت  لقد  السجلماسي: 
ه����ذا ال���ك���ت���اب- ب��ع��د اس���ت���خ���ارة احل��ق 
األن��وار  ربيع   24 األح��د  ي��وم  سبحانه- 

وأنا  النبوي،  املسجد  في  1435ه�  ع��ام: 
ج��ال��س ف��وق دك��ة )األغ����وات( حيث كان 
النبوية  الروضة  قبالة  الصفة،  موضع 
الشريفة، على صاحبها أفضل الصلوات، 
وأزكى التحيات، راجيا من الله سبحانه 
وي��دمي  إلخ���راج���ه،  يوفقني  أن  وت��ع��ال��ى 
النفع به، ويجعله خالصا لوجهه الكرمي، 
وينفعني به يوم ال ينفع مال وال بنون، 
إال من أتى الله بقلب سليم. واحلمد لله 

رب العاملني« )ص: 394(.
الكلية  ففي  يذكر  بالشيء  وال��ش��يء 
املتعددة التخصصات بالرشيدية فريقان 
في  البحث  فريق  وهو  أحدهما  للبحث؛ 
اللغة والفنون واآلداب مبنطقة تافياللت 
منكب على إجناز دليل بأعالم تافياللت 
التراث  في  فريق  البحث  وه��و  واآلخ��ر 
الشرعي والفكري لسجلماسة وتافياللت 
يسعى  اإلس��الم��ي،  بالغرب  وام��ت��دادات��ه 
لتأليف فهرسة ملؤلفات علماء تافياللت، 
في سياق خدمة التراث احمللي وتقديه 

للباحثني والطلبة لإلفادة منه.

محمد بن عبد الرحمان اليوسفي

إصدارات
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تعريف المفردات :
أوًلا: الحدُّ 

ل��غ��ة: امل��ن��ع، وم��ن��ه: احل����دوُد؛ ألن��ه��ا متنع من 
معاودة الذنب، واإلحداد للمرأة؛ ألنه مينعها مما 
ألنه  ا  ح��ًدّ التعريف  ي  وُسمِّ قبله؛  لها  مباًحا  كان 
مينع ما دخل فيه من اخلروج، ومينع ما خرج عنه 

من الدخول )1(.
واحلدُّ اصطالًحا: هو الوصف احمليط مبعناه 
املميز له عن غيره )2(، أو هو اللفظ املفسر على 

وجه يجمع ومينع )3(.
القول  منها:  بأسماء  بعضهم  عند  ى  وُيَسمَّ

الشارح، أو التعريف.
ف��ح��دُّ علم ال��س��ي��رة ي���راد ب��ه : ال��ق��ول احمليط 
ما  كلَّ  يجمع  وج��ٍه  على  وبحوثه،  العلم  بقضايا 
يدخل فيه، ومَينع التباَس بحوث غيره به، بحيُث 

ال يشتبه علم السيرة بعلٍم آَخَر.
ثانًيا: العلُم

- اص��ط��الًح��ا ه��و: »ن��ق��ل ص���ورة امل��ع��ل��وم من 
اخلارج، وإثباتها في النفس« )4(.

1 - وقد ُيطَلُق العلُم وي��راد به إدراك الشيء 
على ما هو به في الواقع، وميكن تعريفه بالتمثيل، 
فيقال: إدراك البصيرة املشابه إلدراِك الباصرةِ )5(.
نفسها  في  للحقيقة  مطابًقا  اإلدراك  كان  فإن 

ِه. فهو علم صحيح، وإال كان بضدِّ
2 - وقد يطلق العلم وي��راد به الظن الغالب، 
وهو ما تبلغه الطاقة من اإلدراك، وإن لم يكن يقيًنا 

جازًما.
مومنات�  علمتموهن  �فإن  تعالى:  قال  وقد 
سبيَل  ال  إذ  الظن؛  غلبة  وامل��راد:   )10 )املمتحنة: 

إلى القطع واليقني مبا في القلوب.
وبناًء على ذلك؛ فإن العلم هو اإلدراُك احلاصل 
لليقني  الشامل  الظاهرة،  األم���ارات  أو  بالدليل، 

اجلازم، والظن الغالب، وما بينهما ِمن ُرتب.
قواعد  على  العلم اصطالًحا  ُيطَلُق  وق��د   -  3
ومسائل العلم، وعلى إدراك تلك القواعد واملسائل، 

وعلى ملكة اإلدراك نفِسها )6(.
ثالًثا: السيرة

نة، قال  - لغة : الطريقة والهيئة واحلالة والسُّ
تعالى: �سنعيدها سيرتها األولى� )طه: 20(، أي: 

هيئتها وحالتها.
وقال خالد بن زهير:

ٍة أنَت ِسْرَت�َها َفاَل َتَزَعْن ِمْن ُسنَّ
ًة َمن َيِسيُرَها ُل َراٍض ُسنَّ َفَأوَّ
ك��م��ا ت��ط��ل��ُق - ل��غ��ة - ع��ل��ى أخ���ب���ار األوائ����ل 
يْت كذلك ألنه تسير وتري بني  وأحوالهم؛ وُسمِّ
كما  اِت،  يَّ ال�ِحسِّ في  ُتستعمل  فهي  )7(؛  الناس 

ُتستعَمُل في املعنوياِت.
وب��ذل��ك ت��دخ��ل أخ����الُق امل����رِء وع���اداُت���ُه التي 
أكانت  له، سواًء  َدَأَب عليها حتى صارت مالزمًة 

موهوبًة أم مكتَسَبًة.
احلالة  »والسيرة  األصفهاني:  الراغب  يقول 
ا كان أو  التي يكون عليها اإلنسان وغيره غريزًيّ
وسيرة  حسنة،  سيرة  له  ف��الن  فيقال:  مكتَسًبا، 

قبيحة« )8(.
ما  هي:  اللغوي-  -باملعنى  النبوية  فالسيرة 
كان عليه النبي �  من طريقة وهيئٍة، وحالة في 

ة. شؤون حياته كافَّ
علم السيرة اصطالحا:

إل���ى ي���وم ال��ن��اس ه���ذا ال ي��ك��اد ُي��ْع��َث��ُر على 
تعريٍف جامٍع ماِنٍع لعلِم السيرة النبوية باملعنى 
؛ وذل��ك الت��س��اع م��دل��ول السيرة ِمن  االص��ط��الح��يِّ
جهٍة وتداخلها مع علوٍم متعددة ِمن جهة أخرى، 
ولتفاُوِت داللة املصطلح -أحياًنا- بني املصنفني 

في هذه العلوم الشرعية الشريفة.
للمصطلح  وقيود  وجود حتديد  لعدم  ونظًرا 

فقد  املتخصصة،  والفنية  العلمية،  الناحية  من 
تعاملها  طريقة  في  وتباينت  املصنفات،  تنوعت 
ٍز  مع السيرة النبوية، كعلم مستِقلٍّ بذاته، ومتميِّ

عن غيره.
وميكن رصد اتاهات في هذا الصدد، تساق 

على النحو التالي:
االتجاه األول:

التاريخيُّ حلقبة صدر اإلسالم كلِّها،  رد  »السَّ
قبل البعثة وبعدها، وما يتعلَّق بحياة النبي � 
وما جرى في حياته، وما كان بعد وفاته، وقسم 

كبير من خالفة اخللفاء« )9(.
ب��ه��ذا املنحى بأن  ال��ق��ائ��ل��ون  اْس��َت��ْش��َه��د  وق��د 
َع ُكتَب الفهارِس والتراجم َعِلَم أنَّ هاتني  َتَتبَّ »َمن 
مترادفتني  كانتا  و)املغازي(  )السيرة(،  الكلمتني 
ِن على معًنى واح��ٍد في  ت��دالَّ ُع��ْرِف املتقدمني،  في 
بهذا  ح  ص���رَّ َم��ن  املتقدمني  وِم���ن   .)10( ال��غ��ال��ب« 

املعنى.
االكتفاء  كتابه  في   - )565ه�(  الكالعي  يقول 
 :  - اخللفاء  والثالثة   � الله  رس��ول  مغازي  في 
»وهذا كتاٌب ذهبُت فيه إلى إيقاع اإلقناع، وإمتاع 
النفوس واألسماع، وذكر نسبه، ومولده، وصفته، 
نبوته  وأع���الم  خصائصه،  م��ن  وكثير  ومبعثه، 
استأثر  أن  إلى  مولِدِه  لدن  ِمن  وأيامه  ومغازيه، 
��ب��َة، ص��ل��وات الله  ال��ل��ُه ب��ه، وق��ب��ض روَح����ُه ال��ط��يِّ

وسالمه وبركاته عليه...« )11(.
فيقول:   ، اليوسيُّ احلسن  املعنى  هذا  ويؤكد 
»علم السير وهو العلم الباحث عن أحوال النبي 
تعالى«  ال��ل��ه  ت��وف��اه  أن  إل��ى  مبعثه  أول  م��ن   �
)12( ثم يبني أسباب توسع هذا العلم في رقعته 
التاريخية، فيقول - في تتمة كالمه - : »قد أدرجوا 
كان  لدن  من  بل  لدن وضعه،  من   � أحواله  فيه 
��وا إل��ى ِذك��ر وال��دي��ه، وأج���داده، ثم  حماًل، ثم ت��رقَّ
إلى القبائل املتشعبة من ذلك، وِذكر بلده الكرمي، 
ه قدمًيا، ومن  والبيت احلرام، ومن بناه، ومن توالَّ
وقد  ذل��ك.  ونحو  احترمه،  وم��ن  امل��ل��وك،  من  زاده 

يزيدون سيرة اخللفاء بعده« )13(.
عند  التصنيف  ف��ي  يتوقفون  ه��ؤالء  وأغ��ل��ب 
ًعا  تورُّ  ،� عفان  بِن  عثماَن  زمَن  الكائنة  الفتنة 
الله  الصحابة رضي  بني  فيما شجر  خ��وٍض  عن 

ٍب. ٍب أو حتزُّ عنهم، وخشيَة النسبة إلى تعصُّ
وُياَلَحُظ أن قلًة من املتأخرين درجوا على هذا 

املنحى في كتابة كتب السيرة.
التعلق  شديُد  النحو  هذا  على  السيرة  وعلُم 
بعلم التاريخ والسنة واحلديث واملغازي، على ما 

سيتبني بإذن الله.
االتجاه الثاني:

� وأب��واب اجلهاد  أي��اِم رس��وِل الله  تدويُن 
واملغازي مبا يتضمنها من وقاِئَع وأقضياٍت، وما 

حلقها من متممات ومكمالت )14(.
 ...« اب��ن حجر ه��ذا االت��اه بقوله:  وق��د علل 
وأطلق ذلك على أبواب اجلهاد؛ ألنها متلقاة من 

أحوال النبي � في غزواته« )15(.
ومن بعده اعتبر التهانوي أن املغازي سميت 
ِسَيًرا؛ ألن املغازي أوُل أموِرها السيُر إلى الغزو، 
وأنَّ املراد بها في قولنا: كتب السير، سير اإلمام 

ومعامالته مع الغزاة واألنصار والكفار.
ال��ش��رع ع��ل��ى طريقة  ف��ي  ف��ق��د غلبت  وع��ل��ي��ه؛ 
ال��ك��اف��ري��ن وال��ب��اغ��ني  ف��ي امل��ع��ام��ل��ة م��ع  املسلمني 
الذمة،  وأه��ل  واملرتدين  املستأمنني  من  وغيرهم 
احلج  أم��ور  على  املناسك  مصطلح  كغلبة  وذل��ك 

ًة )16(. خاصَّ
اسمي  ب��ني  التصنيف  ع��ن��د  ج��م��ع��وا  ورمب���ا 
عبد البر  اب��ن  م��ث��اًل  فعل  كما  وال��س��ي��ر،  امل��غ��ازي 
املغازي  اختصار  في  ال��درر  كتابه:  في  )463ه�( 

والسير.
وبشكل عام فقد تأثر كثير ممن صنف - قدمًيا 
وحديًثا- بهذا املنحى، وإن كان بدرجات متفاوتة.

االتجاه الثالث:
الذاتية  السيرة  بني  التصنيف  في  التفريق 
من   � بالنبي  وارت��ب��اط  تعلٌُّق  له  مما  وغيرها؛ 
في  مستقلة  مصنفات  وإف���راد  متعددٍة،  ج��وان��َب 

علوم مشتقة من السيرة النبوية.
وعن هذا املنحى يقول صاحب كشف الظنون: 

»تشتمل مباحث السيرة على خمسة عناصر:
األول: في السيرة الذاتية، وهي: ما يتعلق به 

�  من والدة ونشأة وزواج وخدم ومتاع.
الثاني: في النبوة والرسالة، وهي: ما يتعلق 

بالوحي والدعوة ومواقع الناس منها.
الثالث: في الغزوات والسرايا.

الرابع: في الشمائل، وهي: اآلداب واألخالق.
الخامس: في اخلصائص، وهي: ما امتاز به 

� عن بقية اخللق« )17(.
يزاد على كالم حاجي خليفة  أن  ومما ميكن 
من علوم السيرة املفردة علُم الدالئل، وهو يتناول 
 ،� النبيِّ  ُتبرهن صدق  التي  املعجزات واآليات 
وك��ت��ب امل��ول��د، وه���ي ك��ت��ب اه��ت��م��ت مب��ي��الده � 

ونشأته، وما ارتبط بذلك من أحداث.
ويلتحق بهذا املعنى كتُب فقِه السيرة، وهي 
السيرة  أح����داث  م��ن  وال��ع��ب��ر  ال����دروس  تتضمن 

النبوية.
العلمية:  الباقة  هذه  إلى   - أخيًرا   - وينضم 
عنهم،  الله  الصحابة رضي  ككتب  التراجم،  كتب 

وهي: التي تهتم بحياتهم وجهادهم ومآثرهم.
»وال   : تعالى  الله  رحمه  البر  عبد  اب��ن  يقول 
خالَف َعِلْمُتُه بني العلماء أن الوقوف على معرفة 
أوك��د علم اخلاصة،  ِمن   � الله  أصحاب رس��ول 
وأرفع علم أهل اخلبر، وبه ساد أهل السير« )18(.
الطبقات، وهي  : كتب   - أي��ًض��ا   - ذل��ك  وم��ن 
كتب تعتني بتراجم الرجال لتمييز الصحابة من 
التابعيني وأتباعهم، وهو يشمل معلوماٍت مفيدًة 

في باب السيرة والسنة مًعا.
ت��ف��اوًت��ا كبيًرا في  م ف��إن  ت��ق��دَّ وب��ن��اًء على م��ا 
بعض  يلي  وفيما  يقع،  س��وف  السيرة  علم  ح��دِّ 

التعريفات:
هو  السيرة  »علُم   : اليوسيُّ احلسن  تعريف 
العلم الباحث عن أحوال النبيِّ � من أول مبعثه 
ى لفظ السيرة؛  اه الله تعالى، وهذا مؤدَّ إلى أن توفَّ
اإلن��س��ان:  وس��ي��رُة  ��ْي��ِر،  ال��سَّ م��ن  ِفْعلة  السيرة  ألن 
الهيئُة التي يسير عليها في أفعاله وأقواله وأخِذِه 

وترِكِه« )19(.
وقال صاحب كتاب األقنوم في مبادئ العلوم:

ِبيِّ َوَحاِلِه ِعْلٌم بأياِم النَّ
َنا َوآله )20(  َصلَّى َعَليِه َرُبّ
فقد  ُك��ْث��ٌر  باحثون  امل��ن��وال نسج  ه��ذا  وع��ل��ى 
النبيِّ  بحياة  ِصُل  َيتَّ »م��ا  بأنها:  بعضهم  عرفها 
تشتمل  أن��ه��ا  أرى  وف��ات��ه،  حتى  م��ول��ده  منذ   �
على وقاِئع وحواِدِث العهدين املكيِّ واملدنيِّ مًعا، 

العامة منها واخلاصة« )21(.
وق���ال ع��ن��ه آَخ�����ُر: إن���ه »ال��ع��ل��ُم ال���ذي ت���دَرُس 
وفاته،  إلى  مولِدِه  ِمن   � الله  رس��وِل  حياُة  فيه 
وبعثته  ونشأته  ونسِبِه  بأصوله،  التعريف  مع 

ومعجزاته، ودعوته وأخالقه وجهاده« )22(.
وقال آَخُر: »ِعْلٌم ُيعَرُف به أحواُل املصطفى � 
تفصياًل منذ والدته ونشأته إلى أن حلق بالرفيق 

األعلى« )23(.
وهذه التعريفات بجملتها ال تخلو من مناقشة 
ومراجعة من جهات متعددة، وهو أمر حدا ببعض 
تعريًفا جديًدا  أن يضَع  يحاوَل  أن  إلى  الباحثني 
مُيايز فيه بني السيرة -كعلٍم- وسائر العلوم التي 
السيما  النبوية  بالسيرة  تشتبه  أو  تتداخل،  قد 

السنة وعلم احلديث.
ومن تلك احملاوالت: تعريُف السيرة وحتديدها 
مرتبٍط   ،� الله  برسول  متعلٍِّق  خبٍر  »كلُّ  بأنها: 
بزمٍن أو حادثٍة، أو دالٍّ على عادٍة له - مطلقٍة أو 

بياِن  في  املفيدِة  زمِنِه  بأحواِل  تعلٍُّق  أو   - َدٍة  مقيَّ
أحواله � « )24(.

فقوله: »مرتبٍط بزمٍن أو حادثٍة« : ُيدِخُل جميَع 
الوقائِع املرتبطِة به ِمن حمله إلى وفاته �.

وقوله: »دالٍّ على عادٍة له -مطلقٍة أو مقيدٍة-«: 
ًة مع أخالِقِه وشمائله. ُيدِخُل أحواَلُه كافَّ

وقوله: »أو تعلٍُّق بأحواِل زمِنِه املفيدِة في بياِن 
ُي��دِخ��ُل أح��واَل اجلاهلية، وأح��واَل   :»� أح��واِل��ِه 
الكفار واملنافقني، ومعامالِت أهِل ذلك الزمان كافة، 

مما له أثٌر في بيان طريقته �.
التعريف المختار لعلم السيرة النبوية الكاملة:

�، وح��ي��اِت��ِه،  نا  ف��ي ع��ص��ِر نبيِّ َي��ب��ح��ُث  ع��ل��ٌم 
ًة، مرتبًة من مولده إلى  ووقاِئِع أياِمِه، وأحواِلِه كافَّ

َصَل بها من العلوِم والفوائد. وفاته، وما اتَّ
تعاريَف،  ِمن  سبق  ما  يشمُل  التعريُف  وهذا 
وأف��ع��ال��ه  أق��وال��ه  بترتيب  ع��ن��اي��ًة  عليها  وي��زي��د 
َصَل بتلك األيام  وأحواله � بحسب أيامه، وما اتَّ
ودعوته   � بالنبيِّ  تتعلَُّق  ووق��اِئ��َع  أخ��ب��اٍر  م��ن 

ورسالته.
ُم صورًة كاملًة لشخصه  وهذا العلُم املهمُّ يقدِّ
� قائًدا ووالًدا، وعابًدا ومجاهًدا، زوًجا وداعًيا، 
ا ورسواًل، كلُّ ذلك في سياق أحداث يومه ِمن  نبًيّ
ِعقد سيرته  إلى أن ميسي!! فينتظم  حنِي ُيصِبُح 
درًرا، بعدد أيام حياته الشريفة، وأحواله املنيفة! 
ليغدَو كلُّ يوم من أيامه معجزًة ربانية على مثلها 

يؤمن البشر، ويلني لعظمتها احلجر!
وبرهاَن  عدٍل  شاهَد  بأيامها  السيرة  ولتبقى 
صدٍق على نبوته ورسالته، مع بشريته وإنسانيته 

صلوات الله وسالمه عليه.
---------
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ذ: عبد القادر لوكيلي

 مجرد
 رأي

هزلت حتى بدا من  هزالها كالها
أقرأ  وأن��ا  ذهني  إل��ى  قفز  بيت شعري معبر  األول من  الشطر  ...ه��ذا 
قائمة  القرضاوي  على  العالمة يوسف  الدكتور  الشيخ  إدراج  اسم  خبر 
بكف  كفا  اإلره���اب... ضربت  بتهمة  الدولي  األنتربول  قبل  من  املطلوبني 

وقلت مع القائل: ... هزلت حتى بدا من  هزالها كالها ؟؟؟
يتهم  القرضاوي  يوسف  العالمة  الشيخ  بحجم  كبيرة  علمية  قامة 
باإلرهاب وهو الذي أفنى حياته في نشر الفكر املعتدل واإلسالم الوسطي 
كتابة وتدريسا وفكرا وسلوكا، فالرجل له منابر في جميع بلدان العالم، 
واالعتدال  والواقع  الدين  فقه  في  ومؤلفاته  باملاليني  ومريدوه  ومحبوه 
من  واألف��اك��ني  املنافقني  شر  يكفيه  أن  تعالى  الله  أس��أل  املكتبات...  متأل 
من  وأعانهم  مولهم  من  النفاق وجميع  وعمائم  الثقيلة  األحذية  أصحاب 
الظلمة واإلعالميني السفهاء وأن يجازيهم على ما افتروه زورا وكذبا على 
شيخنا اجلليل وكلهم بكعب نعاله... )فما يضير نهر الفرات إذا بالت فيه 
بعض...(. ما خفف عني هول الصدمة  بعد قراءة اخلبر، هو ما كشف عنه 
ابن الشيخ القرضاوي الشاعر املعروف عبد الرحمن يوسف على موقعه 
أحد،  يعرفها  الشيخ  وال  يذكرها  لم  واقعة  أورد  فقد  اليوم،  هذا  صباح 

أخلص أهم ما ورد فيها كالتالي...
الشيخ  اس��ت��دع��اء  املخلوع مت  م��ب��ارك  امل���رات على عهد  إح��دى  ...ف���ي 
إلقاء  من  انتهائه  بعد  مباشرة  الدولة  أمن  مباحث  طرف  من  القرضاوي 
هذا  من  كثيرا  الشيخ  انزعج  األزه���ر...  قبل  من  إللقائها  دع��ي  محاضرة 
االستدعاء وأسر وقتها ألحمد الطيب )شيخ األزهر احلالي( بأنه ال يرغب 
الطيب ضيفه  أحمد  طمأن  ب��ه...  بأنهم سيرحبون  علمه  مع  ه��ؤالء  بلقاء 
ووعده بأن اللقاء سيكون في األزهر وليس في مكاتب أمن الدولة، اطمأن 
الشيخ ووعد بلقائهم في زيارة قادمة ألنه كان على سفر مستعجل... لكن 
الدولة أصروا على أن يكون  القادمة أن ضباط أمن  الذي حدث في املرة 
شيخ  صاحبه  ال��ق��رض��اوي،  الشيخ  طمأنة  أج��ل  وم��ن  مقرهم،  في  اللقاء 
ملا  باألزهر.  الدولة ملحق  أمن  اللقاء وأحد ضباط  ذلك  في  األزه��ر وقتها 
في  أح��دا  يجدوا  لم  الدولة  أم��ن  ملقر  املعلوم  الوقت  في  الضيوف  وص��ل 
استقبالهم، فصعدوا إلى الطابق العلوي حيث مكتب رئيس أمن الدولة... 
السنة  أهل  بني  عن اخلالف  القرضاوي  الشيخ  اللقاء... سألوا  بدأ  املهم 
والشيعة  وبني املسلمني واألقباط وخالفه، وفي ثنايا احلديث أثير اسم 
أحد العلماء الدعاة، عندها قال الرئيس بصفاقة رجال أمن الدولة: )احنا 
مسجلني على الرجل دا  أشياء مشينة جدا( ضنا منه أنه سيخيف الشيخ 
أو يحرجه على األق��ل... لكن الشيخ  رد عليه بصرامة العلماء )...ذل��ك ال 
يجوز، وجتسسكم على الناس حرام شرعا وممنوع قانونا ولو كانت هناك 
دولة حلاسبتكم على هذا األمر( فبهت الرئيس وحاول تبرير ذلك  بأي كالم 
وخالص...  انتقل بعدها إلى احلديث عن مراجعات احلركات اإلسالمية 
ناسبا ذلك إلى مجهودات إدارته اجلبارة ... ومرة أخرى انتفض الشيخ 
القرضاوي وعقب على كالم الرئيس بكل هدوء وروية: )ولكن هذا إجنازي 
وليس إجناز أمن الدولة، لقد اقتبستم من كتبي عشرات الصفحات وأخذمت 
منها فصوال  كاملة و لوال ذلك ملا استطعتم أن تتموا هذه املراجعات... هذه 
املراجعات ال ميكن أن تتم إال باالستعانة بأهل العلم، وال ميكن أن يكتبها 
ضابط( ثم أضاف أمام اندهاش الرئيس )ويجب أن تعلموا أن محاصرة 
مهما  أنكم  وتأكدوا  التطرف،  انتشار  أسباب  أول  هو  الوسطي  اإلس��الم 
فعلتم فلن تستطيعوا أن حتاصروا اإلرهاب والتطرف إال بكتبنا نحن دعاة 
اإلسالم الوسطي خصوصا في ظل التراجع الكبير لدور األزهر(، كل ذلك 
وشيخ األزهر ساكت وكأن على رأسه الطير ورئيس املباحث يصغي في 
ذهول وقد سقط في يديه. انتهى اللقاء »الودي« وخرج الشيخان أحدهما 
ساكت والثاني يحمل في نفسه غصة وعلى محياه حزن عميق وألم دفني... 
ملا استفسر االبن أباه الشيخ عن سر هذا احلزن، تنهد الشيخ وقال واأللم 
يعتصر قلبه: )أنا حزين ألنني  رأيت األزهر يهان أمام عيني... لقد زرت 
غالبية دول العالم، ولم أزر مسؤوال إال ووجدته يقف بنفسه أمام باب وزارته 
وبعضهم كان يفتح لي باب السيارة بنفسه... أتعرف يا عبد الرحمن أين 

استقبل رئيس مباحث الدولة شيخ االزهر؟؟؟ ... على مكتبه؟؟؟(
هكذا يتم التعامل مع أكبر علماء األمة ومشايخها في دولة أصحاب 
احلبيبة.  مصرنا  في  االنقالبية  مافيش/استان  دولة   ... الثقيلة  األحذية 
أما أنت يا شيخنا الفاضل فلله درك من عالم رباني جليل صنت بعلمك 
ومواقفك عمامة العلماء في زمن أذل فيه كثير من مدعي العلم عمائمهم 
تافهات   مكاسب  أو  معدودات  دراه��م  ثمن بخس  لقاء  وباعوا ضمائرهم 

وإلى الله املشتكى و آخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني.

الناظر... حيثما  ومتعة  البحر،  استمبول حاضرة 
حتركت يصاحبك البحر، فإذا كانت البحور عادة تشكل 
يخترق  مرمرة  بحر  ف��إن  ال���دول،  بني  طبيعية  ح��دودا 
الفاحت في شتى االجتاهات، ويفصلها شطرين  مدينة 
الذي  البوسفور  مضيق  بواسطة  وأورب���ي(  )أس��ي��وي 
األورب��ي  ك��ان اجلانب  ف��إذا  كلم...   33 ميتد على ط��ول 
مي��ت��از ب��ق��ص��وره وم��س��اج��ده وأس���واق���ه ال��راق��ي��ة، ف��إن 
وأروع  اجل��زر  أجمل  على  يحتوي  األس��ي��وي  اجل��ان��ب 
لالسترخاء  محطة  أنه  أي  املطاعم..  وأفخر  املنتزهات 

والتمتع بزرقة البحر وخضرة الطبيعة...
من احملطة البحرية على اجلانب األوربي انطلقنا 
مررنا  بشقيه،  البوسفور  لنكتشف  الباخرة  منت  على 
بعدة قصور، وبنايات حكومية، وكان مما أثار انتباهي 
واستغرابي أننا ملا مررنا بعدة مؤسسات ذات أهمية 
احلربية  والكلية  القدمية  استمبول  كجامعة  قصوى، 
العالم  شغلوا  عسكريني  ق��ادة  ع��دة  منها  تخرج  التي 
مشرف  برويز  القذافي،  )أت��ات��ورك،  أمثال  طويل  لوقت 
وآخرون( لم يثر ذلك حماس أغلب الراكبني في الباخرة، 
صغير  قصر  إلى  يشير  السياحي  املرشد  كاد  ما  لكن 
في اجلانب األسيوي، ويقول : هذا قصر »نور ومهند« 
التركي  للمسلسل  مسرحا  ك��ان  ال��ذي  القصر  يقصد 
املعروف � حتى ازدحم الناس على حافة السفينة وهم 
نحو  الذكية  وهواتفهم  كاميراتهم  عدسات  يوجهون 
القصر املتواضع، فتذكرت حلظتها قولة ألحد املفكرين 
املجهول  القصر  فهذا  األغنياء«،  كان  ملا  األغبياء  »لوال 
ولكن  أح��د،  إليه  ليلتفت  يكن  لم  كبيرة،  بفيال  األشبه 

مسلسال تافها جعله محجا للزوار طيلة السنة...
بعد ساعتني رست الباخرة على اجلانب األسيوي.. 
ميتاز هذا اجلزء مبناظر غاية في اجلمال الطبيعي، لم 
إال روعة وبهاء، ولعل أجمل  املتناسقة  البنايات  تزده 
الطبيعة  ذات  األميرات  ما يضمه هذا اجلزء هو جزر 
عن  تنم  التي  واحلدائق  املتناسقة  واألشجار  اخلالبة 
إيكولوجية  محطة  اجل���زر  ه��ذه  وتعتبر  رف��ي��ع،  ذوق 
على  واحدة حفاظا  بامتياز، بحيث ال جتوبها سيارة 
صفاء هوائها ونقاء بيئتها، وإذا أردت أن تكتشف هذه 
اجلزر فما عليك إال أن تكتري دراجة هوائية  أو تركب 
عربة كوتشي، في جانب آخر من الشق األسيوي توجد 
بانوراما  يشكل  مرتفع  عن  عبارة  وهي  العرائس،  تلة 

وروع��ة  الطبيعة،  وخضرة  البحر  زرق��ة  لرؤية  رائعة 
التركية  الهندسة  م��ن  رونقها  متنح  ال��ت��ي  البنايات 
اجلدد،  للعرائس  قبلة  العرائس  تلة  وتعتبر  العريقة. 
الصور  فيها  ويلتقطون  زفافهم  ليلة  يزورنها  الذين 

التذكارية.
املرة  وه��ذه  املساء  في  األورب��ي  إلى اجلانب  عدنا 
باقي  نستغل  للوقت، وحتى  ربحا  املعلق  عبر اجلسر 
اليوم في زيارة مراكز التسوق، فزرنا السوق املصري 
الذي يتميز بالتوابل واحللويات والبزار الكبير، وفي 
هو  والذي  رحلتنا(  من  السادس  )اليوم  الغد  صبيحة 
آخر يوم في استمبول زرنا أكبر مركز جتاري في القارة 
عدة  يتكون من  وال��ذي  استمبول«  »ف���وروم   األورب��ي��ة 
طوابق، كل طابق يتخصص في نوع من املبيعات، وفي 
»أكواريوم«  أكبر  يوجد  للمركز  أرضي  التحت  الطابق 
أزي��د من عشرة آالف نوع من  وال��ذي يضم  العالم  في 
األسماك، من األسماك الصغيرة جدا إلى أسماك القرش. 
وقتا حرا  ك��ان  وال��ذي  اليوم  نفس  من  الظهر  بعد 
زي��ارة  ف��ي  أستغله  أن  ارت��أي��ت  ملجموعتنا،  بالنسبة 
الذي  تقسيم،  ميدان  وهو  استمبول،  في  ميدان  أشهر 
شغل العالم لفترة من الزمن وذلك على إثر املظاهرات 
التي استغلت هذا امليدان قرابة شهر أو أكثر من طرف 
أحزاب املعارضة على إثر قرار حكومة أردوغان إحداث 
تختلف  ال  والتي  التاريخية،  الساحة  بهذه  إصالحات 
في شيء عن بعض الساحات في مدننا املغربية، ولكن 
من  أكثر  أعطاها  الدولي  والصخب  اإلعالمية  الهالة 
التذكاري  النصب  الساحة  هذه  ما مييز  أهم  حجمها، 
ذو األربع واجهات، والذي متثل كل جهة منه جزءا من 
وزرائ��ه،  بعض  مع  أتاتورك  يبرز  )ج��زء  تركيا،  تاريخ 

وآخر ميثل جيوشا عثمانية...(. 
أهمها شارع  الساحة عدة شوارع  يتفرع عن هذه 
للزائر  ميكن  كيلومترين،  على  ميتد  ال��ذي  االستقالل 
العصر  إل��ى  يعود  ق��دمي  ت��رام��واي  بواسطة  يقطعه  أن 
جيئة  الشارع  قاطعا  شديد  ببطء  ويتحرك  العثماني، 

وذهابا.. 
أن  الشمس وحاولت  بعد غروب  الفندق  إلى  عدنا 
أنام باكرا، ألننا في الغد سوف ننطلق في رحلة طويلة 

برا وبحرا لنغوص قليال في العمق األسيوي.

ارتسامات سائح في بالد محمد الفاتح )5(

 رحلة عبر البوسفور
ذ: أحمد األشهب بنبض القلب

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

العـنوان الكامل :.................................................................................
االشتراك السنوي : 20 عددا

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

ترسل االشتراكات باسم :
> جريدة احملجة عن طريق احلوالة البريدية

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

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

ق�شيمة  اال�شرتاك
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ال��ك��ات��ب  ت��وف��ى  اب��ري��ل   4 ف��ى   : قطب  محمد 
اإلسالمى محمد قطب عن عمر يناهز ال 95 عاما، 
وهو كاتب إسالمى وله العديد من املؤلفات ويعتبر 
للحركات  بالنسبة  ب���ارزة  وحركية  فكرية  عالمة 
اإلسالمية املعاصرة ، وتتميز مؤلفاته بأنها تفسر 
الواقع مبنظور إسالمي ، ومن أهم مؤلفاته : منهج 
واقعنا   ، املجتمع  و  النفس  فن   ، االس��الم��ى  الفن 
شقيق  وهو  وغيرها  الناس  ندعو  كيف   ، املعاصر 

سيد قطب
يونيو،   13 في  رح��ل   : المنجرة  المهدي   <
وهو اقتصادي وعالم اجتماع مغربي مختص في 
املراجع  أكبر  أح��د  يعتبر  املستقبلية،  ال��دراس��ات 
العربية والدولية في القضايا السياسية والعالقات 
لغات  عدة  أتقن  املستقبلية.  وال��دراس��ات  الدولية 
وألف بالعربية والفرنسية واإلجنليزية واليابانية 
االقتصادية،  العلوم  في  مقالة   500 عن  يزيد  ما 
املفكر  اعترف  وقد  واإلنسانية.  السوسيولوجية 

األمريكي صامويل هنتنجتون ضمن مؤلفه صدام احلضارات مبرجعية 
وأسبقية املهدي املنجرة في طرح مفهوم صراع احلضارات.

ميني  مفكر  ال��وزي��ر:  علي  بن  إبراهيم   <
، مؤسس  28 يونيو  ف��ي  ت��وف��ي  ب���ارز  إس��الم��ي 
الشعبية  القوى  األعلى الحتاد  املجلس  ورئيس 
ال���ذي أس��س��ه ع��ام 1961، وأي���د ق��ي��ام ث���ورة 26 
على  االحت���اد  خ��الل  م��ن  وعمل   ،1962 سبتمبر 
الذي  االنحراف  وتصحيح  اجلمهورية  مساندة 
داعيًا  الشتات  ف��ي  وع��اش  م��س��اره��ا،  على  ط��رأ 
إل���ى ال��ش��ورى واحل��ري��ة وال��دمي��ق��راط��ي��ة وح��ق��وق 
على  وعمل  االحت���اد  باسم  الناطقة  ال��ش��ورى  صحيفة  أس��س  اإلن��س��ان. 
مساندة اجلمهورية وتصحيح االنحراف الذي طرأ على مسارها، خاض 
آنذاك،  احلاكم  اليميني  النظام  وجه  في  عّدة  وقضائية  معارك سياسية 
من مؤلفاته: “بني يدي املأساة”، “لكي ال منضي في الظالم”، “الطائفية 
آخر ورقة العالني في األرض”، “هموم وآمال إسالمية”، “املنهج للحياة 
ضمير  في  وجرح  للمسلمني  عار  والهرسك..  “البوسنة  للحوار”،  دعوة 

اإلنسانية”.
العصماني  م��ه��وس  ب��ن  رج���ب  ال��ش��ي��خ   <
الرياض  مبدينة  نوفمبر   24 في  المالكي:  توفي 
الشيخ  ك��ان  ال��ت��ي  املشرفة  الكعبة  ك��س��وة  خ��ي��اط 
املسؤول  وأصبح  عامًا،   40 منذ  يخيطها  املالكي 
هي من  “بيت الله احلرام”  الفني عنها . وكسوة 
القرآن  م��ن  آي��ات  عليه  املنقوش  األس���ود  احل��ري��ر 
السنة  في  مرة  تغييرها  ويتم  الكعبة  بها  تكسى 

وذلك خالل موسم احلج صبيحة يوم عرفة في التاسع من ذو احلجة من 
كل عام.

اإلسالمي  ال��داع��ي��ة   : الغضبان   منير  الدكتور   <
البارز من مواليد عام 1942 م حتى 1 يونيو - 2014م. 
ف��ي سوريا  املسلمني  اإلخ���وان  ال��ع��ام جلماعة  امل��راق��ب 
سابًقا. توفي رحمه الله في مكة املكرمة من يوم األحد 3 

شعبان 1435ه�
الشيخ  وه��و  شاكر  محمود   <
وكاتب إسالمي  مؤرخ  بن شاكر  أسامة محمود  أبو 
سوري اجلنسية. ولد في حرستا شمال شرقي دمشق 
في شهر رمضان عام 1351 ه� / 1932م، وتوفي في 
الرياض يوم األحد األول من صفر اخلير عام 1436 

ه� املوافق 2014/11/23 م.
زعيم  هو  1943م  مواليد  نظامي  الرحمن  مطيع   <
اإلس��الم��ي��ة  اجل��م��اع��ة  البنغالية«  اإلس��الم��ي��ة  »اجل��م��اع��ة 
الهند  في  ولد  البنغال  والعلماء  الدعاة  وأح��د  البنغالية 
اقتصاد  بدكتوراه  دك��ا  جامعة  من  ومتخرج  البريطانية 
وان��ت��خ��ب ع��دة م���رات ف��ي ال��ب��رمل��ان وش��غ��ل منصب وزي��ر 
2006. ترأس منذ عام   - 2001 الزراعة ثم الصناعة بني 

2000 حزب اجلماعة اإلسالمية املعارض لتأسيس بنجالديش. 
وبعد شهرين من إعدام نائب األمني العام للجماعة اإلسالمية  »عبد 
القادر مال« عبد القادر مال، حكمت احملكمة باإلعدام على مطيع الرحمن 

في يناير 2014  أيام شغله منصب وزارة الصناعة .
وفي 29 أكتوبر 2014 قضت محكمة في العاصمة البنغالدشية دكا 

بإعدام مطيع الرحمن نظامي، زعيم حزب »اجلماعة اإلسالمية« 

املسلمون  القادة  يواصل 
مبقاطعة  الواسعة  حملتهم 
والية  عاصمة  »مونتجمري« 
ملواجهة  األمريكية،  »أالباما« 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  اإلدارة  ق������رار 
من  الدينية  العطالت  بإلغاء 
للعطالت؛  امل��درس��ي  التقومي 
ح���ي���ث جت���������اوزت احل��م��ل��ة 
األحياء  إلى  احمللية  احل��دود 
مب���ق���اط���ع���ات »ف����ري����دري����ك« 
و»هاورد« املجاورة، للمطالبة 
باعتبار أعياد املسلمني عطلة 
املسلمني،  ل��ل��ط��الب  رس��م��ي��ة 

ف��ي س��ب��ي��ل حت��ق��ي��ق ال��ع��دال��ة 
االج����ت����م����اع����ي����ة واحل����ق����وق 
ال�����دس�����ت�����وري�����ة ل���ل���ح���ري���ات 
ال��دي��ن��ي��ة. وق���د أع����رب رم��وز 
قرار  أن  العمل اإلسالمي عن 
التقومي  م��ن  العطالت  ح��ذف 
املاضي  نوفمبر  في  الصادر 
ينبغي  وأن����ه  م��زع��ًج��ا،  ك���ان 
ضمن  املسلمني  أعياد  وضع 
ال��ع��ط��الت ُأس�����وة ب��ال��ي��ه��ود؛ 
في  املسلمني  عيد  يقع  حيث 
ن��ف��س ي���وم ع��ي��د ال��ي��ه��ود في 

العام 2015.

املتحدة  الواليات  عراقية،  نائبة  اتهمت 
احلكومة  مطالبة  »داع����ش«،  تنظيم  ب��دع��م 
العراقية »بتقدمي مذكرة احتجاج إلى األمم 
املتحدة بشأن ما تقوم به القوات األمريكية 
لعناصر  م��س��اع��دات  إل���ق���اء ص��ن��ادي��ق  م���ن 

التنظيم حتت يافطة اخلطأ غير املتعمد«.
بيان  في  نصيف،  عالية  النائبة  وقالت 
ل��ه��ا ال��ي��وم: »إن ق��ي��ام ال��ط��ي��ران األم��ري��ك��ي 
العراقية وحتديًدا  بالتحليق داخل األجواء 
فوق املناطق التي وقعت في قبضة )داعش( 
لم يعد باإلمكان  وإلقاء صناديق مساعدات 
أن نعده خطأ غير متعمد، بعد أن تكرر ألكثر 
ت��ص��رف متعمد وانتهاك  ه��و  ب��ل  م���رة،  م��ن 

للقوانني واألعراف الدولية«.
بأن  تامة  دراي���ة  على  »نحن  وأض��اف��ت: 
في  تشريعية  أداة  هي  اليوم  املتحدة  األمم 
على  ولكن  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يد 
أن يستنكر  األق���ل  ع��ل��ى  ال���دول���ي  امل��ج��ت��م��ع 
وب��ش��دة ت��ص��رف��ات األم��ري��ك��ان ال��ت��ي تريد 
ويستعيد  ينتعش  أن  »داع�����ش«  لتنظيم 
هذه  من ظهور  التعظيم  كما حت��اول  ق��واه، 

التنظيمات املسلحة على الواجهة«. 

نائبة عراقية: الواليات 
المتحدة تدعم »داعش« بهذه 

الطريقة

ت اجلمعية العامة  تبَنّ
لألمم املتحدة قراًرا يدعو 
سلطات »بورما« إلى منح 
اجلنسية البورمية ألقلية 
ال���روه���ن���ج���ي���ا امل��س��ل��م��ة، 
وت�����وف�����ي�����ر اخل������دم������ات 
ببقية  ُأس��وة  لهم  نفسها 

املواطنني. 
وه������ذا ال����ق����رار غ��ي��ر 
امللزم اعُتِمد باإلجماع من 
ِقَبل اجلمعية العامة التي 
تتمثل فيها 193 دولة بعد 
شهر على املصادقة عليه 
أمام جلنة حقوق اإلنسان 

التابعة للجمعية. 
���ر ال����ق����رار عن  وي���ع���ِبّ
»قلق شديد« حيال مصير 
ال���روه���ي���ن���غ���ا ف����ي والي����ة 
حيث  البورمية؛  »راخ��ني« 
ألف شخص   140 يعيش 
املسلمة  األقلية  ه��ذه  م��ن 
موجة  منذ  مخيمات  ف��ي 
ال���ع���ن���ف ال���ت���ي ان��دل��ع��ت 
البوذيني  ب��ني   2012 ف��ي 

واملسلمني.
مثيرة  خطة   وتنص 
حكومة  تدعمها  ل��ل��ج��دل 
يعترف  أن  على  »ب��ورم��ا« 

بأنهم  الروهينغا  أف���راد 
يتمكنوا  لكي  بنغاليون؛ 
م������ن ط����ل����ب اجل���ن���س���ي���ة 

البورمية.
ُي�ن�َظ�ر   وال�روه�ي�ن�غ�ا 
على  »ب��ورم��ا«  ف��ي  إليهم 
أن���ه���م م����ه����اج����رون غ��ي��ر 
»بنغالدش«،  من  شرعيني 
علًما بأنهم موجودون في 

»بورما« منذ أجيال.
 وي������دع������و ال�����ق�����رار 
احل���ك���وم���ة إل�����ى ح��م��اي��ة 
ح��ق��وق ك��ل س��ك��ان والي��ة 
»راخ����������������ني«، وض����م����ان 

»إم����ك����ان����ي����ة م���ت���س���اوي���ة 
اجلنسية  على  للحصول 
ألق���ل���ي���ة ال���روه���ي���ن���غ���ا«، 
الطبية  اخلدمات  وتأمني 

لهم من ِقَبل السلطات.
 ومشروع القرار الذي 
أع���ده االحت���اد األوروب���ي 
اع��ُت��ِم��د ب��اإلج��م��اع؛ حيث 
تطلب  ل���م  »ب����ورم����ا«  إن 
إج�����راء ت��ص��وي��ت ع��ل��ي��ه، 
التصويت  يجري  وع��ادة 
املعنية  الدولة  طلبت  إذا 

بالقرار إجراءه.

شخصيات فكرية رحلت عام 2014

قرار أممي يحث 
بورما على منح 

المسلمين حقهم 
في الجنسية 

الواليات المتحدة: 
حملة العتبار 

األعياد اإلسالمية 
عطلة بالمدارس
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أهم فوائد الليمون
من املعروف أّن الليمون مهم جّدًا 
الصحة  على  احل��ف��اظ  ف��ي  للمساهمة 
أّن  إاّل  شهرته  م��ن  ال��رغ��م  على  ول��ك��ن 
ق��ّل��ة ه��م م��ن ي��ع��رف��ون ف��وائ��د الليمون 

الصحية،
– الليمون لمحاربة نزالت البرد 
كمية  على  الحتوائه  نظرًا  والزكام: 
ك��ب��ي��رة م��ن ال��ف��ي��ت��ام��ني C وم��ض��ادات 
األكسدة فإّن الليمون يعمل بشكل فعال 

على محاربة نزالت البرد والزكام.
الليمون: يعمل  يعشق  – الكبد 
الليمون كمنّشط للكبد ومذيب حلمض 
اليوريك وسموم أخرى في اجلسم، لذا 
قد يكون من املفيد شرب كوب كبير من 
املاء مع عصير الليمون صباح كل يوم.
األمعاء:  لتنظيف  الليمون   –

ي��س��اع��د ال��ل��ي��م��ون ع��ل��ى ت��ع��زي��ز حركة 
األمعاء وبالتالي التخلص من السموم 
التي تسبب اإلمساك واملشاكل املعوية.
حصى  من  للتخلص  الليمون   –
الستريك  ح��م��ض  ي��س��اه��م  ال��م��رارة: 
حصى  إذاب��ة  في  الليمون  في  املتوّفر 

املرارة وترسبات الكالسيوم.
على  للمحافظة  الليمون   –
الليمون  ي��ح��ت��وي  بشرتك:  شباب 
على الفيتامني C الذي يحارب اجلذور 
احل�����رة امل��رت��ب��ط��ة ب��ظ��ه��ور ع��الم��ات 

الشيخوخة ومعظم أنواع األمراض.
السرطان:  لمحاربة  الليمون   –
يحتوي الليمون على 22 مرّكب مضاد 
للسرطان ما يجعل من تناوله محاربًا 

مهّما لهذا املرض اخلبيث.
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إلى أن نلتقـي

في الثامن عشر من دجنبر من كل سنة يحتفل الناطقون بالعربية 
باليوم العاملي للغة الضاد، وهو اليوم الذي أقرت فيه اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة استعمال العربية ضمن اللغات الرسمية املعمول بها  في 

األمم املتحدة، لتصبح اللغة السادسة فيها.
وتأتي هذه الذكرى والعربية تعاني ما تعانيه من تهميش على أكثر 
من مستوى، مع العلم أنها اللغة الوحيدة التي أثبتت على مرِّ تاريخها 
الطويل أنها لغة الدين واحلضارة والعلم واملعرفة واألدب، وأنها لغة 

اجلمال واحلسن.
وباملناسبة هذه مجموعة من األقوال التي قيلت فيها عبر التاريخ:

اِب � :  َطّ َ ُن الخْ > قاَل ُعَمُر بخْ
ُُروءة". َل َوَتِزيُد ِفي املخْ ِبُت الخَْعقخْ َها ُتنخْ َة َفِإَنّ " َتَعَلُّموا الخَْعَرِبَيّ

> وقال ابن تيمّية رحمه الله:
تأثيرًا قوّيًا  العقِل واللِق والديِن  اللغة يؤثر في  أّن اعتياد  "اعلم 
بّينًا، ويؤثر أيضًا في مشابهِة صدِر هذه األّمِة من الصحابِة والتابعني، 
ومشابهتهم تزيد العقَل والديَن واللَق، وأيضًا فإّن نفس اللغة العربية 
من الدين، ومعرفتها فرٌض واجٌب، فإّن فهم الكتاب والسّنة فرٌض، وال 

ُيفهم إاّل بفهم اللغة العربية، وما ال يتّم الواجب إاّل به فهو واجب".
> وقال الثعالبي: 

من  تفهمها  على  واإلق��ب��ال  واأللسنة،  اللغات  خير  العربية  "اللغة 
مجاريها  على  وال��وق��وف  بخصائصها  لإلحاطة  يكن  لم  ول��و  الديانة، 
وتصاريفها والتبّحر في جالئلها وصغائرها إال قوة اليقني في معرفة 
اإلعجاز القرآني، وزيادة البصيرة في إثبات النبوة، الذي هو عمدة األمر 

كله، لكفى بهما فضاًل يحسن أثره ويطيب في الدارين ثمره"
> وقال مصطفى صادق الرافعي:

"ما ذّلت لغة شعٍب إاّل ذّل، وال آنحّطت إاّل كان أمره في ذهاٍب وإدباٍر، 
األّمة املستعَمرة،  لغته فرضًا على  ومن هذا يفرض األجنبّي املستعمر 
ويركبهم بها، وُيشعرهم عظمته فيها، ويستلِحقهم من ناحيتها، فيحكم 
لغته  فَحبخْس لغتهم في  أّما األول  عليهم أحكامًا ثالثًة في عمٍل واح��ٍد: 
سجنًا مؤّبدًا، وأّما الثاني فاحلكم على ماضيهم بالقتل محوًا ونسيانًا، 
من  فأمُرهم  يصنعها،  التي  األغالل  في  مستقبلهم  فتقييد  الثالث  وأّما 

بعدها ألمره َتَبٌع".
> وقال املستشرق األملاني نولدكه:

"إن اللغة العربية لم َتِصرخْ حّقًا عامليًة إال بسبب القرآن واإلسالم، وقد 
الكالسيكية،  اللغة  أبنيَة  باجتهادهم  العرب  اللغة  علماُء  أمامنا  وضع 
ي��زداد تعجب املرء  بّد أن  ، وأن��ه ال  ت��امٍّ وكذلك مفرداتها في حالة كماٍل 
من وفرة مفردات اللغة العربية، عندما يعرف أن عالقات املعيشة لدى 
ي��رم��زون للفرق  ال��دائ��رة  ال��ع��رب بسيطٌة ج���دًا، ولكنهم ف��ي داخ��ل ه��ذه 
الدقيق في املعنى بكلمٍة خاّصٍة، والعربية الكالسيكية ليست غنّيًة فقط 
بربط  العربية  وتهتّم  النحوية،  بالصيغ  أيضًا  غنيٌة  ولكنها  باملفردات 
اجلمل ببعضها... وهكذا أصبحت اللغة )البدوّية( لغًة للدين واملنتديات 
وشؤون احلياة الرفيعة، وفي شوارع املدينة، ثم أصبحت لغَة املعامالت 
بعض  الصالة  في  يوميًا  يتلو  ما  ج��دًا  غالبًا  مؤمٍن  كلَّ  وإن  والعلوم، 
أجزاء من القرآن، ومعظم املسلمني يفهمون بالطبع بعض ما يتلون أو 
التأثير على لغة  الكتاب من  ُبّد أن يكون لهذا  يسمعون، وهكذا كان ال 
املنطقة املّتسعة ما لم يكن ألّي كتاٍب سواه في العالم، وكذلك يقابل لغة 
الدين ولغة العلماء والرجل العادي بكثرة، ويؤّدي إلى تغيير كثيٍر من 

الكلمات والتعابير في اللغة الشعبية إلى الصّحة.
> وقال املستشرق الفرنسي رينان :

ِهشات أن تنبَت تلك اللغُة القومّيُة وتصل إلى درجة  " من أغرب املُدخْ
فاقت  التي  اللغة  تلك  ال��ُرّح��ل،  م��ن  أّم���ٍة  عند  الصحاري  وس��ط  الكمال 
أخواتها بكثرِة مفرداتها ودّقِة معانيها وحسِن نظاِم مبانيها، ولم ُيعرف 
لها في كّل أطوار حياتها طفولٌة وال شيخوخٌة، وال نكاد نعلم من شأنها 

إاّل فتوحاتها وانتصاراتها التي ال ُتبارى ، وال نعرف 
من  كاملًة  للباحثني  ظهرت  التي  اللغة  بهذه  شبيهًا 

غير تدّرج وبقيت حافظًة لكيانها من كّل شائبة ".

في اليوم العالمي للغة العربية

د. عبد الرحيم الرحموني
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حمل إلي البريد ��� هذا األسبوع 
���� رس��ال��ة م��ن عالم أدي��ب داع��ي��ة من 

مصر، حتمل البر التالي:
»ذكرت صحيفة “بديل” املغربية 
ع���ن م���ص���در م���ق���رب م���ن ك��وال��ي��س 
مبراكش،  للفيلم  ال��دول��ي  املهرجان 
أن ح��ض��ور ال��ف��ن��ان امل��ص��ري ع��ادل 
500 مليون  ي��ق��ارب  م��ا  ك��ل��ف  إم���ام 
للصحيفة،  سنتيم. وأوضح املصدر 
أن إق��ام��ة إم���ام ف��ي م��راك��ش تعادل 
إلى  فنانا مغربيا، مشيرًا   30 إقامة 
ال���روج  ع��ن  ام��ت��ن��ع  “الزعيم”  أن 
تلقيه  دون  صحفي  ت��ص��ري��ح  ب���أي 

تعويضات مالية عن ذلك.
وع��ب��ر امل���غ���ارب���ة ع��ل��ى امل��واق��ع 
االجتماعية، عن غضبهم و سخطهم، 
بها  يتم  التي  الطريقة  مستنكرين 
األزم���ة  ع���ز  ف���ي  امل���الي���ني،  “تبذير” 
ال��ب��الد، خصوصا  منها  مت��ر  ال��ت��ي 
مع السائر البشرية واملادية التي 

خلفتها الفيضانات األخيرة«. 
السنتيم  نسبة  ع��ن  سألني  ث��م 
الدرهم. وهو في احلقيقة يريد  إلى 
أن يستنكر هذا التصرف السفيه من 

القائمني على املهرجان.
ل���ق���د اس���ت���وق���ف���ن���ي ال���ب���ر م��ن 
الذي  )الزعيم(  لقب  أن  وجوه، منها 
ص��ار يستقبل ب��ه ع��ادل إم���ام، إمنا 
حتمل  له  مسرحية  من  مستمد  هو 
أقل  مسرحية  وهي  نفسه،  العنوان 
 �� �� شكال  منافية  أنها  فيها  يقال  ما 
حاولت  وإن  حتى  السليم،  ل��ل��ذوق 
من  قضية  تعالج  أن   ���� مضمونا   ���
فيها  الفساد. فهي مسرحية  قضايا 
واالن���ح���راف ومظاهر  ال���ب���ذاءة  م��ن 
القومي  اإلنسان  يجعل  ما  الالعة 
كان  وإن  مشاهدتها،  من  يستحيي 
االستبداد  مبحاربة  مغلفا  ظاهرها 
قيمة  ما  ولكن  السياسي.  والتسلط 
شكل  ف��ي  يساق  ك��ان  إذا  املضمون 
بل  اجلمالية،  ال��رؤي��ة  يحجب  مقزز 
الظرفاء  بعض  قال  ولذلك  يدمرها؟ 
م��ن أه��ل م��ص��ر: )ن��ح��ن ال��ي��وم لسنا 
بحاجة إلى عادل إمام، بل إلى إمام 

عادل(.
 �� وال���وج���ه ال��ث��ان��ي أن ال��ن��اس 
خارج الوطن �� يتابعون ما يحدث في 
بلدنا العزيز، وينظرون كيف نعالج 
أزم��ات��ن��ا. وق���د ك��ان��ت ال��ف��ي��ض��ان��ات 
األخيرة وما خلفته من مآس وفواجع 
ج��دي��رة ب���أن ت��وق��ظ أول����ي األل��ب��اب 
ليقفوا وقفة جدية  وذوي الضمائر، 
وعملية ملساعدة املنكوبني من جهة، 
وقد أعلنت الدولة بعض تلك املناطق 
مناطق منكوبة، وليشاركوا املشاركة 
على  العمل  ف��ي  وامل��ع��ن��وي��ة  امل��ادي��ة 
والعباد  البالد  جتنب  عملية  حلول 
من  مشابهة  مستقبيلة  ك���وارث  م��ن 
أخ��رى، حيث ال تغني عبارات  جهة 
تعالى  وال��ل��ه  ال��ش��ف��وي��ة،  التضامن 
ألعدوا  الروج  أرادوا  �ولو  يقول: 

له عدة� )التوبة:46(.
والوجه الثالث هو في أن إقامة 

إم���ام ف��ي م��راك��ش ت��ع��ادل إق��ام��ة 30 
إل��ى  يلتفت  ال  ف��ل��م  م��غ��رب��ي��ا.  ف��ن��ان��ا 
فنانينا املغاربة، وكثير منهم قدموا 
كل  يستحق  ما  اجل��ادة  األعمال  من 
تكرمي، وتكرميهم ال يكلف معشار ما 

كلفه تكرمي »الزعيم«؟
فإن كان وال بد من تكرمي أشقائنا 
التركيز  يتم  فلم  العربية،  البالد  من 
دوما على الوجوه املستهلكة، وكثير 
م���ن أع��م��ال��ه��م ت��ن��اق��ض م��ق��وم��ات��ن��ا، 
وي��ت��غ��اض��ى ع���ن ف��ن��ان��ني م��ق��ت��دري��ن 
ألنهم  بلدانهم  في  احلصار  يعانون 
وقيم  للجماهير  دائ��م��ا  ينتصرون 
وعبد  يوسف،  أين حسن  شعوبهم؟ 
وس���ن���اء جميل،  م��خ��ي��ون،  ال��ع��زي��ز 

وأحمد العربي، وغيرهم؟
في  استوقفني  مما  وج��وه  تلك 

البر.
بخبر مماثل، حيث  ذكرني  وقد 
إل��ى م��راك��ش منذ سنوات  ح��ض��رتخْ 
امل��غ��ن��ي��ة ن���ان���س���ي ع����ج����رم، وك��ل��ف 
حضورها ضعف املبلغ املذكور، أي 

مليار سنتيم.
ال���ذوق  ف��س��اد  اآلن  يعنيني  ال 
الفني الذي ميثله عادل إمام، والذي 
بسيطة،  فنية  ب����أدوار  ح��ي��ات��ه  ب���دأ 
إلى  ثم حتول  مبتدئ،  كل  يبدأ  كما 
تهدف  ال  التي  )البريئة(  الكوميديا 
إل��ى أك��ث��ر م��ن الترفيه ع��ن ال��ن��اس، 
ليتحول  وتلك مهمة ال غبار عليها، 
املؤدجلة  الكوميديا  إل��ى  ذل��ك  بعد 
النيل من بعض  إلى  التي ال تهدف 
وهو  فحسب،  احمللية  التنظيمات 
ترمي  ولكنها  ب��ه،  لنا  ش��أن  ال  أم��ر 
إلى النيل من كل القيم النبيلة التي 
ومعتقداتنا،  حضارتنا  إل��ى  ترمز 
ل��ك��ل م���ا ه���و منحرف  واالن���ت���ص���ار 
وبذيء. وقد ظهر ذلك في أفالم مثل 
)اإلره���اب وال��ك��ب��اب(، و)اإلره��اب��ي(، 
التي  )ال��زع��ي��م(  مبسرحية  م����رورا 
استقبل  ال��ذي  اللقب  بهذا  وسمته 
به في مهرجان مراكش، ولكن الذي 
يعنيني أساسًا من كل هذا هو هذه 
املبالغ الطائلة الهائلة التي تصرف 

ن��دري من  بغير وجه حق. ونحن ال 
هي اجلهة التي يخول لها صرف كل 
هذه األموال. وسواء أكانت مؤسسة 
ذلك  ف��إن  ح��رة،  مؤسسة  أم  رسمية 
والله  السفه،  دائ��رة  من  يخرجها  ال 
السفهاء  توتوا  �وال  يقول:  تعالى 
قيما�  لكم  الله  جعل  التي  أموالكم 
بهذه  ال��ن��اس  ف��أح��ق  )النساء:5(. 
األم����وال ال��ش��ع��ب امل��ظ��ل��وم احمل���روم 
ال��ذي يعاني األم��ري��ن، وه��و ال يجد 
ال��الئ��ق  ال��س��ك��ن  وال  ال��ع��ي��ش،  لقمة 
حقه  عن  فضال  اإلنسانية،  بكرامته 
في التطبيب والتعليم وما إلى ذلك.

الطيش،  هو  اللغة  في  والسفه 
وقال الراغب في مفرداته: )واستعمل 
في خفة النفس لنقصان العقل وفي 
فقيل  واألخ��روي��ة،  الدنيوية  األم��ور 

س��ف��ه ن��ف��َس��ه(، وه���و أي��ض��ا وض��ع 
ال���ش���يء ف���ي غ��ي��ر م��وض��ع��ه، وم��ن��ه 
�وال  ي��ق��ول:  تعالى  وال��ل��ه  التبذير، 
ويقول  )اإلسراء:26(،  تبذيرا�  تبذر 
سبحانه: �إن املبذرين كانوا إخوان 

الشياطني� )اإلسراء:27(.
وق����د ي��ض��ع اإلن����س����ان ق��ن��ط��ارا 
وال  سفيها  ي��ك��ون  ف��ال  موضعه  ف��ي 
في  درهما واحدا  مبذرا، وقد يضع 
السفهاء  م��ن  فيكون  موضعه  غير 
مئات  يضع  مبن  فكيف  واملبذرين. 

املاليني في غير موضعها؟
فإن كانت تلك األموال التي تنفق 
بغير وجه حق على غير مستحقيها 
من مؤسسة خاصة، فذلك هو السفه، 
وإن  السفهاء.  وينبغي احلجر على 
كانت من أم��وال األم��ة، فإن املنفقني 
فمن  اليانة،  السفه  إلى  يجمعون 
أموال  التصرف في  لهم  الذي خول 
السفيه  ول��ع��ل  ح��ق؟  بغير  الشعب 
يكون متصرفا عن غير علم، فينبغي 
النصح  إلى احلق، وتقدمي  إرش��اده 
له باحلسنى. ومهما يكن فنحن نظن 
مراجعة  إل��ى  ون��دع��وه��م  خيرا  بهم 
مواقفهم، والتوبة إلى الله عز وجل 
وإن  ذن��ب عظيم  فإنه  فيه،  ه��م  مم��ا 

كانوا ال يعلمون.

شــؤون  صـغـيــرة
يلتقطها د. حسن األمراني
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