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القدس، بيت املقدس، إلياء، مدينة السالم، أرض املسجد 
األقصى، أولى القبلتني وثالث احلرمني، ثاني مسجد وضع 
وامل��ع��راج،  اإلس���راء  أرض  احل���رام،  املسجد  بعد  األرض  في 
أرض األنبياء، األرض التي صلى بها نبينا محمد � إمامًا 
باألنبياء والرسل، أرض احملشر واملنشر، األرض التي باركها 
الله تعالى وما حولها من فوق سبع سماوات، أرض الرباط 

إلى يوم الدين.
بامتياز،  املدائن  امل��دن، هي زهرة  ككل  ليست  هي مدينة 
ربط الله تعالى بني مسجدها األقصى واملسجد احلرام برباط 
�ُسْبَحاَن  فقال جل في عاله:  ع��راه،  رباني قدسي ال تنفصم 
امْلَْسِجِد  ِإَل��ى  ���َراِم  احْلَ امْلَْسِجِد  ِم��َن  َلْياًل  ِبَعْبِدِه  َأْس��َرى  ��ِذي  الَّ
� برباط ثالث  1(، كما ربطه املصطفى  اأْلَْقَصى� )اإلسراء 
ِإاَلّ ِإَلى َثالَثِة  َحاُل  مع املسجد النبوي، فقال �: »ال ُتَشُدّ الِرّ
اأَلْقَصى«  َواملَْسِجِد  َهَذا  َوَمْسِجِدي  احَلَرام  املَْسِجِد  َمَساِجد: 
املساجد  ه��ذه  ب��ني  ال��رب��ط  وإن  ومسلم(.  البخاري  )أخ��رج��ه 
فهي  ال��دي��ن،  ي��وم  إل��ى  أزليا  قائما  يبقى  أن  ينبغي  الثالثة 
فيها،  للبشر  دخ��ل  ال  نبوية  ربانية  توأمة  متوأمة  مساجد 
مكة  كذلك:  متوأمة  الثالث  مدنها  تكون  مساجدها  وبتوأمة 

املكرمة، واملدينة املنورة والقدس الشريف.
ولذلك فإن مكانة القدس عالية سامية في الزمان واملكان، 
ألن القدس جزء من هذا الدين الذي ندين به، وجزء من هذه 
التاريخ  هذا  من  وجزء  هويتنا،  عنوان  هي  التي  احلضارة 
الذي ننتمي إليه، ومن َثم فإن التفريط فيها تفريط في جزء 

من العقيدة والهوية واحلضارة والتاريخ.
ولئن كانت القدس اليوم قد ابتليت باالحتالل الصهيوني، 
فهو ليس باالحتالل األول؛ فلقد عرفت املدينة عبر تاريخها 
التاريخ  في  وأشهرها  محتلة،  غازية  حمالت  ع��دة  الطويل 
اإلسالمي االحتالل الصليبي الذي عّمر قرابة قرن من الزمن، 
النصر  كتب  حينما  ي��ح��رره،  م��ن  تعالى  الله  قيض  أن  إل��ى 
للمسلمني على يد القائد املسلم الُكردي الكبير صالح الدين 
األرض  ومعه  املقدس  بيت  ع��ودة  وإن  الله.  رحمه  األي��وب��ي 
وإن  فيه، حتى  ال شك  آت  َأْم���ٌر  املسلمني  دي��ار  إل��ى  املباركة 
ِة  اْلِخ��رَ َوْعُد  َجاَء  �َفِإَذا  الرباني:  للوعد  الزمن، حتقيقا  طال 
ٍة  َمرَّ َل  َأوَّ َدَخُلوُه  َكَما  امْلَْسِجَد  َوِلَيْدُخُلوا  ُوُجوَهُكْم  ِلَيُسوُءوا 

ُروا َما َعَلْوا َتْتِبيًرا� )اإلسراء 7(. َوِلُيَتبِّ
وإن ما تعيشه األمة اليوم من عجز وتشتت وفنت فليس 
قدرًا أبديًا محتومًا، وإمنا هو عَرض زائل، ولذلك ال ينبغي 
هناك  إخواننا  يعيشه  ما  أو  القدَس  الالُم  ه��ذه  تنسينا  أن 
التي  الكبيرة  الروابط  في أرض فلسطني، فالقدس رابط من 
حية  إبقائها  على  العمل  من  بد  ال  ولذلك  املسلمني،  جتمع 
شغلت  التي  املدينة  فهي  قلوبنا،  في  نابضة  ضمائرنا  في 
الناس قدميا وحديثا، حيث بلغ ما ُكتب عنها – حسب بعض 
م��ادة ما بني  أزي��د من ستة آالف وخمسمائة   - اإلحصاءات 
أولى  وه��ي  املسلمون  ينساها  فكيف  وم��ق��ال،  وكتاب  بحث 

القبلتني؟؟.
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اإلسـاءة ومـا وراءهـا
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من أحـكــــام الربــــا

مسلمو الروهينغا 
و»خياراتهم اخلمسة األليمة« للحياة
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 الدكتور عدنان رضا النحوي
داعية من األدباء وأديب من الدعاة
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األبناك اليابانية تنفتح  على التمويالت اإلسالمية

�وجعلنا من املاء كل شيء حي�
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إن مجرد نظرة تأملية بسيطة إلى عالقة 
بالعلم  وإل���ى صلته  ال��ك��ون  ب��ه��ذا  اإلن��س��ان 
الحكم  بين  كاللتين  وصلة  عالقة  نجدهما 
وعلته، فالحكم _ عند علمائنا في األصول 
_  يدور مع علته وجودا وعدما. واإلنسان 
ي��دور مع العلم وج��ودا وع��دم��ا، وم��ن عاش 

بغير علم إنما هو ميت تأخر دفنه.
بالعلم  آدم  بني  تعالى  الله  أع��د  هكذا 
عن  مخبرا  سبحانه  ف��ق��ال  األرض  لعمارة 
�وعلم   : المتبع في تعليمه  الدقيق  المنهج 
آدم االسماء كلها ثم عرضهم على المالئكة 
إن كنتم  ه����ؤالء  ب��أس��م��اء  ان��ب��ئ��ون��ي  ف��ق��ال 

صدقين�.
فيه  المتعلم  ك��ان  فريد،  تعليمي  منهج 

هو مركز ومحور العملية التعليمية.
إنه اختيار رباني حكيم للفعل التعليمي 
جهل  سابق  يفيد  ال��ذي  وه��و  غيره،  وليس 
ال��ج��م��وح ف��ي محاربته  ع��م��ي��ق، م��ع األم���ل 

بالفعل التعليمي ذاته .
اآلدم��ي  اف��ت��ق��ار  األخ��ي��ر  ه��ذا  يفيد  كما 
التعليمي،  الفعل  هذا  عليه  يمارس  من  إلى 
المسار  يمثل صيرورة  أبدي  االفتقار  وهذا 

التربوي لبني آدم. 
تربويا  فعال  عز وجل  المولى  يختر  لم 
م«  ه  »ف   : وكفعل  ف«  ر  »ع   : كفعل  آخ���ر  

وكفعل  »أدرك...« .
لكنه سبحانه أودع المنهج الرباني في 
المتعلم  وضعية  عن  للكشف  م«  ل  »ع  فعل 
لمزيد  أه��ال  ك��ان  بها  ال��ت��ي  وخصوصياته 
ال��ش��رف أن ي��ع��ل��م م��ن م��س��ت��ل��زم��ات ع��م��ارة 
األرض ما لم يتفضل به سبحانه حتى على 

المالئكة المقربين.
الكتمان  ب��ن��وع م��ن  ذل���ك  ي��ح��ص��ل  ول���م 
إلى  كان مقرونا بسؤال يومئ  بل  والسرية 
نوع من التحدي العلني والمشهود: �وعلم 
آدم األسماء كلها ثم عرضهم على المالئكة 
إن كنتم  ه����ؤالء  ب��أس��م��اء  أن��ب��ئ��ون��ي  ف��ق��ال 

صادقين...�.
إن��ه��ا ص����ورة ت��ك��ري��م��ي��ة ل��إن��س��ان في 
العزة تعليم  أن يتولى رب  العظمة،  منتهى 
كلها«،  »االس��م��اء  الخلق  يتلقاه  ما  أول  آدم 
صفوف  إل���ى  التعليم  م��وض��وع  ي��رق��ى  ث��م 
االنفرادية  عن  إعالنا  فيجهلونه،  المالئكة 
القابل  ال��ب��ش��ري  وال��ت��م��ي��ز  وال��خ��ص��وص��ي��ة 
ل��ل��ن��م��اء ب��ال ح��ص��ر وال ح����دود، ف��ه��ل حفظ 
اإلن��س��ان ه���ذه االن��ف��رادي��ة وه���ل ث��ب��ت على 

خصوصيته وعلى تميزه ؟؟
إلى  تشير  الشرعية  النصوص  ظواهر 
كان مرهونا   العلم  كل  بالعلم  آدم  تكريم  أن 
يعده  وجل  عز  وربه  خلقه،  وبداية  ببراءته 
بلغ  وقد  أما  وعمارتها،  األرض  في  للحياة 
اإلنسان ما بلغ من الباليا واالنحراف حتى 
السليم  المنهج  وعن  اإلنسانية  الفطرة  عن 
الحال  اقتضى  األرض  وعمارة  الحياة  في 
أن يعلق هذا العلم والتعليم والتعلم بشرط 
جامع مانع هو: » تقوى الله« فقال عز وجل 
مخبرا بذلك ومعلنا : �واتقوا الله ويعلمكم 

الله�. 
ب���ل أس���س ع��ل��ى ذل���ك وب��س��ب��ب��ه ش��رط��ا 
القراءة  فعلي  اآلدم��ي  يتكلف  أن  وه��و  آخ��ر 
 : سبحانه  فقال  جهيد  وجهد  بكد  والكتابة 
�اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق االنسان من 

علق اقرأ وربك االكرم....� .  

الله عز وجل  إذ كان باإلمكان  بمقدور 
وما يزال أن يعلم بني آدم بغير تقوى، وهم 
أبا  ق��راءة وال كتابة كما علم  عبيده، وبغير 
البشرية آدم عليه السالم ما علمه دون أدنى 
كان  ذل��ك  لكن    ،� آدم  م��ن  ب��ش��ري  تكلف 

وحصل فقط عند االستحقاق. 
يقع  أن  تعالى  الله  حكمة  اقتضت  وقد 
تعليم آدم دفعة واحدة بال قياس للزمن وال 
الفعل  صيغة  في  ذلك  جاء  بالكيف،  اعتبار 
الله  إرادة  أن  على  أيضا  للداللة  الماضي  
تعالى فوق كل األسباب والوسائل التي يظل 

الفعل البشري في التعليم أسيرا لها.
بشرطي  معلقان  إذا  والتعلم  فالتعليم 
ال��ت��ق��وى وف��ع��ل ال���ق���راءة وط��ل��ب ال��وس��ائ��ل، 
البراءة  يمتلك  يعد  لم  اإلن��س��ان  أن  بمعنى 
الخلقية  »التقوى« التي بسببها نال من الله 

تعالى عناية خاصة.
جامعة  »التقوى«  قائلها  هو  كلمة  إنها 
لمنظومة القيم التي خلق آدم لعمارة األرض 

بها.
ال��ق��ي��م ج��م��ل��ة م��ن ال��خ��ص��ال ت��م��ك��ن من 
ب��ال��خ��ال��ق  ال��ص��ل��ة  م���ن دوام  ب��ه��ا  ات��ص��ف 
في  انتكاسة  وال  للعهد  نقض  بال  سبحانه 
عز وجل جامع  الله  وتقوى  العمل،  خالص 
القيم  ف��إن  ث��م  وم��ن  وال��دي��ن،  الدنيا  لشأني 
الدنيا  شأني  بالضرورة  جامعة  اإلنسانية 

والدين. 
 أم���ا ال��ق��ي��م ف��ي ال��ح��ق��ل ال��ت��رب��وي فهي 
»م��ج��م��وع��ة ال��م��ع��اي��ي��ر ال��م��وج��ه��ة ل��س��ل��وك 
اإلنسان ودوافعه في تناسق أو تضارب مع 
إليها  تستند  التي  العليا  والمثل  األه��داف 
فهي  ول��ذل��ك  وأنشطته،  المجتمع  ع��الق��ات 
السلوكية،  ال��دواف��ع  م��ن  غيرها  ع��ن  تتميز 
كالعادات واالتجاهات واألعراف، في كونها 
تتضمن سياقا معقدا من األحكام المعيارية 
للتمييز بين الصواب والخطإ، بين الحقيقي 
وتكون  جماعيا،  وع��ي��ا  وتمثل  وال���زائ���ف، 
أكثر تجريدا ورمزية وثباتا وعمومية، كما 
تكون أكثر بطءا في التكوين، وتهم غاية من 
من  تنبع  ألوام��ر،  وامتثاال  الوجود،  غايات 
على ضغوطات  بناء  وليس  اإلنسان  داخ��ل 

خارجية«.
والقيم من القيمة التي لها استعماالن :

أح���ده���م���ا م���ع���ي���اري ن��س��ب��ي ك���م���ا ف��ي 
المنفعة،  القيمة  ت���رادف  حيث  االق��ت��ص��اد 
والمنفعة شيء نسبي يتوقف على الحاجة 

والعرض والطلب .
 وثانيهما معياري مطلق كما في حقل 
األخالق؛ حيث ال تتوقف القيمة على المنفعة 
أو الحاجة أو الظروف، بل هي مستقلة عن 
هذا  وفي  ذاتها،  في  قيمة  إنها  اعتبار،  كل 

المعنى األخير تضارع القيمة المثال.
إن تقوى الله عز وجل تجسيد لعالقتي 
اإلن��س��ان ب��رب��ه ث��م ب��ال��ع��ب��اد. ول���ذا فالقيمة 
والقيم تعبير عن هذا االتجاه وهذا المعنى 

النبيل. 
وهي  الوقاية،  من  مأخوذة   : والتقوى 
ال��ح��ج��اب ال��م��وض��وع دون ال��م��ك��روه، ف��إذا 
ذلك  كان  يجب،  كما  أوال  بقلبك  الله  اتقيت 
تقيك  التي  الحجب  بوضع  لك  منه  تعليما 
ال��ع��ذاب قبل  م��ن  ع��ذاب��ه، وال��وق��اي��ة بالعلم 

الوقاية بالعمل. 
وفي عالقة التقوى بالعلم والتعلم يقول 

: المعافري  العربي  ب��ن  بكر  أب��و  القاضي 
�واتقوا الله ويعلمكم الله� )البقرة: 282(.

 أفاد هذا الظاهر أن العلم ثمرة التقوى 
التي هي أصل األعمال، وترجمة جميعها أو 

كلها .
وقد نقل  ذلك عن مالك �  في قوله: 
نور  هو  وإنما  ال��رواي��ة،  بكثرة  العلم  ليس 
يضعه الله في قلب من يشاء »قال القاضي 
أب���و ب��ك��ر: وه����ذا م��ق��ط��ع ش��ري��ف ل��ي��س من 
غرضهم في شيء وإنما له حقيقة معلومة، 
الطاعات  على  واظ���ب  إذا  العبد  أن  وه��ي 
باستمرار  إال  ذلك  يكن  لم  المعاصي،  ونبذ 
بالقصد،  العمل  فإن  نيته،  واستدامة  علمه، 
فإذا  أخوان،  فإنهما  بالعلم  يرتبط  والقصد 
دام العمل الصالح، دل على دوام العلم، وإذا 
علم ولم يعمل أوشك أن يذهب العلم، ويكون 
نقصان العمل، عالمة  على نقصان العلم أو 

ذهابه.
العلم بذهاب  ي��ذه��ب  وك��ي��ف  ق��ي��ل:  ف��إن 
عليه،  ف��رع  والعمل  أص���ل،  والعلم  العمل، 
والفرع هو الذي يذهب بذهاب األصل؟ قلت  

عنه جوابان: 
يحققه،  م��ا  ل��ك��م  نمثل  أن���ا   : أح��ده��م��ا 
ف��ن��ق��ول: إن����ك ت����رى ال��غ��ص��ن ف���ي ال��ش��ج��رة 
نقصان  على  ب��ه  فتستدل  ذاب���ال،  ال��ن��اض��رة 
مادة األصل، التي كانت تمده بالري، ولوال 
المادة، وهي األصل من األصل لما  نضوب 
فكان  ال��ن��اض��رة،  الشجرة  ف��ي  الغصن  ذب��ل 

ذهاب الفرع لذهاب األصل، وعالمة عليه.
التقوى  أن  التحقيق،  وه���و   : ال��ث��ان��ي 
والعلم جميعا، من جملة األعمال، وكالهما 
بقسم  التقوى  وتنفرد  القلبية،  األعمال  من 
ف��إذا نقص  ال��ج��وارح،  منها، وه��و من عمل 
ولهذا  ض��رورة،  العلم  لنقصان  كان  العمل، 
يزني وهو  الزاني حين  يزني  »ال   :  � قال 
إال  الزنا  على  يقدم  ال  أنه  به،  أخبر  مؤمن« 
بعد فوات جزء من العلم ، وورد في الحديث 
ال��ص��ح��ي��ح: »ت��ع��رض ال��ف��ت��ن ع��ل��ى ال��ق��ل��وب، 

كالحصير« )1(  
يقول اإلمام الشافعي في السياق نفسه:  
َعَقَلها،  من  على  تكون  إنما  التقوى  ألن 
آدم،  بني  من  البالغين  من  أهلها  من  وك��ان 
دون المخلوقين من ال��دواّب سواهم، ودون 
واألط��ف��ال  منهم،  عقولهم  على  المغلوبين 
فال  منهم،  التقوى  َوُع��ِق��َل  يبلغوا  لم  الذين 
إال من  بالتقوى وخالفها  أن يوصف  يجوز 
عقلها، وكان من أهلها، أو خالفها فكان من 

غير أهلها.
وال��ك��ت��اب ي���دل ع��ل��ى م��ا وص��ف��ت، وف��ي 
  :  � ال��ل��ه  رس���ول  ق��ال  عليها  دالل���ة  السنة 
»رفع القلم عن ثالثة: النائم حتى يستيقظ، 
والصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى   ُيفيق« 

الحديث )2(.
-------

1 - ال��ع��واص��م م��ن ال��ق��واص��م  ألب��ي بكر بن 
العربي المعافري , 1 / 17  تحقيق: الدكتور عمار 

طالبي ,  نشر: مكتبة دار التراث, مصر.
2 - تفسير اإلم���ام الشافعي  أب��ي عبد الله 
محمد بن إدريس, جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد 
ان )رسالة دكتوراه(, نشر: دار  الفرَّ بن مصطفى 
الطبعة  السعودية,  العربية  المملكة   - التدمرية 

األولى: 1427 - 2006 م(

واتقوا اهلل ويعلمكم اهلل

عبد الرحمان بوعلي

ولد الشيخ رحمه الله في قبيلة تسول بإقليم تازة عام 
1343 ه� املوافق لعام 1925 

وحلقات  العلم،  مجالس  في  الله  رحمه  عرفته  وق��د 
ال����درس ب��ج��ام��ع ال��ق��روي��ن ال��ع��ام��ر ب��ف��اس، م��ن��ذ ثالثة 
واألستاذ  الناصح،  الشيخ  فيه  فعرفت  عاما،  وعشرين 
ويحرص  للسؤال،  قلبه  لك  يفتح  ال��ذي  والعالم  املربي، 

على التبليغ واإلفهام. 
في  حكيما  درس���ه،  ف��ي  مجتهدا  ال��ل��ه  رح��م��ه  عرفته 
إلقائه، حيويا في تبليغه، ال يقبل الكسل، وال يصاحب 
أو  اخل��م��ول  ع��الم��ات  عليه  رأى  م��ن  وي��ؤن��ب  الكسالى، 

أمارات التراخي. 
عرفته رحمه الله شديد األدب مع سيدنا رسول الله 
� وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، حريصا على غرس 
هذا األدب في نفوسنا، وزرع تلك الروح في قلوبنا، وكان 
كثيرا ما يذكرنا بقصة وقعت له مع أحد شيوخه، نفعه 
الله بها، وأثرت في حياته كثيرا، خالصتها أنه كان بن 
إجابته  وخالل  االختبارات،  أحد  في  شيوخه  أحد  يدي 
قال  فقال:   ،� اخلطاب  بن  عمر  لسيدنا  ك��الم  حضره 
عمر، فلم يشعر إال بيد الشيخ تصفعه على خده صفعة 
شديدة، والشيخ ينهره إلساءة األدب على صاحب رسول 
الله � وخليفته الثاني �، فتقبل ذلك من شيخه، بل 

إنه اعتز به، وظل يحكيه ويفتخر به.. 
الله منغلقا على نفسه، وال بعيدا عن  لم يكن رحمه 
الله  رحمه  كان  بل  أمته،  هموم  عن  غافال  وال  مجتمعه، 
شديد االهتمام بأحوال املسلمن، وما يتعرضون له من 
تقتيل مادي ومعنوي، يتابع أخبارهم، ويتألم ألوضاعهم، 
بها من  ن��زل  وم��ا  باألمة من مصائب،  أن ما حل  وي��رى 
باليا إمنا هو بسبب بعدها عن كتاب ربها وسنة نبيها، 
فكان يتألم ملا وصلت إليه أوضاعها العلمية، وما تدنت 
إليه أحوالها السياسية واألخالقية، تسمع منه ذلك إذا 
عن  يفتر  ال  كان  سكت...  إذا  محياه  على  وتقرؤه  تكلم، 
استنهاض هممنا، وال يتوقف عن تقوية عزائمنا من أجل 
الدفاع عن دين الله تعالى، وذلك بنشر العلم، وقول كلمة 

احلق..  
كان له الفضل -رفقة صديقه احلميم شيخنا سيدي 
عبد احلي العمروي شفاه الله وعافاه- بعد الله تعالى 
في إعادة إحياء جمعية العلماء خريجي جامع القروين، 
فقد أحلا علينا في ذلك، وساندانا في جميع اخلطوات، 
التحضيرية،  االج��ت��م��اع��ات  ك��ل  معنا  ي��ح��ض��ران  وك��ان��ا 

مرغبن ومحفزين وداعمن...
ت��وف��ي رح��م��ه ال��ل��ه ي���وم اخل��م��ي��س 2 رب��ي��ع النبوي 
اإلم��ام  مبسجد  عليه  وصلي   )2014/12/25( 1436ه� 
مالك ظهر يوم اجلمعة، ودفن مبقبرة باب الفتوح بفاس، 
به  ويجمعنا  رحمته،  بواسع  يتغمده  أن  الله  أس��أل 
ومن سبقه من شيوخنا في مستقر رحمته مع الذين أنعم 

عليهم من أصفيائه وأوليائه. 

د. امحمد العمراوي 
رئيس جمعية العلامء خريجي

جامع القرويني

amraui1391@gmail.com

أستاذنا الشيخ العالمة سيدي 
الغازي مختوم التسولي

يرحل في صمت

 مـواقــف وأحـــوال
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دعوة اإلسالم ورسالته من القضايا املهمة 
وإي��ض��اح��ه��ا  ببيانها   � ال��ن��ب��ي  ع��ن��ي  ال��ت��ي 
لها، فبني عن طريق  األمثال  للناس،  وض��رب 
ض��رب امل��ث��ل أه���داف ه��ذه ال��دع��وة،  وم��واق��ف 
الناس منها، والنتائج املترتبة على اتباعها في 
الدنيا واآلخرة، واآلثار السيئة التي سيجنيها 
كان  فقد  يخالفها،  أو  الدعوة  هذه  يرفض  من 
الناس،   هداية  على  احل��رص  كل  حريصا   �
وإرادة اخلير لهم،  ولم يبعث إال ملا فيه نفعهم 

وسعادتهم في معاشهم ومعادهم.
فيها  بني  التي  النبوية  األمثال  هذه  ومن 
إل��ى  بالنسبة  وم��واق��ف��ه��م  اخل��ل��ق  أق��س��ام   �
دع��وت��ه وم��ا بعث ب��ه م��ن ال��ه��دى وال��ع��ل��م،  ما 
جاء في حديث أبي موسى األشعري � قال: 
به  الله  بعثني  ما  )مثل   : الله �  قال رسول 
أصاب  الكثير  الغيث  كمثل  والعلم  الهدى  من 
أرضًا، فكان منها نقية َقِبلِت املاء فأنبتت الكأل 
أمسكت  أج���ادب  منها  وك��ان  الكثير،   والعشب 
امل����اء ف��ن��ف��ع ال��ل��ه ب��ه��ا ال��ن��اس ف��ش��رب��وا وس��ق��وا 
وزرع���وا، وأصابت منها طائفة أخ��رى إمن��ا هي 
قيعان ال متسك ماء وال تنبت كأل، فذلك مثل 
من فقه في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به 
فَعِلَم وعّلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم 
عليه  متفق  الله الذي أرسلت به(  يقبل هدى 

وهذا لفظ البخاري.
ففي هذا احلديث مثل الرسول � الناس 
وت��ف��اوت��ه��م ف��ي ق��ب��ول رس��ال��ت��ه وال��ع��م��ل بها،  
وانتفاعها  للماء  تقبلها  اختالف  في  ب��األرض 
به،  فشبه ما جاء به من الدين والعلم بالغيث 
أن  غير  من  والعباد  البالد  يعم  ال��ذي  الكثير 
يستثني بلدًا دون آخر أو طائفة دون أخرى، 
إلى  معه  يحتاجون  ال  بحيث  الكثرة  من  وهو 
ط��ل��ب امل���زي���د،  وي��أت��ي ال��ن��اس وه���م ف��ي أش��د 
به  جاء  � وما  رسالته  وكذلك  إليه.  احلاجة 
الناس  لعموم  ج��اءت  فقد  والهدى،   العلم  من 
ق����ال س��ب��ح��ان��ه : �وم�����ا أرس���ل���ن���اك إال رح��م��ة 
اخلير  من  وفيها   )107  : للعاملني� )األنبياء 
يحققه  ال  م��ا  للبشرية  وال��ك��ف��اي��ة  وال��ص��الح 
غيرها من الديانات احملرفه واملناهج األرضية،  
وكانت األوضاع قبل بعثته � أشد ما تكون 
حاجة إلى اإلصالح والتغيير عن طريق رسالة 
سماوية. قال � واصفا تلك احلالة التي بعث 
األرض  أهل  إلى  نظر  الله  "إن  عليها  والناس 
أهل  م��ن  بقايا  إال  وعجمهم  عربهم  فمقتهم 

الكتاب" )رواه مسلم( .
وك��م��ا أن ال��غ��ي��ث س��ب��ب حل��ي��اة األب����دان،  
احلياة  منحها  امليتة  األرض  على  هبط  ف��إذا 
الوحي والعلم  فكذلك  واالنتعاش،  والنضارة 
هبط  وإذا  واستنارتها،  القلوب  حلياة  سبب 
الهدى اإللهي على القلوب والعقول بعث فيها 

روح اإلميان وأضاءها بنور العلم واحلكمة.
في  الناس  مواقف  اختالف   � شّبه  وقد 
قبول ما بعث به بأنواع األرض املختلفة حني 

ينزل عليها املطر،  فذكر لها ثالثة أنواع :
اخل��ص��ب��ة  األرض  ه�����ي   : األول  ال�����ن�����وع 
الزكية القابلة للشرب واإلنبات،  فإذا أصابها 
الغيث شربت و ارتوت فنفعت نفسها وأنبتت 
ال���زروع وال��ث��م��ار فنفعت غ��ي��ره��ا،  وه��ذا مثل 

تلقوا  الذين  وه��م  الناس  من  األول��ى  الطائفة 
في  فانتفعوا  به  وعملوا  فتعلموه  العلم  ه��ذا 
أنفسهم،  ثم بّلغوه ونشروه بني الناس فنفعوا 
به غيرهم،  وفي وصف النبي � لهذه األرض 
قلوبهم من كل  نقاء  إلى  بالنقاء إشارة لطيفه 
االنتفاع  وب��ني  بينها  حت��ول  شبهة  أو  ه��وى 
في  ال���وارد  التمثيل  إن  ث��م  وال��ع��ل��م،   بالوحي 
لهذا  الظاهر  األث��ر  إل��ى  أيضًا  يشير  احلديث 
الصاحلة  األعمال  في  واملتمثل  النافع،   العلم 
التي تقتصر على العبد نفسه،  واألعمال التي 
يتعدى نفعها وأثرها إلى اآلخرين،  وذلك في 
الكثير"  وال��ع��ش��ب  ال��ك��أ  "فأنبتت   :  � ق��ول��ه 
فكما أن خروج الكأ والعشب من هذه األرض 
طبيعية،   نتيجة  ه��و  أم��ط��رت  بعدما  الطيبة 
املؤمن  م��ن  الصاحلة  األع��م��ال  ص���دور  فكذلك 
صاحب القلب النقي الذي لم يتلوث باألهواء 
واألخالط بعد سماعه الوحي وعلمه به هو أمر 
طبعي أيضا،  وهم مع ذلك لهم عناية بأعمال 
اخلير املتعدية من تعليم العلم،  واجلهاد في 
سبيل الله، والدعوة،  واألمر باملعروف والنهي 

عن املنكر،  وغيرها مما يتعدى نفعه للناس.
اجلافة  الصلبة  األرض  هي   : الثاني  النوع 
وال  تشربه  ال  لكنها  امل���اء  فيها  يستقر  ال��ت��ي 
للحياة  قابلة  غير  األرض  فهذه  ال���زرع،   تنبت 
والنماء واخلصب،  وإمنا نفعها في حفظ املاء 
للناس لينتفعوا به في الشرب والسقي والزرع 
وغير ذلك،  فهي لم تنتفع باملاء في نفسها بل 
الطائفة  مثل  وهذا  غيرها،  به  لينتفع  حبسته 
حفظ  إل��ى  انصرفت  التي  ال��ن��اس  م��ن  الثانية 
الشريعة وإيصالها للناس أكثر من انصرافها 
املعرفة  م��ن يحمل  ال��ن��اس  ف��م��ن  ال��ع��م��ل،  إل���ى 
ب��ال��وح��ي وال���ش���رع ول��ي��س ل��دي��ه م��ن اإلمي���ان 
يتناسب  ما  املتيقظ  القلبي  والشعور  واليقني 
الصاحلة  باألعمال  يقوم  فال  املعرفة،  هذه  مع 

لعلم  مثله،  وإمن��ا هو حافظ  تنتظر من  التي 
وال  فقه  غير  م��ن  سمعه  كما  ي��ؤدي��ه  الشريعة 
اس��ت��ن��ب��اط، ويبلغه مل��ن ه��و أف��ق��ه م��ن��ه وأك��ث��ر 
داخلة  الطائفة  وإميانا، وهذه  وتقباًل  انتفاعًا 
في امل��دح،  وإن كانت دون األول��ى في الدرجة 
والرتبة،  ولذلك دعا لها النبي � بقوله :"نّضر 
اللُه امَرءًا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه 
غيره فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه...." احلديث )أخرجه 

أحمد( 
النوع الثالث: هي األرض املستوية امللساء 
به  فينتفع  متسكه  وال  امل���اء،   تشرب  ال  التي 
غيرها، وال تصلح كذلك لإلنبات والزرع، وهذا 
حتمل  لم  التي  املذمومة  الثالثة  الطائفة  مثل 
الوحي والعلم ولم تعمل بهما فال هي انتفعت 
في نفسها وال هي نفعت غيرها، وهذه الطائفة 
يلحقها من الذم بقدر ما فقدت من ذلك اخلير،  
فإن كان صاحبها من الذين أعرضوا عن الدين 
ولم يدخلوا فيه أصاًل،  فهذا هو الكافر الذي 
يستحق الذم كله،  وهو الذي لم يرفع باإلسالم 
رأسًا، ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به النبي 
لم  لكنه  له نصيب من اإلس��الم،  �، وإن كان 
لغيره  يبلغه  ول��م  ب��ه  يعمل  ول��م  العلم  يتعلم 

فيلحقه من الذم بقدر ما فرط فيه.
فهذا املثل الذي ضربه النبي � يدل على 
عظمة دعوة اإلسالم ورسالته، وأنها اشتملت 
من  وج��د  وإن  ونفع للبشرية،  خير  ك��ل  على 
الناس من لم ينتفع بهذه الرسالة ولم يستجب 
لهذه الدعوة فإن العيب منه ال من اإلسالم، فإن 
هذا االنتفاع مشروط بنقاء القلب من كل شبهة 
أو شهوة تعارضه، وفي احلديث أيضًا احلث 

على تعلم العلم وتعليمه للناس. 
-------------
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أبو عبيد البكري. 

رفاعة  بن  زيد   : األمثال  كتاب   -
الكاتب. 

- مجمع األمثال  : أبو الفضل أحمد 
بن محمد امليداني النيسابوري. 

-  مجمع األمثال  : امليداني. 
الكرماني  النجم   : األمثال  مجمع   -

)حسني بن أبو بكر(.

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

مـن  الـكـتـب  الـمـصـنـفـة 
 فـي  األمـثـال :

 13 ربيع الثاني  1436هـ  املوافق 3 فبراير 2015م



موضوع العلم- اصطالًحا-: هو ما ُيبَحُث فيه 
عن عوارض العلم الذاتية )1(، أي: األحوال التي 
فإذا كان موضوع  العلم،  َتْعِرُض وتنشأ عن ذات 
علم الفقه هو أفعال املكلفني؛ فإن احليثية هي: ما 
َيعِرُض لتلك األفعال من أحكام شرعية، كاإليجاب، 

واالستحباب، واإلباحة، واحلرمة، والكراهة.
فموضوع العلم: ذلك املعنى املشترك والشامل 
ملسائله التي يتخذها دائرًة لبحثه دون غيره من 

العلوم.
ومل����ا ك��ان��ت ال��ع��ل��وم م��س��ائ��ل��ه��ا ك��ث��ي��رة غير 
أنفسها،  ف��ي  األش��ي��اء  حقائِق  لكثرِة  منضبطة؛ 
وكثرِة ما يلحقها من أح��واٍل، وتتبعها بالبحث- 
على كثرتها- أمر يشبه احملاَل- ال سيما في أوائل 
الطلب ومبادئ الدرس والتحصيل- اقتَضى هذا 
أْن ُتسَلَك في منهجيٍة مجتمعة متمايزة عن غيرها؛ 

ُمها. ليسهَل حتصيُلَها وتعلُّ
حتت  املندرجة  املسائل  بجمع  ى  يتأتَّ وه��ذا 
موضوًعا  وتسميته  ٍد،  م��ح��دَّ واح��ٍد  علميٍّ  مفهوم 

لذلك العلم املستقلِّ عن غيره.
َم فإن موضوع علم السيرة  وبناًء على ما تقدَّ
النبوية الكاملة هو: النبيُّ � وزماُنُه من حيث: 

أحواله، وترتيب وقائع أيامه.
وعلى هذا؛ فإن السيرة النبوية الكاملة ميتدُّ 
باجلوانب  يتعلَُّق  ما  ليشمَل  موضوِعَها  ُرواُق 
ال��ش��خ��ص��ي��ة حل��ي��ات��ه �، وص��ف��ات��ه ال�����ِخ��ل��ق��ي��ه 
واخُلُلقية، وشمائله، وخصائصه، وأعالم نبوته، 
وقبَل  وبعَدها،  والدت��ه  قبيَل  بحياته  يتعلَّق  وما 
وسنة-  قرآًنا  الوحي-  الِت  وتنزُّ وبعَدها،  البعثة 
مع  وأفعال  أق��وال  من   � له  وقع  وما  وأسبابه، 
أص��ح��اب��ه وأع���دائ���ه، ف��ي سلمه وح��رب��ه، ورض��اه 
وغضبه، سفًرا وحضًرا، إلى وفاته � وما حلقها 

من أحداث إلى تولي أبي بكٍر ◙.
أسماء علم السرية النبوية الكاملة :

االسم- لغًة-: ما دلَّ على مسًمى كزيد وعمرو، 
وهو، مشتقٌّ من السمة مبعنى العالمة؛ ألنه عالمٌة 
العلو  وه��و  السمِو  م��ن  مشتقٌّ  أو  مسماه،  على 

واالرتفاع؛ ألنه يعلو مسماه )2(
ُأطلقت عليه  التي  األلقاب  العلم هي  وأسماء 
أم  م��ف��ردًة،  أكانت تلك األس��م��اُء  عند أهله، س��واء 
مركبًة، وكثرُة أسماِء العلِم تدلُّ على شرفه وفضله 

وأهميته غالًبا.
وعلُم السيرة النبوية له أسماء قدمية معتبرة، 
وحديثة مبَتَكرة، وفيما يلي نعرض لهذه األسماء:

: علم املغازي: أواًلً
النبوية-  السيرة  علم  على  االس��ُم  هذا  ُأطلق 
أوَل  ألن  ��ًرا؛  ِس��يَ املغازي  يت  وُسمِّ ُأطلق-  ما  أوَل 
بقولهم  امل��راد  أن  كما  الغزو،  إلى  السيُر  أموِرها 
الغزاة  مع  ومعامالته  اإلمام  سير  السيرة:  كتاب 

واألنصار والكفار )3( 
ثم يأتي النقل من عالقة علم السيرة النبوية 
املصنفات  من  علمنا  ما  أوَل  ولعل  املغازي،  بعلم 
التي حملت اسَم السيرة واملغازي: مصنُف عاصِم 
بِن عمَر بِن قتادَة األنصاريِّ )129( وقد نعته ابن 
وقد  وامل��غ��ازي،  السيرة  صاحب  بأنه   )4( قتيبة 
كلَّ  ليشمَل  لديه  والسيرة  املغازي  مفهوم  اتسع 
 ◙ أحواله  ذل��ك:  في  النبوية، مبا  السيرِة  أح��داِث 
قبل البعثِة، وبعد البعثة مبكة، مع عنايٍة بروايِة 

األشعار التي ارتبطت بأحداِث السيرِة.
التي  أش��ه��ِر املصنفاِت  ِم��ن  َأنَّ  ِم��ن ش��كٍّ  وم��ا 
َجمعت في اسِمها بني املغازي والسير هو: مصنُف 
السيرة  بعنوان:  وك��ان   )151( إسحق  بِن  محمِد 
واملغازي، وهو مؤلَّف شاع خبره وذاع، واعتمده 

ثون! املؤرخون واألخباريون، وانتقده احملدِّ
أي��ًض��ا- عند  املشتهرة-  امل��غ��ازي  ك��ت��ِب  وِم���ن 

املؤرخني: مغازي محمِد بِن عمَر الواقديِّ )207(، 
واملغازي لعبد امللك بن حبيب السلميِّ األندلسيِّ 

.)238(
ثانًيا: علم السيرة:

املتقدمني  أن  ع��ل��ى  ُي��خ��َت��َل��َف  أن  ينبغي  ال 
يغايروا  ل��م  النبوية  السيرة  علم  ف��ي  املصنفني 
فهما  والسير،  للمغازي  االصطالحي  املعنى  في 
املتقدمني،  عند  األق��ل  على  مترادفان  مصطلحان 
وقد سبق ما يدل على هذا املعنى من مصنفاتهم 
وعباراتهم، وإذا كان ابن إسحق قد جمع في اسم 
كتابه بني السيرة واملغازي، ونحا نحَوُه عدٌد من 
كتابه:  في   )463( البر  عبد  ابن  منهم:  فني،  املصنِّ
سيد  واب��ن  والسير،  املغازي  اختصار  في  ال��درر 
فنون  ف��ي  األث��ر  عيون  كتابه:  ف��ي   )734( ال��ن��اس 
باسم  كتاب  أول  أما  والسير،  والشمائل  املغازي 
السيرة فهو كتاب ابن إسحق الفزاري )186( )5(، 
وقد رضي العلماء هذا الكتاب واستحسنوه، قال 
 ،)6( مثله  السيرة  في  أحد  يصنف  لم  الشافعي: 
وإن كان أبو إسحق الفزاري لم يقتصر في مؤلفه 
هذا على حياة وتاريخ النبي �؛ بل زاد إلى أْن 
َذَكَر أخباَر الفتوحات اإلسالمية في الشام وفارس 

وأفريقية )7( 
ث��م ت��ت��اب��ع امل��ص��ن��ف��ون ع��ل��ى ال��ت��أل��ي��ف باسم 
السيرة  الكتب:  تلك  أشهر  ومن  النبوية،  السيرة 
النبوية البن هشام )218(، وكتاب احملب الطبري 
)674( خالصة سيرة سيد البشر، وكتاب الفصول 

في اختصار سيرة الرسول البن كثير )774(.
الهدى  سبيل  امل��ت��أخ��رة:  الكتب  أش��ه��ر  وم��ن 
والرشاد في سيرة خير العباد حملمد بن يوسف 
الصاحليِّ )942( وهو أوسُع كتِب السيرة النبوية 
وأشمُلها وأغزُرها مادًة، جمعه صاحبه من نحو 

ثالثمائة كتاب )8( 
ثالًثا: فقه السيرة وهديها:

رت ب��ه ب��ع��ُض ال��ك��ت��ِب التي  ه���ذا االس���م ُص����دِّ
ُعِنيْت بالسيرة ِمن جهٍة تتعلق باألحكام الفقهية 
بالوقائع  تتعلق  أخ���رى  جهة  وم��ن  وال��ت��رب��وي��ة، 
الفقهية  ب��اجل��وان��ب  ُعنيت  ك��ت��ٌب  فهي  ال��ن��ب��وي��ة، 
الكتُب  تلك  ُعنيت  األم���ر  م��ب��دأ  وف��ي  التاريخية، 
وهديه  والغزو  اجلهاد  كأحكام  خاصة،  بأحكام 
ف��ي ه��ذه امل��س��ائ��ل، ث��م ق��د سعت تلك ال��ك��ت��ُب في 
باإلمامة   � تصرفاِتِه  ِع  وتتبُّ وعرِضَها  دراستها 
ثالثًة وبالتشريع  تارًة وبالفتيا أخرى وبالقضاء 

والتعليم بشكل عام.
املؤلفني  ُعِنَي كثيٌر من  العصر احلاضر  وفي 
عليها  والتعليِق  تاريخيٍّ  بشكٍل  السيرة  بسرِد 
باستنباِط فواِئَد حياتية ودعوية وفقهية وتربوية 

متنوعة.
ومن أقدم مؤلفات هذا النوع من الكتب املعنية 
بالسيرة النبوية: كتاب ابن القيم )751( املشهور 
باسم )زاد املعاد في هدي خير العباد( وقد ُعني 
ُفُه ببيان هدي النبيِّ � في أغلب أحواله،  فيه مؤلِّ
للفقه  جمٌع  فهو  وم��غ��ازي��ه،  ذل��ك سيرته  ف��ي  مب��ا 
للرقائق  أخرى  مواِضَع  عن  مًعا، فضاًل  والسيرة 

والفضائل.
وميكن القول بأنه أول كتاب في فقه السيرة، 
وعمًقا  االستنباط  في  فقهية  ب��راع��ًة  أظهر  حيُث 
ا في  ا في التناول للنصوص، واستقالاًل علمًيّ علمًيّ

الترجيح والنظر.
باجلهاد  ملحوًظا  اهتماًما  العني  تخطئ  وال 
ملعنى  وتوسيًعا  النبوية،  والس�رايا  وال��غ��زوات، 
اجلهاد ليشمل جهاَد النفِس والشيطاِن باإلضافة 

إلى جهاد الكفار واملنافقني.
السيرة(  )فقه  اسم  حتت  التأليف  نشط  وقد 
في العصر احلديث، ومما يلحظ من أسباب هذا 
في  والعلماء  للدعاة  حثيثٌة  م��ح��اوالٌت  النشاط: 
ها �، بعد تساُرِع عجلِة التغريِب  ربط األمة بنبيِّ

وانتشاِر العلمانية، وتنحيِة الشريعة اإلسالمية.
وم���ن ه��ن��ا ُع���ِن���َي ال��ع��ل��م��اء وال���دع���اة ال��ن��ب��الء 
ومن  ال��ع��ن��وان،  ه��ذا  حت��ت  السيرة  ف��ي  بالكتابة 
أشهر تلك املصنفات: السيرة النبوية دروس وعبر 
ملصطفى السباعي، وفقه السيرة حملمد الغزالي، 
البوطي  ال��ن��ب��وي��ة، حمل��م��د سعيد  ال��س��ي��رة  وف��ق��ه 
فقهها  من  وش��يء  السيرة  في  األس��اس   ،)1434(
احلركي للسيرة  واملنهج   ،)1409( حوى  لسعيد 
تربوية  وقفات   ،)1435( الغضبان  النبوية ملنير 
في السيرة النبوية ألحمد فريد، وغيرها من الكتب 

املعاصرة.
»وت��ظ��ه��ر أه��م��ي��ة امل��ن��ه��ج احل��رك��ي ف��ي كتابة 
التربويِّ  البعد  على  تركيزه  في  النبوية  السيرة 
َنْتُه  ق���راءة أح��داث��ه��ا، واس��ت��خ��الِص م��ا تضمَّ ف��ي 
أحَد  يقرأ  ال��ق��ارئ حني  َيشعر  وع��ظ��اٍت،  عبٍر  ِم��ن 
املؤلفات- وفَق هذا املنهِج- أنه أماَم داعيٍة يعيُش 
بلغة  يخاطبه  خطيٍب  وأم��اَم  اإلسالمية،  الدعوة 
اإلمي��ان،  عوامَل  فيه  وَيستثيُر  والعاطفة،  العقل 
يعلم  اإلس��الم��ي��ة،  احلمية  م��ش��اِع��َر  وَيستجيُش 

العقل، ويهدي القلب، وميأل اجلوانح« )9(.
السيرة، في  فهو منهج يرسم مجرى أحداث 
جغرافيتها وتاريخها، كخارطة طريق للدعوة إلى 
الله إلى أن يرَث اللُه األرَض ومن عليها، وبالتالي 
مرة  ال��ق��دوة؛   � ال��رس��ول  شخصية  تستحضر 
للحاكم والقاضي، وأخرى لإلمام واملفتي واملعلم، 
وأخ����رى ل��ق��ائ��د اجل��ي��ش، وراب���ع���ًة ل���ألب وال���زوج 
والسيد، وخامسًة للصاحب واجلار واإلنسان...؛ 
أن  بعد  إال  األع��ل��ى  بالرفيق  يلتحق  ل��م   � ألن��ه 
أوجَد سواِبَق حركيٍة في كلِّ جانب من اجلوانب 
ا  وتربوّيً ا  دعوّيً اإلسالمية  احلركة  تتطلبها  التي 

ا... ا وجهادّيً ا وتعليمّيً وثقافًيّ
ل��ق��د ك��ان��ت ال��س��واب��ق ع��ل��ى منتهى اجل���الل، 
القدوة؛  أنواع  وأعلى  التضحيات،  أرفَع  َلْت  َفَسجَّ
ولذلك ذاب جيُل الصحابة في العالم، وأعطى هذا 

اإلسالَم دفعَة احلياة إلى قيام الساعة )10(.
وهكذا يعيش اإلنسان مع هذا املنهج صيًغا 
أرادها  كما  بشموليتها،  اإلسالمية-  للحياة  ًة  حيَّ
ال��ل��ه- ت��ش��ع ب��ن��ور ش���رع ال��ل��ه، وت��ه��ت��دي وت��رش��د 
النبوية  السيرة  تقرأ  السماء،  تعاليم  بتوجيهات 
ال كتاريخ طويت صفحاتُه بوفاة صاحب السيرة، 
بل ككتاب ُيفتح في كلِّ وقٍت وحنٍي؛ لترسم خطى 
احلبيب � وهو يضيء بنور شرع الله دياجيَر 
الظالم أماَم البشرية، يهديها نحو سعادتها دنيا 

وأخرى، فهل ألحد عنها ِمن َغناٍء؟!
ويربط هؤالء السيرَة النبويَة مبيدان احلياة 
العاطفية  احل��ي��اة  ض��ب��اب  ع��ن  ب��ع��ي��دًة  العملية 
الزائفة، مع تفاوت ملحوظ فيما بينهم من حيث 

االهتمام باستنباط األحكام الشرعية )11(.
واالس��ت��ب��داد  الفساد  مظاهر  على  وي��رك��زون 
ومظاهر  اخللل،  مكامن  وعلى  األم��ة،  في  والظلم 
ع��ل��ى ه��دي  ل��إلص��الح  ��ر، مقترحني س��ب��اًل  ال��ت��أخُّ

النبوة، وهدي اجليل األول من السلف الصالح.
املنبع  إلى  بالرجوع  أنه  للمسلمني  وأثبتوا 
هذا  وال��س��ن��ة- ميكن حت��وي��ل  الكتاب  ال��ص��اف��ي- 
ى نواحي احلياة،  الديِن إلى واقٍع َمِعيٍش في شتَّ
وأثبتوا إمكانيَة تطبيِق اإلسالِم شريعًة وعقيدًة، 
وإمكانيَة قياِم مجٍد جديٍد لألمِة، وأن االستسالم 
ِم األمة  ي بحال إلى تقدُّ للحلول املستوردة ال يؤدِّ
ِرَها وأثبتوا  ي إلى تبعيتها وتأخُّ ومنائها، بل يؤدِّ
كذلك مصداقيَة احلل اإلسالمي، وصالحيته لهذا 
آِخ��ر هذه  »ل��ن يصلح  وأن��ه  ولكل عصر،  العصر، 
القرآن  وهو   »)12( ُل�ها  أوَّ به  إال مبا صلح  األم��ة 
طبًعا، وتطبيقاته في سيرة النبي � وصحابته .
فتاريُخ اإلس��الِم بدايُة ه��ذه األم��ِة، واإلس��الُم 
نسُبها، والرسوُل � قائُدها، فال ُيصِلُحها غيُرُه، 

وِمَن اأَلْوَلى أالَّ ُيصلح غيره غيرها )13(.
وم���ن م��ي��زات ه���ذا امل��ن��ه��ج- ك��ذل��ك-: اعتماد 

أصحابه لغة أدبية شيقة رائقة وجذابة، وأسلوًبا 
أح��داث  مع  ويتفاعل  ال��ق��ارئ،  انتباه  يشد  متيًنا 
م��ن غير  ب��ع��ده  ل��ل��ذي  ك��ل فصل  ال��س��ي��رة، يسلمه 

شعور بامللل.
رابًعا: »السيرة النبوية الكاملة« أو »السيرة 

السنة«:
توجد  ا  َل�مَّ إن��ه  ال��ق��ول  يتعني  ب��دء  ذي  ب��ادئ 
لعلم  االسم  هذا  التي حملت  الدراسات  هذه  بعد 
مصطلح  ع��ن  احل��دي��ث  سبق  وق��د   ،)14( السيرة 
السيرة النبوية الكاملة وتعريف هذا العلم بأنه: 
ووقائع  وحياته،   � نبينا  في عصر  يبحث  علم 

أيامه وأحواله كافة، مرتبة من مولده إلى وفاته.
ن��ادى  فقد  ال��س��ن��ة(  )ال��س��ي��رة  وأم���ا مصطلح 
ق��ال:  حيث  املعاصرين  امل��غ��رب  علماء  بعُض  ب��ه 
ا،  »السيرة التي متثل السنة مرتبًة ترتيًبا تاريخًيّ
احلادثة بعد األخرى لتحصل على قصة صحيحة 
لها  عالقة  ال   ،� محمد  للرسول  شاملة  كاملة 
دواوي��ن  في  مبثوثة  هي  كما  واألب���واب،  بالكتب 

السنة املختلفة.
َ في تعليله لهذه التسمية بأن الفصل  وقد َبنيَّ
ك��ان حلاجة  إمن��ا  والسنة  السيرة  ب��ني  متَّ  ال��ذي 
املسلمني ل��رواي��ات احل��دي��ث ف��ي ن��ط��اق األح��ك��ام 
الفقهية، ثم ما بقي من تلك األمور املتعلقة برسول 

َي السيرَة. الله � ُسمِّ
السيرة  فهي  ا  موضوعًيّ رتبت  السنة  وأن 
ها من  معزولًة عن الزمن، وأما السيرُة فلم َتَنْل حظَّ

الترتيب الزمني.
ٌة إليجادها باجلمع بني الترتيب  واحلاجة ماسَّ
تاريخيٍّ  سياق  في  املوضوعي  والعرض  الزمني 

واحٍد )15(.
اليوم  امل��ؤمت��رات  في  والنقاشات  والبحوث 
تدور حول كيف ميكن كتابتها بعد جمع مصادرها 

ومراجعها)16(.
--------------

)1( شرح الكوكب املنير، البن النجار احلنبلي، حتقيق د. محمد 
الزحيلي، ود. نزيه حماد )1/33(.

املصباح   ،)382  ،6/381( منظور  الب��ن  ال��ع��رب،  لسان   )2(
املنير، للفيومي )/-290 291(.

بن  )1/998( حملمد  والعلوم  الفنون  )3( كشاف اصطالحات 
علي التهانوي، حتقيق: د. علي دح��روج، ترجمه إلى العربية د. عبد 

الله اخلالدي، ط1 1996م، مكتبة لبنان، بيروت.
)4( املعارف، البن قتيبة )466(، حتقيق: ثروت عكاشة، الهيئة 

املصرية العامة للكتاب، ط6، 1992م.
)5( التهذيب، البن حجر )1/132(.

)6( حقق اجلزء املوجود منه د. فاروق حمادة، عام 1408ه�، عن 
مخطوطة فريدة مبكتبة القرويني، من رواية محمد بن وضاح القرطبي.
مة د. فاروق حمادة )ص18(. )7( كتاب السير، للفزاري، مقدِّ

بن  العباد، حملمد  خير  سيرة  في  وال��رش��اد  الهدي  سبيل   )8(
يوسف الصاحلي الشامي )1/3(، حتقيق عادل عبد املوجود، وعلي 

معوض، بيروت، دار الكتب العلمية، ط 1414ه�- 1993م.
)9( مصادر السيرة النبوية وتقوميها، د. فاروق حمادة )-172

.)173
2/1054-( لسعيد حوى  وفقهها،  السنة  في  األس��اس   )10(

.)1055
)11( فعنوان مؤلََّفِي الغزاليِّ والبوطيِّ واحد هو: )فقه السيرة(، 
بل  ًعا،  توسُّ وأكثر  الشرعية،  باألحكام  اهتماًما  أكثُر  البوطيَّ  أن  إالَّ 

وفهرسًة لها من الغزاليِّ الذي يركز على فقه احلركة اإلسالمية.
)12( مقولٌة ُنسبت إلى عمر بن عبد العزيز، وإلى اإلمام مالك، 
ووهب بن كيسان: وعبارته: »لن َيْصُلَح حاُل هذه األمة إالَّ مبا صلح به 

أولها« التمهيد، البن عبد البر )23/10(.
)13( السيرة النبوية.. منهجية دراستها، واستعراض أحداثها، 
ك��ث��ي��ر، دم��ش��ق،  اب���ن  ع��ل��ي احل��ج��ي )ص230(، دار  ال��رح��م��ن  ع��ب��د 

ط1/1420ه�.
)14( التجديد في عرض السيرة البنوية.. مقاصده، وضوابطه، 

حملمد يس�ري إبراهيم، )ص63/64(.
ال��ت��اري��خ��ي  امل��ع��ج��م  م��ن  املصطلحية،  ال���دراس���ة  أه��م��ي��ة   )15(
الدكتور  السنة،  السيرة  مش�روع  ب��ن��اء  ف��ي  احلديثة  للمصطلحات 

الشاهد البوشيخي )ص18(.
)16( بحمد الله انتهينا من مشروع الفهرسة الوصفية للسيرة 
اليسر  دار  وإص��دار  النبوية في خمسة عشر مجلًدا، وهو من عمل 

بالقاهرة.
---------

الثاني  العالمي  للمؤتمر  االفتتاحية  المحاضرة   *
للباحثين في السيرة النبوية

نحو تحديد منهجي لعلم السيرة النبوية الكاملة )*(

د. يسري إبراهيم

العدد 4433
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الخطبة األولى: 
ي��ع��رف معنى  أم���ا ب��ع��د، ع��ب��اد ال��ل��ه، كلكم 

اليتيم.. فهو من فقد أباه أو أمه وهو صغير..
أحدهما  أو  الوالدين  لفقد  كم  نعلم  ونحن 
م��ن ل��وع��ٍة ف��ي ال��ن��ف��س، ووح��ش��ٍة ف��ي احل��ي��اة، 
يتأثر  طريًا  قلبه  زال  فما  الصغير،  يطيقها  ال 
يتحمل  ال  زال جسمه صغيرًا  وما  الفقد،  لهذا 
لزامًا  كان  هنا  ومن  ومعاناتها،  احلياة  مشاق 
نحو  ب��ال��واج��ب  ال��ق��ي��ام  املسلم  املجتمع  على 
الرعاية والتربية  اليتيم وإيفاؤه حقه من  هذا 

واحلفظ، وتوفير احلنان له والرفق بحاله.
فإن لليتيم حقًا على أهله وذويه، حقًا كفله 
ال��ش��رع ال��ك��رمي ون���ادى إل��ي��ه، وب��ن لنا القرآن 
ال��ك��رمي ح��ق ال��ي��ت��ي��م وخ���ط���ورة ال��ت��ع��دي على 
كافل  ش��رف   � النبي  لنا  وأوض���ح  ح��ق��وق��ه، 
اليتيم، وما يجنيه املسلم من أجور وحسنات 
كرمية،  عيشة  له  ووف��ر  باليتيم  اعتنى  هو  إن 

فكفالته من أسباب دخول اجلنة...
يصدق  مبن  ظنكم  ما  املؤمنون  أيها  ولكن 
والديه،  بن  يعيش  وه��و  اليتيم  مسمى  عليه 
هو يتيم مع أنه يرى وال��ده كل يوم، هو يتيم 
أمه تعيش معه، هو يتيم في منزل  زال��ت  وما 
أبويه، يتيم وإن أكل من كسب والده، هو يتيم 
له  يلقي  ال  يتيم  وال��دت��ه،  طبخ  من  تناول  وإن 
واحلنان،  للشفقة  محاًل  يرونه  وال  بااًل  الناس 
يتيم ال يؤبه له وال يرفع له رأس، فالناس يرونه 
اليتيم في  بن والديه فال ينطبق عليه مفهوم 
عرفهم، فمن يا ترى هذا اليتيم؟ وكيف استحق 

هذا الوصف املخصوص مبن فقد والديه؟
عباد الله، إن اجلواب عن هذا التساؤل قد 

تواله الشاعر حن قال:
ليس اليتيم الذي قد مات والده

إن اليتيم يتي�م العلم واألدب
وهو الذي عناه اآلخر بقوله:

ليس اليتيم من انتهى أبواه من
ه�ّم احلياة وخلفاه ذلي��ال

إن اليتي�َم مل���ن َتلقى له
أم�ًا تخلت أو أبًا مشغ�وال
السعيد:  األغ��ر  اليوم  ه��ذا  خطبِة  فعنوان 

يتيم العلم واألدب !
أيها املسلمون : 

كم طفل نشأ بن والديه، لم يستفد منهما 
غير الطعام والشراب؟! 

كم طفٍل تربى في غير أحضان والديه؟! كم 
طفل تولى تربيته الشارُع بخيره وشره؟! 

العقوق  على  فشب  وال��داه  أهمله  طفل  كم 
والقطيعة؟!

ك���م ص��غ��ي��ر ع��ق��ه وال�����داه ص��غ��ي��رًا فجنيا 
النتيجة منه وهو كبير؟!

بالعقوق في حقه  أبوه  كم ولد عاق سبقه 
حن لم يتول تربيته وتعليمه وحفظه؟!

كم والد ال يدري أين يدرس ابنه؟ كم والد ال 
يعرف أحدًا من معلمي ولده!؟ كم والد ال يبالي 
مع من ذهب ابنه؟ كم والد كان همه ُمْنصبًا على 
تغذية أوالده بالطعام والشراب وتأمن امللبس 
ال���روح وسالمة  ع��ن تغذية  وَغ��َف��َل  وال��ت��رف��ي��ه، 

القلب؟

عن  وزي��ارات��ه��ا  بوظيفتها  انشغلت  أم  ك��م 
تربية أوالدها؟ كم من والدة وكلت أمر التربية 
للعاملة املنزلية، فتحولت بقدرة قادر من خادمة 

إلى أم بالوكالة؟!
أيها املؤمنون، ال ريب وال جدال في أن األسرَة 
أهمُّ مؤسسة تربوية وأخطُرها مسؤولية، وأن 
فسد  فمتى  املؤسسة،  ه��ذه  على  يقوم  ال��وال��د 
علي  يقول  األق���وام،  جميع  الفساد  عم  ال��ق��وام 
�: علموا أنفسكم وأهليكم اخلير وأدبوهم. 
ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أدب 
ابنك فإنك مسئول عنه ماذا أدبته وماذا علمته، 

وهو مسئول عن برك وطواعيته لك. 
َها  وقبل ذلك وفوقه كالم رب العاملن: �ياَٰأيُّ
��ِذي��َن ءاَم��ُن��وْا ُق���وْا َأن��ُف��َس��ُك��ْم َوَأْه��ِل��ي��ُك��ْم َن��ارًا  ٰالَّ
ِغاَلٌظ  َمالِئَكٌة  َعَلْيَها  َجاَرُة  َواحْلِ اُس  النَّ َوُقوُدَها 
ِشَداٌد� )التحرمي : 60(.. فيا من يرحم صغيره 
أن ميسه شيء من األذى هذا اليوم، أال تخاف 
عليه نارًا حامية حترق الناس واحلجارة يوم 
أنك  تتذكر  القيامة؟ وما شعورك حينذاك حن 

سبب في دخوله النار والعياذ بالله تعالى.
ليس  األم��ر  الله،  عباد 
ب��ال��ه��ن، ف�����األوالد أم��ان��ة، 
الفنت  م��ن  يشهد  وزم��ان��ن��ا 
واملغريات ما َيشيب لهوله 
ال���ول���دان، وي��ا س��ع��ادة من 
أوالده  بصالح  الله  أكرمه 
ال  في سعادة وحبور  فهو 
يوصف، وهو محل للغبطة 
من اآلخرين، سئل احلسن 
البصري رحمه الله تعالى 
َنا َهْب  عن قوله تعالى: �َربَّ
�اِتَنا  َوُذّريَّ َأْزواِجَنا  ِمْن  َلَنا 
� )ال���ف���رق���ان :  َة َأْع�������ُنٍ ُق�����رَّ

74(، م��ا ه��ذه ال��ق��رة األع��ن 
أفي الدنيا أم في اآلخرة؟ فقال: ال بل والله في 
الدنيا! قيل ما هي؟ قال: والله أن يري الله العبد 

من زوجته، من أخيه، من حميمه طاعة الله..
نعم عباد الله، ما من شيء أحب إلى املرء 
املسلم من أن يرى ولدًا أو والدًا أو حميمًا أو 
أخًا مطيعًا لله عز وجل.. وقد جاء في تفسير 
�اِتَنا  َنا َهْب َلَنا ِمْن َأْزوِٰجَنا َوُذّريَّ هذه اآلية : �َربَّ
74( قرة األع��ن، يعني   : )الفرقان   � َأْع���ُنٍ َة  ُق��رَّ

منتهى الراحة..
وقد كان سلفنا الكرام يحرصون على تأديب 

أوالدهم ورعايتهم وتلقينهم معالي األمور..
وه���ذا اإلم����ام م��ال��ك رح��م��ه ال��ل��ه إم���ام دار 
� أي تلبسه  الهجرة يقول: كانت أمي تعممني 
العمامة � وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من 

أدبه قبل علمه.
الله يقول:  إبراهيم بن حبيب رحمه  وهذا 
والعلماء  الفقهاء  إي��ت  بني  ي��ا  أب���ي:  ل��ي  ق��ال 
وتعلم منهم، وخذ من أدبهم وأخالقهم وهديهم؛ 

فإن ذاك أحب إلي من كثير من احلديث.
الله  رحمهم  وصاياهم  وه��ذه  كالمهم  هذا 
مع الفارق الكبير بن زمانهم وزماننا من حيث 

وامللهيات،  ال��ص��وارف  وكثرة  املغريات  تنوع 
أنفسنا  مع  وتقصيرنا  حالنا  نشكو  الله  فإلى 

وأوالدنا..
مسؤولية  األس��رة  داخ��ل  األبناء  تربية  إن 
وكلكم  راع  و»كلكم  جليلة،  ومهمة  جسيمة، 
مسؤول عن رعيته«.. فاحلذر من األسرة تخرج 
التي  األس��رة  من  واحل��ذر  للمجتمع،  مجرمن 

تخرج منحرفن وجهاال لهذه األمة..
الخطبة الثانية

أما بعد: فيا معشر املؤمنن، عودًا على بدء، 
فئة  إلى  أبعثها  مقروءة  مفتوحة  رسالة  فهذه 
من مجتمعنا، لها بصمة واضحة في التعامل 
مع األوالد، ولها دور ال ينكر في تقومي أوالدنا 
الله عز وجل  بعد  املعول  وتوجيههم، وعليهم 
التعويض  وف��ي  بل  الوالدين،  دور  تكميل  في 
عنه أحيانًا عند فقده، فإليكم يا معشر املدرسن 

هذه الكلمات: 
ل��و طبقنا  بنفسك  م��ا ظنك  امل���درس،  أي��ه��ا 
عليك تلك املعايير التي كان أسالفنا يراعونها 
ف����ي امل��ع��ل��م��ن ح����ن ك���ان���وا 
يفتشون عمن يأخذون عنه 
سمته  ع��ن  وينقبون  العلم 
وهديه قبل اجلثو بن يديه 

والتلقي منه. 
النخعي  إبراهيم  يقول 
أتوا  إذا  كانوا  الله:  رحمه 
الرجل ليأخذوا عنه نظروا 
صالته،  وإل���ى  سمته،  إل��ى 
وإل����ى ح��ال��ه، ث��م ي��أخ��ذون 

عنه.
وي��ق��ول أي��ض��ًا: كنا إذا 
أردن����ا أن ن��أخ��ذ ع��ن شيخ 
سألنا عن مطعمه ومشربه 
كان  ف��إن  وم��خ��رج��ه،  ومدخله 

على استواء أخذنا عنه وإال لم نأته. 
وقد كان السلف يحرصون على أخذ األدب 
واخللق من املعلم أكثر من حرصهم على أخذ 

العلم:
هذا احلسن بن إسماعيل يحكي عن والده 
قائاًل: كنا جنتمع في مجلس اإلمام أحمد زهاء 
خمسمائة  م��ن  أق��ل  ي��زي��دون،  أو  آالف  خمسة 
األدب  حسن  منه  يتعلمون  والباقي  يكتبون 

وحسن السمت.
رحمه  اب��ن سيرين  عن  مالك  اإلم��ام  وروى 
الله أنه قال واصفًا حال كبار التابعن: كانوا 

يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. 
 � مسعود  بن  الله  عبد  أصحاب  وك��ان 
يرحلون إليه فينظرون إلى سمته وهديه ودلِّه 

فيتشبهون به. 
وقال ابن وهب رحمه الله: ما نقلنا من أدب 

مالك أكثر مما تعلمنا من علمه.
مقاعد  أحد جلس في  منا  ما  األحبة،  أيها 
الدراسة وتقلب في جنبات املدارس واجلامعات 
إال ويذكر بعض معلميه باخلير ممن كان لهم 

أثر عليه في علم أو سلوك أو حسن خلق.

فيا معشر املدرسن، وأنتم من بن املربن 
داخ����ل امل��ج��ت��م��ع، ت���ذك���روا م��ا أن��ت��م ع��ل��ي��ه من 
املسئولية العظيمة واألمانة الثقيلة حن يقبل 
أخالقكم  م��ن  فينهلون  املسلمن  أوالد  عليكم 
وتعاملكم أكثر من علمكم شئتم أم أبيتم، ومن 
شك في شيء من هذا فليسل ابنه الصغير قبل 

الكبير فسيرى ويسمع عجبًا.
أخالقنا  تكون  أن  املربن  نحن  علينا  ع��ار 
عار  لتالمذتنا،  نقوله  ملا  مخالفة  وتصرفاتنا 
علينا حن نعامل طالبنا وكأنهم خشب مسندة 
أث��ر يسري في طالبك  ال تشعر وال حت��س..أي 
أي��ه��ا  امل��رب��ي وه���م ي���رون م��ن��ك ه��م��ة ضعيفة 

وتعاماًل سيئًا؟
أيها املربي، إّن وْقَع حركاتك وأفعالك على 
سلوكهم  تغيير  في  البالغ  األث��ر  له  حتتك  من 
والعظات  الكلمات  وآالف  أخطائهم،  وتقومي 
تذهب أدراج الرياح، يغني عنها موقف صدق 
وح���ق.. ول��ه��ذا ج��اء ف��ي دراس���ة أج��ري��ت على 
ال��ق��دوة  ص��ف��ات  ح��ول جت��دي��د  الشباب  عينات 
أن 83 في املائة رأوا أن من صفات القدوة أن 
املائة  في  و82.30  إنسانية،  مواقف  له  يكون 
أنه  املائة  في  و79.10  بالتواضع،  يتحّلى  أنه 

متدين، و59.50 في املائة أنه طيب القلب.
أخ���ي امل����درس ت��ذك��ر أن م��ن ت��الم��ي��ذك من 
بلاًل وال  الطن  تزد  العلم واألدب فال  يتيم  هو 

اإلهمال إهمااًل.
ووال��ل��ه إن ل��ك أي��ه��ا امل���درس م��ن األث���ر في 
ط��الب��ك م��ا ق��د ال ت��ت��ص��وره، ف��اح��ت��س��ب األج��ر 

وأحسن العمل.
من  عليه  ه��م  م��ا  امل��درس��ون  استشعر  فلو 
أبواب اخلير واألجر ألدركوا نعمة الله تعالى 
عليهم حن يورثون أبناء املسلمن علمًا نافعًا 

وأدبًا يبقى صدقة جارية ال ينضب معينها..
امل��رب��ي  ق���ول   � امل���درس���ن  م��ع��ش��ر   � يكفينا 
احلبيب � : »إن الله ومالئكته وأهل السموات 
وحتى  ج��ح��ره��ا  ف��ي  النملة  ح��ت��ى  واألرض����ن 
اخل��ي��ر«..  ال��ن��اس  معلم  على  ليصلون  احل��وت 
الله  إل��ى  داع��ي��ًا  للخير  معلمًا  ك��ان  ملن  فهنيئًا 
ثم  وهنيئًا  سابقًا،  وباخلير  وموجهًا  مرشدًا 
قدوة ألوالده وطالبه في حسن  كان  ملن  هنيئًا 
اخل��ل��ق ول����زوم ال��ط��اع��ة وال��ب��ع��د ع��ن سفاسف 

األمور.
جمعيات  ومجالس  لرؤساء  أخيرة  وكلمة 

آباء وأولياء التالميذ مبؤسساتنا التعليمية..
- النيابة بأمانة عن اآلباء واألمهات داخل 

املؤسسات 
- معرفة املسؤولية اجلليلة لهذه اجلمعية 
)دون االقتصار على بعض األعمال اإلحسانية 

كشراء النظارات واألدوات وغيرها..(:
- اإلسهام في الرفع من املستوى التربوي 

واألخالقي لألجيال. 
- حت��ق��ي��ق ت��واص��ل م��ع اآلب����اء واألم��ه��ات 

لتكامل األدوار بن املؤسسة واألسرة.
- حت��س��ن ال���ع���الق���ات م���ا ب���ن امل���درس���ن 
وال���ت���الم���ي���ذ وم���ع���اجل���ة امل���ش���اك���ل امل��ت��ع��ل��ق��ة 

بالتدريس..
- معاجلة املشاكل االجتماعية. 

واملدرسة  األس��رة  بن  التكامل  إن  وأخيرا 
من  وغيرهم  التالميذ  وأول��ي��اء  أب��اء  وجمعية 
إلى  بأبنائنا  نرقى  لكي  املطلوب  هو  الفاعلن 
ويحقق  ال��ت��رب��وي��ة،  بالعملية  يليق  مستوى 

األهداف املرجوة بحول الله تعالى..

يتيمُ العلم واألدب !
ذ.محمد بوهو

العدد 420 العدد 5433 خطبة منبرية

اإلمام مالك رحمه الله 
إمام دار الهجرة يقول: 
كانت أمي تعممني � أي 
تلبسه العمامة � وتقول 

لي: اذهب إلى ربيعة 
فتعلم من أدبه قبل 

علمه.
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ولم  التوحيد،  مب��ب��دأ  اإلس���ام  ص��دع  لقد 
يكن بدعا من األديان السماوية، وذلك ملا لهذا 
أهمية  من  احلصني  واحلصن  ال��رك��ني،  الركن 
عظمى في حياة كل فرد. إذ عليه يتوقف فاحه 
على  فيتحدد  واآلخ���رة،  الدنيا  في  وخسرانه 

ضوئه مصيره.
وهذه شواهد على التوحيد من كتاب الله 

املنظور:
أوال: الدليل من علم الفيزياء الفلكية:

ِذيَن َكَفُروا  يقول الله سبحانه: ﴿�َأَوَلْم َيَر اَلّ
َفَفَتْقَناُهَما  َرْتقًا  َكاَنَتا  َواأْلَْرَض  َماَواِت  الَسّ َأَنّ 
ُيْؤِمُنوَن�  َأَفا  َحٍيّ  َشْيٍء  ُكَلّ  امْلَاِء  ِمَن  َوَجَعْلَنا 

)األنبياء : 30(.
إن نظرية االنفجار العظيم، تدل أن الكون 
يوما  كانت  عناصر  من  يحتويه  وم��ا  بأكمله 
ما متحدة. وفي هذا دليل على وحدة أصلها، 

وبالتالي على وحدة اخلالق. 
ثانيا: الدليل الفيزيائي:

العمليات  كانت  السنني  مايني  مدى  على 
ال��ت��ي ت��ت��م داخ���ل ك��ل جن��م ت��ك��ون ت��دري��ج��ي��ا ال 
األثقل  العناصر  جميع  ب��ل  فحسب،  الهليوم 
وغيرها،  واحلديد  والسيليكون  الكربون  من 
ومعنى ذلك أنه إذا كانت كل العناصر الثقيلة 
ف��ي ال��ك��ون ق��د ت��ك��ون��ت م��ن ال��ه��ي��دروج��ني في 
قلوب النجوم، إذًا »املادة األساس هي نفسها 
بالنسبة للكون بأكمله، ولكن... تظهر للوجود 
ن��ت��ي��ج��ة احت����اد ه���ذه امل�����ادة األس�����اس بصيغ 
وبأشكال مختلفة«)1(، إنها الوحدة الدالة على 

اخلالق الواحد.
ثالثا: الدليل الجيولوجي:

ق��ال ت���ع���ال���ى:�َواأْلَْرَض َب��ْع��َد َذِل���َك َدَح��اَه��ا 
َباَل َأْرَساَها�  َأْخَرَج ِمْنَها َماءَها َوَمْرَعاَها َواْلِ

)النازعات : 30 - 33(.
بحسب اليولوجيني كانت قشرة األرض 
البراكني  نشاط  ولكن  حاليا،  عليه  أره��ف مما 
فيزيائي  مجال  تكون  وبذلك  سمكها،  من  زاد 
على  احلياة  لنشوء  مقدمة  كان  باملعادن  غني 
ك��وك��ب��ن��ا، ومل���ا ان��ب��ث��ق امل���اء م��ن ج��وف��ه��ا ب��دأت 
احلياة تسري على كوكب األرض شيئا فشيئا، 
بحيث جاءت النباتات والزواحف واحلشرات 
وال��ط��ي��ور واحل��ي��وان��ات وب��ع��د ذل��ك اإلن��س��ان. 
قريحة  تفتقت  وق��د  األرض.  ت��راب  م��ن  وكلها 
الشاعر أبي فراس احلمداني بهذه احلقيقة ملا 

قال: 
إذا صح منك الود فالكل هني

وكل الذي على التراب تراب )2(
وم��ا قيل ي��دل على وح���دة أص��ل م��ن على 

األرض، مما يدل على وحدة اخلالق. 
رابعا: الدليل البيولوجي:

منها  تتألف  ال��ت��ي  »ال��وح��دة  ه��ي  اخللية 
وإن  ونباتات.  حيوانات  من  جميعا  اخلائق 
وتتألف  تركيبا،  منها  تتألف  اخل��ائ��ق  ه��ذه 
ال��وح��دة  م��ن  املظهر  ه��ذا  أل��ي��س  وظيفة«)3(. 
دل��ي��ا على وح��دان��ي��ة اخل��ال��ق؟ وث��م��ة عنصر 
»الينات  أن  ال��وح��دة وه��و  م��ن عناصر  آخ��ر 
امل��ف��احت  ه��ي  ال��دق��ة  ال��ب��ال��غ��ة  امليكروسكوبية 
واحليوانات  البشر  جميع  خل��واص  املطلقة 
أيضا  ال��وح��دة  مظاهر  وم��ن  والنباتات«)4(. 
ك��ل األج��س��ام  ف��ي تركيب  امل���اء  دخ���ول عنصر 
احلية، قال تعالى: �َوَجَعْلَنا ِمَن امْلَاِء ُكَلّ َشْيٍء 
َحٍيّ َأَفا ُيْؤِمُنوَن� )األنبياء : 30(. إنها الوحدة 

الدالة على اخلالق الواحد.
خامسا: الدليل العقلي والمنطقي:

العقلية  األحكام  أساس  السببية  مبدأ  إن 
واحملاكمات املنطقية. وفي عبارتنا )لكل حادث 
محدث( أمر يقيني مسلم به، فمحال على حادث 
بغير  يوجد  أن  شيء  وعلى  بذاته،  يحدث  أن 
موجد. وبناء على هذا، نقول: إن الكون ال بد 
الكثيرة  الفرعية  له من محدث، وإن احلوادث 
مندفعة عن أسباب، وهذه األسباب مندفعة عن 
أسباب أخرى أقل من األولى، وال بد أن نصل 
ومحدث  املسببات،  لهذه  سبب  إلى  بالنتيجة 
إلى  رجعنا  كلما  ألننا  احلادثات،  هذه  لميع 
األص���ل ال���ذي ان��دف��ع��ت ع��ن��ه امل��س��ب��ب��ات، قلت 
الدافعة حتى نصل أخيرا إلى سبب  العوامل 
واحد. وبذلك يكون اخللق »قد مت بقدرة كائن 
أن  على  ال��ش��واه��د جميعا  وت���دل  م���ادي.  غير 
بالعقل  متصفا  يكون  وأن  بد  ال  اخلالق  ه��ذا 
أن  ب��اإلرادة  يتصف  ملن  بد  وال   )...( واحلكمة 
فإن  ذلك  وعلى  ذاتيا.  وج��ودا  موجودا  يكون 
يفرضها  ال��ت��ي  احلتمية  املنطقية  النتيجة 
لهذا  أن  على  مقصورة  ليست  العقل  علينا 
هذا  يكون  أن  بد  ال  بل  فحسب،  خالقا  الكون 
اخلالق حكيما عليما قادرا على كل شيء حتى 

يستطيع أن يخلق هذا الكون وينظمه«)5(.
سادسا: الدليل المعرفي:

لقد عرف عصرنا ثورة علمية وتكنولوجية، 
وزخما معرفيا كبيرا، مما أدى إلى العديد من 
الوقت  وفي  املجاالت.  شتى  في  التخصصات 
العلمية  ال��ف��روع  أن  اإلن��س��ان  فيه  ال��ذي خ��ال 
وامل��ع��رف��ي��ة س��ي��ب��ق��ى ب��ع��ض��ه��ا ف���ي م��ع��زل عن 
صخرة  على  تهشم  التكهنات  بكل  إذا  بعض، 
الذي حصل متاما،  بالعكس هو  وإذا  الواقع، 
تدخل  والفنون  واآلداب  العلوم  بسلسلة  وإذا 
بعضا،  بعضها  واح��دة، ويعضد  منظومة  في 
وفي  ت��ام،  تكامل  في  بعضا،  بعضها  ويغذي 
تتبادل  العلوم  وج��دن��ا  بحيث  رائ��ع��ة.  وح��دة 
التعاون حيث كل علم يستمد مبادئه من علم 
ه��و أيضا ميد  أو بعد، كما جن��ده  ق��رب  آخ��ر 

العلوم األخرى، وهذا األمر ملحوظ في العلوم 
والعلوم  اإلنسانية  والعلوم  والكونية  املادية 
ألوان  فحتى  والوحدة،  التكامل  إنه  الشرعية. 
القانون  إنه  املعرفة اصطبغت بطاء الوحدة. 
الواحد الساري في هذا الكون الصارخ: إن الله 
واحد. وجاء بهذا اخلصوص: »أما فيما يتعلق 
النظرة الديدة  أن مستقبل  فالظاهر  بالدين، 
بوجود  اإلمي��ان  إلى  بثقافتنا  بالعودة  يوحي 

الله الواحد« )6(.
سابعا: دليل اإلبداع والتسوية:

أي��ن��م��ا وج���ه اإلن���س���ان ب��ص��ره، أو أره��ف 
الذي  اإلب��داع  وِسْحر  بالمال  انتشى  سمعه، 
فيرد في حلظة  وقلبه وعقله،  فكره  عليه  ميأل 
واالتساق  السحر،  ه��ذا  كل  النفس  مع  ص��دق 
إلى مبدع واحد، ذلك هو الله سبحانه. وهذه 
احلقيقة تشكل برهانا قاطعا على  أنه »ال يتفق 
التصميم  ذل��ك  ي��ك��ون  أن  وامل��ن��ط��ق  العقل  م��ع 
البديع للعالم من حولنا إال من إبداع إله أعظم 

ال نهاية لتدبيره وإبداعه وعبقريته« )7(.
ثامنا: الدليل التاريخي:

إن التوحيد أصل متأصل في عمق تاريخ 
عليه  آدم  عهد  منذ  ك��ان  ووج����وده  ال��ب��ش��ري��ة. 
السام، ولم تخل فترة من الزمان من املوحدين، 
كيف ال، والرسل واألنبياء جاؤوا حاملني كلمة 
رسوله  عن  حكاية  تعالى  الله  قال  التوحيد؟، 
ِإْن  َم��ااًل  َعَلْيِه  َأْسَأُلُكْم  ال  َق��ْوِم  :�َوَيا   � نوح 
ِذيَن آَمُنوْا  ِه َوَما َأَنْا ِبَطاِرِد اَلّ َأْجِرَي ِإاَلّ َعَلى الَلّ
ِهْم� )هود : 29(، وقال سبحانه: اُقوا َرِبّ ُهم ُمّ ِإَنّ
��ِذي��َن آَمُنوا  ْيَنا ُه��وًدا َواَلّ �َومَلَّ��ا َج��اَء َأْم��ُرَن��ا جَنَّ
َغِليٍظ�  َع��َذاٍب  ْن  ِمّ ْيَناُهم  َوجَنَّ ا  َنّ ِمّ ِبَرْحَمٍة  َمَعُه 
ا َجاَء َأْمُرَنا  )هود : 57(، وقال جلت قدرته:�َفَلمَّ
ا  نَّ مِّ ِبَرْحَمٍة  َمَعُه  آَمُنوا  ِذيَن  َوالَّ ا  َصاحِلً ْيَنا  جَنَّ
َوِمْن ِخْزِي َيْوِمِئٍذ� )هود : 65(، وقال عز وجل:
آَمُنوا  ِذيَن  َوالَّ ُشَعْيًبا  ْيَنا  جَنَّ َأْمُرَنا  َجاَء  �َومَلَّا 
ْيَحُة  ِذيَن َظَلُموا الصَّ ا َوَأَخَذِت الَّ نَّ َمَعُه ِبَرْحَمٍة مِّ
 .)94  : )هود  َجاِثِمني�  ِدَي��اِرِه��ْم  ِفي  َفَأْصَبُحوا 
وغير هؤالء كثير مصداقا لقوله تبارك وتعالى: 
نَي ِمن  ِبيِّ َن النَّ ُه َعَلْيِهم مِّ ِذيَن َأْنَعَم اللَّ �ُأوَلِئَك الَّ

���ِة  يَّ ُذرِّ َوِم��ن  ُن��وٍح  َم��َع  ���ْن َحَمْلَنا  آَدَم َومِمَّ ���ِة  يَّ ُذرِّ
ِإَذا  ْن َهَدْيَنا َواْجَتَبْيَنا  َوِإْسَراِئيَل َومِمَّ ِإْبَراِهيَم 
ا�  ًدا َوُبِكّيً وا ُسجَّ ْحَمِن َخرُّ ُتْتَلى﴿ َعَلْيِهْم آَياُت الرَّ

)مريم : 58(.
تاسعا: الدليل الواقعي:

إن كل حصيف يأخذ العبرة من الواقع من 
املؤثرة  العوامل  عن  والكشف  دراسته،  خال 
فيه. ولعل املتأمل فيه يجد عنصر التعددية أو 
حتى الثنائية مرفوضا في أعلى هرم السلطة، 
أننا ال  ذلك  املؤسسي،  أو  اإلداري  التنظيم  أو 
جند إال رئيسا واحدا في املؤسسات مبختلف 
إال  ال��دول��ي ال جن��د  املستوى  أن��واع��ه��ا. وعلى 
رئيسا واحدا لكل دولة. وعلى صعيد مجلس 
رئاسته  على  أعضاؤه  يتناوب  الدولي  األم��ن 
األمم  جمعية  مستوى  وعلى  للثنائية،  تفاديا 
وذل��ك  واح���دا،  أمينا  إال  لها  جن��د  ال  املتحدة، 
حتى ال تختلف اإلرادات، وتتضارب الغايات. 
ك��وك��ب األرض  ك���ان ه���ذا ح���ال م��س��اح��ة  وإذا 
إذا ما قورن بالكون الفسيح، كان أشبه  الذي 
ألن  مدعاة  األم��ر  يكون  أف��ا  بهباءة،  يكون  ما 
يسري قانون الوحدانية على الكون كله حتى 
ال يستأثر كل إله مبا خلق، فيحكم على الكون 

بالزوال؟. 
فالتزاما بعقيدة التوحيد الصحيحة التي 
يشهد لها فضا عن القرآن الكرمي، كل شيء من 
هذا الكون، من الذرة إلى املجرة. وتترتب عنها 
على  تنعكس  إيجابية  آث��ار  امل��ؤم��ن  نفس  ف��ي 
تعالى،  بالله  والثقة  باحلرية  فيشعر  حياته، 
الطمأنينة،  ون��ف��س��ه  السكينة،  روح���ه  وت��ع��م 
وتضمن  وال��ي��أس،  القنوط  دوام��ة  من  فيخرج 
في  احلقيقية  وال��س��ع��ادة  الكرمية  احل��ي��اة  ل��ه 

العاجلة واآلجلة.
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د. محمد ديان

شـواهـد عـلـى الـتـوحـيـد

 13 ربيع الثاني  1436هـ  املوافق 3 فبراير 2015م

تعزية

ورحمته  الله  عفو  إلى  انتقلت   
الهاشمي  اللطيف  عبد  السيد  والدة 

يوم  المعة 30 يناير 2015. 
وبهذه املناسبة األليمة تتقدم أسرة 
جريدة احملجة إلى السيد عبد اللطيف 
وأسرته وذويه بأحر التعازي، سائلني 
بواسع  يتغمدها  أن  وجل  عز  الله 
رحمته وغفرانه ويسكنها فسيح جنانه 

وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان .

والدة السيد عبد اللطيف 
الهاشمي  في ذمة الله



العدد 420 العدد 7433

 

عن  الكرمي  ال��ق��رءان  حديث  في  املتأمل  إن 
الربا في أواخر سورة البقرة، يجد هذا احلديث 
ورد في سياق حث األغنياء على البر بالفقراء 
وإحسانهم إليهم دون مقابل إحسانا ال من فيه 
وال أذى، واحلض على أن يكون هذا اإلحسان 
اخلبائث.       من  ال  الله  رزقهم  التي  الطيبات  من 
الكرمي يوجه  ال��ق��رءان  السياق جند  ه��ذا  وف��ي 
أقوى احلمالت إلى الربا وأقصى الطعنات إلى 
املرابني املستغلني إلى حد أن ينذرهم بإشهار 
إذ  وأفتكها،  احل��روب  أخطر  هي  عليهم  ح��رب 
فال   ،� ورس��ول��ه  تعالى  ال��ل��ه  عليهم  يشنها 
مناص لهم من اخلذالن والبوار في هذه الدار 
َبا  ِذيَن َيْأُكُلوَن الرِّ وفي تلك الدار فقال تعالى؛ �الَّ
ْيَطاُن  ُطُه الشَّ اَل َيُقوُموَن ِإالَّ َكَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَّ
َبا  ا اْلَبْيُع ِمْثُل الرِّ َ ُهْم َقاُلوا ِإنَّ ِمَن امْلَسِّ َذِٰلَك ِبَأنَّ
َبا َفَمن َجاَءُه َمْوِعَظٌة  َم الرِّ ُه اْلَبْيَع َوَحرَّ َوَأَحلَّ اللَّ
ِه  اللَّ ِإَلى  ُه  َوَأْم��رُ َسَلَف  َما  َفَلُه  َفانَتَهىٰ  ِه  بِّ رَّ ن  مِّ
اِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن  َوَمْن َعاَد َفُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّ
ُه اَل ُيِحبُّ  َدَقاِت َواللَّ َبا َوُيْرِبي الصَّ ُه الرِّ َحُق اللَّ َيْ
قال  ثم   .)275-274 )البقرة/  َأِثيٍم�  ��اٍر  َك��فَّ ُك��لَّ 
َه  ُقوا اللَّ ِذيَن آَمُنوا اتَّ َها الَّ تعالى بعد ذلك؛ �َيا َأيُّ
ْم  ْؤِمِننَي َفِإن لَّ َبا ِإن ُكنُتم مُّ َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الرِّ
ِه َوَرُسوِلِه َوِإن ُتْبُتْم  َن اللَّ َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب مِّ
ُتْظَلُموَن�  َواَل  َتْظِلُموَن  اَل  َأْمَواِلُكْم  ُرُءوُس  َفَلُكْم 

)البقرة/ 278-277(. 
مبادئ التشريع القرءاني في الربا:

شأن  في  القاطع  املفصل  التشريع  هذا  إن 
الربا التي نزلت به آيات سورة البقرة املدنية، 
ظهرت نواته األولى ألول مرة في سورة الروم 
ًبا  رِّ ن  مِّ ءاَتْيُتم  �َوَما  تعالى؛  قال  حيث  املكية، 
 ٰ ِه  اللَّ ِعنَد  َيْرُبوا  َفاَل  اِس  النَّ َأْم��َواِل  ِفي  لِّتْرُبوا 
ِه َفُأوَلِئَك ُهُم  ن َزَكاٍة ُتِريُدوَن َوْجَه اللَّ َوَما آَتْيُتم مِّ
امْلُْضِعُفوَن� )الروم/ 38(، ثم جاءت آيات سورة 
البقرة تقرر للمسلمني وللناس أجمعني خمسة 

مبادئ ثابتة وقواعد راسخة:
بالربا  البيع  تشبيه  إبطال  األول:  المبدأ 
ومنع قياس األول على الثاني، ألن البيع عقد 
ملصلحة  واملشتري  البائع  بني  وتعادل  تبادل 
الطرفني يقوم على أساس التراضي واالختيار، 
والربا يرافقه ويؤثر فيه من البداية إلى النهاية 
ولذلك  واالض��ط��رار،  واالحتياج  الضغط  عامل 
اجلامحة  وأنانيته  فيه  املرابي  مصلحة  تكون 
هما األساس واملقياس، ويكون الضرر احملقق 
ق��ب��ول��ه م��ن ضعفاء  إل���ى  امل��ض��ط��ر  ه��و نصيب 
الناس. والبيع أكل مال بحق عن عوض، بينما 
ُهْم  الربا أكل مال بالباطل دون عوض �َذِلَك ِبَأنَّ
اْلَبْيَع  ُه  اللَّ َوَأَح��لَّ  َبا  الرِّ ِمْثُل  اْلَبْيُع  ا  َ ِإنَّ َقاُلوا 

َبا�. َم الرِّ َوَحرَّ
المبدأ الثاني: إقرار ما سبق وانتهى أمره 
حترمي  قبل  متت  التي  الربوية  املعامالت  من 
الربا على ما كانت عليه، فال رجوع من مسلم 
في  منه  اجلاهلي  أخ��ذه  ما  على  جاهلي  على 
رب��اه قبل حترمي اإلس��الم للربا، إذ ليس لهذا 
ن  التحرمي مفعول رجعي �َفَمن َجاَءُه َمْوِعَظٌة مِّ
ِه َوَمْن  ِه َفانَتَهىٰ َفَلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى اللَّ بِّ رَّ
اِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدون�.  َعاَد َفُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّ
قال سعيد بن جبير والسدي: »فله ما سلف أي 

له ما كان أكله من الربا قبل التحرمي« )1(.
المبدأ الثالث: إسقاط حصة الربا الزائدة 
التي  الربوية  املعامالت  من  امل��ال  رأس  على 

ص���ادف احل���ال ح��ني ن���زول ال���ق���رءان بتحرمي 
قبل،  من  تسويتها  قد متت  تكن  لم  أنها  الربا 
فحكم الله في هذه املعامالت التي بقيت معلقة 
امل��ال غير  التحرمي، هو تسليم رأس  إلى حني 
منقوص إلى صاحبه مع إعفاء دافع رأس املال 
من أداء حصة الربا التي كان مطالبا بها قبل 
ِذيَن  الَّ َها  َأيُّ التحرمي زيادة على رأس املال �َيا 
ِإن  َبا  الرِّ ِمَن  َبِقَي  َما  َوَذُروا  َه  اللَّ ُقوا  اتَّ آَمُنوا 
ْؤِمِننَي�، �َوِإن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُءوُس َأْمَواِلُكْم  ُكنُتم مُّ
اَل َتْظِلُموَن َواَل ُتْظَلُموَن�، أي ال تظلمون بأخذ 

الزيادة عليها، وال تظلمون بالتنقيص منها. 
المبدأ الرابع: إعالن السخط اإللهي بأروع 
املستغلني،  املرابني  على  تعبير  وأقوى  صورة 
واضطرار  احملتاجني  حاجة  يستغلون  الذين 
أعمالهم  ثمرة  منهم  فيختلسون  املضطرين 
وي��ق��ط��ف��ون زه���رة أم��وال��ه��م، وذل���ك ه��و مغزى 
عصابة  على  ورسوله  الله  من  احل��رب  إشهار 
الشياطني  مبس  الدنيا  في  وعقابهم  املرابني 
اخلالدين  من  النار  في  بجعلهم  اآلخ��رة  وف��ي 
يقوم  كما  إال  يقومون  ال  الربا  ياكلون  �الذين 
لم  �فإن  امل��س�،  من  الشيطان  يتخبطه  ال��ذي 
تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله�، �ومن 
النار هم فيها خالدون�.  عاد فأولئك أصاحب 
اب��ن عباس في  أب��ي طلحة عن  وروى علي بن 
فاذنوا  تفعلوا  لم  �ف��إن  تعالى:  قوله  تفسير 
يستحق  آخر  معنى  ورسوله�  الله  من  بحرب 
الربا  على  مقيما  ك��ان  »م��ن  أن  وه��و  االلتفات 
أن  املسلمني  إم��ام  على  ك��ان حقا  عنه  ينزع  ال 

يستتيبه فإن نزع وإال ضرب عنقه« )2(.
تعالى  الله  حكم  ص��دور  الخامس:  المبدأ 
الذي ال يقبل أي نقض مبحق الربا وبوار ربح 
ال��ب��رك��ة مم��ا حتت  ون���زع  املستغلني،  امل��راب��ني 
وم��ن  يكدسونها  ال��ت��ي  ال���ث���روات  م��ن  أي��دي��ه��م 
هذا احملق  آثار  ومن  يكنزونها،  التي  األم��وال 
ب��ه من  م��ا يعاقب  الله  م��ن  ب��ه  احمل��ك��وم عليهم 
يتعاطون ال��رب��ا م��ن األف���راد واجل��م��اع��ات، وال 
كالزالزل  الطبيعية  الكوارث  طريق  عن  سيما 
واألمراض  واألوبئة  واألعاصير  والفيضانات 
وأن�������واع ال��ق��ح��ط واجل�������ذب، أو ع���ن ط��ري��ق 
واالختالسات  كالسرقات  االجتماعية  املآسي 
امل��راب��ون بيد وهم  واحل���روب، وه��ك��ذا يقبض 
فرحون مستبشرون ويدفعون باليد األخرى ما 
الله  �يحق  كارهون  قبضوه وهم متشائمون 
كفار  الصدقات والله ال يحب كل  الربا ويربي 

أثيم�.
طريقة عالج العلماء ملوضوع الربا :

أم���ر استنكره  ي��وج��د  أن���ه ال  إل���ى  ون��ظ��را 
القول  فيه  وأغلظ  الربا،  استنكر  كما  اإلس��الم 
كما أغلظه في أمره، إذ هو األمر الوحيد الذي 
ُهدد مرتكبوه بحرب من الله ورسوله، فقد عالج 
موضوع  واخللف  السلف  من  اإلس��الم  علماء 
على  واتفقوا  واحل��ذر  اليقظة  من  بكثير  الربا 
إثبات صفة الربوية لعدد محدود من املعامالت 
فوقع اإلج��م��اع على إدراج��ه��ا ف��ي ال��رب��ا، وفي 
ربا  باتا؛  منعا  منعه  على  أجمعوا  ما  طليعة 
� بقوله في  الله  اجلاهلية الذي عناه رسول 
حجة الوداع: »...وربا اجلاهلية موضوع، وأول 
رب��ا عباس بن عبد املطلب«،  رب��ان��ا:  رب��ا أض��ع 
وهذا ما تعارفوا عليه بقولهم؛ »أنظرني أزدك« 

.)3(
ورأي  السلف  علماء  اج��ت��ه��اد  اختلف  ث��م 
وج��دوه  ومعامالت مما  ص��ور  ع��دة  في  األئمة 
متعارفا بني أظهرهم فأثبت بعضهم لها صفة 
الربوية وحكم بتحريها، ونفى بعضهم اآلخر 
عنها ت��ل��ك ال��ص��ف��ة وأب����اح ال��ت��ع��ام��ل ب��ه��ا. ق��ال 
أي  حرموا-  هذا  »ومن  تفسيره؛  في  كثير  ابن 
الفقهاء- أشياء مبا فهموا من تضييق املسالك 
إليه،  املوصلة  والوسائل  الربا  إل��ى  املفضية 
وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم 
من العلم« )4(، ثم عقب ابن كثير على ذلك في 
تفسيره فقال باحلرف الواحد؛ »وباب الربا من 
وقد  العلم،  أه��ل  من  كثير  على  األب��واب  أشكل 
قال أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب �: »ثالث 
عهدا  فيهن  إلينا  عهد   � الله  رس��ول  وددت 
أبواب  إليه؛ اجلد والكاللة وأبواب من  ننتهي 
فيها  التي  املسائل  بعض  بذلك  يعني  ال��رب��ا« 
شائبة الربا« )5(، ثم نقل ابن كثير بعد ذلك عن 
املوضوع؛  نفس  في  قال  أنه  اخلطاب  بن  عمر 
»من آخر ما نزل آية الربا، وإن رسول الله � 
قبض قبل أن يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة« 

.)6(
وعندما نراجع أحكام القرءان للقاضي أبي 
ق��د خصص  امل��ع��اف��ري، جن��ده  العربي  ب��ن  بكر 
ملوضوع الربا بحثا شافيا تبرز من خالله أهمية 
هذا املوضوع وخطورته، وقد بني أن الرجل من 
العرب في اجلاهلية كان يبايع الرجل إلى أجل، 
فإذا حل األجل قال له؛ »أتقضي أم تربي وأصبر 

أجال آخر« فحرم الربا وهو الزيادة )7(.
وأشار ابن العربي إلى اختالف العلماء في 
حمل آية الربا هل هي عامة في حترمي كل ربا 
أو مجملة ال بيان لها إال من غيرها؟ )8(. ولم 
الربا على  آيات  أن تطبيق  إلى  يهمل اإلش��ارة 

العلماء  أكثر  على  أشكل  قد  املختلفة  الصور 
فقال ما نصه : »وألجل هذا صارت اآلية مشكلة 
على األكثر، معلومة ملن أيده الله تعالى بالنور 
حكاية  قائال  ذل��ك  على  عقب  ث��م   ،)9( األظ��ه��ر« 
عن نفسه؛ »وقد فاوضت فيها علماء، وباحثت 
انتظم  رفعاء، فكل منهم أعطى ما عنده، حتى 
العليا«  وج��وه��رت��ه  ب���درره  املعرفة  سلك  فيها 

.)10(
املسلم يجب  أن  ن��رى  ذك��ر  م��ا  وب��ن��اء على 
عليه أن يتفادى كل معاملة أجمع العلماء على 
عدا  وفيما  محرمة،  رب��وي��ة  معاملة  اعتبارها 
من  ينبغي  املعامالت  من  املجمع على حتريه 
يلتزم  أن  التشهي  عن  والبعد  االحتياط  ب��اب 
في  هو ممنوع  فما  إمامه،  مذهب  فيها  املسلم 

املذهب تركه وما ال منع فيه استباحه لنفسه.
أما الصور اجلديدة واملعقدة من املعامالت 
ال��ت��ج��اري��ة وامل��ال��ي��ة ال��ت��ي ظ��ه��رت ف��ي العصر 
أفتى  وال  نظير  لها  يسبق  لم  والتي  احلديث، 
فيها األئمة والعلماء بحكم سابق، حيث لم تكن 
الواجب  فإن  وقتهم،  في  معهودة  وال  متعارفة 
يقضي بإعمال النظر فيها طبقا ملقاصد التشريع 
يندرج منها حتت  ما  الثابتة ومتييز  وأصوله 
الربا وفي حقيقته، حتى يعلم املسلمون قاطبة 
حكم الله في شأن املعامالت الربوية احلديثة، 

كما عرفوا حكم املعامالت الربوية القدية.
وفي اخلتام أقول؛ إن هذا املوضوع يجب 
فقهي  اجتهاد  أس��اس  على  فيه  النظر  يتم  أن 
جماعي يشترك فيه علماء اإلسالم املعاصرون، 
العالم  في  امل��أ  رؤوس  على  نتيجته  تعلن  ثم 
اإلس���الم���ي ك���ل���ه، إن���ق���اذا ل��ل��ش��ع��وب وال�����دول 
وتوجيها  االقتصادية  حيرتها  من  اإلسالمية 
ملنظماتها التجارية واملالية ليهلك من هلك عن 

بينة ويحيا من حيي عن بينة.  
----------- 

1 - تفسير القرءان العظيم، ألبي الفداء إسماعيل 
حتقيقات  مضمنة  ومنقحة،  ج��دي��دة  طبعة  كثير.  ب��ن 
أحاديثه؛  األلباني. خرج  الدين  ناصر  محمد  العالمة 
محمود بن اجلميل ووليد بن محمد بن سالمة وخالد 
بن محمد بن عثمان. ط/ 1. 1425ه�/ 2004م. مكتبة 

الصفا- القاهرة. ج/ 1. ص/ 380. 
2 - تفسير ابن كثير. ج/ 1. ص/ 384. 

3 - صحيح اإلمام مسلم. كتاب احلج-باب حجة 
النبي �. رقم؛ 2967. دار صادر-بيروت، دون ذكر 

الطبعة والتاريخ. ج/ 2. ص/ 441. 
4 - تفسير ابن كثير. ج/ 1. ص/ 381. 
5 -  تفسير ابن كثير. ج/ 1. ص/ 381. 

6 - نفسه. ج/ 1. ص/ 381. 
7 - أحكام القرءان، ألبي بكر محمد بن عبد الله 
أحاديثه  وخرج  أصوله  راجع  العربي.  بابن  املعروف 
وعلق عليه؛ محمد عبد القادر عطا. ط/ 3. 1424ه�/ 
ص/   .1 ج/  العلمية-بيروت.  الكتب  دار  2003م. 
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8 - نفسه. ج/ 1. ص/ 320. 

9 - أحكام القرءان. ج/ 1. ص/ 320. 
10 - نفسه. ج/ 1. ص/ 321. 

د. إبراهيم والعيز

مـن أحـكــــام الـربـا
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اإلسالمي  والفكري  الدعوي  املشهد  ودع 
يوم األحد 11 يناير 2015، رجال من رجاالت 
الدعوة، وعلما من أعالم الفكر، وأديبا ناقدا من 
األدباء املجيدين والنقاد املبرزين، إنه الدكتور 
عدنان رضا النحوي الفلسطيني األصل، ولقب 
الشتغاله  أج���داده  أح��د  على  أط��ل��ق  النحوي 
فلكونه  الفلسطيني  لقب  أما  العربية.  بعلوم 
التي  الفلسطينية  صفد  مدينة  إل��ى  ينتمي 
بيتهم  وك��ان  بها  وعرفوا  أج��داده  بها  استقر 
من بيوتات العلم وكان منهم العلماء والقضاة 
واملفتون واملجاهدون، وكان بيته يضم واحدة 
م��زارا  كانت  التي  فلسطني  مكتبات  أكبر  من 
العلماء واألدب��اء ورج��ال السياسة،  لكثير من 
نزحت أسرته عن فلسطني إلى سوريا من غير 

عودة سنة 1948.
>> النشأة واملسيرة العلمية

1346/7/22ه�  ف��ي  ع��دن��ان  الدكتور  ول��د 
تعليمه  تلقى  وق��د  1928/1/15م،  امل��واف��ق 
وعلما  دينا  احلسب  ذات  أس��رت��ه  ف��ي  األول���ي 
وجاها،  وفي مدينته وكان دوما من املتفوقني، 
إضافة لهذا فقد كان للواقع الفلسطيني حتت 
االنتداب البريطاني ونشاط احلركة السياسية 
الداعية  ل��دى  الوطنية  ال���روح  شحذ  ف��ي  أث��ر 
القادر  عبد  املجاهد  أت��ب��اع  م��ن  وك��ان  الفقيد 

احلسيني رحمه الله تعالى.
بتفوق  الثانوية  ل��دراس��ت��ه  إنهائه  وبعد 
املعلمني  دار  في  ال��دراس��ة  اختياره إلمت��ام  مت 

بالقدس الشريف ) كلية اللغة العربية(
وخ����الل م��س��ي��رت��ه ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة مت��ك��ن من 
التفسير  الكرمي، واكتساب علوم  القرآن  حفظ 
العربية  واللغة  وأص��ول��ه  والفقه  واحل��دي��ث 

وعلومها وآدابها.
>> الشواهد العلمية احملصل عليها : 

الهندسة  ف��ي  ال��ب��اك��ل��وري��وس  ش��ه��ادة   -
الكهربائية مبيزة جيد جدا مع مرتبة الشرف 

الثانية 
نفس  في  والدكتوراه  املاجستير  درج��ة   -

التخصص في الواليات املتحدة األمريكية
>> العمل واخلبرات العملية :

ف��ي سوريا  ثماني س��ن��وات  مل��دة  • مدرس 
والكويت.

• مدير محطة اإلرسال اإلذاعي في حمص 
� سوريا.

• مدير املشاريع اإلذاعية في وزارة اإلعالم 
في اململكة العربية السعودي�ة ملدة خمسة عشر 

عامًا.
• املستشار الفني لوكالة األنباء اإلسالمية.

• املستشار الفني للحرس الوطني .
• املدير العام ملؤسسة البشريات للتجارة 

واملقاوالت .
للنشر  ال���ن���ح���وي  ل�����دار  ال���ع���ام  • املدير 

والتوزيع.
>> التجربة الفكرية والدعوية 

العلمية  شخصيته  ت��ك��وي��ن  وراء  ك��ان��ت 
والدعوية واألدبية عوامل كثيرة، منها : 

أ- انتماء الداعية عدنان ألسرة فلسطينية 
عريقة في العلم واجلهاد واملقاومة حيث عاش 
وهو طفل صغير طرد أسرته إلى سوريا 1936 
وتهدمي بيته من قبل سلطة االحتالل، وتعرف 

في بيت أسرته على وجوه بارزة في السياسة 
والفكر واألدب.

ب- ان��ت��م��اؤه حل��رك��ة امل��ق��اوم��ة ف��ي زمانه 
ال��ت��ي ك���ان ي��ق��وده��ا ال��ش��ي��خ احل��س��ي��ن��ي، وق��د 
التظاهرات  بقيادة  فيها  عدنان  الشاب  شارك 
واخلطب والدعوة إلى مقاومة احملتل وفضح 

جرائم عصابات اليهود املتطرفة.
ج- ت��ع��رف��ه ع��ل��ى واق���ع األم���ة وت��اري��خ��ه��ا، 
والتقاؤه بكثير من رجاالت احلركة اإلسالمية 
ف��ي ب��ل��دان ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي واإلس��الم��ي مكنه 
ال��وق��وف على جت��ارب اإلص��الح واإلحياء  من 
في األم��ة من خالل زي��ارات قام بها لكثير من 

البلدان.
ك��ل ذل��ك وغ��ي��ره ك��ان ل��ه األث���ر ف��ي تكوين 

شخصيته العلمية والدعوية واألدبية.
م���ن  ش������������يء   <<

أف�����ك�����اره ف����ي م��ج��ال 
الدعوة :

ك��������ان اه����ت����م����ام 
ال�����داع�����ي�����ة ع����دن����ان 
ب���ال���دع���وة اه��ت��م��ام��ا 
م��ب��دئ��ي��ا ن��اب��ع��ا من 
ض��رورة  في  قناعاته 
إح�����ي�����اء األم��������ة م��ن 
بها  ال����ع����ودة  خ����الل 
ودينها  أصولها  إلى 
وإح��ي��اء ال��ت��دي��ن في 
األم����ة وجت���دي���ده في 
ال���ن���ف���وس، ك��م��ا ك��ان 
اه���ت���م���ام���ه ب��إح��ي��اء 
األمة متعدد اجلوانب 

واجلبهات: 
ص��ع��ي��د  ع���ل���ى   -
الداعية  وظف  األدب 
ع������دن������ان ط����اق����ات����ه 
في  األدبية  اإلبداعية 

إنتاج أدب إسالمي ينافح عن الفكرة اإلسالمية 
مجسدا  شعره  وجاء  املسلم،  الشاعر  ورسالة 

لهموم املسلم واألمة وقضاياهما. 
الفقيد  سعى  األدب��ي  النقد  صعيد  على   -
رحمه الله إلى بلورة رؤية إسالمية في األدب 
والتذوق  اجلمال  ونظريات  امللتزم،  اإلسالمي 
ال��ف��ن��ي ع��ل��ى أص��ول��ه��ا اإلس��الم��ي��ة، ك��م��ا كتب 
دراسات نقدية عديدة في نقد املذاهب األدبية 
والفلسفية الغربية: كاحلداثة )كتابه :احلداثة 
والتفكيكية  والبنيوية  إمي��ان��ي(  منظور  ف��ي 
الهدم  بني  املعاصر  األدبي  )النقد  واألسلوبية 
والبناء( وظاهرة الشعر النثري )الشعر احلر(.
التاريخي  املسلمني  واق��ع  صعيد  على   -
وال���دول���ي امل��ع��اص��ر: ك���ان ل��دراس��ت��ه ال��ت��اري��خ 
ف���ي فلسطني  ل��ه��م��وم امل��س��ل��م��ني  وم��ع��اي��ش��ت��ه 
والعالم اإلسالمي أثر كبير في تكوينه  في فقه 
الواقع احمللي والدولي، في احلاضر واملاضي، 
الفكري والسياسي، لذلك جاءت آراؤه في هذا 
املجال تشي بعمق الرؤية وصالبة املبدأ، وقوة 
املسلمني  واق��ع  فكتب محلال  والتحليل  ال��رأي 
والنظام الدولي )كتاب واقع املسلمني : أمراض 
وعالج( وكتاب )املسلمون بني الواقع واألمل( 
واهتم بوحدة املسلمني ومشكلة تفرقهم وعالج 
األمة  )بناء  كتاب  منها  ومقاالت  كتب  في  ذلك 

للدعوة  العامة  و)النظرية  ال��واح��دة(  املسلمة 
اإلسالمي  العمل  )مت��زق  وكتاب  اإلس��الم��ي��ة(، 
بني ضجيج الشعارات واضطراب اخلطوات(، 
وتعدد  ال��واق��ع  أم��ام  املسلمني  )ه��وان  وكتاب 

املواقف واالجتاهات( 
>> قضية فلسطني: 

ك���ان ال��داع��ي��ة ع���دن���ان واح�����دا م���ن أب��ن��اء 
فلسطني الذين ذاقوا مرارة االحتالل البريطاني 
معها  وذاق  اليهودية،  العصابات  وانتهاكات 
ال���ط���رد وال��ت��ش��ري��د، ف��ق��د ظ��ل��ت ف��ل��س��ط��ني في 
وجدانه حية، وظل قلبه لها حيا، فناضل من 
منابر مختلفة من أجل هذه القضية، وخصص 
حيزا كبيرا من حياته للدعوة إلى استنهاض 
همم املسلمني )كتاب : رسالة املسجد األقصى 
للمسلمني : جنوى وشكوى وحنني(، )فلسطني 
وص������������الح ال������دي������ن( 
)ف��ل��س��ط��ني وال��ل��ع��ب��ة 
امل���اك���رة(، وك���ان يرى 
من  ج��زء  فلسطني  أن 
ولن  اإلسالمية  األم��ة 
ب��امل��ن��ه��ج  إال  حت�����رر 
اإلمي����ان����ي ال���رب���ان���ي 
)فلسطني بني املنهاج 

الرباني والواقع(
ق�����ض�����ي�����ة   <<
ال���دع���وة اإلس��ام��ي��ة 
وه���������م���������وم ال����ع����م����ل 

اإلسامي : 
ع����اص����ر ال��ش��ي��خ 
العمل  واق���ع  ع��دن��ان 
وحتدياته،  اإلسالمي 
وع������������اش مب����������رارة 
م��خ��ت��ل��ف األح�������داث 
الدعاة  عاشها  التي 
اإلسالمية،  البالد  في 
وآمل���ه م��ا آل إل��ي��ه ح���ال ال��ع��ام��ل��ني ف��ي احلقل 
الدعوي من تفرق وحتزب وتعصب )الصحوة 
اإلسالمي  العمل  )متزق  أي��ن؟(  إلى  اإلسالمية 
بني ضجيج الشعارات واضطراب اخلطوات( 
)بني االرجتال وبني النهج والتخطيط واإلعداد 
ويشخص  ال��داء  يستكشف  راح  ل��ذا  والبناء( 
تقوم  دعوية  رؤي��ة  بلورة  إلى  وانتهى  ال��دواء 
)كتاب  الرباني  املنهج  عليه  اصطلح  ما  على 
اإلسالمية(  الدعوة  في  الرباني  املنهاج  دور 
ال��دع��وة  ف��ي  )ف��ق��ه اإلدارة اإلمي��ان��ي��ة  وك��ت��اب 

اإلسالمية( 
>> مدرسة لقاء املؤمنني والرؤية الدعوية 

للشيخ عدنان :
انتهت التجربة الفكرية والدعوية بالشيخ 
رح��م��ه ال��ل��ه إل���ى ت��ك��وي��ن رؤي���ة شخصية عن 
الدعوة إلى الله تعالى تقوم على أهمية بناء 

جيل من الدعاة يتصفون ب: 
الواقع  فهم  في  الرباني  املنهج  اعتماد   -

ودراسته وإصالحه.
تغيير  قبل  وتغييرها  النفس  إص���الح   -

املجتمع.
باعتباره  اإلميانية  بالتكاليف  القيام   -
نهجا تربويا إلصالح الفرد واألسرة واملجتمع 

حددها رحمه الله تعالى في عدد من اخلطوات 
نحو : »تبليغ رسالة الله كما ُأْنِزَلْت على محمد 
� إلى الناس كافة تبليغًا منهجيًا، وتعهدهم 
الله  كلمة  تكون  حتى  منهجيًا  تعهدًا  عليها 
ه��ي ال��ع��ل��ي��ا،  واالل���ت���زام ب��امل��ن��ه��اج ال��ف�����ردي، 
وم��ج��ل��س ال��ع��ائ��ل�����ة، وم��ن��ه��ج ل��ق��اء امل��ؤم��ن��ني، 
وتقومي  الفصحى،  العربية  باللغة  والتحدث 
ومحاسبة  اإلميانية  والوقفات  الداعية  منهج 
للحياة  والتخطيط  املسيرة،  النفس ومراجعة 
األع��م��ال،   ولسائر  سنويا  أسبوعيا،  يوميا، 
والتدريب بأنواعه : الفوري، الدوري، املستمر، 
والنشاط اإلعالمي املنهجي، ودراسة األخطاء 
والتقصير وأسبابها ومعاجلتها حتى ال يعود 

إليها املسلم.
>> املؤلفات والنهج الفكري :

 تزيد مؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى عن 
140 كتابًا، في مجاالت عدة وبلغات عدة :

وفكرها  ال��دع��وة  ف��ي  كتابًا   36 ح��وال��ي   -
ومناهجها، والتربية والبناء ومنهاجه، والفقه 

في الدعوة وامتداده في احلياة واإلدارة.
- حوالي 9 كتب في التوحيد وموضوعاته 

اإلميانية ومناهج تطبيقها.
ف��ي دراس����ة قضايا  ك��ت��اب��ًا   38 - ح��وال��ي 

الواقع الفكرية وأحداثه.
- 12 كتابًا في األدب امللتزم باإلسالم،

األدبية  املذاهب  على  ال��رد  في  كتب   05  -
الغربي�ة، 

ملحمة  و15  ش��ع��ري��ة،  دواوي�����ن  و10   -
شعرّية.

- موقع خاص على الشابكة يحمل اسمه :  
/http://www.alnahwi.com

>> االحتادات واجلمعيات :
-  عضو درجة الزمالة في معهد املهندسني 

الكهربائيني في اجنلترا.
األب��ح��اث وال��دراس��ات  -  عضو في مركز 

اإلسالمية في عمان. 
اإلسالمي  األدب  لرابطة  مؤسس  عضو   -
العاملية، وعضو مجلس األمناء سابقًا، ونائب 

رئيس مكتب لبالد العربية سابقًا.
- عضو رابطة األدب احلديث � القاه�رة.
- عضو الهيئة العربية العليا بفلسطني.

- عضو مؤسس لرابطة أدباء الشام.
- عضو احتاد الناشرين العرب.

- عضو جمعية الناشرين السعوديني.
عن  امل��ق��ال  ه���ذا  ن��خ��ت��م  أن  مي��ك��ن  حقيقة 
أعالم  من  علما  بحق  ك��ان  أن��ه  بتوكيد  الرجل 
الدعوة اإلسالمية املعاصرة وأديبا من أدبائها 
ومفكرا وموجها تربويا ناصحا وقد قال عنه 
بحق الدكتور جابر قميحة رحمه الله تعالى: 
من  َعلٌم  النحوي  رض��ا  علي  عدنان  »الشاعر 
وهو  العاملية،  اإلس��الم��ي  األدب  رابطة  أع��الم 

مفكر ذو عقلية موسوعية«. 

د. الطيب الوزاني

الدكتور عدنان رضا النحوي: 
داعية من األدباء وأديب من الدعاة
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ال ت��ق��وم األم���ة اإلس��ام��ي��ة ال���واح���دة على 
وال  واح��د فحسب،  هيكل سياسي  من  أس��اس 
على أساس من ارتباط مصالح اقتصادية فقط، 
وال على توحيد مناهج تربوية، أو على التقاء 
كل  كانت  وإن  وتاريخ،  ولغة  وتقاليد،  أع��راف 
هذه العوامل وكثير غيرها ميكن أن يكون دليًا 
أو  أو مظهرًا من مظاهرها،  األمة،  على وحدة 
رمزًا من رموزها، أو عامًا مساعدًا على بنائها. 
ت��ق��وم ق��ب��ل كل  ال���واح���دة  ف��األم��ة املسلمة 
أسس  على  وتلتقي  ص���اف،  ج��وه��ر  على  ش��يء 
عميقة في وجودها وكيانها، وتلتف كلها حول 
اجلوهر  ه��ذا  إن  يجمعها.  ثابت  واح��د  محور 
واحملور، وإن تلك األسس العميقة كلها، ميكن أن 
نعبر عنها بكلمة )احلق(. إنه احلق الذي يقوم 
)التوحيد(  إنه  كله.  واخلير  كله،  الكون  عليه 
بامتداد معانيه ومداه إلى جميع آفاق احلياة 
الدنيا، إنه التوحيد الذي يربط احلياة الدنيا 
باآلخرة، إنه التوحيد الذي قضت مشيئة الله 
أن يكون أمة في األرض حتمله رسالة ونهجًا، 
وجتاهد في احلياة الدنيا من أجله، لتنشره في 

األرض صاحًا وخيرًا وبرًا وإحسانًا. 
هذه األمة التي قضت مشيئة الله أن تقوم 
ال��ن��اس،  إل��ى  ال��ل��ه  رس��ال��ة  لتحمل  األرض،  ف��ي 
وال��ده��ور، ه��ذه األم���ة هي  على م��دى العصور 
أمة اإلسالم، أمة التوحيد، أمة ال إله إال الله، 
ال��ل��ه. فعلى ه��ذا األس���اس تقوم  محمد رس��ول 
هذه األمة، وهذا هو جوهرها، وهذا هو محور 

كيانها ووجودها. 
�إن ه���ذه أم��ت��ك��م أم���ة واح����دة وأن���ا ربكم 

فاعبدون� )األنبياء : 92(. 
اإلنسان  تاريخ  امتدت مع  التي  األمة  هذه 
وأعز  انتساب،  أش��رف  لتمثل  األرض،  في  كله 
ُأروم������ة، ول��ت��م��ث��ل ج��وه��ر اخل��ي��ر وال���ص���اح، 
ال��ع��دال��ة،  وحقيقة األخ���وة واحل��ري��ة، وأم��ان��ة 
وق��وة األم��ن، وبهجة السعادة. ه��ذه األم��ة لم 
تعد حاجة العرب وحدهم، وال حاجة منطقة 
الشرق األوسط، وال حاجة أي شعب محدود أو 
قطر محدود، إنها حاجة اإلنسان حيثما كان، 
والعصور  كلها  واألق��ط��ار  كلها  الشعوب  حاجة 
كلها. إنها الهواء واملاء لإلنسان، وإنها الغذاء 
الصادق،  السام  إنها  كله.  الصادق  لوجوده 
واألم��ن واألم���ان، واحل��ري��ة والعدالة واإلخ��اء، 
هذا  يكون  أن  يريد  مل��ن  معانيها،  أصفى  ف��ي 
حقًا تقوم احلياة عليه، ال شعارًا زائفًا وزخرفًا 
كاذبًا تتاجر به الثورات والشهوات واألهواء، 
واملصالح الدنيوية املادية املتصارعة. من أجل 
من  ال��دن��ي��ا  احل��ي��اة  ف��ي  اإلن��س��ان ومسئوليته 
خافة وعبادة وأمانة وعمارة، من أجل حتقيق 
الله، من أجل  لله، ووفائه بعهده مع  عبوديته 
ال��واح��دة  األم���ة املسلمة  ق��ي��ام  ي��ك��ون  ذل��ك كله 
وسياسة  وع���ب���ادة  دي���ن  ض����رورة  األرض  ف��ي 
واقتصاد، واجتماع وسعادة، ضرورة حياتية 
وأخروية، ضرورة ال غناء عنها. وسيظل غياب 
هذه األمة عن حياة اإلنسان في األرض سببًا 

لفوران الشهوة والفساد واإلجرام فيها. 
ورس��واًل،  نبيًا   � محمدًا  الله  بعث  ولقد 
مبشرًا ونذيرًا، خامت األنبياء واملرسلني عندما 
امتد الفساد في األرض وظهر. فكان قيام األمة 
آنذاك ضرورة لصاح  امتدادها  أو  اإلسامية 
إنسانية،  حضارية،  ض��رورة  وخيره،  اإلنسان 
البعثة  فترة  الكرمي  ال��ق��رآن  ويصف  إميانية. 

لتحمل  املسلمة،  األمة  قيام  النبوية، وضرورة 
رسالة الله في األرض، بقوله سبحانه وتعالى 
كسبت  مبا  والبحر  البر  في  الفساد  �ظهر   :
أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم 
كيف  فانظروا  األرض  في  قل سيروا  يرجعون 
كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركني 
فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم ال 
مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه 
ميهدون�  فألنفسهم  صاحلًا  عمل  وم��ن  كفره 

)الروم : 44/41(. 
كامًا،  وع��ي��ًا  احلقيقة  ه��ذه  نعي  أن  ب��د  ال 
قضية  نعرضها،  التي  القضية  خطورة  لندرك 

ق���ي���ام األم������ة امل��س��ل��م��ة 
األرض.  ف��ي  ال���واح���دة 
ول����ن����درك ك���ذل���ك م���دى 
اإلف��س��اد ال��ذي يقع في 
ح���ي���ات���ن���ا وف�����ي ح��ي��اة 
اإلن�����س�����ان ع����ام����ة ف��ي 
عن  تهاونا  إذا  األرض 
القضية  ه���ذه  حت��ق��ي��ق 
اجلرمية  عظيم  ولندرك 
الظاملون  يرتكبها  التي 
وبحق  اإلن��س��ان،  بحق 
ال���ش���ع���وب ك��ل��ه��ا ح��ني 
يصدون عن سبيل الله، 
وحني يقاومون مسيرة 
احل��������ق، وي����ق����اوم����ون 
في  املسلمة  األم��ة  بناء 

األرض. 
وال بد كذلك أن تدرك 
احل����رك����ات اإلس��ام��ي��ة 

هذه احلقيقة، لتعلم مدى مسئوليتها في قضية 
قيام األمة املسلمة الواحدة ومدى اخلطر الذي 
والتمزق  وال��ت��داب��ر،  ال��ش��ق��اق  نتيجة  يتحقق 

والشتات، وضياع اجلهود ووهنها. 
وإذا ك��ان ل��ق��اء احل��رك��ات اإلس��الم��ي��ة أم��رًا 
فإن  ال���واح���دة،  املسلمة  األم���ة  لبناء  ض��روري��ًا 
حتقيقه يتيسر ما دامت احلركات اإلسالمية 
الدنيا،  شهوات  في  زاه��دة  نهجها،  في  صادقة 
م��ق��ب��ل��ة ع��ل��ى ن��ع��ي��م اآلخ������رة، م���درك���ة عظيم 
سبحانه  ف��ال��ل��ه  اإلن���س���ان.  ب��ح��ق  مسئوليتها 
وتعالى قادر على أن يضع هذه املسئولية على 
تولى  إذا  الثابتني،  الصادقني  رجالها  أكتاف 

الضعفاء واملنافقون : 
سبيل  في  لتنفقوا  تدعون  ه��ؤالء  �هأنتم 
الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإمنا يبخل عن 

تتولوا  الفقراء وإن  الغني وأنتم  والله  نفسه، 
أمثالكم�.  يكونوا  ال  ثم  غيركم  قومًا  يستبدل 

)محمد : 38(. 
أمرًا  الواحدة  املسلمة  األمة  وإذا كان قيام 
من عند الله، وقاعدة من قواعد هذا الدين، 
فال بد أن يكون الله سبحانه وتعالى قد وضع 
عليها  يلتقي  أن  يجب  التي  األس��س  دينه  في 
عليها  تلتقي  التي  األس��س  وكذلك  املؤمنون، 
املؤمنة  اجلهود  لتتجمع  اإلسالمية،  احلركات 
الصادقة كلها في مجرى خير واحد، حتى ال 

تتبدد وتتمزق.
إذن فلننظر في دين الله، في كتاب الله وسنة 
هناك  لنبحث  رس��ول��ه، 
عن األس��س التي يجب 
أن نطرحها في واقعنا 
عليها  لتلتقي  ال��ي��وم، 
احل���رك���ات اإلس��ام��ي��ة، 
املؤمنني  ل��ق��اء  ول��ي��ق��وم 
األم��ة  بناء  طريق  على 
كما  ال��واح��دة،  املسلمة 

ذكرنا سابقًا. 
املنطلق،  ه��ذا  وم��ن 
يجب أن ندرس واقعنا، 
ل��ن��درك م��ا ه��ي أخطر 
ال���ت���ي يجب  ال��ق��ض��اي��ا 
ل��ن��ع��ال��ج  ن���ث���ي���ره���ا،  أن 
ال��ق��ض��ي��ة امل���ط���روح���ة، 
ق���ض���ي���ة ج���م���ع ج���ه���ود 
احل���رك���ات اإلس��الم��ي��ة، 
املسلمني،  ج��ه��ود  جمع 
ل��ب��ن��اء األم�����ة امل��س��ل��م��ة 

الواحدة. 
ف��م��ن ك��ت��اب ال��ل��ه إذن وس��ن��ة رس��ول��ه � 
ال��ذي نعيش فيه من خال  الواقع  وم��ن رؤي��ة 
األسس  ع��رض  نقدم  كله  ه��ذا  من  الله،  منهاج 
التي نتصورها، ونعتبر أنها أساسية في لقاء 
اإلسامية،  احلركات  جهود  وجمع  املؤمنني، 

على طريق بناء األمة املسلمة الواحدة. 
وم�����ع ك����ل آي�����ة أو ح���دي���ث جن����د ح��ق��ي��ق��ة 
املسلمة،  األم��ة  قيام  ألهمية  اإلنساني  البعد 
أمل  املؤمنني  لقاء  يصبح  حتى  املؤمنني،  للقاء 
قيام  يصبح  وحتى  كلها،  األرض  ف��ي  اإلن��س��ان 
كل  حاجة  األرض  في  الواحدة  املسلمة  األم��ة 
مظلوم وأمنية كل صادق. إال عصابة املجرمني، 
املعتدين،  الظاملني  وزه���وة  املفسدين،  طغمة 
الثروات،  نهب  على  يعيشون  الذين  أولئك  إال 

ال��ع��ب��اد حتى  وس��ح��ق اإلن���س���ان، أو ت��خ��دي��ر 
يجدوا  لن  فإنهم  أولئك  إال  ويلينوا،  يسكنوا 
في قيام األمة املسلمة الواحدة راحة لهم أبدًا. 
لهم  يبقى  حتى  ذلك،  أمكنهم  ما  سيحاربونها 

)نعيم( اللصوص و)متعة( اإلجرام. 
إن السعي اجلاد إلى بناء األمة اإلسامية 
الواحدة على جوهر التوحيد وقواعد اإلميان، 
على كتاب الله وسنة رسوله، على احلق الذي 
تقوم عليه السماوات واألرض، إن هذا السعي 

اجلاد هو الصحوة اإلسامية وجوهرها. 
إن التوحيد بكل صفائه وجائه هو جوهر 
لقاء  جوهر  وهو  الواحدة،  املسلمة  األمة  قيام 
إشارة  أق��وى  ذات��ه  التوحيد  ويحمل  املؤمنني. 
الواحدة  األم��ة  قيام  في  اإلنساني  البعد  إل��ى 
اإلنسان  فطرة  جوهر  التوحيد  يكون  ،حيث 
حيثما كان ، جوهر وجوده، ماضيه وحاضره 

ومستقلبه، جوهر دنياه وآخرته. 
فالتوحيد هو أصدق عاقة إنسانية، وأطهر 
صلة بني الشعوب وأقوى ُعروة بني املؤمنني، 

ما دام التوحيد صادقًا صافيًا. 
م���ن ه����ذا ال��ب��ع��د اإلن���س���ان���ي ل��ق��ي��ام األم���ة 
األرض  في  املؤمنون  يحمل  ال��واح��دة،  املسلمة 
م��ظ��ه��رًا م��ن م��ظ��اه��ر ال��ص��ح��وة، وق���وة م��ن ق��وى 
منابره،  كل  من  كله،  العالم  ليخاطبوا  العمل، 
التي  الشريفة  واألح��ادي��ث  البينات  ب��اآلي��ات 
ال��ص��ادق  نهجها  وجت��ل��و  احلقيقة،  ه��ذه  جتلو 

األمني، وتقيم عزتها الصادقة األمينة. 
إننا حني نبرز هذا البعد اإلنساني في األمة 
املسلمة الواحدة في األرض، نؤكد انتفاء هذا 
للكفر  جتمع  أو  كيان  أي  عن  اإلنساني  البعد 
واإلحل���اد. إن ك��رام��ة اإلن��س��ان تنهار ف��ي تربة 
الكفر واإلحلاد، وقد جعل الله الكافرين كاألنعام 

بل أضل !
اإلنسان،  حقوق  يحترم  اإلس��ام  كان  وإذا 
والعزة  احلقة  الكرامة  تهبه  ال  حقوق  فإنها 
الطاهرة إال أن يؤمن بالله وحده ال شريك له. إن 
رغيف اخلبز والكساء واملأوى، واملاء والهواء، 
وميحص  فيبتلى  يعيش  حتى  لإلنسان  ح��ق 
ذلك  كل  وامل��أوى،  والكساء  ولكن رغيف اخلبز 
وكرامته،  عزته  اإلنسان  يهب  ال  أهميته،  على 
الطعام  أن  ذلك  وجوهره،  إنسانيته  يجلو  وال 
واملأوى حاجة اإلنسان كما هي حاجة احليوان 

واألنعام. 
املسلمني  الدعاة  من  داعية  ينطلق  ورمب��ا 
ليدافع عن كرامة اإلنسان من حيث إنه إنسان، 
أهل  من  أو  كافرًا  ومعتقده،  مذهبه  كان  مهما 
ذل��ك.  غير  أو  وثنيًا  أو  مجوسيًا  أو  الكتاب، 
ففي  بسيط.  لسبب  ال��دع��وة  ه��ذه  من  ونعجب 
إال  حقوقهم،  ه��ؤالء  معظم  يجد  اليوم  واقعنا 
وي���ذل بسبب  ال���ذي يسحق  امل��س��ل��م  اإلن��س��ان 
ي��دع��و حل��م��اي��ة كرامته  ي��ج��د م��ن  إمي��ان��ه، وال 
ناسيًا  املسلم  الداعية  ذلك  ويتنطع  وحقوقه، 
اإلن��س��ان  ك��رام��ة  إل��ى حماية  ليدعو  ك��ل��ه،  ذل��ك 
الوثني امللحد، وهي محمية بني أهله الوثنيني! 
وإن أول حماية لكرامة اإلنسان، وأول حق 
من حقوقه، هو أن تبلغه رسالة الله، وأن تصان 
ينال  وأن  بصفائها،  الرسالة  ليتلقى  فطرته 
واإلع��داد حتى يتدرب على ممارسة  الرعاية 
اإلمي����ان وق���واع���ده، ك��م��ا ي��ت��درب ع��ل��ى ال��ك��الم 

واملشي والطعام وخالف ذلك. 

د. عدنان علي رضا النحوي
رحمه اهلل تعالى

البعد اإلنساني
لألمة المسلمة الواحدة 

قيام األمة املسلمة الواحدة 
في األرض ضرورة دين وعبادة 

وسياسة واقتصاد، واجتماع 
وسعادة، ضرورة حياتية 

وأخروية، ضرورة ال غناء عنها. 
وسيظل غياب هذه األمة 

عن حياة اإلنسان في األرض 
سببًا لفوران الشهوة والفساد 

واإلجرام فيها
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امل��اء ك��ان دائ��م��ا وال ي��زال وسيبقى م��ادة 
ح��ي��وي��ة، ب���ل أص���ب���ح ب��س��ب��ب ال���ن���درة سلعة 
املستقبل  ح����روب  إن  وي��ق��ال  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة. 
س��ت��ك��ون ح���ول امل����اء ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال��ط��اق��ة 
وامل���م���رات ال��ب��ح��ري��ة. وب��ال��رغ��م م��ن األه��م��ي��ة 
الوجودية للماء إال أن االهتمام به من الناحية 
العربية  بلداننا  في  ضعيفا  ي��زال  ال  العملية 
العالم  مناطق  أكثر  من  تعد  التي  واإلسالمية 
افتقارا إلى املاء. بل إنها بدأت فعال تلج مرحلة 

العطش واخلصاص الكبير.
- أهمية الماء الوجودية :

ق����ال ت��ع��ال��ى ف���ي وص����ف أه��م��ي��ة امل�����اء : 
)األنبياء:  حي�  ش��يء  كل  امل��اء  من  �وجعلنا 
30(. هذه اآلية منر عليها مرور الكرام، ونكرر 
ذكرها كلما حتدثنا عن أهمية املاء، إال أننا ال 
نستوعب معانيها جيدا. ومعناها بكل بساطة: 
املاء يساوي احلياة أو هو احلياة، فبدونه ال 
تستمر احلياة، ولكن ليس هذا فحسب، فللماء 

عدة عوامل للحياة:
الرئيسية  الغذائية  املكونات  من  امل��اء   <
ل��ك��ل ال��ك��ائ��ن��ات احل��ي��ة، طبعا م��ع ت��ف��اوت في 
الكميات واخلصائص التي يحتاجها كل نوع 

وكل صنف.
- نسبته 70 ٪ من مكونات اإلنسان والعديد 
م��اء، وهي  عبارة عن  الكائنات احلية هي  من 
نفس النسبة تقريبا جندها في كوكب األرض 
ف 72 ٪ من األرض عبارة عن مسطحات مائية 
ماحلة  وبحيرات  ومحيطات  بحار  شكل  على 
ينتبه  لم  رباني  إعجاز  وه��ذا  وأن��ه��ار،  وعذبة 
ال��ل��ه سبحانه  ك���أن  ال��ن��اس،  م��ن  الكثير  إل��ي��ه 
ل��ن��ا ك��وك��ب األرض ب��ذوات��ن��ا  وت��ع��ال��ى ي��ش��ب��ه 
ويدعونا لالعتقاد بأن األرض هي أيضا مبثابة 
كائن حي مثل باقي الكائنات احلية، وفعال هذا 
واملختصني  العلماء  بني  ينتشر  ب��دأ  الوصف 

فيصفون األرض بالكوكب احلي.
لإلنسان  بالنسبة  احل��ي��اة  أص��ل  امل���اء   <
 ّ نَساُن ممِ وغير اإلنسان، قال تعالى: �َفْلَينُظرمِ اإلمِ
ن َبنْيمِ الّصْلبمِ  ٍق. َيْخُرُج ممِ ن ّمآٍء َدافمِ َق ممِ َق. ُخلمِ ُخلمِ
للنباتات  بالنسبة   .)5-7 )الطارق:   � بمِ َوالّتَرآئمِ
الذكورية  البذور  بنقل  الرياح  كما  امل��اء  يقوم 
ولتنتقل  التالقح،  ليقع  األنثوية  ال��ب��ذور  إل��ى 

النباتات إلى مناطق بعيدة أيضا.
- املاء أيضا هو محيط بيئي وإطار حياتي 
واحليتان  األسماك  مثل  الكائنات  من  للعديد 
في  س���واء  املجهرية،  وال��ك��ائ��ن��ات  والطحالب 
املياه املاحلة أو املياه العذبة. على أنه حينما 
نتحدث في العموم وفي أصل األشياء فاملاء هو 
مادة واح��دة سواء كان عذبا أم ماحلا، واملاء 
عموما أصله من البحر ويعود في النهاية إلى 

البحر.
> املاء أيضا له دور كذلك في تكوين التربة 
ونقلها من مناطق إلى أخرى، فهو يقوم بتعرية 
الصخور وينقل الترسبات ليرسبها في أماكن 
تكون بعيدة بآالف الكيلومترات عن مصدرها.

> امل����اء م����ادة م��ط��ه��رة ل��ل��ب��دن ول��أش��ي��اء 
واألماكن واألج��واء. بل هو املادة املطهرة رقم 
واح����د. ول��ذل��ك ف���رض علينا ش��رع��ا ال��وض��وء 
تقبل  فال  للوضوء  فبالنسبة  ب��ه.  واالغتسال 
الصالة بدون أن يكون املصلي على وضوء، قال 
َلى  َذا ُقْمُتْم إمِ يَن آَمُنوا إمِ ذمِ َها الَّ الله تعالى: �َيا َأيُّ
قمِ  َلى امْلََرافمِ َيُكْم إمِ ُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيدمِ اَلةمِ َفاْغسمِ الصَّ
اْلَكْعَبنْيمِ  َل��ى  إمِ َوَأْرُج��َل��ُك��ْم  ��ُك��ْم  ��ُرُءوسمِ بمِ َواْمَسُحوا 

َمْرَضىَٰأْو  ُكْنُتْم  ْن  َوإمِ ُروا  هَّ َفاطَّ ُجُنًبا  ُكْنُتْم  ْن  َوإمِ
َأْو  طمِ  اْلَغائمِ ��َن  ممِ ْنُكْم  ممِ َأَح��ٌد  َج��اَء  َأْو  َعَلىَٰسَفٍر 
يًدا  ُموا َصعمِ ُدوا َماًء َفَتَيمَّ َساَء َفَلْم َتمِ اَلَمْسُتُم النِّ
يُد  ْنُه َما ُيرمِ يُكْم ممِ ُكْم َوَأْيدمِ ُوُجوهمِ ًبا َفاْمَسُحوا بمِ َطيِّ
َرُكْم  ُيَطهِّ يُد لمِ ْن ُيرمِ ْن َحَرٍج َوَلكمِ َيْجَعَل َعَلْيُكْم ممِ ُه لمِ اللَّ
)املائدة:  َتْشُكُروَن�  ُكْم  َلَعلَّ َعَلْيُكْم  ْعَمَتُه  نمِ مَّ  ُيتمِ َولمِ
7(، ولقد جاء في حديث رسول الله � »لوال أن 
أشق على أمتي ألمرتهم عند كل صالة بوضوء 
ومع كل وضوء بسواك« )أخرجه اإلمام أحمد 
يكون  أن  يستحسن  أنه  كما  هريرة(،  أبي  عن 
املؤمن على وضوء طول الوقت. فسالح املؤمن 
وضوؤه. أما بالنسبة للغسل فقد أمرنا للغسل 
مرة كل أسبوع على األق��ل وذل��ك يوم اجلمعة 
كما أمرنا للتطهر به من اجلنابة، باإلضافة إلى 

االغتسال في العيدين.
عندما   : أي��ض��ا  نفسية  ف��وائ��د  ل��ل��م��اء   <
يشعر اإلن��س��ان ب��ال��ق��ن��وط وال��ك��آب��ة وال��ت��ع��ب، 
برش  حتى  أو  الوضوء  أو  باالغتسال  ويقوم 
املاء على وجهه أو رأس��ه، ينتعش  القليل من 
براحة نفسية. ولذلك  ويتجدد نشاطه ويشعر 
َق��اَل  الغضب،  ملعاجلة  وسيلة  ال��وض��وء  ك��ان 
 ، ْيَطانمِ الشَّ ��َن  ممِ اْلَغَضَب  نَّ  »إمِ  :  � همِ  اللَّ َرُس��وُل 
اُر  ا ُتْطَفُأ النَّ َ منَّ ، َوإمِ ارمِ َن النَّ َق ممِ ْيَطاَن ُخلمِ نَّ الشَّ َوإمِ
ْأ« )رواه أبو  َب َأَحُدُكْم َفْلَيَتَوضَّ َذا َغضمِ ، َفإمِ امْلَاءمِ بمِ

داود وغيره(.
اخلالصة أن للماء منافَع كثيرًة، قد يصعب 
إحصاؤها وحصرها، وهنا قد يقول قائل: إنه 
إذا وقفت اآلية الكرمية عند: �وجعلنا من املاء 
كل شيء� لكانت كافية، وال داعي لكلمة حي، 
لكن عبارة "كل شيء" تعني اإليجاد من املاء أي 
أن أصل وجود الكائنات احلية هو  من املاء، 
أما كلمة حي فتعني أنه السبب في استمرار 

احلياة: فبدونه تتوقف احلياة ويقع املوت.
- الماء في حضارتنا اإلسالمية :

اع��ت��ن��ت احل����ض����ارة اإلس���الم���ي���ة ع��م��وم��ا 
كثيرا،  باملاء  خصوصا  املغربية  واحل��ض��ارة 
ومنها  اإلسالمية  البالد  أغلب  ألن  فقط  ليس 
املغرب يقع في املناطق اجلافة أو شبه اجلافة، 
باملاء،  احلنيف  اإلسالمي  الدين  لعناية  ولكن 
قلته  ليس سببه هو  املاء  في  االقتصاد  فمثال 
ولكن بسبب نهي اإلسالم عن التبذير واإلسراف 
ال  إن��ه  تسرفوا،  وال  واش��رب��وا  �وكلوا  عموما 
يحب املسرفني� )األع��راف: 29(. حتى لو كان 
بوفرة،  موجودا  وكان  للعبادة  املاء  استعمال 
النبي  أن  العاص  الله بن عمرو بن  "فعن عبد 
� مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف 
يا سعد. فقال: أفي الوضوء سرف؟، قال: نعم 

وإن كنت على نهر جار" )رواه ابن ماجه(.
ويتجلى اهتمام املغاربة باملاء في املجاالت 

التالية :
املدن  بناء  وموضع  موقع  اختيار  عند   <
معايير  املسلمون يضعون عدة  كان  اجلديدة، 
سواء  العذبة،  املياه  وف��رة  رأسها  على  لذلك، 
أو  اجلريان  دائمة  عيون  أو  جار  واد  بوجود 
فرشة مائية مهمة متكن من حفر اآلبار الكافية.
- املغاربة كانوا سباقني إلى تهيز املدن 
سواء  األوروبية،  املدن  قبل  املائية  بالشبكات 
تطهير  شبكة  أو  للشرب  الصالح  امل��اء  شبكة 
تسرب  أو  اخ��ت��الط  أي  يقع  ال  وك��ان  السائل. 

للمياه العادمة على املياه الصاحلة للشرب.
> ك���ل ال���ب���ن���اي���ات، خ��ص��وص��ا امل��س��اج��د 
واملدارس، كانت توجد بها نافورات وسقايات، 
باإلضافة إلى السقايات العمومية التي تكون 

منتشرة في الدروب واألزقة.
> كانت في املغرب وال تزال تقنية فريدة 
في جلب املياه تسمى باخلطارات، وهي ظهرت 
ف��ي ال��ب��داي��ة ف��ي ب��الد ال��ف��رس ث��م انتقلت إلى 
األندلس فاملغرب. وتنتشر في مناطق الواحات 
خصوصا واحات تافياللت ودادس، وكذلك في 
بعض املدن خصوصا مراكش. وهي عبارة عن 
الوفرة  مناطق  من  املياه  تنقل  باطنية  قنوات 

إلى املناطق الفقيرة منه ملسافات طويلة.
> املغاربة تفننوا في أنظمة الري الزراعي 
لقياس  مختلفة  وأدوات  تقنيات  ابتكار  وفي 
لذلك  ووض��ع��وا  امل��زارع��ني،  على  املياه  توزيع 
أع��راف��ا ووظ��ف��وا ل��إلش��راف ع��ل��ى ذل���ك أم��ن��اء 
وعمااًل. وكتب النوازل املغربية مليئة باألحكام 
في  تبث  كانت  التي  القضائية  واالجتهادات 

قضايا املنازعات حول املياه.
 - المظاهر الجمالية للماء :

نحن نستهلك املاء يوميا بكميات مختلفة 
وألغراض مختلفة، إال أننا ال نتمتع فعال بهذه 
في  خصوصا  حالنا  وه��ذا  العظيمة،  النعمة 
وبسبب  االن��ش��غ��االت  لكثرة  احل��اض��ر  ال��وق��ت 
ضغوط احل��ي��اة. وه��ذا ما دف��ع أح��د املفكرين 
التمتع  أهمية  إل��ى  ال��ن��اس  لتنبيه  الغربيني 
ب��احل��ي��اة م��ن خ��الل إع��م��ال ح��واس��ن��ا وإط��ال��ة 
التذوق والنظر حتى حتصل راحة نفسية عند 
االستهالك، مبعنى أن يحصل متتع نفسي مع 
التمتع املادي، وأطلق على هذا األمر مفهوما 
وأن��ا  احل��ي��اة.  ف��ن  أي   Art de vivre س��م��اه 
ب��احل��ي��اة".  التمتع  أت��رج��م��ه ب"ف���ن  أن  أف��ض��ل 
واملؤمن أولى من غيره بالتمتع بنعم الله جل 
وعال، ولكن يجب عليه التفكر في هذه النعم. 

ع��ب��ادة،  ال��ل��ه  ومخلوقات  ال��ك��ون  ف��ي  والتفكر 
وي��ن��ب��غ��ي أن ي��ح��دث ذل���ك ق��ب��ل وخ����الل وبعد 

االستهالك والتمتع بها.
م��ظ��اه��ر اجل���م���ال في  أردن�����ا ح��ص��ر  وإذا 
املاء، قد نعجز، وسبحان الله فاملاء هو املادة 
بجماليتها  ن��ح��س  أن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة 

بحواسنا اخلمس:
حاسة البصر: رؤية املناظر الرائعة للبحر 

والبحيرات وجلريان املياه العذبة وتدفقها؛
عند  باالنتعاش  الشعور  اللمس:  حاسة 

مالمسة املاء للجسد؛
حاسة الذوق: التمتع بتذوق املاء البارد أو 

الدافئ على شكل مشروب؛
النفسية  بالراحة  الشعور  السمع:  حاسة 
ال��ع��ذب ولصوت  عند االس��ت��م��اع خل��ري��ر امل���اء 

أمواج البحر؛
حاسة الشم: شم نسيم البحر.

- الكيفية المثلى للحفاظ على الماء :
إذا أردنا أن نعرف أهمية املاء في حياتنا 
ما علينا إال أن نتذكر ما نعانيه عندما ينقطع 
املاء عن املنازل، وكيف نعمد إلى االقتصاد فيه 
ولكن سبحان  استهالكه،  في  اإلس��راف  وع��دم 
لعاداتنا  الله بعد ساعة واحدة من ذلك نعود 
انعدام  إل��ى  يرجع  ذل��ك  في  والسبب  السيئة. 
واألخالقي  الديني  ال��وازع  املسؤولية وضعف 
وإلى  باملوضوع،  الوعي  وإلى ضعف  عموما، 
لدى  واضحة  واستراتيجيات  غياب سياسات 
تعمل على  بكل مفاصلها ومؤسساتها  الدولة 
املستدام  األفراد واألسر في االستهالك  إدماج 

للماء.
واالستهالك املستدام لكل املوارد الطبيعية 
بحسب  يكون  أن  ينبغي  مقدمتها،  في  وامل��اء 
احلاجة وما زاد عن احلاجة هو إسراف وفساد 
ه��ذه  ف���ي  مستخلف  ف��اإلن��س��ان  األرض،  ف���ي 
األرض، والله تعالى سخر الكون له لكي يعيش 

فيه ومنه ال أن يعبث فيه.
أما عن طرق وأساليب االستعمال املستدام 
للماء فهي كثيرة، وعلى اإلنسان أن يجتهد أكثر 
في ذلك، ولكن في الغالب ال تخرج عن مبدأي 

إعادة االستعمال واالقتصاد في االستهالك:
> إعادة االستعمال : املاء سبحان الله يكاد 
استعمالها  ميكن  التي  الوحيدة  امل��ادة  يكون 
أنه  مثلما  ع��دي��دة،  م��رات  استعمالها  وإع���ادة 
املادة الوحيدة التي تغير من حالتها الفيزيائية 
بدون أن تغير من خصائصها الكيميائية، فهو 
يكون على شكل سائل وجامد وغاز. من أمثلة 
إعادة االستعمال: إعادة استعمال ماء الغسيل 
في  تفريغه  وف��ي  امل��ن��زل  أرض��ي��ة  تنظيف  ف��ي 
املراحيض عوض تفريغ املاء الصالح للشرب، 
سقي النباتات مبياه تنظيف اخلضر والفواكه، 
إعادة استعمال مياه املسابح بعد معاجلتها...
> االقتصاد في االستهالك : وقدوتنا في 
املؤمنني  أم  عائشة  فعن   ،� الله  رس��ول  ذل��ك 
رضي الله عنها قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول 
الله � من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من 
عن  ريحانة  أبي  وعن  عليه(.  )متفق  اجلنابة" 
� يتوضأ باملد  الله  "كان رسول  سفينة قال: 
ونحن  م��اج��ة(.  اب��ن  )س��ن  بالصاع"  ويغتسل 
بالعامية  )السطل  والدلو  اإلن��اء  ستعملنا  إذا 
سنوفر  وغسلنا  وضوئنا  في  فقط  املغربية( 
بأنه  نعلم  أن  فيكفي  امل��اء،  من  كبيرة  كميات 
عند االستحمام في احلوض )البانيو بالعامية 
وعند  امل��اء  م��ن  لترا   100 نستهلك  املغربية( 
استعمال الرشاش )الدوش( 50 إلى 60 لترا، 

بينما تكفينا 30 لترا إذا استعملنا الدلو.
االقتصاد  ب��أن  استحضرنا  ل��و  وأخ��ي��را، 
ف��ي اس��ت��ع��م��ال امل���اء ه��و ط��اع��ة ل��ل��ه ورس��ول��ه 
احلياة  هو  امل��اء  وأن  وال��س��الم،  الصالة  عليه 
واحملافظة على املاء من احملافظة على احلياة، 
فأكيد أن سلوكاتنا اتاه املاء ستتحسن وأن 

املشاكل الناجمة عن ندرة املاء سُتحل.

�وجعلنا من الماء كل يشء حي�
د. أحمد الطلحي
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بني دفء حضنها ونبضات قلبها، 
قصصا  قصصها..  بلهفة  يتلقفون 
وال  الشعبي..  التتراث  من  ليست 
القرآن  نبع  من  بل  الخيال..  من 

الكريم..
أو  آيات،  أو  آية  القصة  قد تكون 
الرتيل  يف  الجدة  وتبدأ  ستتورة... 
أحفادها  يطرق  العذب..  بصوتها 
السمع كأن على رؤوسهم الطري.. 
تلقنهم السور آية آية.. يتنافسون 
على  يتنافسون  الحفظ..  على 
التتتجتتتزاء: قتتبتتات وحتتتب وحتتلتتوى 
وأشياء أخرى لها قيمة كبرية رغم 
بساطتها، ألنها تهدى من الجدة...!

يتسابقون  بالجنة..  تَذّكرهم 
عتتلتتى وصتتفتتهتتا بتتاستتتتتظتتهتتار آيتتات 
تصفها.. تعلق: "إن حفظتم القرآن 
الكريم وعملتم به.. فسريضى اهلل 

عنكم  ويجزيكم  بالجنة..!" 
حب  معهم  يتتكتتر  يتتتكتتترون..   
لجدتهم..  حبهم  ويكر  التتقتترآن.. 
يتتتتتمتتيتتزون يف التتحتتفتتظ كتتمتتا يف 
القرآن  املدرسة.. سبقوها يف حفظ 
كتتلتته.. وهتتا هتتم يتتتتتنتتاوبتتون على 
تحفيظها..  فكل أمنيتها أن تختم 
حفظ القرآن وهي األمية التي لم 
تلج قط مدرسة وال ُكتابا.. حفظت 
والنساء  عمران  وآل  البقرة  سور 
والعشر  ويتتس  والتتكتتهتتف  والتتنتتور 
تلزم  فقط...كانت  بالسمع  األواخر 
تفرغها  ولتتوال  للحفظ..  املسجلة 
لتحفيظ أحفادها وحفيداتها ألتمت 

الحفظ...
أمية...  وليست  مدْرسة  هي   

فلله درها...!

 ذة. نبيلة عزوزي

بقـلم :

و مـضـــــــــة

مْدرسة...
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من 

أوراق  شاهدة
فتوحات السابقني .. 

فتوحات اخلوالف
حــن جنــلــس صــبــاحــا حـــول مــائــدة 
اإلفـــطـــار، ومتــتــد أيــاديــنــا إلـــى عجائن 
ــذ لــنــا طــعــمــهــا الــهــش  ــل ــيــات  وي ــهــال ال
أن  نعرف  ال  تأكيد  بكل  فنحن  املقرمش 
هندستها  فـــي  هـــذه  املــعــجــنــات  وجــبــة 
الهال  إلــى  نسبة  صممت  قــد  الهالية 
العثماني  الــعــلــم  يــتــوســط  ـــان  ك الــــذي 
اإلسامي، وكان األوربيون يحتفلون في 
أعيادهم بانتصارهم على املسلمن بأكل 
على  قضائهم  عن  كناية  الهاليات  هذه 
الذي ذاقوا في زمنه  التوسع اإلسامي 
الوقت  فــي  الــهــزائــم،  مــن  شتى  صنوفا 
الذي نزدرد فيه نحن هذه الهاليات في 
جهل تام لتاريخنا إذ ال نعي فصوله إال 
عبارة  هــي  مدرسية  عناوين  خــال  مــن 
تفضي  ال  بـــاردة،  كليشيهات  جملة  عن 
بأي شكل إلى متثل عميق لتاريخ ماجد  
يجب أن تسري عظمته في خايا روحنا 
بصم  الــذي  التاريخ  ذلك  أجسادنا،  قبل 
سادة  كانوا  مسلمون  الظافرة  محطاته 
في البر والبحر.. وكانوا في فتوحاتهم 
الــعــظــيــمــة دعـــــاة تــغــيــيــر لــقــيــم اجلـــور  
املساجد  لتشييد  الفتح  عند  بسعيهم 
واملكتبات  عكس االستعمارين الغربين 
يخوضونها  كـــانـــوا   الــتــي  وحــروبــهــم 

لقضاء مصاحلهم التوسعية فحسب. 
وتنقل كتب التاريخ أن إمبراطوريتي 
استقرار  لزعزعة  سعتا  والفرس،  الروم 
وفاة  عشية  الوليدة  اإلسامية  الــدولــة 
وتشجيع  املرتدين  بتأليب   � الرسول 
الذي  الشيء  باجلزيرة،  التنصير  حركة 

التي  الفتوحات  بحملة  املسلمون  قابله 
باء   � الله  فيها صحابة رسول  أبلى 
الفرسان البواسل، حيث سطروا ماحم 
معركة  في  كما  البيزنطين  ضد  خارقة 
أجلى  التي  اليرموك  ومعركة  أجنادين، 
الــروم  جنود  املسلمون  الفاحتون  فيها 
وإمـــبـــراطـــورهـــم املـــهـــزوم قــيــصــر زمــن 
ومعركة   ،� اخلطاب  بن  عمر  خافة 
النصر  ــان  ك الــتــي  الشهيرة  الــقــادســيــة 
فــيــهــا حــلــيــف املــســلــمــن ضـــد الــفــرس. 
أن  على  املنصفون  املــؤرخــون  ويجمع 
هذه املعارك املباركة كانت تتم وفق نهج 
أن  بحيث  النبوية  السنة  لتعاليم  دقيق 
قادتها كانوا كما قيل في وصفهم رهبانا 
إذ يتخذون كل  بالنهار  بالليل وفرسانا 
النصر،  لتحقيق  املوضوعية  األســبــاب 
مهارات  ألجنــع  واستعمال  تخطيط  من 
وهكذا  واملباغثة،  والتربص  التجسس 
الذكر  سبيل  على  أجنادين  معركة  وفي 
يضع  الوليد  بن  خالد  الفذ  القائد  كــان 
الــنــســاء فــي مــؤخــرة اجلــيــش ويحثهن 
ــدعــاء  وأطــفــالــهــن ملــازمــة  الــتــوجــه وال
لتثبيت املجاهدين وصدهم عن االرتداد 
إلى اخللف. وهي لوحة عظيمة تشي مبا 
كان للمسلمن من تقدير لشخص املرأة 
الــتــي كانوا  املــعــارك  فــي  رئــيــٍس  كفاعل 
يخوضونها لنشر الدعوة، فهم من جهة 
يجنبونها ويات احلرب وشدائدها رأفة 
بقيمتها  يؤمنون  اآلن  نفس  وفــي   بها، 
التعبئة  على  وقدرتها  التامة  اإلنسانية 

النفسية للمجاهدين..

ومـــقـــابـــل هــــذه احملـــطـــات املــشــرقــة 
الذي  األخاقي  التردي  معالم  تطالعنا 
العربية.  جيوشنا  نــفــوس  إلــى  تــســرب 
في  البحث  محرك  يدير  أن  املرء  ويكفي 
بالصدمة،  ليصاب  الفيديوهات  خانة 
فا يكاد يخلو شريط عربي من مشاهد 
أبطالها  وجـــبـــروت،  وشـــراســـة  خــاعــة 
جــنــود عـــرب يــعــيــثــون تــدمــيــرا وذبــحــا 
واغتصابا في أجسام املستضعفن، بل 
وصلت بهم جرعة القسوة حد إفناء قرى 
بكاملها،  باستعمال األسلحة الكيماوية 
ـــي الــســيــاق ســئــل الــعــالــم  الــفــتــاكــة. وف
األملاني ألبرت إنشتاين عن معالم احلرب 
العاملية الثالثة فكان جوابه ثاقبا يلخص 
ضميرها  من  اإلنسانية  انساخ  بعمق 
وأخاقها وهي تقود حروبا استعمارية 
جديدة وتسعرها بجنود عرب، ضيعوا 
اإلرث النبوي األخاقي في معارك دموية 
لن  حـــروب   ، بــاجلــهــاد  زيــفــا  يسمونها 
تفضي إال إلى الدمار واخلراب الشامل. 
األسلحة  أعــرف  ال  )أنــا  إينشتاين  يقول 
العاملية  احلــرب  فــي  تكون  ســوف  التي 
الــثــالــثــة لــكــن احلـــرب الــعــاملــيــة الــرابــعــة  
عن  كناية  واحلجارة(  بالعصي  ستكون 
حجم العنف الذي سيطبعها كحروب ال 
تروم استنقاذ العباد بقدر ما تسعى إلى 
قبل  وأرزاقهم  أمنهم  وسلبهم  تدجينهم 

أن تزهق في األخير أرواحهم .

 ذة. فوزية حجبـي

al.abira@hotmail.com

- مجلة التأويل :
ازدانـــــــــت ســـاحـــة الـــــدراســـــات 
الــقــرآنــيــة مبـــيـــاد مــجــلــة جــديــدة 
الــدراســات  مــجــال  فــي  متخصصة 
الــقــرآنــيــة والــتــأويــلــيــة، مــن إصــدار 
التابع  الــقــرآنــيــة  الـــدراســـات  مــركــز 
العدد  جاء  وقد  احملمدية،  للرابطة 
من  صفحة   420 حوالي  في  األول 
القطع الكبير، مشتما على األبواب 
احملــور،  الــتــأويــل،  فــاحتــة  التالية: 
وآفــاق،  متابعات  قرآنية،  دراســات 

باب  كل  وأدرجــت حتت  مراجعات، 
وقــد  وبــحــوث،  دراســــات  مجموعة 
حددت املجلة مجموعة من األهداف 

التي ترنو حتقيقها منها:   
- بناء املهارات في مجال علوم 
في  واإلسهام  والتأويل،  االستمداد 
تكوين علماء قادرين على العبور من 

النص إلى الواقع بحكمة ورشادة.
وضوابط،  مستويات،  تقعيد   -
القرآن  من  انطاقا  التأويل  وآفــاق 

الكرمي وهدي املصطفى �.

- ك��ت��اب ال��ه��وي��ة ال��ع��رب��ي��ة واألم���ن 
اللغوي:

الــــدكــــتــــور والـــلـــســـانـــي  ــــــزال  ي ال 
التونسي عبد السام املسدي يواصل 
فبعد  العربية  اللغة  شأن  في  الكتابة 
اللغوي«  واالنتحار  »العرب  عن  كتابه 
كــتــاب:    مـــؤخـــرا  لـــه  صــــدر   ،)2011(
عن  اللغوي،  واألمــن  العربية  الهوية 
ــحــاث ودراســــة  ــأب ــي ل ــعــرب املـــركـــز ال
443 صفحة  في حوالي   السياسات، 

واثنن وعشرين فصااً وخامتة.

إصدارات



في  أن في الرد على 
المشركين شفاًء )4(

شرح األربعني األدبية )45(

د. احلسني زروق

رابعا: أثر رد حسان.
للحديث عن هذا األثر مقدمتان:

األول����ى ه��ي أن ح��س��ان ب��ن ث��اب��ت ك��ان 
واملعرفة  بالرد،  النبوي  بالتكليف  مدعوما 
بأنساب  الصديق  بكر  أب��و  له  قدمها  التي 
القوم، وإخبار النبي � إياه أن روح القدس 
يؤيده ما نافح عن الله ورسوله، وقد حتتمل 

العبارُة اخلبريُة للنبي � الدعاَء.
واملقدمة الثانية هي أن ذلك الدعم قابله 
من جهة حسان كفاءة عالية، وحماس كبير، 
ومعرفة جيدة بالعدو، وفهم دقيق للمطلوب 

منه في تلك اللحظة بالذات.
ق��ول أم املؤمنني  وأم��ا األث��ر فظاهر من 
عائشة في حديث الباب: »سمعت رسول الله 
� يقول: هجاهم حسان فشفى واشتفى«. 

وفيه أمور:
أولها ورود فعلني لهما عالقة بالصحة 

واملرض هما »شفى«، و»اشتفى«.
بالهجاء،  سياقيا  ارتباطهما  وثانيها 
فما هجا به حسان كفار قريش سّبب الشفاء 

واالشتفاء.
وثالثها إطالق لفظي: »شفى« و»اشتفى«.
َق��ْص��ر ذل��ك على ح��س��ان ُدون  وراب��ع��ه��ا 

سواه.
الوقت  إلى  إش��ارة  أي  غياب  وخامسها 
الذي قال فيه الرسول � ما قاله، فال نعلم 
م��ن ذل���ك إال أن���ه ق��ال��ه ب��ع��د أن ق���ال حسان 

قصيَدته، وفيه احتماالن:
إال   � النبي  عن  َيْصُدر  لم  أنه  أولهما 
َبْعد مالحظته األثر الذي أحدثته القصيدة، 
وهو ما يقتضي أن ال يكون ذلك بعد اإلنشاد 
أم املؤمنني  ُيقوي هذا سماع  مباشرة، وقد 

قول النبي �.
سماع  بعد  مباشرة  َص��َدر  أنه  والثاني 
ال��ق��ص��ي��دة، ف��ي��ك��ون داال ع��ل��ى ُس��رع��ة األث��ر 
الذي أحدثته، ويكون سماع أم املؤمنني لها 
كان  اإلنشاد  أن  الغالب  ألن  غيرها؛  كسماع 
 النبي  أن  قبل  ِمن  رأينا  وقد  املسجد،  في 
العلم  مع  فيه،  منبرا  حلسان  خصص   �
أن السماع ممكن حتى ِمن بيت أم املؤمنني، 

فضال عن السماع ِمن مكان النساء.
قصيدة  أن  فاألكيد  األم���ر  ك��ان  وكيفما 
حسان كان لها أثر قوي، وأن هذا األثر بلغ 

درجة الشفاء واالشتفاء.
وفي ِقسم األثر من احلديث سؤاالن هما: 

شفاء من؟ واشتفاء من؟
واشتفى«  »شفى  معا  اللفظان  َيحَتمل 

أمورا:
أول���ه���ا أن امل��ق��ص��ود ب��ه��م��ا اجل��م��اع��ة 
األث��ر  عمق  على  داال  ذل��ك  فيكون  املسلمة، 

الذي أحدثه هجاء املشركني، وأنه كاملرض، 
هذه  ِم��ن  فهو  ع��الج��ا،  ج��واب حسان  فكان 
الناحية قد شفاهم ِمن ذلك األثر الذي أشبه 

املرض.
اجلماعة  بهما  امل��ق��ص��ود  أن  وث��ان��ي��ه��ا 
الشفاء  حقق  فيهم  حسان  فقول  املشركة، 
وقد  منهم،  وللمسلمني  لنفسه  واالش��ت��ف��اء 
العدو،  في  أث��ره  إل��ى  إش��ارة  أيضا  يحتمل 
رجحنا  وق��د  تاريخيا،  يقويه  م��ا  ل��ه  وه��ذا 
-في احلديث عن املسألة األول��ى- أن يكون 
زمن القصيدة سنة سبع، فنحن على أعتاب 
النهائي  الفتح، واألمور تتجه نحو احلسم 
الهزمية  نحو  املشركني  واجت���اه  للمعركة، 
متهيدا  ثانيا،  والعسكرية  أوال،  النفسية 
لالستسالم للمسلمني ثم لإلسالم في الفتح 

وُبعيده.
باجلماعة  خ��اص  »ش��ف��ى«  أن  وثالثها 
ف��َردُّ  بحسان،  خ��اص  و»اش��ت��ف��ى«  املسلمة، 
وقد  أصابهم،  مم��ا  املسلمني  َشفى  حسان 
في  فطاوعته  لنفسه،  الشفاء  حسان  طلب 
ذل���ك، وش����ارك ال��ق��وم ف��ي ال��ش��ف��اء وطلبه، 
منها  معان:  لها  افتعل  صيغة  أن  ومعلوم 
املطاوعة والتشارك، فيكون حسان أيضا قد 
اشتفى مبعنى أنه شفى نفسه أيضا، ولكنه 
شفاءه  فكأن  غيرها،  شفى  أن  بعد  شفاها 
شفاءهم  رأى  ملا  وأن��ه  املسلمني،  شفاء  من 

اشتفى.
وعلى كل حال فكل ذلك ممكن، ألن إطالق 
اللفظني »شفى واشتفى« يحتمل تلك األمور 

وغيرها.
وينبغي أن ال تفوتنا مسألة من األهمية 
مب��ك��ان ه��ن��ا، ه��ي أن احل��دي��ث ع��ن الشفاء 
واالشتفاء مرتبط بقصيدة حسان، وإنشاده 
إي��اه��ا ف��ي ذل��ك السياق ال��ت��اري��خ��ي، وك��ون 
األمر كذلك ال يعني إطالقا أن قصيدة حسان 
النتيجة،  تلك  حققت/حتقق  التي  فقط  هي 
إذ ال دليل على  الوظيفة؛  وأدت/ت��ؤدي تلك 
ك���ان دف��اع��ا  ك��ل ش��ع��ر  ب��ل  التخصيص؛ 
ع��ن احل���ق وأه��ل��ه، وص���در ع��ن مؤمن 
متفاعل مع قضايا أمته حقا وصدقا 
أمة  وكل  ويشتفي،  يشفي  أن  ميكنه 
ِكنها أن تستعني –من ضمن  ْ مكلومة ميمُ
لطلب  بشعرائها  ب��ه��م-  تستعني  َم��ن 
فّرطت  أمة  وكل  واالشتفاء،  الشفاء 
في مواهبها وطاقاتها ستعيش املرض 
شافيا  لها  جتد  ولن  أنواعه،  بجميع 
واالشتفاء  الشفاء  ألن  مشتفيا؛  وال 
غيرهم،  من  ال  أبنائها،  من  يأتيانها  
ومن طليعتها الثقافية، ال من عموم 

الناس.

العدد 12433

رأينا في احللقات الثالث السابقة ثالث مسائل من حديث دعوة النبي 
� الصحابة إلى الرد على هجاء قريش، األولى: سبب الورود، والثانية: 
تكليف شعرائه الثالثة بالرد، والثالثة: جهود حسان بن ثابت في ذلك، 

وسنرى في هذه احللقة املسألة الرابعة اخلاصة بأثر رد حسان.

نظمت شعبة الدراسات اإلسالمية بكلية 
اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر املهراز،  يوم 
اخلميس 30 ربيع األول 1436ه� املوافق ل 
موضوع  ف��ي  علمية  ن��دوة   2014/12/  25
:"س����ؤال االج��ت��ه��اد وال��ت��ج��دي��د ف��ي العلوم 

اإلسالمية".
وقد شارك في الندوة عدد من األساتذة 
كما  امل��ج��ال  ف��ي  املتخصصني  وال��ب��اح��ث��ني 
شهدت حضورا مكثفا من قبل عدد كبير من 
األساتذة والطلبة والباحثني واملهتمني بهذا 

الشأن.
وف���ي ج��ل��س��ة االف��ت��ت��اح ال��ت��ي ت��رأس��ه��ا 
شعبة  رئيس  حمدوشي  احلسن  ال��دك��ت��ور 
والعلوم  اآلداب  بكلية  اإلسالمية  الدراسات 
عميد  السيد  ألقى  املهراز،  ظهر  اإلنسانية 
الدكتور  اإلس��الم��ي��ة  وال��ع��ل��وم  اآلداب  كلية 
عبد اإلله باملليح كلمة رحب فيها بالضيوف 
وجهود  وراهنيته  امل��وض��وع  بقيمة  ون��وه 
الكلية في دعم مشاريع البحث العلمي، كما 
باسم  كلمة  أقجوج  ناجية  الدكتورة  ألقت 
ال��ن��دوة  أه���داف  تضمنت  املنظمة  اللجنة 

وسياقها ورهاناتها. 
أما بالنسبة لبحوث الندوة فقد اتسقت 
في ثالث جلسات، عاجلت كل جلسة إشكاال 

جامعا للبحوث املندرجة حتته:
س��ؤال   " م��ح��ور:  ف��ي  األول����ى  ف�اجللسة 
الدكتور  ت��رأس��ه��ا  وال��ت��ج��دي��د"  االج��ت��ه��اد 
بحوث  فيها خمسة  وألقيت  رفيع،   محماد 

هي:
للدكتور  النبوية  السنة  خدمة  آف��اق   -

محمد صقلي حسيني.
- الشروط املجمع عليها لقبول احلديث 
إدريس  للدكتور  وأثر االجتهاد في حتققها 

حنفي.
عند  التنزيلي  االج��ت��ه��اد  ف��ي  ق���راءة   -
الشرعية  السياسة  )ن���وازل  املالكية  فقهاء 

أمنوذجا( للدكتور أحمد عزيوي.
- قاعدة تغير الفتوى وأثرها في البناء 
للمفتي  املستقبلي  واالستشراف  املنهجي 

للدكتور عبد الله الهاللي.
واق��ع  ب��ني  امل��ع��اص��ر  الفقهي  اإلف��ت��اء   -
عبد  للدكتور  االئ��ت��الف  وخ��ي��ار  االخ��ت��الف 

العزيز اليعقوبي.

واجل��ل��س��ة ال��ث��ان��ي��ة : ف��ي م��ح��ور: س��ؤال 
رئاستها  وأدار  املنهجي،  والبناء  التجديد 
ال��دك��ت��ور عبد ال��ل��ه ال��ه��الل��ي، وُق��دم��ت فيها 

خمسة بحوث أيضا وجاءت كالتالي:
ال��ع��ل��وم اإلن��س��ان��ي��ة ف��ي تطوير  أث���ر   -
للدكتور  النوازل  مجال  في  العلمي  البحث 

عبد العزيز امنيرات.
فهم  الديني  للنص  املعاصرة  القراءة   -

أم نسخ ثابت للدكتورة رجاء عبيد.
- مقدمات في البناء املعرفي إلشكاليات 
عبد  ل��ل��دك��ت��ور  منهجية  م��ق��ارب��ة  ال��ت��ج��دي��د 

الوهاب اجلاي.
- األصول العلمية والضوابط املنهجية 
لتجديد بيان القرآن الكرمي للدكتور امحمد 

الينبعي .
- إشكاالت التجديد املنهجي في العلوم 
ال��ق��دمي واجل��دي��د للدكتور  اإلس��الم��ي��ة ب��ني 

الطيب الوزاني .
محور:  الثالثة  اجللسة  عاجلت  بينما 
"س������ؤال االج���ت���ه���اد ودع�������وات ال��ت��ج��دي��د" 
وترأستها الدكتورة ناجية أقجوج ، وُقدمت 

فيها أربعة بحوث هي : 
- نظرات في مناذج من دعاوى التجديد 

في أصول الفقه للدكتور عمر جدية .
الكليات  م��ي��زان  ف��ي  الفقهي  ال��ت��راث   -
للدكتور  املقاصدية: نظرات نقدية جتديدية 

عبد الرزاق وورقية.
ومداخل  باجلامعة  األصولي  ال��درس   -

التجديد للدكتور محماد رفيع.
التقليد  واق��ع  ب��ني  الفقه  أص��ول  علم   -
ودعوات التجديد للدكتورة حبيبة أحادوش.
أم�����ا اجل���ل���س���ة اخل���ت���ام���ي���ة ف��ت��رأس��ه��ا 
قراءة  وتضمنت  البنعيادي  محمد  الدكتور 

التوصيات وتالوة آيات من الذكر احلكيم.
ختمت  جلسة  ك��ل  أن  ب��ال��ذك��ر  وي��ج��در 
واإلش��ك��االت  للقضايا  علمية  مب��ن��اق��ش��ات 
تدافعت  الباحثون  األساتذة  عرضها  التي 
فيها احلجج نظرا ملا يثيره فعال االجتهاد 
تنتظر  وت��س��اؤالت  إش��ك��االت  من  والتجديد 
فيها  النظر  تعميق  من  ملزيد  أخرى  جهودا 
مناسبة  ومنهجية  فكرية  أرضية  وتأسيس 
ل��ت��ط��ور ال��ع��ل��وم اإلس��الم��ي��ة وم��س��ت��ج��دات 

املعرفة العلمية.

أنشطة ثقافية
سؤال االجتهاد والتجديد في العلوم اإلسالمية

موضوع ندوة علمية بفاس
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ذ. محمد البويسفي

ما نشرته اجلريدة الفرنسية من الرسوم 
املسيئة للنبي �، وقبلها اإلساءات السابقة 
للرموز الدينية اإلسالمية في الغرب عموما، 
املساجد،يأتي  أو  املصاحف  تدنيس  س��واء 
ف���ي س���ي���اق »اإلس���الم���وف���وب���ي���ا«، وال���ع���داء 
لإلسالم، وتشويه صورته أمام الرأي العام 

الغربي.
حرية  هي  الفرنسية  اجلريدة  منطلقات 
به  تنعم  ال��ذي  والفكر،  ال��رأي  عن  التعبير 
الدول الغربية، واجلرأة في تناول املواضيع 
علمانيتها  م��ن  وانطالقا   ،.. والطابوهات 
واملقدسات،  واإلله  باألديان  اعترافها  وعدم 
هناك،  اإلس���الم  م��ن  النيل  لسهولة  ون��ظ��را 
عكس وضعية اليهود في فرنسا التي يصعب 
النيل منها، لوجود قانون معاداة السامية، 
احلامي لليهود واليهودية، والسيف املسلط 

على كل من ينتقدهم في فرنسا.
غ��ي��ر أن ال��ت��ف��ج��ي��رات ال��ت��ي وق��ع��ت في 
-إن  إساءتها  على  ردا  اجل��ري��دة  ه��ذه  مقر 
كان املسلمون فعال هم املدبرين لها- لقيت 
امل��ن��ف��ذة،  ع��امل��ي��ا واس��ع��ا للجهة  اس��ت��ن��ك��ارا 
باملسيرة  ُت��وج  فرنسا،  مع  دوليا  وتضامنا 
الساعة،  حلد  مستمرا  زال  وما  الباريسية، 
عندما  رب��ع��ه  أو  نصفه  وال  مثله  نشهد  ل��م 
أكثر  ياهو«  »ننت  املظاهرة  هذه  متزعم  قتل 
من ألفي فلسطيني خالل هذا الصيف جلهم 
أطفال ونساء، في نفاق غربي فاضح، والكيل 
مب��ك��ي��ال��ن ف��ي ت��ع��اط��ي��ه م��ع ق��ض��اي��اح��ق��وق 

اإلنسان.
والتعبئة،  احلشد  عليها  غلب  مسيرة 
 11 في  رأينا  ال��ذي  االصطفاف  على شاكلة 
ليس معنا فهو ضدنا.  شتنبر ومنطق: من 
املسلمن  على  محرضة  إعالمية  وتغطية 
لشق صفوفهم، وانتزاع صك على بياض من 
الدينية  التيارات  حملاربة  العربية،  النخب 
الربيع  من  بقي  ما  على  والقضاء  املعتدلة، 

العربي.

وسأقف وقفات بهذه املناسبة، وقفة مع 
الفعل  رد  مع  ووقفة  الغربية،  اإلس��اءة  فعل 
على هذه اإلساءة، ووفقة مع مفهوم النصرة.

اإلساءة داللة على اإلفالس الغربي :
هذا األسلوب الرديء واملنحط في النيل 
وفشله  الغرب  تخبط  على  يدل  اإلس��الم  من 
أم��ام زح��ف اإلس��الم، فاللجوء إل��ى اإلس��اءة 
واملسلمن  اإلس��الم  مواجهة  في  والتشويه 
قيمه  ف��ي  وإف��الس��ه  ال��غ��رب  فشل  على  دليل 
ومبادئه »الكونية« عندما ضاق ذرعا بوجود 
الفكر  متجاوزا  ه��ن��اك،  وان��ت��ش��اره  اإلس���الم 
واملنادي  للدين،  املعادي  العلماني  الغربي 
ب��احل��ري��ة وامل����س����اواة وال���ع���دال���ة وح��ق��وق 
اإلنسان، لكن سرعان ما بدأت تتساقط هذه 
واحلرية  الدميوقراطية  »الكونية«:  القيم 

والفن..، 
وامل��ش��ارك��ة،  ال��ت��ع��ددي��ة  تعني  ف��األول��ى 
 .  . اآلخ��ر،  مع  والتعايش  االختالف  وقبول 
وكل هذا غاب عندما مت اللجوء إلى أساليب 
دنيئة منحطة، وهي اإلساءة والتشويه، في 

محاولة إلقصاء اآلخر املنافس.
التعبير  في  احلرية  تعني  التي  احلرية 
ال��رأي والفكر واإلب��داع اخلالق تتحول  عن 
اآلخر،  من  والنيل  اإلس��اءة  في  احلرية  إلى 
االعتداء   ألجل  الفردية  احلريات  واستغالل 
باملقدسات،  وامل��س  العامة  احل��ري��ات  على 
وهو ما يسمى في لغة الرياضين: الضرب 
اللعبة،  لقوانن  خ��رق  وه��و  احل���زام،  حتت 
بعد  خصمه،  م��ن  للنيل  املنهزم  إليه  يلجأ 

العجز عن النيل منه وفق قوانن اللعبة.
حت��وي��ل ال���رس���م، وال�����ذي ه���و ف���ن راق 
واإلح��س��اس  النبيلة  األف��ك��ار  ع��ن  للتعبير 
الرهيف، إلى أداة لإلساءة واالنتقام، وتفريغ 
األحقاد والضغائن، وفي هذا انحراف بالفن 

عن وظيفته النبيلة واجلميلة..
وتأسيس  االنفعال  بين  المسلمون 

الفعل :

انتشر اإلسالم ويتنشر في الغرب ليس 
وإمنا  ال��رص��اص،  أو  بالسيف  وال  بالعنف 
ذات���ه، ألنه  ف��ي  ق��وة اإلس���الم  انتشر بسبب 
أسئلة  عن  يجيب  ألنه  والعقل،  الفطرة  دين 
اإلنسان احمليرة، ألنه بقي صافيا محفوظا 
في نصوصه، ولم تصله يد البشر بالتحريف 
تعالى،  الله  عند  م��ن  احل��ق  والتبديل،ألنه 

وألنه بعيد عن أهواء الناس املتغيرة.. 
ينتشر اإلسالم في الغرب بسبب وجود 
اجل��ال��ي��ة امل��س��ل��م��ة ف���ي ال���غ���رب، واح��ت��ك��اك 
أخالق  على  والتعرف  بالغربين،  املسلمن 
املسلمن الطيبن ومعامالتهم هناك، بسبب 
الدعوة إلى الله باحلكمة واملوعظة احلسنة.
ف���ال ي��ن��ب��غ��ي أن ي���ك���ون ال�����رد ب��ال��ع��ن��ف 
ألنه  م��رف��وض  أس��ل��وب  وه��و  والتفجيرات، 
ب��ن��ت��ائ��ج عكسية،  وي���أت���ي  ع��ق��ي��م،  أس���ل���وب 
وهذه اإلساءات تكون أحيانا فخاخا إليقاع 
املسلمن في الرد العنيف، ثم تصويره على 
أنه هو حال املسلمن املتوحشن الرافضن 
للحضارة والدميوقراطية والرافضن لآلخر، 
وأن املسلمن متعطشون للدماء، ومثل هذه 
الردود العنيفة إن ثبت أن املسلمن وراءها 
وتأليب  اإلس���الم،  ص��ورة  تشويه  نتيجتها 
على  ال��غ��رب  ف��ي  املتطرف  اليميني  التيار 
اإلسالم واملسلمن، ومتهيد الطريق حملاربة 
التيار املعتدل من اإلسالمين، أما املتشددون 
فيقدمون خدمات جليلة للغرب بتصرفاتهم 

وردودهم غير احملسوبة.
م����اذا س��ت��ض��ر ه����ذه اإلس������اءة اإلس����الم 
واملسلمن؟ لن تضرهم في شيء غير زيادة 
عليه.  غيرتهم  وزي����ادة  بدينهم،  متسكهم 
وم���اذا سيجنيه ال��غ��رب م��ن ه��ذه اإلس���اءة؟ 
زي��ادة بغض املسلمن  لن يجني شيئا غير 
إذا  إال  والبغضاء،  الكراهية  ونشر  للغرب، 

كانت استدراجا للمسلمن ولردودهم.
نصرة النبي باالقتداء به :

باالنفعال  ت��ك��ون  ال   ،� النبي  ن��ص��رة 
الراحة  إلى  الركون  ثم  وال��ص��راخ،  والبكاء 
من  الغرب  ينتجه  ما  واستهالك  والكسل، 
ومنتوجات  وم��ع��ارف  وع��ل��وم  تكنولوجيا 
تكون  وال  ح��ي��ات��ن��ا،  عليها  ت��ت��وق��ف  م��ادي��ة 
وادع��اء حبه،  مدحه  في  العصماء  باخلطب 
سنته:  في  مبخالفته  علينا  يشهد  وواقعنا 
وكذلك  بيننا،  أرج��ل��ه  على  ميشي  فالظلم 
وسوء  والنفاق  والشقاق  واخليانة،  الغش 

األخالق .. ،
وإذا نصبوا للقول قالوا فأحسنوا

ولكن حسن القول خالفه الفعل
نصرة النبي �  إمنا تكون : 

- ب���االل���ت���زام ب��س��ن��ت��ه وات���ب���اع ط��ري��ق��ه 
ومنهجه في احلياة.

ونشر  الناس  نفع  في  به  وباالقتداء   -
العدل  بنشر  األرض،  في  وال��ص��الح  اخلير 
واإلح����س����ان، وال����رح����م����ة..، ف���ي ال��ف��ع��ال��ي��ة 
واإليجابية، واألخذ بأسباب القوة والتمكن 
وال��ع��ش��رة  احل��س��ن  ب��اخل��ل��ق  األرض.  ف���ي 

احلسنة، والرحمة ..

اإلسـاءة  ومـا وراءهـا
عن أب��ي راف��ع صاحب رس��ول الله � 
يكن  ول��م  � ضيفا،  النبي  )ض��اف   : ق��ال 
من  إلى رجل  فأرسل  عنده شيء يصلحه، 
 : ال��ل��ه  ل��ك محمد رس���ول  »ي��ق��ول   : اليهود 
أسلفني دقيقا إلى هالل رجب«. قال : ال إال 
 : فقال  فأخبرته   ،� النبي  فأتيت  برهن، 
»أما والله إني ألمن من في السماء وأمن 
باعني  أو  أسلفني  ولئن  األرض،  في  من 
ألؤدين إليه«، فلما خرجت من  عنده نزلت 
هذه اآلية : �وال متدن عينيك إلى ما متعنا 
به أزواجا منهم زهرة احلياة الدنيا�. كأنه 
يعزيه عن الدنيا( تفسير ابن كثير 382/4

ال��ل��ه عليه  امل��ل��ك، ه��ذا رس���ول  سبحان 
آدم، وأح��ب  ول��د  وال��س��الم سيد  ال��ص��الة 
اخللق إلى الله جل وعال، ثم هو ذا ال يجد 
دقيقا في بيته يطعم به ضيفه، ويرسل إلى 
يهودي يستسلفه منه فيأبى إال برهن. ما 
أهون الدنيا على الله عز وجل وما أحقرها، 
ومن حقارتها احتاج فيها أنبياؤه وخيرته 
من خلقه، بل صح في كتب السير أن النبي 
� أضر به اجلوع حتى ربط احلجر على 
بطنه، وأخرجه اجلوع من بيته، ومير عليه 
نار،  بيته  في  توقد  وال  وال��ه��الالن  الهالل 
ذل��ك لم يعترض ول��م يبد تأففا،  ورغ��م كل 
بل كان في غاية الرضا ومنتهى التسليم. 
عنده  أغلبنا  ال��ي��وم،  حالنا  إل��ى  انظر  ث��م 
السنوات،  بل  السنة  يكفيه  ما  القوت  من 
على  إال شاكيا حظه، ساخطا  وال تسمعه 
الدنيا التي ما أنصفته إذ أغدقت من نعمها 
يسخط  وهو  وحرمته،  غيره  على  وخيره 
حقيقة على مواله، فهو الذي يعطي ومينع، 
وما أوتي هذا وأمثاله إال من قبل تطلعهم 
من  عندهم  ما  ونسيان  اآلخ��ري��ن،  عند  ملا 
النعم التي رمبا ال يجدها من هم دونهم، 
وه��ذا ه��و ال���داء ال��ذي يسري ف��ي القلوب 
الباقية من  البقية  فيفتك بها، ويأتي على 

ذرات القناعة فيها.
وانعم  القناعة  بستان  إل��ى  أخ��ي  فهلم 
بظالله الوارفة، واسرح بن أزهاره وتنسم 
أريجها، فهناك الروح والريحان والسعادة 

واالطمئنان.
فا للهم قنعنا مبا رزقتنا وبارك لنا فيه. 

آمن.

ِعــبــــــــــــــــــــرة

 ذ. منير 
مغراوي
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اعترضت على السؤال: ماذا بقى من ثورة 
ال��س��ؤال  أن���ه  ردي  ك���ان  إذ  2011؟  ي��ن��اي��ر   25
بعد.  يحن  لم  النتائج  حصر  أوان  ألن  الغلط، 
يظن  مم��ا  تعقيدا  أكثر  مصر  ف��ي  ال��ظ��روف  إذ 
كثيرون. من ناحية ألن الثورة ذاتها لم تكتمل 
ال  اإلنسانية  والكرامة  احلرية  في  وشعاراتها 
تزال معلقة في الفضاء ولم تنزل إلى األرض.. 
ومن ناحية ثانية، ألن طبيعة الواقع السياسي 
بالغة  مهمة  التغيير  من  جعلت  واالجتماعي 
الصعوبة، ال سبيل إلى حتقيقه إال بعد جوالت 
من الصراع تستغرق أجال ليس بالقصير، وما 
مرت به مصر خالل السنوات األربع التي خلت 

لم يكن سوى أولى تلك اجلوالت.
ال��ث��ورة  أن  على  منعقدا  االت��ف��اق  ب��ات  إذ 
بقى  ف��ي ح��ن  ال��س��اب��ق  ال��ن��ظ��ام  أسقطت رأس 
ج��س��م ال��ن��ظ��ام ق��ائ��م��ا وراس���خ���ا ل��م ي��ت��زح��رح. 
يثبت اجلسم  لم  األرب��ع  السنوات  تلك  وخ��الل 
وجوده فحسب، ولكنه فرض رؤيته أيضا. ومن 
أنه حن  الداللة في هذا الصدد  املفارقات ذات 
قضاة  أكبر  من  اثنن  برئاسة  جلنتان  شكلت 
مصر لتقصى حقائق أحداث الثورة، فإن جسم 
النظام جنح في إخفاء معالم التقريرين اللذين 
عن  كشفا  ألنهما  اللجنتان،  إليهما  خلصت 
حقيقة الدور الذي  قامت به أدواته وأصابعه. 
النجاح ذروته حن جنح اجلسم املذكور  وبلغ 
في أن يفرض رؤيته في صياغة األحداث التى 
وقعت، لكي يطمس معالم دوره الذي  تكشفت 
بعض مالمحه. أحتدث عن تقرير تقصى حقائق 
أحداث الثورة )ال�18 يوما األولى( الذي  أعدته 
املستشار  رأسها  التي  اللجنة   2011 ع��ام  في 
ع����ادل ق����ورة رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ق��ض��اء األع��ل��ى 
املجلس  حكم  فترة  عن  أعدته  ال��ذي   والتقرير 
2013 جلنة  ع��ام  ف��ي  أع��دت��ه  ال���ذي   العسكري 

رئيس  نائب  شرباص  ع��زت  املستشار  رأسها 
محكمة النقض، هذان التقريران دفنا ولم يجرؤ 
أحد على نشرهما حتى اآلن. ولوال خالصة في 
40 صفحة وزعتها اللجنة األولى وظهرت على 
إلى  تقريرها  اللجنة  سلمت  بعدما  اإلنترنت 
ذلك  من  ش��يء  إلينا  تسرب  ملا  ال��دول��ة،  رئاسة 
قتل  في  الشرطة  أدان  ال��ذي   اخلطير  التقرير 
ال��ذي  ج��رى محوه  السجل  املتظاهرين، وه��و 
بالكامل ومتت تبرئة الشرطة وقياداتها من كل 

ما نسب إليها.
أم��ا ال��رس��ال��ة األك��ث��ر وض��وح��ا وب��الغ��ة في 
مبارك  تبرئة  في  متثلت  فقد  ذكرته،  ما  تأييد 
األسبق، حيث  الرئيس  اب��ن  ورج��ال��ه، وإط��الق 
الذكرى  اقتراب  مع  ه��ؤالء جميعا  ب��راءة  كانت 
إدانة ضمنية  الثورة، مبثابة  النطالق  الرابعة 
مناصبهم،  من  »األبرياء«  أولئك  أزاح��وا  للذين 
إلى جانب كونها إعالنا عن ثبات النظام سابق 

الذكر وتعافيه.
هذا الذي  حدث لم يكن مفاجئا متاما، ألنه 
مبثابة إفراز طبيعي للواقع الذي  أقامه ورعاه 
منزوع  واقعا  لنا  خلف  أن��ه  ذل��ك  مبارك.  نظام 
وجتبرت  جت��ذرت  سلطة  مواجهة  في  العافية، 
أن  يستطيع  ط��اق��ة  للمجتمع  ت��ت��رك  ل��م  بحيث 
ق���وى سياسية وال  ن��ف��س��ه. ال  ب��ه��ا ع��ن  ي��داف��ع 
أهلية،  أم  ك��ان��ت  رسمية  مستقلة  م��ؤس��س��ات 
ح��ر، وح��ن جرى  إع��الم  وال  فاعلة  نقابات  وال 
إحلاق كل هؤالء بالسلطة فإن ذلك استصحب 
إحلاق النخبة معها �� إال من رحم ربك �� وهو ما 
أفسد البيئة السياسية وأحدث في البلد فراغا 

سياسيا حائال ما زلنا نعانى منه إلى اآلن.
نحو  على  املشهد  استيعاب  على  يساعدنا 
أفضل حتليل وقعت عليه كتبه الباحث السوري 
احلياة  ج��ري��دة  ون��ش��رت��ه  ال��ع��زي��ز  عبد  حسن 
اللندنية في )2015/1/7(، وكان يقارن فيه بن 
التجربة الثورية في كل من تونس وسوريا، وقد 

اإلجنليزية  الثورتن  بن  املقارنة  إلى  فيه  جلأ 
والفرنسية، حيث كانت األولى سلمية وسريعة، 
اقتصرت على النخبة. إذ كان طرفاها البرملان 
في جهة وويليام الثالث احلاكم األعلى لهولندا 
 1688 ع��ام  ال��ث��ورة  ب��دأت  فقد  ثانية.  من جهة 
بعزل امللك جيمس الثاني وتنصيب ابنته مارى 
وزوجها وليام أوراجن، وانتهت في العام الذي  
السرعة والتكلفة  بإعالن احلقوق.. وهذه  يليه 
مسار  نتاج  بكونها  مرتبطة  للثورة  البسيطة 
ثوري طويل ومنقطع يعود إلى ما قبل »املاجنا 
كارتا« عام 1215 ثم احلروب وحركات اإلصالح 
الديني ثم احلرب األهلية )1642 �� 1651( هذا 
املسار الثوري الطويل وما رافقه من تطور فكرى 
الثورة اإلجنليزية  اتخاذ  ال��ذي  حال دون  هو 

مسارا عنيفا على غرار اجلارة فرنسا.
كان   �� الكاتب  أض��اف   �� ذل��ك  مع  بالتوازي 
كثيرة  أنواع  التنوير اإلجنليزي متسامحا مع 
بن  ن��زاع  هناك  يكن  ول��م  والكفر،  اإلمي��ان  من 
هناك  تكن  ول��م  وال��دي��ن��ي��ة،  امل��دن��ي��ة  السلطات 
بابا  هناك  يكن  لم  ألنه  بالدين  لإلطاحة  حاجة 
وال محاكم تفتيش وال كهنوت محتقر وال كنيسة 
مضطهدة. لذا مال اإلجنليز إلى احللول الوسط 
وهو امليل الذي  يعنى في الشؤون االجتماعية 
برتراند  يقول  كما  الثورة  على  اإلص��الح  إيثار 

راسل.
اختلف املوقف في فرنسا بسبب قوة امللكية 
املطلقة التي لم تقم مؤسسات قابلة للحياة وال 
طبقة نبالء وبرملان تستطيع مواجهة امللك الذي  
أخذ في تقوية البورجوازية الصاعدة ملواجهة 
ال��ذي  ج��رى مع الوقت أن هذه  اإلق��ط��اع، لكن 

البورجوازية بدأت تتسم بسمات اإلقطاع.
في الوقت ذاته، فشلت الطبقة االرستقراطية 
في االندماج بالرأسمالية الوليدة والتحول إلى 
العجز  الزراعية واستعاضت عن هذا  التجارة 
الفائض  الستخراج  إقطاعية  ترتيبات  بخلق 

االقتصادي من الفالحن والقضاء على ما تبقى 
من امتيازاتهم، األمر الذي  حال دون التوصل 
إلى حل يرضى الفالحن ويجنب البالد العنف 

كما حدث في إجنلترا.
ه���ذا ال���وض���ع ال��رادي��ك��ال��ي ان��ع��ك��س على 
مستوى البنية الفوقية، فالفالسفة الفرنسيون 
الذين كانوا غير فاعلن في احلياة السياسية 
بسبب االستبداد امللكي، طوروا أيديولوجيات 
واحلقوق  العقل  باسم  للواقع  مفارقة  مثالية 
وه��ذه  إل���خ،  وامل���س���اواة..  واحل��ري��ة  والطبيعة 
الفرنسي  ال��ت��ن��وي��ر  ط��ب��ع��ت  األي��دي��ول��وج��ي��ات 
على  احل��رب  إع��الن  إلى  دعا  فولتير  بطابعها: 
وباسم  امللك  قتل  إل��ى  دع��ا  وب��ي��درو  الكنيسة، 
هذه األيديولوجيات وغيرها كشفت الثورة عن 
أثناء  الفرنسي  الرعب  عهد  وأجنبت  أنيابها 

الثورة مع روبسبير واليعاقبة.
الواقع  على  اخللفية  ه��ذه  الكاتب  أسقط 
في كل من تونس وسوريا. واعتبر أن التغيير 
السلمي الذي  حدث في تونس له عالقة بأسس 
أرساها بورقيبة، وقامت  التي  الدولة احلديثة 
في ظلها مؤسسات قوية ومجتمع مدني فاعل 
وطبقة وسطى تنويرية لها مصلحة في التغيير 
مربع  في  تونس  يضع  ما  وه��و  الدميقراطي. 
سوريا  في  حدث  ما  وألن  البريطانية.  اخلبرة 
على  سائرة  اعتبرها  فقد  متاما،  العكس  ك��ان 

درب النموذج الفرنسي.
ال��ت��ف��اص��ي��ل بن  ف��ي  ال��ف��رق كبير  أن  رغ���م 
اخلبرة السورية واملصرية خصوصا في مدى 
العنف وال��ق��م��ع، إال أن��ن��ي أزع���م أن��ه ف��رق في 
الدرجة وليس في النوع. حيث التشابه قائم بن 
التجربتن في تغييب الدميقراطية وإلغاء دور 
املؤسسات وتأمن األحزاب ومنظمات املجتمع 
أمد  إطالة  شأنها  من  مواصفات  وهى  املدني. 
املنشود  الدميقراطي  املجتمع  إلقامة  الصراع 
في مصر. وبعدما مت دفع ضريبة الدماء بكلفتها 
العالية، فإننا نسأل الله أن يلطف بنا في الشق 
التي  الفرنسية  الثورة  املتبقي بحيث ال حتذو 
لم تستقر أوضاعها إال بعد مائة عام، وال يزال 

لنا في املوضوع كالم آخر.

ذ: فهمـي هـويدي

السؤال الغلط 
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“مسلمو الروهنجيا”.. ليس لديهم سوى 
حياة  للحياة..:  أليمة”  “خمس  خيارات 
األسر..،  عبودية  املوت..،  مخيمات  الرعب..، 
في  اليأس  حياة  السجون..،  في  البقاء 

مخيمات الالجئن..
خيارهم األول.. يبد من “الواقع”.. وهى 
الرضوخ حلياة يعيش خاللها في رعب دائم 
وتهديدات متواصلة؛ إن بقوا في قراهم ولم 

يرحلوا عنها..
فالعصابات البوذية املتطرفة واملسلحة، 
لتقتل وتسرق  املرة..  تلو  املرة  لياًل  تهاجهم 
لألمن  تام  غياب  في  وتغتصب  وحترق 
املباشر  إشرافهم  حتت  قل  أو  البورمي، 

ومتابعتهم عن بعد لتلك املذابح..
“خيار  وهو  الثاني..  خيارهم  بينما 
داخل  باحلياة  القبول  وهو  املضطر”.. 
خصيصًا  أعدت  التي  املوت”  “مخيمات 
وهى  قراهم،  عن  للنازحن  بورما  داخل 
يسمح  ال  حيث  مفتوحة  كسجون  أشبه 
اخلدمات  لكافة  وتفتقد  منها  باخلروج  لهم 

اإلنسانية الضرورية للحياة..
الهارب  خيار  هو  الثالث..  وخيارهم 

“األسر  حياة  إلى  البورمي”  “اجلحيم  من 
التي لم يحسب لها أي حساب،  والعبودية” 
إال  لهم؛  بالنسبة  متوقع  غير  اخليار  فهذا 
أنه يحدث بشكل دائم؛ إذا وقعوا في شباك 
محاوالتهم  أثناء  بالبشر،  االجتار  عصابات 
خالل  من  البحر  عبر  والنجاة  للهروب 
قورابهم املتهالكة إلى دول اجلوار في جنوب 

شرق أسيا.
ويأتي خيارهم الرابع.. إذا ما جنوا من 
فكثير  الرسمين؛  غير  البحار”  “عصابات 
البحار”  “حراس  أيدي  في  يقعون  منهم 
خفر  شرطة  تقودهم  حيث  الرسمين؛ 
السواحل في دول اجلوار )تايالند � ماليزيا � 
بنجالديش( إلى أماكن لالحتجاز كي ميضوا 
لهم  وتوجه  حرب”  ك�”أسرى  حياتهم  فيها 
بعد  قانوني؛  غير  بشكل  البالد  دخول  تهمة 
أن أجبرتهم سلطات بورما على العيش بها 

“خارج كل القنوانن”.
ومن يكتب له النجاح في تخطي “حواجز 
األربع السابقة؛ ال يبقى  املوت أو العبودية” 
أمام املسلم الروهنجي “الهارب من اجلحيم 
إلى املجهول” سوى القبول باخليار اخلامس 

إحدى  إلى  بااللتجاء  القبول  وهو  للحياة! 
الهند  أو  بنجالديش  في  الالجئن  مخيمات 
يعيشوا  كي  اجلوار،  دول  من  غيرهما  أو 
ال  إنسانية..  بال  عمل..  بال  أمل..  بال  حياة: 
ينتظرون بعدها سوى رحيلهم “األخير” في 

هذه احلياة “عن احلياة  نفسها”..
املتاحة  هى  للحياة..  خمس  خيارات 
الروهنجيا  مسلمي  من  مالين  أمام  بالفعل 
مشهد  على  بورما،  بغرب  أراكان  والية  في 

من حكومات ودول ومنظمات العالم بأسره.. 
“أشد  املتحدة  أن عدتهم منظمة األمم  وبعد 
العالم”؛  في  اضطهادًا  الدينية  العرقيات 
بتدوين “مآساتهم  اكتفت “املنظمة الدولية” 
“التاريخية”..  سجالتها  في  اإلنسانية” 
ليشهد العالم “املقبل” على “غياب إنسانية” 

عالم اليوم..

المصدر :  وكالة أنباء الروهنجيا

“مسلمو الروهنجيا”.. و”خياراتهم الخمسة األليمة” للحياة



ش���ه���دت م��ك��ت��ب��ات 
الفرنسية  ال��ع��اص��م��ة 
ب���اري���س ارت���ف���اع���ًا في 

ال��ق��رآن  نسخ  مبيعات 
ال����ك����رمي ب���ع���د اع����ت����داء 

فيتور  اي���ب���دو«.  »ش���ارل���ي 
وه����ي م���س���ؤول���ة ع���ن إح���دى 

غير  إقبال  »هناك  قالت:  املكتبات 
الكرمي، وكلما أحضرنا نسخا  القرآن  مشهود على نسخ 

أكثر إلى املكتبة تختفي في أيام قليلة جدا«.

أصدرته  قضائي  حلكم  فيسبوك  موقع  امتثل 
االجتماعي  التواصل  موقع  يطالب  تركية  محكمة 
 .� محمد  الكرمي  للنبي  »مسيئة«  صفحة  بحجب 
في  فيسبوك  موقع  تصفح  بحظر  احملكمة  وه��ددت 
البالد إذا رفضت إدارة املوقع حجب تلك الصفحة. 
ويعتقد أن هناك نحو 40 مليون مستخدم لفيسبوك 
في تركيا. ورفض فيسبوك التعليق، لكن املوقع لديه 
في  دول��ة  أي  داخ��ل  تتيح حجب محتويات  سياسة 
حال انتهاك ذلك احملتوى القانون احمللي لذلك البلد.

من أجل مواجهة ازدياد اإلسالموفوبيا، اقترح قادة احلزب االجتماعي 
الدميقراطي في »أملانيا« إقامة اتفاق مع املسلمني األملان، وإضافة الطابع 
أحد مسؤولي   - »رائ��د صالح«  ح  »برلني«. وقد ص��رَّ مدينة  في  اإلسالمي 
احلزب - جلريدة »آر بي بي« قائاًل: نود أن نقول للمسلمني األملان: إنهم 
للسكان  اق��ت��راح  لتقدمي  اتفاق  صياغة  احل��زب  ب��دأ  كما  بيتهم.  في  هنا 
املسلمني بالعاصمة »برلني«، الذي يتجاوز عددهم 250 ألف نسمة. ومن 
د وزير الثقافة مبدينة »برلني« أن املدينة كانت بحاجة إلى مثل  جانبه، أكَّ
هذا االتفاق. وجدير بالذكر: أن هناك ُمدًنا أملانية أخرى مثل: »هامبورج« 

و»برميني«، قد قامت بالفعل بتوقيع اتفاق مع املسلمني.

ك���ش���ف���ت ن���ت���ائ���ج اإلح����ص����اء 
ال���س���ك���ان���ي ف����ي »ال���ه���ن���د« امل���ق���رر 
��ا ق��ري��ًب��ا أن معدل  إص����داره رس��م��ّيً
خالل  »الهند«  في  املسلمني  زي��ادة 
 2011 إلى   2001 املمتد من  العقد 
امل��ع��دل  م��ن  أق���ل  وه���و   ،24% زاد 
السابق للفترة بني 1991 و2001؛ 
معدل  يظل  ولكن   ،29% بلغ  حيث 

معدل  متوسط  من  أعلى  زيادتهم 
الزيادة الوطني. وأظهرت النتائج 
يشكلون  أص��ب��ح��وا  املسلمني  أن 
بزيادة  السكان  عموم  من   14.2%
%1. وق��د أت��ت والي��ة »أس���ام« على 
كثافة  تشهد  التي  ال��والي��ات  رأس 

سكانية إسالمية مرتفعة.

الفيسبوك يمتثل لطلب تركي بحجب 
صفحة مسيئة للنبي �

ودعت اململكة العربية السعودية امللك عبد 
بيان  حسب  توفي  ال��ذي  العزيز  عبد  ب��ن  الله 
من  الواحدة  الساعة  متام  في  الرسمي  النعي 
صباح يوم اجلمعة )23 يناير2015(  بالتوقيت 
احمللي للسعودية، بعد مرض طويل، وقد شيع  
إلى  اليوم  نفس  عصر  الراحل  العاهل  جثمان 
م��ث��واه األخ��ي��ر ف��ي مقبرة ال��ع��ود حيث ي��وارى 

الثرى عادة املتوفون من األسرة احلاكمة.
وش�����ارك ع����دد م���ن ق�����ادة وزع���م���اء ال����دول 
العربية واإلسالمية في تشييع جثمان الراحل، 
وخصوصا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
إلى  الباكستاني نواز شريف  ال��وزراء  ورئيس 
أميري  خصوصا  اخل��ل��ي��ج،  دول  ق���ادة  ج��ان��ب 
الشارقة  وحاكم  البحرين  وملك  وقطر  الكويت 

ممثال دولة اإلمارات وممثل سلطان عمان.
السعودي  ال��ع��اه��ل  أك��د  أخ���رى  وم��ن جهة 
كلمة  أول  في  العزيز  عبد  بن  سلمان  اجلديد 
له بعد اعتالئه سدة احلكم أن اململكة بقيادته 
سار  الذي  النهج  نفس  على  بالسير  ستستمر 
احلكم  أن  سلمان  امللك  واعتبر  أسالفه.  عليه 
في السعودية »أمانة عظمى« ووعد بأن تستمر 
بالده التي حتتضن احلرمني الشريفني، بالعمل 

على وحدة العرب واملسلمني..
البيعة  امللك متت  وف��اة  أنه مبجرد  ويشار 
للملك اجل��دي��د وُن��ص��ب األم��ي��ر م��ق��رن ب��ن عبد 
العزيز وليا للعهد واألمير محمد بن نايف وليا 

لولي العهد.

الهند: %24 معدل 
زيادة المسلمين بالهند 

وكثافتهم ترتفع إلى 14.2%

بنك ياباني يوسع استثماراته باللجوء إلى التمويل اإلسالمي

المملكة العربية السعودية 
تودع الملك الراحل عبد اهلل 
وتبايع ولي العهد سلمان بن 

عبد العزيز ملكا على البالد

ارتفاع مبيعات نسخ القرآن الكريم 
بعد أحداث االعتداء على باريس
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أهم فوائد الحلبة

ف����وائ����د احل���ل���ب���ة ل��ل��س��ع��ال   < 
والبرد :

تعتبر احللبة معاجًلا قوًيا آلالم 
الصدر والسعال والربو حيث تضع 
كوب  م��ع  احللبة  حبات  م��ن  ملعقة 
مرة  وتشرب  جيًدا  وُتغلى  املاء  من 

يومًيا حتى تزول آثار البرد.
> فوائد احللبة ملرضى السكر:
تعمل احللبة على تقليل نسبة 
األط��ب��اء  وينصح  ال���دم  ف��ي  السكر 
ب��ت��ن��اول احل��ل��ب��ة امل��س��ح��وق��ة ث��الث 
م����رات ي��وم��ًي��ا ق��ب��ل ك��ل وج��ب��ة، قم 
بطحن احللبة وتناول ملعقة قبل كل 
وجبة خلفض مستوى السكر بالدم

مل���رض���ى  احل����ل����ب����ة  ف�����وائ�����د   <
الكولسترول :

ت��ع��م��ل احل���ل���ب���ة ع���ل���ى خ��ف��ض 
ألنها  ال��دم  في  الكولسترول  نسبة 
الطعام  في  الزائدة  الدهون  متتص 
نسبة  إنقاص  على  تعمل  وبالتالي 

ال��ك��ول��ي��س��ت��رول م��ن األط��ع��م��ة التي 
تتناولها

> ف���وائ���د احل��ل��ب��ة ل��ل��س��ي��دات 
حديثي الوالدة :

ي��ن��ص��ح األط����ب����اء ال����وال����دات 
ع���دد عشرين  ب��ت��ن��اول  امل��رض��ع��ات 
مبعدل  احللبة”  “زيت  م��ن  ن��ق��ط��ة 
ث��الث م��رات ف��ي ال��ي��وم حتى ي��زداد 
أيًضا  ويعمل  امل��رأة  بثدي  احلليب 

على فتح شهية األم على الطعام
> فوائد احللبة لفتح الشهية :
ت��وج��د ط��ري��ق��ة س��ح��ري��ة رائ��ع��ة 
ل��ف��ت��ح ال��ش��ه��ي��ة ع���ن ط��ري��ق ت��ن��اول 
قم  وج��ب��ة،  ك��ل  قبل  احللبة  منقوع 
كوب  في  احللبة  من  ملعقة  بوضع 
كبير من املاء واتركه ملدة 120 دقيقة 
وتناوله قبل كل وجبة لفتح الشهية، 
أيًضا  املنقوع  أن هذا  بالذكر  جدير 
العمل  الهضمي على  يحفز اجلهاز 

بشكل صحيح..

الخبر الصحي

ألمانيا: منح صفة رسمية للمسلمين

 ق�����ال م����س����ؤول ف����ي ب��ن��ك 
إف  ميتسوبيش يو  ط��وك��ي��و 
البنك  إن  ي��و(  إم  )ب��ي تي  جي 
يأمل توسيع أنشطته في مجال 
آسيا  ف��ي  اإلس��الم��ي  التمويل 
ومنطقة اخلليج وقد القى دعما 
إسالمية  س��ن��دات  برنامج  م��ن 
العمالت  متعدد  بارز  )صكوك( 

طرح في ماليزيا.
وت��س��اع��د ج��ه��ود ال��ب��ن��وك 
يو(  إم  تي  )بي  مثل  التقليدية 
على انتشار التمويل اإلسالمي، 
ويعتزم بنك سوسيتيه جنرال 
ساكس  وغ��ول��دم��ان  الفرنسي 
األميركي أيضا إصدار صكوك.

وكان )بي تي إم يو( -وهو جزء 
إف  يو  ميتسوبيشي  مجموعة  من 
خاصا  برنامجا  طرح  جي املالية- 
ي��ون��ي��و/ح��زي��ران  ف��ي  للصكوك  ب��ه 
أول  أن يصبح  إل��ى  سعيا  املاضي 
ب��ن��ك جت����اري ي��اب��ان��ي ي��ط��رق ه��ذه 

السوق.
وس��ي��م��ك��ن ال��ب��رن��ام��ج وح��دت��ه 
ماليزيا  ي��و  إم  ت��ي  )ب��ي  امل��ال��ي��زي��ة 

 500 ي��ع��ادل  م��ا  جمع  برهارد( من 
مليون دوالر من خالل صكوك تصل 

آجالها إلى عشر سنوات.
وق�������ال ال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
لبنك )بي تي إم يو ماليزيا برهارد( 
في  أنشأ  البنك  إن  نيشيدا  ناوكي 
داخلية  شرعية  هيئة   2008 ع��ام 
ومنذ ذلك احلني أمت إبرام مجموعة 
م��ت��ن��وع��ة م���ن ص��ف��ق��ات ال��ت��م��وي��ل 
اإلس����الم����ي ف���ي ك���ل م���ن م��ال��ي��زي��ا 
وسنغافورة وبروناي وإندونيسيا.

وأض���������اف ن���ي���ش���ي���دا أن 
شأنه  من  اإلسالمي  التمويل 
بديال  يتيح مصدر متويل  أن 
ماليزيا  ي��و  إم  ت��ي  )ب��ي  لبنك 
ب��������ره��������ارد( إلدارة س��ي��ول��ت��ه 
ل��ت��واك��ب ال��ت��ع��رض امل��ت��زاي��د 
واملتنامي في التمويل املتعدد 
للشريعة  وامل��واف��ق  العمالت 

اإلسالمية.
زمنيا  إط�����ارا  ي��ذك��ر  ول���م 
ينشط  البنك  لكن  ألول صفقة 
ف��ي سوق  م��ت��زاي��د  نحو  على 

رأس املال اإلسالمي.
وق��ال نيشيدا إن )ب��ي تي 
ي��و( منح ه��ذا األس��ب��وع صفقة  إم 
مليون  مائة  بقيمة  مرابحة سلعية 
لفرع  ث��الث س��ن��وات  دوالر وألج���ل 
التنمية  ل��ب��ن��ك  اخل����اص  ال��ق��ط��اع 

اإلسالمي.
األدوات  أبرز  أن من  إلى  يشار 
التي تستخدمها املؤسسات املالية 
وفقا  العاملة  واجل��ه��ات  وال��ب��ن��وك 

للنظام اإلسالمي:
املرابحة  والسلم واإلجارة.
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إلى أن نلتقي

من  كبير  اإلس��ام��ي حظ  ال��ت��راث  في  لابتسامة 
التي  النبوية  األحاديث  من  العديد  فهناك  االهتمام، 
سبقت اإلشارة إلى بعضها في عمود العدد املاضي.  
البخاريُّ  اإلم��ام  أن  إلى  نشير  اجلانب  هذا  ولتأكيد 
م  التبسُّ "ب��اب  في  منها  جملة  صحيحه  في  قدجمع 
ِحك"، كما ذَكر اإلمام مسِلٌم في صحيحه أحاديَث  والضَّ
مه  بها اإلماُم النوويُّ في "باب تبسُّ من هذا القبيل، بوَّ
منهاالعامة  مجموعًة  وتتبع   ،� عشرته"  وُحْسن 
الكبير أحمد بن الصديق رحمه الله تعالى في كتاب 
النواجذ  بظهور  املنيفة  األن���وار  "ش���وارق  أس��م��اه: 
الشريفة" جمع فيه رحمة الله عليه ما وقف عليه من 
األحاديث التي ورد فيها أن الرسول � ضحك حتى 

بدت نواجذه.
فيها  التي بني  السلف  أق��وال  من  العديد  وهناك 
العديد من العلماء األعام أهمية االبتسامة وطاقة 

الوجه، منها ما يلي:
ة،  امل��ودَّ مصيدة  "الَبَشاَشة   : عيينة  اب��ن  ق��ال   <

." ، وجه طليق، وكام لنينِّ والِبرُّ شيء هنينِّ
ان : "الواجب على املسِلم إذا َلِقي  > وقال ابن حبَّ
أخاه املسِلَم أن ُيسلنِّم عليه، متبسًما إليه، فإنَّ َمن فَعل 
ذلك حتاتَّ – أي سقط - عنهما خطاياهما كما حتاتُّ 
ة  تاء إذا َيبس، وقد استحقَّ احملبَّ وَرُق الشجر في الشنِّ

َمن أعطاهم ِبْشَر  وجهه".
 > وقال أيضا : "البشاشُة إداُم العلماء، وسجيُة 
وَي��ح��ِرق  امل��ع��ان��دة،  ن��ار  ُيطفئ  الِبْشر  ألنَّ  احُل��ك��م��اء؛ 
هيجاَن املباغضة، وفيه حتصنٌي ِمن الباغي، ومنجاٌة 
ِمن الساعي، وَمن بشَّ للناس وجًها، لم يكن عنَدهم 

بدون الباِذل لهم ما ميلك".
> وقال رحمه الله : "ال َيِجُب على العاقل إذا ُرِزق 
َمن  رأى  إذا  الطاعات،  من  طاعٍة  ميدان  في  السلوك 
ر في سلوك قْصده، أن َيْعَبس عليه بَعمله وجَهه،  قصَّ
ِعلم  فلعلَّه في سابِق  له؛  الِبشَر والبشاشة  ُيظِهر  بل 
ما  مع  قْصده،  إلى  اأَلْوب��ة  ة  إلى صحَّ يرِجع  أن  الله 
قه  وفَّ ما  على  له  كر  والشُّ لله،  احلمد  ِمن  عليه  يجب 

خِلدمته، وَحَرم غيَره ِمثَله".
ك؟! )قد يكون  > وقيل لسعيد بن اخلمس : ما أبشَّ
القول سؤاال أو تعجبا، أي: ما الذي جعلك بشوشا؟ 
م عليَّ برخيص"؛  ه ُيقوَّ أو ما أكثر بشاشتك!( قال: "إنَّ
يعني: أنَّ البشاشَة رخيصة ال ُتكلنِّفه شيئا مع ما فيها 

من األثر في اآلخر.
> وقال اإلمام الغزاليُّ معقبا على قول رسول الله 
�: "ال حتقرنَّ ِمن املعروف شيًئا، ولو أْن َتْلَقى أخاَك 

بوجٍه َطْلق"، قال:
ب  "فيه ردٌّ على كلنِّ عاِلم أو عابٍد عبس وجهه، وَقطَّ
أو  عليهم،  غضبان  أو  للناس،  مستقِذٌر  ه  كأنَّ جبينه 
في  ليس  ال���وَرَع  أنَّ  املسكنُي  َيعلم  وال  عنهم،  ه  ُم��ن��زَّ
ر، وال  ُيصعَّ اخَلدنِّ حتى  في  ب، وال  ُتقطَّ اجَلْبهة حتى 
قبة حتى ُتطاَطأ،  في الظهر حتى َيْنَحني، وال في الرَّ
ا  ا الورع في الَقْلب، أمَّ ْيل حتى ُيضم، إنَّ وال في الذَّ
نُّ عليك بِعْلمه،  الذي تْلقاه بِبْشٍر ويلقاك بعبوس، مَيُ
فا أْكثَر اللُه في املسلمني ِمثَله، ولو كان الله َيْرَضى 
َبَعَك ِمَن  ه: ﴿ َواْخِفْض َجَناَحَك مِلَِن اتَّ بذلك، ما قال لنبينِّ

امْلُْؤِمِننَي .

االبتسامة في تراثنا )2(

د. عبد الرحيم الرحموني
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حتدثنا في احللقة املاضية عن السفه 
املادي. وهناك سفه آخر أشد خطورة وهو 
فساد.  ك��ل  أص��ل  ه��و  إذ  املعنوي،  السفه 
كما  آمنوا  لهم  قيل  �وإذا  تعالى:  يقول 
آمن الناس قالوا أنومن كما آمن السفهاء. 
يعلمون�  ال  ولكن  السفهاء  ه��م  إنهم  أال 
)البقرة : 13(.. تلك سنة الله في األرض، 
ال تتبدل وال تتغير عبر األزمنة والعصور. 
األزل،  منذ  قائمة  احلق  بني  املدافعة  فإن 
وكبرياء،  في صلف  يتصرف  الباطل  وإن 
وال يريد أن ينقاد إلى احلق، بل هو دائما 
وذلك  تليق.  ال  بصفات  احل��ق  أه��ل  يرجم 
التاريخ.  مر  على  األنبياء  له  تعرض  ما 
املومنني  ي��رم��ون  ال  ال��ب��اط��ل  أه���ل  إن  ب��ل 
األنبياء  نسبوا  ب��ل  بالسفاهة،  وح��ده��م 
أنفسهم إلى السفه، كما قال تعالى حكاية 
عنهم: �قال املأل الذين كفروا من قومه إال 
لنراك في سفاهة�. )األع��راف: 66(. ولكن 
الباطل،  أهل  على  ال��رد  تولى  تعالى  الله 
ليسوا  املومنني  أن  وبني  دعواهم،  وسفه 
ب��ال��س��ف��ه��اء، ب��ل ال��س��ف��ه��اء ه��م خصومهم 
الذين ما فتئوا يحاربون احلق،  وينالون 
م��ن أه���ل احل���ق. ومب���ا ان ال��ع��ل��م��اء ورث��ة 
األن��ب��ي��اء، ك���ان ال ب��د ل��ه��م م��ن ال��ت��ع��رض 
خصومهم  يصفهم  ب��ان  وذل���ك  ل��اب��ت��اء، 
مبا وصفوا به األنبياء. وكما أن املومنني 
من أتباع األنبياء نالهم من خصومهم من 
تلك الصفات حظ عظيم، فكذلك هم أتباع 
محمد � يتعرضون ألنواع من األذى مما 
تعرض له السابقون. وتلك نوع من الفتنة 
وج��ل:  ع��ز  ق��ال  حيث  ب��اإلمي��ان،  املقترنة 
�الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 
آمنا وهم ال يفتنون. ولقد فتنا الذين من 
قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 

الكاذبني�. )العنكبوت : 1 �� 3(
هذا  ع��ن  شيئا  نعرف  أن  أردن���ا  وإذا 
االب��ت��اء وذل���ك ال��س��ف��ه ال���ذي يتصف به 
املجرمون، فعلينا أن نستحضر صورا من 
من صورة  جاء  أكثر  ولن جند  التاريخ، 
فرعون  وهو  أال  التاريخي،  الطغيان  رمز 
م��وس��ى. ف��ه��و رم���ز ل��ك��ل ف��س��اد: ال��ف��س��اد 
واالق��ت��ص��ادي،  واالج��ت��م��اع��ي،  السياسي، 

واخل���ل���ق���ي. وم����ع ذل����ك ي���ق���ول ل��ل��م��أل من 
ربه  وليدع  موسى  أقتل  �ذرون���ي  حوله: 
أن يبدل دينكم وأن يظهر في  إني أخاف 
نصب  لقد   .)26  : )غافر  الفساد�  األرض 
يقول  وهو  لإلصاح،  رم��زا  نفسه  فرعون 
لقومه: �ما أريكم إال ما أرى وما أهديكم 
إال سبيل الرشاد� )غافر : 29(. هكذا إذن 
الفساد  رم���ز  وي��ص��ب��ح  امل���وازي���ن،  تنقلب 
قائدا  االستبداد  ورم��ز  ل��إلص��اح،  زعيما 
يصبح  بينما  وال���ش���ورى.  للدميقراطية 
 �� املومنني  من  وأتباعهم  األطهار  األنبياء 
وذلك  مفسدين.  سفهاء   �� الطواغيت  عند 
أمر لم يتخلف يوما. فلما جاء نوح عليه 
السام قومه بالبينات قالوا في استكبار: 
�وم��ا ن��راك اتبعك إال ال��ذي��ن ه��م أراذل��ن��ا 
بادي الرأي� )هود : 27(، وملا جاء شعيب 
تامرك  أصلواتك  شعيب  يا  �قالوا  قومه 
في  نفعل  أن  أو  آباؤنا  يعبد  ما  نترك  أن 
احلجة   ..)87  : )ه��ود  نشاء�  ما  أموالنا 
هي هي، واملنطق هو هو، ما دخل الدين 
في االقتصاد والسياسة واحلياة العامة؟ 
دعوة  فكل  الدين؟  تسييس  تريدون  ملاذا 
الله عز وج��ل هي عند  إل��ى تطبيق ش��رع 
مقاصده  ع��ن  بالدين  ان��ح��راف  املجرمني 
املقدس  بني  وخلط  يزعمون،  كما  العليا، 
واملدنس، وكأنهم أشد غيرة على دين الله 

عز وجل، وهم كاذبون.
ثابتة  وج��ل  عز  الله  سنة  كانت  وإذا 
اليوم؟ ها هم  التاريخ، فلماذا تتغير  عبر 
الصاح  أهل  يرمون  الناس  من  السفهاء 
ب��أن��ه��م س���ف���ه���اء، وال��ت��س��م��ي��ات ت��ت��غ��ي��ر، 
منتصف  مطلع  ف��ف��ي  واح����د.  وج��وه��ره��ا 
القرن املاضي، ومع انتشار الفكر اليساري، 
كانت التهمة التي توجه إلى أهل الصاح 
ه���ي ال��رج��ع��ي��ة. وص������ارت امل���ع���رك���ة بني 
)التقدميني( و)الرجعيني(، فكل من عارض 
استبداد املستبدين وسم بأنه رجعي جتب 
محاربته.  في تلك الفترة ابتليت األمة، من 
املغرب العربي إلى أندونيسا، باالنقابات 
نفسها  تصنف  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��ع��س��ك��ري��ة 
تقدم  لم  وه��ي  شعبية،  ث��ورات  أنها  على 
للشعوب إال الكوارث. وإذا قيل لهم ملاذا، 

وأنتم ترفعون شعار التحرير، ال حتررون 
يبدأ  فلسطني  حترير  إن  قالوا:  فلسطني؟ 
وفي  الرجعية.  األنظمة  من  األمة  بتحرير 
العلماء  م��ن  التخلص  ك���ان  ال��ف��ت��رة  ت��ل��ك 
)تطهيرا  العاملني،  وال��دع��اة  املصلحني، 
لألرض من الرجعية(، إما بنصب املشانق، 
حيث أعدم سيد قطب، وعبد القادر عودة، 
ومفكريها،  األم���ة  صلحاء  م��ن  وغيرهما 
واغ��ت��ي��ل ال��ش��اع��ر ه��اش��م ال��رف��اع��ي داخ��ل 
الكياني  جنيب  وعذب  وسجن  اجلامعة. 
ويوسف القرضاوي وعبد الله الطنطاوي 
ومنا غزيل وزينب الغزالي، والائحة تعز 

عن احلصر.
وقد تدرجت الصفات والتسميات التي 
يواجه بها أهل احلق عبر العقود، لتظهر 
في كل عقد تسمية جديدة، من الرجعية إلى 
السلفية إلى الظامية إلى اإلرهاب... وتلك 
عليها  ال���رد  ميكن  وتصنيفات  تسميات 
هم  إنهم  �أال  قال:  الذي  القرآني  باملنطق 
السفهاء�، فنقول: )أال إنهم هم الرجعيون، 
والوقائع  اإلرهابيون..الخ..(،  الظاميون، 
ش���اه���دة ع��ل��ى ذل����ك. وك���ل أول���ئ���ك ال��ذي��ن 
لم  القتل،  أو  النفي  أو  للتعذيب  تعرضوا 
يحملوا ساحا، ولم يدعوا إلى عنف، ولم 
وألسنتهم..  أقامهم  غير  يكونوا ميلكون 
األنبياء  كدعوة  جميعا،  دعوتهم  وكانت 
وامل��ص��ل��ح��ني ع��ب��ر ال���ت���اري���خ، ت��ق��وم على 
ألم  ولكن  والوسطية،  وال��رف��ق  احلسنى 
أقتل  �ذرون���ي  ال��ق��دمي:  فرعون مصر  يقل 
موسى�، فلم ال يسير على نهجه الفراعنة 
اجلدد، وهم يقولون: ذرونا نقتل..ونقتل..
الشاعر بدوي اجلبل  قال  ونقتل..؟ ولذلك 

مصورا هذا الواقع البئيس:
فرع�����ون مصر وأنت من

قتل الهواش������م ال يزيد
فرع����ون مصر وأنت من

رشق املصاحف ال الوليد
يَت فرعوَن الكن����انة ُسمٍّ

وْهي تسمية كن����ود
فرعون ذلَّ به اليه����������ود

وأنت عز بك اليهود.

شــؤون  صـغـيــرة
يلتقطها د. حسن األمراني

السفهــــاء مرة أخرى

املسجد  النبوي  الشريف  باملدينة  املنورة
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