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به،  وَعِملوا  وعقلوه  العلم  تعّلموا  الذين  األنبياء،  ورث��ة  هم  العلماء 
وعلَّموه لغيرهم بإخالص ال يريدون بذلك إال وجه الله تعالى، ُمنيبني إليه 
مخلصني مستقيمني له عز وجل، مستحضرين في ذلك خشية الله دون أحد 
َه،  اللَّ ِإالَّ  َأَحًدا  َيْخَشْوَن  َواَل  َوَيْخَشْوَنُه  ِه  اللَّ ِرَسااَلِت  ُيَبلُِّغوَن  ِذيَن  �الَّ سواه: 
تلك  أن يدخلوا في  بذلك  39(، فاستحقوا  )األحزاب  َحِسيًبا�  ِه  ِباللَّ َوَكَفىٰ 
ها الله تعالى باخلشية التامة في  مرة الطيبة العالية املُْخلصة التي خصَّ الزُّ

َه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء� )فاطر:28(، ا َيْخَشى اللَّ َ قوله عز وجل: �ِإنَّ
قال ابن كثير : أي "إنا يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، ألنه 
له  اخلشية  كانت  أكمل،  به  والعلم  أمت،  القدمي  للعظيم  املعرفة  كانت  كلما 

أعظم وأكثر".
ْط  وَعْن علي بن أبي طالب �ُ أنه َقاَل : " ِإنَّ اْلَفِقيَه َحقَّ اْلِفقِه، َمْن َلْم ُيَقنِّ
ِمْن  ْنُهْم  ُيَؤمِّ َوَلْم  ِه،  اللَّ َمَعاِصي  ِفي  َلُهْم  ْص  ُيَرخِّ َوَلْم  ِه،  اللَّ َرْحَمِة  ِمْن  اَس  النَّ
ُه اَل َخْيَر ِفي ِعَباَدٍة اَل ِعْلَم  ِه، َوَلْم َيَدْع اْلُقْرآَن َرْغَبًة َعْنُه ِإَلى َغْيِرِه، ِإنَّ َعَذاِب اللَّ

َر ِفيَها ". ِفيَها، َواَل ِعْلٍم اَل َفْهَم ِفيِه، َواَل ِقَراَءٍة اَل َتَدبُّ
العلَم به عز  الله سبحانه وتعالى،  ُمقّدمات خشية  ِمن  وَمْعَنى هذا أن 
وجل َحّق العلم، والرسوَخ فيه بشكل كبير، ألنه بحصول هذا العلم حتصل 
تلك اخلشية املستمرة لله، تلك اخلشية التي تقود إلى اإلميان املطلق مبا 
َيُقوُلوَن  اْلِعْلِم  ِفي  اِسُخوَن  �والرَّ به:  والتسليم  وتعالى  الله سبحانه  أنزل 
ُر ِإالَّ ُأْوُلوْا ااَلْلَباِب� )آل عمران : 7(. وعلى  كَّ َنا َوَما َيذَّ ْن ِعنِد َربِّ ا ِبِه ُكلٌّ مِّ آَمنَّ
هذا األساس تتولد الربانية في العلم، التي ميكن أن نقول إن من بني أبرز 

سماتها:
العالم قدوة وهو يقول  القول بالعمل، إذ ال ميكن أن يكون  > تطبيق 
ِذيَن آَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما اَل َتْفَعُلوَن، َكُبَر َمْقًتا ِعْنَد اللَِّه  َها الَّ ماال يفعل؛ ٰ�َيا َأيُّ
املبدأ يشمل عموم  كان هذا  َتْفَعُلوَن�ٰ)الصف:3-2(. وإذا  اَل  َما  َتُقوُلوا  َأْن 
املؤمنني فإنه في العلماء أولى وأْدَعى؛ ُسئل ابن األعرابي –وهو أحد علماء 
اني في اللغة، فقال: "ال يقال للعالم رباني حتى يكون  اللغة- عن معنى الربَّ
عاملًا ُمعلِّمًا عاماًل"، وقال أيضا: "إذا كان الرجل عاملا عامال معلما قيل له هذا 

رباني فإن خرم عن خصلة منها لم نقل له رباني".
ما  كل  عن  واالبتعاد  وسلوكًا،  وفعاًل  قواًل  النبوِة  مبنهاج  ُك  مسُّ التَّ  <
يشني مكانة العلم في الشخص. ومن جتليات التمسك مبنهاج النبوة ِفْقه 
الواقع بعد فقه الدين، إذ ال تنزيل ملقتضيات الوحي على الواقع دون معرفة 

ٍر منه، وُربَّ ُمَحّدث عن الله محارٍب له. هذا الواقع، فُربَّ داع إلى الله ُمَنفِّ
> الصبُر مع الناس جميِع الناس، والنصُح لهم مهما اختلفت شرائحهم 
الناصر  هو  بأنه  وتعالى  الله سبحانه  في  واليقنُي  مستوياتهم،  وتعددت 

ين". املُعني؛ قال بعض الصاحلني: "بالصبر واليقني ُتنال اإلمامُة في الدِّ
اِس بالتي هي أحسن وفق منهج سديد ورؤية  ، وتبليغُه للنَّ > بياُن احلقِّ

قومية، دون إفراط أو تفريط.
إلى غير ذلك من الصفات التي هي من سمات املؤمنني العاملني العاملني.
العلماء ال يخلو منهم مكان وال زمان،  وبالتأكيد فإن هذا الصنف من 
نه من اإلحن،  وفي مقدمة ذلك بلدنا هذا حماه الله جل وعال من الِفِت، وأمَّ
وحفظه من البالء، لكن مع ذلك فإن اأُلمَة مدعوٌة إلى التكوين الرصني لهؤالء 
هذه  أبناء  في  الروحي  اجلانب  بناء  من  يتمكنوا  حتى  الربانيني  العلماء 
الفت على اختالف أشكالها وأنواعها، خاصة في  األمة، والتصدي لدعاة 

زمننا هذا الذي كثر فيه االنحراف واالبتعاد عن القيم احلقيقية للدين.
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من خالل النماذج السابقة يتضح أن مادة 
)ع ر ف( يدور بعض معانيها على االطمئنان، 
ل��ف��ظ ال��ت��ع��ارف  وه����ذا ه��و ال����ذي ينسجم م��ع 
في  وي��ك��ون  ال��ت��واص��ل  يحقق  ال���ذي  بالمعنى 
في  بالخالفة  القيام  ل��وازم  من  مراحله  بعض 
األرض وتعميرها، ويرتبط بعدة مقاصد مقررة 

في الشرع.
وتفصيل ذلك:

1 - إن��ه م��ن المعلوم أن اس��ت��م��رار وج��ود 
النسل الذي هو وسيلة تعمير األرض والخالفة 
فيها ال يتم إال بالزواج بين الذكر واألنثى،وال 
العالقة  أهم أسس  إن  بل  تعارف،  بدون  زواج 
والسكن،  والرحمة  المودة  هي  الزوجين  بين 
ولالطمئنان الذي عليه مدار التعارف مدخل في 

كل هذه المعاني الثالثة.
هذا وقد يكون الزواج وسيلة للتعارف على 
نطاق أوسع كما استثمره النبي � في زيجاته 
المتعددة التي قصد منها، من ضمن ما قصد، 
القبائل  مختلف  م��ع  ع��الق��ات��ه  دائ���رة  توسيع 
في  استثماره  إلى  دعا  كما  العربية،  والبيوت 

حثه على الزواج باألغراب.
هذا، ومعلوم من جهة أخرى أن حفظ النسل 
هو أحد الكليات الخمس التي ال تستمر الحياة 

بدونها كما هو مقرر في كتب المقاصد.
العليا  المقاصد  م��ن  ال��دي��ن  حفظ  إن   -  2
للشريعة اإلسالمية، والدين إنما وصل للناس 
عن طريق التبليغ من مبلغه األول الرسول �، 
ثم من ورثته الذين هم العلماء ثانيا، ثم وصل 
بين عموم   ال��ت��ع��ارف  خ��الل  م��ن  الشعوب  إل��ى 
خالل  م��ن  أس��ل��م��وا  ممن  وغ��ي��ره��م  المسلمين 
مختلف المعامالت مع المسلمين، وبهذا تحقق 
معنى عالمية اإلسالم وشمول رحمته للبشرية 
�وما  ت��ع��ال��ى:  ق��ول��ه  ف��ي  م��ا ج��اء  كلها حسب 
أرسلناك إال رحمة للعالمين� )األنبياء : 106(، 
ولذلك راسل النبي � ملوك زمانه وخاطب كل 
من وصل إليه بدعوته، معرفا بنفسه ورسالته 
كما هو ثابت في كتب السنة والسيرة النبوية 
المطهرتين. ولم يكن شيء من ذلك ليتم بدون 

تعارف.
ب���ل إن م���ن أص����ول ال��ع��ق��ي��دة وأرك���ان���ه���ا: 
اإليمان بالرسل، ولكي يتم هذا اإليمان ويكمل، 
واألنبياء  الرسل  بمعظم  الكريم  القرآن  َفنا  عرَّ
وأقوامهم من خالل القصص القرآني المبثوث 
القدر  وه��ذا  كبير.  بشكل  تعالى  الله  كتاب  في 
الشعوب يظل مطلبا أساسا  التعارف بين  من 
بالرسالة  التعريف  سبيل  في  العصور  كل  في 

الخاتمة الموجهة للناس جميعا.
بتوفير  إال  ي��ق��وم  ال  النفس  حفظ  إن   -  3
والمطعم  المسكن  ف��ي  ال��ض��روري��ات  م��ن  ق��در 
كانت  مهما  إلنسان  يتأتى  ال  وه��ذا  والملبس، 
فيه  االستعانة  دون  لنفسه  يحققه  أن  قدراته 
في  مختلفين  الناس  الله  خلق  ولذلك  بغيره، 
بما  بعضهم  ينتفع  حتى  والمهارات  القدرات 
ع��ن��د ال��ب��ع��ض اآلخ���ر وي��ت��ع��اون��وا وي��ت��ب��ادل��وا 
الخدمات بما يحقق مصالحهم كما بينه قوله 
َنْحُن  ���َك  َربِّ َرْح��َم��َت  َي��ْق��ِس��ُم��وَن  �َأُه���ْم  سبحانه: 
ْنَيا  الدُّ اْل��َح��َي��اِة  ِف��ي  َمِعيَشَتُهْم  َبْيَنُهْم  َقَسْمَنا 
ِخَذ  ِلَيتَّ َدَرَج���اٍت  َبْعٍض  َف��ْوَق  َبْعَضُهْم  َوَرَف��ْع��َن��ا 
ا  ِممَّ َخْيٌر  َك  َربِّ َوَرْحَمُت  ُسْخِرّيًا  َبْعضًا  َبْعُضُهْم 

َيْجَمُعوَن� )الزخرف :31(.
4 - من المقرر عند العلماء أن حفظ العقل 
العقل من  المقاصد الضرورية، وحفظ  هو من 
العلم  طلب  إلى  بالدعوة  يكون  الوجود  جانب 

والمتعلم،  العالم  على  والثناء 
والتأمل  التفكر  إل��ى  وال��دع��وة 
األرض،  ف��ي  السير  ذل��ك  وم��ن 

وكل هذه ال تتم بدون تعارف.
كلية  ف����إن  وأخ����ي����را   -  5
الخامس  المقصد  ه��ي  ال��م��ال 
م���ن ال��م��ق��اص��د ال���ض���روري���ة، 
ي���ت���ص���ور ف��ي  وت��ح��ص��ي��ل��ه ال 
في  س��واء  تعارف،  دون  العقل 
م��ع��ن��اه ال��ب��س��ي��ط ال����ذي يعني 
لتستقيم  اإلن��س��ان  يتملكه  م��ا 
كامتالكه  تتوقف  وال  حياته 
المأكل  م��ن  ال��ض��روري  للقدر 
العام  بمعناه  أو  وال��م��ل��ب��س، 
للحفاظ  الشريعة  ج��اءت  ال��ذي 
ع���ل���ي���ه وإن����م����ائ����ه ب��م��خ��ت��ل��ف 
ال��م��ع��ام��الت ب��اع��ت��ب��اره عصب 
ال��ح��ي��اة وم��ص��در ق���وة ل��أم��ة، 
راعت  التي  المعامالت  وه��ذه 
من  مجموعة  ال��ش��ري��ع��ة  فيها 
الضوابط، فإنها كلها إنما تتم 
بين ناس متعارفين ليس فقط 
بصفاتهم  ب��ل  ب��أش��خ��اص��ه��م، 
بينهم  الثقة  على  تشجع  التي 

وإقامة عالقات من شأنها أن تزيد المال نماء 
خالل  من  المجتمع،سواء  فئات  بين  وت���داوال 
ال��م��ب��ادالت ال��ت��ج��اري��ة، أو م��ن خ���الل ال��زك��اة 
بدون  أداؤهما  يمكن  ال  أيضا  وهما  والصدقة 

قدر قليل أو كبير من التعارف.
التعارف وسيلة  أن  تقرر  الحد  هذا  إلى   -
م��ن أه���م وس��ائ��ل ق��ي��ام ال��ض��روري��ات الخمس 

وحفظها.
التعارف  اعتبار  من  يفهم  عما  هذا  كان   -
الشريعة  ف��ي  مطلوبا  أم���را  المسلمين  ب��ي��ن 
المسلمين  بين  التعارف  عن  اإلسالمية.فماذا 

وغيرهم من األمم والشعوب؟

ب��ال��رج��وع إل���ى اآلي���ة ال��ك��ري��م��ة م��ن س��ورة 
تكاد  القديمة  التفاسير  أن  نجد  ال��ح��ج��رات، 

تخلو من الدعوة إلى التعارف بين المسلمين 
كلمة  لكن  صريح،  بشكل  األق��ل  على  وغيرهم، 
نها المفسرون،من  الشعوب لها داللة خاصة بيَّ
ذلك:قول ابن عطية : »والشعوب : جمع شعب 
وهو أعظم ما يوجد من جماعات الناس مرتبطًا 
ثم  العمارة،  ثم  القبيلة،  ويتلوه  واحد،  بنسب 
البطن، ثم الفخذ، ثم األسرة والفصيلة: وهما 
وحمير  وربيعة  فمضر  األدن���ون  الرجل  قرابة 
قبائل  وم��راد،  ومذحج  وتميم  وقيس  شعوب، 

.)1( »]...[
ي��ؤخ��ذ م���ن ك����الم اب����ن ع��ط��ي��ة وغ���ي���ره من 
أعظم  ه��و  الشعب  أن  والمفسرين  اللغويين 
بنسب  مرتبطًا  الناس  جماعات  من  يوجد  ما 
للعجم  بالنسبة  الشعب  كلمة  تكون  واحد،وقد 

مقابلة للقبيلة عند العرب.
وب��ن��اء ع��ل��ى ه���ذا ال��م��ع��ن��ى ف��ال��دع��وة إل��ى 
الناس  تعم  الحجرات  سورة  آية  في  التعارف 
ما  فيها  وليس  وغيرهم،  مسلمين  من  جميعا 
المسلمين  على  ويقصره  الخطاب  يخصص 
سواء من جهة اللغة أو من جهة السياق المقالي 

لآلية أو من جهة السياق العام للتشريع:
> فمن جهة اللغة، قد تبين أن الشعب هو 
عن  النظر  بغض  الناس  من  العظيم  التجمع 
خاصة  ذل��ك،  غير  أو  مسلمين  أو  عربا  كونهم 
أن آية التعارف افتتحت بقوله تعالى: �ياأيها 
الناس� خالفا لما سبقها في السورة من اآليات 

التي كان الخطاب فيها للمؤمنين خاصة.
تعالى  الله  فإن  ومن جهة سياق اآلي��ة،   <
ال��ت��ي يمكن ت��ص��وره��ا بين  ال���ف���روق  ذك���ر ك��ل 
الناس، فذكر الذكورة واألنوثة، ثم ذكر الشعوب 
والقبائل، وِذْكُرهما معا يدل على أن الشعب غير 
يفهم  ما  بحسب  منها  أعم  يكون  وقد  القبيلة، 
إلى  إضافة  ه��ذا  اآلي��ة،  في  الفروق  ترتيب  من 
ما سبق بيانه من أن سورة الحجرات اشتملت 
الله ورسوله، ثم بينت  على الدعوة إلى طاعة 
وض��واب��ط��ه،  المسلمين  ب��ي��ن  ال��ت��ع��ام��ل  أس���س 
فيحتمل وفق هذا الترتيب أن يراد بهذه اآلية 
معاملة  تحكم  أن  ينبغي  التي  الضوابط  بيان 
ه��ذه  ك��ل  وأن  ب��ع��ض��ا،  ع��ام��ة بعضهم  ال��ن��اس 
بل  تعالى،  الله  ميزان  في  لها  قيمة  ال  الفروق 
إنما قصدت هذه الفروق لما يعود بالنفع على 

ال��ن��اس م��ن ت��ع��ارف وت��ع��اون، 
فأساس  تعالى  الله  عند  أم��ا 
التفاضل بين الناس بمختلف 
إنما  وانتماءاتهم  أجناسهم 
التقوى وح��ده، وه��ذا ما  هو 
ل��ه اف��ت��ت��اح��ه��ا خالفا  ي��ش��ه��د 
بقوله  ال��س��ورة  آي��ات  لجميع 
من  الناس�  أيها  �يا  تعالى: 
نصوص  عليه  ودل���ت  ج��ه��ة، 
من  متعددة  وحديثية  قرآنية 

جهة ثانية.
إل������ى  ب��������ال��������رج��������وع   <
نجد  للتشريع  العام  السياق 
ال��س��م��اوي��ة  ال�����رس�����االت  أن 
دوره  ل��إن��س��ان  بينت  ال��ت��ي 
إنما  خالقه،  تجاه  وواجباته 
بلغها رسل الله وأنبياؤه لمن 
فإن  ذلك،  من  وأكثر  يعرفون، 
الخاتمة  اإلسالمية  الرسالة 
رسالة عالمية، فكيف تتحقق 
تبليغها  دون  العالمية  ه��ذه 
للعالمين، وكيف يتم تبليغها 
بالمبلغ  مسبقة  معرفة  دون 
الله  أن  ع��رف��ن��ا  وق���د  إل��ي��ه��م. 
تعالى دعا النبي � إلى مجادلة أهل الكتاب 
له  ك��ان��ت   � النبي  وأن  أح��س��ن،  ه��ي  بالتي 
الكفار  ومع  الكتاب  أهل  مع  مختلفة  معامالت 

أيضا، في حدود ما يعين على تبليغ رسالته.
ه����ذا، وي���ض���اف ف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق إق���رار 
االخ��ت��الف ب��ي��ن ال��ن��اس ف��ي ن��ص��وص قرآنية 
هذا  استثمار  إل��ى  الدعوة  مع  ع��دة،  وحديثية 
االخ��ت��الف ف��ي ت��ب��ادل ال��م��ن��اف��ع وف���ي تحقيق 
إلى  المسلمين  دعوة  مع  الناس،  بين  التكامل 
تعلم لغات غيرهم حتى يسهل التواصل بينهم.
غير أن التعارف بين المسلمين وغيرهم، ال 

بد أن يخضع لضوابط أهمها:
من  ال��ت��ع��ارف  ه���ذا  منطلق  ي��ك��ون  أن   <
الحق  يتبين  حتى  الطرفين  بين  كاملة  ندية 

وأصحابه.
> أن ي��ك��ون ه���دف ال��م��س��ل��م��ي��ن م���ن ه��ذا 
التعارف هو تبليغ الدين للناس كافة وتعريفهم 

به.
> أن يكون من أهداف التعارف اإلضافية 
ونفع  اآلخ��ر من معرفة  عند  ما  الحصول على 
لقوله � في ما رواه عنه أبو ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل 
اْلُمْؤِمِن  ُة  َضالَّ اْلِحْكَمُة  »اْلَكِلَمُة   � ِه  اللَّ َرُسوُل 

َفَحْيُث َوَجَدَها َفُهَو َأَحقُّ ِبَها« )2(.
> أن يبتعد المسلم ممن لم يحصلوا قوة 
منه  ُيخاف  ما  كل  عن  بالدين  والمعرفة  الفهم 

على دينه وعقيدته.
مبنيا  اآلخ����ر  م��ع  ال��ت��ع��ارف  ي��ك��ون  أن   <
للرأي  التعصب  عن  بعيدا  البناء  الحوار  على 
وأن  يخطئ،  وق��د  يصيب  قد  ال��ذي  الشخصي 
وأن  المشتركة،  األم��ور  من  ح��واره  في  ينطلق 
يترك لغيره التوصل إلى الحق واالعتراف به 
تعالى:  قوله  من  تعلمناه  مما  ذلك  في  منطلقا 
اُكْم َلَعَلى ُهًدى َأْو ِفي َضاَلٍل ُمِبين�             ا َأْو ِايَّ �َوِإنَّ

)سبأ 34(.
والله تعالى أعلم وأحكم.

------------
1 - المحرر الوجيز 153/5.

2 - أورده وال��ت��رم��ذي، وق���ال ع��ن��ه: »َه���َذا 
اْلَوْجِه« كما  َهَذا  ِمْن  ِإالَّ  َنْعِرُفُه  اَل  َغِريٌب  َحِديٌث 

أورده بقريب من هذا اللفظ ابن ماجة.

مفهوم التعارف بين مق�شدي الخلق والت�شريع )2(

دة. كلثومة دخوش
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يكون التعارف مع اآلخر 

مبنيا على الحوار البناء 

ب���ع���ي���دا ع�����ن ال��ت��ع��ص��ب 

ال��ذي  الشخصي  ل��ل��رأي 

قد يصيب وقد يخطئ، 

وأن ينطلق في حواره من 

وأن  المشتركة،  األم���ور 

ي��ت��رك ل��غ��ي��ره ال��ت��وص��ل 

إلى الحق واالعتراف به 
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 ع��ن أب���ي ع��ب��د ال��ل��ه ال��ن��ع�����م��ان ب��ن بشير 
الله  رس�����ول  ق���ال: سمع�ت  عنهما  ال��ل��ه  رض��ي 
 ، ، وإن احل�رام بينّ ب��ينّ )إن احل��ال  � يقول: 
يع�لمهن كثير من  أم�ور مشتبهات ال  وبينهما 
الناس، فمن اتقى الشبهات ف�ق�د استبرأ لدي�نه 
ف��ي الشبهات وق�����ع في  وع�����رض��ه، وم��ن وق��ع 
احلرام، ك�الراعي ي�رعى حول احلمى يوشك أن 
يرتع فيه، أال وإن لكل مِلك حمى، أال وإن حمى 
إذا  مضغة  اجل�سد  في  وإن  أال  محارُمه،  الله 
صلح�ت صلح اجلسد كله، وإذا ف�س�دت ف�س�د 
ال�ق�لب(. رواه البخاري  اجلس�د ك�ل�ه، أال وهي 

ومسلم.
بي  واحل������رام  ب���ي  “احلال   � ف��ق��ول��ه 
كثير  يعلمهن  ال  مشتبهات  أم���ور  وبينهما 
ال  بي  احل��ال احمل��ض  أن  معناه  الناس”  من 
فيه وكذلك احلرام احملض. ولكن بي  اشتباه 
األمرين أمور تشتبه على كثير من الناس هل 
هي من احلال أم من احلرام؟ وأما الراسخون 
ذلك ويعلمون من  العلم فا يشتبه عليهم  في 

أي القسمي هي. 
فأما احلال احملض فمثل أكل الطيبات من 
الزروع والثمار وبهيمة األنعام وشرب األشربة 
القطن  م��ن  إل��ي��ه  ي��ح��ت��اج  م��ا  ول��ب��اس  الطيبة 
وغير  وكالنكاح  والشعر،  والصوف  والكتان 
ذلك إذا كان اكتسابه بعقد صحيح كالبيع أو 

مبيراث أو هبة أو غنيمة. 
وال��دم  امليتة  أك��ل  مثل  احمل��ض  واحل����رام 
احملارم  ونكاح  اخلمر  وش��رب  اخلنزير  وحلم 
ولباس احلرير للرجال. ومثل االكتساب احملرم 
وأخ��ذ  بيعه  يحل  م��اال  وثمن  وامليسر  كالربا 
األموال املغصوبة بسرقة أو غصب ونحو ذلك. 
وأم����ا امل��ش��ت��ب��ه ف��م��ث��ل ب��ع��ض م���ا اختلف 
كاخليل  األع��ي��ان  من  إم��ا  أو حترميه  حله  في 
أن  األمر  وحاصل  والضب.  واحلمير  والبغال 
فيه  وب��ي  الكتاب  نبيه  على  أن��زل  تعالى  الله 
كما  م��ن ح��ال وح���رام.  إليه  م��ا حتتاج  لألمة 
لكل  تبيانا  الكتاب  عليك  �ونزلنا  تعالى:  قال 
شيء�. قال مجاهد وغيره: كل شيء أمروا به 
ونهوا عنه. وقال تعالى: �وما كان الله ليضل 
قوما بعد إذ هداهم حتى يبي لهم ما يتقون�. 
ووكل بيان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول 
�. كما قال تعالى: �وأنزلنا إليك الذكر لتبي 
للناس ما نزل إليهم�. وما قبض رسول الله � 
حتى أكمل له وألمته الدين. وقال �: "تركتكم 
على بيضاء نقية ليلها كنهارها ال يزيغ عنها 
إال هالك". فما ترك الله ورسوله حاال إال مبينا 
وال حراما إال مبينا. لكن بعضه كان أظهر بيانا 
من  وعلم  واشتهر  بيانه  ظهر  فما  بعض،  من 
الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك وال 
يعذر أحد بجهله. فأجمع العلماء على حله أو 
حرمته وقد يخفى على بعض من ليس منهم. 
أيضا  الشريعة  بي حملة  يشتهر  لم  ما  ومنه 
فاختلفوا في حتليله وحترميه. وذلك ألسباب 
لم ينقله  أنه قد يكون النص عليه خفيا  منها 

حملة  جميع  يبلغ  ف��ل��م  ال��ن��اس  م��ن  قليل  إال 
فيه نصان أحدهما  ينقل  قد  أنه  العلم، ومنها 
بالتحليل واآلخر بالتحرمي فيبلغ طائفة منهم 
أحد النصي دون اآلخر فيتمسكون مبا بلغهم 
أو يبلغ النصان معا من ال يبلغه التاريخ فيقف 
ما  ومنها  واملنسوخ.  بالناسخ  معرفته  لعدم 
ليس فيه نص صريح وإمنا يؤخذ من عموم أو 
مفهوم أو قياس فتختلف أفهام العلماء في هذا 
كثيرا. ومنها ما يكون فيه أمر أو نهي فيختلف 
العلماء في حمل األمر على الوجوب أو الندب 

وفي حمل النهي على التحرمي أو التنزيه.
وأسباب االختاف أكثر مما ُذكر ومع هذا 
فا بد في األمة من عالم يوافق احلق فيكون هو 
العالم بهذا احلكم وغيره يكون األمر مشتبها 
ف��إن ه��ذه األم��ة ال  ب��ه��ذا.  عليه وال يكون عاملا 
جتتمع على ضالة وال يظهر أهل باطلها على 
أهل حقها، فا يكون احلق مهجورا غير معمول 
به في جميع األمصار واألعصار. ولهذا قال � 
الناس".  من  كثير  يعلمهن  "ال  املشتبهات:  في 
الناس من يعلمها وإمنا هي  فدل على أن من 
مشتبهة  وليست  يعلمها  لم  من  على  مشتبهة 

في نفس األمر.
وقد فسر اإلمام أحمد الشبهة بأنها منزلة 
ب��ي احل��ال واحل����رام، يعني احل��ال احملض 
واحلرام احملض. وقال من اتقاها فقد استبرأ 
لدينه. وفسرها تارة باختاط احلال واحلرام. 
روي عن أبي بكر الصديق � أكل طعاما ثم 

أخبر أنه من حرام فاستقاءه. 
وقوله �: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ 
لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في 
احل��رام" قسم الناس في األم��ور املشتبهة إلى 
إل��ى من هي  بالنسبة  قسمي. وه��ذا إمن��ا هو 
من  فأما  يعلمها.  ال  ممن  وه��و  عليه  مشتبهة 
فذلك  عليها  علمه  دله  ما  واتبع  بها  عاملا  كان 
قسم ثالث. وهذا القسم أفضل األقسام الثاثة 
ألنه علم حكم الله في هذه األمور املشتبهة على 
لم يعلم  الناس واتبع علمه في ذلك. وأما من 
يتقي  من  أحدهما  قسمان  فهم  فيها  الله  حكم 
هذه الشبهات الشتباهها عليه فهذا قد استبرأ 
البراءة  طلب  استبرأ  ومعنى  وعرضه  لدينه 

لدينه وعرضه من النقص. 
فقد  واجتنبها  املشتبهة  األمور  اتقى  فمن 
حصن ع��رض��ه م��ن ال��ق��دح ال��داخ��ل على م��ن ال 

يجتنبها. 
نفسه  ع��رض  فقد  الشبهات  ارت��ك��ب  وم��ن 
للقدح فيه والطعن. كما قال بعض السلف من 
عرض نفسه للتهم فا يلومن من أساء الظن به. 
واملعنى من تركها بهذا القصد وهو براءة دينه 
من  فاسد  آخ��ر  لغرض  ال  النقص  عن  وعرضه 
رياء ونحوه. وفيه دليل على أن طلب البراءة 

للعرض ممدوح كطلب البراءة للدين. 
مع  الشبهات  ف��ي  يقع  م��ن  الثاني  القسم 
أتى شيئا مما  فأما من  كونها مشتبهة عنده. 
يظنه الناس شبهة لعلمه بأنه حال في نفس 
الله في ذلك. لكن إذا  األمر فا حرج عليه من 
تركها  ك��ان  بذلك  عليه  الناس  طعن  من  خشي 

حينئذ استبراء لعرضه فيكون حسنا. 

ومن ال يستحيي من الناس ال يستحيي من 
الله. 

الشبهات مع اشتباهها عليه  يأتي  والذي 
قد أخبر عنه النبي � أنه وقع في احلرام فهذا 

يفسر مبعنيي:
مع  للشبهة  ارت��ك��اب��ه  ي��ك��ون  أن  أح��ده��م��ا   
اعتقاده أنها شبهة ذريعة إلى ارتكابه احلرام 

الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج والتسامح. 
هو  م��ا  على  أق��دم  م��ن  أن  الثاني  واملعنى 
مشتبه عنده ال يدري أهو حال أو حرام فإنه ال 
يأمن أن يكون حراما في نفس األمر فيصادف 

احلرام وهو ال يدري أنه حرام.
"ك��ال��راع��ي يرعى ح��ول احلمى   � وق��ول��ه 
يوشك أن يرتع فيه أال وإن لكل ملك حمي أال 
وإن حمى الله محارمه". هذا مثل ضربه النبي 
وقوعه  يقرب  وأنه  الشبهات،  في  وقع  ملن   �

في احلرام احملض. 
الله سبحانه وتعالى حمى هذه احملرمات 
ومنع عباده من قربانها وسماها حدوده. فقال: 
�تلك حدود الله فا تقربوها�. وهذا فيه بيان 
أن��ه حد لهم ما أح��ل لهم وم��ا ح��رم عليهم فا 
يقربوا احلرام وال يعتدوا احلال. وجعل من 
بأن  جديرا  منه  قريبا  أو  احلمى  ح��ول  يرعى 
تعدى  م��ن  فلذلك  ف��ي��ه.  فيرتع  احل��م��ى  ي��دخ��ل 
احل���ال ووق���ع ف��ي ال��ش��ب��ه��ات ف��إن��ه ق��د ق��ارب 
يخالط  ب��أن  أخلقه  فما  املقاربة.  غاية  احل��رام 
التباعد  ينبغي  لذا  فيه.  ويقع  احلرام احملض 
عن احملرمات وأن يجعل اإلنسان بينه وبينها 
العبد أن  :"ال يبلغ   � النبي  حاجزا. وقد قال 
يكون من املتقي حتى يدع ما ال بأس به حذرا 
مم��ا ب��ه ب���أس". ق��ال احل��س��ن م��ازال��ت التقوى 
مخافة  احلال  من  كثيرا  تركوا  باملتقي حتى 
احل���رام. وروي ع��ن اب��ن عمر ق��ال: إن��ي ألحب 
أن أدع بيني وبي احلرام سترة من احلال ال 
أخرقها. وقال سفيان بن عيينة: ال يصيب عبد 
بينه وبي احلرام  حقيقة اإلميان حتى يجعل 
حاجزا من احلال وحتى يدع اإلثم وما تشابه 

منه. 
إذا  "أال وإن في اجلسد مضغة   � وقوله 
فسد  فسدت  وإذا  كله  اجلسد  صلح  صلحت 
إلى  إش���ارة  فيه  القلب"  وه��ي  أال  كله  اجلسد 
واجتنابه  بجوارحه  العبد  حركات  صاح  أن 
صاح  بحسب  للشبهات  وات��ق��اءه  احمل��رم��ات 
حركة قلبه. فإذا كان قلبه سليما ليس فيه إال 
محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الوقوع 
كلها،  اجل���وارح  حركات  صلحت  يكرهه  فيما 
وتوٍق  كلها  احملرمات  اجتناب  ذلك  عن  ونشأ 
للشبهات حذرا من الوقوع في احملرمات. وإن 
كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع الهوى 
وطلب ما يحبه ولو كرهه الله فسدت حركات 
املعاصي  ك��ل  إل���ى  وان��ب��ع��ث��ت  كلها  اجل����وارح 
وال  القلب.  ه��وى  ات��ب��اع  بحسب  واملشتبهات 
النبي  وك��ان  السليم.  القلب  إال  الله  عند  ينفع 
قلبا  أس��أل��ك  إن��ي  "اللهم  دع��ائ��ه  ف��ي  يقول   �
سليما". وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبة 
الله وخشيته وخشية ما يباعد منه. وعن النبي 
يستقيم  عبد حتى  إمي��ان  يستقيم  "ال  قال   �

قلبه" واملراد باستقامة إميانه استقامة أعمال 
يكون  أن  القلب  استقامة  ومعنى  ج��وارح��ه. 
طاعته  ومحبة  تعالى  الله  محبة  م��ن  ممتلئا 

وكراهة معصيته.
ما يستفاد من احلديث: 

واضح  وحرمه  أحله  وما  الشرع  أم��ور   <
بي، فليست شريعة اإلسام غامضة ال يفهمها 

إالنّ اخلواص، فقد أنزلت بكام عربي مبي.
> احل��ال اخلالص واض��ح بي من أراده 

عرفه.
> احل��رام اخلالص واض��ح بي ال يجهله 

أحد.
> هناك أمور مشتبهة ال يعلمها كثير من 

الناس فيجب احلذر منها.
> إن العالم تصبح األشياء كلها عنده بينة 

" احلرام واحلال واملشتبه". 
أ دينه من الهمز  > من ترك الشبهات فقد برَّ

وعرَضه من كام الناس. 
> احلث على أن يبتعد اإلنسان عن مواطن 

التهمة حتى ال يعرض عرضه للنيل منه. 
الدين من اخل��دش والعرض من  ب��راءة   <
"فقد  لقوله  الشريعة  ف��ي  مقصود  أم��ر  ال��ك��ام 

استبرأ لدينه وعرضه".  
إلى  يقود  عليها  واإلص���رار  املكروهات   <
احملرمات فقد قال �: "ومن وقع في الشبهات 

وقع في احلرام".
احل��ي��اة:  أم���ور  جلميع  الشريعة  ب��ي��ان   <
احلال واحلرام واملشتبه، فما مات النبي � 

إال وقد أوضح كل شيء وبينه. 
التي  محارمه  هي  الله  حرمات  ح��دود   <

حرمها على الناس. 
> ي���دل احل��دي��ث ع��ل��ى أن دائ����رة احل��ال 
أوسع من دائرة احلرام في الشريعة اإلسامية، 

فاحملرم فقط احلمى وأما بعده فحال. 
فيعمل  اجل��س��د  يصلح  القلب  ب��ص��اح   <
ق��ال ابن  ال��ص��احل��ات ويسابق ف��ي اخل��ي��رات. 
رجب "صاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه 

احملرمات واتقائه الشبهات". 
ي��ف��س��د اجل��س��د فيعمل  ال��ق��ل��ب  ب��ف��س��اد   <

املنكرات والسيئات. 
> أهمية القلب وأنه ملك، واألعضاء جنود. 
وإص��اح��ه  القلب  م��راق��ب��ة  على  احل��ث   <
اإلنسان.  في  األعضاء  أهم  ألنه  به،  والعناية 
وأنه يصلح ويفسد. واتقاء الشبهات نابع من 

صاح القلب.
العلم  أه��ل  من  أخطأ  ملن  ع��ذر  التماس   <
في مسألة من املشتبهات لقوله "وبينهما أمور 
فمن  ال��ن��اس"  م��ن  كثير  يعلمهن  ال  مشتبهات 

أخطأ فهو معذور. 
> الوقوع في الشبهات ثم احملرمات نابع 

من فساد القلب . 
> احل����رص ع��ل��ى ب����راءة ال��دي��ن أه���م من 
العرض ولهذا قدمت في  ب��راءة  احل��رص على 

احلديث "فقد استبرأ لدينه وعرضه". 
> أكل احلال اخلالص واحلرص على ذلك 
له أثر على اإلميان والقلب. وسئل اإلمام أحمد 
رحمه الله عما يلي القلب فقال: "أكل احلال" 
وم���ن ت��أم��ل احل��دي��ث وج���د ف��ي أول����ه احل��ال 

واحلرام وفي آخره صاح القلب وفساده. 
> احل��دي��ث أص��ل ف��ي س��د ال��ذرائ��ع، وأن��ه 
به حذرًا  بأس  ال  ما  يترك  أن  لإلنسان  ينبغي 

مما به بأس. 
> يؤصل احلديث عند املؤمن باب الورع 

وهو ترك ما قد يضر في اآلخرة.

ذ. عبد العزيز شاكر
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والدراية  ال��رواي��ة  جانب  في  احلديث  علم 
النبوية،  بالسيرة   - ش��كٍّ غير  من  اعتنى-  قد 
وتبدأ العالقة وثيقًة بينهما من املعنى اللغويِّ 
لغًة-:  كالهما-  إذ  والسيرة؛  للسنة  امل��ت��رادِف 
مذمومًة  أم  كانت  محمودًة  الطريقة،  مبعنى: 

.)1(
العالمة جمال  فيقول  في االصطالح،  وأما 
الدين القاسمي- عن السنة-: »ما ُأِثَر عن النبيِّ 
� من قول أو فعل أو تقرير أو صفة- َخْلقية 
أو ُخُلقية- أو سيرة سواء أكانت قبَل البعثة أو 

بعَدها« )2(.
الله  رحمه  القاسمي  م��ن  التعريف  وه��ذا 
علِم  داخ���َل  بتمامها  النبوية  ال��س��ي��رَة  ُي��وِق��ُع 

احلديث بتمامه.
قاله إمامان  وهو في هذا املنحى يؤكد ما 
كبيران من أهل احلديث في جانب استيفاء ما 
يخصُّ املصطفى � من وقائع أحواله وأعماله 
الشرعية والبشرية، إضافة إلى جانب املغازي، 

وارتباطها بعلم احلديث.
ال��رام��ه��رم��زي  ق����ال  األول  اجل���ان���ب  وع����ن 
ما  َأث��ب��ت��وا  احل��دي��ث  أص��ح��اب  »إن  )360ه�(: 
فنقلوا   ،� رسوله  شأن  ِمن  تعالى  الله  عظم 
أعالمه  ُفوا  وَصنَّ مشاِهَدُه،  ن���وا  ودوَّ شراِئَعُه، 
آبائه  ومآِثَر  عترته،  مناِقَب  ُقوا  وحقَّ ودالئله، 
 � النبيِّ  فعِل  روا عن جميِع  وعشيرته... وعبَّ
وسائر  وإقامته،  وَظْعِنِه  وحضره،  سفره  في 
وتصريح،  وإش��ارة  ويقظه،  منام  من  أح��وال��ه: 
وص���م���ٍت ون���ط���ق، ون���ه���وض وق���ع���ود، وم��أك��ل 
كان سبيله في  ومشرب، وملبس ومركب، وما 
حال الرضا والسخط، واإلنكار والقبول، حتى 

القالمة من ظفره ما كان يصنع بها؟« )3(.
أما بالنسبة للقسم الثاني املتعلِّق باملغازي 
ث��ون إل��ى جتريد م��ا ص��حَّ من  فقد اجت��ه احمل��دِّ
مصنفات  ضمن  ٍة،  مستقلَّ أب��واب  في  مروياته 
 )405( النيسابوريُّ  احل��اك��ُم  ع��َدّ  وق��د  السنة، 
أبواَب املغازي النوَع الثامَن واألربعني من علوم 
احلديث، فقال- في هذا النوع-: »معرفُة مغاِزي 
�، وسراياه، وبعوثه، وكتبه إلى  الله  رسوِل 
 ، يشذُّ وما  ذلك  من  يصح  وما  املشركني،  ملوك 
وم���ا أب��ل��ى ك���لُّ واح���د م��ن ال��ص��ح��اب��ة ف��ي تلك 
احلروب بني يديه، وَمن ثبت، وَمن هرب، وَمن 
َن بنصرته �  ، وَمن تديَّ َجُبَ عن القتال، وَمن َكَرّ

وَمن ناَفَق، وكيف قسَم 
رسوُل الله � الغنائَم، وَمن زاد وَمن نقص، 
وكيف جعل َسَلَب القتيِل بنَي االثنني والثالثِة، 
وكيف أقام احلدوَد في الغلول، وهذه أنواع من 

العلوم ال َيستغني عنها عاِل�ٌم« )4(.
ج��اءت  األول  القسم  م��روي��اُت  ك��ان��ت  وإذا 
ملوضوعاتها  تبًعا  ال��س��ن��ة،  كتب  ف��ي  متفرقًة 
إليها  ال��وص��ول  اقتضى  ثم  وم��ن  لرواتها؛  أو 
مالزمة البحث والطلب، والتنقيب والتتبع، فإن 
ومرتبة  ُنقلت مجموعة  الثاني  القسم  مرويات 
ثون بإفراد  على حسب وقوعها، ولم يكتِف احملدِّ
أبواب خاصة باملغازي النبوية ضمن مصنفات 
السنة، بل ألَّفوا- أيًضا- في موضوعات جزئية 
سبيل  على  ذل��ك-  وم��ن  العلم،  بهذا  تعلٌُّق  لها 

املثال-:
كتاب السير، ألبي إسحاق الفزاري )186(، 
وموضوعه يتعلق بالفقه املستنبط من املغازي 

.)5(
ك��ت��اب ال��س��راي��ا وال��ب��ع��وث، ألب��ي عبد الله 
)6(، وموضوعه سرايا   )294( محمد بن نصر 
رسول الله � فقط، وقد عدَّ منها نيًفا وسبعني.
كتاب اإلكليل، للحاكم النيسابوري )405(، 
وعدَّ  النبوية،  والسرايا  البعوَث  فيه  ب  رتَّ وقد 

في ذلك زيادًة على املائة )7(.
ث���ون ف��ي رواي����ة أخ��ب��ار  وق���د ال��ت��زم احمل���دِّ
السيرة بقواعد علوم الرواية في القبول والرد؛ 
حيث يتعاملون مع السير تعاُمَلهم مع السنن؛ 
إذ األمر عندهم كما قال القاضي عياض : »... 
بالتطلُّب  وي��ع��رف  إليه  يوصل  إمن��ا  ذل��ك  وك��ل 
والتصحيح  عنه،  والتنقير  والبحث  والرواية، 

له« )8(.
إل���ى تقطيع األح��ادي��ث  َن���َح���وا  أن��ه��م  ك��م��ا 
ال��رواي��ة  إذا  مختلفة  أب���واب  ف��ي  وتخريجها 
باملغازي والسير، وبعضها  يتعلَّق  قد  بعضها 

بالعبادات، وبعضها بالبيوع وغير ذلك.
باألسانيد  األح��ادي��ث  رواي���ة  التزموا  كما 
حتى ينتهي اخلبر إلى رسول الله �، أو من 
سمعه أو شهده من الصحابة رضي الله عنهم، 
ن  عَلّة يوهَّ كان  فإن وقع خلل في هذا اإلسناد 

بها عند أهل احلديث.
وه���ذه ال��ق��واع��د ال��ث��الث ك���ان ل��ه��ا أث���ر في 
منهج احملدثني الذين كتبوا في السيرة فارقوا 
ب��ه منهج امل��ؤرخ��ني واإلخ��ب��اري��ني مم��ن كتبوا 

السيرة.
أن نخلص  أردنا  فإذا  وبناًء على ما سبق 
إلى العالقة والنسبة بني علمي السيرة الكاملة 

والسنة؛ فإنها قد تكون على ثالثة أقوال:
القول األول: العموم واخلصوص املطلق:

فالسنة وعلم احلديث أعمُّ مطلًقا والسيرة 
، وق��د ب��ان ه��ذا املعنى من ك��الم احلاكم  أخ��صُّ
ال��ب��خ��اري وسائر  وم��ن صنيع  ال��ن��ي��س��اب��وري، 
احملدثني، حني جعلوا املغازي واجلهاد والسير 
مع بدء الوحي والتفسير واملناقب وغيرها من 
إلى  إضافًة  واملسانيد،  الصحاح  الكتب ضمن 
ووقائع   � النبي  أح��واَل  َتذُكُر  كثيرة  أب��واب 

حياته.
وهذا املنحى في العالقة قد يناَقُش فيقال: 
إن السيرة النبوية أعمُّ وأوس��ُع؛ ألنها تشتمل 
تصرفاته  في   � بالنبيِّ  ٌق  تعلُّ له  ما  كل  على 
وأحواله الشرعية والبشرية كافة، وهذا يشمل 
عباداته ومعامالته وعاداته وغير ذلك، فال يشذُّ 
عن هذا املعنى شيء من أقواله، أو أفعاله، أو 
أحواله، من يوم مولده إلى وفاته، فهي أوسُع 
أن تكون واقعًة بتمامها داخ��َل علِم  دائ��رًة من 

احلديث بتمامه.
: القول الثاني: العموم واخلصوص الوجهيِّ

موضوعها  ف��ي  ُتعَنى  ق��د  السنة  إن  حيث 
من  ذل��ك  ون��ح��و  الفقهية  واألح��ك��ام  بالعقائد 
أع��مُّ من  الباب  األب��واب والكتب؛ فهي من هذا 
 ،� زم��ان��ه  أخ��ب��ار  بنقل  تعتني  التي  السيرة 

وِذْك��ِر نسبه الشريف، وما  وإرهاصات والدته، 
يتصل بذلك من األخبار واملعارف، فهي من هذه 

اجلهة- أيًضا- أعمُّ من احلديث.
الِعلمني  م��وض��وَع��ِي  اخ��ت��الف  م��ن  فبسبب 
فاحلديث موضوعه  ؛  التباين اجلزئيُّ هذا  يقع 
تاريخي،  موضوعها  والسيرة  وفقهي،  عقدي 
ث��م ه��م��ا يجتمعان ف��ي ِذك���ر ط���رف واس���ع من 
أقواله وأفعاله � وأحواله، ثم إن مادة السنة 
واحلديث هي املنقول عن النبي � والصحابة 
مبنهج مرضي معتبر عند أهل الفن. في حني أن 
منهج كتابة السيرة عند املؤرخني يعتمد أقوااًل 
ورواياٍت وأسانيَد غير مقبولة وال معتمدة عند 
األدب  كتب  من  مصادَر  على  ع��الوًة  احملدثني، 
وال��ش��ع��ر، وت��اري��خ امل���دن، وت��راج��م الصحابة، 
وغير  ال��ع��ام،  التاريخ  وكتب  األن��س��اب،  وكتب 

ذلك.
ت��ص��رف��اٍت  ال��س��ي��رة تتضمن  ك��ت��ب  أن  ك��م��ا 
اجتهاد  على  تعتمد  مؤلفيها  م��ن  وع���ب���اراٍت 
تواريخ مما  أو  أح��داث  ترتيب  في  واستنباط 
ال يرد غالًبا في كتب احلديث التي تتعامل مع 

روايات فقط.
ال��ق��ول ق��د يناَقش ب��أن ه��ذه الفروق  وه��ذا 
في  ال  وال��ت��دوي��ن،  الكتابة  منهج  في  هي  إمن��ا 
حقائق العلمني، وما يصدقان عليه؛ فإن معنى 
بالترتيب  ُيعَنى  أنه  ا  تاريخّيً السيرِة  كوِن علِم 
الزمني للوقائع واحلوادث، التي تشمل اجلانب 
الفقهي والعقدي واألخالقي والسلوكي ألقواله 
نقل  عن  ق��اص��ًرا  يجعله  ال  وه��ذا   ،� وأفعاله 

العقائد واألحكام الفقهية.
مبناهَج  احلديث  اختصاص  ِمن  ُذِك��َر  وما 
واعتمادها  ال��رواي��ِة  قبوِل  في  ٍة  خاصَّ وقواعَد 
كتًبا شملت  ْج  ُي��خ��رِّ ل��م  ب��ه  التسليم  م��ع  ف��ه��ذا 
الضعيَف بأنواعه من املرسل واملنقطع وغيره 
عن كونها من كتب احلديث، وغاية ما فيها أن 
ُتنتقَد فيقبل منها وُيرد، وهذا جاٍر في السيرة 
السيرة ما ال  أن من مرويات  ومروياتها، على 
َق له بالعقيدة والفقه، وهذا ما اتفق العلماء  تعلُّ

على التخفيف في ضوابط قبوله.
وأما ما ُنقل من كون كتب السيرة التاريخية 
ال��ع��ب��ارة،  ف��ي  مؤلفيها  اج��ت��ه��اداِت  تتضمن 
وترتيب األحداث، ونحو ذلك؛ فهذا يعتبر َقْدًرا 
زائًدا عن احلديث، لكنه يفيد في اعتبار دائرة 
علم ال��س��ي��رة أوس���َع م��ن دائ���رة علم احل��دي��ث، 
. وليس يدل على العموم واخلصوص الوجهيِّ

ِع��ل��ُم السيرة  ي��ك��ن  ل��م  إذا  ال��ث��ال��ث:  ال��ق��ول 
والسنة؛  احلديث  علم  من  مطلًقا  أعمَّ  الكاملة 

فإنه سوف يكون مطابًقا ومرادًفا لهما.
املعنى  ج��ه��ة  م��ن  م��ت��ط��اب��ق��اِن  أن��ه��م��ا  فكما 
 . اللغويِّ فهما كذلك من جهة املعنى االصطالحيِّ
� قبل بعثته داخلة في  إن أخباره  فإن قيل: 
السيرة غير داخلة في السنة؛ فاجلواب »... وقد 
َيدخل فيها بعُض أخباره قبل النبوة، وبعُض 
ِح��راء،  بغار  ِثِه  حتنُّ مثل:  النبوة،  قبل  سيرته 
ومثل: حسن سيرته؛ ألن احلال ُيستفاد منه ما 
كان عليه قبَل النبوة من كرائم األخالق ومحاسن 
ا ال يكتب  األفعال... ومثل: املعرفة بأنه كان أمًيّ

واألمانة،  بالصدق  كان معروًفا  وأنه  يقرأ،  وال 
التي  وأمثال ذلك، مما ُيستدلُّ به على أحواله 
املعرفة بنبوته وصدقه، فهذه  الناس في  تنفع 
األمور ُينتفع بها في دالئل النبوة كثيًرا؛ ولهذا 
ُيذَكُر مثُل ذلك في كتب سيرته... وهذا يدخل- 

أيًضا- في مسمى احلديث« )9(.
ٌن أصيٌل للبنية املعرفية  فمادُة السيرة مكوِّ

للحديث والسنة )10(.
السيرة  تعتبر  املنهجيِّ  الصعيد  وع��ل��ى 
ًما من أهمِّ املقومات التي ُيبَنى عليها منهُج  مقوِّ

أصوِل احلديث ومصطلحه.
احلديث  ف��ي  بالغة  أهمية  السيرة  ولعلم 

ِمُل ذلك في النقاط التالية: وعلومه، ُنْ
ِف على  ُتَعُدّ السيرُة من أهم سبل التعرُّ  <
السند ورجاله من الصحابة رضي الله عنهم، 
ف��ي معرفة اتصال  وه���ذا م��ن األه��م��ي��ة مب��ك��ان 

اإلسناد من عدمه.
نقِد  مقاييِس  أه��مِّ  م��ن  -أي��ًض��ا-  والسيرة 
الكذب  أو  اخلطأ  عن  والكشف  السنة،  متوِن 
والوضع في منت احلديث. وكم من حديث ُحِكَم 
بالتاريخ  واضعه  جهل  بسبب  بالوضع  عليه 

.)11(
ُل في معرفة الناسخ  > والسيرة عليها املعَوّ
م��ن امل��ن��س��وخ ف��ي احل��دي��ث، كما ب���نَيّ احلافظ 
باالجتهاد،  إليه  ُيصاُر  ال  ْسَخ  النَّ أَنّ  العراقيُّ 

وإمنا ُيصاُر إليه عند معرفة التاريخ )12(.
أسباِب  معرفِة  م��ص��ادِر  أه��مُّ  وال��س��ي��رة   <

وروِد احلديِث )13(.
لٌة  ومفِصّ ُأجِمَل،  ِل�َما  شارحٌة  والسيرة   <
اخلاصة   � النبي  أح��ادي��ث  م��ن  ُأوِج����َز  ِل�����َم��ا 
َل  مبوضوعات السيرة واملغازي والفنت، وقد َعوَّ
الشارُح للحديث النبوي عليها كثيًرا عند شرح 

تلك األبواب )14(.
ُيجَرى  ألْن  ة  ماِسّ احلاجة  فإن  وأخيًرا؛   <
 ،� أياُمُه  لتخرَج  والسنة؛  السيرة  بني  دم��ٌج 
��ب��ِت األح���داُث واألح��ادي��ُث فيها ترتيًبا  ُرَتّ وق��د 
األج��زاء،  متكاملة  سيرة  إلى  لننتهي  ا  تاريخّيً
حُت��َك��ى ف��ي��ه��ا س��ي��رت��ه � ب��وق��ائ��ع��ه��ا، وليس 
قة على أبواب موضوعية، أو عبر  بأحاديث مفَرّ

دراسات موضوعية، أو نوعية !!
---------------------------------
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اجلوزي، حتقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، ط املكتبة 

السلفية باملدينة، 1386ه�- 1966م )2/251(.
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الثاني  العالمي  للمؤتمر  االفتتاحية  المحاضرة   *
للباحثين في السيرة النبوية

نحـو تحديد منهجي لعلم السيرة النبوية الكاملة )*(

عالقة علم السيرة النبوية الكاملة بالسنة وعلم احلديث د. يسري إبراهيم

العدد 4435

3 . نسبة علِم السيرة النبوية الكاملة )3(

مع سيرة رسول اهلل

عالقته  ويخص  النبوية،  السيرة  علم  نسبة  عن  احلديث  احللقة  هذه  في  إبراهيم  يسري  الدكتور  يواصل 
بالسنة وعلم احلديث.  فما هي عالقة علم السيرة بالسنة واحلديث؟
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الخطبة األولى: 
براقة..  رنانة..  كلمة  شباب..  كلمة  الله،  عباد 
أخاذة.. كيف ال.. وهي حتمل في جوفها الفتوة 

واألصالة. 
الشباب هم صمام األمان، وقوة لألوطان، وهم 
الدور  إلى  فتأمل  وقادتها،  وثروتها  األمم  ة  ُعدَّ
الذي قام به علي بن أبي طالب في شبابه عندما 
ل  نام مكان رسول الله ] أثناء الهجرة وحتمَّ
أسامة  وض��ع  وكذلك  املخاطر،  ذل��ك  سبيل  في 
الصحابة  ك��ب��ار  ب��ه  جيش  رأس  على  زي��د  ب��ن 
ومواقف  سنة،  عشر  تسعة  عمره  يتجاوز  ولم 
الشباب في الرعيل األول والذي تال ذلك جيال 
ة تبني  بعد جيل إلى يومنا هذا تبرز مواقف عدَّ

من خالل ذلك بطوالت وطاقات الشباب..
املرحلة  بهذه  اهتمامه  أوضح  املطهر  وشرعنا 
كي تكون عدة يعتد بأيامها ملستقبلها الدنيوي 
واألخ���روي، ونحن من خ��الل ه��ذه اإلض���اءات، 
ويربي..  يحتفي..  ال��ذي  املستقبل  إلى  نتطلع 
هم  الشباب  ألن  الشباب..  ويحمي  ويستثمر.. 
رقيها  ومعيار  وت��أخ��ره��ا،  األمم  تقدم  مقياس 
اهتمام  قلة  اليوم يشهد  وانحطاطها، والواقع 
من احلكومات واملؤسسات في االهتمام بأعظم 
ثروة عندها وهي الشباب، فالنتاج اليوم وكل 
ال  مرجتلة  فردية  أعمال  نتيجة  بأنه  يوم جند 
يسبقها تخطيط واضح، وعمل مترجم، ورؤية 
مستقبلية ناضجة، ونحن بهذا احلكم ال ننكر 
بروز بعض اجلهود املبذولة في خدمة الشباب، 
إال أن ذلك يعتبر نقطة في بحر مما يجب فعله 
لهذه الثروات القوية التي تتجدد بتجدد األيام 

واألعوام.. 
وم��ن تتبع ت��اري��خ اإلس���الم وج��د أن األخ��الق 
والطهارة كانتا سببًا في تعمير البالد باإلسالم 

وانتشار األمن واألمان واندثار الرذيلة.
ه��ذا األم��ر أيها األح��ب��ة أق��ّض مضاجع أع��داء 
ال��دي��ن وأّرق��ه��م، فقد ع��رف��وا أن ع��زة املسلمني 
فاجتهدوا  أخالقهم،  في  وعظمتهم  وكرامتهم 
امل��س��ل��م واملسلمة  ل��ُي��ف��س��دوا ع��ل��ى  ن��ه��ار  ل��ي��ل 
أخ��الق��ه��م��ا، واس��ت��خ��دم��وا ل��ذل��ك ك���ّل ال��وس��ائ��ل 
وأق��الم..  وأف��الم.. مجالٍت  واحليل، مسلسالٍت 
مليئة  وإذاع����ات  ج��رائ��د  وإع����الم..  فضائيات 
باملعاصي واآلثام.. فأوردوا لنا الفنت والرزايا، 

واملصائب والباليا..
مؤامرٌة تدور على الشباب

لُيع��ِرض عن مع��انقة احل�راب
م��ؤامرٌة ت����ق�ول له�م تعالوا

إلى الشهوات في ظل الشراب
م��ؤام��رٌة َم��راِم�ي���ها ِع����ظاٌم

�����ُرها ش��ياط�ي���ن اخل������راب ُت��َدبِّ
وقد َحّمَل اإلسالم املسؤولية للكبار في إصالح 
أنُفِسهم  على  خطر  كل  عن  وإبعادهم  الشباب 
ينفعهم  ما  على  وتربيتهم  ودينهم،  وأخالقهم 
في الدنيا واآلخرة، وقد كان الرسول ] القدوة 
تبدأ  التي  األح��ادي��ث  م��ن  فكم  توجيههم،  ف��ي 
احفظ  ُغالم  )يا  ُأعلمك..(  إني  بقوله ملسو هيلع هللا ىلص:)ياغالم 
ال��ل��ه..(..  أكلت فقل بسم  إذا  ُغ��الم  )ي��ا  ال��ل��ه..( 
املبدأ عمليًا،  َطّبق هذا  إنه  بل  الكثير..  الكثير 

بن  أسامة  جيش  للجيوش مثل  ق��ادة  فجعلهم 
ُدعاة كما  الستة عشرة سنة، وبعثهم  ابن  زيد 
ُوالة  جعلهم  عمير، بل  ب��ن  ُمصعب  م��ع  فعل 
وذل��ك  ت��ب��وك..  ف��ي  املدينة  على  علّيا  ول��ى  كما 
وُعنوان  النماء،  سبيل  الشباب  أن  ألنهملسو هيلع هللا ىلص يعلم 

البناء، واحلضارة والقوة والعطاء..
أيها الناس، في ظل ما ُنعانيه ال بد من مضاعفة 

اجل�������ه�������ود ل���ل���ع���ن���اي���ة 
ع��ل��ى جميع  ب��ال��ش��ب��اب 
األصعدة، فالعناية بهم 
وطريق  األخيار،  مسلك 
األبرار، فال تفسد األمم 
وال  أجيالها،  بفساد  إال 
من  ن��ال��وا  إذا  إال  ت����ِذلُّ 

شبابها..
البعض:  يتساءل  وق��د 
حيال  منا  املطلوب  م��ا 
ال��ش��ب��اب؟ س����ؤال ُم��ه��م 
يحتاج  فشبابنا  ج���دًا، 
ديننا  ألن  الكثير؛  منا 
ي��ح��ت��اج م��ن��ا ال��ك��ث��ي��ر، 
منا  حتتاج  أمتنا  وألن 
وطننا  وألن  ال��ك��ث��ي��ر.. 

يحتاج منا الكثير..
فشباب املسلمني ذكورًا 

وإناثًا يحتاجون منا:
ب��امل��ع��روف  ن��أُم��ره��م  أن 
ون��ن��ه��اه��م ع���ن امل��ن��ك��ر 
ب���احل���ك���م���ة وامل���وع���ظ���ة 

ن��اٍج من ه��ذا. فهو  احلسنة، وال يظنُّ أحد أنه 
إن  سُنعاقب  بل  علينا،  تعالى  الله  من  ف��رض 
لتأمرن  بيده  نفسي  ]: )وال���ذي  ق��ال  تركناه، 
باملعروف ولتنهون عن املنكر أو ليوشكن الله 
أن يبعث عليكم عقابًا من عنده ثم لتدعنه فال 
أن  املسلم يحتاج منا  الشباب  لكم(.  يستجيب 
ُنَعّظم الله في ُقلوبهم بعد أن سودتها امللذات 
بحر الشهوات..  ف��ي  واحمل���رم���ات.. وغ���رق���ت 
ْم  وَضُعَف اإلميان إلى أقل الدرجات.. �َوَمْن ُيَعظِّ

َها ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب�. َشَعاِئَر اللِه َفِإنَّ
الشباب يحتاج منا أن نقف معهم وُنساعدهم 
م��ن��ه��م في  ق��ري��ب��ني  ن���ك���ون  وُن���وج���ه���ه���م، وأن 

والعاطفية  واالجتماعية  النفسية  مشاكلهم 
اآلباء واألمهات  لم يكن  فإن  واملالية وغيرها.. 
واملعلمون واملربون وأهل الرأي لهذا األمر، فإن 

له أعداء الدين.
ال��ش��ب��اب ي��ح��ت��اج م��ن��ا أن ن��ت��ص��ف ب��ال��رح��م��ة 
جتاههم كما كان احلبيب ] بهم رحيما، فهو 
الذي يقول: )من ال يرحم الناس ال يرحمه الله(.
أن  منا  يحتاج  الشباب 
��ُه��م ف��ي ظ��ل الفنت  َن��ِع��فَّ
من  فنمنعهم  العظيمة، 
االجنرار وراء الشهوات 
والعالقات  وامل��ع��اص��ي 
غ���ي���ر ال���ش���رع���ي���ة ب��ني 
ال��ذي  اجلنسي�ن، ف�م�ا 
هيئة  وج���ود  م��ن  مينع 
إلع�������ف�������اف ال����ش����ب����اب 
امل����س����ل����م����ني، ُت����ش����رف 
معينة  وزارة  ع��ل��ي��ه��ا 
أو  القروي  املجلس  أو 
مشروٌع  فهذا  البلدي؟ 
خيٌر من مشاريع كثيرة 
فائدتها آنّية. وما الذي 
األم��وال  أصحاب  مينع 
م���ن إق������راض ال��ش��ب��اب 
موثقة  حسنة  ُق��روض��ًا 
مكتوبة ُتسدد في فترة 
معلومة تساعدهم على 
حت���ق���ي���ق م��ش��اري��ع��ه��م 
تسمعوا  ألم  احلياتية؟ 
مسلمًا  يقرض  مسلم  م��ن  : )ما   [ قوله  إل��ى 
ويقول  م��رًة(.  كصدقتها  ك��ان  إال  مرتني  قرضًا 
مكتوبًا  ف��رأى  اجلنة  رجل  : )دخل   [ حبيبنا 
والقرض  أمثالها  بعشر  الصدقة  بابها:  على 

بثمانية عشر(.
الشباب ُيريدون منا أن نكون لهم ُقدوة حسنة. 
فال نقول لهم: ال ُتدخنوا، وجل اآلباء واملدرسني 
ي��دخ��ن��ون..ول��ألس��ف ك��م م��ن اآلب����اء واألم��ه��ات 
مسؤوليتهم،  في  فرطوا  ممن  األم��ور  وأولياء 
ومن  أوالده���م  وأهملوا  أماناتهم،  وأض��اع��وا 
حت���ت والي��ت��ه��م، �إن����ا ع��رض��ن��ا األم���ان���ة على 
السموات وااَلرض واجلبال فأبني أن يحملنها 

وأشفقن منها وحملها ااِلنسان إنه كان ظلومًا 
جهواًل�، فالتفريط في أمانة رعاية الشباب 

  خيانة عظمى، ومصيبة كبرى..
الشباب ُيريد منا أن ُننّمي منهم من كان صاحلًا، 
َصَلَح الشباب؛  وُنصلح من كان غير ذلك، فإذا 
ولشيوخها  زاه����ٌر،  مستقبٌل  ل��ألم��ة  فسيكون 

وِكبارها خلفاء صاحلون..

الخطبة الثانية
ب��ن اخلطاب  عمر  ك��ان  األح��ب��ة:  بعد: أيها  أم��ا 
د أحوال الرعية يومًا، َفَمرَّ على بيت  [، َيَتَفقَّ
الصبي،  أم  يا  أسكتيه  فقال:  يبكي،  طفل  فيه 
فقال: أسكتيه  يبكي،  فإذا هو  ثم رجع  وذهب، 
يا أم الصبي، ثم عاد مرة أخرى فإذا هو يبكي، 
أسكتيه..أرضعيه.. س��وء؛  ُأمُّ  إن��ِك   :،] فقال 
فقالت: )وهي ال تعرف أنه عمر(: ُأريُد أن أفطمه 
قبل أوانه، فعمر ال ُيعطي العطاء إال ملن ُفِطَم،  
فقال لنفسه: آه.. كم قتلَت من أطفال املسلمني 
ق��ان��ون العطاء لألطفال منذ  ُث��مَّ س��ّن  ُع��م��ر!  ي��ا 

والدتهم...
م��ن شباب  ك��م ضيعنا  ال���ن���اس،  أي��ه��ا  ون��ح��ن 

املسلمني بتقصيرنا جتاههم؟
احلق  عن  انحرفوا  والفتيات  الشباب  من  كم 
تركنا  بسبب  الدين  َتَعلُّم  وتركوا  الدين  وع��ن 
ألمرهم باملعروف ونهيهم عن املنكر، فإن بعض 
ركعات  عدد  أو  ُيصلي  كيف  يعرف  ال  الشباب 

الصالة مثاًل.
كم من الشباب توجهوا إلى املعاصي والشهوات 
بسبب غالء املهور وطلبات الزواج؟ فوالله الذي 
ال إله إال هو إن عفة شاب ُمسلم خير عند الله 
من أموال الدنيا ُكّلها.. ووالله إن طهارة عرض 
بنٍت ُمسلمة أحّب إلى الله من كل كنوز الدنيا.. 
من  يقول: )إن  وه��و   [ حبيبنا  إل��ى  اسمعوا 
ِن املرأة تيسيَر خطبَتها وتيسيَر صداَقها(.. مُيْ

عباد الله، الشباب هم مصدر االنطالقة لألمة، 
وب��ن��اء احل���ض���ارات، وص��ن��اع��ة اآلم�����ال، وع��ز 
األوط���ان، ول��ذل��ك ه��م ميلكون ط��اق��ات هائلة ال 
االنطالق  يكون  عنها  وبالسهو  ميكن وصفها، 
بطيئا، والبناء هشا، والصناعة بائدة، واملذلة 
واض���ح���ة، وال��ت��ط��ل��ع امل��ن��ش��ود ه���و اك��ت��ش��اف 
من  إل��ى  توجيهها  ثم  وم��ن  للشباب،  الطاقات 
حتى  امل����دروس،  التفعيل  ويفعلها  بها  يهتم 
يتم اس��ت��ث��م��اره��ا، واع��ت��ب��ر ب��أن ه��ذا امل��ش��روع 
وجد  ما  متى  مضمونة  أرب��اح  له  االستثماري 
وامل��ؤس��س��ات،  احل��ك��وم��ات  م��ن  بالغا  اهتماما 
والتطلع امل��ن��ش��ود م��ن خ��الل ه��ذا احمل���ور هو 
الشاب  ط��اق��ة  ت��ت��ن��اول  إي��ج��اب��ي  تعديل  عملية 

وتنميها، حتى يكتسب املهارة واإلتقان..
ال��واج��ب علينا إص��الح  ال��ن��اس: إن م��ن  أي��ه��ا 
العاملون  العلماء  منهم  ينشأ  حتى  الشباب 
ناع احملترفون، وأرباب األسر الصاحلون  والصُّ
ُأمُتُهم،  بهم  َسِعَدت  صلحوا  فإن  املُصلحون.. 
آبائهم  أع��نُي  وق���ّرت بهم  وَط��ُن��ُه��م،  وُب��ن��ي بهم 
وبالرجال  واألمهات  باآلباء  فحريٌّ  وأمهاتهم، 
إغفال  ع��دُم  التربية،  على  القوامني  والنساء 
ف��إن لم يكن ذل��َك فقد َظَلمت األم��ُة  ه��ذا األم��ر، 
َنفَسها، وَخِسرت أجياَلها، وهضمت حّق ديِنها، 
ُخِذ  َيْحَيى  تعالى:ملسو هيلع هللا ىلصَيا  قال  رساَلَتها،  وأضاعت 

املسو هيلع هللا ىلص.. ْكَم َصِبّيً ٍة َوآَتْيَناُه احْلُ اْلِكَتاَب ِبُقوَّ
لهم  ك��ن  اللهم  املسلمني،  شباب  أصلح  اللهم 

برحمتك وليا ونصيرا..

واجبنا تجاه الشباب
ذ. محمد بوهو

العدد 420 العدد 5434 خطبة منبرية

في ظل ما ُنعانيه ال بد 
م���ن م��ض��اع��ف��ة اجل��ه��ود 
ل����ل����ع����ن����اي����ة ب���ال���ش���ب���اب 
ع��ل��ى ج��م��ي��ع األص��ع��دة، 
مسلك  ب��ه��م  ف��ال��ع��ن��اي��ة 
األخيار، وطريق األبرار، 
إال  األمم  ت���ف���س���د  ف����ا 
بفساد أجيالها، وال تِذلُّ 
إال إذا نالوا من شبابها..
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 ما الغاية من خلق اإلنسان ؟ 
إن إدراك الغاية من خلق اإلنسان واستخالفه 
ألن  أح��د،  أي  استطاعة  في  ليست  األرض،  في 
يكلفه  ول��م  ضعيفا،  اإلن��س��ان  خلق  تعالى  الله 
الشرعية،  الواجبات  من  عليه  قادر  هو  إال مبا 
َن اْلِعْلِم  ُأوِتيُتم ِمّ العلم. }َوَما  من  بقليل  ومكنه 
يخلق  ل��م  سبحانه  أن���ه  َقِليال{  ومعلوم  ِإاَلّ 
اإلنسان عبثا بل خلقه لغايات أطلعه عز وجل 
على بعضها وأخفى عليه الكثير، كما أخفى ذلك 
على املالئكة الكرام.  قال تعالى مخاطبا إياهم 
َك  على سبيل اإلخبار ال اإلستشارة: }َوِإْذ َقاَل َرُبّ
َخِليَفًة، َقاُلوْا  َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض  ��ي  ِإِنّ ِلْلَماَلِئَكِة 
َم��اء  ال��ِدّ َوَي��ْس��ِف��ُك  ِفيَها  ِفيَها َمن ُيْفِسُد  ��َع��ُل  َأَتْ
��ي  ِإِنّ ُس َلَك، َقاَل  ِبَحْمِدَك َوُنَقِدّ ُح  ُنَسِبّ َوَن��ْح��ُن 
إن  وحيث   )29  : )البقرة  َتْعَلُموَن{  اَل  َما  َأْعَلُم 
التي  الكثير من الغيبيات  اإلنسان أخفي عليه 
تنتظره بعد مماته  إال أنه عرف في املقابل أنه 
مكلف بنوعني من العمل، وهما  العمل الدنيوي 
أحدهما  يتداخل  ما  وغالبا  األخ��روي.  والعمل 
في اآلخر  على اعتبار أن الدنيا دار عمل وفناء 
واآلخرة دار جزاء وخلود.  إما في نعيم اجلنة 
أو في نار جهنم، وقى الله منها أمة محمد ].

- اإلنسان مأمور بالعمل:
ُه  الَلّ َفَسَيَرى  اْعَمُلوا  تعالى:}َوُقِل  الله   قال 
سورة  في  َوَرُسوُلُه َوامْلُْؤِمُنوَن {. وقال  َعَمَلُكْم 
َواْب��َت��ُغ��وا  األْرِض  ِف���ي  اجل��م��ع��ة:} َف��اْن��َت��ِش��ُروا 
رس��ول  أن  احل��دي��ث  وف��ي  ِه ...{.  اللَّ َف��ْض��ِل  ِم��ْن 
َفَيْأِتَي  َحْبَلُه  َأَح��ُدُك��ْم  َيْأُخَذ  :" أَلَْن  قال  الله ] 
َفَيُكَفّ  َفَيِبيَعَها  َظ��ْه��ِرِه  َعَلى  ��َط��ِب  احْلَ ِب��ُح��ْزَم��ِة 
اَس  الَنّ َيْسَأَل  ِمْن َأْن  َوْجَهُه، َخْيٌر َلُه  ِبَها  ُه  الَلّ
حديث  وفي  البخاري،  َأْعَطْوُه َأْو َمَنُعوُه "رواه 
آخر قال عليه السالم: " َما َأَكَل َأَحٌد َطَعاًما َقطُّ 
َخْيًرا ِمْن َأْن َيْأُكَل ِمْن َعَمِل َيِدِه " رواه البخاري 

والنسائي و أبو داوود .
ليعمل  خلق  اإلن��س��ان  أن  نعلم  هنا  وم��ن 
جسمه  في  الله  زرعها  التي  وج��وارح��ه  بعقله 
ليدرك بها عظمة الله في كونه وقدرته على كل 
القيامة.  ي��وم  ش��يء مبا في ذل��ك إع��ادة اخللق 
ُتْبِصُروَن {  َأَف���اَل  :}َوِفي َأْنُفسُكْم  تعالى  ق��ال 
َوِمْنَها  ُنِعيُدُكْم  َوِفيَها  َخَلْقَناُكْم  } ِمْنَها  وق��ال: 
َت�����اَرًة ُأْخ�����َرى{. إن اإلن��س��ان يعمل  ُن��ْخ��ِرُج��ُك��ْم 
بحسب إرادته واختياره  وبكل اجلوارح التي 
القيامة  يوم  والتي سوف تشهد  عليها،  يتوفر 
ملن  فطوبى  الدنيا،  لصاحبها في  عملته  مب��ا 
شهدت له، وبئس ملن شهدت عليه } َيْوَم َتْشَهُد 
َكاُنوا  ا  َوَأْرُجُلُهْم مِبَ َأْلِسَنُتُهْم َوَأْيِديِهْم  َعَلْيِهْم 
َيْعَمُلوَن{، فكل إنسان يجزى بحسب عمله، وال 
مفر له من إحدى الدارين، ألنها ثمار عمله في 
َفِلَنْفِسِه َوَمْن َأَساَء  ا  َصاحِلً الدنيا } َمْن َعِمَل 
ٍم ِلْلَعِبيِد{  ) فصلت : 45(. َك ِبَظاَلّ َفَعَلْيَها َوَما َرُبّ

- لكل عمل جزاؤه : 
بعدما علم اإلنسان أنه مأمور بالعمل وأدرك 
أن الغاية من وجوده ليست هي األكل والشرب 
والتمتع مبلذات احلياة، وعلم كذلك أنه يحمل 
إلى  حتتاج  استخالفية  ورسالة  عظيمة  أمانة 
تدبر ومجهود لتأديتها على الوجه الذي يرضي 
العمل  ]، َهبَّ الختيار  عز وجل ورسوله  الله 
معتمدا  ودنياه،  دينه  في  يفيده  الذي  الصالح 
من  الشرعية  النصوص  على  لذلك  معرفته  في 
ال��ك��ت��اب وال��س��ن��ة، وع��ل��ى ف��ت��اوى واج��ت��ه��ادات 
فيه نص صريح،  يرد  لم  فيما  املسلمني  علماء 
ُكْنُتْم  ِإْن  ْكِر  الِذّ َأْهَل  تعالى: }َفاْسَأُلوا  الله  قال 
وفي   )7-43  : واألنبياء  َتْعَلُموَن{. )النحل  اَل 
احلديث الذي رواه البخاري ومسلم أن رسول 
، وإَنّ احل�����راَم  ال��ل��ه ] ق�����ال: "إَنّ احل���الَل ب���نِيّ
يعلمهَنّ  ال  مشتبهات  وبينهما أموٌر   ، ب����نِيّ

إلى  الناس  كثيٌر  من الناس ... " فمن هدي من 
الصراط املستقيم، وقدم عمل اآلخرة على األولى 
كان من املتقني الذين ائتمروا مبا أمر به النبي 
}َوَلْلِخَرة َخْير   : تعالى  قوله  ف��ي   [ محمد 
َلك ِمْن اأْلُوَلى ...{. وفي قوله: }َواْبَتِغ ِفيَما آَتاَك 
اَر اآلِخَرَة { ) القصص : 77 ( وال شك أن  ُه الَدّ الَلّ
األمر في هذه اآلية للعموم، ألن أداء الفرائض 
واحلكم بالعدل وقول احلق وفعل احلسنات ... 
وفاعلها  اجلميع،  متناول  في  صاحلة  أعمال 
تكتب  كما  حسنات،  ل��ه  وتكتب  عليها  يجزى 
ولم  ص��ال��ح  بعمل  ال��ق��ي��ام  ي��ن��وي  مل��ن  احلسنة 
األسباب " إمنا  م��ن  لسبب  تنفيذه  م��ن  يتمكن 
األع��م��ال ب��ال��ن��ي��ات وإمن���ا ل��ك��ل ام���رئ م��ا ن��وى 
عباده  على  نعمه  وم��ن  ...  " ومن ِحَكِم  الله 
فقال: }... َواَل  بالنهي  األمر  أتبع  سبحانه  أنه 
يدل  النهي  ْنَيا{ وهذا  ِمْن الُدّ َنِصيَبَك  َت��ن��َس 
للعبادة  له أن يتفرغ  على أن اإلنسان ال يجوز 
وينسى حقه مما أحله الله له من متاع الدنيا 
ونعيمها، هذه الدنيا التي زينها الله لإلنسان 
له منها مشتهيات كثيرة، قال سبحانه  وحبب 
َساء  َهَواِت ِمَن الِنّ الَشّ ُح���ُبّ  ��اِس  ِل��ل��َنّ �����َن  : }ُزِيّ
ِة  َهِب َواْلِفَضّ َواْلَبِننَي َواْلَقَناِطيِر امْلَُقنَطَرِة ِمَن الَذّ
ْرِث{ ) آل عمران  َمِة َواأَلْنَعاِم َواحْلَ ْيِل امْلَُسَوّ َواخْلَ
فيها  يراهن  كسوق ت��اري  له  وجعلها   )14  :
��َه  على ال��رب��ح األخ����روي، ق��ال ت���ع���ال���ى:}ِإَنّ ال��َلّ
ِب��َأَنّ  َوَأْم��َواَل��ُه��ْم  َأْنُفَسُهْم  ِمَن امْلُْؤِمِننَي  اْش��َت��َرى 
الذي  املسلم  إن   .)121: َة{ )التوبة  َنّ اجْلَ َل��ُه��ُم 
أم��وره  وي���زن  احلكمة  بعني  الدنيا  إل��ى  ينظر 
لكل دار  الشرع والعقل ثم يعطي  فيها مبيزان 
: " احرث  الله  رحمه  عمر  بن  قال  كما   - حقها 
كأنك  آلخرتك  واعمل  أب��دا  تعيش  كأنك  لدنياك 
متوت غدا " )اجلامع ألحكام القرآن : 13/ 314( 
- ال يخيب الله رجاءه في الدنيا واآلخرة. أما 
من تعلقت قلوبهم بحب الدنيا ومتاعها بشكل 
بطرق  األم���وال  لكنز  أنفسهم  فجندوا  م��ف��رط، 
أن  احل��رام، ظانني  أو  احل��الل  فيها  يراعوا  لم 
فهم  ب��امل��ال،  إال  تتحقق  ال  الدنيا  في  السعادة 
خاسرون ال محالة وبعيدون عن الصواب، ولو 
كانت السعادة تتحقق باملال وحده كما يظنون، 
لسعد ب��ه ق����ارون وم���ن ه��م ع��ل��ى ش��اك��ل��ت��ه في 
عصرنا هذا، الذين يختلسون األموال العامة أو 
فيستفيد  أوطانهم  خارج  ويهربونها  اخلاصة 
الذين  أمتهم  أبناء  منها  ويحرم  األجنبي  منها 
الربيع  كشف  وق��د  إليها،  ماسة  حاجة  في  هم 
العربي الكثير من هذه احلاالت. أال يعلم هؤالء 
باب  من  إال  العبد  إل��ى  يصل  ال  الله  أن سخط 
 [ الرسول  أن  احلديث  وف��ي  كهاته  املعصية 
قال : " ما من عبد -وفي رواي��ة-  من واٍل يلي 
رعية من املسلمني ، فيموت وهو غاش لهم إال 
ومسلم.  البخاري  اجلنة " رواه  عليه  الله  حرم 
بطرق  الوطن  ث��روات  ينهبون  الذين  ه��ؤالء  إن 
قبل  ال��دن��ي��ا  ف��ي  ي��ح��اس��ب��وا  أن  ي��ج��ب  مختلفة 
منزلتهم  بلغت  ومهما  ك��ان��وا  كيفما  اآلخ���رة، 
استثناء  فيه  الله ليس  شرع  ألن  املجتمع،  في 
التي  الوضعية  ال��ق��وان��ني  ف��ي  احل���ال  ه��و  كما 
احلصانة  املجتمع  في  املسؤولني  بعض  متنح 
ما  إذا  خاصة  محاكم  لهم  وتقيم  الشخصية 
الله  رس��ول  أن  احلديث  افتضح ُجْرُمُهم. وفي 
] قال : "إمنا أهلك الذين من قبلكم كانوا إذا 
فيهم  س��رق  وإذا  ت��رك��وه  الشريف  فيهم  س��رق 

الضعيف أقاموا عليه احلد " رواه البخاري. 
للجميع  نعمة  العباد  ب��ني  ال��ل��ه  ع��دال��ة  إن 
يجعلهم  ما  واإلطمئنان  األم��ن  من  فيها  ولهم 
من  فيه  م��ا  فيه  وفقدانها  ال��دن��ي��ا،  ف��ي  س��ع��داء 
الفنت وعدم االستقرار للظاملني واملظلومني على 
السواء، نسأل الله السالمة والعافية من كل شر 
ونعوذ به سبحانه من الذل والهوان في الدنيا 
وخسران اآلخرة آمني. واحلمد لله رب العاملني.

ذ. محمد الصباغ

ابتغ بعملك اآلخرة قبل األولى

ق��ول  امل��وض��وع  ه���ذا  ف��ي  حديثنا  منطلق 
ِصْدٍق  ُمْدَخَل  َأْدِخْلِني  َربِّ  }َوُقْل  الله سبحانه: 
َلُدْنَك  ِمْن  ِلي  َواْجَعْل  ِص��ْدٍق  ُمْخَرَج  َوَأْخِرْجِني 

ُسْلطانًا َنِصيرا{ )اإلسراء : 80(
فاآلية نص -باصطالح علماء األصول- في 
باب الصدق في كل شيء، وهي تدلنا على أساس 
إلى رب  من أسس االعتقاد من حيث االستناد 
العباد، للحصول على أنواع اإلمداد للصدق في 
العمل والفوز فيه باملراد. فللصادق من القوة ما 
التاريخ ينبيك بقوة  للكاذب، وارجع إلى  ليس 
الوصول  الكاذبني، ومفتاح  الصادقني وضعف 
إل��ى األص��ول لغة الضاد تقول ب��أن م��ادة )ص 
َوَغْيَرُه.  َق��ْواًل  ْيِء  الشَّ ِفي  ٍة  »ُق��وَّ د ق( تدور على 
ِتِه ِفي  َي ِلُقوَّ ْدُق: ِخاَلُف اْلَكِذِب، ُسمِّ ِمْن َذِلَك الصِّ

َة َلُه« )1( َنْفِسِه، َوأِلَنَّ اْلَكِذَب اَل ُقوَّ
لنعرف  االن��ط��الق  نص  مقام  إل��ى  ولنرجع 
اٍس َقاَل:  سبب النزول قبل التعميم، فعن اْبِن َعبَّ
َفَنَزَلْت  ِبالِهْجَرِة  ُأِم��رَ  ُثمَّ  َة  كَّ مِبَ  َ[ ِبيُّ  النَّ »َك��اَن 
َعَلْيِه }َوُقْل َربِّ َأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخِرْجِني 
ُم��ْخ��َرَج ِص���ْدٍق َواْج��َع��ْل ِل��ي ِم��ْن َل��ُدْن��َك ُسْلَطاًنا 

َنِصيًرا{ )اإلسراء : 80( )2( 
 [ النبي  خ��رج  تعالى  الله  م��ع  بالصدق 
املتواطئني على قتله، خرج  الكفار  ظاهرا على 
عالي  املكرمة  مكة  من  تعالى  الله  إلى  مهاجرا 
القدم وذاك مخرج صدقه، وموليا  ثابت  الهمة 
وجهه شطر املدينة املنورة فطويت له املسافات 
وأزيلت أمامه العقبات، فوجد املدينة مزينة في 
إلى سيد املخلوقات، فحلت بحلوله بها  شوق 
اخليرات والبركات، وذاك من مدخل صدقه عليه 

أفضل الصالة والسالم.
فكل  وإال  مثال،  إال مجرد  النص  مقام  وما 
مداخله ومخارجه في كل تصرف من تصرفاته 

]، مداخل صدق ومخارج صدق. 
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: »فمدخل 
ال��ص��دق وم��خ��رج ال���ص���دق: أن ي��ك��ون دخ��ول��ه 
وخروجه حقا ثابتا بالله، ولله، وفي مرضاته، 
متصال بالظفر بالبغية، وحصول املطلوب، ضد 
مخرج الكذب ومدخله، الذي ال غاية له يوصل 

إليها، وال له ساق ثابتة يقوم عليها.« )3(
ومن ثم فكل تصرف قوال كان أم عمال، كي 
نظفر باملقصد من ورائ��ه ال بد من الصدق في 
التخطيط له من مدخله إلى مخرجه، والسبيل 
وبأمر  وبالله  لله  ذلك  كل  ليكون  املجاهدة  هو 

الله تعالى.
دخ��ول  ب���أن  ن��ق��ول  التفصيل  م��ن  وب��ن��وع 
أو  املصنع  أو  املتجر  أو  ال��س��وق  إل��ى  املسلم 
احلقل أو اإلدارة أو أي مؤسسة من املؤسسات 
أو  قول  في  والدخول   ... البيت  أو  أو احلافلة 
الدخول  هذا  غيرها،  أو  األماكن  هذه  في  عمل 
واخل��روج  مدخل صدق  يكون  كي  إليه،  املشار 

منه مخرج صدق، يجب حتقيق ما يلي:
- أن ي��ك��ون ال��ع��م��ل ل��ل��ه س��ب��ح��ان��ه، وذل��ك 
سوى  مما  العمل  في  النية  لتجريد  باملجاهدة 
النيات،  على  األع��م��ال  مبنى  ألن  تعالى،  الله 
ثمارها  تؤتي  والتهذيب  بالتشذيب  واملجاهدة 
وأخفى،  السر  يعلم  ال��ذي  إلى  اللجوء  بصدق 
َبْكٍر  أَلِب��ي   [ ِبيُّ  النَّ ق��ال  يسار  بن  معقل  فعن 
ْرُك  َللشِّ ِب��َي��ِدِه  َنْفِسي  ����ِذي  )َوالَّ  :� ي��ِق  ��دِّ ال��صِّ
ِإَذا  َعَلى َشْيٍء  َك  َأُدلُّ َأاَل  ْمِل،  النَّ َدِبيِب  ِمْن  َأْخَفى 
ُهمَّ  اللَّ )ُقِل  َقاَل:  َوَكِثيُرُه؟  َقِليُلُه  َعْنَك  َذَهَب  ُقْلَتُه 
ي َأُعوُذ ِبَك َأْن ُأْشِرَك ِبَك َوَأَنا َأْعَلُم َوَأْسَتْغِفُرَك  ِإنِّ

ملا ال أعلم( )4(.
وذلك  وج��ل،  عز  بالله  العمل  يكون  أن   -  
باملجاهدة لصدق التوكل عليه، فمن توكل عليه 
إال  ذلك  يكون  ولن  كفاه وهو حسبه ونصيره، 
بعمق الفاقة واالفتقار إلى الله الغني احلميد، 
صاحب  عون  عليه  فاملعول  املقام  هذا  ولبلوغ 
الطول واحلول والقوة، روى ابن أبي شيبة عن 
ِإْسَحاق ْبن ُسَلْيَمان، َعْن َأِبي ِسَناٍن، َعْن َسِعيِد 

ي َأْسَأُلَك ِصْدَق  ُهمَّ ِإنِّ ُه َكاَن َيُقوُل: »اللَّ ْبِن ُجَبْيٍر َأنَّ
نِّ ِبَك« )5( ِل َعَلْيَك، َوُحْسَن الظَّ َوكُّ التَّ

وذلك  تعالى  الله  بأمر  العمل  يكون  أن   -
العليم  الله  منهاج  على  فيه  للسير  باملجاهدة 
احلكيم سبحانه، عبر طلب العلم لئال يقدم املرء 
على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، وصدق طلب 
وغيرها  الصلوات  في  تعالى  الله  من  الهداية 

حلاجتنا إليها في كل حركة وسكنة.
الصدق كما سلف  املسلم بحال  إذا حتقق 
بإذن الله تعالى وحوله وقوته، كان ضامنا على 
الله تعالى أن يحقق بغيته ويرفع مقامه، ومين 
عليه مبنازل صدق في الدنيا واآلخ��رة، ومنها 
ما ذكر الله تعالى في كتابه العزيز، من لسان 

صدق وقدم صدق ومقعد صدق.
ف��ل��س��ان ال��ص��دق ه��و ذل��ك��م ال��ذك��ر احلسن 
الذي يجريه الله تعالى عن املؤمن الصادق، من 
غير تطلع منه إلى ذلك، على ألسنة الناس في 
الدنيا، وتلك من عاجل بشرى املؤمن كما أخبر 
، َقاَل: ِقيَل  الصادق املصدوق، ففي حديث َأِبي َذرٍّ
ُجَل َيْعَمُل اْلَعَمَل ِمَن  ِلَرُسوِل اللِه ]: َأَرَأْيَت الرَّ
َعاِجُل  »ِتْلَك  َقاَل:  َعَلْيِه؟  اُس  النَّ َوَيْحَمُدُه  ْيِر،  اخْلَ

ُبْشَرى امْلُْؤِمِن« )6(
وأما قدم الصدق فهو ما يلقاه املؤمن عند 
الله من ثواب حسن، نتيجة ما قدمت يداه من 
القرآن  في  رب��ه  به  بشره  كما  الدنيا،  في  خير 
َقَدَم  َلُهْم  َأنَّ  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ْر  }َوَبشِّ قائال:  الكرمي 

ِهْم{ )يونس : 2( ِصْدٍق ِعْنَد َربِّ
أعده  رفيع  مقام  فذلك  الصدق  مقعد  وأم��ا 
الله تعالى للمتقني من عباده، قال الله تعالى: 
ِصْدٍق  َمْقَعِد  ِفي   ، َوَنَهٍر  اٍت  َجنَّ ِفي  ِقنَي  امْلُتَّ }ِإنَّ 

ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدٍر{ )القمر : 55-54(
وتأكيدا ملا أشير إليه من حال الصدق في 
أحاديث  ج��اءت  وم��آال،  ومخرجا  مدخال  العمل 
ن��ب��وي��ة ش��ري��ف��ة ب��ب��ع��ض ال���ن���م���اذج ك��اجل��ه��اد 

والصالة..
ففي حديث أبي ُهَرْيَرَة عن َرُسوُل اللِه ] 
قال: »اْنَتَدَب اللُه مِلَْن َخَرَج ِفي َسِبيِلِه، اَل ُيْخِرُجُه 
ِإالَّ ِجَهاٌد ِفي َسِبيِل اللِه، َوِإمَياًنا ِبي، َوَتْصِديًقا 
َأْو  َة،  نَّ اجْلَ ُأْدِخَلُه  َأْن  َضاِمٌن  َعَليَّ  ��ُه  َأنَّ ِبُرُسِلي، 
ُأْرِجَعُه ِإَلى َمْسَكِنِه الَِّذي َخَرَج ِمْنُه، َناِئاًل َما َناَل 

ِمْن َأْجٍر َأْو َغِنيَمٍة« )7(
 [ وفي حديث أبي أمامة  عن رسول الله 
َخَرَج  َرُجٌل  ِه؛  اللَّ َعَلى  َضاِمٌن  ُهْم  ُكلُّ »َثاَلَثٌة  قال: 
ى  ِه َحتَّ ِه َفُهَو َضاِمٌن َعَلى اللَّ َغاِزًيا ِفي َسِبيِل اللَّ
ا َناَل ِمْن َأْجٍر  ُه مِبَ َة، َأْو َيُردَّ نَّ اُه، َفُيْدِخَلُه اجْلَ َيَتَوفَّ
َفُهَو َضاِمٌن  امْلَْسِجِد  ِإَلى  َراَح  َوَرُجٌل  َغِنيَمٍة،  َأْو 
ُه  َيُردَّ َأْو  َة  نَّ َفُيْدِخَلُه اجْلَ اُه،  َيَتَوفَّ ى  ِه َحتَّ اللَّ َعَلى 
َبْيَتُه  َدَخ��َل  َوَرُج��ٍل  َغِنيَمٍة،  َأْو  َأْج��ٍر  ِمْن  َناَل  ا  مِبَ

ِه« )8( اَلِم َفُهَو َضاِمٌن َعَلى اللَّ ِبالسَّ
--------------------

1 - مقاييس اللغة/صدق.
2 - سنن الترمذي، كتاب َأْب��َواُب َتْفِسيِر الُْقْرآِن، 
احلديث رقم: 3139. قال الترمذي: »َهَذا َحِديٌث َحَسٌن 
َصِحيٌح« قال األلباني: )ضعيف االسناد( أنظر ضعيف 

سنن الترمذي، احلديث رقم: 611.
3 - التفسير القيم، البن القيم )ص: 360(

4 - رواه البخاري في األدب املفرد، باب فضل 
الدعاء احلديث رقم 716.

ْهِد، احلديث  5 - مصنف ابن أبي شيبة، ِكَتاُب الزُّ
رقم: 35334.

لَِة َواْلَداِب،  6 - صحيح مسلم، كتاب الِْبرِّ َوالصِّ
احلديث رقم:2642.

7 - أخرجه أحمد في مسنده، ُمْسَنُد َأِبي ُهَرْيَرَة 
َعْنُه احلديث رقم: 8980. قال األرن��ؤوط:  َرِض��َي اللُه 

إسناده صحيح على شرط الشيخني.
8 - أخرجه احلاكم في املستدرك كتاب اجلهاد 
انظر  األلباني:  ) صحيح (   قال   .2400 رق��م:  احلديث 

حديث رقم :  3053 في صحيح اجلامع . 

د. إدريس مولودي 
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والسالم  والصالة  العاملني،  رب  لله  احلمد 
وصحبه  آله  وعلى  املرسلني،  أشرف  على 

أجمعني، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد، فمما ال ريب فيه أن قواعد الفقه من 
أهم ما يجب االشتغال به في الفقه اإلسالمي؛ 
وضبطها  الفقه  فروع  جلمع  وسيلة  ألنها 
استحضارها،  من  َمكن  والتَّ واستيعابها 
وألنها كذلك متضمنة ألسرار التشريع وحكمه 
وغاياته؛ وهي بذلك تهدف إلى حتقيق مقاصد 
الشريعة اإلسالمية، من خالل حتصيل املصالح 

لإلنسانية في العاجل واآلجل معا.
هي  املقال،  هذا  موضوع  القاعدة  وهذه 
التي  الكثيرة،  الفقهية  للقواعد  مثال  مجرد 
مجال  في  املكلفني  تصرفات  ضبط  تروم 
ودرءا  املعاوضات وغيرها؛ حتقيقا ملصاحلهم 
للمفاسد عنهم. وسأحاول بإذن الله تعالى بيان 
أعالم  من  علمني  عند  القاعدة،  هذه  مقصدية 
اإلسالم: سلطان العلماء واإلمام القرافي رحمة 
التطبيقات  بعض  إلى  باإلضافة  عليهما،  الله 

املعاصرة، وذلك من خالل الفروع التالية :
الفرع األول: سياق القاعدة :

ذكر العز – رحمة الله عليه – هذه القاعدة 
املستثنيات  في  »قاعدة  في معرض حديثه عن 
)1(، وخاصة في سياق  القواعد الشرعية«  من 
املعاوضات  في  القياس  خالف  ما  »]ِلـ[  متثيله 
املثال  في  قال  إذ  التصرفات«)2(،  من  وغيرها 
لواحد؛ ألن  الِعَوضان  »ال يجتمع  الرابع عشر: 
َزْت ملصالح املتعاقدين، فال  املعاوضات إمنا ُجوِّ

تختص بأحدهما«)3(. 
أما اإلمام القرافي – رحمة الله عليه – فقد 
حتدث عنها عند كالمه عن الفرق بني: قاعدة ما 
واحد،  لشخص  فيه  العوضني  اجتماع  يصح 
وبني قاعدة ما ال يصح أن يجتمع فيه العوضان 

لشخص واحد)4(.
الفرع الثاني: معنى القاعدة :

يصح  وال  يجوز  ال  أنه  القاعدة  ومعنى 
ض،  الِعوض واملعوَّ البدلني:  شرعا اجلمع بني 
املعاوضات،  عقود  في  واحد  شخص  ملك  في 
عما   عوض  بدفع  طرف  كل  فيها  يلتزم  التي 
مينع  التصرفات،  ملقاصد  فتحقيقا  استحقه. 
العوضني  بني  اجلمع  هذا  من  احلكيم  الشارع 
لشخص واحد في باب املعاوضات؛ ألن الغرض 

منها حتصيل املصلحة لكال املتعاوضني. 
الفرع الثالث : مقاصد القاعدة:

مصالح  حتقيق  إلى  القاعدة  هذه  تسعى 
املتعاقدين ودفع الضرر عن أحدهما أو كليهما؛ 
وذلك من خالل منع اجتماع العوضني ألحدهما 
رحمة الله عليه  دون اآلخر. ولهذا قال العز – 
–: »ال يجتمع الِعَوضان لواحد؛ ألن املعاوضات 
تختص  فال  املتعاقدين،  ملصالح  َزْت  ُجوِّ إمنا 
بأحدهما  اختصاصها  وفي  بأحدهما«)5(. 
للضرر  وإحلاق  املتعاوضني  ملصالح  تفويت 
بهما. »وكذلك ال تصح اإلجارة )6(على الطاعات 
ْت  كاإلميان واجلهاد والصلوات؛ ألنها لو َصحَّ
جازت  وإمنا  لواحد،  واألجرة  األجر  الجتمع 
اإلجارة في األذان ألن األجرة مقابلة ملا فيه من 
من  فيه  مبا  ال  األوقات،  بدخول  اإلعالم  مجرد 

األذكار التي يختص أجرها باملؤذن«)7(. 
رحمة الله عليه   – وقد ذكر اإلمام القرافي 

إليه من  إلى ما تسعى  القاعدة ُمشيرًا  هذه   –
مقاصد، والتي ذكر من جملتها، دفع الضرر عن 
لشخص  العوضني  اجتماع  ألن  املتعاوضني؛ 
بالباطل،  الناس  أموال  أكل  إلى  يؤدي  واحد 
ولذلك ال يجوز أن يكون للبائع الثمن والسلعة 

معا، وال للُمؤجر األجرة واملنفعة معا...)8(
الفرع الرابع : تطبيقات القاعدة :

ما  القاعدة  هذه  تطبيقات  في  يدخل  ومما 
يلي:

اإلجارة  عقود  شرعية  بعدم  القول   <
القاعدة  تعتبر هذه  : حيث  املنتهية بالتمليك 
من جملة ما اعتمد عليه بعض العلماء في منع 
ورد عقد اإليجار املنتهي بالتمليك، إذ الحظوا 
بعوضي  البائع  استئثار  اإليجاري  البيع  في 
العقد، بحيث يبيع السلعة ويأخذ ثمنها وهو 
الثمن  يدفع  املشتري  بينما  لها،  مالكًا  يزال  ال 
الحظ  من  وهناك  ملكه.  في  املبيع  يدخل  وال 
في  للبائع  العوضني  بني  اجلمع  هذا  حتقق 
وصول  وعدم  انفساخه،  حال  في  العقد  هذا 
امللكية  نقل  وهي  النهائية،  غايته  إلى  العقد 
العوضان:  ففي هذه احلالة يدخل  للمستأجر؛ 

املبيع والثمن في يد البائع)9(.
جمع  اشتراط  تضمن  عقد  كل  بطالن   <
ألن  العقد دون اآلخر؛  العوضني ألحد طرفي 
أصله  موجب  يخالف  شرط  ضامه  إذا  "العقد 
وجب بطالنه")10(، وألن العقد كذلك ُيقصد من 
وراء تشريعه حفظ وضبط حقوق املتعاقدين، 
ما  خالف  إلى  وضعه،  قصد  عن  خرج  فإذا 
اشترط  فإذا  ولهذا  بطالنه.  وجب  له  وضع 
اجتماع  أو غيرهما  البيع  أو  اإلجارة  في عقد 
واألجرة،  املنفعة  أو  واملبيع  الثمن  العوضني: 
َتْت مصلحة  ألحد املتعاقدين دون اآلخر، فقد ُفوِّ
بأحدهما،  ضرر  ذلك  في  ألن  مشروعيتهما؛ 
كما  الثمن،  على  في حصوله  البائع  فمصلحة 
ِن،  املُثمَّ من  متكينه  في  املشتري  مصلحة  أن 
كما  املنفعة،  حتصيل  في  املستأجر  ومصلحة 

أن مصلحة املؤجر في احلصول على األجر...
عمومية  مؤسسات  أمالك  غصب  َمْن   <
من  غيرها  أو  واآلالت  أجهزة  من  خاصة  أو 
لم  بحيث  اإلتالف،  لها  حصل  ثم  املمتلكات، 
جميع  النقص  فبلغ  لالستعمال،  صاحلة  تعد 

من  القيمة  غرُم  الغاصب  على  وجب  قيمتها؛ 
املتلفة؛  األجهزة  وملُك  الغصب  حدوث  وقت 
العوضني:  بني  جامعا  املالك  يكون  ال  لكي 
احلنفية  قال  هذا  ومبثل  وقيمتها.  األجهزة 
متزق  إذا  "]فـ[  املغصوبني،  واإلناء  الثوب  في 
الثوب وترضض اإلناء حتى بلغ النقص جميع 
واملمزق؛  املرضوض  وملك  القيمة  غرم  قيمته، 
استدالال بأن ال يصير ]املالك[ جامعا بني البدل، 
آخر:  موضع  في  كذلك  واملبدل")11(. وقالوا 
بعد ضمانه  املغصوب  الشيء  الغاصب  "ميلك 
من وقت حدوث الغصب، حتى ال يجتمع البدل 
املالك...  وهو  واحد،  شخص  ملك  في  واملبدل 
نه  فَضمَّ فعيبها،  عينا  شخص  غصب  لو  كما 
ملك  املالك  ألن  الغاصب؛  ملكها  قيمتها،  املالك 
البدل كله، واملبدل قابل للنقل، فيملكه الغاصب؛ 
لئال يجتمع البدالن في ملك شخص واحد")12(.

في  االستثناء  من  املقصد   : اخلامس  الفرع 
القاعدة :

استثنى العز – رحمة الله عليه – من هذه 
ملصلحة  حتقيقا  والنضال،  املسابقة  القاعدة 
والنضال،  املسابقة  »وأما  قال:  حيث  اجلهاد، 
بالغلب وأخِذ السبق؛  الغالَب فيهما يفوز  فإن 
أسباب  تعلم  على  حاثٌّ  عليها  احلصول  ألن 
اجلهاد الذي هو تلو اإلميان، فإن كان السبق 

من واحد جاز ذلك ملا ذكرناه.
أواملتناضلني، فال  املتسابقني  كان من  وإن 
لصورة  متييزا  بينهما  محلل  إدخال  من  بد 

املسابقة واملناضلة عن صورة الِسفاح«)13(.
التي  املستثنيات  بني  من  االستثناء  وهذا 
ذكرها اإلمام القرافي – رحمة الله عليه – لهذه 
القاعدة، فبعدما أشار إلى مقصد هذا االستثناء 
بقوله : »غير أنه قد استثنيت مسائل من هذه 
املصالح«؛  من  وأنواع  للضرورة  القاعدة 
استثنى في املسألة الثالثة مسألة املسابقة بني 
ذكره  ما  وموضحا  –مؤكدا  قال  حيث  اخليل، 
اخليل، فقلنا:  بني  »مسألة املسابقة   : شيخه- 
السابق ال يأخذ ما جعل للسابق؛ ألن السابق 
الذي  يأخذ  فال  للجهاد،  التسبب  أجر  له 
العوض  له  يجتمع  لئال  املسابقة؛  في  جعل 
واملعوض، فلهذه احِلكمة وبسبب هذه القاعدة 

ألخذ  احمللل  الثالث  العلماء  بعض  اشترط 
العوض«)14(.

خامتة :
هذا  في  كتابته  تعالى  الله  يسر  ما  هذا 
من  جملة  إلى  نهايته  في  خلصت  وقد  املقال، 

النتائج، منها: 
> أن العز بن عبد السالم واإلمام القرافي 
من العلماء املقاصديني، الذين برعوا في بيان 

مقصدية القواعد الفقهية.
واستثناءاتها  بتطبيقاتها  القاعدة  أن   <
املفاسد  ودرء  الناس  مصالح  حتقيق  تروم 

عنهم.
> أن القاعدة من القواعد املهمة في الفقه 
استثمار  إلى  حتتاج  تزال  وال  اإلسالمي، 

وإعمال أكثر في قضايا املعاصرة.
------------------

* طالب باحث بمركز الدكتوراه بكلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانية -سايس- فاس

----------------------------------
1 - قواعد األحكام 283/2.
2 - قواعد األحكام 297/2.

3 - نفسه، 308/2.
4 - الفروق للقرافي، الفرق الرابع عشر واملائة،

.3-2/3 
5 - قواعد األحكام 308/2.

6 - اإلجارة: بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة وال 
يتبعض  بعضه  عنها  ناشئ  غير  بعوض  يعقل  ال  حيوان 
بتبعيضها. شرح حدود ابن عرفة للرصاع، كتاب اإلجارة، 

ص: 512.
7 - قواعد األحكام 308/2.

8 - الفروق للقرافي، الفرق: الرابع عشر واملائة، 3/3.
9 - ينظر: عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك: من التطبيقات 
املعاصرة لعقد اإلجارة في الفقه اإلسالمي، للباحث محمد 
وعقد   .181-177 ص:  محمد،  احلاج  عارف  يوسف 
لهيام  مقال   مقارنة(،  )دراسة  بالتمليك  املنتهية  اإلجارة 
محمد الزيدانيني، مبجلة دراسات: علوم الشريعة والقانون، 

املجلد: 39، العدد1، 2012، ص: -121 122.
البغدادي،  الوهاب  عبد  للقاضي  املعونة   -  10

.1122/2
11 - احلاوي الكبير 139/7.
12 - بدائع الصنائع 152/7.

13 - قواعد األحكام 2/-308 309.
واملائة،  عشر  الرابع  الفرق:  للقرافي،  الفروق   -  14

.4/3

مقاصدية قاعدة : "ال يجتمع العوضان لواحد" 
عند العز بن عبد السالم وتلميذه اإلمام القرافي

ذ. سعيد الشوي *

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

االشتراك السنوي : 20 عددا
< داخل املغــــــرب : 60 درهم             

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

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

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

ق�شيمة  اال�شرتاك
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1– املسار احلياتي :
ولد الشيخ عبد السالم الهراس مبدينة شفشاون بأقصى شمال املغرب 

سنة 1349هـ املوافق 1930م، متزوج وأب لستة رجال. 
جال الفقيد في عدة عواصم عربية منها القاهرة وبيروت ودمشق، وعاش 

معظم حياته بفاس وبها توفي رحمه الله.
2– املسار الدراسي :

< درس االبتدائي والثانوي مبسقط رأسه ثم بالقرويني بفاس. 
< التحق بالكلية الشرعية ببيروت بلبنان. 

< دكتوراه الدولة من جامعة مدريد، كلية اآلداب مدريد )1966م(. 
< الليسانس في احلقوق  جامعة محمد اخلامس، املغرب )1961م(. 

3– املسار العلمي واألكادميي :
< أستاذ بجامعة محمد بن عبد اللَّه بفاس من 1964م إلى 1997م. 

< رئيس شعبة اللغة العربية وآدابها بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية - 
فاس من 1975م إلى 1991م. 

< أستاذ زائر و محاضر بعدة جامعات : 
اإلصــالح  رجــال  موضوع  في  حاضر  حني  بالبحرين  اخلليج  جامعة   -

»األفغاني، محمد عبده، مالك بن نبي«. 
- جامعة مدريد كلية اآلداب، إسبانيا، قسم اللغات الشرقية. 

- جامعة اإلمام محمد بن سعود، كلية اللغة. 
- جامعة القاهرة، كلية اآلداب، القسم اإلسباني. 
- جامعة قرقيزيا الكويتية، قسم اللغة العربية. 

- اجلامعة اإلسالمية، ماليزيا. عضو املجلس األعلى للجامعة اإلسالمية 
)عشر سنوات(.

> عضو املجلس األعلى للمساجد - رابطة العالم اإلسالمي. 
> عضو الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية بالكويت. 

> عضو بهيئة علماء العالم اإلسالمي بقطر. 
> شارك في أكثر من ثالثني مؤمتًرا وندوة بالوطن العربي وبإفريقيا، 

وأوروبا. 
> حقق كتبا أندلسية مثل : 

- كتاب التكملة لكتاب الصلة البن األبار - أربعة أجزاء. 
- ديوان ابن األبار البلنسي، طبع بتونس ثم بالرباط. 

- صلة الصلة البن الزبير الغرناطي. 
- درر السمط في خبر السبط باالشتراك مع العالمة الشيخ سعيد أعراب. 

> كتب زاوية »بارقة« في جريدة »احملجة« باملغرب ملدة 18 سنة. 
العاملي  للكاتب  أدبية ومسرحية  وقطع  اإلسبانية قصائد،  عن  ترجم   <

خاسينطو بنابنطي وبعض األبحاث األدبية. 
> أشرف على أكثر من خمسني دكتوراه و ماجستير في األدب األندلسي، 

والفكر اإلسالمي والدراسات اإلسالمية.
4– مؤلفاته :

له أعمال كثيرة منها :
- مشروع: »قصة األندلس من الفتوح إلى النزوح«، صدر منه اجلزء األول. 

- أبو بكر الصديق � وإدارة األزمات.
- سعادة املرأة في ظل اإلسالم. 

- مقاالت عديدة مبجلة دعوة احلق املغربية، واملناهل املغربية، ومجلة 
الفيصل السعودية، ومجلة املجتمع الكويتية إضافة إلى عدد كبير من املقاالت 

باجلرائد منها: احملجة والتجديد املغربيتني والشهاب وغيرها…
- حوارات صحفية في مجالت وجرائد وقنوات عربية عديدة.

الدكتور  اهلل ورحمته  إلى عفو  انتقل  سنة،  يناهز 85  عن سن 
األستاذ عبد السالم الهراس ، أحد رجاالت الدعوة والفكر بالمغرب، 
وأستاذ أجيال عديدة من أبناء الصحوة اإلسالمية بالمغرب والعالم 
اإلسالمي، وذلك صبيحة يوم الجمعة 2 جمادى األولى 1436هـ/ 

20 فبراير2015م.
قد  المحجة  تكون جريدة  الــهــراس  السالم  عبد  األســتــاذ  وبــوفــاة 

فقدت واحدا من كتابها األوفياء وموجهيها الفضالء.
وبهذه المناسبة األليمة تتقدم أسرة جريدة المحجة بأحر التعازي 

وأصدقها إلى أسرته وأبنائه، وإلى كل أصهاره ومحبيه وأصدقائه.
تغمد اهلل العلي القدير الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأكرمه بعفوه 

ورضوانه، وأسكنه فسيح جنانه، ورزق أهله الصبر واالحتساب.

تعزية

عبد السالم الهراس رحمه الله تعالى في سطور

 األستاذ عبد السالم الهراس في ذمة اهلل

ترقبوا عددا خاصا عن الدكتور عبد السالم الهراس 
رحمه الله تعالى
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الدكتور أحمد الريسوني : 
األس����ت����اذ ال����ه����راس ش��ي��خ ال��ش��ي��وخ 
وأس���ت���اذ األس����ات����ذة وم���رش���د األج��ي��ال 

وشيخنا في الوسطية واالعتدال.
وص����ف األس���ت���اذ ال���دك���ت���ور أح��م��د 
ال��ري��س��ون��ي ف���ي ب���اغ ن��ع��ي��ه امل��رح��وم 
بأنه  موقعه  على  نشر  ال���ذي  ال��ه��راس 
»شيخ الشيوخ وأستاذ األساتذة ومرشد 

األجيال. األستاذ الهراس من أقدم املغاربة املعاصرين اهتماما 
بالعمل اإلسامي احلديث، ومن رواده ومؤسسيه وآبائه معتبرا 

أنه »من السابقني إلى التأسيس القانوني للعمل اإلسامي«
كما حرص األستاذ الريسوني على إبراز دور األستاذ عبد 
السام الهراس في غرس الفكر الوسطي واحلكمة  في أجيال 
احلركة اإلسامية مشرقا ومغربا فقال »وهو معلمنا وشيخنا 
في االعتدال والوسطية والتأني واالتزان. وهو رائدنا وراعينا 

في االهتمام بالعمل األكادميي والتكوين العلمي.«
الهراس  األستاذ  أصالة  على  الريسوني  الدكتور  أكد  وقد 
وخصوصيته املغربية قائا »ورغم أنه عاش كثيرا في املشرق 
العربي، واتصل واحتك بأقطاب احلركات اإلسامية وشبابها 
ينكر  وظل  املغربية،  أصالته ومميزاته  على  حافظ  فقد  هناك، 
منزلقاتها  م��ن  وي��ح��ذرن��ا  ب��ل  املتبصر،  غير  تقليدها  علينا 

وسلبياتها.«
في  أساسيا  إسهاما  أسهم  »وهكذا  قائا  الباغ  واختتم 

ترسيخ جتربة ومدرسة دعوية إصاحية مغربية متميزة«.

املغرب والعالم اإلسالمي يودع األستاذ عبد السالم الهراس رحمه الله تعالى
وإجماع عام على خصال الرجل الدعوية والفكرية واملنهجية

االحتاد العاملي لعلماء املسلمني :
ال���دك���ت���ور ال����ه����راس رم�����ز م����ن رم����وز 
مدرسة مالك بن نبي وأحد علماء األمة 

الربانيني املربني.
وص���ف ب���اغ ن��ع��ي االحت����اد العاملي 
السام  عبد  األس��ت��اذ  املسلمني  لعلماء 
والوعظ  الدعوة  رج��االت  »أح��د  الهراس 
االحت��اد  في  مؤسس  وعضو  واإلرش���اد، 

السام  عبد  »امل��رح��وم  أن  وذك��ر  املسلمني«  لعلماء  العاملي 
الهراس عاصر كبار املفكرين واألدباء والدعاة واملصلحني في 
العالم العربي واإلسامي، أبرزهم املفكر اجلزائري مالك بن 
القاهرة وبيروت ودمشق، وساهم  في  نبي حيث عاش معه 
في طبع ونشر بعض كتبه التي القت قبوال واسعا في العالم 
اإلس��ام��ي«، وأك��د أن امل��رح��وم ال��ه��راس »رم��ز من رم��وز هذه 
املدرسة التي ربت أجياال وأجياال من رجاالت الدعوة والفكر 
اإلسامي« كما ذكر اخلبر أنه مبوت األستاذ الهراس »فقدت 

األمة اإلسامية واحًدا من علمائها الربانيني املربني«

الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية :
ال���دك���ت���ور ال����ه����راس رم����ز م���ن رم�����وز ال��ف��ك��ر 

اإلسالمي الوسطي ومن العلماء الربانيني.
وفاة  خبر  اإلسامية  اخليرية  الهيأة  نعت 
املرحوم باعتباره عضوا مؤسسا في جمعيتها 
من  رم��زًا  الهراس  »امل��رح��وم  واعتبرت  العامة، 
من  وواح���دًا  الوسطي،  اإلس��ام��ي  الفكر  رم��وز 

الدعوة والوعظ واإلرشاد  املربني وأحد رجال  الربانيني  علمائها 
في املغرب، وعضوا مؤسسا في االحتاد العاملي لعلماء املسلمني، 
أجيااًل  ربت  مدرسة  وكان  اخليرية،  الهيئة  في  مؤسسا  وعضوا 
وأجيااًل من رجال الدعوة والفكر اإلسامي« منوهة مبا خلفه وراءه 
بالعطاء  زاخ��رة  ومسيرة  نوعي  ودع��وي  وعلمي  فكري  »إرث  من 
والسخاء في العديد من امليادين« كما ذكرت الهيأة بجهود الرجل 
فكر  نشر  في  ودوره  واجلهاد  والفكر  الدعوة  مجال  في  وأعماله 
مالك بن نبي وطبعه، مشيرة أن الرجل »انشغل بعدد من قضايا 
الّسياسي  الفعل  بني  العاقة  قبيل  من  املعاصر  اإلسامي  العمل 

والعمل الّدعوي، وبقضايا األّمة في فلسطني والعراق وغيرها«

الدكتور يوسف القرَضاوي  :
ال���دك���ت���ور ال���ه���راس ع���ال���م امل��غ��رب 

البحاثة الداعية الثبت.
لعلماء  ال��ع��امل��ي  االحت���اد  أن  رغ��م 
قبل  من  موقعا  باغا  أصدر  املسلمني 
ال��ق��َرض��اوي وأمينه  ي��وس��ف  ال��ش��ي��خ 
العام الدكتور علي محيي الدين القره 
داغي إال أن الشيخ القرضاوي آثر أن 

نشرت  حقه  في  خاصة  بشهادة  الهراس  املرحوم  يخص 
على موقعه الشخصي نوه فيها بالرجل ومناقبه وجهاده 
مصلحة  على  وح��رص��ه  وم��ش��ارك��ات��ه  وال��دع��وي  العلمي 
الشيخ  حلى  وق��د  قضاياها،  مبختلف  وااله��ت��م��ام  األم��ة 
قال:  حيث  جليلة  ومناقب  بأوصاف  املرحوم  القرضاوي 
العربي  املاضية صديقنا  الله، اجلمعة  إلى رحمة  »انتقل 
امل��ع��روف  الثبت  ال��داع��ي��ة  البحاثة  امل��غ��رب  ع��ال��م  املسلم 
علماء  كبار  أح��د  ال��ه��راس،  السام  عبد  الدكتور  األستاذ 
املغرب املعروفني، وأدبائها املرموقني، ودعاتها املخلصني، 
أستاذ األدب األندلسي بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، 
باملغرب،  والثقافي  االجتماعي  العمل  جمعية  ورئ��ي��س 
العلمية  اجلمعيات  من  عدد  في  املبرزين  األعضاء  وأح��د 

واإلسامية واخليرية في العالم اإلسامي.
وذكر الشيخ القرضاوي ذكرياته مع األستاذ الهراس 
ف���ي امل���ش���رق وامل���غ���رب ب���نينَّ م���ن خ��ال��ه��ا ق��ي��م��ة امل��رح��وم 
باملشرق  العلمية  الدولية  املؤمترات  كبار  في  ومشاركاته 

واملغرب.

حركة التوحيد واإلصالح :
األس��ت��اذ ال��ه��راس أستاذ 
األس������ات������ذة وأح�������د أع�����الم 
ال��دع��وة ورج��ل من رج��االت 

الفكر.
التوحيد  حركة  وصفته  ال��ه��راس  األس��ت��اذ  نعيها  خبر  ف��ي 
والوعظ  الدعوة،  أعام  وأحد  األساتذة  »أستاذ  بأنه  واإلص��اح 
واإلرشاد، ورجل من رجاالت الفكر الذين متيزوا بغيرتهم الشديدة 
اإلسامية«  لألمة  املصيرية  والقضايا  واملسلمني  اإلس��ام  على 
وقد تضمن باغ النعي سيرة مختصرة عن حياة املرحوم وأهم 

أعماله وأبرز احملطات في حياته.

احلركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني : 
األس����ت����اذ ال����ه����راس ق���ام���ة م���ن ق��ام��ات 
احل����رك����ة اإلس���الم���ي���ة ب���امل���غ���رب وال���ع���ال���م 

اإلسالمي.
نعت احل��رك��ة اإلس��ام��ي��ة ف��ي ال��داخ��ل 
الفلسطيني وفاة األستاذ الهراس ووصفته 
»أحد  واعتبرته  املجدد«  الرباني  ب»العالم 

أبرز من كرسوا حياتهم للتنظير للعمل اإلسامي وتنزيله وفق 
الوقائع املستجدة« كما اعتبرت موته فاجعة أليمة فقدت األمة فيه 
»قامة من قامات احلركة اإلسامية في املغرب والعالم اإلسامي«.

عثمان  ب��ن  العزيز  عبد  ال��دك��ت��ور 
التويجري :  املدير العام  ملنظمة  اإليسيسكو

املغرب  فقد  الهراس  الدكتور  بوفاة 
والعالم اإلسالمي أحد أبنائه املخلصني 

وعلمائه األخيار.
نعيه  ف��ي  التويجري  ال��دك��ت��ور  ق��ال 
والعالم  امل��غ��رب  »إن  ال��ه��راس  لألستاذ 
الهراس  الدكتور  ب��وف��اة  فقد  اإلس��ام��ي 

عاملا فاضا وداعية كبيرا قضى جل حياته في طلب العلم 
والتدريس والتأليف وعمل على نشر تعاليم اإلسام السمحة 
واملوعظة احلسنة،  إليه مبنهج وسطي وباحلكمة  والدعوة 
وتخرج على يديه العديد من الطاب، وتعّرف كثير من غير 
املسلمني على اإلسام من خال جهوده الكبيرة في الدعوة 

وتبيان رسالة اإلسام وقيمه ومبادئه. 
كما توجه الدكتور التويجري بالعزاء إلى أسرة الفقيد 
الكبير وإلى محبيه وتامذته، وإلى اململكة املغربية التي كان 
الدكتور الهراس أحد أبنائها املخلصني وعلمائها األخيار. 

ص��ور  م�ن  ج�ن�ازة  ال�ف�ق�ي�د 
رح�م�ه  الل�ه  ت�ع�ال�ى

15 جمادى األولى  1436هـ  املوافق 6 مارس 2015م



اخلميس 3 جمادى الثانية 1435هـ  املوافق 3 أبريل 2014م8 العدد 16420 رجب 1435هـ  املوافق 16 ماي 2014م8 العدد 10434

ف���ي ح���ن ي��س��ت��م��ر ان���ف���راط ع��ق��د ال��ع��رب 
مما  نقف  جميعا  فإننا  أعيننا،  حتت  الفريد 

يجرى موقف املتفرجن الذاهلن.
)1(

التي  الكلمة  م��ن  مستلهم  أع��اه  ال��وص��ف 
فبراير   12 ي���وم  األم���ن  مجلس  إل���ى  وج��ه��ه��ا 
احلالي بان كي مون األمني العام لألمم املتحدة 
ال��وض��ع في  إل��ي��ه  آل  م��ع��رض حديثه عما  ف��ي 
أن يستنهض  ال��رج��ل  إذ ح��ني ح���اول  ال��ي��م��ن. 
في  األع��ض��اء  ال��دول  من ممثلي  همة سامعيه 
نشهد  أن  مي��ك��ن  ال  ق���ال:  ف��إن��ه  األم���ن  مجلس 
اليمن »ينهار أمام أعيننا«. وقد أبرزت العبارة 
غيرة  تقدير  باب  من  العربية  الصحف  بعض 
ال��ذي  امل��وض��وع  أهمية  إل��ى  والتنويه  ال��رج��ل 
معه  وتعاملت  العربية  اجلامعة  به  تكترث  لم 
باعتباره شأنا خليجيا، بالتالي فإن اإلبراز لم 
العربي،  العالم  في  نوع  أي  من  يحدث صدى 
ومت التعامل معه بحسبانه مجرد »فاصل« في 

مشهد الفرجة.
قبل ذلك بأيام قليلة �� في 7 فبراير �� نشرت 
صحيفة »احلياة« اللندنية حوارا أجراه رئيس 
حت��ري��ره��ا ال��زم��ي��ل غ��س��ان ش��ري��ل م��ع السيد 
م��س��ع��ود ال��ب��رزان��ي رئ��ي��س إق��ل��ي��م ك��ردس��ت��ان 
املوروثة  احلدود  إن  األخير  فيه  قال  بالعراق، 
من سايكس بيكو )عام 1916( كانت مصطنعة، 
وإن حدودا جديدة ترسم اآلن بالدم في العراق 

وسوريا واليمن.
التالية  األي���ام  ف��ي  ت��وات��رت  التي  األخ��ب��ار 
م��ض��ت ف��ي ذات االجت����اه، ف��ق��د ك���ان ال��ع��ن��وان 
فبراير   14 ف��ي  احل��ي��اة  لصحيفة  ال��رئ��ي��س��ي 
احل��وث��ي��ني  ب��ني  يتفتت  ال��ي��م��ن  أن  ع��ن  ي��ع��ل��ن 
وقبل  اجلنوبي،  واحل���راك  القاعدة  وإم���ارات 
ذل��ك بيوم ذك��رت وك��االت األن��ب��اء أن اجتماعا 
عقد في مدينة القامشلي للتنسيق بني القوى 
الوطني  املجلس  وبني  السورية  الدميقراطية 
الكردي واالحتاد الدميقراطي الكردي، قدم فيه 
ممثل االحتاد األخير خريطة جديدة ملا سموه 
في  الكردية  األقاليم  ضمت  سوريا،  كردستان 
اخلريطة  واعتبرت  متصلة،  جغرافية  وح��دة 
اجلديدة متهيدا للمطالبة بتحويل سوريا إلى 
وضعهم  فيها  ل��ألك��راد  يكون  فيدرالية،  دول��ة 

شبه املستقل، أسوة مبا حصل في العراق.
)2(

انفراط  إش��ارات  املنشورة رصدت  األخبار 
العقد العربي وإرهاصات االنتكاسة التي بلغت 
والتهيؤ  األم��ة  فكرة  عن  التراجع  في  ذروتها 
والعرقية  املذهبية  »القبائل«  طور  إلى  للعودة 
إن  نقول  أن  لنا  يسوغ  ما  وه��و  والسياسية. 
مرحلة  في  عربيا  حلما  كانت  التي  »ال��وح��دة« 
الثاني  النصف  في  االستعمار  ضد  النضال 
من القرن املاضي، تهاوت ركائزها واحدا بعد 
لها  تتوافر  ل��م  إذ   ���� ظ��ل االستقال  ف��ي  اآلخ��ر 
املقومات الضرورية لاستمرار في ظل األنظمة 
الوطنية التي احتكرت السلطة والثروة، األمر 
الذي أفقد العالم العربي مناعته وأدخله متاهة 

التفكيك واالنفراط.
االصطفاف  كان  االستعمارية  املرحلة  في 
ضد العدو اخلارجي سمة ال خاف حولها، إال 
أن األمر اختلف في ظل االستقال، إذ رغم أن 
دور اخلارج لم يختف متاما وظل فاعا بدرجة 
أن الصراع بني األشقاء أصبح  إال  أخ��رى،  أو 

السمة األبرز في مرحلة الدولة الوطنية.

ذلك أنك إذا ميمت وجهك في أنحاء العالم 
ال���داخ���ل محتدم  أن ص����راع  ال��ع��رب��ي س��ت��ج��د 
قلنا  إذا  نبالغ  ال  إن��ن��ا  ب��ل  أخ���رى.  أو  ب��درج��ة 
موجودة  أصبحت  ال��ص��راع��ات  أن���واع  ك��ل  إن 
واليمن  وسوريا  والعراق  العربي.  العالم  في 
السنة  بني  ت��ارة  فهي  جنسها،  في  منوذجية 
وبني  والعلويني،  السنة  بني  وت��ارة  والشيعة، 
الزيود والشوافع، وبني العرب واألكراد، وبني 
التيارات  وب��ني  مثا(  )داع���ش  اخل��اف��ة  دع��اة 
السلفيني  وبني  األخ��رى،  والوطنية  اإلسامية 

واجلهاديني، وبني اجلنوبيني والشماليني.
الصراعات  من  مماثل  بكم  حافلة  وليبيا 
بني القبائل تارة، وبني القوى السياسية التي 
وبني  أخ��رى،  ت��ارة  وخصومها  بالثورة  قامت 
دعاة  وبني  واألفريقية،  العربية  األص��ول  ذوى 

السلفية اجلهادية والسلفية الدعوية.
وف���ي م��ص��ر ص����راع س��ي��اس��ي ف��ي ج��ان��ب، 
سيناء،  في  اإلرهابية  اجلماعات  وصراع ضد 
والعلمانيني،  اإلساميني  بني  ثقافي  وص��راع 

وتوترات مكتومة بني املسلمني واألقباط.. 
السودان له نصيبه من الصراع الذي أدى 
إل��ى انفصال اجل��ن��وب وت���رددت أص���داؤه في 

دارفور والنيل األزرق وكردفان.
لبنان لم تتوقف فيها الصراعات السياسية 
واملذهبية، والتي تتحول إلى صراعات مسلحة 
واملسيحيني،  املسلمني  ب��ني  وآخ���ر  ح��ني  ب��ني 
السنة  أه��ل  غ��اة  بني  أو  والسنة،  الشيعة  أو 

ومعتدليهم.
ليس  اخلليج  أن  كما 
ب��ع��ي��دا ع���ن ال��ص��راع��ات 
التي لها وجهها املذهبي 
ح��ي��ن��ا )ف���ي ال��ب��ح��ري��ن(، 
بني  السياسي  ووجهها 
ال��س��ل��ط��ات وال��ن��ش��ط��اء 
أحيان  ف��ي  اإلصاحيني 
كثيرة، كما هو احلاصل 
والسعودية  الكويت  في 
غير  ذل����ك  واإلم����������ارات. 
ال���ص���راع���ات احل��اص��ل��ة 
س��واء  اخلليج  دول  ب��ني 
أو  البيئية  عاقاتها  في 
جراء مواقفها من الربيع 
ال���ع���رب���ي، األم������ر ال����ذي 
قطر  وق��وف  عليه  ترتب 
والسعودية  ج��ان��ب،  ف��ي 
واإلمارات والبحرين في 

جانب معاكس.
العالم  أن  اخل��اص��ة 

العربي حتول إلى ساحة عراك كبيرة شاركت 
مكوناته  فيه  واشتبكت  ت���ارة،  أنظمته  فيه 
الداخلية تارة أخرى، وفي هذه األجواء برزت 

حقيقتان :
األولى أنه أصبح مفتقدا إلى القيادة التي 
تلملم أطرافه وتضمد جراحه، األمر الذي حوله 
إلى جسم با رأس وسفينة با ربان، كما ذكرت 

في مقام سابق.
أصبح  القيادة  ف��راغ  ظل  في  أن��ه  الثانية 
تأثير ونفوذ القوى التي من خارجه أكبر من 
وإذ حتولت  داخله،  بذاتها من  دولة  أي  نفوذ 
ال����دول ال��ك��ب��رى إل���ى الع���ب م��ه��م ف��ي الساحة 
العربية )أمريكا وروسيا بوجه أخص( فإن دوال 
دوائر  إي��ران وتركيا دخلت ضمن  أخ��رى مثل 
اإلسرائيلي  ال���دور  أن  كما  والتأثير.  النفوذ 
يتعذر جتاهله، وإن مت أكثره من وراء األستار.

)3(
في 28 أغسطس عام 2013 نشرت صحيفة 
باخلرائط  مدعوما  تقريرا  تاميز«  »نيويورك 
فيه  عرضت  راي��ت  روب��ن  األمريكية  للباحثة 
أحد سيناريوهات االنفراط في العالم العربي. 
ومما ذكرته أن الشروخ والتشققات احلاصلة 
في خمس دول عربية ميكن أن تنقسم إلى 15 
دولة. والدول التي عنتها هي: سوريا والعراق 
وال��س��ع��ودي��ة وال��ي��م��ن ول��ي��ب��ي��ا، آن����ذاك حظي 
وكانت  كبير،  وبهجوم  واس��ع  بنشر  التقرير 
تفتيت  أن  هي  الهجوم  في  احمل��وري��ة  النقطة 
العالم العربي مؤامرة وحلم إسرائيلي بامتياز. 
وهذه معلومة صحيحة ولها مبرراتها ذلك أن 
من  العربي  العالم  لتفتيت  إسرائيل  محاوالت 
مبشكات  وإش��غ��ال��ه  خصوماته  إذك���اء  خ��ال 
أنها مفهومة،  لم تعد سرا، فضا عن  الداخل 
النفصال  إسرائيل  دعم  على  الدالة  والوثائق 
في  األك���راد  مع  وللتواصل  ال��س��ودان،  جنوب 
لبنان تتحدث بصراحة  العراق، واملوارنة في 
التي بذلت في ذلك االجت��اه. وقد  عن اجلهود 
قدمه  ال��ذي  للبحث  خاصة  عرضت  أن  سبق 
املتقاعد  العميد   2003 ع��ام  اخلصوص  بهذا 
الشرق  ألبحاث  ديان  مركز  إلى  فرجي  موشي 
خاص  ج��زء  البحث  وف��ي  وأفريقيا،  األوس���ط 
والطائفية  العرقية  األق��ل��ي��ات  م��ع  بالتحالف 
طبيعيا  حليفا  باعتبارها  العربي  الوطن  في 
إلس��رائ��ي��ل، ومم��ن أش��ار إليهم غير م��ا ذك��رت 
بعض األقباط في مصر وال��دروز واألك��راد في 

سوريا.
املهمة  ال��ن��ق��اط  م��ن 
التي أثارت الدراسة أن 
اإلسرائيليني  اخل��ب��راء 
ال���ذي���ن وض���ع���وا خطة 
العربي  العالم  اختراق 
م�����ن خ�������ال م���س���ان���دة 
أقلياته وتشجيعها على 
من  انطلقوا  االنفصال 
حرصوا  أساسية  فكرة 
ع���ل���ى ال����ت����روي����ج ل��ه��ا، 
أن  ي��ل��ي:   فيما  تتمثل 
املنطقة العربية ال تشكل 
وحدة ثقافية وحضارية 
واحدة كما يقول العرب، 
وإمنا هي خليط متنوع 
والتعدد  الثقافات  م��ن 
ال����ل����غ����وي وال����دي����ن����ي 
واإلث����ن����ي، مب��ع��ن��ى أن��ه 
تضم  فسيفساء  مبثابة 
بني ظهرانيها شبكة معقدة من أشكال التعدد 
وجود  ف��إن  لذلك  والقومي،  والديني  اللغوي 
إسرائيل ضمن تلك الشبكة يصبح طبيعيا، إذ 
حني تصبح املنطقة وعاء ملجموعة من األقليات 
فا يكون هناك تاريخ موحد يجمعها. ومن ثم 
أقلية  كل  تاريخ  هو  احلقيقي  التاريخ  يصبح 
موسي  اإلسرائيلي  الباحث  ورتب  حدة،  على 
في  األول��ى  تتمثل  نتيجتني،  ذل��ك  على  فرجي 
إلى  وال��دع��وة  العربية  القومية  مفهوم  رف��ض 
الوحدة العربية. أما الثانية فتتمثل في تبرير 

شرعية الوجود اإلسرائيلي في املنطقة.
سجل الباحث أن هذه السياسة انتهجتها 
إسرائيل منذ أواخر خمسينيات القرن املاضي، 
دافيد  العبرية  الدولة  ل��وزراء  رئيس  أول  وأن 
بن جوريون كان صاحب التوجيه الصادر في 
ذلك الصدد. ومن مفارقات األقدار أن ما سعت 

إليه إسرائيل منذ ذلك احلني اقترب منه العرب 
بجهدهم الذاتي )!( بعد أكثر من نصف قرن.

)4(
»معهد  عقد  امل��اض��ي  يناير  منتصف  ف��ي 
هرتسيليا متعدد املجاالت« في تل أبيب حلقة 
تتهدد  ال��ت��ي  األم��ن��ي��ة  امل��خ��اط��ر  ح��ول  نقاشية 
ما  وأه���م   ،)2015( اجل��دي��د  ال��ع��ام  إس��رائ��ي��ل 
خلصت إليه املناقشات أن الوضع احلالي في 
إسرائيل؛  ألمن  بالنسبة  مثالي  العربي  العالم 
ذل��ك أنها ل��م تعد ت��واج��ه حت��دي��ات م��ن جانب 
با  معظمها  أصبح  التي  العربية،  اجليوش 
ج��دوى م��ن ن��واح ع��دي��دة. ذل��ك أنها أصبحت 
ب��األم��ن  ومنشغلة  ال��ص��راع��ات  ف��ي  منخرطة 
ال���داخ���ل���ي. وب��س��ب��ب م���ن ذل���ك ف���إن إس��رائ��ي��ل 
على  ت��ع��ودت  بعدما  آخ���ر،  ع��ال��م  إل��ى  انتقلت 
التعامل مع جيوش نظامية كبيرة مع دبابات 
من  األل��وف  ومئات  الطائرات  ومئات  ومدافع 
فإنها أصبحت  ال��راه��ن  الوقت  وف��ي  اجل��ن��ود. 
يتمثل  ب��ات  مختلف  ن��وع  م��ن  تهديدا  ت��واج��ه 
ف��ي امل��ن��ظ��م��ات ال��ت��ي حت��رك��ه��ا األي��دي��ول��وج��ي��ا 
اإلسامية. ورغم أن النقطة املضيئة في ظام 
املنطقة باتت تتمثل في انهيار الدول العربية 
وتفككها، إال أن وجود داعش يظل مصدر قلق 
لها. إذ تخشى إسرائيل أن يستقر الوضع لها 
في املنطقة، األمر الذي قد يدفعها إلى توجيه 
اخلبراء  اعتبر  فقد  ذل��ك  مع  ضدها.  نشاطها 
الذين اشتركوا في احللقة النقاشية أن التهديد 
في  يتمثل  الراهن  الوقت  في  األكبر إلسرائيل 
إمكانية أن تنجح إيران في التوصل إلى اتفاق 
يسمح  الغربية  وال��دول  املتحدة  الواليات  مع 
ال��ق��درات  على  احل��ص��ول  ب��اجت��اه  بالتقدم  لها 
نهاية  في  يتم  ال  قد  وذلك  العسكرية،  النووية 
االت��ف��اق مع  لكن مجرد إجن��از  العام احل��ال��ي، 
الدول الغربية يفتح الباب إليران لكي متضى 

في ذلك االجتاه �� انتهى االقتباس.
ال أكاد أسمع رنينا لتلك األجراس التي تنبه 
إلى انزالق العالم العربي في مسار االنفراط، 
حلم  وإجهاض  األمة  لطي صفحة  الذي ميهد 
األوط���ان  م��ن احل��ف��اظ على  ال��وح��دة. ويجعل 
وواج��ب  امل���راد  غ��اي��ة  ه��و  السلطان  وتثبيت 
ال��ذات قضية  على  االنكفاء  ب��ات  وإذ  ال��زم��ان. 
الغيبوبة  أج���واء  ف��ي  فإننا  امل��رك��زي��ة،  ال��ع��رب 
العدو  ناحية  النظر  نصوب  عدنا  ما  الراهنة 
اإلسرائيلي االستراتيجي القابع على احلدود، 
حتى أصبحت أشك في أن متغيرات السياسية 
في  ج��وه��ري��ا  تغييرا  أح��دث��ت  وان��ت��ك��اس��ات��ه��ا 
العقيدة العسكرية للجيوش العربية، بحيث ما 
عادت تعرف من هو العدو االستراتيجي، كما 
أنني صرت أشك في أن أجيالنا اجلديدة تعرف 

ما هي قضية العرب املركزية.
وأرج����و أن ت��ك��ون ه���ذه م��ج��رد ك��واب��ي��س 

وخياالت ليس أكثر. 

أجراس انفراط عقد العرب الفريد

ذ. فهمي هويدي

ال أكاد أسمع رنينا لتلك 
األجراس التي تنبه إلى 
انزالق العالم العربي في 
م��س��ار االن���ف���راط، ال��ذي 
ميهد لطي صفحة األمة 
الوحدة.  حلم  وإجهاض 
وي���ج���ع���ل م����ن احل���ف���اظ 
وتثبيت  األوط�����ان  ع��ل��ى 
املراد  السلطان هو غاية 

وواجب الزمان.

الراهنة  الغيبوبة  أج��واء  في 
م�����ا ع�����دن�����ا ن�����ص�����وب ال���ن���ظ���ر 
ن��اح��ي��ة ال���ع���دو اإلس��رائ��ي��ل��ي 
االس��ت��رات��ي��ج��ي ال��ق��اب��ع على 
احل��دود، حتى أصبحت أشك 
السياسية  م��ت��غ��ي��رات  أن  ف��ي 
تغييرا  أحدثت  وانتكاساتها 
ج�����وه�����ري�����ا ف������ي ال���ع���ق���ي���دة 
العسكرية للجيوش العربية، 
بحيث ما عادت تعرف من هو 

العدو االستراتيجي
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ماذا  ي��دري  ال   .. ابنته  ح��ال  يؤرقه 
املطار  م��ن  ع��ادت  أن  منذ  لها  ح��دث 

لتوديع زوجها...
ش��اردة..  حزينة..  غرفتها  يف  تنزوي 
صامتة كأنها خرساء.. يحاول أن يخفف 
بنيتي  يا   “ مازحا:  الحزن  وط��أة  عنها 
لست الوحيدة التي يسافر زوجها بعد 
أسابيع من زواجها.. ستلحقني به � إن 

شاء اهلل يف ملح البصر..!”
كيف  ي����دري  ال   .. ح��زن��ه  ي��ك��ت��م 
يعزي  الخارج..  إىل  هجرتها  سيتحمّل 
“ هذا قدر.. لم نكن  نفسه يف صمت: 
ابنتنا..  سيتزوج  أجنبيا  أن  نتخيل 
أكيد أن قريبي املهاجر هو الذي اقرتحه 
علينا.. قريبي  رجل مستقيم ال يمكن 
صالح   من  تأكده  لوال  بذلك  يقوم  أن 

صهرنا... !”
حاول  كلما  حالتها  تسوء  تنتحب.. 

مواساتها...
انتظر طويال أوراق إقامة ابنته.. حاول 
االتصال هاتفيا بزوجها لكنه يخفق كل 

مرة.. وبدأ القلق يدب إليه...
تتضاعف  املهاجر..  بقريبه  اتصل 
باكيا  األخ��ر  ه��ذا  يعتذر  حني  حرته 
الحقيقة...  يعرف  لم يكن  أنه  ويحلف 
الجواب ظل  أي حقيقة؟!  سأله.. لكن 

معلقا...
أيام، اتصل به زوجها يوضح له  بعد 

األمر... كرر األب رجاءه:
� يا ابني لم أفهم ما تقول.. 

� لم تفهم ماذا ؟!
� لم أفهم كل ما ذكرتَه...

� ي��ا ع��م أن���ا  ال أع���رف م���اذا تريد 
بالضبط؟!

� فقط أريد أن أفهم...
ابنتكم  � يا عم  أكرر: إني تزوجت 

حسب مذهبي..!
�  يا ابني لم أفهم.. ماذا تعني؟!

� زواج متعة

 ذة. نبيلة عزوزي

بقـلم :

و مـضـــــــــة

حقيقة...

الــطــريــق،  مشقة  صــابــرت 
ــعــرق تــتــأأل على  وقــطــرات ال
جـــبـــيـــنـــهـــا، وتــــنــــســــاب عــلــى  
اخلــدود؛ تاركة خطوطا شقت 
بياضا في أعماق سواد الغبار، 
ترفع عينني ذابلتني ضامرتني 
لم ينكف لهما مدمع، تكشفان 
تعب جسد منهك، وحرقة ندم 

على مجاورة الفنت. 
تــــدثــــرت بـــلـــحـــاف الـــنـــدم 
وطـــرقـــت الـــبـــاب بــعــد وقـــوف 
طويل، كانت تروح فيه وجتيء 
تقرعه  واألخــــرى،  الفينة  بــني 

تارة بشدة وتارة تغيب.
ــــا، فــحــرك  ــــه غـــيـــابـــهـــا آمل
لــســانــهــا بــحــشــرجــة حــزيــنــة، 
فــتــاوهــت قــائــلــة:آه مــن غياب 

أنــســانــي ضـــــرورة الـــولـــوج، 
الباب أحترق بنار  وأنا خلف 
بثقله،  قلبي  ويــنــوء  الــبــعــاد، 
املعصية،  أســتــار  ــرنــي  ــدث وت
فتلهب نفسي بنار الهم والغم. 
اخلالص  إلــى  أهفو  ولكم 
ــــم الـــتـــمـــنـــي، لــكــن  فـــــي عــــال
فوق  حسرة  عــزم  بــال  التمني 
املفتقر  والتمني  احلــســرات، 
إلــى اإلقــــدام آمـــال تسبح في 

غياهب املستحيل.
معجزة  ــى  إل أحــتــاج  فهل 
حتــــركــــنــــي لـــلـــمـــســـيـــر قــصــد 

الوصول؟ 
ملــــلــــمــــت شـــــتـــــات نــفــس 
مــكــســورة، واحــتــســت دمـــوع 
الفطرة  أرض  لتغرس  الــنــدم 

اخلصبة بأشجار اليقني. 
تعهد  بـــضـــرورة  يــقــيــنــهــا 
ـــذور بــالــســقــي ألنـــهـــا إذا  ـــب ال
ولرمبا  وماتت؛  ذبلت  أهملت 
أبد  بـــذور  القلب  فــي  تنثر  لــم 
الـــدهـــر حــتــى يــطــوى الــعــمــر، 
فتتعمق اخلسارة واحلسرات.
التي  النفس  بــأن  يقينها 
تعلن الهزمية قبل بدء احلرب 
تقضي  بــأســلــحــتــهــا  فــتــلــقــي 
غاية  قــط  تــــدرك  ـــم  ول نحبها 

وجودها.
ـــا بـــــــــأن صـــــدق  ـــه ـــن ـــي ـــق ي
اإلحـــــســـــاس مــــنــــة  وضــيــف 
سرعان ما ينصرف إذا انشغل 

القلب باألغيار.
خلجاتها  بإشراقة  يقينها 
حــروف  تنتظم  مثمر،  بــأنــس 
محكمة  خـــــرزات  فــيــه  الـــذكـــر 
حتــرك  الــبــيــان  رائــعــة  متقنة 

بعذوبتها زهور املشاعر.
يــقــيــنــهــا بــــأنــــه خـــالص 
واخــــتــــصــــاص؛ خـــــالص مــن 
الغفلة والضالل، واختصاص 
ألنه نداء خفي يقذف في الروع 
القلب  فيخفق  جليلة،  مــعــان 
بشدة من دفء املعية، ليرتقي  
في مــدارج حب احلق الذي ال 
ينسى عباده، وال يغفل عنهم.

خالص واختصاص
دة. رجاء عبيد

بقـلم :

ال يــتــعــلــق األمــــــر بـــحـــرق األعـــصـــاب 
واستهالك  الدخان بشراهة وشرب القهوة 
املركزة، وال بعصر خاليا الدماغ  على شاكلة 
إيديولوجية  فصول  لصياغة  هافانا  ثــوار 
بها  وتغص  فئات  تريح  الــصــورة،  مبهرة 
ــئــات، فــتــنــهــار كقصر مــن رمــــال، بــل هو  ف
دستور رباني  سطر مسار دعوة فارقة بني 
وأقيموا  أيديكم  �كفوا  مرحلة  مرحلتني. 
الصالة� ومرحلة �أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير� إذ كان  
وحيا ربانيا منزال بقصد إرساء معالم األمة 
الرسالية للعاملني وترسيخ هياكلها الصلبة 
في  جتاويف املصطفني من أصحاب رسول 
الله تعالى  �. وألجل ذلك كانت عني  الله 
حني  مضماره  إلى  اخلطو  تعيد  الصانعة 
تزيغ القلوب عن اليقني في الله، إلى حول 
في اجتاه حفظ  الفانية،  الــذات ومطامعها 
الــصــبــيــب الــرســالــي الـــرامـــي إلـــى تطهير 
املــرة.  الكفر  ثمار  مــن  واإلنسانية  األرض 
ومتى ترسخت هذه املشاعر الراقية البعيدة 
عن املطامع واألغراض كان التمكني. ونحن 
في دياجي هذا التمزق العمالق الذي يعبث 
بساطور جهنمي في اجلسد العربي املثخن 
مدعوون في أحلك ظرف ال نظير له إال ذاك 
مسلمتني  لفئتني  عظيمة  مقتلة  شهد  الذي 
الله عنهما،  هما فئتا علي ومعاوية رضي 
الــكــيــمــيــاء املقدسة  إلـــى اســتــحــضــار هـــذه 

لرجال ونساء رضي الله عنهم فكانوا أهل 
اجللي  وزوغاننا  بحق.  البيضاء  احملجة 
اليومية عن  مناحي حياتنا  الكثير من  في 
مصداقا  األكــيــد  الــهــالك   محجتهم جسر  
على  »تركتكم  الــشــريــف  الــنــبــوي  للحديث 
البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي 

إال هالك«.
ــيــد وإقـــامـــة الـــصـــالة دعـــوة  إن كـــف ال
عــظــيــمــة لــلــتــطــهــر والـــتـــزكـــي والــتــصــفــيــة 
اليد  حتركت  إذا  حتى  واإليــثــار  والتآخي 
لينا  هينا  مــوزونــا  بطشها  كــان  والــرجــل 
ضمن قواعد أخالقية ال توغل في دماء وال 
تغتنم مقامات االستضعاف للسلب والسبي 
بطوالت  واستعراض  للحرمات  واالنتهاك 
الغامضة  املــلــثــمــة  الــبــنــادق  والـــوجـــوه  
تــائــهــني  كان  الــهــولــيــودي لعبيد  ــذبــح  وال
جاهليتهم  وتدجن  قلوبهم  ترقق  أن  أولــى 
فــيــنــقــادوا طــواعــيــة إلـــى لــــواء الــتــوحــيــد، 
الــلــه«،  ــه إال الــلــه محمد رســـول  لـــواء »ال إل
ألجل  واحلــزن  الهم  استشعار  أنبل،  وكــان 
سوداء  ألوية  بصور  االحتفاء  ال  الضالني 
الدعوة  أرضية  غياب  في  بالفزاعات  أشبه 
الــرحــيــمــة، مــقــرونــة بــاســتــعــراض ســيــارات 
وهي  الوهميني،  بالفاحتني  املدججة  هامر 
أينما  الهلع   وتنشر  والــقــرى  املــدن  تشق 

حلت كقوافل الكاوبوي بأفالم الويسترن.
لم ينشغل الصحابة بإشعال حمم الدم 

التصفيات  شرائط  وتسجيل  إخوانهم  في 
حتت مسمى التصحيح للعقيدة بل انشغلوا 
األكــاســرة  طــاغــوت  مــن  الــعــبــاد  باستنقاذ 
ولم  باحلسنى..  جنس  كل  من  والقياصرة 
البحر  إلى  منافذ  عن  البحث  غرضهم  يكن 
رجــالــهــا  وإذالل  ــدان  ــل ــب ال ثــــروات  وشــفــط 
وسبي نسائها. يقول د يحيى بشير حامد 
البطوش )وهو باملناسبة عسكري سابق في 
القيم  كتابه  في  األردنية(  املسلحة  القوات 
النبوية  السنة  فــي  العسكري  )التخطيط 
سيرته  في  املتأمل  أن  »إال   ..)10  /  9 ص 
عليه الصالة والسالم وفي وضعه اخلطط 
العسكرية يالحظ مدى عنايته صلوات الله 
وسالمه عليه مبراعاة ناحيتني مهمتني في 
اخلطط وهما : الناحية األخالقية والناحية 
والسالم  الصالة  عليه  فخططه  الدعوية. 
كانت  بعده  من  الراشدين  خلفائه  وخطط 
أولويات  القضيتني على سلم  تضع هاتني 
بالعودة  إال  نصر  وال  العسكريني«..  القادة 
الفاحتون  نزلها  التي  الطريق  خارطة  إلى 
القدامى حتى ال يكون حديثنا عن الفاحتني 
اجلدد مجرد أوهام، ويكونوا هم نسخة من 

الذين قال فيهم الشاعر املتنبي: 
إن السالح جميع الناس حتمله

وليس كل ذوات املخلب السبع

العدد 420 العدد 11435 بأقالمهـــــنخطبة منبرية

من 

أوراق  شاهدة
حتى ال يكون الفاحتون 

 ذة. فوزية حجبـيمجرد وهــم

al.abira@hotmail.com
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ب���ال���ك���ت���اب امل����ول����وي األب�����دي
ي���ا ت����رى ي���أخ���ذ م��ن��ك��م ب��ي��دي
م�����ا ج������رى م���ج���ل���ب���ة ل��ل��ك��م��د
س��ه��م��ه ص����اب ص��م��ي��م ال��ك��ب��د
الردي والفكر  الزيغ  زمان  في 
كم سعى في بعث موتى همد
ف���ي أم�����ور ش���ائ���ك���ات امل����ورد
ط�����ود ش���ع���ر ي���ع���رب���ي احمل��ت��د
إي����ه ي���ا ن��ف��س ت���أن���ي وارش����د
ع�����اش ب���ال���ل���ه ع��ظ��ي��م اجل��ل��د

ف��ي زم����ان ع��م��ن��ا ف��ي��ه ال��ب��اء 
وسماء أرض  ال��ي��وم  بكته  ق��د 
واف����ق����ت ي���وم���ه ي��ال��ل��ب��رح��اء
ل��ل��غ��ن��اء ت��ه��ي��ا  ال����دي����ن  روع 
م��ن��ه وال���ل���ه مل���ن أه���ل ال��ش��ق��اء
الفضاء؟ أرج��اء  هز  مستطيل 
ب��ي��دي غ��رب��ك م��ج��ن��ون ال��دم��اء
باإلخاء قدميا  قالت  من  وهي 
ك���م أس�����اءت ل��زع��ي��م األن��ب��ي��اء
ب���ش���ع���وب روع������ت ي��ال��ل��ري��اء

يا أخي في الشعر والشعر ساح
ب��ب��رور ك��ان ل��ي نعم ال��وش��اح
عشت أبغي لبني قومي الفاح
يترجى منهمو حسن انتصاح
قد تبدى بلبا زاهي الصداح
م��ن رزاي���ا بومها ف��ظ ال��ن��واح
الكفاح روح  فيكمو  ب��ص��داح 
يا أخا الروض إذا ما الروض فاح 
ه��دي��ا وص��اح ينشر  م��ع��ه��دا 
ال تقل لي بيننا صم الصفاح )1(

ي��ا ص��اح��ب��ي ف��ي ح��ي��اة الكبد
ق��د ه��وت ب��ي ري��ح أح���زان فمن
م���اذا ج��رى؟ ت���رى   : ق���ال  كلهم 
ل�����م؟ وم�����ا ح����ل م���ص���اب ج��ل��ل
مجتبى وج���ه���اد  ت��ق��وى  ط����ود 
ط�������ود ن����ه����ج ن����ب����وي ص�����وره
ب����دت حكمته ق���د  ن��ه��ج  ط����ود 
ط���ود ن��ث��ر ت���زده���ي ال���ض���اد به
لهف نفسي قد هوى! فيم هوى              
ف���ال���ذي ت��ب��ك��ي��ن��ه ال���ي���وم فتى

اب���ك���ن ع���ن ف��ق��د ح���ق ال��ب��ك��اء
اب����ك����ن ع����دن����ان م����ن ف���ق���دان���ه
ل��ن��ا أرزاء  وس������ط  إب���ك���ي���ن���ه 
إي������ه ي����ا ن����اي����ا أص����ي����ا ك��ل��م��ا
م����ا ج�����رى ب���ع���دك ل���ل���دي���ن أن���ا
وي������ك ب����اري����س أن�������وح ن��ائ��ح 
ودم�����ان�����ا م���س���ت���ب���اح س��ف��ك��ه��ا
ل���م ت��ع��رن��ي س��م��ع��ه��ا وا أس��ف��ا
ب��ل م��ض��ت تبكي ع��ل��ى ش��رذم��ة
م���ض���ت ش��ام��ت��ة ب����ل  م���ه���ا  آه 

 
ف��ي درب اجل��راح ل��ي  ي��ا رفيقا 
أن���ت ي��ا م��ن رغ���م ب��ع��د حاطني
قد للنصح  أن��ن��ي  ت����دري  أن���ت 
ي���ا رف��ي��ق��ي ه���و ذا ن��ص��ح لهم
ق��ل ل��ه��م ع��دن��ان��ك��م رغ���م ال���ردى
راع�������ه م����ا ق����د ده����اك����م ب��ع��ده
ف���ان���ب���رى ي���ص���دح ت����وا ب��اع��ث��ا
املجتبى امل��ؤم��ن��ن«  »ل���ق���اء  ي���ا 
أن��ت ي��ا م��ن كنت ب��األم��س لهم
ق���م ب��ن��ا ن��ه��د ي��ه��م��و أن���ش���ودة

العدد 12435

عشريات عدنانية  )*(

في رثاء الداعية علي رضى محمد النحوي رحمة الله تعالى

شعر : عبد الرحمان عبد الوافي الفَكيَكي

متهيد:
إذا تأملنا بدقة في وضعية اللغة العربية 
ناحظ   ،- أنواعه  -بكل  اإلعام  وسائل  في 
فهي  مريحة،  غير  بالفعل  الوضعية  هذه  أن 
تتعرض يوميا ملوجات من التشويه والتحريف، 
حيث  أصبحت هذه الوسائل في شتى البرامج  
وأننا  العربية، خصوصا  اللغة  تخترق حرمة 
في  عاما  انفجارا  يعرف  عصر  في  نعيش 
استحال  واالتصال،  اإلعام  تكنولوجيا 
مبوجبها العالم إلى قرية صغيرة يسعى فيها 
األقوياء تكنولوجيا وإعاميا إلى فرض لغتهم 

على اآلخرين.
التطور  هذا  خضم  في  العربية  واللغة 
أصبحت تعيش مضايقات ومزاحمات، بل إن 
هذه اللغة أصبحت تعاني أيضا من أهلها أكثر 

مما تعانيه من أعدائها. 
1: من مظاهر محنة اللغة العربية في 

وسائل اإلعالم  :
إلى  اإلساءة  أشكال  تتبع  الصعب  من 
املسموعة  اإلعام  وسائل  في  الفصحى 
العوملة  لم تهدأ جهود  إذ  واملرئية بالتفصيل، 
من أجل تعزيز استعمال العاميات واللهجات 
احمللية، حيث هناك طغيان العاميات العربية 
على أجهزة اإلعام املرئي واملسموع، ونصيب 
العربية الفصحى ماانفك يتقلص، إذ أصبحت 
وسائل اإلعام العربية مثا ال تتحدث باللغة 
محصورة  أوقات  وفي  نادرا  إال  الفصحى 
فإنها  بها  حتدثت  وإذا  األخبار(،  )نشرات 
أصبحت  بل  مهلهلة،  ضعيفة  لغة  تستعمل 
بالنابل،  احلابل  وتخلط  عشواء،  خبط  تخبط 
عن  ناهيك  رفيعة،  لغة  تتحدث  أنها  وتظن 
شيوع األخطاء النحوية في العربية الفصحى 
األساس،  في  ركيكة  هي  والتي  املستخدمة، 
زيادة عن البرامج التي تقدم للكبار والصغار 
من  ذلك  خطورة  ننسى  أن  دون  بالعامية، 
األطفال، خاصة  )1( عند  اللغة  اكتساب  حيث 
مما  أكثر  التلفزيون  جهاز  أمام  يقبعون  وهم 

يجلسون فوق مقاعد الدراسة. 
اإلعام  بوسائل  األمر  يتعلق  عندما  أما 
فإن  وغيرها  وصحف  جرائد  من  املقروءة 
عن  شأنا  تقل  ال  العربية  اللغة  وضعية 
وضعيتها في وسائل اإلعام املرئية، فالقارئ 
أجنبية  ملصطلحات  مرعب  بانتشار  يصطدم 
وجود  من  الرغم  على  عربية  بحروف  مكتوبة 
املصطلحات  لهذه  العربية  باللغة  مقابات 
باستعمال  لذلك  منثل  أن  وميكن  األجنبية، 
كلمات من قبيل "كومبيوتر" عوض )حاسوب(، 
"بورتابل" عوض )هاتف(،" اميايل" عوض بريد 

إلكتروني... الخ.
في  بالعامية  الكتابة  شيوع  عن  ناهيك 
البرامج  تقدمي  وفي  واإلعانات،  املقاالت 
األحيان  بعض  وفي  واإلذاعية.  التلفزيونية 
تنشر الصحف العربية إعانات كاملة باللغات 

األجنبية )2(.
وثمة ظاهرة انتشرت بن الشباب العربي 
أنها  على  الاتينية  احلروف  استخدام  وهي 
رسائل  كتابة  في  العربية  للحروف  بديل 

الهاتف احملمول. 
وفي  التلفاز  في  اللغة  إن  نقول  وإجماال 
اجلرائد وفي الصحف وغيرها  تتعرض يوميا 
أن  والواقع  والتحريف،  التشويه  من  ملوجات 
وفي  الوسائل  هذه  شتى  في  العربية  اللغة 

أحد  ُيعد  وهو  حرمتها،  تخرق  البرامج  شتى 
العربي،  اللغوي  الذوق  إلى  اإلساءة  أشكال 

حيث تغيب جدية األداء وسامة اللغة. 
العربية  باللغة  النهوض  سبل  من   :2

في وسائل اإلعالم  :
العربية  اللغة  أما في حتسن وضعية    

في وسائل اإلعام نقترح ما يلي: 
- تنمية القدرات اللغوية )3( لدى املذيعن 
وتنقية الفضائيات من شوائب اخلطأ اللغوي، 
وتنقية قنواتنا اإلعامية  في شتى برامجها، 
ومما الشك فيه أن التزام القائمن على اإلعام، 
التطور  يضبط  أن  شأنه  من  اللغة  بقواعد 

اللغوي ويضعه في مجراه الصحيح. 
أن  على  واحلرص  باإلعانات  العناية   -
من  الطفل  على  تؤثر  ألنها  بلغة سليمة  تكون 

حيث  اكتسابه للغة. 
وتأهيلها  العربية  باللغة  النهوض   -
أوال،  بها  الناطق  تأهيل  أيضا  يقتضي 
وخصوصا تأهيله لغويا، وهي عملية تتطلب 
الذي  اإلحساس  ذلك  بلغته،  إحساسه  إحياء 

أصيب ببرودة قاتلة مسمومة.
خامتة:

اإلعام  وسائل  في  باللغة  االرتقاء  إن 
الفصحى  توظيف  تستلزم  جماعية  مسؤولية 
قدر ممكن من قطاعات احلياة، وهو  أكبر  في 
مشروع يحتاج إلى مجهود لغوي شامل يطال 
كل  فيصبح  العربية،  األمة  أفراد  من  فرد  كل 
في  اللغوي  ومنتوجه  إجنازه  يراقب  متكلم 
حديثه مع ابنه وأمه وأبيه ومعلمه وصديقه، 
الدخيلة  املفردات  من  ألسنتنا  آنذاك  فنحرر 
والسوقية وغير الائقة، ونعمل في مقابل ذلك 
مشروع  وهو  اللغوي،  اإلصاح  مسايرة  على 
وهو  ومجاهدة،  ومصابرة  صبرا  يتطلب 
هو  كان  ألنه  مستحيا  عده  ميكن  ال  مشروع 
يتسم  كان  الذي  العربي  املجتمع  في  األصل 
ويتصف بكفاية لغوية عالية وأداء لغوي رفيع.

---------------------
*  أستاذ باحث في اللسانيات – جامعة موالي 
إسماعيل، الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية
1 - بخصوص اكتساب اللغة قدمت نظريات عديدة في هذا 
املجال وفي مقدمتها تصور النحو التوليدي الذي يرى ...كما أن 
على  يلح  للنظرية   األخيرة  التطورات  في  وخاصة  تشومسكي 
أن اكتساب اللغة لدى املتعلم يجب أن يكون بأقل ما ميكن من 

القواعد، للتفاصيل أنظر  تشومسكي 1992.
2 - إننا لسنا ضد التعدد اللغوي والتنوع اللهجي وإمنا 
ال ينبغي أن يكون هذا التعدد على حساب اللغة العربية وال يجب 
أن يعمق الفجوة بني الفصحى والعامية مثال حتى ال تفقد األولى 
حيويتها، كما أن التعدد اللغوي قد ينتج عنه بعض الصعوبات في 
اكتساب اللغة العربية الفصحى . للتفاصيل حول هذا املوضوع 
أنظر : التعدد اللغوي مبنطقة تافياللت، نحو دراسة لسانية إعداد 
أحمد البايبي، ومحمد الغريسي. منشورات فريق البحث في اللغة 

والفنون مبنطقة تافياللت 
3 - لإلشارة متيز اللسانيات احلديثة وخاصة التوليدية منها 
بني القدرة اللغوية واالجناز اللغوي، وترى أن املتكلم له قدرة لغوية 
على إنتاج عدد ال محدود من اجلمل والقدرة على احلكم بصحة 
التي يسمعها من وجهة نظر نحوية تركيبية، أما  األداء  اجلمل 
فهو الكالم أو اجلمل املنتجة. وبعبارة أخرى إن األداء هو توظيف  

للقواعد املخزونة عند املتكلم.
----------------

املراجع باللغة العربية واألجنبية :
لسانية،  دراسة  نحو   : تافياللت  مبنطقة  اللغوي  التعدد 
إعداد أحمد البايبي، ومحمد الغريسي، منشورات فريق البحث 
في اللغة والفنون واآلداب مبنطقة تافياللت التابع للكلية املتعددة 

التخصصات بالرشيدية. 
 Chomsky 1992.Aminimalist program for
 linguistic theory. Mit Occasional papers In

  linguistics1In Chomsky 1995

محنة اللغة العربية  في وسائل 
اإلعالم وبعض سبل النهوض بها 

د. محمد الغريسي  *

  ---------------
ة )بتشديد الفاء( احلجر الصلب وقد خففت الشدة هنا  1 - الصفاح : بتشديد الفاء ج : صفٍحٍٍٍ

للضرورة الشعرية

---------------------------
* نظرا لطول القصيدة فإننا اجتزأنا منها هذه املقاطع الثاثة، وإذ ننوه بهذا نعتذر 

لشاعرنا عبد الرحمان عبد الوافي ولقرائنا الكرام. 
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امل��س��ن��اوي  أح���م���د  ب���ن  م��ح��م��د  • دي������وان 
الدالئي 

صدر للدكتور عبد املنعم وكيلي كتاب جديد 
عبارة عن تقدمي وجمع وتوثيق لديوان محمد 
احل��ادي  )ال��ق��رن  ال��دالئ��ي  املسناوي  أحمد  بن 
عشر الهجري( باعتباره علما من أعالم اللغة 
واألدب باملغرب خالل هذه املرحلة، ، في طبعته 

األول لسنة 2014، عن أكس برانت فاس.
وق���د ب��ن امل��ؤل��ف أن ه���ذا ال��ك��ت��اب »ي��أت��ي  
املغربي،  التراث  معالم  الكشف عن  في سياق 

بقيت  وعلمية،  معرفية  كنوز  من  يختزنه  وما 
حبيسة رفوف املكتبات الوطنية والشخصية، 
فكان حقا علينا أن نقدم للقارئ رمزا من رموز 

احلركة الثقافية والعلمية باملغرب« 
وقد جاء الكتاب في : 

الثقافية  للخلفية  ودراس�����ة  م��ق��دم��ة   <
من  مبرزا  عشر،  احل��ادي  للقرن  والسياسية 
خالها ثالثة جوانّب: جانب احلالة السياسية، 
وج��ان��ب ال���زاوي���ة ال��دالئ��ي��ة، وج��ان��ب احل��ي��اة 

الفكرية.
> قراءة في الشخصية واإلنتاج

)ال��دي��وان( وقصائده  الشعري  املنت  ثم   <
ح��ي��ث ن��ه��ج امل��ؤل��ف ن��ه��ج ال��ت��وث��ي��ق وال��ش��رح 

والبيان والتعليق على ما يستوجب ذلك.
> وأخ���ي���را خ��امت��ة ج��م��ع ف��ي��ه��ا خالصة 
الكتاب معتبرا أن أشعار الدالئي تقدم » صورة 
خالل  املغربي  املجتمع  عن  وواضحة  واقعية 

القرن احلادي عشر الهجري«

املرأة ومكانتها في املشروع الدعوي
أص�����در امل��ج��ل��س ال��ع��ل��م��ي احمل��ل��ي 
ومكانتها  »امل���رأة  كتاب  الناظور  إلقليم 
ف��ي امل��ش��روع ال��دع��وي« وه��و ع��ب��ارة عن 
خللية  الثقافي  األسبوع  أعمال  مجموع 
شؤون املرأة ، قام بتنسيقه عبد اللطيف 

تلوان.
وق���د ت��ض��م��ن ال��ك��ت��اب ك��ل��م��ة رئ��ي��س 
الناظور  إلقليم  احمللي  العلمي  املجلس 

وقسمن :
واشتمل  العلمية،  امل��داخ��الت  قسم 

على سبعة عروض، منها : 
> م��ك��ان��ة امل����رأة ف��ي اإلس����الم : ذة. 

سعيدة بلوق.
> املراهقة بن احلقيقة والوهم : ذة. 

نزيهة بلوق.
املرأة  شخصية  لبناء  أساسيات   <

املسلمة : ذة. سعيدة اخلالقي. 
> صانعة الرجال ومربية األجيال : 

ذة كرمية بن فكران. 
> من�����وذج ع���ن أم���ه���ات امل��ؤم��ن��ن: 

املرشدة لبنى الربوح.
> دور األسرة في أمن املجتمع: ذة. 

غالية حجيوي.
> ضوابط احلرص على أمن األسرة 

في اإلسالم : الواعظة خديجة بلمكي. 
أم���ا ال��ق��س��م ال��ث��ان��ي ف��اش��ت��م��ل على 
تقارير عن األنشطة التي نظمها املجلس 

ملوسم 2015-2014.

إصدارات

ختمنا احللقة املاضية 19 احملجة عدد 429 
بثالثة أسئلة هي :

أ � هل يستوعب مصطلح البنية كل ما ذكر 
من أنواع الكلمات وغيره مما لم يذكر؟ ونعني 
الواحدة  القواعد  مصطلحات  الكلمات  بهذه 
والعشرين التي وظفناها في مناقشة العنوان 

أعاله من احللقة 1 إلى 19
ب � ه���ل ي����درك ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ن��ص��وص 
املكتوبة باللغة العربية دالالت كل ما يستعمله 
أو  النصوص  ش��رح  أثناء  الكالم  مكونات  من 
قراءتها، ونعني مبكونات الكالم كل ما يساعد 
دون  أو شكل  أو حركة،  البيان من حرف  على 

آخر من أبنية الكلمات؟
الكالم  مكونات  دالالت  نستحضر  هل   � ج� 
اللغة  ق��واع��د  تلقن  أث��ن��اء  قبله  إليها  امل��ش��ار   �
العربية للراغبن فيها من املتعلمن؟ أو مبعنى 
آخ��ر ه��ل ت��رب��ط ب��ن دالل���ة امل��ك��ون ال��ل��غ��وي في 
قاعدة ما وبن وظيفته التي يؤديها في البيان، 

هل، وهل...؟
أعدنا هذه األسئلة الثالثة التي ختمنا بها 
احللقة املاضية مع إضافة توضيح لكل منها، 

وذلك ألجل مناقشتها كما يلي :
� خلصنا في احللقة املاضية )19( احملجة 
مناقشة  ف��ي  وظفناها  التي  القواعد  ك��ل   429
وهي  العربية..."  "اللغة  أع��اله  العام  العنوان 
منها،  املكرر  اعتبار  دون  قاعدة  عشرة  خمس 
واملالحظ بخصوص هذه القواعد أن مصطلح 
بداللة  ي��وح��ي  ال���ذي  ِف��ْع��ل��ة  وزن  ع��ل��ى   البنية 
الهيئة، ال ميكن أن يستوعب كل مكونات الكالم 
البنية  القواعد املذكورة، ألن  التي منها بعض 
عل وزن ِفْعلة كما سبق القول تدل على  الهيئة. 
وه��ذا الوصف ميكن أن ينطبق على  عدد من 
املاضي  الفعل  كبنية  س��واه��ا  دون  املشتقات 
ومصدر  َف��َع��ل،  وزن  على   يأتي  التي  الثالثي 
وزن  على  يأتي  ال��ذي  املتعدي  الثالثي  الفعل 

َض��ْرب،   : مثل  العن  وسكون  الفاء  بفتح  َفْعل 
الذي  الثالثي  من  الفاعل  واس��م  وَذْب���ح،  وَقْتل 
كقاتل، وكاتب، وكورود  فاعل  يأتي على  وزن 
على   أس��م��اء  أم  ك��ان��ت  أف��ع��اال  الكلمات  بعض 
مثل مجيء  دالل��ي معن  في مجال  شكل معن 
األفعال الدالة على املرض على وزن َفِعل بكسر 
العن مثل َوِجَع وَمِرَض، وَسِقم و..... وقد أورد 
سيبويه عددا من األب��واب التي تتضح دالالت 
التي تبنى على شكل معن في مجال  كلماتها 

معن منها :
أ� باب ما جاء من األدواء 4/17 ومن أمثلته، 
"وِج����ع، ي��ْوَج��ُع َوِج��ع��ا، وَوِج����ل َي��ْوَج��ل وج��ال، 

ومِرض ميرض مرضا، وسقم يسقم سقما.
ب � باب فْعالن ومصدره وفعله )ملا كان من 
يظمأ  ظمئ   : أمثلته  وم��ن  وال��ع��ط��ش(  اجل��وع 
وهو  عطشا  يعطش  وعطش  طمأن،  وهو  ظمأ 
عطشان. وَصِدي َيْصدى وهو َصْديان ق 4/21.
على  )للداللة  أْفَعل  ما يبنى على   ب��اب   � ح� 
وشِهَب  ُأْدم����ة،  ي���ْأَدم  أِدم  أمثلته  وم��ن  ال��ل��ون( 

َيْشَهُب ُشْهَبة... ق 4/25
د� باب أيضا في اخلصال )ما كان ُحْسنا أو 
َقباحة، ووُسم  يْقُبح  َقُبح   : أمثلته  قبحا( ومن 
َمالَحة، وَسُمح سماحة...  وَمُلَح  وَساَمة  يْوسم 

ق 4/28
األبنية  أن  أع��اله  األمثلة  من  يتضح  هكذا 
مجاالت  ف��ي  معن  بشكل  دالل��ي��ة  وظ��ائ��ف  لها 
في  أي  "أ"  أمثلة  ف��ي  الثالثي  فالفعل  معينة، 
مجال األدواء يأتي على  وزن فِعل بكسر العن 
ويأتي املصدر منه على وزن "َفَعِل" بفتح الفاء 
على  دل  ما  ب��اب  على  ويختلف  معا..  والعن 
اجلوع والعطش في الصفة املشبهة التي تأتي 
بدل اسم الفاعل على وزن : َفْعالن". في حن أن 
مصدر ما دل على اللون يأتي على  وزن "ُفْعلة" 
كان  ما  مصدر  أما  العن.  وسكون  الفاء  بضم 
أو  فعاال،  يأتي على وزن  فإنه  قبحا  أو  حسنا 

فعالة. هكذا يتضح أن البنية على وزن ِفْعلة لها 
وظيفة داللية في اخلطاب العربي ..... لكن الذي 
يجعلنا ال نقول باطراد هذا املصطلح في هذا 
النوع من الكلمات. وفيما يشيه هذه األنواع من 
املجاالت، أننا جند كلمات أخرى ال تخضع ملثل 
هذه الضوابط املتعلقة بالبنية مبعنى أن تدل 
الكلمة على معنى معن بهيئتها، بل ثمة كلمات 
في  عنها  ت��ن��وب  أخ���رى  كلمات  ب��دل  تستعمل 
الداللة على  ذلك املعنى. وهذا ما نالحظه في 
باب االستغناء أي استغناء ببنية عن أخرى إن 
صح أن نقول في مثل هذا النوع بنية، ونقتطف 
عند  أب��واب  ثالثة  من  أمثلة  اخلصوص  بهذا 

سيبويه، وهذه األبواب هي : 
أفعله مبا  ب��اب يستغنى فيه عن ما  أ� ه��ذا 
أْفَعل منه بقولهم : هو أفعل  افعل ِفْعَله، وعن 
ْع���ُت،  ودَّ ع��ن  ِب��َت��َرْك��ُت  استغني  كما  ِف��ْع��ال،  منه 
املرأة  يجمعوا  أن  عن  بنسوة  استغنى   وكما 
على لفظها، وذلك في اجل��واب. أال ترى أنك ال 
تقول : ما َأْجَوَبه إمنا تقول : ما َأْجَود جوابه، 
وال تقول: هو أجوب منه، ولكن هو أجود منه 

جوابا.... ق 4/99
تقول:  أفعله على معنيني،  � هذا باب ما  ب 
أشهاني  وما  له،  أمقتني  وما  له،  أبغضني  ما 
لذلك. إمنا تريد أنك ماِقٌت، وأنك ُمْبَغض، وأنك 

ُمْشَته. فإن عنيَت غيرك قل : 
ما أفعله، إمنا تعني به هذا املعنى.

إمنا   ، إل��يَّ أبغضه  وم��ا  أمقته  ما   : وتقول 
تريد أنه مقيت، وأنه ُمبغض )إليك( كما تقول: 
عينيك....  في  قبيح  أنه  تريد  أقبَحه، وإمنا  ما 

4/99-100
أفعله  ما  العرب فيه  ما تقول  باب  �� هذا  ح 
ُي��ْح��َف��ُظ ه��ذا حفظا وال  ول��ي��س ل��ه فعل وإمن���ا 

يقاس.
البعيرين.  وأحَنُك  الشاتن،  أحنُك   : قالوا 
َحِنك   : قالوا  كأنهم  الشاتن  آك��ل   : قالوا  كما 

ونحو ذلك. فإمنا جاءوا بأْفَعل على نحو هذا 
وإن لم يتكلموا به...

وقالوا رجل... وإن لم يتكلموا بالفعل...
ليس  فعل  فيها  ليس  التي  األسماء  وه��ذه 
ذلك....  أفعل منه ونحو  يقال  أن  فيها  القياس 

4/100
ه��ك��ذا ي��ت��ض��ح ف��ي ه���ذه األب�����واب ال��ث��الث��ة 
األخيرة )أ� ب � ج�( أنها ليست كاألبواب األربعة 
قبلها )أ� ب� ح � د(، فأمثلة األنواع الثالثة األولى 
واملضارع  املاضي  وزن  في  تتفق  األربعة  من 
وتختلف فيما بعدهما، حيث جند "َفَعْل" بفتح 
الداء. و"ُفْعالن"بضم  الفاء والعن ملا دل على  
هذا  اللون.  على   للداللة  العن  وسكون  الفاء 
اخلصال  من  ُقْبحا  أو  ُحْسنا  ك��ان  ما  وينفرد 
من  ن��وع  فلكل  وم��ص��دره.  ومضارعه  مباضيه 
بخالف  بها  يتميز  بنية  األربعة  األن��واع  ه��ذه 
� ح( ال��ت��ي ال  األن����واع ال��ث��الث��ة األخ��ي��رة )أ� ب 
إلى  وإمنا حتتاج  مباشرة،  معانيها  على  تدل 
املثال....  ففي  معا.  هما  أو  تأويل،  أو  واسطة 
يستغنى بكلمة عن أخرى، وأمثلة النوع الثاني 
)ج(  الثالث  النوع  أما  تأويل.  إلى  )ب( حتتاج 
غن  بحيث  فقط  افتراضية  أص���ول  ذات  فهي 
بها  يتكلم  لم  التعابير  من  النوع  ه��ذا  أص��ول 

العرب على  حد تعبير سيبويه.
لكل ما سبق أن املقارنة بن أمثلة املجموعة 
األولى األربعة )أ � ب � ح� � د( وأمثلة املجموعة 
البنية  أن مصطلح  يتضح  ح�(   � ب  )أ�  الثانية 
النوعن  الفاصل بن  غير مطرد. ولعل املعيار 
من  والقياس. وسنضيف  السماع  مفهوما  هو 
ال��ن��ص��وص م��ا مي��ي��ز ب��ن ال��س��م��اع وال��ق��ي��اس. 
وما  البنية،  ثمة توضيح مجال مصطلح  ومن 
يخرج من مجاله من أنواع مكونات الكالم التي 
حتتاج إلى مصطلح آخر أعم وأشمل في حلقة 

مقبلة إن شاء الله  تعالى. 

اللغة العربية لغة القرآن : مباني ومعاني )20(

مـنـا قـشـة  السـؤال  الـمـعـلـق »أ«  من احللقة  19.د. الحسين كنوان

15 جمادى األولى  1436هـ  املوافق 6 مارس 2015م
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ذ: عبد القادر لوكيلي

 مجرد
الكيل بمكيالين رأي

األم���ري���ك���ي���ة   ال���ص���ح���ي���ف���ة  ه����اج����م����ت   ...
م��وق��ع��ه��ا   ع��ل��ى   HUFFINGTON POST
لدعم  مواصلتها  بسبب  أوباما  إدارة  الرسمي 
انتهاكه  من  بالرغم  مصر  في  االنقالبي  النظام 
اإلنسان وضربه  مبادئ حقوق  ألبسط   اليومي 
الدميقراطية  واألع��راف  الدولية  املعاهدات  لكل 
التي )صدعوا( بها رؤوسنا طيلة كل هذه العقود 
وفي  عاجزة  أصبحت  أوباما  ف��إدارة  العجاف... 
أحيان كثيرة متواطئة عن سبق إصرار وترصد 
ع��ن ال���دف���اع ع��ن امل���ب���ادئ ال��دمي��وق��راط��ي��ة التي 
تعتبر الوصية عليها... وإال كيف تبرر سكوتها 
أقامها  التي  املروعة  املجازر  تلك  كل  عن  املريب 
اجلمهوري  واحل��رس  النهضة  في  االنقالبيون 
وراب��ع��ة م��ع ح��رق اجل��ث��ث لطمس ال��دالئ��ل بعد 
االن���ق���الب ع��ل��ى أول رئ��ي��س ش��رع��ي ج����اءت به 
ان��ت��خ��اب��ات ش��ه��د ج��م��ي��ع امل��راق��ب��ن ال��دول��ي��ن 
أن  علما  الدميقراطية،  املعايير  وف��ق  بنزاهتها 
الدستور األمريكي يشير في أحد بنوده إلى عدم 
نظام  ألي  مالية  مساعدات  أي  منح  أو  التعامل 
للبالد...  الشرعية  السلطة  على  بانقالب  يقوم 
يصدرها  التي  اإلع��دام��ات  لوائح  ي��ب��ررون  كيف 
السكوت  يستسيغون  كيف  الشامخ...  القضاء 
عن انتهاك االنقالبين حلدود اجلارة ليبيا وقتل 

لم  ألسباب  آخرين  وثالثة   الثالثة  وأطفالها  أم 
-تضيف  بهذا  األمريكية  ف��اإلدارة  بعد....  تثبت 
اجل���ري���دة- أص��ب��ح��ت غ��ي��ر ق����ادرة ع��ل��ى احل��ف��اظ 
حتى على التوازن املطلوب بن الدفاع عن القيم 
مصاحلها  حماية  على  وال��ق��درة  الدميقراطية 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال���ش���رق األوس����ط. 
أوباما  إدارة  إن   : بقولها  الصحيفة  وتختتم 
بصمتها عن كل هذه االنتهاكات اجلسيمة إمنا 
العالم  دول  لكل  خاطئة  برسالة  تبعث  أن  تريد 
التي  االنتهاكات  كل  عن  النظر  مفادها...»بغض 
فسوف  اإلن��س��ان  حقوق  بخصوص  ترتكبونها 

نستمر في دعمكم ماديا ومعنويا«...
يرتكبها  التي  املرعبة  املجازر  إلى  وانظروا 
شعبه  ض��د  األس���د  ب��ش��ار  الطاغية  ن��ظ��ام  يوميا 
األع����زل... ُان��ظ��روا إل��ى احمل���ارق وامل��ج��ازر شبه 
اليومية التي يرتكبها البوذيون في حق مسلمي 
الروهينجيا في بورما ... وما يتعرض له مسلمو 
ال��ه��ن��د وس��ي��ري��الن��ك��ا وت��اي��الن��د وم��ع��ه��م جميع 
تكاد  وال  ع��دي��دة  مناطق  ف��ي  املسلمة  األق��ل��ي��ات 
تسمع شجبا وال استنكارا من أحد، مبن في ذلك 
املسلمون أنفسهم... وال كاشف لها من دون الله 

إال هو سبحانه و تعالى. 
وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملن.

الال نظام هو، بكل بساطة، الوضع المضاد للنظام، أي الفوضى. وعنونة هذا المقال به 
بدال من الفوضى أردت من خاللها اإلشارة أو التنبيه إلى البعد اإلرادي الذي يطبع أفعال 
وحركات من يسعون إلى إحالل الال نظام محل النظام، متذرعين إلى ذلك بكل الوسائل 
واألساليب والمبررات، بما فيها -في بعض الحاالت- محاولة إقناع من يعترضون عليهم 
وينكرون صنيعهم أن ذلك الصنيع هو عين النظام، معبرين بذلك عن أحد أقبح وجه من 

وجوه السفسطة والالمعقول.
والمقصود بالنظام هو الوضع الذي نكون فيه أمام حشد من األفعال والسلوكات، وقبل 
ذلك أمام شبكة من األطر والمؤسسات، والحركات والتنظيمات ، التي يشدها نسق واحد 
واضح األهداف والغايات، فال يشذ عن ذلك النسق أي من تلك المكونات أو المقومات، وإال 
أصبحنا أمام وضع يوصف بالال نظام، تقاس خطورته وفداحته وسوء عواقبه بحسب 
نوعية المكون أو المكونات التي تعلق بها الشذوذ، وبحسب حجم أو درجة شمول ذلك 
الشذوذ الذي ينتقل في مستوى معين عند استشراء داء الالنظام من وضع الشذوذ إلى 
وضع العموم، الذي تسبح فيه السفينة في سديم من االنفالت والفوضى التي تدفعها إلى 

أغوار المجهول. 
ألفيناه  ومناحيه،  جوانبه  جميع  في  وتفحصه  واقعنا  باستقراء  قمنا  ما  إذا  إننا 
مسكونا بالالنظام الذي ينشب مخالبه في كل شيء: في الثقافة والتعليم واإلعالم، وفي 
اجتماعي  ككائن  اإلنسان  بوجود  يتعلق  مما  ذلك  إلى  وما  الرياضة،  وفي  والفن،  األدب 

متعدد المواهب والحاجات.
وإذا وصف وضع ما بالنظام لكونه مؤسسا في كل مناحيه على رؤية فلسفية موحدة، 
إلى  إما  مرده  بالالنظام  آخر  فإن وصف وضع  منها،  المنبثقة  القيم  من  منظومة  وعلى 
افتقاده لرؤية من ذلك القبيل، أو خضوعه لرؤى أو مرجعيات متشاكسة، وذلك بغض النظر 
عن المصرح به أو عدم المصرح به من تلك المرجعيات على المستوى الرسمي، والناظر 
اللبيب ال يفوته أن يدرك بأن أوضاعنا االجتماعية والثقافية والتعليمية والتربوية ال تفتأ 
التي تتولد عنها  أم المعضالت  المذكورين، وتلك هي  الحالين  أو  الطرفين  تتأرجح بين 
العمل  منافذ  كل  وتسد  والنماء،  التقدم  كل مساعي  تشل  التي  والموبقات،  الشرور  كافة 

الهادف البناء.
وتصورات  أفكار  من  تفرزه  ما  بجالء  يالحظ  والفكرية  الثقافية  لساحتنا  والمتابع 
الالنظام،  صلب  في  تصب  وتقليعات  مشاريع  من  الخرقاء  دوامتها  تلفظه  وما  سقيمة، 

وتسعى إلى تكريسه وتطبيعه.
ولنضرب أمثلة على ذلك:

المغربي يسير في عماء،  الشعب  الهوية، وكأن  إعادة طرح مسألة  إلى  الدعوة  أوال: 
وأن هويته لم تحدد بعد، وهذا عين الخبال، وعين العبث في التعامل مع مسألة جوهرية 
ومصيرية تم الفروغ منها منذ ما ينيف على األربعة عشر قرنا، لقد »دعا باحثون مشاركون 
في ندوة الثقافة واإلدماج إلى صياغة مفهوم جديد للهوية يكون أكثر قدرة على استيعاب 
قيم االختالف والتعدد داخل المجتمع« )هسبريس 21 � 2 � 2015(، واتهم هؤالء الباحثون 
خطاب الهوية الحالي بالقصور، وأغلب الظن أن السياق الثقافي الراهن يفيدنا في فهم 
الداعي األساسي لهذا االتهام، إنه بال شك عدم بلوغ المدى المأمول من هؤالء في اإلجهاز 
على ما تبقى من عناصر األصالة في الهوية القائمة، إن على مستوى التصريح المكتوب، 
أو على مستوى تجلياتها في أنماط التعامل والسلوك. ولو اتبعت أهواء هؤالء الباحثين 
لما استقر للهوية قرار، ولظل المغاربة في طور المراوحة والتذبذب والحيرة، أي خارج 

التاريخ، وهل يصنع التاريخ إال داخل هوية محددة المعالم واألصول؟ 
ثانيا: الدعوة إلى اعتماد الدارجة في التدريس، التي ارتفعت وتيرة اإللحاح عليها 
من طرف جهات ال علم لها بحقيقة اللغة أو التعليم، وهي قد دأبت على وضع الحواجز 
التي  والتشويش  الضوضاء  من خالل وظيفة  التعليم،  أزمة  من  الخروج  دون  والعقبات 
اضطلعت بها، حتى ال تتبوأ اللغة العربية مكانتها الالئقة والمنوطة بها في إعادة الروح 

لتعليم فقد روحه منذ زمان.
دعوى  تحت  وأحكامه،  الدين  قيم  من  والتحلل  األخالقي  التسيب  إلى  الدعوة  ثالثا: 
أحد  انبرى  فقد  واالنحالل،  والتفسخ  الفجور  في  »حقه«  من  اإلنسان  وتمكين  التحرر 
المهووسين بالحرية الجنسية في ندوة نظمها مركز السياسات للشرق األوسط وإفريقيا 
لممارسة  ووقح  سافر  بشكل  ليدعو  واألعراف،  بالدين  عالقته  في  الجنس  موضوع  في 
الجنس قبل الزواج، معتبرا إياها حقا »ال يجب أن يصادر تحت أي تعليل« وأن هذا الحق 
»ال يجب أن يكون مقيدا ال بالدين وال بالقانون«، ولم يجد ذلك المهووس -الذي يجاهر 
بدعوته إلى هذا المنكر الصراح- تحت غطاء البحث السوسيولوجي وهو منه براء، لم 
يجد أدنى غضاضة من التهجم على العلماء والساسة، متهما إياهم بالتواطؤ في تحريم 
مناقشة موضوع الحرية الجنسية، وفي تحريم اإلجهاض، عالوة على اتهام اإلسالم بعدم 

المساواة بين الجنسين إزاء الممارسة الجنسية.
إن إطالق العنان لكل من هب ودب ألن يهرف بما ال يعرف، تحت غطاء حرية الفكر 
والدين  العلم  لضوابط  مراعاة  ودون  العليا،  األمة  لمصالح  مراعاة  ودون  والتعبير، 
النظام، وتقويضا لدعائم األمن  الفكر والحوار، يعتبر بال ريب نسفا ألسس  وأخالقيات 
تيارات  خضم  في  تبحر  أن  المجتمع  لسفينة  بتاتا  يمكن  فال  االجتماعيين،  والسالم 
الواضحة،  االستشرافية  الرؤية  في  تتمثل  االتجاه،  صحيحة  بوصلة  وبدون  متالطمة، 

القائمة على العلم والرشد، وعلى نفاذ البصيرة ووحدة القصد.
الواحد  الله  أم  �آرباب متفرقون خير  القائل سبحانه عز وجل:  العظيم  الله  وصدق 
القهار ما تعبدون من دونه إال أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان� 

) يوسف: 39(.

د. عبد المجيد بنمسعود

 خروق في سفينة 
المجتمع

نظام الال  ـ   52

الغنية  الرحلة  هذه  في  لنا  محطة  آخر  كانت 
محطة  التركية،  التجربة  من  املستوحاة  بالعبر 
لالسترخاء   م��وق��ع  وه���ي    siliveri »س��ي��ل��ف��ي��ري« 
تاريخية  ح��م��ول��ة  وذات  ب��ام��ت��ي��از  واالس��ت��ج��م��ام 
وثقافية متميزة، تبعد حوالي خمسن كيلومترا عن 
استمبول األوربية، أسسها اإلمبراطور البيزنطني 
أناسطاس األول »Anastase 1er« الذي حكم مابن 
)491 و518م( كقلعة للدفاع عن القسطنطنية ضد 
الغزاة القادمن عبر البحر، وتتميز بسورها العظيم 
الذي يعتبر درعا واقيا لها والذي ميتد على طول 
56 كلم من بحر مرمرة إلى البحر األسود... غادرنا 
الفندق في آخر يوم لنا بسيلفري حوالي السابعة 
مساء بالتوقيت احمللي في اجتاه مطار استمبول 
وفي النفس هموم كثيرة عن الوطن العزيز املغرب، 
هل ميكن يوما أن يصبح بلدا متميزا على الصعيد 
العاملي نظرا ملا يزخر به من إمكانيات ال تقل عن 
إمكانيات تركيا نفسها، وعلى طول الطريق املمتد 
شريط  أستعيد  كنت  امل��ط��ار،  إل��ى  سيلفيري  م��ن 
العالقات التركية املغربية، من الزمن العثماني إلى 
املغرب  أن  من  فبالرغم  اجل��دد،  العثمانين  عصر 
األقصى هو البلد العربي الوحيد الذي لم يخضع 
العالقات  أن  إال  العثمانية،  اإلمبراطورية  لسلطة 
ظلت تتأرجح بن مد وجزر، فاألطماع العثمانية لم 
تتوقف عن ضم  املغرب إلى نفوذها وذلك من خالل 
احملاوالت املتكررة من قبل »دايات اجلزائر« الذين 
اجل��ار،  بالبلد  العثمانية  السلطة  ميثلون  ك��ان��وا 
وقد متكنوا من الوصول إلى فاس وتنصيب »أبو 
محمد  لبث  فما  عليها،  حاكما  الوطاسي  حسون« 
أبي حسون  نفوذ  على  قضى  أن  السعدي  الشيخ 
سنة 1555م، وظلت مناوشات اجليوش العثمانية 
على احلدود املغربية اجلزائرية قائمة، حتى كانت 

املغاربة  فيها  انتصر  التي  املخازن  وادي  معركة 
1578م،  سنة  الذهبي  املنصور  أحمد  قيادة  حتت 
امل��غ��رب،  اح��ت��الل  ف��ك��رة  العثمانيون  ص��رف  حيث 
لإلسالم  نصرا  العظيم  النصر  ه��ذا  اعتبروا  ب��ل 
للمغرب  تقديرهم  عن  وتعبيرا  اإلسالمي،  بالغرب 
املغرب  لسلطان  هدية  العثماني  السلطان  بعث 
وهي عبارة عن سيف مرصع بالذهب، ومن غريب 
الصدف أن اجليش املغربي املنتصر على البرتغال 
أبرز  من  كان  العظيمة  الواقعة  هذه  في  وإسبانيا 
العالقات  تركي،،، ظلت  ��ْؤَدْرب��اش��ا« وهو  »ِجُ ق��واده 
والتقدير  االح��ت��رام  يطبعها  وتركيا  امل��غ��رب  ب��ن 
حتى انهيار اخلالفة العثمانية سنة 1923 وسقوط 
املغرب في أيدي احلماية، وبعد االستقالل متيزت 
من  االه��ت��م��ام  لعدم  نظرا  ال��ت��ع��اون  وقلة  بالفتور 
اجلانبن، وأمام املغرب وتركيا اليوم فرصة كبيرة 
الفالحية  منها  املجاالت، سواء  في شتى  للتعاون 
والصناعية أو السياسية والثقافية، نظرا لتشابه 

اإلمكانيات ولالستقرار الذي ينعم به الَبلدان...
حوالي الساعة الرابعة صباحا بتوقيت املغرب 
منت  وعلى  البيضاء،  ال��دار  مبطار  الطائرة  حطت 
القطار الرابط بن الدار البيضاء والرباط كنا منر 
مبدننا املتربة وأكوام القمامة على حافتي السكة 
املنهمرة  دموعي  أحبس  أن  أستطع  لم  احل��دي��د... 
أق���ارن ب��ن ح��ال وح���ال، م��ع أن اإلمكانيات  وأن���ا 
إن���ه حب  ف��ق��ط ينقصنا  ت��ع��وزن��ا، ش���يء واح���د  ال 
اجليدة  احلكامة  من  وكثير  اجلميل،  الوطن  ه��ذا 
زوجتي  نحو  التفت  وج��ل،  عز  الله  من  واخل��وف 
فوجدتها هي  الرحلة،  التي صاحبتني خالل هذه 
األخرى تغرق في صمتها احلزين، فعرفت أن نفس 
يكون  أن  ف��ي  احل��ل��م  ون��ف��س  يغمرها،  اإلح��س��اس 

املغرب أجمل البلدان.

ارتسامات سائح في بالد محمد الفاتح )7(

املغرب وتركيا، الذاكرة املشتركة 

ذ: أحمد األشهب بنبض القلب
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ح���دد م���رس���وم ص����ادر في 
الشهري  امل��ب��ل��غ  دج��ن��ب��ر  راب���ع 
األرامل،  للنساء  املباشر  للدعم 
احلاضنات  هشة  وضعية  في 
حدود  في  اليتامى،  ألطفالهن 
ك��ل طفل  ع��ن  دره��م   350 مبلغ 
ي��ت��ي��م م���ت���م���درس، إل����ى ح���دود 
وضعية  في  أو  سنة،   21 سن 
على  للسن،  دون حتديد  إعاقة 

اإلج��م��ال��ي  امل��ب��ل��غ  ي��ت��ع��دى  أال 
الشهري للدعم 1050 درهم )أي 
ودون  أطفال(،  ثالثة  ح��دود  في 
الدعم  هذا  بني  اجلمع  إمكانية 
وأي نوع آخر من أنواع الدعم، 
كاملنح الدراسية أو الدعم املقدم 
أو  »تيسير«،  برنامج  إط��ار  في 
عائلي  تعويض  أو  معاش  أي 
أو دعم مباشر يدفع من ميزانية 

م��ي��زان��ي��ة ج��م��اع��ة  أو  ال���دول���ة 
هيئة  أو  م��ؤس��س��ة  أو  ت��راب��ي��ة 

عمومية.
وأش����������ار ب�������الغ ل��������وزارة 
إي��داع  تقرر  أن��ه  إل��ى  الداخلية، 
ط��ل��ب��ات االس��ت��ف��ادة م��ن ال��دع��م 
مبقر القيادة أو امللحقة اإلدارية 
املعنيات  النساء  سكنى  حمل��ل 
باألمر، وذلك مقابل وصل إيداع 

يسلم بشكل فوري.

أك���د وزي����ر امل���واص���الت 
وامل���������الح���������ة ال����ب����ح����ري����ة 
»لطفي  التركي  واالت��ص��االت 
ف��ائ��ق  ال���ق���ط���ار  أن  أل�������وان« 
التصميم  واحمل��ل��ي  السرعة 
وال���ص���ن���ع س��ي��ن��ط��ل��ق س��ن��ة 

.2019
وق�����������ال ل���ط���ف���ي«ب���ع���د 
الهندسي  التصميم  إمت���ام 
وال�����ص�����ن�����اع�����ي س��ي��ص��ب��ح 
احمللي  قطارنا  كامل  بشكل 
أش��رف  فتصميمه  اخل���اص، 
ع��ل��ي��ه م���ه���دن���س���ون أت������راك، 

إن���زال قطارنا  إل��ى  ون��ه��دف 
السكك  إلى  الوطني  السريع 
احل��دي��دي��ة م���ع م��ط��ل��ع سنة 

.»2019
التركي  الوزير  وأض��اف 
»ن����ح����ت����اج إل������ى م��ج��م��وع��ة 
80 قطارا سريعا  مكونة من 
س��ت��ص��ن��ع ف���ي ت��رك��ي��ا، وف��ق 
ال���ش���روط ال��ت��ي وض��ع��ن��اه��ا، 
بعد إمتام التصميم اخلاص، 
إلج��راء  تاريخا  سنحدد  ل��ذا 
األي��ام  ف��ي  املناقصة  عملية 

القادمة«.

قال الداعية اإلسالمي 
طارق السويدان إن انقالب 
احلوثيني في  اليمن  فاشل 
املقاييس، ورفضه  ب��ك��ل 
اجل���م���ي���ع ف�����ي ال����داخ����ل 
واخل��������ارج )ع������دا إي�����ران 
وامل��خ��ل��وع ع��ل��ي ص��ال��ح(.    
وأض����اف ف��ي ت��غ��ري��دة له 
ع���ل���ى م���وق���ع ال���ت���واص���ل 

االج��ت��م��اع��ي »ت��وي��ت��ر«: ال 
مي��ك��ن ل��ه��م ب��ح��ال ف��رض 
إرادت�������ه�������م ع����ل����ى ب���اق���ي 
ال���ي���م���ن���ي���ني. وأك�������د أن���ه 
إال  خيار  للحوثيني  ليس 
إلرادة  راغمني  االنصياع 
العظيم  اليمني  الشعب 
الذي سيحافظ على ثورته 

املباركة. **************

املقاتلة  ال��ك��ت��ائ��ب  تستمر 
التيار  على  محسوبة  وفصائل 
معاركها  حلب  ب��ري��ف  ال��ث��وري 
وامليليشيات  النظام  قوات  ضد 
استعادة  ب��ه��دف  ل��ه،  امل��س��ان��دة 
والقرى  النقاط  على  السيطرة 

التي خسروها في السابق.
“زمان  م�����راس�����ل  وق��������ال 
إن  امل���ن���ط���ق���ة،  ف����ي  الوصل” 
كليًا  سيطرتهم  أحكموا  الثوار 
ع��ل��ى ب��ل��دة رت��ي��ان ب��ري��ف حلب 
عشرات  ق��ام  أن  بعد  الشمالي 
ال��ع��ن��اص��ر ال��ت��اب��ع��ني ل��ق��وات 
الطائفية  وامليليشيات  النظام 
أنفسهم  بتسليم  ل��ه  امل��س��ان��دة 
محاصرتهم  عقب  واالستسالم، 

في أحد مباني البلدة.
وأش���ار امل��ص��در إل��ى مقتل 

املنطقة  ف���ي  آخ���ري���ن  ع��ن��اص��ر 
عبر  ال��ه��روب  محاولتهم  أثناء 
األراض���ي ال��زراع��ي��ة، الف��ت��ًا إلى 
أن ع���دد ق��ت��ل��ى ق����وات ال��ن��ظ��ام 
وم��ي��ل��ي��ش��ي��ات��ه جت����اوز امل��ئ��ت��ي 
سوريني  غير  معظمهم  قتيل، 
وأفغانية  عراقية  جنسيات  من 

وإيرانية ولبنانية.

»حماس مقاومة« حملة
رافضة لوصم الحركة باإلرهاب

قتلى النظام السوري في تزايد 
بينهم أجانب 

المغرب : الحكومة
تحدد دعما مشروطا لألرامل 

تركيا تعلن عن
أول قطار سريع محلي الصنع
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أشهر األخطاء الشائعة خالل وجبة اإلفطار 
التي تؤدي لزيادة الوزن

الـخـبــر الـصـحـي

فلسطينيون  ناشطون  أطلق 
مقاومة«  »حماس  بعنوان  حملة 
ف����ي وس����ائ����ل اإلع�������الم وم���واق���ع 
التواصل االجتماعي تضامنا مع 
حركة املقاومة اإلسالمية )حماس( 
القاضي  املصري  للقرار  ورفضا 

باعتبارها »منظمة إرهابية«.
وتسعى احلملة التي اتخذت 
#حماس_مقاومة  الهاشتاغ  من 
تويتر  للمغردين في موقع  وسما 
للوصول إلى اجلمهورين العربي 
املرئي  اإلع��الم  عبر  والفلسطيني 
وامل��س��م��وع واإلل���ك���ت���رون���ي، كما 
إنتاجات صوتية  عرض  يتخللها 
وأع���م���ال م��رئ��ي��ة وف��ن��ي��ة راف��ض��ة 

للقرار املصري.
احلملة  على  القائمون  وأك��د 
أن��ه��م ش��رع��وا ف��ي ال��ت��واص��ل مع 

القطاعات 
ال��ش��ب��اب��ي��ة 

الفصائل  ف��ي 
الوطنية  والقوى 

واإلس��الم��ي��ة وم��ع الكتل 
الطالبية في اجلامعات لالنخراط 

في احلملة ودعمها.
وع��ب��ر ال��ق��ي��ادي ال��ش��اب في 
ح��رك��ة ح��م��اس ن����ادر ص��واف��ط��ة 
ع���ن ارت��ي��اح��ه مل���ب���ادرة ال��ش��ب��اب 
الفلسطيني بإطالق احلملة، وقال 
عن  ي��داف��ع��ون  الفلسطينيني  إن 
حماس لكونها »حركة فلسطينية 

م������ج������اه������دة ق����دم����ت 
ال��ق��ادة وال��ش��ه��داء 
واجل���������رح���������ى 
واألس���������������رى 
دف�����اع�����ا ع��ن 
وط����ن����ه����م«.
وأض��اف أن 
حركته التي 
»خ������اض������ت 
ث��الث حروب 
ن�����ي�����اب�����ة ع���ن 
وانتصرت  األم��ة 
وصمدت فيها« تلقى 
واسعني،  وتأييدا  دعما 
جميعا  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني  داع���ي���ا 
لالنخراط في حملة الدفاع عنها.

وقالت الكاتبة واإلعالمية ملى 
إنه ال ينبغي  للجزيرة نت  خاطر 
أن ت��ص��ب��ح ح��م��اس ف���ي م��وض��ع 
ال��دف��اع ع��ن ال��ن��ف��س ب��ع��د احلكم 
أن  مضيفة  امل��ص��ري،  القضائي 
أمام  شرفك  تؤكد  أن  العبث  »من 

خائن«.

القضاء  ق���رار  أن  واع��ت��ب��رت 
امل����ص����ري ج������اء  م��ن��س��ج��م��ا م��ع 
مصر  في  االن��ق��الب  حكم  »طبيعة 
ذات  واإلعالمية  األمنية  وأدوات��ه 
األمة  ثقافة  عن  الغريب  السلوك 

العربية وتقاليدها«.
فتحي  البرملاني  النائب  أم��ا 
م���ن جهته  ف��اع��ت��ب��ر  ال���ق���رع���اوي 
أن »ال��وض��ع ال��داخ��ل��ي ف��ي مصر 
عدم  حالة  في  هناك  النظام  جعل 
القضاء  قرار  أن  ت��وزان«، مضيفا 
تخبط  م���ن  »زاد  ح���م���اس  ب��ح��ق 

االنقالبني«.
وق����ال ال���ق���رع���اوي ل��ل��ج��زي��رة 
يحاول  مصر  في  »النظام  إن  نت 
ال��ه��روب ل��أم��ام وص��رف األنظار 
عما يجري في الساحة املصرية«.

ول�������م ي���س���ت���ب���ع���د ال���ن���ائ���ب 
على  القاهرة  إق���دام  الفلسطيني 
على  غزة  ضد  »هوجاء«  خطوات 
غرار ما حصل في ليبيا، قائال إن 
ذلك سيدخل املنطقة كلها في حالة 

من الغموض واإلرباك.

طارق السويدان: 
انقالب الحوثيين 

فاشل

من املعروف أن وجبة اإلفطار هي الوجبة 
ال��ي��وم، لكن ه��ل تعلم أن بعض  األه��م خ��الل 
وجبة  خالل  الصحية  غير  الغذائية  العادات 
أغلب  مي��ارس  بالسمنة؟  تصيبك  قد  اإلفطار 
األشخاص العديد من العادات اخلاطئة خالل 
وجبة اإلفطار دون وعي، وهو ما يؤدي لزيادة 

الوزن واملشكالت الصحية املختلفة.
أهم  تلك العادات اخلاطئة :

1 - شرب العصير بدلاً من تناول الفواكه 
يعتمد أغلب األشخاص على شرب عصير 
ال��ف��واك��ه ب���داًل م��ن ت��ن��اول ال��ف��واك��ه الطازجة. 
عملية عصر الفواكه قد تفقدها أغلب العناصر 
واأللياف.  املعادن  الفيتامينات،  من  الغذائية 
ب��داًل م��ن ت��ن��اول العصير م��ع وجبة اإلف��ط��ار، 
يحسن تناول كوب من املاء مع ثمار الفواكه 
السعرات  م��ن  ذل��ك  سينقص  كما  ال��ط��ازج��ة، 

احلرارية الزائدة من إضافة السكر للعصير.
2 - تناول كميات صغيرة من الطعام غير 

الصحي خالل اإلفطار 
غير  األطعمة  من  صغيرة  كميات  تناول 
من  يحميِك  ل��ن  البطاطس،  رق��ائ��ق  الصحية 
زيادة السعرات احلرارية. من أشهر األخطاء 
األطعمة  تناول  هو  الريجيم  خ��الل  الشائعة 
مرتفعة السعرات احلرارية بكميات ضئيلة، 
في  ملحوظة  زي���ادة  م��ع  احل��ال  فسينتهي 

الوزن.
3 - تناول املعجنات واحللوى

خالل  املغريات  من  الكثير  هناك  بالطبع 
املعجنات  ت��ت��ن��اول  اإلف���ط���ار جت��ع��ل��ك  وج��ب��ة 
واحللوى لكن تذكر جيًدا محتواها املرتفع من 

السعرات احلرارية.

4 -  تناول منتجات األلبان كاملة الدسم
أغ��ل��ب أن��ظ��م��ة ال��ري��ج��ي��م ت��ت��ض��م��ن على 
يفضل  كما  للكرمية.  صحي  كبديل  ال��زب��ادي 
حبوب  مع  الزبادي  تناول  األشخاص  أغلب 
إلم��داد  من احلليب،  ك��وب  تناول  أو  اإلف��ط��ار 
اجلسم بالكالسيوم األساسي لتقوية العظام. 
كاملة  األل��ب��ان  منتجات  اخ��ت��ي��ار  م��ن  اح���ذر 
على  التي حتتوي  األطعمة  من  فهي  الدسم، 

الكثير من السعرات احلرارية.
5 -  تناول اخلبز األبيض

اخلبز  ت��ن��اول 
األب�������ي�������ض ق���د 
ي������ؤدي ل���زي���ادة 

ال�����وزن، ك��م��ا أن��ه 
على  يحتوي  ال 

ن�����س�����ب�����ة 
كبيرة من العناصر 

باخلبز  م��ق��ارن��ًة  ال��غ��ذائ��ي��ة 

احلبوب  من  املصنع  اخلبز  واألفضل  البني. 
حيث  ال��غ��ذائ��ي��ة.  ب��األل��ي��اف  الغنية  ال��ك��ام��ل��ة 
ي��س��اع��د ذل���ك ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م��ع��دالت التمثيل 

الغذائي مع الشعور بالشبع لفترات أطول.
6 -  القهوة الصباحية

على  يساعد  الصباح  في  القهوة  تناول 
حت��س��ني احل��ال��ة امل��زاج��ي��ة وت��ع��زي��ز م��ع��دالت 
أكثر  تناول  من  احذر  لكن  الغذائي،  التمثيل 
من كوب واحد، كما ينبغي جتنب اإلضافات 
الدسمة،  الكرمية  أو  كاحلليب  الصحية  غير 
الكثير من  حيث حتتوي تلك اإلضافات على 

السعرات احلرارية.
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إلى أن نلتقي

ف��ي ب��داي��ة كلمة ع��م��ود ه���ذا ال��ع��دد، أج���د نفسي 
بقلب  وتعالى  سبحانه  الله  إلى  التوجه  إلى  مضطرا 
عز  الله  بقضاء  مطمئن  وقلب  دام��ع��ة،  وع��ن  خاشع، 
وجل، بأن يرحم فقيد االبتسامة، أستاذنا الدكتور عبد 
له ويسكنه فسيح جناته،  يغفر  وأن  الهراس،  السالم 
إخوانًا  اخللد  جنة  في  القيامة  ي��وم  به  يجمعنا  وأن 
على سرر متقابلن، فلقد كان رحمه الله معلما في كل 
الله  رحمه  تعلمت  ومنه  االبتسامة.  في  حتى  ش��يء، 
اخلاشع،  القلب  مع  تتنافى  ال  الصادقة  االبتسامة  أن 
ف��راق هذه  الدامعة، بل وحتى مع  العن  وال حتى مع 
مالك  بن  َأَن��س  َعن  البزار،  مسند  ففي  الفانية.  الدنيا 
 � "َلَّا كان يوم االثنن كشف رسول بالله  َقاَل:   ،�
ِإَلى  َفَنَظْرُت  اِس،  ِبالنَّ ُيَصلِّي  َبْكٍر  َوأُبو  ْجَرِة،  اْلُ ِسْتَر 
ُم، ِكْدَنا َأن ُنْفَتَتَ  ُه َوَرَقُة ُمْصَحٍف وُهو َيَتَبسَّ َوْجِهِه َكَأنَّ
ِه �، َفَأَراَد َأُبو َبْكٍر  ِفي َصالِتَنا َفَرًحا ِبُرْؤَيِة َرُسوِل اللَّ
ْتَر  السِّ َأْرَخ��ى  ُثمَّ  َأْن��َت،  َكَما  َأْن  ِإَلْيِه  َفَأَشاَر  َص  ُيَنكِّ َأْن 

ى ُقِبَض ِمْن َيْوِمِه َذِلَك". َحتَّ
ال��غ��راء ستخصص  "احمل��ج��ة"  جريدة  أن  وأحسب 
شيمه  ببعض  تذكيرا  خاصا،  عددا  الله  رحمه  للفقيد 

وأخالقه العالية.
وبعد ذلك أقول إنه انطالقا مما ُذِكر في هذا العمود 
من العددين السابقن ميكن القول إن االبتسامة ِسمة 
الديث  ف��ي  كما  فهي  متميزة،  ح��ض��اري��ة  إس��الم��ي��ة 
ِرّق���ة األحاسيس  إن��ه��ا تعبر ع��ن  ث��م  ال��ن��ب��وي ص��دق��ة، 
وسمّو الشاعر والنظرة اإليجابية جتاه اآلخر، كيفما 
ُيشِعُر  رفيع  إنساني  أنها سلوك  كما  اآلخ��ر،  هذا  كان 
صاحَبه بالطمأنينة واالرتياح، بل ويدفعه إلى النجاح 
والسعادة؛ حيث تبنَّ أنَّ الشخص الذي يبتِسم دائًما 
هو أكثُر األشخاص جاذبيًة وقدرًة على إقناِع الناس. 
اآلخرين،  نفوس  في  األم��ل  ي��زرع  بابتسامته  أن��ه  كما 
ال��ذي��ن شبعوا من  أول��ئ��ك  م��ن  اليائسن  م��ن  وخ��اص��ة 
في  هم  الذين  من  أو  أطرافها،  من  أوت��وا  مبا  الدنيا 
ما  بسبب  وذل��ك  منها،  حظا  يؤتوا  ب��أن  آمالهم  بداية 
لالبتسامة من تأثير في العقل الباطني لآلخر، وعليه 
تفوق  قد  االبتسامة  أن  الختصن  العلماء  بعض  ر  قدَّ

العطاء الادي في كثير من األحيان.
ذلك أن االبتسامة بقدر ما لها من التأثير اإليجابي 
اجلوانب  ف��ي  مماثل  دور  لها  النفسية،  الناحية  م��ن 
تساعد  فهي  لالبتسامة،  التلقي  ل��إن��س��ان  األخ���رى 
وتشجع  الشفاء،  على  والريَض  التعلُّم،  على  التعلَم 
على اإلنتاج وتدفع الزبون إلى االقتناع بجودة السلعة، 
حتى إننا جند في الثل الصيني –والصينيون هم رواد 
التجارة في العصر الاضر كما هو معلوم- جند ما 
أن  له  َينبغي  ال  االبتسامة،  ُيحِسن  ال  الذي  "إنَّ  نصه: 
اَل  َيْفتح متجًرا". و ذكرت بعض األخبار منذ زمن أن ُعمَّ
أحد احملالَّت التجارية الكبيرة في إحدى الدول الغنية 
طالبوا برْفع أجورهم، فرَفض صاحُب احملل، فما كان 
فقوا على أالَّ يبتسموا للزبائن، ردَّ  اله إالَّ أن اتَّ ِمن عمَّ
ى ذلك إلى انخفاِض دْخل  ِفْعل على صاحب احملل، فأدَّ
ط  متوسِّ عن   )60%( ل حوالي  األوَّ األسبوع  في  احملل 

دْخله في األسابيع السابقة.
وطبعا فإن القصود باالبتسامة هي تلك االبتسامة 
االبتسامات  تلك  وليس  القلب،  من  النابعة  الصادقة 
القيقة  م��ع  تتفاعل  ف��ال��ق��ل��وب  األخ����رى،  عة  التصنَّ

الظاهر اخلادعة  الصادقة وليس مع 
والنافقة.

فابتسم أخي الكرمي إنها صدقة..

ابتسم، إنها صدقة !

د. عبد الرحيم الرحموني
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تتداول وسائل التواصل االجتماعي عددا من الرسائل التي 
حتمل إما أدعية وإما حكما ووصايا وأمثاال، إلخ.. وتأتي تلك 
الرسائل أحيانا أمورا منكرة في مضمونها، كما أنها ال تتحرى 
في اآليات الكرمية وال في الديث النبوي الشريف، ثم إن بها 
توجيهات أكثر نكرا، كأن يقال مثال: من أرسل هذه الرسالة إلى 
سبعة من معارفه غفر الله له ذنوبه، أو غير ذلك من اخلزعبالت 
التي ال جتد مستندا لها ال في النقول وال في العقول. وأنا أفهم 
تداول العامة مثل هذه الرسائل الساذجة، ولكن الذي ال أفهمه 
سميناها  كما  النصوبة(،  الكلمات  )فخ  في  اخلاصة  يسقط  أن 
في حلقة ماضية. ويزداد األمر فظاعة عندما يتعلق األمر بكسر 
اللغة وحتطيمها، إمالًء وإعرابا ومعاني ودالالت. ويتعلل بعض 
بالنيات السنة  العبرة  بأن  ذلك  إلى  ُن��بهوا من اخل��واص  من 
تلك  مثل  عن  الطرف  يغض  ب��أن  ب��أس  ال  لذلك  القصد،  وش��رف 
األمور الصغيرة. ولم يكن ذلك بعذر. فإن وصول تلك الرسائل من 
ذوي االختصاص إلى العامة ُيتخذ حجة، ويصير مثال يحتذى، 
علما  هو  من  وهو  فالن  إل��يَّ  أرسله  ما  غلطا  كان  لو  ويقولون: 

وفضال. وفي ذلك من اخلطر ما ال يخفى على نبيه.
ومن تلك األغاليط عدم التمييز بن بعض األلفاظ وما يظن 
أنه من الترادف، وما هو كذلك. ونحن لسنا على مذهب من يقول 
إن الترادف ال وجود له في اللغة، إذ ال بد من وجود فروق ولو 
الشهورة  بالقصة  ذلك  على  ويستدلون  ولفظ.  لفظ  بن  ضئيلة 
إنني  ي��ق��ول  أحدهما  اللغة،  أع���الم  م��ن  علمن  ب��ن  ج��رت  ال��ت��ي 
أعرف للسيف مئة اسم، واآلخر يقول إنني ال أعرف للسيف غير 
اسم واحد هو السيف، وأما ما سوى ذلك مثل الهند والصارم 
والسام فهي أوصاف. فالترادف في اللغة أمر قائم، وقد علل 
ذلك أنصاره بأنه لغات. فتميم تسمي الشيء كذا، وقريش كذا، 
وحنيفة كذا..الخ.. ثم أبقى العلماء على ذلك على أنه من الترادف، 
وإن كان هناك من العلماء من ذهب إلى أن العرب قد استغنت عن 
ط(،  الستثقل إلى الهن اللن، فليس هنالك مثال من يقول: )الَع�َطنَّ
يريد به الطويل.  وفي مقابل ذلك لست ممن ينكرون الفروق بن 
األلفاظ، ولوال ذلك لا صنف علماء اللغة في الفروق. ومنذ القرن 
الثاني للهجرة فرق شيخ العلماء اجلاحظ بن ما ُيظن أنه من 
الترادف وليس منه. فالناس ال يفرقون بن )ج��زى( و)ج��ازى(، 
و)عاد( و )رجع(، و)الطر( و)الغيث(، و)اجلوع( و)السغب(، وغير 
ذلك كثير مما ال يتسع له القام، ولذلك سنقتصر في هذه اللقة 

على مثل واحد، وعسى أن نرجع إلى غيره مستقبال.
    أرسل إلي ناقد أديب �� على هاتفي النقال �� رسالة من تلك 
من  فيها  ما  إلى  نبهته  وعندما  الناس،  على  الطوافة  الرسائل 
أخطاء، عقدية ولغوية، كتب إلي: )جازاك الله خيرا على التنبيه(، 
وكثيرا ما يجري مثل هذا على ألسنة العوام وبعض اخلاصة، 
فإذا أسديت إلى بعضهم معروفا قال شاكرا: )جازاك الله خيرا(، 
أو قال �� وهو أوضح �� : )الله يجازيك(، وميّد األف مدا. وما أدري 
أي ذنب جناه احملِسن حتى ُيدعى عليه، ذلك بأن الفعل: )جازى( 
ال يستعمل إال في الشر. وإذا قيل: )جازاك الله( أو )الله يجازيك( 

كفى، وال يحتاج إلى مزيد بيان، ليفهم أنه دعاء بالشر. والنطق 
بالفعل في صيغة الاضي ال ُيتبن فيه اخلطأ في معظم األحيان، 
إذ قد يختلس الّد، وذلك ما ال يكون في الضارع. ولذلك يؤثره 
بعض الفضالء، ومنه الشيخ الدكتور الشاهد البوشيخي الذي 
يحرص على أن يقول لخاطبه: )الله يجزيك خيرا(، فهنا ال يقع 

أي التباس، وأنه دعاء باخلير.
فمن الشواهد على مجيء )جازى( دالة على الشر جاء قوله 
تعالى: )وهل يجازى إال الكفور( )سبأ:17(. هذا في قراءة نافع، 
الكفور(، وه��ذا استعمال  إال  ق��راءة عاصم: )وه��ل جن��ازي  وف��ي 

مطرد عند العرب وفصحاء العربية قدميا وحديثا.
وعلى مذهبهم هذا سار أحمد شوقي الذي قال:

ولي قلب بأن يهوى يجازى     ومالكه بأن يجني يثاب.
فدل فعل )يجازى( على الشر.

غلب  وإن  جميعا،  وال��ش��ر  اخلير  ف��ي  فتأتي  )ج���زى(  وأم���ا: 
لسان  وفصيح  الكرمي  ال��ق��رآن  ج��اء  وبهذا  اخلير،  في  مجيئها 

العرب.
ف��ي اخل��ي��ر وحسن  ال��دال��ة ع��ل��ى مجيئها  ال��ن��ص��وص  ف��م��ن 
ال��ث��واب ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: �وج��زاه��م مب��ا ص��ب��روا جنة وحريرا� 
مبا  الغرفة  ي��ج��زون  �أولئك  سبحانه:  وق��ول��ه  )اإلنسان:12(، 
صبروا�. )الفرقان:75(. وقال عز من قائل: �إني جزيتهم اليوم 
يرد  �ومن   ،)111  : )الومنون  الفائزون�  هم  أنهم  صبروا  مبا 
ثواب اآلخرة نوته منها وسنجزي الشاكرين� )آل عمران: 145(، 

�وكذلك جنزي احملسنن� )األنعام:84(.
تعالى:  قوله  فمنه  الشر  على  للداللة  )جزى(  استعمال  وأما 
�ذلك  )األنعام:146(،  لصادقون�  وإن��ا  ببغيهم  جزيناهم  �ذلك 
الفترين�  جن��زي  �وك��ذل��ك  )سبأ:17(،  ك��ف��روا�  مب��ا  جزيناهم 
)األعراف: 152(، �وكذلك جنزي الظالن� )األنعام:41(، �سنجزي 
�وال  )األنعام:157(،  العذاب�  سوء  آياتنا  عن  يصدفون  الذين 
يلج اجلمل في سم اخلياط وكذلك جنزي  يدخلون اجلنة حتى 
)واجل��زاء  الفردات:  في  الراغب  قال  )األعراف:40(.  الجرمن� 
ما فيه الكفاية من القابلة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يقال: 

جزيته كذا وبكذا(.
علمنا  الذي  الهراس  السالم  عبد  تعالى شيخنا  الله  ورحم 
هذا ونحن على مقاعد الدراسة اجلامعية، وذكر لنا بيت النابغة 

الشهور:
ه عني عدي بن حامت     جزاء الكالب العاويات وقد فعل. جزى ربَّ
هذا  في  واختالفهم  واللغة  بالشعر  العلماء  فيه  قال  وما    
يقول:  أن  كان من حقه  إذ  اعتبره شاذا،  فمنهم من  االستعمال، 
إذ  فيه،  ال ش��ذوذ  اعتبره  الشر، ومنهم من  الدالة على  )ج��ازى( 
السواء،  على  والشر  في اخلير  تأتي  الذكر،  كما سبق  )ج��زى(، 
ويشهد لذلك كتاب الله تعالى. على عكس )جازى( التي ال تأتي 

إال في الشر، كما بينا آنفا.
     وجزى الله خيرا أولي األلباب الذين يستمعون القول 

فيتبعون أحسنه.

شــؤون  صـغـيــرة
يلتقطها د. حسن األمراني

في األضداد 
واملترادفات 

م���س���ج���د ط����وب����ى أو 
كراتشي  ف��ي  ال��ت��وب��ة 
ب��ب��اك��س��ت��ان ص��ّم��م��ه 
امل���ه���ن���دس امل��ع��م��اري 
الدكتور  الباكستاني 
الله  حميد  ت��ش��وه��ان 
ب���اب���ار، اك��ت��م��ل ب��ن��اؤه 

سنة 1969.
أك��ب��ر مسجد  ي��ع��ت��ب��ر 
قبة واحدة في العالم، 
ومّت بناؤه من الرخام 

األبيض النقي.
ي����ص����ل ق����ط����ر ق��ب��ت��ه 
م���ت���ًرا،   72 ح���وال���ي 
وه�����ي م��ح��ّم��ل��ة ع��ل��ى 
املنخفضة  اجل����دران 
احمل���ي���ط���ة ب����ه����ا، وال 
املسجد  داخ��ل  يوجد 
أع��م��دة  أو  ق��وائ��م  أي 

مركزية.
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