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اآمـيـــــن

إلى  ورفعه  اإلنسان  بإعالء شأن  اإلسللالم  جللاءت شريعة 
إعللالء في  بعد،  قبل وال من  اإلنسانية من  لم تصله  مستوى 
الكرامة، وضمانا للحقوق، وإرساء ملبادئ السلم االجتماعي، 
أفرادا وجماعات،  املثلى،  اإلنسانية  املعاملة  لقواعد  وإقرارا 

وقبائل وشعوبا، دوال وأمما...
ما  قيمة  عالم شريف،  على  وال  على حصيف،  يخفى  وال 
األنللسللاب،  حلماية  إجلللراءات  مللن  اإلسالمية  الشريعة  أقللرتلله 
وصيانة األعراض مما ميكن أن يلحقها من مفاسد وأمراض 
من ذوي النفوس العليلة باألسقام واألمراض، املتعفنة بداء 

الشكوك والشبهات، واألهواء والشهوات.
قبل  من  املتالحقة  الهجمات  هللذه  مسلم  على  يخفى  وال 
التبعية في  ركللب  السير في  دعللاة احلللريللة، ودعللاة  كثير من 
وفي  واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي  التدبير  مجاالت 
مجال األسرة واملرأة وحقوقها وإن كانت تخالف أصول الدين 
تلقاها  وحقائق  خيرية  من  األمللة  في  بقي  ما  على  وتقضي 
علماؤنا باالستحسان والَقبول وسلَّمتها العقول بقوة احلجة 

والدليل. 
وممللا يدخل فللي هللذا ممللا يخالف الللديللن وثللوابللت األمللة 
الدعوة إلى احلرية اجلنسية، والشذوذ، وتشريع قوانني تبيح 
الفساد وحتمي املفسدين، وتترك أبناء األمة من حملة اخلير 
املالكني  املفسدين  أمام  وفريسة  وقاية،  غير  عراة من  والقيم 

لوسائل الدعم واحلماية.
على  اإلسالمية  بلداننا  في  التغريب  جهات  دأبللت  ولقد 
اتخاذ كثير من املناسبات العاملية مطية لرفع سلطان املواثيق 
الدولية فوق الرؤوس من غير قيود، وال مراعاة ملا في ديننا من 
ضوابط وحدود، وفرصة للنيل من املقدسات وحتطيم ما لدى 
األمة من ثوابت وخصوصيات فأصبحت اإلساءة إلى الدين 
وإلى اآلخر حقا من حقوق التعبير، وما هو إال تهديد للسلم 

االجتماعي ومتهيد لكل أشكال الفتنة والفساد والتدمير.
وأصبح الشذوذ اجلنسي، ورذيلة الزنا حرية تداس بها 
النسل  بها  وُيهدد  الرجل،  بها شهامة  املللرأة، وتسلب  كرامة 
اإلنساني وُيرمى بالبشرية في أتون األمراض القاتلة، وصار 
احلق في ممارسة هذه الفواحش إجهاضا صريحا حلق الفئة 

العريضة في األمة في األمن األخالقي.
فما هو احلل؟ وما هو املخرج؟

أهو نشر الرذيلة في اإلعالم والواقع ثم تشريع القوانني 
الضامنة للحرية اجلنسية؟ أم هو االلتزام بالقواعد الشرعية 
وإشاعة  واخلاصة  العامة  املجتمع  ومؤسسات  اإلعللالم  في 
للجميع؟  الكرمية  للحياة  الضامنة  والفضيلة  األخللالق  روح 
إن أمتنا محتاجة إلى اإلجللراءات الواقية من جرائم الفساد 
به  اإلقللرار  تقتضي  ال  الفساد  مظاهر  فمعاجلة  أنواعه.  بكل 
في  احلللق  جرمية  صاحب  لكل  فيصير  وإال  معه  والتطبيع 
)الرشوة   وتبريرها  بها  واالعتراف  جرميته  بتقنني  املطالبة 

اخليانة، السرقة، القتل...( !!
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َأْن نقرَأ القرآَن الكريَم،  أمَرَنا اللُه سبحاَنُه 
قاَل  مراِمَيُه،  ِل��ُن��دِرَك  َرُه  ونتدبَّ معاِنَيُه،  ونفَهَم 
ُروا  بَّ َيدَّ لِّ ُم��َب��اَرٌك  ِإَلْيَك  َأنَزْلَناُه  �ِكَتاٌب  تعاَلى:﴿ 
َر ُأْوُلو اأَلْلَباِب�﴿ )ص : 29( ويقول  آَياِتِه َوِلَيَتَذكَّ
ُقُلوٍب  َعَلى  َأْم  اْلُقْرآَن  ُروَن  َيَتَدبَّ سبحانه:﴿�َأَفال 
القرآن  آليات  فالمتدبر   ..)24 َاْقَفاُلَها�﴿)محمد: 
إيمانه،  ي��زداد  إذ  كبير؛  خير  في  لهو  العظيم 
تعالى  الله  إل��ى  الموصل  الطريق  له  ويتضح 
له  ويستبين  يطلبها،  وبأي شيء  وإلى جنته، 
طريق النار وبأي شيء يحذرها، أما من أغفل 
الخير من  ذل��ك  م��ن  ل��ه  فما  الله وه��ج��ره  كتاب 

نصيب.
وتكرارا  م��رارا  نقرؤها  التي  السور  وم��ن 
وأكثر الناس في غفلة عن معانيها سورة العصر 
المعاِني  ِم��َن  كثيرًا  طياِتَها  ِف��ي  َح���َوْت  والتي 
والسلوكيِة،  ال��ت��رب��وي��ِة  وال��ف��وائ��ِد  اإلي��م��ان��ي��ِة، 
ُخْسٍر  َلِفي  ااِلنَساَن  ِإنَّ  تعالى:﴿�َواْلَعْصِر  يقول 
َوَتَواَصْوا  اِلَحاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ِإال 
ْبِر� )العصر : 1 - 3(.  َوَتَواَصْوا ِبالصَّ ِباْلَحقِّ 
قال عنها الشافعي رحمه الله : »لو ما أنزل الله 
حجة على خلقه إال هذه السورة لكفتهم«؛ وما 
ذلك إال لما احتوته هذه السورة من بيان ألصول 
الدين وفروعه، وبيان لسبيل المؤمنين المؤدي 
وقد  النار،  من  والنجاة  بالجنة  والفوز  للربح 
كاَن الصحابُة الكراُم رضَي اللُه عْنُهْم يقرؤوَنَها 

إَذا اْلَتَقْوا َأِو افتَرُقوا. 
ِبالَقَسِم،  السورَة  هذِه  عزَّ وجلَّ  اللُه  افتتَح 
فيِه  تَقُع  ال��ِذي  الزمُن  وهَو  :﴿�َواْلَعْصِر�  فقاَل 
الوقِت  ِعَظِم  عَلى  ي��دلُّ  وه��َذا  آدَم،  بِني  أعماُل 
فالوقُت  الزماِن وُعلوِّ قيمِتِه،  وأهميِتِه، وشرِف 
ِبَها  سبحاَنُه  اللُه  أْنَعَم  الِتي  َعِم  النِّ َأْنَفِس  ِمْن 
ومضماُر  سعِيِهْم،  م��ي��داُن  ���ُه  ألنَّ ال��ن��اِس؛  عَلى 
ِمَن  وص��اَن  وْقَتُه،  اغتنَم  َم��ِن  والرابُح  سْبِقِهْم، 
َط ِفي الزمِن، فُكْن  الزلِل نفَسُه، والخاسُر َمْن فرَّ
وُعمِرِه  وقِتِه  اغتناَم  أْحَسَن  ْن  ِممَّ اللِه  عبَد  َيا 
كاَن  وِإْن  ال��وق��َت  ِع  ُتَضيِّ وال  والعمِل،  بالخيِر 
تعاَلى:﴿  اللُه  قاَل  عليَك،  َأْو  لَك  ا  إمَّ فُهَو  قلياًل، 
َيْعَمْل  َوَم��ن  َي��َرُه  َخْيرًا  ٍة  َذرَّ ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  �َفَمن 

ٍة َشرّاً َيَرُه� )الزلزلة: 7، 8(. ِمْثَقاَل َذرَّ
َنِت السورُة أنَّ الناَس فريقاِن: فريٌق  وَقْد بيَّ
يلَحُقُه الخسراُن، وفريٌق َناٍج ِمَن الخذالِن، فَمْن 

َقُه اللُه تعاَلى جَعَل الوقَت عونًا َلُه ِفي حياِتِه،  وفَّ
مْنَها:  ُأم���وٍر  اكتساِب  ِف��ي  استثماَرُه  فأْحَسَن 
:﴿�ِإنَّ ااِلنَساَن  اإليماُن باللِه تعاَلى، قاَل عزَّ وجلَّ

ِذيَن آَمُنوا� )العصر : 2 - 3(. َلِفي ُخْسٍر ِاالَّ الَّ
الركُن  هَو  فاإليماُن 

ع��ْن��ُه  ِغ���َن���ى  اَل  ال�����ِذي 
لإلنساِن، وهَو أساُس 
وباُب  واألم��اِن،  الفَرِح 
واالطمئناِن،  السروِر 
تعاَلى  اللُه  يقبُل  واَل 
وال  عماًل،  إنساٍن  ِم��ْن 
َلْم  َما  أج��رًا،  لُه  ُيثِبُت 
ِم��َن  نابعًا  عمُلُه  ي��ُك��ْن 
تعاَلى،  باللِه  اإليماِن 
وح��ق��ي��ق��ُت��ُه ال��ت��س��ل��ي��ُم 
وال���خ���ض���وُع ل��ل��ِه ع��زَّ 
أم��ِرِه،  وامتثاُل   ، وج��لَّ
َقاَل  بَقَسِمِه،  والرَضا 
»َذاَق   :� ِه  اللَّ َرُس��وُل 
َطْعَم اإليماِن َمْن َرِضَي 
وباإلسالم  ��ا،  رّبً بالله 
ٍد َرُسواًل«  ديًنا، وبمحمَّ
اإلي���م���ان  ي���ك���ون  وال 
ب��م��ع��رف��ة  إال  ب���ال���ل���ه 

ربوبيته عز وجل، وأنه 
وألوهيته  الكون،  لهذا  المدبر  ال��رازق  الخالق 
س��واه،  دون  وح���ده  للعبادة  المستحق  وأن���ه 

وأسمائه وصفاته، ومعرفة رسوله � المعرفة 
التي تستلزم قبول ما جاء به من الهدى ودين 
الحق وتصديقه فيما أخبر، وامتثال أمره فيما 
أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتقديم حبه 
ع��ل��ى ال��ن��ف��س وال���م���ال 
دين  ومعرفة  وال��ول��د، 
اإلس���الم. وذل��ك بتعلم 
أح���ك���ام���ه وت��ع��ال��ي��م��ه 
وم���ن ث��م ال��ع��م��ل بها، 
ف��م��ن ع����رف ذل����ك فقد 
آم�����ن وص�������دق، وم���ن 
خ��ال��ف وأع����رض فهو 

المتصف بالخسارة.
وِمَن اإليماِن باللِه 
اس��ت��ث��م��اُر ال���ج���وارِح 
ِف����ي ع���م���ِل ال���ط���اع���اِت 
أردَف  ولَذا  والُقُرباِت، 
وتعاَلى  سبحاَنُه  اللُه 
بعَد  الصالحاِت  عمَل 
ِذْك����ِر اإلي���م���اِن ف��ق��اَل:﴿
آَم���ُن���وا  ����ِذي����َن  الَّ �ِإالَّ 
اِلَحات�  الصَّ َوَعِمُلوا 
ف��ه��و ج��وه��ر ال��ع��ب��ادة 
وأس���اس���ه���ا، ف��ال��ع��م��ل 
ألفعال  ش��ام��ل  ال��ص��ال��ح 
المتعلقة بحق  الظاهرة والباطنة،  كلها  الخير 
الله وحق عباده الواجبة والمستحبة. والعمل 

الصالح من لوازم اإليمان بالله، فكلما زاد عملك 
زاد إيمانك، وكلما قل عملك قل إيمانك، فاإليمان 

يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
وبعض الناس يظن أنه يكفي مجرد اإليمان 
بل  ب��اط��ل،  وه��ذا  للعمل،  حاجة  وال  القلب  ف��ي 
اإليمان مقترن بالعمل، والعمل دال على اإليمان، 
فمن صلح باطنه باإليمان صلح ظاهره بالعمل 
الصالح، ومن فسد باطنه ونقص إيمانه فسد 
ظاهره وترك العمل، فال تجد اإليمان في القرآن 
إال وهو مقرون بالعمل الصالح، وهذا كثير لمن 

تأمل وتدبر.
أْهِل  َع��ْن  ��ُدُه  وُب��عْ اإلنساِن  نجاُة  تكتِمُل  واَل 
الخسراِن إالَّ بالتواِصي بالحقِّ مَع أهِل اإليماِن، 
  )3  : )العصر   � ِباْلَحقِّ تعاَلى:﴿�َوَتَواَصْوا  قاَل 
تعالى،  ال��ل��ِه  بكتاِب  العمِل  ل���زوُم  ه��َو  وال��ح��قُّ 
المرُء  فيوِصي  َنْهِيِه،  واجتناُب  أمِرِه،  وامتثاُل 
وأصدقاَءُه  وجيراَنُه،  وأقارَبُه  وأرحاَمُه،  أهَلُه 
ُهْم عَلى الطاعاِت، وُيعيُنُهْم عَلى  وأحباَبُه، ويدلُّ
ُبُهْم ِفي َنْيِل الحسناِت، فَمِن  فْعِل الخيراِت، وُيرغِّ
الناَس  ودَع��ا  األع��م��اِل،  ه��ذِه  ِفي  وقَتُه  استثَمَر 
تعاَلى  ال��ل��ُه  أك��َرُم��ه  الخصاِل  جميِل  الكتساِب 
المآِل،  عنَد  باألجِر  وأثاَبُه  الحاِل،  ِفي  بالخيِر 
َق��اَل �: »َم��ْن َدَع��ا ِإَل��ى ُه��ًدى َك��اَن َلُه ِمَن اأَلْج��ِر 
ِمْثُل ُأُجوِر َمْن َتِبَعُه اَل َيْنُقُص َذِلَك ِمْن ُأُجوِرِهْم 

َشْيئًا«.
وخ��ات��م��ُة ص��ف��اِت أه���ِل ال��ن��ج��اِة ال��ت��واِص��ي 
ْبر�﴿  ِبالصَّ تعاَلى:﴿�َوَتَواَصْوا  ق��اَل  بالصبِر 
)العصر : 3( والصبُر ُخُلٌق رائٌع َنفيٌس، ويعِني 
��َه��ا َع��ِن  ح��م��َل ال��ن��ْف��ِس ع��َل��ى ل���زوِم ال��ط��اع��ِة وك��فَّ
التسخط  وعدم  المصائِب  واحِتماَل  المعصيِة 
خيرًا  ال��ل��ُه  أع��ط��اُه  الصبُر  ُرزَق  وَم���ْن  عندها، 
 :  � َق��اَل  يسيرًا،  عليِه  العسيَر  وجعَل  كثيرًا، 
ْبِر«،  »َوَما ُأْعِطَى َأَحٌد َعَطاًء َخْيرًا َوَأْوَسَع ِمَن الصَّ
ْبُر  ْبِر، الصَّ اَم الصَّ وَقاَل أيضا: »ِإنَّ ِمْن َوَراِئُكْم َأيَّ
ِمْثُل  ِفيِهْم  ِلْلَعاِمِل  اْلَجْمِر،  َعَلى  َقْبٍض  ِمْثُل  ِفيِه 
َقاَل:  َعَمِلِه«.  ِمْثَل  َيْعَمُلوَن  َرُج��اًل  َخْمِسيَن  َأْج��ِر 
َأْجُر  َق��اَل:»  ِمْنُهْم؟  َخْمِسيَن  َأْج��ُر  ِه  اللَّ َرُس��وَل  َيا 
فالتَخلُُّق بالصبِر مالُك فضائِل  ِمْنُكْم«  َخْمِسيَن 
ُه، قاَل  َها، فَمْن حاَزُه جمَع الخيَر كلَّ األخالِق كلِّ
ِبَغْيِر  َأْجَرُهم  اِبُروَن  الصَّ ى  ُيَوفَّ َما  تعاَلى:﴿�ِإنَّ
ِحَساٍب� )الزمر : 10(. قال العالمة ابن سعدي 
العصر:  س��ورة  وصايا  عن  تعالى  الله  رحمة 
-أي  نفسه  اإلنسان  يكمل  األولين  »فباألمرين 
: ب��اإلي��م��ان وال��ع��م��ل ال��ص��ال��ح- ، وب��األم��ري��ن 
بالحق  التواصي  األخيرين يكمل غيره -وهما 
وبالتواصي بالصبر-، وبتكميل األمور األربعة 
يكون اإلنسان قد سلم من الخسار وفاز بالربح 

العظيم«.
إن هذه السورَة جليلُة القدر عظيمة المعنى، 
ولهذا نقول ما قاله الشافعي رحمه الله فيها: 

»لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم«.

الزنا  جريمة  ذرائ��ع  سد  في  الحل  وه��ل 
على  وال��ض��رب  وأسبابها،  مقدماتها  ومنع 
في  الحق  تقنين  في  أم  وال��ش��واذ  ال��زن��اة  يد 
الممارسة الجنسية الحرة من غير حدود وال 
قيود؟ وهل الحل في حماية المجتمع واألمة 
وترك  الفواحش  هذه  مرتكبي  حماية  في  أم 
مرضى  انتقام  روح  يسقط ضحية  المجتمع 
المتنقلة جنسيا  األمراض  النفوس وحاملي 
الحياة  في  اآلخرين  حق  إلجهاض  كالسيدا 
الضرب على  أهو  الكريمة والسليمة؟  اآلمنة 
يد الزانية أم تبرير الجريمة تحت مسميات 
واهية من أجل التملص من كل المسؤوليات؟

في  هو  اإلجهاض،  في  الحق  تخويل  إن 
نفس الوقت إجهاض لحق الجنين في الحياة، 
في  ومفسد  مجرم  لكل  الحق  تخويل  وليس 
فعل جريمته إال حرمانا للقسم األكبر واألعقل 
الكريم،  العيش  في  حقهم  من  المجتمع  في 
وغصبا لحقهم في الحياة الرشيدة العاقلة، 
واالختيارات  الحرية  في  لحقهم  وإجهاضا 

السديدة الفاضلة.
لقد سرنا في معالجة واقع األمة وما فيها 
من فساد سيرا أعوج، سينتهي ال محالة إلى 
فوضى كبيرة وإلى مزيد من صب الزيت على 
لمحاربة  الحلول  فاإلسالم وهو يضع  النار، 
ال��ف��س��اد وي��س��ط��ر ال��ق��واع��د ل��إلص��الح وض��ع 
الصائبة  واإلج�����راءات  المناسبة  ال��وس��ائ��ل 
وعلى  ال��ق��وي��م��ة،  وال��ف��ط��ر  السليمة  للعقول 

رأسها:
> أوال : زرع قيم الخير والعدل والفضيلة 
في النفوس، والتربية على ذم الظلم والرذيلة.
السلوك  معالجة  في  ال��ت��درج   : ثانيا   <

الفاسد من الطفولة بالتربية الصالحة. 
> ث��ال��ث��ا : منع ك��ل ال��ذرائ��ع واألس��ب��اب 
المؤدية إلى الفساد بكل أنواعه الظاهر منها 
باب  )من  والجماعي  منها  الفردي  والباطن، 

الوقاية خير من العالج(
> راب���ع���ا : ف���ي ح��ال��ة وق����وع ال��ج��ري��م��ة 
والتلبس بها والتحقق الشرعي من وقوعها 
فإن المشرع يتدخل مباشرة في تنفيذ أحكام 
عقوبة  من  يناسبها  وما  جريمة  كل  الشرع؛ 
حسب حجم الضرر المترتب حتى ال تنتشر 

الفاحشة ويعم الفساد.

لذلك فواجب األمة وأصحاب القرار فيها 
عوامل  ك��ل  م��ن  األم���ة  تحصين  على  العمل 
المفضية  والطرق  المنافذ  كل  وسد  الفساد 
ذلك  بعد  الحاصلة  الحاالت  ومعالجة  إليه،  

بما يقتضيه المقام.
في  أم��ان��ة  األخ��الق��ي  األم���ن  وإن تحقيق 
عنق جميع أفراد األمة كل على قدره وحجمه، 
ويرجى من المؤسسات اإلعالمية والتعليمية 
أن  والقضائية  والسياسية  واالق��ت��ص��ادي��ة 
في  برسالتها  وت��ق��وم  مسؤوليتها  تتحمل 
تحقيق األم���ن األخ��الق��ي ال���ذي ه��و ج���زء ال 
الله  ورح��م  العام،  األم��ن  منظومة  من  يتجزأ 

من قال : 
إنما األمم األخالق ما بقيت 

فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا.

وقفات مع �صورة الع�صر

ذ. محمد بوهو
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-اإليمان  األولين  »باألمرين 
وال����ع����م����ل ال����ص����ال����ح- ي��ك��م��ل 
وباألمرين  نفسه،  اإلن��س��ان 
بالحق  -التواصي  األخيرين 
يكمل  بالصبر-  وبالتواصي 
غ����ي����ره، وب���ت���ك���م���ي���ل األم������ور 
األرب��ع��ة ي��ك��ون اإلن��س��ان قد 
سلم من الخسار وفاز بالربح 

العظيم«.
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ق��ال: قال رسول   � الغفاري  عن أبي ذر 
الله �: »اتق الله حيثما كنت. وأتبع السيئة 
حسن"  بخلق  الناس  وخالق  متحها،  احلسنة 

رواه اإلمام أحمد والترمذي.
هذا حديث عظيم جمع فيه رسول الله � 
بني حق الله تعالى وحقوق العباد. فحّق الله 
على عباده: أن يتقوه حّق ُتقاته. فيّتقوا سخطه 
الواجبات.  وأداء  املنهيات  باجتناب  وعذابه 
وقال � ملعاذ �: "وإذا أسأت فأحسن". عن 
الله علمني عمال  يا رس��ول  � قلت  ذر  أب��ي 
يقربني من اجلنة ويباعدني من النار. قال إذا 
عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. 

> التقوى دالالت ومجاالت
ف��ت��ق��وى ال���ل���ه ه���ي وص���ي���ة ال���ل���ه ل��أول��ني 
واآلخرين، ووصية كل رسول لقومه أن يقول: 
يجعل  أن  الله  وتقوى  واتقوه�.  الله  �اعبدوا 
العبد بينه وبني ما يخشاه من ربه من غضبه 
وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل 
�هو  تعالى:  ق��ال  معاصيه.  واجتناب  طاعته 
أهل التقوى وأهل املغفرة�. فهو سبحانه أهل 
ص��دور  ف��ي  ويعظم  ويجل  وي��ه��اب  ُيخشى  أن 
عباده، حتى يعبدوه ويطيعوه ملا يستحقه من 
والعظمة  الكبرياء  وصفات  واإلك��رام  اإلج��الل 
وقوة البطش وشدة البأس. ويدخل في التقوى 
والشبهات.  احمل��رم��ات  وت��رك  ال��واج��ب��ات  فعل 
ورمبا دخل فيها بعد ذلك فعل املندوبات وترك 
وقال  التقوى.  درج��ات  أعلى  وهي  املكروهات 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليس تقوى الله 
تعالى بصيام النهار وال بقيام الليل والتخليط 
فيما بني ذلك. ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله، 
وأداء ما افترض الله. فمن ُرزق بعد ذلك خيرا 

فهو خير إلى خير.
يتقي،  ما  العبد  يعلم  أن  أيضا  والتقوى 
ألنه كيف يكون متقيا من ال يدري ما يتقي. قال 
تتقي  أن  كنت ال حتسن  إذا  الكرخي:  معروف 
لقيتك  تتقي  حتسن  ال  كنت  وإذا  الربا،  أكلت 

امرأة ولم تغض بصرك.
وقد ذكر الله خصال التقوى في قوله تعالى: 
امْلَ��ْش��ِرِق  ِقَبَل  ُوُجوَهُكْم  ��وْا  ُت��َولُّ َأن  اْلِبر  ْيَس  �لَّ
َوامْلَْغِرِب َوَل�ِكن اْلِبرُّ َمن آَمَن ِبالّلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر 
َعَلى  امْلَاَل  َوآَتى  ِبيئنَي  َوالنَّ َواْلِكَتاِب  َوامْلآَلِئَكِة 
َواْبَن  َوامْلََساِكنَي  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َذِوي  ِه  ُحبِّ
الَة  َوَأَقاَم الصَّ َقاِب  آِئِلنَي َوِفي الرِّ ِبيِل َوالسَّ السَّ
َع��اَه��ُدوْا  ِإَذا  ِبَعْهِدِهْم  َوامْلُ��وُف��وَن  َك��اَة  ال��زَّ َوآَت��ى 
اء َوِحنَي اْلَبْأِس  رَّ اِبِريَن ِفي اْلَبْأَساء والضَّ َوالصَّ
ُقوَن�.  امْلُتَّ ُه��ُم  َوُأوَل�ِئَك  َصَدُقوا  ِذيَن  الَّ ُأوَل�ِئَك 
ن  َم��ْغ��ِف��َرٍة مِّ ِإَل��ى  وف��ي قوله تعالى: �َس��اِرُع��وْا 
ْت  َماَواُت َواأَلْرُض ُأِعدَّ ٍة َعْرُضَها السَّ ُكْم َوَجنَّ بِّ رَّ
ِذيَن  ِقنَي�. ثم ذكر خصال التقوى فقال: �الَّ ِلْلُمتَّ
اء َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ  رَّ اء َوالضَّ رَّ ُينِفُقوَن ِفي السَّ

ِسِننَي�. ْ اِس َوالّلُه ُيِحبُّ احمْلُ َواْلَعاِفنَي َعِن النَّ
فوصف املتقني باإلميان بأصوله وعقائده 
العبادات  وب��أداء  والباطنة،  الظاهرة  وأعماله 
البدنية والعبادات املالية، والصبر في البأساء 

الناس،  عن  وبالعفو  البأس،  وحني  والضراء 
واحتمال أذاهم واإلحسان إليهم، ومببادرتهم 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم باالستغفار 
التقوى  � ووص��ى مب��الزم��ة  فأمر  وال��ت��وب��ة. 
حيثما كان العبد في كل وقت وكل مكان، وكل 
حالة من أحواله، ألنه مضطر إلى التقوى غاية 
كل حالة من  في  عنها  ال يستغني  االضطرار، 

أحواله.
> إْتباع السيئة احلسنة : معان وأهمية 

أن يحصل منه  ب��د  ال  ال��ع��ب��د  ك���ان  مل��ا  ث��م 
تقصير في حقوق التقوى وواجباتها أمر � 
مبا يدفع ذلك وميحوه. وهو أن يتبع احلسنَة 
يقرب  ما  لكل  جامع  اسم  "واحلسنة"  السيئَة، 

إلى الله تعالى. 
ق���ال اب���ن رج����ب: مل���ا ك���ان ال��ع��ب��د م��أم��ورا 
أن��ه ال بد  ال��س��ر وال��ع��الن��ي��ة م��ع  ف��ي  بالتقوى 
إما  التقوى،  ف��ي  تفريط  أحيانا  منه  يقع  أن 
ب��ت��رك ب��ع��ض امل���أم���ورات أو ب��ارت��ك��اب بعض 
احملظورات، أمره بأن يفعل ما ميحو به هذه 
السيئَة وهو أن ُيتِبعها باحلسنة. قال الله عز 
من  وزلفا  النهار  طرفي  الصالة  �وأقم  وج��ل: 
الليل إن احلسنات يذهنب السيئات ذلك ذكرى 

للذاكرين�. 
يراد  قد  احلسنة"  السيئة  "وأت��ب��ع  وقوله 
باحلسنة التوبة من تلك السيئة. وقد ورد أن 
"يا  ق��ال:  اليمن  إل��ى  معاذا  بعث  ملا   � النبي 
ذنبا  أحدثت  وإن  استطعت  ما  الله  اتق  معاذ 
ا فسر، وإن عالنية  فأحدث عنده توبة، إن سّرً
أع��م من  ي��راد باحلسنة ما هو  فعالنية". وق��د 
الصالة  �وأق���م  تعالى  ق��ول��ه  ف��ي  كما  ال��ت��وب��ة 
احلسنات  إن  الليل  م��ن  وزل��ف��ا  النهار  طرفي 
على  أدلكم  أال   ":� وق��ال  السيئات�.  يذهنب 
ما ميحو الله به اخلطايا ويرفع به الدرجات: 
إسباغ الوضوء على املكاره، وكثرة اخلطى إلى 
املساجد، وانتظار الصالة بعد الصالة". فأثبت 
الدرجات.  ورفَع  اخلطايا  تكفيَر  األعمال  لهذه 
ُر عنه  وكذلك سيئاُت التائب توبًة نصوحًا ُتكفَّ

وَتبقى له حسناُته.
وإن من أعظم احلسنات الدافعة للسيئات 
التوبَة النصوح واالستغفاَر واإلنابَة إلى الله 
ب��ذك��ره وح��ب��ه، وخ��وف��ه ورج��ائ��ه، والطمع فيه 
وفي فضله كل وقت. ومن ذلك الكفارات املالية 

والبدنية التي حددها الشارع.
ومن احلسنات التي تدفع السيئات: العفو 

عن الناس، واإلحسان إلى اخللق من اآلدميني 
على  والتيسير  ال��ك��رب��ات،  وتفريج  وغ��ي��ره��م، 
جميع  عن  واملشقة  الضرر  وإزال���ة  املعسرين 
ُي��ْذِه��نْبَ  ��َن��اِت  ��سَ احْلَ �ِإنَّ  تعالى:  ق��ال  العاملني. 
اخلمس،  �:"ال��ص��ل��وات  وق���ال  َئاِت�.  �يِّ السَّ
رمضان  إلى  ورمضان  اجلمعة،  إلى  واجلمعة 
وكم  الكبائر".  اجتنبت  ما  بينهن  ملا  مكفرات 
في النصوص من ترتيب املغفرة على كثير من 

رحمة  على  فاالعتماد  كله  هذا  ومع  الطاعات. 
بكثرة  تثق  قال أحدهم: ال  العمل.  الله ال على 
العمل فإنك ال تدري أُيقبل منك أم ال، وال تأمن 
ذنوبك فإنك ال تدري أكفرت عنك أم ال، إن عملك 

مغيب عنك كله.
ومما يكفر الله به اخلطايا: املصائب؛ فإنه 
ال يصيب املؤمَن من َهمٍّ وال غم وال أذى، حتى 
الشوكة يشاكها، إال كفر الله عنه بها خطاياه. 
مكروه  أو حصول  محبوب،  ف��وات  إم��ا  وه��ي 
بدني أو قلبي أو مالي داخلي أو خارجي. لكن 
املصائب بغير فعل العبد. فلهذا أمره مبا هو 

من فعله، وهو أن يتبع السيئة احلسنة.
> ال��وص��ي��ة ب��اخل��ل��ق احل��س��ن م���ع ال��ن��اس، 

قيمته ومجاالته:

الوصية  وه��و  تعالى،  الله  ح��ق  ذك��ر  ومل��ا 
ب��ال��ت��ق��وى اجل��ام��ع��ة ل��ع��ق��ائ��د ال��دي��ن وأع��م��ال��ه 
الباطنة والظاهرة،  قال "وخالق الناس بخلق 

حسن". 
ق��ال اب��ن رج���ب: ه��ذا م��ن خ��ص��ال التقوى 
بالذكر  أف���رده  وإمن���ا  ب��ه.  إال  التقوى  تتم  وال 
للحاجة إلى بيانه. فإن كثيرا من الناس يظن 
أن التقوى هي القيام بحق الله جل وعال دون 
بإحسان  األم��ر  على  ل��ه  فنص  ع��ب��اده،  حقوق 
إلى  معاذا  بعث  قد  كان  فإنه  للناس.  العشرة 
كان  وم��ن  وقاضيا،  ومفقها  لهم  معلما  اليمن 
بخلق  الناس  مخالقة  إل��ى  يحتاج  فإنه  كذلك 
غ��ي��ره مم��ا ال حاجة  إل��ي��ه  م��ا ال يحتاج  حسن 
للناس به وال يخالطهم. وكثيرا ما يغلب على 
من يعتني بالقيام بحقوق الله واالنعكاف على 
محبته وخشيته وطاعته، إهمال حقوق العباد 
بالكلية أو التقصير فيها. واجلمع بني القيام 
بحقوق الله تعالى وحقوق عباده عزيز جدا ال 
ل من األنبياء والصديقني.  يقوى عليه إال الُكمَّ
عن أبي الدرداء � عن النبي � قال: "ما من 
من حسن  أثقل  العبد  ميزان  في  يوضع  شيء 
اخللق وإن صاحب حسن اخللق ليبلغ به درجة 

صاحب الصوم والصالة". 
وأول اخللق احلسن  س��ع��دي:  اب��ن  ق��ال   -
عن  وتعفو  وج��ه،  كل  من  أذاك  عنهم  تكف  أن 
باإلحسان  تعاملهم  ثم  لك،  وأذيتهم  مساوئهم 

القولي واإلحسان الفعلي. 
- وأخص ما يكون باخللق احلسن: سعة 
ال��ن��اس، وال��ص��ب��ر عليهم، وع��دم  احل��ل��م ع��ل��ى 
الضجر منهم، وبشاشة الوجه، ولطف الكالم، 
والقول اجلميل املؤنس للجليس، املدخل عليه 
السرور، املزيل لوحشته ومشقة حشمته. وقد 
يحسن املزح أحيانًا إذا كان فيه مصلحة، لكن 
الكالم  في  امل��زح  وإمن��ا  منه.  اإلكثار  ينبغي  ال 
احلد  على  زاد  أو  ع��دم  إن  الطعام،  في  كامللح 

فهو مذموم. 
تعامل كل أحد  أن  - ومن اخللق احلسن: 
مبا يليق به، ويناسب حاله من صغير وكبير، 
وعاقل وأحمق، وعالم وجاهل. فمن اتقى الله، 
ال��ن��اس على اختالف  ت��ق��واه، وخ��ال��ق  وح��ق��ق 
طبقاتهم باخللق احلسن فقد حاز اخلير كله؛ 
كان  وألنه  العباد.  وحقوق  الله  بحق  قام  ألنه 
إلى  احملسنني  الله،  عبادة  في  احملسنني  من 

عباد الله.

ذ. عبد العزيز شاكر

العدد 436  3 مع سنة رسول اهلل

اآلراء الواردة في مقاالت اجلريدة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي اجلريدة

 جريدة
 المحجة

 املدير املؤسس
ذ. املفضل فلواتي

 املدير املسؤول
د. عبد العلي حجيج

مسؤول اإلخراج 
رشيد صدقي

 املوقع االكتروني : 
www.almahajjafes.net

 البريد االكتروني : 
almahajjafes@gmail.com

 عنوان املراسلة :
 حي عز الله، زنقة 2 رقم 3 فاس املغرب

 الهات�����ف : 0535931113
الناسوخ : 0535944454

 اإليداع القانوني : 61-1994
 رقم الصحافة : 91/11

الترقيم الدولي : 1113-3627
 الط�ب������ع : إكوبرانت
 التوزيع : سابريس

ق�������ال ع����م����ر ب�����ن ع��ب��د 
ال���ع���زي���ز رح���م���ه ال���ل���ه: 
»ل�����ي�����س ت�����ق�����وى ال���ل���ه 
بصيام النهار، وال بقيام 
فيما  والتخليط  الليل، 
ب��ن ذل���ك، ول��ك��ن تقوى 
الله ترك ما حرم الله، 
الله.  اف��ت��رض  م��ا  وأداء 
ذل���ك  ب���ع���د  ُرزق  ف���م���ن 
خ���ي���را ف���ه���و خ���ي���ر إل���ى 

خير.

»ات��ق  ال�ل��ه  ح�ي�ث�م��ا  ك�ن�ت...«
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التاريخ -لغة-: اإلعالم بالوقت)1(.
عن  فيه  ُيبَحُث  علم  واص��ط��الًح��ا: 
الزمان وأحواله، وعن أحوال ما يتعلق 

به من حيث تعيني ذلك وتوقيته.)2( 
وموضوعه: »اإلنسان والزمان«)3(
وال���ت���اري���خ ف���ي ظ���اه���ره- ك��ع��ل��م- 
يتناول األخباَر واحلوادَث وما يتعلَّق 
»وفي  ال��دول وسقوطها،  قيام  من  بها 
باطنه نظٌر وحتقيق وتعليل للكائنات 
بكيفيات  وع���ل���ٌم  دق���ي���ٌق،  وم��ب��ادي��ه��ا 
لذلك  فهو  عميٌق؛  وأسبابها  الوقائع 
أصيٌل في احلكمة وعريٌق، وجدير بأن 
ُيَعدَّ في علومها وخليٌق«)4(، فالتاريخ 
ل��ل��ح��وادث  ��ا  زم��ن��ًيّ حت���دي���ًدا  يتضمن 
وال���وق���ائ���ع واحل���ق���ب ال��زم��ن��ي��ة ط���وًل 
وقصًرا، كما يتضمن تسجياًل خلبرات 
اإلن����س����ان ال��ش��ام��ل��ة ع��ب��ر ال��ع��ص��ور 
امل��ت��ع��اق��ب��ة، وت��ف��اع��ل اإلن���س���ان معها 
واجتماعية،  سياسية،  م��ج��الت  ف��ي 
هذا  يعقب  وم��ا  وحضارية،  وثقافية، 
ُينتَفُع بها  من استنباِط مفاهيَم وقيٍم 

في الواقع واملستقبل.
وب��ن��اًء على م��ا ُذك���ر، وم��ا تعارف 
العلماء عليه- في معنى السيرة- فقد 
السيرة  أن  إل��ى  منهم  ج��م��ه��رٌة  ذه��ب 
النبوية عالقتها بالتاريخ عالقة اجلزِء 
التاريخ  علم  ِمن  أخ��صُّ  وأنها   ، بالكلِّ

مطلًقا.
في  كثيرًة  كتًبا  أن  ش��كٍّ  م��ن  وم��ا 
التاريخ قد سلكت السيرة في مادتها، 
وأن ما يسمى بكتب التاريخ العاملي- 
اخلليقة حتى  ل��ب��دء  ي���ؤرخ  م��ا  وه���ي 
في  ُعنيْت-  قد  الكتاب-  مؤلف  عصر 
- ب��ال��س��ي��رة ال��ن��ب��وي��ة،  األغ��ل��ب األع�����مِّ
ومصدِر أحداِثها باعتبارها حقبًة من 

حقب التاريخ العاملي.
وي���ذه���ب ب���ع���ُض ال��ب��اح��ث��ني إل��ى 
َم��ن وض���ع- من  أن اب��ن إس��ح��َق أوُل 
ى  ُيسمَّ ما  ن��واَة  املسلمني-  امل��ؤرخ��ني 
في  َت��ُه  م��ادَّ إن  ب��ل   ، ال��ع��امل��يِّ بالتاريخ 
َل منها  السيرة النبوية هي التي َتشكَّ
، وتأسست عليها  منُط التاريخ العامليِّ

بنيُتُه عند املسلمني)5( 
ومن أهمِّ مدوناِت التاريخ العامليِّ 
: تاريُخ  ال��ع��امِّ ال��ت��اري��ِخ اإلس��الم��يِّ  أو 
الطبري  لب��ن جرير  وامل��ل��وك،  ال��رس��ل 
)310(، قال عنه ابن خلكان )681(: »كان 
ثقًة في نقله، وتاريخه أصحُّ التواريخ 
وأثَبُتها«)6( وإن كان قد ُسبق ببعض 
بن  خليفة  كتاريخ  التاريخية  الكتب 
)240ه�(، والتاريخ الكبير لبن  خياط 
أبي خيثمة )299(، ثم جاءت كتٌب بعد 

َعٌة. الطبريِّ كثيرٌة ومتنوِّ
وقد جرى فصُل ما ُكِتَب في السيرِة 
؛  ِمن هذه الكتب، وُأعيَد طبُعُه مستقاًلّ

الع عليه. ألهميته وتسهياًل لالطِّ
في  الباحثني  من  كثيٍر  ك��وِن  وم��ع 

م��ب��ادئ ال��ع��ل��وم وع��الق��ات��ه��ا َي��ذه��ب��ون 
وف��رٌع  ج��زٌء  َة  النبويَّ السيرَة  أن  إل��ى 
ال��س��ي��رة  أن  إلَّ  ال���ت���اري���خ،  ع��ل��م  م���ن 
مادتها  في  أعمَّ  تبدو  الكاملة  النبوية 
إلى  تستند  ل  إن��ه��ا  حيث  وج���ه؛  م��ن 
وإمن��ا  فحسب،  مرتبة  زمنية  أح���داث 
تشريعيٍة،  علميٍة  سياقاٍت  إل��ى  متتدُّ 
بشريٍة،  وتصرفاٍت  سياسيٍة،  وعمليٍة 
ٍة،  نبويَّ ودلئ��َل  وخصائَص  وشماِئَل 

! وفقٍه حضاريٍّ عقديٍّ منهجيٍّ
استقصائها  جهة  م��ن  أع���مُّ  فهي 
وما  وت��ص��رف��ات��ه   � أح��وال��ه  جلميع 
النبوية  اآلداب  ِمن  وُيستنَبُط  يستفاد 
والفوائد املصطفوية، كما أن استمداَد 
مادِة السيرِة َيستوِعُب القرآَن وأسباَب 
وروِدِه،  وأس��ب��اَب  واحل��دي��َث  ن��زوِل��ِه، 
وُكُتَب الشمائل واخلصائص والدلئل 

وغيرها.
كما أن علم التاريخ أعمُّ ِمن حيُث 
غير  من   - واملكانيُّ الزمانيُّ  ام��ت��داُده 

. شكٍّ
النبوية  السيرة  رابًعا: عالقة علم 
ال��ك��ام��ل��ة ب��ال��ش��م��ائ��ل واخل��ص��ائ��ص 

والدلئل:
الشمائل علم َيعتني بذكر املرويات 
في بيان أوصاف النبيِّ �، وأخالقه 
اجلليلة،  وآداب����ه  وع��ادات��ه  ال��ك��رمي��ة، 
 ، والعامِّ اخل��اصِّ  الشخصيِّ  وسلوكه 
وهديه وسمته في جميع شأنه- زوًجا، 
وأًبا، قائًدا، ومجاهًدا، عال�ًما، ومعلًما، 

أًخا، وصاحًبا.
��َف��ٌة ف���ي ُك��ت��ِب  وال��ش��م��ائ��ل م��ص��نَّ
ثني سبٌق وفضٌل  أحاديثه �. وللمحدِّ
ما  أواِئ����ِل  وِم��ن  فيها،  التصنيف  ف��ي 
َف: كتاُب وهب بن منبه )200ه�(،  ُصنِّ
فيه  جمع  كتاًبا  ��َف  ص��نَّ َم��ن  أوُل  فهو 
 ،)� النبي  وأسماه:)صفة  الشمائَل 
 )270( امل��دائ��ن��ي  محمد  ب��ن  ع��ل��ي  ث��م 
 ،)� النبيِّ  أخ��الق  )صفة  كتابه:  في 
وِم���ن أش��ه��ِر ُك���ُت���ِب ال��ش��م��ائ��ِل: ك��ت��اُب 
النبوية  )الشمائل   :)279( الترمذي 

واخلصائص املصطفوية(.
كثيرٌة  كتٌب  ذل��ك  بعد  تتابعت  ثم 
ك��ك��ت��اِب )ال���ش���ف���ا( ل��ل��ق��اض��ي ع��ي��اض 
)544(، وكتاب: )الوفا بتعريف فضائل 
 ،)597( اجل�����وزي  لب����ن  امل��ص��ط��ف��ى( 
وكتاب: )الشمائل الشريفة( للسيوطي 

.)911(
وه���ذه ال��ك��ت��ب ف��ي ال��ش��م��ائ��ل تقع 
مشتركًة بني علم احلديث الشريف من 
الكاملة  النبوية  السيرة  وعلم  جهة، 
من جهة أخرى، وهي جزء ِمن كليهما، 
وع��الق��ت��ه��م��ا اخل���ص���وُص وال��ع��م��وُم 

املطَلُق مع الِعلِمنِي.
ا اخلصائص فهو: العلُم الذي  وأمَّ
َد ب��ه ال��ن��ب��يُّ �  َيعتني ب��ذك��ر م��ا ت��ف��رَّ
األنبياء،  عن غيره، سواًء عن إخوانه 

صعيد  على  أو  به،  النبوة  ختم  مثل: 
سائر  دون  بها  اختصَّ  التي  األحكام 
أربِع زوج��اٍت، أو  أمته، كالزيادة على 
ُتُه دون سائر األمم،  ْت به ُأمَّ ما اختصَّ
شاهدٌة  وأنها  لها،  الغنيمِة  ِحلُّ  مثل: 

على من سبقها من األمم، ونحو ذلك.
وم���ن أه���م ت��ل��ك امل��ص��ن��ف��ات ال��ت��ي 
ُع��ِن��ي��ْت ب��اخل��ص��ائ��ص: ك��ت��اب: )غ��اي��ة 
 )� ال��رس��ول  ف��ي خصائص  ال��س��ول 
ٌم  )804(، وهو موَجٌز مقسَّ امللقن  لبن 

على أساس فقهي.
 )911( السيوطي  ك��ت��اب  وم��ن��ه��ا: 
خصائص  في  اللبيب  الطالب  )كفاية 
احل�����ب�����ي�����ب(، وامل�������ع�������روف ب����اس����م: 

)اخلصائص الكبرى(.
وع��ل��م اخل��ص��ائ��ص- أي��ًض��ا- يقع 
والسيرة،  احلديث  علوم  بني  مشترًكا 
واألح��ك��ام  الفقه  بعلم  ��َص��َل  اتَّ ���ا  وربَّ

بسبٍب.
وأما علم الدلئل فهو علُم عالماِت 
ال��ن��ب��وِة وآي����اِت ص���دِق ال���رس���وِل �، 
بنبوته  البشاراِت  يتضمن  علم  وهو: 
م��ن ال��ك��ت��ب ال��س��اب��ق��ة، وم���ا َأخ��ب��ر به 
زمانه،  أم��ارات  من  ْهبان  والرُّ ان  الُكهَّ
وعالمات مكانه، وما ورد على لسانه 
زمانه،  في  حدثت  التي  املغيبات  من 

وبعد زمانه �.
وم���ن أه���م ك��ت��ب ال���دلئ���ل: )دلئ���ل 
النبوة( للفريابي)301(، ومنها: )أعالم 
ومنها:   ،)450( ل��ل��م��اوردي  ال��ن��ب��وة( 
)دلئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب 
وه��و   ،)458( ل��ل��ب��ي��ه��ق��ي  ال��ش��ري��ع��ة( 

أوسعها وأشملها وأغزرها مادًة.
والدلئل كعلم جنده مبثوَث املادِة 
���ا  ف��ي ك��ت��ب احل��دي��ث وال��س��ي��رة، وربَّ
النبوات  وكتاب  العقيدة  بعلم  اتصل 
كلِّ  على  وه��و-  أي��ًض��ا-  بسبٍب-  منه 
حاٍل- كسابقيه أخصُّ ِمن علم السيرة 

النبوية الكاملة!
---------------

)1( الصحاح، للجوهري )1/418(.
ال���ت���اري���خ،  ف����ي  امل���خ���ت���ص���ر   )2(

للكافيجي )ص32(.
ذمَّ  مل���ن  ب��ال��ت��وب��ي��خ  اإلع�����الن   )3(

التاريخ، للسخاوي )ص7(.
)4( مقدمة ابن خلدون )ص4(، ط: 

دار إحياء التراث العربي.
د.  النبوية،  السيرة  م��ص��ادر   )5(

ياسر نور )ص240(.
خلكان  لب��ن  األع��ي��ان،  وفيات   )6(

.)4/191(
---------

للمؤتمر  االفتتاحية  المحاضرة   *
العالمي الثاني للباحثين في السيرة النبوية

الذي نظم بفاس أيام 26-27-28 محرم 
1436 الموافق 20-21-22 نونبر 2014.

نحـو تحديد منهجي لعلم السيرة النبوية الكاملة )*(

عالقة علم السيرة النبوية الكاملة بالتاريخ: د. يسري إبراهيم

العدد 4436

3 . نسبة علِم السيرة النبوية الكاملة )4(

مع سيرة رسول اهلل

يواصل الدكتور يسري إبراهيم في هذه احللقة احلديث عن نسبة علم السيرة النبوية، 
ويخص عالقته بالتاريخ.  فما هي عالقة علم السيرة بالتاريخ؟

أن��ا من  أج��ر وم��ا  م��ن  م��ا أسألكم عليه  �ق��ل   : الله تعالى  ق��ال 
املتكلفني� )ص : 86(. قال ابن عاشور رحمه الله تعالى : التكلف : 
معاجلة الكلفة، وهي ما يشق على املرء عمله والتزامه لكونه يحرجه 
بسهل،  ليس  ما  معاجلة  على  ت��دل  التفعل  وم��ادة  عليه،  يشق  أو 
فاملتكلف هو الذي يطلب ما ليس له أو يدعي علم ما ل يعلم. فاملعني 
هنا، ما أنا بدع النبوة باطال من غير أن يوحي إلي، وأخذ من قوله 
: »وما أنا من املتكلفني« أن ما جاء به من الدين ل تكلف فيه، أي ل 
مشقة في تكاليفه، وهو معنى سماحة اإلسالم، وهذا استرواح مبني 
على أن من حكمة الله تعالى أن جعل بني طبع رسول الله � وبني 

الشريعة تناسبا)1(.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال : نهينا عن التكلف، رواه 

البخاري.
احلديث رواه البخاري في كتاب العتصام بالكتاب والسنة من 
رواية أنس � قال : »كنا عند عمر � فقال : نهينا عن التكلف« 
وليس عن ابن عمر، وبوب له : باب ما يكره من كثرة السؤال، ومن 
تكلف ما ل يعنيه، وسبب وروده أن رجال سأل عمر بن اخلطاب عن 
؟ فقال عمر : »نهينا عن التعمق  قوله تعالى : �وفاكهة وأبا� ما األبُّ

والتكلف« )2(.
فهذا هو التكلف وهو اخلوض فيما ل يفيد، أو ما ل تنبني عليه 
مصلحة تذكر، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : ما رأيت قوما 

خيرا من أصحاب محمد � ... ما كانوا يسألون إل عما ينفعهم.
وقد جاء رجل إلى شعبة � فقال : يا أبا بسطام حدثني بحديث 
حماد عن إبراهيم أنه قال : ألن يلبس الرجل في طلب العلم نعلني 
من  املغرب  من  أتيتك   : الرجل  فقال  يجبه،  فلم  حديد  من  زمامهما 
مسيرة أشهر. فقال : أل تعجبون من هذا جاء من مسيرة ستة أشهر 
يسأل عن حديث ل يحل حراما، ول يحرم حالل، أكتبوا حدثني قتادة 
عن أنس قال : سمعت رسول الله � يقول : »من نام عن صالة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها« فقال له : إذا سألت يا أخا أهل املغرب 

فسل عن مثل هذا، وإل قد ذهبت رحلتك باطال.
وعن مسروق قال : دخلنا على عبد الله بن مسعود � فقال : 
يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم، فليقل : الله أعلم 
فإن من العلم أن تقول ملا ل تعلم : الله أعلم، قال الله تعالى لنبيه �: 

�قل ما أسألكم عليه من اجر وما أنا من املتكلفني� رواه البخاري.
ورجاحة  الفهم،  سالمة  على  دليل  التكلف  وع��دم  التوقف  إن 
العقل، فإذا عرضت املسألة على الداعية واشتبه عليه األمر فيها فال 
يستنكف أن يقول : ل أدري، ول يتكلف ما ل يعرف، قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : إذا أخطأ العالم أن يقول : ل أدري فقد أصيبت 

مقاتله.
وقد كان كبار العلماء يقولون : ل أدري غير مستوحشني. فقد 
سئل مالك � عن مسألة فقال للسائل : ل أدري، فقال الرجل : أذكر 

أنك ل تدري، قال : نعم احك عني أني ل أدري.
وكان يقول : من أحب أن يجيب عن مسألة فليعرض نفسه قبل 
ثم  اآلخ��رة  في  يكون خالصه  وكيف  والنار،  اجلنة  على  يجيب  أن 

يجيب.
ل  املسؤول:  قول  أن  واعلم  تعالى:  الله  رحمه  جماعة  ابن  قال 
ألنه  يرفعه،  بل  اجلهلة،  بعض  يظنه  كما  ق��دره  من  يضع  ل  أدري 
دليل على عظم محله، وقوة دينه، وتقوى ربه، وطهارة قلبه، وكمال 
أدري من ضعفت  ق��ول: ل  يأنف من  تثبته، وإمن��ا  معرفته، وحسن 
ديانته، وقلت معرفته، ألنه يخاف من سقوطه من أعني احلاضرين 

وهذه جهالة ورقة دين. انتهى
لعالم يسأل عن  : وما احلجة  تعالى  الله  اآلج��ري رحمه  وق��ال 
شيء ل يعلمه فال يستنكف أن يقول ل أعلم إذا كان ل يعلم، وقد كان 
النبي � إذا سئل عن الشيء لم يتقدم له فيه علم الوحي من الله 
عز وجل يقول : ل أدري، وهكذا يجب على كل من سئل عن شيء لم 
يتقدم له فيه العلم أن يقول : الله أعلم، ول يكلف ما ل يعلمه فهو 

أعذر له عند الله وعند ذوي األلباب )3(.
--------------

1 - التحرير والتنوير ج 23  ص 308. 
2 - قال ابن عباس رضي الله عنهما : اأَلبُّ ما 
تنبته األرض مما تأكله الدواب، ول يأكله الناس. 

وقال أهل اللغة : األب مطلق املرعى.
3 -  أخالق العلماء ص 81. 

اإ�شـــــــــــراقـــــــــة

ذ. عبد الحميد صدوق

مـفـاسـد الـتـكـلـف
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الخطبة األولى: 
احل��م��د ل��ل��ه رب ال��ع��امل��ن، أح��م��ده ت��ع��ال��ى وب��ه 
إال هو  إل��ه  ال  ال��ذي  الله  أن��ه  وأشهد  أستعن، 
له ولي الصاحلن، وأشهد أن  وحده ال شريك 
سيدنا محمدا عبد الله ورسوله النبي الصادق 
األم���ن، بلغ ال��رس��ال��ة، ون��ص��ح األم���ة، وكشف 
ال��ل��ه ب��ه ال��غ��م��ة، وج��اه��د ف��ي سبيل رب��ه حتى 
آله  وعلى  عليه  وسلم  اللهم صل  اليقن،  أت��اه 
من  وعلى  األب��رار،  الكرام  وصحابته  األطهار، 

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
عباد الله: 

كثر احلديث في هذه األيام حول أمور شرعية 
النظر فيها مبا يتالءم  متعددة، بدعوى إعادة 
والقصاص  كالردة  العاملية،  اإلنسان  وحقوق 
واملساواة وغيرها، وهي أمور جاءت نصوص 
الكتاب والسنة فيها جلية صريحة، ورأي الفقه 
اإلسالمي –ومنه الفقه املالكي- واضحا بينا، 
الباب  هذا  في  حوله  الكالم  كثر  ما  آخر  ومن 
املطالبة بحرية اإلجهاض الذي يعني إلقاء ما 
في البطون من األجنة، وإسقاط ما في األرحام 
من احلمل، ويقنع املطالبون بتقنن اإلجهاض 
بقصره على احلمل الناجت عن زنى احملارم في 
يطالبون  ثانية  مرحلة  تعقبها  أول��ى،  مرحلة 
ثم  ع��ام��ة،  بصفة  ال��زن��ى  م��ن  باإلجهاض  فيها 
تعقبها مرحلة ثالثة باإلجهاض مطلقا، كان من 
نكاح أو سفاح، وهذه القضية حتتاج منا إلى 

تبين عدة أمور، جنملها في أمرين:
 األم��ر األول أن زن��ا احمل��ارم -وه��و أن حتمل 
من  ذل���ك-  ون��ح��و  أخيها  أو  أبيها  م��ن  امل���رأة 
أهم أسبابه - زيادة على تغييب التربية على 

الدين في تعليمنا وإعالمنا 
بصفة  وواقعنا  وأس��رن��ا 

عامة-:
ان���ت���ش���ار م���ح���الت ب��ي��ع 
خطير  ب��ش��ك��ل  اخل���م���ور 
املخدرات  وانتشار  جدا، 
واسعا،  انتشارا  الصلبة 
احلالتن  في  ي��ؤدي  مما 
م��ع��ا إل���ى غ��ي��اب ال��ع��ق��ل، 
وفقدان الوعي، فينتج عن 
ذلك ارتكاب جرمية الزنا 
في حق أقرب املقربن من 
البنات واألخ��وات ورمبا 

األمهات.
ال���س���ب���ب ال����ث����ان����ي ه��و 
ت��ع��م��ي��م ال���ع���ري، وأف���الم 
يحصر  ال��ف��اح��ش��ة، مم���ا 
ت��ف��ك��ي��ر ب���ع���ض ض��ع��اف 
ال���ن���ف���وس، م���ن ال���رج���ال 
وال���ش���ب���اب وامل���راه���ق���ن 
ف���ي ال��ع��الق��ة ب��ال��ن��س��اء، 
وهمهم  تفكيرهم  ويجعل 

فإذا عجزوا عن  كله إشباع شهوات فروجهم، 
ذلك في الشارع العام بحثوا عنه داخل املنازل، 
وب��ن األه��ل واألق���ارب، وعليه ف��إن حل مشكلة 
زنا احملارم يكون بقطع أسبابه، ومنع وسائله 
بحرية  باملطالبة  ول��ي��س  إليها،  أش��رن��ا  ال��ت��ي 
اإلجهاض أو بتقنينه، ملا في ذلك من تشجيع 

على هذا النوع من الزنا وغيره، ألن من علم أو 
أن  دون  اجلنن  من  سيتخلصان  أنهما  علمت 
سيرتكبان جرمية  الناس،  من  أحد  بهما  يعلم 
حماية  وحتت  مطمئنان  مرتاحان  وهما  الزنا 
القانون، وهذا يعني فتح باب الزنا والفاحشة 
في املجتمع بدرجة ال حدود لها، فيستحق لعنة 
َأْن  وَن  ُيِحبُّ ي��َن  ��ذِ الَّ �ِإنَّ  وعقابه،  وغضبه  الله 
ِذيَن آَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم  َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِفي الَّ
ُه َيْعَلُم َوَأْنُتْم اَل َتْعَلُمون�  ْنَيا َواْلِخَرِة َواللَّ ِفي الدُّ
�: »ما  الله  ق��ال: قال رس��ول   ،� عن بريدة 
نقض قوم العهد قط، إال كان القتل بينهم، وال 
ظهرت الفاحشة في قوم قط، إال سلط الله عليهم 
املوت" وعن عطاء بن أبي رباح، قال: كنت مع 
فأتاه  عمر  ب��ن  الله  عبد 
إس��دال  ع��ن  يسأله  فتى 
العمامة، فقال ابن عمر: 
بعلم  ذل��ك  عن  سأخبرك 
إن شاء الله تعالى، قال: 
ك��ن��ت ع��اش��ر ع��ش��رة في 
 :� الله  مسجد رس��ول 
أبو بكر، وعمر، وعثمان، 
مسعود،  واب���ن  وع��ل��ي، 
وح��ذي��ف��ة، واب���ن ع��وف، 
وأب�����و س��ع��ي��د اخل����دري 
فجاء  عنهم،  الله  رضي 
فسلم  األنصار  من  فتى 
� ثم  الله  على رس��ول 
جلس، ف��ق��ال: ي��ا رس��ول 
الله أي املؤمنن أفضل؟ 
خلقا«  »أح��س��ن��ه��م  ق���ال: 
ق�������ال: ف������أي امل���ؤم���ن���ن 
أك��ي��س؟ ق����ال: »أك��ث��ره��م 
وأحسنهم  ذك��را  للموت 
ل�����ه اس�����ت�����ع�����دادا ق��ب��ل 
أول���ئ���ك من  ب��ه��م  ي��ن��زل  أن 
األكياس« ثم سكت الفتى، وأقبل عليه النبي �، 
ابتليتم  إن  املهاجرين، خمس  معشر  "يا  فقال: 
لم  تدركوهن:  أن  بالله  أع��وذ  فيكم  ونزلن  بهن 
بها  يعملوا  حتى  قط  قوم  في  الفاحشة  تظهر 
إال ظهر فيهم الطاعون واألوجاع التي لم تكن 

مجرد  امل��س��أل��ة  فليست  أس��الف��ه��م"  ف��ي  مضت 
بتقنن  مطالبة  ه��ي  وإمن���ا  ل��إج��ه��اض  تقنن 

ال��زن��ا م��ع أق��رب  فاحشة 
البنات  م��ن  امل��ق��رب��ن، 
واألمهات..  واألخوات 
العمل  م��ع��ن��اه  وه����ذا 
مجتمع  إي���ج���اد  ع��ل��ى 
حيواني بهيمي، يأتي 
دون  أنثاه،  الذكر  فيه 
وازع من دين أو خلق 

أو حياء..
ن��ف��ع��ن��ي ال��ل��ه وإي��اك��م 
ب�������ال�������ق�������رآن امل����ب����ن 
وبحديث سيد األولن 
والخ���ري���ن وأج��ارن��ي 
وإي����اك����م م����ن ع���ذاب���ه 

املهن...
الخطبة الثانية:

رب  ل�����ل�����ه  احل�������م�������د 
ال���ع���امل���ن، وال��ع��اق��ب��ة 
ع���دوان  وال  للمتقن، 
ال���ظ���امل���ن،  ع���ل���ى  إال 
وصلى الله وسلم على 
وعلى  محمد  س��ي��دن��ا 

آله وصحبه أجمعن:
عباد الله:

األم��ر ال��ث��ان��ي: ه��و أن 
ال����دع����وة إل�����ى ح��ري��ة 

تقنينه  أو  اإلج��ه��اض 
دعوة صريحة إلى القتل، ومطالبة بجعله أمرا 
قانونيا ميكن لكل زانية ممارسته، وهذا يعني 
اجلرائم  أبشع  م��ن  جرميتن  إل��ى  دع��وة  أنها 
وجرمية  املقنن،  الزنا  جرمية  واح��د:  وقت  في 
القتل املقنن، أو دعوة إلى جرمية الزنا والعمل 
مع  اجلنن،  بقتل  اجلرمية  معالم  طمس  على 
الزنا،  جرمية  من  أبشع  هي  القتل  جرمية  أن 
بالقتل  الزاني مرة  الشرع حكم على  أن  بدليل 
ومرة باجللد فقط، بينما في القتل حكم بالقتل، 
ولقد جمع الله مرتكبي اجلرميتن مع املشركن 
ِذيَن  �َوالَّ فقال:  العقاب  أنواع  بأشد  وتوعدهم 

َواَل  آَخ��رَ  ِإَلًها  ِه  اللَّ َمَع  َيْدُعوَن  اَل 
ُه ِإالَّ  َم اللَّ ْفَس الَِّتي َحرَّ َيْقُتُلوَن النَّ
قِّ َواَل َيْزُنوَن َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك  ِباحْلَ
اْل��َع��َذاُب  َل��ُه  ُيَضاَعْف  َأَث��اًم��ا  َيْلَق 
ُمَهاًنا�  ِفيِه  َوَيْخُلْد  اْلِقَياَمِة  َيْوَم 
قتلة  ه��ؤالء وبن  الفرق بن  فما 
اجلاهلية، أوليس هذا هو الوأد 
فاعليه؟  على  القرآن  أنكره  الذي 
التقدمية  بدعوى  ه��ؤالء  وينكره 
�َوِإَذا  تعالى:  الله  قال  والتمدن، 
امْلَْوُءوَدُة ُسِئَلْت ِبَأيِّ َذْنٍب ُقِتَلت� 
فما ذن��ب اجل��ن��ن امل��ق��ت��ول؟ وما 

دخله في املوضوع؟
األجنة  بقتل  اليوم  املطالبن  إن 
أنفسهم  ه���م  م��ن��ه��ا  وال��ت��خ��ل��ص 
املطالبون بإلغاء قتل القاتل عمدا 
الشريعة  ف��ي  امل��ع��روف  ع��دوان��ا 
بالقصاص، واملشهور في الواقع 
العام باإلعدام، وحجتهم في ذلك 
يجوز  ال  مقدس  حق  احلياة  أن 
يطالبون  بهم  فكيف  به،  املساس 
مقدسا  احلياة  في  حقه  أليس  اجلنن،  بقتل 
ب��ن��ف��س امل��ن��ط��ق ال���ذي 
هي  أم  ب��ه؟  يتحدثون 
األه�������واء وال���رغ���ب���ات 
جتعل  وال����ش����ه����وات، 
يطالبون  أص��ح��اب��ه��ا 
وإلغائه  ت��ارة  بالقتل 

أخرى.
اإلسالم  إن  الله:  عباد 
للجنن حقه في  حفظ 
احلياة، إلى درجة أنه 
أوق���ف إق��ام��ة احل��دود 
ق��ب��ل ال�����والدة ح��ت��ى ال 
ي��ص��اب ب���إذاي���ة، ففي 
الصحيح أن امرأة من 
غامد من األزد، جاءت 
يا   : فقالت   � النبي 
ال��ل��ه، طهرني،  رس��ول 
ارجعي  »ويحك  فقال: 
ف����اس����ت����غ����ف����ري ال���ل���ه 
فقالت:  إل��ي��ه«  وت��وب��ي 
تردني  أن  ت��ري��د  أراك 
بن  م��اع��ز  رددت  ك��م��ا 
مالك، قال: »وما ذاك؟« 
من  حبلى  إنها  قالت: 
ال��زن��ى، ف��ق��ال: »آن��ت؟« 
ق����ال����ت: ن����ع����م، ف��ق��ال 
ل���ه���ا: »ح���ت���ى ت��ض��ع��ي 
األنصار  من  رجل  فكفلها  ق��ال:  بطنك«،  في  ما 
حتى وضعت، قال: فأتى النبي �، فقال: »قد 
وضعت الغامدية«، فقال: »إذا ال نرجمها وندع 
ولدها صغيرا ليس له من يرضعه«، فقام رجل 
الله،  نبي  يا  إل��ي رضاعه  فقال:  األن��ص��ار،  من 

قال: فرجمها.
حلياة  حماية  الشرعية  احل���دود  توقف  هكذا 
اجلنن، وحفظا حلقه املقدس، وهو ضعيف ال 
يستطيع أن يحمي حقه بنفسه، ولكن اإلسالم 

تولى حمايته من هؤالء القتلة.
وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. 

اإلجـهـاض 
بيـن  تـقـنـيـن  الـزنـا  وإبـاحـة  القتـل

د. امحمد العمراوي

العدد 420 العدد 5436 خطبة منبرية

الدعوة إلى حرية 
اإلجهاض أو تقنينه 

دعوة صريحة إلى القتل، 
ومطالبة بجعله أمرا 

قانونيا ميكن لكل زانية 
ممارسته، وهذا يعني أنها 

دعوة إلى جرميتني من 
أبشع اجلرائم في وقت 

واحد: جرمية الزنا املقنن، 
وجرمية القتل املقنن

إن املطالبني اليوم بقتل 
األجنة والتخلص منها هم 
أنفسهم املطالبون بإلغاء 
قتل القاتل عمدا عدوانا 

املعروف في الشريعة 
بالقصاص، واملشهور في 
الواقع العام باإلعدام، 

وحجتهم في ذلك أن احلياة 
حق مقدس ال يجوز املساس 

به، فكيف بهم يطالبون 
بقتل اجلنني، أليس حقه 
في احلياة مقدسا بنفس 

املنطق الذي يتحدثون به؟
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1 - العلم مراتب ودرجات
منزلة الِعلم، كما قال ابن القيم رحمه الله 
أول  وم��ن  م��دارج��ه  أول  من  للسالك  مصاحبة 
مراتبه إلى آخره، ال يجوز أن يسلك عبد إلى 
ربه بغير علم، ألن العلم شرط صحة، إن توفر 
صح العمل بعد، وإن تخلَّف بُطل، ولذلك ترجم 
اإلمام البخاري في صحيحه: )باب الِعلم قبل 
القول والعمل(، ال يصح اعتقاد بغير ِعلم، وال 
يصّح َعَمل بغير ِعلم، ومن هنا ُجعل العلم من 
من  فهي  َنْسَتِعنُي�،  ��اَك  َوِإيَّ َنْعُبُد  اَك  �ِإيَّ منازل 
للتدرج  قابلة  منزلة  أنها  َبيد  الثابتة،  املنازل 
والترقي، أي ليست على حال واحدة، وال هي 
على مرتبة واحدة، بل الِعلم مراتب ودرجات، 
بالعلماء،  خاصا  تخصصًا  يكون  قد  والِعلم 
لكل  فهذا ضرب ونوع، وقد يكون مما ينبغي 
آخر،  وهذا ضرب  الدين،  من  َيعَلمه  أن  مسلم 
أن  الناس  عامة  على  ينبغي  ما  يهمنا  وال��ذي 
يعرفوه ويتعلموه من العلم، الذي به يسلكون 
إلى الله عز وجل، والناس في الِعلم طائفتان: 

طة.  ُمْفِرطة وُمَفرِّ
طة : > الطائفة الـُمـَفرِّ

في  وح��ارب��وه  العلم  فأنكروا  ُط��وا  ف��رَّ ق��وم 
اجلاهلني،  م��ن  بذلك  فكانوا  ال��ع��ب��ادة،  طريق 
وكانوا بذلك من الضالني، الذين قالوا من قبل: 
ونأخذ  ميت،  ع��ن  ميت  م��ن  علومكم  ت��أخ��ذون 
علومنا ع��ن احل��ّي ال��ذي ال مي��وت، ه��ذه كلمة 
أن  املسلمني  م��ن  لعاقل  ينبغي  وال  ت��ص��ّح،  ال 
بها،  والعَمل  بها  االعتقاد  على سبيل  يرددها 

كلمة قد يستعملها إبليس وُيلقيها على خاطر 
بغير  الله  فيعبدون  لهم،  ِعلم  ال  الذين  بعض 
أن  الفطن  الكيس  للمؤمن  أبدا  ينبغي  ال  علم، 
على  فينتقد  القول،  هذا  الله مبثل  إلى  يسلك 
أهل القرآن تعلقهم بالقرآن، وينتقد على أهل 

تعلقهم  والسنة  احلديث 
بالسنة، على أساس أنه 
هو متعلِّق بالله، وهذه 
بن  علي  ق��ال  كما  كلمة 
»كلمة   :� طالب  أب��ي 
ح��ّق ُأري���د بها ب��اط��ل«، 
لكنه  حّق  بالله  التعلق 
الكتاب  باتباع  مشروط 
خالفهما  فمن  والسنة، 
ما كان أب��دًا ليصل إلى 
ال��ل��ه ع��ز وج���ل، وال أن 
ي��ك��ون م��ن ال��ص��احل��ني، 
في  ط��وا  ف��رَّ إذن  فهؤالء 
ال���ع���ل���م، ف���ع���ب���دوا ال��ل��ه 
هاهنا  وم���ن  ب��اجل��ه��ل، 
تاريخ  في  البدع  نشأت 
الدين، فُأنشئت عبادات 
م��ا أن����زل ال��ل��ه ب��ه��ا من 
بعقائد  وق��ي��ل  سلطان، 
مجافاة  بسبب  باطلة 
وإنكارهم  للعلم،  هؤالء 

ملن تتبع نصوص الكتاب 
ونصوص السنة،

ُيؤخذ  لم  إن  االعتقاد  ُيؤخذ  إذن  أين  من   
ُيؤَخذ  أي��ن  وم��ن  وقطعيه؟  ال��ق��رآن  من صريح 
إن لم ُيؤخذ من صحيح السنة النبوية؟، ومن 
أين بعد ذلك ُيؤخذ العمل من صلوات وزكوات 
وصيام ومندوبات وهلمَّ جرا إن لم ُيؤخذ من 
نصوص الكتاب ومما ُأثر من صحيح السنة؟ 
قلت من هاهنا نشأت البدع، حتى إن من البدع 
ما كان بدعة حقيقية في نقد العلم، ومن البدع 
ما كانت إضافية في نقد الِعلم، وهذا اصطالح 
الرجل  ال��ل��ه،  رح��م��ه  الشاطبي  إس��ح��اق  ألب��ي 
بالله ح��ق��ا، ص��اح��ب كتاب  ال��ع��ارف  ال��رب��ان��ي 
»االعتصام« الذي قسم البدع إلى قسمني: بدعة 
حقيقية وبدعة إضافية، وليس هذا مبعنى ما 
مستحسنة  بدع  إلى  البدع  تقسيم  من  ُينَتقد 
منَكرة،  كلها  فالبدع  منَكرة،  وب��دع  حسنة،  أو 
ليس في القبيح حسن، ال ميكن أبدا أن ُنصنف 
نصفها  ذل��ك  بعد  ثم  بدعة،  أنها  على  البدعة 
باحُلسن، فوصف البدع باإلضافية واحلقيقية 
شكل آخر، وينبغي للحصيف أن مييز بينهما 
في معرفته، وفي دعوته إن كان من الدعاة إلى 
الله عز وجل، وفي عالقاته مع أهل البدع، وهذا 

التقسيم مقبول على أصول الكتاب والسنة.
فمن البدع ما هو بدع حقيقية، أي ال أصل 
له في الدين، كأن يقوم شخص مثال بشق رأسه 
على أنه يعبد الله بذلك، فمثل هذا ما أنزل الله 
به من سلطان، أي ليس هناك أبدًا من نص في 
الكتاب، وال في السنة، وال في اجتهاد املسلمني 
عبر التاريخ ما ميكن أن ُيستأنس به في إجازة 

مثل هذا العمل، هذا بدعة حقيقية.
إليه  ُينتبه  أن  وينبغي  فعال  خطير  وه��ذا 
وهو ما له أصل في الدين، أي عنده فيه أصل 
لكن التحريف ليس في األصل، ال، التحريف وقع 
الفقه،  في حتقيق املناط بتعبير علماء أصول 
التطبيق،  كيفية  ف��ي  أي 
مثال، كالصيام، الصيام 
م������ش������روع إم��������ا ع��ل��ى 
الوجوب أو على الندب، 
ل��ك��ن ق���د ي��ق��ع ال��ص��ي��ام 
مثال:  ال��ب��دع،  م��ن  بنوع 
ك��أن يصوم شخص وال 
للظل  يدخل  ال  يستظل، 
األجر، هذا  لزيادة  طلبا 
ب��اط��ل، ال ي��ج��وز ل��ه أن 
في  نفسه  على  يشترط 
يستظل،   ال  أن  ص��وم��ه 
هذا عمل باطل، فالصوم 
َعه بهذه  حّق، لكن أن ُتَوقِّ
الطريقة بدعة، وهذه هي 
البدعة اإلضافية وليس 
احلقيقية، فرق كبير بني 
الذي  األول  وه��ذه؛  تلك 
شق رأسه هذا مجنون، 
أم�����ا ه�����ذا ف���ع���اب���د ل��ك��ن 
بجهٍل، -بدعٌة إضافية-، 
ب��ش��رط أن  ي��ص��وم  أو أن 
َفَلْن  َصْوًما  ْحَمِن  ِللرَّ ْرُت  َن��ذَ ي  �ِإنِّ أحدًا  ُيكلِّم  ال 
ا�، ُيقال له هذا شرع من قبلنا  َم اْلَيْوَم ِإْنِسّيً ُاَكلِّ
وهو منسوخ، ألن شرع من قبلنا نعم شرع لنا 
والناسخ وارد وهو تشريع  ناسخ،  يرد  لم  ما 
النبي  كان  فما  املعروفة،  باملواصفات  رمضان 
� يصوم وال ُيكلِّم أحدًا، بل كان يكلم الناس 
وَيخُطب الناس، فإذن البدع اإلضافية في الدين 
هو ما له أصل في الدين، لكنه عندما أراد أن 
طون  ُيقال لهم: مفرِّ ُيَطبقه أخطأ، أمثال هؤالء 
حينًا  احلقيقية  البدع  إلى  فصاروا  العلم،  في 
وإل���ى ال��ب��دع اإلض��اف��ي��ة ح��ي��ن��ًا آخ���ر، كالذين 
يومًا  أرب��ع��ني  وال��ش��رب  األك���ل  ع��ن  ينقطعون 
عن  نهى   � النبي  ألن  ينبغي،  ما  ه��ذا  مثاًل، 
صيام الوصال، وهو أن يصوم اإلنسان النهار 
النافلة  اإلن��س��ان  يصوم  الليل،  إليه  ويضيف 
مثال، جتيء املغرب َفْيُقول حتى للعشاء، ومن 
السحور  وم��ن  اآلخ��ر،  السحور  حتى  العشاء 
القادم، وقد يضيف..، هذا  اآلخر حتى املغرب 
ص��ي��ام ك���ان خ��اص��ا ب��رس��ول ال��ل��ه �، فنهى 
كهيئتكم،  لست  إني  فيه  وقال  عنه،  الصحابة 
إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فنهى 
الصحابة عن ذلك، والذي ينبغي أن يقع لدى 
اإلنسان أن َطَلَب املشّقة في العبادة ممنوع، ال 
فيها  أن  منك  ظّنًا  املتعبة،  العبادة  عن  تبحث 
ت  إذا اجنرَّ نعم،  ُيسر،  الدين  زائ��دا، ألن  أجرا 
املشقة مع العبادة املفروضة فهذا شيء محمود 
الصبر عليه، ُتؤجر عليه كما يؤجر املؤمن على 
اجلهاد في سبيل الله، ُيؤجر املؤمن حتى على 
املشقة  على  مأجور  املؤمن  ُيشاُكها،  الشوكة 

التي حصلت له؛ إصباغ الوضوء في املكاره أو 
على املكاره أيام البرد، ولم جتد املاء الساخن، 
البارد، فأنت مأجور  باملاء  وصبرت وتوضأت 
ومادمت  عليك،  واجب  الوضوء  ألن  هذا.  على 
تتحمل املاء البارد فعليك أن تتوضأ به وأنت 
أما  الفعل،  بذلك  الالحقة  املشقة  على  مأجور 
السهل  الفعل  ي��دي��ك  وب��ني  املشقة  تتخير  أن 
أعسرهما،  األم��ري��ن  بني  تختار  أن  يجوز  فال 
ر بني أمرين اختار  وإمنا رسول الله � إذا ُخيِّ
األحيان  بعض  في  اإلن��س��ان  تهور  أيسرهما، 
البدعة دون أن  يخرجه من السنة ويرميه في 
يشعر، َظّنًا منه أنه قد سار إلى العبادة احلقة، 

»ال ُيطلب الدين إال بعلم«.
> الطائفة الـُمْفِرطة :

طائفة ثانية على خالف هذه الطائفة التي 
طت، طائفة ثانية أفرطت، واإلفراط كالتفريط،  فرَّ
في  اإلف���راط  أي��ض��ًا،  البدعة  إل��ى  يقود  كالهما 
العلم،  ُيكثر من  الِعلم ليس معناه أن اإلنسان 
ال، أبدًا، وإمنا املقصود هاهنا باإلفراط، إلزام 
الناس ما ال يلزمهم، الِعلم، هناك علم ضروري 
ال  ب��ال��ض��رورة  ال��دي��ن  م��ن  باملعلوم  ُيسمى  م��ا 
يجوز ملسلم أن يجهله، ما ال يسع املسلم جهله، 
ي��ع��ن��ي، ك��ي��ف ت��ت��وض��أ وك��ي��ف ت��ص��ل��ي، واج��ب 
عليك  واج��ب  الفاحتة  س��ورة  تعرفه،  أن  عليك 
أو كثرت مما  ��ْت  َق��لَّ آي��ات وس��ور  أن حتفظها، 
عليك  واجب  اخلمس  الصلوات  على  ُيساعدك 
ُدمَت مسلمًا، لكن  أن حتفظه وجوبًا عينيا ما 
أن ُتكلف الناس زيادة ِعْلٍم على سبيل التعميم 
فهذا إفراط، تكليُف ما ال ُيطاق، وتكليف ما ال 
ُيطاق مرفوع في الشريعة، وما كان الصحابة 
على  أو  أجمعني  علماء  عليهم  ال��ل��ه  رض���وان 
مستوى واحد من العلم، والنبي عليه الصالة 
وال��س��الم وص���ف م��ع��اذًا ب��ن ج��ب��ل وق���ال فيه: 
كان  يعني  معاذ«،  واحلرام  باحلالل  »وأعلمهم 
أعلم الصحابة وأفقَههم باحلالل واحلرام، مما 
يدل على أن آخرين ما كانوا على ذلك املستوى، 
ُب��ْرَدَة كما ورد في املوافقات  ُأث��ر عن أبي  وقد 
ال���َب���َرد ف��ي ن��ه��ار رم��ض��ان  للشاطبي أن���ه أك���ل 
وال  بطعام  َماهو  قال:  فأكله،  رآه  )الّتْبُروِري(، 
لم  السماء،  من  الله  أنزله  رزق  بشراب، وإمنا 
يعرفه، فليس كل الناس ال في زمن رسول الله 
وكانت  الِعلم،  في  س��واًء  كانوا  بعده،  وال   �
التقاء  من  تغتسل  ال  األم��ر  بداية  في  األنصار 
وجوب  على  اخلبر  استفاض  حتى  اخلتانني، 
االغتسال من لقاء اخلتانني، مما يدل على أن 
مستوى  على  يكونوا  لم  ��دُت  أكَّ كما  الصحابة 
واحد من العلم، وما َكلََّف رسول الله � الناس 
تكليف  مستحيل  أجمعني،  علماء  يكونوا  بأن 
ما ال ُيطاق، ولذلك قلُت في بداية األمر: الِعلُم 
ب��ال��ض��رورة هذا  ال��دي��ن  م��ن  درج��ت��ان، معلوم 
واجب على اجلميع، وِعلُم تخصص هو ألهله، 
متفرغون له وعندهم القدرة والعقل والشروط 
يؤتيه  وذل��ك  والنفسية،  وامل��ادي��ة  االجتماعية 

الله عز وجل ملن يشاء.
إذن العلم منزلة، إمنا معنى املنزلة هاهنا 
متاحة جلميع  اإلميان  ومنازل  إميانية،  منزلة 
املسلمني، إذا كان ذلك كذلك فمعناه أن حتصيل 
الثانية، ليست  الِعلم ليست من الدرجة  منزلة 
ص، لو كانت كذلك ما كانت  من درجة التخصُّ

منزلة.
-----------

* منزلة العلم من حلقات منازل اإلميان التي ألقيت 
باجلامع األعظم مبكناس وهي مادة مسجلة على شريط 

سمعي.

أعدها للنشر : عبد الحميد الرازي

العلم شرط صحة
فريد األنصاري  رحمه الله تعالى

منزلة الِعلم 1

سلسلة منازل اإليمان

الــِعــلــُم درجــتــان، معلوم 
مــن الــديــن بــالــضــرورة، 
وهو واجب على اجلميع، 
وِعــــلــــُم تــخــصــص، وهــو 
ألهـــلـــه، مــتــفــرغــون له 
وعندهم القدرة والعقل 
االجتماعية  والشروط 
واملـــــاديـــــة والــنــفــســيــة، 
وذلــــك يــؤتــيــه الــلــه عز 

وجل ملن يشاء.
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ألسباب خاصة قد يطول الكالم بذكرها وال 
تهم قارئ املقال في شيء، قررت منذ مدة بعيدة 
لها  ما  مع  االجتماعي  التواصل  هجر شبكات 
ُأجبرت  وق��د  تنكر،  ال  وإيجابيات  فضائل  من 
م��ؤخ��را ع��ل��ى ال��رج��وع إل��ي��ه��ا بسبب احل��اج��ة 
امللحة للتواصل مع بعض الشخصيات العلمية 
ال��ت��ي ال مي��ك��ن ال��ظ��ف��ر ب��ه��ا وال��ت��واص��ل معها 
بطريقة سهلة وغير مكلفة  إال عن طريق هذه 
البلوى في عصرنا...  التي عمت بها  الوسائل 
عدت وفتحت حسابا على "تويتر" ... وفي غمرة 
الشخصيات  هذه  بعض  حسابات  عن  البحث 
ما  طريق  عن  العلمي  رصيدها  من  لالغتراف 
تزفه إلى متابعيها في صفحاتها، أو عن طريق 
استفسارها بواسطة الرسائل اخلاصة، قادتني 
بن  الله  عبد  الشيخ  صفحة  إلى  البحث  رحلة 
بيه حفظه الله... ضغطت على زر الصداقة لكي 
"التويتريني"  ممن  أكون ضمن الئحة متابعيه 
يصلهم كل جديد يدبجه الشيخ في صفحته... 
ف��ي رحلة  امل��ع��رف��ي بعدها  ال��ف��ض��ول  وأخ��ذن��ي 
استمتعت  ص��ف��ح��ت��ه،  ألرش��ي��ف  اس��ت��ك��ش��اف��ي��ة 
خاللها بتغريدات رصينة ومختصرة تعبر عن 
الفكرة بألفاظ موجزة قاصدة، وبينما أنا كذلك 
إذ وقعت عيني على تغريدة استوقفتني كثيرا 
الله حفظه  عبد  الشيخ  فيها  غرد  دون سواها 
اإلسالمي  العالم  في  )مشكلتنا  بأن  قائال  الله 
وَمَرُد  للمسائل اخلالفية(  عدم اتساع الصدور 
توقفي عند هذه التغريدة مليا يرجع إلى كونها 
جاءت معبرة عن فكرة كنت مقتنعا بها - وما 
زلت - وخصصت لها بحثي للتخرج من سلك 
"املاستر" وما زلت اشتغل عليها... ومفاد هذه 
كما توجد في اإلسالم مسائل  أنه  الفكرة هو: 
األم��ة  أجمعت  ثابتة  وقطعيات  محكمات  ه��ي 
عليها وال يصح اخلروج عليها ويشدد النكير 
على املخالف فيها، فإنه باملقابل هناك مسائل 
في اإلسالم هي من قبيل الظنيات التي يسوغ 
األنظار،  فيها  األفهام وتختلف  فيها  تتعدد  أن 
وهذه  اجتهاده.  مجتهد  كل  إليه  أدى  ملا  تبعا 
التسامح  روح  س��ي��ادة  فيها  األص���ل  امل��س��ائ��ل 
وال��ت��غ��اف��ر وال���ت���ع���اذر ب���ني امل��خ��ت��ل��ف��ني. وه���ذه 
الله  الشيخ عبد  إليها  أشار  التي  املسائل هي 
بن بيه في تغريدته باملسائل اخلالفية وُيَفِضُل 
بعض علماء الشريعة املعاصرين التعبير عنها  

باملسائل االجتهادية...
بأن  القول  ميكن  سبق  ما  على  وتأسيسا 
هو  الشيخ   تغريدة  عند  بداية  استوقفني  ما 
هذا التوافق بيننا في تشخيص املشكلة التي 
يعانيها العالم اإلسالمي وهو ما دفعني - بعد 
ذلك - إلى معرفة الكيفية التي مت بها التفاعل 
متابعي  قبل  من  التغريدة  هذه  مع  والتجاوب 

الشيخ عبر تويتر،  فماذا وجدت؟.
ق��راءت��ه��ا  وإع����ادة  التعليقات  ق����راءة  ب��ع��د 
إلى  تصنيفها  أنه ميكن  وج��دت  فيها  والتأمل 

مجموعات كما يلي:   
ت��ف��ي��د أن أص��ح��اب��ه��ا  ق��ل��ي��ل��ة  ت��ع��ل��ي��ق��ات   <
العلمي  التواضع  خلق  العلم  فيهم  رب��ى  ممن 
العلم  أه��ل  ب��أخ��الق  متسما  مكتوبهم  وج���اء 
والفهم  ِم  الَتَعُلّ في  رغبة  عن  ومعبرا  وطلبته 
عن  ع��ب��ارة  إم��ا  تعليقهم  فكان  واالس��ت��ي��ض��اح. 
ال��ذي  السبب  لتوضيح  للشيخ  موجه  س��ؤال 
جعله يخلص إلى ما قال وملاذا؟ وكيف؟ ...وإما 
عفيفة مبوافقة  بلغة  رأي��ه��م  إب���داء  ع��ن  ع��ب��ارة 

املسائل  قصده  كان  إن  عنه.  عبر  فيما  الشيخ 
املسائل  يقصد  كان  إن  أما  الفقهية.  اخلالفية 
اخلالفية العقدية فاملطلوب من الشيخ -حسب 

تعبير أحدهم- مراجعة تغريدته.
األول��ى جاءت موافقة  أقل من  تعليقات   <
إلى سلوكات  باإلشارة  إليه  فيما ذهب  للشيخ 
"م��ا"  بكل  يعترفون  ال  ال��ذي��ن  املسلمني  بعض 
بأن  أح��ده��م  زاد  ب��ل  ال����رأي.  يخالفهم  و"م���ن" 
وصلنا  كوننا  اإلس��الم��ي  العالم  في  مشكلتنا 

وج��ود  فيها  ننكر  مرحلة  إل��ى 
ه���ذه امل��س��ائ��ل اخل��الف��ي��ة أص��ال 
وليس في عدم اتساع الصدور 
جعل  مم��ا  فيها  اخل��الف  لتقبل 
من اخلالف -حسب معلق آخر-  

نقمة بدل أن يكون نعمة.
ممن  التعليقات  ب��ع��ض   <
ض����اق����ت ص�������دور أص���ح���اب���ه���ا 
ا  ُب��ّدً يجدوا  لم  الشيخ  بتغريدة 
بعبارات  إال  عليها  التعليق  من 
السخرية  رائ��ح��ة  منها  ت��ف��وح 
واالس��ت��ه��زاء. وت��ط��وع أح��ده��م 
اخل��الف��ي��ة  ل��ل��م��س��ائ��ل  للتمثيل 
الشيخ  قصدها  يكون  قد  التي 
ب )ح������رق اجل���ث���ث وم���ج���زرة 
من  آخ��ر  وزاد  ووو....(  راب��ع��ة 
ج��رع��ة ال��س��خ��ري��ة ب��ال��ق��ول ب��أن 
املسائل  بهذه  الشيخ  مقصود 
ودعاء  بالقبور  )الطواف   : هي 
األموات وأدعية الشركيات التي 

ال تتسع لها صدور املوحدين(.
> بعض آخر من التعليقات 
التي ال يفوت أصحابها الفرصة 
إلقحام  يخطونه  تعليق  كل  في 
مخالف  لكل  االنتمائية  اخللفية 

التغريدة  تركوا  له  يودون نصب محاكمة  لهم 
ما  وك��ل  الشيخ  أرشيف  في  ينبشون  وراح��وا 
له  ليس  مما  سابقة  علمية  مناسبات  في  قاله 
صلة بالتغريدة املراد التعليق عليها، فاهتدى 
على   العثور  إل��ى  أخ��ي��را  البحث  بعد  أح��ده��م 
فتوى للشيخ  يضلل فيها )املتلقي )؟( حول آراء 
احلديدية  ذاكرته  اآلخر  وأسعفت  تيمية(.  ابن 
في  للشيخ  سمعها  ك��ان  محاضرة  باسترجاع 
جامعة األزهر حتدث فيها عن الصفات اإللهية 

متعصبة  بطريقة  ال��ت��أوي��ل  ع��ن  فيها  و)داف���ع 
أدلة ثم رمى السلفيني بالتشدد( وهذا  وبدون 
الشيخ كاف في نظر هؤالء  جتريح خطير في 
محاسنه  كل  وإه��دار  من حساباتهم  بإسقاطه 

وَن بأن له محاسن أصال. هذا إن كانوا ُيِقرُّ
تعبر  هجومية  بلغة  صيغت  تعليقات   <
تتملك أصحابها  التي  الصراعية  النفسية  عن 
ممن أطلقوا العنان لفواهة مدفعيتهم اللفظية 
الثقيلة ملهاجمة شخص الشيخ- وليس فكرته- 

البدع  رؤوس  من  )رأس��ا  منه  جعلت  بقذائف 
الواهية  املصادر  من  اتخذوا  الذين  والضاللة 
والطرق املبتدعة مطية حملاربة السنة والدليل(.
> تعليقات عبثية بال معنى وجد أصحابها 
ف��رص��ة  ل��ه��م  أزرار احل���اس���وب  م��ط��اوع��ة  ف���ي 
ألصابعهم  احل��ري��ة  ك��ام��ل  ليعطوا  اغتنموها 
لكي  احل���روف  على  ع��ش��وائ��ي  بشكل  للضغط 
عبثية  "خ��رب��ش��ات"  شكل  ف��ي  تعليقهم  ي��خ��رج 
ملا  ال��ع��رب وال مت��ت  ف��ي لسان  ال حتمل معنى 

قاله الشيخ بصلة )خخخخخخخ...( ليرد عليه 
أحدهم بضحكة طويلة )هههههههه...(. 

ه���ذا ح��اص��ل ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات وال��ت��ف��اع��ل مع  
ال��ت��غ��ري��دة ال��ت��ي كتبها ال��ش��ي��خ ع��ب��د ال��ل��ه بن 
فبراير   8 بتاريخ  في صفحته  الله  حفظه  بيه 
عند  ألت��وق��ف  كنت  م��ا  أن��ي  2015م. واحلقيقة 
كنت سأعطيها  وال  وال���ردود   التعليقات  ه��ذه 
أهمية ال تستحقها - في نظري - وإمنا كنت 
مع  عادتي  هي  كما  الكرام  م��رور  عليها  سأمر 
أمور كثيرة قد أصادفها في مثل هذه 
املواقع االجتماعية. وال تعجبني أو 
بالتجاهل  ف��أل��وذ  معها  أتفق  ال  ق��د 
إزاءها أو بغض الطرف َكَأْن لم أرها، 
سبقت  كما  الشيخ  كتبه  ما  أن  لوال 
اإلشارة إلى ذلك له عالقة مبوضوع 
ولي  العلمية  الناحية  من  يشغلني 
فيه نفس القناعة التي عبر عنها في 
تغريدته وهي أن مشكلتنا في العالم 
الصدور  اتساع  عدم  هي  اإلسالمي 
للمسائل اخلالفية وإصرار البعض 
من املسلمني على أن تكون الطريقة 
التعاطي  بها  يتم  ال��ت��ي  ال��ص��ارم��ة 
اإلج��م��اع��ي��ة  القطعية  امل��س��ائ��ل  م��ع 
الطريقة  نفسها  فيها هي  واملخالف 
املسائل  مع  بها  التعاطي  يتم  التي 

الظنية اخلالفية واملخالفني فيها.
في  التأمل  إن   : القول   خالصة 
التويتريني  ه���ؤالء  تعليقات  أغ��ل��ب 
مع  تفاعلهم  وكيفية  والتويتريات 
نظري  في   - يفضي  التغريدة  ه��ذه 
- إلى نتيجة واحدة هي: أن سيادة 
مثل هذه الطريقة في تدبير االختالف 
التي يتوسل فيها البعض إما بلغة 
واالنتقاص  والسخرية  االس��ت��ه��زاء 
من املخالف لهم أو بقاموس التجريح والتبديع 
وال��ت��ف��س��ي��ق ل��ش��خ��ص��ه ب���دل م��ن��اق��ش��ة أف��ك��اره 
ومحاججتها علميا يؤكد فعال أن مشكلتنا في 
العالم اإلسالمي كما عبر عن ذلك الشيخ عبد 
عدم  هي  تغريدته  في  الله  حفظه  بيه  بن  الله 

اتساع  الصدور للمسائل اخلالفية.
---------

ابن  بجامعة  الدكتوراه  سلك  في  باحث   *
طفيل القنيطرة.

مواقع التواصل االجتماعي وآداب احلوار
ذ. محمد منديل *

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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أثر التربية في اإلصالح االجتماعي

أث���ر ال��ت��رب��ي��ة ف��ي إص����اح امل��ج��ت��م��ع ليس 
موضوعا عاديا وليس كبقية املواضيع الفكرية 
العلمية وإمنا هو موضوع جلل، يدل على  أو 
ال��ل��ه سبحانه  أن  ق���دره وع��ظ��م ش��أن��ه  ج��ال��ة 
وتعالى تواله بنفسه فربى النخبة املباركة التي 
تقوم بهذا األمر العظيم، فأرسل الرسل مبشرين 
ومنذرين، ورباهم وصنعهم على عينه سبحانه 
وتعالى بتربيته اخلاصة من أجل أن يخرجوا 
الربانية،  التربية  تلك  ليربوهم  البشر  إل��ى 
ومازالت الرسل تبعث من قبل الله تعالى فترة 
بعد فترة، وهكذا يذكرنا الله تعالى في القرآن 
الكرمي بهؤالء الذين رباهم قبل أن يخرجوا إلى 
لها  يكون  التي  التربية  بهذه  ليقوموا  الناس 
واملجتمع;  الفرد  في إصاح  العظيم  األثر  ذلك 
يقول الله عز وجل مبينا صفات هؤالء املربني: 
 ،� موسى  حق  في  عيني�  على  �ولتصنع 
�وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك 
عظيما� في حق محمد �، وهكذا كل األنبياء 
الذين ذكروا في القرآن دائما يذكر الله عز وجل 
يبعثهم  أن  قبل  تربيتهم  تولى  ال��ذي  ه��و  أن��ه 
للناس ليقوموا بتربية العباد قال تعالى: �ولقد 
الكتاب  معهم  وأنزلنا  بالبينات  رسلنا  ارسلنا 
وامليزان ليقوم الناس بالقسط� وقال سبحانه 
وآل  ون��وح��ا  آدم  اصطفى  ال��ل��ه  �إن  وت��ع��ال��ى: 
إبراهيم وآل عمران ذرية بعضها من بعض�، 
وهكذا تتوالى اآليات التي يبني فيها سبحانه 
مبسؤولية  أناطهم  ال��ذي��ن  ه��ؤالء  أن  وتعالى 
التربية  بهذه  ليقوموا  رباهم سبحانه  التربية 
كذلك،  األمر  كان  على أحسن وأكمل حال، وقد 
من  فمنهم  التربية  عليهم  وق��ع��ت  ال��ذي��ن  أم��ا 
ومنهم  التربية،  ولهذه  الدعوة  لهذه  استجاب 
لله من قبل ومن بعد،  لم يستجب. واألم��ر  من 
هكذا توالت الرسل لتربية البشرية حتى شاء 
الله عز وجل أن يختم هذه الرساالت برسولنا 
الكاملة  ال��ص��ف��ات  فيه  لتتمثل   � املصطفى 
للمربي، فبعث الله نبيه � كاما، فلم يجلس 
� أم��ام أستاذ وال أم��ام عالم وال أم��ام مفكر، 
أربعني  ورب��اه  وتعالى  به سبحانه  استأثر  بل 
سنة قبل أن يبعثه وهو حتت رعايته وعنايته، 
فلما بلغ األربعني بعثه رحمة للعاملني فقام بهذه 
يأتي  ال  طراز  من  رجاال  وربى  الكاملة  التربية 
الله عز وجل:  قال  بعدهم،  قبلهم وال  ال  مثلهم 
على  أش���داء  معه  وال��ذي��ن  الله  رس��ول  �محمد 
الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون 
فضا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم 
من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم 
في اإلجنيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم 
الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصاحلات 
انتقلت  وهكذا  عظيما�.  وأج��را  مغفرة  منهم 
املصطفى  احلبيب  شخص  من  الصفات  ه��ذه 
� إلى شخص أصحابه فتفرقت هذه الصفات 
الكاملة في الصحابة ثم بعد ذلك تكون املنهج 
الرباني التربوي لهذه األمة وظل محفوظا من 
الله شاء أن يكون  الله تبارك وتعالى ألن  قبل 
هذا املنهج اخلامت الذي ختم الله به الرساالت 

فاجتمع الكمال كله في هذا املنهج.
هذا املنهج إذا أردنا اآلن أن نحلله لتتبني 
لنا العناصر التي يتكون منها فيمكن أن جنعله 

حتت موضوعني: 
إذن  وال��ث��ان��ي جت��ل��ي��ات،  األول خ��ص��ائ��ص 
عندنا خصائص وجتليات اخلصائص هنا إما 
املنهج  في  تكون  أن  وإم��ا  املربي  في  تكون  أن 
ثمار  بها  فاملقصود  التجليات  أم��ا  ب��ه،  املربى 

املجتمع  ف��ي  ويتحقق  يقوم  ح��ني  املنهج  ه��ذا 
بخصائصه في جانب املربي وفي جانب املنهج 
ال بد أن يؤتي أكله ويعطي ثماره قطعا، فلنكن 
اخلصائص  ه��ذه  تتوفر  عندما  أن��ه  يقني  على 
اإلص��اح  ذل��ك  تعطينا  املنهج  وف��ي  املربي  في 

املنشود وذلك البناء الذي نهدف إليه.
أم����ا خ��ص��ائ��ص امل���رب���ي ف��ق��د ح���اول���ت أن 
أخل��ص��ه��ا ف���ي س��ت��ة، أول���ه���ا ال��ع��ل��م وث��ان��ي��ه��ا 
الهمة  وراب��ع��ه��ا  الربانية  وثالثها  اإلخ���اص 

وخامسها الرفق وسادسها احلب.
وأم����ا خ��ص��ائ��ص امل��ن��ه��ج وه���ي م��وج��ودة 
ثانيها  و  التدرج  فأولها  الرباني  منهاجنا  في 
االعتدال وثالثها الشمولية ورابعها التكاملية 
في  إذن هذه ستة  الفوارق،  مراعاة  وخامسها 

جانب املربي وخمسة في جانب املنهج.
: الـمـربـي  خـصـائص    -  1

> اخلصيصة األول��ى من خصائص املربي   
هي العلم: واملقصود به علمان العلم املعصوم 
اإلنسان  خلق  ال��ذي  الله  عند  م��ن  يأتي  ال��ذي 
وأنزل عليه العلم الذي يربى به اإلنسان، �أال 
يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبير�؟، بلى فهو 
ف�أنزل  اإلنسان  بهذا  العليم  وتعالى  سبحانه 
هذا  خلصائص  واجل��ام��ع  املبني  الكتاب  إليه 
اإلنسان وكيف يربى على ضوء وحي الله رب 
اليوم  يسمى  ال��ذي  ه��ذا  ض��وء  وعلى  العاملني 
والوحي  الله،  فاإلنسان صناعة  )بالكاتالوج(; 
الصناعة  ه��ذه  ت��رب��ى  أن  وال ميكن  ال��ل��ه  ك��ام 
ال����ذي م��ن أج��ل��ه كانت  ت��ع��ط��ي امل��ط��ل��وب  وأن 
عليها هذا  إذا طبق  إال  الله  أجله خلقها  ومن 
الوحي الذي يخاطبها من كل جانب فا يترك 
جانبا من اجلوانب إال ويعاجله، هذا اجلانب 
هذا  معرفة  الثاني  واجل��ان��ب  العلم  من  األول 
أس��راره وحقائق نفسه، فهو  اإلنسان ومعرفة 
أعقد  فتربيته  األرض  وجه  على  مخلوق  أعقد 
الله تعالى إال لألنبياء  لم يكلها  تربية. ولذلك 
األنبياء واملرسلني; ألنه ال  واملرسلني وخللفاء 
املنهج  اإلن��س��ان  لهذا  يضع  أن  يستطيع  أح��د 
ربه  إال  ال��ص��اح واإلص���اح  يربيه على  ال��ذي 
من  معا  العلمني  من  بد  ال  ولذلك  خلقه.  ال��ذي 
علم الوحي املنزل ومن علم هذه الصناعة; فعلم 
نفسه  الوحي  خ��ال  من  يؤتى  الصناعة  ه��ذه 
ألن ك��ل األش��ي��اء خلقها ال��ل��ه ع��ز وج��ل ب���»ك��ن« 
وهذا  بيده،  آدم  خلق  فقد  اإلنسان،  إال  فكانت 
يلفت نظرك إلى هذه الصناعة العظيمة، فإذن 
ال ميكن أن تنظر إلى اإلنسان إال من خال كتاب 
رب العاملني، ولذلك أخطأ الذين نظروا إليه من 
به  تليق  ال  مناهج  ل��ه  فوضعوا  أخ��رى  زواي���ا 

فطرته  مع  تتسق  وال  تكوينه  مع  تنسجم  وال 
وضد  نفسه  ض��د  اإلن��س��ان  ه��ذا  جعلت  حتى 
وترتب  يكون،  أن  له  أري��د  ما  وض��د  مصلحته 
باإلنسان-  الئقة  غير  -وه��ي  املناهج  هذه  عن 
تولى  �وإذا سعى  تعالى:  قال  وإفساد،  فساد 
في االرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل 
م��ن ه��ذه  ل��ذل��ك الب���د  الفساد�  ي��ح��ب  وال��ل��ه ال 
هنا  باملربي  واملقصود  املربي  في  اخلصيصة 
التي  التربية واملؤسسات  اجلنس، أي مناهج 
اإلنسان  إل��ى  تنظر  أن  ب��د  ال  بالتربية،  تقوم 
من زاوية وحي الله الذي هو العليم واخلبير 

باإلنسان.
هذا   : اإلخ����اص   : ال��ث��ان��ي��ة  اخلصيصة   •
ال��ع��ل��م ح��ني ي��ت��وف��ر إذا ل��م ي��ك��ن ف��ي��ه إخ��اص 
التربية  على  القائمة  اجلهة  من  أو  املربي  من 
ف��ه��ل س��ي��ؤت��ي أك��ل��ه؟ وامل����راد ب��ه��ذا اإلخ���اص 
ه��و تفاني اإلن��س��ان ف��ي خ��دم��ة امل��رب��ى بحيث 
فبالليل  وال��ن��ه��ار;  بالليل  ج��ه��وده  ك��ل  يسخر 
وتعالى  سبحانه  يسأله  ال��ل��ه  ي��دي  ب��ني  يقف 
يا  يقول:  ال��ذي  الكسير  الفقير  الذليل  س��ؤال 
رب إني بذلت جهدي في نهاري والقلوب بيدك 
أن  رب��ي  أسألك  تقلبها كيف تشاء،  ال��ذي  أن��ت 
الواقف في ظام  تفتح لي قلوب عبادك. فهذا 
ويركع  ويخشع  ويبكي  ويتضرع  يسأل  الليل 
ال  وكيف  ل��ه،  الله  يستجيب  ال  كيف  ويسجد 
ولذلك  املتربني،  قلوب  م��ن  تعالى  الله  ميكنه 
انظر إلى عباد الرحمن الذين نوه الله بذكرهم 
في القرآن وجعلهم فعا مربني وساقهم مناذج 
الله في آخر  لكل من أراد أن يربي; حيث قال 
�ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا  صفاتهم: 
إلى  انظر  إماما�  للمتقني  واجعلنا  أعني  قرة 
 : وتعالى  سبحانه  يقول  حيث  صفتهم  مطلع 
االرض�  على  ميشون  الذين  الرحمن  �وعباد 
ه���ذه ص��ف��ة ت��رب��ي��ة ف��ي ال��ن��ه��ار �مي��ش��ون على 
هذا  لتحقيق  ميشون  أنهم  املقصود  االرض� 
اجلاهلون�  خاطبهم  �وإذا  التربوي  الهدف 
إما  تربيتهم  على  الذين سيقومون  الناس  ألن 
أن يستجيبوا في أول وهلة وإما أن يحتاجوا 
إلى عاج طويل; فالذين استجابوا ألول وهلة 
طواهم القرآن والذين لم يستجيبوا ألول وهلة 
هم الذين ذكرهم القرآن : �وإذا خاطبهم� إذا 
�خاطبهم  التربية  إلى  يهدف  كله  حوار  هناك 
اجلاهلون قالوا ساما� لكن في الليل �والذين 
قيام  نهارهم  وقياما�  سجدا  لربهم  يبيتون 
عكوف  وليلهم  العباد،  إلص��اح  التربية  ب��دور 
وبكاء على باب الله، فهذا الذي ليله هكذا كيف 
ال ينجح في نهاره؟ ال بد أن ينجح ألن القلوب 

بيد الرب جل جاله.
 فيا أيها األب الذي تشكو من سوء تربية 
الذي تشكو من سوء  ال��زوج  أيها  أبناءك، ويا 
الدموع بني  بالليل واسكب  خلق زوجتك، قف 
ربك  يدي  وارك��ع واسجد وتذلل بني  الله  يدي 
كيف  النتيجة  إل��ى  وان��ظ��ر  وتعالى،  سبحانه 
تكون. فهذا سعيد بن املسيب رحمه الله تعالى 
كان يقول لولده: "يا بني إني ألزيد في صاتي 
الله  ما شاء  أجل صاحك"، يصلي  بالليل من 
ركعات  فيزيد  ول��ده  ح��ال  يتذكر  ثم  يصلي  أن 
وسجدات ويتمرغ بخديه على الله، كيف يخيب 
مثل هذا؟ اإلخاص إذن ال يتحقق إال مبثل هذه 
ى  املربَّ على  إش���راق  هناك  يكون  ل��ن  احل��رق��ة، 
ألنه  ي  املربِّ قلب  في  إح��راق  هناك  ك��ان  إذا  إال 
ال إش��راق با إح��راق، فهذا اإلح��راق هو الذي 
ينم عن وجود اإلخاص في هذا القلب احملترق 
لهذا  اخ��ت��راق  ال  ثم  باملربى  ثم  بالله  املتعلق 
القلب وهذا العقل با احتراق، فا يخترق إال 
احملترقون وأما الباردون فهؤالء كلماتهم باردة 
ال تنم عن حرارة وال عن حرقة، ولذلك س�أل ولد 
ابن اجلوزي أباه قائا له: "يا أبتاه مالي أرى 
الناس يتأثرون بك ما ال يتأثرون بغيرك؟ فقال: 
النائحة  كاملستأجرة"،  النائحة  ليست  بني  "يا 
املستأجرة  أم��ا  فتحترق،  فقيدها  على  تبكي 
املسكينة فهي مأجورة جاءت من أجل أن تأخذ 

أجرتها ثم تذهب.
اإلخ��اص إذن هو الذي يحول املربي إلى 
بليله  ينوح  وارحت���ل  ح��ل  حيثما  ينوح  نائح 
لهذا  ب��ن��ه��اره خطابا  وي��ن��وح  ال��ل��ه  على  ب��ك��اء 
احلرقة  بهذه  ى  املربَّ هذا  يشعر  وحني  املربى، 
ي البد أن يستجيب، كان أحد  التي يعانيها املربِّ
اء، كان إذا رأى أو  السلف الصالح يلقب بالَبكَّ
سمع منكرا في بيت يأتي إلى باب البيت ويظل 
البيت  أه��ل  يرحمه  حتى  ش��دي��دا  ب��ك��اء  يبكي 
وينزلون إليه ويقولون يرحمك الله ماذا تريد 
فيضطرون  املنكر  هذا  توقفوا  أن  أري��د  فيقول 
يبكي  ال��ذي  البكاء  بهذا  رحمة  املنكر  إليقاف 
حرقة، فكيف ال يحقق الله على يد هذا املربي 
الهداية والتوفيق؟ كيف ال يلني له القلوب؟ هذا 
إلى  ب��د منه باإلضافة  ال��ذي ال  اإلخ���اص  ه��و 
العلم فالعلم وحده ليس كافيا إذا لم يكن معه 
ال��روح ال��ذي هو اإلخ��اص، "علم با إخاص 
جسد با روح" فالعلم ال يتحرك با إخاص" 
ألن��ه ق��د نزعت منه ال���روح، لكن ح��ني حت��ل به 
الروح وتسري في كيانه ترى العلم يشع بنوره 
ثم بعد اإلخاص ال بد من اخلصيصة الثالثة.

وهي   : الربانية   : الثالثة  اخلصيصة    •
أن هذا اإلخاص حني يتجلى في القلب يظهر 
أثره على صاحبه فإذا رأيت هذا الرباني فإنه 
 :� يقول  مقاله،  قبل  بحاله  الله  إلى  يجذبك 
ويزيدكم  رؤي��ت��ه  بالله  ت��ذك��رك��م  م��ن  »خ��ي��ارك��م 
"ال  هيئته«،  الله  على  وتدلكم  منطقه  العلم  في 
تصحب من ال ينهضك حاله وال يدلك على الله 
الرباني  كيان  في  يسري  نور  الربانية  مقاله"، 
ي��ش��رق ع��ل��ى ال���وج���ه ب���األن���وار وع��ل��ى احل���ال 
تيار  مبثابة  ي��ك��ون  العجيب  ح��ال��ه  ب��األن��وار، 
كهربائي يضيء لهذه القلوب املظلمة، الربانية 
الله خاصة  مع  أح��واال  التي جتعل لصاحبها 
ال��ع��ادي��ني، ورث بهذه  ال��ن��اس  ك��أح��وال  ليست 
تعالى:  يقول  ربه جل وعا،  ربانية من  احلال 
�ولكن كونوا ربانيني مبا كنتم تعلمون الكتاب 
ومبا كنتم تدرسون� هذه الربانية عندما ترى 
صاحبها تشعر برقة وبلطف وبحنان وبرحمة، 

ذ . عبد اهلل بلمدني
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ألن  عليك  يهب  ومبسك  وبعطر  بريح  تشعر 
صحيح  في  كما  فقال  بهذا  شبهه   � النبي 
املسك  كحامل  الصالح  اجلليس  "مثل  مسلم: 
فإما أن يحذيك وإما أن جتد منه ريحا طيبة"، 
الرباني ال تشم منه إال ذلك الريح الطيب وقد 
إذا  )ك��ن��ا  ي��ق��ول:  ال��ف��ض��اء  ك��ان أح��د العلماء 
األرض مبا  بنا  األزم��ات وضاقت  بنا  اشتدت 
رح��ب��ت ن��ذه��ب إل��ى شيخنا ف��ان��ا ف��ا جنلس 
عنده إال وقد هبت علينا رياح السكينة رياح 
عنده  يجلسون  ال  السعادة(  ري��اح  الطمأنينة 
إال وق��د ت��ب��دل ك��ل ش��يء وتغير ك��ل ش��يء ألن 
هذا يعتبر وارثا حلظ من النبوة، العلم الذي 

ينعكس على صاحبه.
• اخلصيصة الرابعة : الهمة : التي جتعل 
اإلنسان يرى في من يتجه إليه في التربية ذلك 
همة  قدر  وعلى  همة  له  ألن  العالي،  النموذج 
املربي يكون املربى، فإذا كانت همتك عالية يا 
أيها املربي والدا أو أستاذا أو معلما .... فسوف 
وليسمو،  وليعلو  ليصعد  املربى  هذا  تنتشل 
ألن بينك وبينه حبا كحبل املشيمة فإذا كانت 
املرأة احلامل همتها عالية فإن ولدها سيكون 
أم  كانت  ولذلك  العالية  الهمم  أهل  من  أيضا 
تأتي  القسطنطينية  فتح  ال��ذي  الفاحت  محمد 
به وهو مازال طفا صغيرا جتلسه على شط 
البحر ثم تريه مدينة القسطنطينية وتقول له 

يا بني أنت الذي ستفتح القسطنطينية، 
له همة ال منتهى لكبارها

وهمته الصغرى أجل من الدهر
همة  أعلى   � املصطفى  همة  كانت  فلما 
ربى رجاال ال توجد همة تساوي هممهم، لذلك 
ال بد للمربي من همة، أيها املربي ال تكن همتك 
شيئا  يصنع  ال  ودي��ع��ا  إنسانا  تربي  أن  ه��ي 
ليس له أثر في احلياة على غرار قول الشاعر:

دع املكارم ال ترحل لبغيتها
واقعد فأنت الطاعم الكاسي
اإلنسان  ه��ذا  جتعل  التي  العالية  الهمة 

يردد مع القائل :
أبعد مضي خمسة عشرة ألعب

وألهو بلذات احلياة وأطرب
ولي أمل عال ونفس أبية

مقام على هام املجرة تطلب
وعندي آمال أريد بلوغها

تضيع إذا داعبت دهري وتذهب 
ولي أمة منكودة احلظ لم جتد

سبيا إلى العيش الذي تتطلب
على أمرها أنفقت دهري حتسرا

فما طاب لي طعم وما لذ مشرب
وال راق لي نوم وإن منت ساعة

فإني على جمر الغضى أتقلب
ه���ذه ال��ه��م��ة ال��ت��ي حت��ي��ي ال��ن��ف��وس، ه��ذه 
الهمة التي ال يرضى أصحابها بالدون أبدا، ال 
يرضى أصحابها أن يعيشوا في الثرى وإمنا 
يرقون إلى الثريا، سمع النبي � من الشاعر 

أبي ليلى بيتا يقول فيه :
بلغنا السماء مجدنا وسناءنا

وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا
ليلى؟"  أب��ا  املظهر  "م��ا   :� احلبيب  فقال 
قال: اجلنة، ماذا بعد سمو الدنيا؟ إنها اجلنة، 
نربي ذوي  أن  تكن عندنا همم ال ميكن  لم  ما 
الهمم، وما أحوج أمتنا اليوم إلى إيقاظ الهمم 
وإلى شحذ العزائم لقد خارت العزائم وضعفت 
وفي  شبابنا  في  كامنة  موجودة  وهي  الهمم 
هذه  ف��ي  ومضمرة  مستورة  ال��ع��زائ��م  أمتنا، 

األجيال، لكن حتتاج إلى ذي همة ليوقظها.
• اخلصيصة اخلامسة : الرفق:

 كل هذا ال بد أن يكون برفق، همة برفق، 
ربانية برفق، علم برفق، إخاص برفق، الرفق 
هو جمال هذه اخلصال ظاهرا وباطنا "الرفق 
ال��ذي ما ك��ان في ش��يء إال زان��ه وم��ا ن��زع من 
شيء إال شانه" الرفق في الكلمات، الرفق في 
هذه  به  طبعت  إذا  الذي  الرفق  التصرفات،... 

والكمال،  اجلمال  منتهى  في  كانت  اخلصال 
هذا الرفق الذي يحيي الفطرة التي فطر الله 
منتهى  في  الرفق  كان  ثم  ومن  عليها.  الناس 
ص���ورت���ه ف���ي ش��خ��ص امل��ص��ط��ف��ى � وك���ان 
يتدخل  الرفق  مع  يتنافى  مما  شيئا  رأى  إذا 
بسرعة، فهذه عائشة ترد السام على اليهود 
برد شديد حني سلموا على النبي � بتحيتهم 
عائشة  فقالت  عليك  )السام  قالت:  املسمومة 
عائشة  "يا   :� فقال  واللعنة(  السام  وعليكم 
عليك بالرفق فما كان الرفق في شيء إال زانه 
وما فقد من شيء إال شانه" قالت: يا رسول الله 
ألم تسمع ما قالوا؟ قال عليه الصاة والسام: 
وعليكم"،  لهم  قلت  لهم؟  قلت  ما  تسمعي  "أل��م 

وانتهى األمر.
آخ���ر  وه������ي  ال����س����ادس����ة  اخل���ص���ي���ص���ة   •
امل��رب��ي وه��ي خصيصة  ف��ي ج��ان��ب  اخلصائص 

احلب:
 ال��ت��ي ه��ي اخل��ي��ط ال���ذي تنظم ف��ي��ه ه��ذه 
اخلصائص  ه��ذه  تنظم  ل��م  فما  اخل��ص��ائ��ص، 
في هذا اخليط وتسبك باحلب فإنها ال تؤدي 
دورها وال تؤتي أكلها، فالعلم با حب جفاف 
والربانية با حب  واالخ��اص با حب جفاء 
خواء وكذلك الهمة با حب قساوة; ستتحول 
الهمة با حب إلى قساوة وشدة، والرفق با 
حب خوار. احلب الذي ينطلق منه املربي هو 
لتمر  واملربى  املربي  بني  يربط  ال��ذي  اجلسر 
هذه اخلصال كلها إلى املربى. إذا كنت تعطيه 

با  التربوية  العملية  ه��ذه 
جفافا  تعطيه  فكأنك  حب 
وتعطيه أدوات با شحم، 
فاحلب هو الدهنة والشحم 
ال��ذي يلني ه��ذه اخلصال، 
ويجعل هذا املربى يحبك. 
م��ا ل��م ت��وص��ل إل��ي��ه أشعة 
يتعلق  أن  مي��ك��ن  ال  ح��ب��ك 
فما  إل��ي��ك  يلتفت  وأن  ب��ك 
تعطيه من احلب هو الذي 
ي��رج��ع إل��ي��ك ف���إذا أعطيت 
تريد  التي  للزوجة  احل��ب 
إل��ي��ك  ي���رج���ع  ت��رب��ي��ه��ا  أن 
قدر  على  لها  حبك  ص��دى 
ما ترسل من أشعة احلب، 
على قدر ما يعود إليك من 
صدى احلب، والولد الذي 
قدر  على  تربيه  أن  ت��ري��د 
ما ترسل من أشعة احلب 
ي���ع���ود إل���ي���ك ف��ه��و ص��دى 
ح���ب���ك، ه����ذا احل����ب ال���ذي 
ي��ت��ج��ل��ى ف���ي ال��ت��ف��ان��ي في 

في  العطف  في  الرحمة  في  العطاء با حدود 
احلنان الذي ينضح به لسانك وعيناك وحالك 
في شخص  كله  احلب  هذا  ولهذا جتلى  كله، 
املصطفى �، وح��ني دخ��ل أح��د األع��راب إلى 
احلسن  يقبل  ووج��ده   � املصطفى  احلبيب 
لي  إن  الله  رس��ول  يا  فقال:  تعجب  واحلسني 
فقال  األبناء ما قبلت واحدا منهم،  عشرة من 
قلبك  من  الله  ن��زع  إن  لك  أملك  "م��اذا   :� له 
هذه الرحمة" وحني دخل أحد العمال على عمر 
يومئذ  املؤمنني  أمير  وه��و   � اخلطاب  بن 
كاألسد  ال��ذي  عمر  أطفاله،  مع  يلعب  ووج��ده 
خارج البيت اآلن يتواضع ألطفاله ويرحتلونه 
املؤمنني  أمير  يا  له:  فقال  الرجل  هذا  تعجب 
قال: وأنت ماذا تفعل  أتفعل هذا مع أطفالك؟ 
الناطق  سكت  دخلت  إذا  أنا  قال  أطفالك؟  مع 
واخ��ت��ف��ى ال��ظ��اه��ر، ق����ال: اذه����ب ف��ل��ن تصلح 
لوالية هذه األمة ليس فيك احلب الذي يجعل 
ودهنها.  وإدامها  شحمها  فهو  تدوم  التربية 
فالعملية التربوية ال ميكن أن تسير إال باحلب 
الذي  والعاطفة، احلب  القلب  به  يفيض  الذي 
رقراقة  دم��وع  في  األح��ي��ان  بعض  في  يتجلى 
تسيل من عني باكية جتعل اإلنسان يذوب في 

خدمة احملبوب، احلب الذي له عاقة سماوية 
وعاقة أرضية، العاقة السماوية هي حتقيق 
حب الله في أرضه، والعاقة األرضية حتقيق 
العاملني  رب  ح��ب  ب��ني  لتجمع  ال��ع��ب��اد،  ح��ب 
وأج��ل حب،  وأكبر حب  أعظم حب  هو  ال��ذي 
وبني حب عباد الله بجميع أصنافهم، واحلب 
ثروة كبيرة ليس لها حد، وزع منها ما شئت 
العصاة،  على  حتى  منها  وزع  تنقضي،  ال 
ليتك  نعم  ال��ع��ص��اة،  على  حتى  الله  سبحان 
وزعت حبك أيها املؤمن على العصاة ليتعلقوا 
ليلة  ذات  دينار  بن  مالك  خرج  وليحبوك،  بك 
بعد أن قام ما شاء الله أن يقوم من الليل فمر 
على رج��ل س��ك��ران وه��و ي��ق��ول: ال��ل��ه، رجعت 
الفطرة لتنطق فاقترب منه فوجد روائح اخلمر 
لقد ذهب  ركله برجله؟ ال  فمه، هل  تنبعث من 
الفم  نقي طاهر وغسل  وأت��ى مب��اء  بيته  إل��ى 
حتى يخرج اسم الله من فم طاهر فقط ثم عاد 
إلى بيته وبينما هو في بيته أو في نومه إذ 
طهرت  مالك  يا  ويقول  به  يهتف  هاتفا  سمع 
فمه من أجلنا ونحن طهرنا قلبه من أجلك، حب 
رباني عال وحب هنا، حب هناك وحب هنا، ال 
يدوم هذا احلب هنا إال إذا حتقق ذلك احلب 
هناك، هذا هو احلب الذي ال ينتهي. جيء إلى 
احلبيب املصطفى � برجل كان يشرب اخلمر 
ويقيم عليه احلد كلما شرب اخلمر فإذا بأحد 
الصحابة يقول لعنة الله على هذا فما أكثر ما 
الله  يحب  فإنه  تلعنه  "ال   :� فقال  به،  يؤتى 
ورسوله" ولذلك فإن العرب 
لم جتد كلمة جامعة للحب 
الكلمة  ه���ذه  ألن  ه���ذه  إال 
ج��م��ع��ت احل�������روف ك��ل��ه��ا 
التي تتركب منها الكلمات 
العربية فاحلاء من أقصى 
أقصى  م��ن  وال��ب��اء  احللق 
الضم"  "حب  إنه  الشفتني، 
ه�����ل ت���ض���م ه��������ؤالء إل���ى 
إلى  تدخلهم  ه��ل  ص���درك؟ 
ه��ؤالء  ي���ذوب  ح��ت��ى  قلبك 
ب��ذل��ك احل���ب ال���ذي تصبه 
ويتزكون  فيتنقون  عليهم 
فإذا بهم ينقادون إلى الله 
أرسلته  ال��ذي  احل��ب  بهذا 
ك��ن��ت��م  إن  �ق�����ل  إل���ي���ه���م؟ 
حت��ب��ون ال��ل��ه ف��ات��ب��ع��ون��ي 
ي��ح��ب��ب��ك��م ال����ل����ه وي��غ��ف��ر 
الذين  أيها  �يا  ذنوبكم� 
ي���رت���دد منكم  م���ن  آم���ن���وا 
الله  يات  دينه فسوف  عن 
ويحبونه�  يحبهم  ب��ق��وم 
سيتولون تربية البشرية كلها �يا أيها الذين 
يات  فسوف  دينه  عن  منكم  يرتدد  من  آمنوا 
يزكون يصومون  قال يصلون  بقوم� هل  الله 
من  االنطاقة  ويحبونه�  �يحبهم  يحجون؟ 
من  تكون  إمنا  كلها  للبشرية  تربيتنا  احل��ب. 
احلب الذي له صفة عليا ال حدود لها ألنها من 
الله وصفة دنيا تغطي البشرية كلها �يحبهم 
املومنني  �أذلة على  ذلك  ويحبونه� فنتج عن 
الله  سبيل  في  يجاهدون  الكافرين  على  أعزة 

وال يخافون لومة الئم�
أحبك حبني حب الهوى

وحبا ألنك أهل لذاك
فأما الذي هو حب الهوى

فشغلي لذكرك عمن سواك
وأما الذي أنت أهل له

فكشفك للحجب حتى أراك
فا احلمد في ذا وال ذاك لي

ولكن لك احلمد في ذا وذاك
هذه إذن هي اخلصائص املتعلقة باملربي 

: الـمـنـهـج  خـصـائـص   -  2
ال��ت��درج  وه���ي:  خمسة  املنهج  خصائص 
وم��راع��اة  والتكاملية  والشمولية  واالع��ت��دال 

الفوارق.
:  كل شيء  التدرج   : األول��ى  • اخلصيصة 
في هذا الكون يقوم على التدرج; رب العاملني 
يربي سبحانه وتعالى هذا الكون كله بالتدرج، 
م��ررت  أن���ت،  منك  انطاقا  ال��ت��درج  ت��رى سنة 
بأطوار وال بد من هذه األطوار وأنت تربى من 
الله الواحد القهار ثم كذلك كل ما تراه عينك 
في هذا الوجود ترى فيه سنة التدرج فا بد لك 
إذن من السير على هذه السنة املطردة اجلارية 
أراد  عندما  ما حولك حتى  كل  في  تبدو  التي 
السماوات  يخلق  أن  وتعالى  سبحانه  ال��ل��ه 
في  بالتدرج  خلقها  السبع  واألرض��ني  السبع 

ستة أيام.
• اخلصيصة الثانية : االعتدال: ال تفريط 
وال إفراط االعتدال سلوك الوسطية في التربية 
حتى يتربى املربى تربية وسطية معتدلة ليس 
التفريط.  إل��ى  وال  اإلف����راط  إل��ى  ال  ميل  فيها 
وُمْفرط،  ُمَفرط  بني  ما  الباب  هذا  في  والناس 
ال��ذي هو مسلك  املسلك  وقليل من يسلك هذا 
�وكذلك  تعالى  الله  ق��ال  ث��م  وم��ن  الوسطية. 
على  ش��ه��داء  ل��ت��ك��ون��وا  وس��ط��ا  أم���ة  جعلناكم 
ومدح  شهيدا�  عليكم  الرسول  ويكون  الناس 
أن  يريد  إخوته  في  قام  ال��ذي  املربي  ذلك  الله 
وتعالى  سبحانه  فقال  الوسطية  على  يربيهم 
تسبحون�  ل��وال  لكم  أق��ل  أل��م  أوسطهم  �ق��ال 
يحمد  أن  فاستحق  الوسط  املسلك  سلك  ألن��ه 
من  الوسطية  هذه  وتعالى  سبحانه  الله  عند 
هدي إليها وألهمها فتربيته هي تربية ناجحة، 
والنموذج في ذلك تربية رسول الله � وتربية 

الصحابة الكرام.
هذا  الشمولية:   : الثالثة  اخلصيصة   •
هذه  نحن  به  تعالى  الله  أكرمنا  ال��ذي  املنهج 
يتناول  أن��ه  مبعنى  شمولي  منهج  ه��و  األم��ة 
تربية اإلنسان في أط��واره كلها منذ أن يكون 
جنينا في بطن أمه إلى أن يخرج إلى الوجود، 
وفي مراحل طفولته وشبابه وشيخوخته، كل 
نواحي اإلنسان يتناولها بالتربية بل اإلنسان 
امل��راد  هو  وه��ذا  جانب  كل  من  يتناوله  نفسه 

باخلصيصة األخرى التي هي:
• اخلصيصة الرابعة : التكاملية : ألن هذا 
املنهج الرباني الذي أكرمنا الله تعالى به يربي 
اإلنسان روحا ويربيه عقا ويربيه قلبا ويربيه 
حتى  كلها  اجلوانب  لهذه  شامل  فهو  جسدا، 
حظ  عنده  يكون  جانب،  على  جانب  يطغى  ال 
العقلية  التربية  من  وحظ  القلبية  التربية  من 
التربية  من  وحظ  الروحية  التربية  من  وحظ 
فيه  يطغى  ال  متكاما  يكون  حتى  اجلسدية 
جانب على جانب وهذه هي الصورة الكمالية 

والصورة اجلمالية للتربية.
الفوارق:  مراعاة   : اخلامسة  اخلصيصة   •
فا يخاطب هذا مبثل ما يخاطب هذا; فهناك 
مستوى ال بد أن يستوي فيه اجلميع، وهناك 
 � املصطفى  تربية  ف��ي  أس��وة  ولنا  ف���وارق، 
مل��ا يليق  م��ن الصحابة  ك��ل واح��د  حيث وج��ه 
وهذا  للفقه  وهذا موجه  للعلم  فهذا موجه  به 
ل��ل��ق��رآن وه���ذا م��وج��ه للجهاد وه��ك��ذا  م��وج��ه 
الصحابة  ف��ي  تتجلى  التي  النبوية  التربية 
حيث يوجه كل واحد ملا يليق به ليحقق الهدف 
املنشود �والليل إذا يغشى والنهار إذا جتلى 
وما خلق الذكر واألنثى إن سعيكم لشتى فأما 
من أعطى واتقى وصدق باحلسنى فسنيسره 

لليسرى� وقال � : "كل ميسر ملا خلق له" 
وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني.

--------------
أصل هذه املادة محاضرة ألقاها الشيخ عبد الله 
بلمدني، في إطار األنشطة التي ينظمها مركز التوثيق 
للشؤون  للمندوبية اجلهوية  التابع  الثقافية  واألنشطة 
ربيع   25 بتاريخ  تافياللت،  مكناس  اإلسالمية جلهة 

الثاني 1436 املوافق لــ15 فبراير 2015.

أعدها للنشر : عبد احلميد الرازي

اإلخالص هو الذي 
يحول املربي إلى 

نائح ينوح حيث ما 
حل وارحتل ينوح 

بليله بكاء على 
الله وينوح بنهاره 
خطابا لهذا املربى 
وحني يشعر هذا 

املربى بهذه احلرقة 
التي يعانيها املربي 
البد أن يستجيب

28 جمادى األولى  1436هـ  املوافق 19 مارس 2015م
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على  والسالم  والصالة  وح��ده  لله  احلمد 
آله  على  وسلم  اللهم  وص��ل  بعده  نبي  ال  م��ن 

وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. وبعد:
لقد من الله تعالى على أمة اإلسالم بإرسال 
محمد � هاديا للناس ومخرجهم من الضاللة 
إلى الهدى، إال أن اإلنسان قد يصاب بالعجب 
حني يرى أتباع هذا الدين احلق متقاعسني عن 
نشره وال��ذب عنه، في حني أن أهل اخلرافات 
دائم وعمل  النصارى في نشاط  وعلى رأسهم 
مستمر من أجل توسيع رقعة أتباعهم، وإبعاد 
محمد  يذكر  الصحيحة،  العقيدة  ع��ن  ال��ن��اس 
أعراب في كتابه "التنصير هذه الوثنية اخلفية" 
"أن  أخبره  املهجر  دي��ار  من  العائدين  أحد  أن 
امرأة نصرانية استوقفته فأهدت له مجموعة 
من الكتب، ثم دعته إلى النصرانية، فقال لها: 
إنه مسلم مؤمن بعيسى بن مرمي رسول الله، 
وأن عقيدة املسلمني فيه أنه عبد الله ورسوله 
 – الله وال أحد ثالثة )األب- االبن  وليس ابن 
الروح القدس( فكيف تدعون املسلمني إلى ترك 
هذا  ليعتنقوا   � بعيسى  الصحيح  اإلمي��ان 
حسنة  إجابة  فأجابته  أع��راب:  ق��ال  الثالوث؟ 
 " فرفضته؟  لي شيئا  قدمت  :"هل  غير متوقعة 

فسكت!!)1(.
فهذه احلادثة وغيرها � كثير� )2( تؤكد لنا 
تنصير  على  التركيز  النصارى  أهداف  من  أن 
املسلمني خاصة، وأكبر دليل على ذلك مؤمتر 
فيه  اتفق  الذي  1978م  بأمريكا سنة  كلورادو 
املسلمني  كل  تنصير  على  النصارى  قساوسة 

وطي صفحة اإلسالم )3(. 
- معنى التنصير : 

النصرانية،  في  دخل  الرجل:  تنصر   : لغة 
ونصره تنصيرا: جعله نصرانيا )4(.

اصطالحا: عرف بعدة تعاريف، إال أن هذه 
التعاريف )5( ركزت على جوانب دون أخرى:

اجلانب  ف��ي  التنصير  حصر  فبعضها   -
السياسي االستعماري؛

- وبعضها حصره في دولة أو جهة معينة؛
- وب��ع��ض��ه��ا رب���ط���ه ب��ان��ت��ه��اء احل����روب 

الصليبية؛
ف��ي كتابه  ب��ن م��وس��ى  وق���د ح���اول محمد 
لشبكة  التفاعلية  اخل��دم��ات  ع��ب��ر  التنصير 
تعريفا  التنصير  تعريف  التفاعلية  املعلومات 
إلدخ��ال  املجهود  ب��ذل  "التنصير  ق��ال:  جامعا، 
غ��ي��ر ال��ن��ص��ارى ف��ي ال��ن��ص��ران��ي��ة" )6(، وف��ي 
التركيز  "م��ع  عبارة  إضافة  ينبغي  أن��ه  نظري 
على العالم اإلسالمي" لهذا التعريف، باعتبار 
بالنسبة  الوكداء  العقبة  يعتبر  العالم  هذا  أن 

للنصارى.
- معنى التبشير : 

ل��غ��ة: ال��ب��ش��ارة: اإلخ���ب���ار ب��األم��ر ال��س��ار، 
وتكون  باخلير،  إال  تكون  ال  املطلقة  والبشارة 
بالشر إذا قيدت كما في قوله تعالى:�فبشرهم 

بعذاب أليم� )7(. 
اصطالحا:جاء في قاموس الكتاب املقدس:" 
من  متنقال  اخل��الص  ببشارة  يعظ  من  املبشر 
مكان إلى آخر، ال يستقر في مكان مخصوص، 
ويؤسس  باإلجنيل  يعظ  التجول،  همه  إمن��ا 

الكنائس باسم املسيح" )8(. 
- معنى الكرازة : 

لغة: في معاجم اللغة العربية ال تعني مادة 
فيها  وج��ود  ال  بل  النصارى،  يقصده  ما  ك��رز 

ملصطلح الِكرازة والتكريز، قال الفيروز أبادي 
في القاموس احمليط : "كرز يكرز كروزا: دخل 

واستخفى، وكرز إليه: التجأ ومال..." )9(.
اصطالحا: الكرازة:" املناداة علنا باإلجنيل 

العالم غير املسيحي" )10(.
إلى  النصرانية من دين حق  انتقلت  كيف 

أباطيل؟
مما ال شك فيه أن الله تعالى بعث عيسى 
� رس���وال، ف��أوح��ى إل��ي��ه كما أوح���ى لباقي 
األنبياء والرسل، إال أن رسالته خضعت لتغير 
خرافة،  إلى  دين حق  من  فانتقلت  ج��دا،  كبير 

فكان ذلك عبر مراحل :
في  غ��ي��ر  م���ن  أول   : األول�������ى  امل���رح���ل���ة   <
املسيحية هو شاؤول اليهودي، الذي كان عدوا 
لسيدنا عيسى عليه السالم وأتباعه، ولم يكن 
من حوارييه، وملا رفع عيسى � حتول إلى 
املسيحية، فأعلن فكرة املسيح ابن الله، وابتدع 
وأن   ،)11( وال��ن��اس��وت  ب��ال��اله��وت  يسمى  م��ا 
ابتداء االبن من مرمي اصطفي ليكون مخلصا 

للجوهر اإلنسي )12(.
ال��دول��ة  ت��وس��ع��ت  > امل���رح���ل���ة ال��ث��ان��ي��ة : 
الوثنية  الطريقة  على  وتنصرت  الرومانية 

حسب تعاليم بولس، بل أصبحت 
الرسمي  الدين  النصرانية 

للدولة، فاحتدم الصراع 
ب������ني امل���ت���م���س���ك���ني 

مب����ا ك������ان ع��ل��ي��ه 
ع����ي����س����ى � 
وب����ني ب��ول��س 

وأشياعه.
ومل��������������ا 
ت������ن������ص������ر 
اإلمبراطور 
 ، قسطنطني
تأييد  وأراد 

ال���ك���ن���ي���س���ة، 
عقد  إلى  دعى 

نيقيا  م���ؤمت���ر 
ضم  325م،  سنة 

ه����ذا امل���ؤمت���ر أك��ث��ر 
م��ن ألفي رج��ل دي��ن من 

املسيحية،  املذاهب  مختلف 
وكان الهدف منه الرد على أريوس، 

الذي كان يرى أن عيسى � رسول وليس إلها، 
الروحانيني  واآلب��اء  األساقفة  أغلب  ك��ان  ومل��ا 
مييلون إلى رأي أري��وس، فض االجتماع ألنه 
انعقاده  أعيد  ثم  أثناسيوس،  لرأي  كان مييل 
ومت  فقط،  منهم  مائة  وثالثة  تسعني  بحضور 

تأييد رأي الكنيسة، وهذه بعض قراراته: 
املسيح  وألوهية  التثليث  عقيدة  إق��رار   -

وأنه املخلص؛
- القضاء على جميع الكتب املقدسة التي 

تتعارض مع قرارات املؤمتر.
مت��ي��زت ه��ذه املرحلة  > امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة: 
ألن  التوحيد،  عقيدة  إل��ى  املسيحيني  ب��ع��ودة 
مذهب  على  ك��ان��ت  قسطنطينة  اإلم��ب��راط��ورة 
بقبول  اإلمبراطور  إقناع  فاستطاعت  أريوس، 
أريوس  واستدعى  أثناسيوس  فطرد  مذهبه، 
325م  س��ن��ة  ب��ني  م��ا  القسطنطينية  ل���زي���ارة 
الكنيسة  ارت���دت  قصيرة  م��دة  وبعد  و326م. 
ذلك احلني  الوثنية، ومنذ  التثليث  إلى عقيدة 
االعتقاد  ه��ذا  على  والنصرانية  اآلن،  وحتى 
عن  الكرمي  ال��ق��رآن  وق��د حت��دث   ،)13( الفاسد 
كفرهم في قوله تعالى:�لقد كفر الذين قالوا إن 

الله ثالث ثالثة وما من إله إال إله واحد� )14(.
عقيدة النصارى التي يبشرون بها : 

بعد  ق��ال  أع���راب ح��ني  أح��س��ن محمد  لقد 
هذا  يليق  وال  املنصرين:"  عقيدة  عن  حديثه 
عصر  ه��ذا،  عصرنا  في  وبخاصة  بالنصارى 
العلم والنور، وهم من هم في العقل والبحث 
الديني  الفكر  ف��ي  انحطوا  ولكنهم  العلمي، 
الذين وقعوا  التقليد األعمى للسابقني  بسبب 
دين  به  حرفوا  حتى  والشطط  الغلو  هذا  في 

املسيح" )15(.
عقيدة  ع��ن  تورميدا  أنسليم  أيضا  وق��ال 
النصارى احملرفة :"هذه العقيدة ميكن أن تكون 
عقيدة  ت��ك��ون  أن  يصح  وال  ل��أط��ف��ال،  تسلية 

الرجال األذكياء" )16(.
قلت: واحلق أنها ال تصلح حتى للتسلية، 
ب��ل ه��ي ع��ب��ارة ع��ن م��ق��والت ب��اط��ل��ة تستخف 
بخالق الكون، ولبيان ذلك أوجز لك أيها القارئ 
الكرمي مقوالتهم حول عقيدتهم من خالل بعض 
ما ذكره ابن حزم الظاهري عن فرقهم في كتابه 

الفصل في امللل واألهواء والنحل:
فمن فرقهم امللكانية: ادعت أن الله تعالى 
القدس، كلها  � وروح  � وابن  ثالثة أشياء: أب 
إله تام   � لم تزل، وأن عيسى 
كله، ليس  تام  كله وإنسان 
أح��ده��م��ا غ��ي��ر اآلخ���ر، 
منه  اإلن���س���ان  وأن 
ه���و ال����ذي صلب 
وأن  وق������ت������ل، 
اإلل����ه م��ن��ه لم 
ي��ن��ل��ه ش����يٌء 
م�������ن ذل�������ك، 
م���رمي  وأن 
ول����دت اإلل��ه 
واإلن����س����ان، 
معًا  وأنهما 

شيٌء واحد.
ومن فرقهم 
ال���ن���س���ط���وري���ة 
مثل  ق��ال��ت   :)17(
إال  بسواٍء  ذلك سواًء 
أنهم قالوا إن مرمي لم تلد 
اإلله وإمنا ولدت اإلنسان، وأن 
ولد  وإمن��ا  اإلنسان  يلد  لم  تعالى  الله 

اإلله، تعالى الله عن كفرهم. 
ومن فرقهم اليعقوبية: قالت إن املسيح هو 
عظيم  عن  تعالى  الله  وأن  نفسه،  تعالى  الله 
بقي  العالم  وأن  وق��ت��ل.  وص��ل��ب  م��ات  كفرهم 
أيام بال مدبر، والفلك بال مدبر، ثم قام  ثالثة 
عاد محدثًا،  تعالى  الله  وأن  ك��ان،  كما  ورج��ع 
وأن احملدث عاد قدمياً، وأنه تعالى هو كان في 

بطن مرمي محمواًل به )18(.
فمن السخافة إذن التي يسخر منها حتى 
في  سبحانه  الكون  خالق  يحل  أن  الصبيان، 
إلى  التي نسبتها  رحم امرأة في هذه األرض 
سائر ملكه ال شيء، ثم يكون بشرا يأكل ويشرب 
ويتعب، ويعتريه غير ذلك مما يعتري البشر، 
ثم يأخذه أعداؤه بالقهر واإلهانة فيصلبوه مع 

اللصوص ويجعلوه ملعونا )19(.
الحقيقة التي ال غبار عليها :

إن احلق الذي ال يشك فيه عاقل وال أحمق 
)20(، هو أن املسيح عليه السالم رسول الله 
وعبده، أرسله الله تعالى لتبليغ الرسالة، فنفذ 
ما ُأِمر به بكل أمانة ومسؤولية، إلى أن رفعه 

الله تعالى إليه، وميكن تأكيد هذه احلقيقة مبا 
ورد في بعض األناجيل وأكده القرآن الكرمي:   
- روى يوحنا في إجنيله قول عيسى �:" 
وهذه هي احلياة األبدية أن يعرفوك أنت اإلله 
احلقيقي وحدك، ويسوع املسيح الذي أرسلته" 

.)21(
النص:"  ه��ذا  على  معلقا  رض��ا  رشيد  ق��ال 
عقيدة  ف��ي  النصوص  م��ن  عندهم  يكن  ل��م  ل��و 
التوحيد التي جاء بها املسيح إال هذا النص 

الذي رواه يوحنا في إجنيله لكفى" )22(.
- في إجنيل مرقس:" وفيما هو خارج إلى 
له، وسأله:» أيها  الطريق، ركض واحد، وجثا 
املعلم الصالح، ماذا أعمل ألرث احلياة األبدية؟« 
» ملاذا تدعوني صاحلا؟ ليس  له يسوع:  فقال 

أحد صاحلا إال واحد، وهو الله. « )23(.
في قول عيسى � -كما أشار لذلك تقي 
واحد  إال  أحد صاحلا  ليس   " الهاللي-  الدين 
وهو الله" اعتراف بعبودية املسيح لله تعالى، 
يعتريه  ال  ال���ذي  ال��ك��ام��ل  بالصالح  أراد  ألن��ه 
النقص بحال، وليس ذلك إال لله تعالى" )24(. 

- وفي القرآن الكرمي كل املخلوقات ترجو 
رحمة الله، ومنهم عيسى عليه السالم، قال الله 
الذين زعمتم من دونه فال  ادع��وا  �قل  تعالى: 
ميلكون كشف الضر عنكم وال حتويال، أولئك 
الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم 
أق���رب وي��رج��ون رحمته وي��خ��اف��ون ع��ذاب��ه إن 
عذاب ربك كان محذورا� )25(. قال ابن عباس 
ومجاهد: هم عيسى وعزير واملالئكة وغيرهم" 

.)26(
-------------------
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يبكي بكاء مرا... يتصرب.. يدعو لها 
الجريان  يواسيه  واملغفرة..  بالرحمة 

واألصدقاء..
يتأخر تسليم جثمانها له.. يهرول 
ينتظر  وامل��ك��ات��ب..  املستشفى  بني 
يسانده  املعقدة..  اإلداري��ة  اإلج��راءات 
أصدقاؤه.. يستغربون حني يكتشفون 
وأن  س��ن��وات،  منذ  توفيت  أم��ه  أن 
العجوز التي كان يؤويها ليست أمه، 
أنه  أكثر  يستغربون  قريبته...  وال 
وزوجه وأبناءه كانوا ينادونها ب” أمي” 
كانوا  فريدا..  كان  بها  برهم  لكن   ..
يحبونها حبا كبريا ويدّللونها.. وكانت 

تبادلهم الحب واألمومة الحانية..!
ظل يبكي بعد الجنازة أياما.. يحاول 
ما  يعرف  وحده  مواساته..  أصدقاؤه 
يبكيه.. يتذكر ذلك اليوم البارد، حيث 
زوجة  أن  أخربته  تنتحب..  وجدها 
أحد أبنائها أخذتها يف سيارتها وألقت 
أركبها  للعجزة..  دار  أم��ام  بعيدا  بها 
سيارته وأعادها إىل ابنها.. لكنه رفض 
استقبالها أمام تعنّت زوجته.. اتصل 

بابنيها.. فرفضا إيواءها...!
تكّفل بها وأحسن إليها.. ما يحزّ يف 
نفسه أن أبناءها لم يسألوا عنها قط، 
رغم أنه أمدهم بعنوانه ورقم هاتفه، 
مرضها..  اش��ت��داد  عند  بهم  اتصل 
احتضارها..  أثناء  بهم  االتصال  عاود 
العزاء  فيها  “تلقينا  إجاباتهم:  صدمته 
منذ سنوات.. ولئال يسألنا عنها أحد، 
قلنا: سافرت بعيدا عند صديق قديم 

ألبي وماتت هناك..! “

 ذة. نبيلة عزوزي

بقـلم :

و مـضـــــــــة

عزاء.. وعزاء
في تطورات متالحقة وغير مسبوقة إال 
بأفول  تنذر  حني  املاضية  احلــضــارات  في 
بوتيرة  تتوالى  أخــرى،  حضارات  لتعقبها 
الالفت  طابعها  مزلزلة  أحــداث  جد سريعة 
الــصــراعــات والــتــوتــرات داخـــل الـــدول بني 
الدولة  طوائفها وأفــرادهــا، وخــارج حــدود 
بني الدول والكيانات الرديفة، حيث انتقلت 
األوســط  الشرق  الــصــراع من منطقة  بــؤرة 
آسيا  العالم شملت  من  أخــرى  مناطق  إلى 
صراعات  بــني  وتنوعت  وإفريقيا  وأوربـــا 
حدود وصراعات سلطة، وصراعات طائفية 
دينية، وتقوت في نفس اآلن بني فسحاتها 
املــرأة  حــقــوق  كــصــراع  تقليدية  صــراعــات 
ــرجــل، وكــل احلــقــوق الــرديــفــة الــتــي مت  وال
الكيانات  وتفتيت  الــدول  لهدم  استنباتها 
بإرهاصات  شبيها  املشهد  وغدا  املستقلة، 
تلك  املاضية  الــقــرون  أنظمة  سقوط  بداية 
التي فصل في بذور أفولها اخلالق سبحانه 
وجعلنا  ظلموا  ملا  أهلكناهم  القرى  }وتلك 
ملهلكهم موعدا{ )الكهف 59(، هو موعد إذن 
ال يتخلف يراه الربانيون بإشراقة األمل في 
أن دولة الباطل إلى أفول، ويراه املجرمون 
توقيتا إلمتام أجندات سحل الناس ونهب 
الشعوب  وسياسة  اآلمنة..،  الــدول  خيرات 
ــعــراق  ــا وال ــار واحلـــديـــد، ســوري ــن بــقــوة ال

واليمن منوذجا.
ــا عــنــهــا في  ــن ـــوتـــيـــرة الـــتـــي حتــدث وال
بداية مقالنا متور في مخاضها كل توابل 
املظالم  كل  وإزاء  القادم،  الرباني  التغيير 

وجه  على  املسلمون  بنارها  يكتوي  التي 
النتصار  مغبشة  معالم  تظهر  اخلصوص، 
احلق، وعلى سبيل املثال ففي الوقت الذي 
ســـرت فــيــه عـــدوى تــعــري نــســاء املسلمني 
منصفة  غير  أنظمة  ضد  االحتجاج  بحجة 
حتديدا،  اإلسالمية  الديانة  وضــد  للمرأة 
ومنظمات  جمعيات  الــوجــود  إلــى  خرجت 
مناصرة لقضايا املسلمني ولبست نساؤها 
احلجاب تضامنا مع املرأة املسلمة وخرج 
بتصريحات  معتبرون  غربيون  مسؤولون 
العنصرية  ســيــنــاريــوهــات  تــفــضــح  قــويــة 
في  املسلمني  لتوريط  سعيها  في  الغربية 
بدهاليز  صناعتها  متــت  إرهــــاب  قــضــايــا 
شارلي  حادثة  )منــوذج  الغربية  املخابرات 
الــذي ظهرت فيه إلى  إيــبــدو(. وفــي الوقت 
بأملانيا  العنصرية  بيغيدا  حركة  الوجود 
والداعية إلى طرد املسلمني ، توالى اعتناق 
واستقطابهم  اإلسالمية  للديانة  الغربيني 
للحائرين  املسلمني  حول  املنصفة  بآرائهم 
مــن األوربــيــني، وخــرج عــشــرات اآلالف من 
للمسلمني  مناصرة  تظاهرات  في  الغربيني 
وقضاياهم، وفي الوقت الذي أريد فيه جعل 
 .. والتويتر  بوك  فيس  االجتماعية  املواقع 
الخ بؤرا حلبك مؤامرات ما سمي بالربيع 
العربي لتشتيت الدول العربية وإشاعة ما 
انتشرت  فيها،  اخلــالقــة  بالفوضى  سمي 
تعرية  حــمــالت  آالف  املـــواقـــع  هـــذه  عــلــى 
باألشرطة  العربي  العالم  متزيق  مؤامرات 
ردع  قــوات  الوجود  إلــى  وظهرت  والكلمة، 

للهجوم على  املواقع  اتخذوا هذه  ملسلمني 
مؤسساتها،  وتعطيل  التخريبية  ـــدول  ال
عبر نقرات حاسوب ذكية وصامتة، كما مت 
فضح سياسة الكيل مبكاييل التي تنهجها 
املسلمني،  مهاجمة  فــي  التخريبية  الـــدول 
وذلك من خالل الصورة، كما أظهر فرسان 
هذه املواقع من املسلمني بشاعة االستعمار 
اجلديد للمسلمني بواسطة عمالئه، )منوذج 
ما يقع إلخواننا املسلمني من الروهينجا(، 
الــتــي تتم  األقــلــيــات املسلمة  مــن  وغــيــرهــم 
إبادتها في صمت غربي مريب، في الوقت 
املــرأة على  التطبيل حلقوق  فيه  يتم  الــذي 

سبيل الذكر، ويعنون بها املرأة الغربية.
مناسبات  فــإن  واملسلمة  العربية  أمــا 
محطة  تعتبر  للمرأة  العاملي  كاليوم  دولية 
ذهبية إلبـــراز مــدى تــأخــرهــا، مــع اخــتــزال 
الدين  تخلف  في  عليها  الواقع  احليف  كل 
فرسان  استطاع  وقد  شؤونها.  يدبر  الــذي 
اإلنترنيت اإلسهام بشكل فعال في شل هذا 
العدوان  بإشاعة تعاليم اإلسالم الطليعية 
إن طبقت  تعاليم من شأنها  املــرأة..،  حول 
تغيير معالم هذا النظام العاملي املبني في 
أساسه على استعباد املرأة وطمر كفاءاتها 
الدين  أن هذا  حتت ستار احلرية، واحلال 
النسائي،  الــتــحــريــر  كــل وصــفــات  يــخــتــزن 
وستتداعى أنظمة املظالم وموعدها قريب، 

وللحديث بإذن الله بقية.
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  : • نحو معجم تاريخي للغة العربية 
العربية  اللغة  تاريخ  في  مــرة  ألول 
يتم التأسيس ملشروع املعجم التاريخي 
للغة العربية بعد سلسلة جتارب خالل 
الــقــرن املــاضــي فــي مصر وتــونــس، فقد 
صدر عن املركز العربي لألبحاث ودراسة 
السياسات كتاب : »نحو معجم تاريخي 

د.  له  قدم  تأليف جماعي  العربية«  للغة 
عزمي بشارة، وقد جاء الكتاب في ثالثة 
عــشــر فــصــال مــع تــقــدمي وفــهــرس عــام. 
ومادة الكتاب هي أعمال ندوة اخلبراء 
األولى التي عقدت بقطر يومي 10 و11 
2012 والتي شاركت فيها نخبة  نونبر 
ــزة مـــن الــلــغــويــني واحلــاســوبــيــني  ممــي
العربية  الــبــلــدان  مختلف  مــن  ــعــرب  ال
)املــغــرب وتــونــس ومــوريــتــانــيــا ومصر 

ولبنان وسورية واألردن والسعودية(.
تقدميه  بشارة  عزمي  د.  عنون  وقد 
ب: »رب همة أحيت أمة« بني فيه كيفية 
مــيــالد فــكــرة املــعــجــم الــتــاريــخــي للغة 
العربية، مبينا قيمة هذا  املعجم : »على 
الرغم من التراث املعجمي الضخم الذي 
خلفه علماء اللغة العرب القدامى، وعلى 
ــرغــم مــن جــهــد احملــدثــني، فـــإن اللغة  ال
قصورا  اليوم  تعاني  تــزال  ما  العربية 
باللغات  مقارنة  املعالم  معجميا واضح 
مــالمــح هذا  أهــم  العاملية احلــيــة، ومــن 
للغة  تــاريــخــي  معجم  غــيــاب  الــقــصــور 
من  إجنـــازه  الــذي ميكن  األمــر  العربية 

تطور  ومواكبة  الغياب،  غــذا  ثغرة  سد 
اللغة العربية عالوة على استيعاب هذه 
األلــفــاظ فــي مــدونــة واحــــدة، وسيسهم 
هذا اإلجناز في االرتقاء باللغة العربية 
التي متلك  العربية  اللغات  إلى مصاف 

معاجم تاريخية متجددة« 
وقد حدد املركز املدة الزمنية إلجناز 
املشروع التاريخي في خمسة عشر سنة، 
عبر مراحل تاريخية من القرن اخلامس 
ما قبل الهجرة إلى القرن اخلامس عشر 

امليالدي. 
نظري  تــصــور  إرســــاء  سبيل  وفـــي 
الكتاب  فصول  جــاءت  وتقني  ومنهجي 
مــبــيــنــة اإلطـــــار الــتــصــوري واملــنــهــجــي 
األخــرى  الــتــجــارب  ودراســـة  للمشروع، 
للمعاجم التاريخية للغة الفرنسية مثال 
ومعجم فيشر، واملدخل املعجمي واملدونة 
احملوسبة،  العربية  واملدونات  اللغوية، 
وآليات تطوير هذه املدونات احملوسبة، 
في  املستخدمة  احلاسوبية  والبرامج 
من  وغــيــرهــا  املعجمية  املــدونــات  بــنــاء 

القضايا النظرية والتطبيقية.

إصــدارات
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املديح  باب  في  العربي،  الشعر  ُعيون  من  لعّل 
النبوي، قصيدة "بانت سعاد" التي أنشدها كعب بن 
ما  بعد  ومادحًا،  معتذرًا   � النبي  يدي  بني  زهير 
كان � قد أْهَدر دمه – لشعٍر صَدَر عنه يحمل إساءة 
ظاهرة للدعوة اجلديدة ولصاحبها وللمؤمنني بها 
"األغاني"  في  ورد  كما  ألصحابه؛  وقال   ،– كذلك 
مثاًل: "َمْن لقَي منكم كْعبًا فْلَيقُتْله". وقد تبّوأت هذه 
الشعر  تاريخ  في  رفيعة  مكانة  الكعبية  القصيدة 
بها  فاْحُتفَي  وحديثًا،  قدميًا  اإلسالمي  العربي 
ألوانًا شتى من االحتفاء؛ على نْحو ما سنرى الحقًا، 
ك  وأْعجب بها الناُس إعجابًا بلغ ببعضهم َحدَّ التبرُّ
بقراءتها. وقبل َخصِّ هذا النص اجلميل بوقفة، ال 

بأس من البدء بالترجمة لصاحبه بإيجاز كاآلتي: 
ُنْبـذة عن كعب بن زهير :  - 1

واألدب  ير  والسِّ التراجم  كتب  لنا  تقّدم  ال 
معلومات وافية ودقيقة عن تاريخ والدة كعب، وال 
عن تاريخ وفاته كذلك. ولكّن الثابَت أنه جاهليٌّ أدرك 
اإلسالم، فهو– إذًا– من املَُخْضَرمني، توفي في إْمَرة 
الذي  هـ(،   60  –  41(  � أبي سفيان  بن  معاوية 
بذل له ماال وفيرًا مقابَل احلصول على الُبْردة التي 
أعطاها النبي � لكعب حني أنشده "بانت سعاد"، 
ولكنه أبى واستمسك بتلك الهدية النبوية الغالية. 
عليها  احلصول  في  معاوية  ألّح  كعب،  توفي  وملا 
من ورثته، فباعوها له مقابل 20 ألف درهم، وكان 
اخللفاء األمويون يلبسونها في العيدين؛ كما ُروي 

عن أبان بن عثمان بن عفان.
املعروف  اجلاهلي  الشاعر  ابُن  هو  هذا  كعٌب 
زهير بن أبي ُسْلمى؛ صاحِب "احَلْوليات" واألشعار 
قبيلة  من  الشهيرة،  واملعلقة  احَلصيفة  احِلْكمية 
ُمَزْينة. وقد كان شاعرًا "فحال ُمجيدًا، وكان يحالفه 
أبدًا إقتار وسوُء حال"؛ كما ذكر ابن قتيبة الدينوري 
)ت 276هـ( في "الشعر والشعراء" )153/1(. َوَضعه 
الثانية  الطبقة  231هـ( في  ابن ساّلم اجُلَمحي )ت 
بن  حجر  بن  أوس  بعد  اجلاهليني،  الشعراء  من 
الذي  احُلطيئة  وقبل  خازم،  أبي  بن  وِبْشر  عّتاب 
ُعرف عنه رواية أشعار آل زهير، واعتراُفه بشاعرية 
العربي،  الشعر  دنيا  في  املتقدمة  ومبكانته  كعب 
علمَت  "قد  كْعبًا:  مخاطبًا  قوله  يكشفه  ما  وهذا 
وقد  إليكم،  وانقطاعي  البيت  أهل  شعَر  روايتي 
تذكر  شعرًا  قلَت  فلو  وغيُرك،  غيري  الُفحول  ذهب 
الناس  فإن  بعدك،  موضعًا  وتضُعني  نفَسك،  فيه 

ألشعاركم أْروى، وإليها أْسرع، فقال كعب: 
فَمن للقـوافي شانها َمْن يحوُكها

ز َجـْرَوُل؟ إذا ما ثَوى كْعـٌب وفوَّ
يقـول فال َيْعـَيى بشـيٍء يقــــوله

ومن قائليـها َمن ُيسـيء وَيعـمُل
كفْيـُتك ال تلقى من الناس واحدًا

ـَل منها مثـَل ما يتنّخــــــــُل تنخَّ
ُيثقـفها حتى َتلــني متـــــــــوُنها

فَيقُصــر عنـها كلُّ ما ُيتمّثــــــُل" 
)طبقات فحول الشعراء، 104/1 – 105(

وكعٌب، كذلك، شاعر بدوي مطبوع، كان له اقتداٌر 
عجيب على قول الشعر على البديهة واالرجتال، من 
أستاَذه  أبوه  وكان  قبلية.  تهيئة  أو  استعداد  غير 
الشعر  بقْرض  أجازه  فقد  اإلطار؛  هذا  في  األول، 
من  سلسلة  بعد  د،  وتأكَّ شاعريته  من  استْيقن  مّلا 
واة  الرُّ كتب  لنا  َتْرويها  التي  العملية  االختبارات 
واألخباريني. ومشيًا على عادة األقدمني في اشتراط 
بعض الشروط حلصول املََلكة الشعرية لدى الشاعر، 
فقد بدأ كعب بحفظ آالف من األبيات، ورواية أشعار 
الفطاحل، وفي مقدمتهم زهير بن أبي ُسلمى نفُسه، 
عهد  على  العربي  الشعر  في  "مدرسة"  كان  الذي 
يجيها املتألقني.  اجلاهلية، وكان كعب واحدًا من ِخرِّ
اًل في بيت زهير  والواقُع أن قول الشعر كان متأصِّ
فيه عبر كثير من حلقاته  وأجداده وأبنائه، ممتّدًا 

زهير  َوَلد  في  يزل  "ولم  سالم:  ابن  قال  وأفراده. 
شعر. ولم يّتصْل في َوَلد أحٍد من ُفُحول اجلاهلية ما 
اّتصل في ولد زهير، وال في َوَلد أحٍد من اإلسالميني 
ما اتصل في ولد َجرير" )110/1(. وبالفعل، فقد كان 
بأبي  املكّنى  جده  وكان  ِجْهبذًا،  شاعرا  كعب  والد 
أبيه  وخاُل  كذلك،  شاعرة  وعمُته  شاعرًا،  ُسلمى 
بشامة بن الغدير شاعرًا ُمِجيدًا. وكان أخوه ُبَجْير 
ب شاعرًا، وحفيُده العّوام  شاعرًا، وابنه عقبة املُضرَّ

شاعرًا أيضًا.
فكعب، إذًا، سليُل بيِت شعٍر عريق، كان ذا إشعاع 
ترك  الذي  األمُر  معًا؛  اإلسالم  اجلاهلية وصدر  في 
أثرًا مؤّكدًا في الشاعر، وأعان على تفتيق موهبته 
الشعرية مبكرًا. وقد أكثر كعب من قول الشعر في 
الوّصافني  الشعراء  من  ُعدَّ  حتى  الوصف  غرض 
الكبار؛ إذ برع في وصف الذئب على غرار الشنفرى 
وُحَمْيد بن ثور الهاللي والشريف الرضي وآخرين 
مّمن ُعرفوا في هذا املجال، ووَصف، أيضًا، الناقة 
والصيد وَوحيش الصحراء، فضاًل عن موصوفات 
األغراض  في  شعره  قلَّ  حني  على  كثيرة.  أخرى 
األخرى؛ من مدح، وهجاء، ورثاء... وشعُره الَغَزلّي 
لم  إذ  قصائده؛  من  جملة  مطالع  يتجاوُز  يكن  لم 
ُيعرف عنه إفراد قصائد بأكملها ملوضوع الغزل أو 
ِسيب. وال مناص من اإلشارة، ها هنا، إلى أن قْدرًا  النَّ
من شعر كعب قد ضاع؛ كما يؤكد عدٌد من الدارسني، 
وال سيما ذلك الذي قاله، قبل إسالمه، في التعرض 
إلى الدين اإلسالمي والنبي � وصحابته الكرام. 
نة  املُتَضمَّ أشعاره،  مجموع  يتصفح  مِلَْن  ويتضح 
في ديوانه املطبوع، أن حتوال مفصليًا طال شعره، 
بعد أن أسلم وحُسن إسالمه، إذ أضحى يصدر فيه 
عن عقيدته اجلديدة؛ فجاء مليئًا باحلكم واملواعظ 

والقيم املُثلى التي أِدَب إليها اإلسالم. 
وإلسالم كعب قصة معروفة ترويها مظاّن كثيرة 
من"األغاني"  عشر  السابع  ْفر  السِّ في  كما  بإفاضة؛ 
ألبي الفرج األْصَبهاني)ت 356هـ(، وفي اجلزء األول 
من"الشعر والشعراء" البن قتيبة... إْذ نقرأ في هذا 
األخير اخلَبر اآلتي عن إسالم كعب، وكيفية حصوله 
"كان  ووقائع:  مالَبسات  من  ذلك  راَفق  وما  ومكانه 
 � الله  رسول  مع  قبله، وشهد  أسلم  ُبجير  أخوه 
عن  ينهاه  إليه  أرسل  كعب  أخوه  وكان  مّكة،  فْتح 
إليه  فتواعده، فبعث   ،� النبي  ذلك  فبلغ  اإلسالم، 
بجير فحّذره، فقِدم على رسول الله �، فبدأ بأبي 
بكر �، فَلّما سلَّم النبي � من صالة الصبح جاء 
هذا  الله،  رسول  يا  فقال:  بعمامته،  ٌم  متلثِّ وهو  به 
 � النبي  فبَسط  اإلسالم،  على  ُيبايُعك  جاء  رجٌل 
بك  العائذ  مقام  هذا  وقال:  فَحَسر عن وجهه،  يَده، 
يا رسول الله، أنا كعب بن زهير، فتجّهمْته األنصار 
وُيؤمنه  يْسلم  أن  املُهاِجَرة  وأحّبت  له...  وغلَّظْت 
النبي �، فأّمنه، فأنشده: بانت سعاد )القصيدة(". 

)153/1(
2 - وقفـة مع قصـيدة "بانت سـعاد":

قلنا  كما   – َنتاُج  الكعبّية  القصيدة  هذه  إن 
سياق محّدد يجعلنا ُنْدرجها ضمن فن  قبل قليل – 
أنشدها  بحيث  العربي؛  الشعر  في  "االْعِتذاريات" 
عدد  وبحضور   ،� الله  رسول  يدْي  بني  صاحُبها 
صالة  عقب  املسجد،  داخل  الكرام،  الصحابة  من 
على  القدوم  بضرورة  اقتناعه  بعد  وذلك  الصبح؛ 
مجموعة  ودَم  دمه  أهدر  قد  كان  الذي   ،� النبي 
من الشعراء املشركني الذين كانوا ُيؤذونه ويؤذون 
سيما  ال  العفو،  وطلب  توبته،  وإعالن  أصحابه، 
له برسالة من أخيه ُبَجْير الذي سبق إلى  بعد توصُّ
اإلسالم، َيحثه فيها على أْن يقصد سريعًا النبي � 
تائبًا نازعًا، وُيبّشره بأنه يقبل توبة َمْن جاءه يطلب 
الصفح. وإذا لم ُيلبِّ الدعوة، فإنه يظل عرضة، في 
الشرك  شعراء  لقيه  الذي  املصير  ملالقاة  حني،  أي 
فقد  دمهم.  أهدر  قد   � النبي  كان  الذين  اآلخرين 
إلى  بجير  بها  بعث  التي  الرسالة  نّص  في  جاء 
ّكري على ديوان  أخيه كعب؛ كما وردت في شْرح السُّ
كانوا  َمْن  بقتل  يهّم   � النبي  "إن  يأتي:  ما  كعب، 
َبْعرى  الزِّ ابن  وإّن  املُشركني،  شعراء  من  ُيؤذونه 
في  لك  كانت  فإْن  هربا؛  قد  وهب  أبي  بن  وهبيرة 

نفسك حاجة فاْقدم على رسول الله �، فإنه ال يقتل 
أحدًا جاء تائبًا، وإْن أنَت لم تفعل فاْنُ إلى جنائك 
من األرض". ومّلا توصل كعب بكتاب أخيه هذا، فّكر 
ملّيا، وأدرك أنه مقتول ال محالة وأنه ال َمْهرب له، 
 � النبيَّ  َيْنَتِصح بنصيحة أخيه، فأتى  أن  ارتأى 
ُمباِيعًا وُمْعتِذرًا بهذه القصيدة؛ فقبل توبته، وأمنه، 
ورّحب به املهاجرون، إال أن بعض األنصار غّلظوا 
وا بقتله، ولكّن النبي � منعهم من ذلك؛ ألن  له، وهمُّ
أخرى شبيهة  حاالٌت  وثمة  قبله.  ما  َيُجبُّ  اإلسالم 
بحالة كعب في عالقتها بالدين اجلديد، منها حالة 
هَجا  قد  كان  الذي  الكناني  زنيم  بن  أنس  الشاعر 
النبي �، فأْهَدر دمه؛ األمُر الذي جعله يْقدم عليه 
معتذرًا بدالّيٍة مّما ورد فيها قوُله في مدح الرسول:

فما حمَلْت من ناقٍة فوق َرْحلها
ـــد أبـرَّ وأْوفـى ِذّمــًة من ُمَحمَّ

فعفا عنه النبي �.
َوْحدات  ثالث  على  "بانت سعاد"  تقوم قصيدة 
االثني  على  فتستوي  أوالها  فأما  كبرى.  داللية 
عشر بيتًا األولى من القصيدة، وموضوُعها غزلي، 
يتمحور حول "سعاد" التي بانت ورحلت بعيدًا عن 
عليه  عاهدت  الذي  العهد  حتفظ  أن  دون  الشاعر، 
أيام حياتهما، ودون  َطواَل  الوصال  حبيبها، وهو 
أن تراعَي مشاعره إطالقًا؛ األمر الذي آمَلَُه وترك في 
أعماقه جرحًا غائرًا. وقد يسأل أحُدنا هنا: ما موقع 
هذا الغزل في قصيدة موجهة، أساسًا، ملدح النبي 
�، واالعتذار إليه؟ الواقع أن كعبًا ال يقصد، هنا، 
كانت  أّيا  بها  والتغزل  بعينها،  فتاة  عن  احلديث 
ليس  فّني  تقليد  ذلك  إن  بل  التغزل،  هذا  طبيعة 
لعدة  اجلاهلية،  منذ  العرب  شعراء  عليه  دَرَج  إالَّ، 
نقادنا قدميًا  بيانها كثير من  إلى  اعتبارات تطّرق 
وحديثًا. إذ كان من شروط املدائح لديهم أن ُتْستَهلَّ 
354هـ(  )ت  املتنّبي  الطيب  أبو  أكد  كما  بالغزل؛ 

م". بقوله: "إذا كنَت مادحًا فالّنسـيُب املُقدَّ
األبيات  على  فتمتّد  الثانية  الوحدُة  وأما 
وصفًا  كعب،  يصف  وفيها  املوالية،  عَشر  التسعة 
من  مفرداته  ميتح  معجم  بتوظيف  الناقة  مفّصاًل، 
من  مظهرًا  أيضًا  هذا  وكان  اجلاهليني.  قاموس 
مظاهر القصيدة العربية القدمية التي كان يلي فيها 
ص  الطَللية مقطٌع شعري ُيخصَّ أو  الغزلية  املقدمة 
لوصف الرحلة والراحلة، قبل االنتقال إلى الغرض 

الرئيس الذي من أجله ُنِظَمت القصيدة.
القصيدِة  محوُر  فهي  األخيرة  الوحدة  وأما 
وفيها  ترتيُبها.  حيث  من  تأّخرْت  وإْن  ِتها،  ُرمَّ
ميدُح كعب النبيَّ � بجملة من ِخصاله وصفاته؛ 
والعدل  الهداية،  إلى  والدعوة  املُسيء،  عن  كالعفو 
توبته  جميعًا  احلاضرين  أمام  وُيعلن  الناس.  بني 
ومباَيَعته الرسوَل �، وأنه لم ُيْذِنب ولو كثرت عنه 
اد. ومن أبرز أبيات الوحدة  أقاويل الُوشاة واحُلسَّ

قوله: ]من البسيط التاّم[
إّن الرسول َلَسيٌف ُيْستضاُء بِه

ــٌد من ُسيـوف الله مْسـلوُل ُمهنَّ
بالدين  كعب  تأثر  مدى  بجالء،  فيها،  ويظهر 
الطاَبع  أجزائها  بعض  في  نلمس  كما  اجلديد، 
احِلْكمّي الذي يذّكرنا بأشعار أبيه زهير. ومثاُل ذلك 

قوله:
فقـلُت: َخّلـوا طريقي، ال أبا لكــُم

فكـلُّ ما قـّدر الرحمـُن مفعـوُل
كلُّ ابن أنثى، وإْن طالت سالمتُه

يومًا على آلـٍة َحـْدباَء محمــوُل
َمَدَحهم  بأبيات  املهاجرين  كذلك،  وخصَّ كعب، 
فيها بالبسالة، واالستماتة في الدفاع عن اإلسالم، 
واإلقبال على االستشهاد في سبيل الله تعالى دون 
خوف. على حني لم يفعل ذلك قّط مع األنصار، بل 
لقتله، حينما  وقاموا  له،  غّلظوا  ألنهم  بهم؛  عرَّض 
قريشًا  أن  إال  قلنا.  كما  معتذرًا   � النبيَّ  جاء 
)املهاجرين( أنكرت عليه ذلك، وقالت: "لم مْتدحنا إذ 
هجوتهم"، فقال فيهم رائيًة ميدحهم، مّما ورد فيها: 

َمْن َسّره شرُف احلياة فال يزْل
ي األنصار في ِمْقـنٍب من صاحِلِ

الباِذلـني نفـــوَسـهم لنبّيـــــهم

يوَم الهـــياج وســْطـوة اجلــّبار
يتطّهـــرون، كأنه ُنُســٌك لهــم،

بدماء َمــْن َعلقــوا من الكـــــفار  
بقصيدة  إعجاب،  ا  أميَّ  ،� النبي  أعجب  وقد 
ُبردة  أعطاه  بأْن  عليها  كعبًا  فأجاز  سعاد"،  "بانت 
كانت على جسده الشريف، وزاد على ذلك بأْن منحه 
مائًة من اإلبل؛ كما ورد في كثير من املصادر، وُعدَّ 
ذلك حّجة في جواز تقدمي جوائز إلى الشعراء لقاَء 
شعرهم الذي يستحّق ذلك طبعًا. ولهذا أطلق على 
تلك القصيدة اسم "البردة"، وظلت واحدًة من أجود 
وملا  العربي.  الشعر  تاريخ  في  ـبات"  املُلقَّ "القصائد 
اللقَب،  696هـ( هذا  البوصيري )ت  نازَعْتها ميمّية 
بانت  "قصيدة  باسم  الناس  بني  أْعَرَف  صارت 
سعاد". وإن البردة التي ُمنحت لكعب جائزًة، ظلَّ – 
محتِفظًا بها، رافضًا العْرَض املالي  َطواَل حياته – 
له.  بيعها  مقابَل   � معاوية  قّدمه  الذي  املُْغري 
بعد  أْكَله  آتى  عليها  احلصول  على  إصراره  ولكّن 
َبنيه،  وفاة كعب؛ إذ إنه سَيشتريها مبال وفيٍر من 
يلبسونها   – بعده  أمية  بني  –وخلفاء  هو  وكان 
في العيدين. وذكر ُجْرجي زيدان، في كتابه "تاريخ 
إلى  انتقلت  البردة  هذه  أن  اإلسالمي"،  ن  التمدُّ
العباسيني، وظلوا يرعونها إلى حني سقوط بغداد 
السابع؛  الهجري  القرن  أواسَط  الّتتار،  يد  في 
بني  املُخرِّ الغزاة  هؤالء  أيدي  في  وقعت  إنها  فقيل 
إلى  وُنقلت  عنهم  ُأخِفَيْت  إنها  وقيل  فأحرقوها، 
أْن  إلى  هناك،  َسالطينها  ِكالءة  في  وكانت  مصر، 
فأخذوها  الكنانة،  أرض  على  العثمانيون  استولى 
إلى عاصمة دولتهم لُتحفظ مع باقي اآلثار النبوية 

التي يحتفظون بها هناك.
بتعدد  متتاز  رأينا،  كما  كعب،  قصيدة  إن 
أغراضها وموضوعاتها؛ إذ ُنلفي فيها غزاًل ووصفًا 
هذه  عند  وقف  أن  حسني  لطه  سبق  وقد  ومْدحًا. 
من  الثاني  اجلزء  في  عنها  القول  ل  وفصَّ النقطة 
كتابه "حديث األربعاء". وكعب، في هذا اإلطار، إمنا 
يسير على نهج القصيدة العربية القدمية من حيث 
بناؤها العاّم. كما أنها ُتذكر، باستمرار، ضمن شعر 
له.  ناجحًا  أمُنوذجًا  بوصفها  أدبنا،  في  االعتذار 
وجتدر اإلشارة إلى أن رفوف املكتبة النقدية العربية 
حتتفظ بجملة من األبحاث والدراسات في هذا الفن 
في  "االعتذاريات  كتاب  ِمْثل  ِمْن  العريق؛  الشعري 
الشعر العربي حتى نهاية العصر العباسي: عرض 
 ،)1994( جمعة  مختار  حملمد  ومقاَرنة"  ودراسة 
وعلي  الذبياني  النابغة  بني  "االعتذاريات  وكتاب 
وكتاب   ،)2005( حجازي  أحمد  حملمد  اجَلهم"  بن 
"اعتذاريات الشعراء للرسول صلى الله عليه وسلم" 
الشعر  في  "االعتذاريات  وبْحِث  حديثًا،  الصادر 
العربي من عصر ما قبل اإلسالم إلى نهاية العصر 
األموي" حملمود عبد الرزاق أحمد العاني؛ وهو عمل 
من  الدكتوراه  درجة  لنيل  الباحث  أعّده  أكادميي 
بإشراف   ،1988 عام  بغداد،  جامعة   – اآلداب  كلية 

د. عناد غزوان إسماعيل.
من  األمر،  واقع  في  تعد،  سعاد"  "بانت  إّن 
الدارسني  باهتمام  ِحَظًة  العربية  القصائد  أكثر 
متنا وسندا  في احلديث،  كما  القدمي  في  واألدباء، 
وخبرا. ومن مظاهر هذا االعتناء بها تأليُف شروح 
 76 بلغت  وَوجيز،  ووسيط  مفّصل  بني  ما  حولها 
في  إقبال  الشرقاوي  أحمد  ذكر  حسبما  شرحًا؛ 
)1991(؛  شّتى"  وإملامات  سعاد  "بانت  القّيم  كتابه 
منها شرُح أبي سعيد السكري، املتوفى سنة 275 
هـ، وهو أْشَهُرها، وشرُح التبريزي، وشرح اجلالل 
السيوطي، وشرح محمد البطاوري الرباطي. وكتب 
وإيقاعا  لغة  حُتاكيها  عليها،  معارضات  بعضهم 
بن  الّشّماخ  معارضة  مثل  من  أحيانًا؛  ومضمونًا 
ضرار، ومعارضة اإلمام البوصيري، ومعارضة ابن 
الضائع األندلسي، ومعارضة أحمد فارس الشدياق. 
ُمْفَتَتح  في  الكعبية  القصيدة  قّلدوا  شعراء  ومنهم 
قصائدهم؛ على نْحو ما فعل، مثال، قيس بن ذريح 

)ت 68هـ( في الميته التي أوُلها:
بانت سعاد فأنَت اليوَم متبول

وإنك اليـوم بعد احلـّي َمْخـبول
عدة  واإلسالمي  العربي  الشعر  في  ولنا 
منها  سعاد"؛  "بانت  على  وتخميسات  تشطيرات 
تشطير الرافعي الطرابلسي، وتخميس السهروردي 
القصيدة  بهذه  االحتفال  يقتصر  ولم  الصوفي. 
كالفرس  كذلك؛  غيُرهم  بها  اعتنى  بل  العرب،  على 
شرقية  كثيرة،  لغات  إلى  وُتْرِجمت  واملستشرقني، 

وغربية.

كعـب بن زهير والميـته "بانت سعاد"

د. فريد أمعضشـو
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يصادف  الذي  للمرأة  العاملي  اليوم  إحياء 
مختلفة  أشكاال  يأخذ  م��ارس  شهر  من  الثامن 
تختلف باختالف اخللفيات العقدية والثقافية. 
املغرضة  اجل��ه��ات  بعض  تستغل  م��ا  وك��ث��ي��را 
إهانة  تهمة  تلفيق  مبحاولة  فتقوم  اليوم  هذا 
اجلنس اللطيف واالستنقاص من شأنه لشرع 
الله عز وجل. ولهذا ارتأينا  الكتابة عن العالقة 
بني الرجل واملرأة كما يريدها الله عز وجل في 

كتابه الكرمي، وفي سنة رسوله �.
> أفعال الله الباري تعالى كلها حكمة :

ب��د من  العالقة ال  ع��ن ه��ذه  وقبل احل��دي��ث 
االنطالق من حقيقة ال تقبل الشك أو التشكيك، 
من  وتعالى  اخلالق سبحانه  أفعال  وهي خلو 
أمنا  �أفحسبتم  تعالى:  لقوله  مصداقا  العبث 
خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون� ومعلوم 
أن العبث هو ما ال قصد وال غاية له وال فائدة 
من وراءه. وحني ينفي اخلالق سبحانه العبث 
ع��م��ا خ��ل��ق مب��ا ف��ي ذل���ك خ��ل��ق اإلن���س���ان، فهذا 
يعني أن وراء خلقه غاية وقصد. وقوله تعالى: 
�وأنكم إلينا ترجعون� يعني أن الرجوع عودة، 
إذا كانت  وال تستقيم العودة عقال ومنطقا إال 
منطقا  وال��ع��ودة  مجيئة.  أو  بجيئة  مسبوقة 
الله  ينفي  وال  العبث.  تنفي عن اجليئة  وعقال 
عز وجل العبث عن خلق اإلنسان وحده بل عن 
خلق الكون برمته مصداقا لقوله تعالى: �وما 
لو  العبني  بينهما  وما  واألرض  السماء  خلقنا 
لدنا إن كنا  أردن��ا أن نتخذ لهوا التخذناه من 
نقيضان  وهما  عبث  واللهو  واللعب  فاعلني�. 
اللعب  تعالى  ال��ل��ه  نفى  وق��د  وال��ق��ص��د،  للجد 

واللهو عما خلق ونزه ذاته املقدسة عن ذلك .
> من احلكم اإللهية في تشريع الزواج :

ضبط  أن���ه  سبحانه  اخل��ال��ق  حكمة  وم���ن 
العالقة بني  بني اإلنسان ذكورا وإناثا ضبطا 
دقيقا. وشاءت إرادته سبحانه وتعالى أن تكون 
ال��زواج التي اقتضاها  هذه العالقة هي عالقة 
اجليئة  بني  ما  وهو  اإلنسان  خلق  من  القصد 
اب��ت��الء واخ��ت��ب��ار ينتهي بجزاء  م��ن  وال��ع��ودة 
أو ع��ق��اب. وع��الق��ة ال�����زواج ه��ي اجل��م��ع بني 
ال��ذي هو من  زوج كل واح��د منهما مع اآلخ��ر 
اقتضته  ال��ذي  التكاثر  وقصد  لغرض  جنسه 
االس��ت��خ��الف  ب��ع��د  االب��ت��الء واالخ��ت��ب��ار  إرادة 
عند  الزواج   وعالقة  األرض.  في  واالستعمار 
غيره  عند  ال��زواج  عالقة  عن  تختلف  اإلنسان 
من املخلوقات األخرى املتزاوجة حيث يقتصر 
واحد  قصد  على  املخلوقات  هذه  بني  التزاوج 
ه��و التكاثر ف��ي ح��ني ت��ت��ج��اوز ع��الق��ة ال���زواج 
إل��ى قصد آخ��ر هو  عند اإلن��س��ان ه��ذا القصد 
واالبتالء  األرض  في  واالستعمار  االستخالف 
واالختبار فيهما. ولقد نص الله عز وجل على 
آدم  وهما  خلق،  زوج  أول  ب��ني  ال���زواج  عالقة 
وحواء عليهما السالم في قوله تعالى: �ويا آدم 
اسكن أنت وزوجك اجلنة�، ولم يصف حواء  
هذا  يقتصر  ولم  الزوجة.  وصف  غير  بوصف 
الله عز وجل وصفا  بل  جعله  الوصف عليها 
أحدا  ذلك  من  ولم يستثن  ذل��ك،  بعد  أنثى  لكل 
عليهما  العذراء  مرمي  املسيح  أم  إال  خلقه  من 
ل��م يجعل لها زوج���ا، ول��م تكن  ال��ت��ي  ال��س��الم 
العازبة  أما، وستبقى األم  زوجة ألحد، وكانت 
الوحيدة في العالم. وكتب الله عز وجل الزواج 
ع��ل��ى ص��ف��وة خلقه م��ن رس���ل وأن��ب��ي��اء عليهم 
السالم أجمعني فقال جل شأنه: �ولقد أرسلنا 
وذري��ة�  أزواجا   لهم  وجعلنا  قبلك  من  رس��ال 

ولو كانت عالقة الزواج عبثا لنزه الله عز وجل 
عنها صفوة خلقه. وعن هذه العالقة تنشأ باقي 
جعل  �والله  تعالى:  لقوله  العالقات مصداقا 
لكم من أنفسكم أزواجا  وجعل لكم من أزواجكم 
خلق  الذي  �وهو  أيضا:  وقوله  وحفدة�  بنني 
من املاء بشرا فجعله نسبا وصهرا�، والنسب 
والصهر  إليهم،  ينسب  ذك��ور  عن  عبارة  يكون 
يكون عبارة عن إناث يصاهر بهن. وعن النسب  
والصهر تنبثق عالقات وتتشعب  لينتهي بها 
األم��ر إل��ى شعوب وق��ب��ائ��ل. وم��ن أج��ل إجن��اح 
ع��الق��ة ال����زواج ج��ع��ل ال��ل��ه ع��ز وج���ل أساسها 
�ومن  تعالى:  لقوله  مصداقا  والرحمة  امل��ودة 
آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
ومعلوم  ورحمة�،  م��ودة  بينكم  وجعل  إليها 

واجن���ذاب  م��ي��ل  السكينة  أن 
ق��وام��ه��م��ا احمل��ب��ة وال��رق��ة 
وال���ت���ع���ط���ف. وال��س��ك��ي��ن��ة 
جتعل  ورحمتها  مبودتها 
يصل  أو  يفضي  األزواج 
ب���ع���ض���ه���م إل�������ى ب���ع���ض، 
ميثاق  ذل���ك  ع���ن  وي��ت��رت��ب 
ال��ل��ه عز  ك��م��ا س��م��اه  غليظ 
وجل في قوله: �وقد أفضى 
وأخذن  إلى بعض  بعضكم 
م��ن��ك��م م��ي��ث��اق��ا غ��ل��ي��ظ��ا�، 
وامل���ي���ث���اق ع��ه��د م��س��ؤول 
ب��ني ط��رف��ني ي��ك��ون اخلالق 
ثالثهما  وتعالى  سبحانه 
كل  حق  ويضمن  يراقبهما 
اكتسى  هنا  وم��ن  منهما، 
قوته  وخطورته.  امليثاق 
وك��ت��ب ال��ل��ه ع��ز وج��ل على 
ع���الق���ة ال������زواج امل���ع���روف 
واإلح�����س�����ان ف����ي ح��ال��ت��ي 

وج�������وده وان���ف���ص���ام���ه م��ع��ا 
م��ص��داق��ا ل��ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: �إم���س���اك مب��ع��روف 
منه  التسريح  ك��ان  فما  بإحسان�،  وتسريح 

بإحسان فدوامه أولى باملعروف.
> فاحشة الزنى واحلكمة من حترميها :

وإذا ك��ان ال��ل��ه ع��ز وج��ل ق��د أح���اط عالقة 
ال��زواج بني الذكور واإلن��اث بعنايته، وضبطه 
ب��ض��واب��ط، ف��إن��ه ف��ي امل��ق��اب��ل م��ن��ع ك��ل أش��ك��ال 
ال��ع��الق��ات اخل��ارج��ة ع��ن إط���ار ع��الق��ة ال���زواج، 
العقاب  بصارم  وتوعدهم  منها  اخللق  وح��ذر 
في العاجل واآلجل مصداقا لقوله تعالى: �وال 
سبيال�،  فاحشة وساء  كان  إنه  الزنى  تقربوا 
وال���زن���ى ع��الق��ة أس��اس��ه��ا االت���ص���ال اجلنسي 
خ��ارج إط��ار ال��زواج، وهي عالقة لذة  محضة 
ال مودة وال رحمة فيها، إذ لو كان فيها شيء 
من ذلك لصارت زواجا، وال ميكن أن يدعي من 
ميارس الزنى سواء كان ذكرا أم أنثى أنه يود 
راحما  أو  وادا  كان  ولو  به،  يزني  من  ويرحم 
م��ودة  وال  ف��ي��ه��ا  ال سكينة  ب��ع��الق��ة  رض���ي  مل��ا 
فيها شهوة  ما  كل  بل  ال��دوام،  وال رحمة على 
شخصية عابرة سرعان ما تزول وتخلف اآلثار 
السيئة في النفوس، وتؤثر أخطر التأثير على 
كل العالقات املنبثقة عن الزواج، وفيها إهالك 
للحرث والنسل. ومنع الله عز وجل كل أنواع 
اللذة  أي  الزنى  أساسها  يكون  التي  العالقات 
اجلنسية التي ال مودة وال رحمة فيها، ومن ذلك 
عالقة املخادنة وهي املصاحبة السرية بغرض 
غير  �محصنات  تعالى:  لقوله  مصداقا  الزنى 

فاإلحصان  أخ���دان�  متخذات  وال  مسافحات 
عفة، وهي نقيض دنية السفاح واملخادنة.

الله عز وجل عيون خلقه بعالقة  أقر  ولقد 
الزواج مصداقا لقوله تعالى في وصف عباده 
من  لنا  ه��ب  ربنا  يقولون  �والذين  املؤمنني: 
أزواجنا وذرياتنا قرة أعني�، فالعيون إمنا تقر 
بسكينة الزواج وما فيه من مودة ورحمة ال بلذة 
السفاح واملخادنة. ومن العالقات املنحرفة عن 
عالقة ال��زواج والتي حرمها الله عز وجل إلى 
جانب السفاح عمل قوم  لوط �، والتي قال 
 :� الله عز وجل على لسان نبيه لوط  فيها 
العاملني وتذرون ما خلق  الذكران من  �أتأتون 
عادون�،  قوم  أنتم  بل  أزواجكم  من  ربكم  لكم 
وجعل عقاب هؤالء مدمرا مصداقا لقوله تعالى: 
فساء  مطرا  عليهم  �وأمطرنا 

مطر املنذرين�.
وم������ن������ع������ا ل����ل����س����ف����اح 
وامل�����خ�����ادن�����ة وع����م����ل ق���وم 
ل��وط وال���ذي أص��ب��ح يسمى 
"زواج املثليني" في عصرنا، 
الزواج فتح  وتشجيعا على 
ال��ل��ه ع��ز وج��ل ب��اب التوبة 
لعباده من أجل تصحيح كل 
انحراف يلحق عالقة الزواج 
�وال  تعالى:  لقوله  مصداقا 
يلق  ذل��ك  يفعل  وم��ن  يزنون 
ال��ع��ذاب  ل��ه  أث��ام��ا يضاعف 
ي���وم ال��ق��ي��ام��ة وي��خ��ل��د فيه 
ت���اب وآم���ن  م���ن  إال  م��ه��ان��ا 
فأولئك  عمال صاحلا  وعمل 
يبدل الله سيئاتهم حسنات 
غ��ف��ورا رحيما   ال��ل��ه  وك���ان 
وم���ن ت���اب  وع��م��ل ص��احل��ا 
فإنه يتوب إلى الله متابا�، 
وهذا عرض سخي ومربح لكل 
املنحرفة  العالقات  انحرافه بترك  صحح  من 
االن��ح��راف عن  أن  ال���زواج. ومعلوم  عن عالقة 
ال��زواج إلى غيرها إمنا مصدره إبليس  عالقة 
يغرر  أن  أقسم  ال��ذي  الشرير  املخلوق  اللعني 
فطرهم  التي  الفطرة  عن  لينحرفوا  آدم  ببني 
تعالى:  لقوله  م��ص��داق��ا  عليها  وج��ل  ع��ز  ال��ل��ه 
مفروضا  نصيبا  ع��ب��ادك  م��ن  ألت��خ��ذن  �وق���ال 
آذان  فليبتكن  وألمنينهم  وآلمرنهم  وألضلنهم 
األنعام وألمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ 
الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا 
مبينا  يعدهم ومينيهم وما يعدهم الشيطان إال 

غرورا�.
ومع وضوح صيانة املرأة من خالل صيانة 
على  املتحاملني  يأبى بعض  ال����زواج  ع��الق��ة 
يستنقص  بأنه  واتهامه  منه  إال النيل  اإلسالم 
يفضلون  بذلك  القائلني  ب��أن  علما  شأنها،  من 
العالقات الفاسدة على عالقة الزواج، وهو أمر 
يثبته واقع احلال من خالل  تشجيع املخادنة 
التي تستوجب  واعتبارها حرية من احلريات 
الصيانة واالحترام، ومن خالل تشجيع السفاح 
عما  خ��الل   الدفاع  من  تداعياته  عن  وال��دف��اع 
املسافحات  العازبات" وهن  "األم��ه��ات  يسمى 
ومتخذات األخدان في الغالب باستثناء بعض 
ضحايا االعتداءات اجلنسية، ومن خالل الدفاع 
عما يسمى "زواج املثليني" أو العاملني عمل قوم 
اجلمعيات والهيئات  من  العديد  وتتبنى  لوط. 
احملسوبة على حقوق اإلنسان الدفاع عن هذه 

تقوض  التي  العالقات  م��ن  الفاسدة  األش��ك��ال 
عالقة الزواج وما يتفرع عنها من عالقات.

> من سبل الغواية واإلغراء للمرأة :
الكثير  مع شديد احلسرة واألس��ى تنساق 
من النساء في بالد اإلسالم وراء الدعوات التي 
واستبدالها  ال���زواج  عالقة  نسف  إل��ى  تهدف 
اإلنسانية.  الكرامة  من  حتط  فاسدة  بعالقات 
ومع أن صيانة الكرامة اإلنسانية واضح أنها ال 
تتحقق إال بالزواج فإن العديد من النساء ميلن 
إلى غيرها من العالقات املنحرفة. وكيف ميكن 
أن تثق املرأة في أصحاب خلفية االعتقاد بعبثية 
احلياة وهو اعتقاد يستبيح كل شيء في هذه 
احلياة مبا في ذلك  اإلنسان وعالقاته املختلفة، 
أساس  هي  التي  ال���زواج  عالقة  رأسها  وعلى 
كمرحلة  واستمرارها واستقرارها  احل��ي��اة 
ابتالء واختبار تعقبها مرحلة محاسبة وجزاء؟ 
استساغت  احل��ي��اة  بعبثية  امل���رأة  أق��رت  ف��إذا 
العالقات املنحرفة عن عالقة الزواج ألن العبث 
يواجه بالعبث، وكذلك فعل الفالسفة واملفكرون 
العبثيون فارتبط الذكور منهم باإلناث ارتباط 
مخادنة وسفاح وفق  خلفيتهم العقدية. وكيف 
تثق املرأة مبن يستعمل جسدها وسيلة إشهار 
لتسويق  املنتوجات املختلفة إذ ال يتم الترويج 
إال  ذل��ك  غير  أو  مركوب  أو  مشروب  أو  ملأكول 
عبر جسد املرأة، وهو ابتذال فاضح لكرامتها، 
ال��ن��س��اء ألن  ال��ع��دي��د م��ن  وم��ع ذل��ك تقبل عليه 
يزينون  الطريقة  بهذه  املستهدفني لكرامتهن 
التقدم  ش��ع��ارات  حت��ت  ويبهرجونه  ذل��ك  لهن 
مدغدغ  كل شعار  ... وحتت  والتطور واحلرية 

ملشاعر خارجة عن سيطرة العقل  الضابط؟ 
وفي املقابل كيف تصدق املرأة أن اإلسالم 
يبتذله  وال  يستره،  جسدها  مبا  يصون  حني 
بإشهار أو غيره  يهينها  ويستنقص من شأنها  
لرسول  بحديث  ونختم  كرامتها؟  م��ن  ويحط 
فتنة أضر  من  بعدي  تركت  "ما  وه��و:   � الله 
ال��ن��س��اء"، وه��و حديث يلوي  ال��رج��ال م��ن  على 
امل���غ���رض���ون م����ن خ���ص���وم اإلس�������الم  ب��ع��ن��ق��ه 
ويستدلون به عن سوء تأويل التهام شرع الله 
عز وجل باالستخفاف باملرأة  واعتبارها مجرد 
فتنة، واحلقيقة أن داللة هذا احلديث بعيدة كل 
البعد عن االستخفاف بالنساء  بل داللته تركز 
على حتذير الرجال دون النيل من النساء بشكل 
من األشكال، ذلك أن لفظة فتنة لها معان متعددة 
فهي تدل على اإلعجاب وامليل والوله والضالل 
والصد واخلالف واالختالف، فأية داللة تفهم من 
احلديث؟ هل التحذير من إعجاب وميل ووله أم 
من ضالل وصد واختالف؟ وحتذير الرجال من 
النساء الضارة هو حتذير من االنحراف  فتنة 
الفاسدة  ال��ع��الق��ات  إل��ى  بهن  ال����زواج  بعالقة 
�وال  عز وجل:  الله  لقول  من سفاح ومخادنة، 
وس��اء سبيال�  فاحشة  ك��ان  إن��ه  الزنى  تقربوا 
فتنة  م��ن  ال��رج��ال  فتنة أض��ر على  وه��ل توجد 

تفضي إلى الفاحشة  وسوء السبيل؟ 
اجلمع  ميكن  ال  بالقول إنه  نختم  وأخيرا 
ب���ني ع���الق���ة ال�������زواج وال���ع���الق���ات امل��ن��ح��رف��ة 
األخرى ألنهما نقيضان ال يجتمعان، وإذا حل 
للذين  بد  ال  لهذا  ونقضه،  اآلخ��ر  نفى  أحدهما 
االستفادة  من  وإناثا  ذك��ورا  أقدامهم  بهم  زلت 
ساعة  حلول  النصوح  قبل  التوبة  فرصة  من 
الرحيل عن الدنيا عسى الله عز وجل أن يبدل 
رحيما،  غفورا  الله  وك��ان  حسنات،  سيئاتهم 

ومن تاب فإنه يتوب إلى الله متابا.

العالقة بين الرجل والمرأة كما يريدها اهلل عز وجل 

ذ . محمد شركي

إذا كان الله عز وجل قد 
أحاط عالقة الزواج بني 
الذكور واإلناث بعنايته، 
وض����ب����ط����ه ب����ض����واب����ط، 
ف���إن���ه ف����ي امل���ق���اب���ل م��ن��ع 
ك����ل أش����ك����ال ال���ع���الق���ات 
اخل�������ارج�������ة ع������ن إط������ار 
ع���الق���ة ال��������زواج، وح���ذر 
اخل��ل��ق م��ن��ه��ا وت��وع��ده��م 
ب������ص������ارم ال�����ع�����ق�����اب ف��ي 

العاجل واآلجل
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ذ: عبد القادر لوكيلي

 مجرد
...المؤتمر  رأي

االقتصادي... و المولد
...رأيت فيما يرى الرائي »خيرا اللهم اجعله 
خيرا« أن اجلبل الذي  يريد االنقالبيون في مصر 
أن يأووا إليه  ليعصمهم من املاء قد حال بينهم 
بقي  بينما  بعضهم،  فأغرق  عظيم،  م��وج  وبينه 
أو  ه���اٍر«  ج��رف  ب»ش��ف��ا  متشبثا  اآلخ���ر  البعض 
بعض أخشاب سفينة متهالكة، جناهم ربهم حتى 

يكونوا ملن خلفهم آية...
أما اجلبل -كما فسر لي بعض معبري األحالم  
الصاحلني - و الله أعلم- فهو املؤمتر االقتصادي 
اجلمعة  ي���وم  ال��ش��ي��خ  ب��ش��رم  تنظيمه  مت  ال����ذي 
املاضي... واملؤمتر هذا يراد منه ستر ما بقي من 
سوأة القوم، ومناسبة جلمع ما تبقى من »الروز« 
في خزائن اإلخوة  في اخلليج. أما املوج العظيم 
البشرية  األم��واج  تلك  هو  أعلم-  -والله  فتأويله 
االنقالب  ترفض  ي��وم  ك��ل  تخرج  التي  امل��ت��زاي��دة 
وت��دع��و إل���ى ع���ودة ال��ش��رع��ي��ة... ت��خ��رج ب��ص��دور 
القنص  وعمليات  الظلم  ورغ��م  القهر  رغم  عارية 
واغتصاب احلرائر في الطرقات وأقبية املخافر. 

االنقالبيون   خاله  الذي  االقتصادي  فاملؤمتر 
�هذا عارض  فقالوا  أوديتهم«   »عارضا مستقبل 
كاذب   حمل  س��وى  احلقيقة  في  هو  ما  ممطرنا� 
»أم  ب  زواج��ه��م  أن  للعاملني  ال��ق��وم  ي��وح��ي  حتى 
ثماره... حتى  أولى  كان شرعيا وها هي  الدنيا« 
إذا انفض اجلمع وهدأت األوض��اع، عاشروا »أم 
��ف��وا منها بنني وبنات  ف��ي احل���رام وخ��لَّ ال��دن��ي��ا« 

اليومية  االس��ت��ع��دادات  من  فبالرغم  بالسفاح... 
الهائلة  والتزيينات  امل��ؤمت��ر  إلجن��اح  وال��دؤوب��ة 
اللوحة  م��ن  وب��ال��رغ��م  االن���ق���الب...  قبح  لتغطية 
تتوسطها  وال��ت��ي  للمؤمتر  املعتمدة  اإلش��ه��اري��ة 
صورة خليعة رقيعة لفتاة »البسه من غير هدوم« 
في  املشاركة  ال���دول  فجل  امل��ص��ري��ون،  يقول  كما 
أو  تنفق  أن  ميكنها  وال  جدا  فقيرة  دول  املؤمتر 
تستثمر شيئا في مصر... جيء بها من أجل تكثير 
العدد ال غير. إضافة إلى أن رمزية املشاركة كانت 
ال��دول شاركت  من  فكثير  املطلوب  املستوى  دون 
إم���ا ع��ل��ى امل��س��ت��وى ال�����وزاري أو ع��ل��ى مستوى 
فأكبر  القاهرة. وكالعادة  املوجودين في  السفراء 
الدول املشاركة واملانحة هي دول أصحاب »الرز« 
والذين ميلكون أموال )متلتلة(... فهؤالء ينفقون 
استمرأت  لعصابة  الفقر  يخشى  ال  م��ن  إن��ف��اق 
استعباد املصريني منذ أمد بعيد... وآالف األيتام 
واملشردين من حولهم يتضورون جوعا وميوتون 

بردا وكمدت وغما...
فوالله عنهن غذا ليسألنه
يوم تكون األعطيات ُجنه

فيساقون إما إلى نار أو إلى َجنة
وختاما... يبدو أن االنقالبيني سوف يخرجون 
من »املولد بال حمص« على رأي إخواننا في مصر 
احلبيبة... وإن غدا لناظره قريب، وآخر دعوانا أن 

احلمد لله رب العاملني.

إن قراءة متتبعة في مسار هذه الضميمة االصطالحية عبر تخلقها في ردهات األمم 
المتحدة منذ 1948 إلى اآلن، مرورا بما أطلق عليه »عقد األمم المتحدة للمرأة« )1976 
- 1985(،  والذي اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة خالله اتفاقية القضاء على 
مكافحة أشكال التمييز كافة ضد المرأة  المتعارف عليها بالسيداو، تكشف عن كون 
جوهر القضية يكمن في مطلب المساواة بين الرجل والمرأة، حتى ال يفوت ذاك هذه 
ولو بقالمة ظفر في أي مجال أو ميدان. فلقد أصبح واضحا من خالل المعارك الضارية 
بأشكال  الزمن  من  عقود  منذ حوالي سبعة  القضية  التي خيضت حول  والمستميتة 
تتجاوز  والمحمومة،  الجامحة  الحركة  لهذه  البعيدة  المرامي  أن  ومتنوعة،  متعددة 
كونها مرامي إنسانية واجتماعية إلى كونها مرامي تستبطن معنى آخر ومقصدا آخر، 
يعبر عن رؤية فلسفية لم تعد تخفى على أي لبيب عارف بطبيعة الصراع الحضاري 
الناجمة عنه على مستوى  العالم خالل األزمنة الحديثة والمعاصرة، والتحوالت  في 
بالرؤية  وتفصيال  الكفر جملة  في  يتمثل  عنادي مشاكس،  إنه مقصد  والقيم:  األفكار 
الرجل والمرأة، وما هو منوط بكل منهما من  الدين تجاه  التي يعبر عنها  المخالفة 
وظائف وأدوار في سياق العمران اإلنساني، بما يحقق األمن والسالم، وجميع غايات 

االستخالف بشكل عام. 
الثالوث  في  المتمثلة  الظالمة  الممارسات  أن  هو  الحقيقة  هذه  يؤكد  الذي  وإن 
المدمر والمهين )الفقر والجهل والمرض(، فضال عن سياط  اإلهانة واالستعباد، لم تكن 
لتخص النساء دون الرجال، وإنما هي كانت وما تزال تلف بأجنحتها السوداء الجميع 
المتعلقة  اإلحصائية  المعطيات  تفاوت  أو  اختالف  عن  النظر  بغض  استثناء،  دون 
بهذا الجنس أو ذاك، وتلك مسألة أخرى ال عالقة لها بجوهر القضية. ويحضرني هنا 
مثال صريح يبرهن على صحة األطروحة التي نحن بصددها، على مستوى المجتمع 
المغربي، مثال جاء على لسان نساء ينتمين ألحد التنظيمات التي تندرج تحت الفتة 
اليسار، فقد »أجمعت متدخالت في ندوة، نظمت أخيرا بمراكش )...( على أن »تحرير 
بتأسيس  رهين  كاملة،  كرامتها  وتحقيق  بالمجتمع،  الالإنساني  وضعها  من  المرأة 
نظام سياسي أساسه ملكية برلمانية، باعتبار أن هذا المدخل جوهري، وأكثر قوة من 
الجانب الثقافي واالجتماعي واالقتصادي، ألن هذا النظام يحد من سلطات الملك«)...( 
»وعابت المتدخالت خالل ذات الندوة، »االزدواجية التي تعيشها الدولة المغربية، في 
مقاربتها للتشريع للمرأة بين مؤسسات ديمقراطية، ومجالس علمية دينية، وتحكيم 
ملكي، كما تجلى ذلك في مشروع مدونة المرأة، التي لن تتحقق كرامتها إذا لم تشكل 

المواثيق الدولية أساس التشريع المغربي« ) هسبريس 10 � 3 � 2015(.
الحقوق  بكل  يتعلق  النساء،  كاهل  عن  يزاح  حيف  مسألة  ليست  إذن  فالمسألة 
اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية وغيرها مما كفله دين اإلسالم للمرأة كما للرجل 
الحقوق وزيادة، ال تحت مظلة  بتلك  المرأة  بتمتيع  سواء بسواء، وإنما هي مطالبة 
الدولية  المواثيق  مظلة  تحت  وإنما  الغراء،  وقيمها  السمحاء،  اإلسالمية  الشريعة 
الكونية، يعبرن عن ذلك بكل بجاحة داخل مجتمع مسلم، وبدون أدنى وازع  وقيمها 

من حياء. 
في  المساواة  هنا  المقصود  -وليس  بالمساواة  وإنما  بالعدالة،  ال  مطالبة  هي 
اإلنسانية- التي بمقتضاها ال يكاد يضع الرجل قدمه في محفل أو ميدان، في بر أو 
بحر أو جو، حتى يجد المرأة بجانبه، ال فقط لتسابقه، بل ولتسبقه وتبزه وتتجاوزه، 
فتلك أغلى األمنيات، وأسعد الغايات، وللحقيقة ال بد أن نقول متسائلين: هل تتبنى 
هذا المطلب جميع النساء، وهل تجسر النسوانيات على الزعم بأنهن لسان حالهن؟ أم 
أنهن يمثلن الشذوذ عن الفطرة التي أصبحنا نلحظ بذورا وإرهاصات للعودة إليها، 

ممن تربين في حجورهن وجحورهن ورضعن من لبانهن هناك وراء البحار؟
إننا بمنطق السفينة ال بد أن نفهم مقولة »التمييز ضد المرأة« ال وفق المواثيق 
الدولية وقيمها »الكونية«، وإنما وفق منظور مخالف، يتعلق بالتنكر للمرأة أم البنين 
والبنات التي تصل األيام بالليالي إلعداد األجيال العتيدة التي تحفظ الفطرة، وتذود 
عن ميراث الحضارة والقيم األصيل، المرأة التي ترعى الحمى وتذب عنه اللصوص 
من فساق الثقافة وعبيد الهوى والشيطان، والتي لوال جهادها واستماتتها وجالدها 
المفكر  المقام  هذا  في  ألذكر  وإني  زمان.  منذ  الذئاب  وألكلتنا  الشياطين،  لتخطفتنا 
الله  رحمه  بيغوفيتش  عزت  علي  األستاذ  الفذ  والرئيس  المجاهد  المسلم،  البوسني 
الذي استغرب في أحد مقاالته مسلك الحضارة الغربية التي تحظى فيها مربية األرانب 
والخنازير بأجر جزيل على اعتبارها موظفة منتجة، أما التي تنجب الرجال والنساء، 
وتتعهدهم بالتربية والتهذيب، فهي معدودة من العاطلين. وأستنكر في هذا السياق 
الناس يقبلون راغمين تسمية قطاع أغلبي عريض  التي جعلت  صنيع اإلدارة عندنا 
من النساء باسم غريب« : »بدون« )SANS(، فهل كل األعمال محترمة إال عمل التربية 

وإعداد األجيال؟ أال ساء ما يحكمون.
إن سفينة المجتمع في منظور اإلسالم تكون محكوما عليها باالنحراف واالضطراب 

والجنوح، إذا اضطربت فيها القيم وانقلبت فيها الموازين.
إن هذا االضطراب واالنحراف يحصالن في السفينة بشكل فظيع، إذا أهمل العدل 
لحساب التسوية أو المساواة بالمفهوم السقيم، ولن تغني البهارج واألضواء، ودغدغة 
العواطف الرعناء، سفينة منخورة عجفاء، تصفر فيها الريح العقيم، ويمسك بأعنتها 

قوم بليدة عقولهم، وأفئدتهم هواء.
َماَواُت َوااْلَْرُض  َبَع اْلَحقُّ َأْهَواَءُهْم َلَفَسَدِت السَّ وصدق الله العظيم القائل: �َوَلِو اتَّ

ْعِرُضوَن� )المؤمنون : 71(. َوَمن ِفيِهنَّ َبْل َأَتْيَناُهم ِبِذْكِرِهْم َفُهْم َعن ِذْكِرِهم مُّ

د. عبد المجيد بنمسعود

 خروق في سفينة 
المجتمع

املرأة ضد  التمييز  ـ   53

)... أيها السادة أعضاء اللجنة، إن أوربا كلها 
حتتفل بانتصار النصرانية، لقد انتهى اإلسالم 
الذي سيطر على العالم منذ 1400م، إن »كرميان 
أمامنا منوذج  تركيا متثل  جمال  ملكة  خالص« 
املرأة املسلمة، فهاهي حفيدة سليمان القانوني 
تقف أمامنا ِب »املايوه« وال بد من االعتراف أن 
يوم  ذات  ألن��ه  انتصارنا،  ت��اج  ه��ي  الفتاة  ه��ذه 
الذي  الرقص  فن  من  القانوني  سليمان  انزعج 
ظهر في فرنسا فحاول أن مينعه حتى ال يسري 
في بالده، وهاهي حفيدة السلطان املسلم تقف 
األقداح  فلنرفع  »املايوه«،  غير  ترتدي  وال  بيننا 
ألقاها  كلمة  )1(، هذه  أوروب��ا(  تكرميا النتصار 
رئيس جلنة اختيار ملكة جمال أوروبا مباشرة 
1923 على  العثمانية سنة  بعد سقوط اخلالفة 
تركيا  وإحل��اق��ه  أت���ات���ورك،  ك��م��ال  مصطفى  ي��د 
أراض��ي تركيا  93 ٪ من  أن  بالرغم من  بأوروبا 
تقع في القارة اآلسيوية. ولكم أن تتصوروا كيف 
إلى  األذان  فحتى  هويتها،  ع��ن  تركيا  سلخ  مت 
وأصبح  مصادرته  العربية متت  باللغة  الصالة 
في  نخوض  أن  نريد  وال  التركية،  باللغة  النداء 
غياهب التاريخ لكون أغلبنا يعرف كيف مت تدمير 
التركية، فبسقوط  األمة  بنيت عليها  التي  القيم 
اخلالفة، سقطت فلسطني في يد الصهاينة بعد 
تسليمها لهم من طرف االنتداب البريطاني الذي 

آلت إليه من تركة »الرجل املريض«...
نرى  اجل��دد  العثمانيني  ع��ودة  بعد  وال��ي��وم 
األتراك يستعيدون شيئا فشيئا من هويتهم ومن 

طورانيتهم )2(، فإذا كان العثمانيون القدامى قد 
والبطوالت،  الفتوحات  عن طريق  العالم  سادوا 
بفتوحاتهم  العالم  س��ادوا  اجل��دد  فالعثمانيون 
وأع���ادوا  التكنولوجي،  وتقدمهم  االقتصادية 
م��ن بني  غ���دت  وق��وت��ه��ا ح��ت��ى  ل��ت��رك��ي��ا مكانتها 
وأصبح  العاملي،  الصعيد  على  األوائ��ل  العشرة 
صندوق النقد الدولي مدينا لها، إن الزائر لتركيا 
والستمبول خاصة ال بد أن يقف عن كثب على 
بعد  ال��ب��الد  عرفتها  ال��ت��ي  االق��ت��ص��ادي��ة  الطفرة 
العقدين األخيرين، وأن يأخذ منها العبرة، بدل 
أن يصرف وقت رحلته في التسكع في األسواق 
أثناء  التي سجلتها  املفارقات  من  والبازارات... 
رح��ل��ت��ي، ون��ح��ن ف��ي ط��ري��ق ع��ودت��ن��ا إل��ى املطار 
للرجوع إلى ديارنا، أن الدليل السياحي املشرف 
ماهي   : س��ؤاال بسيطا  علينا  رحلتنا طرح  على 
الكلمات التركية التي حفظتموها خالل وجودكم 
بتركيا؟ فارتفع أكثر من صوت من بيننا : إندرمي.. 
Inderim.. فضحك الدليل وضحك السائق، ألن 
»تخفيضات«  التركية  باللغة  تعني  إندرمي  كلمة 
وهي الكلمة التي طليت بها كل واجهات احملالت 
للتكرار،  حاجة  فال  املعنى  ظهر  وإذا  التجارية، 

ودمتم ساملني.
--------

1 - من مقال للكاتبة أميمة اجلالهمي، عن 
موقع »إسالم واي«.

2 - الطورانية، نزعة قومية تركية.

ارتسامات سائح في بالد محمد الفاتح )األخيرة(

خـامتـة  للـتـاريـخ  والـعـبـرة
ذ: أحمد األشهب بنبض القلب
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»وص���ف���ت ح��رك��ة امل��ق��اوم��ة 
»ح���م���اس«، حديث  اإلس��ام��ي��ة 
ف���ص���ائ���ل م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر 
بني  مخطط  ع��ن  الفلسطينية 
اإلسرائيلي  واالحتال  احلركة 
ل��ف��ص��ل ق��ط��اع غ����زة ع���ن ب��اق��ي 
وتثبيته  الفلسطينية  األراضي 
ك� »كيان مستقل«، بأنه »محض 

مهاترات إعامية«.
فصائل  ع��ن  ممثلني  وك���ان 
في  اتهموا  قد  التحرير  منظمة 
ت��ص��ري��ح��ات م��ن��ف��ص��ل��ة، ح��رك��ة 
وبدعم  »تسعى  بأنها  ح��م��اس 
أوروب������ي ودول������ي إل����ى إق��ام��ة 
غ��زة  ق��ط��اع  ف��ي  ك��ي��ان مستقل 
وف��ص��ل��ه ع���ن ب��ق��ي��ة األراض�����ي 
إلغاء  يعزز  مّم��ا  الفلسطينية، 
حل الدولة املستقلة على حدود 
 ،1967 ع��ام  احملتلة  األراض����ي 
املنظمة  مشروع  يسعى  وال��ذي 
إلق��ام��ت��ه��ا«، وف���ق ق��ول��ه��م.وق��ال 
ال��ق��ي��ادي ف��ي ح��رك��ة »ح��م��اس« 
إس���م���اع���ي���ل رض���������وان: »ه����ذه 
قادة  يرددها  إعامية  مهاترات 

بتوجيهات  امل��ن��ظ��م��ة  ف��ص��ائ��ل 
السلطة  رئ��ي��س  م���ن  م��ب��اش��رة 
محاولة  وه��ي  ع��ب��اس،  محمود 
الذي  األوروب���ي  التحرك  لوقف 
عملية  لتعطيلها  السلطة  أدان 
إع���م���ار غ����زة ورف�����ع احل��ص��ار 

عنها«.
وأض����������اف رض����������وان ف��ي 
ت���ص���ري���ح���ات ل���وك���ال���ة »ق����دس 
م��وق��ف  أن  »م���ع���روف  ب������رس«، 
ال  بأنها  واض��ح  حماس  حركة 
من خال  إال  االحتال  تفاوض 
البندقية ولن تكون صديقة له«.

ر رئ����ي����س  ح�������������رَّ
ب��ل��دي��ة »م��ون��ت��ارج��ي« 
ال��ف��رن��س��ي��ة م��ح��ض��ًرا 
ألع�����ض�����اء  »ج��م��ع��ي��ة 
مسلمي املدينة«؛ وذلك 
على  وروًدا  لتوزيعهم 
ة ب��امل��دي��ن��ة ي��وم  امل������ارَّ

السبت املاضي.   
وم����ع ذل����ك ك��ان��ت 

باالهتمام؛  ج��دي��رة  امل��ب��ادرة 
ألنه كان عمًا منظًما لتحطيم 
اإلس��ام  عن  املسبقة  األف��ك��ار 
وامل���س���ل���م���ني، ف���ل���م حت��ص��ل 
امل���ب���ادرة ع��ل��ى ت��ص��ري��ح من 

البلدية.   
اإلذن  ال���ع���م���دة  ورف�����ض 
ب���احل���دث، م��ع��ت��ب��ًرا أن����ه من 
التبشير الديني على الطريق 
ْوا  ��دَّ حَتَ أنهم  موضًحا  العام، 
حددت  لذلك  ونتيجة  احلظر، 
ال��ش��رط��ة ال��وط��ن��ي��ة ُه��وي��ات 
رت محضًرا لهم،  اجُلناة وحرَّ
عقوبة  امل��خ��ال��ف��ون  وي��واج��ه 

الغرامة.   
وقررت اجلمعية – الفرع 
 – اإلسامي  لاحتاد  احمللي 
سياق  في  العمل  ه��ذا  تنفيذ 
ارت����ف����اع األع����م����ال امل��ع��ادي��ة 
يناير،  هجمات  منذ  لإلسام 
وس��ي��س��م��ح ت���وزي���ع ال����ورود 
املارة حول  بفتح احلوار مع 

اإلسام.   
احتجاجات  مت  ُنظِّ وق��د 
مم���اث���ل���ة م����ن ِق����َب����ل ال���ف���روع 
احمللية لاحتاد اإلسامي في 
مت جمعيات  أوروب��ا، كما نظَّ
في  مم��اث��ل��ة  أح���داًث���ا  محلية 

»فرنسا« وفي »بلجيكا«.

ال��ص��ح��ة  وزارة  ف���ت���ح���ت 
ن��ق��اش��ا وط��ن��ي��ا ع��ن اإلج��ه��اض 
ت���رت���ب ع��ن��ه ت��ب��اي��ن ك��ب��ي��ر بني 
مؤيدي اإلجهاض من املنظمات 
احل����ق����وق����ي����ة وال����ت����وج����ه����ات 
ال��ع��ل��م��ان��ي��ة ف���ي ال���ب���اد وب��ني 
اجلهات  اعتبرت  حيث  العلماء 
امل��رأة  أن  لإلجهاض  املناصرة 
لها احلق في املمارسة اجلنسية 

احل������رة ب���ن���اء ع���ل���ى امل���واث���ي���ق 
الدولية ولها احلرية في اختيار 
، واحلق  أن حتمل أو ال حتمل 
ف��ي اإلج��ه��اض ،ب����دون م��راع��اة 
ل��ل��ض��واب��ط األخ���اق���ي���ة وحل��ق 
اجل��ن��ني ف��ي احل��ي��اة والح��ت��رام 

الثوابت الشرعية اإلسامية.
فقد اعتبر الدكتور مصطفى 
بن حمزة اإلجهاض اعتداء على 
حق اجلنني في احلياة وأن حق 
اجل��ن��ني ف��ي احل��ي��اة م��ق��دم على 
صحف  وتناقلت  احل��ق��وق،  ك��ل 
اإللكترونية  واملواقع  األسبوع 
اخلبر، كما خصصت له جريدة 
)اجلمعة  خاصا  ملفا  التجديد 
أن  وي�ظ��ه���ر   ،)2014/03/13
اجل�����دال م��ق��ب��ل ع��ل��ى م��زي��د من 

التطور الفقهي والقانوني.

العراقيني  آالف  ش��ي��ع   
امل���ق���ي���م���ني ف����ي ال��ع��اص��م��ة 
آالف  وم���ع���ه���م  األردن������ي������ة 
م���ن األردن����ي����ني وال��اج��ئ��ني 
السوريني زعيم هيئة علماء 
الش�ي�خ  ال�مسلمي�ن بالع��راق 
ح��ارث ال��ض��اري إل��ى مثواه 
األخ��ي��ر ف��ي م��ق��ب��رة سحاب 
اإلس���ام���ي���ة ش�����رق ع���م���ان.
وصلي على الشيخ الذي لف 
القدمي  ال��ع��راق  بعلم  نعشه 
الرئيس  عهد  )املعتمد خال 
ال��راح��ل ص���دام ح��س��ني( في 
مسجد احلسني غرب عمان، 
وه���و امل��س��ج��د امل��ش��ي��د ق��رب 
مقر  حيث  احلسينية  قصر 

الله  عبد  األردن  ملك  إق��ام��ة 
ال���ث���ان���ي.وت���وف���ي ال���ض���اري 
ب��ع��د م���ع���ان���اة م���ع امل����رض، 
األردن  إل��ى  انتقل  ق��د  وك��ان 
م��ن��ذ اح���ت���ال ال���ع���راق ع��ام 
2003، ورفض االنخراط في 
العملية السياسية على مدى 
املاضية.وقدمت  ال��س��ن��وات 
السلطات األردنية تسهيات 
جثمان  نقل  أج��ل  من  كبيرة 
ال���ذي واف��ت��ه املنية  ال��ش��ي��خ 
اخل����م����ي����س امل����اض����ي ف����ي 
ت���رك���ي���ا، ووف��������رت مل���راس���م 
التشييع ترتيبات لوجستية 

وحراسات أمنية رفيعة.

**************

ان���ت���ه���ى امل����خ����رج ف��اض��ل 
فيلم  على  العمل  م��ن  سليمان 
وثائقي يناقش حقيقة أن معظم 
املهتدين اجلدد إلى اإلسام هم 
أن  من  الرغم  على  النساء،  من 
اإلس��ام  على  الهجمات  معظم 
تدور حول التمييز واالضطهاد 

ضد املرأة. 
 Islam« الوثائقي  ويتخلل 
 12 in Women« مقابات مع 
اإلس��ام، ونساء  اعتنقن  ام��رأة 
غ��ي��ر م��س��ل��م��ات، وأس���ات���ذة في 
جامعة األزهر املصرية وهارفرد 

البريطانية. 
أس��رار  الوثائقي  ويكشف 
أكثر  لإلسام  النساء  اجن��ذاب 
من الرجال، ويدحض الكثير من 
امل��رأة  ح��ول  اخلاطئة  املفاهيم 

في اإلسام. 

مع  ال��ف��ي��ل��م  ت��ص��وي��ر  ومت 
اخللفيات  مختلف  م��ن  ن��س��اء 
ال���ع���رق���ي���ة، ال��ب��ي��ض وال���س���ود 
وال���ه���ن���ود وال��ص��ي��ن��ي��ني، وم��ن 
ذل��ك  ف��ي  ال�����دول، مب��ا  مختلف 
واليونان  وبريطانيا  بلجيكا 
وإن��دون��ي��س��ي��ا وه���ون���غ ك��ون��غ 
والواليات  وأملانيا  وسيريانكا 

املتحدة وهولندا والسويد

مداهمات واغتصابات ضد الروهنجيا في أراكان

وثائقي يناقش انجذاب النساء غير 
المسلمات لإلسالم

فلسطين - حماس: نفاوض االحتالل عبر 
البندقية فقط

فرنسا: غرامة على مسلمي 
مدينة مونتارجي لتوزيعهم الورود

المغرب : بحث ساخن لتقنين اإلجهاض
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لقشور الفواكه 
فوائد غير متوقعة ..

الـخـبــر الـصـحـي

أف����اد م��راس��ل وك��ال��ة أن��ب��اء 
أراكان أن مجموعات من القوات 
البورمية تنتشر منذ عدة أيام في 
عدد من املدن والقرى الروهنجية 

ف����ي أراك���������ان م��ث��ل 
ب�������وس�������ي�������دون�������غ 
وخير  وراسيدونغ 
ع������������دن، وت�����ق�����وم 
الفوضى  ب��إح��داث 
وال���ش���غ���ب ون��ش��ر 
اخل�������������������وف ب����ني 
األه��ال��ي واالع��ت��داء 
عليهم في الطرقات 
ومنعهم من احلركة 
واخل��روج  والتنقل 
للبيع  بيوتهم  م��ن 
والشراء؛ ما جعلهم 

معيشية  ص��ع��وب��ات  ي��واج��ه��ون 
لقمة  وتوفير  ال��ق��وت  كسب  ف��ي 
العيش وفقا للمراسل، مضيفا أن 
هذه احل��وادث تأتي على خلفية 
رف��ض��ه��م اخل���ض���وع ل��ع��م��ل��ي��ات 
التفتيش التي تنفذها السلطات 
البورمية بهدف سحب البطاقات 
البيضاء من الروهنجيني ملنعهم 

م���ن امل���ش���ارك���ة ف���ي ال��ت��ص��وي��ت 
امل��زم��ع إج�����راؤه خ���ال األش��ه��ر 
دستورية  تعديات  حول  املقبلة 
مقترحة. وبني املراسل أن العديد 
م��������ن ال�����ب�����ي�����وت 
ال��روه��ن��ج��ي��ة في 
املذكورة  املناطق 
تخلو من رجالها 
ب����ع����د ف�����راره�����م 
إل��������ى األدغ����������ال 
خوفا  وال��غ��اب��ات 
م������ن ت���ع���رض���ه���م 
ل�������اع�������ت�������ق�������ال 
وال�����ت�����ع�����ذي�����ب، 
م��ش��ي��را إل����ى أن 
البورمية  القوات 
ت����س����ت����غ����ل ه�����ذا 
ال���وض���ع ف���ي م��داه��م��ة ال��ب��ي��وت 

واغتصاب النساء ليا.
ال��س��ل��ط��ات  أن  إل����ى  ي���ش���ار 
ال��ب��ورم��ي��ة ت��رف��ض ب��اس��ت��م��رار 
االع������ت������راف ب���ح���ق امل���واط���ن���ة 
ل��ل��روه��ن��ج��ي��ا رغ����م امل��ن��اش��دات 
وال��ض��غ��وط��ات ال���دول���ي���ة ال��ت��ي 

تواجهها في هذا اخلصوص.

جثمان الضاري 
يوارى الثرى في 

األردن

غير  فوائد  الفواكه  لقشور 
متوقعة ..

ال��ف��وائ��د  م��ن  الكثير  ي��وج��د 
في  تكمن  األس���رار  م��ن  والكثير 
الوصفات  حيث  الفواكه  قشور 
الفريدة،  واجلمالية  العاجية 
ن��ق��دم ه��ن��ا م��ج��م��وع��ة وص��ف��ات 
سحري  مفعول  وذات  بسيطة 
م��س��ت��وح��اة م���ن ف���وائ���د ق��ش��ور 

الفواكه . 
> قشر املوز :

ك��ث��ي��رون كمية  ي��ع��ل��م  ال  ق���د 
ف��ي قشور  تكمن  ال��ت��ي  ال��ف��وائ��د 
املوز وحتديدًا اجلانب الداخلي 
وضع  عند  عاجيًا  القشرة،  من 
من  تقشيرها  ف��ور  امل���وز  ق��ش��ور 
اجلهة الداخلية على الرأس ملدة 
كبير  وبشكل  تسهم  ساعة  رب��ع 

النصفي.  ال��ص��داع  تخفيف  ف��ي 
سكان  واستخدمها  سبق  كما 
جزر الباهاما منذ القدم ملعاجلة 
بشرب  وذلك  الدم  ارتفاع ضغط 

مغلي قشر املوز.
ول��ك��ن ميكن االس��ت��ف��ادة من 
األسنان  بتبييض  امل��وز  قشور 

وإليك الطريقة:
 تفرك األسنان جيدًا بقشرة 
املوز الطازجة فور تقشيرها من 
املواد  فتسهم  الداخلية،  اجلهة 
بالقشرة  امل��ت��وف��رة  وال��ع��ن��اص��ر 
ك��ال��ب��وت��اس��ي��وم وامل��غ��ن��ي��س��ي��وم 

بتبييض األسنان.
> قشر الليمون :

يتسم قشر الليمون برائحته 
املنعشة، إلى جانب كونه معقما، 
واأله�����م مي��ك��ن االس���ت���ف���ادة منه 

جماليًا في تفتيح بعض األماكن 
ال��غ��ام��ق��ة ف��ي اجل��س��م ك��األك��واع 

مثًا.
الليمون  قشر  يعتبر  وأيضًا 
مطهرا للفم و مينح الفم رائحة 
منعشة، ولكن يجب تناول قطعة 
بسيطة منه ألنه قوي وقد تضر 
كثرته بالطبقة الواقية لألسنان.

فنجان  شرب  فإن  وللرشاقة 
الليمون  قشر  مغلى  من  صغير 
يسهم  ساعة  بنصف  األك��ل  بعد 
في تخليص اجلسم من الدهون 

الزائدة.
> قشر اخليار :

ل��ل��خ��ي��ار وق����ش����وره ف��وائ��د 
كبيرة جدًا للجهاز الهضمي، أما 
جماليًا ففوائده ترتبط باحلفاظ 
ع��ل��ى ص��ح��ة اجل���ل���د وم��رون��ت��ه 

وحيويته.
أسهل طريقة لاستفادة من 
ق��ش��ر اخل���ي���ار، ه��ي اس��ت��خ��دام��ه 
م��ب��اش��رة ب��وض��ع��ه ع��ل��ى ال��وج��ه 
الداخلية  اجل��ه��ة  ت��ك��ون  بحيث 

للقشرة مامسة للبشرة.
أيضًا  ومفيد  للبشرة  مفيد 
ل��ل��م��ن��ط��ق��ة احمل��ي��ط��ة ب��ال��ع��ي��ون، 
واخل���ي���ار م���ن أك��ث��ر ال��ع��ن��اص��ر 
اآلم���ن���ة ع��ل��ى ال���ع���ي���ون ومي��ك��ن 
اس��ت��خ��دام��ه ع��ل��ى ال��ع��ي��ون مع 
االس���ت���رخ���اء ب��ع��د ي����وم م��ره��ق 
الكمبيوتر  شاشة  أم��ام  ومتعب 
فيريح البشرة ويخفف االنتفاخ 

ويحد من الهاالت السوداء.
بسهوله  استخدامه  وميكن 
من قبل الرجل وامل��رأة على حد 

سواء.
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إلى أن نلتقي

األيام  من  يوم  في  احلديث  العصر  في  اآلداب  كليات  تكن  لم 
جزءا أساسيا من مشكالت التعليم العالي، وال عقبة في اإلصالح 
األق��ل من  ذل��ك على  ال��دور األكبر في  لها  ك��ان  التنمية، وإمن��ا  أو 
خالل ما تبوأه خريجوها من مناصب في مختلف هياكل الدولة، 
العامة واخلاصة على السواء. والناظر بعني  القطاعات  وفي كل 
فاحصة إلى الواقع احلالي يجد أن العديد من الطالب الذين كانوا 
الكرة  أع��ادوا  قد  فيها  وتخرجوا  بل  العلمية  بالكليات  مسجلني 
منهم  العديد  ليتخرج  من جديد  فيها  اآلداب وسجلوا  كليات  في 
يشهدون  الكليات  هذه  في  أساتذة  اآلن  وبعضهم  عليا،  بشواهد 

على ذلك بكل وضوح.
ولم يكن ما يدرس في كليات اآلداب من علوم ومعارف، في يوم 
من األيام على امتداد التاريخ جزئا من أي مشكل أيضا، بل كانت 
التكوين العلمي، إذ  الثقافة األدبية بتنوعاتها جزءا أساسيا من 
الفلك  للطبيب واملهندس وعالم  بد  ال  تاريخنا اإلسالمي،  أنه في 
وغيرهم من ثقافة أدبية تؤهلهم لغويا وفكريا ومعرفيا للمشاركة 
وهناك. وميكن  هنا  تعقد  كانت  التي  واملعرفة  العلم  مجالس  في 
املراكشي  العبدي  البناء  اب��ن  إل��ى  امل��ث��ال  سبيل  على  ننظر  أن 
واسعة  دراي��ة  على  ك��ان  ال��ذي  والفلك،  والطب  الرياضيات  عالم 
ألف في  فإنه كما  العربية وبالفقه واحلديث. ولذلك  اللغة  بفنون 
الرياضيات والفلك، ألف في العربية وفنونها، فكان من ذلك كتابه 

القيم املشهور "الروض املريع في صناعة البديع".
كيف ميكن أن تكون املشكلة في كليات اآلداب وهي احلارسة 
األمينة، على صلب ما ورد من قوانني منظمة للتعليم العالي مبا 
في ذلك القانون 0000 وخاصة في املشروع املقترح ملراجعته في 
ورد  التي  األساسية  واملرتكزات  باملبادئ  املتعلقة  1)مكرر(  املادة 
اإلسالمية  العقيدة  مببادئ  "التمسك  املرتكزات  هذه  من  أن  فيها 
واالع��ت��دال  االنفتاح  على  القائمة  واألخالقية  الروحية  وقيمها 
املغربية  بالهوية  التشبث  على  والتنشئة  واحل��وار..."  والتسامح 
الوطني..."  االنتماء  بروح  الراسخة  الوطنية  والثوابت  املوحدة، 
و"العمل على  تطوير وتنمية التدريس باللغة العربية في مختلف 
ميادين التكوين والبحث، وعلى إدماج اللغة األمازيغية في مجال 
األكثر  األجنبية  اللغات  وإتقان  تعلم  على  احل��رص  مع  التعليم، 

انتشارا...".
كل ذلك ال ميكن أن يؤتي ثماره إن كانت كليات اآلداب غائبة 
أو مغيبة عن دورها في التنمية، أو غير حاضرة بقوة ألداء هذه 
األدوار املهمة، فشعب اللغات وفي مقدمتها شعبة اللغة العربية 
وشعبة الدراسات اإلسالمية وشعبة التاريخ واجلغرافية وغيرها 
من الشعب لها الدور األكبر في احلفاظ على اللغة العربية وعلى 
والثقافات  العاملية  اللغات  على  االنفتاح  وف��ي  الوطنية  الهوية 

األخرى.
تتعلق  عديدة  مشاكل  في  تتخبط  اآلداب  كليات  أن  صحيح 
بالتكوين وآفاق العمل بالنسبة للخريجني، لكن في اعتقادي ليست 
الوحيدة في هذا الباب فالكيات األخرى ذات االستقطاب املفتوح 

تعيش في املشاكل ذاتها.
هو  اآلداب  لكليات  بالنسبة  نظري  في  األساسي  املشكل  لكن 
ال  إذ  للثانوي،  األول��ى  املرحلة  من  يبتدئ  ال��ذي  التوجيه  مشكلة 
التالميذ  من  الضعاف  إال  األدبية  الشعب  نحو  يتوجه  وال  ه  ُيوجَّ
الذين لم يحصلوا إال على معدالت متدنية.. إلى درجة أن بعض 
التوجه  نحو  واح��د  أي  منها  يتوجه  ال  قد  اإلع��دادي��ة  املؤسسات 

األدبي ألن املعدالت تكون كلها عالية. وهذا هو الغريب حقا.
كليات   : ينتظر من قطاع اسمه  أن  إذ كيف  الغريب،  نعم هو 
كاملة  دوره بصورة  يؤدي  أن  الضعاف  إال  إليه  ه  ُيَوجَّ ال  اآلداب، 

ويحقق ما هو مرسوم له مما سبقت اإلشارة إليه...
ال ميكن على اإلطالق، وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل 

بها  املنوط  دوره��ا   أداء  عن  عاجزة  اآلداب  كلية 
تتعلق  ال  املشكلة  أن  يعني  وه��ذا  كامل،  بشكل 
باملُخَرجات  ولكن  اآلداب من حيث هي،  بكليات 
فيها  يعاد  أن  ينبغي  والتي  إليها.  ت��ؤدي  التي 

النظر جملة وتفصيال.

نظرات في إصالح التعليم )14(
كليات اآلداب ودورها في التنمية

د. عبد الرحيم الرحموني
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بني  املعارك حتتدم  كانت  العشرين  القرن  أوائ��ل  في 
حدا  أحيانا  العنف  من  تبلغ  وكانت  واألدب���اء،  املفكرين 
كبيرا. وكان بعضها ذا طابع أدبي ثقافي خالص، وبعضها 
ذا طابع اجتماعي أو سياسي. وكأن تلك املعارك كشفت لنا 
عن أننا قوم ال نعرف االعتدال. فنحن إذا أحببنا تطرفنا 
في احلب، وإذا أبغضنا تطرفنا في البغض، وننسى أو 
حبيبك  )أحبب  الشريف:  النبوي  التوجيه  ننسى  نكاد 
هونا م���ا.... وأب��غ��ض ع��دوك هونا م���ا...(. وم��ن املالحظ 
تيارا  كان يظهر حتى بني طرفني ميثالن  العنف  ذلك  أن 
العقاد والرافعي،  ما كان بني  فكريا واحدا، مثل  مذهبيا 
كان  وإن  اإلسالمية،  والثقافة  لإلسالم  ينتصر  فكالهما 
العقاد ينتصر للتجديد والرافعي ينتصر للمحافظة. وقد 
أسفر ذلك العنف في القول عن آثار منها كتاب الرافعي: 

إلى  يسعى  حيث  السفود(،  )على 
أن ي��ش��وي ال��ع��ق��اد ع��ل��ى س��ف��وده 

شيا. 
وك���ث���ي���را م���ا ك����ان ال��ت��ج��دي��د 
م��ق��ت��رن��ا ب��اإلق��ب��ال ع��ل��ى ال��غ��رب، 
احملافظة  في  متمثلة  واحملافظة 
املعارك  تلك  وم��ن  األص���ول.  على 
امل��ش��ه��ورة م��ا دار ح���ول امل����رأة، 
قاسم  كتاب  ظهور  بعد  والسيما 
أم���ني:)حت���ري���ر امل�����رأة(، ح��ي��ث لم 
يبق قلم شاعر أو كاتب إال كان له 
العلم  وأه��ل  نصيب.  القضية  في 
يعرفون أن الكتاب أصال إمنا هو 
قاسما  للشيخ محمد عبده، ولكن 
الذي ظهر من خالله.  القناع  كان 
وك����ان م���ن ش���أن ظ��ه��ور ال��ك��ت��اب 
باسم الشيخ محمد عبده أن يثير 
زوبعة أعظم، إذ كان الشيخ ممثال 
لألزهريني، وإن لم يتول املشيخة، 
العصور  ف��ي   ���� بطبعه  واألزه�����ر 

املتأخرة �� أحرص على احملافظة، أو 
أحرص على السير في ركاب احلكام، وكان يفترض فيه 
)حترير  كتاب  فحصنا  وإذا  املجتهدين.  حصن  يكون  أن 
أكثر مما  املسلمة  للمرأة  أنفسنا ال نطلب  امل��رأة( وجدنا 
طلبه هذا الكتاب، وإن كان قاسم أمني في كتابه التالي( 
املرأة اجلديدة( قد ذهب شوطا بعيدا، وخرج على بعض 
املرحوم  جاء  وقد  مثاال.  الغربية  امل��رأة  واتخذ  األص��ول، 
املرأة في عصر  أبو شقة في كتابه: )حترير  عبد احلليم 
الرسالة(، مبا لم يأت به قاسم أمني، ولكن من خالل القرآن 

الكرمي والصحيحني، ولكن أكثر الناس ال يقرؤون. 
في  فريقني   �� الشأن  أه��ل  أعني   �� الناس  انشق  وق��د 
القضايا، وص��درت أحكام على هؤالء وه��ؤالء، وبلغ  تلك 
ذلك  بعد  األجيال  وبقيت  التكفير،  أو  التفسيق  األمر حد 
تردد تلك املقوالت دومنا نظر فعلي، وقد قرأْت شيئا عن 
العهد  تقرأ شيئا لألعالم. وشهدنا في  تكد  ولم  األع��الم، 
من  اإلنصاف  إل��ى  تسعى  التي  احمل��اوالت  بعض  األخير 
ق��راءة تراثنا احلديث، مثل ما فعل الدكتور  خالل إع��ادة 
القائم حول طه  أراد أن ينهي اجلدل  الذي  محمد عمارة 
)طه  كتابه:  فكتب  ال��زم��ان،  م��ن  ق��رن  ح��وال��ي  منذ  حسني 
حسني من االنبهار بالغرب إلى االنتصار لإلسالم(، وقد 
قال أهل العلم األول: )املعاصرة حجاب(، فما أحرانا أن 
بعيون  ال  بعيوننا  احلديث  التراث  ذلك  في  النظر  نعيد 
من  نتحرر  وأن  قدرهم،  وكبر  شأنهم  عال  وإن  اآلخ��ري��ن، 
وليس  التعصب  أم��اله��ا  التي  اجل��اه��زة  األح��ك��ام  بعض 

احلق، وقد قال شوقي:
صور العمى شتى وأعظمها إذا

نظرت بغير عيونهّن اله���اُم

جورجي  أن  لإلسالم  املنتصرين  بني  رأي  ش��اع  لقد 
رواياته  وأن  اإلس��الم،  على  حاقد  تبشيري  قبطي  زي��دان 
ال��ت��ي س��م��اه��ا: )رواي����ات ت��اري��خ اإلس����الم(، ش��اه��دة على 
رموز  من  والنيل  والكيد  ال��دس  على  يقوم  ال��ذي  منهجه 
متع  على  متهالكني  يصورهم  حيث  وأبطالهم،  اإلس��الم 
يطلع  أن  منا  كثيرا  ذلك  فمنع  الرخيصة،  الدنيا  احلياة 
�� مجرد اطالع �� على تراث هذا الكاتب، عسى يجد وسط 

الزؤان جوهرة.
واحل��ك��م��ة ض��ال��ة امل���وم���ن، أن���ى وج���ده���ا ف��ه��و أح��ق 
الصني،  إلى  مرجعه  كان  ولو  فريضة  العلم  وطلب  بها، 

والتقصير في طلب العلم خطيئة.
كتاب  إص���دار  ع���ودة  ه��و  احل��دي��ث  ه��ذا  مناسبة  إن 
ج��ورج��ي زي���دان: )رح��ل��ة إل��ى أورب����ا(، وه��و كتاب يتخذ 
موضوعا له رحلة قام بها الكاتب 
فرنسا  م��ن  ك��ل  إل���ى   1912 ع���ام 
قال  وق��د  وسويسرا،  وبريطانيا 
 �� النظر  »وتوخينا  التمهيد:  في 
�� فيما يهّم قراء  على اخلصوص 
املدنية  تلك  أح���وال  م��ن  العربية 
ال��ت��ي أخ���ذن���ا ف���ي ت��ق��ل��ي��ده��ا منذ 
ق���رن ك��ام��ل )ون��ق��ول ال��ي��وم: منذ 
قرنني كاملني(، ونحن نتخبط في 

اختيار ما يالئم أحوالنا منها...
ونقتصر من ذلك على ما يهّم 
القارئ الشرقّي من حيث حاجته 
إلى حتّدي مدنية أولئك القوم في 
يحسن  ما  ونبني  ه��ذه،  نهضتهم 
املدنية  تلك  عوامل  من  يقبح  أو 
وع��ادات��ن��ا  طبائعنا  إل��ى  بالنظر 

وأخالقنا«. )ص. 5 من الكتاب(
ف��ل��م ي��ك��ن ح���دي���ث ج��ورج��ي 
زيدان عن رحلته متجيدا للمدنية 
الغربية فقط، بل كان نظرة فاحصة 
تراعي االستفادة منها مبا ال يخالف 
السلبيات  رحلته  في  أنه سجل  كما  ومقوماتنا.  عاداتنا 
التي تطبع مدنية الغرب، وحذر من اتباعها. ومما ال شك 
فيه أنه كان معجبا بنابليون بونابارت وما خلفته حملته 
على مصر من نهضة علمية وفكرية وأدبية، إال ان ذلك لم 
مينعه من تسجيل بعض سلبيات تلك احلملة. وقد أنهى 
الفصل اخلاص بفرنسا بخالصة، أحب ان أشرك القارئ 

فيها ألهميتها، فأعطي القوس باريها. قال:
)في مدنية فرنسا وغيرها من مدنيات أوربا حسنات 
كثيرة يجب علينا اقتباسها واالستفادة منها، ولكن فيها 
التي  فاحلسنات  عنها.  واالبتعاد  جتنبها  يجب  سيئات 

يحسن بنا اقتباسها هي:
1 �� معرفة الواجب.

2 � احملافظة على الوقت وصدق املواعيد.
3 �� تهذيب أخالق العامة بالتربية الصحيحة.

4 �� تعليم املرأة وتثقيفها.
5 �� ترقية التعليم والتوسع في اآلداب.

6 � العمل واجلد.
أما ما يجب علينا جتنبه من أدران تلك املدنية فاهّمه:
1 � اإلفراط في احلرية واستخدامها في غير موضعها.
2 � ما يخالف احلشمة الشرقية، على أن نأخذ من العلم 

والتربية القدر املالئم لعاداتنا.
من  فإنه  الكفر،  في  واملجاهرة  الدين  في  الفتور   ��  3

أسس ذلك اخلراب.
فبالله عليكم يا أهل احلق، أجتدون نصيحة تنفعنا، 
تتعلق باملدنية الغربية وواقعنا اإلسالمي املعاصر، أفضل 
من هذا الذي سطره جورجي زيدان في رحلته إلى أوربا؟

شــؤون  صـغـيــرة
يلتقطها د. حسن األمراني

درس من
جورجي زيدان

28 جمادى األولى  1436هـ  املوافق 19 مارس 2015م

جورجي زيدان : 
»ما يجب علينا جتنبه من 

أدران مدنيات أوروبا أهّمه:
احل��ري��ة  ف���ي  اإلف������راط   �  1
واس����ت����خ����دام����ه����ا ف�����ي غ��ي��ر 

موضعها.
احل��ش��م��ة  ي��خ��ال��ف  م���ا   �  2
ن��أخ��ذ  ال��ش��رق��ي��ة، ع��ل��ى أن 
م��ن ال��ع��ل��م وال��ت��رب��ي��ة ال��ق��در 

املالئم لعاداتنا.
ال���دي���ن  ف�����ي  ال����ف����ت����ور   �������  3
فإنه  الكفر،  في  واملجاهرة 

من أسس ذلك اخلراب.«


