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آداُبـــــــه متت  ولم  األديب  مات 
كلماُتـــــه متت  ولم  اللبيب  مات 
وأديبنـــــــا حكيمنا  اللقاء  فإلى 
غـــدًا موعدنا  الفردوس  جنة  في 

الــناس في  بها  نحيا  التي  فهي 
األنفــــــاس مع  يسري  َفَدِبُيبَها 
األكيــــــــــاس خيرة  يا  ولبيبنا 
األرمـــاس جذوة  برمسك  فاهنأ 

عـدد  خــاص
عـن   األستـاذ   الـدكـتـور  
عبـد  الـسـالم   الـهـراس 

رحـمـه  اللـه  تعـالى

اللعم

اأُوؤجرنا يف م�صيبتنا

واخلفنا خريا منها

اآمني

10 دراهم
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عدد خاص عن األستاذ الدكتور عبد السالم الهراس رحمه اهلل تعالى

�يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي �

أ د. عبد العلي حجيج

التدبر  باسم  حليت  اجلليل  األستاذ  أيها 
فيه يقود إلى استنباط عجيب وهو أن االسم 
السالم  عبد  ه��و  ل��ك  اختير  ال��ذي  الشخصي 
واف���ق ح��ق��ا ف��ي��ك ص��ف��ة ع��زي��زة وه���و أن���ك من 
وتغييب  وال��ب��راءة  والسالمة  السلم  أنصار 
عالقاتك  في  فأنت  واملضار  واألسقام  اآلف��ات 
بالسلم  االستمساك  عليك  يغلب  وخطاباتك 
حتى مع الذين حتس منهم أنهم يخفون في 
اخلصام  في  الرغبة  من  يبدون  ماال  أنفسهم 
ك��امل��اء  ف��س��الم��ك  وبسمتك  ب��ه��دوءك  تغلبهم 
يشرب ويطفئ النار فأنت تستحضر في قلبك 
�وإذا  وتعالى  سبحانه  الله  ق��ول  باستمرار 
خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما� وأما اسمك 
ينبغي  م��ا  تكسير  إل��ى  ي��رم��ز  فهو  ال��ه��راس 
دينه  في  اإلنسان  حياة  يفسد  مما  محاربته 
بني  جتمع  فأنت  وصحته  وتعليمه  وأخالقه 
واجلمال  واخلير  والعدل  احلق  مع  الوقوف 
وبني الوقوف في وجه الضالل والظلم والشر 

والفساد.
لقد عرفتك ألول مرة عقب الهجوم الغادر 
 1967 س��ن��ة  م��ص��ر  ع��ل��ى  الصهيوني  ل��ل��ع��دو 
في  بفاس  الكليات  من  الطلبة  جموع  فنزلت 
م��ظ��اه��رة س��اخ��ن��ة وان��ض��اف إل��ي��ه��م جمهور 
ك��ب��ي��ر م��ن س��ك��ان ف���اس ع��ل��ى ام���ت���داد ش��ارع 
لبنك  امل���ج���اورة  وال��س��اح��ة  اخل��ام��س  محمد 
املغرب وأقيمت منصة توارد على الكالم فيها 
واحدا  وكنت  واألساتذة  الشخصيات  بعض 
املتدفقة  ال��ص��ادق��ة  م��ش��اع��رك  حت��رك��ت  منهم 
الصهاينة  غدر  بقوة  تدين  مجلجلة  بعبارات 
ال����ذي ي��ك��ش��ف ع���ن ن��واي��اه��م ال��س��ي��ئ��ة وع��ن 
وعن  وغطرستهم  وجتبرهم  وظلمهم  خبثهم 
كراهيتهم للعرب واإلسالم وأنهم يريدون أن 
مينعوا بأي وسيلة ظهور أي قوة في الدول 
العربية ميكن أن تهدد كيانهم في ذلك اليوم 
مل��س��ت ف��ي��ك ال��ش��ه��ام��ة وال��ش��ج��اع��ة وال��ص��دق 
فذا  كنت  وجهك  وقسمات  صوتك  نبرات  من 
ت��غ��م��رك م��ش��اع��ر ال��ب��ط��ول��ة واحل���ري���ة ص��ادق��ا 
البالد  نحو  وعواطفك  ووطنيتك  إميانك  في 
عندما  قرب  عن  وعرفتك  املشرق  في  العربية 
صرُت أحد أساتذة شعبة اللغة العربية بكلية 
الشعبة  رئ��ي��س  آن���ذاك  وك��ن��َت  ب��ف��اس  اآلداب 
فكان مما كلفت به خدمة ألساتذة الشعبة أن 
أقوم في بداية السنة اجلامعية بعد أن تقدم 
أقوم  أن  م��ادة  كل  أساتذة  بأسماء  الئحة  لي 
بتحديد ساعات العمل لكل أستاذ واملدرجات 
رغبات  اإلمكان  جهد  مراعيا  لهم  املخصصة 
األساتذة في ذلك وأذكر أنه كانت تأتيني منك 
توصيات ببذل اجلهد إلرضاء األساتذة جميعا 
انتماء  أي  م��راع��اة  ودون  بينهم  متييز  دون 
عبر  إذا  ذل��ك  في  تراجعني  وكنت  ف��وارق  أو 
بعضهم عن عدم رضاه عن األوقات التي عني 
لقد كنت حقا تقدر املسؤولية  العمل فيها  له 
وكنت ميسرا ال معسرا جتمع القلوب وال تنفر 
وكنت ترى في مثل هذه املواقف أن األساتذة 
ينبغي أن تتاح لهم الفرص التي تيسر عليهم 

م��ا على  ف���ي���ؤدوا  عملهم ع��ل��ى أح��س��ن وج���ه 
عاتقهم من مسؤوليات وواجبات فاجلامعات 
ينتظر منها أن متد الوطن بأطر وطنية عالية 
املستوى صاحلة للنهوض مبؤسسات الدولة 

في مختلف امليادين.
إن����ا ن���ف���رح ل��ف��رح��ك ون���أل���م ألمل����ك ن��ف��رح 
باحلضارة  واعتزازك  فخرك  عن  تعبر  عندما 
نعتوها  التي  البالد  في  العرب  بناها  التي 

بالفردوس وبجنة اخللد
يا أهل أندلس لله دركم 

ماء وظل وأنهار وأشجار
ما جنة اخللد إال في دياركم

ولو تخيرت هذي كنت أختار
ي��ؤدوا حق شكر  لم  وحتزن وتتألم ألنهم 
أيام أخلوا فيها بواجب  النعمة فأتت عليهم 
احلفاظ والدفاع واحلماية للنعم التي فرطوا 
فيها فسقطت البالد في يد من كانوا ينتظرون 
ونسيان  بالدنيا  واالش��ت��غ��ال  الغفلة  منهم 
ليبذلوا  أج��داده��م  دف��ع  ال��ذي  الكبير  ال��ه��دف 
السامية  امل��ب��ادئ  نشر  سبيل  ف��ي  أرواح��ه��م 
بها اإلسالم. عبرت  التي جاء  النبيلة  والقيم 
عن هذا السقوط الذي حز في نفسك وآملك في 
كتابك )األندلس بني االختيار واالعتبار : قصة 
سقوط األندلس من الفتوح إلى النزوح(، كنت 
شديد الفرح واالعتزاز بالفتوح شديد احلزن 
بسبب السقوط والنزوح وأنت تسترجع ذلك 
في ذاكرتك فيزداد أملك في السنوات األخيرة 
حني ترى وتسمع ما يجري من مظاهر التفرفة 
البالد  في  والقتال  والنزاعات  واخلصومات 
أقمت  فطاملا  إليك  حبيبة  هي  التي  العربية 
بها طالبا للعلم وزائرا لنشر العلم. ومن عاش 
تاريخ العرب باألندلس بقلب حاضر البد وأن 
احل��اض��ر:  العصر  ف��ي  املسلمني  ب��أم��ر  يهتم 
ونحن في الشرق والغرب والفصحى بنو رحم 

ونحن في اجلرح واآلالم إخوان.
من  يأتيك  وامل��ج��د  األم��ج��د  األس��ت��اذ  أيها 

جهات متعددة :
- من سمو أخالقك وطهارة قلبك وسالمة 
ص����درك وس��م��اح��ت��ك وب��س��م��ت��ك وم���ن صبرك 

وعفوك
- من علمك وأدب��ك وحسن بيانك وصدق 

مشاعرك
- م���ن ع��ل��و ه��م��ت��ك وش��ه��ام��ت��ك وذك��ائ��ك 

وفطنتك
- م���ن م��ح��ب��ت��ك ل��دي��ن��ك ووط���ن���ك وأم��ت��ك 

وإنسانيتك
- من منهج حياتك في التلقي والتواصل 

مع األهل واألصحاب وسائر الناس
وصدمت  ال��رج��ال  صبر  فصبرت  ابتليت 
ف��ع��ف��وت ع��ف��و األب���ط���ال، وك���ل ذل���ك م��ن شيم 

األطهار األخيار.
صبر بليت به وصار سجية

أيوب قد سابقته بحصان
عفو عفوت به فكنت مبرزا

في احللم واإلكرام واإلحسان

وجواهر اآلداب واألخالق وال�
حسنات قد بينتها ببيان
أي فضل لك على الناس يتسع ليسع قلبك 
الكبير الطافح مبحبة اخلير. شخصيات كثيرة 
من الباحثني تعترف وتقر لك بأنك يسرت لهم 
ألبحاثهم  حتضيرهم  أث��ن��اء  كثيرة  صعابا 
املصادر  إل��ى  ب��اإلرش��اد  تنفعهم  ورس��االت��ه��م 
واملراجع األساسية أو تربطهم بأساتذة كبار 
متخصصني وأحيانا ترافقهم إليهم فهذا عني 
أكرمك  الذي  املعروف وزك��اة منك على اجلاه 
الله به. وكلما واتت الفرصة بعض األساتذة 
تزودهم  كنت  للقاءك  أبحاثهم  أكملوا  الذين 
البحث  املتعلقة مبواصلة  النصائح  بدرر من 
وال��دراس��ة وإص���دار كتب ول��و كانت صغيرة 

احلجم، شهد بذلك مجموعة منهم
قلوب العابدين لها انشراح

ويوم متوت تتسع اجلراح
كم كان صدرك رحبا منشرحا مقبال على 
احلياة بنشاط وهمة وحيوية مما جعلك تشد 
بالعلم  املعروفة  واملناطق  امل��دن  إلى  الرحال 
وخارجه.  الوطن  داخل  فيها  العلماء  وبتوفر 
انتقلت إلى مدينة العلم باملغرب مدينة فاس 
بالد  إل��ى  ذهبت  وبعدها  بعلمائها  العامرة 
امل��ش��رق إل��ى مصر وال��ش��ام ول��ب��ن��ان وربطت 
اتصاالت مع أقطاب العلم بها واستفدت منهم 
اجل��زائ��ري  نبي  ب��ن  م��ال��ك  منهم  غ��زي��را  علما 
وشخصيات لها وزنها في تأسيس احلركات 

الوطنية واجلمعيات الفكرية واألدبية،
رحلت وقد كان الرحيل مباركا

أثمرت ثمرا قل لألقران
وقد جتلى أثر كل ذلك في شخصيتك وفي 
نشاطاتك بعد العودة وحط الرحال في وطنك 
التعليمي  العلمي  باحلقل  العمل  في  لتسهم 
واخترت أن يكون ذلك في حضن فاس حيث 
األجواء واألشخاص قريبة الشبه بشفشاون:

قد كنت تختار البالد لفضلها
 فاخترت فاسا موطن العلماء

جلمالها زين وحلم يشتهى 
واألهل أهل مروءة ووفاء
طيلة  يكن  لم  اآلف��اق  في  وطوافك  رحيلك 
معك  حاضرا  كان  رحيل  في  لينسيك  حياتك 
في  بني جنبيك، حي  مقيم  تعمل وجت��د،  وله 
ضميرك ووجدانك، إنه الرحيل الذي ينتظره 
املؤمنون الصاحلون املصلحون بشوق ولهفة 
إل��ى  ال��رح��ي��ل  لترضى�  رب  إل��ي��ك  �وعجلت 
وحيث  املقيم  النعيم  حيث  ال��ب��ارئ  اخل��ال��ق 
ال��ل��ق��اء ب��ال��رس��ول ال��ك��رمي وس��ائ��ر األن��ب��ي��اء 

واملرسلني:
وكل الحق أبويه يوما 

عناق الشوق طال له انتظار
رحمك الله رحمة واسعة وجعل نفسك من 
بني النفوس التي خاطبها عز وجل بندائه لها 
ربك  إلى  ارجعي  املطمئنة  النفس  أيتها  �يا 
وادخلي  عبادي  في  فادخلي  مرضية  راضية 

جنتي�

اأي���ه���ا الإخ������وة الأف���ا����ض���ل ق���راء 

ج����ري����دة امل���ح���ج���ة ال����غ����راء حم��ج��ة 

تن�ضد  التي  والعمل  والعلم  الإمي��ان 

اأف��راد الأمة  ال�ضالح والفالح جلميع 

الإ�ضالمية وجلميع من ين�ضرح �ضدره 

بقلبه وفكره  للكلمة الطيبة فيعيها 

بها  ت�ضع  ل�ضانه  ع��ل��ى  جت���ري  وت�ضبح 

اأ����ض���واء الإمي����ان واأن�����وار الإ���ض��الم 

النا�س  ب��ن  والتقوى  ال��ر  واأع��م��ال 

حمبن  طائعن  رب��ه��م  اإىل  ي��ن��ق��ادون 

لدينهم القومي ولر�ضوله الكرمي ىل.

اأيها الإخوة ل يخفى على م�ضامعكم 

اأن علما من اأعالم املغرب احلديث 

قد  وف�ضله  وت��ق��واه  اإمي��ان��ه  يف  �ضهما 

انتقل يف غ�ضون �ضهر جمادى الأوىل 

عفو  اإىل  2015م  ف��راي��ر  1436ه� 
ربه ورحمته، الدكتور عبد ال�ضالم 

القراء  اإىل  نتوجه  واإن��ن��ا  الهرا�س. 

العزاء  بخال�س  والأ���ض��دق��اء  والأه��ل 

يف وفاة اأخينا امل�ضمول برحمة اهلل 

وعفوه.

مت���ي���زت ���ض��خ�����ض��ي��ت��ه ب��ال��ت��ع��م��ق 

وال��ت��و���ض��ع وال���ت���ن���وع يف ع���دي���د من 

امل����ج����الت ال���دي���ن���ي���ة وال��ف��ك��ري��ة 

اأن  وي�ضرنا  والإبداعية.  والأدبية 

و���ض��ع��ن��ا ه���ذا ال���ع���دد م���ن ج��ري��دت��ن��ا 

الأ�ضاتذة  من  اأ�ضدقائه  اإ�ضارة  رهن 

الباحثن وحمبيه وطلبته ليتف�ضلوا 

وغريه  العزيز  وطننا  اأبناء  بتعريف 

م���ن ال���ب���الد ال��ع��رب��ي��ة الإ���ض��الم��ي��ة 

وبجهوده  الفذة  امل��رح��وم  ب�ضخ�ضية 

ال��ع��ل��م��ي��ة وب���ع���ط���اءات���ه ال��ف��ك��ري��ة 

والإبداعية ومبكانته املرموقة.

ومعلوم لديكم قراءنا الأعزاء اأن 

الأ�ضتاذ املرحوم كانت اجلريدة تن�ضر 

له يف ال�ضفحة الأخرية عمودا قارا 

حتت عنوان بارقة.

كنت  امل��رح��وم  لأ�ضتاذنا  ون��ق��ول 

بارقتك  يف  الأ�ضلوب  ورائ��ق  بارعا 

ال��ت��ي ج��رت ع���ادة ج��ري��دة املحجة 

الأخ��رية،  ال�ضفحة  يف  تن�ضرها  اأن 

وك��ان��ت تلفت ن��ظ��ر ال��ق��راء ب��ج��ودة 

اأ�ضلوبها وعمق حمتواها، فكان اأغلب 

القراء يبداأون قراءتهم للجريدة من 

ينتقلون  ومنها  الأخ��رية،  ال�ضفحة 

اأوتيت  ولعلك  ال�ضفحات.  �ضائر  اإىل 

هذا الف�ضل بخدمتك للغة العربية 

والدين الذي تعتر هذه اللغة خدمة 

ب����اإذن اهلل حمفوظة  و���ض��ت��ب��ق��ى  ل��ه 

للرتاث  بخدمتك  وكذلك  بحفظه. 

العربي واحلفاظ على ذخائره الغنية 

بالعمل على  وال��راء، وذل��ك  بالعطاء 

الباحثن  اأي���دي  يف  وو�ضعها  ن�ضرها 

والأدب��ي��ة  الفكرية  قيمتها  لتظهر 

والعلمية، وحتيا بحياة هذه الأمة.
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رحل المّشاء... في حاجات الناس 
األستاذ الدكتور عبد السالم الهراس

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله

رحم الله أستاذنا الدكتور عبد السالم الهراس
رحم الله شيخنا الدكتور عبد السالم الهراس

رحم الله أبانا الدكتور عبد السالم الهراس
رحم الله عبده املّشاء في حاجات الناس، مختلف الناس:

األستاذ الدكتور عبد السالم الهراس
*   *   *

عرفته، أول ما عرفته، أستاذا لألدب األندلسي، بكلية اآلداب 
1967- الدراسية.  1966 – ظهر املهراز، سنة 

 وكان "أول ما ساق املودة بيننا"، وأنا طالب، نقاش في الدرس؛ 
زياد في  نتج عنه تكليفي بنقل ما يتعلق بخطبة طارق بن 

"املقتبس"،
 مخطوط بخزانة القرويني البن حيان،

 ثم كان بعُد منه من اخلير ما كان؛
 من تقريب، واحتضان...،

 وحرص على استفادتي بداره من ِخيار الزوار.
 وما أكثر ما كان يطرق داره من الزوار األخيار !!

*   *   *
لقد كان بيته - رحمه الله - منزال لألخيار،

 ومحطة لألخيار،
 وملتقى لألخيار؛

 ذلك بأنه كان يفشي السالم،
 ويطعم الطعام،
 ويصل األرحام،

 وميشي في حاجات احملتاجني، وهم نيام.
وعاينت،  وخَبرت،  علمُت،  مبا  شاهدا  أتردد؛  وال  بهذا  أشهد 

وشاركت...
*   *   *

ويطَعم  بيته،  يدخل  فال  ر،  خيِّ زائٌر  "الكلية"  يزور  كان  ما 
طعامه.

إلى  يسارع  فال  حاجة،  في  مستشفع  بابه  يطرق  كان  وما   
الشفاعة.

ولكم زكى من طلبة العلم! 
وواسى من اليتامى واألرامل!! 

وشفع للمظلومني، واملطرودين، وطالبي الشغل!!!...
لقد كان بابا من أبواب اخلير؛

 دخله خلق كثير،
 وانتفع به، لكثرة عالقاته في الداخل واخلارج، جم غفير.

فتقبل الله تعالى منك،
 وهنيئا لك مبا أسلفت في األيام اخلالية، 

ولتسعدك الرحلة امليمونة الغنية باخليرات والبركات...
*  *  *  

لقد كان - رحمه الله تعالى - مع طلبته، أستاذا حليما.
شيخا  والشؤون،  الشجون  في  ومستفتيه  مريديه  مع  وكان 

حكيما.
وكان مع عائلته الصغيرة والكبيرة، أبا رحيما.

أحبه، لعلمهم به، أقوام
وأبغضه، لكرههم للخير وأهله، أقوام 

وارتاب فيه، جلهلهم به، أقوام
ولم يكن له إليهم جميعا إال إفشاء السالم وإطعام الطعام

*  *  *
فهنيئا لك، في األمة كلها، إفشاؤ ك  ما استطعت من سالم

وهنيئا لك، في األمة كلها، وصلك ما استطعت من أرحام
ما  أبنائها  حاجات  في  مشيك  كلها،  األمة  في   ، لك  وهنيئا 

استطعت، وهم قيام أو نيام
واللـَه الغفوَر الرحيَم احلليَم الكرمَي... نسأل، كما سماك عبد 

السالم، أن يدخلك "دار السالم".

تلميذك: الشاهد
صبيحة اجلمعة 13 جمادى اآلخرة 1436هـ

أ.د. الشاهد البوشيخي
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كرم من  ربك  أعطاك  مبا  فاهنأ 
والشيم النصائح  بذل  من  والفذ 
والشهم من أعطى وأخلص للقلم

ربنا الرضى من  السالم لك  عبد 
كنت األصيل الفذ في نصح الورى
أخلصت في تدريس علمك للورى
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شكر على التعزية والـمواساة

احلمد هلل الذي أعطانا فشكرنا، ثم أخذ منا فصبرنا.
باسم أسرة المرحوم الدكتور عبد السالم الهراس نتقدم 
بالشكر اجلزيل لكل من واسانا يف فقيدنا الغالي من داخل 
المغرب وخارجه سواء كان حضوريا أو عن طريق الرسائل 

أو الهاتف أو عن طريق شبكات التواصل االجتماعي.
ونسأل اهلل العلي القدير أن ال يريكم مكروها، وأن 

يثيبكم عىل ما قدمتموه لنا من خالص العزاء والمواساة.
أعاننا اهلل وإياكم عىل الصبر عند المصائب. وجنبنا 

وإياكم شرور الفنت وجميع النوائب. 
وال نقول إال ما أمرنا به ربنا الكريم الغفور الرحيم .

}إنا لله وإنا إليه راجعون{

أسرة المرحوم الدكتور عبد السالم الهراس

جـوانـب  مـن  حـيـاة  الـدكـتـور  عـبـد  الـسـالم  الـهـراس 
رحـمـه  اللـه  وأسـكــنـه  فـسـيـح  جـنـاتـه

في احلقيقة لقد كلفنا شططا وال ندري 
من أين وال من حيث نبدأ في سرد حياة رجل 
تعددت وتنوعت أدواره، فقد كان رحمه الله 
ومربيا  حنونا،  وأبا  مثاليا،  زوجا  تعالى 
لينا مرات وصارما مرات  عطوفا، ومعلما 
نصوحا،  وصديقا  عارفا،  ومرشدا  أخرى، 
صبورا،  ومعينا  للخير  موجها  وصاحبا 
وسندا قويا، وركنا شديدا، ومرجعا مهما، 

وإنسانا خدوما ومغيثا.
وسنقتصر في هذه السطور على كتابة 
يحرص  ك��ان  وم��ا  حياته،  ج��وان��ب  بعض 
عليه، وما كان يؤرقه ويشغل باله وجهده 
ومذكراته  وحياته  سيرته  تاركني  ووقته 
الله  بإذن  أن تصدر في كتاب مستقل  إلى 

تعالى.
كــان رحــمــه الــلــه جــل وعــا يستحضر 
مــعــيــة الـــلـــه دائــــمــــا وجــــالــــه وخــشــيــتــه، 
فكره  يسخر  فيه  وال��رج��اء  منه  واخل���وف 
وط��اق��ت��ه ووق��ت��ه، وع��اق��ات��ه خل��دم��ة الدين 
الوقت،  أش��د حرصا على  وك��ان  وال��وط��ن، 
دائما يضع نصب  تعالى  الله  فكان رحمه 
»اغتنم   :  � ال��ل��ه  رس���ول  ح��دي��ث  عينيه 
هرمك،  قبل  شبابك   : خمس  قبل  خمسا 
فقرك،  قبل  وغ��ن��اك  سقمك،  قبل  وصحتك 
موتك«  قبل  وحياتك  شغلك،  قبل  وف��راغ��ك 

الذي يبني حقيقة املغنم.
وكــــان حــريــصــا عــلــى الــعــمــل بــالــفــرص 
املتاحة، حريصا على وقته ينفقه كما ينفق 
ماله أو أكثر، وكان يكره أن يرى أحدا من 

املسلمني يهدر وقته و يضيعه سدى.
كما كان حريصا رحمه الله على إقامة 
حديث  ويستحضر  بــاملــســاجــد  الــصــلــوات 
رسول الله � : »أول ما يحاسب عليه املرء 
الصاة...«، وأثناء األعياد يحب أن يصلي 
بأكبر  ليلتقي  مختلفة  مساجد  في  األعياد 
عدد ممكن من إخوانه وأحبابه وأصدقائه.

وكان كثير الزيارة والسؤال عن أحوال 
ال��دع��وة  ف��ي  وإخ��وان��ه  وأق��رب��ائ��ه  العلماء 

وأعمال اخلير وأصدقائه.
للطلبة  ومحجا  مــاذا  فكان  بيته  أمــا 

وأصــحــاب احلـــاجـــات، ف��ك��ان رح��م��ه ال��ل��ه ال 
يردهم بل وميشي معهم لقضاء حوائجهم، 
حتى  س��ن��وات  معنا  قضى  طالب  م��ن  فكم 
أقيمت  تخرج وحصل على عمل، وبالبيت 

ح��ل��ق��ات ال��ذك��ر وال��ع��ل��م، وت��أس��س��ت 
ال��ل��ب��ن��ات األول������ى جل��م��ع��ي��ات 

وألعمال  إسامية  ومجات 
وملؤمترات  والبر،  اخلير 
وندوات محلية ووطنية 

وعاملية.
أسلم  الــبــيــت  وفـــي 
ذات  أناس، وأصلحت 
يستثمر  وكان  بينهم، 
ع������اق������ات������ه أح����س����ن 
الدين  استثمار خلدمة 

والوطن.
ف���������ك���������م ت�������وس�������ط 

ل��ط��اب ع���رب وغ��ي��ر ع��رب 
اض����ط����روا ل���ت���رك أوط��ان��ه��م 

املغرب،  داخ��ل  دراستهم  وأمت���وا 
ومغاربة  مشارقة  طاب  يديه  على  ودرس 
وصنعوا  تخرجوا  وأوربيون،  وآسيويون 
ع��ل��ى ع��ي��ن��ي��ه وت��ق��ل��دوا م���راك���ز م��ه��م��ة في 

بلدانهم.
ورغ���م ك��ب��ر س��ن��ه رح��م��ه ال��ل��ه ف��ق��د ك��ان 
زاره  وإن  اجل��دي��د،  وتعلم  بالعلم  شغوفا 

أحد يسأله عن اجلديد وعن الفائدة.
كان رحمه الله يركز دائما على إعداد 
الفرد، وإعداد القدرات، وبناء املسلم الذي 
ما  مع  ويطوره  فيه،  ويخلص  عمله  يتقن 
يتناسب مع العصر. فكان رحمه الله يحث 
كل واحد على أن يتقن عمله وعلمه وحرفته 

ومهنته وفنه.
وكان رحمه الله عندما يتعرف على أحد 
يسأله عن دقائق األمور في أصوله وعمله 

واختصاصه ومهاراته.
ف��ق��د اف��ت��ق��دن��اه رح��م��ه ال��ل��ه وف��ق��دن��اه، 
كل  ب��ل  ف��ق��دن��اه،  ال��ذي��ن  الوحيدين  ولسنا 
العائلة، وجميع طابه وإخوانه وأصدقائه 
والعالم  امل��غ��رب  وب��ل��ده  خ��اص��ة،  ومعارفه 

يكل  ل��م  حيث  ع��ام��ة،  واإلس��ام��ي  العربي 
واالعتدال  الوسطية  إلى  الناس  دعوة  من 
واح��ت��رام اآلخ���ر، وخ��دم��ة ال��وط��ن والعالم 
بنشر تعاليم اإلسام السمحة، ونبذ العنف 
وسيظل  الله  رحمه  ك��ان  واخل���اف، 
ن���ب���راس���ا وق�������دوة ل���ن���ا ول��ك��ل 
مجال  في  اإلسامي  العالم 
الثقافي  والعمل  ال��دع��وة 

واالجتماعي.
دائــمــا  علمنا  لــقــد 
االعـــتـــمـــاد عــلــى الــلــه 
وحسن  بــــه،  والــثــقــة 
ال���ظ���ن ف���ي���ه، وح��س��ن 
ال����ظ����ن ف�����ي ال���ن���اس 
واإلح�����س�����ان إل��ي��ه��م، 
من  فيهم  ما  واستثمار 

خير.
كــان رحــمــه الــلــه يــردد 
دائــــمــــا : لـــقـــد ســـخـــرنـــا الــلــه 
خلـــدمـــة األمـــــة فـــا حتـــزنـــوا إن 
القيتم أذى أو سوء كام في خدمة الناس، 
فاألجر مضمون عند الله تعالى، وهذه هي 
جتارة  على  أدلكم  �هل  الرابحة  التجارة 

تنجيكم من عذاب أليم...�.
لقد يسر الله لنا أن نلتقي كبار الدعاة 

في  يــزورونــنــا  كــانــوا  الــذيــن  والشخصيات 
الــبــيــت، وك��ان م��ن ع��ادت��ه أن ي��ن��ادي علينا 
مباشرة  منهم  لاستفادة  معهم  للجلوس 
الدين والدنيا، وكان يحدثنا عن  أمور  في 
لبنان وسوريا  قادة ومفكرين عايشهم في 
وم��ص��ر وال���ش���رق ع��م��وم��ا ك��أم��ي��ر اجل��ه��اد 
واملفكر  اخلطابي،  الكرمي  عبد  بن  محمد 
وغيرهم  نبي  بن  مالك  األستاذ  اجلزائري 

من كبار املفكرين والدعاة.
وكـــان خــوفــه األكــبــر أن تنتقل عــدوى 
االنشقاقات في جسم الدعوة إلى املغرب، 
ألنه رأى بأم عينيه الويات التي أصابت 

الدول اإلسامية بالشرق.
وتكلم  إال  األن��دل��س  ع��ن  لنا  تكلم  كلما 
بحرقة عن ضياعها وكان يردد أن أسباب 
ضياعها موجودة اآلن في جل دول العالم 
بقيت  إن  دول  تضيع  وس��وف  اإلس��ام��ي، 

تسير في نفس االجتاه.
طبت حيا وطبت ميتا يا أبانا الغالي، 
لله،  ونحبك  الله،  في  أحببناك  والله  فإنا 
أحبائك،  وق��ل��وب  قلوبنا  ف��ي  خ��ال��د  ف��أن��ت 
ومرافقة  األعلى،  بالفردوس  لك  ودعواتنا 
وأزك��ى  ال��ص��اة  عليه  محمد  اخللق  سيد 

السام.

إعداد : أسرة الفقيد

عدد خاص عن األستاذ الدكتور عبد السالم الهراس رحمه اهلل تعالى

كان رحمه 
الله جل وعال يستحضر 
معية الله دائما وجالله 

وخشيته، واخلوف منه والرجاء 
فيه يسخر فكره وطاقته 

ووقته، وعالقاته خلدمة 
الدين والوطن

الدكتور عبد السام الهراس في أحد اجتماعات جمعية العمل االجتماعي والثقافي

�سرية و�آثار
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محطات من سيرة األستاذ الدكتور عبد السالم الهرّاس رحمه الله

> اسمه، ومولده :
الهّراس مبدينة شفشاون  السالم  ولد عبد 
الله  رح��م��ه  وت��وف��ي  دجنبر1930م،   25 ي���وم 
فاس  مبدينة  2015م،  فبراير   20 اجلمعة  يوم 
احملروسة عن عمر يناهز خمسا وثمانني سنة 
حافل بالعطاءات العلمية، وباجلهاد في سبيل 

نشر الدعوة، وأعمال اخلير..
> من أسرته : 

مقرها  غ����ادرت   Arras/ Alaras ع��ائ��ل��ة 
ال��ه��ج��رة  ف��ي   Albacete ال��ب��س��ي��ط  مب��ق��اط��ع��ة 
سنة  بالشمال  واستقرت  الثالثة،  األندلسية 
"ح��وم��ة  ب��ح��ي  ش���ف���ش���اون  مب��دي��ن��ة  1502م، 

األندلس".
> من سيرته، ومؤهالته:

نشأ عبد السالم الهّراس مبدينة شفشاون، 
ودرس بها املرحلة االبتدائية، ثم تابع دراسته 
ب�: "جامع القرويني"، حتى حصل على الشهادة 
منها  ون���ال  1946/1947م،  سنة  االب��ت��دائ��ي��ة 
السنة التحضيرية، كما درس بها أربع سنوات 
ذلك  بعد  ذه��ب  أن  إل��ى  الثانوي،  املستوى  في 
هناك  الباكلوريا  على  حصل  حيث  لبنان  إل��ى 
سنة 1954م، ثم إلى جانب ذلك درس بثانوية 
التي ُسميت  الشرعية"، مبصر سنتني،  "فاروق 
فيما بعد بثانوية "األزهر"، إذ كان يقبل عليها 
وقتئذ كثيٌر من اللبنانيني، إلى أن حصل على 
يونيو  في  بالقاهرة  العلوم"،  "دار  من  اإلج��ازة 
والعلوم  العربية،  اللغة  في  1958م  سنة  من 
1961م  سنة  في  أما  "جيد".  بتقدير  اإلسالمية 
ن��ال اإلج���ازة ف��ي احل��ق��وق وال��ق��ان��ون اخل��اص، 
واالجتماعية"،  القانونية  العلوم  "دار  بكلية 

جامعة الرباط، مبيزة "جيد".
وأث��ن��اء رح��ل��ت��ة ف��ي ال��ش��رق ال��ع��رب��ي ش��اء 
الله(  )رحمه  ال��ه��ّراس  األستاذ  يعيش  أن  الله 
ن��ك��ب��ات ف��ل��س��ط��ني اب���ت���داء م���ن "ن��ك��ب��ة 1948" 
عيانا  العربية  النكبة  ع��اش  وق��د  ال��ي��وم،  إل��ى 
السورية،  االنقالبات  خبر  كما  األرض،  وعلى 
وآخرها  واللبنانية،  والسودانية،  واملصرية، 
االنقالب العراقي في صيف 1958، وغيرها من 

االنقالبات..
   وف���ي س��ن��ة 1958م ع��ن��دم��ا ح��ص��ل على 
املغرب  إل��ى  ع��اد  الكنانة"،  "أرض  من  اإلج���ازة 
ف��ص��رف ج��ه��ده إل���ى اس��ت��ئ��ن��اف ت��ع��ل��م اللغة 
باألندلس،  يتصل  ما  ق��راءة  وإل��ى  اإلسبانية، 
بثانوية  أستاذا  بتطوان  إقامته  حيث ساعدته 
"أص���ول  ع��ي��اض"، وأس���ت���اذا بكلية  "ال��ق��اض��ي 
الدين"، وخطيبا مبسجد "الباشا" بنفس املدينة، 
في حتقيق رغبته حيث كان يعيش بني التراث 
اإلسباني األدبي، التاريخي، والتراث األندلسي 
إلى إسبانيا  بالذهاب  الله  ثم وفقه  اإلسالمي، 
فحّضر بها رسالته العليا، إلى أن حصل على 
الفلسفة،  كلية  من  الدولية  الدكتوراه  شهادة 
حتت  يونيو1966م،   16 في  مبدريد  واآلداب 
تيرس  "إل��ي��اس  اإلسباني  املستشرق  إش���راف 
من خمسة  تتكون  علمية  أم��ام جلنة  ص��ادب��ا"، 
جامعات،  ث��الث  ميثلون  مستشرقني  أس��ات��ذة 

وهي: مدريد، غرناطة، وسرقسطة.
> من وظائفه:

شغل األستاذ الدكتور عبد السالم الهّراس 
)رحمه الله(:

- مدرسا في ثانوية "املشيشي"، بشفشاون 
من سنة 1958م، إلى سنة 1960م.

- م��درس��ا ف��ي ث��ان��وي��ة "ال��ق��اض��ي ع��ي��اض"، 
بتطوان من سنة 1960م، إلى سنة1966م.

- عضو الشرف في رابطة األدب اإلسالمي 
العاملية سنة 1992م.

- عضو احتاد كتاب املغرب سنة 1968م.
في  األن��دل��س��ي  األدب  ُك���رس���ي  م��ؤس��س   -
ظهر  اآلداب،  بكلية  امل��اض��ي،  القرن  ستينيات 

املهراز – فاس.
آداب  بكلية  العربية  اللغة  قسم  رئيس   -

فاس، من سنة 1975م، إلى سنة 1991م.
والعلوم  اآلداب  بكلية  جامعيا  أس��ت��اذا   -
اإلنسانية، ظهر املهراز، فاس إلى غاية 1997م.
- عضو املجلس األعلى للجامعة اإلسالمية، 

باملدينة املنورة.
- عضو الهيئة االستشارية ملجلة الشريعة 

والدراسات اإلسالمية – الكويت.
اإلس��الم��ي،  ال��ع��ال��م  علماء  بهيئة  عضو   -

بقطر.
لعلماء  العاملي  لالحتاد  مؤّسسا  عضوا   -

املسلمني.
- عضو جماعة "عباد الرحمن" سنة 1954، 
التي أسسها املهندس: محمد أبو عمر الداعوق، 

ببيروت.
- عضو مجلة "بونة للبحوث والدراسات"، 

عنابة – اجلزائر.
- أستاذا زائرا بجامعة البحرين، ومحاضرا 

بها.
كلية  اإلس��ب��ان��ي،  بالقسم  زائ���را  أس��ت��اذا   -

اآلداب، جامعة القاهرة.
اللغة، جامعة اإلمام  - أستاذا زائرا بكلية 

محمد بن سعود، السعودية.
- أستاذا زائرا بقسم اللغات الشرقية، كلية 

اآلداب، جامعة مدريد، إسبانيا.
الدراسات  في  ماليزيا  جامعة  مستشار   -

اإلسالمية، والشرعية.
- عضوا مؤّسسا للهيئة اخليرية اإلسالمية 

العاملية.
-  رئ��ي��س��ا، وم���ؤّس���س���ا جل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��ل 

االجتماعي، والثقافي في فاس، واملغرب.
- ع���ض���و امل���ج���ل���س األع����ل����ى ل��ل��م��س��اج��د 

السعودية.
- من مؤّسسي شعبة اللغة العربية، بجامعة 

قرقيزيا، بشكيك )جامعة كويتية مستقلة(.
- م���ؤس���س ج��م��ع��ي��ة "ج���م���اع���ة ال���دع���وة 

اإلسالمية"، بفاس.
- من مؤّسسي مجلة "الهدى"، فاس، املغرب.
- م��ن م��ؤس��س��ي ج��ري��دة "احمل���ج���ة"، ف��اس، 

املغرب.
> من فضائله:

السالم  عبد  الدكتور  األس��ت��اذ  فضائل  من 
الهّراس )رحمه الله( "االنتقال من سكب العبرة 
إل���ى ك��س��ب ال��ع��ب��رة"، ك���ان ي��ح��دث ه���ذا س��واء 
مبسجد  يلقيها  ك��ان  التي  اجلمعة  ُخطب  ف��ي 
سنوات  في  تطوان  مبدينة  باملشور  "الباشا" 
الستني، أو في نصوص األدب األندلسي، وهو 
يعرف طلبته بدرر الّسمط في خبر الّسبط، ثم 
على  والغيرة  العلم،  ب��ني  اجلمع  فضائله  م��ن 
ينتقي  كان  ما  وكثيرا  القومي،  واخللق  الدين، 
من نصوص األدب األندلسي عندما كان يدّرس 
وقف  وكلما  املسلمني،  واق��ع  يحاكي  ما  طلبته 

على شاهد اتخذه منطلقا للدعوة..
> من عمله الدعوي:

ج���اء األس���ت���اذ ال���ه���ّراس إل���ى امل��غ��رب بعد 
أس��ت��اذا مبدينة  فعني  ال��ق��اه��رة،  ف��ي  درس  أن 
شفشاون سنة 1957م، فكان يحمل معه جتربة 
مصر، وجتربة لبنان، وجتربة دمشق، وجتربة 

الرحمن"،  "عباد  وجتربة  املسلمني"،  "اإلخ��وان 
وأف���ك���ار م��ال��ك ب��ن ن��ب��ي، وال��ف��ك��ر اإلص��الح��ي، 
واحل���رك���ة ال��ن��ه��ض��وي��ة مب��ص��ر، وال��ت��ط��ل��ع إل��ى 
جانب  إلى  فكان  باملشرق،  اإلصالحية  احلركة 
األس���ت���اذ ع��ب��د ال���س���الم ب���ن ح���ي���ون، واألدي����ب 
الناشئة  يربون  السالم احلضري  عبد  الشاعر 
جانبه  ف��ي  اإلس���الم  على  شفشاون  مدينة  ف��ي 
فكان  التطبيقي.  العملي  وج��ان��ب��ه  ال��ع��ل��م��ي، 
لألستاذ الهّراس فضل كبير في توجيه "جمعية 
أنصار السنة" بشفشاون التي أسسها األستاذ 
فرانكو،  اجلنرال  توفي  ومل��ا  الريسوني،  علي 
"األدي��ان"، حتولت  إسبانيا حرية  في  وأبيحت 
اجلمعية إلى الضفة األخرى، فصار تخصصها 
إل��ى  ه��و مسلمي األن���دل���س ودع����وة اإلس���ب���ان 
إلى أن أصبحت حتمل اسم "جمعية  اإلس��الم، 

الدعوة إلى الله".
املسجد  إح���راق  بعد  1969م،  وف��ي سنة    
األق��ص��ى ب���دأ األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��س��الم 
يفكر في تأسيس عمل إسالمي ميكن  الهّراس 
قادته  فقد  اإلس��الم.  للدفاع عن  ن��واة  يكون  أن 
التي  ال��دروس  بعض  يحضر  أن  إلى  الظروف 
كان يقيمها الشيخ أبو بكر اجلزائري، حيث كان 
يتحدث عن أحوال األمة اإلسالمية والتحديات 
بكر  أب��و  الشيخ  يقول  وك��ان  تواجهها،  التي 
اجلزائري آنذاك: "إن الظروف مواتية جدا في 
املغرب لتأسيس عمل إسالمي، كما هو الشأن 
كما استفاد  العالم اإلسالمي"،  بلدان  باقي  في 
من  الله(  )رحمه  الهّراس  السالم  عبد  الدكتور 
شيخه محمد تقي الدين الهاللي استفادة مهمة، 
حيث كان الشيخ الهاللي يزور مدينة فاس في 
سبعينيات القرن املاضي، وكان مستقرا حينئذ 
مبكناس )وكان قد درس على يده بشفشاون في 
يلقي دروسا علمية في مسجد  فكان  طفولته(، 
ال��ه��ّراس  ال��دك��ت��ور  ب��ف��اس فتحمس  "ت���ون���س"، 
م��ن أج��ل إق��ام��ة عمل إس��الم��ي راش���د. وهكذا 
ثلة  مع  الهّراس  السالم  عبد  الدكتور  استطاع 
من الغيورين على اإلسالم أن يفكروا في بناء 
عمل حقيقي للدفاع عن اإلسالم، وفي تأسيس 
ب��ه��ا مي��ارس��ون من  ق��ان��ون��ي��ة م��ع��ت��رف  جمعية 
خاللها العمل اإلسالمي، ومتكنوا سنة 1974م 
من تأسيس جمعية "جماعة الدعوة اإلسالمية"، 
األسباب  لها  هيؤوا  أن  بعد  بفاس،  ووطنوها 
ع��ل��ى قضية  واألخ���ي���ر  األول  ت��رك��ي��زه��م  وك���ان 
واحلمد   – واستطاعوا  "املنهج"،  و  "التصور"، 
إلى  العمل اإلسالمي  بتنزيل  أن يقوموا   – لله 

الواقع، وقدموا عمال جليال.
> من شيوخه:

أ – من شيوخه بشفشاون:
- الفقيه بن خجو.

- الفقيه عبد القادر اخلزاني.
ب – من شيوخه بفاس:

-الشيخ عالل اجلامعي.
- الشيخ محمد مكوار.

- الشيخ عبد الكرمي العراقي.
- الشيخ أحمد احلبابي.

- الشيخ عبد الكرمي الداودي.
- الشيخ الشرفي.
- الشيخ بوزيان.

ج – من شيوخه بلبنان:
- الشيخ فهيم أبو ُعبّية.

- الشيخ أبو عمر الداعوق.
> من معاصريه: 

كانت لألستاذ الدكتور عبد السالم الهّراس 
)رح��م��ه ال��ل��ه( صحبة ق��وي��ة م��ع ع��دد كبير من 
املغرب  فداخل  العالية،  الهمم  وذوي  العلماء، 
القرآنية  القراءات  من شيوخ  إلى شيخ  تعرف 

إلى  ت��ع��رف  كما  ال��ل��ه(،  )رح��م��ه  أع���راب  سعيد 
األستاذ  كان  وعندما  العاملة"،  "س��وس  صاحب 
املختار  العالمة  كان  بتطوان  أستاذا  الهّراس 
له  وك��ان  تطوان  ي��زور  الله(  )رحمه  السوسي 
فطلب  ال��ع��ل��م��اء،  ي��ح��ض��ره  علمي  مجلس  ب��ه��ا 
املختار)رحمه الله( من أقربائه أن يبحثوا عن 
"العالم الدقاق" ولو كان في بروج مشيدة؛ كي 
الناس  فبدأ  يديره،  كان  ال��ذي  مجلسه  يحضر 
يبحثون عن هذا العالم الذي أعجب به املختار، 
ال��ش��اب عبد  العالم  إن��ه  إليه  اه��ت��دوا  وأخ��ي��را 
السالم الهّراس الذي تخرج من "أرض الكنانة". 
الله  عبد  ال��س��ودان��ي  العالمة  إل��ى  تعرف  كما 
الطّيب )رحمه الله(، الذي جاء للتدريس بكلية 
قال  حيث  س��ن��وات  ثماني  بها  ف���دّرس  ف���اس، 
الطيب  الله  عبد  "للدكتور  الله:  في حقه رحمه 
جوانب كثيرة فهو أديب كبير، وباحث عظيم، 
قدير،  ول��غ��وي  عميق،  ومفكر  بصير،  ون��اق��د 
ونحوي متبحر ومقرئ ومفسر ومؤرخ ومتضلع 
باألجنليزية"..وفي  املكتوب  الغربي  األدب  من 
املشرق العربي كانت له عالقة متينة بالعالمة 
األندلسي  األدب  في  وأس��ت��اذه  شاكر،  محمود 
العريان،  سعيد  محمد  واألستاذ  هيكل،  أحمد 
وأثناء رحلته العلمية في مصر، ولبنان تعرف 
إلى املفكر اجلزائري مالك بن نبي )رحمه الله(، 
وك��ان هو  وازن  ل��ه حضور  ك��ان  الكويت  وف��ي 
ميشيان  الله(  السميط)رحمهما  الرحمن  وعبد 

في أعمال اخلير.. 
> من خّريجيه:

ت��خ��رج ع��ل��ى ي���د األس���ت���اذ ال���دك���ت���ور عبد 
متنٌي  الله( جيٌل صلٌب  )رحمه  الهّراس  السالم 
فرعوه  علُمه  إليهم  انتهى  الذين  األساتذة  من 
فكانوا حراسا حقيقيني حلياض  رعايته،  حق 
أنفق  ما  أنفق  وق��د  لقالعها،  وسدنة  العربية 
لرعاية طالب العلم حتى صاروا جنوما مضيئة 
وأصبحوا شيوخا  العربية،  الثقافة  سماء  في 
دروس��ه��م،  حلقات  م��ن  الصحيح  العلم  يؤخذ 
احلصر:  ال  املثال  سبيل  على  بينهم  من  نذكر 
األستاذ الدكتور الشاهد البوشيخي، واألستاذ 
الدكتور  واألستاذ  بنحمزة،  مصطفى  الدكتور 
عبد  الدكتور  واألس��ت��اذ  ب���ودراع،  الرحمن  عبد 
حسن  الدكتور  األس��ت��اذ  الّترغي،  امل��راب��ط  الله 
األم����ران����ي، األس���ت���اذ ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال��رح��ي��م 

الرحموني...
الله( مدرسة  فكان األستاذ الهّراس )رحمه 
" تعلمت منه  التحقيق،فقال أحُد خريجيه:  في 
كثيرا  واستفدت  التحقيق،  في  والتثبت  الدقة 

من مكتبته العامرة بنوادر 
األدب األندلسي ".

> من ذكرياته مع مالك بن نبي:
األس���ت���اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��س��الم ال��ه��ّراس 
الله  قدر  الذين  الفكر  رج��االت  من  الله(  )رحمه 
القاهرة،  لهم أن يعيشوا مع مالك بن نبي في 
وبيروت، ودمشق، بل كان ممن ساهم في طبع، 
ونشر بعض كتبه التي القت رواجا واسعا في 
النهضة(،  )ش���روط  خاصة  اإلس��الم��ي،  العالم 
"أن��ا خالطته  )رح��م��ه(:  ال��ه��ّراس  األستاذ  يقول 
سنتني كأني عشت معه أربعني سنة، وحياتي 
معه حقيقة أحسن أيام حياتي"، ومما اعتز به 
رحمه الله هو أن مالك بن نبي أبى أن يوّدعه في 
وعزم  )ليسانس(  دراسته  أمتم  عندما  القاهرة 
نبي  بن  "مالك  يقول:  املغرب،  إلى  العودة  على 
ما بيني وبينه من احملبة يفوق التصور ألننا 
كنا زاهدين في الدنيا وما زلنا واحلمد لله، أما 
لو أردنا أن نستثمر ما عندنا من مواهب وعلم 
حتى مع احلكام لبلغنا شأوا كبيرا في مجال 

الدنيويات..".

ذ. محمد حماني

�سرية و�آثار
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عدد خاص عن األستاذ الدكتور عبد السالم الهراس رحمه اهلل تعالى

تلقيت بحزن بالغ نبأ وفاة الصديق واألخ 
الوفي الدكتور عبد السالم الهراس في األول من 
جمادي األول 1436 من الهجرة والعشرين من 

شهر شباط 2015.
ابن  بللالل  بالدكتور  االتللصللال  فللي  سللارعللت 
الللفللقلليللد لللتللقللدمي واجللللب اللللعلللزاء لللله وإلخللوتلله 
والعائلة. و ما ُهم في َفقده بأبلغ مني حزنا على 
أخوة رعتها اخلمسينات من القرن املاضي، ثم 
ال  عقود  مسافة  واتصال  مللودة  سقيا  تتابعت 
ما بني  والتواصل  والتشاور  الوفاء  فيها  يفتر 

املغرب واملشرق.
كانت البداية حني أدخل ناظر املدرسة الى 
الصف الثالث الثانوي الطالب املغربي اجلديد، 
وقد جاء من املغرب ليلحق بالدراسة في صف 
في   ،1952-1951 العام  من  الدراسية  املرحلة 
معهد  "الكلية الشرعية " في بيروت وهو معهد 

داخلي اإلقامة والدراسة.
اللغة  مع دخول الطالب اجلديد قطع معلِّم 
على  يشرح  وهللو  الللدرس  استرسال  الفرنسية 
سبورة الصف غرق الباخرة شنبليون الفرنسية 

على شاطئ مدينة بيروت.
وهلللكلللذا اسلللتلللوللللى احللللللدث علللللى الللصللف  
خريف  من  عاصف  ليل  في  واملدينة  وفضائه 
عام 1951.  وإذ خرجنا  في املساء، طالب تلك 
املرحلة، إلى شاطئ األوزاعي القريب من املدينة 
لنشهد الباخرة املنقلبة على حرفه، كان الطالب 
املغربي احملدث األوفى بيننا تفصياًل اذ صادف 
وهو متوجه إلى الشرق أن أقلته الباخرة إلى 

بيروت وعبرها قاصدًا دمشق.
كانت هذه فاحتة تعارف استدرجتنا ُسقيًا 
على  منا  كل  بنعمتها   يحدث  أخللوى  تواصل 
بعد الشقة عقودا من السنني إلى يومنا صفاء 

اتصال يفي بأخوة من الله.
أفقًا  السالم  عبد  أخينا  صحبة  كانت  لقد 
د لي و له في صفحة احلياة الطالبية حماسا  جدَّ
حول خيارات الوحدة اإلسالمية العربية. وكان 
راهنة  أحللداث  من  فيه  يجري  ومللا  املغرب  نبأ 
عللة وهلللو يللقللصُّ من  يللفللتللح  للله األبلللللواب مللشللرَّ
أخباره  على ثلٍة من مؤسسي حركة القوميني 
العرب من طالب اجلامعة األميركية. وكان ذلك  
من  نشرة  تصلنا  حني  جديد  عالم  في  يسلكنا 
جمعهم حتت عنوان " الثأر "  وتعني الثأر من 
النازحني من  ينزف مع سيل  جللرٍح  في  اليهود 
فلسطني الذين ُفتحت لهم أبواب األمكنة العامة 

واملساجد مأوى لوعد قريب.
كانت مقاالت نشرة الثأر تطرح املشكلة من 
العربي  زاوية فيها شيء من نقد تخلف عاملنا 
كما تعبر عنها األبيات من الشعر التي قرأتها 

في إحدى نشراتهم 
لسُت أشكو الغربي و هو غريٌب

إن رمى شعبنا مبا ال يحلُّ
ِّللي إمنا أشتكي يدًا هي  منل

و عليها دمي الزكي ُيطلُّ
أميا عقدة حتلال إلينللا

نسلأل األجنبي كيف حتللُّ
كانت هذه األفكار تفتح أمامنا، عبد السالم 
وأنا، شعورًا من النقد الذاتي ملشكالت تخلفنا 
بيروت  في  الدراسة  مرحلة  في  نزال  ما  ونحن 
وكانت  القاهرة.  في  الدارسة  إلى  االنتقال  قبل 

بعد  فيما  إدراكللنللا  الللى  سللارعللت  مقدمات  تلك 
يحّدث  سوف  كما  لالستعمار  القابلية  مرامي 
مرحلة  في  نبي  بن  مالك  اجلزائري  املفكر  بها 

القاهرة اجلامعية.
مع  للة  سللويَّ املللغللرب  أنللبللاء  نتابع  بتنا  هكذا 
تطورها، وكان أن انتهت إلى عزل امللك محمد 
اخلامس عام 1953 ونفيه إلى جزيرة ليلروس. 
وكللللان مللن اشلللتلللداد اللللثلللورة علللللى االسللتللعللمللار 
بن  عللالل  املغربي  الفدائي  حللاول  أن  الفرنسي 
به  نصَّ اللللذي  عللرفللة  امللللللك محمد  قتل  الللللله  عبد 
االستعمار. وهكذا كان الصدى في حماسنا وما 
ث به الهراس أصدقاءه الذين تعرفنا عليهم  يحدِّ
من طالب اجلامعة األميركية فورة انفعال قومي 
الفدائي  ذلللك  رثلللاء  فللي  الشعر  مللن  أبلليللات  فللي 

املغربي : 
"أسألوا التاريخ عن حرٍّ أبي

كره الذلَّ بأرض املغللللللرب
عشق املوت فأغراه بلله

ورمى باحلبِّ سهم الغضب "
ونحن  أذهاننا  على  احلللدث  استولى  لقد 
د حماس املغربي وشعره في الكلية الشرعية  نردِّ
القادم من  الفقيد الهراس  في بيروت. واذ كان 
صحيفة  يللراسللل  اإلسبانية  اخلليفية  املنطقة 
وكانت   ." "املعرفة  اسمها   تطوان  فللي   تصدر 
أجللواء  فللي  يسلكني  تفصياًل  احللللدث  تللواكللب 
صديقي الشاعر ونحن على مقعد دراسي واحد 
وبتشجيع منه كتبت مقااًل سطرته ألول مرة في 
ناشئتي الفكرية والكتابية أدعم فيه الثورة وما 
ارتكب االستعمار بحق امللك محمد اخلامس في 
نفيه، وكان ذلك في السنة األخيرة من دراستنا 
53-54 قبل االنتقال إلى  سوية في الكلية عام 

الدراسة اجلامعية في القاهرة.
فكر  وتلللداول  سكنًا  ا  تضمنَّ القاهرة  كانت 
متابعة  فللي  طريقا  منا  كللل  اتخذ  حللني  وحلليللاة 
في  وأنلللا  الللعلللللوم  دار  كلية  فللي  هللو  حتصيله. 
كلية  في  ثم  الشريف  األزهللر  في  الشريعة  كلية 
1958، وما  عام  القاهرة حتى  احلقوق جامعة 
فللي كلية دار  الللسللالم دراسللتلله  أنللهللى عبد  إن  
العلوم حتى ودعناه بكل شوق إلى لقاء، كانت 
الرسائل تتوالى صلة مشاركة في رحلة احلياة. 
بنا حديث  التواصل مضت  من  عامًا  وألربعني 
ذكريات وفكر تطلعات، َتَتابع تواصلنا وكان ما 
يطبع في ذاكللرة كل منا احلللدث األول يذكر به 

أحدنا اآلخر حني يغيب عنه في سعي السنني.
لللب رسلللائلللل عللبللد الللسللالم  هلللكلللذا بللللتُّ أقللللِّ
العربية  جوالته  في  له  ارتسم  ما  بكل  الَغَنية 
واإلسالمية، مفكرًا ومحدثًا حتى غدا في سائر 
على  شللاهللدًا  علمًا  والفكرية  العلمية  املللرابللع 
زاوية  دائمًا  في شهادته  العصر.  وكان حظي 
بهم  التقى  من  عند سائر  مكانها  لها  كلمة  في 
القاهرة  فللي  والفكرية  اإلسالمية  احملللافللل  فللي 
والكويت والرياض وباكستان. وإذ بالسنني في 
تكاثرها ينسى بعضه بعضًا، فقد بقيت ذاكرة 
عبد السالم وفية ألول لقاء لي به وقد زار مدينة 
الكلية  الدراسة في  طرابلس في أول عهده في 

الشرعية عام 1952. 
 1983/3/12 فللي  إللليَّ  بعثها  رسللالللة  ففي 
الله جوابا على رسالتني  يرويها أخونا رحمه 
أرسلتهما إليه في ذلك العام مليئة بعبق الروح 
سيرته  من  جزء  يجعلها  مما  الذاكرة  وصالبة 
الشخصية. ارفقها ربطًا نسخة عنها بخط يده 

رحمه الله. 
في  الشرعية  الكلية  كللانللت  فقد  ذلللك  ومللع 
بيروت كمدرسة داخلية  تبني عرى األخوة وفي 
الوقت نفسه مدرسة خارجية في مساحة اتساع 
الثانية  العاملية  احلرب  عقب  وحتولت  بيروت 
في آفاق الطالب. لذا كانت  هذه الكلية مستقر 
التأسيس لكل ما كان بعدها. وكما كانت بيروت 
كانت القاهرة ودمشق منطلقا للطالب ولزعماء 

املغاربة املنابر.
املنطلق  ودملللشلللق  اللللقلللاهلللرة  كللانللت  هللكللذا 
إليها  يللفللدون  إذ  املللغللاربللة  للزعماء  األسللاسللي 
أو ميلللرون عللبللرهللا اللللى سللوريللا. ثللم إن جلللوء 
قد  القاهرة  إلللى  اخلطابي  الللكللرمي  عبد  األملليللر 
العربي  العالم  في  اجليل  ذاكللرة  عنفوان  أحيا 
وكان   .1925 عام  الريف  حرب  في  واإلسالمي 
جلوؤه الى القاهرة قد فتح الباب إلنشاء مكتب 
للمغرب العربي يتولى توجيه املسار السياسي 
لزعماء املغرب كما للطالب القادمني إلى القاهرة 

أو بالد الشام.
كلللللان مللللن زعللللمللللاء املللللغللللرب رئللليلللس حلللزب 
االستقالل عالل الفاسي ومحمد حسن الوزاني 
البشير  مللن  لكل  الللشللورى. وكللان  رئيس حللزب 

قادة جمعية  الورتيالني  اإلبراهيمي والفضيل 
العلماء اجلزائريني كلمتهما في ثورة اجلزائر. 
وكان عبدالسالم الهراس، في حديثه عن زعماء 
حزب  باعتباره  الشورى  ينحاز حلزب  املغرب، 
االستقالل  حزب  على  ويفضله  املغرب  شمالي 
الوزاني  احلسن  مبحمد  نلتقي  أن  قبل  وذلللك 
فللي الللقللاهللرة. لللكللنَّ دمللشللق كللانللت حللديللث عبد 
السالم الدائم ونحن نتابع دراستنا في بيروت 
يللحللدثللنللا عللن الللشلليللخ الللكللتللانللي وعلللن الللطللالب 
املغاربة واخبارهم كلما خرجت معه الى سهل 
البقاع وبلدة جب جنني في رحلة صيفية، في 
عمر  محمد  الرحمن  عباد  جماعة  رئيس  قافلة 
جنيب  املرحوم  زميلنا  نلتقي  حيث  الللداعللوق، 
رحال والطالب في اجلامعة السورية في دمشق 
محمد اخلطيب الذي حتدثنا عن زمالئه املغاربة 

في اجلامعة السورية.
عطلة  وفللي   ،1953 عللام  مللن  نيسان  وفللي 
والللهللراس  اتفقت  الشرعية  الكلية  فللي  الربيع 
على السفر من بيروت الى دمشق للسالم على 
الشيخ محمد مكي الكتاني، الذي كان قد هاجر 
الى دمشق مع والده الكتاني الكبير عام 1912 
حني احتلت فرنسا املغرب فآثر بالد الشام في 
ظل اخلالفة العثمانية ذلك الزمن حتى ال يكون 

في ظل حكم فرنسا.
موقعه  األبللن  ثم  األب  الكتاني  اتخذ  هكذا 
مللن دمللشللق وأهلللللهللا وأضللحللى مللنللزللله فللي حي 
كان  ثم  طللارق.  لكل  مضافة  دمشق  في  امليدان 
االنتخابات  فللي  تأثير  الشعبي  اللللوالء  مللن  للله 
السياسية التي جرت بعد االنقالب الشيشكلي  
والعودة الى النظام الدميقراطي. وكان احلديث 
مجلس  في  يتردد  شائعًا  الدمشقي  امليدان  في 
العسيلي   صبري  قائمة  بللأن  الكتاني  الشيخ 
جنحت  قللد  الللسللوري  الللللوزراء  رئيس  النيابية 

بسبحة الشيخ الكتاني. 
عبد  لكن  املريدين،  فيض حماس  ذلللك  كللان 
للشيخ  زيارته  في  يحمل  كان  الهراس  السالم 
رعاه  ما  جميل  وعمرو  فاحت  وأوالده  وألسرته 
اإلدارة  مللع  وسعيه  املللغللرب  مللن  وصللوللله  ألول 

ملتابعة دراسته في الكلية الشرعية في بيروت
فللي مجلس  هللكللذا جلست مللع عللبللدالللسللالم 
الشيخ الكتاني وضيافته يخامرنا شعور واحد 
ونصرة  مجلسا  الكتاني  الشيخ  اتساع  مبدى 
ملن يأتيه من أبناء املغرب. وإذا كانت اجلامعة 
الللطللالب  مللن  الللعللديللد  استقبلت  قللد  الللسللوريللة 
املغاربة، فقد كنا نقضي نهارنا مع أولئك الطالب 
الذين أصبحوا هم رجال اإلدارة والسياسة في 
على  انفتاح  كل  نفسي  في  اورث  وقد  بالدهم. 
عالم جديد كنا سوية مع عبد السالم نرسم له 
نحو  اجلديدة  رحلتنا  حقيبة  وحتفظه  آفاقه، 
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ذكريات مع عبد السالم الهراس
د. عمر كامل مسقاوي

رسالة من األستاذ  عبد السالم الهراس
للدكتور مسقاوي ملا كان وزيرا

من اليمني األستاذ عبد السالم الهراس وبجانبه األستاذ مالك بن نبي، 
حيث أصر ابن نبي على وداع الهراس، ومعهما مجموعة من الطلبة

�سرية و�آثار
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زمالة  في  اجلامعية  الدراسة  ملتابعة  القاهرة 
القاهرة  ومتابعة جلو  سكٍن وصحبٍة وتشاوٍر 

الثقافي على اختالف منابعه.
العربية  الثقافة  عاصمة  ال��ق��اه��رة،  كانت 
 58-57-56-55-54 ال��دراس��ي��ة  األع����وام  م��ن 
في  لنشاطنا  األرحب  املدى  املاضي،  القرن  من 
اليومية في  نتابع الصحافة  القاهرة. وإذ كنا 
منزلنا الطالبي املشترك، كان مقال صادف ان 
نشر في مجلة " روز اليوسف" يتحدث عن مفكر 
عبد  زميلنا  وك��ان  نبي.  بن  مالك  هو  جزائري 
السالم يتأهب للحاق بي الى لبنان صيف عام 
1956 حني تعرف على املفكر بن نبي شخصيًا. 
لبنان  ال��ى طرابلس  كعادته  ب��ي   إن حلق  فما 
وجاء يقصُّ ظروف اللقاء مبالك بن نبي ويحدث 
به الشيخ الشهيد صبحي الصالح )الذي يعرفه 
بفكره  الله  يبشر  ب��ات رحمه  و  ب��اري��س(،  في 
وليبيا  لبنان  م��ن  ال��ق��ادم  الشبان  م��ن  ال��ط��الب 
رحمه  يرتبها  معه جلسات  ويعقدون  واملغرب 

الله أحيانا في منزلنا الطالبي.
الطالب  وهكذا تعلق وعينا، كما هو شأن 
ال��ق��ادم��ني م���ن امل���ش���رق وامل���غ���رب، ب��ه��ال��ة من 
القاهرة.  الى  أتوا  الذين  والقادة  الشخصيات 
وك����ان م��ح��م��د ب��ن ع��ب��د ال��ك��رمي اخل��ط��اب��ي في 
التاريخي  املقدمة يسكب من حوض عنفواننا 
م��ا ي��ع��وض فينا م��س��ارب اإلح��ب��اط.  ل��ذا كان 
قد  املغربية  بالشؤون  الهراس  زميلنا  ارتباط 
البالد نزور  لنا جمعًا طالبيا من متنوع  أتاح 
كل  في  اخلطابي  الكرمي  عبد  بن  محمد  معهم 
مناسبة، وعلى اخلصوص في مناسبة العيد. 
وكان املفكر اجلزائري مالك بن نبي يصاحبنا 
او نصاحبه في هذه الزيارة. وهكذا بدأ الشأن 
الكبار  بالرجال  ثقافة وثورة واتصااًل  املغربي 
يخاطب قلق ما خالط مشاعر جيلنا منذ بداية 

اخلمسينات.
الكرمي  ب��ن عبد  ف��ي محمد  وه��ك��ذا وج��دن��ا 
اخلطابي محطة أمان، وفي مالك بن نبي أفق 

إدراك لغد واعد.
الشخصيتني  من  كل  لدى  الذكريات  كانت 
يفضي بعضها إلى بعض تواصال ينقلنا الى 
تفاصيلها في زيارتنا الطالبية اجلماعية حني 
اندمج املفكر بن نبي في جونا وكان يصاحبنا 
معه  يستعيد  اخلطابي  لألمير  زي��ارات��ن��ا  ف��ي 
ما ك��ان من وق��ع ث��ورة الريف ع��ام 1925 على 
طالبًا.  نبي  ب��ن  ك��ان  ح��ني  اجل��زائ��ري  الشعب 
طالبي  جلمع  مشروعه  ويشرح  يحدثنا  وك��ان 
حلقات  ال��ى  تقاطرت  اجلنسيات  مختلف  من 
ينظمها له زميلنا املرحوم عبد السالم الهراس.
معه   الترفيهية  رحالتنا  في  نبي  ابن  كان 
شروط  كتابه  من  شرحًا  او  حديثا  يسترسل 
النهضة. وكان من اثر ذلك كله ان اقترحنا عليه 

العربية  باللغة  النهضة  ش��روط  كتاب  إص��دار 
ح��ني أت���اح ل��ن��ا  ال��ع��دوان الثالثي ف��ي خريف 
اجلامعة،  في  ال���دروس  توقفت  وق��د  القاهرة، 
متسعًا من الوقت  لنساهم في هذا املشروع. لذا 
كان كتاب شروط النهضة اول كتاب بالعربية 
في  غ��رس  ما  نبي حصاد  بن  بإشراف  يصدر 

حلقات نظمها له عبد السالم الهراس.
وإذ كان فكر ابن نبي ذلك الزمن يحتاج الى 
تعريف بأهميته للقارئ العربي  ولدار النشر، 
الكتاب وندفع  نطبع  ان  البداية  من  بد  ال  كان 
يضحي  امل��ب��ادر  ال��ل��ه  رح��م��ه  ف��ك��ان  التكاليف. 
بقليل ماله وكبير معروفه لينجز فكرة إصدار 

كتاب شروط النهضة  الى القارئ بالعربية 
كتاب  م��ن  األول���ى  الطبعة  تكاليف  ك��ان��ت 
وعشرين  مائة  حوالي  تبلغ  النهضة"  "ش��روط 
جنيها مصريًا. و كان الهراس قد وفر فائضًا 
خمسني جنيهًا من مصروفه الشخصي  دفعها 
من حساب متويل الطبعة األولى، ودفع  مالك 
من جيبه أربعني جنيهاً  واستوفت املطبعة من 

حساب  بيع الكتاب الثالثني الباقية.
ذلك  النهضة ميثل  "ش��روط  كتاب  كان  لقد 
اجلهد  املشترك  الذي قاده عبد السالم الهراس  
رحمه الله زمنا من الدراسة في القاهرة عامي 
56-57 وأدخل فكر بن نبي الى القارئ العربي.
توثيق  ف��ي  دائ��م��ة  ح��رك��ة  الفقيد  ك��ان  لقد 
من  بعهد  واثقهم  ال��ذي��ن  ال��ط��الب  م��ع  ص��الت��ه 
مع  يتواصل  بقي  ق��د  و  وال��ت��واص��ل.  األخ���وة 
التي  الفكرية  امل��ؤمت��رات  ف��ي  ويبني  أكثرهم 
ي���دع���ى إل��ي��ه��ا رواب�����ط ف��اع��ل��ة ب���ني ال��ش��ع��وب 

اإلسالمية.
فهو، بعد ان أنهى دراسته في دار العلوم 
وحجز   58-57 ال��دراس��ي  العام  منها  وتخرج 
ر مالك بن  على باخرة مترُّ بقناة السويس، قرَّ
نبي تعبيرًا عن تقديره في كل ما قدم أن يودعه 
في مرفأ بور سعيد. وهكذا ذهبنا معه مودعني 
في آب 1958 وكان الوداع مؤثرًا فينا جميعًا.

���س   ك����ان  ع��ب��د ال���س���الم ال���ه���راس ق���د اسَّ
لطموحه م��س��ارًا غ��رس ل��ه ف��ي امل��غ��رب ف��ي كل 
موقع صلة تزكو باإلنفاق روحًا وعلمًا . ومن 
الدكتور  منه  جعل  الصافي  النبع  ه��ذا  فيض 
في  أألن��دل��س��ي  األدب  ف��ي  اجلامعي  واالس��ت��اذ 

ج��ام��ع��ة ف���اس واس��ت��اذا 
الكلمة  ب��ص��دق  م��وج��ه��ا 
وحرارة التآخي الروحي 
في كثير ممن التقى بهم 
قيادية  مراكز  وتسلموا 
واألب   . اوط���ان���ه���م  ف���ي 
ل��ع��ائ��ل��ة ان��ت��ج��ت ذري���ة 
ص����احل����ة ف����ي م��خ��ت��ل��ف 
ومنارة  االختصاصات،  
حضور في أرجاء العالم 

اإلسالمي . 
ه���ك���ذا م����رت األي����ام 
بالفقيد  ال��ت��ق��ي��ن��ا  ح��ت��ى 
من  عائد  وه��و  وعائلته 
احل�����ج ف����ي س��ب��ع��ي��ن��ات 
ال���ق���رن امل���اض���ي وك��ان��ت 
احمل�����ط�����ة ف�����ي ب����ي����روت 
نهاية  في  ثم  وطرابلس. 
املغرب  زرت   1979 ع��ام 
وح���ل���ل���ت ف����ي ض��ي��اف��ت��ه 
ف��ي ف��اس وت��ع��رف��ت على 
ر لي في  عائلته،  ثم  وفَّ
محاضرة  ف��اس  جامعة 

حول فكر مالك بن نبي.
وفي عام 2003 وفي 
في اجلزائر  عقدت  ندوة 
حول فكر بن نبي القينا 

له املقام األرفع في  وكان عبد السالم الهراس 
حضوره بني املشاركني.

عقودًا  ذاكرته  وفي  قوله  في  لي  كان  ولقد 

من العمر ال ينقطع وفاؤها  في كل لقاء توفر 
لي معه كما هي رسائله تسكب في ذاكرتي كل 
شأنه، زواج��ا وأس��رة عشت معها في رسائله 

تفصيل  في  ع��اش  قد  هو  كما  تنقطع  لم  التي 
ما األيام

وإذ ق��ي��ض ال���ل���ه ل���ي م���ن س��ب��ل احل��ي��اة 
وزارات  ف��ي  وزي���رًا  والسياسية  االجتماعية 
ال��رئ��ي��س رف��ي��ق احل��ري��ري رح��م��ه ال��ل��ه وأج��زل 
السالم  عبد  وك��ان  الطائف  اتفاق  بعد  ثوابه  
يتابعني في رسائله كمسؤول في الدولة فكتب 
ها :  لي رسالة مؤرخة في 1998/4/13 هذا نصُّ

أخي احلبيب عمر مسقاوي
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

س��ع��دت ب��ص��وت��ك امل��ع��ه��ود ذل���ك ال��ص��ب��اح 
ذكرتني  وق��د  تلفزيوني  تصريح  ف��ي  الباسم 
وإن   كنت ال أحتاج الى الذكرى بتلك السنوات 
اللهجة  بتلك  تخاطبني  ك��ن��ت  ال��ت��ي  واألي����ام 

واألسلوب عندما تكون على مزاجك.
كما سررت لنشاطك الثقافي وحلضورك في 
طرابلس  ان  واحلقيقة  والثقافة،  الفكر  ميدان 
كانت في أمس احلاجة الى أمثالك لعل عصر 

العوام  والزعامة املتوارثة قد ولى.
أسأل الله العلي القدير ان يوفقك ويجعل 
أع��م��ال��ك خ��ال��ص��ة ل��وج��ه��ه ال��ك��رمي. ه��ك��ذا وق��د 
أنشأت بيتني او ثالثة أداعب بها اخي الوزير  
"علمت وزير النقل يدعو صديقه       
���دا  لزورة لبنان كالمًا مؤكَّ

ليحي ذكرى من عهود قدمي��ة
دا" ملدة أسبوع و إن شاء م���دَّ
أختم  بأبيات  رسالته  على  جوابي  وك��ان 

بها: 
رأيتك تزجي ال�ود شوقًا مج������ددًا

وتبعث فينا الذكريات ت����وددًا
وتسكب من في��ض الزمان قرائحًا

تفيض بنا دمعًا وتذكي توج������دًا
وما  أنت من أم��س بغائب حاض��ري

وقد بات سمعي من شجيك منش��دا
فأقبل إلينا نستعيد صفو أمس���نا

ونستنبيء االيام ما كان موع�����دا
ونستعرض األحداث في ودِّ سعين��ا

عسانا جند رؤيا تضيء لنا امل������دى
رح���م ال��ل��ه ع��ب��د ال��س��الم ال��ه��راس وأج���زل 

ثوابه.

 ك������ان  ع���ب���د ال���س���ام 
����س  ال�����ه�����راس ق����د اسَّ
ل����ط����م����وح����ه م�����س�����ارًا 
غ���رس ل��ه ف��ي امل��غ��رب 
ف����ي ك����ل م���وق���ع ص��ل��ة 
روح��ًا  باإلنفاق  تزكو 
فيض  وم����ن   . وع���ل���م���ًا 
ه����ذا ال��ن��ب��ع ال��ص��اف��ي 
ج��ع��ل م��ن��ه ال��دك��ت��ور 
واالستاذ اجلامعي في 
في  أألندلسي  األدب 
واستاذا  ف��اس  جامعة 
موجها بصدق الكلمة 
وح��������������رارة ال����ت����آخ����ي 
الروحي في كثير ممن 
وتسلموا  ب��ه��م  ال��ت��ق��ى 
م����راك����ز ق���ي���ادي���ة ف��ي 

اوطانهم

رسالة بخط يد األستاذ  عبد السالم الهراس
إلى صديقه عمر مسقاوي

اآلستاذ عبد السالم الهراس مع زمالئه الطلبة، ومالك بن 
نبي في زيارة للمجاهد محمد بن عبد الكرمي اخلطابي

�سرية و�آثار



العدد 437 20 جمادى الثانية 1436هـ  املوافق 10 أبريل 2015م9 �سرية و�آثار

عدد خاص عن األستاذ الدكتور عبد السالم الهراس رحمه اهلل تعالى

لـمحات  من  سيرة  األستاذ  الدكتور  عبد  السالم  الهراس  رحمه 

َم��ْن ع��رف األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور عبد السالم 
الهراس رحمه الله َحق املعرفة أدرك أنه كان 
بحق رجال متميزا ذكيا أملعيا في كل أموره، 
كان أبًا للجميع دون متييز أو تصنيف لآلخر 
على أساس الفكر أو التوّجه، ُيخاطب كل من 
جْتمعه به األقدار حتى وإن لم يكن يعرفه من 
قبل، وُيشِركه معه في املوضوع الذي هو فيه، 
كان  وظروفه.  أحواله  عن  بالسؤال  ويبادره 
)من  ِفطريا  ش��يء،  كل  في  عفويا  الله  رحمه 
يتعلم  أن  يحاول  تصرفاته،  ُجل  في  الِفطرة( 
ِمن كل َمن يلتقي، ويستفيد مما يرى، كما كان 
اجلميع،  يتربى  وأن  اجلميع،  يتعلم  أن  ه  َهمُّ
وفق ما ميليه عليه ديننا احلنيف وحضارتنا 
السامية، وكان ال يّدخر جهدا في اإلسهام في 
ذلك، يوجه نحو ما يراه األفضل، دون تردد أو 
بخل باملعلومة، ودون ترفع أو تكّبر، يجود مبا 
يعرف في املوضوع، وال يألو جهدا في النصح 

التربوي  والتوجيه، وكل ذلك بأسلوبه 
املتميز الذي َحَباه الله تعالى به، والذي 
املعلومة  بني  والهزل،  اجلد  بني  يجمع 
لكن  واالبتسامة،  اإلفادة  بني  رفة،  والطُّ
ك��ل ذل���ك ك���ان ف��ي ق��ال��ب ت��رب��وي رف��ي��ع. 
سريع  الله  رحمه  كان  ذلك  جميع  وفي 
اجل����واب مب��ا ي��ن��اس��ب امل���ق���ام، حاضر 
النكتة، دائم االبتسامة، بعيدا كل البعد 
عن التهجم والغضب والتعصب، يألفه 
من يعرفه، ويأنس به من ال يعرفه، لقد 
وكفى  م��رّب��ي��ا،  ُمعّلما  ال��ل��ه  رح��م��ه  ك��ان 
والتربية،  بالتعليم  له  ُيشهد  أن  باملرء 

وهل قيام املجتمعات والدول إال على التعليم 
عليهم  األنبياء  دع��وة  تكن  أل��م  بل  والتربية؟ 

السالم للناس مهمة تربوية تعليمية؟
رحمه  ب��ال��ف��ق��ي��د  م��ع��رف��ت��ي  أول  ك��ان��ت   <
بفاس، حينما  املهراز  اآلداب ظهر  بكلية  الله 
األدب  م��ادة  عليه  ودَرس���ت  هناك  طالبا  كنت 
عن  عرفته  ما  إن  أق��ول  أن  األندلسي، وميكن 
ث��م مأساتها  األن��دل��س وأدب��ه��ا وح��ض��ارت��ه��ا 
أذكر  زلت  يده؛ وما  فقدانها، عرفته على  بعد 
القصائد التي كانت مقررة خالل تلك السنة، 

وكان على رأسها:
قصيدة ابن األبار التي مطلعها:

ِه أندُلَسا... َأْدِرْك ِبَخْيِلَك َخْيِل الَلّ
ِبيَل إَلى َمْنجاِتها َدَرَسا. إَنّ الَسّ

وقصيدة أبي البقاء الّرندي:
ِل�ُكلِّ َش�يٍء ِإذا م�ا َتّ ُنقصاُن ...

َف�ال ُي�َغرَّ ِب�ِطيِب اْلَعْيِش ِإنساُن
وقصيدة ابن اللبانة التي مطلعها:

َماُء ِبَدْمٍع َراِئٍح َغاِدي... تْبِكي السَّ
اِد َعَلى الَبَهاِليِل ِمْن َأْبَناِء َعبَّ

من  القصائد  ه��ذه  وان��ط��الق��ا مم��ا حتمله 
دالالت وإي���ح���اءات، وم���ا ُت��ب��رزه ع��ن م��أس��اة 
تلك املأساة التي  األندلس ومأساة أهاليها – 
ال يكاد يقاربها إال ما تعيشه أمتنا من مآسي 
أقول: انطالقا  متتالية في العصر احلاضر – 
رحمه  الفقيد  أستاذنا  كان  القصائد  هذه  من 
الله يبرز لنا جمال األندلس من خالل جمالية 
حضارة  ع��ن  ويحدثنا  األندلسية،  القصيدة 

األن��دل��س م��ن خ��الل اإلب����داع ال���ذي حتتضنه 
رحمه  الفقيد  كان  ولئن  األندلسية،  القصيدة 
الله قد قَصر تدريسه – أو كاد – على الشعر 
الذي يتحدث عن مأساة سقوط األندلس، فِلّن 
الشعر الذي ينبع من رحم املأساة أكثر صدقا 
وأدق تعبيرا عن الواقع؛ واقع فقدان األندلس. 
باُل  "ما  قائال:  وقدميا سأل األصمعي شاعرا 
مراثيكم أجود أشعاركم؟"، فأجاب: "ألنا نقول 
أكباد شعراء  احترقت  لقد  وأكبادنا حتترق". 
تعبير،  أحسن  عنها  فعبروا  األندلس  مأساة 
من  أي��ض��ا  تعبير  أدّق  أس��ت��اذن��ا  عنها  وع��ّب��ر 
خالل إبرازه لدالالت هذه القصائد التاريخية، 
ث��م م��ا ك���ان يضفي ع��ل��ى ه���ذه ال��ق��ص��ائ��د من 
من  ومكانها  األندلس  بزمان  ترتبط  إيحاءات 
وعلمائها  األندلس  أدب��اء  عن  احلديث  خ��الل 
للغة  الله  رحمه  إج��ادت��ه  وبحكم  وأع��الم��ه��ا. 
مما  الكثير  لنا  ُي��ق��ّرب  ك��ان  فلقد  اإلس��ب��ان��ي��ة 
يتعلق باألندلس لغًة، وحضارًة، وعلمًا وأدبًا 

وأعالمًا وأمكنًة.

الله بعد  > ثم ازدادت معرفتي به رحمه 
العربية  اللغة  بشعبة  أس��ت��اذا  التحقت  أن 
وآدابها بكلية اآلداب ظهر املهراز فاس، حيث 
أن  للشعبة. وأهم ما ميكن  آنذاك رئيسا  كان 

أسجله عن هذه املرحلة أمور منها:
أ- أن���ه رح��م��ه ال��ل��ه ك���ان ي��ح��اول إم��س��اك 
في تسيير   – يقال  كما   – الوسط  العصا من 
أم����ور ال��ش��ع��ب��ة، ذل���ك أن���ه رغ���م ال��ت��ع��ارض��ات 
وال  الذاتية  وأحيانا  السياسية  والتناقضات 
كثير  في  تطفو  كانت  التي  "املصلحية"  أق��ول 
ف��إن ه��ذه الشعبة كانت رائ��دة  م��ن األح��ي��ان، 
من  كثير  م��ع  مقارنة  العلمي  املستوى  على 
الشعب في مختلف اجلامعات في ذلك الوقت، 
وذلك من خالل ما أجنزه أساتذة الشعبة من 
أبحاث في مجال الدراسات األدبية واللغوية 
ال���ت���راث، وخ���اص���ة ع��ل��ى مستوى  وحت��ق��ي��ق 
شواهد  على  للحصول  األكادميية  أبحاثهم 
الدولة.  دكتوراه  أو  العليا  ال��دراس��ات  دبلوم 
امل��ق��ام أن الفقيد رحمه  ف��ي ه��ذا  ُي��ذك��ر  ومم��ا 
من  األبحاث  من  العديد  على  أش��رف  قد  الله 
هذا املستوى، سواء ألساتذة من شعبة اللغة 
ال��دراس��ات  شعبة  م��ن  أو  وآداب��ه��ا،  العربية 
ف��اس،  امل��ه��راز  ظهر  اآلداب  بكلية  اإلسالمية 
وكذلك في كليات مختلفة من اجلامعة املغربية 

وعدد من اجلامعات العربية.
ول��ع��ل مم��ا س��اع��د ع��ل��ى ه���ذا اإلجن����از أن 
أستاذنا الفقيد رحمه الله كان يشجع على هذا 
النهج ويدفع إليه دفعا، وُينّبه من كان يشتغل 

بسفاسف األمور، حتى ولو كانت أمورا علمية 
أو تدريسية؛ مثل احلرص على تدريس مواد 
من  ينبه  كان  إنه  أق��ول   غيرها،  دون  بعينها 
إل��ى ض���رورة إك��م��ال ما  يشتغل بهذه األم���ور 
تلك  أوال؛  ال��ش��ه��ادة  على  ب��احل��ص��ول  يتعلق 
التي كان ال يحصل عليها صاحبها  الشهادة 
ف��ي ذل���ك ال��وق��ت – ك��م��ا ك���ان ي��ق��ول أس��ت��اذن��ا 
الدكتور علي حمودان حفظه الله - حتى يكون 
إلجناز  تطبيقيا  ومجاال  صاحلا  ب��ال��ذات  هو 
ش��واه��د دك��ت��وراه ف��ي مجال الطب واألح��ي��اء 
ورمبا في علوم أخرى، ملا يصاب به صاحب 
الشهادة من مخلفات وتوابع مجهوده الفكري 
والعصبي والعضلي واملادي أثناء إجناز تلك 

الشهادة.
من  الباب، وخاصة  هذا  في  ُيسجل  ومما 
أنه  للشعبة،  الله  رحمه  الفقيد  رئاسة  جانب 
حيث  تعليمي،  منهجي  تربوي  مبدأ  له  ك��ان 
أن  ي��رى أن األس��ت��اذ، أي أس��ت��اذ، عليه  ك��ان 
س املواد التي ال ترتبط بتخصصه، حتى  ُيَدرِّ
يتمكن من إتقانها، ألنه 
سيتقنها  له  بتدريسه 
ب��ش��ك��ل دق����ي����ق، ح��ت��ى 
ب��ع��ي��دة عن  ك��ان��ت  وإن 
غريبة  أو  ت��خ��ص��ص��ه، 
ومن  بحثه.  مجال  عن 
املبدأ  ه��ذا  أن  املعلوم 
م����ب����دًأ  اآلن  أص����ب����ح 
جناعته  أثبت  تعليميا 
وأه����م����ي����ت����ه ف������ي ك��ل 

املستويات.
ب��ل وأك��ث��ر م��ن هذا 

كان للفقيد رحمه الله مبدآن آخران هما:
الكبار  األس���ات���ذة  أن  ي���رى  ك���ان  أن���ه  ب- 
األول��ى  امل��س��ت��وي��ات  ف��ي  س���وا  ُي���َدرِّ أن  ينبغي 
األق��ل أال تخلو  من سنوات اإلج���ازة، أو على 
ه��ذه املستويات من وج��ود ه��ؤالء األس��ات��ذة، 
الالزمة" )شكال  وذلك حتى يقدموا "اجلرعات 
ومضمونا، منهجا وحتصيال( للطالب الوافد 
اجلديد على اجلامعة، وُيشعره ذاك فعال بأنه 
في اجلامعة، وأنه لم يعد في مؤسسة ثانوية. 
ولعّله لهذا السبب درَّس، في عهده،  في السنة 
األول���ى، أس��ات��ذة كبار م��ن امل��غ��رب وامل��ش��رق، 
اخلمار  محمد  الدكاترة:  األساتذة  منهم  أذكر 
الكنوني، محمد املعداوي، عز الدين إسماعيل، 
صالح األشتر، عبد احلميد يونس، فخر الدين 

قباوة، وغيرهم..
وقضاياها  األدبية  النصوص  س  ُت���َدرَّ أن 
ال��ت��ي ُي��ظ��ن أن��ه��ا صعبة ف��ي امل��راح��ل األول��ى 
في  -ول��و  الطلبة  استوعبها  إذا  ألن��ه  أيضا، 
خطوطها العريضة - سهل عليهم ما سيأتي.

> ث���م ع��رف��ت��ه رح��م��ه ال��ل��ه ب��ع��د ذل���ك من 
الوطن  األسفار خارج  بعض  في  رفقته  خالل 
ل��ل��م��ش��ارك��ة ف��ي ب��ع��ض ال���ن���دوات واألن��ش��ط��ة 
العلمية، فكان ِنعم الرفيق والُعّدة، وكَأنَّ املرء 
فقيه،  رف��ي��ق،  أربعة)1(:  صحبة  في  برفقته 
أفتاك،  الدين  في  استفتيته  إن  م��رب؛  معلم، 
وإن جتاذبت معه أطراف احلديث عن الواقع 
والتاريخ أسمعك كل طارف وتليد، وإن سألته 
الشرح  في  أفاض  أدبية  أو  علمية  قضايا  عن 

والفكاهة  ال��ب��س��ط  أح��ب��ب��ت  وإن  وال��ت��وض��ي��ح، 
وجدته يفيض بكل ما ُيفِرح وُيضِحك.

وف�����ي خ���ت���ام ه�����ذه ال���ك���ل���م���ة ال��ب��س��ي��ط��ة 
املتواضعة، أود أن أسجل أمورا منها:

بقدر مكانته وجاهه  الله،  أن��ه رحمه   -  1
راغبا  الدنيا  ف��ي  زاه���دا  ك��ان  الكثيرين،  عند 
عنها، فلقد رأيت أكثر من مرة كيف كان كبار 
من  أك��ث��ر  ف��ي  يستقبلونه  امل��ل  وعلية  ال��ق��وم 
في  أنه  إال  اخلدمات،  عليه  ويعرضون  مكان، 

كل ذلك كان قنوعا راضيا بعيشه مطمئنا.
وفقهه،  علمه  على  ال��ل��ه،  رح��م��ه  أن��ه   -  2
الدعاء  والفضل ويترجى  البركة  يتوخى  كان 
ولو  حتى  ذل��ك،  منهم  يلتمس  ممن  والنصح 
كانوا من طلبته الذين هم في سن صغار أبنائه، 

فيأت بهم في الصالة، ويسألهم الدعاء.
أن��ه، رحمه الله وجعل اجلنة مثواه،   – 3
كان صافي السريرة، كانت سريرته كعالنيته، 
األش��خ��اص  جميع  على  منفتحا  ك��ان  ول��ذل��ك 
حتى الذين كانوا يعادونه بسبب اجتاهه أو 
ولم  أحد  على  يحقد  يكن  فلم  أو طبعه،  فكره 
يكن يعادي أحدا، بل على العكس من ذلك كان 
يخالط اجلميع، ويسأل عن اجلميع، ويذكرهم 

بخير. وكفى بهذا مكرمة وفضال.
4 – أنه رحمه الله، في كل ذلك، لم يكن يفتأ 
عن التوجيه، وال يتردد في النصح، باألسلوب 
الذي يراه أحسن ومناسبا. وبحكم أن عشرتي 
له كانت علمية، فلقد أفدت منه الكثير من خالل 
ما كنت أسمعه منه من توجيهات وتصويبات 
أكانت موجهة  واألدب سواء  اللغة  في مجال 

إلّي، أم إلى غيري من زمالئي في الشعبة.
فسيح  وأسكنه  الفقيد  أستاذنا  الله  رحم 
جناته وأحلقنا به مسلمني مؤمنني ثابتني غير 

مقصرين وال مبدلني.
----------------

  1 - ورد في احلديث النبوي الذي رواه ابن 
َحاَبِة َأْرَبَعٌة...". عباس رضي الله عنها: "َخْيُر الَصّ

أ.د. عبد الرحيم الرحموني

الباب،  ه��ذا  في  ُيسجل  ومم��ا 
وخ���اص���ة م���ن ج���ان���ب رئ��اس��ة 
للشعبة،  الله  رحمه  الفقيد 
أن�����ه ك�����ان ل����ه م���ب���دأ ت���رب���وي 
كان  حيث  تعليمي،  منهجي 
ي��رى أن األس��ت��اذ، أي أس��ت��اذ، 
التي  امل����واد  س  ُي�����َدرِّ أن  عليه 
حتى  بتخصصه،  ترتبط  ال 
ي��ت��م��ك��ن م����ن إت���ق���ان���ه���ا، ألن���ه 
بتدريسه له سيتقنها بشكل 
دقيق، حتى وإن كانت بعيدة 
عن  غريبة  أو  تخصصه،  عن 
م���ج���ال ب��ح��ث��ه. وم����ن امل��ع��ل��وم 
اآلن  أص���ب���ح  امل����ب����دأ  ه�����ذا  أن 
جناعته  أثبت  تعليميا  مبدًأ 

وأهميته في كل املستويات.
الدكتور الهراس في ندوة اإلعجاز العلمي بفاس
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عدد خاص عن األستاذ الدكتور عبد السالم الهراس رحمه اهلل تعالى

مـن  آثـار   األسـتـاذ  عـبد  الـسـالم  الـهـرّاس  ا لـعلـمـيـة
أوال: من محققاته، ومؤلفاته:

أ – من محققاته : 
- درر الّسمط في أخبار الّسبط، تأليف: البلنسي ابن األبار، 
مطبعة  أع���راب،  أحمد  سعيد  ال��س��ام/  عبد  ال��ه��ّراس  حتقيق: 

كرمياديس، تطوان، 1972.)باالشتراك(.
- أزهار الرياض في أخبار عياض، تأليف: املقري التلمساني، 
شهاب الدين أحمد بن محمد، حتقيق: عبد السام محمد الهّراس، 
الرباط  سعيد أحمد أعراب، صندوق إحياء التراث اإلسامي – 

)1999 – 1978(،)حت. ج: اخلامس من الكتاب باالشتراك(.
- ديوان ابن األّبار، أبو عبد الله محمد القضاعي البلنسي، 
تونس   – التونسية  الدار  الهّراس،  السام  عبد  وتعليق  قراءة 
1985م، )جزء من األطروحة التي تقدم بها إلى جامعة مدريد، 
والشؤون  األوق��اف  وزارة  عليها  أشرفت  ثانية  وللديوان طبعة 

اإلساميةباملغرب(.
- م��أس��اة احل��س��ن رض��ي ال��ل��ه عنه ف��ي األدب األن��دل��س��ي، 
املسمى درر الّسمط في خبر الّسبط، حت أ.د.عبد السام الهّراس، 
والتوزيع  والنشر  للطباعة  السام  دار  أع��راب،  الشيخ/ سعيد 

والترجمة.)باالشتراك(.
الغرناطي،  الُزبير  الب��ن  الصلة  صلة  كذلك  محققاته  من   -
والتكملة من كتاب الصلة البن األّبار البلنسي التي ُنشرت منذ 

سنوات بالقاهرة.
ب- من مؤلفاته:

االعتصام  دار  ال��ه��ّراس،  ال��س��ام  عبد  أوال،  بالله  الثقة   -
للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة.

- أبو بكر الصديق رضي الله عنه وإدارة األزمات، أ.د.عبد 
وال��ت��وزي��ع  وال��ن��ش��ر  للطباعة  ال��س��ام  دار  ال���ه���ّراس،  ال��س��ام 

والترجمة.)للُكتّيب طبعتان(.
- سعادة املرأة في ظل اإلسام، أ.د.عبد السام الهّراس، دار 

السام للطباعة والنشر والتوزيع.
- من ذكرياتي مع مالك بن نبي محاورة فكرية مع الدكتور 
عبد السام الهّراس، حوار: محمد البنعيادي، تقدمي: د. حسن 
األمراني، كتاب الّنبراس، العدد: 2، السنة: 2005.)طبع الكتاُب 

مرة ثانية في كتاب "املجلة العربية"(.
ال��س��ام  - األدب األن��دل��س��ي: ق��ض��اي��ا وش��خ��ص��ي��ات/أ.ع��ب��د 

الهّراس، طبعة جتريبية، 1988م.
األندلس.. سقوط  واالعتبار)قصة  االختبار  بن  األندلس   -
األندلس  دار  الهّراس،  السام  عبد  النزوح(،د.  إلى  الفتوح  من 

اخلضراء.
ثانيا :  من مقاالته في املجالت واجلرائد: 

أ- من مقاالته في املجالت: 
في األدب األندلسي:

- ابن األّبار وقصائد ثاث، دعوة احلق، ع: 3، س: 7.
ع:  الفيصل،  لوطنه،  الوفي  الشاعر  البلنسي:  األب��ار  ابن   -

.278
- إنتاج ابن األبار، املعهد املصري للدراسات اإلسامية، س: 

.1983
- من أعام البربر في األندلس، دعوة احلق، ع: 1، س: 2.

- حّسانة/ التميمية هل هي بنت أبي املخشي؟، دعوة احلق، 
ع: 2، س: 12.

- خطبة طارق بن زياد من جديد، دعوة احلق، ع: 11، س: 5.
- شخصية املرأة األندلسية من خال وثيقة صداق منظومة، 

الفيصل،ع: 156.
- مأساة األندلس في رأي ابن حّيان، املناهل، ع: 29.

- عبد الرحمن األديب، املناهل، ع: 23.
- موقف آخر من زرياب املغني، املناهل، ع: 24.

- فجر األدب األندلسي، املناهل، ع: 4.
- مأساة احلسن في األدب األندلسي، املناهل، ع: 11.

- مأساة احلسن في األدب األندلسي – 2 -،املناهل، ع: 12.

- مأساة احلسن في األدب األندلسي – 3 -، املناهل، ع: 14.

- مأساة احلسن في األدب األندلسي – 4 -، املناهل، ع: 18.
- الشاعر عاصم بن زيد التميمي، املناهل، ع: 5.

الغفران،  برسالة  وعاقتها  وال��زواب��ع  ال��ت��واب��ع  رس��ال��ة   -
املناهل، ع: 25.

من شعره )قصائد، وليس للشاعر ديوان مطبوع(:
- من واقع املسلمن، دعوة احلق، ع: 6/7، س: 9.
- أشواق أحزان، دعوة احلق، ع: 9/10، س: 11.

- هكذا الشعر، املشكاة، ع: 43/44.
- القروين ُيحتضر، احملجة، ع: 278.

في الترجمة عن اإلسبانية:
- العيون اخلضر للشاعر اإلسباني غوستاف أدو لفويكر، 

دعوة احلق، ع: 3، س: 7.
- احلجز للشاعر غبريل أي غاملان، دعوة احلق، ع: 5، س: 7.

في املرأة:
- كيف عالج اإلسام مشكلة املرأة، دعوة احلق، ع: 3، س: 3.
- كيف عالج اإلسام مشكلة املرأة – 2 -، دعوة احلق، ع: 

4، س: 3.
- كيف عالج اإلسام مشكلة املرأة – 3 -، دعوة احلق، ع: 

5، س: 3.
- املرأة اجلديدة وعقيدتنا، دعوة احلق، ع: 2، س: 7.

- شهادة امل��رأة بن اإلس��ام وعلم النفس، دعوة احلق، ع: 
2، س: 4.

في اإلصاح ورجاالته:
- حول فكرة اإلصاح اإلسامي، دعوة احلق، ع: 3، س: 4.
- منهج محمد عبدو في اإلصاح، دعوة احلق، ع: 4، س: 4.
- منهج محمد عبدو في اإلص��اح – 2 -، دعوة احلق، ع: 

7، س: 4.
- الفيلسوف اإلنسان، دعوة احلق، ع: 2، س: 2.

- أبو احلسن الندوي املصلح احلكيم، احملجة، ع: 123.
- مالك بن نبي وكتابه مستقبل اإلسام، دعوة احلق، ع: 2، 

س: 3.
النهضة ومشكات  ش���روط  ك��ت��اب��ه:  ف��ي  ن��ب��ي  ب��ن  م��ال��ك   -

احلضارة، دعوة احلق، ع: 5، س: 2.
- فلسفة احلركة، دعوة احلق، ع: 4، س: 2.

- نحو تربية إسامية، دعوة احلق، ع: 7، س: 3.
- نحو انطاقة مستقيمة، دعوة احلق، ع: 5، س: 8.

- نحو ثقافة إسامية، دعوة احلق،ع: 1، س: 5.
في الدعوة اإلسالمية:

- املغرب في حاجة إلى دعوة إسامية ولكن..،دعوة احلق، 
ع: 8، س: 3.

- كلمة حول الدعوة واإلرشاد، دعوة احلق، ع: 5، س: 7.
- الدعوة اخلالدة، دعوة احلق، ع: 9/10، س: 3.

- توحيد الدعوة اإلسامية، دعوة احلق، ع: 10، س: 3.
- الدعوة اإلسامية في لبنان، دعوة احلق، ع: 10، س: 3.

- الدعوة والدعوى، دعوة احلق، ع: 5، س: 12.
في الفكر اإلسالمي:

- االختاط بن اإلسام وواقع احلياة، دعوة احلق، ع: 6، 
س: 3.

 ،4 - الفكرة اإلسامية بحاجة إلى ث��ورة، دع��وة احل��ق، ع: 
س: 7.

- املسلمون في خطر الفراغ، دعوة احلق، ع: 2، س: 8.
- ملاذا نريد اإلسام؟، دعوة احلق، ع: 6/7، س: 9.

- ملاذا نريد اإلسام– 2 -، دعوة احلق، ع: 6/7، س: 10.
- مستقبل اإلسام في املغرب، دعوة احلق، ع: 5، س: 5.

- اإلسام من جديد، دعوة احلق، ع: 8/9، س: 5.
- لو عاد العرب إلى اإلسام، دعوة احلق، ع: 6، س: 18. 

- قصة اإلفك، الوعي اإلسامي، ع:202.
الغرب،  ب��دي��ار  اإلس��ام��ي  احل��ض��اري  االستنبات  طائع   -

احملجة، ع: 112.
- املشروع أمانة األجيال ومستقبل أمة: أساسات ومحاذير، 

احملجة، ع: 124.
في التأريخ:

- املرابطون..دولة البطوالت، الفيصل، ع: 21.
1368/1935م )صور  - احلركة الوطنية والظهير البربري 
من صور الصراع احلضاري بن املغرب وفرنسا(، الفيصل، ع: 

.65
- أهمية فتح مكة، دعوة احلق، ع: 7، س: 3.

- املغرب مسؤولية حضارية، دعوة احلق، ع: 4، س: 23.

- املغرب مسؤولية حضارية، دعوة احلق، ع: 6، س: 23.

"البحث  األخ���رى:  امل��ج��ات  م��ن  كثير  ف��ي  أبحاثه  نشر  كما 
و"النور"،  و"املجتمع"  و"الهدى"،  املغربية"،  و"الثقافة  العلمي"، 

و"العروة الوثقى" مبصر، ثم "بونة للدراسات واألبحاث،...

ب- من مقاالته في اجلرائد: 
ب��ارزا من  أما في اجلرائد فقد فقدت جريدُة "احملجة" علما 
أغلبها  "بارقة"  أربعمائة  يقرب من  ما   بها  كتب  أعامها حيث 
تصب في فقه الواقع، من سنة 1994م إلى سنة2011م. من هذه 

" البارقات " ما يلي:
- )بارقة ليس لها عنوان(، احملجة، ع: 1.

- اإلجناز العظيم، احملجة، ع: 2.
- املهمة النموذجية في السوء، احملجة، ع: 3.

- عبقرية فرنسا، احملجة، ع: 4.
- بن التفتح والتفسخ، احملجة، ع: 5.

- اللهم إليك نشكو ضعفنا، احملجة، ع: 6.
العلمانية  تركيا  أسيادهم في خطر  علماء...فإن  يا  - هبوا 

تتهاوى، احملجة، ع: 7.
- هم يقدسون لغتهم أما نحن... فإلى الله املشتكى، احملجة، 

ع: 8.
- التنمية القذرة، احملجة، ع: 9.

- التنمية القذرة)2(، احملجة، ع: 10.

- وفي الطارة كفاية، احملجة، ع: 11.
- وفيك اخلصم واحلكم، احملجة، ع: 12.

- في درك نحن من اخلطر؟، احملجة، ع: 13.
- فرنسا تريد والله يريد وال يكون إال ما يريد، احملجة، ع: 

.14
- يخربون أمتهم بأيديهم أيدي شياطينهم، احملجة، ع: 15.

- من املدرسة يبدأ التقدم ومنها ينشأ االنهيار، احملجة، ع: 
.16

- ي��ا أول��ي األب��ص��ار: املسلمون ب��ن اإلج��ه��از واإلج��ه��اض 
واالستنزاف، احملجة، ع: 17.

- وأسأله تعالى أن يكتب لي غزوة فس سبيل الله..،احملجة، 
ع: 18.

- طائع اخلير وفوارس الرحمة واخلير، احملجة، ع: 19.
- بقوتك يقتنع العدو بحقك، احملجة، ع: 20.

- أفعانستان: خلل هناك، احملجة، ع: 21.
- إن شابا مثلك خير لدولته من جيش، احملجة، ع: 22.

- أفق أيها السّكير إنها كروني وليس براغ، احملجة، ع: 23.
- 4÷3 = 4÷2، احملجة، ع: 24.

- خريطة اإلرهاب، احملجة، ع: 25.
- اجذر أن تشتت وحدة املسلمن، احملجة، ع: 26.

مغاربة؟،  يا  سمعتم  هل  إفريقيا  في  اإلسامية  رسالتنا   -
احملجة، ع: 27.

- عواصم املآسي – املصورة وغير املصورة، احملجة، ع: 28.
- دروس يجب االستفادة منها، احملجة، ع: 29.

ع:  )الشكامة(، احملجة،  املخابرات  لتوظيف عماء  إعان   -
.30

- الركائز العظيمة، احملجة ع: 31.
- دخل مجرما وخرج مسلما، احملجة، ع: 32.

- اش��ت��م اإلس���ام حت��ظ ب��ج��ائ��زة...أو ت��راق��ص اب��ن��ة وزي��ر، 
احملجة، ع: 33.

القدمي،  العاملي  النظام  نفسه  هو  اجلديد  العاملي  النظام   -
احملجة، ع: 34.

- هل من وقفة تأمل ومراجعة؟، احملجة، ع: 35.
- هل بدأ املغرب يتحرر من الفرنسية، احملجة، ع: 36.

- مأساة البوسنة: اختبار الغرب للمسلمن، احملجة، ع: 37.
- الفرانكو إرهابية، أو "أجهز عليه"، احملجة، ع: 38.

- عدو اإلسام في قفص االتهام، احملجة، ع: 39.
- العملة الصعبة والعنصر األندر، احملجة، 40.

- العرب يدخلون القرن الواحد والعشرين كشر أمة أخرجت 
للناس، احملجة، ع: 41.

ع:  احملجة،  والهرسك،  البوسنة  مبصير  تتاعب  فرنسا   -
.42

- البعبوع الذي يخيف الغرب، احملجة، ع: 43.

�سرية و�آثار
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- من عالمات التخلف، احملجة، ع: 44.
- مرحى...بدأ احتادنا مع أوربا، احملجة، ع: 45.

- اإلسالم نعمة نحس بها نحن ال املسلمون والدة، احملجة، 
ع: 47.

- من زرع الريح حصد العاصفة، احملجة، ع: 48.
- ليت للمسلمني حقوقا في بالدهم كحقوق احليوان في بالد 

النصارى، احملجة، ع: 49.
- بدأنا نقطف ثمار الّسالم، احملجة، ع: 50.

- كارثة وأي كارثة، احملجة، ع: 51.
- جمع التكسير، وتكسير اجلمع، احملجة، ع: 52.

- أوالد السوق، احملجة، ع: 53.
- الريحية، احملجة، ع: 54.

- الشيوخ الشباب والشباب الشيوخ، احملجة، ع: 55.
- ملكة جمال الكرموس )التني(، احملجة، ع: 56.

- مدير جامعة يقدم استقالته خوفا من األمية، احملجة، ع: 
.57

- اليابان متخلفة في العلوم والتكنولوجية، احملجة، ع: 58.
- استرني إني مسلم، احملجة، ع: 59.

- مصاب جسيم فاللهم اجعل أجره أعظم، احملجة، ع: 60.
السجون  ول��ك��ن...ف��ي  ل��إس��الم  داع��ي��ة  ل��ك��ل  دوالر  أل���ف   -

األمريكية، احملجة، ع: 61.
- نصيحة الشياطني، احملجة، ع: 62.

فسلسلوا  أال  الشياطني  وسلسلة  والغفران  البركة  شهر   -
شياطينكم، احملجة، ع: 63.

- إجناز عظيم: ملكة جمال السلطة الفليسطينية، احملجة، 
ع: 64.

رمضان،  مستوى  في  تكون  أن  املغربية  للتلفزة  آن  أم��ا   -
احملجة، ع: 65.

- جرب أال تغتاب مسلما في رمضان، احملجة، ع: 66.
على  الشر  ق��وى  حتالف  رغ��م  العالبون  لهم  جندنا  وإن   -

السودان، احملجة، ع: 67.
- ال للشريعة، احملجة، ع: 68.

ع:  الكرمي، احملجة،  القرآن  ت��دارس  افتتاح مجالس  كلمة   -
.69

- املسلم متهم حتى يلفقوا إدانته، احملجة، ع: 69.
- من فضائل بالدنا ذكر السلف بخير دائما، احملجة، ع: 70.

- موبوتو عبرة ملن يعتبر، احملجة، ع: 71.
- العرب والرين، احملجة، ع: 72.

- ترقص بالسليمة وتصلي باملصابة، احملجة، ع: 73.
- سياسة فرنسا البليدة وتابع البليد بليد، احملجة، ع: 74.

الصالح، احملجة،  والعمل  إال اإلميان  لن يحررها  القدس   -
ع: 75.

- إفريقيا...بدأوا تقويضها من الوسط، احملجة، ع: 76.
- ما جلرح مبيت إيالم، احملجة، ع: 77.

- وإن كان مكرهم لتزول منه اجلبال ماذا يعدون ألندونيسيا؟، 
احملجة، 78.

احملجة،  احلبيب،  بوطننا  وشاهدت  رأيت  ما  غرائب  من   -
ع: 79.

- املوت خير لي من البطالة، احملجة، ع: 80.
- مساكني أهل اجلمعة، احملجة، ع: 81.

- بدع وتقليد أعمى، احملجة، ع: 82.
مبدارسها،  ال��دراس��ة  مناهج  ف��ي  األخ���الق  ت��ق��رر  فرنسا   -

احملجة، ع: 83.
- وشهد شاهد من أهلها، احملجة، ع: 84.

املمارسات،  الفنانات  شعور  يجرحن  التائبات  الفنانات   -
احملجة، ع: 85.

- على الراجلني أن يطيروا، احملجة، ع: 86.
- اإلسالم ينتشر بفرنسا أكثر مما ُيتوقع، احملجة، ع: 87.

- ملاذا ال نعلن حالة الطوارئ؟، احملجة، ع: 88.
- قباني وشمس الدين "رفضان" املشروع، احملجة، ع: 89.

- نصائح ابن رجب احلنبلي، احملجة، ع: 90.
كندا،  في  ال��رج��ال  مت��رد  أو  بحقوقهم،  يطالبون  ال��رج��ال   -

احملجة، ع: 91.
وهنا  واألدم��غ��ة،  العقول  اجتذاب  على  يتنافسون  هناك   -

يتنافسون على طردها ووأدها، احملجة، ع: 92.
- وملن صبر وغفر إن ذلك من عزم األمور، احملجة، ع: 93.

- هل يتمنى إنسان العالم الثالث أن يصبح حمارا أملانيا أو 
كلبا غربيا؟، احملجة، ع: 94.

- "فما أفلح عقل الثورة إال في حرق نفسه"، احملجة، ع: 95.
- دميقراطية الطغاة واملتخلفني، احملجة، ع: 96.

- اإلسالم عالج الفقر بالطاعات ال باملعاصي، ع: 97.
- الصحافة اإلسالمية..واإلعراض من ذوي القربى، احملجة، 

ع: 98.
- هنا مكان اخللل، احملجة، ع: 99.

السياسي  الوسط  في  والبساطة  السذاجة  تختفي  متى   -
اإلسالمي؟، احملجة، ع: 100.

- أدركونا قبل أن تفقدون، احملجة، ع: 101.
- طفل يفزع فرنسا، احملجة، ع: 102.

- أنت في مقام السؤال ال في مقام املناقشة، احملجة، ع: 103.
- نحن األوائل، احملجة، ع: 104.

- الفتنة قائمة لعن الله من أيقظها، احملجة، ع: 105.
- العلماء ورثة األنبياء، احملجة، ع: 106.

- ومن يتولهم منكم فإنه منهم، احملجة، ع: 107.
- هكذا التيه وإال فال، احملجة، ع: 108.

-  مبثل هذا يحيى العلماء بعد وفاتهم، احملجة، ع: 109.
- األمة بخير ما أكرمت علماءها العاملني، احملجة، 110.

- اآلن يا عمر، احملجة، ع: 111.
- وطننا املمتد باخلارج مهدد بالضياع، احملجة، ع: 112.

البنوك املغربية:  املالية اإلسالمية تزحف على  - املعامالت 
ما رأي الدول اإلسالمية على منع ذلك في بالدها ؟، احملجة، ع: 

.113
للمؤلف:  التغيير"  إلى  والدعوة  الفقه  أح��وال  "امل��رأة بني   -
األستاذ الدكتور عبد الكبير العلوي املدغيري، احملجة، ع: 114.

- ال تلعبوا بالنار...وال تعينوا الظهير البربري، احملجة، ع: 
.115

- إميان الشياطني، احملجة، ع: 117.
- الشراكة مع األقوياء أشراك للضعفاء، احملجة، ع: 118.

- التهدمي الداخلي، والتناحر الذاتي، احملجة، ع: 120.
- ليتهم اقتدوا مبلكة اإلجنليز، احملجة، ع: 121.

- أخشى أن يأتي الذبان اجلائح، احملجة، ع: 122.
- املرأة املغربية املسلمة بني خطة االرتقاء وخبطة األشقاء، 

احملجة، ع: 126.
- إن شانئك هو األبتر، احملجة، ع: 127.

- كذبة إبريل، احملجة، ع: 128.
التفريط واإلف��راط، احملجة، ع:  الله  إلى  الدعوة  آفاق  - من 

.129
- الذبابة املتلونة، احملجة، ع: 130.

- نحن ندعو إلى الله بدون خوف، احملجة، ع: 131.
- حيث أن )الصواب إن(، احملجة، ع: 132.

- السناكحة، احملجة، ع: 133.
- رحمك الله أخي أحمد، احملجة، ع: 134.

- الله يرحم النباشني السابقني، احملجة، ع: 135.
التركي،  النموذج  االنتحار  طريق  في  الدهرية  األنظمة   -

احملجة، ع: 136.
- لو أرادوا اخلروج ألعدوا له عدة...، احملجة، ع: 137.

- تركيا: استئصال األصوليني ثم استئصال تركيا، احملجة، 
ع: 138.

- كلينتون القذر وحكام أوغاد، احملجة، 139.

- ماذا أعددنا لرمضان، احملجة، 140.
- ألفاظ جوفاء تناسب تلونات احلرباء، احملجة، ع: 141.
- أخي الفقيه احلمداوي في جوار ربه، احملجة، ع: 142.

- صفعة قضائية في وجه البرملان، احملجة، ع: 142.
"التجديد"،  وجريدة  األوس��ط"،  "الشرق  في جريدة  نشر  كما 

و"الشهاب"...
على  املواقع  بعض  في  ُنشرت  التي  املقاالت  بعض  له  كما 
الشبكة العنكبوتية، ك�مقالته: "مسؤولية القلم"، مبوقع :"منتدى 

السادة األشراف"..
امل��رأة  :"وضعية  مثل  م��ن  الكتب  لبعض  مقدمة  وض��ع  كما 
البنعيادي، وغير ذلك من  العربية" لألستاذ محمد  في السينما 

الكتب..
كما حضر مؤمترات عديدة باملغرب، وخارجه، شارك في:

- املؤمتر العاملي لتوجيه الدعوة، وإعداد الدعاة، بالسعودية، 
مبوضوع: "املشكالت والصعوبات التي تعترض سبيل الدعوة 

والدعاة".
- امللتقى الدولي لإمام محمد البشير اإلبراهيمي، الذكرى 
عند  النهضة  أسس  "من  مبوضوع:  2005م،  لوفاته  األربعينية 

محمد البشير اإلبراهيمي".
- مؤمتر" موقف اإلسالم من اإلرهاب"، بجامعة اإلمام محمد 
بن سعود، 2004، شارك فيه مبوضوع: " اإلسالم دين الوسطية 

والفضائل والقيم اخلالدة ".)طبع البحث(.
وأقيمت معه جملة من احلوارات الفكرية ُنشرت في مختلف 

املنابر اإلعالمية..
- حوار معه حول اإلعالم اإلسالمي، وحول جريدة احملجة 

)حاوره: محمد بريش(.
علي  )ح���اوره:   ،145 ع:  "الفيصل"  مجلة  في  معه  ح��وار   -

الغزيوي )رحمه الله(. 
من الرسائل واألطاريح التي أشرف عليها )رحمه الله(:

لقد أشرف على العديد من الرسائل، واألطروحات في اللغة 
فاس، كما  العربية، والدراسات اإلسالمية بكلية، ظهر املهراز – 
أشرف على بعض الرسائل في "دار احلديث احلسنية"، بالرباط. 
اجلامعات  مختلف  في  واألطاريح  الرسائل  من  العديد  وناقش 
املغربية، وعلى رأسها جامعة " محمد األول، بوجدة. نذكر على 
سبيل املثال بعض الرسائل، واألطاريح التي أشرف عليها بكلية 

فاس:
- من الرسائل:

- أدب السياسة واحلرب في األندلس: منذ الفتح اإلسالمي 
إلى نهاية القرن الرابع، علي الغزيوي )رحمه الله(، 1981،)ُطبعت 

الرسالة(.
- رح���ل���ة اب����ن ُرش���ي���د ال��ّس��ب��ت��ي أب����ي ع��ب��د ال���ل���ه ب���ن عمر 
الله(،  رحمه   ( ح��دادي  أحمد  وحتليل،  دراس��ة  657ه�/721ه�(، 

1982،)طبعت الرسالة 
في جزأين، سهرت عليها وزارة األوقاف املغربية(..وغيرها 

من الرسائل التي يصعب حصُرها.
- إعجاز القرآن في منهج القاضي عبد اجلبار، عرض مقارن، 

عبد النبي فاضل، 1984.
بن  الرحيم  عبد  املالية،  التصرفات  في  الشرعية  املقاصد   -

جلون، 1963.
- ابن حزم مفسرا، احلسن رغيبي، 1992.

من األطروحات:
التاويل،  محمد  اإلس��الم��ي،  الفقه  في  والتنزيل  -الوصايا 

.1998
البيان  للمعنى من خالل تفسيره: "جامع  - دراسة الطبري 

عن تأويل آي القرآن، محمد املالكي، 1993.
- ظاهرة التقدمي والتأخير في شعر املتنبي، دراسة أسلوبية، 

محمد بوحمدي، 1993.
- النسق العقدي في الفكر العربي اإلسالمي املعاصر، حسن 

حنفي منوذجا، شاكير السحمودي، 2001.
- الشروح األدبية باملغرب في العصر العلوي األول، املفضل 

كنوني، 2007.
عبد  الدكتور  األس��ت��اذ  حياة  جوانب  من  بعض  ه��ذه  كانت 
الفكرية،  اهتماماته  من  وبعض  الله(،  رحمه   ( الهّراس  السالم 
وقته، وفي  علمه، وفي  في  له  الله  بارك  األدبية، حيث  وأعماله 
صحته، فكان يشتغل في صمت بعيدا عن أضواء الشهرة، فكان 
ونعم  املربي،  ونعم  ونعم احملقق،  الباحث،  ونعم  األستاذ،  نعم 
الله عاملا  العالم، حيث كان رحمه  املصلح، ونعم املوجه، ونعم 
موسوعيا خّلف وراءه عطاء علميا غزيرا، فرحيله رحمه الله رزٌء 
ها..فاللهم امطر شآبيب الرحمة على هذا  فادٌح، وثغرة يعسُر سدُّ

العالم اجلليل، واجعل ما عنده خيرا له..آمني.

> إعداد : ذ. محمد حماني
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شهادات ومشاهد من جنازة الفقيد رحمه الله تعالى
ذ. عبد اإلله ابن كيران : 

رئيس احلكومة
هو واحد من أساتذتنا ومن أعالم الوطن 
اإلسالمية  احلركة  في  األوائل  الرواد  ومن 
العهد  على  وثبتوا  الذين صبروا  الناس  ومن 
الله  ورحمة  له  فهنيئا  الله  موعود  فجاءهم 

عليه، ونفع به.

ذ. مصطفى الرميد  :
وزير العدل واحلريات

عبد  الدكتور  أستاذنا  على  تعرفت 
ثالثني  من  أكثر  منذ  الهراس  السالم 
جانبه  إلى  أكون  أن  شرف  لي  كان  سنة، 
االجتماعي  العمل  جلمعية  التأسيس  في 
حتت  املشرك  العمل  خالل  ومن  والثقافي 
الرجل  في  أكتشف  أن  استطعت  رئاسته 
وصفات  األبعاد،  املتعدد  العلم  في  خصاال 
الداعية الصادق الغيور على دينه ووطنه. ما ميكن أن أقوله في السي 
عبد السالم الهراس هو أنه كان أستاذ جيل سواء على مستوى كلية 
اآلداب بفاس أو على صعيد باقي الكليات، حيث كان يشرف على كثير 
من األطروحات ملناقشتها، أو على صعيد الدعوة فهو رحمة الله عليه 
من جيل املؤسسني أسأل الله تعالى أن يجزيه على ما بذله في سبيل 

وطنه ودينه خير اجلزاء.

عبد الله بوانو
)رئيس فريق العدالة والتنمية مبجلس 

النواب(
الفكر  رواد  من  الهراس  السالم  عبد 

اإلسالمي املعتدل
بسم الله الرحمان الرحيم، بالرغم من 
الرابع  أو  الثالث  للجيل  أنتمي  أنني رمبا 
أعتبره  الذي  الشيخ  يد  على  تعلمت  لكن 
من مؤسسي احلركة اإلسالمية في املغرب. 

مراحل  من  في مرحلة  االعتدال وهو  أسس 
التسعينات التي تعرفت عليه فيها، كان دائما من رواد الفكر اإلسالمي 
املعتدل، من رواد اإلسالم املنفتح املتسامح. كان رحمه الله دائم الدفاع 
عن املغرب بثوابته، وفي الستينات والسبعينات عرفت حركات كثيرة 
العنفي.  الطابع  حتى  نقل  لم  إن  وثوري  مندفع  طابع  ذات  إسالمية 
فكان رحمه الله من بني الناس الذين حاربوا هذه الظاهرة في مهدها 
منذ تلك املرحلة املبكرة فإليه يرجع انتشار هذا اإلسالم بهذا التوجه 

املعتدل، فرحمة الله عليه.

د. مصطفى العزوزي
رحمه  الهراس  السالم  عبد  األستاذ 
ألنني  إلي،  بالنسبة  والد  عليه مبثابة  الله 
تعرفت عليه منذ أكثر من 35 سنة، وكانت 
له كلمات كنت أخذتها نبراسا في حياتي، 
أن  لله  فاحلمد  يرشدنا ويحثنا.  دائما  كان 
قيمنا في القرآن والسيرة النبوية الشريفة. 
لإلسالم  كبير  فقدان  احلقيقة  في  هو 
العالم  في  بل  املغرب  في  ليس  واملسلمني 
اإلسالمي ألن شخصيته واحلمد لله وعمله 
للعالم اإلسالمي، وكان  املغرب بل وصل  في احلقل اإلسالمي تعدى 
ما يعجبني فيه كثيرا رحمة الله عليه هو تواضعه وقربه من الفقير، 
وكان دائما يقول لي اجعل طبك للفقراء وهذه الكلمة لن أنساها، وقد 
تتبع خطواتي حتى بعد عودتي من أمريكا، وكان دائما يقول لي أن 
هذا الشباب لكم رسالة ما أحالها من رسالة، رسالة الطب هي رسالة 
ونحن  اآلن  أتذكرها  الكلمات  هذه  اإلميان.  محراب  والطب  اإلميان، 
جنات  في  يتقبله  أن  وتعالى  سبحانه  الله  نسأل  جنازته،  في  نقف 
الفردوس مع سيدنا محمد �، ونسأل الله املغفرة والثواب. ولعائلته 

الرضى والسلوان وعزاؤنا واحد.

د. أحمد الريسوني
الفقيد هو مدرسة في العلم واألدب والدعوة، 
من عشرات السنني أسميه أستاذ األساتذة، 
أساتذة،  تالميذه  وتالميذ  أساتذة  فتالميذه 
أستاذا ليس فقط في الكلية بل في منزله وفي 
سيرته. فنسأل الله تعالى أن يخلفنا في هذه 

املصيبة ويعوضنا خيرا منها.

محمد التمسماني 
عميد كلية أصول الدين ـ تطوان

عبد السالم الهراس بنى جيال من الدعاة 
واملفكرين في شتى بقاع العالم كله

مما ال شك فيه أن فقدان الشيخ عبد السالم 
ألهل  بالنسبة  جلل،  وحدث  مصيبة  الهراس 
وبالنسبة  قاطبة  للمغاربة  وبالنسبة  فاس، 
للدول اإلسالمية، سيدي عبد السالم الهراس 
الكبير،  الشيء  واحملبة  اخلصال  من  جمع 

جمع الله تعالى له من الفضائل واملعارف والدعوة والنصح واإلرشاد 
واملفكرين  الدعاة  من  بنى جيال  غيره.  عند  تفرق  الكثير مما  الشيء 
في شتى بقاع العالم كله، بالنسبة آلخر زيارة لي ببيته كانت حوالي 
ـ  ـ بشهر ونصف قبل وفاته  بيته  شهر ونصف قبل وفاته، زرته في 
مع مجموعة من اإلخوة وهو على فراش املرض يتحدث عن حاضر 
الشباب مبزيد من  أمته ومستقبلها بحرقة وغيرة ونصح، ويوصي 
ولسانه  بفكره   ، وقالبه  بقلبه  لألمة  عاش  فقد  والتعلم،  التحصيل 
وحاله، ووهب حياته لألمة اإلسالمية. نسأل الله سبحانه وتعالى له 
الرحمة واملغفرة وأن يبارك في علماء املغرب، وأن يجزيه الله تعالى 

عنا خير اجلزاء. والسالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

د. موالي عمر بن حماد 
عبد السالم الهراس : عنوان املغرب 

إذا ذكرت الدعوة اإلسالمية في املغرب
إنا  راجعون{  إليه  وإنا  لله  }إنا 
إليه  وإنا  لله  إنا  راجعون،  إليه  وإنا  لله 
أن  الله سبحانه وتعالى  راجعون، نسأل 
يرحم الفقيد وأن يجزل مثوبته وأن يكرم 
مثواه، األستاذ شيخنا وشيخ مشايخنا، 
األستاذ  الكبير  الداعية  العالمة  األستاذ 
تعالى.  الله  رحمه  الهراس  السالم  عبد 
اإلسالمية  الصحوة  مؤسسي  أحد  هو 
في املغرب عموما، وكان عنوان املغرب إذا ذكرت الدعوة وذكر العمل 
اإلسالمي في املغرب، فعنوانه كان األستاذ عبد السالم الهراس بال 
منازع رحمه الله تعالى. وقد كانت له أياد بيضاء في مختلف املسارات 
التي سارتها الدعوة اإلسالمية والعمل اإلسالمي في املغرب، وانتفع 
والعمل  االجتماعي  العمل  به في اجلامعة وفي اجلامع وفي  الناس 
الثقافي، جمع اخلير من أبواب شتى نسأل الله سبحانه وتعالى أن 
تعالى، هو في من يصدق  الله  بإذن  لدخول اجلنة  أبوابا  له  يجعله 
فيه ما قال أبو بكر الصديق �: »يا رسول الله هل يدعى أحد من 
األبواب كلها«، فعسى الله أن يكرمه فيدعى من تلك األبواب كلها، التي 
نشر بها اخلير وعمم بها اخلير، ونفع الله به وأجزل مثوبته ونسأل 

الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة.

محمد السيسي
)رئيس املجلس العلمي احمللي ملدينة 

مكناس (
املوجه  األستاذ  الهراس  السالم  عبد 

والناقد البصير، واملعلم املربي 
سيدي  الرحيم.  الرحمان  الله  بسم 
عليه  الله  رحمة  الهراس  السالم  عبد 
ومتعه برضوانه. رجل عرفناه في أواخر 
ذلك  وهو  السبعينات،  وبداية  الستينات 
الذي عهدناه يجتهد كل االجتهاد  الرجل 

لهذه األجيال نقال عن األجيال  ألن يوصل 
قبله، ما أوجبه الله سبحانه وتعالى على األمة اإلسالمية قاطبة وعلى 
األمة املغربية خاصة، في مرحلة عصيبة من مراحل تاريخ هذه األمة، 
وهي تستل من الغزو االستعماري لفرنسا من حيث األرض جغرافيا 
ومن حيث الفكر. رجل تعرفنا عليه في هذه املرحلة وهو يحضر كثيرا 

من املؤمترات، كثيرا من الندوات، وأذكر أن أول معرفة لي به، وأنا 
طالب في الدراسات اإلسالمية في اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 
قد ابتعث حلضور مؤمتر عاملي على مستوى العالم اإلسالمي. وأذكر 
باعتبارهم  احلاضرين  همم  يستنهض  أن  حاول  رجال  أن  أذكر  مما 
ميثلون نخبة في العالم اإلسالمي، هذه العبارة أنقلها عنه : »أن الذئب 
إذا أراد احلرارة وأراد الطاقة يولدها من ذاته باجلهد واحلركة«. بعد 
جامعة  في  ونحن  له  أذكره  متعددة، ومما  إليه جلسات  ذلك جلسنا 
البيضاء أن أحد علماء الشيعة كان يتحدث وقد  الدار  الصحوة في 
عاب على بعض املتدخلني لفظة الصناعة، صناعة الدعاة..، وأنا ذكرت 
لألستاذ أن الله سبحانه وتعالى حتدث عن موسى في قوله عز وجل، 
لتصنع على عيني، فقال لي لو قلت هذه الكلمة وحدها فقط لكان لها 
وهو  يتكلم  كان  الذي  للرجل  بالنظر  كبير،  وزن  ميزان حسناتك  في 
من علماء الشيعة. ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن أعرفه وهو ذلك 
األستاذ املوجه الناقد البصير املعلم املربي في رسالة الدكتوراه، وقد 
سررت بإشرافه على رسالتي، وكنت أجد فيه نعم املوجه، نعم الناصح، 
نعم املربي بقدر ما كنت آتيه كانت العطايا الربانية تأتي على لسانه 
في  استصحبناه  أن  إلى  األمة،  وخدمة  العلم،  خدمة  في  توجيها 
جلسات متعددة في بيته وكثيرا ما كان ال يسكت، يستبد ومن حقه أن 
يستبد بالكلمة محاولة منه أن ننهض مبا يجب أن ننهض به انطالقا 
من مجموعة جتارب طويلة عريضة كان يحكيها لنا رحمة الله عليه 
في لقاءاته الدولية في باكستان والسعودية والكويت وفي مجموعة 
العالم  إلى  احلديث  بنا  يرجع  كان  ما  وكثيرا  اإلسالمية،  الدول  من 
املهندس اجلزائري األستاذ مالك بن نبي في نظراته ونظرياته أيضا 
في العمل اإلسالمي في تلك املرحلة وما تالها من مراحل. على كل حال 
احلديث عن الرجل حديث طويل عريض، نسأل الله سبحانه وتعالى 
أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يسدل عليه 
شآبيب الرحمة، والرضوان واملغفرة والتوبة، وأن يجعله مع النبيني 

والصديقني والشهداء والصاحلني.

محمد السرار
)رئيس مركز ابن القطان بالعرائش(

عبد السالم الهراس: كان أمة وحده، 
وكان مفتاحا لكل ألبواب العلم 

السالم  عبد  سيدي  الدكتور  األستاذ 
مفتاحا  وكان  وحده،  أمة  كان  الهراس، 
مفتاحا  العلم،  لباب  مفتاحا  باب.  لكل 
والكبير  الصغير  هم  يحمل  اخلير،  لباب 
والصغير.  الكبير  مجلسه  في  ويستوي 
ونحن  وعرفناه  طلبة،  ونحن  عرفناه 
أساتذة في اجلامعة، وكان لنا مبثابة األب، 
وأنا دائما أشبه سيدي عبد السالم الهراس، بأبي العباس السبتي 
قبلنا  الذي  واجليل  جيلنا  أن  وأعتقد  خير،  لكل  مفتاحا  باعتباره 
الهراس  السالم  عبد  إال ولسيدي  واحد  من  ما  بعدنا،  الذي  واجليل 

عليه منة في عنقه، إما مباشرة أو بالتوسط. 
مؤلفاته  ذلك  على  تشهد  مدققا  محققا  أديبا  عاملا  رجال  كان 
وحتقيقاته الكثيرة، كان رجال حامال لهم األمة، داعيا إلى ربه بالتي 
الله عز وجل،  بالقال واحلال، فرحمه  السر والعلن،  هي أحسن، في 
السالم  عبد  األستاذ  معدن  من  الناس  ألن  هاته خسارة،  فوفاته  لذا 
الهراس قليل؛ بحيث أعتقد أنه ندر في املغرب أن يوجد رجل في مثل 
سيدي عبد السالم الهراس، في جتربة سيدي عبد السالم الهراس، 
كان  إنه  بحيث  الهراس،  السالم  عبد  لسيدي  الواسعة  العالقات  في 
يستطيع أن يصل إلى كل أحد مؤثرا، ومبلغا لكلمة احلق بالتي هي 

أحسن. 

ذ. محمد الدكالي
رحمة الله عليه وتقبله شهيدا، هو علم 
كبير من أعالم األمة، أب دون شك، كثيرا ما 
ننسى السياقات التاريخية التي ظهر فيها 
مثل هذه األعالم، هؤالء ظهروا في الوقت 
الذي كانت فيه األمة مستعمرة، ذليلة في 
حضيض التخلف واالستبداد، كل العوامل 
كانت ضد النهضة اإلسالمية وضد الفكرة 
قام  بالذات  السياقات  في هذه  اإلسالمية. 
وراية  اإلسالم  راية  برفع  األعالم  هؤالء 

الدعوة، حتى بعد االستقالل، أيضا كانت هناك سياقات غير مواتية 
نهائيا. مع ذلك صبروا وكملوا وصمدوا وأذكر األستاذ عبد السالم 
الهراس فضال عن خلفيته العلمية، عالقاته على أعلى مستويات األمة 
في الشام وفي مصر، وفي املغرب واجلزائر، كان صديقا ملالك بن نبي، 
رموز  من  وعددا  الله  رحمه  اخلطابي  الكرمي  عبد  بن  محمدا  عاشر 
الله كرس علمه وفكره لتربية جيل. حتمل  الدعوة اإلسالمية. رحمه 
عن  الله  جزاه  متميز  بشكل  املغرب  في  اإلسالمية  الدعوة  مسؤولية 

األمة وامللة. 

عدد خاص عن األستاذ الدكتور عبد السالم الهراس رحمه اهلل تعالى

عبد ال�سالم الهرا�س يف عيون حمبيه



عدد خاص عن األستاذ الدكتور عبد السالم الهراس رحمه اهلل تعالى

إن�����ه مل����وق����ف أل����ي����م وحل����ظ����ة ح���زي���ن���ة أن 
الشيخ  ط��ي��ن��ة  م���ن  رج����ًا  ج��م��ي��ع��ًا  نستحضر 
بضعة  قبل  غادرنا  ال��ذي  الهراس  السام  عبد 
واجهات  ع��دة  ف��ي  جاهد  أن  بعد  أسابيع)1(، 
من  ب���دءًا  وع��امل��ي��ة،  وإس��ام��ي��ة  وعربية  وطنية 
وتكوين  العلمي  وال��ب��ح��ث  والتعليم  التربية 
وتبليغ  الدينية  ال��دع��وة  إل��ى  اجلامعية،  األط��ر 
مقومات الهوية اإلسامية، وما يتطلب كل ذلك 
بذلها طوال ستة عقود،  من جهود وتضحيات 
بكفاية واق��ت��دار وال��ت��زام، وب��ص��دق وإخ��اص 

ومسؤولية. 
املصاب  هذا  بفداحة  جميعًا  إحساسنا  إن 
الصبر  من  م��زي��دًا  يرزقنا  أن  الله  نرجو  ال��ذي 
واالح��ت��س��اب ف��ي��ه، ل��ي��ق��وي ش��ع��ورن��ا ب��اإلك��ب��ار 
واإلجال، ملا كان يحظى به رحمه الله من أخاق 
متنور  وعقل  غزير  وعلم  سامية  وروح  نبيلة 
كرمية.  ونفس  ص��ادق��ة  وحجة  مستقيم  وفكر 
الفاضلة  وأوالدي حلرمه  وزوجتي  مني  فعزاء 
التي واكبت جهاده بإخاص وثبات، وألبنائه 
من  يقتبسون  جانبه  إل��ى  كانوا  الذين  ال��ب��ررة 
معارفه وسلوكه ما جعلهم يسيرون على نهجه 

ويتبعون خطاه.
وإن اللسان ليعجز عن التعبير عما يخامرني 
–شخصيًا- من حسرة وأسى لفقدان هذا الزميل 
لفراقه  أعاني  ال��ذي  احلميم  والصديق  الكرمي 
أشد اآلالم، والذي يعد رحيله مصابًا جَلا حل 
مثلما  وزمائه،  رفقائه  وسائر  وأحبائه  بأهله 
األندلسية  وال��دراس��ات  املغربية  باجلامعة  حل 

اجلادة، وبالقيم اإلسامية والدعوة إلى الله.
حميمًا  أخ��ًا  العزيز  ال��راح��ل  في  فقدت  لقد 
وزم���ي���ا ك���رمي���ا، ل���ه ف���ي ق��ل��ب��ي وف���ي مخيلتي 
الفترة  عن  تفارقني  ال  راسخة  حلوة  ذك��ري��ات 
بالقاهرة، وال سيما  فيها  لقيته  التي  القصيرة 
عن السنوات الطويلة التي قضيناها في الرباط 
وروابط  متينة  وثيق وصداقة  باتصال  وفاس، 
باجلامعة  العمل  مستوى  على  س��واء  صوفية، 
وم���ا ك���ان ي���ازم ه���ذا ال��ع��م��ل م��ن ه���مٍّ ون��ض��ال 
للتقومي والتصحيح، أو على مستوى العاقات 
األسرية التي قوتها بيننا أواصر املصاهرة، في 

وقت قل الوفاء وضاعت العهود.
كان رحمه  الطيبة،  العشرة  إطار هذه  وفي 
الله دائم الذكر لطفولته التي عاشها في مدينة  
ن عنها  شفشاون، هذه املدينة اجلميلة التي دوَّ
وعن أعامها شهادات وانطباعات كان يعرضها 
بكثير من االفتخار واالعتزاز. وفي سياقها كان 
فترة  ف��ي  عنهم  أخ��ذ  ال��ذي��ن  بعض  يستحضر 
املرحومني محمد  كالفقيهني  األساسي،  تكوينه 
احلداد ومحمد بن عياد، وكبعض رجال الزاوية 
الشريف  رأس��ه��م  على  ك��ان  ال��ذي��ن  الريسونية 
اجلميع  صديق  وال��د  الريسوني  أحمد  املنعم 

موالي علي حفظه الله.
ملواصلة  ف��اس،  إل��ى  انتقل  شفشاون  وم��ن 
فيه  التقى  ال��ذي  ال��ق��روي��ني  جامع  ف��ي  تعليمه 
ال��دك��ت��ور محمد  األس��ت��اذ  ال��ف��اض��ل  زميلنا  م��ع 
امل��رح��وم  الفقيه  ال��ع��زي��ز  وصديقنا  ال��ك��ت��ان��ي، 
ذلك، وبهدف استكمال  السفياني. وبعد  محمد 
دراسته، رحل إلى مصر حيث تسنى لي أن ألقاه 
التي  بالقاهرة  اخلمسني  سنوات  منتصف  في 
كان أنهى فيها مرحلة اإلجازة بكلية دار العلوم. 
في  إقامته  ليطيل  كان  ما  أنه  من  الرغم  وعلى 
أتيح  فقد  الشهادة،  هذه  نيل  بعد  الكنانة  باد 

لنا أن جنتمع فيها مرتني أو ثاثة، كانت أوالها 
في بيت املجاهد املرحوم محمد بن عبد الكرمي 

اخلطابي الذي كان كثير االتصال به.
وإذا كان مقامه في هذه املرحلة لم يطل في 
مصر، فألنه كان راغبًا في زيارة بعض البلدان 
املشرقية األخرى، كدمشق وبيروت التي التحق 
لفترة بكليتها الشرعية. إال أنه لم يلبث أن عاد 
إلى املغرب الذي كان أحرز استقاله، ليستقر في 
مدينة تطوان. وفيها اشتغل بالتدريس والوعظ 
أن  قبل  كذلك؛  اجلمعية  وباخلطابة  واإلرش���اد 
جامعتها  ف��ي  ق��دم  ال��ت��ي  إسبانيا  إل��ى  يسافر 
مبدريد أطروحة لدكتوراه الدولة عن ابن األبار. 
وهو ما أهله لالتحاق بجامعة محمد اخلامس 
لتدريس األدب األندلسي وتأطير الباحثني فيه 
اللغة  يضم شعبة  فاس  في  كان  ال��ذي  بفرعها 

العربية وآدابها.
وهنا سعدت مبعاشرته، إذ كنت قد التحقت 

اإلسامي  العربي  لألدب  أستاذًا  الشعبة  بهذه 
معاشرة  وهي  املغربية.  والدراسات  والترجمة 
بدأت في منتصف الستني، ولم تنته إال بوفاته 
من  قلة  طليعة  ف��ي  بها  وكنا  ث���راه؛  الله  طيب 
األساتذة املغاربة واملشارقة الذين ساهموا بحظ 
ستشهد  التي  املغربية  اجلامعة  بناء  في  وافر 
وتسعمائة  وسبعني  ث��اث��ة  ع��ام  م��ري��ر  بجهاد 
وألف إحداث شعبة للغة العربية وآدابها بكلية 
آداب الرباط حيث مقر جامعة محمد اخلامس، 
كلية  ليصبح  ف��اس  ف��رع  توسيع  ستشهد  كما 
مستقلة  وتصبح  تتسع  أن  قبل  للرباط،  تابعة 

باسم جامعة سيدي محمد بن عبد الله.
استطاع  ق��د  ال��ه��راس  امل��رح��وم  ك���ان  وإذا 
بعصاميته أن يحقق لنفسه تكوينا علميا عاليًا 

جمع فيه بني ما هو أصيل ومعاصر، فإنه متكن 
من تطعيم هذا التكوين مبن تسنى له أن يتصل 
الله  –رحمهم  ودع��اة  وباحثني  علماء  من  بهم 
وخبرتهم.  معرفتهم  من  وأفاد  الزمهم  جميعًا- 
وف��ي��ه��م م���ن امل���غ���رب أم���ث���ال م��ح��م��د امل��خ��ت��ار 
الفاسي،  وعال  التطواني،  ومحمد  السوسي، 
وإدري����س ب��ن امل��اح��ي اإلدري��س��ي، وامل��ه��دي بن 
عبود، وسعيد أعراب، ومحمد احلمداوي، وعبد 
كان  ال��ذي  ووال��دي  داوود،  گ�نون، ومحمد  الله 
النكتة  إلى  يقدر علمه وجهوده ويعجب مبيله 
والدعابة؛ ومنهم من اجلزائر مالك بن نبي؛ ومن 
املشارقة محمود شاكر، وأنور اجلندي، وصاح 
الصبور  وعبد  مكي،  علي  ومحمود  رقيق،  أبو 
ش���اه���ني؛ وم���ن امل��س��ت��ش��رق��ني گ���ارس��ي��اگ���وم��ث 

وإلياس طيريس.
ول��ق��د ك��ان أك��ث��ره��م ت��أث��ي��رًا عليه م��ال��ك بن 
العربية  األم���ة  ب��واق��ع  مهتما  ك���ان  ال���ذي  ن��ب��ي 
والنظر في إمكان نهوضها، انطاقا من معرفة 
أسباب تأخرها، ومن رؤية واضحة للعاقة بني 
االستعمار وقابلية الشعوب إليه. وكان املرحوم 
القاهرة  ف��ي  م��دة طويلة  ع��اش��ره  ق��د  ال��ه��راس 
ال���واردة  اإلصاحية  آراءه  وت��ش��رب  وب��ي��روت، 
سيما:  وال  املنشورة،  أعماله  بعض  في  عنده 
وش��روط  الثقافة،  ومشكلة  القرآنية،  الظاهرة 
فه بعبد  الذي عرَّ لبيك. وهو  النهضة، وروايته 
الصبور شاهني وشجع هذا األخير على ترجمة 

بعض كتبه من الفرنسية إلى العربية.
وقد كان طبيعيًا وفقيدنا العزيز يتخصص 
إنتاجه  بعض  يصدر  أن  األندلسي  التراث  في 
فيه، وخاصة في مجال حتقيقه، إذ نشر "التكملة 
لكتاب الصلة" البن األبار و"ديوانه"، وكذا كتابه 
مع  باالشتراك  بط"  السِّ خبر  في  مط  السِّ "درر 
"صلة  كذلك  معه  سيحقق  ال��ذي  أع��راب  سعيد 
الصلة" البن الزبير، واجلزء اخلامس من "أزهار 
الرياض في أخبار عياض" للمقري ؛ من غير أن 
ننسى بعض ما نقل من اإلسبانية إلى العربية، 
على حد ترجمته قصة "العيون اخلضر" للشاعر 
اإلي��ب��ي��ري غ��وس��ت��اف أدول��ف��وب��ي��ك��ي��ر، وك���ان قد 

نشرها في أحد أعداد مجلة "دعوة احلق".
واجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر أن���ه أص����در ال��ك��ث��ي��ر من 
وغيرها،  املجلة  ه��ذه  ف��ي  وال��ب��ح��وث  امل��ق��االت 
كالبحث العلمي، وامليثاق، واملناهل، والتجديد، 
عنايته  يبرز  ك��ان  –جميعًا-  وفيها  واحمل��ج��ة. 
تنوير  إل��ى  يدعو  ك��ان  كما  األندلسي،  بالتراث 
ال��ف��ك��رة اإلس��ام��ي��ة وت��ث��وي��ره��ا، ون��ش��ر الوعي 
في  اجلماهير،  مستوى  على  واألخ��اق  بالدين 
سعي إلى ترشيد الدعوة واحلرص على طابعها 
املغربي املعتدل، مما جعله ال ينساق مع بعض 
ما أصاب جماعة اإلخوان املسلمني، على الرغم 
من أنه كان متصًا بهم ومنضما إليهم في أول 
املؤسسني  أحد  يعتبر  االجتاه  األمر. وفي هذا 
امل��س��ل��م��ني، وع��ض��وًا  لعلماء  ال��ع��امل��ي  ل��احت��اد 
س في  شرفيًا في رابطة األدب اإلسامي، واملؤسِّ
وال  اإلسامية".  الدعوة  "جماعة  جلمعية  فاس 
عجب أن يبرز في هذا املجال الديني الدعوي، 
وهو صاحب معرفة واسعة ودقيقة مبا يجري 
في الساحة اإلسامية بأقطار املغرب واملشرق.

بهذه األعمال وغيرها مما تشهد به مدرجات 
الندوات  وقاعات  املساجد  ورح��اب  اجلامعات 
الفقيد  أدى  واخل��ارج،  الداخل  في  واملؤمترات 
السوح  معظم  كانت  وقت  في  رسالته،  الغالي 
التي يفترض فيها توعية الشباب وتوجيههم، 
تعاني من األفكار الدخيلة املسمومة التي كانت 
تقاوم كل ما فيه صالح الوطن والدين. ولقد كان 

الثقافة  وب��روح   واليقني،  باإلميان  عامرًا  قلبه 
للحياة  متكاملة  وب��ن��ظ��رة  احل��ق��ة،  اإلس��ام��ي��ة 
وتصحيح  بها  للنهوض  به  القيام  ينبغي  وما 
م��س��اره��ا. وك���ان إل��ى ج��ان��ب ذل��ك م��ث��ااًل للشيم 
تزين  كانت  التي  احلميدة  والفضائل  الكرمية 
إرشاده وتقوي دعوته ؛ إذ كان يعمل بتواضع 
يتقدم  جتعله  وباستماتة  واع��ت��دال،  وسماحة 
الساحة بصدق وإخاص وشجاعة، ولكن كذلك 

بروح مرحة خفيفة.
في  يلتقي  محبة  واح���ة  جعله  م��ا  وذل��ك��م 
وأصحاب  وط��اب��ا  علماء  ال��ن��اس،  ك��ل  ربوعها 

احلاجة وعموم املواطنني الذين كانوا يقصدون 
باستمرار  مفتوحًا  منتدى  ك��ان��ت  ال��ت��ي  داره 
خير  وال��دي��ن  العلم  أم��ان��ة  أدى  لقد  للوافدين. 
بحمل  الله  أكرمهم  الذين  من  بذلك  وكان  أداء، 
مشعل رسالة النبي الكرمي صلوات الله وسامه 
عليه، ونشر هديه بني الناس بإميان قوي وعلم 
غزير وعمل دؤوب وقلب صاف وسريرة طاهرة 
ون��ف��س ع��زي��زة، وم��ا إليها م��ن اخل��ص��ال التي 

جتعل كل من عرفه يحبه ويطمئن إليه.
إنه بهذه الصفات النبيلة واألعمال اجلليلة 
التي كان يقوم بها لصالح دينه ووطنه، سيبقى 
التي  للقيم  ورمزًا مشعًا  لألجيال،  منيرًا  قبسًا 
جاهد كي ال متوت مبوته. وإننا إذ نعزي أهله 
فإننا سنظل  فقده،  في  أنفسنا  نعزي  وأبناءه، 
بامليراث  ومعتزين  ل��ه،  مبعاشرتنا  ف��خ��وري��ن 
الغني الذي خلفه ألمته، متمثًا في فكره وعلمه 
في  كذلك  ومتمثًا  وإرش��اده وسلوكه،  ودعوته 
املومنني الذين وجههم لطريق اخلير واإلحسان، 
وفي جيل من العلماء والباحثني الذي تكونوا 
املرشد  املعلم  حياته  في  كان  لقد  مدرسته.  في 
العصر  ضغوط  ملدلهمات  املضيء  والنبراس 
واض��ط��راب��ات��ه وص��راع��ات��ه ون��زاع��ات��ه. وكذلك 

سيظل حتى بعد مماته.
أداء  في  متاعب  من  عانى  ومب��ا  به  وكأني 
رس��ال��ت��ه، وم��ا ق��اس��ى ف��ي ف��ت��رة م��رض��ه بصبر 
البقاء واجل���زاء،  ل��دار  يتهيأ  ك��ان  واح��ت��س��اب، 
﴿ اإلنسان:  س��ورة  في  عز وجل  لقوله  مصداقًا 

و�جزاهم مبا صبروا جنة وحريرًا... �.
ولعل في هذا ما يخفف لوعة الفراق الذي ال 
نواجهه إال بالدعاء لفقيدنا العزيز، بأن يتغمده 
احلق سبحانه بواسع رحمته وجزيل مغفرته، 
السابقني  م��ع  عليني  أع��ل��ى  ف��ي  يجعله  وب���أن 
املقربني، وبأن يرزق أهله وذويه وأحباءه جميل 

الصبر والعزاء.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

عباس اجلراري
األربعاء 27 جمادى األولى 1436ه�

املوافق 18 مارس 2015م
----------------------

ف��اس صباح  ب��إح��دى مصحات  الله  1 - توفي رحمه 
فبراير   20 املوافق  األولى1436ه�  جمادى  ف��احت  اجلمعة 
ب��ع��د ص���اة ظ��ه��ر ال��س��ب��ت مبسجد  2015م، وص��ل��ي عليه 

القدس، ودفن مبقبرة ظهر املهراز.

العدد 437 20 جمادى الثانية 1436هـ  املوافق 10 أبريل 14

د. عباس اجلراري
مستشار بالديوان امللكي

الدكتور عبد السالم الهراس كما عرفته

في  يلتقي  محبة  واح���ة  ك���ان 
رب���وع���ه���ا ك���ل ال����ن����اس، ع��ل��م��اء 
وط����اب����ا وأص����ح����اب احل���اج���ة 
كانوا  الذين  املواطنني  وعموم 
ك��ان��ت  ال���ت���ي  داره  ي���ق���ص���دون 
م��ن��ت��دى م��ف��ت��وح��ًا ب��اس��ت��م��رار 
أم��ان��ة  أدى  ل��ق��د  ل���ل���واف���دي���ن. 
وكان  أداء،  خير  والدين  العلم 
الله  أكرمهم  الذين  من  بذلك 
النبي  رس���ال���ة  م��ش��ع��ل  ب��ح��م��ل 
ال��ك��رمي ص��ل��وات ال��ل��ه وسامه 
عليه، ونشر هديه بني الناس 
بإميان قوي وعلم غزير وعمل 
وس���ري���رة  ص����اف  وق���ل���ب  دؤوب 
ط���اه���رة ون���ف���س ع����زي����زة، وم��ا 
جتعل  التي  اخلصال  من  إليها 
ويطمئن  يحبه  عرفه  من  كل 

إليه.

ب���ه���ذه ال���ص���ف���ات ال��ن��ب��ي��ل��ة 
واألع���م���ال اجل��ل��ي��ل��ة ال��ت��ي 
كان يقوم بها لصالح دينه 
ووط����ن����ه، س��ي��ب��ق��ى ق��ب��س��ًا 
م���ن���ي���رًا ل���أج���ي���ال، ورم�����زًا 
جاهد  ال��ت��ي  للقيم  مشعًا 

كي ال متوت مبوته

عبد ال�سالم الهرا�س يف عيون حمبيه
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عدد خاص عن األستاذ الدكتور عبد السالم الهراس رحمه اهلل تعالى

األستاذ عبد السالم الهراس من األبناء 
األف���ذاذ ل��ه��ذا ال��وط��ن وم��ن رج���االت العلم 
وال��دع��وة واإلرش����اد، ع��اص��ر وراف���ق كبار 
الشخصيات في العالم العربي واإلسالمي 
واه���ت���م أمي����ا اه��ت��م��ام ب��ت��رب��ي��ة األج���ي���ال 
أحد  اليوم  مغرب  فيه  ويفتقد  الصاعدة. 
يبرزون  فتئوا  ما  الذين  املخلصني  رجاله 
من  ب��ه  ن��ق��وم  أن  يجب  م��ا  اجل���اد  بالعمل 
أجل إصالح أحوال األمة. لقد تعرفت عليه 
شفشاون  مبدينة   1960 سنة  الله  رحمه 
لها  يكن  دائ��م��ًا  بقي  وال��ت��ي  رأس��ه  مسقط 
عطفًا خاصًا. ومنذ ذلك التاريخ ونحن معه 
على اتصال في كل ما من شأنه أن يقربنا 
إلى العمل اخلالص لصالح خدمة الوطن. 
وحيوية  جدية  بكل  كثيرًا  ساعدني  وق��د 
في عدة مناسبات عند ما كنت في اإلدارة 
اخلارجية  بوزارة  الدولي  للتعاون  العامة 
املغربية  باجلالية  املكلفة  ال���وزارة  في  أو 
باخلارج أو في وزارة التشغيل والشؤون 
ل��ق��اءات  ل��ي  يقيم  ك��ان  حيث  االجتماعية 

نظرًا التصاالته الواسعة وطنيًا وإسالميًا 
وخيرية  وإس��الم��ي��ة  علمية  جمعيات  م��ع 
وشخصيات يرى أن لها من اإلمكانيات ما 
يؤهلها وميكنها من تقدمي الرأي السائد أو 
املساعدة املعنوية لتحقيق أهداف املصالح 
العامة. ولم جند منه ال ملال وال تقاعسا وال 
البالد  مبصالح  األمر  ارتبط  كلما  تكاسال 
بابتسامته  يسعى  دائ��م��ًا  وك��ان  والعباد. 
العريضة السخية إلى إيجاد أقرب السبل 
استنادًا  النظر  وجهات  لتوافق  وأجنعها 
الشريعة  ملقاصد  وميسر  عميق  فهم  إل��ى 
اإلسالمية الغراء، كما أنه كان دائمًا يسعى 
اللقاء  تسهيل  إلى  وإخ��الص  أريحية  بكل 
ي��رى فيهم احل��رص على حتقيق  ب��ني م��ن 
م��ص��ال��ح األم����ة. ومم���ا ك���ان مي��ي��زه غيرته 
على  وتأن  وتبصر  بحكمة  ولكن  الشديدة 
محيطها  ف��ي  واملسلمني  اإلس���الم  قضايا 
الكوني الراهن غيرة تضع مصالح القضايا 
املصيرية لألمة في سياقها الصحيح دون 
ميل إلى تطرف أو غلو أو تهور. رحمه الله 
اجل��زاء  أحسن  ووطننا  أمتنا  عن  وج��زاه 

وأسكنه فسيح جناته.

ذ. رفيق احلداوي

رحـم  اللـه  األسـتـاذ  عـبـد السـالم 
الهـراس الصـديـق  احلمـيـم

ذكـــرى 
الدكتور عبد السالم الهراس

عندي  كان  فقدناه،  عزيز  ذك��رى  هي 
مبثابة األخ والصديق الصدوق، وقد فقد 
فيه املغرب أيضا عاملا جليال ومناضال 
ف���ي س��ب��ي��ل احل���ق وإع�����الء ك��ل��م��ة ال��ل��ه، 
حياته  استغرق  جهادا  ذل��ك  في  جاهد 
كلها، وهو في احلق لم يصل إلى هذه 
على  الشديد  حرصه  بفضل  إال  املرتبة 
قضى  أن  بعد  واملعرفة،  العلم  حتصيل 
العيش،  كسب  ف��ي  شبابه  م��ن  س��ن��وات 
العلم  طلب  في  الهجرة  إلى  الله  فوفقه 
إلى لبنان ثم القاهرة. فهو بهذا املعنى 
عصامي أعطى األسوة احلسنة، وتدرج 
إلى أن نال درجة  في مدارج التحصيل 

الدكتوراة.
الهجرة في وقت واحد  وكانت هذه 
الذين  امل��غ��رب  م��ن طلبة  ال��ع��ش��رات  م��ع 
التحقوا إبان احلماية الفرنسية باملشرق 
والعليا،  ال��ث��ان��وي��ة  دراس��ت��ه��م  ملتابعة 
خاصة إلى دمشق والقاهرة، وكنت من 
سنة  سوريا  في  لزيارتنا  فجاء  بينهم، 
1952، فتوطدت بيننا أواصر الصداقة 
واألرواح جنود  تلقائي،  بشكل  واإلخاء 
مجندة، واجته بعد ذلك إلى خدمة العلم 
منصب  إليه  وأسند  الله،  إلى  والدعوة 
رئ��ي��س ش��ع��ب��ة ال����دراس����ات اإلس��الم��ي��ة 
العديد من  بجامعة فاس، وأشرف على 
رسائل الدكتوراة، وأكثر من ذلك  كانت 
اإلسالمية  بالتيارات   قوية  ص��الت  له 
واستطاع  العربية،  البالد  في  املعتدلة 

أن يخدم املغرب من خاللها.
وك���ان أن ي��س��ر ال��ل��ه ل��ن��ا م��ن خ��الل 
حظوته لدى تلك الدوائر، وأنا من خالل 
اخلارجية  وزارة  في  كمسؤول  موقعي 
املغربية، أن تقدم خدمات جلى لبالدنا، 
والقدح  األوف���ى  النصيب  فيها  ل��ه  ك��ان 
الم..  ومن ذلك على سبيل املثال، إقناعه 
م��ؤس��س��ة إس��الم��ي��ة ك��ب��رى ف��ي اخلليج 
بتقدمي عون مادي مهم ملشروع تأسيس 
بالرباط،  العرفان  بحي  جامعية  مدينة 

وهو  ب��امل��غ��رب،  األف��ارق��ة  الطلبة  لسكن 
ال����ذي أش���رف���ت ع��ل��ي��ه وزارة  امل���ش���روع 
من  الثمانينات  أواخ����ر  ف��ي  اخل��اج��ي��ة 
ال��ق��رن امل��اض��ي، وب��ف��ض��ل دع���م ال��دول��ة 
املغربية بعد ذلك، استطاع املشروع أن 

يرى النور، وها هو اآلن قد آتى أكله، 
ذل��ك إش��راف��ه على بقية طالب  وم��ن 
اس��ت��ق��دم��ن��اه��م م���ن ال�����دول اإلس��الم��ي��ة 
ربقة  م��ن  ذاك  إذ  االس��ت��ق��الل  احل��دي��ث��ة 
االستعمار السوفييتي سنة 1992 خاصة 
لدراسة  وأوزبكستان  كازاخستان  من 
اللغة العربية والتربية اإلسالمية، على 
أن  فكان  املغربية.  اخلارجية  وزارة  يد 
أشرف على هذه املهمة إشرافا مباشرا 
في فاس، ونظمها تنظيما محكما، كان 
لها صدى إيجابي كبير في تلك البالد، 
فيما  وف��ق��وا  وأن��ت��ج��ت طلبة وط��ال��ب��ات 
بعد في تقلد مناصب عليا في بالدهم، 

واستمر الفقيد في االتصال بهم.
ولوال تعييني في منصب آخر خارج 
له  وك��ان��ت  ه��ذا اجلهد  امل��غ��رب الستمر 

ثمرات أخرى.
وهناك أعمال أخرى قام بها في هذا 
املجال، وفي خضم ذلك كان ال يألو جهدا 
أن  إلى  أبحاثه وحتقيقاته،  متابعة  في 

وافاه األجل احملتوم.
وال بد من اإلشارة هنا، إلى ما رزق 
الله الفقيد من ذرية صاحلة كلهم ذكور 
واحل��م��د ل��ل��ه، وك��ل��ه��م ن���ال درج���ة عليا 
مناصب  ويحتلون  واملعرفة  العلم  في 
جليل  لبالدهم  ويقدمون  مختلفة،  عليا 
لهم  رعايته  بفضل  ذل��ك  ك��ل  اخل��دم��ات، 
وتنشئتهم التنشئة الفاضلة على يديه، 
وع��ل��ى ي��د وال��دت��ه��م ال��س��ي��دة احملترمة 
الله ورعاها، وعوضها  زوجته، حفظها 

عن مصابها خيرا.
رح���م ال��ل��ه ال��ف��ق��ي��د، وج����زاه أحسن 
اجل�������زاء ع���م���ا ق�����دم ل����ب����الده ول��ل��ب��الد 
جالئل  من  وألم��ت��ه،  ولدينه  اإلسالمية، 

األعمال.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

عبد اللطيف ملني
- سفير سابق

ف��ي اع��ت��ق��ادي أن امل��رح��وم ال��دك��ت��ور عبد 
أثر  له  رج��االت عصره،  ك��ان  ال��ه��راس  السالم 
احلياة  في  البليغ  وتأثيره  النفوس،  في  رائع 
واجلسم  ب��ال��وج��ه  يتسم  وال��روح��ي��ة  الدينية 
النظيف،  والهندام.  اجلميل  والقوام  اجلميل 
كلها عناصر توحي باخلالل اجلميلة، وتنم عن 
النبيلة وتدل على ذكاء وقاد وذوق  العواطف 
فهو  الدينية،  للحياة  كامل  واستعداد  سليم، 
ميتاز في جميع أدوار حياته باحترام الناس 
يكون  أن  والسمو عن  ال��ذات  احترام  وه��و  له 
متنافية،  وأحكام  متباينة  آراء  محل  شخصه 
مبقدرة  جمعها  ال��ت��ي  العلمية  ال��رج��ل  ث���روة 
ونزاهة، وترفعه عن التافه من القول در عليه 
واإلنساني،  الديني  واجبه  في  الوفير  الربح 
فجنى من حياته الطويلة النتائج املثمرة التي 
لم تتوفر ألحد مثله، فهو من أبرز األسماء في 
عالم االستقامة، وهو من أبرز الرجال في عالم 

التبليغ والتوحيد.
> احل���ي���اة ال��دي��ن��ي��ة ع��ن��د ال��دك��ت��ور عبد 

السالم الهراس :
بنى املرحوم الدكتور عبد السالم الهراس 
حياته الدينية على أساس متني وإميان قوي 
اجتاه  نفسه  فسخر  وج��وده،  حقيقة  له  أثبت 
امل��س��اك��ني وال��ف��ق��راء وس��اع��ده��م على حتسني 
ق��ب��ل حت��س��ني معيشهم، ه��و وال���دي  إمي��ان��ه��م 
الروحي بكل ما حتمل الكلمة من معنى، تربيت 
منه  أسمع  ال  وكنت  وأحبه،  أحترمه  داره  في 
إال اخلير واإلحسان ثمانية وثالثون سنة من 

املعرفة كانت كافية بالنسبة لي للتشبت بهذا 
نفسي  في  كالمه  ترقرق  الروحي حتى  الوالد 

ترقرق املاء الزالل.
وكان رحمه الله شديد احلرص على قيام 
ال��ل��ي��ل وق����رآن ال��ف��ج��ر، �إن ق���رآن ال��ف��ج��ر ك��ان 
مشهودا�، يكره القلق ويحب السكينة وميقت 
كل أشكال العنف، تعهد الله مبراقبته في سره 
وجنواه، فإنه �ما يلفظ من قول إال لديه رقيب 
عتيد�، وأن الله على كل شيء شهيد، ال يقدم 
على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، فالله سائله 
عن كل ما يبديه وما يخفيه، وأن الله يعصمه 

من الزلل.
> اجتهاد الدكتور الهراس في التحقيق:

كان املرحوم الدكتور عبد السالم الهراس 
وي��ب��ذل  وال��ت��م��ح��ي��ص،  التحقيق  ف��ي  يجتهد 
م��ا ل��دي��ه م��ن م��ع��ارف وث��ق��اف��ات للوصول إلى 
عمله  ف��ي  ويستخدم  ي��ري��ده��ا،  التي  النتيجة 
التفكير والتركيز حتى يوافق احلقيقة  مهارة 
التي يرجوها، قام بتحقيق عدة كتب أندلسية 
بشكوال  الب���ن  ال��ص��ل��ة  ل��ك��ت��اب  التكملة  م��ث��ل: 
اب��ن اآلب��ار األندلسي،  )أربعة أج���زاء(، دي��وان 
الغرناطي،  الزبير  البن  الصلة  صلة  كتاب  ثم 
ودرر السمط في خبر السبط، وكنت إلى جانبه 
في هذا التحقيق حتى أصبحت أحسب نفسي 

واحدا من أفراد هذه األسرة الطيبة.
وبرحيله يكون املغرب قد فقد رجال عظيما 
من رجاالت األدب والفكر، ترك رحمه الله ستة 
رج��ال حفظهم الله وب��ارك فيهم وفي أوالده��م 
صانها  الكرمية  العزيزة  والدتهم  لهم  وأبقى 

الله برعايته.

ذ. محمد العبودي

كلمة  إقـرار  واعتـراف

عبد ال�سالم الهرا�س يف عيون حمبيه

من اليمني : عبد السالم الهراس ، مالك بن نبي، عبد الكرمي اخلطابي، كمال احلناوي )مدير وكالة 
الشرق األوسط لألخبار(، عبد الوارث الداسوقي)مدير جريدة الشعب(
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عدد خاص عن األستاذ الدكتور عبد السالم الهراس رحمه اهلل تعالى

ذكريات  مع  الفقيد  الدكتور  الشيخ  عبد  السالم  الهراس

نحسب الفقيد أستاذنا  الدكتور عبد السالم 
الهراس من املؤمنني الذين  صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه ونظنه ممن قضى نحبه وما بدل وما 
غير وال نزكي على الله أح��دا.  وأود أن أغتنم 
هذا الفضاء الذي أتاحته  لي جريدة "احملجة" 
عايشت  ذكريات  من  بعضا  ألستعرض  الغراء 
فيها املرحوم  باملغرب كما باخلارج، مكتفيا مبا 
ارتبط منها مبواقف احلياة  املختلفة، التي كان 
الفريد  بأسلوبه  منها  يستخرج  عندها   وقافا 
درره���ا،  وي��ب��س��ط  واملمتع مكنوناتها  ال��س��ه��ل 
وبعد  رأيه  بساطتها حصافة  على  تبني  والتي 
نظره في النهج الذي سلكه تقيا نقيا لتحصني 
نحو  االن��ح��راف  م��ن  ببالدنا  اإلس��الم��ي  العمل 

الغلو أو التطرف.
فأصحابه  الشهادة.  موقع  في  هنا  ولست 
وت��الم��ذت��ه م��ن رج���ال ال��ف��ك��ر وال��ع��ل��م وال��دع��وة 
ه��م األح���ق ب��ذل��ك وأه���ل ل���ه، وإمن���ا ال��ق��ص��د أن 
التي  امل��ع��ب��رة  احمل��ط��ات  ب��ع��ض  أتوقف أمام  
كان لها وثلة من زمالئي بالغ األثر في النفس 
عودنا  يشتد  ل��م  ف��اس  مبدينة  ونحن  تالميذ 
بعد، ثم ونحن نتلمس طريقنا في دروب احلياة 

املختلفة.
ك���ان ب��داي��ة ال��ل��ق��اء ف��ي س��ب��ع��ي��ن��ات ال��ق��رن 
حيث  سليمان  م��والي  ثانوية  مبسجد  املاضي 
أدى معنا رحمه الله  صالة املغرب بعد أن فرغ 
من املشاركة في محاضرة مبقر املؤسسة حول 
"مفهوم الرزق في اإلسالم"، وبعدما تعرف علينا 
دعانا إلى بيته  في اليوم املوالي وعلى مائدة 
اإلفطار وبني أجناله استمتعنا بحديثه البسيط 
زلت  ما  اإلس��الم واملسلمني،  واق��ع  املمتع حول 
أذكر منها على سبيل املثال قوله : "إن اإلسالم 
ليس حليب بودرة نلقيه في املاء فينصهر فيه 
إلى  األم��ر يحتاج  إن  بل  غ��ذاء جاهزا  ويصبح 
صبر ومصابرة وجهد ومجاهدة وصدع باحلق 

في غير ضراء مضرة وال فتنة مضلة". 
ي���ق���رع أس��م��اع��ن��ا ببيته  أك���ث���ر م���ا  وك�����ان 
العامر ال���ذي ت��وال��ت زي��ارات��ن��ا ل��ه وال���ذي كان 
طالب  وم��ن  والعلماء  املثقفني  من  ع��دد  يرتاده 
عليه  املفترى  اإلس���الم  مواضيع  حول  العلم 
واملؤامرات التي حتاك ضد األمة، والتباحث في 
السبل الكفيلة بإشاعة قيم اإلسالم  السمحة في 
املجتمع، غير أن هذه املواضيع املرتبطة بهموم 
األم���ة ومب��ع��ان��ات��ه��ا ل��م حت��ج��ب  لدى ال��دك��ت��ور 
الهراس دوره التربوي والروحي. فكان يوصي 
التنافس  وعدم   الدنيا  هموم  م��ن  بالتخفيف 
فيها، ويدعو إلى االنشغال أكثر باآلخرة "اجعله 
لسان حاله  كان  كما  تغنم وتسلم"  واح��دا  هما 
يقول، ولذلك فقد عاش حياته قريبا من الناس 
كان  م��ا  حوائجهم، وكثيرا  ق��ض��اء  ف��ي  م��ش��اء 
وقد  بيننا  فيما  والتراحم  بالتحاب  يوصينا 
رأيتنا ونحن نزالء بداخلية الثانوية، وبعضنا 
ال ميلك سوى دراهم معدودة يجود بها على من 

ال نقود لديه البتة ويتقاسمها معه. 
استضافة  أيضا  فاس  مدينة  ذكريات  ومن 
العالمة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي سنة 
1974 ولعلها كانت أول زي��ارة له للمغرب وقد 
ألقى بقصر البلدية محاضرة حضرها جمهور 
بأن  بالقول  ال��ه��راس  الدكتور  لها  وق��دم  غفير 

الكثيرين يتحدثون عن اإلس��الم، إال أن قلة من 
الناس  حتسن احلديث عنه وعرضه بالطريقة 
ال��ت��ي ت��ن��اس��ب ال��ع��ص��ر، وم���ن ه���ؤالء ال��دك��ت��ور 
خاصة  جلسات  في  وك��ان  القرضاوي.  يوسف 
يثني على الرجل ويعتبره من العلماء العاملني 
يقضي أيامه مابني إحياء لليل وانهماك بالعلم.
انتقل جمع ممن كان معنا  بثانوية  موالي 
سليمان إلى مدينة الرباط ولم يحل هذا االنتقال 
الله  يسأل  وك��ان رحمه  ال��زي��ارات،  تبادل  دون 
عنا ويتفقد أحوالنا، وحدث مرة أن سمع بأحد 
الدعوة  يتكلم عن  من سوريا  الوافدين  الطالب 
فانتهره  وب����دون ض��واب��ط  ب��رع��ون��ة وح��م��اس 
أم��رن��ا  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  ب���أن  إي���اه  بشدة مذكرا 
مبخاطبة أهل الكتاب بالتي هي أحسن، فكيف 
بأهل امللة والدين؟ الفتا إال أن بعض هذا التهور 
كان السبب فيما عرفته بالد الشام من ظلم وما 

ارتكب في حق األبرياء من آثام.
وفي املقابل كان رحمه الله ينشر ما انتهى 
ألحبائه،  شهمة ونبيلة  مواقف  من  علمه  إل��ى 
بعض  أن  أذك���ر  العمل،  س��وق  وجل��ن��ا  وبعدما 
األص���دق���اء ع��ني ف��ي م��وق��ع ح��س��اس مبؤسسة 
إلغ���راءات  عمله  ب��داي��ة  ف��ي  عمومية وتعرض 
باالرتشاء من قبل أجنبي كان يحظى دائما في 
هذه املؤسسة مبعامالت تفضيلية ويستفيد من 
تسبيق ألموال عمومية بغير وجه حق، وملا وقف 
صاحبي في وجهه كالطود ووجد أن محاوالتة 
مرة  ج���اءه  بالفشل،  كلها  ب���اءت  معه  امل��ت��ك��ررة 
وقال له ياهذا "إن رجال مثلك يساوي جيشا" 
هذه العبارة نقلت إلى إستاذنا اجلليل، فجعلها 
عنوانا ملقال له مستذكرا أمنية عمر � أمام 
أصحابه بأن لو كان معه "رجال من أمثال أمني 
بهم  الله  يصلح  اجل���راح  ب��ن  عبيدة  أب��ي  األم��ة 
ال��ب��الد وال��ع��ب��اد" ف��ذل��ك ف��ي ن��ظ��ره أس��م��ى مما 
تنفق  كثيرة  أم���وال  قبيل  م��ن  أص��ح��اب��ه  مت��ن��اه 
في سبيل الله وطاعات أخرى يتقرب بها إليه 

سبحانه عز وجل.
ولن نترك مدينة الرباط دون أن نشير إلى 
اليوم الذي قدم فيه األستاذ الشاهد البوشيخي 
رسالته ملناقشة دكتوراه الدولة في النقد األدبي 
العالم  في  اآلداب  أساطني  أح��د  إش��راف  حتت 
قدم  الذي  الطرابلسي"  "أمجد  الدكتور  العربي 
للرسالة بالقول بأن األستاذ البوشيخي نفض 
التراث العربي نفضا وبأن كل جزء من الثالثة 
صالح  القيمة  رسالته  تضمنتها  التي  أج��زاء 
ألن يكون  موضوع أطروحة منفصلة وكان من 
تعليق الدكتور الهراس الذي كان ضمن أعضاء 
هذا  أم��ام  للجنة  ميكن  ال  أن��ه  املشرفة  اللجنة 
البحث العلمي الرصني إال أن تؤمن على ما جاء 
بفضيلة  التزم  البوشيخي  األس��ت��اذ  ألن  فيها، 

التقوى في طلب العلم.
أس��وق  ع��الق��ات��ه  اخلارجية  صعيد  وع��ل��ى 
عملي  طبيعة  بحكم  عشتها  مواقف  من  مالمح 
ال��ب��ل��دان  ال��ب��ل��دان األج��ن��ب��ي��ة وب��ب��ع��ض  ببعض 
الثمانينات  ف��ي  ب��اري��س  زار  فلقد  ال��ع��رب��ي��ة. 
ل��ل��م��ش��ارك��ة ف��ي م��ن��اظ��رة ح���ول واق����ع اإلس���الم 
بفرنسا، وكان من بني املواضيع التي اهتم بها  
وعمل على الترويج لها أثناء املناظرة، محاربة 
املغاربية  األوس���اط  ببعض  استشرت  ظ��اه��رة 
مفادها أن التملص من أداء الواجبات واالحتيال 
االجتماعية  االمتيازات  بعض  من  لالستفادة 
هو عمل مشروع  ألنه نوع من االقتصاص من 
بالد الكفار التي جارت على بالد اإلسالم، وقد 
أن  وبني  اخلاطئ  التصور  هذا  الله  رحمه  فند 

الواجب يفرض على املسلم املوجود على أرض 
أجنبية استقر فيها بصفة قانونية وبناء على 
عقد توافقي احترام القوانني املعمول بها وعدم 
مخالفتها. فاإلسالم  برئ من هذا التوهم الذي 

ميكن إدراجه حتت مسمى   الغدر واخليانة.
وخالل الندوة تعرفت على املرحوم عبد الله 
وهو  ببروكسل  اإلسالمي  املركز  مدير  األه��دل 

سعودي اجلنسية الذي قدم لباريس للقاء الشيخ 
الدكتور الهراس والسالم عليه ولالستفادة من 
علمه وحكمته وأسر لي بأنه يعتبر الشيخ  من 
وأن��ه  عنهم  ال  يستغنى  ال��ذي��ن  ال��ع��رب  حكماء 
شخصيا يراجعه وال يتوانى في استشارته في 

القضايا املتعلقة باجلالية اإلسالمية ببلجيكا.
انتقلت للعمل بلبنان في بداية التسعينات 
ال��ق��رن امل��اض��ي أي بعد  أك��ث��ر م��ن أربعني  م��ن 
البلد،  بهذا  الهراس  الدكتور  إقامة  على  سنة 
إال أنني وجدت آثاره الطيبة بعد باقية وألسنة 
ومن  عليه،  بالثناء  تلهج  ت��زال  م��ا  ع��رف��وه  م��ن 
لها  وك���ان  عليها  ت��ع��رف��ت  ال��ت��ي  الشخصيات 
أهل  بأوساط  باملرحوم  سابقة  وصداقة  معرفة 
ومفتي  قباني  محمد  املفتي  اخليرواملثقفني 
ج��ب��ل ل��ب��ن��ان ع��ل��ي اجل���وزو وال���داع���ي���ة فتحي 
املغرب  ص��دي��ق  مسقاوي  عمر  والسيد  يكن،  
والصديق احلميم للدكتور الهراس الذي شغل 
منصب وزير النقل بحكومة الرئيس احلريري، 

عن  حت���دث  إال  ب��ه  التقيت  كلما  ك��ن��ت  وال����ذي 
ص��اح��ب��ه بشغف وم��ح��ب��ة واس��ت��رج��ع س��ن��وات 
طالبني  ك��ان��ا  أي���ام  جمعتهما  ال��ت��ي  ال��ص��داق��ة 
بالقاهرة وترددهما على بيت املجاهد محمد بن 

عبد الكرمي اخلطابي. 
وده  يحفظون  ظلوا  ال��ذي��ن  أصحابه  وم��ن 
كذلك الباحث يوسف اجلاروش  الذي متنى لو 
استطاع أن يستعني به في إصدار كتابه حول 
يثبت  أن  الذي حاول  الذهبي  املنصور  يعقوب 
فيه اس��ت��ن��ادا إل��ى ع��دة م��ص��ادر منها "وف��ي��ات 
يعقوب هو  السلطان  بأن  األعيان" البن خلكان 
دفني منطقة احلمارة ببقاع لبنان والتي تسمى 
أيضا قرية السلطان يعقوب وليس مبراكش.  

وكانت القاهرة آخر محطة باخلارج ألتقي 
فيها باملرحوم، وقد جاءها زائرا في إطار ندوة 
علمية وملتابعة مراحل طبع أحد كتبه وحرص 
خالل إقامته القصيرة على زيارة بيت  أستاذه  
األديب واحملقق املشهور محمود شاكر بالقاهرة 
أيام كان طالبا فيها. وقبل يد أرملته اعترافا ملا 
زمالئه  من  ولعدد  له  كانت تسديه من معروف 
كما  بيتها،  على  يترددون  كانوا  الذين  الطالب 
مبفتي اجلمهورية  ال��زي��ارة  ه��ذه  خ��الل  التقى 
علي جمعة  الذي تدارس معه قضايا  إسالمية 
علماء  أح��د  دسوقي  سيد  الدكتور   وبصديقه 
تنمية  هيئة   رئيس  شغل  ال��ذي  األف���ذاذ  مصر 
االس��ت��ش��ارات ب��احت��اد امل��ن��ظ��م��ات اإلس��الم��ي��ة، 
وي��ل��ت��ق��ي م���ع ال���دك���ت���ور ال����ه����راس ف���ي محبة 
به  والتعريف  نبي  ب��ن  مالك  اإلس��الم��ي  املفكر 

والتنويه مبنهجه. 
ول����م أح����ظ ب��اس��ت��ق��ب��ال ش��ي��خ��ن��ا ال��ه��راس 
عثرت  أنني  إال  بها  مقامي  خ��الل  بالسعودية 
بعنوان  القيم  مقاله  الرياض على  مبساجد 
الدعاة هناك  اعتبره  ما  أوال" وهو  بالله  "الثقة 
كما  واجل��اد،  الهادف  اإلسالمي  العمل  بوصلة 
اعتمده من قبل عدد من علماء املغرب في خطبهم 
األن��ص��اري،  ف��ري��د  امل��رح��وم  أم��ث��ال  ومواعظهم 
واستلهم منه أحد شباب الدعوة رسالته التي 

خلص فيها بأن ال خالص إال باإلخالص.
رحمك الله يا فقيدنا الغالي رحمة واسعة، 
الصاحلني  بركب  وأحل��ق��ك  العطاء  ل��ك  وأج���زل 
أجنالك  م��ن  األم���ة، وجعل  ه��ذه  م��ن  املصلحني 
املشعل  ويحمل  ال��رك��ب  ي��واص��ل  م��ن  وأحبابك 
سلوك  وانتهاج  اإلجن���ازات  أج��ل حتصني  م��ن 
األخيار، وذلك بالثقة بالله أوال وااللتزام بتقواه 

فذلك أفضل العدة في الدنيا واآلخرة. 

د. العربي بن الشيخ

في  بلبنان  للعمل  انتقلت 
ب����داي����ة ال��ت��س��ع��ي��ن��ات م��ن 
القرن املاضي أي بعد  أكثر 
من أربعني سنة على إقامة 
ال���دك���ت���ور ال����ه����راس ب��ه��ذا 
أن���ن���ي وج���دت  إال  ال���ب���ل���د، 
باقية  بعد  الطيبة  آث���اره 
وألسنة من عرفوه ما تزال 

تلهج بالثناء عليه

عبد ال�سالم الهرا�س يف عيون حمبيه
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عدد خاص عن األستاذ الدكتور عبد السالم الهراس رحمه اهلل تعالى

عـبـد  السـالم  الـهـراس
فـي  ذمـة  اللـه

عالم  املسلم  العربي  صديقنا  الله،  رحمة  إل��ى  انتقل 
الدكتور  األستاذ  املعروف  الثبت  الداعية  البحاثة  املغرب 
املعروفني،  املغرب  علماء  كبار  أحد  الهراس،  السالم  عبد 
األدب  أستاذ   ، املخلصني  ودعاتها  املرموقني،  وأدبائها 
ورئيس  ب��ف��اس،  ال��ل��ه  عبد  ب��ن  محمد  بجامعة  األن��دل��س��ي 
جمعية العمل االجتماعي والثقافي باملغرب، وأحد األعضاء 
امل��ب��رزي��ن ف��ي ع���دد م��ن اجل��م��ع��ي��ات العلمية واإلس��الم��ي��ة 

واخليرية في العالم اإلسالمي.
عرفته منذ ما يقارب أربعة عقود، لقيته أول ما لقيته، 
ف��ي امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة، م��ش��ارك��ا ف��ي امل��ؤمت��ر األول للدعوة 
اإلسالمية وإعداد الدعاة، الذي نظمته اجلامعة اإلسالمية، 
واملفكرين  والكتاب  الدعاة  كبار  له  ودع��ت  1397ه�،  سنة 
اإلسالميني، من مختلف بالد العالم اإلسالمي، فكان منهم 

الدكتور عبد السالم الهراس.
ف��ي شهر  امل��غ��رب،  ف��ي  التالي  ال��ع��ام  ف��ي  ث��م لقيته 

1978م،  أغسطس  امل��واف��ق  م،  رمضان1398 
وقد دعيت من ِقبل وزير األوقاف املغربي 

املدغري،  العلوي  الكبير  عبد  الدكتور 
املغربية  اململكة  سفير  ط��ري��ق  ع��ن 

ال��دروس  في  للمشاركة  بالدوحة، 
اعتاد  التي  الشهيرة،  احلسنية 
أن  الثاني  املغرب احلسن  ملك 
ويدعو  رم��ض��ان،  ك��ل  يقيمها 
من  العلماء  م��ن  ع��ددا  إليها 
خارج املغرب، باإلضافة إلى 

علماء املغرب.
سبحانه  الله  ق��در  وق��د 
امل��ل��ك  ي��دخ��ل  وت��ع��ال��ى، أن 
عملية  إلج����راء  املستشفى 
ج���راح���ي���ة، ف��ل��م ت��ع��ق��د ه��ذه 
ال�����دروس ف��ي ذل���ك امل��وس��م. 
وم����ن ث���م رت���ب���وا ب��رن��ام��ج��ا 

ث��ق��اف��ي��ا آخ����ر، م��ن ذل���ك ن��دوة 
ع��ق��ده��ا ال��ت��ل��ف��زي��ون امل��غ��رب��ي 

ح����ول )غ������زوة ب����در وال������دروس 
فيها  املستفادة منها(، وكان معي 

اللواء  اإلسالمية  الفتوحات  م��ؤرخ 
املعروف  خطاب،  شيت  محمود  الركن 

مبؤلفاته ودراساته في السيرة والتاريخ، 
السالم  عبد  ال��دك��ت��ور  امل��ع��روف  العالم  واألخ 

الهراس.
الركن محمود شيت خطاب،  اللواء  أن  الطرائف  ومن 
توجه ملدير الندوة بقوله بلهجة عسكرية صارمة: ال أحب 
أن تقدم الشيخ يوسف بالدكتور، بل بالشيخ، ألن الشيخ 
في تربيتنا وفي نظرنا أعظم وأكبر، وله في قلبنا مهابة 

واحترام وإجالل منذ طفولتنا.
نا  ��ا ليِّ ف��اض��ط��رب األس��ت��اذ م��ق��دم ال��ن��دوة، وك���ان ح��ي��ّيً
يوسف  الركن  اللواء  الندوة:  هذه  في  معنا  يشترك  وقال: 
القرضاوي، والشيخ محمود شيت خطاب، والدكتور عبد 
إلع��ادة  واضطررنا  ضاحكني  فانفجرنا  ال��ه��راس.  السالم 
التسجيل. وقد عقب الشيخ عبد السالم الهراس رحمه الله 
الشيخ  رتبة  لكانت  للعلماء،  تعطى  رتب  كانت  لو  بقوله: 

يوسف القرضاوي من الرتب العزيزة السامية.
ث��م زرت ع���دة م���دن م��غ��رب��ي��ة إلل��ق��اء ب��ع��ض ال����دروس 
مدينة  للمغرب  العلمية  العاصمة  ومنها  واحمل��اض��رات، 
ف����اس، ح��ي��ث ج��ام��ع��ة م��ح��م��د ب��ن ع��ب��د ال��ل��ه ال��ت��ي ي��درس 
قدم  وقد  بها.  محاضرة  إللقاء  دعيت  التي  الهراس،  فيها 
احمل��اض��رة ال��دك��ت��ور ال��ه��راس، وس��أل��ن��ي ع��ن موضوعها، 
فتركت له حرية االختيار، فاقترح أن تكون عن )مكانة العلم 
لنحو ساعتني،  واستمرت  ارجت��اال  فألقيتها  اإلس��الم(  في 

وسر بها الشيخ واحلضور، واحلمد لله على فضله.

ثم لقيته في ملتقيات الفكر اإلسالمي في اجلزائر التي 
ابتدأت االستجابة إليها واملشاركة فيها منذ سنة 1982م 
البشير  محمد  ل��إم��ام  ال��دول��ي  امللتقى  وف��ي  بعدها،  وم��ا 
اإلبراهيمي مبناسبة الذكرى األربعني لوفاته سنة 2005م، 
فقد  العاملية،  الهيئة اخليرية  اجتماعات  الكويت في  وفي 
لندن  وفي  العامة،  في جمعيتها  اخترناه عضوا مؤسسا 
في تأسيس االحتاد العاملي لعلماء املسلمني سنة 2004م، 

وفي الدوحة، واستانبول، وغيرها من املدن واملؤمترات.
وهو أحد األعضاء املؤسسني املهمني لالحتاد العاملي 

لعلماء املسلمني.
وله دائما حضور ملموس، ومشاركات ايجابية رصينة 
في كل االجتماعات في الهيئة اخليرية وفي احتاد العلماء، 
وفي كافة اللقاءات، متيز فيها بحرصه البالغ على سالمة 

الدين واللغة واألخالق من التحريف والتزييف والتميع.
وقد شارك فضيلة الشيخ عبد السالم الهراس بكتابة 
بحث عن شخصي الضعيف، في الكتاب التذكاري املنشور 
)الشيخ  ب��ع��ن��وان  السبعني  س��ن  ب��ل��وغ��ي  مبناسبة  ع��ن��ي 
مسيرة  في  احلكيمة  القيادة  القرضاوي  يوسف  الدكتور 

التأصيل والتجديد والتوحيد(.
رصينة،  ومؤلفات  دعوية،  مقاالت  ول��ه 
واس��ع��ا،  ق��ب��وال  الق��ت  نافعة  وحتقيقات 
األب��ار(،  الب��ن  ل�)التكملة  حتقيقه  مثل 
وم���ش���ارك���ت���ه ف���ي حت��ق��ي��ق )أزه�����ار 
الرياض في أخبار عياض( لشهاب 
ال��دي��ن أح��م��د ب��ن محمد امل��ق��ري 
التلمساني، و)ديوان ابن األبار 
ال��ب��ل��ن��س��ي(، و)ص���ل���ة ال��ص��ل��ة( 
و)درر  الغرناطي،  الزبير  البن 
ال��س��م��ط ف���ي خ��ب��ر ال��س��ب��ط(. 
اإلسبانية،  للغة  مجيدا  وكان 
وت���رج���م ع��ن��ه��ا ع����دة ق��ص��ائ��د 

وقطع وأبحاث أدبية.
كان للشيخ الهراس صالت 
ب��ك��ب��ار رج����االت العلم  وث��ي��ق��ة 
اإلس��الم��ي،  العالم  ف��ي  والفكر 
املفكر  تالميذ  أح��د  هو  ويعتبر 
نبي،  بن  مالك  الكبير  اجلزائري 
ح��ي��ث ل��ق��ي��ه وأخ����ذ ع��ن��ه، وس��اه��م 
أفكاره ورؤاه، وأشار على  في نشر 
الدكتور عبد الصبور شاهني بترجمة 

كتبه ألهميتها.
وكثيرا ما شارك رحمه الله، في التوقيع 
اإلس��الم��ي،  ال��ع��ال��م  قضايا  تخص  ب��ي��ان��ات  على 

القدس، وفلسطني، والعراق، وغيرها من القضايا.
وتعتبر التجربة املغربية التي شارك فيها الشيخ عبد 
السالم الهراس، بانضمام عدة جمعيات إسالمية في كيان 
واحد باسم )حركة التوحيد واإلصالح( منوذجا يجب أن 

يحتذى في العمل اإلسالمي في عصرنا احلاضر.
وقد شيعته املغرب، شعبا ممثال في اجلماهير الغفيرة 
في  ممثلة  وحكومة  املهيبة،  اجل��ن��ازة  ف��ي  ش��ارك��ت  ال��ت��ي 
رئيس وزراء احلكومة عبد اإلله بن كيران، وودعه محبوه 

وعارفوه من مختلف بالد العالم اإلسالمي.
نعزي األمة اإلسالمية، ونعزي أسرته، ونعزي أنفسنا، 
الكبير  والداعية  املربي،  والعالم  املثقف،  الرجل  وفاة  في 
الشيخ عبد السالم الهراس، الذي قضى شبابه، وكهولته، 
وشيخوخته، وعمره كله في خدمة اإلسالم والدعوة إليه، 
لغته  وإلى  ومنهجه،  أصوله  وإلى  العاملية،  رسالته  وإلى 
العربية وآدابها. فإنا لله، وإنا إليه راجعون، له ما أخذ، 

وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى.
يسكنه  وأن  ويرحمه،  ل��ه،  يغفر  أن  تعالى  الله  نسأل 
الفردوس أألعلى، وأن يجزيه عن دينه وأمته ودعوته خير 
ما يجزي به األئمة الربانيني، والعلماء الهادين املهتدين، 
النبيني  م��ن  عليهم  ال��ل��ه  أن��ع��م  ال��ذي��ن  م��ع  ي��ح��ش��ره  وأن 

والصديقني والشهداء، وحسن أولئك رفيقا.

الشيخ يوسف القرضاوي

النبراس في استحضار 
بعض مناقب

 الدكتور الهراس
أ.د. محمد الروكي *

عرفت الدكتور عبد السالم الهراس رحمه الله تعالى في بداية 
الشيقة، كما  القيمة ومجالسه  السبعينيات، من خالل محاضراته 
ومن  ال��ت��راث،  لبعض  وحتقيقاته  مقاالته  بعض  خ��الل  من  عرفته 
واملؤسسات،  املساجد  بعض  في  يلقيها  ك��ان  التي  دروس��ه  خ��الل 
وناقدا  جليال،  وعاملا  المعا،  أديبا  نافعا،  مفيدا  ذلك  كل  في  وكان 
بارعا، ومحققا واسعا، وقد جمع خصاال حميدة، وصفات رشيدة، 
تدل على نبله وأصالته، وغيرته وشهامته، ووطنيته وحبه لبلده 
وبني جلدته، وتعلقه بدينه وثوابته، ومن هذه اخلصال، على سبيل 

املثال:
عديدة  ومواقف  كثيرة،  أم��ور  في  بلوناه  فقد   : الصدق   : أوال 
فوجدناه صادقا، ال يخاف في الله لومة الئم، وقد استطاع بصدقه 

أن يكسب حب اجلميع وثقة اجلميع.
ثانيا : الصراحة : فقد كان رحمه الله صريحا في أقواله وكالمه 

ال يوارب وال يلتوي، وال يستحيي من احلق.
العفة : فكل من عاشره وتتبع مسيرة حياته يجد أنه  ثالثا : 
كان عفيفا، قنوعا مبا عنده، ال يطمع في مال وال منصب وال مركز 
وال ذكر وال شهرة، وال غير ذلك مما يتهافت الناس عليه ويتنافسون 
فيه. ولو أراد اجللوس على الكراسي العليا لوصل، لكنه كان أعف 

من أن يتقيد بحيز الكرسي.
الطالب ويعطيه من  الله يجالس  كان رحمه  : التواضع :  رابعا 
الوضيع  ويعامل  والعالم،  لألستاذ  يعطيه  ما  واإلج��الل  االحترام 
طلبة  يعرفها  كثيرة  تواضعه  وأمثلة  للرفيع.  معاملته  من  أحسن 

العلم والذين شهدوا مجالسه وحلقاته ومناقشاته...
خامسا : األلفة : كان رحمه الله ألوفا، ال تكاد جتالسه حتى 
وال  كلفة  وال  ح��اج��زا  جليسه  وب��ني  بينه  يجعل  ال  ويألفك،  تألفه 
تصنعا وال شيئا مما يضيق به. بل يحادث جليسه كأنه يعرفه من 

مدة وزمان.
الله كرميا سخيا، ال يبخل مبا  ك��ان رحمه  ال��ب��ذل :  س��ادس��ا : 
عنده عن ضيفه وزائره وسائله، يبذل من ماله ووقته وعلمه وفكره، 
ويبذل جهده ووسعه سعيا إلى إصالح أو توجيه أو ترشيد أو غير 

ذلك من وجوه البر واخلير.
في  مقداما  اإلرادة،  قوي  الله  رحمه  كان   : الشجاعة   : سابعا 
املواقف، شجاعا في تنفيذ قراره، ال يخشى أحدا إال الله وال يساوم 

في دينه ووطنيته وأخالقه وثوابته.
ثامنا : احلكمة : وإلى جانب شجاعته في احلق، كان حكيما 
بصيرا باألمور وعواقبها، متأنيا متريثا، يزن األمور مبيزان العقل 
والرشد، ويدبر أموره بالرأي احلصيف واالجتهاد الرشيد والنظر 
البعيد، ويرعى شجاعته بعلمه وحكمته مستحضرا قول املتنبي :
 الرأي قبل شجاعته الشجعان              هو أول وهي احملل الثاني
كلها،  أم��وره  في  متثبتا  الله  رحمه  كان  فقد   : التثبت   : تاسعا 
يتبني دقائقها وعظائمها، وال يتكلم في شيء من املعارف والعلوم 
إال بعد التأكد من املعلومة والتحقق منها وال يناقش في موضوع 
العلم  قدوة ألهل  ذلك  اإلط��الع عليه واستيعابه. وكان في  بعد  إال 

طلبة وأساتذة على حد سواء.
عاشرا : فقه الواقع : كان رحمه الله على اطالع واسع بواقعه 
وأمور  بالده  وش��ؤون  بقضايا عصره  وأهله، خبيرا  زمانه  وحال 

وطنه وأمته.
هذه بعض اخلصال التي رأيتها فيه رحمه الله تعالى رأي العني 
وملستها فيه مشخصة في مواقفه وقراراته، بينة في أقواله وأفعاله 
وتصرفاته، فما أحوج شبابنا إلى االقتداء بسيرته والتأسي به في 
هذه اخلصال احلميدة ونظائرها مما عرفه بها أحباؤه ومريدوه، 
الثقافة  ورواد  وطالبه  العلم  أه��ل  أح��وج  ما  ومحبوه.  وتالمذته 
عليه.  والسير  مبنواله  واالق��ت��داء  ح��ذوه  االحتذاء  إلى  اإلسالمية 
رحمه الله تعالى ونور ضريحه وقدس سره وتقبله في الصاحلني 

ورضي عنه في عباده املقربني.
------------

* رئيس جامعة القرويني عضو املجلس العلمي األعلى

في 
الكويت في 

اجتماعات الهيئة 
اخليرية العاملية، فقد 

اخترناه عضوا مؤسسا في 
جمعيتها العامة، وفي لندن في 

تأسيس االحتاد العاملي لعلماء املسلمني 
سنة 2004م، وفي الدوحة، واستانبول، 

وغيرها من املدن واملؤمترات.
وهو أحد األعضاء املؤسسني املهمني 

لالحتاد العاملي لعلماء املسلمني.
وله دائما حضور ملموس، ومشاركات 

ايجابية رصينة في كل االجتماعات في 
الهيئة اخليرية وفي احتاد العلماء، 

وفي كافة اللقاءات، متيز فيها 
بحرصه البالغ على سالمة 
الدين واللغة واألخالق من 

التحريف والتزييف 
والتميع.

عبد ال�سالم الهرا�س يف عيون حمبيه
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عدد خاص عن األستاذ الدكتور عبد السالم الهراس رحمه اهلل تعالى

عبد السالم الهراس العالم اإلنسان

صور من خدمة األستاذ 
عبد السالم الهراس 

لوطنه وأمته
عبد  سيدي  الدكتور  فضيلة  ورحمته  الله  عفو  إل��ى  انتقل 
السالم الهراس بعد أن  قدم بفضل الله وعونه لوطنه وأمته ما 
يجده لغده، من ندوات ومؤمترات ومحاضرات ودروس وتأطير، 

وتوجيه وإشراف وتكوين.
منها،  أمثلة  ثالثة  على  املتواضعة  الكلمة  هذه  في  وسأقف 
تركها الفقيد وانتقل إلى رحمة الله، لكنها تبقى حية عندي ما 
حييت، وأعتقد أن مثيالتها كثيرة  عند غيري، بل أكبر بكثير عند 

من أكثر معاشرته واالستفادة منه.
الوطن،  خ��ارج  السالم  عبد  دع��وة سيدي  آث��ار  األول:  املثال 
1432 املوافق لشهر دجنبر  ففي محرم احلرام للسنة الهجرية 
2010. وفقت بحمد الله حلضور املؤثمر العاملي األول عن دور 
َساْنُكوال   بجامعة  العوملي  املجتمع  في  االسالمية  ال��دراس��ات 
وك��ان  االس��الم��ي��ة.  فطاني  مبدينة  تايالند.  بجنوب   .songkla
لباسي املغربي األصيل قد أثار أسئلة عني وعن البلد الذي جئت 
فسألني أحد  ولإلشارة فقد كنت املمثل الوحيد لبلدي –  منه – 
كبار علماء تايالند وهو يرأس جامعة إسالمية منوذجية، وعمره 
يناهز حوالي السبعني سنة أو يزيد. سألني متأكدا عن بلدي. 
، فقال على الفور أتعرف العالمة الدكتور  فقلت له: أنا مغربي 
لي:  ق��ال  وشيخي.  أس��ت��اذي  نعم:  فقلت  ال��ه��راس  ال��س��الم  عبد 
َأْبِلْغُه سالمي، وحتياتي اخلاصة، قلت ومتى تعرفت عليه قال 
لي: مند سنوات طوال التقيته بجدة أو مكة. ثم بدأ يثني على 
فهمه، ودعوته، وحرقته على أوضاع األمة ونصحه ألهل تايالند 
بالدعوة إلى الله باحلكمة واملوعظة احلسنة. وبعد  رجوعي من 
يومها  وكان  الهراس  السالم  عبد  لسيدي  بزيارة  قمت  املؤمتر 
ُيالزم البيت ملا ألم به رحمه الله. فحدثته عن رحلتي إلى تايالند، 
وحدثته عن لقائي بصديقه القدمي ففرح فرحا شديدا بالرسالة 

التي نقلت إليه.
لرسالتي  َشُرْفُت مبناقشته  أن  في حظي  كان  الثاني:  املثال 
دكتوراه السلك   – العلمية لنيل شهادة دبلوم الدراسات العليا 
الثالث- وكانت في موضوع: منار  أصول الفتوى وقواعد االفتاء  
وحتقيق.  تقدمي  )ت1041ه�(  املالكي  اللقاني  إلبراهيم  باألقوى 
ومما ال أْنَساُه وأسأل الله أن يدخره له عنده، أن رسالتي أنهيتها 
لعطلته  أخ��ذه  وبعد   .1992  1991- ال��دراس��ي��ة  السنة  بنهاية 
فقبلها مسرورًا  إليه  الرسالة  السطيحات، أوصلت  إلى  وسفره 

مشكورًا، وقرأها في وقت راحته وعطلته.
فقد  واملنهجية  اللغوية  وتوجيهاته  العلمية  طرائفه  وأم��ا 
أفادتني وما زلت أستفيد منها، وهي داخلة بإذن الله في العلم 

املنتفع به الذي ال ينقطع، وال يتوقف.
املثال الثالث: من طرائف سيدي عبد السالم الهراس الدعوية 
والتربوية أنه ذات مرة كان يتسوق باملدينة القدمية. فسأله َأَحُد 
يناقشه  فبدأ  السالم.  عبد  الفقيه سيدي  فأجاب  س��ؤااًل.  الباعة 
في اجلواب فقال له : هل أنت تسأل أم جتيب ؟ فقال: أنا أسأل 
غير  وس��أل  العالم  تكلم  إذا  الله:  رحمه  الفقيد  له  فقال  ولكن... 
العالم قل أو رفع اخلالف. وهذا يدل على حكمة الفقيد ومنهجيته 
الدعوية. فالَعاِلُم املتوفر لشروط العلماء وضوابطهم يجب عليه 
البيان والدعوة لألمة لقول رسول الله � "ومن كتم علما أجلمه 
الله بلجام من النار" وغير العالم يجب عليه السؤال : �فاسألو 

أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون� 
وإن مما أوقع األمة في الفنت واالضطرابات هو أن يتصدر 

للفتوى من ال أهلية له فيها، وأن يتخلى عنها من هم َأْهٌل َلَها.
رحم الله فقيدنا رحمة واسعة وجعل الله ما قدمه لألمة في 

ميزان حسناته.

عبد  الراحل  مسار  من  أعرفه  ما  كثيرا  راجعت 
أكتب عنه. توقفت  أن  أح��اول  وأنا  الهراس  السالم 
نفسي  وس��أل��ت  ب��ه،  جمعتني  ع��دي��دة  محطات  عند 
تزاحمت  الراحل.  أستاذنا  ميزت  أهم صفة  هي  ما 
مناقبه الكثيرة في ذهني، غير أن إحداها كانت أكثر 
سطوعا من غيرها، إنسانيته. كان رحمه الله إنسانا 
بكل ما في الكلمة من معنى، تشهد على ذلك مواقفه 
النبيلة من مختلف القضايا اإلنسانية سواء تعلق 
قد  قضية  أو  فلسطني  كقضية  كبرى  بقضية  األم��ر 
لطلب  إليه  أرملة  كلجوء  بسيطة  وهلة  ألول  تبدو 
املعروف  من  "ال حتقرن  ذلك:  في  مساعدته؛ شعاره 

شيئا."
له   .." بقوله:  القرضاوي  يوسف  الدكتور  نعاه 
دائما حضور ملموس، ومشاركات إيجابية رصينة 
في كل االجتماعات في الهيئة اخليرية وفي احتاد 
بحرصه  فيها  متيز  ال��ل��ق��اءات،  كافة  وف��ي  العلماء، 
ال��ب��ال��غ ع��ل��ى س��الم��ة ال��دي��ن وال��ل��غ��ة واألخ����الق من 
التحريف والتزييف والتميع."  وحينما نعاه محبوه 
قالوا عنه بأنه أستاذ أجيال، وليس منا من ال يذكر 

أياديه البيضاء عليه.
ما زلت أذكر مذكراته التي كانت تنشرها جريدة 
الله  رحمه  كان  احملجة،  بجريدة  ومقاالته  التجديد 
بإنسانية  مهموم  إن��س��ان  قلب  جنبيه  ب��ني  يحمل 
رديف  اخلير  إن  لي  يقول  ك��ان  ال��ن��اس.  كل  الناس 
ال��ع��ل��م وأن ال��ش��ر ردي���ف اجل��ه��ل، ل���ذاك ك��ن��ت ت��راه 
يسعى لتسجيل الطلبة النجباء في سلك الدكتوراه 
حل  على  ويعمل  عليه  ويحثهم  ذلك  على  يشجعهم 
أم��ام  األك��ب��ر  العائق  كانت  التي  امل��ادي��ة  مشاكلهم 
إن  قوله  أذك��ر  زل��ت  وم��ا  دراستهم.  في  استمرارهم 
احل��ري��ة أس���اس ك��ل ت��ق��دم علمي ل��ذل��ك ك��ان يشجع 

اخلارج  إلى  الذهاب  في  يستشيرونه  الذين  الطلبة 
العليا بفعل ذلك. كانت رؤيته  الستكمال دراساتهم 
تتسم بالعمق وبعد النظر إذ كان يعتبر رحمه الله 
العلم احلديث ومنه يجب أن  الغرب هو مصدر  أن 
وبهذا  التقنية  وامل��ه��ارات  العلمية  امل��ع��ارف  نأخذ 

العلم واملعرفة سنساعد في تقدم ونهضة أوطاننا.
كانت له رؤية حضارية متكاملة موسومة بفكر 
عن  بحثا  إليه  أجل��أ  وكنت  نبي،  ب��ن  مالك  ومنهج 
بعض اإلجابات الفلسفية واإلبستمولوجية املتعلقة 
احلضارية  منظومتنا  ف��ي  احل��دي��ث  العلم  ب��إدم��اج 
خاصة في البعدين األخالقي والديني. كانت وجهة 
النظر  وجهات  فيستعرض  بالتعددية  تتسم  نظره 
املختلفة في حديث شيق متسلسل. كان ينحو نحو 
والبيروني  رش��د  واب��ن  كالغزالي  املسلمني  علماء 
سبل  تتعدد  واح��دة  احلقيقة  أن  باعتبار  وغيرهم 
التي  امل��دارس  ملختلف  يعرض  ثم  إليها،  الوصول 
موريس  ع��ن  فيتكلم  بالعلم،  ال��دي��ن  عالقة  تناقش 
قضية  ط��ارق��ا  ل��ل��ق��رآن  العلمي  والتفسير  ب��وك��اي 
اإلعجاز العلمي ثم يرصد وجهة نظر املعهد العاملي 
للفكر اإلسالمي ومؤسسه إسماعيل راجي الفاروقي 
الفيلسوف  أفكار  ليتناول  املعرفة  في قضية أسلمة 
سيد حسني نصر حول وحدة العلوم ومفهوم "العلم 
املقدس"  وتوجهات املفكر ضياء الدين سردار حول 

البناء االجتماعي للعلم.
العطاء،  واف��ر  العلم  غزير  عاملا  الله  رحمه  كان 
وهو  وجل  عز  قوله  من  إنسانيته  يستلهم  إنسانا 
يخاطب نبيه عليه الصالة والسالم: " وما أرسلناك 

إال رحمة للعاملني".
وملقانا  السالم  عبد  ياسيدي  وميتا  حيا  طبت 

في جوار احلبيب محمد � إن شاء الله.

د. عبد الله الهاللي

دة. بديعة اليوسي

سيدي عبد السالم الهراس رحمه الله

ومقاالته  وبحوثه  مؤلفاته  ع��ن  احل��دي��ث  أدع 
وبوارقه.

الدعوة،  ومجاالت  العلم  دروب  في  رفاقه  وعن 
وميادين اإلصالح.

الشرائح  مختلف  م��ع  املتنوعة  عالقاته  وع��ن 
واملراتب االجتماعية.

للقول  مني  أوع��ب  ملن هم  كله وغيره  ذلك  أدع 
فيه.

وأخ���ص س��ي��دي عبد ال��س��الم رح��م��ه ال��ل��ه مبا 
عاينته منه باملخالطة، من محامد وسجايا طبيعية 
جعلت من شخصيته منوذجا نادرا. فقد جمع الله 
الوطن  على  ملتهبة  غيرة  الرجل  ذل��ك  حنايا  بني 
املغربي واإلسالمي، وحدة متئدة في مواقف احلق، 
وذكاء وسرعة بادرة، ولطف إشارة، ورحابة صدر.

- كان يحلم كثيرا عمن أذاه، ويتحرى األرجح 
من املصالح عند تعارضها.

- كانت تفيض عيناه أسى وحسرة على أوضاع 

املسلمني.
- كان صادق الهم، صريح الغرض، حكيما في 

توحيد الكلمة، ورأب الصدع.
االجتماعية،  املعضالت  حل  في  موفقا  ك��ان   -

وميقت كشف السوآت عند النزاع واخلصومات.
را على من يأخذ عنه العلم،  - كان لطيفا ميسِّ
ومتواضعا يقبل االعتراض الوجيه والنقد العلمي 

بصدر سليم.
عن  امل��ع��ان��اة  أش��ك��ال  بتخفيف  شغوفا  ك��ان   -

املعوزين والضعفاء واألرامل واأليتام...
ي��ن��س��ى ج��ان��ب اخل��دم��ة  ال��ق��ول أال  وم���ن الزم 
والسكينة واملساندة الصادقة التي كان يحظى بها 
شيخنا رحمه الله من قبل زوجته البارة احملتسبة، 
مشاركة  على  احلريصة  األمانة،  بعظم  املتبصرة 

زوجها وأبنائها في كل ثواب ومكرمة.
رحمة  ال��ه��راس  ال��س��الم  عبد  الله سيدي  رح��م 
البيضاء.  وبنيه على احملجة  أهله  واسعة، وثبت 

آمني.

أ.د. محمد أبياط

عبد ال�سالم الهرا�س يف عيون حمبيه
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األستاذ عبد السالم الهراس 
وقضاء حوائج الناس

احلمد لله رب العاملني القائل في محكم كتابه مثنيا 
على األنصار: �والذين تبوءو الدار واالميان من قبلهم 
يحبون من هاجر اليهم وال يجدون في صدورهم حاجة 
مما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون�)احلشر9(، 
القائل  للعاملني  رحمة  املبعوث  على  والسالم  والصالة 
في احلديث الصحيح: »املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال 
يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، 
كربة من  بها  الله عنه  ف��رج  كربة  ف��رج عن مسلم  وم��ن 
ك��رب��ات ال��ق��ي��ام��ة، وم���ن س��ت��ر مسلما س��ت��ره ال��ل��ه ي��وم 

القيامة«)1(.
أما بعد،

امل��رء ال  أن  املبادئ األساسية في اإلس��الم  ف��إن من 
يعيش لنفسه وحدها، وال يسعى ملآربه اخلاصة فقط، 
إخوانه  م��ن  لألخرين  ويسعى  يعيش  أن  عليه  وإمن��ا 
ويعني  حوائجهم  يقضي  أجمعني،  والناس  وجيرانه، 
ضعفاءهم، ويحب لهم ما يحب لنفسه وأكثر من ذلك، 

في  العليا  وال��درج��ات  العظيم  األج��ر  ذل��ك  على  ورت��ب 
اجلنان، بقدر اإلحسان لإلنسان، وحتى للحيوان األعجم 
لتصبح عنده مكرمة البذل والعطاء أحب وألذ من األخذ 
واإلث��راء، جعل اإلسالم ذلك ميزانا للترقي في درجات 
اقتحم  �فال  تعالى:  فقال  أعلى اجلنان  اإلميان، وبلوغ 
في  اطعام  أو  رقبة،  فك  العقبة،  ما  أدراك  وما  العقبة، 
يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة، 
الذين آمنوا و تواصوا بالصبر وتواصوا  ثم كان من 
باملرحمة، أولئك أصحاب امليمنة� )البلد 11-18( وعن 
تدخلون  »ال   :� الله  رس��ول  قال  قال   � هريرة  أبي 
اجلنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى حتابوا أوال أدلكم 
على شيء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم« 
)2( وعن أنس يرفعه: »ما آمن بي من بات وجاره جائع 

إلى جنبه وهو يعلم به« )3(.
ولقد سخر الله بعض العباد لقضاء حوائج الناس 
قال  ق��ال  عمر  اب��ن  ع��ن  الكبير  ال��ط��ب��ران��ي  معجم  ففي 
رسول الله �: »إن لله عز و جل خلقا خلقهم حلوائج 
الناس يفزع إليهم الناس في حوائجهم، أولئك اآلمنون 
»أولئك  الشهاب:  رواية في مسند  الله« وفي  من عذاب 
اآلمنون يوم القيامة«. وعن أبي هريرة � عن النبي 
� قال: »من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر 
يسر الله عليه في الدنيا واآلخرة، والله في عون العبد 

ما كان العبد في عون أخيه..« احلديث، متفق عليه.
وقد كان رسول الله � املثل األعلى في ذلك فكان ال 
يرد سائال، ويسير في قضاء حاجات الناس حتى قبل 

بعثته � ويدل على ذلك ما قالت له أم املؤمنني خديجة 
رضي الله عنها عند فزعه عليه الصالة و السالم في بدء 
الوحي: )كال والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، 
و حتمل الكل، وتكسب املعدوم، و تقري الضيف، و تعني 
على نوائب احلق( واحلديث في صحيح البخاري باب 

كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله �.
هذا و إن املرحوم األستاذ عبد السالم الهراس ممن 
بني  بذلك  واشتهر  يديه،  على  تقضى  احل��وائ��ج  كانت 
الناس، ولكم سافر وسعى مع ذوي احلاجات من أجل 

قضائها و كم شفاعة شفعها للخاصة والعامة.
ولقد خبرته عن قرب، وطول أمد، فكان ديدنه السعي 
في مصالح الناس، أقرباء وبعداء، وأقص هنا مثاال واحدا 
جرى لي معه –يرحمه الله- ففي سنة 1408 ه� )1988 
م( حصلت من الكلية على التفرغ إلعداد الدكتوراه، فوقع 
اختياري على جامعة اخلرطوم بالسودان ملكان أستاذي 
املرحوم عبد الله الطيب بعد عودته من فاس إليها، فما 
كان من األستاذ عبد السالم الهراس رحمة الله عليه إال 
إليها  السفر  على  وساعدني  االختيار  على  وافقني  أن 
إذ صحبني إلى وزارة التعاون بالرباط للحصول على 
الله  ب��إذن  املطلوب  فتيسر  مشفعا،  شافعا  سفر  تذكرة 

على يديه.
س��ف��ري قضيت  وأث���ن���اء 
باحثا  أزيد من شهر  مبصر 
وجامعاتها  مكتباتها  ف��ي 
وم���ت���ص���ال ب��امل��ش��اه��ي��ر م��ن 
ع��ل��م��ائ��ه��ا، وم��ن��ه��م األس��ت��اذ 
امل����رح����وم م��ح��م��ود ش��اك��ر، 
واألستاذ عبد السالم هارون 
ود.  مكي  علي  محمود  ود. 
أمني السيد ود. رمضان عبد 
التواب... وغيرهم، والتقيت 
ف��ي��ه��ا ب���أس���ت���اذي امل���رح���وم 
حضر  وقد  الطيب  الله  عبد 
ألشغال مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة في تفاصيل مفيدة 
ليس هذا محل ذكرها. وبعد 
ذل���ك ق��ض��ي��ت ف��ي ال��س��ودان 
ش��ه��را وع��ش��رة أي����ام، سافر 
أثناءه املرحوم عبد الله الطيب إلى لندن لقضاء عطلة 
الصيف، فأغراني جو السودان الشديد احلر ورمضان 
بأن أسافر إلى مكة املكرمة، وأثناء وجودي بالسعودية 
العثور  انتظار  وفي  في جدة،  السفر  مني جواز  سقط 
عليه آثرت املكوث في مكة املكرمة، وفي غمرة هذه األزمة 
ساق الله إلي األستاذ عبد السالم الهراس، فبينما أنا في 
املسجد احلرام، إذا بي ألتقي به، وأخبرني أنه دعا الله 
الله دعاءه، وأغاثني  أن يلقى بعض األحبة فاستجاب 
به، فاصطحبني إلى مقر رابطة العالم اإلسالمي حيث 
عرفني أحد أصدقائه اخللص، إنه األستاذ حامت قاضي 
األمني املساعد للرابطة آنذاك، وهو اآلن من األطر البارزة 
في وزارة احلج باململكة العربية السعودية. ثم أخبرني 
املفقود عثر عليه  األق��ارب في جدة بأن اجل��واز  بعض 
إضاعته،  موضع  من  القريبة  البيوت  أهل  بعض  عند 
فاصطحبني األستاذ الهراس إلى جدة في سيارة كانت 
معه الستالم اجلواز، وبشفاعة منه رحمة الله عليه لدى 
األستاذ حامت قاضي -حفظه الله- طلب لي هذا األخير 
من إمارة مكة متديد اإلقامة بالسعودية برسالة رسمية 
اإلمارة،  السيد وكيل  استقبالي من  الرابطة، وعند  من 
أخبرني أن تأشيرة العمرة ال متدد، فشكوت إليه ضياع 
فأمر   ،� املصطفى  زي��ارة  من  وع��دم متكني  ج���وازي، 
كاتبه أن ينشئ لي رسالة إلى قسم اجلوازات لتمكيني 
من الزيارة في شكل إجراء، وحملت خطاب اإلمارة إلى 
اجلوازات، فأخذت املكاتب حتيلنا على أخرى، إلى أن 
دخلت مكتبا فيه أحد الفضالء فقال لي ملاذا ال جتعلها 
متديدا لإلقامة بدل اإلج��راء؟ فقلت في نفسي �ذلك ما 

التقيت بأستاذي الدكتور عبد السالم الهراس مرات عديدة؛ كان أولها 
في اجلزائر عام 1973، وآخرها في مصيفه في جبال األطلس عام 2005، 
وبينهما لقاءات عديدة في جدة عندما يكون مارا بها حلضور مؤمترات 
املدينة  في  اإلسالمية  اجلامعة  أو  املكرمة،  اإلسالمي مبكة  العالم  رابطة 

املنورة، واملؤمترات املتخصصة في الكويت والرياض.
وكان دائم الهم مشغوال بأوضاع العالم اإلسالمي وباحثا عن ومضات 

الضوء هنا وهناك وسبل تعزيزها وحمايتها.
و خالل جلساتنا املمتدة كنت أالحظ تأثره بثالث شخصيات كان لكل 

منها تأثيرها على تكوينه؛ 
الذي  اخلطابي  الكرمي  عبد  بن  محمد  البطل  املجاهد  هؤالء  وأول 
كان يلتقيه في القاهرة أوائل فترات طلبه العلمي، وكان يأخذ عنه النظرة 
االستراتيجية الثاقبة للقضايا، وربط اإلميان باإلمكان، وحتويل املعجزات 

من األحالم إلى األعمال.
ال��داع��وق مؤسس  الشيخ محمد  لبنان  في  دراس��ت��ه  خ��الل  التقى  ثم 
جماعة عباد الرحمن والذي كان فذا في أسلوبه التربوي في بلد يعيش 
بروح كشفية  األخالق اإلسالمية  فنشأ تالميذه على  حساسيات شديدة، 
حديثة وتفتح على التقنية غير معتاد في مثل هذه التجمعات. وكان يأمل 
والفكر  الناصر  عبد  فتنة جمال  لوال  عليا  مقامات  إلى  بدعوته  أن يصل 

القومي.
جلامعة  رئيس  أول  نبي  ب��ن  م��ال��ك  العمالق  املفكر  العظماء  وث��ال��ث 
توليد  عن  البحث  في  عصره  وحيد  كان  وال��ذي  االستقالل  بعد  اجلزائر 
الفعالية في األمة عن طريق تغيير أفكارها من اجلمود إلى االنطالق، ومن 

العبثية إلى التركيز، ومن الفوضوية إلى التنظيم.
و الرابط بني هؤالء الثالثة في رأيي ارتباط العلم بالعمل لديهم من 
جهة وحتويل املوقف أو الفكرة أو الرأي إلى مشروع أو عمل، والربط بني 

أدوات عصرهم وحاجات فكرتهم.
وهذا ما جعله شديد التعلق بأصحاب املشاريع العملية املفيدة لألمة 
العلمية  والتخصصات  اإلسالمية  والبنوك  واجلامعات  امل���دارس  مثل 
املفيدة، يحدثك عن أصحابها ويحثك على التعرف عليهم واملشاركة في 

أعمالهم.
كما كان يحذر ويخاف من أصحاب األفكار )الكبيرة( والدعايات غير 
الواقعية. ويرى أن الشرق ال ميلك مقومات املشروع املفيد للمغرب الذي 
ميلك خصوصيات كثيرة يجب أن حتترم. ولقد أثبتت األيام صدق حدسه 
التفاهم والتآلف مع  عندما استطاع املغرب أن يضرب مثاال يحتذى في 

كثرة املتربصني و املتآمرين.
أو خلق  علم  من  به،  امتاز  كل مبا  املغرب  لعلماء  الذكر  كثير  كان  و 
لهم  حبه  بفائض  ويغمرك  الغيب،  بظاهر  لهم  ويدعوا  يذكرهم  عمل  أو 
واعتزازه بهم كأنهم أهله وخاصته . كما يذكر العديد من طالبه و أهل 

اخلير واحلال ممن ال يعلم بهم إال القليل.
وكان لديه علم غزير مبا يخص األندلس وأهله املسلمني ثم قاطنيه 
إلى اإلس��الم منهم يجدون لديه  اآلن، فتتلمذ على يده عدد ممن عاد 
زارني  ولقد  إلى ذلك سبيال.  والعون ما استطاع  السديد واملشورة  ال��رأي 
بعضهم ورأيت شدة تعلقهم باإلسالم وباملغرب وعلمائه وأهله. وأذكر أن 
أحدهم كلما طاف بالكعبة أصر أن يقبل احلجر األسود، فلما اقترحنا عليه 

السالم عن بعد أجابنا : Sanga Islamica دمي مسلم!!.
رحمك الله يا أبا محمد، وتقبل منك ما علمناه، وما سترته عنا، ونفع 

بعلمك و عملك من يليك.

د. إبراهيم أزوغ

شخصيات  أثرت  فـي
الشيـخ  الهـراس

ذ. بشير اجلابري

عبد ال�سالم الهرا�س يف عيون حمبيه

كنا نبغ� فأمر لي بالتمديد، وأمضى 
غير  آخ��ر  قسم  إل��ى  وأح��ل��ت  الوثيقة 
السابق لتمدد إقامتي شهرين آخرين 

بعد بحث وحتقيق.
وه��ك��ذا ت��أت��ت ل��ي اإلق���ام���ة مبكة 
امل��ك��رم��ة إل����ى م���ا ب��ع��د ح���ج 1408، 
للحصول  ق��اض��ي  ح����امت  ذ  وس��ع��ى 
امل��دة في بعض  لتلك  لي على سكنى 
معاهد مكة املكرمة، وأت��اح لي احلج 
العام،  ذل��ك  ف��ي  الرابطة  ضيوف  م��ع 
وق��ض��ي��ت ف���ي ال��س��ع��ودي��ة أزي����د من 
في  البحث  من  مكنتني  أشهر  ثالثة 
واملدينة  املكرمة  مكة  في  مكتباتها، 
احلرمني،  من  االرت��واء  ومن  املنورة، 
وإمنا تيسر ذلك اخلير كله بفضل الله 

عبد  املرحوم  األستاذ  بسعي  ثم  أوال 
السالم الهراس، جزاه الله خيرا عني 
للمحتاجني  قضاها  حاجة  ك��ل  وع��ن 
وكل كربة فرجها على املكروبني فرج 
الله عنه كرب يوم القيامة وصلى الله 

على محمد وآله وصحبه وسلم.
----------------

1 - وال��ل��ف��ظ ل��ل��ب��خ��اري، ك��ت��اب امل��ظ��ال��م 
والغصب، ح2442،ج2، ص190ط السلفية

2 - رواه مسلم في كتاب االمي���ان، باب 
ب��ي��ان أن��ه ال ي��دخ��ل اجل��ن��ة إال امل��ؤم��ن��ون وأن 
محبة املؤمنني من االميان، ورواه أبو داوود 
في كتاب األدب و الترمذي في صفة القيامة، 

وابن ماجة...
3 - الطبراني في الكبير1 259 ،ح 751. 
وقال  األستار176،ح119.  كشف  في  والبزار 

الهيثمي إسناد البزار حسن.
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عدد خاص عن األستاذ الدكتور عبد السالم الهراس رحمه اهلل تعالى

خواطر عن األستاذ 
عبد السالم الهداس

لدي خواطر قيمة عن األستاذ الهراس رحمه الله رحمة واسعة، لها 
مكانتها في قلبي أعتز بها وسأذكر لكم واحدة منها. فإن رأيتم جديرة 

بالنشر فانشروها وإاّل عدوها رسالة أخوية إليكم. فلكم اخليار التام.
أو  لي بحث  ك��ان  وم��ا  املغرب،  ل��أدب اإلسالمي في  كنت في مؤمتر 
من  عليه  وللقائمني  اإلس��الم��ي  ل��أدب  وت��ق��دي��ري  حبي  أن  إاّل  م��داخ��ل��ة، 
ندواتهم  أغلب  دفعاني حلضور  األمراني،  الدكتور حسن  األستاذ  أمثال 

ومؤمتراتهم.
ففي أحد مؤمتراتهم في املغرب دخل القاعة رجل مهيب الطلعة طويل 
هذا  أن  بد  ال  نفسي  في  قلت  األساتذة.  من  كثير  له  احتراما  قام  القامة 

أستاذهم أو من له فضل عليهم.
بعد انتهاء اجللسات تقّرب إلّي ونحن في صالة االنتظار للفندق.

سألني: هل أنتم من تركيا؟ أجبته بنعم.
قال: أسألك سؤاال.

قلت : تفضل.
قال: هل في تركيا جماعات إسالمية وهل هناك اختالف بينهم؟ 

قلت : نعم، في تركيا جماعات إسالمية وهناك اختالف بينهم.
قال: ملاذا لم يحدث عندكم تفسيق وتكفير بني اجلماعات.

قلت: ألننا نحّرم احلرام ونحلل احلالل.
قال : ماذا تقصد؟

أم  اختلفنا  س��واء  بالشك  ح��رام  الغيبة  احملترم.  األستاذ  أيها  قلت: 
اتفقنا. أليس كذلك؟ فنحن ال نغتاب جماعة عاملة لإلسالم على طريقتها 

اخلاصة مهما اختلفنا معها.
انفعل من هذا اجلواب. وضرب بكلتا يديه على املنضدة التي أمامنا 

وقام منتصبا وكّبر ب�" الله أكبر"...
وبعد هذه احملاورة بيننا أصبحنا كاألخ وأخيه أو األصح كالتلميذ 
األزقة  وأران��ي جميع مناطق فاس اجلميلة حتى  بيدي  وأستاذه. وأخذ 

الضيقة في فاس القدمية.
كثيرا من  اإلس��الم وجمع  إلى جمعية أسسها خلدمة  وأخذني يوما 
الناس فيهم الشباب والشيوخ وطلب مني أن أذكر للمجتمعني شيئا عن 
العمل اإلسالمي في تركيا، فذكرت لهم ما تيسر لي من األمور وبخاصة 

مدارس النور وحتفيظ القرآن وغيرها من النشاطات املتنوعة.
وأخيرا تقرب إلّي وسألني اآلتي:

أال تأخذون شيئا من املعونات للقيام بهذه األعمال من أحد، كالدول 
أواملؤسسات اإلسالمية األخرى؟

قلت: والله لم نستلم قرشا وال فلسا وال مليما من غيرنا. قطعا.
بالغداء  ويكرمني  بيته  إل��ى  ويدعوني  إال  املغرب  إل��ى  آت��ي  ال  فكنت 
املشهور في املغرب. وما أتى إلى إسطنبول إال ونلتقي على خير بفضل 

الله.
حتى كان لقاؤنا األخير معه عندما زرناه مع األستاذ الدكتور محمد 
وأسكنه  واسعة  رحمة  الله  رحمه  وعرفني،  الباب  في  بيته  في  الروكي 

فسيح جنانه بشفاعة سيد املرسلني �.
------------

)*( مدير مركز رسائل النور للدراسات والبحوث بإسطنبول

ذ. إحسان قاسم الصاحلي)*(

وفاة  أحد  أعالم  الفكر  والعلم  واإلسالم
في  املغرب  الدكتور  عبد  السالم  الهراس

نحن  واحلسرة...تلقينا  واألس���ى  احل���زن  ببالغ 
مسلمي إسبانيا، نبأ وفاة العالم العالمة الدكتور عبد 
الكبير،  الرباني  املغربي  العالم  الهراس..هذا  السالم 
واإلرشاد  والوعظ  والفكر  العلم  قيم  تربى على  الذي 
أحد  كونه  جانب  إل��ى  يفاعته...فهو  والتوجيه..منذ 
املغرب  ...ف��ي  والدعوة  واألدب  والعلم  الفكر  رج��االت 
تأسيس  في  ساهم  فقد  واإلسالمي،  العربي  والعالم 
املهمة  لهذه  فتفرغ  املسلمني،  لعلماء  العاملي  االحتاد 
اجلليلة، فعاصر كبار املفكرين، والعلماء وثلة الدعاة 
والسند...للمسلمني  ال��ع��ون  مي��د  وان��ب��رى  األخ��ي��ار، 

من  غيرها  وف��ي  إسبانيا  ف��ي  ال��ع��رب،  غير  املريدين 
الذي جعلنا نحن مسلمي إسبانيا،  األصقاع... األمر 
ومبساعيه  وم��ش��ورت��ه  ع��ون��ه  وب��ج��الل  بعلمه  نعتز 
للعلم  وحبه  وشمائله،  وأخ��الق��ه  احلميدة،  الكثيرة 
ول��إلس��الم...ف��ك��ان ب��ح��ق، امل��رش��د وال��واع��ظ وامل��رب��ي 
الرباني والفقيه النحرير والعالم بقلب كبير، وبصبر 

الفت...
رحم الله العالم العالمة فقيد العروبة واإلسالم..
يارب  واملغفرة...آمني  الرحمة  شآبيب  عليه  وأغ��دق 

العاملني.
----------

)*( الكاتب العام السابق لالحتاد اإلسالمي إلسبانيا.

 

اآلداب  بكلية  وآدابها  العربية  اللغة  شعبة  تعتبر 
الشعب  أق��دم  بفاس  امل��ه��راز  ظهر  اإلنسانية  والعلوم 
منذ  تاريخها،  عبر  شكلت  وقد  املغربية،  اجلامعة  في 
خمسينيات القرن املاضي، معينا ال ينضب من الطاقات 
والتأطير  التكوين  مهام  تولت  التي  واألدبية  العلمية 
وآداب��ه��ا،  العربية  اللغة  قضايا  في  العلمي  والبحث 
وتخرجت بجهودها أفواج من الطلبة والباحثني الذين 
املتعددة  بالوظائف  والنهوض  ال��ري��ادة  زم��ام  ت��ول��وا 
االجتماعية  املجاالت  املغربية وفي سائر  في اجلامعة 
واحلياتية، بل امتد أثرهم إلى خارج البالد. وقد عرفت 
البقاء  دار  إل��ى  منهم  ع��دد  رحيل  األخ��ي��رة  ال��س��ن��وات 

رحمهم الله. وآخر الراحلني فقيدنا موضوع الكالم. 
رحمه  الهراس  السالم  عبد  الدكتور  األستاذ  يعد 
الباقية  اآلثار  الشعبة تدل  لهذه  الله أول رئيس فعلي 
األع��راف  إرس��اء  أج��ل  تواصلت من  التي  على جهوده 
اجل��ام��ع��ي��ة ب��ه��ا، وت��ش��ه��د ل��ه بحسن ال��ت��دب��ي��ر وإع���الء 
في  أسهم  كما  أساتذتها،  بني  والتعاون  األخ��وة  روح 
تثبيت املرجعيات القانونية املؤسسة لهياكلها وإدارة 

شؤونها.
العربية  اللغة  على  بغيرته  الله  رحمه  ع��رف  وق��د 
وما حتمله من القيم الثقافية واألدبية واملعرفية، وآمن 
الرسالية في  التكاملي ووظيفتها  بطابعها املوسوعي 
بناء املجتمعات الفاضلة، ومحض أغلب جهوده ألجل 

التمكني لها.

لنسج  امل��م��ت��د  واط��الع��ه  موسوعيته  أه��ل��ت��ه  وق���د 
الطبقات  م��ع  سيما  وال  واس��ع��ة،  إن��س��ان��ي��ة  ع��الق��ات 
الهند  من  واإلسالمية  العربية  املجتمعات  في  املثقفة 
إلى األندلس، أفادت منها الشعبة والكلية في زيارات 
والتعارف معهم ومع  للتعاون  منهم وعقد صيغ  كثير 

املؤسسات التي ينتمون إليها.
ل��ل��دراس��ات  تخصصا  منتسبا  ال��ل��ه  رح��م��ه  ك���ان 
التدريس التي  األندلسية واملغربية، وفضال عن مهمة 
وناقش  أش��رف  فقد  مشهودة،  وغ��ي��رة  بصدق  ت��واله��ا 
دبلوم  مرتبة  ف��ي  اجلامعية  ال��رس��ائ��ل  م��ن  ال��ع��ش��رات 
يديه  على  وتخرج  الدولة،  ودكتوراه  العليا  الدراسات 
األدب��ي��ة  امل��وض��وع��ات  مختلف  ف��ي  الباحثني  م��ن  ثلة 
هذا  ف��ي  لأجيال  أس��ت��اذا  بحق  يعد  وه��و  والعلمية، 
آمن  التي  البحثية  باملبادئ  مستمسكا  بقي  املضمار 
األدبية  القيم  دور  عن  تنقطع،  ال  بغيرة  منافحا،  بها، 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ف��ي ت��رس��ي��خ األخ����الق ال��س��ام��ي��ة وامل��ب��ادئ 
عددا  كما خلف  املتحضرة،  املجتمعات  البانية ألسس 
حضوره  على  تشهد  التي  وال��دراس��ات  األب��ح��اث  م��ن 
املؤمنني  �من  بالواجب،  القيام  في  وتفانيه  املتواصل 
قضى  من  فمنهم  عليه  الله  عاهدوا  ما  صدقوا  رج��ال 
نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال�، فرحم الله 

فقيدنا رحمة واسعة وأسكنه فسيح اجلنان.
------------

اآلداب  كلية  وآدابها.  العربية  اللغة  شعبة  رئيس   *
ظهر المهراز  - فاس

عن مسلمي إسبانيا
ذ. املهدي فلوريس)*(

د. عبد العزيز احميد)*(

شعبة  اللغة  العربية  وآدابها  بفاس 
تفقد  أول  رئيس  لها

أكتب عن الشيخ عبد السالم الهراس رحمه 
الله. حيث  أكتب عن جدي رحمه  الله وكأني 
قوية  واستمرت  ب��دأت  وال��دي  مع  عالقته  أن 
املرحوم  والدي  تعرف  لثالثني سنة.   ودائمة 
الشيخ  على  النوري  العزيز  عبد  نادر  الشيخ 
ف��ي  صيف   الله  رحمه  ال��ه��راس  السالم  عبد 
1984 ف��ي م��ؤمت��ر ف��ي غ��رن��اط��ة ك��ان��ت زينب 
الغزالي رحمها الله ضيفة شرف فيه وكان بني 
فيه شخصيات  ودع��وا  أوروب��ا  في  املسلمني 

إسالمية أوروبية وعربية.  كان تعارف ومحبة 
وعمل في سبيل الدعوة إلى الله ارتبطت فيه 
القلوب ، وسرعان ما أصبحت رابطة روحية 
العائلة  على  وتعرفنا  األسرتني،  إلى  امتدت 
وزاروا الكويت مرافقة للشيخ ، بعدها صارت 
هناك زيارات متبادلة. ثم بعد تأسيس الهيئة 
في  وعضويته  العاملية  اإلسالمية  اخليرية 
جمعيتها العمومية أصبحت زيارات الهراس 
للكويت سنوية، وكان ال يبيت إال  الله  رحمه 
ف��ي ضيافتنا ف��ي امل��ن��زل. وحت��دث زوج��ت��ه أم 
محمد عن حزنه الشديد ملا غزا جيش صدام 
دولة الكويت وكان يحاول االتصال مع الوالد 

وأرسل له رسائل كثيرة. وزار الكويت مباشرة 
بعد التحرير. 

وكان الفضل لله ثم له في تعريف الوالد 
والعمل  وامل��ش��اي��خ  العلماء  على  الله  رحمه 
الدعوي واخليري في املغرب والذي كان بوابة 

للعالقات مع دعاة املشرق العربي. 
ك���ان رح��م��ه ال��ل��ه ج��م��ي��ل ال��ن��ص��ي��ح��ة وال 
أنسى عندما كان يناديني ويجلسني بجانبه 
وينصحني نصيحة األب البنه حيث كان يكرر 
"ومن  الشابي  القاسم  أبي  قصيدة  بيت  علي 
يتهيب صعود اجلبال = يعش أبد الدهر بني 
علي  ايجابي  تأثير  لنصائحه  وك��ان  احلفر" 

كثيرا  يحبه  والدتي  وال��د  جدي  كان  حياتي. 
ويفرح بحضوره وكان قريب السن منه ويحب 

أن يستمع ألحاديثه وعلمه. 
زرن���اه ف��ي امل��غ��رب ك��أس��رة أك��ث��ر م��ن مرة  
في  جولة  ف��ي  الرحلة  ك��ل  ف��ي  يرافقنا  وك��ان 
السيارة حول املغرب رغم كبر سنه ويستقبلنا 
أكرم استقبال واستضافنا في منزله الصيفي 
في  أب��ن��اؤه  استضافنا  وك��ذل��ك  ال��ش��م��ال  ف��ي 
طنجة وف��ي ال��رب��اط. وف��ي آخ��ر زي��ارة للوالد 
في عام 2004 زاره في شفشاون وحضر معه 
املؤمتر السنوي لإلسبان برعاية الشيخ علي 

الريسوني. 
رحمهم الله تعالى جميعا، جمعهم احلب 
أن  الله  العلم واخلير، ونسأل  الله وحب  في 

يرحمهم ويجمعهم معا في عليني. 

عبد الله نادر عبد العزيز النوري 

ذكــريـات  أسـريـة  واجـتـمـاعية  مـع  األستـاذ  الـهـراس 

عبد ال�سالم الهرا�س يف عيون حمبيه
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عدد خاص عن األستاذ الدكتور عبد السالم الهراس رحمه اهلل تعالى

الشيخ عبد السالم الهراس رحمه الله :  ))ذاكرة تتحدى النسيان((

بدايات
كنت في بداية تسعينيات القرن املاضي قد 
"املسألة  م��وض��وع:  ل��إج��ازة في  أع��ددت بحثي 
السياسية في فكر مالك بن نبي". وأثناء قراءاتي 
في املوضوع واستشاراتي مع بعض األساتذة 
اسم  ت��رّدد  بوجدة،  الثقافية  النبراس  بجمعية 
"األستاذ عبد السالم الهراس" مقترنًا باسم مالك 
بن نبي)1(. وبحكم نشاطي باجلمعية املذكورة 
التي كانت تؤسس مشروعها الثقافي على كثير 
من أطروحاته الفكرية، التي انتقلت إلى املغرب 
ع��ن طريق عبد ال��س��الم ال��ه��راس. وس��أع��رف – 
فيما بعد- أن أستاذي الشاعر والناقد الدكتور 
حفظه الله- صاحب مشروع  حسن األمراني – 
األعداد  في  معامله  نشر  الذي  البانية"  "الثقافة 
أنه كان من  املشكاة، سأعرف  األولى من مجلة 
طلبة األستاذ الهراس األوائل الذين اصطحبهم 
إلى اجلزائر حلضور ملتقى الفكر اإلسالمي)2( 
الذي كان يستقطب كبار علماء األمة ومفكريها 
والشيخ  الغزالي،  محمد  الشيخ  املرحوم  مثل 
يوسف القرضاوي، ود. محمد عمارة، ود. عبد 
الرزاق قسوم، وحتى من خارج الطيف اإلسالمي 

مثل: برهان غليون وغيره من القوميني الحقًا.
ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق س��أت��ع��رف ع��ل��ى الشيخ 
بعد،  ع��ن  ال��ل��ه-  –رحمه  ال��س��الم  عبد  اجلليل 
مدينة  فيها  ي��زور  ك��ان  الحقة  ف��رص  وستأتي 
أو  وجدة ملناقشة بعض األطروحات اجلامعية 
إلقاء بعض احملاضرات لتزداد معرفتي به عن 
لم  به  اللقاء  قلة فرص  فإن  ذلك  لكن رغم  قرب، 
ومرّب  كعالم  ومعرفته  منه  باالستفادة  تسمح 
وداعية. ولكن متابعتي له على صفحات احملجة 
الغراء كانت حبل "الوصل" الذي ازدادت متانته 
أق��رؤه  ما  أول  "ب��ارق��ة"  إذ كانت  األي���ام.  مع مر 
كما كان احلال مع "عابر سبيل" للمرحوم فريد 

األنصاري على صفحات "الصحوة".
في هذه املرحلة، كان الشيخ املفضل فلواتي 
)مدير جريدة احملجة( رحمه الله تعالى، يتفضل 
صفحات  على  األول��ى  محاوالتي  بعض  بنشر 
"احملجة"، مشجعًا وموّجهًا، وكانت فرصة اللقاء 
تتكرر يومًا بعد يوم مع املرحوم د. عبد السالم 

عبر هذا املنبر الذي ظل مقاومًا حتى اليوم.
مدينة  إل��ى  أنتقل  أن  وج��ل  عز  الله  ويشاء 
فاس في النصف الثاني من سنة 1999م، وهذه 
السانحة  فكانت  احملجة،  لتحرير  رئيسًا  املرة، 
في  نظيرها  ق���ّل  بتجربة  امل��ب��اش��ر  ل��الح��ت��ك��اك 
ال��وس��ط اإلع��الم��ي اإلس��الم��ي، جت��رب��ة األس��ت��اذ 
الهراس، الذي اجتمعت فيه كثير من املميزات 
التي كان يفتقدها كثير من الدعاة آنذاك، التقيت 
بتجربة حتكي فصول ميالد احلركة اإلسالمية 
احلراك  فصول  من  كثيرًا  عاشت  كما  باملغرب، 
الدعوي والفكري والثقافي في املشرق: في لبنان 
وسوريا ومصر.. من أهم عناوينها رموز كبار 
مثل: مالك بن نبي وفتحي يكن وعمر مسقاوي 
تسعفه  الشيخ  ذاك��رة  كانت  كثيرون،  وآخرين 
بقوة في أن يستدعيهم بسرعة فائقة، وأحيانًا 

بالتفاصيل، أسماءًا وتواريخ، وأماكن و..
السالم  عبد  بالدكتور  أخيرًا  التقيت  حقًا، 
ال���ه���راس: ال��ع��ال��م األري�����ب، وامل��ف��ك��ر ال��ّل��ب��ي��ب، 
نزّكي  وال  ال��ق��دوة..  واملربي  احلكيم،  والداعية 

على الله أحدًا.
اشتغالي باحملجة كان فرصة بدأت أتلمس 
م��ن خ��الل��ه��ا ال��ط��ري��ق إل���ى ع��ال��م ال��دك��ت��ور عبد 
"حجتي"  كانت  التي  "بارقة"  بوابة  عبر  السالم 

للقائه واالستمتاع بلحظات يختلط فيها العلم 
بالتربية والتوجيه والنصح، بل والفكاهة، فال 
تراه إال ضاحكًا بشوشًا3. حتّس وأنت جتلس 
إليه كأنك تعرفه منذ زمان بعيد. وكانت طريقته 
فيأتي  ال���س���ؤال،  ج����رأة  ع��ل��ى  تشجعني  ه���ذه 
عشرات  يحمل  سلسًا  متدفقًا  ن��ه��رًا  اجل���واب 

األفكار واألسماء واألخبار.
إنها حقا ذاكرة قوية لم تهزمها السنون، ولم 
تعّكر صفوها مدلهمات األيام واخلطوب. حينها 

شخصية  سأكتشف 
َمعلمة  م��وس��وع��ي��ة، 
ت���ن���ب���ض ب���احل���ي���اة، 
ج����م����ي����ع أص�����ن�����اف 
احل�����ي�����اة: ال��ف��ك��ري��ة 
والتربوية  والدعوية 

والسياسية.
ول��ذل��ك ف���إن ه��ذه 
البسيطة  ال��ك��ل��م��ات 
ال��ت��ي أخ��ط��ه��ا ال��ي��وم 
ف��ي ح��ّق��ه ع��اج��زة عن 
اإلمل��ام بكل ما يخالج 
ص��دري من ودٍّ وحبٍّ 
املعطاء،  الرجل  لهذا 
عن  قاصرة  وذاكرتي 
استحضار واستدعاء 

أن  للتلميذ  ميكن  التي  اجلميلة  الذكريات  كل 
يعيشها مع أستاذه، وخاصة إذا كان من طينة 
العامل. وحسبي هنا اإلش��ارة رغم  العالم  هذا 
ض��ع��ف ال��ع��ب��ارة، ف��اع��ذرون��ي إخ��وت��ي ال��ق��راء، 
فلوال أني أستشعر أمانة الشهادة في حق هذا 
الرجل الذي يعز الزمان مبثله، ملا سطرت سطرًا 
التقصير في حقه،  فأنا أح��ّس ببعض  واح��دًا، 
فإن  كله  لذلك  منها،  القليل  يعرف  كان  لظروف 
الكبير ميكنه  العالم  هذا  في شخصية  املتأمل 

أن يلحظ ما يلي:
قصة بارقة

رحمه الله- الكاتب الوحيد  كان األستاذ – 
الذي لم يغب عن صفحات احملجة منذ صدورها 
صاحب  ك��ان  إذ  وف��ات��ه،  قبل  قليل  زم��ن  حتى 
"ب��ارق��ة" يطل على ال��ق��ارئ ف��ي ك��ل ع��دد بفكرة 
جديدة ميزتها تلك اإلطاللة الواعية على واقع 
األمة، كل األمة، محلاًل تارة، ومؤشرًا على خطر 

محدق أخرى، منذرًا تارة ومبشرًا أخرى.
ومما يدل على شخصيته اإلعالمية امللتزمة 
أشد  في  حتى  الكتابة  على  وحرصه  إص��راره 
الظروف حرجًا كالسفر واملرض.. فكان يبرق ب� 

"بارقته" - حتى وهو خارج املغرب- بالفاكس.
ب��دءًا  فائقة  بعناية  تكتب  كانت  "ب��وارق��ه" 
األلفاظ  باصطفاء  وانتهاًء  العنوان  اختيار  من 
أسلوب  يصاحبها  "البارقة"،  منت  في  املناسبة 
عذب سهل سلس، بلغة متينة، حتى صّح القول 
إنها رسالة جلميع أصناف القرآء، حتمل األمل 
وتنشر النور في ليل األمة البهيم، الذي أحاطت 
ب��ه اخل��ط��وب واس�����وّدت ب��ه اآلف����اق ل���وال "وع��د 
قلم  بينها  املبّشرة ومن  الله" احملتوم، واألقالم 

أستاذنا اجلليل.
ومن كواليس "بارقة" الصغيرة في حجمها، 
الكبيرة في رسالتها وهدفها، أستحضر بعض 
من  امل��ب��ذول  اجلهد  م��دى  تعكس  التي  األمثلة 
قبله وهو في هذه السن من أجل الوفاء بوالدة 
أزوره  كنت  فعندما  احمل���دد.  وقتها  ف��ي  ب��ارق��ة 
ألستلم "بارقة" أجد أمامي كل اجلرائد اليومية 
واألس��ب��وع��ي��ة احمل��ل��ي��ة وال��دول��ي��ة، ن��اه��ي��ك عن 
أصناف املجالت من كل أنحاء العالم، وفي ذلك 
مبختلف  الرجل،  ه��ذا  عالقات  سعة  على  دليل 
إنه  والدولية.  واإلسالمية  العربية  املؤسسات 
فكرة  يتصّيد  عبرها  يتجول  املعلومات  من  كّم 
بأولويات  وألصقها  أفيدها  ويجتبي  بارقته، 

األمة.
ك��م��ا ك��ن��ت أج����د أم���ام���ه ك���م���ًا ك���ب���ي���رًا من 
القصاصات التي يزودني بها قصد استثمارها 
في صفحة األخبار التي كنا نخصص لها حيزًا 
ف��ي احمل��ج��ة. ومم��ا ك��ان يزيد م��ن إعجابي هو 

كان  فائقة.  بعناية  والتنظيم  االختيار  حسن 
رحمه الله يعلم أن األمة ال تقرأ، لذلك كان يقول 
لي: "عّمموا هذه األخبار فإن أمتنا ال تقرأ، ومن 
يقرأ منها ال قدرة له على املتابعة"، وكنت أخجل 
من نفسي وأنا الشاب املتحّمس "املهتم" لقضايا 
اإلعالم والفكر. كيف لشيخ مثله ميلك كل هذه 
العزمية واحليوية في تتبع كل صغيرة وكبيرة، 
حتى أص��ب��ح "م��ص��دري" ف��ي امل���ادة "اخل��ب��ري��ة" 
الفكرية  بثقافتي  أم  باجلريدة  املتعلقة  س��واء 

واإلعالمية الذاتية..
ذاكرة تتحدى النسيان:

حينما جتلس بني يدي العالمة عبد السالم 
الهراس رحمه الله تعالى تفتح أمامك صفحات 
ذاكرة التاريخ العربي املعاصر وخاصة تاريخ 
ومحنه  ورج��االت��ه  بتياراته  اإلس��الم��ي  العمل 
القاهرة  وفتنه وابتالءاته. وتنقلك فصوله بني 
العربية  العواصم  باعتبارها  ودمشق  وبيروت 
"املتحركة سياسيا" وخاصة في النصف الثاني 

من القرن املاضي.
ي��ح��دث��ك ع��ن ح��رك��ة اإلخ����وان ف��ي م��ص��ر ثم 
لبنان،  جنوب  في  احمل��روم��ني  وحركة  س��وري��ا، 

وحركة اجلماعة اإلسالمية في بيروت، شارحًا 
ملبادئهم، وتقاطعاتهم واختالفاتهم وقياداتهم.. 
التأصيالت  ص��اح��ب  ي��ك��ن  فتحي  ع��ن  ي��ح��دث��ك 
التنظيمات  م���ج���االت  ف���ي  ال��ك��ث��ي��رة  ال��ف��ك��ري��ة 
عقليات  من  كثيرًا  شكلت  تنظيرات  الدعوية. 
ال��ق��ي��ادات اإلس��الم��ي��ة ع��ب��ر ال��ع��ال��م اإلس��الم��ي، 
عنها  نتج  وما  إلى محنة سيد قطب  باإلضافة 
ترك بصمات واضحة  التي  السجون"  "فكر  من 
بداية  مع  اإلس��الم��ي  والعمل  ال��دع��وة  فقه  على 

السبعينات.
في هذه السن، وهذا العمر املديد، يستدعي 
الرسمية  عشرات األسماء من مختلف اجلهات 
واحل���زب���ي���ة وال��ق��وم��ي��ة ف���ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي، 
ك��ان  ال��ب��ق��اء وم���ن  وت��اري��خ  م��ك��ان  ويستحضر 

موجودًا معه، وموضوع اللقاء أو املقابلة. 
يحدثك ع��ن ف��رص��ة ع��م��ره ال��ت��ي أت��اح��ت له 
الكرمي  عبد  ب��ن  محمد  ال��ري��ف  أس��د  م��ع  اللقاء 
شاهني  الصبور  وعبد  )ال��ص��ورة(،  اخلطابي 

الطالب الذي يعيش على "شغل الترجمة".
في  حينها  الصحافة  ع��م��الق  ع��ن  يحدثك 
"روز  كتاب  وكبار  القدوس  عبد  إحسان  مصر 

اليوسف".
وي��ح��دث��ك ع���ن امل��ف��ك��ر امل��غ��م��ور امل��ه��ن��دس 
نحو  فرنسا  هجر  ال���ذي  البسيط  الكهربائي 
ال��ق��اه��رة األس��ت��اذ م��ال��ك ب��ن ن��ب��ي، متنقال بني 
إقامات الطلبة العرب يبحث عن مأكل وملبس 
ومأوى، هذا الرجل الذي كان له أثر كبير على 
فأعجب  السالم،  عبد  سي  العزيز  راحلنا  فكر 
ب��ه وب��ف��ك��ره ال��ث��اق��ب ف��ي زم���ن اإلدي��ول��وج��ي��ات 
عبد  س��ي  دف��ع  إعجابا  وال��ي��س��اري��ة..  القومية 
السالم الطالب إلى بيع ساعته اليدوية لتسديد 
ملالك  النهضة"  "ش��روط  كتاب  طباعة  مصاريف 
ال��ذي  اإلط���الق  أعماله على  أه��م  أح��د  ب��ن نبي 
أسس من خالله ألهم دعائم النهضة اإلسالمية 
املستقبلية. وقد ترجمه د. عبد الصبور شاهني 

رحمه الله.
ال  معني  إن��ه  وي��ح��دث��ك..  ويحدثك  ويحدثك 

ينضب !! 
أح���ادي���ث ال ت��ن��ت��ه��ي مي��ت��زج ف��ي��ه��ا ال��ف��ك��ر 

بالدعوة، والتاريخ باحلاضر..
.. ومتتزج فيها الَعْبرة بالِعْبرة.

إخواني القراء:
"املرتعشة"  الكلمات  هذه  أن  يقني  على  أنا 
 ، عليَّ السالم  عبد  سي  أستاذي  بحق  تكفي  ال 
في  الكتابة  يحسن  ال  ال��ذي  املقل،  جهد  ولكنه 
فن السيرة أواًل، وال ميتلك الذاكرة القوية التي 
التاريخية  اللحضات  استحضار  على  تسعف 

املؤثرة، إال بعد عناء كبير.
رحم الله تعالى حكيم الدعوة اإلسالمية في 

املغرب وأسكنه فسيح جناته.
واحلمد لله الذي بنعمته تتم الصاحلات.

-----------------
دولية  ن��دوة  اجلمعية  نظمت   2005 نونبر  ف��ي   -  1
متجدد،  وم��ش��روع  شاهد  مفكر   : نبي  بن  مالك  بعنوان: 
وكان   ،)1905-2005( مليالده  املائوية  الذكرى  مبناسبة 
عالقته  سابق  بحكم  األول  جنمها  السالم  عبد  األس��ت��اذ 

باألستاذ بن نبي.)الصورة(.
األمراني  د.حسن  مقدمة  ذل��ك  تفصيل  في  انظر   -  2
ضمن كتابي من ذكرياتي مع مالك بن نبي: محاورة فكرية 
مع د.عبد السالم الهراس، وقد طبع ثالث طبعات: األولى 

باملغرب والثانية بالسعودية والثالثة باجلزائر.
ل��ه الفضل علي ف��ي توجيهي إلص���دار أول  3 - ك��ان 
ل��ي ف��ي فبراير 2002 ب��ع��ن��وان: ص���ورة امل���رأة في  ك��ت��اب 
السينما املغربية، وهو عبارة عن مقال مطول كتبته ردا 
املغربية في املوضوع،  على ملف نشرته جريدة األحداث 
أن  قبل  امتنعت عن نشره، فنشرته جريدة احملجة  لكنها 
ألتحق بها، وعندما كتب الله لي اللقاء به، أثنى على هذه 
الدراسة، وطلب مني جمعها ونشرها مستقلة في كتاب، 
لطلبي  استجاب  عندما  وخاصة  كثيرا  بذلك  س��ررت  وقد 

بكتابة تقدمي لهذا الكتاب.

د. محمد البنعيادي

على هامش ندوة مالك بن نبي التي نظمتها جمعية النبراس بوجدة

عبد ال�سالم الهرا�س يف عيون حمبيه
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عدد خاص عن األستاذ الدكتور عبد السالم الهراس رحمه اهلل تعالى

عن  الرجل  ع��رف  من  يعرف  ال  احلقيقة  في 
يتحدث  أن  في حياته ميكن  النواحي  أي  كثب 
عنها أو يحيط بها، حيث كان األستاذ الدكتور 
ع��ب��د ال��س��ام ال���ه���راس األب األس���ت���اذ امل��رب��ي 
يزن  ال��ذي  والسياسي  واملفكر  العالم  والشيخ 
األم����ور، وال��وط��ن��ي ال��غ��ي��ور وال��داع��ي��ة امل��ف��وه 
واألديب املسقع والعابد املخبت، كان أمة وحده 

ورجا في زمن عز فيه الرجال.
عرفت الدكتور عبدالسام الهراس :

أبـــــا 
كوالد  ب��ه  يحيط  م��ن  ك��ل  يعامل  ك��ان  حيث 
حنانا وعطفا نصحا وإرشادا توجيها واعتناء، 
أمور  عن  ويستفسر  األح���وال  عن  يسأل  فكان 
للفرح  ويفرح  االحتياجات  في  ويبحث  العائلة 
ويحزن للحزن ويألم لأللم. كان يعتبر احمليطني 
به أبناء له يدللهم أحيانا ويقسو عليهم أحيانا 
مصلحتهم  ألجل  ألوالده،  الوالد  وعتاب  قسوة 
تفارق  ال  نفسه  الوقت  وفي  عودهم،  واشتداد 
عينيه تلك احلدبة األبوية فتلحظ لهفته وخوفه 
كان معي شخصيا  لقد  به.  يحيط  من  كل  على 
أكناف  في  عشت  حيث  الوالد  ونعم  األب  نعم 
وأشاربه  ُأَؤاكله  أسرته  أف��راد  من  كواحد  بيته 
بيته  إل��ى  األه��ل  آخ��ذ  وأجالسه ونتحدث، وق��د 
وك���ذا األب��ن��اء ويتفقد أح���وال أب��ن��ائ��ي واح��دا 
األب حلاجيات  تلبية  ويلبي احلاجيات  واحدا 
ومن  من صلبه  أبنائه  في  يزرع  عرفته  ابنائه. 
صلب تربيته علو الهمة والترفع عن الدونية في 
أبسط األمور. حتى إنه كان يترجم لنفسه بأب 
لستة رجال وال يقول لستة أبناء منذ صغرهم 
حفظهم الله جميعا، إعاء لهمة أبنائه من جهة 
وتعليما لغيره من جهة أخرى. وكثيرًا ما كان 
يأخذ بيدي ونحن في الطريق ويخاطبني ب: يا 
بني، فتشعر بها كلمة تخرج من أعماق فؤاده 
مما سيأتي بعدها من النصح والتوجيه. عرفته 
أبا داخل بيته يستفسر عن أحوال ابنائه يوميا 
واحدا واحدا ويدعو لهم ويترضى عليهم وكان 
دائم االنشغال بابنه اسماعيل حفظه الله الذي 
يدعو  وأسمعه  الوطن  أرض  يدرس خارج  كان 
لهم في صلواته وخلواته، وينزلني منه منزلته 

منه لكوني في مثل سنه.
ما  فكثيرًا  ب��آرائ��ه  العالم  األب  ينفرد  وال 
ك��ان يستشير رمب��ا في أبسط األم��ور وإن كان 
هو خزانا للتجارب والنصائح، وكان كثيرًا ما 
يستشير ابنه باال حفظه الله لثقته في صفاء 
عقله ونقاء سريرته وإخاصه في قصده. كثيرا 
ما رأيت ذلك الطود من العلم وهو يداعب أحفاده 
ويتصابى معهم بل ومع كل صبي ويزرع فيهم 
أردنا  وإلن  هادية.  وكلمات  بأسئلة  الدين  حب 
أن نعرف أبوة األستاذ عبدالسام الهراس فقد 
جتلت كالشمس في وضح النهار في سهره على 
رعاية األطفال املتخلى عنهم واليتامى واألرامل 
والثقافي  االجتماعي  العمل  جلمعية  ورئاسته 
إلسعادهم  أوتي  ما  بكل  يسعى  فكان  باملغرب، 
أن  من  اكثر  والشواهد  واألمثلة  بهم  والعناية 

حتصى حيث يعرفها القاصي والداني. 

داعية ومربيا
ال ت��خ��ف��ى ب��ص��م��ات ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��س��ام 
ال���ه���راس ع��ل��ى ال��ع��م��ل االس���ام���ي ف��ي امل��غ��رب 
واألب  له  مؤسس  أول  يعد  حيث  أطيافه  بكل 
ب��ذرت��ه مبعية  ب��ذر  باملغرب حيث  ل��ه  ال��روح��ي 
وتعليما  ودع�����وة  ت��رب��ي��ة  احل���م���داوي  ال��ف��ق��ي��ه 
دعوية  صحوة  لبث  وهادفا  ممنهجا  وتكوينا 
امل��ذاه��ب  فيه  تنخر  ك��ان��ت  ال���ذي  املجتمع  ف��ي 

الهدامة من الشيوعية والتحلل والتشدد... بعد 
أن كان لقرون وعهود متطاولة مسلما بالفطرة. 
الهراس على تنظيم اجلهود  الدكتور  لقد عمل 
في  العربية  ال��دول  في  التجارب  من  واستفاد 
امل��غ��رب جتربة  ال��دع��وي وص��اغ جتربة  العمل 
رائدة ومثاال يحتذى ثمرات وخريجني. لقد كان 
الرجل كما حدثني يدعو إلى الله في الشوارع 
ال  يزورها  التي  األماكن  كل  وفي  املقاهي  وفي 
يخاف في الله لومة الئم، وشهد بذلك من كان 
معه ولم يزل الرجل في ذلك اخلندق حتى آخر 
يوم من حياته بل وسيبقى منهجه وفكره يدعو 
أح��وال  عن  يسألني  ك��ان  ما  وكثيرًا  بعده.  من 
في  وعملهم  بدينهم  التزامهم  وم��دى  الشباب 
ودعوتهم  منهم  النوابغ  وع��ن  ال��دع��وي  احلقل 
إلى بيته حيث يجلس ويوجه ويرشد وينصح 

التقدمي  حقه  م��ا  وي��ب��ني 
ف��ي ال���دع���وة وم���ا حقه 
ال����ت����أخ����ي����ر وي����س����وق 
التجارب  م��ن  ال��ن��م��اذج 
الدعوية التي استفادها 
أنسى  ح��ي��ات��ه. وال  ف��ي 
دروس����ه وم��ح��اض��رات��ه 
ون�����ص�����ائ�����ح�����ه مب���ق���ر 
الدعوة  جماعة  جمعية 
كان  وك��ي��ف  بالبطحاء 
وي��زرع  ثقة  بكل  يتكلم 
األم��������ل ف�����ي ال���ق���ل���وب 
ح��ت��ى ك��ن��ت أس��أل��ه عن 
طريقته الفذة في الكام 
كان  األفكار مما  وجمع 
بلبي.  ويأخذ  يدهشني 
ع��رف��ت��ه داع���ي���ة م��رب��ي��ا 
بيته  وت��غ��ش��ى  ت��أت��ي��ه 
املشتغلني  م��ن  أف����واج 
ف����ي احل���ق���ل ال���دع���وي 
من  وينهلون  يسألونه 
قدره  ويقدرونه  معارفه 
أس����وق  أن  أري������د  وال 
من  لكثرتها  األس���م���اء 
داخل  املشارب  مختلف 
ال��وط��ن وخ���ارج���ه. وق��د 

ك����ان م���ن دع���وت���ه أن����ه ك��ان 
ومراكز  القرآن  ودور  املساجد  بناء  في  يسعى 
التحفيظ ومحو األمية ويراسل كبار املسؤولني 
بشكل  اخلير  في  واملشاركة  املساطر  لتيسير 
لم تكن توصد  ذلك  لبق وكلمات مؤثرة فألجل 
م��س��ؤول.  مقابلته  ع��ن  مينع  وال  ب��اب  بوجهه 
وكثيرًا ما كان يتصل بأهل الفضل من األغنياء 
وامل��وس��ري��ن لقضاء احل��وائ��ج وال��ت��ع��اون على 
الناس  نسع  لن  إننا   : ويقول  الدعوي،  العمل 
سماسرة  نشتغل  أن  ينبغي  وإمن���ا  بأموالنا 
عند الله تعالى نأتي إليه بالزبناء ونأخذ منه 
سبحانه سمسرتنا. وكان ينفق في هذه الغاية 
أمواال ال حتصى. لقد كان داعية في محاضراته 
ولقاءاته ومقاالته التي كانت تنشرها اجلريدة 
املباركة: احملجة وغيرها داخل الوطن وخارجه 
وفي مشاركاته العلمية في الندوات واملؤمترات 
واشرافاته على الطلبة في بحوثهم بل وحتى 
ف���ي ت��آل��ي��ف��ه ال��ع��ل��م��ي��ة وت��خ��ص��ص��ات��ه األدب��ي��ة 
وال��ت��اري��خ��ي��ة، ب��ح��ال��ه وم��ق��ال��ه م���ع أص��دق��ائ��ه 
وجيرانه وطلبته ومحبيه في املسجد وخارجه 
ممن كانت بصماته واضحة عليهم، ولقد رأيت 
الرجل كيف كان يدعو إلى الله وهو على سرير 
املرض احمليطني به حريصا على بث ما عنده 
إل��ى آخ��ر رم��ق. ودائ��م��ا م��ا ك��ان يشيد بجهود 
الدعوة  البوشيخي في ميدان  الشاهد  االستاذ 

ويقول عنه: إنه من نوابغ األمة وعقله أكبر من 
مشاريعه ويفتخر أنه كان من طلبته.

عالـما وأديبا
قلم سيال وأسلوب راق ومواضيع بناءة 
وخطاب سهل ممتنع وكلمات بليغة مؤثرة 

وإشارات قاصدة، كذلك كان الدكتور الهراس. 
على انتاج غزير ترفقه ذاكرة قوية وعارضة 

ناصعة  يستطيع من خالها استذكار األحداث 
بشخصياتها وأماكنها وما رافقها دون أن 

يخرم منها شيئا، حيث كان يحدثني عن وقائع 
ترجع إلى عقود متطاولة فيصفها بالشكل 

الذي يجعلني أعيشها وأراها من خال سرده 
وذاكرته فأراها برؤيته وأعيشها بتجربته. 
كنت قد رتبت له مكتباته التي كان يفتخر 
بها مبا تضمه من 

النوادر في مختلف 
التخصصات، وكان 

يستطيع معرفة 
كل كتاب ومكانه 

وموضوعه على ما 
فيها من آالف الكتب  

ويقول إن ثلثي 
ذاكرته ضاع منه!! 

وما رأيت أكثر قراءة 
وال نهما بالكتب منه 
حيث كان يصطحب 
معه في عطلة كل 

صيف خمسني مجلدًا 
فيرجع وقد أتى على 
جميعها قراءة. ذلك 
على حتقيقات علمية 

ملسائل دقيقة في 
اللغة والتاريخ واألدب 

والنقد، ومشاركات 
في علوم شتى ودراية 

كبيرة باملخطوط 
العربي في مختلف 
املكتبات العاملية. 
وكان الرجل ملما 

باللغة العربية نحوا 
وصرفا وباغة وبيانا 

ودراية بالشعر وأغراضه ونظمه. ملما باللغة 
االسبانية يؤلف ويحاضر بها وترجم عددا 

من األعمال منها إلى العربية ولطاملا أطلعني 
على نتاجه املطبوع واملخطوط في ذلك. 

باالضافة الى معرفته بالفرنسية واإلجنليزية. 
كان األستاذ عبدالسام الهراس على دراية 
كبيرة بالفقه وأصوله واحلديث وعلومه 

والتفسير ومدارسه يناقش ويحلل ويفرع على 
تواضع جم حيث يسلم ألهل التخصصات في 
تخصصاتهم. كان يعرف أقدار الناس ومييز 

بني العالم وغيره فكنت أسأله عن أسماء 
معينة كثيرة فإذا قال إن فانا ليس عاملا أو 
إنه عالم ألفيت األمر على ما وصف، دون 

تنقيص من أحد أو اغتياب له. يرفع معنويات 
كل من يغشى بيته ويثني على اجلميع 

باخلير. وقد حفظت عنه: الكام مع الكام ال 
مع صاحب الكام احتراما لكل متكلم وتوقيرا 
للعلم وإنزاله منزلته. لقد كان الرجل ال يقول 

كل ما يعلم بل حكيما في تبليغ املعلومة 
ويقول: ابن بناني إنك لم تعرف حتى الساعة 

ولو واحدا باأللف عني. وإن كنت ألصق 
الناس به وأشدهم مازمة له. لقد كان مكتبات 
تسير على االرض، وساعده على صقل معارفه 

لقاءاته الكثيرة بالعلماء في أقطار العالم.

عابدا مخبتا
كل من خالط األستاذ الهراس يعرفه بكثرة 
العبادة واحلرص على الصاة باملسجد، حتى 
إن احلادثة التي وقعت له وقعت وهو في طريقه 
لصاة العشاء. كان الرجل كثير الذكر والدعاء 
رمبا  إن��ه  حتى  سائا،  ي��رد  أن  دون  والصدقة 
اقترض حتى ال يرد أحدا. وكانت له ساعة قبل 
وينشغل  الناس  تكليم  عن  فيها  ينقطع  املغرب 
معلومة  العبادة  في  ع��ادة  تلك  وكانت  بالذكر، 
عنه. إلى جانب ذلك كان الرجل مستجاب الدعاء 
إياه  أعطاه  إال  بشيء  الله  دع��ا  يوما  أذك��ر  فا 
حتى إنه رمبا يسأل الله تعالى سيارة تقلنا في 
ظرف معني فما ينهي كامه حتى تتوقف سيارة 
ال نعرف صاحبها يطلب منه أن يقله..... ورمبا 
كان يبكي ويقول: م��اذا أري��د من ربي أكثر من 
هذا فإنني ما دعوته إال أعطاني!!! حتى إنه كان 
يسأل أن يفتح الله له فتحا في القرآن فتكون له 
نظرات خاصة في آي القرآن أطلعني منها على 
تلمسه  إخ��اص  على  ذلك  يدل  وفرائد.  لطائف 
في كل أحواله وهضم للنفس وسعي في اخلير، 
ك��ان يقوم به وع��دم حتبيذ أن  وع��دم إظهار ملا 
يدعو له أحد أو يشكره على صنيعه. وكثيرًا ما 
كان يقول: إن الداعية من يعلق الناس بالله ال 
بشخصه. فكان من جراء ذلك رمبا قد يتظاهر 
بأحوال ال تليق به صرفا للناس عنه مخافة أن 
يتعلقوا به أو يغلوا في شخصه كشأن املامتية 
حاضرا  ك��ان  اإلخ��اص  فعنصر  الصوفية.  من 
ومؤرقا له في كل عمل يعمله. كل ذلك على تعفف 

شديد وتواضع جم مع كل الناس.

سياسيا وطنيا
وذل���ك مم��ا ال مي��ت��ري فيه أح��د م��ن معرفة 
واملعرفة  السياسي  للشأن  ال��ه��راس  ال��دك��ت��ور 
ال��دق��ي��ق��ة ب���األح���زاب واجل���م���اع���ات وامل���ذاه���ب 
كان  اإلس��ام��ي��ة. حيث  وغ��ي��ر  منها  اإلس��ام��ي��ة 
وي��درس  املقدمات  على  النتائج  ويبني  يحلل 
خلفيات ك��ل ف��ري��ق وي��ع��ط��ي ان��ط��اق��ا م��ن ذل��ك 
حتليات تأتي موافقة لواقع األحداث والظروف 
التي متر بها األمة. فقد عايش االستاذ الهراس 
يحدثني  ك��ان  -مم��ا  متنوعة  سياسية  ظ��روف��ا 
به- داخل الوطن وخارجه، والتقى قادة العمل 
األحزاب  ومؤسسي  العربي  بالوطن  السياسي 
كان  والسياسيني ممن  السياسة  خبايا  وعرف 
يحدثني عنهم بأسمائهم وصفاتهم. وكثيرًا ما 
ويستشيره.  يأتيه  من هؤالء  واحد  غير  ألفيت 
لقد عايش املجاهد الكبير محمد بن عبدالكرمي 
يحدثني  وك��ان  بالقاهرة،  منفاه  في  اخلطابي 
مبناطق  احلقيقيني  والوطنيني  املجاهدين  عن 
املغرب ممن لم يذكرهم التاريخ ولم يستفيدوا 
من ثوراتهم وامنا استفاد منها قوم آخرون لم 
يغاروا على الوطن يوما، ويقول شأن الثورات 
الشجعان  بها  وي��ق��وم  العلماء  لها  يخطط  أن 

الغيورون ويستفيد منها اجلبناء.
ل��م أش���أ أن أض���رب األم��ث��ل��ة وأل����ّم بجميع 
الله  رحمه  الهراس  بالدكتور  عاقتي  جوانب 
لضيق املقام ولكون الرجل لم يكن يحب الثناء 
عليه وكان يتوخى اإلخاص في عمله كله، ولكن 
يكفي أن أقول إنه ما من يوم مير إال وأذكره من 
كثرة ما استفدت منه، لقد أهداني عصارة دهور 
املجاالت. ووضع  وأعمار وجتارب في مختلف 
بصمته على كل من عرفه، ولعل األوقات تواتي 
كنت  وإن  معه،  ذكرياتي  في  كتابا  عنه  ألجمع 
أتطلع ألن تخصص رسائل جامعية متخصصة 
في فكر الرجل وعلمه ويخصص مؤمتر للحديث 
عنه  يتحدث  بحيث  تراثه  من  واالستفادة  عنه 
بكيت  أني  الله  ويشهد  وعرفه.  خالطه  من  كل 
على فراقه أكثر من بكائي على فراق والِدي وإن 
العبرات لتنسكب مع خطي لهذه السطور رحمه 
الله رحمة واسعة وجزاه عن االسام واملسلمني 
اليتامى واألرام��ل واملساجد  خير اجل��زاء وعن 
العالم  بقاع  في  الدعوية  واملراكز  القرآن  ودور 
مبا يرفع منزلته ويجمعه مع النبيني والصديقني 

والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا.

د. إلياس بناني

أيام   مع   الدكتور   عبد   السالم   الهراس

كثيرًا ما كان يتصل بأهل 
الفضل من األغنياء 

واملوسرين لقضاء احلوائج 
والتعاون على العمل 

الدعوي، ويقول : إننا لن 
نسع الناس بأموالنا وإمنا 
ينبغي أن نشتغل سماسرة 

عند الله تعالى نأتي 
إليه بالزبناء ونأخذ منه 
سبحانه سمسرتنا. وكان 

ينفق في هذه الغاية أمواال 
ال حتصى.

عبد ال�سالم الهرا�س يف عيون حمبيه
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عدد خاص عن األستاذ الدكتور عبد السالم الهراس رحمه اهلل تعالى

ا« السـي عبد السالم الهـراس  العــالّمة األسـتاذ الـدكتور »بَـّ
كما عرفته، رحمه الله..

بناتي
ا" السي عبد السالم،  رحم الله أستاذي د/ "بَّ
كان يناديني ب"بْنتي" .. وكنت أناديه بأستاذي 
من  -ثلة  كان يشرف  السالم..  عبد  السي  ��ا"  "ابَّ
بالذكور  إال  الله  يرزقني  "لم   : بقوله  الشابات- 

واحلمد لله.. وأننت بناتي"،
طبيبات  م��دة،  منذ  "ب��ن��ات��ه"  بعض  التقيت 
وداعيات وأديبات وعاملات.. من املغرب احلبيب 
ومن إسبانيا، خاصة األندلس... وفي جنازته، 
أنه  اكتشفت  أي��ض��ا...  "ب��ن��ات��ه"  بعض  التقيت 
التي  الوصية نفسها  الله كان يوصيني  رحمه 
)في  العلم  ال��ك��ث��ي��رات:  "ب��ن��ات��ه"  يوصيها  ك��ان 
مع  مجتمعنا  بثوابت  التشبث  امل��ج��االت(،  كل 
االنفتاح على كل الثقافات.. اإلسهام في نهضة 
امل��رأة املسلمة عن  املجتمع، إذ ال ميكن تغييب 

القيام بواجبها في نهضة األمة... 
كان رحمه الله يحترم املرأة كثيرا  ويقّدرها، 
اإلسالمية..  احلضارة  قيام  في  بدورها  وينّوه 
كان يرى أن املجتمع الذي يقصي ويجّرد املرأة 
من رسالتها احلقيقية ال ميكن أن ينهض.. ولذلك 
كان ال يترك فرصة في التذكير بقيمة املرأة في 
 � الرسول  مبعاملة  املثال  ويضرب  اإلس��الم، 
ك��ان شعاره  خ��ي��را..  بها  واْس��ِت��ي��ص��اُؤه  للمرأة 
أن  بالقوارير"، وأعتقد  "رفقا  لله- معنا  -رحمه 
ه��ذه اخل��ص��ال ه��ي التي شجعت أورب��ي��ات أن 

يعتنقن اإلسالم على يديه...
كم كنت أستحيي منه حني كان يستشيرني 
يتكلم  أكثر مما  لي  يسمع  كان  أب��وي..  بعطف 
وك��أن��ه ه��و التلميذ وأن���ا األس���ت���اذة...  ك��ان ال 
ُيغضبه إال أمران : دينه، ووطنيته.. كان الرجل 
ال يعرف معنى للتنازل في أمر ديني، وال يعرف 
السكوت عن إحقاق حق أو إنكار باطل.. كما ال 
يعرف معنى للتنازل أو مجرد السكوت عن أمر 
ال يخدم وطنه.. تلك الوطنية التي تشربها منذ 
بدمه.. كيف وقد  امتزجت  أظفاره حتى  نعومة 
على  وتربى  االحتالل  أي��ام  وع��اش شبابه  ول��د 
مبادئ الوطنية؟! . وكيف وقد عايش في مصر 
-حني كان طالبا هناك-  املجاهد محمد بن عبد 

الكرمي اخلطابي رحمهما الله؟!
اآلداب  بكلية  م��رة  أول  ال��ل��ه  رح��م��ه  رأي��ت��ه 
ال��دول��ي  امللتقى  ف��ي   ،2004 أب��ري��ل  ف��ي  ب��ف��اس 
فوجئت  ذل��ك،  بعد   ... اإلسالمي  ل��أدب  الرابع 
املتواضعة على  بكتاباتي  السّيال يشيد  بقلمه 
على  الغّراء.. حصلت  احملجة  جريدة  صفحات 
رق���م ه��ات��ف��ه م��ن إدارة اجل��ري��دة وات��ص��ل��ت به 

أشكره.. أخجلني رحمه الله بشكره وتشجيعه 
ودعائه.. فوجئ حني خاطبته بلكنتي الشمالية، 
الله:"  أنني من فاس، سألني رحمه  وكان يظن 
لك فالن وفالن  يقرب  م��اذا  م��ن...؟!  أنت  بْنتي، 
وفالنة...؟! " اكتشفت حينها أن أستاذنا رحمه 
الله نّساب يعرف شجرة عائلتي، كما يعرف كل 
أسماء وأصول العائالت بالشمال واألندلس ...!
القصصية  مجموعتي  من  نسخة  أهديته 
مدة  وبعد   ،  2006 ف��ي  آخ��ر"  "ول��ل��ت��راب عشق 
وجيزة، توصلت برسالة من فضيلته -مكتوبة 
بخط يده- يشكرني فيها ويشجعني بعد أن قرأ 
األحداث  بعض  على  وعّقب  املتواضع..  كتابي 
هذا  تواضع  أي  املغربية..  باملقاومة  اخلاصة 
من عالم جليل يبعث لي رسالة شكرا فورا بعد 

توصله بهديتي...؟!

م��ل��ت��ق��ى ال���ت���ع���ري���ف ب���احل���ض���ارة 
اإلسالمية بشفشاون :

حلضور  كرمية  دع��وة  فضيلته  من  تلقيت 
م��ل��ت��ق��ى ال��ت��ع��ري��ف ب���احل���ض���ارة اإلس��الم��ي��ة 
ب��ال��ت��ع��اون مع  ك���ان ينظمه  ال���ذي  ب��ش��ف��ش��اون، 
جمعية الدعوة اإلسالمية بشفشاون في شخص 
الله...  الريسوني حفظه  علي  األستاذ  رئيسها 
األوائ���ل من  العشر   .1427 وذل��ك خ��الل رج��ب 

شهر غشت 2006 .
مبحاضرة  ب��امل��ش��ارك��ة  ال��ل��ه  رح��م��ه  كّلفني 
اخترت لها عنوان "ومضات من معاملة الرسول 
� للمرأة"، هّب واقفا رحمه الله حني لم تعجبه 
من  شخص  بها  ق��ام  ال��ت��ي  ال��ف��وري��ة  الترجمة 
على  بجانبي  ووق��ف  اإلسبانية،  إل��ى  العربية 
املنّصة، وتوّلى الترجمة بنفسه .. وبقي واقفا 
مدة طويلة يترجم احلوار واملناقشة بيني وبني 
بخفة  وي��وض��ح  ويعقب  اإلس��ب��ان��ي،  احل��ض��ور 

روحه...!
شعرت حينها أنه رحمه الله مبثابة سفير 
للتعريف بهذا الدين العظيم وحضارته الشّماء..
وال  ييسر  أح��س��ن..  هي  بالتي  الله  إل��ى  يدعو 
يعّسر.. يبّشر وال ينّفر.. يحاور ويوضح ويقنع 
ويعارض بأدب جم.. يحترم الديانات األخرى.. 
متبحر في معرفتها.. ال يتعّصب لرأيه.. حضرت 
معه مرارا جلساته العلمية مع معتنقي ديانات 
بشوشا..  رحيما  رفيقا  إال  رأيته  وم��ا  أخ��رى.. 
داعية  كان  وكثيرات..  كثيرون  يديه  على  أسلم 

في صمت...!
ملست  ال��ل��ه..  رحمه  وِح��ْل��م��ه  ملست صبره   
ثقافته  وسعة آفاقه .. ملست تواضعه الشامخ 

وط��ي��ب خلقه وس���م���وه.. مل��س��ت أب��وت��ه ورف��ق��ه 
وِح���ْل���م���ه.. ك���ان اج��ت��م��اع��ي��ا مي��ل��ك ق����درة فائقة 
: كان يحاور ويالعب  الفئات  للتواصل مع كل 
أطفال املسلمني واملسيحيني األوربيني واملغاربة  
على السواء بطريقة عجيبة.. كلما أقبل عليهم، 
للشباب  ينصت  كان  نحوه..  يتسابقون  كانوا 
لهم  ي��ض��رب  وأح��الم��ه��م،  همومهم  ويشاركهم 
املثل من سيرة احلبيب املصطفى �.. يذّكرهم 
بسيرة حياته وما كابده في سبيل طلب العلم.. 
ي��وص��ي��ه��م ب��ال��ت��رب��ي��ة اإلمي��ان��ي��ة ل��ل��ن��ف��س، وف��ي 
النساء  م��ع  ي��ت��ح��اور  ك��ان  ال��ص��الة..  مقدمتها 
عن  ويجيب  ومسيحيات-  أوربيات  -مسلمات 

كل تساؤالتهن برحابة صدر...
ملست  سخاءه وجوده في سبيل الله.. عرفت 
فيما بعد أنه كان رحمه الله مبثابة األب للطلبة 
احمل��ت��اج��ني.. ول��ذل��ك ك��ان��وا ي��ن��ادون��ه باألستاذ 
العامر  بيته  وك��ان  ال��س��الم..  عبد  السي  ���ا"  "ابَّ
بفاس ومكتبته اخلاصة مفتوحني  يحتضنان 

الباحثني الوافدين من بعيد.. 
كما عرفت أنه كان يكفل  اليتامى واألرامل.. 
تدير  كانت  أنها  مرة  الكرمية   زوجه  أخبرتني 
وال��ط��رز  اخل��ي��اط��ة  لتعليم  بيتها،  ف��ي  جمعية 
لأرامل ومنحهن آلة للخياطة ليعملن بكرامة...

أخ���رى  دورات  ف���ي  م���ش���ارك���ات���ي  ت���وال���ت 
بشفشاون للتعريف باحلضارة اإلسالمية، كان 
املرض قد أعجز أستاذنا رحمه الله عن احلضور، 
فكان يتصل بي هاتفيا  بني الفينة واألخرى من 
بيته الصيفي في اسطيحات )نواحي الشاون(، 
للملتقى.. وأول  التنظيمي  ليطمئن على السير 
ما كان يركز عليه رحمه الله الصالة في وقتها 
جماعة .. كان يقول لي :"يا بنتي إذا حضر وقت 
الصالة، أوقفوا كل أنشطة الدراسة، كلفوا أحد 
ثم الصالة  ب��اآلذان  األوربيني املسلمني  الشبان 
جماعة.."،  كان ال يفتر بتذكيرنا  أن نكون خير 
سفراء للتعريف بحضارتنا اإلسالمية وأصالة 

ثقافتنا املغربية...
مكثفة:  أنشطة  تعرف  كانت  ال��دورات،  هذه 
)مع  والعربية  اإلسبانية  باللغتني:  محاضرات 
اإلسالمية،  احلضارة  حول  الفورية(  الترجمة 
حوارات مفتوحة حول املوضوع، دروس مكثفة 
في تعلم اللغة العربية الفصحى كتابة وقراءة 
وتعبيرا شفهيا، حتفيظ قصار السور القرآنية، 
بحفل  ال���دورة  وتختتم  املنطقة...  ف��ي  رح��الت 
ُيقام على مسرح الهواء الطلق بالقصبة األثرية 
��م خ��الل��ه امل��ش��ارك��ون ش��ه��ادات  ب��ال��ش��اون، ُي��س��لَّ
تقديرية ومصحفا باللغتني العربية واإلسبانية 

...
السالم  عبد  السي  ا"  ابَّ د"  أستاذنا  شرفني 
الدورات  هذه  بدعوتي حلضور  رحمه  الهراس 
لكتابي  تقدمي  بكتابة  شّرفني  كما  امل��ب��ارك��ة.. 
قصص  حول  دورة حضرتها-  أول  وحي  -من 
إسالم غربيات، املوسوم ب" غربيات على درب 
النور: كيف وملاذا أسلمن؟".. اكتشفت حينها أنه 
رحمه الله ليس "أبا روحيا" لنا -نحن املغربيات 
ملسلمات  روح����ي  أب  أي��ض��ا  ب���ل  وامل���غ���ارب���ة- 
من  إسبانيا-  م��ن  -خ��اص��ة  غربيني  ومسلمني 

النخبة املثقفة...
م��ش��ارك��ات��ي امل��ت��واض��ع��ة ف��ي تلك ال���دورات 
طبعت مساري ببصمة قوية.. كانت مدرسة لي، 
تتلمذُت فيها على يديه الكرميتني.. وباملناسبة، 
أوجه ندائي إلى مؤرخ شفشاون األستاذ علي 
ال���دورات  تلك  تنظيم  ي��واص��ل  أن  ال��ري��س��ون��ي 
املباركة بعد رحيل رفيق دربه وأستاذنا جميعا 
ال��ه��راس رحمه  ال��س��الم  ال��س��ي عبد  ���ا"  ابَّ  " د/ 

ال��ل��ه.. اب��ن ش��ف��ش��اون ال��ب��اّر ال���ذي مثلها خير 
متثيل...

رواي��ة  كتابة  في  أن��ي شرعت  م��رة  أخبرته 
النساء،   مقاومة  خاصة  بالشمال،  املقاومة  عن 
ف��رّح��ب ب��ال��ف��ك��رة، وك����ان ك��ل م���رة ي��س��رد علي 
إذ  بالشمال،  املقاومة  أح���داث  ح��ول  شهاداته 
أمّدني بأحداث مفصلة وبأسماء نساء مقاومات 
من مختلف قبائل الشمال.. أنهيت الرواية بعد 
ال��ّداْر   " -رواي���ة  ولله احلمد  سنوات وص��درت 
اخلاْلية"-، افتتحتها بإهدائي إليه.. زرته بفاس 
وأهديته نسخة منها رحمه الله.. لكن شاء الله 
عز وجل أال يقرأها.. فقد اشتد عليه املرض إلى 

أن لقي ربه رحمه الله وأحسن إليه...
كنت أزوره ببيته العامر بفاس كلما سنحت 
العام  له نهاية ربيع  أثناء زيارتي  لي ظروفي، 
وحرمه  معه  الغذاء  تناولت  أحد،  يوم  املاضي 
املصون.. حكى لي طويال عن دراسته في مصر.. 
ومناقشته للدكتوراه بجامعة مدريد.. عن عمله 
األم��ة  هموم  ع��ن  الكثيرة..  العلمية  وأس��ف��اره 
رحمه  له  زي��ارة  آخر  في  أنه  غير  اإلسالمية... 
الله، قبيل وفاته، وجدته مريضا مرضا شديدا.. 
لم أسمع منه إال كالما مقتضبا مع ابتسامته: 
"ال باْس آبْنتي؟  كيْف اْنتنْي؟ الله يرضي اْعليْك!"
العلم  م��ن��ارات  من  شامخة  منارة  انطفأت 
والدعوة بهذه األمة.. بعد حياة حافلة في خدمة 
نور  لكن  انطفأت،  وال��وط��ن...  واإلس���الم  العلم 
علمها ما يزال يشع بيننا.. ترك رحمه الله لنا 
إرثا فكريا، كلنا مسؤولون عنه: تعريفا ودراسة 

ونشرا...
السي  ���ا"  "ابَّ الدكتور  أستاذنا  الله  رحمك 
وتالميذك  وذري��ت��ك  علمك  وجعل  ال��س��الم،  عبد 
وتلميذاتك صدقة جارية عليك، وجزاك الله عنا 
خيراجلزاء،  وأضرع إلى أرحم الراحمني : كما 
جمعنا في الدنيا، أن يجمعنا جميعا -برحمته- 

في الفردوس األعلى مع سيدنا محمد �...
عزاؤنا في الله واحد ألهله وذويه ومحبيه... 

وال نقول إال ما يرضي الرب، واحلمد لله..
وإنا لله وإنا إليه راجعون...

ذة . نبيلة العزوزي

 ل�مست صبره وِحْلمه رحمه الله..
ل�مست ثقافته  وسعة آفاقه ..

وطيب  ال��ش��ام��خ  ت��واض��ع��ه  ل�مست 
خلقه وسموه..

ل�مست أبوته ورفقه وِحْلمه.. 
فائقة  اجتماعيا ميلك قدرة  كان 
ل��ل��ت��واص��ل م���ع ك���ل ال���ف���ئ���ات: ك��ان 
ي��ح��اور وي��الع��ب أط��ف��ال املسلمني 
وامل��غ��ارب��ة   األورب��ي��ني  واملسيحيني 
عجيبة..  بطريقة  ال��س��واء  على 
كلما أقبل عليهم، كانوا يتسابقون 
ن�����ح�����وه.. ك�����ان ي��ن��ص��ت ل��ل��ش��ب��اب 
وأح��الم��ه��م،  همومهم  وي��ش��ارك��ه��م 
يضرب لهم املثل من سيرة احلبيب 

ال�مصطفى �

عبد ال�سالم الهرا�س يف عيون حمبيه

عبد السالم الهراس وعلي الريسوني واحلاج محمد الزکكاري في الدورة التكوينية 
للتعريف باحلضارة اإلسالمية للمسلمني اجلدد بشفشاون سنة 2006م
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عبد ال�سالم الهرا�س

مفكرا وحمققا

امليدان ساحة  أو  منبر  في 
لبنان وفي  مصٍر  في  الشام  في 
للقرآن والتحليل  الفكر  في 
اآلذان وفي  موقعه  القلب  في 
األحلان أعذب  منها  تختار 
البلدان في  ويطوف  به  يعلو 
مكان أعز  في  مثلك  فرجاء 
الرحمان  برحمة  العطاء  ذا  هو 

شأنه يرفع  للعلم  من  هراُس 
أقطاب علم قد ظفرت بصحبهم
نبي أخذت طريقة بن  من مالك 
صدى له  يزال  ما  علمك  وثراء 
بيانها بلغت  الفصحى  وبالغة 
مشعال يحمل  للدين  من  هراس 
دخولها رجوت  كم  جنانا  ادخل 
خالقها من  بالفيض  نلتها  قد 
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اجلهاد الفكري و االجتماعي  
للدكتور عبد السالم الهراس

مت��ي��زت ح��ي��ات��ه رح��م��ه ال��ل��ه بغنى 
وت����ن����وع ف���ري���د ف����ي م����ج����االت ال��ع��م��ل 
في  إسهاماته  تنوعت  فقد  اإلس��ام��ي.. 
بني  اإلس��ام��ي  التجديد  مشاريع  بناء 
العمل الدعوي العام، والعمل التربوي، 
وال��ع��م��ل ال��ث��ق��اف��ي وال��ف��ك��ري وال��ع��م��ل 

املجتمعي. كان علما متعدد القمم.
ق��ام  ال��ت��ي  ل����أدوار  أف��ض��ل  و لفهم 
ب��ه��ا د.ع��ب��د ال��س��ام ال���ه���راس، يتعني 
والسياسية  ال��ف��ك��ري��ة  ال��س��ي��اق��ات  ف��ه��م 
وفي  املغرب  س��ادت  التي  واالجتماعية 
ما  مرحلة  خ��ال  العربي  العالم  عموم 
بعد احلرب العاملية الثانية.  فإذا كانت 
إيديولوجيا القومية العربية هي األكثر 
انتشارا في املشرق العربي مع صعود 
كانت  متقطع،  الشيوعية  لإليديولوجيا 
هذه األخيرة في املغرب تنمو بسرعة في 
الثانويات واجلامعات أساسا وتصوغ 
على  آلت  اليسارية،  النخب  من  أجياال 
ن��ف��س��ه��ا إح�����ال ال���ن���ظ���ام االش���ت���راك���ي 
ب���أس���س���ه امل���ارك���س���ي���ة ع���ل���ى م��س��ت��وى 
النظام  وت��ق��وي��ض  وامل��ج��ت��م��ع،  ال��دول��ة 
ال��س��ي��اس��ي ف��ي امل��غ��رب وم��ع��ه اإلس���ام 
تعلق  لقد  وث��ق��اف��ي.  اجتماعي  كنظام 
األمر مبرحلة خطيرة من تاريخ التدافع 
في  والثقافي  واالجتماعي  السياسي 
ج��اءت  ال��ع��ام،  السياق  ه��ذا  ف��ي  بلدنا. 
مساهمات الدكتور عبد السام الهراس.

م��ن ج��ه��اد ط��ل��ب ال��ع��ل��م إل��ى 
اجلهاد الفكري:

س���اح ال���رج���ل ل��س��ن��وات ف���ي رح��ل��ة 
دراسية واستكشافية في مصر وسورية 
ولبنان، وبعودته إلى بلده أدرك املخاطر 
احلضارية  الهوية  تهدد  التي  الكبيرة 
الذي  الشيوعي،  املّد  من خال  للمغرب 
الناشئة  األج��ي��ال  صفوف  يكتسح  ب��دأ 
على يد نخبة مّت إعدادها لهذا الغرض، 
وس��ري��ة  علنية  وت��ن��ظ��ي��م��ات  وأح�����زاب 
ومراكز  أجنبية  وس��ف��ارات  وجمعيات 
متخصصة داخل املغرب وخارجه.. في 
اجلامعات والثانويات، مع حركة ثقافية 
مبنظومة  مدعومة  نشطة  ج��ّد  يسارية 
كاملة من املطابع واإلصدارات واجلرائد 

والكتب واملجات..
أدرك الرجل في ذلك الوقت املبّكر، أن 
أمام النخبة اإلسامية املغربية، العلماء 
إذ،  تاريخية،  كبيرة  مهمة  واملثقفون، 
بكل بساطة، كان اإلسام هو املستهدف. 
دعوي  ح��راك  وبناء  تأسيس  في  أسهم 
ليس  نشط،  واجتماعي  فكري  ت��رب��وي 
مل��واج��ه��ة ال��ي��س��ار ك��ه��دف أس����اس، بل 
من  يأتي  التحدي  أن  أدرك  الرجل  ألن 
داخل األمة التي ضربتها أدواء الوهن 
واجلهل بالّدين.. وأن خطر إيديولوجيا 
واألخاقي  واملجتمعي  الثقافي  الهدم 
تلك  تفشي  م��ن  ويستفيد  يتغذى  إمن��ا 

األدواء في املجتمع املغربي. 
جهاد فكري و مجتمعي :

التحاقه  و  املغرب  إل��ى  عودته  بعد 

ب��اجل��ام��ع��ة ل��ل��ت��دري��س ف��ي ت��ط��وان وث��م 
على  الواسع  اطاعه  وبحكم  فاس،  في 
املعاصرين  اإلس��ام��ي  والفكر  الثقافة 
وم��ع��رف��ت��ه ال��وث��ي��ق��ة ب���رم���وز ال��ث��ق��اف��ة 
مصر  في  اإلسامي  والعمل  اإلسامية 
وال���ش���ام ف��ض��ا ع��ن ت��ش��ّب��ع��ه مب��ص��ادر 
األصيلة،  املغربية  اإلسامية  الثقافة 
شرع في العمل الدؤوب الذي لم يهدأ أو 

يفتر إلى أن فارق احلياة. 
التحدى  أن  كذلك  الرجل  أدرك  لقد 
يكمن على مستويني، األول هو معاجلة 
ال��ض��م��ور ال��ش��دي��د ف��ي ال��وع��ي بجوهر 
وقيما  سليمة  عقيدة  ومتّثله  اإلس���ام 
املجتمع،  ف��ي  حاكما   وسلوكا  ه��ادي��ة 
أدواء  معاجلة  في  باإلسهام  والتصدي 
احملرومني  أوس��اط  في  واحلاجة  الفقر 
جهاده  فكان  املهمشني،  املستضعفني 
رحمه الله في مجالني كبيرين : التربية 
وال��ت��وج��ي��ه ون���ش���ر ال��ف��ك��ر اإلس���ام���ي 
عبر  املجتمعي  ال��ع��م��ل  ث���ّم  ال��وس��ط��ي، 

مؤسسات العمل التطوعي.
وقيمة  أهمية  إدراك  يتعني  وه��ن��ا 
وأدوار  ألع���م���ال  ال��ت��أس��ي��س��ي  ال��ط��اب��ع 
أستاذنا الراحل، في املجالني املذكورين، 
�ال  أّس��س كمن أسهم الحقا  وليس من 
الفتح  قبل  من  أنفق  من  منكم  يستوي 
وق��ات��ل، أول��ئ��ك أع��ظ��م درج���ة م��ن الذين 
أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكا وعد الله 

احلسنى�.
ومن حسناته املتميزة، في مجاالت 
اجل���ه���اد ال���ف���ك���ري وال���ث���ق���اف���ي إلع����ادة 
االع��ت��ب��ار مل��ف��ه��وم وح���دة األم����ة، صلته 
املتينة مبفكر الغرب اإلسامي املعاصر 
مالك بن نبي عليه الرحمة والرضوان، 
التعريف بفكره في املشرق  وفضله في 
ال��ع��رب��ي وت��رج��م��ة م��ؤل��ف��ات��ه ون��ش��ره��ا، 
وخ��دم��ة  ت��ع��زي��ز  ف���ي  امل��ت��م��ي��ز  ودوره 
األخوة  املغاربي ومتتني عرى  املشروع 
وال���ت���ع���اون م���ع اإلخ�����وة اجل��زائ��ري��ني 
أصحاب  م��ن  والليبيني  والتونسيني 
هذه  في  له  وكانت  اإلسامية،  الفكرة 
ال��ب��ل��دان ص���داق���ات وت���ع���اون وص���ات 
كالشيخ  التاريخية  ال��رم��وز  مع  متينة 
الذي  الغنوشي  وراش��د  مدني  عباسي 
الهراس  ال��س��ام  عبد  ألس��ت��اذن��ا  يشهد 
كما  الترشيد،  و  التوجيه  ف��ي  بفضله 
الفكر  ملتقى  في  نشيطا  مساهما  ك��ان 
اإلسامي بتيزي وزو الذي مّثل معلمة 
بارزة للفكر اإلسامي املعاصر ولم يكن 
العربي..  العالم  في  سمّي  أو  نظير  له 
وهذا جانب مهم جدا في حياة أستاذنا 
وتوثيقه  ب��ه  االه��ت��م��ام  يتعني  ال��راح��ل 
وت��ق��ي��ي��م آث�����اره ون��ت��ائ��ج��ه، ل��ي��س من 
ف��ق��ط، ول��ك��ن للتأسي به  ال��ت��أري��خ  ب��اب 
املغاربي  املشروع  خلدمة  عليه  والبناء 
له،  االعتبار  إلع��ادة  اجلهد  واستفراغ 
على  م��ل��ق��اة  م��س��ؤول��ي��ة جسيمة  وه���ي 
على  وحتقيقه  بنائه  واستكمال  أبنائه 

األرض.
رح��م ال��ل��ه أس��ت��اذن��ا رح��م��ة واسعة 

وجزاه الله عن املّلة واألمة كل خير.

ذ. محمد الدكالي

الدكتور عبد السالم الهـراس
العالم حامل الرسالة احلضارية

تقوم نهضة األمم على أساس من جهود علمائها 
الرفيع،  اخللق  بسجايا  يتميزون  ال��ذي��ن  األف����ذاذ، 
والعطاء  الغزير  واإلنتاج  املخلص  العمل  وبخصال 
املبدع في املجاالت التي يتخصصون فيها. فالعلماء 
وصانعو  ال��ع��ص��ور،  جميع  ف��ي  النهضة  ب��ن��اة  ه��م 
واملاهدون  العلم،  وأرب��اب  الفكر  وأقطاب  األج��ي��ال، 
والتحديث  والتغيير  اإلصاح  رسالة  الرواد حاملو 

وجتديد البناء احلضاري.
ولقد كان األستاذ الدكتور عبد السام الهراس، 
يرحمه الله، من جملة هذه الصفوة الكرمية من العلماء 
البناة للنهضة حاملي مشاعل االنبعاث والتحرر من 
رواسب التخلف وكوابح التراجع ودواعي السقوط 
وأسباب االنهيار. فلقد كان قطًبا من أقطاب اجلامعة 
ً ألجيال تخرجت في كلية اآلداب  املغربية، وأستاذا 
عبد  بن  محمد  سيدي  بجامعة  اإلنسانية  والعلوم 

ال��ل��ه ف��ي ف���اس، وم��ف��ك��ًرا رائ����ًدا، راج���ح العقل، 
ن��اف��ذ ال��ب��ص��ي��رة، ن��ق��ي ال���س���ري���رة، بعيد 

في  بصماته  له  املعرفة،  غزير  الرؤية، 
من  املعاصر،  اإلسامي  الفكر  تطور 
ودراساته  وأبحاثه  مؤلفاته  خال 
وم��ق��االت��ه ال��ع��دي��دة، ال��ت��ي ك��ان له 
السبق من خالها، في التعريف، 
الفكرية  باملدرسة  في وقت مبكر، 
امل��س��ت��ن��ي��رة ل��ل��م��ف��ك��ر اجل���زائ���ري 
الكبير مالك بن نبي، يرحمه الله، 
في احلياة  له   ً أستاذا  كان  ال��ذي 

كان  ملا  إليه  تعرف  والفكر، حينما 
ط��ال��ًب��ا ف��ي دار ال��ع��ل��وم، وك���ان بن 

الثورة  أثناء  القاهرة  في  مقيًما  نبي 
آن��ذاك،  مشتعلة  كانت  التي  اجلزائرية 

ت���دك ح��ص��ون االس��ت��ع��م��ار، ومت��ه��د للفجر 
اجلديد.

ول��ذل��ك ف��ق��د امل��غ��رب وال��ع��ال��م اإلس��ام��ي ب��وف��اة 
ً وداعًيا كبيًرا، قضى  الدكتور الهراس عاملًا فاضا 
والتأليف،  وال��ت��دري��س  العلم  طلب  ف��ي  حياته  ج��ل 
والدعوة  السمحة  اإلس��ام  تعاليم  نشر  على  وعمل 
احلسنة،  واملوعظة  وباحلكمة  وسطي  إليه، مبنهج 
وتخرج على يديه العديد من الطاب، وتعّرف كثير 
خ��ال جهوده  م��ن  اإلس���ام  على  املسلمني  غير  م��ن 
وقيمه  اإلس��ام  رسالة  وتبيان  الدعوة  في  الكبيرة 
ومبادئه. وله في هذا املجال جوالت حتسب له، خدم 
فيها اإلسام في صمت، بعيًدا عن اجللبة والضجيج، 
محتسًبا عمله الذي كان ينهض به، لله رب العاملني. 
الدعوة احلكيم، وحامل  فكان في صنيعه هذا رجل 
لواء التنوير اإلسامي، وصاحب الرسالة احلضارية 

اإلنسانية.
ع���اش ف��ق��ي��دن��ا ف��ي ال��ن��ص��ف ال��ث��ان��ي م��ن ال��ق��رن 
العشرين، وسط أمواج عاتية كانت تعصف بالعالم 
التي  الكبرى  الفكرية  التحوالت  وَعاَصَر  اإلسامي، 
الذي  الفكري  الغزو  من  ض��روب  شيوع  وراء  كانت 
هبت جحافله على دنيا العرب واملسلمني، وكادت أن 
تقتلع ركائز اإلميان في نفوس األجيال الصاعدة، لوال 
نفر طيب من العلماء واملفكرين والدعاة املخلصني، 
للم�ّد  فتصدوا  بهم،  املنوط  بالواجب  قاموا  الذين 
الثقافي الكاسح، ووقفوا في وجه الغارة على العالم 
اإلسامي، بجهودهم املخلصة الدؤوب التي بذلوها 
معالم  إل��ى  امل��رش��دة  النّيرة  وبأفكارهم  سخاء،  في 
الطريق نحو النجاة من الوقوع في مهاوي االنحراف 
وصنفوه  وأنتجوه  أبدعوه  ومبا  والتيه،  والضياع 
الوعي  ن��ش��رت  مجالها،  ف��ي  رائ���دة  ك��ان��ت  كتب  م��ن 

املغرضة،  الشبهات  ودح��ض��ت  الرشيد،  اإلس��ام��ي 
وأظهرت  وفن�ّدتها  الرائجة  األباطيل  على  وردت 
ومبا  الثابتة،  احلقائق  مع  وتناقضاتها  تهافتها 
أكادميية  ومسؤوليات  علمية  مهام  من  به  نهضوا 
امل���دارس واملعاهد  م��ن  العلم وامل��ع��رف��ة،  أروق���ة  ف��ي 
ق��ادوا  للحق،  ج��ن��وًدا   � بحق   � فكانوا  واجلامعات. 
كتائب الذود عن اإلسام باملعرفة والعلم، وباحلكمة 
واحِللم، وبالثبات على املبادئ، وبالصمود الفكري 
لله  باإلخاص  وذاك،  هذا  وقبل  الثقافية،  واملناعة 
سبحانه وتعالى وبالتفاني في العمل لوجهه الكرمي.
العلماء  ه���ؤالء  م��ن  امل��ق��دم��ة  ف��ي  فقيدنا  وك���ان 
الصامدين  الثابتني على احلق، واملفكرين  العاملني 
وبالتوجيه  احل����رة،  وبالكلمة  بالقلم  امل��ن��اض��ل��ني 
إلى  ينتمي  فهو  للعقول.  البانية  وبالتربية  احلكيم 
الفكر  أعام  بني  التي جمعت  املتميزة  املدرسة  تلك 
مناهجهم،  تعدد  على  واحد،  على صعيد  اإلسامي 
كان  ولئن  أساليبهم.  واخ��ت��اف  مشاربهم،  وتنوع 
ع���ط���اؤه ف���ي م��ج��ال ال��ت��أل��ي��ف وال��ن��ش��ر أق��ل 
فأنه  ينتجه،  أن  يستطيع  ك��ان  مم��ا 
اجلامعة،  ف��ي  ال��ع��ق��ول  يبني  ك��ان 
عينه،  ع��ل��ى  األج���ي���ال  وي��ص��ن��ع 
أس���ت���اذا ً م���وج���ًه���ا، وم��رب��ًي��ا 
مرشًدا، وناصًحا هادًيا، وأًبا 
لطاب  قلبه  يفتح  حنون�ًا 
فكثر  املعرفة.  وشداة  العلم 
واتسعت  وطابه،  تامذته 
م�����ج�����االت ال���ع���م���ل ال�����ذي 
ك���ان ي��ق��وم ب���ه، س����واء في 
اجلامعات  في  أو  جامعته، 
ينتدب  ك���ان  ال��ت��ي  األخ�����رى 
للتدريس فيها، أو ُيدعى إللقاء 
احمل����اض����رات ول��ل��م��ش��ارك��ة في 
الذين  ال��ط��اب  ويع�ّد  امل��ؤمت��رات. 
ل��ه ب���اآلالف  درس����وا عليه وت��ت��ل��م��ذوا 
ويحملون  واملشرق،  املغرب  في  ينتشرون 
ال��رس��ال��ة احل��ض��اري��ة اإلس��ام��ي��ة ال��ت��ي ك��ان ه��و من 

طليعة حامليها.
 كان أستاذاً  في علوم اللغة واألدب، وفي التراث 
الفكر  بناء  في  مشارك�ًا  ومفكًرا  اإلسامي،  العربي 
اإلسامي املعاصر، وفي صياغة املشروع احلضاري 
على  االطاع  واسع  ومؤلف�ًا  كاتًبا  وكان  اإلسامي. 
فروع الثقافة العربية اإلسامية، وبخاصٍة في حقل 
كان  علمًيا  منهًجا  ميتلك  وباحث�ًا  األندلسي،  األدب 
متميًزا  يقدم منوذًجا  داعًيا  وكان  اآلف��اق،  به  يرتاد 
امل��ؤث��رة،  الكلمة  لهم  ال��ذي��ن  ال��رس��ال��ة  ذوي  للدعاة 
ولم  الناس.  ينفع  ال��ذي  والعطاء  الثابت،  واملوقف 
تكن إحدى هذه الصفات التي كان ميتاز بها، لتطغى 
على غيرها، وإمنا كانت جميعها تشكل اإلطار العام 
ألنه  االح��ت��رام.  على  تبعث  التي  الف�ذة  لشخصيته 
نشرها  إلى  داعًيا  احلضارية،  للرسالة   ً حامال  كان 
وال��ع��م��ل مب��ق��ت��ض��اه��ا ف���ي ح��ي��اة امل��س��ل��م��ن، ص��ادًع��ا 
للمآالت  وق���راءة  وتبّصر،  حكمة  ف��ي  ولكن  ب��احل��ق، 
وم���راع���اة ل��أول��وي��ات، وف���ي أن���اة وس��ك��ي��ن��ة، م��راع��ًي��ا 
أجل  من   ً عامال  سمته،  على  محافظ�ًا  العالم،  ملقام 
جتديد نهضة اإلسالم ونهوض األمة. وبفقده هوى 
جنٌم ساطٌع وغاب علٌم نابغٌ ، في زمنٍ  األمةُ  أحوُج ما 
تكون إلى أمثاله. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، 
 ٍ ٍ صالح  وج��زاه خير اجل��زاء على ما ق��ّدم من عمل 

وعلم ٍ نافع ٍ.
------------

)*( املدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 
-إيسيسكو-

د عبد العزيز التويجري)*(

لئن كان 
عطاؤه في مجال 

التأليف والنشر أقل مما 
كان يستطيع أن ينتجه، 

فأنه كان يبني العقول في 
اجلامعة، ويصنع األجيال 

على عينه، أستاذا ً موجًها، 
ومربًيا مرشًدا، وناصًحا 

هادًيا، وأًبا حنون�ًا

عبد ال�سالم الهرا�س مفكرا وحمققا
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عدد خاص عن األستاذ الدكتور عبد السالم الهراس رحمه اهلل تعالى

رحيل احلامل لهموم النهضة الدكتور عبد السالم الهراس

محك  احل��ض��اري��ة  النهضة  م��ق��وم 
املعايرة للرجال واألفكار : 

النهضة احلضارية  بهموم  الوعي  يشكل 
للمجتمع، إحدى أهم ركائز املواطنة الصاحلة 
مؤشرات  أه��م  إح��دى  يعتبر  كما  ناحية،  من 
لدى  واألخ��اق��ي  وال��روح��ي  الفكري  النضج 
من  مهما  وسببا  أخ��رى،  ناحية  من  اإلنسان 
التي  امل��رم��وق��ة  االجتماعية  املكانة  أس��ب��اب 
يحتلها اإلنسان في مجتمعه من ناحية ثالثة، 
صاحبه  ذكر  خلود  عوامل  من  مهما  وعاما 

من  الدنيا  ه��ذه  ع��ن  رحيله  بعد 
ناحية رابعة.

مكانتها  حتتل  فاملجتمعات 
ف���ي خ��ض��م م��ع��ت��رك��ات امل��داف��ع��ة 
وامل��داول��ة احل��ض��اري��ة، ب��ق��در ما 
نهضتها  حت��ق��ي��ق  ف���ي  ت��ن��ج��ح 
حاجات  تلبي  التي  احلضارية، 
على  وحتافظ  املتوازن،  تطورها 
أم��ن��ه��ا ال��ث��ق��اف��ي واالج��ت��م��اع��ي 
واحل�������ض�������اري، وحت���م���ي���ه م��ن 
امل���ض���اع���ف���ات ال��س��ل��ب��ي��ة ل��ه��ذه 
امل��داف��ع��ة وامل���داول���ة احل��ض��اري��ة 
امل��ه��ي��م��ن��ة ع��ل��ى ح��رك��ة ال��وج��ود 
البشري في األرض بشكل مطرد. 
مشكلة  اعتبر  م��ن  ول��ه��ذا ص��دق 
هي  ال��ت��اري��خ،  ف��ي  مجتمع  أي 
أي  احلضارية؛  نهضته  مشكلة 
هل هو في حالة نهضة ومداولة 
حضارية صاعدة؟ وكيف يحافظ 
دها ودميومتها؟ أم هو  على جتدُّ
في حالة تبعية ومداولة حضارية 
ش��روط  ي��وف��ر  وك��ي��ف  متقهقرة؟ 
ملستنقعات  ومبارحته  نهتضه 
ال����ت����خ����ل����ف واالس����ت����ض����ع����اف 

الفكرية  نخبه  يتمحور وعي  والتبعية؟ وهل 
وال��س��ي��اس��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ح���ول مشكات 
نهضته احلضارية ؟ أم حول مشكات ثانوية 
إلى  طبقية..  أو  جهوية  أو  فئوية  أو  ذاتية 
غير ذلك من االهتمامات واألولويات املضادة 

لوعي النهضة وشروطها املوضوعية ؟
ف��ي��ه��ا  ي���ت���م���ح���ور  ال���ت���ي  امل���ج���ت���م���ع���ات  إن 
والسياسية  ال��ف��ك��ري��ة  نخبها  واه��ت��م��ام  ه��م 
احل��ض��اري��ة،  نهضتها  ح���ول  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
وي��ت��م��رك��ز ح���ول ش���روط ه���ذه ال��ن��ه��ض��ة، هي 
م��ق��وم��ات وش����روط  م��ج��ت��م��ع��ات مت��ت��ل��ك أسُّ 
التي يتبعثر اهتمام  أما املجتمعات  النهضة. 
فإنها  شتى،  ثانوية  ساحات  في  نخبها  وه��م 
م��ج��ت��م��ع��ات ال مت��ت��ل��ك م���ق���وم���ات وش�����روط 
النهضة احلضارية، وإن كانت غنية بالطاقات 
البشرية، واملوارد املادية، واحملفزات النفسية 
إن��س��ان  يصنعها  ال��ن��ه��ض��ة  ألن  وامل��ع��ن��وي��ة. 
يحمل في روحه وفكره وسلوكه وحياته روح 
النهضة ووعيها السنني املتكامل. فالنهضة 
في  املجتمع  يحملها  متكاملة  سننية  ثقافة 
ذاكرته اجلماعية، ويتحرك على هديها نحو 
أهدافه بشكل مطرد. لذلك فإن القاعدة العامة 

املستوعبة حلركة  الدراسة  بها  تزودنا  التي 
طريق  هي  السننية  "الثقافة  أن  هي  التاريخ 

النهضة احلضارية ".
ال��ش��ي��خ ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال��س��ام 
الهراس في ضوء محك مقوم النهضة 

احلضارية: 
ه������ذه اخل�����اص�����ة اس���ت���وح���ي���ت���ه���ا مم��ا 
عبد  الدكتور  الشيخ  حياة  من  استخلصته 
بحق  كان  ال��ذي  الله،  رحمه  الهراس  السام 
مسكونا بهموم النهضة احلضارية للمجتمع 
في  معه  يحملها  السننية،  واألمة وشروطها 
وشبابه  وترحاله،  حله  وفي  ويقظته،  نومه 
ويحرِّض  بها،  يبشر  وشيخوخته،  وكهولته 

األجيال،  نفوس  في  بذورها  ويغرس  عليها، 
أينما  وسننها  ب��ش��روط��ه��ا  وع��ي��ه��م  وي��ن��م��ي 
. ول��ذل��ك يستحق ب��ج��دارة، أن ي��درج في  ح��لَّ
للنهضة  احلقيقيني  الرساليني  ال��رواد  ع��داد 
شرفا  ويكفيه  واألم���ة.  للمجتمع  احلضارية 
الله تعالى وأمام أجيال  أمام  ومجدا وحجة 
األمة املعاصرة له والتالية له، أنه عاش بروح 
النهضة وثقافتها ووعيها وأخاقياتها طيلة 
رسالي  وطني  كل  به  يتميز  ما  وهو  حياته، 
لها  نفسه  وسخر  احلياة،  في  رسالته  وع��ى 
يغير ولم  لم  ذل��ك،  رب��ه وه��و على  لقي  حتى 
يبدل، بالرغم من دقة وجاذبية األوضاع التي 

مرَّ بها في حياته .
ال���ش���ي���خ ع���ب���د ال����س����ام ال���ه���راس 

اجلسر املتعدد األبعاد:
وبحسب معرفتي به ومتابعتي لنشاطه، 
فإنني أستطيع أن أقول بأن الشيخ الدكتور 
عبد السام الهراس شكل جسرا فكريا وحركيا 
املغرب  ف��ي  كثيرة  أج��ي��ال  عليه  عبرت  هاما 
العربي  وال��ع��ال��م  الكبير،  وامل��غ��رب  احمل��ل��ي، 
الواسع، نحو فكر النهضة وشروطها، وفكر 

الصحوة ورشدها، وفكر الدعوة وأخاقيتها، 
ومقتضياته،  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��واص��ل  وف��ك��ر 
وفكر الصراع الفكري وآلياته، وفكر االنفتاح 
واملخاصمني  بل  واملغايرين  املخالفني  على 
وض���رورات���ه وح�����دوده، وف��ك��ر امل���وازن���ة بني 
واألم��ة  واملجتمع  وال��دول��ة  ال��دع��وة  مصالح 
والقومي  القطري  وفكر  وضوابطه،  والعالم 
واإلسامي والعاملي وثوابته، وفكر الدنيوية 
واألخ�����روي�����ة، وف���ك���ر ال���ف���ردي���ة واجل��م��اع��ي��ة 
ومستلزماته، وفكر األصالة واملعاصرة، وفكر 
الثوابت واملتغيرات وضوابطه، وفكر الهوية 
واملثاقفة.. إلى ما هنالك من املعادالت احلرجة 
األف��راد  من  كثير  جهود  عليها  تكسرت  التي 
حينما  واملجتمعات،  وال��دول  بل  واحل��رك��ات 

والوعي  الفقه  بجوهر  اإلم��س��اك  عن  عجزت 
السنني التكاملي املكني، الذي يعطيها القدرة 
وامل��وازن��ة  احلقيقية،  املصالح  إب��ص��ار  على 
والعاجلة،  اآلجلة  األول��وي��ات  بني  والتمييز 
واس��ت��ش��راف امل����آالت وم��راع��ات��ه��ا ف��ي بناء 
والعاقات.  واملبادرات  والتصرفات  املواقف 
املنهجية  القاعدة  يراعي  الله  رحمه  كان  لقد 
تكن  "ال  ال��ذه��ب��ي��ة  أو احل��رك��ي��ة  وال��س��ل��وك��ي��ة 
فكان  فتكسر"،  يابسا  تكن  وال  فتعصر،  لينا 
وت��ؤدة ورف��ق، متمثا  يقارب ويسدد بحكمة 
في  كما  وال��س��ام،  الصاة  عليه  النبي  ق��ول 
ولن ُيشادَّ الديَن  »إن الديَن ُيسٌر،  البخاري: 
دوا وق��ارب��وا، وأب��ش��روا،  أح��ٌد إال غلَبه، ف��س��دِّ
من  وش���يٍء  ْوح���ِة  وال���رَّ ب��ال��غ��دَوِة  واستعينوا 

ِة« . جْلَ الدُّ
ال��ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال���س���ام ال��ه��راس 

وفعالية املواءمة بني األبعاد العصية: 
السام  الدكتور عبد  الشيخ  إن من عرف 
ال��ه��راس ع��ن ق���رب، ي���درك م��دى ال��ق��درة التي 
أوتيها في مجال املواءمة بني كل هذه األبعاد 
املواءمة  على  عصية  تبدو  التي  واملعطيات 
الوعي  ولكن  حقا!  كذلك  وه��ي  بينها،  فيما 

وال��ت��ج��رب��ة واخل���ب���رة وس��ع��ة األف����ق، ون��ف��اذ 
الدكتور  الشيخ  عليها  توفر  التي  البصيرة 
عبد السام الهراس، مكنته من استيعاب كل 
هذه األبعاد واملعطيات العصية، والقدرة على 
ومواقفه  تفكيره وسلوكه  في  بينها  املواءمة 
وعاقاته، وسبكها جميعا فيما ميكن اعتباره 
والنهضة  الدعوة  فقه  في  اسية  هرَّ منظومة 
مفاتيحه  من  الكثير  أخذ  ال��ذي  وشروطهما، 
مالك  الكبير  أستاذه  من  والفكرية  املنهجية 
بن نبي رحمه الله، وغيره من أساطني الفكر 
في  والسياسة  والتربية  وال��دع��وة  واألدب 

مشرق العالم اإلسامي ومغربه.  
اجل���غ���راف���ي  امل�����ج�����ال  وت�����ن�����وع  س���ع���ة  إن 
واالج��ت��م��اع��ي وال��ث��ق��اف��ي وال��س��ي��اس��ي، ال��ذي 
حت����رك����ت ومن�������ت ف����ي����ه جت���رب���ة 
الدكتور  الشيخ  وِص���ات  وخ��ب��رة 
ع��ب��د ال��س��ام ال���ه���راس، س��اع��ده 
الفكري،  أفقه  اتساع  على  كثيرا 
واس�������ت�������واء م���س���ل���ك���ه امل���ن���ه���ج���ي 
السنني  الوعي  بآفاق  والتحامه 
ال��������ذي أع�����ان�����ه ف����ع����ا ع����ل����ى أن 
ي��ك��ون ج��س��را ب��ني أج��ي��ال الفكر 
وال���س���ي���اس���ة، وأج����ي����ال ال���دع���وة 
واإلص���������اح، وأج����ي����ال األص���ال���ة 
وامل�����ع�����اص�����رة، وأج�����ي�����ال امل���ش���رق 
وامل�������غ�������رب، وأج������ي������ال ال���ك���ه���ول 
وال����ش����ب����اب، ب����ال����رغ����م م����ن ق��ل��ة 
ت��آل��ي��ف��ه امل���ن���ش���ورة وخ���اص���ة في 
واحلركي  الثقافي  الفكر  مجال 
ومتنيت  بغيره،  مقارنة  املباشر، 
الكثير من  أنه كتب  لو  شخصيا 
جتاربه وخبراته في مجال الفكر 
وال���دع���وة وال��ت��رب��ي��ة واإلص���اح 

االجتماعي والسياسي خاصة.
 ال��ش��ي��خ ال��دك��ت��ور عبد 
ال���س���ام ال���ه���راس ومن����وذج 

املفكر والداعية املتوازن:
ل��ق��د ك���ان رح��م��ه ال��ل��ه ط����رازا ج��دي��دا من 
ثنائية  إشكالية  جت��اوز  وال��دع��اة،  املفكرين 
احل��داث��ة،  أو  للمعاصرة  امل��ن��اِف��رة  األص��ال��ة 
لألصالة،  امل��ن��اِف��رة  امل��ع��اص��رة  أو  واحل��داث��ة 
ية  احلدِّ واهتاكاتها  صراعاتها  م��ن  وف��ل��َت 
املغلوطة املنهكة، ومتوَقَع في ساحة األصالة 
اإلس���ام���ي���ة ال��س��ن��ن��ي��ة امل���ع���اص���رة امل���ت���وازن���ة، 
السننية  األص��ي��ل��ة  اإلس��ام��ي��ة  امل��ع��اَص��رة  أو 
امل���ت���وازن���ة، ب��ك��ل م���ا ت��ع��ن��ي��ه وت��س��ت��ل��زم��ه من 
العقدية  الهوية  وسنن  بثوابت  واثق  ارتباط 
وال��ث��ق��اف��ي��ة واحل���ض���اري���ة ل���أم���ة م���ن ج��ه��ة، 
وخبرات  ُكسوب  كل  على  مستبصر  وانفتاح 
أخ��رى،  م��ن جهة  ورش��د احل��ض��ارة اإلنسانية 
واستثمار ذلك كله في حتقيق نهضة املجتمع 

واألمة من جهة ثالثة.  
لهذا كان رحمه الله محل احترام وتقدير 
كبير من كثير من املفكرين والعلماء والدعاة 
األقصى،  املغرب  في  والساسة..  واملصلحني 
العربي  العالم  وف��ي  الكبير،  املغرب  وأقطار 

د. الطيب برغوث

صورة من مؤمتر عن مالك بن نبي في اجلزائر في أقصى اليسار د. عمر مسقاوي وبجانبه د. الهراس

عبد ال�سالم الهرا�س مفكرا وحمققا
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عدد خاص عن األستاذ الدكتور عبد السالم الهراس رحمه اهلل تعالى

ض الكتابة باحلركة،  واإلسالمي عامة. وقد عوَّ
حيث كان كثير األسفار واحلضور واملشاركة 
الكبيرة  والثقافية  الفكرية  التجمعات  ف��ي 
زاده  مما  اإلس��الم��ي،  العالم  عبر  والصغيرة 
جتربة وخبرة وتأثيرا بشكل مباشر أو غير 
مباشر في أجيال الصحوة الفكرية والثقافية 
أتاح  لقد  املعاصرة.  اإلسالمية  واالجتماعية 
الواسع  والثقافي  العلمي  الترحال  ه��ذا  له 
من  الزمن،  من  عقود  ستة  من  ألكثر  واملمتد 
واخلبرات  التجارب  من  الكثير  يستوعب  أن 
وأن  املتنوعة،  واحلركية  والثقافية  الفكرية 
ألج��ي��ال  وت��وري��ث��ه��ا  وت��وزي��ع��ه��ا  نقلها  يعيد 
ال��ص��ح��وة ب��ط��ري��ق��ت��ه اخل���اص���ة، ال��ت��ي ك��ان 
ي��س��ت��وح��ي ف��ي��ه��ا وع��ي��ه ال��ع��م��ي��ق ب��امل��ع��ادل��ة 
الثقافية واالجتماعية والنفسية لكل شخص 
فينقل  ظ��رف..  أو  بيئة  أو  فئة  أو  أو جماعة 
ث ما يفيد كل ه��ذه الفئات وال  وي��وزع وُي���ورِّ
يضرها، فهو ليس حافظ متون أو نصوص، 
ينقلها  م��ا،  حركية  أو جتربة  فكرة  ره��ن  أو 
بل  ك���ان،  ألي  ويبلغها  وارحت����ل،  ح��ل  أينما 
تربوية  منهجية  فكرية  مدرسة  صاحب  هو 
مقاصدية سننية متوازنة، تعطي لكل شخص 
أو موقف أو وضع أو ظرف.. ما يناسبه من 
مقام  "لكل  لقاعدة  إعماال  واحلكمة،  اخلبرة 
م��ق��ال"، وق��اع��دة "خ��اط��ب��وا ال��ن��اس على قدر 

عقولهم".
من�������وذج ت��ط��ب��ي��ق��ي ع����ن ال����ق����درة 
التواصلية لدى الشيخ الدكتور عبد 

السالم الهراس: 
وأود هنا أن أعطي منوذجا تطبيقيا حيا 
عن هذه القدرة الكبيرة على اجلمع والتوفيق 
العصية  واألوض���اع  واملعطيات  األبعاد  بن 
على اجلمع والتوفيق فيما بينها. ويتصل هذا 
النموذج التطبيقي مبجال من أعقد املجاالت 
في جتربة وخبرة حركات  وأدقها وأصعبها 
الدعوة واإلصالح والتغيير االجتماعي بصفة 
والدعاة  الدعوة  عالقة  مجال  وهو  أال  عامة، 
الرسمية  باملؤسسات  عامة  اإلص��الح  ورج��ل 
ف���ي امل��ج��ت��م��ع، وف���ي م��ق��دم��ت��ه��ا امل��ؤس��س��ات 
هذه  املجتمع،  في  العام  األمن  على  الساهرة 
حركات  لها  حتسب  التي  احليوية  املؤسسة 
عامة  بصفة  والتغيير  واإلص����الح  ال��دع��وة 
ألف حساب، ويقيم الكثير منها قطيعة تامة 
معها، وخاصة في املجتمعات املبتالة بأنظمة 
حلقوق  تقيم  ال  غاشمة  قهرية  اس��ت��ب��دادي��ة 
اإلنسان وحرياته وكرامته، وحقوق املجتمع 
ومصاحله العليا أي حساب، إذا تعارض ذلك 
مع املصالح الضيقة لهذه األنظمة املستبدة .

وه����ذه ال��ع��الق��ة غ��ي��ر ال��ص��ح��ي��ة م��ع ه��ذه 
املؤسسات احليوية في املجتمع، تعتبر دون 
شك، من أخطر التحديات التي تواجه الدولة 
واملجتمع والدعوة، وتهدد استقرارها وأمنها 
املجتمع  ف��ي  الطبيعي  فالوضع  باستمرار. 
والدعاة  الدعوة  عمل  يتكامل  أن  الطبيعي، 
الدولة  عمل  م��ع  االجتماعيني،  واملصلحني 
واملجتمع، وأن يتكامل عمل الدولة واملجتمع 
م��ع ع��م��ل ال��دع��وة وال���دع���اة وامل��ص��ل��ح��ني، في 
م���واج���ه���ة األخ����ط����ار ال���ت���ي ت���واج���ه ال���دع���وة 

والدولة واملجتمع.
ف��ال��دع��وة وظ��ي��ف��ت��ه��ا امل��س��اه��م��ة ف��ي ب��ثُّ 
الناس  وت��رب��ي��ة  الصحيح،  السنني  ال��وع��ي 
شبكة  وتقوية  ب��ه،  نفوسهم  وتزكية  عليه، 

ومواجهة  للمجتمع،  االجتماعية  العالقات 
استثمار  عبر  واألخالقي  االجتماعي  الفساد 
في  املرعية  والقانونية  العرفية  املنظومات 
من  ال��دول��ة  حماية  في  واملساهمة  املجتمع، 
ما  وهذا  بها.  احمليطة  األخطار  ومن  نفسها 
كان الشيخ الدكتور عبد السالم الهراس على 
الوعي  تأسيس  به، ويعمل على  وعي عميق 
ب��ه ل���دى رج���ال ال��دع��وة وال���دول���ة واملجتمع 

عمل  يتكامل  بحيث  معا، 
أو  يتنافر،  وال  اجلميع 
لضعاف  م��ن��اف��ذ  ي��ت��رك 
أو أص��ح��اب  ال��ن��ف��وس، 
األغ���������راض اخل���اص���ة، 
وامل���ص���ال���ح ال��ض��ي��ق��ة، 
ل��ل��ت��ح��ري��ش ب���ن رج���ال 
وم���ؤس���س���ات ال���دع���وة 
والدولة واملجتمع، وهزِّ 
وإش��غ��ال  بينهم،  الثقة 
على  ب��ب��ع��ض،  بعضهم 
العليا  املصالح  حساب 
ل���ل���م���ج���ت���م���ع واألم���������ة، 
ك����م����ا ه�����و س����ائ����د ف��ي 
ع����م����وم أق����ط����ار األم����ة 
املعاصرة  ومجتمعاتها 

مع األسف الشديد.
أن  ه����ن����ا  وأذك�����������ر 
ال���دك���ت���ور عبد  ال��ش��ي��خ 
ال��س��الم ال��ه��راس رحمه 
بعضويته  شرفني  الله، 
ل����ل����ج����ن����ة م����ن����اق����ش����ة 
أط��روح��ت��ي اجل��ام��ع��ي��ة 
من  بالرغم   ،1992 سنة 
األمني  الوضع  خطورة 
إال  يومئذ،  اجلزائر  في 
أن يحضر  إال  أب��ى  أن��ه 
جامعة  إل��ى  املغرب  من 
األمير عبد القادر للعلوم 
بقسنطينة،  اإلسالمية 
وأن يشارك في مناقشة 
الكبير  حلبه  ال��رس��ال��ة، 
ل���ي، وح���رص���ه ال��ش��دي��د 
وال��دف��ع  تشجيعي  على 

بخطواتي قدما على طريق 
وبينه  بيننا  دار  وق��د  ال��ش��ري��ف.  ال��رس��ال��ي��ة 
حديث على هامش تنبيه أحد احلاضرين له 
املصرين  األشخاص  أحد  من  االحتراس  إلى 
رحمه  فرد  املفخخة،  باألسئلة  إحراجه  على 
حركة  رأس��ه  محركا  اجلسد  بلغة  عليه  الله 
خبرته  أن  إل��ى  تومئ  عميقة،  بطيئة  دائرية 
بهؤالء أكبر وأعمق من األمور البسيطة التي 
بالعامية  قائال  وأردف   ! لديه  عنها  يبحثون 
ال���ذي���ب حافظو  ق���اري���ْه  "ال���ل���ي  اجل���زائ���ري���ة: 
بكل  أسئلته  وعلى  عليه  وانفتح  السلوقي"، 
بغيته  الرجل  أخ��ذ  حتى  وحميمية،  اهتمام 
أظنها  عالية،  أبوية  وروح  شفافية  بكل  منه 
الشخص،  ذل��ك  نفس  ف��ي  عميقا  أث��را  تركت 
وكأني به رحمه الله يتمثل قول الله تعالى: 
َئُة اْدَفْع ِبالَِّتي  يِّ َسَنُة َواَل السَّ �َواَل َتْسَتِوي احْلَ
ُه  ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكَأنَّ

َوِليٌّ َحِميٌم� )فصلت : 34(. 
لقد كان رحمه الله حريصا جدا على فتح 
في  امل��ؤث��رة  القوى  كل  مع  التواصل  جسور 
الدعوة والدولة واملجتمع، والعمل على إزالة 
الغبش أو سوء الفهم والتفاهم معها، وحتقيق 
الثقة املطلوبة بن الدعاة واملصلحن أنفسهم 
من جهة، وبينهم وبن الفاعلن اآلخرين في 

أخرى،  جهة  من  واملجتمع  الدولة  مؤسسات 
وي��رى  تهوين،  أو  تشكيك  أو  خ��وف  أي  دون 
بأنه ليس هناك أخطر على الدعوة وحركات 
التعريف  خلصومها  ت��ت��رك  أن  م��ن  اإلص���الح 
بها، ورسم صورة عنها لآلخرين، ويدعو إلى 
بأنفسهم  واملصلحني  الدعاة  تعريف  ض��رورة 
ما  وهو  وسائط،  ودون  مباشرة  وبدعواتهم 
املؤثرين  جميع  مع  التواصل  منهم  يقتضي 
ف����ي ال����دع����وة وامل��ج��ت��م��ع 

والدولة .
ومن جهة أخرى يرى 
رحمه الله تعالى بأنه ال 
يتردد في حماية الدعوة 
والدعاة أو أمن املجتمع 
وال����دول����ة، ب��ال��ت��واص��ل 
والتعريف  اجلميع،  مع 
لدى  باجلميع  الصحيح 
اجل��م��ي��ع، وال���دف���اع عن 
اجلميع،  ل���دى  اجل��م��ي��ع 
وم��ع��اون��ة اجل��م��ي��ع من 
أج����ل ص���ال���ح اجل��م��ي��ع. 
في  اجلميع  ب��أن  وي���رى 
خرقه  إذا  واح���د  ق���ارب 
بعضهم وسكت عن ذلك 
اجلميع،  غ��رق  بعضهم، 
لذلك وجب على اجلميع 
بكل  اجلميع  مناصحة 
صدق وإخ��الص وأمانة 
وج������دي������ة وإح�����س�����اس 
كما  باملسئولية،  عميق 
ف���ي احل���دي���ث ال��ن��ب��وي 
الترمذي:  عند  الشريف 
حدوِد  عَلى  القائِم  »َمثُل 
فيها،  ِه����ِن  واملُ����دَّ ���ِه،  ال���لَّ
كَمثِل َقوٍم اسَتَهموا عَلى 
سفينٍة في البحِر فأصاَب 
بعُضُهم أعالها، وأصاَب 
َفكاَن  أسفَلها،  بعُضُهم 
�����ذي�����َن ف����ي أس��ف��ِل��ه��ا  الَّ
ي���ص���ع���دوَن َف��ي��س��َت��ق��وَن 
���وَن ع��َل��ى  امل������اَء َف���ي���ص���بُّ
��ذي��َن ف��ي أع��اله��ا فقاَل  الَّ
الَّذيَن في أعالها: ال ندُعُكم 
أسفِلها:  الَّذيَن في  فقاَل  فتؤذوَننا،  تصَعدوَن 
ا نثُقُبها في أسفِلها فَنسَتقي، فإن أخذوا  فإنَّ
جَنوا جميًعا وإن  فمَنعوُهْم  أي��دي��ِه��م  ع��َل��ى 

تَركوُهم غِرقواجميًعا«.
بناء  لسنن  عميق  فهم  ه��ذا  أن  ش��ك  وال 
وسنن  واملجتمع،  وال��دول��ة  ال��دع��وة  وحماية 
جتنب ما يضرها وُيضعفها. وهو فهم ليس 
الفهم  لباب  م��ن  ه��و  ب��ل  ال��ن��اس،  لكل  متاحا 
أوتي  فقد  أوتيها  من  التي  احلكمة  وصميم 
خيرا كثيرا، ومن ُحرمها فقد حرم خيرا كثيرا. 
ماذا بقي من الشيخ الدكتور عبد 

السالم الهراس: 
كتالميذ  الكبير  ال��س��ؤال  يواجهنا  وهنا 
مستوى  على  ال��ه��راس  ال��س��الم  عبد  للشيخ 
العالم اإلسالمي عامة، وعلى مستوى املغرب 
األقصى واملغرب الكبير خاصة، أال وهو: ماذا 
بقي من هذه التجربة واخلبرة الغنية الكبيرة 
للشيخ الدكتور عبد السالم الهراس لألجيال 

املعاصرة والقادمة ؟ 
هذه السنون الطوال التي قضى جلها؛ أي 
اجلهاد  في  منها،  سنة  ستن  عن  يقل  ال  ما 
والتربوي  والثقافي  وال��ف��ك��ري  التحصيلي 

وال��دع��وي واالج��ت��م��اع��ي وال��س��ي��اس��ي.. على 
الكبير،  وامل��غ��رب  األق��ص��ى،  امل��غ��رب  مستوى 
والعالم العربي، والعالم اإلسالمي، ماذا بقي 
لألجيال املعاصرة والقادمة منها؟ هذه الثروة 
الفكرية واملعرفية الضخمة الغنية باخلبرات 
وال��ت��ج��ارب واحل��ك��م��ة ف��ي م��ده��ا وج��زره��ا، 
هل  منها؟  لنا  بقي  ذا  ما  وضعفها..  وقوتها 
هناك من جيلنا نحن ومن األجيال املعاصرة 
الثروة  ه��ذه  مصير  ف��ي  فكر  م��ن  لنا  التالية 
الوطنية وبادر إلى احملافظة عليها وتبليغها 

لألجيال؟ 
الكبيرة  بالقيمة  شخصيا  ش��ع��رت  ل��ق��د 
واالستثنائية لهذه الثروة النادرة التي تتوفر 
عبد  ال��دك��ت��ور  الشيخ  وح��ي��اة  جت��رب��ة  عليها 
لو  الله، وكنت أمتنى  الهراس رحمه  السالم 
أنه هو شخصيا بادر بكتابة مذكراته، أو أن 
بعض تالمذته ومحبيه بادروا إلى كتابة ذلك 
في حياته، وحاولوا استخالص زبدة جتربته 
عدة  منذ  مبرضه  علمت  وعندما  احلياة.  في 
ل���دي، وكلمت  ال��ه��اج��س  ه��ذا  ازداد  س��ن��وات 
أبتي  احل��اج  أو  ثابت  محمد  الدكتور  أخ��ي 
الباحثن  من  فريقا  ن  يكوِّ ب��أن  نسميه،  كما 
الشباب، ويقنعوا الشيخ عبد السالم بأهمية 
مشروع كتابة مذكراته، ويباشروا معه إجناز 
هذه املهمة، وأبديت له استعدادي للمساهمة 
في هذا األمر ولو عن بعد، ولست أدري ما ذا 
حدث في املوضوع؟ وهل هناك من شمر على 
ساعد اجلد للفوز بأجر هذه اخلدمة اجلليلة 

أم ال؟
ال��دار  أول��ى منازل  إل��ى  وه��ا هو يغادرنا 
وخبرة  وجتربة  أس��رار  معه  حامال  اآلخ���رة، 
وح��ك��م��ة أك��ث��ر م��ن س��ت��ن س��ن��ة، م��ن اجل��ه��اد 
وال��دع��وي  وال��ت��رب��وي  وال��ف��ك��ري  التعليمي 
فماذا  املتواصل،  واإلص��الح��ي  واالجتماعي 
الغنية  الثروة  هذه  بقايا  إزاء  فاعلون  نحن 
الذكر  استمرار  بحق  له  نفي  حتى  الثمينة؟ 
احلسن بعد مم��ات��ه، كما ج��اء ذل��ك ف��ي دع��اء 
سيدنا إبراهيم � �َواْجَعل لِّي ِلَساَن ِصْدٍق 

ِفي اآْلِخِريَن� )الشعراء : 84(.
ومن أجل القيام ولو بأضعف اإلميان كما 
يقال، اقترح على اإلخوة الشباب في املغرب 

الشقيق باخلصوص، ما يلي:
موضوعه  يتمحور  دول��ي  مؤمتر  عقد   <
السالم  عبد  الدكتور  )الشيخ  حول:  الرئيس 
الهراس جسر التواصل بن األجيال واألفكار 
واألق���ط���ار وامل��ؤس��س��ات واحل���رك���ات(، حيث 
ي��ت��رك��ز ال��ع��م��ل ح���ول ج��م��ع أك��ب��ر ق���در ممكن 
م��ن ال��ش��ه��ادات ع��ن جتربته ف��ي ه��ذا املجال، 
ووضعها بن يدي األجيال املعاصرة والقادمة 
من الباحثن، لالستفادة منها في بناء ثقافة 
ال��ت��واص��ل وال��ت��ك��ام��ل ب��ن األف��ك��ار واألج��ي��ال 
كما  وهو  واحلركات..  واملؤسسات  واألقطار 
لفقه  بالنسبة  أمر في غاية األهمية  ال يخفى 
الله  رح��م��ه  حمل  ال��ت��ي  وش��روط��ه��ا  النهضة 

همها طيلة حياته . 
على  الباحثن  الطلبة  بعض  تكليف   <
مستوى اجلامعة إلجناز أطروحات عنه وعن 
جتربته وخبرته ومساهماته في إقامة جسور 
واملؤسسات  واألجيال  األفكار  بن  التواصل 
املغرب  على مستوى  واألق��ط��ار..  واحل��رك��ات 
العربي،  والعالم  الكبير،  واملغرب  األقصى، 

والعالم اإلسالمي .
> كما أقترح أن تؤسس مؤسسة باسم: 
للتواصل  ال��ه��راس  ال��س��الم  ع��ب��د  )م��ؤس��س��ة 
التواصل  فقهاء  أحد  باعتباره  األجيال(  بن 

الفكري والثقافي واالجتماعي الكبار.

ث ما  فينقل ويوزع وُيورِّ
الفئات  ه��ذه  ك��ل  يفيد 
ليس  فهو  ي��ض��ره��ا،  وال 
حافظ متون أو نصوص، 
أو رهني فكرة أو جتربة 
حركية ما، ينقلها أينما 
ويبلغها  وارحت�����ل،  ح��ل 
ألي كان، بل هو صاحب 
مدرسة فكرية منهجية 
ت����رب����وي����ة م���ق���اص���دي���ة 
س����ن����ن����ي����ة م�����ت�����وازن�����ة، 
ت���ع���ط���ي ل����ك����ل ش��خ��ص 
أو  وض�����ع  أو  م���وق���ف  أو 
ظ���������رف.. م�����ا ي��ن��اس��ب��ه 
م��ن اخل��ب��رة واحل��ك��م��ة، 
ل��ق��اع��دة " لكل  إع��م��اال 
م��ق��ام م���ق���ال"، وق��اع��دة 
"خ��اط��ب��وا ال��ن��اس على 

قدر عقولهم".

عبد ال�سالم الهرا�س مفكرا وحمققا
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عدد خاص عن األستاذ الدكتور عبد السالم الهراس رحمه اهلل تعالى

منهج األستاذ الدكتور عبد السالم الهراس

إن األسلللتلللاذ الللدكللتللور عللبللد الللسللام 
الذين  مللن  تعالى،  الللللله  رحللملله  الللهللراس، 
صناعات  بللن  اجلمع  قللدرة  الله  وهبهم 
والتأطير  والللتللدريللس  والكتابة  البحث 
والتأويل  والقراءة  والتحقيق  والتوثيق 
واإلبلللاغ واإلقللنللاع واإلمللتللاع واملؤانسة، 
أن يؤخذ عنه  التدريس يفضل  وكان في 
سماعًا ومشافهة، وكان ال ميل من ترديد 
هلللذه الللعللبللارة: "الللعلللللم يللؤخللذ مللن أفلللواه 
الرجال". واملتلقي النموذجي لديه هو من 
يتحلى باخللق احلسن وباآلداب الرفيعة، 
وكان يحيلنا ل حينما يتعلق األمر بطلب 
الللعلللللم وبللللللآداب الللسللمللاع ل علللللى كللتللاب 
:"اإلملاع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد 
لنا  ويعن  بقراءته،  وينصحنا  السماع"، 
عياض  القاضي  قول  قبيل  من  نصوصًا 
في مستهل الباب املوسوم ب: "في آداب  
به:  يتخلق  أن  يجب  ومللا  السماع  طالب 
"يجب أواًل على كل طالب علم قبل الشروع 
فيه: التخلق بأخاق أهله، والتزاُم زيهم، 
السكينة  ولللزوم  حملته،  بللآداب  والتأدب 
عليه،  واملواظبة  والبكورلطلبه،  والوقار، 
ملن  والتواضع  فيه،  لله  النية  وإخللاص 
والصبر  وتوقيره،  وتعظيمه  عنه،  يأخذ 
على ما يلقاه منه أو من رفقائه من جفاء، 
وانتقاد من يأخذ عنه، والبحث عن حاله 
من  املشاهير  واختياره  عنه،  األخللذ  قبل 

أهل العلم والدين")1(.
هلللذه الللقلليللم الللتللي يللرفللعللهللا الللقللاضللي 
بالسند   ،� اخللللللق  سلليللد  إللللى  علليللاض 
منذ  الللهللراس  أسللتللاذنللا  تلقنها  املتصل 
تربيته  ملللن صللملليللم  وكلللانلللت  الللطللفللولللة، 
بها  ينصح  أن  قبل  حياته  في  ومارسها 
ممنوعات  عن  احلديث  ضمن  قال  غيره، 
فترة طفولته: "كان ممنوعا كذلك في تلك 
الرجل  رأس  على  الشعر  ترى  أن  الفترة 
أو الشاب، بل وحتى الطفل، وكنا نسمي 
بالفريزي نسبة  الرجل  الشعر على رأس 
cheveux fr i الفرنسية  العبارة  )للى 
sées(التي تعني الشعر املجعد واملموج، 
وكان واجبا علينا حلق رؤوسنا، ومن أبى 
يحلق له رغم أنفه، ومن أبشع وأطرف ما 
أذكر في هذا الشأن أن رجا أحرق البنه 
شعر رأسه ألنه لم يكن يريد أن يرى ولده 

يتشبه بالنصارى..")2(.
أوال : في قراءة النص :

 كان أستاذنا ينبه على أهمية االقتراب 
فيفتح  تللذوقلله،  سبل  وتذليل  النص،  من 
أعيننا على مستوياته النصية؛ من خال 
واألصللللوات  احلللللروف  بللأسللرار  تعريفنا 
واللللللغللة واللللصلللرف والللنللحللو واملللعللانللي 
والللبلليللان والللبللديللع والللللعللللروض.. وعبر 
السرقات  إلى  اإلشللارة  خال  من  نصية؛ 
واملعارضة،  والتضمن،  يشاكلها،  ومللا 
وخارج نصية؛ من خال النظر إلى النص 

من زوايا القائل واملقول له ومقام القول 
وبواعثه،  والنفسي  االجتماعي  وسياقه 
وسللابللقلله ومللزامللنلله والحللقلله. كللل ذلللك في 
نعيق  املغربية،  باجلامعة  فيه،  كثر  وقت 
الللدعللوة إلللى القطيعة مللع املللاضللي وإلللى 
تقديس الشكانية في صيغتها الروسية 

وبعدها اإليديولوجي.
ثانيا : في حتقيق النص :

كان أستاذنا في تدريبنا على التحقيق 
يجعل ما ذكر أعاه من صميم موجبات 
يتجاوزعنده  الللفللن  هلللذا  ألن  التحقيق، 
تلللنلللاول امللللن ملللوضلللوع الللتللحللقلليللق ل من 
فيه،  واملللقللول  والقائل،  العنوان،  جهات 
ومللوضللوع الللقللول، والللقللول من حيث هو 
قول، وسننه ووسائطه ل إلى تذوق القول 
رحمه  وكان  فيه.  اجلمال  مكامن  وإدراك 

الله يحيلنا على جهوده في املجال، وعلى 
جهود احملققن الكبار وفي مقدمتهم أبو 
السام  وعبد  شاكر،  محمد  محمود  فهر 

محمد هارون.
األستاذ  كان  التحقيق  ممارسة  وفي 
احملقق  قللراءة  أهمية  على  يلح  الللهللراس 
للللللللنلللص مللللوضللللوع اللللتلللحلللقللليلللق قللللللراءة 
جهود  ضلللوء  علللللى  مللللرات،  علللدة  متأنية 
وللسابقن  وللمزامنن  للمؤلف  أخللرى 

والاحقن، ويوصي بتعرف:
أنلللواع اخلللطللوط، وطلللرق رسم  أوال: 

احلروف.
وضعت  التي  العامات  أنواع  ثانيًا: 
في الكتابة القدمية للداللة على احلروف 
بللعللض  اخلللتلللصلللار  علللللللى  أو  امللللهلللملللللللة، 
الكلمات أو على اإلعجام أو اإلعللراب أو 

التضبيب)3(. 
ثالثًا: صيغ كتابة األرقام عربية كانت 

أو هندية.
رابلللعلللًا: رمللللوز واخلللتلللصلللارات بعض 

الكلمات.
والللنللسللخ  األم  الللنللسللخللة  خلللاملللسلللا: 
التسلسل  مللراعللاة  مللع  عنها،  املللأخللوذة 
الزمني، وإعطاء األولوية للنسخة األقدم.

املخطوط  صللاحللب  سللادسللًا:أسلللللوب 
ومنزعه األدبي.

سللابللعللا : أشلللكلللال الللتللصللحلليللف وفللي 

بسبب  يكون  الللذي  التصحيف  مقدمها 
تللشللابلله احللللللروف أو بللسللبللب اإلعلللجلللام 

واإلعراب.
ثالثا : حرمة الوثيقة : 

روايللة  وجللب:  ولذلك  حرمة،  للوثيقة 
امللللن كللمللا هلللو، خللطللًأ كلللان أو صلللوابلللَا، 
به  ضبطت  الللذي  الضبط  على  واحلفاظ 
احلللواشللي  مللزج  وجتللنللب  األم،  النسخة 
بصلب األصلللل، أو إضللافللة مللا مللن شأنه 
أو  األم،  النسخة  من  بصلب  يختلط  أن 

الزيادة فيها أو احلذف.
رابعا: الهوامش :

قلللد يللتللضللمللن املللللن ملللا يللحللتللاج إلللى 
تلللوضللليلللح، وفللللي هللللذه احللللاللللة تللوضللع 
الهامش، على أن ال يثبت  التعليقات في 
منها إال ما يفيد: كأن ُيذكر ما يلبي حاجة 
ربط النص مبا سبق أو مبا سيأتي، أو 
توضيح غريب، أو تنبيه على سورة من 
سور القرآن الكرمي، أو آية من آياته، أو 
تخريج حلديث نبوي شريف، أو تعريف 

بعلم، أو تنبيه على مصدر نص.
خامسا : عالمات الترقيم :

يتضمن  أن  ينبغي  محقق  نص  وكللل 
عامات الترقيم ملا لها من دور في توجيه 
صفحات  بللأرقللام  يحتفظ  وأن  اللللدالللللة، 
تدل  عامة  توضع  وأن  املعتمد،  األصللل 

على بدئها في صلب الكتاب.
سادسا : الفهارس :

ُتقدم فهارس النصوص احملققة خدمة 
تساعد  فهي  للدارسن،  وعظيمة  جليلة 
على االستفادة من النص احملقق، فضًا 
علللللى أنللهللا تللسللاعللد علللللى االقللتللصللاد في 
الهراس  أستاذنا  وكللان  واجلهد،  الوقت 
فهر محمود محمد  أبي  باتباع   ينصح  
شاكر وعبد السام محمد هارون في هذا 

املجال.
الللفللهللارس وعللددهللا  قللد يختلف نللوع 
من حتقيق إلى آخر، وقد تتضمن فهرس 
آيلللات الللقللرآن الللكللرمي، وفللهللرس احلديث 
النبوي الشريف، وفهرس الشعر، وفهرس 
اللغة، وفهرس الشعراء، وفهرس األعام، 
وفلللهلللرس األملللثلللال واألقللللللللوال، وفللهللرس 
وفللهللرس  ومللراجللعلله،  التحقيق  مللصللادر 

الكتاب احملقق .
سابعا : األهداف :

حتلللددت أهلللداف جللهللود أسللتللاذنللا في 
أمور منها:

أوال: إعداد جيل من العلماء واملربن 
املخلصن  الصاحلن  املؤمنن  واملفكرين 
لللديللنللهللم وللللوطلللنلللهلللم ومللللللكللهللم وللللأملللة 
اإلسامية في مشارق األرض ومغاربها، 
جيل يصون الناس في عقيدتهم ودينهم 
وكان  واستقرارهم،  وأمنهم  وأعراضهم 
ذلللك دأبللله مللع مللن سبقنا ومللع مللن جاء 
بعدنا ، وقد استطاع رحمه الله أن يحقق 

مبتغاه.
جعلت  التي  األسللبللاب  تعرف  ثانيا: 
تصل  إسبانيا  في  اإلسامية  احلللضللارة 
تنهار  جعلتها  الللتللي  واألسلللبلللاب  الللقللمللة 

أ.د. العياشي السنوني

عبد ال�سالم الهرا�س مفكرا وحمققا

خواطر وذكريات مع شيخ الصحوة 
املباركة الدكتور عبد السالم 

الهراس رحمه الله تعالى

بالسواد،  وجهي  يبقل  أن  قبل  الشيخ  عرفت 
بحق  فرأيت  للله،  عشرة  الطلبة  أكثر  كنت  ولعلي 
أملا،  ازداد  ازداد علما،  الذي كلما  الرسالي  العالم 
في  تفشى  الللداء  يللرى  وهللو  العالم  يألم  ال  وكيف 
األبناء، وقد جعل الله العلماء العاملن شفاء لكل 
داء، من أجل ذلك قال اإلمام علي : إذا مات العالم 
انثلمت في اإلسام ثلمة ال يسدها شيء إلى يوم 
قومه  في  العالم  إن   : عباس  ابللن  وقللال  القيامة. 

كالنبي في أمته.
وقد من الله علي بالتربية في مدرسة الشيخ 
اللللهلللراس، الللتللي رأيللللت فلليللهللا شلليللوخللا صللادقللن 
سللعللوا فللي حللرث اآلخللللرة، فللزرعللوا بلللذور الللدعللوة 
الصحوة  شباب  فأنبتت  طيبة،  نفوس  أرض  في 
املباركة، رأيت شيوخا كانوا لؤلؤة المعة في عقد 
دقيقا،  فقها  أجواءها  ميأون  اإلميانية،  اجللسة 
املنابر  فرسان  أثمر  بليغا،  ووعظا  عميقا،  وفهما 

الواعظن، وخدام دين الله العاملن.
الشباب  مللع  املللدرسللة  تلك  فللي  تللرعللرعللت  لقد 
الطاهر فكان أول حب طرق قلوبنا حب الله، وأول 

هم مأ نفوسنا هم الدعوة.
تربينا في أحضان املدرسة على هضم النفس، 
وأذكر يوما أن شابا جاء إلى الشيخ الهراس فقال 
له  : إن رجال الشرطة يترقبون تنقاتي. فقال  له 
الشيطان،  مللداخللل  مللن  فإنه  هللذا  احللذر   : الشيخ 
رجال  بللال  تشغل  بطا  صللرت  بأنك  لك  يوسوس 
جاء  وقللد  أقوالهم  تشابهت  العلماء  إنهم  األمللن، 
رجل إلى العاء بن زياد فقال له : رأيتك كأنك في 
اجلنة، فقال له العاء : ويحك أما وجد الشيطان 
أحدا يسخر به غيري وغيرك. وقد قيل : من رضي 

أن ميدح مبا ليس فيه فقد أمكن الساخر منه.
لقد أحيى الله بوعظ املدرسة الفئام من الناس، 
اإلرشللاد  على  تقتصر  لم  فيها  والدعوة  ال،  وكيف 
بالقال، بل تعدته إلى التأثير باحلال، فكانت كما 
: إمنا األخ الذي تعظك  الدراني  قال أبو سليمان 
رؤيته قبل أن يعظك كامه. وقال ابن املا جشون 
ديني.  في  لتنفعني  املنكدر  بن  محمد  رؤيللة  إن   :

ووالله كذلك كان األمر مع شيوخ املدرسة عندنا.
فيها  تلقنا  واالعتدال،  الوسطية  مدرسة  إنها 
أسلوب استمالة القلوب، واألخذ بتابيب النفوس. 
من أجل تذكير الناسي، وحتذير العاصي، وتلين 
القاسي، وتقريب البعيد، وضم القريب، واالهتمام 
باملريد، وكيف ال يكون األمر كذلك وشيخ املدرسة 
كلللان يللعللايللش أبللنللاء األمللللة، فللوجللد كللل صللنللف من 

أبنائها مكانته في قلبه، ونصيبه من أخاقه.
رحم الله شيخنا ورضي عنه وأرضاه آمن.

ذ. عبد احلميد صدوق

فتصبح في حكم كان .
في  وللمسلمن  للمغاربة  عبر  تقدمي  ثالثا: 
الللعللالللم ، وجللعلللللهللم يلللدركلللون أسللبللاب الللسللقللوط 

واالنهيار فيبتعدون عنها. 
iiiiiiiiii
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3 -  التضبيب : وهو "ص" مهملة توضع فوق العبارة التي هي 
صحيحة  في نقلها ولكنها خطا في ذاتها )انظر: حتقيق النصوص 
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عدد خاص عن األستاذ الدكتور عبد السالم الهراس رحمه اهلل تعالى

بأن صحبتي  التذكير  إلى  في حاجة  لست 
فاقت  ال��ه��راس  ال��س��ام  عبد  ال��دك��ت��ور  للشيخ 
خ��م��س��ن س��ن��ة أو أك���ث���ر، واحل���دي���ث ع���ن ه��ذه 
الصحبة املباركة يحتاج إلى صفحات عديدات، 
ما  أدب��ج  لعلي  وريقات  في  اختزالها  سأحاول 
بقي في املستقبل القريب إن نسأ الله في األجل.
هذا  ف��ي  عنه  احل��دي��ث  م��ا ميكن  أه��م  لعل 

الظرف وعن هذه الشخصية الفذة بالذات هو:
1 -  األستاذ عبد السام الهراس اإلنسان.

الباحث  الهراس  السام  عبد  األستاذ   -  2
احملقق.

شخصيته  ف��ي  فيتمثل  األول  اجل��ان��ب  أم��ا 
املنية  وافته  أن  إل��ى  نشأته  منذ  تكونت  التي 
رحمه الله وغفر لنا وله، هذه الشخصية ميكن 

تقسيمها إلى ثاث مراحل:
1 -  املرحلة املغربية األولى.

2 -  املرحلة املشرقية.
3 -  املرحلة املغربية الثانية.

منذ  فتبتدئ  األول���ى  املغربية  املرحلة  أم��ا 
والدت����ه ف��ي م��دي��ن��ة ال���ش���اون س��ن��ة 1930 إل��ى 
درس  املرحلة  ه��ذه  وف��ي  امل��ش��رق،  نحو  رحلته 
مبسقط رأسه على يد بعض الفقهاء وانتقل إلى 
املدارس العصرية حيث كانت تلقن للتاميذ من 
أمثاله دروسا في املعارف التي ميكن أن تسمح 
التعليم، وهي  أو  اإلدارة  في سلك  بالعمل  لهم 
معارف متوسطة لم تكن تناسب طموح أستاذنا 
وال أهدافه، ولذلك قرر االلتحاق بالقروين في 
العلمية  شخصيته  ب��دأت  وهنا  ف��اس،  مدينة 
التي  اجل��ي��دة  ال���دروس  بفضل  وتنضج  تنمو 
األفاضل  العلماء  وبفضل  ه��ن��اك،  تلقى  كانت 
ه��ؤالء  ب��ن  وم��ن  متنوعة،  م���واد  لقنوه  ال��ذي��ن 
األس��ت��اذ  عنهم  طيبة  ب��ذك��ري��ات  احتفظ  ال��ذي��ن 
خليل  الشيخ  عليه  درس  ال��ذي  اجلامعي  عال 
عليه  تلقى  ال���ذي  احل��ب��اب��ي  أح��م��د  واألس���ت���اذ 
استفاد  الذي  أن  غير  والصرف،  النحو  دروس 
الله  عبد  األس��ت��اذ  هو  بهم  وتأثر  كثيرا  منهم 
يقول:  نفسه ح��ن  ه��و  ال��ذي يصرح  ال����داودي 
تعلمنا منه منهج دراسة النصوص الفقهية من 
خال حتليل نصوص" حتفة ابن عاصم" وكان 
األستاذ يعجب بالطالب الذي يتصرف تصرفا 
على  وق��درت��ه  وملكته  وإدراك���ه  فهمه  على  ي��دل 
ترتيب أفكاره أثناء التحليل والتركيب واملقارنة 
تعزيز  مع  العلمي  بالرأي  واإلدالء  واالستنتاج 

ما يقول باحلجة والدليل.

من  األستاذ  التقطها  التي  األفكار  هذه  إن 
شيخه هي التي ستكون نبراسا له في البحث 
العلمي وهو ما سنرى أن األستاذ يطبقها في 
ه��ؤالء  يكن  ل��م  الح��ق��ا.  عنه  ل��ه سنتحدث  بحث 
وحدهم من استفاد منهم الشيخ، بل يذكر أيضا 
الكرمي  عبد  األس��ت��اذ  األدب  لقنوه  من  بن  من 

العراقي واملرحوم الشاعر محمد احللوي.
بعد أن قضى مآربه العلمية من فاس تاقت 
نفسه إلى الرحلة للخارج قصد التزود بالعلوم 
هي  ميمها  ال��ت��ي  ال��وج��ه��ة  فكانت  وامل���ع���ارف، 

املشرق، وهنا تبدأ املرحلة الثانية من حياته.
1952 حيث  كانت رحلته إلى املشرق سنة 
خ���رج م���ن م��س��ق��ط رأس����ه ش��ف��ش��اون متوجها 
حملته  التي  السفينة  لكن  املعز،  قاهرة  نحو 
ببيروت،  املغاربة رست  الطاب  ومجموعة من 
لي  يقول  وك��ان  أراد،  ما  ال  الله  أراده  ما  فكان 
وقع  ما  مثل  لي  وقع  رحلة  عن  نتحدث  ونحن 

ملن قال: 
أردت عمرا وأراد الله خارجة

وليتها إذ فدت عمرا بخارجة
وارتبط  أج��اء  علماء  على  لبنان  في  درس 
ب��ش��خ��ص��ي��ات ل��ه��ا وزن ف���ي امل���ج���ال ال��ف��ك��ري 
والسياسي، وأخذت شخصيته العلمية تتبلور 
من خال استفادته املتواصلة من العلماء أوال 
التي  واملجات  للكتب  املتواصلة  قراءته  ومن 

كان في لبنان منها نصيب وافر ثانيا.
خ����رج م���ن ل��ب��ن��ان ب��ع��د أن ن����ال ش��ه��ادة 
من  منحة  على  وأح���رز  بامتياز  ال��ب��اك��ال��وري��ا 
الشهيرة،  اللبنانية  اخليرية  املقاصد  جمعية 
اللبنانين  الطلبة  بعثة  ترؤس  شرف  له  وكان 

الذين توجهوا ملتابعة الدراسة في مصر.
في مصر ولج كلية دار العلوم بالقاهرة التي 
وجد بها مجموعة من كبار الباحثن والعلماء، 
وسار  بكبارهم  وارتبط  جميعا  منهم  فاستفاد 
الذي  أن  غير  العلمي،  البحث  في  نهجهم  على 
كان له تأثير كبير على مساره هو الدكتور أحمد 
هيكل صاحب كتاب "تاريخ األدب األندلسي من 
املرحلة املصرية  إن  إلى سقوط اخلافة  الفتح 
في شخصيته أستاذنا وشيخنا لم تكن للمعرفة 
الوطنية  شخصيته  تبلورت  فيها  بل  فحسب 
ح��ي��ث ال��ت��ق��ى ب��امل��ج��اه��د ال��ك��ب��ي��ر ع��ب��د ال��ك��رمي 
اخلطابي الذي استفاد منه غاية االستفادة، وله 
مذكراته  في  كتب  قد  يكون  ليته  ذكريات  معها 

بعضا منها أو نشرها.

وفي القاهرة أيضا التقى باملفكر اجلزائري 
الكبير مالك بن نبي في بيت الضابط املغربي 
امل��ج��اه��د ال��ه��اش��م��ي ال��ط��ود، ف��ت��وط��دت الصلة 
كان  ومل��ا  ورؤاه��م��ا  أفكارهما  لتطابق  بينهما 
يتحلى به هذا املفكر من منهجية سليمة وثقافة 
متميزة متكن بها من وضع يده على أهم قضايا 
وتلك  األف��ك��ار  ه��ذه  نشر  وق��د  املتخلف،  العالم 

الرؤى في كتبه املترجمة واملطبوعة أهمها:
1 -  الظاهرة القرآنية 1946

2 -  شروط النهضة 1948
3 -  وجهة العالم اإلسامي 1954

4 -   مذكرات شاهد القرن
في  كبير  أثر  وغيرها  الكتب  لهذه  كان  لقد 
بعد  نشرها  إل��ى  دفعه  مما  أستاذنا  شخصية 

عودته إلى املغرب.
استطاع األستاذ الشيخ أن يكون شخصية 
ع��ل��م��اء دار  م��ن خ���ال ش��ي��وخ��ه،  ق��وي��ة  علمية 
مع  كونها  التي  الصداقة  خ��ال  وم��ن  العلماء، 
ثلة من املثقفن واملفكرين ويكفي أن أشير هنا 
الذي  شاكر  محمود  للشيخ  الكبير  تقديره  إلى 
كان يلهج بذكره  في كل محفل والذي كان يقول 
ومن��ط صعب  وأس��م��ار"  مؤلفه"أباطيل  ع��ن  ل��ي 
ومنط مخيف" هذان كتابان يجب أن يدرسا في 
املستوى  على  طلبتنا  ليطلع  املغربية  اجلامعة 
من  وليستفيدوا  ال��رج��ل  لهذا  الرفيع  العلمي 

أسلوبهما الرصن.
بعد أن نال شهادة اإلجازة سنة 1958 من 
مسقط  إل��ى  شيخنا  ع��اد  بالقاهرة  العلوم  دار 
رأسه مدينة الشاون، وهنا تبدأ املرحلة الثالثة 
آنئذ  تكن توجد  لم  املدينة  في حياته. في هذه 
التي كانت تسمى  إع��دادي��ة واح��دة هي  س��وى 
على  تعرفنا  فيها  املشيشي  إعدادية  زالت  وما 
الشيخ من خال دروسه ومن خال احملاضرات 
من  ثلة  م��ع  علينا  يلقيها  ك��ان  ال��ت��ي  املتميزة 
الشاعر  مقدمتهم  في  أذكر  ومجايليه  أصدقائه 

الكبير عبد الكرمي الطبال.
ل��ق��د ك���ان ألس��ت��اذن��ا ع��ب��د ال��س��ام ف��ي ه��ذه 
املدينة دور كبير في التنوير والتوجيه السليم 
أصبحوا  التاميذ  من  جيل  منه  استفاد  حيث 
املتميزة  مكانتهم  لهم  ال��دول��ة  ف��ي   أط��را  بعد 

وإشعاعهم اخلاص.
بعد أن قضى ثاث سنوات في هذه املدينة 
درس  حيث  تطوان  مدينة  إلى  انتقل  الساحرة 
ب��ث��ان��وي��ة ال��ق��اض��ي ع��ي��اض وك���ان ه��ن��اك مثاال 

الشغوف  عمله  ف��ي  املخلص  املتميز  لألستاذ 
وما  ومعرفة  علم  من  ميلك  مبا  طلبته  بتزويد 

يتحلى به من أخاق وصفاء سريرة.
متابعة  إل��ى  نفسه  ت��اق��ت  املدينة  ه��ذه  ف��ي 
دراسته العليا فكانت الوجهة جامعة مدريد التي 
قدم فيها بحثن متميزين الرسالة الصغرى في 
موضوع: ابن اللبانة حياته وشعره. واألطروحة 
في موضوع: دراسة وحتقيق لديوان ابن اآلبار 
في  تلك  أطروحته  نوقشت  البلشي.  القضاعي 
نتابع  كنا  التي  السنة  وه��ي   1966 يونيو   16
قد  وكانت  تطوان،  مبدينة  اجلامعية  دراستنا 
أسندت له الكلية تدريس مادة النحو التي كان 

يؤديها باقتدار.
تلك بإيجاز شديد بعض اجلوانب املتعلقة 
بشخصيته باعتباره إنسانا أضيف إليها بعض 
اكتسبها عن  التي  املتميزة  األخاقية  الصفات 
علما  الدينية  بالثقافة  الكامل  تشبعه  طريق 
محاولة  دون  األذى  على  الصبر  منها،  وعما 
وجوده  رغم  واخلصوم  املناوئن  من  االنتقام 
لفرص كثيرة في هذا املجال مع التشجيع الدائم 
والنبوغ  ال��ذك��اء  فيهم  يلحظ  مل��ن  وامل��ت��واص��ل 
مواصلة  أجل  من  املشروطة  غير  ومساعدتهم 
السعي وراء األهداف إلى حن الوصول إليها 
ملن  الدائم  نصحه  ذل��ك  إل��ى  يضاف  وحتقيقها 
يخالطه أو يسايره أو يجالسه عما بقوله �: 

)الدين النصيحة(.
ال��ذي مييز شخصية  الثاني  اجل��ان��ب  أم��ا 
أستاذنا والذي ميكن أن منيط عنه اللثام لكثير 
ممن كانوا يعاندونه أو يقفون في طريقه دون 

مسوغ فهو األستاذ الباحث واحملقق.
رحمه  ل��ق��د ك���ان أس��ت��اذن��ا ع��ب��د ال��س��ام – 
اإلحاطة  وسعة  العلم  غ��زارة  في  مدرسة  الله- 
التراث  وخصوصا  اإلسامي  العربي  بالتراث 
األن��دل��س��ي امل��غ��رب��ي يتجلى ذل���ك ف��ي اط��اع��ه 
امل��ت��داول��ة  امل��ط��ب��وع��ة  امل���ص���ادر  ع��ل��ى مختلف 
األندلسيات  مبجال  واملهتمن  الباحثن  ب��ن 
املغربية  بله  العاملية  املكتبات  بها  تزخر  التي 
هذا  في  اإلش��ارة  نقول: ميكن  ما  على  وكمثال 
املضمار إلى أنه أول من أطلعنا على مخطوط 
عرفنا مبخطوط  من  وأول  األندلس"  باد  "ذك��ر 
الشهر اخلامس من املقتبس البن حيان وكان له 
الفضل في توجيهنا إلى مخطوط "سبك املقال" 
البن الطواح ومخطوط "ريحان األلباب وريعان 
الشباب" البن خيرة "على وزن عنبة" املواعيني، 
وغيرها من املخطوطات التي وظفها في بحوثه 
مكتبات  ف��ي  وج��وده��ا  إل��ى  نبهنا  أو  املتعددة 

داخل املغرب أو خارجه.
إن الرصيد املعرفي الهائل الذي كان يحمله 
كان  األندلسيات  مجال  في  في صدره  أستاذنا 
له تأثير قوي في توجيهنا وتوجيه أجيال من 
األندلسي  األدب  دراس��ة  إل��ى  املغاربة  الطاب 
امل��غ��رب��ي وال��ت��خ��ص��ص ف��ي��ه وك��ت��اب��ة مجموعة 
ذلك  يتجلى  املختلفة  فروعه  في  األط��اري��ح  من 
أشرف  التي  واألطاريح  الرسائل  في  بوضوح 
كاملة،  إحصائها  من  أمتكن  لن  والتي  عليها 
بل سأذكر مناذج منها فحسب لاستدالل على 
توجيهات أستاذنا وتوجيهه من تلك الرسائل:
-  خصائص شعر رثاء املدن في األندلس

- شعر السياسة واحلرب في األندلس من 
الفتح إلى سقوط اخلافة.

-  شعر السجن في األندلس.
-  فنون النثر في األندلس.

-  الشعر األندلسي في القرن التاسع
-  رحلة ابن رشد السبتي دراسة نصية

-  فهارس علماء املغاربة
-  فن التراجم األندلسية من عهد الفتح ابن 

خاقان إلى عصر ابن اخلطيب
- أبي اخلصال الكاتب.

-  الفتح بن خاقان حياته وآثاره.

د. محمد مفتاح
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الشيخ   عبد  السالم  الهراس
العالم  الـمدقق  والباحث  الـمحقق

يقول 
األستاذ 

الهراس : »هذان 
كتابان يجب 
أن يدرسا في 

اجلامعة املغربية 
ليطلع طلبتنا 
على املستوى 
العلمي الرفيع 
لهذا الرجل 
وليستفيدوا 

من أسلوبهما 
الرصني«

عبد ال�سالم الهرا�س مفكرا وحمققا
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وفي مجال التحقيق:
1 - حتقيق السحر والشعر البن اخلطيب.

الشعر  روح  م��ن  السحر  مل��ح  حتقيق   -  2
وروح الشحر البن ليون.

3 - حتقيق كتاب اإلح��اط��ة الب��ن اخلطيب 
)إعادة حتقيق(.

4 -  حتقيق الرحلة الناصرية.
ال ي��ت��ج��ل��ي ت��ب��ري��ز أس���ت���اذن���ا ف���ي م��ج��ال 
ف���ي إش���راف���ه امل��ت��م��ي��ز فحسب،  األن��دل��س��ي��ات 
وهنا  أيضا  واألدب���ي  العلمي  إنتاجه  ف��ي  ب��ل 
ميدانني  فارس  كان  بأن شيخنا  التنويه  يجب 
التحقيق والدراسة وقلما يجتمعان في باحث 
إال إذا ك��ان ل��ه اط��اع واس��ع وإح��اط��ة شاملة 
ومغربية  وأندلسية  مشرقية  العربي  بالتراث 
وهو ما ملسناه في شخصية أستاذنا الذي كان 
استشهادات  أحيانا  ذاك��رت��ه  وم��ن  يستحضر 
وأشعارا من مختلف العصور األدبية ولشعراء 
أنني  باملناسبة  أذك���ر  مختلفة،  أوط���ان  ذوي 

نطقت أمامه مرة بهذا البيت الشعري:
بغات الطير أكثرها فراخا

وبنت الصخر مقات نزور
أعلم  ال  له  فقلت  البيت  هذا  ملن   : لي  فقال 
قائله، فقال لي: البيت من قصيدة مختلف في 
نسبتها بني العباس بن مرداس السلمي وكثير 
عزة ومعاوية بن مالك الكابي املعروف مبعود 
فيه  العلماء  يقول  ال��ذي  البيت  وه��و  احلكماء 

كلمة مثلثة األول واآلخر. والقصيدة هي:
ترى الرجل النحيف فتزدريه

وفي أثوابه أسد هصور

ويعجبك الطرير فتبتليه
فيخلف ظنك الرجل الطرير

وما عظم الرجال لهم بفخر
ولكن فخرهم كرم وخير

ضعاف الطير أعظمهم جسوما
ولم تطل البزاة وال الصقور

بغات الطير أكثرها فراخا
وبنت الصقر مقات تزور

ضعاف األسد أكثرها زئيرا
وأصرمها اللواتي ال تزير

لقد عظم البعير بغير لب
فلم يستغن بالعظم البعير

يعرفه الصبي بكل وجه
ويحمله على اخلسف اجلرير

وتضربه الوليدة بالهراوى
فا غيٌر لديه وال نكير

فإن أك في شراركم قليا
فإني في خياركم كثير
ي��ض��اف إل��ى م��ا سبق أن األن��دل��س أرض��ا 
مجرد حلظة  تكن  لم  وفكرا  وح��ض��ارة  وت��راث��ا 
عابرة لديه بل كانت كما يقول هو نفسه تعيش 
مبثل  رج��ا  إن  كيانه.  في  وتسكن  أعماقه  في 
هذا اإلحساس البد أن يكون قادرا على كشف 
الظواهر  من  كثير  عن  متناهية  بدقة  احلجب 
التي  األندلسي  التراث  في  املبثوثة  والقضايا 
ال يستطيع إدراكها إال من له صوالت وجوالت 
فيما أنتجته األمة بهذا الصقع الذي كان يرى 
أستاذنا  ت��راث  بتحقيق  أج��در  هم  املغاربة  أن 

ونشره وإذاعته بني الباحثني والدارسني.
> إضاءة :

لقد كان هاجس البحث في التراث األندلسي 
ينتاب شيخنا منذ أن تهيأ للرجوع إلى املغرب 
التخرج  )وق��ب��ل  ال��ص��دد:  ه��ذا  ف��ي  يقول  حيث 
بزيارة  قمت  املغرب  إل��ى  ال��ع��ودة  وقبل  بقليل 
العريان  محمد سعيد  الكبير  األدي��ب  ألستاذنا 
الذي بادرني بالسؤال ماذا تنوي بعد العودة 
العليا  دراس��ت��ي  إمت��ام  فأجبته:  امل��غ��رب؟  إل��ى 

بإسبانيا في موضوع أندلسي، فابتسم....(.
لقد وضع األستاذ –رحمه الله- نصب عينيه 

أن يتم دراسته في إحدى اجلامعات اإلسبانية 
إلى  عودته  قبل  باألندلس  مرتبط  في موضوع 
له ذلك حيث شرع في تطبيق ما  املغرب فكان 
أراد مستعينا ببعض الشيوخ واإلخوة البررة 
محمد  الفقيه  ال��ع��ام��ة  نفسه:  ه��و  منهم  ذك��ر 
محمد  امل��رح��وم  ال��ك��رمي  والبحاثة  التطواني 
املنوني واألستاذ املؤرخ عبد الوهاب بنمنصور 
والبحاثة النشيط سعيد أعراب والعامة محمد 
إبراهيم الكتاني واألستاذ الكاتب عبد اللطيف 
اخلطيب واألستاذ الفاضل عبد الله الرجراجي 

والعامة املطلع األستاد العابد الفاسي.
إن الباحث الذي استطاع أن يحتك بهؤالء 
األفذاذ البد أن يستفيد غاية االستفادة ملا يتمتع 
به هؤالء الشيوخ من جتربة وعلم وفضل، والبد 
وبحوثه  األدبية  كتاباته  على  ذلك  ينعكس  أن 
الذي حملناه في أستاذنا، حيث  العلمية، األمر 
شرع منذئذ في نشر بحوثه مبختلف املجات 
الرائدة املتخصصة أذكر منها على سبيل املثال 
 – العلمي  البحث   – احل��ق  دع��وة  احل��ص��ر:  ال 

الثقافة املغربية- املناهل...
> تنوير :

المتعلقة  اهلل-  -رحمه  أستاذنا  بحوث  من 
بالتراث األندلسي المغربي:

1 -  بحث عن ابن اللبانة في قسمني.
2 -  فجر األدب األندلسي.

3 - طارق ابن زياد وخطبته وقد ظل ينجزه 
في  يجد  م��ا  بحسب  وذل���ك  طويلة  م��دة  خ��ال 
املوضوع من مخطوطات أو مؤلفات ومن ثم فقد 
تابع نشره مرات متعددة لعل آخر مبيضة لهذا 
املوضوع تلك التي نشرت ضمن املقاالت التي 
أهديت للعامة محمود شاكر ونشرت في كتاب 

"دراسات إسامية"
4 - عبد الرحمن األديب

أبو  التميمي  زي��د  ب��ن  عاصم  الشاعر   -  5
املخشى

6 - مأساة احلسني في األدب األندلسي.
7 - رس��ال��ة ال��ت��واب��ع وال��زواب��ع وعاقتها 

برسالة الغفران.
8 - ابن شهير حياته وشعره.

9 -  مأساة األندلس في رأي ابن حيان.
10 -  موقف آخر من زرياب املغني.

11 - ابن زيدون وارتباطه بوطنه وقضايا 
أمته.

12 -  ابن زيدون األنا املفرطة.
13 -  الشاعر يحيى الغزال.
14 -  أدب الفتنة القرطبية.

15 - ابن األبار شاعر وفي لوطنه.
ومن بحوثه في التراث المغربي:

1 -  ش��يء من منهجية عياض في دراس��ة 
النص.

اليوسي  الشيخ  شخصية  م��ن  جانب   -  2
ورسائله.

3 -  مدفع رباط دار بن قريش.
من ترجماته عن اإلسبانية:

1 -  دي��وان ابن األب��ار القضاعي البلنسي 
قراءة وتعليق.

2 - درر السمط في خبر السبط البن األبار 
باالشتراك مع املرحوم العامة سعيد أعراب.

3 -  صلة الصلة البن الزبير باالشتراك مع 
العامة سعيد أعراب.

4 - أزهار الرياض للمقري جزآن باالشتراك 
مع األستاذ املرحوم سعيد أعراب.

من مؤلفاته المطبوعة حول األندلس:
1 - األندلس بني االختبار واالعتبار )وهو 
مشروع طموح كان ينوي –رحمه الله- أن يحرر 
 : اس��م  املشروع  ه��ذا  أطلق على  وق��د  كتبا  فيه 

"قصة سقوط األندلس من الفتوح إلى النزوح"
> إضاءة :

يعتز  ك��ان  التي  القيمة  األول��ى  بحوثه  من 
وم��دى  ط��ارق  خطبة  ح��ول  بحثه  ويفاخر  بها 

من  س��م��ع  أن  ب��ع��د  صحتها  ع���دم  أو  صحتها 
بعض أساتذته شكه في نسبتها إلى ذلك الفاحت 
العظيم وبعد أن قرأ أيضا مع من كان يتزعمه 
محمد عبد الله عنان من دعوى شك في صحة 
باملنهج  ه��ؤالء  ك��ل  على  ال��رد  ف��ح��اول  نسبتها 
الداخلية  القراءة  على  املعتمد  القومي  العلمي 
للنص  والقراءة اخلارجية املعتمدة على اإلدالء 
مجاال  تترك  ال  التي  الدامغة  النصية  باحلجج 

للشك أو االرتياب. يقول في هذا الصدد:
"ذات يوم ونحن في املدرج بكلية دار العلوم 
دخل علينا األستاذ الدكتور أحمد عبد املقصود 
وتطرق  األندلس"  "فتح  محاضرته  ليبدأ  هيكل 
العظيم  البربري  الفتح  قائد  إل��ى  ب��ال��ض��رورة 
طارق بن زياد، وتناول خطبته وأبدى شكوكه 
في نسبتها إليه باعتباره رجا بربريا ال يحسن 
ال  أسلوبها صنعة  بعض  في  أن  كما  العربية، 
فيه طارق،  ال��ذي عاش  األدب��ي  العصر  تناسب 
املعتمدين....  امل��ؤرخ��ني  عند  ت��رد  لم  أنها  كما 
هذه  تكون  أن  باستحالة  ال��ق��ول  إل��ى  وانتهى 
اخلطبة لطارق... وكنت كباقي التاميذ املغاربة 
–وال سيما إبان االحتال الفرنسي واإلسباني- 
كانت  ب��ل  قلب  ظهر  ع��ن  اخلطبة  ه��ذه  نحفظ 
األندلس تعيش في أعماقنا، وتسكن فيه نحن 
املغاربة... لم أستسغ نفي اخلطبة عن طارق بن 
البحث  لنفاها شيوخ  كذلك  كانت  لو  إذ  زي��اد، 
تآليفهم  ف��ي  إثباثها  على  أق��دم��وا  وم��ا  عندنا 

وترويجها في تدرسيهم ومحاضراتهم(.
لقد كان شيخنا وأستاذنا يدرك أن اخلطبة 
لطارق فلم يجادل أستاذه املصري داخل املدرج 
بل أسرها في نفسه وأخذ يجادله بالقلم وتلك 

شيمة النجباء من األبناء.
مدة  الله- خال  –رحمه  أستاذنا  استطاع 
الزمن أن يجمع مصادر متعددة مخطوطة  من 
بحثا  لنا  يقدم  أن  من خالها  ومطبوعة متكن 
رص��ي��ن��ا ح���ول ه���ذه اخل��ط��ب��ة متمما ب��ذل��ك ما 
)جّنون(  كنون  الله  عبد  املرحوم  العامة  بدأه 
وأستاذنا الفاضل العامة عميد األدب املغربي 
الدكتور عباس اجلراري حفظه الله وبارك في 

عمره.
إليه  امل��ش��ار  بحثه  ف��ي  أستاذنا  متكن  لقد 
ع��ن طريق  للشك  م��ج��اال  ي��دع  ال  يثبث مب��ا  أن 
احلجج الواضحة التي قدمها واألدلة النصية 
التي أظهرها من مصادر غميسة ومخطوطات 
ه��ذه  ص��ح��ت  إن  ط��ارق��ي��ة  اخل��ط��ب��ة  أن  نفيسة 
محارب  وقائد  مغربي  صاحبها  وأن  النسبة 
عنه  عبر  الذي  والقلم.األمر  السيف  بني  يجمع 
بصدق أستاذنا الدكتور عبد السام الهراس – 
رحمه الله- قائا: )ولعل فيما قدمنا من حجج 
واضحة ما يبدد كل شك حول هذه القضية التي 
وك��ادت  عنان  الله  عبد  األس��ت��اذ  إثارتها  تزعم 
دعواه تصبح حقيقة لوال أن وفقنا الله لكتابة 
هذا البحث إحقاقا للحق واستعادة لقيمة هذه 
في  أثر عظيم  لها  ي��زال  وال  كان  التي  اخلطبة 
بطولة  عن  تعبيرا حقيقيا  تعبر  ألنها  نفوسنا 
اإلمي��ان  بشاشة  قلوبهم  خالط  ح��ني  امل��غ��ارب��ة 
وأشرقت أرواحهم بالقرآن فلم يبالوا باألخطار 

وهم يجوبون األقطار لنشر هذا الدين(.
> تنوير :

لقد تتلمذ على شيخنا عدد جم من الطلبة 
بدماثة  وال��دان��ي  القاصي  وع��رف��ه  والباحثني 
ومن مت  طويته وحسن سريرته  خلقه وص��دق 
أن أبسط هنا ما سطره في حقه أحد  يسرني 
طلبته ومحبيه حيث قال: )لقد كان األستاذ عبد 
العلم  لرجل  مثاال  الله  رحمه  الهراس  السام 
الذي ميتلك منهجا قوميا ورؤية شفافة ووعيا 
مبا كان يدور حوله في الساحة الفكرية وإرادة 
للشباب من طاب  التوجيه احلكيم  على  قوية 
اجلامعة ومن غيرهم، وقد اكتسب هذه امليزات 
من إقامته الطويلة في كل من بيروت والقاهرة 
برجاالت  والطويل  املستمر  واتصاله  ودمشق 

ال��ف��ك��ر ودع����اة ال��ت��ج��دي��د ال��ف��ك��ري اإلص��اح��ي 
كانت  ال��ت��ي  الفكرية  ال��ق��ن��وات  على  واط��اع��ه 

قاهرة املعز عهدئذ أبرز محطاتها(.
> إضاءة :

ال��ل��ه  كلها  ت��ك��ن ح��ي��اة شيخنا رح��م��ه  ل��م 
مسرات وأفراح فهو بشر مثل باقي البشر مرت 
بها حلظات عسيرة أذكر منها تلك التي عاشها 
بعد حصوله على الدكتوراة، حيث لم يسلم من 
فغض  اجلاحدين  حسد  وم��ن  الشامتني  ألسن 
وأن��اة  بصبر  العاصفة  وواج���ه  ال��ط��رف  عنهم 
وأثبت أنه صاحب رسالة ماض في أدائها مهما 

حاول صده املتخاذلون ولسان حاله يردد:
وما الناس إال جاحد ومعاند

وذو حسد قد بان فيه التخاتل
وما أحد من ألسن الناس ساملا

ولو أنه ذاك النبي املطهر
إذا رضيت عني كرام عشيرتي

فا زال غضبانا علي لئامها
إذا رضيت عني بنو قشير

لعمر الله أعجبني رضاها.
فسيح  وأسكنه  له  وغفر  الشيخ  الله  رح��م 
لله  راجعون.واحلمد  إليه  وإنا  لله  وإنا  جنته 

رب العاملني.

لقد ك��ان األس��ت��اذ عبد 
ال��ه��راس رحمه  ال��س��ام 
العلم  لرجل  مثاال  الله 
ال������ذي مي��ت��ل��ك م��ن��ه��ج��ا 
ق���ومي���ا ورؤي������ة ش��ف��اف��ة 
ووع����ي����ا مب����ا ك�����ان ي����دور 
ح����ول����ه ف�����ي ال���س���اح���ة 
قوية  وإرادة  ال��ف��ك��ري��ة 
احلكيم  التوجيه  على 
ل����ل����ش����ب����اب م������ن ط����اب 
غيرهم،  وم��ن  اجل��ام��ع��ة 
وقد اكتسب هذه امليزات 
من إقامته الطويلة في 
كل من بيروت والقاهرة 
ودم�������ش�������ق وات�����ص�����ال�����ه 
امل����س����ت����م����ر وال����ط����وي����ل 
ودع��اة  الفكر  ب��رج��االت 
ال����ت����ج����دي����د ال���ف���ك���ري 
اإلص����اح����ي واط���اع���ه 
الفكرية  القنوات  على 
املعز  ق��اه��رة  كانت  التي 

عهدئذ أبرز محطاتها

عبد ال�سالم الهرا�س مفكرا وحمققا
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عدد خاص عن األستاذ الدكتور عبد السالم الهراس رحمه اهلل تعالى

إن احلديث عن املرحوم سيدي عبد السالم 
كما  املنكبني،  وعريض  الذيل  طويل  الهراس 
يقال، لكونه ال ميكن استفاضته في مقال سيار 

أو بحث عابرعلى صفحة جريدة.
وق���د ك���ان -رح��م��ه ال��ل��ه- إن��س��ان��ا تتجلى 
إنسانيته في سلوكه اليومي، يصعب حصره  
وحتديده في هذا املقام. لكن حسبي أن أتناول 

بعض جوانب من إنسانيته، ههنا.
مع  تواضعه  في  تتجلى  إنسانيته  أوال: 
اجلميع؛ فهو متواضع مع زمالئه، ومع طلبته، 
ومع الناس أجمعني. فقد صاحبته عقودا من 
الزمن طالب علم بني يديه، وباحثا أجنز بحوثا 
حت��ت إش��راف��ه. وك��ن��ت كلما زرت���ه ف��ي منزله 
بحوثي  من  أجن��زت  فيما  الستشارته  العامر 
لنيل شهادة جامعية، وجدته ال يكاد احلديث 
موضوع  إل��ى  يجرني  حتى  ذل��ك  ف��ي  ينتهي 
بالقدر  فيستشيرني  وأعماله؛  ببحوثه  يتعلق 
لقراءتها  ببحوثه  وميدني  أستشيره،  ال��ذي 
وإب��داء ال��رأي فيها. وغير ما مرة كنت أحس 
باحلرج، ألقول له : كيف لي أن أبدي رأيي في 
بتواضعه  الله-  -رحمه  فيجيبني  بحوثكم؟، 
املعهود : إنني أستشير طلبتي، وأطلب منهم 

رأيهم في أعمالي.
أنني زرته يوما مع  املقام  وأذك��ر في هذا 
التكملة  كتاب  لدفع  يتهيأ  وه��و  ل��ي،  صديق 
إلى املطبعة في طبعته الثانية، بعد تصحيح 
له  عليها. وسبق  واالستدراك  األول��ى  الطبعة 
إلي كلمة يحثني فيها على حتقيق  أن أرسل 
ابن  للمدعو  التكملة املخصصة  تراجم  إحدى 
الذي  ب��أن  أخبرته  مبنزله  قابلته  ومل��ا  َع��زي��ز. 
ابن  هو  وإمن��ا  عزيز،  بابن  ليس  عنه  سألني 
املصادر.  من  مقابلة بني مجموعة  بعد  ُعَزْير، 
فما كان منه إال أن هرول وصلى ركعتي الشكر 
بأنه  ظنه  من صحة  تأكد  أن  بعد  أمامنا،  لله 
ليس بابن عزيز.وبعد الصالة توجه إلي وقبل 
رأس���ي، وق���ال ل��ي ب��احل��رف: ه��ذا م��ا جعلني 
ألتمس من طلبتي قراءة بحوثي وإبداء النظر 

والرأي فيها.
ي��دل على  ل��ه��ذا م��ن دالل���ة فهو  ك��ان  فلئن 
في  وإنسانيته  املستمرة  وجديته  تواضعه 

أسمى صورة.
ثانيا : تتجلى إنسانيته أيضا أنه كان ال 
يرد طلبا لطالب علم ،يسعى إلى إجناز بحث 
في  يدخل  ال  ذلك  أن  رأى  وإذا  إشرافه.  حتت 
آخ��ر، ولو  أستاذ  أحاله على  اهتمامه،  دائ��رة 
كلفه األمر أن يتدخل لدى أألستاذ احملال عليه، 
إلى  -ههنا-  وأشير  الطالب.  مهمة  لتيسير 
يشرف  أن  منه  التمست  ح��ني  معه  جتربتي 
بعد جناحي  اجلاهلي،  األدب  في  بحثي  على 
في شهادة استكمال الدروس في األدب القدمي. 
وبعد حديث مستفيض معه في منزله استغرق 
أزي��د م��ن س��اع��ة، خلص معي ف��ي ال��ك��الم إلى 
القول باحلرف : يا مصطفى، إن استفادتك بي 
في هذا الفرع من األدب العربي ستكون ضئيلة 
جدا، لكون اهتمامي منصبا على أدب الغرب 
اإلسالمي. وإذا كنت مصرا على هذا املوضوع 
فخر  الدكتور  على  سأحيلك  اقترحته،  ال��ذي 
ال��دي��ن ق��ب��اوة )ذك���ر ف��ي ال��ص��احل��ات( أو على 

الدكتور عبد الله الطيب املجدوب، رحمه الله 
وأسكنه في جنانه.

مكتبه  في  به  التقيت  احمل��دد  املوعد  وفي 
بظهر  اآلداب  بكلية  العربية  اللغة  بشعبة 
املهراز، ألجده صحبة الدكتور عبد الله الطيب؛ 
ف��ف��احت��ه ف��ي امل���وض���وع. وب��ع��د ن��ق��اش بيننا 
وم��رت  اإلش����راف.  على  بالقبول  منه  حظيت 
سنة ألجد نفسي طالبا بني يدي الدكتور عبد 
تكوين  مرحلة  في  جديد  من  الهراس  السالم 
املكونني، ألن أستاذي الدكتور عبد الله الطيب 
كان يتهيأ ملغادرة املغرب، فالتجأت مرة أخرى  
إلى الدكتور الهراس طالبا االستشارة لتغيير 
لكن  املغرب.  مغادر  على  أزم��ع  ال��ذي  املشرف 
هذه املرة قررت أن أغامر في بحر أدب الغرب 
اإلسالمي، رغم ضعف زادي من املكتبة األدبية 

األندلسية.
األندلسي  األدب  مصادر  جهلي  ونتيجة 
كنت أقضي بياض يومي في مكتبته العامرة، 
أنقب وأسجل وأطلع على ما فيها من املطبوع  
علي  يوصي  الله-  -رحمه  وك��ان  واملخطوط. 
في منزله إذا قصدته أن يفتح لي باب املكتبة، 
وأتصرف فيها تصرف مالكها. وعندما يحضر 
يعقد معي لقاء ويستفسرني عما اطلعت عليه 
اتفقنا  كما  كتابي،  بتقرير  فأمده  يومي؛  في 
على ذلك من قبل. وبقي األمر على هذا املنوال 
إلى أن قال لي يوما باحلرف: اليوم تستطيع 
أن تشرع في إجناز تقرير في املوضوع الذي 
ترتضي تسجيله لنيل دبلوم الدراسات العليا 

في األدب األندلسي.
التعامل  بهذا  احملظوظ  أنني  أظن  وكنت 
ال��ف��ري��د. وإذا ب��ي أج��د نفسي بني  اإلن��س��ان��ي 
على  ي��ت��رددون  ال��ذي��ن  الباحثني  م��ن  ال��ع��دي��د 
فيما  لقاء  نعقد  كنا  بل  الغاية،  لنفس  منزله 
بيننا -مبنزله- نحن طلبة الدكتور عبد السالم 
تراث  في  البحث  أم��ور  في  لنتذاكر  الهراس، 
الغرب اإلسالمي، وكأننا في معهد متخصص 

في أدب الغرب اإلسالمي.   
ث���ال���ث���ا: ت��ت��ج��ل��ى إن��س��ان��ي��ة ال��س��ام��ي��ة في 
امل��ق��ل مبا  الضعيف  ي��ؤاس��ي  فهو  امل��ؤاس��اة؛ 
ت��واف��ر ف��ي جيبه م��ن م��ال، وك��ان ال يني يشد 
ليحضر  ناقش بحثا جامعيا  إلى من  الرحال 
مناقشته حيثما يوجد، كما كان يؤاسي اليتيم 
املقل إذا تزوج، أو احلضور في جنازة شخص 

ق���ض���ى. وك���ان  إذا  م��ع��ارف��ه  م���ن 
السفر  الله- ال يتردد في  -رحمه 
إل���ى امل���دن ال��ن��ائ��ي��ة أو ال��ب��وادي 
وطلبته،  معارفه  ليزور  البعيدة 
والنجباء  الضعفاء  وب��األخ��ص 

منهم.
راب���ع���ا : ت��ت��ج��ل��ى إن��س��ان��ي��ت��ه 
أمام  منزله  ب��اب  فتح  في  أيضا، 
واليتامي  ال��ف��ق��راء  م��ن  ق��اص��دي��ه 
م���ن ال��ط��ل��ب��ة، وغ��ي��ر ال��ط��ل��ب��ة من 
الباحثني  ع��ن  فضال  امل��ل��ه��وف��ني؛ 
ال��ب��ل��دان  مختلف  م��ن  ال��ق��ادم��ني 
واألص���ق���اع إل���ى امل���غ���رب، ب���دون 
سابق معرفة. كما كان يفتح باب 
األمور  كل  في  لالستشارة  منزله 
احلياتية بدون قيد أو تخصيص؛ 
ل��ل��ط��ال��ب وال����ت����اج����ر، وال��ف��ق��ي��ه 
على  والعازم  وال��ق��ادم   واملسافر 

الزواج على حد سواء.
خامسا: كان -رحمه الله- تدفعه إنسانيته 
إلى تشجيع البحث والباحثني وتقدمي النصح 
والعون لهم، مبا استطاع  إليه داخل املغرب 
وخارجه. وكان ال يعرف الكلل والتعب في آخر 
وأطاريح  بحوث  مناقشة  في  للمشاركة  عمره 
علمية  نتائج  حققوا  مجدين  لطلبة  جامعية 
أن  يلح علي  ك��ان  أن��ه  أتذكر  زل��ت  وم��ا  هامة. 
حققت  ج���ادة  ب��ح��وث  مناقشة  ف��ي  يشاركني 
منه  ع��ام��ة،  األدب���ي  البحث  ف��ي  ه��ام��ة  نتائج 
خ��اص��ة. ومن  األندلسي  ال��ت��راث   ف��ي  البحث 
جملة ما أتذكر أنني التمست منه أن يشاركني 
مناقشة بحث طالب مجد قدم أطروحته عن ابن 
األبار األديب، وهو من تخصص في تراث هذا 
خاطب  عرضه  انتهاء  وعند  العظيم.  األدي��ب 
تراث  وحققت  وألفت  كتبت  باحلرف:  الطالب 
ابن األبار، الكاتب والشاعر واملؤرخ. ولكنني 
اكتشف  الذي  البحث  هذا  من  استفدت  اليوم 
ابن األبار ناقدا، وهي نتيجة أثلجت صدري، 
وشعرت اليوم أنني تلميذ أستفيد من الباحث 

في أطروحته.
ال أعتقد أن هناك جانبا إنسانيا فوق هذا 
حتت  أجنزها  طالب  أطروحة  حق  في  القول 

إشراف تلميذه.
أما فلسفته -رحمه الله- فقد كانت متتح 
:�ادفع  الكرمية  آيته  في  الله  ك��الم  معني  من 
بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة 
كأنه ولي حميم وما يلقاها إال الذين صبروا 
وما يلقاها إال ذو حظ عظيم�، ومن قوله �: 
»اخللق كلهم عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم 
لعياله«. فقد كان التسامح والنصح والوسطية 
مريديه  ينصح  يفتأ  وال  فلسفته،  منهج  هي 
مسلم  م��س��اوئ  ع��ن  ال��ط��رف  بغض  وطلبته، 
كانت كفة محاسنه أثقل من كفة مساوئه. فقد 
قضى ثالثة عقود رئيسا لشعبة اللغة العربية 
ال��ط��رف  ي��غ��ض  وك���ان  ب��ف��اس،  األداب  بكلية 
وكان  الغائب،  في  شتمه  أو  سبه  من  كل  عن 
أم��ام  مستبشرا  ضاحكا  الشعبة  إل��ى  يدخل 
خصومه، ألن فلسفته في احلياة كانت متلي 
عليه كسب العدو إلى جانب صيانة الصديق، 
كانت  الشريف حينما  النبوي  عمال باحلديث 
قريش تؤذيه : »رب اغفر لي ولقومي فإنهم ال 

يعلمون«.

معه  عشتها  بحادثة  أيضا  ه��ذا  يذكرني 
زميل  بباحث  ههنا،  يتعلق،  واألم��ر  مبنزله. 
وملا  مب��ن��زل��ه.  علينا  وف��د  بالكلية،  للمرحوم 
أمرنا بالصالة معه  حل وقت ص��الة  العصر 
ال يصلي،  عليه  الوافد  أن  يعلم  مبنزله، وهو 
إلى  ويدفعه  ليحرجه  الصالة  يقيم  أن  فأمره 

الصالة في ما يستقبل من الزمن.
لي،  فقال  الواقعة،  عن  سألته  ذل��ك  وبعد 
رحمه الله، لندفعه إلى الصالة ويتعود عليها 

خير من أن يكون عدوا لها ولنا.
البحث  ف��ي  يوصيني  ال��ل��ه  رح��م��ه  وك���ان 
-دائما- أن أستفيد من أخطاء بعض الباحثني، 
دون أن أجهز عليهم باالنتقاد والنقد اجلارح 
بابا  له  أنني سلمت  وأذك��ر  أخطائهم.  نتيجة 
الله-  -رحمه  لي  فقال  لألطروحة  بحثي  من 
يجب أن تعود غدا إلى املنزل لنقرأ ها سويا 
أراني  الغد  في  عدت  وملا  العصر.  بعد صالة 
في  وأك��ث��ره��ا  ص��ف��ح��ات،  ع��دة  على  تعليقاته 
التشطيب عن النقد واالنتقاد لبعض األخطاء 
التي وقفت عليها في مصادري، معلقا عليها 
أو  إبرازها  دون  األخطاء  من  استفد   : بقوله 
ذكرها، ألن ذلك مما يدخل في السب والشتم 
غير املباشر. وكان رحمه الله يعظم ابن بسام 
شعر  رواي���ة  رف��ض  ح��ني  ويجله  الشنتريني 
الهجاء في ديوانه الذخيرة ألنه نص على أن 

راوي الهجاء أحد الهاجيني.
على  ال��ه��راس  ال��س��الم  عبد  سيدي  وبقي 
هذا النهج القومي طوال مدة معاشرتي له إلى 
الشهداء  مع  ليكون  عز وجل  ربنا  اختاره  أن 

والصاحلني، إن شاء الله.
خلفت  أن  بعد  العني،  قرير  شيخي  يا  من 
يدعون  ومحبيك،  تالمذتك  من  أفواجا  وراءك 
لك بالدعاء الصالح، في كل صالة يؤدونها بني 
يدي الله، لتستمر صلتك وتبقى موصولة بعد 
مماتك، إلى جانب علمك الذي انتفع وينتفع به 
وهنيئا  قدمت،  ما  على  لك  فهنيئا  باستمرار. 

لنا بك بانتمائنا إلى مشيختك.
-------------------

)*( استوحيت عنوان هذا املقال من موضوع كتبه 
بعنوان  نبي   بن  مالك  الزمن عن  مند ستة عقود من 
الثاني  العدد  »الفيلسوف اإلنسان مبجلة دعوة احلق 

1375 هـ/1958م.ص.ص.39-37«.

سيدي عبد السالم الهراس اإلنسان الفيلسوف كما عرفته
د. مصطفى الغديري

هذه الصورة بتاريخ : 24 ماي 1988 بكلية اآلداب بفاس غداة مناقشة رسالة دبلوم الدراسات العليا لتلميذه 
مصطفى الغديري التي أشرف عليها في موضوع »شعر السجن في األندلس : موضوعاته وقضاياه«.
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عدد خاص عن األستاذ الدكتور عبد السالم الهراس رحمه اهلل تعالى

عبد السالم الهرّاس وريادته في التعريف 
بشعر ابن األبّار البلنسي

فقدت الساحة األدبية املغربية مؤّخرًا أحَد 
األندلسّي  األدب  مجال  ف��ي  امل��ب��ّرزي��ن  أعالمها 
ال��ق��دمي، وه��و ال��دك��ت��ور عبد ال��س��الم ال��ه��ّراس 
تخّصص  ال��ذي  2015م(،   –  1930( الله  رحمه 
ف��ي دراس����ة ه���ذا األدب، وحت��ق��ي��ق ج��م��ل��ة من 
في  وتدريسه  ون��ْش��ره،  النفيسة،  مخطوطاته 
أخ��رى  علمية  م��راك��ز  وف��ي  املغربية،  اجلامعة 
عقود.  امتداد  على  اإلسالمي،  والعالم  مبدريد 
في  األندلسي  األدب  م��ادة  بتدريسه  ُع��رف  فقد 
املهراز  ظهر  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية 
الفترة  وه���ي   ،1997 إل���ى   1964 م��ن  ب��ف��اس، 
وتخّرج  س��ًا،  م��درِّ الكلية  ه��ذه  في  قضاها  التي 
على  وأش���رف  الباحثني،  م��ن  كثير  ي��دي��ه  على 
اجلامعية،  والرسائل  األط��اري��ح  من  العشرات 
الليسانس،  أبحاث  من  واف��رة  َكّمية  عن  فضاًل 
في األدب األندلسي حتقيقًا ودراسًة، كما شارك 
في جلن مناقشة العديد من األبحاث األكادميية، 
ف��اس،  آداب  كلية  ف��ي  مختلفة،  مستويات  ف��ي 
وف���ي ك��ل��ي��ات وم��ع��اه��د أخ����رى داخ����ل امل��غ��رب 
وخارجه. ومن املعلوم أن املرحوم الهّراس حاز 
األندلسي،  األدب  بأطروحة في  الدولة  دكتوراه 
جلامعة  التابعة  واآلداب  الفلسفة  كلية  م��ن 
حول  مَت��ْح��َوَرت   ،1966 ع��اَم  اإلسبانية،  مدريد 
الُقضاعي  األّب��ار  بن  الله محمد  عبد  أبي  شعر 
ودراس���ًة.  حتقيقًا  ه���(   658  –  595( الَبَلْنسّي 
وقد أْشَرف عليها املُْسَتْعِرب اإلسباني املعروف 
)E. T. Sädaba(؛  صادابا  تيريس  إلياس  د. 
رئيس قسم الدراسات العربية بالكلية املذكورة 
كبار  من  أربعة  مناقشتها  في  وش��ارك  وقتئٍذ، 
األطروحة  هذه  وُنشرت  اإلسبان.  املستْشِرِقني 
طبُعها  وأعيد   ،1969 ع��اَم  بتونس  األم��ر  أوَل 
باملغرب عاَم 1999؛ بحيث توّلت نْشَرها وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية املغربية، وال سيما 
قسم التحقيق منها، وصدرت عن مطبعة فضالة 
باحملّمدية، في 538 صفحة من الِقْطع املتوّسط. 
وكان الهراس قد شرع في كتابة سلسلة حلقات 
م��ن م��ش��روع كبير، ح��ول "ق��ص��ة األن��دل��س: من 
الُفتوح إلى النزوح"، ولكن األجل احملتوم وافاه 
إص��دار  من  متّكن  إذ  تنفيذه؛  بدايات  في  وه��و 

اجلزء األول منه فقط.
ال��ه��راس ه��ذا رائ���دًا حّقا؛  لقد ك��ان حتقيُق 
لدارسي  أس��اس��ًا  مرجعًا  ص���دوره،  منذ   ، ف��َظ��لَّ
في  وللباحثني  عامة،  القدمي  األندلسي  األدب 
ش��ع��ر اب���ن األب����ار خ��اص��ة. وق���د ك���ان االع��ت��ق��اد 
يترك  لم  األب��ار  ابن  أن  الدارسني،  بني  السائد، 
قلة من  ب��ل  دي���وان ش��ع��ر،  كثيرة، وال  أش��ع��ارًا 
بعض  ُبطون  في  املبثوثة  واملقّطعات  القصائد 
ِمْن ِمثل النفح، وأزهار  املظاّن األدبية القدمية؛ 
بعُضهم  وق��ّل��ل  بالوفيات.  وال��واف��ي  ال��ري��اض، 
في  ُع��رف  أنه  األب��ار، مؤّكدين  ابن  من شاعرية 
مجاالت أدبية أخرى، وفي التاريخ واحلديث... 
ولعّل الذي أوقع هؤالء في ما وقعوا فيه ضياع 
العلمي واألدب����ي، علمًا  األب���ار  اب��ن  َن��ت��اج  أك��ث��ر 
شهد  سياسيا،  مضطرب  عصر  ف��ي  ع��اش  بأنه 
النصراني على عدٍد من حواضر  حّدة الهجوم 
وطرد  استردادها  أجل  من  وأقاليمه  األندلس 
شبه  ش��ْرَق  بلنسية  ك��ورة  ومنها  منها،  املسلمني 
اجلزيرة اإليبيرية، التي مّرت بظروف حالكة، 
وع��اش��ت نكبة ق��اس��ي��ة ك���ان اب���ن األب����ار ش��اه��دًا 
عليها؛ فبكاها بكاًء ُمّرا بشعره ونثره معًا. ومن 
بعض  املغرب حفظت  خزانات  أن  احلظ  ُحسن 

ت��راث اب��ن األب���ار، ومنه دي��وان شعر ض��مَّ َكّمًا 
هذه،  ال��دي��وان  نسخة  وعلى  شعره،  من  مهّمًا 
بالرباط،  امللكية  اخلزانة  محفوظات  من  وهي 
إقدامه  ل��دى  ال��ه��راس  امل��رح��وم  أس��اس��ًا  اعتمد 
على حتقيق دي��وان اب��ن األب��ار. ورغ��م صعوبة 
حتقيق مخطوط انطالقًا من نسخة وحيدة له، 
من  نلمسه  كبير  بجهد  استطاع،  الرجل  أّن  إال 
تصفح الديوان احملقق الذي بني أيدينا، أْن يقّدم 
واإلصابة  بالريادة  اجلميع  له  يشهد  عماًل  لنا 
الصعاب  من  كثير  على  يتغّلب  وأْن  وال��ف��رادة، 
ع��ادة، حني يخوضون  التي تصادف احملققني، 

مغامرة التحقيق استنادًا إلى مخطوط فريد.
إن عالقة الهراس بتراث ابن األبار لم تقف 
عند ه��ذا احل���ّد، ب��ل ام��ت��ّدت إل��ى أع��م��ال أخ��رى 
اهتّم بها الراحل ألوانًا من االهتمام؛ فعمد إلى 
مجاّلت  في  َنَشَرها  حولها  من  مقاالت  تدبيج 
لطالبه  تدريسها  وإلى  مغربية،  وغير  مغربية 

وخارجه،  بلده  داخ��ل 
تآليف  حتقيق  وإل���ى 
أخ������رى ل����ه م����ن غ��ي��ر 
حّقق،  فقد  ال���دي���وان؛ 
���ف���ات،  م���ن ه����ذه امل���ؤلَّ
"ال���ت���ك���م���ل���ة ل���ك���ت���اب 
أج����زاء(،   4( ال��ص��ل��ة" 
و"ُدَرر السمط في خير 
السبط" باالشتراك مع 
أعراب.  الشيخ سعيد 
"صلة  أيضًا،  وحقق، 
الزبير  الب���ن  ال��ص��ل��ة" 
ال��غ��رن��اط��ي. وجت���در 
اإلش����������ارة إل������ى أن���ه 
ق��د وص��ل��ت��ن��ا، ع��الوة 
األب��ار  اب��ن  كتب  على 
ال���ث���الث���ة امل����ذك����ورة، 
حققها  أخ��رى  خمسة 
ون���َش���ره���ا ب��اح��ث��ون 
ع�������رب م����رم����وق����ون، 
وهي: "إعتاب الكتاب" 
األشتر(،  صالح  )حت: 
في  َيراء  السِّ و"احُلّلة 
)حت:  األم���راء"  أشعار 
حسني مؤنس. وحققه 
ق�����ْب�����ُل، ف����ي أواس�����ط 
عشر،  التاسع  ال��ق��رن 
الهولندي  املستشرق 
دوزي(،  ري���ن���ه���ارت 
املسعى  و"م���ظ���اه���رة 

معارضة  في  الوبيل  املرعى  ومحاذرة  اجلميل 
املنجد(،  ال��دي��ن  ص��الح  )حت:  السبيل"  امللقى 
��َدف��ي"  و"امل��ع��ج��م ف��ي أص��ح��اب ال��ق��اض��ي ال��صَّ
كتاب  من  و"املقتضب  األبياري(،  إبراهيم  )حت: 
حني  على  كذلك(.  األبياري  )حت:  القادم"  حتفة 
مؤلفًا  أربعني  من  أزيد  الشديد،  لألسف  ضاع، 
بعضهم،  يذكر  كما  وكتاب؛  رسالة  بني  ما  ل��ه، 
ع��َرْف��ن��ا أس��م��اَءه��ا م��ن خ���الل ال��ف��ه��ارس وكتب 
التراجم واألدب، في مجاالت احلديث والتاريخ 
والترجمة وغيرها من أبواب األدب؛ مثل كتاب 
املسلسل"،  الرحمة  في حديث  السلسل  "امل��ورد 
وشرح صحيح الُبخاري، و"إعصار الهبوب في 
ذكر الوطن احملبوب"، و"معدن اللُّجني في مراثي 
احلسني"، و"خضر الّسندس في شعر األندلس".

املتوفر  األب���ار،  اب��ن  وال ميكن لقارئ دي��وان 
رحمه  ال��ه��راس  ال��س��ام  عبد  الشيخ  بتحقيق 
الله، إال أْن يسّجل، بتقدير بالغ، ِعَظَم املجهود 
وَوجاهة  فيه،  عمله  ودقة  احملقق،  بذله  الذي 
عامة.  وت��دخ��ات��ه  وتصحيحاته  ترجيحاته 
فقد َحَرَص الراحل على إبراز مناسبة كّل نّص 
أبياتها  وضبط  وسياقه،  ال��دي��وان  في  شعرّي 
بالشكل التاّم، وشْرح ما رآه أْحَوَج إلى توضيح 
من لغتها، وحتديد أْبُحرها الَعروضّية )ُنِظَمت 
أشعار الديوان على أوزان الشعر املعروفة، ما 
عدا ثالثة منها هي: الهَزج واملقتضب واملضارع، 
وهي بحور قّل استعمالها لدى شعراء العربية 
من  تخللها  ما  على  والتنبيه  وحديثًا(،  قدميًا 
في  اجتهد  وتصحيف،  ونقص  خ��رم  م��واض��ع 
أخرى  رواياٍت  ُموِردًا  واستكمالها،  تصحيحها 
مّما وجده في مصاِدَر استعان بها في حتقيقه 
َن حواشي العمل، كذلك، جملة وافرًة  هذا. وَضمَّ

واألدب��ي��ة  واللغوية  التاريخية  املعلومات  م��ن 
ونحوها، ساعدت على إضاءة كثير من مواطن 

النصوص، وتيسير فهمها على القارئ.
��ِق  وق����د ب��ل��غ��ت ن��ص��وص ال����دي����وان، احمل��قَّ
أربعة  امللكية،  اخل��زان��ة  مخطوط  م��ن  انطالقًا 
ومائتني )204(، وهي تتفاوت فيما بينها طواًل 
وقصائَد  ومقّطعاٍت  ُنَتفًا  منها  إن  إذ  وِق��َص��رًا؛ 
ومطّوالت. وقد ُرتبت على حروف الهجاء حسَب 
الترتيب املغربي؛ بْدءًا بالهمزة، وانتهاًء بالياء. 
وقاد البحث الدكتور الهراس إلى الوقوف على 
َت��ِرْد في مخطوط  أشعار أخ��رى الب��ن األب��ار لم 
مثل  أخ��رى؛  مظاّن  في  عليها  عثر  بل  الديوان، 
امِلْعطار"  و"الروض  للُغْبريني،  راية"  الدِّ "عنوان 
امللك  عبد  الب��ن  والتكملة"  و"ال��ذي��ل  للِحْمَيرّي، 

املّراكشي، و"احللة السيراء" البن األبار، و"رايات 
املبّرزين" البن سعيد املغربي، ورحلة ابن ُرَشْيد 
ومجموُعها  ب��ال��دي��وان،  َقها  أحْلَ وق��د  ْبتي.  السِّ
ونتفة  يتيم  بيت  بني  ما  نّصًا  وأربعون  اثنان 
امللحق،  هذا  على  وعالوة  وقصيدة.  ومقطوعة 
ب���األْح���َرى، وض��ع احمل��ق��ُق لعَمله  املُ��ْل��َح��ق��ني  أو 
أكسبته  ومفّصلة  وغنية  متنوعة  فنية  فهارس 
قيمة مضافة كبرى، وسّهلت تلقيه واإلفادة منه 

بنجاعة. 
ويتضح من قراءة نصوص الديوان املطبوع 
وموضوعات  أغ��راض  في  قيلت  أنها  جميِعها 
والّنسيب،  الغَزل  في:  إْجماَلها  شتى، نستطيع 
والّصبا والذكريات، والرثاء، والشوق واحلنني، 
واالس��ت��ش��ف��اع واالس��ت��ع��ط��اف واالس���ت���رض���اء، 
وال��زه��د، وال��ن��ب��وّي��ات، وال��ت��ه��ان��ي، وال��ت��ع��ازي، 
وال���ش���ك���وى، وال��ه��ج��اء )وه����و ق��ل��ي��ل ج����ّدا في 
)نشير  والوْصف  واحِلَكم،  واأللغاز،  الديوان(، 
َيُعّدون الوصف غرضًا  ُكْثرًا ال  إلى أن دارسني 
شعريا قائم الذات(، واالستنجاد، واملديح. على 
بحّصة  استأثر  قد  يبدو،  فيما  األخير،  هذا  أّن 
مهّمة  نسبة  بأّن  ذلك  الديوان؛  من شعر  األسد 
َنَظَمها  جّدًا من قصائد هذا العمل ومقطوعاته 
ابُن األّبار في املْدح، وال سيما مدح أمير أفريقية 
أبي زكريا احلفصّي وابنه أبي يحي ِمْن بعده؛ 
بلنسية، في  أن حاكم  تاريخيا،  املعلوم،  إذ من 
النصف األول من القرن الهجري السابع، اضطّر، 
مَلّا اشتّد حصار مملكته من ِقَبل النصارى، إلى 
االستغاثة واالستنجاد باحلفصّيني؛ فأوفد ابَن 
األباِر إلى أبي زكريا يطلب املََدد والنجدة. وقد 
��زة ب��ه��ذا احل��اك��م، وال  رب��ط الشاعر ع��الق��ة مم��يَّ
سيما حني جلأ إلى إيالته فاّرا، واستقّر فيها، 
يتابع نكبة بلنسية بأسى وحرقة، ويبكيها بكاء 
بلدته  عن  بعيدًا  املنية  وافته  أْن  إل��ى  ش��دي��دًا، 
العزيزة سنة 658ه�. فقد َمَدَحه بأشعار كثيرة، 
أْسَبَغ عليه فيها أوصافًا جليلة كثيرة، دون أن 
االستنجاد  من  أخ��رى؛  معانَي  تضميَنها  يغفل 
به إلغاثة أهالي بلنسية احملاَصرين، وحّثه على 
مّد يد العْون للجيش البلنسي املسلم قصد رّد 

عدوان املسيحيني.
ابن  شعر  ع��ن  ال��وف��ي��رة  املعطيات  ه��ذه  إن 
األبار ما كان لنا لنظفر بها لوال حتقيُق الهّراس 
دي��واَن��ه، ون��ش��ره ملحقًا ب��ه ح��وى أش��ع��ار ابن 
أدبية  من مصادَر  التي جمعها  األخ��رى  األب��ار 
أخرى حفظت بعض شعر الرجل. وبهذا تسّنى 
للقارئ اليوَم معرفة الديوان املذكور، وتصحيح 
أحكام قيلْت، فيما قْبُل، عن شاعرية ابن األبار، 
آخَر  وجهًا  كذلك،  وأدرك،  سابقًا.  إليها  أْوَمأنا 
من شخصية ابن األبار، الذي لقبه ابن األحمر 
ب�"سراج الُعلوم"، وهو ابن األبار الشاعر املُْكِثر 
مأساة  مع  وإبداعيا،  وْجدانيا  املتفاِعل،  املُْفِلق 
وطنه، والساعي، بكل ما أوتي ِمْن قوة وإمكان، 
إعانات  عن  والبحث  ل��ه،  الدعم  أج��ل حشد  من 
لنصرة حاكم بلنسية، وإْمداد أهاليها وجيشها 
مب���ا ي��ح��ت��اج��ون��ه ل��الس��ت��م��رار حت���ت احل��ص��ار 
احمُلدق  النصارى وخطرهم  وملُواَجهة  اخلانق، 
بهم. وإذا علْمنا بأن الدارسني واملهتّمني بأدب 
األبار  البن  ُيْثبتون  يكونوا  لم  القدمي  األندلس 
س��وى ن���ْزر يسير م��ن األش��ع��ار، ال ُي��ؤّه��ُل��ه ألْن 
األندلسي،  الشعر  في  ال��ّرواد  زم��رة  ُيَعّد ضمن 
أْدَرْكنا، مبا ال يدع مجاال للّشّك، ريادة املرحوم 
عبد السالم الهراس في مجال التعريف بشعر 
ابن األبار وحتقيقه ودراسته ونْشره وتدريسه؛ 
القّراء، في  أي��دي  ال��ذي وضعه بني  الشعر  هذا 
يستغنَي  أْن  يستحيل  ضْخم،  شعري  مجموع 
حتقيقه  ويعّد  املجال.  ه��ذا  في  باحٍث  أي  عنه 
هذا واحدًا من األعمال اجلليلة التي يزدان بها 
علمي  إرٌث  إليه  ُيضاف  ال��ه��راس،  )ري��ب��رت��وار( 
وسيظّل  ال��راح��ل،  خّلفه  غنّي  ودع���وي  وف��ك��ري 
مصدرًا للباحثني في األدب األندلسي، وال سيما 
ألولئك الذين يتخذون من إنتاج ابن األبار عامة، 

ومن أشعاره خاصة، موضوعًا للدراسة. 

د. فريد أمعضشو

عبد ال�سالم الهرا�س مفكرا وحمققا
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عدد خاص عن األستاذ الدكتور عبد السالم الهراس رحمه اهلل تعالى

معالم من فقه التاريخ ومقاصده في فكر األستاذ عبد السالم الهراس 
مـن  خـالل  كـتـاب: »األنـدلـس  بـيـن  االخـتـبـار  واالعـتـبـار«

واهتمامات  كتب  من  أثارني  فيما  أثارني 
األستاذ الهراس اهتمامه املزدوج بتاريخ األمة 
أهم  أحد  عده  ميكن  جليا  اهتماما  وحاضرها 
خصال الرجل وأكبر مميزاته التي جعلت منه 

مفكرا إصالحيا بامتياز.
خالل  من  ذل��ك  ببيان  املقال  ه��ذا  وسيعنى 
كتابه "األندلس بني االختبار واالعتبار" الصادر 
ال���ري���اض سنة  ع��ن دار األن���دل���س اخل���ض���راء، 
إذ فيه يظهر بجالء حضور  2006م.   � 1426ه� 
فهم  في  لها  األدات��ي  والتوظيف  التاريخ  فكرة 

حركة احلاضر وتصحيحها.
الدكتور  تناولها  ال��ت��ي  القضايا  ه��ي  فما 
الهراس في فقه واقع التاريخ األندلسي ؟ وكيف 

جاز بها إلى فقه الواقع احلاضر لألمة؟ 

أوالـ فقه التاريخ األندلسي: 
ليس القصد من كتاب "األندلس بني االختبار 
الغاية  وإمن��ا  لذاتها  الوقائع  س��رد  واالعتبار" 
ه��ي س��رد م��ا ل��ه قيمة ف��ي بيان أس��ب��اب محنة 
املسلمني في األندلس وإبراز مظاهرها وعللها 
والوقوف على مختلف األسباب التي أدت إلى 
حلقهم  وما   ، املسلمني  يد  من  األندلس  ضياع 
من العذاب واإلخراج بسبب ما كسبته أيديهم، 
"ومن  الكتاب:  مقاصد  حاصرا  ال��ه��راس  يقول 
الذي يسير في  لزوم اخلط  الرسالة  شرط هذه 
رصد أسباب وعوامل وظواهر سقوط األندلس" 
)ص. 162(. ولهذه الغاية بذل جهدا كبيرا في 
الكشف عن مجموعة من األسباب والعلل التي 
أخ��ط��اء،  األن��دل��س سماها  س��ق��وط  وراء  ك��ان��ت 

ومنها:
1 ـ عزل موسى بن نصير وطارق بن زياد:

اعتبر الدكتور الهراس أن من أكبر األخطاء 
التاريخية التي سقطت فيها القيادة اإلسالمية 
الكبيرين موسى  الفاحتني  في دمشق هو عزل 
توقف  بعزلهما  إذ  زي��اد  بن  وط��ارق  نصير  بن 
ه��ذا اخلطأ  "إن  ال��ص��دد:  ه��ذا  في  يقول  الفتح، 
ملا  خطيرا  استراتيجيا  خطأ  رأي���ي  ف��ي  ك��ان 
إبعاد  أن  كما  وخيمة،  نتائج  م��ن  عليه  ترتب 
ط��ارق ع��ن والي��ة األن��دل��س ك��ان خطأ أش��د منه 
مصادر  من  ال��ه��راس  ويأخذ  )ص.17(،  أيضا" 
تاريخية أن طارق ابن زياد كان ميلك مشروعا 
كبيرا هو فتح أوروبا كلها إلى القسطنطينية، 
هذا املشروع أخاف السلطة األموية في دمشق 
الريبة  بعني  ينظرون  األمويني  اخللفاء  وجعل 
واالرت����ي����اب م���ن ه���ذا امل���ش���روع واخل�����وف من 
سحب بساط اخلالفة من حتت أقدامهم، يقول 
الدكتور الهراس: "من املعلوم أن مشروع القيادة 
اإلسالمية: "موسى وطارق" كان اختراق أوروبا 
انطالقا من األندلس للوصول إلى القسطنطينية 
العظمى" )ص. 14(، ويضيف قائال إن اخلالفة 
األم��وي��ة ل��م ت��ق��در ه���ؤالء ال��رج��ال ح��ق ق��دره��م، 
واإلهمال  بالعزل  العظيم  الفتح  على  فكافأتهم 
من  "ويتعجب  القتل...  على  بالتحريض  ورمبا 
هذا الذي أقدمت عليه القيادة في دمشق قائال: 
"ومهما يكن فإن أفعال العقالء تصان عن العبث، 
وهذا ما يجعلنا نقف دائما حيارى أمام بعض 
األفعال واإلجراءات التي حدثت لوقف فتح من 
الفتوح، أو إجهاض مشروع حضاري مهم، أو 
إزه��اق روح عمل جليل، أو شل حركة مباركة، 
تستحق  ال��ت��ي  الطيبة  امل��ب��ادرات  م��ح��ارب��ة  أو 

التشجيع واملساندة " )ص.17-18(
2ـ  عدم استكمال فتح شبه جزيرة األندلس:

ع��د األس���ت���اذ ال���ه���راس ه���ذا ال��ت��وق��ف "م��ن 
األخطاء االستراتيجية الوبيلة" ألنها هي التي 
الذي بسببه  األقوى  التهديد  الزمن  صارت مع 
ت��ق��وض امل��ش��روع احل��ض��اري األن��دل��س��ي يقول 
األستاذ منبها على خطورة هذا األمر:" والذي 
يهمنا هو أن هذا العلج )يقصد باليو الذي تفلت 
من يد املسلمني وحتصن في هذا احلصن( قد 
استأسد، واستشرت قوته في تلك املنطقة، بعد 
أن استعصم بجيب في  كهف من تلك اجلبال 
الشاهقة، وامتنع عن املسلمني بعد موسى بن 
اإللقاء  وال  استنزاله  أحد  يستطع  ولم  نصير، 
واستقلوا  بقوته  اس��ت��ه��ان��وا  إن��ه��م  ب��ل  عليه، 
جيشه... ووثقوا في قدرتهم على مواجهته إن 
جترأ عليهم، فإذا به يستجمع فلول النصارى 
استبسل  جيشا  منهم  ويكون  وغيرهم  القوط 
من  أمكن  م��ا  واخل���الص  املسلمني  مدافعة  ف��ي 
أيديهم حتى استطاع أن يكون مملكة ذات كيان 
قوي انطلقت تتسع دائرتها شيئا فشيئا حتى 
اجتاحت بالدا شاسعة ... وكان ذلك في نظرنا 

بسبب قرارات خاطئة خطيرة" )ص.32(
3 ـ العصبية القبلية:

األول  منذ عصرها  عرفت  األندلس  أن  ذلك 
تكون  عرقيا  ت��ع��ددا 
والبربر  العرب  من 
والسكان  الفاحتني 
األص�����ل�����ي�����ني وم����ن 
والنصارى،  اليهود 
قبائل  العرب  وك��ان 
م���ت���ن���اح���رة، وي����رى 
ال��دك��ت��ور ال��ه��راس: 
ي��ت��ص��ف��ح  م����ن  "أن 
احلقبة  ه��ذه  تاريخ 
من  العجب  ي��أخ��ذه 
سالت  التي  ال��دم��اء 
داخ���������ل ال���ق���ب���ائ���ل 
املنضوية  العربية 
حتت حكم األمويني، 
ه��ذا  أدب����ي����ات  وإن 
ال���ع���ص���ر ل��ت��ع��ك��س 
الصراع املرير الذي 
األشخاص  بني  كان 
واألح��زاب  والقبائل 
مم���ا ك���ان ل���ه أس���وأ 
األث��������ر ع���ل���ى س��ي��ر 

أن  واملهم  وغربا،  شرقا  اإلسالمية  الفتوحات 
على  غالبا  تقوم  كانت  التي  األموية  السياسة 
أثرها  انعكس  قد  أخ��رى  وإبعاد  قبيلة  تقريب 
الفتوح  بطأت  سيئا..  انعكاسا  األندلس  على 
وأف���رغ���ت ب��ع��ض ال��ث��غ��ور، وج��ع��ل��ت��ه��ا ع��رض��ة 
من  أو  القوط  من  س��واء  املتربصني  للنصارى 
الفرجنة")ص.25(، وينتقد سياسة األمويني في 
معاجلة  في  سديدة  "غير  ويعتبرها:  األندلس 
أمور األندلس إال في أحوال قليلة، وأن العاهة 
على  االعتماد  ه��ي  بها  أصيبت  التي  الكبرى 
الغالبة  السمة  كانت  التي  القبلية  العصبية 
لذلك،  ونتيجة  املتأخرين؛  ال���والة  بعض  على 
جيوب  استئصال  ف��ي  الفاحتون  ت��راخ��ى  فقد 
وهذا  اخلطيرة...،  العناصر  وأغفلوا  املقاومة، 
أمرها،  واستفحال  املقاومة  انتعاش  إلى  أدى 
التهمت  ثم  ثم ممالك،  أصبحت مملكة  أن  إلى 
ال��ث��غ��ور اإلس��الم��ي��ة،  األرض واس��ت��ول��ت ع��ل��ى 
دوال  أصبحت  حتى  فشيئا  شيئا  وت��وس��ع��ت 
على  ال��ق��درة  لقرطبة  يعد  ول��م  قائمة،  ومم��ال��ك 
أيام  قوتها  عنفوان  في  وإزالتها حتى  محوها 

)ص.  العامري"  ��م  واحُل��كْ واملستنصر  الناصر 
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4 ـ سوء معاملة البربر:
كان  السبب  هذا  أن  الهراس  الدكتور  يرى 
من األسباب التي فككت أوصال األندلس وكان 
التدبير  وسوء  الهوجاء  "السياسة  على  عالمة 
الذي أظهره والة األمويني بإفريقية، فقد عسفوا 
وأهانوهم  يطيقون  ال  م��ا  وحملوهم  بالبربر 
إهانات بالغة" )ص. 35( "وظلموا وتعدوا حدود 

الله في إخوانهم البربر".
السبب  هذا  في  ينظر  الهراس  الدكتور  إن 
اخلطيرة  وم��آالت��ه  املبيرة  البعيدة  آث���اره  إل��ى 
ف��ت��راه يؤكد أن ذل��ك: " ك��ان ل��ه أس��وأ األث��ر في 
وتعاونهم  وتضامنهم  األندلس  نصارى  تقوية 
م��واق��ع  ع���دة  واج��ت��ي��اح��ه��م  ش��ؤون��ه��م  وتنظيم 

وبلدان" )ص.34 (
5 ـ بيعة الصبي هشام المؤيد:

م��ن األخ��ط��اء االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ق��ات��ل��ة في 
األندلسيني  بيعة  ه��و  ال��ه��راس  األس��ت��اذ  نظر 
وه��و خطأ  ي��زال صبيا،  ال  وه��و  املؤيد  لهشام 
قرطبة  عظمة  أوج  في  يقع  قاتل  استراتيجي 
البيعة  أخ��ذه  وه��و  املستنصر  احلكم  يرتكبه 
لولده هشام وهو بعد 
صبي ) سنة 365ه�( 
اآلثار  أسوأ  له  وكان 
األن��دل��س"  ف��ي ضياع 
)ص. 40(، لكن ملاذا؟

اإلمامة  خطة  ألن 
ال���ع���ظ���م���ى وظ���ي���ف���ة 
شرعية  وخطة  دينية 
ال��ت��الع��ب  ي���ج���وز  ال 
من  بها  واالستهتار 
ت��ث��ب��ي��ت صبي  أج����ل 
ف��ي إم����ارة امل��ؤم��ن��ني 
وي��رص��د   ،)42 )ص. 
ال���دك���ت���ور ال���ه���راس 
آث��ار ه��ذا اخلطأ في 
أنه فتح الطريق أمام 
احل���اج���ب امل��ن��ص��ور 
أن  أب��ي عامر في  بن 
يتفرد باحلكم ويورثه 
على  ويقضي  ألبنائه 
ج���م���ي���ع اخل����ص����وم 
وأه�������ل اخل����ي����ر ف��ق��د 
كان الرجل كما يصفه األستاذ الهراس "حاكما 
عظيما، وداهية من دهاة األندلس قاطبة، بل إنه 
استطاع  فقد  وح��ده،  فريد صنفه، ونسيج  كان 
خالل  م��ن  املطلق  احلكم  إل��ى  طريقه  يشق  أن 

مصاعب جمة، وظروف صعبة" )ص.44(، 
مل��ا ع��ني عبد  ت��ك��ررت  الظاهرة  أن ه��ذه  كما 
الرحمن شنجول ولده الطفل في خطة احلجابة 
هذا  فتح  وق��د  )ص.55(،  الدولة  بسيف  ولقبه 
باخلليفة  احل��ج��اب��ة  الس��ت��ب��داد  ال���ب���اب  األم����ر 
وان��ت��ه��اج س��ي��اس��ة االس���ت���ب���داد م���ع اجل��م��ي��ع. 
ورغ��م أن عصر اب��ن أب��ي عامر ك��ان م��ن أزه��ى 
ال��ع��ص��ور وأق��واه��ا إال أن االس��ت��ب��داد ال��ق��وي، 
والسياسة القبلية، واإلساءة لبني أمية بالقتل 
والتشريد، واإلبقاء على ممالك النصارى قائمة، 
والقضاء على مركز العلماء كل هذا جعل البالد 
وأدخلها  )ص.52(،  لالنفجار  مهيأة  األندلسية 
في حرب أهلية شديدة انتهت بسببها اخلالفة 
األموية ودخلت األندلس عصر ملوك الطوائف 
موازين  وانقلبت  النصارى  ممالك  واستقوت 
املدن  وبدأت  ينفرط  األندلس  عقد  وبدأ  القوى، 

العامرة بالعلم واحلضارة تقع في يد النصارى 
6 ـ التفرقة والحروب األهلية:

ال��ه��راس ه��ذا العنصر  ل��م يخص األس��ت��اذ 
يركز  ظ��ل  سبب  لكنه  كتابه  ف��ي  خاصة  بفقرة 
األندلس  فإن  وتكرارا،  مرارا  إليه  ويشير  عليه 
رغم وحدتها املذهبية والسياسية زمن اإلمارة 
واخل���الف���ة األم���وي���ة وق��ب��ل��ه��ا زم����ن ال��ف��احت��ني 
والتبعية للمركز في دمشق إال أن بوادر الفرقة 
األندلس،  على  يخيم  ظل  املشؤوم  واالخ��ت��الف 
أطل  القائمة  السلطة  ف��ي  ضعفا  وج��د  وكلما 
ب���رأس���ه م���ه���ددا ال���وح���دة، ول��ق��د مت��ك��ن��ت ه��ذه 
أن تسقط  م��ن  األن��دل��س��ي  املجتمع  ف��ي  ال��ف��رق��ة 
اخلالفة األموية زمن ضعفها وضعف احلجابة 
طائفية  فتنة  ف��ي  األن��دل��س  ودخ��ل��ت  العامرية، 
بني األمراء وبني القواد وبني العناصر القبلية 
العربية والبربرية واليهود والنصارى، وكانت 
هذه الفتنة شر فتنة فرقت بالد األندلس قددا، 
وأخرجتها من دائرة القوة والتأثير احلضاري 
إلى دائرة التشتت والضمور، وينتقي األستاذ 
يصور  اخلطيب  الب��ن  تاريخيا  نصا  ال��ه��راس 
أهل  "وق��د ذهب   : فيقول  الفرقة  فيه حجم هذه 
األندلس من االنشقاق واالنشعاب واالفتراق إلى 
حيث لم يذهب كثير من أهل األقطار" )ص. 96 
نقال عن ابن اخلطيب في  إعمال األعالم، ص. 
أيضا يصور  الله عنان  144(، ويأخذ عن عبد 
إليه األن��دل��س بعد عز  آل��ت  ال��ذي  الفرقة  واق��ع 
ووحدة وقوة، فيقول: "ثم هي )أي األندلس( منذ 
أوائل القرن اخلامس تنحدر فجأة إلى معترك 
واحل��رب  والفتنة  االض��ط��راب  م��ن  ل��ه  مثيل  ال 
األهلية لتخرج من هذا الغمار بعد فترة قصيرة 
ملنظر  وإن��ه  مشتركة،  رابطة  تربطها  ال  أش��الء 
م���روع م��ؤس م��ع��ا.. أن تنسى ف��ي خ��الل هذه 
الفترة اخلطيرة املؤسية من حياتها أو تتناسى 
قضية األندلس الكبرى، قضية احلياة أو املوت، 
العدو  ض��د  ال��ص��راع  قضية  أخ��رى  بعبارة  أو 
اخلالد � أعني النصرانية" )ص.97( عن عبد لله 
11( ويأخذ  الطوائف، )ص.  دول ممالك  عنان: 
على  الوخيمة  آثارها  الُفرقة  هذه  من  الهراس 
أراض  "فقدان  مثل:  لألمة  احلضاري  املشروع 
كثيرة صارت حتت سيطر املمالك النصرانية،.. 
وكلها كانت استراتيجية هامة حتمي األندلس 
كلها.. ومن أسوأ نتائج هذه الفتنة أنها أرست 
التي  الصغيرة  املمالك  ونظام  الطوائف  قواعد 
كانت أقواها أضعف من أن حتمي نفسها بله 

أن حتمي األندلس كلها" )ص.95(
الوحدة  إمكان  عن  آخ��ر  موطن  في  ويقول 
بني ملوك الطوائف :"لقد كان هناك قادة أقوياء 
ف���ي ك���ل م���ن س��رق��س��ط��ة وإش��ب��ي��ل��ي��ة وغ��رن��اط��ة 
وب��ط��ل��ي��وس... ال��ذي��ن ل��و احت���دوا ل��ك��ان��وا قوة 
بل  املسلمني،  كافة  وع��ن  عنهم  اخلطر  تدفع  ال 
املمالك  على  قوتهم  يفرضوا  أن  الستطاعوا 
املمالك  ه��ذه  ق��وة  لكن  ال���ث���الث...،  النصرانية 
)الطوائف( كانت تستهلك في الفنت فيما بينهم، 
يقتضيه  وفيما  ببعض،  بعضهم  تربص  وف��ي 
اجليران  ب��ني  املتبادل  الظن  وس��وء  التوجس 
للبطش  منهم  واح��د  ك��ل  واس��ت��ع��داد  املسلمني 
األشقاء  ب��ني  احل��ال  ه��و  )مثلما  املسلم  بأخيه 

العرب وبعض األشقاء املسلمني(")ص.123(
7 ـ الفساد األخالقي: 

إل��ى أن األن��دل��س  ال��ه��راس  يشير األس��ت��اذ 
عرفت حضارة قوية لم يحافظ عليها كثير من 

د. الطيب الوزاني

عبد ال�سالم الهرا�س مفكرا وحمققا
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أبنائها من األمراء والعلماء والوجهاء والقادة 
ال��ع��س��ك��ري��ن ب��س��ب��ب االن��غ��م��اس ف���ي امل��اه��ي 
األستاذ  فتجد  واخل��م��ور،  وال��ف��ج��ور  وامل��ل��ذات 
يرد ضعف احلجابة العامرية مثا إلى أسباب 
في  املنصور  بن  امللك  عبد  "انهماك  منها  كثير 
القرطبية  الفتنة  الشراب")ص.53(، وقبيل زمن 
"ص���ار ش���رب اخل��م��ر ج���ه���ارا، وان��ت��ش��ر ال��زن��ى 
")ص.65(،  والسرقة  والفساد  والعيث  واللواط 
القيان  على  بالتنافس  امللوك  بعض  و"انشغال 
لتزين مجالسهم بالغناء،... كما وقع التنافس 
والتنافس   ... واملنتزهات،  القصور  بناء  في 
عموما على تزين الباط بالشعراء" )ص.130(، 
ك��ل ه���ذا ك���ان ل��ه آث����ار سلبية ع��ل��ى امل��ش��روع 

احلضاري اإلسامي باألندلس.
8 ـ االغتياالت السياسية والفتك بالخصوم: 
إن واحدة من الظواهر البارزة التي ميزت 
الصراع  ظاهرة  باألندلس  اإلس��ام��ي  التاريخ 
الشرس والقوي على النفوذ والسلطة مبختلف 
عهد  في  أو  الفاحتن  عهد  في  س��واء  مراتبها 
أو احلجابة واألم���ر صار  أو اخل��اف��ة  اإلم���ارة 
أعقبها  وم��ا  القرطبية  الفتنة  عصر  في  أق��وى 
من صراعات ومتزق باد األندلس بسقوط حكم 

بني أمية وفتنة ملوك الطوائف. 
تعرف طريقا  تكن  ل��م  ال��ص��راع��ات  ه��ذه  إن 
حللها غير السيف والغدر واحلرب، وأنت تقرأ 
كتب التاريخ تكاد تتيه في كثرة اخلصوم وكثرة 
االغتياالت وتداخل األحداث تداخا معقدا، ولم 
على  بالقضاء  إال  لألقوياء  اجل��و  يصفو  يكن 
ل��م يوجد احل��اك��م ال��ق��وي أطل  اخل��ص��وم، وإذا 
اخل��ص��وم م��ن ك��ل ح��دب وص���وب وان��ف��رط عقد 
السلطة، وقد يتولى احلكم في سنة واحدة أو 

في أشهر قليلة أكثر من واحد.
بل  الضعف  مرحلة  على  األمر  يقتصر  ولم 
حتى في مرحلة القوة، فاحلاجب محمد بن أبي 
احلفاظ  في  جبارة  جهودا  بذل  كان  وإن  عامر 
على هيبة الدولة األندلسية املوحدة حتت رعاية 
أن  األمن.. واستطاع  القرطبية وبسط  اخلافة 
فإنه  النصارى...  ملوك  قلوب  في  الرعب  يبث 
األمني  باستبداده ونظامه  األندلس  على  جنى 
الصارم، وبالقضاء على القيادات العظيمة، بل 
للقيادة  االستعداد  فيه  يتوسم  ك��ان  من  حتى 

واحلكم" )ص. 94(
ويحكي عن حاكم إشبيلية )عصر الطوائف( 
والقضاء  باالضطهاد  عهده  دشن  أنه  املعتضد 
الحتال  حملة  أع��د  كما  وال�����ده..،  رج���ال  على 
ال��ذي حاول  ول��ده إسماعيل  نكول  لوال  قرطبة، 
وزيره  مع  وقتله  به،  فبطش  وال��ده،  من  الفرار 
445 ه� دبر مكيدة خبيثة  البرزالي، وفي سنة 
حلفاؤه،  وفيهم  األم���راء  بعض  على  للقضاء 
فاستدعاهم إلى قصره، ثم ألقى عليهم القبض، 
للمعتضد  وكانت   ... احلمام  في  خنقا  وقتلهم 
حديقة مغروس فيها كثير من جماجم خصومه 
األمراء وغيرهم، فكنت تسمى حديقة اجلماجم، 
)ص.  أخ��رى  بها جماجم  له جوالق  كانت  كما 

113، عن الذخيرة البن بسام(
السياسي  االغتيال  ظاهرة  أن  واخلاصة 
وال��ق��ض��اء ع��ل��ى اخل���ص���وم ب��أف��ت��ك األس��ال��ي��ب 
وأقساها عنفا ووحشية كانت األسلوب السائد 
ف��ي اجل��زي��رة األندلسية األم���ر ال���ذي غ��ذى في 
ال��ن��ف��وس احل��ق��د امل��س��ت��م��ر وأذه�����ب ب��األخ��وة 
غاية  م��ن  يكن  ول���م   ل��ألم��ة  العليا  وباملصالح 

للحاكم إال حفظ كرسيه من األعداء.
الذاتية على مصلحة  المصلحة  تغليب  ـ   9

األمة : 
يجمل األس��ت��اذ ال��ه��راس س��ق��وط اخل��اف��ة 
األم���وي���ة ب���ع���ب���ارات ت��ف��ي��د أن األم����ة آل����ت في 
أصحاب  عليها  تغلب  أن  تاريخها  من  مرحلة 
وغيرهم  والقواد  األم��راء  من  الذاتية  املصالح 

والعلمية،  االجتماعية  والفئات  األشخاص  من 
وارتفع سعار التنافس بينهم ليس في مصلحة 
الدولة واألمة بل في سبيل احلفظ على املصالح 
الذاتية؛ يقول األستاذ الهراس: "وهكذا اندثرت 
دولة بني أمية التي أسسها عبد الرحمن الداخل 
الذين  أحفاده  يد  على  وانهارت   ، 138ه�  سنة 
املستنصر  احَل��َك��م  بعد  ُيِعدهم  م��ن  ي��ج��دوا  ل��م 
وأكثرهم حظا وعقا وهمة  باألمر،  لاضطاع 
وجد نفسه محاطا ببطانة تتنافس تنافسا غير 
شريف بقصد حتقيق مصالح خاصة، وتتقاتل 
ومقام  ال��دول��ة  على  احل��ف��اظ  ب��داف��ع  ليس  لكن 
في  طمعا  أو  ملكاسبها  صيانة  ولكن  اخلليفة، 
التربع على كرسي احلجابة أو الوزارة، والرغبة 
ف��ي ح��ي��ازة أل��ق��اب األب��ه��ة واحل��ك��م أو التآمر 
املغامرة  بدافع  أو  ذاك،  أو  اجلانب  ه��ذا  على 
احلكم  في  حدث  ال��ذي  الهائل  الفراغ  واغتنام 
وممارسة  للظهور  العريقة  والقيادات  واإلدارة 

ال��ب��ط��ال��ة  ذوي  زع����ام����ة 
والغوغائية  واالن��ح��راف 

والبطش")ص. 77(
 10 ـ مواالة النصارى 
في  بهم  واالســتــعــانــة 
الــقــضــاء عــلــى اإلخـــوة 

المخالفين :
بسبب ضعف اإلمارة 
وض��ع��ف احل��ك��ام وك��ث��رة 
اإلخ��وة األع��داء وتربص 
احل����س����اد ك���ان���ت ت��ع��ل��و 
م��ص��ل��ح��ة احل���ف���اظ على 
ال��ك��رس��ي ول���و ب��ارت��ك��اب 
ومن  سلف  كما  احملظور 
أن��������واع ه�����ذا احمل���ظ���ور 
االس���ت���ع���ان���ة ب��امل��م��ال��ك 
محاربة  ف��ي  النصرانية 
اإلخ����وة واس���ت���رداد ملك 
ال��دك��ت��ور  ي��ق��ول  ث���أر  أو 
ال�������ه�������راس: "وب���س���ب���ب 
سياسات ملوك الطوائف 
ال���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى أط���م���اع 
ب��ع��ض��ه��م، واخل�����وف من 
اضطروا  اآلخر،  البعض 
االستعانة  إل���ى  جميعا 
ب��امل��م��ال��ك ال��ن��ص��ران��ي��ة، 
إليها،  اإلت�����اوات  وأداء 
بعض  عن  لها  والتنازل 
امل��واق��ع، وإخ���اء بعض 
امل�����دن، وال��ت��ق��اع��س عن 
بعضا"  بعضهم  ن��ص��رة 
)ص.127(، وعن الصراع 

بن بني ذي النون وبني هود 
خطر  أم��ام  النون  ذو  "والتجأ  الدكتور:  يقول 
النصارى،  إل��ى  عباد  وبني  ه��ود  بني  أط��م��اع 
أم��واال، ولم يقصر في تخريب باد  وب��ذل لهم 
بني هود، كما استعان هؤالء � يعني بنو هود 
 .. النون  ذي  باد  لتخريب  بالنصارى  أيضا   �
ة  َقَلُهرَّ قلعة  يحتلوا  أن  للنصارى  أتيح  وهكذا 
وه��ي م��ن أه��م ال��ق��اع اإلس��ام��ي��ة")ص. 128( 
االس��ت��ع��ان��ة  أن  إل���ى  األس���ت���اذ  وه��ك��ذا يخلص 
بالنصارى كان من أكبر األخطاء التي أدت إلى 
نرى  وهكذا   ": يقول  تدريجيا،  اجلزيرة  التهام 
والنبري  القشتالي   : الثاثة  النصارى  ملوك 
بأمراء  التاعب  في  فرصة  وجدوها  والليوني 
املسلمن والتآمر عليهم، فهم مع ذا ضدا على 
ذاك، ومع ذاك ضدا على ذا، وهم في احلقيقة 
ينجزون حقائق ناصعة في االستياء على باد 
املسلمن، والتنافس على اقتطاع أطراف من تلك 
األندلس  من  املسلمن  إلخ��راج  املمالك، متهيدا 
املدينة  طليطلة  سقوط  وما   ،)129 نهائيا)ص 
من  478ه�  سنة  النصارى  أي��دي  في  العظيمة 
غير رجعة إلى اليوم إال بسبب مواالة النصارى 
)ص.139(، وقد تكرر نفس هذا السلوك األخرق 

إلى أن صارت األندلس كلها في خبر كان.
11 ـ االستعانة بالعنصر األجنبي في تولي 

أمور الدولة المسلمة
من  واح��د  على  يده  الهراس  األستاذ  يضع 
ب��ن أه��م األس��ب��اب ف��ي خ��راب األن��دل��س وأف��ول 
بالعنصر  االس��ت��ع��ان��ة  إن��ه  بها  املسلمن  جن��م 
اليهودي والنصراني في تولي مناصب كبيرة 
التي  اخلطيرة  اآلف��ات  "ومن  يقول:  الدولة،  في 
كان لها أسوأ األثر في تدهور املمالك الطائفية 
استعمال اليهود والنصارى والثقة بهم وإسناد 
فاملعتضد كان يستخدم  إليهم..  شؤون مهمات 
)يصفه  مستعربا  نصرانيا  وزي���را  باطه  ف��ي 
ألفونسو  وزي��ر  ص��ار  أن  بعد  بأنه  بسام  اب��ن 
واجلاسوسية  والدهاء  بالشيطنة   .. السادس: 

وأنه كان طامة كبرى على املسلمن.."
ك��م��ا اس��ت��خ��دم��ت غ��رن��اط��ة ال��ي��ه��ودي اب��ن 
ال��ن��غ��ري��ل��ة إس��م��اع��ي��ل ث��م ول����ده ي��وس��ف ال��ذي 
ك����ان ي��ت��آم��ر ع��ل��ى س��ي��ده 
يستولي  أن  واس��ت��ط��اع 
ع��ل��ى ال��ق��ص��ر وي��ح��ي��ط��ه 
ب��ج��واس��ي��س��ه، وي��ض��ب��ط 
سيده  وسكنات  ح��رك��ات 
باديس.. لكن الغرناطين 

ثاروا عليه" )ص 132(
الهراس  األس��ت��اذ  إن 
وهو يبن هذه اآلفة يحذر 
منها ألنها كانت وال تزال 
الشرور  لكثير من  مدخا 
يقول: "إن األيادي اخلفية 
وال���ع���ل���ن���ي���ة ل��ل��ع��ن��اص��ر 
قد  للمسلمن  امل��ن��اوئ��ة 
اض��ط��ل��ع��ت مب����ؤام����رات 
لإليقاع  كثيرة  ومهمات 
بهم والضرب فيما بينهم 
مللوك  ع��ورات��ه��م  وك��ش��ف 
النصارى، وإن كان بعض 
البيوتات  م��ن  احل��اق��دي��ن 
احل��اك��م��ة ل��م ت��ت��ورع عن 
النصارى."  ملوك  خدمة 

)ص. 132� 133(

ث����ان����ي����ا: م�����ن ف��ق��ه 
ال��واق��ع ال��ت��اري��خ��ي إلى 

فقه الواقع احلاضر:
ك��ت��اب  أن  ي��خ��ف��ى  ال 
"األن���دل���س ب��ن االخ��ت��ب��ار 
واالعتبار" وإن كان كتابا 
جتربة  وف��ي  التاريخ  ف��ي 
ت��اري��خ��ي��ة م���رت م��ن��ذ زم��ن، 
إال أن األستاذ الهراس لم يكن غرضه الدراسة 
أجل  من  التاريخ  دراسة  وال  اجلافة  التاريخية 
بقصد  التاريخ  دراس��ة  وإمنا  فحسب،  التاريخ 
احلالي  وواقعنا  األندلس  واق��ع  فبن  االعتبار 
كثير من أوجه التشابه والتماثل، كما أن خروج 
املسلمن من األندلس وإن كان قد مر عليه حلد 
اآلن أزيد من ستة قرون فإن آثاره ال تزال فاعلة 
بل إن بداية تشكيل النظام العاملي احلالي في 
صورته العاملية واالستعمارية وتضخم املركزية 

الغربية بدأت مع طرد املسلمن.
وألهمية التجربة األندلسية في االعتبار كان 
هذا الكتاب وكان األستاذ بقدر ما يفتح عينيه 
على املاضي يفتحهما على احلاضر، ويتحدث 
فتراه يغوص  للحاضر  يلمح  املاضي وهو  عن 
ف��ي امل��اض��ي ب��ه��م��وم احل���اض���ر، وي����رى الليلة 
عن ممالك  يتحدث  وهو  يقول  بالبارحة،  أشبه 
واالح��ت��راب  واخل���اف  الفرقة  وق��وة  الطوائف 
"لكن قوة هذه املمالك )الطوائف( كانت  بينهم: 
تربص  وف��ي  بينهم،  فيما  ال��ف��ن  ف��ي  تستهلك 
التوجس  يقتضيه  وف��ي��م��ا  ب��ب��ع��ض،  بعضهم 
ب��ن اجل��ي��ران املسلمن  امل��ت��ب��ادل  وس��وء الظن 

واستعداد كل واحد منهم للبطش بأخيه املسلم 
وبعض  العرب  األشقاء  بن  احل��ال  هو  )مثلما 

األشقاء املسلمن(")ص.123(
ب��ل إن���ه ل��م ي��ذك��ر ف��ي اع��ت��ق��ادي سببا من 
أس��ب��اب س��ق��وط األن���دل���س، وال وص���ف مظهرا 
وكثرة  أهلها  تدبير  وسوء  مظاهر ضعفها  من 
من  كبير  ق��در  ذل��ك  وف��ي  إال  وتخاذلهم  غفلتهم 
ودع��وة  حلالنا  والتلميح  بواقعنا  التعريض 
لاعتبار ، ونصح ذكي لذوي األلباب واألبصار. 
بامتحانات  عاملنا  امتحن  "وق��د  مثا:  يقول  إذ 
خارجية  واع��ت��داءات  ل��ك��وارث  وتعرض  شتى، 
وما يزال، والضطرابات داخلية ولم يزل، ومع 
ذلك ما رأينا وال سمعنا وال قرأنا أن دولة من 
أسباب  إل��ى  التفتت  أو  اعتبرت  طوائفنا  دول 
التي  إل��ى دراس���ة السبل وال��وس��ائ��ل  ذل��ك، وال 
تستعصي  ذاتية  والدولة مبناعة  املجتمع  متد 
على  اإلق���دام  وإل��ى  والضياع  االنهيار  عن  بها 
دراسات جدية ينبثق عنها تصور سليم إلقامة 
دولة متقدمة حتقق نحوا مطردا يلحقها باألمم 
امل��ت��ق��دم��ة، وحت����اط ه���ذه ال���دول���ة ب��امل��ؤس��س��ات 
نفسها،  م��ن حماية  م��ا ميكنها  وك��ل  وامل��راك��ز، 
وي��ض��م��ن ل��ه��ا ال��ت��ق��دم ف���ي خ��ض��م امل���ؤام���رات 
لم  التي  اجلديدة  للصليبية  والباطنة  الظاهرة 
عنه  كشفت  وما  مكرها،  عظيم  عن  بعد  تكشف 
وتنبيه  النائمن،  وإيقاظ  املوتى،  إلحياء  يكفي 
الغافلن، وحتذير التائهن، وردع املسهمن في 

الفن الداخلية والتطاحن األسري" )ص. 10(. 
ه����ذا اخل����وف م���ن ه����ذا امل��ص��ي��ر امل��ش��ؤوم 
جعله يلجأ الله تعالى ويسأله "أن يهيئ للدول 
اإلس��ام��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع��ات اإلس��ام��ي��ة ق��ي��ادات 
مؤمنة صاحلة ذات كفاءة وأهلية تخرج بها من 
األوحال املزرية التي تعيشها إلى مصاف الدول 

الراقية املتحضرة")ص. 12(
ثالثا: خالصات في معالم من شخصية 

األستاذ الهراس: 
من  أرج���و  خاصتن  على   � هنا   � أقتصر 
األس��ت��اذ  م��ن شخصية  ج��وان��ب  إب���راز  خالها 
هذا  في  له  في صحبتي  لي  ب��دت  كما  الهراس 

الكتاب، وهي: 
األولىـ  الهراس ذو معرفة بالتاريخ وفقهه: 
في  وذك���اؤه  العقلية،  نباهته  ذل��ك  ف��ي  يسعفه 
التقاط الصور والنماذج، والربط بن األحداث 
بعللها املعقولة، ويسعفه في ذلك أيضا ذاكرته 
كما  عاشره،  من  كل  بها  له  يشهد  التي  القوية 
يسعفه ف��ي ذل��ك اط��اع��ه ال��واس��ع ب��واق��ع األم��ة 
بها،  م��رت  التي  ال��ت��ج��ارب  ومختلف  املعاصر 
وصحبته لكبار املفكرين واألعام أمثال املجاهد 
محمد بن عبد الكرمي اخلطابي، ومحمود شاكر، 

ومالك بن نبي، وغيرهم من الكبار.
الثانية ـ الهراس مصلح ذو فقه في الواقع 

وحامل رسالة إصالحية للواقع:
ال ي���خ���ف���ي األس�����ت�����اذ ال�����ه�����راس ه��م��وم��ه 
اإلصاحية؛ فهو ذو صدر مكلوم مبا حل باألمة 
من  أزالتها  مصائب  من  وواقعها  تاريخها  في 
تراه  ولذلك  والتفاعل احلضاري،  الفعل  ساحة 
البناء  النقد  وسائل  عبر  همومه  ينفث  يفتأ  ال 
للواقع، وتشخيص األمراض، ووصف األدوية، 
االستراتيجية  األخ��ط��اء  ع��ل��ى  ينبه  يفتأ  وال 
وينصح  وحاضرها،  األم��ة  ماضي  في  القاتلة 
مبا يراه الزما إلعادة األمة إلى تبوؤ ما بوأها 

الله من مواقع الشهادة على الناس.
الهراس ينبش في  الدكتور  لقد عاش  فعا 
أحافير التاريخ ليأخذ منه ما يلزم في تصحيح 
من  ب��ه  ابتليت  م��ا  عنها  ويخفف  األم���ة  م��س��ار 
ورأي��ه  الفصيح  بلسانه  والتباريح  الشجون 
بأقواله،  النصيح  األب��وي  وإرش���اده  الصحيح 
في سره  في حله وترحاله،  وأفعاله، وأحواله، 

وجهره، بنفس أبية وهمة عالية.

الظواهر  من  واح��دة  إن 
ال������ب������ارزة ال����ت����ي م��ي��زت 
ال�����ت�����اري�����خ اإلس�����الم�����ي 
ب�����األن�����دل�����س ظ����اه����رة 
الصراع الشرس والقوي 
والسلطة  ال��ن��ف��وذ  على 
سواء  مراتبها  مبختلف 
في عهد الفاحتني أو في 
عهد اإلمارة أو اخلالفة 
أو احلجابة واألمر صار 
الفتنة  عصر  في  أق��وى 
أعقبها  وم��ا  القرطبية 
م����ن ص�����راع�����ات ومت����زق 
بالد األندلس بسقوط 
وفتنة  أم��ي��ة  بني  حكم 

ملوك الطوائف. 

عبد ال�سالم الهرا�س مفكرا وحمققا
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املرأة في فكر األستاذ الدكتور عبد السالم الهرّاس رحمه الله

يعاني  وم���ازال  اإلس��ام��ي،  العالم  عانى 
من  لعل  حتصى؛  وال  تعد  ال  ع��دي��دة  مشاكل 
يؤرق عقول  الذي ظل  امل��رأة  أخطرها مشكل 
املفكرين الذين حملوا على عاتقهم مشاكل هذه 
األمة، وقضاياها وال يزالون ظاهرين على هذا 
عن  يبعدهم  وال  قهر،  يضرهم  ال  املر  الواقع 
األمة  األمور اجلادة تهميش، هدفهم إصاح 

واألخذ بأيديها إلى مدارج الشرف.
املرأة، والفكرة اإلسالمية :

ال��ه��ّراس )رحمه  ال��س��ام  وال��دك��ت��ور عبد 
الله( واحد من هؤالء املفكرين املسلمني الذين 
وهم  وماتوا  األم��ة،  بقضايا  مهمومني  ماتوا 
مهمومون بقضايا الدعوة. ومشكل املرأة من 
املشاكل التي تصدى لها الدكتور عبد السام 
الله(،  وبحث لها عن حلول  الهّراس )رحمه 
ناجعة ودافع عن املرأة دفاعا مجيدا رصينا، 
وعالج  األمر في رحم "الفكرة االسامية" حيث 
يقول: "وكان من الواجب علينا كأمة إسامية 
أن نرجع إلى اإلسام لنقتبس منه النور الذي 
ينير لنا السبيل في معاجلة مشكلة املرأة إذ 
إن اإلسام قد تصدى لهذه املشكلة وعاجلها 

معاجلة جدية عميقة ".)1(
لقد شغلت املرأة في كتابات الدكتور عبد 
السام الهّراس )رحمه الله( حيزا مهما يليق 
وأعطاها  املجتمع  ف��ي  وأهميتها  مبقامها، 
أن���ه ال إص���اح إال  ت��ص��ورا ج���دي���دا.. ورأى 
ب��إص��اح األس���رة؛  "ألن األس���رة ه��ي املصدر 
ف��ع��ل��ى صاحها  أو ض��ع��ف��ه  امل��ج��ت��م��ع  ل��ق��وة 
يتوقف صاح املجتمع وبفساده يكون فساده 

)2(."
وظل الدكتور عبد السام الهّراس )رحمه 
الله(  يشيد بنعمة اإلسام التي أنقذت املرأة 
من سمادير اجلهل وأحدثت ثورة عارمة من 
أجل إعادة االعتبار للمرأة، إذ يقول: "وهكذا 
ن��رى أن اإلس���ام ق��د أح���دث ث���ورة ك��ب��رى في 
العالم  يجار  ولم  واألنثى  الذكر  بني  العاقة 
"املتمدن" آنذاك في نظرته للمرأة. ولهذا كانت 
بعوامل  متأثرة  غير  أصيلة  اإلس���ام  نظرة 
نظرته  كانت  ب��ل  ذات��ي��ة  ع��وام��ل  أو  خارجية 
مع  متمشية  عادلة  موضوعية  نظرة  للمرأة  

طبائع األشياء ".)3(
كان رحمه الله في كتاباته يشخص الداء 
ويبحث عن مكمن اخللل من أجل الدواء؛ ألن 
ولذلك  إص��اح��ه؛  من  أصعب  العطب  حتديد 
ف��ك��ل ال���دراس���ات ال��ت��ي ع��اجل��ت أو ح��اول��ت 
عاج مشكل املرأة لم تصل إلى املبتغى؛ ألن 
كانت  ومؤسفة،  سطحية  كانت  العناية  "تلك 
تافهة  مشاكل  تتناول  كانت  ألنها  سطحية 
امل��رأة، وكانت مؤسفة  ال متس جوهر مشكل 
النهضة  ع��ن  ولقنتها  امل����رأة  ضللت  ألن��ه��ا 

معاني تتعلق بقشور وشكليات ".)4(
الرجل،  بجانب  حاضرة  امل��رأة  كانت  لقد 
وأدت دورا مهما في بث "الفكرة اإلسامية"، 
وكانت لها مواقف مشرفة ال تقل عن مواقف 

الرجل.
املرأة، بني األسرة واملجتمع :

ال��ه��ّراس  ال��س��ام  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور  فعناية 
)رحمه الله( باملرأة كان وراءها تأمل صائب، 
يعرف  كان  ألنه  راغب؛  ثاقب، وتوجيه  ونظر 
عاطفة  تقدمه  "م��ا  أن  اخلبير  دراي���ة  وي���دري 

املرأة املؤمنة، وحنانها، ورقتها، وإخاصها 
للمجتمع  خ��دم��ة  م��ن  وصوفيتها  ودم��وع��ه��ا 
والفاسفة  املفكرين  خ��دم��ات  بكثير  ليفوق 

)5(."
ويرى الدكتور عبد السام الهّراس )رحمه 
الله( أن املرأة عنصر أساس في الدعوة إلى 
الله وخير داعية إلى "الفكرة اإلسامية" وإذا 
أخلصت للفكرة تخلص لها إخاصا صوفيا 
املسؤولة عن  أيضا هي  "وامل���رأة  ق��ال:  حيث 
وتربي  وت��رض��ع  ال��ت��ي حتمل  فهي  األج��ي��ال 
ومت���رض وت���واس���ي، وف���ي ك��ل ت��ل��ك األط���وار 
واألحوال تبث عقيدتها وأفكارها في أوالدها 
من خال البسمات والدموع فهي خير داعية 

للفكرة ومبشر بها".)6(
ويذهب املفكر عبد السام الهّراس )رحمه 

إلى أن بناء احلضارة اإلسامية رهني  الله( 
اإلسامية"؛  "الفكرة  أساس  على  املرأة  ببناء 
هي  يسميها-  -ك��م��ا  اجل���دي���دة"  "امل����رأة  ألن 
نعانيها،  التي  الوحيد من مشاكلنا  املخلص 
يقول رحمه الله: "يجب أن تزود املرأة بالفكرة 
ال���ب���ن���اءة ألن إه���م���ال ص��ي��اغ��ة  اإلس���الم���ي���ة 
املقبلة  لألجيال  تعريض  إيديولوجيا  امل��رأة 
املدرسة  هو  البيت  أن  نعتقد  ألننا  للخطر، 
الصالح،  املواطن  لتكوين  واألساسية  األول��ى 
ال����ذي ي��ن��ب��غ��ي أن ال ن��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال��ص��دف 

ل��ت��ك��وي��ن��ه، ألن امل�����رأة ه���ي ال���ق���ادرة وح��ده��ا 
التكوين، وكل محاولة جتهل هذه  على هذا 
فاشلة  فهي  تتجاهلها  أو  البديهية  احلقيقة 
في البداية واملصير. ويجب أن يتم التكوين 
الثقافي للمرأة على أساس الفكرة اإلسامية، 
ت��ل��ك ال��ف��ك��رة ال��ت��ي س��ت��ج��د ف��ي��ه��ا "ام��رأت��ن��ا 
اجلديدة" من احلقوق واملكاسب، واالستقرار 
أي  في  به  تظفر  ال  ما  واالجتماعي  النفسي 

فكرة أخرى" )7(.
مشكلة املرأة في ضوء اإلسالم :

هذا، وقد بني الدكتور عبد السام الهّراس 
)رحمه الله( نظرة اإلسام إلى املرأة وكيفية  
عاجه ملشكلتها حيث يشخص أسس العاج 

كاآلتي:
امل��رأة حلقة في سلسلة  أن مشكل   : أوال 
من املشاكل األخرى مرتبطة بها ارتباطا حيا 
في  اجل��زء  إلى  النظر  يجب  فلذلك  وعضويا 
معاجلة  ت��ؤدي  ال  حتى  املعاجلة  عند  مركبه 
اجل����زء ف��ح��س��ب ب��ق��ط��ع ال��ن��ظ��ر ع��ن ع��اق��ات��ه 
به  تتأثر  قد  ما  األخ��رى وماحظة  ب��األج��زاء 
تلك األج��زاء إلى شلل هذه األج��زاء وحينئذ 
امل��راد  إل��ى ذل��ك اجل���زء  ي��س��ري الشلل حتى 

عاجه.
مشكلة  تناول  عندما  اإلس��ام  أن   : ثانيا 
املرأة لم يعتبرها منفصلة عن مشكلة الرجل 
في  ف��رد  مشكلة  أنهما  على  إليهما  نظر  ب��ل 

املجتمع.
ثالثا : أما األساس الثالث هو أن الفرد أو 
الذكر واألنثى ولكل منهما  فيه  الكل  أن هذا 
خصائص بيولوجية محددة. وقد عالج هذا 
األساس الدكتور عبد السام الهّراس )رحمه 
ال��ل��ه( ف��ي م��ق��ال ل��ه ف��ي مجلة "دع���وة احل��ق" 
الغراء حتت عنوان "شهادة املرأة بني اإلسام 

وعلم النفس".
ال��ذي  ال���راب���ع  األس����اس  يتمثل   : راب���ع���ا 
التعدد  ف��ي"  امل��رأة  مشكُل  في ضوئه  ُعولج  
 - العلماء  أح��ُد  ي��رى  كما   - التعديد"   " أو   "
الله(  )رحمه  ال��ه��ّراس  الدكتور  عاجله  حيث 
العلم  مع  يتفق  الدين  أن  فيه  ب��نّي  مقال  في 
والواقع، أو باألحرى اتفاقهما مع الدين في 
موضوع " التعديد".   ويؤكد الدكتور الهّراس 
باعتبارها   – امل��رأة  قضية  ب��أن  الله(  )رحمه 
مشكلة فرد – أخطُر من أن حتل بكلمة تنشر 
مظاهرة  أو  يعقد  اجتماع  أو  تلقى  وخطبة 

تقام..إنها شائكة وخطيرة. 

   كما اهتم الدكتور الهّراس )رحمه الله( 
التي ُنشرت في  الوازنة  "بارقاته"  باملرأة في 
رك��ن م��ن ج��ري��دة "احمل��ج��ة"، ف��ج��اءت عناويُن 

بعض "بارقاته" كاآلتي:
- املرأة املغربية املسلمة بني خطة االرتقاء 

وخبطة األشقاء )العدد:126(.
- حق امل��رأة في ال��زواج وتكوين األسرة 

)العدد:143(.
- هل تقدرون املرأة حقا )العدد:145(.

- امل��������رأة ب����ني ال���ت���ن���م���ي���ة وال��ت��ع��م��ي��ة 
)العدد:146(.

- هناك نساء يردن تقدم املرأة  وسعادتها 
وتعاستها  ت��أخ��ره��ا  ي���ردن  )ام�����رآت(  وه��ن��ا 

)العدد:153(.
- اإلسام يضمن للمرأة سعادتها أكثر ما 

حتلم به نساُء الغرب 
)العدد:186(.

مستفحلة  ظاهرة  والعنوسة  العزوبة   -
...فهل من عاج ؟ )العدد:293(.

- املرأة والدعوة إلى الله )العدد :314(.
     تلكم إملامة مختصرة عن مكانة املرأة 
في فكر األستاذ الدكتور عبد السام الهّراس 
)رحمه الله( حيث تناول مشكل املرأة وأحاط 
مبوضوعيته  فيه  ون��ظ��ر  شموليته،  ف��ي  ب��ه 
بعيدا عن األه��واء، فكان يعالج مشكل املرأة 
بعمق وتؤدة، ودافع عن املرأة في امللتقيات، 
ال��ت��ي حضرها داخ���ل امل��غ��رب،  وامل���ؤمت���رات 
الدعوة،  فرسان  من  فارسا  فكان  وخ��ارج��ه، 
شيخ  ارح���م  اللهم  ش��ي��وخ��ه��ا..  م��ن  وشيخا 
ال���دع���وة اإلس��ام��ي��ة ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��س��ام 
ال��ه��ّراس واج��زه عنا خير اجل���زاء، وأسكنه 

فسيح جناتك وأحلقنا به مسلمني..آمني.
---------------------------

)1(- دعوة احلق، ع: 3، س: 3، )1959(، أ.د.عبد 
السام الهّراس، مقال بعنوان: " كيف عالج اإلسام 

مشكلة املرأة ؟ "، ص: 24.
)2(- نفس العدد، والصفحة.

)3(- نفس العدد، ص: 25.
)4(- دعوة احلق، ع: 2، س: 7، )1963(، أ.د.عبد 
اجلديدة  امل���رأة   " بعنوان:  مقال  ال��ه��ّراس،  ال��س��ام 

وعقيدتنا "، ص: 12.
)5(- نفس العدد، ص: 14.
)6(- نفس العدد، ص: 12.
)7(- نفس العدد، ص: 13.

ذ. محمد حماني

وي���ذه���ب امل��ف��ك��ر ع��ب��د ال��س��الم 
ال�����ه�����ّراس )رح����م����ه ال����ل����ه( إل���ى 
ب���ن���اء احل���ض���ارة اإلس��الم��ي��ة  أن 
ره���ني ب��ب��ن��اء امل�����رأة ع��ل��ى أس���اس 
"املرأة  ألن  اإلسالمية"؛  "الفكرة 
هي  يسميها-  -ك��م��ا  اجل��دي��دة" 
مشاكلنا  م��ن  ال��وح��ي��د  امل��خ��ل��ص 
الله:  نعانيها، يقول رحمه  التي 
بالفكرة  امل����رأة  ت���زود  أن  "ي��ج��ب 
إهمال  ألن  ال��ب��ن��اءة  اإلس��الم��ي��ة 
ص���ي���اغ���ة امل�������رأة إي���دي���ول���وج���ي���ا 
تعريض لألجيال املقبلة للخطر

عبد ال�سالم الهرا�س مفكرا وحمققا

الدكتور  عبد السام الهراس وبجانبه الدكتور عبد الله الطيب
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علماؤنا مصابيُح نستضيء بهم في ظلمة 
احل��ي��اة،  م��ت��اه��ات  ف��ي  بهم  ونسترشد  َي��ب  ال��رِّ
ُث�ْلَمٌة  وموت�ُهم  األنفاس،  بعدد  إليهم  واحلاجُة 
ٌع في بنيان األمة، إْذ هم لها  في اإلسالم وَص��دْ
احل��ص��ُن م��ن الفتنة وامل���الُذ م��ن اجل��ه��ل... وقد 
ُرزْئ�����ن��ا نحن امل��غ��ارب��َة ب��وف��اة األس��ت��اذ الدكتور 
العالمِة عبِد السالم الهراِس رحمه الله ورضي 
عنه  يوم اجلمعة 1 جمادى األولى 1436ه��، بعد 
والبذل؛  والكفاح  والعمل،  بالعلم  حبلى  حياة 
فقد كان رحمه الله وطنيا صادقا، ومنافحا عن 
بلده مجاهدا، وداعية إلى اخلير مربيا... فعند 
الله نحتسبه، ومنه تعالى نرجو العوض، وإنا 

لله وإنا إليه راجعون.
التعريَف  املقالِة  ه��ذه  من  غاي�ت�ي  وليست 
بشخصية الفقيِد أِو الترجمَة له، فهو بحمد الله 
كبار  علماء  نعاه  وقد  علم،  على  نار  من  أشهُر 
العالمة  شيخنا  منهم  وعلمه،  بفضله  وأق��روا 
يوسف القرضاوي، ولكن الغايَة في هذا املقام 
الهراس رحمه  الشيخ  جمُع مختارات من كالم 
الله ، خاصة مما كان ينشره بجريدة "امل�ح�ج�ة" 
له في الصفحة األخيرة منها  الغراء، وقد كان 
ُموِحَيٌة  ٌة  دالَّ "ب�ارق�ة"، وهي تسمية  ركن سماه: 
من  لبث سنني  أدي���ب،  وش��اع��ر  لبيب  عالم  م��ن 
ودارس��ًا  قًا  محقِّ العلماء  فحوَل  مصاحبا  عمره 
ذو  "السحاب  اللغة:  في  "البارق"  ف���  تراَثهم... 
مفعمًة  ك��ان��ت  فالتسمية  ه���ذا،  وع��ل��ى  ال��ب��رق"؛ 
ُيِلمُّ  العارَض  بأن  ذلك  والتفاؤل،  األمل  مبعاني 
القنوط  بعد  الغيث  ونوره حامال  الرعد  بسنى 
ومتكن اليأس من النفوس... فكأن الشيَخ رحمه 
الله ال يلتفت إلى النكسات والباليا التي تنهش 
جسد األمة من ضعف وهوان وت�خلف وبؤس، 
لعلها  األي��ام  القابل من  إلى  أمل  بل يتطلع في 

تكون أجمَل.
الشيخ،  كتبه  ما  بعض  إلى  بالعودة  وإننا 
ال��ذي  بكالمه  وغ��ي��َرن��ا  أنفسنا  ن��ذك��ر  أن  ن��ري��د 
في  والغيرُة  اللهجة  في  الصدُق  فيه  ُيْسَتْشَع�ُر 
لصالح  الطريق  في  معالم  يكون  لعله  النصح، 
أمرنا دنيا وآخ��رة... أورد منتخبات من كالمه 
دون تعليق عليه أو توطئة له أو تصرف فيه، 
إال ما كان من وضعي عناوين للفقرات املختارة 
باستثناء العنوانني احملصورين بني مزدوجتني 
بعض  على  أقفز  وق��د  الفقيد،  وض��ع  م��ن  فهما 
على  ال��دال��ة  ال��ث��الث  بالنقط  عنه  فأعبر  كالمه 
احلذف... فدوننا ُدَرٌر وَشَذراٌت من كالمه رحمه 

الله :

في التأسف على حال العرب
"يقاس تقدم األمم ونهضتها مبا حتققه من 
االختراعات في امليادين كلها... لذلك فإننا نقرأ 
ونشاهد عبر خريطة العالم املتقدم أنه يسابق 
في  ب��اجل��دي��د  دائ��م��ا  علينا  وي��ط��ل��ع  املستقبل 
والتنظيمات  واالكتشافات  االختراعات  ميادين 
أما  التعليمية..  وامل��ن��اه��ج  اإلداري����ة  والترقية 
فنحن األوائ���ل واألك��اب��ر في   – ال��ع��رب   – نحن 
الداخلية  والفنت  املطموسة  البصائر  مجاالت 
والغلول وتدمير البيئة وانتهاك كرامة اإلنسان 
املناهج  ف��ي  والتخلف  اإلداري����ة  والتعقيدات 
األم��راض  وارت��ف��اع نسب  وامل��درس��ي��ة،  العلمية 
ال��غ��ش وت��رس��ي��خ الظلم  امل��خ��ت��ل��ف��ة وان��ت��ش��ار 
اجلودة  وانعدام  العشوائي  البناء  واستفحال 
ف��ي اإلن��ت��اج وت��راج��ع اإلب����داع األدب���ي وتولية 
البلداء واالنتهازيني للمسؤوليات اجلسام، إلى 

غير ذلك من األعراض الناجتة عن فساد القلب 
)احملجة،  اجل��ه��ل."  وتغلغل  الضمائر  وتعفن 

ع381(
صنفان من الناس

"... وهناك من يظن أنه يخدم املسلمني وهو 
في احلقيقة ال يقدم لهم شيئا، فهو ال يسير إال 
وفق أهوائه مندفعا بحب الظهور في مجاالت 
ال تفيد املسلمني من قريب أو بعيد، وهؤالء هم 
ألنفسهم  الظاملون  وهناك  أع��م��اال.  األخ��س��رون 
أرع��ن  وت��ي��ه  مطبقة  غفلة  ف��ي  يعيشون  ال��ذي��ن 
ميألون أوقاتهم بالثرثرة ولغو القول، يقرأون 
ويجلسون  غاية  لغير  ويتحركون  ه��دف  لغير 
زب��دة اجل��د من  إذا جمعت  ال��وق��ت، حتى  لقتل 
مخض حياتهم ما حصلت منها على طائل..." 

)احملجة، ع357(

ولو أعجبك كثرة اخلبيث
"وم����ن أس��ب��اب ال��ب��رك��ة 
ف�����ي ال���������رزق وال�����زي�����ادة 
واجتناب  ال��ط��اع��ات  ف��ي��ه: 
الفواحش واحملافظة على 
ال��ص��الة ف��ي وق��ت��ه��ا وم��ع 
اجل��م��اع��ة وص��ل��ة ال��رح��م 
ْك�����ُر احل��ي امل��ش��روع،  وال��ذِّ
وح���ق ال��ت��وك��ل ع��ل��ى ال��ل��ه 
وال����ث����ق����ة ب�����ه وخ����ال����ص 
ال���دع���اء واالق���ت���ص���اد في 
امل���ع���ي���ش���ة وال����ب����ع����د ع��ن 
لو  )وأن  والتبذير.  الترف 
الطريقة  على  اس��ت��ق��ام��وا 
أَلَْس��ق��ي��ن��اه��م م���اء غ��دق��ا(. 
)اس���ت���غ���ف���روا رب���ك���م إن���ه 
السماء  يرسل  غفارا  ك��ان 
ومي��ددك��م  م�����درارا  عليكم 
بأموال وبنني ويجعل لكم 
جنات ويجعل لكم أنهارا(. 

املجتمع  ف��ي  سمعنا  وم���ا 
اإلسالمي أنه كان يعالج الفقر واحلاجة بالرقص 
واملجون... بل إن هذه املعاصي ستجعل الفقر 
تقسو  وال��ق��ل��وب  تستمر  واحل��اج��ة  يستفحل 
وامليوعة  يسمو،  واالن��ح��راف  حتبو  والرحمة 
تتراخى  الدينية  ال��روح��ي��ة  وال���رواب���ط  تشيع 
وتندثر. إن املال والعطايا مهما بلغت أعدادها 
من  تكن  لم  إن  وِب��َدره��ا  حساباتها  وتعاظمت 
حالل وإن لم تكن من النوع الطيب فإن الله ال 
يقبلها وال يزكيها وال يبارك فيها، ألن الله طيب 
ال يقبل إال طيبا. )ولو أعجبك كثرة اخلبيث(." 

)احملجة، ع 379(

مب يبزغ فجرنا؟
اْحلولك  وكلما  املسلمني،  ليل  ط��ال  "ل��ق��د 
األش���واق  اش��ت��دت  ال��ظ��الم واش��ت��دت جحافله 
واألعناق إلى بزوغ أوائل خيط الفجر... ولعل 
كما  آفاقنا  م��ن  ُي��ِط��لَّ  أن  يهم  م��ا  كثيرا  الفجر 
كان عهده في ماضينا املشرق، لكن ما أن يرى 
املسلمني ما يزال يقتل بعضهم بعضا، ويأسر 
بعضهم بعضا، وينهب بعضهم بعضا، ويتآمر 
ي��ّزاور وينحرف عن  بعضهم على بعض حتى 
وال  ال��ظ��الم  يعانق  ال  الفجر  ألن  ت��ل��ك،  آف��اق��ن��ا 
يصطلح مع الظلم... إن بيننا وبني بزوغ فجرنا 
العظيم املفعم بالضياء واألن��وار أن نعود إلى 
وطاعته  وتعظيمه  وت��وح��ي��ده  حبه  إل��ى  ال��ل��ه: 
وعدله وقرآنه، وإلى اتباع رسوله � واالهتداء 
حبه  على  حبه  إي��ث��ار  وإل���ى  وس��ي��رت��ه  بسنته 

نعود  أن  وأموالنا؛  وأوالدن��ا  أنفسنا  على حب 
وإشاعة  املؤمنني  ووالء  املسلمني  محبة  إل��ى 
في  العدل  وإقامة  بينهم  فيما  والرحمة  اخلير 
مصاحلهم  خ��دم��ة  على  وال��س��ه��ر  مجتمعاتهم 
وال��غ��ي��رة ع��ل��ى ش��رف��ه��م وأع��راض��ه��م وصيانة 
كرامتهم... وعندئذ يبزغ الفجر ويتوالى بزوغه 
كما كان عندما كنا خير أمة أخرجت للناس..." 

)احملجة، ع383(

"َأْلــِق التحية"
السياسيني  أح��د  ق��ام  "ق��ب��ل بضع س��ن��وات 
البارزين في هولندا بإقامة لوحة كبيرة في أحد 
شوارع روتردام كتب عليها: "َأل�ِق التحية" بغية 
إشاعة روح األلفة واملدة بينهم... لقد شرع هذا 
الهوالندي في تشجيع الناس على هذه الفضيلة 
اإلسالمية العريقة - التي عرفها املسلمون منذ 
مبعث رسول الله �– بعد أن رأى قومه في املدن 
ي��ت��س��امل��ون  ال��ك��ب��ي��رة ال 
التحايا  يتبادلون  وال 
بينهم، بل ينظرون إلى 
بريبة  �����ي  ال�����ُم��َح��يِّ إل���ى 
وح������ذر وخ�������وف، ل��ك��ن 
النفس  ف��ي  يحز  ال���ذي 
أن مدننا الكبيرة بدأت 
فيمر  السنة،  هذه  تفقد 
أن  دون  ال����رج����ل  ب����ك 
قبل  تعودنا  كما  َم  ُيَسلِّ
سيما  وال  االس��ت��ق��الل، 
"الراقية"،  الشوارع  في 
أمام  أصبحنا  إننا  بل 
ظ��اه��رة أخ��ط��ر م��ن ذلك 
وه�������ي ع�������دم ت����ع����ارف 
بينهم  ف��ي��م��ا  اجل���ي���ران 
الكثيرة  ال��ع��م��ارات  ف��ي 
الدور أو الشقق، وكذلك 
الواسعة  ال����دارات  ف��ي 
وال���ف���ي���الت امل��س��ت��ق��ل��ة، 
جاره  يعلم  فال  العمارة  في  بعضهم  بل ميوت 
بذلك ورمبا يعلم فال ميشي في جنازته وقد ال 

ي..." )احملجة، ع370( ُيَعزِّ

حقيقة االحتفال مبولد النبي � 
"...إن أكبر احتفال برسول الله � هو في 
الذي  الشرع  إقامة  االبتداع وفي  ااِلتباع ال في 
معامله...  وطمس  نقضه  في  ال  ق��واع��ده  أرس��ى 
إن حقيقة االحتفال برسول الله � التي يفرح 
أم��وال املسلمني  � أن تصبح  الله  بها رسول 
وثرواتهم في خدمة دينه ونشر أخالقه وتطبيق 
إفريقيا  في  الفقراء  املسلمني  وإغاثة  أحكامه 
وآسيا وغيرهما، ال أن تكون مكدسة في بنوك 
من يحارب اإلسالم واملسلمني، وال أن تكون في 
نشر الفجور واملوبقات عبر الفضائيات الكثيرة 
التي تخرب أخالق الشباب وتقوض رجولتهم 
تعتمد  التي  اإلسالمية  األسرة  بتماسك  وتفتك 
عليها أمة محمد � الذي نحتفل اليوم مبولده. 
العلوم  نشر  في  املسلمني  أم��وال  تصرف  وأن 
واملعرفة، وإعداد رجال النهضة ونسائها، وفي 
االرتقاء مبستوى القيادات والتسيير والتوجيه 
ال في التفاهات ومجاالت اإلسراف والتبذير..." 

)احملجة، ع335(
الوحدة املرجوة

رحمه  العريان  سعيد  الكبير  الكاتب  "ك��ان 
الله يسمي "االستعمار" "االستخراب" وقد أجهز 
العثمانية  فيه روسيا على اخلالفة  الغرب مبا 

تركيا  منها سوى  ينج  ولم  ق،  ��زَّ مُمَ َقْت شرَّ  فُمزِّ
وقع  وما  أتاتورك،  بزعامة مصطفى  العثمانية 
للخالفة وقع للمغرب ويقع اآلن للسودان الذي 
م��ح��اول��ة لفصل  ع��ن��ه اجل��ن��وب وه��ن��اك  يفصل 
ال��غ��رب يحقق بطرق  ن���رى  دارف�����ور. ف��ي ح��ني 
سلمية وب��إرادات حرة وحدته املنشودة ابتداء 
قضت  وبذلك  املشتركة،  األوروب��ي��ة  السوق  من 
أوربا على أسباب احلروب في قارتها واجتهت 
لبناء نفسها، وأقرب البالد إلى االحتاد: املغرب 
إذا  ممكنة  الكبير  املغرب  وح��دة  إن  العربي... 
وأن  سيما  ال  اإلرادات  وتوحدت  النيات  صفت 
والتعاون  التآخي  على  احلنيف يحضنا  ديننا 
ف��ي ال��رخ��اء وال��ش��دة وال��ق��رب وال��ب��ع��د... ولكن 
الذي يدعو إلى األسى أن تلحظ أصواتا غريبة 
تفضحها املصادفات تردد من حني آلخر حقدها 
على أشقائها وجيرانها مما يدل على أن القابلية 
لالستعمار ما تزال تسكن قلوبا عفنة، طهر الله 
إن  امل��ري��ض...  الصنف  ه��ذا  ب��الد املسلمني من 
التي  هي  اإلسالمي  لعاملنا  املطلوبة  القيادات 
النفوس  لبناء  والتخطيط  التفكير  في  تنهمك 
للبناء  وتوجيهها  اإلرادات  لتوحيد  والقلوب 
اخلير  في  وتنافس  متزايد  بحماس  والتشييد 
وثبات على املبادئ السامية دون كلل أو ملل. 
فقير  وس��ط  في  ينشأ  ذاك  املريض  الصنف  إن 
التي  املؤمنة  وال��ق��ي��ادات  اإلس���الم  علماء  إل��ى 
تربي شعوبها على احملبة والتعاون على اخلير 
واإلخالص للمبادئ السامية." )احملجة، ع352(

"الدولة املغربية بني حصانة 
اإلسالم وتخريب اإلحلاد"

املغربية  الدولة  ميالد  التاريخ  سجل  "لقد 
دينا  اإلس��الم  املغربي  الشعب  ارتضى  عندما 
لذاته  يضم  وانطلق  نفسه  يبني  ب��دأ  ثم  وم��ن 
أدران��ه��ا  م��ن  يطهرها  أن  بعد  أخ���رى  عناصر 
ومتاهاتها  الشهوانية  ومعوقاتها  الوثنية 
وبالعبادة  اخلالص  بالتوحيد  وذلك  اخلرافية، 
الصحيحة وبالعقلية العلمية الناصعة. وهكذا 
وُعَدِدها  بَعَدِدها  ال  عظمى  دولة  املغرب  أصبح 
أخالقها  وس��م��و  وعلومها  بحضارتها  ول��ك��ن 
ون��ب��ل رج��االت��ه��ا وش���رف ن��س��ائ��ه��ا... والم��ت��زاج 
الدم املغربي وعقله وروحه ومزاجه بل ونفسه 
ب��اإلس��الم ومب��ذه��ب إم��ام��ن��ا م��ال��ك رض���ي الله 
عنه رفض كل دين وكل نحلة... ولذلك لم يجد 
ف��ارت��دوا  باملغرب  لهم  بيئة  العبيديني  مذهب 
على أعقابهم خاسئني، كما اندثرت البرغواطية 
التصوف  ح��ت��ى  ب��ل  ال��ع��ك��اك��زة،  نحلة  وب����ادت 
رفض املغاربة التصوف الفلسفي ذا الشطحات 
والعلم  السنة  على  املبني  التصوف  وارتضوا 
بالشرع بإمامة الشيخ عبد السالم بنمشيش... 
ال��وث��اب��ة والعميقة  ال���روح اإلس��الم��ي��ة  إن ه��ذه 
اإلسالمية  ال��دول��ة  حمت  التي  هي  والراسخة 
امل���غ���رب���ي���ة... ل��ك��ن��ن��ا الح��ظ��ن��ا م���ع���اول اإلحل���اد 
وه��دام��ات االن��ح��الل تهاجم اإلس���الم ورج��ال��ه 
وتعاليمه، وقد كان ذلك باألمس القريب بالفتات 
الالفتات  متزقت  وق��د  اليوم  أم��ا  إيديولوجية، 
والتهدمي  التخريب  فأصبح  األقنعة  وسقطت 
وال��ت��ق��وي��ض ب��اس��م م��ؤمت��ر ب��ك��ني وم��ؤمت��رات 
املتحدة...  األمم  ومواثيق  وواشنطن  باريس 
بل إن حياتنا تسير إلى األسواء في العالقات 
األسرية واالجتماعية وتتدهور أخالقنا تدهورا 
املقبلة  األجيال  عالقة  يجعل  كله  وهذا  مخيفا. 
مبجتمعها ودولتها متوترة وسيئة، ألن عوامل 
الوالء تغيض وعوامل السخط والتمرد تفيض، 
وجل إعالمنا واإلعالم اخلارجي يغذي الغرائز 
وانتهاك  بالفاحشة  الشباب  ويغري  البهيمية 
احل��رم��ات ورف���ع ح��ج��اب احل���ي���اء..." )احمل��ج��ة، 

ع380(
وبعد، فهذه بعض أقوال الشيخ عبد السالم 
الهراس رحمه الله فأين املقتفون؟ وتلك بعض 

بنات أفكاره فأين السالكون؟.

ذ. ناصر الدين حلمادي

أن  يهم  مــا  كثيرا  الفجر  لعل 
ُيِطلَّ من آفاقنا كما كان عهده 
في ماضينا املشرق، لكن ما أن 
يقتل  يــزال  ما  املسلمني  يــرى 
بعضهم بعضا، ويأسر بعضهم 
بعضا،  بعضهم  وينهب  بعضا، 
بعض  عــلــى  بعضهم  ويــتــآمــر 
حــتــى يـــــــّزاور ويـــنـــحـــرف عن 
آفــاقــنــا تــلــك، ألن الــفــجــر ال 

يعانق الظالم وال يصطلح
مع الظلم...

زَْهــرُ  اآلِس  مـن  كـالم الـهـراس

عبد ال�سالم الهرا�س مفكرا وحمققا
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عبد ال�سالم الهرا�س

داعية ومربيا

النــــبراس ذاُكُم  من  أنوارها 
الهـراس أستاذها  على  َحَزنًا 
واإليــــناس الرفق  مباء  ُتسقى 
والبــاس الندى  ذاك  على  لهفي 

لهفي على تلك الشمائل قد َخَبـــْت
لهفي على اآلداب تعثر في اأَلســى
نبويــــــــــٍة تربيٍة  على  لهفي 
والتقــى املكارم  تلك  على  لهفي 
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بتاريخ 2004.04.07، مبدينة مكناس، أهدى 
إلي األستاذ فريد األنصاري رحمه الله تعالى، 
النورسي(،  ال��زم��ان  بديع  )مشاهدات  دي��وان��ه: 
ووقع عليه بهذا اإلهداء: )إلى احملبوب في الله 
أعالم  توقيعات  كثرة  وعلى  املعلم(.  أس��ت��اذي 
إل��ي من  أه���دوا  األم��ة باملشرق وامل��غ��رب، فيما 
توقيع  يحرك وجداني  لم  وأدبهم،  علمهم  ثمار 
مثل ما فعل توقيع أخي الفريد فريد رحمه الله 
تعالى. فهذه الصفة، صفة املعلم، هي أشرف ما 
ميكن أن يوصف به املسلم، وقد قال �: »إمنا 
وفاء  قلمي  أح��رك  وأن��ا  واليوم  معلما«.  بعثت 
للفقيد الكبير أستاذي وأبي وأخي الدكتور عبد 
السالم الهراس رحمه الله تعالى، ال أجد وصفا 
أصفه به أفضل من )املعلم(. فكثير هم أساتذتي 
وش��ي��وخ��ي ف��ي ال��ع��ل��م، مم��ن أك��ن لهم اإلج��الل 
 �� �� وقد جت��اوزت الستني  واالح��ت��رام، وما زلت 
ولكن  العلم.  وطالب  التلميذ  موقف  منهم  أقف 
لي  أستاذ  مجرد  يكن  لم  السالم  عبد  الدكتور 
أو شيخ من شيوخ العلم، بل كان عندي معلما. 
كان معلمي في العلوم واآلداب، كما كان معلمي 
تعالى  الله  هداني  وب��ه  والتربية.  الدعوة  في 
إلى حلقات الدعاة والعلماء األفذاذ في املشرق 
واملغرب. كان قد آتاه الله تعالى شخصية تألف 
وتؤلف، فنال محبة أهل اخلير والعلم والتقى 
مشرقا ومغربا. فما نزلت بلدا وال وطئت قدمي 
إلى  وال��س��ني  وال��راي��ن  التميز  نهر  م��ن  أرض���ا، 
الصني  وبحر  الهماليا  ومرتفعات  الكنج  نهر 
يسألونني  حاضرا،  اسمه  وك��ان  إال  اجلنوبي، 
أب��و احلسن  الشيخ  وك��ان  أخ��ب��اره.  عنه وع��ن 
الندوي قد سألني، أول ما لقيته في لكنو، عام 
1986، عن أربعة من علماء املغرب، وهم الدكتور 
كنون  الله  عبد  والشيخ  ال��ه��راس  السالم  عبد 
والدكتور عباس اجلراري والشيخ الدكتور تقي 
الدين الهاللي، الذي ذكر لي أنه كان عندهم في 
ندوة العلماء مدرسا، وكان الشيخ أبو احلسن 

ضمن طلبته.
ك��ان ال��دك��ت��ور عبد ال��س��الم ال��ه��راس رحمه 
األدب  يدرسني  اجلامعة،  في  لي  أس��ت��اذا  الله 
ولكنه  القرآنية،  والنصوص  والنحو  األندلسي 
الذي  الوقت  األول. وفي  الطراز  داعية من  كان 
إلى  يدعون  اليساريني  األس��ات��ذة  ع��دد من  ك��ان 
الطلبة  على  بعضهم  وي��ف��رض  ب��ل  أباطيلهم، 
كان  للنجاح،  شرطا  األب��اط��ي��ل  تلك  استيعاب 
في  باحلسنى  دروس��ه  يستثمر  الله  رحمه  هو 
أن  على  حريصا  ك��ان  تعالى.  الله  إل��ى  الدعوة 
يربطنا باملصادر املتعلقة باملادة املدروسة، مبا 
يخدم الدعوة. فكان يدرسنا في األدب األندلسي 
مثال كتاب: )درر السمط في أخبار السبط( البن 
ملراثي  يعرض  كان  وإن  وهذا  األبارالقضاعي. 
احلسني �، وما قال فيه الشيعة، إال أنه كان 
يتحفنا بطرائف علمية راقية. ومن ذلك أن عاملا 
مغاالة  في  املشرق  علماء  بعض  عاتبه  مغربيا 
املغاربة في حب آل البيت، فرد عليه قائال: )نحن 
ذلك  ويتخذ  تشيع(.  ال حب  تشرع  نحبهم حب 
)النحو(  مادة  وفي  املفاهيم.  لتصحيح  مدخال 
كان الكتاب املقرر هو: )جامع الدروس العربية( 
للشيخ الغالييني. وكانت شخصية تضفي نوعا 

من احليوية على هذه املادة التي توصف عند 
كثير من الناس باجلفاف، وذلك بالوقوف على 
بعض الشواهد وقفة تستخرج بعض طرائفها، 
فضال عما تقوم به من وظيفة الشاهد النحوي، 

مثل قول الشاعر:
فأين إلى أين النجاء ببغلتي

أتاك أتاك الالحقون احبس احبس
أحيانا،  اللفظي  التوكيد  باب  في  ووروده 

وفي باب التنازع أحيانا...الخ
وفي )النصوص القرآنية( كان املنطلق كتاب 

للقرآن  البياني  )التفسير  الشاطئ:  بنت 
الكرمي(، ومن خالل ذلك تعرفنا على 

ما له صلة بالبيان القرآني، مثل 
قطب:  سيد  الشهيد  كتابي 

)التصوير الفني في القرآن 
الكرمي(، و)مشاهد القيامة 
أذكر جيدا  القرآن(.   في 
أن���ه م��ا ان��ت��ه��ى ال���درس 
ان��ط��ل��ق��ن��ا، نحن  ح��ت��ى 
ب���ع���ض ط��ل��ب��ة وج�����دة، 
ن��ح��و ال��ط��ال��ع��ة )ال��ت��ي 
املكتبات  أش��ه��ر  ت��ض��م 
آن��ذاك(  بفاس  وأغناها 
امل��ك��ت��ب��ات بحثا  ل��زي��ارة 

ع��ن ال��ك��ت��اب��ني، وك���م ك��ان 
س�����رورن�����ا ع���ظ���ي���م���ا ع��ن��د 

العثور عليهما.
ال���ذي  ال���س���ل���وك  ه����ذا  إن 

ال  طلبته  م��ع  امل��ع��ل��م  يتبعه  ك���ان 
يدرك قيمته إال من عاش تلك الفترات 

اجلامعية احلالكة التي لم يكن فيها املرء قادرا 
على أن يقول ربي الله. في تلك الفترة كان املعلم 
�� هو وقلة تكاد توصف بالندرة من األساتذة �� 

يرفعون أصواتهم بالدعوة إلى الله تعالى. 
ك���ان���ت ال���ظ���الم���ي���ة م��ه��ي��م��ن��ة ع���ل���ى اجل���و 
اجلامعي، ففي التجمعات الطالبية التي كانت 
تنظم حتت مظلة االحتاد الوطني لطلبة املغرب، 
الله تعالى  إذا افتتح كلمته باسم  كان الطالب 
مينع من إمتام الكالم، ويرفع في وجهه عبارة: 
الله ثم تابع. وذات  )اسحب(. أي اسحب اسم 
مرة أقيم حفل طالبي في قاعة احلي اجلامعي، 
فشارك طالب ماليزي فيه بتالوة آيات من كتاب 
الله تعالى، وما إن شرع في التالوة حتى بدأ 

الضجيج واالحتجاج، وتدخل الطالب املسؤول 
لنستمع  قائال:  ال��وض��ع،  لتهدئة  التسيير  عن 
إليه على األقل على أنه من التراث!! هكذا كان 
اجلو القامت. فال تطمع أن يكون هنالك مسجد 
وإما  ف��رادى  إما  نصلي،  كنا  ولذلك  باجلامعة، 
اجلامعي.  السكن  غرف  داخل  جماعة صغيرة، 
التحق   1968 ع��ام  ح��وال��ي  ال��ف��ت��رة،  تلك  وف��ي 
ب��اجل��ام��ع��ة ط��ل��ب��ة م��س��ل��م��ون م��ن ي��وغ��س��الف��ي��ا، 
وك���ان���وا ج��م��ي��ع��ا م��ل��ت��زم��ني ب��ش��ع��ائ��ر دي��ن��ه��م، 
القرويني يسودها  بأن يجدوا مدينة  وفوجئوا 
احتضنهم،  املعلم  األستاذ  ولكن  الظالم!  ذل��ك 
كما احتضن طائفة من طلبته املغاربة، 
الطلبة  وب���ني  ب��ي��ن��ن��ا  وع��ق��د ص��ل��ة 
وقد  يوغسالفيا.  م��ن  ال��ق��ادم��ني 
ظ�����ل ع���ل���ى ص���ل���ة ب��ب��ع��ض��ه��م 
البوسنة  اس��ت��ق��ل��ت  أن  إل���ى 
وال���ه���رس���ك، ب��ع��د ان��ه��ي��ار 
االحت�������اد ال���ي���وغ���س���الف���ي، 
وأصبح أحد أولئك الطلبة، 
واسمه محمد علي، سفيرا 
قطر،  دول���ة  ف��ي  للبوسنة 
رحمه  ب��ذل��ك  أخبرني  كما 

الله. 
1970، وكان  ع��ام  وف��ي 
وجودنا  على  عامان  مر  قد 
ب��اجل��ام��ع��ة، ج��م��ع ط��ائ��ف��ة من 
امل��ت��ح��ل��ق��ني ح���ول���ه، وه��ي��أ لهم 
ال��س��ب��ي��ل إل����ى ح���ض���ور امل��ل��ت��ق��ى 
بقسنطينة،  اإلس��الم��ي  للفكر  ال��راب��ع 
باجلزائر. وكانت تلك هي الزيارة العلمية 
الدعوية األولى، والفرصة الثمينة، التي فتحت 
لرحالت عاملية، في مجال  اآلف��اق  لي، بخاصة، 
أوربا  غرب  أقصى  من  والدعوة،  والفكر  األدب 
اللقاء األول  ذل��ك  ك��ان  إل��ى أقصى ش��رق آسيا. 
حافال. ففيه اجتمع عدد كبير من علماء الشرق 
والغرب، من املهتمني بالفكر اإلسالمي، أذكر من 
بينهم: املفكر اجلزائري مالك بن نبي، والداعية 
الذي  )ليوبولدفايس(،  أسد  محمد  النمساوي 
وم��ات ودفن  أواخ��ر حياته بطنجة،  في  استقر 
ومن  زيغيردهونكة،  األملانية  واملستشرقة  بها، 
مصر عائشة عبد الرحمن، بنت الشاطئ، وعلي 
تونس  أمني، ومن  واف��ي، وعثمان  الواحد  عبد 
عثمان الكعاك. وحضر جماعة من الدعاة الذين 

الطلب،  سنوات  في  يزالون  ما  يومذاك  كانوا 
ومن بينهم راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو. 
األستاذ  بيت  ف��ي  وأن��ا  بعيد،  غير  ي��وم  وذات 
املعلم، قال لي: سأهديك صورة نادرة. وقدم لي 
صورة من ملتقي قسنطينة أظهر فيها واقفا مع 

عبد الفتاح مورو، وهو بلباس الزيتونة.
ف���ي ذل���ك ال��ل��ق��اء ع��ّرف��ن��ا مب��ال��ك ب���ن ن��ب��ي، 
إليه  استمعنا  بعدما  غرفته،  في  معه  وجلسنا 
في محاضرة بالعربية حول العلم واحلضارة، 
وكنت أظنه ال يتحدث بالعربية، إذ كل مؤلفاته 
بالفرنسية. وقد علمت أنه شرع في ترجمة كتبه 
بنفسه، ولكن لعله لم يتم من الترجمة إال سيرته 
الذاتية، في جزأيها: )الطالب( و)مذكرات شاهد 

القرن(.
ولترجمة كتب مالك بن نبي قصة طريفة، 
ـ بتفاصيل  رواها لي األستاذ املعلم، كما رواها ليـ 
متطابقة ــ الدكتور عبد الصبور شاهني، رحمه 
الله، في جلسة خاصة، كانت بعد صدور كتابه 
املثير: )أبي آدم(. قال: " كنت موظفا باإلذاعة 
املصرية، ثم حدث ما دعا إلى فصلي من العمل. 
وذات يوم وأنا في الطريق سمعت مناديا ينادي: 
يا عبد الصبور.. يا عبد الصبور.. فالتف فإذا 
هو صديقي الدكتور عبد السالم الهراس. قال 
عمال.   لــك  وجـــدت  فــقــد  أبــشــر  مستبشرا:  لــي 
العربية  مــن  الترجمة  فــقــال:  هــو؟  ومــا  فقلت: 
الفرنسية. ثم عرفني على األستاذ مالك  إلى 
اجلزائر،  من  مسلم  مفكر  أنه  موضحا  نبي،  بن 
وأن كتبه بالفرنسية، وأن من حق األمة علينا 
بــدأت  وهــكــذا  العربية."  إلــى  كتبه  نترجم  أن 
ترجمة كتب مالك بن نبي إلى العربية، بفضل 
من الله عز وجل، ثم بسعي من األستاذ املعلم. 

باجلزائر  اإلس��الم��ي  الفكر  ملتقى  يكن  ل��م 
بل  املعلم،  األستاذ  به  عرفني  ال��ذي  هو  وح��ده 
لقد عرفنا باحلركات الدعوية في العالم العربي 
الرحمن  عباد  حركة  عرفنا  فمنه  واإلس��الم��ي. 
وال��دك��ت��ور ع��م��ر ال���داع���وق، ك��م��ا ع��رف��ن��ا مجلة 
)الشهاب( اللبنانية، التي كانت لسان الدعاة في 
بالد الشام. وقد كنا نحرص على اقتنائها ونحن 
أساتذة،  اجلامعة  من  تخرجنا  بعد  ثم  طلبة، 
وكان بعضنا يوزعها على طلبته، قبل أن ننشر 
فيها. ولعله ليس من االستطراد إذا قلت إنني 
عرفت الشاعر محمد علي الرباوي من خالل ما 
كان ينشر فيها قبل لقائي به، وكذلك كان الشأن 
مع بعض املشارقة الذين كان ألقالمهم دور في 
حترير هذه املجلة، مثل الشاعر يوسف العظم، 

واألديبة سميرة فياض.
شغلني احلديث ولم ألّم بدور األستاذ املعلم 
اجلهادي في الدعوة وترشيدها باملغرب، وهو 
دور كبير جدا، وفضله على احلركة اإلسالمية 
اس��ت��ث��ن��اء،  دون  فصائلها  بجميع  ب��امل��غ��رب، 
ال ي��ن��ك��ره إال ج��اه��ل أو ج��اح��د. وق���د ك���ان من 
دواعي اعتزازي، يوم نشرت الصحافة العاملية 
أن  اإلس��الم��ي(،  املستقبل  )راب��ط��ة  ميالد:  خبر 
من  باعتبارنا  صورته،  بجوار  صورتي  تثبت 

املؤسسني.
كما لم أشر إلى شيء من عالقة املودة التي 
صور  ف��ي  وجتلت  أسرتينا،  ب��ني  جتمع  كانت 

كثيرة.
هو  املناسبة  بهذه  تسطيره  أري��د  كنت  ما 
في  فالبحر ال يحبس  ه���ذا،  م��ن  أك��ب��ر وأوس���ع 
له حجم احملجة،  يتسع  ما  ولكن هذا  ق��ارورة. 
أخ��رى،  مناسبة  تعالى  الله  ييسر  أن  وعسى 
جهد  حقه  وأخي  ومعلمي  أستاذي  فيها  أوفي 
املثوبة  له  تعالى وأجزل  الله  املستطاع. رحمه 

كفاء ما قدم لإلسالم واملسلمني.

أ.د. حسن األمراني

الــمــعــلــم

من اليمني : د. عبد العزيز برغوث، د. عبد السالم الهراس، د. مصطفى شعايب، د. حسن األمراني

كــــــــــــان قـــد 
ـــه تــعــالــى  ـــل آتــــــاه ال

شخصية تألف وتؤلف، 
فـــنـــال مــحــبــة أهــــل اخلــيــر 

والــــعــــلــــم والــــتــــقــــى مـــشـــرقـــا 
ومــغــربــا. فــمــا نــزلــت بــلــدا وال 
وطــئــت قــدمــي أرضـــــا، مـــن نهر 
الــتــمــيــز والـــرايـــن والــســني إلــى 
نهر الكنج ومرتفعات الهماليا 
وبـــحـــر الـــصـــني اجلـــنـــوبـــي، 

حاضرا،  اسمه  وكــان  إال 
يسألونني عنه وعن 

أخباره.

عبد ال�سالم الهرا�س داعية ومربيا
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عدد خاص عن األستاذ الدكتور عبد السالم الهراس رحمه اهلل تعالى

عبد  السـالم  الـهـراس
 الـداعـيـة  الـدمـث

د. موسى الشريف

أحببته،  رأي��ت��ه  إذا  َم��ن  ال��ن��اس  م��ن  إن 
شعرت  جالسته  وإن  ألفته،  خالطته  وإذا 
وإن  بحديثه،  استمتعت  وإن حتدث  بقربه، 
فمن  آنسك،  مازحك  وإن  استلطفته،  الطفك 
الكبير  أس��ت��اذي  مقدميهم  م��ن  ب��ل  ه���ؤالء 
الله تعالى، فقد  عبد السالم ه��راس، رحمه 
أذكر  به، وال  الذي قدمت  كان على الوصف 
أني جلست إليه قط –على كثرة مجالستي 
منه وشغف  وق��رب  بسعادة  إال شعرت  له- 
تعالى-  الله  –رحمه  له  كانت  فقد  بحديثه، 
يصبح  بحيث  احلديث  في  متفردة  طريقة 
معه ماتعًا لطيفًا شهيًا إلى النفس تستلذه 

وتطلب منه املزيد.
ما  استحال  ذاك��رت��ه  انثالت  إذا  وك���ان 
خرج منها بحرًا هادرًا يأخذ بعضه بحجز 
بعض، ودع عنك أنه إذا استطرد أمتع وصار 

وأوقع.  انفع  أثر  حلديثه 
في  لعيشه سنوات  وكان 
املشرق: في لبنان ومصر 
أثر في تكوين شخصيته 
اجل���ام���ع���ة ب����ن امل���غ���رب 
كل  وخصائص  واملشرق 

منهما.
وك����ن����ت أرغ��������ب ف��ي 
ال���ت���ردد إل��ي��ه واجل��ل��وس 
ب���ن ي���دي���ه ل���س���ؤال���ه عن 
أم��ور تفرد  بها بن أهل 
وم��ص��ره، ومنها  ع��ص��ره 
قربه الشديد ألمير الريف 
املجاهد البطل عبدالكرمي 
كان مبصر،  ملا  اخلطابي 

دعاة  أح��دًا من  أن  أظن  ال  كما  به  ومعرفته 
العصر يعرفه.

لبنان  في  الدعوة  أهل  من  قربه  ومنها 
ومنهم عمر الداعوق.

إخ��وان مصر واتصاله  قربه من  ومنها 
بهم ف��ي م��راح��ل مهمة م��ن ت��اري��خ ال��دع��وة 

املعاصر.
العلم  أهل  من  كبير  بعدد  ومنها صلته 

والفضل من املشارقة.
على  واملطلع  خزانته،  فهو  املغرب  أما 
أس�����راره، وال���ع���ارف ب��رج��ال��ه، وامل��س��ت��ذك��ر 

لتاريخه.
العصر  دع���اة  م��ن  كثير  ع��ل��ى  زاد  وق���د 
ب��إت��ق��ان��ه ل��إس��ب��ان��ي��ة وات��ص��ال��ه ب��اإلس��ب��ان 

مسلمهم وكافرهم، ووقوفه على أحوالهم.
ه���ذا وه���و األدي�����ب األري������ب، واحمل��ق��ق 
العربية  كتب  من  ع��ددًا  ال��ذي حقق  املجيد، 

املهمة، وألف كذلك كتبًا لها وزنها وقدرها.
ك���ل ذل����ك ك����ان ي��دف��ع��ن��ي إل����ى زي���ارت���ه، 
واجل���ل���وس ب���ن ي���دي���ه ك��ل��م��ا ن���زل���ت ف��اس 
بلقائه،  سعادتي  عن  تسأل  فال  احملروسة، 
بتواضعه  واطمئناني  ببشره،  وس���روري 
وإكرامه  سنًا،  أوالده  ع��داد  في  وأن��ا  ملثلي 
لي كلما جئته بالطعام املغربي اللذيذ، فما 

أحسن اجللوس إليه، والكالم معه.
أو  أكتبه  مب��ا  يشيد  أن  يأنف  ال  وك��ان 
أتكلم به في كل مرة يطلع فيها على أثر لي، 
به في عموده في جريدة احملجة  يتكلم  بل 

إن دل علي ش��يء فإمنا  احمل��روس��ة، وه��ذا 
يدل على جودة معِدنه، وجمال خلقه، وكمال 
نفسه، فإن من أشد شيء على العالم اإلشادة 
بعمل غيره وإبرازه وإظهاره فما بالكم إذا 
كانت اإلشادة مبثلي على صغر سني نسبيًا 
الله تعالى  وقصور قامتي عن مثله، رحمه 

رحمة واسعة.
وك��ن��ت ق���د ن��ق��ل��ت م���ن ل��س��ان��ه أح���داث���ًا 
إن  ذكرياتي،  كتاب  في  وسأبرزها  سجلتها 

شاء الله تعالى.
ث��م ه��و ل��ه ال��ري��ادة ف��ي ف��اس ف��ي العمل 
الدعوة  جماعة  مبكرًا  أس��س  فقد  ال��دع��وي 
اإلس��الم��ي��ة ف��ي��ه��ا، وك����ان ل���ه ج��م��ل��ة ط��الب 
وأركانًا  املغرب  في سماء  أصبحوا جنومًا 
الشاهد  العالم  الشيخ  فمنهم  فيها،  للدعوة 
طوياًل،  وجالسته  عرفته  ال��ذي  البوشيخي 
حفظه الله تعالى، ولعمر احلق ال أدري هل 
للطالب  الفخر  أو  بالطالب  للشيخ  الفخر 

ف���اس، وف��ارس��اه��ا،  ب��ال��ش��ي��خ، فهما جن��م��ا 
وم��ن��ش��ئ��ا دع���وت���ه���ا، وراع����ي����ا ص��ح��وت��ه��ا، 
وعاملاها، وملجأ أهلها بعد الله تعالى، ولله 

احلمد واملنة.
وملا كان الشيخ مغربيًا فقد جهله أكثر 
املرصود،  الكنز  ذل��ك  يعرفوا  فلم  املشارقة 
واجل���وه���ر امل��خ��ب��وء، وت��ل��ك ش��ك��اي��ة قدمية 

حتدث فيها ابن حزم شعرا فقال:
أنا الشمس في جو العلوم منيرة

ولكن عيبي أن مطلَعي الغرب
ولو أنني من جانب الشرق طالع

جلّد علّي ما ضاع من ذكري النهب
وحتدث كذلك فيها العالمة ابن خلدون 
املغرب  أه��ل  أح���وال  أن  وب��ن  مقدمته،  ف��ي 

تخفى على املشارقة.
للعالم  ولبان  الشتهر  مشرقيًا  كان  ولو 
فيا  ونبله،  أح��وال��ه  للناس  وظ��ه��ر  فضله، 
فضائية  ق��ن��اة  ينشئون  امل��غ��رب  أه��ل  ليت 
جادة تعمد إلى تعريف الناس بفضل علماء 

املغرب ودعاته وصاحليه ومثقفيه.
واملثقفن  األساتذة  من  إخوانه  وادعوا 
تأليفًا  األس��ت��اذ  كتبه  م��ا  إل��ى  ي��ع��م��دوا  أن 
اليوم  ي��ع��رف  م��ا  ف��ي  فيجمعوه  وحتقيقًا 
باألعمال الكاملة، فهذا من حقه على إخوانه، 

وهو مما حتفظ به التآليف. 
وأدخله  عبدالسالم،  لعبدك  اغفر  اللهم 
دار السالم، واخلف على أهله بخير، واجعل 

ما قدمه في صحائف أعماله.

عبد السالم الهراس أستاذ 
األجيال ومكون الرجال

شريف  أم��ر  بالتدريس  امل���رء  يشتغل  أن 
مفيد، يجدي املتعلم املتلقي تكوينًا لشخصيته 
له باملعرفة وقيمها وسبل اكتسابها  وتزويدا 
ومنهجا،  وعمال  فكرا  حياته  في  وتوظيفها 
للعلم  الناشر  للمعرفة  الباث  امل��درس  وينفع 
إل��ى ما بعد  ميتد أث��ره الطيب أج��رًا وث��واب��ًا 
وفاته، كما يدل عليه حديث املصطفى الكرمي 
صلى الله عليه وسلم: »إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع 
ب��ه، أو ول��د ص��ال��ح ي��دع��و ل��ه«]أخ��رج��ه اإلم��ام 
أحمد  واإلم����ام  وال��ت��رم��ذي  داود  وأب���و  مسلم 
ع��ن أب��ي ه��ري��رة رض��ي الله ع��ن��ه[؛ فكيف إذا 
سام  هدف  خدمة  في  والتعليم  التدريس  كان 
وال��ص��دق  واإلخ����الص  العمق  مبنهج  رب��ان��ي 
واحلكمة والتوجيه البناء ومعاجلة النقائص 
االنحرافية،  والتوجهات  البشرية  واالنزالقات 
غيرة على اإلنسان وسلوكه، واألمة ومسارها، 

والقيم وترسيخها!!.
كان طلبة أستاذ                    األجيال شيخنا 
يرون  تعالى  الله  رحمه  الهراس  السالم  عبد 

فيه جتليات تلك املنطلقات 
وح���ض���ور ت��ل��ك األه����داف 
ش��اخ��ص��ة ف��ي امل��درج��ات 
خ��الل احمل���اض���رات، وفي 
ال��ق��اع��ات ع��ن��د ال����دروس، 
التربوية  اجللسات  وف��ي 
في إطار التكوين الدعوي، 
اجلمعوية  اللقاءات  وفي 
ع���ل���ى م���س���ت���وى ال��ع��م��ل 
االجتماعي والثقافي، وكل 
تلك اجل��وان��ب وامل��ج��االت 
عرفت األستاذ عبد السالم 
سباقا  ب��اخل��ي��ر  ص���داح���ا 
إلى  امل��ك��ارم مسراعا  إل��ى 

النفع واإلفادة.
ف�����ع�����ل�����ى م����س����ت����وى 
احملاضرة عرفته مدرجات 
في  واجل��ام��ع��ات  الكليات 

بالد كثيرة، متكلما في مجالت الفكر والثقافة 
في  العميقة  معارفه  موظفا  والدعوة،  واألدب 
ذلك كله وعالقاته الواسعة وجتاربه العريضة 
لدى  شهرة  أكسبه  وامل��ش��رق، مما  املغرب  في 
العلماء والدعاة على امتداد الشمال اإلفريقي 

وكثير من البالد اإلسالمية. 
وع��ل��ى م��س��ت��وى ال������دروس ك��ن��ت واح����دا 
األدب  عنه  أخ��ذوا  الذين  الطلبة  من  كثير  من 
من  واس��ت��ف��ادوا  اآلداب  كليات  ف��ي  األندلسي 
اإليجابي  رأي��ه  من  انطالقا  الواسعة  معرفته 
ف��ي قصة خطبة ط���ارق بن  امل��وث��ق  ال��ص��ري��ح 
آلثار  وحتقيقاته  دراساته  مع  وامتدادا  زياد، 
م��ن ه��ذا األدب ال��ذي ي��ؤرخ ألدب��ن��ا وي��ص��وره، 
االجتماعية  وأنظمتنا  حضارتنا  عن  ويعبر 
والسياسية والفكرية والفنية، ويعطي اآلداب 
العاملية صورة عن أدب الطبيعة الزاهية الذي 
اإلس��الم ورجاله ومنهجه في  نبت في حضن 
احلكم والريادة وركز في التعامل مع الطبيعة 
القرآن  ظل  في  ومنا  اإليجابي،  التفاعل  على 
ولغته وبيانه وأثره في اآلداب والنفوس، قبل 
أن ينحرف الناس عن طريقه وجادته، ويزيغوا 
ع��ن ن��ه��ج��ه وه���دي���ه، وي��ن��ح��دروا ف��ي م��ه��اوي 

واخل��ي��ان��ة،  وال��ت��خ��اذل  واالخ��ت��الف  التباهي 
ويغرقوا في أوحال التشرذم والضعف والذل 
وال��ه��وان، فينسلخوا م��ن وع��د ال��ل��ه ال���ذي ال 
في  وعملوا  اإلمي��ان  بقوة  تشبثوا  ملن  يخلف 
الرباني  بالهدي  واهتدوا  الصاحلات  األرض 
أن يستخلفهم في األرض وميكن لهم ويؤمنهم. 
وإلى ذلك أشرف األستاذ عبد السالم على كثير 
ناقشها  أو  الرسائل واألطاريح اجلامعية  من 
عبر مسيرته املهنية مدرسا باجلامعات مؤطرا 
للطلبة الباحثن مشجعا على البحث العلمي 
الباحث  يطلع  أن  العسير  من  وليس  اجل��اد، 
على عدد الرسائل التي أطرها أو أشرف عليها 
أو ناقشها وأفاد الباحثن بعلمه ومنهجه في 

البحث والتحقيق.
عرفته  ال��دع��وي��ة  التربية  مستوى  وعلى 
ذا  التربوي  واملنهج  ال��دع��وي  العمل  حلقات 
إصالح  على  وحتفيز  وغيرة  وحيوية  نشاط 
الشخصيات  وت��ك��وي��ن  ب��ال��ت��زك��ي��ة،  ال��ن��ف��وس 
التدين  مبمارسة  واإلقناع  القوية،  اإلميانية 
األرض  تعمير  على  الرسالة  وبناء  برسالية، 
وه��ذه  ب��امل��ع��روف،  ال��ن��اس  ومعايشة  باخلير 
ال��ص��ف��ات ك��ان��ت ن��اب��ع��ة ف��ي��ه رح��م��ه ال��ل��ه من 

قناعة وممارسة يعرفها فيه كل من لقيه عبر 
البلدان التي زارها دراسة وتعّلما أو تدريسا 
املغرب  ف��ي  وحت���اورا،  تناديا  أو  ومحاضرة 

ومصر وسوريا وأكثر دول اخلليج وغيرها.
وع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ع��م��ل االج��ت��م��اع��ي ك��ان 
األس��ت��اذ رح��م��ه ال��ل��ه سباقا إل��ي��ه ب��ارع��ا فيه 
املهتمة  ت��أس��ي��س اجل��م��ع��ي��ات  ط��ري��ق  ع��ن  إن 
واملتخصصة، أو  عن طريق حتفيز املوسرين 
واحملسنن على إشراك اآلخرين في أرزاقهم، 
للمساعدة  امل��ب��اش��ر  الشخصي  بالتدخل  أو 
بأيدي  العالقات، واألخذ  وال سيما في مجال 
إدراك  أو  حقوقهم  لنيل  احل��ق��وق  أص��ح��اب 
مآربهم ما كانت مشروعة مستحقة؛ ولقد عرف 
كثير من الناس في األستاذ الهراس رجل ثقة 
الله  رحمه  فكان  وإخ���الص  وح��رص  وأم��ان��ة 
تعالى محل ثقتهم ومحبتهم، فإذا اؤمتن أدى، 
وإذا تدخل أجدى، وإذا دعا أجيب، وإذا اقترح 

ُلّبي.
السالم  عبد  الدكتور  أستاذنا  الله  فتغمد 
اجلنات،  فسيح  وأسكنه  الواسعة،  برحمته 

وتقبله وأكرم مثواه إنه سميع مجيب.

د. رضوان ابن شقرون

الدكتور عبد السالم الهراس ود. محمد الكتاني ومعهما األستاذ رضوان 
بن شقرون يقدم هدية خالل ندوة املصطلح النقدي وعالقته مبختلف 

العلوم -كلية اآلداب فاس سنة 1988م
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أس��ت��اذن��ا عبد ال��س��ام ال��ه��راس رح��م��ه الله 
ل��ه س��ج��ل ح��اف��ل ف��ي ال��ت��ع��ري��ف ب���اإلس���ام ل��دى 
األوروبيني واألمريكان؛ هذا السجل يعد مفخرة 
من  مب��داد  يكتب  أن  ينبغي  إنه  الغالي.  لفقيدنا 
ذه��ب ل��و أمكن ذل��ك، ل��ه األج��ر الغزير وال��ث��واب 
الكثير من رب العاملني على اجلهود التي قام بها 
في إيصال كلمة اإلسام للعجم. منذ أن عرفناه 
ونحن  عرفناه  اإلس��ام.  عن  بالدفاع  مولع  وهو 
صبيان قبل أن يرحل إلى القاهرة ولم نكن نفقه 
شيئا فيما يتعلق بالدعوة إلى الله ألننا كنا دون 
وانخراطه  املشرق  من  العودة  بعد  لكنه  بلوغ؛ 
ثم  بتطوان  ث��م  شفشاون  مبدينة  التدريس  ف��ي 
إلى  الدعوة  في  ونشاط  بجد  وانخراطه  بفاس 
الله، منذئذ ونحن نتأكد أن مترجمنا يعد شعلة 
وقادة من احليوية التي اتصف بها إلى أن لقي 
أن  يحب  ال  وك��ان  الكسل  يكره  ك��ان  تعالى.  الله 
علم  واخل��م��ول.  الكسل  إل��ى  اإلن��س��ان  يستكني 
والثانوية  املدرسة  في  به  اتصلت  التي  األجيال 
واجلامعة وخارجها أن تكون أجيال عمل وسعي 
وكد وفعل وتأثير وسلوك ال أن تكون اتكالية وأن 
تكون متصفة باالنهيار النفسي هذه هي الصفة 

التي عرفناه بها.
املقالة  هذه  في  األس��اس؛ نسجل  هذا  وعلى 
بها  قام  التي  األعمال  من  بإيجاز شديد سلسلة 
وذلك  احلنيف  بديننا  الغرب  تعريف  ميدان  في 
واحلكمة  واالع��ت��دال  الوسطية  في  منهاجه  عبر 
واألمهات  الثوابت  على  والتركيز  النظر  وبعد 
والقواعد اجلامعة وترك اخلاف الذي هو ليس 
في اجلوهر جانبا حتى ال نشوش على الغربيني 
في اقترابه على امللة السمحاء. كان مذهبه الذي 
املنزل  باإلسام  الغرب  تعريف  هو  عليه  عرفناه 
العطرة  النبي  سيرة  وعبر  والسنة  ال��ق��رآن  في 
الصحابة  سيرة  وعبر  وال��س��ام  ال��ص��اة  عليه 
الكرام رضوان الله عليهم وعبر تراجم التابعني 
أن  دون  من  الصالح  واخللف  الصالح  والسلف 
الدخول في اخلافات واجلزئيات والفروع التي 
ألولئك  الواضحة  الرؤية  على  تشوش  أن  ميكن 
وفقدوا  الروحي  االستقرار  فقدوا  الذين  القوم 
األم���ن ال��روح��ي وع��اش��وا ون��س��أل ال��ل��ه العافية 
اليأس؛  اليأس بل عني  الذي هو  الفراغ  في ذلك 
إلى  اإلسامية  الرسالة  إي��ص��ال  أن  يعتقد  ك��ان 
البساطة،  عبر  يتم  أن  يجب  الغربيني  األق���وام 
دون  التعقيدات  دون  العميق  مبعناها  البساطة 
التي  املصطلحات  ت��ل��ك  دون  امل��وه��م��ة  األل��ف��اظ 
من  دوام��ة  في  واملتلقي  واملستمع  القارئ  تدخل 
الله واضح  احليرة واالرتباك؛ كان يرى أن دين 
كل الوضوح يائم الفطرة ويائم العقل ويائم 
طبيعة البشر وأن هذا الدين أتى لتهذيب النفس 
اإلنسان  ق���درات  لتطوير  أت��ى  إللغائها.  وليس 
سيرته  وتقومي  ملكاته  وتربية  سلوكه  وتهذيب 
الجتناب  واألفضل  األحسن  نحو  دفعة  وإعطائه 
لكي  السلبيات  اجتناب  و  والسيئات  األس���وأ 
نبتعد  و  اإليجابية  اجلوانب  اإلنسان  في  يكمل 
رذيلة  و  الفكرية  ال��رذي��ل��ة  ف��ي  ال��س��ق��وط  ع��ن  ب��ه 
الفجور العملية؛ كان في شرحه لإلسام الشرح 
الكتابي أو الشرح الشفوي أو من خال منوذج 
الله  أن  البساطة  ه��ذه  على  يلح  ك��ان  املعاشرة 
تعالى واح��د أح��د ف��رد صمد ليس ل��ه وزي��ر وال 
الله  من  مخلوق  كله  والكون  الكون  خالق  نظير 
وأن الله تعالى خلق هذا اإلنسان ليعبد الله وأن 
الرضوان  إلى  الوصول  هي  العبادة  من  الغاية 
أن  البساطة؛  بهذه  العقيدة  اإللهي؛ وكان يشرح 

الله واحد وأن عيسى عبد من عباد الله وجميع 
املائكة وغيرهم من املرسلني من التقاة واألنبياء 
البشرية  الناحية  م��ن  العباد  كسائر  ع��ب��اد  ه��م 
لكن الله تعالى اصطفاهم بالوحي؛ و كان يدعم 
القصيرة  ال��س��ور  خ��اص��ة  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  حفظ 
وكان يعتني باللغة العربية في منهجه التربوي 
وصل  التي  األداة  اللغة  ه��ذه  لكون  والتعليمي 
التعليم  في  بالتدرج  يأخذ  كان  كما  الوحي؛  بها 
التدرج  ؛  الغربية  واألدم��غ��ة  للعقول  والتثقيف 
مبعنى أن ال نعطي احلقائق دفعة واحدة ولكن 
دفعة  دفعة  واملعلومات  احلقائق  ه��ذه  ننزل  أن 
جرعة جرعة حتى يتمكن الدواء من الولوج إلى 
العروق على قطرات وحسب ما يحتاجه اإلنسان 
فا  واح���دة،  دفعة  اإلن��س��ان  إل��ى  يدخل  أن  دون 
تتحمله الطاقة هذا هو املنهج الرباني الذي كان 
عليه في البرامج التي ترأسها منذ سنة 2000؛ 
تلك البرامج املشرقة الربانية أبرمها مع جمعية 
كنا  حيث  شفشاون  مبدينة  اإلسامية  ال��دع��وة 
نعتبره أنه هو املرجع العملي القريب والنموذج 
القريب في اإلشراف على تلك الدورات التكوينية 
التعايش  رائعة من  تقدمي صيغ  التي استهدفت 
ما بني الوافدين وما بني املستقبلني وخال هذه 
األستاذ  إشراف  كنا حتت  الضيافة  من  الفترات 
الدكتور عبد السام الهراس نقوم بتحفيظ القرآن 
الكرمي وتعليم اللغة العربية وإلقاء احملاضرات 

وبعض األنشطة األخرى كالسفريات.
في  واملساعي احلميدة  األع��م��ال  ه��ذه  ب��دأت 
شفشاون.  مبدينة  الربيع  فصل  في   2000 سنة 
ن��ظ��م��ت ج��م��ع��ي��ة ال���دع���وة اإلس���ام���ي���ة ال�����دورة 
التكوينية األولى للتعريف باحلضارة اإلسامية 
لصالح مجموعة من األوروبيني خاصة اإلسبان 
وتقاليد  لغة  لهم  الذين  الكطلونيون  والكطان؛ 
خاصة واإلسبانيون اآلخرون من الرجال والنساء. 
وأقبل الناس على هذه الدورة إقباال كبيرا وكانت 
فاحتة خير، ومازلنا نذكر هذه الوجوه وقد مرت 
حتت إشراف أستاذنا حوالي 14 دورة وسأذكر 
وتسجيا  ل��ل��ذك��ري��ات  بالترتيب  ال����دورات  ه��ذه 
للوقائع واعترافا بالفضل ألهله وحتى تبقى هذه 
الدورات الوحيدة باملغرب شاهدة على إخاص 
الفقيد  وتضحية  وتربية  وبركة  وجهاد  وص��دق 

الغالي الدكتور عبد السام الهراس.
للتعريف  األول����ى  التكوينية  ال�����دورة  إذن 
باحلضارة اإلسامية كانت في فصل الربيع من 
سنة 2000؛ الدورة الثانية كانت في الصيف في 
السنة نفسها كل ذلك في  2000 في  غشت سنة 
مدينة شفشاون باسم جمعية الدعوة اإلسامية 
جمعية  أق���دم  وه��ي   1965 سنة  منذ  امل��ؤس��س��ة 
إسامية باملعنى احلديث مبدينة شفشاون ومنذ 
أن أسست واالتصاالت لم تكن تفتر مع الدكتور 
ال��ذي��ن عايشهم  ال��ه��راس وال��رع��ني  ال��س��ام  عبد 
الله  رحمة  السفياني  محمد  كاألستاذ  وعايشوه 
عليه وكطويل العمر األستاذ عبد القادر العافية 
واألستاذ محمد شهبون رحمة الله عليه واألستاذ 
أحمد أفزاز ومازال على قيد احلياة وغيرهم من 
األساتذة الكرام الذين عاشوا معنا وعشنا معهم  
؛ الدورة الثالثة كانت في فصل الربيع سنة 2001؛ 
الدورة التكوينية الرابعة كانت في صيف 2001؛ 
الدورة التكوينية اخلامسة كانت في فصل الربيع 
التكوينية السادسة نظمت  الدورة  2002؛  لسنة 
صيف  في  السابعة  وال���دورة  2002؛  صيف  في 
2004؛  في صيف  كانت  الثامنة  ال��دورة  2003؛ 
2005؛ الدورة  ال��دورة التاسعة كانت في صيف 
العاشرة نظمت في صيف 2006؛ واحلادية عشر 

في صيف 2007؛ والثانية عشر في صيف 2008؛ 
والثالثة عشر نظمت في صيف 2009؛ و الرابعة 
ال���دورات  ه��ذه   .2010 صيف  ف��ي  نظمت  عشر 
حضرها املئات إذا جمعنا اإلسبان بصفة خاصة 
واألج��ن��اس األخ���رى سنجد امل��ئ��ات رمب��ا يقارب 
نظاميني ومستمعني  ب��ني  م��ا  األل��ف  امل��ش��ارك��ون 
واجلنسيات التي حضرت في التعريف باإلسام 
الكثير منهم لإلسام  والتي أسفرت عن اعتناق 
حفظ  عن  وأسفرت  بعضهم  زواج  عن  وأسفرت 
بعضهم لسور من القرآن الكرمي وتعلم بعضهم 
بنات  م��ن  شخصيات  حضرتها  العربية،  للغة 
وشباب رجال ونساء بجنسيات متعددة أوروبية 
و أمريكية أذكر منها على سبيل املثال: إسبانيا 
وهوالندا  وبلجيكا  وفرنسا  وإيطاليا  والبرتغال 
وأملانيا، وكذلك دول في أمريكا كالواليات املتحدة 
األمريكية، أضف إلى ذلك قبرص وتركيا و الدول 
اإلسكندنافية وكذلك من الهند وباكستان وبعض 

العجم الذين كانوا في البلدان العربية.
لقد كان القصد إيصال رسالة إلى هؤالء بأن 
اإلسام دين سام ودين حضارة؛ كنا نتغيى من 
كما  ب��اإلس��ام  ال��ن��اس  تعريف  العمل  ه��ذا  وراء 
والعمل:  والعلم  العقل  إسام  مسالم  إسام  هو 
احلنان، الرحمة، األخوة، احلكمة، القرب إلى الله، 
التقليل  أو  املشاكل  على  القضاء  النفس،  تزكية 
تقريب  األزم���ات،  تخفيف  احللول،  إيجاد  منها، 
الشعوب، معرفة أسرار الشريعة، حتقيق قصص 
اآلدمية  ترابط  والسام،  الصاة  عليهم  األنبياء 
البشر  حاجة  الغيب،  عالم  بعض؛  م��ع  بعضها 
عبد  -والدكتور  نأتي  وكنا  بعض.  إلى  بعضهم 
بأساتذة  واملوجه-  املشرف  هو  الهراس  السام 
جامعيني من املغرب وبعضهم من اململكة العربية 
موريتانيني  أشركنا  كما  ومصريني  السعودية 
وغيرهم من الشرق العربي ومن اسبانيا نفسها 
التي  ال���دروس  في  إسامية  وجمعيات  وم��راك��ز 

ألقيناها ونظمناها.
 على كل حال هذا النشاط الذي بدأه الدكتور 
عبد السام الهراس سنة 2000 على شكل دورات 
منذ  ال��ه��راس  األس��ت��اذ  واكبنا  إذ  ي��أت فجأة  ل��م 
بالدعوة  أن عملنا  1975 في غير دورات بحيث 
نونبر  ف��ي  فرانكو  م��وت  منذ  ب��دأ  األج��ان��ب  م��ع 
1975 الى اآلن لم ينقطع هذا العمل؛ الدعوة الى 
املتكلمني  ومع  عامة  بصفة  األوروب��ي��ني  مع  الله 
باللغة االسبانية بصفة خاصة؛ ومن اجلنسيات 

التي حضرت املكسيك على سبيل املثال.
أولئك  قدمت  التي  الطيبة  النماذج  هذه  إذن 
واإلجابة على تساؤالتهم وحل مشاكلهم وتقريب 
الكتب  وتوزيع  األمثلة  ضرب  عبر  إليهم  النظر 
باب  نفتح  وكنا  واملقارنة  املطالعة  على  واحلث 
مبعرفة  الصدر  ويتسع  األسئلة  وب��اب  النقاش 
بالصاة  االل��ت��زام  م��ع  االس��ت��ف��ه��ام��ات  م��ن  كثير 
بها  نقوم  كنا  التي  األنشطة  وم��ن  أوقاتها.  في 
الكتب واجلوائز على  توزيع املصاحف وتوزيع 
اللغة  وتعليم  الكرمي  القرآن  وحتفيظ  املشاركني 
العربية وبعض احلفات الفنية وبعض احلفات 
إلى  رح��ات  تنظيم  إل��ى  باإلضافة  االجتماعية 
الشواطئ أو اجلبال، وكنا أحيانا ننظم رحات 
إلى مقر األستاذ الهراس في قرية اسطيحة في 

الصيف.
وعلى  الشامخ  الطود  هذا  على  الله  فرحمة 
الرجل  ه��ذا  وعلى  باإلميان  النابض  القلب  ه��ذا 
الشهم الذي لم ينس مدينته بالنسبة لهذه املنارة 
التي شيدها ونحن معه فكانت مدينة شفشاون 
انتظام  التي شهدت  امل��غ��رب  ف��ي  ال��وح��ي��دة  ه��ي 

هذه الدورات وامتدادها في صمت دون ضجيج 
إح��داث  دون  صمت  في  العمل  هو  منهاجنا  إذ 
النظر  لفت  الشهرة ودون  إرادة  الضجيج ودون 
ألن العمل إذا كان لله ال يحتاج إلى إشهار وال إلى 
كثير من قرع الطبول يكفي أن الله تعالى يرى وأن 
مائكته تسجل وأن النية خالصة. لقد كنا نعمل 
األع��م��ال اجل��ي��دة وش��ف��ش��اون باحتضانها  ه��ذه 
هذه امللتقيات املباركة وهذه التجمعات الربانية 
أتاحت ألولئك الغربيني أن يطلعوا على اإلسام 
وعلى املغرب كذلك فعرفوا من خال هذه الدورات 
السياسي  بنظامنا  وعرفناهم  الباد  هذه  عظمة 
املؤمنني  إم��ارة  على  واملبني  امللكية  على  املبني 
الوطن  تاريخ  وعرفناهم  التوافق  على  واملبني 
محمد  امل��ل��ك  أن  وع��رف��ن��اه��م  البيت  أه��ل  وقيمة 
ال��س��ادس ق��ائ��د األم���ة ب���دون م��ن��ازع وأن املغرب 
امل��غ��رب وأن���ه ال م��ج��ال هنا  ي��ح��ب  يحبه وأن���ه 
عادلة  قضايانا  وأن  السياسي  للجدال  باملغرب 
بسام  العيش  نبتغي  وأننا  الصحراء  كقضية 
أن  نوصيهم  وكنا  جيراننا.  وم��ع  وطننا  داخ��ل 
يبلغوا هذه املعاني لقومهم فكانوا إذا عادوا إلى 
بادهم يبلغون مظاهر احلفاوة التي كنا نحفهم 
في  يعيشون  املغاربة  أن  يبلغون  كانوا  كما  بها 
أمن وأم��ان وطمأنينة و سام وأن املغرب دولة 
قائمة على احلقوق والواجبات وأن دين اإلسام 
لم يزد املغرب إال جماال وإال بهجة وأنه بالنسبة 
بعضها  الناس  تربط  التي  الرابطة  هو  للمغرب 
وتاريخها  الباد  ه��ذه  قيمة  فعرفوا  بعض  إل��ى 
املجيد وحضارتها و مدنيتها وشهامتها وعزتها 
ولذلك كنا نضرب عصفورين بحجر واحد: نشر 
اإلس����ام وت��ق��ري��ب��ه ل��أف��ه��ام وح���ث ال��ن��اس على 
فهمه ومحبته وعدم  األقل على  أو على  اعتناقه 
إليهم  نقرب  أخ��رى  جهة  من  كنا  كما  معاداته. 
لوطننا  احلقيقية  الصورة  واملعاينة  باملعايشة 
من  الكثير  ألن  ب��اخل��ارج  تشوه  ال  حتى  امل��غ��رب 
يشوهون  الغربية   و  األوروبية  اإلع��ام  وسائل 
عن قصد أو عن جهل صورة املغرب إذ يصفونها 
بالهمجية  األحيان  بعض  ويصفونها  بالتخلف 
عبر  لهم  نعطي  فكنا  منحطة،  متأخرة  أنها  و 
البراهني  اليومية واملجالسة،  احلديث واملذاكرة 
على أن بلدنا بلد متحضر ولله احلمد كل دورة 
نفر وك��ل دورة   60 إل��ى   40 كانت جتمع ما بني 
كانت متتد من أسبوع إلى أسبوعني. وباإلضافة 
إلى  معنا  يحضر  كان  الرسميني  املسجلني  إلى 
هذه الدورات اسبانيون آخرون يعيشون باملغرب 
السائحني  بعض  أو  سبتة  مبدينة  يعيشون  أو 
من  ف��إذا جمعنا مجموع  هنا؛  الذين مي��رون من 
 800 أو   700 حوالي  املئات  إل��ى  نصل  استفاد 
وكيل؛  نقول  ما  على  والله  أكثر  أو  أق��ل  أو  نفر 
وأعلى  اجلنات  فسيح  وأسكنه  الفقيد  الله  رحم 
مقامه وال ميكن أن ننسى رجاال آخرين ساهموا 
الكبير  كاملرحوم  باملغرب  اإلسامية  الدعوة  في 
بن  علي  م��والي  الشهم  صديقنا  العزيز  األستاذ 
بن  الزمزمي  م��والي  ب��ن  املنتصر  محمد  سيدي 
رحمة  الكتاني  جعفر  ب��ن  محمد  اإلس���ام  شيخ 
اإلس��ام  نشر  ف��ي  الطولى  ال��ي��د  فله  عليه،  ال��ل��ه 
ال��دورات،  هذه  بتنظيم  يقم  لم  وإن  األندلس  في 
وكذلك الننسى األستاذ محمد احللو وزميله في 
للدعوة  حياته ممدا  عاش  وقد  اإلسامي  العمل 
ف��ي األن��دل��س ج��زاه الله خ��ي��را؛ أذك��ر  اإلسامية 
هاذين املثالني عن الرجال الذين عرفناهم وهناك 
آخرون عملوا في حقل الدعوة إلى الله عز وجل 
األعمال  أن هذه  إلى  قبل اخلتام  أنبه  أن  وأري��د 
كانت بعيدة كل البعد عن الشبهات السياسية لم 
يقع استغال هذه الدورات ألي مكسب سياسي 
ولم تكن عرضة لانتهازية وال االرتزاق ولم تكن 
بالوضوح  ام��ت��ازت  بل  خلقية  مطاعن  أي��ة  فيها 
وال��ش��ف��اف��ي��ة واإلخ�����اص وامل��ن��ه��ج��ي��ة ال��رب��ان��ي��ة 
واالستقامة وأقيمت على التقوى من الله فبرأت 
والله من  اللوثات معها  اللوثات وبرئنا من  من 

وراء القصد واحلمد لله رب العاملني.

ذ. علي بن أحمد الريسوني

الشيخ  الـمربي  احلكيم  عبد  السالم  الهراس
شـارح  اإلسـالم  ألهـل  الغـرب

عبد ال�سالم الهرا�س داعية ومربيا
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عدد خاص عن األستاذ الدكتور عبد السالم الهراس رحمه اهلل تعالى

األستاذ عبد السالم الهراس:
 الرائد الذي ال يكذب أهله

إن رزء األمة بفقدان مثل هذا الرجل 
العظيم رزء كبير، ألنه يحدث ثلمة بينة 
ف��ي جبهة م��ن ي��ت��ول��ون ح��راس��ة األم��ة 
ك��ل م��ن يريد  وال����ذود ع��ن حماها ض��د 
كان  لقد  ش���را.  بها  ويبغي  س���وءا  بها 
األس��ت��اذ ع��ب��د ال��س��ام ال��ه��راس رحمه 
احلجة  قاطع  الشكيمة  قوي  داعية  الله 
تطالعك  اللهجة،  صادق  البيان،  ناصع 
تلمسها  رت��وش،  با  فيه  الصدق  صفة 
ل��دي��ه ن��اص��ع��ة جلية ف��ي ك��ام��ه، س��واء 
على  مكتوبا  مسجا  أو  منطوقا  ك��ان 
القرطاس، تلمحها عبر مظهري العفوية 
والتلقائية اخلالصتني من أي شائبة من 
صدق  إن��ه  واالف��ت��ع��ال،  التكلف  شوائب 
أمته  لهم  ج��اء، حمله  بكل  عنه  يترجم 
الذي ظل مسكونا به طيلة حياته، يعبر 
عنه حيثما حل وارحتل، ويتعهده بكل 
حب وحدب، وبكامل احلرص واليقظة، 
ومهما ت��ع��ددت أوج��ه ذل��ك ال��ه��م، فإنها 
أن  واح��د، هو  ملتفة ح��ول جوهر  تظل 
ال��ذي  معقلها  املسلمة  األم���ة  ت��ب��رح  ال 
اقتضت منها اإلرادة الربانية أن تلزمه، 
وتنطلق منه لصناعة مجدها وجدارتها 
باحلياة، في ظل اإلميان واالبتاء مبهمة 
تصاب  ال  أن  هو  الناس،  على  الشهود 
األمة في مقتل من مقاتلها، واحلال أنه 
بشراسة  وعلمه  الصادق،  بحسه  يدرك 
ال��ع��دو  م��ا ي��ح��اك ض��ده م��ن م��ؤام��رات، 
مقتل  أعظم  أن  ذل��ك وبعده  قبل  وي��درك 
تنفذ م��ن��ه ال��س��ه��ام جل��س��د األم����ة، إمن��ا 
الذي  املعقل  عن  وغفلتها  تفريطها  هو 
وجدت للمرابطة فيه، مصداقا لقول الله 
قد  مصيبة  أصابتكم  كلما  �أو  تعالى: 
أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من 

عند أنفسكم�.
ل��ق��د ك����ان األس����ت����اذ ع��ب��د ال��س��ام 
الوسطية  منهج  لترسم  مثاال  ال��ه��راس 
واالع��ت��دال، ال��ذي من خصائصه  األخذ 
الثمرة،  استعجال  وع��دم  التدرج  مببدأ 
واع��ت��م��اد اجل��ه��د ال��ت��رب��وي ال��رص��ني، 
والذي  النفس،  وطول  بالصبر  املتسلح 
وامل��راد،  األم��ل  بلوغ  في  اليقني  يحدوه 
فا  ال��ص��ع��اب،  ي��س��ت��م��رئ  يجعله  مم��ا 
لقد كان  األب���واب.  ميل من ط��رق جميع 
الفقيد رحمه الله يؤمن مبا تصنعه  قوة 
الفكر في معترك الصراع ضد املناوئني 
لنا  ذك��ر  لقد  للباطل،  املتحزبني  للحق 
حني زيارته في بيته منذ سنوات، وفي 
بني  التدافع  مراحل  عن  احلديث  سياق 
الفكرة اإلسامية وبني الفكر اليساري، 
ومده،  أوج صولته  في  هذا  كان  عندما 
الله،  رحمه  بنعبود  املهدي  الدكتور  أن 
كان يأتي إلى فاس بني الفينة واألخرى 
ألحقية  فيها  ي��ع��رض  محاضرة  ليلقي 
ألباطيل  ويتصدى  وج��دارت��ه،  اإلس���ام 
مفعول  فيظل  وتهافته،  اليساري  الفكر 
أشهر،  ستة  ملدة  ساريا  احملاضرة  تلك 
ويظل إشعاعها منتشرا في اآلفاق، يشد 
من عزم الدعاة، ويصد جراثيم املذاهب 

الضالة، واألفكار الفاسدة.
إن م��ن ع��وام��ل جن��اح األس��ت��اذ عبد 
ب��اش��ك، جمعه بني  ال���ه���راس،  ال��س��ام 
وفي  ال��ق��ومي،  واخل��ل��ق  ال��رص��ني  العلم 

ال���ص���دارة م��ن��ه ال��ت��واض��ع ال���ذي يكسر 
العوائق  كل  وينسف  احلواجز،  جميع 
التي ميكن أن حتول بينه وبني الناس، 
األستاذ  كان  فقد  فئاتهم،  اختاف  على 
تغمده الله برحمته يحلق عاليا بفضل 
أكثر  وما  واخللق،  العلم  جناحي  توفر 
يتوفر  الفشل واإلخفاق، حينما  يقع  ما 
األخاق.  عنصر  ويختفي  العلم  عنصر 
وهذا من املعلوم عند العقاء بالضرورة.
ومن أسرار تفرد شخصية األستاذ 
الهراس رحمه الله، أن خلق الرفق فيه 
لم يكن يحول بينه وبني اجلهر باحلق، 
ق��وة وث��ب��ات، فأنت تلحظ ه��ذا في  بكل 
كامه ومداخاته املباشرة، كما تلحظه 

في مقاالته املنشورة. 
ف����إذا ط��ال��ع��ت م��ق��االت��ه ال��ت��ي ك��ان 
في عموده اخلاص  الله  ينشرها رحمه 
ب��ج��ري��دة احمل��ج��ة ال��غ��راء، ال��ت��ي تصدر 
بفاس، حتت اسم " بارقة" ألفيت الرجل 
تارة  والصرامة  ت��ارة،  اللني  بني  يجمع 
أخ����رى، ب��ل إن���ك ك��ث��ي��را م��ا حت��س ن��ار 
الغضب تتلظى بني سطور تلك املقاالت، 
الوطيس،  حامية  معركة  غبار  تشم  أو 
وتسمع فيها فرقعة عظام الباطل وهي 
الله  ف��ارس ال تأخذه في  تكسر على يد 

لومة الئم.
ولعل من خصائص أسلوب األستاذ 
الهراس في " البوارق" ، التي ما أكثر ما 
تتحول إلى صواعق، أسلوب السخرية 
الهادفة التي تنبع من اإلحساس باملرارة 
إزاء واقع منكس  منحوس، اسمع إليه 
على سبيل املثال وهو يحدث عن تفاقم 
بارقة  في  املجتمع،  في  الفساد  أح��وال 
حت���ت ع���ن���وان" ال��ل��ه ي��رح��م ال��ن��ب��اش��ني 
السابقني" الّله يرحم النباشني السابقني 
ف��ق��د ك���ان���وا ع��ل��ى إج��رام��ه��م ف���ي نبش 
بدفن  يقومون  األك��ف��ان  وس��رق��ة  القبور 
النباشون  ه��ؤالء  أما  وسترها،  اجلثث 
اجُل�����دد ف���أض���اف���وا إل����ى إج�����رام س��رق��ة 
وسوء  وقسوة  وصافة  فظاظة  األكفان 
)وذلك  والشفقة.  الرحمة  وانعدام  أدب 
ب��ت��رك��ه��م اجل��ث��ث ف��ي ال���ع���راء تتعرض 

للتعفن وملغبة افتراس الكاب(
وي��ع��ب��ر األس���ت���اذ رح���م���ه ال���ل���ه عن 
في  تفرط  التي  أمته  على  وإشفاقه  أمله 
أبنائها األمناء األقوياء، ليستفيد منهم 
اآلخر وراء البحار، وذلك في بارقة حتت 
االستبدادية  األنظمة  جناية  ع��ن��وان:" 
كم  اإلسامية"يقول:"   األمة  وحدة  على 
األحباب  بعض  وفرحت مبكاملة  سعدت 
الذي  بلدهم  هاجروا  الذين  الصاحلني 
كانوا في  بل  يقدر علمهم وأخاقهم  لم 
كل وقت ُمعّرضني لألخطار ألنهم ليسوا 
من الصنف الذي ينافق ويصفق وينفذ 
وأمثالهم  وه���ؤالء  ال��ظ��امل��ة  التعليمات 
م��ط��ل��وب��ون ك��ث��ي��رًا ف���ي اخل�����ارج حيث 
لكّنهم يعيشون  يتقاضون أجورًا عالية 
ي��ري��دون خ��دم��ة بادهم  ف��ي قلق ألن��ه��م 
دون  إليهم  أم��ّس احلاجة  في  التي هي 
أن ي���ج���دوا األج�����واء امل��ن��اس��ب��ة ل��ذل��ك، 
فاملسئولون كان يهمهم إذالل األشراف، 
وإب��راز  األرذال، وإسناد األمر إلى غير 

أهله".
مرارته  عن  الداعية  األستاذ  ويعبر 

بسبب إصرار املسئولني على االستمرار 
ي��وم اجلمعة، وذل��ك في  في ع��دم توقير 
اجلمعة"  أهل  مساكني   " بعنوان:  بارقة 
وأهل  ينعمون بسبتهم  السبت  أهل  إن 
األحد ينعمون بأحدهم أما أهل اجلمعة 
فحظهم سيئ وغاية ما تكرموا به عليهم 
السماح للموظفني وأشباههم باخلروج 
عشرة  احلادية  الساعة  على  العمل  من 
والنصف واستئناف العمل على الساعة 
االبتدائي  م��ن  التعليم  ع��دا  م��ا  الثالثة 
التعليم  رج��ال  م��ن  فهناك  العالي،  إل��ى 
صاة  إدراك  يستطيع  ال  من  والتاميذ 
الساعة  إل��ى  ال��دراس��ة  اجلمعة الم��ت��داد 
ال��ث��ان��ي��ة ع��ش��رة ورمب����ا إل����ى ال��س��اع��ة 
من  كثير  يستطيع  ال  وهكذا  ال��واح��دة. 
واألس��ات��ذة  وال��ط��اب  التاميذ  أبنائنا 
���ان قصر  إبَّ اجل��م��ع��ة، وال سيما  ص��اة 
النهار إذ تكون الصاة ابتداًء من حلول 

الزوال إلى الثانية عشرة ظهرًا".
وف���ي ب���ارق���ة حت���ت ع���ن���وان " جمع 
التكسير وتكسير اجلمع" ينعي األستاذ 
ال��ت��ي تعرضت  ال��ل��ه امل���وازي���ن  رح��م��ه 
الخ���ت���ال ف��ظ��ي��ع وم���ش���ني، ي���ق���ول:" أم��ا 
حل��ن ال��ق��ول وحل��ن النحو وحل��ن الفكر 
فيه  أصبح  عصر  في  تعودناه  ما  فهذا 
الشهيد إرهابيا والعاقل أخرس واملؤمن 
متطرفا واملستقيم مغفا واألمني منغلقا 
وال��ق��ن��وع )زك����روم����ًا( ص��دئ��ا وال��ب��ريء 
متهمًا والعالم الصالح شاذًا ومتخلفًا، 
والشره  والنفاق  التزلف  عملة  وراج��ت 

واحلربائية.
الداعية  الشيخ  فضيلة  ويتحسر 
األس����ت����اذ ع��ب��د ال���س���ام ب��س��ب��ب واق���ع 
عن  عمي  ع��ال��م  ف��ي  واجل��م��ود  التحجر 
إدراك  ع��ن  وع��ج��ز  الناصعة،  احل��ق��ائ��ق 
قيمة العظمة والعظماء، مستغربا كيف 
لم تستطع اإلنسانية أن ترقى إلى جعل 
ذكرى  الشريفة  النبوية  الهجرة  ذك��رى 
في  فالهجرة   " يقول:  ؟  كلها  لإلنسانية 
احلقيقة ليست ذكرى خاصة باملسلمني 
أديانه  كله بجميع  العالم  ولكنها ذكرى 
واإلنسان  الهجرة  فمنذ  وِنَحله،  ومَلِله 
ي��ت��رق��ى ف���ي م�����دارج ال��ع��ل��وم وال��ف��ن��ون 
واالخ��ت��راع��ات وال��ك��رام��ة اإلن��س��ان��ي��ة.. 
حبيسة  اإلنسانية  لظلت  الهجرة  فلوال 
وثنية  وح���ض���ارات  ُمتعفنة  ح��ك��وم��ات 

آسنة ومجتمعات مْنحلة منحرفة".
ل��ق��د ك���ان األس���ت���اذ ال���ه���راس رحمه 
ف��اح��ص��ة، تسلط  ن���اق���دة  ال��ل��ه ذا ع���ن 
ض��وءه��ا ال��ن��ق��دي ال��ك��اش��ف ع��ل��ى ال���داء 
فتشخصه  ال���ف���ك���ري،  أو  االج��ت��م��اع��ي 
ب��دق��ة ال��ع��ال��م وت��ص��ف ل��ه ال��ع��اج ب��روح 
ال��ط��ب��ي��ب اخل��ب��ي��ر، ول���و اس��ت��ع��رض��ت ما 
ل��وج��دت  ال��ن��ف��اذ،  ال��ق��وي  بقلمه  كتبه 
ال��ذي ال  أم��ام مثال رفيع للرائد  نفسك 
ال  ال��ذي  املخلص  والقائد  أهله،  يكذب 
املعادية  واملخططات  املكايد  أمام  يغفل 
لألمة والوطن، فهو لم يدخر وسعا في 
املسلمني  وألئمة  ولرسوله  لله  النصح 
برحمتك  ت��غ��م��ده  ف��ال��ل��ه��م  وع��ام��ت��ه��م، 
الواسعة واجعله في عليني مع النبيني 
وال��ش��ه��داء وال��ص��ادق��ني وح��س��ن أولئك 

رفيقا.

د. عبد املجيد بنمسعود

األستاذ الـمربي

أراد الله عز وجل أن يجعل هذا الرجل الصالح -كما نظنه وال نزكيه 
التي  الفئة  وهم  وعلموه،  العلم  تعلموا  الذين  الناس  من خيار  الله-  على 
رفعها الله عز وجل في محكم التنزيل رفعة  أهل اإلميان، وانتدبها لوراثة 
أنبيائه صلواته وسامه عليهم أجمعني، وهي أثمن وراثة تورث إذ يفنى 
كل موروث، وتبقى خالدة ال متوت. وورثة األنبياء من أهل العلم  كما ورثوا 
عنهم العلم، ورثوا أيضا الذكر اخلالد الذي ال يزول. و خاف معظم اخللق 
الذي يغادر الدنيا  با ذكر يستمر أهل العلم أحياء بعلمهم ينفعون األحياء 
وعليهم  مخلد،  آخ��ر  و  ف��ان  عمر  عمرين:  أصحاب  وه��م  الزمن،  تراخي  ما 

ينطبق قول الشاعر: 
"عمر الفتى الفاني          وعمر مخلد ببيان".

 ها قد رحل فضيلة األستاذ الدكتور عبد السام الهراس بعمره الفاني، 
وبقي عمره املخلد بالبيان.

عبد السام الهراس أستاذا:
أستاذا  ف��اس  بجامعة  اآلداب  كلية  طالبا  وجل��ت  ي��وم  فضيلته  عرفت 
محاضرا في األدبني املغربي واألندلسي يجول بني حدائق شعر غرب الوطن 
اإلسامي، وهو أدب رقيق وإنساني، علم اإلنسانية معاني الرقية ومكارم 
التي  الطبيعة  هبة  تتأمل  كيف  وذوقها، وعلمها  األخ��اق، وهذب سلوكها 
أبدع اخلالق سبحانه وتعالى صنعها، وال تزال األشعار في كل الدنيا لم 
ذات  الغناء  الطبيعة  وص��ف  في  واملغربي  األندلسي  الشعرين  ش��أو  تبلغ 
السحر والبهجة . ولقد كان فضيلة األستاذ أصيل النشأة أصيل التربية، 
وهو  طابه،  أذواق  يهذب  التعليم  أصيل  يكون  أن  فاختار  التعلم  أصيل 
يجول بهم في رياض الشعر املغربي األندلسي. وحني كان األدب املشرقي في 
كلية اآلداب بجامعة فاس يستأثر مبعظم وقت طلبة شعبة اآلداب، ويحوز 
نصيب األسد اختار األستاذ الهراس رحمه الله أن يرابط على ثغور األدب 
املغربي األندلسي  إلى جانب ثلة من زمائه نذكر منهم األستاذ عبد القادر 
زمامة. ولقد كان فضيلة األستاذ الهراس موسوعي الثقافة  والفكر، يجول 
السياحة  في  الراغبني  يدل  خبير  دليل  جولة  الفكرية  اآلف��اق  مختلف  في 
مغربية  لغته  وك��ان��ت  حضرتها.  السالكني إلى  ي��دل  قطب  جولة  أو  بها، 
جتواله  كثرة  من  بالرغم  املشرقية  اللغة  فيها  تؤثر  لم  أندلسية خالصة 
في طول وعرض باد املشرق العربي. وكان يطرز لغته العربية الفصحى 
بوشي جميل من عامية جميلة بلهجة أهل شمال املغرب، وكان طليق اللسان 
باإلسبانية. وكان فضيلته يختار من النصوص الشعرية املغربية األندلسية 
روح  تغب أبدا عن فضيلته  ولم  اإلنساني.  اإلسامي  بالفكر  الطافحة  تلك 
الوطنية واجلهاد التي تشربها، وكان ينطلق من تلك النصوص الشعرية 
تكن  ولم  الغايات.  أسمى  أجل  من  الوطنية واجلهاد  دروس  طابه  ليلقن 
تفوت فضيلته فرصة دون استغالها للدعوة إلى الله عز وجل بالتي هي 
املعارف  من  شهية  أطباق  عن  عبارة  محاضراته  وكانت  وأجمل.  أحسن 
وطرائف   وحكايات  وعبر  وأمثال  وتاريخ  وفكر  وشعر  أدب  من  املختلفة 
وعلم وفقه... ألنه كان رحمه الله موسوعي التكوين. وال متر محاضرة من 
محاضراته دون فترات استراحة واستجمام مبا كان يرويه من مستملحات 
تنشط الطاب وتدفع عنهم السأم. وكان فضيلته دائما طلق احمليى بشوشا 
باملشاكسني  ذرع��ا  يضيق  وال  طابه،  على  العريضة  بابتساماته  يتصدق 
منهم، بل كان يسلك  معهم سلوك أب رحيم مع أبنائه. ولقد كان رحمه الله 
وقورا مهيبا أنيقا بزيه التقليدي والعصري على حد سواء. وكان رحمه الله 
لرقة قلبه مقصد وملجأ الطاب يقصدونه إذا ضاقت بهم ضائقة مادية أو 
معنوية. وكان كرميا جوادا سخيا، بيته فساح عظيم الرماد ال يكاد يخلو من 
زوار طلبة أوغيرهم، وتكاد موائده ال تخلو من أقداح اللنب والشاي وأطباق 

التمر والفطائر واحللوى، وال تكاد تخبو له نار مرجل أو يصمت له أزيز.
عبد السام الهراس إعاميا: 

وعرفته بعد مغادرتي كلية اآلداب كاتبا طريف القلم في عمود من أعمدة 
جريدة احملجة لسنوات يتحف قراءها بالطرائف املمتعة املفيدة، ويربيهم 
تربية داعية إلى الله عز وجل على بصيرة باملوعظة احلسنة. وكانت مقاالته 
أو انحرف عن احملجة ويربط  عبارة عن نقد هادف يروم إصاح ما فسد 
األمة بعقيدتها السمحة. وكانت مقاالته تعكس حضوره الدائم في املجتمع  
ومتابعته ومواكبته ملا  يجري فيه من أحداث، وكان بذلك حارسا أمينا من 
حراس العقيدة والقيم األخاقية. فهذه شهادتي في فضيلته رحمه الله، وما 
أنا بالذي يوفي عاملا جليا حقه، وال أستطيع سرد مناقبه التي إمنا تطلب 
عند خاصته ألن حالي كحال من نظر إلى طود عظيم من سم خياط فما أدرك 
حقيقة قدره. فعلى فضيلته رحمات أرحم الراحمني الذي نسأله ضارعني أن 
يجزيه عنا خير اجلزاء، وأن  يسكنه الفردوس األعلى بجوار من كان يعشقه 
عشق الولهان سيدنا محمد سيد ولد عدنان �. والعزاء والصبر اجلميل 

ألهله وذويه  وكل محبيه.

د. محمد الشرَكي

عبد ال�سالم الهرا�س داعية ومربيا
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عدد خاص عن األستاذ الدكتور عبد السالم الهراس رحمه اهلل تعالى

الدكتور  عبد  السـالم  الهـراسالدكتور عبد السالم الهراس األب الـمصلح
رجـل  فـي  عصر  عـز  فيه  الـرجـال 

مولد  اإلل��ه��ي��ة  احلكمة  عناية  م��ن 
أستاذنا، رحمة الله عليه، عبد السالم 
ال���ه���راس ف��ي م��دي��ن��ة ص��غ��ي��رة بحجم 
ع��ي��ون اجل��م��ال.  ع��ن  املنبثق  ال��ف��ي��روز 
م��دي��ن��ة مت��ت��د خ��ص��وب��ت��ه��ا ف���ي عمق 
شفشاون،  في  الفكر،  وأصالة  التاريخ 
فكان أن اغترف من معينها وهج التأمل 
وأبجدية الثبات وجرأة التفرد. وعايش 
فيها،  املستعمر  ض��د  اجل��ه��اد  م��الح��م 
وأنبت من رحيقها عشب املواجهة ضد 
عبر  يرويه  يفتأ  لم  الفكرية،  الهيمنة 
يغلب  هادئة،  بوسائل  حياته،  مراحل 

عليها العقل والرزانة.
وك��غ��ي��ره م��ن ال��ش��ب��اب امل��ت��وث��ب 
كان  وامل��ع��رف��ة،  والتحصيل  للعلم 
أمله أن يولي وجهه شطر املشرق، 
بعد أن ضّيق املستعمر عليه منافذ 
وبعد  ال��ع��امل��ة.  ف���اس  ف��ي  التعليم 
اس��ت��ط��اع أستاذنا  وك��ف��اح  م��ع��ان��اة 
ال���ت���وج���ه ن���ح���وه، ل��ت��ن��ف��ت��ح أم��ام��ه 
م��ن خالل  العلمي  ال��ت��زود  ط��اق��ات 
ببيروت،  الشريعة  كلية  معبرين: 
والصاحلني  األت��ق��ي��اء  مجالسة  ث��م 
القاهرة  في  األم��ة  من خيرة شباب 
ومالك  الصبور شاهني  عبد  أمثال، 
والبشير  العريان  وسعيد  نبي  بن 
اإلبراهيمي وغيرهم كثير، باإلضافة 
إلى مالزمته للمجاهد املغربي محمد 
ب��ن ع��ب��د ال��ك��رمي اخل��ط��اب��ي. وه��ذا 
خالل  من  سعيا  إليه  سعى  التزود 
إميانه بأن "الله إذا أراد شيئا هيأ 
أتاك  أتيته مشيا  له األسباب، وإذا 
هرولة ويفتح لك األبواب، املهم أن 
صادقة،  ونية  صحيح  مبنهج  تبدأ 
أما إذا وقفت فال تنتظر شيئا، فال 
بد  ال  ب��ل  ال��ص��ح��ي��ح  امل��ن��ه��ج  يكفي 
م��ن االن��ط��الق والفعل واألم���ل، كما 
هو احلال في ال��زواج فال يكفي أن 
تتزوج بل ال بد من التفكير والعمل 
ال��زواج، نحو  للرقي بهذا  والتربية 

األفضل". 
أجل  من  عنده  العلم  طلب  ك��ان 
ال��ع��ل��م وال��ع��م��ل ألج��ل��ه، ل���ذا غ��اص 

قال  أس���راره.  واستنطق  بحاره،  في 
من  احل��ي��وي��ة  ال��ف��ت��رة  ه��ذه  مسترجعا 
حياته: " كنا نطلب العلم للعلم لنصبح 
علماء أدباء كتابا خطباء شعراء، شيئا 
ذا قيمة لوطننا حتى أنه عندما أتيحت 
باملدارس  لنلتحق معلمني  الفرصة  لنا 
بأجرة  السلطانية  باملنطقة  االبتدائية 
مغرية لم نستجب لهذا اإلغراء بل آثرنا 
العيش  شظف  مع  العلم  طلب  مكابدة 
بأجرة  معلم  بوظيفة  نلتحق  أن  على 
تصل إلى 200 درهم تقريبا وهي أجرة 
تكفل لنا العيش في رفاهية وتساعدنا 

على الزواج ومساعدة األسرة"
ولم يفارقه اإلميان بالعلم والعمل 
بعد رج��وع��ه إل��ى امل��غ��رب، وب��ع��د نيل 
مدريد  م��ن جامعة  ال��دك��ت��وراة  ش��ه��ادة 
بإسبانيا، ثم انتسابه إلى جامعة محمد 
ب��ن عبد ال��ل��ه ب��ف��اس. وف��ي ظ��الل هذه 

اجلامعة، تعرفت على أستاذي الدكتور 
ال��ه��راس، خ��الل دراستي  ال��س��الم  عبد 
للدروس املعمقة في كلية اآلداب هناك. 
اكتشفت  األول،  العلمي  اللقاء  ومنذ 
أب��وت��ه جل��ل ال��ط��ل��ب��ة ق��ب��ل أس��ت��اذي��ت��ه، 
واكتشفت شعاع إنسانيته التي تغريك 
ب��ال��ت��ق��رب م��ن��ه، وال��ن��ه��ل م��ن سماحة 
نفسه، ومن بصيرة فكره القابض على 
منه  وت���زودت  والوسطية.  القيم  جمر 
وازددت  وامل��واق��ف،  املبادئ  من  بعديد 
"في  ف��ع��ال،  البشرية  ب��أن  معه  إمي��ان��ا 
ح��اج��ة إل���ى ال��دع��وة اإلس��الم��ي��ة التي 
وركائزها،  ومقوماتها،  ُأسسها،  ِم��ن 
حسن اخللق، وجمال القدوة، وحالوة 
وفعالية  ال��ف��ك��رة،  ووض����وح  امل��ن��ط��ق، 
التأثير، والتواصي باحلق، والتواصي 
بالصبر". وكان هو رحمه الله، يتصف 
ب��ه��ذه ال��ص��ف��ات، وي��ت��ح��ل��ى، ب��اإلض��اف��ة 
اإلنسان  إص��الح  في  بالتدرج  ذلك  إلى 
وتوجيهه الوجهة الصحيحة. لذا كان 

أساس  "على  اإلنسان  بناء  على  يحث 
وفعاليتها،  ومتانتها  العقيدة   بناء 
وعلى أساس األخالق الكرمية واخلالل 
احلميدة البناءة، وعلى أساس التكوين 
العلمي واملهني والتكنولوجي املرتبط 
وربط  للتنمية،  الضرورية  باحلاجات 
الصناعي  باجلهاز  واجلامعة  املدرسة 
ذل��ك  وت��ع��زي��ز  واالج��ت��م��اع��ي  واإلداري 
فعالة  واع��ي��ة  وإدارة  راش����د  ب��إع��الم 
ونهضة  ونشيط،  يقظ  مدني  ومجتمع 
اجتماعية شاملة تتغذى من محيطها، 
وكل ذلك يجب أن يكون محاطا بسياج 
للحماية  ومسؤول  وواع  وصلب  قوي 
الهاجس  وه��ذا  والتأمني".  والصيانة 
اإلص��الح��ي ك���ان م��دع��م��ا ع��ن��ده بطاقة 
ال��ت��ن��وي��ر ال��ع��ل��م��ي. ف��ل��م ي��ك��ن ال��دك��ت��ور 
عبد السالم الهراس يتحرك أو يبحث 

على  تأكيده  ب��دون  للطريق  معالم  عن 
تشكيل  ف��ي  ودوره  العلمي،  التكوين 
املنظومة املعرفية والعقدية لصاحبها، 
وم����ا ي��ت��ب��ع��ه م���ن ع��م��ل ي��ت��رج��م آف��اق��ه 
ي��دل على هذا  ما  أب��رز  وم��ن  وضفافه. 
الوهج العلمي عنده، تأسيسه جلمعية 
"ثالثة  الدعوة بفاس، حيث قامت على 
فنحن  العلمي،  اجلانب  أولها  أه��داف، 
بالعلم،  أعضائنا  تربية  إل��ى  نسعى 
باجلانب  نهتم  وث��ان��ي��ا  ال��ع��ل��م،  وع��ل��ى 
اخل���ي���ري، وجن��ت��ه��د ف���ي االج��ت��م��اع��ي، 
وأخ�����ي�����را ن���رك���ز ع���ل���ى ش����ق ال��ب��ح��ث 
اجل��ام��ع��ي واألك���ادمي���ي". وف��ع��ال كانت 
اجلمعية مدرسة تربوية متميزة، سعت 
علمي  مبنهج  الرسالي،  اإلنسان  لبناء 
واضح، بعيدا عن أي تعصب حزبي أو 
أو جتاذبات سياسية.   انغالق طائفي، 
وهذا الوعي، كان يؤطر مشروعه العام 
الذي صاحبه، منذ أن نذر نفسه للعلم 
ول����إص����الح، س�����واء ف���ي م��ج��ال 
التدريس أو البحث العلمي أو 
التركيز  على  ويحثه  الدعوة، 
لم  "إننا  يقول:  الوحدة،  على 
أق��وي��اء،  أع���داءن���ا  ألن  نغلب 
وننهزم  ونفشل  نغلب  لكننا 
وتطاحننا  منشق  صفنا  ألن 
مستشرية  وخالفاتنا  ُمْحَتدٌّ 
وت���داب���َرن���ا م��ت��زاي��ٌد م��ع أننا 
م���ن أه���ل ال��س��ن��ة واجل��م��اع��ة 
أين نحن من  لكن  والتوحيد، 
كان  كما  واجلماعة؟".  السنة 
بوطنيته  التشبث  على  يحث 
وخ���ص���وص���ي���ات م��غ��رب��ي��ت��ه، 
وال���ت���ح���ص���ني ض����د دع�����وات 

التطرف والغلو.
وم���ن أب���رز م��ا ك���ان يشد 
انتباهي هو اهتمام أستاذنا 
كان  فقد  ب��امل��رأة،  الله،  رحمه 
اإلس��الم��ي  املجتمع  أن  ي��رى 
بإعداد  إال  يقوم  ال  الصحيح 
تكوينا  وت��ك��وي��ن��ه��ا  امل������رأة، 
ع��ل��م��ي��ا ي���ؤه���ل���ه���ا ل��ل��ت��رب��ي��ة 
واتخاذ القرار، من خالل فتح 
وإن��ش��اء  ن��س��ائ��ي��ة،  جمعيات 
خاصة  ال��ك��رمي  ال���ق���رآن  دور 
امل��رأة في  ب��امل��رأة، "ألن مكان 
ال��دع��وة إل���ى ال��ل��ه أص��ب��ح ذا 
ال��ص��الح  إذ  ك���ب���رى،  أه��م��ي��ة 
م����ن امل��������رأة، وال���ف���س���اد م��ن 
أساليب  اهتمت  لذلك  امل���رأة؛ 
باملرأة  اإلسالمي  املجتمع  إفساد 
وه��ذه  االه��ت��م��ام  ه��ذا  ول��ع��ل  املسلمة". 
النصرة، استمدها من مكانة املرأة في 
الله،  اإلسالم أوال، ومن والدته رحمها 
السيدة الفاضلة التي وهبته لله وقالت 
فعندنا  للمال،  ال  لله  "نحن وهبناك  له: 
ي��ا ول��دي  ل��ل��ه..اذه��ب  الكفاف واحل��م��د 
سبيل  في  فأنت  الفائدة  رأي��ت  حيثما 
ال��ل��ه"، ث��م م��ن وق��وف زوج��ت��ه الفاضلة 
الفضاء  إلى جانبه، ودورها في إعداد 
املناسب له وألجناله حفظهم الله. وفي 
هذا املجال ال بد من ذكر جانب من هذا 
االهتمام واملتابعة، بل املهاتفة وتقّصد 
االطالع على املنجز العلمي واإلبداعي، 
بحافز  وأم��دن��ي  ال��ك��ث��ي��ر،  م��ن��ه  تلقيُت 
االس��ت��م��راري��ة وع���دم االس��ت��س��الم ألي 
يفسر  هذا  ولعل  كانت.  مهما  معوقات 
التي  العميقة  اإلنسانية  العالقة  تلك 

الفضالء  من  كبير  بعدد  جتمعه  كانت 
واملصلحني، أمثال عبد الله بن الطيب 
القرضاوي  وي��وس��ف  شاكر  ومحمود 
وغيرهم. رحم الله فقيد العلم والدعوة 
د.عبد السالم الهراس، وأسكنه فسيح 
أبناءه خير خلف خلير  جناته، وجعل 
س��ل��ف، وأحل��ق��ن��ا ب��ه ت��ائ��ب��ني طائعني، 

واحلمد لله رب العاملني.

--------------- 
د.عبد  نبي،  بن  مالك  ذكرياتي مع   �  

السالم الهراس
 � احملجة، ع:329، ص:16

 � احملجة، ع:25، س، 2006
احملجة،  الهراس،   د.  م��ع:  ح��وار   �  

ع:164، ص:15.
 � احملجة، عدد 395،2013

� املرجع السابق، عدد 314.

ما ترددت في موضوع أنا كاتبه 
ترددي في الكتابة عن الدكتور عبد 
السالم الهراس رحمه الله، ذلك أنه 
كان رجال في عصر عز فيه الرجال، 

كبيرا في زمن حتّكم فيه الصغار.
كان كبيرا في علمه، كبيرا في 
أخالقه، كبيرا في جهاده، كبيرا في 

مبادئه ومواقفه.
أما كونه كبيرا في علمه فيدلك 
ع��ل��ى ذل���ك إح���ك���ام ل��غ��ت��ه، وب��الغ��ة 
أسلوبه، وكثرة استحضاره، وقوة 
ح��ج��ت��ه، وع��م��ق حت��ل��ي��ل��ه، وت��ن��وع 
م��ج��ال خ��ط��اب��ه، ك���ان رح��م��ه ال��ل��ه 
يحاضر ويكتب ويتحدث في الفقه 
واحلديث والتفسير والفكر واألدب 
وال  وغيرها،  والسياسة  والتاريخ 
ع��ج��ب ف��ي ذل����ك، ف��ه��و اب���ن جامع 
القرويني، الذي اغترف من علومه، 
ون��ه��ل م��ن م��ع��ارف��ه، ث��م رح���ل إل��ى 
علمائها،  ع��ن  فأخذ  امل��ش��رق،  دول 
له  الله  وكرع من حياضها، فجمع 
احلسنني.. وأهله ذلك ليتحدث في 

ميادين كثيرة ومجاالت متعددة.
أما كونه كبيرا في أخالقه فأمر 
أو  دليال،  عليه  أقيم  أن  أحتاج  ال 
من  فكل  تعليال،  أو  له حجة  أذك��ر 
ع���رف ال��رج��ل ي��ع��رف أن���ه صاحب 
أخالق فاضلة، فهو كرمي متواضع، 
خدوم وفّي، نصوح تقي، أذكر أني 
ملا أسست –مع بعض األحبة- زمن 
العامر  ال��ق��روي��ني  بجامع  الطلب 
وأج��ري��ت  امل��ع��اه��د،  رس��ال��ة  مجلة 
حوارا في عددها األول مع شيخنا 
سيدي عبد الرحمن اربيحة رحمه 
ال��ل��ه، ث���ارت ث��ائ��رة وزي���ر األوق���اف 
عبد  حينها  اإلسالمية  وال��ش��ؤون 
الكبير العلوي املدغري، وحسب أن 
حزبا سياسيا وراء مشروع املجلة، 
وك����اد أن ي��ف��ص��ل��ن��ا ع���ن ال���دراس���ة 
ن��ه��ائ��ي��ا، ف��ه��رع��ت إل����ى ال��دك��ت��ور 
له  ال��ل��ه، وحكيت  ال��ه��راس رح��م��ه 
فغمرني  مساعدته،  وطلبت  األم��ر، 
ب��ع��ط��ف��ه، وأخ��ج��ل��ن��ي ب��ت��واض��ع��ه، 
وتولى ملف الدفاع عنا عند الوزير، 
وشجعني  وبيته،  قلبه  ل��ي  وفتح 
ع��ل��ى م��واص��ل��ة امل��س��ي��ر، وأم��دن��ي 
ب��ق��ص��ي��دة ع���ن ج���ام���ع ال��ق��روي��ني 

نشرتها في العدد الثاني.
ومن وفائه رحمه الله أنه كان 
لهم،  الذكر  دائم  لشيوخه،  ُمعظما 

كثير الثناء عليهم،
ك���م���ا ك�����ان م��ح��ب��ا ألص���دق���ائ���ه 
في  العلم  طلبة  م��ن  درب���ه  ورف���اق 

ذكر  عن  يفتر  ال  وامل��غ��رب،  املشرق 
التنويه  في  يتردد  وال  محاسنهم، 

بهم والدعاء لهم.
جهاده  ف��ي  كبيرا  ك��ون��ه  وأم���ا 
ف��أن��ه رح��م��ه ال��ل��ه ع���اش مجاهدا 
مب���ال���ه ي��ن��ف��ق��ه ف����ي أوج������ه ال��ب��ر 
تأسيس  رأس��ه��ا  وع��ل��ى  املختلفة، 
بلسانه  ومجاهدا  الدعوي،  العمل 
التي  يقول كلمة احلق في دروسه 
ي��ل��ق��ي��ه��ا ع��ل��ى ط��ل��ب��ت��ه بكلية  ك���ان 
اآلداب ظهر املهراز بفاس يوم كان 
يقدر  يكن  ول��م   ، اإلحل��اد مسيطرا 
على اجلهر باإلنكار والرد وإبطال 
شبهات اليسار أحد... وكان يفعل 
ذل����ك ف���ي م��ح��اض��رات��ه ال��ت��ي ك��ان 
ي��ج��وب ال��ش��رق وال��غ��رب م��ن أجل 

إلقائها.
م���ج���اه���دا ب��ق��ل��م��ه، ف���ق���د ك���ان 
صاحب قلم سيال يدافع عن قضايا 
والبحث  بالتأليف  املختلفة  األم��ة 
وامل��ق��ال��ة وال��ق��ص��ي��دة.. وه���و في 
ويدفع  الشبهة،  ي��دح��ض  ذل��ك  ك��ل 
الباطل، ويستنهض الهمم، ويقوي 

العزائم...
مواقفه  ف��ي  كبيرا  كونه  وأم��ا 
عاش  الله  رحمه  فأنه  وم��ب��ادئ��ه، 
ويكتبه  ي��ق��ول��ه  احل���ق،  ف��ي  صلبا 
وي��دع��و إل��ي��ه، وال ي��خ��اف ف��ي ذلك 
ل��وم��ة الئ����م، وق���د ح��دث��ن��ي ال��ع��دل 
الرضى أن الهراس رحمه الله كان 
ي���ؤدي ال��ص��الة وح���ده ف��ي ساحة 
من  قلعة  يومئذ  وهي  اآلداب  كلية 
قالع اإلحلاد، ومحمية من محميات 
الصاحلون  كان  امللحدين، ويومها 
من أساتذتها وطلبتها ال يجرؤون 
على مجرد قول باسم الله أو احلمد 
عن  فضال  عليكم،  ال��س��الم  أو  لله 
ساحة  وفي  عالنية  الصالة  إقامة 
إن���ه الوحيد  ق��ي��ل  ال��ك��ل��ي��ة.. ح��ت��ى 
الذي كان قادرا على إشهار إميانه، 
وإظهار إسالمه، وأداء صالته، ثم 
 .. األساتذة  بعض  إليه  ينضم  بدأ 

حتى كثر عددهم، وقوي صفهم.
السالم  عبد  الدكتور  الله  رحم 
ال��ه��راس.. اب��ن ج��ام��ع ال��ق��روي��ني.. 
ال���ذي ع��اش ب��اإلس��الم ول��إس��الم.. 
ع����اش داع���ي���ا إل����ى رب�����ه، م��ح��اوال 
اإلصالح ما استطاع، باذال النصح 
صابرا  للحق..  ق��واال  والتوجيه.. 
م��ح��ت��س��ب��ا.. ف��رح��م��ه ال���ل���ه رح��م��ة 
جناته،  فسيح  وأس��ك��ن��ه  واس��ع��ة، 
أنبيائه  من  عليهم  أنعم  الذين  مع 

وأصفيائه.

د. امحمد العمراويدة. سعاد الناصر

اإلس����ام����ي  امل���ج���ت���م���ع  أن  ي������رى  ك������ان 
امل���رأة،  ب��إع��داد  إال  ي��ق��وم  ال  الصحيح 
وت��ك��وي��ن��ه��ا ت��ك��وي��ن��ا ع��ل��م��ي��ا ي��ؤه��ل��ه��ا 
للتربية واتخاذ القرار، من خال فتح 
القرآن  دور  وإنشاء  نسائية،  جمعيات 
امل��رأة  مكان  ب��امل��رأة،ألن  خاصة  الكرمي 
أهمية  ذا  أصبح  الله  إل��ى  ال��دع��وة  في 
والفساد  امل���رأة،  من  الصاح  إذ  كبرى، 
من املرأة؛ لذلك اهتمت أساليب إفساد 
املسلمة".  ب��امل��رأة  اإلس��ام��ي  املجتمع 
ول��ع��ل ه���ذا االه��ت��م��ام وه���ذه ال��ن��ص��رة، 
املرأة في اإلسام  استمدها من مكانة 
أوال، ومن والدته رحمها الله، السيدة 
له:  وق��ال��ت  لله  وهبته  التي  الفاضلة 
فعندنا  للمال،  ال  لله  وهبناك  "نحن 

الكفاف واحلمد لله..
الفائدة  رأي��ت  ول��دي حيثما  يا  اذه��ب 

فأنت في سبيل الله"

عبد ال�سالم الهرا�س داعية ومربيا
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عدد خاص عن األستاذ الدكتور عبد السالم الهراس رحمه اهلل تعالى

مقدمات في وظائف الدعوة والداعية 
من خالل كتابات الدكتور عبد السالم الهراس 

الدكتور  إسهامات  عن  احلديث  أن  جرم  ال 
ع��ب��د ال���س���ام ال���ه���راس ف���ي امل���ج���ال ال��ف��ك��ري 
والثقافي تعترضه صعوبات، وتكتنفه مشقات، 
وحتف به مخاطرات،  ليس أقلها حجم التهيب 
الكتابة عن هذا  املرء وهو يقترف  الذي ينتاب 

الرجل... ويسطر الكلمات في حق هذا العلم...
لقد وهب الله عز وجل الفقيد الكبير قريحة 
ومخيلة  سليما،  وذوق��ا  وذهنا خصبا،  وق��ادة، 
قوية لها قدرة فائقة على جمع شوارد األشياء 
مقاالته   في  فرسم  متنافراتها،  بني  والتأليف 
بوارق س��ؤددا،  ونحى في موضوعاته طرائق 

عددا، ودعا للحق باحلق زمنا ممتدا.
إن الناظر إلى كتابات الدكتور عبد السام 
من  الفقيد  يعتور  كان  ما  فيها  ليجد  الهراس، 
حرقة، وما كان يكابده من ألم على مآل األمة، وما 
كان يعتصره من حزن حول آمالها ومستقبلها،  
فكان يسطر مبداد من ذهب، رسائل وحتليات، 
األب،  عطف  فيها  يحضر  وتوجيهات،  وكلمات 

وحكمة الشيخ، وصرامة األستاذ.
ونظرا لتنوع كتابات الفقيد وتعدد مجاالت 
مجال  في  هنا  الكام  حصر  سيتم  اهتماماته، 
مقاالته،  وه��دف  اهتمامه،  ب��ؤرة  شكل  بعينه، 
إنه  فقه الدعوة، الذي سيبث من خاله عصارة 
جتربته، وحصيلة جوالته، في مجال التأسيس 
لعمل إسامي راشد، ليس داخل املغرب فحسب، 
بل كذلك في جتارب تأسيسية في  املشرق أيضا، 

وفي إفريقيا، وبعض دول آسيا...
وع��ل��ى ه���ذا مي��ك��ن ح��ص��ر ف��ق��ه ال��دع��وة في 
مشروع الدكتور عبد السام الهراس في ثاث 
مقدمات: األولى تتعلق بأن الدعوة ال تكون إال 
لله، فيما تتعلق املقدمة الثانية بضرورة إيجاد 
القيادة الراشدة التي تقود العمل  الدعوي نحو 
الثالثة  املقدمة  أم��ا  امل��رج��وة،  أه��داف��ه  حتقيق 
التمكني  ف��ي  وال��دع��اة  ال��داع��ي��ة  وظيفة  فتحدد 

للدين في النفس وفي واقع احلياة.
أساسها  اإلسالمية  الدعوة   : األول��ى  املقدمة 

الدعوة إلى الله:
لقد كان حرص الفقيد - رحمه الله – شديدا 
ع��ل��ى رب���ط ال��ع��م��ل اإلس���ام���ي ب��ه��دف��ه األس��م��ى  
ال��ل��ه ع��ز وجل  إل��ى  ال��دع��وة  وغ��اي��ت��ه الفضلى، 
 ،� املبلغني محمد  الدعاة وإمام  اقتداء بسيد 
الذي حصر دعوته في دعوة الناس إلى عبادة 
الله وحده، انطاقا من قوله تعالى :�وما أمروا 

إال ليعبدوا الله مخلصني له الدين�.
ذلك أنه كان يرى – رحمه الله- أن "الظاهرة 
التي أصبح يشعر بها كل واحد منا، هي أننا 
مستوى  وأن  خطير،  روح��ي  ف��راغ  ف��ي  نعيش 
ال  ل��ذل��ك  فشيئا")1(.  شيئا  ي��ت��داع��ى  األخ����اق 
م��ن��اص م���ن ال���رج���وع إل����ى ف��ض��ائ��ل األخ����اق 
الكرمي  القرآن  في  املبثوثة  والقيم  اإلسامية، 

والسنة النبوية املطهرة.
ف��ق��اع��دة ال���دع���وة إل���ى ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ق��اع��دة 
أصيلة، منها املنطلق وإليها املآل، مصداق ذلك 
إلى  دعا  قوال ممن  �ومن احسن   : تعالى  قوله 
الله� )فصلت : 33(. وقوله عز من قائل : �قل 
هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 

اتبعني� )يوسف : 108(.
ال��ل��ه أس��اس��ه��ا أن تكون  إل���ى  "ال���دع���وة  ف 
خالصة له، ال يتجلى معها إبراز فان أو عان 
أو جماعة")2(. والفقيد -رحمه الله– حني  يؤكد 
على هذا املبدأ، فهو ينطلق من مشاهداته على 
التحزب،  يخلفها  التي  ل��آف��ات  ال��واق��ع  أرض 
والتشرذم الذي يفضي إليه. إذ كتب رحمه الله 

املشرق  في  "ولقد شاهدت  ب��وارق��ه:  إح��دى  في 
واملغرب عواقب هذه اآلفة، آفة األخوة في الله 
املشوبة باحلزبية الضيقة والعصبية املقيتة..." 

.)3(
وفي هذا الصدد يؤكد – رحمه الله – على 
أهمية التربية " على التقوى وجتنب األساليب 
باحلقوق،  ومتني  ال��وع��ود  ت��زف  التي  البالية 
وتخاطب الشهوات وتشتري الضمائر، وتتعلق 

بالكم  وتكتفي  باملظاهر، 
دون الكيف، وبالتكديس 

دون البناء.")4(.
غ����اي����ة  أن  ع�����ل�����ى 
ال��ت��رب��ي��ة  ال��دع��وي��ة هي 
وصناعة  ال��رج��ال،  بناء 
يحملون  ال��ذي��ن  ال��دع��اة 
ه����م ال����دع����وة ورس���ال���ة 
تخرجوا  الذين  التبليغ، 
م����ن م����درس����ة ال����ق����رآن، 
حيث كان أول ما ابتدئ  
 � ب��ه  في بعثة النبي 
القرآن،  من  آي��ات  ن��زول 
وال�����ذي ك���ان أدات�����ه � 
ف��ي ال���دع���وة إل���ى ال��ل��ه، 
وكان املادة األساس في 
املؤسس  اجل��ي��ل  تربية 
ال����ذي س��ي��ق��ود ال��دع��وة 

اإلسامية. 
  : الثانية  امل��ق��دم��ة 

الدعوية  القيادة   أهمية 
الرشيدة: 

السام  عبد  الدكتور  ك��ان  املقدمة  ه��ذه  في 
إلى  الدعوة  ترشيد  أهمية  على  يؤكد  الهراس 
مناهجها،  وجت��وي��د  أساليبها  بتجديد  ال��ل��ه، 
"إال بوجود قيادات رشيدة،  وهو ما ال يتحقق 
وتصورات للنهضة سديدة، وتخطيطات شاملة 
ودقيقة، وتطبيقات وإجنازات متقنة وسريعة، 
في جو من احلرية املسؤولة، ومن احلفاظ على 
كرامة املسلم، ومن التجاوب الصادق، والوعي 
بني  التامة  والثقة  املتعقل،  واحلماس  السليم، 

القمة والقاعدة.")5(.
إذ " أن من طبيعة  اجلماهير  أن تنقاد وأن 
الله  تلك سنة  قيادة تسير وراءه��ا،  تبحث عن 
في خلقه، وقيمة األمة في قيادتها الفكرية." )6(
ه��ي تكوين  األس���اس  ه��ذا  ق��اع��دة  أن  على 
الفرد ليكون قادرا على متثل املفاهيم الشرعية 
اإلس��ام��ي��ة م��ن م��ص��ادره��ا األص��ل��ي��ة، وال يقدر 
والربانيون  العاملون،  العلماء  إال  ه��ذا  على 

 � النبي  ال��ذي خطه  املنهج  وهو  املخلصون. 
اإلسامية،  للدعوة  األول��ى  املعالم  تأسيس  في 

تربية وسلوكا، وتصورات وأخاقا.
ذلك أن "األولى بالقيادة، علماء اإلسام الذين 
سيلقون جتاوبا من الشعب، وبذلك يحقق الله 
لهذه األمة أعز ما تصبو إليه : سيادة اإلسام: 
�وع���د ال��ل��ه ال��ذي��ن آم��ن��وا وع��م��ل��وا الصاحلات 
الذين  استخلف  كما  االرض  في  ليستخلفنهم 
لهم  وليمكنن  قبلهم  من 
دي��ن��ه��م ال����ذي ارت��ض��ى 
بعد  من  وليبدلنهم  لهم 

خوفهم أمنا� )7(.
بيد أن هذه القيادة 
ال���دع���وي���ة ي��ن��ب��غ��ي أن 
  - ك����ذل����ك   – ت���ت���ص���ف 
النظر،  وبعد  باحلكمة 
يخشى  م��ا  "أخ��ط��ر  ألن 
ع��ل��ى ال��دع��وة إل���ى الله 
ال��ت��س��رع وال���وق���وع في 
أن  يستبعد  ال  متاهات 
تلبيس  وراءه����ا  ي��ك��ون 
خفية  وشهوات  إبليس 
مع النوايا احلسنة")8(.
ه�����ذا م����ع م���راع���اة 
حسن التخطيط، ألن "ما 
املصلحني،  أفسد خطط 
وب��ط��أ س��ي��ره��م، وش��ق 
ص��ف وح����دة دع��وت��ه��م، 
مثل حماس دون تفكير، 
تخطيط،  دون  وط��م��وح  ع��ق��ل،  دون  وع��اط��ف��ة 
وإقدام أو إحجام دون استشارة دوي التجربة 

واحلكمة." )9(.
وتتجلى أهمية القيادة الرشيدة في الدعوة 
إلى  تفتقر  حركة  "أي  أن  في  تعالى،  الله  إل��ى 
تتاشى  ال��ش��دي��د،  واإلخ���اص  ال��س��دي��د،  الفكر 
بهذا  مليئة  األس��واق  أن  واملؤلم  سكونها،  إثر 
النوع من اجلعجعة، التي ال تكف أريحيتها عن 
الدوران حول نفسها، دون أن تنتج شيئا، رغم 
ما تستهلكه من طاقة وتضيعه من وقت: �فأما 
الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث 

في االرض�." )10(.
للدعاة  األساسية  الوظيفة   : الثالثة  املقدمة 

التمكني للدين : 
الشاغل  الشغل  أن  القاعدة  ه��ذه  منطلق 
عز  الله  عبادة  إلى  الناس  دع��وة  هو  للداعية 
وجل، وحتكيم شرعه في النفس واحلياة، ذلك 
إلى  بالدعوة  ش��يء   كل  قبل  مطالبون  أننا   "
النتيجة  أما  املمكنة  الوسائل  بجميع  الفكرة 

فعلى الله.")11(.
الله  ع��ن  التبليغ  إذن  ال��داع��ي��ة   فوظيفة 
الله،  رس��ول  سنة  ذل��ك  وتبيان  الله،  وبكتاب 
متكاما   منهجا  متثل  وال��ت��ي   ،� وس��ي��رت��ه 
ل��ت��ن��زي��ل ف��ق��ه ال���دع���وة، وال��ت��م��ك��ني ل��ل��رس��ال��ة 
في  لتتجسد  أوال،  ال��ق��ل��وب  ف��ي  اإلس��ام��ي��ة 

السلوك ثانيا.
على أن حصر وظيفة الداعية في الدعوة 
إل����ى ال���ل���ه ع���ز وج�����ل، ي��ح��ص��ن ال����دع����وة من 
هو  ليس  وال���ذي  والنحل  وامل��ل��ل  "التحزبات 
الطريق إلى رضى الله الذي ال يتحقق إال في 
ظل األخ��وة فيه ول��ه وإل��ي��ه،  �إمنا املومنون 

إخوة�.")12(.
الله عز وجل بالتبليغ  الدعاة إلى  وقيام  
واإلرش�������اد مي��ل��ي��ه واق�����ع امل��س��ل��م��ني ال���ي���وم، 
ملن  احلاجة  أش��د  في  اإلسامية  "فاملجتمعات 

املسلم  لكن  امل��ج��االت،  جميع  ف��ي  بيدها  يأخذ 
اليوم في غفلة عن واجباته املطلوبة شرعا إزاء 
أمته ومجتمعه، بل إن بعض هؤالء غافل حتى 
عن أقرب الناس إليه، إال فيما يتصل مبعيشته 
في  به  يعنى  ال  فهو  املادية،  وحياته  ودراسته 
تربيته الدينية  إلعداده كي  يكون عضوا عاما 
نافعا في مجتمعه اإلسامي، مثل ما يبذله معه 

في حياته البدنية والدراسية واملهنية.")13(.
ثم إن قيام الداعية بواجب التبليغ، هو دفاع 
 " ذلك  الشريعة،  حياض  عن  وذود  الدين،   عن 
مسلم  كل  على  واج��ب  الفرصة  هذه  اغتنام  أن 
ومسلمة، دفاعا عن اإلسام وعقيدته، وانتصارا 
للقرآن الكرمي ورسالته، فأعداء هذا الدين الذين 
جتاوزا احلدود، وأعلنوها حربا شعواء عليه، 
وعلى سيدنا محمد � وعلى صحابته الكرام." 

.)14(
إن حتمية الصراع بني احلق والباطل، مذ 
خلق الله السموات واألرض، جتعل من طبيعة 
لكن  مزمنة،  طبيعة  ذات  األع��داء  مع  املواجهة 
بالوظيفة  القيام  مجابهته،  أسلوب  من  ج��زءا 
"حياتنا  أن  ذل���ك  أك��م��ل وج���ه،  ع��ل��ى  ال��دع��وي��ة 
الصراع  ذلك  من  حلقة  سوى  ليست  املعاصرة 
والظام،  والنور  والباطل،  احلق  بني  اخلطير 
والفكرة والصنمية، وإن كانت الظروف العاملية 
احلاضرة قد أدخلت على ميدان الصراع الفكري 
واحلضاري عوامل جديدة وسريعة، من وسائل 
واملكاني،  الزمني  والتقارب  واإلذاع���ة،  النشر 
ل��درج��ة ج��ع��ل��ت  أج����زاء ال��ك��رة األرض��ي��ة أكثر 
 .)15( مضى."  ببعضها مما  واتصاال  التصاقا 
الداعية  ووظيفة  الدعوة  قيمة  يؤكد  وهذا مما 

وأهمية املنهج القرآني في التبليغ.
إال  الكلمات  ه��ذه  فما  اخلتم،  سبيل  وعلى 
ش��ذرات ووم��ض��ات وحمل��ات عن التصور الذي 
أطر اجتهادات الفقيد في مجال التنظير للعمل 
القرآني،  املنهج  يعتمد  والذي  املنظم،  الدعوي 
والبيان النبوي في بناء التصور، وفي تصحيح 
السلوك،  والذي يعد الفقيد أحد  كبار مؤسسيه 

البارزين في سبعينات القرن املاضي.
---------------

1 - مجلة دعوة احلق ع4 – س5 – ص20 - 1962
2 - جريدة احملجة ع 339 ص16

3 - نفسه
4 - دعوة احلق ع4 –س5 - ص21 – 1962 

5 - احملجة ع 307 ص16
6 - دعوة احلق ع4 س6 ص 18 – 1963 
7 - دعوة احلق ع 8 س3 ص 12 – 1960

8 - احملجة ع 304 ص 16 
9 - احملجة ع 304 ص 16 

10 - احملجة ع 302 ص 16 
11 - دعوة احلق ع2 س2 ص 18 – 1958

12 - احملجة ع 339 ص 16 
13 - احملجة ع 334 ص 16
14 - احملجة ع 332 ص 16 

15 - دعوة احلق ع 5 س 7 ص18 – 1964

عبد الرحمن الغربي

ما أفسد خطط 
املصلحني، وبطأ سيرهم، 

وشق صف وحدة 
دعوتهم، مثل حماس 
دون تفكير، وعاطفة 

دون عقل، وطموح دون 
تخطيط، وإقدام أو 

إحجام دون استشارة دوي 
التجربة واحلكمة

صورة للعدد األول من مجلة دعوة احلق التي بدأ يكتب 
فيها األستاذ الهراس في أواخر اخلمسينات

صورة للصفحة األخيرة من جريدة احملجة حيث كان 
األستاذ الهراس يكتب عموده الرسمي املوسوم »بارقة«

عبد ال�سالم الهرا�س داعية ومربيا
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د. احلسن محب

سيدي   عبد   السالم   الهراس   اإلشراف   العلمي   في   أبهى   جتلياته

بدايته،  ش��يء  كل  في  ش��يء  أصعب 
والشيء الذي يجعل البداية صعبة هو 
االختيار،  في  ما  وأصعب  االختي�������ار 
أال تعرف ما تختار  أو ال جتد املتعدد 
ومصير،  مسار  واالخ��ت��ي��ار  لالختيار، 
مكرهني  مسارا  نسلك  ما  غالبا  فلذلك 
تقتضي  ال��ض��رورة  ألن  اخ��ت��ي��اره،  على 
املسار،  بذلك  أنفسنا  نقنع  ولكننا  ذلك، 

ونحاول أن نبرر دواعي اختياره.
ل��ق��د وج��دن��ا أن��ف��س��ن��ا ف��ي س��ي��اق��ات 
وال  ال��ب��داي��ة،  منذ  اإلك���راه  فيها  يتحكم 
ب��ه��ام��ش ض��ي��ق ج����دا من  ت��س��م��ح إال 
االختيار، و لذلك كان اختيارنا مقامرة 
ومغامرة، ألنه اختيار مجهول املصير، 

لغياب ضمانات ذاتية و موضوعية.
احلياة  ألن  مدمن،  مقامر  فاإلنسان 
ليس  البياني  فخطها  مستمر،  ره���ان 
منكسر  وإمن��ا هو خط  خطا مستقيما، 

متذبذب بني الصعود والنزول.
يختلف  ال  العلمي  املسار  واختيار 
عن باقي املسارات األخرى في احلياة، 
أصحابها،  اخ��ت��ارت  م��س��ارات  م��ن  فكم 
لهم في  لم تكن  كضربة برد أو شمس، 

احلسبان..
نفسي كحي  وج���دت  اإلج����ازة  ب��ع��د 
ب��ن ي��ق��ظ��ان، ف��ي ع��ال��م غ��ري��ب ال يتكلم 
لغتي، لكن الكل كان مستعدا ليتبناني، 
ليعلمني لغته، ال ليحافظ على هويتي، 
ل��ي هوية واضحة  ل��م تكن  ألن��ي أص��ال 
املعالم، أو لم تتحدد معاملها بعد، وإمنا 

هي في طريق التشكل.
وكم كنت في حاجة إلى من يتبناني، 
ومن  التشرد،  م��ن  األق��ل  على  لينقذني 
التيه، ومن االغتصاب الفكري والنفسي، 
أصح  بتعبير  أخرجت  أو  تخرجت  لقد 
من اجلامعة وأنا خديج دون أن يكتمل 

منوي املعرفي أو الفكري.
أم�������ام ه������ذا االح������ت������راب ال���ف���ك���ري 

واإلدي���ول���وج���ي، وال�����ذي ل���م ي��خ��ل من 
ف���ائ���دة، ك��ن��ا ن��ع��ي��ش ص��راع��ا داخ��ل��ي��ا، 
نفسك  عندما جت��د  والس��ي��م��ا  وف��ك��ري��ا، 
التخصص،  شعبة  اختيار  على  مرغما 
أو  بتشعباته،  القدمي  األدب  تختار  هل 
األدب احلديث بتلوناته، وقس على ذلك، 
وهذا االختيار هو الذي سيحدد مسارك 

العلمي مستقبال.
فتخرجنا بعد اإلجازة يتم بعد 

العلمية  جيناتنا  ت��ك��ون  أن 
صبغياتها  حت�����ددت  ق���د 

اختيار  مت  ف��ق��د  س��ل��ف��ا، 
امل���ش���روع ج��ي��ن��ي��ا، أو 
ب��ت��ع��ب��ي��ر ال��ف��الس��ف��ة 
ب���ال���ق���وة، وي��ح��ت��اج 
لتحققه  ال��ف��ع��ل  إل���ى 
ال��واق��ع  أرض  ع��ل��ى 
بهذا  إحساسي  لكن 
امل���ش���روع اجل��ن��ي��ن��ي 
كان ضعيفا، فقد كنت 

عن  البحث  ب��داي��ة  ف��ي 
الذات، أو تكوينها 

وما أصعب البحث في 
جل��ة م��ن فوقها س��ح��اب، إذا 

أبحرت ال تكاد ترسو على سواء، 
لقد ابيضت عيناي من البحث، لكن الله 
فارتددت  بعطفه  كساني  من  لي،  قيض 
بشراي هذا مرشدي،  يا  وقلت  بصيرا، 
ودليلي، فقد جاءني أستاذي سيدي عبد 
السالم الهراس، بخفض جناحه، وسعة 
قال  كما  فكان  وك��رمي خصاله،  ص��دره، 

الشاعر : 
مألى السنابل تنحني تواضعا    

والفارغات رؤوسهن شوامخ 
فكنت جتدنا نحن الطلبة نلتف حوله 
كال  فيعطي  ب��ال��ورد،  النحل  يلتف  كما 
أغرى  أح��دا خائبا، مما  ي��رد  سؤله وال 
اإلش��راف عليه  بالطمع في  منا،  الكثير 

فيما يأتي من البحوث.
ألس���ت���اذي و ش��ي��خ��ي س���ي���دي عبد 
ال��س��الم ال��ه��راس أف��ض��ال ك��ث��ي��رة، على 
أجيال عديدة من الطلبة، وال سيما علي، 

كما قال الشاعر : 
وال  منها  أع��د  كثيرة  علي  أي���اد  ل��ه 
كان  فقد  فيض،  من  قطرة  فأنا  أعددها 
لي قارب جناة، ملا احترقت كل سفني، 
األكلة  تداعى  كما  احمل��ن  علي  وتداعت 
ع��ل��ى ق��ص��ع��ت��ه��ا، ف��م��ن��ذ وج����دت نفسي 
منجذبا إلى األدب املغربي واألندلسي، 
ف���ي دب���ل���وم ال�����دراس�����ات ال��ع��ل��ي��ا، 
ذاتية  م��ت��ع��ددة،  الع��ت��ب��ارات 
وم����وض����وع����ي����ة، ت��ك��م��ن 
أس���اس���ا ف���ي ج��اذب��ي��ة 
أس�����ت�����اذي س���ي���دي 
ع�����ب�����د ال������س������الم، 
وأن��������ا ي���ؤرق���ن���ي 
موضوع  اختيار 
وتفرقت  البحث، 
ب���ي ال��س��ب��ل عن 
س��ب��ي��ل��ه، ف��م��ا إن 
طرقت بابه، حتى 
لبابه،  علي  أغ��دق 
وأفسح لي رحابه، 
ص��ار  العسير  ف���إذا 
صار  والعكر  يسيرا، 
منيرا، وبسط لي حلافه، 
ولم يحزني إلى غيره  طرفة 
الطريق،  على  دل��ن��ي  أن  فبعد  ع��ني، 
وك��س��ان��ي ج��ب��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق، ورض��ي��ن��ي 
ف��ي اليم وح��ي��دا، بل  ل��م يلقني  م��ري��دا، 
كان لي عونا و مددا، فإذا ما عثرت أقال 

عثرتي، وإذا ما وهنت شد عزمتي. 
بي  وب��ل��غ  األرض.  ب��ي  فلما ض��اق��ت 
احلصول  علي  وتعسر  م���داه،  ال��ي��أس 
على مخطوط مسالك األبصار للعمري، 
وش��ك��وت ذاك ألس��ت��اذي، ق��ال أن��ا آتيك 
ب��ه ق��ب��ل أن ي��رت��د إل��ي��ك ط��رف��ك، حينها 
رأيت عني اليقني، أن الله فتح له الفتح 
امل��ب��ني، وك��ت��ب ل��ه ال��ق��ب��ول ف��ي األرض، 
فجاءني به دون عناء، وكذلك كان األمر 
بالنسبة لكتاب اإلحاطة البن اخلطيب، 
الذي أرهقني صعودا، ولوال شيخي ما 
باجلن  ولو جئت  إليه سبيال،  اسطعت 
واإلنس قبيال، وتلك حكاية أخرى، فقد 

وهن العزم، واشتعل القلب عيا، وكادت 
أطروحتي أن تصير نسيا منسيا، فهز 
شيخي بجذع عزميتي، فتساقطت رطبا 

جنيا، 
ك��ن��ت آت���ي���ه ع��ل��ى اس��ت��ح��ي��اء، وق��د 
التحصيل  العياء، و مزادتي من  هدني 
خواء، فيهش ويبش، فيذهب الروع عن 
روعي، ويجزل لي العطاء، ما أدهشني 
ف��ي أس��ت��اذي س��ي��دي ع��ب��د ال��س��الم أن��ه 
إال  عنه  نفترق  ف��ال  ج���وادا،  ك��ان كرميا 
بالفوائد  ع��ن��ده  ننعم  فكنا  ذواق،  ع��ن 
العامرة،  مكتبته  كانت  حيث  واملوائد، 
ما  فيها،  نرتع  فكنا  مرادنا،  فيها  نلفي 
شاء الله، حتى إذا بلغ منا اجلهد، وآن 
الوقت، وجدتنا حزانى من الفراق، كنا 
نود لو يطول الوقت، لنزداد ارتواء من 
ال  فكنا  الله،  رحمه  أستاذنا  سلسبيل 
منل، لكرمي خصاله، وعذوبة حديثه، فقد 
كان صاحب طرفة وملحة، وحكمة، وكان 
والتوجيه،  بالنصيحة  علينا  يبخل  ال 
األس��ت��اذ،  قبل  األب  فيه  أج��د  كنت  فقد 
ا يسبر به غور  َلُدنّيً الله علما  فقد آتاه 
وينصحنا،  يوجهنا  كان  فقد  اإلنسان، 

دون أن يكشف عن عيوبنا، 
وممتعة،  منفعة،  إياه  زيارتنا  كانت 
بطانا،  ون��غ��دوا  خ��م��اص��ا،  ن���روح  فكنا 
واألب��ه��ى واألج��م��ل ف��ي أس��ت��اذي رحمه 
ويرعاهم  طلبته  يتعهد  ك��ان  أن��ه  ال��ل��ه، 
من  كثيرا  إن  إذ  امل��ن��اق��ش��ة،  بعد  حتى 
البطالة  جحيم  من  الله  جناهم  الطلبة 
تخلو  جامعة   ت��ك��اد   ال  ول��ذل��ك  بغيثه، 
نفعه  بل شمل  طلبته،  أحد  من  مغربية 
العلمي كثيرا من بلدان العالم اإلسالمي.
رحم الله أستاذي سيدي عبد السالم 
الهراس، وأسكنه فسيح جنانه، وبارك 
كانوا  الذين  وأبنائه،  زوج��ه  في  اللهم 
كنا ندخل  فقد  كأفراد منهم،  يعاملوننا 
من  وه��ذا  بيوتنا،  ندخل  كأننا  البيت 
نسأل  التي  الكرمية،  األس��رة  هذه  شيم 
مصيبتهم  في  يأجرهم  أن  تعالى  الله 
هاته، ويرزقهم الصبر والسلوان، وإنا 

لله وإنا إليه راجعون.      

فكنت جتدنا 
نحن الطلبة نلتف 

حوله كما يلتف النحل 
بالورد، فيعطي كال سؤله وال 

يرد أحدا خائبا، مما أغرى 
الكثير منا، بالطمع في 

اإلشراف عليه فيما يأتي 
من البحوث.

عبد ال�سالم الهرا�س داعية ومربيا

والدة أخينا عبد العزيز شاكر  في  ذمة  اللهاألخ  محمد الغماد  في  ذمة  الله
انتقل إلى عفو الله ورحمته أخونا محمد الغماد وذلك يوم األحد 22 جمادى 

األولى 1436ه� املوافق 30 مارس 2015م.
وقد كان الفقيد من أهل اخلير والفضل وال نزكي على الله أحدا، وقد شهد 

جنازته جم غفير من أهله ومحبيه. 
وبهذه املناسبة األليمة تتقدم أسرة جريدة احملجة بأصدق التعازي ألسرة 
الفقيد، سائلني الله تعالى أن ميتعه بغفرانه ويدخله فسيح جنانه، ويرزق أهله 

الصبر واالحتساب.
فلله ما أعطى ولله ما أخذ  و}إنا لله وإنا إليه راجعون{

انتقلت إلى عفو الله ورحمته والدة أخينا عبد العزيز شاكر وذلك يوم 
االثنني 16 جمادى الثانية 1436ه� املوافق 6 أبريل 2015م.

التعازي  بأصدق  أسرة جريدة احملجة  تتقدم  األليمة  املناسبة  وبهذه 
أن ميتعها  الله تعالى  أفراد األسرة، سائلني  العزيز ولسائر  البنها عبد 

بغفرانه ويدخلها فسيح جنانه، ويرزق أهلها الصبر واالحتساب.
فلله ما أعطى ولله ما أخذ  و}إنا لله وإنا إليه راجعون{
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مراثي �شعرية

صاَن في ِحْضِن الُهـدى َعْهَد الِوئاِم؟
ُحـطـاٌم ُهـْم  ِبـَحـقٍّ  الـَمـْوتى  ـما  إنَّ
احلـُطـاِم ُحـبِّ  على  َيـْحـيـا  داِئـمًا 

قى َقْد َكْيَف َأْرثي َمْن على َعْرِش التُّ
فينا؛ الـحـَيَّ  ـهيَد  الشَّ ِزْلـَت  ما  َأْنَت 
َأمامي؟ احَليُّ  و  الـَحيَّ  َأْرثي  َكـيـَْف 
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ال��ب��ل��دان وب��ه��ج��ة  ال��ع��ل��وم  أرض 
ل���م ي��خ��ت��ل��ف ف���ي وص��ف��ه��ا ِاث��ن��ان
روح��ان��ي ف��ال��ه��وى  ليلى  قلت  أو 
بالشجعان البحر  سفني  ي��زج��ي 
ب��ح��ر ع��م��ي��ق ال���غ���ور وال��ش��ط��آن
الصلبان ع��اب��دي  ت��اق��وا  ح��ت��ى 
ن��ش��ر ال���ه���دى ب��ال��ن��ش��ر ل��ل��ق��رآن
غ���رن���اط���ة ت���غ���ري���ده ف����ي ال���ب���ان
ف��ي��ه��ا األس�����ود ت��ع��وم ك��احل��ي��ت��ان
ال���ن���س���وان ع���ل���ى  أرب������ت  واّلدٌة 
ه���ي الب����ن زي�������دوٍن ش����دا أحل���ان
ب���ب���دي���ع���ي���ات ال����ف����ن وال���ف���ن���ان
مم���ت���زج���ان ال����ف����ن  وع����ط����ر  ورد 
وال��ف��ك��ر ف��ي ال��ع��ل��م��اء ذو أف��ن��ان
واإلذع���ان ال��ط��اع��ات  منتهى  ه��ي 
ق���د أث���م���رت ص��رح��ا م���ن اإلت��ق��ان
ي��ع��ل��و ع���ل���وا ش���ام���خ ال��ب��ن��ي��ان
خ���ف���اق���ة ت����رب����و ع���ل���ى األزم�������ان
عمران إل��ى  س��ع��وا  سائحني  م��ن 
م���ذ ك��ن��ت س��ب��اق��ا م���ع ال���ول���دان
وج��ع��ل��ت��ه��ا م���ن أح��س��ن األوط����ان
ف��ق��رب��ت م���ن أع���ام���ه���ا األع���ي���ان
واحلزن يغشى النفس من أحزان
التيجان ذوي  م��ن  آت  فالنقص 
ان����ح����ل ع���ق���د ك���م���ال���ه���ا ب��ك��م��ان
س��ي��ر ال��ه��زال يسير ف��ي األب���دان
ل��ي��س��ت ب��ض��اع��ت��ه ب�����ذات ه���وان
ي���خ���ط���ر ب�����ب�����ال ق���ب���ل���ه وب����ي����ان
وم���ن ال��ل��ذي��ذ ش��رب��ت م���ن أل��ب��ان
ي��ض��ع األم�����ور مب��وض��ع اإلت��ق��ان
ال��ق��رآن ذا   س��ب��ي��ل  ال��س��ب��ي��ل  أن 
أو ي��ه��زم��وا ف��ب��ط��اع��ة ال��ش��ي��ط��ان
ن���ص���ر وق���ه���ر ف����ي ي����د اإلن���س���ان
ل��ك��ن م��ش��وا ب��ال��ظ��ل��م وال��ب��ه��ت��ان
وال����ع����دل حت���م���ي ص���ف���ه ب��ت��ف��ان
ك��ن��ف ال��رع��اي��ة م��ن��ك واإلح���س���ان
ف����ي وج�����ه ك����ل م����ع����ارض ف��ت��ان
ال����ق����رآن وت��������اوة  وب����ال����دع����ا  د 

في القلب قد سكنت وفي الوجدان
وج����م����ال ط��ل��ع��ت��ه��ا ب���ه���ي رائ����ق
جنانها ن��ع��ّتً  ف����ردوس  ق��ل��ت  إن 
ال��ف��ت��ح امل��ب��ني ب��ط��ارق ق��د ضمها 
ه����ذا ال���ع���دو أم���ام���ك���م ووراءك������م
ن��ي��ل ال��ش��ه��ادة ل��ي��س ف��خ��را هينا
ي�����ا ع�����اب�����دا ل���ل���ه ي����رج����و ه���دي���ه
ربا ال��ك��روان يصدح في  غ��رد مع 
ترقص نشوة وعروسها احلمراء 
بجمالها زه���ت  ب��ق��رط��ب��ِةٍِ  ش��م��س 
تخييلها في  الشعر  فنون  طابت 
في النفس من أضحى التنائي فرحة
وح����دائ����ٌق راق�����ت ب��ع��ني خ��ف��اج��ة
ال���ش���ع���ر ف����ي أن���غ���ام���ه���ا م��ت��أل��ق
وم��س��اج��د غ��ط��ت ج��م��وع دي��اره��ا
ف��ي��ه��ا م��ن��اب��ر ل��ل��ع��ل��وم ودرس���ه���ا
وخ������رل������دة ب�����ني امل����������آذن ق���ده���ا
ت���ل���ك امل����آث����ر ق����د ب�����دت أع��ام��ه��ا
جمالها بسر  ُب��ِه��روا  ق��د  ال��ن��اس 
صادق وصالك  في  عشق  ه��راُس 
بحسنها وهمت  أندلسا  أحببت 
ق���رب���ت دي������ارك م���ن دي�����ار أح��ب��ة
ي��ع��ل��وك ف��خ��ر ك��ل��م��ا ذك���ر اسمها
بها قد برعوا  العلم  أه��ل  ك��ان  إن 
ح��ك��ام��ه��ا ط��غ��ى  إذا  ال���ب���اد  إن 
الضعف يسري في مفاصل جسمها
ع���ق���د ف����ري����د ق�����د أظ����ل����ك ن�����وره
لم والتحليل  الفكر  في  هو منهج 
قد عشت في كنف العلوم وحضنها
ه���ي ن��ع��م��ة أوت��ي��ت��ه��ا م���ن خ��ال��ق
أح��ف��اده��م فبلغن  ن��س��ي��م  ي��ا  س��ر 
إن ي��ن��ص��روا ف��ب��دي��ن��ه��م وب��رب��ه��م
ديارهم أص��اب  ق��د  ونحس  سعد 
ل���و غ���ي���روا أح���وال���ه���م ل��ت��غ��ي��روا
بالنهى ك��ل ظ��ل��م  ت��ك��س��ر  ه����راُس 
كم شاهد لك بالتقى قد عاش في
وتبسمت س��امل��ت  نفسك  بالسلم 
بالسجو ل��ك  ش��اه��د  ليلك  وظ���ام 

أ. د عبد العلي حجيج

روا أحوالهم لتغيروا لو غيَّ

وص���ف���اء وج���ه���ك ب��س��م��ة ع��ل��وي��ة
ناصحا اجلواهر  منك  يلتقط  من 
ك����ل ي�����رى ف���ي���ك ال���ف���ض���ائ���ل ح��ل��ة
ه�����راُس م���ن ل��ل��ع��ل��م ي���رف���ع ش��أن��ه
بصحبهم ظفرت  ق��د  علم  أق��ط��اب 
ب��ن نبي أخ���ذت طريقة م��ال��ك  م��ن 
وث����راء علمك م��ا ي���زال ل��ه ص��دى
بيانها بلغت  الفصحى  وب��اغ��ة 
مشعا يحمل  للدين  م��ن  ه���راس 
َع��اك وف��ي اخل��ط��اب مسالم سلم 
ت��رك��ب متنها ل��ل��ع��ل��ي��اء  وس��م��وت 
ُي��ح��ّد نطاقها ل��ي��س��ت  ن��ع��م��ة  ه��ي 
ق���اوم���ت االس��ت��ع��م��ار ت��أب��ى ق��ي��ده
ب��ل��د ال��ع��روب��ة ت��س��ت��ب��اح ب��ه��ا دم��ا
مليئة الطلول  ف��ي  امل��زاب��ل  وت��رى 
أم����ا ال���ب���ن���ات ف��ه��ن أس�����وأ ح��ال��ة
أي���ط���ي���ب ع���ي���ش ل���ل���ك���رمي وق��ل��ب��ه
ه����ذي وف�����ود ق���د أت���ت���ك ك��ع��ه��ده��ا
ش������وق ع����زي����ز م���ن���ك ل���ل���رح���م���ان
متضرعا س��اج��دا  حبيبك  ف��اذك��ر 
جنان رح��ي��ق  م��ن  سقيك  ك���ان  إن 
ي��ا ذاك����را ل��ل��ه ف��ي ج���وف ال��دج��ى
ُهيئت ق��د  أن��ع��م��ا  بعينك  وت����رى 
جنانها الحتضان  ذراع���ك  فافتح 
دخولها رج��وت  ك��م  جنانا  ادخ��ل 
خاقها م��ن  ب��ال��ف��ي��ض  نلتها  ق��د 

وال��وج��دان القلب  صفاء  من  هي 
العصيان م��ن  حصنا  ل��ه  ك��ان��ت 
ال��ث��ان��ي واحل����ي����اء  أوُل  ال��ع��ل��م 
امل���ي���دان م��ن��ب��ر أو س���اح���ة  ف����ي 
ف��ي ال��ش��ام ف��ي مصٍر وف��ي لبنان
ف���ي ال��ف��ك��ر وال��ت��ح��ل��ي��ل ل��ل��ق��رآن
ف��ي ال��ق��ل��ب م��وق��ع��ه وف���ي اآلذان
ت���خ���ت���ار م��ن��ه��ا أع������ذب األحل�����ان
ي��ع��ل��و ب��ه وي��ط��وف ف��ي ال��ب��ل��دان
الرحمان رض��ا  إل��ى  تسير  هونا 
ب��ال��ن��ع��م��ة ال��ك��ب��رى وح��ل��و لسان
دي�������ن وع�����ل�����م ف����ي����ه مي���ت���زج���ان
ل��ي��ع��ي��ش م���غ���رب���ن���ا أع�����ز زم����ان
ء ن��س��ائ��ه��ا وش��ي��وخ��ه��ا األع��ي��ان
ي���رت���اده���ا ج���وع���ى م���ن ال���ول���دان
تعاني ب��االغ��ت��ص��اب  أع��راض��ه��ن 
ف��ي األجفان ال��دم��ع  وي��ج��ري  دام 
جت��د ال��ك��رام��ة م��ن��ك ف��ي اإلت��ي��ان
باطمئنان إل��ي��ه  وص��ل��ت  ق��د  ه��ا 
األرك������ان واس������ع  روض  ال���ق���ب���ر 
الولهان ال��ع��اش��ق  طعم  فالطعم 
اب��ي��ّض وج��ه��ك ف��ي أم����ان جنان
ل���م جت���ر ف���ي خ��ل��د وال ح��س��ب��ان
واش���رب ش��راب ال���روح م��ن منان
ف����رج����اء م��ث��ل��ك ف����ي أع�����ز م��ك��ان
الرحمان  برحمة  العطاء  ذا  ه��و 
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عدد خاص عن األستاذ الدكتور عبد السالم الهراس رحمه اهلل تعالى

َعبُد الّسالم
قصيدة في رثاء العالم األديب الفذ اجلليل األستاذ 
مهداة  احلي،  الشهيد  الهراس  السالم  عبد  الدكتور 

إلى روحه الطيبة من محبه في الله جلول دكداك

الِم. ـِْرَدْوُس، يـا َعـْبَد السَّ داُرَك الـف
َلـْم َيـُمـْت َمْن كـاَن في أسمى َمقاِم.
نـاِم.  َسـْوَف َيـْبـقى داِئـمًا َفـْوَق السَّ
لإلمـاِم، ُعــْرسًا  اأَلْحـزاِن  َبـْهــَجـُة 
َفـْيـِضِه َرْوُض اْلـِتـئاِم. َيـْرَتـوي ِمْن 
باْبِتساِم. َأتـاهـا  َمـْن  َتـلـْقى  ْهـَي  َو 
الـُمـقـاِم. ذاَك  إلى  َتـْرقـى  َأْن  َقـْبـِل 
َعْت فيَك الُهدى، يا اْبَن الِكراِم. َشـيَّ
حاِم.    َحْيُث ُأْلقي اخَلْطَو ِمْن َفْرِط الزِّ
الـحـَماِم،  َأْسراَب  بالـحـُبِّ  قـاِئدًا 
الِم. السَّ ُعـّشاُق  اأَلْشـواِق  َمـْوِكـِب 
الـِحزاِم؛ َمـْشدوَد  ـْوِد  َكالطَّ شاِمـخًا 
الِم. َكْي َيـرى اإلسالَم نـورًا في الظَّ
عـاٍم. ُكلَّ  َينـْمو  الـُحبِّ  َنـْخُل  فـيِه 
اأَلنــاِم. ُكـلَّ  شــاِمـٍل  َأْمـٍن  َغـْيـَر 
بالّسالِم. إال  الـُحبِّ  فـي  َيـْحـَتـفي 
الَغـمـاِم. َبـْيـَن  مـا  الـَوّهـاِج  نـوِرِه 
ـْوحيِد في َبـْحِر اْنـِسجاِم؛ ُسـُفَن التَّ
لألماِم. ُخـطاها  َيـْهـدي  الـهـُدى  و 
الّلـئـاِم: َبـْعـُض  بـِه  َأْزرى  ِعـْنـَدما 
ـِظاِم؛ اْنـت و  بـحـَْزٍم  َتـْجـري  داِئـمًا 
طاِم!" ْهِر  الدَّ طوَل   ، بالـُحبِّ زاِخٌر 
الّظـالِم؛ َخـدِّ  على  َتـْجـري  َأْدُمـعًا 
إذ َرَأْيُت الّنوَر َيـْسري في ِعظامي!
الَكـالِم؛ َمـْتـِن  على  َأْبـَحـْرُت  ُثـمَّ 
الُهياِم! َبـحـِْر  فـي  الِوْجداَن  َأْغـَرَق 
سـاِم. اإلسـالُم  بـِه  َحـْرفًا  َأْحـُرفـي 
داِم. ـْيـِف  السَّ َكـحـَدِّ  ُحـْزنًا  نـاِزٍف 
ْمٍع ِمْن َفْرِط اْضطراِم. َتـْنَطـفي بالدَّ
ْنيا على ُحبِّ احَلراِم؟ فـي َهـوى الدُّ
اْنـِفـصاِم؟ َمـتاهاِت  في  بـي  َرْت  َغـرَّ
ِفطامي؟ ْنيا  الدُّ ِفـْتـَنِة  َعْن  َتـْحـَتـِمل 
الـَغراِم؟ َثـْوِب  في  اإليـمـاَن  ـَن  َكـفَّ
احلـُساِم؟ َحـدِّ  َعلى  ُحـْكمًا  َيـبـَْتغي 
واِم؛ الـدَّ ِسـرِّ  َعلى  َيـْسـطو  َفـْوِقـها 
الـَمـناِم؟ فـي  َكـرْؤيـا  إال  َيـُعـْد  َلـْم 
اْنـِهزاِم! ُبـْركاَن  القـَْوُل  فـاسَتـحاَل 
الَكالِم. َتْلفـيُق  فـيِه  ُيـْجـدي  َلـْيـَس 
ِوسـاِم؛ َأْو  ِحـْلٍي  ُكـلِّ  ِمـْن  عـاِطـاًل 
اْقـتحاِم! َحـْبـِل  على  َيـْجري  داِئـمًا 
* * *
صاَن في ِحْضِن الُهـدى َعْهَد الِوئاِم؟
ُحـطـاٌم ُهـْم  ِبـَحـقٍّ  الـَمـْوتى  ـما  إنَّ
احلـُطـاِم. ُحـبِّ  على  َيـْحـيـا  داِئـمًا 
ُرُس الـُحبَّ الذي في الَقْلِب ناِم. َتْ
التـَّماِم. َخـْيِر  ِمْن  اأَلْمـِن  َتـماِم  فـي 
ظاِم. ِمـْن ُدنـى َفـْوضى إلى ُدْنـيا الـنِّ
َلـْيَس ُيـْغويها ِسـوى ُحـبِّ اخِلصاِم.
اْنـِتقاِم. َجـْيُش  ـها  َشـنَّ ُحـروٍب  فـي 
باْنِصراِم. َرْهٌن  الـمـَْحدوُد  ُعـْمـُرَك 
غام." الرَّ في  َذلـيـاًل  ُتـْرمى  َأْن  َقـْبَل 
* * *
الـُمْسَتهاِم. هـذا  َقـْلـِب  ِمـْن  غـاِمرًا 
ُكـْنُت َأْهوى فيَك َعْزمي و الِتزامي.
املُراِم! بَتـحـْـقيـِق  ُيـغـْري  َضـْوُؤها 
ِزمامي. ْنـيا  الدُّ في  ـْكـُت  ُمـلِّ َبْعـَدما 
ــالِم. لِلـسَّ َعـْبـدًا  الـُحـبِّ  بـَسـالِم 

الِم السَّ ِحـْضِن  في  الَعـْيِ  َقـريَر  َنـْم 
َفـاْهـَنْأ الـَقْلـِب،  في  داِئمًا  َحـيٌّ  أنـَتَ 
َيـفـْنـى؛ َلـْيـَس  ِبـِذْكـٍر  اللُه  ـَك  َخـصَّ
اْسَتـحـاَلْت اليـَْوَم  َمـْوِتَك  َثـنايا  فـي 
َغـْيـثًا اْنـهـاَل  الَغـماِم  َصـْوُب  بـها  و 
ُعـْرٍس ُفـْستـاِن  في  الِفـْرَدْوُس  ـِت  ُزفَّ
ِمْن َقـباـها  َعـْرشًا  ْئـَت  ُبـوِّ َقـْد  َأْنـَت 
ُجـمـوٌع هـذا  فـي  بالـَحـقِّ  َشـِهـَدْت 
َمـكانًا فـيـها  َبـْيـِنـها  ِمـْن  َأِجـْد  َلـْم 
ُدجـانـا، في  ُمـنـيرًا  َبـْدرًا  َيـُكْن  َمـْن 
فـي َخـْلـفـَُه  ساَرْت  ساَر  أّنـى  َفـْهـَو 
َتسامى َبْل  َلْومًا،  َيـَخْف في احلـَقِّ  َلْم 
َجفافًا، َيْشكو  الذي  الَقْلَب  ُيْخـِصُب 
َرْحٌب اإليـماِن  ِمـَن  َغـْيـٌث  ِعـْلـُمـُه 
َشـْيئًا الّنـاِس  ِلُكلِّ  َيـْهوى  َيُكْن  َلـْم 
ال َقـلـْـُبــُه  َحـّقـًا،  اللَه  ُيــِحــبُّ  َمـْن 
في اْخـَتـفى  َكالـَبـْدِر  الـهـَّراُس  ا  إنَّ
َأْرسى َكـْيـَف  ُمـعاذًا،  َعـْنُه  فـاْسـألوا 
َتْضي، اللِه  بُحبِّ  َيـْمـضي،  َحـيـْـُثـما 
ُيـضاهى، ال  َقـْواًل  اإلْسـالِم  فـي  قـاَل 
َتـْري،  بالـُحـبِّ  َأْعـُيٌ  َرّبي  "ديـُن 
َبـْحـٌر اإلْسـالُم  ِشْئـُتـُم  ما  فاْصـَنعوا 
فاَضْت ْفِن  الدَّ َيـْوَم  الـُحبِّ  َقـَطراُت 
َقْلبي َيْحَتلُّ  الذي  الـحـُْزُن  فـاْخـَتـفى 
ُفـؤادي؛ فـي  ِشـراعـًا  ْمـُع  الـدَّ َك  َحـرَّ
َبْحٍر َغْيَر  َبـْحرًا  ْعِر  الشِّ فـي  َأِجـْد  َلْم 
َمرايا في  َأْرثـي  َلْسُت  َأْبـكي..  َلْسـُت 
َهـمٍّ َلـْيــِل  فـي  َأْنــُجـٌم  َدْمـعـي  إنَّ 
ال َجْذَوَة  َأْضحى  الَقـْلِب  َنـْبُض  ِمـْنُه 
َتـفـاَنْوا َقـْوٍم  ِسـوى  أْرثي  ُترى،  َمـْن، 
ما إذا  َنْفسي  ِسوى  َأْرثـي  ُترى،  َمـْن، 
َلـْم  َنـْفـِسـها  َعـْن  راَوْدُتـهـا  ـمـا  ُكـلَّ
َمريٍض َقْلٍب  ِسـوى  َأْرثي  ُترى،  َمـْن، 
فينا املَـْغروِر  ِسـوى  َأْرثي  ُترى،  َمـْن، 
ِمْن َتـْحـَتـُه  ُعروشًا  ْنـيا  الدُّ َيـْحَسُب 
َعـْهـدًا خـاَن  َيـمـيـنـًا،  َأّدى  َبـْعـَدمـا 
ُعـْرٍس َيـْوِم  فـي  َنـْفـَسُه  َيـْرثي  جـاَء 
َمصيرًا اْحَذْر  الِكراِم،  اْبَن  يا  َلُه،  ُقـْل 
أنَت َأْيضًا َسْوَف َتْضي َحْيُث َأْمضي
َسـريـٌع َجــّبـاٌر  الـمـَْوِت  َفـِقـطــاُر 
* * *
َقْد قى  التُّ َعْرِش  على  َمْن  َأْرثي  َكْيَف 
فينا؛ الـحـَيَّ  ـهيَد  الشَّ ِزْلـَت  ما  َأْنَت 
َأمامي؟ احَليُّ  و  الـَحيَّ  َأْرثي  َكـيـَْف 
َنْبضي،  ِمـْثَل  بـَقــْلـبي  َأنـَت  خــاِلـٌد 
مـا ْمـَتـنا  َعـلَّ َقـْد  اأَلْمـِن  َأْمـُن  أْنـَت 
ـِقاٌل اْنت و  َحـقٌّ  فالـمـَوُت  َنـُمـْت  إْن 
ضـاِرياٍت ُوحـوشـًا  َنـْحـيـا  هـُهـنـا 
َكَأّنـا َبـعـٍْض  على  َيـبـْغي  َبـْعـُضـنا 
"َمْهاًل احُلْكِم:  َدواَم  َيـْهوى  مِلَْن  ُقـْل 

ُتـجـازى،  فـيـها  التي  الداَر  فـاْخـَتـِر 
* * *
َسالمًا ـْقوى،  الـتَّ و  الِعْلِم  َشـهـيَد  يا 
َحـبـيبي؛ يا  ُحـّبي،  ُكـْنَت  َقـلبي،  ُكـْنَت 
ُشمـوٌع َدْربي  فـي  و  ـْيـُت  َتـمـَـنَّ َكـْم 
ـَمـّني، الـتَّ اْزداَد  َبـْعـَدما  َعـني  ِغـْبـَت 
َأْبـقـى َسـْوَف  َأّني  فـيـَك  َفـَعـزائـي 

جلول دكداك
شاعر السالم اإلسالمي

الناس م في وجوه  واحلزُن خيَّ
مــــاس دمعُة  عينيه  وفي  إال 
فاس زهرة  كان  قد  الذي  مات 
األرمــــاس صفائح  بي  َواَرْوُه 
اجلــــالس أعي  عن  أوراقها 
النــــبراس ذاُكُم  من  أنوارها 
الهـراس أستاذها  على  َحَزنًا 
القرطـــاس َجْت في وجنة  ُدِبّ قد 
اإِلدالس ُحلكـــــــة  في  وضاءًة 
الُكــــراس جدول  في  بحره  من 
واإليــــناس الرفق  مباء  ُتسقى 
والبــاس الندى  ذاك  لهفي على 
آس طبيــــٍب  من  ينبع  بالرأي 
اإلفـــــالس من  املغني  بحديثه 
في مسجد القدس الذي في فاس
بغــــــراس تتفي  املآثر  تلك 
فهي التي نحيا بها في الــناس
األنفــــــاس مع  يسري  َفَدِبُيبَها 
األكيــــــــــاس خيرة  يا  ولبيبنا 
األرمـــاس جذوة  برمسك  فاهنأ 

عبس القريض فتاَه في األنفــــاس
وطغى الوجوُم فما ترى من شاخٍص
كلماتــه: علت  وقد  النعــــــيُّ  جاء 
أديبهــــــا السالم  عبد  على  لهفي 
قد طـوت املعارف  تلك  لهفي على 
لهفي على تلك الشمائل قد َخَبـــْت
لهفي على اآلداب تعثر في اأَلســى
ـــــــٍة ُمَضِريَّ عربيٍة  على  لهفي 
اجنلــــْت وقد  آرائه  على  لهفي 
ينبع صافيا التحقيق  على  لهفي 
نبويــــــــــٍة تربيٍة  على  لهفي 
والتقــى املكارم  تلك  على  لهفي 
ميدنـــــا احلكيم  ذاك  على  لهفي 
دربنــــا نور  األستاذ  على  لهفي 
صلواُتــــه وودعت  احلبيُب  مات 
لــــــــــُه ماتت  ما  مات  إن  لكنه 
آداُبـــــــه تت  ولم  األديب  مات 
كلماُتـــــه تت  ولم  اللبيب  مات 
وأديبنـــــــا حكيمنا  اللقاء  فإلى 
غـــدًا موعدنا  الفردوس  جنة  في 

رثاء الشيخ عبد السالم الهراس

 د: محمد الروكي
فقيد األدب

مراثي �شعرية

الـقدسي ويحا الـهـوى  مـعـلـمـنـا 
ديــــــــن أحـزان  وا  أنـبـئـت  بـذا 
تـبـــــــدى ذا  كـم  مـيـدانــه  فـفـي 
تـبـــــدت ذا  كــم  بـسـتـانـه  وفـي 
فـيــه: صـحـت  قـلـبـا  الله  حـبـاك 
تــجـــــده فـانـظـــره  واالك  وقـد 
لـيلى« »مـجـنـون  ألـبـابـنـا  سـبـى 
بـأنـثى مـجـنـون  يـقـاس  وكـيـف 
دهرا الـنـوري  سـبـيـلـه  سـلـكـت 
يـــوم ذات  عـنـه  يـصـرفـك  ولـم 
ديـن لـخـيـر  بـذلـت  مـا  لـيـهـنـك 
صــدق فـتـيـان  مـن  ربـيـت  ومـا 
ربــي جـزاك  الـسـالم  عـبـد  فـيـا 
موت ساح  في  خـافـقي  وصـبـرا 

في رثاء »مجنون الدين: 
األستاذ عبد السالم الهراس رحمه الله

ذ. عبد الرحمان عبد 
الوافي الفٌكيٌكي

رحـلـــــت قـد  أنـك  انـبـئـت  فـقـد 
وقـفـت الـغـالـي  عـمـرك  عـلـيـه 
صـلــــتا بـالـلـيـن  زنـتـه  جـهـاد 
زرعت بـمـا  وضـيـئـتـيـن  يــداك 
خـفقت مـا  أخـفـق  الـديـن  بـحـب 
حـيـيـــــت مــا  عـلــق  الله  بـديـن 
أنت؟ الـمـجـنون  إنـمـا  ضـالل! 
جـننت! كـما  جـن  بـالـديـن  بـمـن 
جـبـلــــت مـنـه  مـجـتـبـى  بـحـب 
ابتـدأت كـمـا  فـانـتـهـيـت  سـراب 
مـلـلــــــت وال  يـداك  كـلـت  ومـا 
رحـلــــت مـا  كـأنـك  تـبـدو  بـهـم 
بـذلـــــــــــت فـيـه  بـمـا  بـجـنـتـه 
أبناء موتـي كما ترى –  فنحن – 
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عدد خاص عن األستاذ الدكتور عبد السالم الهراس رحمه اهلل تعالى

قال الله تعالى : �كل نفس ذائقة املوت� وقال سبحانه : �كل شيء هالك إال 
�كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو اجلالل   : قائل  وجهه� وقال جل من 

واإلكرام�
هذه كليات ثالث، وكلها تؤدي إلى كلية واحدة وهي املوت والهالك والفناء بعد 
احلياة املؤقتة، وال باقي إال الله الواحد األحد الفرد الصمد، وهو احلي الباقي 

وال خلود لسواه.
واملوت مصيبة ال مفر منها وال محيد عنها، وقد سماها الله مصيبة في القرآن 

فقال سبحانه :�فأصابتكم مصيبة املوت�.
واملصيبة دواؤها الصبر عليها، قال الله تعالى: �وبشر الصابرين الذين إذا 
عليهم صلوات من  أولئك  راجعون،  إليه  وإنا  لله  إنا  قالوا  أصابتهم مصيبة 
ربهم ورحمة وأولئك هم املهتدون� وال حدود جلزاء الصبر عند الله: قال تعالى 

: �إمنا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب�
وقد تأملنا كثيرا ملوت أخينا الدكتور اجلليل سيدي عبد السالم الهراس الذي 
والتقوى  واإلخالص  والعلم  والصفاء  احملبة  ميدان  في  للجميع  قدوة  كان 
املثلى  والقدوة  واملعاملة احلسنة،  املطمئنة  الطيبة  والنفس  الصالح  والعمل 
في األخالق وصدق املعاملة واإليثار واحملبة الصادقة لله، وللمسلمني جميعا، 
مع  الفردوس  جنة  ويدخله  اجلزاء،  خير  يجازيه  أن  الكرمي  الله  من  فنرجو 
ويكرمه  رفيقا،  أولئك  وحسن  والصاحلني  والشهداء  والصديقني  النبيئني 
برضاه، ذلك الفضل من الله، ويرزق أهله وذويه الصبر عليه، وعزاؤنا الصادق 

ألهله وأبنائه وإخوانه ومحبيه.
وهذه قصيدة في رثاء املرحوم برحمة الله السيد عبد السالم الهراس :

عبد السالم لك الرضى من ربنا
ذ. أحمد البورقادي

سبحان من هو في الوجود بال عدم
ال شيء مثله في الصفات وفي الكرم
أنوار حسنك في الضياء وفي الظلم
كرم من  ربك  أعطاك  مبا  فاهنأ 
نعم من  رزقته  ومبا  لكم  طوبى 
ورست بشاطئك املعارف واحلكم
والشهم أولى من تقاد به الهمم
من حكمة ترضى ومن كل القيم
والفذ من بذل النصائح والشيم
والشهم من أعطى وأخلص للقلم
والنعم بالفضائل  ربك  فجزاك 
يهفو احلبيب لها وال يخشى الندم
فاهنأ مبا أوتيت من فضل الشيم
واحملترم املجتبى  الرفيق  هذا 
النعم طيب  من  أوالك  ما  لله 
علم من  أوثق  الفذ  التقي  أنت 
وبالنعم باجلنان  تفوزوا  حتى 
يرضون ما قسم اإلاله من السأم
األلم من  والنجاة  الهداية  إال 
فم بكل  لإلاله  شكورا  عبدا 

خللقه الفناء  كتب  من  سبحان 
سبحانه سبحانه  سبحانه 
وأشرقت الصفات  منك  وتقدست 
ربنا من  الرضى  لك  السالم  عبد 
بنوره املستنير  التقي  أنت 
للهدى ترنو  احلق  العليم  كنت 
همة في  يقتدى  شهما  أصبحت 
له تهفو  ما  لألجيال  حققت 
كنت األصيل الفذ في نصح الورى
أخلصت في تدريس علمك للورى
لربنا الدعاة  صف  في  كنت  قد 
قرابة النعيم  فيض  من  وحباك 
كنت العطوف احلق ال ترضي الهوى
تهامسوا الرفاق  مع  ذكرت  وإذا 
فاهنأ مبا يرضيك حقا واحتسب
كلها حياتك  في  شهودا  كنا 
سعيكم ويكرم  يرحمكم  الله 
به صبرا  أهلكم  يرزق  والله 
عيشها من  نرجتي  ال  فحياتنا 
وكن والتقوى  للبر  أخي  فاعمل 

فــقـيـد  الـبـارقـة

"ب���ارق���ة":  ك��ان��ت ع��ن��وان العمود ال���ذي كان 
الغراء  اجل��ري��دة  ه��ذه  املكان من  ه��ذا  في  ينشر 

لسنوات عديدة.
بروح  متنوٍر  ِلفكر   ِحْضنًا  كانت  "ب��ارق��ة":  
اإلسالم، متشبٍع بقيمه احلضارية، مرتٍو ِبُسُمو 

أخالقه وفضائله.
"ب�����ارق�����ة":  ك���ان���ت م��ع��ل��م��ة ب�����ارزة جل��ري��دة 
"احملجة"، أنارت َجَنباتها مبا كان لها من متيز  

شكال ومضمونا ومنهجا.
"بارقة":  كانت جزءًا مما سطرته أنامل فقيد 
األدب والفكر  والعلم والدعوة إلى الله األستاذ 
نداء  ى  لبَّ ال��ذي  ال��ه��راس  السالم  عبد  الدكتور 
1436ه  ربه يوم اجلمعة  فاحت جمادى األول��ى 
املوافق  20 فبراير 2015م، عن ِسّن ناهز خمسا 
واسعة  رحمة  تعالى  الله  رحمه  سنة،  وثمانني 
وأسكنه فسيح جناته، وجعل ما قدمه من أعمال 

صدقة جارية له.
ل��ق��د حملت "ب���ارق���ة" -ع��ل��ى ام���ت���داد أع���داد 
"احملجة" التي كانت تنشر عمودها- العديَد من 
رحمه  الفقيد  َنَثَرها  التي  واملعلومات  القضايا 
ومريدوه،  وُمحّبوه  تالمذته  التقطها  ُدَررًا،  الله 
والباحثون عن احلقيقة، وقراُء اجلريدة عموما، 
ح��ت��ى ص���ارت م��رج��ع��ا غ��ن��ّي��ا مب��ا تضمنته من 
شهادات حية عاشها الفقيد هنا أو هناك داخل 
الوطن وخارجه، باإلضافة إلى ما َبّثه فيها من 
خلجات دعوية وفكرية وعلمية ومنهجية ترتبط 
من  بذاكرته  َعِلق  وم��ا  شاهده  وم��ا  عايشه  مبا 
الدعاة  كبار  م��ع  ل��ق��اءات��ه  خ��الل  م��ن  انطباعات 
وال��ع��ل��م��اء واألدب������اء وامل��ف��ك��ري��ن وامل��ص��ل��ح��ني 

اسة في مختلف بلدان العالم اإلسالمي. والسَّ
الفقيد  َيحمله  ك��ان  ما  "ب��ارق��ة"  ترجمت  لقد 
بعظم  منه  استشعارا  وُأّمته  بلده  َهّم جتاه  من 
عاة والعلماء  املسؤولية امللقاة على أمثاله من الدُّ
واملفكرين، عمال منه مبا ورد في األثر : "من لم 

يهتم بأمر املسلمني فليس منهم".
عن  العمود  هذا  في صفحات  رحمه  حتدث 
الوحدة،  ه��ذه  بناء ص��رح  األم��ة وأهمية  وح��دة 

عن  حت��دث  ت،  والتشتُّ االنقسام  خ��ط��ورة  وع��ن 
ض��رورة ع��ودة األم��ة إل��ى دينها إذ أن��ه اَل فالح 
ث  وحتدَّ العودة،  بهذه  إال  لها  مستقبل  وال  لها 
في  بذلوه  ما  بذلوا  الذين  عاة  والدُّ العلماء  عن 
سبيل بناء هذه الوحدة، وعن ضرورة بذل املزيد 
ف��ي سبيل ذل��ك، كما حت��دث ع��ن ض���رورة النقد 
الذاتي، ألن كل كالم يؤخذ منه ويرد، إال كالم الله 
تعالى وكالم رسوله �، لكن طبعا مع ضرورة 
استحضار  ضوابط هذا النقد التي ال ينبغي أن 

تخرجه من إطاره املوضوعي واملنهجي.
وك���ان مم��ا ق��ال��ه رح��م��ه ال��ل��ه ف��ي امل��وض��وع: 
ملن  احل��اج��ة  أش��د  ف��ي  اإلس��الم��ي��ة  "فاملجتمعات 
والعنصُر  امل���ج���االت،  جميع  ف��ي  ب��ي��ده��ا  ي��أخ��ذ 
املسلم املؤهُل خلدمة مجتمعه كثيٌر،  ولكن هذا 
املطلوبة  واجباته  عن  غفلة  في  معظُمه  الكثير 
إن بعض  بل  أمته ومجتمعه،  إزاء  منهم شرعا 
هؤالء غافل حتى عن أقرب الناس إليه، إال فيما 
َفُهَو  يتصل مبعيشته ودراسته وحياته املادية، 
ال ُيعَنى به في تربيته الدينية إلعداده كي يكون 
عضوا عامال نافعا في مجتمعه اإلسالمي، مثل 
وال��دراس��ي��ة  البدنية  حياته  ف��ي  معه  يبذله  م��ا 
خاملة  ومتنوعة  عظيمة  طاقات  إن  واملهنية… 
في املجتمعات اإلسالمية ال تقدم ألمتها واجبها 
من النصح، فهي كما يقول لسان حال بعضهم 
وننتظر  القوت  “نأكل  وأمثالهم:  كاملتقاعدين 

املوت".
وبالتأكيد فإن أمر بناء األمة كان َهّما شغل 
فِمّما  مبكر،  عصر  منذ  الله  رحمه  أستاذنا  بال 
املنشورة مبجلة  األول��ى  ورد في إحدى مقاالته 
"دعوة احلق" املغربية، في بداية الستينات من 

القرن امليالدي املاضي:
 "إن األمة التي تريد أن تبني كيانها يجب أن 
تقيم من نفسها رقيبا على سلوكها وتصرفاتها 
وناقدا ألساليبها في احلياة ووسائلها، والنتائج 
التي انتهت إليها، إذ بدون نقد ذاتي ال تستطيع 
أن تبتر عوامل التعويق لنهضتها، وتعويضها 
بعوامل دافعة وفعالة حلركتها وتسديدها نحو 

األهداف بكل دقة وإتقان وسرعة".
ال��ل��ه رح��م��ة واس��ع��ة وأسكنه فسيح  رح��م��ه 
الفردوس  في  القيامة  يوم  به  وجمعنا  جنانه، 

األعلى.

أ.د. عبد الرحيم الرحموني

ودع��ت  باكية،  وع��ي��ون  حزينة،  بقلوب 
الثانية  ج��م��ادى   16 االث��ن��ني  ع��ص��ر  ف���اس 
–ومعها  2015م  أبريل   6 املوافق  1436ه� 
املغرب والعالم اإلسالمي- علما من أعالمها 
الكبار، وفقيها من فقهائها األخيار، وعاملا 
اإلم���ام،  الشيخ  إن��ه  األب����رار،  علمائها  م��ن 
العالمة الهمام، سيدي محمد بن محمد بن 
قاسم التاويل، ودعته فاس في جو مهيب، 
وموقف رهيب، سالت فيه الدموع، وُسكبت 
وغابت  األنفاس  وانحبست  الَعَبرات،  فيه 

العبارات، 
بكل  جامعة  بتوديعه  ف��اس  ودع��ت  لقد 

تخصصاتها. 
ودع��ت ف��اس فقه مالك بن أن��س أصوال 

وفروعا.
الفقه على مذهب  أص��ول  ف��اس  ودع��ت 

املتكلمني والفقهاء  
ودعت فاس التحقيق والتدقيق.

عت معه  ودعته فاس وُودِّ
ذل��ك وأكثر في جنازة  ف��اس كل  ودع��ت 
جمعت طلبته من دول مختلفة، ومحبيه من 
بلدان عديدة، ظلوا جميعا يلهجون بالدعاء، 
ويستغيثون بالله أن يعوض األمة خيرا في 
مصابها، وهم يرون أن الشيخ الفقيد نفحة 
فلعل  عطائه،  من  وعطية  الله،  نفحات  من 
الله أن مين على األمة مبثله أو أفضل منه.
أسرة  تتقدم  األليمة  املناسبة  وبهذه 
ألسرة  التعازي  بأصدق  ال�محجة  جريدة 
ومحبيه، سائلني  املسلمني  ولعامة  الفقيد، 
بغفرانه  الفقيد  ميتع  أن  تعالى  الله 
ويدخله فسيح جنانه، ويرزق أهله الصبر 

واالحتساب.
فلله ما أعطى ولله ما أخذ

و�إنا لله وإنا إليه راجعون�

وفـاة   شـيـخ   اجلـمـاعـة..  وأسـتـاذ  الـجـيـل..
وحـافـظ   الـمـذهـب :  العـالمـة  مـحـمـد  الـتـاويــل

السيد  عبد  العزيز  بناني  في  ذمة  الله
انتقل إلى عفو الله ورحمته أخونا عبد العزيز بناني بعد مرض وذلك يوم 

األربعاء  3 جمادى الثانية 1436ه� املوافق 25 مارس 2015م.
وقد كان الفقيد من أهل اخلير والفضل وال نزكي على الله أحدا، وقد شهد 

جنازته جم غفير من أهله ومحبيه 
وبهذه املناسبة األليمة تتقدم أسرة جريدة احملجة بأصدق التعازي ألسرة 
جنانه،  فسيح  ويدخله  بغفرانه  الفقيد  ميتع  أن  تعالى  الله  سائلني   ، الفقيد 

ويرزق أهله الصبر واالحتساب.
فلله ما أعطى ولله ما أخذ

و�إنا لله وإنا إليه راجعون�


