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املفضل فلوايت رحمه الله تعاىل 

هل التعليم ببالدنا في أزمة لغوية أم بنيوية ؟!

اللهم

اإنا ن�صاألك 

الُهدى وال�ّصداد

اآمـيـــــن

إن التعليم أساس نهضة األمم؛ فبالتعليم ُيبنى املستقبل، وبالتعليم 
ق القرائح، وبالتعليم ينشط اإلبداع، وبالتعليم تتطور التكنولوجيا  َتتفتَّ
من حضيض  البشرية  املجتمعات  ترقى  وبالتعليم  توظيفها،  ويحسن 
من  ذلك  إلى  وما  والتخلف  والغفلة  والرشوة  والغش  واألّمية  اجلهل 
سفاسف األحوال واألوضاع، إلى ُذرى العلم واألمانة والنزاهة والفطنة 
والتقدم وما إلى ذلك من آفاق احلضارة والرقي، وبالتعليم ُتفتح أبواب 
العلم وُتبنى األمجاد، ويخدم اإلنسان نفسه مبا سخر الله تعالى له في 
هذا الكون، ثم قبل ذلك وبعده بالتعليم يعرف اإلنسان ربه حق املعرفة.

وليس عبثا أن خاطب َربُّ العزة رسوله املصطفى ] في أول كلمة 
من الوحي بقوله عز وجل: }اقرأ{، وليس عبثا أن أقسم جل وعال بالقلم 
ِذيَن ُأوُتوا  ِذيَن آَمُنوا }َواَلّ }وما يسطرون{، وليس عبثا أن رفع بقدرته اَلّ
ة مقصورة على  َدَرَج��اٍت{، وليس عبثا أن جعل خشية الله احَلقَّ اْلِعْلَم 
ذلك،،  كل  عبثا  ليس  اْلُعَلَماُء{.  ِعَباِدِه  ِمْن  َه  اللَّ َيْخَشى  ��ا  َ }ِإنَّ العلماء: 
}ُقْل  يعلمون؛  ال  والذين  يعلمون  الذين  يستوي  ال  بساطة،  وبكل  ألنه، 
ُر ُأوُلو ااَلْلَباِب{ ا َيَتَذَكّ َ ِذيَن اَل َيْعَلُموَن، ِإَنّ ِذيَن َيْعَلُموَن َواَلّ َهْل َيْسَتِوي اَلّ

)الزمر: 9 (.
لكن يبدو وكأن التعليم في بالدنا اخُتِزل دوُره في العقود األخيرة، 
وفي جانب كبير من قطاعاته، اخُتِزل فيما ُسمي بتكوين األطر وتكوين 
املكونني، أي في التوظيف أساسا، حتى إذا لم يوجد توظيف وُسّدت 
ذاته  التعليم  إلى  النقد  سهام  ُصّوبت  الشهادات،  حاملي  أمام  منافذه 
ج عاطلني، أو أن التكوين فيه غير ُمْجٍد،  جملة وتفصيال، وإلى أنه ُيخرِّ
املتوازنة،  غير  دوراتها  من  كثير  في  بجعجعتها  النقد  عجلة  تدور  ثم 
لتجعل من اللغة سببا ألزمة التعليم، حتى إذا قيل : وأي لغة تقصدون؟ 

أجابوا: طبعا العربية!!.
صحيح أن هناك أزمة كبرى في التعليم ببالدنا، وتزداد استفحاال 
ي املستوى وتراجع الكفاءات، ولقد َبحَّ منذ  على َمّر السنوات بسبب تَردِّ

زمان صوُت املخلصني بالنداءات إلنقاذه قبل فوات األوان..
أزمة  أزم��ة.. هل حقا  في  تعليمنا  أن  أدرك اجلميع  أن  وبعد  لكن.. 

التعليم في بالدنا لغوية؟ وهل العربية هي ُلّب املشكل؟!
هل اللغة –أّي لغٍة– مسؤولة عن جهل التلميذ فيها –وهو في آخر 
مرحلة من مراحل التعليم االبتدائي هنا أو هناك من املناطق النائية أو 
هل هي مسؤولة عن جهله بقراءة نص بهذه اللغة أو إعادة  املهمشة– 

كتابته؟!
آخر  في  هناك،  أو  هنا  التلميذ  يخرج  أن  عن  مسؤولة  اللغة  هل 
طريق  عن  ولو  بأي خط  فيه  ُيخط  لم  البياض،  ناصع  ودفتره  السنة، 
–يا سادة يا كرام- غير موجود  اخلطإ، لسبب بسيط، وهو أن املعلم 

طوال السنة لسبب أو آلخر، رغم شكوى اآلباء واألولياء؟!
معلم  إلى  أكثر  أو  إسناد خمس مستويات  عن  اللغة مسؤولة  هل 

واحد، يسافر منها وإليها وما حولها وباللغتني؟!
هل اللغة مسؤولة عن إسناد املواد التدريسية إلى غير أصحابها 

املتخصصني؟!
أصبحت  حتى  اإلضافية  الساعات  انتشار  عن  مسؤولة  اللغة  هل 

سيفا ُمْصَلًتا على رقاب التالميذ وعلى آبائهم معًا؟!
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افتتاحية

مـن  صـفـات  الـمـتـقـيـن
فـي   سـورة   الـبـقـرة

3 دراهم

فـي  الـمـغـرب
اللـغـة  الـعـربـيـة

قضـيـة استـعـمـال

محـاولـة  لـحـصـر اإلشـكـال  واقـتـراح  احلـل

عـمـل  الـمـرأة  فـي اإلســالم

ضبط الـمصطلحات العربية  في اللسانيات احلديثة
ص 13

ص 7

ص 2

ص 9-8

ص 3

من املنهج النبوي في ترسيخ ثقافة التعاون 
وسلوك احملبة بني أفراد املجتمع اإلسالمي

البقية ص : 4

أد. الشاهد البوشيخي



ذلك   ، (الم  الرحيم   الرحمن  اهلل  مسب 
للمتقين .  ف��ي��ه ه���دى  ري����ب،   ال��ك��ت��اب ال 
الصالة  ويقيمون  بالغيب  يومنون  ال��ذي��ن 
ومما رزقناهم ينفقون. والذين يومنون بما 
وباالخرة هم  قبلك  أنزل من  وما  إليك  انزل 
 ، ربههم  من  ه��دى  على  اوالئ��ك  يوقنون. 

واوالئك هم المفلحون) ] البقرة: 4-1[.
واالصطـالحية  اللغـوية  ــدالالت  ال رحـاب  فـي 

والبـالغية : 
الم : تحير المفسرون في محل هاته الحروف 
الواقعة في فواتح تسع وعشرين سورة من سور 
المكية،   ال��س��ور  ف��ي  ومعظمها  ال��ك��ري��م،  ال��ق��رآن 
الله  ان��ف��رد  ال��ذي  المتشابه  م��ن  بعضهم  وع��ّده��ا 
تعالى بعلمه، واألسلم تفويض األمر فيه إلى الله 
ال  بالغيب،  رجم  مجرد  فيه  الخوض  ألن  تعالى، 
يعود الخائض فيه بفائدة عملية. ولكن المفسرين 
بعض  بها  المفتتح  األح��رف  أن  في  يختلفوا  لم 
يحمله  لما  واضحة  إش��ارة  الكريم،  القرآن  سور 
العرب،  من  به  للمخاطبين  تحد  من  الكتاب  هذا 
ألن كالمهم كله مركب من مثل هذه الحروف التي 
عن  تاما  عجزًا  يعجزون  ذلك  ومع  يجهلونها،  ال 
س��وره،  م��ن  س���ورة  مثل  أو  مثله،  ي��ص��وغ��وا  أن 
فلم  مرة  بعد  مرة  فقد تحداهم  آياته،  من  آية  بل 
اإلعجاز  هو  وذل��ك  جوابا،  التحدي  لهذا  يملكوا 
الخالد الذي تضمنه الكتاب جملة وتفصيال، كما 
تضمنه خلق الكون بما فيه ومن فيه. فمن يملك 
سر الخلق المعجز هو وحده يملك سر الصياغة 
غ��ذاءه��ا،  األرواح  منه  تستمد  لكتاب  المعجزة 

والبصائر نورها.
العظيم،  ال��ق��رآن  ال��ى  : اإلش���ارة  الكتاب  ذل��ك 
اليه  اإلش���ارة  وقعت  وق��د  الكتاب«  »ه��ذا  بمعنى 
»ب��ذل��ك« الظ��ه��ار رفعة ش��أن ه��ذا ال��ق��رآن العظيم، 

وعزة مناله، وُبعد منزلته.
الذين يومنون بالغيب : يومنون بكل ما أخبر 
مثل  أو سيقع،  واق��ع  بأنه  ] صريحا  ال��رس��ول 
المالئكة،  ووج��ود  وصفاته،  تعالى،  الله  وج��ود 
ال��س��اع��ة، وم���ا استأثر  وال��ش��ي��اط��ي��ن، وأش�����راط 
ُيدرك  ال  غيب  وغيره  ذلك  فكل  بعلمه  تعالى  الله 
بالحواس. وأرك��ان اإليمان هي كما قال ] : أن 
تومن بالله ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر 

وتومن بالقدر خيره وشره.
ويقيمون الصالة : يؤدونها بأركانها وسننها 
تعالى  لله  خالصة  عبادة  أوقاتها،  في  وهيآتها 

وحده.
ومما رزقناهم ينفقون : يشكرون الله تعالى 
الله  سبيل  في  واإلن��ف��اق  بالبذل  رزقهم  ما  على 
األجهزة  وتوفير  المسلمين،  لسد حاجات  تعالى 

الضرورية للدعوة، ومتطلبات حمايتها.
يقينيا  : يعلمون علما  وباآلخرة هم يوقنون 
اليوم اآلخر آت، وأن  ال شك فيه وال ارتياب بأن 
البعث واقع، والحساب واقع، والجزاء واقع. وهذا 
المتقين  يجعل  الذي  هو  باآلخرة  اليقيني  العلم 

مشتاقين الى الحياة الحقيقية في اآلخرة.
المتقون  أولئك   : ربهم  من  هدى  على  أولئك 
أصبحوا  ق��د  ال��س��اب��ق��ة  ب���األوص���اف  المتصفون 
الذي  الرباني  الهدي  من  التمكن  تمام  متمكنين 
دل��ه��م ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ع��ل��ي��ه، ووف��ق��ه��م للتمسك ب��ه، 
وشدة  اإلخ��الص  من  رزق��وا  بما  عليه،  والثبات 
حرف  فاستعمال  وتعالى،  سبحانه  له  الخشية 
يدل  االس��ت��ع��الء، واالس��ت��ع��الء  يفيد  »ع��ل��ى«  الجر 
على التمكن، فالمتقون بتمكنهم من مجامع الخير 
مطيته  من  المتمكن  الراكب  يشبهون  والصالح 

يوجهها حيث شاء، وكيف شاء الجتناء الخيرات، 
وتحصيل الدرجات.
في رحاب المعنى :

بالحروف  السورة  هذه  تعالى  الله  استفتح 
الى  وإش���ارة  ال��ق��رآن،  لوصف  تنبيها  المقطعة، 
إعجازه، وتحديا دائما على اإلتيان بأقصر سورة 
من مثله، وإثباتا قاطعا الى كالم الله تعالى الذي 
ال يضارعه شيء من كالم البشر. فكأن الله تعالى 
كيف   : بلغتهم  ال��ق��رآن  ن��زل  ال��ذي��ن  للعرب  يقول 
ك��الم عربي  أن��ه  م��ع  اإلت��ي��ان بمثله  تعجزون ع��ن 
أمي  ك��ل  بها  ينطق  هجائية  ح���روف  م��ن  م��ك��ون 
ومتعلم، ومع هذا قد عجزتم عن مجاراته واإلتيان 
ب��أق��ص��ر س���ورة م��ن م��ث��ل��ه؟؟ وال��ح��ال��ة أن��ك��م أه��ل 
واللسان؟!  البالغة  وفرسان  والبيان،  الفصاحة 
على ما يدل هذا؟! إن هذا يدل على أن هذا الكتاب 
العظيم فوق مقدور البشر من أي نوع كانوا، وأن 
المجادلة فيه هي مجرد ضرب من العناد والسفه 
اللذين يفقدان صاحبهما االحترام وإذا كان هذا 
الكتاب فوق طاقتكم، وفوق الطاقة البشرية كلها، 
بل وفوق الطاقتين اإلنسية والجنية معا، فمعنى 
على  أنزله  وقد  تعالى،  الله  هو  مصدره  أن  هذا 
رسوله ليتعبدكم بما تضمنه من عقيدة وشريعة 
الهداية  ب��إم��ام  كله  ذل��ك  ف��ي  متأسين  وفضيلة، 

والمتقين محمد ].
الحق  أن��ه  فيه  الكتاب الري��ب  ه��ذا  ك��ان  وإذا 
النازل من عند الله تعالى فالبد أن يكون متصفا 

بصفتين أساسيتين :
ش��يء،  ك��ل  ف��ي  الكامل  الكتاب  أن��ه   : األول����ى 
دقة تعبيره  في متانة أسلوبه وقوة معانيه، في 
وعمق دالالته وإشاراته، في كمال تشريعه وكليات 
إليه البشر  مقاصده، في إحاطته بكل ما يحتاج 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  النظم  من 
والعلمية والعسكرية والفكرية والقانونية... لبناء 
الله تعالى  التي فطر  الفطرة  حياة منسجمة مع 
عليها الناس، حياة مؤسسة على العلم المحيط 
األرض،  إلى  آدم  هبوط  منذ  البشرية  بالتجارب 
النماذج  وت��ح��ذر  ال��ص��ال��ح��ة،  ال��ن��م��اذج  لتحتذى 
أحد  اليحيط  كتاب  باالختصار  إن��ه  الطالحة... 

بكماالته، ويستعصي حصر مزاياه ومجاالته.
ال��ث��ان��ي��ة : أن���ه م��ص��در ه��داي��ة وإرش����اد لكل 
ربه،  ع��ذاب  من  لنفسه  الوقاية  يأخذ  أن  أراد  من 
ف��ه��ؤالء ال��م��ت��ق��ون ه��م ال��م��ؤه��ل��ون ل��الن��ت��ف��اع من 
اجتناء  الى  الوصول  سبل  والسالكون  هدايته، 
ثمرته، أماغير المتقين فإن هذا الكتاب بالنسبة 
عليهم.  تعالى  الله  من  الحجة  إقامة  هو  اليهم 
ُهدى  آمنوا  للذين  هو  }ق��ل  تعالى  ق��ال  كما  فهو 
وِشفاء ، والذين ال ُيومنون في آذانهم وقر وهو 
م��ن مكان بعيد{  ُي��َن��اَدون  ع��م��ى،  أوالئ���ك  عليهم 
)فصلت :  43(  }وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمومنين، واليزيد الظالمين إال خسارا{ 
)اإلسراء: 82(.  وبعد تبيين مصدرية هذا الكتاب 
، وأهميته ومنزلته، ووظيفته ودوره في الحياة 
المتقين  ص��ف��ات  تعالى  ال��ل��ه  كشف  ال��ب��ش��ري��ة... 
الصفات  منها  فذكر  وهديه،  بالقرآن  المنتفعين 

األساسية التالية، وهي :
1( الذين يومنون ويصدقون باألمور الغيبية 
وجنة  وحساب  بعث  من  عليها،  الدليل  قام  متى 
ال��م��ادي��ات  عند  يقفون  ال  فهم  ذل���ك،  وغ��ي��ر  ون���ار 
القدامى  ال��ّده��ري��ون  يفعل  كما  والمحسوسات 
وال��ج��دد ال��ذي��ن ي��ري��دون أن ي��ع��ودوا ب��اإلن��س��ان 
فيه  الذي الوج��ود  البهيمية  عالم  إلى   ، القهقرى 
الله  وقى  نكسة خطيرة  المحسوس، وهذه  لغير 
في  فانطلقوا  َه��ا،  َش��رَّ بالغيب  المؤمنين  تعالى 
بالبصر  المحسوس  بين  يربطون  اإليمان  فضاء 
الكون  وبين  المتدبرة،  بالبصيرة  والمحسوس 
ال��م��خ��ل��وق وال��ل��ه ال��خ��ال��ق، وب��ي��ن ع��ال��م الغيب 

والشهادة.
على  ويؤدونها   ، الصالة  يقيمون  الذين   )2

ال��وج��ه األك��م��ل ب��ش��روط��ه��ا وأرك��ان��ه��ا وآداب��ه��ا 
وخشوعها، طاعة لله تعالى، وشكرا في السراء، 

وتضرعا في البأساء والضراء.
3( ينفقون م��م��ا رزق��ه��م ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ف��ي كل 
وجوه الخير واإلحسان، سواء كان اإلنفاق على 
شكل الزكوات المفروضة، أو على شكل الصدقات 
والتبرعات والهبات التي من شأنها تعميم الرخاء 
اإلسالمي،  المجتمع  أف��راد  جميع  بين  والتكامل 
وبنائه بناء متينا قائما على حفظه من ذل السؤل 
��ُل��ِق األنانية  وال��ح��اج��ة، وح��ف��ظ األغ��ن��ي��اء م��ن ُخُ
النفوس  على  والبخل  ��حِّ  ال��شُّ وسيطرة  واألث���رة 

المريضة بحب المال.
4( ي��وم��ن��ون ب��م��ا ان����زل ال��ي��ك ي��ا م��ح��م��د من 
السابقة  الكتب  جميع  على  هيمن  ال��ذي  ال��ق��رآن 
لعبادة  الدعوة  من  به  ماجاءت  بكل  بتصديقها   :
الله تعالى وحده، وبنسخ ما لم يعد صالحا من 
التشريعات التي فرضت على قوم قالوا : }َسِمْعَنا 
في  س��واء  منها  ماحرف  وبتصحيح  َوَعَصْيَنا{ 
ماكان  او االخالق، وباتمام  التشريع  او  العقيدة 
ناقصا فيها من التشريع لكونها كانت نازلة لقوم 
يومنون  كانوا  إن  المتقون  فهؤالء  مخصوصين. 
بما أنزل إليك من الكتاب المهيمن، فإنهم يومنون 
كتب  ه��ي  السابقة  السماوية  الكتب  ب��أن  أيضا 
بها  للعمل  تعالى على رسل سابقين  الله  أنزلها 
ومستوى  ال��ق��وم  ظ��روف  حسب  على  وتطبيقها 
الحضاري  التعامل  سلم  ف��ي  وت��ط��وره��م  رقيهم 
يومنون  أيضا  هم  ثم  واإلجتماعي.  واألخ��الق��ي 
نوع  أي  من  خاليا  تاما  يقينا  األخروية  بالحياة 
الموصوفون  فهؤالء  واالرتياب.  الشك  أنواع  من 
بجمع الصفات المتقدمة هم المفلحون والفائزون 
ف��ي الدنيا واآلخ����رة، ألن��ه��م ال��س��ائ��رون م��ن هذه 
بنور  يبصرونها  رب��ه��م،  م��ن  ه��دى  على  الحياة 
وبصائرهم،  أفئدتهم  من  يشع  ال��ذي  تعالى  الله 
يعيشون  الله،  من  تقوى  على  بها  ويستمتعون 
الدنيا،  ، ويعملون لآلخرة في  الدنيا لآلخرة  في 
اليلهيهم شيء عن ذكراآلخرة، والتشوق لحياتها 
ونعيمها، فكيف ال يكونون من المفلحين الفائزين 
برضا الله تعالى ومغفرته، وهم الذين ال يرجون 
ِالَحات  الصَّ َوَع��ِم��ُل��وا  آَم��ُن��وا  ي��ن  ال��ذِ }ِإنَّ  ذاك   إال 
ِري من َتْحِتِهُم اأَلْنَهاُر  ُهْم بإيمانهم ، تَجْ َيْهِديِهْم َربُّ
ُهمَّ ،  اِت النعيم. َدْعَواُهْم فيها ُسْبَحاَنَك اللَّ في َجنَّ
ِه  ُتُهْم ِفيَها َساَلٌم ، َوآِخُر َدْعَوُاُهم َأِن الَحْمُد ِللَّ َوَتِحيَّ

َربِّ الَعالَمِيَن{ )يونس : 10-9(.
مما يستفاد من اآليات :

وأول���ي���اؤه  ت��ع��ال��ى  ال��ل��ه  ش���ه���داء  ال���دع���اة   -  1
االستخالف  أمانة   : الناس  القائمون بالحق بين 
الدنيا والمال والمرأة والولد  ليست دعوة لحب 
وال��ع��ش��ي��رة، وال��س��ع��ي ل��ك��س��ب ال���ج���اه، وال��ظ��ف��ر 
بالسلطة الفكرية والتنفيذية واالقتصادية...فذلك 
كله مغروس في طبع االنسان وغريزته، به يهتم، 
وإليه يسعى، وعليه يتقاتل. إنما القيام باالمانة 
والتراب  ب��األرض  الالصقة  ال��دواف��ع  تهذيب  هو 
أفق  إلى  بها  والسمو  فقط،  الدنيوي  وبالمحيط 
التي توفر  القيم والفضائل،  أوسع وأرحب، أفق 
وطهارة  وع��دل  ام��ن  م��ن  إليه  مايصبو  لإلنسان 
لتمكين  الحق  سبيل  ف��ي  وج��ه��اد  وتكريم  وعفة 
الحق من الحكم بالحق. أفق الحياة الدائمة التي 
الخالدة.  الحقة  الروحية  السعادة  فيها  تتوفر 
من  ال��ج��ارف  التيار  تحويل  ال��دع��اة  واليستطيع 
المطامع والشهوات اال اذا كانوا دعاة بالحال قبل 
قبل  العالية،  والهمة  والسلوك،  وبالعمل  المقال، 
المواعظ والصرخات النارية، واليتم لهم ذلك إال 
اذا انطبعت صفات التقوى وااليقان باآلخرة على 
مالمح دعوتهم، اليخلطون بين حب الدنيا وحب 
اآلخرة، وحب الله وحب المتألهين، وحب االسالم 
وحب الجاهلية، وحب الدعوة وحب الزعامة، إلى 
غيرذلك من الثنائيات الخطيرة التي تعرقل سير 

الدعوة، وال تقيم الحجة لله على الناس.

الفتن  زمن  باإلسالم  المتمسكين  فضل   -  2
علينا  »ق��دم  ق��ال:  بن جبير  : عن صالح  الطاغية 
أب��وج��م��ع��ة االن���ص���اري ص��اح��ب رس���ول ال��ل��ه ] 
»رجاء  يومئذ  ومعنا  فيه،  يصلي  المقدس  ببيت 
فلما  نشيعه،  خرجنا  انصرف  فلما  ح��ي��وة«،  بن 
أراد االنصراف قال: إن لكم جائزة َوَحّقًا، أحدثكم 
بحديث سمعته من  رسول الله ] ومعنا معاذ بن 
جبل -عاشر العشرة- فقلنا يارسول الله: هل من 
بالله واتبعناك، قال:  قوم أعظم منا أج��را؟! آمنا 
مايمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم ياتيكم 
بالوحي من السماء، بل قوم بعدكم ياتيهم كتاب 
بين لوحين، يومنون به، ويعملون بما فيه، أوالئك 
أعظم منكم أج��را«. أورده ابن كثير في تفسيره، 
والحديث  عدة.  وله شواهد  مردويه  بن  وابوبكر 
يفيد عظم اجر من تمسك بدينه وعمل به، ودعا 
بالتخلي عنه،  فيه كل شيء  اليه في وقت يغري 
اعظم  وليسوا  الناحية،  هذه  من  الفضل  فلهؤالء 
م��ن ال��ص��ح��اب��ة ع��ل��ى اإلط�����الق، ف��ال��ص��ح��اب��ة لهم 
في عدة  كتابه  في  تعالى  الله  ذكره  فضل خاص 
مناسبات. ومن هذا الباب مارواه مسلم والنسائي 
المقبرة  أتى   [ الله  رس��ول  أن  ابي هريرة،  عن 
ان  وانا  دار قوم مومنين،  »السالم عليكم   : فقال 
شاء الله بكم الحقون، وددت انا قد رأينا إخواننا. 
انتم  قال:  الله؟!  يارسول  اخوانك  أولسنا  قالوا: 
اصحابي، واخواننا الذين لم ياتوا بعد. فقالوا : 
كيف تعرف من لم يات بعد من امتك يارسول الله؟! 
فقال: ارايت لو ان رجال له خيل غرٌّ ُمحّجلة بين 
ظهري خيل بهم -سود- اال يعرف خيله؟! قالوا: 
بلى يارسول الله. قال: فانهم ياتون غرا محجلين 
م��ن ال���وض���وء، وان���ا ف��َرط��ه��م ع��ل��ى ال��ح��وض، اال 
ليذادّن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، 
بدلوا  قد  انهم  فيقال:  -ت��ع��ال-  االه��ل��ّم  اناديهم: 
بعدك، فاقول: سحقا سحقا«. فالحديث فيه فضل 
عظيم للصابرين والثابتين على دينهم والمقبلين 
على دينهم والمقبلين على الله تعالى بوضوئهم 
واستغفارهم،  وتضرعهم  وصالتهم  وتطهرهم 
الوجوه.  تسود  ي��وم  وجوههم  ستبيض  فهؤالء 
وفيه أيضا تحذيرعظيم لمن نافق وعبد الله على 
حرف ان أصابه خير اطمان به وان اصابته فتنة 

انقلب على وجهه خسر الدنيا واالخرة.
التقوى:  »اخرج الترمذي وابن  حقيقة   -  3
ان  العبد  اليبلغ  ق��ال:   [ الله  رس��ول  ع��ن  ماجة 
به حذرا  باس  ماال  يدع  المتقين حتى  من  يكون 

مما به باس«.
عظيمة  فوائد  للتقوى   : التقوى  ف��وائ��د   -  4

منها:
أ- انها طريق معرفة األسرار العلمية الدقيقة، 
وطريق الفهم عن الله تعالى والتفقه في حكمته، 
ونعمه  وعظمته،  ورحمته،  وسننه،  وتشريعه، 
الله{ ويعلمكم  الله  }واتقوا  والباطنة  الظاهرة 
الله  }ياايها الذين آمنوا ان تتقوا  )البقرة:282( 
يجعل لكم فرقانا ..{)االنفال: 29( }ياايها الذين 
آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يوتكم كفلين من 
لكم،  ويغفر  به  تمشون  نورا  لكم  ويجعل  رحمته 

والله غفور رحيم{)الحديد: 27( .
من  والفرج  اليسر  استنزال  طريق  أنها  ب- 
له مخرجا.  يجعل  الله  يتق  ومن   ..{ تعالى  الله 
 )3-2 وي��رزق��ه م��ن حيث الي��ح��ت��س��ب..{)ال��ط��الق: 
}ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا{ )الطالق: 

.)4
ج- أنها طريق االطمئنان النفسي والسعادة 
آمنوا  }الذين  بثمن  التقدر  نعمة  وتلك  الروحية، 
الدنيا  الحياة  في  البشرى  لهم   . يتقون  وكانوا 

وفي االخرة{)يونس: 64-63(.
د- أنها الحصن المتين والمالذ األقوى أمام 
ال  وتتقوا  تصبروا  }وان  وتآمرهم  األع��داء  كيد 
يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط{

) آل عمران: 120(.
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ذ. محمد البخاري

ه��ذا احلديث  املتأمل في معاني  إن     
عويصة  اجتماعية  مشاكل  يعالج  يجده 
ما  ف��إذا  املجتمع،  أف���راد  ج��ل  منها  يعاني 
مت القضاء عليها أو التقليص من حدتها، 
كفي املجتمع املسلم شرا كثيرا، وقد خلص 
وجرعة  ال��ع��اج  ط��رق  املصطفى  احلبيب 

الشفاء في أمور ثاثة :
أولها:   يتجلى في قوله ] : »من نفس 
عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله 
الكرب:  القيامة«.  ي��وم  ك��رب  من  كربة  عنه 
احلزن والغم الذي يأخذ بالنفس. فالكربة 
توقع  ال��ت��ي  العظيمة  ال��ش��دة  ه��ي   : إذن 
أن يخفف  الكرب، وتنفيسها  صاحبها في 
عنه منها، والتفريج أعظم من ذلك، وهو أن 
يزيل عنه الكربة، فتفرج عنه كربته، ويزول 
همه وغمه، فاجلزاء من جنس العمل،  لكن 
في ي��وم هو أح��وج إل��ى ه��ذا التنفيس من 

الدنيا، لهذا كان الثواب في اآلخرة.  
عنها  ال��ل��ه  رض��ي  عائشة  ح��دي��ث  ففي 
عن النبي ]  قال : حتشرون حفاة عراة 
غرال، قالت : فقلت : يا رسول الله، الرجال 
 : ؟ قال  والنساء ينظر بعضهم إلى بعض 

األمر أشد من أن يهمهم ذلك".
عن النبي   ] وفي حديث أبي هريرة 
] قال : »يعرق الناس يوم القيامة حتى 
ذراع��ا،  سبعني  األرض  ف��ي  عرقهم  يذهب 
وي��ل��ج��م��ه��م ح��ت��ى ي��ب��ل��غ آذان����ه����م« ول��ف��ظ��ه 
ُكَرِب  ِمْن  »ُكْرَبًة  رجب:  ابن  قال  للبخاري.  
نيا  الدُّ ُك��رب  من   : يقل  ولم  اْلِقَياَمِة«،  َي��ْوِم 
إلى  بالنسبة  ال��دن��ي��ا  ُك����َرَب  ألن  واآلخ����رة، 
الله  ُك��َرب اآلخ��رة ال تساوي شيئا، فادخر 
جزاء تنفيس الُكَرِب عنده، لينفس به ُكَرب 
اآلخرة. وفي احلديث سر آخر مكتوم يظهر 
بطريق الازم للملزوم، وذلك أن فيه وعدًا 
عن  الكربة  نفس  من  أن  الصادق:  بإخبار 
املسلم يختم له بخير، وميوت على اإلسام، 
بشارة تضمنتها  إلى  إشارة  ففي احلديث 

العبارة الواردة. 
أم���ا م��ج��االت ال��ع��م��ل ب��ه��ذا اجل���زء من 
احلديث؛ فيشمل كل ما يقوم به املسلم من 
املسلم  أخيه  عن  به  ليخفف  فعل  أو  ق��ول 
الذي يعيش شدة وضيقا، فمن ذلك قضاء 
وانتشاله  األس����ر،  م��ن  وتخليصه  دي��ن��ه، 
م��ن ب��راث��ني ال��ت��ش��رد، وال��ت��ك��ف��ل ب��ع��اج��ه، 

ومساعدته ماديا إلمتام دراسته، وإرشاده 
إلى الطريق األصلح للحصول على حق من 
في  له  ال��ازم��ة  اخل��دم��ات  وتقدمي  حقوقه، 
فكل  وإخ��اص،  بإتقان  العمومية  املرافق 

هذا وغيره يندرج ضمن تفريج الكرب. 
من  كثيرا  أن  ي��اح��ظ  ال��واق��ع  ف��ي  لكن 
املسلمني لم يتذوقوا معنى هذا احلديث ؛ إذ 
أصبح املسلم في بعض املرافق العمومية، 
هذه  فتتحول  املؤمن  أخيه  ك��رب  من  يزيد 
امل��راف��ق في الغالب إل��ى ك��رب وب��اء ينزل 
من  بعضها  خدمات  لسوء  نظرا  باملؤمن، 
جهة،  وعدم التزام بعضها بالوقت والدقة 
أن  فبدل  ثانية،  العمل من جهة  في إجناز 
تيسر أمور املؤمن جتعله يعاني من طول 
االنتظار وغ��ي��ره، وق��د ع��م ه��ذا ال��ب��اء في 
املستشفيات،  والسيما  ال��ب��اد  أرج���اء  ك��ل 

واحملاكم، واإلدارات العمومية...
ث��ان��ي��ه��ا: ق��ول��ه ] : »وم���ن ي��س��ر على 
معسر، يسر الله عليه في الدنيا واآلخرة«  
املعسر نقيض املوسر، وأعسر فهو معسر؛ 
والعسر  ي���د.  ذات  وق��ل��ة  ع��س��رة  ذا  ص���ار 
بالضم من اإلعسار وهو الضيق، ويفيد في 
احلديث؛ املعسر هو الذي عليه حق لغيره 

ال يستطيع أداءه.
اإلع��س��ار  أن  ع��ل��ى  احل���دي���ث  دل  وق���د 
ق��د يحصل ف��ي اآلخ����رة، وق��د وص��ف الله 
على  وأّن���ه  ي��وم عسير  ب��أن��ه  القيامة  ي��وم 
يسير  ��ه  أنَّ على  ف��دلَّ  يسير،  غير  الكافرين 

َعَلى  َيْوًما  َوَك��اَن  على غيرهم، قال تعالى:" 
وفي    .)26  : َعِسيًرا{)الفرقان  اْلَكاِفِريَن 
صحيح مسلم : »َمْن َأْنَظَر ُمْعِسًرا َأْو َوَضَع 
ُه ِفي ظله«وفي املسند عن ابن  ُه اللَّ َعْنُه َأَظلَّ
عمر [، عن النبي ]، قال : »من أراد أن 
تستجاب دعوته، أو تكشف كربته، فليفرج 

عن معسر«.
التيسير على املعسر في الدنيا يتحقق 

بأحد أمرين :
ميسرة؛  إل��ى  تنظره  أن  األول:   األم���ر 
تعالى في سورة  قال  وهذا مطلوب شرعا 
 .280 اآلي��ة  ميسرة{  إلى  :}فنظرة  البقرة 
وذلك دون استغاله كما يقع في املؤسسات 
بزيادة  لكن  املعسر  تنظر  احلالية،  املالية 
مبلغ مالي إضافي عليه، فهي متدد له األجل 
ربا محض، حرام  فائدة، وهذا  مقابل  لكن 
استغال  من  فيه  ملا  خلقا،  ومنكر  شرعا، 
الدائن  ينظر  وأحيانا  الضعيف.  للمؤمن 
املدين لكن يطلب منه مساعدات أخرى غير 
أو  مقابل،  دون  له عما  ي��ؤدي  كأن  مالية، 
وهذا  بدنيا،  مكلفة  مصالح  له  يقضي  أن 
مظهر آخر من مظاهر استغال املدين من 
طرف الدائن، وهو شبيه مبا تفعله البنوك 
الربوية، فالوسائل اختلفت واملقصد واحد.
األمر الثاني: أن تعطي للدائن ماله من 
تعطي  أو  مباشر،  بشكل  املدين  على  دي��ن 
أفضل  بنفسه، وهذا  فيؤديه  املبلغ  للمدين 
والشريعة  املدين،  لكرامة  من حفظ  فيه  ملا 
وجه  على  العطاء  يكون  أن  على  حريصة 
إبعاد  من  أيضا  فيه  ملا  مستورا  التطوع 
امل��ع��ط��ي ع���ن ش��ب��ه��ة ال���ري���اء. وال ش���ك أن 
األخ��وة  أواص��ر  لتوطيد  معبد  طريق  ه��ذا 
واحملبة بني األغنياء والفقراء، فيعم اخلير 

ويقل املنكر.
ثالثها: قوله ] :" من ستر مؤمنا ستره 
ف��ي عون  وال��ل��ه  واآلخ����رة،  الدنيا  ف��ي  الله 

العبد ما كان العبد في عون أخيه. 
التوجيه  بهذا  العمل  في  الناس  إن    
كان  من   : أحدهما   : ضربني  على  النبوي 
م��س��ت��ورا ال ي��ع��رف ب��ش��يء م��ن امل��ع��اص��ي، 
ف���إذا وق��ع��ت م��ن��ه ه��ف��وة، أو زل���ة، ف��إن��ه ال 
قال  محرمة.  غيبة  ذلك  ألن  كشفها،  يجوز 
تشيع  أن  يحبون  الذين  }إن  تعالى:  الله 
أليم  ع��ذاب  لهم  آمنوا  الذين  في  الفاحشة 
واملراد   .)19  : واآلخرة{)النور  الدنيا  في 
إشاعة الفاحشة على املؤمن املستتر فيما 
وقع منه، أو اتهم به وهو بريء منه. وفي 
حديث ابن عباس، عن النبي ]، قال : من 

عورته  الله  املسلم، ستر  أخيه  عورة  ستر 
يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه املسلم، 
في  بها  يفضحه  حتى  ع��ورت��ه  الله  كشف 

بيته.
باملعاصي،  مشتهرا  كان  من  ثانيهما: 
معلنا بها ال يبالي مبا ارتكب منها، وال مبا 
له  وليس  املعلن،  الفاجر  هو  فهذا  له  قيل 
غيبة،  ومثل هذا ال بأس بالبحث عن أمره 
لتقام عليه احلدود. وال يعد هذا جتسسا بل 
هو من باب تغيير املنكر من قبل أصحاب 
االختصاص؛ أي السلطة الشرعية، وهو ما 
الدولة  في  احلسبة  وظيفة  به  تقوم  كانت 
اإلسامية، ومما ابتليت به األمة اإلسامية 

في هذا العصر، أمران متضادان: 
عبر  احل��دي��ث  ه��ذا  تطبق  منهم  طائفة 
ترشد  وال  تنصح  ف��ا  وإه��م��ال��ه،  إل��غ��ائ��ه 
طالبة  وف��ج��وره  وتتركه  العاصي  املسلم 
البعد عنه وجتنبه، وهي بذلك تخالف قوله 
ال  الطائفة  فهذه  النصيحة«.  »الدين   :  [
بل  في احلديث،  به  املأمور  بالتستر  تقوم 
تعيش تطبعا مع املنكر حتى أِلفت نفوسها 
هذه املناكر، وال يكاد يسلم من دخول حتت 
هذه الشريحة إال فئة قليلة؛ إذ كلنا نشاهد 
وسائل  عبر  تعلن  التي  واملعاصي  املناكر 
العمومية  امل��راف��ق  ف��ي  اإلع���ام ومت���ارس 
واألماكن العامة، فا نحتج على ذلك بشكل 
للجهات  أص��وات��ن��ا  نسمع  وال  ح��ض��اري، 
الصحف  ع��ب��ر  ن��ف��ض��ح��ه  وال  امل���س���ؤول���ة، 
ووسائل االتصال وقنوات اإلعام املضادة، 

بل نكتفي بالهروب واالختفاء
أما الطائفة الثانية: فقد كرست نفسها 
أخبارهم،  بنشر  املستورين  الناس  لفضح 
ذلك  في  ساعدهم  وقد  بزالتهم،  والتربص 
واملتطورة،  احلديثة  التكنولوجيا  وسائل 
أدى  مم��ا  ف��اح��ش،  بشكل  استعمالها  فتم 
التقاط  عبر  بيوتهم  في  الناس  فضح  إلى 
يدخل  مم��ا  ونشرها،  مشبوهة  لهم  ص��ور 
حتت إعان الفاحشة وإظهارها، علما انه 
املجتمع،  تخدم  مصلحة  ذلك  في  يوجد  ال 
بل أحيانا هذا السلوك غير املسؤول يشتت 
أو  الناشر  لكون  األط��ف��ال،  ويشرد  األس��ر، 
ونشر  املسلم  أخيه  على  الفاضح جتسس 
بل  العبد  في عون  يكن  لم  وه��ذا  أخطاءه، 
كان مساعدا للشيطان وجنديا من جنوده، 
فلن يكون الله تعالى عونا له بل سيفضحه 
الله في بيته كما جاء عن احلبيب املصطفى 

] ألنه تدخل فيما ال يعنيه.
-يتبع-
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عن أبي هريرة [ قال : قال رسول الله ]  : »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، ومن سلك طريقا يلتمس 

فيه علما، سهل الله به طريقا إلى اجلنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إال نزلت 
عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم املائكة،وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله، لم يسرع به نسبه«)رواه مسلم(

مع سنة رسول اهلل ]
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الكاملة  النبوية  السيرة  علُم  َيستِمدُّ 
ا، شديِد اخلصوبة،  َتُه ِمن َمِعنٍي َثِريٍّ جًدّ مادَّ
بحيث  واملوارد؛  والروافد  األصول  متنوِع 
الشـرعية  العلوم  أكثر  من  يعتبر  إنه 

استمداًدا واتصاًل بغيره.
السيرة  علم  ملوارد  عرٌض  يلي  وفيما 

النبوية الكاملة:
أواًل: القرآن الكرمي:

املطلق  احلق  هو  الكرمي  القرآن 
فاحلقيقة  احملفوظ،  الصادق  اخلبر  وهو 
التي ل  القرآن هي  يقررها  التي  التاريخية 
يعوزها في ذاتها برهان! فهي حقيقة مطلقة 

قطعية الثبوت ل محاله.
كبيًرا  قسًما  الكرمي  القرآن  أفرد  وقد 
وشخصه   [ نبينا  عن  ث  يحدِّ آياته  من 
من  طرًفا  تناول  كما  وأوصافه،  وشمائله 
وقدم  وبعدها،  البعثة  قبل  حياته  أحداث 
ا  دينًيّ اجلاهلي  للمجتمع  كاملة  صورًة 
كثير  في  ل  وفصَّ ا،  واجتماعًيّ ا  واقتصادّيً
من املغازي النبوية، وتناول خصوَم النبيِّ 
أصل  في  خالفوا  ممن  دعوته،  وأعداَء   [
وعرض  الكتاب،  وأهل  املشـركني،  من  دينه 
ِمن  للنيِل  ومحاولتهم  الفكريِّ  جلدالهم 

النبيِّ ].
ومتيز القرآُن مبميزاٍت كثيرٍة في عرِض 

أحداِث السيرِة من أهمها: ما يأتي:
1 - الصحة والصدق والثبوت:

ياتيه  }ل  القرآن-:  عن  تعالى-  قال 
تنزيل  خلفه  من  ول  يديه  بني  من  الباطل 
من حكيم حميد{)فصلت:42(، وقال- أيًضا: 
حلافظمن{  له  وإنا  الذكر  نزلنا  نحن  }إنا 
أنزلناه  }وباحلق  أيًضا:  وقال  )احلجر:9(، 
مبشرا  إل  أرسلناك  وما  نزل  وباحلق 
مصادِر  أوثُق  فهي  ونذيرا{)اإلسراء:105(؛ 

السيرِة على اإلطالق وأولها بالقبول)1(.
السرائر  بوصف  األحداث  تصوير   -  2

والضمائر:
فقد انفرد القرآن بحكايِة ما في القلوب 
الله  صلى  النبيِّ  حالِة  وشرِح  والبواطن، 
عليه وسلم وأصحابه، وِذْكِر ما في طويته 

وسريرته من املشاعر.
ِه ] : }وإذ  فتارة يقول الله تعالى لنبيِّ
عليه  وأنعمت  عليه  الله  أنعم  للذي  تقول 
في  وتخفي  الله  واتق  زوجك  عليك  أمسك 
الناس والله  الله مبديه وتخشى  نفسك ما 
أحق أن تخشاه{)األحزاب:37(. وتارًة يقول 
تعالى لنبيه ]: }فلعلك باخع نفسك على 
أسفا{ بهذا احلديث  يومنوا  لم  إن  آثارهم 

)الكهف:6(. 
فيقول  أصحابه،  حال  يصور  وتارًة 
تعالى: }علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم 
)البقرة:187(،  عنكم....{  وعفا  عليكم  فتاب 
من  فريقا  }...وإن  لهم:  يقول  وأخرى 
ويقول:  لكارهون{)األنفال:5(،  املومنني 
لكم{ تكون  الشوكة  ذات  غير  أن  }وتودون 
الدنيا  يريد  من  }منكم  ويقول:  )األنفال:7(، 
اآلخرة..{)آل عمران:152(؛  يريد  من  ومنكم 
ُث عن خفايا نفوس أعدائه، فيقول:  بل وُيَحدِّ

}ودوا لو تدهن فيدهنون{)القلم:9(، ويقول: 
فظلوا  السماء  بابا من  عليهم  فتحنا  }ولو 
فيه يعرجون لقالوا إمنا سكرت أبصارنا بل 

نحن قوم مسحورون{)احلجر:15-14(.
3 - اإليجاز مع الدقة واإلعجاز:

لقد واكب القرآن الكرمي مراحل السيرة 
النبوية كافًة، وسلط عليها أضواء كاشفة، 
، واإليجاِز  على وجه من التفصيِل غيِر اململِّ
ووقائَع  دقائَق  على  والتركيز   ، املخلِّ غيِر 
منها  الفائدة  موضع  إلى  واإلشارة  ٍة،  مهمَّ
فائدَة  ل  تفاصيَل  عن  واإلعراض  والعبرة، 
ُيوَصُف  ما  وصِف  في  دقٍة  مع  ِذكرها،  ِمن 
وتصويِر ما وقع من األحداث املؤثرة، كقوله 
أسفل  ومن  فوقكم  من  جاءوكم  }إذ  تعالى: 
القلوب  وبلغت  األبصار  زاغت  وإذ  منكم 
هنالك  الظنونا  بالله  وتظنون  احلناجر 
شديدا{  زلزال  وزلزلوا  املومنون  ابتلي 
}ليس  تعالى:  وقوله  )األحزاب:11-10(، 
على  ول  املرضى  على  ول  الضعفاء  على 
الذين ل يجدون ما ينفون حرج إذا نصحوا 

لله ورسوله.....{)التوبة:91(.
4 - العناية بشخص النبيِّ ] :

اآليات  في  بادية  العناية  وتلك 
وفضائَلُه،   [ النبيِّ  مقاَم  تناولت  التي 
وخصائَصُه وشمائَلُه، ومعجزاِتِه، وارتباَطُه 
والسالم،  الصالة  عليهم  النبيني  بإخوانه 
فال  سيرِتِهم،  وختاُم  موِكِبهم،  امتداُد  وأنه 
َغْرَو أن يعتنَي الوحي بتسديده، وأن يأخذ 

بيده وينقل خطواته.
فالقرآن  خصائَص  ِمن  ُذِكَر  ما  ومع 
 ، الكرمي ليس كتاَب سيرٍة أو تاريٍخ شخصيٍّ
أحداثها  من  لكثير  مستوِعٌب  هو  وإمنا 
وذلك   ،[ بحياته  َقِة  املتعلِّ ومضامينها 
العظيم،  القرآن  مبهمة  اتصالها  بحسب 

والهداية للتي هي أقوم)2(.
ثانًيا: علوم القرآن الكرمي: 

يتصل بالقرآن علوم كثيرة متعددة، على 
رأسها: علم التفسير، وهو غاية في األهمية 
إلدراك معاني الكتاب العزيز والوصول إلى 

مراميه ومغازيه.
ُر القرآَن هو القرآُن نفُسُه!  وأول ما ُيَفسِّ
ُد  ُيَقيِّ ل ما فيه من مجمل، أو  وأهم ما ُيفصِّ
من  فيه  ما  ُص  يخصِّ أو  مطلٍق،  من  فيه  ما 
عموم هو القرآُن نفُسه، ثم مروياُت التفسير 
]، ثم الصحابة رضي  املأثورة عن النبي 
التفسير  وكتُب  والتابعني،  عنهم،  الله 
السيرة  رجالِت  مبروياِت  زاخرٌة  باملأثور 
الكتب:  تلك  أهم  ومن  املعتبرين،  ورواتها 
تفسير ابن جرير الطبري، وابن أبي حامت 

الرازي، وغيرهما.
ومن أهم تلك العلوم في معرفة السيرة: 
العلم  لهتمام  وذلك  النزول؛  أسباب  علم 
الزمانية  وتوقيتاته  الوحي  نزول  بأحوال 
بأسباب  اعتناٌء  السيرة  ولعلماء  واملكانية، 
الرسالة  تاريخ  من  جزًءا  لكونها  النزول 

النبوية.
ذلك  فائدة  في   - الزركشيُّ قال  ولهذا 
العلِم-: »وأخطأ َمن زعم أنه ل طاِئَل حتته 

جلريانه مجَرى التاريخ«)3(.
َيْخُل كتاٌب حديثيٌّ ِمن ذكِر أسباب  ولم 
النزول، وكما لم َيْخُل كتاب تفسير منها، إل 
بالتصنيف  أفردوها  العلماء  من  عدًدا  أن 
قدمًيا وحديًثا، ومن أشهرها: أسباُب النزول 
للواقدي )468(، والعجاُب في بيان األسباب 

للعسقالني )852(، وغيرها.
علم  السيرة:  في  النافعة  العلوم  ومن 
على  لعتماده  وذلك  واملنسوخ؛  الناسخ 
والجتهاِد)4(،  الرأِي  دون  والتاريخ،  النقل 
ومتييز الناسخ واملنسوخ من اآليات يتطلب 
بحًثا دقيًقا وإملاًما كبيًرا بالظرف التاريخيِّ 
رواِد  أحد  وضع  وقد  اآليات،  بتلك  املرتبط 
وهو  واملنسوخ،  الناسخ  في  كتاًبا  السيرة 
عناية  تواترت  وقد   ،)123( الزهريُّ  اإلمام 
ومما  العلم،  بهذا  بعَدهم  فَمن  الصحابة 
 ، ُم هذا املعنى العنايُة بعلم املكيِّ واملدنيِّ ُيتمِّ
يقول علي [ : »والله ما نزلت آية من كتاب 
الله إلَّ وقد علمُت أين نزَلْت«)5(، وقال ابن 
كتاب  من  سورٌة  ُأنزلت  »ما   :  ] مسعود 

الله إل أنا أعلُم أين نزَلْت«)6(.
ألزُم  »كنُت   :  ] عباس  ابن  ويقول 
من   [ الله  رسول  أصحاب  من  األكابَر 
املهاجرين واألنصار، فجعلُت أسأُل ُأَبيَّ بَن 
كعٍب يوًما- وكان من الراسخني في العلم- 
عما نزل من القرآن باملدينة، فقال: نزل بها 

سبع وعشـرون سورة وسائرها مبكة«)7(.
بوضِع  أيًضا-   - الزهريُّ ُعِنَي  وقد 
مبكة  القرآن  تنزيل  بعنوان:  فيه  ٍف  مصنَّ

واملدينة)8(.
بجوانَب  عنهم  الله  رضي  اعتنوا  كما 
دقيقٍة من معرفة النهاريِّ والليليِّ من القرآن 
منه،  واملدنيِّ  باملكيِّ  عنايتهم  بعد  الكرمي، 

. فريِّ واحلضريِّ والسَّ
التفسير  أن  يتضح  العرض  وبهذا 
إمداد  في  مهمة  فائدة  ذات  القرآن  وعلوم 
وغنيٍة  دقيقٍة،  بتفاصيَل  النبوية  السيرة 
باملادة التاريخية للسيرة النبوية، وهذا من 
ا  حيث وفرُة املادة التاريخية وأهميتها، أمَّ
التي حوتها  السيرِة  مادِة  تقومِي  حيُث  من 
يقول  فعنها  القرآن  وعلوم  التفسير  كتُب 
ذلك  في  مون  املتقدِّ جمع  »وقد  خلدون:  ابن 
تشمل  ومنقولتهم  كتبهم  أن  إل  وأوعوا، 
واملردوَد«)9(،  واملقبوَل  منَي،  والثَّ الغثَّ 
اختالف  عند  سيما  ل  عليه-  ُل  واملعوَّ
ما  ل  منها  صحَّ  ما  وتضاربها-  الروايات 

َضُعَف، وما ثبت ل ما لم يثبت.
---------

)1( السيرة النبوية على ضوء الكتاب والسنة، 
حملمد أبي شهبة )ص13(.

ضياء  أكرم  د.  الصحيحة،  النبوية  السيرة   )2(
العمري )ص48(.

)3( البرهان، للزركشي )1/22(.
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نحـو تحديد منهجي لعلم السيرة النبوية الكاملة )*(

د. يسري إبراهيم

3 . استمداد علم السيرة النبوية الكاملة
يواصل الدكتور يسري إبراهيم  تأصيله لعلم السيرة، فبعد أن حتدث عن تعريفه وصلته بعلوم شرعية 
أخرى، ينتقل في هذه احللقة إلى جانب آخر من هذا التأصيل يتعلق مبا منه يستمد علم السيرة مبادئه

تتمة االفتتاحية

مع سيرة رسول اهلل ]

معامالت  فــي  الكبير  احليف  عــن  مسؤولة  اللغة  هــل 
سة، وعن التنافس غير الشريف فيما بني العديد  املواد املَُدرَّ
من مؤسسات التعليم اخلاص، خاّصة في الثانويات التي 

من املفترض أن تؤهل التالميذ إلى ولوج اجلامعات؟ !
الفصول  فــي  العنف  انتشار  عــن  مسؤولة  اللغة  هــل 

واألقسام، وفي الثانويات واجلامعات؟ !
هل وهل وهل؟؟؟؟ !

بالقطع ل، فاألمر ل يختلف فيه عاقالن.
إن أي ُأّمة من األمم املعاصرة التي بها ُمْسَكة من عقل، 
ونالت من العلم حظا ومن التقدم نصيبا، لم تطرح في يوم 
من األيام لغتها الوطنية على منصة التجاذبات السياسية 
الفئوية،  واملصالح  وال���دوران  واللف  وال��رد  األخ��ذ  ومائدة 
حتى ولو كانت هذه اللغة من أعقد اللغات وأصعبها كتابة 
ومعجما وتركيبا، ال لشيء إال ألن اللغَة هويُة اأُلّمة ومرآة 
بتأخرهم.  وتتأخر  أهلها،  بتقدم  تتقدم  فهي  حضارتها، 
مناهج  في  وتبنيها  املتحضرة  األمم  لغات  وراء  اللهث  وإن 
التعليم يفسد ُوّد القضية من أساسها، فاللغة وعاء الفكر، 
خلفيات  م��ن  فيها  م��ا  جلب  دون  لغة  ُتعتمد  أن  ميكن  وال 
ُفقدت  اخللفيات  ه��ذه  ُجلبت  م��ا  وإذا  وث��ق��اف��ي��ة،  فكرية 
فيه  الضعيف  التابع  وأصبح  املجتمعات،  اهت  وَتَ الهوية، 
هجينا منَبتَّ األصل، ال أرض اللغة املقتَرضة قطعها وبلغ 
اها  فيها شأوا، وال َظْهَر لغته األصلية أبقاها وحفظها ومنَّ

لتصون هويته وحضارته.
املعاصرين  أمتنا  علماء  من  منــاذج  استعراض  وإن 
الدقيقة، في  التقنية  العلوم  العلوم، مبا فيها  في مختلف 
تعرف  إلى  يــؤدي  غيرها،  في  أو  الله،  بالدنا هذه حماها 
مراحله  كل  في  تعليمهم  تلقوا  ن  مِمّ منهم  جمهرة واسعة 
بالعربية، ومنهم من تخرج من القرويني، ومنهم من تخرج 
من جامعات ومؤسسات تعتمد العربية، ثم هاهم اآلن في 
وينشرون  ُيعلِّمون  كبارهم،  من  وبعضهم  العلماء،  مقدمة 
الكتابات  وفي  والندوات،  الله  في احملاضرات  علَّمهم  ما 
ذلك  غير  وفي  اجلامعات،  في  التدريس  وفي  والتأليفات، 
مما هو متاح من وسائل التواصل، بلسان عربي فصيح، 
وأتقنوها رغبة  تعلموها  أن  بعد  عاملية  أخــرى  وبألسنة 

منهم فيها، ل رهبة ِبَفْرِضها عليهم.
هي  إمن���ا  ل��غ��وي��ًة،  ليست  ع��ن��دن��ا  التعليم  مشكلة  إن 
الشأن  أول��ي  إدراك  وإن  عميقة،  عضوية  بنيوية  مشكلة 
هذا واعتراَفهم بأن تعليمنا في أزمة أمٌر إيجابي، ولو أنه 
أتى بعد حني، لكّن عالج هذه املشكلة ال يأتي من اخلارج 
باعتماد  وال  واإلص��الح��ات،  املناهج  باستيراد  ال  بالقطع؛ 
األجنبي من اللغات، فلقد َجّربنا العديد من املستوَردات، 
ُسمي بعضها إصالحا، واندرج البعض اآلخر  في"البرنامج 
الستعجالي"،  واعُتمدت لذلك ميزانيات ضخمة، دون أن 
ينفع أي شيء من ذلك، إذ لم يزدد واقع التعليم عندنا إل 

سوءا وترّديا.
إن إصالح التعليم عندنا ال ميكن أن يتم إال بتشخيص 
ال���داء م��ن األس���اس، وم��ن ال��داخ��ل، وب��أي��د وع��ق��ول غيورة 
التعليم،  بهذا  يتعلق  ما  كل  ومبراجعة  ِمّنا،  تكون  أمينة 
سواء أتعلق األمر باملناهج واملقررات وما فيها من حيف 
باملدرسني  أم  والكفايات،  التدريس  بطرق  أم  وتفاوتات، 
أم  والــتــعــويــضــات،  بــالــرواتــب  أم  واملـــدرســـات،  أنفسهم 
باملراقبة وزجر كل أنواع الغش والتحايالت، أم باملتاجرة 
من  عليهم  ُيــفــرض  مبــا  والتلميذات،  التالميذ  مبستقبل 
ــك التشخيص الـــذي ل  إضــافــة الــــدروس والــســاعــات.. ذل
ينبغي أن يكون استعجاليا على اإلطالق، إذ ل بد فيه من 
وضع اإلصبع على الداء، فالوصول - ولو بعد حني - خير 
والعتراف  عيبًا،  ليس  الذاتي  والنقد  الوصول،  عدم  من 
بأن  قمنٌي  السابقة  األخطاء  من  والتعلم  فضيلة،  بالنقص 
يوصلنا إلى َبّر النجاة ِلَنْضَمن تعليمًا يضمن لنا مستقبل 
وطننا وأبنائنا. وبدون ذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة، 

فأزمة تعليمنا بنيوية وليست لغوية!!..
يقتضيه  أمر  العاملية  اللغات  على  االنفتاح  أن  صحيح 
والثقافية  واملعرفية  العلمية  العالقات  وطبيعة  ال��واق��ع 
الفطرة  وُتليه  بل  والشعوب،  املجتمعات  بني  والصناعية 
ال  لكن  يقال،  كما  صغيرة  قريًة  أصبح  العالم  ألن  ذات��ه��ا، 
حضارتنا  وعنوان  هويتنا  رمز  هي  التي  لغتنا  عن  بديل 

وضمان تقدمنا ورقينا.
ة الله في الكون، كما تبدو من خالل نشوء  تلك هي ُسنَّ

ة الله تبديال. احلضارات أو انحطاطها، ولن جتد لُسنَّ



الخطبة األولى: 
.....أيها املسلمون:

س��ر م��ن األس����رار، وع��ال��م غ��ري��ب األط���وار، 
أدواء  من  وداء  مستطير،  وش��ر  خطير  م��رض 
العصر  م��ش��اك��ل  م��ن  ومشكلة  ق��دمي��ا،  اجل��ه��ل 
ح��دي��ث��ا، درج ف��ي��ه ال��رج��ال وال��ن��س��اء، ووح��ل 
أص��ب��ح خطرا  حتى  واألغ��ن��ي��اء،  ال��ف��ق��راء  فيه 
واألس��رة  للفرد  ه��ادم��ا  وم��ع��وال  العقيدة،  على 
ربه  ع��رف  مم��ن  ليعجب  امل��رء  وإن  واملجتمع، 
وصح إميانه وصدق توكله، وحتقق توحيده، 
العلمي  بالتقدم  يوًصف  عصر  من  يعجب  كما 
بالتطور في  التجريبي، ويتسم  بالعلم  ويومن 
ينتشر  والنفسية،  العضوية  األدوي��ة  اكتشاف 
فيه مثل هذا الوباء، وتسود فيه هذه اخلرافات 

واخلزعبالت.
هو داء السحر، ومرض  ذلكم –عباد الله– 
في  انتشر  ال��ذي  الشعوذة  وممارسة  الكهانة، 
املجتمعات العاملية، غنيها وفقيرها، متطورها 

ومتخلفها.
أيها اإلخوة:

براثنه  ف��ي  وال��وق��وَع  السحر  إن مم��ارس��ة 
للخلق  هادمة  كونية  وآف��ة  اجتماعية  ظاهرة 
دوافع  وأسباب، توقع أصحابها  لها  والدين، 
ف��ي ش���راك ال��س��ح��رة وال��ك��ه��ن��ة وامل��ش��ع��وذي��ن، 
وت��ورث��ه��م األم����راض وال��ه��ل��وس��ة واالن��ح��راف، 
ضعف  من  أغلبها  ينطلق  تصرفات  أنها  كما 
الله وقضائه  اإلمي��ان، وعدم اليقني والثقة في 
وق����دره. أو م��ن احل��س��د واحل��ق��د امل��ت��ب��ادل بني 
السحر والتكهن  إلى  يلجأ   الناس. فهناك من 
والشعوذة، طلبا للحظ وحسن الطالع، أو دفعا 
مل��ا يتوهمه م��ن دس��ائ��س وع��راق��ي��ل ف��ي طريق 
استطالعا  أو  مستقبله.  واستشراف  مشروعه 
ملا يخبئه الدهر ويواريه الزمان. وهناك من يقع 
في براثن السحر والشعوذة بقصد االنتقام من 
بدافع  أو  بينهما،  لنزاع حصل  اخلصوم  أحد 
احلسد إلزالة نعمة حصل عليها جاره أو قريبه 
أو منافسه، أو بدافع الغيرة وحب الذات التي 
تلجأ  حيث  خاصة.  النساء  صفوف  في  تكثر 
إحداهن إلى الساحر ليصنع لها سحرا، مينع 

يستطيع  فال  عنها  ويربطه  زوجته  من  ال��زوج 
جماعها، وينفر منها فال يقبل احلياة معها، بل 

قد يفارقها ويهدم صرح األسرة كله. كما قد يكون 
الدافع حب املرأة لزوجها وتعلقها به، وخوفها 
من زواجه بغيرها. فتلجأ إلى الساحر ليصنع 
ويصرفه  عليها  قلَبه  ُيعِطف  سحرا  لزوجها 
إليها.أو مينعه من االلتحاق بغيرها، ولو أدى 
ذلك إلى مرضه أو قتله. كما يلجأ إلى السحرة 
والسياسيني بحثا  والتجار  الرياضيني  بعض 
الفارغة  والبطوالت  الزائفة  االن��ت��ص��ارات  عن 

والصفقات املربحة واملكتسبات اخلداعة.
وقد يذهب البعض إلى السحرة والدجالني 
من غير قصد، ظنا منه أنه طبيب، أو شخص 
أو  ص��ادق،  شعبي  طبيب  أو  وفضل،  بركة  له 
ويبوح  أم��ره  عليه  فيعرض  صالح،  تقي  راق 
وكلها تصرفات  منه وغفلة.  بأسراره جهال  له 
يليق  ال  مشبوهة  ومم��ارس��ات  م��ش��روع��ة  غير 
مبن يومن بالله ربا وباإلسالم دينا وبالقضاء 
والقدر إميانا واحتسابا – ال يليق به- أن يقع 

في هذه املخالفات، أو ميارس هذه احملرمات.
ناقض  السحر  أن  اإلمي���ان  إخ���وة  ولنعلم 
الكفر  ط��رق  من  وطريق  اإلس���الم،  نواقض  من 
واإلحلاد املُورثة صاحبها اخللود في النار. فمن 
تعاطى السحر أو عمل به أو صدق ممارسيه 
فهو كافر بالله، مرتكب إلحدى الكبائر املوبقة 
املخلدة صاحبها في النار. وهذا ما قرره القرآن 
الله  كتاب  نبذوا  الذين  واصفا  قال  ملا  الكرمي 
وراء ظهورهم بأنهم اتبعوا ما تلته الشياطني 
وإمنا  بالله،  يكفر  لم  ال��ذي  سليمان  ملك  على 
وتعليمها  بتعلمها  كفرت  التي  هي  الشياطني 
السحر للناس. قال تعالى:�وملا جاءهم رسول 
من عند الله مصدقا ملا معهم نبذ فريق من الذين 
أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم ال 
يعلمون واتبعوا ما تتلوا الشياطني على ملك 
سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطني كفروا 
يعلمون الناس السحر �وما أنزل على امللكني 
أن  فاآلية تخبرنا  وم���اروت...{.  ه��اروت  ببابل 
الذي ُيعلم الساحَر السحَر، هم الشياطني، وال 
يتمكن الساحر من ذلك حتى يكفر بالله العظيم، 
ويستعني بالشياطني من دون الله. وقد تواتر 
في  وامل��ش��اه��دة،  والتجربة  باالستقراء  النقل 
والعبودية  واالنقياد  والتبعية  العالقة  إثبات 
منه  ح��ذر  م��ا  وه��و  والشياطني.  السحرة  ب��ني 
السحر  عد ممارسة  مَلا   � املصطفى  احلبيب 
بالله  الشرك  بعد  موبق  ثانَي  به  والتصديَق 
عن  وغيرهما  ومسلم  البخاري  أخ��رج  تعالى. 
أب����ي ه���ري���رة � 
عن النبي � قال: 
السبع  »اج��ت��ن��ب��وا 
امل���وب���ق���ات. ق��ال��وا 
ي��ارس��ول ال��ل��ه وما 
ه����ن؟ ق����ال ال��ش��رك 
والسحر....«.  بالله 
ك��م��ا أخ��ب��ر � أن 
ق����اص����َد ال��س��اح��ر 
والكاهن  والعراف 
م��خ��ل��د ف���ي ال���ن���ار. 
أخ����رج اب���ن ح��ب��ان 
واإلم������������ام أح���م���د 
أبي  ع��ن  وغيرهما 
م��وس��ى األش��ع��ري 
� أن النبي � قال: )ثالثة ال يدخلون اجلنة، 

مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر(.

نعم، قد ال يفرق الناس بني ممارسة السحر 
والشعوذة، وبني من ميارسون الرقية الشرعية 
الثابتة عن النبي �. لذا وضع العلماء بعض 
الساحر  أن  ذل���ك:  م��ن  منهما،  ل��ك��ل  امل��م��ي��زات 
اسم  ال��ذي قصده عن  اإلنسان  يسأل  ما  ع��ادة 
أمه غالبا، واسم أبيه أحيانا. كما يطلب منهم 
اإلت��ي��ان ببعض ال��ب��خ��ور واألح��ج��ار واألت��رب��ة 

إيقاع  وممتلكات من يريد 
ك����أن يطلب  ل����ه،  ال��س��ح��ر 
أو حذائه  ثوبه  من  ج��زءا 

وما أشبه.
ول���ل���س���اح���ر ع���الم���ات 
ي��ع��رف ب��ه��ا زي��ف��ه وك��ذب��ه، 
زوره  ب���ه���ا  وي���ف���ت���ض���ح 
وب���ه���ت���ان���ه. م��ن��ه��ا ظ��ل��م��ة 
ف����ي وج����ه����ه، وق���ب���ح ف��ي 
رائحته،  في  وننت  هيأته، 
واس���ت���ه���ت���ار ب��امل��ق��دس��ات 
حرزا  يكتب  كأن  الدينية، 
بالدم أو النجاسة، ويطلب 
ميتة  إحضار  املريض  من 

أو جيفة، أو حيوان نادر أو منقرض. ناهيك عن 
ارتكابهم الفواحش واملنكرات، من اطالع على 
ذلك  كل  والشهوات،  الزنا  وممارسة  العورات 
باذل  املغفل مستسلم طيع.  الزبون  والقاصد/ 
ماله وعرضه باملجان في حالة غيبوبة ال يعي 

ما يفعل به، وال مييز ما يحاك له.
ما  بصدق  قاصديه  الساحُر  يوهَم  وحتى 
يرتكب  ما  ومشروعية  يفعل،  ما  يقول وصحة 
من املنكرات، فإنه عادة ما يبدأ بسرد معلومات 
عن املريض الذي بني يديه، إما توقعا منه، أو 
بناء على معلومات تلقاها من شياطني اإلنس 
أو اجلن، أو تعميما مما هو حاصل وسائد في 
تلك البيئة التي يعيش فيها ذلك املريض. وذلك 
ليوهمه أنه على علم مبا حصل له، وقادر على 

إزالة ما حل به.
وأبيه، وتاريخه  أمه  باسم  املريَض  فيخبر 
مع املرض ورحالته فيه، وما ينتظره من شفاء 
وقوة وصالح إن هو اتبع تعاليمه ونصائحه، 
أو من ضرر وضياع وهزال إن هو أعرض عنه 
أو فرط في تطبيق تعاليمه. كل ذلك واملريض 
– ورمبا أقاربه أيضا- مشدوهون ملا يسمعون، 
وذاهلون ملا يخبرهم به من خزعبالت َصوَرها 
حملقوا  قد  جميعا  فتجدهم  حقيقة.  أنها  لهم 
بني  أنهم  وظنوا  أفواههم،  وفغروا  بأعينهم، 
وأنهم  املستور،  الغيب ويكشف  يعلم  من  يدي 
الله  أولياء  بالتعرف على ول��ي من  ف��ازوا  ق��د  
الذي ال يأتي به زمان، بل ورمبا يعتقد بعضهم 
ظهرت  ربانية  ومكرمة  إلهية  معجزة  ذل��ك  أن 
الفاضل، خصوصا عندما  الشيخ  ذلك  يد  على 
يتظاهر أولئك اخلداعون أمام الناس بالصالح 
وال���ت���ق���وى، وي��ن��ط��ق��ون ب���اآلي���ات واألح���ادي���ث 
قي  سقطوا  أنهم  املساكنُي  درى  وما  واحلكم، 
يد طاغية مجرم، ووقعوا في كماشة أفاك أثيم، 
الذي كفر بالله وآمن بالطاغوت، وعصى الرب 

وأطاع الشيطان.
سبيلنا،  ينير  إمي��ان��ا  نسألك  إن��ا  اللهم   
تصلح  ص��ادق��ة  وت��وب��ة  قلوبنا،  يهدي  ويقينا 
بها أحوالنا، اللهم زينا بزينة اإلميان واجعلنا 
هداة مهتدين، ال ضالني وال مضلني، باملعروف 
آم��ري��ن، وع��ن املنكر ن��اه��ني، وآخ��ر دع��وان��ا أن 

احلمد لله رب العاملني.
الخطبة الثانية

أيها املسلمون:
ل��ي��س��ت امل��ش��ك��ل��ة ف����ي وج������ود ال��س��ح��رة 
بل  املجتمعات،  ف��ي  وامل��ش��ع��وذي��ن  وال��دج��ال��ني 
فيما  ويصدقهم  عندهم  يذهب  من  في  املشكلة 
الفريقني  وكال  يخادعون،  ويومن مبا  يقولون، 

أم  والشعوذة،  السحر  مرتكب  كان  سواء  آثم، 
وردت  هذا  وفي  عندهما،  وذاهبا  لهما  قاصدا 
أحاديث زاجرة، وعقوبات قاسية منها: أن الله 
الساحر  عند  ذه��ب  م��ن  ص��الة  يقبل  ال  تعالى 
ومسلم  البخاري  أخرج  يوما.  أربعني  وصدقه 
الله  رض��ي  النبي  أزواج  بعض  عن  وغيرهما 
� قال: "من أتى عرافا فسأله عن  عنهن، عنه 
شيء لم تقبل له صالة أربعني ليلة". بل يعتبر 
كافرا إن صدقه فيما يقول عمال باحلديث الذي 
أخرجه  أبو داود واإلم��ام أحمد وغيرهما عن 
أبي هريرة � قال: قال رسول الله �:" من 
أتى عرافا أو كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر 
مبا أنزل على محمد". قال بعض أهل العلم: إن 
من ياتي كاهنا فيسأله وإن لم يصدقه لم تقبل 
أربعني يوما. وإن سأله وصدقه مبا  له صالة 
يقول فهو داخل في حديث: "فقد كفر مبا أنزل 

على محمد �.
سواء  السحرة  أولئك  عند  ال��ذه��اب  إن  ثم 

صدقهم أم ال دليل على:
فكيف  وإال  وأحكامه،  بالشرع  اجلهل   -  1
على  يخشى  م��ن  الدجاجلة  ه��ؤالء  إل��ى  يذهب 
نفسه في دينه، ويخشى أن ترد صالته وطاعاته 

وترفض قرباته وحسناته.
2 - ق���د ي��ن��ت��ق��ل ال����ذاه����ب إل����ى ال��س��ح��رة 
ومصدقهم من درجة عدم قبول العمل إلى درجة 

الكفر واخلروج من امللة. 
فلماذا تذهب عندهم أخي املسلم، إن ذهابَك 
لدليل على عدم ثقتك ويقينك في الله عز وجل 

واختياره لك.
التحصن  وع��دم  الله  ذك��ر  الغفلة عن   -  3  
مبا ورد في األدعية املأثورة، مما يجعل البيوت 
امللعونني،  للمردة  وميدانا  للشياطني،  مرتعا 
وإال لو حتصنَت أخي املؤمن مبا أمرك الشرع 
وجنده  الشيطان  من  ما ضرك  به  تتحصن  أن 
شيء، وال حلقك من اخلصوم ومساعديهم سوء 

وال مكروه.
ل���ذا ات���ق���وا ال��ل��ه ع��ب��اد ال���ل���ه، وآم���ن���وا به 
وتواصوا  باحلق  وت��واُص��وا  عليه،  واعتمدوا 
وال  وال��ت��ق��وى  ال��ب��ر  على  وت��ع��اون��وا  بالصبر، 

تعاونوا على اإلثم والعدوان.

خطبة  عـن  السـحـر  والشـعـوذة
د. محمد الكدي العمراني

العدد 420 5 العدد 439خطبة منبرية 01 شعبان 1436هـ  املوافق 20 ماي 2015م



اخلميس 3 جمادى الثانية 1435هـ  املوافق 3 أبريل 2014م8 العدد 16420 رجب 1435هـ  املوافق 16 ماي 2014م8 العدد 6439 01 شعبان 1436هـ  املوافق 20 ماي 2015م

1 - من مقتضيات منزلة العلم :
ه���ي جلميع  اإلمي�����ان  م���ن���ازل  أن  م��ع��ل��وم 
العلم  فمنزلة  اجتهاده،  حسب  كل  املسلمني، 
الِعلم  ِعلم بالله عز وجل، صحيح أن  إذن هي 
وبسنة  تعالى،  الله  بكتاب  الِعلم  بابه  بالله 
رسول الله ]، ولكن ليس على اإلطالق، ليس 
كل النصوص يلزمك حفظها حتى تكون عاملًا 
النصوص-  ِعلم  -في  املكلف  من  ُيطلب  بالله، 
املعلوم من الدين بالضرورة، وبعد ذلك ُيطلب 
ما  ر  وتدبُّ الله،  كتاب  تعلَّمَت من  ما  ر  تدبُّ منك 
قول  وذل���ك   ،[ ال��ل��ه  رس���ول  م��ن سنة  تعلمَت 
ُكْنُتْم  ا  ِبَ نَي  اِنيِّ َربَّ ُكوُنوا  }َوَلِكْن  عز وجل  الله 
فقد  َت��ْدُرُس��وَن{،  ُكْنُتْم  ��ا  َوِبَ اْلِكَتاَب  َتْعَلُموَن 
َتْعَلُموَن  ُكْنُتْم  ا  }ِبَ ثالث،  ق��راءات  اآلية  ُقرئت 
ا  }ِبَ اْلِكَتاَب{،  ُتَعلُِّموَن  ُكْنُتْم  ا  }ِبَ اْلِكَتاَب{، 
ُحذفت  َتَتَعلَُّمون،  أي  اْلِكَتاَب{،  َتَعلَُّموَن  ُكْنُتْم 
لكن  َت��ْدُرُس��وَن{  ُكْنُتْم  ��ا  }َوِبَ للتخفيف،  التاء 
ُمدارَسة الكتاب، وَتعلُّم الكتاب ال يقتصر على 
حقائقه،  تعلُّم  املطلوب  وإمن��ا  رس��وم��ه  تعلُّم 
فليس تعلم الكتاب أو تعليم الكتاب هو الذي 
ابن  ع��ن  ورد  وق��د  ال��رب��ان��ي��ة،  الصفات  ُيعطي 
الِعلم  ُيعلِّم صغاَر  من  هو  الرباني  أن  عباس: 
اِنُي  بَّ الرَّ أو  يبدأ بصغاره،  من  كباره، هو  قبل 
ي بصغار العلم قبل كباره، إنها عبارة  من ُيَربِّ
عجيبة وقد وردت في ترجمة البخاري، فمثال 
عندما تريد أن تعلم طفال صغيرا كيفية صعود 
في جميع  الصعود  منه  تطلب  ال  فإنك  ال��درج 
الدرجات وإمنا تتدرج معه حتى يصل، وهذا 
ي بصغار العلم قبل كباره، وتلك  مثال من ُيَربِّ
سنة الله تعالى في النَّسخ في القرآن الكرمي، 
وآيات اخلمر هي أقرب إلينا، ألن ربنا عز وجل 
كان عليمًا بأن اخلمر حرام، منذ اآليات األولى 
إال  ُيَحرمها  لم  ولكن  الكرمي،  القرآن  ن��زول  من 
في املرحلة املدنية، ثالثة عشر سنة والصحابة 
مع النبي ] في مكة واخلمر لم ُيحرم عليهم، 
ُيَحرم  بل وزمن من املرحلة املدنية واخلمر لم 
بعد، وقد شربها بعض كبار الصحابة وقصة 
حمزة عّم النبي ] شهيد ُأحد معروفة، وردت 
في التفاسير أن النبي ] ومعه علي بن أبي 
لهما:  فقال  ث��ِم��اًل،  ف��وج��داه  عليه  دخ��ال  طالب 
] ولم  النبي  فتركه  ألب��ي،  إال عبيٌد  أنتما  إن 
عمر  وك��ان  للوعي،  فاقد  ألن��ه  ذل��ك  في  يجادله 
بن اخلطاب [ يرى أثر اخلمر في الصحابة 
وكان  بسببها،  األحيان  بعض  في  واقتتاَلهم 
بيانًا  اخلمر  في  لنا  ب��نيِّ  اللهم  ويقول:  يدعو 
شافيًا، إنها قصص غريبة تلك التي وردت في 
ذلك، والشاهد عندنا أن الله تعالى أرجأ حترمي 
العلم  بصغار  ليربي  ب��ه��ا،  ي��ب��دأ  ول��م  اخل��م��ر، 
ُكوُنوا  }َوَلِكْن  وجل  عز  قوله  إنها  كباره،  قبل 
مستوى  إميانية،  منزلة  الربانية  ��نَي{،  ��اِن��يِّ َربَّ
رفيع من اإلميان، يأتي بالتربية، بالواحَدة تلو 
األخرى، ربنا عز وجل كان يعلم أن العرَب كانت 
ة خمٍر وغناء حتى جاءهم اإلسالم، وحينما  ُأمَّ
كما  إلى أصلهم  يرجعون  الدين  فيهم  يضعف 
هم اآلن، أمة غناء وخمر مع األسف، هذه العادة 
كانت منغرزة في الدم العربي، صعٌب عليهم أن 

يتركوا اخلمر، فكان الناس آنئذ يشربونها في 
فرحهم ويشربونها في َترِحهم، يشربونها في 
املآثم  في  االنهزام،  في  ويشربونها  االنتصار 
أن حترم  الصعب  م��ن  ف��ك��ان  األع����راس،  وف��ي 
عليهم في حلظة واح��دة، وإال فلن يسلم أحد. 
قد يقول أحدنا إن اخلمر حرام عليهم، ونقول: 
أن  يريد  ال  الله غفور رحيم، رحمن رحيم،  إن 
جعل  تعالى  الله  أب��ى،  من  إال  جهنم  يدخلهم 
لهم األسباب حتى ينجيهم من النار، فهيأ لهم 
على  يضيق  وب��دأ  اخلمر،  من  التوبة  أسباب 
الذين أسلموا حلظات اخلمر، فبدأ باآلية التي 
حترمي  فيها  وليس  البقرة  س��ورة  ف��ي  وردت 
ْمِر َوامْلَْيِسِر ُقْل ِفيِهَما  اخلمر }َيْسَأُلوَنَك َعِن اخْلَ
ِمْن  َأْك��َب��ُر  َوِإْثُمُهَما  اِس  ِللنَّ َوَمَناِفُع  َكِبيٌر  ِإْث��ٌم 
اآلية  ولكن  التحرمي،  نص  يرد  ولم  َنْفِعِهَما{، 
فيها توجيه دون تصريح، ألنه في تلك اللحظة 

ليست لديهم القدرة 
فاخلمر  ليتركوها، 
أعصاب  على  تؤثر 
اإلن������س������ان ودم������ه، 
يصعب عليه تركها، 
كان  وج��ل  عز  والله 
يعاجلهم من اخلمر، 
ي���رب���ي���ه���م ب��ص��غ��ار 
العلم قبل كباره، ثم 
وجل:  عز  قوله  نزل 
اَلَة  الصَّ َتْقَرُبوا  }اَل 
َوَأْن������ُت������ْم ُس����َك����اَرى 
��ى َت��ْع��َل��ُم��وا َم��ا  َح��تَّ
إذن  َت������ُق������وُل������وَن{، 
يشربوا  أن  ميكنهم 
اخل���م���ر ول���ك���ن ف��ي 
ال��ص��الة،  وق��ت  غير 
بصريح  ذلك  يقل  لم 

َتْقَرُبوا  }اَل  املخالفة،  بفهوم  ولكن  العبارة، 
أحدهم  شربها  فإذا  ُسَكاَرى{،  َوَأْنُتْم  اَلَة  الصَّ
بعد الفجر فإنه ال يضمن نفسه أن يفيق عند 
يضمن  ال  الظهر  بعد  من  ومن شربها  الظهر، 
نفسه أن يفيق عند العصر، ومن شربها من بعد 
العصر ال يضمن نفسه أن يفيق عند املغرب، 
نفسه  يضمن  ال  املغرب  بعد  من  شربها  وم��ن 
أن يفيق عند العشاء، ومن شربها بعد العشاء 
بعد  يشربها  بعضهم  فكان  طويل،  ليل  فعنده 
صالة العشاء، ولكن السكران ال ميكنه التحكم 
حتى  شربها  في  مسترسال  فيبقى  نفسه  في 
الصباح، وهذا الذي حصل لبعضهم فاقتتلوا 
في صالة الصبح في املسجد، فكادوا يقتتلون، 
��ْم��ُر َوامْلَ��ْي��ِس��ُر  ���ا اخْلَ َ فنزل قوله ع��ز وج��ل }ِإمنَّ
ْيَطاِن  الشَّ َعَمِل  ِمْن  ِرْج��سٌ  َوااْلْزاَلُم  َوااْلْنَصاُب 
ُكْم  }َلَعلَّ للتحرمي  هنا  والنهي  َف��اْج��َت��ِن��ُب��وُه{، 
إنها  اآلي��ة،  ْيَطاُن...{  الشَّ ُيِريُد  ��ا  َ ِإمنَّ ُتْفِلُحوَن، 
بالتدرج،  عباده  يربي  وجل  عز  ربي  التربية، 
عدد  لكان  باجتنابها،  البداية  من  أمرهم  لو 
األدب  قليال ج��دا، وقد ورد في كتب  املسلمني 
املشهور،  األع��ش��ى  الشاعر  ع��ن  عجيبة  قصة 
اإلس��الم  ب��أن  علم  باجلاهلية،  املعلقة  صاحب 

قد  يكن  ولم  سفيان  أبو  اعترضه  ينتشر،  بدأ 
أسلم بعد، فقال له إلى أين تقصد يا أبا بصير؟ 
ُم  ُيحرِّ إنه  له  فقال  قال: أقصد صاحبكم هذا،  
عليك الزنا، قال: أما وإني شيخ كبير فال حاجة 
ا  م عليك اخلمر، قال: أمَّ لي به، قيل له إنه سُيحرِّ
هذه فأواه، إن لي قدحا سأرجع إليه، وأعطاه 
كفار قريش مائة ناقة ورجع بدون إسالم وفي 
الطريق مات، وهلك مع األسف بدون إسالم، فلم 
تكن اخلمر إذن من السهولة أن يتركها العرب، 
قبل  العلم  عز وجل بصغار  الله  يربيهم  فكان 
ا ُكْنُتْم َتْعَلُموَن  نَي ِبَ اِنيِّ كباره، }َوَلِكْن ُكوُنوا َربَّ

اْلِكَتاَب{.
بحفظ  ليست  العلم  منزلة   -  2

النصوص ومعرفة األحكام :
دراسة املعارف واحلقائق القرآنية، ليست 
هي معرفة احلالل واحلرام وحسب، بل بعرفة 

كيفية اكتساب القدرة على ترك احلرام، والقدرة 
على فعل الواجبات واملندوبات، فالتفسير ليس 
كافيًا، بل ال بد من مدارسة، البد من حتصيل 
الربانية، اإلنسان يرى أن اخلمر حرام، وجب 
من  يخاف  كيف  منها،  يَخاُف  كيف  يتعلم  أن 
ن��ى ح��رام، عّلم نفسك، واكتسب  احل��رام، وال��زِّ
صفة العفة من آية حترمي الزنا، والقذف حرام، 
تعلم كيف حتصن لسانك من القول بدون علم 
عن الناس، وهكذا...، تكتسب من القرآن صفات 
عائشة  ُسئلت  حينما  ال��ق��رآن{،  ُخلقه  }ك���ان 
رضي الله عنها عن خلق النبي ]، قالت: »كان 
َخلُّق  التَّ املطلوبة هي  فالربانية  القرآن«،  خلقه 
بأخالق القرآن، وأخالق القرآن، ليست بقراءته 
كيف  تعلم  ول��ك��ن  يكفي،  ال  وع��ش��ي��ة،  صباحا 
نَي{ لهم  اِنيِّ تكتسب تلك الصفة }َوَلِكْن ُكوُنوا َربَّ
ا  }ِبَ الرفيعة  العالية  الربانية  صفات، صفات 
َت��ْدُرُس��وَن{،  ُكْنُتْم  ��ا  َوِبَ اْلِكَتاَب  َتْعَلُموَن  ُكْنُتْم 
كأنك  النفس  ف��ي  القرآنية  احل��ق��ائ��ق  حتقيق 
قلبك،  القرآنية وتطبعها على  متسك احلقائق 

ُروَن اْلُقْرَآَن َأْم َعَلى ُقُلوٍب َأْقَفاُلَها{. }َأَفاَل َيَتَدبَّ
م��ن��زل��ة حفظ  ل��ي��س��ت  إذن  ال��ع��ل��م  م��ن��زل��ة   
منزلة  األح��ك��ام،  ومعرفة  الكثيرة  النصوص 
الِعلم أخالق، أخالق علمية، منزلة العلم ُخُلق 

بالقرآن،  يتعلق  ما  هذا  نبوي،  وُخُلق  قرآني، 
وبالسنة مثله أيضًا، مشكل كبير يقع اليوم في 
 ،[ النبي  ألحاديث  التعاطي  في  الزمان  هذا 
السنة  كتب  مع  يتعاملون  املؤمنني  من  كثير 
بأخالق  يتخلقون  ال  لكن  حسن،  ش��يء  وه��و 
السنة، ليس كل الناس طبعا، ولكن أقول بعض، 
أو كثير في بعض األحيان، كيف ذلك؟ ما هي 
ة؟ السنة ليست النصوص، وإمنا السنة  نَّ السُّ
ما يترتب عن النصوص، السنة مقتضيات تلك 
احلديثية  النصوص  تعطينا  ماذا  النصوص، 
النبي  ق��ول  هي  وق��ال��وا  السنة  ع��ّرف��وا  حينما 
] وفعله وتقريره؟ فاملقصود بعد ذلك من كل 
ذلك، التخلق بأخالق هذه املراتب السنية، ما 
]، علم الشمائل، أهل  النبي  ُيسمى بشمائل 
عن  فتحدثوا  السنة،  علوم  في  تكلموا  السنة 
فقه السنة،  أح��ادي��ث األح��ك��ام، وحت��دث��وا عن 
فالذين  باألسانيد،  تتعلق  التي  ال��رج��ال  علم 
املصطلح  علم  عن  وحتدثوا  األح��ادي��ث،  رووا 
الصحيح والضعيف واحلسن إلخ..، وعن علم 
اجلرح والتعديل، وعلم الطبقات، حتدثوا عن 
ولكن  ودراي���ًة،  رواي��ًة  السنة،  في  كثيرة  علوم 
نغفل  وه��ذا  الشمائل،  علم  عن  حتدثوا  أيضًا 
الشمائل هي  للسنة،  العلم اجلامع  عليه وهو 
واخُللقية،  اخِللقية  ]، صفاته  النبي  صفات 
أجل  من  الشمائل  في  التصنيف  ُقصد  وإمن��ا 
يتعلم  حتى   ،[ الله  رس��ول  بأخالق  التحلي 
اإلنسان من رسول الله ] كيف كانت عالقته 
عالقته  بنفسه،  عالقته  خلقه،  ال��ذي  رب��ه  مع 
بالناس  عالقته  بأصحابه،  عالقته  بأسرته، 
املعامالت  ه��ذه  يتعامل  ك��ان  كيف  أجمعني، 

كلها، تلك هي السنة.
مّر  التي  الطريق  هي  العربية  في  السنة 
في  تسير  عندما  ها،  وسلكَّ ما  شخص  منها 
الغرب،  من  الشرق  تعرف  ال  خالية   صحراء 
تتيه حيث ال توجد عالمات تبني لك من أين 
متّر، ماذا تعمل ساعتها؟ تبحث عن أثر لطريق 
سنة،  اللغة  في  ُتسمى  هذه  الناس،  منها  َمرَّ 
األثر،  تركوا  حتى  والبهائم  الناس  فيها  مر 
واسع  ف��اإلس��الم  سنة؛  تلك  طريقا،  أصبحت 
وعريض إذا دختله دون دليل، فلن تعرف من 
فالنبي  إلى من يدلك،  أين تدخل فيه، حتتاج 
الطريقة  تلك  أران��ا  السنة، يعني  لنا  ] سّن 
ي  التي نصل بها وعبرها إلى ربنا، }َوَقاَل ِإنِّ
ي َسَيْهِديِن{، وكم من إنسان ذهب  َذاِهٌب ِإَلى َربِّ
قتلته  ُس��ّن��ة فوجد نفسه خ��ارج اإلس���الم،  ب��ال 
البدع وأهلكته من بدعة إضافية إلى حقيقية، 
إلى إحلاد في بعض األحيان، والقول بغرائب 
ب��ه م��ن سلطان  ال��ل��ه  ي��ن��زل  ل��م  وبعجائب مم��ا 
السنة  قلنا  إمن���ا  ال��س��ن��ة،  ع��ن  ال��ب��ع��د  بسبب 
ليست هي حفظ النصوص، السنة َتَخلُّق بتلك 
النصوص، املُّتِبع للسنة، فيه شيء من عبادة 
رسول الله ]، فيه شيء من بّر رسول الله ]، 
فيه شيء من ِحلم رسول الله ]، فيه شيء من 
الرغبة الشديدة في التمسك بكتاب الله وُشكِر 
الله على نهج رسول الله ]، »أفال أكون عبدًا 
ِبٌع  وُمتَّ بالسنة،  ٌي، ومتمسك  ُسنِّ شكورا«، هذا 
بها  وُيلقي  هكذا،  للنصوص  احلافظ  أما  لها، 
كاللقى، فهذا ينقصه الِعلم بالسنة، رغم حفظه 
بالسنة،  العلم  ينقصه  األح��ادي��ث  م��ن  لكثير 

وليس هو على السنة.
-----------

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

سمعي.

أعدها للنشر : عبد الحميد الرازي

منزلة العلم ُخلق قرآني، وُخلق نبوي
فريد األنصاري  رحمه الله تعالى

منزلة الِعلم 2

سلسلة منازل اإليمان
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ل��ع��ل ع���ددا م��ن ال��ق��راء ال��ك��رام يتذكر 
" رجال  الهادفة  الرواية الشائقة  معي تلك 
كانت  التي  كنفاني؛  لغسان   " الشمس  في 
مقررة عندنا في الباكالوريا، والتي يرصد 
فيها محاولة ثالثة فلسطينيني الهرب إلى 
الكويت، )أسعد، وم��روان، وأبو قيس( في 
خزان شاحنة ليلقوا حتفهم اختناقا داخل 
إلى  اخل��زان، فيعمد املسئول عن تهريبهم 
رمي جثثههم عند كومة القمامة، ويستخرج 
ساعة  وينتزع  اجلثث،  جيوب  من  النقود 
الرواية   � ونحن ندرس  أننا  مروان. وأذكر 
� كنا وقفنا عند انتزاع الساعة، وما له من 
رمزية خاصة، ودالالت عميقة في الرواية؛ 
منها إلغاء عامل الزمن في مسار القضية 
الفلسطينية والعربية عموما، وأن القضية 
ستبقى تائهة ال يعرف لها مدى وال منتهى، 
املوجهة  البوصلة  فاقدا  غدا  العربي  وأن 
والساعة  املصيرية،  وقضاياه  الهتماماته 
نضاله  مجال  هو  ال��ذي  لزمانه  الضابطة 
وك��ف��اح��ه؛ الس��ت��رج��اع ح��ق��وق��ه امل��س��ل��وب��ة، 
وال���دف���اع ع��ن ق��ض��اي��اه امل���ش���روع���ة...، إل��ى 
والدالالت  الرمزية  اإليحاءات  من  ذلك  غير 

الروائية التي ال يسعها املقام.
ه��و حالة  ال���رواي���ة،  بتلكم  ذك��رن��ي  م��ا 
ووض����ع س��اع��ة -ف���ي س���اح���ة  مب��دي��ن��ت��ي- 
واجهاته  على  ترتسم  برجا صغيرا،  تعلو 
األربع. ومذ قدمت إلى هذه املدينة وعقارب 
وجدت  فما  مكانها،  رابضة  الساعة  تلكم 
وج��ث��وم��ه��ا،  رب��وض��ه��ا  م���ن  يخلصها  م���ن 
األعناق  تبقى  ال  حتى  ب��امل��رة؛  يزيلها  أو 
تشرئب إليها فتعود حسيرة ملا تدرك أنها 
وملا  ال���دوران،   أعجزها عن  مصابة بشلل 
البرج  جت��د أن لكل واج��ه��ة م��ن واج��ه��ات 
األرب���ع توقيت خ��اص ب��ه��ا. وف��ي ك��ل مرة 
أجدني أحدث نفسي عن هذا التوقف الذي 
طال أمده، وهذه الالمبالة  التي جتاوزت 
لألمر  م��ا  وع��ن  املسكينة،  ب��ه��ذه  ح��دوده��ا 
اآللة؛  لهذه  األساسية  بالوظيفة  عالقة  من 
والساعات  والدقائق  الثواني  عدها  وهو 
والزمن للناس، فأقول: ما بال هؤالء الناس 
مبالني  غير  مسؤولني-  وغير  -مسؤولني 
حياتهم  توقفت  هل  الساعة؛  هذه  بتوقف 

وجتمد زمانهم؟. 
ساقني  الساحة،  تلك  عن  بعيد  وغير 
القدر إلى محطة للقطار؛ فشخصت ببصري 
نحو ساعة احملطة؛ أتبني ما إذا كان القطار 
على وشك الوصول، وياللمفاجأة املؤسفة؛ 
� أيضا � وعقاربها مالزمة  الساعة متوقفة 
أتأمل  فطفقت  أب����دًا.  عنه  ت��ب��رح  ال  مكانا 
وساعة  الساحة  -ساعة  الساعتني  مصاب 
اإلهمال  هم  من  يتقاسمانه  وم��ا  احملطة- 
وحر الالمبالة، وبينا أنا كذلك؛ إذا بصوت 
)سيداتي  املسافرين:  منبها  اجلو  يخترق 
وس���ادت���ي: ان��ت��ب��اه م��ن ف��ض��ل��ك��م!! ال��ق��ط��ار 
إلى.....سيتأخر  واملتوجه   ..... من  القادم 
غضب  س��اد  دقيقة(.  ب�أربعني  موعده  عن 
وانفعال حلظيني، وخاض الناس في جلبة 

لم تدم، أعيد اإلعالن -وهذه املرة بالفرن
س���ي���ة- س��ك��ن ال���ن���اس وع�������ادوا إل��ى 
أح��ادي��ث��ه��م، غ��ي��ر م��ب��ال��ني ب��أرب��ع��ني دقيقة 
خصمت من عمرهم، ودون أن يكون منهم 
تسجيل  أو  احتجاج  بله  استفسار،  ول��و 
شكاوى أو ما إلى ذل��ك.... حلظتها أدركت 

في  والتماطل  الساعة  عطل  استمرار  سر 
إص��الح��ه��ا، وع��الق��ت��ه ب��ان��ع��دام أث���ر فاعل 

لتأخر القطار في نفوس الناس.
ت��وق��ف ال��س��اع��ات ع���ن ال������دوران غ��دا 
ال��ش��ب��ح امل��خ��ي��ف ال���ذي أج���ده أم��ام��ي، في 
عدد من األماكن التي أقصدها، وهذه املرة 
حينما قصدت مؤسسة تعليمية؛ إذ مبجرد 
ما توسطت فناءها الفسيح، الحت لي أعلى 
وحده  الله  ساعٌة،  املزخرفة  جدرانها  أحد 
العليم بالوقت الذي أصيبت فيه بالسكتة 
من  املسكينة  جتد  أن  غير  من  والتصلب؛ 
إلى حالها من  علتها ويعيدها  يكشف عن 
احل��رك��ة وال������دوران، ورمب���ا ال حت��ت��اج إال 
درهما  ثمنها  يتعدى  ال  بطارية  حقنة  إلى 
في  ومهمتها  عافيتها  إلى  لتعود  واح��دا؛ 
ضبط الوقت للناس،  لكن ال أحد يبادر هذه 
املبادرة ألنه -رمبا- ال أحد يريد االنضباط 

للوقت.
يثير  قد  ساعة  في  اخللل  أو  التوقف 
في  عملك  إل��ى  طريقك  في  وأن��ت  انتباهك 
ال��ش��ارع ال���ذي ت��ع��ودت امل���رور منه جيئة 
وذهابا؛ حيث تفضلت عديد من املؤسسات 
لوحاتها  ضمن  إلكترونية  ساعات  بوضع 
والتوقيت  ال��ت��أري��خ  تتضمن  اإلش��ه��اري��ة، 

ودرج��ة احل��رارة. وإنها ملبادرة تستوجب 
ينبه  ما  وض��ع  على  ُيحرص  أن  التنويه؛ 
الناس على تاريخ يومهم، حتى ال يتوهوا 
واملتشابكة  املتشابهة  األي���ام  زح��م��ة  ف��ي 
مبشاكلها ومتطلباتها، فتختلط عليهم فال 
يدروا أي يوم هم فيه وال تاريخه، وكذلك 
فيشعرهم  به  ويذكرهم  وقتهم   يضبط  ما 
في  ي��ف��رط��وا  وال  يضيعوه،  ف��ال  بأهميته 
ثانية م��ن��ه، وك���ذا م��ا يبني درج���ة  ح��رارة 
اجلو ليتعاملوا معه مبا يناسب. لكن الذي 
ت��ؤدي  ال��س��اع��ات  ه���ذه  ب��ع��ض  أن  يحصل 
أيام  أن تضبط  إذ عوض  عكس وظيفتها؛ 
الناس وأوقاتهم، إذا بها تبلبلهم وتربكهم 
اإلهمال   ج��راء  من  خللها  يتبينوا  أن  قبل 
الضبط  ومتابعة  الدورية،  الصيانة  وعدم 
إن على مستوى التاريخ، أو التوقيت، أو 
أحيانا  بعضها  فتجد  احل����رارة؛  مقياس 
ب��ع��ي��دة ع���ن ال���وق���ت احل��ق��ي��ق��ي ب��س��اع��ات، 
ك��ام��ل. وعلى  م��ت��أخ��رة  بيوم  وق��د جتدها 
التوقيت  في  ساعة  تأخير  أو  إضافة  إث��ر 
؛  ال حتنَينّ بعضها  للمغاربة، جتد  الرسمي 
أو  م��ارس  نهاية  في  زي��ادة ساعة  لتوافق 
أن  ميكن  كما  أكتوبر،  شهر  في  إنقاصها 
جتد درجة احلرارة املسجلة بها ال تتناسب 
ال��ذي ال  الوقت  مع اجل��و احلقيقي، وك��أن 
يعبأ به في حياة هذا املواطن، يناسبه أن 
ال يعبأ بدرجة حرارته؛ ألن قياسا حقيقيا 

إلى  الناس يتطلب مسارعة  لدرجة حرارة 
وانخفاضها  ارتفاعها  أسباب  في  البحث 
وعالجها مبا يناسب، وهذا ما ال يراد فعله 

لهذا املواطن )الغلبان(.
إن األهمية في املسألة التي نناقشها، 
أو  ميكانيكية  ال��س��اع��ة  ك���ون  ف��ي  ليست 
ولكنها  يدوية،  أو  حائطية  أو  إلكترونية 
أو  املعطلة  الساعة  تلك  إليه  ترمز  فيما 
مظاهر  من  مظهر  إنها  حيث  من  املختلة؛ 
الكنز  ذلكم  ِحيال  األم��ة  تعانيه  كبير  خلل 
ال��ذي ال ي��وزن بالذهب وال مبا هو أنفس،  
تلكم النعمة املغبون فيها كثير من الناس، 
في ذاك الذي جهلنا قيمته وعرفها غيرنا؛ 
ويوم أن تأخرت ساعة )بيغ بني( بدقائق ال 
تتجاوز أصابع الكف؛ بسبب وقوف  عدد 
من "طائر" طير الزرازير على عقرب الدقائق 
ف��ي��ه��ا، ق��ام��ت ق��ي��ام��ة ال���دول���ة اإلجن��ل��ي��زي��ة 
وقعدت دنياها؛  لتدارك هذا األمر وتفاديه 
األمر حادثا خطيرًا؛  فيما عد  أخ��رى،  مرة 
ملا له من آثار على الشعور الذي ميكن أن 
الساعة،  توقف  إزاء  العقليات  في  يتشكل 
وملا ينتج عن ذلك من نظرة استهتارية إلى 

الوقت. 
في  خ��اص��ة  رم��زي��ة  لها  ال��س��اع��ة  إذن؛ 
حياة األمم املتحضرة والطموحة، وعطلها 
نفقه  ل��م  لكننا  احل��ي��اة.  ف��ي  بعطل  م��ن��ذر 
الدرس بعد، ولم نستشعر القيمة احلقيقية 
اإلس��الم  أن  ورغ��م  الساعة.  إليه  ترمز  مل��ا 
قلب ال��ن��ظ��رة إل��ى ال��وق��ت، وج��ع��ل أس��اس 
قائمة على معادلة طرفاها:  فيه  احلضارة 
اإلنسان  قيمة  وأن  اإلن��س��ان(،   + )ال��وق��ت 
وقت  ف��ي  ينجزه  أن  يستطيع  م��ا  ومت��ي��زه 
في  تعالى  الله  كتاب  ذلك  كما يحكي  أقل؛ 
َأَنا  ��نِّ  ِ ِمَن اجلجْ ِريٌت  ِعفجْ }َق��اَل  بديع:  تصوير 
ِه  ي َعَليجْ َل َأنجْ َتُقوَم ِمنجْ َمَقاِمَك َوِإنِّ آِتيَك ِبِه َقبجْ
َدُه ِعلجٌْم ِمَن الجِْكَتاِب  َلَقِويٌّ َأِمنٌي َقاَل الَِّذي ِعنجْ
ُفَك{)النمل  َك َطرجْ َتدَّ ِإَليجْ َل َأنجْ َيرجْ َأَنا آِتيَك ِبِه َقبجْ
على  دقيقا  احلساب  جعل  بل   ،)40-39  :
ك��ل حلظة م��ن عمر اإلن��س��ان؛ ف��� »ال ت��زول 
عن   : يسأل  حتى  القيامة  ي��وم  عبد  قدما 
شبابه فيما أباله، وعن عمره فيما أفناه....

احلديث«)1(.
وال��ض��ح��ى،  )وال���ف���ج���ر،  أم����ة  أن  إال   
أتى عليها حني من  والليل()2(  والشمس، 
ولم  اعتبار،  عندها  للزمن  يعد  لم  الدهر 
بددا،  ضائع  الوقت  شعار؛  استغالله  يعد 
واللهو واللعب دائم  أبدا، والنوم والكسل 
مسترسل سرمدا، وكأنها فقدت اإلحساس 
وتعاقب  األف��الك،  ودوران  الكون  بحركية 
كما سلبت  وقتها؛  والنهار، وسلبت  الليل 

ساعة مروان.
هذه  لها  الساعة  كانت  إذا  وخ��ت��ام��ا؛ 
الوجودي  األمة  تاريخ  في  الهامة  الرمزية 
واحلضاري الذي تستمد منه خصوصيتها 
تهدر  ولم  ساعاتنا،  تعطل  فلم  وهويتها؛ 

أوقاتنا؟
------

االمي����ان،  ش��ع��ب  ف��ي  البيهقي  أخ��رج��ه   -  1
والبزار في مسنده: والترمذي، كلهم من حديث عن 

عبد الله بن مسعود [.
2 -  إش��ارة إلى األج��زاء الزمنية التي أقسم 
الله بها في كتابه الكرمي مما يدل على قيمة الوقت 

وأهميته في دين اإلسالم.

د. خالد العمراني

العدد 439

ساعاتنا  الـمعطلة  ووقتنا  الـمهدور
01 شعبان 1436هـ  املوافق 20 ماي 2015م

اخل��ط��اب ال��ق��رآن��ي خ��ط��اب إن��س��ان��ي، م��وج��ه إل��ى ال��رج��ال 
والنساء على حد س��واء، إال ما تبني بالدليل أنه يخص أحد 
إليهم  توجه  امل��رأة ممن  فإن  وعليه  األنثى  أو  الذكر  النوعني 
األمر في قوله تعالى : }وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
واملومنون{. وإن من يتدبر آيات كتاب الله تعالى ويطلع على 
أحاديث رسول الله ] يتبني له أن املرأة والرجل يتساويان 
على  والعقاب  املواخذة  وفي  العمل  على  والثواب  األج��ر  في 
الكسل. قال سبحانه : }ومن يعمل من الصاحلات من ذكر أو 
نقيرا{  يظلمون  وال  اجلنة  يدخلون  فأولئك  مومن  وهو  أنثى 
وقال تعالى : }للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب 
أن��ي ال  ربهم  لهم  }فاستجاب   : وق��ال عز وج��ل  اكتسنب{  مما 

أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض{.
قال ابن حزم : "وهذا كله في عموم الدنيا واآلخرة ألنه لم 
أحكام  أن  كما  ق��رآن وال سنة"  ذلك  يأت بتخصيص شيء من 
النفقات يتبني منها أن املرأة جتب عليها نفقة نفسها إذا طلقت 
الفقيرين  أبويها  أو مات عنها زوجها، كما جتب عليها نفقة 
أن  فهو واج��ب. ومقتضى هذا  به  إال  الواجب  يتحقق  ال  وما 
املرأة مطالبة بالعمل واجلد فيه على مقتضى الشرع، وعملها 
طاعة لله وعبادة. وقد شاركت املرأة على عهد رسول الله ] 
في الدعوة اإلسالمية وفي مختلف مجاالت العمل االقتصادية 
العمل  على  يحضها   [ وك���ان  والسياسية،  واالجتماعية 
ويحفزها على املشاركة فيه، وقد كان عمل املرأة يتسم باجلدية 
والصدق مع الله عز وجل، وكان خروجها له ال تشوبه شبهة 

وال شائبة من تعرض ألي إثم.
امل���رأة،  عمل  إل��ى  م��اس��ة  ح��اج��ة  ف��ي  ال��ي��وم  ومجتمعاتنا 
ومساهمتها في عملية التنمية إال أنه على النساء أن يعلمن 
أن الله عز وجل أناط باملرأة مهمة هي أولوية  األولويات وهي 
إعداد اإلنسان الذي يدير عجلة التنمية. كما أن الله عز وجل 
ميز شخصية املرأة عن شخصية الرجل وأناط بها من املهام 
أو  الرجل  قيامها مبهام  وأن  الذاتية  يالئم خصائصها  ال  ما 
بعضها يجعلها تكتسب بعض خصائصه وهذا يؤدي بها إلى 
تشوه شخصيتها وتكون صراع داخلي بني خصائص نظرتها 
وبني ما تكلفته من خصائص الرجل فال تستقيم حياتها وال 

تستقر أوضاعها وال يستقيم حال األسرة وال حال املجتمع.
طاقات  من  نفسها  حت��رم  أال  املجتمعات  على  ف��إن  وعليه 
النساء اخلالقة وجديتهن ومواهبهن، وأن تفسح لهن املجال 
للعمل في األعمال التي تالئم أنوثتها وال تضر بصحتها وال 

تخدش حياءهن أو متس عرضهن.
ومن الغريب أن تغرق بعض النساء في املطالبة باملساواة 
مع الرجل في ولوج ميادين للعمل تفقدها الطمأنينة والتوازن 
السكينة  يؤثر على جو  والوجداني، مما  الفكري  واالستقرار 
في البيوت واالستقرار واألمان للمجتمعات. ومن الغريب أن 
انخراط  عن  الناجتة  السلبية  اآلث��ار  إلى  املجتمعات  تنتبه  ال 
النساء في أعمال على خالف مقتضيات الشرع وأحكامه رغم 
ما أفرزته من أضرار باملجتمعات وسببته من أخطار ساهمت 
يكون  أن  بد  ال  امل��رأة  فإن عمل  وعليه  وانحطاطه.  تخلفه  في 

مشروطا.
أوال : بأال يتعارض مع أحكام شريعتنا السمحة في حليته، 
وجواز قيام املرأة به ليكون طاعة من الطاعات التي متارسها.
الله  التي خلقها  وفطرتها  امل��رأة  يالئم طبيعة  أن   : ثانيا 

عليها.
اإلجن��اب  األساسية  مهمتها  أداء  من  يحرمها  أال   : ثالثا 

والتربية ورعاية األسرة.
من  ويحملها  تطيقه،  ال  ما  املشاق  من  يكلفها  أال   : رابعا 
املسؤوليات ماال تتحمله، ويؤدي إلى تقاعس الرجل عن القيام 

بواجباته.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. وصلى الله على  

سيدنا محمد بدءا وختاما.
---------------

)*( عضو املجلس العلمي احمللي لفاس
أستاذة بكلية الشريعة سابقا   

عمل املرأة في اإلسالم
د. نعيمة بنيس)*(
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م��وج��ب��ات  ف���ي  م��ق��دم��ة  أوال- 
االستعمال :

- املوجب الشرعي :
��َم��اَواِت  ���ِذي َخ��َل��َق ال��سَّ ��ْم��ُد ِل��ّل��ِه الَّ }اْلَ
ِذيَن  وَر ُثمَّ الَّ ُلَماِت َوالنُّ َواأَلْرَض َوَجَعَل الظُّ

ِهم َيْعِدُلوَن{)األنعام : 1(. َكَفُروْا ِبَربِّ
���ِذي َأن���َزَل َع��َل��ى َع��ْب��ِدِه  ��ِه الَّ ��ْم��ُد ِل��لَّ }اْلَ
ُه ِعَوَجا{)سورة الكهف  اْلِكَتاَب َوَلْم َيْجَعل لَّ

.)1 :
َعْبِدِه  َعَلى  اْلُفْرَقاَن  َل  َن��زَّ ��ِذي  الَّ }َتَباَرَك 

نَي َنِذيرًا{)الفرقان : 1(. ِلَيُكوَن ِلْلَعاَلِ
َواأْلَْرِض  َماَواِت  السَّ َخْلُق  آَياِتِه  }َوِمْن 
َذِلَك  ِفي  ِإنَّ  َوَأْلَواِنُكْم  َأْلِسَنِتُكْم  َواْخِتَلُف 

نَي{)الروم : 22(. ْلَعاِلِ َلَياٍت لِّ
وُح  نَي َنَزَل ِبِه الرُّ ُه َلَتنِزيُل َربِّ اْلَعاَلِ }َوِإنَّ
اأْلَِمنُي َعَلى َقْلِبَك ِلَتُكوَن ِمَن اْلُنِذِريَن ِبِلَساٍن 

ِبنٍي{)الشعراء : 192 - 195(. َعَرِبيٍّ مُّ
اإلنسان،  اختار  وع��ل  جل  الله  إن  أال 
للقرآن  واختار  القرآن،  لإلنسان  واختار 

اللسان.
فهل بعد اختيار الله من اختيار؟

أال إن الغرب قد اختار اختيار الله جل 
وعل منذ أكثر من ثلثة عشر قرنا.

وحمله إلى أوروبا هاديا منذ أكثر من 
ثلثة عشر قرنا.

وحفظ القرآن وحافظ على لسانه منذ 
أكثر من ثلثة عشر قرنا.

ال��راس��خ في  فهل بعد ه��ذا االخ��ت��ي��ار 
االختيار من اختيار؟

تناسل  1912 وما  يكون لادثة  وهل 
منها قدرة على نقض هذا االختيار؟

َكِلَمًة  َمَثًل  الّلُه  َض��َرَب  َكْيَف  َت��َر  }َأَل���ْم 
َوَفْرُعَها  َثاِبٌت  َأْصُلَها  َبٍة  َطيِّ َكَشَجرٍة  َبًة  َطيِّ
ِب��ِإْذِن  ِح��نٍي  ُك��لَّ  ُأُكَلَها  ُت��ْؤِت��ي  َماء.  السَّ ِف��ي 
ُهْم  َلَعلَّ اِس  ِللنَّ اأَلْمَثاَل  الّلُه  َوَيْضِرُب  َها  َربِّ
ُروَن َوَمثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة  َيَتَذكَّ
َق��َراٍر   ِمن  َلَها  َما  اأَلْرِض  َف��ْوِق  ِمن  ْت  اْجُتثَّ
اِبِت ِفي  ِذيَن آَمُنوْا ِباْلَقْوِل الثَّ ُت الّلُه الَّ ُيَثبِّ
الّلُه  َوُي��ِض��لُّ  َوِف��ي الِخ���َرِة  ْنَيا  الدُّ ��َي��اِة  اْلَ
َيَشاء{)إبراهيم  َما  الّلُه  َوَيْفَعُل  نَي  اِلِ الظَّ

.)27 24-
باملاركسية  التاريخ  دخلنا  م��ا  إننا 
��رن��ا إس��ه��ام��ن��ا  أوال��ل��ي��ب��رال��ي��ة، وم���ا س��طَّ
احل���ض���اري ف��ي��ه ب��ال��ل��غ��ة ال��ف��رن��س��ي��ة أو 

اإلجنليزية أو االسبانية.
وإمنا دخلنا التاريخ من بابه الواسع 
الذهبي  إسهامنا  وسطرنا  ب��اإلس��ام، 
ولن  اإلس��ام.  كتاب  القرآن:  بلغة  فيه 
أو نكتب في دفتره  أخ��رى  ندخله مرة 

الذهبي بغير اإلسام ولغة اإلسام.
وإن الدين في ربطه لإلسلم بالعربية 

صريح.
باستعمال  ج��ه��ره  ف��ي  ال��ت��اري��خ  وإن 

العربية في الغرب فصيح.
وإن الدستور في أول سطر فيه عن دين 
)الملكة  أص��رح:  الرسمية  ولغتها  الدولة 
الغربية دولة إسلمية ذات سيادة كاملة، 

لغتها الرسمية هي اللغة العربية()**(.
للتربية  ال��وط��ن��ي  ال��ي��ث��اق  وإن 

وال���ت���ك���وي���ن ع��ل��ى ظ���روف���ه هو 
ف��ي ث��ان��ي م��رت��ك��ز ل��ه أفصح 

وأص�����رح )ي��ل��ت��ح��م ال��ن��ظ��ام 
ال�����ت�����رب�����وي ل��ل��م��م��ل��ك��ة 
الغربية بكيانها العريق 
ال���ق���ائ���م ع���ل���ى ث���واب���ت 
عليها  وم���ق���دس���ات... 
ي��رب��ى ال���واط���ن���ون... 
وه������م واع���������ون أمت 
ال���وع���ي ب��وج��ب��ات��ه��م 
متمكنون  وحقوقهم، 
باللغة  التواصل  من 
البلد  لغة  العربية، 
تعبيرا  ال��رس��م��ي��ة، 

وكتابة...(
ف���ه���ل ب���ع���د ه���ذه 
يتلجلج  ال��ش��رع��ي��ات 
في استعمال العربية 
أو  متلجلج،  بالغرب 
-وحجته  فيه  يحاجج 

داح�����ض�����ة ع����ن����د رب�����ه- 
محاجج؟ 

-  املوجب التنموي :
احمل�������ور  أن  ج���������رم  ال 

األساسي في عملية التنمية أو 
مفاهيمها،  اختلف  على  العمران، 

في اجتاه  انطلق  ال  وأن��ه  اإلن��س��ان،  هو 
اإلنسان،  إع��داد  ب��دون  والعمران  التنمية 
وأن ذل���ك اإلع����داد الب���د أن مي��ر مب��راح��ل 
الفعل  اإلب��داع، أو  إلى درج��ة  حتى يصل 
في  الكتابة  ف��ي  ال��ش��روع  أو  ال��ض��اري، 

السجل الذهبي للتاريخ من:
استيعاب لا هو كائن عموديا 

وأفقيا.
وحت�����ل�����ي�����ل ع���ل���م���ي 

مخبري له.
منطقي  وت��ع��ل��ي��ل 

موضوعي لظواهره.
وت����������رك����������ي����������ب 
ينبغي  لا  استشرافي 

أن ُيرتَقى إليه.
ع  ال��راح��ل تَسرِّ ه��ذه 

أم��ور، على رأسها  قطعها 
ثبت  إذ  األم؛  ال��ل��غ��ة  ش����رط 

الجمع  )جت��رب��ة  وجتريبيا  علميا 
األم  باللغة  االستيعاب  أن  مثل(  األردن��ي 
يكون أسرع، والتواصل بها يكون أسهل، 

والقدرة على اإلبداع تكون أكبر. 
هذا  ف��ي  األم  العلمية  اللغة  وإمن���ا 

ال��ب��ل��د ه���ي ال��ع��رب��ي��ة، اع���ت���رف ب��ذل��ك 
املعترفون، أو جحده اجلاحدون.

- املوجب احلضاري :
ن��ح��ن دي��ن��ي��ا وت��اري��خ��ي��ا وج��غ��راف��ي��ا 
وح���ض���اري���ا... ج���زء ال ي��ت��ج��زأ م��ن األم��ة 
العالم اإلسلمي، عند  أو  اإلسلمية 

العدو والصديق معا.
ولكي نتواصل مع مكونات 
هذه األمة عموديا )تاريخيا( 
ن��ح��ت��اج وي��ح��ت��اج��ون إل��ى 
ال��ذي  بالشترك  ال��وص��ل 
هو اإلسلم، ولغته التي 

هي العربية.
ول����ك����ي ن���ت���واص���ل 
أف���ق���ي���ا )ج���غ���راف���ي���ا( 
ن��ح��ت��اج وي��ح��ت��اج��ون 
إلى الوصل بالشترك 
ال�����ذي ه���و اإلس�����لم، 
ول���غ���ت���ه ال����ت����ي ه��ي 

العربية.
في  نحضر  ولكي 
ال��س��ت��ق��ب��ل، ش��اه��دي��ن 
على الناس كما ُأِمرنا، 
ن��ح��ت��اج وي��ح��ت��اج��ون 
إلى الوصل، فاالتصال، 
ف��ال��ت��واص��ل ب��ال��ش��ت��رك 
الذي هو اإلس��لم، ولغته 

التي هي العربية.
ه������ذا ق�����درن�����ا ال���رح���ي���م 

الكيم الكرمي،
ف��ل��ن��س��ب��ق إل������ى االخ���ت���ي���ار 
أن يجرفنا  قبل  باالختيار،  التاريخي 

اختيار التاريخ باالضطرار.
ث�����ان�����ي�����ا- م�����ظ�����اه�����ر إش�����ك�����ال 

االستعمال :
اإلشكال لألسف كبير كبير، ومظاهره 
لألسف غليظة خطيرة، ومحاولًة لصرها 

ميكن تصنيفها إلى ثلثة:
إه��������م��������ال  م������ظ������ه������ر   -

االستعمال :
وذلك:

إما جهل بالعربية 
ه��و حال  كما  أص���ل، 
عدد ممن كتب عليهم 
أن   1912 بعد حادثة 
لوا  ُيَجهَّ أو  َيجَهلوا 
ال��ع��رب��ي��ة. وم����ن جهل 
شيئا عاداه كما يقال،َ بله 

أن يستعمله. 
نتيجة  غ��ل��ب��ت  ع�����ادة،  وإم�����ا 
محيط محيط، كما هو حال ذوي اللساَنني 
الذين غلب عليهم بحكم العادة استعمال 

غير العربية. 
العربية أصل،  رفضا الستعمال  وإما 

كما  قليل،  وج��د،  وإن  ال��ل��ه،  بحمد  وذل��ك 
قبله بغض  من  هو حال بعض من متكن 
اإلسلم ولغته العربية، عافاهم الله تعالى.

- مظهر فساد االستعمال :
وذل����ك ب���اخل���روج ع���ن ن��ح��و ال��ع��رب��ي��ة 

مبفهومه الشامل، والسيما في:
بدل  الفاسد،  َدَمقَرط  )كنحت  الصرف 

َدقَرط الصحيح(
وإن...  إن...  )كاستعمال  والتركيب 

مبعنى سواء...(.
وال�����دالل�����ة )ك���اس���ت���ع���م���ال ال��ت��ك��ري��س 
مطلق  مبعنى  والطرح  الترسيخ،  مبعنى 

الوضع...(.
إلى  استمع  أو  صحيفة،  تصفح  ومن 
قناة، أو قرأ بعض ما تقذفه بعض الطابع 
دون احتساب، أو صحح أوراق امتحانات 
الطلب، أو أشرف على الرسائل والبحوث 
ر له أن يصحب  ُق��دِّ اجلامعية، وك��ان ممن 
أو  البيان،  السنة  ولسان  ال��ق��رآن،  لسان 
فإنه  الفصيح...  النثر  أو  القدمي  الشعر 
س��ي��ص��اب ب��ال��ذه��ول م��ن ه���ول م��ا أص��اب 
على  اتسعت  خ��روق  من  العربي  اللسان 

الراقع.
وح��ت��ى ال��س��اع��ة ال ي����زداد اخل���رق إال 

اتساعا.
ل��م ُيستمع ألج��راس  ال��س��اع��ة  وح��ت��ى 

اخلطر التي تصرخ هنا وهناك بعنف.
��ل إلط��ف��اء  وح��ت��ى ال��س��اع��ة ل���م ُي��ت��دخَّ
ال��ري��ق ال���ذي ي��ك��اد ي��أت��ي على األخضر 

واليابس:
نامت نواطير مصر عن ثعالبها

فقد بشمن وما تفنى العناقيد
- مظهر املزاحمة في االستعمال :

وله صورتان كبيرتان:
األجنبية  اللغات  مزاحمة  ص��ورة   <
 1912 ح��ادث��ة  بحكم  الفرنسية  والسيما 
وه���ي م��زاح��م��ة إب��ع��اد ال م��زاح��م��ة إم���داد 
وإسناد. وعند واقع التعليم منذ االبتدائي 
حتى نهاية التعليم العالي اخلبر اليقني؛ 
ح��ص��ص��ا وم��ع��ام��لت وت��خ��ص��ص��ات .... 

وآفاقا وتوّجهات وارتباطات...
العام  القطاع  مؤسسات  م��ن  ولكثير 

واخلاص إمداد وإسناد لذلك اإلبعاد.
والداخل  باخلارج  العولة  ولسيس 
��ُز من  ��يَّ مَتَ تكاد  تفور  وزئ��ي��ر، وه��ي  هدير 
الغيظ، لن ألقي فيها إذا ألقي فيها شهيق 

وزفير..
ه���ذه ص���ورة وه���ي األك��ب��ر واألخ��ط��ر، 

واألدهى واألمر.
> وصورة مزاحمة اللهجات احمللية. 
وكثيرا ما يضخم خطرها تغطية وصرفا 

لألنظار عن اخلطر السابق األكبر.
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قضية  استعمال  اللغة  العربية  في الـمغرب
محاولة  حلصر  اإلشكال  واقتراح  احلل

أ.د. الشاهد البوشيخي

)*(

أال 
إن اهلل 

جل وعال اختار 
اإلنسان، واختار 

لإلنسان القرآن، واختار 
للقرآن اللسان.

فهل بعد اختيار اهلل من 
اختيار؟

أال إن املغرب قد اختار اختيار 
اهلل جل وعال منذ أكثر من 

ثالثة عشر قرنا.
وحمله إىل أوروبا هاديا منذ 
أكثر من ثالثة عشر قرنا.
وحفظ القرآن وحافظ على 
لسانه منذ أكثر من ثالثة 

عشر قرنا.
فهل بعد هذا االختيار 
الراسخ يف االختيار 

من اختيار؟

البد من لغة 
واحدة يف االستعمال 
لتسهيل الجمع ومنع 

التفريق، وتسريع 
التفاهم ودفع 

التصادم، 
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 ثالثا- محاولة حلصر اإلشكال:
تلك املظاهر على تنوعها وتباعدها، مردها 
عند التأمل في عللها، ومحاولة حصرها، إلى 

سبب واحد وحيد هو اجلهل.
أج����ل، اجل��ه��ل ب��أن��واع��ه ال��ث��اث��ة 

أيضا:
ب��������ج��������دوى  ج��������ه��������ل  أ- 

االستعمال :
ال���ذي ه��و س��ب��ب ال��ت��رك 
ع��رف  ل���و  إذ  واإله�����م�����ال؛ 
العلم  فوائد  به  اجلاهلون 
ب���ه ح���اض���را وم��س��ت��ق��ب��ا، 
وف����وائ����د اس��ت��ع��م��ال��ه في 
لطلبوه  امل��ج��االت  مختلف 

وق����دم����وه، ول����و ع����رف ذل��ك 
الرافضون لرفضوا ما هم فيه 

وت��اب��وا مم��ا ه��م عليه إل��ي��ه. ولو 
لعادوا  لغيره  امل��ع��ت��ادون  ذل��ك  ع��رف 

إليه.
اخلير،  م��ن  لكثير  امل��ف��وت  اجل��ه��ل  ولكنه 
)اّللي  القائل:  املثل  الله خيرا صاحب  وجزى 

ما َعرَفك َخسَرك= الذي ما َعَرَفك َخِسَرك(
ب- جهل بصحة االستعمال :

لم  إذ  االستعمال؛  فساد  ال��ذي هو سبب   
يعد اكتساب العربية من األصول الصحيحة 
االحتال  ح��ادث��ة  قبل  كانت  التي  الفصيحة 
َل��ت  )االس��ت��ع��م��ار( ف��ي العالم اإلس��ام��ي، وُن��زِّ
منها  َت��ع��ِرف  األص����ول،  منزلة  ُم��س��َت��ن��َب��َت��اٌت 

وُتنٍكر. وَحَدَث في هذا الظرف وُأحِدَث 
أو  مقطوعا  مبتوتا  »احل���دي���ث« 

نتيجَة  فكان،  القدمي،  من  يكاد 
ال��ش��رِخ األخ���دود، ش��روخ في 

اللغة وفي غير اللغة....
اللغة  أمر  يستقيم  ولن 

إال مبيزان اللغة....
ول�������ن ي���س���ت���ق���ي���م أم����ر 
مب����ي����زان  إال  ال����ع����رب����ي����ة 

العربية...
البيان، في  وإمنا رأس 
م��ي��زان ال��ع��رب��ي��ة ومب��ي��زان 

العربية، القرآن.
التعليم  ي��ؤس��س  ل��م  وم��ا 

ع���ل���ى ال����ق����رآن ف���ل���ن ي��س��ت��ق��ي��م 
الستعمال العربية ميزان.

وح�������دة  ب��������ض��������رورة  ج�����ه�����ل  ج- 
االستعمال :

االستعمال؛  في  املزاحمة  سبب  هو  ال��ذي 
إذ لو علمنا وأيقنا أن البد من لغة واحدة في 
التفريق،  ومنع  اجلمع  لتسهيل  االستعمال 
وتكثير  ال��ت��ص��ادم،  ودف���ع  التفاهم  وت��س��ري��ع 
ذلك  غير  إلى   .... االختاف  وتقليل  االئتاف 
من لوازم رص الصف واالنطاق اجلماعي في 
احلضاري  واإلب��داع  الشاملة،  التنمية  اجتاه 

املتميز.
لو علمنا ذلك الخترنا، واقعا واستعماال، 
العربية  وم��ي��ث��اق��ا،  دس���ت���ورا  اخ��ت��رن��ا،  ك��م��ا 
متعددة  تقدم  كما  ألسباب  خاصة،  والعربية 

كثيرة.
رابعا- اقتراح حل لإلشكال :

ال جرم بعد الذي تقدم أن احلل يكمن في 
هذا اللفظ القليل املفيد:

على  ال��ش��ام��ل  املنهجي  العلمي  ال��ق��ض��اء 
اجلهل بأنواعه الثاثة:

بالبحث  اجلهل  على  العلمي  القضاء  أ- 
وتعليا  وحتليا  استيعابا  لإلشكال  العلمي 
ال  أمناء  أقوياء  ُمعاَفني،  ِلني  ُمَؤهَّ وتركيبا من 

تأخذهم في العلمية لومة الئم.
ب-  القضاء املنهجي بالتخطيط 
والتنفيذ احملكم التدريجي الذي ال 
يؤخر ما حقه التقدمي، وال يقدم 
يساوم  وال  التأخير،  حقه  ما 
متغير،  أج��ل  م��ن  ث��اب��ت  على 
وال على اختيار بسبب ضغط 

كبار.
ح- القضاء الشامل بتتبع 
اإلش����ك����ال ف���ي ك���ل امل���ج���االت 
حسب األولويات على املستوى 

الرسمي والشعبي معا.
وال شك أن ذلكم القضاء يتطلب 

على رأس ما يتطلب:
واإلرادة  السريع  السياسي  ال��ق��رار   -  1

السياسية احلازمة احلاسمة.
املستمر من جميع  الصادق  التعاون   -  2

مؤسسات املجتمع ومكوناته.
البدء  ل��وازم  في  خامتة  خامسا- 

واإلمتام:
وإمنا يلزم اإلمتام بالشروع كما يقرر ذلك 
السير  في  الشروع  الشروع،  وأول  علماؤنا. 

في االجتاه :
اجتاه من يبده القرار إلى اإلسراع  في 
الزبى  السيل  بلغ  )فقد  القرار  اتخاذ 

بَينِي.( ووصل احلزام الطُّ
اجتاه من يعلم احلال واملآل 
بالتي  الطلب  في  اإلحل��اح  إل��ى 
احل��ال  لتحسني  أح��س��ن  ه��ي 

واملآل
اجت����اه م���ن ي��ج��ه��ل واق���ع 
األوض���اع إل��ى احل��رص على 
االس��ت��م��اع ل��ل��ت��ي ه���ي أق���وم 

بالتي هي أسرع.
وأخيرا : وا لغتاه!

وا عربيتاه!!
ف���ه���ل ي��س��م��ع امل��ع��ت��ص��م 

النداء؟
وه������ل ي�����س�����ارع أه������ل احل���ل 

والعقد لكشف البالء؟
وهل يتعاون أحياء األمة على كشف 

الغمة؟
وأنت  ما جعلته سها  إال  اللهم ال سهل   

جتعل احلزن إذا شئت سها
واحلمد لله الذي بنعمته تتم الصاحلات.

---------
)*( عرض  ألقي في احللقة الثانية من الندوة 
املغربية  اململكة  أكادميية  نظمتها  التي  العلمية 
املغرب  في  العربية  اللغة  استعمال  قضايا  حول 
-16 17 ربيع الثاني/-25 26 ماي 2005. ونظرا 
ألهمية املوضوع في الظرف احلالي تعيد اجلريدة 

نشره تعميما للفائدة.
)**( وفي دستور اململكة 2011 احتفظت اللغة 
العربية مبكانتها فقد جاء في الفصل اخلامس : 
»تظل العربية اللغة الدسمية للدولة. وتعمل الدولة 

على حمايتها وتطويدها، وتنميو استعمالها.

إن الدين 
يف ربطه لإلسالم 
بالعربية صريح.

وإن التاريخ يف جهره 
باستعمال العربية يف 

املغرب فصيح

وا لغتاه!
وا عربيتاه!!
فهل يسمع 

املعتصم النداء؟
وهل يسارع أهل الحل 
والعقد لكشف البالء؟
وهل يتعاون أحياء 
األمة على كشف 

الغمة؟

بعض الـمشـاريـع  والـمـراحل التي  مـر  
مـنـهـا  تـعـريـب  الـتـعـلـيـم

  : 1957 <
- إنشاء اللجنة العليا إلصاح التعليم.

- اإلصاح يقرر تعريب التعليم االبتدائي.
- توحيد البرامج.

- حتديد سلك ابتدائي من 5 سنوات وثانوي من ست سنوات.
- إحداث كليات وطنية.

: 1960 <
- إحداث معهد الدراسات والبحوث حول التعريب.
- إقرار تعريب املواد العلمية في السلك االبتدائي.

:1964 <
- انعقاد املناظرة الوطنية حول التعليم بغابة املعمورة بحضور 
التعليم  »لغة   : يلي  ما  وق��ررت  البرملان  400 شخصية على هامش 
اللغات  تعليم  في  يشرع  وال  العربية،  اللغة  املراحل هي  في جميع 

األجنبية كلغات إال ابتداء من التعليم الثانوي.
 :  1967-65 <

- املخطط الثاثي يتراجع عن التعميم والتوحيد واملغربة بعد 
تقليص ميزانية التعليم.

 :  1967 <
العلوم واحلساب في االبتدائي وتوقف مغربة  - توقف تعريب 

األطر.
: 1970 <

- إحداث املجلس األعلى للتعليم.
- تعريب الفلسفة واالجتماعيات. 

- انعقاد مناظرة إفران األولى، لكنها لم تخرج بأية نتيجة.
- صدور بيان علماء ومثقفي املغرب )500 فرد( :

1- التحذير من ازدواجية اللغة.
2- الدعوة إلى التعريب العام.

3- التحذير من التحقير الذي تواجهه اللغة العربية.
4- التأكيد على مبادئ التعريب واملغربة والتعميم.

: 1977 <
- إعادة توحيد وزارة التعليم.

- التركيز على التعريب واملغربة والتعميم.
االزدواج��ي��ة        ب��أن  العراقي(  الدين  )ع��ز  التعليم  وزي��ر  اعتراف   -

هي سبب انخفاض مستوى التعليم.
: 1980 <

- بداية تعريب املواد العلمية في االبتدائي.
- انعقاد مناظرة إفران الثانية.

- صدور مشروع إصاح التعليم.
- إحداث شعبة الدراسات اإلسامية بكليات اآلداب.

: 1990 <
- وصول أول فوج معرب إلى اجلامعة مع بقاء التعليم اجلامعي 

مفرنسا.
- إصدار مشروع اإلصاح البيداغوجي اخلاص بالتعليم العالي

: 1995 <
- انتهاء اللجنة من أشغالها ودعوتها إلى ما يلي :

1. ترسيخ القيم الروحية لإلسام.
2. تعميم التعليم.

3. إقرار إلزامية التعليم للفئة العمرية 6-16 سنة.
4. اعتبار املجانية نتيجة حتمية ألوضاع األسر املغربية.

5. اعتبار اللغة العربية محورا أساسيا للتعليم.
6. ضرورة محو األمية.

7. توحيد التعليم وتعريب املجاالت االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية والسياسية.
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ت��ع��ي��ُش ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وض��ع��ا غير 
امل��غ��رب��ي،  ال��ت��داول��ي  امل��ج��ال  ف��ي  طبيعي 
بسبب عدد من االلتباسات التي صنعتها 
ت��راك��م��ات ام���ت���دت م��ن��ذ االس��ت��ق��ال إل��ى 
الثقافية  العوامل  وتداخلت  ه��ذا،  يومنا 
ف��ي تشكيل  وال��س��ي��اس��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
اللغة  ل��وج��ود  ليس  م��ه��ددة  لغوية  ح��ال��ة 
بل  فقط،  تواصل  أداة  باعتبارها  العربية 
ارتضى  ال��ذي  الدولة    ����� املغرب  لوجود 
الرسمي  والتواصل  للمعرفة  لغة  العربية 

واملؤسساتي.
منذ  امل��غ��رب��ي��ة  النخبة  ق��اوم��ت  ول��ق��د 
والتفرقة  التشظي  دع����اوى  االس��ت��ع��م��ار 
الفكر  عليها  يراهن  زال  وما  راه��ن،  التي 
الوحدة  بعث  بهم  مشغولة  االستعماري، 
إل��ى وحدة  فدعت  الوطنية.  ال��ذات  داخ��ل 
ل��غ��وي��ة ف���ي ال��ت��ع��ل��ي��م، م���وازي���ة ل��ل��وح��دة 
لغات  ت��ع��دد  وال��ع��ق��دي��ة، ألن  ال��س��ي��اس��ي��ة 
بتكوين  يضر  ال��واح��د  البلد  في  التعليم 
ال��وط��ن،  ف��ي  ال��ث��ق��اف��ة  ومستقبل  األب��ن��اء 
املجال  فتح  إل��ى  محالة  ال  وألن��ه سيؤدي 
للتفكير بطرق متعددة، وترسيخ االستاب 
ال��ث��ق��اف��ي وال��ف��ك��ري، وت��ش��وي��ه م��ق��وم��ات 
ال  السلبية  فالنتائج  ال��وط��ن��ي��ة.  ال��ه��وي��ة 
بالشخصية  ب��ل  بالتلميذ،  ف��ق��ط  ت��رت��ب��ط 
املغربية ككل. لذا ناضلت نخبة الوطن من 

أجل جعل لغة التعليم هي اللغة العربية، 
" العلم إذا أخذته بلغته أخذته، وإذا  ألن 
أخذته بلغة غيرك أخذك"؛ كما قال احلاج 
ب��ا ف��ري��ج . ف��ك��ان م��دخ��ل االس��ت��ق��ال هو 
عن  واملزايلة  التربوي   ���� اللغوي  التحرر 
املختار  وبتعبير  االستعمارية.  الثقافة 
السوسي: "وليت شعري ملاذا كنا نحرص 
ع��ل��ى االس���ت���ق���ال إن ل���م ت��ك��ن أه��داف��ن��ا 
في  املجموعة  العليا  مثلنا  احملافظة على 
أسس ديننا احلنيف واحملافظة على هذه 
املغاربة كلهم عربهم  التي استمات  اللغة 
الوحيدة  اللغة  هي  جعلها  في  وبربرهم 
في الباد؟". وكان الرهان الدائم هو جعل 
اإلصاح اللغوي مقدمة ضرورية للتحرر؛ 
ألن "األمة التي تتعلم كلها بلغة غير لغتها 
ال ميكن أن تفكر إال بفكر أجنبي عنها " كما 
التعليم  لغة  فاختياُر  الفاسي.  عال  قال 
مبختلف  للتنمية  شامل  تصور  من  ج��زء 
جوانبها القيمية واملصلحية والهوياتية، 
والذين يراهنون اآلن أو في املاضي على 
يتبنى  ممن  هم  للتدريس  لغة  الفرنسية 
االستعمار  أسسه  وض��ع  ال��ذي  النموذج 
لتمدين األهالي في املستعمرات القدمية/ 

اجلديدة، والقائم على نشر املدارس لتعليم 
األصلية  لغاتها  بواسطة  احلديثة  العلوم 
مما يرسخ االعتقاد بأنَّ مدخل التمدن هو 

اكتساب املعرفة باللغة األجنبية.
املتعددة،  البيانات  ه��ذه  أثبتت  وق��د 
سياسيني  من  املغرب  نخبة  عن  الصادرة 
أن  م��دن��ي��ني،  وف��اع��ل��ني  وع��ل��م��اء  ومثقفني 
وطني  مطلب  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  اس��ت��ع��م��ال 
األمة منذ االستقال، وأنها  أجمعت عليه 
ترفض أن يظل فكرها محتكرًا من لدن لغة 
اخلناق  م��ازال  ذلك،  من  وبالرغم  أجنبية. 
العربية؛  اللغة  على  يوم  بعد  يوما  يشتد 
مما دعانا إلى إصدار "نداء من أجل اللغة 
عن  الدفاع  راهنية  على  تأكيدا  العربية" 
الهوية الوطنية ضد كل أنواع االستاب، 
ورف���ض���ا ل��ك��ل م���ح���اوالت ت��ق��زمي ال��ه��وي��ة 

الوطنية أو تغريبها أو حتريفها.
فقد مت إقرار التعريب في أول مشروع 
ض��رورة  مؤكدا  االستقال  غ��داة  تعليمي 
اعتماد اللغة العربية لغة رسمية للتدريس. 
غير أن االزدواجية ظهرت في أول خطوة 
تطبيقية حني أقرت اللجنة امللكية إلصاح 
التعليم في اجتماعها سنة 1958م تدريس 
لدى  خلق  مما  الفرنسية،  باللغة  العلوم 
فضاءين  بني  ازدواج��ي��ة  املغربي  التلميذ 
باكتساب  تسمح  لغة  معرفيني:   �� لغويني 
أخ��رى  ولغة  العلمية،  اإلنسانية  املعرفة 
والشعر  األدب  مع  إال  بالتعامل  تسمح  ال 
واحل��ك��اي��ات واألس���اط���ي���ر. وق���د ظ��ل ه��ذا 
اإلصاح  مشاريع  جل  في  سائدًا  التوجه 
اللجان  املتتالية، ومخططات  احلكومية 
التعليم.  إلص��اح  املستحدثة  واملجالس 
سيطرة  في  اخلصوص  على  ذل��ك  ويبدو 
شبه مطلقة للفرنسية بوصفها لغة تدريس 
التعليم  التجريبية والطبيعية في  للعلوم 
في  بالعربية  تدريسها  مقابل  اجلامعي 
في  ارتباكا  أنتج  مما  الثانوي؛  التعليم 
إل��ى  وأدى  العلمي  التحصيل  م��س��ت��وى 
ض��ع��ف اإلب�����داع واجل�����ودة واالس��ت��ي��ع��اب 

والتمكن في املدرسة الوطنية.
وب�����ع�����د ال����ت����ع����دي����ل ال�����دس�����ت�����وري 
م��ب��ادرات  م��ن  ت���اه  وم���ا  ليوليوز2011، 
رام���ي���ة إل���ى ال��ن��ه��وض ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
مع  ت��ام  تناغم  في  وتنميتها،  وحمايتها 
اتسعت  أن  وبعد  األم��ازي��غ��ي��ة،  شقيقتها 
مندمجة  لغوية  سياسة  في  األم��ل  دائ��رة 
وتنفتح  للمغاربة،  اللغوية  الهوية  حتفظ 
على اللغات األكثر تداوال في العالم، وبدأ 
من  املغربي  التعليم  إص��اح  عن  احلديث 
خال تشخيص لواقعه، واستشراف لسبل 
ال��ن��ه��وض ب��ه م��ن خ���ال امل��ج��ل��س األع��ل��ى 
للتربية والتكوين والبحث العلمي، قفزت 
ب��ع��ض األص�����وات ل��ط��رح ق��ض��اي��ا وهمية 
وم��ش��اري��ع ت��دل��ي��س��ي��ة، غ��اي��ت��ه��ا إج��ه��اض 
أي  وعرقلة  املنشود  التعليمي  اإلص���اح 
م��ح��اول��ة ل��ل��ن��ه��وض ب��ال��ل��غ��ات ال��وط��ن��ي��ة، 
وخلفياتها حماية مواقع االمتياز اللغوي 
ال�����ذي حت��ظ��ى ب���ه ال��ل��غ��ة االس��ت��ع��م��اري��ة 
والقطاعات  املجاالت  ببادنا، في مختلف 
االقتصادية واالجتماعية، من خال تغليط 
تبسيطية  أج���وب���ة  ب��ط��رح  ال���ع���ام  ال�����رأي 
غير  أجوبة  تقدمي  أو  النشغاالت حقيقية، 

واقعية عن أسئلة غير مطروحة، وهو ما 
ومقومات  الدستور،  ثوابت  مع  يتناقض 

الهوية واحلضارة املغربيتني.
لذلك فإن علماء املغرب ومثقفيه، ومن 

خال متابعتهم للهجوم على اللغة العربية 
واجبهم  من  أن  ي��رون  املغربية،  والهوية 
احل��وار  مبناسبة  واحل��ض��اري،  الوطني 
ومستقبله  التعليم  سياسة  حول  املفتوح 

في املغرب، تسجيل ما يلي:
> إن حضور اللغة العربية في املغرب 
ب��وص��ف��ه��ا م��ك��وًن��ا م���ن م��ك��ون��ات ال��ه��وي��ة 
الوطنية ورمزا للوحدة احلضارية للشعب 
املغربي وحاضنة لفكره وثقافته وإبداعه، 
ه���و ح���ض���ور م�����ازم مل��ف��اه��ي��م االن��ت��م��اء 
مكانتها  ع��ل��ى  اع��ت��داء  وأي  وال��س��ي��ادة، 
الرمزية واملادية هو اعتداء على السيادة 

الوطنية.
> اإلش������ادة ب��امل��ق��ارب��ة ال��دس��ت��وري��ة 
وال��ت��واف��ق ال��وط��ن��ي ال���ذي أجن��ز سياسة 
اللغة  "تظل  التي  بالعربية  تعتز  لغوية 
الرسمية للمغرب" - إن إشكال لغة التدريس 
ال��وص��ف  خ���ال  م��ن  ي��ط��رح  أن  ينبغي  ال 
العرضي، بل من خال األسئلة احلقيقية. 
فالعربية عانت لعقود من عراقيل وعقبات 
أثرت على موقعها الوظيفي ودورها سواء 
امل��وارد  أو  املناهج  أو  املقررات  حيث  من 

املالية والبشرية وتقنيات التدريس.
> إن مدخل التنمية املنشود هو اللغة 
العربية. فليست هناك دولة متقدمة واحدة 
األوروب��ي��ة  ف��ال��دول  أجنبية.  بلغة  ت��درس 
األسيوية  املجموعة  وكذلك  واألمريكية، 
هي  الوطنية  اللغات  فقط  تستخدم  التي 
الدول املتقدمة. أما الدول التي تدرس بلغة 
م��زدوج،  تعليم  بها  يوجد  أو  املستعمر، 
ليست  أنها  االق��ت��ص��ادي  واقعها  فيشهد 

متقدمة
اللغوي  الوضع  إدارة  إن   <
ل��ص��ال��ح ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة أم��ر 
ال ميكن  وح��ت��م��ي،  م��وض��وع��ي 
في  ال  عنه،  عقاني  بديل  تصور 
اللغة األجنبية، وال في العاميات. 
تبرز  اللغوية  التجارب  أن  كما 
أهمية القرار السياسي الواضح 
الذي يترجم في خطط وتشريعات 
العربية.  باللغة  النهوض  ت��روم 
التشريعية  الهيئات  ن��دع��و  ل��ذا 
قانون  إص���دار  إل��ى  والتنفيذية 
وتنمية  العربية،  اللغة  حماية 
"أكادميية  وإخ��راج  استعمالها، 
العربية"  للغة  ال��س��ادس  محمد 
إل����ى ال����وج����ود، ومت��ك��ي��ن��ه��ا من 

الشروط املادية واملعنوية.

العدد 439 01 شعبان 1436هـ  املوافق 20 ماي 2015م

 نداء من أجل اللغة العربية 

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

االشتراك السنوي : 20 عددا
< داخل املغــــــرب : 60 درهم             

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

> جريدة احملجة عن طريق احلوالة البريدية
> أو جريدة احملجة على حساب وكالة البنك الشعبي )املوحدين 

 فاس( رقم : 2111113412900014
أما قسيمة االشتراك والوصل فيبعثان إلى مقر اجلريدة على العنوان 
التالي :  جريدة احملجة حي عز الله، زنقة 2، رقم 3، الدكارات،

فاس - املغرب

ق�شيمة اال�شرتاك

>> املناظرة الوطنية حول التعليم 1964:
الرياضي  باملركز  الوطنية،  التربية  وزارة  نظمت 
بغابة معمورة خال شهر أبريل من سنة 1964، مناظرة 
وطنية حول التعليم شارك فيها أكثر من 400 شخص 
الوطنية. ومما خرجت  التنظيمات  من ممثلي مختلف 

به املناظرة فيما يخص التعريب:
- جعل اللغة العربية لغة التعليم في جميع املراحل.
- تعليم اللغات األجنبية، كلغات، ابتداء من الطور 

الثانوي.
- مرحلة انتقالية لتعريب االبتدائي والثانوي في 

عشر سنوات.
سنة  م��ن  أكتوبر  ف��ي  الثاني  االب��ت��دائ��ي  تعريب   -

.1964
بتصميم  مقرونا  اإلدارة  لتعريب  تصميم  وضع   -

تعريب التعليم.
املغرب حول سياسة  بيان من علماء ومثقفي   <<
التعليم والغزو اللغوي االستعماري للمغرب العربي في 

شتنبر 1970، جاء فيه:
أخطار  من  وحتذيرهم  نصحهم  ي��ج��ددون  أوال:   -
السياسة القائمة حتى اآلن في مجال التعليم والتي لم 
حتقق غير املزيد من فرنسة األجيال املغربية الناشئة 
وفرنسة لغة التخاطب املغربية وترسيخ فرنسة اإلدارة 

واملصالح العمومية واخلصوصية باملغرب املستقل...
في  العام  الكامل  التعريب  ب��أن  ي��ذك��رون  ثانيا:   -
قومي  مطلب  هو  وال��ش��ارع،  والعمل  واإلدارة  التعليم 
يتعارض،  ال  وهو  االستقال،  منذ  األم��ة  عليه  أجمعت 
بحال من األحوال، مع دراسته اللغات األجنبية احلية 
كلغات، وال يتناقض مع رغبتنا جميعا في التفتح على 

حضارة القرن العشرين...
- ثالثا: ينبهون إلى التجني الذي يرتكب في حق 
الذي يوجد  بالوضع  يراد ربطها  العربية عندما  اللغة 
في  ياحظ  ال��ذي  والنقص  اليوم  العربي  العالم  عليه 
إلى  يرجع  ال  وال��ذي  احلديثة...،  العلمية  املصطلحات 
عجزها هي، بل جلمود املجتمعات العربية التي عليها 

أن تقوم بسد هذا العجز في امليدان اللغوي... 
التعليم  مل��ش��اك��ل  ب��أن��ه ال ح��ل  ي���ؤك���دون  راب���ع���ا:   -
املستعصية إال بوضع املبادئ التي أجمعت عليها األمة 
وعلى جميع  املراحل  في جميع  التعليم  تعريب  وهي: 
املستويات، ومغربة أطره وتعميمه، وتوحيده. موضع 
التنفيذ املخلص السريع حسب »ميثاق للتعليم« وطبق 
عليهما  ويصادق  وضعها  في  يساهم  محدد،  تصميم 
املمثلون احلقيقيون للمؤسسات الوطنية كلها، على أن 

يكون جاهزا للتطبيق ابتداء من أكتوبر 1970...
>>  املؤمتر الثامن لرابطة علماء املغرب بالناظور 
فيه   ج��اء   :1981 سنة  م��ن  يونيو  شهر  خ��ال  املنعقد، 
»بأن لغة التعليم، في جميع مراحل التعليم، هي اللغة 
العربية، وال يشرع في تعليم اللغات األجنبية، كلغات 
إال في التعليم الثانوي، ولذلك فإن املؤمتر يرفض أي 
األس��اس  ه��ذا  على  يقوم  ال  التعليم،  إلص��اح  مشروع 

الوطني...«

مواقف وتوصيات هامة في تاريخ المغرب 
بعد االستقالل في شأن اللغة العربية:

أثبتت هذه البيانات املتعددة، 
الصادرة عن نخبة املغرب من 

سياسيني ومثقفني وعلماء وفاعلني 
مدنيني، أن استعمال اللغة العربية 

مطلب وطني أجمعت عليه األمة منذ 
االستقالل، وأنها ترفض أن يظل 

فكرها محتكرًا من لدن لغة أجنبية.

إن إدارة الوضع اللغوي لصالح اللغة 
العربية أمر موضوعي وحتمي، ال 

ميكن تصور بديل عقالني عنه، ال 
في اللغة األجنبية، وال في العاميات. 

وقع مجموعة من العلماء واملثقفني في اآلونة األخيرة بيانا أطلقوا عليه نداء من أجل اللغة العربية 
،  وكان من املوقعني الدكتور مصطفى بنحمزة عضو املجلس العلمي األعلى، ورؤساء املجالس العلمية 

ومثقفون وفاعلون سياسيون، ونشطاء من املجتمع املدني، ومما جاء فيه : 
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ها هما وجها لوجه... أجهشتا بالبكاء...
كيف تلتقيان هنا؟  وأين؟

يف أطهر بقعة.. أمام الكعبة املشرَّفة...
كانت تعمل عندها مساعد ة يف البيت.. 
كانت تتسمّر فاغرة فاها أمام شاشة التلفاز 
حني يحل موعد نقل الصالة من الحرمني.. 
وتدعو: “يا رب ال تحرمني من الحج  وأنا 

يف شبابي“،
تهزأ منها مشغلتها: 

ن.. وهم  ل  لم يحج فالن وفالن وعللالّ
ومن  أنت  أتحجني  والجاه..  املال  يملكون 

هم مثلك؟ 
 تتنهد وترد بثقة: 

ل ربي قادر.. سبحانه وتعاىل  رب الفقراء 
واألغنياء.. أنا واثقة أنه سيجيب دعوتي  

تقهقه ساخرة:
ل نلتقي هناك.. أمام الكعبة..

ل إن شاء اهلل..
واملكان  املوعد  يف  اللقاء  لهما  اهلل  وشاء 

نفسيْهما...

 ذة. نبيلة عزوزي

بقـلم :

و مـضـــــــــة

ربـي  قـادر..
ال يخفى على من له بصيص من العلم، 
عالقة  أن  باملجتمع،  املعرفة  مــن  وشــعــاع 
وأن  زمــن،  منذ  ــت  ولَّ الــقــراءة  مــع  بعضنا 
الرفوف  فوق  املكتبات  في  الكتب أصبحت 
كــاملــرضــى املــســتــلــقــن عــلــى أســرتــهــم في 
املستشفيات يئنـون من الوجع، ويتجرعون 
ـــوحـــدة في  كـــؤوســـا ُمـــــرًة مـــن الــغــربــة وال
وال  أطــبــاء  ال  الطويلة،  املظلمة  ساعاتهم 
البهجة  بهم  ويدخلون  يعتنون  ممرضن 
يزورونهم  أصــدقــاء  وال  مقربن  ال  عليهم، 

معهم،   مبجالستهم  واحلديث  ويتمتعون 
لــســان حــالــهــم : »يـــا مـــوت زر إن احلــيــاة 

ذميمـة«. هذا واقع الكتب في املكتبات.
فهي  فــي مجتمعنا  الــقــراءة  حــال  أمــا 
النخل  كثيرِة  األنــهــار،  فيها  جتــري  كجنة 
كل  في  وأكلها  ثمارها  تؤتي    ، واألشجار 
آن ، أبى الناس إال اإلعراض عنها والعيش 
والرمال،  القفار  حيث  قاحلة  صحراء  في 
ـر  وتيسُّ اإلنسان  وفكر  عقل  غــذاء  وانعدام 
ُســبــل اجلــمــود واالنــحــطــاط ، وإتــاحــة وأد 

املواهب واألفكار.
فــيــا تـــرى مــا هــي ثــمــار هـــذه اجلــنــة –
القراءة-؟ وما هي أسباب اإلعراض عنها؟ 
ومـــا هــي دوافــــع اإليــــاب إلــيــهــا؟ ومـــا هي 

قوانينها؟

فوائــد القراءة وثمارها :
القراءة ُأسُّ في منو ثقافة وفكر اإلنسان، 
ومصنع يصنع األجيال واحلضارات، وسلم 
يرتقى به لسماء الرقي واالزدهار، ومبعث 
من مباعث السعادة واالطمئنان، ومسن به 
ُتتطى  ومطية  واألفــكــار،  املواهب  ُتْشحـذ 
ونــبــراس  واملـــكـــان،  الـــزمـــان  عــبــر  ـل  للتنقُّ
والتقليد  التبعية  ظلمات  مــن  ــْخــرج  ُي بــه 

األعمـى...

عــوائق القـراءة :
بيننا  عـــوائـــق حتــــول  عــــدة  لـــلـــقـــراءة 

وبينها، أهمها :
التي  والــبــيــئــة  التنشئة   -  1
ـأ  ُينشَّ حيث  اإلنسان،  فيها  ى  ُيربَّ
األجسام  بتغذية  ُتعنى  أسرة  في 
دون العقول، وتزين أدراج البيت، 
ورفوف مخازنه باألثاث واألواني 

بدل الكتب واملجالت النافعة.
الــتــكــنــولــوجــي  الــــغــــزو   -  2
الـــذي غــزا بــجــنــوده الــتــي تتألف 
بوك  )وفيس  وحاسوب  تلفاز  من 
ألعاب  ومواقع  ويوتوب(  وتويتر 
واستحوذ  مسكن،  كل  إلكترونية 
عـــلـــى ســـكـــانـــه غـــيـــر املــدجــجــن 
بأسلحة الوعي واملعرفة والثقافة 
التكنولوجيا  هــذه  مستعملو  ــان  ك فلو  ؛ 
الجتياز  سفينة  الّتــخــذوهــا  عقالء  أذكــيــاء 
منه حليب  وثديا يرضعون  جلج اجلهالة، 

العلم والتنمية.
3 - االشتغال بغيرها، والتالهي عنها 

مبا ال يعني  وال ُيغني...
4 - مجالسة ومخالطة جلساء السوء، 
واألوطـــار  لــأحــالم  الكبيرة،  املجهضن 
العظيمة، املثبطن للهمم املتينة، والعزائم 
مشؤومة  صــورة  يرسمون  حيث  الــقــويــة، 
الــكــتــاب، وجــريــرة إهــدار  ملستقبل عــشــاق 
األمــــــوال فـــي ابــتــيــاعــه، ويـــرســـون جــبــاال 
والصعاب  والعقبات  العراقيل  من  سامقة 
أن  صديقي  بنفسك  َفــاْرَبــْأ  تسلقها،  يعسر 
ُترى مع هؤالء، وفر منهم فرارك من األسد 

والطاعون.

دوافـع القـراءة:
1 -  بضد ما كتب آنفا في عوائق القراءة 
ذلك  على  ويعطف  هنا،  دوافعها  نستشف 
إذكاء جمرة العزمية التي خبت في أعماقنا، 
وامتطاء جـواد العزمية للعروج إلى القمم 
العالية، واستحقاق إكليل الطبقة السامية.

همـة تنطــح الثريا وعــزم
نبــوي يـزعـزع األْجبـاال
الــكــتــاب، وراع حالة  2 - ُاحــصــل على 
استكشافية)1(،  قراءة  تقرأه  أن  له  اقتنائك 

مع حتري أجود النسخ قْلبا وقالبا.
3 -  أعد صياغة الئحة وقتك وتنظيمها 
وضبطها، وخذ لك حيزا منها للقراءة مهما 

كانت ظروفك وأحوالك .
بالكتاب  لتخلو  بالصبر  تسلح   -  4
أعز  من  يصير  حتى  وحتــادثــه،  وجتالسه 
ترضى  وال  حـــوال،  عنه  تبغي  ال  أحــبــابــك، 

بغيره بديال .
ال حتسنب املجد ترا أنت آكلـه

لن تبلغ املجـد حتى تلعق الصَبـَرا
5 - ِابــدأ بالكتب الصغيرة واملواضيع 

ـّبـذَها .  التي تيل نفسك إليها وحُتَ

قـواعـد القــراءة :
عليك  القراءة  من  القصوى  لالستفادة 
من  وعقلك  فكرك  وإفـــراغ   ، املــكــان  بتهيئة 
الشواغل ، وإجلامهما عن الشرود والذهــول، 
وحبورها  النفس  ُسلـو  ـــات  أوق واغــتــنــام 
بكل  الكتاب  على  واالنكباب  وانشراحها، 
أبعاده،  واستيعاب  فهمه  محاوال  حواسك 

ومحددا هدفك من قراءته.
السطور  هذه  جتد  أن  وختاما  ُيرجى 
ـــا لهم  ـــع هـــــوًى فـــي نـــْفـــس ٌقـــــــرائـــهـــا، وداف
فحيثما  القراءة،  نحو  هممهم  الستنهاض 
وجــــدت الـــقـــراءة فـــاجلـــادة املــثــمــرة فثمت 
احلياة السعيدة ، وإن انعدمت فعلى الدنيا 

السالم.
ــــــــــــــــــــــــــ

)1( القراءة االستكشافية : هي تصفح سريع 
للكتاب ملعرفة تحوره ومحاوره وأفكاره.

خطبة منبرية

القراءة : أهميتها ، عـوائقها، دوافعها، قواعدها

كتاب أحاديث الشعر 
والشعراء رؤية حضارية 

صدر للدكتور حسن زروق كتاب »أحاديث 
الشعر والشعراء رؤية حضارية« ضمن سلسلة 
روافد التي تصدرها وزارة األوقاف والشؤون 
 1433 لسنة   59 عــدد   ، بالكويت  اإلســالمــيــة 
املوافق ل 2012 ، من احلجم  a/5،  وقد ُقسم 

الكتاب إلى قسمن، كل قسم تضمن فصوال . 
في  وجاء   ، الدراسة  بعنوان  األول  القسم 

أربعة فصول:
الفصل األول  قراءة تاريخية 
الفصل الثاني : قراءة أدبية 

الفصل الثالث : قراءة أخالقية
في  وجــاء  ثقافية،  قــراءة   : الرابع  الفصل 

ستة فصول.
القسم الثاني : النصوص 

 الفصل األول : مفهوم الشعر ووظيفته 

الفصل الثاني : أغراض الشعر 
الفصل الثالث : سماع الشعر وإنشاده

الفصل الرابع : املوقف من الشعر 
الفصل اخلامس : نقد الشعر 

الفصل السادس : نصوص ذات صلة
وقد جاء في تصدير الكتاب من قبل إدارة 
املؤسسة  باعتبارها  )الكويت(  األوقاف  وزارة 

الناشرة  في بيان قيمة الكتاب العلمية :
»دار جدل واســع حول موقف اإلســالم من 
والفنون  العلوم  خريطة  في  وموقعه  الشعر، 
واملعارف اإلسالمية، وانتقيت أحاديث من هنا 
وهناك للتدليل على أن اإلسالم كان له موقف 

سلبي من الشعر والشعراء. 
ومع ما كتب في املوضوع قدميا وحديثا، 
فهو ال يعدو أن يكون دراسات حتليلية تستند 
إلى بعض املرويات، سواء صحت في سندها 
وما  بالوضع.  أو  بالضعف  معلولة  كانت  أم 
احلسن  الباحث  أجنزها  التي  الدراسة  مييز 

في  األحــاديــث  مجموع  اْســَتــْقــَرت  أنها  زروق 
املوضوع، وكشفت عن درجة صحتها، ثم سعت 
يتالءم من سياق ورودهــا،  إلى توجيهها مبا 
أوال، ويتساوق مع اآليات الــواردة في الشعر 
والشعراء، ثانيا، ثم من خالل االحتكام، ثالثا، 
إلى منظومة القيم املقاصدية لآلداب والفنون 

في الرسالة العمرانية لإلسالم . 
وهي، بحق ، قراءة أدبية ثقافية حضارية، 
تقدم  الــتــي  الـــدراســـات  سلسلة  إلــى  تنضاف 
النقدية  األحكام  صياغة  في  تأصيليا  منهجا 
السياقي  والــتــحــلــيــل  ــراء  ــق االســت عــلــى  يــقــوم 

بالدرجة األولى. 

إصــدارات

 بقلم : إسماعيل عثمان
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الـمـيـاديـن  أهـم  مـن  الـفـلـك  عـلـم  يـعـتـبـر 
الـعـرب  عـلـمـاء  فـيـهـا  أسـهـم  الـتـي  الـعـلـمـيـة 
والـمـسـلـمـيـن وحـقـقـوا إنـجـازات مـهـمـة, بشكل 
لم يسبق له مثيل أو نظير, وكـان لهذا اإلسهام 
وعامليا,  عربيا  الـفـلـك  عـلـم  تـطـور  فـي  أثـر 
وكـشـوفـهـم  الـنـظـريـة  بـحـوثـهـم  بـفـضـل 
فـي صـنـاعـة  لهم دور مهـم  الـفـلـكـيـة, كما كان 
كـاالسـطـرالب,  الفلكية,  واملراقبة  الـرصـد  آالت 

والربع املقنطر, والربع املجيب, وغيرهـا . 
فيها,  أبدعوا  التي  اآلالت  أهم  ومن 
فيه  وألفوا  خاص  بعلم  فافردوه  االسطرالب 

مؤلفات كثيرة جدا.
أوال- تعريف ِعلم االسطرالب:

استعمال  كيفية  عن  فيه  ُيبَحث  علٌم  هو 
ل بها إلى معرفة كثيٍر ِمن  آلة معهودة, يتوصَّ
وأقرب  طريق,  أسهل  على  ة,  النجوميَّ األمور 
مأَخذ, مبيَّ في كتبها كارتفاع الشمس, ومعرفة 
الطاِلع, وسمت الِقبلة, وَعرض البالد, وهوفرٌع 

ِمن فروع علم الهيئة.
معناها,  ُيقال  يونانية,  كلمة  واألسطرالب: 
ومقياسه  ْجم,  النَّ مرآة  وقيل:  الشمس,  ميزان 
وُينسب اختراع األسطرالب إلى اإلغريق وُيذكر 
أن الذي اخترعه هو العالم الفلكي هيباركوس, 
في القرن الثاني قبل امليالد. وقام بشرح األسس 
العلمية األساسية له, عالم الفلك اإلسكندراني 
بطليموس. َوقد ترجم حني بن إسحاق ماكتبه 

بطليموس إلى اللغة العربية.
ثانيا- تعريف آلة األسطرالب :

ر  ُتصوَّ دقيقة  آلٌة  هي  األسطرالب:  آلة 
الُقطب  حوَل  السماء  في  النجوم  حركة  عليها 
مشكالت  اآللة حللِّ  هذه  وُتستخدم  السماوي, 
وفي  املالحة  في  ُتستخدم  كما  عديدة,  ة  فلكيَّ
أيضا في حتديِد  املساحة, وُتستخَدم  مجاالت 

الوقت بدقة لياًل ونهاًرا.
كبيًرا,  اهتماًما  املسلمون  بها  اهتمَّ  وقد 
العبادة  أوقات  حتديد  في  واستخدموها 
واجتاه القبلة والكسوف واخلسوف ومواعيد 
الفلك  علم  في  هام  دور  ولها  نة,  السَّ فصول 
)التعديل(الفلكية,وحتديد  األزياج  وصناعة 
العالم  العلمية, وقد ذكر  املسافات والقياسات 
إبراهيم بن يحي  أبو إسحاق   , الكبير  املسلم 
في  بالزرقالي  املعروف  األندلسي  النقاش 
العمل  استعماالت  باألسطرالب  العمل  كتابه 
وسبعمائة  ألف  الى  فأوصلها  باألسطرالب 

وستي استعمااًل.
بتطويره  أيضا   املسلمون  اهتم  كما 
وحتديد  استعماله  كيفية  ووصف  ووصفه, 
إسحاق  ابو  العظيم  العالم  طور  وقد  أنواعه, 
املعروف  األندلسي  النقاش  يحي  بن  إبراهيم 
اسطرالبًا  صنع  حيث  اإلسطرالب,  بالزرقالي 
مميزًا دقيقا جدًا واعتبر من اهم اآلالت الفلكية 

للرصد.
ثالثا- مكونات االسطرالب وأجزاؤه:
من  أبسط صوره,  في  األسطرالب  ويتكون 
يصنعان  ما  عادة  مستويي  دائريي  قرصي 
القرصي  هذين  وأحد  األصفر.  النحاس  من 
عليها  تظهر  الشكل  خريطة جنمية  عن  عبارة 
مسماة  مؤشرات  خالل  من  الالمعة  النجوم 

بأسماء معينة كما يظهر مسار كل من الشمس 
بحيث  اآلخر  القرص  نقش  وقد  والكواكب. 
الطول  وخطوط  واألفق  الرأس  سمت  يظهر 

وسمت خطوط عرض معينة.  
احللقة  من  فتتكون  األسطرالب  أجزاء  أما 
األسطرالب  يعلق  التي  وهي  العالقة,  وتسمى 

بها ألخذ االرتفاع والرصد. 
املستديرة  الصفيحة  هي  األسطرالب  وأم 
الصفائح  جتمع  التي  الطوق  ذات  الكبرى 
األخرى بداخلها.  أما الكرسي فهو اجلزء الذي 
على شكل  عادة  ويكون  األسطرالب  أم  يعلوا  
مثبت مزخرف, ويعرف أيضا باحلاصر وكثيرا 

ما يكتب اسم الصانع منقوشا. 
أما العروة فهي ما بي احللقة والكرسي. 

اخلروق  ذات  الشبكة  هي  والعنكبوت 
دائرتان  وفيها  الكواكب  بعض  تعي  التي 
املركز هي مدار اجلدي والصغرى  الكبرى من 
مركزها مدار السرطان, وعليها البروج اإلثنى 
عشر. وقوس مداره رأس احلمل وامليزان وهو 
مدار االعتدالي. وتكون شبكة العنكبوت وجه 
األسطرالب وهي تعلو جميع الصفائح, وفيها 

عتبة لتحريكها.  
أم  في  املوجود  الفراغ  هي  واحلجرة 
والعنكبوت,  الصفائح  ويضم  األسطرالب 
بعض  وأعراض  أطوال  أحيانا  عليها  وينقش 
املدن. والعضادة هي الساق املتحركة على ظهر 
شظيتان  لها  مسطرة  شبه  وهي  األسطرالب, 
تسمى اللبنتي وفي وسط كل لبنة ثقبة يؤخذ 
بها ارتفاع الشمس بالنهار والكواكب بالليل. 
واملرتفعات  األبعاد  قياس  في  تستخدم  كما 
األرضية. والقطب هو الوتد اجلامع للصفائح 
والعنكبوت.  وخط االستواء هو اخلط املقسوم 
املار على مركز  املغرب,  إلى  املشرق  اآلخذ من 
الصفيحة.  وخط نصف النهار هو اخلط الذي 
يقطع خط االستواء على زوايا قائمة وابتداؤه 
من العروة. واملري هو الزيادة التي تكون عند 
رأس اجلدي مياس احلجرة ويسمى مريا آلنه 
ينقسم  االسطرالب  وظهر  الفلك.   أجزاء  يرى 
أرباع  وإلى  درجة  وستي  ثالثمائة  إلى  عادة 

وغيرها  البروج  أسماء  فيها  وينقش  الدائرة 
من الرسوم الالزمة للعمل باألسطرالب .

رابعا- أنواع االسطرالب وأسماؤه :
متعددة  وأسماؤه  أنواع,  لألسطرالب 
كالهاللي  وأنواعه,  صوره  من  مشتقة  وهي 
والزورقي  الكرة,  من  والكروي  الهالل,  من 
والعقربي,  والورقي,  واملسطح,  والصدفي, 
وعصا  القمر,  وحق  والشمالي,  واجلنوبي, 
واألفاقي,  واملقنطرات,  واملجيب,  الطوسي, 

ودائرة املعدل , وذات الكرسي, والزرقالة. 
خامسا- مهام األسطرالب:

معرفة الِقبلة. 
الة. حتديد مواقيت الصَّ

الكسوف واخلسوف.
نة. مواعيد فصول السَّ

صناعة األزياج الفلكية.
حتديد املسافات والقياسات.

معرفة املناسبات واألعياد في حتديِد ِبداية 
الشهور ونهايتها.

في معرفة الطاِلع والتنجيم وهي ِمن األمور 
مة شرًعا.  احملرَّ

علم  في  املصنفات  أهم  سادسا- 
األسطرالب:

كتاب العمل باألسطرالب للبابلي عطارد بن 
محمد البابلي البغدادي, ت: 206هـ. 

بن  د  محمَّ للخوارزمي  األسطرالب  عمل 
موسى اخلوارزمي, أبو عبد الله, ت: 232هـ.

رسالة في األسطرالب  إلبراهيم بن سنان 
أبي  ثابت,  بن  مْروان  بن  ة  ُقرَّ بن  ثابت  بن 

اني, ت: 335هـ. إسحاق احلرَّ
احلسي  ألبي  باألسطرالب  العمل  كتاب 
سهل  بن  عمر  بن  الرحمن  عبد  الصوفي 

ازي, ت: 376ه. الصوفي الرَّ
أحمد  ار  الصفَّ البن  األسطرالب  في  رسالة 
القاسم, ت:  أبو  الغافقي,  عمر  بن  عبدالله  بن 

426هـ. 

معرفة األسطرالب للطبري محمد بن أيوب, 
ت: 632هـ.

به؛  والعمل  ي  األسطرالب اخلطِّ في  رسالة 
بن  محمد  بن  رضوان  بن  د  محمَّ رضوان  البن 
ت:  آشي,  الوادي  النميري  يحَيى  أبي  أحمد, 

657هـ.
رسالة في األسطرالب ألثير الدين األبهري 
ل األبهري السمرقندي,  ل بن عمر بن املفضَّ املفضَّ

ت: 663هـ. 
البناء  البن  )األسطرالب(  ِعلم  في  مقالة 
د بن عثمان األزدي الَعددي, أبي  أحمد بن محمَّ

العباس ابن البناء, ت: 721هـ.
البن  باألسطرالب  األعمال  في  الطالَّب  َكْنز 
ناصر  سمعون,  بن  أحمد  بن  محمد  سمعون 

الدين, ت: 737ه.
ي شمس الدين  للِمزِّ رسالة في األسطرالب 
محمد بن أحمد بن عبد الرحيم املزي ت: 750هـ.
ِرسالة في األسطرالب, ومختصر في العمل 
باألسطرالب البن الشاِطر عليِّ بن إبراهيم بن 
عالء  احلسن  أبي  املوقت,  األنصاري  د  محمَّ

الدين, ت: 777هـ.
حتفة الطالَّب في العمل بربع األسطرالب, 
رسالة صغيرة البن القاصح علي بن عثمان بن 
ت:  العذدي,  ابن  البقاء  أبي  أحمد,  بن  محمد 

801هـ.
األوقات  ومعرفة  األسطرالب  في  رسالة 

د اخلليلي, ت: 807هـ.  ملوسى بن محمَّ
بغية الطالب في علم األسطرالب  أرجوزة 
ار في األسطرالب  وشرحها ونظم الرسالة الصفَّ
ت,  يحيى,  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  للحباك 

867هـ.
حُتفة أولي األلباب في العَمل باألسطرالب 
ت:  الفاسي,  بن  سليمان  بن  د  محمَّ للروداني 

1094هـ.
)حاشية على رسالة األسطرالب( للمارديني 
ثم  الزجناني  حسن  بن  إسحاق  للتوقادي 
التوقادي: مشاِرك في العلوم, حنفي رومي, ت: 

1100ه. 
)كيفية العمل باألسطرالب والربعي املقنطر 
ار  للعطَّ والبسائط(  واملجيب 
د بن محمود, ت:  احلسن بن محمَّ

1250هـ.
األسطرالب  في  رسالة 
احلق  عبد  بن  علي  للُقوصي 
القوصي احلجاجي, أبي احلسن 

ت: 1294هـ. 
األسطرالب  في  •اللباب 
بن  حسي  محمد  للشهرستاني 
محمد علي املرعشي الشهرستاني 

احلائري, ت: 1315هـ.
أهم مـراجع املوضوع : 

العاملية مادة  العربية  املوسوعة 
أسطرالب.

ألبي  باألسطرالب   العمل  كتاب 
بن  عبدالرحمن  الصوفي  احلسي 
ت:  ازي,  الرَّ الصوفي  سهل  بن  عمر 

376هـ؛
رسالة في األسطرالب.

وهبان  محمد  لألستاذ/  مقال 
احلضارة  إبداعات  من  بعنوان 

اإلسالمية األسطرالب. 
األعالم للزركلي

العدد  اإلسالمي   الوعي  مجلة 
 298

علماء  العرب  ودورهم  في  تطوير  آالت  الرصد

اإلسـطـرالب   أنـمـوذجـا
ذ. عزيز معتصم
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من  المصطلحية  الــدراســة  تعتبر 
الفروع الحديثة في مجال دراسة النص 
اللغوي، وقد تعددت مجاالت تطبيقاتها 
بالمعجمية  يعنى  فـــرع  مــن  وانــتــقــلــت 
في  فــرع  إلــى  العلمية  واالصــطــاحــات 
الــلــســانــيــات ومــنــاهــج تــحــلــيــل الــنــص، 
الدكتور  كتاب  يأتي  السياق  هــذا  وفــي 
المصطلحات  »ضــبــط  كــنــوان:  حسين 
الذي  الحديثة«  اللسانيات  في  العربية 
صدر ضمن سلسة كتاب مجلة العربية 
العربية  المملكة  132)الرياض-  العدد 

السعودية(
وقــد جــاء الــكــتــاب فــي فصلين مع 

مقدمة وخاتمة.
الــدراســة  بــعــنــوان:  األول  فالفصل 

المصطلحية مفهوما ومنهجا 
ـــاول: أهــمــيــة  ـــن والــفــصــل الــثــانــي ت
الصيغ الصرفية في توحيد االستعمال 

والربط المعرفي بين العلوم. 
واندرج تحت كل فصل جملة قضايا 

تعالج إشكاالت معينة في المجال.

أوال إشكاالت الكتاب :
مجموعة  من  كنوان  الدكتور حسين  انطلق 
من التساؤالت واإلشكاالت التي شغلته في مجال 

المصطلح، ومن أبرز هذه اإلشكاالت:
- ما المقصود بالمصطلح ؟ وما الفرق بينه 
وبين المصطلحية وعلم المصطلح والمعجمية؟

- كيف ينشأ المصطلح ؟ وما هي الضوابط 
والشروط التي تتحكم في بناء المصطلح ونضجه 
العلمي؟ وما وظيفته العلمية واإلجرائية ضمن 

النسق العلمي والمعرفي؟ 
اللغوي  ب���ال���درس  المصطلح  ع��اق��ة  م��ا   -
العربي؟ وما هي اإلشكاالت التي تعترض عملية 
هي  وما  العربي؟  اللسان  في  المصطلح  إنشاء 
الحقل  ف��ي  المصطلح  ببناء  الكفيلة  ال��ق��واع��د 
اللسان  منظومة  داخ���ل  م��ن  ال��ع��رب��ي  اللساني 

نفسه؟
ثانيا مضمون الكتاب وقضاياه:

ت���ن���وع���ت دراس���������ات ال���م���ؤل���ف ل��ل��م��س��أل��ة 
نظري  كبيرين:  مستويين  بين  المصطلحية 

وإجرائي عملي.
النظري: انطلق المؤلف  1 - على المستوى 
من اإلشكاالت السابقة في بناء المفهوم أوال ثم 
االنتقال إلى تأسيس القضايا تأسيسا أكثر دقة: 
ال��م��ص��ط��ل��ح��ي��ة وع��ل��م  أ- ت��ح��دي��د م��ف��ه��وم 

المصطلح:
مفهوم  تحديد  عن  التساؤل  من  انطلق  فقد 
من  معه  بتداخل  أو  منه  يقترب  وما  المصطلح 
بعض  ال��م��ؤل��ف  اس��ت��ع��رض  وه��ن��ا  مصطلحات، 
المصطلح  ل��م��ف��ه��وم  ق��دم��ت  ال��ت��ي  ال��ت��ع��ري��ف��ات 
والمصطلحية وعلم المصطلح والمعجمية مثل 
تعريف علي القاسمي: »المصطلحية) علم( يبحث 
في العاقة بين المفاهيم العلمية والمصطلحات 
اللغوية التي تعبر عنها » وتعريف جواد حسني 
من  مجموعة  المصطلحية  ليست  الرحيم:«  عبد 
المصطلحات وحدها، وإن كانت تعبر عنها، وال 
جزء  كانت  وإن  ذات��ه،  المصطلح  علم  كذلك  هي 
منه، فالمصطلحية تستثمر األولى) أي مجموعة 
المصطلحات ( تردفها وتنبثق عنها، كما تصب 
فتسمه  المصطلح  علم  أي  الثاني)  مجرى  في 
أبوة  بذلك كمن يعطي شرعية  بميسمها فتكون 

هذا العلم، إن المصطلحية بهذا التشبيه لتعتبر 
الجانب المستثمر من علم المصطلح، والمتحقق 

بقوانين هذا العلم ومبادئه« 
في  الدارسين  بين  االختاف  هذا  أث��ار  وقد 
تحديد المصطلح ِفكر المؤلف، فراح يؤصل لذلك 
الصرفية،  وق��واع��ده  العربي  اللسان  خ��ال  من 
ذلك  ضوء  على  السابقين  التعريفين  ومحاكمة 
لينتهي إلى بيان أن لفظ المصطلحية منقول إلى 
العربية، لذلك ال يفرق البعض بين المصطلحية 

والمصطلح
العلوم  في  المصطلحي  التفكير  أصالة  ب- 

اإلسالمية: 
يتساءل الدكتور حسين عن حضور التفكير 
المصطلحي في التراث العلمي اإلسامي فيقول:« 
الدراسات) المفاهيم = علم المصطلح  هل لهذه 
والمصطلحية( في العلوم اإلسامية من نصيب؟ 
اإلسامية، وخاصة  العلوم  بأن  القول  يمكن  أال 
هذا  ف��ي  واف��ر  بحظ  أسهمت  ق��د  الحديث  علوم 
علماء  وضعها  التي  الضوابط  أن  ذلك  المجال، 
متقدمة  كانت  -وإن  فاقت  قد  الحديث،  مصطلح 
تاريخيا- الشروط التي وضعها المحدثون لعلم 

صناعة المصطلح؟) ص.24(
موطن  م��ا  غير  ف��ي  ال��دك��ت��ور حسين  يجيب 
بالتأصيل  زاخر  للمسلمين  العلمي  التراث  بأن 
وض��ع  ف��ق��د   « ال��ع��ل��وم،  الص��ط��اح��ات  والتقعيد 
علماء الحديث ضوابط االصطاح العامة التي ال 
تقتصر على ضبط دالالت المصطلحات بتعاريف 
محضن  النص)  ضبط  إل��ى  تتعداها  بل  دقيقة، 
بل   )22 ق��ائ��ل��ه«)ص.  إل��ى  منسوبا  المصطلح( 
إنه يقرر حقيقة أنه »ال يمكن أن نتناول مفهوم 
والتحليل  بالدراسة  االصطاح)المصطلحية( 
العلوم  اس��ت��ح��ض��ار  دون  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ع��ل��وم  ف��ي 
الحديث خصوصا، ذلك  اإلسامية عموما وعلم 
ألن هذه العلوم كانت وال تزال المصدر األساس 
علم  دراس���ة  تطوير  أو  ت��أص��ي��ل،  أو  لتأسيس، 
المصطلح العربي اإلسامي، ال من حيث احترام 
لهذا  الذاتي  التقنين  حيث  من  وال  األلفاظ،  دقة 

العلم، والتنظير له »)ص. 11(. 
ف��ك��م��ا ك���ان ع��ل��م��اء ال��ح��دي��ث س��ب��اق��ي��ن إل��ى 
علماء  ك��ان  المصطلحي،  والتأصيل  التأسيس 
األصول سباقين إلى وضع الضوابط المنهجية 
التي سيكون لها أثر في ترابط العلوم اإلسامية 
وفي  والمنهجي،  المفاهيمي  جهازها  ووح��دة 
المتينة  »الصلة  وج��ود  أكد  أيضا  السياق  هذا 
العربية  اللغة  علوم  بين  المنهج  مستوى  على 
الفقه«  وأص��ول  النحو  بين  وخاصة  اإلسامية 
هذه  بين  »ت��داخ��ا  نظره  ف��ي  تطرح  وه��ي صلة 
م��س��ت��وى مصطلحات  ع��ل��ى  وخ���اص���ة  ال��ع��ل��وم 
بعض القضايا والمسائل مثل التنزيل والنسخ 
والتأويل« وبناء على هذا التعالق دعا أيضا إلى 
االستفادة من علم أصول الفقه في تحديد تقنيات 
والمخاِطب. المخاَطب  بين  والعاقة  التخاطب 

)ص.68( 
ج- بناء المصطلح الطرق والقواعد:

كيف يتم تأسيس المصطلح ؟ هل هناك فقط 
؟  عليه  واتفاق جماعة  المصطلح  إخراج  عملية 
أم أن ظهور المصطلح يمكن أن يكون بالترجمة 

والتعريب أيضا؟ 
داخل  ما  مصطلح  تأسيس  أن  الكاتب  يرى 

علم من العلوم يكون بهذه الطرق الثاثة:
إنشاء  إذ األص��ل في  أوال النقل أو اإلخ��راج 
المصطلح »في مجال العربية وعلومها اإلسامية 
أن ينقل فيها استعمال اللفظ من الداللة اللغوية 
من  علم  ف��ي  االصطاحية  ال��دالل��ة  إل��ى  العربية 
العلوم، على شرط أن يراعى بينها التناسب بين 

الداللة اللغوية واالصطاحية.) ص.33(
كتابة  إع���ادة  ال��ت��رج��م��ة وه��ي عملية  ث��ان��ي��ا 

المترجم  فيها  ينقل  مختلفة  بلغة  ال��م��وض��وع 
وه��ذا  ألخ���رى،  لغة  م��ن  المصطلح  اللفظ  دالل���ة 
منه  المنقول  طبيعة  ألن  خطورته  ت��زداد  النقل 
حيث  م��ن  حضاريا،  إليه  المنقول  ع��ن  تختلف 
القيم والمبادئ والمرامي واألهداف، مما يفرض 
-ك��م��ا ي��ق��ول ال��م��ؤل��ف- ب��إل��ح��اح اخ��ت��رام ح��دود 
معينة للمفاهيم المنقولة، فا مجال للتناسب ما 
بين المنقول منه والمنقول إليه كما في) الحالة 

األولى (
بنيته  في  يصاغ  أن  فشرط  التعريب:  ثالثا 
المعربة  ال��ل��ف��ظ��ة  ت����ؤدي  وأن  ع��رب��ي��ة  ص��ي��اغ��ة 

وظيفتها في اإلبانة،)ص.34(
من  االصطاح  ط��رق  تعدد  يطرحه  ال��ذي  ما 
إشكاالت؟ يجيب المؤلف بأن ذلك يفرض وضع 
التي  العامة  والتقنينات  الضوابط  من  المزيد 
تؤمن عملية الوضع أو النقل، وذلك بتحديد كل 
العناصر التي يمكن أن يكون لها تأثير ما على 
أو  المعنى،  إزاء  الموضوع  اللفظ  داللة  توجيه 
تحديدات  آلخر،..)ص.34(  مجال  من  المنقول 
والمجال،  عليه،  والمصَطَلح  المصَطِلح،  تخص 

والطريقة.)ص.35(
د- ن���م���اذج م���ن اإلض�����راب ال��م��ص��ط��ل��ح��ي في 

الدرس اللغوي العربي: 
أوال- مصطلح الصوت والحرف: حيث الحظ 
ال��م��ؤل��ف أن ال����درس ال��ل��غ��وي ال��ع��رب��ي ال ي��زال 
إضرابا  الصوتي  التقعيد  مستوى  على  يشهد 
االستقرار  وع��دم  المحدثين  عند  المفاهيم  في 
ال��واح��د  للمصطلح  ال��م��وح��د  االس��ت��ع��م��ال  ع��ل��ى 
قورن  ما  إذا  الداللية  وظيفته  عن  والخروج  بل 
هذا  م��ن  ول��ل��خ��روج   ، ال��ق��دم��اء  عند  باستعماله 
اإلش��ك��ال اس��ت��ع��رض ال��م��ؤل��ف ف��ي ه���ذا ال��ص��دد 
واصطاحية،  لغوية  للصوت  القدماء  تعاريف 
من  اإلشكال  هذا  في  البد  أنه  الكاتب  وقد شعر 
دراسته دراسة تاريخية تساعد على معرفة نشأة 
ما  ث��م  تطور  م��ن  دالل��ت��ه  عرفته  وم��ا  المصطلح 
يمكن أن يكون لذلك التطور من آثار إيجابية أو 
سلبية على الموضوع) ص. 49(. ووقف في هذا 
السياق على جهود  الخليل وسيبويه، والمبرد 
وابن الراج وابن دريد ، وابن جني ، والزمخشري 
ولحظ  والثعالبي،  الجزري  واب��ن  يعيش،  واب��ن 
الحرف)بدل  مصطلح  استعملوا  ه��ؤالء  »كل  أن 
ال���ص���وت(، وه���م ي���درس���ون م��ك��ون��ات ال��ك��ل��م��ة ، 
صوت  مصطلح  استعمل  جني  اب��ن  أن  ورغ���م 
إلنتاج  أساسية  باعتباره وسيلة  استعمله  لكنه 
الحرف... وال يطلقه إطاقا اصطاحيا يعني به 
الحروف المعجمية كما هو الشأن عند الُمْحدثين 
إذ اعتادت الدراسات اللغوية )العربية الحديثة( 
أن تسمي حروف المعجم) أصواتا لغوية( وهذا 
مما ينبغي إعادة النظر فيه ومناقشته كما يقول 

المؤلف، )ص. 53(.
ترجيح  إلى  كنوان  الدكتور حسين  وينتهي 
مصطلح الحرف على مصطلح الصوت  فيقول:« 
المجال  في هذا  السليم  المصطلح  يبقى  وعليه 
سائد  مصطلح  وه��و  المعجمية(  ه��و)ال��ح��روف 
الدراسات  اليوم  يسمى  ما  مقابل  القدماء:  بين 
مصطلح  »إحياء  إل��ى  يدعو  ثم  وم��ن  الصوتية« 
األجناس  أسماء  باب  من  ألنه  وسيادته  الحرف 
تغيير  مصطلحاتها  تغيير  ع��ن  ي��ن��ت��ج  ال��ت��ي 

المفاهيم«) ص. 56(  
ثانيا- مصطلح الجملة، واإلسناد، والتركيب، 
الكاتب  ثان عرضه  والكلم، والقول، هذا نموذج 
المصطلحي  اإلض��راب  مسألة  خاله  من  ليبرز 
استعمالها  وأن  ال��ع��رب��ي،  اللغوي  ال���درس  ف��ي 
العلمي،  المصطلح  على عدم نضج  يدل  جميعا 
كما يدل على عدم التدقيق العلمي لدى الدارسين 
وال��ت��زام��ا  المصطلحات،  ل��ه��ذه  والمستعملين 
بمنهجه في عرض القضايا على محك المناقشة 

العلمية والتحليل اللغوي والمقارنة واالستنتاج 
الداللية،  اللسانية  للقواعد  االحتكام  على  بناء 
المصطلحات)الجملة،  هذه  المؤلف  استعرض 
عارضا  والقول(  والكلم،  والتركيب،  واإلس��ن��اد، 
ت��راث  ف��ي  واالص��ط��اح��ي��ة  المعجمية  دالالت��ه��ا 
النحويين العرب ومناقشا أبعادها ومقتضياتها 
ليكون  »ال��ك��ل��م«  مصطلح  ترجيح  إل��ى  لينتهي 
عنوانا للتراكيب اللغوية المقبولة مستبعدا أن 
تكون اصطاحات: اإلسناد، والتركيب، والجملة؛ 
لفظ  يؤديها  التي  االصطاحية  الوظيفة  ه��ذه 

»الكلم«)ص.70(
ال��������درس  ف������ي  ال����م����ص����ط����ل����ح  ه������� - ض����ب����ط 

اللغوي)مقترح حلول(
وطول  گنوان  حسين  الدكتور  تخصص  إن 
خ��ب��رت��ه ب���ال���درس ال��ل��غ��وي ال��ع��رب��ي ف��ي جانبه 
النحوي )الصرفي( والمعجمي مكنه من الوقوف 
كما  الدرس  في هذا  المصطلحية  إشكاالت  على 
أن  يمكن  ما  على  أيضا  ال��وق��وف  من  ذل��ك  مكنه 
المصطلحات،  فوضى  معضلة  حل  في  يساعد 
المصطلح  لتأسيس  ض��واب��ط  ب��اق��ت��راح  وذل���ك 
وت��أص��ي��ل��ه  وت��وح��ي��د اس��ت��ع��م��ال��ه ان��ط��اق��ا من 
تحقيق  أج��ل  وم��ن  واالش��ت��ق��اق.  الصرف  قواعد 
عنوان:  تحت  الثاني   الفصل  عقد  الغرض  هذا 
االستعمال  توحيد  في  الصرفية  الصيغ  »أهمية 
االصطاحي والربط المعرفي بين العلوم«.) ص 

ص 75 � 107( 
ال��ذي يحركه  الهم  ب��أن  المؤلف  وق��د ص��رح 
للقيام  اللغة  بتأهيل  »متعلق  الجانب  ه��ذا  في 
بإنتاج  للنهوض  المثقف  وت��أه��ي��ل  ب���أدواره���ا 
أنساق  وب��ن��اء  لغته  بمصطلح  المعرفة  أن���واع 
اص��ط��اح��ي��ة ذات���ي���ة م��ت��ع��ال��ق��ة م���ع أن��س��اق��ه��ا 
المفهومية« كما كان واعيا بأن المنهج الذي يلزم 
انتهاجه هو: »العناية بالموجود قبل البحث عن 
المفقود ، والعناية الحقيقية تستوجب اإلحصاء 
والتتبع حتى تتضح اإلمكانات المتوفرة، وتبرز  
الثغرات المزمنة ، وتلك مهمة فوق طاقة األفراد 

بل ومجمعات البحث أحيانا«) ص.75(
ولتحقيق هذا الغرض قام المؤلف بما يلي: 
- أوال ضبط دالالت البنيات الصرفية الثاثة 

وعاقاتها بالجذور المعجمية
المشتقات الصرفية  ثانيا تحديد وظائف   -
واالص��ط��اح��ي��ة  ع��ام��ة  بالتسميات  وع��اق��ات��ه��ا 

خاصة
- ث��ال��ث��ا ت��وض��ي��ح ص��اح��ي��ة ال��م��ش��ت��ق��ات 
الصرفية لبناء أنساق اصطاحية ، وذلك بإمكان 
توظيف بنية مشتقة واحدة للداللة على مفاهيم 
يوفره  اإلمكان  علوم مختلفة، وهذا  في  متنوعة 

أمران هما: 
ف��ي إط��ار دالل��ة  ال��ج��ذور المعجمية  أ� دالل��ة 
أبنيتها الثاثية المصوغة على الشكل المشتق 

المراد
بالقدر  ذاتها  المشتقة  البنيات  تحريك  ب- 
والكيف اللذين يسمح بهما النظام الصرفي في 

اللغة العربية«) ص. 75� 76(
وف��ع��ا ف��ق��د أج���اد ال��ك��ات��ب ال��ن��ظ��ر ف��ي ه��ذه 
وتدليا،  تعليا   ، وتحليا  تمثيا  المقترحات: 
ففي   � ذل��ك  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  وتأصيا،  تقعيدا 
إلى دراسات  النظر في حاجة  يزال  � ال  تقديري 
علمية متنوعة تقوم على االستقراء والتصنيف 
تضافر  إل��ى  يحتاج  ال��ذي  والتركيب  والتحليل 
كما صرح   � وم��ؤس��س��ات   أف���رادا  الجيل  جهود 
حتى   � الثاني  الفصل  بداية  في  بذلك  المؤلف 
يخرج الدرس المصطلحي في العلوم اإلسامية 
إل��ى حيز  خ��اص��ة  العربية  وال��ل��س��ان��ي��ات  ع��ام��ة 
الوجود العلمي المؤسس على ضوابط لسانية 
بكل  الحابل  العربي  اللساني  التراث  عمق  من 

عوامل األصالة واإلبداع والتجديد.  

د. الطيب بن املختار الوزاني

ضبط  الـمصطلحات  العربية  في  اللسانيات  احلديثة 
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ذ: عبد القادر لوكيلي

 مجرد
أخرجوا »أبا تريكة«  رأي

من قريتكم...
هواة  من  لست  أنني  من  ...ب��ال��رغ��م 
مبارياتها  متابعي  م��ن  وال  ال��ق��دم  ك��رة 
ول���ي���س ب��ي��ن��ي وب��ي��ن��ه��ا س����وى اخل��ي��ر 
ن��ف��س��ي  أج�����د  أن���ن���ي  إال  واالح������س������ان، 
اخللوق  املصري  الالعب  مع  متضامنا 
أب���و ت��ري��ك��ة مل��ا ت��ع��رض ل��ه م��ن ظ��ل��م إث��ر 
احلكم اجلائر للقضاء املصري »الشائخ 
انتمائه  بحجة  أمواله  على  بالتحفظ   «
املتهمة  املسلمني  اإلخ���وان  جماعة  إل��ى 
باإلرهاب ظلما وزورا... اشتعلت جميع 
املواقع االجتماعية من فايسبوك وتويتر 
وغيرهما تنديدا وسخرية من هذا احلكم 
ال��س��خ��ي��ف ت��ع��اط��ف��ا م��ع ال��الع��ب األك��ث��ر 
شهرة ليس في مصر وحدها وإمنا في 
جميع دول العالم .... فشهرة أبي تريكة 
أو »املاجيكو« كما يسمونه، لم تأت فقط 
مل��ه��ارت��ه وذك���اء م��راوغ��ات��ه ف��ي امل��الع��ب، 
واللتزامه  العالية  ألخالقه  كذلك  وإمن��ا 
الديني وأعماله اخليرية املتنوعة... أبو 
فقط،  مرموقا  مصريا  العبا  ليس  تريكة 
وإمن���ا أي��ض��ا ث���روة أخ��الق��ي��ة ورياضية 

قومية ملصر وللوطن العربي قاطبة.
أبو تريكة: أول من تضامن من أهل 
في  عليهم  الصهيوني  العدوان  إثر  غزة 
ليظهر  قميصه  رف��ع  عندما   2008 سنة 
بالبنط  عليه  ك��ت��ب  آخ���ر  قميص  حت��ت��ه 
ليشاهده  غ��زة«  م��ع  »تضامنا  العريض 
مقابل  أخذ  وطبعا  العالم.  عبر  املاليني 
ذل���ك أش���رف وأش��ه��ر ورق���ة ص��ف��راء في 
تاريخ كرة القدم العاملية مع ما استتبع 

ذلك من مضايقات وعقوبات.
أب�������و ت����ري����ك����ة: ي���س���اع���د ال���ف���ق���راء 
واحملتاجني من ماله اخلاص ويشهد له 

بذلك اجلميع.
أبو تريكة: يبني املساجد في الدول 

اإلفريقية التي يلعب فيها
ت��ع��اط��ف م��ع ضحايا  أب����و ت��ري��ك��ة: 
إثر  اللعب  فاعتزل  سعيد  ب��ور  م��ج��زرة 

ذلك كما قام بحملة جلمع التبرعات ألهل 
الضحايا.

أب���و ت��ري��ك��ة: ع���ارض االن��ق��الب على 
الشجاعة  مبواقفه  وتضامن  الشرعية 
م��ع أن��ص��ار ال��رئ��ي��س ال��ش��رع��ي الدكتور 
م��ح��م��د م��رس��ي م��ع��رض��ا ب��ذل��ك سمعته 
 ... الشديد  للخطر  وممتلكاته  وحياته 
وأنبل  أشرف  السياسية  مواقفه  فكانت 
من مواقف عدد من املشايخ والدعاة من 
الفارغ  بكالمهم  رؤوسنا  صدعوا  الذين 

على امتداد عقود من الزمن..
م��ع ضحايا  ت��ض��ام��ن   : ت��ري��ك��ة  أب����و 
االنقالبيون  أقامها  التي  املجازر  جميع 
ضد أبناء مصر الشرفاء بدءا من مجزرة 
مبجزرة  انتهاء  ول��ي��س  محمود  محمد 

رابعة العدوية...
ألجل كل ما سبق يحاصرون الرجل 
الشريف ويتحفظون على أمواله، بعدما 
يئسوا من مضايقته وصرفه عن مواقفه 
في  وق��ال  تعالى  الله  فثبته  الشجاعة... 
 : اجل��ائ��ر  احل��ك��م  على  ل��ه  تصريح  أول 
»نحن من نأتي باألموال لتبقى في أيدينا 
ال�أموال  وليس في قلوبنا، تتحفظ على 
لن  عليه،  تتحفظ  م��ن  على  تتحفظ  أو 
رقيها«   وعلى  فيها  وسأعمل  البلد  أترك 
ثم اسمعه وهو يدعوا بهذا الدعاء الذي 
ينم عن معدن شريف وأخالق عالية ونبل 
»يا رب إن كان هناك حاسد يكره  ن��ادر: 
تنسيه  سعادة  فارزقه  سعيدا  يراني  أن 

أمري«
الذين تربوا  تلك هي أخالق النبالء 
ع��ل��ى م���وائ���د ال��رح��م��ن وع��ل��ى األي����ادي 
امل��ت��وض��ئ��ة ل��ل��ع��ل��م��اء ال��رب��ان��ي��ني ال��ذي��ن 
لهم  ...وت��ل��ف��ق��ون  إره��اب��ي��ني  تعتبرونهم 
التهم ظلما وزورا، وغدا سوف تعلمون 

من الكذاب األشر... أيها احلمقى...
لكل داء دواء يستطب به

إال احلماقة أعيت من يداويها

يظلهم  عندما  المجتمع  سفينة  أفراد  شمل  يلتئم 
وينزلون  وبنوده،  لمواده  ينضبطون  واحد،  قانون 
مقدرين  مطمئنين،  راضين  وأحكامه،  تشريعاته  عند 
لمصالحهم،  جريان  من  االنضباط  ذلك  من  ينالهم  ما 
للحمتهم  وتماسك  وعمرانهم،  لمعايشهم  واستمرار 
وقوة لتعاضدهم. ويفترض في ذلك القانون أن تتوفر 
فيه صفة الحق والعدالة والتوازن والشمول،  ويكون 
ذلك، معرضين النفراط  العكس من  األفراد على  هؤالء 
كلما  العمران،  وخراب  المصالح  وتضارب  الشمل 
الذي  القانون  تجاه  ومواقفهم  مشاعرهم  اضطربت 
يحكمهم، ذلك أن العامل النفسي المتولد عن التعامل 
من  الزما  شرطا  يعتبر  سلبا،  أو  إيجابا  القانون  مع 
شروط حركة البناء االجتماعي، والنهوض الحضاري، 
في أبعاده العميقة والمتجذرة. يصح هذا الطرح بنسب 
متفاوتة تبعا للمصادر التي تستقى منها القوانين، هل 
الوضع  أن  بشرية.على  أرضية  ربانية،أم  هي سماوية 
التناسق  مستوى  على  المجتمع  يعيشه  الذي  األمثل 
واالنسجام، والشعور باألمان واالطمئنان، هو الوضع 
الذي ال  الوحي  القانونية من  النظم  فيه  الذي تستقى 

يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه.
ومصداقيتها  األطروحة  هذه  صدق  في  يفت  وال 
القانون مستقى من شرع  التي يكون فيها  الحالة  في 
الله، كون فئات أو شراذم من الناس في المجتمع الذي 
القانون  لذلك  بالوالء  دائنين  القانون غير  ذلك  يحكمه 
ملتزمين  دام هؤالء  ما  الفكري،  االقتناع  على مستوى 
والمراعاة،  االحترام  مستوى  على  له  باالنضباط 

وتجنب اإلخالل بنظام المجتمع ومصالحه العليا.
الشغب  غبار  من  أثير  ما  الكالم،  هذا  مناسبة 
الجنائي  القانون  مسودة  وجه  في  والتشويش 
من  تضمنته  لما  المناوئين  بعض  طرف  من  المغربي 
القضايا  بعض  من  اإلسالم  موقف  مع  تنسجم  مواد 
والممارسات. فقد اعترض أحد هؤالء المناوئين على 
المادة 219 التي جاء فيها:« تعاقب المادة 219 من قام 
عمدا بالسب أو القذف أو االستهزاء أو اإلساءة إلى الله 
الصياح  أو  الخطب  والرسل بواسطة  األنبياء  إلى  أو 
أو التهديدات المتفوه بها في األماكن أو االجتماعات 
المطبوعات  أو  المكتوبات،  بواسطة  أو  العمومية، 
محاوال  أخرى«،  وسيلة  أي  أو  اإليماء،  أو  الغناء،  أو 
تحت  ومنطقيتها  جدواها  في  التشكيك  أو  إبطالها 
ستار نقاش مفتعل ركيك، يتذرع بمحاولة فجة لفلسفة 
الموضوع، أو إدخاله في نطاق البحث السوسيولوجي 
عللها  واستقصاء  الظواهر  تشخيص  يتوخى   الذي 
وأسبابها. يقول الكاتب في سياق مقال بعنوان: »واقع 
الُحرّيات الفرِدية داخل المسوّدة الجنائية« :« وإال فإن 
المعاقبة على هكذا أفعال من شأنها أن ُتدِخل المجتمع 
ستكثر  )إذ  عنها  غنى  في  هو  متشنجة  عالقات  في 
الملة  أو  الدين  سب  بسبب  بالناس  اإليقاع  محاوالت 
الدين  سب  فظاهرة  الغضب(،  حاالت  في  تخرج  التي 
إلى  الموجودة في مجتمعنا، تحتاج  الله  أو  الملة  أو 
من  ودوافعها  أسبابها  لفهم  ونفسية  علمية  دراسات 
أجل عالج أصحابها وتوعيتهم باألساليب التربوية، ما 
داموا في الغالب ال يفعلون ذلك متعّمدين فعل اإلساءة، 

وإنما يحدث ذلك بشكل غير مفهوم وغير مفكر فيه« 
بعقوبة  المتعلقة   220 المادة  الكاتب  ويناقش 
عن  تخرج  ال  بطريقة  مسلم،  عقيدة  بزعزعة  يقوم  من 
في  استخدمه  الذي  والتعالم  الحذلقة  نفس  سياق 
تحليل  في  بعيدا  يذهب  فهو  السابقة،  المادة  مناقشة 
للتأويالت  وقابال  فظفاظا  اعتبره  الذي  الزعزعة  لفظ 
األسئلة  وطرح  النقدية  »األفكار  قبيل  من  المتعددة،« 
وضعت  الذي  المقصد  عن  بعيدا  ليشط  الوجودية«، 
يثير  الموضوع  عن  خروجا  ويسجل  المادة،  ألجله 

.)hors sujet (.اإلشفاق
يناقش  ادعائه،  مع  العلم،  وقلة  الفجاجة  وبنفس 
ستة  إلى  من شهر  بالحبس  تعاقب  التي   222 المادة 
أشهر وغرامة على من عرف باعتناقه الدين اإلسالمي 

عمومي  مكان  في  رمضان  نهار  في  باإلفطار  وتجاهر 
مقصدها  وضوح  رغم  المادة  فهذه  شرعي«  عذر  دون 
مقاله  يذيل  الذي  الكاتب  يجعلها  سليم،  عقل  ذي  لكل 
ظاهر  جدال   القانون«موضع  في  بعبارة:«دكتوراه 
فيه،  والحذلقة  والعناد  التكلف  ونزعة  عقمه،   للعيان 
المادة  هذه  مضمون  على  الكاتب  اعتراض  ويزيد 
الموضوع،  فجاجة وتحذلقا، استشهاده بأحاديث في 
به«  أجزي  وأنا  لي  الصوم   »: القدسي  الحديث  منها 
ألن ذلك االستشهاد قد أخطأ محله ومناسبته، بل إنه 
ألنه  الفهم،  واعوجاج  المنطق  وسوء  بالجهل  يدمغه 
لو أعمل عقله في الحديث لوجده يضرب في الصميم 
من  وضع  في  الصائم  كان  فإذا  إثباته،  إلى  يرمي  ما 
يخفى عمله إال على من يتوجه إليه بصيامه، وهو من 
يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، أفليس من السفه 
والتحدي  الصفاقة  ومن  أحط صورها،  في  والبجاحة 
األخرق أن يجاهر الملحدون في دين الله باإلفطار في 
الصائمين،  مجتمع  من  ومسمع  مرأى  على  رمضان 
وكأنهم، في حسبانهم، يسجلون بصنيعهم ذاك بطولة 

من البطوالت !؟
التصدي  في  والفاضح  المفضوح  التدليس  ومن 
يتم  أن  الشعب،  حياة  في  المصيرية  القضية  لهذه 
تناولها في سياق التدافع الحزبي والصراع السياسي، 
في أفق االنتصار للتيارات الحزبية الحاملة للمشروع 
العلماني، والمناهضة لكل ما هو إسالمي، بما في ذلك 
المغرب،  لدولة  الجنائي  القانون  بين  الصلة  تثبيت 
بكراهية  الموتورين  أحد  أن  ذلك،  من  اإلسالم.  وبين 
وتشريعات،  ونظم  قيم  من  باإلسالم  عالقة  له  ما  كل 
وجد هو أيضا في فتح باب النقاش لمسودة القانون 
تجاه  أحقاده وضغائنه  عن  للتنفيس  فرصة  الجنائي 
بعض مواد ذلك القانون. فقد حز في نفسه أن تتضمن 
بالحريات  مساسا  اعتبره  ما  المواد  تلك  إحدى 
الشخصية:« يعاقب من شهر واحد إلى سنتين وغرامة 
علنيا  ارتكب إخالال  درهم، من   20000 إلى   2000 من 
بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في اإلشارة 

واألفعال«.
القانون  »مشروع  ب:  الكاتب  عنونه  مقال  فضمن 
المغرب« يتهم من يحرصون  الجنائي مدخل لدعوشة 
صبغتها  الجنائي  القانون  لمواد  يحفظوا  أن  على 
المغربي«  المجتمع  على  يمارسون  بأنهم  اإلسالمية، 
نسبة   ( و«الدعوشة«  طالبان(  إلى  )نسبة  الطلبنة«  
الكثيفة  القدحية  الحمولة  إلى داعش(، فهو يتخذ من 
ساترا  يظنه  حجابا  اللفظين  هذين  من  المستخرجة 
المنهجي  ولعواره  وتفصيال،  جملة  لإلسالم  لعدائه 
النتائج، فلست  المناقشة والتحليل  واستخالص  في 
بأعيانهم،  أشخاص  لمز  إال  كالمه  سياق  في  واجدا 
شعار  بحمل  المرتبط  السياسي  بانتمائهم  ودمغهم 
الوالء لمذهبية اإلسالم، عقيدة وشريعة ومنهج حياة.

لقد أتى الكاتب منكرا من القول وزورا مما يأنف 
من التلفظ به من كانت به أدنى مسكة من عقل أو حياء، 
واإلسالميون  السلفيون  » وسيجد  يقول:  إليه  استمع 
وكل من في قلبه عداء للحداثة، فرصة لمطاردة المحبين 
والرومانسيين واألزواج العصريين فُيبّلغ عن األفعال« 

المخلة بالحياء« 
في  خطيرا  خرقا  يمثلون  وأمثاله  الكاتب  هذا  إن 
سفينة المجتمع، باعتبارهم خارجين عن القانون، ليس 
بشعورهم واقتناعاتهم اإليديولوجية فحسب، بل إنهم 
ليتخطون ذلك إلى المشاغبة والتشويش، والطعن فيما 
يمثل الوجه المشرق لقانون الشعب المغربي المسلم.

آَتْيَناُه  الَِّذي  َنَبَأ  َعَلْيِهْم  القائل:}َواْتُل  الله  وصدق 
ْيَطاُن َفَكاَن ِمن اْلَغاِويَن  آَياِتَنا َفانَسَلَخ ِمْنَها َفَأْتَبَعُه الشَّ
َبَع  َواتَّ اأْلَْرِض  ِإَلى  َأْخَلَد  ُه  َوَلِكنَّ ِبَها  َلَرَفْعَناُه  ِشْئَنا  َوَلْو 
َهَواُه َفَمَثُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن َتْحِمْل َعَلْيِه َيْلَهث َأْو َتْتُرْكُه 
َفاْقُصْص  ِبآَياِتَنا  ُبوا  َكذَّ ِذيَن  الَّ اْلَقْوِم  َمَثُل  َذِلَك  َيْلَهْث 

ُروَن {)األعراف: 176-175( ُهْم َيَتَفكَّ اْلَقَصَص َلَعلَّ

د. عبد المجيد بنمسعود

 خروق في سفينة 
المجتمع

55ـ خرق اخلارجني على القانون

البقاع  وش��ر  املساجد،  البقاع  خير 
نبينا  ع��ن  حفظناه  م��ا  ه��ذا  األس����واق، 
الوطن  هذا  في  أنه  غير   ،[ املصطفى 
احلبيب أبى البعض إال أن يحول خير 
فما من مسجد في  إل��ى  شرها،  البقاع 
س��وق  إل���ى  إال وحت���ول  رب���وع مملكتنا 
وفواكه  خضر  من  املنتوجات  كل  لبيع 
اإللكترونية  األدوات  إلى  املالبس،  إلى  

وهلم عبثا واستخفافا.
يدفعنا  امل��ش��ني  ال��س��ل��وك  ه���ذا  إن 
ل��ل��ت��س��اؤل: ه���ل امل���غ���ارب���ة ش��ع��ب غير 
متدين؟؟... إن واقع احلال يقول العكس، 
على  غ��ي��ور  امل��غ��رب��ي عموما  ف��اإلن��س��ان 
دي��ن��ه، وس��خ��ي إل���ى ح��د ال��ب��ذخ حينما 
الله،  سبيل  ف��ي  باإلنفاق  األم��ر  يتعلق 
وال سيما إذا تعلق األمر ببناء املساجد، 
لكنها العادة السيئة التي تورث البالدة، 

املقدسات،  على  اجل��رأة  في  فالتساهل 
وع����دم االرت���ق���اء ب����دور امل��س��ج��د ليأخذ 
مكانته احلقيقية في املجتمع، هو الذي 
أن  فلو  قلوبنا..  في  تخف  هيبته  جعل 
املسجد  هيبة  على  حافظت  السلطات 
وأب��ع��دت عنه ك��ل امل��ش��وش��ات، ول��و أن 
الصرح  ه��ذا  قيمة  استشعروا  املغاربة 
ل��ن��زه��وه ع���ن اللهو  ال��رف��ي��ع،  ال��دي��ن��ي 
وال��ت��ج��ارة، ومل��ا وج���دت ب��اع��ة يسدون 
م��داخ��ل امل��س��اج��د، وي��زع��ج��ون املؤمنني 
داخ���ل ب��ي��وت ال��ل��ه ت��ع��ال��ى، ومل��ا وج��دت 
مغربيا يساعد هؤالء بشرائه لسلعهم...

سليلي  ي���ا  املغاربة !  م��ع��ش��ر  ف��ي��ا 
اإلميان والعلم والتقوى ! اتقوا الله في 
مساجدكم، وربوا أوالدكم على احترامها 
والعناية بها... فإنها والله حصنكم في 

الدنيا واآلخرة.

نزِّهوا مساجدنا عن هذا العبث
ذ: أحمد األشهب بنبض القلب



العدد 15439 01 شعبان 1436هـ  املوافق 20 ماي 2015م

وص������ل إس���م���اع���ي���ل ول���د 
األمم  مبعوث  أح��م��د،  الشيخ 
اليمن،.  إل��ى  اجل��دي��د  املتحدة 
وس��ي��ل��ت��ق��ي امل��ب��ع��وث األمم���ي 
ال��ق��ي��ادات احلوثية  م��ن  ع���دد 
واملسؤولني في صنعاء لبحث 
ت��ث��ب��ي��ت ال���ه���دن���ة اإلن��س��ان��ي��ة 
إل���ى االط�����اع على  ، إض���اف���ة 
الوضع اإلنساني والبحث عن 
ح��ل ل��أزم��ة ال��ي��م��ن��ي��ة.وت��أت��ي 
زي����ارة ال��دب��ل��وم��اس��ي اجل��دي��د 
في ظل تسارع وتيرة األحداث 

امل��ي��دان��ي��ة ف���ي ال��ي��م��ن ال���ذي 
تواصل فيه طائرات التحالف 
ق���ص���ف م����واق����ع ل��ل��ح��وث��ي��ني 
انطاق  ق��رب  م��ن  ال��رغ��م  على 
الهدنة التي مت التوصل إليها 
م��ن أج��ل إي��ص��ال امل��س��اع��دات 
إسماعيل  أن  اإلنسانية. يذكر 
اختياره  أحمد مت  الشيخ  ولد 
مبعوثا لأمم املتحدة باليمن، 
خلفا جلمال بن عمر الذي قدم 
أبريل  م��ن   16 ف��ي  استقالته 

املاضي.

مت��ك��ن ط��ال��ب��ان س��ع��ودي��ان 
اجلامعة  ف��ي  الهندسة  بكلية 
اب���ت���ك���ار  م����ن   ، اإلس����ام����ي����ة، 
ن��ظ��ام خ���اص ل��ت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة 
الكهربائية عن طريق احملوالت 
ف���ي أرض  ال���ك���ه���رواج���ه���ادي���ة 

املطاف باملسجد احلرام. 
مكة  وب��ح��س��ب ص��ح��ي��ف��ة 
عبدالقادر  محمد  قال  احمللية، 
في شرحه لابتكار: "يتم وضع 
احمل������والت ال��ك��ه��رواج��ه��ادي��ة 
م����ن ن������وع س���ي���رام���ي���ك حت��ت 
وترفع  املطاف،  بأرض  الرخام 
الرخامة على نوابض صغيرة 
لها قدرة حتمل عالية،  احلجم 
وع��ن��د م����رور زائ����ر ب��ي��ت ال��ل��ه 
تنضغط  الرخامة  على  احلرام 
امل����ادة، وت��ن��ت��ج ت��ي��ارا م��ت��رددا 
مي��ر ع��ب��ر األس����اك امل��وص��ول��ة 

إل��ى جسر ك��ام��ل امل��وج��ه، 
ح��ي��ث ي���ق���وم ب��ت��ح��وي��ل��ه��ا 
إل�����ى ت���ي���ار م��س��ت��م��ر مي��ر 
مخزن  إل��ى  األس���اك  عبر 
املستخدمة  ال��ب��ط��اري��ات 
حل��ف��ظ ال��ط��اق��ة، وم���ن ثم 
مي��ر ع��ب��ر ج��ه��از امل��ك��ث��ف، 
التيار  جهد  برفع  يقوم  حيث 
إلى 110 – 220 حسب اجلهد 
امل���ط���ل���وب، وي���ت���م ت��وص��ي��ل��ه��ا 
امل���راد  الكهربائية  ب��األج��ه��زة 
اس��ت��خ��دام��ه��ا.أم��ا ش��ري��ك��ه في 
االبتكار، محمد الصوفي، قال: 
"في محطة شيبيوبا في مدينة 
ط��وك��ي��و ب��ال��ي��اب��ان، اس��ت��خ��دم 
اليابانيون مادة كهروضغطية 
ورق���ي���ة ت��ن��ت��ج ط��اق��ة أق����ل من 
امل���ادة  تنتجها  ال��ت��ي  ال��ط��اق��ة 
الطبقات  ألن  السيراميكية، 
أكثر  السيراميكية  امل���ادة  ف��ي 
م��ن امل����ادة ال��ورق��ي��ة، ك��م��ا أن 
ال��ع��م��ر االف���ت���راض���ي ل��ل��م��ادة 
وتتميز  أك��ب��ر،  السيراميكية 
ب���خ���واص ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة وحت��م��ل 

عال.

أندونيسيا  سواحل  شهدت 
املاضية  األي��ام  خ��ال  وماليزيا 
ج���ن���وح ق�������وارب حت���م���ل ن��ح��و 
1500 مهاجر من مسلمي أقلية 
"ال��روه��ن��ج��ي��ا" وم��ه��اج��ري��ن من 

"بنجاديش".  
فقد  األناضول  وكالة  ووفق 
قال رئيس الشرطة املاليزية : إن 
ثاثة قوارب حتمل أكثر من ألف 
م��ه��اج��ر ج��ن��ح��ت ع��ل��ى س��واح��ل 
وإنه  املاليزية  "لنكاوي"  جزيرة 
مت توقيف جميع من كانوا على 
منت القوارب ، مضيفا أن مهربي 
البشر يقفون وراء تلك القوارب.  
 وق����������ال م����س����اع����د وزي������ر 
"محمد  األندونيسي  اخلارجية 
 400 ق����وارب حت��م��ل  إن  ف��ق��ي��ر" 
من مسلمي الروهينجا، جنحت 
"أتشيه"  ج��زي��رة  ش��واط��ئ  على 
األندونيسية وإن التحقيق جاٍر 

ملعرفة أسباب جنوحها. 

أن  ع������ن  اإلع������������ان   ومت 
ال��ق��وارب  بترك  ق��ام��وا  املهربني 
عرض  في  باملهاجرين  احململة 
هربا  ال��وق��ود  ن��ف��اد  بعد  البحر 
املهاجرين  وأن  االع��ت��ق��ال،  م��ن 
اضطروا للسباحة للوصول إلى 

الشاطئ.  
 وقال أحد املهاجرين الذين 
ك��ان��وا ع��ل��ى م��نت ال���ق���وارب أن��ه 
خرج مع مجموعة من املهاجرين 
أن  إال   ، قاربني  في  ميامنار  من 
الكثير من املهاجرين لقوا حتفهم 
في الطريق ، ووصل قارب واحد 
فقط من أصل ثاثة قوارب، وقال  
ك��ان��وا  ال����ق����وارب  إن أص���ح���اب 
احلديث  من  املهاجرين  مينعون 
أو ت��ن��اول ال��ط��ع��ام وال���ش���راب، 
وكانوا يضربون من يعارضهم، 
أو يقتلونهم ويرمون جثثهم في 

البحر.

مواطنتان  أعلنت 
إسامهما  فرنسيتان 
مب��س��ج��د مت��ن��ص��ورت 
ض�������واح�������ي م���دي���ن���ة 
م���راك���ش، وذل����ك عقب 
صاة يوم اجلمعة 08  

مايو 2015.
وق����ال����ت م���ص���ادر 

ي��ت��ع��ل��ق  األم�������ر  إن  م���ق���رب���ة 
بسيدة تدعى م.ج )61 سنة(، 
ف.د  تسمى  ال��ت��ي  واب��ن��ت��ه��ا 
)38 سنة(، مبرزة أنهما كانتا 
متدينتني وملتزمتني باملذهب 

الكاثوليكي قبل إسامهما. 
بحثهما  أن  وأش�������ارت 
امل��س��ت��م��ر ق��اده��م��ا إل���ى ع��دد 
أن  إلى  اإلسامية  ال��دول  من 
هدى الله قلبهما إلى اإلسام 
ب��ع��دم��ا وج���دت���ا ف��ي��ه أج��وب��ة 
املقلقة،  أسئلتهما  شافية عن 

وراحة نفسية ال مثيل لها. 

وأوض��ح��ت امل��ص��ادر أن 
ص���وت امل�����ؤذن وه���و ي��ن��ادي 
ل���ل���ص���اة وس����م����اع ال���ق���رآن 
ذلك  ك��ل  أث��ر  معانيه،  وت��دب��ر 
ف����ي ن��ف��س��ي��ه��م��ا وق��ل��ب��ي��ه��م��ا 
وع��ق��ل��ي��ه��م��ا، وق����د اخ��ت��ارت��ا 
االس��ت��ق��رار ف��ي امل��غ��رب فيما 
وأب��رزت  عمرهما.  م��ن  تبقى 
املسجد  خطيب  أن  امل��ص��ادر 
ال���دك���ت���ور م���ي���م���ون ب���اري���ش 
لهما  ودع��ا  الشهادة  لقنهما 
ب��ال��ث��ب��ات وس����ط ت��ك��ب��ي��رات 

احلاضرين.

دراس���ة ج��دي��دة عن  كشفت 
أوروب���ا  ف��ي  املسلمني  ع���دد  أن 
من   10% ليشكل  سيتضاعف 
سكان القارة بحلول عام 2050.
أجراها  التي  ال��دراس��ة  وق��ال��ت 
املسلمني  إن  ل��ل��دراس��ات  م��رك��ز 
س��ي��ش��ك��ل��ون   2027 ب���ح���ل���ول 
الواليات  في  ديانة  أكبر  ثاني 
حول  عددهم  وسيفوق  املتحدة 
العالم عدد املسيحيني.وأرجعت 
الدراسة سبب هذه الزيادة إلى 
ع��ام��ل��ني، ه��م��ا زي�����ادة ه��ج��رات 
أوروب��ا  إل��ى  املسلمة  العائات 
وكون هذه العائات تتمتع عادة 
مبعدل مواليد كبير.وهو ما من 
املسلمني  نسبة  يزيد  أن  شأنه 
تعاني  التي  ك��أوروب��ا  ق��ارة  في 
ب��ش��ك��ل ع����ام م���ن ان��ك��م��اش في 
تعداد السكان، حيث من املتوقع 
أن ي����ؤدي ذل����ك إل����ى ان��ك��م��اش 

القارة العجوز  أعداد مسيحيي 
التعداد. ه��ذا  من   65% ليشكل 
في املقابل، وكما تظهر الدراسة 
، فإن تعداد يهود العالم لن يزيد 
من   60% وأن  خ��اص��ة  ك��ث��ي��را 
تعداد يهود العالم هم ممن تزيد 
.واألم��ر  الستني  على  أعمارهم 
وغير  للملحدين  بالنسبة  ذات��ه 
املتدنيني ، حيث ستقل أعدادهم 
نظرا ألن أغلبهم من كبار السن 
أس��ر  ل��ت��ك��وي��ن  معظمهم  وم��ي��ل 
صغيرة العدد.وأشارت الدراسة 
امل��س��ل��م��ني من  ت���ع���داد  إل����ى أن 
منوا  األك��ث��ر  ي��ك��ون  أن  املتوقع 
م��دى اخلمس  ال��ع��ال��م على  ف��ي 
خاصة  املقبلة،  عاما  واألربعني 
العالم  م��ن  معينة  م��ن��اط��ق  ف��ي 
م��ث��ل ال��ش��رق األوس����ط وال��ه��ن��د 

والصحراء اإلفريقية.

جنرال إسرائيلي: ال يمكن هزيمة حماس 
وال بديل للحركة في قطاع غزة

تعيين مبعوث أممي جديد إلى اليمندراسة: المسلمون سيشكلون %10 من أوروبا

طاقة - سعوديان يخترعان نظاما 
لتوليد الكهرباء من خطوات الطائفين

استمرار نزوح مسلمي "الروهنجيا" 
من ميانمار بسبب االضطهاد الديني

محطات إخبارية

الـخـبــر الـصـحـي

جنرال  ق��ال 
إس�����رائ�����ي�����ل�����ي 
املستوى  رفيع 
مي��ك��ن  ال  إن�������ه 
حماس  ه��زمي��ة 
ي�����وج�����د  وال 
ب���دي���ل ل��س��ل��ط��ة 
احل������رك������ة ف��ي 
ق��ط��اع غ���زة في 
الراهن.  الوقت 

واع���ت���ب���ر  اجل�����ن�����رال س��ام��ي 
القوات  عن  املسؤول  ترجمان 
مع  احل���دود  على  اإلسرائيلية 
تصريحات  ف��ي  وم��ص��ر،  غ���زة 
ن��ق��ل��ت��ه��ا ص��ح��ي��ف��ة "ي��دي��ع��وت 
أح��رون��وت ،.واض����اف أن��ه من 
ال���ض���روري ب��ق��اء احل��رك��ة في 
ال��س��ل��ط��ة ب���غ���زة مل��ن��ع ان����زالق 
ال��ق��ط��اع إل���ى ال��ف��وض��ى.وق��ال 
ت��رج��م��ان ف��ي ل��ق��اء م��ع رؤس��اء 
امل��س��ت��وط��ن��ات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 

"هناك  غ���زة:  لقطاع  امل��ج��اورة 
وهي  غ��زة  ف��ي  مستقلة  سلطة 
مثل دولة منفصلة: فيها حكومة 
وخ��ط��ة س��ن��وي��ة، وم��ؤس��س��ات 
تفتيش.  ومؤسسات  تنفيذية 
حاكم،  يوجد  الدولة  هذه  وفي 
يطلق عليه حماس وهو يعرف 
السلطة  مؤسسات  يحكم  كيف 
األخرى. وفي الوقت الراهن ال 
محل  ليحل  بديل  حاكم  يوجد 

حماس في القطاع"..

فرنسية وابنتها تعلنان إسالمهما 
بمراكش

أسباب تزايد حاالت اإلصابة 
بالجلطات الدماغية 

حذرت مؤسسة خيرية بريطانية من ارتفاع 
باجللطات  اإلصابة  حلاالت  باخلطر  ينذر 
النساء  من  العمل  سن  في  هم  ملن  الدماغية 
والرجال على حد سواء.وكشفت دراسة "جلميعة 
اجللطات الدماغية" البريطانية أن عدد احلاالت 

التي دخلت املستشفى في اجنلترا، عام 2014 
، بلغت 6221 حالة لرجال تتراوح أعمارهم بني 
بحوالي  ارتفاعا  ما ميثل  وهو  عاما،  و54   40

1961 حالة منذ 14 عاما سابقة.
احلياة  أسلوب  أن  املتخصصون  ويوضح 
االرت��ف��اع،  ه��ذا  ف��ي  دورا  يلعب  الصحي  غير 
وتغير  السكان  ع��دد  زي��ادة  إل��ى  باإلضافة  ه��ذا 
اخلبراء  املستشفيات.وقال  داخ��ل  املمارسات 
مرضا  اآلن  بعد  تعد  ل��م  الدماغية  :"اجل��ل��ط��ات 
اجللطات  ف��ق��ط."وحت��دث  ال��س��ن  ك��ب��ار  يصيب 
الدماغية نتيجة جتلط الدم أو نزيف في الدماغ 
إعاقة طويلة  إلى  النهاية  في  تؤدي  أن  وميكن 
املدى. ذلك بارتفاع معدالت البدانة وقلة احلركة، 
الصحي.  غير  الغذائي  النظام  إل��ى  باإلضافة 
املتعلقة باملرض تسوء ملن  ويبدو أن األوضاع 
هم في فترة األربعينيات وبداية اخلمسينيات.

على  ال��دم��اغ��ي��ة  باجللطة  اإلص��اب��ة  وت��ؤث��ر 
حياة األفراد والعائات، باإلضافة إلى اقتصاد 
فإنه  املريض  تعافي  بعد  أيضا.وحتى  الدولة 

يجد صعوبة في العودة إلى احلياة الطبيعية.

دراسة جديدة عن األنظمة الغذائية 
تؤكد ضرر الوجبات السريعة

أظهرت دراسة علمية حديثة أجريت على تغيير 
النظام الغذائي ملدة أسبوعني فقط مدى الضرر الذي 
باألمعاء.وطلب  الغربي  الغذائي  النظام  يلحقه  قد 
باحثون من أشخاص تبديل نظامهم الغذائي ملدة 
تغيير  أمريكيا  متطوعا   20 من  فطلب  أسبوعني، 
يحتوي  جديد  نظام  واستخدام  الغذائي  نظامهم 
على كميات منخفضة من الدهون، وكميات مرتفعة 
من  آخر  متطوعا   20 من  طلب  بينما  األلياف،  من 

السريعة  الوجبات  تناول  بإفريقيا  ريفية  مناطق 
التي اعتاد عليها كثير من األمريكيني.وقالت مجلة 
الغذائي  النظام  تبديل  إن  كوميونيكيشن"  "نيتشر 
كان لفترة وجيزة، لكن تأثير التغيير كان واضحا.
األميركيني،  بني  ظهورا  أقل  األمعاء  التهاب  وكان 
للمتطوعني  الصحية  األمعاء  تدهورت حالة  بينما 
األف���ارق���ة. وال��ن��ت��ائ��ج ت��ؤك��د االع��ت��ق��اد ال��س��ائ��د بأن 
ال��ت��ي حت��ت��وي على  الغربية احل��دي��ث��ة،  ال��وج��ب��ات 
وكميات  والسكريات،  الدهون  من  مرتفعة  كميات 
أقل من األلياف، تضر بالصحة. وأظهرت دراسات 
أخرى أجريت على مهاجرين يابانيني إلى هاواي أن 
األمر يستغرق جيا واحدا فقط من تناول الوجبات 
الغربية ليتغير معدل اإلصابة املنخفض بسرطان 
ال��ق��ول��ون إل���ى م��ع��دالت مرتفعة ب��ني س��ك��ان ج��زر 
هاواي.وأظهر أحد األبحاث أن تناول كميات كبيرة 
واحلبوب  احلبوب  وخاصة  الغذائية،  األلياف  من 
األمعاء،  يقلل من خطر اإلصابة بسرطان  الكاملة، 
في حني أن تناول اللحوم احلمراء واملصنعة يزيد 
خطر اإلصابة.ويقول خبراء إنه ميكن جتنب ثلث 
تناول  خال  من  األمعاء  بسرطان  اإلصابة  حاالت 

طعام صحي.



إلى أن نلتقي

أذك��ر  أن��ي ذات م��رة، ومنذ سنوات خلت، وأن��ا أمشي 
في بعض األزقة، شاهدت شخصا من بعيد وهو يدور حول 
نفسه في نفس املكان، يذهب ويعود، يشير بيده إلى األمام 
أحمق!   لعله  نفسي:  في  فقلت  األعلى...  نحو  بها  ُيَلّوح  ثم 

فلما اقتربت منه َتَبينَّ لي أن يتكلم بالهاتف. 
وبعد أيام، وفي نفس املكان من نفس الزقاق، شاهدت 
بها  يقوم  ك��ان  التي  احل��رك��ات  بنفس  يقوم  وه��و  شخصا 
ذلك  لعله  ج��دي��د:  م��ن  نفسي  ف��ي  فقلت  ال��س��اب��ق،  الشخص 
فلما  ج��دي��د،  م��ن  ال��ه��ات��ف  ف��ي  يتحدث  ال��س��اب��ق،  الشخص 

اقتربت منه َتَبينَّ لي أنه أحمق.
يظهر  قد  السابق  املشهد  أتذكر  وأن��ا  نفسي  في  فقلت 
ي��ح��س��ن توظيفه  ل��م  ال��ه��ات��ف اإلن���س���ان وك��أن��ه أح��م��ق إن 

واستعماله.
صوتيا  احمل��م��ول  بالهاتف  التواصل  ك��ان  حينما  ه��ذا 

فقط..
االجتماعي  التواصل  وس��ائ��ل  انتشار  وبعد  اآلن  أم��ا 
بالصوت والصورة فيبدو أن األمور قد تغيرت بشكل كبير... 
وامل���ه���ت���م���ي  ال�������دارس�������ي  م�����ن  ال����ع����دي����د  أن  ذل�������ك 
واإلعالميي يتحدثون عن إدمان شرائح كبيرة من الناس في 
مختلف البلدان على الشابكة )اإلنترنت(، إلى درجة أن هذا 
اإلدمان قد يسبب في إحداث خلخلة في أعمال هؤالء الناس، 
أو رمبا حتى في شؤون حياتهم اخلاصة واالجتماعية خارج 
إطار العمل، بل وقد يتسبب ذلك في إحلاق األذى باآلخرين..
نسمع كل يوم ونقرأ عن حوادث سير سببها االنشغال 

بالهاتف أو ما يتبعه.
نرى كل يوم ونشاهد أشخاصا في مكان واحد: قاعات 
انتظار، أمكنة عامة... و قد يكونون من عائلة واحدة، لكن كل 
واحد منهم منشغل بعامله اخلاص، في الهواتف واللوحات، 
يتجهمون،  ويضحكون،  يبتسمون  ويتحدثون،  يتواصلون 
وقد يغضبون ويصرخون...  لكن مع عاملهم االفتراضي، أما 
احمليط احلقيقي املَُتَجلِّي في األسرة القريبة، فقد تقوم الدنيا 

وتقعد دون أن يعلموا شيئا عنه.
أكثر من هذا أني شاهدت إماما في مسجد، وهو جالس 
في مكانه من احملراب، يفتح هاتفه بعد السالم من الصالة، 
جمهور  بينما  واردة،  رس��ائ��ل  على  ي��رد  اجل��دي��د،  يشاهد 
املصلي أمامه ُيسّبحون ويذكرون الله بعد الصالة.. وكأن 
القيامة ستقوم إذا ما انتظر إلى ما بعد اخلروج من املسجد.
البلدان  م��ن  وكثير  ب��الدن��ا  ف��ي  انتشر  م��ا  بعض  ه��ذا 

العربية واإلسالمية.
وليس هذا بغريب...

على  اإلدم���ان  مشكلة  أن  ال��دراس��ات  بعض  بينت  فلقد 
الشابكة تزداد بشكل أكبر في البلدان الفقيرة، وأن البلدان 
العربية أكثر إدمانا على الشابكة مقارنة بالدول األوروبية 
املنتجة لهذه التكنولوجيا، حيث وصلت النسبة في الدول 
العربية إلى أزيد من %11، بينما لم تتجاوز %2.6 في دول 

أوربا.
الرئيس  أن  قيل من  ما  األكثر غرابة من هذا هو  ولعل 
لم  جوبز"  "ستيف  الراحل   )Apple( "أب��ل"  لشركة  السابق 
يكن يسمح ألوالده باقتناء أهّم منتجات شركته: "اآلي فون"، 
التأثير  من  لتخّوفه  إال  ِلشيء  ال  ب��ود"؛  ب���اد"،و"اآلي  و"اآلي 
السلبي الستخدام األوالد لهذه األجهزة اإللكترونّية، بعد ما 
ذلك  أث��ر  ي��رى  أن  يريد  يكن  لم  ولذلك  مخاطرها،  له  جتلت 
كل مساء مع  "يجلس  أن  ذل��ك  ب��دل  يحب  وك��ان  أوالده،  في 
العشاء على طاولة كبيرة في املطبخ،  لتناول وجبة  أوالده 
وي��ن��اق��ش معهم م��وض��وع��ات ال��ت��اري��خ وم��ا ورد ف��ي بعض 

الكتب، ومجموعة أخرى متنوعة من األشياء". 
فمتى ندرك أن اإلدمان على التقنية، وخاصة الشابكة، 

ِقَبل أبنائنا، دون رقيب أو حسيب،  من 
يهدد مستقبلهم في العمق !؟

إدمان التقنية احلديثة...

د. عبد الرحيم الرحموني

16 األخيــــرة

مفتح احلواس اخلمس:
اجلهات؟  ع��دد  ع��ن  شخصا  سألت  إذا 
بادر إلى القول: إنها أرب��ع... أال يتحدثون 
ع���ن اجل���ه���ات األرب������ع، وال����ري����اح األرب����ع؟ 
وال  واخل��اص��ة،  العامة  ذل��ك  ف��ي  ويستوي 
يفطن إلى ما سوى ذلك إال خاص اخلاص. 
وها هو شاعر ناقد يكتب عن )وردة احلب 
في زمن احلرب()1( فيقول: »زمننا املطوق 
سألت  وإذا  األرب���ع«.  جهاته  من  بالنيران 
»إنها  بعضهم:  أجابك  األرب��ع  اجلهات  عن 
الشرق والغرب والشمال واجلنوب«، وقال 
بعضهم: »اليمي واليسار واألمام والوراء«، 
ورمبا تنبه بعضهم فقال: بل هي ست. إنها 
األمام وال��وراء واليمي واليسار وما فوق 
أن  وما حتت. ويكون في ذلك صادقا، كما 
يتعاملون  الناس  ألن  يخطئوا،  لم  األوائ��ل 
-أكثر ما يتعاملون- مع تلك اجلهات الربع، 
ف��وق��ه��م وم��ا/ إل���ى م��ا/م��ن  وق��ل��م��ا يلتفون 
هؤالء  تخالف  الشاعرة  ولكن  حتتهم.  من 
جميعا، وتقول شيئا مخالفا متاما، عندما 

جتعل اجلهات خمسا، فتقول:
أضاء كّل جهاتي

اخلمِس
فانوسي

وحي حلُت
تعّمى كل مأنوِس

ه��و بيت  ال��ذي  األول،  املقطع  ه��ذا  ف��ي 
شعري خليلي، إذا نظرت إليه عروضيا، إال 
أنه مقطع شعري كامل إذا نظرت إلى دالالته 
يكمن  أمامنا،  يفتحها  التي  الرحبة  وآفاقه 
املفتح األول للنص.  إن هذا املقطع يفاجئنا 
فيه  ولكن  اخلمس،  اجلهات  أهمها  بأمور، 
والبصيرة،  العمى  بي  التدافع  هذا  أيضا 
وضمير املتكلم الذي تنسب إليه الشاعر كل 
اخلمس؟  اجلهات  فما  اخلارقة.  القوة  تلك 
وما هذا الفانوس العجيب الذي صار قادرا 
على أن يضيء تلك اجلهات؟ وكيف يتعّمى 
كّل مأنوس حي تلوُح؟ أليس من املفروض 
للكون  ي��ح��دث  كما  معّمى،  ك��ل  يتأنس  أن 
عندما يلوح القمران، بدال من أن ُيعّمى كّل 

مأنوس؟
البد لنا إذن من التأويل، والتأويل البد 
مجرد  إل��ى  ال  املنطق،  إل��ى  يستند  أن  م��ن 
الظن ال يغني من احلق  تخمي وظ��ن، ألن 

شيئا.
م��ن االس��ت��ئ��ن��اس باملنهج  وه��ن��ا الب���د 
احلضاري الذي يدلنا على انتماء الشاعرة 
ما  هو  االنتماء  وهذا  القرآن،  إلى حضارة 
أن  ه��ذا  يعني  وال  مرجعيتها.  لنا  ي��ح��دد 
األخ��رى،  الثقافات  على  منغلقة  الشاعرة 
فهذا لم يكن أبدا من سمات حضارتنا التي 
الصي،  ف��ي  ول��و  العلم  طلب  إل��ى  تدعونا 
هذه  م��ن  ه��و  أوال  املنهل  أن  يعني  ولكنه 
احلضارة، ثم لنا أن نستعي بعد ذلك مبا 
قرآنية  الشاعرة  وألن  ن��ش��اء.  كما  س��واه��ا 
القرآن  في  أوال  ننظر  أن  علينا  فإن  املنزع 
الكرمي  ال��ق��رآن  أن  وآن���ذاك سنجد  ال��ك��رمي، 
وحده، دون سواه، هو من يسعفنا في فهم 
معنى أن تكون اجلهات خمسا، في سياق 
معي، وذلك السياق هو الذي يحدد طبيعة 
بل  اجلغرافية،  ال  ودالل��ت��ه��ا،  اجل��ه��ات  تلك 
يقول  واألخ��الق��ي��ة.    والنفسية  ال��روح��ي��ة 
مع  معركته  في  إبليس،  عن  حكاية  تعالى 
لهم  ألقعدّن  أغويتني  فبما  }ق��ال  آدم:  بني 

صراطك املستقيم ثم آلتينهم من بي أيديهم 
وع��ن شمائلهم  أميانهم  وع��ن  خلفهم  وم��ن 
شاكرين{)األعراف:18(.  اكثرهم  جتد  وال 
وال  باخلمس  هي  فال  أرب��ع،  إنها  ستقول: 
الفوق  يذكر  لم  ملاذا  لنسأل:  ولكن  بالست. 
والتحت، وهما جهتان؟ واجلواب هو أنه لم 
يذكر الفوق ألن الفوق محفوظ بعناية الله 
بغوايته  يدخل  أن  إلبليس  فليس  تعالى، 
وإن  فهو  التحت  وأم��ا  اإلن��س��ان.  إل��ى  منه 
كان مرتبطا بالطي، إال أنه موطن الصراع، 
فإذا أخلد اإلنسان إلى األرض واتبع هواه 
صار هذا اجلزء مظلما، وصار اإلنسان من 
منه.  مداخله  الشيطان  ووج��د   ،« »العبيد 
بالعبدية  يتحقق  أن  إل��ى  سعى  إذا  وأم��ا 
لله عز وجل، وذلك بالسجود خلالقه، صار 
إبليس خطته  على  وض��ّي��ع  »ال��ع��ب��اد«،  م��ن 
ومراده، وشتان ما بي »العبيد« و«العباد«. 
وهكذا فإن الشاعرة قد استطاعت أن تغالب 
الشيطان في اجلهات اخلمس، وهي مكلوءة 
من الله تعالى من اجلهة الفوقية التي هي 
هي مضيئة  التي  اجلهة  السادسة،  اجلهة 
فساغ  ظلمة،  تلحقها  فال  الله،  بنور  أصال 

للشاعرة إذن أن تقول: 
)أضاء كّل جهاتي

اخلمِس
فانوسي(

ف���ص���ارت م��ض��ي��ئ��ة م��ت��وه��ج��ة، ب��ع��دم��ا 
اس���ت���ع���اذت ب��ال��ل��ه م���ن ن���زغ���ات ال��ش��ي��ط��ان 
وظلماته. فإذا ارتقت الذات إلى هذه الدرجة 
صارت قادرة على الفعل، »ُرّب أشعث أغبر 
وآن��ذاك يصبح  ألب��ره«،  الله  أقسم على  لو 
يتصل  ال  ال����ذي  م��ع��ن��اه،  امل��ت��ك��ل��م  لضمير 
ذلك  ويصبح  الفعل،  بقوة  بل  بالنرجسية، 

بعد  ول��ك��ن  نفسها،  ال����ذات  ه��و  ال��ف��ان��وس 
الطي،  وأوزار  امل��ادة،  أوه��اق  من  حتررها 
فيصبح للذات آنذاك أسرارها التي شرحها 
محمد إقبال في »أس��رار خ��ودي«، أي إنها 
التي  األمة  ذات  بل هي  فردية،  ذاتا  ليست 
تكون  أن  باالصطفاء  تعالى  ال��ل��ه  أراده���ا 
خير أمة أخرجت للناس، وأن تقوم برسالة 

الشهادة على الناس.
    )وحي حلُت

    تعّمى كلُّ مأنوس(.
هي شمس كانت غائبة قبل أن تتطهر 
وت��ض��يء جهاتها اخل��م��س، وه��ا ه��ي اآلن 
تومض   .. تلوح  واإلض��اءة-  التطهر  -بعد 
ضوئها  م��ن  يستفيد  م��ن  وأول  ..ت��ش��رق.. 

الذات.. متاما كما حدث مع ابن خفاجة:
فما حلُت في أولى املشارق كوكب���ًا

فأشرقت حتى جئت أخرى املغارب
وال��ع��الق��ة ب��ي ال��ش��اع��ري��ن ه��ن��ا عالقة 
األندلسي يتحدث  الشاعر  إن  رمزية، حيث 
مثل  إن��ه  حيث  القصيرة،  العمر  رحلة  عن 
النجم، ما يكاد يشرق في جهة حتى يغرب 
ف��ي ج��ه��ة أخ����رى. وال��ش��اع��رة ح��ي تلوح 
شمسها فلكي تنتقل من مرحلة إلى أخرى، 
اإلث��ب��ات،  إل��ى  النفي  م��ن  االن��ت��ق��ال  مرحلة 
كل  )تعّمى  وآن��ذاك  اليقي.  إلى  الشك  ومن 
العي،  شهادة  مشهودا  ك��ان  مما  مأنوس( 
ل��ي��ح��ل م��ح��ل��ه م���ا ص���ار م��ش��ه��ودا ش��ه��ادة 
القلب، وهي حالة تكاد تشبه حالة البعث: 
}فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد{، 
إال أن املومن يتكشف له في هذه الدنيا من 

احلقائق ما ال يتكشف لغيره.

شــؤون  صـغـيــرة
يلتقطها د. حسن األمراني
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