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املفضل فلوايت رحمه الله تعاىل 

من رُهاب االمتحان
إلى إرهاب الغش في االمتحان!!
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بارك لنا يف �صعبان 

وبلغنا رم�صان

اآمـيـــــن

ال يخفى على أحد ما لالمتحانات من أثر في تعزيز املكتسبات، 
والتنافس  االجتهاد  روح  وبث  األذه��ان،  وشحذ  املعارف،  وتثبيت 

العلمي الشريف بني املتبارين..
النخبة  تكوين  ف��ي  أث��ر  م��ن  ل��الخ��ت��ب��ارات  م��ا  ك��ذل��ك  وال يخفى 
والصفوة العلمية املختارة، ومن إعداد الطاقات العلمية املبدعة في 
جميع املجاالت والتخصصات، وتعرف مختلف املواهب واملؤهالت.. 
رأس��ه��ا  وع��ل��ى  أش��ك��ال��ه��ا  مبختلف  للتقوميات  م��ا  يخفى  وال 
التقوميات اإلشهادية من قيمة في وضع األصبع على مواطن الزلل 
تصحيحها  وسبل  كاملة،  التعليمية  املنظومة  مكونات  في  واخللل 

وإقامتها على اجلاّدة.
على  واحلريصة  التقدم  نحو  سيرها  ف��ي  اجل���ادة  ال���دول  وإن 
بالغة،  أهمية  التعليمية  للمسألة  لتولي  للبالد  العليا  املصالح 
بؤرة  في  فتجعلها  أبلغ.  أهمية  وطرقها  املعلومات  تقومي  ولعملية 
املنظومة التعليمية وجزءًا ال يتجزأ من املصالح العليا، فبها يستقيم 
الصحة  مواطن  ُتكشف  وبها  العباد،  معايش  وتصلح  البالد  سير 
واالختبارات  فاالمتحانات  لذلك  وأسبابهما،  السير  في  واالعتالل 
وتقومي املعلومات ليست مجرد أسئلة ميتحن بها التلميذ وُيعَرف 
ككل،  التعليمية  املنظومة  بها  متتحن  وإمن��ا  فحسب  مستواه  بها 
من  كل  اجلميع،  جهود  فيها  وتختبر  لألمة،  الكبرى  واالختيارات 

موقعه وبحسب مستواه وحجمه.
لكن رغم هذه املكانة واملنزلة التي يقر بهما جميع العقالء فإن 
واالختالل،  االعتالل  مظاهر  من  الكثير  يشوبه  االمتحانات  نظام 

ومظاهر التشويه واالحتيال. 
تشهده  مثلما  غ��ش��ا  ال��ت��اري��خ  ف��ي  ل��ل��ت��ب��اري  حلبة  تشهد  ف��ل��م 
االمتحانات:  في  هذه  أيامنا  في  واملعرفي  العلمي  التباري  ساحة 
لدى  جماعي  استالب  وأفصحها،  وأصرحها  معانيه  بأوسع  غش 
م��غ��رض على  ت��واط��ؤ  املترشحني وامل��ت��رش��ح��ات وأول��ي��اء األم����ور، 
التقنية  وامل��ع��دات  األساليب  ب��أح��دث  والعلني،  ال��س��ري  التسريب 
االجتهادات  ونحر  الطموحات  وشّل  الطاقات  لوأد  تطورًا  وأكثرها 

وهدر احلقوق والعدالة...
بالترهيب  وإمن����ا  ف��ح��س��ب  ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  يتسلح  ل��م  غ��ش 
احلق  على  واعتداء  املسؤول  واملواطن  للدولة  ترهيب  وال��ع��دوان: 
األمانة،  أخ��الق  على   وع��دوان  ملعناه،  الفرص وحتريف  تكافؤ  في 
واملسؤولية الوطنية واإلميانية، وعدوان على سمعة البالد وقيمتها 

العلمية واخللقية !!!
الذي  االمتحان  من  اخل��وف  عهد  من  والعباد  البالد  نقل  غش 
كان يقال فيه: "في االمتحان ُيَعز املرء أو ُيهان"، إلى  عهد السيف 
املُْصَلت للغش في االمتحان والتخويف به ومنه حتى أصبح يقال 

عند املستفيدين منه: "بالغش ُيَعزُّ املرء وال ُيهان" !!
هاب ، أما   كنا قدميا نخاف من االمتحان وكثيرا ما نصاب بالرُّ
اليوم فأصبح كثير مّمن ال يزال يرابط في قلعة األخالق والوطنية، 
واإلميان مببدأ: "من غشنا فليس منا"، يخاف من أن مُتَحَق جهوده 
بغش اآلخرين في االمتحان، وما يترتب عن ذلك كله من رعب وتهديد 
وعنف!! فصار حاله يقول: "بغش اآلخرين في االمتحان ُنَذّل وُنهان"!! 
فانتقلنا حقيقًة من ُرهاب االمتحان إلى إرهاب الغش في االمتحان!!

فهذا اخللل والداء الوبيل فأين الدواء األصيل؟
أن  يعلم  بالدنا  في  التعليم  مسار  حلقيقة  م��درك  كل   : أوال   <
قطار سّكته انطلق منحرفا عن مساره  منذ بداية االستقالل، وازداد 

انحرافا واجنرافا إلى يومنا هذا، ومتثل هذا االنحراف في الزيغ عن 
التعليمي الذي يبني اإلنسان أخالقا قبل  هدايات اإلسالم ونظامه 
أن يربيه  أن يحشوه معارف، ويربيه على املسؤولية واألمانة قبل 
على حب اخلبز واملنصب والصراع عليهما، ومن ثم يغرس فيه منذ 
نشأته األولى قَيم التمييز بني الوسائل والغايات. لذلك فال إصالح 
التي تغرس في  القيم اخللقية  التعليم من غير تبّني هذه  ملنظومة 
الناشئة األمانة والصدق واحترام احلق الشرعي لآلخرين،  فاألمم 
الناهضة بتعليمها املتقدمة بتربيتها حترص على غرس مثل هذه 

القيم في ناشئتها، والتي هي قيم فطرية بطبيعة احلال.
البوصلة  تعليمنا  فَقَد  السابق  االنحراف  على  بناًء   : ثانيا   <
التعليمية  املؤسسة  وفقدت  تدريجيا،  للسلوك  املوجهة  األخالقية 
يرجى  يكاد  فال  ولذلك  عالية،  بِنَسٍب  والتوجيهي  التربوي  دوره��ا 
رسالتها  التعليمية  املؤسسة  تستعد  ل��م  م��ا  الغش  على  القضاء 
ليس  اإلسالمية،  واملُثل  اخللقية  القيم  على  والتربوية  األخالقية 
املنظومات  سائر  في  أيضا  ولكن  وحدها  التعليمية  املنظومة  في 

والقطاعات.
التالميذ  ق��ط��اع  ف��ي   ال��غ��ش  ال��ق��ض��اء على  ث��ال��ث��ا : يصعب   <
والطلبة من غير القضاء على الغش داخل املجتمع مبختلف دوائره 
من  ج���زٌء  التلميذ  ألن  وت��ص��رف��ا،  ت��ص��ورًا  وأح��ج��ام��ه،  ومستوياته 
من  فكم  املجتمع؛  من  تلقاها  الغش  عن  اعتقادات  يحمل  املجتمع، 
اآلباء تدفعهم العاطفة لتعليم أبنائهم الغش أو تشجيعهم عليه أو 
للمساعدة  لهم..، وكم من املسؤولني تدفعهم أسباب عديدة  تبريره 
على الغش، وكم من أفراد يدفعهم التمرد على املجتمع واالنتقام منه 

إلى التسريب والتحريض والترويج لثقافة الغش... 
> رابعا : متى نعي أن لنا في تربيتنا اإلسالمية وقيمنا املغربية 
بها  تتشبع  أن  ينبغي  التربية  ه��ذه  وأن  الناجع،  ال��دواء  األصيلة 
األسرة أواًل ثم بعد ذلك املدرسة واإلعالم واملجتمع  وسائر قطاعات 
األّمة، فال َمخرج لنا مما نحن فيه جزًءا أو كاّلً إال باإلسالم وبالعمل 

بتوجيهاته في كل املَجاالت واملستويات ؟!
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إلى  المقال  ه��ذا  م��ن  األول  ال��ج��زء  ف��ي  تطرقنا 
مفهوم العمل وأنواعه في القرآن الكريم، وفي هذه 
الحلقة سنتطرق -بحول الله تعالى- إلى مبحث من 

األهمية بمكان أال وهو:
أثر استحضار المراقبة في توجيه العمل :
الكريم يجده يرسخ  للقرآن  المتتبع  أن  ال جرم 
عقيدة المراقبة في األنفس وينميها ويذكر بها على 
سبحانه  نجده  فإننا  ولذلك  والسور؛  اآلي  امتداد 
إخبار  حتى  أو  نهي،  أو  أم��ر  ك��ل  عقيب   وتعالى 
وتعالى  سبحانه  بإعالمه  اآلي��ات  يذيل  قصص  أو 
على  وجلها   -.... خبير  عليم،  بصير،  سميع،  بأنه 
هو  كما  المبالغة  أبنية  م��ن  ه��و  ال��ذي  فعيل؛  وزن 
في  ذرة  مثقال  أحوالهم  عنه من  يعزب  ال   - معلوم 
السماوات وال في االرض وال أصغر منها وال أكبر، 
حتى يستمر هذا الشعور يقظا في األنفس وهاجا، 
وهدى  ن��ور  على  لتسير  المظلمة  كوامنها  يضيء 

وبصيرة ومراقبة.
وإذا كان اإلنسان في غياب الرقيب قد ال يتقن 
الله  يعصي  وق��د  ويظلم،  يتعدى  وق��د  يحسن،  وال 
المراقبة  قلبه عقيدة  فإن من ترسخت في  تعالى... 
سره  على  الحق  ب��اط��الع  علم  نفسه؛  م��ن  وتمكنت 
أو  المخالفة،  إل��ى  نفسه  نزعت  فكلما  وعالنيته، 
السميع  الله  أن  تذكر  الشيطان،  م��ن  طائف  مسه 
البصير، العليم، الخبير، الرقيب، الحفيظ، الشهيد، 
وخفقاته  خلجاته  على  ُمطلٌع  الباطن؛   المحصي، 
يسمعه  ص����دره،  يخفيه  وم���ا  عينيه  خ��ائ��ن��ة  يعلم 
ِبَأنَّ  َيْعَلْم  }َأَل��ْم  الحق سبحانه:  قول  وتذكر  وي��راه، 
اللَه َيَرى{)العلق 14( وقوله تعالى لموسى وهارون 
ِني َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى})طه 46(  عليهما السالم: }ِإنَّ
فإذا  ال يرضيه،  ح��ال  رب��ه على  ي��راه  أن  فيستحيي 
قن من رؤية الله تعالى له؛ أصبحت مراقبة الله  تَيّ
تعالى مالزمة له في كل حركاته وسكناته،  وخلواته 
وجلواته؛ مما يجعله يرتقي في المقامات إلى أعلى 
المراقبة  مظاهر  أجلى  وذل��ك  اإلحس���ان،  درج���ات 

وأعلى ثمراتها.
في  المراقبة  عقيدة  ترسيخ  من أساليب 

القرآن الكريم:
في  ومتنوعة  متعددة  أساليب  الكريم  للقرآن 
ترسيخ هذه العقيدة ، غير أن اإلتيان عليها  كلها 
في هذه العجالة؛ غير ممكن وال يسعه المقام، ولذلك 
فإنه سيتم التركيز على بعض السياقات التي جاءت 
المفهوم  أنه  اعتبار  على  )العمل(  ب�  مقرونة  فيها 

الذي نتناوله في هذه الحلقات:
بأنه بصير  العباد  إعالمه سبحانه وتعالى  1ـــ 

بما يعملون: أو )بما يعملون بصير( :
ما  بلغت  إذ  ب��ذل��ك،  المعلمة  اآلي���ات  وت��ع��ددت 
تارة  آية؛ في سياقات مختلفة،  العشرين  يقرب من 
مما  الغائبين؛  بضمير  وت��ارة  المخاطبين  بضمير 
جاء حكاية عن حال اليهود والنصارى والمشركين، 
وهي كلها خاتمة آليات تضمنت أوامر أو نواه أو 
هذه  إلى  اإلنسان  نظر  َلَتْلِفت  ذلك،  غير  أو  قصصًا 
الصفة العظيمة لله سبحانه أال وهي صفة البصير؛ 
فيراقب  نفسه،  في  وآثارها  بمقتضياتها  ليتحقق 
الله تعالى في كل ما يأتي ويذر من فعل أو اعتقاد. 

من هذه اآليات قوله تعالى:
َوِمَن  َحَياٍة  َعَلى  اِس  النَّ َأْح��َرَص  ُهْم  }َوَلَتِجَدنَّ  -
َوَما  َسَنٍة  َأْلَف  ُر  ُيَعمَّ َلْو  َأَحُدُهْم  َيَودُّ  َأْشَرُكوا  ِذيَن  الَّ
َر َواللُه َبِصيٌر ِبَما  ُهَو ِبُمَزْحِزِحِه ِمَن اْلَعَذاِب َأْن ُيَعمَّ

َيْعَمُلوَن{)البقرة 96(
ُموا  ُتَقدِّ َوَما  َكاَة  الزَّ َوآُتوا  اَلَة  الصَّ }َوَأِقيُموا   -
ِبَما  اللَه  ِإنَّ  اللِه  ِع��ْن��َد  َت��ِج��ُدوُه  َخ��ْي��ٍر  ِم��ْن  أِلَْن��ُف��ِس��ُك��ْم 

َتْعَمُلوَن َبِصيٌر{)البقرة 110(
َوَقْد  وُهنَّ  َتَمسُّ َأْن  َقْبِل  ِمْن  ْقُتُموُهنَّ  َطلَّ }َوِإْن   -
َفَرْضُتْم َلُهنَّ َفِريَضًة َفِنْصُف َما َفَرْضُتْم ِإالَّ َأْن َيْعُفوَن 
َأْقَرُب  َتْعُفوا  َوَأْن  َكاِح  النِّ ُعْقَدُة  ِبَيِدِه  الَِّذي  َيْعُفَو  َأْو 
ْقَوى َواَل َتْنَسُوا اْلَفْضَل َبْيَنُكْم ِإنَّ اللَه ِبَما َتْعَمُلوَن  ِللتَّ

َبِصيٌر{)البقرة 237(
ِذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُهُم اْبِتَغاَء َمْرَضاِة  - }َوَمَثُل الَّ
ِبُرْبَوٍة َأَصاَبَها  ٍة  َأْنُفِسِهْم َكَمَثِل َجنَّ اللِه َوَتْثِبيًتا ِمْن 
َواِبٌل َفآَتْت ُأُكَلَها ِضْعَفْيِن َفِإْن َلْم ُيِصْبَها َواِبٌل َفَطلٌّ 

َواللُه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيٌر{)البقرة : 265(
َوَأْرَسْلَنا  ِإْسَراِئيَل  َبِني  ِميَثاَق  َأَخْذَنا  }َلَقْد   -
َما َجاَءُهْم َرُسوٌل ِبَما اَل َتْهَوى َأْنُفُسُهْم  ِإَلْيِهْم ُرُساًل ُكلَّ
ُبوا َوَفِريًقا َيْقُتُلوَن َوَحِسُبوا َأالَّ َتُكوَن ِفْتَنٌة  َفِريًقا َكذَّ
وا  وا ُثمَّ َتاَب اللُه َعَلْيِهْم ُثمَّ َعُموا َوَصمُّ َفَعُموا َوَصمُّ
َكِثيٌر ِمْنُهْم َواللُه َبِصيٌر ِبَما َيْعَمُلوَن{)المائدة 70 - 

)71
ُه ِبَما  َك َأْعَماَلُهْم ِإنَّ ُهْم َربُّ َينَّ - }َوِإنَّ ُكاّلً َلَما َلُيَوفِّ
َيْعَمُلوَن َخِبيٌر  َفاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت َوَمْن َتاَب َمَعَك َواَل 

ُه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيٌر{)هود 111 - 112( َتْطَغْوا ِإنَّ
- }َيْعَلُم َما َيِلُج ِفي اأْلَْرِض َوَما َيْخُرُج ِمْنَها َوَما 
َماِء َوَما َيْعُرُج ِفيَها َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما  َيْنِزُل ِمَن السَّ

ُكْنُتْم َواللُه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيٌر{)الحديد 4(. 
وال��ب��ص��ي��ر:  اس���م م��ن أس��م��اء ال��ل��ه الحسنى، 
 - سبحانه   – أن��ه  العقائد-  أه��ل  حسب   – ومعناه 
أقطار  في  المبَصرات  بجميع  بصُره  أح��اط  )ال��ذي 
فيها  ي��ك��ون  م��ا  أخ��ف��ى  وال��س��م��اوات، حتى  األرض 
... .وي����رى س��ري��ان ال��م��ي��اه ف��ي أغ��ص��ان األش��ج��ار 
أنواعها  اختالف  على  النباتات  وجميع  وعروقها 
وصغرها ودقتها، ويرى نياط عروق النملة والنحلة 
. فسبحان من تحيرت  والبعوضة وأصغر من ذلك 
العقول في عظمته، وسعة متعلقات صفاته، وكمال 
ع��ظ��م��ت��ه، ول��ط��ف��ه، وخ��ب��رت��ه ب��ال��غ��ي��ب، وال��ش��ه��ادة، 
والحاضر والغائب، ويرى خيانات األعين وتقلبات 
َيَراَك  ��ِذي  }اَلّ قال تعالى:  الجنان،  األجفان وحركات 
ِميُع  ُه ُهَو الَسّ اِجِديَن  ِإَنّ َبَك ِفي الَسّ ِحيَن َتُقوُم  َوَتَقُلّ
اْلَعِليُم{)الشعراء 218-220(،  }َيْعَلُم َخاِئَنَة اأْلَْعُيِن 
ُكِلّ  َعَلى  ُه  19(، }َوالَلّ ُدوُر{)غافر:  الُصّ ُتْخِفي  َوَم��ا 
علمه  ومحيط  مطلع  أي   ،)9 َشِهيد{)البروج  َش��ْيٍء 

وبصره وسمعه بجميع الكائنات()1(.
قوله:  معنى  من  التفاسير  في  جاء  ما  ومجمل 
ِبَما  َبِصيٌر  }َواللُه  َبِصيٌر{أو  َتْعَمُلوَن  ِبَما  }َواللُه 
بأنه بصير؛  أنه سبحانه )وصف نفسه   : َيْعَمُلوَن{ 
على معنى أنه عالم بخفيات األمور . والبصير في 
ال��رازي  ب��ه(  الخبير  بالشيء  العالم   : العرب  ك��الم 
فهو) ذو إبصار بما يعملون،  ال يخفى عليه شيء 
ولها  محيط  بجميعها  هو  بل  ال��ن��اس،   أعمال  من 
االحسان  على  وسيجازيهم  الطبري  ذاك��ر(،  حافظ 
ال��ث��واب،  أو على اإلس��اءة بما  بما يستحقونه من 
التهديد  العقاب،  وقد تستعمل في  يستحقونه من 
إن  وعقابه  تعالى  الله  بعذاب  واإلخبار  والتوبيخ 
البشارة  جاءت في سياق اإلس��اءة،  وتستعمل في 
واإلخبار بوعد الله تعالى وجزيل فضله إن جاءت 

في سياق اإلحسان.  
2 ــ إعالمه سبحانه وتعالى العباد بأنه )عليم 

بما يعملون(: أو )بما يعملون عليم( : 
وردت العبارة ثمان مرات في كتاب الله تعالى؛ 

منها قوله سبحانه وتعالى:
آِثٌم  ُه  َفِإنَّ َيْكُتْمَها  َوَمْن  َهاَدَة  الشَّ َتْكُتُموا  }َواَل   -

َقْلُبُه َواللُه ِبَما َتْعَمُلوَن َعِليٌم{)البقرة 283(
وَء  ِذيَن َيْعَمُلوَن السُّ ْوَبُة َعَلى اللِه ِللَّ َما التَّ - }ِإنَّ
اللُه  َيُتوُب  َفُأوَلِئَك  َقِريٍب  ِم��ْن  َيُتوُبوَن  ُث��مَّ  ِبَجَهاَلٍة 

َعَلْيِهْم َوَكاَن اللُه َعِليًما َحِكيًما{)النساء 17(.
َيْعَمُلوَن{  ِبَما  َعِليٌم  َواللُه  ِبَضاَعًة  وُه  }َوَأَس��رُّ  -

)يوسف 19(
اْل��َي��ْوَم  ��ِذي��َن ُأوُت���وا اْلِعْلَم ِإنَّ اْل��ِخ��ْزَي  - }َق��اَل الَّ
اْلَماَلِئَكُة  اُهُم  َتَتَوفَّ ��ِذي��َن  الَّ اْلَكاِفِريَن  َعَلى  ��وَء  َوال��سُّ
ا َنْعَمُل ِمْن ُسوٍء  َلَم َما ُكنَّ َظاِلِمي َأْنُفِسِهْم َفَأْلَقُوا السَّ
النحل  َتْعَمُلوَن{)سورة  ُكْنُتْم  ِبَما  َعِليٌم  اللَه  ِإنَّ  َبَلى 

)28 - 27
َك َلَعَلى ُهًدى ُمْسَتِقيٍم َوِإْن  َك ِإنَّ - }َواْدُع ِإَلى َربِّ
َجاَدُلوَك َفُقِل اللُه َأْعَلُم ِبَما َتْعَمُلوَن{ )الحج 67 - 68(
جاء في معنى اسمه الكريم؛ العليم: )انه المدرك 
ال  وما  وحواسهم،  بعقولهم  المخلوقون  يدركه  لما 
موصوفا  ي��ك��ون  أن  غير  م��ن  إدراك����ه،  يستطيعون 

بعقل أو ح��س، وذل��ك راج��ع إل��ى أن��ه ال يعزب وال 
يغيب عنه شيء، وال يعجزه إدراك شيء، كما يعجز 
المخلوقين،  له من  له وال حس  عن ذلك من ال عقل 
ومعنى ذلك أنه ال يشبههم وال يشبهونه،  قال أبو 
والخفيات  بالسرائر  العالم  هو  العليم   : سليمان 
بناء فعيل  الخلق،  وجاء على  التي ال يدركها علم 
للمبالغة في وصفه بكمال العلم .]...[. فالله تعالى 
هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، واإلسرار 
واإلعالن، وبالواجبات والمستحيالت، والممكنات، 
وبالعالم السفلي وبالماضي والحاضر والمستقبل، 

فال يخفى عليه شيئ من األشياء()2(.
وأورد الطبري بسنده إلى ابن عباس في قوله 
تعالى: }والله بما تعملون عليم{)قال : العالم الذي 

قد كمل في علمه()3(.
الجملة  ب��ه��ذه  ال��ك��ري��م��ة  ]اآلي������ات[  و)خ��ت��م��ت 
ال��ل��ه ذي  ببيان علم  وال��وع��ي��د،   للوعد  ال��س��ام��ي��ة،  
بما  دقيقا  علما  الجبار،  المنتقم  واإلك���رام  الجالل 
ما  ويعلم  والشر،   الخير  يعلم  إنسان،   كل  يعمله 
تخفي الصدور،  وما تكنه القلوب،  وما يظهر على 
الجوارح،  فيجازي على اإلحسان إحسانا،  وعلى 
السوء سوءا،  فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره،  ومن 

يعمل مثقال ذرة شرا يره( )4(.
بأنه خبير  العباد  إعالمه سبحانه وتعالى  ـــ   3

بما يعملون:
جاء ذلك في قول الله جل حالله:

ُتْخُفوَها  َوِإْن  ِهَي  ا  َفِنِعمَّ َدَقاِت  الصَّ ُتْبُدوا  }ِإْن 
ِمْن  َعْنُكْم  َوُنَكفُر  َلُكْم  َخْيٌر  َفُهَو  اْلُفَقَراَء  َوُتْؤُتوَها 

ُه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر{)البقرة : 271(. َئاِتُكْم َواللَّ َسيِّ
َسِبيِل  ِفي  َضَرْبُتْم  ِإَذا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ َها  َأيُّ }َيا   -
َلَم َلْسَت  ُنوا َواَل َتُقوُلوا ِلَمْن َأْلَقى ِإَلْيُكُم السَّ اللِه َفَتَبيَّ
ْنَيا َفِعْنَد اللِه َمَغاِنُم  ُمْؤِمًنا َتْبَتُغوَن َعَرَض اْلَحَياِة الدُّ
ُنوا ِإنَّ  َكِثيَرٌة َكَذِلَك ُكْنُتْم ِمْن َقْبُل َفَمنَّ اللُه َعَلْيُكْم َفَتَبيَّ

اللَه َكاَن ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيًرا{ )النساء 94(
حَّ َوِإْن  ْلُح َخْيٌر َوُأْحِضَرِت اأْلَْنُفُس الشُّ - }َوالصُّ
َتْعَمُلوَن َخِبيًرا{ ِبَما  َكاَن  َفِإنَّ اللَه  ُقوا  َوَتتَّ ُتْحِسُنوا 

)النساء 128(
اِميَن ِباْلِقْسِط  ِذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ َها الَّ - }َيا َأيُّ
ِه َوَلْو َعَلى َأْنُفِسُكْم َأِو اْلَواِلَدْيِن َواأْلَْقَرِبيَن  ُشَهَداَء ِللَّ
ِبُعوا  َتتَّ َفاَل  ِبِهَما  َأْوَلى  َفاللُه  َفِقيًرا  َأْو  ا  َغِنّيً َيُكْن  ِإْن 
اللَه  َفِإنَّ  ُتْعِرُضوا  َأْو  َتْلُووا  َوِإْن  َتْعِدُلوا  َأْن  اْلَهَوى 

َكاَن ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيًرا{ )النساء 135(
اْلَكاِفِريَن  ُتِطِع  َواَل  اللَه  ��قِ  اتَّ ِبيُّ  النَّ َها  َأيُّ }َيا   -
َما  ��ِب��ْع  َواتَّ َحِكيًما.  َعِليًما  َك��اَن  اللَه  ِإنَّ  َواْلُمَناِفِقيَن 
َك ِإنَّ اللَه َكاَن ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيًرا{ ُيوَحى ِإَلْيَك ِمْن َربِّ

)األحزاب 1 - 2(
َأَراَد  ِإْن  َشْيًئا  اللِه  ِم��َن  َلُكْم  َيْمِلُك  َفَمْن  }ُق��ْل   -
ا َأْو َأَراَد ِبُكْم َنْفًعا َبْل َكاَن اللُه ِبَما َتْعَمُلوَن  ِبُكْم َضّرً

َخِبيًرا{)الفتح 11(
ومعنى الخبير: )الذي انتهى علمه إلى اإلحاطة 
بظواهرها،  أح��اط  كما  وخفاياها  األشياء  ببواطن 
ف��ك��ي��ف ي��خ��ف��ى ع��ل��ى ال��ل��ط��ي��ف ال��خ��ب��ي��ر م��ا تحويه 

الضمائر وما تخفيه الصدور()5(. 
 )]فينبغي على العبد أن يعلم أن صفة »الخبير« 
بالله  تختص  فعلية  صفة  ه��ي  ش��يء  بكل  العالم 
خبيرا  يزل  لم  سبحانه  وإن��ه  الكمال،  على[  تعالى 
بمعلوماته من قبل أن يعلمها العلماء، وأنه المنفرد 
بذلك وأن يكون خبيرا بما يجري في عالمه؛ جوارحه 
وقلبه وبالخفايا التي يتصف بها القلب من الغش 
الشر،  وإضمار  العاجلة  حول  والتطول  والخيانة 
مختبره  الله  أن  علم  إذا  ثم  ال��خ��ي��ر،]....[  وإظ��ه��ار 
التجلد  فعليه الجزم عند مواقع االمتحان، وإظهار 

والصبر والمحافظة على الوفاء بالعهد()6(.
ق��ال اب��ن عطية ف��ي ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: }وال��ل��ه بما 
تدل  ألنها  الصفة  بهذه  الله  )ختم  خبير{  تعملون 

على العلم بما لطف من األشياء وخفي()7(.
َخِبيٌر يعني   ]...[ والمعنى: )والله بما تعملون 
بذلك ذو خبرة وعلم، ال يخفى عليه شيء من ذلك، 
فهو بجميعه محيط، ولكله محص على أهله حتى 

يوفيهم ثواب جميعه وجزاء قليله وكثيره()8(.
المحسن منكم بإحسانه والمسيء بإساءته.

4 ــ إخباره سبحانه وتعالى العباد بأنه محيط 
بما يعملون:

قال تعالى:
ُتِصْبُكْم  َوِإْن  َتُسْؤُهْم  َحَسَنٌة  َتْمَسْسُكْم  }ِإْن   -
َيِضْرُكْم  اَل  ُقوا  َوَتتَّ َتْصِبُروا  َوِإْن  ِبَها  َيْفَرُحوا  َئٌة  َسيِّ
َكْيُدُهْم َشْيًئا ِإنَّ اللَه ِبَما َيْعَمُلوَن ُمِحيٌط{)آل عمران 

)120
ِإنَّ  َأْنُفَسُهْم  َيْخَتاُنوَن  ِذيَن  الَّ َعِن  ُتَجاِدْل  }َواَل   -
ِمَن  َيْسَتْخُفوَن  َأِثيًما  اًنا  َخوَّ َك��اَن  َم��نْ  ُيِحبُّ  اَل  اللَه 
ُتوَن  اِس َواَل َيْسَتْخُفوَن ِمَن اللِه َوُهَو َمَعُهْم ِإْذ ُيَبيِّ النَّ
َم��ا اَل َي��ْرَض��ى ِم��َن اْل��َق��ْوِل َوَك���اَن ال��ل��ُه ِب��َم��ا َيْعَمُلوَن 

ُمِحيًطا{)النساء 107 - 108(
ِذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َبَطًرا  - }َواَل َتُكوُنوا َكالَّ
ِبَما  َواللُه  اللِه  َسِبيِل  َع��ْن  وَن  َوَي��ُص��دُّ اِس  النَّ َوِرَئ���اَء 

َيْعَمُلوَن ُمِحيٌط{)اأَلْنفال 45 - 47(
ِم��َن اللِه  َعَلْيُكْم  َأَع���زُّ  َأَرْه��ِط��ي  َق���ْوِم  َي��ا  - }َق���اَل 
َتْعَمُلوَن  ِبَما  ��ي  َربِّ ِإنَّ  ا  ِظْهِرّيً َوَراَءُك���ْم  َخْذُتُموُه  َواتَّ

ُمِحيٌط{)هود 91 - 92(:  
ال��ذي  )ه���و  الخطابي  :  ق���ال  ك��م��ا  وال��م��ح��ي��ط  
أحاطت قدرته بجميع خلقه ، وهو الذي أحاط بكل 
شيء علما ، وأحصى كل شيء عددا . وهذا االسم 
أكثر ما يجيء في معرض الوعيد، وحقيقته اإلحاطة 

بكل شيء ، واستئصال المحاط به()9(.
اإلحاطة  أن  يعتقد  أن  مكلف  كل  على  )فيجب 
لعظمته  فيخضع  وج��ل  عز  لله  هي  إنما  بالحقيقة 
وجاللته، ويستسلم ألمره وينقاد لحكمه، خوفا من 
عذابه وعقابه، ويعلم أنه محصور مقهور محاط به( 

.)10(
َيْعَمُلوَن  ِبَما  َه  اللَّ }ِإنَّ  تعالى:  قوله  وبمناسبة 
الله  )إن  الطبري:  قال  120(؛   : عمران  ُمِحيٌط{)آل 
محيط   ، ال��ل��ه  معاصي  م��ن   ]...[ ه���ؤالء  يعمل  بما 
حتى  منه،  عنه شيء  يعزب  ال  له  حافظ   ، بجميعه 
يوفيهم جزاءهم على ذلك كله ويذيقهم عقوبته عليه(
)11(. وقال السمرقندي -�373ه: )يعني أحاط علمه 
بأعمالهم، واإلحاطة هي إدراك الشيء بكماله()12(. 
وقال الطوسي- 460ه� : )معناه عالم به من جميع 

جهاته مقتدر عليه()13( .
وقال ابن الجوزي - 597ه� : )قال أبو سليمان 
الخطابي : والمحيط : الذي أحاطت قدرته بجميع 

خلقه ، وأحاط علمه باألشياء كلها( )14(. 
بقية  ن��واص��ل  أن  على  ال��ح��د،  ه��ذا  عند  ونقف 
الكريم  القرآن  في  المراقبة  عقيدة  ترسيخ  أساليب 
سبحانه  ومشيئته  ال��ل��ه  ب��ح��ول  ق��ادم��ة  حلقة  ف��ي 

وتعالى. 
----------
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2 - الجامع ألسماء الله الحسنى؛ ص: 119 � 120، دراسة وإعداد 
حامد احمد الطاهر � دار الفجر للتراث.

3 - المعجم التاريخي لتفسير القرآن الكريم. جامع البيان للطبري 
بمناسبة قول الله تعالى: }والله بما تعملون عليم{ )البقرة : 282(. 

4 -  المعجم التاريخي لتفسير القرآن الكريم. زهرة التفاسير ألبي 
زهرة. )ت 1394ه�(  بمناسبة قول الله تعالى: }والله بما تعملون عليم{ 

)البقرة : 282(.
5 - الجامع ألسماء الله الحسنى؛ ص: 119، دراسة وإعداد حامد 

احمد الطاهر � دار الفجر للتراث.
6 - األسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته، لإلمام شمس 
الشيخ  تحقيق   ،415 ص:  القرطبي.  األنصاري  احمد  بن  محمد  الدين 

عرفان حسونة، المكتبة العصرية � صيدا بيروت  
7 - المعجم التاريخي لتفسير القرآن الكريم.المحرر الوجيز البن 
عطية؛  بمناسبة قول الله تعالى: }َوِإْن ُتْخُفوَها َوُتْؤُتوَها الُْفَقَراَء َفُهَو َخْيٌر 

َئاِتُكْم َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر { )البقرة : 271(. ُر َعْنُكْم ِمْن َسيِّ لَُكْم َوُيَكفِّ
8 - المعجم التاريخي لتفسير القرآن الكريم.جامع البيان للطبري 
ُر  بمناسبة قول الله تعالى: }َوِإْن ُتْخُفوَها َوُتْؤُتوَها الُْفَقَراَء َفُهَو َخْيٌر لَُكْم َوُيَكفِّ

َئاِتُكْم َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر { )البقرة : 271(. َعْنُكْم ِمْن َسيِّ
9 - المعجم التاريخي لتفسير القرآن الكريم،  الجامع ألحكام القرآن 

للقرطبي
10 - األسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته، لإلمام شمس 
الشيخ  تحقيق   ،243 ص:  القرطبي.  األنصاري  احمد  بن  محمد  الدين 

عرفان حسونة، المكتبة العصرية � صيدا بيروت  
11 - المعجم التاريخي لتفسير القرآن الكريم.جامع البيان للطبري 

بمناسبة قوله تعالى: }ِإنَّ اللََّه ِبَما َيْعَمُلوَن ُمِحيٌط { )آل عمران : 120(.
العلوم  ب��ح��ر  ال��ك��ري��م.  ال��ق��رآن  لتفسير  ال��ت��اري��خ��ي  المعجم   -  12
للسمرقندي بمناسبة قوله تعالى: }ِإنَّ اللََّه ِبَما َيْعَمُلوَن ُمِحيٌط{ )آل عمران 

)120 :
13 - المعجم التاريخي لتفسير القرآن الكريم. التبيان في تفسير 
)آل  ُمِحيٌط{  َيْعَمُلوَن  ِبَما  اللََّه  }ِإنَّ  تعالى:  قوله  بمناسبة  للطوسي  القرآن 

عمران : 120(
14 - المعجم التاريخي لتفسير القرآن الكريم. زاد المسير في علم 
التفسير البن الجوزي بمناسبة قوله تعالى: }ِإنَّ اللََّه ِبَما َيْعَمُلوَن ُمِحيٌط{ 

)آل عمران : 120(

د. خالد العمراني

اخلميس 3 جمادى الثانية 1435هـ  املوافق 3 أبريل 2014م8 العدد 16420 رجب 1435هـ  املوافق 16 ماي 2014م8 2 مع كتاب اهلل تعالى

العمل في القرآن الكريم )2(

العدد 440 16 شعبان 1436هـ  املوافق 04 يونيو 2015م

أثر استحضار المراقبة  في توجيه العمل 



أع��ط��ى ال��وح��ي اإلل��ه��ي أه��م��ي��ة كبيرة 
لكونه  وذل��ك  ب��ه؛  واالش��ت��غ��ال  العلم  لطلب 
وب��ن��اء  ال��ف��رد،  ال��وح��ي��د إلص���اح  السبيل 
سلوك  ترسيخ  عبر  قوي  إسامي  مجتمع 

القراءة والبحث العلمي .
وقد جاء في هذا احلديث قوله ] : ».. 
سهل  علما،  فيه  يلتمس  طريقا  سلك  ومن 
الله له به طريقا الى اجلنة«. فما دام العلم 
باقيا في األرض ، فالناس على هدى ، وبقاء 
العلم ببقاء حملته ، فإذا ذهب حملته ومن 

يقوم به ، وقع الناس في الضال. 
وقال احلسن:  "العلم علمان : علم على 
اللسان ، فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم 

في القلب، فذاك العلم النافع".
يدخل  العلم؛  الطريق اللتماس  وسلوك 
فيه سلوك الطريق احلقيقي كالسفر، واملشي 
إل���ى امل�����دارس، وامل��س��اج��د، واجل��ام��ع��ات، 
واللقاءات  الندوات، واملؤمترات،  وحضور 
العلمية، قصد طلب العلم واالستماع ألهله. 
ال��ط��ري��ق املعنوي  وي��ش��م��ل أي��ض��ا س��ل��وك 
وحفظ  وفهمها،  الكتب،  ق��راءة  في  املتمثل 
ما يستوجب حفظه وتبليغه للناس، وهذا 
التي  الدولة  يعم  كما  الفرد،  يعم  احلديث 
العلم  نشر  طريق  تسلك  أن  عليها  يجب 
ممنهجة،  تربوية  سياسة  عبر  وامل��ع��رف��ة 

تنهل من هويتنا، وتاريخنا، وثقافتنا.
منهجا  يتطلب  ب��ال��ع��ل��م  االه��ت��م��ام  إن 
البنيات  إلى توفير  تربويا واضحا يهدف 
التحتية من مدارس، وجامعات، وتزويدها 
باألجهزة الازمة، واألطر البشرية املؤهلة، 
ات��خ��اذ  ف��ي  ال���دول���ة  اس��ت��ق��ال��ي��ة  لتحقيق 
االت��ك��ال على غيرها في  ال��ق��رارات، وع��دم 
األمة  تتقدم هذه  ولن  كبيرة وصغيرة.  كل 
سياستها  في  النظر  تعد  لم  ما  شبر  قيد 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وت���ت���رك س��ي��اس��ة اإلق���ص���اء 
والتقليل  العلمية،  للكفاءات  والتهميش 
من أهميتهم، والتحقير من شأنهم. فالعلم 
الذي يقصد به وجه الله يرشد صاحبه إلى 
طريق  عينه  وهو  واخلير،  الهداية  طريق 

الفوز باجلنة. 
اإلس��ام��ي��ة عن  األم���ة  وع��ن��دم��ا تخلت 
االه��ت��م��ام ب��ال��ع��ل��م؛ ع��م اجل��ه��ل، وان��ت��ش��ر 
التطرف  وظهر  اجل��رائ��م،  فكثرت  الفساد، 
الفكري والفهم اخلاطئ ألحكام الشرع، وقد 
قررت بعض  عندما  األمر جليا  هذا  جتلى 
الدول محاربة مادة التربية اإلسامية في 
تقليص عدد  العمومية؛ من حيث  املدارس 
إل��ى س��اع��ة واح���دة في  س��اع��ات تدريسها 
األسبوع، ومن حيث معامل النجاح فيها إذ 
أرجعته  إلى معامل واحد إشعارا للتلميذ 
مضمون  حيث  من  وكذلك  أهميتها،  بعدم 

مقرر هذه املادة الذي أفرغ من محتواه.
وال شك أن هذه الدول استجابت بذلك 
أن  النتيجة  فكانت  خ��ارج��ي��ة،  لتوصيات 
الشرع  ألح��ك��ام  جاهلة  بفئة  ابتانا  ال��ل��ه 
اس��ت��ب��اح��ت دم���اء ال��ن��اس بغير ح���ق، ول��م 
يتلقى  التلميذ  ك��ان  ل��و  ليحدث  ه��ذا  يكن 
اإلسام بأحكامه املقررة عند العلماء داخل 
حجرة الدرس، من مدرس متخصص يفهم 
مقاصد الشرع وقواعده العامة. فاالنحراف  
الفكري والتطرف الديني أتى نتيجة إهمال 
الدول األسامية لسياسة تعليمية واضحة 
الدينية  خصوصيتنا  من  تنطلق  املعالم، 
في  غيرنا  عند  ما  على  وتنفتح  واللغوية 
مختلف املجاالت املفيدة. وقد بني الرسول 
] هذا الواقع املر بقوله: »إن الله ال يقبض 
الناس،  ص��دور  من  ينتزعه  انتزاعا  العلم 
ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبق 
فسئلوا  رؤساء جهاال،  الناس  اتخذ  عالم، 

فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا«.
وقد حفز النبي  ] األمة على االشتغال 
بالعلم بقوله : »وما اجتمع قوم في بيت من 
ويتدارسونه  الله  كتاب  يتلون  الله  بيوت 
بينهم، إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم 
الله  وذك��ره��م  امل��ائ��ك��ة  وحفتهم  ال��رح��م��ة 
فيمن عنده«. ومعنى السكينة في احلديث 
ال��ط��م��أن��ي��ن��ة وش���ع���ور ال��ن��ف��س ب��ال��راح��ة 
أنها  أي:  الرحمة   وغشيتهم  واالرت��ي��اح. 
وم��ن  جهاتهم  جميع  م��ن  ه���ؤالء  اكتنفت 
وهم  الشيطان  عليهم  يتسلط  فا  فوقهم، 
عليهم  الرحمة  ف��ص��ارت  احل���ال،  تلك  على 

كالغشاء ال ينفذ إليهم غيرها.
بهم  ت��ط��وف  أي:   امل��ائ��ك��ة.."  "حفتهم 

وتدور حولهم.
ل��ع��م��ري؛ إن ه���ذا اجل���زء م��ن احل��دي��ث 
أزال كل األعذار التي ميكن أن نلجأ إليها 
بشكل  وضح  وقد  وتخلفنا،  جهلنا  لتبرير 
به.  واالش��ت��غ��ال  العلم  طلب  فضل  صريح 
األمية  فيها  انتشرت  أم��ة  ستقول  ف��م��اذا 
بنسبة فاقت نصف سكانها لربها بعد هذا 

احلديث؟ 
استحباب  على  أيضا  احل��دي��ث  وي��دل 
اجل���ل���وس ف���ي امل��س��اج��د ل���ت���اوة ال��ق��رآن 
ال��ق��رآن  تعلم  على  حمل  إن   ، وم��دارس��ت��ه 
وتعليمه ، وفي صحيح البخاري عن عثمان 
[، عن النبي ]، قال : »خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه«. وإن حمل على ما هو أعم 

املسجد  ف��ي  االجتماع  فيه  دخ��ل  ذل��ك،  م��ن 
على دراسة القرآن مطلقا.

وف��ي ه��ذا السياق؛ ذك��ر ح��رب أن��ه رأى 
أهل دمشق وأهل حمص، وأهل مكة، وأهل 
البصرة، يجتمعون على القرآن بعد صاة 
القرآن  ي��ق��رءون  ال��ش��ام  أه��ل  لكن  الصبح، 
ب��أص��وات  واح���دة  س���ورة  م��ن  كلهم جملة 
عالية، وأهل مكة وأهل البصرة يجتمعون، 
فيقرأ أحدهم عشر آيات، والناس ينصتون، 
ثم يقرأ آخر عشر آيات، حتى يفرغوا. قال 
حرب: "وكل ذلك حسن جميل. وفي صحيح 
خرج   [ الله  مسلم عن معاوية أن رسول 
على حلقة من أصحابه، فقال: "ما يجلسكم؟" 
قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل، ونحمده 
ملا هدانا لإلسام ومن علينا به، فقال: »آلله 
ما أجلسكم إال ذلك؟«  قالوا: آلله ما أجلسنا 
إال ذلك، قال: »أما إني لم أستحلفكم لتهمة 
الله  أن  فأخبرني  جبريل،  أتاني  إنه  لكم، 

تعالى يباهي بكم املائكة«.
  والظاهر أن احلديث عام في طلب العلم 
النافع، سواء تعلق األمر بالقرآن الكرمي أو 
بالعلوم التي تساعد على فهمه وفهم سنته 
] بل يدخل في ذلك أيضا العلوم البحتة 
ولكونها  عليها،  ال��ن��اس  مصالح  لتوقف 
بذاتها،  واالستقال  ال��ري��ادة  لألمة  حتقق 
التي يجب على  العامة  وهذا من املصالح 
أولوية  أن جتعلها ضمن  اإلسامية  األمة 

سياستها.
كما أن لفظ املسجد ال مفهوم له، إذ في 
املدرسة  ه��و  املسجد  ك��ان  ال��رس��ال��ة  عصر 
الله  رض��وان  الصحابة  فيها  يتعلم  التي 
يشمل  فالفضل  وإال  دينهم،  أم��ور  عليهم 
النافع؛  العلم  لطلب  يخصص  م��ك��ان  ك��ل 
بتغير  تتغير  وه��ي  فقط  وسيلة  فاملسجد 
ال���زم���ان وامل���ك���ان، وامل��ق��ص��د ث��اب��ت وه��و 
حتققت  ف���إذا  ون��ش��ره،  بالعلم  االش��ت��غ��ال 
مبقتضاه،  العمل  وه��ي:  املطلوبة  شروطه 
الله،  وج��ه  ابتغاء  ن��ش��ره  ف��ي  واإلخ���اص 
وت��رك املباهاة به، وت��رك األنفة من قول ال 
في  األذى  واحتمال  به،  والتواضع  أدري، 
ف��األح��وج  األح���وج  إل��ى  وال��ق��ص��د  تبليغه، 
الشروط  ه��ذه  توفرت  ف��إذا  التعليم.  أثناء 
الرحمة،  وغشيته  السكينة،  صاحبها  نال 
وحفته املائكة، وذكره الله فيمن عند. وذكر 
الله لعبده : هو ثناؤه عليه في املأل األعلى 
بني مائكته ومباهاته به وتنويهه بذكره. 

قال الربيع بن أنس : إن الله ذاكر من ذكره 
، وزائد من شكره ، ومعذب من كفره ، قال 
الله  }يا أيها الذين آمنوا اذكروا   : تعالى 
هو  وأص��ي��ا  ب��ك��رة  وسبحوه  كثيرا  ذك���را 
الذي يصلي عليكم ومائكته ليخرجكم من 

الظلمات إلى النور{)األحزاب: 41 – 43(.
األنام  سيد  به  ختم  الكام مبا  ونختم 
هذا احلديث فقال ] : »ومن بطأ به عمله، 
هو  العمل  أن  معناه  نسبه«.  به  يسرع  لم 
كما   ، اآلخ���رة  درج���ات  بالعبد  يبلغ  ال���ذي 
عملوا{ مما  درج��ات  }ولكل   : تعالى  ق��ال 
معيار  الصالح  فالعمل   ،)132 )األن��ع��ام: 
به  أبطأ  فمن  الطالح،  من  الصالح  لتمييز 
عمله عن السير واإلسراع إلى الله تعالى، 
لم يفده نسبه  مهما كان عريقا أو شريفا 
في بلوغ تلك الدرجات وتبوؤ تلك املنازل، 
الله تعالى رتب اجلزاء على األعمال،  فإن 
}ف��إذا نفخ   : . قال تعالى  ال على األنساب 
وال  يومئذ  بينهم  أنساب  فا  الصور  في 
انشد  وق��د  يتساءلون{)املؤمنون:101( 

بعضهم قائا:
لعمرك ما اإلنسان إالَّ بدينه

كااًل على النسب فا تترك التقوى اتِّ
لقد رفع اإلساُم سلماَن فارس

وقد وضع الشرك النسيَب أبا لهب
  وفي الصحيحني قال رسول الله ] : 
حني أنزل عليه : }وأنذر عشيرتك األقربني{
الشعراء : 214(. »يا معشر قريش، اشتروا 
الله  م��ن  عنكم  أغني  ال  ال��ل��ه،  م��ن  أنفسكم 
عنكم  أغني  ال  املطلب  عبد  بني  يا  شيئا، 
املطلب،  عبد  بن  عباس  يا  شيئا،  الله  من 
ال أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة 
شيئا،  الله  من  عنك  أغني  ال  الله،  رس��ول 
يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت، ال 

أغني عنك من الله شيئا"
إن م���ن أه���م اخل���اص���ات ال��ت��ي ميكن 
اخل����روج ب��ه��ا م��ن ه���ذا احل��دي��ث ؛ه���و أن��ه 
مجتمع  لبناء  النبوي  التصور  لنا  خلص 
مسلم قوي ويقوم هذا التصور على املبادئ 

التالية:
أف��راد  بني  التعاون  ثقافة  ترسيخ   -  1

املجتمع املسلم.
2 - اإلرشاد إلى سياسة تربوية متطورة 

تعتمد على القيم اإلسامية.
3 - ض���رورة امل��زج ب��ني العلم والعمل 

لتحقيق التقدم الدنيوي والفوز باجلنة.
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وشروحه  الشريف  النبوي  احلديث  ثالًثا: 
وعلومه، وكيف ذلك؟

واحلديث،  السيرة  بني  وثيقة  العالقة  أن  تقدم 
ثني قد ُتعتبر السيرُة جزًءا ال  وأنه في مصطلح احملدِّ

.)1( يتجزأ من احلديث النبويِّ
فإذا اخِتيَر- لسبٍب أو آلَخَر- املغايرُة أو العموُم 
من  والسنة  احلديث  بني  اِن  والوجهيَّ واخلصوُص 
فإن  أخ���رى؛  جهة  م��ن  النبوية  السيرة  وب��ني  جهة، 
علم احلديث والسنة- وال بد- ِمن أهمِّ وأولى موارد 
ي  السيرة ومصادرها »ورحم اللُه البخاريَّ الذي ُيسمِّ
كتابه: "اجلامَع املسنَد الصحيَح املختصَر من أمور 
رسول الله وسننه وأيامه"، ففيه أموُر رسوِل الله � 
من قوله، وفعله، وتقرير أفعال أصحابه بالسكوت، 
وفيه كذلك: ِذكُر أيامه، وما حدث في عمره الش�ريف، 
ال- فقط- من أحوال املسلمني أو العرب، بل- أيًضا- 
معلومات من البالد املجاورة، مثل: احلبشة والروم 

وفارس وغيرها«)2(.
وه����ذا ي���دل ع��ل��ى أن ال��س��ي��رة ت��ش��م��ل احل��دي��َث 
تها، فهي عند بعض احملققني من  مادَّ والتاريَخ في 
فروع التاريخ، وعند بعضهم من فروع علم احلديث، 
وإن ذهب آَخرون إلى أن احلديث والسيرة مترادفان 
منهج  في  اختلفا  وإن  والشمول،  العموم  حيث  من 
التأليف والتدوين، وطريقة التصنيف والتبويب)3(.
إلى مادة بعض كتب احلديث يتحقق  وبالنظر 
احلديث  علم  ف��ي  السيرة  ِة  م���ادَّ َغ��ن��اِء  م��ن  الباحث 
وم���ت���ون���ه، وِص���ح���اح���ه، وج���وام���ع���ه، وم��س��ان��دي��ه، 
وأجزائه،  ومستخرجاته،  ومستدَركاته،  آته،  وموطَّ

وسننه، ومعاجمه، على حدٍّ سواٍء!
ف��ك��ت��اب ال��ب��خ��اري: اجل��ام��ع ال��ص��ح��ي��ح- ال��ذي 
قبوله  الغماُم، والذي أجمع على  بقراءته  ُيستسَقى 
وص��ح��ة م��ا ف��ي��ه أه���ُل اإلس����الم- ُي�����وِرُد م��ن الكتب 
َينُضُب من مادة السيرة،  َمِعنٌي ال  واألب��واب ما هو 
وفصوله،  ألبوابه  مطالعٍة  أدنى  ذلك  إلدراك  ويكفي 
وص��ح��ي��ح مسلم ب��ن احل���ج���اج- ص��ن��و ال��ب��خ��اري- 
ف��ي ه��ذا املضمار م��ع زي����اداٍت ومم��ي��زاٍت ف��ي سرد 
من  ِد  امل��ج��رَّ الصحيح  على  اقتصار  م��ع  ال��رواي��ات، 
أقوال الصحابة، وفتاوي التابعني، ثم تأتي بعدهما 

سائر الكتب التسعة املشهورة.
وهذا  اإلسناد،  تعتمد  احلديثية  السيرة  ومادة 
التاريخية،  السيرة  م��ادة  في  غالًبا-  يوجد-  ال  ما 
ُوا األمانَة- على وجهها-  ثني فقد أدَّ فرِحَم الله احملدِّ
ملن  ومتروكًة  ت��ارًة،  عليها  محكوًما  األسانيد  بنقل 

مييزها تارًة أخرى.
ِمن  املناهِج  متنوعُة  احلديثية  السيرة  وم��ادة 
ال��رواي��اُت  تأتي  فتارًة  والتأليف،  التصنيف  حيُث 
ع��ل��ى أس��م��اء ال��ص��ح��اب��ة وال��ص��ح��اب��ي��ات، وأخ���رى 
الفقة في املوضوعات، ولكلِّ طريقة  توضع بترتيب 

خصائُص ومميزاٌت.
الهدي  م��ادة معتنية بوصف  ذل��ك-  وه��ي- بعد 
النبويِّ ولكن على غير جهة االستقصاء في ترتيب 
األحداث وتصنيفها بحسب تتابع وقوعها، وهو ما 

متتاز به كتُب السيرِة غالًبا.
وب��اجل��م��ع ب��ني م���ص���َدَرِي ال��وح��ي- ف��ي ت��دوي��ن 
السيرة النبوية- تتحقق مصالُح مرعيٌة من حتديد 
التاريخية،  الرواية  سياق  وانضباط  العام،  اإلط��ار 
إلى  إضافًة   - النبويِّ مت  والسَّ بالهدي  وبالعناية 
جتتمع  بأسرها-  احلياة  إدارة  في  اإلس��الم  منهج 
والسياسية،  واالج��ت��م��اع��ي��ة،  الثقافية،  اجل��وان��ب 
في  واإلمي��ان��ي  الديني  اجلانب  إل��ى  واالقتصادية، 
حياة خير البرية، فتجتمع أوصال السيرة النبوية 

ُم القدوَة ألجيال  نبراًسا يضيء دياجيَر احلياة، ويقدِّ
األمة؛ ما امتدت بهم على األرِض احلياُة.

مادة  في  أصياًل  راف��ًدا  احلديث  علم  ك��ان  وكما 
السيرة النبوية ومواردها؛ فإن علم السيرة النبوية- 
احلديِث  أصوِل  منهِج  أدواِت  أهمِّ  أحَد  كان  أيًضا- 
ُل عليها في التمييز بني املقبوِل  ومصطلِحِه التي ُيَعوَّ
واملردوِد من األحاديث والروايات على صعيد السند 

واملنت.
احلديِث  إع��الِل  أسباِب  من  العلماء-  ساق  وقد 
وتوهينه ما استفادوه من السيرة القرآنية والنبوية 
األسانيد  نقِد  في  األث��ر  أكبُر  له  ك��ان  ما  القطعية- 

ات مًعا)4(. واملرويَّ
وال شكَّ أن علًما كعلم أسباب ورود احلديث يقف 
اآليات  في  النزول  أسباب  علم  مع  جنب  إلى  جنًبا 
الوقائع واألحداث  أهمية معرفة  بيان  القرآنية، في 
السيرة  إن  ب��ل  وس��ن��ة-  ق��رآًن��ا  ب��ال��وح��ي-  املرتبطة 
النبوية خاصة هي املرجع في بيان ومعرفة أسباب 

ورود احلديث النبوي الشريف)5(.
��ى ف���ي ع��ل��م ال��ن��اس��خ  وم��ث��ل ه���ذا ال���ق���ول ي��ت��أتَّ
وامل��ن��س��وخ م��ن األح���ادي���ث واآلث�����ار؛ إذ ال��ن��س��خ ال 
يصار إليه باالجتهاد، وإمنا يصار إليه عند معرفة 

التاريخ)6(.
املستقلَّة-  وكتبها  مبروياتها  السيرة  أن  كما 
الزهري،  شهاب  واب��ن  الزبير،  ب��ِن  ع��روَة  كمروياِت 
وم���وس���ى ب���ن ع��ق��ب��ة، واب����ن اس���ح���اق، وال���واق���دي، 
- بعد القرآن  َل األهمَّ والطبري، وغيرهم- ُتعَتَبُر املعوَّ
في  بالسيرة  املتعلقة  املرويات  شرح  في  والسنة- 

كتب احلديث)7(.
العامِّ  واإلسالميِّ  العامليِّ  التاريِخ  علم  رابًعا: 

وتاريخ املدن:
ُكُتُب التاريِخ العامليِّ لألمم- قبل اإلسالم وبعد 
النبوية  السيرة  أحداث  من  طرًفا  تناولْت  اإلسالم- 
بشيء من البيان وجمع املعلومات، وغالًبا ما بدأت 
بزمن  وانتهت  اخلليقة،  ببدء  اجلامعُة  الكتُب  تلك 
ك��ت��ٌب جَت��َم��ُع بني  ��ِف��ه��ا، وه��ي على ه��ذا النحو  م��ؤلِّ

السيرة والتاريخ.
وكتُب التاريِخ العامِّ التي كتبها مسلمون َأْوَلْت 

هذه الفترَة الزمنية مزيَد عنايٍة وبياٍن.
وِمن أشهر تلك الكتب- عند املسلمني-: »تاريخ 
الطبري  اب��ن جرير  لإلمام  وامل��ل��وك«  وال��رس��ل  األمم 
ٌر، وكتابه  ٌث فقيٌه، ومجتِهٌد مفسِّ )310ه�(، وهو محدِّ
ِل�َما ص��حَّ م��ن األخ��ب��ار وم��ا ثبت، وم��ا ليس  ج��ام��ٌع 
أهل  ِم��ن  وتدقيٍق  لتحقيٍق  بحاجة  فهو  ل��ذا  ك��ذل��ك؛ 

.)8( االختصاِص احلديثيِّ
وِمن تلك الكتِب- أيًضا-: تاريخ خليفة بن خياط 
)240ه�( وقد بدأه بالكالم على التاريخ الهجري، ثم 
اخلمسني  نحو  في  قصيًرا  فصاًل  السيرة  عن  كتب 

صفحة.
للبخاري  ال��ك��ب��ي��ر  ال��ت��اري��خ  ك���ذل���ك-:  وم��ن��ه��ا- 
)256ه�(، والتاريخ الكبير البن أبي خيثمة )279ه�(، 
وت��اري��خ  )774ه�(،  كثير  الب��ن  وال��ن��ه��اي��ة  وال��ب��داي��ة 
َي����ْرِوي  مم��ا  وغ��ي��ره��ا  )748ه�(،  ل��ل��ذه��ب��ي  اإلس����الم 

الصحيَح واحلسَن والضعيَف بأنواعه)9(.
وأم���ا ك��ت��ب ت��اري��خ امل���دن َف��ُي��ق��ص��د ب��ه��ا ت��اري��خ 
احلرمني الشريفني )مكة واملدينة( وما ورد فيهما من 
ُعِنَي املسلمون بتاريخ املدينتني؛  أخبار وآثار، وقد 
احلرماِن  فهما  خاصة،  شرعية  مكانة  من  لهما  ِل�َما 
ِقبلُة  وم��ك��ُة  وال��ق��رآِن،  ال��وح��ِي  ُل  وم��ت��َن��زَّ الشريفاِن، 
املسلمني، واملدينُة مهاجُر النبيِّ الكرمِي، وفيهما ُجلُّ 

أحداث السيرة املشرفة.

َألََّف املسلمون في تاريخهما قبل  أْن  فال عجَب 
اإلسالم وبعده، ومن أهم تلك املؤلفات:

- أخبار مكة، للواقديِّ )207ه�(.
- أخبار مكة، لألزرقيِّ )250ه�(.

الواسطيِّ  خلف  بن  للحسن  املدينة،  تاريخ   -
)246ه�(.

- أخبار املدينة، لعمر بن شبة )262ه�(.
- فضائل مكة املكرمة، وفضائل املدينة املنورة، 
)308ه�(،  مكَة  ِث  محدِّ اجلندي،  للمفضل  وكالهما 

قٌة)10(. وأغلب تلك املؤلفات مطبوعٌة ومحقَّ
- ت��اري��خ مكة وم��ا ج��اء فيها م��ن اآلث���ار، البن 

النجار )643ه�(.
وفضلهما  تاريخهما  في  منظومات  نظمت  وقد 

مًعا.
في  للباحثني  ا  مهًمّ م��دًدا  بجملتها  متثل  وهي 

السيرة، وتاريخ احلجاز قبل اإلسالم وبعده.
خامًسا: علوم الطبقات وتراجم الصحابة ╚:

لصحابة  واألنساب  والتراجم  الطبقات  لعلوم 
النبيِّ � أثُرَها في إمداد السيرة بروافد معلومات 
إنَّ  حيُث  الكاملة؛  النبوية  السيرة  م��ص��ادَر  ُت��ث��ري 
باالرتباط  هي  مآِثِرهم  وش��ري��َف  الصحابة  مناِقَب 

ِه ♥. باإلسالم ونبيِّ
الوقائع  تفاصيل  م��ن  كثير  ت��أت��ي  م��ا  وك��ث��ي��ًرا 
النبوية في سياق ما ُيرَوى عن الصحابي وسيرته، 
وتاريخ إسالمه، ونصرته لدينه ونبيه، وما وقع له 
ُد معلوماِت السيرة،  في أثناء حياته من أحداث تؤكِّ
منها،  أم��رٍ  على  ُه  ُتَنبِّ أو  ُدها،  ُتَقيِّ أو  ُحها،  توضِّ أو 
للسيرة  ُي��راُد  حنَي  عنها  ُيستغَنى  ال  الفوائد  وه��ذه 
النبيِّ  مواقُف  فيها  ُتسَبَك  وأن  ُتكَتَب،  أن  الكاملة 

وأصحابه معه رضوان الله عليهم.
ُعِنيْت  التي  والتراجم  الطبقات  كتب  أهم  ومن 

بالصحابة ♥:
)207ه�(،  ال��واق��ديِّ  عمر  بن  الطبقات، حملمد   -
كتاب  ف��ي  عنها  ال��ن��ق��َل  ب��ن سعد  محمد  أك��ث��ر  وق��د 

الطبقات الكبرى)11(.
- الطبقات، للهيثم بن َعِديٍّ )207ه�()12(.

- الطبقات الكبرى، حملمد بن سعد )230ه�)13(.
- الطبقات، لعليِّ بِن املديني )233ه�()14(.
- طبقات إبراهيم بن املنذر )236ه�()15(.

)240ه�( العصفريِّ  خياط  بِن  خليفَة  طبقات   -
.)16(

- طبقات مسلم بن احلجاج القشيريِّ )261ه�(
.)17(

- طبقات أبي بكر البرقيِّ )270ه�()18(.
- طبقات أبي حامت الرازيِّ  )277ه�()19(.

- طبقات أبي زرعَة الدمشقي  )282ه�()20(.
ُأْف�����ِرَدْت في  ق��د  الكتب  م��ن  ع���دًدا  أنَّ  وال يخفى 
كاألربعة  ومجتِمِعنَي؛  منفرِديَن  الصحابة  مناقب 
واألنصاِر،  ِريَن،  املبشَّ والعشرِة  الراشدين،  اخللفاِء 

واملهاِجِريَن.
سادًسا: علم اجلغرافيا وكتب معاجم البلدان:

َرْت  تأخَّ النبوية  السيرة  جغرافية  في  املؤلفات 
َمن  وحتى  ندرسها،  التي  الفترة  عن  الشيء  بعَض 
السيرِة  مبواقع  التعريَف  َيقِصِد  لم  ذلك  في  َف  َصنَّ
وحَدها، بل خلطها بغيرها، وهذا صنيُع أبي عبيد 
البكريِّ )487ه�(، في )معجم ما استعجم من أسماء 
في  )626ه�(،  احلموي  وياقوت  وامل��واض��ع(،  البالد 
)معجم البلدان(، فقد ورد بهما تعريٌف لقسٍط ال بأَس 

به من مواضع السيرة)21(.
للسيرة  العلمية  ال��دراس��ة  متطلباِت  أنَّ  ومب��ا 

نحـو تحديد منهجي لعلم السيرة النبوية الكاملة )*(

د. يسري إبراهيم
4 . استمداد علم السيرة النبوية لكاملة)2(

حتدث الدكتور يسري في احللقة السابقة عن استمداد علم السيرة النبوية، وذكر من جملة ذلك أصلني هما القرآن الكرمي  وعلومه، ويواصل 
في هذه احللقة تأصيله الستمداد هذا العلم من علوم أخرى هي علم احلديث  وعلم التاريخ العاملي وعلم التاريخ اإلسالمي العام وتاريخ املدن، وعلوم 

الطبقات وتراجم الصحابة، وعلم اجلغرافيا وكتب معاجم البلدان:

العدد 440مع سيرة رسول اهلل �

أسماِء  وَض��ْب��َط  تدقيَق  ُت��وِج��ُب  أصبحت  النبوية 
املواضِع؛ فإن القيام بهذه الدراسة َتفرض االعتماَد 
على الدراسات احلديثة، واملتخصصة في جغرافية 
اجل��زي��رة العربية ف��ي أف��ِق إدم���اِج ه��ذه ال��دراس��اِت 

ضمَن مصادِر السيرِة النبوية املعتمدة.
وقد بذل العديُد من العلماء- قبَل عقوٍد قريبٍة- 
جهوًدا مشكورًة في هذا املجال، مثل: أبي احلسن 
، والدكتور محمد  امل���ودوديِّ ، وأب��ي األعلى  ال��ن��دويِّ
للمواقِع، وَضْبِطها،  الله، ِمن خالل زياراتهم  حميد 
بقبائلها،  العربية،  للجزيرة  ٍة  تقريبيَّ أشكاٍل  ورسِم 

وتضاريسها، وخراِئِط املغاِزي والسرايا.
أبحاُث  املجال:  هذا  في  املهمة  الدراسات  ومن 
ومحمد  اجلاسر،  وحمد  الشايع،  محمد  األساتذة: 
بن بليهد، وسعد بن جنيدل، وعبد الله بن خميس، 
وأخ���ي���ًرا: ش��وق��ي أب���و خليل ف��ي أط��ل��س ال��س��ي��رِة 

النبويِة)22(.
---------

* احملاضرة االفتتاحية للمؤمتر العاملي الثاني 
للباحثني في السيرة النبوية الذي نظم بفاس أيام 
نونبر   22-21-20 املوافق   1436 محرم   28-27-26

.2014
-----------

أبي  الكتاب والسنة، حملمد  النبوية على ضوء  1 - السيرة 
شهبة )ص27(.

2 - من مقدمة سيرة ابن إسحق، حتقيق: محمد حميد الله 
)ص: ط(.

3 - م��ص��ادر ال��س��ي��رة ال��ن��ب��وي��ة، د. عبد ال����رزاق الهرماس 
)ص71-75(.

4 - يراجع- على سبيل املثال-: ابن اجلوزي في املوضوعات 
باملدينة  السلفية  املكتبة  عثمان،  محمد  الرحمن  عبد  ت:  الكبرى، 

.)2/251(
5 - ي��راج��ع- على سبيل امل��ث��ال-: أس��ب��اب ورود احلديث، 
للسيوطي، بتحقيق: د. يحيى إسماعيل، ط: دار الوفاء، )ص-326

.)327
6 - فتح املغيث، للسخاوي، ت: د. عبدالكرمي اخلضير، د. 

محمد الفهيد، دار املنهاج، الرياض، ط1 )3/449(.
7/279-7 7

.)519
ف���اروق حمادة  د.  وتقوميها،  النبوية  السيرة  م��ص��ادر   -  8

)ص128-129(.
9 - السيرة النبوية في ضوء املصادر األصلية، د. مهدي 

رزق الله )ص37-39(.
10 - مناهج املؤلفني في السيرة النبوية، د. سعد املرصفي 
)ص-74 75(، والسيرة النبوية في ضوء املصادر األصلية، د. 

مهدي رزق الله )ص35-36( .
11 - الفهرست، البن الندمي )ص151(.

12 - نفسه )ص152(.
13 - أول َم���ن ن��ش��ره ه��و امل��س��ت��ش��رق األمل��ان��ي )س��اخ��او( 
وتالمذته، ما بني )1904م1918-م(، وعن هذه الطبعة نقلت طبعة 
مع حذف  بالقاهرة،  التحرير  دار  وطبعة  بيروت،  في  دار صادر 
تعليقاِت املستشرقني، وهذه الطبعة ناقصة في أماكَن كثيرٍة، وقد 
لتابعي أهل  م  ملتمِّ القسم  الدكتور زياد محمد منصور بنشر  قام 
السلمي  بن صامل  الدكتور محمد  قام  كما  بعدهم،  وَم��ن  املدينة 
بتحقيق جزء الطبقة اخلامسة من طبقات الصحابة، وهي بعنوان: 
وأصلها-  أسناٍن،  أح��داُث  وهم   � الله  رس��وُل  عنهم  َي  ُتوفِّ َمن 
عبد  الدكتور  ق  وحقَّ القرى،  أم  جامعة  في  علمية  رسالة  كذلك- 
العزيز السلومي الطبقة الرابعة من الصحابة الذين أسلموا عند 
فتح مكة، وما بعد ذلك، وقد قام بعض أصحاب املطابع بجمع هذه 
النواقص، وإحلاقها باألصل في طبعات جتارية، لم تنل بعُد عنايَة 

لدارسني واحملققني املختصني. 
14 - فهرست ابن خير اإلشبيلي )ص225(.

15 - بحوث في تاريخ السنة املشرفة )ص74(.
16 - حتقيق وتقدمي، د. أكرم ضياء العمري، نشر دار طيبة، 

الرياض، ط1، 1967م.
17 - مقدمة حتقيق الطبقات، خلليفة بن خياط، د. أكرم ضياء 

العمري )43م(.
18 - نفسه )74(.
19 - نفسه )74(.

20 - بحوث في تاريخ السنة املشرفة )ص75(.
21 - ذكر ياقوت في مقدمة معجمه: أن من أسباب تأليفه 
اسم  حول ضبط  معاصريه،  أحد  وبني  بينه  كان  خالًفا  للكتاب: 
)حباشة( بالشكل، وهو موضع سافر إليه النبيُّ � قبل بعثته. 
معجم البلدان )11-1/10(، وفي الفائق، للزمخشري، رواية عن 
ي باحلبَشى على رأِس أمياٍل  عائشة ▲: »أنَّ أخاها عبَد الرحمن ُتوفِّ

ِمن مكَة«، انظر: الفائق في غريب احلديث )3/25(. 
البلدان،  معجم  في  نظرات  الشايع:  لألستاذ  راج��ع   -  22
اليمامة.  وبني  مكاًنا،  واملجهول  سماًعا  املعروف  األث��ر  وعكاظ.. 
ولألستاذ حمد اجلاسر: املعجم اجلغرافي للبالد العربية، ومدينة 
ال��ع��رب،  ف��ي مجلة  ال��ت��اري��خ، وك���ذا مقاالته  ال��ري��اض عبر أط���وار 

ارة، وغيرها. وفصلية الدَّ
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الخطبة األولى: 
ل  احلمُد لله الذي بيِدِه الَفَضُل واألمُر، فضَّ
من  ��زي��د  ِبَ بعَضها  َش��ه��ٍر، وخ��صَّ  على  َشهرا 

واِب. األْجِر والثَّ
عباد الله: أقبل شهر شعبان، ليوصلنا إلى 

رمضان، فكيف يحياه أهل اإلميان؟
وطاعات،  وقربات  أعمال  لهم  اإلميان  أهل 
ملا  بها  ويتعرضون  ربهم،  إل��ى  بها  يتقربون 
حقيقة  يعرفون  فهم  خالقهم،  رضا  لهم  يجلب 
شهر شعبان الذي حدثت فيه أح��داٌث ووقائع 

جسام.
شعبان شهٌر يسبق رمضان :

َرُس��وَل الله!  »َيا   :  ] َزْي��ٍد  ْبُن  ُأَساَمُة  قال 
ُهوِر َما َتُصوُم ِمْن  َلْم َأَرَك َتُصوُم َشْهًرا ِمَن الُشّ
اُس َعْنُه َبْيَ  َشْعَباَن؟،  َقاَل: َذِلَك َشْهٌر َيْغُفُل الَنّ
اأَلْعَماُل  ِفيِه  ُتْرَفُع  َشْهٌر  َوُهَو  َوَرَمَضاَن،  َرَجٍب 
َوَأَن��ا  َعَمِلي  ُيْرَفَع  َأْن  َفُأِحُبّ  اْلَعامَلِي،  َرِبّ  ِإَل��ى 

َصاِئٌم« )سنن النسائي(
أَنّ  يعلمون:  العالية  الهمم  أهل  الله:  عباد 
عملهم في شعبان ما هو إاَلّ حفاوة في استقباِل 
وذلك  واإلحسان،  والبر  والقرآن  الصياِم  شهِر 
بالتطوع بالصياِم واألعماِل الصاحلة، فَعْن ُأِمّ 
َها  َأَنّ َعْنَها  تعالى  اللُه  َرِض��يَ  َعاِئَشَة  امْلُْؤِمِنَي 
َقاَلْت:  »َكاَن َرُسوُل اللِه ] َيُصوُم -أي في بقية 
ى َنُقوَل: ال ُيْفِطُر، َوُيْفِطُر  األيام، والشهور- َحَتّ
ى َنُقوَل:ال َيُصوُم، َوَما َرَأْيُت َرُسوَل اللِه ]  َحَتّ
اْسَتْكَمَل ِصَياَم َشْهٍر َقُطّ ِإاَلّ َرَمَضاَن، َوَما َرَأْيُتُه 
ِفي َشْهٍر َأْكَثَر ِمْنُه ِصَياًما ِفي َشْعَباَن«)مسلم (.

قال َرُسوِل الله ]: : »ِإَذا اْنَتَصَف َشْعَباُن، 
َفال َتُصوُموا«)سنن أبي داود(.

اٍر  ا ِعْنَد َعَمّ ؛ فَعْن ِصَلَة، َقاَل: »ُكَنّ ا يوُم الشِكّ أَمّ
الثالثي من  ٍة -أي في  َمْصِلَيّ ِبَشاٍة  َفُأِتَي   ]

مشوية-،  أي  ومصلية  شعبان، 
اْلَقْوِم،  َبْعُض  ى  َفَقاَل:"ُكُلوا"َفَتَنَحّ
��اٌر:  ��ي َص��اِئ��ٌم"، َف��َق��اَل َع��َمّ َق��اَل:"ِإِنّ
ِفيِه  ُيَشُكّ  اَلِّذي  اْلَيْوَم  َصاَم  »َمْن 
َفَقْد َعَصى َأَبا اْلَقاِسِم ]« )رواه 
النسائي  وأبو داود، والترمذي 

وقال: حديث حسن(
 شهر شعبان! يذكرنا معشر 
وثالث  القبلتي  بأولى  املؤمني 
احلرمي، وحتويِل قبلة الصالة 
من املسجد األقصى إلى املسجد 
املقدِس  بيُت  ك��ان  فقد  احل���رام، 
عشَر  لبضعَة  امل��س��ل��م��ي،  ق��ب��ل��َة 
ببصره  يجوُل   [ وكان  شهرا، 
تكوَن  أن  وي��ِح��ُبّ  السماء،  إل��ى 
قبلُة الصالة إلى البيِت احلرام، 

فنزل  السماء،  من  األم��َر  وينتظُر 
ِفي  َوْج��ِه��َك  َتَقُلَّب  َن��َرى  }َق��ْد  تعالى:  الله  ق��ول 
َوْجَهَك  َف��َوِلّ  َتْرَضاَها  ِقْبَلًة  َك  َيَنّ َفَلُنَوِلّ َماِء  الَسّ
َفَوُلّوا  ُكْنُتْم  َما  َوَحْيُث  اِم  ��رَ احْلَ امْلَْسِجِد  َشْطَر 
اْلِكَتاَب  ُأوُت���وا  ��ِذي��َن  اَلّ َوِإَنّ  َش��ْط��َرُه  ُوُج��وَه��ُك��ْم 
ِبَغاِفٍل  ُه  الَلّ َوَما  ِهْم  َرِبّ ِمْن  ��ُقّ  احْلَ ��ُه  َأَنّ َلَيْعَلُموَن 

ا َيْعَمُلوَن{)البقرة: 144(. َعَمّ
 قال ابن كثير: "وفي شعبان من هذه السنة 
َلت القبلُة  -أي السنة الثانية من الهجرة- ُحِوّ
رأس  وذل��ك على  الكعبة،  إلى  املقدس  بيت  من 

ستَة َعَشَر شهرًا من َمْقَدِمه املدينة" وقيل: سبعَة 
عشَر شهرًا. وهما في الصحيحي.

احلرام  املسجد  إلى  صَلّى  من  َل  َأَوّ  وكان 
رواه  كما  له،  وصاحٌب  املعَلّى،  بُن  سعيد  أبو 
ا سمعنا رسول الله ]  النسائي قاال: "وذلك أَنّ
القبلة،  حتويل  عليهم  ويتلو  ال��ن��اَس  يخُطُب 
فقلت لصاحبي: "تعاَل نصلي ركعتي -أي في 
إليها،  َل من صلى  أَوّ املسجد احلرام - فنكوَن 

فتوارينا وصلينا إليها".
بالناس  فصلى   [ ال��ل��ه  رس���ول  ن���زل   ثم 
الظهر يومئذ")الفصول في السيرة، ص: 127(.
إلى  يسارعون  العالية،  الهمم  أه��ل   إنهم 

اخليرات وهم لها سابقون.
األخالق  عن  يبتعدون  العالية  الهمم   أهل 
مواسم  وف��ي  القبيحة،  وال��ص��ف��ات  ال��ذم��ي��م��ة، 
اخل��ي��ر ع��ل��ى وج���ه اخل��ص��وص، ف��ال يشركون 
ابتداع؛  وال  عندهم،  مشاحنة  وال  تعالى،  بالله 
ويغفر  عنهم  تعالى  الله  يعفو  أن  غايتهم  ألن 
لها  النصف من شعبان  ليلة  أن  ذلكم  ذنوبهم، 
َلْيَلِة  ِفي  ِلُع  َلَيَطّ الله  »ِإَنّ   :  [ قال  شأن عظيم؛ 
ِإاَلّ  َخْلِقِه؛  ِميِع  ِلَ َفَيْغِفُر  َشْعَباَن  ِمْن  ْصِف  الِنّ

مِلُْشِرٍك َأْو ُمَشاِحٍن«)ابن ماجة(
َد ذلك ] مبينا احملرومي من املغفرة   وَأَكّ
ْصِف ِمْن  بقوله: »َيْطُلُع اللُه َعَلى ِعَباِدِه َلْيَلَة الِنّ
اْلَكاِفِريَن،  ��ُل  ��هِ َومُيْ ِلْلُمْؤِمِنَي،  َفَيْغِفُر  َشْعَباَن، 
ى َيَدُعوُه«)صحيح  ْقِد ِبِحْقِدِهْم َحَتّ َوَيَدُع َأْهَل احْلِ

الامع )831(، 
 يترك احلاقدين حتى يتركوا أحقادهم، 

ويطهروا منها قلوبهم :
ق���ال اب���ن األث��ي��ر: امل��ش��اح��ن: ه��و امل��ع��ادي، 

والشحناء: العداوة.
عباد الله:

وأصحاب  الصالح  أه��ل  على  الواجب  من 
الهمم العالية: أن يجتنبوا الذنوب التي حتول 

بي املغفرة، وقبول الدعاء.
الهمم  الصالح وأصحاب  أهل  واجب على 
حتول  التي  املعاصي  عن  يبتعدوا  أن  العالية 
دون املغفرة ومنها:الشحناء! وهي حقد املسلم 
على أخيه، فعن أبي هريرة [ مرفوعا: »ُتْفَتُح 
ِميِس،  ، َوَي���ْوَم اخْلَ ��ِة َي��ْوَم ااْلْث��َن��ْيِ ��َنّ َأْب���َواُب اْلَ

َرُجاًل  ِإاَلّ  َشْيًئا،  ِباللِه  ُيْشِرُك  اَل  َعْبٍد  ِلُكِلّ  َفُيْغَفُر 
َأْنِظُروا  َفُيَقاُل:  َشْحَناُء،  َأِخيِه  َوَبْيَ  َبْيَنُه  َكاَنْت 
ى  َحَتّ َه��َذْي��ِن  َأْن��ِظ��ُروا  َيْصَطِلَحا،  ��ى  َح��َتّ َه��َذْي��ِن 

ى َيْصَطِلَحا«. َيْصَطِلَحا، َأْنِظُروا َهَذْيِن َحَتّ
املانعَة؛  الشحناَء  األوزاع��ُيّ هذه  ر  فَسّ وقد 
النبي صلى  قلبه شحناء ألصحاب  في  بالذي 
الله عليه وسلم، وال ريب أن هذه الشحناَء أعظُم 

جرما من مشاحنة األقران بعضهم بعضا.
وع���ن األوزاع�����ي أن���ه ق����ال: »امل��ش��اح��ن ك��ُلّ 

صاحب بدعة فارق عليها األمة«.
من  السليمة  ال���ُص���ُدور  ألص��ح��اب  فهنيئا 
أنواع الشحناء كلٍّها، ثم يلي ذلك سالمُة القلب 
اخلير  وإرادُة  املسلمي،  لعموِم  الشحناء  من 
يحُبّ  م��ا  لهم  ي��ح��َبّ  وأن  ونصيحُتهم،  ل��ه��م، 
َنا اْغِفْر َلَنا  لنفسه، قال الله تعالى: }َيُقوُلوَن َرَبّ
َعْل  َتْ َواَل  ِبااْلمَياِن  َسَبُقوَنا  ِذيَن  اَلّ ْخَواِنَنا  َوإِلِ
َرُءوٌف  ��َك  ِإَنّ َنا  َرَبّ آَمُنوا  ِذيَن  ِلَلّ ِغ��اًلّ  ُقُلوِبَنا  ِفي 

َرِحيٌم{)احلشر: 10(.
ِه  ِه ْبِن َعْمٍرو َقاَل: ِقيَل ِلَرُسوِل الَلّ َعْن َعْبِد الَلّ
اِس َأْفَضُل؟ َقاَل: "ُكُلّ َمْخُموِم اْلَقْلِب،  ] : »َأي الَنّ
َصُدوِق الِلَّساِن«، َقاُلوا: َصُدوُق الِلَّساِن َنْعِرُفُه؛ 
اَل  ِقي،  الَنّ ِقُىّ  الَتّ »ُهَو  َقاَل:  اْلَقْلِب؟!  َمْخُموُم  َفَما 
ِإْثَم ِفيِه َواَل َبْغَى، َواَل ِغَلّ َواَل َحَسَد«) سنن ابن 

ماجة(
األعمال سالمُة  السلف:"أفضُل  بعض   قال 

الصدور، وسخاوُة النفوس، والنصُح لألمة".
 وبهذه اخلصال بلغ من بلغ، وليس بكثرة 

االجتهاد في الصوم والصالة.
عباد الله: 

ل��ن��ج��ت��ن��ب ذن����وب����ا حَت���ِرم���ن���ام���ن م��غ��ف��رِة 
رب��ن��ا ال��غ��ف��ار، ف��ي م��واس��م ال��ت��وب��ة وال��رح��م��ة، 

واالستغفار.
عن  حديثه  م��ع��رض  ف��ي  تعالى  ال��ل��ه   قال 
َم  ُه َمْن ُيْشِرْك ِبالله َفَقْد َحَرّ الشرك وعاقبته: }ِإَنّ
َي ِمْن  امِلِ اُر َوَما ِللَظّ َة َوَمْأَواُه الَنّ َنّ الله َعَلْيِه اْلَ

َاْنَصاٍر{)املائدة: 72(
 وأما القتل؛ ف�قد ورد في سنن الترمذي أن 
َماِء َواأْلَْرِض  رسول الله ] قال: »َلْو َأَنّ َأْهَل الَسّ

اِر«.  ُهُم الله ِفي الَنّ اْشَتَرُكوا ِفي َدِم ُمْؤِمٍن أَلََكَبّ
 وأما الزنا؛ فلنحذر كل احلذِر من التعرض 
لله  عبيد  كُلّهم  فاخللق  الغيوب،  عالم  لسخط 
ٍد! َما  َة ُمَحَمّ وإماؤه، والله يغار، قال ] : »َيا ُأَمّ
َأَحٌد َأْغَير ِمَن الله؛ َأْن َيَرى َعْبَدُه َأْو َأَمَتُه َتْزِني، 
َلَضِحْكُتْم  َأْعَلُم،  َما  َتْعَلُموَن  َلْو  ٍد!  ُمَحَمّ ��َة  ُأَمّ َيا 

َقِلياًل َوَلَبَكْيُتْم َكِثيًرا«)صحيح البخاري (
وهذا هو السر في النهي عن الفواحش ما 

ظهر منها وما بطن.
عباَد اللِه:

كَما  عنه"  ��اُس  ال��نَّ يغُفُل  "َش��ه��ٌر  شعباَن  إنَّ 
وهنا   [ ال��ل��ِه  َرُس�����وُل  َوَص���َف���ُه 
داِئ��م��ًا  ال��ُع��ُل��َم��اُء  َي��ْذُك��ُره��ا  لفتٌة 
أوق��اِت  ِع��َم��ارِة  وه��ي استحباُب 
وأنَّ  ��اع��اِت،  ب��ال��طَّ ال��ن��اِس  غفلِة 
 ، ذلك محبوٌب عنَد الله عزَّ وجلَّ
اعاِت  الطَّ أنَّ  فضيِل  التَّ وسبُب 
��اِس َأخ��َف��ى،  ف��ي وق���ِت غفلِة ال��نَّ
أدعى  وإس���رارُه  العَمِل  وإخ��َف��اُء 
عن  وأبعُد  والَقُبوِل،  لإلخالِص 
اِلُح في وقِت  ياِء، والعَمُل الصَّ الرِّ
ُفوِس  النُّ الناِس شاٌقّ على  غفلِة 
بيِّ  الَنّ ِلَقوِل  أعظَم،  أج��ُره  فكان 
تعالى  ال��ل��ُه  رض��ي  لعاِئشَة   [
عنها: »إنَّ َلِك من األجِر على قْدِر 

َنَصِبك ونفقِتك«.
على  جميعا  ��ا  أع��نَّ ف��ال��ل��ه��مَّ 

ِذكِرَك وُشكِرَك وُحسِن عبادتِك.
الله ابن رجب حي قال في لطائف  ورح��م 

املعارف:
يكفيك حرماُن املغفرة في أوقات مغفرة األوزار
خاَب عبٌد باَرَز امل�َْوَلى بأسباِب املعاصي

ا جناُه لم يخْف يوَم القصاِص ويَحه مَمّ
يوٌم فيِه ترعُد األقدام من شيِب النواصي

لي ذنوٌب في ازدياِد وحياٌة في انتقاص
فمتى أعمُل ما أعلُم لي فيِه خالصي؟!
في  يقول  حيث  ال���وزي  اب��ن  الله   ورحم 

ْه ِلَرِحيِلَك  كتاب التبصرة: "فيا أيها اْلَغاِفُل! َتَنَبّ
َوَمْسَراَك، َواْحَذْر َأْن ُتْسَتَلَب َعَلى ُمَواَفَقِة َهَواَك، 
الِح َقْبَل َأْن ُتْنَقَل، َوَحاِسْب َنْفَسَك  اْنَتِقْل ِإَلى الَصّ
َداُرِك؛ الله  َعَلى َما َتُقوُل َوَتْفَعُل، َوال َتْغُفْل َعِن الَتّ

الله ال َتْفَعْل".
ولكم  لي  الله  وأستغفر  تسمعون  ما  أقول 

فاستغفروه إنه كان غفارا.
 الخطبة الثانية:

واحمدوا  اللِه،  عباَد  اللَه  قوا  فاتَّ بعُد:  ا   أمَّ
َحِة والفراِغ َفكلُّ يوٍم لنا ِفي  اللَه على ِنَعمِة الصِّ
احِلاِت،  ِد من الصَّ َزوُّ ِللتَّ َغِنيَمٌة  نيا فهو  هذه الدُّ
َهاَر  ْيَل َوالنَّ قال اللُه تعالى: }َوُهَو الَِّذي َجَعَل اللَّ
َر َأْو َاَراَد ُشُكوًرا{)الفرقان:  كَّ ِخْلَفًة مِلَْن َاَراَد َأْن َيذَّ
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ول��س��ان  ال���ص���الح،  أه���ل  ف��رص��ة    شعبان 
َوَما  ُنْخِفي  َما  َتْعَلُم  ��َك  ِإَنّ ��َن��ا  }َرَبّ يقول:  حالهم 
ُنْعِلُن َوَما َيْخَفى َعَلى الله ِمْن َشْيٍء ِفي ااَلْرِض 

َماِء{)إبراهيم: 38( َوال ِفي الَسّ
اس��ت��ج��اب��وا ح��ي ن��اداه��م ال��ع��ل��ي ال��ق��دي��ر، 
فأيقنوا  وأخ��ف��ى  ال��س��ر  يعلم  أن���ه  وأخ��ب��ره��م 
ِمْن  َن��َذْرُتْ  َأْو  َنَفَقٍة  ِمْن  َأْنَفْقُتْم  }َوَم��ا  وعملوا: 
َاْنَصاٍر.  ِمن  َي  امِلِ ِللَظّ َوَما  َيْعَلُمُه  الله  َف��ِإَنّ  َن��ْذٍر 
ُتْخُفوَها  َوِإْن  ِهَي  ا  َفِنِعَمّ َدَقاِت  الَصّ ُتْبُدوا  ِإْن 
ر َعْنُكْم ِمْن  َوُتوُتوَها اْلُفَقَراَء َفُهَو َخْيٌر َلُكْم َوُنَكِفّ
ا َتْعَمُلوَن َخِبيٌر{)البقرة: 270  َئاِتُكْم َوالله ِبَ َسِيّ

.)271 –
الصافي  واليقي  العالية  الهمم  أصحاب 
علموا  أف��ع��ال،  إل���ى  علمهم  ف��ت��رج��م��وا  ع��ل��م��وا 
قبولها،  في  وأج��دُر  أحرى  الطاعاِت  إخفاَء  أَنّ 
فستروها عن أعي العباد لكي ال يراها غير رب 
العباد، ولله در ابن رجب حي قال في لطائف 
وريُح  أحوالهم،  الصادقون  ستَر  )كم  املعارف: 
الصدق َيِنُمّ عليهم، ريُح الصيام أطيُب من ريح 
خفي،  وإن  املؤمني  ق��ل��وُب  تستنشقه  امل��س��ك، 
ريحه(،  ق��وة  ازدادت  امل��دة؛  عليه  طالت  وكلما 

)لطائف املعارف، ص: 132(
ها املؤمنون: أيُّ

َسيحلُّ  احلبيُب  وَغاِئُبنا  املُ��ب��اَرُك  َضيُفنا 
بنا بعَد أيام معدودات! وما أسرَع ُقُدوَمُه أَفال 
ا  مِمَّ أال وإنَّ  لُه؟  َأ  َوَنَتهيَّ َنسَتِعدَّ  أن  بنا  َيحُسُن 
ُيسنُّ َعَمُله في َشعباَن اإلكثاُر من قراءِة القرآِن، 
إذا  املُسِلُمون  »ك��اَن   :  ] مالٍك  ب��ُن  أن��ُس  ق��ال 
َفَقرؤوها،  املََصاِحِف  على  وا  َأَكبُّ َشعَباُن  َدَخ��َل 
ِلَضِعِفيهم على  َتقِوَيًة  َأمواِلهم  َزكاَة  وَأَخرُجوا 

الصوم«.
َشعَباَن  َشهُر  ُيَقاُل  »كان  ُكَهيٍل:  ابُن   وقال 

َشهُر الُقرآِن«.
 اللُه أكبُر .. ما أدقَّ فهَم الَسَلِف ِلشرِع اللِه! 
قوى واإلمياِن! ُكلُّ  وما أحرَصهم على حَتقيِق التَّ
فِس وَتهِيَئًة لها على البقاِء مع  ِللنَّ ذِلَك َترينًا 

القرآِن ِلفترٍة أطوَل في َشهِر الُقرآِن!
هِر  الشَّ ه��ذا  ف��ي  علينا  األب����راُر:  ��ه��ا  أيُّ  فيا 
علينا  والرحمِة،  ِة  بَّ واحمَلَ واِد،  والتَّ بالتَّصافي 
من  واالستغفاِر  النَّصوِح،  ��اِدَق��ِة  ال��صَّ وبِة  بالتَّ
إن  قريبًا،  بنا  َسَيحلُّ  فرمضاُن  اآلث���اِم،  جميع 
ر  ولنقدِّ أنفَسنا،  فلنهيئ  احلياَة  لنا  الله  َكَتَب 
ُيَبلِّغنا  نعمة الله علينا، ولنسأله جل وعال أن 
وشكره  ذك��ره  على  فيه  ُيعيننا  وأن  رم��ض��اَن، 

وحسن عبادته.
إذا أنَت لم تزرع وأبصرَت حاصدًا

َندمَت على التفريط في زمن البذِر
اللهم بلغنا رمضان واحشرنا مع األبرار.....

شعبان مطية الصاحلني إلى رمضان
عبد الحميد الرازي
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1 - منزلة العلم منزلة ربانية:
 عندما ترى من له علم بالكتاب أو السنة، 
أنه لم يسلك  انية، فاعلم  بالَربَّ ولكن ال يتحلى 
نَي  اِنيِّ الطريق احلقيقي للعلم، }َوَلِكْن ُكوُنوا َربَّ
أو  اْلِكَتاَب{،  }َتَعلَُّموَن  أو  َتْعَلُموَن{  ُكْنُتْم  ا  ِبَ
ا ُكْنُتْم َتْدُرُسوَن{، العالم  }ُتَعلُِّموَن اْلِكَتاَب َوِبَ
بعلمه  سلك  ال��ذي  هو  بالله  العارف  أو  بالله، 
ِعْلًما{، ألن  ِزْدِني  إلى الله عز وجل، }َوُقْل َربِّ 
ال  ال��ذي  والعلم  ب��اإلمي��ان،  تكون  الِعلم  زي���ادة 
التعريف  في  بعلم  ليس  إميانًا  صاحبه  يزيد 
قاعدة  العلماء  أص��در  هنا  من  للعلم،  الرباني 
ليس حتته عمل  علم  )كل  فيها:  قالوا  عجيبة، 
فهو باطل(، أي علم في الشرع ال يزيدك إميانا 
وعمال  فهو  باطل، ال حاجة لك ِبه، وهذا منهج 
قرآني ونبوي، فحينما سأل الناس النبي ] 
ال��روح، ماذا يعملون بها؟ -علم ال ينفع-،  عن 
ملاذا؟ ألنه يستحيل على العقل البشري حتصيل 
واإلدراك،  اإلح��اط��ة  عليه  ويستحيل  ال��ف��ائ��دة 
يسأل  أن  لإلنسان  ينبغي  ال  مما  فهذا  ولذلك 
الله عز وجل عنه بقوله:  أن أجاب  عنه، فكان 
اْلِعْلِم  ِمَن  ُأوِتيُتْم  َوَما  ي  َربِّ َاْمِر  ِمْن  وُح  }ُقِل الرُّ
ِإالَّ َقِليال{، وأغلق الباب في وجه كل طالب علم 
ليس وراءه عمل، ألنه يضيع عمره كامال وهو 
يبحث في ذلك املجال وال يصل لشيء، فيبقى 
اَعِة  دون عمل، ودون إميان }َيْسَأُلوَنَك َعِن السَّ
َك  َربِّ ِإَلى  ِذْكَراَها،  ِمْن  َأْن��َت  ِفيَم  ُمْرَساَها،  ��اَن  َأيَّ
يعمل  أن  لإلنسان  نهائيا  ميكن  ال  ُمْنَتَهاَها{، 
في طريق اإلميان وهو يبحث عن الساعة، لكن 
يستفيد من أماراتها كما في حديث جبريل ملا 
سأله عن الساعة قال: ما املسؤول عنها بأعلم 
��اْك ْمتساويني في اجلهل  من السائل، -أنا وإيَّ
قال:  أماراتها،  عن  فأخبرني  ق��ال:   ...  « بها- 
العراة  احل��ف��اة  ت��رى  وأن  ربتها  األم��ة  تلد  أن 
رع���اء ال��ش��اه ي��ت��ط��اول��ون ف��ي ال��ب��ن��ي��ان...« إلى 
آخر احلديث، أعطاه األمارات، وهذه األمارات 
يرى  عندما  اإلن��س��ان  العمل،  على  عات  ُمَشجِّ
الدنيا تتقلب وتتبدل، عليَك باملساجد وبالذكر، 
تلك ُنُذر من الله أن قد اقترب موعدها، فاملؤمن 
تقع  التي  احلقائق  أن  يرى  من  الفطن  الكيس 
ال��ربُّ عّز وج��ّل يتصرف في ملكه، ال  إمنا هو 
يظن أح��د أن دول��ة م��ا متلك ق��رارات��ه��ا، أو أن 
حكومة فعلت شيئا بقدرتها وذكائها، ولكن الله 
ويتصرف  الكون،  في  مقاديره  ر  ُيقدِّ وجل  عز 

الباطل  أسباب احلق وأسباب  له  فيه، ويهيئ 
رِّ  على أيدي عباده فتنة وابتالء }َوَنْبُلوُكْم ِبالشَّ
ْيِر ِفْتَنًة{، املؤمن إذن من يرى الوجود على  َواْلَ
نباته،  أحياُؤه،  سكناته،  حركاته،  خيوط،  أنه 
الرحمن  يد  إلى  تنتهي  كلها  خيوط  جماداته، 
املفيد  الِعلم  إذن  وتعالى،  الكون سبحانه  رب 
هو الذي َيسُلك بك إلى الله عز وجل وتكتسب 
ب��ه ال��رب��ان��ي��ة، االن��ت��س��اب إل���ى ال���رب سبحانه 
وتعالى، يعني أن تكون عبدا لله، مرتبة ُعليا 
ُيربي بصغار  من مراتب العبادة الربانية، من 
ثم  واح��دة  كل  ُخُلق  يكتسب  كباره،  قبل  الِعلم 

ُخُلق  يكتسب  لألخرى،  ينتقل 
القدرة  ل  ُيحصِّ كي  الصغيرة 
ويصعد درجة، هذه سلوكات، 
الطفل  وُق�������درات،  وم���ه���ارات 
الصغير الذي مثلنا به سابقا، 
لصعود  معرفة  لديه  تكن  ل��م 
درج�������ة، ول���ك���ن���ه اك��ت��س��ب��ه��ا، 
وحينما اكتسبها صار يتعلم 
وال  الثانية،  الدرجة  اكتساب 
مي��ك��ن أن ي��ف��ك��ر ف��ي ال��درج��ة 
معرفَة  ل  ُيَحصِّ حتى  الثالثة 
ُيربي  الثانية،  الدرجة  صعود 
كما  كباره  قبل  الِعْلم  بصغار 

هو منهج النسخ في القرآن.

2 - علم اآلخرة هو غاية العلم : 
اإلميان  علم  عنه هو  نتحدث  الذي  والعلم 
ال���ذي مي��أل القلب وال���وج���دان ِب��ُح��بِّ ال��ل��ه عز 
ُمعّلق  قلبه  »ورج��ل  باملساجد،  ُقه  وُيعلِّ وج��ل، 
باملساجد«، وميأله بحّب الله عز وجل وبالرغبة 
في الدار اآلخرة، وهذه درجة أخرى من الِعلم 
الرباني الذي ُيعطي هذه املنزلة، منزلة اإلميان 
ال��رب��ان��ي��ة، إن��ه ِع��ل��م اآلخ���رة، كما ف��ي احلديث 
الصحيح قال رسول الله ] : »إن الله يبغض 
باألسواق، جيفة  ج��واظ، صخاب  كل جعظري 
جاهل  بالدنيا،  عالم  بالنهار،  حمار  بالليل، 
باآلخرة«)رواه البيهقي في السنن وابن حبان 
في صحيح  األلباني  عنه  وقال  في صحيحه.. 

اجلامع: صحيح(
اإلنسان البيث، الذي صوته يعمر الدنيا 
باآلثام، وأخالقه خشنة، قال فيه الرسول عليه 
الصالة والسالم: عاِلٍم بالدنيا، جاِهٍل باآلخرة، 
يخدعه  ال  ال��دن��ي��ا،  أم��ور  يعرف  الدنيا  فعاِلم 

بالدنيا،  عاِلم  هذا  الناس،  يخدع  وهو  الناس 
ج��اه��ل ب���اآلخ���رة، ألن ل��ه ال��ّرغ��ب��ة ف��ي ال���داع 
والغش، همه الدنيا وال يلتفت لآلخرة، فهناك 

العالم باآلخرة وهناك اجلاهل باآلخرة،
 إذن قد يكون اإلنساُن عاملًا بعنى حافظًا 
ولكنه  الفقه،  من  وكثير  النصوص  من  لكثير 
جاهل باآلخرة، فإذن ما العلم الذي يوصل إلى 
ي بصغار  ُيربِّ الذي  الربانية،  ِعلم  إنه  اآلخرة؟ 
ا  ِبَ نَي  اِنيِّ َربَّ ُكوُنوا  }َوَل��ِك��ْن  كباره،  قبل  الِعلم 
َت��ْدُرُس��وَن{،  ُكْنُتْم  ��ا  َوِبَ اْلِكَتاَب  َتْعَلُموَن  ُكْنُتْم 
شيء  ف��أي  العلم،  غاية  هو  إذن  اآلخ��رة  فِعلم 
يريد اإلنسان أن يتعلمه يجب 
أن يسأل: ما حّظه من اآلخرة؟ 
احل��رف��ة،  ه��ذه  الصنعة،  ه��ذه 
هذا العلم، هذه الطوة، هذا 
الشغل، ما موقعه من اآلخرة؟ 
بعلم  إال  ه��ذا  ُي��ع��رف  ال  طبعا 
ال��ك��ت��اب، إال ب��ع��رف��ة احل��الل 
واحل�������رام، وم��ع��رف��ة احل���الل 
واحل��������رام ع���ن���ده���ا ح��ق��ائ��ق، 
عن  تسأل  ه��ذه،  هي  حقائقها 
واملؤمن  اآلخ��رة،  في  وضعها 
ال��ذي َيحِمُل ه��ّم اآلخ��رة،  ه��و 
واح��دًا،  هّمًا  ه  همَّ جعل  وم��ن 
أي هّم اآلخرة، كفاه الله هموم 
الدنيا واآلخ��رة، عن عبد الله بن مسعود [ 
قال: سمعت نبيكم ] يقول: »من جعل الهموم 
همًا واحدًا، هم آخرته، كفاه الله هم دنياه، ومن 
يبال  لم  الدنيا  أح��وال  في  الهموم  به  تشعبت 
الله في أي أوديتها هلك » )رواه ابن ماجه وهو 
صحيح( ، كفاه الله هم دنياه معناه أن اإلنسان 
ال يتصرف تصرفًا دنيويًا إال على ِوزان اآلخرة، 

وقواعد اليوم اآلخر على هذا الِوزان.

ال  ال��دي��ن  بحقائق  العلم   -  3
برسومه وأشباحه : 

وجل  عز  الله  ق��ال  املعنى  ه��ذا  وعلى  إذن 
وإمنا  اْلُعَلَماُء{،  ِعَباِدِه  ِمْن  َه  اللَّ َيْخَشى  ا  َ }ِإمنَّ
أداة حصر، بعنى أنه من يخاف الله حقيقة 
من الناس هم العلماء، وبعض الناس َيستشِكل 
ال  ولكن  العلماء  م��ن  كثير  هناك  ي��ُق��ول:  ه��ذا، 
نرى ِفيهم خوف الله؛ العلماء هنا هم العلماء 
برسومه  ال  الدين  بحقائق  العلماء  هم  بالله، 
وأشباحه، العلماء بالله، هم العلماء باآلخرة، 

واس��ت��ه��زؤوا  أن��ك��روا،  م��ا  الكفار  أن��ك��ر  عندما 
املنافقون  وتبعهم  فعلوا،  ما  وفعلوا  بالّرسل، 
في ذلك، قال لهم الله عز وجل }َذِلَك َمْبَلغُهم ِمَن 
بعلماء؟  ليسوا  الّزمان  كّفار هذا  اْلِعْلِم{، وهل 
بل كثير منهم علماء، ولكن ليسوا علماء بالله، 
باليوم اآلِخر، كثير منهم علماء  وال هم علماء 
بيولوجيون وجيولوجيون، ولكن ما قادهم ذلك 
بعيدًا،  به ض��الاًل  بل ضلوا  الله عز وجل  إلى 
��ا  َ }ِإمنَّ وج��ل:  عز  الله  ق��ول  عليهم  ينطبق  فال 
ليسوا  اْلُعَلَماُء{، ألنهم  ِعَباِدِه  ِمْن  َه  اللَّ َيْخَشى 
بالعلماء  خ��اّص  اآلي��ة  في  االصطالح  بعلماء، 
بالله الذين امتطوا صهوة العلم سيرًا إلى الله 
عز وجل، وميكن لإلنسان أن يكون من العلماء 
بهذا املعنى الذي في اآلية، بآية واحدة }بلغوا 
عني ولو آية{، عندك آية من كتاب الله، ميكن 
أن تكون من العلماء الذين يخشون الله بتلك 
اآلية، مرارًا قال الصحابة عن سور وعن آيات 
قليلة لو عمل الناس بهذه اآلية أو بهذه السورة 
في  قالوا  كما  بالله،  الِعلم  في  كفتهم  لكفتهم، 
ِإالَّ  ُخْسر،  َلِفي  ��اَن  ااِلْن��سَ ِإنَّ  }َواْلَعْصِر،  سورة 
َوَت��َواَص��ْوا  ��اِت  ��احِلَ َوَعِمُلوا ال��صَّ َآَم��ُن��وا  ��ِذي��َن  الَّ
تعمل  واحدة  آية  ْبِر{،  ِبالصَّ َوَتَواَصْوا  قِّ  ِباحْلَ
ْر ولو آية  ِبَها عمرك، توصلك إلى الشية، َتَدبَّ
من القرآن، تدبر  ما استطعت من كتاب الله عز 
اْلُعَلَماُء{،  ِعَباِدِه  ِمْن  َه  اللَّ َيْخَشى  ا  َ }ِإمنَّ وجل، 
كل عالم إال وهو ناقص في شيء، فكمال العلم 
َتْعَلُموَن{،  اَل  َوَأْنُتْم  َيْعَلُم  ُه  }َواللَّ لله،  هو  إمنا 
أنتم، أي أنتم جميعا بني آدم، فإذن يسير العلِم 
ُيبلُِّغك مبَلَغك إن كنَت من العاملني، إن كنَت من 
املتربِّني بصغار العلم قبل كباره تفز بإذن الله 
عز وجل، وإال ولو َحفْظَت ما َحِفظَت فسُيقال لك 
}َذِلَك َمْبَلُغُهْم ِمَن اْلِعْلِم{، حتى أنت، ولو كنَت 
ر  اظ، لكن حفاظ بغير عمل، أو بغير َتَدبُّ من احلفَّ
ما حَتَفظ فسيقال لك: }َذِلَك َمْبَلُغُهْم ِمَن اْلِعْلِم{، 
الرّب عز  ُيَبلُِّغه  الذي  العالي  الراقي  العلم  أما 
ا ُكْنُتْم  نَي ِبَ اِنيِّ وجل فإمنا هو }َوَلِكْن ُكوُنوا َربَّ
ا ُكْنُتْم َتْدُرُسوَن{، مما ُيفيُد  َتْعَلُموَن اْلِكَتاَب َوِبَ
في الّتخلُّق بأخالق القرآن الكرمي، كما قيل عن 
رسول الله ] : »كان خلقه القرآن« ويفيد في 

اكتساب صفات النبوة من الشمائل احملمدية.
أرن��ا  ال��ل��ه��م  امل��ت��ق��ني،  م��ن  اجعلنا  فاللهم 
احلق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطال 
الشاكرين،  من  لك  واجعلنا  اجتنابه  وارزق��ن��ا 
اللهم خلِّقنا بُخُلق القرآن، اللهم ارزقنا أخالق 
عليه  الله  رس��ول  أخ��الق  ارزقنا  اللهم  النبوة، 
الصالة والسالم، اللهم اجعلنا على أثره، اللهم 
ال تزغ طريقنا عنه يا ربنا يا أكرم مسؤول ويا 

خير مأمول.
-----------

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

سمعي.

أعدها للنشر : عبد الحميد الرازي

بالِعلم المفيد تكتسب الربانية
فريد األنصاري  رحمه الله تعالى

منزلة الِعلم )األخيرة(

العدد 440سلسلة منازل اإليمان

العلم الذي ال يزيد صاحبه 
إميانًا ليس بعلم في التعريف 
الرباني للعلم، من هنا أصدر 
العلماء قاعدة عجيبة، قالوا 

فيها: )كل علم ليس حتته عمل 
فهو باطل(، أي علم في الشرع 
ال يزيدك إميانا وعمال  فهو  
باطل، ال حاجة لك ِبه، وهذا 

منهج قرآني ونبوي

إلى  انتقل   2015 يونيو   1 لـ  املوافق   1436 13 شعبان  االثنني   يوم  صبيحة 
رحمة الله جل وعال األستاذ محمد السويسي. وقد كان الفقيد رحمه الله تعالى 

من أهل اخلير والدعوة، وال نزكي على الله أحدا.
أبناء  إلى  التعازي  بأحر  احملجة  جريدة  أســرة  تتقدم  األليمة  املناسبة  وبهذه 
الفقيد وأقاربه وأصهاره وسائر محبيه، سائلني الله العلي القدير أن يسكن الفقيد 

فسيح جنانه ويكرمها مبغفرته ورضوانه ويلهم أهلها الصبر والسلوان، 
وإنا هلل وإنا إليه راجعون 

 عن سن يناهز 82 سنة، انتقل إلى رحمة الله جل وعال بعد مغرب يوم االثنني  13 
شعبان 1436 املوافق لـ 1 يونيو 2015، السيد علي صدقي والد أخينا رشيد صدقي، 
مبسجد اإلحسان بحي طارق - فاس - حيث كان ينتظر صالة العشاء فاختاره الله 

تعالى إلى جواره.
وبهذه املناسبة األليمة تتقدم أسرة جريدة احملجة بأحر التعازي إلى األخ رشيد 
العلي القدير أن يسكن  الله  أبناء املرحوم وأصهاره وأقاربه، سائلني  صدقي وإلى كل 

الفقيد فسيح جنانه ويكرمه مبغفرته ورضوانه ويلهم أهله الصبر والسلوان، 
وإنا هلل وإنا إليه راجعون 

تعزيات

والد أخينا رشيد صدقي فـي ذمـة اللـه تعالىاألستاذ محمد السويسي فـي ذمـة اللـه تعالى
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قال الشيخ محمد باي بلعالم رحمه الله:
أسبابه ثالثة قد حتســـب

وهي نكاح ووالء نســــــــــب
شروطه ثالثة أيضا أتت

موت ملوروث موانع خلــــت
ثالثها وجود وارث لدى

وفاة موروث ولو حمال بـــــدا
ثم املوانع أتت مسطورة

في سبعة عندهم محصـــــورة
عش لك رزق رمزها فالعني

لعدم استهالل ثم الشيـــــــــن
للشك في السابق والالم أتى

للعن والكاف لكفر يا فتــــــــى
والراء للرق وزاي للزنا

والقاف للقتل حمانا ربنـــــــــا
الشيخ  البرية.  ترثه  فيما  السنية  الــدرة 
محمد باي بلعالم إمام ومدرس بأولف ادرار 

اجلزائر
أوال:  توثيق النص:

هذه األبيات من األرجوزة املسماة "الدرة 
الشيخ  للمرحوم  البرية".  ترثه  فيما  السنية 
وله   . املالكي  اجلــزائــري  بلعالم  بــاي  محمد 
عدة كتب من بينها شرح على نظم ملختصر 
خليل. وتتكون هذه األرجوزة من مائة وستة 
وثالثني بيتا. تتناول أحكام املواريث الفقهية 

وبعضا من القسم العملي.
ثانـيا :  املضامني:

وهي  األول(  )البيت  اإلرث  أس��ب��اب   -  1
الزواج والوالء والنسب أي القرابة.

2 - شروط اإلرث )البيت الثاني والثالث( 
وهي : موت املورث. - خلو الوارث من مانع 
أثناء  حي  وارث  وجــود   - اإلرث  موانع  من 

موت مورثه ولو كان حمال.
الـــرابـــع  )الـــبـــيـــت  اإلرث:  م����وان����ع   -  3
سبعة  وهي  والسابع(  والسادس  واخلامس 

مجموعة في"عش لك رزق".
ثالثــا:  التحليــل:

لــإرث أركــان حتققه وتــوجــده، وأسباب 
يتوقف  تقتضيه وتستلزم وجــوده، وشــروط 
أسبابه  حتقق  بعد  متنعه  ومــوانــع  عليها، 

وشروطه.
فثبوت اإلرث : متوقف على حتقق أركانه، 

وشروطه، وسببه، وانتفاء موانعه.
> أركان اإلرث:

تعريف الركن:
الركن في اللغة: األساس، واجلانب الهام 
قوله  ومنه  للماهية  املكون  واجلــزء  األقــوى، 
تعالى: }َأَو آِوي ِإَلى ُرْكٍن َشِديد{)هود: 80(. 

ويجمع على أركان.
توقف  ما  الشرعي:  االصطالح  في  وهو 
داخــَل  وكــان  وجـــودًا،  ال  انعدامًا  عليه  غيره 

املاهية، كالقراءة للصالة.
 أركان اإلرث ثالثة هي:

أو  حقيقة   - املتوفى  وهــو  امل����ورث:   -  1
حكما - الذي يبحث في تقسيم ما تركه من 

األموال.
ملا  املستحق  القريب  وهــو  ال����وارث:   - 2

تركه املورث.
تركها  التي  األمـــوال  ال��ت��رك��ة: وهــي   - 3
املورث بعد وفاته، مما يستحق التوزيع على 

الورثة.
فإذا انعدم ركن من هذه األركان الثالثة، 

انعدم اإلرث أصال. 
> أسباب اإلرث:

تعريف السبب: السبب في اللغة احَلبل، 
وكل ما يتوصل به إلى الشيء فهو سبب له، 

وجمعه أسباب.
وهو في اصطالح الفقهاء ما ارتبط غيره 

بــه انــعــدامــًا ووجــــودًا، وكــان خــارج املاهية، 
كدخول الوقت لوجوب الصالة.
وأسباب اإلرث ثالثة، هي:

ــا الــعــقــد  ـــه هــن ال����ن����ك����اح: واملـــــــراد ب  - 1
ال،  أو  دخــول  بعده  الصحيح، ســواء أحصل 
الفاسد،  العقد  وعلى هذا، فال توارث بسبب 
أيضًا  وال تــــوارث  دخـــول،  بعده  حصل  وإن 
بسبب الــدخــول بشبهة، ومــن بــاب أولــى أن 
ال توارث بسبب العقد الباطل أو الزنا، وذلك 

باتفاق الفقهاء.
فإذا طلق الرجل زوجته ثم مات، فإن كان 
تــوارث  فال  الزوجة  عــدة  انقضاء  بعد  املــوت 
ويستوي  بالكلية،  النكاح  النقضاء  بينهما، 
ــرجــعــي، والـــطـــالق الــبــائــن،  هــنــا الـــطـــالق ال

والفسخ.
املرأة،  أثناء عدة  وإن كان موت أحدهما 
ـــإن كـــان الـــطـــالق رجــعــيــًا وجـــب الـــتـــوارث  ف
يقطع  ال  الــرجــعــي  الـــطـــالق  ألن  بـــاالتـــفـــاق، 
إلمكان  ــك  وذل الــعــدة،  بانقضاء  إال  الزوجية 

عودته إليها بدون عقد جديد.
بــائــنــًا، أو فــســخــًا لم  وإن كـــان الــطــالق 
بعد،  العدة  في  الزوجة  كانت  وإن  يتوارثا، 
أو  الطالق  للزوجية من حني  قاطعان  ألنهما 

الفسخ.
هذا مذهب اجلمهور، وذهب احلنفية إلى 
أن الزوج إذا طلق زوجته طالقًا بائنًا، ومات 
وهي في عدتها بعد، فإن كان فاّرًا بطالقها من 
اإلرث، رد عليه قصده، ووجب لها اإلرث، وإن 
اإلرث،  من  لها شيء  لم يجب  ذلــك،  غير  كان 
النقضاء الــزوجــيــة، ويــكــون الـــزوج فـــاّرًا إذا 
طلقها في مرض موته، بغير طلب أو رضى 

منها.
2 - النسب: وهو القرابة احلقيقية، سواء 
أو  والــفــروع،  كــاألصــول  والدة،  قرابة  أكانت 
قرابة حواش، كاإلخوة واألعمام واألخوال...

ال��والء: وهو نسب حكمي ناجت عن   - 3
عقد أو عتق، لقول النبي ] : )الــوالء حلمة 

كلحمة النسب(.
ووالء  عتاقة  والء  قسمني،  على  والـــوالء 
بوالء  اإلرث  على  الفقهاء  اتفق  وقد  مــواالة، 
الــعــتــاقــة، أمـــا والء املـــــواالة، فــقــد ذهـــب إلــى 
اجلمهور،  وخالف  احلنفية،  لــإرث  سببيته 
وذهــبــوا إلــى نسخه وإلــغــائــه، وعـــدم جــواز 
الشرعية،  األحكام  من  أي  في  به،  االحتجاج 

ومنها اإلرث.
> شروط اإلرث:

تعريف الشرط:الَشْرط في اللغة العالمة، 
الشريطة،  وكــذلــك  مثله،  بفتحتني  ــَشــَرط  وال
وجــمــع الــشــرط شـــروط، والــشــريــطــة جمعها 

شرائط.
ارتبط  ما  الفقهاء  اصطالح  في  والشرط 
غــيــره بــه انــعــدامــًا ال وجـــــودًا، وكـــان خــارج 

املاهية، كالطهارة لصحة الصالة.
ما هي شروط اإلرث؟

يشترط في اإلرث شروط متعددة، بعضها 
يتعلق باألركان، وبعضها خارج عنها، وهي:

أو  حكمًا،  أو  حقيقة،  املـــورث  وفــاة   - 1
تقديرًا.

بخروج  فتكون  احلقيقية:  ــوفــاة  ال أمــا 
الروح منه.

وأمــــا الـــوفـــاة احلــكــمــيــة: فــتــكــون بحكم 
على  مضى  الــذي  كاملفقود  مبــوتــه،  قضائي 
فــقــده ســنــني طــويــلــة، ثــم رفــعــه الـــورثـــة إلــى 

القاضي، فقضى مبوته.
أسقط  ـــذي  ال فكاجلنني  الــتــقــديــر:  وأمـــا 
هذا،  وعلى  الغرة،  توجب  أمــه  على  بجناية 
من  املــيــؤوس  الطويل  واملــرض  فاالحتضار، 
قضائي  حكم  دون  الطويل  والفقد  شفائه، 

على  جناية  دون  اجلــنــني  وســقــوط  بــاملــوت، 
أمه، ال يثبت بها التوارث مطلقًا، ألنها ليست 

موتًا.
امل����ورث،  م����وت  ع��ن��د  ال������وارث  ح��ي��اة   - 2

حقيقة، أو تقديرًا :
الروح  قيام  فهي  احلقيقية:  احلياة  فأما 

في البدن، ولو كان ذلك في حالة االحتضار.
الذي  فكاجلنني  التقديرية:  احلياة  وأمــا 
يولد ملدة احلمل، وعلى هذا، فال توارث بني 
الــغــرقــى، والــهــدمــى، واحلــرقــى، الــذيــن جهل 
ـــإذا عــلــم تــاريــخ وفــاتــهــم،  تــاريــخ وفــاتــهــم، ف
ورث املتأخُر املتقدَم، إذا قام به سبب اإلرث، 
وانتفت موانعه، وكذلك املفقود، فإنه يوقف له 
نصيبه من مورثه الذي مات أثناء فقده، فإذا 
لم تظهر حياته، وحكم مبوته بعد مدة، ألغيت 
الورثة،  سائر  إلــى  وردت  املوقوفة،  حصته 

للجهل بحياته عند موت املورث.
ال تركة  فإنه  املواريث،  بأحكام  العلم   - 3
الله  حكم  على  توزيعها  طريق  علم  إذا  إال 
تعالى، ومن هنا جاءت أهمية علم املواريث، 
وأنه  به،  العناية  على  الشارع  من  والتشديد 

نصف العلم.
ويــضــاف إلــى الــشــروط كونه لــه أسباب 

وتنتفي موانع وتعلم جهة إرثه.
> موانع اإلرث:

أ ـ تعريف املانع لغة : احلاجز .
يلزم  " هو ما   : املانع شرعا  ـ تعريف  ب 

من وجوده العدم و من عدمه الوجود لذاته.
أو "هو تلك األوصاف التي تقتضي عدم 
بوجوده  مثال  فالرق  سببه"  قيام  مع  اإلرث 
ينعدم املــيــراث، وبــانــعــدامــه وهــو صــيــرورة 

الشخص حرا يوجد امليراث.
نظمها  موانع.  املالكية  سبعة  أورد  وقد 
في  املسالك"  "أسهل  صاحب  البشار  محمد 

قوله :
ومينع اإلرث بوصف الرق

والقتل عمدا أو بشك السبق
أو عدم استهالل أو لعـــــان

كذا الزنا تخالف األديـــــــــان.
الشرح

مــوانـع اإلرث هي سبعة موانع يرمز لها 
بـعبارة )ع ش ل ك رزق( كـالتالي:

ع : عدم االستهالل:  أي أن ولود املولود 
والتنفس  كـالصراخ  حياته  تبني  حركة  دون 

واحلركة . 
فــي من  ال��ش��ك : أي إن حصل شــك   : ش��� 

تقدمت وفاته فإن اإلرث ال يتحقق.
ل� : اللعان: هو ميني )قسم أو حلف( الزوج 
بـالزنا،  الــزوج  على  الزوجة  أو  زوجته  على 
ويسمى  بــذلــك  بينهما  الــقــاضــي  حــكــم  فـــإذا 

بـاللعان  فإنهما ال يتوارثان.
املسلم  بــني  ــــوارث  ت ال  أي   : ال��ك�����ف��ر  ك�����: 
والكافر، بقوله ] : ال يرث الكافر املسلم وال 

املسلم الكافر.
ر : ال�رق : أي أن العبـد ال يرث مـن سيده.

أو  الزانية  الزاني  يرث  ال  أي   : الزن�ا   : ز 
العكس كما ال يرث ابن الزنا من الزاني بأمه .
القاتـل  يـــرث  ال  أي  ال��ع��م��د:  ال��ق��ت��ل   : ق���� 
 [ لقوله  اإلرث  كـان عمدا بقصد  قتيله  إذا 

: »ليس للقاتل ميـراث«.
يــتــوارث  وال  اإلرث  يتحقق  التعليق:ال 
أركانه ووجود  إال بتحقق  القريب  أو  الــزوج 
ــشــروط  ســبــب مـــن األســـبـــاب وتـــوافـــر كـــل ال
وانتفاء املوانع .عند ذلك يتحقق اإلرث. لكن 
منها  املستخلص  التركة  إال  يــرث  ال  ــوارث  ال

كافة حقوقها األربعة قبل حق الورثة.
                           

ذ. احميدة مرغيش

أسباب ال�ميراث وشروطه وموانعه 
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فظل  واالنتشار،  الذيوع  له  الله  كتب  اســٌم  عرفة،  ابن 
يتردد لقرون على لسان كل عالم وتلميذ، وعرفه كل مؤّلف 
وكل كتاب، واقترن هذا االسم بتعريف املصطحالت، وبيان 
أحــد مبثله، وال نسج عالم على  يــأت  لم  حد كل علم، مما 

منواله.
 إنـــه –كما يــعــرف طـــالب الــعــلــم- ابـــن عــرفــة اإلمـــام، 
لم  الــذي  املــدقــق..  احملقق  املفسر،  الفقيه  احلافظ،  الشيخ 
اإلمامة  واقتصر على  الواليات،  في  الدخول  لنفسه  يرض 
بالعلم  لالشتغال  وانقطع  الزيتونة،  بجامع  واخلطابة 

تدريسا وتأليفا..
ـــــداودي فــيــه "اجــتــمــع عــلــى اعــتــقــاده ومحبته  قـــال ال
اخلاصة والعامة، ذا دين متني، وعقل رصني، وحسن إخاء 
وبشاشة وجه للطالب، صائم الدهر، ال يفتر عن ذكر الله 
وتالوة القرآن إال في أوقات االشتغال، منقبضا عن مداخلة 
السالطني، ال يرى إال في اجلامع أو في حلقة التدريس، ال 
يغشى سوقا وال مجتمعا، وال مجلس حاكم إال أن يستدعيه 
السلطان في األمور الدينية، كهفا للواردين عليه من أقطار 
البالد، يبالغ في برهم واإلحسان إليهم وقضاء حوائجهم.

وقد خوله الله من رئاسة الدين والدنيا ما لم يجتمع 
وفكاك  البّر  وجــوه  في  جزيلة  أوقــاف  له  بلده،  في  لغيره 
األسرى، رأسا في العبادة والزهد والورع، ومناقبة عديدة 

وفضائله كثيرة"
هذا الرجل الذي بلغ من العلم والزهد والعبادة ما بلغ 
مما سبقت اإلشارة إليه، لم تكن همته في والية يتوالها، 
وال دنيا يتملكها، وال أشباه ذلك مما تتطلع إليه النفوس 
كان  وإمنــا  الضعيفة،    القلوب  إليه  وتتشوف  الصغيرة، 
أكبر همه، ومنتهى رغبته، وأقصى رجائه أن ميوت على 
اإلسالم، فكان يقصد من لم يذنب بعد من الصبية الصغار 
في  أمورهم  أولياء  إلى  ويتوسل  بذلك،  له  دعاءهم  يرجو 

حتقيق ذلك..  
كــان شيخنا من  ابــن عــرفــة-  –وهو تلميذ  قــال األبــي 
وكان  معروف،  عليه  هو  ما  على  والكمال  الصورة  حسن 
الــدعــاء له  شديد اخلــوف مــن أمــر اخلــامتــة، يطلب كثيرا 
باملوت على اإلسالم، ممن يعتقد فيه خيرا، أعطاني يوما 
شيئا مما يتصرف به األوالد، وقال: أعطه للولد الذي عندك، 
وكان ولدا سباعيا –أي ابن سبع سنني- وقل له يدعو لي 
فلحقني  الصغير،  دعاء  قبول  رجاء  اإلســالم،  على  باملوت 

منه َعبرة وشفقة" 
إنها اخلامتة، وما أدراكم ما اخلامتة؟ وإن شئت فقل: 
إنها املقدمة الفاحتة، التي يجب أن ميوت عليها كل أحد، 
ولكن.. ال يضمن أن ميوت عليها كل أحد.. فيا للمفارقة.. 
ِإالاَّ  وُتناَّ  مَتُ َواَل  ُتَقاِتِه  َحقاَّ  َه  اللاَّ ُقوا  اتاَّ آَمُنوا  ِذيَن  الاَّ َها  َأيُّ }َيا 
لعمري  فتلك  بخير  حياته  ختمت  فمن  ُمْسِلُموَن{  َوَأْنــُتــْم 
مقدمة سعادته الدائمة، وفاحتة فرحته املمتدة، }ُقْل ِبَفْضِل 
ا َيْجَمُعوَن{ فما  ِه َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذِلَك َفْلَيْفَرُحوا ُهَو َخْيٌر مِماَّ اللاَّ
أسعد من ُخِتم له بخير، وما أتعس وأبأس وأشقى من خِتم 
له بشر "إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعني يوما، ثم يكون 
علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه 
ملكا بأربع كلمات، فيكتب عمله، وأجله، ورزقه، وشقي أو 
الرجل ليعمل بعمل أهل  الــروح، فإن  سعيد، ثم ينفخ فيه 
عليه  فيسبق  ذراع،  إال  وبينها  بينه  يكون  ما  النار، حتى 
الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخل اجلنة، وإن الرجل 
إال  وبينها  بينه  يكون  ما  حتى  اجلنة،  أهل  بعمل  ليعمل 
ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، فيدخل 

النار« صدق رسول الله ].
رحمك الله أيها اإلمام، وأحلقنا بك مسلمني محسنني 
تائبني عابدين ال مبدلني وال مغيرين وال فاتنني وال مفتونني، 

آمني.. آمني.

د. امحمد العمراوي 
رئيس جمعية العلامء خريجي جامع القرويني

amraui1391@gmail.com

 مـواقــف وأحـــوال

16 شعبان 1436هـ  املوافق 04 يونيو 2015م



اخلميس 3 جمادى الثانية 1435هـ  املوافق 3 أبريل 2014م8 العدد 16420 رجب 1435هـ  املوافق 16 ماي 2014م8 8

احلللمللد لللللله، والللصللاة والللسللام على 
وال  وآله وصحبه وال حول  سيدنا محمد 
العظيم وال حول وال  العلي  بالله  إال  قوة 
العظيم وال حول وال  العلي  بالله  إال  قوة 
قوة إال بالله العلي العظيم، ربنا آتنا في 

لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
 مدار هذه الكلمة على خمس نقط :

ال��ت��ج��دي��د  م��ف��ه��وم  ف���ي  م��ق��دم��ة   -  1
ومنهاجه العام.

2 - العربية وجتديد فهم الدين. 
3 - العربية وجتديد العمل بالدين. 

4 - العربية وجتديد تبليغ الدين. 
من  العربية  حب  أن  في  خامتة    -  5

حب الدين. 
التجديد  مفهوم  ف��ي  مقدمة 

ومنهاجه العام :
أيها احلضور الكرمي،

عليه  آدم  تعالى  الللللله  أهللبللط  أن  منذ 
حتى  يتنزل،  والدين  األرض  إلللى  السام 
ُخِتَم وَكُمَل على يد سيدنا محمد ]، وهو 
بني آدم عليه السام ومحمد عليه السام 
كان ُيَجّدد، ثم استمر بعد محمد ] ُيَجّدد، 
األنبياء  يللد  على  مت  اللللذي  التجديد  لكن 
كان  والللسللام  الللصللاة  عليهم  واملرسلني 
سُّ النص نفسه ألنهم رسل الله تعالى،  َيَ
مللا يشاء ويثبت،  والللللله جللل وعللا يحو 

وعنده ُأمُّ الكتاب.
أما َبْعَد محمد ] فإذا قال قائل ونطق 
فللإمنللا املقصود  اللللديلللن،  بللتللجللديللد  نللاطللق 
جتديد التدّين : تدّين الناس، فأما النص 
َكُمَل وانتهى، وال سبيل إلى املساس  فقد 
به }اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم اإلسام دينا{ )املائدة 
نبي،  ال  اخللللامت  الللرسللول  بعد  لكن   .)4  :
فمن يقوم بالوظيفة؟ وظيفة التجديد، ذلك 
بأن هذا اإلنسان، وكل ما يحيط به، َيْبلى 
ر جديدا  ويحتاج إلى أن يجدد، أي أن ُيَصيَّ
كما كان أول مرة، فذلك ما بشر به رسول 
الله ] في حديث أبي داود املشهور »إن 
الله  يبعث  لهذه األمة على رأس كل مائة 
سنة مللن يللجللدد لها ديللنللهللا«، وفللي روايللة 
داود(.  أبو  )رواه  دينها«  أمر  لها  »يجدد 
هذا التجديد أي تْصيير الدين الذي جاء 
به محمد ] كأنه جديد كما كان أول مرة، 
الناس  وتطبيق  الناس  تدين  جتديد  هو 

للدين.
ومن ثم كان املنهاج العام لهذا التجديد 

هو:
أي جتديد  الناس،  أوال : جتديد فهم 
به  جللاء  الللذي  الللديللن  لهذا  املسلمني  فهم 

رسول الله ].
جتديد  أي  به،  العمل  جتديد   : ثانيا 

املستويات  الدين على جميع  بهذا  العمل 
فللي الللفللرد، فللي األسلللرة، فللي املجتمع، في 

الدولة، في األمة جمعاء بصفة عامة.
ألن  نفسه؛  التبليغ  جت��دي��د   : ث��ال��ث��ا 
اإلسام مّلا يعم األرض، فلو أنه عم األرض 
األمللر  ويللبللقللى  التبليغ،  النللتللهللى  تلقائيا 
ظهور  لكن  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف 
ظهور  مبعنى  ال  الشامل   باملعنى  الدين 
الدين  ظهور  مللرة،  أول  قيل  كما  احلجة 
وهو  كلها  األرضية  للكرة  شموله  مبعنى 
شيء موعود من عموم اآليات }هو الذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين احلق ليظهره 
على الدين كله{ )التوبة : 33( هذا الظهور 
الللشللامللل واملللفللصللل فللي األحلللاديلللث أيضا 
أي  األرض-  لي  زوى  الله  »إن   : كحديث 
 -  [ أمللاملله  كللالللزاويللة وضللعللت  جعلها 
أمتي  وإن  ومللغللاربللهللا  مللشللارقللهللا  فللرأيللت 
منها....«)رواه  لي  ُزوي  ما  ملكها  سيبلغ 
الترمذي وقال حديث حسن صحيح( هذا 
ا ندركه بعد،  الظهور قادم في املستقبل َللمَّ
وإخباره   [ رسوله  بتبشير  قللادم  ولكنه 

بالغيب.

القريب  والتطور  التاريخي،  والسير 
والتطور  األخيرين،  القرنني  في  حدث  ملا 
املجال  في  البشرية  عرفته  الللذي  الكبير 

الوقت.  هللذا  بقرب  يبشر  ذلللك  كل  التقني 
وقد يكون -وأحسب أنه كائن إن شاء الله 
تعالى- قد يكون هذا القرن 15هل هو القرن 
الذي لن تغرب شمسه حتى يكون الظهور 
أرسل  الللذي  }هو  الله احلق  لدين  الكامل 
على  ليظهره  احلق  ودين  بالهدى  رسوله 
الدين كله{ فتجديد التدين في األمة تلقائيا 
يقتضي، جتديد فهم الدين، وجتديد العمل 

بالدين، وجتديد تبليغ الدين.
العربية وجتديد فهم الدين :

 وإذا انتقلنا إلى النقطة الثانية التي 
هي العربية وجتديد فهم الدين نقول : ما 
هو حال األمة اليوم في هذا األمر؟ ما فهم 

األمة اليوم للدين؟ 
وحلللني أقللللول األمللللة ال أقللصللد بللهللا ما 
ولكن  بالدولة،  وال  بالوطن  اليوم  يسمى 
أقصد كل من يشهد أن ال إله إال الله وأن 
محمدا رسول الله في الكرة األرضية كلها، 
هم جميعا يثلون األمة، هم جميعا قطع 
منها  األرضلليللة،  الكرة  عبر  متناثرة  غيار 
هوعليه  مللا  علللللى  الللعللام  الللكلليللان  يتشكل 
إن شاء  غدا  عليه  ما سيكون  اآلن، وعلى 
الله تعالى. هذه األمة فهمها للدين اليوم  
كما  ليس  جعاه  كبيرْين  مبؤثَرْين  متأثر 

ينبغي :
القدمي  بالغرب  التأثر   : األول  املؤثر 
من  أسميه  أن  يجوز  تاريخي  مؤثر  وه��و 
باب )احلج عرفة(، وقد تأثرت األمة قديا 
إلى  تسربت  التي  القدمي  الغرب  مبفاهيم 
تسربت  قلللرون،  عبر  عامة  بصفة  فهمها 
اليوناني،  وغير  اليوناني  الفكر  بزعامة 
شكل  مختلفة؛  بأشكال  وظهرت  تسربت 
املنطق، وشكل التصوف، وأشكال أخرى، 
كل ذلك -على ما كان  عليه  وعلى ما صار 
عليه فللي تللاريللخللنللا- لللم يللأت بلله محمد . 
السنة  وعاشر  الكرمي،  القرآن  عاشر  ومن 
امللللشلللرفلللة، وعلللاشلللر وصلللحلللب الللصللحللابللة 
رضوان الله عليهم، والتابعني وتابعيهم، 
أي عاشر وصحب خيَر القرون، وَفقه عنهم 
اإلسام  أن  فسيرى  فعلوا،  وما  قالوا  ما 
اللللذي كلللان، والللديللن اللللذي كلللان فللي خير 
القرون، ليس هو الذي َيْدُرج اآلن في األمة. 
وليس الذي كان  بعد ذلك فيما تعاقب من 
أثر  القرون. فهذا املؤثر  القرون بعد خير 
 : األصلني  إلى  حتى  تسرب  بالغا  تأثيًرا 
أصول الفقه وأصول الدين بنسبة ليست 

هينة.
املؤثر الثاني هو الغرب احلديث الذي 
للله مللقللذوفللات حللضللاريللة، فللكللريللة، ثقافية، 
في  نفثها  القذائف  من  أشكال  اجتماعية، 
َئت عليها ناشئات وليست  روع األمة، ونشِّ
نللاشللئللة واحلللللدة، فللصللار األمللللر فللي غاية 
اخلطورة، وصللار تخليص األمللة من هذه 
الشوائب التي تشوب فهمها للدين، ليس 
باألمر اليسير. ولكنه يسير على من يسره 

الله عليه.
هذا حال األمة بصفة عامة، فما الذي 
عاقة  ومللا  الللديللن؟  فهم  لتصحيح  يلللللزم 

العربية بذلك؟.
العربية ها هنا هي الوسيلة التي بها 
إلى جانب أمور أخرى يتم احلسم، ال بد 
لكي  التنزيل  عربية عصر  من  التمكن  من 
نفقه الدين، هذا الدين أنزل  بلسان عربي 
مبني. في املراحل السابقة قبل رسول الله 
ذكللرت،  الللذي  باملعنى  التجديد،  كللان   [
يتم  بلسان األقوام }وماأرسلنا من رسول 
إال بلسان قومه{ لكن بعد الرسول ] ال 

سبيل إلى  التجديد إال باللسان العربي.
ن.  د التديُّ د ماذا؟ ُيَجدَّ جندد ماذا؟ ُيَجدَّ
الله  كتاب  في  يوجد  الدين؟  يوجد  وأيللن 
عز وجل، وسنة الرسول  هذا األصل. أي 
يوجد في الكام الذي هو الوحي. ولم يكن 
للصحابة غير هذا. وبه فعلوا ما فعلوا في 
التاريخ، فكان هذا اخلير العظيم، وكانت 
هذه العمارة الضخمة املكونة من خمسة 
عشر  طابقا في تاريخ األمة، هذا األصل 
الناس  تدين  لتجديد  فقهه  إلللى  سبيل  ال 
به، أي لتجديد فهم الناس له، إال مبعرفة 
العربية  معرفة  أي  التنزيل،  عصر  عربية 
يتنزل  كللان  الللذي  الللوقللت  فللي  كانت  التي 
بعُد  جاءت  التي  العربية  ألن  القرآن،  فيه 
عرفت تطورات  داللية. إذا  أردنا أن نفهم 
أخطأنا.  املتأخرة  القرون  بعربية  القرآن 
فإذا  دالالتللهللا،  تطورت  األلفاظ  بعض  ألن 
أسقطنا الدالالت املتأخرة على ألفاظ عصر 
ولن  عظيم  إشكال  يحدث  فإنه  التنزيل، 
نفهم القرآن الذي أنزل بذلك اللسان، ولكن 
سنفهم  قرآنا آخر نحن وضعناه ألنفسنا.

هذه األولى.
كان  وإن  القرآن  هذا  أن  هي  والثانية 
وبتراكيبه  العربي  اللسان  بألفاظ  أنللزل 
أنه هو نفسه طور داللة  إال  وعلى منطه، 
ذاك،  إذ  العربي  املسلم  ِلَنْقِل  فيه،  األلفاظ 
لديهم  مألوفا  كللان  ممللا  بعد،  واملسلمني 
يريد  ما  إلى  األلفاظ،   ومعهودا في داللة 
الله عز وجل أن يرتقوا إليه، وأن يرتفعوا 
إلى مستواه، فكانت الداللة القرآنية. هذه 
تسميتها  يكن  خصوصية  لها  الللداللللة  
بللعللربلليللة الللللقللللرآن. هلللنلللاك عللربلليللة عصر 
التنزيل، وهناك عربية القرآن. في القرآن 
الشعر  فللي  توجد  ال  دالللليللة  خصوصيات 
العربي، وال في النثر العربي، ألن  الناطق  
بذلك الشعر وذلك النثر بشر، أما الناطق 
اآلن بهذا الكام في القرآن فهو رب  البشر. 
وإذن ال بد من التمكن من العربية إلحداث 
التجديد املطلوب. ال سبيل لنا، بغير هذا، 

إلى حتقيق هذا املراد، ال سبيل.

العربية وجتديد أمر الدين )*(
أ.د. الشاهد البوشيخي

العدد 440

ف�����������������ي ال��������������ق��������������رآن 
خ��ص��وص��ي��ات دالل��ي��ة 
الشعر  ف���ي  ت��وج��د  ال 
النثر  في  وال  العربي، 
الناطق   ألن   العربي، 
ب��ذل��ك ال��ش��ع��ر وذل���ك 
النثر  بشر، أما الناطق 
ال��ك��ام في  ب��ه��ذا  اآلن 
القرآن فهو رب  البشر. 
وإذن ال بد من التمكن 
إلح��داث  العربية  من 
التجديد املطلوب. ال 
هذا،  بغير  لنا،  سبيل 
إلى حتقيق هذا املراد
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 ال���ع���رب���ي���ة وجت����دي����د ال��ع��م��ل 
بالدين :

سبقت  كما  بالدين  ال��ي��وم  األم��ة  عمل 
اإلشارة متأثر بواقعه، وإذا رصدناه رصدا 
عاما جند أنه يكشف التخلق بدين اإلسالم 
هذا  األم��ة.  عن  قلت  ال��ذي  باملعنى  اليوم، 
التخلق يكشف عن جهل، إال من رحم الله، 
وهم قليل. يكشف عن جهل بأنواع مختلفة 
من اجلهل.  ويكشف كذلك  عن أشكال من 
األهواء التي هي من الظلمات التي ينبغي 

أن ُيخرج منها الناس إلى النور. 
في  أوال  ُيركز  أن  يقتضي  الواقع  هذا 
الدين،  بهذا  عملها  وجتديد  األمة  تخليق 
سبقت  -كما  ل��ه  فهمها  م��ن  التحقق  على 
من  ث��م  التخلق،  قبل  فالتحقق  اإلش���ارة- 
بعد ذلك يأتي بذل املجهود جلعلها َتْلَبس 
الدين، ألن الدين لباس.، الدين خلق }وإنك 
فسر  ومم��ا   )4  : عظيم{)القلم  خلق  لعلى 
ب��ه ه��ذا ال��ك��الم: إن��ك على دي��ن عظيم. ثم 
}ولباس التقوى ذلك خير{)األعراف : 25(. 
ما  ولكن  بالتمني،  اإلمي��ان  »ليس   : الدين 

وقر في القلب وصدقه العمل«.
تلقائيا  يقتضي  الدين  األم��ة  فإلباس 
باألصل،  مباشرة  األم��ة  لتتصل  العربية، 
للمحاسبة  وسيلة  األص���ل  ه��ذا  ولتتخذ 
وامل��راق��ب��ة وامل��ت��اب��ع��ة أي��ض��ا; ف��ق��ول الله 
كنتم  مبا  ربانني  كونوا  }ولكن  وج��ل  عز 
تدرسون{)آل  كنتم  ومبا  الكتاب  تعلمون 
عمران : 78( تعليم الكتاب ودراسة الكتاب 
ذلك  بعد  من  ثم  الكتاب،  في  للتحقق مما 
التي  الربانية  التي هي  ذلك  نتيجُة  تأتي 
تتجلى ُخُلقًا في عباد الله عز وجل الذين 
}مبا  فبسبب  ودرس���وه،  الكتاب  تعلموا 
كنتم تعلمون الكتاب ومبا كنتم تدرسون{ 
ر الله امرءا  ينتج أن تكونوا ربانني، و»نضَّ
التحقق-  هنا  -ها  فوعاها  مقالتي  سمع 
فأداها كما سمعها« األداء فيه أداء اللفظ، 
علماء احلديث،  عند  الذي يستعمل  وهذا 
واإلنسان  التخلقي،  العملي  األداء  وفيه 
إن  ب��ل  ب��احل��ال،  يؤثر  باملقال  ي��ؤث��ر   كما 

التأثير باحلال أولى من التأثير باملقال.
أه���م ش��يء  إن   : إذن  ن��ق��ول  أن  مي��ك��ن 
هو  إمن��ا  التخلق  إل��ى  دفعا  املسلم  يدفع 
َح��اقُّ ال��ت��ذوق، مبعنى أن��ه إذا ت��ذوق هذا 
الدين كما قال رسول الله ]: »ذاق طعم 
اإلميان من رضي بالله ربا وباإلسالم دينا 
ومبحمد رسوال« )رواه مسلم(، هذا الذوق، 
حتصيله،  أس��ب��اب  م��ن  أو  يحصل،  إمن��ا 
القرآن،  نطق  بها  التي  اللغة  من  التمكن 
ونطق بها سيدنا محمد ] وأعرب وأبان، 
فمن حصل له فقه املعنى بعثه بعثا، ودفعه 

دفعا،  لكي يتخلق بذلك.
العربية وجتديد تبليغ  الدين
ال��ف��ردي��ة،  ال��ص��ورة  ف��ي��ه  التبليغ  ه���ذا 
الصورة  وفيه  اجلماعية  ال��ص��ورة  وفيه 
ال��ت��ي ه��ي ال��ص��ورة احل��ق��ة ال��ك��ب��ي��رة، هي 
ص��ورة األم��ة. وهنا ال ب��أس أن أف��رق بني 
منهاجني عامني : منهاج يستطيع به الفرد 
حتى  ب��ه  يستطيع  ال  ومنهاج  ينتقل،  أن 
الفرد نفسه في احلقيقة أن ينتقل إال داخل 
إطار األمة، وسيدنا محمد ] اشتغل في 
املرحلة املكية بهذا النقل الفردي، ولكن في 
املدنية تكونت األمة رسميا. وفي  املرحلة 
أول وثيقة لرسول الله ] عبر بلفظ األمة، 
وضعها  التي  األول��ى  السياسية  الوثيقة 
] في املدينة. بعد ذلك ظلت األمة تتطور 
وتنمو حتى وصلت إلى مرحلة االكتمال. 
وبذلك انتهت رسالة رسول الله ] وجاءه 
}إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس 
يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد 
)س��ورة  ت��واب��ا{  ك��ان  إن��ه  رب��ك واستغفره 
والتأسيس  البناء  عملية  انتهت  النصر( 

جملة.
ول��ك��ن ه���ذا ال��ت��أس��ي��س ل��م ي��ت��م إال في 
الصورة النموذجية الكبرى التي هي األمة، 
فنحن اليوم لتجديد تبليغ الدين يجب أن 
نعمل على تأهيل الفرد، ليكون حقا مبلغا، 
أي ليفهم حق الفهم، ويتخلق حق التخلق، 
تلقائيا  يتأهل  ثم  يتخلق،  ثم  يتحقق  أي 
هذا  ال��ن��اس.   على  للشهادة  ذل��ك  بسبب 
األولى. اللبنات  ولكنه مبثابة  مهم،  شيئ 
أم���ا ال��ه��دف ال��ك��ب��ي��ر  ف��ه��وال��س��ع��ي ال��ع��ام 

إلظهار األمة.
ال��ذي  ال��وض��ع  ف��ي  ليست  اآلن  األم���ة 
الشهادة  وظيفتنا  نحن  للشهادة،  يصلح 
وسطا  أمة  جعلناكم  }وكذلك  الناس  على 
ل��ت��ك��ون��وا ش���ه���داء ع��ل��ى ال���ن���اس وي��ك��ون 
الرسول عليكم شهيدا{)البقرة : 142( هو 
جميعا  ونحن  للشهادة،  يكفي   [ وح��ده 
نقابله ]. األمة مبجموعها تؤدي وظيفته 
إذا  إال  يكون  ال  الوضع  ه��ذا   .[ مبفرده 
ك��ان��ت األم���ة، ه��ل األم���ة اآلن م��وج��ودة؟ ال 
يكاد يوجد شرط من شروط وجودها اآلن، 
ال أق���ول، ال ي��وج��د، ول��ك��ن ي��ك��اد ال يوجد، 
ع���ن���ا وُوض��ع��ت احل��واج��ز  لقد ُم��زق��ن��ا وُوزِّ
وبني  مختلفة.  بأشكال  األم��ة  أج���زاء  ب��ني 
فيه،،  نحن  وما  إليه  نصير  أن  ينبغي  ما 
األمة من  مسافات ومسافات. ولكي تعود 
تتأهل  لكي  ثم  تكون،  لكي  جديد صاحلة، 
للشهادة  العام  بوضعها  صاحلة  فتصير 
األم��ة بعد حجة   [ الناس كما ترك  على 

الوداع، حتتاج إلى جهود وجهود.
نفسه،  االجت���اه  ه��ذا  ف��ي  ب��د  ال  فلذلك 
قطعة  لكل  مختلفة-  -بأشكال  الدفع  من 

األم��ة  ه��ذه  منها  تتكون  التي  القطع  م��ن 
العربية  أح��وال  ن  أن حتسِّ إلى  جغرافيا، 
ف��ي بلدها. الب��د م��ن ه��ذا. ه��ذه مسؤولية 
األفراد واجلمعيات، ومسؤولية اجلماعات 
وغيرها،  كاإلسيسكو  الدولية  واملنظمات 
ال��دول، ال يجوز  مسؤلية عامة، مسؤولية 
لها  يكون  أن  دولة إسالمية  في  يعقل  وال 
أنها  بحكم  ال��ع��رب��ي،  اللسان  غير  ل��س��ان 

اللسان  تتخذ  أن  الب���د  إس��الم��ي��ة،  دول���ة 
الرسمي هو اللسان العربي. لو أردنا اآلن 
أن جنتمع فمن شروط هذا االجتماع اللغة 
اللغة  اللغة اجل��ام��ع��ة. م��ا ه��ي  ال��واح��دة، 
وإفريقيا  آسيا  ف��ي  األم��ة  لهذه  اجلامعة 
التي  القرآن  لغة  غير  تكون  لن  وغيرها؟ 
اختارها الله عز وجل، فهي التي جتمعنا. 
ومن ثم ينبغي أن تتقوى في كل بلد، إلى 
أن يجعل من لسانه اللسان العربي. وإنه 
غير  ألسنة  اتخاذ  التاريخية  املناكر  من 
من  متعددة  مناطق  ف��ي  العربي  اللسان 
العالم اإلسالمي. هو من املناكر التاريخية 
التي جتب منها التوبة، سواء في الهند، 
مكان،  أي  ف��ي  أو  إي���ران  أو  ماليزيا،  أو 
فجمع كلمة شعوب األمة }يأيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا 
وق��ب��ائ��ل ل��ت��ع��ارف��وا إن أك��رم��ك��م ع��ن��د الله 
الشعوب  ه��ذه   )13  : )احل��ج��رات  أتقاكم{ 
اإلسالمية البد أن جتتهد في االجتماع على 
اللغة العربية، وأن تسعى التخاذ اللسان 
العربي في مرحلة متهيدية ِلَساًنا َلَها، ثم 
بعد ذلك يكون تأهيل األمة للشهادة على 

الناس تلقائيا بوصلها باألصل; ألن جميع 
في  أشرت  )كما  التاريخي  الوصل  أشكال 
إذا حاول  الناس، مبعنى  األول( ال جتمع 
شخص أن يرجع باألمة إلى القرن املاضي، 
أو  األس����اس،  وي��ت��خ��ذه  م��ن��ه،  ينطلق  وأن 
القرن السابع، أو القرن اخلامس، كل هذه 
وال  الشرعية،  اخليرة  لها  ليست  القرون 
تصلح لالقتداء، وال تصلح لتجديد الدين 
من  انطالقا  الدين  ُد  ُي��َج��دَّ إمن��ا  من جديد، 

األصل، فالبد من وصل األمة باألصل.
ثم البد بعد في هذه األمة من التواصل، 
بعد هذا الوصل باألصل، على أساس هذا 

األصل.
ال��ذي  املطلوب  االت��ص��ال  ذل��ك  بعد  ث��م 
ينبغي أن يكون بني شعوب األمة لتتوحد 
من  البد  التوحد،  أشكال  من  أي شكل  في 

هذا البد.
قدر هذه األمة أن تتوحد، سواء سمينا 
أن��ف��س��ن��ا ال���والي���ات امل��ت��ح��دة اإلس��الم��ي��ة، 
نتوحد،  أن  الب��د  آخ��ر،  شكال  أوسميناها 
لنكون أمة واح��دة. ألن لفظ األم��ة في حد 
ذاته يشعر، بل يستلزم وجود شيء واحد 
ُيَؤم، ووجود إمام ُيؤمت به، ووجود اجلميع 
َيُؤم أمرًا واحدًا، ويقصد قصدا واحدا. أمة 
املتناثرة  القطع  ه��ذه  هي  ليست  اإلس��الم 
اليوم إال من جهة كونها قطع غيار صاحلة 

لصنع األمة املنتظرة.
حب العربية من حب الدين :

ومن ثم أختم بأن حب العربية هو من 
كره  من  هو  العربية  وك��ره  اإلس���الم،  حب 
اإلسالم، الذي يكره العربية يكره اإلسالم 
وال�����ذي ي��ح��ب ال��ع��رب��ي��ة ي��ح��ب اإلس����الم، 

فالتالزم بينهما تام، وال ميكن غير هذا.
ومن ثم البد من ثالثة أمور ينبغي أن 
جنتهد فيها نحن هنا في املغرب، ويجتهد 
األرض،  من  نقطة  أي  في  املسلمون  فيها 
جل��ع��ل ه���ذه األم����ور ال��ث��الث��ة حُت���ل  فيها 

العربية محلها املطلوب.
املجال األول : هو مجال التعليم بجميع 
أنواعه; يجب أن يكون اللسان السائد فيه، 
لي حتى نهاية التعليم العالي، هو  من األوَّ
ف��ي حتقيق  ت��أخ��ر  ال��ع��رب��ي. وك��ل  اللسان 
التنمية  ي��ؤخ��رن��ا، وي��ؤخ��ر  امل��ق��ص��د  ه���ذا 
في ب��الدن��ا، وف��ي أي بلد آخ��ر. إمن��ا تقفز 
احلضارية  ْفَرة  الطَّ لها  وحتدث  الشعوب، 
بلغته،  ينطق  عندما  اإلنسان  ألن  بلغتها; 
في  يسرع  بلغته،  ويخترع  بلغته،  ويفكر 
َف��َص��ّح ف��ي عدة  ب ه��ذا  ُج���رِّ العملية. وق��د 

جهات هنا في املغرب وفي غير املغرب.
ف��ل��ذل��ك ك���ان ال��ت��ع��ري��ب ن��ف��س��ه ش��رط��ًا 
للتنمية احلقيقية لألمة; ألن التعريب يصل 
لالنتقال  صاحبه  ويهيئ  ببعضه،  الزمن 

إلى املستقبل بقوة كبيرة.
الذي  اإلع��الم  املجال الثاني هو مجال 

يجب أن يتكلم العربية.
واملجال الثالث هو اإلدارة : التي يجب 

أن تتكلم العربية أيضا.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 

والسالم عليكم ورحمة الله بركاته.
----------

التي  ال��ن��دوة  هامش  على  ألقي  موضوع   )*(
نظمها املجلس العلمي بفاس حول اللغة العربية.

 حب العربية هو من حب اإلسالم، وكره العربية هو من كره اإلسالم، الذي 
العربية يحب اإلس��الم، فالتالزم  العربية يكره اإلس��الم وال��ذي يحب  يكره 

بينهما تام، وال ميكن غير هذا.

إمن���ا ت��ق��ف��ز ال��ش��ع��وب، 
��ْف��َرة  وحت���دث ل��ه��ا ال��طَّ
احل���ض���اري���ة ب��ل��غ��ت��ه��ا؛ 
عندما  اإلن���س���ان  ألن 
ويفكر  بلغته،  ينطق 
ب����ل����غ����ت����ه، وي����خ����ت����رع 
ب���ل���غ���ت���ه، ي����س����رع ف��ي 
ب  ُج��رِّ وق��د  العملية. 
ه���ذا َف���َص���ّح ف���ي ع��دة 
املغرب  في  هنا  جهات 

وفي غير املغرب.
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ي��ع��ت��ب��ر امل��ع��ل��م ف���ي امل��ن��ظ��وم��ة ال��ت��رب��وي��ة 
للعملية  الفعلي  واحمل���رك  امل��وج��ه  اإلس��ام��ي��ة 
التعليمية، والعامل على تبسيط املعرفة ونقلها 
قدراتهم  م��ع  يتكيف  مب��ا  الناشئة  عقول  إل��ى 
اآلث��ار  وإن  واالجتماعية،  والنفسية  العقلية 
التي حتدثت عن املعلم وفاعليته في املجتمع 
وفي مؤداه الرسالي كثيرة ومتعددة، منها هذا 
احلديث الطويل الذي رواه أبو داود في سننه 
َأِبى  َمَع  َجاِلًسا  ُكْنُت  َق��اَل:  َقْيٍس  ْبِن  َكِثيِر  َعْن 
َفَقاَل  َرُج��ٌل  َفَجاَءُه  ِدَمْشَق  َمْسِجِد  ِفى  ْرَداِء  ال���دَّ
ُسوِل  الرَّ َمِديَنِة  ِمْن  ِجْئُتَك  ى  ِإنِّ ْرَداِء  ال��دَّ َأَبا  َيا 
ِه  اللَّ َرُسوِل  َعْن  ُثُه  دِّ حُتَ َك  َأنَّ َبَلَغِنى  ِديٍث  حِلَ  �
َرُسوَل  َسِمْعُت  ى  َفِإنِّ َقاَل  اَجٍة.  حِلَ ِجْئُت  َما   �
��ِه � َي��ُق��وُل »َم���ْن َس��َل��َك َط��ِري��ًق��ا َي��ْط��ُل��ُب ِفيِه  ال��لَّ
ِة، َوِإنَّ  نَّ ُه ِبِه َطِريًقا ِمْن ُطُرِق اْلَ ِعْلًما، َسَلَك اللَّ
اْلِعْلِم،  ِلَطاِلِب  ِرًضا  َأْجِنَحَتَها  َلَتَضُع  امْلََاِئَكَة 
َمَواِت َوَمْن  َوِإنَّ اْلَعاِلَم َلَيْسَتْغِفُر َلُه َمْن ِفى السَّ
ِف��ى َج��ْوِف امْلَ���اِء، َوِإنَّ  ��ي��َت��اُن  ِف��ى اأَلْرِض، َواحْلِ
َلْيَلَة  اْلَقَمِر  َكَفْضِل  اْلَعاِبِد،  َعَلى  اْلَعاِلِم  َفْضَل 
َوَرَثُة  اْلُعَلَماَء  َوِإنَّ  اْلَكَواِكِب،  َساِئِر  َعَلى  اْلَبْدِر 
َواَل  ِديَناًرا  ُث��وا  رِّ ُي��وَ َلْم  اأَلْنِبَياَء  َوِإنَّ  اأَلْنِبَياِء، 
َأَخَذ  َأَخ��َذُه  َفَمْن  اْلِعْلَم  ُث��وا  َورَّ ]وإمن��ا[  ِدْرَهًما، 
ِبَحظٍّ َواِفٍر« )1(، ومن املقوالت التي سادت في 
"كاد  الواقع  على  املعلم  تأثير  بفعل  املجتمع 
ما  علينا  يخفى  وال  رس���وال"  يكون  أن  املعلم 
األمانة  الدين وأداء  تبليغ  للرسول من وظيفة 
البشر،  ب��ن  الصلح  ون��ش��ر  ال��ن��ص��ح،  وت��ق��دمي 
املدرس  قاسم مشترك مع  لها  األدوار  كل هذه 
بعمله  قام  إذا  التعليمي،  فصله  في  املعلم  أو 
املجتمع  تعديل  وب��إم��ك��ان��ه  ورس��ال��ة،  ب��أم��ان��ة 
وتغيير العقول من خال متعلميه ما استطاع 
إلى ذلك سبيا، ألنهم رجال الغد وحملة العلم 
إال  العمل  هذا  يتحقق  وال  املستقبل،  ومشعل 
إذا هيأنا املدرس وأكسبناه القدرة على حمل 
أعباء الواقع، وإصاح ما استطاع من الفساد، 
يتوقع حصوله  الذي  الضرر  من  املمكن  ودفع 
الازمة  الوسائل  بتوفير  وأه��ل��ه،  العلم  على 

لذلك.
أدوار املعلم : ولعل من بن األدور الرئيسة 
وتربية  التعلمية،  التعليمية  العملية  للمعلم 
ال��ن��شء على ال��دي��ن اإلس��ام��ي، وبعث ال��روح 
بكل  الرسالة  وتلقينهم  ال��ذات��ي��ة،  آمالهم  ف��ي 
جيا  منهم  يجعل  ل��ك��ي  وم��س��ؤول��ي��ة،  أم��ان��ة 
واعيا وقادرا على حتمل املسؤولة مبا يتوافق 
املتزنة  اإلسامية  الشخصية  خصائص  م��ع 
واملتكاملة، ومحاولة ترسيخ القيم فيهم وداخل 
املجتمع اإلسامي، والتي غابت ]لألسف[ في 
تدفق  نتيجة  االس���ام���ي،  مجتمعنا  أوس����اط 
ومنازلنا،  أجيالنا  على  الفاسدة  العوملة  غبار 

وسيطرة وسائل اإلعام بأنواع األوساخ على 
أن  إال  املعلم  أو  األستاذ  على  فما  ل��ذا  حالنا، 
العوائق  ه��ذه  لميع  للتصدي  نفسه  يجند 
وال حول  الهاوية!!!  نحو  بأبنائنا  تتجه  التي 

وال قوة إال بالله.
البد   : الدين  على  الناشئة  وتربية  املعلم 
وأن ينطلق املعلم في الهذه الوظيفة الرسالية 
من تراثنا اإلسامي، إذ إن ديننا احلنيف أولى 
السواء،  على  ومجتمعنا  ألطفالنا  تامة  عناية 
ابن  الصاة  الصبي  "علموا   :� الرسول  قال 
سبع ] سنن [ واضربوه عليها ابن عشر" )2(، 
الناس  أيها  "يا   :)3( قيس  بن  الضحاك  وق��ال 

علموا أوالدكم وأهاليكم القرآن" )4(. 
ف��ي م��ث��ل ه���ذه احل��ال   – امل����درس  إن دور 

ع���ل���ى  االق������ت������ص������ار   -
أم��ور  ال��ص��ب��ي��ان  تعليم 
حاجاتهم  وف���ق  دي��ن��ه��م 
يتوافق  ورغباتهم، ومبا 
النفسية  م��ي��والت��ه��م  م��ع 
املفروض  مع  والعقلية، 
فيه أن يكون عاملا بشروط 
ال��ت��ع��ل��م: ق���ال امل����اوردي" 
���ِت���ي  �����ُروُط الَّ ����ا ال�����شُّ َف����َأمَّ
اِلِب  الطَّ ِعْلُم  ِبَها  ُر  َيَتَوفَّ
َوَي��ْن��َت��ِه��ي َم��َع��َه��ا َك��َم��اُل 
اِغِب َمَع َما ُيَاَحُظ ِبِه  الرَّ
دُّ ِبِه ِمْن  ْوِفيِق َوَيُ ِمْن التَّ
ُش��ُروٍط:  َفِتْسَعُة  امْلَُعوَنِة 
����ِذي  َأَح����ُدَه����ا: اْل���َع���ْق���ُل الَّ
ِبِه َحَقاِئَق اأْلُُم��وِر.  ُي��ْدِرُك 
الَِّتي  اْلِفْطَنُة  ��اِن��ي:  َوال��ثَّ
ُر ِب��َه��ا َغ��َواِم��َض  َي��َت��َص��وَّ
َكاُء  الذَّ اِلُث:  َوالثَّ اْلُعُلوِم. 
ِبِه ِحْفُظ َما  َيْسَتِقرُّ  الَِّذي 
َعِلَمُه.  َما  َوَفْهُم  َرُه  َتَصوَّ
الَِّتي  ْهَوُة  الشَّ اِب��ُع:  َوال��رَّ
��َل��ُب َواَل  َي�����ُدوُم ِب��َه��ا ال��طَّ
 )5( امْلَ��َل��ُل...«  إَلْيِه  ُيْسِرُع 
َق��اَل:   � فالَرُسوَلِ  لذلك 
َفِإنَّ  ُفوا؛  ُتَعنِّ َواَل  َعلُِّموا، 
ِف  امْلَُعنِّ ِم��نَ  َخْيٌر  َم  امْلَُعلِّ

.)6(
امل������ع������ل������م وت�����رب�����ي�����ة 

الشخصية اإلسالمية: إن 
من اخلصائص العامة في الشريعة اإلسامية؛ 
املرونة والثبات والتكامل والربانية والشمول، 
لهذه  م��ن��زال  نفسه  امل����درس  يجعل  ك��ي��ف  ل��ك��ن 
اخل��ص��ائ��ص ع��ل��ى ط��ب��ائ��ع امل��ت��ع��ل��م��ن؟! لعل 
حتقيقها  امل��درس  على  ينبغي  التي  األه���داف 
من خال عمله التعليمي هي: تكوين أشخاص 
ثم  الطالح،  من  الصالح  معرفة  على  ق��ادري��ن 
احلياة،  هذه  من  الهدف  وما  أنفسهم،  معرفة 
ون���ش���ر ال��ت��وع��ي��ة ل��ل��ن��اس مب���ا ي���ت���واف���ق مع 
بناء احلضارة  في  بجعلهم مشاركن  الفطرة، 

والعطاء  اإلب����داع  على  وق��ادري��ن  اإلس��ام��ي��ة، 
خدمة  يخلف  ومبا  العامة،  املنفعة  سبيل  في 
للباد والعباد، وال يتحقق ذلك إال من توفرت 
ذكرنا  كما  اإلسامية  الشخصية  سمات  فيه 

املستقاة من نور القرآن ومشكاة النبوة.
املعلم وترسيخ القيم : لعل األدوار املتعددة 
التعليمية  املنظومة  داخل  املعلم  يلعبها  التي 
تثبيت  إلى  يدعو  جعلته  اإلسامي  الفكر  في 
اإلسام  حدد  وقد  املتعلمن"  في صدور  القيم 
االجتماعية  القيم  من  مجموعة  عام  إط��ار  في 
والروحية واألخاقية ]التي ينبغي على املعلم 
أن��واع  وكانت  بها[،  ويتحلى  إليها  يوجه  أن 
العبادات مظهرا مجسما لهذه القيم، ومحددا 
لها في سلوك دائم ال ينقطع عنه اإلنسان، وال 
خرج  إذا  إال  منه  ينفك 
ع��ل��ى ع��ق��ي��دت��ه وحت��ّل��ل 
من قدسية الدين، ومن 
خ���ال ه���ذه ال��ع��اق��ات 
الدائمة بن العبد وربه 
تبدو املواقف الثانوية 
احلياة  ف��ي  النظر  م��ن 
وامل����������وت ف�����ي احل����ب 
وال���ك���ره، ف���ي اخل��ل��ود 
الشجاعة  في  والفناء، 
النجاح  في  واخل��وف، 
العدل  ف��ي  واإلخ��ف��اق، 
وال���ظ���ل���م، ف���ي ال��ف��رح 
واحل��������زن وك������ل ه���ذه 
امل��ع��ان��ي م��س��ت��ق��رة في 
اإلن��س��ان��ي...  الضمير 
ت����ب����ل����ورت  أن  م����ن����ذ 
ال��ت��ج��رب��ة اإلن��س��ان��ي��ة 
الدينية...  العقيدة  في 
]و[اإلس����������ام م��ن��ظ��م��ا 
ل���ك���ل ه�����ذه ال���ع���اق���ات 
مرتقيا بها إلى أقصى 
غايات السمو النفسي 
وال��ع��ق��ل��ي وال���روح���ي، 
أنها  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
اس���ت���ق���رت ف���ي ذاك����رة 
ال��ت��ي  اإلن����س����ان  ذاك 
ت��ك��ون��ت ع��ب��ر ال��ت��اري��خ 
في  آث��اره��ا  وانطبعت 
عاداته املجتمعية، إال أن 
اإلسام وضع لها سبل الكمال، وجعلها محببة 
ففي  عليهم.  كما يسرها  املؤمنن،  نفوس  إلى 
عن  األذى  إماطة  وف��ي  صدقة،  الطيبة  الكلمة 
الطريق صدقة، وفي النية اخلالصة أجر")7(، 
وما املدرس إال موجه تربوي لهذا الهدف النبيل 
من  مجموعة  املتعلمن  عقول  على  يطبع  لكي 
القيم اإلسامية التي تهدف إلى توعية املسلم 
العقاء  إلى كوكبة  باالنضمام  بدينه وتشعره 
من  األصيلة،  القيم  على  احملافظن  الربانين 
وت��راث  بقيم  والتشبث  الدينية  الهوية  ذل��ك 

والتحلي  املعاصرة،  على  واالنفتاح  األصالة 
في  والتواضع  الغير  واحترام  النفس  بتزكية 

التعامل. 
سلوك  إلى  العلم  حتويل  في  ودوره  املعلم 
الفعال هو من يجعل من  امل��درس  إن  واق��ع��ي: 
املتعلم مفكرًا ومبدعًا في العلوم التي تلقاها، 
وبها يتفاعل مع مجتمعه ويطوره، كما يحاول 
املسلم حب  ال��ن��شء  ف��ي  يغرس  أن  ]امل����درس[ 
مجتمعه  مشكات  حل  في  الفعلية  املساهمة 
ُم��ب��ت��ك��رة، وي��ؤه��ل��ه أن يصبح  ف��ّع��ال��ة  ب��ط��رق 
شخصية ذات أمناط متعددة ومتوازنة، منها 
القيام باملسؤولية، واحترم اآلخر  القدرة على 
في إطار التبادل األخوي لآلراء واألفكار، بعد 
وصقل  معلوماته،  وحتصيل  ق��درات��ه،  تنمية 
مهاراته األساسية التي تؤهله إلى القيام بهذه 

املهمات العملية في الواقع.
وختاما؛ إن املدرس الناجح هو الذي يجعل 
من كل متعلم مشروعا ثقيا يكونه تكوينا الئقا 
بها،  ي��درس  التي  الطرق  تنوع  خ��ال  من  ب��ه، 
على  تساعده  التي  املندمجة  األنشطة  وتعدد 
ظرف،  أحسن  في  معه  والتأقلم  ال��واق��ع،  فهم 
مرآة  باعتبارهم  زمائه  أو  تامذته  وتقومي 

تعكس الصورة كما هي عليه في الواقع.
------------
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ذ. عبد الرحمان بنويس

ال��ن��اج��ح  امل�������درس  إن 
ه��و ال����ذي ي��ج��ع��ل من 
ك���ل م��ت��ع��ل��م م��ش��روع��ا 
تكوينا  يكونه  ثقيال 
الئ��ق��ا ب���ه، م��ن خ��الل 
ت���ن���وع ال����ط����رق ال��ت��ي 
ي�����درس ب���ه���ا، وت��ع��دد 
املندمجة  األن��ش��ط��ة 
ت��س��اع��ده على  ال��ت��ي 
والتأقلم  الواقع،  فهم 
معه في أحسن ظرف، 

وتقومي تالمذته
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قبلت  أب��ي��ه��ا...  ل��ث��راء  خطبها 
لثرائه...

- اع��ذري��ن��ي إن ل��م أق���دم لك 
..أمهليني  مبقامك  تليق  هدايا 

ريثما أنهي مشروعا ضخما...!
رجاها متوددا.. ردت عليه:

- وأنا أيضا أمهلني ريثما يفتح 
ل��ي )ب���اب���ا( ش��رك��ة، وي��ن��ت��ه��ي من 

تشييد بيت  جديد أفخم...!
ط���ال���ت امل���ه���ل���ة.. ض���اق���ا ذرع���ا 
ب���ب���ع���ض���ه���م���ا.. ه�����ي م���ش���روع���ه 

الضخم.. وهو مشروع حياتها..
زف��اف،  حفل  أفخم  تريد  هي 
خطتها  وحتقيق  سكن،  وأف��خ��م 
التي رسمتها بدقة.. وهو يريد 

أن يغنم بحلم حياته...!
وج�����دا ن��ف��س��ي��ه��م��ا أم�����ام م���رآة 

احلقيقة بال أقنعة... 
أفلست،   أس��رت��ه��ا  أن  اك��ت��ش��ف 
االسم  ذلك  غير  متلك  تعد  ولم 

الرّنان.. 
واكتشفت أنه قد خسر ثروته 
ف��ي ال��ق��م��ار وامل���ج���ون،  ول���م يعد 
اللقب  ذل��ك  غير  أبيه  ع��ن  ي��رث 

وذكرى ثراء مرَّ كالسحاب...
تركها بحثا عن فرصة أخرى 

قد تأتي مع امرأة ثرية...!
وت����رك����ت����ه ب���ح���ث���ا ع�����ن رج����ل 
ثراء  أمجاد  من  بعضا  لها  يعيد 

أبيها...!

 ذة. نبيلة عزوزي

بقـلم :

و مـضـــــــــة

مشروع.. يــضــبــطــون إيـــقـــاع شــهــاداتــهــم الــتــي 
لــقــاءات  جمعتهم  كلما  علمية  يــريــدونــهــا 
فتأتي  غربيني  بحقوقيني  دولية  أو  وطنية 
على لسانهم بثقة واضحة في النفس كلمة 
»حسب تقارير دولية«. ويدرك املرء إلى أي 
قلوب  بعض  على  االستالب  استحوذ  حد 
الغربية  املــؤســســات  اعتبار  حــد  مثقفينا 
املــهــتــمــة بــشــهــيــقــنــا وزفـــيـــرنـــا، فـــضـــاءات 
للقداسة املطلقة. وكم أشعر باألسى لنجاعة 
السحر األشقر الذي تغلغل في مسام هؤالء 
املثقفني حد استعراض راهنية معلوماتهم 

بكل ثقة في أمانة املصدر.
املعلوماتية  الطفرة  لكون  عميق  أسى 
ــور وكــــل خـــداع  ــة عــــرت كـــل املــســت ــذهــل امل
الرسمية  للمؤسسات  الدولية  التحركات 
والرديفة املصطلح على تسميتها باملجتمع 
وسائط  متابعات  متخضت  كما  املــدنــي، 
لسلوكيات  فاضحة  تقارير  عــن  االتــصــال 
الوالغني  املؤسسات  هــذه  وأقطاب  زعماء 
في االحتيال والتالعب بالقضايا اإلنسانية 
تقارير سرية  وأسفرت  الشعوب..  وقضايا 
للمتاجرة  إيــاهــا  لــلــصــفــوة  مــواخــيــر  عــن 
الــلــواتــي  الــقــاصــرات  وضمنهن  بــالــنــســاء 
تــؤثــث بــهــن حــفــالت خــاصــة ومــهــرجــانــات 
ومسابقات دولية، واستعراضات لعروض 
اخلــراب  عــن  ناهيك  جمال  وملكات  أزيـــاء 
املــعــمــم الــــذي أحــــال الــعــالــم الــعــربــي إلــى 
سياسات  بسبب  وتــراب  دم  من  فسيفساء 
لصوص  مــن  اجلــديــد  للجيل  استعمارية 
الشعوب، وضع تردت فيه املرأة إلى الدونية 
املظلمة للعصور الوسطى.. نساء شريدات 
بـــني املـــنـــافـــي بــســبــب احلـــــــروب، ونــســاء 
هذه  بفعل  املطلقة  العبودية  في  مخلدات 
األنشطة الدولية املشبوهة والتي ذكرنا من 
وعــروض مسابقات  عــروض موضة  بينها 
السري  للتهريب  وحــركــات  وغــنــاء  رقــص 
والــشــرق بحجة  الــغــرب  بــني  النساء  آلالف 
دعارة  إال  ليست  التي  اخلدمات  في  العمل 
تشحن  مأساوي  خليط  في  للقارات  عابرة 
احلسناوات  الـــعـــذراوات  الصغيرات  فيه 
قطرة  آخر  حتى  ليستنزفن  السلخانة  إلى 
عرق. وحني تعرض هذه الوضعية املخزية 

للمرأة على أنظار هذه الشبكات احلقوقية 
مجموعة  غضبها  وحتـــرر  تغضب  فإنها 
عدوانية  تصبح  لكنها  وكفى،  احتجاجات 
بقضايا  األمــر  يتعلق  حــادة حني  وبأنياب 
واألدهــى  إسالمية،  جغرافية  ذات  نسائية 
وتطارح  حــراك  القضايا  هــذه  يرافق  حني 
تلك  آنــذاك تصبح  ديني  توجه  ذات  ألفكار 
اإليراني  النووي  امللف  أعجل من  القضايا 
وتصطنع لها سيناريوهات دولية تتجاذب 
عاملية  غربية  أخبار  وكــاالت  فيها  اإلنـــارة 
جوهر  أن  إلــى  لتخلص  النظر  فيها  تقلب 
ـــد الــظــالمــي والــتــهــديــدات  املــشــكــل هـــو امل
املوجهة ملشروع احلداثة والقيم اإلنسانية 
نكوصية  نصوص  إلى  واالستناد  الكونية 
هي نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية 

الشريفة إلخ!!
مغربية  سيدة  قالت  فقد  السياق  وفي 
معرض  فــي  النسائية  احلــركــة  رمـــوز  مــن 
غربية  حقوقية  وفود  أمام  مؤخرا  حديثها 
مقوالت  أن هناك  املغربية  املــرأة  واقــع  عن 
تــســاهــم فـــي تــــردي هـــذا الـــوضـــع وذكـــرت 
ناقصات  )النساء  »املــقــوالت«   هــذه  ضمن 
ــهــا مــجــتــزأة من  عــقــل وديـــــن( واحلـــــال أن
حــديــث نــبــوي شــريــف. وهـــذا الــكــالم دليل 
على أن هذا السحر األشقر العمالق ال راد 
يصدق  أبنائنا  بعض  يجعل  الذي  ملفعوله 
}وإذا  الزمر  ســورة  في  تعالى  قوله  فيهم 
ــر الــلــه وحـــده اشــمــأزت قــلــوب الــذيــن ال  ذك
دونه  من  الذين  ذكر  وإذا  باآلخرة  يؤمنون 
إذا هم يستبشرون{، سحر يجعل البعض 
في  واقعنا  استعراض  بحجة  يتنافسون 
املنتديات الدولية وتطلعهم إلى تغيير هذا 
الواقع، في إدخال الغرباء إلى غرف نومنا 
أنغام  على  قطعة  قطعة  نسائنا  وتعرية 
املوسيقى اخلليعة ورفقة الكلمات اإلباحية 
ليدفعوا أولئك الغرباء للتعاطف مع نسائنا 
وجر كل رجالنا إلى حبل املشنقة، خصوصا 

منهم أصحاب اللحى..
يعمي  األشقر  السحر  هذا  أن  والطامة 
أعني بني جلدتنا متاما عن جيوش جرارة 
من األمهات العازبات واملعنفات في الغرب 
انقلنب إلى شاذات أو نساء وحيدات لغياب 

املغربي  املثل  فيهم  ليصح  حتى  الــرجــال 
العميق العريق )كــون اخلــوخ يــداوي كون 

داوى راسو(.
هو  حقا  فينا  اللي  الزين  فإن  وختاما 
املتأبية  ــاد  األوت زيــن  يقض مضجعهم؛  ما 
ــروحــي  عــلــى االقـــتـــالع أوتـــــاد احلــصــن ال
الــرشــد ساملني،  قــواعــد  ــى  إل تعيدنا  الــتــي 
ألــوانــا  وسيتخذ  ســعــارهــم  سيطول  لــذلــك 
البكاء  هــو  ضحكا  أضحكني  وقــد  شــتــى.. 
اعتبار وزارة  قرأت خبر  بتعبير آخر حني 
يسيرها  علمية  لهيأة  املــصــريــة  األوقــــاف 
عــلــمــاء مــســلــمــون مــعــتــبــرون بــأنــهــا كيان 
إفرازات  القرار إال من  إرهابي، وليس هذا 
النبض  بعد ضد  عن  املوجه  احلــراك  هــذا 

اإلسالمي الصحيح.
وإذا استمر هذا اإليقاع  فإن هذا اجلمال 
احلق املتمثل في دين اإلسالم ، لن يستطيع 
البشاعة  إذا تواصل متدد  الصمود طويال 
إلى ما ال نهاية في غياب أو ضمور صوت 
احلق. وباملناسبة فمخرج فيلم »الزين اللي 
وأبصارنا  أسماعنا  إلى  أســاء  الــذي  فيك« 
من جهة فإنه من جهة أخرى، أحسن إلينا 
لم يقصد  في ديننا من حيث ال ندري وإن 
املخرج إياه ذلك، ألنه جعلنا أمام مرآة واقع 
واقــع  ــدعــاة،  ال مبضع  مــن  منفلت  مــريــض 
البيع والشراء في األعراض وواقع الشذوذ 
على  النقر  مبجرد  بالسكتة  يصيب  الــذي 
يستعلن  حيث  االتصال  وسائط  في  كلمته 
ميارسون  وهم  بشذوذهم  مسلمون  شباب 

الرذيلة الشاذة أمام الكاميرا.
ومن النباهة أن نسائل أنفسنا إلى أي 
حد تقلص صوت التبليغ حتى غدت عروض 
اجلنس أطغى على فضاء الكاميرا؟؟.. وقد 
هذا  عن  الغزالي  محمد  الكبير  العالم  عبر 
إلى  تدعونا  ثاقبة  قولة  خــالل  من  الــواقــع 
الصبر بكل تأكيد وللعمل الصالح والثبات 

في مواقعه وهذا هو األهم.
يــقــول الــشــيــخ اجلــلــيــل: »هــنــاك ساعة 
حرجة يبلغ فيها الباطل ذروة قوته ويبلغ 
ــات فــي هــذه  ــب ــث احلـــق ذروة مــحــنــتــه، وال

الساعة الشديدة هو نقطة التحول«. 

خطبة منبرية

الزيـن اللـي فـيـنا
رغـم غفلة الغـافلني

ـــاَســـَر الــِكــبــاُر  ــــَذا، َتَ ــا َه ــِرَن ــْص فــي َع
ــاِق  ــى ِمـــَن الــُفــَسّ ــَتّ ــار، وِفـــَئـــاٌت َش ــَغ والــصِّ
ــَن  ــاَلء ِم ــَق ــُع ـــى َبــْعــُض ال ـــار، وَحـــَتّ والـــُفـــجَّ
ار، على َنْبِز اإِلْساَلم ِبَأْلَقاٍب ُهَو ِمْنها  الُكفَّ
ِبَشَعاِئِره،  م  َهكُّ الَتّ عَلى  َهاُفِت  والتَّ َبــِريٌء؛ 
م  َهجُّ التَّ َعْن  َفْضالاً  وَشَراِئِعه؛  وَفَراِئِضه، 
]؛ وَما  د  ُمَحمَّ ِدَنا  َسِيّ اأَلْكــَرم:  ه  َنِبِيّ عَلى 
ذو  ــن،  ــَبــَطّ املُ م  َهجُّ التَّ َذِلـــَك  ــَو  ُه َمــا  َأْدَراَك 

اأَلْبَعاد اخَلِبيَثة.
ُن  َواُطُؤ: َغِريُب اأَلْطَواِر، ُمَبطَّ وَهَذا التَّ
ِمْنُه  الَغاَيُة  ا  َأمَّ َتاِئج؛  الَنّ ُع  ُمَتَنوِّ املََقاِصد، 
اِس  النَّ َتْشِريُد  َواِحَدة، وِهَي:  َتُكوُن  َفَتَكاُد 
وَتْضِليُل  َله،  ِة  الَكَراِهيَّ وَزْرُع  َمْعِرَفِته،  َعْن 
َعِن  وَصــدٌّ  ِإَلْيه،  َيِصُلوا  اَل  َكْي  اِشِديَن  الَرّ

ُخـــوِل ِفــيــه، وِإْضـــَعـــاُف املُــْســِلــِمــني في  الـــُدّ
َماِتِهم: َصِميِم ُمَقوِّ

ة... ِقيَّ ْخالاَ ة... واألاَ ِديَّ بُّ عاَ ة... والتَّ اِنيَّ اإِلمياَ
ْشِر ِبَبْيُروَت  وَقْد َصَدَر َعْن َدار اْبِن َحْزٍم للنَّ
ُة  الَغْرِبيَّ املُْسِلَمُة واحَلَماَلُت  )املَْرَأُة  ِكَتاب: 

ْكُتوَرة َخِديَجة الُكْشك(. َها/ للدُّ ِضدَّ
ِلْلَحقاِئق،  »َكْشٌف«  ُهــَو  الِكَتاُب  وَهــَذا 
ِحيٌص« أِلَْفَكاِر  و»ُرُدوٌد« عَلى َأَباِطيِل، و»مَتْ

وَأْقَواِل الَقْوم.
ة«  ُفَك بَأْبَعاِد »َحَماَلِت الَكَراِهَيّ وُهَو ُيَعِرّ
ــا  ــِمــني، وُخــُصــوصاً ــْســِل ـــــاَلِم واملُ ـــَدّ اإِلْس ِض
َجاِل واأَلْجَيال«؛  ُة الرِّ »املَْرَأِة املُْسِلَمة: ُمَرِبَيّ
ــُبــِل  ــوا َلــَهــا ُكـــَلّ اخِلــَطــِط والــُسّ وَقـــْد َوَضــُع
والــَوَســاِئــِل، إِلْفــَســاِدَهــا، وِإْبــَعــاِدَهــا َعــْن 

)َعِقيَدِتَها... وِعَباَدِتَها... وِرَساَلِتَها...(.
ة،  اجَلاَدّ ِبالِقَراَءِة  ا  َحّقاً َجِديٌر  َفالِكَتاُب 
اَلِت الَكِثيَرة، مِلَْن َأَراَد َأْن َيْعِرَف َأْو  والَتَأُمّ

َر َحاَل املَْرَأة املُْسِلَمة. َيَتَذَكّ

إصــدارات
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أوراق  شاهدة
 ذة. فوزية حجبـي
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كتاب )ال�مرأة ال�مسلمة( 
ذ. صالح الَعْود )فرنسا(
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برحاب كلية الشريعة وكلية الطب وخالل 
يومي اجلمعة والسبت 29 و 30 ماي 2015، 
نظمت كل من جامعة القرويني وجامعة سيدي 
املشتركة  العلمية  األيام  الله  عبد  بن  محمد 
األولى في موضوع: "التغذية بني الطب والفقه 

والواقع املعاصر"
وقد تناولت الندوة ثالثة محاور كبرى : 

احملور األول : التغذية من املنظور الطبي. 
املنظور  من  التغذية   : الثاني  احملور 

الشرعي. 
احلضاري  التراث  في   : الثالث  احملور 

اإلسالمي. 
وقد ضم كل محور عروضا علمية عاجلت 
جانبا من اجلوانب العلمية والطبية والشرعية 
في بعدها الفقهي واألصولي واملقاصدي وكذا 

اجلوانب القانونية واالقتصادية والتراثية.  
أهمية  االفتتاحية  الكلمات  تناولت  وقد 
املوضوع وقيمته العلمية والواقعية واحلاجة 
خاصة  إشكاالته  ملدارسة  والشاملة  العاجلة 
أن املغرب مقبل على إنشاء مدونة االستهالك. 
على  االفتتاحية  الكلمات  تلخيص  وميكن 

الشكل اآلتي :

< < الدكتور محمد الروكي )رئيس جامعة  
أهمية  االفتتاحية  كلمته  في  بني   : القرويني( 
وراهنيته،  والشرعية  العلمية  املوضوع  هذا 
التغذية  أن  بني  الشرعي  اجلانب  حيث  فمن 
للشريعة  الكبرى  االهتمامات  في  تدخل 
اإلسالمية أحكاما وقواعد ومقاصد ألن الغذاء 
باب  هي  التي  الصحة  حفظ  أبواب  من  باب 
من أبواب حفظ النفس الذي يأتي في املرتبة 
الثانية من مراتب الكليات اخلمس الضرورية 
فقد  لذلك  وأساسها  الشريعة  قوام  هي  التي 
الغذاء  في  القول  اإلسالمية  الشريعة  فصلت 
فميزت بني األغذية املشروعة واملمنوعة، جلبا 
للمصالح ودرءا للمفاسد وحفظا حلياتهم، كما 
أبرز أن القرآن الكرمي والسنة النبوية يتضمنان 
األمثل  الغذائي  واملنهج  السديدة  التوجيهات 
تناول  أهمية  على  شدد  كما  والباني،  النافع 
فيها  يلتقي  مختلفة  زوايا  من  املوضوع  هذا 
تصور األطباء وحكم الفقهاء وإمداد العلماء.  

< < الدكتور عمر الصبحي )رئيس جامعة 
سيدي محمد بن عبد الله فاس ( :

أكد أن موضوع التغذية بني الفقه والطب 

التغذية  ألن  هام  موضوع  املعاصر  والواقع 
متنوعة  إشكاالت  تطرح  اليوم  أصبحت 
وقانونية  واجتماعية  وتراثية  وفقهية  صحية 
معاجلة  يفرض  مما  ذلك  وغير  واقتصادية 
هذه  تبنتها  التي  وهي  التخصصات  متعددة 
الندوة وحاولت السير عليها، كما تأتي أهمية 
العالم  فيه  أصبح  عاملي  سياق  في  املوضوع 
عرضة لكثير من االنحرافات الغذائية قد تكون 
ظل  في  اإلنسان  صحة  على  وخيمة  عواقبها 
الزيادة  أو  بالنقصان  التغذية  سوء  استمرار 
أو بتركيب مواد ومكمالت اصطناعية من أجل 
حتسني الذوق أو املطبخ أو االحتفاظ بالتغذية 
وحمايتها من الفساد. إضافة إلى هذا أصبحت 
املبيدات  من  كثير  الستعمال  عرضة  األرض 
التي  البيوتكنولوجيا  عن  فضال  املضرة، 
األغذية  أنواع  من  كثير  في  تتحكم  أصبحت 
إلى  خلص  وهكذا  السوق.  حاجيات  بحسب 
توكيد أن مثل هذه اإلشكاليات املتنوعة تتطلب 
بالفعل معاجلة من زوايا متعددة التخصصات 

وتكون عميقة وشاملة.
كلية  )عميد  الزاهر  حسن  الدكتور   >  >

الشريعة بفاس( : 
املوضوع  هذا  ألهمية  بيانه  في  انطلق 
اإلشكاليات  من  إلشكالية  يتصدى  كونه  من 
وهي  املعاصر  عاملنا  يعيشها  التي  الكبرى 
يشهد  الذي  املعاصر  الغذائي  النظام  أزمة 
تعقيدا متزايدا وصعوبات قانونية وصناعية 
وطبية واقتصادية تتطلب تدخل أطراف عديدة 
أجل  رؤية سليمة في هذا اجلانب من  لبلورة 
التوصل إلى احللول التي يتطلبها املوقف من 
االستهالك  ثقافة  وتأصيل  الوعي  خدمة  أجل 
النظام  أن  أكد  كما  االستهالكي،  والوعي 
الغذائي اإلسالمي أثبت جناعته وأصبح كثير 

من املنظمات العاملية مستعدة لتبنيه والدليل 
القدرة  من  النظام  هذا  أثبته  ما  ذلك  على 
األطعمة  في  التجارة  فتحت  عندما  التنافسية 
حيث  الغربية  البلدان  من  كثير  في  احلالل 
املنتج  النظير على هذا  أصبح اإلقبال منقطع 
للنظام  ميكن  وبالتالي  اإلسالمي  الغذائي 
الغذائي اإلسالمي أن يقدم كنموذج يحتذى به 

في الدول الغربية. 
العام  )الكاتب  يسف  محمد  الدكتور   >  >
للمجلس العلمي األعلى( : انطلق من القول من 
حيوي  موضوع  والتغذية  الغذاء  موضوع  أن 
القدمي،  منذ  اإلنسان  اهتمامات  في  ومركزي 
بالنظام  خاصة  عناية  عني  اإلسالم  أن  وأبرز 
نوه  كما  الكبرى،  الصدارة  ويحتل  الغذائي، 
بالتعاون املشترك بني اجلامعتني في معاجلة 
فعال  حتتاج  التي  األبعاد  املتعددة  القضايا 
ونوه  واإلميانية.  العلمية  الرؤية  تكامل  إلى 
اجلامعتني  بني  التعاون  بهذا  أخرى  جهة  من 
وبهذا االنفتاح على مثل هذه القضايا العلمية 

الشائكة.

)رئيس  عمور   احلي  عبد  العالمة   >  >
أن  بني  حيث   : لفاس(  احمللي  العلمي  املجلس 
ماهو  فيه  يتقاطع  موضوع  التغذية  موضوع 
وطبي وشرعي،  وعلمي  واقتصادي  اجتماعي 
من  كثير  معاجلة  في  جرت  العادة  أن  معتبرا 
دون  األخرى  األبعاد  على  باالقتصار  القضايا 
البعد الشرعي، ونوه في هذا السياق بالتعاون 

القرويني وجامعة سيدي  بني جامعة  املشترك 
البد  املوضوع  هذا  ألن  الله،  عبد  بن  محمد 
والشرعية،  العلمية  املعاجلتني  تالزم  من  فيه 
باعتبار أن القيم األخالقية تتصل بكل أنشطة 
واالجتماعية،  والعلمية  االقتصادية  اإلنسان 
كما بني أن وظيفة اإلنسان هي إعمار األرض 
عن  فيه  االستغناء  ميكن  ال  اإلعمار  هذا  وأن 
البد  والعلم  واإلنتاج  والعلم،  واإلنتاج  العمل 
والشرعية.  اخللقية  بالقيم  االهتداء  من  لهما 
ولهذا يجب استغالل نتائج العلم ومكتشفاته 
الذاتي  واالكتفاء  اإلنسان  مصالح  في حتقيق 
آخر  جانب  من  بني  كما  الغذائي،  املجال  في 
توازن الرؤية اإلسالمية لإلنسان عقال وروحا 
الغذائية حتتل  املسألة  فإن  وبالتالي  وجسما 

حتقيق  ميكن  ال  اإلسالم  في  كبيرة  مكانة 
التنمية املنشودة دون استحضار هذه األبعاد 

متكاملة.
)عميد  اإلبراهيمي  عادل  الدكتور   >  >
اللجة  ورئيس  والصيدلة  الطب  كلية 
التنظيمية للندوة( : قدم كلمة بني فيها أهمية 

موضوع الندوة لكون التغذية موضوعا يحتاج 
إلى تظافر جهود علماء الشرع والفقه والقانون 
والطب ومختلف املتخصصني، بقصد استنباط 
ما وقع عليه اإلجماع بخصوص السلبيات أو 
املجتمع  وخدمة  الفائدة  لتعميم  اإليجابيات 
انطالقا من رؤى متعددة ال شك أنها ستسهم 

في بلورة تصور مفيد.
وجتدر اإلشارة إلى أن هذا امللتقى تزامن 
أسهم  الذي  الشريعة  كلية  مسجد  تدشني  مع 
الطراز  على  وبني  احملسنني،  أحد  بنائه  في 
املعماري جلامع القرويني وقد أشرف على تتبع 
بنائه الدكتور مصطفى بنحمزة رئيس املجلس 
درس  التي  للكلية  منه  وفاء  بوجدة  العلمي 

افتتاحيا  درسا  فضيلته  قدم  وباملناسبة  بها، 
باملسجد بنينَّ فيه دور املسجد في التربية على 
عالم  في  والتوازن  واالعتدال  الوسطية  قيم 

أصبح مضطربا بالصراعات االيديولوجية.

> إعداد : د. الطيب الوزاني 
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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
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فاس : باحثون وعلماء يتدارسون موضوع  
"التغذية بني الطب والفقه والواقع املعاصر"
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صدر للدكتور عبد السالم المسدي كتاب جديد 
دراس��ة  اللغوي:  واألم��ن  العربية  »الهوية  بعنوان: 
وت��وث��ي��ق« م��ن إص����دار ال��م��رك��ز ال��ع��رب��ي لألبحاث 
يوليو  األولى  السياسات قطر، في طبعته  ودراس��ة 
2014، في 443 صفحة، وهو ثاني أهم الكتب التي 
يصدرها الدكتور في المسألة اللغوية العربية بعد 
كتابه »العرب واالنتحار اللغوي« الذي قدمنا قراءة 
أكتوبر  بتاريخ  406 و407  المحجة عددي  في  فيه 
نبه  التي  اإلش��ك��االت  أه��م  وم��ا هي   ،2013 ونونبر 
إليها في الكتاب؟ وما عالقة الهوية العربية باألمن 

اللغوي؟
أوال - صرخات الكاتب هل لها من صدى:
صرخة  المطاف  نهاية  في  الكتاب  ه��ذا  يعتبر 
الكاتب  أخرى لكنها موثقة توثيقا جديدا وما فتئ 
يردد كل مرة ما يدل على عظم المسؤولية وخطورة 
يندم  »ل��ن   : ي��ق��ول  إل��ي��ه وه��و  ال��م��وق��ف، ولنستمع 
أنهم  على  يوما  يندمون  قد  كما  ش��يء  على  العرب 
لم يلبوا نداء لغتهم وهي تستجير بهم منذ عقود 
أن أدِركوني، هتفت بهم همسا منذ أيام االستعمار، 
تبرح  ال  ه��ي  وه��ا  غمته،  انقشاع  عند  صاحت  ث��م 
تشكو وتستغيث« )ص. 12(، ولعل السبب في ذلك 
أن وجود أي أمة واستمرارها رهين بلغتها ومدى 
»إنه  المؤلف:  يقول  للغتها،  وتعزيزها  اعتزازها 
عن  للعرب  غنى  وال  أبنائها،  عن  للعربية  غنى  ال 
ولكنه  األلسنة،  كل  على  األم��ر  يصدق  قد  لغتهم، 
على لغة الضاد وأهلها أصدق منه على سائر اللغات 
في كل الثقافات، ففي العربية مآل أهلها، وعلى مآل 
العرب مآل لغتهم، ذلك هو الذي عندنا وليس عند 

غيرنا« )ص. 15-14(. 
وهذا االرتباط العضوي بين العرب والمسلمين 
المسدي  الدكتور  ما جعل  هو  العربية  اللغة  وبين 
يربط أيضا بين الخسران الحضاري وبين خسران 
العرب في  »لن يفلح   : الصدد  هذا  في  يقول  اللغة، 
كسب رهان التاريخ ال بواسطة اللغة األجنبية وال 
يفعلوا  أن  أرادوا  ول��و  العامية،  لهجاتهم  بواسطة 
ولعجزوا  الدهر،  طول  تابعين  لظلوا  باألولى  ذلك 
أن يصيروا يوما متبوعين، ولو شاءوا أن يفعلوا ذلك 

بالثانية لتراكم عليهم التخلف عقودا« 
ثانيا- من قضايا الكتاب  :

والمعرفة: والمجتمع  والثقافة  اللغة   -  1
اللغة  والثقافة،  )اللغة  الثنائيات  أهم  من  هذه 
المؤلف  يسعى  التي  والمعرفة(  اللغة  والمجتمع، 
إلى إبراز عالقة التواشج بينها من خالل المعطيات 
على  مشددا  يقول  والواقعية  والتاريخية  العلمية 
هي  العربية  »اللغة  والثقافة  اللغة  بين  العالقة 
تعبيرا،  وأك��ث��ره��ا  العربية،  الثقافة  مظاهر  أب���رز 
ثقافة  فال  القومي،  الوجدان  وع��اء  بوصفها  وأث��را 
قومية بدون لغة قومية، فالمناطق الثقافية كبراها 
وصغراها إنما يربطها بعضها إلى بعض الوحدة 
وفي   ،)71 )ص.  األول���ى«  ب��ال��درج��ة  اللغوية  اللغة 
»بين  أن  يقرر  نجده  والمجتمع  اللغة  بين  الترابط 
لغة  فال  صميمة؛  متبادلة  عالقة  والمجتمع  اللغة 
يتحرك  مجتمع  وال  يتحرك،  مجتمع  ب��دون  تتحرك 
العربية  واللغة  وتواكبه،  تماثله  حركية  لغة  بدون 
لهذه األسباب جميعا تتصل بعدة ميادين ثقافية هي 
من أكثر الميادين خطرا وشأنا: ففيها الخصوصية 
القومية والوحدة السياسية والتراث، واالستمرارية 
األدب��ي«  واإلب��داع  العلمي،  الفكر  وحيوية  الثقافية 
)ص.71(، وليس هذا فحسب وإنما العالقة عضوية 
بين كل من الثقافة والمجتمع والمعرفة جميعا وال 
إح��داث اختالل  الواحد عن اآلخر دون  يمكن فصل 
في منظومة الهوية وفي كل عنصر من عناصر هذا 
التركيب، يقول مؤكدا هذه الحقائق: »ليس من شك 
أن الثقافة تستدعي علما بها، وأن المعرفة تقتضي 
الدراية بمنظومتها وإحكاما للغتها: كيف تتأسس، 
وكيف تنمو، وكيف يعبر عنها، واذا انعطفت هذه 
على تلك كان علم الثقافة، وكان علم المعرفة، وكان 

علم اللغة، فإذا باستراتيجية الثقافة هي في جزئها 
األكبر استراتيجية للمعرفة وللغة التي بها المعرفة« 
اللغة  مفاهيم  بين  الترابط  لهذا  ونظرا   ،)68 )ص. 
أن  يبرز  فتئ  ما  المؤلف  ف��إن  والمجتمع  والثقافة 
الحروب في العالم هي في جوهرها حروب لغوية 
علمية  أو  اقتصادية  أو  ثقافية  بأغلفة  تغلفت  وإن 
يقول في صيغة قاعدة :« كل الحروب أصبحت إذا 
ترتد هي  الثقافة  وكل  الثقافية،  الحروب  إلى  ترتد 
األخرى إلى الوعي اللغوي طردا وعكسا« )ص. 394 

.)395 �
 : القومي  واألمن  والهوية  اللغة   -  2

الدكتور  عليها  ركز  التي  الكبرى  القضايا  من 
المسدي هو إشكالية العالقة بين اللغة والهوية 
واألمن القومي؟ رغم التمايز بينهما في بعض 
هذه  بين  يربط  الدكتور  أن  إال  الخصوصيات 
شواهد  م��ن  انطالقا  عضويا  ربطا  المفاهيم 
االجتماعية  وال��ل��س��ان��ي��ات  وال��ت��اري��خ  ال��واق��ع 
بحقيقة  يذكر  تجده  وهنا  واألنتروبولوجيا 
تاريخنا  في  اللغة  حماية  »إن  قائال:  تاريخية 
لم يكن يقل شأنا عن حماية األرض � تلك التي 
حماية  وع��ن  البيضة�  يسمونها  األج���داد  ك��ان 
الذات الجماعية حتى أوشكت اللغة أن تتماهى 
والهوية. فما كان للعروبة وال للقومية وال حتى 
العرب  تاريخ  إن  اللغة،  خارج  مفهوم  لإلسالم 
تاريخ  خ��الل  من  يكتب  ومنازله  مصاعده  في 

لغتهم في مدها وجزرها. )ص. 25(. 
واألم��ن  اللغة  بين  العالقة  ب��أن  يذكر  كما 
العربية  اللغة  أصبحت  »لقد   : قائال  القومي 
اليوم  قضية أمن قومي بال مبالغة )ص. 181( 
وبعد تحليل مستفيض لهذه العالقة ينتهي إلى 
-بعد  يشكك  مرتاب  من  فهل   « قائال:  التساؤل 
العربية هي  اللغة  أن قضية  في  عرفنا-  ال��ذي 
وارت��دادت��ه؟   مضامينه  بكل  قومي  أم��ن  قضية 
)ص. 395( ذلك أن األمن القومي ليس فقط أمنا 
عسكريا وسياسيا بل هو بالدرجة أمن ثقافي 
وحضاري وهوياتي، وليس هناك مدخل سريع 
وفعال للقضاء على الهوية إال عبر القضاء على 
اللغة، ف »طمس معالم الهوية وتفتيت أركانها 
الموطئ  هو  كان  الداخل،  من  تفكيكها  يتم  كي 

الذي تتقاطع في مركزه السياسة والثقافة واللغة« 
)ص.43(، ومن هنا يتعجب المؤلف من غياب الوعي 
من  خصوصا  ويتعجب  القضايا،  ب��ه��ذه  ال��ع��رب��ي 
غيابه لدى صناع القرار العربي من قبيل مؤسسة 
العمل العربي المشترك »لقد كان عجيبا أن مؤسسة 
أن  لها  يخطر  لم  الكبرى  المشترك  العربي  العمل 
تجعل المسألة اللغوية ضمن أولوياتها المصيرية 
التغافل  أو  اإلهمال  البدايات« )ص.48(، وهذا  منذ 
من جميع الجهات المسؤولة على القرار السياسي 
والفعل الثقافي واللغوي دفع الدكتور المسدي إلى 
ختم كتابه بصرخة مدوية يدعو فيها إلى الربط بين 
حماية اللغة وحماية الهوية فيقول: »أال إن صيانة 
للهوية  صيانة  ه��ي  االم��ح��اء  خطر  م��ن  ال��ض��اد  لغة 

العربية وصيانة لألمن القومي« )ص. 403(
والسياسة: اللغة   -  3

أن  مركزية  بقناعة  يخرج  للكتاب  القارئ  يكاد 
الكاتب رغم توكيده على العالقات الثنائية السابقة 
والسياسة  اللغة  بين  العالقة  على  تركيزه  أن  إال 
الفاعل  ك��ان أش��د وأب���رز الع��ت��ب��ارات ع��دة منها أن 
السياسي هو الذي بيده القرار اللغوي والحضاري 
وهو العامل الحاسم في وجود اللغة واستمرارها 
هذا  ويبدو  موتها...  أو  حياتها  وضعفها،  وقوتها 
اللغة  أن  ظن  »فمن  المؤلف:  يقول  حينما  واضحا 
شيء والسياسة شيء آخر فقد وضع نفسه خارج 
منطق التاريخ، ومن توهم أن الخيارات السياسية 
فقد ظلم  ال��ل��غ��وي  ال��خ��ي��ار  ع��ن  م��ع��زل  ف��ي  تستقيم 
المسألة  إن  نفسه.  وظ��ل��م  اللغة  وظ��ل��م  السياسة 
السياسي...  ال��ت��ص��ور  ج��وه��ر  ف��ي  قائمة  اللغوية 
اللغة مالزمة للسياسة، إنها العنصر المحايث لها 
أو  القضية  المنسي في  أن  بالقوة، غير  أو  بالفعل 
المغفول عنه هو أن السياسة مالزمة للغة، بمعنى 

اللذين  المتناهيين  -بطرفيه  اللغوي  ال��وج��ود  أن 
السياسي  بالفعل  مرهون  واالن��دث��ار-  البقاء  هما 
كإدارة وكقرار وكإنجاز« )ص. 199(، ومن هنا فإن 
اللغة في صميم السياسة... ولكن الذي يخفى على 
المجموعات  بين  اللغوية  الحروب  أن  هو  اإلنسان 
البشرية ليست أقل ضراوة من الحروب العسكرية 
دوم��ا  ك��ان��ت  اللغة  إن  ب��ل   )391 )ص.  المكشوفة 
ح��اض��رة بثقلها ف��ي ال��ص��راع��ات وال��ح��روب إذ هي 
الكبرى  السياسية  الصراعات  في  جوهري  »محور 
عبر كل الحقب التاريخية... فالصراع اللغوي واقع 
فهو صراع  الدولية،  العالقات  من  الحدث  قلب  في 
مباشر بين القمم... وهو أحيانا صراع غير مباشر 
اإلقليمية تماما كما يقع  النزاعات  وذلك عن طريق 

في الصراع السياسي. ولقد بات بديهيا أن الساحة 
تترجم  التي  اللغوية  النزاعات  بهذه  مألى  الدولية 
ب��ن��زاع��ات سياسية  م��ألى  أو  ع��ن ص��راع سياسي، 

تتوسل بصراعات ثقافية لغوية )ص.395(.
التاريخية  الحقائق  م��ن  األس���اس  ه��ذا  وع��ل��ى 
يتأسف  باللغوي  السياسي  ترابط  في  والواقعية 
لدى  اللغوي  ال��وع��ي  غياب  ع��ن  المسدي  ال��دك��ت��ور 
صناع  أن  في  نشك  أال  »نوشك  السياسي:  الفاعل 
القرار في أوطاننا قد أورثتهم األيام في أمر اللغة 
التباسا مكينا، وظل هذا االلتباس يحدثهم ويحدث 
والثقافية  االجتماعية  النخب  رج���االت  م��ن  كثيرا 
-ب��دءا  ه��ي  اللغوية  المسالة  ب��أن  العلمية  وحتى 
أن  لهم  ب��دا  ف��إن  تربوية،  تعليمية  قضية  وختما- 
يوسعوا الدائرة أقروا بأنها أيضا ذات بعد ثقافي، 
االستبصار  م��ن  م��زي��د  على  بعضهم  أق���دم  ورب��م��ا 
)ص.  ح��ض��اري«  ثقافي  بعد  »ذات  ق��ائ��ال:  ف��أض��اف 
الوعي  لديه  يغيب  والمثقف  اللغوي  أن  كما   ،)64
السياسي وأهمية أثر العامل السياسي في المسألة 

اللغوية.
وموتها: اللغات  حياة   -  4

ب���ات م��ن ال��م��ق��رر ف��ي ع��ل��م ال��ل��غ��ة االج��ت��م��اع��ي 
مثل  اللغة  أن  والثقافية  اللغوية  واألنتروبولوجيا 
وان��ط��الق��ا من  ت��م��وت،  ث��م  تولد وتعيش  ح��ي  كائن 
الواقع  من  شواهد  المؤلف  يعرض  الحقيقة  ه��ذه 
اللغات  م��ن  كثير  ان��ق��راض  ظ��اه��رة  ع��ن  المعاصر 
وموتها، واستعداد كثير منها للرحيل واالنقراض، 
وضعية  إل��ى  نبهت  التي  الخطر  بنواقيس  ويذكر 
من  السياق  هذا  وفي  موتها،  ون��ذر  العربية  اللغة 
التذكير كان كل مرة يضع يده على الحقائق العلمية، 
وعلى أسباب التهديد ومصادره، كما يضع يده على 

سبل العالج والخروج من النفق / األزمة:

أ- مهددات اللغة العربية :
معالجة  للمؤلف  األس��اس��ي��ة  ال��ه��م��وم  م��ن  لعل 

مهددات اللغة العربية :
خطرها  ك��ان  وق��د   : األجنبية  اللغات  أولها   <
االستعمار  وخ��الل  قبل  العربية  اللغة  على  كبيرا 
وبعده بقليل، غير أن السبب الثاني األكثر خطورة 

حاليا على اللغة العربية هو اللهجات المحلية.
هذا  يعتبر  إذ  المحلية:  اللهجات  ثانيها   <
مرحليا،  مهدد  أخطر  هو  المؤلف  نظر  في  العامل 
فتجده يقول مثال: »إن اللغات األجنبية � وقد سبق 
العربية،  للغة  األول  العدو  تعد هي  لم   � فيه  القول 
على  يجهز  أن  مستطاعه  ف��ي  ال���ذي  ال��ع��دو  وإن��م��ا 
العربية فيذهب بريحها هو اللهجات العامية حين 
سيما  وال  للفصحى،  الحيوي  المجال  تكتسح 
)ص.  التعليمية«  المؤسسات  قالع  تغزو  حين 

)262
ويقول في موطن آخر: »فعلى مدى الحقب 
االستعمار،  قبل  ما  حقبة  ال��ث��الث:  التاريخية 
االستعمار،  بعد  ما  وحقبة  االستعمار،  وحقبة 
ك����ان ال���ع���دو ال��ك��ب��ي��ر ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ه���و لغة 
يعد  لم  األكبر  العدو  فإن  اآلن  أما   ، المستعمر 
اللغة األجنبية بقدر ما هو الثقافة األجنبية إذا 
فأصبحت  الحميمة،  القناعات  إلى  تسربت  ما 
في  التحكم  عبر  النفسية  اآلليات  في  متحكمة 

أدوات التفكير .. إنه االستالب« )ص.394(
وضعف  العربي  الوعي  غياب   : ثالثها   <
القرار السياسي والثقافي: مما يزيد في تعقيد 
وضع اللغة العربية ليس كونها في صراع مع 
أعدائها من اللغات األجنبية واللهجات المحلية 
أبنائها  جهل  ه��و  الثالث  ع��دوه��ا  أن  م��ا  بقدر 
ب��واق��ع��ه��ا وغ��ي��اب ال��وع��ي ال��ج��م��اع��ي وضعف 
القرار الحمائي والعالجي ألزمة اللغة العربية 
ومن جملة ما قاله في هذا السياق: »ومن منا ال 
يعلم أن الحديث عن تدهور حال اللغة العربية 
وعن تهافت مرتكزاتها في الحياة العامة، وعن 
كل  نصرتها،  عن  اإلرادات  وتخاذل  الهمم  فتور 
ذلك قد أضحى حديثا مكررا مستعادا يوشك 

أن يمسي ممجوجا«. )ص. 15(
ب - بم يتحقق األمن اللغـوي؟

يعتبر الكتاب حقيقة سجال تأريخيا وتوثيقيا 
لكثير من المبادرات المحلية والعربية ليس فقط في 
تشخيص واقع العربية وعوامل ضعفها بقدر ما هو 
أيضا سجل حافل بكثير من المقترحات التي وردت 
في تقارير وتوصيات جهات متعددة على اختالف 
حددت  كلها  تأثيرها  وق��وة  وحجمها  مستوياتها 
كثيرا من السبل واإلجراءات القمينة -إذا ما فعلت 
التاريخي  مأزقها  من  العربية  بإخراج  بها-  وعمل 
الخطير، وقد بث المؤلف هذه المقترحات في كثير 
القانونية  كالحماية  وصفحاته،  الكتاب  فصول  من 
اإلع��الم  لغة  وجعلها  واستعمالها،  العربية  للغة 
والتعليم واإلدارة، واإلبداع الثقافي والتخاطب بها 
في الملتقيات الدولية، وإعداد العدة العلمية إلصالح 
القواميس  من  يلزم  ما  وتأليف  تدريسها  مناهج 
استعمالها  على  والتشجيع  والنصوص  والمعاجم 
فيها...  للمتفوقين  والجوائز  المكافآت  وتخصيص 
وتحقيق  العربية  اللغة  لتأمين  مقترح  أهم  أن  غير 
السياسي  القرار  يعي صانع  أن  هو  اللغوي  األمن 
هذا األمر ويتبناه عن قناعة واختيار، إذ طالما كرر 
المؤلف بمرارة ضعف الموقف السياسي في الوعي 

بالمسألة اللغوية في بلداننا العربية. 
وختاما فإن الكتاب في درجة كبيرة من األهمية 
األهمية  غاية  وف��ي  وم��ق��ص��دا،  ومنهجا  موضوعا 
شيئا  يكن  لم  إن  وه��و  وتوثيقا.  وتوكيدا  توقيتا 
فيكفيه أن يكون وثيقة تاريخية تؤرخ لفترة عصيبة 
من تاريخ اللغة العربية وعالقة أهلها بها، ونرجو 
مثل  فيه  ال����واردة  االستغاثة  ن���داءات  ت��ك��ون  ال  أن 
المسلمين  بإخوانهم  األندلسيين  استغاثة  نداءات 
والضياع  وال��ه��وان  وال��ط��رد  ال��س��ق��وط  إب���ان محن 

والذوبان القسري!!

د. الطيب بن املختار الوزاني

الهوية العربية واألمن اللغوي : إ شكاالت وقضايا ومقترحات
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ذ: عبد القادر لوكيلي

 مجرد
مواقف... رأي

ومواقف
ت����زور  ال������ذي  ال����وق����ت  ف����ي   ...
ف��ي��ه امل��م��ث��ل��ة األم��ري��ك��ي��ة ال��ش��ه��ي��رة 
الالجئني  مخيمات  جولي«  »أجنيال 
ال���س���وري���ني ال���ف���اري���ن م����ن ج��ح��ي��م 
األس���د ومت��س��ح على رؤوس  ب��ش��ار 
والشيوخ  األرامل  وتواسي  األطفال 
واجل�����رح�����ى وت����ق����دم ل���ه���م ال���دع���م 
امل���ادي وامل��ع��ن��وي...ف��ي ه��ذا الوقت 
التونسية  الصحفية  تقوم  ب��ال��ذات 
امل��ش��ه��ورة ك��ذل��ك واحمل��ج��ب��ة أيضا 
ب��ي��ادة  بتقبيل  ال��ب��ش��راوي«  »ك��وث��ر 
أحد  لها  أه��داه��ا  عسكرية  )ح���ذاء( 
جنود النظام السوري املجرم خالل 

زيارتها املشبوهة إلحدى ثكناتهم.
... تقوم بتقبيل البيادة مباشرة 
السوري  النظام  قنوات  إحدى  على 
م��ت��ح��دي��ة ب���ذل���ك م���ش���اع���ر م��الي��ني 
في  السوريني  واملشردين  الالجئني 

شتى أنحاء العالم العربي..
متحدية مشاعر ماليني املسلمني 
املتعاطفني  األجانب  وحتى  والعرب 
من  املضطهد  ال��س��وري  الشعب  م��ع 

أرضه...
)الصحفية(  هذه  تذكر  لم  طبعا 
على  متباكية  ال��ب��ي��ادة  تقبل  وه��ي 
تخلي العالم عن نصرة املجرم بشار 

األسد...
ل����م ت���ذك���ر -وه������ي ال��ص��ح��ف��ي��ة 
ونحسبها  نحترمها  وكنا  املقتدرة 
ع��ل��ى خ��ي��ر- ل���م ت��ذك��ر ل��ن��ا ك���ل تلك 
امل���ج���ازر امل���روع���ة ال���ت���ي ارت��ك��ب��ه��ا 

األس��د وال ي��زال ض��د شعبه األع��زل 
الرعب  أرب��ع سنوات من  م��دار  على 
إحدىأبشع  ف��ي  والتشريد  والقتل 
املجازر التي عرفها التاريخ... قد ال 
تضاهيها في البشاعة سوى مجازر 

التتار ومحاكم التفتيش...
املتفجرات  براميل  لنا  تذكر  لم 
ال���ت���ي ت��س��ق��ط��ه��ا ط���ائ���رات ال��ن��ظ��ام 
حتولت  حتي  اآلم��ن��ني  رؤوس  على 
م���دن وق����رى س��وري��ا اجل��م��ي��ل��ة إل��ى 
أط���الل وأث���ر ب��ع��د ع���ني، ول���م تسلم 
الصحابة  وم��داف��ن  امل��س��اج��د  حتى 
والتخريب  ال��دم��ار  من  والصاحلني 
ح��ج��را على  إال  ت��رى  ت��ك��اد  ال  حتى 
والتدمير  القصف  ك��ث��رة  م��ن  حجر 

املستمر.
ل��م تأت  ك��ل ه��ذا وغ��ي��ره الكثير 
التونسية  ال��ص��ح��اف��ي��ة  ذك���ره  ع��ل��ى 
وهي تقبل البيادة، ألن حب البيادة 
صوابها  وأفقدها  بعقلها  ذه��ب  قد 
وم��ه��ن��ي��ت��ه��ا ال���ت���ي ع��رف��ن��اه��ا بها 
املتميزة  اإلعالمية  مسيرتها  طيلة 
...م���وق���ف���ه���ا امل���خ���زي ه����ذا ل���م ي��أت 
معزوال دون مقدمات، فقد سبق لها 
لبشار  الشديد  حبها  عن  عبرت  أن 

األسد متمنية أن حتشر معه...
بلغني  فقد  بشراوي  يا  أبشري 
ق��ال: »يحشر  قد   � الله  أن رس��ول 
امل��رء ي��وم القيامة م��ع م��ن أح���ب«... 
وآخر  اخلامتة.  حسن  ارزقنا  اللهم 

دعوانا أن احلمد لله رب العاملني.

أن أسيح شرقا  الزمن  أِلْفُت منذ عقود من  لقد 
الوطن  بوابات  عبر  وجنوبا،  وشماال  وغربا، 
والمترامية،  الشاسعة  ومساحاته  وحصونه، 
ناشدا  وسهوله،  وجباله  وبواديه،  حواضره  في 
األهل  عن  سائال  األبواب،  كل  طارقا  الرحم،  صلة 
واألحباب، وما صاروا إليه من أحوال، و حل بهم 
من صروف البالء، كنت أسأل عنهم واحدا واحدا، 
أطعم جائعهم، وأكسو عريانهم، وأعود مريضهم، 
بهمي  ويستأثر  نفسي  يؤرق  كان  ما  أشد  أن  غير 
من  إلى سمعي  يتناهى  كان  ما  هو  بشكل خاص، 
أخبار غير سارة، عن سيدة فاضلة، لها علي فضل 
أودعتني  التي  الثانية  أمي  بمثابة  فهي  كبير، 
أسرارا بعيدة الغور، وربطت نفسي بمنابع الحكمة 
الخالدة،  وكم كان لها من أياٍد بيضاء على الصغير 
والكبير، وتربى على يديها وترعرع في أحضانها 
للجميل،  العارف  منهم  كان  كثير،  خلق  ومهادها 
لقد  الماعون.  ويكسر  الطعام  يأكل  الذي  والعاق 
لما  قاتما  ونكدا  عارما   هما  األخبار  تلك  ورثتني 
وألوان  والنكران،  العقوق  من صنوف  عنه  كشفت 
أسرعت  أن  إال  مني  كان  فما  واإليذاء،  اإلهمال 
التي  القديمة  إقامتها  مقرات  أحد  قاصدا  الخطى 
العصيبة  الفترات  هذه  في  فيه  تقيم  أن  إال  أبت 
التي تجتازها، رغم ما يعتري جدرانه من اهتراء، 
الباب ويداي  وسقوفه من تصدع واهتزاز، طرقت 
ترتجفان، وقلبي شديد الخفقان، لما أضمرته نفسي 
الحنين  وصادق  الفراق،  وألم  النأي  وحشة  من 
واألشواق، وتحسبا لما خشيته من سوء على أمي 
الثانية التي لقحتني بلقاح الحب والوفاء. فما أن 
انكشف الباب الخشبي القديم عن محياها الكئيب، 
بحنانها  وغمرتني  باألحضان،  استقبلتني  حتى 
المعهود، وانهمرت عيناها بالدمع الهتون، الذي ما 
فتئ أن  تحول إلى نشيج ونحيب، فأكرمت وفادتي 
ما  بما عندها من تمر وحليب، وبدأت تقص علي 
مورس عليها من عدوان، وما تجرعته من مر الذل 
لهوله  ويشيب  القلوب،  له  تنكسف  مما  والهوان، 

الولدان:
اسمع يا فلذة كبدي ويا ولدي الحبيب، لقد مر 
له  وتقر  الجبال،  له  تنهد  ما  البالء  من  أمكم  على 
أعين األنذال، لقد قاتلت وجالدت مجالدة الفرسان 
الفسيح  الباذخ  ملكي  على  ألحافظ  المغاوير 
األرجاء، ومحميتي الخصيبة المعطاء، التي كانت 
النسور واألسود والغزالن، وتأنس في  ترتع فيها 
جنباتها وأفيائها فراخ الطيور المتعددة األصناف 
واأللوان، وتقفز بين شعابها وتحلق في أمان، عبر 
الجداول واألنهار، وبين الغصون واألفنان، وتسرح  
في حقولها وبين أشجارها وجبالها أسراب النحل 
 ، النقية  البرية  أعشابها  على   تتغذى  الكريمة، 
يا  ذلك  كان  الرحيق،  طيب  أزهارها  من  وتمتص 
الصديق  فيه  كان  الذي  السحيق،  الزمن  في  ولدي 
لرواد  الحق  سلطان  وكان  الصديق،  نعم  لصديقه 
القرآن  كان  الرفيق،  ونعم  الشعار  نعم  الطريق 
رائدي لمعالي األمور، ومنصة العروج نحو مواطن 
السعادة والحبور، وسلما ذهبيا يرتقى به  سامق 
الدرجات والذرى، وكانت معالم الطريق ومصابيح 
لحبيب  السنة،  السيرة  هي  المعراج،  لذلك  الهدى 
وأزكى  الصالة  أفضل  عليه  الورى.  خير  الرحمن 

السالم.
ثم توقفت األم  للحظات، وقد خنقتها العبرات، 
وجهها  على  مدرارا  يسيل  والدمع  استأنفت  ثم 
وثمرة  كبدي  فلذة  يا  ذلك  كان  الكئيب:  الشاحب 
فؤادي في الزمن الجميل، حين كان يستعصي على 

الطاهرة،  محميتي  إلى  الدخول  الشياطين  مردة 
االقتراب  مجرد  على  حتى  يجسرون  ال  كانوا  بل 
من حماها المهيب، إشفاقا على أنفسهم من جالل 
نيران  تصيبهم  أن  من  وخشية  المكان،  وهيبة 

الحراس األشاوس الشجعان.
أما اليوم فها أنت ترى بأم عينك يا بني ما طال 
محميتي العتيدة من مظاهر الخراب، فعششت فيها 
البومة واستباحها الغراب، وبعد أن حوصرت فيها 
نهبا  ثروتها  أصبحت  والغزالن،  والنسور  األسود 
أشجارها،  وصوحت  والذئاب،  والضباع  للكالب 
وحطمت  أنهارها،  وجففت  أطيارها  وهاجرت 

سفنها وقالعها.
مصلحتي  أرادوا  أنهم  بني  يا  زعموا  لقد 
باالعتالل،  وصموني  أن  بعد  وراحوا  وعافيتي، 
كل  في  مختصون  أنهم  زعموا  من  إلي  يجلبون 
مرض عضال، فأرغموني على تناول ما أعدوه لي 
بها من سلطان، فصرت  الله  أنزل  ما  من وصفات 
من جرائها كما ترى، مفككة العرى ممزقة األوصال، 
المتعال،  للخبير  وأشكو  والنهار،  بالليل  أهذي 
ولطالما رفعت عقيرتي يا ولدي الحبيب بالشكوى 
أن  والبطاح،  الجبال  صداه  رددت  ما  والصراخ، 
األطباء  عني  وأبعدوا  أصولي،  إلى  أرجعوني 
المزيفين والخبراء الملفقين، فقد حقنوا جسمي ، 
بكل سم زعاف، وبكل داء براح، واءتوني بأحبائي 
فعندهم  علتي،  ويعرفون  لغتي  يفهمون  الذين 
دوائي وشفاء غلتي، ولكنهم أصموا يا بني آذانهم 
عن صراخي وشكاتي، وراحوا يتلذذون بأوجاعي 
وأناتي، ويصرون بكل صلف واستكبار، أن لديهم 
خالصي ونجاتي. فها أنت ترى يا ولدي الحبيب ما 
أصابني من هزال، نتيجة فقر الدم الذي يمتص ما 
تبقى من قوتي، ويلتهم لحمي ويستنزف عظامي، 
المتبجحين،  تبجح  رغم  الهالك،  على  مشرفة  فأنا 
بأنني أتماثل للشفاء، فهل بعد هذا الزور يا ولدي 
من زور، وهل بعد هذا الهراء من هراء؟ إنه ال شفاء 
إيتوني بماء  القرآن،  إيتوني بماء  بالقرآن،  إال  لي 
اللهم  بلغت  هل  أال  القرآن!!  بماء  إيتوني  القرآن، 

فاشهد !! 
تجيل  وهي  الكالم،  هذا  المظلومة  أمنا  قالت 
المحمية  أصاب  الذي  الخراب  معالم  في  بصرها 
غريبا،  اهتزازا  يهتز  جسدها  وطفق  المنكوبة، 
خرت  ثم  المغدور،  المذبوح  ارتعاشة  ويرتعش 

مغشيا عليها.
حضرت سيارة اإلسعاف بعد ساعة من الوقت، 
المستعجالت،  مصلحة  إلى  المنكوبة  األم  نقلوا 
لبثت  المنكوبات،  أخواتها  مع  دورها  لتنتظر 
تأكل أحشاءها  االنتظار، والحمى  وقتا طويال في 
جس  الطبيب،  حظر  وعندما  عظامها،  وتخترق 
عن  لها  وصفته  تزد  فلم  حرارتها،  وقاس  نبضها 
مسكنات، وعما وصف لها في سابق األزمات. قبلت 
وسألت  دموعها،  إلى  دموعي  وأضفت  جبينها 
كربها،  يفرج  أن  الكروب  مفرج  القهار،  الواحد 
ورحت أتلو قوله سبحانه وتعالى: }وإن يمسسك 
الله بضر فال كاشف له إال هو وإن يمسسك بخير 
عباده  فوق  القاهر  قدير. وهو  شيء  كل  على  فهو 
وقوله   )18  -  17  : الخبير{)األنعام  الحكيم  وهو 
ُهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمن  عز من قائل:  }ُقِل اللَّ
ن َتَشاء َوُتِعزُّ َمن َتَشاء َوُتِذلُّ  َتَشاء َوَتنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ
َك َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر. ُتوِلُج  َمن َتَشاء ِبَيِدَك اْلَخْيُر ِإنَّ
َوُتْخِرُج  ْيِل  اللَّ ِفي  َهاَر  النَّ َوُتوِلُج  َهاِر  اْلنَّ ِفي  ْيَل  اللَّ
َوَتْرُزُق  اْلَحيِّ  ِمَن  َت  اَلَميَّ َوُتْخِرُج  ِت  اْلَميِّ ِمَن  اْلَحيَّ 

َمن َتَشاء ِبَغْيِر ِحَساٍب)آل عمران : 26 - 27(. 

د. عبد المجيد بنمسعود

خروق في سفينة  المجتمع

 56ـ  »منظومتنا« التعليمية
تشكو خروقها

احلوثيني  أن  يجادل  أح��د  ال 
جت��اوزوا ح��دود احل��وار وحدود 
املنطق، وأن حماية الشرعية في 
ملحا  أم��را  باتت  السعيد  اليمن 
واستقراره  وحدته  على  للحفاظ 
وأمنه، وأن أي انقالب يروم خلط 
األوراق من جديد ما هو إال فتنة 
ي��ج��ب ال��ت��ص��دي ل��ه��ا ب��ك��ل ح��زم، 
الذين  أن  األم��ر  ف��ي  امل��ري��ب  لكن 
اعتبروا ما يقع في اليمن انقالبا 
انقالبا  ي��زك��ون  الشرعية  ع��ل��ى  
ويسدون  بل  الشرعية  ضد  آخر 
العربية  القمة  مؤمتر  رئاسة  له 
ف���ي ش����رم ال��ش��ي��خ، ف��م��ا ال��ف��رق 
ب���ني دب���اب���ة احل��وث��ي��ني ودب��اب��ة 
السيسي؟ وما الفرق بني انقالب 
هادي  حكومة  على  الله  أنصار 
على  العسكر  وان��ق��الب  منصور 

محمد مرسي؟ 
إن هذا العبث السياسي هو 

ال  العربي  امل��واط��ن  ال��ذي يجعل 
يثق في أي مبادرة عربية مهما 
سياسة  ألن  مصداقيتها،  كانت 
ال��ك��ي��ل مب��ك��ي��ال��ني وال���ت���ي دأب���ت 
عليها األنظمة العربية وال سيما 
عربي  فعل  أي  أفقدت  اخلليجية 
ف��ال��ي��وم وب��ع��د اشتعال  ج����دواه، 
ال���ن���ار ف���ي ال��ي��م��ن وم��خ��اف��ة أن 
من  املناداة  تتم  اجليران  حترق 
أجل إنشاء قوة عربية مشتركة، 
فأين كانت هذه القوة ملا أحرقت 

غزة ودفنت حتت األنقاض؟؟ 
حقا إنه زمن عربي رديء بكل 
يصبح  زمن  ال���رداءة...  مقاييس 
احل��ل��ي��م س��ف��ي��ه��ا، ويصبح  ف��ي��ه 
السفاح منقذا. إنه زمن للسلطة 
ناقة  أو  أجيرة،  دبابة  على ظهر 
العشيرة، إنه زمن السائرين في 
بكل  الصهيوني  التسلط  موكب 

خنوع وإذالل.

العرب بني شرعيتني
ذ: أحمد األشهب بنبض القلب

العدد 440 16 شعبان 1436هـ  املوافق 04 يونيو 2015م



15

العرب في كوبا: 400 عام 
من البصمة الثقافية"، هذا ما 
مينينديث"  "ريجوبرتر  قاله 
اإلثنوغرافي  املتحف  مدير   -
في "كوبا" - في سياق اليوم 
"التنوع  مؤمتر  من  اخلامس 
ال��ث��ق��اف��ي م���ن أج����ل احل����وار 
الوجود  أن  وأك��د  والتنمية"، 
ال���ع���رب���ي ب���اجل���زي���رة ي��رج��ع 
ت��اري��خ��ه إل���ى أك��ث��ر م��ن 400 
الفترة  عام. كما مت تأكيد أن 
بني 1898-1870 شهدت أكثر 
موجة هجرة عربية من الدول 

و"فلسطني"  "لبنان"،  التالية: 
و"س�������وري�������ا". وق������د أع��ط��ى 
"مينيديث" مثااًل على أنه في 
و1913   1906 ب��ني  ال��ف��ت��رة 
وص��ل إل��ى اجل��زي��رة 3،758 
م��ه��اج��ًرا م���ن ع���رب وأت����راك 
وم���ص���ري���ني، وف���ًق���ا جل��ري��دة 
على  ع��اوة  التينا"،  "برينسا 
من  م��ه��اج��ًرا   9،337 دخ���ول 
"لبنان" و"فلسطني" و"سوريا" 
في الفترة بني 1920 و1931، 
العنصر  ازدي���اد  ل��وح��ظ  كما 

اإلسامي بني املهاجرين.

جن��ح امل���ؤذن "ج��م��ال سيد" 
منذ  لها  أع��د  ال��ت��ي  رحلته  ف��ي 
رفع  استهدفت  وال��ت��ي  ش��ه��ور، 
أمريكية  والي���ة   50 ف��ي  األذان 
َرْح��ل��ه  ليحل  ي��وًم��ا،   35 خ���ال 
مب��س��ج��د اجل��م��ع��ي��ة اإلس��ام��ي��ة 
ب���"دي��ت��روي��ت" ال��ك��ب��رى، م��ؤك��ًدا 

رحلة  ك��ان��ت  رح��ل��ت��ه  أن 
السام،  لنشر  ملحمية 
من خال األذان وبعض 
احمل���اض���رات ال��دي��ن��ي��ة.
وق��د أك��د امل���ؤذن "جمال 
س���ي���د" ال�����ذي ي��ب��ل��غ 40 
عاًما، والعامل في مجال 
ال��ت��س��وي��ق - أن���ه خ��ال 
رحلته التقى بالعديد من 
اخللفيات  م��ن  املسلمني 
العرقية املتنوعة، واجتمع بغير 
املسلمني، ودارت معهم نقاشات 
م��ت��ن��وع��ة، م��ث��ن��ًي��ا ع��ل��ى ال��ك��رم 
وحسن الضيافة التي َحِظي بها 
لدى أناس قاَبلهم للمرة األولى.

التقارير الصادرة  أشارت 
الفيدرالي  التعليم  وزارة  عن 
إل���ى أن ال��ع��ام امل��اض��ي رص��د 
مسلًما  طالًبا   28،267 وج��ود 
إس��ام��ي��ة،  م���درس���ة   39 ف���ي 
العام  عن   82% بلغت  بزيادة 
2009؛ حيث كان عدد الطاب 
لم  ب��ي��ن��م��ا  ط�����اب،   15،503
امللتحقني  ال��ط��اب  ع���دد  ي���زد 

ب���امل���دارس ال��ع��ام��ة خ���ال نفس 
مدارس   6 .وأن   .6% عن  الفترة 
امل�����دارس اخل��اض��ع��ة إلدارة  م��ن 
للمجالس  األس��ت��رال��ي  االحت����اد 
طالًبا   5481 تضم  اإلس��ام��ي��ة، 
خ���ال   53% ب���ل���غ���ت  ب�����زي�����ادة 
وقد  املاضية.  اخلمس  السنوات 
أشار بعض املعلقني من العاملني 

األم��ور  أول��ي��اء  أن  إل��ى  بالتعليم 
سيكونون  األب��ن��اء  أن  يعتقدون 
باملدارس  التعليم  ظل  في  بأمان 
الدينية، وأنهم في حماية بعيًدا 
يتعرضون  ال��ت��ي  ال���ع���داوة  ع��ن 
بالشعائر  السخرية  م��ث��ل:  ل��ه��ا؛ 
ال��ظ��اه��رة ك��احل��ج��اب، وغ��ي��ره��ا 
ضد  العنصرية  امل��م��ارس��ات  م��ن 

املسلمني.

العاملي  االحت����اد  أص���در 
يوم  بيانا  املسلمني  لعلماء 
ن��دد  ب��ي��ان��ا   26/05/2015
فيه بالكارثة اإلنسانية التي 
ي��ت��ع��رض ل��ه��ا ال��روه��ي��ن��ج��ا 
ي��د حكومة  امل��س��ل��م��ون ع��ل��ى 
ميامنار ، وحذر من سيناريو 
ال��ت��ه��ج��ي��ر ال���ق���س���ري ال���ذي 
تنتهجه ميامنار ضدهم، كما 
طالب املجتمع الدولي بسرعة 

الروهينجا  إلن��ق��اذ  ال��ت��دخ��ل 
امل��ه��ج��ري��ن ف���ي ال��ب��ح��ر منذ 
أشهر ، ودعا من خاله األمم 
اإلسامية  وال���دول  املتحدة 
وامل��ن��ظ��م��ات اإلغ���اث���ي���ة إل��ى 
س���رع���ة ت���ق���دمي ال���ع���ون لهم 
وإي���وائ���ه���م وإع���ادت���ه���م إل��ى 
ب���اده���م ب��ح��ق��وق م��واط��ن��ة 
كاملة . وقد نشر البيان على 

موقع االحتاد العاملي 

ص���رح ن��ب��ي��ل ب��ن��ع��ب��د ال��ل��ه، 
وزي�������ر ال���س���ك���ن���ى وال��ت��ع��م��ي��ر 
احلكومة  أن  املدينة،  وسياسة 
امل��غ��رب��ي��ة ال��ت��ي ي��رأس��ه��ا عبد 
اإلل���ه ب��ن��ك��ي��ران، تفكر ف��ي أخ��ذ 
املعد  السكن  مجال  في  املبادرة 
شقق  توفير  خ��ال  م��ن  للكراء، 
بأسعار  وتأجيرها  كافي  بعدد 

منخفضة.
في  املغربي،  ال��وزي��ر  وق��ال 
السياسات  مقارنة  ح��ول  ن��دوة 
بالسكن  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ع��م��وم��ي��ة 
وزارة  نظمتها  لإليجار،  املعد 
إن  امل��دي��ن��ة،  وسياسة  السكنى 
ال���ذي ال زال قيد  ال��ت��وج��ه  ه��ذا 
إسناد  يتم  أن  ينتظر  التفكير، 
تدبيره لشركات تابعة ملجموعة 

معروفة في عالم العقار وإحدى 
ال��ش��رك��ات ال��ت��اب��ع��ة ل"س���ي دي 
ج����ي"، ول��ي��س االع���ت���م���اد على 
فقط،  اخل��اص  القطاع  م��ب��ادرة 
العجز  تخفيض  أجل  من  وذلك 
احلاصل وأيضا للمساهمة في 
خفض تكلفة الكراء التي بلغت 
سومته في املدن الكبرى أرقاما 

قياسيا وتباينا بني األحياء.

كوبا: افتتاح دورة لتعليم اإلسالم والثقافة 
اإلسالمية

حكومة بنكيران تتجه نحو بناء شقق للتأجير 
بثمن منخفض للمغاربة

كوبا: مرور 400 عام على الوجود 
العربي اإلسالمي في كوبا

الواليات المتحدة: اختتام رحلة رفع 
األذان في 50 والية

أستراليا: ارتفاع معدالت التحاق الطالب 
المسلمين بالمدارس اإلسالمية

محطات إخبارية

نصائح صحـية

أك��������د- أس�����ت�����اذ م��س��اع��د 
للعاقات  ال��ع��ال��ي  امل��ع��ه��د  ف��ي 
 )ISRI( "ك���وب���ا"  ف��ي  ال��دول��ي��ة 
اإلس���ام  ال��ت��ع��ل��ي��م  دورة  أن   "
في  املقامة  اإلسامية  والثقافة 
"ك��وب��ا"، س��وف تساعد دارس��ي 
ال����دراس����ات ال��ع��ل��ي��ا ع��ل��ى فهم 
ال��ص��راع��ات ال��ت��ي حت���دث في 
تلك املنطقة، فضًا عن أن هذه 
باملعلومات  ت��زوده��م  ال����دورة 
اإلسام. على  للتعرف  الكافية 
وي����رى اخل��ب��ي��ر ال���دول���ي أن��ه��ا 

ف�����رص�����ة ل���ل���ت���ق���رب 
إل��ى اإلس���ام، ونبذ 
ح���م���ات ال��ك��راه��ي��ة 
ال���ت���ي ت���ق���ام ض���ده 
م�����ن ِق�����َب�����ل ب��ع��ض 
ال����دول األوروب���ي���ة، 
وتتزعمهم "الواليات 
امل���ت���ح���دة".وأض���اف 
"بوريجو": إن هؤالء 
في  من ساهموا  هم 
السلبية  ال���ص���ورة  ت��ل��ك  رس���م 
بأنها  اإلس��ام��ي��ة  ال����دول  ع��ن 
وقد  ل��إلره��اب،  الراعية  ال��دول 
"واشنطن"  احلملة  تلك  ق��ادت 
وال����دول األع��ض��اء ف��ي منظمة 
ح��ل��ف ش���م���ال األط��ل��س��ي.ك��م��ا 
أشار "بوريجو" إلى أنه البد من 
احلقيقي  الوجه  على  التعرف 
اإلسامية  العربية  للحضارة 
وإس��ه��ام��ات��ه��ا ف���ي ح��ض��ارات 

العالم.

االتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
يندد بالكارثة اإلنسانية التي يتعرض لها 

الروهينجا المسلمون 

> أفضل طريقة ووقت لتناول الطعام 
حني يجوع اإلنسان وليس على شبع.

أو  واخلميس  االثنني  يوم  > صيام 
وسيلة  أفضل  شهر  كل  من  أيام  ثاثة 

عاجية ووقائية جلسم اإلنسان.
> غض البصر عن ما حرم الله تعالى 
اإلنسان  وطاقات  التقوى  على  حفاظ 
على  اجلسم  وقدرة  والوقائية  املناعية 

االستمرار قويا حتى الشيخوخة.
عبًا  وليس  مصا  املاء  شرب   <
بوضع اجللوس أفضل طرق شرب املاء 

وأصحها.

> استعمال السواك مطهرة ومرضاة 
لله تعالى ووقاية ولعاج الفم واألسنان.
> احلركات التي يقوم بها اإلنسان 
عاج  أكبر  الصلوات  أداء  خال  يوميا 

لفقرات الظهر وبها فوائد عديدة.
التنفس  حركة  ينظم  العسل   <
والشيخوخة  الدم  بفقر  املصابني  وينفع 

ويستعمل في كثير من العاجات. 
> اخلبز غذاء ممتاز ال غنى لإلنسان 
أن  هي  منه  االستفادة  طرق  وأول  عنه 
ميضغ اخلبز مضغًا جيدًا كما أن اخلبز 
اجلاف أسهل هضمًا من اخلبز الطازج . 

لذا نحمص اخلبز ليسهل هضمه .
الشعير  دقيق  > عند احلاجة ميزج 
مع دقيق القمح فيكون غذاء ممتازا غير 
املصنوع  كاخلبز  مقبواًل  ليس  أن طعمه 

من القمح .
بعد  للمرضعات  احللبة  توصف   <
احلليب،  إفراز  لزيادة  مباشرة،  الوضع 
وفقر  الشهية  قلة  من  يشكون  وللذين 
احللبة  متزج  كما  وللنحاء،  الدم، 
املزمن،  باإلمساك  للمصابني  بالعسل 
الباءة، واحللق،  الصدر، وضعف  لعاج 

والسعال، والربو.

العدد 440

أعرب مجلس 
خ��ارج��ي��ة  وزراء 
ال��ت��ع��اون  منظمة 
اإلس������ام������ي ع��ن 
ال���ق���ل���ق ال��ع��م��ي��ق 
اس���ت���م���رار  إزاء 
أع����م����ال ال��ع��ن��ف 
املمنهج  والتمييز 
الروهنجيا  ض��د 
امل����س����ل����م����ني ف���ي 

ميامنار )بورما سابقا(
املتعلق  ال���ق���رار  وح����ث 
الثانية  الدورة  في  مبيامنار 
اختتمت  ال��ت��ي  واألرب���ع���ني 
املاضي  اخلميس  أعمالها 
في الكويت سلطات ميامنار 
الازمة  التدابير  اتخاذ  على 
والبدء  االستقرار،  الستعادة 
في عملية شاملة للمصاحلة 
تشمل جميع مكونات مجتمع 

الذين  فيهم  مبن  الروهنجيا 
واملشردين  جنسيتهم  فقدوا 

داخليا والاجئني. 
سلطات  املجلس  ودع��ت 
اعتماد سياسة  إلى  ميامنار 
ش���م���ول���ي���ة وش���ف���اف���ة جت���اه 
ال���روه���ن���ج���ي���ا امل���س���ل���م���ني، 
واالعتراف بهم كأقلية عرقية 
العامة  اجلمعية  لقرار  وفقا 
ل���أمم امل��ت��ح��دة ال��ص��ادر في 

24 ديسمبر 2009م.

"منظمة التعاون" تعرب عن قلقها من 
العنف ضد الروهنجيا

وف��ق��ا ل��ت��ق��ري��ر ح��دي��ث أع���ده 
مؤخرا مركز بيو للدراسات وهو 
مركز بحثي أميركي في واشنطن. 
ويعمل في مجال أبحاث الشعوب 
عام  في  املتوقع  من  أنه  والنشر، 
معتنقي  ع���دد  ي��ح��ق��ق  أن   2050
ال���دي���ن اإلس���ام���ي زي�����ادة تصل 
مع  ليتساوى   %73 إلى  نسبتها 
املسيحية.  الديانة  معتنقي  ع��دد 
ج���دي���ر ب��ال��ذك��ر أن����ه ف���ي ال��وق��ت 
احل���ال���ي أك���ث���ر م���ن ث��ل��ث ت��ع��داد 
امل��س��ل��م��ني ف��ي ال��ع��ال��م حت��ت سن 
اخلامسة عشرة من العمر، يضاف 
إلى ذلك نسبة اخلصوبة املرتفعة 

في  اإلسامية  املجتمعات  وس��ط 
الباحث  يوضح  حسبما  العالم، 
العام  وامل��ش��رف  هاكيت،  ك��ون��راد 
على إعداد التقرير سالف الذكر. 

إلى  التقرير  نتائج  وتشير 
أنه بحلول عام 2050 ستتساوى 
معتنقي  أع�����داد  ك��ب��ي��رة  ب��ن��س��ب��ة 
ال���دي���ان���ة اإلس���ام���ي���ة وال���دي���ان���ة 
امل��س��ي��ح��ي��ة ح��ي��ث ل���ن ي��ت��ج��اوز 
الفارق بينهما مئتي مليون فقط، 
املسلمني  ت��ع��داد  سيصبح  حيث 
بينما  مليون،  وسبعمئة  مليارين 
سيصل تعداد املسيحيني مليارين 
وتسعمئة مليون نسمة. ويوضح 

ال��ت��ق��ري��ر أن���ه ف��ي ح��ال��ة معتنقي 
سيشهد  امل��س��ي��ح��ي��ة،  ال���دي���ان���ة 
ال��ت��ع��داد ت��راج��ع��ا واض���ح���ا، إم��ا 
أخ��رى،  دي��ان��ات  نتيجة الع��ت��ن��اق 
ومن  لإلحلاد،  االجت��اه  نتيجة  أو 
العوامل  ه��ذه  ت��ؤث��ر  أن  املنتظر 
و2050   2010 بني  الفترة  خ��ال 
على نحو 60 مليون مسيحي، في 
يجري  أن  يتوقع  ال  نفسه  الوقت 
األمر على النحو ذاته مع معتنقي 
ال��دي��ن اإلس���ام���ي خ���ال ال��ف��ت��رة 

الزمنية نفسها. 
فإن  بيو  مركز  تقرير  بحسب 
املرأة املسلمة تنجب في املتوسط 

امل���رأة  ت��ن��ج��ب  بينما  ط��ف��ل،   3.1
 1.7 مقابل  طفل،   2.7 املسيحية 
التي ال تعتنق  أو  امللحدة  للمرأة 

دينا على اإلطاق. 
أم���ا ال��ت��ج��م��ع��ات ال��س��ك��ان��ي��ة 
الادينية التي ال تعتنق أية ديانة، 
فرغم تزايد أعدادها في دول مثل 
تراجعا  تشهد  املتحدة،  الواليات 

كبيرا على مستوى العالم.
وم���ن ث��م ي��ؤك��د ج��ول��دس��ت��ون 
االفتراضات  ورغ��م  »وه��ك��ذا،  أن��ه 
التي كانت تشير إلى أن الديانات 
رقعة  تزايدت  كلما  سوف تختفي 
احلداثة في العالم، ال يزال الناس 
إلى  ويحتاجون  ال��دي��ن  ي��ري��دون 

العقيدة". 
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إلى أن نلتقي

واإلخللاص  والللوفللاء  والللصللدق  األمللانللة  قيم  على  ناشئتنا  نربي  حينما 
وغيرها من مكارم األخاق، نرى العجب العجاب فيهم ومنهم... جّدية، عمل 
دؤوب، تفان في االجتهاد... وما شئت من األعمال والصفات التي تكشف فعًا 
الفطرَة  السلميُة  التربيُة  املوهوب، حيث توافق  الفطرية، وصفاءهم  براءتهم 
اْلِفْطَرِة  َعَلى  ُيوَلُد  َمْوُلوٍد  � عيانا: »ُكلُّ  البريئَة، فيصدق فيهم قوُل الرسول 
َساِنِه، َكَما ُتوَلُد اْلَبِهيَمُة َبِهيَمًة َجْمَعاَء،  جِّ َراِنِه، َأْو ُيَ َداِنِه، َأْو ُيَنصِّ َفَأَبَواُه ُيَهوِّ

ُدوَن ِفيَها ِمْن َجْدَعاَء«. َهْل َتِ
والغش  الكذب  على  ونعودهم  ذلللك  خللاف  على  ناشئتنا  نربي  وحينما 
والغدر والنفاق وغير ذلك من مساوئ األخاق، نرى العجب العجاب أيضا، 
التي ال تتناسب  ُعدوانية... وما شئت من األفعال والصفات  تكاسل، تواكل، 
وبراءتهم وال تتماشى وفطرتهم، ومن ثم يبدأ التنافر َبْي ما فيهم من الفطرة 
دوه عليه، فيبدأ االنحراف  وهم أن ُيعوِّ اآلدمية السليمة، وبي ما يرغب فيه ُمَربُّ
املبّكر والشذوذ عن مكارم األخاق، فتصدق فيهم قصة ذلك الولد العاق الذي 
ه من رجله مسافة بعيدة دون أن يتكلم األب بكلمة.  أخرج أباه من البيت وَجرَّ
فلما أوصله إلى مكان معي قال له األب مستعطفا: حسبك يابنّي! فقال له االبن 
متعجبا: وِلَم َلْم تطلب مني ذلك طوال هذه املسافة التي جررتك فيها؟ فقال له 
أني قد  املكان، وأحسب  إلى هذا  البيت  أنا أيضا من  أبي  األب: ألني جررت 
وا  �: »َبرُّ املصطفى  قول  احلالة  هذه  على  يصدق  ثم  ومن  جزائي...  أخذت 

ُكْم َأْبَناُؤُكْم«. آباَءُكْم َتَبرُّ
نعم ولهذا قال الشاعر: 

َده أبلللوه  وينَشللُأ ناشلُئ الفتيللاِن منلا       ****      عللى ما كلان علوَّ
مبدأ تربوي ِفطري آدمي نّص عليه الذكر احلكيم في أكثر من آية، ونطق 
به رسول اإلسام � في أحاديث كثيرة، ونطقت به ألسنة احلكماء والشعراء 
ره املبدعون الفنيون احملدثون املخلصون في  واملربي بأكثر من تعبير، وصوَّ
أكثر من شريط من األشرطة القصيرة، مبدأ ينص بكل وضوح على أن االبن 
يقلد أبويه في كل شيء، وفي العادة يغلب تقليُد السلوك السيء على تقليد 
السلوك احلميد، ألن مبادئ التربية تؤكد أن لصوق الفعل القبيح في األبناء 
والفعُل  بالفعل  القوُل  ُعزز  إذا  فإنه  الفعل احلسن، وبالتأكيد  أشد من علوق 
مقدمتهم  وفي  اآلخرين،  كل  اآلخرين،  في  الفعال  التأثير  لذلك  كان  بالقول، 

األطفال.
أعجبني شريط قصير ياباني، صور فيه املخرج كيف أن الطفل الياباني 
ومجتمُعه  الوطنية  التربية  عليه  عودته  وما  أبللواه  عليه  عللوده  مبا  متمسك 
عموما، من أمانة وصدق ووفاء وغيرها من كرمي الشيم، ومن ثم ال عجب أن 
يكون اليابانّي عبقريا مبدعا منتجا في بيئة ال تنتج أرضها أي شيء، إال ما 

ينتجه أبناؤها بعقولهم وسواعدهم.
بيَّ الشريط تربة يقوم بها أكثر من واحد من الرجال والنساء في محطة 
انتظار تاه األطفال، الختبار مقدار أمانتهم. ُيبي الشريط في إحدى لقطاته 
ينظر  الطفل؛  أماَم  نقود  بإسقاط حافظة  النساء  أو  الرجال  قيام شخص من 
الطفل إلى احلافظة، وينظر إلى الشخص صاحب احلافظة، ينبهه بالقول، ثم 
يأخذ احلافظة ويسلمها إلى صاحبها، ومبا أن الشخص ُيّثل -من حيث ال 
يعرف الطفل ذلك- يبقى غير آبه لتنبيه الطفل، بعد ذلك يعيد الطفل احلافظة 
إلى مكانها من األرض، وعامات احلزن بادية عليه.. وفي لقطة أخرى ُيصّر 
إلى  الطفل  يشير  أَلٍْي،  بعد  الشخص  ينتبه  الشخص،  تنبيه  على  آخر  طفل 
احلافظة، يأخذها الشخص شاكرا الطفل، ثم تبدو عامات الفرح على وجه 
الياباني، تلك األمانة  الطفل،،، أكثر من مشهد ينبئ بصدق عن أمانة الطفل 
إليها  املشار  الفطرة  مبدأ  عن  بالتأكيد  تخرج  ال  والتي  الطفل،  عليها  تربى 

آنفا...
إلى أي حد  لنرى  إلى بادنا،  قارتنا،  إلى  ونعود ببصرنا، وهو حسير، 

ينا عليها أطفالنا!! تتجلى مثل هذه القيم في مجتمعنا وإلى أي حد ربَّ
هاهم أبناؤنا على أبواب االمتحانات واالختبارات، كْم من تلميٍذ وَكم من 
طالب ال يحّدث نفسه بالغش؟ ويرى الغش حراما، أو على األقل سلوكا يهضم 

حقوق اآلخرين املخلصي؟؟؟
كم من أٍب -أو ُأّم - ُيحّذر ابنه من الغش ويزجره وينبهه إلى أن اإلنسان 

السوي فضا عن املسلم التقي ال ينبغي أن َيقرب الغش ولو من بعيد؟؟؟
ثم لنقلب السؤال ونقول: كْم من تلميذ وكم من طالب يرى الغش َمغنما 

واألمانة َمغرما؟؟
الوفّي  األمي  "متطورا"، ويرى  ذكيا  الغاشَّ  يَرى  كم من واحد من هؤالء 

ُمَغّفا "متخلفا"؟؟
ثم ليسأل كل أٍب نفسه مع أي سؤال ومع أي جواب يصنف ذاته، وعلى 

ماذا يشجع أبناءه...
ثم ليسأل نفسه ثانية أين يبدو مستقبل الوطن، مع 

هؤالء أو مع هؤالء؟
ثم - قبل ذلك وبعده - ليحاسب نفسه في هذا الباب 

قبل أن يحاسبه ربه يوم احلساب...

وينَشــُأ ناشـُئ الفتيــاِن منـّا
َده أبـــوه  علـى ما كـان عـوَّ

د. عبد الرحيم الرحموني

16 األخيــــرة

شــؤون  صـغـيــرة
يلتقطها د. حسن األمراني

مفاحت
الفراشة )3(

العدد 440 16 شعبان 1436هـ  املوافق 04 يونيو 2015م

مفتح الغواية
}خـــطـــاب إلـــى أهــل 

الهداية{
الللللنللللاس طلللائلللفلللتلللان: أهلللل 
الللهللدايللة وأهللللل الللغللوايللة. وقللد 
والغواية  الهداية  داللة  حتددت 
ملللن اللللقلللرآن واللللسلللنلللة، ومللهللمللا 
حللاولللنللا إضلللفلللاء داللللللة جللديللدة 

عليها زغنا عن الطريق.
وقلللد حلللذرنلللا اللللرسلللول � 
احتقار  ومن  الغواية،  سبل  من 
شؤون صغيرة في حياتنا، وهي 
به  وتلقي  صاحبها،  تلللردي  قللد 
اللللردى، فقال عليه  إلللي مللهللاوي 
فللي خطبته  الللصللاة واللللسلللام 
اجلللامللعللة، بحجة الللللوداع: »أمللا 
الشيطان  فإن  الناس،  أيها  بعد 
بأرضكم  يعبد  أن  مللن  يئس  قللد 
ُيللَطللْع فيما  هللذه أبللدا، ولكنه إن 
سلللوى ذللللك فللقللد رضلللي بلله مما 
فاحذروه  أعمالكم،  من  حتقرون 

على دينكم«. سيرة ابن هشام.
األدبللاء  مع  اليوم  وحديثي 

واملتأدبي.
 لللقللد كلللان رسلللول الللللله � 
حريصا على متيز املسلم في كل 
شلليء، وكما أنلله لم يللرض عليه 
الصاة  إلللى  يدعى  بللأن  السام 
اليهود أو النصارىأو  بأسلوب 
األدبللللاء  يتعهد  كلللان  امللللجلللوس، 
والللشللعللراء بللالللتللوجلليلله حللتللى ال 
أهل  شعائر  من  هو  ما  يتبعوا 
قال  وعندما  الللكللام.  من  غواية 

كعب بن زهير مادحا له �:
إن الرسول لسيف يستضاء به

مهند من سيوف الهند مسلول
قلللال � مللوجللهللا: بللل من 

سيوف الله. 
وقلللد وقلللف مللحللمللد إقللبللال، 
وهلللو شللاعللر اإلسللللام احلللكلليللم، 
عند هذه القصة فقال في ديوان: 

أسرار خودي:
كعٌب الشاعُر في خير العبلللاْد

أنشد املدحة من »بناْت سعلللاْد«
نظللللللم الّدّر منيللرا في ثنلللللاه

من سيوف الهنلللد سيفا قد دعللللاه
َمْن على األفللللاِك فيلللللله رفعللللُة

لم تللللللرقلللُه لبللللاٍد نسبلللللللُة
قال: سْيلللللٌف من سيوف الله قللْل

يا نصيللر احلللّق زورًا ال تقلللللْل
أنصار  إقبال من  كللان  ولللو 
لراقته  والعصبيات  القوميات 
بلده،  إلى  السيوف  كعٌب  نسبة 
حياته  طللوال  ظل  ولكنه  الهند. 
لألوطان  العصبيات  على  ثائرا 
في  فلذك وجد شفاء  واألعلللراق، 

توجيه الرسول �.
مالك  بن  كعب  قال  وعندما 

:�
مجالدنا عن جذمنا كل فخمة

مذربة فيها القوانس تلمع
وجهه � إلى أن يقول: »عن 

ديننا«، ال »عن جذمنا«. 
وقلللد سللعللى اهلللل الللغللوايللة 
األدبللاء في عصرنا احلديث  من 
ما  بكل  تعبيراتهم  شحن  إلللى 
فتابعهم  مللعللتللقللداتللنللا،  يللنللاقللض 
طائفة من أدباء الهداية في ذلك، 

التجديد،  من  ذلك  أن  منهم  ظنا 
وهم  وأقدامهم،  أقامهم  فزلت 
يحسبون انهم يحسنون صنعا. 
إقللبللال رحمه  وقللف محمد  وقللد 
الله تعالى ضد التجديد الزائف، 
أن  وموضحا  خطورته،  مبينا 
التجديد إمنا هو في تديد ما 
كان عليه الرسول � وأصحابه 

رضوان الله عليهم.
وملللللللللن صلللللللللور حتللللريللللف 
أنهم  املللعللاصللريللن وضللاالتللهللم 
راحللللللللوا يللللجللللدون كللللل صلللور 
اللللغلللوايلللة، كللالللكللفللر واخللليللانللة 
تولى  وقد  والعهر،  واالنحراف 
وجماعته.  أدونلليللس  ذللللك  كللبللر 

وهذا أمل دنقل يقول:
املجد للشيطان

مللن قلللال: ال، فللي وجللله من 
قالوا: نعم

فللوجللد ملللن يللسللتللقللبللل هللذا 
الللللقللللول اللللهلللجلللي بلللاللللتلللرحلللاب 

والتصفيق.
الغواية  أخطر صللور  ومللن 
اسللتللعللمللال مللصللطلللللحللات أهللل 
لفظ  ومنها  الغواية ومتجديها، 
الللغللوايللة نللفللسلله، وهلللو لللفللظ ال 
يدل، في كل آيات القرآن الكرمي 
وأحاديث نبي الله عليه السام، 
وجنده،  إبليس  اتباع  على  إال 

وما يرد في معرض املدح قط.
هذا  شيوع  وجدنا  ولكننا 
املللصللطلللللح فلللي مللعللرض امللللدح، 
فتلقفه  الغواية،  أهللل  به  تسلل 
األدبللاء  مللن  الهداية  أهللل  منهم 
اإلياني،  احلس  من  غفلة  على 
فلللكلللاد يلللهلللوي بلللهلللم. فلللهلللا هللم 
احلكي«،  »غواية  عن  يتحدثون 
و»غللللوايللللةالللللسللللرد« و»غللللوايللللة 
اللللتلللأويلللل«، و»غلللوايلللة اخلللطللاب 
كل  ذلللك،  إلى  وما  السيميائي«، 
والثناء،  املللدح  معرض  في  ذلك 

وكلللللللأنلللللللهلللللللم للللم 
قوله  قط  يقرؤوا 
}وعصى  تعالى: 
فللغللوى.  رّبللله  آدم 
ثلللم اجللتللبللاه ربلله 
فلللللللتلللللللاب عللللللليللله 
وهلللللللدى{)طللللللله(، 
سبحانه  فللجللعللل 
مقابلة  الللغللوايللة 
وال  للللللللللهللللدايللللة. 
قللوللله علللز وجلللل: 
إنا  }فأغويناكم 
كللللنللللا غلللللاويلللللن{
)الللللللصللللللافللللللات(، 
فللللللالللللللغللللللاوون ال 
إال  يللللللللرضللللللللون 
يلللسلللقلللطلللوا  أن 
فلللللللللي حللللبللللائللللل 
سواهم.  الغواية 
واللللللغلللللاوون هللم 
الللذيللن قللال عنهم 
الللللللللله عللللز وجلللل 
فلللللللي تلللصلللنللليلللف 
الللللللللشللللللللعللللللللراء: 
}والللللللشللللللعللللللراء 
يتبعهم الغاوون. 
أللللم تللر أنللهللم في 
يهيمون  واد  كللل 
وأنلللهلللم يللقللولللون 

وقال  يفعلون{)الشعراء(.  ال  ما 
رأس  إبليس،  عن  حكاية  تعالى 
أجمعي{ }ألغللويللنللهللم  الللغللواة: 
سبحانه  احلق  وفرق  )احلجر(. 
الغاوين  الهداية وأهل  أهل  بي 
لك  للليللس  علللبلللادي  }إن  فلللقلللال: 
عليهم سلطان إال من اتبعك من 

الغاوين{)احلجر(. 
حللملللللت  وجللللله  أّي  فللعلللللى 

الفراشة لفظ الغواية؟
لنستمع إليها:

مغلولٌة
بُعقود النور

تلبُسني
أنا الفراشُة

أفَنى في أحاسيسي
****

لُب كأمنا الصَّ
في املَابي
من َشَغفي

تتلو اغتيالَي
ناياُت احَلناديس

****
تكّلَس اخلطُو

في األضداد ُمغترفا
من كوثر املوت
َمّوار الَفراديس

****
فا شففُت على
النيران غاويًة
وال كشفُت أنا

عن ساق َبلقيس
إذا كان للشعر منطقه، فإن 
هلللذا املللنللطللق فللي نللهللايللة األملللر، 
إلى  يرتد  ال  خصوصيته،  على 
نللقلليللض املللنللطللق الللعللقلللللي، وإن 
كانت له مداخله اخلاصة، تعل 
الللشللعللر ال يللشللي علللللى طللريللق 
سماها  كما  األضللللداد«،  »تللنللافللر 
الله،  رحمه  ضيف  شوقي  يوما 
وهو يدرس شعر أبي متام، بل 

»حتللاور  على  يسعى  الشعر 
نفهم  هللذا  وعلى  األضللللداد«، 
أغال عقود النور، إذ األغال 
ظلللللمللة، وللللكلللن اللللنلللور طلللارد 
األغللال  تفقد  لللذلللك  للظلمة، 
وتصبح  السلبية،  داللللتللهللا 
وعهد  َعللْقللٌد  والِعللقد  عقدا، 
مللع اجلللمللال، وهلللذا اجلللمللال 
ال  الفراشة،  يلبس  الللذي  هو 
تظل  الغواية  ولكّن  العكس. 
حتمل  من  بكل  الغواية،  هي 
ملللن حلللنلللاديلللس، فللالللشللفللوف 
-مللللجللللرد الللللشللللفللللوف- علللللى 
الللنلليللران غللوايللة، مللا ينبغي 
للللللمللومللن االقللللتللللراب مللنللهللا. 
وعللنللدمللا حتللافللظ الللشللاعللرة 
للفظ  املعجمية  الللداللللة  على 
الداللة  تلك  فللألن  »الللغللوايللة«، 
يخضع  مبللا  معتصمة  هللنللا 
له اللفظ من معان، اكتسبها 
مللللن امللللرجلللعللليلللة اللللقلللرآنللليلللة 
الللتللي ال تللعللل الللغللوايللة إال 
يكن  }ومللن  الشيطان،  قرينة 
الللشلليللطللان لللله قللريللنللا فللسللاء 

قرينا{)النساء(. 
الهداية  ألدبلللاء  آن  أومللا 

أن يتعظوا؟
في  لنا  ما من فضل  إنه 
اتباع أهل الضالة والغواية 
حللتللى وللللو كلللان ذللللك بللاسللم 
وإمنا  واملعاصرة.  التجديد 
الللفللضللل كللل الللفللضللل فللي أن 
مسلكا خاصا  األدبللاء  يسلك 
بهم، وأن يصطنعوا ألنفسهم 
في  بهم  خاصة  مصطلحات 
النقد واألدب، فإن لم يفعلوا 
سواهم،  من  على  عالة  بقوا 
وأضلوا من يتبعهم من األمة 
الللتللي تللرجللو مللن األدبللللاء أن 
يكونوا قادة وسادة، ال تّبعا 

وال عبيدا.




