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املفضل فلوايت رحمه الله تعاىل 

مـتـى  تـكـون  أعـيـادنـا  أعـيـادا؟!

اللهم

اأهل علينا �صهر �صوال 

بالأمن والإميان 

اآمـيـــــن

ويتعانق  جمعها،  ويلتئم  وتتوحد صفوفها  كلمتها،  فيها جتتمع  أعيادها؛  أمة  لكل 
غنيها وفقيرها، وتتحد جهودها لوضع اآلالم وإحياء النفوس باآلمال.

لتذكر ما تركه األجداد لألحفاد من نفيس  أمة تفتخر بأعيادها؛ فتجعلها فرصة  كل 
األمجاد،  وحتفز به الهمم ملزيد من البناء واإلعداد والقوة واالحتاد.

وفي ديننا احلنيف شرع العيد ملقاصد وحكم ، قل نظيرها عند األمم: 
- فأعيادنا لم تشرع إال عقب موسم من العبادة اجلماعية فيه بذل قدر زائد من اجلهد 

لعبادة الله تعالى وطاعته، عيد الفطر بعد شهر الصيام، وعيد األضحى بعد أيام احلج.
- وأعيادنا شرعت لالجتماع فيها على اخلير والتصافح، والتغافر والتباذل)من البذل 

املشترك( ومتتني روابط األخوة، وتزويد جسم األمة بكل عناصر القوة والفتوة.
وأعيادنا فيها مزيد من تعظيم حرمات الله جل وعال، والتقرب إليه سبحانه بطيب 

األقوال وصدق األفعال وصفاء األحوال.
أعيادنا فيها مزيد من اإلحسان للعباد، والتراحم والتعاطف، وإصالح ذات البني، وسد 

خلة احملتاج...
أعيادنا يجتمع فيها الصغير والكبير، والغني والفقير على وحدة الشعور في الفرح 

والسرور، ووحدة القرار واملصير.  
تفرقها  وبعد  وانكسارها،  انحسارها  بعد  لألمة  عيد صار  أي  ننظر  بنا  تعالوا  لكن 

ومتزقها، وبعد تغيبها وتغربها: 
يأتي العيد والفقراء فقراء غرباء في ديارهم، جياع بني أهليهم وذويهم.

يأتي العيد وتبقى الشحناء والبغضاء مالكة للقلوب مستحكمة في الشعوب، ال تقذف 
إال بحمم احلروب والكروب.

الباليا  أصناف  بكل  قاذفا  والغرور  والكبرياء  والفجور،  الفسق  وي��زداد  العيد  يأتي 
والشرور.

يأتي العيد وال يذوق طعمه كثير من أبناء األمة، وال يعيشه كثير من األطفال، فحروب 
اإلبادة والتطهير، وسياسات الطرد والتهجير، ما تركت للعيد طعما وال مذاقا، وال ودا وال 

وفاقا.
يأتي العيد وشبابنا ال يعرفون له ُحْكما وال ِحَكما، فقد غربهم التعليم وغيبهم اإلعالم 

عن العيش في كنف املعاني اإلسالمية للعيد.
يأتي العيد وال ُتسترد حقوق املظلومني، وال ُتسمع شكاوى املغبونني، وال مُتسح دموع 

احملرومني، وال ُتنفس هموم املنكوبني، وال ُتعتق رقاب األسارى واملسجونني.
يأتي العيد هذا العام كغيره من األعوام ليس فيه من الشر إال األكوام، وليس فيه من 
اآلمال إال األوهام، وليس فيه من الوعود بتحسن األحوال إال مثلما يراه النائم في األحالم.
فكيف نعيد للعيد بسمته من جديد؟ ومتى تعيش األمة عيدها الذي جعله الشرع لها 

عيدا؟
في  والعلن،  السر  في  واملظهر،  في اجلوهر  متابا  متابا؛  تعالى  الله  إلى  تتوب  يوم 

اخلاص والعام.
يوم جتعل العيد تتويجا حقيقيا للعبادة، والشكر على التوفيق للطاعة، 

ويوم تكبر الله وتعظمه بألسنتها وأفئدتها تفكيرا وتعبيرا وتدبيرا.
يوم جتعل الفرحة عامة للصغير والكبير وال يستثنى منها غني وال فقير، وال شعب 

دون شعب، وال طائفة دون طائفة.
يوم تقيم األمة العدل بني أبنائها؛ عدال في إصدار األحكام، وعدال في توزيع اخليرات 

بني األنام، وعدال في تدبير الشأن العام.
يوم جتعل األمة احتفاالتها بالعيد شرعية خالصة ال تشوبها شوائب احلرام املاحقة، 

وال نزعات العدوان احلالقة.
يوم تصير األمة كل األمة عابدة لربها، مشعة بنورها، قائدة لبنيها لكل خير، رائدة في 

كل مجال، شاهدة على الناس بالعدل والفضل.
يومها ال يفرح املؤمنون بالعيد فحسب وإمنا يفرحون بنصر الله تعالى، أال إن نصر 
لها  وهم  اخليرات  في  املسارعون  وأي��ن  فيه ؟!  الساعون  له  العاملون  فأين  قريب؟!  الله 

سابقون؟!
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افتتاحية
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نـحـو  استـثمـار  نـاجـع 
لـعـطـلـنـا  الـمـدرسـية

بـمـنـاسـبـة  الـعـطـلـة  الصـيـفـيـة 
ستـتـوقـف  اجلـريـدة  عـن  الصـدور  إلـى غـايـة  شـتـنـبـر

مبنا�سبة حلول عيد الفطر الـمبارك

ي�رس اأ�رسة جريدة الـمحجة  اأن  تهنئ  قراءها  

الكرام  وعموم  الـمواطنني والـم�سلمني بحلول 

عيد  الفطر  الـمبارك ، وكل عام واأنتم بخري



من  فيه  وما  الكون  وجل  عز  الله  خلق 
ج��واه��ر  مختلفة  وم���وج���ودات  م��خ��ل��وق��ات 
وأع����راض����ا، أش���ك���اال وأل����وان����ا، أح��ج��ام��ا 
أعدادا، وظائف ومنافع، وال يخفى أن هذا 
يكن عبثا،  وإنما  لم  الخلق  االختالف في 
نفسه  الخلق  تعود على  فيه حكم وغايات 
بالنفع لو أحسن الناس التفكر في آياتها 

تدبرها  وأح��س��ن��وا  وال��ق��رآن��ي��ة  الكونية 
وتدبيرها. وفي سبيل بيان بعض 

جوانب الحكمة من خلق الخلق 
مقصدا  عرض  يمكن  مختلفا 
االختالف  سنة  مقاصد  من 
هذه، وهو مقصد االبتالء، 
وكيف  االب��ت��الء؟  ه��و  فما 
مقصدا  االب���ت���الء  ي��ك��ون 
الخلق  خلق  مقاصد  من 
يكون  وكيف  مختلفين؟ 
مقتضيات  م��ن  االب��ت��الء 
س�������ن�������ة االخ���������ت���������الف 

ومقاصدها؟
أوال في معنى االبتالء :

»ب���اله  ال���ل���غ���ة:  ف���ي  ورد 
اختبره.  وَب�����اَلًء:  َب��ْل��وًا  يبلوه 

واب���ت���اله: ج��رب��ه وع��رف��ه واخ��ت��ب��ره 
وامتحنه«)1(.

الله يكون خ��ي��رًا وش��رًا،  »وال��ب��الء م��ن 
}َوَنْبُلوُكم  سبحانه:  يقول  وحسنًا:  سيئا 
��رِّ َواْل��َخ��ْي��ِر ِف��ْت��َن��ًة َوِإَل��ْي��َن��ا ُت��ْرَج��ُع��وَن{ ِب��ال��شَّ
ِباْلَحَسَناِت  }َوَب��َل��ْوَن��اُه��ْم   )35  : )األنبياء 
 : َي��ْرِج��ُع��وَن{)األع��راف  ُهْم  َلَعلَّ ��َئ��اِت  ��يِّ َوال��سَّ

)168
أئمة  بعض  ع��ن  القرطبي  اإلم���ام  ذك��ر 
السلف أن »البالء يكون حسنا ويكون سيئا، 
عبده  يبلو  وجل  عز  والله  المحنة  وَأْصُله 
ويبلوه  شكره،  ليمتحن  الجميل  بالصنيع 
بالبلوى التي يكرهها لَيْمتِحَن صبره، فقيل 

للحسن بالء، وللسيئ بالء«)2(
القرآن  في  االختالف   بسنة  االبتالء  مجاالت  ثانيا 

الكريم :
 إن استقراء اآليات القرآنية الوارد فيها 
لفظ االبتالء وما يدور في نفس السياق من 
الشكر،  الصبر،  االمتحان،  الفتنة،  قبيل: 
االبتالء  مجال  أن  لنا  تبين  الخ.  اإلنعام... 

يكون في ما يلي:
على  ال���دال���ة  ب���اآلي���ات  االب���ت���اء   -  1

الصانع:
الصانع،  على  دليل  اآليات  اختالف  أن 
اإلدراك  ح��واس  لإلنسان  الله  وه��ب  ولما 
والحس  البصر  السمع  العقل،  والمعرفة: 
وغير ذل��ك، ك��ان القصد م��ن ذل��ك اب��ت��الؤه: 
أم  ��ُر  ُي��َق��صِّ أم  الخالق،  إدراك  ف��ي  أيجتهد 
َيْكُفُر أم يجحد باآليات؟ ولهذا قال تعالى: 
ِبيٌن{ مُّ َبالء  ِفيِه  َما  اآلَي��اِت  َن  مِّ }َوآَتْيَناُهم 

)الدخان : 33(.
2 - االبتاء بنعمة التسخير :

فيه  وم��ن  فيه،  وم��ا  الكون  تسخير  ألن 

لإلنسان ليس نعمة وخيرا في ذاته، وإنما 
هو بالء لإلنسان أيهتدي أم يضل؟ أيحسن 
يسيء؟  أم  ومخلوقاته(  الله  التصرف)مع 
أيشكر أم يكفر؟ كما قال النبي سليمان عليه 
ِلَيْبُلَوِني  ي  َربِّ َفْضِل  ِمن  َهَذا  }َقاَل  السالم: 
وذلك   .).40  : َأْكُفُر{)النمل  َأْم  َأَأْشُكُر 
عندما سخر الله له الجن واإلنس.
وال������ن������اس ه���ن���ا ص��ن��ف��ان 
باعتبار اإليمان والكفر: كافر 
وشاكر. وهذا هو القصد من 
التمييز  إنه قصد  االبتالء، 
ب���ي���ن ال���م���ؤم���ن ال���ش���اك���ر 
وترتيب  الكافر،  والجاحد 
الثواب والعقاب بناًء على 

ذلك.
3 - االبتاء باختاف 

الناس:
وال����دل����ي����ل ع���ل���ى ك���ون 
اخ��ت��الف ال��ن��اس اب��ت��الء لهم 

هو قوله تعالى:
ب��ي��ن��ه��م  ق��س��م��ن��ا  }ن����ح����ن   -
معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم 
هيئة  على  الناس  فخلق  سخريا{.  بعضا 
ال��رزق  ف��ي  القسمة  مختلفي  فيه  يكونون 
المباشر  الوهب  على جهة  وهبوه  ما  )كل 
المباشر)كسب((، وتفاوتهم في هذه  وغير 
أن  منه  الحكمة  إنما  واألرزاق  المواهب 
بعضهم  وي��خ��دم  لبعض،  بعضهم  يسخر 

بعضا شاء أم أبى.
-  }وه��و ال��ذي جعلكم خالئف األرض 
ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم 
وإنه  العقاب  سريع  رب��ك  إن  آتاكم  ما  في 
ل��غ��ف��ور رح���ي���م{،  وت��ش��ي��ر اآلي����ة ه��ن��ا إل��ى 
يخلف  الزمان  في  متعاقبين  الناس  خلق 
ب��ع��ض��ه��م ب��ع��ض��ا وي��خ��ت��ل��ف ب��ع��ض��ه��م عن 
ب��ع��ض اخ��ت��الف ت��ف��اوت )رف���ع ال��درج��ات( 
الدرجات:  أنواع  تباين)اختالف  واختالف 
المال، األبدان، النفوس والطبائع، العقول، 
التواصل، ...( إنما هو لالبتالء واالختبار؛ 
مما هو  ل��ه  ُس��خ��ر  وم��ا  ك��ل صنف  اختبار 

دونه أو فوقه أو مساو له في جزئية ما.
- }َوَج��َع��ْل��َن��ا َب��ْع��َض��ُك��ْم ِل��َب��ْع��ٍض ِف��ْت��َن��ًة 

َأَتْصِبُروَن{)الزخرف : 32( 
وإن���م���ا ك���ان ال���ن���اس ب��ع��ض��ه��م لبعض 
طبائعهم  في  اختالفهم  إل��ى  بالنظر  فتنة 
العقلية والنفسية واالجتماعية ومكاسبهم 
وش���رائ���ع���ه���م وم��ص��ال��ح��ه��م وم��ف��اس��ده��م 
االختالف،  تدبير  في  طرائقهم  واخ��ت��الف 
كثيرة  أحيانا  ي��ؤدي  ال��ذي  االختالف  ه��ذا 
كما  والحروب  والنقمة  والظلم  البغي  إلى 
واإلحسان،  والنعمة  الخير  إلى  ي��ؤدي  قد 

ويمكن هنا أن يكون االبتالء في:
- ان��ق��س��ام ال��ن��اس إل��ى م��ؤم��ن وك��اف��ر، 
وابتالئهم بتدافعهم إلقرار كل طرف وجهة 

نظره وتصوره.
الخير  اكتساب  في  الناس  اختالف   -

والشر، والحسنات والسيئات وطرق ذلك.
-اخ���ت���الف���ه���م ف����ي ت���ق���دي���ر ال��م��ص��ال��ح 

والمفاسد والموازنة بينهما.
وتقدير  المخالف  فهم  في  اختالفهم   -
في  اختالفهم  أيضا  عنه  ويترتب  خالفه 
أسلوب التعامل مع هذا المخالف من نهج 

الحوار والجدال إلى االقتتال والتقاتل.
ول���خ���ط���ورة االخ����ت����الف ب��ي��ن ال��ن��اس 
وأه��م��ي��ت��ه ح���ذر ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ال��ج��اح��دي��ن 
وهددهم بتسليط االبتالء بالتعدد والفرقة 
فقال تعالى: }ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى َأن َيْبَعَث 
ن َفْوِقُكْم َأْو ِمن َتْحِت َأْرُجِلُكْم  َعَلْيُكْم َعَذاًبا مِّ
َب��ْأَس  َبْعَضُكم  َوُي��ِذي��َق  ِشَيعًا  َيْلِبَسُكْم  َأْو 
ُهْم  َلَعلَّ اآلَي���اِت  ُف  ُن��َص��رِّ َكْيَف  انُظْر  َبْعٍض 

َيْفَقُهوَن{)األنعام : 165(
مختلفين  ال��ب��ش��ر  خ��ل��ق  ش���اء  ال��ل��ه  إن 
ًة  اَس ُأمَّ َك َلَجَعَل النَّ ليبتليهم }َوَلْو َشاء َربُّ
ِحَم  رَّ َمن  ِإالَّ  ُمْخَتِلِفيَن   َيَزاُلوَن  َواَل  َواِح��َدًة 
}َوَلْو   ،)20  : َخَلَقُهْم{)الفرقان  َوِلَذِلَك  ��َك  َربُّ
َيْبُلَوُكْم  ًة َواِحَدًة َوَل�ِكن لِّ ُه َلَجَعَلُكْم ُأمَّ َشاء اللَّ

ِفي َمآ آَتاُكم{)األنعام : 65(.
ف��ال��ق��ص��د م��ن االخ���ت���الف ال��ب��ش��ري في 
االبتالء، وتحقيق  الكريمة هو  اآليات  هذه 
»قانون االبتالء اإللهي«: »الختبار المواقف 
ال��ت��ي يتخذها  وال���ق���رارات  واالخ��ت��ي��ارات 

لبعض  في ص��راع بعضهم  الناس 
»س��واء  الحياة«)3(  نعيم  على 

أكان ذلك من خالل ما أودعه 
ال���ل���ه ت���ع���ال���ى ف����ي ط��ب��ائ��ع 
ال������ن������اس م������ن اخ����ت����الف 
ال�����ق�����درات وال���م���ل���ك���ات، 
حرية  م��ن  منحهم  وم���ا 
االختيار، أم من خالل ما 
نتج عن ذلك من اختالف 
ومناهج  والنحل  الملل 
ال����ن����ظ����ر واالس������ت������دالل 
والعلوم«)4(،  والمعارف 

ول��ذل��ك ي��ف��ه��م ال��ق��ص��د من 
خ���ل���ق ال����ن����اس م��خ��ت��ل��ف��ي��ن 

وي��ف��ه��م أي��ض��ا ال��ح��ك��م��ة من 
وج��ود االخ��ت��الف ف��ي اإلنسان 

االختالف   حكمة  وكسبيا:  فطريا 
فهل  التسخير:  بهذا  واالبتالء  للتسخير 
يوظفه الناس في الخير والعدل والتقارب 

والتراحم أم في نقيض ذلك؟
مستفادات عامة 

انطالقا مما تم بيانه من حكم االختالف 
وم��ق��اص��ده ي��م��ك��ن اس��ت��خ��الص ج��م��ل��ة من 

المستفادات منها:
� أن االخ���ت���الف ف���ي ع��ال��م��ي اإلن��س��ان 

واألكوان اختالف ابتالء وتسخير.
الله  من  ابتالء  الخالئق  اختالف  أن   �

وع��ال  ج��ل  ب��ه  للعلم  فيها  للتفكر  لخلقه 
ومعرفة عظمته وبديع صنعه ومن ثم كان 
القصد  بهذا  يعتبر  أن  المؤمن  على  لزاما 
ويجعل ن��ظ��ره ف��ي اخ��ت��الف ال��خ��الئ��ق في 
للتفكر  عالم األكوان وعالم اإلنسان مدعاة 
فيها ليعرف ربه ويعظمه بما يليق بجالله 

وجماله وكماله.  
� أن م��ن ح��ك��م اخ��ت��الف ال��م��وج��ودات 
تسخيرها  ث��م  ل��ب��ع��ض،  بعضها  تسخير 
لإلنسان، وفي ذلك داللة على االبتالء بنعمة 
كل  اإلنسان  من  تستوجب  التي  التسخير 
إنسان الشكر لله تعالى المنعم بها تفضال 

منه وتكرما. 
- من مقتضيات االبتالء بنعمة التسخير 
أن يصح تصور اإلنسان في الله جل وعال، 
تصرفه  ويصح  الموجودات،  وظيفة  وفي 
وتجاه   ، والطاعة  بالعبادة  الخالق  تجاه 
: »مادة جامدة أو  أيا كان نوعه  المخلوق 
مادة حية )نبات وحيوان وإنسان(«بالعدل 

واإلحسان.
� الصبر على ما يزعجنا من اختالفات 
ال��غ��ي��ر م��ن ب��ن��ي آدم واع��ت��ب��اره��ا اب��ت��الء؛ 
َأَتْصِبُروَن{ ِفْتَنًة  ِلَبْعٍض  َبْعَضُكْم  }َوَجَعْلَنا 
)المائدة : 48(، وبناء عالقات إيجابية مع 
الباري من  المخالف لالستفادة مما وهبه 
نعم ومواهب مختلفة، ومعالجة االختالفات 
المستعصية بالتعقل والتروي وما أوجبه 

الشرع في التعامل مع المخالف. 
االس����ت����ف����ادة م����ن االخ���ت���الف 
للتعارف والتكامل بأقصى قدر 
القدرات  في  التكامل  ممكن، 
العقلية، والميوالت النفسية 
ألن  المادية،  واإلمكانات   ،
أن يحقق  م��ن ش��أن��ه  ذل���ك 
وتبادل  واالزده����ار  النمو 
المنافع والخيرات ويحقق 

العمران النافع.
- ع���دم االس��ت��ف��ادة من 
وع��دم تسخيره  االخ��ت��الف 
إلى  يحوله  اإلنسان  لصالح 
ن��ق��م��ة وش���ر وب�����الء، وي���ؤذن 

بخراب اإلنسان والعمران. 
نجعل  أن  األوان  يأن  ألم  إذن 
وتكامل  خير  اختالفات  اختالفاتنا 
للعمران  وبناء  وع��ب��ادة،  وشكر  وت��ع��ارف، 
على ما اقتضته حكمة الله تعالى من خلق 

الكون والناس مختلفين؟
---------------

1 - المعجم الوسيط، مادة ابتلى
2 - القرطبي، الجامع ألحكام القرآن: 387/1.

 3 - انظر هامش رقم 49 أعاله.
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د. الطيب الوزاني

من 
مقتضيات 

االبتالء بنعمة 
التسخير أن يصح تصور 

اإلنسان في الله جل وعال، 
وفي وظيفة الموجودات، ويصح 

تصرفه تجاه الخالق بالعبادة 
والطاعة ، وتجاه المخلوق أيا 

كان نوعه : »مادة جامدة أو 
مادة حية )نبات وحيوان 

وإنسان(«بالعدل 
واإلحسان.

إن اختالف 
الخالئق ابتالء من الله 

لخلقه للتفكر فيها للعلم 
به جل وعال ومعرفة عظمته 

وبديع صنعه ومن ثم كان لزاما 
على المؤمن أن يعتبر بهذا القصد 
ويجعل نظره في اختالف الخالئق 

في عالم األكوان وعالم اإلنسان 
مدعاة للتفكر فيها ليعرف ربه 

ويعظمه بما يليق بجالله 
وجماله وكماله
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قال ] : »... وشاب نشأ في عبادة الله...« 
تحقق  عليه  يترتب  الــذي  العبد  فعل  هــذا 
وعد الله بالفضل، فالعبد هو الشاب الذي َعَبَد 
الله تعالى عبادة أّطـرت نشأته وهو أمر مقدور 
عبده  بإكرام  يتفضل  سبحانه  والكريم  عليه، 
الذي عّبـر له عن عبوديته وخضوعه، فيظله في 

ظل عرشه وناهيك بها من منـزلة.
الــصــادق المصدوق   هــذا خبر مــن 

وعــدم  االّطـــــراد  تفيد  بصيغة  ورد 
أن  أي  التخلف  وعــدم  االختالف 

يستغرق  الــفــضــل  ذي   فــضــل 
الوصف  فيه  تحقق  كل شاب 

ويتحقق فيه وعده.
ومعلوم أن العبادة ليس 
طلبها مقصورًا على مرحلة 
مطلوبة  هــي  ــل  ب الــشــبــاب 
سن  بلوغه  منذ  العبد  مــن 
القلم  وجـــريـــان  الــتــكــلــيــف 
ــك  كــذل وتـــبـــقـــى  عليه)1( 

حــتــى يــأتــيــه الــيــقــيــن. وقــد 
ربه  عبادة  عن  الشاب  يذهل 

اإلنــس  شياطين  وتستهويه 
الله  خلقه  عما  فتلهيه  والــجــن 

يستغرق  وقــد  أجله)2(  من  تعالى 
منه ذلك ردحا من الزمان. 

ومتى انتبه العبد  من غفلته وعاد إلى ربه 
جل وعال وأدى الذي عليه وندم على ما َفـَرط منه 
وعلى ما فّرط في جنب الله تعالى، فإن الكريم 
يفرح به وبأوبته كما في الحديث أن رسول الله  
] قال : »لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب 
فالة،  بأرض  راحلته  على  كان  أحدكم  من  إليه 
فأيس  وشرابه  طعامه  وعليها   ، منه  فانفلتت 
منها فأتى شجرة فأضطجع في ظلها –قد أيس 
فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة  من راحلته– 
الفرح  شــدة  من  قــال  ثم  بخطامها  فأخذ  عنده 
أخطأ من شدة   – ربــك  أنــت عبدي وأنــا  اللهم 

الفرح«)3(.
 غير أن  تخصيص الشاب بالذكر في هذا 
كثيرة  دواع  له  الكبير  الفضل  الموضع وبهذا 

من بينها:
> أن الشاب وبحكم المرحلة التي يمر بها 
يكون داعي الشهوات فيه أقوى وأعتى والصبر 
عليها يتطلب عزيمة قوية ، فيكون مأجورًا على 
الشهوات، واألمارة  إلى  المّيالة  مخالفة نفسه 
بــالــســوء، ومــقــاومــتــهــا، ومـــأجـــورًا عــلــى فعل 
الطاعات... وال شك أن الشيخ العابد له مكانته 
عند الله تعالى ولكنه في الغالب ال يحتاج إلى 
عليه  امتاز  ولذلك  لضعفها  شهواته  مقاومة 

الشاب العابد.
األخذ  تعالى هو  الله  في طاعة  األصــل   <
بالعزائم وهي من األحكام الشرعية الوضعية 
على  َأمـــــارة  ســبــحــانــه  الـــشـــارع  الــتــي جعلها 

الرخص)4(،  إلــى  ُيـلجأ  وال  التكليفي،  حكمه 
تخفيفًا،  ُشــِرعــت  استثنائية  أحكام  هي  التي 
فــإذا  االستثنائية  والــظــروف  الــحــاالت  فــي  إال 
إلى أصله  الحكم  الظروف)5( عاد  زالــت  هذه 
في  تكثر  الرخص  وهــذه   العزيمة.  هو  الــذي 
الغالب عند الشيوخ حتى تصبح كأنها األصل 
في  الــمــأمــورات  من  كثير  عن  يضعفون  ألنهم 
الــطــهــارة وهــيــئــة الــصــالة وفـــي الصيام 
فيتركون  وغيرها...  والجهاد  والحج 
بعضها  فــي  ويــضــطــرون  بعضها 
إلى بدائل أخــّف... فربما  اآلخــر 
قــوتــه وشبابه  أحــدهــم  ضــّيــع 
وتاب  ينفعه  وال  يضره  فيما 
واهـــن...  وعــظــم  واٍه  بجسم 
يصلي جالسًا أو على جنب 
عن  بـــداًل  ويــطــعــم  وبالتيمم 
الصيام )إن وجد ثمن الُمّد..( 
ضعفه  لـــه  يــســمــح  ال  وقــــد 
في  بالتفكير  المفّنـد  وهرمه 

بقية أسهم اإلسالم.
وكثيرًا ما  ُيطرح السؤال: 
أم  العابد  الشاب  أفضل  أيهما 

الشيخ التائب؟
الشهوات  يــذق  لم  الــذي  ألشاب 
والملذات التي ُحفت بها النار فلم يحتج 
إلى بذل جهد لتركها؟ أم الكهل والشيخ الذي 
َمـَرَد على هذه الملذات وألفها فيحتاج إلى بذل 
جهد كبير للتخلص منها؟ والجواب من وجوه:
> إن الله تعالى يحب من عبده أن يطيعه 
فترة  –أي  كله  العمَر  الطاعة  تستغرق  وأن 
التكليف كلها-  ومع ذلك فإن الله تعالى يرضى 
في  العمر  من  مرحلة  أي  في  الشكر  عبده  من 
الشيخوخة،  في  حتى  أو  الكهولة  أو  الشباب 
الله  عبادة  في  الناشئ  الشاب  إيثار  أن  غير 
ــحــرور يثير ســــؤااًل عــن الكهل  ال يـــوم  بــالــظــل 

والشيخ العابَدْين وعن  موقعهما؟ 
الشهوات  فــي  شبابهم  ضــّيــعــوا  هـــؤالء   -
أي  في  تعالى  الله  إلى  عــادوا  ولو  والشبهات 
مــرحــلــة مــن مــراحــل الــشــبــاب وعــّمــهــم اللطف 
لشملهم الوصف وُألِحقوا بزمرة أهل الفضل، 
الشباب  مرحلة  وانصرمت  انقضت  إذا  ولكن 
العمر  مــراحــل  مــن  مــا يليها  فــي  ــعــّد  ال ـــدأ  وب

فلإلنسان إحدى حالتين: 
 أ – إما أن يستمر ويمُرد على ما هو عليه 
الله تعالى وصراطه ومنهجه،  اأُلبــوق عن  من 
واإليباق لنفسه بمختلف الموبقات حتى يغادر 
الدنيا وال خالق له في اآلخرة }أولئك شر مكانًا 

وأضل عن سواء السبيل..{...
ب – وإما أن تمتّد إليه يد الرحمة قبل فوات 
األوان، فيتوب من قريب، أي قبل أن تبلغ روحه 
الحلقوم، فيقلع عن الموبقات ويوفر ما كانت 
تستغرق منه من أوقات وما كانت تستهلك منه 

الطاعات  في  ذلك  فيسخر  وطاقات  أمــوال  من 
والقربات، فيكون بذلك عائدًا إلى مواله عودة 
العبد الشارد اآلبق... وله عند الله تعالى مكانة 

وفضل نطقت بها نصوص الوحي المقدس..
الله  فــي طاعة  ــذي ينشأ  ال الــشــاب  أمــا   <
ــه لـــم يــجــتــرح مـــن الــمــعــاصــي ما  ــإن تــعــالــى ف
من  يتحملون  مــا  يتحمل  وال  غــيــره   اجــتــرح 
أوزارهــم وأوزار غيرهم الذين يضلونهم بعلم 
وشبهات.  شهوات  المعاصي  ألن  علم،  وبغير 
بغير  تتعلق  ال  أنــهــا  بـــدت  وإن  والــشــهــوات، 
به  باالقتداء  غيره  يغري  قد  أنــه  إال   ، فاعلها 
الشهوات  من  أخطر  فهي  الشبهات  فيها.وأما 
ألنها كفر بالله تعالى وإشراك به وإلحاد  في 
آياته وفي أسمائه وطعن في شريعته  وتكذيب 
كثيرًا  أن  شك  وال  ألوليائه...  ومحاربة  لرسله 
هذه  بمخالفة  تعالى  الله  يعصون  الناس  من 
العتقادهم  ذلك  وينشرون  العقدية،  المقررات 
أنه صواب أو ينشرونه محاّدة لإلسالم وأهله، 
أن  يضمنون  فهل  تعالى  الله  إلــى  تابوا  فــإذا 
يتوب من تبعهم في ضاللهم؟ صحيح أن الله 
التوبة  إلى  دعاهم  قد  إذ  عليهم  يتوب  الكريم 
في مثل قوله تعالى : }لقد كفر الذين قالوا إن 
الله ثالث ثالثة وما من إله إال إله واحد وإن لم 
ينتهوا عما يقولون ليمسّن الذين كفروا منهم 
عذاب أليم أفال يتوبون إلى الله ويستغفرونه 
ويفرح  بل   )72  : رحيم؟{)المائدة  غفور  والله 
عبادة  في  نشأ  من  أن  غير  ويحبهم،  بتوبتهم 
الله تعالى يكون قد تجنب تلك المعاصي كلها 
وصحيفته أنظف وحب الله له أسبق وفرحته 

به أشّد.  
> إن التائب من المعاصي –إن كان 

فإنه يصل إلى االقتناع بأن  عاقاًل– 
تعالى،  الله  حرمها  التي  األمــور 

فيها من المضار الكثير فيتركها 
يتركها  بــيــنــمــا  ــة،  تــجــرب عـــن 
وبينهما  إيــمــان  عــن  الــشــاب 
ـــد تــحــدث  ـــون شـــاســـع.. وق ب
القائلون  يقوله  العلماء عما 
ــيــة بــيــن رجــل  فــــي  األفــضــل
وتذّوقها  المعاصي  في  رتع 
 ، وأصبحت جــزًء من حياته 
واإلقالع  تركها  في  فكر  فإذا 

جهد  إلــى  يحتاج  فإنه  عنها 
كــبــيــر لــمــقــاومــة نــفــســه وقــد 

وأبــت  المعصية  ألــبــان  رضــعــت 
هذا  ببذله  يــكــون،  فهل  الــفــطــام... 

الجهد وبإيثاره طاعة الله على هوى 
نفسه، أفضل من شاب نشأ في طاعة الله 

تعالى ولم يتذّوق تلك المعاصي ولم يحتج إلى 
لوجه  ولتركها  فيها  رغبته  لمقاومة  جهد  بذل 
الله تعالى؟... ومهما يكن ما قيل في ذلك وما 
له  يقال فإن الذي تعلق قلبه بالمعاصي ليس 

وباغتته  يفعل  لم  إن  ألنه  تركها،  في  مندوحة 
معصيته  على  وهــو  تعالى  الله  فلقي  المنية 
مصيره،  المصير  وبــئــس  وحــســر  خـــاب  فــقــد 
ما  المشقة  مــن  تركها  فــي  ووجـــد  تركها  وإن 
وجد فذلك ما جناه على نفسه وما جناه عليه 
أحد، والله تعالى يقول: }فكاًل أخذنا بذنبه...{
)سورة القصص(، وإن تفضل الكريم وضاعف 
له الثواب فال يعني أن يكون أفضل من شاب 
نشأ مستقيم السيرة وطاهر السريرة، ويكفيه 
إلى  أّهلته  قد  الله  عبادة  في  نشأته  تكون  أن 
ـُؤ ظل عرش الرحمن يوم  الحظوة بالقرب وتفيُّ

ال ظل إال ظله ولم يحظ التائب بذلك... 
> إن الشاب الذي نشأ في طاعة الله تعالى 
التكليف  وقــت  أول  فــي  االستجابة  إلــى  بــادر 
واستمر مطيعًا يبرئ ذمته  طول الوقت، بينما 
جــزًء  قضى  حتى  االستجابة  عــن  غيره  تأخر 
من وقت التكليف مصروفًا عن الله إلى سواه، 
عليه  يمليه  ما  ومّتـبعًا  الله  هدى  عن  معرضًا 
هــواه... فإن تاب فيما بقي من عمره وُجـبَّ – 
من  فــإن  التوبة،  قبل  اقترف  ما  الكريم-  بكرم 
أسلم عمره كله لله ليس كمن جعل منه نصيبًا 

لسواه.      
الــشــاب قضى حياته  هــذا  أن  والــخــالصــة 
الــدنــيــا فـــي ظـــل الــشــريــعــة ولــــم تــلــفــحــه نــار 
المعاصي فكان بفضل الرحمن جديرًا  أن يكون 
في اآلخرة في ظل العرش وال يتعرض لحرور 

عرصات يوم القيامة.  
وسكت رسول الله ] على المراحل التي 
عليه  يــدل  بما  استغناء  الشباب  مرحلة  تلي 
تعالى حتى  لله  عــابــدا  بقي  أنــه  مــن  الــجــزاء 
أدركــه الموت وهــو على ذلــك ألنــه، إن 
كان عابدا في مرحلة الشباب فهو 
في غيرها من المراحل أعبد وألن 
الحديث  فــي  المذكور  الــجــزاء 

دليل على حسن الخاتمة.
--------

1 - هذا المعنى مستلهم من 
القلم عن ثالثة  : »رفع   [ قوله 

.»... ...وعن الطفل حتى يِشبَّ
الكالم مستوحى  2 - هــذا 
من الحديث القدسي الذي يقول 
الــبــاري جــل وعـــال:" عبدي  فيه 
وخلقتك  أجلك  من  الدنيا  خلقت 
من أجلي فال تشتغل بما هو عما 

أنت له".
3 -  متفق عليه .

4 - التي هي أيضا من األحكام 
الوضعية.

5 - الــمــرض الــــذي يــنــقــل الــعــبــد من 
من  أو  بالتيمم  االكتفاء  إلــى  الــوضــوء  وجــوب 
إلى االكتفاء بالصالة قاعدًا أو  قائما  وجوب الصالة 
وكذلك  اإلطعام   إلى  الصيام  على جنب ومن وجــوب 
السفر وغير ذلك من األمور التي تعفي العبد من الحج 

والجهاد وأمور أخرى كثيرة ...
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عن أبي هريرة [ عن النبي ] قال : »سبعة يظلهم الله في ظله يوم ال ظل إال ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة 
الله ، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجالن تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال 
فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت 

عيناه«)متفق عليه(.

إن الله تعالى 
يحب من عبده أن 

يطيعه وأن تستغرق 
الطاعة العمرَ كله –أي فترة 

التكليف كلها-  ومع ذلك فإن 
الله تعالى يرضى من عبده 

الشكر في أي مرحلة من العمر 
في الشباب أو الكهولة أو 

حتى في الشيخوخة

إن الشاب 
وبحكم المرحلة 

التي يمر بها يكون داعي 
الشهوات فيه أقوى وأعتى 

والصبر عليها يتطلب عزيمة 
قوية ، فيكون مأجورًا على 
مخالفة نفسه الميّالة إلى 

الشهوات، واألمارة بالسوء، 
ومقاومتها، ومأجورًا على 

فعل الطاعات



الخطبة األولى: 
يقول الله تعالى في كتابه الكرمي: }ُقْل 
ُهَو  َفْلَيْفَرُحوا  َفِبَذِلَك  َوِبَرْحَمِتِه  اللِه  ِبَفْضِل 
ال  وكيف   ،)58 َيْجَمُعون{)يونس  ا  ِمَّ َخْيٌر 
تفرح األمة وضيفها املنتظر قد وصل وبسط 
م��وائ��ده ب��اخل��ي��ر وال��ب��رك��ات وع��ط��ر اجل��و 
األمة  تفرح  ال  وكيف  والنفحات،  بالطيب 
وروح جديدة دبت فيها وطاقة ال حدود لها 
نظير  ال  بهمة  أفرادها  فيها، وحشد  زرعت 
لها، إقبال كثيف على املساجد وازدحام في 
املصليات، وغ��زارة في املواعظ وال��دروس، 
على  الناس  لتحفيز  اخلطب  في  وحماسة 
املفضال،  الشهر  واغتنام  اإلقبال  من  مزيد 
كل ذلك ينبئ عما يغمر القلوب من إحساس 
بعظمة الشهر الكرمي، واستشعار لفضيلته 

ومزيته على بقية الشهور.
م��ع مقدمه  األم��ة  ف��ي   ه��ي حالة تتكرر 
اإلسالمية  املجتمعات  وتعيش  ع���ام،  ك��ل 
حالة من اإلقبال على الله تعالى، والطاعة 
له، والتزود من معني رضاه وتالوة كتابه 
أن  اإلن��س��ان  يتمنى  وك��م  عبادته،  وال��ت��زام 
تستمر األمة على هذا املنوال وأن تواصل 
ل��ك��ن فبمجرد  ال��س��ي��ر ف��ي ه���ذه ال��ط��ري��ق، 
انقضاء رمضان يعود ويا لألسف كثير من 
الناس إلى ما كانوا عليه قبل رمضان من 
باجلمع  واالستهانة  الصلوات  في  تفريط 
العادات  قبيح  في  واالنخراط  واجلماعات، 
والسيئات،   اآلث��ام  واقتراف  والسلوكات،  

وأصبحنا أمام حالة أقل ما يقال فيها: 
إن بعض افراد األمة الذين لم يستفيدوا 
من الصيام كأنهم كانوا في استقبال ضيف 
تكلفوا أن يظهروا  له مبا ليس من حقيقتهم 
ومظاهر  وال��زي��ن��ة  البهجة  م��ن  وواق��ع��ه��م؛ 
الضيف  غ���ادر  م��ا  ف���إذا  والعظمة،  الرفعة 
عادوا إلى حالتهم وطبيعتهم، وذهب عنهم 

ما تقمصوه تكلفا ومتظهرا ليس إال. 
إذن أيها األحبة الكرام إننا نعيش أزمة 
جت���اه اإلص����الح امل��ن��ش��ود ف��ي ه���ذا الشهر 
لعناصر  األمثل  االستثمار  وجتاه  املبارك، 
فيه،  الله  يتيحها  التي  الترقي   ووس��ائ��ل 
هذا  من  االستفادة  عدم  في  تتلخص  أزم��ة 
اخليرات  شهر  العظيم،  الرباني  املهرجان 
شهر البركات الذي من حرم خيره فقد حرم. 
التعبد  في  الشخصية  ازدواجية  أزمة  هي 
لله تعالى نعبد الله في رمضان بوجه فإذا 

أدبر رمضان عبدناه بوجه آخر.
عام  كل  تتكرر  أنها  ا  ل�مَّ أزم��ة  سميتها 
وب���دون أدن��ى ف��ارق ب��ني تانك ال��ع��ام وه��ذا 
يأتي  مفرغة،  حلقة  في  ن��دور  كأننا  العام، 

رمضان نعيش أجواء رمضان أو باألحرى 
عليه  كنا  ما  إلى  نعود  ثم  طقوس رمضان 
م��ن غ��ي��ر اك���ت���راث ب��وج��وب احل��ف��اظ على 

املكتسبات التي حصلناها في رمضان.
لعل مرد هذه األزمة إلى خلل في الفهم 
ملقاصد شهر الصيام، وهو أنه ليس شهر 
احلرمان من األكل والشرب والفرج، وكثير 
من الناس يقفون عند حد أنه فرض وأنه أحد 
أركان اإلسالم وأنه أمر إلهي، ال يتوسعون 
في معانيه ليدركوا عظمته وروحانيته وأنه 
شهر التزكية وشهر التربية وشهر التزود 
وشهر يراد به ما بعده،  يراد منه مواصلة 
السير على الطاعات والتدرب على القربات 
في شهر ملواصلة العمل طيلة العام. كذلك 
حيث  واملمارسة؛  التطبيق  في  خلل  عندنا 
الصوم  معنى  ع��ن  ال��ص��وم  شهر  أخرجنا 
ه��و شهر  وح��الوت��ه،  روحانيته  وأف��ق��دن��اه 
روحاني بامتياز فأصبح شهوانيا بامتياز، 
شهر التقليل من األكل فاصبح شهر اإلكثار 
نهارا  الليل  قلبنا  فقط  بامتياز  األك��ل  من 
والنهار ليال، هذا اخللل في الفهم والتطبيق 
نتج عنه أننا لم نستفد من مدرسة الصوم 
وال نتخرج منها مبيزة مشرفة؛ بل ال نغالي 
إن قلنا إننا نرسب في كل سنة رغم التكرار، 
والدليل عدم استمرارنا في العبادات التي 
في  عليها  تعالى  ال��ل��ه  وع��اه��دن��ا  ألفناها 

رم���ض���ان، ف��رم��ض��ان 
مل�����ا ب���ع���د رم���ض���ان 
األعمال  قبول  وس��ر 
وع����الم����ة ال���ن���ج���اح 
ف��ي��ه��ا االس���ت���م���رار، 
وأن تظل حية تنمو 
وتتشعب  وت��ت��ك��اث��ر 
أن  مبعنى  وتتنوع، 
ي���ك���ون ح����ال ال��ع��ب��د 
أفضل  رمضان  بعد 
م��ن��ه ق��ب��ل رم��ض��ان، 
كطالب  ن��ك��ون  وأال 
اس��ت��ع��د ل��الم��ت��ح��ان 
ف����إذا م��ر االم��ت��ح��ان 

فكان  تعلمه،  م��ا  وأه��م��ل  حفظه  م��ا  نسي 
كمن لم يقرأ ولم يتعلم. فمواسم اخليرات 
يقضيها  التي  الدراسية  املواسم  مثل  هي 
فيه معارف  ليكتسب  الطالب في كل فصل 
وعلوم ومهارات جديدة، فكذلك رمضان هو 
بطاقة  املومن  منها  يتزود  محطة  مبثابة 
وليس  السير،  على  وتقويه  تعينه  إميانية 
ضروريا أنه بعد أول رمضان يثبت اإلنسان 
الواجبة  الطاعات  من  املطلوب  القدر  على 
ملواله عليه، ولكن الذي يستطيع أن يحصله 
رمضان  جاء  فإذا  بقدر،  يثبت  أن  اإلنسان 
بها  أخرى جتاوز  دفعة  أعطاه  بعده  الذي 
فعل  بعده  ال��ذي  ج��اء  ف��إذا  السابق،  القدر 
م��ث��ل ذل���ك او اك��ث��ر ح��ت��ى ي��ص��ل اإلن��س��ان 
إن  منه  تعالى  الله  يرضاه  ال��ذي  املستوى 
على مستوى الكم أو على مستوى الكيف، 
فمستوى الكم ال حد له فرسول الله وهو 
من  ويقوم  الطاعات  من  يكثر  ك��ان  هو  من 
الليل حتى تتفطر قدماه، ومستوى الكيف 
أن يؤدي ذلك بإحسان وإتقان »أن تعبد الله 

كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك«.
ولعل اخللل في نهاية وبعد رمضان له 
عالقة ببداية رمضان، فإذا صحت البدايات 

صحت النهايات والعكس.
الصيام  نية  البداية؛  في  يجب  وم��ا   
إمي��ان��ا واح��ت��س��اب��ا ون��ي��ة ال��ق��ي��ام إمي��ان��ا 
ب��داي��ة  ي��ك��ون رم���ض���ان  واح��ت��س��اب��ا. وأن 
وااللتزام  الصالح  والعمل  للخير  انطالقة 
نعقد  وأن  وال��س��ل��وك،  وال��ع��ب��ادة  والتقوى 
العزم على االستمرار على ذلك إلى أن نلقى 
الله تعالى بإذنه وعونه وقوته؛ وإلى األبد، 
فإننا إن نوينا االستمرار وبرمجنا أنفسنا، 
بعزمنا  ل��ل��دم��اغ  ق��وي��ة  إش����ارات  وأعطينا 
العقل  التوقف صار  وعدم  االستمرار  على 
والدماغ هو احملرك وهو الدافع ألنه برمج 
البرمجة  علم  في  معلوم  هو  كما  ذلك  على 
وعد  م��ا  على  زي���ادة  والعصبية،  اللغوية 
ملن  وهدايته  وتوفيقه  معونته  من  به  الله 
جاهد نفسه  على الثبات  واالستمرار  في 
ألفها في رمضان  التي  الطاعات والقربات 
ف��ي املسألة؛  ي��ع��ول عليه  وه���ذا أس��م��ى م��ا 
ِذيَن  }َوالَّ تعالى:  قال  وتوفيقه،  الله  هداية 
ُهْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ اللَه مَلََع  َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَّ
جل  وق��ال    ،)69  : ِسِننَي{)العْنكبوت  ْ احمْلُ
ِذيَن اْهَتَدْوا َزاَدُهْم ُهًدى َوآَتاُهْم  جالله: }َوالَّ
َتْقَواُهْم{)محمد : 17(، وقال الله تعالى في 
احل��دي��ث ال��ق��دس��ي: 
ت��ق��رب  »إذا  ق������ال: 
ال��ع��ب��د إل�����ّي ش��ب��رًا 
ذراع��ًا،  إليه  تقربت 
وإذا تقرب إلّي ذراعًا 
ت��ق��رب��ت م��ن��ه ب��اع��ًا، 
ميشي  أت��ان��ي  وإذا 
ه��رول��ة«)رواه  أتيته 
ال����ب����خ����اري(. ف��ن��ي��ة 
املداومة واالستمرار 
سيرا  الطريق  على 
إل�����ى ال���ل���ه ت��ع��ال��ى  
م���ط���ل���وب���ة ب����أم����ره 
س��ب��ح��ان��ه ف���ي ق��ول��ه 
اليقني{  ياتيك  حتى  ربك  }واعبد  تعالى: 
كمن  نكون  االستمرار  نية  لنا  تكن  لم  فإذا 
دخل في عمل أليام معدودات ينتظر بفارغ 
ويضع  ليستريح  منه  ينتهي  متى  الصبر 
احلمل من على عاتقه، ومبجرد إنهاء العمل 
اإلخ��الد  وح��ب  والكسل  باخلمول  ي��ص��اب 
وال  معينا  نفسه  من  يجد  ولم  االرض  إلى 
يتوقف  وكيف  فيتوقف.  محركا  ذات��ه  م��ن 
اإلنسان عن الكسب ويقتصر على ما مضى 
وهو ال يدري مدى قبولها أو ردها وحتى 
إلى  الزيادة فهي  إلى  تكن  لم  قبلت إلن  إن 
ر، وهي رأس  النقصان ال محالة ألنها ال تثمَّ
باالستمرار  ويكثر  ينمو  امل��ال  ورأس  امل��ال 
في التجارة والربح، فإذا ما توقف التاجر 
عن جتارته أوشك أن يعود على رأس ماله 
الفقراء  ع��داد  في  ويصبح  وي��ب��دده  فيأكله 

واملعدمني. 
فليختر كل منا مع من يريد أن يكون مع 
الفقراء  مع  أم  الرابحني  والتجار  األغنياء 

والكسالى  واخلاملني.

 نفعني الله وإياكم بالقرآن املبني.....

الخطبة الثانية
احلمد لله حمدا كثيرا......

يجب  ال��ك��رام:  األح��ب��ة  فيأيها  بعد  أم��ا 
ال يجب  ذهبية  فرصة  رمضان  أن  نعلم  أن 
ميدان  وه��و  ب��ه��ا،  التفريط  أو  تضييعها 
للتسابق في اخليرات لنيل أعلى الدرجات، 
والسموات،  األرض  عرضها  بجنة  والفوز 
َش��ْه��ٌر  َرَم���َض���اُن  »َأَت���اُك���ْم   : ي��ق��ول النبي ] 
َعَلْيُكْم ِصَياَمُه،  َعزَّ َوَجلَّ  ُه  َفَرَض اللَّ ُمَباَرٌك، 
َماِء، َوُتْغَلُق ِفيِه َأْبَواُب  ُتْفَتُح ِفيِه َأْبَواُب السَّ
ِه ِفيِه  َياِطنِي، ِللَّ ِحيِم، َوُتَغلُّ ِفيِه َمَرَدُة الشَّ اجْلَ
َلْيَلٌة َخْيٌر ِمْن َأْلِف َشْهٍر، َمْن ُحِرَم َخْيَرَها َفَقْد 

ُحِرَم«.
للعاقل  ينبغي  العظيم  امل��وس��م  وه���ذا 
والعبادة  الطاعة  في  يغتنمه  أن  اللبيب، 
يدري  ال  اإلنسان  ف��إن  تعالى،  لله  والقربة 
م��ا ي��ع��رض ل��ه م��ن مشاغل وش��واغ��ل، وال 
م��ن حياته،  م��ا بقي  ف��ي  م��ن يطالبه  ي��دري 
فإن املرض مطالب له وهو ناقض للصحة، 
املرء  فمادام  احلياة،  لطريق  قاطع  وامل��وت 
في سعة من صحته ونفسه وماله؛ فليبادر 
باألعمال الصاحلة قبل الفوات، ما دام في 
»اغتنْم   : املصطفى  ي��ق��ول  اإلم��ك��ان،  زم��ن 
َخْمًسا قبَل َخْمٍس: اغتنْم َحَياَتَك قبَل َمْوِتَك، 
َهَرِمَك،  قبَل  وَشَباَبَك  َسَقِمَك،  قبَل  َتَك  وِصَحّ

وِغَناَك قبَل َفْقِرَك، وَفَراَغَك قبَل ُشْغِلك«.
قال ابن القيم رحمه الله  : "اّن الّرْجَل إَذا 
ْزُم ُكّل  َحَضَرْت َلُه ُفْرَصُة اْلُقْرَبِة َوالّطاَعِة َفاحْلَ
ْزِم ِفي اْنِتَهاِزَها َوامْلَُباَدَرِة إَلْيَها، َواْلَعْجُز  احْلَ
ِفي َتْأِخيِرَها َوالّتْسِويِف ِبَها َواَل ِسّيَما إَذا َلْم 
ِصيِلَها،  ّكِنِه ِمْن َأْسَباِب َتْ َيِثْق ِبُقْدَرِتِه َومَتَ
َفِإّن اْلَعَزاِئَم َواْلِهَمَم َسِريَعُة ااِلْنِتَقاِض َقّلَما 
َثَبَتْت َوالّلُه ُسْبَحاَنُه ُيَعاِقُب َمْن َفَتَح َلُه َباًبا 
َقْلِبِه  َبنْيَ  َيُحوَل  ِبَأْن  َيْنَتِهْزُه  َفَلْم  ْيِر  اخْلَ ِمْن 
ِكُنُه ااِلْسِتَجاَبُة َبْعَد َذِلَك. َقاَل  َوِإَراَدِتِه َفاَل مُيْ
َتَعاَلى: }َيا َأّيَها اّلِذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِلّلِه 
َوِللّرُسوِل ِإَذا َدَعاُكْم مِلَا ُيْحِييُكْم َواْعَلُموا َأّن 
 )24  : َوَقْلِبِه{)اأْلَْنَفاُل  امْلَْرِء  َبنْيَ  َيُحوُل  الّلَه 
َقْوِله:   ِف��ي  ِب��َه��َذا  ُسْبَحاَنُه  الّلُه  َص��ّرَح  َوَق��ْد 
}َوُنَقّلُب َأْفِئَدَتُهْم َوَأْبَصاَرُهْم َكَما َلْم ُيْؤِمُنوا 

ِبِه َأّوَل َمّرٍة{)اأْلَْنَعاُم 110(
ِه ]  عن َأَنٍس [ َقاَل:  َكاَن َرُسوُل اللَّ
ْت َقْلِبي  ُيْكِثُر َأْن َيُقوَل: »َيا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب َثبِّ
ا ِبَك،  ِه، آَمنَّ َعَلى ِديِنك«، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اللَّ
ا ِجْئَت ِبِه، َفَهْل َتَخاُف َعَلْيَنا؟ َقاَل: »َنَعْم،  َومِبَ
ِه،  اللَّ َأَصاِبِع  ِمْن  ُأْصُبَعنْيِ   َ َب��نيْ اْلُقُلوَب  ِإنَّ 

ُبَها َكْيَف َيَشاُء«. ُيَقلِّ
ْت َقلوبنا َعَلى  فاللهم َيا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب َثبِّ
الثابت  بالقول  ثبتنا  اللهم  وطاعتك،  ِديِنك 

في احلياة الدنيا وفي اآلخرة.
ال��ل��ه��م ك��م��ا ب��ل��غ��ت��ن��ا رم���ض���ان ف��اج��ع��ل 
من  والعتق  وامل��غ��ف��رة  الرحمة  منه  حظنا 
وال جتعل حظنا  باجلنان،  والفوز  النيران 
أنت  إنك  منه اخل��زي والبوار واخل��س��ران، 
اجلواد احلنان املنان. اللهم اجعل صالتنا 
ف��ي��ه ص���الة اخل��اش��ع��ني، وص��ي��ام��ن��ا صيام 
اللهم  القانتني،  قيام  وقيامنا  السائحني، 
الوجه  على  وطاعتك  عبادتك  إل��ى  وفقنا 
الذي ترضاه يارب العاملني. اللهم اغفر لنا 
أمرنا  وتول  عنا،  واعف  وعافنا  وارحمنا، 
واهدنا  درجاتنا  وارفع  عنا سيئاتنا  وكفر 

سبل السالم....

مـــاذا  بـعـد  رمـضــان؟

ذ. خالد العمراني
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قال ابن القيم رحمه الله  : "اّن الرّْجَل إذَا 
َحَضرَْت لَُه فُرَْصُة الْقُرْبَِة وَالّطاَعِة فَاْلَزْمُ كُّل 
اْلَزِْم ِفي انِْتَهاِزَها وَاْلُبَادَرَِة إلَيَْها، فَِإّن الْعَزَاِئَم 

وَالِْهمََم َسِريعَُة اِلنِْتقَاِض قَلّمَا ثَبَتَْت وَاللُّه 
ُسبَْحانَُه يُعَاِقُب مَْن فَتََح لَُه بَاًبا ِمْن اْلَيِْر فَلَْم 

يَنْتَِهزْهُ ِبأَْن يَُحوَل بَْيَ قَلِْبِه وَِإرَادَِتِه فََل ُيِْكنُُه 
اِلْسِتَجابَُة بَعَْد ذَِلَك
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ال��ى  ب��ح��اج��ة  إن األم�����ة اإلس���ام���ي���ة 
ال��دع��وة اخل��اص��ة وال��ع��ام��ة، واالص��ط��ف��اء 
للعاملني ينبغي أن يشمل الصاحلني الذين 
مجاليه  ف��ي  ال��دع��وي  ب��ال��ع��بء  ينهضون 
اخل��اص والعام، س��واء مت هذا االصطفاء 
من الدولة أو األمة أو اجلماعات والهيآت، 
إال أن الهيئة املُْصَطِفية ال ُبدَّ أن تضع في 
اع��ت��ب��اره��ا ال��ف��روق امل��وج��ودة ب��ني العمل 
الدعوي العام والعمل الدعوي اخلاص، إذ 
بينهما فروق كثيرة البأس من ذكر بعضها 

فيما يلي :
العامة تخاطب املستجيب،  الدعوة  أ- 
االستجابة  والبعيد  االستجابة،  والقريب 
الغفلة،  وإزال���ة  احل��ج��ة،  وإق��ام��ة  للتذكير 
بينما الدعوة اخلاصة تخاطب املستجيبني  

فقط.
ب- الدعوة العامة تخاطب الناس على 
مختلف املستويات بينما اخلاصة تخاطب 

املتقاربني مستًوى وفهما واهتماما.
اإلث��ارة،  تستهدف  العامة  الدعوة  ج�- 
الفاترة،  للهمم  واالستنهاض  والتحميس، 
التكوين  تستهدف  اخلاصة  الدعوة  بينما 
والتربية والتعليم والتطبيق احلي ألخاق 
اإلسام وقيمه، ومبادئه في مسيرة طويلة 

تنتهي ِبُحْسِن اخلْتم إن شاء الله تعالى.
اجلمهور  تستهدف  العامة  الدعوة  د- 
ل��ل��ت��ث��ق��ي��ف وال��ت��وج��ي��ه وال��ت��وع��ي��ة حتى 
الطابع اإلسامي شكا  األمة على  حتافظ 
النخبة  تستهدف  واخل��اص��ة  ومضمونا، 
القادرة على حمل أمانة التخطيط، والقيادة 
الرشيدة في مختلف املجاالت احليوية في 
األمة، حتى َتْسَعَد األمُة بَقواعدها وِقَمِمها، 
ِتها على َشْكِل  وتتظافر اجلهوُد إلبراز َخْيِريَّ

مناذج حُتتذى.
يحتاج  واخل��اص  العام  االصطفاء  إن 
تستطيع  ال  ووس����ائ����ل  ك��ب��ي��ر،  مل��ج��ه��ود 
أساس  على  َسُة  املؤسَّ ول  ال��دُّ إال  َتْوِفيَرها 
الّدعوة، ومبا أن ُدول الدعوة ِشبُه مفقودة، 
ُم��ْل��َق��اٌة ع��ل��ى ع��ات��ق الهيآت  ف��امل��س��ؤول��ي��ة 
من  َتْصَطِفي  لكي  واألح��زاب،  واجلماعات 
بأمر  النهوض  وُح��بَّ  اخلير،  فيه  ُم  تتوسَّ
الشهادة على الناس ال يبتغي من وراء ذلك 
أجرًا وال شكورا، وال ُتْثِنيِه العقبات املادية 
بدينه  الفرار  عن  كانت-  -مهما  واملعنوية 
إل��ى رب���ه، واس��ت��ْص��ح��اب ال��رف��ق��اء األب���رار 
والتراب. الطني  َأْه��واِء  َعْن  ُعوا  ترفَّ الذين 
صعوبات أمام الهيآت الّدعوية :االصطفاء 
امل��رارة،  لذيَذة  ُغْرَبًة  تتطلَُّب  صعبة  مهمة 

منشَأ هذه الُغربة :
ٌر ل��ل��ك��ون واإلن���س���ان واحل��ي��اة  > ت���ص���وُّ
كان  فإذا  اِس:  النَّ َراِت  ِلَتَصوُّ متاما  مخالف 
لعب  ال��دن��ي��ا  احل��ي��اة  أن  يفهمون  ال��ن��اس 
واألحساب  باألموال  وتفاخر  وزينة  ولهو 
فالغريب  والنفوذ،  واملناصب  واألن��س��اب 
��ٌة  ي���رى أن احل��ي��اة م��ج��رد ف��رص��ة وَم��َح��طَّ
اآلِخ��رَة  اَر  ال���دَّ }وإنَّ  اخللود  ل��دار  للعبور 
َيْعَلُموَن{)سورة  َكاُنوا  َل��ْو  احَل��َي��َواُن  َلِهَي 
َعها  ُيَضيِّ أن  م��ن  أث��َم��ُن  فهي  العنكبوت( 
شقاء  ويشقيها  ُي��رِدي��ه��ا  فيما  اإلن���س���اُن 

دًا. مؤبَّ
اس��ت��ق��ال ت���ام ف��ي ال����والء مخالف   <
لوالءات الناس : فإذا كانت والءات الناس 
ل��ل��ح��زب، وال��ق��وم��ي��ة، واجل��ن��س، وال��ل��غ��ة، 
-أي  فهو  والسياسّية،  املذهبّية  ُظم  والنُّ
الغريب- يرى أن والءه لله تعالى ولرسوله 

وَرُسوُلُه  ُه  اللَّ ُكم  َوِليُّ ا  َ }ِإمنَّ وللمومنني   [
��َاَة  وال���ِذي���َن آَم��ُن��وا ال��ِذي��َن ُي��ِق��ي��ُم��وَن ال��صَّ
َيَتَولَّ  وَم��ْن  َراِك��ُع��وَن  َوُه��ْم  َكاَة  الزَّ وُيوُتوَن 
الّلِه  َفِإنَّ ِحْزب  آَمُنوا  َه وَرُسوَلُه والِذيَن  اللَّ

ُهُم الَغاِلُبوَن{)سورة املائدة(.
ف��إذا   : ت��ام ف��ي املرجعية  اس��ت��ق��ال   <
كان الناس يستندون في التوجيه واحلكم، 
االجتهادات  إل��ى   .. وال��ت��ق��ومي،  والضبط، 
ال��ب��ش��ري��ة ف��ي ال��ت��ق��ن��ني وال��ت��ش��ري��ع التي 
أن مرجعيته  فإنه يرى  األه��واء،  مصدرها 
عن  امل��ن��زه  تعالى  ال��ل��ه  ك��ت��اب  ه��ي  العليا 
ال���ه���وى وال���ن���ق���ص، وس���ن���ة رس���ول���ه ] 

املعصوم من اخلطإ واالنحراف.
> اس��ت��ق��ال ت���ام ف��ي ال��ت��وّج��ه : ف��إذا 
أساس  على  بينهم  يتعاَمُلون  الناس  كان 
املصلحة اخلاصة مضحني في سبيلها بكل 
ثِمني وَرِفيع من القيم واألخاق فإنه يرى 
أن التعامل ينبغي أن يؤسس على الصالح 
لإلنسان  العليا  املصحلة  وج��ع��ل  ال��ع��ام، 
فوق كل مساومة واعتبار.إلى غير ذلك من 
العاملني  جتعل  التي  االستقاالت  أن��واع 
املتساقطني،  املتهافتني  س��رب  ف��ي  غ��رب��اء 
القرب من  األن��س في  ًة  َل��ذَّ ولكنهم يجدون 
ال��ل��ه، وَح�����َاَوة ال��وص��ل ب��ال��ل��ه وال��رس��ول 
واملومنني، وِعّزة االستمداد للعون من ماِلك 
الدنيا والّدين، يحُدوُهْم اأَلَمل الصاِدق في 
العثور على أصحاب الفطر السليمة، الذين 
الفجر  ُب��ُزوِغ  َوْقَت  الُغَرَباِء  ِن��َداَء  َيْنَتِظُروَن 
الصادق.ولصعوبة املهمة، وطول الطريق، 
ووعورة السير فيه، وُغْربة الدعوة لالتزام 
بتكاليفه كان ال بد من التدقيق في اختيار 
سالكيه عن علم وبصيرة، وثقة واطمئنان، 
وال يتيسر هذا التدقيق إال باتباع مراحل 

ضرورية.
اُس ِإّنا َخَلْقَناُكْم  َها النَّ قال تعالى : }ياأيُّ
وَقَباِئَل  ُشُعوبًا  وَجَعْلَناُكْم  وُأْنَثى  َذَكٍر  ِمْن 
لَتَعاَرُفوا{)سورة احلجرات( إن الله تعالى 
التعارف  أج��ل  من  وقبائل  شعوبًا  جعلنا 
فيما بيننا، إذ في التعارف َتَباُدُل اخِلْبرات 
َتَعاُوٌن  التعارف  وفي  واملنافع،  والتجارب 
على مافيه صاح اإلنسانية َجْمعاء، ال فرق 
أبيضها وأسودها، وأحمرها  في ذلك بني 
وأصفرها، كاِفرها وُموِمِنها. وفي التعارف 
تقارٌب في الثقافات واالهتمامات، وتواُصٌل 
العلمية  واالق���ت���ب���اس���اِت  ال���ع���ط���اءاِت  ف���ي 
التي  الفوائد  من  ذلك  غير  إلى  والفكرية.. 
املصالح  ك��ان��ت  ال���ت���ع���ارف.وإذا  ييسرها 
املادية لإلنسان تستحق التعارف والتقارب 
من أجلها، فإن األجدر باإلنسان أن يتعارف 
املادية  املصالح  لإلنسان  يضمن  ما  على 
معا،  واألخروية  الدنيوية  معا،  واملعنوية 
يتطلب  ال��ذي  باإلسام  إال  لذلك  وال سبيل 
َعْرَضه  وُدَعاًة يحسنون  جنودًا مخلصني، 
ِلَيَتُه وَتْوضيَحه وإزالة ما عِلَق به من  وجَتْ
املسلم  ��ي��اُر  واخ��تِ هات.  والتشوُّ ُبهات  الشُّ
بالسهولة  ��مُّ  َي��تِ ال  الداعية  العامل  املومن 
التي يتمُّ بها اختياُر الناس لباقي الوظائف 
واملهماِت غير الدعوية، ألن الدعوة ِصبغة 
ة  نَبويَّ ووظيفة  إلهية،  وجت���ارٌة  رب��ان��ي��ة، 
وال   ، وَدبَّ ه���بَّ  م���ن  ك���ل  ل��ه��ا  ي��ت��ص��ّدى  ال 
ولذلك  ى،  نَّ وَتَ اْشتهى  من  كل  يستطيعها 
كان االصطفاء للدعوة ضروريا.ولكي يكون 
االختيار للمهمات الدعوية صائبا ال بد من 

اتباع املراحل التالية :
أ- مرحلة التعارف : 

مستوى  معرفة  ب��ال��ت��ع��ارف  امل��ق��ص��ود 

الشخص الثقافي، واالجتماعي، واألسري، 
والثانوية،  األساسية  اهتماماته  ومعرفة 
وق��درات��ه،  واس��ت��ع��دادات��ه،  فطرته  ومعرفة 
ومعرفة  وأص��دق��ائ��ه،  مخالطاته  ومعرفة 
مع  تعاماته  وأن���واع  وانفعاالته  م��زاج��ه 
كله  فذلك  االجتماعية،  الشرائح  مختلف 
ي��س��اع��د ع��ل��ى إج����ادة االخ��ت��ي��ار، وإج���ادة 
املعاجلة  وإج����ادة  والتكليف،  التوظيف 
بوسائل  التعارف  النقص.ويتم  جلوانب 
أو  املسجد  في  املصاحبة   : منها  متعددة، 
امللعب أو القسم أو الشارع أثناء الذهاب 
ألم���اك���ن ال��ع��م��ل، وامل���ش���ارك���ة ف���ي بعض 
النوادي الثقافية واالجتماعية والرياضية، 
أو  اإلسامية  الكتب  بعض  إعطاء  ومنها 
فتح  ث��م  ل��ل��ق��راءة،  األدب��ي��ة  أو  االقتصادية 
النقاش حولها، ومنها االستضافة  أبواب 
اإلم��ام أحمد عن علي  فلقد روى  املتبادلة، 
[ أن رسول الله ] ملانزل قوله تعالى : 
}وَأْنِذْر َعِشيَرَتَك اأَلْقَرِبنَي{)سورة الشعراء( 
من  ُم��ّدًا  لهم  املطلب فصنع  عبد  بني  دع��ا 
الطعام  فأكلوا حتى شبُعوا، وبقي  طعام، 
، ثم دعا ِبُعسٍّ فشربوا حتى  سَّ ُه لم ُيَ كأنَّ
أولم  ُي��سَّ  لم  كأنه  الشراب  وبقي  َرَوْوا، 
ُيْشرْب، وقال »يابني عبد املطلب إني ُبعثت 
إليكم خاصة وإلى الناس عاّمًة، فقد رأيتم 
من هذه اآلية -املقصوُد بها الطعاُم والّلَبُ 
ُيَباِيُعِني  فأيكم  مارأيتم،  ِفيِهَما-  املُ��َب��اَرُك 

على َأْن يكون أخي وصاحبي«)1(.
يكون  أن  يكن  ال��ت��ي  املسلمني  وآي���ة 
التقصير  رغم  اإلسام  َبَقاُء  فيها،  التذاكر 
من أهله وأتباعه، ورغم التآمر العاملي عليه 
سابقا وحاضرًا، وأْنِعْم بها من معجزة َتُدلُّ 
على أن هذا الدين حق، ولكنه فقط يحتاج 
الُغْلِف،  القلوب  ِلَفْتِح  ُمْصَطَفنْي  ِرَجاٍل  إلى 

والبصائر الُعْمِي.
ب- مرحلة التفاهم :

قدٌر  فيها  يحصل  التي  املرحلة  وه��ي 
احلياة،  في  اإلنسان  لدور  الَفْهم  من  كبير 
من  عاِتق  على  امللقاة  للمسؤولية  وإدراٌك 
ل  َحَباهم الله تعالى مبواهب الَعْقل والتأمُّ
اإلْقبال  وُح��بِّ  الفطرة،  وسامة  ��ر،  ��َدبُّ وال��تَّ
ِعْلمًا وعما والتزامًا باألركان  اخَلْيِر  على 
ِب��ُدوِن��ه��ا، وب��األْخ��َاِق التي  التي ال إس��ام 
التآلف  يحصل  َع��ْن��َه��ا.آن��ذاك  َم��ْن��ُدوَح��ة  ال 
عاية  ، والرِّ ِد املُْسَتِمرِّ والتآخي نتيجة التفقُّ
أخ��اق  ع��ن  امل����وروث  واحل���رص  مة،  املنظَّ
َرُؤوٌف  ِباملُوِمِننَي  َعَلْيُكْم  }َحِريٌص  النبّوة 
ِه  ُكلِّ ذلك  عن  فينشأ  التوبة(  َرِحيٌم{)سورة 
في جميع  الّدعوية،  التصورات  في  َتَفاُهٌم 
ٌج في ُمْخَتلف أنواع  امليادين، وتفاهم ُمَتَدرِّ
العاقات االجتماعية، وتفاهم أساسي في 
الصاحلة  والوْصَفات  واأله��داف  املقاصد 
ِلِعاِج مشاكل األمة على مراحل قد تطول 
األم��ور  تتوضح  م��ا  فبمقدار  تقصر،  وق��د 
مبقدار ما تتقارُب القلوب وَتْنَسِجُم، وَتْعِزُم 
األمة من ظلماِت  الكبرى إلخراج  الَعْزمات 
وسيلة  والتناحر.وخير  وال��ض��ال  يه  التَِّّ
الواقع  ق��راءة  والتفهيم  الفهم  على  ُتعني 
والصواب،  اخلطأ  َتْعِرُف  إيانّية  بقلوب 
وال��رش��د واالن���ح���راف، م��ن خ��ال امل��وازن��ة 
من  اإلس����ام  يتضمنه  م��ا  ب��ني  البسيطة 
مبادئ اخلير املطلق وما تتضمنه الدعوات 
واس��ت��غ��ف��ال  وُزوِر  ب��ه��ت��ان  م��ن  ال��ب��ش��ري��ة 

وحتاُمٍق.
---------

1 -  تفسير ابن كثير 3/350.

المفضل فلواتي 
رحمه اهلل تعالى

الـمــراحــــل الضـــرورية  الصطفاء العـــامـلـــني  
بني  الدعوة  العامة  والدعوة  اخلاصة 
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ولذلك  تعالى..  الله  ضيافة  في  العيد  في  املسلم 
ذلك من  ملا في  فيه  الصوم  العلماء على حترمي  أجمع 
هو  ثم  الكرية..  الربانية  الضيافة  تلك  عن  اإلع��راض 
حج  أو  الصيام  إت��ام  بنعمة  امل��وم��ن  فيه  يفرح  ي��وم 
خاصا  معنى  للعيد  وجدنا  ولذلك  احل���رام،  الله  بيت 
ف��ي ب��ي��ت ال��ن��ب��ي ] : ف��رح��ة وب��ه��ج��ة وم���س���رة.. لعب 
وإنشاد وفرجة... إكرام لألهل وتوسعة على العيال... 
لكن كل ذلك في حدود الطاعة وضمن مساحة احلال 
أبو  دخل  قالت:  عنها،  الله  عائشة رضي  فعن  املباح.. 
بكر وعندي جاريتان من جواري األنصار تغنيان مبا 
وليستا مبغنيتني،  قالت:  بعاث،  يوم  األنصار  تقاولت 
فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله ] 
وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله ] : »يا أبا بكر، إن 

لكل قوم عيدا وهذا عيدنا« رواه البخاري
للراحات  موضوع  العيد  أن  دليل  فيه  املهلب:  قال 
وبسط النفوس إلى ما يحل من الدنيا واألخذ بطيبات 
الرزق وما أحل الله من اللعب واألكل والشراب...؛ أال 
ترى أنه أباح الغناء من أجل عذر العيد قال: )دعهما يا 

أبا بكر، فإنها أيام عيد( ... 
الذي  الغناء  ، تعنى   وقولها: )وليستا مبغنيتني( 
يسميه  وم��ا  بالفواحش  والتعريض  اخلنا  ذك��ر  فيه 
املُّجان وأهل املعاصى غناء مما يكثر التنغيم فيه.. قال 
املهلب: وهذا الذي أنكره أبو بكر كثرة التنغيم وإخراج 
اإلنشاد عن وجهه إلى معنى التطريب باألحلان؛ أال ترى 
أنه لم ينكر اإلنشاد وإمنا أنكر مشابهة الزمير، فما كان 
من الغناء الذي يجري هذا املجرى من اختاف النغمات 
واستهواؤه  فتنته  تخشى  ال��ذي  فهو  اإلط��راب  وطلب 
للنفوس، وقطع الذريعة فيه أحسن، وما كان دون ذلك 
من اإلنشاد ورفع الصوت حتى ال يخفى معنى البيت، 
روي  وقد  عنه،  منهي  فغير  بشعره  الشاعر  أراده  وما 
عن عمر بن اخلطاب أنه رخص في غناء األعراب، وهو 

صوت كاحلداء يسمى النصب إال أنه رقيق.
وع���ن ع��ائ��ش��ة رض���ي ال��ل��ه عنها ق��ال��ت: دخ���ل علي 
ُبعاث،  بغناء  تغنيان  وعندي جاريتان   [ الله  رسول 
فاضطجع على الفراش، وحول وجهه، ودخل أبو بكر، 
فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي ]، فأقبل 
عليه رسول الله ] فقال: »دعهما«، فلما غفل غمزتهما 
ف��خ��رج��ت��ا، وك���ان ي���وم ع��ي��د، يلعب ال���س���ودان ب��ال��درق 
»تشتهني  قال:  وإما   ،[ النبي  فإما سألت  واحل��راب، 
تنظرين؟« فقلت: نعم، فأقامني وراءه، خدي على خده، 
وهو يقول: »دونكم يا بني أرفدة« حتى إذا مللت، قال: 
البخاري  »ف��اذه��ب��ي«)رواه  ق��ال:  نعم،  قلت:  »حسبك؟« 

ومسلم(.
خدي  وراءه،  فأقامني  ال��رائ��ع،  املشهد  ه��ذا  تأمل 
على خ��ده، وه��و ي��ق��ول: »دون��ك��م ي��ا بني أرف���دة« حتى 
»فاذهبي« !!  قال:  نعم،  قلت:  »حسبك؟«  قال:  مللت،  إذا 
النبي ] يعرض الفرجة على زوجه رضي الله عنها، 
ترغب  حتى  وينتظرها  املكان  لها  ويوسع  ويصحبها 
في االنصراف.. قال ابن بطال: وفيه ما كان النبي، عليه 
أن  للمرء  السام، عليه من اخللق احلسن وما ينبغي 
هم فيما ال حرج عليهم  يتثله مع أهله من إيثاره مسارَّ

فيه.
هي أخاق النبي ] احلميدة، وشمائله الكرية، 

مع األهل في يوم العيد.. 
ترسم الطريق للسائرين.. وترسم املعالم للسالكني.. 

حتى يصلوا إلى بر األمان، وينالوا رضى الرحمن..

فـرحة  العيد  فـي  بيت 
رسـول  اللـه  ]

د. امحمد العمراوي
رئيس جمعية العلامء خريجي جامع القرويني

amraui1391@gmail.com
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مقدمة:
لإلرث أركان وأسباب وشروط وموانع. 

فأما أركانه: فوارث ومورث وتركة.
وأما أسبابه فنكاح ونسب ووالء.

والعلم بجهة  ال��وارث  امل��ورث وحياة  وإما شروطه فموت 
اإلرث وعدم وجود مانع الذي يجمع على موانع وهي سبعة: 
وال��رق، ومنها ما  الكفر والقتل  منها ما هو مانع أصال وهو 
هي  إذ  واملعاني  ولكن مينع باملقاصد  األصل  في  ليس مبانع 
إما فقدان سبب أو فقدان شرط كعدم االستهالل والزنا واللعان 

والشك فيمن سبق إلى املوت من الوارث واملورث.
أركانه  وج��ود  مع  أسباب اإلرث  من  سبب  فوجود  وعليه؛ 
وتوافر شروطه وانتفاء كل موانعه يؤدي إلى أن يرث الوارث 

احلي امليت زوجا كان أو قريبا.
لكن السؤال املطروح هو: كم يرث احلي من تركة امليت. هل 

ربعها  أم  يرث نصفها  أم  منها  قدرا محددا  يرث 
أم أقل أم أكثر أو يرث التركة كلها أو الباقي أو 
الفروض  باستغراق  فيحجب  ش��يء  له  يفضل  ال 

التركة.
ولذلك فاإلرث إما أن يكون قدرا محددا فيسمى 
بالفرض، أو غير محدد وهو ما يسمى بالتعصيب. 

فما معنى الفرض؟ وما معنى التعصيب؟
أوال: اإلرث بالفرض:

....{ التقدير ومنه قوله تعالى:  لغة:  الفرض 
فنصف ما فرضتم{.

وفي االصطالح الفرضي: الفرض هو النصيب 
ال  قريبه  أو  زوج��ه  تركة  في  ل��وارث  املقدر شرعا 

يزيد إال بالرد وال ينقص إال بالعول.
وعدد الفروض التي ذكرت في القرآن الكرمي 
س��ت��ة. وه��ي:ال��ن��ص��ف وال��رب��ع وال��ث��م��ن والثلثان 
وال��ث��ل��ث وال��س��دس وي��رم��ز ل��ه��ا ب���األرق���ام:    ½، 

و1/4، و1/8، و2/3، و1/3، و1/6.
قال احدهم: 

فروضهم نصف وربع ثمن
ثلثان ثلث سدس معني

ثانيا:اإلرث بالتعصيب:
 ففي اللغة يقال عصبة الرجل قرابته من جهة أبيه، ومنه 
العصبة والعصابة. وكل هذه األلفاظ لها مدلول القوة والشدة 
باألولى  يكون  به  اإلرث  أن  التعصيب  في  وتظهر  واإلح��اط��ة. 
وباألقرب وبالقوة أي قوة القرابة.سواء كان في التركة كلها أو 

في ما بقي عن أصحاب الفروض.
والتعصيب هو اإلرث بغير تقدير حيث يستحق العاصب 
أو العصبة إن تعددوا التركة كلها إن لم يوجد صاحب فرض 
إذا  أو  قلنا  كما  ال��ف��روض  أص��ح��اب  بعد  الباقي  ي��أخ��ذون  أو 
استغرقت الفروض التركة فالشيء له. إال االبن بطبيعة احلال.

أوال:-أنواع الورثة:
  ينقسم الورثة بالنظر إلى الطريقة التي يرثون بها إلى 

أربعة أصناف: فهناك من يرث بالفرض فقط.
وهناك من يرث بالتعصيب فقط. 

وهناك من يرث بالفرض والتعصيب جمعا.
وهناك من يرث بالفرض أو التعصيب. 

فهي إذن أربعة أصناف بالتفصيل كما يلي:
أ- الوارثون بالفرض فقط:

محددة  أنصبة  الشريعة  لهم  عينت  ال��ذي��ن  ال��ورث��ة  وه��م 
أنصبتهم  سميت  ول��ذل��ك  قطعية  شرعية  نصوص  مبقتضى 
إما  تكون  ال��ف��روض  وه��ذه  بالنص.  مفروضة  فهي  ف��روض��ا، 
يرثون  وال  السدس.  أو  الثلث  أو  الثمن  أو  الربع  أو  النصف 

بالتعصيب أبدا بهذه الصفة. وهم: 
الزوج والزوجة واألم واجلدتان واألخ لألم واألخت لألم.
ب- الوارثون بالفرض وبالتعصيب مع اجلمع بينهما: 

وهم الورثة الذين قد يرثون بالفرض أحيانا وبالتعصيب  
تارة أخرى وأحيانا يجمعون بني الفرض والتعصيب من نفس 
وترث  بالفرض  فيرث1/6  البنت،  مع  وجد  إذا  ك��األب  التركة. 
، والباقي وهو1/3 يأخذه األب أيضا بالتعصيب.  البنت1/2 

واجلد.
ج- الوارثون بالفرض وبالتعصيب دون اجلمع بينهما:

وه���م ال��ورث��ة ال��ذي��ن ي��رث��ون ب��ال��ف��رض ف��ي ح���االت معينة 
ويرثون بالتعصيب في حاالت أخرى، لكنهم ال يرثون بالفرض 

والتعصيب من نفس التركة أبدا.
واألخ��ت��ان  فأكثر،  اب��ن  وبنتا  فأكثر،  البنتان  إن���اث:  وه��ن 
الشقيقتان فأكثر، واألختان ألب فأكثر، فكل منهن ترث بالفرض 
نصفا، أو ثلثني إن تعددن، أو سدسا وهو خاص ببنت االبن 
واألخ��ت لألب مع البنت واألخ��ت الشقيقة إذا لم يوجد معهن 
في الفريضة من يعصبهن من االبن وابن االبن واألخ الشقيق 

واألخ لألب.
فإذا وجد معهن ذكر من الذكور صرن عاصبات بالغير. 

د- الوارثون بالتعصيب فقط: 
محددة  أنصبة  الشريعة  لهم  تعني  لم  الذين  الورثة  وه��م 
قد  بالتعصيب  فالوارث  بها.  يرثون  طريقة  لهم  عينت  ولكنها 

يحوز كل التركة إذا لم يوجد وارث غيره، أو ما بقي منها بعد 
أن يأخذ الوارثون بالفرض أنصبتهم إذا وجدوا. وقد ال يرث 
امل��وروث،  إلى  منه  أقرب  بالتعصيب  آخر  وارث  إذا وجد معه 
كاألخ الشقيق ال يرث مع االبن. ويستثنى من احلجب االبن . 

وهم:
االب��ن، وابن االب��ن، واألخ الشقيق، واألخ لألب، وابن األخ 
الشقيق، وابن األخ لألب، والعم الشقيق، والعم ألب، وابن العم 
الشقيق، وابن العم لألب، والعم لألب الشقيق، والعم لألب من 

األب، وأبناؤهما بالترتيب السابق.
بالفرض  أو  فقط،  بالفرض  يرثون  الذين  فالورثة  وعموما 
والتعصيب معا، أو بالفرض أو التعصيب يستحقون فروضهم 

بالشروط اآلتية كما يلي:
 ثانيا: أصحاب الفروض وشروط استحقاقهم لها:

شروط استحقاقهفرضهالوارث
الثمن:1/8.الزوجة

الربع1/4.

إذا وجد معها فرع ) الفرع 
هو االبن أو البنت أو ابن 

االبن أو بنت االبن(
إذا لم يوجد معها فرع. وال 

حتجب.
 الربع:1/4.الزوج

النصف:1/2
إذا وجد معه فرع.                   

 إذا لم يوجد معه فرع. وال 
يحجبه أي وارث.

السدس:1/6.األم

 الثلث: 1/3.

إذا وجد معها فرع أو متعدد 
من اإلخوة أو األخوات)ش/

ب/م( ذكورا أو إناثا أو 
مختلطني

إذا لم يوجد معها فرع 
وال متعدد من اإلخوة أو 

األخوات. وال يحجبها أي 
وارث.

إذا انفردت، ويقتسمنه السدس:1/6اجلدة
عند التعدد وعندما تكون 
اجلدة من جهة األب هي 
األقرب  للموروث أما إذا 

كانت التي لألم هي األقرب 
فإنها تنفرد به.  

األخ واألخت 
الم

السدس:1/6.
الثلث:1/3

عند اإلنفراد. 
 عند التعدد يقتسمونه 
بالتساوي ذكورا وإناثا

إذا وجد معه االبن أو ابن السدس:1/6األب
االبن. 

 بالفرض والباقي بالتعصيب 
إذا وجدث معه البنت أو بنت 

االبن. واألب و ال يحجبه 

نفس الشروط. وعدم األب. السدس:1/6اجلد
وإذا كان معه إخوة أشقاء أو 
ألب فنرجئه إلى فصل خاص 

في أخر البحث. نفصل فيه 
الكالم.

النصف:1/2البنت
الثلثان:2/3

التعصيب

إذا انفردت عن الولد
إذا تعددت«بنتان فأكثر« مع 

عدم االبن أو األبناء
إذا وجد معها ابن أو أبناء 

واحدة أو متعددة.وال حتجب 
النصف:1/2.بنت االبن

الثلثان:2/3.

السدس:1/6

التعصيب

إذا انفردت عن الولد ابن أو 
بنت أو ابن ابن أو بنت ابن.

إذا تعددت  وبعدم االبن 
والبنات وابن االبن.

إذا وجدت مع بنت واحدة 
وعدم االبن وابن االبن. 

واحدة أو متعددة
إذا وجدت مع ابن االبن وعدم 

االبن
األخت 

الشقيقة
النصف:1/2

الثلثان:2/3

التعصيب

إذا انفردت عن الشقيقة وعن 
االبن واألب والشقيق والبنت 

وبنت االبن
إذا تعددت وبنفس الشروط 

في النصف
إذا وجدت مع الشقيق أو 
بنت أو بنت االبن وبشرط 

عدم احلاجب لها
النصف:1/2.األخت لألب

الثلثان:2/3.

السدس:1/6.

التعصيب

إذا انفردت عن األخ لألب 
واألخت لألب والشقيقة واألب 

واالبن وابن االبن والبنت 
وبنت االبن

إذا تعددت وبنفس الشروط 
في النصف.

إذا وجدت مع الشقيقة 
الواحدة وعدم احلاجب وال 

العاصب.
إذا وجدت مع األخ لألب أو 
البنت أو بنت االبن مع عدم 

احلاجب لها.

ثالثا: أنواع الوارثين بالتعصيب: 
 أ -  العاصب بنفسه: 

اجلهات  إل��ى  ينتمون  ال��ذي��ن  ال��ورث��ة  القسم  ه��ذا  ويشمل 
التالية: 

البنوة: وتشمل االبن وابن االبن. 
األبوة: وتشمل األب واجلد. 

األخ  واب��ن  األب  من  واألخ  الشقيق  األخ  وتشمل  األخ���وة: 
الشقيق وابن األخ من األب

أصـنـاف  الـورثـة  وأنـواع  اإلرث  وأقـسـام  كـل  نـوع
ذ. احميدة مرغيش
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ل���ق���د ح�����رص اإلس�������ام دي�����ن اإلن��س��ان��ي��ة 
توطيد  على  والرحمة  والتضامن  والتفاعل 
البشرية،  األجناس  كل  بني  األخوية  األواص��ر 
ما  بكل  زاخرة  مبادئه وتعاليمه  ولهذا جاءت 
يخدم ويعضد هذا اجلانب. ولعل من أهم ما 
حقا  تعتبر  التي  الزكاة  فريضة  لذلك،  شرعه 
عن  املسلم  يؤديها  بحيث  واملسكني،  للفقير 
طيب خاطر وعن اختيار واقتناع، متخذا منها 
الزكاة  ما يجعل  قربة ووسيلة وعبادة، وهذا 
تخرج عن كونها منحة يجود بها الغني على 
أو  ح��رج  ب��أي  املعوز  يحس  ال  وبذلك  الفقير، 
بأنه مدين للمزكي، فا تهدر كرامته وال جترح 
فيبقى  بنقص،  شعور  يخاجله  وال  إنسانيته 
لله  إال  يحنيه  وال  يطأطئه  ال  ال���رأس  شامخ 

تعالى .
السابقة،  السماوية  ال��ش��رائ��ع  تخل  ول��م 
القرآن  آي��ات  ق��ررت  فلقد  ال��زك��اة.  فريضة  من 
إسرائيل  بني  بها  أم��ر  ق��د  سبحانه  ال��ل��ه  أن 
 : الكرمية  اآلي��ة  ف��ي  عليه  منصوص  ه��و  كما 
احلق  وتكتموا  بالباطل  احل��ق  تلبسوا  }وال 
الزكاة  وآتوا  الصاة  وأقيموا  تعلمون  وأنتم 

واركعوا مع الراكعني{)البقرة : 41 - 42.(
الله جلت  والزكاة أيضا ضمن ما أوصى 
قدرته به عيسى بن مرمي \، وهذا ما عرضت 
آتاني  الله  }ق��ال إني عبد   : الكرمية.  اآلي��ة  له 
الكتاب وجعلني نبيئا وجعلني مباركا أين ما 
كنت وأوصاني بالصاة والزكاة ما دمت حيا{

)مرمي : 29 - 30.(
وما من عاقل، فضا عن منصف، فضا عن 
مؤمن، إال ويجد أن اإلسام أولى الزكاة أهمية 
أنه  ذل��ك  عظمى،  رفيعة  منزلة  وب��وأه��ا  كبرى 
اثنني وثمانني موضعا  قرنها مع الصاة في 
الزكاة  اق��ت��ران  الله ع��ز وج��ل. وم��ا  م��ن كتاب 
بالغ  م��ن  تكتسيه  م��ا  على  دليل  إال  بالصاة 
وأهداف  عالية،  مقاصد  من  لها  وملا  األهمية، 

غالية، لعل أهمها وأبرزها : 

أوال : الزكاة تطهر وتزكي النفس : 
أموالهم  م��ن  }خ��ذ   : تعالى  اخل��ال��ق  ق��ال 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها{)التوبة : 103(. 
إن الزكاة تطهر نفوس الفقراء من احلسد 
واحلقد والبغضاء جتاه األغنياء، ملا ينالهم من 
خير وبركة الزكاة، كما أنها من ناحية أخرى 
واجلشع،  الطمع  م��ن  األغنياء  نفوس  تطهر 
مبا يبادرون من إنفاق وزك��اة. والزكاة أيضا 
وسيلة لتطهير الروح مما علق بها من أدران 

الذنوب، ودنس اخلطايا. 

ثانيا : الزكاة توفر الصحة النفسية: 
إن اإلن���س���ان ال����ذي ي��دف��ع ال���زك���اة يحس 
جتتاح  ونشوة  وروح���ه،  قلبه  تغمر  بسعادة 
عقله ملا أسداه من معروف، وقام به من واجب، 
فينعم براحة البال والضمير والصفاء النفسي 
انتقام  م��ن  يخشى  ف��ا  القلبي،  واالط��م��ئ��ن��ان 
محتاج،  إذاي���ة  أو  مسكني،  ت��ط��اول  أو  فقير، 
احملتاجني،  قلوب  ال��زك��اة  بدفعه  ميلك  وإمن��ا 

فيسكنونه قلوبهم ومهجهم. 

ثالثا : الزكاة حتصن املال : 
على  يعمل  زك��اة  من  يدفع  مبا  املسلم  إن 
حتصني ماله من اآلفات، فيبقى في مأمن وفي 
ذمة الله تعالى، وبذلك ال يلحقه ضياع وال تلف 
تعالى  الله  يبارك  وإمن��ا  سرقة،  وال  نهب  وال 
أموالكم  »حصنوا   :  [ الله  رس��ول  ق��ال  فيه، 

بالزكاة«)رواه أبو داود(

رابعا : الزكاة توطد أواصر األخوة : 
تسهم الزكاة في توطيد دعائم األخوة بني 
أفراد املجتمع قاطبة، بحيث يتعاون بعضهم 
فتسود  أزر بعض،  مع بعض، ويشد بعضهم 
اخَللة،  وسد  والتكافل  واحملبة،  األلفة  بينهم 
وإشاعة اخُللة مصداقا لقوله سبحانه : }إمنا 

املؤمنون إخوة{)احلجرات  : 10.(

خامسا : الزكاة تضيق فجوة التفاوت الطبقي: 
خ���ل���ق ال���ل���ه ت���ع���ال���ى ال����ن����اس م��ت��ف��اوت��ني 
ف��ي م��واه��ب��ه��م وم��ع��اي��ش��ه��م مم��ا ي��ت��رت��ب عنه 
فتنشأ  املال،  تفاوتهم في حتصيل  بالضرورة 
الطبقات االجتماعية، ونظرة اإلسام الواقعية 
ترى أنه ال ميكن أن يكون الناس سواسية في 
ال  أخ��رى  ناحية  من  لكنها  املادية،  أوضاعهم 
حتبذ التفاوت الطبقي الصارخ حيث تستأثر 
قال  باملال.  العريضة  القاعدة  دون  قليلة  فئة 
األغنياء  ب��ني  دول���ة  ي��ك��ون  ال  }ل��ك��ي  سبحانه: 

منكم{)احلشر : 7(
فتضيق  وم��ح��روم  س��ائ��ل  ك��ل  وليستفيد 
وجل  عز  الله  فرض  الطبقي،  التفاوت  فجوة 
ال��زك��اة. فقال ع��ز م��ن ق��ائ��ل: }إمن��ا الصدقات 

للفقراء واملساكني{)التوبة : 60.(

سادسا : الزكاة انقياد وطاعة لله تعالى : 
زكاة  من  عليه  ما  دفع  إلى  املسلم  يسارع 
وابتغاء  عقابه،  من  وخوفا  رب��ه  ألم��ر  امتثاال 
مرضاته. فهو ال يرجو أجرا إال من رب العاملني 
وحده كما قال تعالى: }إمنا نطعمكم لوجه الله 
ال نريد منكم جزاء وال شكورا{)اإلنسان  : 9(.

سابعا : الزكاة توفر فرصا للشغل :
تفشي  م��ن  ال��ي��وم  املجتمعات  ك��ل  تعاني 
التقدم واالزده��ار،  التي تعيق  البطالة  ظاهرة 
طاقات  م��ن  الكثير  يخسر  املجتمع  وجت��ع��ل 
وق�����درات وم���واه���ب أب��ن��ائ��ه. وال���زك���اة تسهم 
من  وذل��ك  الشغل،  ف��رص  توفير  ف��ي  بنصيب 
خال إيجاد عمال وظيفتهم جمع الزكاة مقابل 
مصداقا  صرفها:  أوج��ه  م��ن  سهما  إعطائهم 
عليها{ }والعاملني  سبحانه:  ال���رزاق  لقول 

)التوبة  : 60(.

ثامنا : الزكاة وسيلة حملاربة الفقر :
كان  الزكاة عبثا، وإمنا  لم يشرع اإلسام 
يتوخى من فرضيتها محاربة كل مظاهر الفقر 
وال��ه��ش��اش��ة، وم��ا ي��ؤك��د ذل��ك ه��و أن احلكيم 
األصناف  بني  ملا  التنزيل،  محكم  في  العليم 
ال��زك��اة،  ف��ي  امل��ف��روض  ل��ه��م نصيبهم  ال��ذي��ن 
جعل على رأس هؤالء طبقة الفقراء وشريحة 
املساكني بنص اآلية الكرمية  }إمنا الصدقات 

للفقراء واملساكني{)التوبة : 60(.
نقضي  والهشاشة  الفقر  على  فبالقضاء 
وال��واق��ع يشهد  االن��ح��راف واجل��رمي��ة.  على 
الغالب  في  هي  املهمشة  احملرومة  الطبقة  أن 

باألمن  املخلة  واالن��ح��راف��ات  القاقل  م��ص��در 
ال��ع��ام، وال��س��ل��م االج��ت��م��اع��ي مب��ا ترتكب من 
ولهذا  قانونا،  وم��ح��ظ��ورات  شرعا  محرمات 
الفقر  دائ��رة  على  للتضييق  آلية  الزكاة  تبقى 
واحلد منها، إذ في مال الغني ما يسع ويكفي 
حاجاته وحاجات الفقير. وإذا ما أدى الغني 
فريضة الزكاة لن يبقى أحد يعيش حتت وطأة 

الفقر املذقع.

تاسعا : الزكاة وسيلة لسداد الديون :
يلجأ اإلن��س��ان حت��ت وط���أة احل��اج��ة إلى 
فتقصم  الديون  عليه  تتراكم  وقد  االستدانة. 
ظهره، فا يستطيع سدادها. واإلسام مراعاة 
من  لها سهما  ال��ف��ئ��ة، خصص  ه��ذه  ل��ظ��روف 
وزر  ظهرها  عن  حتط  حتى  الزكاة  مصاريف 
وإصر ديونها، بذلك نطق القرآن الكرمي في آية 
الزكاة )والغارمني( )سورة التوبة، اآلية : 60(.

عاشرا: الزكاة وسيلة للضمان االجتماعي : 
على  وفضله  اإلن��س��ان،  تعالى  الله  خلق 
من  التكرمي  ن��ال  وبذلك  املخلوقات،  من  كثير 
رب���ه األك����رم، وح��ت��ى ال مت��س ك��رام��ت��ه ف��ا بد 
واألساسيات  الضروريات  كل  له  توفر  أن  من 
واحلاجيات التي ال بد منها لقيام حياة كرمية 
مكرم،  مخلوق  هو  حيث  من  باإلنسان  تليق 
توفير  يستطيع  ال  ال��ب��ع��ض  ل��ك��ن 
ك��ل ض��روري��ات��ه ف��أوج��ب اإلس���ام 
ويضمن  يكفله  أن  املجتمع  على 
ل���ه ح��اج��ات��ه، وأع���ط���اه ال��وس��ي��ل��ة 
من  بذلك  للقيام  الفعالة  اإلجرائية 
تعتبر  التي  الزكاة  فريضة  خ��ال 
اجتماعي مقنن عرفته  أول ضمان 
الفخر  إلى  مدعاة  وه��ذا  البشرية. 
واالع����ت����زاز ل��ك��ل م���ن الم����س ن���وُر 
اإلس���ام ش��غ��اَف وس���وي���داَء قلبه؛ 
في  }وال��ذي��ن  وتعالى:  تبارك  ق��ال 
واحمل��روم{ للسائل  حق  أموالهم 

)الذاريات : 19(. 

حادي عشر: الزكاة وسيلة للتنمية :
أصبحت  وتعقيداتها،  احلياة  تطور  مع 
ح���اج���ات اإلن���س���ان أك���ث���ر ك��م��ا ون���وع���ا، مما 
أكثر  ج��ه��ودا  ت��ب��ذل  أن  ال��دول��ة  م��ن  يستدعي 
وأكبر في سبيل حتقيق احلاجات االجتماعية 
واالقتصادية والتربوية والتنموية التي ترقى 
الدولة  جت��د  وق��د  واملجتمع.  ال��ف��رد  مبستوى 
توفير  تستطيع  فا  محدودة  املالية  مواردها 
املجال  هذا  في  يسعفها  احلاجات. ومما  تلك 
مواطنيها،  من  حتصلها  التي  الزكاة  فريضة 
مخصصة سهما من مصارفها في سبيل إرساء 
تنمية مستدامة. قال تعالى: }وفي سبيل الله{

)التوبة : 60(. 
ك��ان��ت ه���ذه ب��ع��ض أه����داف ال���زك���اة التي 
كل  ففي  لكثرتها.  برمتها  حصرها  ميكن  ال 
ملا  فأكثر  أكثر  الزكاة  فوائد  لنا  تتكشف  يوم 
فيها من خير جم وعميم. كيف ال يكون األمر 
كذلك والزكاة نظام محكم وضعه الله احلكيم 

ليصلح به معاش ومعاد العباد.
وجوهها  في  وصرفت  الزكاة  طبقت  وإذا 
ال���ش���رع���ي���ة، حت��ق��ق ب��ه��ا ك���ل ف����اح وجن����اح. 
فنستطيع � بحمد الله � أن منخر عباب التنمية 
بكل أمان إلى شاطئ التقدم واالزدهار، مصداقا 
لقوله سبحانه: }ألم تلك آيات الكتاب احلكيم 
هدى ورحمة للمحسنني الذين يقيمون الصاة 
ويوتون الزكاة وهم باآلخرة هم موقنون أولئك 
على ه��دى م��ن رب��ه��م وأول��ئ��ك ه��م املفلحون{

)لقمان :1 - 4(.

مـاذا  لـو عملنا  بفـريـضـة  الـزكـاة ؟
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ذ. محمد ديان

اإلن���س���ان م��خ��ل��وق مم��ي��ز ع��ن سائر 
الكائنات، مبا أودع الله فيه من العقل، 
والروح، وسائر امللكات، فا يليق به أن 
كماهو  وال��ط��ع��ام  ال��ش��راب  على  يعيش 
الشأن عند احليوان، ولكن اإلنسان خلق 
لغاية أسمى، ووظيفة أعلى، قال تعالى : 
}وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون{
ال  إلهي  أمٌر  56(، والعبادة   : )الذاريات 
ربك حتى  }واعبد   : تعالى  قال  ينتهي، 
ياتيك اليقني{)احلجر : 99(. وهذه هي 
أحب العبادة إلى الله، عن عائشة رضي 
ين إليه  الله عنها قالت : »وكان أحبُّ الدِّ
صاحبه  م���اداوم   - الله  رس��ول  -يعني 

عليه«)متفقه عليه(.
واع���ت���ب���ر اإلس������ام امل���واظ���ب���ة على 
كاجلهاد  وال��ع��ب��ادة  وال��ص��اة  الطهارة 
أدل��ك��م  »أال   :  [ ق���ال  ال��ل��ه.  ف��ي سبيل 
ويرفع  اخلطايا  به  الله  ميحو  ما  على 
به الدرجات؟ قالوا : بلى يا رسول الله، 
قال: إسباغ الوضوء على املكاره، وكثرة 
الصاة  وانتظار  املساجد  إل��ى  اخلطا 
بعد الصاة، فذلكم الرباط«)رواه مسلم(.
وإذا انعقدت نّية املداومة واالستمرار 
ولو  ينقطع  ال  األم��ر  ف��إن  العبادة،  على 
 : [ ق��ال  تعطل العمل مب��اِن��ع ش��رع��ي، 
له مثل  العبد أو سافر كتب  »إذا مرض 
ص��ح��ي��ح��ًا«)رواه  مقيما  يعمل  ك���ان  م��ا 

البخاري(.
وب��ال��س��م��ع وال���ط���اع���ة، واالن���ق���ي���اد 
العبد  ع��ل��ى  ال��ل��ه  يسهل  واالس��ت��ج��اب��ة 
 : [ق��ال  هريرة  أبي  عن  العبادة.  أمر 
}لله ما   :  [ الله  ملا نزلت على رس��ول 
في السموات وما في األرض وإن تبدوا 
به  أو تخفوه يحاسبكم  أنفسكم  ما في 
ال��ل��ه{ اآلي���ة. اش��ت��ّد ذل��ك على أصحاب 
رس���ول ال��ل��ه ] ف��أت��وا رس���ول ال��ل��ه  ثم 
رسول  أْي   : فقالوا  الركب  على  َب��َرُك��وا 
الله كلفنا من األعمال ما نطيق : الصاة 
واجلهاد والصيام والصدقة، وقد نزلت 
عليك هذه اآلية وال نطيقها. قال رسول 
قال  أن تقولوا كما  »أتريدون   :  [ الله 
أهل الكتابني من قبلكم سمعنا وعصينا؟ 
ربنا  غفرانك  وأطعنا  سمعنا  قولوا  بل 
وإليك املصير« فلما اقترأها القوم وذلت 
بها ألسنتهم نزل في إثرها : }... وقالوا 
وإل��ي��ك  رب��ن��ا  غ��ف��ران��ك  سمعنا وأط��ع��ن��ا 
الله  نسخها  ذل��ك  فعلوا  فلما  املصير{ 
الله  يكلف  }ال   : وج��ل  عز  فأنزل  تعالى 

نفسا إال وسعها{«)رواه مسلم(.
إن هذا النص يفيد ظاهره أن الذي 
يجتهد في العبادة في رمضان وينقطع 
بلسان  ي��ق��ول  فهو  رم��ض��ان  بعد  عنها 
حاله: كلفنا ما ال نطيق، وبالتالي يقول: 

سمعنا وعصينا.

اإلميان بعد رمضان

 عبد الحميد صدوق
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أ.د. الشاهد البوشيخي 

االستنباط  ف��ي  االجتهاد  ب��ن  ف��رق  هناك 
ل  ُي��َن��زَّ عندما  التنزيل.  اجتهاد  وب��ن  ال��ع��ام، 
النص  لهذا  فهم  هناك  ال��واق��ع،  على  النص 
مطلًقا دون عالقة بزمان بعينه ومكان بعينه 
لهذا  فهم  وه��ن��اك  بعينه،  ومجتمع  وإن��س��ان 
وزمان  بعينه  مجتمع  إلى  يتجه  وهو  النص 
يفي  أن��ه  أرى  وال���ذي  بعينه،  وم��ك��ان  بعينه 
امل��ت��اح��ة، هو  امل��س��اح��ة  ف��ي ح���دود  باملقصود 

األسس اخلمسة التالية:

: جــالله   جـل  اللـه  تكـبـيـر   -  1
امل��ق��ص��ود م���ن ه���ذا األس�����اس، أن ت��ك��ون 
أكبرية  أساس  على  قائمة  اإلسالمية  التربية 
الله عز وجل في القلوب، أي امتالء قلب املؤمن 
بأكبرية الله. وإذا امتأل القلب بهذه األكبرية، 
فإن ما سوى الله يصغر، يصغر كلُّ ما صّغره 
اللُه، ويكبر كلُّ ما كّبر اللُه، إلى جانب كونه هو 
تصير  كلها  فاألمور  وتعالى،  سبحانه  األكبر 
ُيخشى  فال  األك��ب��ر..  ال��ل��ه.. هو  مع  في عالقة 
ُيخشى  وج��ل؛  عز  بالله  عالقته  في  إال  ش��يء 
الله جل جالله  الذنب، ُيخشى مما َخّوف  من 
ا كبيًرا إال إذا أمر الله  منه.. فال ُيَحّب شيء حّبً
بحّبه: }قْل ِإْن َكاَن آَباُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم َوِإْخَواُنُكْم 
اْقَتَرْفُتُموَها  َوَأْم���َواٌل  َوَعِشيَرُتُكْم  َوَأْزَواُج��ُك��ْم 
َتْرَضْوَنَها  َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن  اَرٌة  َوِتَ
َأَحبَّ ِإَلْيُكْم ِمَن اللِه َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبيِلِه 
ى َيْأِتَي اللُه ِبَأْمِرِه َواللُه اَل َيْهِدي  ُصوا َحتَّ َفَتَربَّ
أن  فمقتضى  اْلَفاِسِقَن{)التوبة:24(.  اْل��َق��ْوَم 
الله أكبر، هو أن ُيَحب أكثر من أي محبوب، 
َيْعُمُر  ���ا  َ }ِإنَّ م��ره��وب:  أي  م��ن  أكثر  وُي��رَه��ب 
َمَساِجَد اللِه َمْن آَمَن ِباللِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَأَقاَم 
َي��ْخ��َش ِإالَّ اللَه{ َك��اَة َوَل���ْم  ��اَلَة َوآَت���ى ال��زَّ ال��صَّ
وإال  وجل  عز  الله  إال  يخش  لم  )التوبة:18(؛ 
ما عمر املسجد، إنا عمره بالشبح، وال قيمة 
لهذا الشبح إال إذا امتأل باإلميان، أي إذا كان 

عامًرا بأكبرية الله � عز وجل �.
ي  إن الله عز وجل  حن سّوى آدم قال: }ِإِنّ
ْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه  َخاِلٌق َبَشًرا ِمْن ِطٍن، َفِإَذا َسوَّ
َساِجِديَن{)ص:72-71(،  َلُه  َفَقُعوا  ُروِحي  ِمْن 
فاإلنسان إذن ِمن طن وِمن روح، والذي يؤّثر 
وكل  اجلسد،  ال  »ال��روح«  هو  ويوّجه  ويحّرك 
»ال���روح«؛  سببها  للجسد  ال��ت��ي  اخلصائص 
ال  لكنها  العيون  تبقى  اإلنسان،  فحن ميوت 
لكنها ال تسمع،  اآلذان  ترى وال تبصر، تبقى 
يبقى اللسان لكنه ال ينطق، يبقى العقل لكنه 
ال يفكر... يبقى اجلسد كله لكن ال توجد فيه 
إلى  َيرِجع  إذ  احلياة،  خاصية من خصائص 
هاته  ف��ي  امل���وج���ودات  كبقية  يتحلل  أص��ل��ه، 
األرض. الروح ال تفنى، وهذا يعني أننا روًحا 
خ��ال��دون وأج��س��اًدا ف��ان��ون، وامل���وت إن��ا هو 
انفصال بن عنصرين التقيا قبُل، ثم انفصال 
َنا  َأَمتَّ ��َن��ا  َربَّ }َق��اُل��وا  بعُد:  سيلتقيان  ثم  بعُد، 
ِبُذُنوِبَنا{ َفاْعَتَرْفَنا  اْثَنَتْنِ  َوَأْحَيْيَتَنا  اْثَنَتْنِ 

)غافر:11( كما يقول الظاملون ألنفسهم.
ا في هذا الكون،  املسلم ليس شخًصا عادّيً
املسلمن  إن  لألسف..  معناه  يعرف  ال  ولكنه 
موقعه  املسلم  إذ  معانيها؛  ت��ع��رف  ال  أل��ف��اظ 
م  املنظِّ ه��و  وامل��س��ل��م  ال��ن��اس،  ال��ش��ه��ادة على 
وامل��وج��ه ال��ع��ام للبشر ف��ي ال��ك��رة األرض��ي��ة.. 
املفروض أنه هو الذي يسّير العالم برشد، ألن 
األمانة من املفروض أن تكون في يد هذا النوع 
من البشر، ولكن عندما غاب ُنزعت منه األمانة 

حتى  تسلَّط  ت��زال  وال  الباليا،  عليه  وسلِّطت 
ُطلب  كما  ا  حّقً لله  عبًدا  ويعود  نفسه  يراجع 
منه، ال يشرك به شيًئا. وذلك يقتضي حتقيق 
على  ُيقِبل  حن  العبد  ألن  أكبر«،  »الله  معنى 
ربه في الصالة ويقول »الله أكبر«، يعلن إعالًنا 
واضًحا بأن ما سوى الله ال قيمة له بالنسبة 
إليه، وقد أحرم عليه وانقطع عما سواه ولن 
يعود إلى من سواه. فهذا التكبير هو أكبر لفظ 
أكبر  هي  أيًضا  والصالة  الصالة،  في  يتكرر 
ركن يتكرر في حياة املسلم. ومعنى ذلك أننا 
الله جل جالله أشياء كثيرة.. وهذا  نكبر مع 
ر علينا  املعنى ال يتقرر فينا بيسر، ولذلك يكرَّ
تكبير  معنى  ليستقر  كثيًرا  به  ر  ونذكَّ كثيًرا، 

الله عز وجل.

إن امل��س��ل��م ف��ي ه���ذا ال��ك��ون ه��و اإلن��س��ان 
ًة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا  الشاهد: }َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمَّ
َعَلْيُكْم  ُس��وُل  ال��رَّ َوَي��ُك��وَن  اِس  النَّ َعَلى  ُش��َه��َداَء 
بحقيقة  علم  أن  بعد  َشِهيًدا{)البقرة:143(، 
ترجم  أن  وبعد  َك{)العلق:1(،  َرِبّ باْسِم  }اْق��َرْأ 
وصل  حتى  ذك��ًرا  فُملئ  عمل  إل��ى  العلَم  ه��ذا 
املزمل.  ف��واحت  في  الكامل  التوكل  درج��ة  إل��ى 
واإلنذار،  للرسالة  لتعّده  املدثر  فواحت  وتأتي 
أي الشهادة على الناس؛ يكلَّف باإلصالح بعد 
َها  َأيُّ ﴿}َي��ا  زاد هو:  أول شرط وأول  الصالح. 
ْر{)املدثر:3-1(.  َفَكِبّ َك  َوَربَّ  ، َفَأْنِذْر  ُقْم   ، ُر  ِثّ امْلُدَّ
م املفعول، وهذا يفيد احلصر، أي كأنه  لقد ُقدِّ
ر، ألنك إن كّبرته وحده  ك وحده فكبِّ يقول: »وربَّ
استطعت أن تنجز كل شيء ألنه معك. تكون 
والية الله لك تامة إن كانت عبوديتك له كاملة، 
الله  بقوة  فتتصرف  تامة  لك  ُنْصرته  وتكون 

عز وجل.
إن املسلمن ما انتصروا بكثرة العدد، وال 
انتصروا بكثرة العدة، وإنا انتصروا بوالية 
الله عز وجل  لهم، إذ النصر ال يؤتى باألسباب 
البشرية العادية، وإن كان مطلوًبا إعداد هذه 
ٍة{ وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ األسباب: }َوَأِعدُّ
ِعْنِد  ِمْن  ِإالَّ  ْصُر  النَّ }َوَم��ا  ولكن  )األنفال:60(، 
اللِه{)آل عمران:126(، إن شاء أنزله وإن شاء 
لم ينزله، وإنه ينزله على املؤهلن وإن كانوا 
اإلسالمية  التربية  تعل  احلقيقة  ه��ذه  قلة. 
تدريب  من  أواًل  تنطلق  ومصر،  كل عصر  في 
ترسيخ  على  صغيًرا-  أم  كان  -كبيًرا  ى  املربَّ
كل  مستقرة  وجعلها  قلبه  في  احلقيقة  ه��ذه 
فطريقان  ذل��ك  إل��ى  السبيل  أم��ا  االس��ت��ق��رار. 
التفّكر  وطريق  للقرآن،  التدّبر  طريق  كبيران، 
لطيفة  بعبارة  القائل  دّر  ولله  األك���وان.  ف��ي 
جامعة ف��ي ق��رون خلت: »ِاْرح����ْل م��ن األك��وان 
تقف  ال  الشجرة  إلى  نظرت  إذا  املكّون«.  إلى 
عندها ولكن انفذ إلى خالقها، إذا نظرت إلى 
احليوان فتجاوزه إلى خالقه، إذا نظرت إلى 

اجلماد إلى الشمس إلى القمر... تاوز هذه 
األشكال اخلارجية إلى بارئها. وهذه احلقيقة 
يحبس  ال��ذي  إن  إذ  كبيرة،  أهمية  اليوم  لها 
مصنوعات  بن  ويتجول  األس��وار  بن  نفسه 
يربطها  وغ����ًدا؛  ال��ي��وم  فيها  وي��ف��ك��ر  ال��ب��ش��ر، 
الغرور  بصانعها فيكبر عنده اإلنسان. وهذا 
له  ي��وَم صنع  ال��ذي داخ��ل قدمًيا فرعون،  هو 
هامان ما صنع. وهذا الغرور هو الذي يداخل 
البشرية اليوم حن تنظر إلى نفسها، وتنظر 
َعْن  َتَولَّى  َمْن  َعْن  }َفَأْعِرْض  العلم:  إلى ظاهر 
ْنَيا  َذِلَك َمْبَلُغُهْم  َياَة الدُّ ِذْكِرَنا َوَلْم ُيِرْد ِإالَّ احْلَ
ِمَن اْلِعْلِم{)النجم:29-30(؛ إنه علم السطوح، 
مؤمًنا  إن  والظواهر...  واألشباح،  واألشكال، 
بسيًطا قد قرأ شيًئا من كتاب الله وعرف دين 
الله، هو أعلم بكثير من »أنشتاين« وغيره، ألن 
أين  من  يعرف  وال  السطح،  يجاوز  ال  علمهم 
أنه ال  أين يصير، كما  الكون، وإلى  جاء هذا 

يجاوز ذاته أيًضا.
الفضاء العلمي للمسلم، أفسح بكثير من 
فضاء العالم الكبير في أمور الدنيا، ألن أظهَر 
خالق  هي  الكون  ه��ذا  في  وأصرَحها  حقيقٍة 
هذا الكون. وهل ظهر هذا الكون وح��ده؟ هل 
الكون بهذا النظام وبهذه العظمة ظهر وحده؟ 
اِلُقوَن، َأْم  }َأْم ُخِلُقوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء َأْم ُهُم اخْلَ
ُيوِقُنوَن{ اَل  َب��ل  َواأَلْرَض  ��َم��اَواِت  ال��سَّ َخَلُقوا 
وأظهرها  حقيقة  ف��أص��رح  )الطور:35-36(؛ 
وهم  يعرفونها  ال  ولكنهم  وج��ل،  عز  الله  هي 
َها  َأيُّ َأْعُبُد  ي  َتْأُمُروِنّ اللِه  َأَفَغْيَر  }ُقْل  جاهلون: 
فهو  اللَه  يعلم  لم  من  اِهُلوَن{)الزمر:64(.  اجْلَ
أجهل اخللق على اإلطالق، ألنه ال يرى أصرح 
حقيقة في هذا الكون، كبرت وظهرت حتى ما 
عاد يراها، ويقال: »ومن شدة اخلفاء الظهور«.
رُّ  َسُبَها َجاِمَدًة َوِهَي َتُ َباَل حَتْ }َوَتَرى اجْلِ
َشْيٍء{ ُكلَّ  َأْتَقَن  الَِّذي  اللِه  ُصْنَع  َحاِب  السَّ َمرَّ 
��ِذي  الَّ }ُه���َو  األرض:  إل��ى  انظر  )النمل:88(، 
َمَناِكِبَها{ ِفي  َفاْمُشوا  َذُلواًل  ْاأَلْرَض  َلُكُم  َجَعَل 
ال��ذل��ول  ك��ال��ن��اق��ة  تسير  األرض  )امللك:15(؛ 
تعل راك��ب��ه��ا ف��ي غ��اي��ة االس��ت��راح��ة، تري 
ملستقرٍّ لها. كل شيء يطير في هذا الكون، ال 
شيء واقف، ونحن عوالم في نقطة صغيرة.. 

كائنات  من  وغرائب  عجائب  تظهر  باملكبرات 
نيترونات  فيها من  ال��ذرة وما  فينا. وحسبك 
يقول  بينها.  املوجود  والفضاء  وبروتونات 
العلماء: لو أزيل الفضاء املوجود بن النواة 
في الذرة وما يدور حولها من هذه النيترونات 
حجم  ف��ي  األرض  ل��ص��ارت  وال���ب���روت���ون���ات، 
كلها  ن��راه��ا،  ال��ت��ي  األج��س��ام  ف��ه��ذه  البيضة. 
لو  ولكن  ملتحمون،  كأننا  َنظَهر  ف��ض��اءات.. 
ُنظر إلينا مبستوى عال من املكبرات، َلوجَدنا 

فضاءات خيالية ميكن أن تخترقها كائنات.
}ِإنَّ  ال��ك��ون:  ه��ذا  ف��ي  التفكر  ينبغي  إذن 

ْيِل  اللَّ َواْخِتاَلِف  َواأَلْرِض  َماَواِت  َخْلِق السَّ ِفي 
َيْذُكُروَن  ِذيَن  الَّ اأَلْلَباِب،  أُلوِلي  آَلَياٍت  َهاِر  َوالنَّ
ُروَن  َوَيَتَفكَّ ُجُنوِبِهْم  َوَعَلى  َوُقُعوًدا  ِقَياًما  اللَه 
َخَلْقَت  َما  َنا  َربَّ َوْاأَلْرِض  َماَواِت  السَّ َخْلِق  ِفي 
عمران:191-190(،  ُسْبَحاَنَك{)آل  َباِطاًل  َهَذا 
الذي يظن أن هذا اخللق باطل، يقول فيه الله 
ِذيَن  ِذيَن َكَفُروا َفَوْيٌل ِللَّ عز وجل : ﴿}َذِلَك َظنُّ الَّ

اِر{)ص:27(. َكَفُروا ِمَن النَّ
قوانينه  عصارة  الكون؛  عصارة  والقرآن 
بالليل  ُيتدبر  أن  فينبغي  نظامه،  وع��ص��ارة 
والنهار، لذلك يجب أن يحمل في الصدر ليقام  
}ِكَتاٌب  ره:  لتدبُّ النهار  الليل وأطراف  آناء  به 
آَياِتِه{)ص:29(،  ُروا  بَّ ِلَيدَّ ُمَباَرٌك  ِإَلْيَك  َأْنَزْلَناُه 
إنا ُأخرج هذا الكتاب أساًسا ليخرج الناس 
}َق��ْد  ال��ن��ور. هدفه واض��ح:  إل��ى  الظلمات  من 
ِبِه  َيْهِدي   ، ُمِبٌن  َوِكَتاٌب  ُنوٌر  اللِه  ِمَن  َجاَءُكْم 
اَلِم َوُيْخِرُجُهْم  َبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السَّ اللُه َمِن اتَّ
ِإَلى  َوَيْهِديِهْم  ِبِإْذِنِه  وِر  النُّ ِإَلى  ُلَماِت  الظُّ ِمَن 
وليصل  ُمْسَتِقيٍم{)املائدة:16-15(.  ِص���َراٍط 
أن  ال��واض��ح، يجب  ال��ه��دف  ذل��ك  إل��ى  العبد 
التدبر،  ل��ه��ذا  ُأن���زل  ال��ق��رآن، وق��د  يتدبر ه��ذا 
ُروَن اْلُقْرآَن  وأنكر علينا أال نتدّبره: }َأَفاَل َيَتَدبَّ
َأْم َعَلى ُقُلوٍب َأْقَفاُلَها{)محمد:24(. الطريق في 
غاية الوضوح؛ إذا تدّبرنا هذا الكتاب، أفضى 
بنا إلى تكبير الله عز وجل، وإذا تفكرنا في 
ه��ذا ال��ك��ون، أف��ض��ى بنا إل��ى تكبير ال��ل��ه عز 
وج��ل، بحيث ن��رى أن الله ع��ز وج��ل ه��و كل 
شيء، وبيده كل شيء، وإليه يصير كل شيء، 
وال ميكن ألحد أن يفعل شيًئا دون إذنه: }َوَما 

َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اللُه{)اإلنسان:30(.
ف��ال ي��ظ��ّن ظ���انٌّ أن املُ��ل��ك ب��ي��د ك��ائ��ن من 
احلديث  في  وح��ده.  لله  امللك  إنا  الكائنات، 
الله عز وجل يعطي  »إن   :  [ الشريف يقول 
الدنيا من يحب ومن ال يحب، وال يعطي الدين 
ُيِريُد  َك��اَن  }َم��ْن  أح��م��د(،  )رواه  يحب«  ملن  إال 
ُثمَّ  ُنِريُد  مِلَْن  َنَشاُء  َما  ِفيَها  َلُه  ْلَنا  َعجَّ اْلَعاِجَلَة 
َم��ْدُح��وًرا  َمْذُموًما  َيْصاَلَها  َم  َجَهنَّ َل��ُه  َجَعْلَنا 
َوُهَو  َسْعَيَها  َلَها  َوَسَعى  اآلِخ��َرَة  َأَراَد  َوَم��ْن   ،
دُّ  ُمْؤِمٌن َفُأوَلِئَك َكاَن َسْعُيُهْم َمْشُكوًرا ، ُكاّلً ُنِ
َكاَن َعَطاُء  َوَما  ��َك  َرِبّ ِمْن َعَطاِء  َوَه��ُؤاَلِء  َه��ُؤاَلِء 
أن  أراد  من  َمْحُظوًرا{)اإلسراء:20-18(.  َك  َرِبّ
يكون عبًدا صاحًلا، فالله � سبحانه وتعالى � 
يوصله بإذنه إلى تلك املنزلة: )ِإْن َيْعَلِم اللُه ِفي 

ُقُلوِبُكْم َخْيًرا ُيْؤِتُكْم َخْيًرا{)األنفال:70(.
املسلمن،  يحب  وتعالى-  -سبحانه  الله 
احل��دي��ث  وف���ي  ال��ب��الي��ا،  عليهم  يسلط  ل��ذل��ك 
في  ُيَفّقهه  خيًرا  به  الله  ُي��ِرد  »من  الصحيح: 
الدين« )رواه البخاري(، وفي حديث آخر: »من 
ُيِرد الله به خيًرا ُيِصْب منه« )رواه البيهقي(؛ 
اخلطايا  عنه  ر  فتكفِّ املصائب  عليه  ينزل  أي 
َعَلْيُكْم  ٌم  ﴿}َس���الَ املالئكة:  فتستقبله  فيطيب 
وفي  َخاِلِديَن{)الزمر:73(.  َفاْدُخُلوَها  ِطْبُتْم 
حديث آخر يقول ]: »ال يزال البالء باملؤمن 
)رواه  خطيئة«  عليه  وليس  الله  يلقى  حتى 
البخاري(، وهذا البالء في هذا احلديث فردي. 
وهناك البالء اجلماعي الذي نعيشه اليوم هو 
بالء العقوبة، حيث هناك بالء الترقية، وبالء 
التنقية، وبالء التطهير، وبالء التزكية... فهذه 
الباليا التي تنزل باألمة اليوم، كأنها مبشرات 
َياَح  الِرّ ُيْرِسُل  الَِّذي  ﴿}َوُه��َو  بن يدي رحمته: 
ُنْشًرا َبْنَ َيَدْي َرْحَمِتِه{)األعراف:57(. ما الذي 
يسّرع بعد فضل الله تعالى استفادة األرض 
من الغيث؟ إنه التعجيل بالتوبة النصوح على 
اجلماعي.  املستوى  وعلى  الفردي  املستوى 

مـوازين كلية فـي اجتهاد التنـزيل
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هناك البالء اجلماعي الذي نعيشه 
اليوم هو  بالء العقوبة، حيث هناك 
بالء الترقية، وبالء التنقية، وبالء 

التطهير، وبالء التزكية... فهذه 
الباليا التي تنزل باألمة اليوم، كأنها 

َِّذي  مبشرات بني يدي رحمته: }وَُهوَ ال
يُرِْسُل الِرّيَاَح بُْشًرا بنَْيَ يََدْي رَْحمَِتِه{

إن املسلمني ما انتصروا بكثرة العدد، 
وال انتصروا بكثرة العدة، وإمنا 

انتصروا بوالية الله عز وجل  لهم، 
إذ النصر ال يؤتى باألسباب البشرية 

العادية وإن كان مطلوًبا إعداد هذه 
األسباب: }وَأَِعدُّوا لَُهْم مَا اْستََطعْتُْم 
َّ ِمْن  َّْصرُ ِإال ِمْن قُوٍَّة{، ولكن }وَمَا الن

ِعنِْد الله{
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والتوبة  أف���راد،  م��ن  تتكون  اجلماعة  أن  كما 
التوبة  إل��ى  بنا  تنتهي  األف���راد  مستوى  على 
األمة  مستوى  وعلى  اجلماعات  مستوى  على 
هي  التحقق  درجة  قياس  تعالى.  الله  شاء  إن 
أن  الله عز وجل. كيف نعرف  إيثار ما يرضي 
هذه اخلاصية في التربية متكنت مّنا؟ كل واحد 
كالطريقة  بيسر  معبوده  يعرف  أن  يستطيع 
التي يعرف بها مدى ارتفاع السكر في اجلسم. 
هذا  س��واه؟  نعبد  أم  ا  حّقً الله  نعبد  نحن  هل 
تتعارض  عندما  ف��رد؛  أي  مكنة  في  سهل  أم��ر 
أمر  مع  لله-  األرض��ى  -هو  الشرعية  املصلحة 
سخط  فيه  بل  سبحانه،  الله  رض��ى  فيه  ليس 
الله جل جالله، ذلك يعني أنك كّبرت على الله 
ما س��واه، هل هو امل��ال؟ هل هو اجلاه؟  يقول 
في  ُأرِس��ال  ذئباِن جائعاِن  »ما   :[ الله  رسول 
َغ��َن��ٍم ب��َأْف��َس��َد لها م��ن ِح���ْرِص امل���رِء على امل��ال 
َرف لدينه«)رواه الترمذي(؛ الذئب ال يأكل  والشَّ
ما قتل، إال بعد أن يستريح من قتل أكبر عدد 
ُيفهم  ال  إذ  الذئب،  في  الغنم، هذه خاصية  من 
في  اخلاصية  ه��ذه  معرفة  بغير  احلديث  ه��ذا 
أج��ل اجلاه  امل��اَل من  ال��ذئ��ب. هناك من يعطي 
ضّحى  وإذا  اجل���اه،  ه��و  األس��اس��ي  فمعبوده 
فمعبوده  املال  على  أجل احلصول  من  باجلاه 
األساسي هو املال، والذي يترجح على ما سواه 
هو املعبود احلق، قال رسول الله ] : »فواللِه 
ما الَفْقَر أخشى عليكْم ولكني أخشى عليكْم أْن 
كان  َمْن  على  ُبِسَطْت  كما  عليكم  الدنيا  ُتْبَسَط 
َفُتْهلَككم كما  تناَفُسوها  َفَتناَفُسوها كما  قبلكْم 

أهلَكْتهم«)رواه مسلم(.
ما قصة  اليوم؟  الغثاء  هذا  ما قصة  ولكن 
مليار وثالثمائة مليون من املسلمني؟ إن الداء 
الذي سماه رسول الله ] ب�«الوهن«، أصابهم، 
»حب  ق��ال:  الله؟  رس��ول  يا  الوهن  ما  له  فقيل 

الدنيا وكراهية املوت«)رواه أبو داود(.
ال��ع��ب��د ف��ي سبيل أم���ر دن��ي��وي، ُي��ن��ف��ق بال 
يكاد  ال  أخ��روي  أم��ر  في سبيل  ولكنه  حساب، 
بكر  أب��ي  أمثال  فينا  يظهر  متى  شيًئا.  ينفق 
الله عنهما، يأتون بأموالهم كلها  وعمر رضي 
في سبيل الله أو بنصف أموالهم، ومتى يكون 
ومتى  سواهما،  مما  إلينا  أحب  ورسوله  الله 
في  وجدنا  متى  آخ��ر،  بتعبير  أو  ال��ل��ه..  نكّبر 
أنفسنا وفي أوالدنا ترجيًحا ملا فيه رضى الله 
هاته  أن  فلنعلم  الله،  رضى  فيه  ليس  ما  على 
الصفة قد استقرت، ومتى لم جند ذلك فلنعلم 
أنها لم تستقر بعُد، وهي صفة ال تتأثر بزمان 
وال مبكان وال بإنسان. هذه الصفة هي األساس، 
وهي في عالقتها بهذه األركان كعالقة »ال إله إال 
الله محمد رسول الله« ببقية األركان، وكل شيء 

يتأسس على هذه اخلاصية.

: وجل  عز  الله  هدى  اتباع   -  2
أي���ن ي��وج��د ه���دى ال��ل��ه ت��ع��ال��ى؟ ي��وج��د في 
ال��وح��ي، ف��ي ك��ت��اب ال��ل��ه ع��ز وج���ل وف���ي سنة 
رسوله ] الصحيحة، وإن هي إال بيان للقرآن: 
ِبْع ُقْرآَنُه ، ُثمَّ ِإنَّ َعَلْيَنا َبَياَنُه{ }َفِإَذا َقَرْأَناُه َفاتَّ
﴿ ببيانه:  نبّيه  كّلف  وق��د  )القيامة:19-18(، 
َل ِإَلْيِهْم{ اِس َما ُنِزّ َ ِللنَّ ْكَر ِلُتَبنِيّ }َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك الِذّ
البيان،   [ الله  رس��ول  وظيفة  )النحل:44(؛ 
وحياته كانت بياًنا باللفظ وبالفعل وباإلقرار، 
السنة؛  ا على اخلطأ، هذه خالصة  أح��دً ُيِقرُّ  ال 

فالرسول ] بنّي القرآن وكان خُلقه القرآن.
ما املقصود بالهدى؟ داللته اإلرشاد بصفة 
}ِإنَّ  ال��ط��ري��ق:  ينير  ال��ض��وء  ع��ام��ة، وه��و مثل 
َأْقَوُم{)اإلسراء:9(.  ِهَي  ِللَِّتي  َيْهِدي  اْلُقْرآَن  َهَذا 
ومعلوم أن أخصر طريق بني نقطتني هو اخلط 
»الله  معنى  فيه  طريق،  أق��وم  وه��ذا  املستقيم، 
أكبر« أيًضا، أي أن هدى الله أكبر: }ُقْل ِإنَّ ُهَدى 
ُكوُنوا  }َوَقاُلوا  اْلُهَدى{)البقرة:120(،  ُهَو  اللِه 
ِإْبَراِهيَم  َة  ِملَّ َبْل  ُقْل  َتْهَتُدوا  َنَصاَرى  َأْو  ُه��وًدا 
امْلُْشِرِكنَي{)البقرة:135(؛  ِم��َن  َك��اَن  َوَم��ا  َحِنيًفا 

الهدى محصور هاهنا، ولكن ال استفادة من هذا 
الهدى دون الوسائل التي متّكن من حتقيقه.

عندما  الهدى؟  هذا  حتقيق  وسيلة  ما  إذن 
نقول »الهدى« نقصد الهدى في األمور الفردية 
التطبيقية  الفقهية  ب��األح��ك��ام  يتعلق  ال���ذي 
وكيف  تتوضأ،  كيف  ت��ع��رف  أي  التفصيلية، 
حياتك...  مت��ارس  كيف  ت��زّك��ي،  وكيف  تصّلي، 
العمل  ف��ي  ال��ش��رع��ي  احل��ك��م  معرفة  أن  ت��ع��رف 
كفايٍة.  ف��رَض  ال  ع��نٍي  ف��رَض  ُيعتبر  الشخصي 
واملعلومات األخرى العادية التي تتعلق مبهن 
اآلخرين وِحَرفهم، في حقك ُتعتبر فْرض كفاية، 
وفي حقهم ُتعتبر فرض عني. فيوجد الهدى في 
الكفائية  الفروض  وفي  العينية  الفروض  هذه 
وف���ي ال��ن��واف��ل وامل���ن���دوب���ات وامل��س��ت��ح��ب��ات... 
الهدى،  وأع��م من هذا  أكبر  أن هناك هدى  كما 
حيث ينشئه ويؤطره ويرشد إليه، وهو الهدى 
اصطالح  في  العقدي  الهدى  العام،  التصوري 
تاريخ العقيدة، وإال فاألمر يتعلق مبضمون »ال 
إله إال الله محمد رسول الله«، ومضمون »ال إله 

إال الله« إخالص العبودية لله سبحانه وتعالى، 
ألن اإلله في اللغة العربية هو املتعلَّق به رغبة 
ه: تعلق بها أشد التعلق،  أو رهبة، فَأِلَه الطفُل أمَّ
ومنه الَوَلُه كذلك. فالذي يجب أن يتعلق به رهبة 
ورغبة، هو الله عز وجل، ومن ثم ينبغي إزالة 
الشوائب، حيث ال يبقى في الشيء غير ما هو 
األصل. إذا أخلصت الذهب بوضعه على النار، 
أي فتنَته، َفَتَ الذهَب في النار، أي وضعه في 
وهذا  ليخلص.  أي  منه،  الشوائب  إلزال��ة  النار 
لله،  العبودية  أن اإلخالص هو إخالص  يعني 
مقتضى  وهو  الشرك  شوائب  جميع  إزال��ة  أي 

»ال إله إال الله«.
على  الله  ه��دى  اتباع  معنى  لتحقيق  إذن، 
مستوى التصور العام، ينبغي على العبد التفّكر 
أي  وتعالى،  سبحانه  الله  هدى  وفق  والتدبر 
ُيستنبط الهدى في كل ذلك من القرآن والسنة. 
فأسلمة العلوم تدخل في هذا اإلطار، وهي من 
عليه  العبد  تربية  يجب  ال��ذي  الله  هدى  اتباع 
َقْرن  ذلك  إلى  والطريق  صغيًرا،  أم  كبيًرا  كان 
العلم بالعمل. ال يعّد العلم علًما ما لم يصحبه 
عمل؛ فعندما ال جند أثر العلم في حامل العلم، 
ُثمَّ  ��ْوَراَة  ال��تَّ ُلوا  ُحِمّ ِذيَن  الَّ }َمَثُل  نوع:  من  فهو 
ِبْئَس  َأْسَفاًرا  َيْحِمُل  َماِر  احْلِ َكَمَثِل  َيْحِمُلوَها  َلْم 
ُبوا ِبآَياِت اللِه{)اجلمعة:5(،  ِذيَن َكذَّ َمَثُل اْلَقْوِم الَّ

ومسؤوليته خطيرة.
ف��ال��ع��ل��م ي��ه��ت��ف ب��ال��ع��م��ل، ف����إذا ل���م ي��ج��ده 
اْلُعَلَماُء{ ِعَباِدِه  ِمْن  اللَه  َيْخَشى  ا  َ }ِإنَّ ارحتل: 
)فاطر:28(. فحني ال جند خشية تصحب العلم، 
مبعناه  العلم  م��وج��ود؛  غير  العلم  أن  فاعلم 
بالعمل،  العلم  فاقتران  موجود.  غير  الشرعي 
جهة  من  ننظر  أن  إل��ى  القياس  في  بنا  يذهب 
حصول الهداية واالهتداء، ولذلك نطلب سبعة 
ا شيًئا واحًدا، ما  عشر مرة في كل يوم إجبارّيً
َراَط امْلُْسَتِقيَم{)الفاحتة:6(، ما  هو؟ }ِاْهِدَنا الِصّ
َرْي��َب ِفيِه ُهًدى  اَل  اْلِكَتاُب  َذِل��َك   ، اجل��واب؟ )ال��م 
ِقنَي()البقرة:1-2(؛ مبعنى؛ اتق الله تهتدي،  ِلْلُمتَّ
اللُه  ِب��ِه  )َي��ْه��ِدي  الله:  ما ج��اءك من عند  واتبع 
َبَع ِرْضَواَنُه()املائدة:16(. ومن لم يتبع ال  َمِن اتَّ
ُيهدى أبًدا. إذن نقيس هذه الصفة في حصول 

االهتداء.

: النوافل  على  الفرائض  تقدمي   -  3
 � الله  القدسي الصحيح يقول  في احلديث 
ا فقد آذنُته باحلرب،  عز وجل �: »من عادى لي ولّيً
َب إل���ّي ع��ب��دي ب��ش��يء أح���بَّ إل���ّي مما  وم��ا َت��ق��رَّ
والفرائض،  البخاري(.  عليه«)رواه  افترضُته 
فيها فرائض الفعل كالصالة والزكاة والصيام... 
با  وفيها فرائض الترك كترك اخلمر والزنا والرِّ
وعقوق الوالدين... »وما يزال عبدي يتقرب إلّي 
كنُت سمعه  أحببُته  فإذا  أحبه،  بالنوافل حتى 
الذي ُيبصر به، ويده  الذي يسمع به، وبصَره 
التي يبطش بها، ورجله التي ميشي بها، ولئن 
سألني ألعطيته، ولئن استعاذني ألعيذنه«)رواه 
البخاري(. إذن الطريق معّبد ملن يريد الوصول، 
ولكن يجب االتباع والسير في هذا الطريق وفق 
نظام هو عبارة عن سّلم لألولويات، والطفرة قد 
تؤدي بك إلى احلفرة. نظام األولويات في هذا 
الدين في غاية األهمية وهو جزء من اتباع هدى 
الله، ألن كثيًرا من صور اخللل في تاريخنا وفي 
في  الواقع  التشوه  إلى  أساًسا  ترجع  واقعنا، 
أن��ف هذا  الدين. هناك من غلظ  ه��ذا  أول��وي��ات 
الدين، وهناك من َغلَّظ يَده اليمنى، وهناك من 
ه  َغلَّظ يَده اليسرى، هناك من َغلَّظ اجِلْذع فشوَّ
م بطريقة  ِخلقة الدين... للدين نظام؛ الزمن ُيقسَّ
بني  م��ف��روض��ة  ع��ب��ادة  ع��ن��دم��ا ال جت��د  معينة، 
الصبح والظهر -على سبيل املثال- فاعلم علم 
اليقني أن ذاك وقت الكسب ووقت العمل، وليس 
وقت النوم، وليس حتى وقت الصالة. وعندما 
األم��ر  أن  فاعلم  تتقارب،  ال��ص��الة  أوق���ات  جت��د 
يتجه وجهة أخرى، وتنظيمها على نظام معنّي؛ 
ّنة يكره الكالم  العشاء في وقت الشفق، وفي السُّ
في غير ذكر الله � عز وجل � بعد صالة العشاء، 
»اللهم بارك ألمتي في بكورها«)رواه الترمذي(. 
ال بد أن ندخل في النظام العام حسب ما نظمه 
املكان ونظام  الزمان ونظام  اإلسالم، في نظام 
الذي  النظام  اإلنسانية...  والتجمعات  اإلنسان 

ر وهو جزء من الهدى. م ويؤخَّ يقدَّ
امل��ق��ص��ود إذن م��ن ه���ذا األس����اس ال��ث��ال��ث، 
اجلانب  في  كذلك  األول��وي��ات.  نظام  التزام  هو 
ب�»واجب  العلماء  عند  يسمى  ما  هناك  املتغير 
ركعة  لها  بقي  ال��ص��الة  أن  لنفترض  ال��وق��ت«؛ 
وسيخرج وقتها، وأنت بصدد أن تكّبر رأيت في 

أب��واب حفرة سيسقط  أعمى على  اللحظة  تلك 
م هذا الواجب  فيها ويهلك، فواجب عليك أن تقدِّ
ت��أدي��ة  ع��ل��ى  األع���م���ى-  ه���ذا  إن��ق��اذ  -أي  األول 
الصالة مع أنها واجبة أساًسا. هذا يسمى لدى 
املتغير.  الواجب  الوقت«، أي  ب�»واجب  العلماء 
ونسترشد بكلمة جامعة هي من وصية أبي بكر 
ى  [ لعمر [ : »الله ال يقبل نافلة حتى تؤدَّ
وممارستنا،  أعمالنا  ف��ي  فلننظر  الفريضة«. 
فطريقة قياس هذه الصفة هي إيثار األهم في 
ميزان الله تعالى ال في ميزاننا، ألننا إذا قّدمنا 
باألساس  أخللنا  قد  نكون  ميزاننا  في  األه��م 
األول الذي هو تكبير الله. ال بد إذن، أن جنعل 
يتفرع  التي  األس��س  ه��ذه  وف��ق  سائرة  أمورنا 
بعضها عن بعض، فإيثار األهم في ميزان الله 

يعطينا طريقة لقياس هذا األساس.

: شيء  كل  في  اإلحسان   -  4
املسلم محسن: »إن الله كتب اإلحسان على 
وإذا  الِقتلة،  فأحسنوا  قتلتم  ف��إذا  ش��يء،  ك��ل 
بحة، وْلَيُحّد أحُدكم َشْفرَته  ذبحتم فأحسنوا الذِّ
معناه  اإلحسان  مسلم(؛  َذبيحَته«)رواه  ولُيِرْح 
أحدكم  من  يحب  الله  و»إن  »اإلت��ق��ان«،  أس��اًس��ا 
أي  الطبراني(،  يتقنه«)رواه  أن  عماًل  عمل  إذا 
ا، يتعلق  ا كان أم دنيوّيً إذا عملنا عماًل، أخروّيً
نتقنه  أن  فيجب  املعاش،  بأمر  أم  املعاد  بأمر 
سنستريح  أننا  يعني  وه��ذا  فيه،  نحسن  وأن 
 :  [ يقول  الشريف  احلديث  وف��ي  الغش،  من 
نا فليس مّنا«)رواه مسلم(، إشارة إلى  »َمْن َغشَّ
أنه ال يقبل من املسلم الغشَّ مع أّي كان. ملاذا؟ 
العربية  في  والنصيحة  النصيحة،  الدين  ألن 
فالدين  يحسن.  كي  اجلهد  أقصى  ب��ذل  تعني: 
اإلتقان...  والدين  اإلحسان،  والدين  النصيحة، 
إذا نظرنا إلى أحوال املسلمني اليوم -كبارهم 
وفي  الصناعات،  في  جند  فماذا  وصغارهم- 
املعامالت، وكذلك في أمور العبادات، سنجد أن 

الغش متمكن مّنا.
ورد في احلديث الشريف: »إنا ُيكتب للعبد 
من صالته ما عقل منها«)رواه أبو داود(. ملاذا؟ 
ألن أس��اس الصالة ذكر الله جل وع��ال: }َوَأِق��ِم 

اَلَة ِلِذْكِري{)طه:14(. الصَّ
كما  نؤديها  ال  فيها،  َنُغّش  أيًضا  الصالة 
ا بالتركيز الالزم،  أراد الله عز وجل أداء حقيقّيً
حال  من  للخروج  االنتباه  تركيز  أهدافها  ومن 
إلى حال. اإلحسان مطلوب، ووسيلته أن نعمل 
لله على عني الله كما وضع رسول الله ] معنى 
الله كأنك تراه«، يستحيي  »أن تعبد  اإلحسان: 
»الشيطان  الله  عن  يغفل  حني  أم��ا  يخاف،  أو 
جاثم على قلب ابن آدم، إذا ذكر اللَه َخَنس وإذا 

غفل وسوس«)رواه البخاري(.
في  القبول  ه��و  أي��ًض��ا،  األم��ر  ه��ذا  فعالمة 
في  ورد  احمل��ب��ة.  نتيجة  ي��أت��ي  ال���ذي  األرض، 
احل��دي��ث ال��ص��ح��ي��ح: »إن ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ي��ن��ادي 
ج��ب��ري��ل: ي��ا ج��ب��ري��ل إن���ي أح���ب ف��الًن��ا فأحبه، 
الله يحب فالًنا  فينادي جبريل في املالئكة أن 

فأِحّبوه، فيوَضع له القبول في األرض«.

: للجهاد  االستعداد   -  5
الله،  سبيل  في  واألنفس  باألموال  اجلهاد 
مبعنى أن نبذل أقصى اجلهد لتكون كلمة الله 
هي العليا، وهي صفة أساسية ينبغي أن نربي 
هذا  نبذل  أال  شرًعا  يجوز  وال  أنفسنا.  عليها 
البذل: }ُقْل ِإْن َكاَن آَباُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم َوِإْخَواُنُكْم 
اْقَتَرْفُتُموَها  َوَأْم����َواٌل  َوَعِشيَرُتُكْم  َوَأْزَواُج���ُك���ْم 
َتْرَضْوَنَها  َوَمَساِكُن  َكَساَدَها  َتْخَشْوَن  ��اَرٌة  َوجِتَ
َأَحبَّ ِإَلْيُكْم ِمَن اللِه َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبيِلِه 
ِبَأْمِرِه{)التوبة:24(.  اللُه  َيْأِتَي  ى  َحتَّ ُصوا  َفَتَربَّ
وهي الكلمة التي قالها الرسول ] لعمر [ 
عندما قال له: أحبك يا رسول الله أكثر من كل 
شيء إال نفسي التي بني جنبي، قال ] : »ال، 
حتى أكون أحب إليك من نفسك«، أي أن حتب 
الوحي، حتب الكتاب والسنة، قال عمر [ : 
أنت اآلن أحب إلّي من نفسي، قال له ]: »اآلن 
احملبة،  هذه  وعالمة  البخاري(.  ع��م��ر«)رواه  يا 
يرضي  فيما  تعالى  الله  آتانا  ما  استرخاص 
الله، والتدريب على ذلك في أعمال البر املالية 
هي  ذل��ك  حتقق  وع��الم��ة  باستمرار،  والبدنية 
املسارعة املستمرة إلى التطوعات في اخليرات.
ُخِذ  َيْحَيى  }َي��ا  تعالى:  الله  يقول  وأخيًرا 
لبني  تعالى  وق��ال  ٍة{)مرمي:12(،  ِبُقوَّ اْل��ِك��َت��اَب 
ٍة{)البقرة:63(؛  إسرائيل: }ُخُذوا َما آَتْيَناُكْم ِبُقوَّ
تستطيع  ل��ن  ب��ق��وة،  الكتاب  تأخذ  ل��م  إذا  ألن��ك 
حمله، ولن تستطيع البلوغ... إذن ال بد من أخذ 
ُكوَن  ِسّ }مُيَ يقول:  سبحانه  فالله  بقوة،  الكتاب 
ِسكون  »مَيْ يقل:  ولم  ِباْلِكَتاِب{)األعراف:170(، 

الكتاب«. 

ال يعّد العلم علًما ما لم يصحبه 
عمل؛ فعندما ال جند أثر العلم في 

حامل العلم، فهو من نوع: }مَثَُل 
َِّذيَن ُحِمّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَْم يَْحِملُوَها  ال

مَاِر يَْحِمُل أَْسفَاًرا ِبئَْس  كَمَثَِل اْلِ
َِّذيَن كَذَّبُوا ِبآيَاِت  مَثَُل الْقَوِْم ال

اللِه{، ومسؤوليته خطيرة.

نظام األولويات في هذا الدين في 
غاية األهمية وهو جزء من اتباع 

هدى الله، ألن كثيًرا من صور 
اخللل في تاريخنا وفي واقعنا، 

ترجع أساًسا إلى التشوه الواقع في 
أولويات هذا الدين.
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في  تفشو  التي  السلبية  الظواهر  هي  كثيرة 
ال��م��ج��ت��م��ع، وي��ت��ع��ارف��ه��ا ال���ن���اس، وق���د ت��ظ��ل شيئا 
ْدهات واألقبية، ولكن  معتادا حين تغدو حبيسة الرَّ
بثقلها  وُتلقي  برأسها  وُتطل  عقيرتها  ترفع  حين 
المعنوي، فيتجّرأ منظّروها وُمقيموها على إحاللها 
دار الم�ُقامة بين الناس، بالرغم من موقف المجتمع 
ع��ن��وان��ا صريحا  ال��ظ��واه��ر  ه��ذه  ت��غ��دو  هنا  منها، 
مكنونها.  وسبر  االجتماعية  القيم  جوهر  الختبار 
السلبية  ال��ظ��واه��ر  ه��ذه  م��ع  التطبيع  يقع  وح��ي��ن 
العالقة  لطبيعة  وُم��ل��ّح��ة  الزم���ة  المساءلة  تصبح 
الذي  المغربي  المجتمع  قيم  وبين  بينها  الرابطة 
يستمد قيمه من الدين. إن األخطر في هذه الظواهر 
السلبية أن تنتقل من مرحلة التنظير التجريدي ،ثم 
التجريب النخبوي إلى مرحلة التطبيع االجتماعي، 
حيث»يتعّبأ« المجتمع بمفهومه الواسع- مؤسساٍت 
وتعليم  تربية  ومنظومَة  إع��الٍم  ووس��ائ��َل  وأف���راًدا 
التي  الرديئة  الظواهر  هذه  مع  ف  للتكيُّ  - وغيرها 
تستند إلى ثقافة ُيراد لها  أن تهدم ُجدران الحصن 
ر  الثقافي للمجتمع. وتتعدد هذه المظاهر التي تتدثَّ
ص��رف،  مفاهيمي  ه��و  م��ا  منها  واه��ي��ة،  ب��دع��اوى 
كمفاهيم الحرية الشخصية والفن والحداثة وحقوق 
اإلنسان والمساواة، ومنها ما هو إجرائي تنزيلي، 
ُتمّثل  التي  الغرب  َسَنن حضارة  ع  تتبُّ الغرُض منه 
بة وجوَههم  َخب المتغرِّ القبلَة التي ُيوّلي بعُض النُّ
نحوها، وبين هذين االتجاهْين الُمغرضي�ْن يتأرجح 
القوم  علية  من  ونخبة  ال��ع��وام،  من  عريض  قطاع 
عن  اإللهاء  لمخطط  واالستجابة  األدوار،  ص  لتقمُّ
في  المتمثلة  األساسية  الحقيقية  اإلنسان  قضايا 

من  والتمكن  التنمية  ره��ان  ورب��ح  الوعي  اكتساب 
األخالقي  المدخل  يبرز  هنا  من  األخالقي.  النضج 
ب��اع��ت��ب��اره ال��راف��ع��ة األس����اس ل��إج��ه��از ع��ل��ى القيم 
هذا  يالَحظ  ولذلك  منها،  تبّقى  ما  أو  االجتماعية، 
لمنظومة  الحثيث  وال��ض��م��ور  ال��س��ري��ع  االن��ح��دار 
القيم الذي يبرز في  بعض المواسم - التي تّدعي 
القبيح،  بوجهه  لُيطّل  الثقافات-  بتعدد  االحتفاء 
إمعانا في االستهتار بقيم المجتمع التي ظلت تمثل 
السقف المحفوظ في البيئة المغربية. ولعل تسارع 
عّمت  التي  األخالقية  واالن��ح��دارات  ال��درك��ات  ه��ذه 
بلواها في األسابيع األخيرة المغرب والمتجليِة في 
بعض السلوكات المشينة التي أمعنت في الجراءة 
والمجاهرة نكاية بقيم المغاربة، ينذر ببلوغ الحد 
ال��رب��ان��ي،  ال��ع��ق��اب  ع��م��وم  يستوجب  مما  األق��ص��ى 
تساءلت  حين   [ الكريم  النبي  لحديث  مصداقا 
»نعم  قال:  الصالحون؟  وفينا  أنهِلك  زينب!:  زوجه 
إذا كثر الَخَبث«)البخاري ومسلم(. وقد فسر جمهور 
»ومعنى  النووي:  وق��ال  بالفسوق،  الخبث  العلماء 
الهالك  يحصل  فقد  كثر  إذا  الخبث  إن  ال��ح��دي��ث: 
العام، وإن كان هناك صالحون«)شرح النووي على 
مسلم(. والفسق هو الخروج عن الشيء أو تجاوز 
ويسمى  الطاعة،  عن  الخروج  أيضا  وه��و  القصد، 

أيضا فجورا.
الله  أم س��ل��م��ة رض���ي  أن  أخ����رى  وف���ي رواي����ة 
غضبان،  ك��أن��ه   [ ال��ل��ه  رس���ول  عليها  عنها دخل 
فاستترت بُكّم درعها ، فتكّلم بكالم لم تفهمه فقال: 
»إن السوء إذا فشا في األرض فلم ُيَتناَه عنه، أرسل 
الله بأسه على أهل األرض« )التمهيد ابن عبد البر(.
الفحشاء  الغلو في إشاعة  فماذا بقي بعد هذا 
الفواحش  أصبحت  أن  درج��ة   إل��ى  المجتمع   في 
صفو  وتعكر  اس��ت��ئ��ذان،  ب��ال  ال��ن��اس  بيوت  تقتحم 

وأيُّ  الجيل؟  بعد  الجيل  عليه  تربى  ال��ذي  الحياء 
على  تعتدي  التي  الموبقات  ه��ذه  يناسب  وص��ف 
حرمات الناس الذين يبذلون أموالهم إلعالم ُيفتَرض 
أداة إلشاعة  ال  النبيلة  القيم  أداة إلشاعة  يكون  أن 
الرذيلة؟ لقد ظلت إشاعة المنكر في وقت بعيد يبوء 
بحملها أفراد متسترون ال يجرؤون على المجاهرة 
بإفكهم لحساسية ما يعِرضون، ولعلمهم أن السياق 
االجتماعي العام يأبى ذلك، فكيف تطورت منظومة 
الرذيلة في زمن قياسي إلى هذا المستوى الخطير 
التي  والقانونية  األخالقية  ال��ح��دود  لكل  ت��ج��اوزًا 
المراعية  النواظم  من  محفوظ  سقف  على  تجتمع 
للقيم الحضارية المغربية؟ وهل من المشروع شرعا، 
والواجب أخالًقا، بل هل من الالئق ذوق�ًا أن توصم 
هذه الترهات بكونها فًنا أو حريَة تعبير أو مواكبًة 
للتحّضر البشري الذي اخترق كل الحدود أمام ما 
يريده اإلنسان ويقترفه؟ أهذه هي الحضارة أم هي 
االن��ح��دار- والسقوط في امتحان  »ال��ح��دارة« - من 
النبيلة،  القيم  ُتسترَخص  أهكذا   واألخ��الق؟  القيم 
واألخالق الفاضلة على يد حفنة من المرضى الذين 
هم في أمس الحاجة  إلى جلسات سريرية للتأهيل 
نوا مما ُحرموا منه من أبجديات  النفسي حتى ُيَمكَّ
لوثات  السوية، ويتعافوا مما أصابهم من  التربية 
يعّم  أن  نخشى  أال  وعيهم؟  تسكن  التي  التغريب 
من  َس��َب��ق  َم��ن  أص���اب  ه��ؤالء-م��ا  -بفعل  المجتمَع 
عصاة األمم السابقة الذين ظلوا يتصدون للدعوات 
الفاضلة بالمرصاد، كما قّص القرآن الكريم أخبارهم 
حين اختل نظام القيم لديهم وتواطؤوا على المنكر، 
وامتنع الصالحون عن التغيير واإلنكار، ولذلك حين 
عّمت الفاحشة في قوم لوط حتى أعلنوا بها، تحّرك 
وازع اإلنكار واإلنذار لدى نبي الله لوط ∊وانتفض 
قائال لقومه: }أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم 

لتأتون الرجال شهوًة من دون النساء بل أنتم قوٌم 
تجهلون فما كان جواب قومه إال أن قالوا أخرجوا 
آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه 
وأمطرنا  الغابرين  من  قّدرناها  ام��رأت��ه  إال  وأهله 
-54  : المنذرين{)األعراف  مطر  فساء  مطرا  عليهم 
58 (. وفي موضع آخر وصٌف دقيق لحالة البهيمية 
لهؤالء المرضى وذلك في قوله تعالى: }وجاءه قومه 
ُيْهَرعون إليه ومن قبُل كانوا يعملون السيئات قال 
الله وال  فاتقوا  لكم  أطهر  بناتي هن  ه��ؤالء  قوم  يا 
رشيد{)هود  رج��ل  منكم  أليس  ضيفي  في  تخزوِن 
الفضيلة،  إلى  ندية حانية  ∊دع��وة  لوط  كلمة   )78  :
المسلك األخ��الق��ي وال��ف��ط��رة  إل���ى  األن��ظ��ار  ِب��ل��ْف��ت 
السوية، لكن حين يغيب الرشد، تنطمس السريرة، 
اإللهية،  القوانين  على  التمرد  ويقع  الفهم،  ويعتل 
تعمى القلوب التي في الصدور، ولذلك حين ُتستَنَفد 
الجزاء  يأتي  واالستقامة  لالهتداء  ال��دع��وة  سبل 
ث��م يحّل  اإلن��س��ان، وم��ن  ف��ي  التمرد  ل��ردع  السنني 
الكريم  القرآن  عنه  حدثنا  ما  وهو  اإللهي،  العقاب 
عالَيها  جعْلنا  أمُرنا  جاء  }فلّما   : تعالى  قوله  في 
سافَلها وأمْطَرنا عليها حجارًة من سّجيل منضوٍد 
َمًة عند رّبك وما هي من الظالمين ببعيد{)هود  مسوَّ
: 82-83(. فهل ننتظر إلى أن يأتينا عذاب الله جل 
وعال، أم نهّب لالنتصار لقيمنا األخالقية والمنافحة 
عنها بالنصيحة والحكمة والموعظة الحسنة، أداًء 
الذي  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األم��ر  لواجب 
أمر الله به في قوله تعالى:}ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
المفلحون{)آل عمران104(. وهل نضع  وأولئك هم 
في الحسبان عاقبة التقاعس عن النهي عن المنكر 
وقد قال أبو بكر [ : »يا أيها الناس، إنكم تقرؤون 
}عليكم  موضعها:  وتضعونها على غير  اآلية،  هذه 
وإن��ا  ضلَّ إذا اهتديتم{،  َم���ْن  ك��م  ي��ُض��رُّ ال  أنفسكم 
سمعنا النبي ] يق�����ول : »إن الن������اس إذا رأوا الظ
هم الله ب �������الم فل��م يأخذوا على يديه أوشك أن َيعمَّ
عقاب وإني سمعت رسول اللِه ] يقول: ما من قوم 
ُيعَمُل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون على أن يغيروا، 
هم الله منه بعقاب« ثم ال يغي�روا إال ي���وشك أن َيُعمَّ

)سنن أبي داود(.

1436هـ  رمــضــان   22 الــخــمــيــس  يـــوم  نــوقــشــت 
دكــتــوراه  أطــروحــة  2015م،  9يوليو  الــمــوافــق 
فــي مــوضــوع: »فــقــُه االحــتــجــاِج فــي السياسِة 
خالد  الباحث  الطالب  بها  تــقــدم  الشرعية« 

عجالن 
في  الشرعية«  السياسة  في  االحتجاج  »فقه  العنوان 
ومناهج  قضايا  الشرعي،  الخطاب  تفسير  وح��دة: 
بمكناس  إسماعيل  المولى  جامعة  اآلداب.  بكلية   ،
الدكتور.  األس��ات��ذة  ال��س��ادة  م��ن  علمية  لجنة  أم��ام 
اإلسالمية  ال��دراس��ات  شعبة  رئيس  س��درة.  محمد 
بكلية اآلداب بمكناس رئيسا والدكتور عبد الرحمن 
الحق  ع��ب��د  وال��دك��ت��ور   ، وم���ق���ررا  م��ش��رف��ا  قشيش 
نائب  العمريش  الحسين  والدكتور  حنشي عضوا، 
وبعد  خارجيا،  مناقشا  بفاس  الشريعة  كلية  عميد 
المناقشة والمداولة منحت اللجنة الطالب الباحث 

ميزة مشرف جدا.
التقرير  ع��ن  مخترا  ننشر  للفائدة  وتعميما 

العلمي الذي تقدم به الباحث أمام اللجنة العلمية:
أث���ارت ح��رك��ُة االح��ت��ج��اج��اِت األخ��ي��رِة ف��ي ع��دٍد 
بين  واسعا  ال  َج��دَ واإلسالميِة  العربيِة  البلداِن  من 
ومشروعيتها  أسبابها  ح��ول  والمفكرين  العلماء 
ومآالت أحداثها، وهو جدل ما زال يشغل بال الكثير 
منهم، ويحتلُّ مساحًة واسعة من تفكيرهم، ولم يكن 
السياسيِّ  الصراع  ميدان  عن  بعيدًا  الفقه  س��الُح 
مخاطَر  إل��ى  أفضى  فقهيٌّ  ع��راٌك  دار  فقد  وحلبِته؛ 
كبيرٍة، وصلت إلى حدِّ المفاصلِة الَعَقديِة بين بعض 

ذلك  عن  نتج  االحتجاجات،  ه��ذه  ح��ول  األم��ة  أبناِء 
جملة من التساؤالت منها: 

ما مفهوُم االحتجاِج في فقه السياسِة الشرعيِة، 
ما  عليها؟  يرتكز  التي  والقواعد  األس��ِس  هي  وم��ا 
هي مقاصُد االحتجاِج وأهداُفه وغاياته المشروعة؟ 
هناك  وهل  مشروعٌة؟  االحتجاِج  وسائِل  كلُّ  هل  ثم 

ضوابُط شرعيٌة لالحتجاجات؟
اإلجابة  البحث  التساؤالُت وغيُرها حاول  هذه 
التأصيلية  بالدراسة  االحتجاج  نازلة  بتناول  عنها 
ن��ازل��ِة  وت��ن��اول  ال��م��ق��اص��دي��ة،  وال��ف��ك��ري��ة  الفقهية، 

االحتجاج من األهمية بمكان لآلتي:
صياغة  ف��ي  السلطة  على  االحتجاج  دور   -  1
ال���واق���ع ال��س��ي��اس��ي واالج��ت��م��اع��ي داخ�����َل ال���دول���ِة 
اإلسالمية على مدار التاريخ، ابتداًء من االحتجاجات 

في زمن عثماَن رضي الله عنه وحتى يوِمنا هذا.
وسائَل  مجرد  من  أعمُق  االحتجاجاِت  أنَّ   -  2
بوجود  ترتبط  فهي  ال��رأي،  عن  للتعبير  وأساليَب 
األمِة وكينونِتها؛ الرتباطها بفريضِة األمر بالمعروف 

والنهِي عن المنكر.
فقهيٍة  معالجٍة  تقديم  إل��ى  البحث  ه��دف  وق��د 
تأصيليٍة لمفهوم االحتجاِج، ودوِره، وضوابِطه، مع 
بيان معالِم هذا الفقِه المرتبِط بالحقوِق السياسيِة 
واإلنسانيِة للفرِد داخَل الدولة إسهاما في نشِر الفكِر 
الوسطيِّ المعتدِل، الذي يجعُل من االحتجاِج وسيلًة 
لمصالِح  تحقيقا  الفساِد  ومواجهِة  المظالِم  لدفع 
األمِة، ال أن يصبَح وسيلَة هدٍم ينفذ منها الحاقدون 

والمتآمرون على األمة.
وق����د خ��ل��ص ال��ب��ح��ث إل����ى ع����دد م���ن ال��ن��ت��ائ��ج 

والتوصيات من أهمها:
-1 مفهوُم االحتجاِج في فقه السياسِة الشرعيِة 
يدل على األنشطِة والفعالياِت السلميِة، الفرديِة أو 

مشروعٍة،  مصلحِة  تحقيق  إلى  الهادفِة  الجماعيِة، 
أو دفِع مفسدٍة، بما ال يتعارُض مع مبادِئ الشريعِة 

ومقاصِدها. 
-2 أن ال��ت��ش��ري��ع اإلس���الم���ي س��ب��ق األن��ظ��م��َة 
إقراِر حقِّ األمِة في مراقبِة السلطِة  إلى  المعاصرَة 
لنشأِة  األول��ى  الخُطواِت  مع  تزامنًا  ومحاسبِتها، 
الدولِة اإلسالميِة؛ بما يدل على أنَّ الدولَة اإلسالميَة، 
دولٌة مدنيٌة أسست لحقوِق المواطنِة من أوِل وهلٍة 

لقياِمها.
االح���ت���ج���اج���اُت وس���ائ���ُل ل���غ���اي���اٍت وم��ق��اص��َد، 
والوسائُل ليست توقيفيًة، فللوسائِل حكُم المقاصِد، 
والسياسُة الشرعيُة تقتضي التوسعَة على الشعوِب 

في ابتكاِر وسائِل المراقبِة والمحاسبِة.
3 - ورد األمر التكليفّي باإلنكاِر على المفاسِد 
وجماعيُة  الجمِع،  بصيِغ  السلطويِة  وال��م��ن��ك��راِت 
في  تتجّسُد  ما  ش��يء  في  تتجسد  ال  اليوَم  اإلن��ك��اِر 
منظماِت  خ��الل  من  س��واٌء  السلميِة،  االحتجاجاِت 
الجماهيريِّ  العمِل  طريِق  عن  أو  المدنيِّ  المجتمع 

العام.
بالطرِق  والمعارضِة  النقِد  تحريِم  م��آالُت   -  4
وال��وس��ائ��ِل ال��س��ل��م��ي��ِة، خ��ط��ٌر ع��ل��ى ال��ف��ك��ِر وال��س��ل��ِم 
منها:  اشكاليات  م��ن  ب��ه  يتسبب  وم��ا  االجتماعيِّ 
األوُل: اللجوُء إلى العنِف والتطرِف، فتعمُّ الفوضى 
إلى  المؤدياِن  والسلبيُة  الخنوُع  الثاني:  والدمار. 
الثالُث:  واالس��ت��ب��داِد.  الطغياِن  وعلوِّ  الظلِم  ُف��ُش��وِّ 
المجاِل  وإفساُح  الشريعِة،  صالحيِة  في  التشكيُك 

أماَم دعواِت العلمانيِة واإللحاد
5 - االحتجاُج لعزِل الوالِة والحكاِم المستحقيَن 
الشرعيِة،  السياسِة  فقه  في  معتبرٌة  وسيلٌة  للعزِل 
توفِر  عند  ال��ع��زِل،  ح��قُّ  له  التعييِن  ح��قُّ  يملك  فَمْن 
األسباِب وانتفاِء الموانع، فالعقد بيَن الحاكِم وبين 

مبادِئ  على  قائٌم  الشرعيِة،  السياسِة  فقِه  في  األمِة 
القرآِن والسنِة من عدٍل ومساواٍة وحريٍة وشورى، 
وما يقتضيه ذلَك من بذِل الجهِد واستفراِغ الطاقِة 
انقلب  أو  العقَد  ذلك  الحاكُم  نقض  فإذا  لتحقيقها، 

على تلك المبادِئ؛ شُرع لألمِة عزُله.
6 - منهُج سلِف األمِة الذين قالوا بتحريِم حمِل 
أو  للسلطِة  مداهنًة  يكْن  لم  الظالميَن  على  السالِح 
رضًا بظلِمها؛ بل اقتضتُه مصلحُة األمِة، مع تمسك 
الذي مارسوه  السلميِّ  بالعمِل  الله  السلف رحمهم 
جِن  للسَّ بسببه  وت��ع��رض��وا  ن���ط���اٍق،  أوس����ِع  ع��ل��ى 

والضرِب والموت.
وخلص البحث إلى عدد من التوصيات منها:

1 - التأكيد على ضرورُة وضِع قواعَد منهجيٍة 
للبحِث والدراسِة في مجاِل الفقِه السياسيِّ اإلسالميِّ 
عمومًا وفقِه االحتجاِج خصوصًا، تقوُم على إعماِل 
مقاصِد الشارِع في حفِظ الحقوِق والحرياِت، وإعالِء 
سيادِة  ف��ي  المتمثلِة  السياسيِة،  اإلس���الِم  م��ب��ادِئ 

الشرِع قانونًا، واألمِة مرجعيًة .
بإدماِج  اإلسالميِة  الفقهيِة  المجامِع  قيام   -  2
مفاهيِم االحتجاِج وضوابِطه ضمَن أحكاِم النصيحِة 
يكوَن  حتى  المنكِر؛  عن  والنهِي  بالمعروِف  واألم��ِر 
عماًل غاِئيًا مقاصديًا، وتصحيُح مفاهيِم مصطلحاِت 
الصحيِح،  سياِقها  في  ووضُعها  والخروِج  البغِي 

وفقًا لمدلوالِتها اللغويِة والشرعيِة.
المعالجة  إطار محاولة  في  البحث هذا  ويأتي 
تأصيال  االح��ت��ج��اج،  ل��م��وض��وع  الشاملة  الفقهية 
ل��ل��م��ف��ه��وم، وب��ي��ان��ا ل��أله��م��ي��ة وال�������دور، وت��ق��ع��ي��دا 
فتوى  مجرد  إلى  النوازل  فقه  فتحويل  للضوابط، 
أهي حالل أم حرام؟ نوع من التبسيط المخّل بفقه 
القضايا والنوازل؛ ال تحكمه الموضوعية، وال يثمر 

مقصدا ومآال.
تكن  لم  ما  المكلفين  فأعمال  ذات��ه  الوقت  وف��ي 
منضبطة  شرعا،  المعتبرة  المصالح  لحقيق  سعيا 
الهوى  دواع���ي  فيها  تحكمت  الشريعة،  بضوابط 

ونوازع الشهوات، فتصبح عبثا وفوضى.

د .كمال الدين رحموني

الباحث خالد عجالن.. اليمن 

قيمنا اإلسالمية في الـميزان

خالصة أطروحة دكتوراه في موضوع: »فقُه االحتجاِج في السياسِة الشرعية«
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مـن  خصـائـص  عيـد  الفطـر  فـي  اإلسـالم

العدد 443 30 رمضان  1436هـ  املوافق, 17 يوليوز  2015م

لو  عديدة  أحكام  اإلسالم  في  الفطر  لعيد 
رغبات  بني  جامعة  سنجدها  فإننا  تأملناها 
حتقيق  إلى  ساعية  اجلسد،  ومطالب  الروح 
التوازن واالعتدال بينها، ومن تلك األحكام ما 

يلي:
إخراج زكاة الفطر قبل الصالة:

زكاة الفطر أو زكاة األبدان، هي أحد أنواع 
الزكاة الواجبة على املسلمني، تدفع قبل صالة 
قادر  مسلم،  كل  على  واجبة  وهى  الفطر،  عيد 
سبب  ألنه  الفطر  إلى  الزكاة  وأضيفت  عليها، 
بأنها  األخرى  الزكوات  عن  ومتتاز  وجوبها. 
األموال.  على  ال  األشخاص  على  مفروضة 
الصائمني  نفوس  لتطهير  فرضت  أنها  مبعنى 
وليس لتطهير األموال كما في زكاة املال مثال. 

ويؤكد هذا األمر حديثان:
أولهما: حديث ابن عباس رضي الله عنهما، 
طهرة  الفطر  زكاة   [ الله  رسول  »فرض  قال: 
للمساكني،  وطعمة  والرفث،  اللغو  من  للصيام 
من أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة، ومن 
أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات«)1(.
الله  رضي  عمر  ابن  حديث  وثانيهما: 
عنهما، قال: »فرض رسول الله ] زكاة الفطر 
صاعا من متر، أو صاعا من شعير، على العبد 
واحلر، والذكر واألنثى، والصغير والكبير من 
املسلمني، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس 

إلى الصالة«)2(.
أكل مترات قبل اخلروج للصالة:

قال:  أنس،  عن  البخاري،  في صحيح  ثبت 
الفطر حتى  يوم  يغدو  ال   [ الله  »كان رسول 

يأكل مترات، ويأكلهن وترا«)3(. 
التزين واالغتسال يوم العيد:

مما يدل على مشروعية التزين حديث عبد 
استبرق  من  عمر جبة  أخذ  قال:  عمر،  بن  الله 
 ،[ الله  رسول  بها  فأتى  السوق،  في  تباع 
فقال: يا رسول الله، ابتع هذه جتمل بها للعيد 
هذه  »إمنا   :  [ الله  رسول  له  فقال  والوفود، 
لباس من ال خالق له«)4(. قال ابن رجب رحمه 
الله: »دل احلديث على التجمل للعيد، وأنه كان 
»ووجه  الشوكاني:  وقال  بينهم«)5(.  معتادًا 
االستدالل بهذا احلديث على مشروعية التجمل 
التجمل  أصل  على  لعمر   [ تقريره  للعيد 
تلك  مثل  لبس  من  على  اإلنكار  وقصر  للعيد، 

احللة لكونها كانت حريرا«)6(.
العيد  يوم  االغتسال  فضل  على  يدل  ومما 
مع التطيب والتجمل والتزين فعل عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما، فقد روى مالك عن نافع 
أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل 

أن يغدو إلى املصلى)7(. 
للعيد،  يغتسل  أن  فإنه يستحب  وباجلملة 
وبه قال مالك والشافعي وابن املنذر، ويتنظف 
ويتطيب ويلبس أحسن ما يجد. قال مالك: أهل 

العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد. 
صالة العيد:

أنها سنة  العلم  أهل  أقوال  والصحيح من 
إنها واجبة ألن اجلمعة  مؤكدة، وقال بعضهم 
في  ثبت  وقد  يومها.  في  كانت  إذا  بها  تسقط 
رسول  أمرنا  قالت:  عطية،  أم  عن  الصحيحني 
واألضحى؛  الفطر  في  نخرجهن  أن   [ الله 
فأما  اخلدور،  وذوات  واحليض  العواتق 
اخلير  ويشهدن  الصالة  فيعتزلن  احليض 
إحدانا  الله  رسول  يا  قلت:  املسلمني،  ودعوة 
»لتلبسها أختها من  ال يكون لها جلباب؟ قال: 

العيد  صالة  تكون  أن  والسنة  جلبابها«)8(. 
باملصلى وليس في املسجد، واخلطبة فيها بعد 
الصالة، وليس لها أذان وال إقامة، وليس لها 
من سنة قبلية وال بعدية، ومن جاء إلى املصلى 

جلس بال صالة.
الذهاب من طريق والعودة من طريق أخرى:

ففي الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي 
يوم  كان  إذا   [ النبي  »كان  قال:  عنهما،  الله 
فعله   أنه  العلة  ولعل  الطريق«)9(.  خالف  عيد 
ويراه  جهة  كل  من  بركته  الناس  لتعم   [
يره  لم  من  فيه  رجع  الذي  الطريق  في  الناس 
في األخرى)10(. وقد ذكر أهل العلم جملة من 
املقاصد التي توخاها النبي ] من فعله هذا، 
يحتمل  »هذا  قوله:  في  اجلوزي  ابن  أجملها 
املالئكة  أن  روي  قد  أنه  أحدها:  أوجه:  عشرة 
أراد  فكأنه  الطرق،  أفواه  العيد على  تقف يوم 
أن مير على من لم مير عليه منهم. والثاني: أن 
يكون أراد بجوازه في مكان لم يجز فيه إظهار 
أن  والثالث:  الدين.  ذكر  يري  أداء  ألنه  الدين، 
أصحابه.  مع  مبشيه  والكفار  املنافقني  يغيظ 
قلة  عند  أمره  بدو  في  ذلك  يكون  أن  والرابع: 
عدد املسلمني. واخلامس: رؤية من لم يره من 
املسلمني وتسليم من لم يسلم عليه، ألن لقاءه 
من  بذلك  يسر  أن  والسادس:  البركات.  أوفى 
أن  والسابع:  واملسلمات.  املسلمني  من  يراه 
تشهد األرض باملشي عليها في اخلير. والثامن: 
في  كالتكبير  العيد،  سنن  من  ذلك  يكون  أن 
التشريق.  أيام  وفي  املصلى  إلى  املضي  زمان 
مسألته  إلى  الناس  بحاجة  لعلمه  والتاسع: 
في  الذنوب  بإلقاء  التفاؤل  والعاشر:  ورؤيته. 

طريق املضي والرجوع متنظفا«)11(.
إظهار الفرح والسرور بهذا اليوم:

دخل  قالت:  عنها،  الله  رضي  عائشة  عن 
أبو بكر وعندي جاريتان من جواري األنصار 
تغنيان مبا تقاولت األنصار يوم بعاث، قالت: 
أمزامير  بكر:  أبو  فقال  مبغنيتني،  وليستا 
في  وذلك   [ الله  رسول  بيت  في  الشيطان 
يوم عيد؟ فقال رسول الله ] : »يا أبا بكر، إن 
لكل قوم عيدا وهذا عيدنا«)12(. قال ابن حجر 
دال على تسويغ مثل  إنكاره  »عدم  الله:  رحمه 
ذلك على الوجه الذي أقره إذ ال يقر على باطل 
واألصل التنزه عن اللعب واللهو فيقتصر على 
ما ورد فيه النص وقتا وكيفية تقليال ملخالفة 
األصل والله أعلم. وفي هذا احلديث من الفوائد 
مشروعية التوسعة على العيال في أيام األعياد 
وترويح  النفس  بسط  لهم  يحصل  ما  بأنواع 
البدن من كلف العبادة، وأن اإلعراض عن ذلك 
من  األعياد  في  السرور  إظهار  أن  وفيه  أولى. 
هو  ذلك  من  اجلائز  لكن  الدين«)13(.  شعار 
للحد  املشروع من غير جتاوز  االقتصار على 

في ذلك.
التهنئة بالعيد:

وكانت تهنئة السلف لبعضهم في العيد: 
عمر  مولى  أدهم  فعن  ومنكم.  منا  الله  تقبل 
بن عبد العزيز، قال: »كنا نقول لعمر بن عبد 
يا  ومنك،  منا  الله  تقبل  العيدين،  في  العزيز 
علينا«)14(.  ذلك  ينكر  فال  املؤمنني،  أمير 
العيدين:  في  الناس  قول  عن  أحمد  وسئل 
»تقبل الله منا ومنكم« قال: »ال بأس به«)15(. 
ولعل جتويزهم لهذه التهنئة ألنها صادرة عن 
بعض الصحابة رضي الله عنهم؛ فعن حبيب 
بن عمر األنصاري عن أبيه قال: لقيت واثلة بن 
األسقع [ في يوم عيد، فقلت: »تقبل الله منا 
ومنك«، فقال: »تقبل الله منا ومنك«)16(. وقال 
أبو الوليد الباجي: »سئل مالك: أيكره للرجل 
تقبل  العيد:  من  انصرف  إذا  ألخيه  يقول  أن 

الله منا ومنك وغفر لنا ولك ويرد عليه أخوه 

مثل ذلك؟ قال: ال يكره«)17(.
يكن  لم  ما  التهاني،  من  بغيرها  بأس  وال 

فيها إثم أو شرك أو عصبية...
صلة األرحام وزيارة واألصدقاء:

وهذا ال يختص بيوم العيد، ولكنه مناسبة 
لفعل ذلك. ويحسن هنا ذكر حديثني يدالن على 

فضل هذين األمرين:
أما األول:

فعن عبد الله بن سالم، قال: ملا قدم رسول 
] املدينة اجنفل الناس إليه، وقيل: قدم  الله 
إليه،  ألنظر  الناس  في  فجئت   ،[ الله  رسول 
أن  عرفت   [ الله  رسول  وجه  استبنت  فلما 
وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء تكلم 
السالم،  أفشوا  الناس  أيها  »يا  قال:  أن  به 
وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، 

تدخلوا اجلنة بسالم«)18(.
وليس املقام هنا مقام بسط لفضائل صلة 
الدنيا  في  الواصل  على  وفوائدها  الرحم 
في  أهميتها  بيان  هو  القصد  ولكن  واآلخرة، 

يوم العيد. 
وأما األمر الثاني:

فقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة، عن 
النبي ]: »أن رجال زار أخا له في قرية أخرى، 
أين  له:  فقال  ملكا،  مدرجته  على  الله  فأرصد 
تذهب؟ قال: أزور أخا لي في الله في قرية كذا 
تربها؟)19(  نعمة  من  عليك  له  هل  قال:  وكذا، 
فإني  قال:  الله،  في  أحببته  ولكنني  ال،  قال: 
رسول الله إليك: أن الله قد أحبك كما أحببته 

فيه«)20(.
قال ابن اجلوزي: »وفي هذا احلديث فضل 
وذهب  اسمه  بقي  أمر  وهذا  اإلخوان،  زيارة 
أعز من  الله عز وجل  في  اإلخوان  فإن  رسمه، 
الكبريت األحمر«)21(. وذلك راجع إلى التكلف 
والرياء واالهتمام باملظاهر بدال من اجلواهر، 
»زيارة  الصنعاني:  األمير  يقول  هذا  وفي 
اإلخوان في الله من جواهر عبادة الله، وفيها 
الزلفة الكرمية إلى الله مع ما فيها من ضروب 
الفوائد وصالح القلب، لكن بشرطني أحدهما: 
أن  والثاني  اإلكثار واإلفراط،  إلى  أن ال يخرج 
والتزين  الرياء  عن  للتجنب  ذلك  حق  يحفظ 
وقول اللغو والغيبة ونحو ذلك«)22(. وتخلف 
الزيارة  آداب  أخرج  الذي  هو  الشرطني  هذين 
والله  الصحيح،  مسارها  عن  العشرة  وحسن 

املستعان.
على  ينبغي  التي  األحكام  من  جملة  هذه 
ويومه،  العيد  ليلة  بها  يلتزم  أن  مسلم  كل 
فبعضها  متفاوتة،  الشرعي  حكمها  ودرجات 
واجب وبعضها مؤكد وبعضها مستحب، ولكن 

لو تأملناها فإننا نالحظ أنها تؤكد ما ذكرناه 
في أول هذه املقالة وهو تلبيتها ملطالب الروح 
حتقيق  إلى  اإلسالم  يسعى  التي  واجلسد 
خاصية  هي  وتلك  بينها،  واالعتدال  التوازن 
العيد في اإلسالم وميزته األساس التي متيزه 
عن غيره من األعياد في معظم املذاهب واألديان.
أيامنا  ميأل  أن  الله  أسأل  اخلتام  وفي 
أعواما  العيد  علينا  يعيد  وأن  وسرورًا،  فرحا 
عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في حلل من األمن 
منا  الله  وتقبل  واإلسالم،  والسالمة  واإلميان 
محمد  سيدنا  على  وسلم  الله  وصلى  ومنكم، 

وعلى آله وصحبه أجمعني.
----------

حديث  هذا  وقال:  مستدركه  في  احلاكم  رواه   -  1
حديث  يخرجاه.  ولم  البخاري،  شرط  على  صحيح 

رقم:1488.
 2 - رواه البخاري في صحيحه حديث رقم:1503.

3 - رواه البخاري في كتاب العيدين، باب األكل يوم 
الفطر قبل اخلروج، حديث رقم:953.

في  باب:  العيدين،  كتاب  في  البخاري  رواه   -  4
العيدين والتجمل فيه، حديث رقم:948.

البن رجب  البخاري  الباري شرح صحيح  فتح   -  5
.413/8

6 - نيل األوطار 338/3.
العيدين  يوم  االغتسال  باب:  في  مالك  رواه   -  7

ص:48.
8 - رواه البخاري ومسلم، واللفظ هنا ملسلم، كتاب 
صالة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين 

إلى املصلى وشهود اخلطبة.. حديث رقم:12)890(.
9 - رواه البخاري في كتاب العيدين، باب من خالف 

الطريق إذا رجع يوم العيد، حديث رقم:986.
10 - التوضيح لشرح اجلامع الصحيح 146/8.

11 - كشف املشكل من حديث الصحيحني 58،59/3.
سنة  باب  العيدين،  كتاب  في  البخاري  رواه   -  12

العيدين ألهل اإلسالم، حديث رقم:951.
 13 - انظر فتح الباري 443/2.

)املتوفى:  طاهر  بن  لزاهر  الفطر  عيد  حتفة   -  14
533هـ( ص:127.

15 - املرجع السابق ص:128.

16 - املرجع السابق ص:129.
17 - املنتقى شرح املوطإ 322/1.

»هذا  وقال:  رقم:2485،  حديث  الترمذي  رواه   -  18
حديث صحيح«.

فموحدة  فراء مضمومة  املثناة  بفتح  )ترّبها(   -  19
مشددة أي حتفظها وتراعيها وتسعى في إصالحها كما 
ِغيِر  نويُر َشْرُح اجَلاِمع الصَّ يربي الرجل ولده. )انظر التَّ

لألمير الصنعاني 311/6(.
واآلداب،  والصلة  البر  كتاب  في  رواه مسلم   -  20  

باب في فضل احلب في الله، حديث رقم:38)2567(.
 21 - كشف املشكل من حديث الصحيحني 577/3.

22 - التنوير شرح اجلامع الصغير 311،312/6.

ذ. عبد الرفيع حجاري

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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العمرة كل رمضان  يواظب وزوجه على 
جماعة مع أصدقائه...

وه����و ي��ت��أه��ب ل��ل��س��ف��ر، اع���ت���ذر ل���ه���م... 
.. حاولوا معرفة  السبب  دون  أحلوا عليه 

جدوى..
غ��ض��ب��وا م���ن���ه.. ق���اط���ع���وه... س��ع��ى إل��ى 

وصلهم سعيا ...
اح���ت���ج���وا غ���اض���ب���ن : "ل���ي���س ع��ن��دك 
كلمة..  كنت قائدنا في كل عمرة.. لكنك 

خذلتنا مرتن!  "
طويال..  السبب  ذكر  من  التهّرب  حاول 

لكنه وجد نفسه مرغما على ذلك... قال:
في السنة األولى:

ال���ط���ري���ق..  ف����ي  ت���وق���ف���ت  س���ف���ر،  ذات   
نكاد  نحن  ل��ي:  قيل  ألت��وض��أ..  م��اء  طلبت 
م��اؤه، يبعد  منوت عطشا.. أقرب بئر مالح 
راجلن  نقطع  وللشرب،  كيلومترين..  عنا 
م��س��اف��ة ط��وي��ل��ة  ل��ن��س��ت��ق��ي م����اء م��ل��وث��ا ال 

نشربه إال بعد تصفيته وغليه...
ت��ي��ّم��م��ت ح��ي��ن��ه��ا ألص���ل���ي وأن�����ا أب���ك���ي.. 

وقررت أن أحل تلك املعضلة هناك..
استعنت  بشركة  متخصصة...

ك���ان  امل����اء  ب��ع��ي��دا  ع���ن  ت��ل��ك ال��ق��ري��ة.. 
عميقا في أرض صخرية...

تذكرَتْي  بيع  فقررت  امل��ال..  يكفني  لم 
� وأمتمت بحمد  أنا وزوجتي   � سفر عمرتنا 

الله مشروعي..
أما في السنة الثانية:

على  بيتنا..  ف��ي  م��س��اِع��دة  أتتنا  فقد 
بكاء  نوبات  لكن  واألدب..  اخللق  من  ق��در 
وحن  شهرين..  من  يقرب  ما  بعد  اعترتها 
ال��س��ب��ب.. ق��ال��ت: "  أحل��ح��ن��ا عليها مل��ع��رف��ة 
س��ي��ب��دأ امل��وس��م اجل��ام��ع��ي ب��ع��د أي�����ام.. وأن��ا 
ملتابعة  السفر  استطيع  لن  مجدة..  طالبة 
دراس����ت����ي، ألن���ن���ي ق�����ررت ال��ع��م��ل إلج����راء 
عملية جراحية ألبي..! " ، فرأينا أن إنقاذ 
حياة  ب��إن��ق��اذ  ره���ن  ال��ف��ت��اة  ه���ذه  مستقبل 

أبيها...
أط���رق���وا رؤوس���ه���م إك���ب���ارا ل����ه، وخ��ج��ال 
يتساءل  منهم  واح���د  وك���ل  أن��ف��س��ه��م..  م��ن 
أْم أفّرج  أأعتمر كل رمضان  بداخله: " ترى 

عن اآلخرين ُكربهم..؟!   "

 ذة. نبيلة عزوزي

بقـلم :

و مـضـــــــــة

حني أفردت سجادتي بفناء ذلك املسجد        عمرة...
شاهدة  سأكون  بأني  أعلم  أكــن  لم  الكبير 
على الوجه املظلم للقمر، فقد سحرني ذلك 
من  يتقاطرن  وهن  للنساء  العمالق  العدد 
كل حدب وصوب وينتشرن في كل باحات 
ــه فـــي مــســاحــاتــه الــشــاســعــة  مــســجــد أشــب
مبدينة مكتملة األركان. كن وهن يستوطن 
املكان بكل تلك الكثافة يبعثن الفرح الغامر 
القوي  الــوجــود  على  ويبصمن  القلب  في 
كل  فــي  تغلغلها  وعــمــق  املغربية،  للمرأة 
الساحات  غصت  آن  لكن  الفعل.  مساحات 
بسجاداتهن، وما زالت مواكب النساء تفد 
انبهاري  خيوط  بدأت  املسجد،  باحة  على 
أصواتهن  علت  إذ  تــنــفــرط   بــحــضــورهــن  
من  النبرات  وانتقلت  مخجل،  فج  بصوت 
إلى  باملساجد  املعهودة  النسائية  الثرثرة 
والصف،  الصف  بني  متناسلة  خصامات 
عقالها  مــن  وانطلقت  األصـــوات  واحــتــدت 
الـــعـــفـــاريـــت املـــصـــفـــدة، وســـــرت أصــــوات 
املــشــاحــنــات املــلــفــوفــة بــلــهــجــة الــبــغــضــاء 

والوعيد.
 انــقــلــب ســكــون وقـــداســـة املــكــان إلــى 
روح  النساء  فيها  تقمصت  حية،  بلطجة 
لكن  باحلمامات،  التقليدية  خصوماتهن 
املـــؤلـــم أن يــنــتــقــل ذلــــك اجلــــو املــشــحــون 
فضاء  إلــى  احلمام  فضاء  من  بالعدوانية 

املسجد. 
املشروع  مساءلة  يهوون  الذين  ولعل 
واســتــنــطــاق  األول،  الــنــســائــي  اإلســـالمـــي 
محطاته النورانية  التي استضاءت بأنوار 
ــي كــل حركة  ــربــانــي وســــارت ف ــوحــي ال ال
وسكنة على هداه متأسية باملثال والقدوة 
الكرمي  الــرســول  للعاملني،  رحمة  املبعوثة 
وسلم، سيصدمون  عليه  الله  محمد صلى 
بجودة املثال ورداءة التقليد، والنسخة عن 

النسخة عن النسخة.. 
نحن  هــل   : حــارقــا  الــســؤال  وينتصب 
لها  املاء، ما  نبتة طافية على سطح  مجرد 
الشحنة  بهذه  لنكون  قــرار  وال  جــذور  مــن 
ــاج املــرأة  ــعــدام احلــيــاء ت مــن التسيب وان
ــاء  ــرار وامل ــق ــر؟؟ أم نحن اجلـــذور وال ــي األث

تنشد  التي  النبتات  لكل  والــهــواء  والطني 
النور  قبالة  البسيطة  سطح  على  احلياة 
أحلنا  لنا  فما  كذلك  كنا  وإن  والضياء؟؟..  
جمالية منظومة اإلسالم إلى هذه الفوضى 
راقية  إســالمــيــة  ثقافة  بــني  الــتــمــزق  وهـــذا 
متوحشة  أضلعنا وممارسات  بني  نحملها 
نستقوي بها على بعضنا البعض، ويرشح 
مـــن نــقــائــهــا كـــل هـــذا الــعــنــف .. كـــل هــذه 

اإلساءات املقيتة لإلسالم؟؟.
هل   : إيالما  األكثر  الــســؤال  وينتصب 
غــطــت الــداعــيــات شــرائــح الــنــســاء بشكل 
أوسع واستخرجن ما بداخلها من أمراض 
نبتة  بداخلهن  ـــذرن  وب جاهلية  وعــاهــات 
واألخــوة،  اإليثار  إلــى  تدعو  التي  اإلســالم 

وتعظيم شعائر الله جل وعال؟ 
بساحات  الــربــانــيــة  األجـــــواء  تــلــك  إن 
املساجد والتي ترشح فيها نفوس نسائية 
بالضغينة واألثرة  لتدعو حقا إلى القلق.. 
تنتصب  مخجلة  نسائية  ولــوحــات  صــور 
فيها نــســاء شــرســات ضــد نــســاء أشــرس 
فــيــنــبــريــن لــلــصــراخ وتـــبـــادل الــتــهــم وســد 
البعض واملرور بني  الطريق على بعضهن 
الفجوات وأمام املصلني في تشويش صارخ 
على خشوعهم، وكلها لوحات قامتة مريعة 
لكنها ما عادت تثير استنكارا الستفحالها.

حنا  »واش    ».. بالصتي  »بالصتي..   
هكذا  دارك«..  فــي  »بــالصــتــك  فــاحلــمــام«.. 
تتراشق وتتطاير شرارات الكلمات لتحجب 
االســتــمــاع  املــقــرئ وجتــعــل عملية  صـــوت 

واإلنصات مجرد حلم ال سبيل لتحقيقه. 
من حقنا أن منتطي صهوة الريادة كما 
امتطتها شعوب وأقوام غيرنا، خاصة إذا 
بــراءة االخــتــراع آلليات اإلقــالع  كنا منتلك 

لكن ليس بهذه األنفس العدائية املريضة..
وإني ألتخيل اللحظة كيف كان املسجد 
وتعلمهن  الــصــحــابــة  نــســاء  لتفقه  فــضــاء 
خلفاء  مــع  وسجاالتهن  الــديــن  ألبــجــديــات 
املــســلــمــني لــلــفــوز بــحــق أو الــتــنــبــيــه إلــى 
يدركن  اآلن،   نفس  في  وكــن   ، ما  إجحاف 
شعائره  وتقديس  تعالى  لله  للعبودية  ما 
من  أثر في  حتقيق أغراضهن، في الوقت 

القوامات  أعـــداد  راهــنــا  فيه  تذهلك  الـــذي 
بالد  في  باملساجد  املرابطات  الصوامات 
وهن  الــشــيــوخ  دروس  حلــضــور  املسلمني 
املساجد  روحــانــيــة  يهدمن  اآلن  نفس  فــي 

ويحلنها إلى ساحة نقار واستقواء.  
الصحيح  الــركــوب  فــي  إذن   اإلشــكــال 

لقاطرة البدايات..
فـــي محطة  الـــوقـــوف  ـــى  إل نــوفــق  أن   
ونستخرج  والصحيحة،  ـــى  األول اإلقـــالع 
احلضاري  النهوض  لهذا  األصلح  املفتاح 

ذلك هو السؤال.. 
مفتاح  وأجنعها،  املفاتيح  أهــم  ولعل 
مــحــو األمــيــة األبــجــديــة والــديــنــيــة . يجب 
عملية  أكبر  الدينية  املؤسسات  تقود  أن 
وفــضــاءات  املــســاجــد  بــقــداســة  للتحسيس 
العبادة.. يجب مع بداية الدخول املدرسي 
وحلول  تعالى  الله  بحول  القادمة  للسنة 
اليوم الوطني حملو األمية بحر شهر أكتوبر 
أن تنظم حمالت إيقاظ للهمم لتنزيل مفهوم 
القراءة كما جاء به األمر في سورة العلق، 
املعامالت  كل  لتنطبع  الله  باسم  الــقــراءة 
العظيمة  املقاصد  هي  وتلك  الدين..  بروح 
لشهر القرآن شهر رمضان، شهر التدبر في 
احلكمة من نزول أول سورة باألمر بالقراءة، 
املتعلم  تــشــحــن  ــتــي  ال الــربــانــيــة  ـــقـــراءة  ال

بالسكينة والوقار ال الفحش والغلظة.. 
احلادثة  تلك  السياق  فــي  وحتضرني 
املؤمنني  أمير  الرشيد  العادل  التي جمعت 
فأجابه  شتمه  برجل  العزيز  عبد  بن  عمر 
عمر بن عبد العزيز قائال : )لوال يوم القيامة 
يتسلحن  وهــن  نساءنا  لنتخيل  ألجبتك(، 
وفي  الكرمية،  النبوية  األخالق  هذه  بروح 
املــــرأة املــغــربــيــة مــن الـــذكـــاء والــفــطــنــة ما 
يجعلها إن زودت بهذا الصبيب أن حتدث 
.. والكرة في ملعبنا نحن  الطفرة املرجوة 
العمالق  النسائي  الدفق  هذا  أمام  الدعاة، 
الذي  الطيع  العجني  هن   .. املساجد  على 
يحتاج إلى أصابعنا املاهرة والصادقة قبل 

كل شيء مع الله جل وعال .
ألمة  والتمكني  بالفالح  مباركة،  عشر 
من  وحلم  بتوفيق  ودمنا  ودمتم  اإلســالم، 

نساء بلطجيات.. 
وقوامات صوامات

 

التاويل  محمد  الــدكــتــور  للعالمة  صــدر 
تعالى كتاب جديد ضمن سلسلة  الله  رحمه 
ِاقرأ  عدد 15 التي يصدرها املجلس العلمي 
احمللي لفاس، ويقع الكتاب في 214 صفحة 

من القطع املتوسط.
وقـــد جـــاء فــي مــقــدمــة الــكــتــاب » إن من 
كــلــيــات الــشــريــعــة اإلســالمــيــة ومــقــاصــدهــا 
على  احملافظة  عليها  بنيت  التي  الضرورية 
املال وحمايته من التلف والضياع والغصب 

واالعتداء ...
اإلســـالم  َفــــَرض  الــهــدف  هـــذا  ولتحقيق 
أحكاما  وشــرع  حلمايته،  صارمة  تشريعات 
دقيقة تنظم التصرف فيه والتعامل به، وحدد 
ولم  وإنفاقه،  وجمعه  ومتليكه،  متلكه  طرق 

يدع الناس فوضى يتسابقون إليه ويجرون 
وراءه ويتقاتلون حوله ومن أجله.

وفـــي نــطــاق الــتــعــريــف بــهــذه األحــكــام ، 
وإيضاح مسالكها، وتسليط األضواء عليها 
وموقف  وأســرارهــا  وِحَكِمها  أدلتها  إلبــراز 
املال  حول  الدراسة  هذه  تأتي  منها  الفقهاء 
واالعــتــداء  وغصبه  وحيازته،  متلكه  وطــرق 
على  فيها  ركـــزت  وقـــد  واســتــحــقــاقــه،  عليه 
املذهب املالكي وإشارات مقتضبة من املذاهب 

األخرى« 
وهي تتكون من مقدمة وأربعة فصول ؛

ــتــعــريــف بـــاملـــال واملــلــك  املــقــدمــة فـــي ال
وأقسامهما

الفصل األول في احليازة وأحكامها
الفصل الثاني في الغصب وأحكامه 

الفصل الثالث في التعدي 

الفصل الرابع في االستحقاق
وقد طبع الكتاب مبطبعة أميمة بفاس.

من 

أوراق  شاهدة
 ذة. فوزية حجبـي

al.abira@hotmail.com

العذب الزالل في فقه األموال 

العدد 443 30 رمضان 1436هـ  املوافق, 17 يوليوز  2015م

إصدارات
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إن��ن��ا ع��ل��ى م��ش��ارف ال��ن��ه��اي��ة م��ن الموسم 
الدراسي من هذا العام، في انتظار عام نأمل من 
خالله أن نكون أحسن أداء وأكثر علما، وأكثر 
العطلة  نقضي  أي��ن  وت���داوال:  ت��ب��ادرا  األسئلة 
الصيفية؟ وما الذي يجب علينا أن نعمله فيها؟ 
الناس  يحسن  وه��ل  فيها؟  ال��ق��راءة  ح��ظ  وم��ا 

استثمار العطل استثمارا ناجعا؟
مع  حالنا  وص��ف  إل��ى  المقال  ه��ذا  يهدف 
بعض  إيجاد  ومحاولة  وتشخيصها،  العطل، 
التي نراها فتحا مبينا وعونا سديدا  الحلول 

بعد التوفيق من الله الكريم. 
 وداعا أيتها المدرسة... إلى أين أتجه؟
من  كثيرا  ه��ن��اك  ب��أن  ينبئنا  ال��واق��ع  لعل 
فكنا  توجيه،  وال  تدبير  دون  قضيناها  العطل 
وما  الدراسة.  أمر  يأتي  ونلعب حتى  نخوض 
الموجهة  االستفادة  العطلة  أيام  من  استفدنا 
الموسم  نهاية  في  التالميذ  يهم  وال  تربويا. 
الدراسي إال التخلص من المدرسة وما يتعلق 
المقابل  وف��ي  ومملة.  ثقيلة  واج��ب��ات  من  بها 
ت��ج��ده��م م��ه��ووس��ي��ن ب��س��ؤال أي���ن أذه����ب في 
فيما  عطلتي  أستثمر  كيف  أما سؤال  العطلة، 

ينفعني فحظه في ثقافتنا قليل !!
 من فوائد العطلة :

علم  وخ��ب��راء  العلمية  ال���دراس���ات  أثبتت 
إلى  يحتاج  اإلنسان  عقل  أن  التربوي  النفس 
أنهكها  التي  قوته  خاللها  من  يستعيد  راح��ة 
معينة،  فترة  خ��الل  واالجتهاد  والجد  التعب 
وأهمية ذلك تتجلى في إعادة وتحيين وتهيئة 
ال��دم��اغ وال���ذاك���رة اإلن��س��ان��ي��ة ل��ق��ب��ول األف��ك��ار 
في  ال��ق��دي��م��ة  ال��م��ع��ل��وم��ات  وتثبيت  ال��ج��دي��دة 
النطاق  ذات  األن��ش��ط��ة  ف��ي  توظيفها  ان��ت��ظ��ار 

المتشابه، ثم االستعداد لقبول المعلومات ذات 
دراسته  تمت  الذي  الموازي  التطبيقي  الشأن 
الشارع  في  الحياة  يصادف  ال��ذي  الفصل  في 

والطريق وفي كل مكان.
إن حالنا يشتكي كل عام من سوء التوجيه 
أفكارنا  وتقتل  أدمغتنا  تعطل  التي  العطل  في 
وتطفئ عزائمنا، وقلة المحاسبة على األوقات 
قد  ألننا  اللعب،  ف��ي  نقضيها  التي  الضائعة 
اعتدنا على كثرة اللعب والمرح والتجول دون 
فائدة تذكر أو علم ينفع، وقد نعزو السبب في 
ذلك إلى أن اآلباء وأولياء التالميذ ال يحددون 
لهم خطة  يرسمون  وال  مركزة  أهدافا  ألبنائهم 
ل��ذل��ك أضحت  ق��اص��دة وم��وج��ه��ة نحو ال��ن��ف��ع، 
تماما  ال��دروس  عن  التخلي  العطلة هي  عندنا 
وترك الطفل للعب واللهو والنوم والسفر قصد 
تخطيط.  وال  توجيه  دون  والتسلية  ال��راح��ة 
عبر  انتقلت  اجتماعية  ثقافة  صار  ذلك  وأظ��ن 
قنوات اجتماعية عديدة وهي ثقافة غير سليمة 
هذا  نفسه ضد  يجند  من  وق��ل  انتشارها  رغ��م 
النبوي:  الحديث  متغافلين  العضال،  المرض 
»نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة 

والفراغ«.
 التخطيط للعطلة تخطيط للحياة:

التخطيط  كشأن  للعطلة  التخطيط  وش��أن 
ل���ل���رح���الت ال���م���درس���ي���ة »ول���ي���س���ت ال���رح���الت 
عن  وترفيه  استجمام  فترات  مجرد  المدرسية 
رحالت  ش��يء  كل  قبل  هي  بل  فحسب،  النفس 
وخلقه  وروح����ه  ال��ط��ال��ب  ع��ق��ل  تنمي  ه���ادف���ة، 
وخبرته، وتصقل نفسه، ولذلك يشترط فيها ما 

يلي:
المناسب  ال��وق��ت  ل��ل��رح��ل��ة  ي��خ��ت��ار  أن   <
ال��م��ن��اس��ب، وك���ل األم��ك��ن��ة صالحة  وال��م��ك��ان 
لالعتبار، لكن األمكنة الدينية أولى من غيرها.

إيجابي،  دور  فيها  للطالب  ي��ك��ون  أن   <
فيوكل إليهم القيام ببعض المهام.

المكان  ع��ن  للطالب  ال��م��درس  يمهد  أن   <
الذي سيتوجهون إليه.

> أن يحدد لهم برنامجا وفق جدول زمني 
يتم تنفيذه خالل الرحلة.«

ال��م��درس��ي��ة تخضع  ال��رح��الت  ك��ان��ت  وإذا 
األمر  فنفس  المتعلم  إف��ادة  القاصد  للتوجيه 
ينبغي أن يكون عليه حال العطل، إذ على اآلباء 
بشأن  المعنيين  وك��ل  التربويين  والموجهين 
زمنيا  برنامجا  لألبناء  يضعوا  أن  الطفولة 

يتضمن ما يلي: 
- حصة لحفظ ما تيسر من القرآن الكريم.

أو  النافعة  الكتب  لمطالعة بعض  - حصة 
كتب سير العلماء لالقتداء بهم.

- حصة لمشاهدة التلفاز باختيار برنامج 
تلفزيوني ترفيهي وتعليمي. 

ألن  والترفيه  وال��ل��ع��ب  للرياضة  حصة   -
اللعب يساعد على نمو العضالت ويقوي الذهن 
ويحقق الصحة النفسية، وقد قال  ] : »علموا 
الخيل«،  ورك��وب  والسباحة  الرماية  أبناءكم 
غير  بشيء  النفس  شغل  هو  اللعب  ألن  »ذل��ك 
مطلوب وكان في قالب الجد. ولكن إذا كان هذا 
إلى نبوغ في مجال من مجاالت  الشيء يؤدي 
ما  فترة  في  عليه  أبناءنا  ن��درب  فنحن  الحياة 
قبل ال��ب��ل��وغ. وم��ث��ال ذل��ك ت��دري��ب األب��ن��اء على 
السباحة والرماية. وركوب الخيل. وما إن يبلغ 
اإلنسان فترة البلوغ حتى تصير له مهمة في 
المسئولية،  يتحمل  أن  عليه  ويصبح  الحياة، 
عن  يلهيه  فيما  أو  اللعب  في  وقته  يضيع  فال 

أداء الواجب«.
هذا بالنسبة للصغار أما الشباب الذي يعي 
نسبيا مسار حياته، ويساعد نفسه على رسم 

برنامج  وض��ع  فينبغي  رؤاه  وتحديد  خططه 
زمني للبحث العلمي يتضمن : 

العلمي والمعرفي في  النقص  1� استكمال 
في  إال  اس��ت��دراك��ه  يمكن  ال  ف��ي نقص  م��ا ظهر 

العطل.
للقضايا والموضوعات  العلمي  اإلع��داد   �2

التي ستكون مقررة في السنة المقبلة.
3� تخصيص حصص لحفظ القرآن الكريم 
ذكاء  النشء  يكسبان  ألنهما  النبوي  والحديث 

لغويا وعقليا وتواصليا.
4� ال��ت��رف��ي��ه ال��ث��ق��اف��ي ال��ه��ادف إل���ى البناء 

المتوازن للشخصية.
5� تنظيم زيارات للعلماء والمفكرين وللمآثر 
وأسبابه  التفوق  جوانب  الكتشاف  التاريخية 

عند من سبقنا.
للتعرف  زمنية مهمة  أحياز   6� تخصيص 
ال��الزم��ة وال��ت��درب على  على اآلداب واألخ���الق 
المثمر  والتعايش  التواصل  في  بها  التخلق 
ونوع  الشخصيات  أنماط  ومعرفة   ، الغير  مع 
اختيار  م��ن  الشباب  يتمكن  حتى  السلوكات 
الطريق  إل���ى  ت��وج��ه��ه  ال��ت��ي  الحسنة  ال��ق��دوة 
ال��س��دي��د: ق��ال ال��رس��ول ] : »ال��م��رء على دين 
أحسن  وما  يخالل«  من  أحدكم  فلينظر  خليله، 
ح���ال ال��ش��ب��اب ال���ذي ي��ص��اح��ب أب���اه ويتعرف 
والنفع،  الخير  في  والسبق  الفضل  أه��ل  على 
ليكون ذلك مساعدا على رفع الهمم واالستقامة 

وتشوف النفس للمعالي.
وهكذا يظهر أن العطلة بمفهومها العامي 
وسوء  ونشاطاته  وظائفه  عن  الدماغ  تعطيل 
التوجيه  حسن  هي  العطلة  بينما  توجيهها، 
واالس��ت��ث��م��ار واالن��ف��ت��اح ع��ل��ى ع��وال��م معرفية 
تنمية  من  تمكن  ج��دي��دة   ووجدانية  ومهارية 
المواهب الثقافية وتنمية الفكر وصناعة الفكر 
التوجيهي الذي يقود صاحبه إلى االرتقاء نحو 
آفاق بناءة ومزدهرة تسير به إلى سعة االطالع 
وت��ول��د ف��ي��ه ح��ب ال���ق���راءة وال���ح���وار والبحث 
ال��م��س��ت��م��ر ع��ن ال��م��ع��رف��ة وت��ن��وي��ع م��ص��ادره��ا 

والتكوين المتوازن للشخصية.

الجهد  بعد  للعطل  اإلنسان  حاجة 
والعمل:

مؤسسات  ف��ُت��ق��ِف��ل  ال��ص��ي��ف  عطلة  ت��ج��يء 
ويتوقف  أبوابها،  التكوين  وم��دارس  التعليم 
ليتمتعوا  ال���دراس���ة  ع��ن  وال���ط���الب  ال��ت��الم��ي��ذ 
نشاطهم  فيها  يستعيدون  الراحة  من  بشهور 
موسم  إل��ى  ال��دخ��ول  ان��ت��ظ��ار  ف��ي  وحيويتهم 
دراس��ي بهمة ونشاط ونَفس جديد وت��ْوق إلى 

نجاح بميزة حسنة ومعدل مرتفع.
وُتعد العطل من الحقوق األساسية للطالب 
الدراسة والجد والسهر  والتالميذ بعد شهور 
االمتحانات  فترة  وبعد  واالجتهاد  والمذاكرة 
المرهقة، فكيف ينبغي أن ُتقضى أوقات الفراغ 
وأيام العطل عند التالميذ والطالب؟، وما هي 
أوق��ات  بها  ُتمأل  أن  ُيستحسن  التي  األع��م��ال 

فراغهم؟.
الِجدِّ  بعد  الراحة  إل��ى  اإلنسان  حاجة  إن 
الحركة  بعد  ال��ه��دوء  وإل��ى  وال��ج��ه��د،  والعمل 
َمة التي ال ُينكرها عاقل،  لُهَو من األمور المَسلَّ
��وا ووض��ع��وا العطل  وإن ال��خ��ب��راء ال��ذي��ن س��نُّ
إلى  نظروا  والسنوية  والفْصِلية  األسبوعية 

أث��ره��ا اإلي��ج��اب��ي ف��ي تجديد  ن��ش��اط اإلن��س��ان 
واستعادة الحيوية إلى الذهن والبدن، ليتجدد 
ونشاط،  وعزم  بجد  العمل  إلى  فيرجَع  عطاؤه 

وهذا صحيح مجرب.
وفرصة  ثمين  وق��ت  ه��ي  الصيف  وعطلة 
مهمة وزمن نفيس يستغله التالميذ لالستجمام 
والترويح عن النفس والتخفيف عن الجسد من 
تعب الدراسة ومشقة الجد والحفظ والمذاكرة 

خالل شهور الدراسة. 
ل��ك��ن ال���ُع���َط���ل إذا ط��ال��ت وات���س���ع أم��ده��ا 
انقلبت  م��ب��رم��ج  ع��ق��الن��ي  بشكل  تستغل  ول���م 
إي��ج��اب��ي��ات��ه��ا إل���ى س��ل��ب��ي��ات ك��ث��ي��رة، وأض���رار 
استغالال  ُيستغل  ال  الذي  الفراغ  نتيجة  جمة، 
حسنا، وذلك حينما ُتهَمل الواجبات وال تراعى 

األولويات وتستغل كلها في اللهو والترفيه.  

هل أيام العطل أوقات للفراغ؟ 
ف��ي��ه من  ب��د  ال  وق���ت  ف��ي  ك��ن��ا نعيش  وإذا 
الُعَطل، وإذا كان المسلم مسؤوال عن عمره فيم 
أفناه، وعن شبابه فيم أباله، وكان هدُف المؤمِن 
واألخروية،  الدنيوية  السعادة  هو  الحياة  من 
فيتحتم عليه أن ُيشِغل نفسه بكل عمل صالح 
أن  وعليه  والبركة،  بالنفع  عليه  يعود  مشروع 
يجعل من مواسم العطلة والفراغ مواسم بناء 
ال مواسم هدم، وأوقات طاعة ال أوقات معصية، 

وأزمان جمع ال أزمان تشتيت وتبديد. 
فعطلة الصيف لها إيجابيات كثيرة يْحُسن 
وفيها  ويحوزها،  منها  يستفيد  أن  بالتلميذ 
قال  ويتوقاها،  يتجنبها  أن  به  يجدر  سلبيات 
أقواما  أدرك��ت  ال��ل��ه:«  رحمه  البصري  الحسن 
أوق��ات��ه��م أش���دَّ منكم ح��رص��ا على  ك��ان��وا على 

دراهمكم ودنانيركم«. 
أن  بد  فال  أب��دا،  فراغا  يبقى  ال  ال��ف��راغ  إن 
ُيمأل بخير أو بشر، والنفس اإلنسانية ال تبقى 
فارغة أبدا فإما أن ُنشغلها بالمنافع أو ُتشغلنا 
بالمضار، والفراغ ُيقوي قابلية االنحراف لدى 
التي  ال��ذه��ن  م��ن  المعلومات  ُغ  وُي��َف��رِّ الشباب 
الفكر  ويقتل  وال���ك���راس،  ال��ِك��ت��اب  م��ن  ُحفظت 
وُيثخن العقل ويفتح أبواب الوساوس، وُيحرك 

كوامن الشهوة والهواجس،  قال الشاعر : 
إن الشباب والفراغ والِجدة)1(

مفسدة للمرء أيَّ مفسدة
ما  أغلى وأنفس  الوقت  َيعتِبر  اإلس��الم  إن 
في الوجود، بُحسن استغالله يسعد السعداء، 
ديننا  وإن  األش��ق��ي��اء،  يشقى  تدبيره  وب��س��وء 
عامة  بصفة   - ال��م��ؤم��ن  أن  لنا  ��ن  ب��يَّ الحنيف 
له  ينبغي  ال  والشاب بصفة خاصة-  والتلميذ 
أن يجلس عاطال ال هو في شغل الدنيا وال هو 
في شغل اآلخرة، ألنه لم ُيخلق لذلك، وإنما ُخلق 

للعمل والِجد والعطاء واالجتهاد.

وأهل الطموح ال يعرفون في حياتهم عطال 
وانقطاعا عن العمل، بل كل حياتهم ِجّد وعمل 
عندهم  الترويح  وحتى  ونشاط،  وحركة  وعلم 
يمارسون  ال  فهم  إليها،  يسعون  لغاية  وسيلة 
الفراغ   من  لمعاناتهم  والترويح  واللعب  اللهو 
عندهم  هو  بل  والملل،  بالسآمة  لشعورهم  أو 
وتكسب  للجد،  تتهيأ  حتى  النفس  عن  ترويح 
ن��ش��اط��ا أق����وى وه��م��ة أع��ل��ى وع��زي��م��ة أرق���ى، 
خاصة،   ب��رام��ج  لها  عندهم  ال��ف��راغ  وس��اع��ات 
على  كثيرة  ومصالح  فوائد  منها  يستفيدون 

عدة مستويات.
إن ال��ل��ه ع��ز وج��ل ي��س��وق األوق����ات فرصا 
 ، ُتَفضُّ ثم  للبشر الغتنامها وهي أسواق تعقد 
يربح منها من يربح ويخسر فيها من يخسر، 
والمسلم سّباق للخير وال يدع لحظة من لحظات 
حياته تمر دون فائدة، ألنه يعلم أن األصل في 
الوقت أن ال يمر فارغا، فهو إما أن يمأل بما هو 

نافع، أو يمأل بما هو ضار.
فهو  فراغ  له وقت  تجد  ال  الذكي  والحاذق 
ألنه  استغالل  أحسن  أوقاته  استغالل  يحسن 
مسئول عنها، وألن أسباب فالحه ونجاحه في 
تنظيمه ألوقاته  مرتبط بحسن  واآلخرة  الدنيا 

واستغالله لها.
----------

1- الجدة: الغنى 

عبد الرحمان بنويس

 ذ. أحمد املتوكل 

نحو  استثمار  ناجع  لعطلنا  الـمدرسية

أهمية  العطـل،  وهـل  ميكـن  اعتبـارها  أوقـات  فـراغ؟
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ذ: عبد القادر لوكيلي

 مجرد
 رأي

أحب االعمال إلى الله 
...أدومها

منقطع  ح��م��اس��ا  نتحمس  م��ا  غ��ال��ب��ا 
مشروع  تنفيذ  أو  ما  بعمل  للقيام  النظير 
م��ا كبر ش��أن��ه أو ق���ل... ول��ك��ن س��رع��ان ما 
في  الهمة  وتضعف  احل��م��اس  ه��ذا  يخبو 
ال��ب��دء في  األسابيع أو األي���ام األول���ى م��ن 
اإلجناز فيصدق علينا قوله تعالى }فنسي 
ولم جند له عزما} وفي حالة ما تكرر األمر 
كثيرا نصاب بغير قليل من اإلحباط املنهي 
األحاديث  من  والعديد  الله  كتاب  في  عنه 
الصحيحة... قال الله تعالى مخاطبا نبيه 
بقوة{  الكتاب  خذ  يحيى  }ي��ا   \ يحيا 
}فاذا عزمت فتوكل على   : ثم قوله تعالى 
األع��م��ال.  سائر  على  ينطبق  وه��ذا  ال��ل��ه{ 
وفي احلديث الصحيح »أحب األعمال إلى 
الله أدومها وإن قل« إذ العبرة في األعمال 

االستمرارية واملداومة وليس الكثرة ... 
ولكن  جميل  ش��يء  القوية  ال��ب��داي��ات 
احلماس  بنفس  االس��ت��م��رار  منه  األج��م��ل 
املنشود.  ال��ه��دف  بلوغ  إل��ى ح��ن  وال��ق��وة 
ال��ك��رمي يعلمنا م��ن خ��ال موقف  وال��ق��رآن 
واح�����د ف���ي ق��ص��ة س��ي��دن��ا م���وس���ى عليه 
على جذوة  نحافظ  كيف  والسام  الصاة 
من  امل��زي��د  ل��ب��ذل  تدفعنا  متقدة  احل��م��اس 
اجل��ه��د وال��ع��ط��اء، مل��ا أم���ره ال��ل��ه سبحانه 
)اخلضر(  الصالح  ال��رج��ل  بلقاء  وتعالى 
وحزم  ع��زم  بكل  موسى  ذه��ب  يتعلم،  لكي 
عهدا:  نفسه  على  قاطعا  الربانية  للمهمة 
أو  البحرين  مجمع  أب��ل��غ  حتى  أب���رح  }ال 
أمضي حقبا{ إص��رار عجيب على املضي 
إل��ى الهدف  ف��ي إجن��از املهمة وال��وص��ول 
امل��ن��ش��ود )ال��ت��ع��ل��م( ح��ت��ى ول���و أف��ن��ي��ت من 
العدد  ذوات  والسنوات  األعمار  ذلك  أجل 
)ح��ق��ب��ا(، ول��ذل��ك ج���اءت جميع اخل��ط��وات 
التي تلت هذا العزم القوي معطوفة بحرف 
)فلما  والتتابع  السرعة  ع��ن  كناية  ال��ف��اء 
جاوزا.../  فلما  سبيله.../  فاتخذ  بلغا.../ 

فارتدا على آثارهما قصصا...(.
...ف���اإلص���رار ع��ل��ى ب��ل��وغ ال��ه��دف هو 
الوقود احلقيقي للنجاح والتألق ألنه يولد 

ل��دى ال��ف��رد م��زي��دا م��ن ال��ط��اق��ة واحل��م��اس 
النفس  في  الثقة  مزيدا من  ثانيا  ويكسبه 
قد تدفعه لتحقيق أهداف أخرى لم تكن في 
احلسبان }والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 

سبلنا{.
الهمم  ترتفع  فقط  ال��ش��رط��ن  بهذين 
وتشحذ العزائم وترتفع سقوف الطموحات 
وبهذا  واألمم...  واملجتمعات  األف��راد  لدى 
ف��ق��ط ن��ه��ض��ت أم��ت��ن��ا اإلس��ام��ي��ة ودخ��ل��ت 
ال��ت��اري��خ م���ن أوس����ع أب���واب���ه اإلس��ام��ي��ة 
ون��ش��رت ال��رح��م��ة وال��ك��رام��ة واحل��ض��ارة 
لله  املعمورة حسبة  رب��وع  ف��ي  وال��ع��م��ارة 
تعالى وحتقيقا ملوعود الله الذي أخرجهم 
الناس  على  ش��ه��داء  }لتكونوا  أج��ل��ه  م��ن 
تزال  وال  شهيدا{  عليكم  الرسول  ويكون 
عليهم  ش��اه��دة  األوائ���ل  املسلمن  َم��ف��اِخ��ر 
واملعمارية  العلمية  إسهاماتهم  زالت  وما 
أن  غرابة  عليهم...فا  واحلضارية شاهدة 
والتابعن  الصحابة  ثلثي  أكثر من  ميوت 
العربية  اجل��زي��رة  خ��ارج  التابعن  وتابع 
ضربوا في األرض حتقيقا ملوعود الله عز 
من  ومنهم  نحبه  قضى  من  }فمنهم  وجل 

ينتظر وما بدلوا تبديا{... 
أما مسلمو هذا الزمن الرديء فا هم 
من ه��ؤالء وال ه��ؤالء وك��ل ما تفوقوا فيه 
واألحقاد  الضغائن  زرع  هو  العاملن  على 
فيما بينهم، يضرب بعضهم رقاب بعض؛ 
األمة  أو خدمة ألع��داء  قمعا  أو  إم��ا جها 
يرون   إذ  أيامهم  أزه��ى  في  أصبحوا  وق��د 
لم  ما  البعض  ببعضهم  يفعلون  املسلمن 
بعضهم  ك��ان  ول��و  فعله  يستطيعوا  ول��ن 

لبعض ظهيرا. 
نحن أمة يستحيي منها العيب

تتباها فيها االمراض 
وميرض فيها الطب
فحق فينا الضرب 
و حق فينا اجللد

ال ذنب لنا فنحن الذنب )أحمد مطر (
ل��ل��ه رب  وآخ�����ر دع����وان����ا أن احل���م���د 

العاملن.

وأنا  األحباب،  أيها  خاشعا  إحساسي  كان  لكم 
رمضان  زمن  الجميل،  الزمن  حضرة  في  أدخل 
الكريم، شهر الصيام والقيام والسام، شهر الرحمة 
والغفران والعتق من النار،ولكم كانت جميلة ورائعة 
بردا وساما  ولياليه  أيامه  نزلت  لقد  فيه،  ذكرياتي 
على أركاني وجوانحي، وشعت دفءا ويقينا، وأمنا 
وأمانا في أعماقي ودواخلي، لقد شعرت بدبيب وحي 
السماء يعبر جسدي المتخشب الواهن، فيبعث فيه 
اللحظات  هذه  مثل  في  إال  معهود،  غير  عنفوانا 
من  وجهي  على  ويضفي  الوجود،  بحر  في  الفارقة 
الرونق والبهاء، ما ال يعشى عن إدراكه غير العميان 
بتجدد  حقا،  جارف  شعور  داخلني  لقد  والبلهاء، 
قلبي  بعين  وأبصرت  وخاياي،  أجهزتي  من  كثير 
ركاما من الخايا الميتة وهي تندثر وتتاشى وراء 
إحساس  حينها  وعاودني  العدم،  بحر  في  األمواج 
غيوم  وبانجاء  الشباب،  وبانبعاث  باألمل،  غريب 
في  طاهرة  دماء  جرت  لقد  واالكتئاب،  السوداوية 
عروقي وشراييني جراء ذلك التحول العجيب، وذلك 
النور المتدفق عبر السهول والجبال، والمنتشر في 
بالعافية  الشعور  عاودني  لقد  والقرى،  الحواضر 
األيام،  هذه  ومثل  الشهر  هذا  مثل  في  ألفته  الذي 
وطالما  برأسي،  يعصف  كاد  الذي  الصداع  وخف 
حياة  وكراهية  والنكد،  بالهم  شعورا  أورثني 

مشحونة بالمذلة والعذاب، وبالترقب واالرتياب.
ال أزعم لكم يا أحبابي أنني قد شفيت تماما من 
أن  تعلمون  فأنتم  أورامي،  من  وتطهرت  أسقامي، 
الداء وخيم، وأن جذوره قد امتصت دمائي، وتغلغلت 
في عظامي، لكنني أعرب لكم بكل اطمئنان ويقين، أن 
حالتي غير ميئوس منها لحد اآلن، ف}ال ييأس من 
روح الله إال القوم الكافرون{، إن جسدي ما زالت به 
احترام وصفة  ولكن شريطة  والشفاء،  للبرء  قابلية 
على  والصبر  اإلدمان،  فتنة  من  والتخلص  العاج، 

مرارة الدواء. 
قرار  تملكون  من  أحبابي  ويا  ركابي  يا  أنتم 
مسئول  وكلكم  راع  فكلكم  واعوجاجي،  استقامتي 
عن رعيته، فهل تعرفون للمسئولية حقها؟ ولألمانة 
البحر  أهوال  تدركون  أنتم  وهل  وقدرها؟  حرمتها 
في  يطويه  لما  العدة  وتعدون  اإلبحار؟  ومخاطر 

أحشائه الليل والنهار؟ 
أنا اليوم أعيش أحلى أوقاتي وأزهى لحظاتي، 
وأجد خالها أعمق إحساس بخفتي وسعادتي، إنها 
شهر  والطهور،  الفضائل  شهر  من  األواخر  العشر 
المعراج إلى رحاب العزيز الغفور، إن دوام سعادتي 
وهناءتي يا أحبابي، رهين بدوامكم على التزام األمر 
وترك المحظور، فحذار حذار من الخوض في لجج  
الخطايا والمعاصي، فأمواجها الهوجاء ال تبقي وال 

تذر، إذا ما انطلقت من عقال، وقطعت الحبال.
والحبور،  السعادة  برد  أستشعر  ما  وبقدر 
أشفق على نفسي من انقاب األمر وكشف المستور، 
هو  الشهور،  خير  انصرام  بعد  أخشاه  ما  فأخشى 
نقض الغزل، وخواء األفئدة وخراب الصدور. ليس 
من  بهم  ابتليت  فيمن  معهودي  ولكنه  ديدني،  هذا 

ركابي، إال من رحم الله تعالى.
وانتشرت  بربوعي،  رمضان  شهر  حل  أن  منذ 
ينفث  العطرة عبر مفاصلي وأطرافي، وهو  نفحاته 
يا  لست  إنني  الرخيم:  النوراني  بصوته  روعي  في 
أمة الله موسما الستعراض ألوان الطعام والشراب، 
موسما  ولست  واإلضحاك،  اللهو  في  للتفنن  وال 
للتمثيل والتدجيل، وال لسن أسنة المقاتلة والسباب، 
الشيوخ  إلطراب  السماع  منصات  لنشر  حتى  وال 
مجتمع  ألصوغ  الله  أمة  يا  جئت   إنني  والشباب، 
عباد الرحمن، لتطهيرهم من األدران، بعد أن أسكب 
ماء  الظمأى  وأرواحهم  المتيبسة  أجسادهم  في 

القرآن، لتفور فيهم دماء الحياة اليانعة الحقة،   جئت 
ألبشر التائبين المتقين، وأنذر المجرمين المعتدين، 
يشبه  الذي  الفاضل  المجتمع  نموذج  ألصنع  جئت 
في تواد وتعاطف أعضائه المؤمنين، وفي تراحمهم 
تعاضد أعضاء الجسد الواحد المتين، جئت ألرسم 
الشفاء  وصفة  لكم  وأسلم  والنجاح،  الفاح  خطة 
تينع  الله  أمة  يا  روضاتي  ففي  داء عضال،  كل  من 
أطايبها  وتبذل  العطور،  أروع  وتنساح  الزهور،  كل 
واأللحان  األصوات  أعذب  وتسمع  والقدور،  الجفان 
ألجمل الطيور. قال لي هذا رمضان، بكل حب وحنان، 
الفاتحة  سورة  وقرأ  ناصيتي،  على  كفه  ووضع 
والمعوذتين،  اإلخاص  وسورة  القرآن،  آي  وسيدة 
وأوصاني باتخاذها درعا ضد شرور اإلنس والجان، 
والتيجان،  بالدر  المزين  الرحمن،  سفير  هو  أليس 
وبالجواهر الحسان، والداعي إلى ذرى الجنان؟ ثم 
لبث مليا وعاد ليهمس لي بوصية مفعمة بالصدق 
خلقها  ليلة  خير  الله  أمة  يا  ترقبي  الخير:  وحب 
فقد  أدركها  من  ليلة  والشهور،  واأليام  الليالي  رب 
الخير  فقد حرم  ومن حرمها  كله،  الخير  وأدرك  فاز 
عجيب،  أخاذ  بنور  يلمع  ومحياه  إلي  نظر  ثم  كله، 
وملء مآقيه دموع الخشوع واإلشفاق، ورفع يده إلى 
السماء وقال: إلى اللقاء، أال هل بلغت، أال هل بلغت، 

أال فاشهدي  يا أمة الله، أال فاشهدي.
حلقي  وغص  بالدموع  عيناي  انهمرت  عندها 
ألفضل  وشيك  فراق  على  واألسى  الحزن  بعبرات 
أعللها  نفسي  على  وانطويت  وأرحم ضيف،  ضيف 
وأترقب  والتهليل،  والتكبير  والتحميد  بالتسبيح 

أصعب فراق وأشق رحيل. 
لقد فتحت لكم سابقا قلبي يا أحبابي، وبحت لكم 
بأسراي ودفائن فؤادي، لتعلموا مكابداتي وتشفقوا 
وآهاتي،  زفراتي  الجد  مأخذ  ولتأخذوا  لحالي، 
ألسنة  لتخمدوا  الرجال،  أشاوس  هبة  ولتهبوا 
الخيانة  أرباب  من  الجناة  أشعلها  التي  الحرائق 
لكم  أكرر  وهاأنذا  أركاني،  من  ركن  كل  في  والغدر  
لتدركوا  ولهاتي،  حلقي  ملء  وأصرخ  شكاتي، 
عوراتي،  وستر  شرفي  إلنقاذ  وتسارعوا  مأساتي، 
وتاريخ  وصوالتي،  وأصالتي  شرفي  تعلمون  فأنتم 

نكبتي ومحنتي، وسر بائي ومعاناتي. 
التائبين،  بدموع  أخمدت  كثيرة  حرائق  إن 
العظيم،  الشهر  هذا  غمرة  في  العابدين  وتأوهات 
وإن مياها عذبة قد انبجست هنا وهنالك بعد قحط 
األرباب،  رب  إلى  األوابون  آب  أن  بعد  وإجداب، 

وفتحت للخير أبواب.
ظلت  الفاسدة  الزيوت  من  بقعا  أن  جيدا  أعرف 
لعرقلة  وتسعى  تحتي،  من  المياه  صفحات  تلطخ 
روح  استصحاب  أن  أيضا  أعرف  لكنني  إبحاري، 
رمضان، واستلهام أخاق الصيام، كفيان مع مرور 
الزمن بالتهام تلك البقع اللعينة السوداء كلها، لو أن 
الناس يعلمون ويفقهون. غير أني أشفق على حالي 
ظهري،  على  الربانيين  وقلة  الرمضانيين  كثرة  من 
الشياطين  مردة  أتصور  وأنا  نفسي  على  أشفق 
الساسل  زوال  ويترقبون  جسدي،  إلى  يتشوفون 
في  فتنتهم  ويزرعوا  سمومهم  لينفثوا  واألصفاد، 
القابعين  اإلنس  شياطين  مع  متحالفين  أوصالي، 
الحياة  استهوتهم  ممن  وأقبيتي،  دهاليزي  في 
المعاصي  طعم  واستمرأوا  بها،  واطمأنوا  الدنيا 
والذنوب، فالله الله في سفينتكم يا أحبابي، وليكن 
نصب أعينكم ومعقد ألسنتكم تدبر قول الله تعالى: 
ٍة َأْنَكاًثا  }َواَل َتُكوُنوا َكالَِّتي َنَقَضْت َغْزَلَها ِمْن َبْعِد ُقوَّ
ٌة ِهَي َأْرَبى  ِخُذوَن َأْيَماَنُكْم َدَخًا َبْيَنُكْم َأْن َتُكوَن ُأمَّ َتتَّ
َننَّ َلُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة  ُه ِبِه َوَلُيَبيِّ َما َيْبُلوُكُم اللَّ ٍة ِإنَّ ِمْن ُأمَّ

َما ُكْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن{)النحل: 92(

د. عبد المجيد بنمسعود

خروق في سفينة  المجتمع

 59ـ  السفينة تشفق عل نفسها 
من انصرام شهر الصيام

العدد 443 30 رمضان 1436هـ  املوافق, 17 يوليوز  2015م

ع���ل���ى م������دار ال����ع����ام ت��س��ت��ع��ر ُح���ّم���ى 
للنيل  دينين  وال  علمانين  من  املغرضن 
من مقدساتنا، ومن هويتنا باسم احلداثة 
والتسامح واحلريات الفردية، وسط إعام 
متحيز، واستنجاد باألسياد الذين يديرون 
خيوط اللعبة من وراء البحر، مهرجانات 
تضرب في العمق قيمنا السمحة، وتتهجم 
التلفزي  النقل  علينا في بيوتنا من خال 
الذي ال يحترم معايير البث التي وضعتها 
بقيمنا  واستهزاء  وخمر  ع��ري  »ال��ه��اك��ا«، 
وتقاليدنا،  وكأنهم يريدون بأفعالهم هذه 
سلخنا عن جلودنا وتنميط سلوكنا وفق 
ال��غ��رب، وي��ا وي��ل من يقول :  ما يرتضيه 
اللهم إن هذا ملنكر!! ألن من نصبوا أنفسهم 
على  حلمه  سينهشون  للحريات  ح��ّراس��ا 
التلفزيون،  وش��اش��ات  اجل��رائ��د  صفحات 
غْير أن لهذا الوطن ربا يحميه، ففي الوقت 
ال��ذي يحسب ه��ؤالء النكرات أن األم��ر قد 
استتب لهم، وأن الفرصة أصبحت سانحة 
لغرس مباذئهم )بالذال املعجمة( يأتي شهر 

بزبدهم  فيذهب  الصاخب  كاملوج  رمضان 
وغثائهم }فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما 
ينفع الناس فيمكث في االرض{.. فها هي 
أفواج املصلن متأل جنبات املساجد التي 
وها  الشوارع،  فافترشوا  تسعهم  تعد  لم 
هي قلوب املؤمنن متسح ما علق بها من 
نقع املوبقات، وها هي دور القرآن تصدح 
بالذكر وتلهج بالدعاء لرب السماء، رجال 
خيرات  من  لاغتراف  يسعى  كل  ونساء، 
ال��ش��ه��ر ال��ف��ض��ي��ل، وي��ق��ول ب��ل��س��ان احل��ال 
رغم  ومساجدنا  بديننا  متشبثن  سنظل 
الرديء  اإلعام  أنف  ورغم  الناعقن،  أنف 
الذي يريد أن يفسد علينا صيامنا وقيامنا 
تثير  أصبحت  التي  ال��ف��اس��دة  ببضاعته 

سخرية اجلميع..
رم��ض��ان، ي��ا شهر ال��ق��رآن وي��ا مفجر 
اإلمي������ان، ألن����ت أش����د وط��ئ��ا ع��ل��ى ق��ل��وب 
املفسدين الذين فقدوا العنوان، فتاهت بهم 
السبل عن حضن األوطان... فعد إلينا كل 

عام مبزيد من الرحمة والغفران.

رمضان... ألنت أشد وطئا 
على قلوبهم

ذ: أحمد األشهب بنبض القلب
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طالب عضو 
العامة  األم��ان��ة 
العاملي  لالحتاد 
املسلمني  لعلماء 
في  الليبي  وال��ب��اح��ث  ال��ك��ات��ب 
شؤون الفكر اإلسالمي الدكتور 
الليبية  األطراف  الصالبي  علي 
إل��ى  ب��ال��س��ع��ي  امل��ت��ح��دة  واألمم 
امل���زي���د م���ن احل������وار م���ن أج��ل 
توافق حقيقي يحقق االستقرار 

امل���ن���ش���ود ف���ي ل��ي��ب��ي��ا وي��ح��ت��رم 
امل��ؤس��س��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة، ومي��ه��د 
الليبيني  متكن  عامة  النتخابات 
اعتبر  كما  مصيرهم.  تقرير  من 
الصالبي أن اإلعالن عن التوقيع 
على اتفاق الصخيرات باألحرف 
األول����ى م��ن ط���رف ال��ب��رمل��ان في 
ط���ب���رق وب���ع���ض ال��ش��خ��ص��ي��ات 
املستقلة يظل منقوصًا، ويحتاج 

إلى مزيد من احلوار.

األملان  آالف  يتوقع خروج 
للتنديد  م��دن   4 ف��ي  للتظاهر 
باملسيرات املناهضة لإلسالم، 
متزايدة  أع��دادا  جذبت  والتي 
م�����ن امل����ؤي����دي����ن.وي����ع����ارض 
التي  اجل��م��اع��ة  امل��ت��ظ��اه��رون 
ت���ط���ل���ق ع���ل���ى ن��ف��س��ه��ا اس���م 
"ال����وط����ن����ي����ون األوروب�����ي�����ون 
امل��ن��اه��ض��ون ألس��ل��م��ة ال��غ��رب" 
)بيغيدا( والتي تخطط لتنظيم 
م���س���ي���رة أخ������رى ف����ي م��دي��ن��ة 
درسدن شرقي أملانيا.وتضخم 
ف��ي مسيرات  امل��ش��ارك��ني  ع��دد 
ب��ي��غ��ي��دا م��ن ب��ض��ع م��ئ��ات في 
 17500 إل��ى  امل��اض��ي  أكتوبر 
املنظمون  ويتوقع   ، متظاهر 
م��ش��ارك��ة أع����داد مم��اث��ل��ة م��رة 
لتنظيم  التخطيط  ومت  أخرى. 
للمسيرات  م��ض��ادة  م��ظ��اه��رة 

أي����ض����ا ف�����ي درس������دن.وف������ي 
 500 تظاهر  حيث  ك��ول��ون��ي��ا، 
م��ت��ع��اط��ف م���ع ب��ي��غ��ي��دا، ق��ال 
إنهم  املدينة  كاتدرائية  ق��ادة 
اخلارجية  األن��وار  سيطفئون 
للكنيسة كي يتركوا املشاركني 
ال��ظ��الم.وم��ن  ف��ي  املسيرة  ف��ي 
 2000 تظاهر  أي��ض��ا  املتوقع 
في  لبيغيدا  مناهض  شخص 
مشاركة  يتوقع  كما  كولونيا. 
مناهض  متظاهر  آالف  عشرة 
آالف  و5  ب��رل��ني  ف��ي  لبيغيدا 

آخرين في شتوتغارت.

ك��ش��ف��ت دراس����ة ج��دي��دة عن 
أن ع���دد امل��س��ل��م��ني ف���ي أوروب����ا 
من   10% ليشكل  س��ي��ت��ض��اع��ف 
.2050 القارة بحلول عام  سكان 
وق��ال��ت ال���دراس���ة ال��ت��ي أج��راه��ا 
مركز بيو للدراسات إن املسلمني 
ثاني  سيشكلون   2027 بحلول 
املتحدة  الواليات  في  ديانة  أكبر 
وسيفوق عددهم حول العالم عدد 
امل��س��ي��ح��ي��ني.وأرج��ع��ت ال��دراس��ة 
سبب ه��ذه ال��زي��ادة إل��ى عاملني، 
ه��م��ا زي����ادة ه��ج��رات ال��ع��ائ��الت 
املسلمة إل��ى أوروب��ا وك��ون هذه 

مبعدل  ع���ادة  تتمتع  ال��ع��ائ��الت 
شأنه  م��ن  م��ا  كبير.وهو  مواليد 
أن يزيد نسبة املسلمني في قارة 
عام  بشكل  تعاني  التي  كأوروبا 
السكان،  تعداد  في  انكماش  من 
ذلك  ي��ؤدي  أن  املتوقع  من  حيث 
أع����داد مسيحيي  ان��ك��م��اش  إل���ى 
من   65% ليشكل  العجوز  القارة 
ه��ذا ال��ت��ع��داد.ف��ي امل��ق��اب��ل، وكما 
تظهر الدراسة ، فإن تعداد يهود 
العالم لن يزيد كثيرا خاصة وأن 
%60 من تعداد يهود العالم هم 
ممن تزيد أعمارهم على الستني. 

د امل����س����ل����م����ون ف��ي  ج��������دَّ
للحكومة  مطالبتهم  "اليونان" 
ببناء  السماح  على  باملوافقة 
وتخصيص  الدائمة،  املساجد 
كمقابر  لُتستخَدم  األراض����ي 
الصدد  ه��ذا  وف��ي  للمسلمني. 
أك�����د ال���ش���ي���خ "ع��ب��دال��رح��م��ن 
ع����ب����دال����س����ي����د" أن��������ه مي��ك��ن 
ل��ل��م��س��ل��م��ني ال���ص���الة ف���ي أي 
ر وج��ود  م��ك��ان ف��ي ح��ال��ة ت��ع��ذُّ
مسجد، ولكن يستحيل دفنهم 
على  ع�����الوة  م���ك���ان،  أي  ف���ي 
املسلمني  ن��ق��ل  ك��ل��ف��ة  ارت���ف���اع 

والتي تصل  البعيدة،  للمقابر 
ي���ورو.وت���ش���ي���ر   1400 إل�����ى 
اإلح���ص���اءات إل���ى أن���ه يوجد 
ما ال يقل عن 300 ألف مسلم 
يعانون من عدم وجود مساجد 
رسمية كافية، وأنهم يتخذون 
في  بالصالة  املؤقتة  املساجد 
وغيرهما،  وامل��س��اك��ن  احمل���ال 
على خطورة  ينطوي  ما  وهو 
اخلطرة  للتهديدات  التعرض 
التي تشنها اجلبهات املتطرفة 
لهم  والسماح  املسلمني،  ضد 

مبمارسة شعائر دينهم.

السيد  ج��ه��ود  ��ل��ت  ت��ك��لَّ
املهندس   - ع��م��اد"  "ع��دي��ل" 
في  واجليولوجي  البيئي 
مدينة "سانت لويس" بوالية 
"ميسوري" األمريكية - في 
امل��س��ل��م��ني على  م��س��اع��دة 
على  موتاهم  ودفن  جتهيز 
4 سنوات، وحصوله  مدار 
صية في  على شهادة تخصُّ

بالنجاح   - اجلنازات  شؤون 
في افتتاح دار اجلنائز األولى 
ب���امل���دي���ن���ة ب����ج����وار "م��س��ج��د 
"امل��ؤس��س��ة  أو  اإلس����الم"  دار 
ب�"سانت  الكبرى"  اإلسالمية 
االفتتاح  ه��ذه  لويس".ويأتي 
في ظل تنامي أعداد املسلمني 

في "أمريكا"؛ حيث أشار أحد 
االستبيانات إلى أن املساجد 
عام  منذ   74% بنسبة  زادت 
ع����ام، ووج���ود  ب��ش��ك��ل   2000
نحو 85 ألف مسلم في املنطقة 
وفًقا  وذل���ك  ب��ال��دار،  احمليطة 
العالقات  لتصريحات مجلس 

األمريكية اإلسالمية.
االحتالل يفرض قيودًا على المصلين 

باألقصى ليلة 27 رمضان

الواليات المتحدة: افتتاح أول دار جنائز 
لخدمة المسلمين

الصالبي يدعو لمزيد من الحوار لتحقيق 
التوافق بليبيا

ألمانيا.. تظاهرات تندد بـ"معاداة 
المسلمين

دراسة: المسلمون سيشكلون 10%
من أوروبا

محطات إخبارية

أع��ل��ن��ت س��ل��ط��ات االح��ت��الل 
عن  األح���د،  ال��ي��وم  الصهيوني، 
ق���ي���ود س���ت���ف���رض ع���ل���ى دخ����ول 
القدس  إلى  الضفة  من  املصلني 
إلح��ي��اء "ل��ي��ل��ة 27 م��ن رم��ض��ان" 
ف��ي امل��س��ج��د األق��ص��ى امل��ب��ارك.
على  االحتالل  بيان شرطة  وأكد 
أن���ه "ي��ت��وج��ب ع��ل��ى ال��ن��س��اء من 
احل��ص��ول  ع���ام���ًا   30-16 ج��ي��ل 
الشعائر  إلح��ي��اء  تصريح  على 
ال��ق��در،  بليلة  اخل��اص��ة  الدينية 
على  اإلج���راء  ه��ذا  وينطبق  كما 
عامًا،   50-30 جيل  من  ال��رج��ال 
املرافقني  لألطفال  فيما سيسمح 

بالدخول  عامًا   12 سن  دون  ما 
فوق  ما  وللرجال  تصريح  دون 
ب��ال��دخ��ول دون  ع���ام���ًا   50 س���ن 
فوق  م��ا  وللنساء  كما  تصريح 
دون  ب��ال��دخ��ول  ع��ام��ا   30 س���ن 

تصريح" .

اليونان: مطالبة الحكومة باعتماد بناء 
المساجد والمقابر

Pr - ش���رك���ة  "عع���ل���ن���ت 
ب��ص��دد  أن���ه���ا   "techprint
ال��ت��ح��ض��ي��ر مل���ع���رض ال���رب���اط 
ال���دول���ي ل��ل��ك��ت��اب ف���ي دورت���ه 
ال��ث��ان��ي��ة، وال��ت��ي ِم���ن امل��زَم��ع 
أكتوبر  شهر  خ��الل  تنظيُمها 
2015. ويكتسي هذا املعرض، 
وف��ق ب��الغ للشركة امل��ذك��ورة ، 
وال���ذي شهدت دورت���ه األول��ى 
املاضية  السنة  نظمت  ال��ت��ي 
ًخاّصًا؛  طابعا  باهرًا،  جناحًا 
في  متمّيزة  محطة  ُيشكل  إذ 
من  الوطني  الثقافي  املشهد 
خ���الل ال��ت��ع��ري��ف ب��اإلن��ت��اج��ات 
يتعلق  فيما  س��واء  اجل��دي��دة، 
ب���امل���ن���ش���ورات ال���ورق���ي���ة أو 
مناسبة  يشكل  كما  الرقمية، 
مجاالت  في  اخل��ب��رات  لتبادل 
التأليف والنشر.وحسب نفس 

التظاهرة  ه���ذه  ف���إن  ال��ب��الغ، 
تسعى  وال��ت��ج��اري��ة  الثقافية 
ف��رص��ة سنوية  ت��ك��ون  إل��ى أن 
مع  للمغاربة  جديدًا  وم��وع��دًا 
ال��ك��ت��اب وال��ث��ق��اف��ة واإلب�����داع 
ب��ش��ك��ل ع�����ام، ح��ي��ث ت���ه���دُف، 
ب��األس��اس  ُمنّظميها،  ح��س��ب 
َم��ع��ارض  دائ���رة  توسيع  إل��ى 
والتعريف  ب��امل��غ��رب؛  الكتاب 
ب��اإلن��ت��اج اجل��دي��د ف��ي مجالي 
واإللكتروني؛  ال��ورق��ي  النشر 
ودع���م م��ا َت���راَك���م م��ن جت��ارب 
ف����ي ه�����ذا امل���ض���م���ار، وخ��ل��ق 
الكتاب؛  ل��رواج  أخ��رى  فرصة 
واخل��ب��رات  التجارب  وت��ب��ادل 
التأليف والنشر؛  حول حقوق 
باإلضافة إلى اكتشاف طاقات 
ومؤهالت السوق املغربية في 

هذا املجال.

الرباط تستعدالحتضان النسخة الثانية 
من َمْعرِضها الدولي للِكتاب

ب��ع��د إع����الن ط��م��وح امل��غ��رب 
العرب  قاطرة  قيادة  في  وتونس 
ف��ي ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، ع��ل��ى إث��ر 
يومني  قبل  الطرفني  جمع  اتفاق 
جاء  العلمي،  البحث  مجال  ف��ي 
ال��ي��وم على م��ص��ر، حيث  ال���دور 
أع���ل���ن وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي 
األطر،  وتكوين  العلمي  والبحث 
حلسن الداودي، عن توقيع إعالن 
مشترك بني الدول العربية الثالثة، 
العمل  تعزيز  على  االتفاق  حيث 
في  األط����راف،  متعدد  وال��ت��ع��اون 
االتفاق  ليبيا.ودعا  انضمام  أفق 
الثالثي، الذي عرف حضور وزير 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
ووزي��ر  ب���ودن،  ش��ه��اب  التونسي 
والتكنولوجيا  العلمي  البحث 
املصري شريف حماد إلى اجلانب 
والوزيرة  الداودي  الوزير حلسن 
امل��ن��ت��دب��ة ج��م��ي��ل��ة امل��ص��ل��ي، إل��ى 
ضرورة فتح التعاون الثالثي في 
وجه  ف��ي  العلمي  البحث  م��ج��ال 
إل���ى جانب  أخ����رى،  ع��رب��ي��ة  دول 
لتمويل  العروض  طلبات  إص��دار 

ذات  امل��ج��االت  في  بحث  مشاريع 
االتفاق  املشترك.ويشمل  االهتمام 
وزارة  مبقر  نظم  ال���ذي  امل��ذك��ور، 
االث��ن��ني  ال��ي��وم  ال��ع��ال��ي  التعليم 
تظاهرات  تنظيم  أيضا  بالرباط، 
وك��ذا  مشتركة،  علمية  وورش���ات 
البحث  ف���رق  تشبيك  ع��ل  ال��ع��م��ل 
وال��ت��ن��س��ي��ق ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م��ا، مع 
ف��ض��اء ج��ام��ع��ي وبحثي  إح����داث 
فيما  وف��ع��ال"،  ومشترك  "مفتوح 
ات��ف��ق��ت ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ال��ث��الث��ة 
في  التعاون  أولويات  على حصر 
والصحة  وامل���اء  الطاقة  م��ج��االت 
"م��ع اعتبار  وال��زراع��ة وال��غ��ذاء، 
املعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات 
واالجتماعية  اإلنسانية  والعلوم 

مجاالت أفقية".

س����ي����ك����ش����ف وزي�������ر 
ال��ت��ش��غ��ي��ل ع��ب��د ال��س��الم 
،  عن تفاصيل  الصديقي 
الوطنية  االستراتيجية 
استغرق  والتي  للتشغيل 

اع�����داده�����ا س���ن���وات.وح���س���ب 
ه���ذه  ف������إن  ميديا24  م����وق����ع 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة،  ت��ه��دف إل��ى 
إح��داث 200 الف منصب شغل 

ف��ي ك���ل  ع����ام،  في 
ال���ف���ت���رة ال��ف��اص��ل��ة 
بني 2016 و2025. 
وح�������س�������ب ن���ف���س 
امل��������ص��������در،  ف����إن 
التي  االستراتيجية،   أه���داف 
أهدافها  ح��ددت  عنها،   سيعلن 
تفرض  التي  ل��ل��ض��رورات  تبعا 

نفسها وليس اإلمكانيات.

المغرب وتونس ومصر يوقعون إعالنا 
مشتركًا لتطوير البحث العلمي

الحكومة المغربية ستعلن عن خطة إليجاد 
200 الف منصب شغل في السنة
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أن  إال  أسنانهم،  تنظيف  أثناء  ال��دم  ظهور  البعض  يتجاهل 
احلقيقة أن هذا هو اإلشارة األولى اللتهاب اللثة الذي يؤدي إلى 

اإلصابة بأمراض خطيرة ال ميكننا توقعها.
إذ يعد ثاني أكثر مرض  اللثة بكثرة،  التهاب  وينتشر مرض 
العالم بعد التسوس، وبالرغم من كثرة انتشاره فإن  شيوعا في 
كثيرين يجهلون إصابتهم به رغم أن العالمة األولى لإلصابة بهذا 
الدم،  بظهور  وذلك  األسنان  تنظيف  أثناء  بوضوح  تظهر  املرض 
فضال عن تغير لون اللثة، فبينما يكون لون اللثة السليمة ورديا، 

إال أن التهابها يؤدي إلى انتفاخها وحتول لونها إلى األحمر.
وتطور التهاب اللثة يؤدي إلى التهاب الفك بأكمله وانحسار 
اللثة وتخلخل األسنان وتساقطها، وفقا ملا تؤكده طبيبة األسنان 
طبقة  ت��ت��راك��م  عندما  أن��ه  مضيفة  بيكدمير،  مانوليا  األمل��ان��ي��ة 

اللويحات اجلرثومية على سطح األسنان، تتحول فيما بعد إلى 
مواد صلبة وتتشكل طبقة من الترسبات القلحية )اجلير( ليتشكل 
سطح خشن ميكن للبكتريا أن تلتصق به وأن تتغلغل إلى العمق 

مسببة التهاب اللثة، مما يؤدي إلى تآكل العظام.
ووفقا للطبيبة األملانية فإن إهمال عالج التهاب اللثة ال يؤدي 
إلى فقدان األسنان فحسب، بل إلى اإلصابة بأمراض خطيرة مثل 

الذبحة القلبية والروماتيزم والتهاب الرئتني والعجز اجلنسي.
يعانون  الذين  املرضى  ل��دى  لوحظ  إن��ه  بقولها  ذل��ك  وتشرح 
مما  القلب.  منطقة  في  فموية  بكتيريا  وج��ود  قلبية،  نوبات  من 
في  النساء  أم��ا  والسكري.  القلب  أم��راض  تعزيز  إمكانية  يعني 
بزيادة  إجهاض  حل��االت  يتعرضن  أن  املمكن  فمن  اإلجن��اب  سن 

البكتيريا.

ظهور الدم أثناء تنظيف األسنان أولى إشارات التهاب اللثة 



إلى أن نلتقي

م��ازل��ت أذك����ر أن���ه م��ا ي��زي��د ع��ن ع��ق��دي��ن من 
إح��دى  على  برنامجا  تابعت  ق��د  كنت  ال��زم��ان، 
حتمل  فرنسية  باحثة  َف  َضيَّ الفرنسية  القنوات 
موضوع  وك���ان   )Professeur( »أس��ت��اذة«  لقب 
حلقة البرنامج َيُدور حول تأنيث عدد من األلفاظ 
 Le( الف��رنسية التي ال م��ؤنث لها، كلفظ ال��وزير
Ministre( وال���دكتور )Le Docteur( والطبيب 
)Le Medecin(، وطبعا أيضا لفظ )أستاذ( الذي 
الضيفة  رْأُي  ك������ان  لها.  لقبا  الضيفة  حتمله 
تأنيث  ض�����رورة  ت���رى  ك��انت  ح��ي��ث  ص��ري��ح��ا، 
نح��و  مياثلها  م�ا  على  قياسًا  إما  األسماء،  هذه 
 Directeur - directrice( )programmeur-(
أخرى  ألفاظ  عن  البحث  أو   )programmeuse
ت  أَصرَّ فقد  للضيفة  وبالنسبة  لها،  مؤنثا  تكون 
بقوله  لقبها  يؤنث  أن  ال��ب��رم��اجن   صاحب  على 
أنه  منها  اع��ت��ق��ادًا    "Mme la professeuse"
بْل  امل��رأة  أنوثة  لكرامة  فيه حفظا  األص��وب وأن 
و"مساواة" لها بالرجل، حيث يكون لها أسماؤها 
وألقابها املؤنثة اخلاصة بها، كما للرجل أسماؤه 

وألقابه املذكرة اخلاصة به.
ربع  عليها  التي مضى  احللقة  هذه  أْن��س  لم 
قرن من الزمن أو يزيد، وما كنت ألنساها ملا فيها 
البعض  يجعلها  لقضية  وإث��ارة  من خصوصية، 
حساسة ملا يزعم أن لها ارتباطًا بقضية "املساواة" 
بني الرجل واملرأة، وأن هذه "املساواة" املزعومة 
ِصَيغ  بإلغاء  أيضا،  اللغة  في  التسوية  تقضي 
»رئيس  للرجل  نقول  كما  للمرأة  فنقول  التأنيث، 
ووزي���ر وعضو وم��دي��ر، ودك��ت��ور وع��ام��ل، وف��اح 
وميكانيكي وهكذا..« وليس هذا من قبيل التقول 
لم  منا  فمن  ون��ق��رؤه ونسمعه،  ن��راه  بل  ال��زائ��د، 
يقرأ اَلِفَتًة ُكِتَب عليها »الدكتوُر فانة« ومن منا لم 
يقرأ ولو على شاشات التلفزة »فانة رئيس كذا.. 
يْسمع عن محاورات  لم  مّنا  ك��ذا« ومن  أو عُضو 
وبرامج بل وندوات ينادي فيها من ُينادي بضرورة 
ُجل. بالرَّ للمرأة  مساواًة  اللغة  من  املؤنث  حذف 
ز بني  يِّ واملقصود طبعا هو اللغة العربية التي ُتَ
واأللقاب،  والصفات  األسماء  في  واملؤنث  املذكر 
هو  ليس  املؤنث  فخطاُب  اخلطاب،  وطبعا حتى 
خطاب املذكر كما هو معروف، األمر الذي يعطي 
ب��وج��ود صيغ  أخ���رى،  لغات  ع��ن  ��زًا  للعربية ت��يُّ
التأنيث في جميع احلاالت وال يكاد يستثنى من 
هذه القاعدة إال حاالت نادرة حتيل على ما يحمله 
تعتبر  مقام  وف��ي  امل��س��اواة  دالل��ة على  اللفظ من 
والواجبات،  احلقوق  في  مطلوبة  املساواة  فيه 
إنه مقام الزوجية، حيث يطلق لفظ زوج وجمعه 
هذا  دون تييز،  معا  وامل��رأة  الرجل  على  أزواج 
كان  وإن  الكرمي،  القرآن  نطق  وبه  األفصح،  هو 
يقال  وكما  نصوص.  في  وواردًا  جائزًا  التأنيث 
زوج فان، يقال امرأته أيضا، لكن مع فارق، إذ أن 
إطاق لفظ الزوج تعبير عن قمة التناسب املثالي، 
في الزواج مودة ونسا وإخاصا وتعاونا ونحو 
ركن  ام��رأة، حينما يختل  لفظ  بينما يطلق  ذل��ك، 
من هذه األركان، وطبعا ليس هذا حّطًا من قيمة 
وشخصيتها،  استقالها  عن  تعبيرًا  بل  امل��رأة، 
فكما يكون الزوج رجا، تكون الزوج امرأة. هذا 
في  العربية  اللغة  دق��ائ��ق  م��ن  فيض  م��ن  غيض 
التعبير عن املذكر واملؤنث، فكيف نسمح ألنفسنا 

بالقول إن العربية ذكورية في خطابها؟!

الـمذكر  والـمؤنث

د. عبد الرحيم الرحموني

16 األخيــــرة

شــؤون  صـغـيــرة
يلتقطها د. حسن األمراني

حديثنا  نستكمل  أن  ن��ري��د 
ع��ن )س��ون��ي��ت��ات( دان��ي��ي��ل م��ور، 
ب�����ال�����وق�����وف ع����ن����د ق��ص��ي��دت��ني 
مختلفتني في البناء الفني، وإن 
كانت تنطلقان من رؤية واحدة، 
معانيه  في  الوجود  معانقة  هي 
الروحية، معانقة الروح لألبدية. 
وه���ذا وج��ه م��ن أوج���ه التنويع 
الشاعر  يسجن  ال  حيث  الفني، 
أنه  إال  واح���د،  ق��ال��ب  ف��ي  نفسه 
ك��ل تلك األس��ال��ي��ب ال يغادر  ف��ي 
وك��أن  العميق،  اإلمي��ان��ي  تدفقه 
ال��ش��اع��ر ي��ري��د أن ي��خ��اط��ب كل 
األذواق الفنية، أو كأنه يريد أن 
الرؤية اإلميانية  أن  يبرهن على 
فهو  بعينه.  ش��ك��ل  يحجبها  ال 
وأحيانا  متبتل،  صوفي  أحيانا 
يتخذ  وأحيانا  متأمل،  فيلسوف 
سبيا  الواقعية   �� الرومانسية 
إلى بث أشواق الروح، وتطلعات 

القلب، وآمال الوجدان.
إليه وهو يقول في  لنستمع 

قصيدة: )احلضرة(: 
إلى احلضرة 

يدنو العاشق الولهان 
في حذر. 

فيسبقه إذا ما الحت األنوار 
تأدبه 

وخشيته 
وما يعروه من ضعة 

وما يغشاه من صغر. 
يشعشع وجهه املهزول 

في خطف من األلق 
وما إن ُتضرُم النيران 

أجنحَة الفراِش 
وال يظل هناك من عذر ملعتذر 

يخّر لوجهه 
غشيان مصعوقًا با بصر 

ويصهره حميم النار 
وال�����ش�����وق ال�������ذي أض���ن���اه 

لألنوار 
منذ بداية السفر 

ف���ل���م ي��ح��م��ل ل��رح��ل��ت��ه غ��ي��ر 
حقيبة العمر 

وف��ي��ه��ا، ك���ل م���ا ف��ي��ه��ا رك���ام 
عظامه 

واللهفة احلرى 
إلى األسرار.

الشاعر  يستحضر  معجميا، 
الصوفي،  العشق  م��ف��ردات  ك��ل 
من احل��ض��رة، وال��ول��ه، واألن��وار 
-ب��ص��ي��غ��ة اجل���م���ع- واخل��ش��ي��ة، 
واألل����ق، واخل��ط��ف، وال���َف���راش، 
وال��ص��ع��ق، وال��ص��ه��ر، وال��ش��وق، 
واألس���رار.  واللهفة،  وال��ض��ن��ى، 
شعراء  يستحضر  بذلك  وك��أن��ه 
ال��ت��ص��وف ع��ب��ر ال��ت��اري��خ، وه��م 
يقتربون من احلضرة. إال أن هذا 
ع��دم��ي��ا، وال هو  ليس  االق��ت��راب 
مم��ن ي��ق��ول��ون ب��وح��دة ال��وج��ود، 
وال يتجرأ ال بالوضوء بالدم، وال 
إنه يستيقن  )أنا احلق(،  بقوله: 
أن���ه ب��ح��ض��رة م����واله، وأن ذل��ك 
يستدعي منه الوعي الذي ميكنه 

يستحضر  م��ا  اس��ت��ح��ض��ار  م��ن 
العبد أم���ام س��ي��ده، م��ن ال��ت��أدب 
واخلشية، وما يعتريه من شعور 
ب��ال��ض��ع��ة وال���ص���غ���ر ب��ح��ض��رة 
املتكبر، وما يتملكه من انخطاف 
ب���ح���ض���رة ال����ن����ور. وي��س��ت��ك��م��ل 
باستحضار  ال��ص��ورة  ال��ش��اع��ر 
رمز الفراشة والنار، وهو الرمز 
الذي طاملا توكأ عليه املتصوفة، 
واس���ت���ج���ار ب��ب��ه��ائ��ه ال��ش��ع��راء 
العارفون، من احلارث احملاسبي 
احلافي،   وبشر  العدوية  ورابعة 
والرومي،  وسعدي  العطار  إل��ى 
إل���ى ب��دي��ع ال���زم���ان ال��ن��ورس��ي. 
وال��ش��اع��ر ف��ي ال��وق��ت ذات��ه يظل 
التي  القرآنية،  بالرؤية  مرتبطا 
شطحات  ف��ي  الضياع  م��ن  تقيه 
ال��وه��م، وحت��ول بينه وب��ني درك 
االن���س���اخ ع���ن احل��ق��ي��ق��ة. فهو 
إنه خر على وجهه  عندما يقول 
قصة  يستحضر  إمن���ا  ص��ع��ق��ا، 
\ السام، وقد رأى مآل اجلبل 

ملا جتلى له احلق.
وأم������ا ال���ق���ص���ي���دة ال��ث��ان��ي��ة 
)ال��ب��ح��ر وح��ي��ت��ان ال��ب��ح��ر( فقد 
بناها مور بناء فلسفيا، وإن كان 
عليها.  مهيمنا  الصوفي  املعجم 

لنستمع إليه وهو يقول:
لو أن البحر وحيتان البحر 

قطرة دمع في عني ولّي 
 *   *    *

لو أن حريق الدرب الوعر 
رعشة عصب في باطن قدمه 

 *   *    *
لو أن الليل وأهوال الليل 

وهجومًا نوويًا معها 
م����غ����ٌص ي����زع����ج ه����ذا 

الصاحي األبدي 
 *   *    *

لو أن وجوه اجلوهرة/ 
األرض 

نقطة ضوء تتحلل في 
عني جتليه 

 *   *    *
أن أشعة كل جنوم  لو 

الليل 
تكتب في عينيه 

ما تكتب أشرطة اآلالت 
الكاتبة 

على الورق األبيض 
حيث األنفاس فصول 

ووجيب القلب منامات 
...بني يدي أسد يربض 
الصحراء  شفير  ف��وق 

األزرق 
يتثاءب.. حتى يتحجر. 

 *   *    *
وأعجب  الشعر  أن  لو 

ما هذا الشعر 
»ومضة« إنذار 

ف���ي راص������دة ال���زل���زال 
املنصوبة 

في قلب ولّي 
 *   *    *

عندئذ، 

حني ُتَشقُّ األبواُب 
على آجام القمر املشرفة على 

كل وجوه املستقبل؛ 
 *   *    *

حني تصير الريح 
خ��زان��ة ح��ش��ر ل��دخ��ان مائي 

أخضر 
ثم يصير املاء زجاجا، 

ويصير زجاج املاء 
صوانًا أحمر؛ 

 *   *    *
حني نوّجه موجات سرائرنا 
اخللق  أف��ك��ار  عجائب  نحو 

الغارِق 
ف�����ي أع�����م�����اق ال���ص���ل���ص���ال 

البحري؛ 
 *   *    *

عندئذ 
قد ننهُض: 

أيدينا تدفع قوس األرض 
ن��ت��ه��ي��أ، من���ض���ي ف����ي ب��ح��ر 

شاقولي 
من نور ينفذ في اجلبهة منا 

ويشق الصدر. 
 *   *    *

عندئذ 
سنسيح بعيدًا في 

ضوء نهار ينتظر خطانا 
ض���وء ال ي��ع��رف أي���ن ح��دود 

الضوء... 
ال نريد الوقوف وقفة حتليلية 
على هذا النص، ولكن ننبه قبل 
اخل���ت���ام ع��ل��ى ه����ذا االس��ت��ث��م��ار 
املوفق ملنجزات احلضارة املادية 
خلدمة نص روحي في كل أبعاده 
هو  -كما  فالقصيدة  ووجوهه.  

واض���ح-ت���ت���ح���دث ع���ن ال���والي���ة 
وال���ول���ي، ودم�����وع ال��ت��ه��ج��د في 
الربانية،  األسرار  الليل، وجتلي 
ووج��ي��ب ال��ق��ل��ب امل��ت��ض��رع إل��ى 
ربه، وضعف اخللق الذي سواه 
ال���ل���ه ت��ع��ال��ى م���ن ال��ص��ل��ص��ال، 
واستحضار حادثة شق الصدر، 
فكيف استطاع الشاعر، أمام كل 
املدنية  قاموس  يخضع  أن  ذلك، 
ل��رغ��ب��ت��ه ال��ش��ع��ري��ة؟  ف��م��ف��ردات 
مثل: )الهجوم النووي، وأشرطة 
األبيض،  وال��ورق  الكتابة،  اآلل��ة 
وراص�����دة ال���زل���زال امل��ن��ص��وب��ة، 
بذبذباتها(،  املوجهة  واملوجات 
كل ذلك مما يبدو أبعد ما يكون 
بتعبير  أو  الشعري،  املعجم  عن 
القدماء: )اللفظ الشعري، واللفظ 
استنكروا  حيث  الشعري(،  غير 
على بعض فحول الشعراء عددا 
غير  عدوها  عندما  األل��ف��اظ،  من 
ش��ع��ري��ة، م��ث��ل ل��ف��ظ: )ت��ق��ف��ز( في 
قال:  عندما  العتاهية،  أبي  شعر 
)روي��دك يا إنسان ال أنت تقفز(. 
يريد  م��ور  دانييل  صنعه  ما  إن 
ألفاظ  هنالك  ليس  أنه  يثبت  أن 
شعرية وأخرى غير شعرية، وأن 
لفظ  على  الشعرية  ال��ذي يضفي 
وحسن  االستعمال،  هو  إمنا  ما 
أن  شاعر  لكل  فكأن  التوظيف. 
يصنع معجمه اخل��اص، إن كان 
فإنه ال يعدو أن  ذا موهبة، وإال 
بحسب  الشعراء(،  )راب��ع  يكون 
التصنيف القدمي، أو على أحسن 

تقدير )يجول وسط املعمعة(.
-------------

إشارة: ترجم النص يوسف األمراني
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