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اإلسالم نظام اجتماعي بامتياز، وال نحسب أن نظاما أولى شؤون اإلنسان الفردية 
واالجتماعية عناية أسمى وأعلى، وأهدى وأقوم، وأجدى وأنفع مثلما فعل الوحي 
اإلسالمي؛ لقد تولى الله جل جالله وضع أحكام التعامل اإلنساني حيث بني سبحانه 
َه  وجوه الكسب واإلنفاق، ومصاريف اإلنفاق، ووجوه البر واإلحسان،}َواْعُبُدوا اللَّ
اِر  َواَل ُتْشِرُكوا ِبِه َشْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا َوِبِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلََساِكنِي َواْلَ
ِإنَّ  اُنُكْم  َأْيَ َمَلَكْت  ِبيِل َوَما  ْنِب َواْبِن السَّ اِحِب ِباْلَ ُنِب َوالصَّ اِر اْلُ اْلُقْرَبى َواْلَ ِذي 
َه اَل ُيِحبُّ َمْن َكاَن ُمْخَتااًل َفُخوًرا{)النساء :36(. وبني سبحانه القاصد من الكسب  اللَّ
ومن الال، وكثيرا ما أناط الله تعالى دخول النة مبدى إحسان العبد لعباد الله 
تعالى، كما جاء في قوله ] : »َما آَمَن ِبي َمْن َباَت َشْبَعان َوَجاُرُه َجاِئٌع ِإَلى َجْنِبِه 
َوُهَو َيْعَلُم ِبِه«. وقرن النبي ] صحبته في النة باإلحسان إلى اليتيم فقال ] : »أَنا 
ى تعالى بني الهاد العسكري لدفع األعداء  ِة«، وسوَّ نَّ َوَكاِفُل اْلَيِتيِم َكَهاَتنْيِ ِفي اْلَ
وبني الهاد االجتماعي لتأمني البهة الداخلية من أن تنخرها الصراعات واألحقاد 
والضغائن؛ فقال عليه السالم: »الساعي على األرملة والسكني كالجاهد في سبيل 
النهار«، وحث على التضامن واعتبره واجبا، واعتبر  الليل الصائم  القائم  الله أو 
الشرع كذلك إنقاذ الغرقى والهلكى للقادر على ذلك واجبا كفائيا والقصر في ذلك مع 

القدرة متسببا في القتل والواجب الكفائي أقوى وأعظم درجة من الواجب العيني.
ولقد أقامت األمة نظامها االجتماعي على أساس التكافل والتضامن، وأنشأت 
لذلك نظام الوقف والهبات والصدقات والتبرعات والكفالة مما يسهم في تعليم أبناء 
العمل  من  الصور  تلك  ولوال  األم��ة،  في  والعلم  الدين  استمرار  على  ويحافظ  األمة 

االجتماعي الاد ما بقي للعلم وال للدين أثر ولا كانت لألمة ريادتها احلضارية.
ولقد أسهم العمل االجتماعي في تاريخ األمة في إنقاذ الفئات االجتماعية الفقيرة 
وانتشالها من براثن الهل والتخلف والفقر، فكم من يتيم وفقير وعابر سبيل أنقذه 
العمل االجتماعي واخليري فترقى في مدارج التعليم والتعلم حتى صار من البرزين 

في الجتمع، ومن القادة الصاحلني.
لقد كان العمل االجتماعي عقيدة إيانية راسخة في نفوس السلمني، نسجت 
من عالقاتهم االجتماعية أروع مثال في التضحية في سبيل اآلخرين، وأروع منوذج 
في التكافل والتضامن والتالحم في السراء والضراء، وأجلى صور من صور احلياة 

اإلسالمية التي تختفي فيها األنانية واألثرة، والكبر واالستعالء. 
احلياة  جوانب  مختلف  شمل  تعددا  االجتماعي  العمل  مجاالت  تعددت  ولقد 
السكني  التجمع  داخل  أسرية،  وإعانات  وتغذية،  وصحة،  تعليم،  من  االجتماعية: 
الواحد أو بني التجمعات السكنية التنوعة: من حواضر وبواٍد، بل تعدى ذلك إلى 

مناطق بعيدة.
واألمة اليوم أشد ما تكون في احلاجة إلى إحياء روح العمل االجتماعي وتوسيع 

نطاقه، وتعميم آثار اخلير فيه...
فها هم السلمون في أفريقيا تطحنهم رحى الوع واحلرب والتنصير والتهجير 
وها هم السلمون في آسيا عددهم أكثر من عدد السلمني العرب ومع ذلك هم 

مجرد أقليات ال حقوق لهم بل يتعرضون لإلبادة المنهجة والتهجير والتفسيخ.
التنكيل  ��رون ويتعرضون ألبشع ص��ور  ُي��َه��جَّ أب��ن��اء س��وري��ا وال��ع��راق  وه��ا ه��م 

والتهجير وال تتلقفهم إال محاضن التنصير في أوروبا.
العالم اإلسالمي وقد أصبحوا هدفا مباشرا  بلدان  األمة في كل  أبناء  وها هم 

للفقر والهل واألمراض والسلمون ممن أفاء الله تعالى عليهم منشغلون عنهم.
من   وق��ل  االنهيار  شفا  على  واالجتماعية  التعليمية  األم��ة  مؤسسات  هي  وه��ا 

يأخذه الوعي أو يتملكه اإلحساس بالواجب.
وأخيرا ال منلك إال أن ندق جرس اإلنذار بأن حاجة األمة إلى العمل االجتماعي 
كبيرة لكن حاجتها إلى من ُيِقيُمه ويقوم به أكبر، وحاجتها إلى السلم النفق مباله 
وجهده وعلمه أكيدة لكن حاجتها إلى الدبر األمني، والسير الخلص أوجب وأوكد. 
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إن واقع األمة اليوم غير مرض بسبب فشو 
الجهل بين أهلها، وزهدهم في العلم الشرعي، 
يدرك بجالء  أمة اإلسالم  تاريخ  والمطلع على 
تكون  أن  ل��ه��ا  يمكن  وال  متفقهة  ك��ان��ت  أن��ه��ا 
ألن��ه ض��رورة شرعية  ال��دي��ن،  في  التفقه  بغير 
الله  يرد  و«من  الخير؛  وحضارية، وهو عالمة 
به خيرا، يفقهه في الدين«، ويوفقه إلى حسن 

االمتثال.
ق��ال ال��ل��ه تعالى : }َوَم���ا َك���اَن اْل��ُم��وِم��ُن��وَن 
ًة َفَلْوال َنَفَر ِمْن ُكِلّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم َطاِئَفٌة  ِلَيْنِفُروا َكاَفّ
يِن َوِلُيْنِذُروا َقْوَمُهم ِإَذا َرَجُعوا  ُهوا ِفي الِدّ ِلَيَتَفَقّ
لقد   ،)123  : َي��ْح��َذُرون{)ال��ت��وب��ة  ُهْم  َلَعَلّ ِإَل��ْي��ِه��ْم 
جمعت هذه اآلية بين أمرين عظيمين ال يصلح 
أمر الدين والدنيا إال بهما، وهما األمر بالنفير 
والتحريض  الدين  في  بالتفقه  واألمر  للجهاد، 

عليهما؛ فالدنيا ال تصلح بدون تدين، 
بدون  العباد  يصلح  ال  وال��دي��ن 

التفهم والتفقه فيه.
لذلك سنتفيأ ظالل هذه 
اآلية الكريمة قاصدين بيان 
ما فيها من جليل المعاني، 

وه��ن��ا ت��ج��در اإلش������ارة إل��ى 
سياق اآلية، وإلى معاني بعض 

لنا  ليستقيم  ومفاهيمها،  مفرداتها 
توجيه اآلية بما يخدم قصدنا في بيان معنى 
التفقه في الدين وشيء من مقاصده ولوازمه. 
تحريض  جماعه  اآلي  م��ن  تقدمها  م��ا  فغالب 
على الجهاد وتنديد على المقصرين في شأنه، 
ودعوة إلى الصدق، وختم بتبرئة أهل المدينة 
الله  رس���ول  ع��ن  التخلف  م��ن  حولهم  وال��ذي��ن 
هذا  يعقب  ثم  العسرة،  ساعة  الجهاد  في   [
بيان  للجهاد  النفرة  على  العميق  التحضيض 
اتسعت  وق��د  ال��ع��ام،  بالنفير  التكليف  لحدود 
ف��ي اإلم��ك��ان أن  ال��ع��دد، وأص��ب��ح  الرقعة وكثر 
ينفر البعض ليقاتل ويتفقه في الدين؛ ويبقى 
من  كله  المجتمع  بحاجيات  للقيام  البعض 
توفير لألزواد ومن عمارة لألرض، ثم تتالقى 
ونفيرا  تفقها  المطاف)1(  نهاية  في  الجهود 

وإصالحا.
غالبا  يستعمل  اآلي��ة: مصطلح  في  والنفر 
في  به  المراد  هو  وذل��ك  والجهاد،  الحرب  في 
المراد من  أن يكون  الموضعين منها، ويجوز 
ًة{ نفرا آخر غير  َكافَّ }ِلَيْنِفُروا  النفر في قوله: 
في  للتفقه  النفر  وه��و  ال��ل��ه؛  سبيل  ف��ي  النفر 
وأسباب  المفسرين  أئمة  عن  نقل  وقد  الدين، 
النزول أقوال تجري على االحتمالين)2(، ونحن 

نستند هاهنا إلى االحتمال الثاني. 
الذين  الناس  الفرقة فهي الجماعة من  أما 
تفرقوا عن غيرهم في المواطن؛ فالقبيلة فرقة، 
وأهل البالد الواحدة فرقة. والطائفة: الجماعة 
عندنا  »وال��ذي يستقيم  للعدد،  تحديد  غير  من 
في تفسير اآلية: أن المؤمنين ال ينفرون كافة، 
-على  طائفة  منهم  ف��رق��ة  ك��ل  م��ن  تنفر  ول��ك��ن 
لتتفقه  يبقون-  ومن  ينفرون  من  بين  التناوب 
وال��خ��روج  بالنفير  ال��دي��ن  ف��ي  ال��ط��ائ��ف��ة  ه���ذه 
والجهاد والحركة بهذه العقيدة؛ وتنذر الباقين 
من قومها إذا رجعت إليهم، بما رأته وما فقهته 
في  والحركة  الجهاد  أثناء  في  الدين  هذا  من 
الكفاية  التفقه على  القرآن«)3(، فيتحقق  ظالل 

لعامة المؤمنين على درجاتهم ومراتبهم. 
الدين وهو  في  التفقه  إل��ى  اآلي��ة  دع��ت  ثم 
البد  أهميته  بيان  وقبل  عندنا،  القصيد  بيت 

واالص��ط��الح،  اللغة  في  الفقه  معنى  بيان  من 
فِهَم  معناه  َيْفَقُه  َفِقَه  فقه:  منظور:  اب��ن  يقول 
وقال  ِعْلمًا)4(،  َعِلم  بمعنى  ِفْقهًا  وَفِقه  يْفَهُم.. 
فهم  ع��ن  ع��ب��ارة  اللغة  ف��ي  الفقه  ال��ج��رج��ان��ي: 
غرض  المتكلم من كالمه، وفي االصطالح هو 
المكتسبة  العملية  الشرعية  باألحكام  العلم 
من أدلتها التفصيلية)5(، فالفقه بمعنى العلم 
والفهم العميق للشيء، وقد غلب على علم الدين 
لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم 
كما غلب النجم على الثريا والعود على الَمنَدل.
األم���َر«:  ��ه  ف»َت��َف��قَّ التفقه؛  ومنه 
تفّقه  ويقال:  له،  ن  وتفطَّ مه  تفهَّ
فيه؛ فالتفقه في الدين تفهمه، 
وهو إما فرض على األعيان؛ 
والصيام،  والزكاة  كالصالة 
وما البد منه من المعامالت، 
ال���ك���ف���اي���ة؛  ع���ل���ى  ف������رض  أو 
كتحصيل الحقوق وإقامة الحدود 

والفصل بين الخصوم ونحوه..
الدين كثيرة،  التفقه في  الحث على  وأدل��ة 
أخرى  ومصطلحات  ألفاظ  فيها  تستعمل  وقد 
عظيم  على  دل��ي��ل  وه���ذا  وال��ت��ف��ق��ه،  الفقه  غير 
النفر  آية  دلت  فهو أصل كل خير، وقد  شأنه، 
طائفة  على  »أي  ال��ك��ف��اي��ة،  على  وج��وب��ه  على 
وأن  منه،  الشرعي  المقصد  لتحصيل  كافية 
تركه متعين على طائفة كافية منهم لتحصيل 
المقصد الشرعي مما أمروا باالشتغال به من 
العلم في وقت اشتغال الطائفة األخرى بالغزو.. 
في وجوب طلب  اآلية أصال  كانت هذه  ولذلك 
العلم على طائفة عظيمة من المسلمين وجوبا 
على الكفاية«)6(، وفي الحديث: »من يرد الله به 

خيرًا يفقهه في الدين«)7(.
تقدم  كما  التوبة  س��ورة  آية  في  والمتأمل 
في  للتفقه  النفير  بين  ت��س��وي  ت��ك��اد  يجدها 
مقاصد  من  لهما  لما  للجهاد  والنفير  ال��دي��ن، 
نقابل  أن  البيان  ه��ذا  محاسن  »وم��ن  عظيمة؛ 
في  بمثلها  ال��غ��زو  ع��ل��ى  ال��ت��ح��ري��ض  ص��ي��غ��ة 
اف��ت��ت��ح��ت صيغة  إذ  ال��ع��ل��م  ع��ل��ى  ال��ت��ح��ري��ض 
}َما  قوله:  في  الجحود  ب��الم  الغزو  تحريض 
اأْلَْع��َراِب{  ِمَن  َحْوَلُهْم  َوَم��ْن  اْلَمِديَنِة  أِلَْه��ِل  َكاَن 
العلم  على  التحريض  صيغة  وافتتحت  اآلي��ة 
والتفقه بمثل ذلك إذ يقول: }َوَما َكاَن اْلُموِمُنوَن 
أن  إلى  قوية  إشارة  وهي  ًة{«)8(،  َكافَّ ِلَيْنِفُروا 
شأن التفقه في الدين ال يقل منزلة عن الجهاد 
في سبيل الله، فاألول يقصد إلى بناء دين األمة 
يقصد  حين  في  المتينة،  أسسه  على  وإقامته 
الثاني إلى حفظه وحمايته لها، وكالهما عمل 
لتأييد الدين، ولذلك كانت هوية األمة محفوظة 

بتحقق هذين المقصدين. 
وم���ن م��ق��اص��د ال��ت��ف��ق��ه ف��ي ال��دي��ن تحقيق 
ألحكام  معرفة  باعتباره  ومخافته،  الله  تقوى 
وعمال  لمعانيها،  وفهما  بأدلتها،  الشريعة 
بمقتضى ذلك، يورث صاحبه الخشية من الله 
تعالى، واستشعار معيته في السر والعلن، ألن 
والنهي،  األم��ر  معاني  فهم   : الدين  في  »الفقه 
قوله  ت��رى  أال  دي��ن��ه،  ف��ي  اإلن��س��ان  ليستبصر 

َقْوَمُهم  َوِلُيْنِذُروا  يِن  الدِّ ِفي  ُهوا  }ِلَيَتَفقَّ تعالى: 
ُهْم َيْحَذُرون{ فقرن اإلنذار  ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْيِهْم َلَعلَّ
محرم،  عن  وزع  ما  الفقه  أن  على  فدل  بالفقه؛ 
إل��ى واج��ب، وخ��وف النفوس مواقعه  أو دع��ا 

المحظورة«)9(.
التفقه في  ب��ي��ن  رب��ط��ت  اآلي���ة  ه���ذه  إن  ث��م 
الدين واإلنذار، بل جعلته مقصدا من مقاصده؛ 
واإلنذار هو الموعظة، فإن من تفقه في الدين 
العباد خيرها وشرها، فوجب  علم مآل أعمال 
عليه اإلخبار بما يتوقع منه شر، وتحذير أهله 
أصل  وهو  والخسران،  الهالك  ليتجنبوا  منه 
الحيارى  إل��ى  ال��ه��دى  يعدي  ال��دي��ن  ف��ي  عظيم 

والغافلين. 
المقاصد  تلكم  تحقق  أن  يخفى  وال  ه��ذا 
رهين بجملة لوازم ال يكون التفقه إال بها، سواء 
كانت الزمة للذات أم لغير الذات، فأول اللوازم 
إصالح النية لله، وقد قال تعالى: }َوَما ُأِمُروا ِإالَّ 
يَن ُحَنَفاَء)البينة :  َه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّ ِلَيْعُبُدوا اللَّ
5(، وعن معاذ رضي الله عنه: أنه قال لرسول 
الله حين بعثه إلى اليمن أوصني، قال: »أخلص 

دينك يكفك القليل من العمل«)10(، وهذا ما 
والعمل  البيت  في  تعلمه  إلى  نحتاج 

مراكز  والجامعة، وفي  والمدرسة 
السياسة  وض���ع  ح��ي��ن  ال��ق��رار 

التعليمة والتنظير لها.
واالمتثال،  الخشية  ث��م 
لعلم  وال  ل��ف��ق��ه  ق��ي��م��ة  ف���ال 
غير وظيفي، ألنه ال يجوز 
مجرد  عند  ب��ه  ي��وق��ف  أن 
الفهم، ألنه يحمل صاحبه 
على االمتثال أمرا ونهيا، 
»ك��ل من  تيمية  اب��ن  ق��ال 
أراد الله به خيرا ال بد أن 
لم  فمن  ال��دي��ن،  في  يفقهه 

يفقهه في الدين لم يرد به 
الله  بعث  ما  والدين  خيرا، 

به رسوله، وهو ما يجب على 
به،  والعمل  به  التصديق  المرء 

محمدا  يصدق  أن  أح��د  كل  وعلى 
أمر  فيما  ويطيعه  به،  أخبر  فيما   [

تصديقا عاما وطاعة عامة«)11(، وهنا أمر الزم 
آخر يساعد على االمتثال؛ وهو أخذ الفقه عن 
األدعياء،  المتفقهين  عن  ال  به،  العاملين  أهله 

فإنهم يحسنون الكالم ويسيئون العمل.
التفقه  ل��وازم  أخطر  من  آخر  الزم  وهاهنا 
التفقيه،  وه��و  الكثيرون-  عنه  يغفل  -وال���ذي 
معنى  ف��ي  »ي��دخ��ل  إذ  اإلن����ذار،  على  المترتب 
اإلنذار تعليم الناس ما يميزون به بين الحق 
بأداء  وذلك  والخطأ،  الصواب  وبين  والباطل 
ألن  للمتعلمين«)12(،  الدين  علوم  بث  العالم 
الزم��ا في سلوك من  يكون  أن  يأبى  أوال  الفقه 
ال  وألن��ه  النافرة،  الفرقة  من  بقواعده  تحمله 
الرسالي بطبعه، وال  المسلم  ينسجم مع روح 
مع فكره المؤطر ب»بلغوا عني ولو آية«، وألنه 
ثانيا أصل كل خير كما في الحديث، وطبيعة 
الخير أنه فياض، حين يصدر يعم أهله و من 

حولهم.
أن  يمكن  ال  التي  ال��ل��وازم  بأعظم  ونختم 
دينها  في  النافرة  الفرقة  تفقه  بدونها  يتحقق 
العليا، وإع��داد  اإلرادة  ال��زم��ان؛ وه��و  في ه��ذا 
ال��م��ؤه��ل،  ال��ب��ش��ري  العنصر  وال���ع���دة:  ال��ع��دد 
الفئة  بتخريج  الكفيلة  العلمية  والمؤسسات 
ال��دي��ن واإلن����ذار  ف��ي  التفقه  إل��ي��ه��ا  ال��م��وك��ول 
القائمين  مسئولية  وهي  والتبليغ،  والتعليم 
عن  والمسئولين  الديني،  الشأن  تأطير  على 
البرامج،  وتنزيل  التعليمية،  الفلسفة  وض��ع 
فهو  الكريمة،  اآلية  في  »طائفة«  تنكير  ودليله 
يترتب  الدين وما  للتفقه في  النفر  بأن  »مؤذن 
وتعيين  الكفاية،  على  اإلن��ذار واجب  من  عليه 
إلى  موكول  التفقه  حد  وضبط  الطائفة  مقدار 
بتعيينهم  الطائفة  فتتعين  الفرق،  أم��ور  والة 
فهم أدرى بمقدار ما تتطلبه المصلحة المنوط 
بها وجوب الكفاية«)13(، ألن رسول الله تولى 
األمصار  في  بعث  من  وهو  بنفسه،  العلم  أمر 
مؤذنا  هذا  كان  أن  جرم  فال  التفقيه،  صحابة 
ال��دي��ن،  بعلم  المسئولين  تمحض  ب��وج��وب 
التعليم  ف��ي  الشرعية  بالمسالك  وااله��ت��م��ام 
بجميع أسالكه، وفي جميع مؤسساته 
األكاديمية وفي المجتمع المدني، 
قصد تثقيف أذهان المسلمين، 
لكي تصلح سياسة األمة على 

ما قصده الدين منها. 
ال��ت��ف��ق��ه  إن  خ���ت���ام���ا 
ف���ي ال���دي���ن واج�����ب على 
ورعية  رع���اة  المسلمين 
وإن حظ  ال��ك��ف��اي��ة،  ع��ل��ى 
التعليم  ب��واج��ب  ال��ق��ائ��م 
ت��ن��ظ��ي��را وت��ن��زي��ال ليس 
في  ال����غ����ازي  ح���ظ  دون 
س���ب���ي���ل ال����ل����ه، ف��ل��ي��أخ��ذ 
الدين  ف��ي  التفقه  المسلم 
ب���ق���وة، ول��ي��رب��ط ال��وس��ائ��ل 
مقاصد  لتتحقق  ب��ال��غ��اي��ات 
لإلصالح  تمكينا  التفقه،  ه��ذا 
المعهود،  وال��ص��الح  ال��م��ن��ش��ود 

والله من وراء النوايا والقصود.
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التفقه في الدين دالالت ومقاصد
ذ. ميلود الخطاب

من أهم اللوازم 
التي ال يمكن أن يتحقق 

بدونها تفقه الفرقة النافرة 
في دينها في هذا الزمان؛ وهو 

اإلرادة العليا، وإعداد العدد 
والعدة: العنصر البشري المؤهل، 

والمؤسسات العلمية الكفيلة 
بتخريج الفئة الموكول إليها 

التفقه في الدين واإلنذار 
والتعليم والتبليغ

من مقاصد التفقه 
في الدين تحقيق تقوى الله 

ومخافته 
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      هــذا الحديث أصــل من أصــول الشريعة 
الله ومحاربة  إلى  والدعوة  اإلصــاح  باب  في 
الفساد بجميع أشكاله ومختلف وسائله، فهو 
منطلق صمام األمان، وأساس حماية هذه األمة 
به،  متمسكة  دامــت  ما  اآلثــام،  في  الوقوع  من 
ومطبقة لمعانيه في مختلف مجاالت شؤونها. 
ــمــكــن تـــنـــاول هــــذا الـــمـــوضـــوع مـــن خــال  وي

المحورين التاليين:

وض��واب��ط  ال��ح��دي��ث  م��ف��اه��ي��م  أوال: 
إعماله :

لكل  صالحة  كبرى،  مفاهيم  الحديث  لهذا 
قضايا  لكل  ومستوعبة  ومــكــان،  زمــان 

 :  [ الناس مهما اختلفت. فقوله 
»من رأى منكم منكرا«  فعل رأى 

البصرية  الرؤية  يشمل  هنا؛ 
ــمــنــكــر، ويـــشـــمـــل الــعــلــم  ــل ل
هذا  ويؤكد  أيضا،  بوقوعه 
المعنى  ما ورد عن النبي 
ُعملت  »إذا  قال:  ]، حيث 
كان  األرض،  فــي  الخطيئة 

مــن شــهــدهــا فــكــرهــهــا وقــال 
عنها،  غاب  كمن  أنكرها،  مرة: 

ومن غاب عنها فرضيها كان كمن 
شهدها«.

قوله ] : "ُمْنَكرًا" المنكر: هو ما نهى الله 
يفعله.  أن  فاعله  على  ينكر  ألنه  ورسوله،  عنه 

وهو عام في األقوال واألفعال.
تدل  أمر  صيغة  هذه  "فليغيره"   :  [ قوله 
األمر  وجــوب  على  تطابق  وقد  الوجوب،  على 
الكتاب والسنة  المنكر  بالمعروف والنهي عن 
التي  وإجماع األمة، وهو أيضا من النصيحة 
في  كفائي  هنا  الــوجــوب  أن  بيد  الــديــن،  هــي 
الناس سقط الحرج  إذا قام به بعض  األصــل، 
عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن 
منه با عذر وال خوف. وال يسقط عن المكلف 
ال  لكونه  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمــر 
يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله، فإن الذكرى 

تنفع المؤمنين.
أما الضوابط الشرعية لتغيير المنكر فهي 
الــشــريــعــة، وال  نــصــوص  عــمــوم  مــن  مستفادة 
ضابط؛  كل  على  لاستدالل  هنا  المقام  يتسع 
ألنني رمت االختصار واإليجاز ما أمكن وهي 

كاآلتي:
1 - المنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعا 
عليه، فأما المختلف فيه فا يجب إنكاره على 
من فعله مجتهدا فيه، أو مقلدا لمجتهد تقليدا 

مقبوال. 
بما  عالما  كــان  مــن  المنكر  عــن  ينهى   -  2
ينهى عنه، وذلك يختلف باختاف الشيء؛ فإن 
كان من الواجبات الظاهرة، كالصاة والصيام، 
أو الــمــحــرمــات الــمــعــروفــة، كــالــزنــا والــخــمــر 
المسلمين عالم بهذا، وإن كان  ونحوهما فكل 
من دقائق األفعال واألقوال مما يقتضي نوعا 

من االجتهاد، لم يكن للعوام مدخل فيه وال لهم 
إنكاره.

حق  فــي  منكر  أنــه  الناهي  يتيقن  أن   -  3
الفاعل؛ ألن الشيء قد يكون منكرًا في حد ذاته، 
لكنه ليس منكرًا بالنسبة للفاعل. مثل المريض 

الذي يفطر في رمضان. 
4 - أن ال يخاف الناهي حصول فتنة أكبر 
من المنكر الذي يريد تغييره، فإذا تحقق لديه 
حصول ذلك سقط عنه واجب التغيير إلى حين، 

لتعارض المفسدتين فيرتكب األخف.
5 -  أن يباشر الناهي تغيير المنكر برفق، 
في  مراعيا  وأنفعها،  الوسائل  أفضل  وينتقي 
مرتكبي  وأحــوال  والمكان،  الزمان  عامل  ذلــك 
والصبر،  التدرج،  مبدأ  معتمدا  المنكر، 
الــلــه  »إن   :  [ ــه  ــقــول ل والـــحـــلـــم، 
رفـــيـــق يــحــب الـــرفـــق، ويــعــطــي 
ال يعطي على  مــا  الــرفــق  على 
العنف«. ولقوله تعالى : »ادع 
بالحكمة  ربـــك  ســبــيــل  إلـــى 
والموعظة الحسنة وجادلهم 
أحسن«)النحل.  هــي  بالتي 
في  عــام  مبدأ  وهــذا   .)125  :

اإلصاح والدعوة إلى الله.

ث����ان����ي����ا: ص����ف����ة ت��غ��ي��ي��ر 
مراتب  في  التدرج  ومبدأ  المنكر 

اإلصالح:
هذا الحديث أصل في صفة التغيير، ومنهج 
أصيل للتدرج في مراتب إصاح الفساد، فحق 
المغير أن يغير المنكر بكل وجه أمكنه زواله 
به قواًل كان أو فعًا؛ فيبدأ بما بدأ به الرسول 
ليس على  لكن  بيده"  "فليغيره  قال:  ]، حيث 
إطاقه، بل مع القدرة واالستطاعة مع نوع من 
ابن  قال  التكليف.  أصل  في  المقبولة  المشقة 
المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمــر  شبرمة: 
فيه  يصابر  أن  الــواحــد  على  يجب  كالجهاد، 
يجب  وال  منهما،  الفرار  عليه  ويحرم  االثنين، 
عليه مصابرة أكثر من ذلك، وإن احتمل األذى 

وقوي عليه فهو أفضل.
أ - التغيير باليد:

التغيير  أي  ــحــديــث؛  ال مــن  الــشــق  وهــــذا 
أوال،  ومؤسساتها  الــدولــة  مسؤولية  بالفعل 
خاصة السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، 
الله جل وعا إن  وســوف تسأل عن ذلك أمــام 
هي قصرت، أو ساهمت، أو سكتت عن منكر. 
شأنه  من  ألن  هنا؛  التغيير  للعامة  يجوز  وال 
ضحيتها  يكون  مــا  غالبا  التي  الفتنة  إثـــارة 
منابع  بمقاطعة  يكتفون  فالعامة  األبـــريـــاء، 
مــع وسائل  الــحــال  هــو  كما  والــفــســاد،  المنكر 
اإلعام الحالية التي تسعى جاهدة مع األسف 
المسلمين،  بيوت  إلى  المنكر  إلدخــال  الشديد 
بــرامــج شعارها  مــن  فيها  يبث  مــا  عبر  وذلــك 
العري الفاحش، والكام الساقط الذي ال يقبله 

وكل  الدين.  قواعد  عن  ناهيك  السليم  ــذوق  ال
هذا يمارس ويعلن في قنواتنا رغم أنفنا، دون 
حياء أو خوف من الله عز وجل. وعلى الوزارة 
المكلفة أن تستعد للمحاسبة أمام الله تعالى 
على هذه الفضائح التي تنشرها وتمولها من 

جيوب المسلمين.
ب - التغيير باللسان:

بلسانه،  فلينكره  أي  "َفِبِلَساِنِه"   :  [ قال 
ذلك،  أشبه  ومــا  ـــذار..   واإلن كالتوبيخ  بالقول 
أو يؤلف كتبًا  بالكتابة، في الصحف،  وينكره 
بمبدأ  االلتزام  ضــرورة  مع  المنكر  فيها  يبين 
الحكمة، فالمنكر له مظاهر كثيرة البعض منها 
ــدى الــعــامــة والــخــاصــة والــبــعــض ال  مــعــروف ل

يعرفه إال الخاصة.
به  األدرى  االقــتــصــاد،  مجال  فــي  فالمنكر 
الطب  مجال  في  والمنكر  المجال،  هذا  خبراء 
األعلم به من يمارسون هذه المهنة، والمنكر في 
مجال القضاء يعرف أسراره وحقائقه موظفو 
هذا القطاع، وهكذا يجب على كل مسلم أن يبين 
وتتستر  تخفى  قد  التي  المناكر  هــذه  للناس 
الفن واإلبداع،  كثيرة؛ مثل غطاء  أغطية  تحت 
بين  المساواة  وغطاء  التعبير،  حرية  وغطاء 
مستوى  وتحسين  التنمية  وغطاء  الجنسين، 
الكبرى والصغرى،  الربوية  بالقروض  العيش 
التشوه  مــن  الجنين  على  المحافظة  وغــطــاء 

العازبة  األم  وغطاء  اإلجهاض،  لشرعنة 
للدفاع عن الدعارة و....

فـــالـــمـــنـــكـــر يـــنـــتـــقـــي لــنــفــســه 
بها  ليتلبد  الجميلة،  المفاهيم 
كــاألفــعــى،  تحتها  مــن  ــدغ  ــل وي
داخــل جسم  فتنتشر سمومه 
به  ليفتك  المسلم  المجتع 
ببطء وبحذر. لهذا؛ وجب أن 
والداعية  المصلح  يتصف 
والفطنة،  بالذكاء  الله  إلــى 
الذي  الباء  للناس  ليكشف 
تعالى:  قال  وجودهم.  يهدد 
}ولينصرن الله من ينصره{

تعالى:  وقـــال   .)40  : )الــحــج 
هدي  فقد  بالله  يعتصم  }ومــن 

إلى صراط مستقيم{)آل عمران: 
ـــذيـــن  }وال تـــعـــالـــى:  وقـــــال   .)101

سبلنا{ لــنــهــديــنــهــم  فــيــنــا  جـــاهـــدوا 
عن  المسلم  يسكت  وال    .)69 )العنكبوت: 

عنده،  الوجاهة  لصداقته، وطلب  المنكر  فاعل 
وحقا،  حرمة  له  توجب  ومودته  صداقته  فــإن 
مصالح  إلــى  ويــهــديــه  ينصحه  أن  حقه  ومــن 

آخرته وينقذه من مضارها.
ج - التغيير بالقلب:

اإليمان  مراتب  آخر  بالقلب وهو  التغيير   
قال ] : »فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
إنكار  وجــوب  على  الحديث  هــذا  دل  اإليــمــان« 
وأما  سبق،  فيما  عليه  القدرة  بحسب  المنكر 

قلبه  ينكر  لم  فمن  منه،  بد  فا  بالقلب  إنكاره 
وقد  قلبه.  من  اإليمان  ذهــاب  على  دل  المنكر، 
روي عن أبي جحيفة، قال : قال علي: "إن أول 
ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم، ثم 
الجهاد بألسنتكم، ثم الجهاد بقلوبكم، فمن لم 
يعرف قلبه المعروف، وينكر قلبه المنكر، نكس 
فجعل أعاه أسفله". وعن رسول الله ] قال: 
الخاصة حتى  بعمل  العامة  يعذب  ال  الله  »إن 
يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم  قادرون على 
عذب  ذلك  فعلوا  فــإذا  ينكرونه  فا  ينكروه  أن 

الله الخاصة والعامة«.
ــســان إلـــى هـــذه الــدرجــة  عــنــدمــا يــصــل اإلن
والعياذ بالله، فا يؤثر المنكر في قلبه بحيث 
الفساد،  مع  وصحبة  وأخــوة  ود  على  يصبح 
بل يدافع عنه ويرفع شعاره، فاعلم أن الله قد 
جعل على بصره غشاوة، وطبع على قلبه فقسا 
كالحجارة أو أشد، والكثير من أبناء هذه األمة 
يرى ابنته وزوجته تخرج معه أو بعلمه وهي 
شبه عارية، فا تتحرك مشاعر الغيرة والحياء 
ـــرى رئــيــســه أو مــرؤوســه يغش  فــي قــلــبــه، وي
بل  ينصحه،  فا  رشــوة  يأخذ  أو  وظيفته،  في 
نتنافس في شراء المنازل الفاخرة، والسيارة 
واالستجمام  السياحة  إلى  والذهاب  الفارهة، 
الربوية،  القروض  بأموال  النفس  عن  للترفيه 
مع  التطبيع  قــمــة  وهـــذه  الـــضـــرورة،  بــشــعــار 
المنكر قال تعالى : }وزين لهم الشيطان 
أعمالهم فصدهم  عن السبيل فهم ال 

يهتدون{)النمل: 24(.
م��������ا ي�����س�����ت�����ف�����اد م���ن 

الحديث:
1 - الصراع بين الحق 
ــوقــف،  ــت والـــبـــاطـــل لــــن ي
وعلى الداعية إلى الله أن 
الباطل  أساليب  يتعرف 

لدفعه ودرئه بحكمة.
تغيير  مهمة  إن   -  2
المنكر ال تبيح التجسس 
عــــلــــى الــــــنــــــاس وتـــتـــبـــع 
عوراتهم، بل يحارب المنكر 
بالتوجيهات  الظاهر  المعلن 

المناسبة.
3 - المصلح يبدأ بنفسه أوال؛ 
والتقوى  الــصــاح  فــي  قـــدوة  ليكون 
واالنضباط، كي يعمل الناس بما ينصحهم به.
4 - يجب معاملة المخطئ برفق وعلم وحلم 

إلى أن يهديه الله إلى سبيل الرشاد.

 المراجع:
جامع العلوم والحكم  ال بن رجب. ج 2 ص 242

المعجم الصغير للطبراني رقم الحديث 220.
 سنن أبي داود رقم الحديث 3784.

 الزهد والرقائق البن المبارك رقم الحديث 1332.
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.للنووي 

ج /2. ص :22 و 23

مع سنة رسول اهلل ]

التدرج في تغيير املنكر وإصالح الفساد منهج نبوي أصيل
عن  أبي سعيد الخدري [ قال :" سمعت رسول الله ] يقول : »من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن 

لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف اإليمان«)رواه مسلم(

أن يباشر 
الناهي تغيير المنكر 

برفق، وينتقي أفضل 
الوسائل وأنفعها، مراعيا 

في ذلك عامل الزمان 
والمكان، وأحوال مرتكبي 

المنكر، معتمدا مبدأ 
التدرج، والصبر، 

والحلم

يجب معاملة 
المخطئ برفق وعلم 

وحلم إلى أن يهديه الله 
إلى سبيل الرشاد

ذ. محمد البخاري
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الخطبة األولى: 
والرسل،  األنبياء  وظيفة  والتعليم  التربية 
ال��دول..  وسبق  الشعوب  حضارة  معيار  وهي 
آَدَم  َم  }َوَعلَّ التعليم:  للبشرية هو  أول ما صدر 
في  معلٍم  وأول  َها...{)البقرة:31(،  ُكلَّ اأَلْسَماء 
هذه األمة هو محمد ] وأول مدرسٍة في اإلسالم 
)مدرسة دار األرقم(.. ومن ذلك املعلم وفي تلك 
املدرسة ومن أولئك التالميذ صاغ العرب نواة 
يومئذ  العالم  سمع  فقط  وحينها  حضارتهم، 
ب��ال��ع��رب وأدخ��ل��وه��م ض��م��ن ح��س��اب��ات��ه��م.. إذ 
كانوا قبل ذلك على هامش األحداث وفي ساقة 
الليلة  األمم.. والتاريخ يعيد نفسه، وما أشبه 
بالبارحة، ولم يرفع شأن هذه األمة ولن ينهض 

بها إال ما نهض بها في سابقها.
فضل  عاقٍل  على  يخفى  ال  املسلمون:  أيها 
َيْعُبد  فبه  الصاحلة؛  بالتربية  امل��ق��رون  العلم 
الناس  يعامل  وب��ه  بصيرة،  على  رب��ه  املسلم 
باحلسنى، وبه يسعى في مناكب األرض يبتغي 
للعمران..  املفيد  الوجه  على  ال��رزق  الله  عند 
وب��ال��ع��ل��م ت��ب��ن��ى احل���ض���ارات وت��ب��ل��غ األم��ج��اد 
ويحسن البناء والنماء.. العلم يجلس صاحبه 
مجالس امللوك، وإذا اقترن باإلميان فتلك رفعة 
ِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم  ُه الَّ الدنيا واآلخرة }... َيْرَفِع اللَّ

ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت...{)املجادلة:11(.. َوالَّ
يجلسون  فإنهم  واملعلمات  املعلمون  أم��ا 
من كراسي التعليم على عروش ممالك رعاياها 
الفكر  يصوغون  ال��ذي��ن  فهم  املسلمني؛  أوالد 
ويربون  اللسان  ويطلقون  األذه���ان  ويفتقون 
اجلنان؛ حقهم اإلعزاز واإلكرام واإلجالل وفائق 
العالية  منازلهم  ينزلوا  أن  حقهم  االح��ت��رام.. 
قدرهم  ُيعرف  وأن  الكاملة،  حقوقهم  وي��وف��وا 

وتبقى هيبتهم:
َأعِلمَت أشرَف أو أجّل من الذي

يبني وينشىء أنفًسا وعقوال
ال���وص���ي���ة ل��ه��م ب��ع��د ال���وص���ي���ة ب��ال��ت��ق��وى 
والصدق واإلخالص، وأن يكونوا قدوًة صاحلًة 

ملن يتأسى بهم.
أيها املعلمون: إن أوالد املسلمني أمانة الله 
أيديكم..  األمة بني  أعناقكم وودائ��ع  في  تعالى 
على  تالميذه  يربي  أن  يستطيع  ال  املعلم  إن 
يستطيع  وال  ف��اض��اًل،  ك���ان  إذا  إال  ال��ف��ض��ائ��ل 
ألنهم  نفسه صاحًلا  في  كان  إذا  إال  إصالحهم 
عنه  ي��أخ��ذون  أكثر مما  بالقدوة  عنه  ي��أخ��ذون 
احلس  مرهف  الصغير  الناشئ  وإن  بالتلقني، 
زينتم  فإن  والكماالت..  للمعارف  اإلدراك  قوي 
لهم الصدق فكونوا صادقني، وإن حسنتم لهم 
الصبر فكونوا من الصابرين }َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي 

ِه إْسَوٌة َحَسَنٌة...{)األحزاب:21(. َرُسوِل اللَّ
االستثمار  هو  اإلنسان  في  االستثمار  إن 
في  ومنفعته  أج��ره  املسلسل  الباقي  الناجح 
الصحيح:  احلديث  وف��ي  املمات،  وبعد  الدنيا 
"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث... "، 

وذكر منها: "أو علٌم ينتفع به "رواه مسلم.
فإن  العالية  املعلم  منزلة  ه��ذه  كانت  وإذا 
العناية باختيار املعلمني واملعلمات وانتقائهم 

ال  متحتٌم  أم��ٌر  وتطويرهم  بأدائهم  واالرت��ق��اء 
لنجاح  وإمن��ا  فحسب  التربوي  العمل  لنجاح 
األمة أيضا.. املعلم هو الركيزة األساس وعليه 
ا  تدور رحى التعليم؛ ال بد من استقراره نفسّيً

ا وإكرامه من عامة املجتمع. ومادّيً
أي��ه��ا امل��س��ل��م��ون.. أي��ه��ا امل��رب��ون: إن خير 
يسند  لم  ما  للخير  وأرجاها  وأوعاها  القلوب 
إليه الشر، وأول ما عني به الناصحون ورغب 
قلوب  إل��ى  اخلير  إيصال  الراغبون  أج��ره  في 
أوالد املسلمني لكي يرسخ فيها، وتنبيههم إلى 
-والله-  وهذه  الدين..  ومعالم  الشريعة  حدود 
وظيفة األنبياء، وقد أخبر النبي ] : »أن الله 
ومالئكته وأهل السموات واألرض يصلون على 
معلم الناس اخلير«)رواه الترمذي(.. فهنيئا ملن 
النفوس  وأحيا  العمل،  وأصلح  نيته  أخلص 

بالعلم والعمل واألمل.
اإلسالمية  احلضارة  تألقت  لقد  الله:  عباد 
قروًنا من الزمان محتفظًة بأصالتها ومبادئها 
والشريعة  وجت��ارب��ه��ا.  علومها  ف��ي  متفننًة 
بتعليم  أم���رت  وشمولها  بكمالها  اإلس��الم��ي��ة 
بالتوحيد  العلم  م��ن  النافعة:  العلوم  جميع 

االجتماعية  والعلوم  الدين  وأص��ول 
واالق����ت����ص����ادي����ة وال��س��ي��اس��ي��ة 

واحل���رب���ي���ة وال��ت��ج��ري��ب��ي��ة.. 
وغ�����ي�����ره�����ا م������ن ال���ع���ل���وم 

ال���ت���ي ي���ك���ون ب��ه��ا ق���وام 
األم����ة وص����الح األف����راد 
وامل��ج��ت��م��ع��ات، وي��ك��ون 
ب����ه االس���ت���غ���ن���اء ع��ن 
غيرها وعدم تبعيتها 
مبادئنا  وف��ي  ألح���د، 
 ...{ اإلس�����الم�����ي�����ة: 
َوَت�����َع�����اَوُن�����وْا َع��َل��ى 
َواَل  ��ْق��َوى  َوال��تَّ اْل��ب��رِّ 
االْث��ِم  َعَلى  َت��َع��اَوُن��وْا 
َواْلُعْدَواِن...{، لنحول 
الرباني  التوجيه  هذا 

إلى سياسة عمٍل ونهج 
رجال  ه��داه  على  ليسير 

ورجال  والتعليم  التربية 
اإلع����الم وامل����ال وك���ل أف���راد 

املشترك  العمل  املجتمع..،إنه 
والعمل بروح الفريق الواحد.

أيها املسلمون.. أيها املربون: نحن 
مؤمتنون على صياغة اجليل وتوجيه املستقبل 
ف��ي ت��ط��وي��ٍر وجت���دي���ٍد وم��واك��ب��ٍة ل��ل��ح��ض��ارة.. 
شريعة  م��ن  املستمدين  والثبات  األص��ال��ة  م��ع 
اإلسالم.. نعم األصالة والتميز اللذان يستمدان 
إلى  الهادفة  وال��س��ن��ة..  الكتاب  م��ن  منهجهما 
تعريف الناس برب العاملني والوالء لهذا الدين، 
وتنشئة املواطن الصالح املنتج الواعي السالم 
التفكيز  ف��ي  االن��ح��راف  وم��س��ال��ك  الشطط  م��ن 

والتعبير والتدبير..
كانت  واملرنة  الراسخة  اإلس��الم  مبادئ  إن 
االنطالقة الصحيحة للحضارة اإلسالمية التي 
إال  وما ضعفت  األرض،  أهل  على  الله  باركها 
تنكٍر  ف��ي  شرعية  غير  املنطلقات  ك��ان��ت  ح��ني 

للدين أو حتجٍر ال يتحمله اإلسالم.
أفرادها وتربيهم  أمة تنشئ  الله: كل  عباد 
على ما تريد أن يكونوا عليه؛ فالتربية والتعليم 
في حقيقته هو صياغة املجتمع وصناعة اجليل 
تدرك  وال��دول  األمم  وك��ل  وتوجيهه..  وتأهيله 
هذا اجلانب وتسعى بكل ما تستطيع لترسيخ 
مبادئها وأهدافها عن طريق التربية والتعليم، 

وتعتبر ذلك من خصوصياتها وسماتها التي ال 
تساَوُم عليها.

 التربية والتعليم.. واملناهج الدراسية حقٌّ 
سياديٌّ وشأٌن داخلي ال ترضى الدول بالتدخل 
ندرك  ومنه  غيرها،  إل��ى  األمم  تسلمه  وال  فيه 
أن استيراد التربية من أمم أخرى بكل ما لها 
وما عليها خطيئٌة كبيرٌة وتبعيٌة خطيرة تعني 
نشأة جيل مغيب عن تراثه وتاريخه.. مقطوع 
هوية  ب��ال  ممسوخا  وم��ب��ادئ��ه..  بدينه  الصلة 

يسهل قياده واستعباده.
إنها  تستورد..  بضاعة  ليست  التربية  إن 
ومقوماتها  الشعوب  قامة  على  يفصل  لباس 
ومبادئها وأهدافها التي يعيشون لها وميوتون 
اإلف���ادة من  ه��در  ف��ي سبيلها.. وه��ذا ال يعني 
جتارب األمم؛ فاحلكمة ضالة املؤمن أنى وجدها 
والتضليل  اخللط  من  أن��ه  إال  بها،  أول��ى  فهو 
الدين  إقصاء  أو  التطوير  بحجة  علمنة  فرض 
ا  َ من مواكبة العلم.. وفي قول الله عز وجل: }ِإمنَّ
َه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماء.{، دليل على أن  َيْخَشى اللَّ
وعال  جل  الله  من  املقربة  هي  النافعة  العلوم 
باصطباغها  وذلك  الدنيا؛  علوم  من  كانت  ولو 
الله  إلى  بصبغة اإلميان والتقرب بها 
تعالى وخدمة دينه ونفع املسلمني 
أراد  ك���م���ا  األرض  وع����م����ارة 
ت��وازٍن وشموٍل  سبحانه في 
ووس����ط����ي����ٍة واع������ت������دال.. 
التعليم  جت���رد  إذا  أم���ا 
وأه����داف����ه م���ن اإلمي����ان 
ف���أض���ح���ت ال���وس���ائ���ل 
بحتًة  ماديًة  واملقاصد 
فهو الوبال والشقاء.. 
وهذه احلضارة اليوم 
ش��اه��ٌد ح��يٌّ على هذا 
ال��ن��ت��اج ح��ت��ى شقيت 
حني  بصناعاتها  أمٌم 
ُذه���ل���ت ع���ن خ��ال��ق��ه��ا، 
في  التسابق  وأص��ب��ح 
ال���دم���ار ال في  وس���ائ���ل 
االستقرار،  وفقد  اإلعمار 
معيارا  ال��ق��وة  وأص��ب��ح��ت 
ب���داًل م��ن احل���ق وال��ع��دل في 
وغيرها  واالقتصاد  السياسة 
م���ن امل����ج����االت.. وم����ا ال��ف��خ��ر في 
إذا  قيمة  بذي  السحاب  تعانق  بنايات 
الربح  وما  التراب!  حتت  مدفونًة  القيم  كانت 
مبفيد إذا ُشِغل الناس بالشهوات واللهاث وراء 
اِس اَل  املادة في غفلٍة عن اآلخرة: }َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّ
ْنَيا َوُهْم  َياِة الدُّ َن احْلَ َيْعَلُمون. َيْعَلُموَن َظاِهًرا مِّ

َعِن اآْلِخَرِة ُهْم َغاِفُلوَن{. 
ع��ب��اد ال��ل��ه: إن م��ن ال���ض���رورة ل��ل��م��ق��ررات 
اإلسالمية  الهوية  معالم  خ  ترسِّ أن  الدراسية 
احلضاري  التميز  وجوانب  الوطنية  والثقافة 
��ا  ل��ه��ا وم��ك��ان��ت��ه��ا ال��ع��امل��ي��ة واإلس��الم��ي��ة دي��ن��ّيً
خ لدى  ا مما يرسِّ ا وصناعّيً ا وسياسّيً واقتصادّيً
الصحيح؛  وانتماءه  اإلسالمية  هويته  املتلقي 
الفكرية  التحديات  أم���ام  م��اس��ٍة  بحاجٍة  فهو 
واحلضارية أن يكون أكثر وعًيا وأكثر مقاومًة 
الدينية  الثوابت  في  تشكك  التي  لالنحرافات 
املسلم،  مجتمعنا  في  املتأصلة  النبيلة  والقيم 
ولئال ينصهر اجليل ويذوب حتى يصبح مجرد 

رقٍم من بني املخلوقات..
زمن ص��راٍع حضاريٍّ  الزمن  هذا  كان  وإذا 
والتعليم..  الفكر  لعوملِة  وضغوطاٍت  وعقائدي 
على  القائمني  ووع��ي  إخ��الص  من عالمة  ف��إن 

وأن  التحدي  ه��ذا  مواجهة  والتعليم  التربية 
بهذا  القيام  ف��ي  املسؤولية  ق��در  على  يكونوا 
-بإذن  مضيٍء  مستقبٍل  ألجل  العظيم  الواجب 

الله- بالعلم والهدى والعطاء والبناء.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم....

الخطبة الثانية:
أيها املسلمون: يقول املنظرون: إن التربية 
عن  نتساءل  أن  ولنا  تكاملية،  عملية  والتعليم 
ودور  التكامل  ه��ذا  ف��ي  واألم��ه��ات  اآلب���اء  دور 
وسائل اإلعالم في التربية والتوجيه والنصح 
هذا  في  املسلم  املجتمع  برامج  وعن  والتعليم 
امل���ش���روع.. إن اض��ط��راًب��ا وازدواًج������ا وح��ي��رًة 
بني  التناقض  يعيش  ح��ني  ال��ن��اش��ئ  يعيشها 
وسائل  تفرزه  وما  املدرسة  في  عليه  تربى  ما 
امل��درس��ة  امل��ق��روء منها وامل���رئ���ي.. إن  اإلع���الم 
لتجاهد في إرساء قواعد التربية وبنائها، ومع 
واالتصال  اإلع��الم  وسائل  في  املذهل  االنفتاح 
تربية  ف��ي  غيرنا  ينازعنا  ح���اٍل  ف��ي  أصبحنا 
هذه  من  كثيٍر  واق��ع  كان  إذا  خاصًة  أجيالنا.. 

الوسائل إثمه أكبر من نفعه.
القرار  وقفًة من أصحاب  ذلك يستدعي  إن 
تتكاثف  أن  بالتربية  واملعنيني  وال��غ��ي��وري��ن 
اجل���ه���ود ب���ال���دراس���ات وإي���ج���اد احل���ل���ول، ثم 
وصيانًة  للجيل  حمايًة  وال��ق��رارات  امل��ب��ادرات 
لألمة.. إن لكل مجتمٍع معالم يقف عند حدودها 
وشعائريكلف بتوقيرها.. حتى في األقطار التي 
سادها اإلحلاد تواطأ القوم على أمور يترابطون 
بها ويتالقون على مطالبها وينظمون حياتهم 
مبنطقها.. ونحن املسلمون ال نبني حياتنا إال 
خطوط  نرسم  وال  ال��واح��د،  بالله  يقيننا  على 
مجتمعنا وآفاق مستقبلنا إال وفق هدايات الله 
العظيم كما بلغها رسوله الكرمي.. ومن ثم فال 
الفاحشة واإلحل��اد في حياة  أبًدا إشاعة  يقبل 
املجتمع املسلم، وال أن يختل مظهر اإلميان في 
الله  استرضاء  وليس  العامة..  احلياة  أرج��اء 
يتخير  أو  ال��زاه��دون  فيها  يزهد  نافلة  تعالى 
مواريث  ن��دع  أن  ويستحيل  امل��ت��رددون،  فيها 
احلق التي تلقيناها ثم نرتقب خيًرا في عاجل 

أمرنا أو آجله.
إل���ى م��س��ت��وى ع����اٍل للتربية  ن��ص��ل  ول��ك��ي 
أواًل  اإلمي������ان  ن���ص���ون  أن  ي��ج��ب  امل���ن���ش���ودة 
ونستبقي له قدسيته؛ فإن اإلميان بالله واليوم 
اآلخر والطمأنينة املطلقة إلى ما جاء عن الله 
للتربية  مكينٌة  أس��ٌس   [ ورسوله  جالله  جل 
باإلميان  ترتبط  السلوك  أنواع  إن  بل  الكاملة، 
ل��م يكن  ف��إن  ب��ال��ق��اط��رة..  ال��ع��رب��ات  كما ترتبط 
فإن  املرء وسكناته  يربط حركات  هنالك إميان 
واحمل��رك��ات  امل��وج��ه��ات  لسائر  سيخلو  امل��ك��ان 
واألهواء  للشهوات  املجال  وسينفتح  األخ��رى، 
واملنافسات،  والغرائز  واحل��اج��ات  والرغبات 
ويتهارج الناس لتحقيق ذلك من غير وازع وال 

رادع..
ِذيَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم  َها الَّ }َيا َأيُّ

َجاَرُة{ اُس َواحْلِ َناًرا َوُقوُدَها النَّ
��َب��َع  ���ِن اْس��َت��َم��َع اْل���َق���ْوَل َف��اتَّ َج��َع��َل��َن��ا ال��ل��ُه مِمَّ
َم اْلِعْلَم َوَعِمَل ِبه َوَدَعا  ْن َتَعلَّ َأْحَسَنُه، َوَجَعَلَنا مِمَّ

ِبِه َوِإَلْيه...

التربية  والتعليم  أهميتهما  وأثرهما  على  الفرد  واألمة   
العدد 420 4 خطبة منبرية

ذ. عبد الحميد الرازي

التربية والتعليم..
واملناهج الدراسية حقٌّ 

سياديٌّ وشأٌن داخلي ال ترضى 
الدول بالتدخل فيه وال 

تسلمه األمم إلى غيرها، ومنه 
ندرك أن استيراد التربية من 

أمم أخرى بكل ما لها وما عليها 
خطيئٌة كبيرٌة وتبعيٌة خطيرة 
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متهيد: 
التفسير  بعلم  املهتمني  ج��ل  يتفق  يكاد 
ع��ل��ى أن امل��ص��ادر األول��ي��ة ال��ت��ي ي��ج��ب على 
املفسر الرجوع إليها عند تفسيره لكتاب الله 
والسنة  الكرمي،  القرآن  ف��ي:  تتمثل  وج��ل  عز 
التابعني  وأقوال  الصحابة،  وأقوال  النبوية، 
على خالف في الصنف األخير. وسميت هذه 
كتب  تدخل  لئال  األول��ي��ة  »باملراجع  األص���ول: 

التفسير؛ ألنها تعتبر مصادر«)1(.
يفسر  أن  يريد  من  يحقق  أن  وبعد  هكذا 
القرآن ما يتطلبه اإلقدام على هذا العمل من 
مؤهالت علمية وفكرية، عليه أن يحدد املنهج 
الذي يحقق له هدفه من غير أن يؤدي به ذلك 
 - السلف  علماء  وك��ان  أو شطط،  تفريط  إلى 
رحمهم الله تعالى- قد حتدثوا عن أصح طرق 
العلوم  كتب  بعض  في  وتسمى  التفسير)2(، 
و)منابع  التفسير()3(  )مصادر  ب:  القرآنية 
وبينوا  التفسير()5(...  و)مآخذ  التفسير()4( 
اخلطوات التي يجب على املفسر أن يخطوها، 
وامل���وق���ف ال����ذي ع��ل��ي��ه أن ي��ف��ق��ه م��ن ال��ت��راث 
األمة  علماء  أجيال  أنتجته  ال��ذي  التفسيري 

السابقني. فقالوا:
إن أصح الطرق أن يفسر القرآن بالقرآن، 
فإنه قد فسر في موضع  فما أجمل في مكان 
في  بسط  فقد  م��ك��ان  ف��ي  اختصر  وم��ا  آخ���ر، 
م��وض��ع آخ���ر. ف��إن أع��ي��اك ذل��ك - أي تفسير 
القرآن بالقرآن- فعليك بالسنة فإنها شارحة 
جتد  لم  إذا  وحينئذ  ل��ه...  وموضحة  للقرآن 
التفسير في القرآن وال في السنة رجعت في 
ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك؛ ملا 
شاهدوه من القرائن، واألحوال التي اختصوا 
بها، وملا لهم من الفهم التام والعلم الصحيح 
في  التفسير  لم جتد  وإذا  الصالح...  والعمل 
القرآن وال في السنة وال وجدته عن الصحابة؛ 
أقوال  إلى  ذلك  في  األئمة  من  كثير  رجع  فقد 
في  آية  كان  فإنه  جبر  بن  كمجاهد  التابعني: 

التفسير... وكسعيد بن جبير...)6(. 
ونقتصر في هذا املقام على تفسير القرآن 
إبرازا   ، بيانًا ألهميته وخصوصيته  بالقرآن 

حلجيته .

هذا  وخصوصية  بالقرآن  القرآن  تفسير  أهمية 
املنهج:

بالبيان  عني  من  أول  هو  الكرمي  ال��ق��رآن 
األمة  علماء  انتباه  ولفت  لنفسه،  والتفسير 
وحملهم  ب��ل  وال��ب��ي��ان،  التنبيه  ب��وج��ه  إل��ي��ه 
أح��ي��ان��ا على ذل��ك ح��م��ال؛ »ب���أن علق وض��وح 
من  املقصود  ومت���ام  اإلب��ه��ام،  وزوال  املعنى 
الكالم، باجلمع بني النصوص وحمل بعضها 
على بعض، داال إياهم على مواضع التفصيل 
ومتام املقصود من الكالم، التي ينبغي احلمل 

عليها...«)7(. 
ف��ف��ي ال���ق���رآن آي����ات حت���ث ع��ل��ى ال��ت��دب��ر 
وجل:  عز  قوله  ذلك  ومن  واالعتبار،  والتذكر 
}ك��ت��اب أن��زل��ن��اه إل��ي��ك م��ب��ارك ل��ي��دب��روا آياته 
إن  }ث��م  وقوله:  األلباب{)8(.  أول��وا  وليتذكر 

علينا بيانه{)9(. إلى غير ذلك من اآليات.
فالرجوع إلى القرآن الكرمي املصدر األول 
النزاع  إلزال���ة  األق���وم  »السبيل  ه��و  للتفسير 
واالخ���ت���الف ب��ني امل��س��ل��م��ني ع��ام��ة وال��ع��ل��م��اء 
فيه من  اختلفتم  }وما  قال عز وجل:  خاصة؛ 

شيء فحكمه إلى الله{)10(.
فالله تعالى إذن هو أول مبني لكتابه، ألنه 
عامة  ألفينا  ثم  وم��ن  وم���راده.  بكالمه  األعلم 
املفسرين على اختالف مناهجهم التفسيرية، 

القرآن  يجعلون  الفكرية،  مذاهبهم  وتباين 
دامغة  وح��ج��ة  تفاسيرهم  ف��ي  مقدما  أص��ال 
النبوي  باملنهج  استهداء  وذل��ك  ألق��وال��ه��م... 
لبعض  تفسيره  املسلك حني  هذا  أصل  ال��ذي 

اآليات...«)11(.
ال��ق��رآن  تفسير  أهمية  ع��ن  ومم��ن حت��دث 
احلميد  عبد  محسن  ال��دك��ت��ور  ب��ال��ق��رآن جن��د 
قاعدة  بالقرآن  ال��ق��رآن  »تفسير  ي��ق��ول:  ال��ذي 
إل��ى  ب��ه  اس��ت��ع��ان  إذا  امل��ف��س��ر  ي��ص��ل  جليلة، 
متكاملة  وح��دة  القرآن  ألن  الصحيح،  املعنى 
اآلخر«)12(  ال��ب��ع��ض  ي��ت��م  بعضه  م��رت��ب��ط��ة، 
ال��ذي  ال��ص��ال��ح؛  ال��دك��ت��ور صبحي  جن��د كذلك 
بعضه  يفسر  )ال��ق��رآن  ع��ن:  أثناء حديثه  ق��ال 
كلما  العبارة  ه��ذه  املفسرون  »ي���ردد  بعضا( 
وجدوا أنفسهم أمام آية قرآنية تزداد داللتها 
أن  لهم  وإن  أخ��رى.  بآية  وضوحا مبقارنتها 
ينهجوا في تأويل القرآن هذا املنهج، ألن داللة 
القرآن متتاز بالدقة واإلحاطة والشمول، فقلما 
جتد فيه عاما أو مطلقا أو مجمال ينبغي أن 

أو  ي��ق��ي��د  أو  ي��خ��ص��ص 
ف��ي  ل����ه  مت  إال  ي���ف���ص���ل 
موضع آخر ما ينبغي له 
تقييد  أو  تخصيص  من 
ولهذا  تفصيل«)13(.  أو 
قال ابن تيمية: »إن أصح 
الطرق في ذلك أن يفسر 
بالقرآن...«)14(  ال��ق��رآن 
وقال مساعد بن سليمان 
قول  على  معلقا  الطيار� 
�: »وه��ذا حق  ابن تيمية 
ال مرية فيه...( خصوصا 
القرآن  تفسير  ك��ان  )إذا 
ي���ت���ن���ازع  ال  ب����ال����ق����رآن 
ف��ي��ه اث���ن���ان ل��وض��وح��ه 
وقد  واستبانته«)15(، 

سبق التمثيل لذلك.  
»فالرجوع إلى القرآن 

إذن، والتماس تفسير اآليات من خالله مينع 
من الوقوع في اخلطأ والزلل..«)16(. 

التي  خصوصيته  ل��ه  ال���ذي  املنهج  ه��ذا 
باالستعانة  »يتعني...  فهو  غيره،  عن  متيزه 
أنه نص  إال  املشروحة  اآلية  بنص خارج عن 
من جنسها مجلوب من املدونة نفسها... )ف(
أوال وقبل كل شيء  بالقرآن هو  القرآن  شرح 
إقرار بأسلوب قرآني متميز يشعر به اخلاص 
والعام، ويتمثل في أن املعنى الواحد يتناوله 
اختالف  ف��ك��ان  م��واض��ع مختلفة  ف��ي  ال��ق��رآن 
التعبير عامال من أهم العوامل املساعدة على 

الشرح املساير للمقاصد القرآنية...«)17()*(.
وعن هذا املنهج أيضا تقول الباحثة سعاد 
القرآن  تفسير  منهج  أن  علمنا  »وإذا  ك��ورمي: 
بالقرآن، هو طريقة في التفسير تعتمد القرآن 
مصدرا وحيدا الستمداد املادة املفسرة، أمكن 

حتديد خصوصياته في ما يلي:
إن التعامل مع مصادر التفسير يبدأ عبر 
حجيتها،  ومناقشة  مصداقيتها،  في  النظر 
وإذا كانت تلك املصادر نصوصا، فال بد من 
ومعرفة  متونها،  وحتقيق  أسانيدها،  توثيق 
وت��اري��خ  وثقافتهم،  وبيئاتهم،  أص��ح��اب��ه��ا، 
لكونه  القرآن،  منه  يعفينا  ما  وذل��ك  حياتهم، 
وحيا منزال من الله تعالى«)18(.  محفوظا من 

أي تبديل أو حتريف.
 »إن قضية التفسير تتضمن استبدال النص 
املفسر بالنص املفسر أثناء الفهم، ومغزى هذا 
االستبدال يحتاج إلى وقفة قصيرة. فالنصان 
ينتميان عادة إلى مستويني لغويني مختلفني، 
وهذا يعني أنهما غير متساويني، مما يحول 
دون  توازن طرفي املعادلة التفسيرية، غير أن 
املسافة بني الطرفني تضيق أو تكاد تنعدم، إذا 

انتمى النصان إلى نفس املصدر، ومت الربط 
بينهما على نحو منهجي، بعيد عن التعسف 
تفسير  منهج  يكفله  ما  وه��ذا  واالعتباطية، 

القرآن بالقرآن.
يختص  بالقرآن  القرآن  تفسير  منهج  إن 
مبجموعة من األدوات اإلجرائية التي يستقل 
ذلك  ومن  التفسير،  مناهج  من  غيره  عن  بها 
اختصاصه -على سبيل املثال- باعتماد كل من 
الضابطني: السياقي، واملوضوعي، في اجلمع 

بني اآليات وبيان بعضها ببعض...«)19(.
الكرمي هو منهج حياة  ال��ق��رآن  ك��ان  ومل��ا 
بالقرآن  القرآن  تفسير  وك��ان موضوع  األم��ة، 
هو بيان هذا الكتاب، كان التزام املنهج فيه ذا 

أهمية، ألنه يوصل إلى التفسير احلق.

حجية وحكم تفسير القرآن بالقرآن:
منهج  وقيمة  أهمية  إلى  خلصنا  أن  بعد 
تفسير القرآن بالقرآن تتبني لنا قوته وحجيته، 
الذي  كان  إذا  القبول، خصوصا  وأنه واجب 
فسر اآلية بآية أخرى 
هو النبي ]، أو أحد 
العلماء الذين تتبعوا 
اخل����ط����وات ال���الزم���ة 

لذلك. 
بن  مساعد  يقول 
الطيار:»كلما  سليمان 
ك���ان ت��ف��س��ي��ر ال��ق��رآن 
ب���ال���ق���رآن ص��ح��ي��ح��ا، 
ف����إن����ه ي����ك����ون أب���ل���غ 
فإن  ول��ذا:  التفاسير، 
القرآن  تفسير  ورود 
بالقرآن عن النبي ] 
عن  وروده  م��ن  أب��ل��غ 
غيره، ألن ما صح مما 
محله  النبي  عن  ورد 
وبعد  القبول..«)20( 
أهم  أن  على  ت��أك��ي��ده 
بالقرآن،  القرآن  يفسر  أن  التفسير،  خطوات 
 : اخل��ال��دي  الدكتور ص��الح  ق��ال  بالسنة،  ث��م 
ينطلق من هاتني اخلطوتني،  لم  »وكل مفسر 
منهجه  يكون  املرحلتني،  بهاتني  يلتزم  ول��م 
في التفسير مطعونا فيه، ويكون في تفسيره 
املنهج  بهذا  فامللتزم  منهجية.«)21(   أخطاء 
في  »ال خالف  الذهبي  العالمة حسني  حسب 
إليه الضعف، وال يجد  قبوله، ألنه ال يتطرق 

الشك إليه سبيال.«)22(.
أن  على  كورمي  الباحثة سعاد  أكدت  وقد 
»كل تفسير يستمد حجيته من معطيني اثنني؛ 
املِسئولة  واجلهة  منه،  املستقى  املصدر  من 
هو  بالقرآن  القرآن  تفسير  مصدر  وأن  عنه. 
ال��ق��رآن نفسه ل��دالل��ة "ب��ال��ق��رآن" على ذل��ك أي 
وح��ده  ال��ق��رآن  م��ن  يستمد  التفسير  ه��ذا  أن 
دون بقية املصادر األخرى التي هي دونه في 
القوة فهو أقواها على اإلطالق، وبالتالي فهو 
حجة في التفسير... هذا من جهة املصدر. أما 
أي  التفسير-  عن  املسئولة  للجهة  بالنسبة 
املفسر- وعالقته باحلجية فليس دائما حجة، 
من  إل��ى  ينسب  ب��ال��ق��رآن  ال��ق��رآن  تفسير  ألن 
فسر به، فمتى كان املفسر حجة، بأن توفرت 
قبل  الصحيح...  املنهج  واتبع  الشروط،  فيه 

تفسيره، وإال كان فيه نظر. «)23(. 
اآلي��ة  ك��ان��ت  م��ت��ى  أن���ه  إذن، يتبني  ه��ك��ذا 
ف��إن��ه يصح  األخ���رى وتبينها،  اآلي���ة  ت��وض��ح 
أن تدخل في مسمى "تفسير القرآن بالقرآن"، 
وغير هذا ال يدخل فيه. وإن اتباع هذا املنهج 
في التفسير يوصل املفسر إلى املعنى املراد، 
امل��ف��س��ر ح��ج��ة، وات��ب��ع املنهج  ك���ان ه���ذا  إذا 

الصحيح، وبالتالي يكون تفسيره مقبوال.
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ذ. العربي عبد الجليل

تفسير  القرآن  بالقرآن  أهميته  وحجيته
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تعريف الحجب
املادة 355 :  "احلجب منع وارث معني من كل امليراث أو بعضه بقريب آخر".

مفهوم الحجب لغة و اصطالحا :
الدخول،  من  منعه  إذا  يقال حجبه  احلرمان،  و  املنع  هو  لغة:  احلجب  مفهوم   -  1

واحلاجب هو املانع..
2 - مفهوم احلجب اصطالحا: منع الوارث من اإلرث بالكلية أو من أوفر حظه لوجود 

من هو أقرب منه للهالك.
أقسام الحجب : 

 املادة 356 :   " احلجب نوعان :-1 حجب نقل من حصة اإلرث إلى أقل منها -2 حجب 
إسقاط من امليراث"

1 - حجب بالوصف : هو منع الوارث من اإلرث كلية لقيام وصف به مينعه من اإلرث 
و هو املعبر عنه باملانع)موانع اإلرث(، كأن يكون قتال أو كفرا...

 2 - حجب بالشخص : هو منع الوارث من اإلرث أو من أوفر حظيه بسبب وجود من 
هو أولى منه، و هو نوعان :

أ- حجب نقصان : و هو منع الوارث من أوفر حظيه، مثال : الفرع الوارث يحجب األم 
من الثلث إلى السدس.

< قاعدة : حجب نقصان يدخل على جميع الورثة، و ذلك باالنتقال من فرض إلى 
فرض، كالزوجة تنتقل من 4/1 إلى 8/1 لوجود الفرع الوارث، أو باالنتقال من تعصيب 
إلى فرض أقل، كاألب ينتقل من التعصيب إلى 6/1، أو االنتقال من فرض إلى تعصيب 

أنقص منه، كالبنت تنتقل من 2/1 إلى التعصيب مع شقيقها. 
ب- حجب حرمان : هو إسقاط حق الوارث من اإلرث كلية لوجود من هو أولى منه، 

مثال : االبن يحرم األخ من اإلرث كلية.
املادة 357  :  "حجب اإلسقاط ال ينال ستة من الوارثني وهم : االبن، والبنت، واألب، 

واألم، والزوج، والزوجة."
أقسام المحجوبين : ينقسمون إلى قسمني :

 : 1 - احملجوبون حجب نقص فقط 
و هم ال يحجبون حجب حرمان أبدا و هم ستة : 

االبن _ البنت _ األب _ األم _ الزوج _ الزوجة
املادة 359 : "  يحجب حجب نقل :

1 - األم : ينقلها من الثلث إلى السدس االبن وابن االبن والبنت وبنت االبن واثنان 
فأكثر من اإلخوة واألخوات سواء كانوا أشقاء أو لألب أو لألم وارثني أو محجوبني.

2 - الزوج : ينقله االبن وابن االبن والبنت وبنت االبن من النصف إلى الربع.
3 - الزوجة : ينقلها االبن وابن االبن والبنت وبنت االبن من الربع إلى الثمن.

4 - بنت االبن : تنقلها البنت الواحدة من النصف إلى السدس كما تنقل اثنتني فأكثر 
من بنات االبن من الثلثني إلى السدس.

5 - األخت لألب : تنقلها الشقيقة من النصف إلى السدس وتنقل اثنتني فأكثر من 
الثلثني إلى السدس.

6 - األب : ينقله االبن وابن االبن من التعصيب إلى السدس.
7 - اجلد : عند عدم األب ينقله االبن وابن االبن من التعصيب إلى السدس.

8 - البنت وبنت االبن، واألخت الشقيقة واألخت لألب ينقل كل واحدة منهن فأكثر 
أخوها عن فرضها ويعصبها.

9 - األخوات الشقيقات واألخوات لألب تعصبهن البنت فأكثر أو بنت االبن فأكثر 
فتنقلهن من الفرض إلى التعصيب.

 2 - احملجوبون حجب حرمان  : 
شرح املادة:358

الذين يحجبون 
حجب حرمان

من يحجبه

االبن وابن ابن أعلى منهابن االبن وإن نزل

بنت االبن وإن نزل 
أبوها

االبن و البنات إذا استكملن 3/2. ولم يكن معها ابن ابن ولو 
أسفل منها

األباجلد

اجلدة ألب و اجلدة 
ألم

األم

األب و األماجلدة ألب

ابن _ ابن االبن _ بنت _ بنت االبن _ اجلد _ األباألخ ألم واألخت ألم

األخ الشقيق          
واألخت الشقيقة

االبن _ ابن االبن _ األب   _ اجلد

االبن _ ابن االبن _ األب _ اجلد _ األخ الشقيق _ األخت األخ ألب
الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير

االبن _ ابن االبن _ األب _ اجلد _ األخ الشقيق _ األخت األخت ألب
ش إذا كانت عصبة مع الغير _ األخت ش إذا تعددن و استكملن 

3/2

االبن _ ابن االبن _ األب _ اجلد _ األخ ش _ األخ ألب ابن األخ الشقيق
_األخت ش إذا كانت عصبة مع الغير _ األخت ألب إذا كانت 

عصبة مع الغير

االبن _ ابن االبن _ األب _ اجلد _ األخ ش _ األخ ألب _ابن األخ ألب
األخت ش إذا كانت عصبة مع الغير _ األخت ألب إذا كانت عصبة 

مع الغير _ ابن األخ ش

االبن _ ابن االبن _ األب _ اجلد _ األخ ش _ األخ ألب _العم الشقيق
األخت ش إذا كانت عصبة مع الغير _ األخت ألب إذا كانت عصبة 

مع الغير _ ابن األخ ش _ ابن األخ ألب

االبن _ ابن االبن _ األب _ اجلد _ األخ ش _ األخ ألب _العم ألب
األخت ش إذا كانت عصبة مع الغير _ األخت ألب إذا كانت عصبة 

مع الغير _ ابن األخ ش _ ابن األخ ألب _ العم ش

االبن _ ابن االبن _ األب _ اجلد _ األخ ش _ األخ ألب _ابن العم الشقيق
األخت ش إذا كانت عصبة مع الغير _ األخت ألب إذا كانت عصبة 
مع الغير _ ابن األخ ش _ ابن األخ ألب _ العم ش _ العم ألب

االبن _ ابن االبن _ األب _ اجلد _ األخ ش _ األخ ألب _ابن العم ألب
األخت ش إذا كانت عصبة مع الغير _ األخت ألب إذا كانت عصبة 
مع الغير _ ابن األخ ش _ ابن األخ ألب _ العم ش _ العم ألب 

_ ابن العم ش

احلـجـب  فـي  الـميـراث  على ضـوء  مـدونـة  األسـرة
ذ. احميدة مرغيش

قال فيه احلضيكي في طبقاته: )علي بن أحمد بن محمد بن يوسف الرسموكي الركراكي أصال التمنارتي ]وطنا[ تسلكـيت)]4[(، الفقيه الكبير املتفنن 
املدرس البارع الناظم املصنف الناثر، دأب [ على التدريس، ونشر العلوم والتصنيف، وإرشاد املسلمني، والنصح لهم بغاية ما أمكن، واجتهد وأفتى، 

وبذل اجلهد والطاقة، إلى أن توفي رحمه الله، صبيحة الثالثاء ، السادس عشر من رمضان، سنة تسع وأربعني وألف.
وولد حوالي 1050هـ ببلدة » ناغاتني« من قبائل »رسموكة« إحدى قبائل »جزولة« شرقي مدينة تزنيت.

ومن تأليفه: “شرح ألفية ابن مالك” و”شرح اجلمل للمجرادي” و“شرح فرائض ابن ميمون” و”جمع كلمات من األموات، وشرحها” و”شرح الكبرى 
والصغرى” للسنوسي، و”حقائق في اإلعراب”، وغير ذلك، والله أعلم.

أما عن خدمته لعلم املواريث  فقد ألف رحمه الله أرجوزة في علم الفرائض، سماها »اجلواهر املكنونة في صدف الفرائض املسنونة » شرحها 
شرحني :الكبير والصغير .

الكبير سماه :»إيضاح األسرار املصونة« والصغير سماه : »حلية اجلواهر املكنونة« سلك فيه طريقة املشارقة فمزج فيه الشرح باملنت، وفقهه محرر 
غاية خلصه من »اإليضاح« حرفيا غير أنه أمتع وأفيد. ولإل شارة فإن هناك بعض األخطاء املطبعية تكاد تكثر في الشرح الكبير .
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كتاب: إيضاح األسرار املصونة في اجلواهر املكنونة في صدف الفرائض املسنونة 
للشيخ الرسموكي

كتب في علم المواريث



إن أي عمل مهما كان، البد وأن يراعي فيه 
ذل��ك وح��رص عليه  راع��ى  االت��ب��اع، كما  فاعله 
صحابة  مقدمتهم  وف��ي  الصالح،  األم��ة  سلف 

رسول الله ]. 
واألدلة على االلتزام باالتباع كثيرة، منها:

أوال: أدلة من القرآن الكرمي:
يقول الله عز وجل: }إن اتبع إال ما يوحى 
إلي{)األنعام : 51(. إذا كان الرسول ] مأمورا 
باتباع الوحي، فاألمر كذلك ينطبق ويطبق على 
األم��ة، ألنه قدوتنا وأسوتنا  كل فرد مسلم من 
ومثلنا األعلى في كل شيء، وهذا بنص القرآن 
ال��ك��رمي }ل��ق��د ك��ان لكم ف��ي رس���ول ال��ل��ه إس��وة 
حسنة{)األحزاب : 21(. قال أبو عبد الله محمد 
بن علي الترمذي: "األسوة في الرسول االقتداء 
به واالتباع لسنته، وترك مخالفته في قول أو 

فعل")1(.
ن��ق��دم على أي فعل  ب��ه��ذا المي��ك��ن أن  إن��ن��ا 
مهما كان، حتى نزنه مبيزان الشرع، ونخضعه 
أمرا  فيه  الله  حكم  لنا  يتبني  وحتى  ألحكامه، 
وتعالى:  سبحانه  لقوله  م��ص��داق��ا  نهيا،  أو 
الله  يدي  تقدموا بني  ال  آمنوا  الذين  أيها  }يا 
احلكم  تبني  وعند   .)1  : ورس��ول��ه{)احل��ج��رات 
 ،)284  : )ال��ب��ق��رة  وأط��ع��ن��ا{  }سمعنا  ن��ق��ول: 
الذين  أيها  }يا  القائل:  ربنا  أمر  وبذلك منتثل 
ملا  دعاكم  إذا  وللرسول  لله  استجيبوا  آمنوا 
يحييكم{ )األنفال : 24(، وباالستجابة حتصل 
الطاعة املطلوبة: }يا أيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله ورسوله{ )األنفال : 20(. وبالطاعة نحقق 
كنتم  إن  }قل  تعالى:  قال  ورسوله،  الله  محبة 
حتبون الله فاتبعوني يحببكم الله{ )آل عمران 
"االقتداء   [ الرسول  حب  عالمة  ومن   ،)31  :
وأفعاله،  أقواله  واتباع  سنته،  واستعمال  به 
وامتثال أمره، واجتناب نهيه، والتأدب بأدبه، 

في عسره ويسره، ومنشطه ومكرهه")2(. ومن 
والتنازع  ال��ن��زاع  بعض  ي��ح��دث  أن  الطبيعي 
وفي  الفرعية  األحكام  بعض  في  املسلمني  بني 
أن  الله سبحانه على  دلنا  ول��ذا  أم��ور احلياة، 
الفيصل في هذه احلالة هو الرجوع إلى الكتاب 
شيء  في  تنازعتم  }ف��إن  تعالى:  ق��ال  والسنة، 
فردوه إلى الله والرسول{ )النساء : 58(. وإذا 
النتيجة  فستكون  االت��ب��اع  وامتثلنا  حترينا 
وأيضا   ،)52  : )النور  تهتدوا{  تطيعوه  }وإن 
 : )طه  فال يضل وال يشقى{  ه��داي  اتبع  }فمن 
121(، قال ابن عباس [ : "اليضل في الدنيا 
واليشقى في اآلخرة")3(. ففي االتباع كل اخلير 
والسعادة في األولى واآلخرة. فيا طالب رضا 
الله تعالى، ويا طالب محبة الله سبحانه، ويا 
باتباع  عليك  وج��ل،  عز  الله  من  القرب  طالب 

ماجاء في كتاب الله، وسنة رسول الله ].

ثانيا: أدلة من السنة النبوية الشريفة:
تأمرنا  التي  النبوية  األحاديث  هي  كثيرة 
والسنة.  بالكتاب  االع��ت��ص��ام  علينا  وت��وج��ب 
ونظرا لكثرتها سأقتصر على آللئ ثمينة منها.

عن عائشة [ أن النبي ] قال: »من فعل 
أمرا ليس عليه أمرنا، فهو مردود«)4(.

فليس  ع��ن سنتي  رغ���ب  »م���ن   :  [ وع��ن��ه 
مني«)5(.

وعن أبي هريرة [ أن رسول الله ] قال: 
)»كل أمتي يدخلون اجلنة إال من أبى«. قالوا: يا 
رسول الله ومن يأبى؟ قال: »من أطاعني دخل 

اجلنة، ومن عصاني فقد أبى«()6(. 
أم��را ال محيد عنه  تأمرنا  األح��ادي��ث  فهذه 
باتباع الكتاب والسنة ملن أراد النجاة واجلنة، 
وحتذرنا بل وتتوعدنا بالعذاب إن نحن تركنا 

القرآن والسنة وراء ظهورنا، وركبنا البدع.

ثالثا: أدلة من أقوال السلف في االتباع:
تاركا  "لست   :] الصديق  بكر  أب��و  ق��ال 
شيئا كان رسول الله ] يعمل به إال عملت به، 

إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ")7(.
األسود:  إلى احلجر  [ ونظر  وقال عمر 
أن��ي رأي��ت  "إن���ك حجر التنفع والت��ض��ر ول���وال 

رسول الله ] يقبلك ماقبلتك ثم قبله")8(.
وقال علي بن أبي طالب [ : "أال إني لست 
الله  بكتاب  أعمل  ولكني  إل��ي،  واليوحى  بنبي 

وسنة نبيه محمد ] مااستطعت")9(.
في  "القصد  ف��ق��ال:   ] اب��ن مسعود  وأم��ا 

السنة خير من االجتهاد في البدعة")10(.
"ص��الة  الله عنهما:  اب��ن عمر رض��ي  وق��ال 

السفر ركعتان. من خالف السنة كفر")11(.
وقال عمر بن عبد العزيز)12(: "سن رسول 
بها  األخ���ذ  ب��ع��ده سننا،  األم���ر  ] ووالة  ال��ل��ه 
تصديق بكتاب الله واستعمال لطاعة الله وقوة 
والتبديلها  تغييرها  ألحد  ليس  الله.  دين  على 
بها  اقتدى  خالفها.من  من  رأي  في  النظر  وال 
فهو مهتد. ومن انتصر بها فهو منصور. ومن 
خالفها واتبع غير سبيل املؤمنني، واله الله ما 

تولى وأصاله جهنم وساءت مصيرا")13(. 
وقال عطاء في تفسير قول الله تعالى: } فإن 
والرسول{  الله  إلى  ف��ردوه  شيء  في  تنازعتم 
)النساء :58(، أي: إلى كتاب الله وسنة رسول 

الله ] )14(.
علمائنا  من  من مضى  "كان  الزهري:  وقال 

يقولون: إن االعتصام بالسنة جناة")15(.
الله  "ليس في سنة رسول  الشافعي:  وقال 

] إال اتباعها")16(.
أال  الدين أصالن:  "ُجَماع  تيمية:  ابن  وقال 

نعبد إال الله، وال نعبده إال مبا شرع")17(.
وقال أحمد زروق: "أصل كل أصل من علوم 
والسنة،  الكتاب  من  مأخوذ  واآلخ���رة،  الدنيا 
مدحا للممدوح، وذما للمذموم، ووصفا للمأمور 

به")18(.
 وقال السلطان موالي سليمان: "إن الطريق 

املستقيم كتاب الله وسنة رسوله")19(.
إن أم��ر االت��ب��اع م��ن الصحب ال��ك��رام [ 
عليهم  مأل   [ الرسول  فحب  به.  املقطوع  هو 

جوانحهم وجوارحهم، فلم يخالفوه في شيء. 
الله تعالى. كما أن السلف  ] من حب  وحبه 
الصالح من بعدهم كانوا أحرص على االتباع، 
مما جعلهم أصح وأصفى عقيدة، وأزكى عمال، 

وأحسن خلقا. فنعم السلف سلف هذه األمة !
خطاهم.واجعلنا  على  للسير  وفقنا  فاللهم 
خير خلف خلير سلف، وارزقنا االتباع وأبعدنا 

عن سبل ومسالك االبتداع.
-------------

1 - الشفا بتعريف حقوق املصطفى، 6/2.
2 - الشفا بتعريف حقوق املصطفى، 16/2.

3 - تفسير ابن كثير، 187/3.
ال��دارق��ط��ن��ي ف��ي سننه، حتقيق عبد  4 - أخ��رج��ه 
 ،227/3  ،80 احلديث:  رقم  املدني،  مياني  هاشم  الله 

احملاسن للطباعة، القاهرة، 
س ط: 1386ه�/ 1966م.

5 - ه��ذا ج��زء م��ن حديث صحيح ط��وي��ل، رد فيه 
صلى الله عليه وسلم على الثالثة الذين خالفوا السنة 
بفعل اخلير. أخرجه االبخاري في كتاب النكاح، باب 

الترغيب في النكاح، رقم احلديث: 5063، 437/6.
6 - أخرجه البخاري فيصحيحه، كتاب االعتصام 
بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول الله صلى 

الله عليه وسلم، رقم احلديث: 7280، 489/8.
7 - الشفا بتعريف حقوق املصطفى، 12/2.

8 - املصدر نفسه، اجلزء نفسه، ص: 10.
9 - الشفا بتعريف حقوق املصطفى، 12/2.

10 -  الرد على من اتخذ الشطح والرقص عبادة، 
ص: 124. والشفا بتعريف حقوق املصطفى، 10/2.
 11 - الشفا بتعريف حقوق املصطفى، 10/2.

كان  ال��ع��زي��ز.  عبد  ب��ن  عمر  ه��و: احملتصن   -  12
العدل،  في  عشيرته  وجنيب  الفضل،  في  أمته  واح��د 
العيش  آجل  شغله  وكفافا،  وورعا  زهداوعفافا،  جمع 
عن عاجله، وألهاه إقامة العدل عن عاذله، كان للرعية 
أمنا وأمانا، وعلى من خالفه حجة وبرهانا، كان مفوها 
عليما، ومفهما حكيما. توفي سنة 101ه�. تنظر ترجته 
ف��ي: حلية األول��ي��اء وط��ب��ق��ات األص��ف��ي��اء، رق���م: 323، 

253/5 ومابعدها.       
13 - الشفا بتعريف حقوق املصطفى، 9/2.

14 - الشفا بتعريف حقوق املصطفى، 10/2.
15 - حلية األولياء وطبقات األصفياء، 369/3.

16 - الشفا بتعريف حقوق املصطفى، 10/2.
17 - العبادة في اإلسالم، ص: 159.

18 - قواعد التصوف، ص: 54.
ال��دي��ن��ي للنهضة  ال��ظ��الم��ي  ال��ف��ك��ر  19 - ع��رق��ل��ة 

املغربية، ص: 279.
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االتـبـاع  سـبـيـل  الـنـجـاة

ذ. محمد ديان

الصوامع  من  األذان  ص��وت  يرتفع  عندما 
إلى  هلموا  أن  المسلمين  ج��م��وع  ف��ي  مناديا 
مع  م���رددة  المؤمنين  حناجر  تنطلق  ال��ص��الة 
في  الطيور  وتنخرط  يقول،  كما  قائلة  المؤذن 
ذكر  بدورها في  الماء  السماء واألسماك تحت 
الله مستغفرة للمؤذن)1(، وهكذا يعيش الكون 
كله لحظة رفع األذان والتثويب للصالة الجامعة 
وحدة وتناغما وتوافقا في إعالن وحدانية الله 

جل وعال والخضوع له سبحانه.
على  الدالة  الشعائر  أوض��ح  من  األذان  إن 
عظمة اإلسالم واتساع رقعته وكثرة المنضوين 
تحت لوائه، وكيف ال وقد غدا صداه يتردد في 

آفاق البسيطة كل حين من دون انقطاع.
إنها لحظة مشهودة محبوبة لدى المؤمنين، 
وتراهم إذ تطرق مسامعهم أولى كلمات األذان 
ينصرفون عن كل شغل ويصمتون عن كل كالم 
إال عن الترديد مع المنادي عبارات األذان مما 
عليه  وسالمه  ربي  صلوات  المصطفى  علمهم 
أكبر،  الله  أكبر  الله  ال��م��ؤذن:  ق��ال  »إذا  بقوله: 
فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر... ثم قال: حي 

على الصالة، قال : ال حول وال قوة إال بالله؛ ثم 
قال: حي على الفالح، قال : ال حول وال قوة إال 

بالله..«)2(.
كنوز  م��ن  كنز  بالله«  إال  ق��وة  وال  ح��ول  »ال 
وبشرنا؛   [ الحبيب  بذلك  أخبر  كما  الجنة، 
وبهذا فإن المؤمن بمجرد أن يردد مع المؤذن 
عند كل أذان »ال حول وال قوة إال بالله« فإنه يتم 
في كل يوم إعداد عشرين كنزا له في الجنة، وما 
أدراك ما كنوز الجنة! أما باقي عبارات األذان 
إال  يعلمه  ال  ما  والمثوبة  األج��ر  من  فيها  ف��إن 
الله، فلك الحمد ربنا ما أرحمك بنا وما أكرمك!

ف��ي تخصيص  أن���ه  أع��ل��م-  -وال���ل���ه  وأرى 
الفالح«  على  حي  الصالة  على  »ح��ي  عبارتي 
حول  »ال  وهو  األذان  متابعة  عند  خاص  بذكر 
تربية  وه��ي:  جليلة  ف��ائ��دة  بالله«  إال  ق��وة  وال 
وال  له  حول  ال  بأنه  وتذكيره  وإعالمه  المؤمن 
قوة على إقامة الصالة حق إقامتها والمحافظة 
عليها ونيل الفالح بها وبغيرها من أعمال البر 
لوال أن هداه الله وأرشده إلى ذلك وأعانه عليه، 
الله{  فمن  ما أصابك من حسنة   { تعالى:  قال 
)النساء، 79(، وقال حاكيا على لسان المؤمنين 
في الجنة: }الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 

لنهتدي لوال أن هدانا الله{ )األعراف، 43(.
لها  واستذكارنا  الحقائق  لهذه  وبإدراكنا 
عند كل أذان بل مع كل عمل؛ نقطع على النفس 
ب��آداب  ونلزمها  واإلع���ج���اب،  ال��غ��رور  أس��ب��اب 
عليها  من  ال��ذي  لله  والعرفان  والتذلل  الوقار 

ووفقها لما هي عليه من الخير.
غاية  ف��ي  أم��ر  الحقيقة  ه��ذه  على  وينبني 

األه����م����ي����ة وال����خ����ط����ورة 
وه��و أن��ه إذا رأي��ن��ا أح��دا 
ال��ل��ه يغفل عن  ع��ب��اد  م��ن 
ص��الت��ه أو أن��ه ت���ارك لها 
أنفسنا  إلى  رجعنا  البتة 
ف��ذك��رن��اه��ا ب��ف��ض��ل ال��ل��ه، 
وح��م��دن��اه وأث��ن��ي��ن��ا عليه 
بما هو أهله، وتعوذنا به 
أن نصير إلى ما هو عليه، 
ث���م دع���ون���ا ل���ه وألم��ث��ال��ه 
ب���ال���ه���داي���ة وال���ت���وف���ي���ق؛ 
فمن  قبل  من  كنتم  }كذلك 
عليكم{)النساء،94(،  الله 
فإنه  لم تكونوا كذلك  وإن 
لكنتم  الله جل وع��ال  ل��وال 

كذلك.
وهذا ليس خاصا بالصالة فقط، بل هو عام 
في كل خير، ورأس الخير اإليمان، فال تشمت 
تكون  أن  تأمن  وال  تعالى  الله  عباد  من  بأحد 
لنا ولك  القدير  العلي  الله  فأسأل  يوما مكانه، 

الثبات واالستقامة.
---------------

1 - إشارة إلى حديث: »يغفر للمؤذن منتهى أذانه 
أحمد  رواه  سمعه«،  وي��اب��س  رط��ب  ك��ل  ل��ه  ويستغفر 
كما  األلباني  الشيخ  الكبير، وصححه  في  والطبراني 

في صحيح الترغيب والترهيب 233.
2 - صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب: استحباب 

القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، رقم: 876.

من أدب األذان :  »ال حول وال قوة إال بالله«
عبد الرفيع أحنني
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أ.د. الشاهد البوشيخي 

الرحمة  أعلى  مراتب  الثواب
والذين  آمنوا  الذين  }إن   : تعالى  الله  يقول 
يرجون  أولئك  الله  سبيل  في  وجاهدوا  هاجروا 
املنتهى،  هي  الرحمة  البقرة(   الله{)سورة  رحمة 
ب��ال��ن��س��ب��ة جل��م��ي��ع األن��ب��ي��اء  ال��ط��ل��ب  ه��ي منتهى 
الكل  والشهداء والصاحلني،  والرسل والصديقني 
الله في رحمته، كما قال موسى  يطلب أن يدخله 
في  وأدخلنا  وألخ��ي  لي  اغفر  }رب  السالم:  عليه 
بنعمة  سيظفر  والكل  األع���راف(  رحمتك{)سورة 
الله ورضوانه مبحض رحمة الله. ألن الرحمة هي 

منتهى األمل، ومنتهى اجلزاء.
 إذا كان الله عز وجل قد طلب منا أن نؤدي ما 
ُخلقنا له وهو العبادة }وما خلقت اجلن واإلنس 
التقوى،  درجة  لتحصيل  ذلك  فإمنا  ليعبدون{  إال 
}اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعكم 
تتقون{)سورة البقرة(، والتقوى تعتبر وسيلة إلى 
ما هو أعلى منها وهو الرحمة }واتقوا الله لعلكم 
ال  إذن،  املنتهى.  هو  وذل��ك  ترحمون{)احلجرات( 
وجود في نص بأننا يجب أن َنْرَحَم لنظفر بشيء 
الرحمة ش��يء،  ف��وق  إذ ليس  ال��رح��م��ة،  م��ن  أك��ث��ر 
فنسأل الله الرحمن الرحيم بفضل منه ورحمة، أن 

يدخلنا في رحمته برحمته سبحانه وتعالى. 
من يرجو رحمة الله؟ اآلية التي افتتحنا بها 
احلديث تضع صفات ثالثا َتِعُد أصحابها برجاء 
}إن  والهجرة، واجلهاد،  اإلمي��ان،   : الرحمة  هاته 
آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل  الذين 
وما  الهجرة؟  فما  الله{  رحمة  يرجون  أولئك  الله 
رتبتها وموقعها؟ وما الثمرات التي تتحقق نتيجة 

االتصاف بها؟

معنى الهجرة
ال��ه��ج��رة م��ن أص���ل امل����ادة ال��ك��ب��ي��ر ال���ذي هو 
الَهجر، ومدار الهجر-بجميع اشتقاقاته- ال يخرج 
عن الترك أو القطع، واللفظ املستعمل في القرآن 
اليوم،  لدينا  املقصود  املعنى  ف��ي  كثيرا  ال��ك��رمي 
ليس هو الثالثي بل الرباعي، إذ جند : هاجروا، 
ذل��ك من  وي��ه��اج��روا، واملهاجر، وامل��ه��اج��رون، كل 
الرباعي، فالهجر فيه ممتد، والقطيعة فيه كبيرة، 
واملصارمة كبيرة جدا، والترك والبت فيه كبير، أي 
ال حلقة وصل بني ما بعده وما قبله، كأن ما قبله 
وما بعده عاملان منفصالن، عالم ما قبل الهجرة، 
عاملني  بني  كامل  انفصال  الهجرة،  بعد  ما  وعالم 

وبني مستويني وبني درجتني.

وجوب الهجرة من مكان الفتنة إلى مكان األمن 
والعدل واالطمئنان

وه����ذا ي��ق��ت��ض��ي آل��ي��ا أن ب���ني امل���َه���اَج���ر منه 
اخل��وف  األول  ف��ي  ت��ام��ا،  تناقضا  إليه  وامل��ه��اج��ر 
الثاني  وفي  الكفر  األول  في   ، األم��ن  الثاني  وفي 
التمكني،  الثاني  وف��ي  الفتنة  األول  في  اإلمي���ان، 

عاملان منفصالن، 
ما  وفيه  إال  الكرمي  القرآن  في  منه  مهاجر  ال 
يوجب الهجرة }والذين هاجروا في الله من بعد 
ما ظلموا{ فهناك ظلم قائم في نقطة االنطالق، لكن 
هناك وعد قائم في النقطة املنطلق إليها}لنبوئنهم 
كانوا  ل��و  أكبر  اآلخ���رة  وألج��ر  الدنيا حسنة  ف��ي 
يعلمون{)سورة العنكبوت( قد يصل هذا الوضع 
إل��ى احل��د ال��ذي يجب منه اخل��روج كما في قوله 
تعالى : }إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم 
قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفني في األرض 

قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها{
رضيتم  لم  تهاجروا؟  لم  إذًا  ِل��َم  النساء(  )س��ورة 
باالستضعاف؟ وبإمكانكم غير ذلك، هذا في فترة 
فيه  املمّكن  اآلمن  املهاَجُر  يوجد  الفترات حني  من 
يبقى معًنى  ال  ذاك  إذ  ال��ل��ه،  ال��ل��ه وألول��ي��اء  أله��ل 
لالستضعاف في نقطة ال يكون فيها هذا التمكني 
يهاجر  ال  ألن  معنى  يبقى  ال  البالء،  فيها  ويكون 
واليتهم  تسقط  يهاجروا  لم  إذا  إنهم  بل  أول��ئ��ك، 
حتى  ش��يء  م��ن  واليتهم  م��ن  لكم  }م��ا  ونصرتهم 
املعنى  في  فالهجرة  األن��ف��ال(   ي��ه��اج��روا{)س��ورة 
الكبير عبارة عن انتقال أشباح يسبقه ويصاحبه 
انتقال في األرواح، ترفعه درجة اإلميان في عباد 
وذك���روه،  ب��ه،  وارت��ب��ط��وا  بالله  اتصلوا  ربانيني 
ات��خ��ذوه وكيال،  ث��م  إل��ي��ه،  وتبتلوا  ل��ه،  وش��ك��روا 
يرون  ع��ادوا  فما  التعلق،  كل  به  قلوبهم  وتعلقت 

ل��س��واه عليهم س��ل��ط��ان أو ح��ظ،  س����واه، م��ا ع���اد 
صاروا مخلصني مخَلصني لله جل وعال يتأثرون 
به وينقلون تأثرهم به إلى غيرهم، فهم يؤثرون في 
اخللق وال يتأثرون باخللق، بل يتأثرون باخلالق.

الهجرة باألرواح قبل الهجرة باألشباح
بهم  يبلغ  إميانها،  ارتفع  التي  النماذج  هذه 
التعلق بالله إلى أن يتجردوا من كل متاع الدنيا، 
من كل ما يشدهم إلى األرض، من كل ما مينعهم 
من النفير، قال تعالى : }مالكم إذا قيل لكم انفروا 
في سبيل الله اثاقلتم إلى األرض{)سورة التوبة( 
كأننا نثقل إرادي��ا، جنتهد في أن نكون ثقاال بدل 
أن نكون خفافا، لَم يحدث هذا؟ يحدث عندما يكون 
تطّلق  عندما  يحدث  وال  كبيرا،  ب��األرض  االرتباط 
وتخف  العبد  ويرتفع  عناصرها  بجميع  األرض 
دعيت  متى  عزوجل،  موالها  إل��ى  وتصعد  روح��ه، 
هرعت، أسرعت واستجابت، ألنها خفيفة وليست 
ثقيلة بعناصر األرض. فاملهاجرون الذين سيعطى 
الذي  ما  ه��ؤالء  الرفيع،  الرباني  الوسام  هذا  لهم 
أوال،  األرواح  في  انتقال  فيهم  حدث  فيهم؟  حدث 
فتم  تعالى،  لله  وجت��ردوا  تخلصوا  إميانهم،  عال 
األرواح،  في  االنتقال  بعد  األش��ب��اح  في  االنتقال 
ه��ذا االن��ت��ق��ال ال��روح��ي قبل اجل��س��دي ه��و ال��ذي 
ما  يترك  ب��ل��ده،  يترك  م��ال��ه،  يترك  املهاجر  يجعل 
الله،  رس��ول  الله محمد  إال  إله  بال  ويخرج  عنده، 
حيث  املعنى  هذا  يؤكد  املشهور  الهجرة  وحديث 
يقول : »إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما 
نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى مكان  الهجرة ليست  الله ورسوله...« أي  إلى 
في احلقيقة، ولكن إلى معنى، الهجرة ليست إلى 
مكة  م��ن  انتقل  الشبح  ك��ان  وإن  امل��ن��ورة،  املدينة 
الشبح  انتقال  ولكن  املنورة،  املدينة  إلى  املكرمة 
إلى  ال���روح  انتقال  على  وبرهانا  دليال  إال  ليس 
بارئها وخالقها معتصمة به متوكلة عليه متجردة 
له، معطية الدليل والبرهان على أنها خالصة لله، 

الترضى بغير ذلك، واقرؤوا قوله تعالى : }للفقراء 
وأموالهم  ديارهم  من  أخرجوا  الذين  املهاجرين 
الله  وينصرون  ورضوانا  الله  من  فضال  يبتغون 

ورسوله أولئك هم الصادقون{)سورة احلشر(.
ه��ؤالء.  لغير  كله  القرآن  في  شهادة  توجد  ال 
وليست  الصدق،  ملعنى  تعالى  الله  من  فالشهادة 
ش��ه��ادة ل��ب��ش��ر مي��ش��ي ع��ل��ى األرض، اس��م��ع إل��ى 
آمنوا  ال��ذي��ن  امل��وم��ن��ون  }إمن��ا   : تعالى  الله  ق��ول 
بأموالهم  وجاهدوا  يرتابوا  لم  ثم  ورسوله  بالله 
الصادقون{ هم  أولئك  الله،  سبيل  في  وأنفسهم 
الصدق-  -معنى  املعنى  فهذا  احلجرات(  )س��ورة 
نفسه حتقق، أين؟ في هذا الصنف من البشر، فله 
ُشهد بالصدق في هذه اآلية في القرآن كله }للفقراء 
وأموالهم  ديارهم  من  أخرجوا  الذين  املهاجرين 
الله  وينصرون  ورضوانا  الله  من  فضال  يبتغون 

ورسوله أولئك هم الصادقون{.
كان   [ والرسول  وطنه،  لإلنسان  ب  ُحبِّ لقد 
حنينه إلى مكة شديدا، وكذلك الصحابة، ولكن الله 
قبل دفع  البالء، وال متكني  قبل  يبتلي، وال متكني 
الثمن، وال متكني قبل الوصول إلى حد اخلروج من 
حب النفس وامل��ال واأله��ل والولد واألرض، ال بد 
الله جل جالله حتى تصبح  من صفوة ميحصها 
ويكون  يبدأ،  ما  يبدأ  أساسها  وعلى  له،  خالصة 

ما يكون.

الهجرة انتقال من بلد الظلم للتمكني للعدل
باألشباح  االنتقال  هي  حقيقتها  في  الهجرة 
وألح  أعيدها  باألرواح،  االنتقال  يسبقه ويصحبه 
في  ال��ت��اري��خ��ي  ال��واق��ع  إل��ى  ننظر  وح��ني  عليها. 
في  أو  األول��ى،  الهجرة  في  احلبشة،  إلى  الهجرة 
الهجرةالثانية، أو في الهجرة إلى املدينة املنورة، 
أو في هجرة واكبت ذلك؛ بل حتى في الهجرة التي 
كانت في حياة األنبياء السابقني، كل ذلك نالحظ 
فيه  مكان  الهجرة،  منه  متت  ال��ذي  املكان  أن  فيه 
عن  وص��د  ح��رب  فيه  ومكان  عتو،  فيه  مكان  ظلم، 
وفيه متكن وسيطرة.  للكفر  علو  وفيه  الله  سبيل 
واملكان الذي يتم إليه االنتقال، بعكس ذلك، يكون 
فيه أمان، وقبل أن ينتقل هؤالء وحتى ميحصوا ال 

بد من تلك املرحلة.
تخريج  في  ثمارها  تثمر  أن  هو  املهم،  ولكن 
ه��ن��اك ش��يء يصرفهم  ل��م يعد  ال��ن��اس  م��ن  صنف 
وينافس في قلوبهم ُحبَّ الله تعالى كائنا ما كان 
}قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
تخشون  وجتارة  اقترفتموها  وأم��وال  وعشيرتكم 
الله  من  إليكم  أحب  ترضونها  و مساكن  كسادها 
يأتي  حتى  فتربصوا  سبيله  في  وجهاد  ورسوله 
الله بأمره{)سورة التوبة(، الله عز وجل ال يقبل أن 
يزاحمه في قلب العبد سواه؛ وذلك ال بد عليه من 
برهان، وأكبر برهان هو هذه الهجرة، حيث يخرج 
الناس ليس معهم شيء من حطام الدنيا، ويتركون 
كل شيء وراءه��م، ماذا معهم؟ معهم دينهم، ومن 
قدموا  أنهم  ه��ذا  معنى  ذل��ك،  يفعلون  دينهم  أج��ل 
جل  الله  قدموا  أنهم  معناه  دنياهم؛  على  دينهم 
جالله، على من سواه، يعني أنهم صاروا عبادا لله 
حقا كما عبرت اآلية : }أولئك هم املؤمنون حقا{

)سورة التوبة(
وأن  نتأمله  أن  يجب  للهجرة  املعنى  ف��ه��ذا 
نظرنا  س��واء  القرآن  نصوص  تعطيه  مما  نفقهه 
اآلي��ات  ألن  ننظر،  لم  أو  السيرة؛  في  أصلها  إل��ى 
رتبة  في  أصحابها  جتعل  الهجرة  عن  املتحدثة 
معينة عالية جدا، هي بحسب هاته اآلية املفتتح 
آمنوا   : الترتيب  ه��ذا  على  اآلي���ات  وجميع  بها 
وهاجروا وجاهدوا، فإذن هناك ثالث صفات ال يتم 
العقد  واسطة  والهجرة  وج��وده��ا،  بغير  التمكني 
فيها، فهي برهان اإلمي��ان، واإلمي��ان هو األساس 

ومنه املنطلق.

امتداد الهجرة في الزمان واملكان
ولكن ما دليل هذا اإلميان في اخلارج؟ الدليل 
ج��رده  ال��ذي  املعنى  بذلك  والهجرة  الهجرة،  ه��و 
»املهاجر من   : في حديثه املشهور   [ الله  رسول 
الذي  املمتد  املعنى  هذا  عنه«  الله  نهى  ما  هاجر 
باملهاجرين.  سموا  الذين  ل  اأُلوَّ للمهاجرين  كان 
الهجرة  زمان،  كل  اآلن وفي  املوجود  املعنى  وهو 
بهذا املعنى ممتدة، وفي كل وقت يجب أن يكون 
هناك م��ه��اج��رون، ب��ل متى وج��د امل��ه��اج��رون؛ بدأ 
فالهجرة  تاريخ اخلير،  للشر، وبدأ  العكسي  العد 
هنا صفة لإلميان، واإلمي��ان يكون عليه دليل في 
ل في أن العبد يهجر كل ما ال يرضي  الواقع، يتمثَّ
الهجرة  كلية، هذا هو معنى  للدين  ه  الله، ويتوجَّ
التأسيس  يبدأ  املعنى  يأتي هذا  احلقيقي، وحني 
الصحيح للمعنى الثالث الذي هو اجلهاد، إلعالء 
دون  جهاد  هناك  يكون  أن  ميكن  فهل  الله،  كلمة 
قبل  املجاهد  ج  ُيخرَّ أن  ميكن  ال  ميكن،  ال  هجرة؟ 
أن يهاجر بهذا املعنى الذي أحتدث عنه؛ ال بد أن 
في سبيل  يجاهد  أن  ليستطيع  لربه  أوال  يخُلص 
الله. فهناك اجلهاد في أشكال مختلفة وفي سبل 
سبيل  في  يجاهد  أن  يستطيع  ال  ولكن  مختلفة؛ 
الله إال الذي هاجر في سبيل الله، فهاته الصفات 
مترتبة بعضها على بعض، ال بد أن يجاهد اإلنسان 
نفسه في ذات الله بهجر ما ال يرضي الله،، ليتأهل 
الوسط هي  الهجرة في  الثالثة. تقع صفة  للرتبة 
ثمرة ملا قبلها ودليل وبرهان على الصفة السابقة، 
وال  بعدها،  فيما  وسبب  بعدها  ملا  سة  مؤسِّ وهي 
}ثم  الله باالقتصار على الهجرة دون جهاد  يأمر 
إن ربك للذين هاجروا من بعد ما ُفِتُنوا ثم جاهدوا 
وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم{)النحل : 
110( من بعدها، هذا األمر في الواقع هو الوضع 
الطبيعي، إذ ال يتصور أن يدعى مهاجر إلى اجلهاد 
ثم ال يجاهد، إال إذا حدث خلل في صفة الهجرة 
عندما  املثال-  سبيل  بدر-على  في  ولذلك  نفسها، 
] رأيا من أصحابه حول ماذا  الله  طلب رسول 
يفعل مع العير والنفير، هل يتجه إلى ذات الشوكة 
ُهُم  اًل  أوَّ استجابوا  الذين  األخ��رى؟  إلى اجلهة  أم 
املهاجرون، فما خرجوا إال لهذا، يعني ما خرجوا 
م��ن أم��وال��ه��م ودي��اره��م إال لنصرة ال��ل��ه ورس��ول��ه 
الله  وينصرون  ورضوانا  الله  من  فضال  يبتغون 
ورس��ول��ه، ولكن ال��رس��ول ] أع��اد ثم أع��اد حتى 
الهجرة   : أقول  فلذلك  األنصار.  من  نصرة  جاءت 
بذلك باملعنى الدقيق الذي طبق في التاريخ يوما، 
كانوا  الهجرة  قبل  الناس  الن  اجلهاد،  تستوجب 
}كفوا أيديكم وأقيموا الصالة  الله   ينفذون قول 
ا  عباد  ليصيروا  النساء(  ال��زك��اة{)س��ورة  وآت��وا 
لله مقدمني له على ما سواه، فإذن  رتبة الهجرة 
وموقعها واضح من اآليات حيث يأتي بعد اإلميان 
وقبل اجلهاد؛ يأتي بعد اإلميان ثمرة له وبرهانًا 
عليه، ويأتي قبل اجلهاد أساسا له ووسيلة وسببا 

أيضا في حتقيقه وجعله خالصا لله عزوجل.
هي  َتْظَهُر  الصفات،  ُتْظهر  كما  الرتبة،  ه��ذه 
هذا.  من  أعلى  بصورة  بها  االت��ص��ال  عند  أيضًا 
ذلك أن هناك تصنيفا ثالثيا للمؤمنني ينص عليه 
املهاجرين  من  األول���ون  }والسابقون  هو  ال��ق��رآن 
الله  رض��ي  بإحسان  اتبعوهم  والذين  واألن��ص��ار 
عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات جتري حتتها 
العظيم{ ال��ف��وز  ذل��ك  أب���دا  فيها  خالدين  األن��ه��ار 
)التوبة : 101(. الرتبة األولى يحتلها املهاجرون، 
وال يحتلونها دون وجود الصفة الثالثة )اجلهاد( 
الهجرة  ب��ني  ت��الزم  هناك  املستلزمات.  م��ن  ألنها 
الذين  }إن   : اآلي��ة  ذلك  إلى  يشير  واجلهاد، ومما 
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متى وجد املهاجرون؛ 
بدأ العد العكسي للشر، 

وبدأ تاريخ اخلير، فالهجرة 
هنا صفة لإلميان، واإلميان 

يكون عليه دليل في 
ل في أن العبد  الواقع، يتمثَّ
يهجر كل ما ال يرضي الله، 
ه للدين كلية، هذا  ويتوجَّ
هو معنى الهجرة احلقيقي
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 العالمة محمد يعقوبي خبيزة 
رحمه اهلل تعالى

إن الهجرة املستمرة على مستوى األفراد هي 
واآلث��ام  وال��ذن��وب  املعاصي  من  املعنوية  الهجرة 
...وهي هجرة الزالت باقية على الدوام مطالب بها 
ومكان مبقتضى  زم��ان  كل  في  ومسلمة  مسلم  كل 
قول النبي ] :املسلم من سلم املسلمون من لسانه 
ويده ,واملهاجر من هجر ما نهى الله عنه, واملومن 

من أمنه  الناس على دمائهم وأموالهم«
ولذلك فإن على أفراد املسلمني أن يبادروا إلى 
هجرة األه��واء واإلق��اع عن املعاصي واآلث��ام بأن 
يتوبوا إلى الله توبة نصوحا تطبيقا لقوله تعالى: 
}يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا 
عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات 

جترى من بحتها االنهار...{)التحرمي:-8(.
دولة  كل  مستوى  على  املستمرة  الهجرة  أم��ا 
بها  ق��ام  التي  األع��م��ال  م��ن  فنستفيدها  إسامية 

النبي ] إثر الهجرة و حلوله باملدينة املنورة :
عليه  الله  صلى  النبي  وص��ل  أن  ما  فبمجرد 
مقرا  ليكون  املسجد  ببناء  أمر   املدينة  إلى  وسلم 
وآخ��ى  وال���ه���داي���ة..  ل��اص��اح  ومنطلقا  ل��ل��دع��وة 
االن��ص��اري  جعل  واألن��ص��ارإي��خ��اء  املهاجرين  ب��ني 
يعرض على املهاجري أن يطلق  له إحدى زوجاته  

ليتزوجها هو من بعده...
ال��داخ��ل��ي��ة بهذه  ب��ن��اء اجل��ب��ه��ة  أن مت  وب��ع��د 
امل���ؤاخ���اة أخ���ذ رس����ول ال��ل��ه ] ي��رس��ل ال��س��راي��ا 
الصغيرة ملناوأة األعداء ولتدريب رجاله رضي الله 
عنهم من حني إلى حني على وسائل الهجوم والدفاع 
...حتى يضمن رفع مستواهم العسكري -كما رفع 
التي  الفاصلة  للمعارك  العقدي-متهيدا  مستواهم 
والتي  املناوئني  م��ع  بعد-  -فيما  سيخوضونها 
انتهت بالفتح املبني والنصر امِلؤزر املكني لإلسام 

واملسلمني والرسول  الصادق األمني.
في  إس��ام��ي  مجتمع  أول  تنظيم  مت  وه��ك��ذا 
الوجود باملدينة املنورة مؤطرا بأول دولة إسامية 

االنساني  املجتمع  بواسطتها  فتحقق  التاريخ  في 
والتعاطف  وامل��س��اواة  العدل  على  القائم  الكامل 
وال��رف��ق واالح��س��ان واإلخ���اء والتضحية وال��ف��داء 
وال��ع��زة وال��ك��رام��ة وال��س��خ��اء ...مم���ا جعل املدينة 
التي  الفاضلة  املدينة  هي  هذا  مبجتمعها  املنورة 
واملفكرين  الفاسفة  يراود خيال  لذيذا  حلما  ظلت 
دون أن يصلوا إليه...ولن يصلوا إليه إال إذا برزت 
املدينة  في  تكونت  التي  الدولة  -كتلك  دول��ة  فيهم 
شريعة  على  قائمة  إليها-   [ الرسول  هجرة  إثر 
الله مطبقة ملنهجه في سائر نواحي احلياة ...حتى 
إذا ما توهج مصباحها عم العالم خيرها وانتشر 
في اخلافقني هديها مكونة حضارة تشرف اإلنسان 
وتبوئه مكانته احلقة التي أراده��ا  الله له عندما 
استخلفه في األرض ومنحه السيادة على العاملني...
 ] عمر  سيدنا  عهد  ك��ان  ل�ما  ف��إن��ه  ول���ذك 
واحتاج املسلمون الى اختيار حادث مهم يتخذونه 
لذلك  اختار   ] فإنه  االسامي  للتأريخ  منطلقا 
ابتدأت  ال��ذي  الهجرة واختار شهر احمل��رم  ح��ادث 
فيه هجرة الصحابة من مكة إلى املدينة ليكون  أول 
شهر يؤرخ به املسلمون حلوادثهم ويضبطون به 
نؤرخ  :...ب��ل  بقوله  هذا  اختياره  مبررا  تواريخهم 
بهجرة رسول الله ] فإن هجرته فرق بني احلق 

والباطل.
ول���ذل���ك ف���إن ع��ل��ى ال��ق��ائ��م��ني ب���ش���ؤون ال���دول 
االس��ام��ي��ة أن ي��ب��ذل��وا اجل��ه��د امل��ت��واص��ل حلمل 
والتعاطف  وامل���س���اواة  ال��ع��دل  على  مجتمعاتهم 
وال��رف��ق واالح��س��ان واإلخ���اء والتضحية وال��ف��داء 
وال���ع���زة وال��ك��رام��ة وال��س��م��اح��ة وال��س��خ��اء ...ف���ي 
إط���ار دول���ة إس��ام��ي��ة ت��ؤم��ن بالله رب��ا وب��اإلس��ام 
تطبيق  على  ...فتعمل  ورس��وال  نبيا  دينا ومبحمد 
ال��ش��ري��ع��ة اإلس��ام��ي��ة ف��ي س��ائ��ر م��ج��االت احل��ي��اة 
...تنفيذا ملقتضى قول الله  سبحانه : }ثم جعلناك 
على شريعة من االمر فاتبعها وال تتبع أهواء الذين 

ال يعلمون{)اجلاثية :18(.
إل��ى ذه��ن ك��ل مسلم  ال��ه��ج��رة تعيد  إن ذك���رى 
أعدائهم  حتديات  أم��ام  املسلمني  صمود  ومسلمة 
عن  املستميت  وال��دف��اع  عقيدتهم  على  وثباتهم 
عزتهم  سبيل  في  التضحيات  جميع  وبذل  كيانهم 

وإع�����اء دي��ن��ه��م وال��ع��م��ل ب��ك��ل ال��وس��ائ��ل ل��ف��رض 
املتواصل  وجودهم ونصرة قضيتهم وبذل اجلهد 

للرفعة والسمو مبجتمعهم ...
املعاني  هذه  من  أسمى  وال  أنبل  هناك  وليس 
على  االسامية  األم��ة  كيان  ف��ي  وتتغلغل  تنبعث 
الدوام- وخاصة في الظروف الراهنة التي يواجه 
الصهيونية  م��ن  س��اف��را  حت��دي��ا  امل��س��ل��م��ون  فيها 
املاكرة... والعوملة  الباغية  ,والراسمالية  احلاقدة 
املسلمني  ن��ف��وس  ال��ت��ي تعمل ج��اه��دة إلض��ع��اف  
والسيطرة  مقدساتهم  على  والقضاء  ونخركيانهم 
ع��ل��ى خ��ي��رات��ه��م واالس��ت��ي��اء ع��ل��ى ب��اده��م ..وم���ا 
واستعمار  ال��ش��ري��ف  وال��ق��دس  فلسطني  اح��ت��ال 
أفغانستان واختاق مشكل العراق.. إال مناذج لذلك 
التحدي السافر الذي يعرفه املسلمون في ظروفهم 

املعاصرة..
تلفت  مهمازا  الضربات  هذه  تكون  أن  فعسى 
من  متكنهم  مقومات  م��ن  مالديهم  إل��ى  املسلمني 
...ب���ل  امل��ع��وق��ات  ع��ل��ى مختلف ض����روب  ال��ت��غ��ل��ب 
ومت��ك��ن��ه��م م��ن ح��م��ل ل����واء ق��ي��ادة االن��س��ان��ي��ة من 
واملهاجرين  االنصار  من  كما حملها سلفهم  جديد 
.مصداقا لقول النبي  ] -فيما رواه البخاري - »ال 
هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرمت 

فانفروا«.
واملعنوية ملساعدة على  املادية  الظروف  وإن   
أن يقوم املسلمون بدورهم الريادي  نحو اإلنسانية 
في حياتهم املعاصرة : فعدد املسلمني مليار ونصف 
املليار نسمة - أي ما يبلغ ربع سكان العالم تقريبا- 
وهذا العدد يزداد باطراد بسبب النمو الدمغرافي 
واإلقبال  املتزايد على اعتناق اإلسام ...ويصاحب 
ذلك بطبيعة احلال زيادة وصول العناصر املسلمة 
القرارات  اتخاذ  من  ميكن  مما  القيادة  مراكز  إلى 

املنسجمة مع تعاليم االسام.
ثروات طبيعية  العالم االسامي ميلك  أن  كما 
ومواد أولية ومصادر الطاقة...متكنه من أن يكون 
متحكما في القوى العاملية, وحتى في حالة التحول 
يظل   - البترول  عن  بدال  الشمسية...-  الطاقة  إلى 
في  الطاقة  لهذه  االول  املستودع  االسامي  العالم 
الثاثني  خ��ال  املتقدمة  ال��دول  فيه  تتعرض  حني 

سنة القادمة -كما يتنبأ بذلك اخلبراء-إلى الزحف 
اجلليدي وجفاف االراضي الزراعية ...

قد  املعاصر  اإلنسان  أن  ذلك  إلى  أضفنا  ف��إذا 
شرقية  الوضعية  ديولوجيات  اإل  سائر  بأن  أيقن 
االجتماعية  العدالة  حتقيق  في  فشلت  قد  وغربية 
على  النفسي  واألم���ن  املجتمعات  مستوى  على 
ال��ت��ك��ن��ل��وج��ي - أو  ال��ع��ل��م  األف�����راد وأن  م��س��ت��وى 
االقتصار عليه- قد حطم القيم اإلنسانية والروحية 
ن��اب��ع��ا من  ل��ه��ا  ب��دي��ا  ي��ق��دم  أن  ع��ام��ة دون  بصفة 
ال��ذي جعل  األم��ر  السلوك....  بترشيد  كفيا  الدين 
تسوده  جديد  عالم  ع��ن  يبحث  املعاصر  االن��س��ان 
القيم وتتحكم فيه املثل حتى يتخلص من التمزق 
والضياع والغربة والتفاهة ...التي وجد نفسه فيها 

في أتون احلضارة املعاصرة...
األن��ص��ار  روح  املسلمون  يتقمص  ل��م  ...وم����ا 
املتني  االس���ام  دي��ن  بحبل  بالتمسك  واملهاجرين 
وأم��وال��ه��م  -بأنفسهم  واح���دا  صفا  ...وال���وق���وف 
ال��ل��ه باحلكمة  إل����ى  إم��ك��ان��ات��ه��م داع����ني  وس���ائ���ر 
أحسن... هي  بالتي  واملجادلة  احلسنة  واملوعظة 
فإنهم يكونون متخلفني عن روح الهجرة ومتخلفني 
ع��م��ا ح��م��ل��ه��م ال��ل��ه إي���اه���م م���ن م��س��ؤول��ي��ة ال��ق��ي��ام 
باستمرار بشؤون الدعوة التي حملوها مبقتضى 
اخلير  إلى  يدعون  أمة  منكم  }ولتكن  تعالى:  قوله 
ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر وأوالئك هم 

املفلحون{)آل عمران:104(.
حقا إن عيد الهجرة لعيد فريد وعهد لإلنسانية 
جديد, فمنه انبعث اخلير ميأل  أقطار الدنيا ويحمل 
شريعة كلها أمن وسام وحرية وفضيلة واطمئنان 
...كلها هدى ونور وشفاء ملا في الصدور.. فلتمتلئ 
قلوب املسلمني في مشارق األرض ومغاربها مبعاني 
الهجرة اخلالدة جاعلني من ذكراها حدثا مستمرا 
أسرارها سراجا  العصور مقتبسني من  باستمرار 
والرفعة  املجد  نحو  املظفرة  لهم مسيرتهم  يضيء 
والسؤدد من جديد حيث يتحقق لهم ما وعدهم به 
ربهم في محكم كتابه بقوله املبني: }وعد الله الذين 
في  ليستخلفنهم  الصاحلات  وعملوا  منكم  آمنوا 
االرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم 
دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم 
أمنا يعبدونني ال يشركون بي شيئا ومن كفر بعد 

ذلك فأوالئك هم الفاسقون{)النور:53(.

الهجرة الـمستمرة

آم��ن��وا وال��ذي��ن ه��اج��روا وج��اه��دوا ف��ي سبيل الله 
أول��ئ��ك ي��رج��ون رح��م��ة ال��ل��ه{ ف��ال��ه��ج��رة واجل��ه��اد 
متازمان ال يتصور اجلهاد دون الهجرة, وال هجرة 
ال تؤدي إلى اجلهاد. فإذن صفة الهجرة حني ينظر 
إليها في عاقتها مبن اتصف بها, تؤهل أصحابها 
للرتبة األولى, وبعدهم يأتي األنصار وبعد األنصار 

يأتي الذين اتبعوهم بإحسان.
ف����إذن  رت��ب��ة ال��ه��ج��رة  ع��ال��ي��ة وم��وق��ع��ه��ا رفيع 
املستمر,  املعنى  وفي  نفسه,  الدين  بهذا  بالتطور 
وفي املعنى التاريخي الذي كان, ولذلك بني عليها 
ثمرات نادرة املثال, وأول ثمرة التمكني في األرض 
كما تشير إلى ذلك اآلية }ومن ُيهاجر في سبيل الله 
وَسَعة{ مكان ميكن  كثيرا  ُمَراَغًما  األرض  في  يجد 
للمراغمة,  مكانًا  أي  َوْيقهره,  ه  ع��دوَّ فيه  ُْي��ِرغ��م  أن 
مكانًا لإلرغام. هذا الذي تشير إليه اآلية رأيناه في 
التطبيق التاريخي, سواء بالنسبة ألصحاب رسول 
الله ] من املهاجرين, أومن قبله كما وقع لسيدنا 

إبراهيم أو سيدنا لوط عليهما السام.... 

من ثمرات الهجرة
< فإذن أول ثمرة للهجرة باملعنى الذي نتحدث 
عنه هو التمكني في األرض, ألن املكان الذي هاجر 

املهاجر إليه يكون مخالفا للمكان الذي هاجر منه.
احلبشة,  إلى  الهجرة  ليست  الرسمية  الهجرة 
هناك كان األمن ولم يكن التمكني بهذا املعنى, ولكن 
في الهجرة الرسمية التي ُأِذن فيها وُأمر بها, كان 
التمكني, والنصر هبة من الله }وما النصر إال من 

عند الله{.
قلوب  من  علم  -وق��د  وتعالى  سبحانه  فأنعم   
بنقطة  رأى-  ما  أحوالهم  من  ورأى  علم  ما  ه��ؤالء 
بداية  امل��ن��ورة,  املدينة  ف��ي  فيها,  يستقرون  أرض 

تبدأ  ذاك  إذ  اخل��ي��ر,  لتأسيس 
ثمرات أخرى,. فالتمكني أول 
الله جل  إلى  الهجرة  ثمرات 
وعا, }الذين إن مكانهم في 
األرض أقاموا الصاة وآتوا 
ال���زك���اة وأم�����روا ب��امل��ع��روف 

ونهوا عن املنكر{.
ثمرة  الثانية  الثمرة   >
املسلمني  ألن  اجل��س��د,  أم���ة 
ع��ادة  يكونون  الهجرة  قبل 
مختلفة,  ن��ق��ط  ف��ي  مشتتني 
نقطة  إل����ى  ه����اج����روا  ف�����إذا 
ب��ع��ي��ن��ه��ا وف����ت����ح ل���ه���م ف��ي 
ف��ي��ه��ا؛  ل��ه��م  ���ن  وُم���كِّ األرض 
ذاك  إذ  لهم  فأمكن  جتمعوا 

التي  األم���ة  منهم  تتشكل  أن 
املشهور  احلديث  في  باجلسد   [ الرسول  شبهها 
وتعاطفهم  وتراحمهم  ت��واده��م  في  املؤمنني  »مثل 
كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
بالسهر واحلمى«. وال يعرف اآلن  له سائر اجلسد 
شكل من أشكال التجمع البشري املتاحم املتكافل 
املتضامن مثل حال اجلسد, اجلسد أكبر مظهر لهذا 
املسؤوليات  وت��وزي��ع  والتنظيم,  وال��ت��آزر  التاحم 
جتد  نفسك  تأمل  ت��ب��ص��رون{  أف��ا  أنفسكم  }وف��ي 
بني؟  كيف  الغريب  الكيان  ه��ذا  العجاب,  العجب 

وتتراحم  بينها  فيما  وتتآلف  قطعه  تتكامل  وكيف 
حتى مثل به رسول الله ] هذا املثل املشهور : إذا 
له سائر اجلسد بالسهر  اشتكى منه عضو تداعى 
اإلشكال جتد  فيها  واح��دة يحدث  واحلمى, جزئية 
اجل��س��م ك��ل��ه ي��دع��و بعضه 
ب���ع���ض���ا ل���ي���ت���س���ان���دوا 
ال��ط��وارئ  ح��ال��ة  وتعلن 
كله, وترتفع  في اجلسد 
درج����ة ح����رارت����ه؛ وه���ذا 
اليوم  األطباء  عند  صار 
م��ن ال��ب��دي��ه��ي��ات, أي أن 
ترتفع  احل�����رارة  درج����ة 
العامة  الوقاية  باب  من 
ومحاربة ميكروب معني 
وم��ن��ع من���وه وت��ك��اث��ره, 
وك��ل��م��ا ارت��ف��ع��ت درج���ة 
احلرارة كانت احملاصرة 
عندنا  املقصود  كبيرة. 
أن هذا التداعي هو بهذا 
كله.  اجل��س��د  ف��ي  الشكل 
أن  أحب  قدمي  كتيب  اخلالقني.  أحسن  الله  فتبارك 
يقرأه الشباب )معارك وخطوط دفاعية في جسمك( 

من أمتع الكتب ليفقه اإلنسان نفسه وجسمه. 
قلنا ه��ذا امل��ث��ال, )م��ث��ال اجل��س��د(, م��ث��ال األم��ة 
املهاجرين   جمع  من  وتتألف  تنتج  أن  ميكن  التي 
املتجردين لله, وممن نصرهم وهم األساس, فاألمة 
اجل��س��د م��ن ث��م��رات ال��ه��ج��رة. واجل��ه��اد نفسه هو 
ألن  أرض,  من  انطاقا  اجلهاد  الهجرة,  ثمرات  من 
اجلهاد قبل ذلك يكون جهاد القلب وجهاد اللسان, 

ولكن عندما تطهر األرض يبدأ اجلهاد باليد ألنه قبل 
ذلك حتُدُث فنٌتٌ ويختلط احلابل بالنابل, ولكن بعد 
األبيض  يتبني اخليط  املجرمني,  أن تستبني سبيل 

من اخليط األسود من الفجر.
}أذن  الهجرة  ثمرات  من  ثمرة  نفسه  فاجلهاد 
الله على نصرهم  للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن 
لقدير{ قبل ذلك لم يأذن لهم, }كفوا أيديكم, وأقيموا 
ألنه  ِإْذٌن,  ذلك هناك  بعد  ال��زك��اة{...  وآت��وا  الصاة 
وجدت نقطة أرض ُينطلق منها ويرجع إليها وفيها 
جمٌع من املؤمنني ميثل جسدا واحدا متراصا يحمي 
نفسه من سواه ويؤسس ذاته على أساس متني في 
معنى أولي للجهاد. فاجلهاد إذن, هو جهاد البناء, 
الوسط,  مرحلة  هي  الهجرة  ومرحلة  وأخيرًا  أوال 
مرحلة  في  أيضا  فهي  السيرة,  إل��ى  وان��ظ��روا  فيه 
الوسط قبل ثاث منها كانت الدعوة غير ظاهرة غير 
منظورة قبل }اصدع مبا تومر{, أما عندما ظهرت 
ُأِم��َر, ثم  الدعوة وأم��ر رس��ول الله ] بالصدع مبا 

بعدها بعشر سنني قبض رسول الله ].
الثانية  واملرحلة  إميان,  مرحلة  األولى  املرحلة 
مرحلة جهاد, والنقطة الفاصلة احلاسمة الناقلة هي 

الهجرة, والثمرة الرابعة هي هذا التاريخ املمتد.
نحن اآلن من أين بدأ تاريخنا ومتى بدأ؟ من هذا 
احلادث العظيم بدأ, فالهجرة وجمع املهاجرين, هو 
مبثابة خاصة تصطفى وتصفى وتختار. بعد ذلك 
يبدأ التاريخ :تعطى له األرض, ويعطى له اجلهاد, 
ويعطى له االنطاق التاريخي, فالهجرة هو حتول 
ينتج عنه  عالية,  درجة  إلى  القلوب يصير  في  إذن 

حتول في التاريخ املتصاعد بناًء وقوة اميان

من تراث المحجة

رتبة الهجرة  عالية 
وموقعها رفيع بالتطور 
بهذا الدين نفسه، وفي 

املعنى املستمر، وفي املعنى 
التاريخي الذي كان، 

ولذلك بني عليها ثمرات 
نادرة املثال، وأول ثمرة 

التمكني في األرض
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رب���ط ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ب��ي��ن ال��م��س��ج��د األق��ص��ى 
عقائديًا  ربطًا  الحرام  المسجد  وبين  المبارك 
ضياع  أن  للمسلمين  نظر  لفت  فيه  مصيريًا؛ 
أح��ده��م��ا ض��ي��اع ل��آخ��ر، ب��ل ض��ي��اع لمقدسات 
اإلسالم جميعها، فارتبطت هذه المدينة المقدسة 
باإلسالم، وارتبط المسلمون بالقدس أكثر مما 
والمدينة،  مكة  بعد  أخرى  مدينة  بأية  ارتبطوا 
تتمتع بمركز روحي وتوحيدي لألمة  أنها  ذلك 
وفي  عقيدتهم  في  خاصة  مكانة  وتتبوأ  كلها 

تاريخهم وتراثهم.
 فعلى مر التاريخ اإلسالمي أوالها الخلفاء 
والقادة واألمة من ورائهم بالرعاية والحراسة، 
قلوبهم  ف��ي  فاستقرت  والتكريم،  وبالتقديس 
��ُج��وه��ا  وض��م��ائ��ره��م، ورووه����ا ب��دم��ائ��ه��م، وس��يَّ
ب���أرواح���ه���م، ف��م��ا ت��ع��رض��ت م��دي��ن��ة ال��ق��دس أو 
مسجدها األقصى المبارك يومًا لغزو أو احتالل 
أو مساس إالَّ هبت األمة لتحريرها ورد العدوان 

عنها، فكانت من أبرز عوامل توحيد األمة.
القدس  مدينة  وتعالى  سبحانه  الله   حفظ 
والمحتلين  ال��غ��زاة  ك��ل  م��ن  المباركة  وأرض��ه��ا 
الله  أن  ال��راس��خ  ويقيننا  ال��ت��اري��خ،  م��ر  ع��ل��ى 
ومن  األم��ة  من  لها  سيقيض  وتعالى  سبحانه 
من  وي��ح��رره��ا  يحميها  م��ن  المرابطين  أهلها 
جديد، فأهمية هذه المدينة وقدسيتها والمكانة 
ل��دى  ال��م��ب��ارك  األق��ص��ى  للمسجد  ال��ع��ق��ائ��دي��ة 
المسلمين في مشارق األرض ومغاربها جعلتها 
اإلسرائيلي  االح��ت��الل  ويمثل  ل��ل��غ��زاة،  مطمعًا 
أبشع صور  كلها  فلسطين  لها وألرض  الغاشم 
غزوها على مر التاريخ، فهو يدنس المقدسات 
بمنع  اإلج�����راءات  وي��ش��دد  ال��ح��رم��ات،  وينتهك 
المصلين من دخول مدينتهم المقدسة والصالة 
في مسجدهم األقصى المبارك؛ في الوقت الذي 
اليهودية  والجماعات  للمستوطنين  فيه  يسمح 
بالليل  المؤامرات  ويحيك  وتدنيسه،  بدخوله 
لتصبح  ويفرضها  المخططات  ويرسم  والنهار 
أم����رًا واق���ع���ًا، ول��ع��ل آخ��ره��ا م��ح��اول��ت��ه ف��رض 
التقسيم الزماني والمكاني فيه بين المسلمين 
اإلبراهيمي  بالحرم  واليهود على غرار ما فعل 
ال��ش��ري��ف ف��ي م��دي��ن��ة ال��خ��ل��ي��ل ] ، وي��واص��ل 
وهدمه  المسجد  بنيان  لتقويض  ال��ح��ف��ري��ات 
أنقاضه،  على  ال��م��زع��وم  الهيكل  إق��ام��ة  ب��ه��دف 
ويعمل على عزل المدينة المقدسة عن محيطها 

ب��ال��ج��دار  واإلس���الم���ي  وال��ع��رب��ي  الفلسطيني 
المغتصبات  من  وب��ح��زام  الفاصل،  العنصري 
يحيط بها لتكون قراه المحصنة، فصدق فيهم 
قول الله تعالى }ال ُيَقاِتُلوَنُكْم َجِميعًا ِإالَّ ِفي ُقًرى 

َنٍة َأْو ِمْن َوَراِء ُجُدٍر{)الحشر 14(. ُمَحصَّ
مدينة  تمثله  م��ا  علموا  المسلمين   وألن 
القدس المباركة في عقيدتهم تعلقت بها قلوبهم، 
ال  العقيدة  في  تفريطًا  عنها  التخلي  واعتبروا 
يمكن أن يصبروا عليه ألنه طعٌن لهم في عزتهم 
القرن  شهد  وق��د  لهوانهم.  ومظهٌر  وكرامتهم 
الماضي في بدايته ثورة البراق سنة 1929م أول 

ثورة ضد اليهود الطامعين في القدس 
وف��ل��س��ط��ي��ن م���ن أج����ل ال��م��س��ج��د 

األقصى المبارك، وشهد مطلع 
ال��ق��رن ال��ح��ال��ي ف��ي ب��داي��ت��ه 
كذلك انتفاضة عام 2000م 
ال�����ث�����ورة ال���م���ت���واص���ل���ة، 
ال���واق���ع ضد  أرض  ع��ل��ى 
للقدس  المحتلين  اليهود 
وف���ل���س���ط���ي���ن م�����ن أج����ل 
المسجد األقصى المبارك.

ال��ق��رآن  آي���ات   وكانت 
الكريم عن المسجد األقصى 

المبارك وأحاديث الرسول ]، 
فيه  ال��ص��الة  وفضل  مكانته  ع��ن 

القدس سيفتحها  بأن  المبشرات  من 
اإلسالم، وبأنها بكل أرضها وترابها إسالمية 

الذي  المبارك  األقصى  مسجدها  وبأن  الهوية، 
برسول  مؤتمين  وأنبياؤه  الله  رسل  فيه  صلى 
ليلة اإلس��راء والمعراج سيكون   [ الله محمد 
للمسلمين وحدهم يختصون به، وهذا ما كان؛ 
ففتحت القدس في العام الخامس عشر للهجرة.
الذي كّرس  العمري  بالفتح   والبداية كانت 
العميق،  اإلسالمي  طابعها  ورّسخ  إسالميتها، 
فقد فتحت دون أن تراق فيها قطرة دم، واشترط 
للخليفة  مفاتيحها  يسلم  أن  األك��ب��ر  بطريقها 
إلى  ال��م��ن��ورة  المدينة  م��ن  عمر  ف��خ��رج  نفسه، 
القدس المباركة في رحلة تاريخية خالدة، وتسلم 
مفاتيحها دون سائر المدن المفتوحة، وعقد مع 
العمرية«  »العهدة  اتفاقية األمن والسالم  أهلها 
المسلمين  بين  للعالقات  أس��اس��ًا  تمثل  ال��ت��ي 
والتي  المباركة،  األرض  هذه  في  والمسيحيين 
حتى  تعاملهم  في  هداها  على  الطرفان  يسير 
وعقائدهم  معابدهم  على  فيها  أمنهم  ال��ي��وم، 
وشعائرهم وأنفسهم وأموالهم، وتعهد لهم بعد 

اليهود،  من  أح��د  فيها  يساكنهم  أالَّ  إص��راره��م 
وأقام  الصحابة.  من  عدد  وثيقتها  على  وشهد 
فيها مسجدًا حيث لم يكن فيها معبد وال كنيس 
وال هيكل؛ إذ لو وجد من ذلك شيئًا لحافظ عليه 

كما حافظ على كنيسة القيامة.
 وعقب ق��رون م��ن االس��ت��ق��رار ف��ي ظ��ل دول��ة 
أي��ام��ًا عصيبة  ال��ق��دس  اإلس���الم ش��ه��دت مدينة 
باحتالل الفرنجة قاربت قرنًا من الزمان، عانى 
فتولَّد  واألل��م،  والبالء  المرارة  المسلمون  فيها 
لديهم األمل والتلهف السترجاعها والجهاد في 
سبيل الله من أجل تحريرها، هذا باإلضافة إلى 
التعلق الروحي بها، فتحولت المدينة 
رمز  إل��ى  احتاللها  بعد  المقدسة 

الجهاد والتحرير.
 ن����زح م��س��ل��م��و ال��ق��دس 
األخ��رى  الشامية  وال��م��دن 
نزحوا  م��ن  م��ع  الساحلية 
ع��ن ب��الده��م ت��ح��ت ضغط 
ارتكبها  ال��ت��ي  ال��م��ذاب��ح 
نور  فاستقبلهم  الفرنجة؛ 
ال���دي���ن زن��ك��ي ف���ي دم��ش��ق 
فثابروا  علماءهم،  وق���ّرب 
ع���ل���ى م����س����ان����دة ال���ج���ه���اد 
وشاركوا في جيش نور الدين 
األيوبي  الدين  صالح  بعده  ومن 
ذكرى  في  الفرنجة  من  حررها  ال��ذي 
بعد  للهجرة   583 ع���ام  وال��م��ع��راج  اإلس����راء 
موقعة حطين، بعد أن ذبح المحتلون الغاصبون 
أك���ث���ر م���ن س��ب��ع��ي��ن أل����ف م��س��ل��م ف���ي س��اح��ات 
تمّكن  فلّما  هو  أما  المبارك،  األقصى  المسجد 
َعاَقْبُتْم  }َوِإْن  تعالى  الله  قول  استحضر  منهم 
َلُهَو  َصَبْرُتْم  َوَلِئن  ِبِه  ُعوِقْبُتْم  َما  ِبِمْثِل  َفَعاِقُبوْا 
منهم؛  ينتقم  لم   ،)126 اِبريَن{)النحل  لِّلصَّ َخْيٌر 
بل خّيرهم بين العودة من حيث أتوا أو البقاء 
في ظل رعاية اإلسالم وسماحته؛ وهذا يثبت أن 
المسلمين على مر األيام هم المؤهلون للسيادة 

على األرض وحماية اإلنسان والمقدسات.
 وفي رمضان عام 658 للهجرة كانت معركة 
آخر  ش��اه��دًا  قطز  المظفر  بقيادة  جالوت  عين 
المقدس  بيت  تحرير  بفريضة  األم��ة  قيام  على 
وتخليصها من براثن األعداء، فقد تصدى كل من 
الوحشي  للغزو  قطز  والمظفر  بيبرس  الظاهر 
أن  إل��ى  اإلس��الم��ي  العالم  اجتاح  ال��ذي  التتري 

انهزموا شر هزيمة.
 ثم ت���ج���ددت ال��ح��م��الت ال��ص��ل��ي��ب��ي��ة ال��ت��ي 

فلسطين  أرض  من  أخرى  أج��زاء  على  استولت 
، لكن تم تحريرها نهائيًا في عام 690 للهجرة 
على يد السلطان األشرف خليل بن قالوون الذي 
نال شرف إنهاء وجود الفرنجة في بالد الشام 
فطويت  معاقلهم  كل  على  والقضاء  وفلسطين 

بذلك صفحتهم.
 ولنا أن نستذكر قصة منبر صالح الدين في 
استنهاض وحدة األمة إلنقاذ القدس من احتالل 
الفرنجة، فقد أمر نور الدين زنكي ببناء المنبر 
ي��وم  ال��م��ب��ارك  ف��ي المسجد األق��ص��ى  ل��وض��ع��ه 
الدين  نور  وف��اة  بعد  إنجازه  تم  فلما  تحريره، 
اإلسالمية  البالد  به  وطاف  الدين  حمله صالح 
لجمع كلمتها وتوحيد صفها، وهذا ما كان؛ فقد 
بتطهير  األم��ة  فرحة  واكتملت  القدس  تحررت 
المسجد واسترداده من براثن احتالل الفرنجة، 
نظف المقدسيون والفاتحون المسجد األقصى 
والرهبان  الصلبان  م��ن  فيه  ك��ان  مما  المبارك 
األيام  في  عليه  كان  ما  إلى  وُأِعيد  والخنازير، 
الطاهر،  بالماء  الصخرة  وُغِسلت  اإلسالمية، 
وأع��ي��د غسلها ب��م��اء ال���ورد وال��م��س��ك، ووض��ع 
ن  المنبر في مكانه إلى جانب المحراب، ولما أذَّ
القلوب  ك��ادت  ال���زوال،  قبل  للصالة  المؤذنون 
الناصر  السلطان  من  وص��در  الفرح،  من  تطير 
ة الصخرة بأن  قبَّ المرسوم الصالحي وهو في 
خطيب  الزكي  بن  الدين  محيي  القاضي  يكون 
القاضي من على منبر صالح  فألقاها  الجمعة، 

الدين.
ألخطار  األسير  المسجد  يتعرض   واليوم 
يرقبون  ال  ممن  يوميًا  ويدنس  داهمة؛  حقيقية 
لدين  يراعون حرمة  وال  ذم��ة،  وال  إاًل  مؤمن  في 
من  ومسمع  م���رأى  على  ق��ان��ون  أو  تشريع  أو 
العالم كله؛ بل على مرأى من األمة التي أصابها 
ف�����ازداد المعتدي  ت��ح��رك س��اك��ن��ًا،  ف��ال  ال��وه��ن 
ف���ي ج��رائ��م��ه ض���د المسجد  ال��غ��اش��م ت��م��ادي��ًا 
األق��ص��ى ال��م��ب��ارك وأرض اإلس���راء وال��م��ع��راج، 
إالَّ  يجدون  ال  الذين  المحاصرين  أهلها  وض��د 
الثبات والصبر والمرابطة في أرضهم؛ ينوبون 
عمن تخّلْوا عن واجبهم ومسؤوليتهم نحوها، 
وليست  كلها  لألمة  المبارك  األقصى  فالمسجد 
للفلسطينيين وحدهم، فمن لك يا أرض اإلسراء؟ 
وم���ن ل��ك ي��ا ق���دس وم���ن أله��ل��ك وم���ن ألق��ص��اِك؟ 
أم  الغيب؟  وراء  من  عمر  الفاروق  سيأتيك  هل 

سُيْبَعُث صالح الدين من جديد؟
اْصِبُروا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ َها  َأيُّ }َيا  تعالى   قال 
ُكْم ُتْفِلُحوَن{ َه َلَعلَّ ُقوا اللَّ َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا َواتَّ

)آل عمران 200( .
-------

المجلس  رئيس  فلسطين  قضاة  قاضي   )*(
األعلى للقضاء الشرعي سابقًا أمين سر الهيئة 

اإلسالمية العليا بالقدس

امتالك  على  للصهيونية  العمدة  دل��ي��ل  إن 
»بيت  وجعلها  واحتكارها  وتهويدها  ال��ق��دس 
العهد  أسفار  في  ج��اء  ما  هو  وحدهم،  اليهود« 
التكوين، مما أسموه  القديم، وتحديدا في سفر 
»وعد الله« إلبراهيم ] بامتالك األرض المقدسة 

له ولذريته، ومن هذه النصوص:
1 - »فقال الرب إلبرام ارفع عينيك وانظر من 
وشرقا  وجنوبا  شماال  فيه  أنت  ال��ذي  الموضع 
وغربا ألن جميع األرض التي أنت ترى أعطيها 

لك ولنسلك إلى األبد« تكوين 13: 14، 15.
ف��ي األرض م��ن مكان  إب���رام   2 - »واج��ت��از 
شكيم إلى لوطة موره، وكان الكنعانيون حينئذ 
ال���رب إلب���رام وق���ال: لنسلك  ف��ي األرض، وظ��ه��ر 

أعطي هذه األرض« تكوين 12: 6، 7.

3 - »وف���ي ذل��ك ال��ي��وم قطع ال���رب م��ع إب��رام 
ميثاقا قائال: لنسلك أعطى هذه األرض من نهر 
مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات« تكوين 15:  

.18
ونحن سنعتمد قي تفنيد هذا الدليل العمدة 
ع��ل��ى منطق ال��ن��ق��د ال��داخ��ل��ي ل��ل��ن��ص��وص، وه��و 
منهاج سليم ويسلم به العقالء من كل الديانات 
وال��ف��ل��س��ف��ات وال��ث��ق��اف��ات وال��ح��ض��ارات، وب��ه��ذا 

المنطق يستبين:
1 - تناقض نصوص هذا »الوعد«، فمرة يكون 
الوعد بهذه األرض إلبرام ونسله من بعده، ومرة 

يكون الوعد لنسل إبراهيم من دونه!.
2 - ث��م - وه���ذا ه���ام ج���دا - م��ا ه��ي ح��دود 
هذه األرض الموعودة ومساحتها؟ إذ مرة تكون 
مساحتها هي مساحة األرض التي تراها عيون 
اآلن!،  تحديدها  يستحيل  مساحة  وهي  إبراهيم 

الذي  األم��ر  كنعان،  ب��أرض  محددة  نراها  وم��رة 
إبراهيم  ع��ي��ون  ك��ان��ت  ه��ل  ال��ت��س��اؤل:  يستدعي 

تبصر جميع أرض كنعان؟!.
ومرة ترى هذه األرض شاملة لما بين النيل 
والفرات؟! مما يستدعي السؤال: هل كانت أرض 
كنعان شاملة لما بين النيل والفرات؟! وهل كانت 
وذل��ك  النهرين؟!  بين  م��ا  تبصر  إبراهيم  عيون 
فضال عن وصف الفرات بالنهر الكبير دون نهر 
النيل الذي هو أطول أنهار الدنيا على اإلطالق؟!.
الصارخة  التناقضات  ه��ذه  م��ن  وان��ط��الق��ا 
داخل نصوص هذا »الوعد« الذي جعلوه مقدسا، 
إمكانية  عن  والمحايد  المجرد  العقل  يتساءل 
هذه  مثل  على  والحقوق  وال���دول  األوط���ان  بناء 

الوعود؟!.
للكتاب  الداخلي  النقد  يأتي  ذلك،  كل  وفوق 
الذي وردت فيه نصوص هذا »الوعد«، ولقد تكفل 

القديم،  العهد  نصوص  بنقد  كبار  يهود  علماء 
ونشروا هذا النقد في كتاب حرره ونشره العالم 
اليهودي »زلمان شازار« بعنوان »تاريخ نقد العهد 
القديم من أقدم العصور حتى العصر الحديث«، 
ولقد ترجم الجزء األول من هذا الكتاب بواسطة 
المركز القومي للترجمة بوزارة الثقافة المصرية 

عام 2000م، وفي هذا الكتاب برهان قاطع على:
1 - إن العهد القديم قد بدأت كتابته بواسطة 
أحبار اليهود في القرن الخامس قبل الميالد، أي 

بعد ثمانية قرون من عصر موسى عليه السالم.
هذا  ب��ه  ج��اء  -ال���ذي  التكوين  أن سفر   -  2
»ال���وع���د« ل��م ي���دون إال ف��ي ال��ق��رن ال��س��اب��ع قبل 

الميالد-  أي بعد سبعة قرون من عصر موسى.
3 - وبنص هذا النقد الداخلي للعهد القديم، 
الذي شهد به العلماء اليهود، فإن »هذه األسفار 
ال��م��ق��دس��ة ه��ي م��ن ط��ب��ق��ات م��خ��ت��ل��ف��ة، وع��ص��ور 
متباينة، ومؤلفين مختلفين، فال ارتباط بينهما، 

سواء في أسلوب اللغة أم في طريقة »التأليف«.
ف��ه��ل ت��ص��ح ف��ي ال��ع��ق��ول واألف���ه���ام أن تقام 
األوطان على ما هو أو هي من بيت العنكبوت؟!.

د. تيسري التميمي)*(

د. محمد عمارة 

املسجد األقصى املبارك: الهوية والعقيدة 

عمدة  األدلة  الصهيونية

المسجد 
األقصى المبارك 

لألمة كلها وليست 
للفلسطينيين وحدهم، فمن لك يا 

أرض اإلسراء؟ ومن لك يا قدس ومن 
ألهلك ومن ألقصاِك؟ هل سيأتيك 

الفاروق عمر من وراء الغيب؟ أم 
سيُبْعَُث صالح الدين من 

جديد؟
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شعرية  الرثاء عند األستاذ عبد العلي حجيّج

في البداية أود أن أشير إلى أن كلمتي 
هاته في شعر األستاذ الدكتور عبد العلي 
حجيج لن تكون كلمة نقدية؛ وذلك لألسباب 

اآلتية:
أوال: ليس االهتماُم النقديُّ ديدني.

ثانيا: لم تكتمل أدواتي النقديُة بعُد.
من  أزعج  املجال  هذا  في  ليس  ثالثا: 
كلمات النقد لفهم عمل فني، ألنها ال تؤدي 

سوى إلى ضروب من سوء التفاهم .
وإمنا أحببت أن تكون هذه الكلمة كلمًة 
من  وتكرُع  الذوق،  ملكة  على  ترتُع  عاشقًة 
مواطن اجلمال الشعري. والشاعُر األستاذ 
شعراء  من  حجيج  العلي  عبد  الدكتور 
الرثاء؛ ذلك بأن الرثاء هو الغرض الغالب 
أو  قصيدة  له  كانت  وإن   - شعره  على 
قصيدتان في مدح املصطفى ]، وقصيدة 
"املؤمتر  في  أنشدها  التي  املجد"  "صفوف 
الثاني للباحثني في السيرة النبوية" الذي 
نونبر2014،   22/21/20 أيام:  بفاس  أقيم 
املؤمتر،  عن  اخلاص  العدد  في  )القصيدة 
23(. وأربعة أبيات  432، ص:  احملجة، ع: 
اللطيف  عبد  املهندس  رثاء  في  شعرية 
احلجامي – رحمه الله ، )واجهة احملجة، عدد 
خاص: 360(. عدا ذلك جند للشاعر قصائد 
احلياة  غادروا  كراما  أساتذة  فيها  يرثي 
الغزيوي،  وعلي  فلواتي،  املفضل  منهم: 
ومحمد الدناي، ثم عبد السالم الهراس...، 
والرثاء يعد من "أصدق األغراض الشعرية 
ألنه يخلو من الطمع واحلاجة إلى املكافأة 
إنه حملة  والصدق،  اإلخالص  من  ينبع  بل 
الدموع  الروح وتنهمر مع  وفاء تشرق في 
وتنساب من الشفاه نشيدا مثخنا باجلراح 
املرثيات  من  ولعل  بالصدق"؛  موسوما 
وجهها  مباء  حتتفظ  ظلت  التي  الرائعة 
بن  مالك  املائز قصيدة  الشعري  تراثنا  في 
ومراثي  نفسه،  رثاء  في  التميمي  الريب 
شاعرة بني ُسليم اخلنساء في رثاء أخيها 
صخر، وقصيدة أبي ذؤيب الهذلي في رثاء 
الطاعون  الذين أصابهم  أبنائه  من  خمسة 

في عام واحد.
عيون  من  هي  املراثي  هذه  أن  حقيقة 
لها  يطرب  التي  العربي  الشعر  قصائد 
ألنها  مشاعُره؛  لها  وتهتز  من سمعها،  كلُّ 
من  والرثاء  أصحابها.  أعماق  من  نابعة 
العرب،  عند  الشريفة  الشعرية  األغراض 
وقد قال عبد امللك بن ُقريب الباهلي امللقُب 
باُل  ما  ألعرابي:  باألصمعي)تــــ:216هـ(، 
املراثي أشرف أشعاركم؟، قال: ألننا نقولها 
عبد  ابن  الفريد،  )العقد  محترقة  وقلوبنا 

ربه، 183/3(.
عبد  الدكتور  بالشاعر  وكأني  هذا 
في  أشعاره  ينظم  كان  حني  حجيج  العلي 
بهم  أودى  الذين  األساتذة  من  ثلة  حق 
عقد  في  ألفاظه  زمرد  يرصع  كان  املوت، 
وجدانه؛  محبرة  في  يغمسها  فكان  فريد، 
رائعة يجمعها  العقد بديعة  فجاءت حباُت 
مشاعُر  فتدفقت  الصادقة،  احملبة  خيط 
مياه  كتدفق  قصائده  شرايني  في  الشاعر 
األنهار، والسواقي بني احلقول والبساتني 

اخلضراء. يقول الشاعر األستاذ عبد العلي 
حجيج في املقدمة التي افتتح بها قصيدته  
في رثاء األستاذ علي الغزيوي - رحمه الله: 

أمن حب احلياة طغى الكباُر
ومن كره املمات  جنا الصغاُر

ولكن العدالة حني تقضـــي
بحكم احلق ينكشف الغبــــــاُر

وقد صار الزماُن زماَن سوء
وجوُه الناس يعلوها انكســـاُر

ترى األرواح تسفكها جهارا
وحوش من موالينا شــــــراُر

وليس القتل في األرواح شيئا
إذا ما قيس باآلالم عــــــاُر

أليس الله قد  أوحى بحكم
جعلناكم شعوبا للتــــــــــــــعاُر 

وننسى آدما منه جميعا
أتت كل الشعوب لها انتشــــــــاُر

حياة ال يقر لها قرار
وموت في ترصدها يــــــــــــــــداُر
ثم يبدأ الشاعُر في احلديث عن فضائل 
األستاذ علي الغزيوي – رحمه الله، قائال:

علوك ياعلي له مناُر
وغزوك للعقول له مســـــــــــاُر

وسبقك في مراقي العلم أعلى
وأحسن ما يحليك الوقاُر

وفضلك في العلوم وقد جتلى
بيانك بالبنان له يشـــــــاُر 
وهكذا يسترسل الشاعُر في ذكر شمائل 
الرجل مذكرا مبا كان يتحلى به في حياته، 
عبد  الدكتور  رأُي  الشاعر  قوَل  ويعضد 
السالم الهراس – رحمه الله، حني قال في 
"وإني ألحمد  االغزيوي:  علي  األستاذ  حق 
الله أن وفقه وثلة من أصحابه من الشباب 
املغربي الطموح لالضطالع مبهمة البحث 
هذا  خدمة  به  يراد  الذي  الرصني  العلمي 
البلد املبارك، واإلسهام في نهضته العلمية 
سليمة  أسس  على  الشاملة  واألدبية 
مباضينا  حاضرنا  يصل  مما  ومتينة، 
املشرق، ويؤهل وطنه الذي اضطلع برسالة 
اجلهاد بالغرب اإلسالمي ليستعيد مهمته 
التاريخية في القيام بجهاد الفكر والبحث 

في املستوى املطلوب منه حضاريا" .
وفي هذه القصيدة التي نظمها في رثاء 
ركب  الله،  رحمه   – الغزيوي  علي  األستاذ 
ما منثل  الوافَر، وهو  البحَر  فيها شاعرُنا 

له عروضيا كاآلتي:
أمن   حب   احلياة   طغى   الكبار

ومن   كره   املمات  جنا   الصغار
0/0//    0//   /0//0   /0/  0//

 0/0//   0//    /0//  0/0/   0//
مفا عْلتــــن مفاعلــــنت     فعولن

مفا    عْلنت  مفاعـــــلنت   فعولن
فــ "فعولن" متثل عروض الوافر وضربه 
هي في األصل "متفاعلن"، وقد طرأ عليها 
اخلامس  تسكني  وهو   – بالقطف  تغيير 
اخلفيف  السبب  وحذف  )الالم(،  املتحرك 
)/0( من آخر التفعيلة، فأصبحت "مفاعْل" 
بوتد مجموع )//0(، وسبب خفيف )/0(، 
ولسهولة النطق بها ُحّولت إلى " فعولن".

وقد صّرع الشاعُر في مطلع القصيدة. 
األول،  الشطر  آخر  انتهاُء  والتصريع: 

احلرف،  بنفس  املطلع  من  الثاني  والشطر 
وكذا إحداث تغيير يلحق العروض لتوافق 
وهذا  التفعيلة،  بنفس  فينتهيان  الضرب 
ويلجأ  قصيدته،  في  الشاعُر  حققه  ما 
الشاعر إلى التصريع؛ ألنه يخدم موسيقية 
قيمة  قيمتان:  له  فالتصريُع  القصيدة. 
داللية سيميائية، من خالل رؤيتنا للحرف 
أن  إلى  ترشدنا  األول  الشطر  األخيرمن 
أما  الراء.  حرف  سيكون  القصيدة  روي 
قيمة صوتية صرفة  فهي  الثانية  القيمة 
في  يسري  صوتي  تناغم  في  تتجلى 
القصيدة في شكل متوجات أفقية حتدثه 
احلروف املتقاربة صوتيا مع حرف الراء. 
متقابال  ترصيعا  املطلع  هذا  في  أن  كما 
)أمن حب/ ومن كره، احلياة/ املمات، طغى 
هذا  حقق  فقد  الصغار(،  الكبار/  جنا،   /
ومأل  موسيقيا،  رنينا  املتقابُل  الترصيُع 

األذن نغما، وهز النفس شجنا.
ألن  الوافر؛  البحر  الشاعُر  ركب  وقد 
نفسيته كانت متعبة ومتأثرة من َفْقِد صديق 
العروضية  الُبنى  كانت  وإذا  عليه،  عزيز 
القصيدة،  مضمون  تأويل  في  تسعفنا 
وهو  فإننا نستطيع القول: إن "العصب" – 
تسكني اخلامس املتحرك،  عندما اجتمع مع 
"احلذف" سماهما واضُع العروض العربي 
)تـــ:170هــ(،  الفراهيدي  أحمد  ْبُن  اخلليُل 
هذا؛  على  قياسا  حذف(،  )= عصب+  قطفا 
عزيزا  رجال  وخطف  قطف،  املوت  فإن 
ُسّكنت  الشاعر  وكأن  ومحبيه،  أهله،  على 
أنفاسه، ولم يقَو على الكالم، وضاق لساُنه 
التي  القصيدة  عّبرت  الذي  الرثاء،  عن 
وعن  مشاعره،  عن صدق  بقوة  أيدينا  بني 
محبته العميقة. لذلك جاءت هذه القصيدة 
غارقة في جراحها، متعبة، وهذا ما جعلها 

متميزة بديعة راقية.
وولينا  القصيدة  هذه  تركنا  ما  وإذا 
رثاء  في  أخرى  قصيدة  شطر  وجوهنا 
الله،  رحمه   – فلواتي  املفضل  األستاذ 
املوسومة بـــ: "فارس امليدان" )احملجة، عدد 

خاص: 342، ص: 25( التي مطلعها:
موت جرت أقداره فشجاني

ما في الوجود كغصة اإلخوان
ُعُلوَّ  بصدق  تبنّي  ماتعة  قصيدة  وهي 
ال  وكيف  القوافي؛  نظم  في  الشاعر  كعب 

يكون كذلك – وهو الذي الزم أميَر القوافي 
بحث  في  الزمن  من  ردحا  شوقي  أحمد 
باجلامعة،  العلمي  الطلب  أثناء  أكادميي 
األساتذة  من  وهو   – كذلك  يكون  ال  وكيف 
املبّرزين في تدريس العروض العربي بكلية 

اآلداب والعلوم اإلنسانية / فاس.
)النون(،  روي  على  جاءت  والقصيدة 
اختار حرف  كان على وعي حني  والشاعر 
في  وانكسار  أنني  من  يحققه  ملا  النون 
ُوّفق  القصيدة. وقد  الشاعر وقارئ  نفسية 
في  حجيج  العلي  عبد  الشاعر  أستاذنا 
مرثياته، وليته لم يكن مقال في أشعاره. فقد 
األديُب احملقُق والشاعُر محمود شاكر  قرأ 
أحبائه  من  بعض  على  شعره  من  بعضا 
تواصِل  لم  ملاذا  أحُدهم:  له  فقال  وأودائه، 
حملمود  تركته   : فقال  موالي؟،  يا  الشعَر 
ملن  أتساءل  أن  إسماعيل. وبحسبي  حسن 

ترك أستاذنا عبد العلي حجيج شعره؟
في  شيئا  أقل  لم  الكلمة  هذه  في  لعلي 
فن الرثاء عند الشاعر األستاذ الدكتور عبد 
العلي حجيج، وما يجب أن يقال فيه كثير، 
يا  فمتى  اخلاطفة،  الكلمة  هذه  وحسبي 
ترى ُيجمع شعُرُه، ويأخذ حظه من البحث  

والتأمل؟. 

ذ. محمد حماني

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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قضى الليل نصفه في القطار.. لم تبق 
له إال ربع املسافة ويصل العاصمة.. 

ل���م ي��ت��م��ال��ك ن��ف��س��ه وه���و ي���رى م��راق��ب  
ال��ت��ذاك��ر  مي��س��ك بتالبيب ط��ف��ل م��ش��رد.. 

تدخل محتجا:
إنه   ال��ط��ري��ق��ة؟   بتلك  معه  تتكلم  ِل���َم   �

طفل غير راشد...
أجاب املراقب:

ب��دون  يتسلل  أضبطه  الثانية  للمرة   �
تذكرة سفر على منت هذا القطار.. سأسلمه 

للشرطة ..
قاطعه الباحث:

� الشرطة؟! إنه طفل غير راشد..
� إن���ي أع����رف ع��م��ل��ي ج���ي���دا.. ال��ش��رط��ة 
م��رك��ز إلي����واء األط��ف��ال في  إل���ى  ستسّلمه 

وضعيته..
تشبث الطفل باملسافر متوسال يختلق 

األعذار:
في  خالتي  عند  سأذهب  عّمو،  والله،   �
ستعيدني  الشوارع..  حياة  مللت  الرباط.. 

إلى املدرسة ...
ال���ت���ذك���رة..  ث��م��ن  أدى ع��ن��ه ص��اح��ب��ن��ا 
أجلسه معه في مقصورة بالدرجة األولى.. 
ط��ل��ب ل���ه ف����ط����ورا.. ت���ب���ادل م��ع��ه أط����راف 
احل��دي��ث ح���ول وض��ع��ي��ت��ه.. وك��ي��ف ال وه��و 

الباحث في شؤون الطفولة احملرومة..؟!
ن���ام ال��ط��ف��ل.. ذه���ب ال��ب��اح��ث إل���ى دورة 
امل�����اء.. ع���اد ب��ع��د ث���الث دق���ائ���ق... ص���دم.. 
املراقبون ورجال األمن  أخذ يصرخ... هرع 

يسألونه عمَّ حدث؟!
القطار قد  توقف ملدة دقيقة في  كان 
محطة صغيرة بني الغابات.. تسلل الطفل 
حامال معه معطف الباحث وحافظة نقوده 
وأوراق������ه ال��ث��ب��وت��ي��ة  وه��ات��ف��ه  وح��اس��وب��ه 
وب��ح��ث��ه ال�����ذي س���ي���ش���ارك ب���ه ف���ي م��ؤمت��ر 
هام.. ذلك البحث الذي استغرق منه  وقتا 
ط��وي��ال وج��ه��دا ك��ب��ي��را ف��ي دراس����ة ظ��اه��رة 

تشرد األطفال...!

 ذة. نبيلة عزوزي

بقـلم :

و مـضـــــــــة

دقيقة  وقوف ــم يـــدر بــخــلــدي أبـــدا أنــنــي سأعيش  ل
تفاصيل مقدمات انهيار خلقي  بأعز بقعة 
املصطفى  فيها  أمــضــى  بقعة  وأشــرفــهــا، 
تلك  إلــى  فيها  احــتــاج  أيــامــا عصيبة،   [
الــشــحــنــة الــربــانــيــة مــن احلــكــمــة والــرفــق 
ويخرج  تشقق  اجلاهلية  احلجارة  ليجعل 

منها املاء الزالل.
الذين  املسلمني  ككل  كنت  البداية  في 
أضع  احلــجــاج..  مــئــات  مــوت  خبر  تلقوا 
التي  السيناريوهات  مجمل  ناظري  أمــام 
حولها  ووضــعــت  أنــبــاء  وكـــاالت  تناقلتها 
الشيعي  بــاملــشــروع  ـــدءا  ب استنتاجاتها 
التمدد  في  واجلديدة  القدمية  ومخططاته 
واملـــس بــالــتــدبــيــر الــســعــودي ملــلــف احلــج 
ومرورا بالعدو الصهيوني ومكائده املغلفة 
لهدم  ومتويها  خداعا  األكثر  باالحتماالت 
اإلدارة  إلى  ووصــوال  اإلسالمية  املنظومة 
تنظيمها  برنامج  و»اخــتــالالت  السعودية 
لــضــيــوفــهــا مـــن احلـــجـــاج« كــمــا جــــاء في 
قصاصات بعض األنباء الخ .. لكن األمور 
ســتــأخــذ مــنــحــاهــا األصــلــي املــســتــنــد إلــى 
العقوبة  سنن  تنزيل  في  الرباني  القانون 
واجلـــــزاء حـــني يــتــم الـــزيـــغ عـــن الــصــراط 
ــى ســيــدة فاضلة  الــســوي، وأنـــا أجــلــس إل
نفسية  بصدمة  املقدسة  الديار  من  عــادت 
خلفتها في نفسها مجموعة من األخالقيات 

املنحرفة هناك.
حــكــت جــلــيــســتــي عـــن نـــســـاء بــلــبــاس 
البيت احلميمي. حكت  خارجي هو لباس 
عــن اللغو والــتــعــري املــكــشــوف إلحــداهــن 
جليستي  نبهتها  وحني  مالبسها  لتغيير 
.. حكت عن  »ياك حنا غير عياالت«  قالت: 
وعنصرية  اخلــيــام  على  واســتــيــالء  أثـــرة 
مقيتة بني نساء  ونساء وعن عنف لفظي 
بني الرجال وحوادث نشل وحترش لرجال 
بنساء ونساء برجال .. حتدثت عن فوضى 
وأوســــــاخ واســـتـــعـــراض عــضــالت أقـــوال 

وأفعال .. 
ــذي  ــرجــل الــفــاضــل ال وتـــذكـــرت ذلـــك ال
جلست بالقرب منه حول مائدة غداء وحكى 
هو األخر عن حاج يقول في معرض حديثه 
عن املناسك »كملت الزمر ديال عرفة« وفي 

نفس املائدة حكت صديقة عن حدث خصام 
عــايــنــتــه هـــي بـــني نــســاء غــاضــبــات حيث 
لغرميتها  حنقها  غمرة  في  إحداهن  قالت 
عليها  نخسر  حتا  والله  عليها  »طلقوني 

حجة«. 
حج بال روح ومناسك بال تقوى وشعائر 
بال مقاصد ربانية. كانت جليستي في حالة 
من االنصعاق استعصى معها أن توافيني 
باملزيد من الصور .. فهل كنت أحتاج إلى 
ومــرورا  بالشيعة  ــدءا  ب املشاجب  تلك  كــل 
باملشجب الصهيوني التقليدي ألقبض على 
مفتاح فاجعة أحالت خير بقاع األرض إلى 
فيها  وتكسر  الغربان  فيها  تنعق  مشرحة 

األنوف رائحة اجلثث املتعفنة؟
وتذكرت قصة سبأ باليمن وأهلها من 
واملاء،  الزروع  الوافرة  وأرضها  املوحدين 
عن  الباسقة  وخيراتها  العظيم  وســدهــا 
ميني وشمال }بلدة طيبة ورب غفور{ حتى 
طريق  وكــان  دانية.  ثمارا  كان  القطاف  أن 
يحتاجون  فال  بخيراتها،  يانعا  أسفارهم 
آمنني  يقومون برحالتهم  زاد، وكانوا  إلى 
الشيطاني  الـــغـــرور  فــأخــذهــم  مطمئنني 
وغدوا  بالشرك  التوحيد  نعمة  فاستبدلوا 
عبدة للشمس، وبدأ ينتابهم الكفر بالنعمة، 
فسألوا الله أن يباعد بني أسفارهم وظلموا 
أنفسهم وجاء أمر الله جل وعال فانفجر سد 
مأرب املنيع بفعل قوارض حقيرة أغرقتهم 
وشتتهم حتى إن العرب في وصف متزقهم 
ــد صــاغــت مــثــال غـــدا شــهــيــرا فقالت  ــي األب

»تفرقوا أيدي سبأ«.
حاسما  سببا  النعم  جــحــود  كــان  لقد 
ــَه َلــْم َيــُك  ــَلّ لسحب اخلــيــرات }َذِلــــَك ِبــــَأَنّ ال
ُروا  ى ُيَغِيّ ْعَمًة َأْنَعَمَها َعَلى َقْوٍم َحَتّ ًرا ِنّ ُمَغِيّ
َه َسِميٌع َعِليٌم{)األنفال:  َما ِبَأنُفِسِهْم َوَأَنّ الَلّ

..)53
من  احلالة  هذه  الفادح،  اجلحود  ومن 
قلوب  أصــابــت  الــتــي  والتباغض  التنافر 
من  لم متنعهم  أنها  املسلمني اجلدد حتى 
استعراض فنون حذقهم فيها بأعز البقاع.. 
مدعاة  املسلمني  بني  النقار  هــذا  غــدا  وقــد 
لتفكه أهل الفرجة في حماقاتنا حتى قالوا 
صينيني  خمسة  اجــتــمــع  »إذا  حــالــنــا  فــي 

كتبوا حكمة، وإذا اجتمع خمسة يابانيني 
اخترعوا آلة، وإذا اجتمع خمسة أمريكيني 
خمسة  اجــتــمــع  وإذا  فــيــلــمــا،  أخـــرجـــوا 
فرنسيني كتبوا كتابا، وإذا اجتمع خمسة 
عـــرب شــكــلــوا خــمــس طـــوائـــف، وخمسة 
أحزاب، وخمسة قوانني، ويعلن كل واحد 
نقاش  جلسة  ودون  الــرئــيــس  أنـــه  فيهم 
اخلصومات  ثــم  التحالفات  تــبــدأ  واحـــدة 
ثم الكره ثم الفتنة ثم التكفير ثم استيراد 

األسلحة ثم تبدأ املعركة...«
وألن احلــديــث يــطــول، وأمــواتــنــا بــإذن 
معرض  في  ولسنا  ربهم  عند  شهداء  الله 
تهمة  أو  تزكية  فــي  لنا  حــق  وال  التعميم 
والله أعلم مبن اتقى، فقط ونحن نستقبل 
مناسبة جليلة سطر فيها املصطفى معالم 
التشكل الشعوري النقي اجلديد واالستواء 
النبوية وما  الهجرة  العود من خالل  على 
حملته من توجيهات حاسمة لالنتقال إلى 
الشعور  ينتابنا  واالستقامة،  الطهر  حالة 
رســول  إرث  تــنــزيــل  فــي  الــتــام  بالتقصير 
أي حد ساءت  إلــى  بقلق  ونــدرك   ،[ الله 

أخالقنا..
أين نحن من قول املصطفى ] )ما زاد 
الله عبدا بعفو إال عزا(، ونحن كالقنافذ كل 
أخيه؟ !  وجــه  في  يشهر شوكه  منا  واحــد 
للرجل   [ الله  وأين نحن من قول رسول 
الذي قال له: أوصني قال: )..ال تغضب..(؟! 
]: )املسلم  أين نحن من قول رسول الله 
يــده،  ومــن  لسانه  مــن  املسلمون  سلم  مــن 

واملهاجر من هجر ما نهى الله عنه(؟!
ويــطــول احلــديــث فــي ذكـــر خــيــبــات ال 
الله  رحمة  من  للقنوط  تأكيد  بكل  تدعونا 
لرجال  رسالية  همم  حــراك  نواكب  ونحن 
ونــــســــاء مــخــلــصــني حتـــفـــر فــــي الــصــخــر 
في  الــهــجــرة  مــعــالــم  جــديــد  مــن  لتستقيم 
األنفس واآلفاق، هجرة صاغ في مالمحها 
املغبشة املفكر  جاسم سلطان كلمات عميقة 
سنة  وكــل  فيها  للتدبر  أدعــوكــم  ومتفائلة 

وأنتم بيقظة أنقى وصحو أرقى:
»األلم املوجود اآلن فوق السطح، حتته 
تسير املياه التي تبحث عن إجابات وحلول 

جديدة«.

»وا^ حتى نخسر 
عليها حجة«!!

نعيش مع بعض أسرار الرقم سبعة في 
القرآن وفي الكون، ونتساءل هل جاءت  كل 

هذه احلقائق باملصادفة؟  
اق��ت��ض��ت م��ش��ي��ئ��ة ال���ل���ه ع����زَّ وج���لَّ 

اختيار الرقم 7 :
الكون  في  كثيرة  دالالت  الرقم ميلك  هذا 
والقرآن وأحاديث املصطفى ]. حتى تكرار 
محكم.  بنظام  جاء  الله  كتاب  في  الرقم  هذا 
فال  ذلــك،  على  البراهني  يقدم  البحث  وهــذا 
يوجد كتاب واحد في العالم يتكرر فيه الرقم 
سبعة بنظام مشابه للنظام القرآني. وهذا إن 
دل على شيء فإمنا يدل على أهمية هذا الرقم 

وأنه رقم يشهد على وحدانية الله تعالى.
قائم  الكوني  النظام  أن  نـــدرك  فعندما 
على الرقم سبعة، ونكتشف الرقم ذاته يتكرر 

قرنًا،  أربعة عشر  قبل  أنزل  كتاب  في  بنظام 
فإن هذا التشابه يدل على أن خالق الكون هو 

ل القرآن سبحانه وتعالى. مَنزِّ
الرقم سبعة في الكون :

اختار  الكون  هــذا  خلق  الله  بــدأ  عندما 
سبعة  السماوات  عــدد  ليجعل  سبعة  الرقم 
ُه  : }اللَّ وعدد األراضني سبعة. يقول عزَّ وجلَّ
الَِّذي َخَلَق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن اأْلَْرِض ِمْثَلُهنَّ 
ُكلِّ  َعَلى  َه  اللَّ َأنَّ  ِلَتْعَلُموا  َبْيَنُهنَّ  اأْلَْمُر  ُل  َيَتَنزَّ
َه َقْد َأَحاَط ِبُكلِّ َشْيٍء ِعْلما{ َشْيٍء َقِديٌر َوَأنَّ اللَّ

)الطالق : 12/65(.
من  تتألف  الكون  هذا  ذرات  من  ذرة  كل 
سبع طبقات إلكترونية بعضها فوق بعض، 
وهذا قانون ثابت في الكون كله، يشهد على 

وحدانية اخلالق تبارك وتعالى!

الوحدة األساسية  تعد  التي  الذرة  حتى 
ــكــونــي تــتــألــف مـــن ســبــع طبقات  لــلــبــنــاء ال
ذلك.  من  أكثر  تكون  أن  وال ميكن  إلكترونية 
كما أن عدد أيام األسبوع سبعة وعدد ألوان 
الطيف الضوئي املرئي هو سبعة. ويجب أال 
اكتشفوا حديثًا  أن علماء األرض  يغيب عنا 

أن الكرة األرضية تتكون من سبع طبقات!

من 

أوراق  شاهدة
 ذة. فوزية حجبـي

al.abira@hotmail.com

الرقم 7 في القرآن الكرمي 
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وفي   ، ب��أي��ام  ال��م��ب��ارك  األض��ح��ى  عيد  بعد 
وقع  الحالي،  من شهر شتنبر  الثالث  األسبوع 
اليافعين،  الشباب  أحد  له  تعرض  أليم  ح��ادث 
إلى  أدى  الهامش  أح��ي��اء  م��ن  ح��ّي  إل��ى  ينتمي 
كسور على مستوى العمود الفقري والعنق، مما 
استوجب نقله إلى المستشفى الجامعي، وبعد  
تشخيص الحالة تبّين أنها من الخطورة بمكان، 
وتحتاج إلى تدخل جراحي سريع مع توقعات 
نسبية بنجاح العملية. وجد الشاب نفسه بين 
محنتين كبيرتين:إحداهما إصابة شّلت حركته، 
وال��ث��ان��ي��ة واق��ع��ه االج��ت��م��اع��ي ال��ه��ش، وليس 
بقيمة  جراحية  عملية  إج���راء  س��وى  خ��ي��ار  ل��ه 
15000.00 درهم، أصّر الطبيب -لألسف- على 
ُت��ِرك  وإال  العملية،  في  الشروع  قبل  تسديدها 
الشاب المصاب لمعاناته المزدوجة . استطاع 
وبقي  المصاريف،  ثلث  توفير  المقربين  أح��د 
أن  ربك  ويشاء  س��وءا،  ت��زداد  والحالة  الثلثان، 
يهيئ للشاب المصاب ما لم يكن في الحسبان، 
اتصاالت  وبعد  م��ع��دودة،  ساعات  إال  هي  وم��ا 
الخير  فيهم  ُعِهد  الناس ممن  عفوية مع بعض 
تعالى  الله  فساق  السار  الخبر  جاء  بالمدينة، 
للشاب المصاب المبلَغ المتبقَي. وكانت الخطوة 
العاجلة لتجاوز مرحلة الخطر التعجيل بإجراء 
جل  الله  أراد  ما  ك��ان  وق��د  الجراحية،  العملية 
وعال.  هذه واقعة من بين عشرات الوقائع التي 
غفلة  في  بصمت  وتتكرر  الهامش،  على  تحدث 
أسئلة مجتمعية  لكنها  تطرح  البشر،  بني  من 
كبيرة، من أبرزها واقع الخدمات الصحية التي 
عليها  تشتغل  التي  الكبرى  األوراش  من  تعد 
أكبر  األس��ئ��ل��َة س���ؤاٌل  ه��ذه  ال��دول��ة، ويصاحب 
التي  االجتماعية  الخصاصة  واق��ع  إن��ه  منها: 
تالزم المجتمع، فتأتي مثل هذه الوقائع إلعالن 

ما استتر، واستفزاز العقل والنظر.
للمواطن  الصحي  ال��واق��ع  ف��ي  ال��ن��اظ��ر  إن 
أن  ليستخلص  ال��دل��ي��ل،  ي��ع��وزه  ال  الضعيف 
التعاطَي مع الِخْدمات الصحية ال يزال محدود 
لتمكين  المبذولة  الجهود  من  بالرغم  الجدوى، 
المواطن من الخدمات الصحية، باعتبارها حقا 
يكفله الشرع ويضمنه الدستور. ولعل ما يُحّد 
طبيعة  رؤي��ة  في  غبٌش  هو  الطموح،  بلوغ  من 
الواقع االجتماعي بإشكاالته العميقة وإكراهاته 
ال��ذي  الفقر  واق��ع  ضمنها  وم��ن  الموضوعية، 
التكلفة  وكذا  المغربية،  األسر  من  عددا  يشمل 
الباهضة للفاتورة الصحية، إضافة إلى اختالل 
البنية الصحية المتمثلة في مواردها البشرية: 
ك��ّم��ا وع����ددا، ال��ت��زام��ا وم��س��ؤول��ي��ة، وم��راِف��ق��ه��ا 
إلى  باإلضافة   ، ومؤسساٍت  بناياٍت  الصحية: 
ضمور المجتمع المدني، الذي ينبغي أن يشكل 
باعتباره  االجتماعية  الرؤية  ثوابت  من  ثابتا 

وسيطا بين الدولة والمجتمع.
استراتيجية  ل��رؤي��ة  ال��م��اس��ة  ال��ح��اج��ة  إن 

على  ُملّحة  أسئلة  تترجمها  الصحي،  للواقع 
ال��ذي��ن يراكمون  ال��دول��ة، وعلى رج��ال األع��م��ال 
الثروات، كما تسائل المجتمع المدني بهيئاته 
المختلفة، خاصة منها ذات االهتمام  بالمجال  
التضامن  مؤسسات  إلى  باإلضافة  االجتماعي، 
والتكافل ذات الصلة بقطاعي التشغيل والصحة. 
ولعل هذا الواقع االجتماعي بتراكماته السابقة 
للتنمية  الوطنية  المبادرة  لخروج  الحافز  كان 
البشرية إلى الوجود قبل اثني عشر عاما، هذه 
االخ��ت��الالت  لمعالجة  ان��ب��رت  ال��ت��ي  المؤسسة 
التنموية،  مشاريعها  خ��الل  م��ن  االجتماعية، 
ومنها الصحية، ومن َثّم تعتبر المبادرة الوطنية 
لمؤسسات  الرئيس  ال��داع��م  البشرية  للتنمية 
ه نقدا ضمنيا  الدولة، لكنها في الوقت ذاته توجِّ
السابقة.  االجتماعية  السياسات  لكل  صامتا 
المرجوة  الصحية  الرؤية  عناصر  كانت  وإذا 
األساس  اإلشكال  واألوجه،فإن  األبعاد  متعددة 
الذي يحول دون االستفادة من خدمات صحية 
عادلة ومستمرة، هو ضعف الدخل المادي لألسر 
في  الضرورية  الحاجات  تتراكم  حين  خاصة 
مجتمع مغربي تصل فيه نسبة الفقر إلى 6.2% 
للتخطيط  السامية  المندوبية  تقرير  بحسب 
–في  الدولة  واج��ب  من  كان  ولما   .2014 لسنة 
المالية  وتوازناتها  االقتصادي  منظورها  إطار 
وسياساتها االجتماعية- أن تضطلع بمسؤولية 
الخدمات الصحية فإن سقف اإلنجاز يظل -إلى 
الزمن  بعامل  رهينا  المتوقعة-  البرامج  جانب 
م��ن ج��ه��ة، وم���ن ج��ه��ة أخ���رى ي��ظ��ل  ف��ي حاجة 
التآزر  من  نوعا  يفرض  مما  شعبي،  دع��م  إل��ى 
األدن��ى  الحد  من  المواطن  لتمكين  االجتماعي 
الدولة  وهذه مسؤولية  الصحية،  الخدمات  من 
باستثماراتهم،  األعمال  ورج��ال  ومؤسساتها، 
المجال  وتحديدًا  المدنية،  بهيئاته  والمجتمع 

الصحي.
من هنا نهمس في آذان محبي هذا الوطن، 
م��ن أج���ل ت��ج��اوب م��دن��ي م��ن خ���الل م��ب��ادرات 
إنسانية عقالنية وعلمية، بمنأى عن االرتجالية 
الخدمات  ُش���ّح   اللحظي،لتجاوز  الفعل  ورّد 
والتعبير  األدوار،  لتقاسم  وضعفها،  الصحية 
م��ن خ��الل ه��ذه ال��م��ب��ادرات ع��ن ص��دق االنتماء 
للوطن وتجسيد المواطنة في أسمى تجلياتها، 
الصحة  مدخل  من  المجتمع  أهمها:خدمة  ومن 
لتجفيف  ال��ح��اج��ة،  ذوي  بالمرضى  والعناية 
منابع اليأس في النفوس، وتمكينهم من لحظة 
البسمة،  تعيد  لعلها  ع��اب��رة،  تكون  قد  س��ع��ادٍة 
فيه  ال��ذي نعيش  الوطن  بأن هذا  األم��ُل  ومعها 
وإْن نسيهم في غفلة   ، أبناءه  جميعا، ال يهمل 
دام  ما  األب��د،  إلى  لن ينساهم  فإنه  الزمان،  من 
في الوطن أناس نذروا أنفسهم لخدمة الناس، 
بأعمال  ال��ل��ه،  بمحبة  يحظوا  أن  فاستأهلوا 
يحبها الله عز وجل، جامُعها: نفع الناس، فقد 
أن   ] عمر  بن  الله  عبد  عن  الطبراني  روى 
أنفُعهم،  الله  إلى  الناس  ق��ال:«أح��بُّ   [ النبي 
وأحبُّ األعمال إلى الله عز وجل : سروٌر ُتدخله 
على مسلم، أو تكشف عنه ُكْربة، أو تقضي عنه 
دينا، أو تطرد عنه جوعا، وأَلن أمشَي مع أخي 
المسلم في حاجة ،أحبُّ إليَّ من أن أعتكف في 
المسلم  أخيه  مع  مشى  ومن  شهرا...  المسجد 
في حاجة حتى ُيثِبَتها له، أثَبَت الله تعالى َق�َدَمه 

يوم تِزلُّ األقدام ....« وصدق الحبيب.

شعر : ذ. محمد شركي

أي رؤية للعمل االجتماعي: 
اخلدمات الصحية أمنوذجا

َحـلَـَف الـمُـراِبـط لـن يـزول  ربـاُطـه 
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د .كمال الدين رحموني

ال يسلم القدس الشريف من األذى
أين النفير؟ وأين من يغشى الوغى؟
القذى داسها دنس  عتبات قدس 
باحاتها ب��ورك��ت  م��ك��ة  أخ���ت  ي��ا 
هيكل؟ ص��وام��ع  على  يشاد  أن��ى 
حلف المرابط لن يجوس خاللها
رباطه ي���زول  ل��ن  ال��م��راب��ط  حلف 
المرابط والرصاص مغيب حلف 
بها يساكنه  ل��ن  ال��م��راب��ط  حلف 
ح��ل��ف ال��م��راب��ط ل��ن ت��ن��ام عيونه
طعامه ي��ذوق  لن  المرابط  حلف 
ببسمة يجود  لن  المرابط  حلف 
عربه يسامح  لن  المرابط  حلف 
ق��ادة يسامح  ل��ن  ال��م��راب��ط  حلف 
ي��ك��ون مخلفا ل��ن  ال��م��راب��ط  حلف 
موليا يموت  لن  المرابط   حلف 
ح��ل��ف ال���م���راب���ط أن ي����دك ع���دوه
ح��ل��ف ال��م��راب��ط ل��ن ي��ري��م عرينه
بطيبه يطيب  لن  المرابط  حلف 
ج��واره يكون  أن  المرابط  حلف 
ب����رت ي��م��ي��ن��ك ي���ا م���راب���ط إن��ه��ا
ي��ا ل��ي��ت ش��ع��ري ه��ل أق��ب��ل تربة

ال��دم مشارفه  على  ي��راق  حتى 
أم أين من يحمي الحمى أو يعصم؟
م��ن ه��ود س��ام��رة ت��ج��ور وتلؤم 
في س��ورة اإلس��راء أنى تهدم ؟
وس���راج ق��دس ل��ن ي��زول فتظلم 
آثم  ال��ج��رائ��م  مقترف  صهيون 
ح��ت��ى ت��س��ي��ل دم�����اؤه وت��زم��زم
ط��ع��ن ال���ع���دو ب��م��دي��ة وي��دم��دم
واألرق���م  رقشها  األف��اع��ي  نسل 
يتنعم  غ���اص���ب  وف��ي��ه��ا  أب�����دا 
وال��ق��ي��د ف���ي ي���ده س����وار ي��ؤل��م 
وت��ل��ط��م ت���ن���وح  ث���اك���ل���ة  واألم 
يتألم مستنصرا  ي��ن��ص��روا  ل��م 
مذمم وال��ج��ه��اد  بلهو  ش��غ��ل��وا 
يسحم بهيم  ليل  ف��ي  وال��ق��دس 
دب������را ي��ك��ب��ر ب����ال����ردى ي��ت��ع��م��م
حجر يلعلع في الفضاء ويرجم
ي��ش��ارك��ه ط��ع��ام��ا قشعم ح��ت��ى 
ح���ت���ى ي���ق���ي���م ب���ج���ن���ة ي��ت��ن��س��م 
حوض النبي المصطفى ويسلم
م����ن ص������ادق أي���م���ان���ه ت��ت��ع��ظ��م 
أتسلم  وق��ب��ره  الشهيد  وط���ىء 
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ذ: عبد القادر لوكيلي

 مجرد
 رأي

االنقالبيون في 
عيون الصهاينة ...

اإلسييرائيييييلييييين  أكييثيير  حييتييى   ...
تفاؤال لم يستوعبوا حجم اخلدمات 
العظيمة التي بات النظام االنقالبي 
في مصر يقدمها بكل تفاٍن و اخالٍص 
حتى  تقدمها  لم  خدمات  لبالدهم... 
أميييرييييكيييا وهييييي احلييليييييفيية الييدائييميية 

واألزلية لهم...  
فييييي حتييقيييييق صييحييفييي قيييييام بييه 
نيفون«  »أمير  اإلسرائيلي  الصحفي 
ونيييشيييره مييوقييع »وليييييال« االخيييبييياري، 
وحجم  مستوى  أن  إلى  فيه  يخلص 
التعاون االمني والتنسيق السياسي 
بيييين إسيييرائيييييييل وحيييكيييومييية  مييصيير 
االنييقييالبييييية وصيييل إليييى حييييدود غير 
التوقعات  جميع  وفاق  بل  مسبوقة، 
وهييذا  تييفيياؤال...  األكييثيير  الصهيونية 
التي  الييكييبيييييرة  الشعبية  يفسر  مييا 
أصبح يحظى بها قائد االنقالب لدى 
قاطبة،  الصهيوني  والشعب  النخب 
لييدرجيية أن »عييامييوس جييلييعيياد« وهييو 
أحد كبار احلاخامات اليهود وصفه 
ب »املعجزة« اإللهية التي حلت على 
الرجل  وصييدق  اليييييهييودي...  الشعب 
وإن كان كذوبا: فقد حقق لهم النظام 
كان  الذي  »شييارون«  أمنية  االنقالبي 
غزة  فيجد  يوما  يستيقظ  أن  يتمنى 
مياه  هييي  فها  البحر،  ابتلعها  وقييد 
الييبييحيير تييغييرق  قييطيياع غيييزة عييبيير ما 
تبقى من األنفاق في النهر وتتسبب 
فييي انييهيييييار الييتييربيية وتييلييويييث املييييياه 
غزة  ألهييل  الوحيد  اخلييزان  اجلوفية 
احملاصرين أصال، وها هي اجلرافات 
واملتفجرات تلتهم مئات املباني على 

احلييدود مع غييزة بعد قتل املييآت من 
سكانها على اجلانب املصري بتهمة 
اإلرهاب وتهريب األسلحة »إلرهابيي 
حييميياس« فييي غيييزة، وهييا هييي كتائب 
الييقييسييام اجليينيياح الييعييسييكييري حلركة 
اإلرهيياب  قائمة  على  توضع  حماس 
بعدما  منهم  قيادين  اختطاف  ويتم 
سمح لهم بالعبور لتلقي العالج في 
تركيا، ناهيك عن تعمد إغالق معبر 
بينما  تقريبا،  السنة  أيام  رفح طيلة 
فيها  تتحكم  الييتييي  الييسييتيية  املييعييابيير 
إسرائيل تظل مفتحة باستثناء أيام 

أعيادهم أو في حاالت خاصة... 
أميييا مييقييابييُل كييل هيييذه اخلييدمييات 
اخلبير  العليم  الييلييه  إال  يعلمه  فييال 
واليييراسيييخيييون فييي عييلييوم اخلييسيية و 
خيانة األمة والتنكر لثوابتها وقيمها 
هذا  ميين  بعضا  كييان  وإن   .. العليا 
الضغوط  خييالل  من  ظهر  قد  املقابل 
الضغط  جماعة  باتت  التي  القوية 
داخييل  متييارسييه  »اإليييبيياك«  اليهودية 
الكونغرس وأروقة اإلدارة األمريكية 
عن  التراجع  على  إجبارها  أجل  من 
بعد  مباشرة  األول  السلبي  موقفها 
وما  الشرعية  على  اآلثيييم  االنييقييالب 
في  مروعة  مجازر  من  ذلييك  استتبع 
والنهضة  واحلييييرس  رابييعيية  ميييييدان 
وغيرهم... يفهم ذلك من تبجح قائد 
االنقالب بأنه في اتصال هاتفي شبه 
يومي مع رئيس الوزراء الصهيوني 

»ناتنياهو«... 
ولييلييه فيييي خييلييقييه شييييؤون وآخييير 

دعوانا أن احلمد لله رب العاملن.

ال شيء في اعتقادي يعدل لفظ األمانة أو مصطلح 
األمانة في سعة مفهومه وقوة معناه، إذ ليس في وسع 
أحد أن يستبعد من مجاله الفسيح وما صدقه الواسع 
أي حركة أو سلوك، صغر أو كبر، مما تقتضيه سالمة 
السفينة واستقامة جريانها في المجرى الالحب نحو 
شاطئ النجاة وبر األمان. بل إنك لو تأملت مليا جملة 
بثقافة  المرتبطة  الكبرى  المركزية  المصطلحات  من 
اإلسالم وتصوراته القيمية العليا، لظهر لك جليا كونها 
مستغرقة فيه أو كونه مستلزما لبعضها أ و عديد منها، 
سبيل  على  والوفاء،  والرحمة  واإلخالص،  كالصدق 
أمينا  إنسانا  تجد  أن  يمكنك  فهل  الحصر،  ال  المثال 
وفيا  أو  يكون صادقا  أن  دون  لألمانة  الحق  بالمعنى 
التي  الفضائل  من  سلسلة  تستقري  أن  ولك  ورحيما؟ 
يتوقف أمر استقرار الحياة عليها وتضعها في ميزان 
وإياه  منها  كل  ارتباط   محالة  ال  واجد  فإنك  األمانة، 
الجميع  تجد  بحيث  المعنوية،  الوشائج  من  بوشيجة 
ثابت  أصلها  الظالل،  وارفة  كبرى  شجرة  إلى  ينتمي 

وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.
وتتجلى مركزية األمانة ألنظارنا باعتبارها منبعا 
والتشبع  بخصالها  واالتصاف  الخير،  منابع  من 
مجرى  تصورت  إذا  واليمن،  للبركة  معقدا  بمعانيها 
تفتح  فلست  ومحلولها،  إكسيرها  من  خاليا  الحياة 

من  ركام  على  إال  حينها  عينيك 
ال  قد  هياكل  على  أو  الخراب، 
في  ولكنها  بريق،  من  تخلو 
منخورة   مسوسة  أمرها  حقيقة 
نحتاج  وهل  حطام.  إلى  آيلة 
إلى التصور وواقع المجتمعات 
نقائض  أنهكتها  التي  البشرية 
يلفحنا  أمامنا  ماثل  األمانة 
وصوره  السيئة،  بمشاهده 

الكئيبة الصادمة؟ 
في  األمانة  كانت  لقد 
عنوان  هي  بالصدق  ارتباطها 
شخصية الرسول األعظم سيدنا 
وبعدها،  البعثة  قبل   ،[ محمد 
والسالم  الصالة  عليه  كان  إذ 
ولم  األمين.   بالصادق  يسمى 
والحال  الغريب،  باألمر  ذلك  يكن 

من  جعل  قد  وتعالى،  سبحانه  وخالقه  الكون  رب  أن 
األمانة محورا لوجود اإلنسان على هذه األرض، وميزانا 
الختباره فيها، ومضمارا يتبارى طالب الفوز والنجاة 
درجاته  أرقى  بلوغ  وفي  القياسية،  أرقامه  بلوغ  في 
ََماَنَة  األأْ َنا  َعَرضأْ ا  }إنَّ وجل:  عز  الله  يقول  السامية. 
ِملأَْنَها  َيحأْ َأنأْ  َن  َفَأَبيأْ َوالأِْجَباِل  ِض  َرأْ َواألأْ َماَواِت  السَّ َعَلى 
ُه َكاَن َظُلوًما َجُهوال{ َساُنۖ  ِإنَّ نأْ ِ َها َوَحَمَلَها اإلأْ َن ِمنأْ َفقأْ َوَأشأْ
اآلية  في  المعنية  األمانة  كانت  وإذا  )األحزاب:72(. 
الله  طاعة  في  المتمثلة  العظمى  األمانة  هي  الكريمة 
تشمل  الالمحدودة  تجلياتها  فإن  ألمره،  واالستجابة 
كل حركات اإلنسان وسكناته، وال يستثنى منها شيء 
المادي  كيانه  من  بل وكل جزء  ي  ذكرت  أن  كما سبق  ي 
والوجداني، مما يتطلب منه أن يكون في كامل اليقظة 
يشكل  أن  شأنه  من  عارض  ألي  للتصدي  واالستعداد 
عائقا أو مشوشا في طريق الحفاظ على األمانة في أي 
شكل من أشكالها أو تجل من تجلياتها. وإذا كان من 
معاني األمانة »الوديعة«، كما هو مذكور في القواميس، 
عن  لنا  يكشف  ذاته  حد  في  الوديعة  دالالت  تأمل  فإن 
إمكانية سحبها على شتى المواقف والمواضع، فالطفل 
في حضن والديه وأسرته أمانة بمعنى وديعة، والتلميذ 
في المدرسة بين أيدي معلميه وأساتذته وديعة وأمانة 
الرعية  أو  المجتمع  وأفراد  والحفظ،  الرعاية  واجبة 
إزاء من استرعوها من الرعاة والحكام أمانات وودائع 
يقع على عواتقهم حفظها ورعايتها، وصوت المواطن 
كيفما  االستحقاقات،  من  استحقاق  في  به  يدلي  الذي 
كان نوعه، أمانة ووديعة، المفروض أن يؤدي استعماله 

المعطيات  من  بنية  وضمن  المطلوب،  الوجه  على 
مختل،  وغير  سليم  سياسي  مشهد  ظل  وفي  السليمة 
اإليجابي  التطور  وإلى  والنماء،  الصالح  إلى حصول 
استعماله  يؤدي  بينما  للوطن،  العامة  األوضاع  في 
السيئ، إما باإلدالء به زورا، أو بيعه لقاء ثمن يعتبرا 
إذا  بالك  فما  الدراهم،  ماليين  قوامه  كان  وإن  بخسا 
أعطي لقاء دراهم معدودات، في صفقة مهينة يفقد بها 

من يخونون أماناتهم وكرامتهم وإنسانيتهم.
ومآسينا  المؤلمة  أوضاعنا  تدبرنا  إذا  إننا 
المتفاقمة على كل صعيد، وتخلفنا العام الذي يخترق 
أصل  أن  يقين،  عن  ألدركنا  االجتماعي،  بنائنا  عمق 
األزمة إنما هو تضييع األمانة بمفهومها الواسع، ومع 
ضياع األمانة يضيع األمن ويجتاح القلق والخوف كل 
مفاصل سفينة المجتمع، التي تتهددها الرياح الهوجاء 
من كل حدب وصوب. ولنا أن نتساءل عن حجم التربية 
على األمانة التي يتلقاها أعضاء سفينة المجتمع في 
هذا البلد العزيز، في األسر وفي التعليم واإلعالم، بل 
العام،  والسياسي  والثقافي  االجتماعي  المشهد  وفي 
هل هو في المستوى الذي هو كفيل بحفظ أمن السفينة 
وصحة  إبحارها  وسالمة  عودها  صالبة  وضمان 
المجال  يفتح  بحيث  الضحالة  من  إنه  أم  اتجاهها؟ 
لخرق خطير تتسرب منه المياه للسفينة ويهددها ِبَشرٍّ 

مستطير؟ 
فنحن إذا رجعنا إلى الحدث 
الذي يعيش المغاربة على إيقاعه 
وتداعياته، وهو حدث انتخابهم 
في  يمثلوهم  أن  للمفروض 
والجهوية  الجماعية  المجالس 
 ،2015 شتنبر  من  الرابع  في 
من  جملة  نرصد  أن  أمكننا 
صميمها  في  تعود  االختالالت 
األمانة،  إدراك  في  اختالل  إلى 
بقيمة  التشبع  في  نقص  أوفي 
جاللها  واستصحاب  األمانة 
أن نطرحها  وإشعاعها، ويمكننا 

في صيغة تساؤالت:
الذين  نسبة  تعكس  هل 
االستحقاق  في  بأصواتهم  أدلوا 
لشعب  الكافي  النصاب  المذكور 
على  الملقاة  األمانة  وخطورة  مسؤولياته  يستشعر 

عاتقه في ظل عالم يموج بالمخاطر والتحديات؟
وهل يعتبر المقاطعون قوى حية تؤثر في مجرى 
بشكل  والواجب  األمانة  تفهم  ميتة  قوى  أم  التاريخ، 

مشوه مقلوب؟ 
في  المشاركة  السياسية  القوى  تعبر  وهل 
أم  الوطن؟  االستحقاق عن وجود حق راسخ في عمق 
أن بعضها ال يعدو أن يكون أشباحا باهتة على هامش 
الوطن، وأن علتها المستعصية هي عيشها في األوهام، 

وعدم وعيها بواقعها المنكود؟
االستحقاق  إليها  آل  التي  الخريطة  تعبر  هل 
في  أمانة  عن  والجهات  الجماعات  مستوى  على 
سواء،  حد  على  والمرشحين  الناخبين  أصوات  حفظ 
وبالتالي في رعاية مستقبل الوطن وأمنه، أم أن إخالال 
الخريطة  تلك  اعترى  قد  المقدسة  األمانة  بمقتضيات 
من  مكافئ  قدر  ويوازيه  يقابله  التشوهات،  من  بقدر 

الترديات والتراجعات؟
ال  الذي  الطاقة  من  األمة  خزان  أن  القول  خالصة 
األمانة،  أفرادها ضد خيانة  تلقيح  ينضب معينه، هو 
إلى  األمر  توسيد  هو  الخيانة  لتلك  وجه  أعظم  وإن 
قوله:  في   [ الله  رسول  منه  حذر  الذي  أهله،  غير 
وصدق  الساعة«  فانتظر  أهله  لغير  األمر  وسد  »إذا 
ِذيَن آَمُنواأْ اَلَتُخوُنواأْ الّلَه  َها الَّ الله تعالى القائل: }َيا َأيُّ
َلُمواأْ َأ َلُموَن َواعأْ َتعأْ َوَأنُتمأْ  َأَماَناِتُكمأْ  َوَتُخوُنواأْ  ُسوَل  َوالرَّ
َعِظيٌم{ ٌر  الّلَه ِعنَدُه َأجأْ َوَأنَّ  َنٌة  ِفتأْ اَلُدُكمأْ  َوَأوأْ َواُلُكمأْ  َأمأْ َما  نَّ

)األنفال:27 و28(.

د. عبد المجيد بنمسعود

خروق في سفينة  المجتمع

 60ـ  تضييع األمانة

السيد  إلييى  مفتوحة  رسيياليية 
والبحث  العالي  التعليم  وزييير 

العلمي وتكوين األطر 
رحيييم الييلييه الييعييالميية املييجييدد 
عييبييد الييلييه كيينييون و هييو يحتفي 
بييالييعييقييل امليييغيييربيييي فيييي مييؤلييفييه 
في  اليييرائيييع  النبوغ  املغربي 
أثيييار  والييييييدي  اليييعيييربيييي،  األدب 
الفرنسية  احلييميياييية  سييخييط  بييه 
الييتييي كييانييت تييسييعييى إليييى سلخ 
العربية  ورهييم  جييدأْ عيين  املغاربة 
اإلسيييالمييييييية، لييكيين ميييا يييشييهييده 
السنوات  فييي  املييغييربييي  اليينييبييوغ 
األخيييييييرة ميين طيييرف اجلييامييعييات 
يبعث  ببالدنا  العليا  واملييدارس 
األسييييى واخليييييوف عييلييى مصير 
قضوا  ييين  الييدأْ اليينييوابييغ،  أبنائنا 
عمرا الحبا وسنوات مضنية من 
العلمي، حتى  والتحصيل  اجلد 
حصلوا على شهادة الباكالوريا 
منهم  أمييال  عالية،  جد  مبعدالت 

يفجرون  تخصصات  ولييوج  في 
الفكرية  طيياقيياتييهييم  خيياللييهييا  ميين 
النهاية  في  ليجدوا  واإلبداعية، 
كل األبييواب مقفلة  في وجههم، 
نيييظيييرا ليييليييشيييروط الييتييعييجيييييزييية 
الييتييي أصييبييحييت تييفييرضييهييا هييذه 

املؤسسات لولوج مدرجاتها
فييفييي اليييوقيييت الييييذي تييرفييض 
فيييييييه ميييؤسيييسييياتييينيييا الييعييلييمييييية 
على  حصلوا  ة  تالميدأْ استقبال 
جدا،  حسن  مبيزة  الباكالوري 
الفرنسية  اجلييامييعييات  تتلقفهم 

ا فما السر في ذلك بأقل من هدأْ
إننا نعيش معضلة تعليمية 
كارثية ونحن نقتل طموح هؤالء 
الشباب وندخلهم في دوامة من 
مر الدأْي سيفقدهم  اإلحباط والتدأْ

ا الوطن. الثقة في مستقبل هدأْ
ا  فييحييتييى مييتييى يييسييتييميير هيييدأْ
الييينيييزييييف الييييييدأْي يييفييتييك بييعييقييول 

شبابنا النوابغ؟

قتـل  النبوغ  املغـربي  
ذ: أحمد األشهب ذ: أحمد األشهب بنبض القلب
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ذك����رت إذاع����ة "خ��ي��ل��درل��ن��د" أن 
األناجيل  م��ن  كبيرة  أع����داًدا  ه��ن��اك 
��ره��ا راب��ط��ة "أوس��ت��رب��ي��ك" في  ت��وفِّ
م��ق��اط��ع��ة "خ��ي��ل��درل��ن��د" ال��ه��ول��ن��دي��ة 

لتوزيعها على الالجئني.
وعادًة تبيع الرابطة حوالي 20 
إجنياًل كل أسبوع، ولكن اآلن سيتم 
وهناك  منها،  كبيرة  أع���داد  ت��وزي��ع 
باللغات  أن��اج��ي��ل  ع��ل��ى  كبير  ط��ل��ب 
والصومالية  والعربية،  الفارسية 

لغة  وه��ي  والتيغرينية:  وال��ك��ردي��ة، 
اإلريتيريني  م��ن  قسم  بها  يتحدث 

واإلثيوبيني.
أمام  نفسها  الرابطة  تقف  وال 
تنصح  كما  اللجوء،  م��راك��ز  أب���واب 

عمالءها بعدم القيام بذلك.
وم���ع���ظ���م ط���ل���ب���ات األن���اج���ي���ل 
وأف��راد،  ة  كنسيَّ منظمات  من  تأتي 
الروحي؛  بالدعم  ة  َمعنيَّ ومنظمات 

املصدر: شبكة األلوكة.

واملراكز  عبرت اجلمعيات 
بالغ  ع��ن  بأمريكا  اإلس��الم��ي��ة 
ق��ل��ق��ه��ا ِم�����ن َت���ب���ع���ات دع����وة 
املتطرفة  اليمينية  اجلماعات 
مسلحة  مظاهرة  تنظيم  إل��ى 
واملسلمني  لإلسالم  مناهضة 

خالل األسبوع اجلاري.
إل��ى  ��م��ون   فقد دع���ا امل��ن��ظِّ
ح���م���ل ال����س����الح وال���الف���ت���ات 
امل��ع��ادي��ة ل��إلس��الم وش��ع��ائ��ره، 
مجلس  ذك���ره  مل��ا  طبًقا  وذل���ك 
العالقات األمريكية اإلسالمية.
فسيبوك  لصفحة   وطبًقا 
التي دعت إلى التظاهر، تبدو 

ال���ش���ع���ارات ت��اب��ع��ة جل��م��اع��ة 
التي  العهد"  على  "احملافظني 
بالتظاهر  أن��ص��اره��ا  ط��ال��ب��ت 
أم��ام  مختلفة  منطقة   21 ف��ي 
م����ؤس����س����ات امل���س���ل���م���ني ف��ي 
"التظاهر  ب��ع��ن��وان:  م��ظ��اه��رة 

العاملي من أجل اإلنسانية".
 وق������د ط���ال���ب���ت امل����راك����ز 
بالتدخل  احلكومة  اإلسالمية 
التظاهرات  ه��ذه  ملنع  الفوري 
بتبعات  ُت��ن��ذر  ال��ت��ي  املسلحة 
تزايد  ظل  في  خطيرة  سلبية 
امل���واق���ف ال��س��ل��ب��ي��ة وال���ع���داء 

جتاه املسلمني؛

ص��ن��ف��ت ج��ام��ع��ة ال��ق��اض��ي 
قائمة  ضمن  مب��راك��ش  عياض 

أفضل 800 جامعة في العالم.
"التاميز"  مجلة  واعتمدت 
هذا  تصنيفها  ف��ي  األم��ري��ك��ي��ة 
ال����ذي ن��ش��رت��ه ي���وم اخل��م��ي��س، 
امل��ؤش��رات  م��ن  مجموعة  ع��ل��ى 
التي متثلت أساسا، في مؤشر 

على  امل��رت��ك��ز  التعليمي  األداء 
جودة التدريس، والبحث العلمي 
الرصني، نقل املعلومات واملعرفة، 

والصيت الدولي للجامعة.
وفي نفس السياق، متركزت 
واألوروبية  األمريكية  اجلامعات 
ال���ص���دارة، حيث ح��ل معهد  ف��ي 
في  للتكنولوجيا  "كاليفورنيا" 
بجامعة  متبوعا  األول،  امل��رك��ز 
الثانية،  املرتبة  في  "أك��س��ف��ورد" 

ثالثا،  "س��ت��ان��ف��ورد"  ج��ام��ع��ة  ث��م 
وج����ام����ع����ة "ك����ام����ب����ري����دج" ف��ي 
مبعهد  متبوعة  ال��راب��ع،  امل��رك��ز 
للتكنولوجيا  "م��اس��وش��ي��ت��س" 
ف��ي امل��رك��ز اخل���ام���س، وج��ام��ع��ة 
السادسة،  املرتبة  ف��ي  "ه��ارف��اد" 
سابعة،  "ب��رن��ي��ن��س��ت��ون"  ج��ام��ع��ة 
م��ع��ه��د "ل���ن���دن" ث��ام��ن��ا، وم��ع��ه��د 
تاسعا،  بزيوريخ  "التكنولوجيا" 
املركز  في  "شيكاغو"  جامعة  ثم 

العاشر.

قال رئيس وزراء الشطر 
ال��ه��ن��دي م���ن ك��ش��م��ي��ر مفتي 
من  أك���ث���ر  إن  س��ي��د  م��ح��م��د 
بات  5000 الج��ئ روه��ن��ج��ي 
يعيش في العديد من املالجئ 
ج��ام��و ووادي  ف���ي  امل��ؤق��ت��ة 
ك��ش��م��ي��ر وج���ام���و ال��ع��اص��م��ة 
فرارهم  بعد  للبالد  الشتوية 

م��ن االض��ط��ه��اد ف��ي م��ي��امن��ار. 
وأك���د س��ي��د أن ه��ن��اك ح��وال��ي 
تضم  روهنجية  أس���رة   1219
ج��م��ي��ع��ه��م  أش����خ����اص   5107
ي��س��ك��ن��ون ف���ي م��ن��ط��ق��ة ج��ام��و 
وكثيرا   . سيئة  أوض����اع  ف��ي 
الروهنجيا  أقلية  توصف  م��ا 
األقليات  أكثر  بأنها  املسلمة 
العالم  في  لالضطهاد  تعرضا 
وهي غير قادرة على احلصول 
ع��ل��ى ج��ن��س��ي��ة م��ي��امن��ار بعد 
 1982 جتريدهم منها في عام 

ب��ح��ك��م ت��ع��س��ف��ي م���ن ح��ك��وم��ة 
م��ي��امن��ار ح��ي��ن��ذاك. وق���ال أحد 
بحسب  جامو  ف��ي  املسؤولني 
من   4912 إن  هندية  صحيفة 
في  يعيشون  ال��ذي��ن  الالجئني 
بطاقات  ميتلكون  جامو  إقليم 
 186 ب��ي��ن��م��ا  امل���ت���ح���دة  األمم 
شخصا هم من دون بطاقات . 
وتشير تقديرات في الهند إلى 
أن هناك أكثر من 36000 الجئا 
الهند  في  يعيشون  روهنجيا 

بعد حملة نزوح من ميامنار.

ان��ط��ل��ق��ت ي���وم االث��ن��ني 12 
أكتوبر باملكتبة الوطنية بالرباط 
التي  العلمية  الندوة  فعاليات 
ينظمها مكتب تنسيق التعريب، 
التابع للمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم، في موضوع: 
املُْعجم الَعربي املخَتّص َودْوُرُه 
ف��ي َت��ْن��ِم��ي��ة َوَن���ْش���ر املُ��ْص��َط��ل��ح 

الِعلمّي.
وع�����رف�����ت ال�����ن�����دوة ال���ت���ي 
مشاركة  يومني،  م��دة  استمرت 
م��ْع��ج��م��ي��ني وم��َج��م��ع��ي��ني م��ن 
ال��س��ع��ودي��ة وم��ص��ر وال���ع���راق 
وموريتانيا وتونس والسودان 
وامل���غ���رب  وأمل���ان���ي���ا  واألردن 
م��ت��خ��ص��ص��ني ف����ي ال��ص��ن��اع��ة 

املعجمية.
وحسب اجلهة املنظمة فإن 
أن  إلى  بالنظر  يأتي  املوضوع 
املعرفة  مجتمع  نحو  ال��ت��وج��ه 
من  جملة  على  ال��ي��وم  يتأسس 

امل���ت���غ���ي���رات ال��ت��ي 
ت���خ���ص ال��ص��ن��اع��ة 
احلديثة،  املعجمية 
ب��ض��رورة  وصلتها 
وض��ع  ف��ي  التفكير 
لكل  لغوية  سياسة 
التقنية  ال��ق��ط��اع��ات 
واحلضارية العامة. 
وأشارت الورقة 
امل�����ؤط�����رة ل���ل���ن���دوة 
املستقبل  آف��اق  تتحدد  أنه  إلى 
اللغوي العربي بتعميق البحث 
وإنشاء  اللغوية،  التنمية  ف��ي 
بنك مصطلحات موحدة عربية 
ت��ي��ّس��ر ت��ن��م��ي��ط امل��ص��ط��ل��ح��ات 
وتقييسها، مع ض��رورة جتديد 
منهجية وضع املعاجم وصياغة 
من  واالس��ت��ف��ادة  املصطلحات 
والتجارب  احلديثة  التقنيات 

العاملية.
تنسيق  م��ك��ت��ب  أن  ي���ذك���ر 
التعريب، أنشئ بوصفه جهازا 
لتنسيق  م��ت��خ��ص��ص��ا،  ع��رب��ي��ا 
جهود الدول العربية في مجال 
احلديثة،  املصطلحات  تعريب 
استعمال  في  الفعال  واإلسهام 
اللغة العربية في احلياة العامة 
وفي جميع مراحل التعليم وكل 
والعلمية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  األن��ش��ط��ة 

واإلعالمية.

مكتب تن�سيق التعريب ينظم ندوة دولية 

حول املعجم العربي املخت�ص

هولندا: توزيع اأعداد كبرية من الأناجيل

على الالجئني

الوليات املتحدة: مظاهرة م�سلحة 

مناه�سة لالإ�سالم وامل�سلمني

جامعة القا�سي عيا�ص مبراك�ص اأول جامعة 

مغربية �سمن اأف�سل 800 جامعة يف العامل

محطات إخبارية

اأكرث من 5000 لجئ روهنجي يف جامو

ق����������������������������ال 
ع���ض���و امل��ج��ل��س 
للتربية  األع��ل��ى 
وال������ت������ك������وي������ن 
والبحث العلمي؛ 
ع�����ب�����د ال�����ك�����رمي 
م��ن  إن  م�������دون؛ 
ب������ني م���ق���وم���ات 
ال���������ن���������ه���������وض 

أقرتها  التي  العلمي  بالبحث 
رؤية املجلس، الرفع التدريجي 
م����ن ن��س��ب��ة مت���وي���ل ال��ب��ح��ث 
ال��ع��ل��م��ي إل���ى ن��س��ب��ة %1 في 
املدى القريب، وإلى %1.5 في 

سنة 2015.
وأوضح مدون الثالثاء 13 
تقدميه  خ��الل   ،2015 أكتوبر 
ل��ت��ص��ور امل��ج��ل��س ل��ل��ن��ه��وض 
في  واالبتكار  العلمي  بالبحث 
العربي  املغرب  وكالة  منتدى 
متويل  م��ن  ال��رف��ع  أن  لألنباء؛ 
ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي ه����و أح���د 
أه��م امل��ق��وم��ات ال��ت��ي وضعها 
إلى  ترقيتها  أفق  في  املجلس 
مع   ،2030 سنة  بحلول   2%
البحث  متويل  مصادر  تنويع 
العالي  التعليم  مب��ؤس��س��ات 
وجعله موجها باألساس نحو 

البحث التدخلي.
أعضاء  من  ثالثة  وحتدث 
تنمية  إج����راءات  ع��ن  املجلس 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وم��خ��رج��ات��ه 
عبر  وذل��ك  املغربية  باجلامعة 
التكوين  ه��ي  مقومات  أرب��ع��ة 

والتحفيز والتمويل والتقييم. 
وينص املقوم األول على وضع 
ب���رن���ام���ج م����ن أج�����ل ت��وظ��ي��ف 
باحث  أستاذ   15000 وتكوين 

في أفق 2030.
املجلس  أع��ض��اء  واع��ت��ب��ر 
أن���ه الب���د م��ن اس��ت��ث��م��ار خبرة 
أس�����ات�����ذة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي 
امل��ت��ق��اع��دي��ن وجت��رب��ت��ه��م في 
والبحث؛  والتأطير  التكوين 
وه��و األم��ر ال��ذي ك��ان احلسن 
الثاني قد بادر به مع املرحوم 
جسوس مطالبا أن يتحول إلى 
قانون منظم من أجل أال يغادر 

األكفاء اجلامعات.
املجلس  ع��ض��و  وأوض�����ح 
ضمن  سعيا  هناك  أن  األع��ل��ى 
مزيد  حتقيق  إلى  الرؤية  هذه 
م���ن االس��ت��ق��الل��ي��ة ل��ل��ج��ام��ع��ة 
ش��روط  توفير  عبر  امل��غ��رب��ي��ة، 
مم����ارس����ة احل����ري����ة ال��ف��ك��ري��ة 
واالك����ادمي����ي����ة ع���ل���ى ص��ع��ي��د 
أمام  املجال  وفتح  اجلامعات، 
الطاقات االبداعية في التاطير 
واالبتكار  والبحث  والتدريس 

والتنشيط.

املجل�ص الأعلى للتعليم يقدم ت�سوره 

للنهو�ص بالبحث العلمي والبتكار 

ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  أص�������درت 
مذكرة  املهني  والتكوين  الوطنية 
إط���ار ف��ي ش���أن ال��ت��ن��زي��ل األول���ي 
 2015 االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  ل��ل��رؤي��ة 
2030- من خالل تفعيل التدابير 
ذات األولوية، وحتمل املذكرة رقم 
 12/10/2015 بتاريخ   099x15
م���ا تضمنته  ب���ني  م���ن  ت��ض��م��ن��ت 
األول��وي��ة  ذات  للتدابير  حافظة 
وفق 9 محاور أساسية : اجتهت 

نحو:
األجنبية  للغات  التمكني   -
وتقويتها في الثانوي واإلعدادي 
إجنليزية  )فرنسية  والتأهيلي 
ورق��م   3 رق��م  )التدبير  إسبانية( 
4(، وت��دري��س ال��ع��ل��وم ب��ه��ا، وهو 
 ، التعريب  مسلسل  ع��ن  ت��راج��ع 
وإقصاء للغة العربية من أن تكون 
لغة التحصيل والتداول واحلفاظ 

على الهوية واالنفتاح العلمي .

املهني  للتعليم  ال��ت��م��ك��ني   -
والتقني لتمكني املدرسة املغربية 
سوق  ملتطلبات  االس��ت��ج��اب��ة  م��ن 
ال���ش���غ���ل وحت����دي����ات االق���ت���ص���اد 
 ،3 العاملة املؤهلة) احملور  واليد 
8 و9 +  5 و6 و7 و  التدبير رقم 

احملور 9(
نظم  ل��ت��وظ��ي��ف  ال��ت��م��ك��ني   -
التعلمات  تدبير  ف��ي  املعلومات 

واحلياة املدرسية.
ن���ظ���ام احل��ك��ام��ة  ت���ع���زي���ز   -
 17 تدبير   ،7 احمل���ور  وال��ت��دب��ي��ر) 

و18 و 19.
املتعلقة  احمل��اور  من  وغيرها 
والتفتح  العرضانية  بالكفايات 
ال����ذات����ي، وال��ت��أط��ي��ر ال��ت��رب��وي، 
مما  امل��درس��ي   الفضاء  وتخليق 
اع���ت���ب���رت���ه امل����ذك����رة اإلط�������ار م��ن 
األول���وي���ات ف��ي م��ش��روع إص��الح 
املنظومة التربوية 2015 - 2030

وزارة الرتبية الوطنية  : مذكرة اإطار تعزز اللغات 

الأجنبية والتكوين املهني يف التعليم املغربي

عامة  بصفة  الرياضة  ممارسة  "أن  "زي��اد  الدكتور  أوض��ح 
تغرز هرمونات معينة في الدماغ تساعد على تنشيط وجتديد 
خاليا املخ وخاصة كلما كانت التمارين الرياضية ممتد لفترات 
طويلة .ون��ص��ح "د زي���اد" ب��ض��رورة مم��ارس��ة ال��ري��اض��ة وع��دم 
أو اإلرهاق  للتعب  بالنسبة  أما  إهمالها، ألنها مفيدة للجسم، 
الناجت عن ممارستها في البداية، يؤكد أن هذا الشعور طبيعي 
ومع الوقت والتمارين يتعود اجلسم ويصبح األمر طبيعيا ،مع 
العلم أنه  ميكن ممارسة التمارين الرياضية في املنزل أو في 
أي مكان فاحلركة الكثيرة واملشي من التمارين املهمة واملفيدة .
وأكد الدكتور "محمد مجدي أستاذ األعصاب بطب األزهر" 
أن الرياضة تعد إحدى أدوات العالج لكثير من األمراض، فهي 

وأجهزته  احليوية  اجلسم  وظائف  ترتيب  على  تساعد 
اجلسم  تنظيم  على  يساعد  مما  وال��ص��در  والقلب  كاملخ 

نفسيا وعضويا.
بل حتى السباحة تساعد على استرخاء العقل واجلسم 
ممارسة  بعد  النوم  أن  وج��دوا  العلماء  إن  ويقول:  معا، 
السباحة يكون هانئا يشعر فيه املريض بالطمأنينة، أما 
املشي فهو أيسر وأفضل وأرخص األنشطة الرياضية التي 
ميارسها الغني والفقير في كل األعمار بدءا من الطفولة 
وحتى الشيخوخة، حيث يساعد على استرخاء العضالت 
واألعصاب كما يعطي الفرصة الستخدام التأمل مما يرفع 

الناحية املعنوية والنفسية.

فوائد                                         الرياضةنصائح صحية 
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إلى أن نلتقي

خاصة  ج��اذب��ي��ت��ه،  ل��ه  أج��ن��ب��ي  كل  شيء 
منا  فالعديد  ال��غ��رب،  جهة  م��ن  آت��ي��ا  ك��ان  إن 
ه��ن��اك، حتى  م��ن  َي���ِرُد  م��ا  باستهالك  مولعون 
ولو كان أحذية عّفى عليها الزمن، أو عجالت 
بالدنا  غدت  أن  وش��رب،إل��ى  الدهر  عليها  أكل 
وكأنها مطرح نفايات  لكثير مما يأتي من هنا 
أو هناك، مما يشكل -في معظم من األحيان- 
لكثير  والفكرية  الصحة اجلسدية  على  خطرا 

من املواطنني.
له  احل������دود  وراء  م���ن  آت  ه���و  م���ا  ك���ل 
جاذبيته، سواء أتعلق بامللبوسات واملأكوالت 
واملشروبات، أم باألفكار واملعتقدات، أم باللغة 
جذاب،  فالكل  واملخاطبات،،  التعبير  وطرائق 
أو هكذا يريد له أصحابه، وتزداد جاذبيته إن 

كان اسمه ُمْغِرقا في الفهم طّنانا في السمع.
م��ن أسماء  ن��ش��اه��ده  م��ا  القبيل  ه��ذا  م��ن 
امل������دارس  اخل���اص���ة، واحمل�����الت ال��ت��ج��اري��ة، 
حتمل  أصبحت  التي  ذل��ك،  واملقاهي  ونحو 
ولو  حتى  لُعْجمتها،  غريبة  طنانة  أس��م��اء 
بعيدة،  أحياء  زواي��ا  في  املنشآت  ه��ذه  كانت 
يعرف  ال  أماكن  في  أو  مطروقة،  وأِزّق���ة  غير 

فيها املرتادون احلرف الالتيني أصال. 
ن��ع��م ج��ل األس���م���اء أص��ب��ح��ت غ��ري��ب��ة عن 
ت���راث ال��وط��ن، دي��ن��ًا وِق��َي��م��ًا، لغة وح��ض��ارًة. 
فأصبح بذلك احلرف العربي غريبا  في األزقة 
املؤسسات  في  كذلك  ب��ات  أن  بعد  وال���دروب، 
واإلدارات، وكأننا في أرض لم تعرف حضارًة 
ت��ك��ن فيها  ل��م  ف��ي أرٍض  م��ت��م��ي��زة،  إس��الم��ي��ة 
وأقدمها  العالم  في  جامعة  »القرويني«،  أول 
على اإلطالق، »القرويني«: التي كان لها الفضل 
ال��ك��ب��ي��ر ف���ي اإلش���ع���اع ال��ع��ل��م��ي واحل���ض���اري 
للوافدين من كل اآلفاق حتى من ديار الغرب..

غابت القرويني، -أو كادت- اسمًا ومسمى، 
وقبلها غابت مدارس كبرى كانت مشعة ِبنورها 
اإلسالمي،  الفتح  منذ  املغرب،  مدن  سماء  في 
إلى أن انتشرت بشكل الفت للنظر  في عصر 
املرابطني -وهم الدولة األمازيغية- واستمرت 
مزدهرة على مدار التاريخ، إلى أن خَفَت نورها 
التغريب  مع حركة  لُتباد  املستعمر،  قدوم  مع 
رسما،،  وال  اسما  ال  تعرف  تكاد  فال  احلالية، 
الشعب  أبناء هذا  من  املخلصني  ولوال جهود 

األبي الندثرت بالكامل.
ذهبت تلك األسماء، وذهبت أسماء العلماء 
صنعوا  الكبار  الذين  وال��رج��االت  والفقهاء 
وأق��ام��وا  العلوم  أبجدية  وأس��س��وا  ال��ت��اري��خ 
أع���م���دت���ه���ا 
وب��������ن��������وا 
احل���ض���ارة 
اإلس��الم��ي��ة 
اإلن��س��ان��ي��ة 
ف���ي م��غ��رب 
ال�����ع�����ال�����م 
اإلس���الم���ي 
وم��ش��رق��ه،، 
تلك  ذهبت 
األس�����م�����اء 
وح��������ل��������ت 
م����ح����ل����ه����ا 
أس�������م�������اء 
غ������ري������ب������ة 
مل������������دارس 
هنا  ت��ن��ب��ت 
ه���ن���اك  أو 
ينبت  ك��م��ا 
ال�����ف�����ط�����ر، 
أس�������م�������اء 
رمب�������������ا ال 
ي��������ع��������رف 
أص��ح��اب��ه��ا 
دالل���ت���ه���ا.. 

يتكرر في العديد منها لفظ »سكول« بشكل الفت 
تكون  أخ��رى  ألل��ف��اظ  الزم��ة  وتشكل  لالنتباه، 
داللة محفزة  أو حتمل  أجنبية،  أسماء ألعالم 
من »عليا« و »مستقبل« و »جناح« ونحو ذلك، 

والتعبير دائما يكون باللغة األجنبية طبعا.
أكيد أنه ليس هناك أي مشكل في تأسيس 
-في حالة  تدل  فهي  وإنشائها،  امل��دارس  هذه 
اجلودة والتمسك بالهوية - على يقظة أبناء 
أنه  كما  التنمية،  في  وإسهامهم  الوطن  ه��ذا 
ليس هناك أي مشكل بالنسبة للغات األجنبية 
من  واألع���راق  اللغات  فاختالف  كانت،  كيفما 
َخْلُق  آَي��اِت��ِه  }َوِم���ن  اخلالق  على  اخللق  دالل��ة 
���َم���اَواِت َواالْرِض َواْخ�����ِت�����اَلُف َأْل��ِس��َن��ِت��ُك��ْم  ال���َسّ
��نَي{،  ِل��ْل��َع��امِلِ آَلَي����اٍت  َذِٰل����َك  ِف��ي  ِإَنّ  َوَأْلَواِنُكْم ، 
آيات  بني  واح��د  سياق  في  تعالى  فجمع الله 
آي��ات عظيمة  السموات واألرض -وه��ي  خلق 
ليدل على  واألع���راق  األلسن  وب��ني اختالف   -
عظمة دالالتها عليه سبحانه. كما أن تعلُّم هذه 
}َوَجَعْلَناُكْم  الشعوب  لتعارف  سبيل  اللغات 
في  املشكل  ليس  ِلَتَعاَرُفوا{..  َوَقَباِئَل  ُشُعوبًا 
ذل��ك، وإمن��ا املشكل ُه��و ه��ذا االس��ت��الب ال��ذي 
وُيغشي  البصائر،  من  الكثير  يغَشى  أصبح 
املرجعية  األبصار، حيث أصبحت  من  العديد 
لنا  ح��ض��ارة  ال  وك��أن��ه  اآلخ����ر،  مرجعية  ه��ي 
قال:  حني  خلدون  الله ابن  ورِح��م  تاريخ.  وال 
بالغالب  ب��االق��ت��داء  أب���دًا  م��ول��ع  »إن املغلوب 
و  أحواله  ِنحلته و سائر  و  وزي��ه  في شعاره 

عوائده(. 
اللغات  ب��ني تعلم  ال��ف��رق واض��ح  أن  ذل��ك 
والوطن  الدين  لغة  مقدمتها  وف��ي  وإتقانها، 
والهوية والتاريخ واحلضارة، وبني االستالب 

اللغوي والفكري.
بدل  أنا وضعنا  افترضنا  لو  أْن  أق��ول  ال 
ه���ذه األس���م���اء أس��م��اء ال��ص��ح��اب��ة وال��ع��ل��م��اء 
أجنبتهم  مم��ن  وال��ش��ع��راء  واألدب���اء  والفقهاء 
مثال:  أق���ول  ول��ك��ن  سيحدث،  م���اذا  حضارتنا 
كلمة  )س��ك��ول( وضعنا  ب��دل  أن��ه  افترضنا  لو 
)س��ك��وي��ال( م����اذا س��ي��ك��ون رد ف��ع��ل أص��ح��اب 
املتلقني؟؟  الزبناء  حال  سيكون  وماذا  الشأن؟ 
للفظة  التقليدية  الداللة  سيستحضرون  طبعا 
كانت  حينما  السلبية  بحمولتها  تشير  التي 
عن  للتعبير  املغرب  مناطق  جل  في  تستعمل 
)املسيد(،  أو  املسجد  ب��دل  احلديثة،  امل��درس��ة 
مع العلم أن كلمة )escuela(  اإلسبانية التي 
��ْك��وي��ل��ة(،  )ال��سَّ املغربية  ال��دارج��ة  إل��ى  ب��ت  ُع��رِّ
نفس  حتمالن  اإلجنليزية   )school( وكلمة

املعنى تقريبا، لكن لكل حمولته عند القوم.
معنى هذا أن العبرة عند العديد تبدو في 
املغربي  املثل  وك��أّن  املضمون،  في  ال  الشكل 
تِبيْع( يعبر عن هذه احلالة  ْق  )َزوَّ الذي يقول 

بوضوح.
العقالء  م��ن  اث��ن��ان  يختلف  ال  أن���ه  أظ���ن 
كان  وإْن  بالشكل،  ال  باجلوهر  العبرة  أن  في 
فنحن  أكثر،  لتحسني اجلوهر  مطلوبا  الشكل 
ليست  القضية  أّن  كما  ة احلسن واجلمال،  ُأمَّ
م��ح��ص��ورة ب��ني م��ا حت��م��ل��ه ك��ل��م��ات »س��ك��ول« 
ماثلها من  م��ا  أو  »م��درس��ة«  أو   و»س��ك��وي��ال« 
أبعاد، ولكن القضية، كل القضية، فيما يعرفه 
تعليمنا من تذبذب وابتعاد عن الهوية اللغوية 
للمستوى  وان��ت��ك��اس  ل���أم���ة،  واحل���ض���اري���ة 
إف��الس  إل��ى  امل��ع��رف��ي والعلمي مم��ا س��ي��ؤدي 

تعليمي وتربوي ال قدر الله تعالى.

بني »سكول« و »سكويال«
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أم���ام ال����درك ال���ذي آل���ت إل��ي��ه ال���رواي���ة العربية، 
وحتضر  واإلمي���ان،  العقل  يغيب  حيث  معظمها،  في 
الشهوات، ويتوارى الواقع بكل آالمه وآماله، وحتضر 
األوهام الزائفة، وكأن الكاتب العربي يعيش منسلخا 
وج��وده احلضاري،  عن  غيبوبة حتى  وفي  أمته،  عن 
ألوذ  العاملية،  الروايات  بعض  إلى  أف��زع  نفسي  أجد 
قرأت  ما  بإعادة  إم��ا  بها، بحثا عن احل��ق واجل��م��ال، 
منها، وإما باكتشاف ما لم أقرأ. وقد مددت يدي إلى 
رائعة شارلز ديكنز: )قصة مدينتني(، فوجدت فيها ما 
يشبع تطلعاتي الفنية، وأشواقي الروحية. فهي تعالج 
واقعا شبيها بواقعنا العربي اليوم، من حيث املشاهد 
سبب  بدون  اجلماعي  القتل  في  املتمثلة  السوريالية 
ظاهر، كما يحدث دائما في الثورات الدموية. فأحداث 
الرواية لها صلة ببعض الفرنسيني الذين جلأوا إلى 
بريطانيا إبان الثورة الفرنسية، ثم عادوا وقد نصبت 
وقد  بال حساب.  ال��رؤوس  تقطع  كانت  التي  املقصلة 
ظن أحدهم أنه ناج من املقصلة، باعتباره نزيال سابقا 
بسجن الباستيل الرهيب، إال أن األحداث تثبت أال أحد 
وال شيء يشفع ملن سبق عليه قلم احملاكم التي نصبها 
املشاهد  كان تصوير بعض  ولذلك    .. اجل��دد  احلكام 
ك��أمن��ا ه��و ينقل ل��ن��ا ب��ع��ض م��ا ي��ج��ري ع��ل��ى األرض 
األنظمة  إما  تنفذه  ال��ذي  عشوائي،  قتل  من  العربية، 
وإم��ا  وه��ن��اك،  هنا  الطائفي  احلكم  وإم��ا  االنقالبية، 
بعض تنظيمات اخلوارج اجلدد، وكل ذلك يدع احلليم 
أحداث  يتابع  القارئ وهو  بدن  يقشعر  فلذك  حيرانا. 
الرواية، ألنه يحس وكأن ديكنز حتول إلى شاهد يروي 
لنا ما يشاهده من مآس في الواقع العربي. فنحن نقرأ 
مثال: )وكانت قد مرت أربعة أيام.. وشاهد فيها دكتور 
مانيت من القتل وإراقة الدماء ما لم يره في حياته(، 
السجن...وما  ساحة  في  سريعة  محاكمة  له  )أنشأوا 
هي إال دقائق وقطعوا رقبته وعلقوها على نصل رمح 
)عقدت  ال��ص��دور(.  تشق  التي  الهتافات  وس��ط  طويل 
فرنسيا  أرب��ع��ني  قضية  ف��ي  للحكم  صباحا  احملكمة 
»خ��ائ��ن��ا«... وع��ن��دم��ا م���رت س��اع��ة ك���ان ق��د ح��ك��م على 
عشرين منهم باإلعدام وسط هتافات اجلماهير املؤيدة 

وامللوحة باألسلحة املختلفة في أياديها(.
وك��م��ا ي��ح��دث دائ��م��ا، ي��س��اق األب���ري���اء واألب��ط��ال 
احلقيقيون إلى املوت، والغوغاء تهتف مؤيدة أحكام 
إلى  يسوقوا  ألم  إلى حني.  ولكن  املنتصرين،  الطغاة 
ال��ث��ورة  مهندسي  أه��م  أح��د  وه��و  دان��ت��ون،  املقصلة 

الفرنسية؟
العربي  ال��ق��ارئ  يستوقف  ما  هو  فقط  ه��ذا  ليس 
الذي  النبيل  الهدف  ولكنه  العاملية،  األعمال  هذه  في 
ترمي إليه، وخلوها من مشاهد الفحش والبذاءة التي 
متأ رواي��ات عربية حتصد اجل��وائ��ز، مما ي��دل ليس 

األدب  فساد  على 
على  بل  فحسب، 
ف����س����اد احل���ي���اة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ي 
أف���س���دت ال����ذوق 
ال��ف��ن��ي وال��ن��ق��دي 
ع���ل���ى ال����س����واء، 
وأن��������ب��������أت ع���ن 
وج�����ود »م��اف��ي��ا« 
ث���ق���اف���ي���ة ت��خ��دم 
االس�������ت�������ب�������داد، 
بالترويج  وذل���ك 
للنماذج الهابطة، 
مثال  وات��خ��اذه��ا 
أعلى للمجتمع. 

ال���ق���ي���م  إن 
ال�����ت�����ي ي����داف����ع 
ع����ن����ه����ا دي���ك���ن���ز 
ه����ي ق���ي���م احل���ق 
والعدالة ونصرة 
امل��س��ت��ض��ع��ف��ني، 
وك���������������ش���������������ف 
الثورة  سماسرة 
ثم  وأج����رائ����ه����ا. 
ال���ت���ب���ش���ي���ر ب���أن 

العدل في نهاية املطاف منتصر، ألن هنالك عاملا 
فالعدل في  للمظلومني،  الظاملني  فيه من  آخر، يقتص 
كل األحوال منتصر، إن لم يكن في هذه احلياة الدنيا 
ففي اآلخرة، وذلك ما تنتهي به الرواية، كما يكشف لنا 
هذا احلوار بني شخصني يقادان إلى املقصلة، وهما 
دارن��ي،  شبيهه  مفتديا  بنفسه  ال��ذي ضحى  ك��ارت��ون 
ممثال أروع صور الفداء، وفتاة رقيقة املالمح جمعتها 
معه األقدار في العربة التي نقلت احملكوم عليهم إلى 
املقصلة، حيث تقول الفتاة، وقد أنست به، رغم قتامة 

املشهد:
)�� ملاذا يفعلون بنا هذا يا مسيو شارل؟ 

�� إنه قدرنا.
�� لو كان قدري أن أموت فداء وطني لكنت راضية... 

ولكن مباذا سيستفيد وطني إذا مت اآلن؟
وسالت دمعة على خد كارتون إشفاقا على الفتاة 

وهو يقول:
�� إّن الله يدخر لنا احلياة األخرى.

وحانت منه التفاتة لها فنظرت إليه الفتاة قبل أن 
تشهق وتقول:

�� أنت لست مسيو ش��ارل.. من أنت؟ أنت تشبهه 
إلى حد كبير.

يا  شجاع  أن��ت  مكانه؟  حتل  أن  اخترت  هل   .....
م��س��ي��و... أن���ت ش��ج��اع وأري����د أن أس��ت��م��د م��ن��ك تلك 

الشجاعة.
وزاد ضم يد الفتاة وهو يقول لها:

دقائق  كلها   .. جدا  بسيط  أمر  إنه  تخافي...  ال   ��
وسنكون في العالم اآلخر حيث ال ظلم هناك .. سينتهي 

كل عذابك بعد دقائق ..
��� لم تقل لي ما اسمك.

بكل  سأخبرك  اآلخ��ر  العالم  في  نتقابل  عندما   ��
شيء عني  .. انتظري فقط بضع دقائق.

فتبسمت له وقالت وهي تهز رأسها: وهو كذلك.(
هذه  قلب  ك��ارت��ون  ب��ه  يسقي  ال���ذي  اليقني  ه��ذا 
إل��ى اإلع���دام، مهم ج��دا في زرع  الفتاة، وه��و متوجه 
قيم الصبر على املكاره، ومواجهة املصير بابتسامة، 
أن  استيقنت  عندما  الصابرة،  الفتاة  هذه  كابتسامة 
العدل ال بد متحقق في اليوم اآلخ��ر، وهو يوم أقرب 
مما يظن الظاملون. إن احلياة الدنيا تصبح بال معنى 
إذا لم يكن هنالك إميان باليوم االخر. وستكون عبثية 
إذا كان الطغاة واملفسدون في األرض سينعمون مبا 
يقتص  أخ��روي  ج��زاء  هناك  يكون  ال  ثم  استباحوه، 
منهم.  وتلك االبتسامة التي علت محيا الفتاة تذكرنا 
إلى حبل  الشهيد سيد قطب، وهو متوجه  بابتسامة 
الشعراء  التي وصفها بعض  االبتسامة  تلك  املشنقة، 

فقال:
ما نسينا أنت قد علمتنا

بسمة املؤمن في وجه الردى

قصة مدينتني آللـئ  وأصــداف
يلتقطها د. حسن األمراني

د. عبد 
الرحيم الرحموني
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