
اإلميان الصحيح بالله تعالى منظومة أمنية متكاملة
كل يوم تطل فيه شمس إال ويجد الناس الحاجة شديدة إىل ما يؤمن حياتهم ويحفظ وجودهم، 
وإنه ملن عظيم النعم عىل الناس كل الناس أن الله تعاىل مل يخلق اإلنسان يف األرض إال بعد أن أرىس 
تأمينا له من أي مهددات، ومل يخلق تعاىل اإلنساَن نفسه إال  ثابتة  الكون عىل نظام آمن وقوانني 
بعد أن أمن له مصادر الحامية من ذاته )جهاز املناعة(، ومن خارج ذاته. وكان من أمهات التكاليف 
التكليف بأمانة حفظ األمن وسبل إقامة العمران عىل سنن العدل واإلحسان يف إقامة الدين والقيام 

بأمانة االستخالف التي ال تتحقق إال بجملة أمور عىل رأسها: 
ـ األمن الديني بإقامة الدين يف حياة الناس إقامة صحيحة علام وعمال وتبليغا: وال يكون ذلك 
كذلك إال برتبية الناس عىل اإلميان بالله تعاىل وإخالص العبادة له، وتعليمهم دين الله تعاىل تعليام 
صحيحا ساملا من الفهوم املنحرفة به عن مقاصده بالتأويل والتعطيل. إذ ما من فتنة ظهرت يف تاريخ 
البرشية إال ومصدرها فتنتان: فتنة التعطيل التي يتوىل كربها يف كل زمان فئة غالت يف إنكار الدين 
وتعطيل رشيعة الله تعاىل والحيلولة بني العباد ورحمة رب العباد، ثم فتنة التأويل التي حملها طائفة 
من الناس فغالت يف إميانها غلوا ساقها إىل تأويل الدين تأويال أخرجه عن مقاصده وآل إىل تعطيله 

أيضا بصورة من صور التعطيل. فنتج عن كل من التعطيل والتأويل املذموم رشور وباليا.
- األمن االجتامعي ويدخل فيه كل صور األمن التي لخصها علامؤنا الكرام يف حفظ الرضوريات 
الخمس. وتحقيق هذا النوع من األمن رهني بتحقيق العدل مبفهومه الشامل الحيس واملعنوي بل هو 

معنى شمويل يدخل تحته كل ترصف مل يخرج إىل أحد طريف التفريط واإلفراط: 
- فأول نوع من أنواع العدل وأَقواها هو العدل مع الله تعاىل بالوفاء مبا فرضه سبحانه عىل عباده 
من حقوق عبادته عبادة خالصة، وامتثال أوامره ونواهيه التي يرجع نفعها لإلنسان نفسه يف صالحه 
مع بني جنسه ومع كل مخلوقات الله تعاىل، حتى إن الله تعاىل قرن بني عبادته وأثرها النافع يف 
خلقه جلبا للمصلحة ودفعا للمفسدة؛ صالة وصوما وزكاة وحجا، إىل حد أنه ال يتصور حق لله إال 
وفيه حق للعباد، وال يوجد تفريط يف حق الله تعاىل إال وينتج عنه تفريط يف حقوق العباد. ولذلك 
فاألمن الديني شامل معناه ألمن البرشية، ومقتىض اإلميان أن يكون املؤمن مصدر أمن ألن الله تعاىل 
ما أنزل الوحي إال ليتحقق اإلميان واألمن يف النفوس والواقع. وال معنى للعدل إال بتوفري األمن وال 
أمن إال بتحصيل منافع الناس املادية واملعنوية: أمن غذايئ �أطعمهم من جوع� وأمن من املهددات 

واملخيفات �وآمنهم من خوف�، وأمن من الجهل �واتقوا الله ويعلمكم الله�
والعدل كام يكون مطلوبا بني األفراد يكون مطلوبا بني األمم والشعوب.

- وثانيها العدل مع بني اإلنسان وهو العدل الذي نزل به الوحي منذ آدم، وهو األمر الذي تدركه 
الفطر السليمة والعقول الرصيحة، ومل يأت فساد يف هذا النوع من العدل إال بعد فساد النوع األول 
)العدل مع الله تعاىل(، ومل يحصل بغي يف تاريخ البرشية إال بسبب خرق سنة العدل اإللهي والعدول 
عنها باإلصغاء لصوت الشهوات واألهواء واملصالح الفردية. وإن كل عدول عن العدل الرباين ولو كان 

جزئيا يولد قابلية النحراف الطرف املظلوم بنفس القدر.
لذا فتحصني شعوب املسلمني من الظلم بجميع أنواعه - ظلم حقوق الله تعاىل من التطاول عليها 

وظلم حقوق العباد - الزم يف البناء والرتشيد وهو مبثابة املناعة الطبيعية للجسم.
ولقد أصبحت أمتنا اإلسالمية يف هذه املرحلة أحوج ما تكون إىل تحقيق منظومة األمن يف بعدها 
الشمويل حتى تتأهل للخريية واالستخالف وقيادة أمم األرض بالعدل والرحمة، وإن مختلف املشاكل 

التي تطفو عىل السطح ستخف ويضعف تأثريها إن هي عملت مبا ييل:
- تربية ناشئتنا عىل الفهم الصحيح لدين الله تعاىل تصورا وترصفا، ودعوة إليه وإقناعا به، فاألمة 
محتاجة كثريا إىل أن يكون أبناؤها مسلمني متمثلني لإلسالم عاملني به ممثلني له وداعني إليه، رسال 

وسفراء لرسول الله ] يبلغون رحمة اإلسالم للعاملني بالحال قبل املقال.
- إعداد ما يلزم لذلك من املؤسسات املعنية بالشأن العام وتأهيلها إلصالح املواطنني عىل مقتىض 
كل  فيه  أسهمت  إذا  إال  الطيب  أكله  يؤيت  ال  أيضا  نظام شمويل  الرتبية  فنظام  تعاىل؛  الله  رشع 

حتتوي هذه ال�صحيفة على اآيات قراآنية واأحاديث نبوية، فاملرجو �صيانتها عن اأي امتهان  تنبيه
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الـمرحوم فريد األنصاري يكرم باجلائزة األولى
في تدبر القرآن الكرمي

مؤسسات األمة وفق ثوابتها.
- حامية األمة من كل األفكار الدخيلة والفهوم املنحرفة، فال أمن يرجى داخل جسم إن هو اخرتقته 
املهددات وحرفت وظائفه أو عطلتها، بل الجسم ال يبقى قويا إال إذا حافظ عىل مناعته فال يقبل إال ما 

يصلح وال يفسد، ويقوي وال يضعف، ويبني وال يهدم.
- تكوين علامء ربانيني قادرين عىل ترشيد مسرية األمة وحفظ توازنها، وإن كثريا من صور الخلل ترسب 

إىل األمة يوم توقفت األمة عن إنتاج العلامء الربانيني، وازداد األمر سوءا يوم بعد يوم.
الربانيون هم حامة بيضة هذه األمة؟ أال إن  أال فالعلامء هم جهاز املناعة يف الجسم؟ أال فالعلامء 
العلامء العاملني هم أطباء النفوس والجوارح والعقول. فمتى نعي مكامن الداء ونعالج مشاكلنا مبا صح 

من الدواء؟!
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تقديم:

ال��روم،   هذه آي��ات مباركات من مطلع  س��ورة 
تعالج  وأهدافها،  بخصائصها  مكية  سورة  وهي 
قضية اإليمان بالله ربا وبرسالته وبمسائل البعث 

والحساب والجزاء... 
النبوءة  عن  الحديث  بعد  اآلي��ات  هذه  ج��اءت 
فارس  أهل  على  ال��روم  بظهور  الخاصة  الصادقة 
ال��ذي��ن ك��ان��ت ل��ه��م الغلبة س��اب��ق��ا ف��ح��ز ذل���ك  في 
قلوب المؤمنين. فالروم كانوا يمثلون راية الدين 
والشرك  الوثنية  راي��ة  يمثلون  وف��ارس  واإليمان، 
تتضمن  األول��ى  اآلي��ات  هذه  فكانت  )المجوسية( 
الكتاب(  )أه��ل  ال��روم  بغلبة  اإلي��م��ان  بشارة أله��ل 
ونصرهم على أهل فارس الوثنيين، وفي هذا ما 
فيه من تقرير للحقيقة الكلية ال��واردة ضمن هذه 

اآليات نفسها لله األمر من قبل ومن بعد.
ال���دول  وظ��ه��ور  وال��ه��زي��م��ة  ال��ن��ص��ر  فقضية 
إلهي  إنما هو شأن  وأفولها، وقوتها وضعفها... 
كسائر ما يقع في هذا الكون من أحداث وأحوال، 
َوْف��قَ  المطلقة،  اإللهية  واإلرادة  للمشيئة  خاضع 
سبحانه  وح���ده  فهو  المطلقة.  اإلل��ه��ي��ة  الحكمة 
صاحب القرار األول والنهائي، وال ُيقضى شيء في 
األرض حتى ُيقضى في السماء، وليس للبشر أمام 
ذلك إال التسليم واالستسالم ألقدار الله المرسومة، 
هذا  واليعني  سبحانه.  له  كلها  األم��ور  وإرج���اع 
قد  التي  الطبيعية  باألسباب  األخ��ذ  من  إعفاؤهم 
والواقع.  الشهادة  عالم  في  النتائج  عنها  تترتب 
فالتوكل في الدين مقيد باألسباب وتفويض األمر 
المشهورة  القاعدة  وفق  تعالى  الله  إلى  ذلك  بعد 
لألعرابي الذي   [ الله  الواردة في حديث رسول 
طليقة  دابته  ويترك  المسجد  في  يصلي  أن  أراد 
له:  فقال  ال��ل��ه«  على  »توكلت  ق��ائ��ال:  ع��ق��ال،  بغير 
الترمذي  رواه  الله«)حديث  على  وتوكل  »اعقلها 

وابن حبان والبيهقي وغيرهم(.

بيان عام للآيات:

ت��ب��ت��دئ ه���ذه اآلي�����ات ال��م��ب��ارك��ات ب��ال��دع��وة 
ال��ل��ه ج��ل ج��الل��ه وح��م��ده، تسبيحا  إل��ى تسبيح 
وإصباح  إمساء  من  زم��ان،  كل  يستغرق  وحمدا 
وع��ش��ي وإظ��ه��ار، كما يتقصى ك��ل م��ك��ان ف��ي مأل 
ما هو  هذا  في  فيدخل  واألرض،  السماوات  آفاق 
وما  الخمس،  الصلوات  م��ن  العباد  على  واج��ب 
وأدب��ار  والمساء   الصباح   كأذكار  مستحب  هو 
في  ج��اء  النوافل.  من  بها  يقترن  وم��ا  الصلوات 
لألمام  ال��س��ور  و  اآلي���ات  تناسب  ف��ي  ال���درر  نظم 
بالصالة  له  بالخضوع  سبحوه  )...أي  البقاعي: 
وفي  والمغرب،  العصر  بصالة  المساء  وقت  في 
وقت الصباح بالصبح، وفي العشي بالعشاء، وفي 

العلمية  الكتب  دار   610/5 )ج  بالظهر(.  اإلظهار 
بيروت(.

واألوقات التي اختارها الله سبحانه وتعالى 
األوقات.  أفضل  المفروضة خاصة هي  للصلوات 
أفضل  فيها،  والتحميد  )فالتسبيح  السعدي:  قال 
من غيرها، بل العبادة، وإن لم تشتمل على قوله 
»سبحان الله« فإن اإلخالص فيها تنزيه لله بالفعل 
أن يكون له شريك في العبادة، أو أن يستحق أحد 
واإلن��اب��ة(.  اإلخ��الص  من  يستحقه  ما  الخلق  من 
المنان.  كالم  تفسير  في  الرحمن  الكريم  )تيسير 

ص849 مؤسسة الريان بيروت(.
ع��ز وجل  بالله  ل��الرت��ب��اط  ال��دع��وة  ه��ذه  بعد 
واإلكثار من ذكره تسبيحا وتحميدا تأتي اآليات 
وحكمته  وقدرته  الخالق  هذا  بعظمة  تعرف  التي 
رحمته  وسعة  سبحانه  خلقه  في  صنعه  وبديع 
كل  ذك��ره  يشغل  أن  ينبغي  ال��ذي  ه��ذا  وإحسانه، 
لسان و يمأل  تسبيحه وحمده كل زمان ومكان: ﴿
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، 

ويحيي األرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. 
لحظة  تتوقف  وال  تكف  ال  دائبة  عملية  إنها 
واحدة. في كل لحظة يخرج حي من ميت ويخرج 
ميت من حي، كما يخرج النبات الحي من األرض 
النواة،  الحبة والشجرة من  الميتة والسنبلة من 
أجلها  تستوفي  حين  والشجرة  النبتة  تجف  ثم 
هذا  يختزن  وق��د  حطام،  أو  هشيم  إل��ى  وتتحول 
حبة جديدة متهيئة للحياة واإلنبات وهكذا يحدث 
في عالم اإلنسان والحيوان، النطفة تصير جنينا 
ثم خلقا كامال ثم جثة ترمى في األرض وتختلط 
وغذاء  للحياة  جديدة  مادة  إلى  وتتحول  بالتربة 
دورة  إنها  واإلن��س��ان.  والحيوان  للنبات،  جديد 
دائبة عجيبة لمن يتأملها بالحس الواعي والقلب 
البصير ويراها على هدى القرآن ونوره المستمد 
من نور الله. )في ظالل القرآن للشهيد سيد قطب. 

ج2763/5 دار الشروق(.
ع��ادي��ا واقعيا مشاهدا  األم���ر  ه��ذا  ك��ان  ف���إذا 
الغرابة  أمامنا في كل زمان ومكان فلماذا  يحدث 
من البعث و النشور للحساب والجزاء... أال يكون 
حقا وصدقا ﴿وكذلك تخرجون. وفي اآلية إيماء إلى 
أفاضل  المشركين  من غالة  يخرج  تعالى  الله  أن 
من  الوليد  ب��ن  خ��ال��د  إخ���راج  مثل  المؤمنين  م��ن 
أبيه الوليد بن المغيرة،  وإخراج هند بنت عتبة 
)التحرير  الكفر...  أئمة  أحد  أبيها  من  ربيعة  بن 
والتنوير للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور م 8/

ج21 /68، دار سحنون- تونس(.
والتنبيه  التذكير  في  اآلي��ات  تشرع  هذا  بعد 
الدالة على مدى  إلى عدد من اآليات  النظر  ولفت 
مشيئته  ون��ف��وذ  عظمته،  وك��م��ال  ت��ع��ال��ى  ق��درت��ه 
وإحسانه،  رحمته  وسعة  وتدبيره  صنعه  وبديع 
واأللوهية  بالربوبية  المنفرد سبحانه  وأنه  كيف 
في هذا الوجود الممتد ﴿ومن آياته أن خلقكم من 
تراب، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون فالذي خلقكم من 
هذا األصل البعيد التراب أو الطين ﴿من ساللة من 
أقطار األرض وأرجائها -وهذه  طين﴿ثم بثكم في 
أليس هو  القدرة-  كمال  على  دالة  معجزة خارقة 
ال��ودود  والرحيم  المحمود  وال��رب  المعبود  اإلل��ه 
الموت.  بعد  بالبعث  يعيدكم  أن  على  القادر  وهو 
أليس في هذه النقلة الضخمة من صورة التراب 
ال��س��اك��ن ال��زه��ي��د إل��ى ص���ورة اإلن��س��ان المتحرك 
في  ال�تأمل  يثير  ما  وجماعة  ف��ردا  القدر  الجليل 
للحمد  الضمير  ويستجيش  تعالى  ال��ل��ه  صنع 
لتمجيد  القلب  ويحرك  سبحانه،  لله  والتسبيح 
الصانع المتفضل الكريم!؟ بلى، و لكن أكثر الناس 

عن هذه البصائر غافلون. 
بعد هذا تأتي آية من آيات الله العجيبة التي 
﴿}وم��ن  تعالى:  قوله  في  وذل��ك  إليها  ننتبه  قلما 
لتسكنوا  أزواج��ا  أنفسكم  من  لكم  خلق  أن  آياته 
إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك آليات 
لقوم يتفكرون{،﴿إنها آية، وما أعظمها من آية، في 
االجتماع البشري تدل على كمال  قدرته سبحانه 
ورحمته وحكمته وعنايته بعباده. ومن يقدر غيره 
جل في عاله على خلق هذين الجنسين الزوجين 

موافقا  منهما  كال  يجعل  ال��ذي  النحو  ه��ذا  على 
لآلخر ملبيا لحاجاته الفطرية، النفسية والعقلية 
والطمأنينة  الراحة  بينهما  وتحصل  والجسدية، 
واالس����ت����ق����رار، وت��ش��ي��ع ف���ي ح��ي��ات��ه��م��ا ال���م���ودة 
ائتالفهما  المناسب من  الظرف  والرحمة، ويتهيأ 
جيل  وتربية  جديدة،  حياة  إلنشاء  وامتزاجهما 
ما  إل��ى  البشري  للوجود  استمرارا  يشكل  جديد 
شاء الله تعالى. أال تستحق هذه العالقة الزوجية 
للقيام  وال��ت��ش��اك��ل   التناسب  ف��ي  قمة  ه��ي  ال��ت��ي 
الذي  والتفكر  التأمل  هاته؟!،  السامية  بوظيفتها 
المبدع،  للخالق  والتعظيم واإلكبار  يثمر اإلجالل 
هذا  غفلة  أق��ب��ح  وم��ا  ش��أن��ه سبحانه،  أع��ظ��م  فما 

اإلنسان عن هذا الشأن العظيم.
آية أخرى تبرز بعد هذا دالة أيضا على عظمة 
سلطان الله جل جالله وكمال اقتداره،  جمعت بين 
أخ��ص:﴿ وم��ا هو بشري على وج��ه  ما هو كوني 
اختالف  و  واالرض  السماوات  خلق  آياته  وم��ن 
للعالمين  آلي��ات  ذل��ك  في  إن  وأل��وان��ك��م،  ألسنتكم 
الضخم  العظيم  الخلق  ه��ذا  ع��ن  ن��ع��رف  ﴿ف��م��اذا 
بل  واالرض؟  ال��س��م��اوات  خلق  ال��دق��ي��ق،  ال��ه��ائ��ل 
ماذا تمثل هذه األرض التي نعيش فوقها بدولها 
وقاراتها أمام هذا الحشد الذي ال يعد وال يحصى 
من األفالك والمدارات والنجوم والكواكب والسدم 
والمجرات؟ أال تكاد تكون مجرد ذرة تافهة ال وزن 
لها وال ظل!؟ ومع هذه العظمة والضخامة تسير 
كل هذه الكائنات في تناسق عجيب دون خلل أو 

تصادم أو اضطراب. 
بعد اإلشارة إلى هذه اآلية العظمى في خلق 
عجيب  إل��ى  التنبيه  ي��أت��ي  واألرض  ال��س��م��اوات 
صنع الله في بني آدم من حيث اختالف األلسنة 
واألل�����وان. ف��ك��م ه��ي ل��غ��ات ال��ع��ال��م ع��ب��ر ال��ت��اري��خ 
البشري إلى اآلن؟ وكم هي ألوان بني آدم؟ وكم هي 
متباينة صورهم وأصواتهم مع أن أصلهم واحد 

ومخارج الحروف عندهم واحدة؟
ثم يسوق القرآن الكريم على نفس النمط آية 
م��ا ه��و كوني وم��ا ه��و بشري  أخ��رى تجمع بين 
فتربط بين ظاهرة الليل والنهار، وظاهرة الرغبة 
النوم   في  للبشر  الضرورية  الحاجات  تلبية  في 
أن  وج��ل  عز  الله  حكمة  فاقتضت  ال���رزق.  وطلب 
وظالمه  بسكونه  يلبي  مناسبا  ظرفا  الليل  يكون 
ظرفا  النهار  ويكون  والراحة،  النوم  إلى  الحاجة 
مناسبا يلبي بحركته وضيائه الحاجة إلى ابتغاء 
﴿}ومن  تعالى:  قال  أجله.  من  والسعي  الله  رزق 
آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، 
إن في ذلك آليات لقوم يسمعون{ وفي آية أخرى 
والنهار  الليل  لكم  جعل  رحمته  ﴿}وم��ن  تشبهها: 
لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون{. 
الكونية والظواهر  فال شك أن بين هذه الظواهر 
كلها  ألنها  وطيدة،  عالقة  واالجتماعية  البشرية 
الحكيم  وتدبير  سبحانه  األح��د  الواحد  خلق  من 
الخبير. ومهما اكتشف اإلنسان من أسرار الكون 
باستعمال  ودقائقه  قوانينه  بعض  على  وتعرف 
ُكتب  الف��ت��ٌة  أم��ام��ه  تبرز  وأدق��ه��ا  الوسائل  أح��دث 
قليال{. وليس  إال  العلم  أوتيتم من  ﴿}وما  عليها: 
يقفوا  أن  إال  والبصيرة  والفهم  العلم  ذوي  أم��ام 
معظمين ومكبرين، خاضعين مستسلمين، مرددين 
في خشية وخشوع: }هذا خلق الله فأروني ماذا 
خ��ل��ق ال��ذي��ن م��ن دون���ه ب��ل ال��ظ��ال��م��ون ف��ي ض��الل 
مبين{. وأي ظلم أعظم من ظلم العبد لربه وجهله 
قبضته  في  كونه  مع  عنه  وغفلته  عليه  بحقوقه 
سبحانه وال غنى للعبد عنه بأي وجه من الوجوه.
فهل بعد تدبر مثل هذه اآليات المبصرات في 
هذا الكتاب المسطور، والتفكر فيما تنبه إليه من 
الحقائق الكونية والظواهر البشرية المعيشة في 
هذا الواقع المنظور، يحق لعبد أن يفتر لسانه عن 

التسبيح والتحميد والتمجيد للباري عز وجل؟

في  المنهاجي  الهدى  من  وم�ضات 

الآيات:

والتحميد  للتسبيح  وع��اءان  والمكان  الزمان 
فاحرص أن تمألهما بذلك. فمما يروى عن الحسن 
البصري قوله:»ما من يوم ينشق فجره إال وينادي 
يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود 

مني فإني إذا مضيت ال أعود إلى يوم القيامة«.
ل��ن ت��ت��ق��رب إل���ى ال��ل��ه ع��ز وج���ل ب��أف��ض��ل من 
الفرائض فحافظ عليها :»من صلى البردين  دخل 
الجنة«)رواه الشيخان(.وفي حديث »لن يلج النار 
أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها« يعني 

الفجر والعصر. )رواه مسلم وأحمد وغيرهما(.
لتكسب  ال��ن��واف��ل  ف��ي  استطعت  م��ا  واج��ت��ه��د 
بالنوافل  إلي  يتقرب  عبدي  ي��زال  »وال  الله  محبة 

حتى أحبه...«)من حديث رواه البخاري(.
ال  واألرواح  القلوب  حياة  الحقيقية  الحياة 
حياة األجساد واألشباح فاجتهد على إحياء قلبك 
يذكر  ال��ذي  »مثل  ج��الل��ه.  ج��ل  الله  بذكر  وروح���ك 
)رواه  والميت«  الحي  مثل  ي��ذك��ره  ال  وال���ذي  رب��ه 

البخاري(. 
العالقة الزوجية من آيات الله تعالى فال يمكن 
أن يسعد بيت وتعمه السكينة والمودة والرحمة 
عامرا  يكون  وأن  الله  طاعة  على  باالجتماع  إال 
البيت  :»مثل  لمسلم  رواي��ة  ففي  الله.  بذكر  وحيا 
الذي يذكر الله فيه والبيت الذي ال يذكر الله فيه 
كمثل الحي والميت«. وروى عبد الله بن عمر [ 
عن النبي ] قال:»اْجَعُلوا ِمْن َصاَلِتُكْم ِفي ُبُيوِتُكْم 
ِخُذوَها ُقُبوًرا«. )متفق عليه(. واليخفى منهم  َواَل َتتَّ

سكان القبور.
مما يغفل عنه كثيرا على أهميته في ذكر الله 
األدعية المأثورة، ال��واردة عن رسول الله ] في 
والشرب  األك��ل  كأدعية  واألوق���ات  األع��م��ال  بعض 
وغير  والبيت  المسجد  ودخ��ول  واللباس  والنوم 
في  عليها  بيتك  أهل  د  وع��وِّ عليها،  فاحرص  ذلك؛ 

حينها.
إن خلق السماوات واألرض واختالف األلسنة 
لحظة،  ك��ل  ف��ي  نعيشها  حقا  معجزات  واألل���وان 
خلقه،  في  وبديع صنعه  الخالق  عظمة  على  دالة 
والتكرار.  األلفة  بطول  حسك  يتبلد  أن  فحذاري 
الكون مدرسة لتعلم اإليمان فال تلق نظرتك عبثا؛ 
بل حاول أن تستخلص من كل شيء فكرة وعبرة 
»تفكر ساعة  فرب  الرحيم  الجليل  الله  إلى  تقربك 

)في وعي( خير من عبادة كذا وكذا )في غفلة(«.
نومك يا أخي بالليل للراحة، وحركتك بالنهار 
اللطيف الخبير أيضا،  الله  الرزق من آيات  ألجل 
فحاول أن يكون ذلك في طاعة الله عز وجل ووفق 
كي  لربك  نيتك  وأخلص  سبحانه،  الله  شرعه  ما 
العارفين:  بعض  قال  ويقظتك.  نومك  على  تؤجر 
)إني ألحتسب على الله نومتي كما أحتسب عليه 

قومتي(.
أكبره،  إل��ى  فيه  م��ن أصغر ش��يء  كله  ال��ك��ون 
من الذرة الى المجرة، يسبح بحمد خالقه ومدبر 

شأنه، فالتكن أنت يا أخي نشازا في نظامه.
ما طلب منا اإلكثار من شيء مثل طلب اإلكثار 
من الذكر لمنزلته وفضله عند الله »واذك��روا الله 
كثيرا لعلكم تفلحون« )الجمعة، 10(. وفي الحديث 
قالوا:  المفردون«،  ]﴿قال: »سبق  الله  عن رسول 
وما المفردون يا رسول الله؟ قال: »الذاكرون الله 

كثيرا والذاكرات« )رواه مسلم (. 
هذه أيها األخ الفاضل آيات محفزات ومرغبات 
في أن يكون لسانك رطبا بذكر الله العزيز الغفور؛ 
الخمول  إال  وأبت  هذا  بمثل  نفسك  تتأثر  لم  فإذا 
والركون إلى الدنيا والرضى بعيش الغفلة، فاحذر 
ذكري  عن  أعرض  فيهم﴿}ومن  ورد  ممن  تكون  أن 
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، 
قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا،  قال 
تنسى{ اليوم  وكذلك  فنسيتها  آياتنا  أتتك  كذلك 

)طه / 122، 123، 124(.
  

والله ولي التوفيق   
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حمد الله تعالى وذكره: موجبات ومجاالت ومقتضيات

د. محمد محتريم

وَن  ُتْم�سُ ِحيَن   ِ اللهَّ ْبَحاَن  {َف�سُ  : الله   قال 
ْر�ضِ  َماَواِت َواْلأَ ِبُحوَن، َوَلُه اْلَحْمُد ِفي ال�سهَّ َوِحيَن ُت�سْ

ِت  اْلَميِّ ِمَن  اْلَحيهَّ  ُيْخِرُج  ُتْظِهُروَن،  َوِحيَن  ا  يًّ َوَع�سِ

َبْعَد  اْلأَْر���ضَ  َوُيْحِيي  اْلَحيِّ  ِمَن  َت  اْلَميِّ َوُيْخِرُج 

َخَلَقُكم  اأَْن  اآَياِتِه  َوِمْن  ُجوَن، 
َ
ُتْخر َوَكَذِلَك  ْوِتَها 

َ
م

اآَياِتِه  َوِمْن  ُروَن،  َتنَت�سِ  
ٌ
ر َب�سَ اأَنُتم  اإَِذا  ُثمهَّ  اٍب 

َ
ُتر ن  مِّ

ُكُنوا  َت�سْ
لِّ ْزَواًج��ا  اأَ ُكْم  اأَنُف�سِ ْن  مِّ َلُكم  َخَلَق  اأَْن 

َذِلَك  ِفي  اإِنهَّ  َوَرْحَمًة  ًة  َودهَّ مهَّ َبْيَنُكم  َوَجَعَل  اإَِلْيَها 

َماَواِت  ال�سهَّ َخْلُق  اآَياِتِه  َوِمْن  ُروَن،  َيَتَفكهَّ َقْوٍم  لِّ َلآَياٍت 

ِفي  اإِنهَّ   ۚ َواأَْلَواِنُكْم  َنِتُكْم  اأَْل�سِ َواْخِتَلُف  َواْلأَْر�ضِ 

ْيِل  ِباللهَّ َناُمُكم 
َ
م اآَياِتِه  َوِمْن  ْلَعاِلِميَن،  لِّ َلآَياٍت  َذِلَك 

َلآَياٍت  َذِلَك  ِفي  اإِنهَّ  ِلِه  َف�سْ ن  مِّ َواْبِتَغاوؤُُكم  َهاِر  َوالنهَّ

)23 َمُعوَن}) الروم:17،  َقْوٍم َي�سْ لِّ
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عـــن أبــــي هـــريـــرة [ قــــال: قــــال رســـول 
األرملة  على  »الساعي   :[ ــه  ــل ال
في  كالمجاهد  والمسكين، 
سبيل اهلل -وأحسبه قال- وكالقائم 

ال يفتر، وكالصائم ال يفطر«)1(.
كرامة  حفظ  لمبدأ  يؤسس  الحديث  هــذا 
اإلنسان المسلم المحتاج بصفة عامة، ويدافع 
األرملة والمسكين في الحصول على  عن حق 
العيش الكريم بصفة خاصة؛ وذلك بهدف خلق 
توازن اجتماعي قائم على الرحمة والتضامن 
هذا  مع  وسنقف  اإلسالمية.  األمــة  أفــراد  بين 
من  وتوجيهاته  بإرشاداته  لنستنير  الحديث 

خالل النقط التالية:
  1 - مفاهيم الحديث وم�ضامينه.

ــســاعــي: الــســعــي فـــي الــلــغــة يــفــيــد بــذل  ال
الجهد في العمل لتحصيل الكسب من الطعام 

وغيره)2(.
التي ال زوج لها الفتقارها  المرأة  األرملة: 
إلى من ينفق عليها. قال ابن األنباري: األرملة: 
لذهاب  أرملة  سميت  زوجها،  عنها  مات  التي 
زادهــــا، وفــقــدهــا كــاســبــهــا، ومـــن كـــان عيشها 

صالحا به )3(.
المسكين: من سكن المتحرك سكونا ذهبت 
حركته، والمسكين مأخوذ من هذا لسكونه إلى 

الناس. فالمسكين هو الذي ال شيء له )4(.
 ومن المضامين التي يمكن استفادتها من 

الحديث:
اإلنــفــاق على  فــي   ،[ الــرســول  - ترغيب 
لتحقيق  والمساكين  كاألرامل  المعوزة  الفئة 

تماسك المجتمع اإلسالمي.
- حث الرسول ] المسلمين عامة، وأولياء 
األمور خاصة، على إحداث آليات التوازن في 
األمة  داخــل  االجتماعية  الفئات  بين  اإلنــفــاق 

اإلسالمية.
ع  اإلسالم  وسائل التحفيز على أعمال  - نوَّ
الخير وبين أجرها ومكانتها عند الله تعالى؛ 

لضمان التكافل بين أفراد األمة المسلمة.
المحتاج  على  بالخير  ال�ضعي   -  2

تحقيق لمعنى العبودية هلل.

الشك أن األفــراد الذين ذكروا في الحديث 
الــهــرم االجــتــمــاعــي؛  فــئــة محتاجة داخـــل  هــم 
إلى  محتاجة  فهي  يعولها  من  فقدت  فاألرملة 
من  إلــى  محتاج  والمسكين  إلــيــه،  تركن  سند 
ليتغلب على متطلبات  المساعدة  يد  إليه  يمد 
الحياة وإكراهاتها. فهؤالء قلما يلتفت اإلنسان 
من  أجر   [ الرسول  جعل  لهذا  إلى ضعفهم؛ 
في  المجاهد  أجــر  يـــوازي  عظيما  يساعدهم 
سبيل الله بماله ونفسه، أو أجر قائم الليل كله 
للصالة دون توقف، وهذا من صفة المتقين قال 
آخذين  وعيون  ات  جنَّ في  قين  المتَّ تعالى:}إنَّ 
ذلك محسنين  قبل  كانوا  هم  ِإنَّ ربهم  آَتاهم  ما 

الليل ما يهجعون{)الذاريات:  َقليال من  كانوا 
15-17(. أو أجر الصائم الذي قال فيه الرسول 
الله  باعد  الله  في سبيل  يوما  »من صام   :[
بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا«)5(. 
وقـــــال رســـــول الـــلـــه ]:»الــــصــــدقــــة على 
ثنتان:  الــقــربــى  ذي  وعــلــى  صــدقــة،  المسكين 

صدقة وصلة«)6(.
ــاألجــر عــظــيــم، والـــثـــواب كــثــيــر، وإقــبــال  ف
وقلة  اإليــمــان،  ضعف  إنــه  قليل،  عليه  الناس 
الدنيا  الله، والتعلق بحب  التوكل على  حسن 
] بهذا فقال:»فو  الفانية، وقد أخبر الرسول 
الله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن 
كان  من  على  كما بسطت  الدنيا  عليكم  تبسط 
قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما 

أهلكتهم«)7(.
مع  تعاملهم  في  الناس  نجد  واقعنا  وفي 

هذه الفئة ثالثة أصناف:
بهم  االهتمام  يتخذ  األول:  الصنف   -
وإظهار  للتفاخر  مطية  بمطالبهم  واالعتناء 
بالخير،  ويذكر  الناس  عند  يشكر  كي  الكرم 
م له ذلك وخاصة ممن يساعدهم  ُيقدَّ فإذا لم 
غضب وتــوقــف عــن الــمــســاعــدة. وقــد غضب 
الصحابة  أحــد  مــن   ] الــصــديــق  بكر  أبــو 
ألنه  مْسَطح،  له  يقال  عليه،  ينفق  كان  الــذي 
أال  بكر  أبــو  فحلف  اإلفـــك،  حــادثــة  فــي  تكلم 
يأتل  }وال  تــعــالــى:  الــلــه  فــأنــزل  عليه،  ينفق 
أولي  يؤتوا  أن  والسعة  منكم  الفضل  أولــو 
سبيل  في  والمهاجرين  والمساكين  القربى 
الله وليعفوا وليصفحوا أال تحبون أن يغفر 
الله لكم والله غفور رحيم{)النور:21(. فعاد 
إلــى اإلنــفــاق عليه. وهــذا بــاب واســع للرياء 
روي  الــنــاس.  من  الكثير  فيه  يقع  والسمعة 
ه مر على النبي ] رجٌل، فقال الصحابة يا  أَنّ
رسول الله، لو كان هذا في سبيِل الله، فقال 
] : »إن كان خرَج يسعى على َوَلِده صغاًرا، 
فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على 
الله،  أبوين شيخين كبيرين، فهو في سبيل 
ها، فهو  وإن كان خرج يسعى على نفسه، َيُعُفّ
رياء  يسعى  خــرج  كــان  وإن  الله،  سبيل  في 

وُمفاخرة، فهو في سبيل الشيطان«)8(. 
قليال  يساعدهم  الثاني:  الصنف   -
ويستغلهم كثيرا؛ فيعطهم ما فضل عليه من 
الطعام واللباس، ويفرض عليهم مقابل ذلك 
القيام بأعمال شاقة، أو أعمال دنيئة أحيانا 
فــإذا لم  إلــى أوالدهـــم،  إليهم أو  كلما احتاج 
يلبوا مطالبه توقف عن المساعدة، بل ربما 
عاقبهم على ذلك. وهذا استغالل وظلم، والله 
ال يحب الظالمين فهذا الصنف جعل ضعفهم 

وسيلة لتحقيق أهدافه الخبيثة.
ابتغاء وجه  هدفه  الثالث:  الصنف   -
الله؛ وهو الذي يستحق األجر الذي ذكر في 
الله، أو  الحديث؛ أي أجر الجهاد في سبيل 
أجر قائم الليل للصالة والتضرع إلى الله، أو 
أجر الصائم الذي ال يفطر، قال الله تعالى في 
حديث قدسي »كل عمل ابن آدم له إال الصوم 

فإنه لي وأنا أجزي به«)9(.
ــة؛ يحقق  ــل األرم الــســاعــي على  إن حــديــث 
ومقصدا  بالجنة،  الــفــوز  هــو  أصليا  مقصدا 
والتماسك  التوازن  تحقيق  هو  دنيويا  تبعيا 
بين جميع طبقات المجتمع اإلسالمي؛ فيكون 
كالجسد الواحد يرحم فيه الغني الفقير، ويحب 
الفقير الغني، فيعيش المجتمع في كون أرضه 
وبهذا  المنهج  بــهــذا  رحــمــة.  وســمــاؤه  محبة 
رسول  قال  الله،  رحمة  جميعا  تعمنا  السلوك 
الله ]: »الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا 

من في األرض يرحمكم من في السماء«)10(.
كرامة  لحفظ  ال�ضرعية  الو�ضائل   -  3

الأرامل والم�ضاكين.

الحلول  دين  أن اإلسالم  المتفق عليه؛  من 
العملية التي يسهل تطبيقها في واقع الناس 
الله  أمــر  لذلك  العدل واإلحــســان،  وفــق مبادئ 
الميراث  من  حقه  حق  ذي  كل  بإعطاء  تعالى 
أنثى، صغيرا  أو  ذكــرا  أو ضعيفا،  كــان  قويا 
مما  نصيب  }للرجال  تعالى:  قــال  كبيرا،  أو 
ترك الوالدان واألقربون، وللنساء نصيب مما 
ــدان واألقــربــون{)الــنــســاء: 6(. لكن  ــوال تــرك ال
الفئة الضعيفة من  في واقعنا غالبا ما تحرم 
األرامل والمساكن ومن هو على شاكلتهم من 
حرم  وقــد  للضياع.  عرضة  فتصبح  الميراث، 
الله تعالى أكل أموال الناس بالباطل، واعتبر 

مصير آكله جهنم والعياذ بالله.
الدولة  على  يجب  هـــؤالء؛  حقوق  ولحفظ 
أن تضع هيئة خاصة لحمايتهم، فتسهر على 
تقسيم تركتهم وتضمن وصول حقوقهم إليهم؛ 
إذ ربما يعجزون أو يخافون من الوصول إلى 
حقهم،  عــن  والــدفــاع  مظالمهم  لــرفــع  القضاء 
الــفــئــة عــلــى ميراثها،  فــضــمــان حــصــول هـــذه 
وسيلة شرعية لحفظ كرامتها دون الحاجة إلى 

مساعدة مادية من أحد.
ومـــن الــوســائــل الــشــرعــيــة أيــضــا لحفظ 
وتطوير  المسلمين  مال  بيت  تفعيل  كرامتهم، 
مؤسسة الزكاة وتوظيفهما لصالحهم، فيأخذ 
الضعيف منهم ما يستحقه مما يضمن له حقه 
الــالئــق،  السكن  كتوفير  الــكــريــم،  العيش  فــي 
للعاجز  العالج،  في  والحق  الجيد،  والتعليم 
منهم عن العمل، وخلق فرص الشغل للقادرين 
اإلســالم  بــعــزة  فيشعرون  الــعــمــل،  على  منهم 
ونــصــرتــه ألنــه أخــذ بيدهم فــي وقــت الــشــدة، 
على  أوشكوا  حين  النهوض  على  وساعدهم 
َأولــى بكل  »أنا   :  [ الله  السقوط، قال رسول 
مؤمن من نفسه؛ من ترَك مااًل فأَلهله، ومن ترك 

دينا أو ضياًعا فِإلّي وعلّي«)11(.
ديًنا  أو  عــيــاال  تــرك  مــن  أن  هــذا  ومعنى   
وليس له وفاء، فإن وفاء َديِنه وكفالة عياله ِمن 

بيت مال المسلمين.
    لكن لألسف الشديد؛ أين نحن من هذا 
الــدول  الــثــروات فــي  كله؟ والـــذي يستفيد مــن 
اإلسالمية طبقة قوية متحكمة في رقاب البالد 
وتعتبر  بالباطل،  الناس  أموال  تأكل  والعباد، 
أخذ حقهم مساعدة اجتماعية يضمنها صندوق 

من  غيرها  أو  التكافل،  أو صندوق  التضامن، 
لهم  يكون  أن  األصل يجب  أن  مع  المسميات. 
إلزامية  اجتماعية  وخدمات  قــار،  مــادي  مبلغ 
ينتمون  مسلمون  ألنهم  الــدولــة؛  لهم  توفرها 
أن  يأمركم  الله  }إن  تعالى:  قال  اإلســالم.  إلى 
بين  وإذا حكمتم  أهلها  إلــى  األمــانــات  تــؤدوا 
الناس أن تحكموا بالعدل{)النساء:58(. وقال 
رعيته،  وكلكم مسئول عن  راع،  كلكم  »أال   :[
فاألمير الذي على الناس راع، وهو مسئول عن 

رعيته..«)12(.
فــالــثــروات يــجــب أن تــــوزع بــشــكــل عــادل 
دون  اإلسالمية  األمــة  أبناء  كل  منها  يستفيد 

تفضل من أحد.
  بل اإلسالم صان كرامة المساكين من غير 
المسلمين أيضا؛ فقد كتب خالد بن الوليد في 
أهل  مع  الصلح  وثيقة  في   ] الصديق  عهد 
عن  َضــُعــَف  شيخ  ــمــا  أيُّ لهم  وجعلت  الحيرة: 
العمل أو أصابته آفة من اآلفات، أو كان غنيًا 
عليه  يتصدقون  دينه  أهــل  صــار  حتى  فافتقر 
طرحت جزيته، َوِعيَل من بيت مال المسلمين، 
وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار اإلسالم )13(.
كما أن عمر [ مر بباب قوم وعليه سائل 
يسأل وهو شيخ ضرير، فقال له عمر: من أي 
أهل الكتاب أنت؟ قال: يهودي. فقال: ما الذي 
ألجأك إلى ما أرى؟ فقال الرجل: أسأل الجزية، 
، فَأخذ عمر بيده ، وذهب إلى  والحاجَة والسنَّ
إلى  أرســل  ثم  المال،  من  شيئا  فأعطاه  منزله 
عليه  ُيجرَي  أن  إليه  وطلب  المال  بيت  خــازن 
للخازن:  وقــال  الــمــال،  بيت  من  مستمرًا  ــًا  رزق
انظر إلى هذا وأمثاله، فو الله ما أنصفنا إن 
أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم. وأسقط عنه 

الجزية وعن أمثاله )14(.
ألن اإلســالم يأبى أن تحط كرامة اإلنسان 
وإن  وحكمه  وصايته  تحت  كان  إذا  تهان،  أو 
رسول  أن  روي  وقــد  المسلمين.  غير  من  كــان 
]، كان: »ال يأنف أن يمشي مع األرملة،  الله 

والمسكين فيقضي له الحاجة«)15(.
نبينا، ومبادئ ديننا، كل منهما  هذا نهج 

قائم على الرحمة وحفظ كرامة اإلنسان. 
-----------------
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د. يوسف العلوي

 [ الله  بلغ رس��ول  فلما  بن إسحاق:  ق��ال 
لبنيان  قريش  اجتمعت  سنة،  وثالثني  خمسا 
ليسقفوها  ب��ذل��ك  ي��ه��م��ون  وك���ان���وا  ال��ك��ع��ب��ة، 
وي��ه��اب��ون ه��دم��ه��ا، وإمن���ا ك��ان��ت رض��م��ا ف��وق 
القامة، فأرادوا رفعها وتسقيفها، وكان البحر 
قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من جتار الروم 
لتسقيفها،  فأعدوه  فأخذوا خشبها  فتحطمت، 
في  لهم  فتهيأ  قبطي جن��ار،  رج��ل  وك��ان مبكة 

أنفسهم بعض ما يصلحه.
فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنائها قام 
الكعبة حجرًا  من  فتناول  عمرو  بن  وهب  أبو 
فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه فقال: يا 
معشر قريش ال تدخلوا في بنائها من كسبكم 
إال طيبًا، ال يدخل فيها مهر بغي وال بيع ربا وال 
هذا  ينحلون  والناس  الناس.  من  أحد  مظلمة 

الكالم  للوليد بن املغيرة .
شق  ف��ك��ان  الكعبة،  جت���زأت  قريشا  إن  ث��م 
بني  ما  وك��ان  وزه���رة،  مناف  عبد  لبني  الباب 
مخزوم  لبني  اليماني  وال��رك��ن  األس��ود  الركن 
ظهر  وك��ان  إليهم،  انضموا  قريش  من  وقبائل 
احلجر  شق  وك��ان  وسهم،  جمح  لبني  الكعبة 

لبني عبد الدار ولبني أسد ولبني عدي.
منه،  وف��رق��وا  هدمها  هابوا  الناس  إن  ثم 
فقال الوليد بن املغيرة: أنا أبدأكم في هدمها، 
اللهم  يقول:  وه��و  عليها  ق��ام  ثم  املعول  فأخذ 
لم نزغ -اللهم إنا ال نريد إال اخلير-. ثم هدم 
الليلة  تلك  الناس  فتربص  الركنني  ناحية  من 
منها شيئًا  نهدم  لم  فإن أصيب  ننظر  وقالوا: 
فقد  يصبه شيء  لم  وإن  كانت،  كما  ورددناها 
الوليد  فأصبح  فهدمنا.  صنعنا  ال��ل��ه  رض��ي 
الناس  وهدم  فهدم  عمله  على  غاديا  ليلته  من 
األساس،  إلى  بهم  الهدم  انتهى  إذا  معه حتى 
أساس إبراهيم � أفضوا إلى حجارة خضر 

كاألسنمة آخذ بعضها بعضا.
قال ابن إسحاق: فحدثني بعض من يروي 
كان يهدمها  أن رجاًل من قريش ممن  احلديث 
أدخل عتلة بني حجرين منها ليقلع بها أحدهما 
ف��ل��م��ا حت���رك احل��ج��ر ت��ن��ق��ض��ت م��ك��ة ب��أس��ره��ا 

فانتهوا عن ذلك األساس.
قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش 
جمعت احلجارة لبنائها كل قبيلة جتمع على 
حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن 
إلى  أن ترفعه  فيه، كل قبيلة تريد  فاختصموا 
موضعه دون األخرى، حتى حتاوزوا وحتالفوا 
جفنة  ال��دار  عبد  بنو  فقربت  للقتال،  وأع���دوا 
على  ع��دي  وبنو  هم  تعاقدوا  ثم  دم��ا  مملوءة 
امل��وت وأدخ��ل��وا أيديهم في ذل��ك ال��دم في تلك 

اجلفنة، فسموا لعقة الدم.
فمكثت قريش أربع ليال أو خمسا ثم إنهم 

اجتمعوا في املسجد وتشاوروا وتناصفوا.
بن  أمية  أبا  أن  الرواية:  أهل  بعض  فزعم 
قال:  كلها–  قريش  أس��ن  آنئذ  -وك��ان   املغيرة 
يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون 
فيه أول من يدخل من باب هذا املسجد يقضي 
بينكم فيه ففعلوا، فكان أول داخل عليهم رسول 
األمني رضينا،  قالوا: هذا  رأوه  فلما   ،[ الله 
هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه اخلبر 
الركن  فأخذ  به  فأتي  ثوبًا  إل��ي  هلم   :[ ق��ال 
فوضعه فيه بيده ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية 
من الثوب ثم ارفعوه جميعًا ففعلوا حتى إذا 
بلغوا به موضعه وضعه هو بيده ثم بني عليه.

)السيرة النبوية البن هشام، بتصرف(.

اإلع����داد ال��رب��ان��ي حملمد ب��ن عبد ال��ل��ه ] 
قد أشرف  الشاملة  الرسالة اخلامتة  الستقبال 

فلم  على متامه، 
رحمة  على  يبق 
ببعثته  ال��ع��ال��م 
خ����م����س  إال 
وحديث  س��ن��ني، 
بنيان الكعبة أو 
بنيانها  جتديد 
ب����������األح����������رى، 
ي����ب����رز ص�����ورة 
م��ن ن��ت��ائ��ج ه��ذا 
املتمثل  اإلع���داد 
الشخصية  ف��ي 
التي  ال��ق��ي��ادي��ة 
يتمتع  أص���ب���ح 
ب��ه��ا م��ح��م��د ] 
ف�������ي ال�����وس�����ط 
خاصة  القرشي 

والعربي عامة، فإن إعادة بنيان الكعبة ال يهم 
قريشا وحدها بل سائر العرب وطريقة حله ] 
لإلشكال الذي كاد يصبح فتنة تتحول إلى حرب 
أهلية بني قبائل قريش تأكل األخضر واليابس، 
وتستعر نارها أكثر من حرب البسوس، ويهلك 
ف��ي حرب  أكثر مم��ا هلك  ال��ل��ه   م��ن خلق  فيها 
املصطفى  همة  بجالء  تبني  والغبراء،  داح��س 
في  وإبداعه  األزم��ات،  تدبير  في  ونبوغه   ،[

اقتراح احللول وتفوق شخصيته اجلامعة.
وبالرجوع إلى النص نتلمس اآلتي:

أوال:
-وه��و  ت��دب��ي��رات��ه  اقتضت  تعالى  ال��ل��ه  إن 
الكعبة  يجعل  أن  العليم-  احلكيم  سبحانه 
املشرفة بيت الله في األرض، وأول بيت وضع 
اخلليل  أم��ر  ث��م  ال��ن��اس،  رب  ليعبدوا  للناس 
والذبيح برفع قواعده وتشييد بنيانه وتطهيره 

للطائفني والعاكفني والركع السجود.
وجعله مهوى األفئدة، وسخر له من يخدمه 
التوحيد  أهل  من  الطويل  تاريخه  عبر  ويجله 
وه��دى،  وأمنا  للناس  مثابة  وجعله  وغيرهم، 
اجلغرافي  ال��ه��دى  ه��و  العتيق  البيت  إن  نعم 
الله  هدى  هو  والقرآن  األرض،  في  تعالى  لله 
الله  هدى  هو  الله  عبد  بن  ومحمد  املنهاجي، 

البشري.
َل َبْيٍت ُوِضَع  ولنتدبر قول الله تعالى �ِإنَّ َأوَّ
نَي"ِفيِه  ْلَعامَلِ لِّ ى  َوُه��دً ُمَباَرًكا  َة  ِبَبكَّ َللَِّذي  اِس  ِللنَّ
��َق��اُم ِإْب��َراِه��ي��َم  َوَم��ن َدَخ��َل��ُه َك��اَن  َناٌت مَّ آَي��اٌت َبيِّ

آِمًنا�)آل عمران 95-96(.
ن�����ع�����م "وض��������ع 

ل������ل������ن������اس" ك���ل 
ال���ن���اس وه��و 

"ه�������������������دى 
ل��ل��ع��امل��ني" 
ك����ل أه���ل 
 ، ض ر أل ا
فهل يفهم 
املسلمون 

خ������اص������ة 
وال������ن������اس 

ع����ام����ة ق��ي��م��ة 
ه�������ذه امل���ع���ل���م���ة 

ال���ت���ي ج��ع��ل��ه��ا ال��ل��ه 
وهدى  وأمنا  مثابة  تعالى 

وحرما، وأمر بتطهيرها وتعظيمها...
اجلبابرة  على  ال��ل��ه  حرمها  كيف  وان��ظ��ر 
والطغاة من أن ينالوها بسوء حترميا قدريا، 
ملا  األش��رم  أبرهة  على  األبابيل  الطير   فسلط 
عبد  كبيرهم  وق��ال  حمايتها،  عن  أهلها  عجز 

املطلب في يقني "إن للبيت ربا يحميه"
ألهم  كيف  بيته  على  املولى  غيرة  وتأمل 

قريشا أن يجددوا بناءه، وكيف نبه سيدا من 
في  ينفقوا  ال  أن  عليهم  يقترح  أن  س��ادات��ه��م 

بنائها إال ما طاب من أموالهم، فإن الله تعالى 
"طيب ال يقبل إال طيبا"،  دائما وأبدا، وحتى  إن 
البيت حوله ثالث مائة وستون صنما، وعماره 
أهل شرك ومنكرات، ومع ذلك يأبى الله تعالى 
املكاسب، فسبحان  بيته من طيب  يبنى  أن  إال 

القادر على كل شيء.
ثانيا:

تعالى  الله  إن  قريش:  ل��دى  الكعبة  أهمية 
أن  فبعد  بيته،  عمار  ليكونوا  قريشا  اصطفى 
عليهما  هاجر  وأم��ه  إسماعيل  الذبيح  أسكن 
السالم، وساق إليهم قبيلة ُجْرهم التي صارت 
لها خدمة البيت، ثم دخلت بعد ذلك في صراع 
ال��ت��ي أج��ل��ت جرهم  م��ع قبيلة خ��زاع��ة  ط��وي��ل 
أن  إلى  الكعبة،  سدانة  وتولت  مكة  خدمة  عن 
اس��ت��ردت��ه��ا ق��ري��ش زم��ن قصي ب��ن ك��الب أكبر 
خزاعة  طرد  ال��ذي  اجلاهلية  في  قريش  زعماء 
قريشا  وأسكن  العتيق،  البيت  سدانة  وتولى 
س��ادة  ص���اروا  حتى  بخدمته  فشرفوا  ح��ول��ه، 

العرب وأشرف شرفائها بال منازع.
وملعرفتهم بقيمة هذا البيت وكونه السبب 
ف���ي ع��ل��و م��ن��زل��ت��ه��م، وإق���ب���ال ال���ن���اس عليهم، 
تنافسوا في تعظيمه وخدمته، فتراهم -حسب 
من  يحفظه  مبا  بنيانه  يجددون  النص–  ه��ذا 
على  يتجرؤون  وال  مهابة،  وي��زي��ده  االب��ت��ذال، 
انتقام  من  ترابه خوفا  أو حفر  نبش حجارته 
رب���ه وم����واله س��ب��ح��ان��ه، إل���ى أن ي��غ��ام��ر أح��د 
يقول:  وه��و  وج��ال  مبعوله  فيضرب  زعمائهم 
، فهو  إال اخلير"  نريد  اللهم ال  ن��زغ،  لم  "اللهم 
العرب أن من حاول مسه  يعلم كما يعلم 
م��ن��ه، وم��ا حديث  ال��ل��ه  انتقم  ب��س��وء 

أبرهة منهم ببعيد.
الوليد  أن  من  الرغم  وعلى 
ب��ن امل��غ��ي��رة ل��م ي��ص��ب بسوء 
وه��و يهدم س��ور احل���رم، إال 
ليلة  به  تربصوا  قريشا  أن 
اط��م��أن��وا  أن  إل����ى  ك���ام���ل���ة، 
ال��ص��ب��اح  ف���ي  رأوه  ع��ن��دم��ا 
الثاني غاديا مبعوله فعلموا 
أنها إشارة من الله تعالى أنه 
مشمرين  ف��غ��دوا  فعلهم  رض���ي 
ليعيدوه  بنائه  من  بقي  ما  لنقض 

مرة أخرى.
ويجدر االنتباه إلى أن األشراف هم من 
كثر  عبيد  لهم  كان  وقد  والبناء،  احلفر  تولوا 
ولكن خدمة  دونهم،  باألمر  يقوموا  أن  ميكنهم 
البيت احلرام شرف ال يؤثر به أحد أحدا.زاده 

الله تعالى تعظيما وتشريفا ومهابة.
على  احلجارة  يحمل  منهم  الشريف  فترى 
عاتقه وال ينأى بنفسه عن الغبار وهو في غاية 
السرور، ال يرى نفسه في موطن أشرف من هذا، 

وال غرو فقد كلف الله تعالى في البدء أشرف 
بإقامة  السالم  عليهما  والذبيح  اخلليل  خلقه 
قواعده وتنظيفه وتطهيره للطائفني والعاكفني 
البيت  خدمة  ك��ان  ومنذئذ  السجود،  وال��رك��ع 
شرفا تشرئب إليه أعناق املسلمني، ومايلقاها 

إال الذين شرفوا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم.
ثالثا:

ومن عجيب صنع الله تعالى وإكرامه لبيته 
أن يلهم قريشا وال يدخلون في نفقة بنيانه من 
كسبهم إال طيبا، فال يدخلون في بنيانه "مهر 
الناس"،  من  أحد  وال مظلمة  ربا  بيع  وال  بغي 
كانت  اجلاهلية  في  قريشا  أن  هذا  من  ويفهم 
اخلبيث،  والكسب  الطيب  الكسب  ب��ني  تفرق 
رمبا ذلك من بقايا دين إبراهيم وإسماعيل �، 
الفطرة السليمة والنفوس الشريفة  ورمبا ألن 

تستطيع أن متيز بني الطيب واخلبيث.
لهم  يحل  الطيب  فيهم  بعث  عندما  لكن 
ال��ط��ي��ب��ات وي���ح���رم ع��ل��ي��ه��م اخل��ب��ائ��ث ك��ذب��وه 

وحاربوه !
وال ع��ج��ب، ف��ال��ك��س��ب ال��ط��ي��ب ع��زي��ز، ل��ذا 
أن  يستطيعوا  ف��ل��م  ال��ن��ف��ق��ة  ب��ق��ري��ش  ق��ص��رت 
ي��ع��ي��دوا ب��ن��اء ال��ب��ي��ت ع��ل��ى ق���واع���د إب��راه��ي��م 
وإسماعيل، بل نقصوا منه من جهة احلجر. أال 

ما أعظم بركة الكسب احلالل: رجالن فقط هما 
تاما  العتيق  البيت  أقاما  وإسماعيل  إبراهيم 
كامال من كسبهما احلالل، وكل قبائل قريش لم 
يستطيعوا إمتام بنيانه من كسبهم "احلالل" ،ال 
شك أن الكسب احلالل كان نادرا آنذاك، )وهو 

اليوم أندر(.
رابعا:

الكعبة  بنيان  إع��ادة  في  قريش  استعملت 
خشبا من حطام سفينة لتاجر رومي ألقى بها 
بنجار  واستعانت  ج��دة،  ساحل  على  البحر 

قبطي !
قريش  م��ن  مهرة  لنجارين  وج��ود  ال  كأنه 
وما حولها من قبائل العرب، وال وجود خلشب 
م��ن أشجار  النخل وغ��ي��ره  م��ن ج���ذوع  ي��ؤخ��ذ 

اجلزيرة !
إللقاء  البحر  سخر  تعالى  الله  أن  ول��وال 
خشب هذه السفينة الرومية وساق هذا النجار 
القبطي املصري، رمبا لم يتهيأ لقريش ما تبني 

به بيت الله تعالى ومحل عزها ومجدها.
فإلى متى تظل األمة في حاجة إلى غيرها 

في الضروري وغير الضروري من شأنها؟
خامسا:

نزاع املإل من قريش على وضع احلجر

حديث بنيان الكعبة وحكم رسول الله  بني 
قريش في وضع احلجر

امل��خ��ت��ار  األم����ن  إن 
ال����ذي ص��ن��ع ع��ل��ى عن 
الله تعالى طيلة خمس 
استطاع  سنة  وث��اث��ن 
باقتراح  اإلش��ك��ال  ح��ل 
ل��ل��ج��م��ي��ع دون  م��ن��ص��ف 
فقد  ت���أخ���ر،  وال  مت��ه��ل 
ف����ك����ر ب����س����رع����ة وق�����رر 
برفق  واق��ت��رح  بسرعة 
وأق�����ن�����ع ب�����ع�����دل وح����ل 
امل����ش����ك����ل م�����ن أس����اس����ه

ال  أ
م������ا أع�����ظ�����م ب���رك���ة 

الكسب احل��ال: رجان فقط 
هما إبراهيم وإسماعيل أقاما البيت 

العتيق تاما كاما من كسبهما احلال، 
وكل قبائل قريش لم يستطيعوا إمتام 

بنيانه من كسبهم "احلال" ،ال شك 
أن ال��ك��س��ب احل�����ال ك����ان ن����ادرا 

آنذاك، )وهو اليوم أندر(.
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5 خطبة منبرية

اخلطبة األولى:
والسالم  والصالة  العاملني،  رب  لله  احلمد 
على رسوله األمني وعلى آله وصحبه والتابعني 

وبعد:   
السجود هو أعظم مراتب اخلضوع وأحسن 
درج�����ات اخل���ش���وع، ال��س��ج��ود أع��ل��ى م��ق��ام��ات 
االستكانة وأحق مراتب الطمأنينة، في السجود 
وتلقى  تعالى  الله  إلى  القرب  من  العبد  يتمكن 

أنوار رحمة الله ومعاطف كرم سيده ومواله.
إن السجود يستوجب استحضار عظمة الله 
، إضافة إلى ما يحضر حالة القيام والركوع، 
وهو  أعضائه  أع��ز  وميكن  س��اج��دًا  العبد  يخر 
وأدل  للخشوع  أجلب  وذل��ك  األرض،  من  الوجه 

على الذل واخلضوع.
آلدم،  بالسجود  امل��الئ��ك��ة    ال��ل��ه  أم��ر  لقد 
ف��ك��ان س��ج��وده��م ام��ت��ث��ااًل ألم���ر رب��ه��م، وع��ب��ادة 
وطاعة خلالقهم، وتكرميًا آلدم �، تنفيذًا ألمر 

معبودهم.
فقال:  السجود،  عن  امتنع  فقد  إبليس  أم��ا 
�أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طني�، 
الفاسد،  وقياسه  ب��رأي��ه  النص  ع��ارض  وب��ذل��ك 
معتقدًا أن النار خير من الطني، وأن الفاضل ال 

يسجد للمفضول. 
أكثر  في  النار  يفوق  ال��ت��راب  أن  واحلقيقة 
الصفات، فإن من صفات النار طلب العلو واخلفة 
إفساد  النار  صفات  من  و  والرعونة،  والطيش 
وأما  وإح��راق��ه،  وإهالكه  ومحقه  إليه  تصل  ما 
التراب فمن صفاته الثبات والسكون والرصانة، 
وما  والتذلل،  واخلشوع  واخلضوع  والتواضع 

دنا منه ينبت ويزكو، ويبارك الله فيه.
الكافرين،  من  وك��ان  واستكبر  أبى  فإبليس 
وآدم تاب واستكان، وانقاد واستسلم وكان من 

املستغفرين.
روى ابن جرير عن ابن عباس � أنه قال: 
»إبليس أبلسه الله من اخلير كله وجعله شيطانًا 

رجيمًا عقوبة ملعصيته«.
إبليس  أب��ى  »فلما  كثير:  اب��ن  العماد  وق��ال 
كله  اخلير  من  أيسه  أي  الله:  أبلسه  أن يسجد 

وجعله شيطانًا رجيمًا عقوبة ملعصيته«. 
 ترك إبليس السجود فُأبِلس من الرحمة: أي 
 وأرغ��م أنفه  الله  ُأوي��س من الرحمة فأبعده 

وطرده من باب رحمته ومحل أنسه.
ع��ن أب��ي ه��ري��رة �: ق��ال رس��ول الله �: 
)إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان 
بالسجود  آدم  اب��ن  أم��ر  وي��اله  يا  يقول:  يبكي، 
فعصيت  بالسجود  وأم��رت  اجلنة،  فله  فسجد، 

فلي النار(. )أخرجه اإلمام مسلم(.

لقد شرع الله  السجود للدعاء والتضرع، 
والتكلم بكل ما في النفس مناجية ربها خاضعة 
فيه  ليلتجئ  السجود    الله  ش��رع  خاشعة، 
والضيق  والهم  الغم  حاالت  في  ربه  إلى  العبد 
واجل�����زع، ف��ت��ف��وي��ض األم����ر ل��ل��ه س��ب��ح��ان��ه هو 
احل��ل جلميع األم���ور وامل��ش��ك��الت، واألم���راض 
شكواه  يقدم  أن  بالعبد  ح��ري  و  وامل��ع��ض��الت، 
مقام  ف��ي  م���واله  إل��ى  ويلتجئ  حاجته  وي��س��أل 

عظيم، مقام السجود.
التي أجريت في  الدراسات    كشفت بعض 
مركز تكنولوجيا اإلشعاع، أن السجود لله تعالى 
والتوتر  اجلسدية  اآلالم  م��ن  اإلن��س��ان  يخلص 
ال��ن��ف��س��ي وغ��ي��ر ذل���ك م��ن األم�����راض العصبية 

متخصصون  ع��ل��م��اء  واك��ت��ش��ف  وال��ع��ض��وي��ة... 
من  يقلل  السجود  أن  البيولوجية،  العلوم  في 
اإلرهاق والتوتر والصداع والعصبية والغضب، 
فسبحان الذي قال في محكم التنزيل:�سنريهم 
لهم  أنفسهم حتى يتبني  اآلفاق وفي  آياتنا في 

أنه احلق�.  
اخلطبة الثانية:

احلمد لله:
أن  ينبغي  ال  اخلالق،  للرب  عبادة  السجود 
يسجد ألحد سواه مهما كانت مكانته أو ارتفعت 
 رس��ول��ه بالسجود  ال��ل��ه  أم���ر  ل��ق��د  درج���ت���ه. 
عباده  سبحانه  وأمر  واقترب�  �واسجد  فقال: 

بالسجود ومدح سبحانه الساجدين في أكثر من 
 � اللَّه  رُس��ول  َأنَّ   ،� ُهريرة  َأِب��ي  آي��ة. فعن 
ه وهو ساجٌد  َقال: �َأْقرب ما يكون العبد من ربِّ
َع���اَء�. )أخ��رج��ه مسلم وأب��و داود  َف��َأْك��ِث��ُروا ال���دُّ

والنسائي وأحمد وابن حبان والبيهقي(.
قال اإلمام النووي في »شرح صحيح مسلم: 
»معناه َأقَرب ما يُكون ِمْن رحمة رّبه َوَفضله. وفي 
السجود.  في  ع��اِء  ال��دُّ احَل��ثُّ على  ه��ذا احلديث 
وفيه دليل ملن يقول إن السجود َأفضل من القيام 

وسائر َأركان الّصالة.
إن حلظاِت السجوِد حلظاٌت فريدٌة في حياة 
اإلنساِن، ذلك أنه يكوُن في مقاِم القرب من الرب 

.

  ول��ل��س��ج��ود ف��ض��ل ع��ظ��ي��م وه���و م��ن أح��ب 
األع��م��ال إل��ى ال��ل��ِه َت��َع��ال��ى، َع��ْن م��ع��دان ب��ِن َأب��ي 
الله  َمْولى رسول  َثْوَباَن  َلِقيُت  قال،   � طلحة 
�، فقلت: َأخبرِني بعمل َأعمله يدخلني الله بِه 
اجلنة، َأو قال قلت: َأخبْرني ِبَأحبِّ اأَلعمال ِإلى 
الثَة  الله فسكت، ُثمَّ سَألُته فسكت، ُثمَّ سَألته الثَّ
بي � فقال: )عليك بكثرة  فقال: سَأْلُت عن ذلك النَّ
ك ال تسجُد لله سجدًة ِإالَّ رفعَك الله  جود، فِإنَّ السُّ
)أخرجه  َخطيئًة(.  بها  عنك  وَح���طَّ  درج���ًة،  بها 

مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه(. 
اِمِت � َأنه سمَع النبي  وعن عبادَة بِن الصَّ
� يقول: )ما من عبٍد يسجد لله سجدة ِإالَّ كتب 
الله له بها حسنة، ومحا عنه بها سيئة، ورفع 
جود(. )أخرجه  له بها درجة، فاْسَتكِثُروا من السُّ

ابن ماجه بإسناد صحيح(. 
   وعن حذيفة � قال: قال رسول الله �: 
»ما من حالٍة يكون العبد عليها َأحب إلى الله من 
راب«.)أخرجه  ُر  َوجهُه في التُّ َأن يراُه ساجدًا ُيَعفِّ
الطبراني في األوسط(، وقوله �: يعفر وجهه 
في التراب كناية عن اخلضوع لله تعالى ومتام 

الذل له.
  أما بعد هل فتحت لنا في حلظة من حلظات 
السجوِد العوالُم واآلفاق، التي تفتح للساجدين 
ب��ح��ق؟ وه��ل ت��ول��دت ف��ي أرواح��ن��ا تلك املعاٍني 

الراقية التي تتولد في أرواح املسبحني.
ه���ل س��ج��دت ق��ل��وب��ن��ا ل��ل��ه  م���ع س��ج��ود 
أعضائنا؟ أم أن صالتنا حركات فارغة، وأقوال 

بال روح؟  
هل ذاقت قلوُبنا بعَض معاني القرب من الله 

؟ 
قال:  القلب؟  أيسجد  العارفني:  لبعض  قيل 

نع�م، سجدة ال يرفع رأسه منها أبدا... 
عبادك  وأفقر  بك  خلقك  أغنى  اجعلنا  اللهم 
في  منك  القرب  ل��ذة  من  حترمنا  ال  اللهم  إليك، 
الدنيا، ولذة النظر إلى وجهك الكرمي في اآلخرة.

  واحلمد لله رب العاملني.

الـسـجـود لله تعالى 
فضائل وآثار

ذ. الوزاني برداعي

 

األسود باعتباره أشرف مكون من مكونات 
امل��س��ج��د احل������رام ي����دل م���ن ج��ه��ة ع��ل��ى م��دى 
في  منهم  قبيلة  ك��ل  ورغ��ب��ة  للبيت  تعظيمهم 
الفوز بشرف وضع احلجر في مكانه - والعرب 
في اجلاهلية يقتتلون على أقل من هذا بكثير، 
فقد تدوم احلرب بينهم سنني بسبب قتل ناقة 
غريبة )حرب البسوس( أو بسبب سباق للخيل 
كان وضع  إذا  فكيف  والغبراء(  داحس  )حرب 
ال��رك��ن األعظم  احل��ج��ر األس���ود ف��ي مكانه م��ن 

للبيت احلرام-
أكد  ب��ل  القبلية،  األح���الف  اصطفت  ل��ذل��ك 
بالدماء  إال  حتل  لن  املسألة  ه��ذه  أن  بعضهم 
الظاهر،  ه��ذا  دم !  جفنة  في  أيديهم  فغمسوا 
مكة  زعامة  على  مرير  فهو ص��راع  املخفي  أما 
التي كانت محصورة بني بني هاشم )السقاية 
والندوة  )السدانة  ال��دار  عبد  وبني  وال��رف��ادة( 
وال���ل���واء(، ح��ي��ث ظ��ه��رت ق��ب��ائ��ل ق��وي��ة وق���ادة 
طامحون جدد أرادوا مزاحمة بني هاشم وبني 
عبد الدار على هذه املناقب، فبرزت قبيلة بني 
وأبو  املغيرة  بن  الوليد  قادتها  وم��ن  مخزوم 
جهل ب��ن ه��ش��ام وآخ����رون، وب���رزت بنو جمح 

أبي، وبنو  أمية بن خلف وأخ��وه  قادتها  ومن 
ونبيه  وائ���ل  ب��ن  ال��ع��اص  زعمائها  وم��ن  سهم 
ومنبه ابنا احلجاج، وبني أمية ومن زعمائهم 
على  املنافسة  واستعرت  وغيرهم،  سفيان  أبو 
تعرض  التي  املضايقات  ونالحظ  مكة.  سيادة 
لها أبو طالب زعيم بني هاشم حينما اصطف 
إلى جانب الرسول � في دعوته وكيف استفرد 
احللف  بزعامة  املخزومي  هشام  بن  جهل  أبو 
تكن  ولم  بدر  يوم  قريشا  وقاد  للدعوة  املعادي 
القيادة لبني مخزوم يوما، وبعد موته انتقلت 
قيادة قريش ألبي سفيان زعيم بني أمية بن عبد 
شمس وهو الذي قاد املواجهة ضد الرسول � 
قريشا في  أن  والظاهر  مكة.  فتح  إلى  ودعوته 
هذه املرحلة كانت في حاجة إلى قيادة جامعة 
ليأخذ  العرب حولها  قبائل  ثم جتمع  توحدها 
العرب مشعل حضارة العالم، حضارة منبعثة 

من منهج رباني وبقيادة نبوية راشدة.
سادسا:

املخزومي  املغيرة  بن  أمية  أبي  اقتراح  إن 
 � النبي  زوج  سلمة  أم  السيدة  وال��د  -وه��و 
املسجد  باب  داخ��ل من  أول  فيما بعد- حتكيم 
دليل  به  قريش  قبول  وسرعة  طريف،  اق��ت��راح 
تنذر  وأصبحت  م��داه��ا  بلغت  األزم���ة  أن  على 

بحرب أهلية بني قبائل قريش حتصد األخضر 
الله صلى  عبد  بن  محمد  ك��ون  أم��ا  واليابس. 
الله عليه وسلم هو أول داخل من باب املسجد 
في تلك الساعةفهو اختبار رباني، ودليل على 
املهمة،  قومه  ش��ؤون  في   � ال��رس��ول  حضور 
وم��ش��ارك��ت��ه ف��ي ت��دب��ي��ر ال��ش��أن ال��ع��ام لقبيلته 
وب��ل��ده وسبقه إل��ى م��راك��ز ات��خ��اذ ال��ق��رار، فلم 
بل  مكة  من شباب  أقرانه  من  الالهني  مع  يكن 
الفجار وفي حلف  املأل: في حرب  جتده وسط 
الفضول واليوم في بناء الكعبة وفي كل عمل 
ذي بال. وهو ما جعله مفخرة قومه ومفزعهم 
"هذا  ق��ال��وا:  حتى  رأوه  إن  فما  املدلهمات  في 
األمني، رضينا، هذا محمد"، وأحسب أنه لو لم 
يكن محمدا ما رضوا، إنه محمد صاحب اخللق 
ال��رف��ي��ع وال��ش��رف ال��س��ام��ي وال��ت��دب��ي��ر ال��رزي��ن 

والقسمة العادلة املنصفة.
سابعا:

إن األمني املختار الذي صنع على عني الله 
تعالى طيلة خمس وثالثني سنة استطاع حل 
متهل  دون  للجميع  منصف  باقتراح  اإلشكال 
وال تأخر، فقد فكر بسرعة وقرر بسرعة واقترح 

برفق وأقنع بعدل وحل املشكل من أساسه.
ح���ل اإلش���ك���ال ب���أن مت ب��ن��اء ال��ب��ي��ت وه��و 

الدماء  وحقنت  القبائل  كل  ورضيت  املطلوب، 
وأغمد سيف الفتنة. 

وتلك إشارة عظيمة إلى أن محمد بن عبد 
التدبير  وحسن  والعدل  بالرحمة  مبعوث  الله 
وتوحيد األم��ة وحقن دم��اء األب��ري��اء، وإش��راك 
اجلميع األمر إلكمال بناء صرح حضارة األمة.

كان هذا وملا ينزل عليه الوحي، فيا جلهل 
من يفتري عليه بهتانا أنه جاء بدين يدعو إلى 

سفك الدماء وقتل األبرياء !
ثامنا:

إن ال���ذي وض��ع احل��ج��ر األس���ود ب��ي��ده في 
موضعه هو محمد بن عبد الله �، فهو الذي 
البيت احلرام،  بناء  إعادة  الشرف في  حاز كل 
وتلك  العظيمة؟  املهمة  لهذه  منه  أنسب  وم��ن 
إشارة إلى أن الذي سيجدد الله على يديه دين 

إبراهيم هو هذا النبي املبارك.
إن بيت الله الذي رفع قواعده إبراهيم � 
يحسن أن يجدد بناءه محمد �. كما أن شرع 
الله احلنيف الذي نزله الله على إبراهيم أمته 
إش��ارة  وتلك   .� محمد  يد  على  وأكمله  الله 

واضحة وقد قرب زمن البعثة احملمدية.
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يف  والأمثال  الق�ص�ص  قيمة  اأول: 

الإقناع :

في  واألم��ث��ال  بالقصص  االس��ت��دالل  يعتبر 
التخاطب اإلنساني عامة وفي اخلطابة خاصة 
ما  إل��ى  النفس  واستمالة  اإلق��ن��اع  في  قيمة  ذا 
في  النوع  هذا  وقيمة  منه،  تنفر  أو  فيه  ترغب 
حضوره  ق��وة  في  تتجلى  اإلسالمية  اخلطابة 
في القرآن الكرمي واحلديث النبوي حيث قامت 
الدعوة اإلسالمية في معظم أركانها على مقصد 
أح��س��ن، وتعتبر  ه��ي  بالتي  وال��دع��وة  اإلق��ن��اع 
القصة واملثل من العناصر البارزة الواردة في 
القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف بل إن 
أصول  ترسيخ  في  والنبوي  القرآني  احلجاج 
وتشريع  األخ���الق  وكليات  واإلمي���ان  العقيدة 
واألمثال  القصص  على  كثيرا  اعتمد  األحكام 
إل��ى ج��ان��ب األدل���ة واحل��ج��ج األخ���رى اعتمادا 
قويا باعتبار القوة احلجاجية والتْأثيرية لهذه 
النماذج من األساليب، وذلك ألن العرب نفسها 
واإلقناع  اخلطاب  في  أساليبها  جملة  من  كان 
هذين  ف��ي  ول��ه��م  واألم���ث���ال،  القصة  استعمال 
البيان  الفصاحة وقوة  الصنفني أدب رفيع في 
نظيرها  قل  واإلمتاع  التأثير  وجمال  واإلقناع 
في اآلداب األخرى، يقول ابن عبد ربه األندلسي 
)ت328ه�( في شأن األمثال وقيمتها عند العرب 
ال��ق��ول األخ���رى  ع��ل��ى أج��ن��اس  ووج���ه ميزتها 
وحلي  الكالم،  وش��ي  "ه��ي  والشعر:  كاخلطابة 
املعاني، التي تخيرتها العرب، وقدمتها العجم، 
ونطق بها كل زمان وعلى كل لسان، فهي أبقى 
من الشعر، وأشرف من اخلطابة، لم يسر شيء 
من  أْسير  قيل  عم عمومها، حتى  وال  مسيرها، 

مثل، وقال الشاعر:
ما أنت إال مثل سائر 

يعرفه اجلاهل واخلابر)1(
كما اعتبرت العرُب الكالَم الذي يصاغ على 
هيأة األمثال يكون أكثر بيانا وإقناعا قال ابن 
"إذا جعل الكالم مثال، كان  132ه�(:  املقفع )ت. 
وآنق  املعنى،  في  وأب��ني  للمنطق،  أوض��ح  ذل��ك 
فذكر  احلدث")2(،  لشعوب  وأوس��ع  السمع،  في 
الكالم قوة من بالغة املتكلم ورعي  األمثال في 
وتقريب  البيان  على  وح��رص  املخاطب،  لسمع 
لذلك  السبل،  وأيسر  الوجوه  أق��رب  من  املعنى 
ذكر النظام املعتزلي للمثل خصائص تلقاها من 
جاء بعده باالستحسان والقبول؛ فقال: " جتتمع 
الكالم:  أربعة ال جتتمع في غيره من  املثل  في 
إيجاز اللفظ، وإصابة املعنى، وحسن التشبيه، 
وجودة الكناية، فهو نهاية البالغة")3(، وهكذا 
يظهر أن املثل حاز أهم خصائص القول البليغ 
لذلك عده النظام "نهاية البالغة"، وملا كان املثل 
واستعمل  حجة  ك��ان  البالغية  الصفات  بهذه 
فقال  السامع،  في  والتأثير  لإلقناع  الكالم  في 
فال  واألدب���اء  احلكماء  "فأما  جعفر:  اب��ن  قدامة 
للناس  ويبينون  األم��ث��ال،  ي��ض��رب��ون  ي��زال��ون 
تصرف األحوال بالنظائر، واألشياء واألشكال، 
ويرون هذا القول أجنح مطلبا، وأقرب مذهبا، 
نفسه  في  اخلبر  ألن  ذلك  العلماء  فعلت  وإمن��ا 
ي��دل عليه،  ما  إل��ى  ك��ان ممكنا فهو محتاج  إذا 
باحلجة)4(  م���ق���رون  وامل���ث���ل  ص��ح��ت��ه،  وع��ل��ى 
الوظيفة  ه��ذه  على  القدماء  من  كثير  أك��د  وق��د 
تأثيره  وس��رع��ة  للمثل  واإلقناعية  احلجاجية 
وقمع  األل��د  للخصم  تبكيت  ففيه  النفوس  في 
عن  القيم  ابن  وعبر  األبي)5(،  اجلامح  لسورة 

من  األمثال  "وفي  قال:  بأن  التأثيري  البعد  هذ 
ملا  وانقيادها  قبولها،  وس��رع��ة  النفس  تآنس 
أم��ر ال يجحده أحد  ض��رب لها مثله من احل��ق 
فقد  البالغة  نهاية  اعتبر  وكما  ينكره")6(،  وال 
احلكم،  وموضع  احلجة،  "منتهى  أيضا  ع��دت 
ليس  املثل  إن  واالعتراف")7(،  اإلذعان  وذريعة 
أداء  في  مخصوصة  هيئة  على  لفظية  صياغة 
احلجة  "ه��و  قيل  كما  املثل  وإمن��ا  فقط  املعنى 

وهو صحيح ألنه يحتج به")8(.
البيان  ف��ي  فاملثل أوض��ح  ه��ذا  وب��ن��اء على 
وأوقع في النفس في الوعظ والترغيب، وأزجر 
لها في الترهيب والتنفير، وأكثر إقناعا لها في 
الذم واملدح، والدعوة إلى الفعل أو الترك، وأكثر 
حتريكا للنفوس في التحميس واإلقدام، وأكثر 
ال  وب��ذل��ك  واإلح��ج��ام،  الصلح  ف��ي  لها  تسكينا 
يستغني عن توظيف األمثال متكلم وال خطيب 
وال واعظ ، وال معلم وال متكلم ، وال محاضر وال 

مناظر.  
وقد ورد في القرآن الكرمي استعمال القصة، 
مقصدها  وبيان  القصص،  مفهوم  واستعمال 
واحلكمة منها ومن إي��راده وإي��راد من��اذج من 

واحلكمة  املقصد  بيان  ففي  السابقني،  قصص 
من إيراد قصص السابقني يقول احلق جل وعال: 
ُرون�)األعراف:  َيَتَفكَّ ُهْم  َلَعلَّ اْلَقَصَص  �َفاْقُصِص 
176(.  وقال تعالى: �َقْد َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة 

ُْوِلي اأَلْلَباِب�)يوسف:  111(. ألأِّ
َما  ُس��ِل  ال��رُّ َأن��َب��اء  ِم��نْ  َعَلْيَك  ُقصُّ  نَّ �َوُك�اّلً   
ُت ِبِه ُفَؤاَدَك�)سورة هود: آية 34(. وقال تعالى:  ُنَثبأِّ
َما  َعَلى  َفَصَبُروْا  َقْبِلَك  ن  مأِّ ُرُس��ٌل  َبْت  ُكذأِّ �َوَلَقْد 
َل  ُمَبدأِّ َواَل  َنْصُرَنا  َأَت��اُه��ْم  ى  َحتَّ َوُأوُذوْا  ُب��وْا  ُك��ذأِّ
امْلُْرَسِلنَي�  َبِإ  نَّ ِم���ن  َج��اءَك  َوَلقْد  الّلِه  ِلَكِلَماِت 

)األنعام:  34(. 
كما وص��ف ال��ل��ه ج��ل وع��ال ه��ذه القصص 
التي أوحى بها لنبيه لتحقيق املقاصد السابقة  
بأنها احلق وأنها تتصف بالصدق وعدم الكذب 
ونفى عنها أن تكون مجرد أساطير أو ضربا من 
َنْتُلوَها  الّلِه  آَياُت  �ِتْلَك  فقال جل وعال  اخليال 
َحِديٍث  َفِبَأيأِّ  امْلُْرَسِلنَي  ��نَ  مَلِ ��كَ  َوِإنَّ قأِّ  ِباحْلَ َعَلْيَك 
وقال   ،)252 ُيْؤِمُنوَن�)البقرة:  َوآَي��اِت��ِه  ِه  اللَّ َبْعَد 
ُموَسى  َبِإ  نَّ ِمن  َعَلْيَك  �َنْتُلوا  سبحانه وتعالى: 
 .)62 عمران:  ُيْؤِمُنوَن�)آل  ِلَقْوٍم  قأِّ  ِباحْلَ َوِفْرَعْوَن 
قُّ َوَما  وقال تعالى: �ِإنَّ َهَذا َلُهَو اْلَقَصُص احْلَ
ِكيُم احْلَ اْلَعِزيُز  َلُهَو  الّلَه  َوِإنَّ  الّلُه  ِإالَّ  ِإَل�ٍه  ِمْن 
�)آل عمران: 62(، قوله: �َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك َنَبَأُهم 

�)الكهف:  13(. قأِّ ِباحْلَ
ون���ف���س األم�����ر ي���ص���دق ع��ل��ى ال��ق��ص��ة في 

فقد  ]؛  الله  رس��ول  ودع��وة  النبوي  احلديث 
اعتمدت دعوته على القصة اعتمادا كبيرا فقد 
كثيرة  أغ��راض  لتحقيق  النبوية  القصة  جاءت 
القرآني وتفصيل  للقصص  بيان  إما  أوال  فهي 
ل��ه ف��ي ال��ت��رب��ي��ة وال��دع��وة  ملجمله واس��ت��ث��م��ار 
والبالغ، وإما ألغراض التربية على قيم الصبر 
وق��ول  ال��ص��ال��ح  العمل  وال��ث��ب��ات واحل���ث على 
احلق مثل قصة امللك والساحر والغالم، وقصة 
الثالثة الذين دخلوا في الغار، وقصة األبرص 
واألقرع واألعمى، وغير ذلك من القصص التي 
كان الرسول  يوظفها لتثبيت املؤمنني وتقوية 
عزائمهم وحثهم على العمل باألخالق الفاضلة 

والتزام قيم الصدق واحلق والصبر واحلكمة.

ثانيا: توظيف الق�ص�ص والأمثال يف 

اخلطابة :

كان  -إن  عليه  اخلطيب  أن  يستفاد  وهنا 
يهتدي مبعالم  أن  دع��وت��ه-  ف��ي  ال��ف��الح  يرجو 
الهدى املنهاجي في القرآن الكرمي وسنة النبي  
ويستلهم مقاصد ذلك فإن أثره في اإلقناع كبير. 
وإذا صدق ما سبق على القصص وتوظيفها 
ف��������ي��������ص��������دق 
ب��ن��ف��س ال���ق���در 
ع��ل��ى األم���ث���ال، 
للمثل  إن  ب���ل 
بيانية  وظائف 
وح����ج����اج����ي����ة 
م��������ت��������ع��������ددة؛ 
ق�������ال احل���س���ن 
رحمه  اليوسي 
ال����ل����ه ت���ع���ال���ى: 
"إن ضرب املثل 
يوضح املنبهم، 
ويفتح املنغلق، 
وب��������ه ي���ص���ور 
امل�����ع�����ن�����ى ف���ي 
الذهن، ويكشف 
امل����ع����م����ى ع��ن��د 
اللبس، وبه يقع األمر في النفس أحسن موقع، 
اطمئنانا،  إليه  وتطمئن  قبول،  فضل  وتقبله 
وبه يقع إقناع اخلصم، وقطع تشوف املعترض 
وهذا كله معروف بالضرورة، شائع في اخلاص 
منقولها  كلها  ال��ع��ل��وم  ف��ي  وم��ت��داول  وال��ع��ام، 
واملخاطبات")9(،  احمل���اورات  وف��ي  ومعقولها، 
وكانت  باحلجة")10(،  مقرونا  "املثل  كان  ملا  و 
املعاني")11(  م��ن  العقول  إل��ى  أق��رب  "األم��ث��ال 
ألنه  كبيرا  والنفوس  العقول  في  وقعها  ص��ار 
عن  الغائبة  ال��ص��ور  تقرب  أن  ميكن  باألمثال 
ل��إلدراك سهل  قابل  في شكل محسوس  الذهن 
إدراك  على  العقل  "فيستعني  والتناول  املأخذ 
ويتضح  اإلدراك،  ف��ي��ت��ق��وى  ب���احل���واس،  ذل���ك 
السلوك  تغيير  من  ميكن  أنه  كما  املدرك")12(، 
في  املثل  توظيف  كان  وقد  األفكار،  تغيير  بعد 
القرآن الكرمي وسنة النبي ] قويا وكان ركيزة 
قوية من ركائز البالغ والدعوة واإلقناع، وفيه 
النبي  جن��د  لذلك  األلد")13(  للخصم  "تبكيت 
في  الغيبية  القضايا  لتقريب  املثل  وظ��ف   [
صورة محسوسة، وضرب املثل لبيان وظيفته 
»ِإنَّ  ال��ك��رام،  ال��رس��ل  سلسلة  ضمن  ورس��ال��ت��ه 
َبَنى  َرُجٍل  َكَمَثِل  َقْبِلي  ِمْن  اأَلْنِبَياِء  َوَمَثَل  َمَثِلي 
َبْيًتا َفَأْحَسَنُه َوَأْكَمَلُه، ِإال َمْوِضَع َلِبَنٍة ِمْن َزاِوَيٍة 
َوَيْعَجُبوَن  َيُطوُفوَن  اُس  النَّ َفَجَعَل  َزَواَي���اُه  ِمْن 
ِبَنُة؟ َق��اَل:  َل��ُه َوَي��ُق��وُل��وَن: َه��ال ُوِض��َع��ْت َه��ِذِه اللَّ

وضرب  نَي«)14(،  ِبيأِّ النَّ َخ��اَتُ  َوَأَن��ا  ِبَنُة،  اللَّ َفَأَنا 
املتلقني  وأصناف  املتعلمني  لبيان مناذج  املثل 
ُه  للدعوة قبوال وجحودا: »ِإنَّ مثل َما َبَعَثِني اللَّ
اأَلْرَض«.  َأَصاَب  َغْيٍث  َكَمَثِل  َواْلِعْلِم،  اْلُهَدى  ِمَن 
َوَقاَل ُيوُسُف: "َأَصاَب َأْرًضا، فَكاَنْت ِمْنَها َطاِئَفٌة 
َبٌة َقِبَلِت امْلَاَء، َفَأْنَبَتِت اْلَكأَل َواْلُعْشَب اْلَكِثيَر،  طيأِّ
َوَكاَنْت ِمْنَها َأَجاِدُب. َوَقاَل اْبُن َكَراَمَة، َواْبُن َأِبي 
َفِر: "َأَجاِديُب". َوَقاَل اْبُن اْلَعالِء، َعْن ُيوُسَف:  السَّ
اَس،  النَّ ِبَها  ُه  اللَّ َفَنَفَع  امْلَ��اَء،  َأْمَسَكِت  "َأَج���اِدُب 
ِمْنَها  َوَأَص��اَب  َوَزَرُع��وا،  َوَسَقْوا  ِمْنَها،  فَشِرُبوا 
ِسُك َماًء، َواَل  ا ِهَي ِقيَعاٌن، اَل ُتْ َ َطاِئَفًة ُأْخَرى ِإمنَّ

ِه")15(. ُتْنِبُت َكأًل، َفَذِلَك مثل َمْن َفِقَه ِفي ِديِن اللَّ
للقصص  اخلطيب  توظيف  أن  واخلالصة 
واألمثال واحلكم في خطبه عمل محمود ومؤثر 
في اجلمهور ألن النفس كما تستحسن العقليات 
الشرع  الصارم وميزان  العقل  املوزونة مبيزان 
العادل فإنها تستحسن ما كان جميال ممتعا من 
احلكايات واألقوال، ومصوغا صياغة مسبوكة 
سبكا محكما، ولذلك فالقصص املروية ذات العبر 
واملغازي، واحلكم الدالة على خالصة التجربة 
السائرة  واألمثال  والشعوب،  لألفراد  احلياتية 
كلها  واألمثال  احلكم  لتلك  املتضمنة  واألشعار 
بالقبول،  النفوس  وتتلقاها  العقول،  ترضاها 
صادفت  إذا  خاصة  تتع،  تقنع  ما  بقدر  فهي 
املهم  إذ  وامل��ق��دار،  احلاجة  وفق  وكانت  محلها 
في هذا حسن االختيار والتعمق في فهم مدلول 
يسَتشَهد  ملا  مطابقته  وم��دى  ب��ه،  يستشهد  ما 

له")16(.
ويستفاد من هذا أن اخلطيب املسلم ينبغي 
أن يكون ريانا من القصص واألمثال املستعملة 
النبوية ومقاصد  الكرمي واألحاديث  القرآن  في 
ذلك، ومطلعا على الكتب التي عنيت بالقصص 
واألم��ث��ال ف��ي ال��وح��ي��ني، وف��ي ال��ت��راث العربي 

وغيره مما ميكن أن يفيد.
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رب  لله  احلمد  الرحيم  الرحمان  الله  بسم 
ُمْلُك  ��ِه  }ِل��لَّ العزيز:  كتابه  في  القائل  العاملني، 
مِلَْن  َيَهُب  َيَشاُء  َما  َيْخُلُق  َواْلَْرِض  َماَواِت  السَّ
ُجُهْم  ُكوَر َأْو ُيَزوِّ َيَشاُء ِإَناًثا َوَيَهُب مِلَْن َيَشاُء الذُّ
ُه َعِليٌم  ُذْكَراًنا َوِإَناًثا َوَيْجَعُل َمْن َيَشاُء َعِقيًما ِإنَّ
وسلم  الله  وصلى   ،)50  ،49 َقِديٌر{)الشورى: 
وصحبه  آله  وعلى  محمد  سيدنا  على  وب��ارك 
ُه الَِّذي َخَلَقُكْم  أجمعني، وبعد،  قال تعالى:}اللَّ
ًة ُثمَّ َجَعَل  ِمْن َضْعٍف ُثمَّ َجَعَل ِمْن َبْعِد َضْعٍف ُقوَّ
ٍة َضْعفًا َوَشْيَبًة َيْخُلُق َما َيشاُء َوُهَو  ِمْن َبْعِد ُقوَّ
بالضعف  واملراد   ،)54 اْلَقِديُر{)الروم:  اْلَعِليُم 
ابتدائية،  ومن  واللني.  الوهن  اآلية:  في  الول 
حالة  م��ن  أي:  ض��ع��ف،  م��ن  خلقه  م��ب��ت��دأ  أي: 
ضعف، وهي حالة كونه جنينا ثم طفال مولودا 
يبلغ  أن  إل��ى  صبيا  ثم  ومفطوما،  رضيعا  ثم 
وذلك   .)1( الضعف  غاية  أح��وال  فهذه  أش��ده، 

بسبب الضعف بالصغر والطفولة...)2( 
معان  ذو  إليه  اآلية  تشير  الذي  والضعف 
إنه  اإلن��س��ان.  ه��ذا  تكوين  ف��ي  شتى  ومظاهر 
ضعف البنية اجلسدية املمثل في تلك اخللية 
اجلنني.  منها  ينشأ  التي  الدقيقة  الصغيرة 
ثم في اجلنني وأط��واره وهو فيها كلها واهن 
ضعيف. ثم في الطفل والصبي حتى يصل إلى 
)3(. وقد أجمع  التكوين  الفتوة وضالعة  سن 
ضعف  ه��و  الضعف  ه��ذا  أن  على  امل��ف��س��رون 
الطفولة، وإن اختلفت عباراتهم في ذلك، ونظرا 
لهذا الضعف الذي اتصف به اإلنسان بالطبع 
اس��ت��ح��ق حقوقا  ال��ط��ف��ول��ة  م��رح��ل��ة  ف��ي  سيما 
السرة  على  اإلس��الم حفظها وصونها  أوجب 
واملجتمع بصفة عامة، وال يجوز إضاعتها، بل 
إن ضياعها يعتبر جناية على الطفل والسرة 
الله- وخيمة  قدر  ذلك -ال  واملجتمع، وعواقب 
استثناء،  ب��دون  كلها  املتقدمة  اجل��ه��ات  على 
الطفل  ع��ل��ى  ت��ع��ود  مصلحة  حفظها  أن  ك��م��ا 
والسرة واملجتمع والمة كافة بالنفع والفضل 
)4( في  العميم، وقد اختلفت عبارات املؤلفني 
والتقدمي  التصنيف  حيث  م��ن  احل��ق��وق  ه��ذه 

والتأخير وغيره.
واملراد بحقوق الطفل: جمع حق، وهو في 
هذا الباب مصلحة ذات أهمية كبيرة وعظيمة 
في حياة الفرد واجلماعة، سواء أكانت مادية 
أم معنوية، عامة كانت أم خاصة، وحق الطفل 

حقا حلماية  ل��ه  وج��ب  ح��ظ  م��ن  يستحقه  م��ا 
وعملية  شخصيته،  وتكوين  وحياته،  نفسه 
للعضوية  وتأهيله  واجلسمي،  العقلي  بنائه 
هذه  وم��ن   .)5( الشغل  ف��ي س��وق  وان��دم��اج��ه 

احلقوق:
ال��ص��احل��ة  األب�������وة  ف����ي  - احل�����ق   1

واألمومة الصاحلة: )6(
ال��زوج،  باختيار  عنه  يعبر  م��ا  وه��و 
وهو يشمل الذكر والنثى، كما يطلق في 
اللغة العربية على كل من الزوجني الرجل 
الصاحلة  الم��وم��ة  تتحقق  وال  وامل����رأة، 
والبوة الصاحلة إال باالختيار الصحيح، 
 [ النبي  لكل من الب والم، وق��د ح��دد 
املَ���ْرَأُة   »ُت��ْن��َك��ُح  بقوله:  االختيار  معايير 
َسِبَها َوَجَماِلَها َوِلِديِنَها،  ِلَْرَبٍع: مِلَاِلَها َوحِلَ

يِن، َتِرَبْت َيَداَك«)7(. َفاْظَفْر ِبَذاِت الدِّ
ال��زواج  راغبي   [ النبي  أرش��د  وق��د 
الزوجة  لتقوم  الدين،  بذات  يظفروا  بأن 
بواجبها الكمل في أداء حق الزوج وأداء 
حق الوالد، وأداء حق البيت على النحو 

الذي أمر به اإلسالم...
املبدأ أوصى عثمان بن  وانطالقا من هذا 
النطف،  بتخّير  أوالده  الثقفي  ال��ع��اص  أب��ي 
بني  )ي��ا  لهم:  بقوله  ال��س��وء...  ِع��رق  وجتنب 
يضع  حيث  ام���رؤ  فلينظر  م��غ��ت��رس،  ال��ن��اك��ح 
فتخيروا  ينجب،  َقلَّما  السوء  والِعرق  غرسه، 

ولو بعد حني(.
أج��اب  وأهميته  االختيار  لهذا  وحتقيقا 
البناء  [ عن سؤال لحد  عمر بن اخلطاب 
)أن   : بقوله  أبيه،  الولد على  ما حق  ملا سأله 
ينتقي أمه، ويحّسن اسمه، ويعلمه القرآن()8(.
في  ودوره���ا،  ومكانتها  ال��زوج��ة  ولهمية 
البناء  تربية  وفي  عموما،  واملجتمع  الس��رة 
وتنشئتهم خاصة، أولى اإلسالم أهمية كبرى 
الختيارها، واهتم بذلك اهتماما غير مسبوق، 
لن��ه��ا أه���م رك���ن م��ن أرك����ان الس�����رة، إذ هي 
املنجبة لألوالد، وعنها يرثون كثيرا من املزايا 
عواطف  تتكون  أحضانها  وف��ي  وال��ص��ف��ات، 
الطفل، وتتربى ملكاته ويتلقى لغته، ويكتسب 
دينه،  ويتعرف  وع��ادات��ه،  تقاليده  م��ن  كثيرا 
ويتعود السلوك االجتماعي. من أجل هذا عني 
وجعلها  الصاحلة،  الزوجة  باختيار  اإلس��الم 
خير متاع ينبغي التطلع إليه واحلرص عليه.

الدين،  على  باحملافظة  إال  الصالح  وليس 
وال��ت��م��س��ك ب��ال��ف��ض��ائ��ل، ورع��اي��ة ح��ق ال���زوج، 
وحماية البناء، فهذا هو الذي ينبغي مراعاته. 
ما  فهو  الدنيا،  مظاهر  من  ذل��ك  ع��دا  ما  وأم��ا 
إذا كان مجردا من  حظره اإلس��الم ونهى عنه 

معاني اخلير والفضل والصالح )9(. 
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ح��ق ال��ت��م��ت��ع ب���الب���وة 

الصاحلة أرشد النبي ] أولياء املخطوبة بأن 
يبحثوا عن اخلاطب ذي الدين واخللق، ليقوم 
بالواجب الكمل في رعاية السرة، وأداء حقوق 
الزوجية، وتربية الوالد، والقوامة الصحيحة 
في الغيرة على الشرف، وتأمني حاجات البيت 

بالبذل واإلنفاق )10(. 
روى الترمذي بسنده َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة [ 
ِإَلْيُكْم َمْن  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه ]: »ِإَذا َخَطَب 
ُجوُه، ِإالَّ َتْفَعُلوا َتُكْن  َتْرَضْوَن ِديَنُه َوُخُلَقُه َفَزوِّ

ِفْتَنٌة ِفي اَلْرِض، َوَفَساٌد َعِريٌض«)11(.
أن  ال��ول��ي  على  ت��ق��دم، يجب  م��ا  على  بناء 
دين  ل��ه  مل��ن  إال  يزوجها  ف��ال  لكرميته،  يختار 
وخ��ل��ق وش���رف وح��س��ن س��م��ت، ف��ان عاشرها 
سرحها  س��رح��ه��ا  وإن  مب���ع���روف،  ع��اش��ره��ا 

بإحسان.
ق����ال أب����و ح��ام��د ال���غ���زال���ي ف���ي اإلح���ي���اء: 
واالحتياط في حقها أهم، لنها رقيقة بالنكاح 
ال مخلص لها، والزوج قادر على الطالق بكل 

حال.
أو  ف��اس��ق��ا  أو  ظ��امل��ا  اب��ن��ت��ه  زوج  م��ا  وإذا 
دينه  على  جنى  فقد  خمر،  ش��ارب  أو  مبتدعا 
وتعرض لسخط الله  تعالى ملا قطع من الرحم 

وسوء االختيار.
قال رجل للحسن بن علي: إن لي بنتا، فمن 

ترى أن أزوجها له؟ قال: زوجها ملن يتقي الله، 
فان أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها.

فلينظر  رق،  )النكاح   :] عائشة  وقالت 
أحدكم أين يضع كرميته(. وقال ]: »من زوج 
كرميته من فاسق فقد قطع رحمها«)12(.)رواه 
ابن حبان في الضعفاء من حديث أنس، ورواه 

في الثقات من قول الشعبي بإسناد صحيح.
ك���ان م��ص��را على  اب���ن تيمية: وم���ن  وق���ال 

الفسوق ال ينبغي أن يزوج )13(.
----------------------

1 - انظر التحرير والتنوير »حترير املعنى السديد 
املجيد« محمد  الكتاب  تفسير  من  اجلديد  العقل  وتنوير 
الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، 
تونس  للنشر–  التونسية  ال��دار  م،   1984 طبعة،  ب��دون 
:21/ 12. التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، فخر الدين 
1420/3 ه�، دار إحياء التراث  ال��ري، ط  ال��رازي خطيب 

العربي � بيروت:25/ 111.
تفسير   = القرآن  تأويل  في  البيان  انظر جامع   - 2
الطبري، محمد بن جرير الطبري،  حتقيق أحمد محمد 
شاكر، ط 1/ 142 ه� �  2000 م، مؤسسة الرسالة: 20/ 
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3 - في ظالل القرآن، سيد قطب، ط 17/ 1412 ه�، 

دار الشروق - بيروت � القاهرة: 5/ 2776.
4 - مؤلفو الكتاب املدرسي: منار التربية اإلسالمية 
طبعة:  التلميذ  كتاب  البكالوريا  سلك  من  الثانية  السنة 
السنة   اإلس��الم��ي��ة  التربية  رح���اب  ف��ي  وك��ت��اب  2008م، 
2008م،   � 1429ه�  التلميذ،ط  كتاب  الباكلوريا  الثانية 
مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، اململكة املغربية.

5 - منار التربية اإلسالمية: 139.
6 - انظر منار التربية اإلسالمية:140. وقد عبر عنه 

فريق التأليف باختيار الزوج.
7 - أخرجه البخاري حتت رقم: 5090، كتاب النكاح، 
باب الكفاء في الدين، اجلامع املسند الصحيح املختصر 
م��ن أم����ور رس����ول ال��ل��ه ] وس��ن��ن��ه وأي���ام���ه = صحيح 
البخاري، أبو عبد الله البخاري، حتقيق: محمد زهير بن 

ناصر الناصر، ط 1/ 1422ه�، دار طوق النجاة: 7/ 7.
8 - انظر تربية الوالد في اإلسالم، د.عبد الله ناصح 

علوان، ط 31/ 1418ه� � 1997م، دار السالم:33/1.
9 - ان��ظ��ر ف��ق��ه ال��س��ن��ة، ل��ل��ش��ي��خ س��ي��د س���اب���ق، ط 

1417/1ه� � 1996م، دار الفكر: 2/ 17.
10 - انظر تربية الوالد، د.ناصح علوان:31/1.

الترمذي، حتقيق بشار  � سنن  الكبير  11 - اجلامع 
عواد معروف، 1998م، بدون طبعة، دار الغرب اإلسالمي 

� بيروت:2/ 385.
الغزالي  حامد  أبو  الدين،  علوم  إحياء  انظر   -  12
الطوسي، دار املعرفة � بيروت، بدون طبعة، بدون تاريخ 

.42/2 :
13 - انظر فقه السنة:21/2.

عن معاذ بن جبل [ أن رس��ول الله ] 
لحبك،  إني  والله  معاذ،  »يا  وق��ال:  بيده  أخذ 
ال  معاذ،  يا  أوصيك  فقال:  لحبك،  إن��ي  والله 
أعني  "اللهم  أن تقول  دبر كل صالة  تدعن في 

على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك"«)1(.
يتوجه المسلم بهذا الدعاء إلى ربه راجيا 
العبادة،  الذكر والشكر وحسن  العون في  منه 
تعالى؛ بحيث  لله  والتذلل  االفتقار  تمام  وذلك 
إنه ينفي عن نفسه االمتنان على الله بإقراره 
الصريح بأن ذكره لله جل وعال وشكره لنعمه 
وإحسانه في تعبده إنما هو بعون الله  الكريم 
وقوته؛  العبد  بحول  ال  منه،  وبفضل  وتوفيقه 
ف��أن��ت عندما ت��رج��و رب��ك وت��س��أل��ه ال��ع��ون من 
أجل القيام بما هو واجب عليك تجاهه تعالى 
تكون في حالة من االفتقار التام إليه سبحانه. 

واالفتقار هو طابع العبودية 
مفتقر  عبد  وك��ل  وج��وه��ره��ا، 
إلى ربه سواء أقر بذلك أم لم يقر، 
قال تعالى:}يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله 

والله هو الغني الحميد{ )فاطر: 15(.
ومن المور التي نستفيدها من هذا الدعاء 

ما يلي:
- أن المحتاج إلى ذكر الله تعالى والمنتفع 
قال جل  وتعالى،  تبارك  ال��رب  ال  العبد  به هو 
)الرعد:  القلوب{  تطمئن  الله  بذكر  شأنه:}أال 
28(، فثمرة الذكر من اطمئنان وسكينة وثواب 
راجعة على العبد؛ لذلك كان محتاجا إلى عون 

الله وتوفيقه.
- أن ال��ل��ه ع��ز وج��ل ليس ف��ي ح��اج��ة إلى 
الغني  سبحانه  فهو  علينا؛  نعمه  نشكر  أن 
يمد  والرض  السماوات  خزائن  وله  المتعال، 
ه���ؤالء وه���ؤالء م��ن ع��ط��ائ��ه؛ ال��ش��اك��ري��ن وغير 
وهؤالء  هؤالء  نمد  تعالى:}كال  قال  الشاكرين، 
ك��ان عطاء رب��ك محظورا{ من عطاء رب��ك وم��ا 
)اإلسراء: 20(، وما عنده من أرزاق ال ينفد، قال 

جل ذكره في الحديث القدسي: »يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد 
ما  فأعطيت كل واحد مسألته  واحد فسألوني 
المخيط  ينقص  كما  إال  عندي  مما  ذل��ك  نقص 
البحر«)2(، أي أن ذلك ال ينقص من  إذا أدخل 
الشكر  من  الوحيد  فالمستفيد  شيئا!  خزائنه 
والحمد هو العبد الشاكر، قال تبارك وتعالى: 
فإن  كفر  وم��ن  لنفسه  يشكر  فإنما  }وم��ن شكر 
ربي غني كريم{ )النمل: 40(، وقال جل شأنه: 
}ومن عمل صالحا فألنفسهم يمهدون{ )الروم: 

.)44
والشكر  الذكر  وهو  الخاص  ذكر  تقديم   -
منزلة  على  ي��دل  العبادة  وه��و  العام  ذك��ر  على 
هاتين العبادتين ورفعة شأنهما وعظم أجرهما.
كما  الذكر والشكر مطلوب  في  - اإلحسان 
ه��و م��ط��ل��وب وم��رغ��وب ف��ي س��ائ��ر ال��ع��ب��ادات، 
أن  فبما  عبادتك"؛  "وحسن  قوله  مفهوم  وذل��ك 
العبادة تشمل الذكر والشكر فإن طلب اإلحسان 

يشملهما كذلك.
- أن في طلب العبد من ربه أن يعينه على 

على  بها  واإلت��ي��ان  العبادة  في  اإلحسان 
االع��ت��راف  على  دل��ي��ال  المرتضى  ال��وج��ه 
أيضا  ذلك  على  ويستدل  والتفريط،  بالتقصير 
بقول العبد بعد السالم "أستغفر الله")3( ثالث 
ويطلب  سبحانه  الله  يستغفر  وك��أن��ه  م���رات، 
عفوه مما بدر عنه من التقصير وخوف أال يقبل 
عمله وأن يرد عليه، وتلك هي صفة المخلصين 
المسارعين إلى الخيرات، قال تعالى: }والذين 
إلى ربهم  أنهم  آتوا وقلوبهم وجلة  ما  يوتون 
راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها 

سابقون{ )المؤمنون: 60(.
وحسن  وش��ك��رك  ذك���رك  على  أع��ن��ا  فاللهم 
عبادتك، واجعلنا من المخلصين، وتقبل منا يا 

كريم يا حليم.
--------------------

في  الل��ب��ان��ي  محمد  ال��ش��ي��خ  - صححه   1
صحيح أبي داوود، الحديث رقم: 1347.

2 - مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب: 
تحريم الظلم، رقم: 4680.

 ،22408 رق���م:  أح��م��د،  اإلم����ام  مسند   -  3
وصححه اللباني في الكلم الطيب البن تيمية، 

رقم: 107.

د. حلسن وعكي

حقوق الطفل من خالل مقررات التربية اإلسالمية
السنة الثانية من سلك بكالوريا منوذجا، دراسة وتأصيال )7/1(

نصيحة الـمحب حلبيبه)3(
عبد الرفيع أحنني

وخاطرةذكر
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رغ����م أن ال���دس���ت���ور امل��غ��رب��ي ي��ن��ص في 
اللغة  فصله اخلامس على أنه »تظل العربية 
الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها 

وت���ط���وي���ره���ا وت��ن��م��ي��ة 
اس���ت���ع���م���ال���ه���ا، وت��ع��د 
األم����ازي����غ����ي����ة أي���ض���ا 
ل��غ��ة رس��م��ي��ة ل��ل��دول��ة، 
ب���اع���ت���ب���اره���ا رص���ي���دا 
مشتركا جلميع املغاربة 
فقد  اس���ت���ث���ن���اء«.  دون 
التربية  وزارة  أق��دم��ت 
ال��وط��ن��ي��ة وال��ت��ك��وي��ن 
امل��ه��ن��ي ع��ل��ى إص����دار 
م����ذك����رت����ن ف�����ي ش���أن 

الفيزيائية   والعلوم  الرياضيات  تدريس  لغة 
)العلوم  العلمية  التأهيلي بالشعب  بالثانوي 
االق��ت��ص��ادي��ة وال��ت��دب��ي��ر  ب��اجل��ذع امل��ش��ت��رك 
التكنولوجي وشعب ومسالك التقني صناعي 
بتاريخ 2015/10/19، وعللت الوزارة قرارها 
بأنه جاء “تصحيحا لالختالالت التي تعرفها 
تلك  منها  وخصوصا  التعليمية،  املنظومة 
السلك  في  التعليمية  امل��واد  بتكامل  املتعلقة 
ال��ث��ان��وي ال��ت��أه��ي��ل��ي، ف��ق��د ت��ق��رر اب���ت���داء من 
العودة املدرسية املقبلة 2017/2016 تدريس 
مادتي الرياضيات والعلوم الفزيائية، باللغة 
والتكنولوجيات  العلوم  بشعبتي  الفرنسية، 
امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة وال���ع���ل���وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات 
مب��دي��ري  امل��ذك��رت��ان  وأه��اب��ت  الكهربائية”. 
ه��ذه  ب“تعميم  األك����ادمي����ي����ات  وم����دي����رات 
الثانوية  مؤسساتها  ك��ل  ع��ل��ى  اإلج�����راءات 
العمومية واخلصوصية احلاضنة  التأهيلية 
املذكرتن على  ال��وزارة في  للشعب”، ونصت 
أن��ه  “ميكن ب��دء ت��دري��س ه��ذه امل���واد باللغة 
الفرنسية ابتداء من املوسم الدراسي احلالي 
ال��ش��روط  ل��دي��ه��ا  ت��وف��رت  إذا   ،2016/2015

الضرورية لذلك” 
الوطنية  التربية  وزي���ر  ق���رار  أن  وي��ذك��ر 
ه���ذا ج���اء م��ن��اق��ض��ا ل��ل��م��س��ار ال����ذي انتهجه 
سياسة  اعتمد  حيث  االستقالل   منذ  املغرب 
هذه  لكن   ،1977 ع��ام  منذ  التعليم  تعريب 
السياسة ظلت متعثرة، وبقيت املواد العلمية 
باللغة  ت��درس  والرياضيات  والتكنولوجية 
إلى  بالبالد،  الثانوي  التعليم  في  الفرنسية 
تقرر  حيث  املاضي،  القرن  تسعينيات  مطلع 
البكالوريا،  نهاية  حتى  امل��واد  جميع  تعريب 
م��ع اس��ت��م��رار ت��دري��س ال��ع��ل��وم واالق��ت��ص��اد 
والطب والهندسة باللغة الفرنسية في جميع 

جامعات املغرب إلى اليوم.
بالشأن  املهتمن  م��ن  كثير  اع��ت��ب��ر  وق���د 
التعليمي واللغوي أن هذا القرار هو انتصار 
فرنسة  ستستهدف  ال��ت��ي  للفرونكوفونية 
ال��ب��الد وط��م��س ال��ه��وي��ة امل��غ��رب��ي��ة وال��ق��ض��اء 
على ال��ع��رب��ي��ة.  ومي��ك��ن ال��ق��ول إن امل��وض��وع 
شغل حيزا كبيرا من النقاشات في الصحافة 

املغربية املكتوبة واإللكترونية 
حلماية  الوطني  االئتالف 
فرنسة  القرار   : العربية  اللغة 
على  املبرم  والقضاء  التعليم 
التعريب املؤسس للدولة  مسار 

الوطنية
البيان  من  نسخة  في 
الذي أصدره “االئتالف الوطني من أجل اللغة 
العربية” الذي يضم 110 جمعيات ومنظمات 
م��غ��رب��ي��ة ت��ع��ن��ى ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، توصلت 

جريدة احملجة بنسخة منه قال الدكتور فؤاد 
وزي��ر  سياسة  إن  االئ��ت��الف  منسق  علي  أب��و 
الفرنسية  الوطنية بخصوص تعميم  التربية 
واملكتمل  التام  “االنقالب  تعني  التعليم،  في 
على هوية الوطن”، متهما الوزير ب�“مسابقة 
الزمن” من أجل ما وصفها ب�“فرنسة التعليم 
والقضاء املبرم على مسار التعريب املؤسس 

للدولة الوطنية”.
وب��خ��ص��وص امل����ب����ّررات ال���ت���ي س��اق��ت��ه��ا 
الوزارة لتحقيق التكامل، قال بوعلي إن هذا 
رؤية  إل��ى  تستند  ال  املذكرة  ألن  عليه  م��ردود 
العالم  دول  أن  التدريس، »ونعلُم  للغة  علمية 
وعملية  الوطنية،  بلغاتها  ت��درس  املتحضر 

التعريب في املغرب لم ُتستكمل«.
وزاد بوعلي أن »األمر يتعلق بهروب نحو 
األمام، وهذا الوزير ال يعترف باحلكومة، وال 
ال��دس��ت��وري��ة، ب��ل له  بغيرها م��ن امل��ؤس��س��ات 

أجندته املُمالة عليه، والتي جاء لتنفيذها«.
األعلى  املجلس  توصيات  مع  يتعارض  الوزير  »قرار   
لغة  هي  العربية  أن  أكّ��د  ال��ذي  والتكوين  للتربية 

التدريس األساس 
ف����ي ح���دي���ث ل���ه���ا م��ع 

قناة اجلزيرة قالت آمنة 
م����اء ال��ع��ي��ن��ن ع��ض��وة 
املجلس األعلى للتربية 
وال���ت���ك���وي���ن وال��ب��ح��ث 
امل���ذك���رة  إن  ال��ع��ل��م��ي: 

تالمس واحدة من أعقد 
اإلش��ك��ال��ي��ات، وه���ي لغة 

التدريس.
وأضافت أن »البعض يّدعي فشل العربية 
في أن تكون لغة لتدريس العلوم، لكن اجلميع 
يعلم أن عشرين دولة مصنفة في املرتبة األولى 
من حيث جودة تدريس العلوم كلها تدرسها 
بلغاتها الوطنية«. وضمن السياق ذاته، قالت 
ماء العينن إن املذكرة تنم عن ارتباك وفشل 
بتعريب  تتعلق  ال  املشكلة  ألن  التخطيط،  في 
ف��ي إجن��اح  اإلرادة  ب��غ��ي��اب  ال��ع��ل��وم، وإمن���ا 
يكمن  ال  اإلشكال  أن  على  »والدليل  التعريب، 
في  املغاربة  ال��ط��الب  تفوق  ه��و  العربية  ف��ي 

أوملبياد الرياضيات على املستوى العاملي«.
م��ؤك��دة أن  »ق���رار ال��وزي��ر ي��ت��ع��ارض مع 
والتكوين  للتربية  األعلى  املجلس  توصيات 
ال����ذي أّك����د أن ال��ع��رب��ي��ة ه��ي ل��غ��ة ال��ت��دري��س 
الفرنسية  على  االنفتاح  إمكانية  مع  األساس 
واإلجن��ل��ي��زي��ة ل��ت��دري��س ب��ع��ض امل���ج���زوءات 

واملضامن«.
 »فرنسة« تعليم العلوم باملغرب »استعمارا ثقافيا« :

ويحمان،  أح��م��د  اعتبر  أخ���رى  جهة  م��ن 
أجل  من  »أمازيغين  رابطة  ورئيس  الناشط 
باملغرب  العلوم  تعليم  »ف��رن��س��ة«  فلسطن«، 
للفرانكوفونية  وتعزيزا  ثقافيا«،  »استعمارا 
في البالد، مضيفا في تصريحات لألناضول، 
أن قرار وزارة التربية الوطنية »يدخل ضمن 
واملخطط  املبرمج  التخريبي  العمل  مخطط 
ل���ه، وال�����ذي ي��ع��م��ل��ون ع��ل��ي��ه خ��ط��وة خ��ط��وة، 
املغاربية  ول��ألق��ط��ار  للمغرب  وي��ح��ض��رون��ه 

األخرى«، دون أن يشير إلى املقصود بكالمه.
تعنى  التي  األهلية  الرابطة  رئيس  وعّبر 
الكيان  مع  أنواعه  بكل  التطبيع  ب�«مناهضة 
الصهيوني«، عن اعتقاده أن »هذا املخطط ال 
يختلف في شيء عن ما دبر للمشرق العربي، 
فكما خربوا العراق وليبيا وسوريا عسكريا، 
جاء الدور على املغرب العربي بأشكال أخرى«.

»اس��ت��ه��داف  ال��ق��رار  أن  وي��ح��م��ان،  ورأى 
املوحدة  الثالثة  الركائز  من  كواحد  للعروبة 
والنظام  وال��ع��روب��ة  اإلس���الم  وه��ي  للمغرب، 
أط��راف  »ه��ن��اك  أن  إل��ى  ال��س��ي��اس��ي«، مشيرا 
لها،  وعدائها  بل  للعربية،  بجهلها  معروفة 
لغتهم  ع��ن  امل��غ��رب  أب��ن��اء  فصل  إل��ى  تسعى 
ليصبحوا  والعلمي،  احل��ض��اري  وتاريخهم 
واالس��ت��ع��م��ار  للفرانكوفونية  س��ائ��غ��ة  لقمة 
تدريس  وتر  على  اللعب  عبر  وذل��ك  الثقافي، 

اللهجة املغربية والتعليم بالفرنسية«.
على  و«ان��ق��الب   « كبير  »خطأ  التعليم  فرنسة 

املقتضيات الدستورية«
حماية  جمعية  رئ��ي��س 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ب��امل��غ��رب، 
الشامي   م��وس��ى  ال��دك��ت��ور 
التربية  ق��رار وزي��ر  قال إن 
بلمختار  رش��ي��د  ال��وط��ن��ي��ة 

»خطأ كبير«.
  وأض����������������اف: »ح�����ن 

ف���ك���ر ال����وزي����ر ف����ي ت���دري���س 
كان  الفرنسية  باللغة  والفيزياء  الرياضيات 
التالميذ  ب��ن  ال��ف��رض  تكافؤ  ف��ي  رمب��ا  يفكر 
بهذه  يكون  ال  التكافؤ  أن  متناسيا  املغاربة، 
لدراستهم  املتابعن  التالميذ  وكأن  الطريقة؛ 
البعثة  من  العمومية جزء  املغربية  باملدارس 
الفرنسية«، مشيرا إلى أن »أكبر حيف يعانيه 

التالميذ هو عدم توحيد املدرسة املغربية«.
 وأش����ار إل���ى أن امل���ذك���رة »ان���ق���الب على 
ال��دس��ت��وري��ة« و«خ�����روج عنها  امل��ق��ت��ض��ي��ات 
على  تنص  الوثيقة  أن  ذلك  منها،  وانتقاص 
العربية  ه��م��ا  ال��ب��الد،  ف��ي  رسميتن  لغتن 

واألمازيغية«
املذكرة الداعية إلى فرنسة التعليم تخالف  الدستور 
منذ  الندوات  من  مجموعة  عن  الصادرة  التوصيات  و 

االستقالل
ان�����ت�����ق�����د ال���ن���ق���ي���ب 
بنعمرو  ال��رح��م��ان  ع��ب��د 
ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  م���ذك���رة 
ال��وط��ن��ي��ة ال���داع���ي���ة إل��ى 
واعتبر    ، التعليم  فرنسة 
احل����ق����وق����ي امل����غ����رب����ي، 
لليوم24  ت��ص��ري��ح  ف���ي 
ال���داع���ي���ة  امل�����ذك�����رة  أن 
إل�����ى ف���رن���س���ة ال��ت��ع��ل��ي��م 

تخالف  الدستور و التوصيات الصادرة عن 
مجموعة من الندوات منذ االستقالل ، معبرا 
عن استغرابه من سكوت البرملان و احلكومة 
و األحزاب املغربية اجتاه هذه الفلتات التي 
تضرب في العمق قيمة اللغة العربية التي ال 
ميكن الرفع من قيمتها إال باستعمالها، و تابع 
التعليم  فرنسة  إلى  الدعوة  إن  قائال  بنعمرو 
فرنسا  “مسامر”  أسماهم  ما  وراءه  مخطط 
في املغرب، متهما إياهم بالسعي إلى تخريب 
املدرسة  و  اإلدارة  تعريب  ألن  العربية  اللغة 
مع  املغاربة  الفرنكوفونين  مصالح  يخدم  ال 

فرنسا.
من جهة اخرى، عبر النقيب عبد الرحمان 
أم��ام  امللف  لتبني  إس��ت��ع��داده  ع��ن  بنعمرو، 
ال��ق��ض��اء، خ��ص��وص��ا ب��ع��د ت��ه��دي��د االئ��ت��الف 
الوطني من أجل اللغة العربية باللجوء إلى 

القضاء للطعن في مذكرة بلمختار.
بوجود  الدولة  من  واض��ح  اعتراف  املذكرة   

اختالالت مبنظومة التربية والتكوين :
 ومن جهته اعتبر أحمد املصمودي نائب 
رئيس الفيدرالية الوطنية املغربية جلمعيات 
آباء وأمهات التالميذ إن هذه املذكرة اعتراف 
واضح من الدولة بوجود اختالالت مبنظومة 
في  املصمودي  وأض��اف  والتكوين،  التربية 
 )2015  /11/10  ( »العلم«  جلريدة  تصريح 
أن رس���ال���ة ال���وزي���ر إل���ى م���دي���رات وم��دي��ري 
األكادمييات اجلهوية توضح اإلمالءات التي 
تفرض على الوزارة من أجل تدبير قضية لغة 

التدريس.
ل��م تستطع  ال�����وزارة  وت��س��اءل إن ك��ان��ت 
في  اخلصاص  وس��د  البشرية  امل��وارد  توفير 
بعض املواد، فكيف لها أن حتول العديد من 
الفرنسية، وقال  إلى  العربية  اللغة  املواد من 
إن هناك ضغطا من فوق على رشيد بلمختار 
وزير التربية الوطنية لتحويل هذه املواد إلى 

اللغة الفرنسية.
وأشار إلى اختالل آخر وهو أن مؤسسات 
عمومية تدرس األملانية واإليطالية واإلسبانية 
ن��ف��س امل��ؤس��س��ة، واعتبر  واإلجن��ل��ي��زي��ة ف��ي 
بالفرنسية ليس  م��واد  ت��دري��س  إل��ى  ال��دع��وة 
املغرب  على  مفروضة  عملية  هو  بل  اختيارا 

من أطراف وازنة على املستوى الدولي
امل��واد  ت��دري��س  لغة  توحيد  أن  وأوض���ح 
تلعب دورا أساسيا خاصة بعد االنتقال إلى 

اجلامعة واملعاهد العليا.

رفض  واسع  لقرار   وزارة  التربية  الوطنية  والتكوين  ال�مهني 
بفرنسة  تدريس  العلوم  في  ال�مدرسة  ال�مغربية
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االسم الكامل : ..........................................
العـنوان الكامل :............................................

.......................................................
االشتراك السنوي : 20 عددا

< داخل املغــــــرب : 60 درهم             
  < خارج املغــــــرب : 20 أورو أو ما يعادلها

ترسل االشتراكات باسم :
> جريدة احملجة عن طريق احلوالة البريدية

> أو جريدة احملجة على حساب وكالة البنك 
الشعبي )املوحدين فاس( 

 رقم : 2111113412900014
أما قسيمة االشتراك والوصل فيبعثان إلى مقر 

اجلريدة على العنوان التالي : 
جريدة احملجة حي عز الله، زنقة 2، رقم 

3، الدكارات،
فاس - املغرب



تتظاهر  فرنسا  باريس..  هجمات  بعد 
ضد المسلمين  :

عنيفة  فعل  ردود  باريس  هجمات  أث��ارت 
مدينة  في  طالبوا  إذ  األوروب��ي��ن  بعض  ل��دى 
ليل الفرنسية بطرد املسلمن من فرنسا، كما 

قاموا بإحراق مساجد في إسبانيا وهولندا
ورف����ع ع���ش���رات امل��ت��ظ��اه��ري��ن ف���ي مدينة 
»فليطرد  عليها  كتب  الف��ت��ات  الفرنسية  ليل 
امل���س���ل���م���ون« ف���ي م��س��ي��رة غ��اض��ب��ة ت��ن��دي��دا 
وقعها  على  عاشت  التي  الدامية  ب��األح��داث 
الثاني،  نوفمبر/تشرين   13 اجلمعة  باريس، 
والتي راح ضحيتها 129 شخصا من املدنين
حرق للمساجد في إسبانيا وهولندا :

في إسبانيا أضرم مجهولون النار في أحد 
املساجد عن طريق إلقاء عبوات حارقه ، دون 
أن تتمكن الشرطة من حتديد اجلهة املسؤولة 
أو القبض على أي من تلك العناصر املشاركة 

في اجلرمية
ح����اول مجهولون  أي��ض��ا،  ه��ول��ن��دا  وف���ي 
ملقاطعة شمال  التابعة  »روزن��دال«،  مدينة  في 
نوفمبر/تشرين   13 اجلمعة  ليلة  ب��راب��ن��ت، 
ال��ث��ان��ي إح�����راق م��س��ج��د، ي���رت���اده امل��غ��ارب��ة 

القاطنون في املنطقة.
وقد أعلنت الشرطة الهولندية أن محاولة 
أنها  مؤكدة  باملسجد،  تدميرا  أحلقت  احل��رق 
جتري التحقيقات الالزمة بشكل جدي للكشف 

عن هوية الفاعلن
الشهر  غرمت  هولندية،  محكمة  وك��ان��ت 
املاضي، 8 أشخاص دعوا عبر اإلنترنت، إلى 

القيام بأعمال عنف وحرق املساجد في البالد.
تداعيات  يخشون  ألمانيا  مسلمو 

تفجيرات باريس :
حذر مسلمو أملانيا من »التداعيات السلبية« 
وقيام التيارات  ع��ل��ي��ه��م  ب���اري���س  ل��ه��ج��م��ات 
اليمينية املتطرفة بتوظيف تلك األحداث، التي 
أجمعوا على التنديد بها واعتبروها »إرهابا 

بربريا جبانا وغادرا«.
وقال املجلس األعلى للمسلمن في أملانيا 
اإلنسانية  ض��د  م��دب��رة  حربية  »هجمة  إن��ه��ا 
وضد اإلسالم بشكل مباشر، وتستهدف نشر 
الهلع والفتنة والتحريض بن األديان وفئات 

املجتمعات املختلفة«.
تلقت اجلزيرة نت  الذي  البيان  وجاء في 
إلى  يقفون  أمل��ان��ي��ا  مسلمي  »إن  منه  نسخة 
العصيبة،  اللحظات  ه��ذه  فرنسا في  جانب 
ويحزنون لضحاياها ويتعاطفون مع أسرهم«. 
وأك���د رئ��ي��س املجلس أمي��ن م��زاي��ك أن »ه��ذا 
ال��غ��ادر واجل��ب��ان لن ينجح   العمل اإلره��اب��ي 
وحازمن  يقظن  دمنا  ما  أهدافه  حتقيق  في 
ومتعاونن« ودعا وسائل اإلعالم والسياسين 
يرددها  التي  الدينية  امل��ب��ررات  »انتقاد  إل��ى 
باريس حتى ال يسهموا في  مرتكبو هجمات 

تكريس اختطاف القتلة لإلسالم«.
ودان التجمع اإلسالمي في أملانيا هجمات 
قيم  ض��د  إج��رام��ي��ا  »فعال  باريس، واعتبرها 

احلرية والدميقراطية والتعايش السلمي«.
كندا  ف��ي  مساجد  وتهديد  اع��ت��داء 

وأميركا بعد تفجيرات باريس : 

أكدت شرطة مدينة بيتربروغ مبقاطعة 
اندلع  الذي  أن احلريق  الكندية،  أونتاريو 
ف��ي مسجد ال��س��الم، م��س��اء ال��س��ب��ت، هو 
فعل  رد  أنه  يبدو  فيما  متعمدة«،  »جرمية 
على تفجيرات العاصمة الفرنسية باريس 

التي راح ضحيتها نحو 130 شخصا. 
األميركية  إن«  إن  »س��ي  شبكة  ونقلت 
ديبي  بيتربروغ،  شرطة  في  املسؤول  عن 
احلريق  ف��ي  حتقق  »الشرطة  أن  جيلليز، 
باعتباره جرمية كراهية«، مضيفا أنه »غير 
معروف كيف اندلع احلريق، ولم يكن هناك 

إصابات«.
وفي والية فلوريدا األميركية، أعلن مجلس 
العالقات اإلسالمية األميركية )كير(، في بيان، 
بطرسبورغ،  مدينة  في  اإلسالمي  »املركز  أن 
باريس«، وأكدت  هجمات  بعد  تهديدات  تلقى 
ش��رط��ة ب��ط��رس��ب��ورغ أن ال��ش��رط��ة احمل��ل��ي��ة، 

والفيدرالية حتققان في التهديدات.
في  آخ��ر  مسجد  »ه��ن��اك  البيان  وبحسب 
الوالية تلقى اتصال تهديد بشن هجمات قاتلة 
عليه وعلى مساجد أخرى في الوالية«،  كما أن 

وزارة العدل األميركية حتقق في التهديدات
الالجئين  م��ن  األوروب�����ي   ال��م��وق��ف 

السوريين  :
حذر رئيس املفوضية األوروبية جان كلود 
يونكر، االثنن 16 نوفمبر/تشرين الثاني، من 
شهدتها  التي  األخ��ي��رة  الهجمات  بن  الربط 

باريس وأزمة توافد الالجئن على أوروبا.
ودعا يونكر الدول األوروبية إلى التمسك 
بخطة االحتاد األوروبي املثيرة للجدل، بشأن 

توزيع الالجئن على دول أوروبا.
مجموعة  قمة  ه��ام��ش  على  يونكر  وق���ال 
األوروب��ي��ة  ال��دول  »أدع��و  تركيا  في  العشرين 
التي  ال��ه��ج��رة  أج��ن��دة  تغيير  حت����اول  ال��ت��ي 
وع��دم  بشأنها،  ج��دي��ة  ت��ك��ون  أن  اعتمدناها 
ال  األولية هذه.. هذا  الفعل  لردود  االستسالم 

يعجبني«.
نظموا  ال��ذي��ن  »األش���خ���اص  أن  وأض����اف 
وارتكبوا تلك الهجمات هم األشخاص أنفسهم 
العكس.  ول��ي��س  ال��الج��ئ��ون  منهم  يفر  ال��ذي��ن 
للسياسة  كلية  مراجعة  إلج��راء  داعي  ال  لذلك 

األوروبية بشأن الالجئن«.
تفجيرات  أن  امل��راق��ب��ن  م��ن  كثير  وي���رى 
من  كثيرا  على  كثيرا  بظاللها  ستلقي  فرنسا 
وسيستغلها  واإلس��الم��ي��ة  العربية  القضايا 
الكراهية  نزعة  تصعيد  في  املتطرف  اليمن 
إقليمية  ، كما ستستغلها قوى  ضد املسلمن 
ال��ع��رب��ي��ة واإلس���الم���ي���ة لصفية  ف���ي امل��ن��ط��ق��ة 
وح��رك��ات  امل��ق��اوم��ة،  ح��رك��ات  م��ع  حساباتها 

اإلسالم السياسي

أك���د امل��ش��ارك��ون ف��ي ال��ل��ق��اء اجل��ه��وي الثالث 
تافياللت  مكناس  جلهة  احمللية  العلمية  للمجالس 
األس����رة واملجتمع،  ف��ي  امل����رأة  »م��ك��ان��ة  أن  ال��ث��ان��ي 
تستدعي حضورا متزايدا وفعاال للمؤطرة الدينية، 
وبالنظر للواقع واخلطوب احمليطة باألسرة واملرأة 
امل��ؤط��رات  على  يحتم  املجتمع،  نصف  ه��ي  ال��ت��ي 
وامل���رش���دات اع��ت��م��اد خ��ط��اب دي��ن��ي ي��ت��م��اش��ى مع 
املرحلة، مبرزين الدور الرسالي للمؤطرة الدينية في 
األوراق  حملتها  التي  التوصيات  ضمن  محيطها، 
البحثية املقدمة في لقاء مجالس )خنيفرة وميدلت 
ال���ذي اس��ت��ض��اف��ه امل��ج��ل��س العلمي  وال��رش��ي��دي��ة(، 
احمل��ل��ي ل��ل��رش��ي��دي��ة، مل��دارس��ة م��وض��وع: »امل��ؤط��رة 
الدينية ودورها الرسالي في توعية املجتمع«، يوم 
السبت 14 نونبر 2015م بقاعة احملاضرات مبركز 

االستثمار الفالحي بالرشيدية.

وقال ذ. احلبيب العمري رئيس املجلس العلمي 
ب�«احملجة«:  خ��اص  تصريح  في  للرشيدية،  احمللي 
الدينية،  امل��ؤط��رة  ب��امل��رأة  يتعلق  امللتقى  ه��ذا  »إن 
ودورها الرسالي في توعية املجتمع، هذا املوضوع 
الذي يحظى باهتمام بالغ، ملا له من عالقة بشريحة 
عريضة في املجتمع، وهي شريحة املرأة، هذه املرأة 
اإلسالمية،  نهضتنا  ف��ي  أساسيا  دورا  أدت  التي 
حيث يكفيها فخرا أن أول من ناصر دعوة اإلسالم 
هي املرأة املمثلة في أم املومنن خديجة رضي الله 
تعالى عنها، فهي التي واست النبي صلى الله عليه 
نفسه  ثبتت  بأن  وذلك  الوحي،  فاجأه  عندما  وسلم 

وقوت عزميته، وبذلت في ذلك النفس والنفيس«.
وتابع قائال: »وشعورا بهذه األهمية، وما لدور 
املرأة من مكانة ودور أساس في تقدم املجتمع، تنظم 
يتناول  ال��ذي  هذا  لقاءها  الثالث  العلمية  املجالس 
بالدراسة والتحليل واملعاجلة، كل ما يتعلق برسالة 

املرأة العلمية، وجهادها في إصالح املجتمع«.
هذا  تعالج  امللتقى  »وأوراق  العمري:  ويضيف 
املوضوع من زوايا متعددة، منها ما يتعلق باملؤهالت 

التربوية للمؤطرة ومنها ما يتعلق 
الدفاع  في  األساسية،  برسالتها 
ومنها  املغربية،  األمة  ثوابت  عن 
ما يتوجب على امل��رأة أن  تتمتع 
به من ثقافة علمية شرعية، ومنها 
ك��ذل��ك ش��واه��د م��ن ال��ت��اري��خ التي 
به  قامت  ما  واض��ح  بشكل  جتلى 
في  أدوار  من  التاريخ  عبر  امل��رأة 
مجتمعها،  وإص��الح  دينها  خدمة 
ينتظرها  وما  أبنائها  تربية  وفي 
رافعة  تكون  حتى  املستقبل  ف��ي 

تقدم الزدهار هذه األمة«.
وش������دد ال����دك����ت����ور  ت��وف��ي��ق 
الغلبزوري رئيس املجلس العلمي 
»امل��ؤط��رة  أن  الفنيدق  للمضيق- 

ثقافي شرعي  زاد  من  لها  البد  واملرشدة  والواعظة 
أصيل قبل كل ثقافة أخرى، ألن مهمتها األساس هو 
تثقيف الناس في أمور دينهم وتوجيههم وإرشادهم 
إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا واآلخرة« إضافة إلى 
» فقه الواقع بتياراته املتنوعة وذلك يقتضي متابعة 

األحداث وقراءة صحيفة يومية على األقل«.
ونبه الدكتور  املصطفى زمهنى رئيس املجلس 
املوسومة  مداخلته  ف��ي  خلنيفرة،  احمللي  العلمي 
الدينية  املؤطرة  يسع  ال  منتخبة  علمية  »قضايا  ب 
جهلها« على كون »مفهوم البدعة من أكثر املفاهيم 
إسقاط  إل��ى  البعض  عمد  حيث  إليها،  أس��يء  التي 
فهم  على  »اإلح����داث«  ملصطلح  ال��ك��الم  أه��ل  مفهوم 
وقصد النبي من حديث: »كل محدثة بدعة«، موضحا 
أن البدعة كما قال الشافعي: فيها احملمود واملذموم، 

التكليفية  األح��ك��ام  امل��ت��دخ��ل،  يضيف  تشملها،  إذ 
مكروه  م��ن��دوب،  ح���رام،  م��ب��اح،  )واج����ب،  اخلمسة 
»ت��رك الرسول صلى  (. وأك��د  املصطفى زمهنى أن 
املنع  يفيد  ال  فعله  وع��دم  ما  ألم��ر  وسلم  عليه  الله 

والتحرمي.
أرب��ع  امل��ع��د،  ال��ب��رن��ام��ج  امللتقى حسب  وع���رف 
ختامية،  وج��ل��س��ة  ع��ل��م��ي��ت��ن،  جلستن  ج��ل��س��ات: 
افتتاحية  كلمة  فيها  ألقيت  االفتتاحية  وجلسة 
لرئيس اجللسة ذ. احلبيب العمري رئيس املجلس 
العلمية  املجالس  وكلمة  للرشيدية.  احمللي  العلمي 
طرف  م��ن  وال��رش��ي��دي��ة،  وميدلت  خلنيفرة  احمللية 
العلمي  املجلس  رئيس  زمهنى  املصطفى  الدكتور 
احمللي خلنيفرة. ثم اختتمت بكلمة باسم املؤطرات 
الدينيات، تلتها ذة. فاطمة هيبة الله عضو املجلس 
العلمي احمللي للرشيدية. فيما تولى تقرير اجللسة: 
العلمي  باملجلس  واع��ظ��ة  أوع��ل��ي  آي��ت  فاطمة  ذة. 

احمللي مليدلت.
فيها  الصباحية متت  األولى  العلمية  فاجللسة 

األداء«  وأهلية  الدينية  »املؤطرة  موضوع:  مدارسة 
وألقيت فيها أربع مداخالت:

- األول�����ى: »امل���ؤه���الت ال��روح��ي��ة وال��ت��رب��وي��ة 
رئيس  التهامي هرشى  الدينية« لألستاذ.  للمؤطرة 

املجلس العلمي احمللي مليدلت.
بناء  في  ودوره��ا  الدينية  »املؤطرة  الثانية:   -
احلبيب  ل��ألس��ت��اذ.  ال��رش��ي��د«  اإلس��الم��ي  املجتمع 

العمري رئيس املجلس العلمي احمللي للرشيدية.
الدينية«  للمؤطرة  الشرعية  »الثقافة  الثالثة:   -
العلمي  املجلس  رئيس  الغلبزوري  توفيق  للدكتور 

للمضيق- الفنيدق.
يسع  ال  منتخبة  علمية  »ق��ض��اي��ا  ال��راب��ع��ة:   -
املؤطرة الدينية جهلها« لألستاذ. املصطفى زمهنى 

رئيس املجلس العلمي خلنيفرة. 
»عرض  ل�:  الثانية  العلمية  اجللسة  وخصصت 
العلمية  باملجالس  الدينية  امل��ؤط��رة  عمل  جت��ارب 

احمللية للجهة«، ضمت أربع مداخالت هي:
التواصلي  الدينية ودوره��ا  املؤطرة  األول��ى:   -
في تفعيل اخلطاب الديني. ذ. احلسن أورهي أستاذ 

باحث في التواصل.
املجلس  عمل  وصيغ  أنشطة  عرض  الثانية:   -
عضو  أبلقاس  مونة  ذة.  خلنيفرة.  احمللي  العلمي 

املجلس العلمي احمللي خلنيفرة.
املجلس  عمل  وصيغ  أنشطة  ع��رض  -الثالثة: 
ماداني  مينة  الل��ة  ذة.  للرشيدية.  احمللي  العلمي 

علوي مرشدة باملجلس العلمي احمللي للرشيدية.
املجلس  عمل  أنشطة وصيغ  عرض  الرابعة:   -
عضو  كبيري  احلسنية  الل��ة  ذة.  احمل��ل��ي.  العلمي 

املجلس العلمي احمللي مليدلت.
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تداعيات  تفجيرات  فرنسا  على  العرب  والـمسلمني

خليل بنشهبة

املجال�س العلمية املحلية ملدن اخنيفرة وميدلت والرا�شيدية تتدار�س 

� دور  الـمؤطرة  الدينية  في  توعية  الـمجتمع 

العدد 446 07 صفر 1437هـ  املوافق, 19 نونبر  2015م
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مقدمة: 

التي  قواعده  علم  لكل  أن  المعلوم  من 
ت��ض��ب��ط ال��ب��ح��ث واالج��ت��ه��اد ف��ي��ه، وت��ك��ون 
كذلك حصنا للباحث من أن يقع في الخطأ 
من  والمناظرة  الجدل  علم  ولعل  والشطط، 
ال��ت��ي ي��ج��ب أن تبنى ع��ل��ى ق��واع��د  ال��ع��ل��وم 
موضوعه  أس��اس  علما  باعتباره  واضحة، 
إق����رار ال��ح��ق وإب���ط���ال ال��ب��اط��ل، وم��ح��اول��ة 
ال��م��ع��ارف الصحيحة  ب��ن��اء  إل���ى  ال��وص��ول 
القويمة، لذا فإنه ال شك أن المناظرة تنبني 
على أركان أهمها المتناظران اللذان يرومان 
ب��ن��اء ال��م��ع��رف��ة ال��ص��ح��ي��ح��ة، وم���ا يشترط 
وكذا  وذاتية  موضوعية  ش��روط  من  فيهما 
بد  ال  ال��ذي  المناظرة،  موضوع  الموضوع؛ 
فيما  مناظرة  فال  خ��الف؛  موضع  يكون  أن 
اتفق عليه، أو فيما هو مسلم لدى العقالء، 
بها  واالبتعاد  المناظرة  مقصد  ولتحقيق 
المقصد،  ه��ذا  عن  بها  يحيد  أن  يمكن  عما 
الب����د ل����أط����راف ال��م��ت��ن��اظ��رة م���ن ق��واع��د 
يضبطون بها مناظرتهم، ومن القواعد التي 
التناظري  الفعل  أثناء  ينبغي استحضارها 
قولهم: »ال يقدح في البرهان العجز عن 

االإتيان بما لي�س في االإمكان«.

وقد درست هذه القاعدة بما يسر الله 
تعالى، وفق المنهج التالي:

ش��رح��ت ح��س��ب ال��م��س��ت��ط��اع األل��ف��اظ 
بتوضيح  أردفتها  ثم  القاعدة،  في  الرئيسة 
عام لمعنى القاعدة، ثم أوردت تطبيقاتها في 
القرآن الكريم زيادة في بيانها وإيضاحها، 
والله أسأل التوفيق والسداد، وال حول وال 

قوة إال بالله.

في  الرئي�سة  الألفاظ  �سرح 

القاعدة:

اأوال: القدح:

لغة: جاء في لسان العرب البن منظور: 
في  فالقدح  إذا طعنت)1(،  نسبه  في  قدحت 
الطعن  اللغوية هو  الناحية  من  إذن  الدليل 

فيه.
أم���ا ال��ق��دح ف��ي االص���ط���الح، ف��ل��م أج��د 
التي  االصطالح  كتب  في  له  محددا  تعريفا 
تيسر لي البحث فيها، وبناء عليه فقد حاولت 
صياغته باالستناد إلى المفهوم اللغوي كما 
بما  فيه  الطعن  هو  الدليل  في  »القدح  يلي: 
مفهوم  بين  ق��رن��ت  وي��دح��ض��ه«.وق��د  يبطله 
القدح ومفهوم الدليل في التعريف باعتبار 
يتوجه  إنما  التناظري  الفعل  في  القدح  أن 
لدليل  وإثباتا  له،  إبطاال  الخصم  دليل  إلى 

القادح.
ثانيا: البرهان:

يبرهن  »برهن  اللسان:  في  ج��اء  لغة: 
الخصم  للدد  قاطعة  بحجة  جاء  إذا  برهنة 
الحجة  هو  إذن  مبرهن«)2(.فالبرهان  فهو 
ق��ادح وال يسع  فيها  يقدح  ال  التي  القاطعة 

المخالف ردها.

أم���ا ال��ب��ره��ان ف���ي االص���ط���الح، ف��ه��و: 
»القياس المؤلف من اليقينيات سواء كانت 
بواسطة:  أو  ال��ض��روري��ات،  وه��ي  اب��ت��داء، 
الكليات  النظريات«)3(،وعرفه صاحب  وهي 
وفي  والداللة«)4(،  الحجة  »البرهان:  بقوله: 
كشاف اصطالحات الفنون، يقول التهانوي 
في تعريفه: »البرهان: بالضم وسكون الراء 

المهملة بيان الحجة وإيضاحها«)5(.

تو�سيح القاعدة:

مقدور  ف��ي  ليس  أن��ه  المسلم  م��ن  إن��ه 
اإلنسان أن يأتي بما ال يستطيعه في جميع 
المجاالت، وقد علم أن بين علماء األمة اتفاق 
على أنه ال تكليف بما ال يطاق، ولذلك جاءت 
التي قد تصل أحيانا إلى  الكثيرة  الرخص 
إسقاط هذه التكاليف عن اإلنسان؛ كاإلفطار 
وكإتيان  م��رض،  أو  لسفر  نهار رمضان  في 

المحرم لالضطرار، وغير ذلك.
وعرضه  للناس  الحق  بيان  ومسألة 
عليهم معززا بحجج وبراهين، مسألة تندرج 
تحت هذه القاعدة، ال تخرج عنها، فإنك إن 
ولم  له  ينصع  فلم  أح��د  على  الحق  عرضت 
تستطيعه  ال  بما  بإتيانك  وط��ال��ب  يمتثل 
ذهبت  فيما  يقدح  ال  ذل��ك  ف��إن  يقتنع،  حتى 
إل��ي��ه. »ف��ل��ي��س ع��ل��ى ال��م��رء أك��ث��ر م��ن نصر 
يصور  أن  عليه  ليس  ث��م  وتبيينه،  ال��ح��ق 
إلى  سبيل  ال  م��ا  النفوس  ف��ي  أو  للحواس 
  تصويره، وال صورة له أصال«)6(، والله
في  الرسل؛  مهمة  الكريم  كتابه  في  بين  قد 
ذلك  بعد  يهمهم  ال  ثم  وبيانه،  الحق  تبليغ 
فقال سبحانه:  الجاحدين وعنادهم،  جحود 
ََواْحَذُروْا  ُسول  ْالرَّ َوَأِطيُعوا  الّلَه  �َوَأِطيُعوْا 
َما َعَلى َرُسوِلَنا اْلَباَلُغ  ْيُتمْ َفاْعَلُموْا َأنَّ َفِإن َتَولَّ
�َوَقال  أيضا:  وقال   ،)92 اْلُمِبيُن�)المائدة: 
ِذينَ َأْشَرُكوْا َلْو َشاء الّلُه َما َعَبْدَنا ِمن ُدوِنِه  َالَّ
ْمَنا ِمن ُدوِنِه  ْحُن َوال آَباُؤَنا َوالَ َحرَّ ِمن َشْيءٍ نَّ
ِذينَ ِمن َقْبِلِهمْ َفَهْل َعَلى  ِمن َشْيٍء َكَذِلكَ َفَعلَ الَّ
ُسِل ِإاّلَ اْلَبالُغ اْلُمِبيُن�)النحل: 35(، وقال  الرُّ
�َفِإن   :� الكريم  رسوله  مخاطبا  سبحانه 
اْلُمِبيُن�)النحل:  اْلَباَلُغ  َعَلْيَك  َما  َفِإنَّ ْوْا  َتَولَّ
82(، وقال سبحانه على لسان رسل القرية: 

�َوَما َعَلْيَنا ِإاّلَ اْلَباَلُغ اْلُمِبيُن�)يس: 17(.
يجد  اآلي���ات  م��ن  ذك��ر  فيما  والمتأمل 
في  تكرر  قد  المبين�  �البالغ  تعالى:  قوله 
سائرها، وذلك إنما يدل على ضرورة التبيلغ 
الحجة  إقامة  البيان  ومن  بالبيان،  مقرونا 
على حسب االستطاعة، وقولي على حسب 
إذ  الحرج؛  االستطاعة، يدل عليه أصل رفع 
من الحرج أن يكلَّف المرء بإقامة حجة ليس 

في استطاعته إقامتها.
لما  ابن حزم  قاله  أذك��ر ما  أن  وجميل 
منعزال عن  العرض  يريه  بأن  أحدهم  طالبه 
الجوهر قائما بنفسه حتى يصدق به، وبعد 
أن أقام الحجة والبرهان على استحالة ذلك 
ولم يقتنع السائل بكل ذلك، قال: »... فليس 
ال  ال��م��رء  وك��ون  الفاسد  التكليف  ه��ذا  مثل 
البرهان، وال  بقادح في  الحقائق  له  تتشكل 
قيام  وحسبنا  ذلك  من  وكفى  إليه،  بملتفت 

على  العقل  ب��دالل��ة  النفس  ف��ي  ذل��ك  صحة 
أن��ه ح��ق فقط، ول��و ج��از لكل م��ن ال يتشكل 
أن  لجاز لأخشم  ينكره  أن  في نفسه شيء 
أع��م��ى أن ينكر  ال��روائ��ح وال���ذي ول��د  ينكر 
وكل  والزرافة  الفيل  ننكر  أن  ولنا  األل��وان، 

هذا باطل«)7(.
والقاعدة ستظهر بجالء حين الحديث 
فلكم  ال��ك��ري��م  ال���ق���رآن  ف��ي  تطبيقاتها  ع��ن 

التطبيقات بحول الله؛

القراآن  في  القاعدة  تطبيقات 

الكريم:

ج����اء ف��ي م��ح��اج��ج��ة م��ش��رك��ي قريش 
ل��رس��ول ال��ل��ه � أن��ه��م ط��ال��ب��وه ب���أن ينزل 
ما  على  ليشهدوا  السماء  من  مالئكة  معه 
َتْأِتيَنا  ْوَما  �لَّ تعالى:  قوله  في  به  جاءهم 
اِدِقيَن�)الحجر:  الصَّ َِمَن  ُكنت  ِإن  ِباْلَمالِئَكِة 
��ِذي��ن اََل  7(، وف��ي آي��ة أخ��رى قالوا: �َوَق���اَل الَّ
َأو  اْلَماَلِئَكُة  ََعَلْيَنا  ُأنِزل  َلْواَل  ِلَقاءَنا  َيْرُجوَن 
َْوَعَتو  َأنُفِسِهم  ِفي  اْسَتْكَبُروا  َلَقِد  َنا  َربَّ َْنَرى 
ُْعُتّوًا َكِبيرا�)الفرقان: 21(، وفي آية أخرى: 
�َوَقاُلوا َْلْوال ُأنِزَل َعَلْيِه َمَلٌك َوَلْو َأنَزْلَنا َمَلكًا 
ُينَظُرون�)األنعام:8(،  اَل  ُث��مَّ  األْم���ُر  ُقِضَي  لَّ
ينزل  بأن   � الله  رس��ول  طالبوا  قد  فإنهم 
معه مالئكة من السماء كبرهان على صدق 
التصديق  يحصل  حتى  به  جاء  وما  نبوته 
في أنفسهم فيومنوا به، وهذا مما ليس في 
مكنته �، وإنما هو مبلغ عن ربه ما أمره 
بتبليغه، من هنا إذن؛ فإن ما طولب به النبي 
من  قدمه  فيما  بقادح  ليس   � المصطفى 

براهين وحجج على صدق نبوته.
ولم  أيضا   � النبي  به  طولب  ومما 
أرس��ل  التي  ف��ي ص��دق رسالته  ق��ادح��ا  يكن 
َلْواَل  �َوَقاُلوا  تعالى:  قوله  في  جاء  ما  بها؛ 
َما اآْلَياُت ِعند  ِه ُقْل ِإنَّ بِّ ن رَّ ُأنِزَل َعَلْيِه آَيات ٌمِّ
ِبيٌن�)العنكبوت: 50(،  َأَنا َنِذيٌر مُّ َما  ِه َوِإنَّ َاللَّ
وال��رد عليهم واض��ح في ه��ذه اآلي��ة؛ فإنما 
هو رسول منذر مبين لما أنزل عليه وليس 
في مقدوره واستطاعته أن ينزل اآليات من 
عند رب��ه ف��إن ذل��ك م��ن أم��ر الله . ث��م إنه 
نبيه  وأرش��د  مطلبهم  أورد  لما  -سبحانه- 
عليهم  أنكر  عليهم،  ال��رد  كيفية  في  الكريم 
إع��راض��ه��م ع��ن ال��ك��ت��اب ال����ذي أن����زل عليه 
كبرهان قاطع على صدق نبوته وذلك قوله 
ا َأنَزْلَنا َعَلْيك َاْلِكَتاب  تعالى: �َأَوَلم َْيْكِفِهْم َأنَّ
ُيْتَلى َعَلْيِهم ِْإنَّ ِفي َذِلك ََلَرْحَمًة َوِذْكَرى ِلَقْوٍم 

ُيْؤِمُنوَن�)العنكبوت: 51(.
وح��ي��ن��م��ا واج����ه م��وس��ى  ف��رع��ون 
حجة  حسبه  بما  طالبه  البينات  ب��اآلي��ات 
ع��ل��ى م��وس��ى ب��ق��ول��ه: �َف���َل���ْواَل ُأْل���ِق���َي َع��َل��ْي��ِه 
اْلَماَلِئَكُة  َم��َع��ُه  َج��اء  َأْو  َذَه���ٍب  ��ن  مِّ أَس����اِوَرٌة 
مقدور  ف��ي  فهل  ُمْقَتِرِنين�)الزخرف:53(، 
م��وس��ى ع��ل��ي��ه ال��س��الم أن ي��ج��ع��ل ال��س��م��اء 
أو يأتي معه  تمطر عليه أس��اورة من ذهب 
بالمالئكة مقترنين؟. فهذا مما ال يقوله عاقل 
وال يطالب به ذو لب، ولكن فرعون استخف 

قومه فأطاعوه.
وه����ؤالء ق���وم ص��ال��ح  ل��م��ا نصح 

الناقة  فعقروا  رب��ه،  رس���االت  وأبلغهم  لهم 
بأمر  واستخفافا  واس��ت��ك��ب��ارا  منهم  ع��ل��وا 
ِإن  َتِعُدَنا  ِبَما  اْئِتَنا  َصاِلُح  َيا  �َوَقاُلوْا  الله، 
ُكنَت ِمَن اْلُمْرَسِلين�)األعراف: 77(، فهل في 
بالعذاب  يأتيهم  أن    صالح  استطاعة 
الذي حذر منه، كبرهان على صدق رسالته؟، 
بل إن ذلك من أمر الله ، ولذلك لما أخذتهم 
الرجفة رأينا صالحا  تولى عنهم، �َوَقال 
ي َوَنَصْحُت َلُكْم  ََيا َقْوِم َلَقْد َأْبَلْغُتُكمْ ِرَساَلَة َربِّ

اِصِحيَن�)األعراف: 79(. وَن النَّ َوَلِكن الَّ ُتِحبُّ
الكريم  الرسول  تطالب  قريش  وه��ذه 
�، بما يستحيل عليه تحقيقه واإلتيان به، 
َلن  �َوَقالوْا  له:  قالت  إذ  البشرية  لطبيعته 
ى َتْفُجر ََلَنا ِمَن اأَلْرِض َينُبوعًا  ْؤِمَن َلَك َحتَّ نُّ
ر  َفُتَفجِّ َوِعَنٍب  ٍ ِخيل  نَّ ن   مِّ ٌة  َجنَّ َلَك  َْتُكوَن  َأو 
َماء  السَّ َأْوُت��ْس��ِق��َط  َتْفِجيرًا  َِخالَلَها  َاأَلْن��َه��ار 
َو  ِبالّلِه  َْت��ْأِت��َي  َأو  ِكَسفًا  َعَلْيَنا  َزَع��ْم��َت  َكَما 
ُزْخُرٍف  ن  َبْيٌت مِّ ََلَك  َأْو َيُكون  َقِبياًل  اْلَمآلِئَكِة 
ى  ك ََحتَّ ْؤِمَن ِلُرِقيِّ َماء َوَلن نُّ َأو َْتْرَقى ِفي السَّ
ْقَرُؤُه�)اإلسراء:93-90(،  نَّ ِكَتابًا  َعَلْيَنا  َل  ُتَنزِّ
وهل يستطيع � أن يأتي بكل هذا كبرهان 
على صدق نبوته؟، ولذلك قال لهم بعد هذه 
َهل  ��ي  َربِّ ُسْبَحاَن  �ُق��ْل  العجيبة:  المطالب 
ُسواًل�)اإلسراء:93(، إنما أنا  ُْكنُت َإالَّ َبَشرًا رَّ
رسول أبلغ ما أمرت بتبليغه وأبين ما أمرت 
ببيانه ال أقل وال أكثر، فكيف تطالبونني بما 

ال طاقة لي به، وليس من شأني أن أفعله؟.
 فهل كانت مطالباتهم هذه قادحة في 
تخدش  ول��م  أب���دا،  �؟،  ال��ه��دى  نبي  حجة 
خدشة واحدة في صدقه � وال في برهانه، 
حتى قال فيه أبو جهل بعدما عرف وتيقن 
ت��ن��ازع��ن��ا نحن   ...« ب��ره��ان��ه وح��ج��ت��ه:  ق���وة 
وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، 
وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا حتى إذا 
ره��ان،  كفرسي  وكنا  ال��رك��ب  على  تجاثينا 
السماء،  من  الوحي  يأتيه  نبي  منا  قالوا: 
فمتى ندرك هذه؟ والله ال نؤمن به أبدا، وال 

نصدقه«.

خاتمة:

لدى  القاعدة  ه��ذه  تقررت  إذا  هنا  من 
القرآن  بمنهج  أخذا  والمناظرة  الجدل  أهل 
الكريم في إقرار الحق وإبطال الباطل؛ فإننا 
لم نؤمر بإحداث المعجزات وال بأن نأتي بما 
بمقالنا  المخالف  يأخذ  حتى  نستطيعه  ال 
ودع��وت��ن��ا، وإن��م��ا ال���ذي أم��رن��ا ب��ه أن نحق 
االستطاعة،  بحسب  الباطل  ونبطل  الحق 
أبلج ينبئ عن ذاته  والحق في نهاية األمر 

بذاته.
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واقع العربية في تعليمنا.
ب��ع��د اس��ت��ق��راء واق����ع ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة في 
مؤسسات التعليم تبني أنها تعيش مأساة بني 
لغوي  تشتت  فهناك  داره��ا.  عقر  وفي  أبنائها 
واملعاهد واجلامعات حيث   امل��دارس  في  ذريع 
واملعلمني  والطلبة  التالميذ  أذه��ان  في  رَس��خ 
واملؤطرين أن العربية جامدة عقيمة ال تصلح 

للتقدم، فهي للشعر واألدب فقط.
أهي أزمة لغة أم أزمة منهج؟

فإذا كانت أزمة لغة فهي نابعة من أمرين: 
من أهلها ومن ظروف خارجة عن نطاقها.

نظرة  إليها  ينظرون  فهم  األهل  فمن حيث 
أجنبية  بلغة  يتكلمون  حيث  واحتقار  ازدراء 
وهنا  وتطور،  تقدم  ذوو  أصحابها  راق��ي��ة،ألن 
ن��س��أل: َم��ن ال���ذي ت��ق��دم وي��ت��ق��دم ه��ل اللغة أم 
اإلنسان؟ من الذي صعد إلى القمر وغاص في 
أعماق البحار واخترع فوق األرض ما ال يخطر 
على بال أحد  من اآلالت واألجهزة؟ هل اإلنسان 

أم اللغة؟ 
وأما من حيث الظروف اخلارجية فتتمثل 
العالم  دول  منه  ع��ان��ت  ال���ذي  االستعمار  ف��ي 
اإلس��الم��ي وال��ع��رب��ي ال���ذي رّس���خ ف��ي القلوب 
وعّمق في العقول أن العربية ال تصلح للتقدم 

فهي لغة الكتب الصفراء واملخطوطات. 
بع  املُتَّ باملنهج  املتعلق  الثاني  الشق  أم��ا 
فمما   ب��ه��ا  والتعليم  ال��ل��غ��ة  ه���ذه  ت��دري��س  ف��ي 

استخلص منه أن هناك:
- رؤية منهاجية غير متكاملة.

- تعدد الكتب وتنوع املضامني.
- كثرة املواد وعدم الربط بينه.

- الضعف اللغوي واملعرفي باللغة العربية 
للمعلمني واملدرسني.

من  الرفع  في  الدراسية  امل��ق��ررات  فشل   -
مستوى اللغة العربية.

لغة ضعيفة  أورثت  األسباب وغيرها  هذه 

باهتة على ألسنة أبنائها، وجملة من األخطاء 
في  ورداءة  واإلم��الئ��ي��ة،  وال��ل��غ��وي��ة  النحوية 
اخلط والكتابة، وركاكة في األسلوب، وَضعفا 
اجلهرية،  ال��ق��راءة  في  ومشكالت  الصيغ،  في 

وقصورًا في الفهم واالستيعاب. 
فما العالج إذن؟

إصالح لغة أم إصالح منهج.
لالستمرار والسير  كونية  قضية  اإلصالح 
أم  اللغة  ه��ل  إص��الح��ه  ال���ذي يجب  فما  ق��دم��ا 

املنهج؟ 
 ف���إذا ك��ان��ت ال��ل��غ��ة ف��م��ا اجل��وان��ب التي 

ينبغي إصالحها فيها؟
ه��ل ال��ق��واع��د ال��ن��ح��وي��ة أم اإلم��الئ��ي��ة أم 
البالغية أم األسلوب أم الصيغ؟ فهذه  املقومات 
بتغير  تتغير  وال  ���ّس  ُتَ ال  التي  الثوابت  م��ن 
ُأِخ��ذت  اللغة  هذه  ألن  واأله��ل،  واملكان  الزمان 
ّس أي ركن  مشافهة من أهلها فيستحيل أن ُيَ
فيها فقواعدها استنبطت منها. وإن فعل ذلك 
فسيحكم على اللغة باالنقراض واملوت األبدي.
وأم���ا م��ا ي��خ��ص امل��ن��اه��ج امل��درس��ي��ة فما 

الذي يجب إصالحه فيها ؟
يجب القيام مبجموعة من التدابير واتخاذ 
اللغة  ه��ذه  قيمة  م��ن  للرفع  حاسمة  ق����رارات 

وحتسني التعامل بها من ذلك: 
في  التكاملي  األس��ل��وب  م��ن  االس��ت��ف��ادة   -

إجناز الكتب املدرسية.
- ربط املقرر بوسائل التأثير احلديثة.

- حصر امل��واد امل��دروس��ة في ع��دد معقول 
يناسب ِسنَّ املتعلم وقدرته االستيعابية.

باللغة  التكلم  ع��ل��ى  املتعلمني  ت��دري��ب   -
العربية.

ق��دوة  ي��ك��ون��ون  أك��ف��اء  معلمني  ت��ك��وي��ن   -
جميع  في  العربية  باللغة  للتدريس  ومنوذجا 

التخصصات.
احلديثة  الكلمات  يتناول  معجم  إجن��از   -

والهندسية  الطبية  التخصصات  جميع  ف��ي 
والتقنية.

- تعريب العلوم في املدارس التقنية والهندسية 
والطبية.

فما السبيل للتغيير نحو األفضل؟
التعليم هو مستقبل  املعروف أن مستقبل 
الوطن لذلك يجب االنتقال من اجلانب النظري 

إلى التطبيقي داخل األسرة وخارجها.
- في داخل األسرة:

نعومة  منذ  لألطفال  وحتبيبها  اللغة  حب 
أظفارهم.

لتعويد  مفرداتها  واستخدام  بها  التكلم 
األسماع.

وفيما يتعلق مبناهج التدريس:
- تأليف كتب مدرسية بلغة فصيحة سهلة 

تراعي التطور والتغير.
- ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى م��ق��وم��ات ال��ل��غ��ة: النحو 

والصرف...
- غرس االعتزاز بهذه اللغة واالفتخار بها 
املقام  هذا  ويذكرني  كان  أي  أمام  بها  والتكلم 
مبوقف للرئيس الفرنسي حني كان في اجتماع 
أحدهم  فتكلم  الفرنسيني  األع��م��ال  رج��ال  م��ع 
ان  دون  غاضبا  الرئيس  فخرج  باإلجنليزية 

يكمل االجتماع.
ال��ق��درات  ينمي  م��ا  ال��ت��راث  م��ن  االنتقاء   -

اللغوية واملهارات.
- حرص اجلهات التربوية والتعليمية على 

إبراز أهمية العربية.
ماليا  يدعم  للترجمة  ع��ام  مركز  إن��ش��اء   -

ورسميا برسوم محددة.
من  ُت��ْس��م��ع  أن  ي��ج��ب  التعليم  ق��ض��اي��ا   -
من  ال  واملدرسني  والباحثني  والطلبة  التالميذ 

املسؤولني فقط.
ألننا ال نريد خريجًا فاشال تافها ال قيمة له، 
املسؤولية،  ق��ادرا على حتمل  نريد خريجا  بل 
ويحمل هم الوطن ويستطيع أن يكون شريكًا 

فّعااًل في بناء لغته ومستقبل وطنه.
أمام هذا الوضع، علينا أن نسلك الطريق 
البعد  أدرك��ت أن  ال��ذي سلكته أمم غيرنا حني 
عن لغاتها األصلية هو بعد عن ذاتها وانسالخ 
عنها، وأن عزل لغاتها وإبعادها عن أن تكون 
وسائل التعليم في كل مراحله، هو قتل مبرمج 

لهويتها.
العربية العمل كل من  اللغة  أبناء  - فعلى 
معتبرين  وصيانتها،  عليها،  للحفاظ  موقعه 

الدفاع عنها دفاعا عن النفس والعرض.
فإن  العربية  له  تتعرض  ما  رغ��م  وأخ��ي��را 
تقصر  شامخة  ممتدة  تبقى  ومكانتها  قيمتها 
همم احلاقدين عليها عن بلوغ أهدافهم. فالله 
من  غيرنا  م��ن  أو  م��ّن��ا  للعربية  يهيئ  تعالى 
في  عنها  الدفاع  في  اجلليلة  رسالته  يواصل 

قوة واقتدار وحماية لها. ولإلسالم.
------------------

املصادر واملراجع املعتمدة:
العربية  اللغتني  استخدام  نحو  الشباب  -اجتاهات 

واإلجنليزية في التعليم، لريا سعد، 2004.
املجتمع،   وتقدم  الفرد  جناح  في  التربية  أهمية   -  

لعبدالعزيز بن عبدالله السالم.
-أي تعليم نريد فساد ينتشر وتخطيط يغيب، جاسم 

محمد الشمري، 2014/11/19، جريدة النهارالكويتية.
لزهير  العربية  باللغة  الطب  تعليم  ف��ي  -جتربتي 
األدب��ي.  الشرقية  املنطقة  ن��ادي  الدمام:  السباعي  أحمد 

.)1995(
-اجل��م��ع��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة حل��م��اي��ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة أه��م 
احملطات 2007--2013 إعداد: موسى الشامي ومصطفى 

شميعة، مطبعة آنفو، 2013.
-دور العربية في البعث املنشود بني الواقع واآلمال، 

/3194/"البشير عصام.
-دور منهاج اللغة العربية في احلفاظ على الهوية 
مسلم  بن  الله  عبد  العوملة،  حتديات  ومواجهة  العربية 

الهاشمي، مؤسسة الفكر العربي،املكتبة الرقمية.
املغرب،  في  الدستوري  والتعديل  اللغوي  -النقاش 
لألبحاث  العربي  املركز   ،2012 يناير  بوعلي،  ف��ؤاد 

ودراسات السياسات.
الوطن  ف��ي  ومستقبلها  الترجمة  ح��رك��ة  -واق���ع 

العربي لشحاذة اخلوري،مجلة الفيصل،عدد 309.

الشهم،  الرجل  ذل��ك  عن  يسمع  لم  منا  من 
هناك  حيث  املتوسط،  باألطلس  املقاومة  بطل 
زاوية تدعى زاوية اسحاق، كانت مركز إشعاع 
الذين درسوا  الطلبة  ديني كبير، وقد بلغ عدد 
قيل  ومما  ألفا،  أربعني  حوالي  الله  كتاب  بها 
الزاوية.  أن السلطان موالي رشيد درس بهذه 
ومن اآلثار الشاهدة بها مسجد كبير، يبلغ علو 
 France Maroc 11 صومعته 18 مترا. )مجلة

.)novembre1920
إنه املجاهد موحا أوحمو الزياني نسبة إلى 
قبائل زيان مبنطقة خنيفرة، إنه أسد املقاومة 
الذي أعيا الفرنسيني  وجيشهم املدجج بأحدث 
اإلي��ان  قوته  مصدر  فكان  الفتاكة،  األسلحة 
بالله وحده هو ومن معه من اجلنود األشاوس.
"لم  العدو عنه في هذا السياق:  ومما قاله 
يجد موحا أوحمو أدنى صعوبة في إقناع زيان 
بأن الله غاضب على وجود النصارى بخنيفرة، 
وإنه في انتظار انسحابهم املرتقب، فإن واجب 
كل مسلم هو إقامة حراسة مشددة حول ثكنة 
اس��ت��ع��دادا  األخ����رى،  امل��راك��ز  وجميع  خنيفرة 
للإلنقضاض عليهم، عندما يأذن الله بذلك )من 

كتاب معركة لهري، د. محمد بلحسن، ص93(.

أن  ل������زام������ا  ف�����ك�����ان 
اإلي��ان  س��الح  يصاحب 
األخذ باألسباب �وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط اخليل ترهبون 
وعدوكم�  ال��ل��ه  ع��دو  ب��ه 
اآلية حيث إن املجاهدين 
ك���ان���ت ل���دي���ه���م أس��ل��ح��ة 
تاريخها  ي��ع��ود  ب��ال��ي��ة، 
التاسع عشر،  القرن  إلى 
أوع����ل����ى ق���ط���ع ح��دي��ث��ة 
اس���ت���ط���اع���وا ش���راءه���ا 
عن  اخل��اص��ة،  بأموالهم 
طريق التهريب، فلما بدأ 
على  القائد  اجلهاد عمل 
معتمدا  زي����ان،  تسليح 
املقاومة  ك��ان��ت  م��ا  على 
تغنمه من أيدي أعدائها 
اإلستعماريني، وهكذا لم 
على  الزيانيون  يتعرف 

القوات  مع  باحتكاكهم  إال  احلديثة،  البنادق 
 TRENTE ANS ك��ت��اب��ه:  وف���ي  ال��ف��رن��س��ي��ة 

  DE BAROUD
شهادة  ب��ول��و  أورد 
إل�����ى  حت������ت������اج  ال 
ت���ع���ل���ي���ق "ه��������ؤالء 
امل���������ردة امل���غ���ارب���ة 
ك����ان����و ي��ت��س��ل��ل��ون 
إلى  ليلة  كل  تقريبا 
الفرنسي،  املعسكر 
"ف���ي���س���رق���ون" م��ن��ه 
ب��ع��د قتل  ال��ب��ن��ادق 
احل�����������راس، ك���ان���و 
يتسللون إلى داخل 
املعسكر عراة؟، بعد 
أن يطلوا أجسامهم 
أوى،  اب����ن  ب��ش��ح��م 
ال���������ذي ل���رائ���ح���ت���ه 
خ���اص���ي���ة ت��خ��دي��ر 
ال���ك���الب، ول����م يكن 
للواحد منهم سالح 
سوى خنجر حاد. ال 
يحدثون بحركتهم أكثر مما حتدثه عادة ورقة 
يابسة في الريح، فال أحد منهم يراهم، وال أحد 

يسمعهم، وينجحون دائما تقريبا في أعمالهم".
خنيفرة،  في  "هنا  لوبريفوست:  ويضيف 
ج��رأة  وحيلة هؤالء  على  تعرف احمل��اص��رون 
األشرار والذين كان همهم الوحيد أوال وقبل كل 
شيء هو التزود -على حساب احملتل–بأسلحة 
ع��ص��ري��ة... ك��ان��و ي��ت��س��ل��ل��ون ل��ي��ال إل���ى داخ��ل 
فيذبحون  ال��رج��ال،  آالف  م��ن  امل��ك��ون  املعسكر 
احلراس سرا، ويقطعون األسالك الشائكة بكل 
هدوء كما كانو يتوغلون حتت اخليام ليسرقوا 
رج��ل،  معصم  ف��ي  ذل��ك  م��ع  املربوطة  البندقية 

ويسرقون مع ذلك حتى اخليل والشعير".
وقد أشاد اجلنرال كيوم -الذي كان وقتها 
ش��اب��ا، ش���ارك ف��ي م��ع��ارك األط��ل��س- رغ��م��ا عن 
صراحة  املنطقة  بهذه  احمل��ارب  أنفه،بشجاعة 
يقوي  ك��ان  ب��امل��وت  استهانته  "إن  ق���ال:  حيث 
املتفوق  ل��ه...  مثيل  ال  إن��ه محارب  ك��ب��ري��اءه... 
بال شك في أفريقا الشمالية" )من كتاب معركة 

لهري، د. محمد بلحسن، ص94 وما بعدها(.
واخل��الص��ة  م��ن ه��ذه ال��س��ط��ور... ه��ي ذلك 
تأتيك  بعلم وبحق  امل��وت  "اطلب  الشائع  األث��ر 
احلياة والعزة والكرامة" إن في ذلك لعبرة ملن 

يخشى".

د. لطيفة الوارتي
مناهج تدري�س اللغة العربية يف التعليم واآفاق التغيري

من ذاكرة المغرب المقاوم بمناسبة ذكرى 
معركة لهري "13 نونبر 1914"

قرأت لكم
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كم فكرْت ودّبرت واستعدت لهذه 
اللحظة.. 

ظلللللت تلللللللّح علللللى زوجلللهلللا طللويللا 
اللللطلللابلللقلللن  ذي  الللللبلللليللللت  يللللهللللب  أن 
البلللنلللتلللْيلللهلللملللا.. للللئلللا يللللللرث مللعللهللمللا 

أعمامهما وعّماتهما..
جلللللاء أحللللمللللاؤهللللا.. سلليللطللالللبللون 

بحقهم في امليراث.. ظنت..
وثيقة  األكللبللر  حموها  لها  قلللّدم 

إدارية وقال:
والبنتْيك  لللك  منا  تللنللازل  هللذا   "

على حصتنا في اإلرث... !"
..تللأتللأت..  خجا  رأسها  طأطأت 

ماذا ستقول لهم؟!
اقتنت  الللللللدار..  الللبللنللتللان  بللاعللت 

إحداهما شقة صغيرة ..
جتاريا  مشروعا  الثانية  وأقامت 

صحبة زوجها..
وجلللللللدت نلللفلللسلللهلللا بلللللا ملللللللأوى ..  
تللفللتللرسللهللا الللللوحللللدة والللشلليللخللوخللة  

واملرض...
تعللت ابنتها األولى بعذرها:

تكفينا  بالكاد  صغيرة..  "شقتي 
أنا وزوجي وأبنائي الثاثة..!"

واعتذرت الثانية:
"زوجي يحب أن نعيش مستقلْن 

في بيتنا..!"
صغير..  بيت  إيللجللار  عللن  بحثت 
يكفيها  ال  زوجللهللا  مللعللاش  راتلللب  لكن 
حتى لشراء أدوية أمراضها املزمنة...
بللاعللت حللللليللهللا  الللبللسلليللط وبعض 
أغراضها.. اكترت غرفة صغيرة  في 

حي هامشي.. 
ثلللللار أحللللمللللاؤهللللا غللللضللللبللللا... قلللال 

كبيرهم:
تللركللنللاك في  إن  "لللسللنللا رجلللللاال 
مكرمة   مللعللززة  ستعيشن  الللشللارع... 
في بيت مستقل.. وبيوتنا مفتوحة 

لك...!"
فلللللم  للللهلللم،  تلللعلللتلللذر  أن  حللللاولللللت 
ليتني    .. الللنللدم  تللتللجللرع  تللسللتللطللع.. 
الله ليهب  ألح على زوجللي رحمه  لم 

!.. البيت البنتيَّ

 ذة. نبيلة عزوزي

بقـلم :

و مـضـــــــــة

ميراث...

مسامير  فـي نعـش اإلميـان

ذة. رجاء عبيد 

احلديثة  العلمية  الــدراســات  أثبتت  وقــد 
أن ارتــــداء احلــجــاب لــه آثــــاٌر إيــجــابــيــة على 
صحة املرأة النفسية واجلسدية، يقول فيرين 
وستمنستر-  بجامعة  النفس  –عالم  سوامي 
أربع دراســات سابقة  أو  ''كانت هناك ثالث   :
تظهر أن أصحاب املالبس احملافظة احملتشمة 
أجسامهم''  عن  صحية  ذهنية  صــورة  لديهم 
-اللواتي شملهن  احملجبات  النساء  أّن  وأكد 
أكثر  كانت وجهات نظرهن  للرأي–  استطالع 
تقديرهن  عن  أْعربن  فقد  ألجسادهن  إيجابية 
في  الرغبة  نفس  لديهن  تكن  ولم  ألجسادهن، 
كانت  التي  اجلمال  ومعايير  الــوزن،  خسارة 
ج لها وسائل اإلعالم لم تكن تستهويهّن.  ترِوّ
من  نوًعا  »يوفر  احلجاب  أن  يرى  فهو  ولهذا 
احلماية ضد تشيؤ املرأة وحصرها في قالب 

جنسي«.
كما أثبتت الدراسات العلمية أن احلجاب 
اجلسم،  فــي  احلــراريــة  الطاقة  على  ''يحافظ 
املناخية  التغيرات  مــن  املـــرأة  شعر  ويحمي 
واألشعة فوق البنفسجية التي تضر باألنثى 
أكثر من الذكر، وذلك ألن سمك طبقة الدهون 
حتت جلد املرأة أعلى من سمك طبقة الدهون 
البنفسجية  فوق  واألشعة  الرجل.  جلد  حتت 
ــــواد الــبــروتــيــنــيــة حتت  تــتــفــاعــل مــع هـــذه امل
اجلــلــد وتــــؤدي إلـــى أمــــراض مــتــعــددة منها 
ســرطــانــات اجلــلــد، وتــســاقــط الــشــعــر، ومنها 
يؤدي  كما  الــرأس،  فروة  في  أحياًنا  تقيحات 
إلى جفاف الشعر''. يقول الدكتور محمد ندا: 
»احلجاب حماية للشعر.. فقد أثبتت البحوث 
املباشرة  الشمس  وأشعة  الهواء،  تيارات  أن 

وشحوب  لنعومته،  الشعر  فقدان  إلى  تــؤدي 
لونه، فتصبح الشعرة خشنة جرباء )باهتة(، 
)األوكسجني  اخلــارجــي  الــهــواء  أن  ثبت  كما 
اجلــــوي(، وتــهــويــة الــشــعــر لــيــس لــه أي دور 
الــذي يظهر  في تغذية الشعر، ذلك أن اجلــزء 
الــرأس وهو ما يعرف  الشعر على سطح  من 
بقصبة الشعر عبارة عن خاليا قرنية ليس بها 

حياة(.
هذه  من  شيًئا  العلم  ُيثبت  لــْم  لو  وحّتى 
»جلُب  أّن  كمسلمني  نحن  فيقيننا  النتائج، 
املصلحة ودرُء املفسدة« قاعدٌة أساٌس في ديننا 
احلنيف وعليها مدار األحكام الشرعية، لهذا 
جل  الله  مأمورات  أّن  تــامٍّ  يقني  على  فاملؤمن 
وعال حتوي في طياتها خير الدنيا واآلخرة، 

ومنهياته وباٌل على من اقترفها.
وألّن زمننا هو زمُن الّتحرش بامتياز، فإن 
احلجاب احلقيقي خير حافظ لألنثى من هذا 
يعرض  فيديو  على  مــّرة  اطلعُت  وقد  السوء. 
ــَة حتـــرٍش بــفــتــاة بــروســيــا َتــظــهــر مــرة  جتــرب
محجبة وأخرى سافرة، واملثير في التجربة أن 
غير احملجبة لم يأبه بها أحد وهم يبصرونها 
ُتهان من طرف ذاك الشاب، فكأّن لسان حالهم 
يقول: »ذاك شأنها هي تستحق«. لكن احملجبة 
يدافع  مسلما  شبابا  جتد  كانت  مــرة  كل  في 
ناطقة  رسالة  حتمل  بحجابها  وكأنها  عنها، 
للعموم،  ليست  أنــهــا   العابرين  فــي  تــصــرخ 
ابتذاله.  أو  ملسه  ُيحظر  شخصي  ملٌك  وأّنها 
فأكد أصحاب الفيديو –عن قصد أو عن غير 
قصد-  أن احلجاب الشرعي صيانة للمرأة من 
التحرش، ولباُس وقاٍر يزيدها هيبًة وُيسّخُر 

استمسكِت  فَهاّل  عنها..  للذوِد  ُجْندًا  به  الله 
بغرزه أختاه!!

ذاقت  هــذا ممن  االستغاثة  نــداء  وحسبِك 
ـــرارة الضياع  ويـــالت االبـــتـــذال، وجتــّرعــت م
األمريكية  والكاتبة  الصحفية  تقول  والهوان. 
تــْســمــحــَن لهم  ـــال  ف  « فـــرانـــســـيـــس:  ـــا  جـــوان
طاهرات  عفيفات  النساء  ولتظل  بخداعكّن، 
لنا ألننا  إليكن لتضربن مثال  .. نحن بحاجة 
وتذّكْرَن  بطهارتكّن،  متّسكّن  الطريق.  ضَلْلنا 
األســنــان  إعـــادة معجون  بــالــوســع  ليس  أنــه 
داخل األنبوب. لذا فلتحرص النساء على هذا 

املعجون بكل عناية«.
كتبته  ما  القلم«  »وحي  في  الرافعي  ونقل 
كاتبة إجنليزية زارت مصر وانبهرت مبا رأته 
من مظاهر احلجاب بني النساء، فكتبت مقالة 
املرأة  إلى  الّشرق  من  أحمله  )ســؤال  بعنوان 

الغربية( قالت فيه :
كسبناها  الــتــي  احلــريــة  هــذه  كــانــت  »إذا 
وجتريد   ، اجلــنــســيُّ التنافس  وهـــذا  ــًرا،  أخــي
التي  الباعثة،  قة  املشوِّ احُلُجب  من  اجلنسني 
أقامتها الطبيعة بينهما، إذا كان هذا سُيصبح 
النساء، وأن  الــّرجــال عن  يتوّلى  أن  أثــره  كــّل 
يـــزول مــن القلوب كــل مــا يــحــّرك فيها أوتــار 
احلّب الزوجي، فما الذي نكون قد ربحناه؟ لقد 
واللِه تضطرنا هذه احلال إلى تغيير خططنا، 
الشرقي،  احلجاب  وراء  طوًعا  نستقّر  قد  بل 

لنتعلم من جديد فّن احلّب احلقيقّي«.

دراسات  ميدانية  تبرز  أثر  لباس 
العفة  في  حماية  الـمرأة  2/2

 ذة. لطيفة أسير

تحدثني في لحظة تصاف بصوت تعانقه 
خيوط  تبدد  بسرعة  لتعترف  الــنــدم  غصة 
يا صديقتي  أجدني  قائلة:  الواهنة؛  عزمها 
الغالية سرعان ما ينطفئ فتيل أوبتي فأعود 
ألســـوء مــمــا كــنــت عــلــيــه، وتــبــات الشيطان 
تشعرني بالضعف والهوان، أشعر بضجيج 
بداخلي يعلو صداه، فأحاول طرده، وانهزم 
بث  في  تجتهد  التي  قهقهاته  تعالي  أمــام 

اليأس في أوصالي،
قلبي شرعت، وكسرت  أبــواب  أن  أشعر 
وفقدت  كثيف،  دخان  فغشاه  وجائه،  نوافذ 
جوارحي..  فاضطربت  البصيرة...  بوصلة 
ــرق، وال  وانــصــرم الــلــجــام....احــتــرق واحــت
يمكن لجروحي المندملة أن تلتئم بال دواء 

وال ضماد.
فأصبح  قولية  طقوسا  لساني  عـــودت 
الفكر  استئذان  دون  االعتياد  بخفة  يتحرك 
ليعبر عن أتفه الخواطر، فما فتئت أبحث عن 
موائد األنس لنتفكه بنثانة اللحوم البشرية، 
عندي  أضحى  الــذي  الظن  بسوء  مستعينة 

نباهة.

أنفاسها،  تلتقط  كيما  هنيهة  سكتت 
وقــالــت: غــربــت شــمــس الــحــق فــي صـــدري، 
مغاور  في  قلبي  فخبأت  أشعتها،  وتالشت 
بأكفان  فيه  اإليمان  وحجبت  الجهل،  ظلمة 
الغفلة، فما عاد خفوقا، ما درت عاقلتي آنئذ 
النعش  ودققت  نعشا،  أسكنته  إيماني  أن 
الظن  وســوء  الغيبة  بمسامير.....مسامير 

والعجب واألنانية والتيه.....
ــتــنــوب دمــوعــهــا  تــوقــفــت عـــن الـــكـــالم ل
ذاك  إذ  وانتصبت  ــبــوح،  ال عــن  المنهمرة 
الى االنصراف؛ فأوقفتها قائلة: على رسلك 
أيتها الغالية؛مادامت في العين دموع الندم 
القلب حياة.وصدق االعتراف  زالت في  فما 
النعش،  مسامير  تزيل  مالقط  الندم  ولوعة 
وصالح الحال مقدمته استغراق في الندم، 
وعـــزم صـــادق عــلــى األوبـــــة؛ والــنــفــوس يا 
مع  ــوقــوف  ال كـــدر  مــن  إن صــفــت  صديقتي 
الطبع التحقت بمعالي الهمم، وبعالم أسمى 
ال تحس فيه بالتيه وال بالضالل، بل ترتقي 

فيه مراقي النجاة.
قـــرأت بــي ســطــور بــوحــك مــعــان عميقة، 
سواعد  ولتشمير  الطريق،  بداية  فاعترافك 
الجد البد من معرفة عمق الصدإ الذي تتركه 
بالتوبة  إال  ينجلي  ال  والـــذي  المسامير، 

أربــعــة:  أشـــيـــاء  تجمعها  ــتــي  ال الــنــصــوح 
وعدم  باألبدان،  وإقــالع  باللسان،  استغفار 

اإلصرار بالجنان، ومهاجرة سيء الخالن.
فما  ناصحة:  قبلك  نفسي  أحــدث  وأنــا 
حــرمــت الــغــيــبــة اال لـــضـــراوة وقــعــهــا على 
الطبع، ولهيب أثرها على الخلق؛ فهي توقظ 
النفس  وتثير اضطرابات  والعداوة،  الغيظ 
بذكر  األفواه  كلما فغرت  يزداد نهمها  التي 
عيوب الغير أو بالشكوى منهم وتنقيصهم.

سوء  تستدعي  صديقتي  يــا  والغيبة   
الظن فهو محضنها الذي ترتع فيه، وتكسو 
اإليمان  نــور  فيبهت  خلقة  بأحالس  القلب 

فيه، فيصير كسبه حسرة.
واألوقات يا صديقتي أعطيات ثمينة إن 
لم نرعها سرقها الفراغ منا، وصرفناها في 

عبث ، لن نرتاح في ظله أبدا.
لنتواصى  الــغــالــيــة  أيــتــهــا  يــديــك  مـــدي 
بالخير والحق و نتناصح في الله فما خاب 
الله  الــصــالح وال ضــلــوا، ألن محبة  أخــالء 

حقت للمتحابين فيه.
مسامير  لنقتلع  نفسك  على  أعينيني 
نعش اإليمان، ونزيل عنه األكفان ، فتتجدد 

الحياة فيه بذكر الحنان المنان.
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لتدبر  الثاني  العاملي  امل��ؤمت��ر  اختتم 
أشغاله  البيضاء  ب��ال��دار  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن 
تسليم  بحفل   2015/10/29 ي��وم  عصر 
كتاب  تدبر  بخدمة  الفائزين  على  اجلوائز 
للمعنيني مبتابعة  توصيات  وإص��دار  الله 
العمل في هذا املجال بغية تنميته وحتسني 

نتائجه وآثاره في حياة املسلمني.
اجلوائز  من  عددا  املنظمون  وخصص 
ق��دم��وا  ال��ت��دب��ر مم��ن  م��ج��ال  ف��ي  للعاملني 
بحوثا ودراسات متميزة أو برامج عملية 
أو إعالمية هادفة، كما مت تكرمي عدد آخر 

من املساهمني في هذا املجال.
ق��درت  ال��ت��ي  امل��ؤمت��ر  وتشتمل ج��وائ��ز 
 60( دوالر  أل��ف  بستني  مجموعها  قيمة 
جائزة  هي:  ف��روع  أربعة  على  دوالر(  ألف 
العلمي،  البحث  وج��ائ��زة  ال��ت��دب��ر،  خ��دم��ة 
وجائزة املناهج التعليمية، وجائزة األفكار 
التدبر. ومت حجب  في موضوع  اإلعالمية 
اجلائزة التي كانت مخصصة لفرع املقاطع 

املرئية لعدم استيفائها للشروط املطلوبة.
وفي هذا الصدد قال 

ال���ش���ي���خ ن���اص���ر 
سليمان  ب��ن 

ال����ع����م����ر 
رئ��ي��س 

لهيئة  ا
ال��ع��امل��ي��ة 

ل�������ت�������دب�������ر 
ال���ق���رآن ال��ك��رمي 

اجل�����وائ�����ز  ه�������ذه  إن 
عن  تعبيرا  إال  ليست  والتكرميات 

شعورنا باجلهود املبذولة في سبيل القرآن 
الكرمي، وهي في الوقت نفسه تشجيع لكل 
أن تكون  امليدان راجني  من يعمل في هذا 
في  بالفوز  املؤمنني  ه��ؤالء  بشرى  عاجل 

اآلخرة إن شاء الله تعالى.
وأض����اف ال��ش��ي��خ ال��ع��م��ر ف��ي تصريح 
على  توزيعها  مت  اجل��وائ��ز  ه��ذه  صحفي، 
حتكيم  »جلنة  حددته  ملا  وفقا  مستحقيها 
مت اخ��ت��ي��ار أع��ض��ائ��ه��ا م��ن خ���ارج الهيئة 
املنظمة، من العلماء الذين نثق في علمهم 
العمر  ال��ش��ي��خ  واس��ت��ق��الل��ه��م«. وأض�����اف 
في  م��درج��ة  كانت  التي  ال��ف��روع  بعض  أن 
التباري مت حجب اجلائزة عنها مما يعني 

إنصاف اجلائزة واستقالليتها.
وفي ما يلي قائمة اجلوائز ومستحقيها 
اخلتامية  اجللسة  نهاية  ف��ي  أعلنت  كما 

للمؤمتر:

جائزة خدمة التدبر
- اجلائزة األولى للشيخ فريد األنصاري 
ابنه  تسلمها  امل��غ��رب  تعالى/  الله  رحمه 

الشيخ أيوب األنصاري.
- اجلائزة الثانية للشيخ محمد زحل/

املغرب.
جائزة البحث العلمي

للدكتور عبداللطيف  - اجلائزة األولى 
»تدبر  بحثه  ع��ن  السعودية  التويجري/ 

القرآن الكرمي.
- اجلائزة الثانية للدكتور أحمد عامر 
الدليمي/ العراق عن بحثه » أمثلية التدبر 

القرآني«.
ل��ل��دك��ت��ورة غنية  ال��ث��ال��ث��ة  - اجل���ائ���زة 
وق��د تعذر حضورها  ال��ن��ح��الوي/ س��وري��ا 

إلى املؤمتر.
جائزة المناهج التعليمية 

طه  للدكتور شريف  األول��ى  اجلائزة   -
يونس/ مصر.

أبو  حسن  للدكتور  الثانية  اجلائزة   -
مبادئ  في  دورة  عمله  عن  مصر   / سعدة 

التدبر.
الثالثة  اجل���ائ���زة   -
م��ن��ح��ت م��ش��ارك��ة 
ب���ني ال��س��ي��د 
م����ح����م����د 

الفياللي 
وال�����س�����ي�����د 
العمراني  أحمد 
عملهما  ع��ن  امل��غ��رب   /
تعليمي  م��ن��ه��ج  »م��ع��ال��م  امل��ش��ت��رك 

للتدبر«.
جائزة األفكار اإلعالمية

ل��ل��س��ي��دة سمية  األول������ى  اجل���ائ���زة   -
رمضان تنيو / اجلزائر عن فكرة معرض 

تدبر القرآن الكرمي.
جابر  محمد  للسيد  الثانية  اجلائزة   -
داوود / مصر عن فكرة إنتاج عمل مرئي 

لتدبر سورة الفاحتة.
وخالل هذه اجللسة مت أيضا تكرمي عدد 
من العلماء والباحثني في مجال التدبر كان 
جالل  والشيخ  بنعمر  أحمد  م��والي  منهم 
عويطا والسيد صالح حيربي مدير شركة 

فضاء السياحة املتعهد الرسمي للمؤمتر.
توصيات المؤتمر:  

ف���ي خ���ت���ام امل���ؤمت���ر ش��ك��ر امل��ن��ظ��م��ون 
واملشاركون كل اجلهات التي سهرت على 
تنظيم هذا املؤمتر خاصة اململكة املغربية 
الستضافتها هذا املؤمتر من خالل جامعة 
وتسهيل  البيضاء  بالدار  الثاني  احلسن 
حكومة  إل���ى  وأي��ض��ا  تنظيمه  إج�����راءات 

عنايتها  على  السعودية  العربية  اململكة 
للجهود  دعمها  وعلى  تعالى،  الله  بكتاب 
يتعلق  م��ا  ف��ي خدمته، وخ��اص��ة  امل��ب��ذول��ة 

بتدّبر القرآن والعمل به، كما مت تقدمي 
ال��ش��ك��ر حل��ك��وم��ة دول����ة قطر 

وتشجيعها  الحتضانها 
لتدبر  العاملية  للهيئة 

القرآن الكرمي.
وخ����������ل����������ص 
امل������ش������ارك������ون 
ف������ي امل����ؤمت����ر 
إل�����������ى ع���ش���ر 
ت����وص����ي����ات، 

هي:
حتديد   •
ال�����ه�����ي�����ئ�����ة 
ال�����ع�����امل�����ي�����ة 
القرآن  لتدبر 
ل�����ت�����ع�����ري�����ف 

واضح و شامل 
ر. دبُّ ملصطلح التَّ

االس���ت���ف���ادة   •
السلف  م��ن��اه��ج  م��ن 

وك������ب������ار امل���ف���س���ري���ن 
ف��ي ت��دب��ر ال���ق���رآن ال��ك��رمي، 

ونشرها بني الناس.
��رق امل��ن��ح��رف��ة في  • ال��ت��ح��ذي��ر م��ن ال��طُّ
تدبر القرآن الكرمي، التي ال تلتزم بشروطه 

وضوابطه.
التركيز في املرحلة القادمة على حل   •
اخلاطئة  املفاهيم  وتصحيح  اإلش��ك��االت 

للتدبر.
• ابتكار أساليب عملّية معاصرة لتربية 

املسلمني على تدبر القرآن الكرمي.
• دع���م ال��ت��ج��ارب ال��ن��اج��ح��ة ف��ي تدبر 

القرآن الكرمي وإشاعتها بني الناس.
• توظيف تدبر القرآن الكرمي في تبني 
وحماية  وس��ط��ا«  »أم���ة  ال��وس��ط��ي��ة  منهج 
الشباب من  االنحراف الفكري والسلوكي، 

وتقوية إميانهم وتهذيب نفوسهم وبخاصة 
حمايتهم من الغلو واجلفاء.

املؤمترات وامللتقيات  املزيد من  عقد   •
العلمية لنشر تدبر القرآن بني املسلمني.

اإلع��الم اجلديد في  تفعيل   •
ن��ش��ر ت��دب��ر ال���ق���رآن وإب���الغ 
رس����ال����ة ال�����ق�����رآن ب��ل��غ��ة 
تناسب عامة  املسلمني 
بالعربية  الناطقني 

وغيرهم.
ض����������رورة   •
ال���ت���ن���س���ي���ق ب��ني 
امل������ؤس������س������ات 
وال�����ه�����ي�����ئ�����ات 
ال���ق���رآن���ي���ة ف��ي 
ج���م���ي���ع ال���ب���الد 
اإلس������الم������ي������ة، 
لتحقيق  الشمول 
فيما  وال��ت��ك��ام��ل 

بينها.
وش������������������������������دد 
امل�������ش�������ارك�������ون ف���ي 
امل����ؤمت����ر، ال�����ذي ي��أت��ي 
العمل  ف���ي س��ي��اق  أي��ض��ا 
ل��ت��ج��س��ي��د األه���������داف ال��ت��ي 
رسمتها الهيئة العاملية لتدبر القرآن 
الكرمي، وتطبيق توصيات املؤمتر العاملي 
2012م،  عام  الدوحة  في  نظم  ال��ذي  األول 
األبحاث  االرت��ق��اء مبستوى  ض��رورة  على 
مستوى  إل��ى  التدبر  مجال  ف��ي  واألع��م��ال 
وال��ب��رك��ات  ب��اخل��ي��ر  املسلمني  ع��ل��ى  ي��ع��ود 

القرآنية. 
وت���خ���ل���ل امل����ؤمت����ر ال������ذي ام���ت���د ع��ل��ى 
ورش��ات  ع��دة  تنظيم  كاملني  يومني  م��دى 
تدريبية  ودورات  ن��ق��اش  وح��ل��ق��ات  ع��م��ل 
وم��ح��اض��رات ف��ي ال��ف��ت��رة امل��س��ائ��ي��ة ح��ول 
املتنوعة  وم��وض��وع��ات��ه  امل��ؤمت��ر  م��ح��اور 
خاص  معرض  إل��ى  باإلضافة  التدبر،  عن 
التدبر  حول  والتدريبي  الفكري  باإلنتاج 
ش���ارك ف��ي��ه ع���دد م��ن امل��ؤس��س��ات املهتمة 

بالدراسات واألبحاث القرآنية.
يذكر أن املؤمتر حضره أزيد من خمس 
ومت  مختلفة  جنسيات  م��ن  شخص  مائة 
خالله تقدمي واحد وعشرين بحثًا توزعت 
على خمس جلسات علمية قدمها وناقشها 
باحثون متخصصون ومهتمون مبوضوع 
البلدان  مختلف  م��ن  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  تدبر 

العربية واإلسالمية.
لتدبر  الثاني  العاملي  امل��ؤمت��َر  وي��أت��ي 
البيضاء  ال���دار  ف��ي مدينة  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن 
األمة  تكون  ما  أح��وج  سياق  في  املغربية 
فيه إلى تدبر القرآن الكرمي وفهم صحيح 
ملضامينه الشريفة وجتسيد معايير اإلسالم 
احلنيف في حياة املسلمني وجتنب عوامل 
الفرقة والهوان واالهتداء إلى سبيل التقدم 

والسالم.

جوائز  علمية  هامة  للباحثني  في  تدبر  القرآن  الكرمي 
في  اختتام  املؤمتر  العاملي  الثاني  لتدبر  القرآن  الكرمي  بالدار  البيضاء

ة  ئز جلا د. فريد األنصارياألولى للمرحوم ا
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في  التمييز  بمكان،  األهمية  من 
سياق وجودنا االجتماعي بين خروق 
وأخرى  المجتمع،  لسفينة  مباشرة 
غير مباشرة، وال فرق بين النوع األول 
والنوع الثاني من حيث الخطورة إال 
منهما  كل  يحدثه  الذي  األسلوب  في 
السفينة،  لكيان  تهديده  يمارس  وهو 
التي  الفكرية  أو  المادية  والذرائع 

يتخذها مطية لذلك التهديد.
غير  الخروق  يميز  مما  ولعل 
وراء  تتخفى  قد  أنها  المباشرة 
الفكر  لبوس  تلبس  خادعة،  شعارات 
أو  والسوسيولوجي،  الفلسفي 

بالخطاب تتلفع 

الحقوقي، ولو في صيغهما السطحية  
معه  يتردد  ال  الذي  األمر  الفجة، 
الفكر  أهل  من  العقالء  اليقظون 
في  الباحثين  الرصين،أو  المنهجي 
علم المنهج، في إدراج القضايا التي 
المذكورة  الخروق  سياقها  في  تحمل 

تحت نوع »القضايا الزائفة«.
الحقيقة  نعدو  ال  قد  إننا  بل 
نوع  على  حكمنا  ما  إذا  والحق، 
القضايا  تلك  تمثله  الذي  الخروق 
الزائفة، بأنها أشد تهديدا وأبلغ أثرا 
تجره  لما  السفينة،  بناء  تصدع  في 
أحد  يتمثل  مزدوج،  بالء  من  عليها 
الزائفة  القضايا  تورثه  ما  في  شقيه 
يلحق شرائحها،  وبلبلة  من تشويش 
بفعل ما تبثه في أوساطها  من سموم 
األغاليط، وتنشره من شكوك ومخاوف 
فيما  الثاني  شقه  ويتمثل  وأراجيف، 
مستوى  على  اختالل  من  يخلفه 
مع  الرشيد  والتعامل  التفكير،  منهج 
الحقيقية،  وقضاياه  الواقع  مشكالت 
واالستيعاب،  الفهم  صحة  حيث  من 
ودقة التحليل والمعالجة، وصواب ما 

يوضع من بدائل وحلول.
المجتمع  سفينة  يقذفون  من  إن 
بوابل  مساء،  صباح  ويرشقونها 
جرما  يرتكبون  الزائفة،  القضايا  من 
بذلك  ألنهم  الشعب،  حق  في  شنيعا 
الصنيع يتسببون له في شتات العقل 
وضياع الطاقة، ويصرفونه عن توجيه 
تلك الطاقة وذلك العقل إلى المشكالت 
ثم  ومن  الحقة،  والقضايا  الواقعية 
طريق  في  كؤودا  عقبة  يمثلون  فهم 
التنمية، وسببا صريحا في ما يعانيه 

المجتمع من تخلف وجمود.
للمعارك  برصد  قمنا  لو  إننا 

فئة  تخوضها  التي  والسجاالت 
لمجاالت  ينسبون  ممن  عريضة 
الحداثة  تيار  ضمن  والفكر  الثقافة 
والعلمنة، ألصبنا بالذهول، وبالخيبة 
يعتري  لما  ذلك،  بعد  واالشمئزاز 
أغلبها من زيف وافتعال، ودونك أمثلة 
ذلك  ويحدثه أصحاب  أحدثه  ما  لذلك 
ومن  بل  وضجيج،  صخب  من  التيار 
ولطم  ندب  وحتى  وعويل،  صياح 
في  يطرحونه  ما  جراء  للوجوه، 
سوق المساجلة والنقاش، من قضايا 
يحسبونها حقة فإذا هي عين الزيف 
قضية  قبيل  من  وذلك  واالختالق، 
في  المساواة  وقضية  اإلجهاض، 
اللباس،  في  الحرية  وقضية  اإلرث، 
التي رفع لها شعار »صايتي حريتي«، 
رمضان،  في  عالنية  اإلفطار  وقضية 
وقضية  شعار»مصايمينش«،  تحت 
في  الدارجة  الستعمال  الدعوة 
التدريس، وما إلى ذلك مما من شأنه 
حرب  أتون  في  بالمجتمع  يزج  أن 
بدافع  الشرفاء  فيها  يضطر  كالمية 
الحق،  عن  المنافحة  وواجب  الوفاء، 
دخول  إلى  نصابها،  إلى  األمور  ورد 
غمارها، وهم يمتلئون أسفا ويتميزون 
تلك  عن  الناجم  النزيف  جراء  غيضا، 
الحرب المفروضة على المجتمع ظلما 
وعدوانا، وكذبا وبهتانا، والحال أنهم 
في حل منها ومن عقابيلها وتداعياتها 
إلى  بفئة تسيء  يبتل  لم  لو  المدمرة، 
الشعب، وتبدد ثروته، وتنتهك ميراثه، 

وهي تحسب أنها تحسن صنعا.
من  المقتاتين  هؤالء  أن  ولو 
الذات  مع  تصالحوا  الزائفة  القضايا 
مع  تجمعهم  سواء،  كلمة  إلى  وآبوا 
األصالء، وتعيدهم إلى منهج التفكير 
من  كثيرا  األمة  على  لوفروا  البناء، 
في  يصرف  أن  حقه  الذي  الجهد 
والمشكالت  الحقة،  القضايا  معالجة 
الواقعية المزمنة، مما يرزح تحت نيره 
الراكدة  مياهه  بثقل  وتنوء  الناس، 
قبيل  من  وذلك  المجتمع،  سفينة 
مشكلة التربية والتعليم التي تحولت 
استنفار  إلى  تحتاج  معضلة  إلى 
انحطاط  ومشكلة  الجميع،  طاقات 
البناء  واهتزاز  األسرة،  وتفكك  القيم، 
واألمية  الفقر  ومشاكل  االجتماعي، 
والمرض التي تقض الجميع، ومشكل 
والكبير،  الصغير  يؤرق  الذي  األمن 
ويخلف جراحا تنزف على مدار الزمن، 

وهلم مشاكل ومعضالت.
أن  عظيم  وشرخ  كبير  بالء  إنه 
من  المجتمع  ظهر سفينة  على  يوجد 
يريد بها سوءا وشرا، وسيان أن يكون 
فالعبرة  وعي،  بغير  أو  بوعي  ذلك 
بالنتائج والمآل، وبما يتهدد السفينة 
من خطر المحق واالستئصال، وصدق 
ُئُكْم  ُنَنبِّ َهْل  }ُقْل  القائل سبحانه:  الله 
ِذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم  ، الَّ ِباأْلَْخَسِريَن َأْعَماالاً
ُهْم  ْنَيا َوُهْم َيْحَسُبوَن َأنَّ ِفي اْلَحَياِة الدُّ
ا{ )الكهف:103، 104(. ُيْحِسُنوَن ُصْنعاً

د. عبد المجيد بنمسعود

خروق يف �سفينة املجتمع

الزائفة القضايا   -  62

قضية  تربز   ، َمْصْص�رْ أي  ويف  ع�  أي  يف 
الهوية واالستالب، ويتبارى فيها  ال�اع بني 
ينت�  أن  يحاول  منهام  واحد  كل  فريقان 
ويف  اآلخْصْصر،  الطرف  رأي  يبخس  وأن  لرأيه 
رأيي املتواضع أن سبب الخالف بني الطرفني 
هو الغبش الذي شاب القضية منذ البداية، 
فبدل أن نتكلم عن تطوير وتجديد أسلوبنا 
اإلنساين  التطور  ملواكبة  وتكييفه  الحضاري 
تحت مظلة املوروث القيمي، أصبحنا نتكلم 
عن االنسالخ الحضاري والتمرد الهويايت... إن 
التجديد سنة من سنن الله الكونية، وال ميكن 
وإال  الحياة  قطار  وجه  يف  يقف  أن  لعاقل 
ال  التجديد  ولكن  عجالته،  تحت  سينسحق 
يعني باألساس القبول بأي نسمة هبت حتى 
ولو كانت تحمل معها سبب موتنا واندثارنا، 
إن األشجار يك تحافظ عىل رونقها وعطائها 
تحتفظ  لكنها  آلخر،  من حني  أوراقها  تجدد 
عىل  حفاظا  الرتبة  يف  املنغرسة  بجذورها 

تكون  تفقد جذورها  ويوم  أصولها وحياتها، 
هذا  ويف  نفسها،  عىل  بالفناء  حكمت  قد 
محمد  اإلسالمي  الفيلسوف  يقول  السياق 

إقبال رحمه الله تعاىل:
الغصن املنفصل عن الشجرة

ال يورق وإن أىت الربيع
تلك سنة الحياة

فتمسك بالشجرة
وضع أََملك يف الربيع

لثقافتهم،  املخلصني  املفكرين  كل  إن 
مهام اختلفت عقائدهم ومشاربهم، يرفضون 
ملجتمعاتهم،  الروحي  األمن  يهدد  تطور  أي 

يقول شاعر الهند طاغور:
إن نوافذ بيتي مرشعة
لكل الرياح والثقافات
تتالقح فيها بكل حرية
لكن من غري أن تقتلع

جذوري.

التجديد وسؤال الهوية بنبض القلب

ذ:	أحمد	األشهب	

ذ:	عبد	القادر	لوكيلي

 مجرد
 رأي

الشرق األوسط من منظور 
أمريكي...

الكونكرس  أم��ام  االستماع  جلسة  ....ف��ي   
باترسون«  »آن  السيدة  رك��زت  االخير،  األمريكي 
على  مداخلتها  في  القاهرة  في  األمريكية  السفيرة 
اخلارجية  السياسة  تلخص  أساسية   محاور  ثالثة 
والبالد  األوس���ط  ال��ش��رق  جت��اه  األمريكية  ل���إدارة 

اإلسالمية بصفة عامة.
دعم  من  حتولت  األمريكية  اإلدارة  أولويات   •
اإلره��اب  محاربة  إل��ى  العالم  في  الدميوقراطية 
مقلب  وسبحان  األخيرة...  الثالثة  السنوات  خالل 
االقتراع  صناديق  ب��وأت  أن  منذ  بالضبط  األح��وال 
الدميقراطية حركات اإلسالم السياسي مقاليد احلكم 
منها  القلب  وفي  اإلسالمية،  ال��دول  من  عدد  في 
اإلسالمي  العالم  في  محورية  دولة  باعتبارها  مصر 
والعربي... أما سبب هذا التحول املريب، تضيف 
»آن باترسون« هو أن هؤالء احلكام اجلدد )اإلسالميني( 
ترسيخ  على  العمل  من  دولهم  توجهات  حولوا 
الدميوقراطية والعلمانية إلى ترسيخ اإليديولوجيا 
قائد  به  ص��رح  ال��ذي  السبب  نفس  الدينية؟؟؟ 
الرئيس  اختطاف  بعد  مباشرة  مصر  في  االنقالب 
الشرعي الدكتور محمد مرسي... حيث قال يومها  
اخلالفة  إع��ادة  بصدد  كان  ألنه  مرسي  عزلنا  »لقد 
قلوبهم  تشابهت  الله  وسبحان  اإلس��الم��ي��ة«... 

وأقوالهم معا.
للجيش  العسكرية  العقيدة  حتويل   •
على  والسهر  احلدود  حماية  من  املصري 
االنتخابات إلى محاربة اإلرهاب. واملقصود 
أمن  يهدد  الذي  ذلك  هو  هاهنا  باإلرهاب 
الفصيح   بالعربي  أي  إسرائيل  واستقرار 
وعلى  الفلسطينية  املقاومة  »إره��اب« 
رأسها حركة حماس وجناحها العسكري... 
ترجمة هذا األمر ظهرت جليا من خالل أمور 
على  االنقالب  بعد  مباشرة  ب��دأت  ع��دة  

الشرعية في مصر ومنها: 
احملاذية  امل��ن��ازل  مئات  جتريف   -
لقطاع غزة وتشريد أهلها من السيناويني 

األحرار مع تقتيل خيرة شبابها بتهم واهية.      
التي  األنفاق  عبر  البحر  مبياه  غزة  إغ��راق   -
وهو  أصال.  احملاصرين  غزة  أهل  حياة  شريان  تعتبر 
فكرت  وال  إسرائيل  حتى  عليه  تقدم  لم  الذي  األمر 

فيه.
أي  وب��دون  األوق��ات  معظم  رفح  معبر  إغالق   -
سبب وفي املرات القليلة التي فتح فيها مت اختطاف 
بارزين من حركة حماس سمح لهما قصد  عنصرين 

تلقي العالج في تركيا.
اإلرهاب واتهام  القسام على الئحة  - وضع كتائب 
من  معه  ومن  مرسي  فرار  في  بالتورط  عناصرها 
الشائخ  القضاء  حكم  وقد  النطرون...  وادي  سجن 
أحدهما  أما  غيابيا،  باإلعدام  منهما  اثنني  على 
 ،2006 عام  االسرائيلي  االعتداء  في  فاستشهد 
منذ  اإلسرائيلية  السجون  في  فمعتقل  اآلخ��ر  أما 

...1969
• وأخيرا، لم تفوت السفيرة األمريكية الفرصة 
األمور  األمريكي في هذه  اخلليجي  بالتعاون  لإشادة 
ثمن  اخلليج...يدفعون  في  اإلخوة  بعض  دام  ما 
»الروز«  من  كاش  أيضا  واألتعاب  والرشاوى  األسلحة 
وآخر  حسد،  ال  فاللهم  ب��ه...  الله  حباهم  ال��ذي 

دعوانا أن احلمد لله رب العاملني. 
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في ظل تزايد 
ط��ل��ب��ات ع���دد من 
ال������دول ال��راغ��ب��ة 
في تكوين أئمتها 
في املغرب، قررت 
األوق����اف  وزارة 
وال������������ش������������ؤون 
اإلس��������ام��������ي��������ة 
ت���وس���ي���ع م��ع��ه��د 
م��ح��م��د ال��س��ادس 
ل��ت��ك��وي��ن األئ��م��ة 
امل��������رش��������دي��������ن 

الرفع  ج��ان��ب  إل��ى  واملرشدات  
من امليزانية املخصصة لتسيير 
امل���ع���ه���د الس���ت���ي���ع���اب األع������داد 
امل����ت����زاي����دة م����ن ط��ل��ب��ة ال�����دول 

األجنبية.
ميزانية  م��ش��روع  وح��س��ب 
وال����ش����ؤون  األوق���������اف  وزارة 
التوسعة  عملية  فإن  اإلسامية، 
10 آالف  م��س��اح��ة  ع��ل��ى  س��ت��ت��م 
جناج  بناء  وتشمل  مربع   متر 
ب����ي����داغ����وج����ي ي���ح���ت���وي ع��ل��ى 
واملعلوميات  للتدريس  ق��اع��ات 
م���ق���ع���دا   640 وس���ي���ح���ت���ض���ن 
على  م���درج  وب��ن��اء  بيداغوجيا 
2500 متر مربع ويسع  مساحة 
بناء  وك��ذا  مقعد   1100 حوالي 
جناح اإلقامة سيحتضن حوالي 

350 سرير.
سنة  خ��ال  املعهد  ويعتزم 
الثاني  ال��ف��وج  استقبال   2016
غينيا  من  املنحدرين  األئمة  من 
كوناكري وكوت ديفوار والفوج 
ال���ث���ال���ث م���ن األئ���م���ة امل��ال��ي��ن، 
وب���ذل���ك ي��ن��ت��ظ��ر أن ي��ص��ل ع��دد 
ال��ط��ل��ب��ة امل���غ���ارب���ة واألج���ان���ب 
تكوينهم  س��ي��ت��اب��ع��ون  ال���ذي���ن 
طالب   1200 يقارب  ما  باملعهد 
وطالبة مقابل 741 سنة 2015. 
ل��ذل��ك اق��ت��رح امل��ع��ه��د ال��رف��ع من 
اع��ت��م��ادات��ه امل��ال��ي��ة إل����ى 125 
 2016 برسم سنة  دره��م  مليون 
ل��ت��غ��ط��ي��ة امل���ص���اري���ف ال���ازم���ة 
للتسيير، بعدما كانت ميزانيته 
89 مليون دره��م في  ال تتجاوز 

عام 2015.

مسجد كان  بناء  الربيطانية  الحكومة  منعت 
سيعد األكرب يف العاصمة الربيطانية لندن، وفق ما ذكر 
موقع وكالة شينخوا.ويبدو أنه وفق الخرائط املقدمة، 
مساحة  املسجد  لهذا  يكون  أن  املفرتض  من  كان 
القديس  كاتدرائية  مبنى  من  أكرب  وارتفاع  ومقاييس 

بولس للطائفة اإلنجيلية.
الكبري هو  املسجد  لبناء هذا  املقرر  املكان  وكان 
حي نيوهام يف رشق لندن، ولكن املجلس البلدي لهذا 
الحي رفض السامح بذلك. ونتيجة لهذا الرفض، تقدم 

الربيطانية  الحكومة  إىل  بطلب  املرشوع  أصحاب 
بشأن ذلك غري أنهم حصلوا عىل رفض أيضا. وكان 
هذا املسجد الكبري سيخصص الستقبال 9300 مصل 
يف القاعة الرئيسية وألفني آخرين يف القاعة اإلضافية 
ومركز  للعشاء  وقاعة  مكتبة  سيضم  وكان  للنساء، 
إىل  واملدعوين،  لألمئة  شقق  ومثاين  للزوار  استقبال 
القدم وحديقة  لكرة  وأخرى  للتنس  جانب مالعب 
واسعة، أي أن مساحته أكرب من مساحة كاتدرائية 

القديس بولس.

ف�����ي خ�����ت�����ام أع����م����ال 
املنعقدة  ال��راب��ع��ة  ال��ق��م��ة 
نوفمبر  و11   10 ي��وم��ي 
اجل����اري ب��ال��ري��اض، دع��ا 
ودول  العربية  الدول  قادة 
أم���ري���ك���ا اجل��ن��وب��ي��ة إل��ى 
ض����رورة حت��ق��ي��ق ال��س��ام 
للقضية  والشامل  العادل 
لقرارات  الفلسطينية وفقا 
ومبادرة  الدولية  الشرعية 
الرامية  العربية  ال��س��ام 
إلق����ام����ة دول�������ة ف��ل��س��ط��ن 
وع����اص����م����ت����ه����ا ال����ق����دس 
سنة  ح��دود  على  الشرقية 

1967م.

وض�������رورة ال��ت��وص��ل 
إلى حل سلمي لألزمة 
ال��س��وري��ة وف��ق��ا ملا 
ج�������اء ف������ي ب���ي���ان 
و"مؤمتر  جنيف1 
ف���ي���ن���ا"، وأه��م��ي��ة 
لألزمة  حل  إيجاد 
اليمنية عبر تطبيق 
قرارات مجلس األمن 
وخ��اص��ة  ال��ص��ل��ة  ذات 
القرار 2216، ودعم عملية 
احلوار السياسي اجلارية 
ف����ي ل��ي��ب��ي��ا حت����ت رع���اي���ة 
تعزيز  إلى  املتحدة.  األمم 
القائم  وال��ت��ع��اون  احل���وار 
ب���ن اإلق��ل��ي��م��ن ل��ت��ط��وي��ر 
شراكة استراتيجية قائمة 
واالح��ت��رام  املصلحة  على 
املتبادل ، ومن جانب آخر 
بيانهم  ف���ي  ال���ق���ادة،  أك���د 
اخلتامي "إعان الرياض"، 
ع���ل���ى ض�������رورة ت��ش��ج��ي��ع 
وح���م���اي���ة االس���ت���ث���م���ارات 
اإلق���ل���ي���م���ن،  دول  ب�����ن 
الثقافي  التواصل  وتعزيز 

واالجتماعي بينهما.

وزراء  م��س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  ج��ام��ع��ة  أدان مجلس 
اخلارجية، اإلرهاب الرسمي املنظم الذي متارسه إسرائيل )القوة 
يرتكبه  ما  أن  مؤكدا  املستوطنن،  وإره���اب  باالحتال(  القائمة 
اجليش اإلسرائيلي واملستوطنون من انتهاكات جسيمة وجرائم 
فظيعة، من قتل ممنهج واستيطان وتهويد وتطهير عرقي مستمر، 

ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.
القانونية  املسؤولية  اإلسرائيلية  احلكومة  املجلس  وحّمل 
ض��رورة  مؤكدا  "البشعة"،  اجل��رائ��م  ه��ذه  عن  الكاملة  واجلنائية 
العمل لتقدمي مرتكبيها إلى العدالة الدولية دون إبطاء، وضرورة 
قيام املجتمع الدولي ممثا في مجلس األمن بتحمل مسؤولياته 

عاجلة  ب��ص��ورة 
ل�������وق�������ف ه������ذه 
االنتهاكات، وفق 
ق��واع��د ال��ق��ان��ون 
الدولي اإلنساني 
وأحكام اتفاقيات 
اخلاصة  جنيف 
جنيف  واتفاقية 

الرابعة.

انعقدت  دولية  ندوة  خالل 
موضوع  يف  ال��راش��دي��ة  مبدينة 
وإشكالية  ال��رشع��ي  "ال��ن��ص 
ب��إرشاف  نظمت  التي  املنهج" 
اإلسالمية  الدراسات  شعبة  من 
وفريق البحث يف الرتاث الرشعي 
وتافياللت  لسجلامسة  والفكري 
اإلسالمي  بالغرب  وامتداداته 
الرشعية  العلوم  يف  باحثون  حذر 
إقصاء  محاوالت  من  واإلنسانية 
النص الرشعي وتهميشه عن واقع 
تراثًا  بجعله  لألمة  العامة  الحياة 
واملناقشة،  للنقد  قابالً  تاريخًيا 
رفضه  إىل  الوصول  بغاية  وذلك 

وإبعاده.
ودعا املتدخلون يف الجلسات 
مزيد  إيالء  إىل  للندوة  العلمية 
من االهتامم بفقه النص الرشعي 
الفقه،  أص��ول  علم  قواعد  وفق 
ولسان العربية ودالالتها؛ من أجل 
املسلمني  حياة  عموم  يف  توظيفه 
الرتبوية واالقتصادية واالجتامعية 
الباحثون    وناقش  والسياسية. 
االشكاالت املنهجية التي تطرحها 
واملقاربات  الرشعي،  النص  قراءة 

أكد  حيث  تناوله؛  يف  املستحدثة 
االستمرار  أهمية  عىل  املشاركون 
امل��ق��ارب��ة  وت��ق��وي��م  تقييم  يف 
الرشعي  النص  قراءة  الحداثية يف 
وآليات  علمية  م��درك��ات  وف��ق 
يف  املتخصصون  ويرى  موضوعية. 
أن  واإلنسانية؛  الرشعية  العلوم 
الرشعي  النص  التعامل مع  سداد 
من أسباب وحدة األمة ومتاسكها، 
الفهم  ع��ن  االن��ح��راف  أن  ك��ام 
الفرقة  أسباب  من  له  الصحيح 

والضعف.
ه��ذه  رف����ع  س��ب��ي��ل  ويف 
امل��ؤمت��رون  أوىص  ال��ت��ح��دي��ات 
دراسية  برامج  وض��ع  ب��رورة 
للمدارس  التعليمية  املناهج  يف 
والجامعات، تتضمن تعظيم النص 
التعامل  وأخالقيات  ال��رشع��ي، 
معه، وبيان خطورة التعدي عليه، 
وإنشاء معجم مصطلحي للتعامل 
مع النص وأدواته، وذلك  بإعداد 
مبنهجية  الرشعي  العلم  طالب 
للواقع  مدركة  واع��ي��ة،  علمية 
عىل  وق���ادرًة  للنص،  معظِّمة 

مواجهة التحديات املعارصة.

باحثون يوصون بتعظيم النص 
الشرعي وأخالقيات التعامل معه

توسيع معهد تكوين األئمة واملرشدات 
والرفع من ميزانيته

الحكومة البريطانية تمنع بناء أكبر مسجد في لندن

محطات إخبارية

األعىل،  العلمي  املجلس  أصدر 
فتوى جديدة، عىل إثر األحداث التي 
“أودت  إنها  وقال  فرنسا،  يف  وقعت 
بدعوى  األب��ري��اء  من  ع��دد  بحياة 
تبني  الفتوى  الله”،  سبيل  يف  الجهاد 
من  هو  ما  ذلك،  يف  الحق  هو  “ما 
قبيل الجهاد يف اإلسالم حقا وما ليس 
وع��دوان  إره��اب  هو  وإمن��ا  كذلك، 
ألرواحهم  وإزهاق  لآلمنني  وترويع 
يف  قطعيا  تحرميا  محرم  وهو  الربيئة 

اإلسالم”.
هذا  عىل  الفتوى  واستشهدت 
“وال  تعاىل  الله  بقول  التحريم 
املعتدين”،  الله ال يحب  إن  تعتدوا، 
بغري  نفسا  قتل  “من  سبحانه  وقوله 
فكأمنا  األرض  يف  فساد  أو  نفس 
أن  وأوضحت  جميعا”.  الناس  قتل 
جهاد  أهمها  أنواع،  الرشعي  الجهاد 
وتزكيتها  وتهذيبها  بتكوينها  النفس 
ويليه  املسؤولية،  لتحمل  وتأهيلها 
برتويض  ويكون  بالفكر،  الجهاد 
العقل وصقله واستخدامه يف ما يفيد 
العلمي  املجلس  يضيف  البرشية، 
ويكون  بالقلم،  “والجهاد  األع��ىل، 
النافعة  الكتب  بتأليف 
املنورة  املقاالت  وتحرير 

امللصقة  والتهم  الشبه  ورد  للفكر، 
الجهاد  ثم  واملسلمني،  باإلسالم  زورا 
يف  بسخاء  باإلنفاق  ويكون  باملال 
التنمية  يف  واإلسهام  الخري  أب��واب 

االجتامعية واالقتصادية”.
وترى فتوى املجلس، أن “الجهاد 
املسلمون  إليه  يلتجئ  ال  بالسالح، 
القصوى عندما  الرورة  إال يف حالة 
يعتدي عليهم أعداؤهم، وتفشل كل 
هذه  يف  فالجهاد  السلمية،  الوسائل 
آخر  هو  ال��ذي  باليك  شبيه  الحالة 

الدواء”.
“ومع  أيضا،  الفتوى  وقالت 
هذه  يف  الجهاد  إع��الن  ف��إن  ذل��ك، 
اإلم��ام  بأمر  إال  يكون  ال  الحالة 
األعظم، إذ هو من اختصاصه وحده، 
يف  الحق  وح��ده  اإلس��الم  أعطاه  إذ 
ومل  وتنظيمه،  إليه  والدعوة  إعالنه 
يبح ألي فرد وال جامعة أن تقتحمه 

من تلقاء نفسها”.
وذكر املجلس أن علامء اإلسالم، 
هذا  إبراز  عىل  وحديثا  قدميا  ألحوا 
األمة،  لتامسك  صيانة  االختصاص، 
عقدها،  ينفرط  أن  من  لها  وحامية 

فتتنازع وتفشل وتذهب ريحها.

القضية الفلسطينية ونزاعات الشرق األوسط 
على طاولة القمة العربية الالتينية الرابعة

الرمان يحتوي على الفيتامينات و احلديد والكالسيوم والفوسفور مما يجعل 
من الرمان فاكهة مفيدة لإلنسان في عدة جوانب. كما يحتوى على نسبة 

%84 ماء ونسبة %3 بروتن و %10 مواد سكرية و %2 ألياف غذائية و 1% 
ليمون.

ونظرا لكل ما ذكرناه عن فاكهة الرمان يجب علينا استغال الرمان في خدمة صحة 
اإلنسان، فالرمان مفيد للجسم في عاج العديد من األمراض والوقاية من البعض 

اآلخر كما أن الرمان مفيد للمرأة احلامل أثناء احلمل وأثناء الوالدة، باإلضافة 
إلى أن الرمان يستخدم في جتميل البشرة وفى احلصول على جسم مثالي بعد 

التخلص من الكرش والبطن كما يستخدم في جتميل الشعر.

فوائد الرمان للجسم:
- عامل معالج فى خفض درجة احلرارة و تسكن اآلالم.

- يعمل على عاج العيون وبعض أمراض اللثة.
- يعمل الرمان على تقليل نسبة الكوليسترول بالدم.

- يستخدم الرمان في عاج حاالت احلمى الشديدة.
- عاج فعال في التخلص من الديدان من اجلسم.

- يساعد في تنشيط األعصاب.
- واقي من حصوات الكلى.

- مفيد جدا ملرضى فقر الدم.
- كما أنه مفيد ملرضى البواسير.

- يستخدم في عاج حاالت احلروق واجلروح والتخلص من آثار اجلدري.
- الرمان مبثابة عامل واقي من أمراض هشاشة العظام.

- يحتوي الرمان علي العديد من مضادات األكسدة التي تقي من تصلب 
الشراين.

- يحتوي الرمان على اإلستروجن الطبيعي والذي يقلل الضغط 
الشرياني.

- تناول الرمان مفيد للحامل حيث يعمل على تقوية عضات الرحم مما يفيد 
فى تسهيل عملية الوالدة. اإلنسان من اإلصابة باجللطات و أمراض القلب.

فوائد فاكهة الرمان

املجلس العلمي األعلى يصدر فتوى 
في موضوع اجلهاد

وزراء اخلارجية العرب يدينون اإلرهاب اإلسرائيلي ويدعون لتوفير احلماية للشعب الفلسطيني
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إلى أن نلتقي

في صمت رهيب رحل املخترع الشاب عبد الله شقرون إلى 
دار البقاء بعد أن خلَّد اسمه مع العظماء الذين لم يكن لهم َهمٌّ إال 

خدمة البالد والعباد.
كنت أنوي الكتابة عن الفقيد رحمه الله حينما قدمت إحدى 
القنوات الفضائية –منذ سنوات- تقريرا مقتضبا عنه في حوالي 
دقيقتني، وفي احلقيقة لم أكن أعرف عنه أي شيء قبل مشاهدتي 

هذا التقرير، بل لم أكن أسمع عنه على اإلطالق.
أوُل ما لفت انتباهي من خالل التقرير فصاحُة اللغة العربية 
احلديث  أن  يعني  وبطالقة، مما  املرحوم  بها  يتحدث  كان  التي 
فاهتمامه  تكلف،  دون  عليه  متعود  أمر  بها  وال��ق��راءة  بالعربية 
وانشغاله باإلبداع واإلنتاج واالختراع في عالم تهيمن عليه اللغة 
اإلجنليزية، لم مينعه من إجادة لغته الوطنية واحلضارية التي 
هي اللغة العربية، ولم يذهب مذهب املتنطعني اجلالدين لذواتهم 
عون بأن العربية لغة صعبة أو لغة ال تتماشى والعلوم  الذين يدَّ

احلديثة، ويسعون جاهدين لتثبيت لغة موليير أو شكسبير.
واألمر الثاني اعتزاز  الشاب –وهو في مقتبل العمر– بِقَيِمه 
وحبه لوطنه وغيرته على ُأّمته، لم يجذبه َأَلُق املادة وبريُقها إلى 
االنحراف  إلى  الشباب وطيشه  ُة  ِخفَّ ولم جترفه  وراءه��ا،  اللهث 
الشباب  من  العديد  يعيش  كما  العيش  طلب  إلى  األق��ل  على  أو 
انتظارا خلبزة تأتي »ب��اردة« دون مشقة أو تعب، أو قد ال تأتي 
على اإلطالق، ولم يدفعه حب الظهور واخلوف على املستقبل إلى 
الهجرة واعتناق عالم املاديات رغم ما ُقّدم له من عروض سخية 
مغرية ضخمة يسيل لها لعاب كل باحث عن الشهرة، طامع في 

املادة والربح اليسير.
كان  ال���ذي  امل��ث��ال  احل��ض��اري  ال��ن��م��وذج  الثالث هو  واألم���ر 
الذي حلم  إنه منوذج عباس بن فرناس  الله:  الفقيد رحمه  لدى 
بالطيران في وقت كان مجرد التفكير فيه يعد حمقا وجنونا. إنه 
مشروع  بإجناز  حلم  املوسوعي الذي  العالم  الهيثم  ابن  منوذج 
من  حاالته  من  حالة  كل  في  النفع  به  يحصل  النيل  مياه  ينظم 
زيادة ونقصان، إنه اخلوارزمي.. رائد علم الفلك والرياضيات في 
العالم، الذي كان له الفضل في استخدام العاَلم لألعداد العربية 
التي غيرت بشكل جذري مفهوم األعداد الذي كان سائدا قبله... 
الفقيد... كان هو اآلخر  مناذج ومن��اذج، كانت إسوة اقتدى بها 

يحلم بإعادتها إلى الواقع الراهن.
وبفضل الله وعونه ثم بجهده اخلاص وإميانه بأن حتقيق 
كل صعب يهون، عمال منه باحلديث املأثور الذي ختم به الفقيد 
رحمه الله أحد لقاءاته: »اخلير فّي وفي أمتي إلى يوم القيامة«، 
الله  ُع��دَّ رحمه  الكثير، حيث  إجن��از  من  الله  الفقيد رحمه  ن  متكَّ
فهو  الشباب،  املخترعني  أب��رز  م��ن  واح���دا  ربيعا   32 اب��ن  وه��و 
أصغر مخترع مغربي وعربي ومسلم معترف به دوليا، وقد متكن 
احملركات  بعالم  تهتم  جلها  اختراعا،   37 من  أزي��د  تسجيل  من 

وامليكانيك..
واألمر الرابع هو التجاهل الذي أحيط به من كل جانب من ِقبل 
وسائل اإلعالم عندنا التي تبحث عن كل صغيرة وكبيرة -حتى 
كثب  وَتْرُقب عن  األحيان-،  من  كثير  في  الوطن  إلى  عما يسيء 
املعارض  األنغام في  األقدام في املالعب، وتتعّقب رنات  حركات 
واملسارح، ولكن ال تلتفت إلى من يثقل الهمُّ باَله والتفكيُر ذهَنه 
في الرفع من شأن وطنه وبناء قيمه، وال »تبحث« عن مثل هؤالء 
املغاربة الذين رفعوا رأس املغرب عاليا بني الِقمم؛ ال تلتفت لذلك 

وال إلى ما ماثل ذلك، وإن فعلت فقبسة عجالن، ليس أكثر.
هذه  أؤك��د  أن  إال  لي  يبق  لم  الله  رحمه  وفاته  وبعد  واآلن 
االنطباعات من جديد، قائال: لقد كان ثابت اإلميان في كل شيء 

مبا في ذلك اإلميان بالقضاء والقدر، وقد ُنِقل أن 
تتأخر  »رمبا  فيها:  ج��اء  »الفيسبوك«  على  تدويناته  آخ��ر 
وظيفتك، رمبا يتأخر زواجك، رمبا يتأخر عال جك، ولكن لن يتأخر 
أجرك وبقدر صبرك يأتي فرحك و دائما تذكر إن مع العسر يسرا«.
رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، ورزق ذويه 
الصبر وضاعف لهم األجر، ورزق الوطن واألمة اخللف فيه. وال 

حول وال قوة إال بالله.

رحم الله املخترع الشاب عبد الله شقرون

16 األخيــــرة

أرسلت إلي أديبة هندية تقول:
قال أبو مدين:

ما لذة العيش إال صحبة الفقرا 
هم السالطني والسادات واألمرا

هم بالتفّضل أولى وْهو شيمتهم 
فال تخف دركا منهم وال ضررا

متى أراهم، وأّنى لي برؤيتهم 
أو تسمع األذن مني عنهم خبرا

من لي وأّنى ملثلي أن يزاحمهم 
على موارد لم آلف بها كدرا

أحّبهم وأداريهم وأوثرهم 
مبهجتي وخصوصا منهم نفرا

قوم ك���رام السجايا حيث ما جل�سوا
يْبقى املكان على آثارهم عطرا

ُيهدي التصّوف من أخالقهم ُطرفًا 
حسن التآلف منهم راقني نظرا

هم أهل وّدي وأحب�ابي الذين هُم  
ممن يج���ّر ذي�ول الع����ّز مفتخرا

ثم الصالة على املختار سّيدنا
محم�د خير من أوفى ومن ن�ذرا
مدين  أبو  إنه  ه��ذا؟  مدين  أبو  هو  من  أتدرين  لها:  فقلت 
ابن بلدي، وهو دفني تلمسان، وهي ال  الغوث، وهو مغربي، 
تبعد عن وجدة أزيد من ستني كلم. أّما الرجال الذين ذكرُهم 
هيهات  ولكن  إليهم.  لهاجرت  مكانهم  عرفت  أو  وجدتهم  فلو 
على اخلرقة  اقتصر تصوفه  من  اليوم  نرى  ما  أكثر  هيهات! 
والدروشة، إال من رحم رّبك، أجسام بال أرواح، هم أهُل الطرق، 
بصيغة اجلمع، ال أهل الطريقة التي قال فيها احلق سبحانه: 

}وألو استقاموا على الطريقة ألسقيناهم ماء غدقا{.
إذن هو من  أبي مدين!  فقالت: حقا؟ ألول مرة أسمع عن 
املغرب، ومن أرضك، جميل حقا ما سمعت منه وعنه. صدق 
وانضممت  الدنيا  تركُت حطام  ليتني  »أّنى مبثلهم«،  قال:  ما 
العبادة  لهم س��وى ص��دق  ه��ّم  ال��ذي��ن ال  املساكني  زم���رة  إل��ى 
خّلصًا لله. هل التصوف كثير في املغرب؟ قرأت بأّن الصوفية 

بدعة، وعندهم غلّو في الدين وبدع، وال تصّح مواالتهم، ولكن 
خانتني  وإن  ونفسي  عشقي  الشعر  يبقى  رائعة...  أشعارهم 

الكلمات(.
هنالك قلت في نفسي: فألقف ساعة مع أبي مدين الغوث، 
أستزيد من معرفتي بهذا العالم الرباني، واملجاهد واملرابط، 
املدافع عن بيت املقدس وأكناف بيت املقدس، عسى أن أنتفع 

به وينتفع به غيري.
ولعل خير من كتب عن أبي مدين هو الشيخ الدكتور عبد 
احلليم محمود)1960 �� 1978(، في كتابه: )شيخ الشيوخ أبو 

مدين الغوث، حياته ومعراجه إلى الله(.
ولد أبو مدين شعيب)520 �� 594( باألندلس، ثم رحل إلى 
املغرب فاستقر به زمنا طويال، متعلما ثم معلما، قبل أن ينتقل 
إلى بجاية ليستقر بها خمسة عشر عاما، وقبل أن يتوجه إلى 

تلمسان حيث أدركته الوفاة.
رج��ال  إل��ى  )التشوف  ف��ي  التادلي  ال��زي��ات  اب��ن  نقل  وق��د 
األنصاري،  إبراهيم  بن  محمد  عن  متصل،  بسند  التصوف(، 
أحد كبار تالميذ أبي مدين، قال: »سمعت أبا مدين يحدث ببدء 
أمره فقال: كنت باألندلس يتيما، فجعلني إخوتي راعيا لهم 
أعجبني...  القرآن  يقرأ  أو  يصلي  من  رأي��ت  ف��إذا  ملواشيهم، 
فذهبت إلى البحر وعبرت إلى طنجة، ثم ذهبت إلى سبتة... 
لدينك  تتفرغ  أن  رأي��ت  إن  ل��ي:  فقيل  م��راك��ش،  إل��ى  ثم ذهبت 
فعليك مبدينة فاس. فتوجهت إليها فلزمت جامعها... إلى أن 
جلست إلى شيخ ثبت كالمه في قلبي، فسألت من هو، فقيل 
إلى ح��رازم(... ثم  العامة  أبو احلسن بن حرزهم )حرفته  لي 
سمعت الناس يتحدثون عن كرامات أبي يعزى، فذهبت إليه 

في جماعة توجهت لزيارته«.
ثم لقي الشيخ عبد القادر اجليالني يوم حجه بعرفة، فقرأ 
عليه باحلرم، وكان أبو مدين يعده من أكبر مشايخه. وعندما 
عاد من احلج، قاصدا املغرب، مر ببجاية فاستقر بها، ومكث 
فيها خمس عشرة سنة، ومن هنا قيل عنه: »اإلمام سيدي أبو 

مدين الغوث األندلسي الفاسي البجائي«.
أمور  عن  ينقطعون  الذين  الشيوخ  من  مدين  أبو  يكن  لم 
املسلمني، بحجة االنقطاع عن الناس، فقد كان شديد العناية 
عاد  املقدس،  بيت  زار  وعندما  خلدمتهم.  أوقافا  وقطع  بها، 
وحترير  الله،  سبيل  في  للجهاد  وتالميذه  أتباعه  فاستنفر 
املسجد األقصى من الصليبيني، وكان ذلك زمن صالح الدين 
األيوبي، وكانوا في طليعة جيشه، فشاركوا في وقعة حطني 
يعقوب  أرسله  ال��ذي  اجليش  مع  وكانوا   ،583 عام  الشهيرة 
املنصور لنصرة األقصى، وقد أقطعهم صالح الدين حيا، هو 
دايان  موشي  أمر  ال��ذي  احل��يّ  وهو  املغاربة.  بحي  املعروف 

بهدمه يوم سقوط القدس عام 1967.

ساعة مع أبي مدين 
)1(

آللئ وأصداف
يلتقطها د. احلسن األمراني

د. عبد الرحيم الرحموني
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