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أمة اخلير ... أما آن لها أن جتتمع على اخلير؟
وصف الله تعالى األمة املسلمة القائمة بأمره، الداعية عباده إلى شرعه وخيره، فقال 
َوُتْؤِمُنوَن  امْلُنَكِر  َعِن  َوَتْنَهْوَن  ِبامْلَْعُروِف  َتْأُمُروَن  اِس  ِللنَّ ُأْخِرَجْت  ٍة  ُأمَّ َخْيَر  �ُكنُتْم  تعالى: 
الكرمي واإلميان بالله  القرآن  ِباللَّه�)آل عمران:110( فقرن اخليرية باإلصالح وفق ميزان 

تعالى ودفع الفساد عن هذا امليزان.
وقد سارت األمة على منهاج الدعوة النبوية وسيرة الصحابة والعلماء الربانيني في 
إقامة دين الله تعالى وحتقيق اخليرية في األمة ونشرها في الناس فعم العدل والفضل 
، وساد احلق .. وأعدت لذلك العدة العلمية والتربوية فتحصنت األمة من داخلها وتقوت 
في  املطلوبة  بالشروط  أتوا  لهم  تعالى  الله  ومكن  العاملني،   إلى  ربها  رسالة  تبليغ  على 
اُهْم ِفي  نَّ كَّ ِذيَن ِإن مَّ االستخالف على شروطها في اإلميان والعمل واإلخالص قال تعالى : �الَّ
ِه َعاِقَبُة اأْلُُموِر َكاَة َوَأَمُروا ِبامْلَْعُروِف َوَنَهْوا َعِن امْلُنَكِر ۗ َوِللَّ اَلَة َوآَتُوا الزَّ اأْلَْرِض َأَقاُموا الصَّ

�)سورة احلج:41(. 
فأي متكني لهذه األمة إن هي عدلت عن سنن التمكني؟

ن لها وقد تخلت عن شرع ربها في مختلف بالد املسلمني؛ ألن إقامة الدين  وكيف مَيكَّ
واالستقامة عليه ًأصل كل متكني رباني؟ 

ن لها وقد ناهض أبناؤها دين ربهم وجاهروا بالعداء له؟ إذ األصل أن تقوم  كَّ وكيف مُيَ
األمة بتربية أبنائها على قيمها وتعاليم دينها احلق ويتخلق أبناؤها بدينهم، فكيف يدعو 
لهذا الدين من ال يتخلق به؟ وكيف تتعرف األمم األخرى على دين الله تعالى إن لم يعمل به 

املسلمون ويدعون إليه بالعدل والفضل؟ 
وكيف تكون أهال لالستخالف وكلمتها على احلق ليست سواء، والظلم فاش في أبنائها، 
والفرقة متزق أوصالها؟ إذ سنة الله في التدافع واالستخالف إال يستخلف إال املصطفون 
األخيار، الذين اجتمعت كلمتهم احلق املبني فكانوا كالبنيان املرصوص يشد بعضا بعضا؟ 
وكيف تكون األمة املسلمة مسلمة راشدة فاعلة في التاريخ وقد غلب والؤها خلصومها 
طوعا منها أحيانا وكرها عليها أحيانا أخرى، وعيا منها تارة وغفلة منها وجهال تارة 

أخرى؟
للرجال، وال معمال  يعد مصنعا  لم  وتعليمها  للخيرية  وتتأهل  ترشد  أن  لألمة  وكيف 

إلنتاج الفئة العاملة الصاحلة العاملة باخلير العاملة به، والداعية إليه.
نعم إن هذه األمة أمة اخليرية في ذاتها إن عملت بشروط حتقيق ذلك، وأمَة الدعوة إلى 

اخلير إن هي حققت الشرط واألول وراعت شروط الدعوة حق رعايتها.
لقد آن األوان أن ترشد األمة على سكة شرعها وتستقيم على دين ربها وأول األولويات 

في هذا املضمار:
- احلرص على جمع كلمة األمة أفرادا وجماعات ودوال وأقطارا، فكفى خالفا وفرقة، 
الله تعالى كل من يسعى في هذا  فأعان  األمــر ســواء،  العلماء واألمــراء في هذا  ورسالة 

املقصد الشرعي النبيل.
- االجتهاد غاية الوسع في التنشئة والتربية الصحيحة على الفهم الصحيح لدين الله 
تعالى من غير مغاالة وال معاداة، وعلى السلوك القومي، ومسؤولية اجلميع هنا في مجال 
التربية والتعليم كبيرة، والتقصير فيها خسارة لألمة خطيرة لم يعد باإلمكان حتملها في 
هذه الظروف العسيرة، نسأل الله تعالى أن يهيئ لألمة من ينهض فيها بهذه الرسالة ذات 

املنافع الكثيرة.
في  تعالى  الله  تعطيل شرائع  في  التمادي  األمــة  ألبناء  يعد سائغا  لم  إنه  وأخيرا   -
إلى ما يوافق شرع  .. إن عقالء األمم األخرى بدأت تفيء  االجتماع واالقتصاد والقضاء 
الله جل وعال في االقتصاد واملعامالت البنكية، وتقنع مبا في اإلسالم من أخالق وحقوق 

لإلنسان واملرأة، ومن قوانني حلماية الثروات الطبيعية من التبذير واإلفساد.
وأخيرا فإن هذه األمة آتية بخيريتها وخيراتها وإن طالئع الصبح بادية إن شاء الله 

تعالى مهما بدت ظلمات الليل، فاملبشرات كثيرة.

االستغفـار من مفاتيح  اإلصـالح 



ودالالت  اآلي����ات  م��ع��ان��ي  م��ن  أوال 
صفات الله تعالى:

خلفهم،  وم��ا  أي��دي��ه��م  بين  م��ا  �يعلم   -
بما شاء�  إال  علمه  من  بشيء  يحيطون  وال 
علم  على  ت��دل  الحقيقة  وه��ذه  )البقرة:254( 
الله تعالى المحيط بكل شيء في كل زمان و 
مكان، محيط بكل دقائق األمور وتفاصيلها، 
قديما وحديثا، ظاهرا وباطنا، غيبا وشهادة، 
في حين أن ما يعلمه البشر عن أنفسهم وعن 
أسرار الوجود ودقائق الكون ال شأن له أمام 
علم الله المحيط. وهذا النزر القليل من العلم 
�وما أوتيتم من العلم إال قليال�)اإلسراء:85( 
ه��و م��ج��رد منحة وم��ن��ة م��ن ال��ل��ه ج��ل وعال 
في  آياتنا  �سنريهم  سبحانه  بوعده  وف��اء 
أنه  لهم  يتبين  حتى  أنفسهم  وف��ي  اآلف���اق 
من  ال��ن��اس  أكثر  ولكن  الحق�)فصلت:52(. 
المدعين للعلم مع األسف يغفلون أو ينسون 
هذه الحقيقة ويفتنون بما أوتوا من العلم 

ربهم  ي��ش��ك��روا  أن  وي��ع��ج��ب��ون، وع���وض 
النافع، ليسخروه  العلم  ويستزيدوه من 
بالخير  األرض  تعمير  وفي  طاعته،  في 
وما ينفع البشرية في العاجل واآلجل، 
على  االستخالف  أمانة  بحمل  والقيام 
يتنكرون  كله،  ذلك  وج��ه، عوض  أحسن 

ل��خ��ال��ق��ه��م، وي���ك���ف���رون ب����ه، وي��ت��خ��ذون 
ألنفسهم آلهة مادية أو معنوية يعبدونها 

الله ج��ل ج��الل��ه، إن اإلن��س��ان حقا  م��ن دون 
»لظلوم كفار«)إبراهيم:36(.

- �وسع كرسيه السماوات و األرض وال 
يدخل  هنا  الكرسي  ولفظ  ي��ؤوده حفظهما� 
يجوز  ال  مما  الكريم  ال��ق��رآن  متشابه  ضمن 
البحث عن كنهه وحقيقته، فهو مما استأثر 
الغيبيات  من  وغيره  كالعرش  بعلمه،  الله 
التي يجب اإليمان بها كما وردت في القرآن 
أو  هيئة  ت��ص��ور  دون  الصحيحة،  والسنة 
وفي  يصح.  ال  تأويل  أو  تجسيم  أو  تشبيه 
وي���دل على عظمة  ي��وح��ي  م��ا  كلها  ال��ع��ب��ارة 
كمال  وعلى  وسلطانه  ملكه  وسعة  الخالق 
قدرته في حفظ السماوات واألرض فال يتعبه 
إمساكها أن تزوال، وال يثقله تدبير شؤونها، 

فهو سبحانه منزه عن كل نقص وعجز.
- ثم تختم اآلية المباركة بهذه الحقيقة 
�وهو العلي العظيم�)البقرة:254( لتفرد الله 
متعال  فهو  والعظمة،  بالعلو  القدير  العلي 
على سائر خلقه، عظيم في شأنه وجليل في 
قدره. وهي صفات ال تليق إال به سبحانه، وال 
ينبغي ألحد منازعته فيها. قال تعالى: �تلك 
علوا  يريدون  ال  للذين  اآلخرة نجعلها  الدار 
في األرض وال فسادا�)القصص:83(، وقال عن 
فرعون الذي كان مصيره الهالك والخسران 

�إنه كان عاليا من المسرفين�)الدخان:30(.

وهكذا يتبين مما سبق أن هذه اآلية -آية 
الكرسي- المباركة هي بمثابة أفضل بطاقة 
تعريف لربنا سبحانه وتعالى. فقد اشتملت 
بحقيقة  التعريف  في  العقيدة  أص��ول  على 
األلوهية والربوبية، واختزنت في عباراتها 
العلى؛  الله الحسنى وصفاته  جميع أسماء 
تعالى.  الله  كتاب  في  آية  أعظم  فكانت حقا 
وال��م��رب��ي  المصطفى  الحبيب  ص���دق  وق���د 
بالعلم وهنأه  � حين شهد ألبي  المجتبى 
ووصلك  بربك  عرفك  ما  الحق  العلم  إذ  ب��ه. 
به. فمن عرف الله جل جالله عرف كل شيء، 
الله سبحانه جهل كل شيء ولو  ومن جهل 
من خرج  فات  أي شيء  الدنيا.  علوم  امتلك 
من الدنيا وهو يعرف ربه!؟ وأي شيء يجدي 
من فارقها وهو ال يعرف خالقه ومن هو مقبل 

عليه !؟ 
بما  وانفعنا  ينفعنا  م��ا  علمنا  فاللهم 

علمتنا وزدنا علما. 

ث��ان��ي��ا م��ن ال��ه��دى ال��م��ن��ه��اج��ي في 
اآليات:

الله  ع��ل��م  أن  اآلي���ة  خ���الل  م��ن  تيقنت   -
األعين  خائنة  يعلم  فهو  ش��يء،  بكل  محيط 
وما تخفي الصدور، فاحذر أخي الفاضل أن 
يراك على ما يكره في السر أو العالنية، أو 
أن يشوب عملك رياء أو نفاق أو تضمر غشا 
أو خداعا أو تحايال في تعاملك مع ربك أو 

مع  خلقه.تعاملك 
 -

ال 
م���م���ا ق��د ت�������ج�������زع 

سبحانه  فهو  ومحن  اب��ت��الءات  من  يصيبك 
ُمْجري األقدار، وعليم بكل األحوال، �واصبر 
وله  بأعيننا�)الطور:46(.  فإنك  رب��ك  لحكم 
فيما يجري من ذلك حكم وأسرار، وهو أيضا 
المفرج للكروب وكاشف األض��رار، فال يأس 
وال  وتعالى،  سبحانه  الله  روح  من  للمؤمن 
قنوط من رحمته، ومن أدرك فضل ربه عليه 
وسعة رحمته ولطفه به فيما يحب وما يكره 

لم يسعه إال أن يقول كما قال بعضهم:
ما مسني قدر بكره أو رضى

إال اهتديت به إليك طريقا
أمض القضاء على الرضى مني به

إني وجدتك في البالء رفيقا 
- ال���ح���ذر م���ن ت��ص��دي��ق ال��م��ش��ع��وذي��ن 
والدجالين والكهنة والمنجمين في ادعاءاتهم 
علم الغيوب وقراءة مستقبل الناس ومعرفة 
ما يخبئه القدر لهم باستنادهم إلى السحر 

واألساليب الشيطانية. 
ط��رق ام��رؤ ب��اب ع��راف )ش����واف(، فقال 
ورد  الزائر  هذا  ففطن  بالباب؟  من  العراف: 

الباب  تعرف حتى من خلف  لم  »أن��ت  عليه: 
ولم  مدبرا  فولى  مستقبلي!؟«  تعرف  فكيف 

يعقب.
ف��ع��الم ال��غ��ي��وب ه��و ال��ل��ه وح����ده، و هو 
سبحانه ييسر لعباده االطالع على ما يشاء 
من العلوم، متى يشاء و كيف يشاء، وبالقدر 

الذي يشاء.
ف��ي أي تشبيه  ال��وق��وع  م��ن  - ح����ذاري 
في  باطل  ت��أوي��ل  أو  تعطيل  أو  تجسيم  أو 
وأفعاله  صفاته  و  تعالى  الله  أسماء  أم��ور 
مالك  عن  ورد  كما  هنا  فالقاعدة  وع��ال،  جل 
رحمه الله »االستواء معلوم والكيف مجهول 

واإليمان به واجب ...«
سبحانه  ال��خ��ال��ق  عظمة  اس��ت��ش��ع��ار   -
واألرض  السماوات  حفظ  في  قدرته  وكمال 
على ضخامتها وكبر حجمها منذ خلقها إلى 
ما يشاء الله لها من الزمان دون كلل أو ملل، 
فهل هناك من يقدر على ذلك غير الله تعالى!؟ 

سبحانه ما أعظم شأنه.
- أف���ض���ل »ت���أم���ي���ن« ح��ق��ي��ق��ة وأن��ف��ع��ه 
به  تقوم  م��ا  ه��و  ل��ك وأله��ل��ك بعدك  وأضمنه 
واألرض  ال��س��م��اوات  كرسيه  وس��ع  م��ن  عند 
على  باستقامتك  وذلك  ي��ؤوده حفظهما.  وال 
أم���ره، واالج��ت��ه��اد ف��ي ال��ص��الح واإلص���الح. 
على  وأه��ل��ك،  نفسك  ف��ي  فعلت حفظت  ف��إذا 
صالحا�)الكهف81(  أبوهما  �وك���ان  ق��اع��دة 
من  إنهم  رحمتنا،  في  �وأدخلناهم  وقاعدة 

الصالحين�)األنبياء85(.
- ال��ح��ذر م��ن م��ن��ازع��ة ال����رب ف��ي علوه 
وجبروته وفي عظمته وكبريائه، فال ينبغي 
التجبر  أو  التكبر  أو  االستطالة  أو  التعالي 
الكبرياء  و  إزاري  »العز  وعبيده  على خلقه 
حديث  عذبته«)من  ينازعني  فمن  ردائ���ي، 

رواه مسلم(.
- إذا أردت العال الحق فاعمل على 
الحق،  العلي  إلى  انتسابك  تصحيح 
يمكن  إل��ي��ه ال  انتسابه  م��ن ص��ح  ف��إن 
أن ي��ك��ون األس��ف��ل. ل��ذا ك��ان��ت » كلمة 
العليا« وقال سبحانه لعباده  الله هي 
مومنين�)آل  كنتم  إن  االع��ل��ون  �وأنتم 

عمران:139(.
- من أفضل ما تتقرب به إلى ربك هو 
دعاؤك له بأسمائه الحسنى وصفاته العال، 
الحسنى  األس��م��اء  �ولله  بها  عليه  والثناء 
فادعوه بها�)األعراف:170(، خصوصا اسمه 
دعي  وإذا  أعطى  به  سئل  إذا  ال��ذي  األعظم 

به أجاب.
- ضرورة العمل على تعلم آية الكرسي 
ال��رج��ال  م��ن  وال��ص��غ��ار  ل��ل��ك��ب��ار  وتعليمها 
عقولهم،  تستوعبه  م��ا  ق��در  على  وال��ن��س��اء، 
والحث على التحقق من معانيها، والتخلق 
ق��راءة  ضبطها  على  والعمل  بمقتضياتها، 
مع  وتبليغها  وتطبيقها  وف��ق��ه��ا،  وح��ف��ظ��ا 

اإلخالص في كل ذلك.
- ال��ح��رص على اإلك��ث��ار م��ن ق���راءة آية 
الكرسي، بعد الصلوات المكتوبات وغيرها، 
عليك  ي��زال  لن  »فإنك  النوم  عند  وخصوصا 
من الله حافظ« كما ورد في حديث أبي هريرة 

الطويل الذي رواه البخاري.
- لنقرأ اآلي���ة م��ج��ددا، م���رارا وت��ك��رارا، 
علينا  يفتح  ال��ل��ه  لعل  جميعا،  ولنتدبرها 

فنبصر أعمق وأبعد من هذا !

والله ولي التوفيق
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د. محمد محتريم


كـفـارة الـمـجـلـس 

ذ. عبد الحميد صدوق

األس��ت��اذ  بين  السابقة  الحلقة  ف��ي 
ما  وبعض  الكرسي  آية  فضل  الفاضل 

تدل عليه اآليات األولى منها مستفيدا من 
ذلك بعض المقتضيات الالزمة عن اإليمان 
بالله تعالى وتصحيح اإليمان به وتصحيح 
ال���س���ل���وك واالس���ت���ق���ام���ة ع���ل���ى ال���ه���داي���ات 
وأثر  اآلي��ة  إليها  ترشد  التي  والتوجيهات 
ذلك في جلب الخير للفرد والناس جميعا، 
صور  بعض  بيان  الحلقة  ه��ذه  ف��ي  وي��اص��ل 

اإليمان بالله تعالى ومقتضياته.

آية 
الكرسي المباركة 

هي بمثابة أفضل بطاقة 
تعريف لربنا سبحانه وتعالى. 

فقد اشتملت على أصول العقيدة 
في التعريف بحقيقة األلوهية 

والربوبية، واختزنت في عباراتها 
جميع أسماء الله الحسنى وصفاته 

العلى؛ فكانت حقا أعظم آية 
في كتاب الله تعالى.

وعن أبي هريرة  � ق��ال: قال رس��ول الله �: 
»من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم 
من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال 
إله إال أنت أستغفرك وأتوب أليك: إال غفر له ما كان 

في مجلسه ذلك« رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
رحمه  الطيبي  قال  بفتحتين  َلَغطه«  »فكثر  قوله: 
الله تعالى: اللغط بالتحريك الصوت والمراد به الُهْزُء 
الصوت  مجرد  فكأنه  تحته  طائل  ال  وم��ا  ال��ق��ول  م��ن 

العري عن المعنى.
ق���ول���ه: »ف���ق���ال ق��ب��ل أن ي��ق��وم م���ن م��ج��ل��س��ه ذل��ك 
سبحانك...« قال في تحفة األحوذي: ولعله مقتبس من 

قوله تعالى: »وسبح بحمد ربك حين تقوم«.
وخاتمته  الله  ذك��ر  المسلم  مجلس  أول  فيكون 
االس��ت��غ��ف��ار، وع���ن أب���ي ب���رزة � ق���ال: ك���ان رس��ول 
أراد أن يقوم من المجلس:  إذا  � يقول بآخرة  الله 
أنت  إال  إل��ه  ال  أن  أش��ه��د  وبحمدك  اللهم  »سبحانك 
أستغفرك وأتوب إليك« فقال رجل يا رسول الله إنك 
لتقول قوال ما كنت تقوله فيما مضى؟ قال: »ذلك كفارة 
المجلس« رواه أبو داود، ورواه الحاكم أبو عبد الله في المس

ùتدرك من رواية عائشة رضي الله عنها، وقال: صحيح االسناد.
الله  ك��ان رس���ول  ق���ال: قلما   � اب��ن عمر  وع��ن 
ال��دع��وات:  بهؤالء  يدعو  حتى  مجلسه  من  يقوم   �
»اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين 
ومن  جنتك  ب��ه  تبلغنا  م��ا  طاعتك  وم��ن  معصيتك، 
اليقين ماتهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا 
واجعله  أحييتنا  ما  وقوتنا  وأبصارنا  بأسماعنا، 
وانصرنا  ظلمنا،  من  على  ثأرنا  واجعل  منا  ال��وارث 
وال  ديننا،  في  مصيبتنا  تجعل  وال  عادانا،  من  على 
تسلط  وال  علمنا،  مبلغ  وال  همنا  أكبر  الدنيا  تجعل 

علينا من ال يرحمنا« رواه الترمذي وقال حديث حسن.
والحديث أخرجه النسائي وقال الحاكم صحيح على شرط 

البخاري.
قوله: »اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا 
من  العاصمة  ه��ي  الله  خشية  ألن  معصيتك«  وبين 
معصية الله، والنفس إذا تشبعت بخشية الله أقلعت 

أعضائها عن معصيته.
قوله: »ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا« قال في تحفة 
من  بالتمتيع  والبصر  السمع  خص  إنما  األح���وذي: 
الله تعالى  الداللة الموصلة إلى معرفة  الحواس ألن 
تكون  إنما  البراهين  ألن  طريقهما.  من  تحصل  إنما 
مأخوذة من اآليات وذلك بطريق السمع، أو من اآليات 
البصر،  بطريق  فذلك  واألنفس  اآلفاق  في  المنصوبة 
فسأل التمتيع بها حذرا من االنخراط في سلك الدين 
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم 

غشاوة.
صحيحا  يبقى  أي  منا«  ال��وارث  »واجعله  قوله: 

سليما إلى غاية الموت، فيرث من عافيتنا.
ق��ال في  م��ن ظلمنا«  ث��أرن��ا على  ق��ول��ه: »واج��ع��ل 
التحفة: أي مقصورا عليه وال تجعلنا ممن تعدى في 

طلب ثأره فأخذ به غير الجاني.
تجعل  وال  ديننا  في  مصيبتنا  تجعل  »وال  قوله: 
فيما  الهم  من  قليال  أن  فيه  ق��ال:  همنا«  أكبر  الدنيا 
بل مستحب  فيه  مرخص  المعاش  أم��ر  في  منه  الب��د 

بل واجب.
قوله: »وال مبلغ علمنا« أي غاية علمنا ولكن وفقنا 

للتفكر في المصير.
ال  أي  يرحمنا«  ال  م��ن  علينا  تسلط  »وال  ق��ول��ه: 

تجعلنا تحت حكم الجاحدين المنكرين ليوم الدين.
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عن أنس بن مالك �، قال: سمعت رسول 
ابن  "ي��ا  تعالى:  الله  »ق��ال  يقول:   � الله 
إن��ك م��ا دع��وت��ن��ي ورج��وت��ن��ي غفرت  آدم، 
ل���ك ع��ل��ى م���ا ك���ان م��ن��ك وال أب���ال���ي، يا 
السماء،  عنان  بلغت ذنوبك  لو  آدم،  ابن 
آدم،  ابن  يا  لك،  غفرت  استغفرتني،  ثم 
خطايا،  األرض  ب��ق��راب  أتيتني  ل��و  إن��ك 
ألتيتك  شيئا،  بي  تشرك  ال  لقيتني  ثم 
حديث  مغفرة"«)رواه الترمذي وقال:  بقرابها 

حسن(. 
ثالثة  يتضمن  الشريف  الحديث  هــذا  إن 
فــــإذا الزمـــهـــا المسلم  الـــنـــور،  مــصــابــيــح مـــن 
الدنيا  فــي  الــطــريــق  لــه  أنـــارت  واستصحبها 
مبتغى،  كــل  ويــنــال  صــعــب  كــل  عليه  فيسهل 
وأضــاءت دربــه إلى اآلخــرة فينجو من غضب 
الــلــه  جــل وعــال ويــفــوز بــرضــاه. وسنقف مع 
هذا العطاء الرباني لعل الله سبحانه يشملنا 

بمغفرته ورضوانه.
1 - الدعاء مخ العبادة وجوهرها:
ــيــوم قــبــل أي وقـــت مضى  مــا أحــوجــنــا ال
وقصرنا  أهملناها،  الــتــي  الــعــبــادة  هــذه  إلــى 
قال  ألجيالنا،  وتعليمها  وتطبيقها  فهمها  في 
استجيب  ادعــونــي  ربــكــم  تعالى:�وقال  الــلــه 
ربكم  �ادعــــوا  تــعــالــى:  وقـــال  لكم�)غافر:60(. 

تضرعا وخفية�)األعراف: 55(.
الدعاء مع الرجاء يغير كل شيء في حياة 
العبد إلى ما فيه صالحه في الدنيا واآلخرة، 
فهو  بــربــه؛  قــوي  بطبعه،  ضعيف  فــاإلنــســان 
وحين  وقــت  كل  في  عزيمته  من  ويشد  يعينه 
يتوجه فيه إليه متضرعا خاضعا وتائبا. قال 
قريب،  فإني  عني  عبادي  سألك  �وإذا  تعالى: 
دعاني..�)البقرة،86(.  إذا  الداعي  دعــوة  أجيب 
فالله تعالى دائما قريب من عباده، دائما رحيم 

بهم، دائما عفو عنهم.
ال تظن ولو لحظة واحدة أن الله لن يأخذ 
بيدك إذا دعوته بإلحاح، ورجوته وأنت موقن 
بقبول طلبك. فالله كريم لن يردك أبدا. فيجب 
خاضع  متذلل  بقلب  ــداعــي  ال عليه  يقبل  أن 
خائف طامع في رحمته ومغفرته، قال �: »إن 
ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه 

إليه أن يردهما صفرا«)سنن ابن ماجه(.
قبل  نفسه  يحاسب  مــن  الــعــاقــل  المسلم 
األوان، ويزن عمله قبل عرضها على الميزان؛ 
ليعرف كم هو مقصر فيهرع إلى خالقه بالدعاء 
مــع حــضــور الــقــلــب، ورجـــاء اإلجــابــة مــن الله 
تعالى، عن أنس � قال، قال رسول الله �: 
يقولن  وال  المسألة،  فليعزم  أحدكم  دعــا  »إذا 
له«  مستكره  ال  فإنه  فأعطني  شئت  إن  اللهم 

)صحيح البخاري(. 
في  يفكر  وقلبه  الــلــه  يــدعــو  منا  فالكثير 
أمور الدنيا، بل أحيانا يفكر في كيفية ارتكاب 

ــه هــكــذا؟  مــعــصــيــة، أنـــى يــســتــجــاب لــمــن حــال
في  عنه وسجارته  العفو  الله  يسال  فالمدخن 
في  يزيد  والتاجر  باستعمالها،  يهم  أو  يــده 
الله البركة،  الميزان وفي نفس اللحظة يسأل 
وهو  والسحرة  بالكهنة  يستعين  والمريض 
يسأل الله التخفيف، والموظف يأخذ الرشوة 
هذا  والنماء.  بالزيادة  لصاحبها  يدعو  وهــو 
دعاء لكنه مع اإلصرار على المعصية وهو مانع 
من اإلجابة. عن أبي سعيد � عن النبي �، 
فيها  له  ليس  بدعوة  يدعو  مسلم  من  قال:»ما 
إحدى  بها  الله  أعطاه  إال  رحم  قطيعة  أو  إثم 
ثالث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها 
له في اآلخــرة، وإما أن يكشف عنه من السوء 
أكثر«)مسند  الله  قــال:  نكثر؟  إذا  قالوا:  مثلها، 
اعلم  الله  ألن  اإلجابة  نتعجل  فال  أحمد(.  اإلمــام 

بمصالحنا.
فالله سبحانه يحب أن يرى عباده يلجؤون 
إليه في جوف الليل، وفي السجود، وفي السراء 
البصير  السميع  الله  عن  فالغفلة  والــضــراء. 
لهذا  المهالك،  في  توقع صاحبها  فتاك  سالح 
وقد  الدعاء،  هو  للغفلة  المضاد  السالح  كان 
حرص الرسول � على تعليمنا الدعاء في كل 
زمان ومكان، وفي جميع األحــوال؛ عند األكل، 
ألنــه بحق  والــنــوم، واالســتــيــقــاظ...  واللباس، 
يحفظ اإلنسان من كل مكروه؛ فأنت بتضرعك 
لله تعالى تضع كل أمورك بيده وهو الحافظ 
األمين، فال تخش شيئا إذا كنت دائم التسلح 

 . بالدعاء والتضرع لله
فإذا ظلم  أمره شيئا  يملك من  فالمؤمن ال 
ُظلم  وإذا  الغفور،  العفو  الله  من  العفو  طلب 
طلب النصر من الله العزيز، وإذا مرض طلب 
الشفاء من الله تعالى. فكن متوكال عليه آخذا 
بأسباب العيش، ملحا على الله بالدعاء ليوفقك 
القائل:»يا  دينك ودنياك وآخرتك؛ ألنه هو  في 
لك  ما دعوتني ورجوتني غفرت  إنك  آدم،  ابن 

على ما كان منك وال أبالي«.
ن��ج��اة  - االس��ت��غ��ف��ار س��ف��ي��ن��ة   2  

المسلم:
ذنوبك  بلغت  لو  ادم،  ابــن  »يــا   : يقول 
لك«. هذا  ثم استغفرتني، غفرت  السماء  عنان 
والمعاصي  الذنوب  كثرة  على  يــدل  األسلوب 
في  بلغت  فلو  اإلنــســان،  فيها  يقع  قــد  الــتــي 
كثرتها عنان السماء أي السحاب، أو أكثر من 
ذلك فان الله الستار الغفار قادر على ستر هذه 
الذنوب على المستغفر وتجاوزها عنه، يكفيه 
خائف  منكسر  بقلب  تعالى  الله  إلى  يلجأ  أن 
يرجو مغفرته، وعازم على عدم العودة إلى مثل 
تلك اآلثام، قال تعالى: �وأن استغفروا ربكم ثم 
�واستغفروا  توبوا إليه�)هود:3(. وقال أيضا: 
وقد  رحيم�)البقرة:199(.  غــفــور  الــلــه  إن  الــلــه 
تعالى:  بقوله  المستغفرين  تعالى  الله  مــدح 
وقال  عمران:17(.  باألسحار�)آل  �والمستغفرين 
ظلموا  أو  فاحشة  فعلوا  إذا  �والذين  أيضا: 
ومن  لذنوبهم  فاستغفروا  الله  ذكروا  أنفسهم 
ــذنــوب إال الــلــه ولـــم يــصــروا عــلــى ما  يغفر ال
الله  فذكر  عمران:135(.  يعلمون�)آل  وهم  فعلوا 
من  والــفــرار  رحمته،  إلــى  الــرجــوع  يستوجب 
عذابه، واإلكثار من طلب المغفرة، شريطة عدم 

اإلصرار على الذنب ألنه متنافي مع االستغفار.
رحيم    ــلــه  ال أن  يقينا  يــعــلــم  الــمــســلــم 
والله  برضيعها،  األم  رحمة  من  أكثر  بعباده 
للمعاصي  الــتــارك  العبد  بتوبة  يفرح  تعالى 
ذنــب. وهــو يعلم  فــات منه من  ما  النادم على 
أيضا أن عليه اإلسراع إلى هذا الطريق، لكن 
ما الذي يبطئه ويؤخره؟ إنه الشيطان والنفس 
هو  األكبر  الجهاد  كان  لهذا  بالسوء،  األمــارة 
جــهــاد الــنــفــس بــواســطــة االســتــغــفــار والعمل 
أو  ســوءا  يعمل  �ومــن  تعالى:  قــال  الصالح، 
غفورا  الله  يجد  الله  يستغفر  ثم  نفسه  يظلم 

رحيما�)النساء:110(.
على  بــركــاتــه  تــقــتــصــر  ال  االســتــغــفــار  إن 
فبه  محيطه؛  كل  لتشمل  تمتد  بل  المستغفر، 
ينزل الله المطر، وينبت الزرع، ويخرج الثمار، 
وينمي الذرية، ويزيد في قوة األمة ونصرتها. 
يدعو  وهــو   � نــوح  لسان  على  تعالى  قــال 
غفارا،  كان  إنه  ربكم  استغفروا  �فقلت  قومه: 
ــاء عــلــيــكــم مـــــــدرارا، ويــمــددكــم  ــســم يــرســل ال
ــأمــوال وبــنــيــن ويــجــعــل لــكــم جــنــات ويجعل  ب
أفــرادا  اآلن  فنحن  أنهارا�)نوح:12-10(.  لكم 
االستغفار  إلــى  الحاجة  أمــس  في  وجماعات، 
الــذي  للوضع  نظرا  تعالى  لله  خالص  بقلب 
المطر،  حبسنا  فلقد  اإلسالمية؛  األمة  تعيشه 
وعم  الفاحشة،  وانتشرت  األسعار،  وارتفعت 
المنكر بكل ألوانه وتجلياته، وسلط علينا عدو 
في  ويفسد  نساءنا،  ويستحيى  أبناءنا،  يقتل 
وما  وأشدها،  العذاب  ألــوان  ويذيقنا  أرضنا، 

ذاك إال لكثرة ذنوبنا وقلة استغفارنا.
والخطير في األمر؛ أننا افترقنا أمما ال يهتم 
أحدنا لما يعيشه اآلخر من أزمات، وكأننا لسنا 
المسلم  على  المسلم  فمن واجب  واحــدة،  أمة 
له،  واالستغفار  بالدعاء  إليه  العون  يد  تقديم 
إلى  ويهدينا  كرباتنا،  يفرج  تعالى  الله  لعل 
الطريق المستقيم، فاإلكثار من االستغفار يفتح 
الصعبة،  األزمـــات  ويــفــرج  المغلقة،  األبـــواب 
فليكن  فيه صــالحــه.  مــا  إلــى  المسلم  ويــوجــه 

لــســانــنــا آلــة 
ــوقــف  ــت ت ال 
عـــــــن طـــلـــب 
الـــمـــغـــفـــرة؛ 
الــــلــــه  ألن 
غفور رحيم. 
ولــــــــــهــــــــــذا 
كان  السبب 
 � الرسول 
يــــكــــثــــر مــن 
االســتــغــفــار 
وهـــــو ســيــد 
ــــــق  ــــــخــــــل ال
له،  المغفور 
فــــعــــن أبــــي 
ـــــــــرة  هـــــــــري
� عــــــــــــن 
الـــــــنـــــــبـــــــي 
قـــــال:   ،�
ــه إنــي  ــل »وال
ـــر  ـــغـــف ألســـت
وأتــوب  الله 

مرة«)صحيح  سبعين  من  أكثر  اليوم  في  إليه 
البخاري(.

قبول  م��ف��ت��اح  ال��ل��ه  ت��وح��ي��د   -  3
العمل الصالح:

قال : »يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب 
األرض خطايا، ثم لقيتني ال تشرك بي شيئا، 

ألتيتك بقرابها مغفرة«.
ــــؤدي إلــى  ــــذي ي ــد ال ــوحــي ــطــريــق ال إن ال
الجنة ويبعد عن النار هو توحيد الله تعالى، 
وعدم اإلشراك به، فال يقبل الله  دعاء، وال 
استغفارا، وال أي عمل مهما كان أمره، إذا لم 
يكن صادرا عن قلب موحٍد لله جل وعال وخاٍل 
الله  �إن  تعالى:  قــال  بــه؛  الشرك  شوائب  من 
ال يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن 

يشاء�)النساء، 48(.
يصاحبها  لم  إذا  عظمت  مهما  فالخطايا 
شرك، فالله التواب الغفار قادر على تجاوزها 
باالستغفار والعمل الصالح. وال غرابة في ذلك، 
فإن الذنوب كلها تتصاغر أمام عظمة التوحيد، 
ولقد تكّفل الله تعالى لمن لم يشرك به شيئًا أن 
ال يعّذبه، كما جاء في حديث معاذ �: »وحق 
به  ُيشرك  ال  من  يعذب  ال  أن  الله  على  العباد 

شيئا«)متفق عليه(.
فالله هو وحده المتوكل عليه، والمستعان 
اإلنسان  ينفع  فال  كبيرة وصغيرة،  كل  في  به 
ساحر وال كاهن وال عراف، وال ضريح ُيتضرع 
إليه بدعوى قضاء الحوائج، وال صاحب مال أو 
سلطة أو جاه، فالذي ينفع أو يضر هو الحي 
الذي ال ينام، القادر على كل شيء في أي مكان 
والصعوبات،  العوائق  كانت  فمهما  وزمـــان. 
أمام  ذلك  كل  والشدائد،  المحن  كانت  وكيفما 
كان  فــإذا  يزن شيئا؛  ال  الله جل جالله  عظمة 
الكون،  هذا  في  المطلقة  السلطة  صاحب  هو 
بقلب  القصد  نخلص  أن  يجب  وحـــده  فإليه 
مؤمن محسن مخلص، يدعوه ويرجوه ويطلب 
أحدا  يرد  لن  المجيب  السميع  والله  مغفرته، 
الرحيم  الرحمن  الكريم  ألنه  بابه؛  أمــام  وقف 
قال:�قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
ال تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب 

جميعا، إنه هو الغفور الرحيم�)الزمر، 53(.

مع سنة رسول اهلل �

ذ.محمد البخاري
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االسم الكامل : ..........................................
العـنوان الكامل :.............................................

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

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

ترسل االشتراكات باسم :
> جريدة احملجة عن طريق احلوالة البريدية

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

 رقم : 2111113412900014
أما قسيمة االشتراك والوصل فيبعثان إلى مقر 

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

3، الدكارات،
فاس - املغرب
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االستغفار من مفاتيح اإلصالح
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العدد 420 4 مع سيرة رسول اهلل ]

د. يوسف العلوي

ف��ي احل��ل��ق��ة ال��س��اب��ق��ة ت��ن��اول 
الوحي،  ن��زول  بدء  حديث  الكاتب 
ان��ط��اق��ا م���ن ن��ص��ه م���ن صحيح 
يتعلق  م���ا  ف���ت���ن���اول  ال���ب���خ���اري، 
باملبشرات التي جعلها الله تعالى 
بني يدي بعثة رسول الله ]، وفي 
استنباطاته  يواصل  احللقة  هذه 
لبعض الهدايات والتوجيهات من 

حديث أم املؤمنني عائشة �.

ثالثا:
مل��ا أراد امل��ول��ى ال��رح��ي��م جل 

بالرحمة  ال��ن��اس  رح��م��ة  وع��ا 
امل��ه��داة أن���زل أم���ني ال��وح��ي 
ج��ب��ري��ل � ب����أول ق��ط��رة 
م��ن غيث ال��وح��ي ف��ي ليلة 
)كما  رم��ض��ان   21 االث��ن��ني 
املباركفوري  العامة  رجح 
في كتابه الرحيق املختوم(. 

وإنه للقاء وأي لقاء. فتبارك 
م����ن ث���ب���ت ق���ل���ب م��ح��م��د ] 

اللقاء  هذا  حكم  أما  الستيعابه، 
ال��س��م��اء وأم���ني  أم���ني  ب���ني  األول 

األرض فعديدة منها:
ال��زم��ان  اخ��ت��ي��ار  ف���ي  إن   - أ 
واملكان عبًرا كثيرة دالة على قدرة 
الله تعالى املطلقة وإرادته النافذة، 
هذا  يجعل  أن  سبحانه  ش��اء  فقد 
الذي عسعس يشرق  البهيم  الليل 
صبحا قد تنفس تنقشع به ظلمات 
ال���ش���رك واجل���ه���ل وال��ظ��ل��م ليحل 
محلها نور اإلميان والعلم والعدل.
ومن هذا الغار البسيط املظلم 
يخرج  املتواضع  اجلبل  هذا  فوق 
�إن  والبطاح  البسائط  ميأل  ن��ور 
هذا  وعلى  يشاء�.  ملا  لطيف  ربي 
الفتى القرشي املبارك الذي انزوى 
ينزل  مكة  أهل  ترهات  عن  منعزال 
األم����ر ال���ق���دري ال��رب��ان��ي ب��إح��ال 
منهج الله جل وعا الذي ارتضاه 

لعباد الله كلهم.
فا ييأسن ورثة محمد 

ل��ي��ل  اجن���������اء  م�����ن   [
االس��ت��ك��ب��ار ال���ذي أدخ��ل 
في  عليها  وم��ن  األرض 
ظلمة  ث�����اث:  ظ��ل��م��ات 
واالستحمار،  التجهيل 
وظ����ل����م����ة ال���ت���خ���وي���ف 

واإلره����������������اب، وظ���ل���م���ة 
فإن  واالستعباد،  التفقير 

صبح "اقرأ" قادم.

ب - هذه الطريقة التربوية 
جبريل  بها  أوص��ل  التي  العجيبة 
 ،[ إل��ى محمد  رب��ه  رس��ال��ة   �
وال��ت��ي ت���دور أس��اس��ا ع��ل��ى إث���ارة 
] باعتباره متلقيا  النبي  انتباه 
درجات  أعلى  على  ليكون  متعلما 
ال��ي��ق��ظ��ة واإلص����غ����اء ل��ي��س��ت��وع��ب 
ال���درس ك��ام��ا ح��اال وم��ق��اال، وهو 
واخلطيب  الناجح  للمعلم  درس 
املقنع والواعظ املؤثر في ضرورة 

تثير  ال��ت��ي  ال��وس��ائ��ل  ع��ن  البحث 
انتباه املتلقني وجتعلهم حاضرين 

منصتني قلبا وقالبا.
فاجأ   � جبريل  ف��إن  ل��ذل��ك 
يظن  النبي  ك��ان  فما   ،[ محمد 
أن يأتيه أحد في هذا املكان وهذا 
أن  ثم  الهيئة،  ه��ذه  وعلى  الزمان 

يأمره بهذا األمر األغرب: "اقرأ".
باملعنى  ب��ق��ارئ  ليس  ومحمد 
الكلمة،  لهذه  العربي  يفهمه  الذي 
ثم إنه ليس بني يديه ما يقرأ فيه، 
ولم يسلمه جبريل شيئا يقرأ فيه، 

اجل��������واب ف������أج������اب 
ال��ص��ادق "م��ا أن��ا ب��ق��ارئ" فأخذه 
قوية  ضمة  إليه  ضمه  ب��أن  فغطه 
ب��ل��غ��ت م��ن��ه اجل��ه��د، وم��ح��م��د ] 
فهم  ل��ذل��ك  ال��رج��ال جسما  أق���وى 
أن الذي يفعل به هذا ال  ميكن أن 
ثاث  الفعل  أع��اد  ثم  بشرا،  يكون 
مرات ثم قال �اقرأ بسم ربك الذي 
اقرأ  علق  من  االنسان  خلق، خلق 
ال��ذي علم بالقلم علم  وب��ك االك��رم 

االنسان ما لم يعلم�.
فكأمنا نقشت في صدره ورجع 

بها إلى خديجة يرجف فؤاده.
في تكرار القول والفعل إعام 

] حملمد 

هذا  ع������������ني أن 
وأن  رؤي���ا،  ول��ي��س  وحقيقة  يقني 
األمر جد ليس بالهزل، وأن الوحي 
شديد حفظه وحمله، وأشد من ذلك 

تبليغه واجلهاد به.
وهو يحتاج إلى ذكر ال تعروه 
غفلة، وشرة ال تخرمها فترة، وجد 

ال يعرف كسا.

ج - أما عن الكلمات العظيمة 
ال���ت���ي مت��ث��ل اإلع���ج���از ال���ت���ام في 
احلكيم  لدن  من  االستهال  براعة 
املهيمن  اخل��ال��د  ل��ك��ت��اب��ه  اخل��ب��ي��ر 
فإنني أحيل إلى ما نشرته جريدة 
أستاذنا  درر  م��ن  ال��غ��راء  احمل��ج��ة 
ال��ش��اه��د ال��ب��وش��ي��خ��ي ع��ن ال��ه��دى 
املنهاجي املستنبط من هذه اآليات 
)رق��م...( وكذا في كتابه  العدد  في 
النفيس بعنوان "نظرات في الهدى 
في  يفوتني  ال  أنه  غير  املنهاجي" 
ه���ذه ال��ع��ج��ال��ة أن أذك����ر ف��ق��ط أن 
هذا  أن  لتدل  بفعل  ب��دأت  الرسالة 
الدين دين فعل وعمل ال دين قول 
أن  لبيان  بالقراءة  وأم��رت  فقط، 
هذا الدين دين علم ينطلق منه 
ويدعو إليه ويسير به ويجل 
أهله، ألن اإلصاح إمنا يبدأ 
التصور  ليستقيم  بالعلم 
واملعنوية  املادية  لألشياء 
فتستقيم األفعال واألحوال 
باعتبارها ناشئة عن العلم 

ونتيجة له، وال عكس.
وأن أوَل العلم العلُم بالله 
هذا  العبد  حصل  ف��إذا  تعالى، 
العلم حاز كل شيء، وإذا فاته فاته 
كل شيء. وأن أول ما يعلم عن الله 
تعالى أنه رب خالق معلم، ذلك أن 
سبحانه  ال��رب  أنعمها  نعمة  أجل 
على اإلنسان بعد إيجاده من عدم 

هي تعليمه.
َبَرَأه  واآليات ترتب الكون كما 
خ��ال��ق��ه: ال����رب س��ب��ح��ان��ه اخل��ال��ق 
املكلف،  املربوب  واإلنسان  املنعم، 

والكون املربوب املسخر.
وهو  بالقراءة  أمر   [ ومحمد 
غير قارئ، ولكن بإذن الله وبحول 
الله  ومبشيئة  الله  وبفضل  الله 
ال��ق��راء  رائ����د  ب��ل  ق��ارئ��ا  سيصير 

ومقرئ املقرئني.
من  ال��ق��راءة  بهذه  وسيتحول 
م��ح��م��د ب��ن ع��ب��د ال��ل��ه إل���ى محمد 

رسول الله ].
ن���ق���ش���ت ه��������ذه ال���ك���ل���م���ات 
العهد  ال��ق��ري��ب��ة  ال��ن��وران��ي��ة 
قلب  على  سبحانه  بربها 
السوي   [ ال��ل��ه  رس���ول 
ال��ط��اه��ر، فرجع  ال��ن��ق��ي 
مؤثرة  فاعلة  حية  بها 
ف���ؤاده،  ي��رج��ف  محركة 
أن  حملها  لقلب  وح��ق 
ي��رج��ف ف��ي��ه��ت��ز، وي��زك��و 

فيربو، ويزهر فيثمر.
رج��ع إل��ى أهله رج��وع 
يذهب  ل��م  ع��ش��ه،  إل��ى  الطير 
إلى عمه ومربيه أبي طالب، ولم 
عمه  وال  ب��ك��ر،  أب��ا  صديقه  يقصد 
بل  ح��م��زة...  الرضاعة  في  وأخ��اه 
وكذلك  خديجة،  زوج��ه  إل��ى  ذه��ب 
يهفو الزوج إلى زوجه في السراء 
والضراء، إذا كان البيت ال صخب 
فيه وال نصب كبيت خديجة رضي 

الله تعالى عنها.
)يتبع(

حديث بدء نزول الوحي 2

يلزم  ما  السابقة  احللقة  في  بني  أن  خليل  الدين  عماد  الفاضل  للدكتور  سبق 
 [ أنه  أولها كيف  أمرين،  ذلك  النبوي، وذكر من  املولد  املسلَم تذكره في مناسبة 
استطاع أن يوحد العرب في أمة مسلمة واحدة بعد عهود من التفرقة،  والثاني كيف 
املسلمة،  واحلضارة  األمة  لبناء  منطلقا  كانت  دولة  لإلسام  يقيم  أن  استطاع  أنه 
ويواصل في هذه احللقة بيان ما يلزم أيضا تذكره في هذه املناسبة واالستفادة منه.
يجب أن نتذكر التشريع الكبير الذي ألغى األعراف والتقاليد اجلاهلية ، وأحّل 
محلها منظومة من القوانني التي اعترف كبار رجاالت القانون والدستور في العالم، 
بأنها  القرن املاضي،  أربعينيات  أواخر  باريس في  الذي عقدوه في  عبر مؤمترهم 

واحدة من أكثر املنظومات التشريعية رقيًا في العالم...
املدينة تشكل  ] عقب دخوله  الرسول  أعلنها  التي  أو الصحيفة  الدستور  إن 
حلقة واحدة فحسب في نسيج هذه املنظومة، ولكن احللقات األخرى األخطر واألهم 
إمنا جاءت عن طريق التنزيل القرآني في كل مجاالت احلياة الفردية واجلماعية... 
فليس ثمة حلقة في حياة املجتمع املسلم إال وجتد جوابها في تشريع منزل في كتاب 

الله تعالى... وإيضاح مفّصل في سنة رسوله �.
يجب أن نتّذكر املعرفة اخلصبة التي ألغت اجلهل واألمية... وهذه مسألة في 
غاية األهمية، ذلك أن العرب ما كانوا ميلكون قبل اإلسام معرفة متقدمة، فيما عدا 
الشعر والعمران... لم تكن لديهم ثمة معرفة حقيقية متكاملة يشار إليها بالبنان... 
وجاء هذا الدين، بكتاب الله وسنة رسوله ] لكي يقّدم للعرب، وللبشرية من بعدهم، 
جملًة من املعارف في مختلف جوانب احلياة... وأنتم تقرأون القرآن برؤية علماء 
العلوم الصرفة ستجدون مساحات واسعة، مقاطع وسورًا وآيات في علوم احلياة... 
في الطب واألّجنة والتشريح... في علوم الطبيعة، في اجلغرافيا وطبقات األرض... 
وفي الكوزمولوجي أي علوم الكون... مساحات واسعة جدا.. جاءت املعارف احلديثة 
َوِفي  َف��اِق  اآلآْ ِفي  آَياِتَنا  :�َسُنِريِهمآْ  الكرمية  لآلية  تأكيدًا  مصداقيتها...  تؤكده  لكي 
ا  ُبواآْ مِبَ ...�) فصلت: 53( ولآلية الكرمية: �َبلآْ َكذَّ قُّ َ ُه احلآْ َ َلُهمآْ َأنَّ ى َيَتَبنيَّ َأنُفِسِهمآْ َحتَّ

َلمآْ ُيِحيُطواآْ ِبِعلآِْمِه َومَلَّا َيأآِْتِهمآْ َتأآِْويُلُه ...�) يونس: 39(.
إننا نتذكر هنا ذلك اجلهد الكبير الذي بذله الباحث الفرنسي القدير )موريس 
بوكاي في كتابه: "التوراة، اإلجنيل، القرآن في ضوء املعارف احلديثة"... أراد الرجل 
أن يوغل في املقارنة بني ما قدمته التوراة واإلجنيل والقرآن من معطيات معرفية، 
وبني الكشوف املعرفية احلديثة واملعاصرة، من أجل التأكد من مصداقية املعطيات 
الدينية... اشتغل على املوضوع عشرين سنة، بعقل علماني ال يؤمن بدين، فتبنّي 
له في نهاية األمر أن تسعة من عشرة من املعارف التوراتية واإلجنيلية تسقط إذا 
من  عشرة  وأن  واملعاصرة  احلديثة  والعلمية  املعرفية  الكشوف  قنوات  عبر  مّررت 
عشرة من املعارف القرآنية حتمل مصداقيتها املطلقة... يقول الرجل: ال ميكن إلنسان 
عاش قبل أربعة عشر قرنًا أن يسقط أخطاء التوراة واإلجنيل البالغة %9 وال يتقبل 
سوى العشر في ضوء معرفة ستتشكل بعده بأربعة عشر قرنًا... وال ميكن أن يثبت 
معرفة مطابقة متامًا ملا سيأتي بعد أربعة عشر قرنًا... إاّل أن يكون قد تلقى علمه 

من السماء...
يجب أن نتذكر اإلنسان املسلم اجلديد الذي صاغه هذا الدين ونقارنه باجلاهلي 
املتهّرئي الذي ال يلتزم بنظام، وال يحترم مؤسسة وال يحتمل االنتماء إلى دولة حتّتم 
عليه الكثير من االلتزامات... وال إلى منظومة القيم اخللقية التي تقول له: ال تقتل، 
ال تشرب، ال تقامر، ال تزن، ال تسرق... اجلاهلي الذي ميتد تسّيبه حتى إلى مظهره 
اجلسدي املترع بالقذارة... والذي ال يغتسل أو يستحم في السنة إاّل مرة أو مرتني... 
اجلاهلي الذي لم يكن ينتعل شيئًا والذي كانت شقوق أقدامه تفّقس فيها –كما يقول 

الغزالي رحمه الله– العقارب واحلّيات !!
الواحد خمس  اليوم  امللزم بأن يغتسل في  النظيف،  اإلنسان املسلم الوضيء، 
مّرات ويستحم في األسبوع مرة أو مرتني... األنيق في ملبسه ومطعمه... في أخاقه 
والتشريع،  الدولة،  ملفاهيم  واخلضوع  االنضباط  فكرة  يحترم  وال��ذي  وسلوكه... 
هذا، بسلوكه  املّشع  بتكوينه  الكلمة، وهو  معنى  بكل  "متحّضر"  إنسان  والنظام... 
العالي، بانضباطه، قادر على أن يكسب شعوب األرض إلى صف دينه الذي صاغه 
هذه الصياغة الوضيئة، السمحة، النظيفة التي جتذب وال تنّفر... وتّيسر وال تعسر، 

وتبش في وجوه اآلخرين، وتعّلق الكلمة الطيبة على ألسنتها وفي شفاهها...
البداوة  بني  التقابل  هذا  إاّل  يفّسرها  ال  الطويل  تاريخنا  وقائع  من  الكثير  إن 

واحلضارة... 
حركة  اإلسامية:  والتقدمية  القبلية  الرجعية  وبني  واإلس��ام...  اجلاهلية  بني 
النفاق في العصر املدني، حروب الرّدة والتنبؤ في بدايات العصر الراشدي، الفتنة 
زمن اخلليفة عثمان بن عفان �، الذي تدّل حتى صيغة مقتله البشعة على هذا 

التقابل احملزن... اخلوارج... الصراع العاتي بني القيسية واليمنية... الخ... 

10  تذكرات في ذكرى املولد  4/2

اإلصالح  
يبدأ بالعلم 

ليستقيم التصور لألشياء 
املادية واملعنوية فتستقيم 

األفعال واألحوال باعتبارها 
ناشئة عن العلم ونتيجة 

له، وال عكس.

إن 
أوَل العلم العلُم 

بالله تعالى، فإذا حصل 
العبد هذا العلم حاز كل شيء، 

وإذا فاته فاته كل شيء. وأن أول 
ما يعلم عن الله تعالى أنه رب خالق 

معلم، ذلك أن أجل نعمة أنعمها 
الرب سبحانه على اإلنسان 

بعد إيجاده من عدم هي 
تعليمه.

د. عماد الدين خليل
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5 خطبة منبرية

اخلطبة األولى:
 احلمد لله...

أما بعد؛ فإن روح العبادة وأصلها، تعظيم 
الله جل وعال، هو جاللها وجمالها وبهاؤها، 

وأكثر الناس معرفة بربهم أشدهم له تعظيًما.
ْح   أمر سبحانه بتعظيمه فقال تعالى: �َفَسبِّ

َك اْلَعِظيِم�)الواقعة: 74(. ِباْسِم َربِّ
نازعه  من   ، لله  املطلقة  الكاملة  العظمة 
فيها ألبسه الله رب العزة لباس الذل والعار في 
الدنيا، وألقاه يوم القيامة في نار جهنم، ففي 
والعظمة  ردائ��ي،  »الكبرياء  القدسي:  احلديث 
في  ألقيته  منهما  واح���ًدا  نازعني  من  إزاري، 

النار«.
ذات��ه، عظيم في  فالله جل وع��ال عظيم في 
أسمائه وصفاته، عظيم في ملكه وسلطانه، رفع 
السماوات بغير عمد وهو ممسكها وحافظها، 
َماَواِت َواْلَْرَض  ِسُك السَّ َه ُيْ قال تعالى: �ِإنَّ اللَّ
َأْن َتُزوَل َوَلِئْن َزاَلَتا ِإْن َأْمَسَكُهَما ِمْن َأَحٍد ِمْن َبْعِدِه 
ُه َكاَن َحِليًما َغُفوًرا�)فاطر: 41( وقال سبحانه:  ِإنَّ
َيُئوُدُه  َوَل  َواْلَْرَض  َماَواِت  السَّ ُه  ُكْرِسيُّ �َوِسَع 

ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيم�)البقرة:255(.
عظيم في خلقه وأمره، يقول سبحانه: �َما 

َخْلُقُكْم َوَل َبْعُثُكْم ِإلَّ َكَنْفٍس َواِحَدٍة�)لقمان: 28(
تعالى:  ي��ق��ول  وكلماته،  علمه  ف��ي   عظيم 
َلَنِفَد  ��ي  َربِّ ِلَكِلَماِت  ِم���َداًدا  اْلَبْحُر  َك��اَن  َل��ْو  �ُقْل 
ِجْئَنا  َوَل���ْو  ��ي  َربِّ َك��ِل��َم��اُت  َتْنَفَد  َأْن  َق��ْب��َل  اْل��َب��ْح��ُر 
سبحانه:  وق��ال   ،)109 َم��َدًدا�)ال��ك��ه��ف:  ��ْث��ِل��ِه  ِبِ
ا ِفي اْلَْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقاَلٌم َواْلَبْحُر  َ �َوَلْو َأنَّ
َكِلَماُت  َنِفَدْت  َما  َأْبُحٍر  َسْبَعُة  َبْعِدِه  ِم��ْن  ُه  ��دُّ َيُ

اللَّه�)لقمان:27(.
تعالى:  ق���ال  وش��ري��ع��ت��ه،  دي��ن��ه  ف��ي  عظيم 
�َوَل��َق��ْد َآَت��ْي��َن��اَك َس��ْب��ًع��ا ِم��َن امْلَ��َث��اِن��ي َواْل���ُق���ْرَآَن 

اْلَعِظيم�)احلجر: 87(.

بالتذكير بعظمة الله تكبيًرا وإجالًل، يرفع 
املؤذنون الذان في كل يوم خمس مرات.

نستفتح  وإج����الًل  تكبيًرا  لله  بالتعظيم 
وعقبها  تنقالتنا،  الصالة  في  وب��ه  صلواتنا، 

أذكارنا.
بالتعظيم لله تكبيًرا وإجالًل نختم صيامنا 

ونستقبل أعيادنا.
ت��أم��ل أدع���ي���ة ال��ن��ب��ي � والذك�������ار، جتد 
الكرب  دع��اء  ففي  واإلكبار،  واإلج��الل  التعظيم 
يعّظم ربه داعًيا فيقول: »ل إله إل الله العظيم 

احلليم، ل إله إل هو رب العرش العظيم«.
وعظ نبي الله نوح � قومه حني أشركوا 
ِه  ِللَّ َت��ْرُج��وَن  َل  َل��ُك��ْم  �َم��ا  ق��ائ��اًل:  الله غيره  مع 
َوَقاًرا�)نوح: 13(، أي: مالكم ل تعّظمون الله، ما 

لكم ل تقدرونه حق قدره؟!
َحقَّ  َه  اللَّ َق��َدُروا  �َوَما  قال:  إذ  الله  وصدق 
اْلِقَياَمِة  َي���ْوَم  َقْبَضُتُه  َجِميًعا  َواْلَْرُض  َق���ْدِرِه 
َوَتَعاَلى  ُسْبَحاَنُه  ِبَيِميِنِه  اٌت  َمْطِويَّ ماَواُت  َوالسَّ

ا ُيْشِرُكوَن�)الزمر: 67(. َعمَّ
إليه  نسب  مم��ا  تتصدع  اجل��م��ادات  ت��ك��اد 
تعالى:  ي��ق��ول  وإج�����الًل،  تعظيًما  امل��ش��رك��ون؛ 
َشْيًئا  ِجْئُتْم  َلَقْد  ا،  َوَل��دً ْحَمُن  الرَّ َخَذ  اتَّ �َوَقاُلوا 
ِم��ْن��ُه َوَت��ْن��َش��قُّ  ��ْرَن  َي��َت��َف��طَّ ��َم��َواُت  َت��َك��اُد ال��سَّ ا،  ِإّدً
ْحَمِن  ِللرَّ َدَع��ْوا  َأْن  ا،  َه��دًّ َباُل  اجْلِ َوَتِخرُّ  اْلَْرُض 
ِإْن  َوَل��ًدا،  ِخَذ  َيتَّ َأْن  ْحَمِن  ِللرَّ َيْنَبِغي  َوَم��ا  َوَل��ًدا، 
ْحَمِن  َماَواِت َواْلَْرِض ِإلَّ َآِتي الرَّ ُكلُّ َمْن ِفي السَّ

َعْبًدا�)مرمي:88 - 93(.
ذلت لعظمته وخضعت جلبروته الكائنات، 
َه َيْسُجُد َلُه َمْن ِفي  يقول تعالى: �َأَلْم َتَر َأنَّ اللَّ
َواْلَقَمُر  ْمُس  َوالشَّ اْلَْرِض  ِفي  َوَم��ْن  َماَواِت  السَّ
َوابُّ َوَكِثيٌر ِمَن  َجُر َوالدَّ َباُل َوالشَّ ُجوُم َواجْلِ َوالنُّ
ُه َفَما  اِس َوَكِثيٌر َحقَّ َعَلْيِه اْلَعَذاُب َوَمْن ُيِهِن اللَّ النَّ

َه َيْفَعُل َما َيَشاء�)احلج:18(. َلُه ِمْن ُمْكِرٍم ِإنَّ اللَّ
علم املالئكة عظمته فخافوه وعظموه، يقول 
ُهْم ِمْن َفْوِقِهْم َوَيْفَعُلوَن َما  الله عنهم: �َيَخاُفوَن َربَّ
ُيْؤَمُروَن�)النحل: 50(، وقال أيًضا: �.. َبْل ِعَباٌد 
ُمْكَرُموَن، َل َيْسِبُقوَنُه ِباْلَقْوِل َوُهْم ِبَأْمِرِه َيْعَمُلوَن، 
َيْعَلُم َما َبنْيَ َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَل َيْشَفُعوَن ِإلَّ 
مِلَِن اْرَتَضى َوُهْم ِمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفُقوَن، َوَمْن َيُقْل 
َم َكَذِلَك  ِزيِه َجَهنَّ ي ِإَلٌه ِمْن ُدوِنِه َفَذِلَك َنْ ِمْنُهْم ِإنِّ

امِلِني�)النبياء:29-26(. ِزي الظَّ َنْ
خاطب عباده بعظمته في احلديث القدسي 

ف���ق���ال: »ي����ا ع���ب���ادي إن��ك��م ل���ن ت��ب��ل��غ��وا ض��ري 
يا  فتنفعوني،  نفعي  تبلغوا  ول��ن  فتضروني، 
وجنكم  وإنسكم  وآخركم  أولكم  أن  لو  عبادي 
كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد 
أولكم  أن  ل��و  ع��ب��ادي  ي��ا  ف��ي ملكي شيًئا،  ذل��ك 
وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد 

فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص 
ذلك مما عندي إل كما ينقص املخيط إذا أدخل 
أحصيها  أعمالكم  هي  إنا  عبادي  يا  البحر، 
عليكم ث��م أوف��ي��ك��م إي���اه���ا، ف��م��ن وج���د خ��ي��ًرا 
فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فال يلومن إل 

نفسه«)رواه مسلم(.
عباد الله، من تعظيم الله جل وعال: تقدمي 

محبته على محبة ما سواه.
وحمده  ذكره  كثرة  تعالى:  الله  تعظيم  من 

وشكره واستغفاره.
شريعته،  تعظيم  تعالى:  الله  تعظيم  م��ن 

والوقوف عند حدوده.
تعالى  الله  عظمة  ف��ي  ال��ق��ول  بعض  ذلكم 
العقول، وإل فعظمته تعالى أجل  مما تتحمله 
من أن يحيط بها عقل أو إدراك، فعظموا ربكم 
وأطيعوه، تسعدوا وتفلحوا في الدنيا واآلخرة.

اخلطبة الثانية
احلمد لله...

يجتنيها  فوائد  الله  لتعظيم  فإن  بعد،  أما 
الفرد واملجتمع.

اخل��ي��رات،  ت��ع��ال��ى حت��ص��ل  ال��ل��ه  بتعظيم 
وتندفع الشرور واآلفات.

ب��ت��رس��ي��خ ه����ذه ال��ت��رب��ي��ة ف���ي ال��ن��ف��وس، 
والجتماعية  المنية  املشاكل  من  كثير  تعالج 
التكاليف  وأقل  السبل  بأيسر  والقتصادية... 

والعباء.

عليه  م  ف��ق��دَّ –تعالى-  الله  م  عظَّ ال��ذي  م��ن 
أو  بأمره،  فاستهان  ال��ذي عظمه  وم��ن  ه��واه؟! 

تهاون بنهيه؟!
في  قدره  اللُه  م  عظَّ -تعالى-  اللَه  م  عظَّ من 

قلوب خلقه.
ومن هان عليه أمر الله فعصاه، أهانه الله 

ُه َفَما َلُه ِمْن ُمْكِرٍم�)احلج: 18(. �َوَمْن ُيِهِن اللَّ
- م����ن ع��ظ��م ال��ل��ه -ت���ع���ال���ى- ع��ُظ��م ب��ال��ل��ه 
إيانه فخافه من غير قنوط، وراقبه في السر 

والعالنية.
–تعالى-، أكثر ذكره وشكره  من عظم الله 
ودعاءه واستغفاره، وسارع إلى طاعته ورضاه.
اللهم عّظم في قلوبنا قدرك العظيم، وجنبنا 
أن نستهني بأمرك، أو نتهاون بنهيك فنكون من 

الصاغرين.

خطب � على الرض، وعلى املنبر، وعلى 
البعير، وعلى الناقة، وكان قبل اتخاذ املنبر 
له  ث��م صنع  إل��ي��ه،  إل��ى ج��ذع يستند  يخطب 
املنبر من طرفاء الغابة، وكان ذا ثالث درجات.
وعال  عيناه،  ْت  اح��م��رَّ خطب  إذا  وك��ان 
ُم��ن��ِذُر جيش  ��ُه  ص��وُت��ه، واش��َت��دَّ غضبه؛ ك��أنَّ
»بعثت  وي��ق��ول:  ��اك��م«،  وم��سَّ حكم  »صبَّ يقول: 
إصبعيه  بني  ويقرن  كهاتني«؛  والساعة  أن��ا 
فإنَّ  بعد؛  ��ا  »أمَّ وي��ق��ول:  والوسطى  السبابة 
َخْيَر احلديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي 
هدي محمد � وشر المور محدثاُتها، وكل 

بدعة ضاللة«.
وكان ل يخطب خطبة إل افتتحها بحمد 

الله، ...
وكان إذا صِعَد على املنبر أقبل بوجهه 
وكان  عليكم«،  »السالم  ق��ال:  ثم  الناس،  على 
أبو بكر وعمر يفعالن ذلك، وكان في خطبته 
يتشهد بعد احلمد والثناء، .. وصح عنه أنه 
كاليد  فيها تشهد فهي  »كل خطبة ليس  قال: 
اجلذماء« -املقطوعة- وكان يقول بعد الثناء 
ُخطَبَتُه  َي��ْخ��ِت��ُم  وك��ان  ب��ع��د«،  ���ا  »أمَّ د:  شهُّ والتَّ

ِبالستغفار.
وفي  ب��ال��ُق��رآن،  َيخُطب  م��ا  كثيًرا  وك��ان 
صحيح ُمسلم عن أمِّ ِهشام بنت حارثة قالْت: 
امْلَِجيِد� إل عن لسان  َواْلُقْرآِن  �ق  "ما أخْذُت 
ي��وم جمعة على  ك��لَّ  يْقَرُؤها   � الله  رس��ول 

املنبر إذا خطب الناس".
وكان مدار خطبه على حمد الله والثناء 
عليه بآلئه وأوصاف كماله ومحامده، وتعليم 
واملعاد،  والنار،  اجلنة  وذكر  اإلسالم،  قواعد 
غضبه،  م���وارد  وتبيني  ال��ل��ه،  بتقوى  والم���ر 
»أيها  يقول في خطبه:  ومواقع رضاه، وكان 
الناس إنكم لن تطيقوا، أو لن تفعلوا كل ما 

ُدوا وأْبِشروا«.. ُأِمْرُت به؛ ولكن سدِّ
ِبا تقتضيه  وْقٍت  كلِّ  وكان يخطب في 

حاجة املُخاطبني ومصلحتهم.
عارض  ُخْطَبِته  في  له  عرض  إذا  وك��ان 
إلى خطبته؛ جاء سليك  رجع  ثم  به،  اشَتَغَل 
له:  ف��ق��ال  فجلس  ي��خ��ُط��ب،  وه��و  الغطفاني، 
فاركع ركعتني، وجتوز فيهما«،  يا سليك  »قم 
»إذا ج��اء أحدكم  امل��ن��ب��ر:  ق��ال وه��و على  ث��م 
ركعتني  فليركع  يخطب  واإلم��ام  اجلمعة  يوم 
ي رقاب الناس  ْز فيهما«، وَنهى املتخطِّ وليتجوَّ
عن ذلك وأمره باجللوس، وكان يدعو الرجل 
في خطبته،  تعال اجلس يا فالن، وكان يأمر 
الناس بالدنو منه، واإلنصات، ويخبرهم أن 
الرجل إذا قال لصاحبه: أنصت فقد لغا -عدل 
عن الصواب- واللغو الساقط من القول، وكل 
ما ل فائدة فيه، ويقول: »من لغا فال خطبة له«.
وكان يأمر بقتضى احلال في خطبته، 

بالصدقة  أم��ره��م  ف��اق��ة  ذا  منهم  رأى  ف���إذا 
وحضهم عليها.

يجتمع  ي��وم اجلمعة حتى  وك��ان يهل 
الناس، ... فإذا دخل املسجد سلم عليهم، وإذا 
وسلَّم  بوجهه  ال��ن��اس  استقبل  املنبر  صِعد 

عليهم، ثم يجلس ويأخذ بالل في الذان ...
أ  لَيْخُطَب أخذ عًصا فتوكَّ قام  إذا  وكان 
أبو  عنه  ذك��ره  كذا  امِلْنَبِر،  على  وُه��َو  َعَلْيَها، 
الثالثة  اخللفاُء  وك��ان  اْب��ِن شهاب،  عِن  داود 
على  أ  يتوكَّ أحياًنا  وكان  ذلك،  َيفعلوَن  بعَدُه 

َقْوٍس..
وكانت خطبته العارضة أطول من خطبته 

الراتبة...
وكاَنْت ُخَطُبه � بياًنا لصول اإلسالم، 
ومالئكته،  بالله  اإلي��ان  من  الدين  وأم��ه��ات 
وكتبه ورس��ل��ه وال��ي��وم اآلخ���ر، وذك���ر اجلنة 
والنار، ولقاء الله تعالى، وما أعده لوليائه، 
أع����داءه، وأه��ل  ب��ه  وأه��ل طاعته، وم��ا توعد 
إي��اًن��ا  بخطبته  ال��ق��ل��وب  فيمأل  معصيته، 

وتوحيًدا ومعرفة بالله وأيامه ...

تـعـظـيـم اللـه تـعـالـى

مـن هـدي ر�سـول اللـه � فـي خـطـبـه

د. محمد أكجيم

الشيخ علي محفوظ
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في  االق��ت��ص��ادي��ة  للتنمية  إن 
يستوعب  شامال،  مفهوما  اإلس��الم 
ك��ل  ما ي��ؤدي إل��ى احلياة الكرمية 
ل��إن��س��ان ال���ذي ك��رم��ه ال��ل��ه تعالى، 
األرض   ف�����ي  خ���ل���ي���ف���ت���ه  وج���ع���ل���ه 
أنشأكم  �هو  تعالى  قال  لعمارتها، 
من األرض واستعمركم فيها�)هود: 

.)60
من عناصر التنمية االقتصادية 
التي عني بها اإلسالم عناية كبيرة: 
بالعمل  وذل����ك  وال��ع��م��ل،  اإلن���س���ان 
قدراته  وبناء  اإلنسان  تكوين  على 
طواعية  بكل  ليسهم  ب��ه  والعناية 
االق��ت��ص��ادي��ة،  التنمية  ف��ي  ورض���ى 
ث��م العمل ال���ذي دع��ا إل��ي��ه اإلس��الم 
ورغ�����ب ف���ي���ه، ق����ال ت��ع��ال��ى: �وق���ل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
وفي   ،)106 واملومنون�)التوبة: 
الذين  وعد  الصالح  للعمل  متجيده 

�إنا  تعالى:  قال  كبير،  بأجر  العمل  يحسنون 
 ،)30 أجر من أحسن عمال�)الكهف:  ال نضيع 

وآيات القرآن في ذلك كثيرة.
الله  بالعمل الصالح عبادة  ليس املقصود 
فحسب، ولكن التعبير بلفظ العمل وتكراره في 
آيات القرآن الكرمي، مقرونا باإلميان يفيد أن كل 
عمل يحقق اخلير، وتصدق فيه النية هو عمل 
صالح، يثيب الله تعالى صاحبه ويوفيه أجره، 
وال شك أن العمل على رخاء احلياة، وتيسير 
املشروعة  مصاحلهم  وحتقق  الناس،  معيشة 
التي  املشروعة  األعمال  من  هو  والضرورية، 
 :� الله  قال رسول  عنها.  تعالى  الله  يرضى 
وأحب  للناس،  أنفعهم  الله  إلى  الناس  »أحب 
مسلم«  على  تدخله  س��رور  الله  إل��ى  األع��م��ال 

الطبراني.
وقرر علماء اإلس��الم أن كل ما ال يستغنى 
عنه في قيام أمور الدنيا، فتعلمه ووجوده من 
الصناعات  ذل��ك أص��ول  الكفاية، وم��ن  ف��روض 
وال��ن��ج��ارة،  واخل��ي��اط��ة،  ك��احل��دادة،  املختلفة، 
وك��ال��ت��ج��ارة وال��ف��الح��ة، وم���ا إل��ي��ه��ا مم��ا هو 
ضروري، وكاملعامالت لدفع احلرج عن الناس، 
ومعنى أنه من فروض الكفاية، أنه إذا لم يتحقق 
في األمة أثمت كلها، وأن اإلثم ال يرتفع عنها 
إال إذا قامت كل طائفة بنوع من هذه األنواع. 
ومع دعوة اإلسالم إلى العمل الصالح، أحاطه 
بضمانات قوية، جتعله دائما خلير األمة كلها، 

وفي سبيل سعادتها ورخائها ورقيها، فدعا 
وأن  أنانيته،  م��ن  التخلص  إل��ى  اإلن��س��ان 
يقدم  وأن  لنفسه،  يحب  م��ا  ألخيه  يحب 
املصلحة العامة على مصلحته الشخصية 
ع��ن��د ال��ت��ع��ارض، وزاد اإلس����الم ف��ي ه��ذه 
في  الترغيب  إل��ى  بها  بلغ  حتى  ال��دع��وة 

ذلك  الغير، وتقدمي مصلحته، وجعل  إيثار 
سبيل الفالح في الدنيا واآلخ��رة، يقول الله 

بهم  كان  أنفسهم ولو  �ويوثرون على  تعالى: 
خصاصة�)احلشر: 9(، أي ولو كانوا محتاجني 
�ومن  تعالى:  وقال  به،  الغير  يؤثرون  الشيء 
يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون�)احلشر: 
العامل  بإعطاء   � الله  أم��ر رس��ول  9(. وكما 
أجره بدون تأخير فقال: »أعطوا األجير أجره 
بتأدية  وذلك  ماجة(.  عرقه«)ابن  يجف  أن  قبل 

أجره دون تأخير ومماطلة.
على  أح��ك��ام��ه  ينظم  عملي  دي���ن  اإلس����الم 

أساس من واقع احلياة ومقتضياتها، ويزواج 
مبيزان  اجلسد،  ومطالب  ال��روح  مطالب  بني 
املسلمني  يدعو  لذلك  وهو  واالستقامة،  العدل 
فيها،  مستخلفني  هم  التي  األرض  عمارة  إلى 
وفي الوقت نفسه مينعهم من االنحراف وامليل 

أو اجلسد،  ال��روح  اجلانبني  أح��د  إل��ى  املفرط 
فمنعهم من اعتزال الدنيا وترك السعي فيها، 
كما  إليها،  واالعتكاف  العبادة  إلى  واالنقطاع 
منعهم من االستغراق في طلب الدنيا وإجهاد 
ال��ذي  إل��ى احل��د  ف��ي احل���رص عليها  أنفسهم 
يأتي  هنا  وم��ن  اإلن��س��ان��ي،  ال��ت��وازن  يفقدهم 
التهوين م��ن ش��أن ال��دن��ي��ا، وال��ت��وج��ه إل��ى ما 
ال  الدنيا وسيلة  ليكون طلب  وأبقى،  هو خير 
غاية، قال تعالى: �وما احلياة الدنيا إال لعب 
ولهو�)األنعام: 33( وقال أيضا: �وما احلياة 

الدنيا إال متاع الغرور�)آل عمران: 185(.
إن الذين يتخذون الدنيا لهوا ولعبا وزينة 
قيمتها  عن  غافلون  بينهم  وتكاثرا  وتفاخرا 
احلقيقية وطبيعتها الفانية، وغير خاف أن ذلك 
ال يقلل بأي حال من األحوال من جوهر الدعوة 
إل���ى ال��ع��م��ل وال��س��ع��ي ف��ي األرض واالب��ت��غ��اء 
م��ن ف��ض��ل ال��ل��ه، وع��م��ارة األرض، واالن��ت��ف��اع 
العباد  أم��ر  أرزاق،  م��ن  فيها  الله  أودع���ه  مم��ا 
طريق  عن  طلبها  وسائل  واتخاذ  بتحصيلها 
الوسائل  وهي  والتجارة  والصناعة  الفالحة 

األساسية في عملية التنمية االقتصادية:

ففي  الصناعة: - 
جند القرآن الكرمي في معرض التحدث بفضل 
تعالى:  الله  يقول   � داود  نبيه  على  الله 
من  ليحصنكم  لكم  ل��ب��وس  صنعة  �وعلمناه 

بأسكم�)األنبياء: 79(. ويقول سبحانه �وألنا له 
احلديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد�)سبأ: 
10-11(، وفي القرآن إشارات كثيرة إلى جملة 
»وم��ن  تعالى:  قوله  ذل��ك  وم��ن  الصناعات  م��ن 
أثاثا  وأشعارها  وأوبارها  أصوافها 
وم��ت��اع��ا إل���ى ح��ني«)ال��ن��ح��ل: 80(، 
إشارة إلى صناعة املالبس، وقوله 
بأعيننا  ال��ف��ل��ك  �واص��ن��ع  ت��ع��ال��ى: 
إلى  إش���ارة   ،)37 ووحينا�)هود: 

صناعة السفن واملراكب.

يقول  الزراعة:  وفي   -
الله تعالى: �وهو الذي أنشأ جنات 
معروشات وغير معروشات والنخل 
وال��زي��ت��ون  أك��ل��ه  مختلفا  وال�����زرع 
متشابه... وغير  متشابها  والرمان 
ت��ع��ال��ى:  وق����ال   ،)142 �)األن����ع����ام: 
إنا  طعامه  إل��ى  اإلن��س��ان  �فلينظر 
صببنا املاء صبا ثم شققنا األرض 
ش��ق��ا ف��أن��ب��ت��ن��ا ف��ي��ه��ا ح��ب��ا وع��ن��ب��ا 
وحدائق  ونخال  وزيتونا  وقضبا 
غلبا�)عبس: 24-30(، وهذه اآليات 
التنمية  إل���ى  إش�����ارة  وم��ث��ي��الت��ه��ا 
االقتصادية عن طريق الفالحة، قال 
رسول الله �: »ما من مسلم يغرس 
غرسا، أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان 

أو بهيمة إال كان له به صدقة« البخاري.

- وفي التجارة: جند القرآن الكرمي 
عن  يتحدث  قريش،  على  االمتنان  معرض  في 
الشتاء  في  التجارة  رحلتي  لهم  الله  تيسير 
والصيف إلى اليمن والشام، وأن ذلك يستوجب 
بهذه  له  واالع��ت��راف  تعالى،  الله  عبادة  منهم 
النعمة، قال تعالى: �بسم الله الرحمن الرحيم 
إليالف قريش، إيالفهم رحلة الشتاء والصيف، 
فليعبدوا رب هذا البيت، الذي أطعمهم من جوع 
وآمنهم من خوف�)قريش: 1-5(، ويذكر القرآن 
تيسير  ف��ي  عليهم  تعالى  الله  بفضل  ال��ن��اس 
وسائل النقل وتسخيرها لهم ليتم بواسطتها 
تبادل جتاراتهم وحتقيق منافعهم، قال تعالى: 
وزينة  لتركبوها  واحلمير  والبغال  �واخليل 
قال رسول   ،)8 تعلمون�)النحل:  ال  ما  ويخلق 
النبيئني  مع  األمني  الصدوق  »التاجر   � الله 
والصديقني والشهداء يوم القيامة«)الترمذي(.

أن يحسن  املسلم  اإلن��س��ان  يدعو  اإلس��الم 
تعالى:  ال��ل��ه  ي��ق��ول  ذل��ك  وف��ي  ويتقنه،  العمل 
احملسنني�)البقرة:  يحب  الله  إن  �وأحسنو 
194(. واإلحسان درجة من الكمال فوق العدل 
الذي هو التوازن بني األخذ والعطاء. اإلحسان 
وعندما  عمله،  اإلن��س��ان  يتقن  عندما  يتحقق 
عليه  أكثر مما يحصل  وماله  يقدم من جهده 
من األجر، ينتج أكثر مما يستهلك، ويعطي 
عمل  إل��ى  دائما  ويسعى  يأخذ،  مما  أكثر 
اإلح��س��ان صدقة  ليس  واألج���ود،  األفضل 
وال  ف��ح��س��ب،  م��ح��ت��اج  أو  لفقير  تعطيها 
يكون  اإلحسان  جائع،  إل��ى  تدفعها  لقمة 
في اإلنفاق من احل��الل، ويكون في القول 
والعمل، وفي كل تصرف يأتي به اإلنسان، 
عمل  إذا  أحدكم  من  يحب  الله  »إن   :� ق��ال 

عمال أن يتقنه« البيهقي.
الله  يحبه  م��ا  فعل  على  ح��ري��ص  امل��ؤم��ن 
حريص  مرضاته،  كسب  على  حريص  تعالى، 
ع��ل��ى م��ث��وب��ت��ه، ح��ري��ص م���ن أج����ل ذل����ك على 
البعد عن املعامالت  إتقان عمله، حريص على 
الينظر  الله  »إن   :� قال  واملشبوهة،  احملرمة 
إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم 

وأعمالكم«)مسلم(.

ذ. أحمد حسني

من معامل التنمية القت�سادية يف الإ�سالم

بينما طالب علم رفقة شيخه في نزهة 
منهمك  وهو  فالحا  رأوا  إذ  احلقول،  بني 

في العناية بحقله، وقد ترك نعليه بعيدا.
أن  رأيك  ما  لشيخه:  الطالب  فقال   
ونرى  نختبئ  ثم  الفالح،  هذا  نعلي  أخفي 

رد فعله فنستمتع لبعض الوقت.
تبني  ال  أن  تعلم  بني  يا  قائال:  الشيخ  رد 
وآالمهم،  اآلخرين  أحزان  على  سعادتك 
املال  بعض  وضعت  هال  ذلك  من  وعوضا 
الفالح  هذا  تصرف  نرى  ثم  النعلني  في 

الفقير.
غنيا،  وكان  بالفكرة،  الطالب  أعجب 
فتسلل حتى وضع في النعلني قدرا ال بأس 
حتى  شجرة،  خلف  تواريا  ثم  املال،  من  به 
بالرجوع،  وهم  عمله  الفالح  قضى  إذا 
أتى نعليه فإذا فيهما مال كثير، فنظر عن 
فلم  شماله  عن  نظر  ثم  أحدا  ير  فلم  ميينه 
يديه  ورفع  ركبتيه  على  جثا  ثم  أحدا،  ير 
رب،  يا  أشكرك  قال:  ثم  باكيا  السماء  إلى 
فأنت وحدك تعلم كم أنا محتاج لهذا املال، 
الدواء،  ثمن  أملك  وال  مريضة  فزوجتي 

فلك احلمد والشكر.
قال:  ثم  الشيخ  وتأثر  الطالب  بكى  هنا 
على  السرور  أدخلت  كيف  بني  يا  أرأيت 
املشهد،  بهذا  تأثرت  وكيف  الفالح،  هذا 
فليكن همك إسعاد الناس، إذ سعادتك في 

سعادتهم. 
عبرا  فيها  أن  ريب  وال  القصة،  انتهت 
أن  أعظمها  ولعل  شتى،  ودروسا  كثيرة 
حترص أيها املبارك على إسعاد من حولك 
والله  فهو  قلوبهم،  على  السرور  وإدخال 
وأرجى  ربك،  إلى  به  تتقرب  ما  أفضل 
عمل ترجو به الزلفى لديه. وسبل إسعاد 
فاحرص  قليال،  فكرت  لو  كثيرة  الناس 
إلسعاد  أسلوبا  تبتكر  أن  فرصة  كل  في 

الناس. 
الناس،  إسعاد  في  سببا  اجعلنا  فاللهم 

وقضاء حوائجهم. آمني.

عبرة

منير مغراوي

ليكن همك 
إسعاد الناس

العدد 448

قرر 
علماء اإلسالم 

أن كل ما ال يستغنى عنه 
في قيام أمور الدنيا، فتعلمه 

ووجوده من فروض الكفاية، ومن ذلك 
أصول الصناعات املختلفة، كاحلدادة، 

واخلياطة، والنجارة، وكالتجارة 
والفالحة، وما إليها مما هو ضروري، 

وكاملعامالت لدفع احلرج عن 
الناس
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الكاتب  ت��ن��اول  السابقتني  احللقتني  ف��ي 
من حقوق الطفل: احلق في األب��وة الصاحلة 
في  في  واحل��ق  الصاحلة،  األمومة  في  واحل��ق 
احل��ي��اة، واحل��ق ف��ي اإلرث، وي��واص��ل ف��ي هذه 
احل��ل��ق��ة احل��دي��ث ع��ن ه���ذه احل���ق���وق، وم��دى 

حضورها في مقررات التربية اإلسالمية. 
التمتع بصحة جيدة: جاء  4 - احلق في 
في كتاب منار التربية اإلسالمية، أن من حقوق 
امل��ول��ود  أذن  ف��ي  األذان  ال����والدة:  بعد  الطفل 
اليمنى وإقامة الصالة في أذنه اليسرى، روى 
َوَعْبُد  َسِعيٍد،  ْبُن  َيْحَيى  عن  بسنده  الترمذي 
َعْن  ُسْفَياُن،  َأْخَبَرَنا  َق��ااَل:   ، َمْهِديٍّ ْبُن  ْحَمِن  الرَّ
َأِبي  ْب��ِن  اللِه  ُعَبْيِد  َع��ْن  اللِه،  ُعَبْيِد  ْب��ِن  َعاِصِم 
َن  َراِفٍع، َعْن َأِبيِه َقاَل: »َرَأْيُت َرُسوَل اللِه � َأذَّ
َفاِطَمُة  َوَل��َدْت��ُه  ِح��َن  َعِليٍّ  ْب��ِن  احَلَسِن  ُأُذِن  ِفي 

اَلِة«)1(. ِبالصَّ
وق��د عقد اب��ن القيم رح��م��ه ال��ل��ه ب��اب��ا في 
كتابه  حتفة املودود بأحكام املولود، بعنوان 
اْلُيْمَنى  ُأُذن��ه  ِفي  التأذين  اْسِتْحَباب  ِفي  باب 
َق��اَم��ة ِف��ي ُأُذن��ه اْل��ُي��ْس��َرى، وأش��ار فيه إلى  َواإْلِ
احلديث السابق، ورواية أبي داود والترمذي 

له، وتصحيحهما له.)2(
ولعل احلكمة من ذلك متتعه بصحة جيدة، 
اْلَبْيَهِقّي  َرَواُه  الذي  احلديث  ذلك  يوضح  كما 
ِف��ي الّشعب م��ن َح��ِدي��ث احْل��س��ن ب��ن َع��ل��ّي َعن 
ِبي � َقاَل: »من ُولد َلُه َمْوُلود َفأذن ِفي ُأُذنه  النَّ
أم  َعنُه  اْلُيْسَرى رفعت  ُأُذنه  ِفي  َوأَقام  اْلُيْمَنى 

الّصبيان«)3(.
تذبح  ذبيحة  وه��ي  العقيقة  أيضا  وفيها 
»َمَع   :� ِه  اللَّ َرُسول  َقاَل  يوم سابعه)4(:  عنه 
الُغاَلِم َعِقيَقٌة، َفَأْهِريُقوا َعْنُه َدًما، َوَأِميُطوا َعْنُه 
اأَلَذى«)5(. وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أنه 
َوقدره  الله ِفي َشرعه  ِحْكَمة  ِفي  َغير مستبعد 
اْلَوَلد  إنبات  حلسن  َسببا  العقيقة   تكون  َأن 
من  حفظه  ِف��ي  َحَياته  َوط��ول  َساَلَمته  ودوام 
ى يكون كل ُعْضو ِمْنَها فَداء  ْيَطان َحتَّ َضَرر الشَّ
كل ُعْضو ِمْنُه َوِلَهَذا يْسَتحّب َأن ُيَقال َعَلْيَها َما 

ُيَقال على اأْلُْضِحية.)6(
وذهب بعض العلماء إلى كراهية كسر عظم 
نًا وتفاؤاًل بسالمة أعضاء املولود  العقيقة، تيمُّ
وصحتها وقوتها، لكون العقيقة جرت مجرى 
احلديث  من  ذلك  أخ��ذوا  وقد  للمولود.  الفداء 
أبو داود عن جعفر بن محمد عن  ال��ذي رواه 
أبيه، أن النبي � قال في العقيقة التي عقتها 

»ابعثوا   :� واحل��س��ن  احلسن  ع��ن  فاطمة 
وأطعموا، وال  وكلوا  برجل،  منها  القابلة  إلى 

تكسروا منها عظما«)7(.
 ،� ُه��َرْي��َرَة  َأِب��ي  َعْن  ومنها: اخلتان)8(: 
اخِلَتاُن،  َخْمٌس:  »الِفْطَرُة  َق��اَل:   � ِبيِّ  النَّ َعِن 
��اِرِب،  َوااِلْس��ِت��ْح��َداُد، َوَن��ْت��ُف اإِلْب���ِط، َوَق��صُّ ال��شَّ

َوَتْقِليُم اأَلْظَفار«)9(.
للختان ما  الفوائد الصحية اجلليلة  ومن 

يلي:
وحتسن  وال��ت��زي��ن،  النظافة،  يجلب  أن��ه 

اخللقة، وتعديل الشهوة.
أنه تدبير صحي عظيم يقي صاحبه كثيرا 

من األمراض واالختالطات.
ويذكر الدكتور )صبري القباني( في كتابه 
"حياتنا اجلنسية " بعض فوائد اخلتان، منها:
1 - بقطع الُقلفة يتخلص املرء من املفرزات 
ز  الدهنية، ويتخلص من السيالن الشحمي املقزِّ

للنفس، ويحال دون إمكان التفسخ واإلنتان.
2 - ي��ق��ل��ل اخل���ت���ان م���ن إم���ك���ان اإلص��اب��ة 
كثير  السرطان  ه��ذا  أن  ثبت  وق��د  بالسرطان، 
احلدوث في األشخاص املتضيقة قلفتهم، بيد 
أنه نادر جدا في الشعوب التي توجب عليهم 

شرائعهم اخلتان.

امل��رء من خطر  القلفة يتخلص  3 - بقطع 
انحباس احلشفة أثناء التمدد.

4 - اخل��ت��ان ميكن م��ن جتنيب الطفل من 
اإلصابة بسلس البول الليلي.)10(

التي  الصحية  واحل��ك��م  للفوائد  ون��ظ��را 
املتقدمة  احلقوق  ه��ذه  من  الطفل  يستفيدها 
ول��ه��ذا االع��ت��ب��ار أدرج��ت��ه��ا حت��ت ح��ق التمتع 
بإذن  إذ هي سبب حتقيق ذلك  بصحة جيدة. 

الله تعالى. 
-----------------

1 - سنن الترمذي : 3/ 149.
2 - انظر حتفة املودود بأحكام املولود، محمد 
بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين بن قيم 
اجل��وزي��ة، حتقيق عبد ال��ق��ادر األرن���اؤوط ، ط 1/ 

1391ه� � 1971م، مكتبة دار البيان � دمشق: 30.
3 - حتفة املودود بأحكام املولود : 30.
4 - انظر منار التربية اإلسالمية:140.

5 - رقم احلديث: 5471 ، صحيح البخاري :7/ 
.84

6 - انظر حتفة املودود بأحكام املولود: 70.
7 - انظر تربية األوالد في اإلسالم:78/1.

8 - منار التربية اإلسالمية: 140.
9 - احلديث رقم:6297 صحيح البخاري : 8/ 

66. انظر شرح الزرقاني على املوطأ: 447/4.
10 - انظر تربية األوالد في اإلسالم: 87/1.

من األذكار التي على املسلم أن يلظ 
نومه  م��ن  استيقظ  كلما  ويالزمها  بها 
يقول:  أن  صباحا وهو يستقبل احلياة 
أماتنا  بعدما  أحيانا  ال��ذي  لله  »احلمد 

وإليه النشور«)1(.
ي��س��ت��ق��ب��ل به  م���ا  ي��ك��ون أول  ه��ك��ذا 
املؤمن يومه هو حمد الله والثناء عليه 
باللسان وإتباعه بأعمال تدل على الشكر 
اع��ت��ق��ادات��ه  تثبيت  وي��ع��ي��د  واالم��ت��ن��ان، 
الراسخة بأن احلياة بيد الله يهبها من 
هذا  وأن  يشاء،  من  إليه  ويقبض  يشاء 
اإلمداد في األجل واإلنساء في العمر منة 
ومقابلتها  شكرها  عليه  يتعن  عظيمة 
ب��ال��ص��ال��ح م���ن األع���م���ال وامل���رض���ي من 

األحوال.
املوت  بعد  باإلحياء  نفسه  يذكر  ثم 
والبعث يوم الدين، وما يتبعه من نشر 
وح��ش��ر، وأخ��ذ الصحف وال��وق��وف بن 
يومه  في  ماذا سيقدم  فينظر  الله؛  يدي 
اخليرات  إلى  ويسارع  ذاك؛  ملوقفه  هذا 
هذه  ويستثمر  اجل��ن��ات،  إل��ى  ويسابق 
املهلة قبل �أن تقول نفس يا حسرتا على 

ما فرطت في جنب الله�)الزمر: 56(؛ ألن 
ذلك اليوم ال تنفع فيه حسرة وال ندم، ولن 
ويتدارك  الصاحلات  من  عمل  لي  يرجع 
ما فاته وفرط فيه من القربات، وإن قال: 
فيما  صاحلا  أعمل  لعلي  ارجعون  �رب 
 -  99 �كال�)املؤمنون:  له:  قيل  تركت�، 

.)100
احلقائق  هذه  املؤمن  يتأمل  وعندما 
وامل��س��ل��م��ات وي��راج��ع��ه��ا م��ن ح��ن آلخ��ر 
اغتنام  على  ح��رص��ا  أك��ث��ر  يصير  ف��إن��ه 
الله  رس��ول  قال  كما  قبل خمس،  خمس 
شبابك  خمس:  قبل  خمسا  �:»اغتنم 
قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك 
قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك 

قبل موتك«)2(.
الكبرى،  احلقيقة  لهذه  وبتمثله  إنه 
نفسه  والنشور؛ سيجعل  البعث  حقيقة 
حت���ت امل���راق���ب���ة ال���دائ���م���ة وامل��س��ت��م��رة، 
وسيتثبت ويراجع قلبه قبل أن يقدم على 
فإن  فعل،  أي  يقترف  أن  وقبل  عمل  أي 
ويرجح  القيامة  ي��وم  به  يفرح  ك��ان مما 
في ميزانه سارع إليه، وإن كان من غير 
ذلك أحجم وتقهقر، وبذلك يفتتح املسلم 
وعال  جل  مب��واله  تذكره  مبواعظ  يومه 

وجتعله وثيق الصلة به دائم الذكر له.
---------------

1 - متفق عليه.
2 - صححه الشيخ محمد األلباني في 
الزهد  ك��ت��اب:  الترغيب،  وضعيف  صحيح 

والتوبة، رقم: 3355.

جميع  أن  النفسي  ال��ط��ب  دراس����ات  أثبتت 
كيمياء  بتبدالت في  تقترن  النفسية  االنفعاالت 
لصدمة  اإلنسان  تعرض  وإن  الدماغية..  امل��ادة 
نفسية أو حالة من اخلوف فالتفاعل البيولوجي 
ه��رم��ون  إف������راز  ه���ي  امل����واق����ف  ت��ل��ك  ملواجهة  
األدرينالن. و يتناسب إفرازه مع شدة االنفعال 
على  بالتالي  ي��ؤث��ر  وه��و  القلق.  أو  التوتر  أو 
والتنفس  القلب  ضربات  فتزداد  كلها  العضوية 
ويرتفع الضغط، ويندفع الدم نحو القلب مبتعدًا 
الهضم  عملية  فتتوقف  الهضمي  اجل��ه��از  ع��ن 
التعرض  اس��ت��م��رار  وإن  ال����دم...  سكر  وي��رت��ف��ع 
هذه  في  زي��ادة مستمرة  تعني  االنفعال  حل��االت 

ال����ه����رم����ون����ا ت 
ومن ثم حتولها 
ض��ارة  ملشتقات 
ينتج  امل��خ  على 
ع�����ن�����ه�����ا خ���ل���ل 
ف������ي ال���ت���ف���ك���ي���ر 
واض���������ط���������راب 
ف�����ي ال���س���ل���وك. 
في  املبلغة  وإن 
الغضب  ح���االت 
تعجل  واحل����زن 
ف�����������ي ظ������ه������ور 
ال�����داء ال��س��ك��ري 
ال����ذب����ح����ة  أو 

الصدرية  إلخ..
الناجعة  الوحيدة  الوسيلة  هي  والصالة   ..
ونحافظ  والقلق  بها حاالت اخلوف  نقاوم  التي 
آلن  والنفسية.  العصبية   اجلملة  سالمة  على 
حن  إليه  وااللتجاء  القادر  لله  أمورنا  تفويض 
جتلب  أن  ميكن  القلب  بحضور  ال��ص��الة  أداء 
فالطمأنينة  النفس..  وسكينة  القلب  اطمئنان 
النفسية هي أهم ثمار الصالة تساعد في الوقاية 
من االضطرابات النفسية. إن تركيز التفكير حن 
الصالة في معاني ما يتلو من قرآن وذكر يبعده 
عن همومه ويقلل من االنفعال وخطر الرضوض 
بهديه  وال��ن��ب��ي  ال��ي��وم��ي��ة.  احل��ي��اة  ف��ي  النفسية 

فكان يهرع  النتائج  العلم بهذه  قد سبق  املعجز 
إلى الصالة كلما حزبه أمر وكما في قوله �:» 

قم يا بالل أرحنا بالصالة « رواه أبو داود
إن  االطمئنان النفسي املرافق للصالة يعطي 
ويصبح  أفضل   بشكل  للعمل  ف��رص��ة  ال��دم��اغ 
من  ال��ص��الة  ف��ي  يتم  وم��ا  فعالية.  أكثر  تفكيره 
واملغفرة  العون  وطلبه  لربه  همومه  العبد  بث 
تؤدي إلى راحة مؤكدة للعقل واجلهاز العصبي 
املشحونن باالنفعاالت فتتولد عناصر الراحة ما 
ينتج االسترخاء الذي تنعكس آثاره على جميع 
أجهزة البدن.. فالصالة وما يسبقها من وضوء 
من  فيها  يحصل  وم��ا  حركات  من  يتخللها  وم��ا 
الصفاء الذهني  
وال��������وع��������ي مل���ا 
ي����ق����ول����ه ف��ي��ه��ا 
ه��������������ي خ�����ي�����ر 
أن�����واع ال��راح��ة 
اإلل��زام��ي��ة، ومن 
كان له من عمله 
وت����دي����ن����ه ه����ذا 
ال����ت����ن����اوب ب��ن 
والصالة  العمل 
ك���ان ب��ع��ي��دًا عن 

اإلعياء.
ال��������ص��������الة 
فكرية:  ري��اض��ة 
ت��ن��م��ي ال���ص���الة م��ل��ك��ة ال��ت��رك��ي��ز ع��ن��د اإلن��س��ان 
ف��اخل��ش��وع ه��و امل��ط��ل��ب ال��ه��ام فيها  وم��ح��اول��ة 
هلى  النفس  لتعويد  تدريب  املستمرة  اخلشوع 
لتركيز  أي  واح���د  ش���يء  ف��ي  اهتمامها  ح��ص��ر 
تتحسن  والذاكرة  واح��د...  غي جانب  اهتمامها 
دائمًا بالتدريب املتواصل ويصبح التركيز فعااًل 
كلما مترن عليه. وإن  التركيز في موضوع ما له 

فوائد جمة في إجناز العمل املتعلق به.

 الدكتور محمد نزار الدقر
 موقع اإلعجاز الطبي

د. حلسن وعكي

حقوق الطفل من خالل مقررات التربية اإلسالمية
 السنة الثانية من سلك بكالوريا منوذجا، دراسة وتأصيال )7/3(

موعظة الصباح

عبد الرفيع أحنني

وخاطرةذكر
من اإلعجاز العلمي للصالة
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11 و12نونبر  طيلة يومي اجلمعة والسبت 
واملهتمني  والباحثني  الطلبة  جمهور  كان   2015
على موعد مع الشيخ مولود السريري في دورة 
تكوينية نظمتها املدرسة العليا لألساتذة بفاس 
املجال  في  التكوينية  أنشطتها  إطار سلسلة  في 
الديداكتيكي واملعرفي. وقد افتتحت هذه الدورة 
الترحيب  ث��م  احلكيم،  ال��ذك��ر  م��ن  بينات  ب��آي��ات 
البيداغوجي  املنسق  قبل  من  احملاضر  باملؤطر 
للماستر املتخصص في تدريس العلوم الشرعية،  

الدكتور: سعيد حليم 
وبعدها قدمت نبذة عن سيرة الشيخ ومساره 
ومتكنه  العلمية،  مكانته  ذك��ر  تضمنت  العلمي، 
املتني في الفنون الشرعية وخاصة علم األصول 
وذكر بعض مؤلفاته شرحا وحتقيقا وتأليفا، ثم 

إسهاماته ومشاركته األكادميية.
هذه  في  محاضرات  ث��اث  الشيخ  ألقى  وق��د 

الدورة : 

• جتديد علم األصول وما يراد به، 
• كيفية اكتساب امللكة األصولية 

وتطبيق  الفقهية  امل��ل��ك��ة  اك��ت��س��اب  كيفية   •
الفروع.

األص��ول  علم  جتديد  األولى:  احملاضرة 
واملراد به.

حت��دث الشيخ عن ال��دواع��ي واألس��ب��اب التي 
باعتباره  املوضوع  هذا  عن  احلديث  إلى  دفعته 
موضوعا شائكا وخطيرا حيث يتداول كثيرا في 
ينادون  ممن  طائفة  ألسن  على  األخيرة،  العقود 
بتجديد هذا الفن، ثم ذكر األسباب أو النقاط التي 

يجب احلديث فيها وهي :
• تصحيح مسار النظر الفقهي 

الظلم عن  لرفع  به  أوت��ي  التجديد  ه��ذا  أن   •
الدليل الشرعي نفسه.

العلماء  ع��ن  ال��س��اق��ط  الظلم وال��ك��ام  رف��ع   •
والفقهاء املجتهدين 

ال���ق���ول  ض���ب���ط   •
ي��رد  مب��ي��زان  الفقهي 
األشياء إلى مآخذها.

ب��ني  ال���ت���ف���رق���ة   •
ال�������ق�������ول ال���ف���ق���ه���ي 

والبدعة.
املعايير  إق��ام��ة   •
الفقهية مقام التقليد 

ال������ت������ق������ومي   •
ب���امل���ن���اه���ج ال��ف��ق��ه��ي��ة 
إلص��������اح ال���ن���ف���وس 

والعقول.
ت��ن��اول معنى  ث��م 
التجديد، واملراد الذي 
ي��ج��ب أن ي��ق��ص��د ب��ه، 

وق��د ح��دد ذل��ك، ب��أن املقصود 
اإلحياء  األصول هو:  بتجديد 
والتربية،  والتكوين  واإليقاظ 
وإش���غ���ال ال���ن���اس ب��ال��ع��ن��اي��ة 
بهذا الفن، الذي الغرض منه، 
والصياغة  العقلية،  الصياغة 
النفسية والصياغة السلوكية، 
مشيرا إلى ان هذا هو التجديد 
الذي يجب أن يكون، رادا على 
من ينادي بالتجديد، ويريد به 
حتى  الشرعي  النص  تغيير 
يتماشى مع واقع الناس وهذا 
له  التصدي  يجب  خطير  أم��ر 

والرد عنه ألن األصول وموضوعه هو: كلمة الله 
املنزلة املتعلقة بالتشريع.

اكتساب  »كيفية  الثانية:  احملاضرة 
امللكة األصولية«.

وتكون امللكة بثاث مراحل:
أوال: مرحلة اكتساب املفاهيم املتعلقة بالعلم.
املآخذ  على  ال��ط��ال��ب  اط���اع  مرحلة  ث��ان��ي��ا: 

واملدارك التي يؤخذ منها العلم.
مرتبطة  ملكة  العلم  يصير  عندما  ث��ال��ث��ا: 
اجتهادا  بها  التصرف  الطالب  يستطيع  بالنفس 

وإبداعا.
وعرف الشيخ احملاضر: امللكة األصولية حيث 

قال:
»هي هيئة راسخة في النفس حتمل صاحبها 
على املضي في املنهج األصولي في مواضيع بناء 

االحكام«.
وأشار إلى أن امللكة تكتسب بطريقتني:

يكون  ال���ذي  امل��ب��اش��ر  التلقي  ط��ري��ق��ة  أوال: 

على  باملواظبة  امللكة  ه��ذه  أصحاب  عن  باألخذ 
إلى  والسماع  وتقريرهم  وإرش��اده��م  تعاليمهم 
حديثهم واملسالك التي يسلكونها في هذا الشان

أهل  مذاكرة  على  وال��درب��ة  املخالطة  ثانيا: 
وهي  املباشر  بالسماع  املسائل  تقرير  في  العلم 

أعلى درجات املعرفة.
وأش��ار إل��ى أن��ه: الب��د من التدرج في خوض 

كتب علم االصول.
الدرجة االولى:  تعيني موضع النظر.

من  التحقق  وهو  املأخذ  الثانية:  الدرجة 
اللفظ ومعرفة مأخذه.

وقد فصل احلديث في هذا األمر تفصيا.

احملاضرة الثالثة: كيفية اكتساب امللكة 
الفقهية.

وقد حتدث فيها عن كيفية استخراج الفروع 
الفقهية من األصول الشرعية ممثا لذلك بأمثلة 

كثيرة.

 طرق استثمار املنهج األصولي في تكوين امللكة األصولية والفقهية 
املدرسة العليا لألساتذة تستضيف الشيخ مولود السريري في دورة تكوينية في موضوع:

إعداد: أحمد اجلناتي

ألقى  بتطوان  الدين  أص��ول  كلية  برحاب 
ال��دك��ت��ور م��ح��م��د ال���روك���ي ي���وم ال��ث��اث��اء 26 
8 دجنبر2015 بقاعة املؤمترات  صفر1437ه� 
م��وض��وع:  ف��ي  م��ح��اض��رة  بالكلية  وال���ن���دوات 
"املنهجية العلمية للبحث في العلوم الشرعية".
اللقاء بآيات بينات من الذكر  وقد استهل 
الدكتور  ح��ق  ف��ي  ترحيب  كلمة  ث��م  احل��ك��ي��م، 

احملاضر واحلضور قدمها السيد عميد كلية أصول الدين.
األستاذ احملاضر  املوضوع بني  في تفصيل  الدخول  وقبل 
أصبحت  التي  للحاجة  وظرفيا  ومنهجيا  علميا  اللقاء  أهمية 

الطلبة  ل���دى  وامل��ن��ه��ج��ي  العلمي  ال��ت��ك��وي��ن  م��ج��ال  ف��ي  م��اس��ة 
كثرة  اجلامعية   البحوث  ح��ال  واق��ع  أب��رز  حيث  والباحثني 
البحوث التي صارت تفتقر إلى املنهج القومي والرصني للبحث، 
من هنا وجب ترشيد الباحثني إلى أسس النهج السديد املبني 
على أسس سليمة واملستمد من نهج السلف وقد جمع الدكتور 

هذه األسس على عادته في  عشر معالم هي:

واألخاقية  العلمية  الباحث  أهلية  األول��ى:  املعلمة 
حتليه  عن  فضا  شمولي  علمي  تكوين  حتصيل  في  وتتمثل 

السرقة  ع��ن  وتنزيهها  النفس  صيانة  أهمه  خلقي،  برصيد 
العلمية.

وذلك  الباحث وشخصيته؛  رسالية  الثانية:  املعلمة 
ال��ب��اح��ث ف��ي بحثه  م��ن خ��ال ح��ض��ور شخصية 
بتقوميه للنقول من خال فهمها أوال ثم التعليق 

عليها.

التي  البحث  رسالية  الثالثة:  املعلمة 
تستوجب من الباحث حسن اختيار املوضوع، ملا 

لذلك من أثر في البناء الفكري للمجتمع.

في  البحث  دوران  ال��راب��ع��ة:  املعلمة 
فيه موضوعات  ُترسم  ال��ذي  اإلط��ار  فلك مشروع 

تستجيب حلاجيات األمة.

ال��ق��راءة  أه��م��ي��ة  اخل��ام��س��ة:  املعلمة 
ومعاشرة الكتب ومعرفة ذخائرها واالطاع على 

خباياها ودقائقها.

امل��ع��ل��م��ة ال���س���ادس���ة: ت��وف��ي��ر امل����ادة 
العلمية وتدوين النقول واالقتباسات.

وع��رض  امل��ض��ام��ني،  اس��ت��ي��ع��اب  السابعة:  املعلمة 
الكتب بعضها على بعض، وتفسير بعضها ببعض، مع املقارنة 

والتحليل.

استحضارا  وذلك  النقول؛  حتقيق  الثامنة:  املعلمة 
ملسؤولية الباحث جتاه املادة العلمية املجموعة.

في  عنه  واحلديث  التحرير؛  فقه  التاسعة:  املعلمة 

شقني: األول فقه حترير املعنى باعتبار توظيف 
النقول واالقتباسات وحسن تنزيلها، وذلك عن 
طريق التحليل والدراسة والتعليق والنقد مع 
التحلي باألدب الرفيع، ويشمل كذلك االهتمام 
حضور  م��ع  تابعة،  ال��ف��روع  وجعل  بالكليات 
التعامل  عنصر احلجاج واالستدالل وإحسان 
واجتناب  واالخ��ت��اف،  التعارض  ح��االت  م��ع 

الشواذ من األقوال واآلراء واألفكار.
والشق الثاني وهو حترير الشكل؛ ويجب فيه مراعاة صياغة 
البحث بلغة علمية واضحة، واختيار ألفاظ دقيقة واضحة مع 

جتنب اإللغاز، مؤكدا فضيلته على القصد في املعنى واالقتصاد 
في املبنى.

الباحث  التي يلزم  البحث  مقاصد  املعلمة العاشرة: 
استحضارها وترشيد بحثه وفقها. 

هذا وقد شهدت احملاضرة حضورا مكثفا للطلبة والباحثني 
واملهتمني، وفي اخلتام قدمت لألستاذ احملاضر هدية تذكارية.

الموقع الرسمي لكلية أصول الدين

الدكتور  محمد  الروكي  يحاضر  بتطوان  في  موضوع: 
" الـمنهجية  العلمية  للبحث  في  العلوم  الشرعية "
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إن  أوبسرفاتور  لونوفيل  صحيفة  قالت 
دينية  ج��ذور  ذو  وروسيا  تركيا  بني  الصراع 

تاريخية عميقة.
باسكال  الفرنسي  الصحفي  الكاتب  وقدر 
بأن  اليوم  الصادر  الصحيفة  عدد  في  ريشيه 
أنقرة  ب��ني  حدتها  تفاقمت  ال��ت��ي  ال��ت��وت��رات 
من  الروسية  الطائرة  اسقاط  منذ  وموسكو 
املاضي  نوفمبر  ف��ي  وال��ع��ش��ري��ن  ال��راب��ع  ف��ي 
ل��ن تتالشى مب���رور ال��وق��ت، ب��ل س��ت��زداد في 

املستقبل.
وأش�����ار إل����ى أن ال���ص���راع احل���ال���ي بني 
اجلانبني التركي والروسي، قد دفع بوتني إلي 
التلويح بتهديدات ضمنية على غرار »نحن لن 
ننسى إطالقا، وسوف يندمون على ما فعلوه«. 
مما يستوجب حتليلها من الناحية التاريخية.
وأكد ريشيه أنه من اخلطأ أن نرجع هذا 
التوتر بني اجلانبني إلي التنافس الشخصي 
فقط بني الزعيمني أردوغان وبوتني، إذ أن هذا 
التاريخ  ف��ي  ج���ذوره  ترجع  بينهما  ال��ص��راع 
ال��ع��اص��ف ب���ني اإلم���ب���راط���ورت���ني ال��ق��دمي��ت��ني 

اإلسالمية واملسيحية.
وت��اب��ع: »ل��ق��د وج���د ب��وت��ني أم��ام��ه فرصة 
ف��ي مواجهة  ب��الده  أم��ج��اد  ج��دي��دة الستعادة 
ما  وهو  القدمية،  العثمانية  الدولة  أو  تركيا 
دام  )م��ا  موسكو  في  تداولها  يتم  طرفة  يعد 
روسيا،  مستقبل  بناء  على  ق��ادر  غير  بوتني 

فليس أمامه سوى استعادة أمجاد املاضى(.
وأض�����اف ال��ك��ات��ب ال��ص��ح��ف��ي ال��ف��رن��س��ي 
اإلم��ب��راط��وري��ة  ب��ني  ال��ص��راع��ات  مجموعة  أن 
الفترة  ف��ي  العثمانية  ونظيرتها  ال��روس��ي��ة 
لم  والعشرين  عشر  السادس  القرنني  بني  ما 
تغب عن الذاكرة الروسية. وخالل العديد من 
القرون، كانت موسكو التي ترغب في الوصول 

وبحر  األس��ود  )البحر  الساخنة  البحور  إلى 
شيئًا  العثمانية  االمبراطورية  تنهك  قزوين(، 
ان��دالع حروب خاضها  فشيئا، مما أسفر عن 
عشرات آالف ثم مئات آالف منذ عام 1569 في 
استراخان  منطقة  وهي  املناطق،  من  العديد 
)شمال القوقاز( وأزوف )شرق البحر األسود( 

وخانية القرم )شمال البحر األسود( وأوكرانيا 
والبلقان.

ق��د ساهمت  إل��ى أن ه��ذه احل���روب  ولفت 
أجل  من  العثمانية  اإلمبراطورية  ضعف  في 
االم��ب��راط��ور  األول«  اس��م«ن��ي��ك��وال  اس��ت��ع��ادة 
ال����روس����ي، وم���ح���و إه���اب���ة ال���غ���زو ال��ت��رك��ي 
العالقات  تعقيد  إلى  أدت  كما  للقسطنطينية، 
بني الروس واألتراك ونشوب منافسة بينهما.
وأش����ار ب��س��ك��ال ري��ش��ي��ه إل���ى أن���ه أصبح 
ع��ل��ى أرض  أق��ل��ي��ة  إم��ب��راط��وري��ة منهما  ل��ك��ل 

اإلم���ب���راط���وري���ة األخ�����رى ت���داف���ع ع��ن��ه��ا، مما 
تسبب ف��ي ظ��ه��ور ح���االت ت��وت��ر، وحت��ال��ف��ات 
اإلمبراطورية  في  األرث��وذك��س  مسيحيي  بني 
العثمانية من جانب واإلمبراطورية الروسية 
اإلمبراطورية   وم��س��ل��م��ي  آخ���ر،  ج��ان��ب  م��ن 
الروسية من جانب واإلمبراطورية العثمانية 

من جانب آخر.
إل��ى األقلية من  ُق��دم  ال��ذي  الدعم  إن ه��ذا 
هذا  يومنا  حتى  مستمرا  ي��زال  ال  اجلانبني 
تدعم  ك��ان��ت  فموسكو  أخ���رى،  أش��ك��ال  حت��ت 
األق��ل��ي��ة األرم��ن��ي��ة وال��ك��ردي��ة ف��ي ت��رك��ي��ا في 
الوقت الذي أقدمت فيه تركيا على الدفاع عن 
القضية التاتارية في القرم. أما اآلن، فموسكو 
السنة  أنقرة  تدعم  بينما  العلويني  عن  تدافع 
والتركمان وتنتقد قيام روسيا بتطهير عرقي 

في شمال سوريا.

وأضاف أن روسيا تعتبر منذ فترة طويلة 
التي  للشرق  املسيحية  اإلمبراطورية  وريثة 
سقطت في عام 1453 بفعل ضربات املسلمني 

املوجعة. 
بأنها  دوم��ًا  أن موسكو تشعر  وأك��د على 
تاريخ  إع���ادة  ف��ي  تتمثل  مقدسة  مهمة  أم��ام 
طموح  أم��ام  سقطت  التي  اإلمبراطورية  تلك 
العثمانيني املسلمني خاصة وأن هذا الصراع 
السادس  القرن  منذ  القدمي  التركي  الروسي 
ع��ش��ر ك���ان ل��ه ت��داع��ي��ات اق��ت��ص��ادي��ة ودينية 
فكرة  ال��ذي جعل  األم��ر  خطيرة على موسكو، 
هيبة  وإع����ادة  القسطنطينية  مسلمي  ط���رد 
اإلم��ب��راط��وري��ة ال��روس��ي��ة ح��اض��رة ف��ي أذه��ان 
التاريخ  ه��ذا  منذ  ال��روس  ال��ق��ادة  من  العديد 
كاترين  اإلمبراطورة  ذل��ك  وأمثلة  اآلن،  حتى 
الثانية ملكة روسيا التي كرست فترة حكمها 

للنيل من اإلمبراطورية العثمانية.
وأكد الكاتب أن بوتني مهتم بهذا التاريخ، 
ال��ت��وت��ر احل��ال��ي بني  ه���ذا  أن  ف��ه��و ال يخفى 
اجلانبني له بعد ديني حيث أعلن بعد حادث 
ال��ط��ائ��رة ال��ع��س��ك��ري��ة ال��روس��ي��ة أن ال��ص��راع 
هذه  ف��ي  يتمثل  ال  احل��ال��ي  التركي  ال��روس��ي 
أن موسكو  إذ  عميقة،  ج��ذور  له  لكنه  الكارثة 
متأكدة من أن النظام التركي احلالي يواصل 
منذ سنوات انتهاج سياسة إسالمية ممنهجة. 
العالقات  جتاهل  يستطيع  ال  ذل��ك  رغ��م  لكنه 
التي  الكبيرة  التركية  الروسية  االقتصادية 

تعود بالنفع على بالده.
------------------

محمد  الترجمة-  -قسم  اليوم  اإلس��الم   -
بشارى

 متى دخل اإلسالم إلى بورما؟
يعود دخ��ول اإلس��الم في بورما عن طريق 
في  ال��ع��رب  التجار  بواسطه  “أراكان”  إقليم 
يقول  الرشيد،  ه��ارون  العباسي  اخلليفة  عهد 
صاحب  اسمارت”  ب��ي.  “أر.  الشهير  امل���ؤرخ 
للتجار  ك��ان   :”Burma Gazetteer ”كتاب
قبل  منذ  أراك���ان  أه��ل  م��ع  ال��ع��رب صلة وثيقة 
بتعريف  الوقت  ذاك  في  قاموا  وكانوا  788م، 
اإلسالم أمامهم بأسرع ما ميكن، وكانت ميناء 
جزيرة رحمبري في جنوب أراكان اسما مألوفا 

لدى البحارة العرب في الصدر األول.
أول ظهور لالضطهاد الديني وقعت في عهد 
امللك باينوانغ 1550-1589 م، فبعد أن استولى 
ع��ل��ى ب��اغ��و ف��ي 1559 ح��ظ��ر مم��ارس��ة ال��ذب��ح 
التعصب  ه��و  ذل��ك  وسبب  للمسلمني،  احل��الل 
إلى  لالستماع  الرعايا  بعض  وأجبر  الديني، 
اخلطب واملواعظ البوذية مما يجبرهم لتغيير 
دينهم بالقوة، ومنع أيضا عيد األضحى وذبح 
امللك  امل��اش��ي��ة، وق��د منع أيضا  م��ن  األض��اح��ي 
االينجبايا األكل احلالل في القرن الثامن عشر.

 )1819-1782( بوداوبايا  امللك  عهد   وفي 
قبض على أربعة أشهر أئمة ميامنار املسلمني 
في مييدو وقتلهم في العاصمة أفا بعد رفضهم 
أكل حلم اخلنزير، ووفقا ألقوال مسلمي مييدو 
وبورما فقد مرت على البالد سبعة أيام مظلمة 
بعد إعدام األئمة مما أجبر امللك على االعتذار 

وأصدر مرسوما باعتبارهم أولياء صاحلني.

 كيف تعيش »الروهينجا« اآلن ؟
استمرت معاناة مسلمي »الروهينجا« حتى 
م��ح��اوالت بنجالديش  فبعد  األخ��ي��رة،  األع���وام 
اجلنسية  قانون  سن  مت  بورما،  إلى  إلعادتهم 
بالروهينجا  يعترف  ل��م  وال���ذي   1982 لسنة 
ك��إح��دى ال��ق��وم��ي��ات امل��ع��ت��رف ب��ه��ا ف��ي ب��ورم��ا، 
ومن ثم فإنه يتم التعامل معهم باعتبارهم بال 

غير  مهاجرون  بأنهم  واتهامهم  ب��ل  جنسية، 
يسلبهم  ال��ذي  األم��ر  بنجالديش،  من  شرعيني 
من  لكثير  ع��رض��ة  ويجعلهم  ح��ق��وق��ه��م  ك��اف��ة 

االنتهاكات.

تكررت الهجمة في 1991، حيث مت تشريد 
الروهينجا نحو  من  مليون مسلم  ربع  حوالي 
في  معاملتاهم  أيًضا  ك��ررت  التي  بنجالديش، 
ألًفا   50 أجبر  ال��ذي  األم��ر  السبعينات،  نهاية 
 1992 عامي  بني  لبورما  أخ��رى  م��رة  للرجوع 
عملية  نفس  ت��ك��ررت   1994 ع��ام  ف��ي  و1993، 
 110 القسري، حيث مت تهجير قرابة  التهجير 

ين وغيرهم إلى تايالند. أالف مسلم من القارِّ
رج��اًل  أن  ش��ائ��ع��ة  س���رت   ،1997 ع���ام  ف��ي 

أقام  ال��ذي  األم��ر  بوذية،  فتاة  اغتصب  مسلًما 
فقد  املسلمني،  ض��د  الشغب  أع��م��ال  م��ن  موجة 
قاد كهنة بوذيون جماعات شغب تقدر بحوالي 
1500 فرد ضد املساجد في البداية ثم احملالت 
وحرقوا  فيها  وخ��رب��وا  املسلمني،  وممتلكات 

كتًبا دينية، وقد أدت األح��داث ملقتل حوالي 3 
أنه  من  بالرغم  كاهن،   100 واعتقال  أشخاص 
قد مت إثبات أن الشائعة لم تكن صحيحة، فإنه 
من  األم��ر  بهذا  قامت  ق��د  احلكومة  أن  ُيعتقد 
أجل صرف النظر عن حتطم متثال أثري لبوذا 
عن  تبحث  كي  كسرته  قد  احلكومة  أن  يعتقد 

جوهرة ثمينة بداخله.
 2012 لسنة  الرسمية  التقديرات  وبحسب 
يوجد 800،000 روهينجي  يقدر عددهم حالًيا  

ظل  ف��ي  يعيشون  شخص  مليون   1.1 بنحو 
ظروف متييز عنصري، حيث وقعت اشتباكات 
عام  في  الراخني  عرق  من  البوذيني  مع  عنيفة 
2012 مما أسفر عن تشريد 140 ألفا معظمهم 
ليستقر  منهم  ال��ع��دي��د  ليفر  ال��روه��ي��ن��ج��ا،  م��ن 
بنغالديش  مخيمات  في  كالجئني  احل��ال  بهم 
امل���ج���اورة وع���دة م��ن��اط��ق داخ���ل ت��اي��الن��د على 

احلدود مع بورما.
أث��ارت  ال��ت��ي  الروهنجيا  قضية  وم��ازل��ت 
دون  عالقة  األوق���ات،  أغلب  ف��ي  العالم  غضب 
تعاني  اآلخ���ر؛ حيث  ع��ن  ي��وًم��ا  وتتدهور  ح��ل، 
املاضية،  القليلة  األي��ام  وف��ي  املسلمة،  األقلية 
عثرت السلطات املاليزية، على بقايا جثامني مت 
تعذيبها في مخيمات املهربني املهجورة، إضافة 
إلى اكتشاف أقفاص خشبية وسالسل معدنية 
بالقرب من املقابر، ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” 
البريطانية، التي أوضحت أن مخيمات الغابة 
التي استخدمها جتار البشر حتتوي على 139 
مقبرة في 28 موقًعا منفصاًل، فضاًل عن أسالك 
شائكة تستخدم لسجن مسلمي الروهينجا  من 

بورما واملهاجرين من بنجالديش.
وف���ي ع���ام 2014 وض��ع��ت ح��ك��وم��ة ب��ورم��ا 
الروهينجا  أقلية  أبناء  يجعل  غريًبا  قانوًنا 
التصنيف  إع��ادة  قبول  إما  أم��ام خيار صعب: 
الزج  أو  اجلنسية  منحهم  احتمال  مع  العرقي 
أثارت  التي  وتقترح اخلطة  السجون،  في  بهم 
سلطات  تقيم  أن  الفترة  هذه  في  واسًعا  ج��داًل 
الراخني “مخيمات مؤقتة باألعداد املطلوبة ملن 
ميلكون  ال  من  أو  أسمائهم  تسجيل  يرفضون 
الوثائق املالئمة، وفقد الكثيرون من الروهينجا 
وثائقهم في أعمال العنف أو رفضوا في السابق 
تسجيلهم على أنهم من البنغال، فيما التزمت 
أن  مؤكدة  اجل��دي��دة  اخلطة  مبوجب  احلكومة 
مهاجرون  بأنهم  يوحي  الروهينجيا  تصنيف 

غير شرعيني من دولة مجاورة.

من هم مسلمو الروهينجيا؟

لونوفيل أوبسرفاتور: الصراع بني تركيا وروسيا ديني تاريخي
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تقدمي:
قد نال املجال الدعوي نصيبا وافرا من اهتمام 
للدعوة  فعاش  الغزالي،  محمد  الشيخ  الداعية 
الشاغل  شغله  الدعوة  وظلت  أجلها،  من  وعانى 
وصديقه  تلميذه  عنه  ق��ال  حتى  الكبير،  وهمه 
الدكتور يوسف القرضاوي: "الشيخ الغزالي هو 
إلى  الدعوة  كانت  األول،  الطراز  من  دع��وة  رجل 
اإلسالم حلمته وسداه، ومصَبحه وممساه، وحلم 
ليله وشغل نهاره، عاش للدعوة، ماضيه وحاضره 
ومستقبله، فحني يكتب أو يخطب أو يدرس فكل 
ذلك للدعوة، وإذا هاجم فللدعوة، وإذا دافع فعن 
الدعوة وإذا انتقد فللدعوة")(، َوَهم الدعوة الذي 
أثقله هو الذي جعله يسطر كتابه الفريد في هذا 

الباب »هموم داعية«(.
ميارسها  ب��ال��دع��وة  مهموما  ال��غ��زال��ي  ك���ان 
مدرسة  أمسى  حتى  لها،  وينظر  عنها  وي��داف��ع 
عنه  ق��ال  حتى  والتجديد،  ال��دع��وة  في  معاصرة 

الدكتور يوسف القرضاوي:
 "واحلق.. أننا أمام قائد كبير من قادة الفكر 
وال��دع��وة  الفكر  أئمة  م��ن  ف��ّذ  وإم���ام  والتوجيه، 
والتجديد، بل نحن أمام مدرسة متكاملة متميزة 

من مدارس الدعوة والفكر واإلصالح")(.
َوَهم الدعوة هو الذي جعل الغزالي يتأسف 
على حال الدعوة االسالمية في هذا العصر حني 
والشيوعية  االحل��ادي��ة  ال��دع��وات  بحال  يقارنها 
يخدم  من  بني  فشتان  والصليبية،  والصهيونية 
الدعوة األولى ومن يخدم الدعوات األخرى، يقول 

رحمة الله عليه: 
"ال���دع���وة إل���ى اإلس����الم ش��ْأن��ه��ا ع��ج��ي��ب، في 
أن��واع من اإلع��الم تخدم  عصرنا احلاضر توجد 
بذكاٍء ودهاٍء ألوانًا شتى من اإلحلاد واالنحراف 
والصهيونية  للشيوعية  اخل���ادم���ة  واألج���ه���زة 
يقلب  ك��اد  ح��دًا  النجاح  م��ن  بلغت  والصليبية، 

احلق باطال.. ويجعل النهار ليال..
أما اإلسالم.. فإن اجلهود الفردية التي بلغت 
بكالل  ت��واص��ل عملها  ت��زال  ال  ق��دمي  م��ن  رسالته 
ل��وال عناية عليا ما  بَأنه  وق��ص��ور.. وأك��اد أوق��ن 
بقي لإلسالم اسم وال كتاب. فإن َأجهزة الدعاية 
جامعات  قيام  بعد  حتى  كبير..  وه��م  اإلسالمية 
ك��ب��رى ع��ل��ى االه��ت��م��ام ب��ع��ل��وم ال��دع��وة وط��رائ��ق 

نشرها")(.
املنهج االصالحي الدعوي الذي يقدمه الشيخ 

محمد الغزالي:
ومن أهم تلك احللول التي يقترحها ما يأتي:

الييصيياحليين  الييييدعيييياة  تيييكيييويييين  أوال: 
وال  ال��دع��وة  تخدم  مواصفات  وف��ق  واختيارهم 

تسئ إليها:
ال��دع��وي يركز الشيخ  ألج��ل إص��الح امل��ج��ال 
الغزالي على وجوب اتصاف الدعاة باملواصفات 
على  يحث  كما  االس��الم��ي��ة،  ال��دع��وة  تخدم  التي 
تكوين الدعاة تكوينا علميا رصينا، يقول متحدثا 
بهم:  يناط  ملا  األكفاء  الدعاة  تكوين  عن ض��رورة 
"ن��ظ��رت بعيدًا ع��ن دار اإلس���الم، وراق��ب��ت زح��ام 
الفلسفات وامللل التي تتنافس على امتالك زمام 
يختارون  الدعاة  أو  اإلعالميني  فوجدت  العالم.. 
وأكثرهم  خلقًا،  وأرقهم  فكرًا،  الناس  أوس��ع  من 
الشبهات  وت��ل��ق��ف  اخل��ص��وم،  م��الق��اة  ف��ي  حيلة 

العارضة..
حتى البوذية -وهو دين وثني- رزقت رجاال 
على حظ خطير من اإلميان  واحلركة.. لقد طالعت 
أنفسهم  يحرقون  الذين  البوذيني  الرهبان  صور 
في )فيتنام( ليلفتوا اأَلنظار إلى ما يصيبهم من 
اضطهاد.. وعرتني رجفة جلالدة الرجال والنساِء 

الذين يفعلون ذلك!
في  الدعوة  ميدان  إلى  ببصري  رجعت  فلما 

أرض اإلسالم غاص قلبي من الكآبة!
تعكر  مواصفات  وف��ق  ال��دع��اة  يختار  ك��َأمن��ا 
صفو اإلسالم وتطيح بحاضره ومستقبله.. وما 
وفي  نفاسة،  معادنهم  في  رج��اال  هناك  أن  أنكر 

مسالكهم عقل ونبل.. بيد أن ندرتهم الحتل أزمة 
الدعاة التي تشتد يومًا بعد يوم")(.

تبليغ  على  مدربني  دع��اة  تكوين  إلى  ويدعو 
خدمتها،  ف��ي  ال��ت��ف��ان��ي  ف��ي  ومخلصني  ال��دع��وة 

فيقول:
"إن ت��ك��وي��ن ال���دع���اة ي��ع��ن��ي ت��ك��وي��ن األم����ة، 
لنفر  حسنة  صناعة  إال  ليست  العظيمة  ف��األمم 
سبيل  أن  أرى  هنا  ومن  املوهوبني..  الرجال  من 
استطعنا  إذا  إال  يتمهد  ال  الناجحة  النهضة 
املدربني  الدعاة  من  جماعات  بناء  عجل-  -على 
اإلسالمي  العالم  أقطار  في  ينطلقون  البواسل.. 
��ك��وه  ل��ي��رأب��وا ص��دع��ه، وي��ج��م��ع��وا ش��م��ل��ه، ومي��سِّ
ويقوموا  مسيره،  ويتعهدوا  لغايته،  روه  ويبصِّ
عوجه، ويذودوا عنه كيد اخلصوم، ومكر األعداء، 
وع��ب��ث اجل��ه��ال، وس��ف��اه امل��ف��ت��ون��ني.. ف��اإلس��الم 
أحوج األدي��ان اآلن إلى من يتعلمه على حقيقته 
النازلة من رب العاملني، ثم يكرس حياته إلنعاش 
طويلة  غيبوبة  في  سقطوا  بعدما  ب��ه،  املسلمني 
البليد..  الطامس  اجلهل  واألخيرة  األولى  ِعلَُّتها 
اإلسالم أحوج األديان إلى الدعاة الذين يغسلون 
عنه م��ا التصق ب��ه م��ن خ��راف��ات، وُي��ْق��ُص��ون من 
وقسمتهم  أهله،  َبْت  َشعَّ التي  احل��واج��ز  طريقه 

طوائف، ومذاهب..")(.
للكتاب  ال��داع��ي��ة  مصاحبة  ض����رورة  ث��ال��ث��ا: 

العزيز في جميع أحواله:
القرآن الكرمي هو دستور املسلمني، والداعية 
لزاما  كان  ثم  من  الدستور،  هذا  إلى  األمة  يدعو 
أح��وال��ه،  ف��ي جميع  ل��ه  م��الزم��ا  ي��ك��ون  أن  عليه 
الكرمي،  لكتابه  "صديق  تعالى  الله  إلى  فالداعية 
يألف تالوته، وينتظم في أداء ورده، ويستوحش 
إذا ح��ج��زت��ه ع��ن��ه ش��واغ��ل ط��ارئ��ة. واألص����ل أن 
يستوعبه كله حفظا وجتويدا، فإن قصر عن تلك 
الدرجة، فلن يقصر في إدمان مطالعته، واستذكار 
مواضع االستشهاد منه.. يجب أن تكون املعاني 
احلياة  من  كبيرا  ج��زًءا  الكرمي  للقرآن  العلمية 
تسبح  كما  ف��ك��ره  ف��ي  تسبح  ل��ل��داع��ي��ة،  العقلية 
رأس��ه صورة  ففي  الفضاء،  أج��واء  في  الكواكب 
للكون كله كما وصفته آيات القرآن، وفيه تاريخ 
رأسه  وفي  مصارعها؟  لقَيْت  وِل��مَ  البائدة،  لألمم 
للمطلوب  وبيان  النفوس  ألح��وال  إحصاء  أيضا 
منها، ووعي لشتى التشريعات املوزعة في السور 
وفقه ألحكامها، وتصور ملشاهد احلشر والنشر، 
يزاحم صورة احلياة احلاضرة، وحسٌّ بقيام الله 
على اخلالئق كلها.. وكما أن عقل الداعية ميتلئ 
بهذه املعارف النظرية، فإن قلبه يجب أن ينتعش 

ببواعث الذكر امليسر له..
فيا دعاة اإلسالم في املشارق واملغارب، أدوا 
األجيال  إل��ى  اإلس���الم  وانقلوا  عليكم،  الله  ح��ق 
ى، كما انتقل إليكم عن األجيال  ا مصفَّ الالحقة نقّيً

السابقة")(.

ثييانيييييا: تييوفيير الييداعييييية عييلييى ثقافة 
واسعة:

ال غ���رو أن ه��ن��اك ف��رق��ا ك��ب��ي��را ب���ني ال��ع��ال��م 
عالم  كل  فليس  رفيع،  مقامه  فالداعية  والداعية، 
يصلح أن يكون داعية، وليس كل إنسان يصلح 
كبيًرا، وال  عامِلًا  املرء  يكون  فقد  داعية؛  يكون  أن 
وخصائص  مؤهالت  له  فالداعية  داع��ي��ًة،  يكون 
قد ال تتوافر لغيره من العلماء والباحثني وحتى 
في  متفاوتون  أنفسهم  وال��دع��اة  )األك��ادمي��ي��ني(، 

حظهم ِمْن هذه اخلصائص.
أن  يكفيه  الداعية  أن  الناس  من  كثير  ويظن 
ناجحا،  داعية  ليكون  الشرع  لعلوم  دارسا  يكون 
للداعية  تكون  أن  بد  فال  غير صحيح،  أمر  وهو 
ث��ق��اف��ة واس��ع��ة ألن���ه مي��ث��ل االس����الم وي��داف��ع عن 
ال��دع��وة واإلس����الم إال  االس����الم، وم��ا جنى على 
الدعاة الفاشلون زادهم من املعارف قليل، فكانوا 

بحق محامني فاشلني في قضية عادلة..
والشيخ الغزالي قبل أن يكون من أهل القول 
ميادين  فارس  فهو  الفعل  اهل  من  والتنظير هو 
)والدعوة حتتاج   واألدب  واللغة  الفقه واحلديث 

لصاحب اللسان الفصيح البليغ(، وها هو تلميذه 
القرضاوي يشهد له بامتالك ناصية األدب فيقول 
ولو  مطبوع،  أدي��ب  يكتب  ")ال��غ��زال��ي( حني  عنه: 
أديبا  ولكان  منازله،  أرفع  لبلغ  األدب  إلى  انقطع 
من طراز حجة األدب، ونابغة اإلسالم "مصطفى 
صادق الرافعي"، لكنه اختار طريق الدعوة؛ فكان 
أديبها النابغ، ووهبه الله فصاحة وبيانا، يجذب 
فتهوي  القلوب  إليه، ويأخذ مبجامع  من يجلس 
اإلمي��ان،  وروع��ة  اللهجة،  بصدق  مشدودة  إليه، 
ووض��وح األف��ك��ار، وج��الل ما يعرض من قضايا 
للفكر  ملتقى  ودروس����ه  خطبه  فكانت  اإلس����الم؛ 
والغزالي  به.  مكان حل  أي  في  للدعوة  ومدرسة 
ميلك مشاعر مستمعه حني يكون خطيبا، ويوجه 
يكتب  كما  يخطب  فهو  كاتبا؛  يكون  ح��ني  عقله 
عذوبة ورشاقة، وخطبه قطع من روائع األدب")(.

التي  الواسعة  الثقافة  القرضاوي  يذكر  ثم 
يتسم بها الداعية الغزالي باعتباره من النماذج 

الفريدة للدعوة في زماننا:
"كان الشيخ الغزالي مثقفا ثقافة واسعة، وفي 
كتاب اسمه )ثقافة الداعية( ألفته من سنني طويلة 
ذكرت فيه أن الداعية محتاج إلى ستة أنواع من 
املختلفة:  مبفرداتها  الدينية،  الثقافة  الثقافات: 
تفسير وحديث وفقه وأصول وغير ذلك، والثقافة 
األدبية واللغوية، والشيخ الغزالي كان أديبا من 

أدباء األمة.
كما كان لدى الشيخ الغزالي ثقافة تاريخية؛ 
فكان معنيا بالتاريخ االسالمي، وثقافة إنسانية 
ثقافة  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  ه��ذا  علمية،  وثقافة  عامة 
احلياة  وتيارات  بالواقع  موصوال  فكان  واقعية؛ 
زاده  الواسعة هي  الثقافة  املختلفة، وكانت هذه 

وأداته الثانية بعد كتاب الله عز وجل )(.

فيها  املختلف  األمييييور  تيييرك  ثييالييثييا: 
والتعاون على األمور املتفق عليها:

الشهيرة:  بقولته  ال��غ��زال��ي  االم����ام  اش��ت��ه��ر 
بعضنا  ول��ي��ع��ذر  ع��ل��ي��ه..  اتفقنا  فيما  "لنتعاون 
بعضًا فيما اختلفنا فيه")(، وقد أوردها في كثير 
"هموم  املفيد  كتابه  في  أورد  وق��د  مؤلفاته،  من 
داعية" أمثلة لبعض الناس يجعلون أمورا جزئية 
سببا لسجاالت فارغة تافهة، ال نريد االطالة في 

سردها.
املصلحني  وال���دع���اة  ال��ع��ل��م��اء  أن  ون��الح��ظ 
ي��ح��اول��ون أال ي��ث��ي��روا اخل��الف��ات ال��ق��دمي��ة، ومن 
في  أو  والصفات  األسماء  باب  عصرنا:  في  ذلك 
الفقهية اخلالفية باعتبار أنه لكل فريق  املسائل 
وتفريعاتها  املسائل  في هذه  اإلغ��راق  وأن  أدلته 
األم���ة وأن املعركة  ان��ح��ط��اط  ك���ان أح���د أس��ب��اب 
ال��ك��ب��رى ه��ي امل��ع��رك��ة م��ع احل��ض��ارة الغربية و 
احلفاظ على املجتمع اإلسالمي والدفاع عن قيم 

اإلسالم النبيلة التي جاءت رحمة للبشرية كلها.

رابييييعييييا: عيييييدم الييتيينييقيييييص ميييين قيييدر 
الدعاة ولو كانوا مخالفني في املنهج واملذهب:

من  عصرنا  ف��ي  املصلحون  ال��دع��اة  يعاني 
ظلم ذوي القربى من أبناء جلدتهم من شباب ال 

يفقهون الدين بشموليته، يقول الشيخ الغزالي:
"وفي عصرنا هذا ظهر فتيان سوء يتطاولون 
على أئمة الفقه باسم الدفاع عن احلديث النبوي .. 
مع أن الفقهاء ما حادوا عن السنة.. وال استهانوا 
بحديث صحت نسبته وسلم متنه.. وكل ما فعلوه 
فردوها  املرويات  بعض  في  علال  اكتشفوا  أنهم 
وفق املنهج العلمي املدروس.. وأرشدوا األمة الى 

ما هو اصدق قيال وأهدى سبيال")(.
فوجب على املسلمني أن ال يقبلوا الطعن في 
حق  وكلمات  مسميات  حتت  وعلمائهم  دعاتهم 

يراد بها باطل.

خامسا: الدعوة باحلال قبل املقال:
الغزالي هو  الناجح في نظر  املوفق  الداعية 
"الذي يهدي إلى احلق بعمله، وإن لم ينطق بكلمة، 
يعتنقها..  التي  للمبادئ  متحرك  ح��يٌّ  مثٌل  ألن��ه 

دعاة  من  واحل��دي��ث  القدمي  في  الناس  وق��د شكا 
أن  وال��واق��ع  الفعل!  ويسيئون  القول  يحسنون 
شكوى الناس من هؤالء يجب أن تسبقها شكوى 
األديان واملذاهب منهم؛ ألن تناقض فعلهم وقولهم 
أخطر شغب ميسُّ قضايا اإلميان، ويصيبها في 
أن  ق��دوة-  امل��رء  يكون  –لكي  يكفي  وال  الصميم، 
يتظاهر بالصاحلات، أو يتجمل لألعني الباحثة، 
ثمَّ  ومن  امليدان..  هذا  في  يصلح  ال  التزوير  فإن 
وحدها  ال��ق��دوة  ب��أن  التوكيد  علينا  ل��زاًم��ا  ن��رى 
إعزاز وإعجاب هما  االقتداء من  وما يبعث على 
السبيل املمهدة لنشر الدعوة في أوسع نطاق..")(.
ولنا في الداعية العظيم � القدوة احلسنة 
فكان يدعو بحاله قبل مقاله، قال سبحانه: �َلَقْد 
ِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة مِلَْن َكاَن َيْرُجو  َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَّ

َه َكِثيًرا�)(. َه َواْلَيْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر اللَّ اللَّ

سييادسييا: جييرأة الييداعييييية فييي الصدع 
باحلق:

في  تشترط  التي  األساسية  املواصفات  من 
ال  وأن  الئ��م،  لومة  الله  في  يخاف  ال  أن  الداعية 
الدعاة  سيد  منهج  يسلك  بل  ينافق،  أو  يداهن 
الذي إذا رأى منكرا احمر وجهه وعال صوته كأنه 

منذر جيش.
جرأته  الغزالي  للداعية  يسجل  فمما  لذلك 
ال��ب��ال��غ��ة وش��ج��اع��ت��ه ال���ن���ادرة ف��ي ب��ي��ان حقائق 
اإلس����الم، وال��ت��ي ج���رت عليه احمل���ن وال��س��ج��ون 
ولكنه سلك طريق الرسل والدعاة الصادقني ونال 
احترام وتقدير محبيه وطلبته وأمته، وفي الوقت 
والسكون؛  الصمت  الناس  من  الغالبية  آثر  ذاته 
في  يسمعون  ما  من هول  فيه جناة حياتهم  ألن 
املهني  بالصمت  بعضهم  يكتِف  ول��م  املعتقالت. 
وحتريف  احلكم  أله��ل  الباطل  بتزيني  تطوع  بل 
في  موقفه  أح��د  ينسى  ول��ن  مواضعه،  عن  الكلم 
سنة  ُعقد  الذي  الشعبية  للقوى  الوطني  املؤمتر 
)1382ه� / 1962م( حيث وقف وحده أمام حشود 
األمة  إلى استقالل  يدعو  ضخمة من احلاضرين 
يتفق  ي مبا  التزيِّ في  والتزامها  تشريعاتها،  في 
مع الشرع، وكان لكالم الغزالي وقعه الطيب في 
نفوس املؤمنني الصامتني في الوقت الذي هاجت 
الشيخ  على  وسلطت سمومها  الفتنة،  أقالم  فيه 
"األه��رام"  امليدان، وخرجت جريدة  فارس  األع��زل 
ف��ي استهانة  الشيخ  م��ن  وق��اره��ا وس��خ��رت  ع��ن 
استجابت  ق��د  أنها  ُظ��ن  التي  األم��ة  لكن  بالغة، 
ح��اش��دة من  ف��ي مظاهرات  لها خرجت  ��ر  ُي��دبَّ مل��ا 
اجل��ام��ع األزه���ر، وجتمعت عند ج��ري��دة األه��رام 
دعاتها  أحد  ولكرامة  وعقيدتها  لكرامتها  لتثأر 
إل��ى تقدمي  ورم��وزه��ا، واضطرت جريدة األه��رام 

اعتذار")(.
هذه إذن بعض احللول التي يقدمها العالمة 
خاض  وق��د  الدعوية،  الساحة  إلص��الح  الغزالي 
ال��ش��ي��خ م��ع��ارك ض��اري��ة ع��ل��ى ج��ب��ه��ات م��ت��ع��ددة 
أع��داء  فواجه  املنشود،-  االص��الح  ه��ذا  لتحقيق 
اإلسالم من داخله وخارجه، من مالحدة ومنصرين 
وع��ل��م��ان��ي��ني، ك��م��ا واج���ه ب��ع��ض أب��ن��اء املسلمني 
أبلغ  باإلسالم  يضرون  الذين  ب��اإلس��الم،  اجلهلة 

الضرر، من حيث يريدون أن ينفعوه.
----------------------

تنبيه: 
- أصل هذا املقال موضوع شارك به الباحث في ندوة 
وطنية في موضوع :"الشيخ محمد الغزالي مشروعه الفكر 
ومنهجه اإلصالحي " التي نظمها كل من "مختبر مناهج 
التراث" بوجدة  العلوم في احلضارة اإلسالمية وجتديد 
البناء  "قضايا  البحث  وفريق  "البالغ احلضاري"  ومجلة 
احلضاري في تراث الغرب اإلسالمي" بكلية ظهر املهراز 
بفاس، يومي 24 و 25 نونبر 2015 برحاب كلية اآلداب 

والعلوم اإلنسانية بوجدة.
من  تضمنه  عما  استغني  فقد  املقال،  لطول  نظرا   -

مصادر ومراجع

من منهج اإلصالح الدعوي عند الشيخ محمد الغزالي

د. محمد بوشركة
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الرواية الثانية : 
رواية أحمد املنصوري في كتابه كباء العنبر من 

عظماء زيان وأطلس البربر)بتصرف طفيف(

وقعة الهري الشهيرة
العدو،  ف��ي وج��ه  راب��ض��ا  األط��ل��س  أصبح بطل 

كاألسد حول قصبة الهري، التي ال تبعد 
الفرنسي  امل��ع��س��ك��ر  م��رك��ز  ع��ن  ك��ل��م   14 ب  إال 
الذين   أتباعه  "دواره" من  بخنيفرة، حل هو وحلته 
مقاتل،  مائة  نحو  ع��دده��م  يبلغ  ل��ه  كمخازنية  ه��م 
غالبهم فوارس، وتابعه حينا أوالده املشهورين مع 

أتباعهم الذين يبلغون نحو مائتي فارس آخرين.
بهذا  أوح��م��و  محمد  ن��زول  خبر  استطار  وم��ا 
احمل���ل ح��ت��ى ت��س��اب��ق ب��ع��ض ق���رون ال��ش��ر م��ن ذوي 

قرابته، وهما باحسني بل وأخوه، وهما أبناء أخت 
فقط  للظهور  حبا  العدو،  لصف  ذهبا  قد  وكانا  له. 
)تقول الرواية الشفوية أنهما اقترفا جرمية السرقة، 
والتحقا  حركات  آي��ت  قبيلته  من  القائد  فطردهما 
الفرنسيني(  في صفوف  لالنخراط  بحامية خنيفرة 
رئيس  إل���ى  تسابقا  خ��ن��ي��ف��رة.  معسكر  ف��ي  ف��ك��ان��ا 
املعسكر وأخبراه باملوقع النازل فيه خالهما، وعدد 
التي  املقاتلة فرسانا وراجلة واملسافة  من معه من 
بينه وبني املعسكر وعن البالد وطبيعتها فقربا له 
له كل شيء في اختطاف خالهما  كل شيء وسهال 
املقاومة  ه��ذه  من  فرنسا  فتستريح  ب���اردة،  غنيمة 
واملقاتلة، وفتال في احلبل والغارب لرئيس املعسكر 
الفيردور، فجمع هذا بدوره بعض الضباط اخلاصة 
للمشاورة، ومنهم القبطان راكت أبرانكار، فأكدوا له 
أن هذه املغامرة مخاطرة، ال ينبغي اإلقدام عليها ألنه 

ليس من املعقول أن يغتنم فرصة مغرية الختطاف 
الرئيس  لكن  امل��ك��اف��ح��ني.  للمقاومني  رئ��ي��س  أك��ب��ر 
بني  املخبوء  االنتصار  نشاط  استنفره  )الف��ي��ردور( 
السالح، ورجال املعارك والكفاح فصمم على تنفيذ 

اخلطة مهما كلفته.
امل��ذك��ورة،  مبقدمته  الفرنسي  اجل��ي��ش  ف��س��ار 

قاصدين بطل األطلس النائم في حفظ الله،
فما كاد السحر يطل حتى كان اجليش الفرنسي 
على غلوة من محطة محمد أوحمو وكان من قدر الله 
أسريا  ولده حوسا )حسني(  اثنني من أصحاب  أن 
أن جت���اوزا احللة  فما  أك��ي��د،  ل��غ��رض  ال��غ��دوة  تلك 
"الدوار" حتى وجدا نفسيهما أمام اجليش املباغث. 
فصاحا صيحتهما البربرية منذرين باخلطر، ولكن 
أطلق  الفرنسي  ف��إن اجليش  ق��د قضي.  األم��ر  ك��ان 
شآبيب بنادقه النارية على احللة، مبا فيها ورمتها 

واألط��ف��ال،  النساء  فيها  سقطت  واح��د  رج��ل  رمية 
التي  الكتيبة  بينما  األب��ط��ال،  ال��رج��ال  ع��ن  فضال 
يتزعمها قرنا الشيطان قصدت خيمة محمد أوحمو 
ليؤخذ  عنه  يبحثان  اجل��ن��ود  ك��ل  يسبقان  ف��دخ��ال 

أسيرا غنيمة للرئيس باملعسكر كما زعما. 
النادرة والبسالة املنقطعة  ولكن هي الشجاعة 
النظير واخلفة في الروح والنشاط حتى في نسائهم 
يصل  الهيعة  ضجيج  ك��اد  فما  رجالهم،  عن  فضال 
آلذان النائمني اآلمنني حتى هرعوا للسالح، وهرعت 
فأسرجته،  ل��ف��رس��ه،  أوح��م��و  محمد  ن��س��اء  إح���دى 
وأخرى أجلمته وحلت رباطه. وها هو البطل املسن 
البالغ من العمر حوالي الثمانني يطير كالفرخ على 
وق��اي��ة طبيعية  إل��ى  وي��ل��وي جلامه  صهوة ج���واده 

يجعلها درقته، فيصلي املهاجمني بناره احلامية...
يتبع...

أوال: موضوعات الكتاب:
أي��دي��ن��ا ه���و للباحث  ب���ني  ال����ذي  ال��ك��ت��اب 
ما  أول  كتبه  إيزوتسو،  توشيهيكو  الياباني 
بجامعة  1964م  سنة  وطبع  باإلجنليزية  كتبه 
كيو بطوكيو، ثم               قدر الله أن يترجمه 
املنظمة  الدكتور هالل محمد اجلهاد، وتنشره 
العربية للترجمة في طبعته األولى سنة 2007م 

فيما يزيد عن 400 صفحة.
بعد مقدمة املترجم ومراجعة األستاذ فضل 
ثنايا  في  املمتعة  القارئ  رحلة  تبدأ  الرحمن، 
إليه في مقدمة  قدمه  قد  ليجد صاحبه  الكتاب 
تعريفي  ب��َث��َب��ٍت  إي���اه  خ��امت��ا  ف��ص��ول،  وتسعة 
مل��ج��م��وع��ة م���ن امل��ص��ط��ل��ح��ات امل��ن��ه��ج��ي��ة ال��ت��ي 

اعتمدها في دراسته.
وعليه، فقد جاء الفصل األول بعنوان: "علم 
الداللة والقرآن"، والثاني بعنوان: "املصطلحات 
وال��ث��ال��ث  ال��ت��اري��خ"،  ف��ي  ال��ق��رآن��ي��ة  املفتاحية 
القرآنية  للرؤية  األساسية  "البنية  بعنوان: 
واخلامس  "ال��ل��ه"،  بعنوان:  وال��راب��ع  للعالم"، 
بعنوان: "العالقة الوجودية بني الله واإلنسان"، 
وال���س���ادس ب��ع��ن��وان: "ال��ع��الق��ة ال��ت��واص��ل��ي��ة 
اللغوي"،  غير  التواصل  واإلن��س��ان:  الله  ب��ني 
والسابع بعنوان: " العالقة التواصلية بني الله 
واإلنسان: التواصل اللغوي"، والثامن بعنوان: 
"اجلاهلية واإلسالم"، والتاسع واألخير َعْنَونه 

بقوله: "العالقة األخالقية بني الله واإلنسان".

ثانيا: نظرات حول الكتاب:
ك��ث��ي��رة ه��ي اجل��ه��ود ال��ت��ي ب��ذل��ت م��ن قبل 
املستشرقني في تناولهم لإلسالم عامة والقرآن 
ولكن  ان��ت��ص��ارا،  أو  طعنا  إم��ا  ال��ك��رمي خاصة 
يبدو أن الباحث الياباني توشيهيكو إيزوتسو 
الكتاب  ه��ذا  تأليف  ف��ي  عظيما  ب��ذل جهدا  ق��د 
العالم  إل��ى  نظرته  وماهية  الكرمي  القرآن  عن 
وال��وج��ود، راص���دا ذل��ك م��ن خ��الل الكشف عن 
الكرمي،  القرآن  في  تعالى  بالله  اإلنسان  عالقة 
على  وانعكاساتها  العالقة  تلك  ومقتضيات 

تصور العالم والوجود.
الداللة  علم  مبنهج  ذل��ك  ف��ي  استعان  وق��د 
داللة  "علم  "إن عنوان  الباحث:  يقول  املعاصر، 
القرآن" يوحي أوال بأن العمل سيقوم بصورة 
الداللي  التحليل  منهج  تطبيقنا  على  أساسية 
أو املفهومي ملادة مستمدة من املعجم القرآني، 
وم��ن جانب آخ��ر، ف��إن ه��ذا سيوحي ب��أن علم 
الداللة سيمثل ]...[ الوجه املنهجي من عملنا، 
من  وذل��ك  امل��ادي".  جانبه  القرآن  فيما سيمثل 

بشكل حتليلي  الكبرى  "املفاهيم  دراس��ة  خالل 
أنها  يبدو  التي  املفاهيم  تلك  أعني  ومنهجي، 
ال��رؤي��ة  تشكيل  ف��ي  ح��اس��م  دور  ذات  ك��ان��ت 

القرآنية للكون".
وإض��اف��ة "ع��ل��م ال��دالل��ة" إل��ى "ال��ق��رآن" وما 
يفيده من معنى االختصاص؛ فيه إمياء إلى أن 
الرجل يريد حتوير علم الداللة ليصبح مناسبا 
ألن يتخذ منهجا لدراسة القرآن الكرمي، خاصة 
وأنه جعل الفصل األول من كتابه للحديث عن 
عالقة علم الداللة بالقرآن الكرمي ومدى إمكانية 

التي  املهمة  والنتائج  املنهج،  بهذا  دراس��ت��ه 
ميكن أن نتوصل إليها.

 وإمنا قلت ذلك ملا للرجل من إملام كبير جدا 
باللغة العربية ودالالتها وقواعدها، إلى حد أن 
شمل إملامه هذا الشعَر اجلاهلي، وهو واضح 
في الكتاب؛ خاصة حينما يتناول بعض األلفاظ 
القرآنية بالدراسة ليكشف عن تطورها الداللي 
من العصر اجلاهلي إلى عصر اإلسالم كاشفا 
عن معناها في العصر اجلاهلي وعما أصبحت 
عليه بعد مجيء اإلسالم مستدال على ذلك كله 
بأبيات شعرية من الشعر اجلاهلي، والعجيب 
الشعرية  األبيات  نقد  إل��ى  ذل��ك  يتعدى  قد  أن��ه 
بل  زيفها  أو  حقيقتها  ليكشف  بها  املستشَهد 
األبيات  بعض  بزيف  تقول  التي  اآلراء  ونقد 

وهي مخطئة في ذلك حسب رأي إيزوتسو.
فإذا كان إملامه بالعربية بلغ هذا احلد، فإنه 
في  اإلضافة  تفيده  ما  عليه  يخفى  ال  شك  بال 
العنوان من االختصاص، فهو إذن كأنه يتحدث 

عن علم الداللة اخلاص بالقرآن الكرمي مبا هو 
كالم الله تعالى.

احترام  من  إليزوتسو  ما  ن��درك  هنا  وم��ن 
كبير لهذا الكتاب العظيم، وقد صرح في كتابه 
ل�"إلسهام  محاولة  إال  هي  ما  ه��ذه  دراسته  أن 
بشيء جديد من أجل فهم أفضل لرسالة القرآن 

لعصره ولنا". 
ومن خالل رصد تطور األلفاظ ما بني العصر 
اجلاهلي وعصر اإلسالم –كما أشرت- يكشف 
لنا إيزوتسو عن نظرة العرب وتصورهم لهذا 

العالم مبا في ذلك الله سبحانه، وأنفسهم هم 
العصر اجلاهلي، وكيف أصبحت نظرتهم  في 
له بعد نزول القرآن الكرمي، يقول: "...فكل هذه 
املصطلحات تقريبا كانت مستعملة بصيغة أو 
بأخرى في العصر اجلاهلي )...( وجاء اإلسالم 
فجمعها معا وضمها كلها في شبكة مفهومية 
في  التحول  ه��ذا  أدى  وق��د   )...( كليا،  ج��دي��دة 
األخالقية  للقيم  اجل��وه��ري  والتبدل  املفاهيم 
تغير  إح��داث  إل��ى  عنه،  نشأت  التي  والدينية 
وللوجود  للعالم  ال��ع��رب  ت��ص��ور  ف��ي  أس��اس��ي 

اإلنساني".
مصطلحني  ع��ن  إي��زوت��س��و  يتحدث  وه��ن��ا 
ما  وه��و  دراس��ت��ه،  ف��ي  ج��دا  مهمني  منهجيني 
العالقي"؛  و"املعنى  األس��اس��ي"  "املعنى  سماه 
تدل  ال��ذي  املعنى  ذل��ك  ه��و  األس��اس��ي  فاملعنى 
عليه الكلمة قبل أن تدخل إلى جهاز مفاهيمي 
سياق  أي  من  اقتطعت  إذا  به  وحتتفظ  معني 
كان، وأما املعنى العالقي فهو ذلك املعنى الذي 

يضاف إلى املعنى األساسي بعد دخول الكلمة 
إلى جهاز مفاهيمي معني.

يتحدث  حينما  توشيهيكو  ف���إن  وع��ل��ي��ه 
معنى  عن  يتحدث  فإنه  األساسي"  "املعنى  عن 
الكلمة في أصل وضعها؛ بحيث لو جردت من 
أي سياق فإنها ستحتفظ بهذا املعنى، وحينما 
يتحدث عن "املعنى العالقي" فإنه يتحدث عما 
أصبحت عليه الكلمة في القرآن الكرمي بعدما 

دخلت ضمن شبكته املفهومية.
وعلى ذكر الشبكة املفهومية، فإن إيزوتسو 
أنها  على  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  مصطلحات  يصور 
منها  نقطة  ك��ل  مفهومية  شبكة  ع��ن  ع��ب��ارة 
املركز"  "الكلمة  -أو  مركزيا  مصطلحا  متثل 
ثانوية  مصطلحات  ب��ه  حتيط  س��م��اه��ا-  كما 
بيانا وإيضاحا، ونفس  أخرى تخدمه وتزيده 
قد  التي  لها  امل��ج��اورة  للنقطة  بالنسبة  األم��ر 
أي  أن  مبعنى  أيضا،  مركزيا  مصطلحا  متثل 
مصطلح م��رك��زي ف��ي ال��ق��رآن ال��ك��رمي ق��د يكون 
تندرج  التي  إلى املصطلحات  بالنسبة  مركزيا 
التي  املصطلحات  إلى  بالنسبة  فرعيا  حتته، 
ال  املفاهيم  أو  "الكلمات  فهذه  حتتها،  يندرج 
توجد هكذا ببساطة في القرآن بحيث تكون كل 
يتوافق بعضها  منها معزولة عن األخرى، بل 
العيانية  معانيها  بإحكام، وتستمد  مع بعض 
وجه  على  بينها،  احملكم  ال��ع��الق��ات  نظام  م��ن 
أنفسها  بني  تشكل  إنها  أخ��رى؛  بكلمة  ال��دق��ة، 
مجموعات متنوعة كبيرة أو صغيرة، ثم تترابط 
ب��أش��ك��ال متنوعة،  ب��دوره��ا  امل��ج��م��وع��ات  ه���ذه 
كليا  مجموعا  النهاية  في  تؤلف  فإنها  وبذلك 
منظما، وشبكة غاية في التعقيد والتركيب من 
التداعيات املفهومية". وبهذا يقرر إيزوتسو أن 
أي مصطلح في القرآن الكرمي البد من دراسته 
ضمن مجموعته التي ينتمي إليها ويرتبط بها.
ل��ي��ص��ل ال��ب��اح��ث م���ن خ����الل ذل����ك إل����ى أن 
املفهوم املركزي الذي تتفرع عنه جميع املفاهيم 
ارتباطا وثيقا هو مفهوم  به  القرآنية وترتبط 
القرآن الكرمي وحذفنا  "الله"؛ بحيث إذا أخذنا 
أي  ل��آي��ات  يبقى  ل��ن  فإنه  "ال��ل��ه"،  مفهوم  منه 

معنى على اإلطالق. 
دراسة  إيزوتسو  ح��اول  كله  ذلك  من خالل 
العالقة التي تربط الله تعالى اخلالق، باإلنسان 
املخلوق  من طاعة  ذلك  يقتضيه  وما  املخلوق، 
-بناء  ليكشف  ل��ه،  العبادة  وإخ��الص  للخالق 

ملحمة لهري بين روايتين )13نونبر 1914(

"الله واإلنسان في القرآن: علم داللة الرؤية القرآنية للعالم"
للباحث الياباني توشيهيكو إيزوتسو

قراءة 
في كتاب

محمد أمين الخنشوفي

قرأت لكم

حسن محجوبي
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ي��ش��ع��ر ب��غ��رب��ة ك��ل��ي��ه��م��ا ع���ن اآلخ����ر.. 
زي�����ارات ق��ص��ي��رة ت��ع��م��ق اجل�����رح.. تباعد 
أمامه..  املاثل  وهو  إليه  يحن  بينهما...  
عمقا  بينهما  الهوة  ت��زداد  عليه..  يربت 

واتساعا.. 
ي���دس ف��ي ي���ده رزم���ة ن���ق���ود.. ي��رده��ا 

إليه بيد رسم عليها الزمن خيوطه:
- الله يرضى عنك يا ابني احلبيب...

لست محتاجا إليه!
ض���غ���ط ع���ل���ى ك���ف���ه وه�����و ي����زف����ر.. ل��م 
محتاج  »أن��ا  ل��ه:  يقول  أن  شفتاه  تسعفه 
إليك وحدك.. ابني بال قناع كما كنت من 

قبل.. « 
كم يكره بداخله هذا املال  الذي فّرق 

بينهما...
أج���رة..  س��ي��ارة  ف��ي  يكد  الشيخ  األب 
واالب��ن  بعرقه..  إال  العيش  له  يحلو  وال 
خطفه زواجه من سليلة أثرياء إلى عالم 

املال والثراء.. 
ي��ن��ظ��ر ف��ي ع��ي��ن��ي��ه.. ي��ت��س��اءل: أه��ذا 

الذي قطعة مني؟!
تزداد الهوة اتساعا بينهما...

ي��ق��ت��رب م���ن ح��ف��ي��دي��ه.. ي��ه��رب منه 
حفيده األصغر باكيا..

كان  بلغة  ترطن  حفيدته..  يحضن 
يحمل  ك��ان  ح��ن  االح��ت��الل  أي���ام  يلعنها 

السالح...
ي��ت��دخ��ل اب��ن��ه ل��ت��رج��م��ة  احل����وار بن 

اجلد وحفيدته...
املربية  ف��ي حضن  ي��رمت��ي احل��ف��ي��دان 
إلى  تنظر   .. أمهما  حتضر  األس��ي��وي��ة.. 
بالفرنسية...  جميعا  ي��رط��ن��ون  اب��ن��ه.. 
بابتسامة  ل��ه  وت��ق��ول  ساعتها  إل��ى  تنظر 
أشغال  الزيارة.. لدينا  انتهى وقت  باردة: 

كثيرة...!
ت��ت��ح��داه دم��ع��ة ت��ن��س��اب ع��ل��ى خ���ده.. 
ي��ت��ن��ه��د: »اش���ت���ق���ت الب����ن����ي.. أمت���ن���ى أن 

أحضنه بقوة.. وأن أحضن حفيَدّي« !
اخلطى  يجتر  ال��غ��رب��ة..  ب��ه  تستبد 

وهو يتساءل: »أحقا هذا هو ابني« ؟!

 ذة. نبيلة عزوزي

بقـلم :

و مـضـــــــــة

أحقا هو..؟!

تقودنا  وأوقاتنا  العمر،  من  تنفق  أنفاسنا 
بلسان  تنادي  كثيرة  ومنن  أعطيات  القبر،  الى 
وهمة  نــافــدة  بصيرة  ذي  مجد  مــن  هــل  حالها 

متقدة؟
والدعة؟  التواني  داعي  عن  من معرض  هل 

هل من مقدر لبركة األوقات وقيمة األعطيات؟
لها  يفطن  ال  األجر  وافــرة  الثمينة  فالفرص 

من عقله مسبي في سجن الشهوة.
نسائم األسحار وما حتمله من فضل وأجر 
الطاعة،  بـــذور  فيها  ينثر  مــن  تنتظر  وبــركــة، 
شكواه  لــه  ويــبــث  يناجيه  بــربــه  فيها  فيختلي 
ليكسوه بنور في صدره وبدنه وروحه، ويجعله 
فهل  املفردين،  السابقني  ومن  احلكمة  أهل  من 

ْدنا؟ َتَزوَّ
يــدعــونــا مثبط الــنــوم لــفــراش وثــيــر دافــئ، 
وتنادينا اخليبة كل صباح لتضمنا الى حضنها 
بخمول  مرحبا  قائلة  الكثر؛  بــروادهــا  مبتهجة 

أهل الدنيا؛ مرحبا بكم في عالم الكسل.
وأما من نثر بذور اجلد وشمر على سواعد 
والقبول.  احلــظــوة  فسينال  واالجــتــهــاد  الــعــزم 
وسيوقظه هم اآلخرة ليتزود من خيرات السحر، 
يحكي  طفل  همة  من  أضعف  همته  تكون  ولــن 
الليل، فقد: قام أبو يزيد  والــده قصته مع قيام 
البسطامي يتهجد من الليل فرأى طفله الصغير 
الليل  ولبرد  سنه  لصغر  عليه  فأشفق  بجواره 
ومشقة السهر. فقال له: ُارقد يا بني فأمامك ليل 
طويل. فقال له الولد: فما بالك أنت قمت؟ فقال: 
يا بني: قد طلب مني أقوم له. فقال الغالم: لقد 
يعلم  ربك  �إن  كتابه  في  الله  نزل  فيما  حفظت 
وثلثه  ونصفه  الليل  ثلثي  من  أدنــى  تقوم  أنــك 

وطائفة من الذين معك�. فمن هؤالء الذين قاموا 
مع النبي �؟ فقال: إنهم أصحابه. فقال الغالم: 
الله،  طاعة  في  صحبتك  شــرف  من  حترمني  ال 
فقال األب وقد متلكته الدهشة: يا بني أنت طفل 

لم تبلغ احللم بعد.
فقال الغالم: يا أبت إني أرى أمي وهي توقد 
النار تبدأ بصغار ِقَطع احلطب لتشعل كبارها، 
فأخشى أن يبدأ الله بنا يوم القيامة قبل الرجال 

إن أهملنا طاعته.
الله، وقــال: قم يا  فانتفض أبوه من خشية 

بني فأنت أولى بالله من أبيك.
شابت  وقــد  صغير،  جسد  فــي  كبيرة  همة 
أجسامنا وما نضجت هممنا. فما جلرح مبيت 

إيالم؟
احلصاد  زمن  في  الغلة  بوفرة  أيقنوا  قوم 
في  اخليبة  أهــل  نــزاحــم  ونــحــن  بــجــد،  فعملوا 
أســـواق الــهــوى، أثــثــوا بــيــوت الــعــز فــي جنات 

اخللد، وبنينا دور اخلراب في أرض فانية.
وهذه بذور أخرى كبيرة إال على اخلاشعني، 
وجتعلنا  األدران،  تغسل  خمس  مطهرات  هي 
طهر األبدان واألفعال واألنفس، قال عنها سيد 
اخللق �: »أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم 
يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فهل يبقى على 
كذلك مثل  قــال:  ال.  قالوا  درنــه شــيء؟  بدنه من 
الصلوات اخلمس ميحو الله بهن اخلطايا«)1(.

ا أفرغنا صلواتنا من اخلشوع فأضحت  لِكنَّ
حركات بال روح، فما تلذذنا باملناجاة فيها، وال 
فيها  تثاقلت  بل  وركوعها،  سجودها  بسكينة 
األبدان وأدتها النفوس قهرا فما ارتاحت فيها 
وفرة  أدرك  ممن  غيرنا  متنى  ولكم  سكنت،  وال 

حصادها أن يستمر في أدائها حتى بعد موته !، 
الله  يدعو  كــان  أنــه  النباني  ثابت  عن  نقل  فقد 
تعالى قائال: اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصالة 
في قبره، فأعطني الصالة في قبري، ويقال: إن 

هذه الدعوة استجيبت له.)2(
فهذا جسد ميت ساجد بني يدي الله، وهذه 
أبدان ما سجدت أرواحها أبد العمر فهل يبعث 

موتى األحياء؟
في  واقفا  »يــا  قائال:  اجلــوزي  ابــن  ينادينا 
من  بذلته  ما  يصلح  ما  غائب،  والقلب  صالته 
التعبد مهرا للجنة فكيف ثمنا للجنة؟ رأت فأرة 
جمال فأعجبها فجرت خطامه فتبعها، فلما وصل 
إلى باب بيتها وقف ونادى بلسان احلال، إما أن 
يليق  محبوبا  أو  مبحبوبك  تليق  دارا  تتخذي 
بدارك، خذ هذه إشارة إما أن تصلي صالة تليق 

مبعبودك أم تتخذ معبودا يليق بصالتك«)3(.
واحسرتاه نقضي العمر، وانصرمـت         

ساعاته بني ذل العجز والكســـــــــل
والقوم قد أخذوا درب النجاة، وقـــــد

ساروا إلى املطلب األعلى على مهل
لكيال  الغفلة،  سبات  من  مستيقظ  من  فهل 

تتعمق احلسرات في زمن احلصاد.
----------------------

1 - رواه ابن املبارك وصححه األلباني في صحيح 
اجلامع 3518

2 - تهذيب الكمال في أسماء الرجال، جمال الدين 
ابـــي احلــجــاج املــــزي، ت بــشــار عـــواد مــعــروف ج 5ص 
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3 - املدهش البن اجلوزي ،، ص 376: ت حامد أحمد 

الطاهر البسيوني دار احلديث القاهرة، طبعة :2004

خيبة في زمن احلصاد دة. رجاء عبيد

بيــوتنا التي تفـرخ 
الهزمية

من 

أوراق  شاهدة
ذة. فوزية حجبـي
al.abira@hotmail.com أشجانه  طفت  لقاء  فــي  ونحن 

األخوات  إحدى  أجوائه حكت  على 
بني  رحاها  دارت  دامية  معركة  عن 
احتقنت  حيث  وعائلتيهما  أختني 
وشقت  أصــابــع  فقطعت  ــــرؤوس  ال
واســتــعــان  دمـــــاء  وفـــــارت  رؤوس 
بالبنات  واألمــهــات  باألبناء  اآلبـــاء 
وانـــخـــرطـــوا فـــي تــصــفــيــة وإعــاقــة 
بعضهم البعض وسط هلع املتابعني 

لفيلم رعب بلطجي عز نظيره ..
بوحشيتها  كــهــذه  أحــــواال  إن 
أيــام  مــن  يـــوم  منها  يسلم  يــكــاد  ال 
أركان  عن  املرء  ليتساءل  الله حتى 
في  حية  الزالـــت  كانت  إن  اإلســـالم 
أيــام  معالم  مــن  أمــســت  أم  القلوب 

خلت؟
هـــي بـــال شـــك صــنــابــيــر غــرائــز 
جــاهــلــيــة  طــمــرهــا اإلســــالم وهــنــاك 
أعـــداء األمـــة مــن اشتغل بهمة  مــن 
وذكــاء ليجعل أركــان اإلســالم هذه 
ــهــا فــــورات  ــق ــراف مـــجـــرد طـــقـــوس ت
وتــوفــر  تــتــنــاســل  تنتهي  ال  شــقــاق 
شــروط اإلخــتــراق اخلارجي جلسد 
غـــدا أشــبــه بــاجلــســد الــفــاقــد متاما 
للمناعة وحس املقاومة. وإذا كانت 
كل العدسات واألقالم استنفرت أو 
إرهابية  حركة  شفرة  لفك  استفزت 
ــة  ــدول مــشــبــوهــة تــدعــى فــريــة ب "ال
من  السؤال  وانتصب  اإلسالمية"  

الدغلية  هـــذه اجلــائــحــة  أتـــت  أيـــن 
املــتــوحــشــة  فــاجلــواب مــن منطلق 
أن جتبرهذا  هــو  الــربــانــيــة  الــســنن 
الــكــيــان مــا هــو إال خــالصــة غضب 
رحم  في  أسبابه  كل  تخلقت  إلهي 
بكل  الوباء  فسرى  املسلمني  أنفس 
سالسة في اجلسد املهني، فعن عبد 
علينا  أقبل  قــال:   � عمر  بن  الله 
»يامعشر   : فــقــال   � الــلــه  رســـول 
بهن  ابتليتم  إذا  خمس  املهاجرين 
وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر 
يعلنوا  حتى  قوم  في  قط  الفاحشة 
بها إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع 
الذين  فــي أســالفــهــم  لــم تكن  الــتــي 
مضوا ولم ينقصوا املكيال وامليزان 
املئونة  وشــدة  بالسنني  أخــذوا  إال 
وجور السلطان عليهم، ولم مينعوا 
من  القطر  منعوا  إال  أموالهم  زكــاة 
ميطروا،  لم  البهائم  ولــوال  السماء 
ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله 
إال سلط الله عليهم عدوا من غيرهم 
فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم 
حتكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا 
الله بأسهم  إال جعل  الله  أنزل  مما 
بينهم«)رواه ابن ماجه(. وغير بعيد 
عن هذا السياق لنتوقف أمام سورة 
الله  رســــول  �محمد  وآيــــة  الــفــتــح 
التي متدنا  اآليـــة�   .. معه  والــذيــن 
الغائبة  املنصورة  الفئة  مبفاتيح 

في زمننا هذا فهي بنيان مرصوص 
خــيــاراتــه واضــحــة بــني والء وبــراء 
يشد بعضه بعضا مبشاعر الرحمة 
ممتدة  خلوة  عن  الناجمة  املتبادلة 
نيام بني  الله سبحانه والعبيد  مع 
ركــوع وســجــود تنبجس آثـــاره في 
الراسخة  أجسادهم  وفــي  وجوهم 
اجلذور املستقيمة اجلذع.. فهل هذه 
هي الصفات التي تطالعنا ملواجهة 
أعــــــداء أذكــــيــــاء يــــوقــــدون عــــداوة 
معارضاتهم  لهم  ويزينون  اإلخوان 
في  التصفيات  لعبة  لتستغرقهم 
تتيح  ال  الــلــخــبــطــة  مـــن  فـــضـــاءات 
الوقت  فــي  والــبــاطــل  احلــق  معرفة 
الـــــذي حتــمــل فــيــه أخـــبـــار الــعــالــم 
صور نساء املسلمني الغارقات بني 
الوحل واملوج واألسالك  والغلمان 
بالسالح  باللعب  الهـــون  الــنــزقــون 
عــن اســتــهــوان الــعــرض والــشــرف 

املستباح.
ــي  ــن ــــي لــــقــــاء دي أذكـــــــر أنـــــي ف
مــوقــر ونــقــاش هــم مــالمــح الهزمية 
الــســادرة مــن خــالل واقـــع البيوت 
واألســـر اإلســالمــيــة طــرحــت ســؤاال 
ويتعلق  تؤرقني  تداعياته  مازالت 
على  املبنية  الــبــيــوت  هـــذه  بــواقــع 
االستضعاف حد اإلفراط في القسوة 
في التعامل مع املــرأة مع تنكر تام 
الرفق  فــي   � الــلــه  رســـول  لسيرة 

مساعدتهن  على  واحلرص  بنسائه 
من  ورحــمــة  مـــودة  أجــــواء  لتوفير 
في  للمساهمة  تدفعهن  أن  شأنها 
تخريج اجليل الرسالي.. واستحث 
لــإدالء برأيي في  عالم جليل قلمي 
هــذه اإلخــتــالالت األســريــة احلالقة  
املصطفى  محجة  إال  أمــامــنــا  فــهــل 
النسائية  للشخصية  ســبــكــه  فــي 
املتوازنة العاملة لدينها كما لبيتها 
إغــداقــه على نسائه حبا  من خــالل 
املعالم  وهــي  وإحــســانــا..  وتكرميا 
الـــتـــي نــحــتــاج إلــــى وعــــظ رجــالــي 
وضعهم  اجتــاه  في  للرجال  مكثف 
 � الله  لرسول  اإلتباع  سكة  على 
كثيرا  أبــهــرنــي  وقـــد  تنزيلها.  فــي 
الــغــزالــي  اإلســالمــي محمد  املــفــكــر 
حني وصف هذا الزرع الذي ذكرناه 
لبدايات  بليغ  وصف  في  فقال  أنفا 
جهاد  الشهير  بكتابه  ـــزرع  ال هــذا 
)أعــجــبــنــي وصـــف سلفنا  الـــدعـــوة 
مثمرة  خصبة  مزرعة  بأنهم  األول 
والزرع يبدأ خامات رخوة متناثرة 
بعضه  ويتضام  ويتكاثر  ينمو  ثم 

إلى بعض...(
ــتــضــام" هــو الغائب  "ال وهــــذا  
ـــذي خـــرج ولـــم يــعــد  فاستشرت  ال
الكبار  إلى  وسرت  بالبيوت  الفرقة 

فكان كل هذا اخلراب.
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)تــ:  خلدون  بُن  الرحمن  عبُد  يكن  لم 
الُعمران  علِم  واضــَع  وال  مؤرخا،  808هــ( 
بعلم  –حديثا–  يسّمى  مــا  أو  الــبــشــري، 
بْل  فقط؛  "السوسيولوجيا"  أو  االجتماع، 
كان عالما أديبا، وفقيها متصّوفا. وقد أّلف 
كتابا سّماه: "كتاب العبر وديوان المبتدأ 
والبربر  والعجم  العرب  أيــام  في  والخبر 
األكبر"؛  السلطان  ذوي  ومن عاصرهم من 
إْذ  الـ"مقدمُة"،  إال  منه  تشتهر  لم  أنــه  بيد 
وأفانينه،  القول  لضروب  جامعًة  جــاءت 
حيث تكّلم فيها ابُن خلدون وأجاد وأوعى 
على  "الـمقدمة"  هذه  اشتملِت  وقد  وأفــاد. 
األنامل،  عدد  فاقت  كثيرة  فقهية  جوانَب 
وحركات العوامل، حيث تحدث في "علوم 
و"علوم  والــقــراءات"،  التفسير  من  القرآن 
الــفــقــه ومـــا يتبعه من  ــم  الــحــديــث"، و"عــل
به  يتعلق  وما  الفقه  و"أصــول  الفرائض"، 

من الجدل والخالفيات"، و"علم التصّوف".
فقد  الـمقدمة"؛  في"  الّتفسير  علُم  أما 
جاء الكالُم عنه مقتضبا؛ لكن ابن خلدون 
إلى  العلم، وأشــار  المقصود من هذا  بّين 
"وأما  فيقول:  والعقلية،  النقلية  مصادره 
التفسير، فاعلم أن القرآن نّزل بلغة العرب 
وعــلــى أســالــيــب بــالغــتــهــم، فــكــانــوا كلُّهم 
مفرداته  فــي  معانيه  ويعلمون  يفهمونه 
على  –عنده–  والتفسير  وتراكيبه")1(. 

صنفين: 
تفسيٍر نقلي ُمسنٍد إلى اآلثار المنقولة 
عــن الــســلــف، وهـــي مــعــرفــة الــنــاســخ من 
المنسوخ وأسباب النزول ومقاصد اآلي، 
وكل ذلك ال ُيعرف إال بالنقل عن الصحابة 
والتابعين. ويمكن أن نحدد هذه المصادر 
النقلية لتفسير القرآن الكريم التي وردت 

عند ابن خلدون كما يلي:
وهذا  بالقرآن:  القرآن  تفسير  أّوال: 
ما يشير إليه بقوله: "وكان -القرآن- ينّزل 
التوحيد  لبيان  آيــاٍت  وآيــاٍت  جماًل جماًل 
والفروض الدينية بحسب الوقائع. ومنها 
ما هو في العقائد اإليمانية، ومنها ما هو 
في أحكام الجوارح، ومنه ما يتقدم، ومنه 

ما يتأخر ويكون ناسخا له")2(.
ث���ان���ي���ا: تــفــســيــر الــــقــــرآن الــكــريــم 
بصحيح السنة النبوية الّشريفة: فالسّنة 
لقوله  مــصــداقــا  الــكــريــم،  لــلــقــرآن  مبّينة 
ْكَر  الذِّ ِإَلــيــَك  �َوأْنَزْلَنا  وتعالى:  سبحانه 
ِإَليِهم�)النحل:44(.  َل  ُنزِّ َما  للّناِس  َن  لُتَبيِّ
وقال ابن تيمية )تــ: 728هــ(: "..فإن أعياك 
ذلك، فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن 

وموضحة له")3(.
وهذا ما نفهمه من قول ابن خلدون: 
ويمّيز  المجمل  يبّين   � النبي  ـــان  "وك

الناسخ من المنسوخ")4(.
الــكــريــم بصحيح  الـــقـــرآن  وتــفــســيــر 
عند  جاء  ما  بحسب  وجهان،  فيه  السّنة، 

ابن خلدون:
آيــات  ذلــك  ومــن  ب��ي��ان المجمل: 
ــتــي ُفــرضــت فــيــهــا الــعــبــادات  األحـــكـــام ال
ــِت  األربــــع، وجـــاء فــرضــهــا مــجــمــال، وتــوّل
أو  فعليًة  أو  كانت  قوليًة  النبويُة،  السّنُة 
تقريريًة، بياَن تفاصيلها، كما أرادها الله 

.
ب��ي��ان ال��ّن��س��خ: إن هـــذا الــوجــه ال 
ــهــاد؛ بل  الــــرأي واالجــت عــلــى  فــيــه  ُيعتمد 
كان  وقد  الصحيحة،  والرواية  النقل  على 
يبّين  للصحابة  تفسيره  في   ،� الرسول 
لــهــم الــنــاســخ مــن الــمــنــســوخ مــن الــقــرآن 

الكريم.
ال شك أن معرفة ناسخه من منسوخه 
كبير.  شـــأن  ذو  ــم  وعــل عــظــيــمــة،  مــعــرفــة 
على  سهر  جّمة  مصّنفاٌت  فيه  ُأّلــفــْت  وقــد 
الذين  الــحــّذاق  العلماء  من  نفٌر  تدوينها 
طارت شهرتهم في اآلفاق، يقول الّزركشي 
األئمة: وال يجوز ألحد  "قال  794هــ(:  )تــ: 
أن يفّسر كتاَب الله إال بعد أن يعرف منه 
الناسخ والمنسوخ، وقد قال علّي بن أبي 
طالب لقاّص: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ 

قال: الله أعلم، قال هلكت وأهلكت")5(.
ويقول ابن خلدون: "ومعرفة الناسخ 
والـــمـــنـــســـوخ مـــن أهــــم عـــلـــوم الــحــديــث 

وأصعبها وكذا علوم القرآن")6(.
بما  الكريم  الــقــرآن  تفسير  ث��ال��ث��ا: 
صّح عن الصحابة �: يقول ابن خلدون: 
والناسخ  المجمل  يبين   � النبي  "وكــان 
فعرفوه  أصحاُبه  ويعّرُفُه  المنسوخ.  من 
وعرفوا سبب نزول اآليات ومقتضى الحال 
الصحابة  عــن  ــك  ذل ــل  ــق ..وُن عــنــه،  منقوال 
تداول  وقد  أجمعين،  عليهم  الله  رضــوان 
ذلك التابعون من بعدهم ونقل ذلك عنهم، 

ولم يزل متناَقال بين الّصدر األول والسلف 
حّتى صارت المعارُف ُعُلومًا..")7(.

قال ابن تيمية: "إذا لم تجد التفسير 
رجعت  السنة،  في  وال  الكريم،  القرآن  في 
في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى 
واألحــوال  القرآن،  من  لما شاهدوه  بذلك، 

من  لهم  ولما  بها،  اختصوا  التي 
ال  الصحيح  والعلم  الــتــام،  الفهم 

سيما علماؤهم وكبراؤهم")8(.
وذكــــــــر الــــــّزركــــــشــــــي، بــــأن 
بمنزلة  للقرآن  الصحابي  تفسير 
الــمــرفــوع إلـــى الــنــبــي �. وكــان 
في  يــتــفــاوتــون   ،� الــصــحــابــة 
العلم بالتفسير، بحسب معرفتهم 
ـــم بحسب  ث ــــزول،  ــــن ال بـــأســـبـــاب 

اطالعهم على اللغة العربية.
رابعا: تفسير التابعين: أما 
ُروي  بما  الكريم  الــقــرآن  تفسير 
بين  اخــتــالٌف  ففيه  التابعين  عــن 
حاصٌل  بــه  واالحــتــجــاج  العلماء، 
وثابت، بدليل قول ابن تيمية: "إذا 
لم تجد التفسير في القرآن، وال في 
الصحابة،  عن  وال وجدته  السنة، 
األئمة في ذلك  فقد رجع كثير من 
بن  كمجاهد  التابعين  أقــوال  إلى 

بن  وكسعيد  التفسير،  في  آية  فإنه  جبر، 
وتابعيهم  التابعين  من  جبير...وغيرهم 

ومن بعدهم")9(.
أهم المصنفات في التفسير عند 

ابن خلدون:
إلــى أهم  ابــن خــلــدون  هـــذا، ويشير 
ــفــْت فــي هذا  الــمــصــادر والــمــظــان الــتــي ُأّل
الصنف األول من التفسير، فيقول: " وُنقلت 
والتابعين،  الصحابة  عن  الـــواردة  اآلثــار 
ــطــبــري والـــواقـــدي  وانــتــهــى ذلـــك إلـــى ال
المفسرين،  مــن  ــك  ذل وأمــثــال  والثعالبي 
من  يكتبوه  أن  الله  شــاء  مــا  فيه  فكتبوا 

اآلثار")10(.
كثيٌر  التفسير  ُكــُتــَب  شابت  وعندما 
ِن  َبيُّ التَّ إلــى  احتيج  الغثة  المنقوالت  من 
عطّية  بن  محمد  أبــو  "جــاء  والتمحيص، 
تلك  فلخص  بــالــمــغــرب  الــمــتــأخــريــن  مــن 
الــتــفــاســيــر كــلــهــا وتــحــرى مــا هــو أقــرب 
إلــى الصحة منها ووضــع ذلــك في كتاب 
متداول بين أهل المغرب واألندلس حسن 
المنحى، وتبعه القرطبّي في تلك الطريقة 
على منهاج واحد في كتاب آخر مشهور 

بالمشرق")11(.
األول  الــصــنــف  عـــن  هــــذا  كــــان  إذا 
فــمــاذا  خـــلـــدون؛  ابـــن  عــنــد  التفسير  مــن 
ففي  التفسير؟.  مــن  الثاني  الصنف  عــن 
ُيرجع  التفسير  من  ثاٍن  "الـمقدمة" صنٌف 
فيه إلى اللسان من معرفة اللغة واإلعراب 
والبالغة، والرجوع إلى شعر العرب، الذي 
لم يكن لهم علم أصح منه. والشعر –كما 
"ُحّجُة المفّسر".  يقول محمود الّطناحي– 
–هو–  إنما  التفسير  من  الصنف  وهــذا 
تابٌع ومساعد للصنف األول من التفسير؛ 
إِذ األول هو المقصود بالذات. وورد في 
العربي"  اللسان  "علوم  "الـمقدمة" قوٌل في 
وهي  أربعة:  "أركــانــه  خلدون:  ابــن  فيقول 
ومعرفتها  واألدب  والبيان  والنحو  اللغة 

ضرورية على أهل الشريعة")12(.
ولــعــل أهــــم كــتــاب يــرجــع إلــــى هــذا 
"تفسير  كــتــاب:  الــتــفــســيــر،  مــن  الــصــنــف 

الزمخشري  الله  جــار  للعالمة  الكشاف"، 
شــرُف  الــعــالمــة  شـــرح  وقـــد  )تــ:538هــ(؛ 
الّدين الّطيبي )تــ: 743هــ( كتاب "الكّشاف" 
الحافظ شمُس  يقول  شرحا حسنا، حيُث 
عن  945هــ(  )تــ:  الـــداُودي  علي  بن  الّدين 
تلخيص العالمة الّطيبي: "شرح "الكشاف" 
شرحا حسنًا كبيرًا، وأجاب عما خالف فيه 

الزمخشري أهل السنة بأحسن جواب"
ابن  الّتفسير عند  الناظر في علم  إن 
ــعــّدة للمفّسر،  ال يــقــدم  أنـــه  خــلــدون يــجــد 
والعقلية  النقلية  الــمــصــادر  مــن  ويمّكنه 
التي ال غنى للمفّسر عنها؛ فالـمقدمة -إذًا– 
تحتاج إلى متلٍق أديب، وفقيه أريب وعالم 
"النص  شَفَرات  فّك  يستطيع  ولبيب  ذكي 
يجعله  بشكل  أغواره  ويسبر  الخلدوني"، 
المبثوثة  وتعليقاته  خلدون  ابن  آراء  يلم 
الــقــضــايــا  مــخــتــلــف  بــيــن  وهناك–  –هنا 
في  الواسعة  ونظراته  والعلمية  الفقهية 
العلمي  والعمران  البشري  العمران  آفاق 
عميقة  بــرؤيــة  مقدمُتــه  بها  جــادت  التي 
وبصر واسع بسنن االجتماع البشري في 

السياسة واالقتصاد والمعرفة العلمية.
-------------

بن  الرحمن  عبد  تأليف  ابــن خلدون،  مقدمة   -  1
محمد بن خلدون، طبعة جديدة كاملة مصححة ومشكلة، 

الطبعة الثانية 2006/ دار صادر، بيروت، ص: 325.
2 - نفسه.
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الــقــرآن  دار  1391هـ/  ـــى  األول الطبعة  زرزور،  عــدنــان 

الكويت، ص: 93.
4 - مقدمة ابن خلدون، ص: 325.

الدين  بدر  لإلمام  القرآن،  علوم  في  البرهان   -  5
الفضل  أبــو  محمد  تــح:  الزركشي،  الله  عبد  بن  محمد 
 – صيدا  العصرية،  المكتبة  الثانية/  الطبعة  إبراهيم، 

بيروت، ص: 2/ 327.
6 - المقدمة، ص: 327.

7 - مقدمة ابن خلدون، ص: 325.
8 - مقدمة في أصول التفسير، ص: 95. 

وما   ،102 التفسير، ص:  أصــول  في  مقدمة   -  9
تالها.
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11 - المقدمة، ص: 326.
12 - المقدمة، ص: 441.

شمس  الــحــافــظ  تصنيف  الــمــفــســريــن،  طــبــقــات 
المتوفى سنة  الــّداُودي  بن أحمد  الدين محمد بن علي 
945هـ، راجع النسخة وضبط أعالمها لجنة من العلماء 
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ال أحد يجادل في كون األمن أعمق 
أعظم  كونه  وفي  اإلنسان،  حاجات 
باملعنى  مليء  إنساني  لوجود  شرط 
نقيضه  كون  وفي  باالعتبار،  وجدير 
»الال أمن« أعظم خطر يهدد اإلنسانية 
كافة باحملق واالستئصال، عالوة على 
يفضي  الذي  معنى  بالال  إصابتها 
بالعدمية  طاغ  شعور  إلى  -حتما- 
ذلك  يصاحب  وما  احلياة،  جدوى  وال 
الذي  االكتئاب  شبح  من  ويداخله 
خليطا  ويورثهم  الناس،  يفترس 
مرعبا من األحاسيس: خوف وتشاؤم، 
وإحباط وغثيان، ونزوع -عند أقصى 
إلى  القامت-  اإلحساس  ذلك  من  درجة 
االنسالخ من ثوب احلياة، الذي يظهر 
ألصحاب ذلك النزوع في حلظة سوداء 
الثقب  فرط  من  أصبح  وقد  كاحلة، 
والتمزقات غير قابل للحمل واالرتداء، 
تلك  ذاك، في  يكون في منظورهم  ألنه 
احلال، وفي ظل ضعف حصن اإلميان، 

هو والعري سواء.
في  أحد،  على  خافيا  يعد  ولم 
األبعاد،  املتقاربة  بالقرية  يشبه  عالم 
وتقلباته  أحداثه  شريط  ويعرض 
مدار  على  املرعبة  ومشاهده  العنيفة، 
تداوال  املصطلحات  أكثر  أن  الساعة، 
بجميع  اإلعالم  وسائل  عبر  ورواجا 
»اإلرهاب«  مصطلح  هما  أصنافها 
نسبة  كانت  ورمبا  »األمن«،  ومصطلح 
أولى،  تكون  وقد  أعلى،  األول  تردد 
تكييفها  شريطة  تخفى،  ال  ألسباب 
وفق إخراج دقيق ومنوذج معلوم، قد 
ثغرات  عن  والتدقيق  البحث  يكشف 
مهولة فيه، تسفر، ال محالة، عن مذبحة 
وعن سقوط  احلقيقة،  تتكبدها  رهيبة 
أن  غير  واإلنصاف،  العدالة  لقيم  مدو 
كل ذلك ال يسلم من التغطية واحلجب، 
حلساب إبراز الصورة املراد إظهارها 
ويقررها  يحددها  التي  األحجام  وفق 
يوقدون  الذين  العاملية  القرية  عتاة 
نيرانها بأساليبهم املتعددة واملتنوعة.
ألم يئن بعد األوان إلظهار احلقائق 
والكشف  الواقع،  في  ماثلة  هي  كما 
كابوسي  نظام  ضحايا  حصيلة  عن 
حتت  الناس  يسوق  مرعب،  عاملي 
في  اجلالد  ويظهر  الالهبة،  سياطه 
صورة الضحية والضحية في صورة 
حتى  وليس  باملكاييل  ويكيل  اجلالد؟ 

باملكيالني؟ 
العاملي  املجتمع  سفينة  باتت  لقد 
أسفلها حتت  إلى  أعالها  من  برمتها، 
سطوة الال أمن القاهرة، ال يستثنى من 
ركابها أحد، جزاء وفاقا، وال يستثنى 
من مسؤوليتها أحد، على تفاوت بني 
يظلم  »وال  األسفلني،  وبني  األعلني 
من  بد  هنالك  يكن  ولم  أحدا«.  ربك 

هذا  اإلنساني  املجتمع  سفينة  بلوغ 
واالنهيار بسبب  التردي  املستوى من 
الضرورية  األمن  جلرعات  افتقادها 
جلريانها في بحار ومضايق وخلجان 
األلغام  بأشد  وملغومة  ملوثة  غدت 
ذلك  في  غرابة  وال  وتدميرا.  انفجارا 
املضطربة  السفينة  تلك  ومقاليد 
وأسيري  حمقى،  ربابنة  بيد  البائسة 
أحالم شيطانية طائشة رعناء، تغلفها 
ألقاب وشعارات جوفاء، يسبح بذكرها 
لها  ويستكني  والبلهاء،  املستلبون 

املقهورون والضعفاء.
القرآن  نظم  في  إن مما هو معجز 
العاملني،  رب  لشريعة  املتضمن  الكرمي 
قريش  على  وتعالى  سبحانه  مين  أن 
مبنة األمن النفسي والغذائي في قوله 
تعالى:« فليعبدوا رب هذا البيت الذي 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف«، 
فمن اجللي ألولي األبصار أن استمرار 
أبعاده  جميع  في  ودميومته  األمن 
هو  مكني،  وسر  الزم  بشرط  رهني 
فهي  العاملني،  لرب  العبودية  حتقيق 
اللهفان،  إغاثة  وهي  األمان،  صمام 
وفي غيابها يناله من العذاب والشقاوة 

صنوف وألوان. 
في  والنكد  البؤس  مظاهر  من  إن 
املنخورة  سفينته  وداخل  اليوم،  عالم 
أن ال أحد قد  األلواح،  الهيكل املخرقة 
أصبح »آمنا في سربه وال »معافى في 
باملعنى  يومه«،  قوت  »عنده  وال  بدنه« 
رسول  حديث  تضمنه  الذي  العميق 
هذه  من  مقوم  كل  بأن  ذلك   ،� الله 
تهديد  سلطان  حتت  يوجد  املقومات 
بسربال  املتلفعني  اللصوص  مافيات  
مزعوم يحمل الفتة األمن، واألمن منه 
براء. بل إن تلك املقومات لتوجد فعال 
في  القذرة  املافيات  تلك  أنياب  حتت 
الغاب.  لقانون  بغيض  استحكام  ظل 
أو شعورا  عقال  أو  يجوز شرعا  وهل 
أن يستمتع بعض ركاب السفينة بطعم 
األمن وبعضها اآلخر منه في حرمان؟ 
البشرية  على  القتل  ميارس  أليس 
جمعاء بقتل واحد من أفراده، مصداقا 
لقوله تعالى: }ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى 
ِبَغْيِر  َنْفًسا  َقَتَل  َمْن  ُه  َأنَّ ِإْسَراِئيَل  َبِني 
َقَتَل  ا  َ َفَكَأمنَّ اأْلَْرِض  ِفي  َفَساٍد  َأْو  َنْفٍس 
بالك  فما  َجِميًعا{)املائدة:32(.  اَس  النَّ
والقتل مستحر في آالف األبرياء، حتت 

غطاء مكافحة اإلرهاب؟ 
القوى  جتمع  أن  انتظار  في  إنه 
احملبة لألمن والسالم أمرها في جبهة 
خرق  سيظل  الظلمة،  لوقف  صامدة 
منه  تنزف  مشرعا  جرحا  أمن  الال 
الدماء باستمرار، وصدق الله العظيم 
َأْحَيا  ا  َ َفَكَأمَنمّ َأْحَياَها  وَمْن  القائل:« 

اَس َجِميًعا«.  الَنمّ

د. عبد المجيد بنمسعود

خروق يف �سفينة املجتمع

أمن الال  خرق   -  64

الهموم يك  املغريب ما يكفيه من  املبدع  لدى 
أغور  الدنيا جرح  يف  فليس   ... سياال  قلمه  يظل 
فكيف  رشخنا،  من  أعمق  رشخ  وال  جرحنا،  من 
يتيه اإلبداع العريب بني الخصور والنحور والسيف 
معلق عىل نحرنا، وكيف ندبج األشعار يف الخوار 

والشجار ولحمنا يشوى عىل النار:
لحم أيب وأمي وإخويت يف النار 

وتريدين أن أكتب يف جاملك األشعار
يف  املالئكة«  »نازك  الراحلة  الشاعرة  تذكر 
مقدمة ديوانها »للصالة والثورة« أن طائر الشعر 
هجرها فلم تخط بيتا واحدا طيلة ثالث سنوات، 
فحسبت أنها انتهت شعريا، وحزنت لذلك كثريا، 
غري أن الخالص جاء من بطاقة أرسلها لها صديق 
صورة  تحمل  وكانت  األضحى،  عيد  مبناسبة 
باملصلني،  يعج  وهو  املبارك  األقصصى  للمسجد 
الشاعرة  قريحة  األسري  املسجد  صورة  فأثارت 
أو  بيتني  البطاقة  ظهر  عىل  فكتبت  املتجمدة، 
ثالثة، وحسبت أن األمر سينتهي عند هذا الحد، 

قراءة  أعادت  الغد  صباح  يف  قامت  ملا  أنها  غري 
األبيات فتحمست لتكملها قصيدة كاملة أسمتها: 
}للصالة والثورة{ فام لبثت أن أتبعتها بعدة قصائد 
كلها متجيد لألقى والكفاح الفلسطيني، ليكتمل 
كل ذلك يف ديوان رائع حمل اسم القصيدة التي 

أخرجتها من عزلتها الشعرية... 
فأين شعراؤنا األشاوس وأين روائيونا األفذاذ 
بأعامل  يوم  كل  علينا  يخرجون  لبثوا  ما  الذين 
عىل  عوراتنا  وتجعل  واالنحالل  التفسخ  متجد 
املكشوف... وأين صناع السينام يف أوطاننا الذين 
ملؤوا ساحاتنا الفنية رذالة ومسخا باسم التفتح 
وحرية اإلبداع، وكأن الحرية ال تتسع  إال لثقافة 

العري واملجون...
الحرف  الذين حملوا  فتحية إىل كل املبدعني 
هام ونزفا، ومل يعتربوا الكلمة ترفا فكريا أو تسكعا 
وجدانيا... وتحية إىل صناع مجدنا يف مرسى نبينا 
�، ألن شموخهم حافز لنا يك ال ينقطع السيل.

 من قصيدة لسالم جبران

حتى ال ينقطع السيل بنبض القلب

ذ:	أحمد	األشهب	

ذ:	عبد	القادر	لوكيلي

 مجرد
موقعة المايك ... رأي

املنتشر  الهاشتاك  ف��ي  يسمونها  هكذا   ...
على صفحات الفايس واملواقع االجتماعية على 
»سامي  وزي��ر خارجية مصر  رم��ي  ح��ادث��ة  اث��ر 
ش��ك��ري« مل��اي��ك��رف��ون ق��ن��اة »اجل���زي���رة« قبل بدء 
املؤمتر الصحافي حول نتائج  املفاوضات التي 
أجرتها مؤخرا حكومته مع اثيوبيا بخصوص 
س��د ال��ن��ه��ض��ة... ول��ق��د وج���د ب��ع��ض »األش����رار« 
فأطلقوا  البطولية،  احلادثة  ه��ذه  في  ضالتهم 
للتهكم  اآلس��ن��ة  وأق��الم��ه��م  أللسنتهم  ال��ع��ن��ان 
واالستهزاء مبا فعله هذا الوزير البطل ونظامه 
الذي يصفونه باالنقالبي كما تزين لهم أفكارهم 

املريضة... )إن يقولون إال كذبا(.
الوزير  ه��ذا  أن  املرجفون  ه��ؤالء  فليعلم   ...
مؤزرا  نصرا  لبالده  يحقق  أن  استطاع  الشهم 
مبينا لم يتحقق لها منذ امللك رمسيس الثاني 
القادمة  للقرون  التاريخ  عنه  يتحدث  وس��وف 
نبراسا  يكون  حتى  ذه��ب  من  مب��داد  وسيكتب 
ل��ي��س ف��ي مصر  يستضاء ب��ه ج��ي��ال ب��ع��د ج��ي��ل 
وإال  العاملني  أصقاع  في  جميع  وإمن��ا  وحدها 
لقد  أي��ض��ا...  وأب��وه��ا  الدنيا  أم  كانت مصر  ملا 
مبايكروفون  يطيح  أن  الغضنفر  هذا  استطاع 
العالم  عبر  املشاهدين  ماليني  أم��ام  »اجل��زي��رة« 
القناة  كبرياء  وحتطمت  امل��اي��ك��روف��ون  وسقط 
التي صدعتنا طيلة السنوات األخيرة بتقاريرها 
املناصرة ل»ألشرار« ومدعي الشرعية في بلدان 

الربيع العربي كما يزعمون... 
واإلرادة  ال��ع��زم  وبنفس  ال��وق��ت  نفس  وف��ي 
على  وأرغمها  أثيوبيا  أنف  الوزير  مرغ  القوية 
النهضة فورا و بدون ش��روط...  بناء سد  وقف 
يا  ف��ارت��وي  اآلن،  بعد  أه��ل مصر  يا  فال عطش 
يا  وانعمي  بهائم  يا  اشربوا  و  الكنانة،  أرض 
أم الدنيا بهبة النيل التي كانت قاب قوسني او 
املزعوم  السد  إنشاء  مت  لو  النضوب  من  أدن��ى 
يحدث  أن  هيهات  فهيهات  تعالى...  الله  قدر  ال 

ذلك وفي مصر رجال... لقد ظنوا )وبعض الظن 
إثم( أنهم ق��ادرون على ليِّ أذرع ق��ادة  شجعان 
دبابات مطهمة ال يخشون  جاؤوا على صحوة 
أحدا كائنا من كان... فها هو الوزير البطل يلقي 
واحد:  أنفني مبايك  فيمرغ  األرض  على  باملايك 
أنف اجلزيرة ومن يواليها وأنف أثيوبيا ومن 
يحابيها... هكذا يكون الوزراء...  فال نامت أعني 

رماة املايكروفونات..
احلدث  على  علق  »اجل��زي��رة«  قناة  مدير   ...
بطريقة ساخرة تتناسب وسخافة احلدث نفسه 
إطار  في  إال  عليه  يرد  ال  »موضوع  ق��ال:  عندما 
لي  ما يشفع  في كالمه هذا  السخرية« فوجدت 
الذي  امل��وض��وع  لتناول  الساخرة  طريقتي  في 
شغل الناس كثيرا وأسال مدادا أكثر طيلة هذا 
األسبوع... فالوزير الغضنفر وهو يلقي باملايك 
كم  عن  تلقائية  بصورة  عبر  إمن��ا  األرض  على 
هائل من املكبوتات بعد فشله في مفاوضات سد 

النهضة وقد خرج منها بخفي السيسي...
... الدكتور أحمد املفتي، العضو املستقيل من 
اللجنة الدولية لسد النهضة قال -في حوار مع 
بأن  املوالية لالنقالب–  اليوم«  »املصري  جريدة 
وأثيوبيا  بني مصر  الذي حصل  املبادئ  اتفاق 
»ال مينح مصر قطرة ماء واحدة«، كيف ال وقائد 
على  اثيوبيا  مع  االتفاق  على  وقع  قد  االنقالب 
بياض في أبريل املاضي مفرطا بذلك في شريان 
احلياة للشعب املصري  املنكوب أصال، كل ذلك 
ضد  ق��ام  هجني  انقالبي  بنظام  اعتراف  مقابل 
فقتل  االق��ت��راع  صناديق  أف��رزت��ه  شرعي  رئيس 
ورجاالتها  مصر  شباب  بخيرة  ونكل  وأح��رق 
إما خلف  فهو  الدبابات  لم تدسه  وبناتها ومن 
واإله��م��ال  واالذالل  الظلم  سجون  ف��ي  الشمس 
خائفا  مهاجرا  وإم��ا  البطيء،  املمنهج  والقتل 

يترقب... وال كاشف لها من دون الله إال هو..
وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني
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يحيى  غامبيا،  رئ��ي��س  أع��ل��ن 
"جمهورية  باتت  بالده  أن  جامع، 
إس��الم��ي��ة"، م��ت��ع��ه��دا، ف��ي ال��وق��ت 
ن���ف���س���ه، ب�����أن ي��س��ت��م��ر م��ع��ت��ن��ق��و 
ال��دي��ان��ات األخ���رى ف��ي ه��ذا البلد 
اإلف���ري���ق���ي مب��م��ارس��ة ش��ع��ائ��ره��م 

بحرية.
وق���ال ج��ام��ع، ف��ي خطاب 
الهوية  مع  "متشيا  تلفزيوني، 
أعلن  للبالد  الدينية  وال��ق��ي��م 
نظرا  إسالمية..  دول��ة  غامبيا 
أغلبية  ميثلون  املسلمني  ألن 
غامبيا  تستطيع  ال  البلد  في 

مواصلة اإلرث االستعماري".
غامبيا  رئ��ي��س  وأض�����اف 
أصحاب  ب��إم��ك��ان  سيظل  أن��ه 
ال���دي���ان���ات األخ�����رى مم��ارس��ة 

ش��ع��ائ��ره��م ف��ي ه���ذا ال��ب��ل��د، ال��ذي 
ميثل املسلمون فيه 95 باملائة من 
السكان، البالغ عددهم 1.8 مليون 
يحكم  ال��ذي  جامع،  وك��ان  نسمة، 
ق��د سحب  ع��ام��ا،   21 منذ  ال��ب��الد 

 ،2013 عام  الكومنولث  من  بالده 
واصفا إياه بأنه استعمار جديد، 
نالت استقاللها  بأن غامبيا  علما 

عن اململكة املتحدة عام 1965.
وب��س��ب��ب س����وء س��ج��ل��ه��ا في 
م���ج���ال ح���ق���وق اإلن����س����ان، أق���دم 

املاضي  العام  األوروب���ي  االحت��اد 
ع���ل���ى ت���ع���ل���ي���ق م����ؤق����ت ألم������وال 
حتتل  التي  لغامبيا،  املساعدات 
املركز 165 من بني 187 دولة في 

مؤشر األمم املتحدة للتنمية.

استنكر الكثير من العلماء منهم الشيخ الدكتور علي القره 
قيام  املسلمني-  لعلماء  العاملي  ل��الحت��اد  ال��ع��ام  -األم���ني  داغ��ي 
حكومة بنغالديش بتنفيذ عقوبة اإلعدام في حق كل من القيادي 
السابق علي إحسان محمد  بحزب اجلماعة اإلسالمية والوزير 
مجاهد، والبرملاني السابق عن حزب بنغالديش القومي صالح 
الدين قادر تشودري وذلك اليوم األحد املوافق 22 نوفمبر 2015م 

بأحد سجون العاصمة البنغالية دكا.
كما أدان الشيخ القره داغي بشدة حالة االستهداف التي بدت 
واضحة في كثير من قرارات وحتركات احلكومة البنغالية ضد 
اجلماعة اإلسالمية واخلصوم السياسيني على حد سواء، األمر 
الذي يطعن في نزاهة تلك األحكام التي تصدر ضد السياسيني 
املعارضني فقط! وبخاصة إن كانت األحكام تتعلق بإزهاق األرواح 
حيث اإلنسان هو بنيان الله في األرض وال يجوز االعتداء على 
بنيان الله إال بأمر من الله، عبر أحكامه السماوية العادلة وليس 

عبر نكايات سياسية خطيرة.
واختتم الشيخ القره داغي تصريحه بأن ما حدث وما زال 
يحدث في بنغالديش هو نوع من أنواع الظلم، والظلم ال يأتي 

بالتوقف  البنغالية  احلكومة  مطالبًا  والعباد،  للبالد  خير  بأي 
عن استهداف املعارضني وبخاصة اإلسالميني، وإطالق مبادرة 
األوطان  بناء  على  والعمل  الشاملة  الوطنية  للمصاحلة  وطنية 

وليس الهدم وإشاعة الفنت.
اإلع��دام شنقًا بحق  نفذت حكم  البنغالية،  السلطات  وكانت 
األمني العام حلزب "اجلماعة اإلسالمية" في البالد، علي إحسان 
مجاهد، والنائب البرملاني في صفوف حزب "بنغالدش القومي"، 

صالح الدين قادر تشودري.
املسلمني حكم  والزعماء  العلماء  الكثير من  ينتظر  في حني 
للجماعة  املساعد  العام  األم��ني  امل��ال  القادر  عبد  منهم:  اإلع��دام 
أمير  نظامي  الرحمان  ومطيع  الزمان،  قمر  ومحمد  اإلسالمية، 
اجل��م��اع��ة اإلس��الم��ي��ة احل��ال��ي، وال��ش��ي��خ عبد ال��س��ب��ح��ان، نائب 
األمير، ومير قاسم علي، وأظهر اإلسالم، وغيرهم كثير. كما لقي 
البروفسور غالم أعظم، أمير اجلماعة سابقا، والشيخ أبو الكالم 

محمد يوسف الوزير سابقا حتفهم داخل السجن.

ق������������ررت م���ق���اط���ع���ة 
ل���وم���ب���اردي���ا اإلي��ط��ال��ي��ة 
،ف��رض حظر على ارت��داء 
كافة  في  والنقاب  البرقع 
امل����ؤس����س����ات ال��ص��ح��ي��ة 
ع��دم  أي  ل���ه���ا،  ال��ت��اب��ع��ة 
ت���ق���دمي ال���ع���الج ل��ل��ن��س��اء 

املنقبات.
ون����ق����ل ال���ت���ل���ف���زي���ون 

ال����رس����م����ي ع������ن ح���اك���م 
امل����ق����اط����ع����ة، روب�����رت�����و 
م������ارون������ي، ق����ول����ه ي���وم 
بعد  دج���ن���ب���ر:  األحد13 
ت���ف���ج���ي���رات ب����اري����س ال 
ن��وع  مي��ك��ن��ن��ا حت��م��ل أي 
ننوي  وال  التساهل،  م��ن 
دينية  مبمارسات  القبول 
م��ن��اق��ض��ة ل��ث��ق��اف��ت��ن��ا من 
ش��أن��ه��ا أن ت��ع��رض أم��ن 

املواطنني للخطر.
وأوض��������ح م����ارون����ي 
� وف��ق��ا مل���ا ذك����رت وك��ال��ة 
التركية �  األناضول  أنباء 
"سيسري  احلظر  هذا  أن 

شهر   31 م���ن  اع���ت���ب���ارا 
دج���ن���ب���ر اجل����������اري، ف��ي 
املؤسسات الصحية التي 
ل��وم��ب��اردي��ا  إلدارة  تتبع 
صناعية  مقاطعة  )أك��ب��ر 
ف����ي إي����ط����ال����ي����ا("، وق����ال 
"سيرفض قبول أي امرأة 
تغطي وجهها بشكل كامل 
ب��س��ب��ب ع��دم  أو ج���زئ���ي، 
إم���ك���ان���ي���ة 
التحقق من 

هويتها".
وأش���ار 
إلى أن "هذا 
القرار الذي 
ي��ش��م��ل  ال 
احل����ج����اب، 
جاء متسًقا 
م���ع ق��ان��ون 
العام  األمن 
به  املعمول 
إيطاليا  في 
م����ن����ذ ع����ام 
1940م، ويحظر مبوجبه 
ال���ت���ج���ول ف����ي األم����اك����ن 
ال��ع��ام��ة ب����دون إم��ك��ان��ي��ة 

التحقق من الوجه".
يعد  أن اإلسالم  يذكر 
الديانة الثانية في إيطاليا 
ب��ع��د ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة، وف��ق 
أحدث بيانات صادرة عن 
اإليطالي  الوطني  املعهد 
ل��إح��ص��اء ال��ت��ي أش���ارت 
إلى أن مليونا و700 ألف 
مسلم يعيشون في البالد، 
نسمة   121.106 م��ن��ه��م 
ف��ي م��ق��اط��ع��ة ل��وم��ب��اردي��ا 

وعاصمتها ميالنو.

قال مورين 
ب����ادج����وي����ري 
امل��������������دي��������������ر 
ال����ت����ن����ف����ي����ذي 
"ت��رس��ت"  لبنك 
ف���ي س��وري��ن��ام 
أم��������ي��������رك��������ا 
إن  اجلنوبية: 
ال���ب���ن���ك ال����ذي 
ات���خ���ذ ق������راًرا 
بالتحول لألنشطة اإلسالمية في يوليو يتبع استراتيجية 
مبادئ  وإن  واملتوسطة،  الصغيرة  الشركات  على  تركز 

التمويل اإلسالمي ستدعم هذا الهدف.
إلى حتويل جميع  "بنك ترست" في سورينام  ويسعى 
أنشطته ليصبح مصرًفا إسالمًيا خالًصا بعد أن وقع اتفاقا 
مع ذراع القطاع اخلاص ل�"البنك اإلسالمي للتنمية" لتقدمي 
بنك  أول  ترست"  "بنك  ليصبح  العملية،  هذه  في  املشورة 

إسالمي بالكامل.
وانتشرت البنوك اإلسالمية لتصل إلى يومنا هذا إلى 
العالم،  في  إسالمية  مالية  ومؤسسة  بنك   500 من  أزي��د 
مبوجودات تقدر ب� 1.6 تريليون دوالر حسب آخر التقارير 

.”UKIFS“ ملؤسسة
إل���ى امل��ع��ام��الت  ال��ت��ح��ول  ن��ي��ت��ه  ي��ع��ل��ن  “ترست”  ب��ن��ك 

اإلسالمية بأمريكا اجلنوبية.

الرئيس يحيى جامع يعلن غامبيا "جمهورية إسالمية"

محطات إخبارية

احتاد علماء املسلمني "يدين إعدام العلماء ببنغالديش"

مقاطعة إيطالية تقرر عدم تقدمي العالج 
للنساء املنقبات مبؤسساتها الصحية

الرئيس  اجتمع كبار مساعدي 
األمريكي باراك أوباما مع قادة 
بالواليات  اإلسالمية  اجلالية 
تداعيات  لبحث  املتحدة، 
األخير،  كاليفورنيا  هجوم 
الرئاسي  املرشح  وتصريحات 
اجلمهوري دونالد ترامب على 

بالواليات  املسلمة  اجلاليات 
املتحدة األمريكية.

سي"،  بي  "إن  شبكة  وذكرت 
أن  اإللكتروني،  موقعها  على 
كبيرة  جاريت  فاليري  من  كال 
األمريكي  الرئيس  مستشاري 
مديرة  مونوز  وسيسيليا 
الداخلية  السياسات  مجلس 
مستشارة  نائب  رودس  وبن 
في  شاركوا  القومي  األمن 
أن  وأضافت  االجتماع، 
وقوع  بعد  جاء  االجتماع 
على  االعتداءات  من  سلسلة 
بالواليات  املسلمة  اجلاليات 

املتحدة بعد هجوم كاليفورنيا 
والذي نفذه اثنان يشتبه بأنهما 
كانا قد اعتنقا أفكاًرا متشددة، 
وردا على دعوة مرشح الرئاسة 
ترامب  امللياردير  األمريكية 
دخول  من  املسلمني  منع  إلى 
باإلضافة  املتحدة،  الواليات 

إلى تصريحات بعض مرشحي 
والتي  اجلمهوريني  الرئاسة 

تعتبر مناهضة للمسلمني.
باسم  املتحدث  وصف  وقد 
البيت األبيض جوش إيرنست 
مثل هذا النوع من لغة اخلطاب 
للكراهية  واملثيرة  العدائية 
واالنقسامات الصادرة من عدد 
من املرشحني اجلمهوريني في 
األمريكية  الرئاسة  انتخابات 
بأنها مضرة وخطيرة، وأكد أن 
االجتماعات مع أعضاء اجلالية 
مصالح  لدعم  هامة  اإلسالمية 

األمن القومي األمريكي.

بنك “ترست” يعلن نيته التحول إلى املعامالت اإلسالمية بأمريكا اجلنوبية

مسؤولون يف البيت األبيض يبحثون 

تداعيات ترصيحات “ترامب”

لوس  مدينة  بلدية  نظمت 

األحد  مساء  األمريكية  أنجلوس 

الجالية  ملمثيل  دجنرب، اجتامًعا   13

كاليفورنيا،  والي��ة  يف  اإلسالمية 

)عمدة  البلدية  ح��ره رئ��ي��س 

املدينة( إريك غاركيتي ورجال دين 

املجتمع  عن  وممثلون  مسلمون 

موقف  توضيح  أجل  من  امل��دين، 

املسلمني بشأن رفضهم للعنف.

الفعالية  يف  املشاركون  ورفع 

البلدية،  مبنى  أمام  نظمت  التي 

وفق ما ذكرت وكالة أنباء األناضول 

ليس  "اإلسالم  عليها  كتب  الفتات 

إنسانية  واح���د  "ع���امل  داع���ش" 

االنقسام  تولد  "الكراهية  واحدة" 

والحب يولد الوحدة"

بعد  الفعالية  ه��ذه  وت���أيت 

شخًصا مرصعهم   14 أن ل��ق��ي 

هجوم  يف  آخ���رون،   17 وج���رح 

متعاطفان  )مسلحان  نفذه  مسلح 

كانون   2 يف  داع��ش(،  تنظيم  مع 

مبنى  الجاري، عىل  أول/ديسمرب 

االحتياجات  لذوي  الرعاية  يقدم 

الخاصة يف مدينة "سان بريناردينو"، 

بحسب بيان صادر عن مكتب قائد 

رشطة املدينة.

بلدية لوس أنجلوس تنظم فعالية 
لمسلمي كاليفورنيا

العدد 448 05 ربيع األول 1437هـ  املوافق, 17 دجنبر  2015م



إلى أن نلتقي

في حوار يبدو أنه أجري مع املسؤول األول عن التربية والتعليم، ُنشر  
على بعض املواقع اإللكترونية، مت التطرق فيه إلى عدد من النقاط من بينها 
موضوع »حتسني تدريس اللغة العربية«، حيث اعتمد هذا التحسني على 
»منوذج اعُتمد« في أحد البلدان العربية، »وكانت له نتائج جيدة«. ويبدو أن 
هذا النموذج قائم على فكرة »هي أن يتم تخصيص عشرين دقيقة من حصة 
القراءة، كالقراءة  اللغة، من خالل تكثيف أنشطة  العربية لدعم تعلم هذه 

اجلماعية وتقدمي عروض ومناقشتها«. 
هذه العبارات التي بني مزدوجتني هي بعض ما ورد في احلوار املذكور، 

فيما يتعلق ب«حتسني تدريس اللغة العربية«.
وأقول بدءًا، إنه من حيث املبدأ ال أحد يجادل في ضرورة »حتسني تدريس 
اللغة العربية« والرفع من مستواها، قراءة وتعبيرا، فلقد وصل املستوى 
فإن االستفادة من  أنه مبدئيا أيضا  إلى حد متدّن بشكل كبير، كما  فيها 
التجارب الناجحة لآلخرين أمر جيد ومقبول إن لم نقل إنه مطلوب وخاصة 

إن لم يكن لدينا اطالع عليها، وكانت االستفادة منها مأمولة ومرجوة.
 لكن مع ذلك تبقى مجموعة من األسئلة تطرح نفسها بإحلاح، خاصة في 

الوقت الراهن الذي يعاني فيه التعليم ببالدنا ما يعانيه.
أول سؤال هو إلى متى نظل دائما نستعير جتارب اآلخرين؟ حتى ولو 
كان هذا اآلخر جهة عربية، وحتى لو كانت هذه التجربة قد أثبت جناحها 
هناك، فكيف وأن التجربة فاشلة من أساسها ألن التدريس في ذلك البلد 
العربية، فكيف  اللغة  الغالب إال بالعامية، مبا في ذلك تدريس  ال يتم في 
كما  اخليمة«  من  »خروجه  منذ  أي  أساسه،  من  معوج  هو  نستعير شيئا 

يقول املثل املغربي.
لقد راكمنا العديد من التجارب ومن النماذج، أخذناها من هنا وهناك 
وخاصة من اجلهات الغربية، دون أن نخرج بشيء ذي بال في مجال التربية 
والتعليم. وما زلت أذكر أنه في الثمانينات من القرن امليالدي املاضي كانت 
)Unités de Valeur: UV( »هناك محاوالت إلدخال نظام »وحدات القيمة
فرنسي  جامعي  أستاذ  زارنا  آنذاك  املغربي،،  اجلامعي  التعليم  نظام  في 
قال باحلرف  املوضوع،  في  نتحدث  فلما سمعنا  العربية  اللغة  في شعبة 
الواحد: »إنكم حتاولون إدخال نظام نحن ألقينا به في النفايات«... واألمثلة 

كثيرة في هذا الباب، وال أريد أن أستطرد فيها.
ولذلك أقول: إلى متى تظل خبراتنا الوطنية مهمشة في جميع القطاعات 

مبا في ذلك قطاع التربية والتعليم؟
لقد أثبت املدرس املغربي كفاءة متميزة في التربية والتعليم في املستوى 
املستوى  على  والتأطير  واإلش���راف  التكوين  وف��ي  والثانوي،  االبتدائي 
اجلامعي، واستطاع أن يتكيف مع كل الظروف التي تصاحب عملية التعليم، 
مبا في ذلك الظروف البيئية التي عايشتها أجيال من املعلمني الذين كانوا 
يرحلون إلى املدارس في القرى النائية في اجلبال وغير اجلبال، ويعملون 
دون كلل أو كسل، فتخرجت نتيجة ذلك اجلهد منذ فجر االستقالل أجيال 
ز. ولم تختل هذه الكفاءة إال بعد أن بدأت  وأجيال ُيشهد لها بالكفاءة والتميُّ
تتسرب إلى املنظومة التعليمية بعض الظواهر الغريبة عن مجال التعليم، 

بل الغريبة عن مجال قيمنا وحضارتنا وتقاليدنا.
في  املؤطرين  من  التربوية،  الكفاءات  من  العديد  التعليم  رجال  يعِرف 
املراكز، ومن املفتشني املزاولني واملتقاعدين على حد سواء ممن لهم خبرة 
كبيرة في تدريسية )ديداكتيك( اللغة العربية، راكموا جتارب عدة تدريسا 
وتأطيرا منذ عهد الريشة واحملبرة واللوحة اخلشبية ال اإللكترونية، ومنذ 
عهد »القراءة اجلماعية« التي اعتبرت في احلوار املذكور جتربة جديدة... 
كل هؤالء لهم باع كبير  في ميدانهم، ولو  قورنوا بنظرائهم من هنا وهناك 
ُيلَتفت إليهم ألن  من بقاع األرض لفاقوهم علما وخبرة ومنهجا، ولكن ال 
والعقليات.  األذه��ان  من  كثير  على  يطرب« مسيطر  ال  »مطرب احلي  مبدأ 

وهذا هو الغريب مع األسف.
إن أكثر ما يحز في النفس أن تبقى خبرات املغاربة في جميع املجاالت 
الله  عبد  الفقيد  كان حال  كما  ربهم  نداء  أصحابها  يلبي  أن  إلى  مهمشة 
شقرون رحمه الله، فتذهب خبراتهم معهم بذهابهم إلى الدار األخرى، أو 
أن ينقّض عليهم َمن يستغلهم بشكل بشع ِمن أهل الديار املتقدمة، فيبيعون 

ابتكاراتهم وخبراتهم ومعها يبيعون ذواتهم وهوياتهم 
يخدموا  أن  دون  اآلخرين  أي��دي  في  أدوات  ليصبحوا 

أوطانهم بأي شيء.

متى  نستفيد من خبراتنا التربوية والتعليمية؟

16 األخيــــرة

دخلت علّي ابنتي أروى، وهي تلميذة في الثانوي، 
الفرونكفونيني سيئني.  الكّتاب  كل  ليس  أبي،  تقول: 
أليس كذلك؟ هذا ما أخبرتني به األستاذة. قلت لها: 
فلذلك جند  األحكام،  التعميم في  عّلمنا اإلسالم عدم 
الفئات  ع��ن  أو  ال��ن��اس،  ع��ن  ال��ك��رمي يتحدث  ال��ق��رآن 
املخالفة، كاليهود والنصارى، فيقول: �ولكّن أكثرهم 
ال يعلمون�، �ولكّن أكثر الناس...� أو ما شابه ذلك، 
ولم يقل: )ولكنهم ال يعلمون(، ويقول تعالى: �ليسوا 
أّمة قائمٌة يتلون ءاي��ات الله  س��واًء، من أهل الكتاب 
ءاناء الليل وهم يسجدون�. وكذلك هو شأن األدباء 
بها.  يعبرون  التي  لغاتهم  اختلفت  مهما  والكتاب، 
فمن كّتاب العربية طيب وخبيث، ومن الفرونكفونيني 
ينتصر  من  الفرونكفونيني  من  وخبيث.  طيب  أيضا 
ألمته وحضارتها، ومنهم من ال يعنيه إال التودد ألهل 
بلده،  تاريخ  ش��ّوه  وإن  حّتى  بها،  يكتب  التي  اللغة 
كالروائي  قصدا،  وإن  جهال  إن  دينه،  على  وافترى 
الذي صّور صالة اجلنازة، وجعل اإلمام يركع، فقط 
مدخال  ذلك  الكاتب  وليجعل  متنكرة،  امرأة  كان  ألّنه 

إلى منكراته.
وما دام حديثنا عن روائي جزائري، فيكفي أن نذكر 
والشاعر  ال��روائ��ي   : املالَكنينْ الفرانكوفونيني-  -م��ن 
مالك حداد، واملفكر املتفّكر والفيلسوف مالك بن نبي. 

فكالهما سخر قلمه خلدمة شعبه وأّمته.
وال��ع��ل��وم  اآلداب  ك��ل��ي��ة  ض��م��ت   1989 ع����ام  ف���ي 
بني  )األدب  م��وض��وع:  ف��ي  ن���دوة  ب��وج��دة  اإلنسانية 
احمللية والعاملية(، حضرها، باإلضافة إلى الباحثني 
لهم من اجلزائر، وكان من  املغاربة، نظراء  واألدب��اء 
الذي  معّمري،  مولود  الفروكوفوني  الكاتب  أبرزهم 
إلى  ي��ع��ود  أن  قبل  ال��زم��ن،  م��ن  ف��ت��رة  باملغرب  دَرس 
اجلزائر ملتابعة دراسته، ثم لينتقل إلى باريس. وهو 
ليس من الذين ال يتحدثون العربية فقط، بل هو من 
بفرنسا،  مقيما  ك��ان  ي��وم  لألمازغية  املنظرين  أه��ّم 
وكان يصدر مجلة AWAL، أي الكلمة، باألمازيغية. 
إل��ى بلده  وق��د ع��اد بعد انصرام أعمال ن��دوة وج��دة 
بالسيارة، فتعرض حلادث أودى بحياته، عند منطقة 

عيد الدفلى بالغرب اجلزائري.
أن  أرادت  ال��ن��دوة،  إذاع���ة طنجة، خ��الل  أن  أذك��ر 
بي  فاتصل  ال��ن��دوات،  قاعة  م��ن  ح���وارا  جت��ري معه 
الزميل عبد اللطيف بنيحيى في هذا الشأن، فرافقت 
كان  الهاتفي.  اللقاء  يكون  حيث  إلى  معمري  مولود 

اللقاء محرجًا جدا. فقد كانت األسئلة بالعربية، وكان 
معمري يقول لي بالفرنسية: ال أفهم. فأحاول أن أكون 
مترجما، ولكن بنيحيى كان يصر على أال يكون هناك 
وسيط بينه وبني الضيف. وهكذا كان ذلك أغرب لقاء 
إذاعي، حيث لم يفهم الضيف سؤاال واحدا، ولم ينطق 
كلمة واحدة بالعربية، وكانت األسئلة كلها بالعربية، 

وما أدري ما كان مصير تلك احللقة.
م���ول���ود م��ع��م��ري روائ������ي م���ن أه�����ّم ال���روائ���ي���ني 
ال��ع��رب��ي،  امل��غ��رب  ف��ي  امل��خ��ض��رم��ني  الفرونكفونيني 
بعد  وم��ا  االستعمارية  الفترة  ف��ي  كتبوا  ال��ذي��ن  أي 
مالك  من  ك��لّ  أسماء  كانت  اجلزائر  ففي  االستقالل، 
إلى  باإلضافة  ياسني،  وكاتب  فرعون  ومولود  حداد 
رواي��ات معمري  والبصر. ومن  السمع  ملء  معمري، 
 ،)La colline oublié الشهيرة رواية )الربوة املنسية
تلك الرواية التي أشاد بها طه حسني كثيرا، فعّرف 

قّراء العربية بهذا الكاتب الذي يكتب بالفرنسية.
وأثناء حديث بيني وبني معمري، قلت له: أتعلم أن 
فنظر  نَفسا إسالمّيا؟  والعصا(  )األفيون  روايتك  في 

إلّي متعّجبا، وقال: صحيح؟ لم أكن أعرف ذلك.
لم أكن أجامله، ولم يكن هو بحاجة إلى املجاملة، 
حيث لم يكن مهتّما أصال بشيء اسمه إسالمية األدب. 
ومع ذلك فإن الرواية -التي صدرت بالفرنسية طبعا، 
في حجم كبير- مليئة باملواقف التي هي ناطقة بالنفس 
اإلسالمي، بل مبا هو أكبر من ذلك: التوجه اإلسالمي. 
الفكري،  وتوجهه  الكاتب  رؤي��ة  يعكس  ذل��ك  يكن  لم 
الرواية، وكانت  ولكن ألنه كان حريصا على واقعية 
الثورة اجلزائرية إسالمية املنطلق واألهداف، كبقية 
واإلسالمي،  العربي  العالم  في  التحررية  احلركات 
ال��روح، انسجاما مع  كان الب��ّد من احلفاظ على تلك 
الواقع. وقد حّولت الرواية إلى شريط سينمائي، من 
ومتثيل  حامينة،  خلضر  محمد  الفذ  املخرج  إخ��راج 
كّل من الراحل سيد علي كويرات، رحمه الله تعالى، 
واملمثل الفرنسي جان لوي ترانتينيون. ولعله للقيم 
املشرفون  اختار  الشريط،  يحملها  التي  اإلسالمية 
على ملتقى الفكر اإلسالمي الشهير، واملأسوف عليه، 
 ،1972 في دورته السادسة باجلزائر العاصمة، عام 

عرضه في أعمال امللتقى.
نعرض  تعالى،  الله  شاء  إن  القادمة  احللقة  وفي 
القيم  )األفيون والعصا( من  ملا حتمله رواية/شريط 

اإلسالمية النبيلة.

ساعة مع مولود 
معمري

آللئ وأصداف
يلتقطها د. احلسن األمراني

د. عبد الرحيم الرحموني
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اللهم اإنا ن�شاألك ال�شفاء

مسؤول  صدقي  رشيد  أخونا  أجرى   -
جراحية،  عملية  باجلريدة  اإلخراج 
ويعافيه  يشفيه  أن  تعالى  الله  نسأل 

ويدمي عليه نعمة الصحة والعافية.
حجبي  فوزية  األستاذة  أجرت  كما   -
شاهدة«  أوراق  »من  عمود  كاتبة 
الله  نسأل  جراحية  عملية  باجلريدة 
الشفاء  ويرزقها  يحفظها  أن  تعالى 

والعافية.
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