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األمة الوحيدة اليوم في العالم التي تعاني أشد املعاناة بشتى صنوفها وألوانها، هي أمة 
اإلسالم دون غيرها، فهي تعاني من ثالث معضالت كبرى أثرت في ثقتها بنفسها تأثيرا كبيرا:
> تعاني منذ زمان من تفكيك وحدتها اجلغرافية، وضياع وحدتها السياسية، حتى ترسخ 
االعتقاد -أو كاد- في استحالة استردادها لكرامته، وحتى صارت الدعوة إلى وحدة األمة غير 
مقبولة ألنها تعاكس الواقع الذي يجب اإلقرار به واالستسالم له وليس عالجه أو رفعه، وما 
ذلك إال بسبب داء الهزمية النفسية الذي استشرى في جسم األمة حتى أنساها ذاتها ورسالتها.
> تعاني من ضياع وحدتها الفكرية ومتزق هويتها اجلامعة، وقد اختفى مفهوم وحدتها 
الفكرية والعقدية.. ومتزق املسلمون »طرائق قددا« فمذاهبهم متناحرة وأرواحهم متنافرة، وما 
عاد دينهم إال مجرد رسوم تفنن في عرضه كل من يناقضه من ذوي األهواء والفهوم. وفي كثير 
من دول املسلمني -قبل غيرهم- بات اإلميان مببادئ اإلسالم والدعوة إلى العمل مبا فيه من 
خير لألنام كافيا إلدراج املرء في سلك صانعي اإلجرام، وما ذلك إال مظهر قوي الستشراء داء 

الهزمية النفسية...
هذه  ضاعت  أقــول  وال  لشعوبها؛  املوحدة  لفهومها،  اجلامعة  لغتها  ضياع  من  تعاني   <
ضاعت  بل  فقط  العاميات  استعمال  إلى  الدعوة  وتسارع  املستعمر  لغات  غلبة  بسبب  اللغة 
اللغة. ولوال هذا السبب ملا  بسب استشراء داء الهزمية النفسية لتي حالت دون نصرة هذه 
قويت اللغات املستعمرة وال لهجات العصبية القومية املفرقة. وقد أصبح احلديث عن إحياء 
اللغة العربية واستعمالها كثيرا ما يقلق أبناءها قبل أعدائها، بل كاد أن ُيْقَرن ِبُتَهم التطرف 

واإلرهاب...
بل  واجلماعية  الفردية  النفسية  الهزمية  من  إليه  صــارت  ما  إلــى  األمــة  صــارت  لقد  حقا 
احلضارية بسبب عوامل عديدة وعبر مراحل تاريخية مديدة، هزمية قلبت احلقائق إلى أباطيل 
التيه احلضاري، وأبعدتها عن تصور ما  واألباطيل إلى حقائق، وأركست األمة في مزيد من 

يصلح لها، وعمقت الهوة بينها وبني ُمصلحيها..
إن األمة اإلسالمية اليوم في حاجة ماسة أوال لعالج مرض الهزمية النفسية املزمن قبل أي 
خطوة أخرى، وإخراج أبنائها من عالم االستالب إلى عالم الوعي بذاتها احلضارية وبرسالتها 

اإلنسانية املنوطة بأبنائها، وال يكون ذلك إال بـ:
< إعادة األمة إلى توحيد مصدر غذائها الفكري واإلمياني الذي هو مصدر الوحي الصافي 

واجلامع وهو كتاب الله تعالى وسنة رسول الله ]، وما صح من علم الراسخني في العلم.
< تربية األمة كل األمة على اإلحسان في فهم الدين أوال وحسن التخلق به ثانيا، فقد ُأِتَيت 
األمة من باب الفهم قبل باب العمل، إذ ليس اخللل في العمل إال نتيجة للخلل في الفهم. و لم 

تتسرب الهزمية أيضا إال من جهة اإلميان والفكر قبل السلوك والعمل.
< احلث في السعي إلى بناء املؤسسات التي عليها املدار في تأهيل أبناء األمة لالضطالع 
بأدوارهم احلضارية، وجتديد الدماء في جسد األمة: بدءا مبؤسسات التربية والتعليم واإلعالم 
واإلمكانات  الصاحلة  الطاقات  من  املوجود  واستثمار  والتربوي،  والعلمي  البحث  ومراكز 

املتاحة.
إلى  أقرب  الثقافة اإلسالمية األصيلة وتيسيرها وتسهيل تداولها، مبا يجعلها  < تعميم 

واقع املسلم وإلى حلول مشكالته..
< خطاب تربوي حضاري متوازن ورصني وهادف يعيد الثقة للمسلم في دينه، ويرفع الهمم 
ويؤهل األمة للشهادة على األمم، ويغرس في أبنائها حب حمل األمانة واالستقامة على هدي 
ْؤِمِننَي{ َزُنوا َوَأنُتُم اأْلَْعَلْوَن ِإن ُكنُتم مُّ الرسالة والدعوة إليها بفخار واعتزاز: }َواَل َتِهُنوا َواَل َتْ
...}ُقْل  والبصيرة  واملوعظة احلسنة  الدعوة من احلكمة  بآداب  االلتزام  مع  )آل عمران:139(، 
ِه َوَما َأَنا ِمَن امْلُْشِرِكنَي{ َبَعِني َۖوُسْبَحاَن اللَّ ِه َعَلىۖ َبِصيَرٍة َأَنا َوَمِن اتَّ َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللَّ

)يوسف: 108(
وأخيرا؛ ال نبالغ إذا قلنا إن داء األمة الوبيل الذي استشرى في جسمها العليل لم يعد له من 
حل سوى أن نغرس قيم علو الهمة التي َتْصغر بها كل غمة، ونزرع األمل والبشرى فهو الكفيل 

بإعادة مياه األمة إلى املجرى...

حبوط العمل في القرآن الكرمي

مـحـبـة  رسـول  اللـه  ] :
تـجـلـيــاتـهـا  وآثــارهـا

إنـه داء  الهـزمية  النفسية  قـد  استشـرى
فمـن  يعيـد  األمـل  والبـشـرى..؟!

فـي

< االئـتـالف  الـوطـني  مـن  أجـل  اللـغـة  العـربـيـة 
     يكـرم  مـؤسسة  »مـبـدع«  وشـخـصـيـات  وطـنـيـة

< »اللـغـة   العـربـيـة   واإلعـــالم  بالـمغــرب« 
موضوع  يوم دراسي   للجمعية  املغربية  حلماية  اللغة  العربية  بفاس



معنى الحبوط في المعاجم:
على   المعاجم  ف��ي  )ال��ح��ب��وط(  معنى  ي���دور 
البطالن والفساد؛ قال ابن فارس: ))حبط( الحاء 
أو  ي��دل على بطالن  والباء والطاء أص��ل واح��د 
ألم، يقال: أحبط الله عمل الكافر؛ أي أبطله()1(.

الَحَبُط:  اللَّْيث:  َق��اَل  )َح��ب��ط:  األزه���ري:  ق��ال 
َيْسَتْوِبُله،  كأل  من  َبْطِنه  ِفي  الَبِعيَر  َيْأُخذ  َوَج��ٌع 
ُيَقال: َحِبَطت اإلبُل َتْحَبط َحَبطًا، َقاَل: َوِإذا َعِمل 
الرجُل عمال ثمَّ أْفسدُه قيل: َحِبَط َعَمُله، وَأْحَبطه 

صاِحُبه )..( 
َوَل أرى َحْبَط الَعَمَل وُبْطاَلَنه مأخوذًا  قلت: 
َيْهِلك،  الَحبط  َصاحب  أِلَن  الَبْطن:  حَبط  من  ِإلَّ 

َوَكَذِلَك َعَمل الُمنافق والُمْشِرك َيْحبط()2(.
وقال الجوهري: )َحِبَط عمُله)..(: بَطَل ثوابه. 

وَأْحَبَطُه الله تعالى()3(. 
الحبوط في القرآن الكريم:

وردت مادة )حبط( في القرآن الكريم في ستة 
ال��م��وارد،  كل  في  بالعمل  مرتبطة  م���وردا،  عشر 
مختصة به دون غيره؛ إل ما ورد من انضمامها 
هو  كما  للعمل   م���رادف  –وهو  )ال��ص��ن��ع(  إل��ى 
واضح من معناه ومن السياق- في قوله تعالى: 
�َوَحِبَط َما َصَنُعوا ِفيَها َوَباِطٌل َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن
باألعمال  مختصا  الحبوط  فيكون  �)هود:16(، 
واقعا فيها مشكال بارتباطه بها )ضميمة حبوط 
العمل( وهو موضوعنا، التي من آيات مواردها؛ 

قوله تعالى:
َوُه��َو  َفَيُمْت  ِدي��ِن��ِه  َع��ْن  ِمْنُكْم  َي��ْرَت��ِدْد  �َوَم���ْن 
ْنَيا َواْلِخَرِة  َكاِفٌر َفُأوَلِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم ِفي الدُّ

�)البقرة:217(.
يَماِن َفَقْد َحِبَط َعَمُلُه َوُهَو ِفي  �َوَمْن َيْكُفْر ِباإْلِ

اْلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِريَن�)المائدة:5(.
�َوَلْو َأْشَرُكوا َلَحِبَط َعْنُهْم َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن

�)اأَلنعام:88(.
َوِلَقاِئِه  ��ِه��ْم  َربِّ ِب��آَي��اِت  َك��َف��ُروا  ��ِذي��َن  الَّ �ُأوَلِئَك 
اْلِقَياَمِة  َي��ْوَم  َلُهْم  ُنِقيُم  َف��اَل  َأْعَماُلُهْم  َفَحِبَطْت 

َوْزًنا�)الكهف:105(.
َي��ْض��ِرُب��وَن  اْل��َم��اَلِئ��َك��ُة  ��ْت��ُه��ُم  َت��َوفَّ ِإَذا  �َفَكْيَف 
َبُعوا َما َأْسَخَط  ُهُم اتَّ ُوُجوَهُهْم َوَأْدَباَرُهْم َذِلَك ِبَأنَّ
اللَه َوَكِرُهوا ِرْضَواَنُه َفَأْحَبَط َأْعَماَلُهم�)محمد:27 

.)28 -
َأْصَواَتُكْم  َتْرَفُعوا  َل  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ َها  َأيُّ �َيا 
َكَجْهِر  ِباْلَقْوِل  َلُه  َتْجَهُروا  َوَل  ِبيِّ  َفْوَق َصْوِت النَّ
َل  َوَأْن��ُت��ْم  َأْع��َم��اُل��ُك��ْم  َتْحَبَط  َأْن  ِلَبْعٍض  َبْعِضُكْم 

َتْشُعُروَن�)الحجرات:2(
وينظر بقية اليات في السور: آل عمران:21 
 ،147 اأَلع������راف:   ،53  –  52 ال��م��ائ��دة:   ،22  –
التوبة:17-68-69، هود:15 – 16، األحزاب:18 

- 19، الزمر:65، محمد:32-9-4(.
ومعنى الحبوط عند المفسرين غير مختلف 
ع��م��ا رأي��ن��اه ع��ن��د أه���ل ال��ل��غ��ة، ف��ه��و دائ���ر على؛ 
الصالحة،  األع��م��ال  وب��ط��الن  الحسنات،  ذه��اب 

وفسادها)4(، وأن ل يكون لما عملوا ثواب.
ق���ال ال��ط��ب��ري: )َح��ِب��َط��ْت أْع��م��اُل��ُه��ْم: بطلت 
وذهبت، وُبُطوِلَها: ذهاب ثوابها، وبطول األجر 

عليها والجزاء في دار الدنيا واَلخرة()5(. 
واإلج��الل  التعظيم  فذهاب  الدنيا  في  )أم��ا 
والدين  بالخير  الذي يستوجب  الحسن  والثناء 
عند ال��ن��اس، ف���إذا ارت���د ع��ن اإلس���الم حبط ذلك 
الكلب  من  أخ��ف  الناس  أعين  على  وص��ار  كله، 
والخنزير، وأما حبطه في الخرة فذهاب ثواب 
أعماله()6(؛ بحيث ل تنفعه ول تكون سببا في 
فكاكه من العذاب؛ فقد )صارت بمنزلة ما لم يكن 
المأمور به،  التوجه  إياها على خالف  إليقاعهم 
ألن إحباط العمل وإبطاله، عبارة عن وقوعه على 
خالف الوجه الذي يستحق عليه الثواب وليس 

المراد أنهم استحقوا على أعمالهم الثواب، ثم 
انحبط( )7(، بل لم يكن لها من أثر بدءا وانتهاء. 
التي  المفهومية  الشجرة  ف��ي  نظرنا  وإذا 
تبين مفهوم موضوعنا نجد عددا من المفاهيم 
ضمائم  العمل  م��ع  بتجاورها  تشكل  القرآنية 
أخرى له، لكنها ل تشغل مساحة كبيرة، أو تتردد 
لمفهوم  بالنسبة  ال��ح��ال  ه��و  كما  كبيرا  ت���رددا 
)الحبط(، إل أنها من حيث دللتها متقاربة حتى 
بعضها  يفسر  المفسرين  م��ن  ع��ددا  لتجد  إن��ك 

ببعض؛ من ذلك: 
أ - تضييع األعمال: وقد جاء منفيا وذلك في 
ُأِضيُع  َل  ي  َأنِّ ُهْم  َربُّ َلُهْم  قوله تعالى:�َفاْسَتَجاَب 
عمران:  ُأْنَثى�)آل  َأْو  َذَك��ٍر  ِمْن  ِمْنُكْم  َعاِمٍل  َعَمَل 
195(، ومعنى )اإلضاعة: اإله��الك. ضاع الشيء 
إضاعتها   وع���دم  هلك()8(  إذا  ضياعا:  يضيع 
بل  يحبطها)9(،  ول  يبطلها  ل  أن���ه  م��ع��ن��اه: 
يجازيهم ويثيبهم عليها)10( و )ُيَوّفي كل عامل 

بقسط عمله، من ذكر أو أنثى()11(.
المراد  ليس  أن��ه  )اعلم  ال���رازي:  الفخر  ق��ال 
أنه ل يضيع نفس العمل، ألن العمل كلما وجد 
ت��الش��ى وف��ن��ى، ب��ل ال��م��راد أن��ه ل يضيع ث��واب 
فقوله:  اإلثابة  ترك  عبارة عن  العمل، واإلضاعة 
فيصير  إثباتا،  فيكون  للنفي  نفي  أضيع�  �ل 
ث����واب ج��م��ي��ع أعمالهم  أن���ي أوص����ل  ال��م��ع��ن��ى: 

إليكم)12(.
ووردت كلمة الحبوط على نحو قريب جدا في 
اِلَحاِت  ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ قوله تعالى: �ِإنَّ الَّ

ا َل ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمال�)الكهف:30(. ِإنَّ
ب - إض��ال األع��م��ال: وه��ذه الضميمة هي 
األقرب إلى ضميمتنا، وقد جاءتا في سياق واحد 

كما يظهر في إحدى اليات  التية:
َع��ْن  وا  َوَص����دُّ َك��َف��ُروا  ��ِذي��َن  �الَّ  قوله تعالى: 

َسِبيِل اللِه َأَضلَّ َأْعَماَلُهْم�)محمد:1(.
ُيِضلَّ  َف��َل��ْن  اللِه  َسِبيِل  ِف��ي  ُقِتُلوا  ��ِذي��َن  �َوالَّ

َأْعَماَلُهْم�)محمد:4(
َلُهْم  َفَتْعًسا  َكَفُروا  ِذيَن  �َوالَّ تعالى:  وقوله 
اللُه  َأْنَزَل  َما  َكِرُهوا  ُهْم  ِبَأنَّ َذِلَك  َأْعَماَلُهْم   َوَأَضلَّ 

َفَأْحَبَط َأْعَماَلُهْم�)محمد:8 - 9(
ومعنى إضالل األعمال عدم قبولها وإبطالها 
وحبطها. قال مقاتل: )أبطل أعمالهم التي عملوا 

في الدنيا ألنها كانت في غير إيمان()13(.
ض��الًل  أعمالهم  الله  )جعل  الطبري:  وق��ال 
على غير هدى وغير رشاد، ألنها عملت في سبيل 

الشيطان وهي على غير استقامة()14(. 
وقال الماوردي في أحد أقواله: )أضلهم عن 

الهدى بما صرفهم عن التوفيق()15(. 
وق���د ق���ال  ف��ي ال��م��وم��ن��ي��ن: �ف��ل��ن يضل 
أعمالهم�  �وأضل  الكافرين  في  وقال  أعمالهم� 
للمومنين؛  ض��ده  أوج��ب  للكافرين  أوج��ب��ه  فما 
بمعنى أنه يجزيهم على أعمالهم ويثيبهم عليها 

ويتقبل حسناتهم...
ج - إبطال األعمال-أو بطانها-: وذلك في:

 قوله تعالى في سورة محمد الية 33: �َيا 
ُسوَل  ِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللَه َوَأِطيُعوا الرَّ َها الَّ َأيُّ
إياهما،  )بمعصيتكم  َأْعَماَلُكْم�؛  ُتْبِطُلوا  َوَل 
بالله  الكفر  ف��إن  أعمالكم  ث��واب  بربكم  وكفركم 

يحبط السالف من العمل الصالح()16(. 
ِفيَها  َص��َن��ُع��وا  َم��ا  �َوَح��ِب��َط   وق��ول��ه تعالى: 

َوَباِطٌل َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن�)هود:16(.
 117 اأَلع���راف  في س��ورة  وقوله جل جالله 
َعَصاَك  َأْل��ِق  َأْن  ُموَسى  ِإَل��ى  �َوَأْوَحْيَنا   :119  -
َوَبَطَل  اْلَحقُّ  َفَوَقَع  َيْأِفُكوَن   َما  َتْلَقُف  ِهَي  َف��ِإَذا 
َيْعَمُلوَن�) من السحر أي: ذهب وهلك  َكاُنوا  َما 

واضمحل)17(.
�َيا  ت��ع��ال��ى:  ق��ول��ه  ف��ي  المعنى  ه���ذا  وج���اء 
ِباْلَمنِّ  َصَدَقاِتُكْم  ُتْبِطُلوا  َل  آَمُنوا  ي��َن  ��ذِ الَّ َها  َأيُّ
العمل  نوع  تحديد  على  َواأْلََذى�)البقرة:264(، 
ال���ذي ه��و ال��ص��دق��ات،  وم��ا يبطله؛ وه��و المن 

واألذى.

�َفاَل  تعالى:  قوله  ف��ي  وذل��ك  األع��م��ال:  ت��رة 
َواللُه  اأْلَْعَلْوَن  َوَأْنُتُم  ْلِم  السَّ ِإَلى  َوَتْدُعوا  َتِهُنوا 
)يعني:  َأْعَماَلُكْم�)محمد:35(،  َيِتَرُكْم  َوَلْن  َمَعُكْم 
يقال:  ش��ي��ئ��ًا،  أعمالكم  ث���واب  م��ن  ينقصكم  ل��ن 
وَتْرَتني حقي يعني: بخستني فيه، وقال مجاهد: 

لن ينقصكم، وقال قتادة: لن يظلمكم()18(.
اإلنسان  أن  الموضوع؛  في  القول  وخالصة 
قد يعمل األعمال الكثيرة، لكنه لما تمس حاجته 
إليها ل يجدها حاضرة، �َيْوَم َتِجُد ُكلُّ َنْفٍس َما 
َعِمَلْت ِمْن َخْيٍر ُمْحَضًرا�)آل عمران:30(؛ ذلك بأن 
فتكون  وثوابها،  بركتها  ويمحق  يذهبها  الله 
وداخلها  شابها  لما  األص���ل،   م��ن  كالمعدومة 
آيات  الحبوط والبطالن. وقد وردت  من أسباب 
بعاقبة  ال��ق��وم  م��ت��وع��دة  المعنى  ه���ذا  ف��ي  ع���دة 
وبيلة وثبور كثير رغم أعمال قدموها، وطاعات 
تقربوا بها، وتفنن القرآن الكريم في اإلنباء عن 
الدللة على بعثرة هذه  بالغة في  ذلك بأساليب 
األعمال، وإتالفها بما ل يدع أي بصيص أمل في 
الحصول على بقية منها لالنتفاع به؛ قال تعالى: 
ْت  ِهْم َأْعَماُلُهْم َكَرَماٍد اْشَتدَّ ِذيَن َكَفُروا ِبَربِّ �َمَثُل الَّ
ا َكَسُبوا  يُح ِفي َيْوٍم َعاِصٍف َل َيْقِدُروَن ِممَّ ِبِه الرِّ
اَلُل اْلَبِعيد�)ِإبراهيم:18(.  َعَلى َشْيٍء َذِلَك ُهَو الضَّ
تصوير بديع لمشهد الرماد  والريح تعصف به 
وت��ذروه في األرض؛ يستعير الله منه ما يفعله 
بأعمالهم تيئيسا لهم وقطعا لمالهم. وأكثر منه 
في  بذلك  أخبر  كما  بأعمالهم  جالله  جل  فعله 
َفَجَعْلَناُه  َعَمٍل  ِمْن  َعِمُلوا  َما  ِإَلى  �َوَقِدْمَنا  قوله: 
الهباء  ف���ذرات  َمْنُثوًرا�)الفرقان:23(،  َه��َب��اًء 
المتطاير في األجواء من حولنا أدق من الرماد 
بحيث ل نراها بيسر وسهولة، فكذلك يجعل الله 
والتخويف.  التيئيس  في  زيادة  وهذا  أعمالهم، 
ما  المتقدمين  البديعين  التصويرين  من  وأكثر 
ِذيَن َكَفُروا َأْعَماُلُهْم  حكاه الله تعالى بقوله: �َوالَّ
ى ِإَذا َجاَءُه  ْمآُن َماًء َحتَّ َكَسَراٍب ِبِقيَعٍة َيْحَسُبُه الظَّ
ِحَساَبُه  اُه  َفَوفَّ ِعْنَدُه  اللَه  َوَوَج��َد  َشْيًئا  َيِجْدُه  َلْم 
والسراب  اْلِحَساِب�)النور:39(،  َس��ِري��ُع  َوال��ل��ُه 
حسا  الموجودين  كالهباء  ول  كالرماد  هو  -ل 
بعيد  من  يتراءى  للشمس  انعكاس  هو-  وإنما 
في واضحة النهار يظن أنه شيء؛ فإذا به تخيل 
ل حقيقة له. ذاك شأن أعمال الكافر، وذاك حاله 
التصوير  ربنا في هذا  القيامة كما يصوره  في 

البديع البليغ. 
هذا باختصار ما تيسر عن مفهوم الحبوط، 
وعن بعض المفاهيم التي تدور في فلكه، أو هي 
حلقة  ل��ه  نخصص  أن  رج��اء  على  م��ن شجرته؛ 
أو  العمل  ح��ب��وط  أس��ب��اب  فيها  نتناول  أخ���رى 

محبطاته بمشيئة الله تعالى وعونه وقوته.
-----------
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الرؤيا والمبشرات

ذ. عبد الحميد
صدوق

ع��ن أب���ي ه��ري��رة [ ق����ال: سمعت 
رسول الله ] يقول : »لم يبق من النبوة 
إل المبشرات« قالوا وما المبشرات؟ قال: 

»الرؤيا الصالحة«)رواه البخاري(.
ق��ال أه��ل ال��ت��أوي��ل ف��ي ق��ول��ه تعالى: 
هي  ال��دن��ي��ا�  الحياة  ف��ي  البشرى  �ل��ه��م 
اب��ن عباس  ق��ول  ال��رؤي��ا الصالحة. وه��و 

وعروة ومجاهد.
بدئ  ما  أول  هي  الصالحة  وال��رؤي��ا 
»فكان ل  ال��وح��ي،  ] من  الله  به رس��ول 
يرى رؤيا إل جاءته مثل فلق الصبح«)1( 
ق��ال اب��ن أب��ي ج��م��رة رح��م��ه ال��ل��ه تعالى: 
إنما شبهها بفلق الصبح دون غيره ألن 
شمس النور كانت الرؤيا مبادئ أنوارها، 
أشرقت  حتى  يتسع  النور  ذل��ك  زال  فما 
في  كان  نوريا  باطنه  كان  فمن  الشمس، 
التصديق بكريا كأبي بكر الصديق [، 
التكذيب  في  كان  مظلما  باطنه  كان  ومن 

خفاشا كأبي جهل.
وق����ال ال��م��ه��ل��ب رح��م��ه ال��ل��ه ت��ع��ال��ى: 
الله  من  الصادقة  الرؤيا  هي  المبشرات 
ال��ت��ي ت��س��ر رائ��ي��ه��ا، وق���د ت��ك��ون ص��ادق��ة 
منذرة من الله تعالى ل تسر رائيها يريها 
ليستعد  له،  به ورحمة  رفقا  المؤمن  الله 

لنزول البالء قبل وقوعه.
اقترب  »إذا  ق��ال:   [ النبي  أن  وعنه 
الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا 
المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من 
النبوة« متفق عليه. وفي رواية: »أصدقكم 

رؤيا، أصدقكم حديثا«.
ق��ال ال��خ��ط��اب��ي: ف��ي ق��ول��ه ] : »إذا 
اق��ت��رب ال���زم���ان« ف��ي��ه ق����ولن: أح��ده��م��ا: 
وهو  النهار  وزم���ان  الليل  زم���ان  ت��ق��ارب 
وقت استوائهما أيام الربيع، وذلك وقت 

اعتدال الطبائع.
وال��ث��ان��ي ق��ال فيه ال����داودي: ال��م��راد 
واألي��ام  الساعات  نقص  ال��زم��ان  بتقارب 
والليالي. ومراده بالنقص سرعة مرورها، 

وذلك قرب قيام الساعة.
وقوله: »ورؤيا  المؤمن جزء من ستة 
وأربعين جزءا من النبوة«، قال القرطبي 
رحمه الله تعالى: وذلك أن الرؤيا ل تكون 
من أجزاء النبوة إل إذا وقعت من مسلم 
يناسب حاله  ال��ذي  ص��ادق صالح، وه��و 
به  أكرم  بنوع مما  فأكرم   [ النبي  حال 
األنبياء وهو اإلطالع على شيء من علم 

الغيب.
الصالحة ج��زء من  ال��رؤي��ا  ق���ال:  ث��م 
من  ه��ذه شهادة صحيحة  النبوة  أج��زاء 
تعالي،  ال��ل��ه  م��ن  وح��ي  بأنها   [ النبي 
وأن��ه��ا ص��ادق��ة ل ك��ذب فيها، ول��ذل��ك قيل 
لمالك [ : أيفسر الرؤيا كل أحد؟ فقال: 
تعين  كذلك  ك��ان  وإذا  بالوحي؟!.  أيلعب 
على الرائي أن يسعى في معرفة تأويلها 
من اللبيب فإنها إما مبشرة له بخير، أو 
يقول   [ كان  ولذلك  شر،  من  له  محذرة 
رؤي��ا  منكم  أح���د  رأى  »ه���ل  أص��ب��ح:  إذا 

فليقصها، أعبرها له؟«.
قوله: »وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا« 
قال الشيخ النووي: هو على إطالقه، ألن 
غير الصادق في حديثه يتطرق الخلل إلى 

رؤياه وحكايته إياها.
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ــال رســول  عــن أنــس بــن مــالــك � قـــال: ق
الــلــه �: »ال ي��ْؤم��ن أح��دك��م ح��ت��ى أك��ون 
أحبَّ إليه من والده وولده، والناس أجمعين« 

صحيح البخاري ومسلم.

� من  الله  أن محبة رســول  ينكر أحد  ال 
يقوم  التي  ودعــائــمــه  اإلســامــي  الــديــن  صلب 
عليها، وبما أن األمر كذلك، فإن األمة اإلسامية 
منذ بعثته � حملت لواء التعبير عن محبته 
في مختلف المناسبات، وعلى رأسها مناسبة 
مياده �. ومنذ وقت ليس بالقصير والناس 
�؟  للرسول  حبنا  عن  نعبر  كيف  يتساءلون 
ذلك؟  في  اتباعه  يجب  الــذي  المنهج  هو  ومــا 
حياة  على  المحبة  هــذه  آثــار  تنعكس  وكيف 

المسلم الشخصية وسلوكا ته االجتماعية؟

 � الرسول  محبة  ترسيخ  كيفية  ــ   1
عند المسلمين:

أ ــ االنطالق من اإليمان الصحيح الصادق:
وأنها  اإليمان،  من   � أن محبته  باعتبار 
من أركان الدين وركائزه التي ال يتصور قيامه 
دونها، قال �: »فوالذي نفسي بيده، ال يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده« 
الذي ال يقوم على  البخاري. فاإليمان  صحيح 
محبته ناقص. قال تعالى: �قل إن كنتم تحبون 
الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 
31(. فاآلية  والــلــه غــفــور رحــيــم�)آل عــمــران: 

صريحة في وجوب محبته �.
إن المحبة الواجبة للرسول � هي التي 
المحب  عرفه  فكلما  معرفته شرعا،  على  تقوم 
بحق ازداد به حبا وتعلقا، وهذا يفرض علينا 
بمناهج  وتــدريــســا  تعلما  بسيرته  نهتم  أن 
تربوية تحبب ألوالدنا اإلقبال عليها والشغف 
كما  وأم،  أب  كل  على  واجــب  وهــذا  بقراءتها، 
يجب على الدولة اإلسامية أن تعتمد السيرة 
ضمن مقرراتها الدراسية في مختلف الشعب؛ 
إذ معرفة الرسول � من ضروري الدين، كما 
اإلسامية  الشخصية  بناء  في  سيرته  تسهم 

المتزنة.

ب ــ التربية على وجوب تقديم محبته:
فعن عبد الله بن هشام، قال: كنا مع النبي 
له  فقال  الخطاب،  بن  عمر  بيد  آخــذ  وهــو   �
عمر: يا رسول الله، ألنت أحب إلي من كل شيء 
إال من نفسي، فقال النبي �: »ال، والذي نفسي 
فقال  نفسك«  من  إليك  أحب  أكــون  بيده، حتى 
إلــي من  أحــب  والله، ألنــت  اآلن،  فإنه  له عمر: 
نفسي، فقال النبي �: »اآلن يا عمر«)صحيح 

البخاري(.
ومن مقتضى هذه المحبة وجوب الصاة 
عليه قال �: »من صلَّى علي واحدة صلى الله 
تقديم  يجب  كما  مسلم(.  عشرا«)صحيح  عليه 
تعالى:  قــال  واألقــــوال  اآلراء  كــل  على  حديثه 
�يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بين يدي الله 

ورسوله�)الحجرات: 1(. فمن الغرابة أن ندعي 
محبته وال نلتزم بما يقوله، فكثيرا ما نصادف 
أو  بالرد،  إما  أحاديثه  على  يتطاولون  أناسا 
التكذيب، أو التشكيك، لكونها تخالف هواهم، 

وتعارض مصالحهم الزائفة. 

ما  في  به  االقــتــداء  على  التربية  ــ   2
سنه الشرع لنا:

الله  لكم في رســول  كــان  �لقد  قــال تعالى: 
يعني  فاالقتداء   .)21 حسنة�)األحزاب:  أسوة 
الــمــشــي عــلــى خــطــاه فــي األقــــــوال؛ فنتجنب 
الفاحش،  والــكــام  الـــزور،  وشــهــادة  النميمة، 
وفي  الحسن،  والقول  الطيبة،  بالكلمة  ونلتزم 
األفعال؛ نحسن الصحبة والمعاشرة، ونحسن 
المحبة  ونــشــر  الصلح  فــي  ونــجــري  الــجــوار، 
واإلخاء بين المسلمين؛ ألنه � بعث لتوحيد 
الناس على عبادة الله األحد. قال �: »ال يؤمن 
أحــدكــم حــتــى يــحــب ألخــيــه مــا يــحــب لنفسه« 

)صحيح البخاري ومسلم(.
فالمحبة عن طريق االقتداء أكبر دليل على 
وحين،  وقت  كل  في  وإخاصه  المحب  صدق 
شهر  أن  فقط؛ صحيح  مولده  يــوم  في  وليس 
ربــيــع األول هــو شــهــر نــبــوي؛ ألنـــه فــيــه ولــد، 
وإحياؤه  به  االهتمام  يجب  لذلك  مــات؛  وفيه 
قائم  تربوي  منهج  المسلمين وفق  نفوس  في 
المناسبة  هــذه  فتكون  ســيــرتــه.  دراســـة  على 
نقطة االنطاق لكي نصلي في الوقت، ونصوم، 
والتوكل  بالله  الثقة  ونحسن  ونحج،  ونزكي، 
عليه، ونبيع ونشتري، ونتزوج، ونتعامل فيما 
بيننا وفق منهجه وشريعته، إن مناسبة شهر 
للحبيب  البيعة  لتجديد  وقــت  أفضل  مــيــاده 
المصطفى على السمع والطاعة في كل صغيرة 
وكــبــيــرة، حــتــى نــتــوج بــوصــف األخــــوة. فعن 
 :� الله  قال رسول  قال:   ،� أنس بن مالك 
»وددت أني لقيت إخواني« قال: فقال أصحاب 
»أنتم  قــال:  نحن إخوانك؟  أوليس   :� النبي 
ولم  بي  آمنوا  ولكن إخواني الذين  أصحابي، 
قوِني وَأَحبوني، حتى َأني أَلَحب  يروني وصدَّ

ِإَلى َأحِدهْم من ولدِه ووالده«)مسند احمد(.

� في  الـــرســـول  مــحــبــة  آثــــار  مـــن  ـــــ   3
سلوك المسلم:

فإذا  والعمل؛  بالعلم  دعوته  بنشر  القيام   - أ 
كان قرن الرسول � أفضل القرون؛ فألنه كان 
وينشرون  ورسوله،  الله  يحبون  أناسا  يضم 
ــه، ويــســعــون لــنــصــرتــه، ويــقــدمــون هــذه  دعــوت
المحبة عن كل غال ونفيس، فحصنهم الرسول 
بالتربية على الوحي حتى خا مجتمعهم من 
اآلن؛ ال  الفساد واالنحراف. ونحن  كل مظاهر 
يمنعنا من بناء مجتمع متماسك وقوي محب 
وعا  جل  الله  محبة  إحياء  إال  وأهله،  للخير 
والرسول � في قلوب أفراده، فيسخطون لما 
يغضب الله ورسوله، ويفرحون لما يرضي الله 

ورسوله.
فتشكل هذه المحبة مجتمعا موحدا وقويا، 
يسعى  والــرحــمــة،  المحبة  رســالــة  على  قائما 
لتخليص العباد من الحروب والفتن، والدعوة 
إلى اإلسام بالتي هي أحسن، بواسطة الحوار 

تعالى:  لقوله  اآلخر. مصداقا  وقبول  واإلقناع 
والموعظة  بالحكمة  ربـــك  سبيل  إلـــى  �ادع 
ـــهـــم بـــالـــتـــي هــــي أحـــســـن�  ــة وجـــادل ــحــســن ال
الله  ــى  إل دعــوتــنــا  منهج  هــذا  )النحل:125(. 
تعالى، يقوم على العلم، والحوار، وتقبل اآلخر 
غربية  شــعــارات  مجرد  وليس  ومنهجا.  فكرا 
الدولية،  والملتقيات  اإلعام  وسائل  في  ُترفع 
العابرة  صواريخها  ترسل  الــواقــع  فــي  وهــي 
المسلمين  إلرهاب  الفتاكة،  وقنابلها  للقارات، 

وقتلهم في عقر دارهم. 
إن بـــنـــاء مــجــتــمــع مــحــصــن مـــن الــفــســاد 
واالقــتــصــاد،  والــصــحــة،  التعليم،  مــجــال  فــي 
تأسى  إذا  إال  يتحقق  لن  والــفــن،  والسياسة، 
 ،� الرسول  بمنهج  والمسئولون،  الفاعلون، 
في إصاح المجتمع؛ فمهما خطط المخططون، 
وتفلسف المتفلسفون، وتجمهر المتجمهرون، 
فإنهم لن يصلوا لشيء ما دامــوا بعيدين عن 
وال  كــنــوزهــا،  مــن  يغترفون  ال  الــنــبــوة،  منابع 

يشربون من معينها.

األمة  استقاللية  تحقيق  إلــى  السعي   - ب 

كل شيء،  فعن  في  بذاتها  فتكتفي  اإلسالمية؛ 
هم  النبي � أنه قال: »َمَثل المؤمنين في َتَوادِّ
وتراُحمهم وتعاُطفهم مثل الجسد، ِإذا اشتكى 
هر  بالسَّ الجسد  ســائــُر  لــه  ــَداَعــى  َت عضو  منه 

والُحمى«)صحيح البخاري ومسلم(.
ينشر  مستقل  مسلم  مجتمع  وجـــود  إن 
الخير، ويقود األمم، ويبث الرحمة بين صفوف 
ومعتقداتهم،  بيئتهم  مختلف  عــلــى  الــنــاس 
أنواعها،  الفحش والجرائم بمختلف  خال من 
المادية  الغربية  المناهج  باتباع  يتحقق  لن 
الفقراء،  أمــوال  نهب  على  القائمة  المفلسة، 
األخاقي،  الشذوذ  ونشر  المسلمين،  وكراهية 
عبر مختلف وسائلها اإلعامية خدمة لثلة من 
الرأسمالية المتسلطة على الباد والعباد. قال 
تعالى: �ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى 

حتى تتبع ملتهم�)البقرة: 121(.

لنفسها  تتخذ  أن  اإلسامية؛  باألمة  حري 
مناسبة مياد الرسول � محطة لإلعان عن 
بداية جديدة، قائمة على تطهير كل مؤسساتها 
ألن  الغربية؛  للتوصيات  المطلقة  التبعية  من 
فإذا  وحضارتنا،  وهويتنا،  لديننا،  األولــويــة 
انفتحنا على غيرنا ألخذ ما  كله،  أعوزنا هذا 
ينفعنا ورد ما يضرنا. عار علينا والحال أننا 
أمة اقرأ، ومع ذلك؛ ال زلنا عالة على غيرنا في 
واالقــتــصــاد...،  والــطــب،  والتعليم،  الصناعة، 
تطبق  عــبــر  ــغــرب  ال إرضــــاء  فــي  نتنافس  بــل 
توصياته وتعليماته لعله يرضى علينا بكلمة 
�يقتضي االعتزاز  الرسول  أليس حب  مدح. 

بمنهجه وتقديم شرعه على كل شيء؟

بأخالقه؛  التخلق  على  النفس  مجاهدة   - ج 
وذلك بتربيتها على االستقامة، واالجتهاد في 
العمل الصالح، فمن يحب الرسول �، يحدث 
بصدق، ويعمل بإخاص، وينصح بود ومحبة، 
حتى  وفعا  قــوال  الــنــاس  ينفع  فيما  ويسعى 
يكون مع النبيين والصديقين، فيفوز بسعادة 
الدنيا وسعادة اآلخرة. عن عائشة �، قالت: 
جاء رجل إلى النبي � فقال: "يا رسول الله، 
إنــك ألحــب إلــي مــن نفسي، وإنـــك ألحــب إلي 
البيت فأذكرك فما  من ولــدي، وإني ألكون في 
أصبر حتى آتي، فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي 
ُرِفعت  الجنة  دخلت  إذا  أنــك  عــَرفــت  ومــوتــك، 
خشيت  الجنة،  دخلت  إذا  وأنــي  النبيين،  مع 
�، شيًئا حتى  النبي  فلم يرد عليه  أراك،  أال 
الله  يطع  �ومن  اآليــة:  بهذه   � نزل جبريل 
والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
والصالحين  والشهداء  والصديقين  النبيين 
وحسن أولئك رفيقا�  )الطبراني في األوسط(.
ـــرســـول �الـــصـــادقـــة بــالــقــول  فــمــحــبــة ال
والعمل، طريق إلى الجنة. فقد جاء رجٌل إلى 
»ومــاذا  فــقــال:  الساعة،  عــن  يسأله   � النبي 
أعــددت لها؟ قــال: ال شــيء، إال أنــي أحــبُّ الله 
ـــْن أحببت«  َم ـــت مــع  فــقــال: »أن  ،� ورســولــه 

)صحيح البخاري(.

مع سنة رسول اهلل �

ذ.محمد البخاري
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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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رابعا:
امل��رأة احملبة  ه��ذه  به  قامت  ما  ولنتتبع 
رضي  خديجة  املؤمنني  أم  احلكيمة  العاقلة 

الله عنها لتثبيت النبي �.
ف��ؤاده  فزعا  يرجف  دخ��ل عليها  ملا   - أ 
عن  ال��س��ؤال  بكثرة  تزعجه  ول��م  استقبلته 
حاله، بل نفذت أمره لها بتزميله فزملته، ألن 
حالته الغريبة التي رأته عليها -وهو الرجل 
والثابت  ال��ل��س��ان  اجل���ريء  املتثبت  ال��ق��وي 

قد  أن��ه  تعلم  جعلتها  اجل��ن��ان- 
عاش شيئا ال يطيقه البشر 

حتوجه  فلم  ال��ع��ادي، 
ل���ك���ام ب����ل ت��رك��ت��ه 

حتي يهدأ. وهذا 
م���ن ح��ك��م��ت��ه��ا، 
من  كانت  وقد 
تساعده  قبل 
خلوته  ع��ل��ى 
ف��ت��زوده دون 
من  تكثر  أن 
األس���ئ���ل���ة مل��ا 

من  ت��ري  كانت 
أحواله اخلاصة، 

ابن  تلميذة  وه��ي 
نوفل،  بن  ورقة  عمها 

وكان لديها معلومات عن 
قرب بعثة النبي اخلامت، وكانت 

تتفرس أن يكون زوجها هو نبي آخر الزمان 
ميسرة،  خادمها  أخبرها  بعدما  خصوصا 
وال شك أنها رأت من خصاله وأخاقه طيلة 
خمسة عشر سنة من العشرة ما يقوي عندها 

هذه الفراسة، ولعل أوان حتققها قد آن.
ب - حكى النبي � لزوجته ما 

كان  وما  بالضبط  له  حصل 
الشديد  حبه  لوال  ليفعل 

بعقلها  وث��ق��ت��ه  ل��ه��ا 
وقدرتها  وحكمتها، 
على استيعاب هذا 
األمر اجللل، حكى 
لها دون أن تطلب 
ثقته  م��ح��ل  ألن��ه��ا 
وم�����وض�����ع س�����ره، 

وذلك من آيات بيت 
النبوة فهل من مدكر؟ 

يكتف،  ول��م  عليها  قص 
بل شكى لها يلتمس عندها 

الرأي واملشورة حيث قال: مالي، 
لقد خشيت على نفسي. كأن عندها خبر ما 
 � احلبيب  لعل  نفسه،  عاج  بيدها  أو  له، 
خشي من أن يكون أصابه مس من اجلن أو 
طائف من الشيطان. فما كان من املرأة احملبة 
مقسمة   � احلبيب  بشرت  أن  إال  احلكيمة 
في يقني عجيب: كا والله ما هذا بوسوسة 
شيطان وال يكون للشيطان سلطان على مثلك 
لتصل  إن��ك  العظيم:  باخللق  املتخلق  وأن��ت 
الرحم، وحتمل الكل، وتكسب املعدوم، وتقري 
الضيف، وتعني على نوائب احلق. الله أكبر، 
املباركة-  املرأة  هذه  نظر  -في  األخاق  هذه 
وخ��زي  الشيطان  كيد  م��ن  تعصم  التي  ه��ي 
للمال  بكثرة جمعه  لم متدحه  إنها  الرحمن. 

-وما كان له جامعا- وال برجحان العقل -وقد 
كان أرجح الناس عقا- وال بفصاحة اللسان 
-وق���د ك���ان أح��س��ن ال��ن��اس م��ن��ط��ق��ا- ... بل 
وصفته بأخاق الكرم واملروءة والنفع للناس 
قريبهم وبعيدهم، وتلك لعمري أخاق محمد 
العاملني  لتشمل  امتدت  التي  البعثة  فبل   �

بعدها »إمنا بعثت ألمتم مكارم األخاق«.
إن يقني السيدة خديجة في نبوة رسول 
الله � دليل على رجاحة عقل وصفاء روح 
الله  أن يجعلها  غ��رو  ف��ا  م��ي��زان،  واع��ت��دال 
ومثبته،  ومؤنسه   � رس��ول��ه  وزي��ر  تعالى 
في  ويبشرها  السام  منه  ال��ب��اري  ويقرئها 
اجلنة بقصر من قصب ال صخب فيه 

وال نصب.
رسول  وليزداد   - ج 
ي���ق���ي���ن���ا   � ال������ل������ه 
واطمئنانا إلى أنه 
امل��خ��ت��ار أخ��ذت��ه 
إلى خبير مبثل 
ه������ذه األم������ور 
اج����ت����م����ع����ت 
ف���ي���ه ش�����روط 
فهو  املشورة: 
ع���ال���م ب��ال��دي��ن 
ال������س������م������اوي 
يأخذه  السابق، 
م��������ن م�������ص�������ادره 
ب��ل��غ��ة أه���ل���ه ول��ي��س 
ب��واس��ط��ة،  أو  م��ت��رج��م��ا 
راك���م خبرة  ق��د  وه��و متمرس 
أهم صفات  وتلك  ثم هو محايد.  سنني 
اخلبير الناصح، وهو ورقة بن نوفل األسدي 
ويتقن  اإلجنيل  يكتب  تنصر،  قد  وهو شيخ 

العبرانية.

خامسا:
كان دور هذا الشيخ أن ينصت 
للنبي � ثم يؤكد له -مبا 
ل��ه م��ن علم س��اب��ق- أنه 
وأن  الزمان  آخر  نبي 
ال��ذي ج��اءه هو ملك 
الوحي الذي يرسله 
ال�����ل�����ه ألن���ب���ي���ائ���ه 
لينبئه  ثم  ورس��ل��ه، 
الدعوة  طريق  ب��أن 
ش��اق وأن��ه سياقي 
ف��ي��ه م��ح��ن��ا وش��دائ��د 
وإي������ذاء س��ي��ص��ل إل��ى 
درجة إخراج قومه له من 
فاجأت  وكأمنا  احل��رام،  البلد 
باخلير  امل��ل��يء  النبي  الكلمة  ه��ذه 
َأَوُمْخِرِجي  مستغربا:  فسأل  لقومه،  واحملبة 
هم؟ قال: نعم تلك سنة جارية في إخوانك من 
اإلخراج  مسألة  أن  أحد  يظنن  وال  املرسلني. 
للقبيلة  ف��ال��دارس  سهلة،  احل���رام  البلد  م��ن 
ال��ع��رب��ي��ة يعلم م��ت��ان��ة ال���رواب���ط ب��ني أف���راد 
القبيلة، وأن إخراج أحد أفرادها منها أقسى 
القتل.  إال  اإلخ��راج  به وليس فوق  تفعله  ما 
وكأمنا كان دور هذا الشيخ ورقة بن نوفل أن 
� بهذا النبإ ثم ميضي إلى  ينبئ الرسول 
ربه متحسرا أن لم يكن شابا ينال شرف حمل 
األمانة مع النبي �، وتلك إشارة أخرى إلى 
كون هذا الدين ال يحمله إال الشباب القوي، 

فإن األمانة ال يحملها ضعيف.

العدد 420 4 مع سيرة رسول اهلل �

د. يوسف العلوي

حديث بدء نزول 
الوحي 3

الظواهر  مع  بالعلم  املنضبط  املنهجي  التعامل  على  املتواصل  القرآني  التأكيد  نتذكر  أن  يجب 
واألشياء... وأاّل نستسلم لكل حالة إاّل بعد إدخالها عبر ممرات احلواس والعقل: �َواَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك 
ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأول�ِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوال�)اإلسراء: 36( ... على طرقه املتواصل  ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّ
على تشغيل العقل واحلواس، وااللتحام بكتلة العالم... بفيزيائه... من أجل اكتشاف طاقاته والقوانني 
التي حتكمه... هذا الذي قاد حضارتنا إلى ابتكار منهج البحث احلّسي التجريبي وأن تقّدمه أثمن 
هدية للحضارات البشرية والغربية على وجه اخلصوص، فيما يعترف به ويؤكده الباحثون الغربيون 
قبل الشرقيني... الدومييلي الفرنسي، وجورج سارتون األمريكي... وغيرهم كثيرون جدًا... مما كان 

له الفضل في وضع التأسيسات الضرورية للحضارة الغربية املعاصرة...
على  ركض  مجرد  له  قراءتنا  تكون  أاّل  يجب  الله  كتاب  نقرأ  ونحن  أننا  نتذكر  أن  يجب  ولهذا 
السطح من أجل حتقيق  ختمة أو أكثر... وإمنا اإليغال في املفاهيم التي يقدمها هذا الكتاب املعجز... 
أنظروا ما الذي يقوله كتاب الله بخصوص فيزياء الكون... إنه يختصرها بآيات ثاث تتضمن: البدء 
ِذيَن َكَفُروا  والصيرورة واملصير... فيما أكّدته الكشوف الكوزمولوجية عبر العقود األخيرة: �َأَوَلْم َيَر الَّ
َماَواِت َواأْلَْرَض َكاَنَتا َرْتقًا َفَفَتْقَناُهَما َوَجَعْلَنا ِمَن امْلَاء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفَا ُيْؤِمُنون�)األنبياء:  َأنَّ السَّ
َماء  30(. فيما أكدته نظرية ال� Big Bang حول االنفجار الكوني العظيم في بدايات اخللق... �َوالسَّ
ا مَلُوِسُعوَن�)الذاريات: 47(. فيما أكدته كشوف آينشتاين بخصوص الكون املتسع  َبَنْيَناَها ِبَأْيٍد َوِإنَّ
ِعيُدُه  َل َخْلٍق نُّ ِجلِّ ِلْلُكُتِب َكَما َبَدْأَنا َأوَّ َماء َكَطيِّ السِّ واملنحنيات الكونية املتباعدة... �َيْوَم َنْطِوي السَّ
ا َفاِعِلنَي�)األنبياء: 104(، فيما يؤكده مبدأ قانون الدايناميكا احلرارية الذي يشير  ا ُكنَّ َوْعدًا َعَلْيَنا ِإنَّ
إلى تناقص الطاقة الكونية عبر مدة زمنية ال يعلمها إاّل الله... مبعنى أن للكون نهاية ال ريب فيها...

يوم  بعد  يومًا  للكشف  تتعرض  التي  الكونية  بالظواهر  الله سبحانه وتعالى  متعنوا في قسم 
النجوم: منط  من  اكتشاف منطني  األخيرة مت  السنني  في  الرصد اجلبارة... حيث  أجهزة  بواسطة 
النجوم  ومنط  وتثقبه...  بها  ميّر  جسم  كل  على  فتطرق  الكون  في  متضي  التي  الطوارق  النجوم 
اِرِق،  َماء َوالطَّ الكوانس التي تكنس وهي تسبح في الفضاء بصمت كل ما ميّر في طريقها: �َوالسَّ
ِس�)التكوير:  َواِر اْلُكنَّ ِس، اجْلَ نَّ اِقُب�)الطارق: 1-3(، �َفَا ُأْقِسُم ِباخْلُ ْجُم الثَّ اِرُق، النَّ َوَما َأْدَراَك َما الطَّ

.)16-15
أنظروا جيدًا فيما قاله كتاب الله عن ظاهرة اإلمطار اجلغرافية، في أكثر من ثاثمائة آية، ومن 
وإلى  اإلنسان  إلى  العذبة  القطرة  إيصال  معجزة  أمام  أنفسكم  ستجدون  فإنكم  الزوايا...  مختلف 
ضرعه وزرعه... وإاّل ما استمرت احلياة على األرض سوى أيام معدودات... ونحن نعرف أن تشكل 
حالة واحدة ملرة واحدة قد يكون من قبيل الصدفة، لكن عندما تنبني عليها حالة ثانية، فان هامش 
الصدفة يضيق... فكيف إذا انبنت عليها ثمانية حاالت؟ أال يحّتم هذا القول بوجود غائية أو قصد 
فوقي يرتب هذه احلاالت الثمانية بعضها على بعض من أجل إيصال املاء العذب إلى أفواه العطاشى؟ 
إن معجزة اإلمطار تبدأ بهذا اخلزين الهائل من املاء الذي يغطي خمسة أسداس الكرة األرضية 
ثم شكمه عن الطغيان على اليابسة... أي تسكينه... ونحن نعلم أن املاء الساكن سيتعرض للفساد 
خال مدة زمنية قصيرة، فيقضي على احلياة، ومن ثم تنبني عليه حلقة ثالثة هي التمليح... وضع 
امللح في مياه البحار واحمليطات من أجل أاّل تفسد... جتيء بعدها حركة التبخير... حيث وضعت 
الشمس في مكانها املناسب متامًا من حيث درجات احلرارة التي تسلطها على البحار واحمليطات 
من أجل التبخير... تعقبها حركة التوزيع... توزيع السحب املعلقة في سماء البحار واحمليطات... 
إلى سماوات األرض... بجملة من الرياح العكسية واملوسمية والتجارية واإلعصارية... كأنها حركة 
القّوة... ثم جتيئ حلقة  التي تتحرك بكل اجتاه من أجل توزيع عامل  امليكانيكية  املكائن  )دشالي( 
التلقيح، اي مزاوجة السالب باملوجب من أجل حتول املاء من حالته البخارية إلى حالته السائلة... 
ثم جتيئ عملية التوزيع املتكافئ... ذلك أن املطر لو نزل بصيغة واحدة ملا حتققت الفائدة سوى من 
عشره وتذهب األعشار األخرى هدرًا إلى البحر... لكن بتوزيعه العادل: إلى اجلداول واألنهار... وإلى 
اخلزانات اجلوفية التي مت الكشف أخيرًا عن وجود ثاث جدران ال تنفذ من آخرها ذرة واحدة من 
ِعنٍي�)امللك: 30(،  �َوَأْرَسْلَنا  اء مَّ املاء فتذهب هدرًا: �ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َأْصَبَح َماُؤُكْم َغْورًا َفَمن َيْأِتيُكم مِبَ
َماِء َماًء َفَأْسَقْيَناُكُموُه َوَما َأنُتْم َلُه ِبَخاِزِننَي�)احلجر: 22( ... ثم إرسال  َياَح َلَواِقَح َفَأنَزْلَنا ِمَن السَّ الرِّ
الثلث املتبقي من املاء النازل إلى املناطق اجلبلية الباردة، لتخزينه ككتل ثلجيه، ثم االستفادة منه 

في مواسم الصيهد...
هذه احللقات الثمانية املتراتبة في تسلسها، والتي إن غابت واحدة منها، انقطع وصول املاء 
العذب إلى اإلنسان، واحليوان والزرع... من الذي رتّبها بهذا الشكل احملكم... غير إرادة فوقية، تسّير 
األشياء والظواهر إلى غاياتها عبر سلسلة من احللقات التي يكمل بعضها بعضًا وينبني بعضها 
الظواهر  مع  التعامل  في  الغباء  من  نوعًا  يكون  أن  يعدو  ال  آخر  تفسير  أي  فان  وإاّل  على بعض؟! 

واملوجودات...

4/3 املولد  ذكرى  في  تذكرات   10

د. عماد الدين خليل

أم  إن 
امل���ؤم���ن���ن خ��دي��ج��ة  

رضي الله عنها لم متدح النبي 
له  ك��ان  -وم��ا  للمال  � بكثرة جمعه 

ج��ام��ع��ا- وال ب��رج��ح��ان ال��ع��ق��ل -وق���د ك��ان 
اللسان  بفصاحة  وال  ع��ق��ا-  ال��ن��اس  أرج���ح 

-وقد كان أحسن الناس منطقا- ... بل وصفته 
بأخاق الكرم واملروءة والنفع للناس قريبهم 

وب��ع��ي��ده��م، وت��ل��ك ل��ع��م��ري أخ���اق محمد 
لتشمل  ام��ت��دت  التي  البعثة  فبل   �

العاملن بعدها »إمنا بعثت ألمتم 
مكارم األخاق«

منا  كأ
ه�����ذا  دور  ك����������ان 

ال��ش��ي��خ ورق����ة ب���ن ن��وف��ل أن 
ثم  النبإ  بهذا   � ال��رس��ول  ينبئ 

يكن  لم  أن  متحسرا  ربه  إلى  ميضي 
ش��اب��ا ي��ن��ال ش���رف ح��م��ل األم���ان���ة مع 
ال��ن��ب��ي �، وت��ل��ك إش����ارة أخ���رى إل��ى 

إال  يحمله  ال  ال��دي��ن  ه���ذا  ك���ون 
القوي، فإن األمانة  الشباب 

ال يحملها ضعيف.

يلزم  ما  السابقتن  احللقتن  في  الفاضل  األستاذ  عرض 
األمة استحضاره وتذكره مبناسبة مولد الرسول �، ويواصل 

في هذه احللقة الثالثة عرض جزء من عشر تذكرات
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5 خطبة منبرية

اخلطبة األولى:
ون��س��ت��ع��ي��ن��ه  ن���ح���م���ده  ل���ل���ه  احل����م����د  إن 

ونستهديه... وبعد،
املراقبة  مقام  وامل��ؤم��ن��ات:  املؤمنون  أيها 
عبادة، وباحملافظة عليها يزداد املؤمن رسوخا 
تخلقا  ي���زداد  كما  باستحضارها،  ال��دي��ن  ف��ي 
ربه  من  يدنو  وبها  وشجاعة،  وق��وة  بالتربية 
دن��وا وقربا وإن��اب��ة. املراقبة رك��ن رك��ن، وهي 
مرتبة من الدين ينالها من صدق إميانه وأحسن 
في العبادة. جاء في حديث سيدنا جبريل عن 
سيدنا رسول الله � :"اإلحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك". مبعنى 
أن تكون عابدًا لله على النحو الذي أمر اللُه جل 
وعال به وأمر به رسوُله، ومن مقتضيات خلق 
املراقبة أن تعلم وتوقن أن الله  مطلع عليك، 
عالم بحالك، يرى ويبصر ما تعمل وما تقول، 
يعلم ظاهر عملك وخفيه، يعلم خلجات صدرك، 

ويعلم حتركات أركانك وجوارحك.
أيها املسلم الكرمي: استمع إلى هذه القصة 

العجيبة في خلق املراقبة:
 يحكى أن رجال اسمه نوح ابن مرمي كان ذا 
نعمة ومال وثراء وجاه، وفوق ذلك صاحب دين 
ذات  اجلمال،  في  غاية  ابنة  له  وكانت  وخلق، 
منصب وجمال. وفوق ذلك صاحبة دين وخلق.
وك����ان م��ع��ه ع��ب��د اس��م��ه م���ب���ارك، ال ميلك 
الدين  ميلك  ولكنه  كثيرا  وال  قليال  الدنيا  من 

واخللق، ومن ملكهما فقد ملك كل شيء.
أرس���َل���ه س��ي��ده إل���ى ب��س��ات��ن ل���ه، وق���ال له 
وكن  ثمرها  واحفظ  البساتن  تلك  إل��ى  اذه��ب 
الرجل وبقي  آتيك.مضى  أن  إلى  على خدمتها 
ف���ي ال��ب��س��ات��ن مل���دة ش���ه���ري���ن.وج���اءه س��ي��ده، 
تلك  في  ليستريح  بساتينه،  في  ليستجم  جاء 
مبارك،  يا  وقال  البساتن. جلس حتت شجرة 
ائ��ت��ن��ي ب��ق��ط��ف م��ن ع��ن��ب. ج����اءه ب��ق��ط��ف ف��إذا 
هذا  إن  آخ��ر  بقطف  ائتني  فقال  حامض.  هو 
حامض. فأتاه بآخر فإذا هو حامض. قال أتني 
بآخر، فجاءه بالثالث فإذا هو حامض. وكاد أن 
أطلب  مبارك  يا  وق��ال  الغضب،  عليه  يستولي 
لم  بقطف  وتأتني  نضج،  ق��د  عنب  قطف  منك 

ينضج بعد. أال تعرف حلوه من حامضه؟
قال: والله ما أرسلتني آلكله وإمنا أرسلتني 
ألحفظه وأقوم على خدمته. والذي ال إله إال هو 
ما ذقت منه عنبة واح��دة. والذي ال إله إال هو 
ما راقبتك، وال راقبت أحدًا من الكائنات، ولكني 
راقبت الذي ال يخفى عليه شيء في األرض وال 

في السماء.
أع��ج��ب ب����ه، وأع���ج���ب ب���ورع���ه وق����ال اآلن 
أس��ت��ش��ي��رك، وامل��ؤم��ن��ون ن��ص��ح��ة، وامل��ن��اف��ق��ون 

غششه، واملستشار مؤمتن.
وف��الن من أصحاب  تقدم البنتي فالن  وقد 
الثراء وامل��ال واجل��اه، فمن ترى أن أزوج هذه 

البنت؟
فقال مبارك: لقد كان أهل اجلاهلية يزوجون 
يزوجون  واليهود  والنسب.  واحلسب  لألصل 
رسول  عهد  وعلى  للجمال.  والنصارى  للمال. 
للدين واخللق.وعلى عهدنا  يزوجون   ،� الله 
ه��ذا للمال واجل��اه. وامل��رء مع من أح��ب، ومن 

تشبه بقوم فهو منهم.
أية نصيحة وأية مشورة؟

وجد  فما  ومتلى  وفكر  وق��در  ال��رج��ل  نظر 
خيرا م��ن م��ب��ارك، ث��م ق��ال أن��ت ح��ر لوجه الله 
فأعتقه. ثم قال: لقد قلبت النظر فرأيت أنك خير 

من يتزوج بهذه البنت.
وع���رض على  ف��ذه��ب  عليها.  أع���رض  ق���ال 
البنت وقال لها: إني قلبت ونظرت وحصل كذا 
وكذا، ورأيت أن تتزوجي مببارك. قالت أترضاه 

لي؟ قال نعم.
ال يخفى  للذي  مراقبة  أرض��اه  فإني  قالت: 

عليه شيء في األرض وال في السماء.
فكان الزواج املبارك من مبارك. فما الثمرة 

وما النتيجة؟
حملت هذه املرأة وولدت طفال أسمياه عبد 

الله، لعل الكل يعرف هذا الرجل.
الزاهد  امل��ب��ارك احمل��دث  اب��ن  الله  إن��ه عبد 
العابد الذي ما من إنسان قلب صفحة من كتب 
التاريخ إال ووجده حيا بسيرته وذكره الطيب. 

إن ذلك ثمرة مراقبة الله  في كل شيء.
أم���ا وال��ل��ه ل��و راق��ب��ن��ا ال��ل��ه ح��ق امل��راق��ب��ة 
لصلحت أحوالنا واستقامت أمورنا وفرج الله 

همومنا  وأزال  كرباتنا  عنا  وتعالى  سبحانه 
وغمومنا.

تختلف  خلواتهم  ف��ي  ال��ن��اس  ال��ل��ه:  عباد   
اإلطالق  على  وأفضلهم  وأغراضهم  مشاربهم 
م��ن اخ��ت��ل��ى بنفسه وه���و ف��ي ع��ب��ادة م���واله. 
حرمات  لينتهك  بنفسه  اختلى  من  وأشقاهم 
آخر  إل��ى من��وذج  املسلم  أخ��ي  ال��ل��ه. واستمع 
في  ال��ل��ه  ح��رم��ات  انتهك  ل���ألول مم��ن  مناقضا 
يراقب  ولكن  تعالى،  الله  يراقب  ال  اخل��ل��وات، 
شيئًا،  يضرونه  وال  ينفعونه  ال  الذين  البشر 

ونسي أن الله معه يسمع ويرى:
��ُه َق��اَل:  ِبىِّ � َأنَّ َث��ْوَب��اَن �، َع��ِن النَّ َع��ْن 
اْلِقَياَمِة  َم  َي��وْ َيْأُتوَن  ِتي  ُأمَّ ِمْن  َأْقَوامًا  »أَلْعَلَمنَّ 
َفَيْجَعُلَها  ِبيضًا،  ِتَهاَمَة  ِجَباِل  َأْمَثاِل  ِبَحَسَناٍت 
ِه  ُه  َهَباًء َمْنُثورًا«، َقاَل َثْوَباُن: َيا َرُسوَل اللَّ اللَّ
ِمْنُهْم َوَنْحُن  َأْن اَل َنُكوَن  َلَنا،  ِهْم  َلَنا، َجلِّ ِصْفُهْم 
ُهْم ِإْخَواُنُكْم َوِمْن ِجْلَدِتُكْم،  اَل َنْعَلُم، َقاَل: »َأَما ِإنَّ
ُهْم َأْقَواٌم  ْيِل َكَما َتْأُخُذوَن، َوَلِكنَّ َوَيْأُخُذوَن ِمَن اللَّ
ابن  اْنَتَهُكوَها«)رواه  ِه  اللَّ ��َح��اِرِم  مِبَ َخَلْوا  ِإَذا 
وصححه  البوصيري،  إسناده  وصحح  ماجة 

األلباني في الصحيحة 18/2(.
جتعلنا  ال  اللهم  منهم،  جتعلنا  ال  اللهم 
اللهم ال جتعلنا منهم، يا حي يا قيوم،  منهم، 

يا ذا اجلالل واإلكرام.
يعصون  الذين  أولئك  من  النقيض  وعلى 

ال��ل��ه ف��ي اخل��ل��وة ه��ذه نتيجة م��ن ي��خ��اف الله 
في اخللوة ودعته نفسه والشيطان للمعصية، 
لله أن يعصيه طرفة عن  ولكن تنهاه مراقبته 
َعْن  القيامة،  يوم  الظليل  الظل  النتيجة  فكانت 
ِه � َقاَل: »َسْبَعٌة  َأِبي ُهَرْيَرَة �، َأنَّ َرُسوَل اللَّ
َيْوَم اْلِقَياَمِة َيْوَم ال ِظلَّ ِإالَّ  ِه  ُه ِفي ِظلِّ ُهُم اللَّ ُيِظلُّ
 ، ِه ُه: ِإَماٌم َعاِدٌل، َوَشابٌّ َنَشَأ ِفي ِعَباَدِة اللَّ ِظلُّ
َه ِفي َخالٍء َفَفاَضْت َعْيَناُه، َوَرُجٌل  َوَرُجٌل َذَكَر اللَّ
ا ِفي  ابَّ ًقا ِفي امْلَْسِجِد، َوَرُجالِن حَتَ َكاَن َقْلُبُه ُمَعلَّ
ِه، َوَرُجٌل َدَعْتُه اْمَرَأٌة َذاُت َمْنِصٍب َوَجَماٍل ِإَلى  اللَّ
َق  َتَصدَّ َوَرُج��ٌل  َه،  اللَّ َأَخ��اُف  ي  ِإنِّ َفَقاَل:  َنْفِسَها، 
ى َلْم َتْعَلْم ِشَماُلُه َما َصَنَعْت  ِبَصَدَقٍة َفَأْخَفاَها َحتَّ

يُنُه«)متفق عليه(.  مَيِ
أال فاعلم أيها املسلم أنك إذا خلوت ساعة 
سبحانه  جتعله  ف��ال  م��ع��ك،  ال��ل��ه  أن  حلظة  أو 
ارتكبت  فقد  فعلت  فإن  إليك،  الناظرين  أه��ون 

أمرًا عظيمًا، وخطرًا جسيمًا، وجرمًا كبيرًا.
وإذا ظننت أن الله ال يراك فذلك هو الكفر 
من  عظيمة  صفات  عطلت  ألنك  بالله،  والعياذ 
الله  كتاب  في  ذكرها  جاء  تعالى،  الله  صفات 
وسنة رسوله �، وأجمع عليها العلماء قاطبة، 
وهي أن الله سبحانه سميع بصير. يسمع كلَّ 

األصوات، ويرى جميع املخلوقات. و املسلم ما 
دام يؤمن بهذه الصفة وغيرها من صفات الله 
سلوكه  على  سيؤثر  ريب  وال  ذلك  فإن  تعالى، 
وعمله. رأى أحد السلف رجاًل وامرأة في ريبة، 
سترنا  يراكما،  الله  إنَّ  لهما:  بقوله  فاكتفى 
تؤثر  التي  العقيدة  بهذه  رهما  ذكَّ وإياكم،  الله 
عليهما غاية التأثير في استقامة العمل إن كان 

لهما قلب.
الله..  أم��ة  يا  تذكري  ال��ل��ه..  عبد  يا  فتذكر 
أن الله سميع بصير، فاحذر أن تغفل عن ذلك، 
فتختفي منهم وتستتر عنهم لترتكب معصية، 
ال��ل��ه س��ب��ح��ان��ه وت��ع��ال��ى يسمعك  أن  وت��ن��س��ى 
��اِس  ال��نَّ ِم��َن  �َيْسَتْخُفوَن  تعالى:  ق��ال  وي���راك، 
ُتوَن  ُيَبيِّ ِإْذ  َمَعُهْم  َوُهَو  الّلِه  ِمَن  َيْسَتْخُفوَن  َواَل 
َيْعَمُلوَن  ا  مِبَ الّلُه  َوَكاَن  اْلَقْوِل  ِمَن  َيْرَضى  اَل  َما 

ُمِحيطا�)النساء:108(.
تذكر أن الله يراك:

وقد ورد أن امرأة راودها رجل عن نفسها 
فأبت فأكرهها، فأرادت أن تعظه بأعظم موعظة 
وهي مراقبة ربه، ألنه لم يجن هذه اجلناية إال 
ي��راه، وبعد  الله  أن  الله ونسي  يراقب  لم  ألنه 
فأغلق  األب��واب،  أغلق جميع  له:  قالت  اإلجبار 
وبن  بينه  ال��ت��ي  احمل��س��وس��ة  األب����واب  جميع 
الباب  أن  ونسي  البشرية-  -األب���واب  الناس 
فقالت  الله مفتوح ومكشوف،  بينه وبن  الذي 

ل��م يبق  ق���ال:  ل��ه: ه��ل أغلقت جميع األب����واب؟ 
باب إال وأغلقته، فقالت له: بقي باب مفتوح لم 
الذي  الباب  بقي  قالت:  ب��اب؟!  أي  ق��ال:  تغلقه! 
بيننا وبن الله مفتوح، أال تخاف الله؟.. فارتعد 
وخاف ووجل فتركها خوًفا من الله الذي يراه 
حيث ما كان، وتاب هذا الرجل واستقام حاله.

فينبغي أن نعلم يقيًنا أن هذا الباب مفتوح 
إلى أن يرث الله األرض ومن عليها، ويجب أن 
ظ��الم وال سحاب  الله  من  يسترك  ال  أن��ه  تعلم 
وال سقف وال غطاء، أنت مكشوف لله  على 
ال��دوام، أال تستحي من الله!. فإذا لم تستحي 
العبد  أيها  فتأهب  وي���راك،  يسمعك  الله  ف��إن 
للقاء الله تعالى مبراقبته في كل شؤون حياتك، 
احذر  املراقبة،  نقيض  فهو  الرياء  من  واح��ذر 
اخللوات  في  واجل��وال  والفضائيات  اإلنترنت 
فإنها بئس اجلليس، ما لم تتق الله في نفسك، 

وتراقبه في تصرفك، واقرأ إن شئت:
قوله تعالى: �َوَما َتُكوُن ِفي َشْأٍن َوَما َتْتُلو 
ا َعَلْيُكْم  ِمْنُه ِمن ُقْرآٍن َواَل َتْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل ِإالَّ ُكنَّ
َك ِمن  بِّ ُشُهودًا ِإْذ ُتِفيُضوَن ِفيِه َوَما َيْعُزُب َعن رَّ
َماء َواَل َأْصَغَر  ٍة ِفي اأَلْرِض َواَل ِفي السَّ ْثَقاِل َذرَّ مِّ
ِبن�)يونس:61(. ِمن َذِلَك َوال َأْكَبَر ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب مُّ
ِمَن  �َيْسَتْخُفوَن  وتعالى:  سبحانه  ويقول 
ِإْذ  َمَعُهْم  َوُه��وَ  الّلِه  ِمَن  َيْسَتْخُفوَن  َواَل  اِس  النَّ
ا  مِبَ الّلُه  َوَكاَن  اْلَقْوِل  ِمَن  َيْرَضى  اَل  َما  ُتوَن  ُيَبيِّ
الله  نفعني  ُمِحيطًا�)النساء:108(.  َيْعَمُلوَن 

وإياكم بالقرآن العظيم...

اخلطبة الثانية:
احلمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 

لوال أن هدانا الله، وبعد، 
أينما  تالحُقك  ال��ل��ِه  ع��َن  إن  امل��ؤم��ن:  أيها 
الليل،  ظ��الِم  في  مكان حللت،  أي  وفي  ذهبت، 
في  احل��ي��ط��ان،  وراء  وم���ن  اجل�����دران،  ووراء 
اخللوات وفي الفلوات، ولو كنَت داخِل صخوٍر 
اللَه  صماء، هل علمَت ذلك واستشعرَته؟ فاتق 

ظاهرًا وباطنا؟ يكن باطُنك خيرا من ظاهِرك.
إذا ما خلوت الدهَر يوما فال تقل

خلوُت ولكن قل علي رقيُب
وال حتسنَب اللَه يغفُل ساعًة

وال أن ما تخفيه عنه يغيُب
للمراقبة  أن  املسلمون-  -أيها  واعلموا   

ثمارا عظيمة نذكر منها:
1 - إن املراقبة من أسباب دخول اجلنة.

2 - ب��امل��راق��ب��ة ي��ك��س��ب ال��ع��ب��د رض���ا ال��ل��ه 
سبحانه وتعالى عنه.

3 - إنها من أعظم البواعث على املسارعة 
إلى الطاعات.

4 - ب��ه��ا ي��ح��ص��ل ال��ع��ب��د ع��ل��ى م��ع��ّي��ة الله 
وتأييده.

5 - إنها تعن على ترك املعاصي واملنكرات.
6 - املراقبة من أفضل الطاعات وأغالها.

7 - إنها من خصال اإلميان وثمراته.
8 - باملراقبة يسعد العبد وتصلح أحواله 

في الدارين.
اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، 
ُمنَّ  اللهم  ن��راك،  كأننا  نخشاك  اجعلنا  اللهم 
ي��ارب  وال��ع��الن��ي��ة،  ال��س��ر  ف��ي  مبراقبتك  علينا 
العاملن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة 

حسنة وقنا عذاب النار.

من العبادات املنسية مراقبة الله تعالى

د. عبد اللطيف احميد
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مبشرين  الرسل  تعالى  الله  بعث  أن  منذ 
وقائمة،  دائمة  احل��ق  إل��ى  وال��دع��وة  ومنذرين 
ومستمر،  قائم  والباطل  احلق  بني  والصراع 
ولكن ال بد للحق أن ينتصر مهما طال الزمان، 

ومهما كان الثمن.
ول��ل��ح��ق أن���ص���ار ف���ي ك���ل م���ك���ان وزم�����ان، 

برضاه،  تعالى  الله  اختصهم 
ربهم،  فعرفوا  ه��داه،  ومنحهم 
وآم���ن���و مب���ا ن����زل ع��ل��ى رس��ل��ه 

وصدقوهم.
سلم  العقيدة  سلمت  وإذا 

السلوك واستقام.
ول���ل���دع���وة احل���ق���ة م��ن��ه��اج 
وسبيل، هو أسلوبها املستبني 

وصراطها املستقيم.
ف��أم��ا امل��ن��ه��اج ف��ق��د وضحه 
القرآن الكرمي في آية من سورة 
تعالى:  ق���ال  امل��ك��ي��ة،  ال���ش���ورى 
}َفِلَذِلَك َفاْدُع َواْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت 

ُه  اللَّ َأنَزَل  ا  مِبَ آَمنُت  َوُقْل  َأْهَواَءُهْم  ِبْع  َتتَّ َواَل   ۖ
ُكْم ۖ  َنا َوَربُّ ُه َربُّ ِمن ِكَتاٍب َوُأِمْرُت ِلَْعِدَل َبْيَنُكُم اللَّ
َة َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم  َلَنا َأْعَماُلَنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم اَل ُحجَّ
ُه َيْجَمُع َبْيَنَنا َوِإَلْيِه امْلَِصيُر�)الشورى: 13(. اللَّ
وأم��ا السبيل فقد ج��اء في آي��ة أخ��رى من 
َك  سورة النحل، قال تعالى: }اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربِّ
ِبالَِّتي  َوَجاِدْلُهم  َسَنِة  احْلَ َوامْلَْوِعَظِة  ْكَمِة  ِباحْلِ
ن َضلَّ َعن َسِبيِلِه  َك ُهَو َأْعَلُم مِبَ ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربَّ

ۖ َوُهَو َأْعَلُم ِبامْلُْهَتِديَن� )النحل: 125(.
ول��ق��د ش���اء ال��ل��ه ت��ع��ال��ى أن ي��ك��ون للحق 
سلطانه  ويخافون  انتصاره،  يخشون  أع��داء 
أهل  ه��م  أول��ئ��ك  ص��وت��ه،  لسماع  فيضطربون 
ال��ت��رف ال��ب��اغ��ي وال��ن��ف��وذ ال��ط��اغ��ي، واجل���اه 
احتفظ  قد  وه��ؤالء  املستبدة،  والقوة  الزائف، 
ل��ه��م ال��ت��اري��خ ب��امل��س��اوئ م���ن امل��ك��ر وال��ك��ي��د 
والعناد، ولكن املكر السيئ ال يحيق إال بأهله، 
قال تعالى: }َوَكَذِۖلَك َجَعْلَنا ِفي ُكلِّ َقْرَيٍة َأَكاِبَر 
ِإالَّ  ���ُك���ُروَن  َيْ َوَم���ا  ِفيَها  ِل��َي��ْم��ُك��ُروا  ُم��ْج��ِرِم��ي��َه��ا 
ِبَأنُفِسِهْم َوَما َيْشُعُروَن�)النعام: 124(. ولهذا 
املستكبرين  امل��ج��رم��ني  ع��ن  تعالى  ال��ل��ه  حكم 
بالذلة والصغار، وعل املبطلني املنصرفني عن 
احلق بالهوان واخلسران، وعلى الظلمة تدور 
َأْجَرُموا  ِذيَن  الَّ }َسُيِصيُب  تعالى:  قال  الدوائر 
���ا َك��اُن��وا  ��ِه َوَع�����َذاٌب َش��ِدي��ٌد مِبَ َص��َغ��اٌر ِع��ن��َد ال��لَّ

ُكُرون�)النعام: 125(. َيْ
ولقد شاء الله تعالى أن ُيْبتلى املصلحون 
باملفسدين، الذين يصدون عن سبيل الله بغيا 

الصابرين  أن  إال  أنفسهم،  عند  م��ن  وح��س��دا 
والثبات  بالصبر  ذل��ك  يتحملون  املصلحني 
َأْمَواِلُكْم  ِفي  }َلُتْبَلُونَّ  تعالى:  قال  واالحتمال، 
اْلِكَتاَب  ُأوُت��وا  ِذيَن  الَّ ِمَن  َوَلَتْسَمُعنَّ  َوَأنُفِسُكْم 
َوِإن  َكِثيًرا  َأًذى  َأْشَرُكوا  ِذيَن  الَّ َوِمَن  َقْبِلُكْم  ِمن 
اْلُُموِر�)آل  َعْزِم  ِمْن  َذِلَك  َفِإنَّ  ُقوا  َوَتتَّ َتْصِبُروا 

عمران: 186(.
والصراع بني احلق والباطل قدمي منذ أن 
الرض حتى عصرنا  على وجه  اإلنسان  وجد 
باقيا  سيظل  للخير  ال��ش��ر  وع���داء  احل��اض��ر، 
وشياطني   ، حية  البشرية  النفوس  دام��ت  ما 

الشر،  وق��ود  أو  اإلن��س واجل��ن هم ميكروبات 
أن  ال��ع��امل��ني، وأع��ل��ن  ول��ق��د ح��ذرن��ا منهم رب 
صبرا،  احل��ق  أم��ام  يستطيع  ال  هزيل  الباطل 
وس��ي��ن��دح��ر ف��ي ال��ن��ه��اي��ة ح��ت��م��ا. ق���ال تعالى: 
اْلَباِطَل  ِإنَّ  اْل��َب��اِط��ُل  َوَزَه���َق  ��قُّ  َج��اَء احْلَ }َوُق���ْل 
}َكَذِلَك  َزُهوًقا�)اإلسراء:81(. وقال تعالى:  َكاَن 
َفَيْذَهُب  َبُد  الزَّ ا  َفَأمَّ َواْلَباِطَل  قَّ  احْلَ ُه  اللَّ َيْضِرُب 
اْلَْرِض  ِفي  َفَيْمُكُث  اَس  النَّ َينَفُع  َما  ا  َوَأمَّ ُجَفاًء 
��ُه اْلَْم��َث��اَل�)ال��رع��د: 19(.  ۖ َك��َذِل��َك َي��ْض��ِرُب ال��لَّ
وقال رسول الله �: »ال تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على احلق ال يضرهم من خالفهم حتى 

يأتي أمر الله وهم كذلك« )رواه مسلم (.
ويوم خلق الله آدم �، وكرمه وجعل له 
زوجًا من نفسه يسكن إليها، وحلكمته البالغة 
بالنهي عن الكل من شجرة معينة  اختبرهما 
في اجلنة، ولكن الشيطان الذي أبى أن يسجد 
يوسوس  باملرصاد  وق��ف  وع��ن��ادًا،  ك��ب��رًا  آلدم 
بالشر ويخدع بالفتنة يغري بهما آدم وزوجه 
دار  االرض  إلى  فأنزال  الشجرة  من  أكال  حتى 
من  وأخرجا  والصراع،  واملنازعات  التكاليف 
اجلنة بسبب خديعة الشيطان ونفسه اخلبيثة 
التي عتت عن أمر ربها، فقادت الشر واحترفت 
وجنده  إبليس  ظ��ل  فقد  وذري��ت��ه،  آلدم  الكيد 
العصيان،  على  ويحرصون  اخلبائث  يعملون 
وقد بني القرآن الكرمي أن إبليس أقسم اليمني: 
اليقظني  املخلصني  عدا  ما  أجمعني  لغوينهم 
من  تعالى  ال��ل��ه  �، وح��ذرن��ا  آدم  ذري���ة  م��ن 

الوقوع في كيد الشيطان كما وقع آدم وزوجه 
ُكُم  َيْفِتَننَّ اَل  آَدَم  َبِني  }َيا  تعالى:  فقال  قبل،  من 
َينِزُع  ِة  نَّ اجْلَ َن  مِّ َأَبَوْيُكم  َأْخ��َرَج  َكَما  ْيَطاُن  الشَّ
ُه َيَراُكْم ُهَو  َعْنُهَما ِلَباَسُهَما ِلُيِرَيُهَما َسْوآِتِهَما ِإنَّ
َياِطنَي  ا َجَعْلَنا الشَّ َوَقِبيُلُه ِمْن َحْيُث اَل َتَرْوَنُهْم ِإنَّ

ِذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن�)العراف: 26(. َأْوِلَياَء ِللَّ
إن نهاية إبليس وجنده ومن سلك طريقهم 
معلومة واضحة وهي اللعنة إلى يوم القيامة 

واملأوى جهنم وبئس املصير.
إن ال��ص��راع ب��ني احل��ق وال��ب��اط��ل مستمر 
رك��وده،  ط��ال  الساعة، واحل��ق مهما  قيام  إل��ى 
وينتشر  صوته  يعلو  أن  البد 
ض��������وؤه، وال����ل����ه ت���ع���ال���ى ال 
القائل  وهو  ذرة  مثقال  يظلم 
����َك  س��ب��ح��ان��ه: }َوَم�����ا َك�����اَن َربُّ
َوَأْهُلَها  ِبُظْلٍم  اْل��ُق��َرى  ِلُيْهِلَك 
 . )1 1 7 : د هو ( � ن ُمْصِلُحو
ق���ال ال��ش��ي��خ ال��غ��زال��ي رحمه 
ال��ل��ه ت��ع��ال��ى: »ه���ن���اك س��اع��ة 
ال��ب��اط��ل فيها  ي��ب��ل��غ  ح���رج���ة 
فيها  احلق  ويبلغ  قوته  ذروة 
في  والثبات  محنته،  أقصى 
ه���ذه ال��س��اع��ة ال��ش��دي��دة هو 
الشيخ  وق��ال  التحول«.  نقطة 
تستطع  لم  »إذا  تعالى:  الله  رحمه  الشعراوي 

قول احلق فال تصفق للباطل«.
وأخيه  موسى  إل��ى  تعالى  الله  أوح��ى  مل��ا 
ه���ارون � ق��ائ��ال ل��ه: }اْذَه����ْب َأن���َت َوَأُخ����وَك 
ِفْرَعْوَن  ِإَلىۖ  اْذَهَبا  ِذْكِري،  ِفي  َتِنَيا  َواَل  ِبآَياِتي 
َأْو  ُر  َيَتَذكَّ ُه  َعلَّ لَّ ًنا  يِّ لَّ َق��ْواًل  َل��ُه  َفُقواَل  َطَغى،  ��ُه  ِإنَّ

َيْخَشى�)طه: 43-41(
وه���ذا ه��و ال��ط��ري��ق ال���ذي سلكه م��ن بعده 
باحلكمة  ال��ل��ه  إل���ى  دع���وة   ،� محمد  نبينا 
واملوعظة احلسنة، والقول اللني، والله تعالى 
في  أئ��م��ة  يجعلهم  أن  احل���ق  أص��ح��اب  وع���د 
قال  املنتصرين.  ال��وارث��ني  ويجعلهم  الرض، 
ِذيَن اْسُتْضِعُفوا  نَّ َعَلى الَّ ُ تعالى: }َوُنِريُد َأن نَّ
��َع��َل��ُه��ُم  َوَنْ ���ًة  َأِئ���مَّ ���َع���َل���ُه���ْم  َوَنْ اْلَْرِض  ِف���ي 
َوُن��ِري  اْلَْرِض  ِف��ي  َلُهْم  ��َن  ��كِّ َوُنَ  )5( اْل��َواِرِث��نَي 
َكاُنوا  ��ا  مَّ ِمْنُهم  َوُج��ُن��وَدُه��َم��ا  َوَه��اَم��اَن  ِف��ْرَع��ْوَن 

َيْحَذُرون�)القصص:5-4(
على  ب��ق��درت��ه  قضى  ال���ذي  تعالى  ال��ل��ه  إن 
والفسوق  والبغي  والباطل  والطغيان  الفساد 
كبرياء  وحطم  السابقة  المم  في  والعصيان 
على  ق��ادر سبحانه  وه��ام��ان،  وق���ارون  فرعون 
القضاء بأمثالهم في زماننا هذا، قال تعالى : 
َه َلَقِويٌّ َعِزيٌز،  ُه َمن َينُصُرُه ِإنَّ اللَّ }َوَلَينُصَرنَّ اللَّ
اَلَة  الصَّ َأَقاُموا  اْلَْرِض  ِفي  اُهْم  نَّ كَّ مَّ ِإن  ِذيَن  الَّ
َكاَة َوَأَمُروا ِبامْلَْعُروِف َوَنَهْوا َعِن امْلُنَكِر  َوآَتُوا الزَّ

ِه َعاِقَبُة اْلُُموِر�)احلج: 39-38(. َوِللَّ

ذ. أحمد حسني

ال�صراع بني احلق والباطل يف عاملنا

بن  عمر  أتى  ملا  قال:  دينار  بن  مالك  عن 
له  يكتبوا  أن  سألهم  حمص  وفد   � اخلطاب 
أسماء فقرائهم، فرفعوا إليه كتابا فإذا فيه سعيد 
بن عامر أمير حمص. فقال عمر �: من سعيد 

بن عامر؟ فقالوا: أميرنا.
ثم  عمر،   فتعجب  نعم،  قالوا:  أميركم؟  قال: 
قال: كيف يكون أميركم فقيرا؟ أين عطاؤه؟ أين 

رزقه؟
وإنه  شيئا،  ميسك  ال  املؤمنني،  أمير  يا  قالوا: 
نار.  بيته  في  يوقد  وال  الطوال  األيام  عليه  لتمر 
فبكى عمر � حتى بللت دموعه حليته، ثم عمد 
وقال:  إليه،  بها  بعث  ثم  فصرها  دينار  ألف  إلى 
إليك  بهذه  بعث  له:  وقولوا  السالم،  مني  أقرؤوه 

أمير املؤمنني تستعني بها على حاجتك.
هي  فإذا  فنظر  إليه،  الرسول  بها  فجاء  قال: 
دنانير، فجعل يبعدها عنه ويقول: إنا لله وإنا إليه 
راجعون. فقالت له امرأته: ما شأنك؟ أمات أمير 

املؤمنني؟
قال:بل أعظم من ذلك.

قالت:أأصيب املسلمون في واقعة؟
قال: بل أعظم من ذلك.

قالت: وما أعظم من ذلك؟
آخرتي،  لتفسد  الدنيا  علي  دخلت  قال: 

ودخلت الفتنة في بيتي.
قالت: تخلص منها.

قال: أو تعينيني على ذلك؟
صرر  في  فجعلها  الدنانير  فأخذ  نعم.  قالت: 

ثم وزعها. )صفة الصفوة 372/1(
خلد  الذي  احلقيقي  الزهد  هو  والله  هذا 
زمانهم،  سادة  وجعلهم  قدرهم،  ورفع  ذكرهم، 

وحق لنا أن نفخر بهم.
أولئك آبائي فجئني مبثلهم 

إذا جمعتنا يا جرير املجامع
قد  كانوا  فلئن  بهم،  تقتدي  أن  بنا  وجميل 
تركوا املباحات وزهدوا فيها، فلنترك احملرمات 
وما قبح من الشهوات، والفواحش ما ظهر منها 
 . الله  إلى  الطريق  بداية  فإنها  أوال،  بطن  وما 

والله املوفق واملستعان. 

عبرة

منير مغراوي

األمير الفقير
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نظم فرع فاس للجمعية املغربية حلماية اللغة 
ال��ع��رب��ي��ة، ب��ش��راك��ة م��ع امل��دي��ري��ة اجل��ه��وي��ة ل���وزارة 
في  دراس��ي��ا  ي��وم��ا  ب��ومل��ان   – ف��اس  بجهة  الثقافة 
وذلك  باملغرب«؛  واإلع��الم  العربية  »اللغة  موضوع: 
يصادف  الذي  العربية  للغة  العاملي  لليوم  تخليدا 
)18 دجنبر(، وُأقيم هذا اليوُم بقاعة الندوات بدار 
املوضوع  ه��ذا  ديباجة  في  وج��اء  ف��اس.   – الثقافة 
اليوم  سياق  في  والتدارس  للتباحث  اختير  ال��ذي 
في  اإلع���الُم  »ُي��ْس��ِه��ُم  يلي:  م��ا  السنة  لهذه  العاملي 
مثلما  باملجتمع،  والتواصل  اخلطاب  لغة  صناعة 
، ورْجُع  يسهم في صناعة الرأي العام، فتأثيره بنيِّ
ِتهم، بل  صداه غالبا ما يتردد على ألسنة الناس عامَّ
ولدى بعِض خاصتهم. ويتزايد دور اإلعالم وتأثيره 
كلما تضاءلت نسبة القراءة، وتناقص عدُد القراء، 
اإلعالم  فيصيُر  والتثبت،  التحري  عادة  وتراجعْت 
لغة  مصادر  من  رئيسا  مصدرا  املختلفة  بأطيافه 

التداول السائدة في املجتمع.
اإلع��الم  وس��ائ��ل  ك��ان��ت  بعيد  غير  عهد  وإل���ى 
دقة  وتتوخى  اللغة،  سالمة  على  تسهر  املختلفة 
الكفاءة  ذوي  من  اإلعالميني  وتصطفي  التعبير، 
والقدرة على التواصل حتريرا وتعبيرا، فكان لذلك 
على  حافزا  كان  كما  الناس،  بلغة  السمو  في  دور 
االحتراز من اللحن واخلطأ، وباعثا على االصغاء 

للنقد واالستفادة منه.
ث��م ك���ان ال��ت��روي��ج ل����رأي ي��دع��و إل���ى تبسيط 
اخل��ط��اب واالق���ت���راب ب��ه م��ن ال��ل��ه��ج��ات ال��س��ائ��دة، 
احملطات  من  العديد  في  العامية  حضور  فتكرس 
اإلذاع��ي��ة، وال��وص��الت اإلش��ه��اري��ة، وخ��ف��َت ص��وُت 

التصويب والتصحيح، فَساَد  اللحُن.
ومْن َعَجٍب أن املفارقة صارخة واضحة، فالناس 
يفهمون نشرات الخبار حني ُتقدم بالفصحى، ولو 
مع  يتجاوبون  والط��ف��اُل  ��ات،  اْل��َه��نَّ بعُض  شابْتها 
لغتهم،  أصول  عنها  ويتشربون  املتحركة،  الرسوم 
أن  أو أجنبية، مما يقوم شاهدا على  عربيًة كانت 
أكثر  واحملاكاة،  السماع  طريق  عن  ُتكتسب  اللغة 

مما تكتسب عن طريق التلقني والتقعيد.
الوسيلة  يظل  أن  وينبغي  اإلع���الُم  ك��ان  هكذا 
الولى للسمو بلغة اخلطاب، وتقريب املسافة بني 
دة، تسهل  البلدان العربية بتعميم لغة مشتركة موحِّ

ر أسباب الوحدة والتفاهم. التواصل، وتيسِّ

اإلع��الم  باستئناف  إال  احل��اُل  َيْنَصِلَح  ول��ن     
ترتقي  سليمة،  لغة  توظيف  في  السامية  لرسالته 
ذك��اءه��م،  وتثير  لغتهم،  وت��ه��ذب  ال��ن��اس،  ب���أذواق 
احملبة  روح  وتشيع  لديهم،  النبيلة  القيم  وترسخ 

والتسامح بينهم.
   وم���ن احمل�����اور ال��ت��ي ت��ن��اول��ه��ا ه���ذا ال��ي��وم 

الدراسي:
الفضائيات  ف��ي  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  إش��ك��ال��ي��ة   -

العربية – املغرب نوذجا.
- اللغة العربية في الصحافة املكتوبة.

- اللغة العربية واإلعالم والتحديات الراهنة.
اإلعالم  وسائل  في  العربية  اللغة  - متظهرات 

املكتوبة واملسموعة.
- اللغة اإلذاعية وإعالم القرب.

> إعداد : محمد حماني

»الـلغـة  الـعـربـيـة  واإلعــالم  بـالـمـغـرب«
موضوع يوم دراسي للجمعية المغربية لحماية اللغة العربية بفاس
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تقدمي: 
ف���ي احل��ل��ق��ات ال���ث���اث ال��س��اب��ق��ة ت��ن��اول 
الكاتب الفاضل حقوق الطفل في مقرر التربية 
ذل��ك:  م��ن  وذك��ر  الباكلوريا  بسلك  اإلسامية 
احلق في األبوة الصاحلة واألمومة الصاحلة، 
واحلق في احلياة، واحلق في اإلرث، واحلق 
ه��ذه احللقة  وف��ي  ج��ي��دة،  التمتع بصحة  ف��ي 
ي��واص��ل احل��دي��ث ع��ن ح��ق��وق أخ����رى مبينا 

دالالتها وحضورها في املقرر.
5 - حق احلضانة: "احلضانة حفظ الولد 
مما قد يضره والقيام بتربيته ومصاحله...". 
وه��ي م��ن واج��ب��ات األب��وي��ن، م��ا دام��ت عاقة 

الزوجية قائمة.
ال��وال��دان وبينهما  ف��إذا ح��دث أن اف��ت��رق 
ف��األم أحق به من األب، ما لم يقم باألم  طفل، 
مانع مينع تقدميها، أو بالولد وصف يقتضي 

تخييره.
لها والية احلضانة  أن  األم  تقدمي  وسبب 
والرضاع، ألنها أعرف بالتربية وأقدر عليها، 
ليس  م��ا  الناحية  ه��ذه  ف��ي  الصبر  م��ن  ول��ه��ا 
للرجل، وعندها من الوقت ما ليس عنده، لهذا 

قدمت األم رعاية ملصلحة الطفل.
فعن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا 
له وعاء،  كان بطني  ابني هذا  إن  الله  رسول 
وح��ج��ري ل��ه ح���واء، وث��دي��ي ل��ه س��ق��اء، وزع��م 
ما  به  أحق  »أنت  فقال:  ينزعه مني،  أنه  أبوه 

لم تنكحي«.
وللحضانة شروط : 

ال��ع��ق��ل: ف���ا ح��ض��ان��ة مل��ع��ت��وه، وال   -  1
بتدبير  القيام  يستطيع  ال  وكاهما  مجنون، 
نفسه، فا يفوض له أمر تدبير غيره، ألن فاقد 

الشيء ال يعطيه. كما يقال.
كان مميزا  ولو  الصغير  ألن  البلوغ:   -  2
إلى من يتولى أمره ويحضنه، فا  في حاجة 

يتولى هو أمر غيره.
3 -  القدرة على التربية: فا حضانة   
لكفيفة، أو ضعيفة البصر، وال ملريضة مرضا 
معديا، أو مرضا يعجزها عن القيام بشئونه، 
وال ملتقدمة في السن تقدما يحوجها إلى رعاية 
كثيرة  بيتها  ل��ش��ؤون  ملهملة  وال  لها.  غيرها 
اإلهمال  ه��ذا  م��ن  ل��ه، بحيث يخشى  امل��غ��ادرة 
ضياع الطفل وإحلاق الضرر به. أو لقاطنة مع 
مريض مرضا معديا، أو مع من يبغض الطفل، 
الرعاية  له  له، حيث ال تتوافر  ولو كان قريبا 

الكافية، وال اجلو الصالح.
4 -  األم��ان��ة واخل��ل��ق: الن الفاسقة غير   
أداء  في  بها  يوثق  وال  الصغير  على  مأمونة 
طريقتها  على  نشأ  ورمب��ا  احلضانة،  واج��ب 
القيم هذا  ومتخلقا بأخاقها، وقد ناقش ابن 
أنه ال تشترط  " مع أن الصواب  الشرط فقال: 
شرطها  وإن  ق��ط��ع��ا  احل���اض���ن  ف���ي  ال��ع��دال��ة 
أص���ح���اب أح��م��د وال��ش��اف��ع��ي رح��م��ه��م��ا ال��ل��ه 

وغيرهم. واشتراطها في غاية البعد.
       ولو اشترط في احلاضن العدالة لضاع 

األم��ة،  على  املشقة  ولعظمت  ال��ع��ال��م،  أط��ف��ال 
ق��ام اإلس��ام  واشتد العنت ول��م ي��زل من حني 
بينهم،  الفساق  أطفال  الساعة  تقوم  أن  إل��ى 
الدنيا مع كونهم هم  أحد في  لهم  ال يتعرض 
األكثرين، ومتى وقع في اإلسام انتزاع الطفل 
من أبويه أو أحدهما بفسقه، وهذا في احلرج 
سائر  في  املتصل  العمل  واستمرار  والعسر 
األمصار واألعصار على خافه مبنزلة اشتراط 
الوقوع  دائ��م  فإنه  النكاح،  والي��ة  في  العدالة 
مع  والبوادي  والقرى  واألعصار  األمصار  في 
ولم  فساق،  ذلك  يلون  الذين  األولياء  أكثر  أن 
 [ النبي  ولم مينع  الناس".  في  الفسق  يزل 
ابنه  تربية  في  فاسقا  الصحابة  من  أح��د  وال 

وحضانته له، وال من تزويجه موليته.
وال��ع��ادة ش��اه��دة ب��أن ال��رج��ل ل��و ك��ان من 
الب��ن��ت��ه وال يضيعها.  ي��ح��ت��اط  ف��إن��ه  ال��ف��س��اق 
ويحرص على اخلير لها بجهده وإن قدر خاف 
والشارع  املعتاد.  إلى  بالنسبة  قليل  فهو  ذلك 
يكتفي في ذلك على الباعث الطبيعي. ولو كان 
الفاسق مسلوب احلضانة ووالية النكاح لكان 
األمة  األمور واعتناء  أهم  لامة من  بيان هذا 
بنقله وتوارث العمل به مقدما على كثير مما 

نقلوه وتوارثوا العمل به. 
ت��ث��ب��ت احل��ض��ان��ة  ف���ا  5–  اإلس��������ام:   
ل��ل��ح��اض��ن��ة ال���ك���اف���رة ل��ل��ص��غ��ي��ر امل��س��ل��م، الن 
للكافر،  الله والية  احلضانة والية، ولم يجعل 
على  للكافرين  الله  يجعل  }ول��ن  املؤمن  على 
واملال،  ال��زواج  كوالية  فهي  املؤمنني سبيا{، 
وألنه يخشى على دينه من احلاضنة حلرصها 

هذا  على  وتربيته  دينها،  على  تنشئته  على 
الدين، ويصعب عليه بعد ذلك أن يتحول عنه، 
وهذا أعظم ضرر يلحق بالطفل ففي احلديث: 
َداِنِه،  »ُكلُّ َمْوُلوٍد ُيوَلُد َعَلى الِفْطَرِة، َفَأَبَواُه ُيَهوِّ
َساِنِه، َكَمَثِل الَبِهيَمِة ُتْنَتُج  جِّ َراِنِه، َأْو مُيَ َأْو ُيَنصِّ
الَبِهيَمَة َهْل َتَرى ِفيَها َجْدَعاَء«، وذهب األحناف 
أن  إل��ى  ث��ور  وأب��و  املالكية  م��ن  القاسم  واب��ن 
وإسام  كفرها  مع  للحاضنة  تثبت  احلضانة 
الطفل  رض��اع  تتجاوز  ال  احلضانة  الن  الولد 

وخدمته، وكاهما يجوز من الكافرة .
      وه���ذه ال���ش���روط، ش���روط احلضانة 
املتقدمة توضح بجاء ومبا ال مجال فيه للشك 
الثغرات  كل  وس��د  وحمايتها،  الطفل،  حقوق 
الظروف  وحت��دد  الطفل،  مهنا  يؤتى  قد  التي 
املناسبة واملائمة للطفل وتراعي خصوصياته 
أن هذا  يدل على  ذل��ك، مما  وانتمائه وحماية 

الدين من عند الله سبحانه وتعالى.
--------------
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واألع��م��ال  املهجورة  السنن  م��ن  واح���دة 
امل��س��ل��م اإلك��ث��ار  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ال��ت��ي  اجلليلة 
منها واإلت��ي��ان بها من حني آلخ��ر هي سنة 
ومكانتها  أهميتها  وتتجلى  االس��ت��خ��ارة، 
وحرصه  عليها   [ النبي  ح��ث  خ��ال  م��ن 
على تعليمها ألصحابه رضوان الله عليهم، 
الشروع  قبل  بها  البدء  في  عليهم  وتأكيده 
في أي عمل مباح؛ فعن جابر � قال: كان 
األم��ور  ف��ي  االس��ت��خ��ارة  يعلمنا   [ النبي 
أحدكم  هم  »إذا  ال��ق��رآن؛  من  كالسورة  كلها 
إني  يقول:"اللهم  ثم  ركعتني  فليركع  باألمر 
أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك 
أق��در،  وال  ت��ق��در  ف��إن��ك  العظيم؛  فضلك  م��ن 
اللهم  الغيوب،  وأنت عام  أعلم،  وال  وتعلم 
إن كنت تعلم أن هذا األمر خير لي في ديني 
ومعاشي، وعاقبة أمري -أو قال: في عاجل 
أمري وآجله- فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن 
هذا األمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة 

أم���ري -أو ق���ال: ف��ي ع��اج��ل أم���ري وآج��ل��ه- 
فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي اخلير 

حيث كان ثم رضني به"، ويسمي حاجته«.
في  املنهاج  ه��ذا  ينهج  أن  املسلم  فعلى 

رب��ه مستشيرا  إل��ى  حياته في رج��ع 
مستخيرا؛ ألنه أعلم منه 

مب��ا  وأدرى 
ي���ص���ل���ح���ه 
 ، ينفعه و
له  فيسأ

الدنيا  خير  فيه  ما  إل��ى  ويسدده  يوفقه  أن 
بهذا  ال��ل��ه  إل��ى  يتوجه  أن  عليه  واآلخ����رة. 
الدعاء وهو في غاية االقتناع بأن الله تعالى 
سبحانه  وأن��ه  يخذله،  ول��ن  ظنه  يخيب  لن 
له  وي��ب��ارك  األم���ر  ه��ذا  ل��ه  وتعالى سييسر 

سيصرفه  فإنه  وإال  ل��ه،  خيرا  ك��ان  إن  فيه 
عنه ويجنبه إياه؛ إذن فابد من االستسام 
واإلذع����ان ملشيئة ال��ل��ه وإرادت����ه، والب���د من 
احلذر من غوائل الشيطان؛ فإنه قد يوسوس 
عليه  مقدم  هو  ما  له  ويزين  للمسلم 
رغ���م م���ا ظ��ه��ر ل���ه من 

عدم تيسيره.
وع���ن���د 
ق��������������ول 
امل��س��ل��م: 

"واقدر لي اخلير حيث كان ورضني به"، فإنه 
أن يجني اخلير  أن غايته وهدفه هو  يعلن 
والفاح من أي السبل املباحة كان، وليست 
غايته هو ذاك العمل بعينه دون غيره، على 
عكس ما قد يفعله بعض الناس في إقامتهم 

بأمر  الغايات، وفي متسكهم  مقام  الوسائل 
عليه حني  وتأسفهم  لهم  باطنه شر  في  هو 
قوله  عنهم  يغيب  ه���ؤالء  وأم��ث��ال  ف��وات��ه، 
تعالى: }وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير 
لكم  ش��ر  وه��و  شيئا  أن حتبوا  وعسى  لكم 
والله يعلم وانتم ال تعلمون{)البقرة: 216(.

فيه  ي��ح��ب شيئا  ق��د  اإلن��س��ان  أن  ومب���ا 
مضرته وقد يكره شيئا فيه نفعه فإن املسلم 
ثم  له  له اخلير وييسره  يقدر  أن  ربه  يدعو 

يجعله قرير العني به راضيا عنه.
أمر  إل��ى   [ ال��ك��رمي  ال��رس��ول  وينبهنا 
مهم على املسلمني أني جعلوه فلسفتهم في 
احلياة، أال وهو احلرص واالقتصار على ما 
فيه اخلير والنفع، هذا مفهوم قوله: "واقدر 
لي اخلير حيث كان"، وفي حديث آخر يقول 
]: "احرص على ما ينفعك واستعن بالله"؛ 
والعمل باالستخارة هو من باب االستعانة 

بالله في حتصيل املنافع وفعل اخليرات.
فاللهم اقدر لنا اخلير حيث كان ورضنا 

به.
----------------
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املرتفعة  الهجرة  ذات  الدول  تعتبر 
املستوى  فيها  ي��رت��ف��ع  ال��ت��ي  ت��ل��ك  ه��ي 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي، وت��ع��ان��ي م���ن ص��ع��وب��ات 
اقتصادية أو أوضاع سياسية، وتشير 
 1976 العام  في  أنه  إلى  اإلحصائيات 
وص��ل��ت ه��ج��رة األط���ب���اء وامل��ه��ن��دس��ن 
الغربية  أوروب���ا  إل��ى  العرب  والعلماء 
وال����والي����ات امل��ت��ح��دة إل���ى م���ا ي��ق��ارب 
مهندس،  و17.000  طبيب،   24.000

 7 5 . 0 0 0 و
بالعلوم  مشتغل 
ال����ط����ب����ي����ع����ي����ة، 
وت�������رج�������ع ه�����ذه 
اإلح����ص����ائ����ي����ات 
ه��ج��رة ال��ك��ف��اءات 
إل���������ى ارت������ف������اع 
امل��س��ت��وى 
لتعليمي  ا

للمهاجرين في مقابل ضعف 
الواقع  وهشاشة  االق��ت��ص��اد 

السياسي.
وف��ي دراس���ة ص���ادرة عن 
السكانية  ال��س��ي��اس��ة  إدارة 
والهجرة بالقطاع االجتماعي 
في  العربية  ال���دول  جلامعة 
أن  ب��ي��ن��ت   ،2008 ف���ب���راي���ر 
العلمية  ال��ك��ف��اءات  مجموع 
العربية املهاجرة إلى اخلارج 
وصل إلى 1.090.282 كفاءة، 
من  ك��ف��اءة   717.815 مقابل 
كفاءة  و1.050.484  الصن، 
أن  من  الرغم  على  الهند  من 
ع���دد س��ك��ان ك���ل م���ن ال��ص��ن 
وال��ه��ن��د ي��زي��د مب��ع��دل أربعة 

أض���ع���اف م��ق��ارن��ة ب��ع��دد س��ك��ان 
العالم العربي بأكمله.

%31 من  العربية  الكفاءات  ومتثل 
الغرب  ف��ي  العلمية  ال��ك��ف��اءات  ه��ج��رة 
ح��ي��ث ي��ش��ك��ل األط���ب���اء ال���ع���رب 34% 
بريطانيا،  ف��ي  ال��ع��ام��ل��ن  األط��ب��اء  م��ن 
وتظهر التقديرات أن %50 من األطباء 
و%23  من املهندسن العرب يهاجرون 
املتحدة  الواليات  وحتديدًا  الغرب  إلى 

األمريكية وكندا وبريطانيا.
الدولي  البنك  إحصائيات  وتشير 
مليون   18.1 ح��وال��ي  ه��ن��اك  أن  إل���ى 
مهاجر من إقليم الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا عام 2010 مبا ُيشكل %5.3 من 
املغرب  وتتصدر  اإلقليم،  سكان  جملة 
واليمن  واجل��زائ��ر  وال��ع��راق  وفلسطن 
الدول  قائمة  ولبنان  واألردن  وسوريا 

العربية من حيث الهجرة للخارج.
ك��م��ا ك���ان ل��ع��وام��ل احل����روب وع��دم 
وسوريا  العراق  من  كل  في  االستقرار 
معدل  ارت���ف���اع  ف��ي  كبير  أث���ر  وال��ي��م��ن 
الهجرة اخلارجية عموما وارتفاع معدل 
هجرة الكفاءات في السنوات األخيرة. 
وقد شهد العام 2015 أكبر عملية نزوح 

وهجرة في الدول العربية.
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تشير الدراسات والتقارير اإلحصائية الصادرة عن 
عدة مؤسسات عربية ودولية منها مؤسسة الفكر العربي 
ومنظمة اليونيسكو وغيرها من املؤسسات املعنية برصد 

في  الثقافية  التنمية  مستويات 
العالم، إلى تدني مستوى قراءة 
الكتب الثقافية في العالم العربي 
بشكل عام مقارنة باألمم األخرى، 
> م��ت��وس��ط ق������راءة ال��ف��رد 
وهو  سنويا  دق��ائ��ق   6 ال��ع��رب��ي 
في تناقص بينما متوسط قراءة 
ال��ف��رد ف��ي أوروب�����ا ع��ل��ى سبيل 
امل���ث���ال ي��ب��ل��غ ن��ح��و 200 س��اع��ة 

سنويا. 
> متوسط القراءة احلرة للطفل العربي خارج معدل 
معدودة  دقائق  يتجاوز  ال  الدراسية  الكتب  من  يقرأه  ما 
في السنة مقابل 12 ألف دقيقة للطفل في العالم الغربي.  

  وبالنسبة إلى قراءة الكتب:

وفي  الشهر،  في  دقيقة   588 اللبنانيون  يقرأ   <
مصر 540 دقيقة، وفي املغرب 506 دقائق، وفي اململكة 

378 دقيقة.
وأف�����اد م��ؤش��ر ن��ق��اط ال��ث��ق��اف��ة في 
معدل  أن  إل���ى   ،2014 ل��ل��ع��ام  ال��ع��ال��م 
هو  العربي  العالم  في  األطفال  ق��راءة 
األقل عامليًا، حيث يقرأ الطفل خارج ما 
في   6% الدراسية  مناهجه  في  يتلقنه 
عربيًا  طفاًل   20 كل  يقرأ  فيما  السنة، 
كتابًا واحدًا، بينما في بريطانيا يقرأ 
كتابًا،   11 أمريكا  كتب، وفي   7 الطفل 
أن  إل��ى  أخ���رى  إح��ص��اءات  كما تشير 
رصيد الدول العربية ال يتجاوز 1.1% 
تعداد  أن  من  بالرغم  األطفال،  لكتب  العاملي  اإلنتاج  من 
األطفال في العالم العربي جتاوز ال�55 مليون طفل ، وهو 
الفكرية  التنمية  مستوى  عن  ج��دًا  وبعيد  سلبي  مؤشر 

والثقافية للطفل في العالم الغربي.

وضعية العالم العربي في تقارير دولية لسنة 2015

ف��ي ت��ق��ري��ر ن��ش��رت��ه األمم امل��ت��ح��د عن 
دخلت   ،2015 لسنة  العالم  في  التنمية 
بشرية  »تنمية  خانة  في  عربية  دول  خمس 
اخل��اص مبؤشر  التقرير  في  ج��ًدا«،  مرتفعة 
يصدره  ال��ذي   2015 لعام  البشرية  التنمية 
أتت  وق��د  اإلمن��ائ��ي.  املتحدة  األمم  برنامج 
قطر على رأس هذه الدول بحلولها في املركز 
ثم   ،39 املركز  في  بالسعودية  32، متبوعة 

وب��ع��ده��ا   ،41 ف���ي  اإلم������ارات 
البحرين في 45، وأخيًرا 

الكويت في 48.
»التنمية  خ��ان��ة 
املرتفعة  ال��ب��ش��ري��ة 
ج������������ًدا« ح���ض���رت 
من  دول���ة   49 فيها 

دول��ة   188 م��ج��م��وع 
ه��ذا  تصنيف  شملها 

حديًثا،  ال��ص��ادر  التقرير 
األول��ى  هي  النرويج  حّلت  وق��د 

في هذا املؤشر العاملي، متبوعة باستراليا ثم 
في  املتحدة  الواليات  حلت  بينما  سويسرا، 
املركز الثامن، في وقت تزعمت فيه إسرائيل 

منطقة الشرق األوسط بحلولها في 18.
وقد حّلت كذلك ست دول عربية في خانة 
عمان  تتقدمها  مرتفعة،  بشرية  تنمية 

 ،67 املركز  في  ثم  لبنان   ،52 املركز  في 
ثم   ،83 أتت  80، واجلزائر  في  األردن  ثم 

ليبيا في 94 رغم الوضع غير املستقر فيها، 
وبعدها تونس في 96.

على  العربية  الدولة  أغلب  توزعت  وق��د 
ومنخفضة،  متوسطة  بشرية  تنمية  خانتي 
أولى  أتت مصر  األولى،  فبخصوص اخلانة 
في  فلسطن  ث��م   ،108 امل��رك��ز  ف��ي  بحلولها 
بينما   ،121 ف��ي  وال��ع��راق   ،113
ح��ض��ر امل���غ���رب ف���ي امل��رك��ز 

.126
العربية  الدول  أما 
التنمية«،  »منخفضة 
ف������ق������د ت����ق����دم����ت����ه����ا 
املركز  في  موريتانيا 
القمر  ج���زر  ث���م   ،156
 ،160 ف���ال���ي���م���ن   ،159
ثم   ،167 ال��س��ودان  وبعدها 
السودان  وجنوب   ،168 جيبوتي 

169، بينما لم ترد سوريا في الترتيب.
التنمية  »م��س��ت��وي��ات  إن  التقرير  وق���ال 
البشرية في الدول العربية في حتّسن، إال أن 
أعلى  تسجل  منطقة  في  مقّيدا  يبقى  التقدم 
الشباب وأدنى معّدالت  البطالة بن  معدالت 

املشاركة في القوى العاملة للنساء«.

ف���ي ت��ق��ري��ر ن��ش��رت��ه ب��ت��اري��خ 8 
أكتوبر 2015 أعلنت منظمة العمل 
الدولية أن منطقة الشرق األوسط 
وش���م���ال أف��ري��ق��ي��ا س��ج��ل��ت أع��ل��ى 
 2014 ع��ام  الشباب  لبطالة  معدل 

 ،30% ي���ق���ارب  مب���ا 
معدل  استقر  فيما 
ب���ط���ال���ة ال���ش���ب���اب 
 .13% ع��ن��د  ع��امل��ي��ا 
ب����ي����ن����م����ا ش����ه����دت 
م����ن����اط����ق ج���ن���وب 
آسيا  وش��رق  آسيا 
 9.9% معدل  أدن��ى 
ع��ل��ى  و10.6% 

بطالة  م��ع��دل  إل��ى  التقرير  وأش���ار  ال��ت��وال��ي. 
و2014   2012 ع��ام��ي  ب��ن  انخفض  ال��ش��ب��اب 
وس��ط وجنوب ش��رق أوروب���ا )خ��ارج االحت��اد 
وأمريكا  املستقلة،  ال��دول  ورابطة  األوروب��ي(، 
جنوب  وأفريقيا  الكاريبي،  والبحر  الالتينية، 
الصحراء، لكنه ارتفع في نفس الفترة في شرق 

آسيا، والشرق األوسط، وشمال أفريقيا.
الشباب  بطالة  معدل  أن  التقرير  ووج��د 
يتناسب طرديا مع مستوى التحصيل العلمي 
والشرق  ال��ه��ادئ،  واحمل��ي��ط  آسيا  مناطق  ف��ي 
جنوب  وأفريقيا  أفريقيا،  وش��م��ال  األوس���ط، 

ال���ص���ح���راء، ف��اح��ت��م��ال ع����دم عمل 
في  واملعاهد  اجلامعات  خريجي 
أكبر مبرتن  الثالث  املناطق  هذه 
للشباب  بالنسبة  منه  ث��الث  إل��ى 
احل���اص���ل ع��ل��ى ت��ع��ل��ي��م اب��ت��دائ��ي 

فأدنى«.
وأض�����������������������اف 
ال��ت��ق��ري��ر أن����ه »ف��ي 
املناطق ذات الدخل 
األع����ل����ى، ال��ش��ب��اب 
ذوي التعليم األدنى 
هم الذين يواجهون 
في  التحديات  أكبر 

العثور على عمل«.
ال��دول��ي��ة م��ن أن  ال��ع��م��ل  وح����ذرت منظمة 
البطالة بعيدة األمد تشكل مصدر قلق بعد أن 
بلغت نسبتها في صفوف الشباب في أفريقيا 
املركز  بذلك  %48.1، محتلة  الصحراء  جنوب 
أفريقيا  وشمال  األوس��ط  الشرق  بعد  الثاني 

التي بلغت النسبة فيها 60.6%.
تقريرا لوضعية  أن  إل��ى  اإلش���ارة  وجت��در 
اليونسكو  أجن��زت��ه  العربي  بالعالم  البطالة 
بتعاون مع جامعة الدول العربية لسنة 2013 
العربي  بالعالم  الشباب  بطالة  معدل  أن  أفاد 

األعلى عامليا.

الرتب  آخ��ر  في  العربية  ال��دول  متوقعت 
اخلاصة مبؤشر حرية اإلنسان الذي أصدرته ثالثة 

منتصف  أج��ن��ب��ي��ة  م��ع��اه��د 
 ،2015 أغسطس/آب  شهر 
 152 ترتيب  يخّص  وال���ذي 
فقد   .2012 ع���ام  ف��ي  دول���ة 
عربًيا  األول����ى  األردن  أت���ت 
ب��ح��ل��ول��ه��ا ف���ي امل���رك���ز 78، 
بينما كانت اجلزائر واليمن 
العربية  القائمة  نهاية  في 
ب��ح��ل��ول��ه��م��ا ت����وال����ًي����ا ف��ي 

املركزين 146 و148.
هذا املؤشر الذي أصدره 
فريزر،  ومعهد  كاتو،  معهد 

ومعهد الليبرالين التابع ملؤسسة فريديريش نومان 
متبوعة  األول���ى،  املرتبة  كونغ  هونغ  ب��ّوأ  للحرية، 

في  ونيوزليندا  فالدامنارك،  فنلندا،  ثم  بسويسرا، 
في  املتحدة  الواليات  حّلت  بينما  اخلامسة،  املرتبة 

املركز العشرين، 
وجت�����������در اإلش�����������ارة 
صنف  ال��ت��ق��ري��ر  أن  إل����ى 
إس��رائ��ي��ل ك���أول دول���ة في 
ال���ش���رق األوس������ط رع��اي��ة 
ل��ل��ح��ري��ات ح��ي��ث اح��ت��ل��ت 
متبوعة  عامليا   51 الرتبة 
املركز  بتركيا بحلولها في 
ال��دول  ت���أِت  ل��م  62، بينما 
العربية إاّل ابتداًء من املركز 
78 الذي حَلت فيه األردن، 
ال�87،  املرتبة  في  لبنان  ثم 
فالبحرين في املركز 89، والكويت رابعًة بحلولها في 

املركز 97، ثم عمان خامسة، املركز 112.

األمم املتحدة: تقرير مؤشر التنمية البشرية يضع أغلب الدول العربية 
في خانة املتوسط فما دونه 

عام  في  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  دول  الدولية:  العمل  منظمة 
الشباب بطالة  معدل  في  عامليا  األعلى   2014

معدل  في  األعلى  العربي  العالم  تؤكد:  وتقارير  إحصائيات 
هجرة الكفاءات

ثالثة معاهد دولية: الدول العربية حتتل املراتب األخيرة في مؤشر احلرية..

الطفل العربي األقل قراءة عامليا
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مفكرون 
رحلوا  ودع��اة 
عام 2015

 1351( الكيالني  ع��رس��ان  ماجد   -
 )2015 أك��ت��وب��ر   24  - ه�/1932م 

مفكر  ومؤرخ وتربوي أردني

- ع���ب���د ال�����ه�����ادي ال������ت������ازي  ع��ض��و 
أك���ادمي���ي���ة امل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة )15 

يونيو 1921 - 02 أبريل 2015(

- د. عبد السالم الهراس:  )1930م - 
20 فبراير 2015( أحد أبرز مؤسسي 

احلركة اإلسالمية باملغرب

ع������م������ارة  م�����ح�����م�����د  م������ح������م������ود   -
م��ج��م��ع  ع���ض���و   )2015/12/19(
ال��ب��ح��وث اإلس��الم��ي��ة، وأح���د علماء 

األزهر البارزين

)1932م  ال�زح�ي����لي  وه�ب�ة   الش�يخ  
وف��ق��ي��ه  م��ف��س��ر   )2015 غ��ش��ت   10  -

وأصولي سوري ذو شهرة واسعة

 -  1941( الضاري  ح��ارث  الشيخ   -
هيأة  عام  أمني   )  2015 مارس   12

علماء املسلمني بالعراق

 -  1922( األس�����د  ال���دي���ن  ن���اص���ر   -
الفكر  أع���الم  م��ن   )2015 م��اي��و   21
التاريخي  والبحث  العربي  والنقد 

والتدريس اجلامعي باألردن

ال��ت��اوي��ل  ال��ع��الم��ة محمد  ال��ش��ي��خ   -
 80(  )2015 أب���ري���ل   6  - )1934م 

سنة( أبرز علماء ال�مغرب

-محمد العربي املساري  )08  يوليو 
م��ؤرخ   )2015 ي��ول��ي��و   25  -  1936
»ديبلوماسية املغرب« وديبلوماسي 

وصحافي وسياسي مغربي

- جمعة أمني عبد العزيز ) 1934م 
املفكرين  أحد   )2015 يناير   24  -
ال��ع��ام ل  امل��رش��د  ون��ائ��ب  املعاصرين 
»جماعة اإلخوان املسلمني« مبصر

 - 1926م  ه�   اللوه: )1345  أمينة   -
وصحفية  أديبة   )2015 يوليو   18

مغربية وبنت الشيخ العربي اللوه

- عبد الله املرابط الترغي  )تطوان 
عام 1944م - 06 يونيو 2015( شيخ 

احملققني املغاربة
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العدد 420

العربية،  للغة  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  اح��ت��ف��اء 
وتكرميا لألستاذين: الدكتور محمد بوحمدي، 
والدكتور إدريس سرحان، نظمت شعبة اللغة 
العربية وآدابها/ ظهر املهراز – فاس، بشراكة 
النصية،  وال���دراس���ات  األب��ح��اث  مختبر  م��ع 
النص،  وجمالية  الثقافي  التواصل  ومختبر 
اللغة  في  املفاهيم  في موضوع:  وطنية  ندوة 
2015م،  دجنبر  من  و23   ،22 يومي  واألدب، 
العربي،  األدب  بقاعة  اجل��ل��س��ات  وان��ع��ق��دت 
برحاب كلية اآلداب، وهي ستُّ جلسات، احتوت 
ثالثني ورقة، وشهادات في حق احملتفى بهما. 
أشغالها  االفتتاحية  اجللسة  استهلت  وق��د 
بآيات بينات  من الذكر احلكيم وكلمة السيد 
عميد الكلية وكلمة منسق الشعبة وكلمة مدير 
النص  وجمالية  الثقافي  ال��ت��واص��ل  مختبر 
وكلمة نائب مدير مختبر األبحاث املصطلحية 

والدراسات النصية ثم كلمة اللجنة املنظمة.
الندوة مبدارسة مفاهيم ذات  اعتنت  وقد 
واألدب  واللغة  اللسانيات  في  إشكالي  طابع 
األساس  هذا  وعلى  واحلديث،  القدمي  والنقد 
مفاهيم  األول����ى:  العلمية  اجل��ل��س��ة  ع��رض��ت 
لسانية من خالل ورقة د. محمد أمني بعنوان 
»منطية املصطلح وحتليل اخلطاب اللساني« 
وورق�����ة د. أح���م���د ال��ف��ل��وج��ي ب��ع��ن��وان »ف��ي 
العْلوي  محمد  الدكتور  وورق��ة  اللغة«  نسقية 
»ال��ص��راف��ة ال��ت��ط��ري��زي��ة: امل��ف��ه��وم واألص����ول« 
وورقة الدكتور أحمد البايبي التي عني فيها 
ال��درس  بني  التطريز  »مفهوم  ب��دراس��ة  أيضا 
ال��ب��الغ��ي وال���دراس���ات ال��ص��وت��ي��ة احل��دي��ث��ة«، 
وورقة الدكتور عبد املجيد طلحة التي تناول 
املمارسة  »م��ن  اللساني  املفهوم  مشكلة  فيها 
ثم   ، اإلبستمولوجي«  النظر  إلى  املصطلحية 
»مفهوم  ف��ي  الهاشمي  محمد  الدكتور  ورق��ة 

الوظيفة في اللسانيات«
وأم�����ا ف��ي��م��ا ي��خ��ص امل��ف��اه��ي��م ال��ن��ق��دي��ة 
الثانية  اجللسة  محور  كانت  التي  احلديثة 
بإبداع  املتصلة  »املفاهيم   : ورقاتها  فتناولت 
حل��م��دان��ي،  حميد  ل��ل��دك��ت��ور  وت��ل��ق��ي��ه«  األدب 
و«مفهوم املقدس في بعض الكتابات املغربية 
ومشكلة  لوليدي،  يونس  للدكتور  احل��دي��ث« 
اللسانيات  ف��ي  وح�����دوده  امل��ف��اه��ي��م  ان��ت��ق��ال 

والنقد األدبي« للدكتور محمد عفط، و«مفهوم 
اإلبداعية في القصة القصيرة« للدكتور جمال 
احلديث  النقد  في  النص  مفهوم  ثم  بوطيب، 

للدكتور رضوان اخلياطي
وفيما يتعلق مبفاهيم النقد القدمي عاجلت 
مفاهيم  اخلامسة  العلمية  اجللسة  ورق���ات 
النقد  في  الشارح  »مفهوم  مثل  قدمية  نقدية 
الغواسلي  الله  عبد  للدكتور  القدمي«  العربي 
امل��راك��ش��ي، و«م��ف��ه��وم األس��ل��وب ف��ي ال��ت��راث 
مراكشي  الضحى  شمس  للدكتورة  العربي« 

النقدي  التراث  في  الناقد  و«مفهوم  وأخيرا، 
للدكتور  الهجريني«  والثالث  الثاني  للقرنني 
احلسني زروق في حني تناولت اجللسة الثالثة 
مفاهيم أدبية مثل مفهوم »التعيني والتضمني 
للدكتور  ال���ق���راءة وال��ت��أوي��ل«  ف��ي  ودوره���م���ا 
ال��ع��ي��اش��ي ال��س��ن��ون��ي، وم��ف��ه��وم »ال��ت��واص��ل 
ال��ث��ق��اف��ي ب��ني امل��ش��رق وامل���غ���رب« ل��ل��دك��ت��ورة 
التواصل  نظرية  ومفاهيم«  العلمي،  سعيدة 

نور  لدكتور  واألدب«  اللسانيات  في  وأثرها 
الدين رايص، ثم مفهوم  النص املترابط بني 
التصور املعلوماتي والتجلي األدبي« للدكتور 
النقدية  املفاهيم  سياق  وفي  عمري،  إبراهيم 
تناول  احلديثة  األدب��ي��ة  باألجناس  املرتبطة 
الدكتور إدريس الذهبي »مفهوم الفرجوي في 
بلخير  لطيفة  والدكتورة  املسرحي«،  العرض 
اجلاحظ  ب��ني  األدب  ف��ي  »الغروتسك  مفهوم 

وفيكتور هيغو«.
محور  فكان  اللغوية  املفاهيم  جانب  أم��ا 

اجللسة العلمية الرابعة؛ حيث تناول الدكتور 
عبد احلي القرشي الورياكلي »مفهوم شجاعة 
اللغة العربية عند ابن جني«، ووقف أساسا 
الدكتور  وت��ن��اول  »اخل��ص��ائ��ص«،   كتاب  عند 
عبد املنعم حرفان »مفهوم االنفصال: التأصيل 
واالس��ت��ع��م��ال«، أم���ا ال��دك��ت��ور ح��س��ن ع��م��اري 
فتناول في ورقته »مفهوم اجلملة بني النحاة 
املتقدمني واملتأخرين«، للدكتور حسن عماري، 
فقد أكد أن النحاة املتقدمني لم يهتموا مبفهوم 
اَء )ت:  اجلملة وبتعريفها، حيث اعتبر أن الَفرَّ
207ه�( هو أول من استعمل مصطلح اجلملة 
مبعناه االصطالحي كما اعتبر ابن هشام )ت�: 
761ه�( رائد مبحث اجلملة بدون منازع عند 

النحويني.
بقي أن نقول: إن هذه الندوة كانت مبثابة 
حجوا  الذين  للحاضرين  ُقّدمْت  دسمة  وجبة 
إليها، وقد كانت ندوة ناجحة ألسباب جنملها 

في اآلتي:
اللغة  في  املفاهيم  ألنها طرحت مشكلة   -
واألدب؛ وضبُط املفاهيم واملصطلحات مفتاُح 
كلِّ علم، والعلم ال يكون علما إال بتوفره على 
سليمة  دقيقةالتحديد  مصطلحية  ت��رس��ان��ة 
العلمي وهمومه  االستعمال نابعة من املجال 

املعرفية.
بجهود  االع��ت��راف  ثقافة  رسخت  ألنها   -
الباحثني والعاملني في حقل التربية والتعليم، 
إذ إنها أحيت هذا التقليد العلمي النبيل، من 
خالل تكرمي أساتذة الشعبة الذين ُأحيلوا على 

التقاعد.
وجتدر اإلشارة إلى أن »مؤسسة مقاربات 
للنشر« تعهدت بطبع أشغال الندوة ووضعها 

بني يدي الباحثني واملهتمني.
> إعداد: ذ. محمد حماني

الـمـفـاهـيـم   فــي  اللـغـة   واألدب 
موضوع ندوة وطنية بكلية اآلداب ظهر المهراز -فاس
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للغة  العاملي  باليوم  احتفاء 
العربية نظم االئتالف الوطني من 
أجل اللغة العربية املؤمتر الوطني 
الثالث للغة العربية في موضوع: 
املعرفة"،  وس���ؤال  العربية  "اللغة 
دج��ن��ب��ر  و29   28 ي���وم���ي  وذل�����ك 
للمملكة  الوطنية  باملكتبة  2015م 

املغربية بالرباط.
وقد شهدت جلسته االفتتاحية، 
التي تلتها مجموعة من اجللسات 
العلمية، حضور شخصيات علمية 
اللغة  إلى متكني  دعت  وسياسية، 
ال��ع��رب��ي��ة ف���ي ال���ب���الد، وم��واج��ه��ة 

إلى  املشبوهة  الدعاوى  فانتقدوا  خصومها، 
ت��دري��س ال��ل��ه��ج��ات ال��ع��ام��ي��ة وس���ي���ادة اللغة 
واإلدارة  واإلع�����الم  ال��ت��ع��ل��ي��م  ف��ي  ال��ف��رن��س��ي��ة 
اختصار  وميكن  احلياة.  ش��ؤون  من  وغيرها 
افتتاح  في  املشاركني  كلمات  في  جاء  ما  أهم 

هذا احلدث الهام فيما يلي:
بن  االل��ه  عبد  احلكومة  رئيس  السيد  أك��د 
عنه  بالنيابة  ت��اله  ال���ذي  خطابه  ف��ي  ك��ي��ران 
م��س��ت��ش��اره ال��س��ي��د خ��ال��د ال��ص��م��دي ع��ل��ى ما 
في  كبيرة  مكانة  م��ن  العربية  اللغة  تتبوؤه 
الرسمية  اللغة  باعتبارها  املغربي  الدستور 
اللغة األمازيغية، داعيا إلى  للبالد إلى جانب 
االنفتاح  مع  بها،  واالرتقاء  النهوض  ضرورة 

على باقي اللغات األخرى.
اخللفي  مصطفى  السيد  أك���ده  أم��ر  وه��و 

وزير االتصال الناطق الرسمي باسم احلكومة، 
حيث اعتبر أن "العربية هي مفتاح من مفاتيح 
االس��ت��ق��رار واألم����ن، وال��ت��ن��م��ي��ة وال��ن��ه��ض��ة...
وال���دف���اع ع��ن ال��ع��رب��ي��ة ه��و دف���اع ع��ن س��ي��ادة 

املغرب، وأمنه".
العالي  التعليم  في  املنتدبة  ال��وزي��رة  أم��ا 
مصلي،  جميلة  ال��س��ي��دة  ال��ع��ل��م��ي  وال��ب��ح��ث 
م��رآة  "ه��ي  اللغات  أن  كلمتها  ف��ي  أك���دت  فقد 
املجتمعات تعكس همومها وطموحها...، وهي 
تطورها  ف��ي  تتحكم  وال  ذات��ه��ا  متلك  ال  بذلك 
لسان  في  أداة طيعة  وإمن��ا هي  تراجعها،  أو 
الناطقني بها إن اهتموا بها وخدموها ارتقت 
أن  مضيفة:  احل��ض��اري"  السلم  ف��ي  وارت��ق��وا 
محاوالت  كل  على  مستعصية  العربية  "اللغة 

اإلقصاء أو االستصغار".
وفي كلمة لرئيس االئتالف الوطني من أجل 

فؤاد  الدكتور  العربية  اللغة 
املغرب يعيش  أن  أكد  بوعلي 
العربية،  اللغة  على  انقالًبا 
وع���ل���ى ال���دس���ت���ور امل��غ��رب��ي 
الذي ينص على كونها اللغة 
دعاة  داعيا  للبالد،  الرسمية 
الكف  إلى  للفرنسية  التمكني 
ع���ن االس���ت���ه���ت���ار ب��ال��ع��رب��ي��ة 
وم��ق��وم��ات األم����ة امل��غ��رب��ي��ة. 
األوان  آن  قد  أنه  إلى  مشيرا 
بني  االستراتيجي  للتحالف 
للدولة؛  الرسميتني  اللغتني 
ال���ع���رب���ي���ة واألم����ازي����غ����ي����ة...

واخلصم احلقيقي 
يوجد خارجهما.

مدير  السيد  ق��ال  جانبه  وم��ن 
الدكتور  التعريب  تنسيق  مكتب 
"اخل��ي��ار  احل��ج��م��ري:  الفتاح  عبد 
مسؤولية  وهو  أمة  خيار  اللغوي 

اجلميع".
ول�����م ي����ت����وان ال���دك���ت���ور ع��ب��د 
كلمته  ق��دم  ال��ذي  الفاسي  الواحد 
في  الفاسي  ع��الل  مؤسسة  باسم 
اإلع����الن ع��ن ك���ون ه���ذه املؤسسة 

اللغة  يهم  م��ا  ك��ل  ف��ي  شريكا  نفسها  "تعتبر 
العربية التي كان الزعيم الراحل عالل الفاسي 
مجهودات  إل��ى  مشيرا  األف���ذاذ"،  فقهائها  من 

املؤسسة في خدمة اللغة العربية.

السيد  بكلمة  الكلمات  ه��ذه  اختتمت  وق��د 
مدير املعهد امللكي للثقافة األمازيغية الدكتور 
عنه  بالنيابة  ألقاها  وال��ت��ي  ب��وك��وس،  أحمد 

السيد بنعيسى هيشو. 
وكعادته في كل سنة في تكرمي شخصيات 
ومؤسسات وطنية أسدت للغة العربية خدمات 
التفت االئتالف الوطني هذه السنة إلى  جلى 
تكرمي كل من الدكتور محمد بلبشير احلسني، 
بإذاعة  اإلعالمي  بنعيسى  الصادق  واألستاذ 
إط��ار ما سمي بتكرمي شخصية  1، في  ميدي 

السنة.
فقد  السنة،  مشروع  بتكرمي  سمي  ما  أم��ا 
العلمية  وال��دراس��ات  البحوث  مؤسسة  كرمت 
مصطفى  الدكتور  تسلم  حيث  بفاس،  )مبدع( 
الدكتور  ال��ع��ام  أمينها  ع��ن  بالنيابة  فوضيل 
الشاهد البوشيخي درع التكرمي من قبل األديبة 
مقتضبة  كلمة  عقبها  وج��اءت  بنونة،  خناثة 
عرف فيها مصطفى فوضيل باملؤسسة أهدافا 

بخدمة  عميقة  صلة  لها  ومنجزات  ومشاريع 
اللغة العربية.

< إعداد : محمد أمني اخلنشوفي

االئتالف الوطني من أجل اللغة العربية
يكرم مؤسسة "مبدع" وشخصيات وطنية 

د. مصطفى فضيل يتسلم درع التكرمي

صورة من اجللسة االفتتاحية 



11

الرواية الثانية: 
كباء  كتابه  ف��ي  املنصوري  أحمد  رواي���ة 
ال��ع��ن��ب��ر م��ن ع��ظ��م��اء زي����ان وأط��ل��س ال��ب��رب��ر 

)بتصرف طفيف(:
وقعة الهري الشهيرة

ثم انضاف للمعركة صناديد آخرون، منهم 
حوسا وأمهروق وباعدي، تراكضوا للمعركة 
فأبلوا فيها بالء حسنا، فارتطموا مع العدو 
يتماسكون  وك���ادوا  وم��ن��ع��رج،  ثنية  ك��ل  م��ن 
حتى  هنيهة  إال  هي  وم��ا  العدو  مع  باأليدي 

تراجعت اجليوش املهاجمة منهزمة.
وكان من حسن احلظ، أن أبناء أخ محمد 
وحمو، وهم والعايدي، وشقيقه موح وعقى، 
اب��ن احل��اج ح��دو، وشقيقه بن عقة،  ومعمى 
ينزلوا مع عمهم مبعسكر  لم  زال��وا  كانوا ال 
بالسحر  املدافع  أن سمعوا ذوي  الهري وما 
لعمهم،  امل��وق��ع��ة  ال��غ��درة  أن��ه��ا  علموا  حتى 

ال  ال��ذي��ن  أتباعهم  ف��ي  أطلسهم  م��ن  فهبطوا 
أيت  قبائل  وحولهم  عمهم،  أتباع  عن  يقلون 
شارط وأيت خوي وأيت بوهو ... فلم يتجهوا 
أن  علموا  ب��ل  امل��ع��رك��ة  وم��واق��ع  عمهم  نحو 
تقصد  فهي  مراكزها،  من  تزعزعت  اجليوش 
املعسكر، لذلك قصدوا أن يقطعوا عليها خط 
بكافرها  وفتكوا  املدفعية  فقصدوا  الرجعة 
وك��ان ممن  ال��ف��رس��ان،  ورج��ال��ه��ا، فتخطفتها 
قصد رجال املدفعية معمى ولد احلاج حدو، 
وقفوا  حتى  الغارات  شنوا  أنهم  لنا  فحكى 
حامية  نارا  فأصلوها  املدفعية،  أكتاف  على 
فقاوموا مقاومة شديدة، غالبهم باملسدسات، 
قال: فأصبت بطلقة نارية في بطني، سقطت 
منها أمعائي فما أن سقطت من فرسي حتى 
وجدت أمامي أختي وهي تساعدني في إرجاع 
بيدها  إرجاعها  فحاولت  اخلارجة،  األمعاء 
تلك  على  فبينما هي  فلم تستطع،  بكل جهد 
الساقطني مبقربة  اجلرحى  بأحد  إذ  احل��ال، 
منا ينادي عليها نداء يهمسه من شدة األلم، 
حتى دنت منه، فقال لها، ارفعي رجليه بيد، 

بيدك األخرى ترجع حمللها.  األمعاء  وادفعي 
وأخذت  األمعاء،  فرجعت  ذل��ك،  فصنعت  قال 
تخيط ال��ب��ط��ن وي��س��اع��ده��ا ب��ع��ض اإلخ���وان 
من  حريرية  بخيوط  فخاطوها  جاؤوا  الذين 
املساعدة  ه��ذه  فكانت  رأس��ه��ا،  ف��وق  سبنية 
الذي  البرابر،  األولى، فحملوه وعولج عالج 
هو الكي، فما مرت عليه أيام حتى كان على 

فرسه في معارك أخرى.
إنه وطيس املعركة احلامي، الذي انتهى 
زعيم  فانتظر  املسلمني،  ج��ي��وش  بانتصار 
الفرنسي  للجيش  أث��ر  ال  حيث  معسكرهم 
تفزع،  الطلقات  إال  ه��ي  وم��ا  خبر،  وال  يطل 
ثم تخفت تارة فيهيمن صوت مرعب مفجع، 
ويخيم الليل بظالمه ويرخي سدوله بشجونه 

وهمومه.
وليل كموج البحر يرخي سدوله

عليه بأنواع الهموم ليبتلى
املعسكر  على  املسلمني  بخيول  ليبتلى 
يجن،  يكاد  حتى  امل��ذاه��ب  ب��ه  فتذهب  تطل، 
بل يضل. وكيف وقد رأى جيشه لم تبق فيه 

باملعسكر  يديه  بني  ال��ذي  في  والشك  باقية، 
كل  وي��ج��ن  عقله  فيختلط  ح��ام��ي��ة،  أو  ك���ردإ 
اجلنون، ويتحقق أنه املغبون في خطته، إذ 
وجندا  ضباطا  كله،  اجليش  فناء  أن��ه  تيقن 

عدة وعدا. الكل هدته األبطال هدا.
هذا هو الهوان بل البؤس واليأس، هذا 
هو اخلسران بل الطالع النحس. إذا فما هو 
اخل����الص؟ اخل���الص ف��ي االن��ت��ح��ار ب��إط��الق 
وينتهي  مسدسه،  يصوب  وهكذا  الرصاص، 
يذهب  وهكذا  أنفاسه.  بختم  القصة  شريط 
الكولونيل الفيردور ضحية غدره، ويسلم الله 
بطل األطلس، عالي الرأس شامخ املعطس ...   

يتبع...

بطاقة تعريفية بالكتاب:
ع��ن��وان ال��ك��ت��اب: املصطلح األص��ول��ي في 

كتاب املعتمد ألبي احلسني البصري املعتزلي.
املؤلف:  الدكتور احلسن قايدة.

املوضوع: أصول الفقه.
وال��دراس��ات  ال��ب��ح��وث  ال��ن��اش��ر: مؤسسة 
السالم  ودار  املغرب،  –فاس-  )مبدع(  العلمية 
ل��ل��ط��ب��اع��ة وال��ن��ش��ر وال���ت���وزي���ع وال��ت��رج��م��ة –

القاهرة- مصر.
عدد الصفحات: 325 صفحة.

سنة الطبعة:  1435ه�/2014م.
رقم الطبعة: 1.

قيمة الكتاب العلمية:
ه��ذاال��ك��ت��اب ف��ي األص���ل أط��روح��ة جامعية 
شهادة  لنيل  2004م  سنة  الباحث  بها  تقدم 
عبد  ب��ن  محمد  سيدي  جامعة  م��ن  ال��دك��ت��وراه 
كونها  ف��ي  ال��دراس��ة  ه��ذه  أهمية  وتكمن  ال��ل��ه، 
العلمية واألصولية ألبي احلسني  املكانة  ُتبرز 
ال��ب��ص��ري خ����الل ال���ق���رن اخل���ام���س ال��ه��ج��ري 
في  الفقه  أص���ول  علم  أع��م��دة  أح��د  ب��اع��ت��ب��اره 
التجديدية.  املرحلة  رواد  م��ن  وواح���د  وق��ت��ه، 
املصطلحية  الدراسة  بأهمية  منه  واستشعارا 
التجربة وق��د بذل  ال��ك��ات��ب غ��م��ار ه��ذا  خ��اض 
مجهودات كبيرة في طلب املقصود، في محاولة 
أب���ي احل��س��ني في  للكشف ع��ن م��ع��ال��م م��ن��ه��ج 
واحدا  إياه  معتبرا  املصطلح،  لقضايا  تناوله 
ممن حملوا َهمَّ الدراسة املصطلحية منذ القدم، 
موفقا  ك��ان  كما  مسعاه  في  الكاتب  ُوّف��ق  وق��د 
لدراسته،  موضوعا  الكتاب  لهذا  اختياره  في 
ينضب  ال  مصطلحية  ث��روة  على  "يتوفر  كونه 
من  الكتاب  ص��اح��ب  ب��ه  يتميز  ومل��ا  معينها"، 
رسوخ في هذا العلم، وملنهجه اخلاص في بناء 
مباحثه. فالكتاب ال تخفى قيمته العلمية، وقد 
الدراسة  هذه  وتأتي  العلماء،  كبار  عليه  أثنى 
للكتاب،ولتسهم  إضافية  قيمة  لتعطي  القيمة  
البحث في املصطلح  بقيمة  الوعي  في تشكيل 

وتطويره.
موضوعات الكتاب:

امل��ق��دم��ة في  ب��ع��د  ال���دراس���ة  ه���ذه  انتظمت 
خصصه  وق���د  األول:  ال��ق��س��م  اث��ن��ني:  قسمني 
الكاتب للحديث عن معالم الدراسة املصطلحية 
نظري  قسم  وهو  البصري،  احلسني  أبي  عند 

جعله في ثالثة فصول:
ال���دراس���ة  أه��م��ي��ة  ف���ي  األول:  ال���ف���ص���ل 

املصطلحية عند أبي احلسني.
والفصل الثاني: خصصه لقضية التعريف 

عند أبي احلسني. 
بينما الفصل الثالث: قام من خالله بإبراز 

املصطلح  طبيعة 
األص����ول����ي ع��ن��د 

أبي احلسني.
أم�����ا ال��ق��س��م 
ال����ث����ان����ي: ف��ه��و 
)امل��������ع��������ج��������م(، 
وه�����������و خ������اص 
ب��امل��ص��ط��ل��ح��ات 
األص��������ول��������ي��������ة 
ال����دالل����ي����ة. وق���د 
ف���ي ستة  ج��ع��ل��ه 

فصول: 
ال������ف������ص������ل 
ف���ي  األول: 
)م������ص������ط������ل������ح 

احلقيقة(.
ال������ف������ص������ل 
ال������ث������ان������ي: ف��ي 
)مصطلح األمر(.

ال������ف������ص������ل 
ال������ث������ال������ث: ف��ي 
)م������ص������ط������ل������ح 

العموم(.
ال������ف������ص������ل 
ال���������راب���������ع: ف��ي 

)مصطلح املجمل(.
الفصل اخلامس: في )مصطلح البيان(.
الفصل السادس: في )مصطلح املطلق(.

وم��ج��م��ل م���ا درس����ه ف���ي ه����ذا ال��ق��س��م من 

املصطلحات باإلضافة إلى املفاتيح الكبرى بلغ 
ذلك  في  يدخل   ،)105( مصطلح  ومائة  خمسا 
وما  )مشتقا(،  أو  )ضميمة(،  أو  فرعا،  ورد  ما 

إلى ذلك.
أهم  جمعت  بخامتة  ال��دراس��ة  انتهت  مت 

النتائج املتوصل إليها في البحث.
في ثنايا الكتاب:

الكتاب الذي ببني أيدينا يصنف ضمن خانة 
الدراسات املتخصصة التي اعتنت بدراسة علم 
املصطلح نظريا وعمليا في مجال علم أصول 
محمودا  ُج��ه��دا  فيه  الكاتب  َب���َذل  وق��د  الفقه، 
ل����ل����ك����ش����ف ع���ن 
ال���واق���ع ال��دالل��ي 
ل����ل����م����ص����ط����ل����ح 
األص������������ول������������ي 
وال��ت��ط��ور ال���ذي 
ح����ص����ل ل�����ه م��ع 
أب�������ي احل���س���ني 
ال��������ب��������ص��������ري، 
مستعينا في ذلك 
العلمي  باملنهج 
ف���ي مثل  امل��ت��ب��ع 
ه����ذا ال���ن���وع من 
فلم  ال���دراس���ات، 
ي��ك��ن ل���ه ُب����ّد من 
املنهج  ت��وظ��ي��ف 
ال��وص��ف��ي إلب��راز 
إس���ه���ام���ات أب��ي 
احل�������س�������ني ف���ي 
ب�����ل�����ورة م��ع��ال��م 
امل������ص������ط������ل������ح 
األص������������ول������������ي 
الداللي  والتطور 
الذي حلقه، فكان 
ال���ت���رك���ي���ز ع��ل��ى 
امل���ج���ال ال��دالل��ي 
سمة مميزة لهذا 

البحث القيم.
وق���د ب��ي��ن��ت ال���دراس���ة ف��ي ش��ق��ه��ا ال��ن��ظ��ري 
جهود أبي احلسني البصري في وضع اجلهاز 
خالل  من  األصولية،  للمصطلحات  املفاهيمي 

ومنهجه  األصولي  باملصطلح  اخلاصة  عنايته 
كان  وإن  قضاياه،  تناول  في  الرصني  العلمي 
الكاشف  للمعجم  مستقال  حيزا  يخصص  ل��م 
ملعاني املصطلحات، كما أنه لم يخصص مسألة 
ذلك مبثوثا  الوضع بفصل مستقل وإمنا جاء 
الكاتب  ذك��ره  ما  لكن حسب  الكتاب،  ثنايا  في 
أهمية  يكتسي  احل��س��ن  أب��ي  عند  "فالتعريف 

قصوى، فهو منطلقه في النظر واالستدالل".
عند  للمصطلح  امل��ص��دري  ال��ت��ن��وع  ورغ���م 
علم  والذي يستقيه من  البصري  أبي احلسني 
واحلديث،  والقرآن،  واللغة،  واملنطق،  الكالم، 
املذهبية  النزعة  تأثير  أن  إال  األص���ول،  وعلم 
)االعتزالية( في املصطلح األصولي عنده تبقى 
قائمة بارزة، حيث يرى األستاذ احلسن قايدة 
للمصطلحات  األول  املصدر  هو  الكالم  علم  أن 
األصولية املنقولة عنده، رغم أنه حاول جتريد 
علم األصول مما ال يليق به من مباحث كالمية، 

كما عبر عن ذلك بنفسه في املعتمد.
من  التطبيقي  القسم  الكاتب  خصص  وقد 
الداللي،  املصطلح  عن  للحديث  ال��دراس��ة  ه��ذه 
األصولي  املصطلح  ن  يتضمَّ معجم  خ��الل  من 
كلِّ مصطلح ومشتقاته وضمائمه  فروع  مبيًنا 
وظائفه  عن  فضاًل  األسرية،  ورتبته  وعالقاته 
العلمية وقوته االستعابية، متبعا في ذلك منهج 
املصطلحات  ألمهات  الترتيبي  وقصده  املؤلف 

وتوظيفاته لها.
الدكتور  األستاذ  بأن  القول  ميكن  وختاما 
احلسن قايدة قد أماط اللثام عن جزء ثمني من 
بناء  صرح  في  لبنة  ووض��ع  األصولي،  تراثنا 
غرار  على  العلم  هذا  في  املصطلحية  الدراسة 

من سبقه إلى ذلك.
الدراسة  منهج  معالم  "إن  يقول:  ذلك  وفي 
املصطلحية موجودة في كتب تراثنا غائبة عن 
وجداننا، مطلوبة في واقعنا ومستقبلنا، ولذلك 
املعالم، والظفر  الطالب تلمس تلك  كانت بغية 
التي  النفيسة،  ال��آل��ئ  مبثابة  ل��ه  فهي  ب��ه��ا، 

تصطاد في أعالي البحار" )ص27(.

ملحمة لهري بين روايتين )13نونبر 1914(

 " الـمصطلح األصولي في كتاب الـمعتمد ألبـي احلسني 
البصري الـمعتزلي " للدكتور احلسن قايدة

قراءة 
في كتاب

جليل أقديم

قرأت لكم

حسن محجوبي
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وف����ى ب����وع����ده.. ه���ا ق���د ع����زم على 
مفاجأته بزيارة.. 

استأجر سيارة أجرة.. طريق وعرة.. 
بني  خالية  أرض  ل��ل��م��واص��ات..  ان��ع��دام 

غابات شاسعة..
ل���م ي��ص��دق ن��ف��س��ه.. ي����رن ب��داخ��ل��ه 
ص���وت���ه وه�����و ي���ق���ول ل����ه ول�����زم�����اء ف��ي 

اجلامعة:
ضيعة  يتوسط  كالقصر..  بيت  »لنا 
ف��اح��ي��ة ك���اجل���ن���ة.. ف��ي��ه��ا ك���ل أص��ن��اف 
ال��ف��اك��ه��ة، وم���واش وط��ي��ور ن����ادرة.. فيها 

نافورة ومسبح يهدر كالبحر...!«
قال له حينها:

إن���ي  ال������ل������ه..  ش������اء  إن  »س������������أزورك 
ف�����اح أع���ش���ق ال���ف���اح���ة وال��ط��ب��ي��ع��ة..  
وق������د أس���ت���ف���ي���د م����ن جت����رب����ة أس���رت���ك 

الفاحية...«
طويلة..  مسافة  السيارة  به  قطعت 
أناس  دل��ه  كثيرا..  عنه  س��أل  ييأس،  لم 

على بيته.. 
رحب  بعربته..  يسعى  شيخ  ج���اءه  
به وقدم له نفسه: »أنا والد فان.. لقد 

قيل لي إن ضيفا يسأل عن ابنك..« 
دع������اه إل�����ى ك����وخ����ه.. أق���س���م ع��ل��ي��ه 
معه  ي��ت��ق��اس��م  أن  ب��ع��د  إال  ي��ن��ص��رف  أال 
عليه  ربت  إك��رام..  أميا  أكرمه  الطعام.. 
أي  في  بني  بك  »مرحبا  متنهدا:  وق��ال 
وق���ت.. نحن ن��اس على ق��د احل���ال، لكن 
حّماال  أعمل  قاماتنا..  من  أكبر  قلوبنا 
ب��ه��ذه ال��ع��رب��ة ف���ي امل��دي��ن��ة ال��ق��ري��ب��ة.. 
أبنائي كلهم  أن يتعلم  الوحيدة  أمنيتي 

في اجلامعات... !«
خ��ج��ل زم��ي��ل��ه ح���ني دخ����ل ال���ك���وخ.. 
احتضنه وق��ال ل��ه: »وال��ل��ه ي��ا أخ��ي إنك 
أبا طيبا  الله  أغنى مما ذك��رت.. حباك 
مجتهدين  وإخ��وة  حنونا..  وأما  كرميا.. 

في دراساتهم...!«
غمغم: »أنا لست راضيا عن عيشتي 

هاته..«
قاطعه: »مرضاة الله عز وجل أهم.. 
ف��ْل��ن��ْس��َع إل��ي��ه��ا، وْل��ن��ْح��م��ْده ع��ل��ى نعمه 

الكثيرة.. !«

 ذة. نبيلة عزوزي

بقـلم :

و مـضـــــــــة

الغنى احلقيقي..

العناية  عــنــان  املــقــربــون  الــصــاحلــون  بلغ 
األبــدان،  وأتعبوا  العيون  وأسهروا  والقبول، 
واشرأبت أعناقهم إلى األفق النير، فلم يرضوا 
شرفت  معاليها،  رامــوا  بل  األمــور  بسفاسف 
رواحل  فركبوا سنام  هممهم،  وعلت  مطالبهم 

العزم متزودين بالصبر والتوكل.
ربهم  كتاب  في  وقلوبهم  أبصارهم  جالت 
اجلــزم  ــه  »أن فعلمت  الــعــزم  معنى  مستبصرة 
بالفعل وعدم التردد فيه، وهو مغالبة ما يدعو 
إليه اخلاطر من االنكفاف عنه لعسر عمله أو 
احملمود  العزم  أن  وعلموا  عليه«.  إيثار ضده 
في الدين هو:»العزم على ما فيه تزكية النفس 
املكروه  على  الصبر  وقــوامــه  األمـــة،  وصــاح 
ال  بــأن  املراقبة  شــدة  وقوته  التقوى،  وباعثه 

يتهاون املؤمن عن محاسبته نفسه«.
فــراكــب رواحـــل الــعــزم خليق بــه أن تكون 
همته مصروفة الى ما يحصن به نفسه من كل 
وكلما  والفحش،  املنكر  لــوازم  من  يدنسها  ما 
إليها،  اآلفـــات  عــن وصـــول  بــعــدت  علت همته 
وكلما نزلت قَصَدْتها اآلفات من كل مكان، فإن 
اآلفات قواطع وجواذب، فهي ال تعلو إلى املكان 
العالي فتجتذب منه، وإمنا جتتذب من املكان 

السافل، فعلو همة املرء عنواُن فَاِحه، وسفول 
همته عنوان حرمانه.

وعلى قدر علو الهمة تنال احلياة الطيبة، 
وأخس  اخلالصة،  واإلرادة  الصادقة  واحملبة 
محبة  وأضعفهم  همة،  أخسهم  حياة  الناس 

وطلبا.
وكـــلـــمـــا عـــلـــت الـــهـــمـــة طــــــردت الـــقـــواطـــع 
والـــصـــوارف عــن الــســفــر الـــى الــلــه جــل وعــا 
وإرادته، فيقف العازمون مع أمر الله جل جاله 
موالهم  عــن  يقطعهم  ال  ورهــبــا،  رغبا  ينفدوه 
فأجمعوا  املقصود،  فهموا  فقد  البتة،  شــيء 
السبيل،  ســواء  فــي  للسير  وشــمــروا  الرحيل 
قطع  في  وهم  بالفضات،  مشغولون  فالناس 
الشبكة  وثــاق  في  الهوى  وعصافير  الفلوات، 

ينتظرون الذبح.
لم يتركوا رحى النفس فارغة احترازا من 
أن يقذف فيها الشيطان والهوى احلب الفاسد 
املضر  »احلـــب  أن  لعلمهم  الــطــحــن،  فيفسد 
فارغة  الــرحــى  وجــد  إذا  إلقائه  مــن  يتمكن  ال 
قد أهملها وأعــرض عنها،  من احلــب، وقّيمها 

فحينئذ يبادر الى إلقاء ما معه فيها«.
فتعهدوا نفوسهم بالصاح فسبقوا الناس 
أثر  على  لهم  يوقف  لم  فلسبقهم  السير...  في 
في الطريق، ولم يعلم املتأخر عنهم أين سلكوا؟ 
واملشمر بعدهم قد يرى آثار نيرانهم على بعد 
عظيم كما يرى الكوكب، ويستخبر ممن رآهم 

أين رآهم«. 

رحيق القرب.
التنقل  النحل  من  بتأملهم  العازمون  تعلم 
العسل،  الــرحــيــق جلـــودة  األزهــــار جلمع  بــن 
ورشفوا  الطاعات  أنــواع  جميع  على  فطافوا 
مــن أشــرفــهــا وأجــودهــا أجـــرا، و»لـــم يتقيدوا 
به  فيعرفون  اسمه،  عليهم  واحد يجري  بعمل 
دون غيره من األعمال ألن عبوديتهم لله تعالى 
ال يــعــرف صــاحــبــهــا بــاســم مــعــن مــن معاني 
عبادة،  كــل  مــن  وافــر  حــظ  لهم  بــل  أسمائها«. 
مرضاة  على  العمل  لديهم  العبادات  وأفضل 
ذلك  مقتضى  هو  وقت مبا  كل  في  تعالى  الله 
»إيثار  العزم  الوقت ووظيفته، فمنهج صاحب 
مرضاة الله في ذلك الوقت واحلال واالشتغال 
بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه... فهو 
ال يزال منتقا في منازل العبودية، فكلما رفعت 
بها  واشتغل  إليها،  على سيره  منزلة عمل  له 
فــهــذا دأبـــه في  لــه منزلة أخـــرى،  تــلــوح  حتى 
اد  الُعبَّ رأيــت  فــإن  سيره،  ينتهي  حتى  السير 
رأيته معهم، وإن رأيت املجاهدين رأيته معهم، 
رأيــتــه معهم، وإن رأيــت  الــذاكــريــن  وإن رأيــت 
رأيت  وإن  معهم،  رأيته  احملسنن  املتصدقن 
أرباب اجلمعية وعكوف القلب على الله رأيته 
متلكه  لم  الــذي  املطلق  العبد  هو  فهذا  معهم، 
الرسوم، ولم تقيده القيود، ولم يكن عمله على 
مراد نفسه، ما فيه لذتها وراحتها من العبادات، 
بل هو على مراد ربه«. فهو لله وبالله ومع الله.

ركوب رواحل العزم

دة. رجاء عبيد

أروا الغربيني ماضيهم 
في املرآة

من 

أوراق  شاهدة
ذة. فوزية حجبـي
al.abira@hotmail.com وثـــيـــرة جــهــنــمــيــة هــــذه الــتــي 

ـــركـــض بـــعـــربـــة املــســلــمــن إلـــى  ت
الــــهــــاويــــة وجــــيــــش عــــمــــاق مــن 
الـــكـــومـــبـــارس يــشــكــلــون مــرتــزقــة 
ـــقـــوى اخلــفــيــة املــجــنــدة جلعل  ال
الــنــاس ينفرون مــن اإلســـام، وإال 
فكيف ميكن على سبيل املثال ألي 
مسلم يقرأ عن أبجديات املنظومة 
عشقه  ويدعي  الرحيمة  اإلسامية 
لشخص النبي محمد �، أن يذبح 
فوق  ببرود  رأســه  ويعلق  شخصا 
إلى  ويضع  بالدماء  الفوار  جسده 
عن  كناية  إسامين  علمن  جانبه 
االنتماء إلى اإلسام؟ )كيف ملسلم 
والله أعلم( يدعى »ياسن صاحلي« 
لتنظيم »إسامي« متطرف  املوالي 
أن يقوم باسم اإلسام بذبح مديره 
وهو  لــه  صــور  والتقاط  الفرنسي 
اتهم  قد  وكــان  أكبر؟،  الله  يصيح 
كيماوي  مصنع  تفجير  مبحاولة 
اجلرميتن  بعد  إيــداعــه  مت  حيث 
بزنزانة انفرادية ليعلن املسئولون 
كما  انتحاره مبعزله  عن  ذلك  بعد 

لو مبجرد صدفة.
يستوعبها  ال  كهذه  وقائع  إن 
العقل السليم وحتيل على قصص 
اســـتـــوديـــوهـــات هـــولـــيـــوود الــتــي 
تخصصت في صناعة التفجيرين 
إسامي  بلباس  املامح  الشرسي 
دوما  وموتهم  أكبر«  »الله  والزمــة 
ـــادل إطـــــاق الـــنـــار،  ـــب فـــي جلـــج ت
انتحارهم  األحــــوال  أحــســن  وفــي 

السيناريو  في  واملهم  بزنازينهم. 
حتى  أثــر  الدمى  لتلك  يبقى  ال  أن 
السينمائية  اخلــــدع  تــنــكــشــف  ال 
في  األبرياء  قتل  مهزلة  وتتواصل 

العالم باسم اإلسام با حسيب.
 ونحن نكاد نتميز غيظا من هذا 
التاعب مبواطني العالم إجبارهم 
واملسلمن  اإلســـام  كــراهــيــة  على 
ــة مــــن أحـــــداث  ــل نــســتــحــضــر جــم
للمسلمن  الهمجية  التصفيات 
حتت مسمى اإلساموفوبيا والتي 
متس كل القيم واملبادئ اإلنسانية 
القداسة  مرتبة  إلى  ارتفعت  التي 
خـــاصـــة حـــن يــلــصــق انــتــهــاكــهــا 
بـــاملـــســـلـــمـــن فــيــعــتــبــر خــطــأهــم 
الـــدمـــار  إال  ال ميــحــوهــا  خــطــيــئــة 
هذه  أن  واحلال  لبلدانهم.  الشامل 
عاقة  ال  البلهاء  السيناريوهات 
السياق  وفي  البتة،  باإلسام  لها 
نــســتــعــن عــفــو الــلــحــظــة بــواقــعــة 
الثقلن  لــســيــد  املــعــانــي  عــظــيــمــة 
مع  وسلم  عليه  الله  صلى  محمد 
زاهر ابن حرام األشجعي فقد كان 
هذا األخير يسكن البادية وكان إذا 
لرسول  الهدية  يحضر  منها  أتــى 
ــلــه � فــيــجــهــزه الـــرســـول حن  ال
يريد اخلـــروج إلــى الــبــاديــة  فكان 
رســـول الــلــه يــقــول »زاهـــر باديتنا 
زاهر ذميم  ونحن حاضرته« وكان 
وكــان  الــنــاس  بسطاء  مــن  اخللقة 
رآه  يوم  � يحبه. وذات  الرسول 
ظهره  مــن  فاحتضنه  الــســوق  فــي 

وأغمض له عينيه مزاحا وقال من 
زاهــر:  فــقــال  العبد؟  مني  يشتري 
الله،  إذن جتدني كاسدا يا رسول 
فأجاب �: بل أنت عند الله غال، 

أو كما قال رسول الله �.
وإذا كانت هذه القصيصة في 
املصطفى    إنسانية  قصص  محيط 
املـــنـــظـــومـــة  ـــم  ـــال ـــشـــي مبـــع ت  �
يكون  فكيف  احلليمة  اإلســامــيــة 
الــثــأر لــه مــن لــدن اخلــوالــف بهذه 
الــوحــشــيــة والـــبـــرود املــخــيــف في 

تصفية خلق الله جل وعا؟؟
ونـــحـــن أمـــــام هــــذه الــفــقــاعــة 
ــاة  اجلـــلـــيـــديـــة الـــعـــمـــاقـــة املــســم
إلى  إال  ال حتتاج  والتي  باإلرهاب 
احلارقة  احلقيقية  اإلســام  أنــوار 
لهذه  للتصدي  مــدعــوون  إلذابتها 
الــفــقــاعــات ألنــهــا أوهـــى مــن بيت 
الهمم  واســتــنــهــاض  الــعــنــكــبــوت. 
وخير  املبادرة،  يقتضي  الرسالية 
الــلــه  كــــان  )وإن  ــاع  ــدف ــل ل وســيــلــة 
آمنوا،  الذين  عن  يدافع  سبحانه 
؟؟( هي  منهم  نحن  هــل  والــســؤال 
الهجوم  املبني على احلقائق. وفي 
السياق حتضرني بعض من وقائع 
يليق  أسود  تاريخ غربي مسيحي 
)رمتني  العربي  املثل  ببشاعتها 
بــدائــهــا وانــســلــت(، ففي األنــدلــس 
بشكل  املسلمن  املسيحيون  اقتلع 
دمــــوي مــــروع مــن أرضــهــم هناك 
خشبات  فــي  يعلقونهم  كــانــوا  إذ 
ـــد حــتــى  ـــاحلـــدي وميـــشـــطـــونـــهـــم ب

ينسلخ اللحم عن العظم منهم، في 
األخـــدود.  بأصحاب  تذكر  مــجــازر 
محو  تراجيديات  سوريالية  ومــن 
األنـــدلـــس وضعهم  مــن  املــســلــمــن 
سكاكن  فيها  غرست  توابيت  في 
مــن حتــت ومـــن فـــوق حــيــث ميــدد 
وتــطــبــق عليهم  املــســلــمــون  فــيــهــا 
ومن  عميقا.  حلمهم  لتفرم  بــقــوة 
ســمــوا  أن  قــســوتــهــم  ســـخـــريـــات 
تلك الــتــوابــيــت بــصــنــدوق »املـــرأة 
اجلميلة« متاما كما فعل أحفادهم 
على  ذريــتــن  قنبلتن  رمـــوا  حــن 
ــكــازاكــي وهــيــروشــيــمــا  مــديــنــتــي ن
من  املــايــن  وأبــــادوا  اليابانيتن 
الــيــابــانــيــن وســـمـــوا الــعــمــلــيــة ب 

»الطفل الصغير«. 
ولنا في هذا املاضي املأساوي 
حكايات نعود إليها في حلقة قادمة 
إلى  نحتاج عاجا  ألننا  الله  بإذن 
أنفسنا  في  النبوي  املولد  إحياء 
خــال  مـــن  أعــيــنــنــا  فـــي  بتقليلهم 
إحيائه  قبل  اإلرهــابــي  تاريخهم 
هيبتهم  مــن  لنتخلص  اآلفـــاق  فــي 
الذين  أمــا  وجــدانــنــا،  فــي  الورقية 
للمسلمن  الكراهية  هذه  يسعرون 
)وهــــــم ثـــلـــة مــــن اإلســتــعــمــاريــن 
ففيهم  كــلــه  الـــغـــرب  ال  الــغــربــيــن 
الشرفاء(  اإلنسانيون  الصاحلون 
فكفانا فيهم قوله تعالى �وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون�.
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قال اإلمام الموردي:
 أما الشروط التي يتوفر بها علم الطالب، 
وينتهي معها كمال الراغب، مع ما يالحظ به 
فتسعة  المعونة  من  به  ويمتد  التوفيق،  من 

شروط:
حقائق  ب��ه  ي���درك  ال���ذي  العقل  األول: 

األمور 
ال���ث���ان���ي: ال��ف��ط��ن��ة ال���ت���ي ي���ت���ص���ور ب��ه��ا 

غوامض العلوم. 
الذكاء الذي يستقر به حفظ  الثالث: 

ما تصوره، وفهم ما علمه.
الطلب،  بها  ي��دوم  التي  الشهوة  الرابع: 

وال يسرع إليها الملل.
عن  تغنيه  ب��م��ادة  االكتفاء  الخامس: 

كلف الطلب.
ال���س���ادس: ال����ف����راغ ال�����ذي ي���ك���ون معه 

التوفر، ويحصل به االستكتار.
ال��س��اب��ع: ع���دم ال��ق��واط��ع ال��م��ذه��ل��ة من 

هموم وأشغال وأمراض.
ال��ث��ام��ن: ط���ول ال��ع��م��ر، وات���س���اع ال��م��دة 

لينتهي باالستكثار إلى مراتب الكمال.
متأن  بعلمه  سمح  بعالم  التاسع:الظفر 

في تعلمه.
فهو  التسعة  الشروط  هذه  استكمل  فإذا 

أسعد طالب وأنجح متعلم.
 /111 من كتاب: أدب الدنيا والدين ،ص  
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تحليل النص لإلمام الماوردي: 
إشكال النص:

ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في 
الطالب لتحصيل العلم؟

ما هي أنواع هذه الشروط ؟ وما مفهومها؟ 
وما العالقة بينها؟ وما غاياتها؟

الفرضيات 
في  دور  المتعلم  ل��ذات  يكون  أي حد  إل��ى 

التعلم 
اكتساب  في  تؤثر  الطارئة  التغيرات  هل 

التعلمات
ي��ت��ح��دث اإلم�������ام  ح��ب��ي��ب ال��ب��ص��ري   
النص  في  )450ه�(  سنة  المتوفى  ال��م��اوردي 
المأخوذ من كتابه أدب الدنيا والدين عن جملة 
التعلم  إل��ى حصول  ت��ؤدي  التي  ال��ش��روط  من 

لدى الطالب، وتحقق سعادته ونجاحه.
وما  أنواعها؟  وما  الشروط؟  هذه  فما هي 

ومفهومها؟ وما غاياتها؟

أوال :شروط التعلم:  
يمكن  ش��روط  تسعة  النص  ذك��ر صاحب   

تصنيفها إلى ثالثة أنواع:

الشروط السيكولوجية ومفهومها: 
ويندرج تحت هذا النوع ما يلي:

-ال��ع��ق��ل: ال���ذي ي���درك ب��ه حقائق األم���ور، 
وهذا يعني أن العقل هو أساس التعلم؛ حيث 
سائر  عن  اإلنسان  به  الله  ميز  ما  أهم  يعتبر 
المخلوقات، وال غرابة أن يكون العقل في هذه 
بمقتضاه  ال��ذي  التكليف  مناط  فهو  المرتبة 

تدرك األحكام وتطبق على أرض الواقع. 
- ال��ف��ط��ن��ة: ال��ت��ي ي��ت��ص��ور ب��ه��ا ال��ط��ال��ب 
المتعلم  يكون  أن  يكفي  فال  العلوم،  غوامض 
ذا عقل؛ بل ال بد أن يكون فطنا حتى يصل إلى 

حقائق العلوم وأسرارها .
- الذكاء: الذي يستقربه حفظ ما تصوره 
ال��ط��ال��ب وف��ه��م م��ا ع��ل��م��ه. وأالح����ظ أن اإلم���ام 
وجعل  والفهم،  الحفظ  بين  جمع  ال��م��اوردي 
المهارتين؛  هاتين  لتحقيق  وسيلة  ال��ذك��اء 
والذي يعاب على التربية التقليدية أنها تعطي 
األولوية للحفظ؛ إذ هذا األمر غير صحيح وهو 
إذ  الخاصيتين،  بين  الجمع  من  الحظناه  ما 
تسيران في خطين متوازيين ال تغليب لجانب 

على جانب.  
بها  ي��دوم  التي  الرغبة  وه��ي  الشهوة:   -
الطلب وال يسرع إليها الملل، والرغبة أساس 
التعلم ودافع من دوافعه الذاتية؛ إذ تنبع من 
طلب  في  االستمرار  من  وتمّكنه  المتعلم  ذات 
قوّيت  وإذا  منه،  المزيد  إلى  والتشوف  العلم 
رغبة الطالب فال شيء يمنعه من الوصول إلى 
من  له  منيعا  حصنا  وتكون  العالمية،  درج��ة 

التردي والتراجع فيكون لسان حاله يقول:
إن الطيور وإن قصصت جناحها

تسموا بهمتها إلى الطيران 
 )463 )ت���  البغدادي  الخطيب  الله  ورح��م 
ال��راوي  ألخ��الق  الجامع  كتابه:  في  ق��ال  حين 
إال  ت��س��اق  أال  ال��ف��ائ��دة  ح��ق   « السامع  وآداب 
إلى مبتغيها، والتعرض إ العلى الراغب فيها 
»والشهوة أمر يخضع للزيادة والنقصان فقد 
السليم،  والتقويم  واأله��داف  الحوافز  تقويها 

وغياب ذلك قد يؤدي إلى إضعافها«.
- عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال 
العقول  ذوي  الطلبة  من  رأينا  فكم  وأم��راض، 
ال��ح��اذق،  ال��ح��ادة، وال��ذك��اء  ال��ن��ي��رة، والفطنة 
التعلم  لكن صرفتهم عن  التعلم؛  والنباهة في 
أقعدهم  أو  أنواعها،  الدنيا  بمختلف  شواغل 

المرض فحال بينهم وبين ما يقصدون. 
ينبني  ال��س��ي��ك��ول��وج��ي��ة  ال���ش���روط  وه����ذه 
بعضها على بعض في ترتيب منطقي محكم؛ 
ال���ذي هو  ال��ن��ص بالعقل  ب���دأ ص��اح��ب  ح��ي��ث 
بالفطنة  ث��ّن��ى  ث��م  وأس���اس���ه،  التعلم  منطلق 
ال��ت��ي ه��ي أخ���ص م��ن��ه، وأردف ال��ح��دي��ث عن 
الذكاء الذي ينمي مهارات الحفظ والفهم، إذا 
توفرت الرغبة لدى الطالب، وانتفت العوارض 

الصارفة عن التعلم .

الشروط االجتماعية:
ويستمر الماوردي في بيان شروط التعلم؛ 

حيث ذكر هنا شرطين هما: 
- االك��ت��ف��اء ال���م���ادي ل��ل��ط��ال��ب؛ وذل����ك أن 
الجانب المادي له تأثير كبير في إقبال الطالب 
أنه ال يعتبر عائقا  أو عدمه، غير  التعلم  على 
ممن  الفقراء  أب��ن��اء  وج��دن��ا  فقد  التعلم،  أم��ام 
المراتب  إل��ى  وص��ل��وا  متاع  وال  لهم  دره��م  ال 
فالعبرة  العكس  يكون  وق��د  العلم،  في  العليا 
وال  أساسا.  الرغبة  إلى  ترجع  الحقيقة-  -في 
يخفى على كل عاقل ما لهذا الدور من األهمية 
وخاصة في الوقت الحاضر؛ إذ تشعبت مسائل 
العلم وكثرت المؤ لفات، والمتعلم يحتاج إلى 
مع  وي��ت��واف��ق  ال��واق��ع  م��ع  يتكيف  يجعله  م��ا 

متطلباته ويستمر في طلب العلم.
يقول ابن االوردي )ت�749( في الميته  في 

إطار الحديث عن وصيته لطالب العلم 
قد يسود المرء من غير أب 

وبحسن السبك قد ينفي الزغل
وكذا الورد من الشوك وما

يطلع النرجس إال من بصل

الوقت  ت��وف��ر  ي��ك��ون معه  ال���ذي  ال��ف��راغ   -
والمتعلم  العلم،  ف��ي  االستكثار  ب��ه  ويحصل 
إذا أراد أن يصل إلى أعلى الدرجات فعليه أن 
لمن  مهم  شرط  الفراغ  إذ  العلم؛  لطلب  يتفرغ 
استثمره؛ ولذلك قال النبي � »نعمتان مغبون 

فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ«.
ويظهر من خالل هذين الشرطين أن األول 
االكتفاء  توفر  ف��إذا  الثاني،  إلى  ي��ؤدي  منهما 
العلم  لتحصيل  الطالب  تفرغ  إل��ى  ذل��ك  أدى 

وبلوغ مراتب الكمال فيه.  

الشروط البيداغوجية:
يضيف الماوردي إلى ما هو سيكولوجي 

شروطا  اجتماعي  هو  وم��ا 
يمكن إدراجها  في المجال 
ال��ب��ي��داغ��وج��ي ب���وج���ه من 

الوجوه وهي:
واتساع  العمر،  - طول 
ال��ع��ل��م  ط���ل���ب  ألن  ال����م����دة؛ 
ي��ح��ت��اج إل����ى ن��ف��س ط��وي��ل 
وصبر ومثابرة حتى يصل 
المتعلم إلى غاياته وينتهي 
إلى قصده، وفي هذا الشرط 
التعليم  زم���ن  إل���ى  إش����ارة 
عمرا  رزق  ف��م��ن  وال��ت��ع��ل��م، 
على  وحرصا شديدا  مديدا 
حتى  منه  استكثر  التعلم 
يصل إلى درجة الكمال. أما 
م��ن أت��اه ال��م��وت على حين 
غفلة فلن يبلغ هذه المرتبة. 
أن  يلزمه  فالطالب  تم؛  ومن 
بما  وي��م��أه  ع��م��ره  يستغل 
ينفعه حتى يكون حيا بعد 
موته، وقد ذكر في الحديث 
إذا مات انقطع  أن اإلنسان 
منها  ث����الث  م���ن  إال  ع��م��ل��ه 
به« ولقد  ينتفع  أو علم   ...«

أحسن من قال: 
تعلم العلم واجتهد في تحصيله

فالناس موتى وأهل العلم أحياء 
وقيمة المرء ما قد كان يحسنه
والجاهل�ون ألهل العل��م أع�داء 

وإتقانه،  العمل  إخالص  إلى  إشارة  وهنا 
فإنه  النية   ه��ذه  فيه  تتوفر  لم  إذا  والمتعلم 
الهدف  إلى  يصل  ولن  الطلب،  في  يستمر  لن 

المنشود الذي هو طلب العلم.
- الظفر بعالم سمح بعلمه متأن في تعلمه، 
المنهاج  عناصر  من  عنصر  إل��ى  فيه  ويشير 
الحسن  الخلق  ذي  المدرس  في  يتمثل  ال��ذي 
مثل  على  الطالب  حصل  ف��إذا  اللين،  والطبع 
الشروط  فيه  توفرت  ممن  وك��ان  األستاذ  ه��ذا 
السابقة، فإنه ال شك سيبلغ مقصده في طلب 
النظريات  في  إغفاله  تم  الشرط  وه��ذا  العلم، 
ال��ح��دي��ث��ة وه���و م��ه��م؛ ح��ي��ث ي��ت��م ف��ي��ه التعلم 
لما  التطبيق  المتعلم  فيه  ويكتسب  بالقدوة 
يراه من شيخه، وهو أهم الشروط التي تؤدي 
إلى إنجاح العملية التربوية  يقول الشاطبي 
التعلم  ط��رق  أن��ف��ع  »م��ن  )ت�790(  ال��ل��ه  رح��م��ه 
الموصلة إلى غاية التحقق به، أخذه عن أهله 
المتحققين به على الكمال والتمام ... أحداها 
العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقا لفعله. 
فإن كان مخالفا له فليس بأهل أن يؤخذ عنه، 

وال أن يقتدي به في علم«
العالقة  أن  لي  يظهر  ما سبق  على  وبناء 
الثالثة تتجلى في  األن��واع  الجامعة بين هذه 
أحسن  على  التعلم  إلى حصول  ت��ؤدي  كونها 
وجه وأكمل صورة، وتبين بوضوح أن العملية 

التعليمية التعلمية عملية معقدة تتداخل فيها 
مجموعة من المشاكل النفسية، واالجتماعية، 
وكذا البيداغوجيا؛ ومن أجل ذلك تحتاج إلى 
تتماشى  ودائمة  رسمية  بصفة  حلول  تقديم 

وتطورات العصر. 

ثانيا: غاية شروط التعلم:  
أشار صاحب النص إلى مقاصد الشروط 
التي ذكرها وفّصلنا فيها القول آنفا؛ وذلك في 
قوله »فإذا استكمل هذه الشروط التسعة فهو 
هي  إذن  فالغاية  متعلم«  وأنجح  طالب  أسعد 
بحصوله  للمتعلم  والسعادة  النجاح  تحقيق 

على العلم.

وهذا يتفق مع بداية النص الذي أشار فيه 
الشروط  هذه  من  الطالب  مبتغى  إلى  المؤلف 
التي يتوفر بها علم  الشروط  »أم��ا  ق��ال:  حيث 
أن  إال  الراغب«،  كمال  معها  وينتهي  الطالب، 
ومعونته،  الله  بتوفيق  إال  يتحقق  ال  كله  ذلك 

فالموفق من وفقه االله، والمعان من أعانه.
وهذا لأسف الشديد ما يغيب في منظومتنا 
ال��ب��ي��داغ��وج��ي��ات  نتبع  ص��رن��ا  إذ  ال��ت��رب��وي��ة؛ 
األرضية شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى فقدنا 
الصلة بتراثنا فتصدع بنياننا وانخرم نظامنا 

التربوي. 
نستطيع أن نقرر بكل اطمئنان أن علماءنا 
تحدثوا بتفصيل عن كل ما له عالقة بالعملية 
التعليمية التعلمية، فقد رأينا من خالل تحليل 
-رحمه  ال��م��اوردي  اإلم���ام  أن  السابق  النص 
ال��ش��روط  بين  مختصر  ن��ص  ف��ي  ال��ل��ه- جمع 
والبيداغوجية،  واالجتماعية  السيكولوجية 
وال جرم أن تراثنا غني بمثل هذه النصوص، 
ونستخرج  ون��درس��ه��ا  نجمعها  أن  وحسبنا 
تتناسب  التي  التربوية  الفوائد  من  فيها  ما 

وواقعنا المعاصر. 
طرحناها  التي  الفرضيات  أن  لنا  فيظهر 
التعليمية  العملية  إن  حيث  مسبقا صحيحة، 
ذات  فيها  تكون  التي  هي  الناجحة  التعلمية 
المتعلم حاضرة، ثم إن التغيرات الطارئة على 
الذات المتعلمة قد تضعف أو تؤدي إلى إحباط 
فالواقع  وأخيرا  التعلمية،  التعليمية  العملية 
المعيش له تأثير على التعلم بصفة عامة ،فإن 

التعلم يتأثر بعوامل عديدة ومختلفة.
والحمد لله رب العالمين

ذ. رشيد بن صديق

التعليم  والتعلم  عند  اإلمام  املاوردي:
مبادئ  تربوية  سامية  طواها  النسيان  واإلهمال
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ال أحد ينكر أن قانون االختالف هو 
من بني القوانني  الكبرى التي بثها الله 
يخفى  وال  اإلنسان،  عالم  في  وجل  عز 
هذا  وراء  الكامنة  احلكمة  العقالء،  عن 
خاصية  ضمان  في  واملتمثلة  القانون، 
التكامل التي تعكس في جوهرها حقيقة 
أن هذا االختالف إمنا هو اختالف تنوع 
واتساعها،  خصوبتها  احلياة  يهب 
احلركية  سمات  من  عليها  ويضفي 
واإلبداع ما يؤهلها للتجدد والبقاء. بل 
إن من أصالة هذا االختالف وجتذره في 
الله جل جالله  طبيعة اخللق أن جعله 
والتفكر  للتدبر  نصبها  التي  آياته  من 
سبحانه  لقوله  مصداقا  واالعتبار، 
َمَواِت  السَّ َخْلُق  آَياِتِه  �َوِمْن  وتعالى: 
َوَأْلَواِنُكْم  َأْلِسَنِتُكْم  َواْخِتالُف  َواأَلْرِض 
نَي�)الروم:22(،  ْلَعامِلِ ِلّ آلَياٍت  َذِلَك  ِفي  ِإنَّ 
وهو اختالف يختلف عن ذاك الذي جاء 
َك  َرُبّ َشاء  �َوَلْو  تعالى:  قوله  في   ذكره 
َيَزاُلوَن  َواَل  َواِحَدًة  ًة  ُأَمّ اَس  الَنّ َعَل  َلَ
َك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم  ِحَم َرُبّ ُمْخَتِلِفنَي ِإاَلّ َمن َرّ
ِة  َنّ َم ِمَن اْلِ َك أَلْمألَنّ َجَهَنّ ْت َكِلَمُة َرِبّ َوَتَّ
 .)119-118 َأْجَمِعنَي�)هود:  اِس  َوالَنّ
اإلنسان  لصفات  شامل  فاالختالف 
ويعبر  يحمله  ملا  شموله  اخلارجية 
عنه على مستوى الفكر والنظر والفهم 

واالستنباط.
النصوص  في ضوء  الواضح  ومن 
التسليم بحقيقة االختالف  أن  السابقة 
األحوال،  من  بحال  يكون،  أن  ميكن  ال 
  الله  دعوة  عن  لالنصراف  مسوغا 
في  يتم  الذي  والتوحيد،  الوحدة  إلى 
ألن  آنفا،  املذكور  التنوع  اختالف  إطار 
ال  هود،  سورة  في  املذكور  االختالف 
االختيار  حرية  سياق  في  يفهم  أن  بد 
يترتب عنها من مسئولية وجزاء،  وما 
فالقرآن الكرمي زاخر بالدعوة الصريحة 
الصف،  ورص  والتوحد  االجتماع  إلى 
�َواْعَتِصُموا  تعالى:  لقوله  مصداقا 
َواْذُكُروا  ُقوا  َتَفرَّ َواَل  َجِميًعا  ِه  اللَّ ِبَحْبِل 
َأْعَداًء  ُكْنُتْم  ِإْذ  َعَلْيُكْم  ِه  اللَّ ِنْعَمَت 
ِبِنْعَمِتِه  َفَأْصَبْحُتْم  ُقُلوِبُكْم  َبنْيَ  َفَألََّف 
ِمَن  ُحْفَرٍة  َشَفا  َعَلى  َوُكْنُتْم  ِإْخَواًنا 
ُه  اللَّ  ُ ُيَبنينِّ َكَذِلَك  ِمْنَها  َفَأْنَقَذُكْم  اِر  النَّ
عمران:  َتْهَتُدوَن�)آل  ُكْم  َلَعلَّ آَياِتِه  َلُكْم 
وتعالى:  سبحانه  وقوله   ،)103
َتَناَزُعوْا  َواَل  َوَرُسوَلُه  َه  الَلّ �َوَأِطيُعوْا 
َواْصِبُروْا  ِريُحُكْم  َوَتْذَهَب  َفَتْفَشُلوْا 
اِبِرين�)األنفال:46(.  الَصّ َمَع  َه  الَلّ ِإَنّ 
ِذيَن  الَّ ُيِحبُّ  َه  اللَّ �ِإنَّ  تعالى:  وقوله 
ُبْنَياٌن  ُهم  َكَأنَّ ا  َصّفً َسِبيِلِه  ِفي  ُيَقاِتُلوَن 

ْرُصوص�)الصف:4(. مَّ
باحلث  حافل   � الرسول  وهدي 
الفرقة  من  والتحذير  االجتماع  على 
�: »الماعة رحمة،  واالنقسام، يقول 
والطبراني  أحمد  عذاب«)رواه  والُفرقة 
حديث  من  صحيح  بسند  والبيهقي 
»مثل   :� ويقول  بشير(.  بن  النعمان 
وتراحمهم  توادهم  في  املؤمنني 

وتعاطفهم مثل السد إذا اشتكى منه 
بالسهر  السد  سائر  له  تداعى  عضو 
جماعة  فال  الشيخان(.  واحلمى«)رواه 
وال تواد، وال تراحم وال تعاطف، إال في 
ظل اختالف التنوع ال اختالف التناقض 

والتضاد.
ولعل من حقائق العمران واالجتماع 
األذهان،  في  ماثلة  باتت  التي  البشري 
وجتمع  الناس  تشد  التي  اآلصرة  أن 
شملهم، وترص بنيانهم هي آصرة القيم 
وتركز  واألفكار،  املشاعر  توحد  التي 
حركتهم في خط هادف يتجه قدما إلى 
حتقيق مآربهم املتعلقة باملعاش واملعاد 

على حد سواء.
بأن  القول  ميكن  ذلك  على  وبناء 
األمم األكثر جناحا في حتقيق التوازن 
هي  وااللتحام،  والقوة  واالنسجام، 
أنساق  في  بالوحدة  التي حتظى  األمم 
التربوي  البناء  التي يقوم عليها  القيم 
لتحقيق  وتسخر  ألفرادها،  والثقافي 
مؤسساتها  مختلف  وجتسيده  ذلك 
وميثل  واإلعالم،  املدرسة  رأسها  وعلى 
جهد األمم في هذا السبيل مظهرا جليا 
من مظاهر احلكمة، بينما ميثل نقيضه 
التي  للنقمة  ومظهرا  العبث،  غاية 
والشتات  والبوار،  التمزق  إلى  تفضي 
واالنهيار. ولن ينزع صفة العبثية عمن 
يعملون في اجتاه تنازع القيم وشتاتها 
بريق  من  لها  ادعي  مهما  ذريعة  أية 
التوافقية  قبيل  من  والواقعية،  احلكمة 

بني الفرقاء املتشاكسني.
يتجلى  التي  املجاالت  أبرز  ولعل 
الذي  القيمي  والشتات  التناقض  فيها 
في  ويدخلها  املجتمع  سفينة  يربك 
التربية  مجال  بغيض،  مأساوي  وضع 
والتعليم الذي تثله مؤسسة املدرسة. 
املدرسة  مجلة  حترير  مدير  يقول 
املغربية الدكتور محمد الصغير جنجار 
في ختام بحث قيم حتت عنوان: »حدود 
على  وانعكاساته  التوافقي  االختيار 
املغربية«:  املدرسة  في  القيم  منظومة 
التطور  هذا  عوامل  أهم  من  ''لعل 
الالمتوازن  وغير املنسجم )...( هو كون 
املجتمع املغربي املعاصر )دولة ونخبا( 
لم يحدد بعد مهمة املدرسة، أو لنقل إنه 
كلفها بأداء مهام متناقضة. فعوض أن 
ضد  محصنة  قلعة  املدرسة  من  يجعل 
طبيعي  بشكل  القائم  القيمي  التنافر 
في املجتمع، قلعة يسود فيها نوع من 
السلم العقدي واملعياري، صارت تتردد 
العقدية  النزاعات  أصداء  بني جدرانها 
ومن  املجتمع.  في  املشتعلة  والقيمية 
لصناعة  ورشة  املدرسة  أصبحت  ثم 
)دفاتر  القيمي''.  والتضارب  احليرة 
التربية والتكوين عدد 5 شتنبر 2011(. 
ْجِن  وصدق الله القائل: �َيا َصاِحَبِي السنِّ
اْلَواِحُد  اللُه  َأِم  َخْيٌر  ُقوَن  ُمَتَفرنِّ َأَأْرَباٌب 

ار�)يوسف:39(. اْلَقهَّ

د. عبد المجيد بنمسعود

خروق يف �سفينة املجتمع
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م  وتُحترَ املجتمعات،  بني  العدل  يسود  حني 
أمن  يف   الناس  يعيش  واملعاهدات،  املواثيق 
العدل،  ميزان  يختل  حني  ولكن  واستقرار، 
ويحل محلّه منطق القوة والغلرَبة، يعم الرصاع 
عىل  تطفو  وساعتها  واملجتمعات،  األفراد  بني 
معاناة  تختزل  ظواهر  اإلنساين  املجتمع  سطح 
اإلنسانية، يف عامل هو أشبه بالغابة التي يحكمها 
اليوم  القائم  الرصاع  إن  لألقوى.  الغلبة  منطق 
املطالِبة  شعوبها  وبني  مستبدة،  أنظمة  بني 
ظواهر  أفرز  قد  االختيار  يف  والحقِّ  بالحرية 
إنسانية خطرية، حيث مل يعد اإلنسان يأمن عىل 
نفسه وأهله، ومل يعد له خيار سوى أن يختار 
بني الحياة واملوت، وإن الذين اختاروا الحياة  مل 
يكن لهم من خيار سوى أن يهاجروا بأنفسهم 
ال  التي  واإلبادة  القتل  آلة  من  خوفا  وأبنائهم 
ظهرت  ولهذا  والحجر،  والشجر  البرش  بني  متيز 
اليوم -أكرث من أي وقت مىض- مشكلٌة إنسانية 
هالها  التي  الالجئني  أع��داد  تخترصها  ح��ادة، 
فظاعُة القتل والتدمري فلم تعد تفكر يف أسلوب  
للنجاة من الهالك إال الفرار من أرضها وهجرة  
أدى  ولو  آمنة،  أخرى  بالد  إىل  واللجوء  بالدها، 
بالنفس  واملغامرة  األم��واج   ركوب  إىل  األمر 
اللجوء  أو  الهجرة  مشكلة  للنجاة.  وباألبناء 
للمجتمع  إدان��ة  شهادُة  املعارص،  باملصطلح 
الدويل الحقوقي والقانوين، وحجٌة عىل املجتمع 
اإلنساين أمام الظاهرة التي يتجمها هذا السيل 
أعىل  املسلمون  التي ميثل  الالجئني،  الجرار من 
نسبها ، وما وجود الالجئني السوريني بني أظهرنا، 

عيِّنات  من  عينٌة  إال  العامل،  بقاع  يف  ومشتتني 
الذي فقد اآلدمية واإلحساس  اإلنساين  الجحود 
النبيل بقيمة التعايش اإلنساين التي تنبذ التمييز 

العرقي أو الجنيس أو الديني.
أين نضع ظاهرة اللجوء يف الرشيعة السمحة، 

التي أحاطت بكل املشكالت اإلنسانية؟
العلامين  اإلنساين  املجتمع  هذا  تخلص  ولو 
العداء والتوجس، وأتاح  املتحرض من حساسية 
اآلخر  مع  التعامل  يف  جديدة  فرصة  لنفسه 
املخالف ملرجعياته غري الدينية وثقافته املادية، 
كافية ومراهم شافية، ملعضالت  إجابات  لوجد 
البرشية التي تنئ بسبب تعدد معايري املجتمع 
املعارص،  اإلنسان  قضايا  مع  التعامل  يف  الغريب 
هذه  نفرس  كيف  وإال  الالجئني.  قضية  ومنها 
الحمم التي تطلق عىل شعب بريء،هذه الدولة 
لحقل  الدمار  وسائل  تخضع  التي  املستكربة 
والعامل   سوريا؟  يف  أعزل  شعب  عىل  التجارب، 
الذي  الدويل  اإلجرام  إىل هذا  ينظر  »املتحرض« 
أنفسهم  لحامية حق  يسكت عليه من جّندوا 
العامل  هذا  يتحدث  ثم  االنتهاك؟  من  اإلنسان 
يف  تسّبب  ال��ذي  من  الالجئني؟  مشكلة  عن 
املهووس  اإلنسان  هذا  أليس  املشكلة؟  هذه 
يشء  وال  القوة  منطق  أليس  العظمة؟  بجنون 
غريه؟ أليس منطق املصالح الذي يعترب هاجس 
الهواجس للتحكم يف الجغرافيا والرثوة، والتمكني 

للكيان املصطنع املغروس يف جسد  األمة؟
)يتبع...(                         

ظاهرة اللجوء أزمة العالم املتحضر
 وسماحة الدين الكامل )1( 

د. كمال الدين رحموني

ذ: عبد القادر لوكيلي

 مجرد
زعموا ... رأي

أنه كان  ال��راوي-  ... زعموا -والعهدة على 
في غابر  األزمان... قبل ألفي سنة من اآلن قائد 
أصناف  جميع  أهله  يسوم  ال��روم��ان  ب��الد  م��ن 
ال����ذل و ال����ه����وان... ط��اغ��ي��ة اس��م��ه »ك��ال��ي��ك��وال« 
الدماء  من  مب��داد  اسمه  التاريخ  يخلد  أن  أراد 
وال��م��اج��م واألش������الء، ف��ك��ر ث��م ق���در ف��ق��رر أن 
من  مثلها  حت��دث  لم  مجاعة  شعبه  على  يسلط 
قبل، تؤرخ في العاملني اسمه وتجد في اآلفاق 
على  امل��أك��والت  وجميع  احلبوب  فمنع  ذك���ره... 
الشجر  أوراق  إل���ى  ال��ن��اس  ل��أ  ح��ت��ى  شعبه 
عليه  أيديهم  وقعت  ما  وكل  األرض  وحشائش 
من الزواحف والقطط والكالب واحلمير )أعزكم 
راكبا حصانه  يوما  البرملان  قبة  دخ��ل  ال��ل��ه(... 
املطهم بأحجار الياقوت والزمرد واملرجان حتى 
موافقة  ويأخذ  احلكيم  القرار  عن  رسميا  يعلن 
على  النواب  أح��د  اعترض  باإلجماع،  أعضائه 
ركله  على حصانه،  املوقر  البرملان   قبة  دخوله 
»كاليكوال« برجله جانبا، وقال له موبخا... »أيها 
احلقير إن هذا احلصان عندي أفضل وأنفع منك  

فهو يحملني و يخدمني«... وعلى إثر ذلك عني 
باملناسبة  واحتفاال  للبرملان...  رئيسا  احلصاَن 
أمر له بحنطة وشعير في إناء من ذهب، وحتى 
جميع  من  طلب  الغربة،  و  بالوحدة  يشعره  ال 
احلصان  م��ع  واحلنطة  البرسيم  أك��ل  ال��ن��واب 
و  احلنطة  أك��ل  على  الميع  انكب  احمل��ت��رم... 
احلكيم  بالقرار  ومستبشرين  مهللني  البرسيم 
... إال نائبا واحدا اعترض على  للزعيم املفدى 
القرار ورفض االنصياع لألوامر... فاقتيد على 
أنه مات حتت  قيل  و  االن��ف��رادي  للسجن  الفور 
التعذيب والعهدة على الراوي، وبعدها لفقت له 
قائمة من التهم -زعموا أنها باطلة– ومن بينها 
خارجية  عناصر  مبساعدة  السجن  م��ن  ف���راره 
من  أزي���د  منذ  قتل  أح��ده��م  أن  بعد  فيما  تبني 
كاليكوال(  يولد  أن  قبل  )أي  خلت  عاما  أربعني 
منذ  مجاور  بلد  في سجون  فمعتقل  اآلخ��ر  أما 
الرابع ابتدائي...  أن كان »كاليكوال« في الصف 

والله أعلم والعهدة على الراوي. 
وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني.
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أعلنت جلنة مكافحة ظاهرة 
اإلسالموفوبيا في فرنسا صباح 
 2015 28 ديسمبر  االثنني  يوم 
ارتفاعا  شهدت   2015 سنة  أن 
م��ق��ل��ق��ا ف���ي األع���م���ال امل��ع��ادي��ة 
ل����إس����الم ب��س��ب��ب ال��ه��ج��م��ات 
باريس  ضربت  التي  اإلرهابية 
ث��م نوفمبر  ي��ن��اي��ر  ف��ي ش��ه��ري 
املنصرمني وفق ما نشرت إذاعة 

أوروبا 1 الفرنسية.
مكافحة  جل��ن��ة  وأوض���ح���ت 
ظ���اه���رة اإلس���الم���وف���وب���ي���ا في 
ف��رن��س��ا أن "األع���م���ال امل��ع��ادي��ة 
ل�����إس�����الم ق�����د ب���ل���غ���ت أع���ل���ى 

مستوياتها هذه السنة".
وقال جواد بشارة، املسؤول 
اجلهوي للجنة في منطقة با دو 
السنة  "معطيات هذه  إن  كاليه: 
مأساوية، ففي الربع األول لعام 
بنسبة  ارتفاعا  شهدنا   ،2015
بالسنة  م��ق��ارن��ة  امل��ئ��ة  ف��ي   23
املعادية  األع��م��ال  ف��ي  امل��اض��ي��ة 
ل���إس���الم، ون��ح��ن ق��ل��ق��ون ج��دا 

لذلك".
وع������زت ال��ل��ج��ن��ة 
ه��ذا االرت��ف��اع بشكل 
األح��داث  إلى  مباشر 
اإلره�����اب�����ي�����ة ال���ت���ي 
هذه  باريس  عاشتها 
السنة، فبعد الهجوم 
ع������ل������ى اجل�������ري�������دة 
ال���س���اخ���رة ش���ارل���ي 
شهر   سجل  إي��ب��دو، 
أكثر  املنصرم  يناير 
نسبة من االعتداءات.
وم���ن���ذ ه��ج��م��ات 

ح��دة  زادت  امل��ن��ص��رم،  نوفمبر 
الف���ت وسجلت  ب��ش��ك��ل  ال��ت��وت��ر 
عمال   222 م���ن  أزي�����د  ال��ل��ج��ن��ة 

معاديا لإسالم.
"ع��دد  أن  إل��ى  ب��ش��ارة  ولفت 
األم����ه����ات احمل���ج���ب���ات ال��الت��ي 
مي��ن��ع��ن م���ن م��راف��ق��ة أط��ف��ال��ه��ن 
في  امل��درس��ي��ة  الفسحات  خ��الل 
ح��ال��ة   119 م��س��ت��م��ر،  ارت���ف���اع 
بالتمييز،  م��ب��اش��رة  ع��الق��ة  لها 
بحالة  مرتبطة  ح���االت  و103 
واملداهمات  املفروضة  الطوارئ 

التعسفية".
التي  املساجد  جانب  وإل��ى 
ت��ت��ع��رض ل��ل��ت��خ��ري��ب، ارت��ف��ع��ت 
أي��ض��ا االع���ت���داءات اجل��س��دي��ة، 
وخاصة على النساء احملجبات.
وجت�����در اإلش�������ارة إل����ى أن 
من  قلقها  ع��ن  أع��رب��ت  اللجنة 
هذا االرتفاع للحكومة الفرنسية 
مطالبة إياها بردود قوية وذكية 
األع��م��ال  م��ن  التقليل  حمل��اول��ة 

املعادية لإسالم في البالد.

قال عمر عزميان رئيس املجلس األعلى للتربية والتكوين 
لن  امل��درس��ة  تأهيل  إع��ادة  في  اإلس��ه��ام  إن  العلمي؛  والبحث 
يتأتى دون القطع مع االصطفافات اإليديولوجية والسياسية، 

ومع الدوغمائية والتعصب واألحكام اجلاهزة. 
جاء ذلك خالل افتتاح عزميان للدورة الثامنة للمجلس 
حيث  اململكة؛  أكادميية  مبقر    2015 دجنبر   21 االثنني 
املرحلية  املهمة  ينجز  أن  استطاع  املجلس  أن  على  شدد 
واعتبر  عاتقه.   على  ملقاة  كانت  التي  والدقيقة  الصعبة 

ع��زمي��ان أن األس����اس ه��و أن امل��ل��ك ث��م��ن ال��ع��م��ل ال���ذي ق��ام 
ب��ه امل��ج��ل��س، وأن ال��رس��ال��ة ق��د وص��ل��ت إل��ى احل��ك��وم��ة التي 
ق���ال إن��ه��ا مت��ل��ك��ت ال���رؤي���ة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ح��ي��ث ان��خ��رط��ت 

القطاعات املعنية في بلورة البرامج األولى للتطبيق. 
وحسب املعطيات املقدمة فإن من بني القضايا املطروحة 
والذي  الديني  التعليم  األعلى؛ موضوع  املجلس  طاولة  على 
دعت جلنة مشتركة بني املجلس وعدد من الوزارات إلى دراسته 
بهدف بلورة مشروع نوعي إلصالحه في انسجام مع مبادئ 
وتوجهات الرؤية االستراتيجية. يدخل ذلك ضمن قرارات 
املجلس  بني  احملدثة  التوجيهية  اللجنة  اتخذتها  أربعة 
األعلى وبني القطاعات الوزارية املكلفة بالتربية والتكوين 
املشترك  اإلع��داد  قراراتها  بني  من  والتي  العلمي،  والبحث 
اجلماعي  والتحضير  لإعالم،  املندمجة  الوطنية  للمنظومة 
ملشروع القانون اإلطار الذي أوصت به الرؤية االستراتيجية.

استضافت إمارة دبي 
أع���م���ال امل���ؤمت���ر ال��ث��ان��ي 
ل����دول م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون 
اخل���ل���ي���ج���ي ل����أس����واق 
امل��ال��ي��ة واخل���زان���ة، ال��ذي 
اإلم���ارات  جمعية  نظمته 
األس��واق  في  للمتداولني 
امل��ال��ي��ة ف��ي 21 م��ن شهر 

يناير املقبل.
واملؤمتر الذي استمر 
فيه نحو  ش���ارك  ي��وم��ني، 
م���س���ؤول���ني  م������ن   300
وبنكيني  ماليني  وخبراء 
مختلف  ومن  املنطقة  في 

دول العالم.
وس���ع���ى إل����ى ع��رض 
على  تؤثر  التي  القضايا 
األداء احلالي واملستقبلي 
دول  في  املالية  لأسواق 
الست  ال��ت��ع��اون  مجلس 
األع�����ض�����اء الس���ي���م���ا ف��ي 
ض���وء ال���ت���وازن اجل��دي��د 

ب����ني ال����ع����رض وال��ط��ل��ب 
ف����ي ال����س����وق ال��ن��ف��ط��ي��ة 
ال���ع���امل���ي���ة، وان���خ���ف���اض 
مستوى أسعار النفط إلى 
تقارب  متدنية  مستويات 
للبرميل  دوالرا   35 نحو 
بنحو110  م�����ق�����ارن�����ة 
عام  في  للبرميل  دوالرات 
املؤمتر  وت���دارس   .2013
قبيل:  م��ن  ع��دي��دة  قضايا 
تلعبه  الذي  ال��دور  أهمية 
اخل����زان����ة ف���ي م��س��اع��دة 
اقتناص  على  ال��ش��رك��ات 
االقتصادي  النمو  ف��رص 
ف�����ي م����رح����ل����ة م�����ا ب��ع��د 
االن���ك���م���اش االق��ت��ص��ادي 
وصوال إلى مراحل النمو 
شهدها  التي  املتسارعة 
االق���ت���ص���اد اإلس����الم����ي، 
للخزانة  احليوي  وال��دور 
ف��ي اس��ت��ك��ش��اف ال��ف��رص 

املستقبلية.

واإلرهاب  التطرف  مكافحة  برنامج  أن  تقرير حديث  أظهر 
املسلمة  اجل��ال��ي��ة  ت��ق��دم  حتى  بريطانيا،  عليه  راه��ن��ت  ال���ذي 
اإلرهابية  التهديدات  رص��د  في  السلطات  ملساعدة  معلومات 
احملتملة، قد عرف فشال ذريعا وفق ما نشرت يوم االثنني )28 

ديسمبر 2015( قناة "روسيا اليوم".
التي حتصلت  املعلومات  أن نسبة  التقرير  وتبني من هذا 
عليها السلطات البريطانية من أفراد اجلالية املسلمة والقادة 
في   8 نسبة  تتجاوز  لم  اجلمعيات  عن  واملسؤولني  الدينيني 
املئة في إطار برنامج محاربة التطرف واإلره��اب، أي أن عدد 
املعلومات لم يتجاوز 300 خالل فترة تقدر بستة أشهر وفق ما 

أوضح موقع "التاميز".

في   90 حوالي  املسجلة،  املعلومات  غالبية  ج��اءت  بينما 
املئة، من املواطنني بشكل عام أو من املدارس وأقسام الشرطة.

وك���ان األح����رى ب��ه��ذا ال��ب��رن��ام��ج ال��وق��ائ��ي أن ي��ك��ون صلة 
أن  غير  املسلمة،  واجلالية  البريطانية  السلطات  بني  وص��ل 
بهذا  املسلمني  ثقة  في  كبيرا  "انخفاضا  الحظوا  املتخصصني 

البرنامج، بل وأنهم يرون فيه برنامجا عنصريا بامتياز".
قادة  من  عديدة  انتقادات  أث��ارت  قد  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وكانت 

اجلاليات املسلمة واجلمعيات املدافعة عن حقوق املسلمني.
ودفعت قلة الثقة جتاه هذا البرنامج بالعديد من املنظمات 
اإلسالمية إلى مقاطعة هذا البرنامج كلية ملا فيه من تنصت على 

خصوصيات الشباب املسلم البريطاني.

ارتفاع مقلق لظاهرة اإلسالموفوبيا في فرنسا 

محطات إخبارية

عزميان: تأهيل املدرسة يتطلب القطع مع االصطفافات اإليديولوجية والسياسية 

مؤمتر خليجي يناقش
 مراحل النمو املتسارعة لالقتصاد 

اإلسالمي 

أعلن بنك قطر الدولي اإلسالمي 
أنه وقع اتفاقية شراكة مع بنك 
والسياحي  العقاري  القرض 
بطلب  التقدم  بهدف  املغربي، 
لتأسيس  املغرب  بنك  إلى 
املغربية،  اململكة  في  بنك 
استراتيجية  إطار  في  وذلك 
اإلسالمي  الدولي  قطر  بنك 
تركز على االستفادة من  التي 
يعزز  مبا  اخلارجية  الفرص 
مركزه املالي وتنويع محفظته 
ينعكس  ومبا  االستثمارية 

إيجابا على مساهمي البنك. 
الدولي  قطر  بنك  وأكد 
اإلسالمي في بيان له اخلميس 
24 دجنبر 2015، نشرته وكالة 
خطوته  أن   ، القطرية  األنباء 
دراسة  وفق  تأتي  التوسعية 
بعني  أخذت  مفصلة  جدوى 
االعتبار جميع العوامل، سواء 
للعائد املتوقع لهذا االستثمار، 
األخرى،  السوق  عوامل  أو 
مشيرا إلى أن اململكة املغربية 

باقتصاد  تتمتع 
متنوع  قوي 
يحتاج بشدة إلى 
خدمات مصرفية 
منوه  في  تسهم 

وازدهاره.
الدولي  وأشار 
إلى  اإلسالمي 
سيعمل  أنه 
على  جهد  بكل 
في  املساهمة 
االقتصاد  منو 
منو  وحتقيق  املغربي 
في متويل  واملساهمة  حقيقي 
جدوى  ذات  مختلفة  مشاريع 
االقتصاد  على  باخلير  تعود 
عن  معربا  املغربي،  واملجتمع 
على  املوافقة  ينال  أن  أمله 
تأسيس البنك اجلديد وإطالق 
قريبة  فترة  خالل  به  العمل 
يراعي  تشغيلي  برنامج  وفق 
اخلاصة  املتطلبات  جميع 

بالسوق املغربية. 
اإلسالمي،  الدولي  أن  يذكر 
هو بنك إسالمي تابع للقطاع 
اخلاص في دولة قطر، ويقدم 
إسالمية  مصرفية  ا  حلول 
والشركات،  لأفراد  متكاملة 
وقد تأسس سنة 1991 ولديه 
حاليا شبكة واسعة من الفروع 
له  أن  كما  قطر،  دولة  داخل 
عديدة  وشراكات  استثمارات 

في داخل قطر وفي العالم.

بريطانيا: انتهاك خصوصيات اجلالية املسلمة وراء فشل برنامج ملكافحة التطرف 

يتقدم  اإلسالمي  الدويل  قطر  بنك 

بطلب لتأسيس بنك يف املغرب
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إلى أن نلتقي

من  العديد  التسليم  وأزك���ى  ال��ص��اة  أفضل  عليه  املصطفى  للحبيب 
للجماعات واملجموعات،  ثان  ه جانب منها لألفراد، وجانب  ُوجِّ الوصايا، 
وجانب ثالث لألمة بأكملها، وهي في كل جوانبها خالدة باقية، تعالج كل 
ما ميكن أن ينحرف بالفرد أو باجلماعة أو باألمة عن جادة الصواب، وهي 
صاحلة لهؤالء جميعا في كل مكان وزم��ان ألن صاحبها � ال ينطق عن 

الهوى، فكل ما شرعه هو وحي يوحى.
احلجة  تلك  ال���وداع،  في حجة  لألمة  وصيته   � وصاياه  أشهر  وم��ن 
التي أرخت خلطبٍة ارتبط اسمها بها، خطبة تضمن مجموعة من الوصايا 

واملبادئ تعد ُدررًا خالدة لإلنسانية جمعاء.
لقد وثقت هذه الوصيَة رواياٌت صحيحة بالسند الصحيح، منها حديُث 
اَس«، َفقاَل:  ِة اْلَوداِع: »اْسَتْنِصِت النَّ ِبيَّ � َقاَل َلُه في َحجَّ َجريٍر�، َأنَّ النَّ

اًرا َيْضِرُب َبْعُضُكْم ِرقاَب َبْعٍض«. متفق عليه.  »ال َتْرِجُعوا َبْعدي ُكفَّ
وأول ما َيْلِفت االنتباه هو طلب النبي � من جرير � أن يدعو الناس 
إلى اإلنصات واالنتباه، مما يعني أهمية الوصية في حياة األمة بأسرها، 
بلغت؟  هل  »أال  إليه:  والتنبيه  اإلب��اغ  تأكيد  تخللها  اخلطبة  وأن  خاصة 

اللهم فاشهد«.
ولقد قيل في معنى احلديث الوصية عدة أقوال منها ما يفهم من ظاهره، 
ومنها أن »املراد كفر النعمة وحق اإلسام«، ومنها »ستر احلق« -ألن الكفر 
من خدمة  اإلس��ام  رسالة  به  ج��اءت  مِلا  التنّكر  فإن  وبذلك   .. الستر-  لغة 

لإلنسان فردًا ومجتمعا هو ستر لتلك املبادئ اإلسامية اخلالدة.
ْلَعامَلِني�)األنبياء:  لقد جاء اإلسام رحمًة للعاملني ﴿�َوَما َأْرَسْلَناَك ِإاَلّ َرْحَمًة ِلّ
��مَ مكارم اأَلْخ��َاِق«، ونْشرًا  ّ ��ا ُبِعْثُت أِلَُتِ َ 107( وإتامًا ملكارم األخ��اق، »ِإَنّ
اِس  ًة ِللنَّ ملبادئ احملبة واإلخاء بني بني البشر جميعا ﴿�َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافَّ
ِبيُّ �  َبِشيًرا َوَنِذيًرا�)سبأ: 28(، وَعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك �ُ َقاَل: »َلْم َيُكْن النَّ

اًنا«. اًشا َوال َلَعّ اًبا، َواَل َفحَّ َسبَّ
إن منطوق الوصية يشير إلى تلك الّنعم الكبيرة التي أنعمها الله تعالى 
يبعد  ال��ذي  والطعام  اخل��وف  من  األم��ن  نعمتا  مقدمتها  وفي  عباده،  على 
اجلوع، وهما نعمتان تستحقان عبادَة الله تعالى حق العبادة وشكَره كامل 
الشكر: �َفْلَيْعُبُدوا َرَبّ َهَذا اْلَبْيت اَلِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمَنُهْم ِمْن َخْوف�، 
وُيفَقُد  احلياة  ِطيُب  َيذَهب  فقط،  إحداهما  أو  النعمتني  هاتني  بفقدان  إذ 
معناها. مع العلم أن النعمتني معًا تنطلقان من أشياء بسيطة؛ فنعمة األمن 
تبدأ بالسام وتؤدي في النهاية إلى اجلنة »َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه ال َتْدُخُلوا 
ِإَذا  َشْيٍء  َعَلى  ُكْم  َأُدلُّ َأَوال  وا،  ابُّ َتَ ى  َحتَّ ُتْؤِمُنوا  َوال  ُتْؤِمُنوا،  ى  َحتَّ َة  نَّ اجْلَ
حاّب بني أفراد املجتمع يؤدي  اَم َبْيَنُكْم«، والتَّ اَبْبُتْم؟ َأْفُشوا السَّ َفَعْلُتُموُه َتَ
إلى األمن املطلق. ونعمة الرزق والطعام تبدأ باستغفار الغفور الرحيم:﴿
ِدْدُكْم  َماَء َعَلْيُكْم ِمْدَراًرا، َومُيْ اًرا، ُيْرِسِل الَسّ ُه َكاَن َغَفّ ُكْم ِإَنّ �َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َرَبّ

اٍت َوَيْجَعْل َلُكْم َأْنَهاًرا�)نوح: 10–12(. ِبَأْمَواٍل َوَبِننَي َوَيْجَعْل َلُكْم َجَنّ
الغالية  الوصية  هذه  هذا مبضمون  في عصرنا  أمتنا  أبناء  أخذ  فهل 
وأبعادها؟ هذا العصر الذي نرى فيه واضحا كيف أن دماء أبناء هذه األمة 
تسيل هنا وهناك، وجّلها دماء أبرياء، دماء تسيل باسم الدفاع عن الدين 

تارة، وتارة باسم احلقد على الدين.
وإذا توسعنا في الفهم وحملنا النهي على كفر نعمة اإلسام وجحودها 
أن  ذلك  أكبر،  يكون  الَهّم  فإن  َأَشُدّ ِمَن اْلَقْتل�،  �َواْلِفْتَنُة  عامة،  بصورة 
اجلحود قد يكون بالغيبة والنميمة، وقد يكون بالسّب والشتم والقذف، وقد 
يكون بالسرقة واالحتيال والنصب، وقد يكون بأمور أخرى مما نشاهده 
يبعدنا عن مضمون وصية  ذلك  كل   ... االجتماعي  التواصل  على وسائل 

الرسول �، ويوِقعنا في ما حذرنا منه.
ما أحوجنا واملسلمون في مشارق األرض ومغاربها يستحضرون ذكرى 
مياد احلبيب � أن يستحضروا معها ُخُلق صاحب الذكرى، فاّدعاء ُحب 
الله تعالى وحّب رسوله � ال يكون باألقوال واملظاهر الشكلية التي نراها 
في هذه الذكرى، وإنا باالتباع العملي لسنته وإحيائها في حياتنا اليومية 
ُه  ُه َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوالَلّ ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم الَلّ َه َفاَتّ وَن الَلّ ُبّ ﴿�ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِ

َغُفوٌر َرِحيٌم�)آل عمران: 31(.

في ظالل وصية من وصايا احلبيب �

16 األخيــــرة

ال��س��ط��و على  إل���ى  ي��س��ع��ى  ي����زال بعضهم  م��ا 
في  التحريرية  التاريخ، مبحاولة جتريد احلركات 
اإلسامي،  وجهها  من  واإلسامي،  العربي  العالم 
منطلقات  ذات  كانت  احلركات  تلك  معظم  أن  رغم 
إسامية، بعيدا عن التصنيفات اإليديولوجية التي 
الهيمنة  من  االستعمارية،  الفترة  في  لها،  يكن  لم 
ما لها اليوم. وفي املغرب العربي الذي حماه الله 
تعالى من التمزق الديني أو املذهبي أو الطائفي، 
ومّن عليه بوحدة الدين واملذهبعموما، كان الوجه 
اإلسامي فيه من الوضوح بحيث ال ميكن للمؤرخ 
املنصف، وال للروائي املنصف، أن ينكر ذلك. ويكفي 
أن ننظر إلى األلفاظ املتداولة في تلك الفترة، فترة 
يطلق  كان  الذي  اجلهاد  كلفظ  واملقاومة،  التحرير 
وال��روم  النصارى  وألفاظ  التحريري،  الفعل  على 
والكفار، مما كان يطلق على العدو املستعمر. وما 
تلك  إل��ى  يست�ند  اليوم  حتى  الشعبي  تراثنا  زال 
األلفاظ في التعبير. واألغنية الشعبية التي غناها 

حميد الزاهر، والتقطتها الذائقة الشعبية، تقول:
»كان في األول حّب زوين

يجمع ما بني القلبني
وفي اآلخر رجع نصراني«

   ول��م يطعن ف��ي ه��ذه ال��وح��دة وج���ود طائفة 
يهودية، ومع ذلك ظلت هذه الطائفة القليلة العدد 
منها  استْعِمل  وزي��ادة، حيث  بكل حقوقها،  تتمتع 
ال����وزراء وال���ُق���ّواد وك��ب��ار امل��س��ؤول��ني، عبر تاريخ 
يهودّيان  اسُتْوِزر  قد  أنه  ومعلوم  الطويل.  املغرب 
إال  عليهما  الشعب  يثر  ول��م  املريني،  العهد  على 
ا في استعمال السلطة، وظهر منهما  عندما اشتطَّ

ظلم الرعية عيانا.
مولود  رواي��ة  في  يظهر  أن  إذن  غريبا  يكن  لم 
النفس اإلسامي  ذلك  )األفيون والعصا(،  معمري: 
امل��ش��ار إل��ي��ه ف��ي احل��ل��ق��ة امل��اض��ي��ة، ول���م ي��ك��ن ذل��ك 
انعكاسا ملوقف إيديولوجي للكاتب، وهو املعروف 

بعلمانيته، ولكنه كان تعبيرا عن االجتاه الواقعي 
الذي يطبع الرواية. فلم يكن من املمكن أن تتحقق 

تلك الواقعية بعمق وصدق لو غّيب ذلك اجلانب.
إميانية  على  دالل��ة  تقوم  أم��ور جوهرية  هنالك 
النص، أو على املسحة اإلسامية، وفيما يلي بعض 

منها:
إّن��ه��ا معركة بني  ���� ت��دي��د طبيعة امل��ع��رك��ة:   1
األول��ى  املشاهد  منذ  ذل��ك  ويتبنّي  الكفر،  اإلمي���ان 
للرواية.فعندما رحل الطبيب، بشير، من مضايقات 
في  الواقعة  ت��اال،  اجلبلية،  القرية  إل��ى  العاصمة، 
يسأل  ق��ال  وزو،  تيزي  من  قريبا  القبائل،  منطقة 
بلعيد  أجابته:  ه��و؟  أي��ن  وبلعيد؟  العجوز:  امل��رأة 
باع  ق��ّدام��ه��ْم،  دار  ل��و  وْب��ن��اْو  للكفار،  راس���ه  ب��اع 

خاوتوللفرنسيس«.
�� املوقف من اخليانة: هناك تصوير للخونة   2
جهة،  م��ن  يدينهم  ت��ص��وي��ر  وه���و  واجل��واس��ي��س، 
ويبني امتداد املعركة بني احلق والباطل منذ فجر 
اإلسام من جهة أخرى. فاخلائن املقّرب من الضابط 
ال��ف��رن��س��ي )وي��ق��وم ب����دوره امل��م��ث��ل ال��راح��ل حسن 
يشير  طيرو(،  حسن  بلقب:  اشتهر  ال��ذي  حسني، 
على املستعمر بقطع أشجار الزيتون، التي يختبئ 
بأن يقوموا هم  األهالي  فيها املجاهدون. ويعاقب 
بأنفسهم بقطع زيتونهم، مما يظهر خّسة اخلائن 
ويبدأ  األشجار،  تلّغم  ثم  القرية.  أهل  وحقده على 
يقول  وهنا  والعجزة.  النساء  عويل  أم��ام  الدمار، 
أرب��ع��ة عشر  ال��زي��ت��ون منذ  ه��ذا  اخل��ائ��ن: »غرستم 
قرنا،ورعيتموه، ويوم واحد يكفي الكّفار القتاعه. 
لينقذوكم...نادوا  أجدادكم  ن��ادوا  تنتظرون؟  م��اذا 
زيتونا..  أملك  ال  ألّنني  احتقرتوني  أول��ي��اءك��م... 
اآلن أنتم ستموتون جوعا... ستذوقون الشّر...«. إّن 
تديد تاريخ )أربعة عشر قرنا( واضح الداللة على 

أّن األمر يتعلق بتاريخ دخول اإلسام بالتحديد.

ساعة أخرى مع 
مولود معمري

آللئ وأصداف
يلتقطها د. احلسن األمراني

د. عبد الرحيم الرحموني
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