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ما فتئ هذا املنبر وفي هذا الركن من اجلريدة يرفع صوته أحيانا ويهمس أخرى 
بأن واجب الوقت على األمة حفظ وحدتها وصون بيضتها وجمع كلمتها، وهجر ما 
يفرقها، والسعي كل السعي في ما يوثق عراها، ويلحم بني مدنها وقراها، ويدفع إلى 
تكامل أمصارها وأقطارها، ويؤلف بني مشاربها ومذاهبها. غير أن الفتق ال يأبى إال 
اتساعا، والقلوب ال ُتْؤِثر حلد اآلن إال اختالفا ونزاعا، فهي لصوت الفرقة سماعة ولكل 

اعة. داع للحرب طائعة منصاعة، وِلـَما َيْنُقُض ُعرى اجلماعة َنزَّ
لقد مرت على األمة قرون طوال من احملن، أوِغرت فيها الصدور بالكراهية واإلحن، 
في  ـ  األخيار   ما شــاده  الضعف والقصور عجزت عن حفظ  ومــرت عليها عصور من 
مراحل ازدهارهاـ من القصور في املباني واملعاني، وجاءت فترة تكالبت عليها األمم، 
وتطاَول عليها ضعاف الهمم، وِسيَم فيها ذوو الكرامة والشيم كل ألوان الباليا والنقم، 
الوقيعة بني اإلخوة:  ت  السنة والسنة، واستعرَّ باأللسنة واألسنة بني  الطعن  فتعالى 
أن  والشنيعة، ورحماك رحماك  الوخيمة  العواقب  من  ربنا  فرحماك  والشيعة..  السنة 

حتفظ أمة اخليرية قوية منيعة.
واشتعال  القلوب،  تفرق  ازديــاد  من  األمة  هذه  ورشداَءها !أدركوا  األمة  عقالء  فيا 

نيران احلروب، وادفعوا عنها ما استطعتم شرور احملن والكروب!
فهال سعيتم إلى الوحدة التي أمرنا بها ربنا السميع العليم، وهال سمعتم ووعيتم 
ُقوِن{)املومنون: 52(، وقوله  ُكْم َفاتَّ ًة َواِحَدًة َوَأَنا َربُّ ُتُكْم ُأمَّ قوله جل وعال: }وِإنَّ َهِذِه ُأمَّ
ا َلَدْيِهْم َفِرُحوَن{)األنبياء: 92(، }ِإنَّ  ُعوا َأْمَرُهم َبْيَنُهْم ُزُبًرا. ُكلُّ ِحْزٍب ِبَ سبحانه: }َفَتَقطَّ
ا امْلُْؤِمُنوَن  َ ُكْم َفاعبدوِن{)األنبياء: 92( وهو القائل: }ِإنَّ ًة َواِحَدًة َوَأَنا َربُّ ُتُكْم ُأمَّ َهِذِه ُأمَّ

ُكْم ُتْرَحُموَن{)احلجرات: 10( َه َلَعلَّ ُقوا اللَّ ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبنْيَ َأَخَوْيُكْم. َواتَّ
تتكافأ  »املسلمون  يقول:  حيث  يأمرنا  وهو  األمــني  الهادي  لنبينا  لإلصغاء  وهيا 
دماؤهم وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم« )سنن 

ابن ماجة(
وهيا لتجنب ما حذرنا منه رسولنا الكرمي ]  حني قال: »من شق عصا املسلمني 

واملسلمون في إسالم دامج فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه« )الطبراني في الكبير(
ومن منا يلقي السمع وهو شهيد إلى قول الله العلي احلميد  }واعتصموا بحبل 
الله جميعا وال تفرقوا{، وإلى قول الرسول ] حني ينصحنا با يجمع شملنا ويحذرنا 
والقيام  الصيام  من  درجــة  بأفضل  أخبركم  »أال  شوكتنا:  ويوهن  قوتنا  يضعف  مما 
والصدقة:؟! إصالح ذات البني، فإن فساد ذات البني هي احلالقة« )مسند اإلمام أحمد(، 
وإلى قوله ] : »ال تقاطعوا وال تدابروا وال تباغضوا وال حتاسدوا، وكونوا عباد الله 

إخوانا، وال يحل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث«)سنن أبي داود(؟!
وكم حذر مصلحو هذه األمة من الفرقة وبذلوا جهودهم في جمع الكلمة ملا فيها من 
خير ورحمة، وكم عانى كثير منهم من لهيب األلسنة وطعن األسنة لدفع دواعي الفرقة 

وما جتره من بأس ونقمة!
د مسيرة األمة  وكم وضع علماؤنا من ضوابط لفقه االختالف واالئتالف التي تَرشِّ
نحو الوحدة والوفاق وتعصمها من االنزالق في براثن الشقاق واالفتراق! ويكفي شاهدا 
على هذا ذكر القاعدة التي قررها اإلمام الشاطبي املغربي األندلسي رحمه الله تعالى 
وهي قاعدة ذهبية لتمييز احلق من الباطل في كل خالف فيقول: »كل مسألة حدثت في 
اإلسالم فاختلف الناس فيها ولم يورث ذلك االختالف بينهم عداوة وال بغضاء وال فرقة، 
علمنا أنها من مسائل اإلسالم. وكل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتنابز والتنافر 

من أسباب حبوط األعمال في القرآن الكرمي

من مقومات السلم االجتماعي

قصة  الفيـل  حدث  ومقـاصد

إلــى  عــقــالء  األمــة

البقية ص : 2

باحثون ودعاة يتدارسون بفاس

»التـفـكـك  األســري : 
ص 9األسـبـاب والـعــالج«



»حبوط  ال��س��اب��ق؛  موضوعنا  على  عطفا 
األعمال في القرآن الكريم« المنشور في العدد 
عن  نواصل حديثنا  المحجة،  لجريدة  األخير 
هذا المفهوم الستجالء ما بقي من مقتضيات 
البحث مما تمكن منه مادة المفهوم في موارده 

وسياقاته في القرآن الكريم.
المفهوم  دالل��ة  إل��ى  تطرقنا  ق��د  كنا  وإذا 
وقلنا: إنها دائرة على بطالن األعمال الصالحة، 
وفسادها، وأن ال يكون لما عملوا ثواب؛ فإننا 
هنا سنحاول -جهد المستطاع- بيان األسباب 
التي جعلها الشارع الحكيم مؤدية إلى حبوط 
األعمال، أو ما يمكن اختصاره في )محبطات 

األعمال(، وهي كما يلي:

أ - الشرك بالله تعالى:
ِف  ِخالاَ ٍة واَ ناَ اراَ لاَى ُمقاَ ُدلُّ عاَ الشرك في اللغة )ياَ
اٍد()1(؛ ومنه سمي من ال يفرد الله تعالى  اْنِفراَ
ب��ال��وح��دان��ي��ة م��ش��رك��ا، ق���ال ال���راغ���ب: وِش����ْرُك 

اإلنسان في الّدين ضربان:

إثبات  وه��و:  العظيم،  ��ْرُك  ال��شِّ أحدهما: 
كاَ فالن بالله، وذلك  شريك لله تعالى. يقال: أاَْشراَ
أاَْن  ْغِفُر  ياَ ال  هاَ  اللَّ �ِإنَّ  تعالى:  ق��ال  كفر.  أعظم 

كاَ ِبه�)النساء 48(، )...( ُيْشراَ

مراعاة  وهو  الّصغير،  ْرُك  الشِّ والثاني: 
الّرياء  وه��و  األم��ور،  في بعض  معه  الله  غير 
كاءاَ  ال لاَُه ُشراَ عاَ والّنفاق المشار إليه بقوله: �جاَ
��ا ُي��ْش��ِرُك��وناَ ��مَّ ��ُه عاَ ��ع��الاَ��ى ال��لَّ ��تاَ ِف��ي��م��ا آت��اُه��م��ا فاَ

�)األعراف 190()2(، 
ِه  اللَّ ى  ُهداَ ِلكاَ  �ذاَ وقد ورد في قوله تعالى: 
ُك��وا  ��ْو أاَْش��راَ لاَ ��اِدِه واَ ��اُء ِم��ْن ِع��باَ ��شاَ ��ْن ياَ ��ْه��ِدي ِب��ِه ماَ ياَ

�)األنعام:  ُلوناَ ْعماَ ياَ ��اُن��وا  كاَ ��ا  ماَ ��ْن��ُه��ْم  عاَ ��ِب��طاَ  لاَ��حاَ
��ْي��كاَ  ِإلاَ ُأوِح���ياَ  ��ْد  ��قاَ لاَ 88(، وف��ي قوله تعالى: �واَ
نَّ  طاَ ْحباَ لاَياَ ْك��تاَ  أاَْش��راَ لاَِئْن  ْبِلكاَ  قاَ ِم��ْن  ِذيناَ  الَّ ِإلاَ��ى  واَ
 ،)65 �)الزمر:  اِسِريناَ اْلخاَ ِمناَ  نَّ  ُكوناَ لاَتاَ واَ ُلكاَ  ماَ عاَ
ْعُمُروا  ياَ أاَْن  ِلْلُمْشِرِكيناَ  اناَ  كاَ ا  �ماَ تعالى:  وقوله 
ِباْلُكْفِر  أاَْنُفِسِهْم  لاَى  عاَ اِهِديناَ  شاَ ِه  اللَّ اِجداَ  ساَ ماَ
اِلُدوناَ اِر ُهْم خاَ ِفي النَّ اُلُهْم واَ ْت أاَْعماَ ِبطاَ ُأولاَِئكاَ حاَ

أن  أب��ى  تعالى  الله  أن  وذل��ك  17(؛  �)التوبة: 
الشرك  ألن  ع��دال؛  وال  صرفا  مشرك  م��ن  يقبل 
هما شرطا  اللذين  واإلخ��الص  لإليمان  مناف 
اِت  اِلحاَ ْل ِمناَ الصَّ ْعماَ ْن ياَ ماَ القبول؛ قال تعالى: �فاَ
اِتُبوناَ لاَُه كاَ ا  ِإنَّ ْعِيِه واَ اناَ ِلساَ ُكْفراَ الاَ  ُمْؤِمٌن فاَ ُهواَ  واَ

فال  المؤمن  غير  سعي  أم��ا   ،)94 �)األنبياء: 
لم  ألن��ه  عليه؛  يثيب  وع��ال وال  الله جل  يكتبه 
يصاحبه اإلخالص؛ فعن أبي هريرة � قال: 
الله تبارك وتعالى:  »قال   :� الله  قال رسول 
عمال  عمل  من  الشرك،  عن  الشركاء  أغنى  أنا 
أشرك فيه معي غيري تركته وشركه «)3(، وقال 
لاَْن  اٌر فاَ ُهْم ُكفَّ اُتوا واَ ماَ ُروا واَ فاَ ِذيناَ كاَ تعالى: �ِإنَّ الَّ
ى  داَ لاَِو اْفتاَ بًا واَ هاَ ِدِهْم ِملُء اأْلاَْرِض ذاَ لاَ ِمْن أاَحاَ ُيْقباَ
اِصِريناَ ا لاَُهْم ِمْن ناَ ماَ اٌب أاَِليٌم واَ ذاَ ِبِه ُأولاَِئكاَ لاَُهْم عاَ

�)آل عمران:91(.
الشرك  ه��و  اآلي���ات  ف��ي  المذكور  وال��ش��رك 
األكبر، لكن يمكن أن يدخل فيه الشرك األصغر 
أن  وه��و  الرياء–  –أي؛  الحديث  في  هو  كما 
يعمل المرء عمال ال يبتغي به وجه الله وحده؛ 
بل يريد مدحا أو حظوة أو إكراما، فهذا عمله 

)باطل ال ثواب فيه، ويأثم به()4(.

ب - الرِّدَّة عن دين اإلسالم:
وهي االنقالب إلى الكفر بعد اإليمان، قال 
ُة: الّرجوع في الّطريق  دَّ اُد والرِّ الراغب: )واالْرِتداَ
الذي جاء منه، لكن الّرّدة تختّص بالكفر )...(، 
دَّ  ْرتاَ ْن ياَ ُنوا ماَ ِذيناَ آماَ ا الَّ هاَ قال تعالى: )...(�يا أاَيُّ

ْن ِديِنِه� )المائدة: 54()5(. ِمْنُكْم عاَ
اُلوناَ  زاَ ياَ الاَ  �واَ  وقد وردت في قوله تعالى: 
���ْن ِدي��ِن��ُك��ْم ِإِن  وُك����ْم عاَ ����ُردُّ ��ى ياَ ��تَّ ��ُك��ْم حاَ ��اِت��ُل��وناَ ُي��قاَ
ُمْت  ياَ فاَ ِديِنِه  ْن  عاَ ِمْنُكْم  ِدْد  ْرتاَ ياَ ��ْن  ماَ واَ اُعوا  طاَ اْستاَ
ا  ْنياَ الدُّ ِفي  اُلُهْم  أاَْعماَ ْت  ِبطاَ حاَ ُأولاَِئكاَ  فاَ اِفٌر  كاَ ُهواَ  واَ
ا  ��اِر ُه��ْم ِفيهاَ ��اُب ال��نَّ ���ِئ���كاَ أاَْص��حاَ ُأولاَ ِة واَ اآْلِخ�����راَ واَ

اِلُدون�)البقرة: 217( خاَ
دينه،  عن  يرجع  من  )يقول:  الطبري:  قال 
دين اإلس��الم، فيمت وهو كافر، فيمت قبل أن 
الذين حبطت أعمالهم( يتوب من كفره،  فهم 

.)6(

الله واليوم  بآيات  والتكذيب  الكفر 
اآلخر:

 الكفر في اللغة )هو الستر والتغطية()7(، 
ومنه اشتق اسم )الكافر )...(؛ ألنه ستر الحق 
من جحد  اإلط��الق:  )على  وهو  عليه(،  وغطى 
ما  وترك  الشريعة،  أو  النبوة،  أو  الوحدانية، 

لزمه من ]شكر[ النعمة()8(.
والتكذيب:  الصدق()9(،  )خ��الف  والكذب 

اإلنكار والجحود)10(
ِه  اِت اللَّ ْكُفُروناَ ِبآياَ ِذيناَ ياَ  قال تعالى: �ِإنَّ الَّ
ِذيناَ  الَّ ْقُتُلوناَ  ياَ واَ قٍّ  حاَ ْيِر  ِبغاَ يناَ  ِبيِّ النَّ ْقُتُلوناَ  ياَ واَ
اٍب  ذاَ ِبعاَ ْرُهْم  شِّ باَ فاَ اِس  النَّ ِمناَ  ِباْلِقْسِط  ْأُمُروناَ  ياَ
ا  ْنياَ الدُّ ِفي  اُلُهْم  أاَْعماَ ْت  ِبطاَ حاَ ِذيناَ  الَّ أاَِليٍم، ُأولاَِئكاَ 
عمران:  �)آل  اِصِريناَ ناَ ِم��ْن  لاَُهْم  ��ا  ماَ واَ ِة  اآْلِخ���راَ واَ

 .)22-21
اِت  ِبآياَ ُروا  فاَ كاَ ِذيناَ  الَّ �ُأولاَِئكاَ  تعالى:  وقال 
لاَُهْم  ُنِقيُم  الاَ  فاَ اُلُهْم  أاَْعماَ ْت  ِبطاَ حاَ فاَ اِئِه  ِلقاَ واَ ِهْم  بِّ راَ

ْزًنا�)الكهف: 105(. ِة واَ اماَ ْوماَ اْلِقياَ ياَ
ا  اِتناَ ُبوا ِبآياَ ذَّ ِذيناَ كاَ الَّ وقال جل من قائل: �واَ
ا  ْوناَ ِإالَّ ماَ ْل ُيْجزاَ اُلُهْم هاَ ْت أاَْعماَ ِبطاَ ِة حاَ اِء اآْلِخراَ ِلقاَ واَ

�)األاَعراف: 147(. ُلوناَ ْعماَ اُنوا ياَ كاَ
والمراد بآيات الله: القرآن، قاله مقاتل)11(، 

وقال الطبري: )وآيات الله حججه وأدلته على 
وحدانيته وربوبيته، وما جاءت به الرسل من 
األعالم والشواهد على ذلك وعلى صدقها فيما 

أنبأت به عن ربها()12(.
حقيقتها،  ودف���ع  جحودهم  بها  وكفرهم 
والتكذيب بها إنكارهم إياها، فالكفر اعتقادا، 

والتكذيب لسانا.
وق���د ذك����رت اآلي�����ات ج��م��ل��ة م���ن ال���ع���ادات 
واألوصاف تستتبع األصلين: )الكفر والتكذيب 
بآيات الله(، وهي: قتل األنبياء - وقتل الذين 
يأمرون بالمعروف والعدل من الناس - والكفر 
استوجبت  وكلها  اآلخ���رة،  بلقاء  والتكذيب 
تنفعهم  أن  في  آمالهم  وقطع  أعمالهم  حبوط 

ويجدونها حاضرة بين أيديهم.
يتبع

-----------------------
1 - معجم مقاييس اللغة؛ ألبي الحسين أحمد بن 

فارس /شرك.
2 - ال��م��ف��ردات ف��ي غريب ال��ق��رآن؛ ألب��ي القاسم 

الحسين الراغب األصفهانى/ شرك.
3 - صحيح مسلم؛ كتاب الزهد والرقائق، باب من 

أشرك في عمله غير الله.
4 - ينظر صحيح مسلم بشرح النووي  ال« كتاب 

وال باب المتقدمين.
5 - ال��م��ف��ردات ف��ي غريب ال��ق��رآن؛ ألب��ي القاسم 

الحسين الراغب األصفهانى/ رد.
6 - جامع البيان للطبري بمناسبة قوله تعالى: 
اِفٌر�)البقرة:  ُهواَ كاَ ُمْت واَ ياَ ْن ِديِنِه فاَ ِدْد ِمْنُكْم عاَ ْرتاَ ْن ياَ ماَ �واَ
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بن فارس /كفر.
8 - ع��م��دة الحفاظ ف��ي تفسير أش���رف األل��ف��اظ؛ 

للسمين الحلبي/ كفر.
9 - معجم مقاييس اللغة؛ ألبي الحسين أحمد بن 

فارس /كذب.
10 - ينظر الكليات ألبي البقاء الكفوي/ الكذب.

11 - تفسير م��ق��ات��ل ألب���ي ال��ح��س��ن، م��ق��ات��ل بن 
سليمان.  

12 -.جامع البيان للطبري بمناسبة قوله تعالى: 
اِر  النَّ اُب  أاَْصحاَ ُأولاَِئكاَ  ا  اِتناَ ِبآياَ ُبوا  ذَّ كاَ واَ ُروا  فاَ كاَ ِذيناَ  الَّ �واَ

�)البقرة 39(. اِلُدوناَ ا خاَ ُهْم ِفيهاَ

 من أهم واجباتنا نحو القرآن الكريم: 
1 - اإليمان به. 2 - التالوة. 3 - الحفظ. 
التعليم   -  6 ب��ه.  العمل   -  5 ��ْه��م.  ال��فاَ  -  4

والتبليغ. 
تعالى  ال��ل��ه  ق���ال  بالقرآن:  - اإلي��م��ان   1
واصفًا المّتقين: �والذين يؤمنون بما ُأنزل 
قبلك�)البقرة:4(وقال  من  ُأن��زل  وم��ا  إليك 
ْكُفْر به فأولئك  ياَ ْن  �وماَ القرآن:   تعالى عن 
به  الخاسرون�)البقرة:121(فاإليمان  هم 
عز  الله  بأمر  أنزله  جبريل  أن  اعتقاد  هو 
وجل من اللوح المحفوظ على قلب سيدنا 
محمد عليهما الصالة والسالم، وأنه ليس 
الحق ومحفوظ  كله  وأن��ه  البشر،  قول  من 
ف ولو حرفًا منه. ومن أدلة كونه  رَّ من أن ُيحاَ
كالم الله تعالى حقًا: عظمُته وإعجاُزه في 
لاَك  ب والفاَ العلوم الكونية التجريبية؛ )كالطِّ
وال��ري��اض��ي��ات وال��ج��ي��ول��وج��ي��ا...(، وف��ي 

التشريع واللغة.
تعالى  ال��ل��ه  أم���رن���ا  ف��ق��د  - ال��ت��الوة:   2
القرآن� من  تيسر  ما  �ف��اق��رؤوا  بقراءته: 
كما  بالتجويد  تكون  وأن  ل:20(،  مِّ )الُمزَّ
ل القرآن ترتياًل� قرأه رسول الله � : �ورتِّ
)المزمل:4(. وهذه التالوة على مستويين:

أ - الورد اليومي: وكان كثير من السلف 
المسلم  على  يمضي  أن  يكرهون  الصالح 
يوم ال ينظر في مصحفه. فال بد من الختمة 
)من أول القرآن إلى آخره( على مدار أيام 
السنة بتحديد حد أدنى كخمس صفحات 

أو أقل أو أكثر يوميًا.
ب - ال��ت��أم��ل وال��ت��دب��ر: وم��ق��دار ت��الوة 

واح��دة،  آي��ة  تكون  فقد  محدد  غير  التأمل 
التأمل  يكون  وقد  الصالة،  في  تكون  وقد 

بسماع التالوة من آخراَ أو في إذاعة.
- الحفظ: هل سمعت حديث النبي �   3
وفه شيٌء من القرآن  : »إنَّ الذي ليس في جاَ
وق��ال:  ال��ت��رم��ذي  )رواه  ���ِرب«  ال���خاَ كالبيت 

حسن صحيح(. والحفظ على درجتين:
أ - حفظ كل القرآن الكريم.

تكثر  ُسور مختارة ومقاطع  ب - حفظ 
عقائد  أو  ِع��ب��رة،  من  فيها  ما  إل��ى  حاجُته 

وأحكام، أو ُرْقية.
الفَْهم: فاالهتداء بالقرآن الكريم ال   -  4
تعالى:  الله  قال  ْديه؛  هاَ فهم  بعد  إال  يكون 
�إنَّ في ذلك لاَِذكرى لمن كان له قلب أو أاَْلقاَى 
على  والفهم  شهيد�)ق:37(.  وهو  السمعاَ 

درجتين:
��ه��م ال��م��ع��ان��ي ال��واض��ح��ة ألل��ف��اظ  أ . فاَ
كما  ُلُه  ُجماَ تفيدها  التي  واألحكام  القرآن، 
الكتب  والفقهاء  في  المفسرون  فهمها 

المختصرة للتفسير.
ب . ال��ف��ه��م ال��ع��م��ي��ق ل��م��ع��ان��ي اآلي���ات، 
هذه  استخدمت  )لماذا  األلفاظ  وجماليات 
هذا  م��ن  الحكمة  م��ا  غيرها؟  دون  الكلمة 
الخفية  اإلش�����ارات  وم��ع��رف��ة  ال��ت��رت��ي��ب؟(، 

واإلعجاز.
به: وهو ثمرة ونتيجة اإليمان  - العمل   5
مسعود  بن  الله  عبد  قال  وفهمه؛  بالقرآن 
� : )كان الرجل مّنا إذا تعلم عشر آياٍت 
هّن والعمل  لم يجاوزهّن حتى يعرف معانياَ

بهّن(. 

عباس  واب���ن  مسعود  اب��ن  ع��ن  وروي 
وابن عمر أن معنى »حق التالوة« في قوله 
تعالى: �الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق 
به�)البقرة:121(  يؤمنون  أولئك  تالوته 
اّتباعه. والعمل بالقرآن  أي: يّتبعونه حق 

على مستويين:
أ - عمل الفرد: كاإليمان، وأداء الصالة، 
والزكاة، وحسن الُخُلق، والمعاملة الطيبة، 
تطبيقه  اإلنسان  يستطيع  مما  ذلك  وغير 
بمفرده ولو عاش تحت حكم غير إسالمي 

أو في مجتمع غير مسلم.
ب - عمل األمة: وهو تحكيمه دستورا 
ًللدولة وتطبيق عدالته وتشريعاته، ونشر 
واالقتصاد  السياسة  في  وبركاته  رحمته 
واالجتماع والتربية والقضاء وكل نواحي 
قال  تساهل؛  أو  تشديد  دون  الحياة،كاملة 
بُّ سبحانه يأمر نبيه � : �وأاَِن احُكْم  الرَّ
ه��م  أه��واءاَ تّتبْع  وال  اللُه  أاَن���زلاَ  بما  بينهم 
أنزل  ما  بعض  عن  فتنوك  ياَ أن  واح��ذره��م 

الله إليك�)المائدة:49(.
والتبليغ: فإن من ميزات هذه  - التعليم   6
ها خاتُم األنبياء،  األمة أنها آخر األمم فنبيُّ
تكليفًا  ب��ع��ده  م��ن  رس��ال��ت��ه  ��ْم��ل  حاَ وعليهم 
ُأم��ٍة  خيراَ  �كنتم  سبحانه:  ق��ال  وتشريفًا؛ 
ْون  نهاَ ُأخرجْت للناس تامرون بالمعروف وتاَ
 :� عمران:110(وقال  المنكر...�)آل  عن 
تعّلم  ��ْن  ماَ و«خيركم  آي��ة«  ولو  عني  لِّغوا  »باَ
القرآناَ وعلَّمه« )رواهما البخاري(. وهو أْمر 
ْن طلب ومن لم  عاّم: فيه تعليم المسلمين؛ ماَ

يطلب، وفيه تبليغ غير المسلمين أيضًا.
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د. خالد العمراني
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والقطيعة، علمنا أنها ليست من أمرالدين في شيء..«)املوافقات4/ 
186، واالعتصام 429(

وسنة  تعالى  الله  بكتاب  لالعتصام  جماعية  أوب��ة  من  فهل 
رسوله الكرمي �؟!

اخلالفات  من  باطال  د  ُشيِّ ما  ي��ذروا  أن  آمنوا  للذين  يان  ألم 
ماضيا  املاحقة  العصبية  راي��ات  من  رفع  وما  والعرقية  املذهبية 
الشرور  من  العاصمة  اإلس��الم  راي��ة  حتت  ويلتئموا  وح��اض��را، 
والقواصم، واجلامعة ملا تفرق من البلدان والعواصم، والرابطة 

بني ما تنازع وتباعد من القلوب والشعوب؟!
واألم��راء  العلماء  السادة  من  رش��داء حكماء  األم��ة  في  أليس 
ْيِنها ويؤلفون  ْيناَها ويصلحون ذات باَ والوجهاء يسعون باخلير باَ

ا؟! ِنيهاَ قلوب باَ
وِهجران  خ��الٍف  من  ما مضى  ت��رك  الوقت  واج��ب  من  أليس 
ورأب ما تصدع من البنيان، وتوحيد قبلتنا جميعا قلبا وقالبا، 

حقيقة ومجازا نحو كلمة سواء تصفو معها القلوب صفاء؟!
اخل��الف��ات  ك��ل  م��ن  األم���ة  جسم  يتعافى  ألن  األوان  آن  نعم 
األخ��وة  على  التربية  ب��واج��ب  تعليمه  فينهض  واالص��ط��ف��اف��ات 
اإلميانية على موازين السنن القرآنية، وهدايات السنة النبوية، 
وحان الوقت ليكف إعالمنا عن زرع بذور الفرقة وتوسيع الهوة 

والشقة. 
االختالف وسنن  قواعد  لفقه  تكون  ما  اليوم أحوج  أمتنا  إن 
فعلى  ودع��وة؛  وعمال  فقها  واالئ��ت��الف  االجتماع  في  تعالى  الله 
قواعد االئتالف ومقاصد الوحدة يجب أن يربى صغيرنا وكبيرنا، 
إلى  ونرتقي  املشهود  واقعنا  وبها  يصلح  أميرنا،  ينصح  وبها 

موقعنا املنشود.
ِذيناَ  َّ الَّ ًة الَّ ُتِصيباَ ُقوا ِفْتناَ اتَّ �، �واَ اِمُلوناَ ِل اْلعاَ ْعماَ ْلياَ ا فاَ ذاَ ْثِل هاَ � مِلِ
اِب�)األنفال: 25(. ِديُد اْلِعقاَ هاَ شاَ اْعلاَُموا أاَنَّ اللَّ ًة ۖواَ اصَّ لاَُموا ِمنُكْم خاَ ظاَ

تتمة االفتتاحية
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َعِن   ، ــَصــاِريِّ اْلَْن ِمْحَصٍن  ْبــِن  ِه  اللَّ ُعَبْيِد  عن 
ِبيِّ � َقاَل: »َمْن َأْصَبَح آِمًنا ِفي ِسْربِِه، ُمَعاًفى  النَّ
ِفي َجَسِدِه، ِعْنَدُه َطَعاُم َيْوِمِه، َفَكَأنََّما ِحيَزْت َلُه 
ْنَيا«)الدب المفرد للبخاري رقم الحديث 230، والترمذي  الدُّ

في سننه رقمه 2346، وقال هذا حديث حسن غريب(.

يخبرنا النبي � في هذا الحديث الشريف 
المـــن، والصحة،  كــبــرى؛ وهــي  ثــاث نعم  عــن 
والغذاء. هذه النعم الثاثة التي من الله تعالى 
بها على عباده، شكلت أمهات النعم التي أولتها 
والحديثة  القديمة  اإلنسانية  الــحــضــارات  كــل 
انتباه   � الــرســول  وجــه  لذلك  بالغا؛  اهتماما 
المسلمين إليها كي يحمدوا الله الكريم المنان 

عليها ويشكروه.
وأرى أن الوقوف مع هذا الحديث الشريف، 
نقط  ثــاث  إلــى  فيه  الكام  تقسيم  مني  يتطلب 
تستحق  منها  واحـــدة  كــل  أن  أعتقد  أســاســيــة 
أن  ذلــك  والـــدروس،  العبر  والتدبر لخــذ  التأمل 

الحديث أشار إلى:
أوال: نعمة المن بصفة عامة، وفي اإلسام 
بصفة خاصة، ودورها في بناء مجتمع مستقر 

ومزدهر. 
ثانيا: نعمة الصحة وآثار المحافظة عليها 

ورعايتها في بناء مجتمع قوي وسليم.
االستقرار  في  وقيمتها  الغذاء  نعمة  ثالثا: 

والسلم االجتماعيين.

األمن في اإلسالم ودورها  أوال: نعمة 
في بناء الحضارة اإلنسانية السليمة:

حيث بدأ الرسول � بنعمة المن فقال: »من 
أصبح آمنا في سربه« أي أصبح في ذلك اليوم، 
المؤمن عليه أال يحمل هم  إلى أن  وفيه إشــارة 
المستقبل؛ فإن أمره بيد الله تعالى، وهو الذي 
يدبر المور ويقدر القدار، وعليه أن يحسن الظن 

بربه ويجتهد في العمل. 
آمــنــًا فــي ســربــه: جــاء فــي تحفة الحـــوذي: 
وقيل  نفسه،  في  أي  السين  كسر  أن المشهور 
وعياله،  أهله  فــي  فالمعنى  الجماعة؛  الــســرب 
وقيل بفتح السين، أي في مسلكه وطريقه، وقيل 
بفتحتين أي في بيته. ومهما يكن؛ فإن المقصود 
والجسدي،  النفسي  بــالمــن  المسلم  ينعم  أن 

أينما حل وارتحل.
فما هي إذا مقومات تحقيق المن واالستقرار 

في اإلسام؟
جل  بالله  اإليمان  األول:  المقوم   -  1

جالله، والتوكل عليه:
ِمنُكْم  آَمــُنــوا  ــِذيــَن  الَّ ُه  اللَّ �َوَعـــَد  تعالى:  قــال 
ُهْم ِفي اْلَْرِض َكَما  اِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَّ َوَعِمُلوا الصَّ
ِديَنُهُم  َلُهْم  َننَّ  َوَلُيَمكِّ َقْبِلِهْم  ِمن  ِذيَن  الَّ اْسَتْخَلَف 
َخْوِفِهْم  َبْعِد  ن  مِّ ُهم  َلنَّ َوَلُيَبدِّ َلُهْم  اْرَتَضىٰ  ــِذي  الَّ
َوَمن   ٰ َشْيًئا  ِبي  ُيْشِرُكوَن  اَل  َيْعُبُدوَنِني   ٰ َأْمًنا 
َكَفَر َبْعَد َذِلَك َفُأوَلِٰئَك ُهُم اْلَفاِسُقون�)النور،55(، 
بــضــرورة  ارتبطا  الرض  فــي  والتمكن  فــالمــن 
اإليمان بالله تعالى، وال شك أن المؤمن لن يكون 
أبدا مصدر تخويف وترهيب لآلخر؛ لنه يخاف 
الله تعالى ويرجو مغفرته، كما أن اإلسام حرم 
سلم  مــن  »المسلم   :� قــال  الغير.  إذايـــة  عليه 

المسلمون من لسانه ويده«)البخاري ومسلم(.
ثم إن اإلسام حرم ترهيب المسلم غيره بأية 
�: »ال يحل  وسيلة كــان ذلــك، قــال رســول الله 
بل  داود(.  أبــي  مسلمًا«)سنن  يــروع  أن  لمسلم 
أمرنا الله جل وعا بعدم تخويف غير المسلمين 
ما داموا مسالمين ولم يهددوا أمننا، قال تعالى: 
�ال ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين 
ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا 

إليهم إن الله يحب المقسطين�)الممتحنة:8(.
فاإلسام قصد تحقيق المن حتى للحيوان 
النار  امرأة  »دخلت  قال:   ،� النبي  البهيم، عن 
تأكل  تدعها  ولم  فلم تطعمها،  ربطتها،  في هرة 

من خشاش الرض«)البخاري ومسلم(.
2 - المقوم الثاني: العمل الصالح:

عليها،  والمحافظة  الفرائض  بإقامة  ويبدأ 
أحد  عليه  يعتدي  أن  مــن  المسلم  تحمي  فهي 
 وحفظه ما  الله  ليكون في رعاية  أو يرهبه، 
على  االعــتــداء  تجنبه  أنها  كما  لــه،  طائعا  دام 
الناس. فالقيام بالفرائض والواجبات تنهى عن 
الفحشاء والمنكر؛ ورأس المنكر ترويع اآلمنين، 
قال تعالى: �الذين إن مكناهم في الرض أقاموا 
ونهوا  بالمعروف  وأمروا  الزكاة  وآتوا  الصاة 

عن المنكر�)الحج:41(.
باعتبارهما  المــن  وتحقيق  االســتــقــرار  إن 
باإليمان  مرتبطان  الطيبة،  للحياة  مظهرين 
عمل  �من  تعالى:  قــال  الصالح،  والعمل  بالله 
فلنحيينه  مؤمن  وهو  أنثى  أو  ذكر  من  صالحا 
حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 

يعملون�)النحل: 97(.
ــالمــن الــمــبــنــي عــلــى تــوحــيــد الــلــه تعالى  ف
وجهه  ابتغاء  العمل  في  واإلخــاص  ومراقبته، 
إسامية  حضارة  لبناء  أساسي  عامل  تعالى، 
وتطبق شريعة  المساجد،  تعمر  به  إذ  مزدهرة، 
الله تعالى، ويسود العلم، ويقل الجهل، وتجتنب 
الفضيلة،  وتنتشر  الحياء،  ويعم  المحرمات، 
وتستقيم  الخبائث،  أوكار  من  المجتمع  ويطهر 
يتربى  الذي  المسلم  إذ  ومعنويا؛  ماديا  الحياة 
منهج  من  انطاقا  واالستقرار  المن  ثقافة  على 
قــانــون وضــعــي بشري  ــى  إل الــوحــي، ال يحتاج 
يراقبه، وال إلى رجال أمن يحرسونه؛ لنه تربى 
على التلقي من وحي الله جل وعا الذي يحرم 

عليه  االعتداء على حقوق الغير.
الخوف  يعني وجــود  المــن  نعمة  فقدان  إن 
الــربــا في  انــتــشــار  لــهــذا ال نستغرب  والــرعــب؛ 
الحصول  عــدم  يخافون  الــنــاس  لن  مجتمعنا، 
على بيت، أو سيارة، أو رفاهية، فيقبلون عليها. 
وال نستغرب ظهور شركات التأمين التي تنهب 
ُيــَؤّمــنــون على  الــذيــن  الخائفين،  الــنــاس  أمـــوال 
وشغل،  وتعليم،  وســيــارة،  بيت،  من  شــيء،  كل 
وسفر... لفقدهم الثقة بالله تعالى وعدم التوكل 
إذ  ــًدا؛  أب يجتِمعان  ال  والمــن  فالمعاصي  عليه. 
قال  النقم.  حلول  وتوجب  النعم  تزيل  الذنوب 
تــعــالــى: �وضــــرب الــلــه مــثــا قــريــة كــانــت آمنة 
مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت 
والخوف  الجوع  لباس  الله  فأذاقها  الله  بأنعم 

بما كانوا يصنعون�)النحل: 112(
إذ هو أهم وسيلة للحفاظ على المن، قال   
بالعدل واإلحسان وإيتاء  يأمر  الله  �إن  تعالى: 
بإقامة  الله  أمــر  بــل  القربى�)النحل:90(.  ذي 
العدل ولو على النفس أو على الوالدين أو على 
القارب، وهذا هو أعلى مراتب العدل في الحكم 
آمنوا  الذين  أيها  �يا  تعالى:  قــال  الناس.  بين 

على  ولــو  لله  شــهــداء  بالقسط  قوامين  كــونــوا 
أنفسكم أو الوالدين والقربين�)النساء:135(. 

فالمسلم يعدل مع زوجته ويعطيها حقوقها، 
في  ومــودة  بحب  معه  وتساهم  بالمن،  فتشعر 
بناء أسرة مسلمة تخاف الله جل وعا وترعى 
بعضهم  ل  ُيَفضِّ فا  أوالده  بين  ويعدل  حرماته، 
بعًضا،  بعضهم  يكره  ال  حتى  عطاء،  أو  بهدية 
وتوَقد بينهم نار العداوة والبغضاء، فيكون هو 
المسؤول عن انعدام المــن داخــل الســرة التي 
اإلسامية.  الحضارة  لبناء  الساس  اللبنة  هي 
الله واعدلوا بين  »فاتقوا   :� يقول المصطفى 

أوالدكم«)صحيح البخاري(.
كافرهم  الناس  كل  مع  المــن  يحفظ  فالعدل 
وضعيفهم،  قويهم  وفقيرهم،  غنيهم  ومؤمنهم، 
أبــيــضــهــم وأســـودهـــم، رئــيــســهــم ومــرؤوســهــم، 
مثلنا  هو   � والــرســول  ومحكومهم،  حاكمهم 
قريشا   أن   ،� عائشة  فعن  العدل.  في  العلى 
سرقت،  التي  المخزومية  الــمــرأة  شــأن  أهمهم 
فقالوا:  �؟  الله  فيها رسول  يكلم  فقالوا: ومن 
�، ِحبُّ  إال أسامة بن زيد  ومن يجترئ عليه 
الله  فقال رسول  أسامة،  فكلمه   ،� الله  رسول 
ــلــه، ثــم قــام  �: »أتــشــفــع فــي حــد مــن حـــدود ال
فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق 
الله لو  فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها«)رواه 

مسلم والبخاري بألفاظ قريبة(.
إن اختال ميزان العدل يؤدي إلى اضطراب 
كل الموازين، ويكون ذلك سببا في اشتعال نار 
الفتن بين الناس، فا أحد يثق في اآلخر، نتيجة 
انتشار الظلم والفساد؛ لهذا نشاهد في عصرنا 
كيف أن المواطن فقد ثقته في جل المؤسسات 
ــظــرا لــتــفــشــي ظـــاهـــرة الـــرشـــوة،  الــعــمــومــيــة؛ ن
والزبونية، والمحسوبية، فيشعر المرء أنه غير 
آمن، وأن حقه يسلب منه دون موجب، فينموا في 
قلبه الحقد والكره تجاه هذه المرافق، وتستمر 
عدم  إلــى  يــؤدي  مما  مــتــوتــرة،  بينهما  العاقة 
التعاون الذي يعتبر أهم ركيزة لبناء الحضارة 

اإلسامية.
فالعاقات 
االجــتــمــاعــيــة 
يـــــــســـــــودهـــــــا 
الحيطة  اآلن 
والــــــــــحــــــــــذر؛ 
ــم لــم  ــمــســل ــال ف
يــعــد يــثــق في 
أحد، وأين إذن 
نعمة المن في 
ظل هذا الحذر 
الشديد من كل 
شـــيء وكــأنــنــا 
فـــــــــــي حـــــــرب 
مــــســــتــــمــــرة؟ 
ــد  ــق ــف حــــيــــث ن
ـــي  المــــــــــــــن ف
سيارة الجرة، 
الحافلة،  وفــي 
ـــــــي الـــحـــي  وف
الذي نسكنه... 
ــــــــمــــــــاذا كـــل  ل
هـــــذا الـــخـــوف 
واالضـــطـــراب؟ 
إنـــــــــه غــــيــــاب 

وال خوف  غيابه،  مع  في سرب  أمن  فا  العدل. 
مع حضوره.

4 - المقوم الرابع: العلم:
لزعزعة المن وهدم  الجهل أخطر ساح  إذ 
ـــل هـــل يستوي  ـــال تــعــالــى: �ق الـــحـــضـــارات، ق
 .)9 )الزمر:  يعلمون�  ال  والذين  يعلمون  الذين 
فالجاهل ال يعرف مصلحته وال مصلحة وطنه، 
وبالتالي يمكن تعبئته من طرف أي جهة إلثارة 
الفتن واالضطراب. لهذا نرى ونسمع أن أفرادا 
يفجرون أنفسهم باسم الجهاد وهم عنه بعيدون 
أرواحا ويسفكون دماء  البعد، فهم يزهقون  كل 
بريئة، وقد حرم اإلسام القتل وجعله من أبشع 

جرائم المجتمع.
العلم  هــو  الفتن  هــذه  مــن  العاصم  والعلم 
اإلنسان  به يعرف  إذ  الولــى؛  بالدرجة  الشرعي 
مجتمعه،  وتجاه  نفسه  تجاه  وواجباته  حقوقه 
وهـــو الــــذي إذا أخـــذ مـــن مـــصـــدره ومـــن أهــلــه 
خلق  فيه  ويــربــي  المسلم،  يحصن  وبــشــروطــه 
الرقابة الذاتية التي تمنعه من ارتكاب المحظور؛ 

لنه يعلم يقينا أن الله جل جاله يراقبه.
وطبيب،  مهندس،  إلــى  بحاجة  نحن  لــهــذا 
ومقاول، ومدير، ووزير، وكل مسير للشأن العام 
لن يكون عالما وعاما بكتاب الله تعالى وسنة 
لــأوامــر  ممتثا  بــحــدودهــمــا،  قائما   ،� نبيه 
والنواهي؛ لنه ال عبرة بعلم ال يتبعه عمل، وال 

تحقق ال يتلوه تخلق.
لهذا السبب أقول إذا أردنا أن نكون آمنين 
فــي ســربــنــا فــإنــه يــجــب االهــتــمــام بــالــدراســات 
والتربية  التعليمية  المؤسسات  في  الشرعية 
النبيلة،  القيم  على  المسلم  تربي  لنها  عليها؛ 
الله  تحب  متزنة  إسامية  له شخصية  وُتــَكــّون 
الله  عباد  تخدم  أن  وتحب   ،� ورسوله  تعالى 
الحضارة  بناء  في  بإخاص  وتساهم  تعالى، 
اإلسامية الراقية. وبذلك ُتحاز إلينا الدنيا كما 

أخبرنا الرسول � في الحديث.
يتبع

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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إن من سنن الله تعالى في الكون، أن االنفراج يكون بعد 
الشدة، والضياء يكون بعد الظالم، واليسر بعد العسر، ومن 
هنا كان من أهم األحداث التي زامنت مولد محمد � حدث 

قصة الفيل.

مستند هذه القصة: 
تفاصيلها  أتت  كما  والسنة،  بالقرآن  ثابتة  الفيل  قصة 
الله  في كتب السير والتاريخ، وذكرتها كتب التفسير، قال 
يجعل  ألم  الفيل  بأصحاب  ربك  فعل  كيف  تر  �ألم  تعالى: 
ترميهم  أب��اب��ي��ل  ط��ي��را  عليهم  وأرس���ل  تضليل  ف��ي  كيدهم 
بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول�)الفيل(. "ومن 
إش��ارات النبي إل��ى احل��ادث��ة، أن��ه ملا خ��رج زم��ن احلديبية، 
سار حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها، بركت بها 
ت )2(، فقالوا: خألت   راحلته، فقال الناس: حل، حل )1(، فأحلَّ
)3( القصواء. فقال النبي �: "ما خألت القصواء، وما ذاك 

لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل" )4(.

السرد التاريخي  حلادثة الفيل:
كان  "أنه  حامت:  ألبي  النبوية  السيرة  في  جاء 

عليها،  غلب  باليمن  ملكا  أن  الفيل  ش��أن  م��ن 
بنى  أبرهة،  له  يقال  احلبشة  من  أصله  وكان 
القلَّيس، وزعم أنه  كنيسة بصنعاء فسماها 
العرب، وحلف أن يسير  إليها حج  يصرف 
إل���ى ال��ك��ع��ب��ة ف��ي��ه��دم��ه��ا، وس���ار ف��ي جيش 
في  اعترضه  م��ن  ك��ل  يقاتل  مكة  نحو  ل��ه  
طريقه، وصحب معه أبا رغال، حتى إذا كان 
باملغمس  )5( مات أبو رغال وهو الذي رجم 

قبره.
له:  يقال  رجال  املغمس  من  أبرهة  وبعث 

فجمع  مقدمة خيله،  على  ابن مقصوم  األسود 
إليه أهل احلرم، وأصاب لعبد املطلب مئتي بعير، 

ثم بعث أبرهة حناطة احلمري إلى أهل مكة، فقال له: 
قل لشريفها إني لم آت لقتال؛ وإمنا جئت لهدم هذا البيت، 
فلما ذهب قال له عبد املطلب: سنخلي بينه وبني البيت، فإن 
الله بينه وبينه، فوالله ما لنا به قوة، ثم سار عبد املطلب 
وقال  أبرهة،  عظمه  أبرهة،  أتى  إذا  أبرهة حتى  رسول  مع 
عظيما،  م��اال  لي  أصبت  قد  إن��ك  امللك  أيها  املطلب:  عبد  له 
فاردده علي، فقال له: لقد أعجبتني حني رأيتك، ولقد زهدت 
فيك، قال: ولم؟ قال: جئت إلى بيت هو دينك ودين آبائك فلم 
تكلمني فيه وتكلمني في مئتي بعير لك؟ قال: أنا رب هذه 
اإلبل، ولهذا البيت رب سيمنعه، قال: ما كان ليمنعه مني، 
قال: فأنت وذاك، فأمر بإبله فردت إليه، ثم خرج عبد املطلب 

وأخبر قريشا اخلبر، وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب.
حرك  فلما  للدخول،  تهيأ  قد  باملغمس  أبرهة  وأصبح 
فيله، وقف، وضربوه أشد الضرب فأبى، فوجهوه إلى اليمن 
الفيل بجبل من  فهرول، فصرفوه إلى احلرم فوقف، وحلق 
تلك اجلبال، فأرسل الله الطير من البحر كالبلسان )6( مع 
كل طير ثالثة أحجار، فإذا غشيت القوم أرسلتها عليهم، فلم 
تصب تلك احلجارة أحدا إال هلك، وليس كل القوم أصيب، 
وبعث الله على أبرهة داء في جسده، فجعل أبرهة تتساقط 
أنامله، فانتهى إلى اليمن وهو مثل فرخ الطير، ثم مات")7(.

الدروس والفوائد  املستخلصة من هذه القصة:
 -شرف بيت الله، أول بيت وضع للناس، ومن شأن رب 

البيت أن يحمي بيته.
االجتماع  ف��ي  اإللهية  ال��س��نن  م��ن  سنة  األمم  -ت��داف��ع   
اإلنسانية، وهو ما نلحظه من خالل حقد النصارى وحسدهم 
ملا أعطيه العرب من قوة ووحدة، وهو ما دعاهم حملاولة هدم 

مركز الوحدة لألمة اإلسالمية.
- أن الدفاع عن املقدسات والتضحية في سبيلها، شيء 
التدين  أن  علمنا  إذا  خصوصا  اإلنسان،  فطرة  في  غريزي 

ضرورة فطرية، وكل دين له مقدساته.
- بيان حقيقة املعركة بني الله جل وعال وأعدائه، وأن 

احلرب على شعائر الدين ومعامله حرب على الله جل جالله، 
وأن معلن احلرب على الله تعالى ودينه باليقني مآله البوار 

واخلسران.
- أن تعظيم الناس للبيت وأهله استصحب منذ تاريخ 

البيت، وأن حب البيت وأهله من اإلميان.
- أن الكعبة بيت الله تعالى ال ميكن أن متس بسوء؛ ألن 

لها ربا يحميها، ورب البيت أولى بحمايته.
ولد  مثال  يقولون  للعرب،  تاريخا  احل��ادث��ة  جعلت   -
فالن عام الفيل، وذلك لقيمتها الدينية ولداللتها التاريخية، 

وحملوريتها في سيرة اإلسالم والصراع ضده.)8(

مقاصد وحكم من حادثة الفيل:
أنها  الفيل،  أصحاب  لقصة  العظيمة  املقاصد  من  لعل 
من شواهد النبوة ودالالتها، قال املاوردي رحمه الله تعالى: 
"وملا دنا مولد رسول الله �، تعاطرت آيات نبوته، وظهرت 
آيات بركته، فكان من أعظمها شأنا، وأشهرها عيانا وبيانا، 
أصحاب الفيل، وآية الرسول في قصة الفيل: أنه كان في 
زمانه حمال في بطن أمه مبكة؛ ألنه ولد بعد خمسني يوما 
من الفيل، وبعد موت أبيه يوم االثنني الثاني عشر من شهر 

ربيع األول، فكان آية في ذلك من وجهني: 
فأهلكهم  واسترقوا،  لسبوا  ظفروا  لو  أنهم  أحدهما: 
عليه  ي��ج��ري  أن   �رس��ول��ه لصيانة  ت��ع��ال��ى،  ال��ل��ه 

السبي حمال، ووليدا.
والثاني: أنه لم يكن لقريش من التأله ما 
يستحقون به رفع أصحاب الفيل عنهم، وما 
هم أهل كتاب؛ ألنهم كانوا بني عابد وصنم، 
أو متدين ووثن، أو قائل بالزندقة، أو مانع 
ظهور  من  الله  أراد  ملا  ولكن  الرجعة،  من 
اإلسالم، تأسيسا للنبوة، وتعظيما للكعبة. 
الله تعالى  وملا انتشر في العرب ما صنع 
في جيش الفيل، تهيبوا احلرم، وأعظموه، 
لقريش  ودان��ت  النفوس،  في  حرمته  وزادت 
بالطاعة، وقالوا أهل الله، قاتل عنهم، وكفاهم 
كيد عدوهم، فزادوهم تشريفا وتعظيما، وقامت 
قريش لهم بالوفادة والسدانة والسقاية، فصاروا 
أئمة ديانني وقادة متبوعني، وصار أصحاب الفيل مثال 

في الغابرين")9(.
وقال ابن تيمية: "وكان ذلك عام مولد النبي، وكان جيران 
البيت مشركني، يعبدون األوثان، ودين النصارى خير منهم، 
فعلم بذلك أن هذه اآلية لم تكن ألجل جيران البيت حينئذ، 
ذلك  في  ول��د  ال��ذي  النبي،  أو ألج��ل  البيت،  كانت ألج��ل  بل 
العام عند البيت، أو ملجموعهما، وأي ذلك كان فهو من دالئل 

نبوته")10(.
وقال ابن كثير عندما حتدث عن حادثة الفيل، "كان  هذا 
من باب اإلرهاص، والتوطئة ملبعث رسول الله �، فإنه في 
ذلك العام ولد على أشهر األقوال، ولسان حال القدرة يقول: 
لم ننصركم يا معشر قريش على احلبشة خليرتكم عليهم؛ 
ولكن صيانة للبيت العتيق، الذي سنشرفه، ونوقره ببعثة 

النبي األمي محمد � خامت األنبياء")11(.
املقصد،  بليغة  حادثة  الفيل  حادثة  أن  يتبني  هنا  من 
عميقة الداللة، ضربت لإلنسان منوذجا حيا من انتقام الله 
تعالى من الظاملني في الدنيا، فلسان حالها يقول: "فاعتبروا 
أمام  الطريق  مهدت  بذلك حادثة  فكانت  األبصار"،  أولي  يا 
بثبات  عامليتها  لتأخذ  اإلس��الم،  رسالة  اجل��دي��دة،  الرسالة 

ويقني.
--------------------

1 - كلمة تقال للناقة إذا تركت السير.
2 - أي متادت على عدم القيام وهو من اإلحلاح.
3 - خلقت الناقة: بركت أو حرنت من غير علة. 

4 - أخرجه البخاري رقم ح:2731 وأحمد رقم ح: 323/4.
5 - هو مكان قرب مكة في طريق الطائف مات فيه أبو رغال. معجم البلدان 

لياقوت احلموي )ج5/ ص470(.
6 - البلسان نوع من الطير يسمى الزرازير.

7 - السيرة النبوية ألبي حامت البستي . بتصرف . )ص 34 � 39(،  السيرة 
النبوية البن كثير )ج30/1� 37 (.

8 - أنظر السيرة النبوية للصالبي )ج 1/ ص 52( .
9 - انظر: أعالم النبوة للماوردي ص 185� 189

10 - انظر: اجلواب الصحيح )ج4 / ص122(
11 - انظر: تفسير ابن كثير )ج 8ص 382(
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ذ. صهيب مصباح

من وحي السيرة 
قصة الفيل من احلدث إلى املقصد

في مقابل هذا كّله يجب أن نتذكر حملة القرآن املتواصلة على الظنون 
واألهواء... 

على السحر والكهانة واخلرافة واألساطير... على كل ما هو ضد املنهج 
في التعامل مع الظواهر واألشياء... على صيغ التحّيز التي ال تستند إلى 
احلجة والبرهان... � ُقْل َهاُتوْا ُبْرَهاَنُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقني�)البقرة: 111( 
هذه الالزمة التي جندها تتكرر في كتاب الله، حيث ال يتسع املجال إليراد 
شواهدها... واآلية التالية تختصر األمر كّله، فال تتطلب مزيدًا: �ِإْن ِهَي 
ِبُعوَن  ُه ِبَها ِمن ُسْلَطاٍن ِإن َيتَّ ا َأنَزَل اللَّ ْيُتُموَها َأنُتْم َوآَباُؤُكم مَّ ِإالَّ َأْسَماء َسمَّ

ِهُم اْلُهَدى�)النجم: 23(. بِّ ن رَّ نَّ َوَما َتْهَوى اأْلَنُفُس َوَلَقْد َجاءُهم مِّ ِإالَّ الظَّ
حيثما تلفتنا -أيها األخوة– وجدنا رسولنا �، هذا املعلم الكبير، لم 
يصرف من سيرته التي استغرقت ثالثة وعشرين عامًا سوى سنة وثالثة 
أشهر في معمعان املعارك واحل��روب... والزمن املتبقي بفضائه الواسع 
به...  يبّشر  لكي  الدين  الذي جاء هذا  املشروع احلضاري  فيه  يبني  كان 
ونحن في احتفاالتنا وخطب جمعنا ال نزال نطرق على معركة بدر دون 
أي التفات للقيم احلضارية التي تشكل اجلملة العصبية لعصر الرسالة... 
والتي ميكن أن تقّدم اجلواب ملعضالت البشرية في القرن األخير... إن ما 
هو أهم من املعارك... هذا املشروع احلضاري الذي قّدر له أن يعيد صياغة 
العالم، وسيقّدر له أن يعيدها مرًة أخرى... وكما يقول )غارودي( في كتابه 
)وعود اإلسالم(: "إن مشكلة العالم املعاصر كونية، والّبد للجواب أن يكون 

كونيًا، واإلسالم هو هذا اجلواب".
لقد أتيح لي وأنا أشتغل في ثمانينيات القرن املاضي على كتاب )قالوا 
عن اإلسالم( أن أجمع مقوالت املفكرين الغربيني بخصوص اإلسالم عقيدًة 
ومبا  ومستقباًل...  وحاضرًا  وحضارًة  وكتابًا  ونبيًا  وتاريخًا  وشريعًة 
ميكن أن يقّدمه للمشاركة في إعادة صياغة مصير العالم الذي تساقطت 
كل مذاهبه ودعاواه األممية والقومية واالستعمارية والرأسمالية... على 
اإلط��الق... فوجدت العجب العجاب... آالف النصوص التي تكّدست بني 
يدي عما يريد هؤالء أن يقولوه عن هذا الدين، وعن دوره املستقبلي في 
غوستاف  اإلنكليزي،  الندو  روم  األملانية،  هونكه  العالم: سيغريد  مصير 
لوبون وروجيه غارودي وموريس بوكاي الفرنسيني، لورا فيشيا فاغليري 
و...  و...  األم��ري��ك��ي...  ه��ارت  مايكل  امل��ج��ري،  فايس  ليوبولد  اإليطالية، 

عشرات ومئات غيرهم ممن وردت شهادات بعضهم في كتابي املذكور...
إنه يتحتم علينا ونحن ندّرس )السيرة النبوية( لطلبتنا في اإلعداديات 
واجلامعات أن نقول لهم هذا... أن نعرضه عليهم بتفاصيله... وأن نزرع 
للعالم  املخّلص  وأن  ومشروعهم احلضاري...  وعقيدتهم  بأنفسهم  الثقة 
املعاصر الذي أوصلته نظمه الوضعية والشمولية إلى حالة االختناق... 
وااللتصاق باألرض... هو هذا الدين الذي يلتقي فيه الوحي بالوجود... 
تعاليم السماء القادمة من الله سبحانه وتعالى... بااللتحام بكتلة العالم، 
احل��ض��اري...  امل��ش��روع  مبطالب  التحّقق  أج��ل  من  وطاقاته  بفيزيائه... 
وإحدى أهم هذه املطالب أن يكون َنَفُسنا طويال... وأن تكون لدينا القدرة 
على الصبر والتحمل... وأن نتعلم من الغربيني أخالقية مواصلة الكشف 
واالبتكار واإلضافة واإلغناء... إذا أردنا فعاًل أن يكون لنا مكان في هذا 
العالم ، وأن نعطيهم مثاًل منظورًا على قدرة املسلم على مواصلة الطريق 
وحمل أمانة مشروعه احلضاري... وتقدميه إلى البشرية التي شردت منذ 

زمن بعيد عن منهج الله تعالى...
واملعطى  القرآني  باخلطاب  ثانية  ك��رًة  نلتحم  أن  استطعنا  إذا  إننا 
ننشئ حضارة،  كيف  الكثير بخصوص  الكثير  يعلماننا  اللذين  النبوي، 
إلى  احلضاري  مبشروعنا  ندخل  وكيف  األم��ام،  إل��ى  بها  منضي  وكيف 
العالم للمشاركة في إعادة صياغة مصيره... نكون قد بدأنا خطواتنا على 

الطريق الصحيح...
شكرًا جزياًل حلضوركم وإلصغائكم اجلميل...

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته...
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د. عماد الدين خليل

في احللقات السابقة تناول الدكتور الفاضل عماد الدين 
خليل ما يلزم األمة أن تستحضره اليوم وهي تخلد ذكرى 

ال��ل��ه �، وف��ي ه��ذه احللقة يتمم ه��ذه ت��ذك��رات  م��ول��د رس���ول 
العشرة فنسأل الله تعالى أن يجزيه عنا وينفع به
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ن  إ
ح������������ادث������������ة 

بليغة  حادثة  الفيل 
املقصد، عميقة الداللة، 

ض��رب��ت ل��إن��س��ان من��وذج��ا 
تعالى  ال��ل��ه  ان��ت��ق��ام  م��ن  حيا 
م���ن ال��ظ��امل��ن ف���ي ال��دن��ي��ا، 

ف���ل���س���ان ح���ال���ه���ا ي���ق���ول: 
أول��ي  ي��ا  "فاعتبروا 

األبصار"



5 خطبة منبرية

اخلطبة األولى:
احلمد لله، الذي أرسل إلينا رسواًل كرمًيا، 

وهدانا به صراًطا مستقيًما..
النبي  ميالد  ذكرى  فكلما جتددت  بعد،  أما 
–تعالى-  الله  بشكر  التذكير  معها  جت��دد   �
على هذه النعمة املسداة، والرحمة املهداة، �َلَقْد 
ِمْن  َرُسواًل  ِفيِهْم  َبَعَث  ِإْذ  امْلُْؤِمِننَي  َعَلى  ُه  اللَّ َمنَّ 
ُمُهُم  َوُيَعلِّ يِهْم  َوُيَزكِّ َآَياِتِه  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  َأْنُفِسِهْم 
ْكَمَة َوِإْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل  اْلِكَتاَب َواحْلِ

ُمِبنٍي�)آل عمران: 164(.
ال���ذك���رى، جت���دد معها  ه���ذه  كلما جت���ددت 

التذكير بسيرته ومكارمه، وأخالقه وخصاله.
وأوج��ب  محبته،  العباد  على  الله  افترض 
�َوَم���ا  تعالى:  ي��ق��ول  وط��اع��ت��ه،  توقيره  عليهم 
َفاْنَتُهوا  َعْنُه  َنَهاُكْم  َوَما  َفُخُذوُه  ُسوُل  الرَّ َآَتاُكُم 
اْلِعَقاِب�)احلشر:7(.  َشِديُد  َه  اللَّ ِإنَّ  َه  اللَّ ُقوا  َواتَّ
َأَط��اَع  َفَقْد  ُس��وَل  ال��رَّ ُيِطِع  �َم��ْن  وق��ال سبحانه: 

اللَّه�)النساء: 80(.
يديه،  على  إال  والسعادة  للهداية   ال سبيل 
ِه ُأْسَوٌة  يقول تعالى: �َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَّ
َوَذَكَر  اْلَِخ��رَ  َواْلَيْوَم  َه  اللَّ َيْرُجو  َكاَن  مِلَْن  َحَسَنٌة 

َه َكِثيًرا�)األحزاب: 21(. اللَّ
ش��رح الله ع��زوج��ل ل��ه ص��دره، 
ِذْك��ره، ووضع عنه وزره،  ورفع له 
وج��ع��ل ال��ذل��ة وال��ص��غ��ار على من 

خالف أمره.
الناس نسًبا، وأكملهم  أشرف 
بالصدق  ي��زل  ل��م  وم��ن��ش��أ،  تربية 
م����ع����روًف����ا، ومب�����ك�����ارم األخ�����الق 

ومجانبة السوء موصوًفا.
ل الله ِخْلقته، وأمت صورته،  جمَّ
أحبه،  خالطه  ومن  هابه،  رآه  من 
وأوضحهم  لساًنا،  الناس  أفصح 
ب��ي��اًن��ا، خ��ص��ه ال��ل��ه ب��خ��ص��ائ��ص، 

له على جميع اخلالئق بفضائل. وفّضً
وختم  كافة  الناس  إل��ى  تعالى  الله  أرسله 
ُنصر  ع،  مشفَّ وأول  شافع  أول  هو  النبيني،  به 
ب��ال��رع��ب، وُأوت����ي ج��وام��ع ال��ك��ل��م، ليس ل��ه من 

خصائص الربوبية واأللوهية شيء.
لم يكن للنبوة منتظًرا، وال للرسالة مترقًبا، 
ِإَلْيَك  ُيْلَقى  َأْن  َتْرُجو  ُكْنَت  �َوَما  تعالى:  يقول 
َظِهيًرا  َتُكوَننَّ  َف��اَل  ��َك  َربِّ ِم��ْن  ��ًة  َرْح��مَ ِإالَّ  اْلِكَتاُب 
ِلْلَكاِفِريَن�)القصص:86(، حتى نزل عليه جبريل 
َك  بالوحي في غار حراء، فقال له: �اْقَرْأ ِباْسِم َربِّ
ْنَساَن ِمْن َعَلق�)العلق:2-1(،  الَِّذي َخَلَق، َخَلَق اْلِ
فرجع بها يرجف فؤاده، حتى دخل على خديجة 
� وأخبرها اخلبر قائال لها: »لقد خشيت على 
والله  "كال،  له:  قائلة  روعه  من  أت  فهدَّ نفسي«، 
ال يخزيك الله أبًدا؛ إنك لتصل الرحم، وتصدق 
احلديث، وحتمل الكل، وتكسب املعدوم، وتقري 

الضيف، وتعني على نوائب احلق".
الله تعالى، ال جلاٍه يرجوه،  إلى  دعا قومه 
به  قه املؤمنون، وآذاه وكذَّ وال ملاٍل يدخره، فصدَّ

املكذبون.
القى من احملن والشدائد أشقها؛ نشأ يتيًما 
ْعب ثالث  وُأخ���رج م��ن ب��ل��ده، وُح��وص��ر ف��ي الشِّ

ل��ه ستة من  ال��غ��ار، وم��ات  ف��ي  سنني، واختفى 
الولد، وتبعه قومه في مهاجره وقاتلوه، ومكر 
وما  الله  في  »ُأِخْفُت  يقول:  وكان  املنافقون،  به 

يخاف أحد، وُأوذيت في الله وما يؤذى أحد«.
لقي من قومه أذى كثيًرا فصبر، فلما أمكنه 
الله منهم خاطبهم قائاًل: »ما تدرون أني فاعل 
بكم؟« قالوا أخ ك��رمي، واب��ن أخ ك��رمي، إن تعف 
فذاك الظن بك، وإن تنتقم فقد أسأنا، فقال: »بل 
َتْثِريَب  اَل  لخ��وت��ه:  يوسف  ق��ال  كما  لكم  أق��ول 

َعَلْيُكُم، اذهبوا فأنتم الطلقاء«.
لم يكن فاحًشا وال متفحًشا، وال صخاًبا في 
قطعه،  من  رحمه، ويصل  من  يعطي  األس��واق، 

ويعفو عمن ظلمه، ويحسن إلى من أساء إليه.
ما انتقم لنفسه قط إال أن ُتنتهك حرمة من 

حرمات الله، يقول أنس �:"خدمت رسول الله 
عشر سنني، والله، ما قال لي ُأّف قط".

 يخيط ثوبه، ويخصف نعله، ويعني أهله، 
ميشي في األسواق، يخالط أصحابه، فال يتميز 

عنهم إال بإطراقه وحيائه.
يقول  َق��ْدر،  ِرْفَعة  في  تواضًعا  الناس  أشد 
حتى  ليخالطنا   � النبي  ك��ان  إن   :� أن��س 
فعل  م��ا  عمير،  أب��ا  »ي��ا  لنا صغير:  ألخ  ي��ق��ول 

النَغير«.
ت��ط��رون��ي كما أط��رت  ي��ق��ول: »ال   � وك���ان 
أنا عبٌد، فقولوا عبد  النصارى ابن مرمي؛ إمنا 

الله ورسوله«. 
املرسلة،  ال��ري��ح  م��ن  باخلير  ال��ن��اس  أج��ود 
موجود  بكل  ج��اد  حتى  يسأله،  شيًئا  مينع  ال 
يهودي  عند  مرهونة  ودرع��ه  وم��ات  ومحبوب، 

على صاع من شعير لطعام أهله.
مقلاًل،  متاعها  ومن  زاه��ًدا،  الدنيا  في  كان 
�: "إن كان ليمر بنا الهالل ثم  تقول عائشة 
الهالل، ما نوقد ناًرا، إمنا هما األسودان، التمر 

واملاء".
أرح���م ال��ن��اس ب��ال��ن��اس، ب��ك��ى ل��ف��راق ول��ده 
العني  وإن  ليحزن،  القلب  »إن  وق��ال:  إبراهيم 

وق��ال:  رب��ن��ا«،  يرضي  م��ا  إال  نقول  وال  لتدمع، 
»خيركم خيركم ألهله، وأنا خيركم ألهلي«، وقال: 

»استوصوا بالنساء خيًرا«.
بأنفسهم،  املؤمنني  أول��ى  »أن��ا  وك��ان يقول: 
مااًل  ترك  ، ومن  فعليَّ أو ضياًعا  َدْيًنا  ترك  فمن 

فلورثته«.
وع��ال  ج��ل  ال��ل��ه  يهلكها  ال  أن  ألم��ت��ه  دع���ا 
ا من سواهم  بالسنني، وأن ال يسلط عليهم عدّوً

يستأصلهم.
ما  أيسرهما  اختار  إال  أمرين  بني  ر  ُخيِّ ما 

لم يكن إثًما.
يصلي حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة 
�: رفًقا بك، فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر، فيقول لها: »أفال أكون عبدا شكوًرا«.
أش���د ال��ن��اس ل��ل��ه خ��ش��ي��ة، ك��ان 
ُيسمع ل��ص��دره ف��ي ال��ص��الة أزي��ز 
استقرأ  البكاء،  من  املرجل  كأزيز 
عبد الله بن مسعود مرة، فقرأ عليه 
من سورة النساء حتى بلغ �َفَكْيَف 
ٍة ِبَشِهيٍد َوِجْئَنا  ِإَذا ِجْئَنا ِمْن ُكلِّ ُأمَّ
ِبَك َعَلى َهُؤاَلِء َشِهيًدا، َيْوَمِئٍذ َيَودُّ 
َلْو  ُسوَل  الرَّ َوَعَصُوا  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ
َيْكُتُموَن  َواَل  اأْلَْرُض  ِبِهُم  ى  ُتَسوَّ
َه َحِديًثا�)النساء:40-41(، قال:  اللَّ
تذرفان  الله  رس��ول  عيني  فرأيت 

بالدموع.
بحر  من  فيض  من  فهذا غيض 
من  في وصفها  أبلغ  ال  محامده وخصاله، مما 
ُخُلٍق  َلَعلى  ���َك  �َوِإنَّ نبيه:  مخاطبا  تعالى  قوله 

َعِظيم�)القلم:4(. 
ولو لم يكن له معجزة غير سيرته � لكفى 

بها معجزة.

 اخلطبة الثانية:
احلمد لله...

عباد الله:
ما واجبنا جتاه نبينا؟

ألنفسنا  محبتنا  ف��وق  نحبه  أن  واجبنا: 
وأهلينا وأموالنا والناس أجمعني.

واجبنا: أن نتبع هديه، ونقتفي أثره.
واجبنا: أن ُنكثر من الصالة والسالم عليه.
واجبنا: أن نتدارس سيرته وهديه وشمائله.
�َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما 
ْم َحِريٌص َعَلْيُكْم ِبامْلُْؤِمِننَي َرُءوٌف َرِحيٌم،  َفِإْن  َعِنتُّ
ْلُت  ُه اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعَلْيِه َتَوكَّ ْوا َفُقْل َحْسِبَي اللَّ َتَولَّ

َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيم�)التوبة:129-128(.

صاحب الهدي القومي واخللق العظيم

د. محمد أكجيم 
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م�����������ا واج���������ب���������ن���������ا جت���������������اه ن�����ب�����ي�����ن�����ا؟
ألنفسنا  محبتنا  ف���وق  نحبه  أن  واج��ب��ن��ا: 
وأه����ل����ي����ن����ا وأم�����وال�����ن�����ا وال������ن������اس أج���م���ع���ن.
واج���ب���ن���ا: أن ن��ت��ب��ع ه���دي���ه، ون��ق��ت��ف��ي أث����ره.
عليه. والسالم  الصالة  من  ُنكثر  أن  واجبنا: 
واجبنا: أن نتدارس سيرته وهديه وشمائله.

الرؤيا الصالحة والرؤيا السيئة

ذ. عبد الحميد
صدوق

ع��ن أب���ي ق��ت��ادة � ق����ال: ق���ال النبي 
الرؤيا  »ال��رؤي��ا الصالحة وف��ي رواي��ة:   :�
الحسنة من الله، والحلم من الشيطان؛ فمن 
فلينفث عن شماله ثالثا،  يكرهه  رأى شيئا 
وليتعوذ من الشيطان فإنها ال تضره« متفق 

عليه.
»النفث« نفخ لطيف ال ريق معه.

إضافة  المشكاة:  في شرح  الطيبي  قال 
تشريف،  تعالى  الله  إلى  المحبوبة  الرؤيا 
وإض���اف���ة ال��م��ك��روه��ة إل���ى ال��ش��ي��ط��ان، ألن��ه 

يرضاها ويسر بها.
> ق��ول��ه: »وال��ح��ل��م م��ن ال��ش��ي��ط��ان« ق��ال 

الطيبي رحمه الله تعالى: غلبت الرؤيا على 
وغلب  الحسن،  والشيء  الخير  من  يراه  ما 
الحلم على ما يراه من الشر والقبيح، ومنه 

قوله تعالى: �أضغاث أحالم�)يوسف:44(.
>  قوله: »فلينفث عن شماله« قال عياض 

رح��م��ه ال��ل��ه ت��ع��ال��ى: ال��ن��ف��ث أم���ر ب��ه ط��ردا 
المكروهة  ال��رؤي��ا  ح��ض��ر  ال���ذي  للشيطان 
اليسار  به  وخصت  واستقذارا،  له  تحقيرا 
ألنها محل األقذار ونحوها. ثم قال: وفائدة 
التفل التبرك بتلك الرطوبة والهواء، والنفث 
كما  الحسن  للذكر  المقارن  للرقية  للمباشر 
يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر واألسماء.

وقد  الشيطان«  م��ن  »وليتعوذ  ق��ول��ه:    <

الشيطان  م��ن  بالله  ال��ت��ع��وذ  كيفية  ج���اءت 
النخعي  إبراهيم  فعن  ال��رؤي��ا،  في  الرجيم 
في  أحدكم  رأى  »إذا  قال:  تعالى  الله  رحمه 
أعوذ   : استيقظ  إذا  فليقل  يكره  ما  منامه 
من شر  ورسوُله  الله  مالئكة  به  ع��اذت  بما 
رؤي��اي ه��ذه أن يصيبني فيها ما أك��ره في 

ديني ودنياي«.
العلماء:  ق��ال  تضره«  ال  »فإنها  >  قوله: 

المكروهة  ال��رؤي��ا  أدب  م��ن  ذك��ر  م��ا  حاصل 
أربعة أشياء: أن يتعوذ بالله من شرها، وأن 
يتفل حين يهب من نومه عن يساره ثالثا، 
ويتعوذ بالله من شر الشيطان، وال يذكرها 

ألحد، فإذا فعل ذلك فإنها ال تضره.
وعن أبي سعيد الخدري � أنه سمع 
النبي � يقول: »إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها 
فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله عليها 

وليحدث بها«.
وفي رواية: »فال يحدث بها إال من يحب، 
فإنما هي من  يكره  ذلك مما  رأى غير  وإذا 
يذكرها  وال  شرها،  من  فليستعذ  الشيطان، 

ألحد فإنها ال تضره« متفق عليه.
>  قوله: »فإنما هي من الله« قال القرطبي: 

أي بشرى من الله، أو تحذير وإنذار. ولذلك 
قال: »فليحمد الله عليها وليحدث بها«.

>  قوله: »وال يذكرها ألحد« قال القرطبي: 

أي ال يعلق نفسه بتأويلها، إذ ال تأويل لها، 
فإنها من ألقيات الشيطان التي يقصد بها 

التشويش على المؤمن.
وعن جابر � عن رسول الله � قال: 
»إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن 
الشيطان  من  بالله  وليستعذ  ثالثا،  يساره 
عليه«  كان  الذي  جنبه  عن  وليتحول  ثالثا، 

رواه مسلم.
كان  ال��ذي  عن جنبه  »وليتحول  >  قوله: 

الذي  جنبه  عن  يتحول  العلماء:  قال  عليه« 
التي  الحال  تلك  بتحول  للتفاؤل  عليه  كان 

كان عليها. أي إلى أفضل.
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بعد الحديث عن المصدر األول، أال وهو 
تفسير القرآن بالقرآن الذي نشر بالمحجة 
عدد 444. سأنتقل إلى الحديث عن المصدر 

الذي يليه.
ال���م���ص���در ال���ث���ان���ي: ت��ف��س��ي��ر ال���ق���رآن 

بالسنة النبوية:
وأقصد هنا، أحاديث الرسول � التي 
فسر بها بعض اآليات القرآنية، ال األحاديث 
اجتهد  وإنما  التفسير،  م��ورد  ترد  لم  التي 
 .)1( لذلك  موضعا  وجعلوها  العلماء  فيها 
وبعد هذا أنتقل إلى تعريف هذا المنهج في 

التفسير.

تفسير  ت��ع��ري��ف  األول:  ال��م��ط��ل��ب 
القرآن بالسنة النبوية وأنواعه:

باختصار يمكن تعريف  هذا المنهج، بأنه 
عبارة عن: »تفسير اآلية القرآنية باالستناد 
إلى ما صدر عن النبي � من أقوال وأفعال 
وشرحا  الكريم،  للقرآن  بيانا  وإق���رارات... 
آلياته، في دائرة ما أطلعه الله تعالى عليه 
وأذن له في تبليغه«)2(. »فالتفسير في حق 
النبي � هو بيان المعنى المراد الحقيقي 

لكتاب الله سبحانه«)3(.
ف��ك��ل م��ا ص��ح م��ن أح��ادي��ث ع��ن رس��ول 
الله  � مما هو بيان للقرآن، يندرج تحت 
الرسول  »وب��ي��ان  التفسير.  من  النوع  ه��ذا 
في  وطريقته  ومتنوع،  متعدد  للقرآن   �
شكلها  في  مطبوعة  باستمرار  تظل...  ذلك 
وه��ذا  البياني«)4(،  بالطابع  ومضمونها 

البيان أنواع منها:
سنته  ف��ي  ي��ك��ون  أن   ...« األول:  ال��ن��وع 
التفسير  هو  وذل��ك  للقرآن،  مباشر  تفسير 
بيان  إل��ى  القصد  فيه  يكون  ال��ذي  النبوي 
أو  مجمل،  بيان  أو  جملة،  أو  لفظة  معنى 
بيان غيبي ال يظهر لهم كيفيته، وقد تكون 
منه ابتداء، أو إثر سؤال أو استشكال من 

الصحابة...«)5( ومن أمثلة ذلك: 
مثل  يفسرها،  ث��م  اآلي��ة  يذكر   � أن��ه 
هريرة  أب��ي  عن  ومسلم  البخاري  رواه  ما 
� قال: »إن رسول الله � قال: قيل لبني 
وقولوا  سجدا  الباب  إسرائيل:﴿�وادخلوا 
خطاياكم�)البقرة:57(.  ل��ك��م  يغفر  ح��ط��ة 
)أدب��اره��م(  أستاهم  على  يزحفون  فدخلوا 

فبدلوا وقالوا: حطة، حبة في شعرة«)6(. 
والقوة  بالشرك،  الظلم  تفسيره  ومنها 
في  مبثوثة  وهي  كثيرة،  واألمثلة  بالرمي، 

كتب التفسير. 
»وفي هذا النوع يكون المفسرون سواء 

في التفسير بهذا التفسير النبوي...«)7(.
ف��ي سنته  يكون  أن   ...« ال��ث��ان��ي:  ال��ن��وع 
ما يوضح القرآن، وإن لم يكن من التفسير 
يرد  ك��أن  م��ت��ع��ددة؛  ول��ه��ذا ص��ور  المباشر، 
المعنى الذي في اآلية في الحديث، أو ترد 
اللفظة التي في اآلية في الحديث، وهي بينة 
فيه، أو يرد في السنة تفاصيل أمر مجمل في 
القرآن، أو أن يرد فيها اإلشارة إلى موضوع 
من موضوعات القرآن، وما إلى ذلك مما ال 
يكون القصد منه التفسير المباشر، بل يرد 

الحديث عاريا من اآلية«)8(.

النوع الثالث: أن يرد في الحديث إشارة 
إلى المعنى الذي في اآلية، ومن ذلك ما ذكره 
ابن كثير عند قوله تعالى:﴿�بلى من كسب 
سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب 
قال:  خالدون�)البقرة:81(.  فيها  هم  النار 
)بلى من كسب سيئة(؛ أي عمل مثل أعمالكم، 
وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط به كفره، 
فما له من حسنة. وفي رواية عن ابن عباس 
ق���ال: ال��ش��رك. ق��ال اب��ن أب��ي ح��ات��م: وروي 
أب��ي وائ��ل وأب��ي العالية ومجاهد  اب��ن  عن 

والربيع  وقتادة  والحسن  وعكرمة 
الحسن  وق��ال  نحوه.  أن��س  بن 

السيئة:  وال���س���دي:  أي��ض��ا 
ال���ك���ب���ي���رة م����ن ال��ك��ب��ائ��ر. 
وق������ال اب�����ن ج���ري���ج ع��ن 
م��ج��اه��د: )وأح��اط��ت به 
بقلبه.  قال:  خطيئاته(، 
وق��ال أب��و ه��ري��رة � 
وأب������و وائ������ل وع���ط���اء 
وال��ح��س��ن: )وأح��اط��ت 
ب���ه خ��ط��ي��ئ��ات��ه(، ق��ال��وا 

أح���اط ب��ه ش��رك��ه. وق��ال 
األعمش عن أبي رزين عن 

الربيع بن خيثم: )وأحاطت 
به خطيئاته(، قال: الذي يموت 

على خطاياه من قبل أن يتوب. وعن 
السدي وأبي رزين نحوه، وقال أبو العالية 
ومجاهد والحسن في رواية عنهما وقتادة 
والربيع بن أنس: )وأحاطت به خطيئاته(، 

الموجبة الكبيرة.
المعنى،  في  متقاربة  األق��وال  وكل هذه 

والله أعلم.
ويذكر هاهنا الحديث الذي رواه اإلمام 
داود،  بن  ق��ال: حدثنا سليمان  أحمد حيث 
عبد  عن  قتادة،  عن  القطان،  عمران  حدثنا 
رب����ه، ع��ن أب���ي ع��ي��اض، ع��ن ع��ب��د ال��ل��ه بن 
مسعود �: أن رسول الله � قال: »إياكم 

يجتمعن  فإنهن  ال��ذن��وب،  وم��ح��ق��رات 
على الرجل حتى يهلكنه«.

وإن رسول الله � ضرب لهم مثال 
ف��الة، فحضر  ب��أرض  كمثل قوم نزلوا 
ينطلق  ال��رج��ل  فجعل  ال��ق��وم،  صنيع 
فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، 
ن��ارا،  حتى جمعوا س���وادا، وأج��ج��وا 

فأنضجوا ما قذفوا فيها«)9(.
االجتهاد،  يدخله  مما  النوع  وهذا 
وهو يتفاوت في الوضوح باالستدالل 
بالسنة من مثال إلى غيره، فقد يكون 
بعضها واضحا وضوحا جليا بحيث 
ال يقع نزاع في أن هذا الحديث يصلح 
يغمض  ق��د  وبعضها  ل��آي��ة،  تفسيرا 

ويقع فيه النزاع)10(.  
أن  النبوي:  البيان  ال��راب��ع:  ال��ن��وع 
المراد  المعنى  ع��ن  الصحابة  يسأله 
ف��ي��ج��ي��ب��ه��م. وم����ن أم��ث��ل��ت��ه م���ا رواه 
ال��ت��رم��ذي ع��ن أب���ي ال�����درداء � في 
تعالى:﴿ قوله  في  البشرى  عن  سؤاله 
وفي  الدنيا  الحياة  في  البشرى  �لهم 

هو  ذل��ك  الله  لكلمات  تبديل  ال  اآلخ���رة 
الفوز العظيم�)يونس:64(. جاء في حديث 
ال��درداء �: أن رجال من مصر سأل  أبي 
ع��ن ه��ذه اآلي���ة، ف��ق��ال ل��ه أب��و ال�����درداء: ما 
سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله � 

عنها فقال: »ما سألني عنها أحد غيرك منذ 
أنزلت، فهي الرؤيا الصالحة يراها المسلم 
ه��ذه  إل���ى  وب��اإلض��اف��ة  له«)11(.  ت���رى  أو 
النبوي  للبيان  أخ��رى  ط��رق  هناك  ال��ط��رق، 
ذكرها الدكتور أحمد مناف حسن القيسي، 

وحصرها في ستة وجوه...)12(
بالسنة  القرآن  تفسير  وهناك من جعل 

على قسمين:
في  المتمثل  وهو  النظري:  التفسير   -
األحاديث القولية المرفوعة للرسول �، في 
تفسير بعض آيات القرآن... وهذا 
ال��ج��ان��ب ال��ن��ظ��ري ض���روري 
ال��ق��رآن... ومن  تفسير  في 
القرآن  لن يفهم  تجاوزه 
حق الفهم، ولن يحسن 

تفسيره.
ال����ت����ف����س����ي����ر   -
به  ونعني  العملي: 
ت���ط���ب���ي���ق ال����رس����ول 
� ألح��ك��ام ال��ق��رآن، 
وت��ن��ف��ي��ده ألوام������ره، 
وت���خ���ل���ق���ه ب���أخ���الق���ه، 
وح��رك��ت��ه ب���ه، ودع��وت��ه 
إل��ي��ه، وج���ه���اده ألع��دائ��ه، 
وب����ع����ب����ارة أخ�������رى: س��ي��رة 
عملي  تفسير  ه��ي   � ال��رس��ول 
ل��ل��ق��رآن، وال��س��ي��رة ال��ن��ب��وي��ة ه���ي أول 

وأنجح تفسير عملي للقرآن...«)13(.
التفسير  ع��ن  تحدث  م��ن  أيضا  وه��ن��اك 
يثيره  وم��ا  ال��ن��ب��وي،  والتفسير  بالسنة، 
ذلك من إشكاالت، مثل مساعد بن سليمان 
ال��ط��ي��ار، ه���ذا األخ��ي��ر، وب��ع��د أن ب��ي��ن ب��أن 
يطلق،  عندما  بالسنة«  »التفسير  مصطلح 
فإنه يرد فيه مصطلحان: »التفسير بالسنة« 
و »التفسير النبوي«، وذكر بعض اإلشكاالت 
التي يطرحها هذا الخلط قائال: »إن بعض 
نوع  يبين  لم  الموضوع  هذا  في  بحث  من 

إن  بل  للقرآن،  تفسيرا  تكون  التي  السنة 
زيادة  الموضوع  هذا  تحت  أدرج  بعضهم 
لذلك  ال عالقة  أن��ه  مع  ال��ق��رآن،  على  السنة 
بين  فرق  فهناك  القرآن«)14(.  عن  بالبيان 

إذ  النبوي«؛  و»التفسير  بالسنة«  »التفسير 
معنى  طياته  في  يحمل  األول  المفهوم  أن 
فيحمل  يجتهد  فيه  المفسر  ألن  االجتهاد؛ 
لها.  تفسيرا  ويعتبره  الحديث،  على  اآلي��ة 
الذي يحمل  النبوي«  »التفسير  على خالف 
دالل����ة م��ف��اده��ا: أن ال��ن��ب��ي � ف��س��ر اآلي��ة 
بن  مساعد  يقول  ه��ذا  وف��ي  الحديث.  بهذا 
ب��أن كل  ال��ق��ول  ال��ط��ي��ار: »وي��م��ك��ن  سليمان 
إفادة يستفيدها المفسر من السنة في بيان 
القرآن وتفسيره، فإنها من التفسير بالسنة، 
وهذه اإلفادة من عمل المفسر واجتهاده في 

الغالب.
أم���ا ال��ت��ف��س��ي��ر ال��ن��ب��وي، ف��ي��الح��ظ فيه 

إضافته إلى النبي �...
»التفسير  مصطلح  أن  يتضح  وب��ه��ذا 
ب��ال��س��ن��ة« أع����م وأش���م���ل م���ن »ال��ت��ف��س��ي��ر 

النبوي«)15(
فالتفسير النبوي إذن هو تفسير للقرآن 
من قبل الرسول �، أما التفسير بالسنة، 
فهو تفسير غير الرسول � يكون من طرف 
أحدهم  يعمد  فعندما  تابعي،  أو  صحابي 
إلى كالم الرسول � ال��ذي لم ي��ورده � 
مورد التفسير فيجعله المجتهد أو المفسر 
الذي  إلى  ينسب  هذا  فمثل  لآية،  تفسيرا 

قال به، ال إلى الرسول �. 
------------
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ذ. العربي عبد الجليل 
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هناك فرق 
بني »التفسير بالسنة« 

و»التفسير النبوي«؛ إذ أن املفهوم 
األول يحمل في طياته معنى 

االجتهاد؛ ألن املفسر فيه يجتهد 
فيحمل اآلية على احلديث، ويعتبره 

تفسيرا لها. على خالف »التفسير 
النبوي« الذي يحمل داللة 
مفادها: أن النبي � فسر 

اآلية بهذا احلديث
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:)1( 6 - حق التأديب والتربية والتعليم 
فللولد حق الرعاية، والتربية والنفقة، فال 
يجوز إهماله أو إضاعته )2(. َقاَل الله َتَعاَلى: 
�َيا َأيَها الَّذين آمُنوا قوا َأنفسُكم وأهليكم َنارا 
اس َواْلِحَجاَرة�)التحريم: 6(، وقال  وقودها النَّ

ِتِه...«)3(.  ُكْم َراٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّ �: »ُكلُّ
� في شأن األبناء: "علموهم  وقال علي 
الله  بطاعة  "مروهم  الحسن:  وقال  وأدبوهم"  
أبي  وسنن  المسند  وف��ي  ال��خ��ي��ر"،  وعلموهم 
داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده ق��ال: قال رس��ول الله �: »م��روا أبناءكم 
بالصالة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا 
بينهم في المضاجع«)4(، وعن ابن عباس � 
عن النبي � قال: »افتحوا على صبيانكم أول 
ال  الموت  عند  ولقنوهم  الله،  إال  إله  بال  كلمة 

إله إال الله«.
وفي معجم الطبراني من حديث سماك عن 
جابر بن سمرة ق��ال: قال رس��ول الله �: »أن 
يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل 

يوم بنصف صاع على المساكين«.
وذكر البيهقي من حديث محمد بن الفضل 
ع��ن عطاء  أب��ي��ه  ع��ن  وه��و ضعيف  ب��ن عطية، 
عن ابن عباس � قال: قالوا: يا رسول الله 
قال:  الولد؟  فما حق  الوالد،  ما حق  علمنا  قد 
قال سفيان  أدب��ه«  ويحسن  اسمه،  يحسن  »أن 
على  ول���ده  ُي��ك��ره  أن  للرجل  ينبغي  ال��ث��وري: 
طلب الحديث فإنه مسؤول عنه، وقال إن هذا 
ومن  وجدها،  الدنيا  به  أراد  من  عز،  الحديث 
أراد به اآلخرة وجدها. وقال عبد الله بن عمر: 
أدب ابنك فإنك مسؤول عنه، ماذا أدبته وماذا 
علمته، وهو مسؤول عن برك وطواعيته لك )5(. 
وال���ت���ع���ل���ي���م ال����ج����ي����د وال����������ذي ي����راع����ي 
التي  ال��ح��ق��وق  م��ن  المغربية  الخصوصيات 
المواطنين،  لكل  المغربي  الدستور  يضمنها 
جاء فيه: تعمل الدولة والمؤسسات العمومية 
والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل 
المواطنين  استفادة  أسباب  لتيسير  المتاحة، 
والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في:
ميسر  ع��ص��ري  تعليم  على  ال��ح��ص��ول    -

الولوج وذي جودة.
- التنشئة على التشبت بالهوية المغربية، 

والثوابت الوطنية الراسخة )6(.
وع��ب��ر ع��ن ذل��ك ال��دك��ت��ور عبد ال��ل��ه ناصح 
وأفهم  التعليمي،  الواجب  بمسؤولية  علوان، 
ب��ع��ب��ارت��ه ه���ذه أن���ه ح��ق ل��ل��ط��ف��ل، وق����ال إنها 
نظر  في  والخطورة  األهمية  بالغة  مسؤولية 
والمربين  اآلب���اء  حمل  اإلس���الم  ألن  اإلس���الم؛ 
وتنشئتهم  األوالد،  تعليم  في  كبرى  مسؤولية 
على االغتراف من معين الثقافة والعلم، وتركيز 
والمعرفة  المستوعب  الفهم  على  أذه��ان��ه��م 
المجردة، والمحاكمة المتزنة، واإلدراك الناضج 
ويبرز  المواهب،  تتفتح  وبهذا  والصحيح... 
العبقرية...  وتظهر  العقول،  وتنضج  النبوغ، 
على  نزلت  آية  أول  أن  تاريخيا  المعلوم  ومن 
قلب الرسول األعظم صلوات الله وسالمه عليه 
َخَلَق  َخَلَق  الَِّذي  َك  َربِّ ِباْسِم  �اْقَرْأ  هذه اآليات: 
َم  َعلَّ ُم  الَِّذي  اأْلَْك��رَ َك  َوَربُّ اْقَرْأ  َعَلٍق  ْنَساَن ِمْن  اإْلِ
َيْعَلْم�)العلق:5-1(.  َلْم  َما  ْنَساَن  اإْلِ َم  َعلَّ ِباْلَقَلِم 
وتدريسا  تحصيال  العلم  شأن  في  واألحاديث 
ك��ث��ي��رة ج���دا ي��ط��ول ال��م��ق��ام ب��ذك��ره��ا ف��ي ه��ذه 
الدراسة، منها على سبيل المثال ال الحصر ما 

رواه الترمذي بسنده َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة �، َقاَل: 
َيْلَتِمُس  َطِريًقا  َسَلَك  »َمْن   :� اللِه  َرُس��وُل  َقاَل 

ِة«)7(. ُه َلُه َطِريًقا ِإَلى الَجنَّ َل اللَّ ِفيِه ِعْلًما َسهَّ
وما ذاك إال تمجيد لحقيقة القراءة والعلم، 
لباب  وفتح  والعقل،  الفكر  منار  لرفع  وإي��ذان 

الحضارة على مصراعيه )8(. 
َوَتركه  َيْنَفعُه  َم��ا  َوَل��ده  َتْعِليم  أهمل  َفمن 
َس����اَءة، َوأْكثر  س��دى، فقد َأَس���اَء ِإَل��ْي��ِه َغ��اَي��ة اإْلِ
اآْلَب����اء  ق��ب��ل  م��ن  ف��س��اده��م  َج����اَء  ���ا  ���مَ ِإنَّ اأْلَْواَلد 
الّدين  َفَرائض  تعليمهم  َوت��رك  َلُهم،  وإهمالهم 
ينتفعوا  َف��ل��م  ف��أض��اع��وه��م ص���َغ���اًرا  وس��ن��ن��ه، 
ِبَأْنفِسِهم َولم ينفعوا آَباَءُهم كباًرا، َكَما َعاتب 
ك  ِإنَّ َأَبت  َيا  َفَقاَل:  العقوق  على  َوَل��ده  َبعضهم 
وأضعتني  َك��ِب��ي��را،  فعققتك  َص��ِغ��ي��را  عققتني 

وليدا فأضعتك َشيخا)9(. 
ول���ل���ت���رب���ي���ة س��ب��ي��ل ص���ح���ي���ح، وه�����ي أن 
الترغيب  أسلوب  ول��ده  تربية  في  األب  يسلك 
والترهيب، والموعظة قبل التأديب، والتأديب 

قبل الضرب، وآخر الدواء الكي )10(.
بعض  إف���راط  التربية  ف��س��اد  نتائج  وم��ن 
اآلباء في تدليل أبنائهم ردة فعل لقسوة آبائهم 
التربية  في  الحكمة  عدم  ي��ؤدي  وهكذا  معهم، 

إلى متاعب جيلين فأكثر )11(. 
آف��ت��ن��ا نحن  أن  ال��ع��ل��م��اء  ب��ع��ض  وي�����رى 
��ر  ال��م��س��ل��م��ي��ن ال��ت��ي ك��ان��ت م���ن أس���ب���اب ت��أخُّ
أبنائنا،  طفولة  عمر  نطيل  أننا  مجتمعاتنا 
فنعامل الشاب حتى ِسنِّ الخامسة والعشرين 

على أنه طفل صغير.
والواجب أنه عندما ُيكلِّفه الحق -سبحانه 
وأْن  أي��ض��ًا،  نحن  نكلفه  أْن  ينبغي  وتعالى- 
المثمر،  العمل  في  هذه  الشباب  فترة  نستغل 
يقطفها  لم  إذا  الناضجة  الثمرة  أن  فالمالحظ 
صاحبها تسقط هي بين يديه، وكأنها تريد أْن 
تؤدي مهمتها التي خلقها الله من أجلها )12(.

-----------------------
رحاب  في  انظر   ،140: اإلسالمية  التربية  منار   -  1

التربية اإلسالمية:146.
الدكتور  العالمة  اإلس���الم،  في  وال��ح��رام  الحالل   -  2
دار  1985م،   � 1405ه�   � الله  حفظه   � القرضاوي  يوسف 

المعرفة، الدار البيضاء، بدون طبعة: 221.
3 - رقم الحديث : 2409، صحيح البخاري: 3/ 120.

اَلِة َوُهْم  4 - رواه أبوداود بلفظ: »ُمُروا َأْواَلَدُكْم ِبالصَّ
َعْشٍر  َأْب��َن��اُء  َوُه��ْم  َعَلْيَها،  َواْض��ِرُب��وُه��ْم  ِسِنيَن،  َسْبِع  َأْب��َن��اُء 
495. سنن أبي  اْلَمَضاِجِع« ، تحت رقم  َبْيَنُهْم ِفي  ُقوا  َوَفرِّ
 /1 بالصالة:  الغالم  يؤمر  باب متى  الصالة،  كتاب  داود، 

.133
5 -  انظر تحفة المودود بأحكام المولود ص: 224.

للمملكة  الجديد  الدستور  من   31 الفصل  انظر   -  6
الثقافي،  اإلنماء  دار  م،  الثانية/2013  الطبعة  المغربية، 

مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء:28.
7 - الحديث رقم: 2646 أبواب العلم، باب فضل طلب 

العلم، سنن الترمذي تبشار: 4/ 325.
8 - انظر تربية األوالد في اإلسالم: 195/1.

9 - تحفة الودود بأحكام المولود: 229.
10 - انظر هكذا علمتني الحياة، مصطفى بن حسني 
السباعي، ط 4/ 1418 ه� � 1997 م، المكتب اإلسالمي: 126.

11 - انظر المرجع نفسه: 131.
12 - ان���ظ���ر ت��ف��س��ي��ر ال���ش���ع���راوي، م��ح��م��د م��ت��ول��ي 
الشعراوي، مطابع أخبار اليوم، بدون تاريخ وبدون طبعة: 

.11529 /18

ذ. لحسن وعكي

حقوق الطفل من خالل مقررات التربية اإلسالمية 
السنة الثانية من سلك البكالوريا منوذجا، 

دراسة وتأصيال 5 / 7

العدد 450 05 ربيع الثاني 1437هـ  املوافق, 16 يناير  2016م

ق����ال ت���ع���ال���ى: �ل���ك���ل ج��ع��ل��ن��ا م��ن��ك��م ش��رع��ة 
نهج  ط��ري��ق  ي��ق��ال:   ،)48 ومنهاجا�)المائدة: 
ن واضٌح مستقيٌم، كما يعني أن  بالفتح يعني بيِّ
تلك الطريق مسلوكة متسعة ال وعورة فيها، مع 

وضوح القصد  من سلوكها.
وال��م��ن��ه��ج ق��ض��ي��ة م��ف��ص��ل��ي��ة ف���ي اإلس�����الم، 
األف��ك��ار  ع��ال��م  م��ن  ب���دءا  ف��اإلس��الم نفسه منهج، 
واآلداب،  السلوك  بعالم  وانتهاء  والمعتقدات، 
مجاالت  كافة  في  واألحكام  بالتشريعات  م��رورا 

الحياة اإلسالمية.
حاكم،  »إط���ار  تعريف:  أوج���ز   ف��ي  والمنهج 
ونظام جامع، وطريق واضح نحو هدف منشود«، 

ويقابله الفوضى واالرتجال والعشوائية.

ف���ي الحكمة  ال��م��ن��ه��ج  م��ع��ن��ى  ت��ج��ل��ي��ات 
واإلرادة والعلم اإللهي:

تتجلى معاني المنهج في أفعال الله تعالى 
ال���دال���ة ع��ل��ى أس��م��ائ��ه، ال��ت��ي م��ن أج��ل��ه��ا اسمه 
)الحكيم( فالحكمة اإللهية بارزة في كل فعل إلهي، 
وفي التنزيل: �إنا كل شيء خلقناه بقدر�. وفيه 
�وخلق كل شيء فقدره تقديرا� وُكلَِّف المؤمنون 
بالتفكر في معالم  الحكمة الربانية الدقيقة فيما 
حولهم بدءا ب� �وفي أنفسكم� وانطالقا إلى �ما 
في السموات وما في األرض� ليسير المؤمنون  
أو  »منهج«  وف��ق  حضارتهم  بناء  في  المفكرون 
الكونية  الطبيعة  مع  فعلهم  فينسجم  »تقدير«، 
القائمة على التقدير الدقيق، فيكون ِفعُلهم حكيما 

غائيا.
وكلمة )ُبِني( في قول النبي �: »ُبِني اإلسالم 
على خمس« لفظة لها داللتها الكاشفة عن معنى 
عميق في بنية اإلسالم، فهو بناء مبني، والدقة 
عن  تعالى  ق��ال  وق��د  سماتها،  أب���رز  األبنية  ف��ي 
القرآن  الكريم: �كتاٌب أحكمت آياته�،  وقال �ال 

يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه�.
في  األمة  أن  إلى  التجليات  من هذه  نخلص 
منهج  ذات  تكون  وأن  الب��د  الحضارية  سيرتها 
عملها،  مراحل  كل  في  ومحددة  واضحة  وخطة 
المسلم  يكون  أن  إل��ى  مستوياتها،  كافة  وعلى 
ب��ه إلى  ي��رق��ى  ال��ف��رد س��ائ��را وف��ق خطة ومنهج 

مستوى الفرد اإليجابي الفاعل.

ال��م��ن��ه��ج  ف��ري��ض��ة غ��ائ��ب��ة ف��ي حياتنا 
حاضرة في حياة أسالفنا.

المنهج حاضرة في عقل وفعل  كانت قضية 
ال��س��ل��ف ال��ك��رام رض���ي ال��ل��ه ع��ن��ه��م، ك��أب��رز آث��ار 
الوحي  أن  أدرك��وا   فقد  للوحي،  الرشيد  فهمهم 
»م��ن��ه��ج« ف��ي االع��ت��ق��اد واإلي���م���ان، وم��ن��ه��ج في 
المعامالت  في  ومنهج  والروحانيات،  التعبدات 
َفِهم  واآلداب،  األخ��الق  في  ومنهج  والتصرفات، 
ذلك السلف فأقاموا حياتهم وفق )منهج( و)خطة( 
فتجلت  وال��ج��وان��ب،  الشئون  ك��ل  ف��ي  و)مقصد( 
منهجهم  فرأينا  شيء،  كل  في  المنهجية  معاني 
في الفكر، ومنهجهم في التعليم والعلم والعمل، 
في  ومنهجهم  واالجتهاد،  الفقه  في  ومنهجهم  
الحكم والسياسة، وفي  االختالف والوفاق، وفي 

البناء والعمران، وفي الحرب والسلم،... إلخ.
ولو سردنا أمثلة لذلك: ففي الفقه مثال، نرى 
في كل مذاهبه تجليات )المنهج والمنهاجية(، فقد 
د كل مذهب فقهي صورة منهاجية متكاملة  جسَّ
مذهب  لكل  فكان  الشريعة،  وفهم  االجتهاد  في 
ومصطلحاته  ورجاله،  وكتبه  وقواعده،  أصوله 

ورموزه، ومراحله والمعتمد من مسائله، وهكذا.
وفي جانب العلم والتعليم والتصنيف: نرى 
أصناف العلوم ومجال كل علم، ومقدماته العشر 
لَّم التعليمي  المنظمة لرؤية التعامل معه، ثم السُّ
��م ال����ذي ي��ب��دأ ب�����اآلالت ق��ب��ل ال��م��ق��اص��د،  ال��م��ن��ظَّ
وال��م��خ��ت��ص��رات ق��ب��ل ال��م��ط��والت، واألي��س��ر قبل 
العالم  عن  عباس  اب��ن  قاله  لما  وفاقا  األصعب، 
��اس  ال��رب��ان��ي حيث ق��ال ع��ن��ه:  )ال���ذي ُي��رب��ي ال��نَّ
بِصَغار العلم قبل ِكَباره(، ثم ما يقدم عند الطلب 
القرآن قبل الحديث،  وما يؤخر، فكانوا يقدمون 
المنهجية  تستمر  ث��م  غ��ي��ره،  ع��ل��ى  وال��ح��دي��ث 
والخطة المحكمة في سيرتها المنضبطة،  فطالب 
الفقه ال يجرؤ على الُفْتَيا حتى يجيزه أشياخه، 
على  يعرضه  حتى  مصنفه  أو  كتابه  ينشر  وال 
أهل التخصص فيجيزوه، وهكذا صارت الحياة 
بال  متكاملة  ت��ض��ارب،  ب��ال  متناسقة  اإلسالمية 
السابق،  على جهد  فيها  الالحق  يبني  تعارض، 
دون عسر أو تعثر، فخلت األمة في الغالب األعم 

من التناقضات.
ومنهاجها  خطتها  عبر  األم��ة  بذلك  فقدمت 
األمم   قصدته  نموذجا  حضاريا   بناء  الواضح 
لحكمه  خاضعة  وإب��داع��ه،  تميزه  م��ن  مندهشة 
فالعلمي  ال��س��ي��اس��ي  ي��ك��ن  ل���م  إن  وس��ل��ط��ان��ه، 
عن  بفضله وسبقه، وعجزا  اعترافا  والحضاري 

اإلتيان بمثله وسبكه.
الغرب«   على  تسطع  العرب  »شمس  ولنقرأ 
لزيجريد هونكة نرى مصداق ذلك، وغيره الكثير.

أين المنهج اليوم؟
اليوم،  الذاتي  أن من عوامل قصورنا  أعتقد 
هو  الحضاري  تخلفنا  أسباب  أح��د  يعد  وال��ذي 
غياب »المنهج« الذي غابت معه الرؤية، والخطة، 
وغلبت العشوائية واالرتجال، فتبعثرت الجهود 
وضاعت األوق��ات، وأه��درت األم��وال، وأصبحنا 
ن��ت��ح��رك ف��ي أم��اك��ن��ن��ا ال ن��ب��رح��ه��ا، ف��ي ظ��ل عالم 
االستراتيجية  وال��خ��ط��ط  بالعلم  إال  يتحرك  ال 

واالستشراف المستقبلي.
حياة  ف��ي  المنهج  ع��ن  الباحثون  بحث  فلو 
والتعلم،  التعليم  جوانب  وف��ي  واألس��ر،  األف��راد 
مجال  وف��ي  والحكمية،  السياسية  اآلف���اق  وف��ي 
التعاون العربي اإلسالمي... إلخ، ألدرك بسهولة 
ظ��اه��رة ض��ع��ف أو ف��ق��دان )ال��م��ن��ه��اج��ي��ة(  التي 
عمادها العلم والتخصص، والمقاصد والغايات.

الحياة  ف��ي  المنهاجية  إل���ى  ال��ط��ري��ق 
اإلسالمية.

آنفا  سبق  ال��ذي  بمعناه  المنهج  إن صناعة 
وال����ذي يمثل أط���را ج��ام��ع��ة، وخ��ط��ط��ا ق��اص��دة، 
واع���دة،  مستقبلية  وآف��اق��ا  واض��ح��ة،  وب��رام��ج 
في  والجماعية  ال��ف��ردي��ة  المستويات  ك��ل  على 
انطالقة  نحو  الخطوات  أول  هو  المجاالت  كافة 
حضارية بين أمم األرض، والطريق إلى تحقيق 

المنهج يتمثل في خطوات  كثيرة منها:
ع��ل��ى مستوى  ال��ع��ل��وم« وذل����ك  »ت��ق��ص��ي��د   -
كافة  دراس���ة  ت��ك��ون  بحيث  والتعليم،  المناهج 
ال��ع��ل��وم وب��خ��اص��ة ال��ش��رع��ي��ة م��ن��ه��ا، واض��ح��ة 

المقاصد محددة الغايات أمام عقول دارسيها.
م��ؤس��س��ات  ل��ك��اف��ة  - وض���ع رؤى واض���ح���ة 
بين  وتكامل  تناسق  وإيجاد  اإلسالمية،  الحياة 

هذه الرؤى، وتوجيه الجماهير نحو فهمها.
يتبع

د. أحمد محمد زايد

ق�ضية املنهج  والبناء 

احل�ساري الإ�سالمي

سبق للكاتب الفاضل في احللقات السابقة أن تناول مجموعة من حقوق الطفل 
التربية اإلسالمية. ويواصل في هذه احللقة احلديث عن حق آخر هو  في مقرر 

حق التأديب والتربية والتعليم فكيف ذلك؟ وما مدى حضوره في املقرر؟
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متسارعة  بوتيرة  املتقدم  العالم  دول  تنمو 
ومستمر  متصاعد  بشكل  التنمية  طريق  وتشق 
اقتصادية  قاعدة  بناء  الدول  هذه  واستطاعت 
متينة ارتكزت على إستراتيجية تنويع وتنمية 
املصادر االقتصادية املختلفة، وأصبحت تهيمن 
عالية،  وبجودة  بكفاءة  العاملي  االقتصاد  على 
فماليزيا كانت حتى عام 1981 تعيش في تخلف 

في  شعبها  معظم  ويعمل  مدقعني،  وفقر 
الزراعة وصيد األسماك ويسكنون الغابات، 
وكان متوسط دخل الفرد يقدر بـ 100 دوالر 
 18« الدينية  الصراعات  ومتزقها  سنويًا، 
ديانة« واحلروب األهلية، واليوم ماليزيا تعد 
هائل  بشكل  تنمو  التي  املصنعة  الدول  من 
مقارنة  قويًا  اقتصادًا  ومتتلك  ومتسارع 
بباقي الدول األسيوية وحتقق أرباحًا كبيرة 

في التصنيع والزراعة والتصدير.
والبرازيل،  اجلنوبية،  وكوريا  ماليزيا، 
وتركيا من الدول التي حققت طفرة تنموية 
فأن  شك  وبال  املجاالت،  جميع  في  هائلة 
مخاطر  عن  بعيد  الداخلي  االستقرار 
أسهم  األهلية  والنزاعات  القارية  احلروب 
فعندما  الدول  هذه  اقتصادات  ازدهار  في 
املجاالت  جميع  معه  تنمو  االقتصاد  ينمو 
النهضة  سبب  وهذا  مخرجاتها  وتتوسع 

التي تعيشها هذه الدول.
أوضاعًا  فيشهد  العربي  العالم  أما 
وأمنية  واجتماعية  واقتصادية  سياسية 
متأزمة أدت إلى تدهور األوضاع االقتصادية 
شهدت  التي  العربية  األقطار  معظم  في 
وتشهد حراكًا سياسيًا واضطرابات داخلية 

البنى  من  كبيرة  أجزاء  تدمير  في  متثلت 
معدالت  وتراجع  العامة  واملرافق  األساسية 
االستثمارات  تدفق  وتراجع  االقتصادي  النمو 

بشكل كبير وكذلك االستثمارات اخلارجية.
ميوت  بأن  له  ُرسم  فقد  العربي  فالوطن 

ميتتني: 

السلطات  فساد  جحيم  بسبب  أوالهما: 
وحكمت  العربي  املواطن  ثروات  نهبت  التي 
عليه باملوت البطيء حتت عذاب الفقر واجلوع 

واملرض، 
والنزاعات  األهلية  احلروب  وثانيهما: 
أضف  واملذهبية،  احلزبية  والقالقل  املسلحة 
إلى ذلك ما خلفه الربيع العربي من دمار لبعض 
نزاعات  تشهد  مازالت  التي  العربية  الدول 

سياسية قد يطول أمدها .
الدول  إلبقاء  استراتيجي  مخطط  وهناك 
العربية مدينة هشة ال تقوى على التقدم والرقي، 
وإبقائها ضمن دول العالم الثالث التي تصارع 
والتطور،  االرتقاء  أجل  من  ال  العيش  أجل  من 
ما  إعمار  يعيد  يظل  أن  لُه  ُقدر  العربي  فالوطن 

أفسدته هذه األحداث من حروب وثورات مسلحة 
بحيث تستنزف امليزانية من أجل اإلعمار وليس 
الفقر  من  والنهوض  والتقدم  النمو  أجل  من 

والعوز إلى االكتفاء الذاتي.
اخلسائر  حجم  على  الضوء  ولتسليط 
الناجتة عن الثورات التي شهدتها دول الربيع 
بـ  االقتصاديون  احملللون  قدرها  والتي  العربي 

كلما  تزداد  اخلسائر  وهذه  دوالر،  مليار   800
طالت املراحل االنتقالية وتوسعت دوائر الصراع 
اخلسائر  تشمل  لم  اخلسائر  وهذه  واخلالف 
والصناعية  التحتية  البني  لتدمير  املباشرة 
وتدمير  واجليش  الدولة  مؤسسات  وتفكيك 

املخزون والترسانة العسكرية لهذه الدول.
فقد جاء الربيع العربي على طبق من ذهب 
األمريكية  وخاصة  الكبرى  السياسية  للقوى 
هذا  أركان  الستكمال  والصهيونية  واألوروبية 
وإعادتها  العربية  الدول  إضعاف  في  املشروع 
سنوات طويلة إلى الوراء لتنشغل بإعادة بناء 
الزمن  من  عقودا  منها  يتطلب  قد  مما  نفسها 
إلى  باإلضافة  الطبيعية  حالتها  إلى  لتعود 
إغراق هذه الدول في ديون للدول املانحة إلعادة 

اإلعمار.
اإلسرائيلي  العدوان  خسائر  ُقدرت  كما 
على قطاع غزة سنة 2008 بـ 4 مليارات دوالر، 
تقدر   2012 أواخر  القطاع  على  والعدوان 
خسائر  وُقدرت  دوالر،  مليون   300 بـ  خسائرُه 
 2006 سنة  لبنان  على  اإلسرائيلية  احلرب 
بـأكثر من 16 مليار دوالر، أما االحتالل األمريكي 

مليار   450 من  بأكثر  خسائره  فُقدرت  للعراق 
دوالر عدا ذلك ومن اخلسائر البشرية.

املليارات  مئات  إلى  يحتاج  والصومال 
بعد  للبشر  الطبيعية  احلياة  مسار  إلى  ليعود 
السياسية  القوى  وقسمته  احلروب  أنهكته  أن 
والسودان  املجاعات،  شعبه  وأهلكت  املتناحرة 
إلى  تقسيمه  مت  أن  بعد  مغدق  فقر  من  يعاني 
دولتني وخاصة أن دولة جنوب السودان متتلك 
األول  املصدر  هو  كان  الذي  النفطي  املخزون 

لالقتصاد السوداني.
االقتصادية  تكاليفها  لها  احلروب  هذه 
إلى  فباإلضافة  العربية  الدول  على  املرتفعة 
اإلعمار  إلعادة  الضخمة  امليزانيات  استنزافها 
التخلف  من  العربي عقودًا  املواطن  تعيد  فإنها 
والضياع إلى الوراء بداًل من أن يتقدم خطوة 

إلى األمام ليلحق بركب الدول املتقدمة.
وقد ُزرعت إسرائيل في جسدنا العربي 
وعمرانيًا  اقتصاديًا  وازدهرت  ومنت 
متتلك  التي  النووية  الدول  من  وأصبحت 
رؤوس  ولديها  كبيرة  عسكرية  ترسانة 
برفاهية  شعبها  ويعيش  ضخمة  أموال 
وتقدم  احلرية  من  جدًا  عاٍل  بقدر  ويحظى 
وسلسة،  سهلة  بصورة  اخلدمات  كافة  وله 
بينما بلداننا العربية ُأريد لها أن تقبع في 
أمريكية  بإرادة  والنزاعات  احلروب  دائرة 
العربي بشكل  الشأن  إسرائيلية تتدخل في 
أغرقت  وقد  سياساته،  في  وتتحكم  سافر 
املنطقة العربية في حروب ونزاعات أنهكت 
التنموية  مقوماتها  ودمرت  ميزانيتها 
وأدخلتها في طائلة املديونية لقرون قادمة.

هذه السياسة األمريكية اإلسرائيلية لن 
تتغير جتاه الدول العربية ما لم يكن هناك 
موقف عربي موحد ولديه خطة إستراتيجية 
بعيدة املدى من أجل القضاء على اخلالفات 
السافر  األمريكي  التدخل  ومنها  الراهنة 
الثروات  توجيه  وكيفية  العربي  الشأن  في 
على  والقضاء  العربي  املواطن  لتنمية  العربية 
العربية  دولنا  أنهكت  التي  النزاعات واحلروب 
بالطرق  التعبير  مجال  في  احلرية  سقف  ورفع 
بسيادة  املساس  دون  البناء  النقد  تكفل  التي 

الدولة وتعيق منوها وتدمر مكتسباتها.
> موقع صيد الفوائد

األولى  العاملية  احلرب  اشتعلت  عندما 
وفرنسا  روسيا  من  كل  كانت  يوليو1914م 
مواجهة  في  مشترك  حتالف  ضمن  وبريطانيا 
انتهت  ،ثم  العثمانية  أملانيا والنمسا واخلالفة 
احلرب بهزمية املعسكر األخير وخروج اخلالفة 
العثمانية مهيضة اجلناح ومنهكة بفعل العديد 
الداخلي  التفكيك  معاول  أخطرها  األدواء  من 
املسنودة خارجيا. والتي سرعان ما جنحت في 
متثل  ظلت  اخلالفة  التي  مركز  عن  االنفصال 
اإلسالمية.  للشعوب  اجلامع  السياسي  الكيان 
عن  ومشهور  معروف  هو  مما  كان  ما  كان  ثم 
حركة الثورة العربية والدعم البريطاني لها في 

مواجهة العثمانيني ثم الغدر بها الحقا.
البريطاني  الروسي  احللف  وتقاسم 
الفرنسي تركة “الرجل املريض”، حيث استمرت 
روسيا في قضم وابتالع األقاليم اإلسالمية في 

آسيا الوسطى والقوقاز، وفيما يتعلق باملشرق 
العربي قامت  فرنسا وبريطانيا بشكل سري  في 
16 مايو 1916م بعقد اتفاقية “سايكس- بيكو” 
)وهما على التوالي: مارك سايكس وزير خارجية 
بيكو وزير خارجية فرنسا(  بريطانيا و جورج 
وهي االتفاقية املشؤومة التي نصت على تقسيم 
منطقة املشرق العربي إلى مناطق نفوذ للقوتني 
االحتالل  تكريس  بذلك  ومت  االستعماريتني. 
الصهيوني  للوجود  التربة  وتهيئة  والتجزئة 
التحوالت  ظل  وفي  وامللحقات.  األذرع  وبقية 
شرارتها  قدح  التي  العميقة  االستراتيجية 
الربيع العربي وما يرمز إليه من حترر ونهوض 
في  االستعمارية  للقوى  املاكر  التخطيط  بدأ 
إعادة ترتيب أوراقه في ظل التغيرات املتسارعة 
التي تسببت في انهيارات مريعة لالستحكامات 
السياسية واألمنية والفكرية التي أقيمت خالل 

العقود العشرة املاضية.
وكان األكثر إزعاجا لهذه القوى االستعمارية 
يتمثل في أن التغييرات اجلديدة بالبالد العربية 
تنزلت في سياق حراك شعبي واع يرفع مطالب 
واألخطر  والتنمية  والكرامة  باحلرية  مشروعة 
اخلالفة–  –مهد  تركيا  جتاوز  مع  يتزامن  أنه 
احلضاري،  واالستالب  التنموي  الفشل  ملرحلة 

إرث  املنطقة  بإمكانية جتاوز شعوب  مما يشي 
قرن من الضياع والتيه.

ظهرت  اجلديد  الواقع  هذا  مواجهة  وفي 
لتنظيمات  احلياة  وأعيدت  املضادة  الثورات 
قوى  من  اإلجهاز  ومت  املريب  األهوج  العنف 
االستعمار والطغيان واإلرهاب على الدميقراطية 

الوليدة وهي بعد لم تبلغ سن الفطام.
 وبعد أن تأكد للجميع أن النظام الذي أعقب 
احلرب العاملية األولى في طريقه لالنهيار، قامت 
كل  أكثر؛  بتمزيقه  متزامن  وبشكل  القوى  هذه 
على طريقته اخلاصة، ففي سياق مريب أعلنت 
جماعة صغيرة سرعان ما تضخمت بفعل أكثر 
من فاعل عن قيام خالفة وهمية، وحطمت فعليا 
حدود سايكس-بيكو بني العراق وسوريا، ومن 
ذرائع  األجنبية حتت  القوى  قامت  أخرى  جهة 
الوهمية”  “اخلالفة  وغول  اإلرهاب  محاربة 
بتكثيف وجودها العسكري وتشجيع قيام جيوب 
من  املنطقة  حدود  رسم  إعادة  لفرض  وكيانات 
جديد في اجتاه جتزئة املجزء وبروز كانتونات 
طائفية وإثنية من أجل تكريس الهيمنة والنكاية 

بأحالم شعوب املجال العربي اإلسالمي.
وفي ذكرى مرور قرن على اتفاقية سايكس–
التقسيم  غيوم  املنطقة  سماء  تلبد  بيكو، 

االستعماري،  القهر  بقوة  املفروضة  والتجزئة 
–التي  األمريكية  املتحدة  الواليات  حيث عادت  
بعد  املنطقة  إلى  السابق-  بريطانيا  دور  ورثت 
تبعتها  ثم  منها،  تدريجي  انسحاب  عن  حديث 
تدخل  شكل  في  روسيا  غربي  ترحيب  وسط 
عسكري فج فاجأ أصحاب النظر االستراتيجي 
القاصر ، وبقي مقعد فرنسا شاغرا، حتى جاءت 
هجمات باريس الدامية، لتجد فرنسا املسوغات 
الكافية إلعالن احلرب على الغول الوهمي وتبرر 
تراجعها عن مواقفها السابقة، وتبدأ في حتريك 
شرق  اجتاه  في  واجلوية  البحرية  أساطيلها 

املتوسط.
التقسيم،  قوى  مثلث  أضالع  تكتمل  وبذلك 
من هنا ميكن أن نفهم تصريح الرئيس الفرنسي 
هوالند عن زيارته لواشنطن وموسكو من أجل 

تكوين حتالف دولي أكثر فاعلية.
 

جديد  تقسيم  مع  موعد  على  املنطقة  فهل 
سيعرف  الحقا -رمبا– باتفاق »كيري-الفروف-
فابيوس«، ومهما يكن من أمر فإن املنطقة متوج 
العام  اجتاهها  في  إيجابية  عميقة  بتحوالت 
تفرضها   أن  ميكن  حتديات  أي  من  أكبر  وهي 

أجندة استعمارية في ظرف استثنائي عابر.
ولله األمر من قبل ومن بعد.

> إسالم أون الين

الوطن  العربي  بني  سندان  احلروب  ومطرقة  الديون

تفاهمات ما بعد “سايكس-بيكو” 

عبدالهادي الخالقي

 سيدي أعمر شيخنا
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السنة  لهذه  النبوي  املولد  حفل  متيز 
للفكر  التنويهية  السادس  محمد  جائزة  بتقليد 
والدراسات اإلسالمية ألحد الفقهاء البارزين في 
العلوم الشرعية واألبحاث القانونية املقارنة، أال 
وهو العالمة الدكتور محمد ابن معجوز املزغراني 
من علماء القرويني بفاس، عضو املجلس العلمي 
الشريعة  بكليتي  سابقا  واألستاذ  األعلى، 

أحد  اجلائزة  تسلم  وقد  واحلقوق، 
أوالده نظرا لظروفه الصحية.

اجلائزة  هذه  أن  واملعروف 
للشخصيات  مكافأة  سنة  كل  متنح 
تشجيعها  بغية  املرموقة؛  العلمية 
املستوى  عالية  أبحاث  إجناز  على 
اإلسالمية،  الدراسات  مجال  في 
الغراء  الشريعة  تعاليم  مع  متاشيا 
العلم وحسن  التي حتث على طلب 
توظيفه. وتشرف عليها علميا جلنة 
السادة  تضم  األكفاء  العلماء  من 
ومحمد  الكتاني،  محمد  األساتذة: 
وإدريس  يسف،  ومحمد  بنشريفة، 
البوشيخي،  والشاهد  خليفة، 
وأحمد  بنبني،  شوقي  وأحمد 
)مقرر  قسطاس  وأحمد  شحالن، 

اللجنة(.
لقد سعد أهل العلم وطالبه بهذا التكرمي لعلم 
والذي  واالجتهاد،  والتأليف  البحث  أعالم  من 
أغنى اخلزانة الفقهية والقانونية ببلدنا والبالد 
اإلسالمية عامة، بعدد من الكتب والدراسات التي 
أبوابها،  في  مرموقة  علمية  مراجع  بحق  تعتبر 
في  والقضاة  واألساتذة  الطالب  منها  يستفيد 
وسائر  واحملامون  العدول  كما  درجاتهم،  أعلى 

املهتمني بالدراسات الفقهية املقارنة.
بدأ الدكتور املزغراني حياته العلمية بالكتاب 
امللك  أسسها  التي  احلسنية  فاملدرسة  القرآني، 
محمد اخلامس رحمه الله بفاس، ثم التحق وهو 
بها  تلقى  التي  القرويني  بجامعة  العاشرة  دون 
العلوم اإلسالمية  اثني عشر عاما مختلف  طيلة 
وانتسب  متخصصني،  علماء  يد  على  واللغوية 

بعد ذلك لدار احلديث احلسنية وكلية احلقوق 
دراسة  بني  اجلمع  هدفه  وكان  بالرباط، 
بغية  ومناهجها،  القانونية  والعلوم  الشريعة 
في  يقابلها  وما  القوانني  هذه  بني  املقارنة 
الفقه اإلسالمي، ليتأتى له بذلك خدمة الشريعة 
وهكذا  وفضائلها.  مزاياها  بإبراز  اإلسالمية 
الفاسي  عالل  املرحوم  من  بإشراف  حصل 
القانون  في  العليا  الدراسات  دبلوم  على 
الشريعة  في  السبب  موضوع:  في  اخلاص 
حصل  كما  الوضعية،  والقوانني  اإلسالمية 
دار احلديث في موضوع:  الدكتوراه من  على 
والتقنني  اإلسالمي  الفقه  في  الشفعة  »أحكام 
املغربي املقارن«، وهو موضوع خطير ودقيق، 
لكون نظام الشفعة من أكبر األدلة التي تبرهن 
تأثره  وعدم  اإلسالمي  الفقه  استقالل  على 
بالقوانني الرومانية وغيرها، كما 
التي تعج باملنازعات  أن احملاكم 
بالشفعة،  الصلة  ذات  العقارية 
ينظم  ملن  احلاجة  أشد  في  هي 
بطون  في  املتفرقة  قواعدها 
الكتب على نسق واحد، ومبنهج 

حديث يراعي التطورات احلاصلة. 
وباإلضافة ملا ذكر صنف الدكتور 
كتبا  املزغراني  معجوز  بن  محمد 
املدخل  أخرى منها: محاضرات في 
لدراسة الشريعة اإلسالمية، وسائل 
أحكام  اإلسالمي،  الفقه  في  اإلثبات 
على  اإلسالمي  الفقه  في  األسرة 
الشخصية،  األحوال  مدونة  ضوء 
احلقوق العينية في الفقه اإلسالمي 
الكتاب  وهذا  املغربي،  والتقنني 

الذي  واملرجع  األساس  اعتباره  ميكن  األخير 
املتعلق   39.08 القانون  إخراج  في  اعتماده  مت 
 22 في  صدرت  والتي  العينية  احلقوق  مبدونة 

نوفمبر 2011.
التتويج  هذا  على  اجلليل  ألستاذنا  فهنيئا 
املستحق، والذي نرجو أن يكون حافزا لالهتمام 
املقارنة  القانونية  الفقهية  بالدراسات  أكثر 
واستثمارها في امليدان العملي تشريعا وقضاء، 
على  أن مين  وتعالى  الباري سبحانه  ندعو  كما 
األستاذ املزغراني بصحة وعافية وشفاء لينتفع 

به أهل العلم وطلبته وكذا وطنه وأمته، آمني.

يوم  بفاس  الثقافية  املبادرة  جمعية  نظمت 
حول  مستديرة  مائدة   2016 يناير   3 األحد 
والعالج«  األسباب  األسري  موضوع:«التفكك 
والدكاترة  الدعاة  من  نخبة  عليها  اجتمع 

الباحثني.
احلكيم،  الذكر  من  بآيات  اجللسة  افتتحت 
وقد حدد مسير اجللسة الدكتور: يوسف العلوي، 
أبرز املشاكل واألسئلة التي يتمحور حولها هذا 

اللقاء.
ملاذا استدعاء هذا املوضوع؟ هل فعال أصبح 
هل  مناقشة؟  إلى  ظاهرة حتتاج  األسري  التفكك 
فعال تعاني األسرة املغربية من التفكك؟ ما مظاهر 
هذا التفكك؟ وما أسبابه؟ وما نتائجه؟ ثم أخيرا 

ما احلل؟

أرقام  العيشي:  إدريس  الدكتور   -  1
وإحصائيات مخيفة عن واقع التفكك األسري

وصحيح  وخطير،  هام  فعال  املوضوع  هذا 
رهيبا،  أسريا  تفككا  تعيش  املغربية  األسرة  أّن 
واختصاصها بقانون خاص دليل على أنها فعال 
على حجم  يطلع  أن  أراد  ومن  الرياح،  مهب  في 
ليرى  األسرة  محاكم  إلى  يفد  أن  عليه  التفكك 
األرقام اخليالية ألنواع الطالق ليعلم عن كثب أن 
هناك ملفات مهولة فصلت فيها احملاكم وأخرى 
تنتظر الفصل، وهذا الذي يصل إلى احملاكم من 
التفكك ما هو إال النزر القليل، وإال فهناك العديد 
من القضايا التي لم تصل إلى احملاكم، وما خفي 
احملاكم  َتُبتُّ  للشقاق  التطليق  فمثال  أعظم،  كان 
1300 ملف،  1200 أو  كل سنة في ما يزيد على 
وذكر الدكتور أرقاما أخرى محلية ووطنية فيما 
وبطبيعة  بالطالق،  املتعلقة  امللفات  عدد  يخص 
املغربية  األسر  األرقام  يؤدي ضريبة هذه  احلال 
أنظار  األستاذ  لفت  ثم  قاطبة،  اإلسالمية  واألمة 
تقوم  ال  اجلامعات  من  كثيرا  أن  إلى  احلاضرين 
بالدور املنوط بها كإصالح ذات البني مثال، األمر 
ذكر  املغربية،كما  األسر  ينعكس سلبا على  الذي 
املعروضة  امللفات  من  العديد  هناك  أن  الدكتور 

الصلح،  مرحلة  في  تكون  والتي  احملاكم  على 
هي في أغلب احلاالت يكون مآلوها  الطالق أو 

التطليق.

مشكالت  آثار  أبياط:  محمد  الدكتور   -  2
التفكك تصيب املجتمع كامال، وأسبابه غياب 

التربية اإلميانية
التفكك  مفهوم  بيان  إلى  الداعية  تعرض 
األسري، وقال بأنه: هو حدوث أو طروء مرض، 
آفة، فساد، ضعف، هوان، وهن، على هذه الرابطة، 
بأسباب  اجلامعة  هذه  على  امليثاق،  هذا  على 

متعددة.
نبه  كما 
فضيلته  إلى أنه 
وظيفته  بحكم 
عدة  عليه  ترد 
ومكاملات  حاالت 
من  هاتفية 
وشيوخ  شباب 
حول  مدارها 
األسري  التفكك 
ع  ا لنز ا و
ف  خلال ا و
كما  العائلي، 
أن  على  عرج 
أثر التفكك يعود 
على  بالسلب 

املهام  من  العديد 
واملجاالت، فمثال القاضي أو املدرس أو الطبيب 
وغيرهم... كيف له أن يقوم بعمله بجودة عالية 
أثر  بيته.وبالتالي  أسوار  داخل  تلتهب  والنار 
هذه العائلة الصغيرة يصل إلى العائلة الكبيرة 
دائرة  دوائر:  ثالث  األسرة  إذ  املجتمع،  أال وهي 
األسرة )الزوج والزوجة(، دائرة األسرة )احمللية(، 
فهذا  اآلدميني(،  )أسرة  الدولية  األسرة  ودائرة 
في  أضرارها  تتوقف  ال  املشاكل  وهذه  التفكك 
البيت الذي نشأت فيه؛ وإمنا تتعداه إلى املجتمع 

كله، وكأمنا الرياح تنقلها إلى اآلفاق.
ومن أراد أن ينظر إلى حجم التفكك في فاس 
فقط فعليه أن يزور »غرواوا« )املؤسسة اخليرية(.
ومدار أسباب التفكك األسري كله حول فساد 
العقيدة، وضعف اإلميان، وغياب تأهيل األزواج.

فيما  األسري  التفكك  عالج  تلخيص  وميكن 
يلي:

ألن  والتربية؛  التعليم  مسيرة  تصحيح   -
عن  القطار  ينحرف  كما  انحرف  اآلن  التعليم 

سكته.
- تصحيح اإلعالم أو مسيرة اإلعالم.

الشرعية،  األحكام  إعادة  على  احلرص   -
وهذه وحدها حتتاج إلى ندوة.

الدعوة  البنعيادي:  محمد  الدكتور   -  3
إلى إنشاء »ملتقى األسرة« لإلنصات والتربية 

والتأهيل
األسرة  في  األصل  أن  على  فضيلته  عرج 
فاألسرة  جرا،  وهلم  واملودة  والسكن  التماسك 
من  املجتمع  تقي  التي  احلصني  الدرع  تعتبر 

املجتمع  احلصن حتطم  هذ  فإذا حتطم  التفكك، 
للتفكك أسبابا كثيرة  إلى أن  باألساس، كما نبه 
غير الطالق الذي يعتبر أشهرها وأكثرها رواجا، 
وهناك  والتعدد...إلخ،  واملوت  الهجر  هناك  إذ 
األسباب  ومن  خارجية،  وأسباب  ذاتية  أسباب 
اخلارجية  األسباب  ومن  التأهيل،  غياب  الذاتية 
يقول  األسباب  أبرز  ومن  االجتماعي..  التأثير 
الدكتور: أكاد أجزم أن أسلوب احلياة املعاصرة 
ال تسلم منه أي أسرة، وهو أحد أسباب التفكك 
في نظري، ثم ختم كالمه بتوصية إلى اجلمعية 
لقاءات  بتنظيم  الثقافية(،  املبادرة  )جمعية 
يستضيفون  األسرة  ملتقى  يسمونها  موسمية 
املجال  هذا  في  متخصصني  أساتذة  فيها 
التعامل، وحسن  لتأهيل األزواج، وتعليمهم فن 

العشرة...

الكدي:  العمراني  محمد  الدكتور   -  4
التفكك األسري في ديار املهجر وواقع مرير

إضافة إلى ما تفضل به السادة األساتذة، نبه 
األستاذ إلى أمر خطير أال وهو اخلطر احلاذق 
بها  يتربص  وما  املهجر  في  املسلمة  باألسرة 
هناك، حيث أن أهم أسباب التفكك األسري بديار 
واملعنوي  املادي  اإلغراء  حول  تتبلور  املهجر 
بخيط  ترتبط  هناك  األسرة  جتد  إذ  والثقافي.. 
يبادر  صغير  خدش  مبجرد  جدا،  واٍه  ضعيف 
الضعيف.. اخليط  ذلك  قطع  إلى  األطراف  أحد 
األمر الذي يعود على تأثر األسر املغربية بالغرب 

سلبًا.
كانت  العوملة  أن  إلى  النهاية  في  وخلص 
والزلت أحد أخطر األسباب على األسرة املغربية 
والتآزر  والتالحم  التماسك  فيها  عهدنا  التي 

والتعاون والتراحم وما إلى ذلك.
ورفعت اجللسة بدعاء للشيخ الدكتور محمد 

أبياط حفظه الله تعالى.

> إعداد: نور الدين باخلير

حول  تكرمي  العالمة  ابن  معجوز  املزغراني  بجائزة  محمد  السادس  للفكر  والدراسات  اإلسالمية

»التفكك  األسري:  األسباب  والعالج«  موضوع  ندوة  نظمتها  جمعية  املبادرة  الثقافية  بفاس

أنور احلمدوني



متهيد:
بروعته  وب��ه��روا  ال��ع��رب  ال��ق��رآن  لقد سحر 
من  املقاييس،  بكل  معجز  ألن��ه  بيانه؛  وحسن 
العجيب،   تأليفه  حيث  من  الفريدة،  لغته  حيث 
معجز  أنه  كما  املتقن،  ونظمه  احملكم،  وتركيبه 
النفوس. مما جعله  في  تأثيره  أيضا من حيث 

يحدث هزة عنيفة في العبقرية العربية. 
سنركز على اجلانب التركيبي في هذا املقال 
إلظهار بعض جتليات اإلتقان في تركيب القرآن 
فما هي  لظاهرة  احل��ذف.  من خ��ال معاجلتنا 
ال��ق��رآن��ي؟  للنص  التركيبية  اخل��ص��ائ��ص  أه��م 
وك��ي��ف ميكن احل��دي��ث ع��ن اإلت��ق��ان ف��ي تركيب 

احلذف في القرآن؟

1 - من خصائص التركيب القرآني:
التركيبية  اخل��ص��ائ��ص  أه��م  توضيح  قبل 
للنص القرآني، نشير إلى أننا نقصد بالتركيب 
دراسة العاقات التركيبية بني الوحدات اللغوية، 
والعلم الذي يهتم بتحليل هذه العاقات هو علم 
التركيب، ويتناول بنية الكلمة واجلملة وأجزاء 
اخلطاب تأليفا وتركيبا، وهو  علم لساني دقيق 
يعالج البنية التركيبية للجمل وما يطرأ عليها 
توضيح  إل��ى  يسعى  كما  تركيبي،  تغيير  م��ن 
الكلمات  ب��ني  تربط  التي  التركيبية  العاقات 
املشكلة لهذه اجلمل، هذه العاقات التي بدونها 

تصبح الكلمات مبعثرة با قيمة.)1(
في  هامة  مكانة  العربية  اللغة  تبوأت  وق��د 
عولج  حيث  امل��ع��اص��رة؛  التركيبية  النظريات 
ت��رك��ي��ب ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وق��ض��اي��اه��ا م��ن خ��ال 
توليدي   منظور  من  معاصرة  لسانية  نظريات 

ووظيفي.)2(
ف���ل���م���اذا اع���ت���ن���ى ال���ن���ح���اة وال���ب���اغ���ي���ون 

واألسلوبيون بتركيب ونظم القرآن الكرمي؟
تركيب  ع��ن  ال��ق��رآن  تركيب  ال���ذي مييز  م��ا 

البلغاء؟
ألنه   ع���ادي؛  غير  تركيب  ال��ق��رآن  تركيب  إن 
يتضمن أوج��ه��ا م��ن اإلع��ج��از؛ س��واء م��ن حيث  
هندسة   من حيث  أو  للجمل،  التركيبية   البنية 
عندما  وخاصة  اجلمل،  لهذه  املؤلفة  الكلمات 
يتعلق األمر باحلروف املقطعة في فواحت السور 
ف��ي ال��ق��رآن ال��ك��رمي نحو: »أل���م« كما ف��ي س��ورة 

البقرة وآل عمران...
أو »أل�����ر« ك��م��ا ف���ي س�����ورة ي���ون���س وه���ود 

وإبراهيم... الخ 
التركيب القرآني تتداخل فيه قواعد النحو 
معرفة  يقتضي  وتتبع ظواهره  الباغة،  وفنون 

شاملة بقواعد النحو واللغة واملعاني. 
أهم  موجز  بشكل  جنمل  أن  ميكن  وعموما 

خصائص التركيب القرآني فيما يلي: 
- على مستوى املفردات هناك هندسة دقيقة 
ف��ي موضعها  ك��ل كلمة   ف��ي وض��ع  ج��دا تتمثل 
تركيبي  تغيير  أي  وأن  بها،  الائق  التركيبي 
وراءه ح��ك��م��ة، مم��ا ي���دل ع��ل��ى دق���ة اإلت��ق��ان في 

تركيب القرآن.
البنية  على مستوى  دقيقة  هندسة  هناك   -
التركيبية للجملة،  وتتمثل في انسجام أجزائها 

والتئامها.
قوانني  رعاية  هناك  اللغة  مستوى  على   -

اللغة وقواعدها.
تركيب  في  اإلت��ق��ان  مظاهر  بعض  وسنبني 
القرآن من خال حتليلنا بإيجاز لظاهرة احلذف 
في القرآن وحتديد بعض خصائصها التركيبية. 

م��ظ��اه��ر  م����ن  م��ظ��ه��ر  احل������ذف   -  2

اإلتقان في تركيب القرآن: 
ما  الربيع  أبي  البن  البسيط  في شرح  ورد 

يلي:
املأخذ،  لطيف  املسلك،  دقيق  ب��اب  "احل��ذف 
ملا  ون��ظ��را  بالسحر")3(.  شبيه  األم���ر،  عجيب 
للحذف من صلة قوية باملعنى اعتنى به القدماء 
ع��ن��اي��ة خ��اص��ة. وه��ن��اك حت��ال��ي��ل م��ش��ه��ود لها 
جند  حيث  الباغة،  علوم  في  هو  كما  بالريادة 
باحلذف  يهتم  امل��ع��ان��ي  علم  ف��ي  مستقا  ب��اب��ا 
والتداولية)4(.  والتركيبية  الداللية  وقضاياه 
الظاهرة وبخصائصها،  النحاة بهذه  كما اهتم 
"قد حذفت العرب اجلملة  يقول ابن جني مثا: 
واملفرد، واحلرف واحلركة، وليس شيء من ذلك 
إال عن دليل عليه، إال كان فيه ضرب من تكليف 
علم الغيب في معرفته")5(. وحتدث النحاة عن 

شروطه وضوابطه وأنواعه، ومواقع تقديره. 
احل�����ذف  إن 
ف��ي ك���ام ال��ع��رب 
معهود  أس���ل���وب 
معروف،  ومسلك 
ي����ع����م����دون إل���ي���ه 
أغ��راض  لتحقيق 
ب��اغ��ي��ة م��ع��ي��ن��ة، 
تقوية  ف��ي  ت��ف��ي��د 
وإخراجه  الكام، 
ع���ل���ى األس���ل���وب 
جاء  وق��د  األمثل. 
نهج  على  القرآن 
العرب في الكام، 
ف��اع��ت��م��د احل���ذف 
أس������ل������وب������ًا م���ن 
ج��م��ل��ة أس��ال��ي��ب��ه 
حيث  ال��ب��اغ��ي��ة، 
ص��وره  بكل  ورد 
وأش�����ك�����ال�����ه ف��ي 
اخلطاب القرآني: 
ح���������ذف   -
قوله  نحو  االس��م 
�واس���أل  تعالى: 
كنا  ال��ت��ي  القرية 

فيها�)يوسف:8( والتقدير اسأل أهل القرية.
�يوسف  تعالى  قوله  - حذف احل��رف نحو 
يا  وال��ت��ق��دي��ر  هذا�)يوسف:29(  ع��ن  أع����رض 

يوسف.
حذف الفعل وقد ورد بشكل كبير في القرآن، 
ميكن  عليه، فكيف  سنركز  ال��ذي  النموذج  وهو 
احل��دي��ث ع��ن مظاهر اإلت��ق��ان م��ن خ���ال  حذف 

الفعل في تركيب القرآن؟
 لنتأمل قوله تعالى:

1 - �وقرآن الفجر� )اإلسراء 78(.
2 - �ناقة الله وسقياها� )الشمس:13(

3 - �ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا�)النحل:30(
نعتبر  ال��ق��رآن��ي��ة  األم��ث��ل��ة  ه��ذه  حتليل  قبل 
احلذف إجراء تركيبيا يقوم على إسقاط عنصر 

من البنية التركيبية. 
العنصر  استرجاع  وهو  بالتقدير  ويرتبط 
احملذوف إلى البنية نفسها أثناء عملية التأويل.
من  ال��ق��رآن  تركيب  ف��ي  اإلت��ق��ان  ولتوضيح 
تركيب   كل  أن  من  ننطلق  احل��ذف  ظاهرة  خال 
وقع فيه حذف  هو تركيب ليس أصليا، بل هو 
منيز   أن  ميكن  أخ��رى  وبعبارة  محول،  تركيب 
في البنيات التي وقع فيها حذف بني تركيبني: 
التوليديني   ع��ن��د  يسمى  م��ا  أو  ظ��اه��ر  ت��رك��ي��ب 
بالبنية السطحية أو الصورة الصوتية )6( أو 
ما نطلق علية: الصورة املنطوقة، وبني تركيب 
خفي ميثل األصل العميق للبنية التي وقع فيها 

احلذف.
بني   التمييز  يقتضي  احل���ذف  ت��رك��ي��ب  إن 
التي  الصوتية(،  )ال��ص��ورة  املنطوقة  ال��ص��ورة 
جتسدها األمثلة السابقة، واألصل الذي تنتمي 

إليه )أي بنيتها العميقة(.
خضعت  بنيات  السابقة  القرآنية  فاجلمل 
في  عنصر  ح���ذف  ف��ي  يتمثل  تركيبي  إلج����راء 
يؤكدون  القدماء  ك��ان  وإذا  السطحية،  بنيتها 
ال��ذي  الدليل  ف��إن   ،)7( بدليل  إال  ح��ذف  ال  أن��ه 
حيث  اإلع���راب؛  دليل  ه��و  عليه  نتكئ  أن  ميكن 
إن كل منصوب ال بد أن يكون له ناصب، ومن 
العميقة  البنية  )8( في  ثم  نفترض فعا خفيا 

للجمل السابقة.
وعليه فإن األصل املفترض أو البنية العميقة 

لألمثلة السابقة يكون على نحو ما يأتي:
1 - ألزم قرآن الفجر.

2 - اح��ذروا ناقة الله فا تقربوها. فحذف 
الفعل على التحذير.
3 - أنزل خيرًا.

ويجب أن نشير إلى أن االنتقال من الصورة 
امل���ن���ط���وق���ة  إل��ى 
األصلية  البنية 
)ال������ت������رك������ي������ب 
اخل����ف����ي( ي��ك��ون 
وف���ق���ا مل��ع��ط��ي��ات 
أو  امل������ع������ن������ى، 
ملقتضيات  وفقا 
امل�����������ع�����������ن�����������ى 
ون�������وام�������ي�������س 
ال����������ل����������غ����������ات 

الطبيعية.
ك����ان  وإذا 
تشومسكي يربط 
ب�����ني امل���س���ت���وى 
ال������س������ط������ح������ي 
وامل�������س�������ت�������وى 
العميق بواسطة 
قواعد  تركيبية، 
وخ��اص��ة ق��اع��دة 
ف���إن  )أ(  أن����ق����ل 
اإلج��������راء ال����ذي 
عليه  اع��ت��م��دن��ا 
الس�������ت�������رج�������اع 
ال�������ع�������ن�������ص�������ر 
احمل������������ذوف ه��و 
دليل اإلعراب، الذي نعتبره رائدا  لسانيا مفسرا 
ل��ه بعد دالل���ي، م��ن خاله يتم إرج���اع ك��ل بنية 
للكام  إن��ه  حمل  التركيبي،  أصلها  إلى  فرعية 
على غير ظاهره لينسجم  دالليا مع أصل وضع 

يدل  وهذا  اجلملة، 
أن احل��ذف  ع��ل��ى 
يقتضي استثمار 
تركيبي  ه���و  م���ا 

وما هو داللي.
أم���������������ا ع����ن 
اإلت���������ق���������ان ف���ي 
ت��رك��ي��ب احل���ذف 
ف��������ي ال�������ق�������رآن 
ف��س��ن��ظ��ه��ره م��ن 
خ�����ال امل���ق���ارن���ة 
ب����ني ال��ب��ن��ي��ت��ني: 
املنطوقة  البنية 
فيها  وق���ع  ال��ت��ي 
وبنيتها  احل��ذف 
أو  األص������ل������ي������ة 

العميقة:
ف���م���ن   -  1
حيث املقارنة بني 
البنيني؛ يتبني أن  
وقع  التي  البنية 
أبلَغ  حذف؛  فيها 
ي  املتلقِّ ف��ي  أث��را 
م������ق������ارن������ة م���ع 
األصلية  البنية 

التركيب  من  النوع  هذا  وقبول  العميقة،  أو 
عند املتلقي نابع من دقة اإلتقان في تركيب 

احلذف في القرآن.
2 - م���ن ح��ي��ث اإلي���ج���از واالخ��ت��ص��ار؛ 
)البنية  فيها حذف  وقع  التي  البنية  أن  ذلك 
بنيتها  م��ن  اق��ت��ص��ادا،  وأك��ث��ر  أوج��ز  املنطوقة( 
ودقة  املفردات  انتقاء  عن  ناجت  وذل��ك  العميقة، 
خضعت  التي  املنطوقة  البنية  ف��ي  هندستها 
للحذف، مما يوحي بنوع من اإلتقان في تركيب 

احلذف في القرآن. 
3 - في البنية التي وقع فيها حذف تقوية 
للكام، وحذف العنصر من هذه البنية هو الذي 

مكن من إخراجها على األسلوب األمثل.
خامتة:

لبعض جوانب  إظهارنا  من خال  ندعي  ال 
اإلتقان في تركيب احلذف في القرآن أننا أحطنا 
إحاطة شاملة بتركيب القرآن ومعانيه ودالالته 
وأس��راره، فذلك ال نطمع فيه، وقصدي من هذه 
الدراسة هو أن أنال رشفة من بحر هذا البيان 
اإللهي، وحسبي أن أقف وراء ذلك وقفة املتأمل 
اخلاشع عند شاطئ هذا اليم، أمتع البصر فيما 
عجز عن إدراك كنهه العقل، ولو كان البحر مدادًا 
والشجر أقامًا، فأسرار كلمات الله ال نهاية لها، 

فتنفد األبحر قبل أن تنفد كلمات الله.
--------------- 
املصادر واملراجع:

جامعة  مؤهل  أستاذ  الغريسي،  محمد  الدكتور   *
موالي إسماعيل، الكلية املتعددة التخصصات بالرشيدية 
1 - ل��ل��ت��ف��اص��ي��ل أن��ظ��ر م��ح��م��د ال��غ��ري��س��ي ت��ك��ام��ل 
املضمر  املعنى  املعنى،  تفسير  في  اللسانية  املستويات 
منوذجا مقال ضمن كتاب "من قضايا املعنى في التفكير 
اللساني والفلسفي"  الشركة التونسية للنشر والتوزيع 

2015، ص723
هذا  ف��ي  أنظر  التوليدية  النظرية  بخصوص   -  2
الشأن أعمال الدكتور الفاسي الفهري الذي حاول معاجلة 
تركيب اللغة العربية من خال مؤلفاته: اللسانيات واللغة 
وأنظر  العربية،  اللغة  ذرات  امل���وازي،  البناء  العربية، 
اللغة  "تركيب  كتابه  في  الرحالي  محمد  الدكتور  أعمال 
أعمال  أنظر  الوظيفي   النحو  بخصوص  أما  العربية"، 

الدكتور أحمد املتوكل.
3 - ابن أبي الربيع، البسيط، ج2، ص617. وانظر 
كذلك املثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين 

بن األثير، ص268.
4 - انظر على سبيل املثال: اجلرجاني، عبد القاهر، 

دالئل اإلعجاز، مكتبة القاهرة، 1969، ص:360، 411.
5 - ابن جني، اخلصائص،ج 2  ص:284.

األخيرة  أبحاثه  ف��ي  رك��ز تشومسكي  اإلش���ارة   -  6
الصوتية  الصورة  على  األدن��وي  البرنامج  في  وخاصة 
والصورة املنطقية وتخلى عما كان يعرف بالبنية العميقة 

والبنية السطحية 
7 - حول ضوابط احل��ذف أنظر ابن جني ، وانظر 
أيضا الدكتور رشيد باحلبيب " ضوابط التقدمي والتأخير.
ال��ذي يقدمه  الطرح  التحليل مع  8 - يتماشى ه��ذا 
النحو التوليدي حول ما يسمى بفرضية الفعل اخلفيف.

العدد 420

د. محمد الغريسي *

العدد 10450 05 ربيع الثاني 1437هـ  املوافق, 16 يناير  2016م

احلذف مظهر من مظاهر اإلتقان في تركيب القرآن
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الرواية الثانية: 
كباء  كتابه  في  املنصوري  أحمد  رواي��ة 
البربر  وأط��ل��س  زي���ان  ع��ظ��م��اء  م��ن  العنبر 

)بتصرف طفيف(.
 وقعة الهري الشهيرة:

اخلسائر:
ك��ان��ت خ��س��ائ��ر امل��س��ل��م��ن ت��ق��در بنحو 
اجلرحى.  من  أل��ف  ونحو  شهيد،  ثالثمائة 
ونال جميع قبائل زيان حظهم فرحا وترحا، 
مكيلد  وبني  سخمان،  وأيت  اشقرن،  قبيلة 
الناس  ع��ده  مم��ا  العليا،  ملوية  ح��دود  م��ن 

كرامة.
فكثيرة  الفرنسية  اجليوش  خسائر  أما 
الثلة  إال  منهم  ي��رج��ع  ل��م  أن��ه  يكفي  ج���دا، 

ألسنة  على  واشتهر  األول���ى.  الفرسان  من 
املعسكر  ناحية  من  تأتي  التي  اجلواسيس 
أن خسائر املعسكر تقدر بثالثة آالف وثالثة 
إن الضباط  عشر جندي وضابط، ويقولون 

جتاوزوا املائة.
أما اخلسائر املادية من املعدات احلربية 
واملدافع، فإنهم يتحدثون أن كل ما خرجوا 
به لم يرجع منه شيء، ومما قيل أنه لم يبق 

مبعسكر العدو إال مدفع واحد ورشاشات.
مرتعا  ال��ع��راء  في  الضحايا  بقيت  وق��د 
امل��ن��ح��درات  م��أت  وق��د  وال���ذئ���اب،  للنسور 

واملرتفعات والهضاب.
أوحمو  محمد  بن  مساومة  ج��رت  وق��د 
وضباط من املعسكر السترجاع جثث املوتى 
إرجاع  مال، وعلى  على  بها  احتفظوا  التي 
امل��أس��ورات م��ن عياله فأنف م��ن أخ��ذ امل��ال 

واكتفى بإرجاع املأسورات فقط.

18 نونبر، جاءت قوة  وفي يوم االثنن 
ملوقع  مبكناس  الكبير  املعسكر  من  عظيمة 
الشعاب  م��ن  امل��وت��ى  جثث  تلتقط  امل��ع��رك��ة 

والهضاب.
أثر كبير جتاوز  املعركة  لهذه  كان  ولقد 
الفرنسين ذوي اإلقامة بالرباط إلى سلطات 
ب���اري���س ف��ت��ج��رع��وه��ا غ��ص��ة غ���ص���ة،  ف��ق��ام 
مؤرخوهم يؤرخون للحادثة، وناديهم يندب 
الثكلى ويصف الكارثة، وعلى قدر ما طاشت 

بالواقعة أحالمهم جرت مبددها أقالمهم.
يؤدي النسحابهم من منطقة   ذالك  فكاد 
متوين  كيفية  في  تفكيرهم  فبات  األط��ل��س، 
مركز  على  ذل��ك  ف��ي  فاعتمدوا  معسكرهم، 
واد زم، فأحدثوا الوقيعة بن املسلمن من 
خيران  وبني  وردي��غ��ة  وقبائل  زي��ان  قبائل 
عندما  القبائل  هذه  كانت  لذلك  والسماعلة، 
الزياني  البركان  لهذا  العام  بالنفير  تؤمر 

املصادمة  مغبة  س��وء  م��ن  يكرهون  ت��راه��م 
مع إخوانهم املسلمن الذين يعتبرونهم من 

املجاهدين املستشهدين.
ولهول ما تكبدته جيوش العدو فلقد عمل 
اليوطي على محاصرة احلدث إعالميا خوفا 
أنحاء  جميع  في  املقاومة  روح  انتشار  من 
امل��غ��رب على غ��رار م��ا وق��ع ف��ي سنة 1912 
انحسرت  فقد  احلماية،  ص��ك  توقيع  غ��داة 
والبيانات  واألحاديث  الكتابات  احلن  في 
والشهادات سواء في املغرب أو في فرنسا.

يتبع

في  ج��دي��دة  ن��ظ��رات  العظيم:  "النبأ  ك��ت��اب 
القرآن"، ملؤلفه محمد عبد الله دراز ابن صاحب 
الله  ع��ب��د  للشاطبي  امل��واف��ق��ات  ع��ل��ى  ال��ش��رح 
احلميد  عبد  أحاديثه  وخ��رج  به  اعتنى  دراز، 
الدخاخني، ونشرته دار طيبة للنشر والتوزيع 

في طبعته الثانية سنة 2000م.
نظرات في الكتاب:

صاحبه  عنونه  أيدينا،  بن  ال��ذي  الكتاب 
ب�عنوان أساسي "النبأ العظيم" وعنوان فرعي: 

"نظرات جديدة في القرآن".
األهمية  ع��ن  ينبئ  األول  ال��ع��ن��وان  ول��ع��ل 
القصوى ملوضوع الكتاب، كما يتضمن إشارة 
إلى ما يريد الكاتب إيصاله إلى قرائه من كون 
أن  إال  وال ميكن  عظيم  نبأ  هو  الكرمي  ال��ق��رآن 
يكون عظيما؛ فهو نبأ مبا تعنيه كلمة نبأ من 
معنى األهمية الكبرى للخبر الذي يحمله، وأي 
الله تعالى  الذي يخبر عن  خبر أعظم من ذلك 
ويخبر عن هذا اإلنسان؛ عن خلقه وخالقه، عن 
أصله ووظيفته، عن حاله التي ينبغي أن يكون 
عليه ومآله الذي هو سائر إليه، وما إلى ذلك من 
حقائق هذا الكتاب الكرمي التي غفل عنها كثير 

من الناس في زمان املؤلف وفي زماننا هذا.
العلمي  العمل  بهذا  ح��اول  إذن،  فاملؤلف 
املتن أن يلفت نظر الناس عامة واملتخصصن 
خاصة إلى نواٍح عدة من عظمة القرآن الكرمي، 
عن  عبارة  هو  املؤلف-  نظر  –في  العمل  وهذا 
العنوان  هو  كما  ال��ق��رآن"،  في  جديدة  "نظرات 
ُته إما أن تكون من  الفرعي املشار إليه آنفا. وِجدَّ
الناحية  من  تكون  أن  وإما  املنهجية،  الناحية 
معا،  ناحيتيهما  من  تكون  أن  وإم��ا  املعرفية، 
وهو أمر ال ميكن اجلزم به إال بعد الغوص في 

أعماق الكتاب.
فيها  يبن  مبقدمة  ه��ذا  كتابه  املؤلف  ب��دأ 
ومنهجه،  ودواعيه،  ومراحله،  التأليف  ظروف 
سليمة  "فطرة  من  ل��ه؛  القارئ  من  يتطلبه  وم��ا 
وحاسة مرهفة ورغبة صادقة في الوصول إلى 

احلق في شأن هذا القرآن".
فالكتاب في أصله هو عبارة عن محاضرات 
الدين  أص��ول  بكلية  طالبه  على  املؤلف  ألقاها 
باجلامع األزهر، ليقدر الله بعد ذلك أن "يضيف 
إليها خلّيات أخر، اكتمل بها قوامه، وأخذ بها 
اجلامعية  الثقافة  نطاق  م��ن  للخروج  أهبته 
إلى  يتحدث  لكي  العاملية،  الثقافة  فضاء  إل��ى 

على  إال  يأخذ  م��ا  يأخذ  ال  ن��اق��د،  واع  عقل  ك��ل 
بصيرة وبينة، وال يذر ما يذر إال على بصيرة 
وبينة، وإلى كل وجدان جتريبي ذائق، ال يكتفي 
عن  بالوزن  يستغني  وال  املعاينة؛  عن  باخلبر 

املوازنة".
يقول  تأليفه  ومنهج  الكتاب  مقاصد  وعن 
بحليته  ال��ل��ه  ك��ت��اب  أن��ع��ت  أن  "أردت  امل��ؤل��ف: 
من  جانب  عن  النقاب  أرف��ع  وأن  وخصائصه، 
التي  اخلطة  أرس��م  وأن  به،  املتصلة  احلقائق 
في  راعيت  وق��د  دراس��ت��ه.  في  سلوكها  ينبغي 

أك��������ث��������ر ه������ذه 
شيئا  ال��ب��ح��وث 
م����ن ال��ت��ف��ص��ي��ل 
وال����ت����ح����ل����ي����ل، 
وش�����ي�����ئ�����ا م���ن 
ال�����ت�����ط�����ب�����ي�����ق 
فلم  وال��ت��م��ث��ي��ل، 
باإلشارة  أكتف 
�����ِك�����ُن  ح���ي���ث مُتْ
وال  ال����ع����ب����ارة، 
إذا  ب���ال���ب���ره���ان 

أمكن العيان".
إن  ث���������������م 
ال����ك����ت����اب ب��ع��د 
في  جاء  املقدمة 
ث���الث���ة أب���ح���اث 
أس��اس��ي��ة؛ جعل 
ل���دراس���ة  األول 
ح�������د ال������ق������رآن 
وب���ي���ان ال��ف��ارق 
بينه وبن غيره 
م���ن األح���ادي���ث 
ال������ق������دس������ي������ة 
وكذا  والنبوية، 
ب��ي��ان س��ر تكفل 
الله بحفظه دون 

ما سواه من الكتب السماوية.
وج��ع��ل ال��ث��ان��ي ف��ي ب��ي��ان م��ص��در ال��ق��رآن 
الكرمي، مبرهنا على كونه من الله ، مستثمرا 
-في بناء براهينه وحججه- عالقَة رسول الله 
َمه  قوَّ أو  أق���ره،  أو  عاتبه،  ح��ن  بالوحي؛   �
وأدبه، أو أرشده وهداه، أو فتر عنه حن انعدام 

مقتضاه، أو حلكمة يعلمها الله جل في عاله.

وق��د قسم ه��ذا البحث إل��ى أرب���ع م��راح��ل؛ 
األولى لبيان أن القرآن ال ميكن أن يكون إيحاء 
ذلك  على  مستدال   ،� محمد  نفس  م��ن  ذات��ي��ا 
بطبيعة املعاني واحلقائق القرآنية، ممثال لها 
مبا يناسب من آيات الذكر احلكيم، غير مغفل 
لبعض جوانب السيرة النبوية وأحداثها التي 
تشهد للقضية املستدل عليها، فجمع بذلك بن 
القرآن  من  ال��ق��رآن  ملصدر  الداخلية  الشواهد 
منهج  وه��و  النبوية.  السيرة  من  واخلارجية 

سلكه في الكتاب كله.
وأم����������������������ا 
الثانية  املرحلة 
ف����ق����د ج��ع��ل��ه��ا 
ب����ي����ان أن  ف�����ي 
ال   � م���ح���م���دا 
قد  يكون  أن  بد 
عن  القرآن  أخذ 
م���ع���ل���م، ف��ب��ح��ث 
في هذه املرحلة 
املعلم  ه���ذا  ع��ن 
ف����ي األوس�������اط 
بحث  البشرية؛ 
العرب  بن  عنه 
فأثبت  األم��ي��ن 
ي��ك��ون  "ال  أن�����ه 
مصدرا  اجلهل 
وبحث  للعلم"، 
علماء  ب��ن  عنه 
ع���ص���ره ف��وج��د 
الله  أن���ه ص��ل��ى 
لم  وس��ل��م  عليه 
َي��ْل��ت��ق ب��ه��م إال 
ق��ل��ي��ال، وأث��ب��ت 
القاطع  بالدليل 
أنه لم َيَتَلقَّ عن 
أبدا،  منهم  أحد 
بل إن موقفه � منهم بعد بعثته، كان "موقف 

املصحح ملا حرفوا، الكاشف ملا كتموا".
ثم بعد هذا يتابع املؤلف تفنيد زعم من زعم 
أن حملمد � معلما من البشر ليثبت في النهاية 
النقلية  واألدل���ة  واملنطقية،  العقلية  باحلجج 
ذو  القوى  شديد  �علمه  إمن��ا  أن��ه  والتاريخية 
مرة فاستوى وهو باألفق األعلى ثم دنا فتدلى 

فكان قاب قوسن أو أدنى فأوحى إلى عبده ما 
أوحى�)النجم:10-5(.

ظ��روف  ف��ي  الثالثة  امل��رح��ل��ة  ف��ي  ث��م بحث 
الوحي ومالبساته اخلاصة عن مصدر القرآن، 
عوارضها  وحلل  ال��وح��ي  ظ��اه��رة  ع��ن  فتحدث 
� حن  ال��ل��ه  ك��ان��ت تظهر على رس���ول  ال��ت��ي 
د جبينه عرقا، وبروك  نزول الوحي عليه كَتَفصُّ
الراحلة به وغيرها، مستأنسا –في االستدالل- 
من  احل��اض��رة؛  العصور  ف��ي  العلم  كشفه  مب��ا 
االتصاالت الهاتفية والتنومي املغناطيسي وما 

سواهما من العجائب.
أما املرحلة الرابعة واألخيرة فقد خصصها 
نفسه عن  ال��ق��رآن  ج��وه��ر  ف��ي  للبحث  امل��ؤل��ف 
إع��ج��ازه  قضية  ع��ن  فتحدث  م��ص��دره؛  حقيقة 
لغويا وعلميا وتشريعيا، مستقصيا كل الشبه 
الواردة حول هذه القضية مع تفنيدها ودحضها 

واحدة تلو األخرى مبنهج جدلي قومي.
ثم حتدث في نهاية هذه املرحلة عن البيان 
في  وخصائص؛"سواء  وتأليفا  لفظا  القرآني 
الفقرة التي تتناول شأنا واحدا، أو في السورة 
التي تتناول شؤونا شتى، أو فيما بن سورة 

وسورة، أو في القرآن جملة".
"السياسة  ع��ن  باحلديث  الكتاب  ختم  ث��م 
ال��رش��ي��دة ل��دراس��ة ال��ن��س��ق ال��ق��رآن��ي"؛ن��ظ��ري��ا، 
سماه:  بحث  ف��ي  البقرة  س��ورة  على  وتنزيال 
"نظام عقد املعاني في سورة البقرة"؛ جعله في 

مقدمة وأربعة مقاصد وخامتة.
رصينة،  بلغة  يكتب  ذل��ك  كل  في  وامل��ؤل��ف 
يطبعها  قارئها،  ميل  ال  ماتعة  سلسة  وعبارة 
طابع القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف؛ 
املصطلحات  امل��ؤل��ف  يستعمل  م��ا  ك��ث��ي��را  إذ 
عن  التعبير  في  واحلديثية  القرآنية  واملفاهيم 

مراده.
وأخيرا فإن هذا الكتاب يقف أمام كل باحث 
عن احلقيقة ليرده إليها راشدا، وأمام كل معاند 
وداحضا،  لها  مفندا  ويثيرها  الشبهات  ِبُع  يتَّ
العودة  إلى  إي��اه  وأم��ام كل مسلم غافل منبها 

إلى هذا النبع الصافي واملعن الوافي.

ملحمة لهري بين روايتين )13نونبر 1914(

"النـبـأ  العـظيـم : نـظـرات  جـديـدة  في  القـرآن"
 لـمحمد  عبد  الله  دراز

قراءة 
في كتاب

 محمد أمين الخنشوفي

قرأت لكم

حسن محجوبي

العدد 450 05 ربيع الثاني 1437هـ  املوافق, 16 يناير  2016م



اخلميس 3 جمادى الثانية 1435هـ  املوافق 3 أبريل 2014م8 العدد 16420 رجب 1435هـ  املوافق 16 ماي 2014م8 12

فوجئوا بقرار األم بعد أن فشلوا 
ج��م��ي��ع��ا ح��ت��ى ط��ب��ي��ب��ه��ا م������رارا في 

إقناعها بتغيير منط عيشها...
حْمية غذائية صارمة.. ورياضة 

مشي متارسها كل مساء...
ي���زداد وزن��ه��ا إل��ى ح��ّد السمنة.. 
تزداد حالتها الصحية  تدهورا رغم 

األدوية التي يصفها لها طبيبها...
ت���ص���ّر ع���ل���ى امل����ش����ي  ك����ل م��س��اء  
ت��رف��ض رف��ض��ا قاطعا  ل���وح���ده���ا... 

مرافقتها...
ع��ل��ى  ي����ت����ن����اوب����وا  أن  ات����ف����ق����وا 
في  وعيها  تفقد  أن  خشية  تعقبها 

الطريق...
ت��ع��ّق��ب��ه��ا  األول،  ال�����ي�����وم  ف�����ي 
-خفية- بتصويرها  قام  أحدهم.. 
ب���آل���ة ت��ص��وي��ر م���ن ه���ات���ف���ه: ك��ان��ت  
جت��ل��س ف���ي م��خ��ب��زة  راق���ي���ة  وه��ي 
عنها  س��أل  شتى...  حلويات  ت��زدرد 
منذ  أنها  فأخبروه  هناك،  العاملني 
امل��ك��ان كل  ت��ت��ردد على  م��دة طويلة 

مساء ...
واج�����ه�����ه�����ا أب�����ن�����اؤه�����ا ب�����رف�����ق.. 

استشاطت غضبا:
ب���ال���س���ك���ري  أص����ب����ت  أن  »ب����ع����د 
وال���ض���غ���ط.. ف��رض��ت��م ع��ل��ي ن��ظ��ام��ا 
أشعر  جعلتموني  قاسيا..  غذائيا 
ب��احل��رم��ان.. ت��أك��ل��ون أم��ام��ي  م��ا لذ 
وط�����اب، وأن����ا أن��ظ��ر إل���ي���ك���م.. مللت 
احل����ْم����ي����ة.. م��ل��ل��ت ق���ي���اس ال��س��ك��ر 
والضغط.. مللت اهتمامكم  املفرط  
والتحجير  ال��وص��اي��ة  ح��د  إل���ى  ب��ي 

وكأنني طفلة... !«
أش��ف��ق��وا حل��ال��ه��ا.. اح��ت��ض��ن��وه��ا 
وه�����م ي���ف���ك���رون ف����ي خ���ط���ة أخ����رى 

ملساعدتها...

 ذة. نبيلة عزوزي

بقـلم :

و مـضـــــــــة

ِحْمية..!
رحمه  القيم  ابــن  مقولة  في  تفكري  طــال 
الله: »من أراد من العمال أن يعرف قدره عند 
السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل وبأي 

شغل يشغله«. 
وساءلت نفسي بأي شغل يشغلنا املولى 
بخدمة  نشغل  أن  يرقى  قْدُرنا  هل  عز وجل؟ 
عليا  مقاما  ترفعنا  اهتماماتنا  وهــل  دينه؟ 

عنده سبحانه؟
يومه وماضيه وغده،  في  منا  كل  لينظر 
فعال  هل  غــده،  اهتمامات  عن  نفسه  ويسأل 
همنا جليل؟ هل نريد حتقيق االستخالف في 

نا؟ نا الذي أهمَّ األرض وعمارتها؟ ما هو همُّ
فوجدت  ما حولي  في  البصر  أجلت  لقد 
واحد  اها  ُمَسمَّ لكن  تتضارب  كثيرة  هموما 
هــو »هــم الــدنــيــا«؛ بــل هــوس الــدنــيــا امللهي 
بحرها  في  الكثير  غرق  حيث  حقيقتها،  عن 
العميق فما جنا إال من ركب سفينة التقوى 
واستجاب ألمر النبي � وهو يقول: »تفرغوا 
من هموم الدنيا ما استطعتم«، فأي هم هذا 
الذي عكفنا عليه وانشغلنا به حتى أكل كلَّ 
إمياننا، وصدقت فينا نبوءة رسول الله �: 
كما  إميانكم  كلَّ  تأكل  دنيا  بعدي  »لتأتينكم 

تأكل الناُر احلطَب«.
نا في الدنيا  أي هوس هذا الذي جعل همَّ
ينتهي، وشغلنا  ال  بها  وانشغاَلنا  ينقطع  ال 
يطرده  ال  فيها  وفقرنا  عناؤه،  ينفك  ال  فيها 
فيها  وأملنا  نــفــوس-،  فقر  -ألنــه  أبــدا  غنى 
أن:   � النبي  أخبرنا  وقــد  منتهاه.  يبلغ  ال 
»من أشرب قلبه حب الدنيا التاط قلبه منها 

يبلغ  ال  وأمــل  عــنــاؤه،  ينفك  ال  بثالثة، شغل 
منتهاه، وحرص ال يدرك عناه، والدنيا طالبة 
ومطلوبة واآلخرة طالبة ومطلوبة، فمن طلب 
منها  يستوفي  حتى  الدنيا  طلبته  اآلخـــرة 
الدنيا طلبته اآلخــرة حتى  رزقــه، ومن طلب 

يأتيه املوت فيأخذه بغتة«.
في عقولنا وإمياننا،  لفساد  آثرنا حبها 
بالهم  وانشغلنا  اجلليل  الهم  عن  فأعرضنا 

الذليل. 
بحثنا في فلواتها عما يروي ظمأنا، فما 
وجدنا غير سراب حسبناه ماء، وملا بلغناه 

لم جنده شيئا، فطال تيهنا.
نسينا حقيقتها التي عرفنا بها احلسن 
بــقــولــه: هــي دار مــن صــح فيها  الــبــصــري 
نــدم، ومــن افتقر فيها  سقم، ومــن أمــن فيها 
حزن، ومن استغنى فيها افتنت، في حاللها 

احلساب، وفي حرامها العقاب.
وأن  واختبار  ابتالء  دار  أنها  جتاهلنا 
»الــنــاس مــعــذبــون فيها عــلــى قـــدر ِهــَمــِمــِهــم 
الشمل،  بتفريق  معذبون  القيم(،  بها«)ابن 

وخوف الفقر، والركض خلف حطامها.
إلـــى أن   � الــنــبــي  أعــرضــنــا عــن تنبيه 
نعيمها ال ينبغي أن يصرفنا عن هم اآلخرة، 
بالهم  يذكرنا  منها  شــيء  أعجبه  إذا  فكان 
عيش  العيش  إن  »لبيك   :� فيقول  األعظم 
اآلخرة«. مرشدا أمته إلى أن النعم الفانية ال 
ينبغي أن تصرفنا عن العيش األرغد، عيش 
هم  أهمنا  إذا  إال  به  ننعم  لن  الــذي  اآلخــرة 
للباقية،  وتزودنا  الدنيا،  احلياة  في  اآلخرة 
وفنشعل سراجنا من ســراج قد أوشــك على 
االنطفاء، ويقيم الله في قلوبنا شهودا نعاين 

بها حقيقة الدنيا واآلخرة.
فــهــم اآلخــــرة بــاعــٌث عــلــى صــعــود جبل 
النفس لالصطفاف في زمرة عباد الرحمان، 

وباعٌث على العمل الصالح.
فمن أهمه هم اآلخرة فلن جتده إال لقلبه 
محاسبا؛  ولنفسه  ناظرا  ولكسبه  متعاهدا 
اآلخرة  هم  حمله  البسطامي  يزيد  أبو  فهذا 
أســوق  زلــت  مــا  فــقــال:  نفسه  محاسبة  على 
سقتها  حتى  تبكي  وهــي  الــلــه  إلــى  نفسي 
وهي تضحك. فخلى بنفسه في دار احملاسبة 
واملعاتبة حتى حررها من ربقة الهوى ورق 

الطبع.
فأي هم هذا الذي يشعل الهمة، ويخوفنا 
إلى  السلف  ببعض  ويحدو  صوارفها،  من 
بقوله  احلكمة،  أصــحــاب  مــن  النصح  طلب 
تكون  أن  استطعت  »إن  له:  فيقول  أوصني، 
مبنزلة رجل احتوشته السباع والهوام فهو 
أو  فيفترسنه،  يغفل  أن  يخاف  حــذر  خائف 
قلت  فافعل،  مذعور؛  فهو  فينهشنه،  يسهو 
زدني، فقال: الظمآن يجزيه من املاء أيسره«.

من  ليحذر  ببصيرته  النظر  إلى  فيدعوه 
الباطن املشحون بسباع وهوام هموم الدنيا، 
االنشغال  مقام  عن  والصارفة  املهلكة  فهي 
على  نفسه  فليوطن  وإال  السلطان،  بخدمة 

لدغها لقلبه.
فمن أراد من العمال أن يعرف مقامه عند 
واالمتثال  سيده  طاعة  همه  فليجعل  سيده، 
ألمـــــره، ولــيــســتــجــب لـــداعـــيـــه، حــيــث يــقــول 
ْنُه َنِذيٌر  ي َلُكم مِّ ِه ۖ ِإنِّ وا ِإَلى اللَّ سبحانه: }َفِفرُّ

ِبنٌي{)الذاريات : 50(. مُّ

َهمَُّك ما أََهمَّك
ذة. رجاء عبيد
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يتمتع بشيء  األمريكي،  الشاب  ذاك  كان 
في  العقبات  مــن  اعــتــرضــه  مــا  رغم   خــفــي، 

طريقه.
بتهم  سنني  بضع  السجن  في  مكث  فقد 
متعددة، وجرائم قد ال نسمع عنها أو نراها 

إال في األفالم األمريكية. 
وآخر اجلرائم كانت حيازة مخدرات!

في  عليه  تعاقبت  التي  األحـــداث  ولعل 
أهدافه  وحتولت  أفكاره،  من  غّيرت  السجن 

من جرمية إلى جناح مثمر.
مبشاهدة  السجن  فــي  وهــو  شغف  فقد 
مــبــاريــات اجلــولــف مــن خــالل شاشة تلفاز. 
املــرات، مت إيقاف املباراة  إال أنه في إحــدى 

نتيجة لهطول األمطار الغزيرة.
وهنا اســتــاء الــشــاب، وخــطــرت لــه فكرة 
نسخة   ابتكار  على  عمل  التي  التنس  لعبة 
منها. وجمع بني رياضة اجلولف والبلياردو 

التي تسمى: جولف الطاولة.
ووضــع  والتصميم  الــرســم  عــلــى  عــكــف 
السجن  من  خــرج  حتى  والقوانني  القواعد 

بتصميم النموذج األول. 
ثم بدأ يسوق منوذجه، حتى واجه بعض 

املواقف. 
وفي يوم من األيــام عرض عليه صاحب 

ـــي مــعــرض  مــحــل أن يـــعـــرض الـــنـــمـــوذج ف
للبلياردو املوسمي والذي يقام كل سنة.

النموذج،  عــرض  حيث  هناك  إلــى  ذهــب 
وجــــذب االنـــتـــبـــاه، ومت الــتــصــنــيــع والــبــيــع 
ــــشــــار حـــتـــى تــــــــراوح ســـعـــرهـــا مــا  ــــت واالن

بني175دوالرا إلى 700 دوالر.
وبهذا حقق أرباحا وصلت إلى 5 مليون 

دوالر أمريكي.
قناعاتك  لتغيير  مواتية  احلياة  وفــرص 
وبناء مستقبلك. فإن حاولت مرارًا وفشلت، 

حاول أيضًا. 
وارتفعت  أخطاؤك  حولك  جتمعت  وإذا 
عاليًا في سقف إحباطاتك ارتفع أنت فوقها، 

وأشعل فتيل األمل ليضيء لك طريقك.
فكر أنه ال يوجد إنسان ناجح على وجه 
عاود  ثم  اإلخفاق  طعم  ذاق  وقــد  إال  األرض 

احملاولة.
منها  انبثقت  الــتــي  السلبية   اللحظة 
أخــطــاء عـــدة. حــولــهــا إلـــى حلــظــة إيجابية 
بيقني  الــذاتــيــة،  واإلميـــان  القناعة  مبــهــارة 
ى  َحتَّ ــَقــْوٍم  ِب َمــا  ُر  ُيَغيِّ اَل  الــّلــَه  }ِإنَّ  التغيير  

ُروْا َما ِبَأْنُفِسِهْم{)الرعد:11(. ُيَغيِّ
متعرج.  طريق  أي  أمــام  عــاجــزا  تقف  ال 

فالذين ساروا في اجتاهات عدة جنحوا. 
يقول ديل كارنيجي: »إن أفكارنا هي التي 
تصنعنا،  واجتاهنا الذهني هو العامل األول 

في تقدير مصيرنا.

ــي ظــروفــهــم  ــد تختلف مــع اآلخـــريـــن ف ق
ونشأتهم. لكن الفيصل من ميلك عقال راجحًا 
ويبني  خــطــأه  يــعــالــج  كــيــف  يــعــرف  سليمًا 

مستقبله.
اإليجابي  والتفكير  القناعات  تغيير  إن 
يبدأ من اإلميان أواًل، ثم الطريقة التي يعمل 
بها العقل الباطن. وهي نتاج العقل الواعي.

 واملــــشــــاعــــر واألحــــاســــيــــس واألفــــكــــار 
والعواطف، ما هي إال نتاج هذا العقل، الذي 
تخزن فيه كم هائل من األحداث التي عاشها 

الشخص أو تربى عليها.
في  يخلق  السليم  اإليجابي  التفكير   إن 
لنفسك  خــارقــة، جتــذب  قــوة  والفكر:  النفس 

جناحات متتالية.
وحــدث  اإليجابية،  بــاألفــكــار  عقلك  ِامــأ 

نفسك بإيجابية. 
احـــذر احملبطني واملــســوفــني. حتــرر من 

قيود املاضي.
تصور حياة ناجحة، شجع نفسك وركز 

على أهدافك.
كرر احملاولة مع الدعاء واالستعانة بالله 
والتوبة، فقد يكون ما ينتابك من ظروف هو 

نتاج انحرافك عن الطريق الصواب.
تــأمــل فــي احلــيــاة أنــهــا كــون فسيح في 
من  تنتظر  بــيــضــاء  ورود  هــنــاك  جــوانــبــه، 

بتعهدها  باحلب حتى تتفتح  زاهية بهية.
> موقع لها أون الين

غير أفكارك واصنع من الفشل محاولة
  فاطمة محمد الخماس
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قصدت من هذا المقال تنبيه القارئ بأهمية 
الغامرة   التراثية  الكتب  عن  والكشف  البحث 
بالمنهج التراثي في البحث العلمي،  كما أهدف 
منه أيضا إثارة فضول القارئ لمعاودة تثبيت 
في  عليها  يعتمد  التي  المصادر  معلوماته عن 
معرفة الفهارس الحاوية لكتب التراث ولمناهج 

تأليفه.
التي جمعت  الكتب  بالفهرست هنا  يقصد 
التي  األصلية  الكتب  م��ن  مجموعة  ورص���دت 
ي��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��ا ف���ي ج��م��ي��ع ال��ف��ن��ون ال��ع��رب��ي��ة 
ككتاب  الخاصة،   العلمية  للمعالم  المتضمنة 
"الفهرست" البن النديم، وكتاب "كشف الظنون 

عن أسامي الكتب والفنون" لحاجي خليفة.
إن المهتم بقضايا تجديد المنهج البحثي 
في العلوم الشرعية لتجده مدمنا حد التخمة 
يرصد  بحيث  الكتب،  هذه  أمثال  مطالعة  من 
كل كلمة كلمة من هذه الكتب، قصد استخراج 
أو  اق��ت��ب��اس��ا  أو  اق��ت��ط��اف��ا  إم���ا  غ��رض��ه منها 
بذلك  فأنتجوا  وتقويما،  ن��ق��دا  أو  اس��ت��دالال 
-أي  ذل��ك  يتسنى  وال  رائ���دا،  معرفيا  تراكما 
النصوص  واس��ت��خ��راج  ال��ق��راءة  ه��م وشغف 
ال���ق���راء، الخ���ت���اف مستوى  ل��ك��ل  ال��م��ه��م��ة- 
م��ن ح��ي��ث األه�����داف واألغ����راض  ك��ل منهما 
والمقاصد، ولذلك تجد الفحول من أهل العلم 
في  والتصنيف  التأليف  َه��مُّ  راوده���م  ال��ذي��ن 
مجال خاص من العلوم الشرعية ُيِديم النظر 
متعددة  م���رات  المناهج  كتب  ف��ي  والتمعن 
بل  المبنى،  المعنى وصحة  له  يتصور  حتى 
في  الفاني  الكتاب  م��ع  الدليل  ويستحضر 

الجزء الثاني من الصفحة كذا... 
في  وتخصصوا  تبحروا  م��ن  أم��ث��ال  م��ن 
والكشف  المسلمين  عند  المنهجي  التجديد 
ال��ت��راث اإلسامي  م��ن خ��ال كتب  ع��ن أصله 
ال��م��رح��وم ع��ل��ي س��ام��ي ال��ن��ش��ار ف���ي كتابه 
البحث عند مفكري اإلسام"،  "مناهج  الفريد: 

مناهج  استخاص  حيث  م��ن  فيه  أب��دع  ال��ذي 
الفكر  من  خالية  اإلس��ام  مفكري  عند  البحث 
المسلمين  العلماء  مواقف  عالج  كما  الغربي 
وعلى  منه.  ح��ذروا  وما  اليوناني  المنطق  من 
العلمي  كتابه  بدر  أحمد  الدكتور  منواله نسج 
أنه في  العلمي ومناهجه" غير  البحث  "أصول 
بشكل  البحث  مناهج  عن  تحدث  الكتاب  ه��ذا 
لتأثره  نظرا  الغربية  الصبغة  إليه  وضم  عام، 
بالنزعة الغربية التي درس بها، ومما تفرد به 
التفصيل المدلل لمناهج البحث العلمي وعلى 
كما  الطبيعي،  ثم  اإلحصائي،  المنهج  رأسها 
عائشة  الشاطئ  بنت  المرحومة  األستاذة  نجد 
من  البحر  هذا  غمار  خاضت  الرحمان  عبد  أم 
خال كتابها "مقدمة في المنهج"، فكانت بذلك 
في  والتدريس  التأليف  من حيث  ج��ادة  ام��رأة 
تغني  العلمية  وسيرتها   ، والمنهجية  المنهج 

عن كثرة الكام.
وهناك مجهودات مشكورة قام بها أساتذة 
ب��اح��ث��ون درج����وا م��ن خ��ال��ه��ا إل���ى ج���رد أه��م 
الشريعة من  التراثية في علم من علوم  الكتب 
طريق  تسهيل  منها  يبغتون  األب��واب  مختلف 
والمتخصصين  العلماء  ع��ن  العلمي  البحث 
والطاب الباحثين، كصنيع ترحيب بن ربيعان 
الدوسري في كتابه "معجم المؤلفات األصولية 
الشافعية المبثوثة في كشف الظنون وإيضاح 
بن  اللطيف  وعبد  العارفين"،  وهدية  المكنون 
الحنفي  بلطفي،  الملقب  مصطفى  ب��ن  محمد 
الكتب  "أسماء  كتابه  في  1078ه�(  )المتوفى: 
الدكتور  تحقيق  من  الظنون".  لكشف  المتممة 
التونجي، بحيث جاء بعمل ييسر على  محمد 
الكتب  معرفة  إل��ى  ال��ول��وج  سهولة  الباحثين 
التراثية، وأهم ما تتحدث عنه، من خال البناء 
على فعل حاجي خليفة في كتابه "كشف الظنون" 
ومن هذا المقال أدعو القارئ الفاضل إلى قراءة 

دقق  خليفة  الحاج  ف��إن  الظنون  كشف  مقدمة 
العلوم  بتعريف  اإلتيان  خال  من  علميا  فيها 
الشرعية كل على حدة، وأتى بغرائب منهجية 
منها ما يتعلق بترتيب العلوم باستنادها إلى 

ما استقراه من علماء موسوعيين في ذلك.
للباحث  مدللة  تراثية  معاصرة  كتب  فهذه 
المهتم، صاحب الهمم البالية، على أن يبدع في 
قراءتها والدعوة إلى قراءتها، واالستفادة منها 
في انتظار أن يرفع الله به يوما غمة عن هذة 

األمة.
فهذه المواد العلمية تضفي للبحث العلمي 
قيمة مضافة، باعتبارها من الكتب األولى التي 
وأنها  خصوصا  اإلس��ام،  مناهج  عن  تحدثت 
ج��ردت ه��ذه المناهج م��ن خ��ال م��ا ع��رف عند 
بعض  في  الغريب  من  يكون  وق��د  المسلمين، 
في  تكلفوا  أجانب  مؤلفيها  من  أن  الكتب  هذه 
وتحقيقها  وعليها  بها  واالش��ت��غ��ال  خدمتها 

المناهج  وسبر  كشف  ف��ي  خاصة  وتهذيبها، 
التراثية  المؤلفات  أه��م  س��رد  م��ع  اإلس��ام��ي��ة، 
التي اهتمت بالمنهج والمنهجية. وقد أخرجت 
المكتبات العالمية فهارس وصفية ُتَعّرف بهذا 
إلى  تشير  جامعة  مؤلفات  ظهرت  كما  التراث، 
أماكن وجود هذا التراث في مكتبات ومتاحف 
ال��ع��ال��م أه��م��ه��ا ك��ت��اب "ت��اري��خ األدب ال��ع��رب��ى" 
 Carl ب��روك��ل��م��ان  ك���ارل  األل��م��ان��ى  للمستشرق 
Brockelman، وكتاب "تاريخ التراث العربى" 
 Fauad سزجين  ف��ؤاد  التركى  المسلم  للعالم 
باللغة  األص���ل  ف��ي  كتبا  وال��ك��ت��اب��ان   ،Sezgin

األلمانية، وظهرت لهما مؤخرًا ترجمة عربية.
"مناهج  كتاب:  ذلك  في  الكتب  أج��ود  ومن 
من  لمجموعة  اإلس�����ام"  ع��ل��م��اء  ع��ن��د  ال��ب��ح��ث 
ال��م��ف��ك��ري��ن ال��م��س��ت��ش��رق��ي��ن، ف��ق��د رك�����زوا على 
مناهج  خصوصا  المسلمين،  لمناهج  توظيف 
من  أول  هم  المحدثين  أن  باعتبار  المحدثين، 
القواعد  إذ  للمنهج،  المرصوص  البناء  وضع 
عن  تنم  الحديثي  منهجهم  في  التي وضعوها 
الدقة في العلم والمعرفة، بخاف ما يروج اآلن 
في أن المنهج حديث النشأة مع الفكر الغربي، 
القرن  م��ن  اب��ت��داء  المحدثين  كتب  تتبع  وم��ن 
الثاني الهجري واستقراها سيلحظ أن المنهج 
واضعوه  ألن  أهدافه،  في  دقيقا  كان  الحديثي 
ورؤيتهم  األه����داف،  دقيقي  أي��ض��ا  ه��م  ك��ان��وا 
كانت واضحة في ضبط علم الحديث مصطلحا 
عن  يختلف  محدث  ك��ل  منهج  أن  غير  وفقها، 
اآلخر، فمنهج مسلم ليس هو منهج البخاري، 
المنهج  نفس  ليس  السنن  أص��ح��اب  ومنهج 
الذي اعتمده أصحاب الصحاح وهكذا دواليك، 
وبهذا التنوع في الكتب أفرز مادة متنوعة في 
ف��ي االش��ت��غ��ال على  ف��ري��دة  المنهج وأس��ال��ي��ب 
تحدثنا  التي  الكتب  ولعل  وتحصيله،  العلم 
ع��ن��ه��ا س��ال��ف��ا س��ت��دل��ن��ا ب���وض���وح ع���ن وظيفة 

من  واستنباطا،  واستقراء  قراءة  بها  االعتناء 
خال قراءتها وفهمها فهما محكما، وتحليلها 
وتصحيحا،  نقدا  وتقويمها  منطقيا  تحليا 
عن  يبعدها  جميا  تركيبا  تركيبها  وإع����ادة 
الشوائب، واللبس الغامض، أو الزلل الهامش، 
أخي  عليه  أدل��ك  مما  و  الكاشف،  التحريف  أو 
التي  اإلسامية  المصادر  مدونات  أهم  القارئ 
في  أسهمت  والتي  اإلسامي،  بالتراث  اهتمت 
وضع بلورة واضحة تعين الباحثين على ضبط 

مجالهم العلمي:
ع��ل��م  ف����ي  أل�����ف  م����ا  ف����ي  أوال: 

الببليوجرافيا 
1 - م��ف��ات��ي��ح ال��ع��ل��وم ل���ل���خ���وارزم���ي )ت 

387ه�(.
2 - الفهرست البن النديم )ت 438ه�(.

3 - حدائق النور في حدائق األسرار لفخر 
الدين الرازي ت 606ه�.

4 - درة التاج لعرة الديباج، لقطب الدين 
الشيرازي ت 710ه�.

السيادة  ومصباح  السعادة  مفاتيح   -  5
لطاش كبرى زادة ت 968ه�.

6 - ك��ش��ف ال��ظ��ن��ون ع���ن أس���ام���ي الكتب 
والفنون لحاجي خليفة ت 1067ه�.

7 - إيضاح المكنون في الذيل على كشف 
الظنون، للبغدادي ت 1339ه�.

ث��ان��ي��ا: ف���ي م���ص���ادر اع��ت��م��دت 
العلوم كقاعدة للتصنيف:

1 - إح���ص���اء ال��ع��ل��وم ل��م��ح��م��د ب���ن محمد 
الفارابي ت 339ه�.

2 - الفهرست لمحمد بن إسحاق النديم ت 
483ه�.

ب��ن مصطفى  ال��س��ع��ادة ألحمد  مفتاح   -  3
طاش كبرى زادة ت 986ه�.

بروكلمان  لكارل  العربي  األدب  تاريخ   -  4
ت 1375ه�.

سزكين  لفؤاد  العربي  ال��ت��راث  تاريخ   -  5
حفظه الله.

أسماء  اعتمدت  مصادر  ثالثا: 
المؤلفين قاعدة للتصنيف:

- هدية العارفين إلسماعيل باشا البغدادي 
ت 1339ه�.

ت  كحالة  رض��ا  لعمر  المؤلفين  معجم   -
1408ه�.

راب���ع���ا: ف���ي م���ص���ادر اع��ت��م��دت 
أس������م������اء ال����ك����ت����ب ق������اع������دة ف��ي 

التصنيف:
- ك���ش���ف ال���ظ���ن���ون ل���ح���اج���ي خ��ل��ي��ف��ة ت 

1067ه�.
- إي���ض���اح ال��م��ك��ن��ون إلس��م��اع��ي��ل ب��اش��ا 

البغدادي ت 1339ه�.
في  العامة  ال��م��ص��ادر  خامسا: 

الترجمة لألعالم:
أحمد  ب��ن  لمحمد  ال��ن��ب��اء  أع���ام  س��ي��ر   -

الذهبي ت 748ه�.
الزركلي  الدين بن محمود  - األعام لخير 

ت 1396ه�.
وللتوسع أكثر أدعوك أيها القاري الفاضل 
لعماد  اإلسامية  المكتبة  لكتاب:  الرجوع  إلى 
علي جمعة فإنه أجاد وأفاد في الموضوع مع 
الدقة في الوصف واإلتقان في المقصود والله 

أسأل أن ينفعني وإياكم للعلم والعمل به.
الماتع:  كتابه  في  قاله  ما  أحسن  ومن   -  
"بلغت العربيُة بفضل القرآن من االتساع مدًى 
الدنيا،  لغات  من  أخرى  لغٍة  أيُّ  تعرُفه  تكاد  ال 
العربيَة  ب���أن  م��ؤم��ن��ون  جميعًا  وال��م��س��ل��م��ون 
وحدها اللساُن الذي ُأِحّل لهم أن يستعملوه في 

صاتهم..."
 - موسوعة المفاهيم اإلسامية ص127.

عبد الرحمان بنويس

الفوائد التراثية في معرفة الموائد العلمية
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الـحـذف   مـن  عـلـوم   الـقـرآن
وفـنـونـه  الـبلـيـغـة

عد الزركشي في كتابه "البرهان في علوم القرآن" 
أنواع علوم القرآن وعنون النوع السادس واألربعين 
في ذكر ما تيسر من أساليب القرآن وفنونه البليغة 

وذكر الحذف في النوع الثاني فقال: 
اإلسقاط،  لغة:  وهو  الحذف،  الثاني  "األسلوب 

ومنه: حذفت الشعر، إذا أخذت منه . 
واصطاحا : إسقاط جزء الكام أو كله لدليل، 
ويسمى  دليل،  لغير  الحذف   : النحويين  قول  وأما 
اقتصارا، فا تحرير فيه; ألنه ال حذف فيه بالكلية 

كما سنبينه فيما يلتبس به اإلضمار واإليجاز . 
أن  واإلي��ج��از  الحذف  ش��رط  أن  بينهما  والفرق 
يكون في الحذف ثم مقدر ; نحو: }واسأل القرية{
)يوسف : 82( بخاف اإليجاز ; فإنه عبارة عن اللفظ 

القليل الجامع للمعاني الجمة بنفسه. 
والفرق بينهما وبين اإلضمار أن شرط المضمر 
يشاء  من  }يدخل  نحو:  اللفظ;  في  المقدر  أثر  بقاء 
في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما{)اإلنسان 
: 31( أي : ويعذب  الظالمين، }انتهوا خيرا لكم{
)النساء: 171( أي : ائتوا أمرا خيرا لكم ، وهذا ال 

يشترط في الحذف. 
اإلضمار من ماحظة  في  بد  ال  أن��ه  وي��دل على 
الشيء  أض��م��رت  م��ن  فإنه  االش��ت��ق��اق;  ب��اب  المقدر 

أخفيته، قال : 
سيبقى لها في مضمر القلب والحشا 

وهو  قطعته،  الشيء  حذفت  فمن  الحذف;  وأما 
يشعر بالطرح، بخاف اإلضمار، ولهذا قالوا : "أن" 

تنصب ظاهرة ومضمرة. 
ورد ابن ميمون قول النحاة : إن الفاعل يحذف 
في باب المصدر، وقال : الصواب أن يقال : يضمر 

وال يحذف; ألنه عمدة في الكام. 
وق���ال  اب��ن جني  ف��ي "خ��اط��ري��ات��ه" م��ن اتصال 
الفاعل بالفعل أنك تضمره في لفظ إذا عرفته; نحو 
: قم، وال تحذفه كحذف المبتدأ; ولهذا لم يجز عندنا 
ما ذهب إليه  الكسائي في " ضربني، وضربت قومك 

 ...."
ينبني  وعليه   ; األص���ل  خ��الف  وال��ح��ذف  فصل 
فرعان : أحدهما : إذا دار األمر بين الحذف وعدمه 
كان الحمل على عدمه أولى; ألن األصل عدم التغيير. 
المحذوف  قلة  بين  األم���ر  دار  إذا   : وال��ث��ان��ي 

وكثرته ; كان الحمل على قلته أولى. 
أوجه  على خمسة  من  الحذف  في  الكام  ويقع 
في فائدته، وفي أسبابه، ثم في أدلته، ثم في شروطه 

ثم في أقسامه.
التفخيم  فمنها   : ف���وائ���ده  ف���ي  األول  ال���وج���ه 
واإلعظام; لما فيه من اإلبهام، لذهاب الذهن في كل 
مذهب وتشوفه إلى ما هو المراد فيرجع قاصرا عن 
النفس  في  ، ويعلو  يعظم شأنه  ذلك  فعند  إدراك��ه، 
اللفظ  ف��ي  ظهر  إذا  المحذوف  أن  ت��رى  أال  مكانه، 
ال��م��راد، وخلص  الوهم من  ك��ان يختلج في  ما  زال 

للمذكور. 
وم��ن��ه��ا زي�����ادة ل���ذة ب��س��ب��ب اس��ت��ن��ب��اط ال��ذه��ن 
للمحذوف، وكلما كان الشعور بالمحذوف أعسر كان 

االلتذاذ به أشد وأحسن. 
ف��ي ذلك  االج��ت��ه��اد  زي���ادة األج��ر بسبب  ومنها 
; ب��خ��اف غ��ي��ر ال��م��ح��ذوف، ك��م��ا ت��ق��ول ف��ي العلة 

المستنبطة والمنصوصة . 
وم��ن��ه��ا ط��ل��ب اإلي��ج��از واالخ��ت��ص��ار وتحصيل 

المعنى الكثير في اللفظ القليل. 
سماه  ث��م  وم��ن  ال��ك��ام;  على  التشجيع  ومنها 

"شجاعة العربية". 
ومنها : موقعه في النفس في موقعه على الذكر; 
ولهذا قال شيخ الصناعتين عبد القاهر الجرجاني : 
ما من اسم حذف في الحالة التي ينبغي أن يحذف 

فيها إال وحذفه أحسن من ذكره، ولله در القائل : 
إذا نطقت جاءت بكل مليحة

وإن سكتت جاءت بكل مليح "
...)بتصرف(



يف  تتمثل  منطقتنا  يف  الراهنة  للرصاعات  املميزة  السمة 
تأجيج الخالفات والتجاذبات بني األشقاء، والتهدئة واملهادنة 
السعودية  بني  حاصل  فالتصعيد  واألع��داء.  الخصوم  مع 
العربية  الجامعة  إليه  انضمت  الذي  واالحتشاد  وإي��ران. 
عىل  املخيم  والتوتر  طهران.  ضد  الرياض  جانب  إىل  مستمر 
عالقات مرص وتركيا بات خربا يوميا يف وسائل اإلعالم، وأخريا 
أن  يفرتض  التي  اإلسالمية  للقمة  التحضري  بظالله عىل  ألقى 
تقطعت  حني  ىف  املقبل.  أبريل  شهر  خالل  أنقرة  يف  تنعقد 
فإن  العربية  الدول  وأغلب  إيران  بني  تصدعت  أو  الجسور 
الجسور انفتحت وامتدت بني طهران وعواصم الدول الكربى 
األكرب  الشيطان  بحيث تصالحت مع  وواشنطن يف مقدمتها. 
أغلب  مع  وتدهورت  السعودية  يف  األشقاء  مع  وتخاصمت 
والحبور  الرىض  يخيم  التفاعالت  تلك  الخليج. ويف ظل  دول 
عىل القيادة اإلرسائيلية التي أصبحت الفائز األكرب يف كل ما 
بلد  من  أكرث  مع  األمني  تعاونها  نطاق  اتسع  حيث  يجرى، 
عريب، وباتت تتحدث عن عالقة الصداقة املتنامية بينها وبني 

جريانها العرب، ووسعت من دائرة اخرتاقها ملنطقة الخليج.
وما يثري االنتباه أن الرصاع الذي يشتد أواره هذه األيام 
بينها  التواصل  أن  الظن  كان  التي  الثالث  الدول  بني  حاصل 
مقولة  ومشهورة  املنطقة.  بشعوب  النهوض  مفتاح  مبثابة 
املرموق  السياسية  الجغرافيا  أستاذ  حمدان  جامل  الدكتور 
الذي  الذهبي  اإلقليمي  القوة  مثلث  عن  فيها  تحدث  التي 
مؤلفه  يف  تطرق  فقد  املنشود.  النهوض  لتحقيق  عليه  يعول 
الطبيعية  القوة  »اسرتاتيجية االستعامر والتحرير« إىل مراكز 
األوسط، واعترب أن مرص متثل أحد  العريب والرشق  العامل  يف 
تركيا  جانبها  إىل  يضم  الذي  اإلقليمي  القوة  مثلث  رءوس 
العريب  العامل  لخارطة  توضيحيا  بكالمه رسام  وأرفق  وإيران. 
بنينَّ عليها مثلث القوة يف املرشق واملثلث املقابل يف املغرب. 
وفوق االثنني مثلث القوة اإلقليمي الذى يضم الدول السابقة 

الذكر.
حمدان  الدكتور  أمنية  أحبطت  الراهن  الواقع  خرائط 
القوة  مثلث  عقد  انفرط  إذ  »األم��ة«.  مبستقبل  والحاملني 

وتخاصمت  انتكسنا  ألننا  أسوأ،  هو  ما  وحدث  اإلقليمي، 
الرءوس حتى اقرتبنا من أجواء حروب القرنني السادس عرش 
نة( ضد الصفويني )الشيعة(. والسابع عرش بني العثامنيني )السنَّ

الرصاع الحاصل جاء كاشفا عن حجم الفراغ املؤرق الذي 
يعاىن منه العامل العريب، األمر الذي أفقده »البوصلة« الهادية 
شأن  من  يعىل  الذي  الصائب،  االسرتاتيجي  النظر  ثم  ومن 
الرشيد  العقل  أصبح  الفراغ  هذا  وىف  لألمة.  العليا  املصالح 
عملة نادرة، وافتقدنا دور الكبار الذين يقومون بدورهم يف 
الوساطة وتقريب وجهات النظر مبا يؤدى إىل احتواء الحرائق 
وإطفائها. ونتيجة الستمرار التوتر وتأجيج الرصاع فإن جهود 
حل القضايا االسرتاتيجية األخرى يف املنطقة تعرثت وواجهت 
اإلرسائييل  التوحش  عن  فقط  أتحدث  ال  أك��رث.  صعوبات 
القضايا  أعنى  أيضا  ولكنى  املحتلة،  الفلسطينية  األرايض  ىف 

اإلقليمية األخرى املهمة يف سوريا واليمن وليبيا.
املتحدة أن يعني مبعوثني  العام لألمم  اعتاد األمني  لقد 
له إىل مناطق الرصاع يحاولون إطفاء الحرائق فيها. وله اآلن 
ثالثة مبعوثني يحاولون فك عقد امللفات املشتعلة يف سوريا 
إطفاء  حاول  أحدا  أن  اآلن  حتى  نعرف  وال  وليبيا.  واليمن 
أو بني مرص وتركيا.   السعودية وإيران  الحرائق املشتعلة بني 
صحيح أن مثة ترسيبات تحدثت عن دور يقوم به األمريكيون 
بعد فضال  تتأكد  مل  األخبار  أن  إال  الدول،  بني هذه  للتهدئة 
رأينا  كان  وأيا  اآلن.  الجهود حتى  لتلك  أثرا  نجد  مل  أننا  عن 
يف مقاصد تلك املساعي إال أنها تظل أفضل من ال يشء. وإذ 
نعرتف بأنه مل يعد للعامل العريب »كبري« يلجأ إليه يف مثل هذه 
الحاالت فإن ذلك ال يعفينا من التساؤل عن غياب دور الدول 
صاحبة الخربة املشهودة يف الوساطة وتقريب وجهات النظر 
بني املختلفني. أتحدث هنا تحديدا عن الجزائر وسلطنة عامن، 
اللتني يرشحهام تاريخهام للقيام بذلك الدور. خطر يل أيضا أن 
اقرتح دورا مشرتكا يقوم به األمينان العامان للجامعة العربية 
حني  ذلك  عن  عدلت  أنني  إال  اإلسالمي.  التعاون  ومنظمة 
أدركت أنهام ليسا مستقلني، األمر الذي يجعلهام غري مؤهلني 
للقيام بالدور املنشود. األهم يف كل األحوال أال يرتك الحريق 
املتفرجني  رشائح  بني  موزعا  العريب  العامل  يظل  وأال  مشتعال 
واملهيجني أو املحرضني، يف حني ال نجد أثرا للعقالء والراشدين. 
هل نحتاج إىل معجزة يف العامل العريب ليك نعرث عىل ذلك 
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راشد،  مجتمع  كل  به  يتميز  مما 
حرصه على صيانة طاقاته من الضياع، 
الصلب  في  ويقع  اإلهدار،  من  ومقدراته 
والطاقات،  املقدرات  تلك  من  والصدارة 
كيانا  باعتباره  اإلنسان  ما ميثله عنصر 
متكامل اخلصائص والصفات، وباعتباره 
قيما وأمينا، في حالة كونه راشدا، على 
ما سواه من الكنوز والطاقات التي يزخر 
حلسن  قابلة  هي  والتي  املجتمع،  بها 
متثل  ألنها  وتطويعها،  استثمارها 
تشكل  وألنها  والرخاء،  للسعادة  وسائل 
والسالم  األمن  مقومات  من  هاما  مقوما 
داخل سفينة املجتمع، وذلك هو املطلوب 
من اإلنسان باعتبار ما أنيط به من القيام 
عمارة  هي  التي  االستخالف  بأمانة 
قدرته  جلت  تعالى  الله  أمر  وفق  األرض 

وعز سلطانه.
للهدم  اإلنسان  بناء  تعرض  إذا  أما 
يتفنن  معاول  بواسطة  واملعنوي،  املادي 
بنصب  أو  اإلنس،  شياطني  صنعها  في 
فتتهشم  فيها  للسقوط  يستدرج  شراك 
مع  ويصبح  معنوياته،  وتتحطم  عظامه، 
مرور الوقت مجردا من إنسانيته، وقابال 
الشياطني،  ألولئك  ذليال  عبدا  يكون  ألن 
حتت  مخططاتهم،  وينفذ  بأمرهم  يأمتر 
فإن  شتى،  وعناوين  متنوعة  شعارات 
ذلك يكون إيذانا بانقالب مدمر في حياة 
ما  احلياة  هذه  فيه  تفقد  حيث  اإلنسان، 
والنماء،  الوجود  مقومات  من  تستوجبه 

ومن عناصر اإلبداع والتألق والبقاء.
ولسنا نبالغ إذا ما اعتبرنا التدخني 
وتستخدمه  استخدمته  ما  أعتى  من 
العالم  هذا  في  والتخريب  اإلفساد  قوى 
من جوهره  وإفراغه  اإلنسان،  الستحمار 
ومحتواه اإلنساني، وجتريده من عنصر 
في  الذهبي  اخليط  ميثل  الذي  اإلرادة 
غيابه  عند  يصبح  والذي  اإلنسان،  كيان 
أو شبح هزيل، على  مجرد هيكل أجوف 
واملقياس  املعنوي،  الوجود  مستوى 
اآلدمي، أما على مستوى ما هو مسخر له 
من مهمات التخريب والفساد، فهو ميثل 
مضادة  وحركة  للحضارة،  حقيقيا  نزيفا 
واالستواء،  الكمال  نحو  اإلنسان  لسعي 
عار  ووصمة  اإلنسان،  لوجه  وتسويدا 
ومجراه،  معينه  في  ولوثة  جبينه،  على 
وتشويها يحجب جماله ويسلبه جوهره 

وفحواه.
ويأبى الله إال أن يجعل من التدخني 
عوامل  من  عامال  املجتمع  في  واملدخنني 
املرضي  والتضعضع  والفقر  التخلف 
من  مهولة  دركات  إلى  به  ينحط  الذي 
واألسقام،  العلل  ومن  واآلالم،  األوجاع 
العالقات  في  واالضطراب  التنافر  ومن 
التلوث  ومن  واالجتماعية،  األسرية 
إلى  والقرى  املدن  يحول  الذي  املريع 
إلى  قسرا  الناس  ويحول  للقذارة،  بؤرة 
في  نسبتهم  تناهز  سلبيني  مدخنني 
املغرب %41، في مقابل %18 التي متثل 
صفوف  في  احلقيقيني  املدخنني  نسبة 

فما فوق، وهذا عالوة  15 سنة  البالغني 
على الشرخ اخلطير الذي يحدثه التدخني 
»يعد  فاملغرب  االقتصادي،  البناء  في 
املنطقة  في  الدخان  مستهلكي  أكبر  أحد 
عن  يزيد  ما  يستهلك  حيث  املتوسطية«، 

15 مليار سيجارة في العام. 
هناك  ليست  أنه(،  من  )وبالرغم 
املرتبطة  الوفيات  عدد  عن  إحصائيات 
بالتدخني. إال أن سرطان الرئة يؤدي إلى 
فيه  الذي يدخن  بلدنا،  مفعول مدمر، في 
النساء،  من  و3.3%  الرجال  من   31.5%
الرئة  90 % من حاالت سرطان  حيث أن 
ناجمة عن التدخني. كما أن التدخني يعد 
القصور  حاالت  من   25% عن  »مسؤوال 
القلبية،  اجللطات  ضمنها  من  التاجي، 
عادات  حول  وطني  حتقيق  من  ويتبني 
أن   ،2008 سنة  صدر  املدخنني  وسلوك 
 22 املتوسط  في  املغربي يصرف  املدخن 
من   30%( الدخان  لشراء  يوميا  درهما 

احلد األدنى لألجور(«.
السليمة  الفطر  ذوي  من  أحد  ال 
احلقائق  إحدى  ينكر  الرفيعة،  واألذواق 
أن من سلموا من  التي مفادها  القاسية، 
هامة  نسبة  يشكلون  وهم  التدخني،  آفة 
وعدوانا،  ظلما  السلبيني  املدخنني  من 
صعبة  بيئة  في  العيش  إلى  يضطرون 
جو  عليها  ويخيم  االختناق،  يطبعها 
يقذفه  ما  بسبب  والغثيان،  التقزز 
املدخنون من كتل الدخان احململة بالسم 
الزعاف، من املقاهي التي تشكل ساحات 
العامة،  الصحة  على  حقيقية  حرب 
متارس مبنتهى االستخفاف واالستهتار 
ضد األبرياء، وداخل األسواق والساحات 
إننا  حتى  والطرقات،  واألرصفة  العامة، 
نعيش  إننا  قلنا  إذا  الصواب  جنانب  ال 
وسط وباء حقيقي، تشكل مواجهته ضربا 
من العبث، في ظل عجز قانون غير مفعل 
ملنع التدخني في األماكن العمومية، وفي 
ظل حتكم شركات رأسمالية شرهة تؤثر 
حساب  على  الفاحشة  الثروات  تكديس 
في  ويصاب  للدمار،  يتعرض  مجتمع 
مقاتله يوما بعد يوم، ويحق للعقالء فيه 
أن يدقوا ناقوس اخلطر بال توقف، وأن 
ميارسون  الذين  العتاة،  هؤالء  يضعوا 
لشعب  اجلماعية  واإلبادة  القتل  عملية 
بأكمله، في قفص االتهام، ويصدرون في 
حقهم ما هم أهله من أحكام، فكل القرائن 
متضافرة على أن ما يقترفه هؤالء إجرام 

محض.
َها  َأيُّ �َيا  القائل:  تعالى  الله  وصدق 
َبْيَنُكْم  َأْمَواَلُكْم  َتْأُكُلوْا  اَل  آَمُنوْا  ِذيَن  الَّ
َتَراٍض  َعن  اَرًة  جِتَ َتُكوَن  َأن  ِإالَّ  ِباْلَباِطِل 
َكاَن  الّلَه  ِإنَّ  َأنُفَسُكْم  َتْقُتُلوْا  َواَل  نُكْم  مِّ
والقائل  َرِحيًما�)النساء :29(،  ِبُكْم 
َبِني  َعَلى  َكَتْبَنا  َذِلَك  َأْجِل  �ِمْن  سبحانه: 
َنْفٍس  ِبَغْيِر  َنْفًسا  َقَتَل  َمْن  ُه  َأنَّ ِإْسَراِئيَل 
اَس  النَّ َقَتَل  ا  َ َفَكَأنَّ اأْلَْرِض  ِفي  َفَساٍد  َأْو 
اَس  النَّ َأْحَيا  ا  َ َفَكَأنَّ َأْحَياَها  َوَمْن  َجِميًعا 

َجِميًعا�)املائدة: 32 (.

د. عبد المجيد بنمسعود

خروق يف �سفينة املجتمع
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يف معرض حديث يف أحد ملتقيات »مجمع اللغة العربية 

تعاىل،  الله  رحمه  الندوي  الحسن  أبو  الشيخ  قال  بدمشق« 

وهو العضو غري العريب بهذا املجمع محمال العرب مسؤولية 

األمة  قيادة  االستمرار يف  الكريم، ومهمة  القرآن  لغة  حامية 

بداية  الكريم  القرآن  فيهم  نزل  من  هم  لكونهم  اإلسالمية 

»... إن الله تعاىل اختاركم أنتم العرب لتكونوا أول من حمل 

هذا الدين العظيم، بالرغم من أنكم مل تكونوا لحظتها أرقى 

أنها  من  بالرغم  املبني  كتابه  لغة  لتكون  لغتكم  واختار  أمة، 

يعلمها  لحكمة  وذلك  انتشارا،  أوسع  وال  لغة  أشهر  تكن  مل 

سبحانه، ... أيها العرب كونوا لنا نحن األعاجم خري املعلمني، 

اليوم  العربية تعرف  اللغة  ... إن  التالمذة...«  نكن لكم خري 

التصدي  عىل  القدرة  عدم  يف  أساسا  تتمثل  تحديات،  عدة 

ففي  االتصال،  وسائل  كل  عرب  إلينا  يعرب  الذي  اللغوي  للمد 

الفرونكوفوين،  الجانب  بني  الرصاع  فيه  يحتدم  الذي  الوقت 

وفكريا  ثقافيا  سيقود  من  حول  األنجلوساكسوين  والجانب 

قاطرة اإلنسانية، ويحاول كل منهام أن يجعل من لغته، لغة 

البحث العلمي والتكنولوجي، نقف نحن مبجمعاتنا وجامعاتنا 

موقف املتفرج، يف انتظار من ستؤول إليه الغلبة، فال صيحة 

إبراهيم«  »حافظ  النيل  شاعر  رصخة  وال  أفادتنا،  الغيورين 

وهو يتحرس عىل لغة الضاد حركت شيئا من كربيائنا... ونحن 

يف مغرب العروبة واإلسالم كنا أكرث املستهدفني من قبل حفنة 

من العلامنيني والفرونكوفونيني، ففي الوقت الذي تقوم فيه 

بعض مراكز البحث العلمي يف فاس والرباط وغريها مشكورة 

قصد  العربية،  اللغة  قيمة  من  للرفع  مبنتديات  ومأجورة 

بيننا من  القوية، نجد من  اللغات  لتكون يف مصاف  تأصيلها 

أبنائنا  عىل  يفرضها  أن  ويريد  املستعمر،  للغة  يحن  يزال  ال 

أن  العلم  مع  موليري،  بلغة  العلمية  املواد  تدريس  من خالل 

الفرنسيني أنفسهم أصبح من بينهم من يقوم بأبحاثه العلمية 

بلغة شكسبري...

إن هؤالء االنهزاميني مل تعد لهم، أو باألحرى مل تكن لهم 

الجرأة يوما أن يحيدوا عن الطريق التي رسمها لهم عرابوهم 

من صناع الفكر والسياسة يف »عاصمة األنوار« ...

رفع  أجل  من  ونحاتها  العربية  علامء  لكل  دعوة  إنها 

والقادمة  الحالية  ألجيالنا  القرآن  لغة  قيمة  وإبراز  التحدي، 

ودورها يف ريادة مستقبل الثقافة اإلنسانية.

والله املوفق.

العرب والعربية بنبض القلب

ذ:	أحمد	األشهب	

ذ:	فهمي	هويدي

نعى المثلث الذهبي
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أصدرت احلكومة التركية تعميما من أجل جعل 
ت��ت��واف��ق م��ع وق��ت صالة  ف��ت��رة اس��ت��راح��ة الظهيرة 
اجلمعة، كي يتسنى للموظفني والعاملني في القطاع 

العام أداء الصالة في متسع من الوقت. 
ودخل التعميم الذي حمل توقيع رئيس الوزراء 
أحمد داود أغلو، حيز التنفيذ مع نشره في اجلريدة 
الرسمية اليوم اجلمعة، حيث جاء في نص التعميم 
يكفلها  التي  املعتقد  حرية  مبوجب  يأتي  القرار  أن 

الدستور والقوانني املتعلقة به.
التركي  ال�����وزراء  رئ��ي��س  أّن  ب��ال��ذك��ر  واجل��دي��ر 
أحمد داود أوغلو، أعلن الثالثاء املاضي، في كلمته 
والتنمية،  ال��ع��دال��ة  حل��زب  البرملانية  الكتلة  أم���ام 
في  االستراحة  جلعل فترة  تعميم"،  إعداد "مسودة 
تتوافق مع وقت صالة اجلمعة،  الدوائر احلكومية، 
وعمال القطاع  موظفي  م��ن  للراغبني  كي يتسنى 

العام، أداء الصالة في متسع من الوقت.

في  السوريني،  لالجئني  "ألبيلي"   مخيم  ُيشّكل 
والية كيليس جنوبي تركيا، املنشأ على مساحة 416 
ألف 672 متر مربع، قدوة للعالم في مجاالت التعليم 
وال��ص��ح��ة وال��ن��ش��اط��ات ال��ري��اض��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
وغيرها من اخلدمات، التي يوفرها ل� 24 ألف الجئ 

سوري.
ويضم املخيم املؤلف من مساكن جاهزة، مراكز 
وحدائق  ومساجد،  وم���دارس،  وصحية،  اجتماعية 
معاجلة  ومحطة  مروحية،  ومهبط  وبّقاليات،  لعب، 
الذي   املخيم  ف��ي  ويعمل  الصحية،  ال��ص��رف  مياه 

يشيد به مسؤولو األمم املتحدة، 458 موظًفا.
مسكنا  و560  آالف   3 م���ن  امل��خ��ي��م  وي��ت��ك��ون 

جاهزا، تبلغ مساحة الواحد منها 21 مترا مربعا،  
وبداخله غرفتان وحّمام ومرحاض، مصممة لتوفير 

احتياجات عائلة مكونة من ستة أشخاص.
بلدة  قائمقام  ق��ال  األن��اض��ول،  م��ع  وف��ي حديثه 
ألبيلي، مدير املخيم، ُغلهاني أوزان صاري، إن املخيم  
العالم من  الالجئني في  إي��واء  أبرز مراكز  أحد  ُيعد 
النجاح  سبب  أن  مشيًرا  املعيشة،  مستويات  حيث 

يكمن في عمل موظفي املركز بروح فريق واحد.
وأوضح صاري أن الكادر اإلداري للمخيم يخضع 
لدورات في اإلدارة االستراتيجية، ومسائل التعاطف 
واألحكام املسبقة، الفًتا أنهم يرون انعكاسات ذلك في 

أعني الالجئني السوريني

انتقدت  اإلخ��ب��اري��ة:   ُق���دس   – عبرية  ترجمات 
أداء جيش االحتالل في  اليوم”،  “إسرائيل  صحيفة 
الهجوم  من  تراجع  أنه  معتبرة  الشعبية  االنتفاضة 
منذ سنوات وحتى  املقاومة  أعمال  أمام  الدفاع  إلى 

اآلن.
اليوم  ال��ص��ادر  ع��دده��ا  ف��ي  الصحيفة  وتناولت 
اجلمعة، الستر الواقية التي قدمها اجليش جلنوده 
الرتدائها كوسيلة للحماية من عمليات الطعن، والتي 
املواقف  ف��ي  اإلسمنتية  املكعبات  نشر  بعد  ج��اءت 
من  واملستوطنني  والقدس، حلماية اجلنود  بالضفة 
عمليات الدهس، وقالت إن هذا يؤكد أن “إسرائيل” 

تبدو مقيدة أمام املقاومة.

آليا  أص��ب��ح  اجل��ي��ش  أن  الصحيفة،  وأض��اف��ت 
وانشغل بحماية جنوده من خالل املالبس من أخمص 
 850 ال��رأس، حيث كان قد أرسل سابقا  القدم حتى 
فإن اجلنود أصبحوا  للرقبة، وبالتالي  سترة واقية 
محصنني من اجلمجمة حتى أخمص القدم، ولم يبق 

سوى األنف دون حماية.
قرار حكومة  أن  إلى  اليوم”  “إسرائيل  وأشارت 
االحتالل السابق نشر مزيد من املكعبات االسمنتية 
قلص سياسة  ذل��ك  أن  معتبرة  ال��ق��دس،  في ش��وارع 
احلكومة من الهجوم إلى إغراق الشوارع باالسمنت 
املسلح، وهو ما انتقدته باعتبار أن املواجهة احلالية 

حتتاج “إلى التقدم وليس التقهقر”، حسب تعبيره

ف���ي ح����وار م��ش��ت��رك مع 
"عربي21" و"العمق املغربي"، 
ق���ال ن��ائ��ب رئ��ي��س االحت���اد 
املسلمني  ل��ع��ل��م��اء  ال��ع��امل��ي 
أح��م��د ال��ري��س��ون��ي إن���ه على 
إيران "أن تكف عن اعتبار أن 
لها  مواطنون  الشيعة  جميع 
وأتباع لها، التبعية املذهبية أو العالقة املذهبية 
ال ت��س��وغ إلي����ران أن حت��ش��ر أن��ف��ه��ا ف��ي جميع 
اإلسالمي  العالم  جميع  في  اإلسالمية  القضايا 

وخاصة كلما تعلق األمر بأحد الشيعة".
"أنا ال أعلق  الفقيه املقاصدي املغربي:  وأضاف 
حيثيات  أعلم  ال  ألني  النمر  الشيخ  إعدام  على 
أعلم  القضائية، كما ال  الناحية  اإلعدام من  هذا 
عندي  فليس  وبالتالي  اآلخرين،  إعدام  حيثيات 
هذه  على  شرعي  أو  فقهي  أو  قانوني  تعليق 
التي  إيران  حول  هو  التعليق  لكن  اإلعدامات، 
جتعل منها قضية كبرى وتهدد بإسقاط النظام 
قد مت  لها  تابعا  تعتبره  ألن شخصا  السعودي 

إعدامه، هذه سياسة مفضوحة".

محطات إخبارية

تركيا ترخص للموظفني وقتا كافيا ألداء صالة اجلمعة

مخيم "ألبيلي"  لالجئني السوريني، في والية كيليس جنوبي تركيا يصنف 
أرقى املخيمات العاملية في جودة اخلدمات

وجهت األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي 
قيامه  بضرورة  الدولي  للمجتمع  عاجاًل  نداءًا 
الفورية  بتحمل مسؤولياته، واتخاذ اخلطوات 
مضايا  على  اخلانق  احلصار  إلنهاء  الالزمة 
أجل  من  باليمن،  ،وتعز  سوريا  في  والزبداني 
دخول املساعدات اإلنسانية إلنقاذ حياة املدنيني 
من دون عوائق، وأن يتم ذلك في جميع املناطق 

احملاصرة سواًء في سوريا أو اليمن.
بقلق  تتابع  أنها  اليوم،  لها  بيان  في  وأكدت 
عن  أسفر  الذي  احلرج  اإلنساني  الوضع  بالغ 
وفاة املئات نتيجة اجلوع واملرض، مؤكدة أنها 
على  للعمل  واتصاالتها  جهودها  في  ستستمر 
إنهاء هذه املعاناة، وتشديدها على أن ما يجري 
من حصار وجتويع لآلمنني في سوريا واليمن 
يرقى إلى جرائم احلرب، وأنه ال بد من جتنيب 

املدنيني ويالت احلروب.

عنه  اإلعالن  مت  ما  العامة  األمانة  وتتابع 
اإلنسانية  املساعدات  إلدخال  تفاهمات  من 
للمحاصرين في كل من سوريا واليمن، وتهيب 
املنظمة  في  األعضاء  والدول  الدولي  باملجتمع 
واملنظمات اإلنسانية في العالم اإلسالمي تقدمي 
أشكال الدعم واملساندة للمحاصرين في مضايا 

والزبداني، وتعز في اليمن

أبوظبي )إينا( - أكد صندوق النقد العربي 
ال��س��ن��وات األخ��ي��رة ش��ه��دت من���وا كبيرا  أن 
 .. اإلسالمية  املالية  واخلدمات  املنتجات  في 
متوقعا استمرار النمو بوتيرة سريعة خاصة 
وأن هناك زيادة في الطلب على هذه املنتجات 
املصارف  فيها  مبا  املصارف  قبل  من  ورغبة 

التقليدية لتوفيرها.
عبدالله  ب��ن  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  وق��ال 
إدارة  مجلس  رئيس  العام  املدير  احلميدي 
التمويل اإلسالمي  إن  العربي  النقد  صندوق 
أصبح جزءا ال يتجزأ من النظام املالي العاملي 
1960 وأصبح يتضمن  حيث تطور منذ عام 
املصارف والتأمني وأس��واق رأس املال ومنا 
املائة  ف��ي   /  20  -  15 ب��ني/  ت��ت��راوح  بنسبة 
سنويا منذ عام 2000 حتى وصل إلى حوالي 

تريليوني دوالر نهاية عام 2014.
ل���دورة  االف��ت��ت��اح��ي��ة  ف��ي كلمته  وأض����اف 
يوم  بدأت  التي   " "التكافل  اإلسالمي  التأمني 
مقر  في  أي��ام  أربعة  وتستمر   2016/01/11
خدمات  تقدمي  أن   .. أبوظبي  في  الصندوق 
على  الشواهد  أحد  يعتبر  اإلسالمي  التأمني 
تقدمي  ن��ط��اق  ف��ي توسيع  امل��ل��ح��وظ  ال��ت��ط��ور 

تتوافق  التي  املصرفية  واملنتجات  اخلدمات 
مع الشريعة اإلسالمية.

وأوض��ح في كلمته - خالل ال��دورة التي 
في  االق��ت��ص��ادي��ة  السياسات  معهد  ينظمها 
أن   - الدولي  البنك  مع  بالتعاون  الصندوق 
التعويض  يقوم على مبدأ  التأمني اإلسالمي 
املتوقعة  غير  امل��خ��اط��ر  م��ن  للحماية  امل��ال��ي 
العلمية  ب��األس��س وال��ق��واع��د  م��ح��ك��وم  وه���و 
الوفيات  عن  للتعويض  الالزمة  وال��دراس��ات 
وم����ع����دالت االع����ت����الل واس����ت����خ����دام من����اذج 
حجم  احتساب  في  النقدية  التدفقات  خصم 

االلتزامات املستقبلية.
يعتمد  اإلس��الم��ي  التأمني  أن  إل��ى  ولفت 
ب��األس��اس ع��ل��ى امل��ش��ارك��ة ف��ي ال��ت��أم��ني على 
العمالء وفق  قبل  من  املخاطر  تقاسم  أساس 
إلى  املخاطر  نقل  من  بدال  التعاونية  املبادئ 

طرف ثالث.
وقال املدير العام لصندوق النقد العربي 
الصلة  ذات  ب��امل��واض��ي��ع  ث��ري��ة  ال�����دورة  إن 
مبوضوع التأمني االسالمي وتتضمن مناذج 
تطبيقية وحاالت دراسية. ويشارك فيها / 24 

/ مشاركا من / 12 / دولة عربية.

األمريكية  ه��ارف��رد  جامعة  علماء  أج��رى   
دراسة علمية هدفها حتديد ايهما أخطر على 

اإلنسان: اجلو احلار أم اجلو البارد.
وت��وص��ل ال��ع��ل��م��اء ف��ي دراس��ت��ه��م إل���ى أن 
ال��ص��ق��ي��ع ي��ؤث��ر ب��ص��ورة إي��ج��اب��ي��ة ف��ي جلد 
اإلن����س����ان. ك��م��ا ان����ه ف���ي درج������ات احل�����رارة 
املنخفضة والسالبة ال تنتشر البكتريا املضرة 

وتقوى منظومة مناعة اجلسم.

وتشير الدراسة إلى أنه في درجات احلرارة 
املنخفضة "دون 5 درجة مئوية" ينخفض جدا 
في  مفيد خاصة  باأللم، وهذا  اإلنسان  شعور 
ح��االت ال��ص��داع. كما ان ال��ه��واء ال��ب��ارد يفيد 
الدموية.  واألوعية  القلب  بأمراض  املصابني 
في  التجوال  ب��ض��رورة  اخل��ب��راء  ينصح  لذلك 
ع��ن ط��رق وسائط  ال��ب��ارد، ولكن بعيدا  اجل��و 

النقل حيث الهواء املتلوث.

أجرتها  نتائج جتارب مخبرية  بينت  كما 
ال��ف��ئ��ران،  ع��ل��ى  جنيف  م��ن  ع��ل��م��اء  مجموعة 
ونشرها موقع "روسيا اليوم" بأن البرد يساعد 

في التخلص من الوزن الزائد.
ما  نوعا  البرد  يشكل  ه��ذا  كل  وم��ع  ولكن 
كل  وقبل  اإلن��س��ان،  على صحة  اخلطورة  من 
يسبب  قد  "الصقيع"  الشديد  البرد  فإن  شيء 
يجب  لذلك  الشعر،  وتساقط  األط���راف  جتمد 

عند انخفاض درجات احلرارة دون 5 درجات 
الرأس وارتداء مالبس داخلية  مئوية تغطية 
ش��ت��ائ��ي��ة ووض����ع ك���رمي خ���اص ع��ل��ى ال��وج��ه 

واليدين للوقاية من االجنماد.
ك��م��ا ال ي��ن��ص��ح ب���اخل���روج ال���ى ال��ش��ارع 
بواسطة  املبلل  الشعر  جتفيف  بعد  مباشرة 

مجففات الشعر.
واشنطن )إينا(

الدكتور أحمد الريسوني  ينتقد التدخل اإليراني في شؤون دول املنطقةصحيفة إسرائيلية: جيشنا أصبح آليا ومقيدا  أمام  الفلسطينيني

»التعاون اإلسالمي« توجه نداء عاجال إلغاثة احملاصرين في مضايا 
والزبداني وتعز 

صندوق النقد العربي: املالية اإلسالمية منت إلى تريليوني دوالر في 2014 

دراسة :  البرد  أقل  خطورة  على  الصحة  من  احلر 

للتنديد  نيويورك  في  تظاهرة  من  جانب 
 - ل��إس��الم  املعادية  السياسيني  بتصريحات 

أرشيفية )الفرنسية( 
ي��ش��ع��ر ال��ط��الب امل��س��ل��م��ون ف��ي ال��والي��ات 
توالي  مع  شديدة  مبعاناة  األمريكية  املتحدة 
القادة  لبعض  لإسالم  املعادية  التصريحات 
السياسيني ورجال دين، التي تسهم في تذكية 
ظ��اه��رة اإلس��الم��وف��وب��ي��ا وت��زاي��د االع���ت���داءات 
ع��ل��ى امل��س��اج��د واألف�����راد وف���ق م��ا ن��ش��ر موقع 

"كريستشيان توداي".
ال��ع��الق��ات  مجلس  أدان  ف��ق��د   وللتذكير، 
بعض  اس��ت��ه��زاء  أخ��ي��رًا  اإلس��الم��ي��ة  األمريكية 

أخذها  وع��دم  اإلسالموفوبيا  بظاهرة  امل��درس��ني 
على محمل اجلد.

وفي دراسة حديثة، تبني للمجلس أن 55 في 
املئة من الطالب املسلمني الذين تترواح أعمارهم 

ما بني 11 و 18 سنة في كاليفورنيا كانوا عرضة 
للتحرش في املدارس بسبب دينهم.

كما أظهرت الدراسة أن 20  في املئة من هذه 
ب��إدارة  عاملون  أو  م��درس��ون  ارتكبها  احل���وادث 

املدرسة.

الطالب املسلمون.. الضحية األولى لتنامي ظاهرة اإلسالموفوبيا في أمريكا 
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إلى أن نلتقي

قبل حوالي شهر من اآلن، أي في 18 دجنبر املاضي كان اليوم العاملي للغة 
 190 دورت��ه  في  لليونسكو  التنفيذي  املجلس  أق��ره  ال��ذي  اليوم  العربية، وهو 
للغة  عامليا  يوما  دجنبر  من  عشر  الثامن  اليوم  باقتراحه  2012م  أكتوبر  في 
العربية، وجاء اختيار هذا التاريخ ألنه اليوم الذي أقرت فيه اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة سنة 1973م اعتبار اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية لها ولكل 

املنظمات الدولية املنضوية حتتها.
ذات  الرسمية  وحتى  املدنية  واملنظمات  الهيئات  من  والعديد   2012 ومنذ 
االهتمام اللغوي حتتفل بهذا اليوم بتنظيم أنشطة ثقافية وعلمية للتذكير مبكانة 
واالجتماعي،  والثقافي  العلمي  وواقعها  وحضارتها  األمة  تاريخ  في  العربية 
وربط ذلك باملصير: مصير الهوية، ومصير احلضارة، بل ومصير الوجود ككل.
وما إن ينتهي هذا اليوم، أو األيام القريبة منه حتى تعود عجلة التغريب 

والتلهيج وتفتيت الكيان لتعمل عملها في كل مكان، وكأن شيئا لم يكن.
فعله  ي��ؤدي  ش��يء  ال  ولكن  التوعية،  في  دور  لها  األنشطة  تلك  أن  صحيح 
كالقرار السياسي. والتجارب على مستوى العالم تثبت ذلك؛ ومن هذه التجارب:
تداول  فيها  منعوا  كوريا  اليابانيون  استعمر  كوريا: حينما  جتربة   –  1
اللغة الكورية، وعند استقالل البالد سنة 1943 كان أول مرسوم في أول عدد من 
جريدتها الرسمية، مرسوم يحظر تداول اللغة اليابانية، لغة املستعمر، وجتند 
الكهول والشيوخ ليلقنوا األطفال والشباب لغتهم القومية، ولم تنطلق السنة 

الدراسية إال باللغة القومية احلاملة للهوية الكورية وحضارتها.
القضية  حسم  فيتنام  في  هوشيمنه  انتصر  عندما  فيتنام:  جتربة   –  2
فرجاه  الفيتنامية،  باللغة  التدريس  بإلزامية  املدارس واجلامعات  في  اللغوية 
أساتذة كلية الطب إمهالهم بعض السنوات، لكنه لم ميهلهم إال تسعة أشهر، 

وحسم أمر اللغة بقرار ال رجعة فيه.
الصني: في الصني كان أول قرار اتخذه ماوتسي تونغ سنة  جتربة   –  3
اللغة اإلجنليزية،  الصينية وإبعاد  اللغة  1949 بعد جناح ثورته، هو توحيد 
يتخلى  وأن  بيكني(،  )لغة  اخلانية  اللغة  يتكلم  أن  كل صيني  على  لزاما  فكان 
مناطق  مختلف  في  املتداولة  األخ��رى  اللهجات  كل  وعن  اإلجنليزية  اللغة  عن 
املنتظم  اللسان  منزلة  إلى  يرقى  اللهجات  هذه  بعض  كان  ولو  حتى  الصني، 
حائال  ده  وتعقُّ الصينية  اللغة  كتابة  نظام  تكن صعوبة  ولم  وتنظيرا.  تقعيدا 

دون تطبيق ذلك.
فرنسا: في تسعينيات القرن امليالدي املاضي صدر قانون ُعرف  – في   4 
لوزير  نسبة  »ت��وب��ون«  بقانون  واشتهر  الفرنسية،  اللغة  استعمال  بقانون 
»قانون  الذي أعده. ثم ُعرف بعد ذلك ب  الثقافة والفرنكوفونية »جاك توبون« 
حماية اللغة الفرنسية«، ومت سن هذا القانون في 4 غشت 1994، وصدر األمر 
الرئاسي بتطبيقه في 3 مارس 1995، وقد جاء في فصله األول ما نصه: »إن 
لغة اجلمهورية طبقا للدستور هي اللغة الفرنسية، وهي الركن اجلوهري في 
السيادة الفرنسية وفي تراثها، وهي لغة التعليم والعمل واملبادالت واملصالح 
العمومية، ثم هي الصلة الفضلى بني الدول املكونة للمجموعة الفرنكوفونية. 

واعتمادا على مبدأ االستثناء الثقافي متكن الفرنسيون من إدراج هذا املبدأ 
ضمن بنود الدستور املوحد لدول االحتاد األوروبي، مما أدى باألملان مثال إلى 
الشعور بتدحرج لغتهم على سلم األولويات، وبذلك يتهمون االحتاد األوروبي 
بالتحيز ضد لغتهم ألن اللجان املنبثقة عن املفوضية األوروبية كثيرا ما تكتفي 

باستخدام اإلجنليزية والفرنسية.
السياسي  القرار  أن  قاطع على  تدل بشكل  كثير،  التجارب وغيرها  إن هذه 
الكبير في تفعيل االستعمال ألي لغة. وإن ما جاء في الفصل األول  ال��دور  له 
من األمر الرئاسي الفرنسي املشار إليه آنفا ينطبق على اللغة العربية بشكل 
كبير، فالعربية هي الركن اجلوهري لسيادة الدولة؛ ألنها اللغة الرسمية للدولة 
كما نص على ذلك الدستور، إضافة إلى األمازيغية، وهي لغة تراثنا احلضاري 
بدون منازع، وهي التي ينبغي أن تعود –كما كانت في املاضي- لغة التعليم 
بني  والوحيدة  الفضلى  الصلة  وهي  العمومية،  واملصالح  واملبادالت  والعمل 
الدول التي تعتمد العربية لغة رسمية لها، بل وبني سائر الشعوب املسلمة في 
الدول اإلسالمية وغيرها؛ ألن املسلم أينما كان يتوق إلى تعلم العربية وإتقانها؛ 

ألنها حتى وإن لم تكن لغته القومية فهي لغة دينه وحضارته.
- اقتبست هذه املعلومات عن هذه اللغات من كتاب »الهوية العربية 

واألمن اللغوي« د. عبد السالم املسدي.

هوامش على اليوم العاملي للغة العربية

16 األخيــــرة

يتابع الدكتور حسن األمراني في هذه احللقة 
إبراز النفس اإلسالمي في رواية مولود معمري: 

»األفيون والعصا«.

مكّمل  في مشهد  الّنعمة:  - شكر   3
العميل  ويهّدد  الزيتون،  ُيقتلع  وبعدما  ومؤثر، 
نفسيا  تعذيبهم  في  يبدأ  ب��اجل��وع،  القرية  أه��ل 
أيضا، فيحمل خبزا رومّيا أبيض، ويقف مخاطبا 
أطراف  من  يقضم  وهو  القرية،  أطفال  من  طفال 
اخلبز: أنت جائع؟ ثم يقذف باخلبز على األرض، 
في  الطفل  يتقّدم  ُك�ْل.  هّيا  قائال:  الطفل  ويأمر 
تؤدة، وهو يقّلب بصره بني اخلبز والعميل، ثم 
يلتقط اخلبز من األرض، ولكنه بدال من أن يأكل، 
ميشي رويدا رويدا، إلى أن يصل إلى أصل جدار، 
فيقّبل اخلبز، ويضعه باحترام عند أصل اجلدار. 
بشيء  االستهانة  عدم  في  البلد  أهل  عادة  وتلك 
من نعم الله تعالى على عباده. ويكفي أّن الشعب 

يطلق على اخلبز لفظ: »النعمة«.
كما  والتوبة:  الخطيئة  بين  ــ   4
تبنّي، فإّن حضور اخلونة والعمالء قوي. وفي كل 
وتوجيه،  عبرة  هذا احلضور  مشاهد  من  مشهد 
لتنتهي تلك املشاهد بتوبة بعضهم، توبة يكون 
قلب  على  كله  الشعب  أّن  اكتشاف  إليها  الدافع 
رجل واحد، وأّن كلمة »الله أكبر« هي مفتاح كل 
حركة من حركاته. وُيبرز ذلك أيضا كيف أّن بعض 
الضمائر قد يرين عليها الّران فترة من الدهر، ثم 

تستيقظ وتتوب إلى الله تعالى من اخلطيئة.
في  سنة  عشرين  قضى  اخلونة،  أحد  بلعيد، 
باريس، ثم عاد ليصير عونًا للمستعمر. الطيب 
أيضا عميل لفرنسا. يجمع أهل القرية ليخبرهم 
ولكن  ليحموهم،  البلد  ف��ي  هنا  الفرنسيني  أّن 

عليهم أن يتعاونوا معهم، ملواجهة »الفاّلقة«.
أشّد  وك��ان  للفرنسيني،  مخلصا  الطيب  ظ��ّل 

على إخوانه اجلزائريني من الفرنسيني أنفسهم، 
وذلك من أجل مكاسب مادية خسيسة. هو قاٍس 
على املرأة العجوز، وقاس على »فّروجة«، الزوجة 
قاٍس  باملجاهدين.  زوجها  التحق  التي  الصابرة 
جسديا  يعذبهم  ب��ل��ده،  أه��ل  م��ن  املعتقلني  على 
على  وق��ورا  مي��ّدد شيخا  عندما  وذل��ك  ونفسيا، 
إحدى درجات السّلم، ليمّر عليه إخوانه. وعندما 
يأتي دور فّروجة تتخطى الشيخ، فيقول الطيب: 

وهذه الدرجة؟ ألم تريها؟
ثم  أسيرا،  بعلّي  ذلك، وعندما جيء  كل  ومع 
قتل على عني أهل القرية، وارتفع الّتكبير، حّرك 
وب���دأت شفتاه  م��ش��اع��ره،  م��ن  م��ا س��ك��َن  التكبير 
تتحّركان شيئا فشيئا مع تكبير اجلماهير، ثم ما 
لبث أن انطلق مكّبرا بصوت منخفض، ثم ارتفع 
واضحا  صوتا  صار  حتى  فشيئا،  شيئا  صوته 
بالتكبير،  املرتفعة  القرية  أه��ل  أص���وات  ضمن 
وك��أّن صوت احلّق هو الذي البّد من أن ينتصر 

في اخلتام.
ـ ال نصر إال بااللتزام بتكاليف  5ـ 
أحد  يقع  فعندما  احل���الل.  وحت���ري  اإلسالم، 
املجاهدين أسيرًا )يقوم بدوره سيد علي كويرات، 
فرنسي  جندي  ويرافقه  يحرسه  القدير(،  املمثل 
)يقوم بدوره جان لوي ترانتينيون(،وفي الطريق 
الطعام  األسير  على  الفرنسي  اجلندي  يعرض 
خنزير.  حلم  ه��ذا  قائال:  األك��ل  فيرفض  املعّلب. 
ورغم أن الفرنسي يؤكد له أنه حلم عجل، كما هو 
مسجل على العلبة باللغة اإلجنليزية،beef، وهي 
تعني العجل، والعجل في الدين ليس حراما، إال 
أنه يصر على الرفض قائال: ال إنه خنزير، وهو 
إّنها خطيئة. فيقول  آك��ل،  ح��رام في ديني. ال، ال 
بالعلبتني  ويلقي  جوعا.  فلنمت  إذن  الفرنسي: 
بعيدا. فيقول علي: ولكن أنت... ميكنك أن تأكل... 
فيجيبه: ال، ال أستطيع أن آكل. يريد أّنه لن يأكل 

مبفرده.

ساعة أخرى مع 
مولود معمري 3

آللئ وأصداف
يلتقطها د. احلسن األمراني

د. عبد الرحيم الرحموني
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مسجد السلطان عمر علي سيف الدين مسجد ملكي يقع في بندر سري بكاوان، عاصمة 
سلطنة بروناي. مت بناءه عام 1958.  تعتبر العمارة في هذا املسجد مزيجًا من العمارة اإلسالمية 

والعمارة اإليطالية، وقد مت بناءه على بحيرة صناعية بالقرب من ضفة نهر بروناي. ويتكون 
املسجد من بناء رخامي كبير، ومجموعة من املآذن، وقبة ذهبية، وحديقة مليئة بها نافورة مياه. 


