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العلي  عبد  د.   : املسؤول  املدير  - 01 فبراير 2016م << العدد 451حجيج << 21 ربيع الثاني 1437هـ << 

علماء األمة هم ذوو الفقه الرشيد في دينها، وذوو الفهم السديد لواقعها. وهم أعلم 
الناس بالله جل وعال وأخشاهم له؛ قال تعالى: » إمنا يخشى اللَه من عباده العلماُء«

علماء األمة هم حملة النور فيها وإليها، وباعثو ما اندرس من خير فيها، ومظهرو ما 
انطمس أو ُطِمس من طاقات التدين الصحيح عند بنيها؛ فقد روي عن النبي � قوله: 
ِريَف اْلَغاِلنَي، َواْنِتَحاِل امْلُْبِطِلنَي،  »َيْحِمُل َهَذا اْلِعْلَم ِمْن ُكلِّ َخَلٍف ُعُدوُلُه، َيْنُفوَن َعْنُه َتْ

اِهِلنَي«)طرقه فيها إعضال أو إرسال( َوَتْأِويِل اْلَ
علماء األمة هم مصلحو نفوس أبنائها املريضة ورافعو هممها إلى اآلفاق املديدة 
العريضة. وهم حماة بيضة اإلسالم : إذا سقط جدارهم؛ استباح حماها العدا بالفتك 
األدواء  كل  األمــة  إلى  تسربت  فقد  إذا  الــذي  احلقيقي  مناعتها  وهم جهاز  واإلجـــرام، 

اخلطيرة، وصارت رهينة أسيرة تنتظر حلظاتها األخيرة.
النبوة، وعهد  تعالى على ميراث  الله  األنبياء؛ استحفظهم  األمة هم ورثة  وعلماء 
إليهم بأمانة حفظه والقيام به تعلما وتعليما، تخلقا به وتزكية، تنقية وترقية، دعوة 
وإبالغا وإقناعا، قال  � : »إن العلماء ورثة األنبياء، إن األنبياء لم يورثوا دينارًا وال 
درهما، وأورثوا العلم، فمن أخذه؛ أخذ بحظ وافر« )رواه أبو داود والترمذي، وصححه األلباني 

في صحيح سنن أبي داود(،
وبهم أنيطت أمانة حل معضالت األمة وفق ما ورد في الشرع من أحكام في احلالل 

واحلرام تفظ بها احملارم وجتلب بها اخليرات واملكارم.
ذلكم بعض من مكانة العلماء ورسالتهم التي رعتها األمة عبر توالي أجيالها، وتقلب 
أحوالها وما تعاقب عليها من فنت وأهــوال مبا حل في جسمها من اختالل واعتالل 
وألــوان  املفاسد  ودفــع  العام،  الشأن  تدبير  وبني  اإلســالم  علماء  بني  فحيل  واحتالل، 

الشدائد واملكايد وجلب املصالح على هدي ما في الوحي من قواعد وِحَكم ومقاصد. 
أصبحنا  كرها  أو  استقالتهم طوعا  بسبب  علمائها  من  األمة  وبسبب خلو ساحة 
أبناء األمة منها الطعن في علمائها  الفنت واالنحرافات لدى  اليوم موجات من  نشهد 

طعنا تعددت ألوانه وتكاثر أعوانه وهم أصناف ثالثة : 
- صنف جهول يحيا في غفلة وذهول، 

- وصنف عدو جاحد حقود خبير مبا به تخصى الفحول، ال يتقن إال تصيد الغريب 
والعجيب من العيوب والتشهير بها إلى أن يخفى احلق على املنصف األريب حتى فقد  
كثير من خيار العلماء ثقة احلبيب والقريب، وأحسنهم حاال من بقي ُيتبرك بدعائه عند 

نزول النوائب والكروب. 
- وصنف ثالث من أبناء األمة وامللة أعمته املذهبية الضيقة عن إبصار ما عند الغير 
ما  العلماء ويتصيد  يبحث في سير  فراح  واملداخل  املخارج  عليه  من اخلير وضاقت 
اختلف في كونه من الصغائر والرذائل ليجتمع عليه في احملافل ويطمس ما كان لديهم 
من احملاسن والفضائل، وما دروا أن »حلوم العلماء مسمومة، من شمها مرض، ومن 
أكلها مات«، وأن احلديث عنهم بالسوء من اخلصال املذمومة وفتح للعواقب املشؤومة 

في األولى واآلخرة.
حقا إن غياب العلماء عن توجيه األمة ترك احلليم أمام الفنت حيرانا وزاد الهال 

افتتانا وصور كثيرا من العامة في الساحة فرسانا وشجعانا. 
إن احلاجة ماسة اليوم أكثر من أي وقت مضى لعالج داء ضعف جهاز العلماء في 

نعمة  الصحة  وآثـار   رعايتها  فـي  
سـالمـة الـمجتمع

مكـانة   حامل  القـرآن  الكـرمي  
في  السيرة  النبوية

 جـهـاز   مـنـاعـة    األمـة   عـلـمـاؤهــا

البقية ص : 14

طنجة : باحثون ومتخصصون يتدارسون موضوع : 

»السيرة النبوية استمداد وامتداد«

العالمة عبد احلي عمور
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ت��ت��م��ي��م��ا ل��ل��ح��دي��ث ع���ن األس���ب���اب ال��ت��ي 
يواصل  وُتحبط  األعمال  َتحبط  بموجبها 

الكاتب الكريم حديثه عن بقية ذلك. 

> كراهة ما أنزل الله: 
َلُهْم  َفَتْعًسا  َك��َف��ُروا  ��ِذي��َن  �َوالَّ تعالى:  ق��ال 
ُهْم َكِرُهوا َما َأْنَزَل اللُه  َوَأَضلَّ َأْعَماَلُهْم َذِلَك ِبَأنَّ

َفَأْحَبَط َأْعَماَلُهْم�)محمد: 9-8(
والمراد ب� )مأنزل الله( )القرآن وما فيه من 
)هذا  الطبري:  وقال  واألحكام()1(،  التكاليف 
الذي فعلنا بهم من اإلتعاس وإضالل األعمال 
من أجل أنهم كرهوا كتابنا الذي أنزلناه إلى 
نبينا محمد وسخطوه، فكّذبوا به، وقالوا: هو 

سحر مبين()2(. 

> ات���ب���اع م���ا أس��خ��ط ال��ل��ه وك��راه��ة 
رضوانه: 

اْلَماَلِئَكُة  ْتُهُم  َتَوفَّ ِإَذا  �َفَكْيَف  تعالى:  قال 
��ُه��ُم  َي��ْض��ِرُب��وَن ُوُج��وَه��ُه��ْم َوَأْدَب���اَرُه���ْم َذِل���َك ِب��َأنَّ
َبُعوا َما َأْسَخَط اللَه َوَكِرُهوا ِرْضَواَنُه َفَأْحَبَط  اتَّ

َأْعَماَلُهْم�)محمد: 28 - 30(.
التوراة  من  كتموا  بما  عباس:  اب��ن  )ق��ال 
وكفروا بمحمد، �وكرهوا رضوانه� كرهوا ما 

فيه رضوان الله، وهو الطاعة واإليمان()3(.

> النفاق:
ُق��ُل��وِب��ِه��ْم  ��ِذي��َن ِف��ي  ق��ال تعالى: �َف��َت��َرى الَّ

َأْن  َنْخَشى  َي��ُق��وُل��وَن  ِفيِهْم  ُي��َس��اِرُع��وَن  َم���َرٌض 
ِباْلَفْتِح  َيْأِتَي  َأْن  اللُه  َفَعَسى  َداِئ���َرٌة  ُتِصيَبَنا 
وا  َأَس��رُّ َما  َعَلى  َفُيْصِبُحوا  ِعْنِدِه  ِم��ْن  َأْم��ٍر  َأْو 
ِذيَن آَمُنوا َأَهُؤَلِء  ِفي َأْنُفِسِهْم َناِدِميَن َيُقوُل الَّ
ُهْم َلَمَعُكْم  ِذيَن َأْقَسُموا ِباللِه َجْهَد َأْيَماِنِهْم ِإنَّ الَّ
َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم َفَأْصَبُحوا َخاِسِريَن�)المائدة: 

.)53-52
ِقيَن  اْلُمَعوِّ اللُه  َيْعَلُم  �َق��ْد  تعالى:  وق��ال 
ْخَواِنِهْم َهُلمَّ ِإَلْيَنا َوَل َيْأُتوَن  ِمْنُكْم َواْلَقاِئِليَن إِلِ
ًة َعَلْيُكْم َفِإَذا َجاَء اْلَخْوُف  اْلَبْأَس ِإلَّ َقِلياًل َأِشحَّ
َكالَِّذي  َأْعُيُنُهْم  َت��ُدوُر  ِإَل��ْي��َك  َيْنُظُروَن  َرَأْي��َت��ُه��ْم 
اْل��َخ��ْوُف  َذَه��َب  َف���ِإَذا  اْل��َم��ْوِت  ِم��َن  َعَلْيِه  ُيْغَشى 
ًة َعَلى اْلَخْيِر ُأوَلِئَك  َسَلُقوُكْم ِبَأْلِسَنٍة ِحَداٍد َأِشحَّ
َلْم ُيْؤِمُنوا َفَأْحَبَط اللُه َأْعَماَلُهْم َوَكاَن َذِلَك َعَلى 

اللِه َيِسيًرا�)األحزاب: 19-18(. 
م��ع��ل��وم م��ن م��ع��ه��ود ال��ق��رآن ف��ي الحديث 
في  )ال��ذي��ن  ب���  عنهم  الكناية  المنافقين؛  ع��ن 
ب�  أو وصفهم  اآلي��ة،  م��رض(؛ كما في  قلوبهم 
)في قلوبهم مرض(؛ كما في في سورة البقرة 
طبائعهم  ع��ن  مفصال  حديثا  تضمنت  ال��ت��ي 
�ِفي  تعالى:  قوله  وذلك  وخداعهم،  وصفاتهم 
ُقُلوِبِهْم َمَرٌض َفَزاَدُهُم اللُه َمَرًضا�)البقرة 10(، 
وهذه اآليات تخصهم دون سواهم، -كما 
وتنبئ  المفسرين-،  من  جمع  ذلك  على  اتفق 
المهزوزة،  المضطربة ونفسيتهم  عن حالتهم 
وعدم ثقتهم في موعود الله لنبيه � بالنصر، 
وإيثارهم السالمة والغنيمة الباردة، وسلوكهم 
–لضمان ذلك– كل مسلك؛ من الخيانة والغدر، 
والتأليب،  والتحريض  الظهر،  ف��ي  والطعن 
لكن  جرا،  وهلم  والمواثيق...  العهود  ونقض 

خيب  علما  ش��يء  بكل  المحيط  المتعال  الله 
أدبارهم  على  ورده��م  أحالمهم  وسفه  آمالهم 
سالمة  م��ن  أم��ل��وه  بما  يظفروا  فلم  خائبين، 
في الدنيا، ولم يكن لهم ما يرجوه المومنون 

الصابرون من نجاة وكرامة في اآلخرة. 

> مشاققة رسول الله:
َعْن  وا  َوَص��دُّ َكَفُروا  ِذيَن  الَّ �ِإنَّ  تعال:  قال 
َن  َتَبيَّ َما  َبْعِد  ِمْن  ُسوَل  الرَّ وا  َوَشاقُّ اللِه  َسِبيِل 
َوَسُيْحِبُط  َشْيًئا  اللَه  وا  َيُضرُّ َل��ْن  اْلُهَدى  َلُهُم 

َأْعَماَلُهْم�)محمد: 32(.
ُس������وَل�: أي؛  ������وا ال������رَّ وم��ع��ن��ى �َوَش������اقُّ
فارقوه)4( )فكانوا في شق وهو في شق()5( 
ومخالفة  من مخاصمة  ذلك   يستلزمه  ما  مع 
ومحاربة وإذاي��ة، وكل ذلك من بعد ما علموا 

أنه نبّي مبعوث، ورسول مرسل)6(.

> ع����دم ت��ع��ظ��ي��م ال��ن��ب��ي وت��وق��ي��ِره 
وإجالِله:

ِذيَن آَمُنوا َل َتْرَفُعوا  َها الَّ  قال تعال: �َيا َأيُّ
��ِب��يِّ َوَل َت��ْج��َه��ُروا  َأْص��َواَت��ُك��ْم َف���ْوَق َص���ْوِت ال��نَّ
َتْحَبَط  َأْن  ِلَبْعٍض  َبْعِضُكْم  َكَجْهِر  ِباْلَقْوِل  َل��ُه 

َأْعَماُلُكْم َوَأْنُتْم َل َتْشُعُروَن�)الحجرات: 2(. 
 لقد أرشد الله تعالى في هذه اآلية الكريمة 
إلى سلوك األدب التام مع رسول الله � في 
القول والفعل، وعدم الستهانة في شيء مما 
يمكن أن يحسبه اإلنسان هينا وهو عند الله 
وبطالنها؛  األعمال  عليه حبوط  يترتب  عظيم 
له  والجهر  بحضرته،  الصوت  رفع  ذلك  ومن 
عموم  ي��خ��اط��ب  ك��م��ا  مخاطبته  ع��ن��د  ب��ال��ق��ول 

كثيرة  الكريم توجيهات   القرآن  الناس. وفي 
تعظيمه  للتزام  للمومنين  عديدة  وتنبيهات 
وت��وق��ي��ره وت��ب��ج��ي��ل��ه ك��م��ا ف���ي ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: 
ُروُه َوُتَوقِّ ُروُه  َوُت��َع��زِّ َوَرُسوِلِه  ِباللِه  �ِلُتْؤِمُنوا 
-نطقا  معه  حالهم  يكون  وأن   ،)9 �)الفتح: 
حال خاص كما يدل على ذلك قوله  وتعامال– 
ُسوِل َبْيَنُكْم َكُدَعاِء  تعالى: �َل َتْجَعُلوا ُدَعاَء الرَّ

َبْعِضُكْم َبْعًضا�)النور: 63(. 
وه���ذا ال���ذي أوج��ب��ه ال��ل��ه تعالى ل��ه حيا، 
قبره سواء بسواء.  له مثيله وهو في  أوجب 
قال ابن كثير: )وقد روينا عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب � أنه سمع َصوت رجلين 
في مسجد رسول الله قد ارتفعت أصواتهما، 
فجاء، فقال: أتدريان أين أنتما؟ ثم قال: ِمن أين 
أنتما؟ قال من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من 

أهل المدينة ألوجعتكما ضربا()7(.
فوجب على اتباعه وطالبه أن يرعوا ذلك 
ويقدروه قدره ولهم –إن فعلوا- الفوز والفالح 
ِبِه  آَم��ُن��وا  ِذيَن  �َفالَّ تعالى:  ق��ال  ال��داري��ن؛  في 
ُأْنِزَل  الَِّذي  وَر  النُّ َبُعوا  َواتَّ َوَنَصُروُه  ُروُه  َوَع��زَّ

َمَعُه ُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن�)اأَلعراف: 157(.
----------------

للزمخشري  ال��ت��أوي��ل  ح��ق��ائ��ق  ع��ن  ال��ك��ش��اف   -  1
بمناسبة اآلية 9 من سورة محمد.

2 - جامع البيان للطبري بمناسبة اآلية.
3 - معالم التنزيل للجسين البغوي بمناسبة اآلية.

بمناسبة  للهواري   العزيز  الله  كتاب  تفسير   -  4
اآلية.

5 - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ألبي 
أبو محمد، عبد الحق بن عطية بمناسبة اآلية.

6 - ينظر جامع البيان للطبري بمناسبة اآلية.
7 - تفسير القرآن العظيم لبن كثير بمناسبة اآلية.
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أسـبـاب  حـبـوط  األعـمـال  فــي  الـقـرآن  الكـريـم وإحباطها 2/2
د. خالد العمراني

العدد 451 21 ربيع الثاني 1437هـ  املوافق, 01 فبراير  2016م

لم تكن وظيفة رسول الله � مقصورة على 
التبليغ عن ربه، فقد كلف مع التبليغ ببيان ما 
لنبيه:﴿ ثناؤه  جل  قوله  ه��ذا  على  ي��دل  يبلغه، 
�وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 

ولعلهم يتفكرون�)النحل:44(.
»م���ن ه��ن��ا ج���اء األم����ر ف��ي ال���ق���رآن ال��ك��ري��م 
ربه، وكل  يبلغه عن  ما  كل  في  الرسول  باتباع 
ما يبين به القرآن الكريم من سنته، قول كانت 
األمر  هذا  جاء  تقريرا،  أو  فعال  أو  السنة  هذه 
من  وبأكثر  آي��ة،  من  أكثر  في  وحاسما  مؤكدا، 

أسلوب«)1(، وحسبنا هذه اآليات. 
ي��ق��ول : �م���ن ي��ط��ع ال��رس��ول ف��ق��د أط��اع 
فخذوه  الرسول  آتاكم  الله�)النساء:79(.﴿�وما 
إن  فانتهوا�)الحشر:7(.﴿�قل  عنه  نهاكم  وم��ا 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر 

لكم ذنوبكم� )آل عمران:31(...
الله  � كان بتوقيف من  وتفسير الرسول 
السماء،  من  »وحيا  كان  ألن مصدره  وج��ل؛  عز 
س��واء ما نزل من آي��ات، أو ما قاله النبي �، 
ينطق  تعالى:﴿وما  لقوله  وحي«)2(،  وكالهما 
عن الهوى إن هو إل وحي يوحى )النجم:4-3(. 
ومثله  الكتاب  أوت��ي��ت  إن��ي  »أل   :� ولقوله 

معه«)3(. 
 � بيانه  »وإن  تيمية:  ابن  وفي هذا يقول 
عليه  أن��زل  -سبحانه-  ألن��ه  الوحي؛  من  أيضا 
أحمد  ق��ول  ه��ذا  ويفسر  والحكمة«)4(.  الكتاب 
الشرباصي: »والرسول لم يفسر آيات القرآن من 
جبريل  يسأل  وك��ان  الله،  من  بوحي  بل  عنده؛ 
عن تفسيرها، وجبريل ل يفسرها من عنده؛ بل 

يتلقى تفسيرها عن الله...«)5(. 
أي تفسير صح عن  أن  إلى  وبهذا نخلص 
النبي � فهو واجب األخذ واإلتباع، »ليس ألحد 
فيه سوى النقل والوقوف عنده فال يتجاوز«)6(؛ 

العالمين  إل��ى  رب��ه  من  »مبعوث   � النبي  ألن 
بالمنهج اإللهي القرآني الذي أمره الله فيه بأن 
يبين للناس ما نزل إليهم. قال تعالى:﴿�وأنزلنا 
ولعلهم  إليهم  نزل  ما  للناس  لتبين  الذكر  إليك 

يتفكرون�)النحل:44(.
ي��ق��ول ال��دك��ت��ور مصطفى زي���ر -ف���ي إط��ار 
ح��دي��ث��ه ع���ن ض�����رورة ال���رج���وع إل����ى ال��س��ن��ة، 
التي  باآليات  المراد  بيان  على  بها  لالستعانة 
السنة  إلى  الحاجة  �وتبلغ  تفسيرها-:  نحاول 
المفسر  تعترض  عندما  أقصاها  التفسير  في 
تحكي  أو  الغيبية،  األم���ور  بعض  تتناول  آي��ة 
بشيء سيقع،  تخبر  أو  السابقة،  األمم  قصص 
أو ما شاكل؛ كل هذا مما ل مجال للعقل -وحده- 

فيه...� )7(.
الشخصية  باجتهاداته  يتعلق  فيما  �أما 
بصفته كبشر ل كنبي، فقد كان فيها مراقبا من 
يقر  ل  ك��ان  أخ��ط��اءه، حيث  له  تصوب  السماء 
على خطأ�)8(. يقول أحمد الشرباصي: �ول شك 
من  أول  التفسير  نأخذ  أن  علينا  يجب  أنه  في 
المنقول عن النبي �، بعد تبين صحة النسبة 
إلى النبي ��)9( ويقول ابن تيمية: �فإن أعياك 
ذلك -أي تفسير القرآن بالقرآن- فعليك بالسنة، 
وفي  له�)10(.  وموضحة  للقرآن  شارحة  فإنها 
حديثه عن أمهات مآخذ التفسير أكد الزركشي 
على أن أول هذه المآخذ هو: �النقل عن رسول 
الله �، وهذا هو الطراز األول؛ لكن يجب الحذر 

من الضعيف فيه والموضوع؛ فإنه كثير�)11(. 
ه���ذه ب��ع��ض األق����وال ال��ت��ي ت��ؤك��د ض���رورة 
على  ذكرتها  ال��ن��ب��وي،  التفسير  إل��ى  ال��رج��وع 
سبيل التمثيل ل الحصر؛ وإل فهناك العديد من 

األقوال في هذا الصدد. 
المقدار  هنا،  فيها  المختلف  األم��ور  وم��ن 
الذي بينه النبي �؛ إذ هناك من قال بأنه عليه 

السالم بين ألصحابه كل معاني القرآن، وهناك 
من قال بأنه � لم يبين ألصحابه من التفسير 
إليه... والخالف -كما  القليل مما احتاجوا  إل 
القرآن  �ألن  لفظي؛  العلماء–  من  مجموعة  أكد 
الكريم أنزل بلغة العرب، وكان لسان المخاطبين 
ب��ه م��ن ال��ص��ح��اب��ة ع��رب��ي��ا، ف��ل��م ي��ح��ت��اج��وا إل��ى 
السؤال عن كثير من آيات القرآن�)12(. ويقول 
الذهبي: �والذي تميل إليه النفس: هو أن رسول 
الله � بين الكثير من معاني القرآن ألصحابه 
يبين  لم  وأن��ه  الصحاح،  كتب  بذلك  تشهد  كما 
الله  استأثر  ما  القرآن  كل معانيه؛ ألن من  لهم 
تعالى بعلمه، ومنه ما يعلمه العلماء، ومنه ما 
تعلمه العرب من لغاتها، ومنه ما ل يعذر أحد 
في جهالته...�)13(، فالذي يجب التيقن منه هو 
لم يترك شيئا كان الصحابة في   � النبي  أن 
الوقت  بيان، وفي نفس  بيانه بغير  إلى  حاجة 
لم يبين كل القرآن؛ ألنه لو تم ذلك لم تكن لهذه 
يبتعد  وبالتالي  منفعة،  أو  ج��دوى  التفاسير 
الذي هو واجب عليهم  القرآن  الناس عن تدبر 
بنص القرآن... �فإذا إن بيان القرآن الكريم إنما 
فالمرحلة  التفسير،  إل��ى  الحاجة  بحسب  ك��ان 
فسر ألصحابه   � النبي  مرحلة  وه��ي  األول��ى 
وبين لهم كيفية النهج الذي يسيرون عليه في 

تفسير القرآن الكريم�)14(.
بالتفسير  ال��ق��رآن  تفسير  أن  يتبين  هكذا 
النبوي هو أعلى مراتب التفسير؛ ألن تفسيره 
بهذا  فهو  ت��ع��ال��ى،  ال��ل��ه  م��ن  بتوقيف  ك��ان   �

واجب األخذ به. 
----------

1 - دراسات في التفسير، مصطفى زير، ص:8، 9، 
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الحلقة  فــي  األمـــن  نعمة  عــن  الــكــام  سبق 
الــمــاضــيــة، وســأتــحــدث فــي هـــذه الــحــلــقــة عن 
 � الــرســول  قــول  مــن  انطاقا  الصحة  نعمة 
»من أصبح... معافى في جسده« وذلك بتوزيع 
يلي: ما  إلى  الحديث  الجزء من   مضامين هذا 

1 - حفظ الصحة ورعايتها مسؤولية 
 م��ش��ت��رك��ة ب��ي��ن ال���ف���رد وال��م��ج��ت��م��ع:
حفظها  وجعل  الصحة  بنعمة  اإلســـام  اهتم 
وجــود  أن  ذلــك  ــغــراء؛  ال الشريعة  مقاصد  مــن 
يتطلب  الحقيقي  بــمــعــنــاه  اإلســامــيــة  األمــــة 
هنا  من  جيدة.  بصحة  مجتمعها  أفــراد  تمتع 
المحافظة عليها مسؤولية مشتركة بين  كانت 
أن يكون مهيئا بدنيا  فيه  الذي يفترض  الفرد 
الدولة اإلسامية،  بناء  للمساهمة في  ونفسيا 
وبين الدولة التي يجب عليها أن توفر الشروط 
الــرعــايــة  لتحقيق  والــمــوضــوعــيــة  الــواقــعــيــة 
الصحية لكل مواطنيها. فالرعاية الصحية في 
المشتركة  المسؤولية  اإلسام تنبعث من هذه 
لقوله �: »المؤمن القوي، خير وَأحب ِإلى اللِه 
من اْلمْؤمن الضعيف، َوفي ُكل خير..«)صحيح 
ــــن يـــكـــون الـــمـــؤمـــن قـــويـــا طبعا  مـــســـلـــم(. ول
األمـــراض. مــن  معافى  وجــســم  سليم   إالبعقل 
الناس  من  كثير  فيها  مغبون  الصحة  فنعمة 
بي �: »نعمتان مغبون  أفراد وجماعات، قال الَنّ
اس الصحُة والفراُغ«)صحيح  ِفيهما كثير من الَنّ
ــــى مشكل  إل فــالــحــديــث يــشــيــر  الــــبــــخــــاري(. 
توظيف  كيفية  فــي  يتجلى  عــويــص  مــعــاصــر 
واستثمارالموارد البشرية؛ إذ قد يكون للدولة 
والشباب  بالصحة  تنعم  هائلة  بشرية  طاقات 
لكن يقتلها الفراغ؛ فمن هنا كان الغبن في نعمة 
فنعمة  والمجتمع،  الــفــرد  مسؤولية  الصحة 
الــصــحــة اليــجــوزإهــدارهــا فــي الــجــلــوس على 
الطوال  الساعات  أوتضييع  المقاهي،  أرصفة 
هذا  فليس  والمسلسات،  األفــام  متابعة  في 
ويتوكل  تعالى  بالله  يثق  الذي  المسلم  منهج 
الــوجــود. فــي  اإلنــســان  مهمة  فالعمل   عــلــيــه؛ 
اإلسامية،  األمة  قوة  الصحة مصدر  نعمة  إن 
وقد أمرنا الله جل وعا باكتساب القوة لتحقيق 
التمكن في األرض،قال تعالى: �وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة�)األنفال: 60(. وال توجد قوة 
طريق  عــن  عقليا  الــفــرد  بصحة  االعتناء  دون 
البنية  توفير  طــريــق  عــن  وجسميا  التعليم، 
مستشفيات،  من  الصحي؛  للقطاع  األساسية 
وأدويـــة،  طبية،  وتجهيزات  صحية،  ومــراكــز 
صحي  مجتمع  لبناء  مؤهلة،  بشرية  ومـــوارد 
ينعم فيه الفقير والغني بالرعاية الصحية دون 
تمييز أوإقصاء حتى يصبح الجميع معافى في 
جسده؛ ألن الحفاظ على الصحة مسؤولية الدولة 
أيضا، فهي مجبرة على تبني مخطط اقتصادي 
يهدف إلى توفير كل الظروف المائمة لرعاية 
المواطن صحيا. لكن لألسف؛ فبعض قادة هذه 
ومصالحهم  أنفسهم  فــي  إال  يفكرون  ال  األمــة 
المستشفيات  ــى  إل يــهــرعــون  حيث  الــخــاصــة؛ 
أبناء  ويــتــركــون  لــلــعــاج،  الغربية  ـــدول  ال فــي 
واإلهمال. األمــراض  آالم  يتجرعون   مجتمعهم 

تأمين  الصحة  حفظ  آث��ار  م��ن   -  2
 سالمة المجتمع من عوامل االنهيار:
اإلسام دين عملي واقعي ال يترك األمور تسير 
تفرض  اإلسامية  الشريعة  بل  عواهنها،  على 
نفسها بقواعدها وضوابطها ومقاصدها على 
واقع المسلم فردا كان أو جماعة؛ لذلك بادرت 
 إلى اعتماد أسلوب وقائي للحفاظ على الصحة؛ 
فحرمت كل األطعمة واألشربة التي تضر بصحة 
اإلنسان؛ مثل أكل لحم الخنزير، والميتة، والدم، 
وشرب الخمر، قال تعالى: �ويحل لهم الطيبات 
الـــخـــبـــائـــث�)األعـــراف: 15(.  ويـــحـــرم عــلــيــهــم 
الزنا  تقربوا  �وال  تعالى:  فقال  الزنا  وحرمت 
إنه كان فاحشة وساء سبيا�)اإلسراء: 32(.إن 
االبتعاد عن الفواحش والمحرمات ليس حرية 
بمصير  يتعلق  األمــر  بل  اختيارية،  شخصية 
األمة بكاملها، إذ شأن هذه الخبائث أنها تنتشر 
أفــراده  فيصاب  اإلسامي  المجتمع  جسم  في 
قتل  فتسبب  الــمــعــديــة،  واألوبـــئـــة  بـــاألمـــراض 
الناس، وتكلف الدولة أمواال طائلة لمحاربتها؛ 
األموال من  كالسيدا، واإليبوال وغيرهما. هذه 
العامة،  المصلحة  لتحقيق  توجيهها  األفضل 
تخريب  تعمدوا  أشــخــاص  على  صرفها  بــدل 
والــمــخــدرات،  الخمر،  على  بــاإلقــبــال  صحتهم 
الوقاية حتى  منهج  اعتمد  اإلسام  إن  والزنا. 
 ال يدفع المجتمع كله ثمن تهور بعض أفراده.
 وفي المقابل حث اإلسام على االهتمام بالجسد، 
لجسدك  فإن   ..«  :� قال  المتوازنة،  والتغذية 
عليك حقا« )صحيح البخاري(. وقال �: »ما مأل 
آدمي وعاء شرا من بطن. بحسب ابن آدم أكات 
لطعامه  فثلث  محالة  ال  كان  فإن  صلبه،  يقمن 
الترمذي(. )سنن  لنفسه«  وثلث  لشرابه   وثلث 
سلوكا  والــطــهــارة  النظافة  اإلســـام  كماجعل 
يوم  »ُغــْســل   :� قــال  مسلم،  كل  على  إجباريا 
الــجــمــعــة واجــــب عــلــى كــل ُمــحــتــلــٍم« )صحيح 
البخاري(. هذه التدابير الوقائية وغيرها كثير؛ 
التي  بالرسالة  يقوم  أن  المسلم  يستطيع  لكي 
معنى  تحقق  ألن  وجــه،  أحسن  على  بها  كلف 
المتمتع  المؤمن  من  الكاملة يحصل  العبودية 
وال  مــرض  باله  فايشغل  والعافية،  بالصحة 
في  والمساهمة  األرض،  عــمــارة  أن  كما  ألـــم، 
قبل  مــن  أفــضــل  بطريقة  يــتــم  المجتمع  بــنــاء 
مسلم سليم الجسم والعقل ال من قبل من هو 
عقله. فــي  مصاب  النفس،  سقيم  الــبــدن   عليل 
 وقـــد حـــرص اإلســــام عــلــى مــحــاربــة انتشار 
قال  الصحي،  الحجر  بتطبيق  فــأمــر  األوبــئــة 
ُمصح«)صحيح  على  ُمــمــِرٌض  ـــورَدنَّ  ي »ال   :�
في  األمـــراض  النتشار  منًعا  البخاري(. وذلك 
بالطاعون  سمعتم  »إذا   :� وَقــال  المجتمع. 
وأنتم  بــأرض  وقع  وإذا  تدخلوها،  فا  بــأرض 
البخاري(. )صحيح  منها«  تخرجوا  فــا   بها 

الصحية  الرعاية  توفر  آثار  من   -  3
 ب�����ن�����اء م���ج���ت���م���ع ق�������وي وم�����زده�����ر:
دعـــا اإلســــام إلـــى مــعــالــجــة األمـــــراض وعــدم 
اإلســام  فــي  ثمينة  فالحياة  لها،  االســتــســام 
لتوفير  االجتهاد  ويجب  فيها  التفريط  يحرم 
سعادتها.  أسباب  وتحصيل  تحقيقها،  شروط 
والصحة أهم أسباب سعادة اإلنسان وراحته، 
ــزل الــداء  ــال رســول الــلــِه �: »إن الله  أن َق
وال  فــتــداووا،  دواء،  داء  لكل  وجعل  والـــدواء، 

تداووا بحرام«)سنن أبي داود(. فهذا أمر نبوي 
بوجوب التداوي وهو يبطل ما يروج عن قصد 
من كون اإلسام يدعوا إلى االستسام للمرض 
باعتباره من الله تعالى فا يجوزعاجه، فهذه 
الحنيف،  ديننا  على  دخيلة  وأفكار  مغالطات 
كل  على  أوجــب  الله سبحانه  أن  الصواب  بل 
مسلم أن يأخذ باألسباب، ومن ذلك البحث عن 
الدواء وطرق العاج، قال تعالى: �فاسألواأهل 
تعلمون�)النحل:43(.  ال  كــنــتــم  إن  الـــذكـــر 
فالعاج  والشفاء؛  العاج  بين  التمييز  يجب 
عنه،  ويبحث  فيه  يجتهد  اإلنــســان  مسؤولية 
ــشــفــاء خـــاص بــالــلــه الــعــفــو الــرحــيــم فهو  وال
الشافي. وقد جعل لكل داء دواء، لهذا فمهمتنا 
لــلــداء. الــمــنــاســب  ــــدواء  ال  هــي أن نبحث عــن 
كما أناإلسام كان صريحا في تحريم االعتماد 
أمور  في  والكهنة  والسحرة  المشعوذين  على 
الحياة وعلى رأسها الصحة، فا يجوز للمسلم 
أن يسلم جسده لمشعوذ أو ساحر بدعوى أنه 
يعلم طرق العاج وغيرها، فذاك خطير دينيا؛ 
تخاطر  إذ  ودنــيــويــا؛  الكفر،  فــي  تقع  قــد  ألنــك 
بحياتك فتخضعها لتجارب الدجالين الجهلة. 
أو  تطير  مــن  منا  »ليس   :� الله  رســول  قــال 
أو  أو سحر  لــه،  تكهن  أو  تكهن  أو  لــه،  تطير 
سحر له، ومن أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد 
البزار(. �«)مسند  محمد  على  أنــزل  بما   كفر 
ــى الــعــاج تتضمن أمــرا  إن دعـــوة اإلســـام إل
من  طائفة  وتخصيص  الــطــب  تعلم  بــوجــوب 
المسلمين رجاال ونساء لهذه الغاية، هذا األمر 
تأخرا  نعيش  ألنــنــا  اآلن؛  لحد  نستوعبه  لــم 
المجال، سواء على مستوى  ملحوظا في هذا 
ــكــفــاءات الــبــشــريــة، أوالــبــنــيــات األســاســيــة؛  ال
فمعظم األدوية تأتينا من دول أجنبية وال نعرف 
توقفت. عقولنا  وكأن  مخاطرها  وال   مكوناتها 
ثم إن اإلسام اهتم بالعاج النفسي للمريض؛ 
فدعا إلى زيارته واالعتناء به حتي يشعر بقيمته 

وأهميته داخل 
الــــمــــجــــتــــمــــع 
فـــــيـــــمـــــتـــــثـــــل 
بطريقة سريعة 
يقول  للعاج، 
الـــــرســـــول � 
فــــي الــحــديــث 
»إن  الــقــدســي: 
يقول    الــلــه 
يـــوم الــقــيــامــة: 
آدم  ابــــــن  يـــــا 
ــــرضــــت فــلــم  م
ــعــدنــي، قـــال:  ت
كــيــف  رب  ــــا  ي
أعـــــودك وأنـــت 
العالمين؟  رب 
قال: أما علمت 
عـــــبـــــدي  أن 
فــــانــــا مـــرض 
أما  تــعــده،  فلم 
لو  أنــك  علمت 
عدته لوجدتني 
عنده«)صحيح 
 مــــــــســــــــلــــــــم(.
فـــــالـــــصـــــحـــــة 

النفسية من أهم ما يجب االعتناء به؛ إذ بفواتها 
الصحة  عكس  واآلخــرة  الدنيا  المسلم  يخسر 
البدنية التي قد تفوت عليه التمتع بالدنيا فقط 
إذا صبر. لهذا كان اإليمان بالله، وحسن التوكل 
عليه، وشكره في السراء والضراء، أهم طريقة 
بالطمأنينة  يشعر  إذ  نفسيا،  المؤمن  لعاج 
والراحة ألن الله سبحانه يعوضه بما هو خير. 
إن  المؤمن،  ألمــر  »عجبا   :� الله  رســول  قــال 
أمره كله خير، وليس ذاك ألحد إال للمؤمن، إن 
أصابته سراء شكر، فكان خيرا له، وإن أصابته 
مسلم(. له«)صحيح  خيرا  فكان  صبر   ضــراء، 
 ومن هذا المنطلق؛ كان الرسول � إلى التفاؤل 
ويعجبني  طــيــرة،  وال  عـــدوى،  »ال  فــقــال:  يدعو 
الفأل: الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة«)صحيح 
مــســلــم(. وكـــان � يتعوذ مــن الــحــزن والــهــم، 
فيقول: »اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، 
والــعــجــز والــكــســل، والــجــبــن والــبــخــل، وضلع 
الــبــخــاري(. الــرجــال«)صــحــيــح  وغلبة  ــديــن،   ال
الشرعية  الــنــصــوص  خـــال  مــن  ثــبــت  قــد  إذا 
عــمــلــي يعتمد  ديـــن  اإلســــام  أن  الــصــحــيــحــة؛ 
الجسمية  اإلنسان  صحة  لحفظ  الطرق  أنجع 
التوازن  مبدأ  راعى  وأنه  والعقلية،  والنفسية 
في ذلك، وهو ما يفتقده غير المسلم؛ لهذا نجد 
نسبة األمراض النفسية كالقلق، واالضطراب، 
غير  لدى  مرتفعة  االنتحار  واالكتئاب،ونسبة 
المسلمين وإن كان بعضهم يمتلك مستشفيات 
جيدة، ووسائل العاج المادية متقدمة، إال أنه 
ينقصهم الجانب النفسي وعاجه موجود فقط 
في اإلسام؛ ألن األمر يتعلق بالروح وهي من 
أمر ربي  الــروح من  �قل  قال تعالى:  الله،  أمر 
 .)85 وما أوتيتم من العلم إال قليا�)اإلسراء: 
الله  مــن  بقربها  إال  تسعد  وال  تــرتــاح  ال  فهي 
العافية الجسدية والنفسية في  تعالى لتحقق 

ذلك.

مع سنة رسول اهلل �
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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 
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أوال: نص ابن هشام

إْسَلُم َخِديَجَة ِبْنِت ُخَوْيِلٍد

َقْت  َوآَمَنْت ِبِه َخِديَجُة ِبْنُت ُخَوْيِلٍد، َوَصدَّ
ِه، َوَواَزَرْتُه َعَلى َأْمِرِه، َوَكاَنْت  ا َجاَءُه ِمْن اللَّ ِبَ
ا َجاَء  َق ِبَ َل َمْن آَمْن باللَّه َوِبَرُسوِلِه، َوَصدَّ َأوَّ
ِه �، َل َيْسَمُع  ُه ِبَذِلَك َعْن َنِبيِّ َف اللَّ ِمْنُه. َفَخفَّ
َلُه،  َوَتْكِذيٍب  َعَلْيِه  َردٍّ  ِمْن  َيْكَرُهُه  ا  ِمَّ َشْيًئا 
َرَجَع  إَذا  ِبَها  َعْنُه  ُه  اللَّ َج  َفرَّ إلَّ  َذِلَك،  َفُيْحِزُنُه 
ُن  ُقُه َوُتَهوِّ ُف َعَلْيِه، َوُتَصدِّ ُتُه َوُتَخفِّ ُتَثبِّ إَلْيَها، 

ُه َتَعاَلى.  اِس، َرِحَمَها اللَّ َعَلْيِه َأْمَر النَّ
َث��ِن��ي ِه��َش��اُم ْبُن  َق��اَل اْب��ُن إْس��َح��اَق: َوَح��دَّ
ِه  َبْيِر، َعْن َعْبِد اللَّ ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه ُعْرَوَة ْبِن الزُّ
ْبِن َجْعَفِر ْبِن َأِبي َطاِلٍب �، َقاَل: َقاَل َرُسوُل 
ِمْن  ِبَبْيٍت  َخِديَجَة  َر  ُأَبشِّ َأْن  ُأِم��ْرُت   :� ِه  اللَّ

َقَصٍب، َل َصَخٌب ِفيِه َوَل َنَصٌب.
ْؤُلُؤ  اللُّ )َهاُهَنا(:  اْلقصب  ِهَشام:  اْبُن  َقاَل 

ُف. اْلَُجوَّ
َأنَّ  ِبِه،  َأِثُق  َمْن  َثِني  َوَحدَّ اْبُن ِهَشاٍم:  َقاَل 
 ،� ِه  اللَّ َرُس���وَل  َأَت��ى  ��َ�ُم  ال��سَّ َعَلْيِه  ِجْبِريَل 
َفَقاَل  َها،  َربِّ ِمْن  َ�َم  السَّ َخِديَجَة  ُأْق��ِرْئ  َفَقاَل: 
ِه �: َيا َخِديَجُة، َهَذا ِجْبِريُل ُيْقِرُئَك  َرُسوُل اللَّ

َك، َفَقاَلْت َخِديَجُة: َ�َم ِمْن َربِّ السَّ
َ�ُم، َوَعَلى ِجْبِريِل  َ�ُم، َوِمْنُه السَّ ُه السَّ اللَّ

َ�م. السَّ

ثانيا: مستفادات من النص:
 � النبي  أس��رة  إس���م  إن احلديث عن 
هما:  اثنني  أمرين  عن  احلديث  إل��ى  يدفعنا 
)البيت البارك، البيت النموذجي البني على 
الودة والرحمة، البيت الذي ميثل الفطرة في 

أجلى صورها(.
1 - حديث عن منهاج محمد بن عبد الله 

� في بيته.
2 - حديث عن منهاج ال��رس��ول  � في 

دعوته.

1 - النبي � في أسرته:
تتحدث  التي  السيرة  نصوص  تتبع  إن 
وأسباطه  وأولده   � الله  رسول  نساء  عن 
الكمال  معالم  لنا  لتجلي  وربائبه  وأصهاره 
في رب األس��رة زوج��ا وأب��ا وج��دا وصهرا... 
رب األس����رة احل��ري��ص ع��ل��ى ت��رب��ي��ة م��ن هم 
قدوة  يكونوا  حتى  كنفه  وحت��ت  كفالته  في 
ال��وق��ت  ل��ذل��ك  وي��ج��د  السلمني  م��ن  لغيرهم 
ال�زم واجلهد الناسب وهو الذي كان يحمل 
من الظلمات  هم إخراج الناس -كل الناس– 
إلى النور، فبأبي هو وأمي أي ضبط للنفس 
هذا، وأي تدبير للوقت، وأي ترتيب للحقوق 

ومستحقيها.
 � خديجة  السيدة  إل��ى  رجعنا  وإذا 
ي��ت��زوج عليها  ل��م   � أن احل��ب��ي��ب  وج��دن��ا 
غيرها على الرغم من فارق السن، ومن كونها 
زوجيها  من  أولد  ولها  قبله  متزوجة  كانت 
السابقني رباهم � مع أولده، وكانت عادة 
القرشيني أن يعددوا الزوجات، فالواضح أن 
الرسول � أحب زوجه خديجة وأن حبها مأل 
عليه كل كيانه فلم يترك لغيرها مكانا. كيف 
التاجرة،  الشريفة  الطاهرة  العفيفة  وهي  ل 

الولود الودود التي لم ير معها احلبيب � 
في بيتها صخبا ول نصبا طيلة 25 سنة من 
العشرة فجزاها الله تعالى من جنس عملها 
ل  قصب  من  ببيت  اجلنة  في  ربها  وبشرها 
ن��ص��ب ف��ي��ه ول ص��خ��ب، إن���ه من���وذج البيت 
ل  والرحمة، حيث  الودة  على  القائم  السلم 
مكان فيه للصخب ول للنصب، بل هو بيت 
الهدوء والسكينة البنية على التفاهم وقيام 
كل من الزوج والزوجة بسؤوليته واحلفاظ 
على شمعة الود متقدة. والتعاون على تربية 

األولد ومتاعب احلياة.
أول  خديجة  ت��ك��ون  أن  عجب  ف���  ل��ذل��ك 
إنسان يقصده رسول الله � ليبلغه اخلير 
الذي أنزل عليه من ربه، ول عجب أن تؤمن به 
خديجة دون تردد، فما كانت لتشك أو تعكم 
وقد رأت من خلقه الكرمي وميزاته العالية ما 
ل ميكن أن يجتمع إل في نبي، أل وإن اخللق 
احلسن في بيت الداعية يسهل عليه األمور 

تسهي�.

2 - البدء بدعوة األقربني:
باألقرب  فالبداية  األق���رب،  بدعوة  البدء 
النبوي،  النهاج  أس��س  من  أس��اس  فاألقرب 
وإن إس�م خديجة ثم كل أفراد البيت النبوي 
كان  ال��ذي  طالب  أب��ي  بن  وعلي   � -)بناته 
معه وحتت كنفه، وزيد بن حارثة الذي كان 
متبناه: وسنعود إلس�م هذا الرعيل البارك 
في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى(- دليل 
� خللقه العظيم  على حبهم الشديد للنبي 
سمو  على  أيضا  ودل��ي��ل  لهم،  معاملته  ف��ي 
ل��ه��ذا البيت.  ال��ت��رب��ي��ة ال��ن��ب��وي��ة اخل��دي��ج��ي��ة 
ال��داخ��ل��ي  للبيت  رصٌّ  ف��ي��ه  أول  وإمي��ان��ه��م 
األول��ى  للبذرة  وتكوين   ،� األول  للداعية 
في   � للرسول  وإع��ان��ة  السلمة،  للجماعة 
دعوته، وإفحام للخصوم ف� يجدون سبي� 

للطعن في مصداقية الرسول �.
في  عظيما   � خديجة  دور  ك��ان  ولقد 
مؤازرة النبي � ومساندته بنفسها ورأيها 
وموقعها الجتماعي ومالها، من ذلك حتمل 
مسؤولية البيت ونفقاته با حباها الله من 
مال، وتفريغ النبي � لكابدة مشاق الدعوة 
إلى الله تعالى ومواساته والتفريج عنه وهو 

ي�قي من مأل قريش ما ي�قي...
لقد اصطفى الله تعالى هذه الرأة لتكون 
أمان رسول الله � وس�مه، فإذا نزل عليه 
ال��وح��ي ج��اء ب��ه ي��رج��ف ف���ؤاده ف��وج��د فيها 
إليها  أذى قريش فزع  به  دث��اره، وإذا أحاط 
ن��ت م��ا ب��ه ف��ح��ق ل��ه��ا أن  فخففت ع��ن��ه وه��وَّ
قمة  وألنها  الس�م،  رب  من  بس�م  تتشرف 
"الله  أجابت  فقد  تعالى  بالله  العلم  قمم  من 
الس�م، ومنه الس�م، وعلى جبريل الس�م".

ت��ع��ال��ى عنها  ال��ل��ه  ال��ك��ام��ل��ة رض���ي  تلكم 
زوجة الكامل �.

العدد 420 4 مع سيرة رسول اهلل �

د. يوسف العلوي

إسالم البيت النبوي: 
إسالم خديجة بنت خويلد 

رضي الله تعالى عنها

مكانة حامل القرآن الكرمي
من خالل السيرة النبوية

ذ. عبد الصمد احسيسن

العدد 451 21 ربيع الثاني 1437هـ  املوافق, 01 فبراير  2016م

ل يجهل أحد مكانة حامل القرآن في الجتمع السلم، فمكانته رفيعة، ومنزلته شريفة جدا؛ ذلك 
ألنه يحمل في صدره النور العظيم الذي أنزله الله تعالى هدى للناس، ومعجزة خالدة أبد الدهر، 
فهو يحمل بني جنبيه ك�م الرب العظيم، الك�م الذي ل يأتيه الباطل من بني يديه ول من خلفه، وقد 
وردت نصوص تبني مكانته عند الله جل ج�له، وأكتفي في ذلك بنص واحد هنا، وذلك ما ورد في 
ِه ِإْكَراَم ِذي  سنن أبي داود عن أبي موسى األشعري � قال: قال رسول الله �: »ِإنَّ ِمْن ِإْجَ�ِل اللَّ
ْلَطاِن اْلُْقِسِط«، فمكانة  اِفي َعْنُه، َوِإْكَراَم ِذي السُّ ْيَبِة اْلُْسِلِم، َوَحاِمِل اْلُقْرآِن َغْيِر اْلَغاِلي ِفيِه َواجْلَ الشَّ
حامل القرآن واضحة وضوحا بينا من خ�ل هذا احلديث الشريف، إذ جعل النبي الكرمي � من 
صور إج�ل الله وتعظيمه إكرام حامل كتابه، وكفى بهذا تشريفا وتعظيما حلامل الكتاب؛ لكن ذلك 

ل يدفع للزهو والفخر بقدر ما يثقل كاهل حامل القرآن؛ لتحقيق الشرطني الذكورين في احلديث، 
ومن النماذج العملية من السيرة العطرة -على صاحبها أفضل الص�ة وأزكى الس�م- التي تبني 
مكانة حامل القرآن الكرمي؛ خبر عمرو بن سلمة اجلرمي �، فقد ورد عند أبي داود عن عمرو بن 
سلمة عن أبيه أنهم وفدوا إلى النبى � فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا: يا رسول الله من يؤمنا، 
قال: »أكثركم جمعا للقرآن«. أو »أخذا للقرآن«. قال فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعته -قال- 
فقدموني وأنا غ�م، وعلى شملة لي، فما شهدت مجمعا من جرم إل كنت إمامهم، وكنت أصلى 
على جنائزهم إلى يومي هذا. فواضح من هذا كيف أن النبي � يعطي حلامل القرآن مكانة أعلى 
وأرفع، وبدون شك؛ فالقوم سيكون فيهم من هو أكبر من هذا الغ�م، ومع ذلك ينال هو هذا النصب 
العظيم؛ منصب اإلمامة في الدين، وهو مقام األنبياء، وهو منصب ل تؤهل له أي شهادة في الدنيا؛ 

بل يؤهل له حفظ كتاب الله تعالى، والتفقه في أحكامه.
ومنوذج آخر من السيرة أيضا ما يذكره أهل السير في دفن شهداء أحد، وتقدمي النبي � 
الله  بن عبد  ابن ماجة في سننه عن جابر  فقد ورد عند  التفاوت في احلفظ،  إياهم على حسب 
أن رسول الله � كان يجمع بني الرجلني والث�ثة من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: "أيهم 
أكثر أخذا للقرآن؟" فإذا أشير له إلى أحدهم قدمه في اللحد، وقال: "أنا شهيد على هؤلء"، وأمر 
بدفنهم في دمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا، ومن النماذج العملية أيضا منوذج عثمان بن 
أبي العاص الذي أمره رسول الله � على قومه -أهل ثقيف- عندما وفدوا عليه مسلمني مبايعني 
-وهو من أصغر القوم- بسبب حرصه على جمع القرآن والتفقه في الدين. يقول ابن إسحاق رحمه 
الله في قصتهم: "...فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله � كتابهم أمر عليهم عثمان بن أبي العاص، 
وكان من أحدثهم سنا، وذلك أنه كان أحرصهم على التفقه في اإلس�م وتعلم القرآن. فقال أبو بكر 
� لرسول الله �. يا رسول الله: إني قد رأيت هذا الغ�م منهم من أحرصهم على التفقه في 

اإلس�م وتعلم القرآن. 
ومنزلتهم،  القرآن  حملة  مكانة  بوضوح  تبني  العطرة  السيرة  رحاب  من  عملية  فهذه مناذج 
وفي القابل لم يكن حملة القرآن مسرورين مغتبطني بهذا األمر، واقفني مكتوفي األيدي اغترارا 
بهذه الرتبة السامية؛ بل قدروا األمر حق قدره، وعلموا مكانتهم التي تبوؤوها، فجاهدوا أنفسهم 
ليعطوا لهذا األمر حقه، ويكفينا هنا أن نسمع رد سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما عندما 
قال له أصحابه -وقد حمل الراية في معركة اليمامة- نخشى أن نؤتى من قبلك، فقال في حزم وعزم: 
"بئس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبلي". فقد علم � أن حامل القرآن عنصر فعال في مجتمعه، 
نافع ألمته، ل تؤتى من قبله، ول ينفذ إليها شيء من ثغر هو مرابط فيه. وهنا يجب أن نقف نحن 
-حملة القرآن- لنرى هل نقوم بواجبنا جتاه أمتنا؟ وهل نستحق حقا ذلك اإلكرام الرباني الذي 

يتجلى فيه إج�ل الله تعالى وتعظيمه؟
أسأل الله العظيم أن يجعل القرآن الكرمي حجة لنا يوم نلقاه، ويجعلنا من الذين يستمعون 

القول فيتبعون أحسنه، واحلمد لله الذي بنعمته تتم الصاحلات.
---------------------- 

-  كتاب اآلداب، باب في تنزيل الناس منازلهم، رقم احلديث: 4845.
- كتاب الص�ة، باب من أحق باإلمامة، احلديث رقم: 587.

- كتاب اجلنائز، باب ما جاء في الص�ة على الشهداء ودفنهم، احلديث رقم: 1514.
- سيرة ابن هشام، 538/2.

- الستيعاب في معرفة األصحاب، 551/2.

رضي  خديجة  دور  كان 
عظيما  عنها  تعالى  ال��ل��ه 
ف�����ي م�����������ؤازرة ال���ن���ب���ي � 
ورأيها  بنفسها  ومساندته 
وم���وق���ع���ه���ا االج���ت���م���اع���ي 

ومالها



5 خطبة منبرية

اخلطبة األولى:
ما  الله..  أرح��م  ما  الله..  أعظم  ما  الله:   عباد 
أحلم الله.. فهو سبحانه الغني، ومع غناه عنا فإنه 
في سؤاله  ويرغبنا  لنا،  ليستجيب  بدعائه  يأمرنا 
ونحن  لنا،  ليغفر  الستغفاره  ويدعونا  ليعطينا، 
مع فقرنا وعجزنا وضعفنا وحاجتنا إليه نعصيه 
ونعرض عنه، مع علمنا أن معصيته تسّبب غضبه 
اُس  النَّ َها  َأيُّ �َيا  تعالى:  قال  لنا،  وعقوبته  علينا 
ِميُد  َ الحْ الحَْغِنيُّ  ُه��َو  ��ُه  َوال��لَّ ِه  اللَّ ِإَل��ى  الحْ��ُف��َق��َراُء  ��ُت��ُم  َأنحْ
َعَلى  َذِلَك  َوَما  َجِديٍد  ِبَخلحٍْق  َوَي��أحِْت  ُكمحْ  ِهبحْ ُيذحْ َيَشأحْ  ِإنحْ 
�َوِإَذا  سبحانه:  وقال   )17-15 ِبَعِزيٍز�)فاطر:  ِه  اللَّ
اِع  الدَّ َة  ��وَ َدعحْ ُأِجيُب  َقِريٌب  ي  َفِإنِّ ي  َعنِّ ِعَباِدي  َسَأَلَك 
ُهمحْ  َلَعلَّ ِبي  ِمُنوا  َولحُْيؤحْ ِلي  َتِجيُبوا  َفلحَْيسحْ َدَع��اِن  ِإَذا 

ُشُدون�)البقرة:186(. َيرحْ
لقدتأخُر نزوِل الغيث من السماء، حتى أصبح 
حديث الكبير والصغير والغني والفقير، والتاجر 
والصانع... كل الناس يشتكون وإلى الله املشتكى، 
والسهول..،  واجلبال  والقرى  امل��دن  في  يشتكون 
يشتكون قلة املاء بعد كثرته، وانعدامه بعد وجوده، 
ويشكون جدب األرض بعد أن كانت خضراء تسر 
الناظرين، يشكون قلة املاء ألنه مصدر الياة وهو 
كل شيء  املاء  من  �وجعلنا  النعم  أعظم  من  نعمة 

حي أفال يومنون�.
عباد الله: هذه هي الشكوى قد ارتفعت وهذه 
هي األصوات قد بحت، وهذا هو االفتقار قد تبدى 
قد عرضت على  في أجلى ص��وره، وه��ذه قضيتنا 
مالك امللك وامللكوت، وصاحب األمر والنهي، فبأي 
حجة سنعرض حاجتنا وبأي دفاع سنعزز مطالبنا، 
إننا أمام من ال يظلم عنده أحد، قال عز من قائل: 
�وما ربك بظالم للعبيد� وقال في الديث القدسي: 

»يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي...«
ع��ب��اد ال��ل��ه: م��ا س��ب��ب ت��أخ��ر ال��غ��ي��ث؟ م��ا سبب 

القحِط واجلدِب؟ ما سبب كساد التجارة؟..
ال عقوبة إال بذنب، وما انقطاع القطر من السماء 
إال بسبب ذنوبنا، فمن أسباب تأخره أو انقطاعه؛ 
أكل حقوق العباد وحرمان أهلها منها، ومن ذلك؛ 
وامل��ع��ام��الت،  البيوع  ف��ي  وامل��ي��زان  املكيال  ن��ق��ُص 
وصعوبُة  النبات،  ��ُة  وق��لَّ القحُط  عنه  ينتج  ال��ذي 
الصول على الطعام، وظلُم الكام والكومات، 
والبخُل بحق الفقراء في الصدقات والزكوات؛ كل 
هذا يسبب منع نزول األمطار من السماء، وتخلو 
الرحيم  الرحمن  رحمة  ل��وال  البركات؛  من  األرض 
ِن  ابحْ َعِن  املخلوقات،  وجميع  والشرات  بالبهائم 
َر َقدحْ  ٌب: �ِإَذا َرَأيحْت الحَْقطحْ اٍس � أنه َقاَل: َقاَل َكعحْ َعبَّ
ُه َما  َكاَة َفَمَنَع اللَّ اَس َقدحْ َمَنُعوا الزَّ َلمحْ َأنَّ النَّ ُمِنَع؛ َفاعحْ
َم  َلمحْ َأنَّ ُحكحْ ؛ َفاعحْ ُيوَف َقدحْ َعِرَيتحْ َدُه، َوِإَذا َرَأيحْت السُّ ِعنحْ
ٍض، َوِإَذا َرَأيحْت  ُضُهمحْ ِمنحْ َبعحْ َتَقَم َبعحْ َع َفانحْ اللِه َقدحْ ُضيِّ
َبا َقدحْ َفَشا�. شعب اإلميان  ، َأنَّ الرِّ َلمحْ َنا َقدحْ َفَشا َفاعحْ الزِّ

 )3313( )196 /3(
تعالى:  قوله  ف��ي  )ال��الع��ن��ون(  مجاهد  ويفسر 
�أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الالعنون� قال: )دوابُّ 
نا الَقطَر  األرِض؛ اخلنافُس والعقارُب يقولون: ُمِنعحْ
بخطايا بني آدم(. شعب اإلميان )3/ 198( )3317(
عن عبد الله بن عمر � قال: كنت عاشر عشرة 
رهٍط من املهاجرين عند رسول الله �، فأقبل علينا 
رسول الله � بوجهه فقال: »يا معشر املهاجرين، 
أن تدركوهّن: ما ظهرت  بالله  خمس خصال أعوذ 
��ُت��ُل��وا  ابحْ إال  بها  أع��ل��ن��وا  حتى  ق��وم  ف��ي  الفاحشة 
بالطواعني واألوجاع -أي: األمراض- التي لم تكن 
في أسالفهم الذين مضوا، وال نقص قوٌم املكياَل إال 

ر السلطان، وما  ابتلوا بالسنني وشدة املَُؤونة وَجوحْ
منع قوم زكاة أموالهم إال ُمِنُعوا  القطر من السماء 
إال  العهد  قوم  مُيطروا، وال خفر  لم  البهائم  ول��وال 
ا من غيرهم فأخذوا بعض ما  سّلط الله عليهم عدّوً
في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم مبا أنزل الله في 

كتابه إال جعل الله بأسهم بينهم«.
الغيُم  وتقلَّص  الغيُث  ت��أخ��ر  لقد  ال��ل��ه:  ع��ب��اد 
ذنوب  بسبب  إالَّ  ذاك  وما  السماء،  في  والسحاب 
�َأَلمحْ  سبحانه:  قال  عملناها،  وسيئات  اقترفناها 
ِفي  اُهمحْ  نَّ كَّ مَّ ٍن  َق��رحْ ��ن  مِّ ِلِهم  َقبحْ ِم��ن  َنا  َلكحْ َأهحْ َك��محْ  ا  َي���َروحْ
ِهم  َعَليحْ َماَء  السَّ َسلحَْنا  َوَأرحْ ُكمحْ  لَّ ن  كِّ ُنَ َل��محْ  َما  ِض  اأَلرحْ
َناُهم  َلكحْ ِتِهمحْ َفَأهحْ ِري ِمن َتحْ َهاَر َتحْ نحْ َراًرا َوَجَعلحَْنا األحْ ِمدحْ
ًنا آَخِريَن�)األنعام:  ِدِهمحْ َقرحْ ِبُذُنوِبِهمحْ َوَأنَشأحَْنا ِمن َبعحْ

.)6
أبو  الضبعي  سليمان  بن  –جعفر  جعفر  وعن 
سليمان البصرى- قال: كنا نكون عند مالك يعني 
ابن دينار وكانت الغيوم تيء وتذهب وال متطر، 
قال: فقال مالك: �ترون وال تذاقون، أنتم تستبطئون 
املطر وأنا أستبطئ الجارة� وقال: سمعت مالكا 
يقول: �ما سقطت أمة من عني الله؛ إال ضرب الله 

أكابرها اجلوع�. شعب اإلميان )3/ 198( )3316(
هذا  �في  قال:  السحاب  رأى  إذا  وكان السن 
والله رزقكم، ولكنكم ترمونه بخطاياكم وذنوبكم�.
 )59  /1( الدنيا(  أبي  البن  والبرق  والرعد  )املطر 

)57(
وحتى يأذن الله تعالى للغيِث وبالنزوِل ال بدَّ 
الغني  اللِه  إل��ى  صادقة  وع��ودة  نصوح  توبة  من 

الميد.
إن ه��ذا ال��دي��ث ال���ذي ذك��رن��ا يبني م��ا ت��ؤول 
التي  العاجلة  العقوبات  من  املذنبني  أح��وال  إليه 
تذّكرهم بالله رب العاملني حتى يرجعوا إلى دينهم 
ويستقيموا على أمر الله، على خالف األمم السابقة 
التي أهلكها ودمرها، فهو سبحانه يبتلي العصاة 
من املسلمني ولكنه يذكرنا بني الفينة واألخرى، قال 
ا َكَسَبتحْ  ِر مِبَ عز وجل: �َظَهَر الحَْفَساُد ِفي الحَْبرِّ َوالحَْبححْ
ُهمحْ  َلَعلَّ َعِمُلوا  ��ِذي  الَّ َض  َبعحْ ِلُيِذيَقُهمحْ  اِس  النَّ ��ِدي  َأيحْ
ا  اَس مِبَ ُه النَّ ِجُعوَن�)الروم: 41(، �َوَلوحْ ُيَؤاِخُذ اللَّ َيرحْ
ُرُهمحْ  ٍة َوَلِكنحْ ُيَؤخِّ ِرَها ِمنحْ َدابَّ َكَسُبوا َما َتَرَك َعَلى َظهحْ
َكاَن  َه  اللَّ َف��ِإنَّ  َأَجُلُهمحْ  َج��اَء  َف��ِإَذا  ى  ُمَسّمً َأَج��ٍل  ِإَل��ى 

ِبِعَباِدِه َبِصيًرا�)فاطر: 45(.
ما  أن  نستنبط  كذلك  الديث  هذا  ومن خالل 
مينع القطر من السماء، ومايسبب اجلدب والقحط 

في األرض، أمرين خطيرين وذنبني عظيمني:
األول: التطفيف؛ �لم ينقصوا املكيال وامليزان 
إال أخذوا بالسنني..�، واألخذ بالسنني أحد أنواع 
البالء والعذاب، كما حكى القرآن الكرمي عن عذاب 
فرعون  آل  أخ��ذن��ا  �ولقد  ال��دن��ي��ا:  ف��ي  ف��رع��ون  آل 

بالسنني ونقص من الثمرات لعلهم يّذكرون�.
فإن  التطفيف،  ه��و  وامل��ي��زان  امل��ك��ي��ال  ون��ق��ص 
كان األمر له استوفى حقه بالكامل، وإن كان األمر 
لغيره نقص له في امليزان وبخسه حقه، وهذا من 
بالسنني  أخ��ذوا  »إال   :� قال  املؤنة،  أسباب شدة 
ر السلطان«، وإذا كان النبي �  وشدة املؤنة وَجوحْ
قد حصر من خالل الديث الكالم في نقص املكيال 
وامليزان فإن األمر يتعدى إلى ما يحصل في أيامنا 
من سرقة أموال الناس، وتزوير واختالس، وغش 

في املعامالت..،
الثاني: منع الزكاة؛ قال �: »ولم مينعوا زكاة 
أموالهم إال ُمنعوا القطر من السماء«.. هذه جرمية 
ن��زول  ت��أخ��ر  سببافي  ي��ك��ون  ك��ب��ار  ومنكر  عظيمة 
الرحمة والغيث من السماء، ألن الناس في زماننا 
الله فيها، وإن  يكنزون األم��وال وال يخرجون حق 

أخرجوا، أخرجوا دون ما أمر الله به.
الكنز  ه��ذا  لم  البخل؟  ه��ذا  لم  املؤمنون:  أيها 
واالحتكار لألموال والسلع والبضائع؟ أما سمعنا 
الذهب  يكنزون  �والذين  املنان:  ال��رزاق  ربنا  قول 
فبشرهم  ال��ل��ه  سبيل  ف��ي  ينفقونها  وال  وال��ف��ض��ة 

بعذاب أليم�.
ما  أدراك  وم���ا  جهنم  ف��ي  ع���ذاب  وأي  ع���ذاب 

جهنم، �يوم ُيحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزمت لنفسكم 

فذوقوا ما كنتم تكنزون�.
هذا  م��ن  املقطع  خامتة  األح��ب��ة  أيها  ولنتأمل 

الديث:
طروا«، ويل ملن قرأ  قال �: »ولوال البهائم لم مُيَ
هذا الديث ولم يتأمل هذه العبارة »ولوال البهائم 
طروا«، مبعنى أنه ولو نزل الغيث، فإنه بسبب  لم مُيَ
غيثه  تعالى  الله  ينزل  لم  البهائم  ول��وال  البهائم، 
ورحمته، فالغيث ليس للعصاة واملذنبني املصرين 
على معاصيهم، الذين يبارزون الله تعالى بها وإنا 
ينزل الغيث رحمة بالبهائم العجماوات. وفي كثير 
من األحيان متوت البهائم بسبب معاصي املذنبني.
قال مجاهد: �إن البهائم لتلعن العصاة من بني 
معصية  شؤم  من  تقول:  السنون  اشتدت  إذا  آدم 

بني آدم �.
وكان أبو هريرة � عنه يقول: �إن البارى 

لتموت في وكرها من ظلم الظالم�.
ربنا  ي��ا  ون��س��أل��ك  الظلم  م��ن  ن��ع��وذ  إن��ا  اللهم 
رحابك  إل��ى  بها  نرجع  نصوحا  توبة  ترزقنا  أن 
رب  لله  وال��م��د  وغيثك.  رحمتك  بها  ونستمطر 

العاملني.

اخلطبة الثانية:
عباد الله.. إن تأخر نزول األمطار ليس مجرد 
أو  الشمال  أو  ال��غ��رب  أو  ال��ش��رق  م��ن  تأتي  ري���اٍح 
اجل��ن��وب أث���رت عليه ف��ل��م ي��ن��زل، ول��ي��س��ت بسبب 
االنحباس الراري أو ثقب في الغالف اجلوي أو 
تغيٍر في األحوال املناخية، ولكن السبب القيقي 
لتأخر األمطار يكمن وراء هذه األسباب التي ذكرها 
املعاصي  ه��ذه  ع��ن  أقلعنا  م��ا  وإذا   ،� ال��رس��ول 
بصدق  رج��ون��ا  ص��ادق��ة،  بقلوب  الله  واستغفرنا 
رحمة الله ونزول الغيث، كما قال سبحانه وتعالى 
إنه  ربكم  استغفروا  �فقلت   :� نوح  لسان  على 
وميددكم  م��دراًرا  عليكم  السماء  يرسل  غفاًرا  كان 
بأموال وبنني ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاًرا 

ما لكم ال ترجون لله وقاًرا�.
قوم  �ويا   :� ه��ود  لسان  على  تعالى  وق��ال 
السماء  ي��رس��ل  إل��ي��ه  ت��وب��وا  ث��م  رب��ك��م   استغفروا 
تتولوا  وال  قوتكم  إلى  قوة  ويزدكم  م��دراًرا  عليكم 
إليه  وت��وب��وا  ال��ل��ه  استغفروا  ق��وم  ي��ا  مجرمني�، 
يتعلق  وما  والبدع  الشرك  من  كلها،  املعاصي  من 
االستغفار  فليس  والسحت،  الربا  أكل  ومن  بهما 
باللسان، وإنا االستغفار قوال وفعال، توبوا إليه، 
الله  استغفروا  اإلق��الع  ومع  املعصية،  عن  أقلعوا 
، عندها يرسل السماء عليكم مدراًرا ويزدكم قوة 
إلى قوتكم، وإن لم نفعل فسيبقى الال على ما هو 
عليه.. والننتظر إن لم نقلع عن معاصينا ونستغفر 
غيثه مبجرد خروجنا لصالة  علينا  ينزل  أن  ربنا 

االستسقاء، وقولنا: اللهم أغثنا.
ع���ب���اد ال���ل���ه! �إن���ن���ا ش��ك��ون��ا ج����دب م��زارع��ن��ا 
الله  أمرنا  وق��د  فالحتنا  موسم  عن  وتأخرالغيث 

سبحانه بالدعاء ووعدنا باالستجابة..
ال إله إال الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله ال 
إله إال أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا 

الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبالغا إلى حني.
 اللهم أغثنا اللهم أغثنا.

ِفرحْ لنا َذنوبنا، َوَباِركحْ لنا ِفي أرزاقنا،  اللهمَّ اغحْ
رحمتك،  وانشر  وبهيمتك،  عبادك  اسق  اللهم 

وأحي بلدك امليت.
فأرسل  غ��ف��ارا  كنت  إن��ك  نستغفرك  إن��ا  اللهم 

السماء علينا مدرارا،
اللهم سقيا رحمة وال سقيا عذاب وال بالء وال 

هدم وال غرق.

لـمـاذا  تــأخــر  نــزول   الغيث؟!

ذ. عبد احلميد الرازي
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رؤية النبي �  في المنام

ذ. عبد الحميد
صدوق

ع��ن أب���ي ه��ري��رة � ق���ال: ق��ال 
رسول الله �: »من رآني في المنام 
فسيراني في اليقظة أو كأنما رآني 
بي«  الشيطان  يتمثل  ال  اليقظة  في 

متفق عليه.
قوله: »فسيراني في اليقظة« قال 

العلماء: فيه أقوال:
المراد به أهل عصره  أحدهما: 
وم��ع��ن��اه أن م��ن رأه ف��ي ال��ن��وم ولم 
يكن هاجر يوفقه الله تعالى للهجرة 

ورؤيته � في اليقظة.
والثاني: معناه أنه يرى تصديق 
ال���دار  ف��ي  اليقظة  ف��ي  ال��رؤي��ا  ت��ل��ك 

اآلخرة فيراه في اآلخرة يقظة.
تعالى:  الله  رحمه  عياض  وق��ال 
في  الرؤيا  تلك  تأويل  معناه سيرى 

اليقظة وصحتها.
الله تعالى:  الطيبي رحمه  وقال 
اتحد في هذا الخبر الشرط والجزاء 
أي  المبالغة،  في  التناهي  على  فدل 
على  حقيقتي  رأى  ف��ق��د  رآن����ي  م��ن 
بل  رأى  فيما  ارت��ي��اب  بغير  كمالها 

هي رؤيا كاملة.
وقال القرطبي رحمه الله تعالى: 
ويجوز أن يرى في المنام على حالة 
تخالف ما كان عليه في الوجود من 
األح���وال الالئقة ب��ه، وم��ع ذل��ك تقع 
تلك الرؤيا حقا كما إذا روي قد مأل 
بلدة، أو دارا بجسمه فإنه يدل على 
امتالء تلك البلدة بالحق، وتلك الدار 

بالبركة. انتهى
بي«  الشيطان  يتمثل  »ال  ق��ول��ه: 
ق����ال اب����ن أب����ي ج���م���رة رح���م���ه ال��ل��ه 
الشيطان  إن  قال  من  ومنهم  تعالى: 
فمن  أص��ال  صورته  على  يتصور  ال 
ف���ذاك حسن  ف��ي ص���ورة حسنة  رآه 
في دين الرائي، وإن كان في جارحة 
ف��ذاك  نقص  أو  ج��وارح��ه شين  م��ن 
خلل في الرائي من جهة الدين، قال: 
وهذا هو الحق وبه تحصل الفائدة 
الكبرى في رؤياه حتى يتبين للرائي 
هل عنده خلل أو ال، ألنه � نوراني 
للناظر  كان  ما  الصقيلة  المرآة  مثل 
إليها من حسن أو غيره تصور فيها 
وه��ي في ذاتها على أحسن ح��ال ال 
ال��ذات  فرؤيا  شين،  وال  فيها  نقص 
في  ه��و  إنما  والخلل  ح��ق  الكريمة 
وهذا  ق��ال:  بصره،  أو  الرائي  سمع 

خير ما سمعته في ذلك.
تعالى:  الله  رحمه  الطيبي  ق��ال 
من رآني في المنام بأي صفة كانت 
الرؤيا  رأى  قد  أنه  ويعلم  فليستشر 
الحق التي هي من الله وهي مبشرة، 
ال الباطل الذي هو الحلم المنسوب 
للشيطان فإن الشيطان ال يتمثل بي.
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م��ن س��م��ات ه���ذا ال��ع��ص��ر اإلص�����راُر على 
ال��م��ع��ص��ي��ة، وأخ���ط���ُر م���ن ذل���ك اإلم���ع���اُن في 
الحكيم  وال��ش��ارع  عنها.  واإلع���ان  إظهارها 
���ه، وامتثل  ربَّ أط��اع  اإلن��س��ان مهما  أن  ر  ي��ق��دِّ
أو  القصُد  يقع- من حيث  فإنه  ونهيه،  أم��ره 
ُتسّمى  التي  الشرعية،  المخالفة  غيُره-في 
ِسَمٌة  والمعصيُة  بالمعصية.   الشريعة  في 
مازمة لإلنسان منذ خلق آدم وذريته األولى، 
َف��َغ��وى ثم  ���ه  ق���ال ت��ع��ال��ى : �وع��ص��ى آدُم ربَّ
 -  121  : وَهَدى�)طه  عليه  َفتاَب  ُه  ربُّ اْجَتباُه 
122(، ويقول النبي � : »كل ابن آدم خّطاء 
التوابون«)الترمذي2499  الخطائين  وخير 
وق��ال صحيح  والحاكم     4251 ماجة  واب��ن 
لإلنسان  يعترف  الشارع  كان  وإذا  اإلسناد(. 
له  يشَرع  لم  فإنه  المعصية،  حين  بالضعف 
المعصية  بإخفاء  أم��ره   بل  بها،  المجاهرة 
وسترها، وكتماِنها عن الغير وكتمانها، ليس 
ُمراءاًة للناس، وال طلبًا لمدِحهم، و ال ظهورًا 
بمظهر التائب منها، وإنما الداعي إلى كتمان 

المعصية، ما يلي :
- أسباب شرعية:   1

أ - ك��ت��م��ان ال��م��ع��ص��ي��ة م���دع���اة الس��ت��ت��ار 
ال��ذي رواه  ف��ي الحديث  ص��اح��ب��ه��ا، وق��دج��اء 
أن  أْسَلَم  بن  زيد  مالك في موطئه عن  اإلم��ام 
آَن لكم أن  � قال: »يا أيها الناس،قد  النبي 
تنَتُهوا ع��ن ح��دود ال��ل��ه،َم��ْن أص��اب م��ن هذه 
فإنه   ، الله  بِستر  فليستتر  شيئا  ال��ق��اُذوَرِة 
الله«  كتاب  عليه  ُنِقْم  لنا صفحَته،  ُيْبِدي  من 
وجَب  بالمعصية  ُيجاهُر  من  أي   ،) )ح2478 

عليه إقامُة الَحّد. 
أمر  وظ��ه��ور  الفضيحة  م��ن  الخشية  ب- 
العاصي للناس، فيخبو وقُع المعصية فيقلبه، 
فيسترسل فيها دون مباالة، فإذا هاَلُه الخوُف 
من افتضاح أمره بين الناس، دعاه ذلك إلى 
الخوف من االفتضاح في اآلخرة. إّن العاصَي 
إذ لم تكن له حساسيٌة ُمفرطة من المعصية، 
امتلك بذلك جرأة كبيرة، وكم من الناس بدؤوا 
بمعاٍص صغيرة، ولكْن مع ضعف الحساسية 

م���ن ال��ف��ع��ل، أص��ب��ح��وا ي��رت��ك��ب��ون ال��ك��ب��ائ��ر، 
المعصية،  نحو  المناعة  ض��ع��ُف  وال��س��ب��ُب: 
مناعته؟  فقد  إذا  الجسد  ح��اُل  يكون  وكيف 
المصير هو الموت، وأخطُر منه حين يموت 
مناعة  يفقُد  حين  بالحياة،  النابض  القلب 
تًا فأحَيْيناُه وَجعْلنا  المعصية، �أو من كان ميِّ
في  َمَثُلُه  َكَمْن  الناس  في  به  يمشي  ن��وًرا  لُه 
 .)122 منها�)األنعام  بخارٍج  ليس  لمات  الظُّ
إنها ظُلمات المعصية، فهل يخشى العاصي 
ولهذا  واآلخ����رة؟  الدنيا  ف��ي  ستره  هتك  م��ن 
فوق  اسُترنا  »اللهّم  الصالح:  الدعاء  من  كان 
األرض، واسترنا تحت األرض، واسترنا يوم 

الَعْرض.
ج����- إخ���ف���اء ال��م��ع��ص��ي��ة ح��ت��ى ال يصبح 
مرتكُبها قدوًة للناس، فيكون سببا في انتشار 
عليه  ر  ُقدِّ إذا  العاصي  أن  بمعنى  المعاصي، 
أن يغَرق في المعصية، فا يُكْن سببا في غرق 
واألق��ارب،  واألص��ح��اب،  األبناء،  من  اآلخرين 
ألن هؤالء سيقّلدون العاصي في الخير أو في 
الشر، فا يلومّن أحٌد أبناءه إذا وجد أحَدُهم  

على معصية.
د- وازع الحياء: إن العاصَي مهما ضعفت 
نفسه، وخارت عزيمته، واستجاب لوسوسة 
تمنعه  الباقية  ال��ح��ي��اء  ذّرة  ف��إن  شيطانه، 
الحديث  في  ج��اء  وق��د  المعصية،  إظهار  من 
ال��ص��ح��ي��ح  ع��ن أب���ي ه��ري��رة � أن النبي 
أو بضع  »اإلي��م��ان بضع وسبعون،  ق��ال:   �
الله،  إال  إله  ال  فأفضلها قول  وستون شعبة، 
وأدناها  إماطة  األذى  عن  الطريق، والحياُء 
إخفاء  إن  ح35(.  )مسلم  اإلي��م��ان«  من  شعبة 
بما  له  الناس  ذم  العاصَي  يجنب  المعصية 
فيه وبغير ما فيه، من السب والشتم والغيبة 

وغيرها .
ه������- إخ����ف����اء ال��م��ع��ص��ي��ة أَم�������ٌل ف����ي ع��ف��و 
المتفاخرين  زم���رة  ف��ي  ي��دخ��ل  ال  حتى  ال��ل��ه، 
من  الصحيحين  ف��ي  ج��اء  وق��د   ، بالمعصية 
حديث أبي هريرة � أن النبي � قال: »كلُّ 
الُمجاهرَة  وإنَّ  المجاهرين،  إال  معافًى  أمتي 
يا   : فيقول  بالليل،  عما  ال��رج��ُل  يعمل  أن 
ف���ان، عملُت ال��ب��ارح��َة ك��ذا وك���ذا، وق��د بات  
عنه«  الله  ِستَر  يْكِشف  ويصبُح  ��ه،  ربُّ يسُتره 
)البخاري -5721 مسلم2990( وفي المجتمع 
عّيناٌت من هذا الصنف، يسترها الله، وتأبى 
:المجاهرة  الله عليه، فهل  ِسر  أن تكشف  إال 
بالمعصية  بطولة ؟ أبدا، البطولة أن يهُجر 
اإلنساُن المعصية، البطولُة أن َيْوُجَل القلب- 
ِعظم  من  فَرقًا وخوفا  يتذكر معصيته-  حين 

من ُعِصي،البطولُة أن يحرص العاصي أن ال 
معافًى  أمتي  كلُّ  معصية،«  على  الناس  يراه 
لكِن  أي  »لكْن«  بمعنى  و«إال«  المجاهرين«  إال 

المجاهرون ال ُيعافْون .
2 - المجاهرة تعريفا وداللة :

في لسان العرب: »جاهَرُهم باألمر ُمجاَهَرًة 
ارتكاُب  فهي  شرعا،  أما  َع�اَل�َنهم«،  وِج��ه��اًرا: 
ال��ش��خ��ص ال��م��ع��ص��ي��َة ع��ان��ي��ًة،أو ارت��ك��اُب��ه��ا 
بعد  بها  يخبر  ولكنه  الله،  ستره  وق��د  س��ّرًا 
ورد  مّما  وه��ذا  له،  الله  بستر  مستهينا  ذلك 
النهي عنه بقوله  تعالى: �ال ُيِحبُّ اللُه الجهر 
بالسوء من القول إال من ُظلم�)النساء148(. 
أح��ٌد  يجهر  أن  الله  يحّب  ال  القرطبي:«  ق��ال 
ُظلم  من  إال  الفعل  من  أو  القول،  من  بالسوء 
ف��ا ُي��ك��َره ل��ه ال��ج��ه��ُر ب���ه« )ال��ج��ام��ع ألح��ك��ام 
تعريف  في  حجر  ابن  وقال   ،)199/7 القرآن 
الُمجاِهر : »هو الذي أظهر معصيَته، وكَشَف 
ما سَتر اللُه عليه، فُيحّدث بها.« )فتح الباري 
487/10(. وعلى هذا األساس فإن المجاهرة 

بالمعاصي ثاث مراتب: 
أ- إظ��ه��ار ال��م��ع��ص��ي��ة، وه���ذه ح���اُل بعض 
العصاة الذي يستهترون بحدود الله تعالى، 
فيقترفون المعصية ِجهارا،فإذا نهْيَته ودعْوَته 
إلى اتقاء الله، كان الجواب استهتارا وإنكارا 
الناس،استخفاء  م��ن  يحتاط  لكنه  ها،  وتفكُّ
منه، وقد عاب الله تعالى هذا الصنيع بقوله 
تعالى: �يستخُفون من الناس وال يستخفون 
من الله وهو معهم إذ ُيبّي�تون ما ال يرضى من 
القول وكان الله بما يعملون محيطا�)النساء 
108(. هذه معادلة ربانية،فإذا اختّلت لدى   :
من  الخوف  معادلُة  المعادلُة،  ه��ذه  اإلنسان 
الذات  نقُد  فالواجب  تعالى،  الله  دون  الناس 

ومراجعة االقتناع.
ث بها  ب-إظ����ه����ار ال��م��ع��ص��ي��ة،م��ع ال���ت���ح���دُّ
ت��ف��اخ��راواس��ت��ه��ت��ارا: وه���ؤالء م��ح��روم��ون من 
أمتي معافًى  »كل  الحديث  الله بنص  معافاة 

إال المجاهرين«.
بالمعاصي:  المجاهرة  في  التنافس  ج�- 
وهذا شأن  الذين يتنافسون في التحّدث بعدد 
ت المعاصي وذاعت وُجِهر  المعاصي، وما عمَّ
بها، إال بفعل السكوت عليها، حتى أصبحت 
الناس،  بعض  عند  مألوفا  شيئا  المعاصي 
ومن  را«  »مَبرَّ يكون  معها  التطبيع  ويكاد  بل 
بالمعاصي  المجاهرة  مع  التعاطي  ثم وجب 
الجهات  طرف  من  والعقاب  باإلنكار،والزجر 
اإلنكار  درج��ات  بأدنى  ولو  بذلك،  المختصة 

بعد  بالمعصية  المجاهرين  وهْجر  باللسان، 
واجب النصح، وقد أجاز العلماء ترك تشييع 
جنازة المجاهر بفسقه ألن«الجهر بالمعصية 
استخفاٌف بحق الله ورسوله وبصالحي األمة، 
وفيه ض��رٌب  من العناد لهم، وف��ي  إخفائها 
السامُة من االستخفاف« كما يقول ابن بطال 

المالكي. )ينظر: فتح الباري478/10(
3 - المجاهرة بالمعصية والسلوك 

الجماعي: 
تتعداه  وق��د   ، ف��ردي��ا  سلوكا  ت��ك��ون  فقد 
سيا،وقد يتواطأ  لتغدو عما جماعياأو مَؤسَّ
المجاهرة  ع��ل��ى  ج��م��اع��ات وه��ي��ئ��ات  ال��ن��اس 
�ظهر  ت��ع��ال��ى:  ق��ول��ه  ب��ه��ا، وه��و المعنى م��ن 
أي��دي  كسبْت  بما  والبحر  ال��ب��ر  ف��ي  الفساد 
لعلهم  عِملوا  ال���ذي  ب��ع��َض  ليذيَقهم  ال��ن��اس 
واقع  في  والمتأمل   .)40  : يرجعون�)الروم 
اإلصرار على  اليوم،يلحظ هذا  الناس  بعض 
الموبقات،  وإظهار  بالمعاصي،  المجاهرة  
مع حاجة العصاة إلى ربهم، وافتقارهم إلى 
رحمته. وهل يعلم المجاهرون سوء صنيعهم 
على ال��ب��اد وال��ع��ب��اد وال�����دواّب؟ وه��ل ي��درك 
رتّبها  التي  الدنيويَة  العقوباِت  المجاهرون 
ناهيك  بالمعصية-  المجاهرة  على  الشارع 
ع��ن عقوبات اآلخ���رة - ون��ح��ن- ال��ي��وم - في 
أشد الحاجة إلى الغيث النافع ، بعدما جّفت 
األرض، وشّحت السماء، وظل الناس ُيهَرعون 
َتِحْن  لم  إلى طلب الغيث، لكن ساعة اإلجابة 
أمته من عواقب  � حّذر  النبي  أن  ،مع  بعُد 
ال��وخ��ي��م��ة،  ال��م��ع��اص��ي، وآث���اره���ا  جملة م��ن 
عنها،  واإلع��ان  بالمعصية  المجاهرة  ومنها 
ماجة وصححه  ابن  رواه  ال��ذي  الحديث  في 
األلباني عن ابن عمر  �، قال: أقبل علينا 
المهاجرين:  معشر  »ي��ا  فقال:   ϕ الله  رس��ول 
أن  بالله  وأع���وذ  ب��ه��ّن-  ابتليتم  إذا  خ��م��ٌس 
ق��وٍم   ف��ي  الفاحشة  تظهر  ل��م   ،  - ُت��درك��وه��ن 
، حتى ُيعلنوا بها إال فشا فيهم الطاعون  قطُّ
أسافهم  في  مَضْت  تكن  لم  التي  واألوج���اع 
والميزان  المكيال  ينقصوا  مَضْوا،ولم  الذين 
وج��ْور  المؤونة  وش���ّدة  بالسنين  ُأِخ���ذوا  إال 
السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إال ُمِنعوا 
الَقْطَر من السماء، ولوال البهائم لم ُيمَطروا، 
ولم َيْنُقضوا عهد الله وعهَد رسوله إال سلََّط 
هم من غيرهم، فَأخذوا بعض  الله عليهم عُدوَّ
بكتاب  أئّمُتهم  تحُكم  لم  وما  أيديهم،  في  ما 
الله ، ويتخّيروا مما أنزل اللُه ، إاّل جعل اللُه 

بأَسهم بينهم«

ذ. كمال الدين رحموني 

طـبـيـع الـمُـجـاَهــرَة ُ  بالـمـعـصـيـة :  مـآالُت  التَـّ
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»م���ن ف��ق��ه االخ���ت���اف إل���ى ف��ق��ه االئ��ت��اف 
: دراس�����ة ف���ي ت��دب��ي��ر االخ���ت���اف ف���ي ال��م��ج��ال 

التداولي اإلسامي«
يرى  كما  الخاف  أن  ض��رورة  المعلوم  من 
العباد  على  وتوسعة  رحمة  العلماء  من  الكثير 
بغية  وف���ي محله  أه��ل��ه  م��ن  ي��ق��ع  أن   ش��ري��ط��ة 
ال���وص���ول إل���ى ال��ح��ق ال��م��ب��ي��ن ودف��ع��ا للباطل 

المهين،كما قال القائل:
وليس كل خاف جاء معتبرا

إال خاف له حظ من النظر 
 ولوال الخاف لما فتح باب االجتهاد ولما 
تحولت الحياة عن الجماد وصارت إلى التطور 
واستنارة الفؤاد، والخاف العلمي سنة حميدة 
وحتمية على العباد ولو أن الحق واحد، وعلة 
ذلك أن النصوص واألفعال والتقريرات تتناهى 
والوقائع واألحداث ال تتناهى، ومحال أن يقابل 

ما ال يتناهى بما يتناهى، وهذا مما حتم على 
القياس  واستعمال  األدل��ة  في  النظر  المجتهد 
علم  إل��ى  جر  مما  االجتهاد،  أدوات  من  وغيره 

الخاف 
وفي هذا السياق صدر كتاب بعنوان :«من 
فقه االخ��ت��اف إل��ى فقه االئ��ت��اف : دراس���ة في 
تدبير االختاف في المجال التداولي اإلسامي« 
بمطبعة  ال��وزان��ي  المختار  بن  الطيب  للدكتور 
وراقة بال – فاس‘ في 238 صفحة من الحجم 

المتوسط.
وقد جاء الكتاب في ستة مباحث:

دالالت  ال��خ��اف:  مصطلح  األول:  المبحث 
ومقتضيات.

المبحث الثاني: سنة االختاف ومقاصدها 
الكبرى في القرآن الكريم.

ال��م��ب��ح��ث ال���ث���ال���ث: االخ����ت����اف: م��ج��االت 
وأحكام.

ال����م����ب����ح����ث ال�������راب�������ع: أس�����ب�����اب ال���خ���اف 
التشريعي.

إلى  االختاف  فقه  من  الخامس:  المبحث 

فقه االئتاف.
العالي:  ال��خ��اف  علم  ال���س���ادس:  المبحث 

وظائف تربوية وإصاحية.
المؤلف:  يقول  التأليف  أسباب  بيان  وف��ي 
»ع��رف��ت األم���ة ف��ي ت��اري��خ��ه��ا ن��م��اذج راق��ي��ة في 
األخوة  في  سامية  ونماذج  واالئتاف،  الوحدة 
واالختاف، ونهجت في تدبير خافاتها العلمية 
وغير العلمية على بصيرة وهدى، غير أنه ران 
على قلوبها ألوان من حب الدنيا، وإيثار الهوى 
على اإلخاص والتقوى، وعدلت عن سبيل العدل 
والجهل،  البغي  براثن  في  فارتكست  والفضل 

وقطعت ما أمرت فيه بالوصل... 
التنبيه إلى  أن من واجب الوقت  وجب  لذا 
فقه    � األوان  ف����وات  وق��ب��ل  اآلن   � األم�����ة   ع��ل��ى 
االئتاف والعلم بكيفية توحيد صفوفها وجمع 
على  وال��ح��رص  وال��ت��ع��اون،  الخير  على  كلمتها 
أف��رادا  موقعه  من  كل  والتكامل؛  الجهود  جمع 
ومؤسسات وهيئات، شعوبا ودوال ودويات، درءا 

لما يحاك لها من مصائب وويات. 
فاالختاف ليس إال وسيلة في أصله وليس 

غ��اي��ة ف��ي ذات����ه؛ وم��ت��ى أخ���ذ ع��ل��ى أن���ه األص��ل 
وركبوا  الهداية  سبل  عن  الناس  ضل  والغاية 
مراكب الضالة والغواية فعم الفساد وتعطلت 

مصالح العباد في المعاش والمعاد«

إصدارات
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7 - ح���ق ال���م���س���اواة ب��ي��ن��ه وب���ي���ن ب��اق��ي 
إخوانه)1(:

ْبِن  اْلُمَهلَِّب  ْب��ِن  ِل  اْلُمَفضَّ ْب��ِن  َحاِجِب  َع��ْن 
ْعَماَن  النُّ َسِمْعُت  َق��اَل:  َأِبيِه،  َعْن  ُصْفَرَة،  َأِب��ي 
 :� اللِه  َرُس��وُل  َق��اَل  َق��اَل:  َيْخُطُب،  َبِشيٍر  ْبَن 
َأْوَلِدُك���ْم"  َبْيَن  اْعِدُلوا  َأْوَلِدُك���ْم،  َبْيَن  "اْع��ِدُل��وا 

َوِفي ِرَواَيِة َسْعَداَن: "َأْبَناِئُكْم")2(.
وَع���ْن ُم��ْس��ِل��ِم ْب���ِن ُص��َب��ْي��ٍح، َق����اَل: َس��ِم��ْع��ُت 
ْعَماَن ْبَن َبِشيٍر، َيُقوُل: اْنَطَلَق ِبي َأِبي ِإَلى  النُّ
ٍة َأْعَطاِنيَها،  َرُسوِل اللِه � ِلُيْشِهَدُه َعَلى َعِطيَّ
َنَعْم،  َق��اَل:  َغْيُرُه؟"  َوَل��ٌد  َلَك  "َهْل  َلُه:  َفَقاَل  َق��اَل: 

َفَقاَل ِبَيِدِه: "َهَكَذا، َأْي: َسوِّ َبْيَنُهْم")3(.
في  بينهم  ال��ع��دل  األب���ن���اء  وم���ن ح��ق��وق 
واجبا،  ذلك  القيم  ابن  وع��دَّ  والمنع،  العطاء 
يفيد  مطلق  أم��ر  ال��ح��دي��ث  أن  على  اع��ت��م��ادا 
ال���وج���وب، م��ؤك��د ث���اث م����رات، إش����ارة إل��ى 
قوله � المتقدم: اعدلوا بين أبنائكم مرارا، 
رواية   وفي  ذل��ك.  فهم خاف  ممن  وأستغرب 

ِفيِه: َل تشهدني على جور،  َقاَل  َأْحمد  اإِلَم��ام 
ِإن لبنيك َعَلْيك من اْلحق َأن تعدل َبينهم)4(.

ِبي  وَعن أنس َأن رجا َكاَن َجاِلسا َمَع النَّ
� فَجاء ُبَنيٌّ َلُه َفقبله َوَأْجلسُه ِفي حجره ثمَّ 
َجاَءت بنية َفَأخذَها فأجلسها ِإَلى جنبه َفَقاَل 
الّسلف  َوَك��اَن  َبينهَما.  عدلت  َفَما   � ِبي  النَّ
ِفي  حتى  اأْلَْوَلد  َبين  يعدُلوا  َأن  يستحبون 

اْلقْبَلة")5(.
فإذن يجب على األب أن يسوي بين أولده 
سواء،  البر  في  له  يكونوا  حتى  العطية  في 
أو  بمنحة  بعضهم  ي��ؤث��ر  أن  عليه  وي��ح��رم 
فيوغر صدور  ول حاجة،  بغير مسوغ  عطاء 
واألم  بينهم،  البغضاء  نار  ويوقد  اآلخرين، 

كاألب في ذلك.
وقد أمر رسول الله � بذلك بقوله: "اعدلوا 
بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين 
أبنائكم" الحديث السابق، وقصة هذا الحديث 
أن امرأة بشير بن سعد األنصاري طلبت إليه 
بمنحة  بشير  بن  النعمان  ولدها  يخص  أن 
مالية -كحديقة أو عبد- وأرادت توثيق هذه 
رسول  ذلك  على  يشهد  أن  منه  فطلبت  الهبة 
إن  الله  يا رس��ول  فقال:  إليه  �، فذهب  الله 
ابنها  أنحل  أن  -زوجته- سألتني  فان  ابنة 
قال:  إخ��وة؟  "أل��ه   :� فقال  غامي -ع��ب��دي- 
نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: 
ل. قال: فليس يصلح هذا، وإني ل أشهد على 
جور. إن لبنيك من الحق أن تعدل بينهم كما 
الله  "وات��ق��وا  يبروك  أن  الحق  من  عليهم  لك 

واعدلو في أولدكم")6(.
إن  التفاضل يجوز  أن  اإلم��ام أحمد  وعن 
كان له سبب؛ كأن يحتاج الولد لزمانة -عاهة 

به- أو نحو ذلك دون الباقين)7(. 
-------------------

140، في  التربية اإلسامية:  انظر منار   -  1
رحاب التربية اإلسامية: 144.

2 - شعباإليمان، أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى الخْسَرْوجردي أبو بكر البيهقي، تحقيق، 
د.عبد العلي عبد الحميد حامد، ط  1423/1ه� - 
2003م، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض: 

.150/11
3 -  ن��ف�س����ه: 11/ 149.

المولود:  بأحكام  ال��م��ودود  تحفة  انظر   -  4
.227

5 -  تحفة المودود بأحكام المولود: 229.
6 - الحديث تقدم ذك��ره وق��د أخ��رج��ه اإلم��ام 
بعض  تفضيل  كراهة  باب  الهبات،  كتاب  مسلم، 
المختصر  الصحيح  المسند  الهبة.  ف��ي  األولد 

بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله � )صحيح 
القشيري  الحسن  أبو  الحجاج  بن  مسلم(، مسلم 
الباقي،  عبد  ف��ؤاد  محمد  تحقيق  النيسابوري، 
طبعة  ب��دون  العربي-بيروت،  التراث  إحياء  دار 
وبدون تاريخ: 1241/3. انظر في القصة والجمع 
بين الروايات الحال والحرام في اإلسام للشيخ 

الدكتور يوسف القرضاوي -حفظه الله-: 221.
7 - جاء في المغني: فإن خص بعضهم لمعنى 
بحاجة،  اختصاصه  مثل  تخصيصه،  يقتضي 
اشتغاله  أو  عائلة،  كثرة  أو  عمى،  أو  زمانة،  أو 
عطيته  صرف  أو  الفضائل،  من  نحوه  أو  بالعلم 
لكونه  أو  ب��دع��ت��ه،  أو  لفسقه،  ول���ده  ب��ع��ض  ع��ن 
ينفقه  أو  الله،  معصية  على  يأخذه  بما  يستعين 
ذلك؛  على جواز  يدل  ما  أحمد  فقدروي عن  فيها، 
لب��أس  ب��ال��وق��ف:  بعضهم  تخصيص  ف��ي  لقوله 
سبيل  على  ك��ان  إذا  وأكرهه  لحاجة،  ك��ان  إذا  به 
قدامة،  لبن  المغني  معناه.  في  والعطية  األث��رة. 
بن  أحمد  بن  الله  عبد  الدين  موفق  محمد  )أب��و 
محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي 
الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي(، 1388 ه� 
 .53  /6 القاهرة:  م، بدون طبعة، مكتبة   1968  -
انظر الحال والحرام في اإلسام للشيخ الدكتور 

يوسف القرضاوي: 221.
يتبع

ذ. لحسن وعكي

حقوق الطفل من خالل مقررات التربية اإلسالمية 
السنة الثانية من سلك البكالوريا منوذجا، 
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في المقال األول من  سلسلة قضية المنهج 
والبناء الحضاري اإلسامي، بينا أن المنهجية 
اإللهية  الحكمة  إحدى تجليات  اإلسامية هي 
والتوجيه،  التشريع  وفي  والحياة،  الكون  في 
يأتي  المنهاجية  عن  الحديث  في  واستمرارا 
الحياة  ف��ي  المنهاجية  ل��ب��ي��ان  ال��م��ق��ال  ه���ذا 

اإلسامية األولى.
أوال : منهج التلقي والتفاعل مع الوحي 

تعلما وتخلقا وتبليغا :
كانت المنهجية هي السمة المميزة للحياة 
الكريم  الرسول  زكاها  التي  األولى  اإلسامية 
� بقوله  الشريف: »خير الناس قرني« متفق 
عليه، فلم تكن تلك المرحلة المباركة في التاريخ 
حياة بداوة أو عشوائية كما يتصورها البعض 
اإلسام  أحداث  وتناولوا  التاريخ  دونوا  ممن 

ك��ان��ت مرحلة  إن��م��ا  األول�����ى، 
حتى  ممتد  لقتداء  تأسيس 
ن��ه��اي��ة ال��ت��اري��خ، ي��ؤك��د ذل��ك 

نصان شريفان؛
- األول قوله تعالى: �لقد 
كان لكم في رسول الله إسوة 

حسنة�)األحزاب :21(. 
 :� ق���ول���ه  وال���ث���ان���ي   -
»ع���ل���ي���ك���م ب���س���ن���ت���ي وس���ن���ة 
المهديين  الراشدين  الخلفاء 
داود  أب�����و  ب�����ع�����دي«)رواه  م���ن 

والترمذي وقال حديث حسن صحيح(.
وتكمن هذه الخيرية في  كون القرآن الكريم 
يتنزل أرتال يوجه ويصحح، ويعاتب ويشرع، 
مع وجود المعصوم � الذي هو النهاية في 
جل  لله  وأخشاهم  الناس  أتقى  فهو  ال��ق��دوة، 
وعا وأعلمهم  بدينه، ثم توفرت نفوس ُمِحبة 
مشرقة تميزت بمنهج في التلقي والتفاعل لم 
الدرجة، مع ما  بذات  لمن جاء بعدهم   يتوفر 
من  ال��ك��رام  الصحب  ل��ه��ؤلء  تعالى  الله  منح 
كما  ف��ري��دا  جيا  يكونوا  ألن  أهلتهم  صفات 
وقد  ت��ع��ال��ى،  ال��ل��ه  رح��م��ه  قطب  سيد  وصفهم 
"َكاَن اْلَحَسُن ِفي  بسنده:  البر  عبد  اب��ن  روى 
َفَقاَل:   � ِه  اللَّ َرُس��وِل  َأْص��َح��اُب  َفُذِكَر  َمْجِلٍس 
ِة ُقُلوًبا َوَأْعَمَقَها ِعْلًما  ُهْم َكاُنوا َأَبرَّ َهِذِه اأُلمَّ "ِإنَّ
ِه  َنِبيِّ ِلُصْحَبِة  ُه  اللَّ َقْوٌم اْخَتاَرُهُم  ًفا،  َتَكلُّ َها  َوَأَقلَّ
ُهْم َوَربِّ  ُهوا ِبَأْخاِقِهْم َوَطَراِئِقِهْم، َفِإنَّ � َفَتَشبَّ

اْلَكْعَبِة َعَلى اْلُهَدى اْلُمْسَتِقيِم". 
ف��ي الحياة  ال��ك��م��ال  ي��ؤك��د معنى  ك��ل ه��ذا 
في  الكمال  ه��ي  المعاني  تلك  وأب���رز  األول���ى، 
المنهج  الذي هو في األصل سمة اإلسام كما 

ذكرنا آنفا.
التحضر  وإثبات  البداوة  نفي   : ثانيا 

واملدنية عن احلياة اإلسالمية األولى :
"وقد  اإلدراي���ة:  التراتيب  في  الكتاني  قال 
وقعت لبعض األعام فلتات إن لم نقل سقطات 
في  ق��ال  اب��ن خلدون  الولي  إن  وهفوات حتى 
أولها  في  الملة  إن  مواضع:  في  العبر  مقدمة 
لم يكن فيها علم ول صناعة لمقتضي أحوال 
ال��س��ذاج��ة وال��ب��داوة، وإن��م��ا أح��ك��ام الشريعة 
ال��ت��ي ه��ي أوام���ر ال��ل��ه ون��واه��ي��ه ك��ان ال��رج��ال 
ينقلونها في صدورهم وقد عرفوا مأخذها من 
الشرع  نقلوه عن صاحب  بما  الكتاب والسنة 
وأصحابه، والقوم يومئذ عرب لم يعرفوا أمر 
التعليم والتأليف والتدوين ول رجعوا إليه ول 

إليه حاجة وجرى األمر على ذلك زمن  دعتهم 
الصحابة والتابعين ه�... ونحو هذه العبارات 
ل��أم��ي��ر ص��دي��ق ح��س��ن ال��ق��ن��وج��ي ف��ي كتابه: 
"الحطة في ذكر الصحاح الستة من غير عزوها 

لبن خلدون".
من  األول  اجليل  تفوق  أسباب   : ثالثا 

الصحابة :
ي��ق��ول ال��ك��ت��ان��ي: "ول��ك��ن م��ن واص���ل ليله 
الروية  وحسن  بالدقة  وطالع  واطلع  بنهاره 
يجد أن المدنية وأسباب الرقي الحقيقي التي 
وصل إليها العصر النبوي اإلسامي في عشر 
والتربية،  والكتابة  العلم  حيث  م��ن  س��ن��وات 
الت���ح���اد وتنشيط  ال��ج��ام��ع��ة وع��ظ��ي��م  وق����وة 
العهد  ذل���ك  رج���ال  ق���در عليه  وم���ا  ال��ن��اش��ئ��ة، 
واستولوا  األع��م��ال  من  به  أت��وه  وم��ا  الطاهر 
عليه من الممالك، وما بثوه من 
الحكمة  وبليغ  الدعوة  حسن 
تبلغها  لم  الموعظة  ومتمكن 
أم���ة م��ن األم����م ول دول����ة من 
السنين،  ال��دول في مئات من 
بل جميع ما وجد من ذلك إلى 
األم��م  سائر  عند  الحين  ه��ذا 
تلك األسس  مباني  كلها على 
الضخمة اإلسامية قام ونشأ، 
الهائلة  ال��ص��روح  تلك  ف��ل��ول 
بثوه  وم��ا  الكبيرة  وال��ع��ق��ول 
المخلدة  األعمال  من  وماأنجزوه  العلوم،  من 
أن  المحدثة  المدنيات  استطاعت  لما  ال��ذك��ر 
تنهض لما له نهضت وارتقت. أحدق ببصرك 
 � فيه  أوج���د  ال���ذي  ال���دور  إل��ى  وبصيرتك 
تجد أن الخراب والدمار والظلم كان قد انبث 
إلى  الشرق  العالم من  في كل جهة من جهات 
الذي  الضعف  مع  الروم هرمت  فدولة  الغرب، 
في  الحد  بمجاوزتهم  ملوكها  على  استولى 
الداخلية  والفتن  اللذات  في  والنهماك  الترف 
قوتها  سقطت  الفارسية  واألم��ة  والخارجية،  
الفتن  مع  ال��روم  مع  الطويلة  حروبها  بسبب 
تام  انحطاط  في  العربية  والشعوب  األهلية 
وجهل عام. بين هذا الوسط نبعت تلك الشعلة 
النورية النبوية فأضاءت دفعة من أول  وهلة 
بعد  ونهضة  حركة  فيه  فأحدثت  العالم  على 
في  أم��ا  الجهات،  من  جهة  في  بمثلها  العهد 
الشعلة  تلك  التأمت  فقد  العالم  أط��راف  جميع 
عظاما  رج��ال  تربي  كيف  وعرفت  واستفحلت 
لنشر م��ب��ادئ��ه��ا ال��ح��ق��ة وال��ق��ي��ام ب��ال��ع��ال��م من 
أنفسهم  كانوا  الذين  فأولئك  السقوط  وه��دة 
قبل اإلسام ل يعرفون من دنياهم إل البارحة 
وتربية الماشية والعيش على أخس بداوة قد 
انقلبوا بعد اإلسام إلى قواد محنكين، ودهاة 
إداري��ي��ن  أم��ن��اء  وع��م��ال  وح��ك��م��اء سياسيين، 
حتى قال القرافي في الفروق: "أصحاب رسول 
الله � كانوا بحارا في العلوم على اختاف 
أنواعها من الشرعيات والعقليات والحسابيات 
وال��ظ��اه��رة"  الباطنة  وال��ع��ل��وم  والسياسيات 

)الكتاني/التراتيب اإلدراية: 14-13/1(.
ل  المؤثر  الشامل  التفوق  ه��ذا  إن  أق��ول 
المعالم  واضحة  منهجية  ظل  في  إل  يتصور 
والسلوك،  ب��اآلداب  وانتهاء  العتقاد  من  بدءا 

وفق أنموذج معرفي إسامي راشد.
يتبع 

د. أحمد محمد زايد

املنهجية يف الإ�ضالم والبناء احل�ضاري

احلياة الإ�سالمية الأوىل حقبة املنهجية 

تاأ�سيال وتطبيقا )2(

يواصل الكاتب في هذه احللقة السادسة حديثه عن حقوق الطفل في مقررات 
التربية االسالمية ملستوى الثانية باكلوريا، ويخص هذه احللقة بحديثه عن حق 
املساواة بينه وبني باقي إخوانه، فما طبيعة هذا احلق؟ وما مدى حضوره في املقرر؟

أصحاب رسول الله � 
كانوا بحارا في العلوم 

على اختالف أنواعها من 
الشرعيات والعقليات 

والحسابيات والسياسيات 
والعلوم الباطنة والظاهرة
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اخلاص  نافع  اإلمام  معهد  رحاب  شهدت 
للتعليم العتيق بطنجة، يوم األربعاء 02 ربيع 
 2016 يناير   13 ل  املوافق  هـ   1437 الثاني 
موضوع:  في  الدراسي  اليوم  أشغال  انطالق 
وامتداد«  استمداد   � الله  رسول  »سيرة 
الذي نظمه معهد اإلمام نافع اخلاص للتعليم 
اجلهوية  املندوبية  من  بإشراف  العتيق 
تطوان  طنجة  جلهة  اإلسالمية  للشؤون 
العلمي  املجلس  مع  وبتنسيق  احلسيمة 
احمللي لعمالة طنجة أصيلة، ويأتي هذا اليوم 
اجلهوي  امللتقى  فعاليات  إطار  في  الدراسي 
السابع للسيرة النبوية لعام 1437هـ، املنظم 
القيم  رسول  الله  رسول  »محمد  حتت شعار: 
الثقافية  األنشطة  إطار  وفي  اإلنسانية«، 
والتربوية املوازية التي يقوم بها معهد اإلمام 
نافع اخلاص للتعليم العتيق بطنجة وفروعه 
املكتسبات  وتعزيز  العلمي  التكوين  لدعم 
والتواصلية،  والوجدانية  واملهارية  املعرفية 
الثقافية  التنمية  في  اإلسهام  سياق  وفي 

والروحية باجلهة.

الدراسي  لليوم  االفتتاحية  اجللسة 
في  اإلسهام  في  املوضوع  براهنية  تشيد 

التنمية الثقافية والروحية باجلهة.
استهلت اجللسة االفتتاحية بتالوة آيات 
كلمتا  أعقبتها  ثم  احلكيم  الذكر  من  بينات 

السيدين:
اإلسالمية  للشؤون  اجلهوي  املندوب 
جلهة طنجة تطوان احلسيمة الدكتور محمد 
نافع  اإلمام  معهد  ومدير  احلراق،  السعيد 
بطنجة  وفروعه  العتيق  للتعليم  اخلاص 

الدكتور محمد السعيدي.
كلمته  وفي 
املندوب  السيد  بني 
يأتي  الذي  السياق 
اليوم  هذا  إطاره  في 
باعتباره  الدراسي، 
صورة عملية لتفعيل 
امللتقى  فعاليات 
نوه  كما  وجتديدها، 

معتبرا  اليوم  بأهمية 
تناول موضوعه واجبا من واجبات الوقت ملا 
يعيشه واقعنا املعاصر من مرضني خطيرين: 
فيه،  املغاالة  ومرض  الدين  في  جفاء  مرض 
لذلك كما يقول السيد املندوب فاليوم الدراسي 
يصبو إلى وضع قواعَد لالستمداد والتركيز 
على املقاصد الكلية لبعثة النبي كما أصلها 
القرآن الكرمي باعتباره يشكل الرؤية الصافية 
واملنهاج القومي اللذين منها يكون االستمداد 

النافع وبهما يكون االمتداد الصالح للبالد.
مدير  السيد  أما 
نافع  اإلمام  معهد 
للتعليم  اخلاص 
وفروعه  العتيق 
محمد  الدكتور  بطنجة 
بني  فقد  السعيدي، 
أهداف  جملة  من  أن 

اليوم الدراسي كونه يفتح املجال للطلبة ملزيد 
ويزيد  والباحثني،  العلماء  مع  التواصل  من 
كما   ،�الله لرسول  صحبتهم  تعميق  من 
الالزمة  التوجيهات  استمداد  إلى  يرمي  أنه 
األمة،  مصلحو  استنبطها  كما  لإلصالح، 

وأهمها:
ربط األمة باخلير ومنابعه الصافية

وإبراز حبها للفضائل والشمائل اخللقية 

بقدر  إذ  الله،  رسول  سيرة  بها  زخرت  التي 
الصالح  �يكون  الله  برسول  األمة  اقتداء 

حليفها.
وأضاف إلى أن أجيال األمة في حاجة إلى 
التخلق بأخالق الرسول � واألخذ بهداياته 
في العقيدة والسلوك، وليس هذا فحسب بل 
إن السيرة النبوية كانت مجاال علميا وتربويا 
برز فيه العلماء تأليفا وتدريسا وتربية فكانت 
منهال علميا وموردا تربويا تشبع به املسلمون 
عموما واملغاربة خصوصا، ولم يفته أيضا أن 
منهاجا  العتيق  التعليم  بخصوصية  يذكر 
جزءا  النبوية  السيرة  تعتبر  حيث  ومكونات 
القرآن  بحفظ  فيه  يبدأ  الذي  املنهاج  ذلك  من 
العطرة  والسيرة  النبوية  والسنة  الكرمي 
العلمية واخللقية  امللكة  اللغة لتكوين  وعلوم 
للطلبة مع مراعاة التدرج عبر األطوار والنمو 
وانفتاحها  املواد  وتكامل  للمتعلمني  العقلي 
مرة  مؤكدا  العصر،  معارف  مختلف  على 
أخرى أن هذا اليوم الدراسي خطوة في اجتاه 
الرسول من سيرة  والهداية  اخلير  استمداد 
اإلنسانية  القيم  الستلهام  فرصة  وهو   ،�
النبيلة، وتعريف األجيال احلالية بقيمته �، 

لشدة احلاجة لذلك.

إلى  الدعوة  الروكي:  محمد  الدكتور 
الله تعالى أم الوظائف التي بعث الرسول 

� من أجلها 
ضمت  وقد 
األولى  اجللسة 
األول  موضوعني: 
»وظائف  عن 
في   � الرسول 
وهو  الكرمي«  القرآن 
املوضوع الذي بسط 
الدكتور  فيه  القول 
الروكي،  محمد 

والثاني عن »مكانة السنة النبوية في التشريع 
اإلسالمي« الذي تولى عرضه الدكتور إدريس 

حنفي.
في ما يتعلق ب »وظائف الرسول � من 
خالل القرآن الكرمي« بني الدكتور محمد الروكي 
أن هذه الوظائف عديدة غير أنه اقتصر على 

عرض وبيان عشر وظائف أساسية، وهي:
تعالى:  الله  إلى  الدعوة  وظيفة  األولى: 
الوظيفة  هذه  أن  الفاضل  الشيخ  أكد  وقد 
وظيفة الدعوة إلى الله تعالى هي أم الوظائف 
وما  أصل  وهي  حتتها،  مندرج  بعدها  وما 
آيات  القاعدة  هذه  وأصل  لها،  فرع  بعدها 
البعض  على  الدكتور  اقتصر  وكثيرة  عديدة 

سبيلي  هذه  �قل  تعالى:  قوله  نحو  منها، 
اتبعني  ومن  أنا  بصيرة  على  الله  إلى  أدعو 
وسبحان الله وما أنا من املشركني� وقوله جل 
وعال: �ادع إلى سبيل ربك باحلكمة واملوعظة 

احلسنة وجادلهم بالتي هي أحسن�.
كما بني فضيلة الدكتور أن هذه الوظيفة 
تستفاد  ومشتقاته  دعا  فعل  من  تستفاد  كما 
أيضا من ألفاظ أخرى من قبيل لفظ الهداية، 
ولفظ اإلنذار، ولفظ الوعظ ومشقاتها إذ كلها 
وقد  الدعوية،   � النبي  وظيفة  ضمن  تدخل 
بيان  في  كثيرة  ومناذج  أمثلة  الدكتور  أورد 

ذلك.
الناس:  على  الشهادة  وظيفة  الثانية: 
أرسلناك  إنا  النبيء  أيها  �يا  تعالى:  لقوله 
شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه 
وسراجا منيرا�. وغير ذلك من اآليات القرآنية.
الكرمي  القرآن  بيان  وظيفة  الثالثة: 
وإسماعه للناس: لقول الله تعالى: �إمنا أمرت 
الذي حرمها وله كل  البلدة  أن أعبد رب هذه 
شيء، وأمرت أن أكون من املسلمني وأن أتلوا 

القرآن�.
دين  تبليغ  أي  التبليغ:  وظيفة  الرابعة: 
وخاصا  عاما  تبليغا  الناس  إلى  تعالى  الله 
وأصل ذلك قوله تعالى: �يا أيها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ربك ...� وذلك أن التبليغ من 
الصفات الواجبة في حق الرسل كما هو مقرر 

في باب العقيدة.
الدين  بيان  أي  البيان:  وظيفة  اخلامسة 
للناس بيانا يفصل املجمل ويخصص العام، 
ويقيد املطلق، ويشرع األحكام ابتداء، وبيانا 
يشمل القول والفعل والتقرير، وتأكيد احلكم، 
واحلال؛ وأصل هذا قوله جل وعال: �وأنزلنا 

إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم�.
التعليم  وظيفة  والسابعة:  السادسة 
ومرتبطة  أساسية  وظيفة  وهي  والتزكية 
ما  البيان  من  ألن  السابقة  البيان  بوظيفة 
قال  والتخلق،  والتربية  بالتعليم  إال  يتم  ال 
رسوال  االميني  في  بعث  الذي  �هو  تعالى: 
ويعلمهم  ويزكيهم  آياته  عليهم  يتلو  منهم 

الكتاب واحلكمة�. 
وقد بني فضيلته أن تعليم رسول الله كان 
شامال جلميع الدين أصوله وفروعه وأحكامه، 
ومنهاج التخلق به، وكيفية إحالله في نفوس 

العباد وحياتهم.
كلف رسول  فقد  الثامنة: وظيفة الشورى 
الله � مبشاورة أصحاب الرأي فيما لم يرد 
وليعملنا  الوحي،  من  قاطع  نص  فيه  عليه 
�وشاورهم  تعالى:  قال  حياتنا؛  تدبير  منهج 

في األمر�.
وهي  احلكم:  في  العدل  وظيفة  التاسعة 
من  األمة  تعليم  منها  الغاية  أساسية  وظيفة 
ومنهج  والقضاء  والعدل  احلكم  كيفية  بعده 
الدين  تنزيل أحكام  العدل واإلنصاف وكيفية 
الناس  مشكالت  حلل  الصحيح  الوجه  على 
وفض منازعاتهم بطريقة حتقق العدل وتقيم 
احلياة  تستقر  به  الذي  االجتماعي  السلم 
َفاْحُكم  َحَكْمَت  �َوِإْن  تعالى:  قال  وتستمر؛ 

َه ُيِحبُّ امْلُْقِسِطنَي�. َبْيَنُهم ِباْلِقْسِط ِإنَّ اللَّ
هي  بالتي  املجادلة  وظيفة  العاشرة: 
أحسن؛ وقبل بيان هذه الوظيفة قارن الدكتور 
الوظائف  من  سبقها  ما  وبني  بينها  الروكي 
تتعلق  السابقة  التسع  الوظائف  أن  فبني 
الذين  مع  أي  االستجابة  أمة  بوظائفهمع 
دعاهم رسول الله واستجابوا وآمنوا بدعوته 
ودخلوا منقادين للعمل مبقتضيات الدين. أما 
الوظيفة العاشرة فتتعلق بأمة الدعوة من أهل 
الكتاب واملشركني، ممن لهم استعداد لسماع 
الدين أما الذين صدوا عنه فلهم حكم آخر؛ قال 
تعالى: �وال جتادلوا أهل الكتاب إال بالتي هي 

أحسن إال الذين ظلموا منهم�.
وفي اخلتام بني الدكتور محمد الروكي أن 
هذه الوظائف التي ثبتت في سيرة النبي � 
كما حددها وحي الله تعالى في القرآن الكرمي 
هي الوظائف التي أناطها الله تعالى بالعلماء 
ورثة األنبياء وكلفهم بالقيام بها بعد الرسل، 
وأن القصد من دراسة السيرة واستنباط مثل 
هذه الوظائف هو إحياء تدين األمة وجتديده 
القيم وبه حتيا األمة بني األمم،  ألن به حتيا 
�في  الله  رسول  أثر  على  األمة  تكون  وبه 
واألمة  الفرد  وبناء  والبيان  والبالغ  الدعوة 
بناء تربويا سليما من األمراض واالنحرافات.

إجماع  احلنفي:  إدريس  الدكتور 
في  السنة  حجية  على 

التشريع اإلسالمي  
إدريس  الدكتور  أما 
حنفي أستاذ بكلية اآلداب 
ظهر  اإلنسانية  والعلوم 
فتناول  فاس،  املهراز 
السنة  مكانة  موضوع 
اإلسالمي،  التشريع  في 
من  فيه  انطالقه  وكان 

بيان مدلول األلفاظ الواردة في عنوان ورقته 
وخاصة مفهومي السنة والتشريع فاستعرض 
واألصوليني  الفقهاء  عند  السنة  لفظ  داللة 
واحملدثني معلال أسباب االختالف في التعريف 
بكونه اختالفا اعتباريا الختالف اعتبارات كل 
التشريع مركزا  طرف ال غير. كما بني مفهوم 

فيه على ما يرتبط بتشريع األحكام.
ركز  السنة  مكانة  مبسألة  يتعلق  وفيما 
الدكتور حنفي على قيمة السنة في ذاتها وفي 
األدلة  من  كثيرا  واستظهر  بالكتاب،  عالقتها 
واحلجج من املنقول واملعقول إلبراز حجيتها 
من خالل القرآن الكرمي والسنة النبوية  ومن 
خالل التراث العلمي للعلماء املسلمني أيضا.

دعاوى  عند  كثيرا  الدكتور  توقف  كما 
مبينا  السنة  حلجية  املنكرين  وشبهات 
املقام  هذا  في  وعرض  وتناقضها،  تهافتها 
لألدلة القاطعة في الرد عليهم، وقال بأنه من  
العسير تصور مدع لإلميان برسالة النبي � 

 مع إنكاره حلجية سنته �.
في  السنة  منزلة  مبسألة  يتعلق  ما  وفي 

موضوع: »سيرة رسول اهلل استمداد وامتداد«
طنجة   ـ   باحثون ومتخصصون في العلوم الشرعية والسيرة النبوية يتدارسون
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يوم  فاس  مبدينة  احلرية  مركب  احتضن 
 10 لـ  املوافق  هـ   1437 األول  ربيع   29 األحد 
يناير 2016 م اإلعالن عن ميالد »مركز املعرفة 
افتتح  الذي  )ممتع(  العلوم«  تدريس  ومناهج 
أشغاله بامللتقى العلمي األول الذي كان مناسبة 
لإلعالن الرسمي عن ميالد املركز وعن أهدافه 
ومشروعه ورسالته العلمية ووسائله املعتمدة 

في التواصل وحتقيق أهدافه املنشودة. 
االفتتاحية  اجللسة  كلمات  أشادت  وقد 
واملعرفية  العلمية  وراهنيته  اللقاء  بأهمية 
هذا  مثل  إلنشاء  املاسة  واحلاجة  والتربوية 
أحمد  الدكتور  كلمة  ذلك  بينت  كما  املركز 
املركز،  ألشغال  منسقا  باعتباره  بوعبدالوي 
ومن جهته نوه السيد رئيس املجلس العلمي 
لفاس العالمة عبد احلي عمور بأهمية امللتقى 
العلمي ومبديا فرحه واستبشاره مبيالد هذا 
املركز باعتبار ما تعاني منه األمة من تصدعات 
على مستوى العلم واملعرفة واملنهج. داعيا إلى 
ضرورة اعتماد املنهج اإلسالمي األصيل الذي 
يؤكد على وحدة العلوم واحلفاظ على ترابطها 
املتني، ومعربا عن سروره وغبطته بوالدة هذا 
والذي  فاس  مبدينة  اجلديد  العلمي  الصرح 
للفراغ  وسدا  العلمية  للساحة  إثراء  اعتبره 

املوجود في املجال التربوي.
سعيد  الدكتور  املركز  رئيس  السيد  أما 
احلاضرين  بشكر  كلمته  افتتح  فقد  حليم 
باملركز  بالتعريف  وأردف  الكرام،  والضيوف 
من خالل اسمه، الذي يحمل كل مصطلح فيه 
تؤطره  التي  أهدافه  في  املركز  رسائل فصلها 
مشروعه  في  وكذا  حتقيقها،  على  ويعمل 

ورسالته العلمية.
الورقة  في  جاء  -كما  الرسالة  هذه 
إن  حيث  عنوانه،  في  »مختزلة  التعريفية- 
اجلمع بني املعرفة ومناهج تدريس العلوم، ليس 
جمعا جبريا بني قضيتني علميتني أو مجالني 
أو بحثني، إمنا هو جمع قصدي يتغيى وصل 

أبرز  ألن  انفصل،  ما 
مناهج  به  ابتليت  ما 
التدريس، هو انفصالها 
العلوم  خصائص  عن 
نشأتها،  ومقاصد 
املؤسسة  املناهج  وعن 
وغفلتها  ذاتها،  للعلوم 
املعرفة  مصادر  عن 

وأدوات اكتسابها«.
املركز  أهداف  أما 
الورقة  حددتها  فقد 

أيضا في:
في  البحث   -
نظرية املعرفة، وقضايا 
بني  املعرفي  التكامل 

العلوم.
- البحث في مناهج 

ومناهج  العلوم  تأسيس 
تدريسها والتأليف فيها.

ببنية  بربطه  التعليمي  الفعل  تأصيل   -
العلوم وخصائصها ومناهجها.

التعليمية  املناهج  وتطوير  تقومي   -
مبختلف األسالك التعليمية.

- إجناز دراسات وأبحاث وتقارير، وتقدمي 
اخلبرة واالستشارة في كل ما يتعلق بقضايا 

املعرفة ومناهج تدريس العلوم.
األطر  وتكوين  تأهيل  في  اإلسهام   -
التعليم  التربوية والتعليمية مبختلف أسالك 

في املجال البيداغوجي والتربوي. 
- التعاون مع مختلف الفاعلني التربويني 

لتطوير وجتديد مناهج تدريس العلوم.
اإلسالمي  التربوي  بالفكر  االهتمام   -

تعريفا وحتقيقا ونشرا.
العلميتني  اجللستني  بخصوص  أما 

موضوع:  صباحا  أوالهما  فتناولت  للملتقى 
باملغرب  التعليمية  املناهج  »كرونولوجيا 
الدكتور  األستاذ  تأطير  من  التطوير«  وآفاق 
التربوية  للشؤون  العام  املفتش  فارس  خالد 
فيها  تطرق  والذي  الوطنية،  التربية  بوزارة 

إلى أربعة محاور كبرى كاآلتي:
- كرونولوجيا اإلصالح.

اإلستراتيجية  للرؤية  الـمؤطرة  - األسس 
إلصالح التعليم.

-  مداخل التطوير.
- إجراءات التطوير.

»إشكالية  فتناولت:  )مساء(  ثانيهما  أما 
التكامل املعرفي في اإلسالم بنيتها وجتلياتها 
الفكر  -أستاذ  الصغير  املجيد  عبد  للدكتور   «
اخلامس  محمد  بجامعة  والفلسفة  اإلسالمي 
»التكامل«  مفهوم  أوال  فيها  حدد  بالرباط- 
ظهور  قبل  ُتتداول  كانت  التي  وضمائمه 

»االنفصال«  و  »االتصال«  مثل  املصطلح  هذا 
في  التكامل  مفهوم  مناقشا  و«التشتت«…، 
إلثارة  ذلك  بعد  لينتقل  اإلنسانية،  العقلية 
األساس  هو  ما  جوهري:  إشكالي  سؤال 
أو  ذاته  اإلسالم  في  التكامل  ملفهوم  الفلسفي 

الفكر اإلسالمي عامة؟
التي  إبراز احلاجة  ليكون مدخال حملاولة 
صور  وبيان  فلسفية،  رؤية  وجود  إلى  دعت 
اإلسالمي  الفكر  في  املعرفي  التكامل  وأشكال 
من خالل منوذجني؛ األول بني علوم امللة ذاتها، 
والثاني بني علوم امللة وعلوم احلكمة لينتهي 
في  حدثت  التي  االنفصال  معضلة  إثارة  إلى 

عصر االنحطاط وأسبابها وآثارها.
املسائية  الفترة  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
كتاب  توقيع  حفل  انطالقتها  قبل  شهدت 
الدكتور سعيد حليم »نظريات التعلم في الفكر 

التربوي اإلسالمي«.
إعداد: أحمد اجلناتي

فاس - اإلعالن من ميالد  : »مـركـز  الـمـعـرفـة  ومـنـاهـج  تـدريـس  الـعـلـوم« )ممتع(
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من  الثاني  املبحث  في  تناولها  التي  التشريع 
أن  حنفي  إدريس  الدكتور  فضيلة  أكد  كلمته 
الله  وكتاب   � الله  رسول  سنة  بني  العالقة 
والتظافر  التكامل  في  وطيدة  عالقة  تعالى 

وعرض في هذا السياق ملوقفني؛ 
عن  السنة  مرتبة  تأخر  يرى  منهما  األول 
بذلك  القائلني  وأبرز  حججه  وبني  الكتاب 

)اإلمام الشافعي( وغيره.
الثاني منهما يرى مساواة السنة للكتاب 
الذي  الفريق  هذا  حجج  وعرض  مثله،  وأنها 

ميثله من بني من ميثله اإلمام الشوكاني.
السنة  مكانة  أن  إلى  الدكتور  خلص  وقد 
خالف  فيه  اخلالف  وإمنا  عليه  مجمع  أمر 

اعتباري ال غير.
بتقرير  الصباحية  الفترة  انتهت  وهكذا 
أهمية السنة والسيرة في بيان الدين وأحكامه 
املنظومة  في  السنة  ومكانة  وفروعا،  أصوال 
علماء  أوالها  التي  اإلسالمية  التشريعية 
األمة اعتبارا أساسا في االستمداد منها. مما 
أكثر  محتاجة  اليوم  األمة  إن  القول  يستدعي 
من أي وقت مضى الستحضار السنة والسيرة 
في  وراشدا  قاصدا  استحضارا  النبوية 
االجتهاد العلمي في نوازل العصر في مختلف 
واالجتماعية  والفكرية  التربوية  املجاالت 
والسياسية، وفي املستويات احمللية والعاملية، 

واجلزئية والكلية.

الدكتور سعيد الكملي: صحابة رسول 
الله � كانوا النموذج األمثل في الطاعة 

لله تعالى واتباع رسوله وحبهما. 
تعاقب اجللسة املسائية تعاقب عليها كل 
أبي  مركز  )رئيس  الكملي  سعيد  الدكتور  من 

علي اليوسي العلمي( 
محمد  والدكتور 
ناصيري )أستاذ بدار 

احلديث احلسنية(.
الدكتور  أما 
الكملي فتناول أخالق 
النبي  مع  الصحابة 
ابتداء  فبني   ،�
اصطفاهم  الله  أن 

مع  سيرتهم  وأن   ،� الله  رسول  لصحبة 
رسول الله � لو لم ترو باألسانيد الصحيحة 
لقنا إنها ضرب من اخليال الذي ال يسع عقول 
من  جملة  الدكتور  وساق  الواقع،  في  الناس 
للصحابة  كانت  التي  واألحداث  الروايات 
من  بني   � الله  رسول  مع  عنهم  الله  رضي 
في  األعلى  النموذج  كانوا  أنهم  خاللها 
رسول  سبيل  في  واملهج  باألموال  التضحية 
الله عليه السالم وفي سبيل الدين. واستشهد 
بأقوال علماء األمة من املذهب املالكي وغيره، 
ومن أصحاب السير على فضل الصحابة على 
اتباعهم  وأن  الهدى  في  جنوم  وأنهم  األمة 
األمة  أجيال  يجعل  اقتداء  بأفعالهم  واالقتداء 

على الشرعة الصحيحة.

الدكتور محمد ناصيري: سيرة رسول 
رشيد  لفقه  اليوم  منا  حتتاج   � الله 

وسديد:
محمد  الدكتور  أما 
تناول  فقد  ناصيري 
»ضوابط  موضوع: 
منهجية في فقه السيرة« 
جملة  على  فيه  وقف 
والقواعد  الضوابط  من 
السيرة  مع  للتعامل 
النبوية، وقد قسم كلمته 

إلى مدخل ومبحثني: 
فاملدخل في بيان أهمية املوضوع.  

واملبحث األول بيان موضوع السيرة زمانا 
ومكانا .

واملبحث الثاني ضوابط فقه السيرة.
مجال  أنها  السيرة  أهمية  في  ذكره  ومما 
لألحداث  سجل  وأنها  العقيدة،  لتصحيح 
واملواقف التي عاشها رسول الله �، كما أنها 
مصادر  من  مصدر  هي  التي  السنة  من  جزء 
منها  تؤخذ  فهي  ثم  ومن  اإلسالمي  التشريع 

األحكام كما تؤخذ من كتب السنة. 
الدكتور  توسع  الثاني  املبحث  وفي 
النبوية عند  السيرة  ناصيري في بيان مكانة 
أعالم األمة عبر التاريخ من أبي حنيفة وأبي 
والقاضي  مالك  واإلمام  الشيباني  احلسن 
وعند  وغيرهم،  القيم  وابن  والسهيلي  عياض 

أصحاب املغازي والسير.

وفي املبحث الثالث عرض ألبرز الضوابط 
الالزمة لفقه ودراسة السيرة من أجل استنباط 
هذه  وقسم  اليوم،  األمة  يلزم مما حتتاجه  ما 

الضوابط إلى أقسام ثالثة: 
- ضوابط مبا يجب أن يعتقد في صاحب 

السيرة صلى الله عليه وسلم 
باألحداث  يتعلق  ما  برواية  وضوابط   -
وشخصه  وزمانه   � للنبي  تضاف  التي 

ودعوته.
- ضوابط تتعلق مبؤهالت الدارس للسيرة 

النبوية.
التقرير اخلتامي للندوة: التوكيد على 
االمتداد  في  الرشيد  االستمداد  أهمية 

النافع للتنمية البشرية:
التقرير  بقراءة  الدراسي  اليوم  انتهى 

اخلتامي مركزا على أمرين:
االستمداد  في  النبوية  السيرة  أهمية   -
التربية  في  ومنهاجا  وأخالقا  تشريعا 

واإلصالح.
- أهميتها في االمتداد والتنمية الروحية 
والثقافية واخللقية باجلهة، وأنه على قدر ما 
يكون االستمداد سديدا ورشيدا يكون االمتداد 

أيضا صاحلا ونافعا. 
املؤمنني  ألمير  الدعاء  رفع  اخلتام  وفي 
النهضة  لهذه  األول  الراعي  السادس  محمد 
األطراف  ولكافة  ببالدنا،  والدينية  العلمية 

املسهمة في اخلير واإلحسان.

> إعداد : الطيب الوزاني



تقدمي : 
إن إعادة بناء الشخصية املغربية املسلمة 
ال��ت��ي تتصف ب��االس��ت��ق��ام��ة وال��ق��وة وامل��ن��ع��ة، 
وتتحصن بالتعاليم والقيم الدينية الصحيحة، 
ال��ق��ادرة على ه��زم ال��ع��وام��ل وال��ت��ي��ارات التي 
السليمة  التربية  م��ن  ي��ب��دأ  األم���ة،  تستهدف 
ألداء  وت��أه��ي��ل��ه  وت��رب��ي��ت��ه  وتعليمه  ل��إن��س��ان 
حظه  وأخ��ذه  وبنائه،  الكون  إعمار  في  دوره 
واكتساب  التعليم  م��ن  ونصيبه  التربية  م��ن 

اخلبرات واملعارف واملهارات...
واقع نوع من  الكشف عن  ومن هنا وجب 
الديني"  "بالتعليم  يسمى  التربوية  منظومتنا 
وتشخيص  والتحليل  ل��ل��دراس��ة  وإخ��ض��اع��ه 
ما  وإب�����راز  وم��ن��ه��ج��ي��ا-  –معرفيا  وض��ع��ي��ت��ه 
طاقاته  م��ن  تضعف  ث��غ��رات  م��ن  منه  يشتكي 
وقدرات املنتسبني إليه، والبحث عما من شأنه 
أن ينهض به ويعيده إلى املسار الصحيح مع 
حتديد األهداف العامة الكبرى له وكذا النوعية 
التي تخص مواده ومقرراته، مبا يجعله يسهم 
أن  األف���راد واألم��ة من منطلق  بناء  إع��ادة  في 
اخلروج من أزمة التخلف الذي يعيشه املجتمع 
ذا صلة  يكون  أن  بد  ال  ثوابته  على  واحلفاظ 
ونظامه  وحضارته  وثقافته  ب��اإلس��ام  وثيقة 

القيمي.
ت���ص���ح���ي���ح م����ف����ه����وم "ال���ت���ع���ل���ي���م 

الديني":
وأول ما يطالعنا في هذا النوع من التعليم 
األصيل، والعتيق والشرعي... االصطاح عليه 
املفهوم  مع  يستقيم  ال  مما  الديني"  "بالتعليم 
العلم  مفهوم  –وكذا  الدينية  للتربية  احلقيقي 
في اإلسام- إذ أن املفهومني احلقيقيني لهذين 
ال��ت��رب��وي  ال���ت���راث  م��ن  ان��ط��اق��ا  املصطلحني 
والتكامل،  بالشمولية  يتسم  ال��ذي  اإلسامي، 
مع  يتكامل  ن��وع��ي  م��ج��ال  ال��دي��ن��ي��ة  فالتربية 
باتساع  تتسع  عامة  أخ��رى  وتربيات  مجاالت 
في  وتنتظم  اإلسامية  املجتمعات  في  احلياة 
داخلها تربيات: علمية، وطبيعية، واجتم��اعية، 
وري���اض���ي���ة وت���ق���ن���ي���ة... وم����ن ث���م ف��اخ��ت��زال                         
على  بقصرها  الدينية  في  التعليم  أو  التربية 
"بالتعليم  تسميته  ع��ل��ى  اص��ط��ل��ح  م��ا  تعليم 
ال��دي��ن��ي" -ي��رك��ز ف��ي م��ن��اه��ج��ه ع��ل��ى: ال��ق��رآن 
وجعل  وأص���ول���ه...  والفقه  واحل��دي��ث  ال��ك��رمي 
الصفة اإلسامية مرادفة للدينية- يبعدها عن 
تأديب  بني  يجمع  ال��ذي  لها  احلقيقي  املفهوم 
النفس وتصفية الروح وتثقيف العقل وتقوية 
وامل��ع��ارف  وبالعل���وم  به����ذا  فهي  اجل��س��م... 
التربية  أي  –تعني  التربيات  هذه  تخدم  التي 
الدينية واخللقية  التربية  الديني-  التعليم  أو 
االقتصار  دون  وغيرها  واجلسمية  والعلمية 
على نوع واحد منها، ومثل ذلك وصف العلوم 
ت��ع��ن��ى أس���اس���ا مبختلف  اإلس��ام��ي��ة -ال���ت���ي 
فإنه  بالدينية  أو  بالروحية  املعرفة-  مجاالت 
ال يستقيم أيضا مع حقيقة اإلسام ومفهومه 
كما  وامل���ادة،  للحياة  دع��وة  ه��ي  التي  للعلوم 
أنها حتض  فكما  وال���روح،  لآلخرة  دع��وة  هي 
بتعاليمه،  والعمل  الدين  نصرة  على  اإلنسان 
حتثه على االنتفاع بها في دنياه يقول تعالى:
احلياة  في  آمنوا  والذين  رسلنا  لننصر  �إنا 
الدنيا ويوم يقوم األشهاد�)غافر:5(، فاإلسام 
ليس مجرد ديانة روحية ال صلة لها بالعلم في 

واقتصادها  سياستها  في  بالدنيا  وال  معارفه 
وعمل،  وعلم  دي��ن  اإلس��ام  ولكن  وعمرانها... 
وج��ام��ع��ة ال��ق��روي��ني ال��ت��ي مت��ث��ل ذاك����رة األم��ة 
تخرج  ك��ان��ت  ال��ت��رب��وي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة  العلمية 
الدين  علماء  املشتركة  اإلس��ام��ي��ة  بعلومها 
مبراجع  تزخر  خزانتها  زال��ت  وم��ا  وال��دن��ي��ا، 
وكتب في مختلف العلوم مبا فيها الرياضيات 

والفلك والطب وغيرها. 
- ثنائية وانشطار:

ثم إن تقسيم التعليم إلى ديني/
ش���رع���ي ت��ق��ل��ي��دي/أص��ي��ل 

عتيق... وعصري علمي 
حديث، تقسيم دخيل 

على التعليم عندنا، 
ف����رض����ه ال���غ���رب 
عندما  األورب�����ي 
ال��ب��اد  استعمر 
اإلسامية، ونشأ 
في  انشطار  عنه 

والتفكير  ال��ع��ق��ل 
وال�����ث�����ق�����اف�����ة ب��ني 

واملسلمني  امل��غ��ارب��ة 
ثقافتني  وأف����رز  ع��ام��ة، 

م���ت���ب���اي���ن���ت���ني: إح���داه���م���ا 
الدنيا  قضايا  وتعالج  تتعامل 

مع  تتعامل  والثانية  مجاالتها،  مبختلف 
ما اصطلحنا عليه بالثقافة الروحية: العبادات 
والشعائر واألذكار... مما أقام شبه حواجز بني 
�قل  الدين والدنيا ضدا على تعاليم اإلس��ام: 
رب  لله  ومحياي ومماتي  ونسكي  إن صاتي 
قاسمة  ضربة  بحق  وأعتبر  العاملني�)األنعام( 
اإلسامية،  وللثقافة  احلقيقي  مبفهومه  للعلم 
وللدين نفسه، حيث أبعدت بعض أحكامه عن 
احلياة، واحلياة عن تعاليم الدين وقيمه،  مما 
تفكك  الذي  اإلسامي  العقل  في  شرخا  أحدث 
وأعيد تركيبه وصياغته من جديد على مقاس 
صانعيه مبا يحقق التمزق الفكري واالنشطار 
الغربية  التربوية  الفلسفة  ويساير  الثقافي، 
التي  اجلدلية-  املادية  الفلسفة  على  –القائمة 
أبعدت املوروث الديني عن حياتها السياسية 

وال������ث������ق������اف������ي������ة 
واالج���ت���م���اع���ي���ة... 
وه���ذا االن��ش��ط��ار 
واالزدواج���������ي���������ة 
ال����ت����ع����ل����ي����م����ي����ة 
-ال������ت������ي خ��ط��ط 
ل���ه���ا االس��ت��ع��م��ار 
عندما  األورب�����ي 
اس��ت��ع��م��ر ال��ب��اد 
اإلس���������ام���������ي���������ة 
ح���������ام���������ا م����ع����ه 

م���خ���ط���ط ال����غ����زو 
ج��ع��ل  إذ  أراد-  م����ا  ل����ه  وك�������ان  ال���ث���ق���اف���ي 
اخل���ري���ج���ن م���ن ال��ك��ل��ي��ات ال��ع��ل��م��ي��ة على 
النزر  إال  يعلمون  ال  تخصصاتهم  اختاف 
ال��ق��ل��ي��ل ع���ن ث��ق��اف��ة اإلس�������ام، مم���ا جعل 
ال��ص��ات  م��ق��ط��وع��ي  ي��ع��ي��ش��ون ش��ب��ه  بعضهم 
اإلسامية،  ثقافتهم  ضحالة  بسبب  بهويتهم 
اخلريجني  هؤالء  أهمية  من  ننتقص  ال  ونحن 
العلمية  أو ما اصطلحنا على تسميته باألطر 
األم��ة  الح��ت��ي��اج��ات  االس��ت��ج��اب��ة  ف��ي  والتقنية 
ك��ان  ك��م  ول��ك��ن  دن��ي��وي��ا،  ع��م��ران��ي��ا  وتنميتها 
وضع هؤالء ونفعهم  لألمة واألوطان سيكون 
يتعرفوا  أن  لهؤالء  تهيأ  لو  وإف��ادة  نفعا  أكثر 
وينهلوا  ويدرسوها  اإلسامية  ثقافتهم  على 

التجانس  ب��ج��اء  يظهر  ح��ي��ث  منابعها  م��ن 
الثقافي والتكامل املعرفي، وهذه الظاهرة تعم 
العربية  البلدان  من  كثير  في  التعليم  مناهج 
أي  م��ن  خالية  تكون  تكاد  حيث  واإلس��ام��ي��ة 

ثقافة إسامية.
- انعكاسات الثنائية:

وق���د ان��ع��ك��س ه���ذا ال��ن��م��وذج امل��ع��اص��ر/
محصور  تقليدي  ديني  إل��ى  التعليم  تقسيم 
في نطاق ضيق يشتكي من العزلة واالختناق 
ب��س��ب��ب ان��غ��اق��ه وح���رم���ان���ه من 
احلديثة.../  العلوم  دراس��ة 
وع�����ص�����ري ح����دي����ث –
ن�����اس�����ب ع���ل���م���ان���ي���ة  
احل����ي����اة وال���ف���ك���ر 
وال���ث���ق���اف���ة ع��ن��د 
على  ال��غ��رب��ي��ني- 
احل���ي���اة ع��ن��دن��ا 
املسلمني  ن��ح��ن 
وط���ب���ع واق��ع��ن��ا 
العلمي  ال���راه���ن 
والثقافي والفكري 
وال���س���ي���اس���ي، مم��ا 
أجج الصدام والصراع 
–ال التنافس- بني موروث 
وتراث ثقافي وحضارة بقيمها 
الروحية واملادية معا، وآخر ينتمي إلى 
إنه  الدنيوية.  املادية  بقيمه  احلديث  العصر 
انشطار بني القدمي املتجدد، واجلديد املعاصر 
أخذ شكل صراع بني القدمي ينتمي إلى "األنا" 

واآلخر الذي يحسب على اجلديد...
مناهج "التعليم الديني"

وم��ق��ررات��ه  ال��دي��ن��ي"  "التعليم  م��ن��اه��ج  إن 
ال��دراس��ي��ة ت��ق��وم أس��اس��ا ع��ل��ى ال��ع��ل��وم التي 
اص��ط��ل��ح��ن��ا ع��ل��ى ت��س��م��ي��ت��ه��ا ب��ال��ش��رع��ي��ة – 
وبعض  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  م��ع حتفيظ  واللغوية 
النصوص،  في  الكامل  االستغراق  مع  املتون، 
والوقوف عند األحكام الفرعية التي تستخلص 
حكمة  عن  البحث  دون  ظواهرها  وعند  منها 
املطالب  وأوليات  التشريع  ومقاصد  التكليف 
ل���ألف���راد واألم�����ة، مع 
رفض  في  املبالغة 
ك����ل ف���ك���رة واف�����دة 
واحل���ذر م��ن األخ��ذ 
عليه  مم���ا  ب���ش���يء 
أت���ب���اع ال��ث��ق��اف��ات 
ودون  األخ���������رى، 
دراس������ات م��ق��ارن��ة 
واالنحصار  فقهية 
ب��ذل��ك ف��ي اإلس���ام 
اجل�������غ�������راف�������ي... 
واالع�����ت�����م�����اد ف��ي 
الدراسية  مقرراته 
على كتب ومراجع تراثية -لها قيمتها العلمية 
والتراثية باعتبارها متثل ذاكرة األمة- والتي 
تختصر أحيانا "بالكتاب املقرر" الذي يحتوي 
يعتمدها  ال��ك��ت��ب،  ف��ي  ت��رص  معلومات  على 
ال��ط��اب ب��ه��دف احل��ف��ظ وال��ت��ذك��ر، وإع����ادة ما 
ما  س��رع��ان  االم��ت��ح��ان��ات،  الجتياز  يحفظونه 
النزر  إال  منه  ي��ذك��ر  ال  ال���ذي  احمل��ف��وظ  يتبدد 
من  التعليم  هذا  معها طاب  يتعامل  اليسير، 
املسبق  واالق��ت��ن��اع  القلبي  التصديق  منظور 
بوجوب أخذ ما فيه على أنه فوق النقاش أو 
التقومي  أو  املوضوعي  النقد  بله  الفكر  إعمال 
العلمي، وذلك بسبب اخللط بني املقدس الديني 
من كتاب الله تعالى وسنة رسوله الصحيحة 
مما يستوجب التقديس والتعظيم، وبني الفهم 

البشري للوحي اإللهي واملوروث الثقافي الذي 
أنتجه الفكر اإلنساني.

هذا على مستوى املقررات الدراسية بكثير 
م��ن اإلي���ج���از أم���ا ع��ل��ى م��س��ت��وى ط���رق تقدمي 
املقررات الدراسية وأساليب تبليغها فالظاهرة 
واالستظهار  التلقني  أساليب  اعتماد  الغالبة 
مبختلف  الديني"  "التعليم  م��واد  غالبية  ف��ي 
التفرد  من  نوعا  يعتبر  مما  وأن��واع��ه  أساكه 
ويجعل  الدراسي  الفصل  في  األستاذ  ميارسه 
واح��د  اجت���اه  ف��ي  ت��ذه��ب  التعليمية  العملية 
ما  إلى  ال��ذي يستمع  الطالب  إلى  األستاذ  من 
أنه  باعتبار  الفتور  من  بنوع  األس��ت��اذ  يقوله 
فكره  يعمل  ال  أنه  أعني  يناقش  وال  يشارك  ال 
على  التلقني  يساعده  ال  وبالتالي  يلقن،  فيما 
النقدي ومهارات احلوار وال  التفكير  اكتساب 
الصيغ العلمية في النظر إلى األمور في حياته 
كلها، والطالب في أحسن األحوال يحفظ دون 
االستيعاب  ي��درس��ه  م��ا  ويتمثل  يستوعب  أن 
والتمثل الضروريني ويستظهر اإلجابات التي 
مترره في االمتحانات دون أن تتحول املعارف 
واملعلومات إلى خايا علمية فكرية تدخل في 
نسيج عقله، وتصبح معارف وقيما وضوابط 
تتشربها نفسه وتستقر في عقله وتتحول إلى 
مثل عليا ميارسها في حياته اليومية، والتلقني 
والطاعة  باالمتثال  املتلقي  سلوك  يطبع  الذي 
االنفعالي  الطالب  يكون  اإلن��ص��ات،  خ��ال  من 
الذي يتعامل مع من حوله من أفراد وجماعات 
بطريقة انفعالية، مما يحول بينه وبني التمرس 

بالسيطرة على شؤونه ومصيره.
ت��ت��رس��ب ف��ي أع��م��اق  ال��ت��ي  التلقي  ون��زع��ة 
ط���اب ال��ت��ع��ل��ي��م ال��دي��ن��ي ب��س��ب��ب أس��ال��ي��ب 
العلوم  بأن  االعتقاد  عنها  يتولد  التلقن 
ال��دي��ن��ي��ة وال��ط��ب��ي��ع��ي��ة اس��ت��ك��م��ل��ت من��وه��ا 
ملستزيد  بعدها  زي��ادة  ال  حتى  ووج��وده��ا 
مما يجعلها جامدة بعيدة عن كل إخصاب 
وإثراء، بينما العلوم تنمو وتزدهر باحلرية 
وف��س��ح امل��ج��ال أم���ام ال��ع��ق��ول ال���دارس���ة لها 
معه  ينبغي  مما  والقضايا،  املسائل  بطرح 
في عصر االنفجار املعرفي اعتماد مناهج 
وط����رق ت��رب��وي��ة ت��ق��وم ع��ل��ى ع��ل��م النفس 
والتواصل والبحث –مع مراعاة خصوصية 
املواد الدراسية– تهدف إلى تنمية تفكير 
بحيث  وب��ح��ث��ي��ة  عقلية  تنمية  ال��ط��اب 
عن  البحث  على  وم��ه��ارات  ق��درة  ميتلكون 
بعد  توظيفها  وكيفية  بأنفسهم  املعرفة 
االن��ت��ق��اء واالخ��ت��ي��ار، واس��ت��خ��دام أج��ه��زة 
احل��واس��ب اآلل��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ات اإلع��ام��ي��ة 
التربوية  العمليات  ك��ل  ف��ي  اجل���دي���دة... 

النقلية منها والعقلية.
النظر  نعيد  ونحن  قلناه  ما  على  تأسيسا 
"بالتعليم  عليه  اصطلح  فيما  منظومتنا  في 
الديني" اقترح أن يسمى هذا التعليم "بالتعليم 
عند  ع��رف  ال���ذي  التعليم  باعتباره  األص��ي��ل" 
املغاربة قدميا وحديثا وكان يقوم على الثقافة 
كان  اإلس��ام حيث  روح  عن  ويعبر  اإلسامية 
التعليم الذي يجمع بني تأديب النفس وتصفية 
ال�����روح وت��ث��ق��ي��ف ال��ع��ق��ل وت��ك��وي��ن امل���ه���ارات 
مبختلف أنواع املعارف والعلوم النقلية منها 
والعقلية الكونية وكان يتخذ من اإلسام معينا 
التي  العلوم  على  التركيز  مع  وعلومه  كمادته 
دون  الشرعية  بالعلوم  الفقهاء  عليها  اصطلح 
إغفال ما من شأنه أن ينمي فكر الطالب ويفسح 

آفاق املعارف أمامه.
الدراسية يجب أن يراعى  كما أن مقرراته 
ثنايا هذا  ف��ي  إل��ي��ه  اإلش����ارة  وق��ع��ت  م��ا  فيها 
احل���دي���ث، وم��ث��ل��ه ف��ي ذل���ك م��ن��اه��ج ال��ت��دري��س 

والتواصل، والله تعالى من وراء القصد.
والسام.

----------------
� رئيس املجلس العلمي احمللي لفاس

العدد 420

العالمة عبد الحي عمور �

العدد 10451 21 ربيع الثاني 1437هـ  املوافق, 01 فبراير  2016م

حول إصالح "التعليم الديني"

ديني/شرعي  إلى  التعليم  تقسيم  إن 
ت��ق��ل��ي��دي/أص��ي��ل ع��ت��ي��ق... وع��ص��ري 
على  دخ��ي��ل  تقسيم  ح��دي��ث،  علمي 
التعليم عندنا، فرضه الغرب األوربي 
ع��ن��دم��ا اس��ت��ع��م��ر ال��ب��اد اإلس��ام��ي��ة، 
ونشأ عنه انشطار في العقل والتفكير 
والثقافة بن املغاربة واملسلمن عامة، 

وأفرز ثقافتن متباينتن

بية  لتر ا
ال��دي��ن��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  أو 

ت���ع���ن���ي ال����ت����رب����ي����ة ال���دي���ن���ي���ة 
واخل���ل���ق���ي���ة وال��ع��ل��م��ي��ة واجل��س��م��ي��ة 

واح��د  ن��وع  على  االق��ت��ص��ار  دون  وغيرها 
اإلسامية  العلوم  وص��ف  ذل��ك  ومثل  منها، 
-ال���ت���ي ت��ع��ن��ى أس���اس���ا مب��خ��ت��ل��ف م��ج��االت 
ال  فإنه  بالدينية  أو  بالروحية  املعرفة- 

اإلس���ام  ح��ق��ي��ق��ة  م���ع  أي��ض��ا  يستقيم 
دع��وة  ه��ي  التي  للعلوم  ومفهومه 

للحياة واملادة
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قيمة الكتاب العلمية:
قّدمها  علمية  مداخلة  الكتاب  ه��ذا  أص��ل 
الكاتب إلى املؤمتر الرابع عشر بعنوان "احملبة 
آل  نّظمته مؤسسة  وال��ذي  الكرمي"،  القرآن  في 
بدولة  بعمان  اإلس��ام��ي  للفكر  املََلِكية  البيت 
م��ن شهر  ال��س��ادس  ال��راب��ع وحتى  م��ن  األردن، 
في  لتخرج  فيها  وزاد  نّقحها  2007م،  شتنبر 
في  ب��دم��ش��ق  ال��ف��ك��ر  دار  طبعته  ك��ت��اب  صيغة 

نسخة رابعة سنة 2011م. 
هذا  كون  في  أساسا  تكمن  الكتاب  وقيمة 
املوضوع لم َيْحَض بدراسة خاصة كما عّبر عن 
ذلك املُؤِلف بنفسه حيث قال: "بحثت فلم أعلم أن 
في الكّتاب أو الباحثني واملؤلفني من أّلف شيئًا 

في احلب، كما نقرؤه في كتاب الله")ص:9(
كما أن قيمة املوضوع الذي يتناوله الكتاب 
ُيَقاِرب  كونه  عليه،  هو  ملا  مضافة  قيمة  زادت��ه 
التي جتمع  احلب  عاقة  َيُهمُّ  جليا  موضوعا 

بني اخلالق واملخلوق)اإلنسان(.
ُتْبِرز  التي  الكتابة  جمالية  ننسى  أن  دون 
بهما  يتحلى  ال���ذي  واإلب�����داع  ال��ت��م��ّي��ز  ج��ان��ب 
صاحب الكتاب، ما يعطي للقراءة طعما خاصا، 
ت��ذوق  أث��ن��اء  األدب���ي جليا  َيظهر احل��س  حيث 

معاني الكلمات ودالالتها العميقة. 

منهج املؤلف في الكتاب:
حتريره  أثناء  الله-  -رحمه  الكاتب  سلك 
ملباحث هذا الكتاب منهجًا علميا رصينا، حيث 
وهو  بديع  سلس  بأسلوب  الكتابة  إل��ى  عمد 
َيْعِرض للفكرة ويستجليها شرحا وتوضيحا. 

كما كان يناقش قضايا املوضوع بسرد ما 
ويقدمها  احتماالت  م��ن  لها  يعرض  أن  ُيكن 
القارئ،  ذهن  إلى  تتبادر  قد  أسئلة  شكل  على 
ثم يجيب عنها، مستعينا في مناقشة كل فكرة 
تدعم  توضيحية  بأمثلة  يأتي  حيث  بالدليل، 
م��ا ذه��ب إل��ي��ه. وزي���ادة ف��ي البيان ك��ان غالبا 
ويعرضها  ال��واق��ع  م��ن  يستحضر جت���ارب  م��ا 

كشواهد. 
وم���ن أه���م م��ا ي��ك��ن م��اح��ظ��ت��ه ف��ي منهج 
في  الصوفية  النزعة  ب��روز  ه��و  لديه  الكتابة 
الكتاب بشكل واضح، سواء من خال ما جاء 
فيه من إشارات على لسان املؤلف، أو من خال 

هوية النصِّ ولغته التي تدل على ذلك. 

موضوعات الكتاب:
-بعد  ه��ذا  كتابه  يجعل  أن  املؤلف  اختار 
التقدمي له- في قسمني: القسم األول: خصصه 
من خال  وذل��ك  القرآن  في  احلب  عن  للحديث 

لإلنسان.  الله  محبة  في  األول:  مباحث،  ثاثة 
في  والثالث:  لله.  اإلنسان  محبة  في  والثاني: 

محبة اإلنسان لإلنسان. 
أما القسم الثاني: فتطرق فيه للحديث عن 
دور احلب في حياة اإلنسان، وتناوله أيضا من 
اإلنسان  ك��ون  في  األول:  مباحث،  ثاثة  خ��ال 
في  احل��ب  دور  عن  والثاني:  التركيب.  ثنائي 
أعمال الدعوة والتعريف باإلسام. بينما أبرز 
في الثالث: بعض اآلثار التي يحققها احلب في 

مسلك الدعوة إلى الله. 

من  جملة  ��َن��ه��ا  َض��مَّ خ��امت��ة  لكتابه  وج��ع��ل 
الله  للقارئ ليظفر بحب  النصائح التي قّدمها 

ل سعادة الدارين؛ الدنيا واآلخرة.  وُيَحصِّ

في ثنايا الكتاب:
بالقراءة  ُيغري  وماتع  رائع  بديع  بأسلوب 
امللكوت  عالم  إل��ى  ش��وق  ف��ي  الكاتب  َيْحِملنا 
لنعيش ف��ي رح���اب ال��ل��ه ج��ل وع���ا م��ن خ��ال 
صفحات هذا الكتاب القيم فتسمو أرواحنا من 
عالم الدنو لُتَحّلق عاليا في آفاق حب ممتد في 

األزل ُمَخلَّد إلى األبد. 
الكتاب يتحدث عن حب الله تعالى لعباده 
وعاقة احلب التي جتمع اإلنسان بربه وبغيره، 

ويتجلى ذلك من خال القرآن الكرمي الذي ُيبِرز 
به  الله سبحانه  ال��ذي يشمل  ه��ذا احل��ب  ق��وة 
اآليات  من  الكاتب بجملة  استدل  عباده، حيث 
مشترك  جامع  على  كلها  تلتقي  التي  القرآنية 
تتضمن بوضوح املكانة املتميزة لإلنسان عند 
كثير  على  وتفضيله  ل��ه،  بتكريه  وذل��ك  الله، 
خلدمته  الكون  في  ما  كل  بتسخير  َخْلقه،  ِم��ن 

وحتقيق رغباته واحتياجاته. 
وقد بني الله تعالى لإلنسان ُسُبَل الوصول 
َرَسمه  إلى هذا احلب من خال ما 
طريق  عن  له  وفّصله  قرآنه  في  له 

سنة نبيه �. 
فمن اتبع املنهج الرباني ولزمه 
واملخلوقات  تعالى  الله  ح��ب  ن��ال 
ج��م��ي��ع��ا وأص���ب���ح م��ح��ا ألل��ط��اف��ه 
ورح����م����ات����ه، وحَت����ق����ق ف���ي���ه ق��ول��ه 
ِبَقْوٍم  ُه  اللَّ َي��ْأِت��ي  �َفَسْوَف  تعالى: 
وَنه�)املائدة:45(.  َوُيِحبُّ ��ُه��ْم  ُي��ِح��بُّ
وق��ول��ه ف��ي احل��دي��ث ال��ق��دس��ي:»َم��ا 
َواِفِل  ِبالنَّ ِإَل��يَّ  ُب  َيَتَقرَّ َعْبِدي  َي��َزاُل 
حيث  البخاري(.  ُه«)رواه  ُأِحبَّ ى  َحتَّ
أنيطت  ال��ت��ي  العظمى  املهمة  إن 
باإلنسان، هي العمل على استبقاء 
احل���ب ال��رب��ان��ي ال����ذي م��ي��زه الله 
فطرته  منذ  األح��ي��اء  سائر  ع��ن  ب��ه 

األولى. 
إلى حتقيق شروط  فمن سارع 
هذه احملبة نالها، ومن انقاد لهواه 
وشهواته وَحاَد عن منهج ربه دون 
هذه  منه  ُسلبت  بشرعه  انضباط 
املزية وُزّج به في نقيضها وصدق 
َرَدْدَن��اُه  �ُثمَّ  تعالى:  الله  قول  عليه 
وقوله  َساِفِلني�)التني:5(.  َأْس��َف��َل 
ِذْك���ِري  َع��ْن  َأْع����َرَض  تعالى: �َوَم���ْن 
اْلِقَياَمِة  َي��ْوَم  َوَنْحُشُرُه  َضنًكا  َمِعيَشًة  َل��ُه  َف��ِإنَّ 

َأْعَمى�)طه:124(. 
فمصير هذا احلب إذن َمُنوط باملصير الذي 
يتخذه اإلنسان اجتاه التكاليف التي شّرفه الله 

جل وعا بها والوصايا التي أمره بها. 
بالشيء  التعلق  بأنه  احلب  الكاتب  وعّرف 
على وجه االستئناس بُقْرِبه واالستيحاش من 
ُبْعِده، بينما حب الله عز وجل ُمنّزه عن الشبه 
بهذا احلب، لكن من دون أن ُيْصَرف إلى املعنى 
املجازي كالرضا، واإلنعام، واملثوبة، واحلماية 
من أسباب الشقاء، بل هو حب مبعناه احلقيقي 
دون أي تأويل، ودون تكييف أو تشبيه أيضا، 

وش��واه��د ذل���ك ص��ري��ح��ة واض��ح��ة ف��ي ال��ق��رآن 
الكرمي.

املوجبة  األس��ب��اب  ع��ن  الكاتب  حت��دث  كما 
ال���ذات،  وعظمة  وإح��س��ان  ج��م��ال  م��ن  للمحبة 
احل��ب مبعناه  يستحق  ال��ذي  أن  إل��ى  وخلص 
احل��ق��ي��ق��ي إمن���ا ه��و ال��ل��ه امل��ت��ف��رد ف��ي اجل��ال 
الثاثة  األس��ب��اب  ه��ذه  ألن  واجل��م��ال،  والكمال 
في  إال  التحقيق  عند  م��وج��ودة  ليست  للحب 
ذاته هو، وليس ألحد أن يتصف بهذه الصفات 
مجتمعة إال الله تعالى، ومن اتصف ببعضها ال 
يعدو ذلك إال أن يكون فيضا من إكرامه تعالى 
خللقه، أما حب اإلنسان ألخيه اإلنسان فما هو 

إال ثمرة حلب الله تعالى. 
أن  من  والسنة  القرآن  في  جاء  ما  واعتبر 
يكون  أن  يستلزم  الفطرة  على  يولد  اإلن��س��ان 
اإلنسان مفطورا على محبة خالقه ومواله، كما 
كمراقبة  أسبابها  بتحقيق  يكسبها  أن  ِكُنه  ُيْ
الله، وجتنب أكل احلرام، ومجالسة الصاحلني. 
وخلص إلى أن اإليان العقلي بالله وحده 
َمْهَما استقرت جذوره يقينا في العقل، وَمْهَما 
ُيحّقق  ال  واملنطقية،  العلمية  أدل��ت��ه  تكاثرت 
لذلك  اإلل��ه��ي،  باحلب  ام��ت��زج  إذا  إال  املقصود 
الطاعة  ُيَحّلق في سماء  أن  فا يكن لإلنسان 
حلقائق  العقلي  اإلدراك  جناح  بجناحني،  إال 
اإلي����ان وج��ن��اح ح��ب��ه ل��ل��ه ج��ل وع���ا، فالعقل 
م��ص��در اإلي����ان، واحل���ب م��ص��در االل���ت���زام، ما 
ثنائية  ال��ت��وازن بني  إقامة  إل��ى ض��رورة  يدعو 
لله  أن عزة احلب  إلى  الروح واجلسد. وأشار 
ال تستلزم كمال االنقياد الدائم لشرعه، لضعف 
وَتسلُّط  ق��درات��ه  ج���ّراء محدودية  م��ن  اإلن��س��ان 
تنتفي هذه احملبة  ال  لذلك  الغرائز احليوانية، 

بوجود املعاصي حسب ما ورد في األثر. 
إي��ان  إل���ى حت��ص��ني  السبيل  أن  واع��ت��ب��ر 
وتغليبه  له  احملبة  بحصن  العقاني  اإلنسان 
النعم  ب��رب��ط  ره��ني  األغ��ي��ار  س��ائ��ر  على محبة 
لينتهي  تعالى،  باملنعم  اإلنسان  على  الوافدة 
ال��ى أن أج��ل ث��م��رات احمل��ب��ة وأق��دس��ه��ا اتباع 
وَن اللَه  بُّ احملبوب لقوله تعالى: �ُقْل ِإن ُكنُتْم حُتِ
ِبُعوِنى ُيْحِبْبُكُم اللُه�)آل عمران:31(، معتبرا  َفاتَّ

أن محبة الله غاية وليست وسيلة. 
وخ���ت���م ك��ت��اب��ه ب��احل��دي��ث ع���ن أث����ر احل��ب 

الصادق في إجناح أعمال الدعاة. 

"احلب في القرآن ودور احلب  في حياة اإلنسان"
للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي

قراءة 
في كتاب

تعزيـة

الباحث جليل أقديم
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 01  –  25 االث��ن��ني  ي��وم  ت��وف��ي صبيحة 
)من  البقالي  احل��اج محمد  الشيخ   2016  -
مواليد 1932م(. وقد كان الفقيد رحمه شيخا 
من شيوخ العلم والقرآن الكرمي؛ حيث كان 
يحفظ كتاب الله تعالى حفظا متقنا ترتيا 
وجتويدا برواية ورش عن نافع، وقد أسندت 
إليه مهمة صاة التراويح لسنني عديدة، كما 
أشرف على تأسيس إدارة مدرسة املوحدين  
سنة  أربعني  ملدة  العتيق  للتعليم  اخلاصة 
من  الشرعية  العلوم  بها  درَّس  التي   ،)40(
وفرائض..(  وفقه  وتفسير  وتوحيد،  عقيدة 
والعلوم اللغوية. وكانت عاقات علمية مع 
الدين  ناصر  الشيخ  منهم  العلماء  من  كثير 
زي��ارات ودرس  بينهما  كانت  الذي  األلباني 

األلباني في مدرسة املوحدين خال  الشيخ 
تقريبا،  شهر  مل��دة  الشيخ  بيت  ف��ي  إقامته 
والعالم  اجلزائري،  بكر  أبو  الشيخ  ومنهم 
وال���داع���ي���ة ال���س���ودان���ي م��ح��م��د ح��س��ن عبد 
القادر، والشيخ حماد األنصاري رحمهم الله 
جميعا، والشيخ تقي الدين الهالي وغيرهم 

من العلماء داخل املغرب وخارجه. 
وق��د ت��خ��رج م��ن ه��ذه امل��درس��ة كثير من 
طلبة العلم الذين صاروا أساتذة وأطرا في 

الدولة ومدرسني انتفع بهم خلق كثير.
والتربوية  التعليمية  جلهوده  وتقديرا 
السادس  محمد  املؤمنني  أمير  وشحه  فقد 

بجائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية.
االث��ن��ني ودف��ن  ي��وم  وص��ل��ي عليه عصر 
رح��م��ه ال��ل��ه ت��ع��ال��ى مب��ق��ب��رة س��ي��دي اْع��َم��ر 

ب���اجل���ب���ل ال��ك��ب��ي��ر ف����ي ج���ن���ازة 
كبير من  مشهودة حضرها عدد 
محبيه من أبناء املنطقة شيوخا 
وأس����ات����ذة وط��ل��ب��ة ال��ع��ل��م وم��ن 

الوجهاء وأعيان اجلهة.
وب����ه����ذه امل���ن���اس���ب���ة ت��ت��ق��دم 
بتعازيها  احملجة  جريدة  أس��رة 
الصادقة إلى أسرة الفقيد أبناء 
وإخ���وة وأص��ه��ارا وك��ل محبيه 
س��ائ��ل��ني امل���ول���ى ج���ل وع����ا أن 
بعفوه  ويقابله  برضوانه  يكرمه 
وغ��ف��ران��ه وي���رزق ذوي���ه الصبر 

واالحتساب.
 و�إنا لله وإنا إليه راجعون�

طنجة تودع الشيخ احلاج محمد البقالي
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ذه���ل ح��ن ف��ت��ح دوالب����ا مهمال ف��ي قبو 
مختلفة:  ب��أش��ي��اء  مكدسا  وج���ده  ال��ب��ي��ت.. 
ح��ل��ي م��ن ال��ذه��ب وال��ف��ض��ة، حت��ف ثمينة، 
جتميل،  أدوات  أطفال،  لعب  مالبس،  كتب، 

أدوية، أشياء تافهة.. 
خّمن ط��وي��ال.. س��أل زوج��ت��ه.. قالت له 
»أم��ان��ة«،  سألها عن مصدرها..  صمت  إنها 
ح���ن  ن��ه��رت��ه: »ت��ت��دخ��ل ف���ي أم����ور خ��اص��ة 

بالنساء!«
متجر..  ف��ي  ي��ده��ا  حقيبة  نسيت  م��رة 
في  ث��ان��ي��ة..  ذه���ل  ليتسلمها  ذه���ب  وح���ن 
وحن  وس��ك��اك��ن..  وش��وك  مالعق  احلقيبة 
س��أل��ه��ا.. ت��ل��ع��ث��م��ت: »ح���ن ت��ن��اول��ن��ا ال��غ��ذاء 
حقيبة  ف��ي  ووض��ع��ت��ه��ا  نسيت  امل��ط��ع��م،  ف��ي 

يدي..!«
لكنها  للمطعم،  ذل���ك  تعيد  أن  أم��ره��ا 

رفضت رفضا باتا.. 
لم ُيْجِد معها احلوار .. قاطعها..

صار يفكر في أمر كثرة التحف واألواني 
امل��خ��ت��ل��ف��ة -غ���ي���ر امل��ت��ط��اب��ق��ة م���ع ب��ع��ض��ه��ا- 
ف���ي ب��ي��ت��ه.. ت��ذك��ر أم����ر ال�������دوالب.. تسلل 
إل���ي���ه.. ك��س��ر ال��ق��ف��ل.. ذه���ل م���رة أخ����رى.. 
محتوياته  ت��ض��اع��ف��ت  ق��د  ال�����دوالب  وج���د 

واختلفت..!
ازدادت  األم���ر..  ف��ي  يناقشها  أن  ح��اول 
وذهبت  غضبت  بفضحها..  هددها  عنادا.. 

إلى بيت أهلها..
ه�����رع إل�����ى م���رك���ز ال���ش���رط���ة ح����ن ع��ل��م 
بالقبض عليها متلبسة بالسرقة من متجر 
ف��اخ��ر، بعد أن رص��دت��ه��ا ك��ام��ي��رات��ه.. أف��رج 
ورد  للمتجر  اعتذر  مرتفعة..  بكفالة  عنها 

املسروقات..
تساءل عن سبب ذلك وهي التي تنتمي 

إلى أسرة ميسورة..
ُص����دم ح���ن ع���رف أن أخ��وات��ه��ا ون��س��اء 
ع��ائ��ل��ت��ه��ا م��ع��ظ��م��ه��ن ي��ت��ف��ن ف���ي ال��س��رق��ة، 

ويتنافسن فيها بينهن..!
فكر في الطالق.. لكنه استبعد الفكرة.. 

لم يستطع تشتيت طفليه..
ل��أم��راض  طبيبة   إل��ى  مكرهة  أخ��ذه��ا 

النفسية..
أصحابها  إل��ى  املسروقات  ي��رد  أن  ح��اول 

مبساعدتها.. 
ص��ب��ر.. ل��م مي��ل م��ن ت��ذك��ي��ره��ا بخصلة 

األمانة وعاقبة السرقة..
أن��ه��ا لعبت  ي��ص��دق نفسه ح��ن علم  ل��م 

توبة  ف��ي  ك��ب��ي��را  دورا 
ن����س����اء ع���ائ���ل���ت���ه���ا م��ن 

السرقة..!

 ذة. نبيلة عزوزي

بقـلم :

و مـضـــــــــة

ابتالء..
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لسانه يشكو خذالن أمته وغثائيتها، ويده 
املرتعشة تخرج أحشاء هر بعدما ذبحه؛ ينتزع 
وعيون  يغلي،  مــاء  به  قــدر  في  ليضعها  الكبد 
أبنائه التي اكتحلت بهاالت األلم يشكو بريقها 
بــؤس اجلــوع واإلمـــاق، وأجــســادهــم ترتعش 
القامتة،  بزرقته  لونها  بعدما  البرد  من صقيع 
بانكسار  صمتها  يبوح  الشاحبة  ووجوههم 

نفوس أبية.
صــورة  لتعقبها  ــه  صــورت تــــوارت  مــشــهــد 
ُشْعثا  ُمعيل  دون  لصبية  أشد ضــراوة،  مشهد 
القمامة عما يساعدهم على  في  ُغْبرا يبحثون 
التي  اكــفــهــرت مامحهم  وقــد  أحــيــاء،  الــبــقــاء 
واألمل  احليوية  عنوان  القريب  باألمس  كانت 
فأضحت اليوم كأرض تشققت من شدة اجلفاف.  
يخاطب أحدهم املصور باستحياء راجيا: يا عم 
أريد  جائع،  ولكني  السؤال...  ذل  تأبى  نفسي 
قطعة رغيف. فيجيبه متفجعا: والله يا بني ال 

أملك شيئا.

وعلى الرصيف املجاور رجل أضحى جسده 
محاسنه  اجلــوع  التهم  بعدما  شبحا  املهزول 
ولفظه أكواما من العظام منطرحا على مضجع 

تخفره هيبة املوت ويغطيه رداء اإلهمال.
وليس بالبعيد صراخ ثكلى تتصاعد األلفاظ 
أين  متطايرة:  نيران  لهيب  كأنها  صدرها  من 
أنتم يا عرب؟ أين أنتم وأبنائي يأكلون أوراق 
والنسيان  اخلــذالن  وأوجــاع  أنتم  أين  كتبهم؟ 

تبيدنا؟ ألسنا منكم؟ ألسنا إخوتكم؟
فيه  تغص  زمن  في  أبناؤنا جوعا  أميــوت 
أميــوت  الــطــعــام؟  بــأكــوام  قماماتكم  حــاويــات 
أبناؤنا جوعا في زمن يلقى فيه بآالف أطنان 

احلبوب في محيطات البحار؟
ســكــتــت املـــــــرأة وظـــلـــت مـــامـــح وجــهــهــا 
تــســتــصــرخ بــعــدمــا ضـــاق الــقــلــب بــتــضــجــره، 

وتقرحت األجفان من دموعها. 
وانتهت مشاهد  األحــــداث،  هــذه  كــل  مــرت 
املكلومة  نفسي  واستمرت  الصحفي؛  التقرير 
الــذل  تتجرع  قلوب  مــع  تتألم  وتــتــأمــل،  تتألم 

ميلكون  ال  ضعاف  مع  تتألم  أكوابا،  حتتسيه 
أجساد  مــع  وتتألم  نفعا،  وال  ضــرا  ألنفسهم 
أمتنا  حــال  وتتأمل  والــســقــم،  اجلــوع  أنهكها 
تداعى  كما  األمم  عليها  تداعت  أمة  وهوانها؛ 
األمم  قبل  عليها  وتداعت  الى قصعتها.  األكلة 

أهواؤها وشرورها وأنانيتها فأضعفتها.
بحثت عن جواب لسؤال الثكلى، وعن عذر 
واألعــن  العارية،  واألجــســام  اجلائعة  لألكباد 

الباكية.
السطور  هذه  أشغل  أن  اعتذاري  فحملني 
بتأوهات وأنات عاجزة عن الفعل والنصرة إال 
تغييرا بالقلب علني ابلغ أضعف اإلميان، كي ال 

يكتب على حرمانه.
كان  كلمات  صــدى  حافظتي  واسترجعت 
أويس القرني يقولها: اللهم إني أعتذر إليك من 

كبدة جائعة وجسد عار.
اجلــوزي  ابــن  بنصيحة  سطوري  ووسمت 
رحمه الله تعالى: هلموا نرق تأسفنا على قبح 

تخلفنا.

زمن عمورية وشباب 
خارج التغطية2/1

من 

أوراق  شاهدة
ذة. فوزية حجبـي
al.abira@hotmail.com

»إيــــيــــيــــهــــاااب« هـــكـــذا كــانــت 
تـــصـــرخ الــشــابــة املــغــربــيــة رفــقــة 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــفــتــيــات 
إلــى  الــلــواتــي حججن  املــغــربــيــات 
بــاحــة اإلســتــقــبــال بــأحــد مــطــارات 
الـــوطـــن الســتــقــبــال شـــاب مغربي 
دولية  غنائية  مسابقة  فــي  شــارك 
يــتــأهــل فــعــاد خــائــبــا ليفاجأ  ولـــم 
في  وصبايا  الفاحتن،  باستقبال 
وضــــع هــســتــيــري مــخــز يــصــرخــن 
على  هلعا  األكثر  والشابة  باسمه 
وتــصــرخ  تبكي  الــشــاب  ــفــنــان«  »ال
غادي  مسكن  »إيييهااااب  بلوعة 
يــقــتــلــوه«.. الــشــاب أســقــط فــي يده 
وكاد يغشى عليه من نوبة اجلنون 
لوال  احتوته  التي  هــذه  النسائي 
تدخل قوات األمن وتأمينها خللعه 
بالكاد من تلك اجلموع النسوانية 
الــهــائــجــة. مــا وقـــع بــعــد ذلـــك كــان 
ــتــواصــل  هـــو اشــتــعــال مـــواقـــع ال
قاسية  سخرية  بحملة  االجتماعي 
ضـــد صــاحــبــة »صـــرخـــة إيـــهـــاب«، 
في  الشباب  شــرائــح  تفننت  حيث 
على  ودخــل  الفتاة،  سمعة  تشويه 
األجانب  من  األفــارقــة  اخلــط حتى 
تتضمن  فيديوهات  أصدروا  حيث 
صراخها مع موجات ضحك مثيرة 
زالت تستنفر  ال  والقصة  للغثيان، 
عاطلة  العدد  طاقات شبابية هامة 
الــفــكــر واجلــســد لــتــألــيــف أشــرطــة 
ــات وأغــــانــــي وأشـــعـــار  مبــســرحــي
ســمــتــهــا اإلســـــفـــــاف والـــتـــفـــاهـــة 
ــتــام عــلــى مستوى  ال واالنــحــطــاط 
التقييم العدواني سواء لتصرفات 
الشابة إياها، أو بخصوص أحداث 
تقع هنا أوهناك بالوطن أو خارجه، 
السؤال  على  يحيل  ــذي  ال الــشــيء 
مــن شــؤون  استقلنا  هــل  احلـــارق 

هل  املريع؟  احلد  هذا  إلى  أبنائنا 
سنظل محكومن بهذا الفقد الفادح 
األمس  ونخوة  وشموخ  لبطوالت 
حــن كــانــت املـــرأة تــصــرخ ال على 
فنان -مع تقديرنا لكل الناس- بل 
فتجيش  وعفة  وهوية  قضية  على 
املعتصم  حالة  فــي  كما  اجلــيــوش 
الرومي  بها  التي حتــرش  واملـــرأة 
احلشد  فكان  وامعتصماه!  فنادت 
ملعركة عمورية املظفرة التي اقتص 

فيها احلاكم للمسلمة املهانة.
ــاة بــكــل هــذه  ــت ــف إن صــــراخ ال
مــن احلــب واخلـــوف في  احلمولة 
التقاطب  هــذا  وكــل  اخلطأ،  املوقع 
هــذا  حــــول  املـــجـــوفـــة  اآلراء  فـــي 
ــاعــي  ــدف ــتــصــرف الــنــســائــي االن ال
الكراهية  مــن  الشحنة  هــذه  وكــل 
ليجعلنا  إيــاهــا  للفتاة  واالزدراء 
نستخلص أن املركب انحرف بعيدا 
األسفل  أصحاب  وأن  املرسى  عن 
اخلرق  في  انخرطوا  السفينة  من 
مـــن مينعهم  غـــيـــاب  ـــي  ف ــة  ــجــدي ب
وكل  توانيا.  أو  بأخرى  أو  بحجة 
املؤشرات تصب في هذه اخلاصة 
أوالدنــا  أن  مفادها  التي  الدرامية 
من  األمــر  ولله  خوصصتهم  متــت 

قبل ومن بعد.
وألن الشيء بالشيء يذكر فقد 
استشرت في األيام األخيرة موجات 
هدامة  تترى، ومن رصدها ال يشك 
في تخلق بوادر أزمة وجدانية لدى 
فتيان  بانتحار  وتتعلق  شبابنا، 
حزنا  تاميذ-  -وأغلبهم  وفتيات 
أو  عــابــرة  عاطفية  عــاقــات  لفشل 

لوضع اجتماعي هش.
أن عمليات  األمر  واملخيف في 
االنــتــحــار أو مــحــاوالت االنــتــحــار 
باردين  هذه تتم بوجود مصورين 

يوثقون حلظات االنتحار كأن األمر 
بحياة  ال  كــارتــونــي  بفيلم  يتعلق 
إنسانية عزيزة، ومــوازاة مع هذه 
اللحظة  ينتشر  القامتة  اللوحات 
فــي صــفــوف الــشــبــاب خــاصــة من 
طاب اجلامعات بل وحتى تاميذ 
املدارس تقليد أعمى ملراسيم طلب 
يد الفتاة للزواج..  وقد وثق شريط 
مجسم  يقدم  وهــو  مغربي  لتلميذ 
الدببة  تلك  مــن  و»نـــونـــوس«  قلب 
تكون  أن  لها  ــراد  ي التي  القطنية 
رمزا للطفولة والبراءة إلى حبيبته 
ركبتيه  على  يجثو  وهو  التلميذة 
ويطلب منها الزواج متاما كما فعل 
يحضنها  أن  قبل  أمــريــكــي،  شــاب 
ــهــا فــــي إشـــــــارة واضـــحـــة  ــل ويــقــب
له  عــاقــة  عــاملــا غريبا -ال  أن  إلــى 
»غفلون«  دار  فــي  وهــم  بالوالدين 
إلى  طريقه  فــي  يعلم-  مــن  وآخـــر 
الشباب  فيه  يعيش  عالم  التشكل، 
حتت رحمة غرائزهم واجتياح قيم 
لقلعة  منها  الساقطة  حتى  اآلخــر 
احلواصل  لزغب  املسلمة  التربية 
من أبنائنا فا استشارة وال والية 

وال هم يكترثون ..
تتشكل  اخلــــط  نــفــس  وعـــلـــى 
مجموعات ضغط شبابية مدعومة 
مــــن الــــقــــوى اخلـــفـــيـــة بــــاخلــــارج، 
فـــي صميم  تـــضـــرب  ــهــا  ــب ومــطــال
األســرة  وقيم  اإلسامية  املنظومة 
بدعوتها إلى تقبل املثلية اجلنسية 
بن الفتيات بشكل أخص -وبروح 
ريــاضــيــة وحــقــوقــيــة مــفــتــوحــة-.. 
البعض  أن  فــي  اخلــطــورة  وتكمن 
من هذه التشكيات يرفع شعارات 
ثورية جذرية تنسف ثوابت الوطن 
عاملية  حقوقية  قــيــم  إلـــى  وتــدعــو 

تنتصر حلرية الدين والدميقراطية 
مبــــا تــعــنــيــه مــــن قـــلـــب لــألنــظــمــة 
املجموعات  هـــذه  تعتبرها  الــتــي 
ومخاصمة  وماضوية  تقليدانية 
الذي  الشعب  ورأي  احلداثة  لقيم 
احلكام  على  اخلــروج  إال  يعني  ال 
وزرع الفوضى وضرب املؤسسات 
الدكتور  أثبت  وقد  إلخ.  السيادية 
بجامعة  أستاذ  وهو  نيرو  جيرالد 
بالغرب  النفس  علوم  في  مختصة 
من خال كتابه »مخاطر االنترنيت« 
لتجنيد  عنكبوتية  شبكة  وجـــود 
الشباب خلدمة مصالح قوى خفية 
لــم يقله هــذا الباحث  دولــيــة. ومــا 
هو أن هذه الشبكات تسعى خللق 
العربية  باخلرائط  الكامل  الشتات 
عــبــر أفـــاعـــي الـــتـــواصـــل هــــذه إذ 
خطابات  نشر  على  الشباب  حتفز 
على  واخلــروج  واجلنوح  الغضب 

الوطن حكاما ومحكومن ..
إن األمر جد خطير ويستدعي 
صـــحـــوًا نــوعــيــا ألئــمــة الــتــوجــيــه 
أجنحته  بكافة  والديني  التربوي 
عــلــى مــســتــوى شــبــكــات الــتــواصــل 
هذا  ألن  الــوطــن،  شباب  الستنقاذ 
اخلواء بوجدان أبنائنا والناجت عن 
باردة  توجيه  قوالب  على  جمودنا 
التكنولوجيا  عــن  بعيدا  ومــكــررة 
ـــى غلظة  إل بــاإلضــافــة  ـــدة،  اجلـــدي
تواصلنا مع شبابنا، يسهل عملية 
االستقطاب األخرى لفائدة حركات 
تعرف  متطرفة  إرهابية  »إسامية« 
من أين تصلح عطب الكتف لتأكل 
مع  مــــوازاة  املسلمن  خــرائــط  بــه 
تقل  ال  وهــي  هــذه  امليوعة  حركات 
عنها شراسة... وللحديث بإذن الله 

بقية.

هلموا نرق تأسفنا على قبح تخلفنا ذة. رجاء عبيد
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أقول –مستعينا بالله  ومتوكال عليه- في مقدمة هذه الكلمة: 
�إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات�)آل 

عمران: 97-96(.
وإن أول مؤسسة معمارية أنشأها النبي � بعد دخوله المدينة المشرفة هي 

مسجده الذي يتوسط بيوت المسلمين )1(.
وتنظف،  ال��م��س��اج��د،  تبنى  أن  المسلمين  إل���ى  ال���ص���ادرة  أوام����ره  م��ن  وإن 

وتطيب")2(.
وإن من الشروط الواجب مراعاتها عند إنشاء المصر بناء جامع في وسطه 

ليقرب من جميع أهله )3(.
الدعوية والتخطيطية أيضا، وهي  النظرية  وإن مركزية المسجد هي أساس 
أشبه بمركزية القلب داخل جسد المسلم لكونه جماع أحواله، قال رسول الله �...  
»أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد 

كله أال وهي القلب« )4(.
وإن اتخاذ المساجد يعد واجبا شرعيا إذ فيها تقام صالة الجماعة –الفرض 
العين- "وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب"، وبه أفتى العلماء المسلمون قديما 
والجمعة  الجماعة  مسجد  بناء  "حكم  تعالى:  الله  رحمه  عرفة  ابن  قال  وحديثا، 

كفعلهما")5(.
وإن هذا الوجوب تقتضيه طبيعة المسجد ورسالته.

ولم تكن رسالة المسجد مقصورة على الصالة والذكر فقط، بل كانت أوسع 
فيها أصحابه،   � الرسول  يعلم  اإلس��الم  أول مدرسة في  المسجد  كان  ذلك،  من 
اإلس��الم، كما في  السائل، ويبين األحكام، ويشرح أصول  الجاهل، ويفتى  ويعلم 
دخل  إذ   � الله  رس��ول  عند  جلوس  نحن  "بينما   :� الخطاب  بن  عمر  حديث 
علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر ال يرى عليه أثر السفر، وال 
يعرفه منا أحد..." الحديث. وقد تعلم المسلمون فيه ما ينفعهم من أمور دينهم، 
فيه،  يتبتلون  الذي  معبدهم  المسجد  فصار  به،  المسلمين  حياة  ارتبطت  وبذلك 
ومدرستهم التي يتعلمون فيها، وناديهم الذي يلقون فيه إخوانهم، فقلوبهم تعلقت 
به، ونفوسهم زكت فيه، واألنس وجدوه في رحابه، وخلوتهم بربهم فيه...فسمت 

نفوسهم وأرواحهم فسخروا دنياهم لخدمة دينهم")6(.
وقد ظل العلماء -باعتبارهم ورثة  األنبياء، ألن األنبياء لم يورثوا دينارا وال 
درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر )7(- يوزعون هذا الميراث 
في المسجد، فهذا أبو هريرة � مر بسوق المدينة، فوقف عليها، فقال: يا أهل 
السوق! ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة، قال: ذاك ميراث رسول الله � 
يقسم ههنا أال تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا وأين هو؟ قال في المسجد. 
فخرجوا سراعا، ووقف أبو هريرة � لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: 
يا أبا هريرة فقد أتينا فدخلنا فلم نر فيه شيئا يقسم، فقال لهم أبو هريرة: وما 
القرآن،  يقرأون  وقوما  يصلون،  قوما  رأينا  بلى،  قالوا  أحدا؟  المسجد  في  رأيتم 
وقوما يتذاكرون الحالل والحرام، فقال لهم أبو هريرة: ويحكم فذاك ميراث محمد 

.)8("�
وكان المسجد مكانا للشورى تعرض فيه شؤون األمة، ويقع التشاور فيها على 

هدى من الوحي.
وكان دارا للقضاء تعرض فيه الدعاوى، ويقضى فيه للخصوم بالعدل.

وحاجته:  طلبته  الكل  فيه  يجد  والضيوف...  والضعفاء  الغرباء  مأوى  وكان 
طعاما وشرابا ومأوى...

وكان مقرا للحاكم يلتقي فيه الوفود... وتعقد فيه األلوية... وكان ... وكان...
هذه إذن هي رسالة المسجد في عمومها وشمولها، ال تدع شأنا من شؤون 

الدين إال أحصته، وال أمرا من أمور الدنيا إال بينته.
وإذا كان األمر كذلك فهل أسهم المسجد في تحصين المسلم في المجتمع غير 

المسلم وفي ترشيد اندماجه فيه؟
. هذا هو جوهر هذه الكلمة المتواضعة، بإذن الله

----------------
1 - ينظر سيرة ابن هشام.

2 - صحيح سنن أبي داود، كتاب الصالة باب اتخاذ المساجد في الدور )رقم الحديث 480( 
.254/2

3 - كتاب تسهيل النظر وتعجيل الظفر، ص: 163، وسلوك الملك في تدبير الممالك، ص: 192.
4 - متفق عليه

5 - المعيار المغرب، 140/1.
6 - الحركة العلمية في عصر الرسول وخلفائه، ص: 15، وينظر المسجد النبوي عبر التاريخ، 

ص: 11 ومن روائع حضارتنا، ص: 100
7 - صحيح الجامع الصغير 6297.

8 - الترغيب والترهيب 58/1 وحسنه الشيخ األلباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم 83.
يتبع

د. زكرياء املرابط 

مكانة المسجد 
ورسالته في اإلسالم 

1

العدد 451 21 ربيع الثاني 1437هـ  املوافق, 01 فبراير  2016م

من اآلثار اإلميانية لتعلم القرآن الكرمي على املجتمع املسلم 

 إنَّ القرآن الكريم له أثٌر عظيم على المجتمع المسلم المشتغل به، وِمْن َثمَّ ينسحب هذا األثر على 
ة المسلمة، فهو طريٌق توصل إلى استقامتها؛ ذلك ألنَّ هذا المجتمع الذي يعيُش بالقرآن دوًما حينما  اأُلمَّ
يستقيم أفراده ال بد أن تستقيم بهم األمة؛ ألنه باستقامة األفراد تستقيم األمة؛ ألنَّ األمة ما هي إال أفراد، 

فالفرد أساسها وَلِبنتها، فإذا َصَلَحت اللبنة َصَلَح كل ما تؤلفه.
ة جميعها؛ بل هناك خطابات للناس أجمعين، ومن  ة جاءت ُتخاطب اأُلمَّ وكثير من الخطابات القرآنيَّ
اُس�)البقرة: 21(، وما من شك  َها النَّ ِذيَن آَمُنوا�)البقرة: 104(، وقوله: �َيا َأيُّ َها الَّ هذه الخطابات: �َيا َأيُّ
في أنَّ كل خطاب من هذه الخطابات َمْعِني به األفراد، كلُّ فرٍد على وجه الخصوص، ومعني به األمة 

جميعها على وجه العموم.
آثار  فهي  المسلم،  الفرد  تعود على  ها  أنَّ ذكرنا  التي  اإليمانية  اآلثار  أثر من  فُكلُّ  ذلك،  وبناًء على 
ا - من خالل القرآن  م األمة تقويًما إيمانّيً إيمانية تعود -أيًضا- على األمة المسلمة، فإذا أردنا أن ُنقوِّ
الكريم - فال بد أْن نقوم أنفسنا كأفراد أواًل؛ ألنَّ األمة ما هي إال أفراد، فإذا سعى كلٌّ منا إلى تقويم نفسه، 
واستشعر هذه المسؤولية على عاتقه، فسيمتد األثر بالطبع إلى من حوله، وقد أصاب عين الحقيقة َمن 
قال: إنَّ اإلصالح يبدأ من الفرد نفسه، ثم يأخذ بيد من هم بجواره األقرب؛ ألنَّ اإلنساَن حينما يعرض 
فس  ن يعولهم، فتتبع الدائرة عليه، والتي مركزها هي النَّ على ربه للحساب سيسأل عن نفسه أواًل، ثم عمَّ

ة بأسرها. حتى تشمل اأُلمَّ
وكما أنَّ المشتغل بالقرآن تعليًما وتعلًما يسيطر القرآن على مشاعره، ويحدث التغيير في قلبه، 
جاهاتها، ويحدث التغيير فيها بأسرها،  فكذلك األمة التي تنشغل بالقرآن ال بد أنَّ القرآَن سيسيطر على اتِّ
ف العبد بربه، وَيربطه بالله تعالى، ويكون باعًثا له على خشية الله تعالى والفزع  وكما أن القرآن يعرِّ
ة يربطها بربها، ويكون باعًثا لها على الفزع إلى طريق الله في كل أمورها  اأُلمَّ إلى ذكره، فكذلك في 

وُمعامالتها.
ل الكالَم في ذلك بعض الشيء فنقول: ونستطيع أن نفصِّ

- االشتغال بالقرآن والتدبر في آياته تعليًما وتعلًما يزيد األمة إيماًنا وتصديًقا، وهذا يكون سبًبا 
ُه َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم  ِذيَن ِإَذا ُذِكَر اللَّ َما الُمْؤِمُنوَن الَّ في تقدمها وازدهارها، وفي ذلك يقول الله تعالى :  �ِإنَّ

ُلوَن�)األنفال: 2(. ِهْم َيَتَوكَّ َوِإَذا ُتِلَيْت َعَلْيِهْم آَياُتُه َزاَدْتُهْم ِإيَماًنا َوَعَلى َربِّ
لجلب  وسبب  ��ة،  ل��ُأمَّ ُمقوم  ح��دود  من  فيه  ج��اء  لما  وتطبيًقا  وتعلًما  تعليًما  بالقرآن  االشتغال   -
ِذيَن  َها الَّ حمة، وجلب الرخاء والثبات والنصر لها على األعداء؛ قال الله تعالى : �َيا َأيُّ الطمأنينة والرَّ
ُهْم  ِبَأنَّ َذِلَك  َأْعَماَلُهْم.  ُهْم َوَأَضلَّ  لَّ َفَتْعًسا  ِذيَن َكَفُروا  َأْقَداَمُكْم. َوالَّ ْت  َه َينُصْرُكْم َوُيَثبِّ آَمُنوا ِإن َتنُصُروا اللَّ

ُه َفَأْحَبَط َأْعَماَلُهْم�)محمد: 7 – 9(. َكِرُهوا َما َأنَزَل اللَّ
نيا، فكذلك األمة المؤمنة المهتمة  - كما أن المشتغل بالقرآن من األفراد له العطاء الزائد في الدُّ
 : بدستورها المطبقة لحدوده، لها العطاء الزائد في الدنيا بال كد وال نصب، وفي ذلك يقول تعالى 
ُبوا َفَأَخْذَناُهم ِبَما  َماِء َواأَلْرِض َوَلِكن َكذَّ َن السَّ َقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم َبَرَكاٍت مِّ �َوَلْو َأنَّ َأْهَل الُقَرى آَمُنوا َواتَّ

َكاُنوا َيْكِسُبوَن�)األعراف: 96(.
ة، وال شك في ذلك، وال يتحقق ذلك إال إذا آمنت به واشتغلت به، وانتفعت  -  القرآن فيه شرف اأُلمَّ
بما فيه؛ يقول الله تعالى : �َلَقْد َأنَزْلَنا ِإَلْيُكْم ِكَتاًبا ِفيِه ِذْكُرُكْم َأَفاَل َتْعِقُلوَن�)األنبياء: 10(؛ قال الطبري في 
جامع البيان: "اختلف أهُل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: معناه: فيه حديثكم، وقال آخرون: بل 
رف، وقالوا: معنى الكالم: لقد أنزلنا إليكم كتاًبا فيه شرفكم، ُثمَّ يقول:  كر في هذا الموضع الشَّ عني بالذِّ

وذلك أنه شرف لمن اتبعه وعمل بما فيه."
- والقرآن الكريم يؤثر في المجتمع المسلم، فيجعُل مساجَده عامرة بالمصلين المخبتين إلى الله 
تعالى رب العالمين، وينبه أفراده في كل وقت وحين إلى المسارعة ألداء الفرائض والسنن على أكمل 

وجه وأتمه.
الله  شريعة  م  فُيحكِّ تعالى  الله  أن��زل  بما  الحكم  على  المسلم  المجتمع  يحمل  الكريم  وال��ق��رآن   -
وأداِء  اإلخالص  على  وَيحمله  اته، وقضائه،  وأخالقه وسلوكيَّ ُمعامالِته  وفي  عباداته،  أداء  في طريقة 
يَن ُحَنَفاَء  َه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّ العبادات بالطريقة الصحيحة لها؛ قال تعالى:  �َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَيْعُبُدوا اللَّ

َمِة�)البينة: 5( َكاَة َوَذِلَك ِديُن الَقيِّ الَة َوُيْؤُتوا الزَّ َوُيِقيُموا الصَّ
كه بسنة نبيه � واألخذ بكلِّ ما جاءت  - والقرآن الكريم ُيؤثر في المجتمع المسلم، فيزيد من تمسُّ
به من أحكام وأخالق وآداب، سواء أكانت مبينة لبعض ما جاء في القرآن الكريم، أم مخصصة لبعض 
ا، وذلك هو العلم الحقيقي لكتاب الله الكريم، وسنة رسوله � وقد قال الله عزَّ وجّل :  ما جاء فيه عاّمً

َه�)الحشر: 7( ُقوا اللَّ ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا َواتَّ �َوَما آَتاُكُم الرَّ
فالتمسك بسنة النبي � سواء أكانت قواًل، أم فعاًل، أم تقريًرا، أم صفة لها عالقة بالتبليغ عن الله  

تعالى ربنا، وهذا كله من آثار االشتغال بالقرآن الكريم تعليًما وتعلًما.
عوة إلى الله تعالى  - والقرآن الكريم ُيؤثر في المجتمع المسلم المشتغل به، فهو يقوم بواجب الدَّ
ة  ليعبده وحَده ال يشرك به شيًئا، متبًعا في ذلك هدي رسوله � وحَده؛ قال الله تعالى عن هذه اأُلمَّ
ِه�)آل  ِباللَّ َوُتْؤِمُنوَن  الُمنَكِر  َعِن  َوَتْنَهْوَن  ِباْلَمْعُروِف  َتْأُمُروَن  اِس  ِللنَّ ُأْخِرَجْت  ٍة  ُأمَّ َخْيَر  �ُكنُتْم  وصفاتها: 

عمران: 110(.
ر له أسباب االستقرار وعدم  ن له الله تعالى  في األرض، ويسَّ - كذلك َمِن اشتغل بالُقرآن الكريم، مكَّ

االضطراب.
ُهْم ِفي اأَلْرِض َكَما اْسَتْخَلَف  اِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَّ ِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ ُه الَّ قال تعالى : �َوَعَد اللَّ
اَل  َيْعُبُدوَنِني  َأْمًنا  َخْوِفِهْم  َبْعِد  ْن  مِّ ُهم  َلنَّ َوَلُيَبدِّ َلُهْم  اْرَتَضى  الَِّذي  ِديَنُهُم  َلُهْم  َننَّ  َوَلُيَمكِّ َقْبِلِهْم  ِمن  ِذيَن  الَّ

ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيًئا َوَمن َكَفَر َبْعَد َذِلَك َفُأْوَلِئَك ُهُم الَفاِسُقوَن�)النور: 55(.
باًعا  ة، فقد كانوا أكثر الناس اشتغااًل بالقرآن الكريم وأعظمهم اتِّ ل لهذه اأُلمَّ ولننظر إلى الرعيل األوَّ
له، كيف فتح الله - تعالى - لهم البالد طولها وعرضها، وجعلهم يتغلبون على الجبابرة من أهل الُكفر 

واإللحاد، فأصبحوا بالقرآن الكريم سادة وقادة يدين لهم الكثيرون من أهل األرض بالطاعة والوالء.
وصدق رسول الله  � : »إن الله تعالى  ليرفع بهذا القرآن أقواًما، ويضع به آخرين«)رواه مسلم 

وأحمد في المسند وابن ماجه والدارمي(
> موقع شبكة األلوكة

محمود  رمضان  شعبان  د. 



حتى  املعمورة،  بقاع  كل  في  اإلسالم  انتشر 
املليار  ونصف  مليارين  إلى  املسلمني،  عدد  وصل 
مسلم، وتشكلت هيئات ومنظمات كثيرة، جميعها 
ما يحير  ولكن  املسلمني،  الدفاع عن حقوق  تدعي 
في األمر، هو ما تعرض له مسلمو ميامنار، حينها 
املدعني  لكل  األصوات  وأخرست  أفواه،  تكممت 
والقائمني، على منظمات األمم املتحدة، والتعاون 
اإلسالمي، وحقوق اإلنسان، وأنهم ال ميلكون سوى 

كلمة »استنكار«؟
إحدى  هي  ميامنار 
آسيا  شرقي  جنوب  دول 
 1 في  الهند  عن  انفصلت 
ابريل 1937 نتيجة اقتراع 
بشأن بقائها مع مستعمرة 
الهند أو استقاللها لتكون 
بريطانية  مستعمرة 
نالت  ثم  منفصلة،  
االستعمار  عن  استقاللها 
 ،1948 سنة  البريطاني 
الشمال  من  ميامنار  حتد 
وحتدها  الصني،  الشرقي 
من  وبنجالديش  الهند 
وتشترك  الغربي،  الشمال 
كل  مع  ميامنار  حدود 
وتايالند،  الوس  من 
اجلنوبية  حدودها  أما 

الهندي  فسواحل تطل على خليج بنغال واحمليط 
وميتد ذراع من ميامنار نحو اجلنوب الشرقي في 
حسب  ميامنار  سكان  ،ويقدر  املاليو  جزيرة  شبه 

تقدير 1988م حوالي40 مليونا .
وصل اإلسالم لها في عهد هارون الرشيد في 
العرب،  التجار  طريق  عن  امليالدي  السابع  القرن 
وقد حكمها أكثر من 48 حاكما مسلما على التوالي. 
إذن هي منطقة ذات أصول إسالمية ولقرون عدة .

تعرضت في عام 1784 لالحتالل البوذي خوفا 
من انتشار اإلسالم في املنطقة، وعاث في األرض 
من  اإلسالمية  اآلثار  من  كثيرًا  دمر  الفساد، حيث 
مساجد ومدارس، وقتل العلماء والدعاة، واستمر 
املسلمني  اضطهاد  في  امليامناريون  البوذيون 

ونهب خيراتهم وتشجيع البوذيني املاغ على ذلك.

عام  كبرى  وحشية  ملذبحة  املسلمون  تعرض 
1942م من ِقَبل البوذيني املاغ بعد حصولهم على 
البوذيني  إخوانهم  ِقَبل  من  واإلمدادات  األسلحة 
راح  والتي  وغيرهم  واملستعمرون  امليامناريني 
من  وأغلبهم  مسلم  ألف  مائة  من  أكثر  ضحيتها 
النساء والشيوخ واألطفال، منذ ذلك الوقت يعاني 
من  واالضطهاد  الظلم  أنواع  أشد  هناك  املسلمني 
قتل وتهجير وتشريد وتضييق اقتصادي وثقافي 
ومصادرة أراضيهم وبتدمير اآلثار اإلسالمية من 
واآلثار  الهوية  لطمس  تاريخية  ومدارس  مساجد 

دولية  هيئات  أو  منظمات  نشاهد  ولم  اإلسالمية، 
تفعل شيئا فهي نائمة في العسل، وكل قوتها كلمة 

استنكار، على رأس سطر ال يغني من جوع!
الوحيد  بأن احلل  امليامناري يصرح:  الرئيس 
غير  املسلمة  »الروهنغيا«  أقلية  ألفراد  املتاح 
معسكرات  في  بتجميعهم  يقضي  بها،  املعترف 

الجئني، أو طردهم من البالد.
بال  أصبحوا  ميامنار  في  املسلمون  ُهم  هكذا 
أنهم  الوحيد  ذنبهم  يحميهم،  وطن  أو  هوية، 
حد  لوضع  أو حتركا  تدخال  نالحظ  فلم  مسلمون 
لهذا الظلم ، الذي يتعرض له إقليم )أراكان( املسلم 
للمطالبة بحقوقهم في تقرير املصير، ووقف هذه 

املجازر.
ANA وكالة أنباء أراكان <
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عندما منعن النظر في طبيعة هذا 
بجسامته  يقني  لنا  يحصل  اخلرق، 
ال  جميعا،  اخلروق  ضمن  ومركزيته 
كما  ملموسا  مباشرا  خرقا  باعتباره 
آثارها  تظهر  التي  اخلروق  هو شأن 
وعواقبها للناس في جانب من جوانب 
احلياة داخل سفينة املجتمع، بحيث 
ميكنهم قياس تلك اآلثار على مستوى 
الذي  املدى  وتقدير  والكيف،  الكم 
باعتباره  ولكن  الزمان،  في  تستغرقه 
جميع  منه  تنطلق  الذي  األصل 
اخلروق، فما دام األمر يتعلق مبجتمع 
قوامه جمع من الناس املفروض فيهم 
تؤهلهم  التي  العقل  حاسة  امتالكهم 
للتمييز بني احلق والباطل في ضوء 
ضوابط الشرع، فإن ذلك يرتب عليهم 
يقع  ما  كل  جتاه  صريحة  مسئولية 
بل  أحداث،  من تصرفات ويجري من 
ينسج  و  يتخلق من ظواهر،  ما  وكل 
مت  ما  فإذا  وعالقات،  شبكات  من 
واستبطانه  الشعور  هذا  استشعار 
من قبل أعضاء سفينة املجتمع، على 
واإلدراك  احلاد،  الوعي  من  أساس 
العميق، فإن ذلك يكون مبثابة الدرع 
جميع  ضد  األمان  وصمام  الواقية 

اخلروق والتفلتات.
أما إذا كان ذلك الشعور مفتقدا أو 
السواد  لدى  أو  الناس،  لدى  ضامرا 
األعظم منهم، فإننا نصبح أمام خرق 
بشر  السفينة  يهدد  وعميق  واسع 
مستطير، ال يزال ينمو ويتفاقم حتى 
أو  املطاف،  نهاية  في  عليها  يأتي 
يذرها في أحسن األحوال، في وضع 
واألسقام،  األدواء  عليه  تكالبت  من 
حينا  الوشيكة  نهايته  ينتظر  فراح 

بعد حني.
ونحن إذ نتأمل أوضاع مجتمعنا 
الراهن، ال نتردد حلظة في احلكم بأنه 
يعاني من خرق الالمسئولية الذي ال 
القطاعات،  من  قطاع  منه  يسلم  يكاد 
أو مجال من املجاالت، أو مؤسسة من 
املؤسسات، فينعكس ذلك انحرافا في 
السير، وإخفاقا على مستوى حتقيق 
هناك  كانت  إن  والغايات،  األهداف 

غايات. 
األسرة  مؤسسة  أخذنا  فإذا 
لالمسؤولية،  صارخا  مثاال  ألفيناها 
فأغلب األسر تبحر سفنها بال بوصلة 
األمواج  تعالج  فهي  مجداف،  وال 
بصدور  العاتية  والتيارات  املتالطمة 
تكاد  وهي  الهثة،  وأنفاس  مضطربة 
وتنخرط  نهائيا،  القياد  لها  تسلم 
في  املجهول،  إلى  الذهاب  صفقة  في 

مشهد يثير اخلوف واإلشفاق.
التربية  قطاع  إلى  ذهبت  وإذا 
والتعليم، ارتسمت أمامك لوحة قامتة 
من  املزيفون  يبذله  ما  رغم  السواد، 
األلوان  ببعض  لبهرجتها  محاوالت 
فاحلقائق  باهتة،  كسيفة  تظل  التي 
وقيم  مسمومة،  مضامني  صارخة: 
ورمزية  مكسورة،  وهيبة  متشاكسة، 
ولغة  مكتومة،  وأنفاس  مثلومة، 

مهضومة، ومذكرات مشؤومة، وظهور 
للمعلمني مقصومة، فمن املسئول عن 
»منظومة« تتخطفها الشياطني، وتفرغ 
من الروح، ويزج بها في حمأة الطني؟ 
الثقافة  ديوان  على  وقفت  وإذا 
تنعق  خربا  ديوانا  وجدته  واإلعالم 
فيه البومة والغربان، فأنت ال تطالعك 
البذاءات  غير  األعم  األغلب  في  فيه 
مبكارم  وتذهب  احلياء  تنسف  التي 
األخالق، وحتل محلها طبائع الشقاق 

والنفاق.
السياسة  سوق  دخلت  أنت  وإذا 
من  العجب  متلكك  والسياسيني، 
والكذب  الصفاقة  منسوب  ارتفاع 
بني  اللباس  قلب  ومن  الذقون،  على 
عشية وضحاها، وهالك منظر املبادئ 
ألسنة  وارتفعت حولها  وقد سجرت، 
النيران، ومنظر املغرر بهم وقد سقط 
حظهم  يندبون  وراحوا  أيديهم  في 

ويراجعون حسابهم.
الناس  أحوال  استنطقت  وإذا 
ما  راعك  العام،  األمن  مستوى  على 
يخيم  وما  وآالم،  غم  من  يتجرعونه 
عظام،  ومخاوف  هواجس  من  عليهم 
أرواح، وتنتهك  ففي كل حلظة تزهق 
أعراض، وتروع أسر وأقوام، وتغتال 

آمال وأحالم.
على  فمستباح  العام،  املال  وأما 
أن  ويحكى  واألعوام،  الشهور  مدى 
العفاريت والتماسيح تذهب بأكياسه 
اخلاص  يجهلها  دهاليز  إلى  دوما 
عندها  فرق  ال  فهي  غرو،  والعام، وال 
بني حالل وحرام، فاقرأ عليها يا أخي 

السالم.
الشؤون،  كل  ما سبق  على  وقس 
فخرق الالمسؤولية قد اخترق ميدان 
للبذاءة،  منصة  إلى  فحوله  القول 
للسخافات،  وبؤرة  للدجل،   وميدان 
واخترق ميدان الفن، فحوله إلى عفن، 
إلى  فحوله  اللباس،  ميدان  واخترق 
حلاملها  يبق  فلم  وأحالس،  مسوخ  

عقل وال إحساس.
خلرق  يكون  أن  غريبا  ليس 
الالمسؤولية كل هذا اخلطر اجلسيم، 
الله  التي جعلها  ألنه ضد املسؤولية 
وأساس  اإلنساني،  البنيان  أس   
استخالف اإلنسان على هذه األرض، 
العمران،  ويتم  البنيان  يجري  فبها 
وعلى أساسها تتم املساءلة واحلساب، 
في يوم العرض واحلساب، يقول الله 
ُهْم  ِإنَّ �َوِقُفوُهْم  وتعالى:  سبحانه 
َمْسُئوُلون� )الصافات:24( ويقول عز 
ِذيَن ُأْرِسَل ِإَلْيِهْم  من قائل: �َفَلَنْسَأَلنَّ الَّ
)األعراف:6(  امْلُْرَسِلنَي�  َوَلَنْسَأَلنَّ 
راع،  »كلكم    :� الرسول  ويقول 
راع  اإلمام  وكلكم مسئول عن رعيته :  
راع  والرجل  رعيته،  عن  ومسؤول 
في أهله ومسؤول عن رعيته، واملرأة 
راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن 
سيده  مال  في  راع  واخلادم  رعيتها، 
راع  وكلكم  رعيته  عن  ومسؤول 

ومسؤول عن رعيته«    ) متفق عليه (

د. عبد المجيد بنمسعود

خروق يف �سفينة املجتمع

-  الالمسئولية ذ. مازن العصمي67 

الروهينجيا مسلمون بال هوية

العدد 451 21 ربيع الثاني 1437هـ  املوافق, 01 فبراير  2016م

تتمة االفتتاحية
جسم األمة، عالج لن يؤتي أكله الناجع إال مبا يلي:

- تقوية التعليم اإلسالمي والتربية الدينية تقوية صحيحة في املضمون، سليمة في املنهج، مناسبة 
حلاجات لعصر، مبا يعم نفعه جميع القطاعات والتخصصات.

- تربية أبناء األمة على تقدير علمائها الربانيني وإجالل جهودهم من غير سقوط في التقليد املذموم 
وال في التعصب املشؤوم، وال في إلغاء قدرات األجيال من أجل اإلبداع في الفنون والعلوم، واجتهاد 

العقول وصقل الفهوم فيما يصح فيه التباري بني ذوي القدرات والطاقات واملواهب واإلمكانات.
- إنشاء املؤسسات القمينة بتخريج العلماء األخيار واملصلحني األبرار القادرين على إبصار احلق 

وسط األكدار، والتبصير به لذوي األبصار لتوقي ما يحدق باألمة من أخطار.
- إشراك جميع قطاعات األمة في بناء اإلنسان العالم بأمر الدين القوي األمني على حقوق ومصالح 

املسلمني وغير املسلمني.
وأخيرا فإن علماء األمة كانوا على الدوام وسيظلون هم ضمير األمة احلي ولسانها السليم من كل 
، وجهاز مناعتها القوي، فلن تصلح األمة حق الصالح ولن تنال حظا مما ناله غيرها من  حْصر وِعيٍّ
ِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا  َها اَلّ األمم في الريادة والنجاح إال إذا تبوؤوا مكانتهم في الترشيد واإلصالح.  �َيا َأُيّ
ُسوِل ِإن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن  ِه َوالَرّ وُه ِإَلى الَلّ ُسوَل َوُأوِلي اأْلَْمِر ِمنُكْم َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُرُدّ َه َوَأِطيُعوا الَرّ الَلّ

ِه َواْلَيْوِم اآْلِخِر َذِٰلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِويال�. ِبالَلّ
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نقلت وكاالت األنباء املاليزية بأن رئيس الوزراء 
املاليزي محمد جنيب عبد الرزاق سوف  يطرح تقرير 
يهدف  ال��ذي  اإلسالمية،  بالشريعة  االمتثال  مؤشر 
إل��ى حت��دي��د م��دى تنفيذ ج���دول األع��م��ال اإلس��الم��ي 
 28 يوم  في  وذل��ك  البالد،  في هذه  في عدة مجاالت 

مارس  القادم.  
العالم،  في  نوعه  من  األول  هو  املؤشر  ويعتبر 
ل��وض��ع ت��ق��ي��ي��م مل���دى ج��دي��ة احل��ك��وم��ة ف���ي حتقيق 

وهي  الشرعية"  "املقاصد  م��ن  اخلمسة  اجل��وان��ب 
حماية الدين واحلياة والعقل والنسب واملال  

أمام حفل  ألقاها  كلمة  في  وقال محمد جنيب 
تقدير فريق األبحاث ملؤشر االمتثال بالشريعة عام 
2015م  ، الثالثاء 19 / 01/ 2016، إن املؤشر مهم 
جدًا وقريب من قلبي، ألن بوصفي رئيس الوزراء، 
باألجندة  حكومتي  ال��ت��زام  م��دى  أع���رف  أن  أري���د 

اإلسالمية.
ال��ذي مت إطالقه في  املؤشر،  أن هذا   وأضاف 
التي  السياسات  سيدقق  املاضي،  العام  من  فبراير 
الشريعة  إل��ى  تستند  ك��ان��ت  ه��ل  احلكومة  نفذتها 

اإلسالمية.  
املؤشر يغطي  ثمانية  أن  ب��ال��ذك��ر  وج���دي���ر 
مجاالت رئيسية وهي القضاء اإلسالمي والسياسة 
والبنية  والثقافة  والصحة  والتعليم  واالق��ت��ص��اد 

التحتية والبيئة واالجتماعية. 

 أدانت مؤسسات إسالمية 
ق���رارا  سياسية  وش��خ��ص��ي��ات 
مل��ج��ل��س ال��ق��ض��اء األع���ل���ى في 
ال���ب���وس���ن���ة وال���ه���رس���ك مب��ن��ع 

املوظفات من ارتداء احلجاب.
 وانتقد االحتاد اإلسالمي 
القرار  والهرسك،  البوسنة  في 
األعلى  املجلس  ات��خ��ذه  ال���ذي 
في  العامني  واملدعني  للقضاة 
شهر سبتمبر املاضي، ووصفه 

بأنه »متييزي«، و»مناف للقانون«، و»عنصري«.
 من جهتها، قالت العضو البوسني في مجلس 
الرئاسة، أملا دزافيروفيج، إنه »ينبغي على املجلس 
العامني، أخذ رأي االحتاد  للقضاة واملدعني  األعلى 
اإلسالمي، واملؤسسات األخرى، بعني االعتبار، قبل 

اتخاذ قرار كهذا«.
 ورأت ن��س��اء م��ح��ج��ب��ات ع��ام��الت ف��ي امل��ج��ال 
ال��ق��ان��ون��ي، ال��الت��ي ت��أث��رن بشكل أك��ب��ر م��ن ال��ق��رار، 

أن��������ه ي���ن���ب���غ���ي ع��ل��ى 
حقوق  حماية  املجلس 
اإلن���س���ان واحل���ري���ات، 
ب�����داًل م���ن ات���خ���اذ مثل 
ه���ذه ال���ق���رارات، حيث 
اع����ت����ب����رت، دزان���ي���ت���ا 
ك�����ال�����ي�����م�����ان، إح������دى 
احلقوقيات احملجبات،  
ق�������رار امل���ج���ل���س، أن���ه 
م������خ������ال������ف حل����ق����وق 
معربة  الدينية،  احلريات  ويقيد  ومتييزي  اإلنسان 
هذا  تطبيق  عقب  عمل  على  العثور  ف��ي  قلقها  ع��ن 

القرار.
للقضاة  األعلى  املجلس  عن  ص��ادر  بيان  وق��ال 
التي ظهرت على  النقاشات  العامني، عقب  واملدعني 
القرار  سيتناول  »املجلس  إن  القرار،  تطبيق  خلفية 
بشكل تفصيلي في أول اجتماع له، إال أن تغييره أمر 

غير وارد«، على حد قوله.

تراجع حقوق  املهاجرين  تدفق  أزمة  فضحت 
املتحدة، حسبما  وال��والي��ات  أوروب��ا  في  اإلنسان 
أعلنت "هيومن رايتس ووتش"، األربعاء 27 يناير 

2016م.
أن  إل���ى  روث  كينيث  امل��ن��ظ��م��ة  م��دي��ر  ول��ف��ت 
"اإلس��الم��وف��وب��ي��ا ص��ارخ��ة وإل��ص��اق ط��اب��ع شرير 
اقترح  حيث  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات  ف��ي  بالالجئني" 
املرشح لالنتخابات التمهيدية للحزب اجلمهوري 
دون��ال��د ت��رام��ب إغ���الق احل����دود أم���ام املسلمني. 
ع��ل��ى أوروب�����ا، حيث  أي��ض��ًا  األم���ر  وينطبق ه���ذا 
أبدى النواب خشيتهم من تسلل جهاديني من بني 

املهاجرين اآلتني من سوريا او أفغانستان.
واعتبر روث في دراسة تزيد على 650 صفحة 
أن املخاوف من هجمات إرهابية والتأثير احملتمل 

لتدفق املهاجرين أديا إلى تراجع ملحوظ حلقوق 
اإلنسان في أوروبا ومناطق أخرى.

باريس،  في  نوفمبر   13 هجمات  أعقاب  ففي 
حالة  ميدد  قانون  على  الفرنسيون  النواب  وافق 
الطوارئ 3 أشهر، مع تعزيز نظام اإلقامة اجلبرية 
بحق أي شخص تدعو أسباب جدية الى االعتقاد 
بأن سلوكه يهدد األمن، وتبسيط إجراءات الدهم 

من دون العودة الى السلطة القضائية.
"هيومن رايتس ووتش" رأت أن هذه التدابير 
"تثير قلقًا" على حرية التنقل والتجمع والتعبير، 
تلجأ  التي  الوسائل  من  أيضًا  انزعاجها  مبدية 
مظهر  ال��ى  تستند  حني  الفرنسية  الشرطة  اليها 
األفراد املشتبه بهم. وقال روث إن "غياب إشراف 
تراجع  الى  ي��ؤدي  الدهم(  عمليات  )على  القضاء 

)في مراقبة( مظهر الشبان املسلمني".
ال��ت��راج��ع  أن  امل��ن��ظ��م��ة  والح���ظ���ت 
البلدان  في  اإلنسان  حلقوق  "امللحوظ" 
ال��غ��رب��ي��ة ي��ق��ت��رن ب��ت��راج��ع ف��ع��ل��ي لهذه 

احلقوق في بلدان أخرى.
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق، أك���دت أن قمع 
حدًا  بلغ  وروسيا  الصني  في  الناشطني 

غير مسبوق منذ عقود".
إل��ى  ت��ط��رق  ال����ذي  ال��ت��ق��ري��ر  وأورد 
بلدًا،   90 م��ن  أكثر  ف��ي  اإلن��س��ان  حقوق 
التي  )ف��ي روس��ي��ا(  القمع  إج���راءات  أن 
املدني  املجتمع  بحق  الكرملني  اتخذها 
ووس���ائ���ل اإلع�����الم واإلن���ت���رن���ت ات��خ��ذت 

احلكومة  كثفت  إذ   ،2015 ف��ي  رع��ب��ًا  أكثر  ب��ع��دًا 
املستقلة  لألصوات  ومضايقتها  اضطهادها  من 

املعارضة.

مراكش  مدينة  في  املاضي  االثنني،  يوم  انطلق 
العالم  في  الدينية  األقليات  حقوق  مؤمتر  املغربية، 
واعتبرت رسالة  أيام  ملدة ثالثة  اإلسالمي، ويستمر 
موضوع  أن  التوفيق  األوق���اف  وزي���ر  ت��اله��ا  ملكية 
املؤمتر ما كان ليطرح بالنظر  ملا يعرف عن جوهر 
اإلسالم املتقبل لآلخر، إال أن املستجدات التي عرفتها 
الساحة اإلسالمية استدعت معاجلة عدد من الوقائع 
التي ال تستند ألي نص ديني رغم محاولة البعض 

الترويج لها باسم الدين.
والرسالة امللكية نوهت باحلضور الوازن، حيث 
الدين  ورج��ال  املفكرين  مئات  مشاركة  املؤمتر  عرف 
الطوائف  ملختلف  املنتمني  واإلع��الم��ي��ني  واملثقفني 
للوقوف  ج���اءت  ال��ت��ي  ال��ع��ال��م  مختلف  م��ن  الدينية 
في  رائدا  باعتبارها منوذجا  املغربية  التجربة  على 

التعايش على اعتبار أن القرآن الكرمي كرم اإلنسان 
من حيث هو إنسان بغض النظر عن انتمائه. 

النصوص  بفحوى  اس��ت��دل��ت  امللكية  ال��رس��ال��ة 
أهل  التعامل مع  في  القرآنية، وما فسرها من سنة 
الصحابة،  عصر  من  تطبيقات  جانب  إل��ى  الكتاب، 
في  املغربية  التاريخية  التجربة  على  تعرج  أن  قبل 

التعامل مع األقليات. 

احلكومة  قررت   
مجلس  إنشاء  اإليطالية 
اإلسالم،  مع  للعالقات 
وسيكون عبارة عن معهد 
من  مؤلَّف  استشاري 
ومتخصصني  أكادمييني 
والدين  الثقافة  في 
سيقومون  اإلسالمي، 
القضايا  كل  بتدريس 
واندماج  بتكامل  املتعلقة 
املجتمع  مع  املسلمني 

بني  والتعاون  االحترام  إطار  في  اإليطالي، 
بالبلد  املوجودة  والدينية  الثقافية  الُهويات 

عبد  أشار  وقد  األوروبي 
املدير  التويجري  العزيز 
اإلسالمية  للمنظمة  العام 
والثقافة  والتربية  للعلوم 
املبادرة  هذه  أن  إلى 
احلكومة  بها  قامت  التي 
ق االتفاقيات  اإليطالية حتقِّ
باحترام  املتعلقة  الدولية 
والثقافية  املدنية  احلقوق 
والدينية لألقليات، وتعزيز 
الثقافات،  بني  احلوار 
أتباع  بني  السلمي  التعايش  تعزيز  على  عالوة 

الديانات املختلفة.

محطات إخبارية

 ماليزيا تلتزم بأول مؤشر لالمتثال بالشريعة اإلسالمية في 8 مجاالت 

ردود فعل غاضبة بعد حظر »احلجاب« فى البوسنة 

أزمة  الـمهـاجـرين  تفضح  تراجع  حقوق  اإلنسان  في   أوروبا

التصريحات  أن  صحفية  تقارير  أفادت 
منسوب  ارتفاع  إلى  تشير  الغربية  السياسية 
تصاعد  من  وحلفائها  املتحدة  الواليات  قلق 
تهديدات تنظيم الدولة في ليبيا، وهو ما يترجم 
بتحليق مكثف لطائرات االستطالع الغربية في 

األجواء الليبية.
تاميز"،  "نيويورك  صحيفة،   وأفادت 
وحدات  نشاط  تسارع  إلى  األمريكية، 
استعدادًا  األرض،  على  الغربية  االستخبارات 
وتنفيذ  محتملة  جوية  ضربات  لتوجيه 
كبار  لتأكيدات  وفقًا  نوعية،  برية  عمليات 
العسكريني  املسؤولني  وكبار  السياسة  صّناع 
 " ترجمة  وفق  وواشنطن،  لندن  في  واألمنيني 

العربى اجلديد".
من  الرغم  على  انه  إلى  الصحيفة  وتشير 
التابعة  الليبي"  للجيش  العامة  "القيادة  نفي 
خالفات  تشهد  والتي  طبرق،  برملان  لسلطة 
عن  حتدثت  التي  التقارير  أخيرًا،  متصاعدة 
وبريطانية  أميركية  عسكرية  فرق  وصول 

وروسية إلى ليبيا لدعم احلكومة اجلديدة.
أن  يعني  ال  هذا  أن  الصحيفة،  وتابعت 
وحلفاءهما،  واألميركية  البريطانية  القوات 
سيشرعون في القريب العاجل بتوجيه ضربات 
الليبي،  التراب  امتداد  على  "داعش"  ملواقع 
"أسابيع  مسافة  على  تزال  ال  الصفر"  ف�"ساعة 
ال ساعات"، كما ُتفيد صحيفة "نيويورك تاميز" 
نقاًل عن رئيس هيئة األركان األميركية املشتركة 

اجلنرال جوزيف دانفورد.

مت���ت مب��ج��ل��س ال���ن���واب امل��ص��ادق��ة على 
والهيآت  االئتمان  "مؤسسات  قانون  مشروع 
كامل  فصل  و خصص  حكمها"،  في  املعتبرة 
ف��ي ه���ذا امل���ش���روع ل��ألب��ن��اك ال��ت��ش��ارك��ي��ة، أو 
األبناك التي عرفها املشروع بأن معامالتها "ال 

تتعارض مع أحكام الشريعة".
ال��ذي متت املصادقة  و ذك��ر أن امل��ش��روع 
عليه خصص فصله الثالث للحديث عن األبناك 
التأسيس  واملبادئ  كمقتضيات  "التشاركية" 
الشرعية،  والهيئة  واملنتوجات  والترخيص 

إط���ارا تشريعيا  ال��ف��ص��ل"أن تبني  وأك��د ه��ذا 
للتمويالت التشاركية بات أمرا ضروريا".

تقدم خدماتها  أن  البنوك  لهذه  و ميكن   
بواسطة ثالثة طرق:

األولى أن متول العمالء بواسطة عدد من 
املنتوجات بصيغة املرابحة، 

الثانية هي اإلجارة والتي هي عبارة عن 
طريق  عن  تشاركي  بنك  مبوجبه  يضع  عقد 
اإليجار، منقوال أو عقارا محددا و معرفا عليه 
ومملوكا لهذا البنك حتت تصرف عميل قصد 

استعمال مسموح به قانونا،
الثالثة هي املشاركة التي تعرف بأنها عقد 
في  تشاركي  بنك  مشاركة  منه  الغرض  يكون 
الطرفان  مشروع قصد حتقيق ربح، ويشارك 
مساهمتهما  ح��دود  في  اخلسائر  حتمل  في 
وف���ي األرب����اح ح��س��ب ن��س��ب م��ح��ددة مسبقا 

بينهما.  

إيطاليا: احلكومة تقرر إنشاء مجلس للعالقات مع اإلسالم حقوق  األقليات  الدينية  تُناقش  في  مؤمتر  مبراكش 

"نيويورك تاميز".. الغرب سيتدخل عسكريا فى ليبيا خالل أسابيع 

املغرب :  مجلس النواب يصادق على مشروع قانون "األبناك اإلسالمية"
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إلى أن نلتقي

ُيثار في كثير من األحيان في املسابقات الثقافية أو ما شابه ذلك أسئلة عن 
مخترع كذا وكذا من األشياء، ومن هو أول من فعل كذا من األعمال؟؟ وعادة 
ما تكون اإلجابات تشير إلى الرواد الغربيني الذين اخترعوا ما اخترعوه في 

مجال التقنية احلديثة أو العلوم بصورة عامة.
كثيرا  ذلك–  في  احل��ق  –ولهم  الغيورين  بعض  أن  أيضا  يالحظ  ومم��ا 
إلى  األفكار  أو حتى  واألعمال  االختراعات  العديد من  إرج��اع  ما يحاولون 
أسماء عربية إسالمية ممن كانت لهم بصمات واضحة في تاريخ احلضارة 

اإلسالمية خصوصا واإلنسانية بصورة عامة.
ب  يهتمون  اإلسالمية  م��ن حضارتنا  األول���ون  ه��ؤالء  يكن  ل��م  مل��اذا  لكن 
َعَلمًا  أسماءهم  ويضعون  أنفسهم  إلى  اخترعوه  ما  فينسبون  »أنفسهم« 
عليها، أو أن يفعل ذلك أبناء هذه احلضارة فينسبون تلك االختراعات أو 
َثم يبرزون مكانتهم في مجتمعهم ويخلدون  إلى أصحابها؟؟ ومن  األعمال 

ذكرهم في التاريخ.
اجلواب هو الفرق بني ثقافة »األنا« وثقافة »األثر«.

ثقافة األنا تهدف إلى االستئثار باإلنتاج واإلب��داع، فال إبداع وال إنتاج 
ميكن أن يكون له شأن إال ما أنتجته »األنا« وإال ما ُيرى عبر هذه »األنا«. نعم 
قد يكون ال�ُمنَتج يجوب بقاع األرض وتنتفع به البشرية جمعاء، لكن املرجع 

يعود دائما ألصحابه األصليني على األقل في صورتني كبيرتني:
- الصورة األولى معنوية وتبدو بشكل أساسي في األسماء التي حتملها 
بعض املنتجات والتي هي في األصل ملبتكريها أو الذين أنتجوها أول مرة 
- »مرسيدس«  )للكهرباء(  »فولت« – »أمبير« –   – »واط«  التالية:  كاألسماء 
احل��الق��ة(  - »جيليت« )آلة  امل���ع���روف(  احل��ب��ر  - »بيك« )قلم  )ال���س���ي���ارة( 

-  »ديزل« )محرك ديزل( - »سنجر« )آلة اخلياطة( .. إلخ.
من  للكثير  االحتكار  يشبه  ما  أو  االحتكار  في  تبدو  الثانية  الصورة   -
ن  كِّ »أسرار« هذه املنتجات والصناعات، باإلضافة إلى حق اإلنتاج الذي ال مُيَ

اآلخر من إعادة إنتاجه إال بشروط، قد تكون أحيانا تعجيزية.
صحيح أن هاتني الصورتني تبدوان طبيعيتني، وخاصة الثانية منهما، 
املنافسة  على  يقوم  ال��ذي  املعاصر  االقتصادي  ال��واق��ع  إل��ى  بالنظر  وذل��ك 
تكن  لم  األمور  الوقت، وألن هذه  ذات  في  والكبير  السريع  الربح  ومحاولة 
لهذه  التقنني  في  األن��ا حاضرة  ذل��ك، خلفية  مع  لكن  القدماء،  عند  حاضرة 
مة على مصلحِة املجتمع ونفِعه  التصورات، وبذلك تبدو مصلحة األنا ُمقدَّ

مهما كان احلال.
وفي املقابل فإننا حينما نعود إلى تاريخ الصناعات عند املسلمني، فإننا 
ال نعرف بالضبط من صنع العديد منها، أو على األقل أنها ال حتمل أسماء 
صانعيها، فلو أخذنا على سبيل املثال صناعة الساعات لوجدنا أن الساعة 
وكذلك  بفاس،  الكبرى  الطالعة  زق��اق  منتصبة في  كانت  التي  البوعنانية 
ساعة جامع القرويني، ثم الساعة التي قيل إن هارون الرشيد قد أهداها إلى 
امللك شرملان، وغيرها من الساعات التي ذكرها املؤرخون والرحالة، ال حتمل 
أسماء من أبدعوها أو طوروها، ال لشيء إال ألن ثقافة »األثر« كانت سائدة 

مقارنة مع ثقافة »األنا«.
وهناك منوذج أكثر بساطة كثيرا ما يثار اجلدل حوله في العصر احلاضر 
حينما يحيل املرء في أبحاثه العلمية على كتاب من الكتب، ففي الوقت الذي 
ُتْعَتَمد فيه اإلحالة على الكتاب )األثر( في الثقافة العربية اإلسالمية األصيلة، 
فيقال مثال: إن موضوع كذا وكذا موجود في الكتاب الفالني، لفالن الفالني 
الثقافة الغربية، حيث إن  صفحة كذا وكذا، جند في املقابل عكس ذلك في 
اإلحالة تكون على صاحب الكتاب )األنا(، فيقال إن املوضوع كذا يوجد عند 
فالن الفالني في كتابه كذا وكذا... مما يعني أن هناك فرقا بني املنظورين، 

منظور ثقافة »األنا« ومنظور ثقافة »األثر«.
طبعا ليس املقصوُد التنّكَر ملا قدمته احلضارة احلديثة من خدمة لإلنسان، 
أو التقليل من قيمتها، ولكن الغرض إبراز اخلصائص الثقافية لكل حضارة، 
تلك اخلصائص التي قد تبدو بسيطة في بعض األحيان، لكنها حتمل خلفها 

قيما ومبادئ كبرى قلما ُينتبه إليها.

بني ثقافة »األنا« وبني ثقافة »األثر«

16 األخيــــرة

واإليمان: وقف احلارس  الخوف   -  6
مساعدة  أراد  عندما  م��ش��ّرف��ا،  موقفا  الفرنسي 
علي وطلب منه الهرب، فرفض علّي. فقال له: »ال 
تخف«. فأجاب علي: »أنا ال أخاف، ال أخاف أبدا«. 

فاخلوف احلقيقي ال يكون إال من الله تعالى.
اخل���وف وح���دة م��رك��زي��ة ف��ي ال���رواي���ة. كيف 
يتحرر اإلنسان من اخلوف؟ وهل تستقيم احلياة 

مع اخلوف؟ 
أال  محمد:  دا  واس��م��ه  ألح��ده��م،  بشير  يقول 
تشّم؟ فيقول: ماذا؟ فيقول: رائحة اجلثث. قدميا 
يخافون.  ال��ّن��اس  يكن  ل��م  ه��ك��ذا.  القرية  تكن  ل��م 
ميوتون  كانوا  امل��وت.  ويقبلون  يقاومون  كانوا 
أن  يكفي  أحيانا  محمد:  دا  فيجيبه  شجعانا... 
يظّل املرء حّيا.. فيقول بشير: حّيا!.. كاألشجار... 
ك��ال��ص��خ��ور... ك��احل��ي��وان... رج��ال زم��ان ليسوا 

كرجال اليوم.. النار تخّلف الرماد...
كانت  مهما  احل��ي��اة،  على  بشير  ح��رص  إّن 
كما  حّيا«  امل��رء  يظّل  أن  »يكفي  حيث  طبيعتها، 
الذين  الكتاب  أهل  من  طائفة  تذكر مبوقف  قال، 
قال الله تعالى فيهم: »ولتجدّنهم أحرص الّناس 
جة  لم تكن مسيَّ إن  قيمة احلياة  ما  على حياة«. 

باحلرية والكرامة؟

)الشهادة(،  مثل  - كلمات   7
و)الجهاد(، وذكر الله تعالى، كل ذلك يقوي 
إلى  التوجه. فعندما يصل األسير وحارسه  هذا 
معسكر املجاهدين، يسأل الطبيب علّيا عن عّمار، 

فيجيب: استشهد رحمه الله.
وعندما يجمع الضابط أهل تاال، كما يحدث 
كّل مرة، يهددهم قائال: )إّن »الفاّلقة« بينكم، وأنتم 

يطلقه  )ال��ف��اّلق��ة(  ومصطلح  ت��ؤوون��ه��م(.  ال��ذي��ن 
املستعمر على املجاهدين. ويرّد عليه عجوز من 
أهل القرية: »هنا ال يوجد مجاهدون«، كأمّنا هو 
يصحح له املصطلح، فأولئك مجاهدون وليسوا 
اإلسرائيلي  العدّو  يطلق  كان  كما  وهذا  »فاّلقة«، 
قبل  واملجاهدين،  الفدائيني  »املخّربني« على  لفظ 

ظهور مصطلح اإلرهاب والترويج له.
وي��ق��ول رج��ل آخ��ر: »ال يوجد م��ج��اه��دون في 

تاال.. املجاهدون موجودون في اجلبل«.
أئمة  دور  ال��رواي��ة  ت��ب��رز   -  8
ال��ق��ري��ة،  أه����ل  ع��ض��د  ش����ّد  ف���ي  المساجد 
املادي  السالح  يبرز  وكما  املستعمر.  ومواجهة 
الروحي  للسالح  يكون  املعركة،  في  فعالة  أداة 
-ممثال في الدعاء- دور كبير في التحام الشعب 

ومواجهة املعتدين.
ان  الّسكَّ )ال��ب��ّراح(  القرية  م��ن��ادي  ن��ادى  فقد 
فقام  ال��ن��داء،  لّبوا  وق��د  املسجد،  في  ليجتمعوا 
»يا  الدعاء:  بهذا  انطلق  ثم  واعظا،  فيهم  اإلم��ام 
رّب، إن كّنا أذنبنا فاغفر لنا، فذلك من ضعفنا، ال 
من قّلة إمياننا. مّدوا أيديكم لقراءة الفاحتة، يا 
رجال »تاال«، وأّمنوا، اللهم الطف بهؤالء الرجال 
املجتمعني هنا، وبهؤالء النسوة الالئي يسكنهّن 
ارف���ع غضبك  اللهّم  اجل���دار.  ه��ذا  ال��رع��ب خلف 
عّنا، اللهّم ال تؤاخذنا بذنوبنا، اللهّم اهدنا إلى 
الصراط املستقيم، احلمد لله رّب العاملني«. وبعد 
ختم اإلمام الدعاء يتقّدم شيخ من شيوخ القرية، 
»ت���اال«، أج��دادن��ا  ي��ا أه��ل  ق��ائ��ال:  فيخاطب أهلها 
املصائب  لنستقبل  امل��ك��ان  ه���ذا  ف��ي  اج��ت��م��ع��وا 
املكائد،  لنا  يعّدون  والكّفاُر  مجتمعني،  واألف��راح 

ويجب أن نستعّدلهم كرجل واحد«.

ساعة أخرى مع 
مولود معمري )4( 

آللئ وأصداف
يلتقطها د. احلسن األمراني

د. عبد الرحيم الرحموني
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