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ثقافة كل أمة هي  أصل بناء مرجعيتها في التفكير والتعبير والتدبير، بها تتشكل حياة األمة، 
وبها تتصور الوجود وتفهمه، وعلى ضوئها تربي أجيالها وتصنع رجالها على حب اخلير في 

القول والعمل.
ثقافة األمة هي جوهر هويتها ونسيج وحدتها، وتعزيز هذه الثقافة هو ضامن قوتها، والعمل 

وفقها ـ هو وحده ال غيره ـ سبيل عزتها، وعلة قوة وجودها وشهودها.
العلماء  عن  صح  ومــا  وسنة،  قرآنا  الوحي  إال  جوهر  من  لها  ليس  اإلسالمية  األمــة  وثقافة 
وأصلحت، ومبوافقتها ألصوله  وبه صلحت  اإلســالم صــدرت،  مشكاة  فمن  الراسخني؛  الربانيني 

وهديه صحت وصدقت.
وقد متيزت الثقافة اإلسالمية عبر التاريخ أكثر من غيرها من ثقافات األمم األخرى بقدرتها على 
التنوع باستيعابها للثقافات واحلفاظ عليها والرقي مبكوناتها وتفجير طاقات أبنائها وشعوبها. 
ولقد مكن الله تعالى لكثير من الشعوب التي فتحت صدرها لإلسالم من ارتقاء سلم املجد الدنيوي 

واألخروي مبجرد التالقح والتخصيب بالثقافة اإلسالمية.
الثقافي  الغزو  بسبب  ـ  واملعاصرة  احلديثة  املرحلة  في  اإلسالمية  الشعوب  ثقافة  أن  غير 
والفكري ومختلف أشكال االستعمار وضعف األمة عن حتصيل مقومات التدافع احلضاري ـ دخلت 

في منعطف خطير لم يسبق له نظير أدى إلى ثالث معضالت كبرى: 
أولها: التذويب القسري، والتغييب القهري والتغريب اجلبري. بسبب آثار عوامل االستعمار 
والعوملة فما ُأبقي فيها وال منها إال على أطالل وأشباح، وهمش دورها في تغذية األرواح على قيم 
اخلير والصالح، وصارت مرمى لكل مغرض في القدح والتجريح من غير دليل صحيح، مغال في 

دعاوى التجديد والتصحيح على غير هدى من الشرع احلنيف وال العقل احلصيف.
وثانيها: ضعف املعدن النفيس من املثقف املسلم الطبيب املاهر في مداواة النفوس ورفع ما 
انهزم في الواقع  من الهمم والرؤوس. ضعٌف جتلت آثاره في ضعِف الرؤية والتشخيص الدقيق 
لألمراض احلقيقية في األمة، وضعِف ما يقترح من العالج لكشف الغمة، وضعِف اإلنتاج الفكري 
كما وكيفا في جميع القطاعات احليوية في ثقافة األمة اإلسالمية. ضعٌف ترك آثاره في الواقع من 
جهة ما تولد عنه من فراغ، ومن جهة ما تولد عنه من تعطش اجلماهير املسلمة إلى الغذاء السليم 
كبيرة وجروحا  الفراغ شروخا  هذا  ترك  وقد  املتني.  الفكري  والتوجيه  والدين  الدنيا  في  النافع 

عميقة في جسم األمة على رأسها شرخان: 
> األول منهما شرخ انتشار الثقافة الغربية بكل حموالتها املعرفية والعقدية في كل املجاالت 
واملقومات  الصحيحة  لألسس  املنافية  أشكالها  وبكل  والشعبية،  منها  الرسمية  واملستويات 

األصيلة؛ فزادت األمة تغريبا وزادا أبناؤها جهال بها ومعاداة لها.
> الثاني منهما شرخ انتشار ثقافة إسالمية بسيطة وهشة كانت رد فعل على الواقع أو كانت 
توظيفا مقصودا جلهات معينة في الداخل واخلارج على حد سواء، نوع منها مال إلى االستسالم 
وعدم املطالبة بتطبيق ما ورد في اإلسالم من أحكام، ونوع آخر غالى في ذلك دون فقه صحيح 
في االستنباط والتأويل وال فقه سديد رشيد في الدعوة واإلبالغ و التنزيل. وكال النوعني شوه 
غاياتها  والذهول عن  وقواعدها،  إعمال وسائلها  االنحراف عن  اإلسالمية بسبب  الثقافة  صورة 
ومقاصدها؛ فزاد التكالب على األمة وثقافتها وعلى مؤسساتها ومعاهدها، ورموزها وشواهدها.

وثالث املعضالت: وهو نتيجة للمعضلتني السابقتني متثل في ضعف القارئ املسلم، ضعف 
في  املعرفية وضعف  ــُذره، وعظم خطره وضــرره، ضعف في احلصائل  ُن تعددت صوره وتنوعت 
التحلي بالفضائل اخللقية، فانغمس كثير من الشباب في املالهي وأغفلوا العمل باألوامر والنواهي 

فكثرت اخلطوب والدواهي وبعدوا عن إبصار  احلقائق واملباني وعن إدراك املقاصد واملرامي.
إذن فأي عالج وأي حتصني لثقافة األمة؟

األمة من مفاسد  بثقافة  ما يحدق  لدرء  للوقوف وقفة رجل واحد  اليوم مدعوون جميعا  إننا 
ومكايد، وحل معضالت ما يعصف بها من محن وشدائد:

> مفاسد ـ ستدفع بإذن الله تعالى ـ إذا أعدنا للوحي مكانته األولى في التلقي والفهم، في العلم 
والتعلم، والتحقق والتخلق. وأعدنا له ما يحقق آثاره في الناس من مؤسسات ومن ذوي القدرات 

واملؤهالت.

لـمـحـات  مــن  سـورة  الفـاتـحـة  وهـداهـا

نعمة الغذاء وقيمتها في األمة اإلسالمية

ثقافة األمة املسلمة أي عالج وأي حتصني؟ !
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إن هذه السورة هي فاتحة الكتاب، والسبع 
قد  إيجازها  على  فهي  القرآن،  وأم  المثاني، 
احتوت على ما لم تحتو عليه سورة من سور 
القرآن الكريم؛ بل إنها جمعت كل ما فيه من 
اإلسالمي،  التصور  وكليات  العقيدة  كليات 
البيان  وهذا  والتوجيهات،  المشاعر  وكليات 

وتلك اللمحات)1(.
أوال- من معاني آيات سورة الفاتحة:

صيغة  هي  الرحيم�  الرحمن  الله  �بسم 
البسملة مفتاح لكنوز األسرار واألنوار، �بسم 
الله� أي: أبتدئ بكل اسم لله تعالى، ألن لفظ 
األسماء  جميع  فيعم  م��ض��اف،  مفرد  �اس���م� 
بحق  المعبود  المألوه  هو  �الله�  الحسنى. 
على  دال  اس��م  �الرحمن�  سبحانه.  وح���ده 
عموم الرحمة لجميع الخلق، و�الرحيم� دال 
قال  والبسملة  للمؤمنين،  الرحمة  خصوص 
اإلمام مالك رحمه الله تعالى إنها »ليست بآية 
ربنا  من  قسم  وهي  غيرها«،  وال  الفاتحة  من 
إن  لعباده  يقسم  س��ورة،  كل  رأس  عند  أنزله 
السورة حق،  في هذه  لكم  الذي وضعت  هذا 
من  إياه  ما ضمنتها  بجميع  لكم  أوفي  وإني 
وعدي ولطفي وبري. والبسملة مما أنزله الله 
األمة خصوصا  هذه  وعلى  كتابنا  في  تعالى 
إنها  العلماء:  �. وقال بعض  بعد سليمان 
الذات  الشرع، ألنها تدل على  تضمنت جميع 

وعلى الصفات.
���ِه� ث��ن��اء ع��ل��ى ال��ل��ه بصفات  �اْل��َح��ْم��ُد ِل���لَّ
الكمال، وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، 

فله الحمد الكامل، بجميع الوجوه.
�َربِّ اْلَعاَلِميَن� أي مربي جميع العالمين 
إياهم، وإنعامه  الله- بخلقه  -وهم من سوى 
لم  فقدوها،  لو  التي  العظيمة،  بالنعم  عليهم 
فمنه  نعمة،  م��ن  بهم  فما  ال��ب��ق��اء.  لهم  يمكن 
تعالى.. فدل قوله �َربِّ اْلَعاَلِميَن� على انفراده 
فقر  وت��م��ام  غ��ن��اه،  وك��م��ال  والتدبير،  بالخلق 

العالمين إليه، بكل وجه واعتبار.
يوم  هو  الدين،  وي��وم  يِن�  الدِّ َي��ْوِم  �َملِك 
ف��ي��ه بأعمالهم،  ال��ن��اس  ي���دان  ي���وم  ال��ق��ي��ام��ة، 
تمام  للخلق  ي��ظ��ه��ر  ح��ي��ن  وش���ره���ا،  خ��ي��ره��ا 
الظهور، كمال ملكه وعدله وحكمته، وانقطاع 
ف��ي ذلك  إن��ه يستوي  ال��خ��الئ��ق. حتى  أم���الك 
واألح���رار.  والعبيد  والرعايا  الملوك  ال��ي��وم، 
لعزته،  خ��اض��ع��ون  لعظمته،  م��ذع��ن��ون  كلهم 
ليوم  المالك  فهو  وإال  بالذكر،  خصه  فلذلك 

الدين ولغيره من األيام.
أي:  َنْسَتِعيُن�  ��اَك  َوِإيَّ َنْعُبُد  اَك  ِإيَّ  � وقوله 
نخصك وحدك بالعبادة واالستعانة، وهذا قلب 
الفاتحة وكنز أسرارها، ومنبع أنوارها؛ الذي 
آخرها،  إلى  أولها  من  الخليقة  قصة  يلخص 
وج���ودا ووظ��ي��ف��ة وغ��اي��ة، و�ال��ع��ب��ادة� اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من األعمال، 
و�االستعانة�  والباطنة.  الظاهرة  واألق��وال 
هي االعتماد على الله تعالى في جلب المنافع، 
ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك. 
والقيام بعبادة الله واالستعانة به هي وسيلة 

السعادة األبدية، والنجاة من الشقاوة.
َراَط اْلُمْسَتِقيم�  ثم قوله تعالى: �اْهِدَنا الصِّ
الطريق  معرفة  إل��ى  رب��ن��ا  ي��ا  وأرش��دن��ا  أي: 
ووفقنا  تحقيقا،  إل��ي��ك  ال��م��وص��ل  المستقيم 
إلى  فاهدنا  تثبيتا،  منهاجه  على  لالستقامة 
إلى  فالهداية  ال��ص��راط.  في  واهدنا  الصراط 

الصراط: لزوم دين اإلسالم، وترك ما سواه من 
األديان، والهداية في الصراط، تشمل الهداية 
فهذا  وعمال.  علما  الدينية  التفاصيل  لجميع 
الدعاء من أجمع األدعية وأنفعها للعبد ولهذا 
كل  به في  الله  يدعو  أن  اإلن��س��ان  وج��ب على 
وهذا  ذل��ك.  إل��ى  لضرورته  صالته،  من  ركعة 
ِذيَن َأْنَعْمَت  الصراط المستقيم هو: �ِصَراَط الَّ
والشهداء  والصديقين  النبيين  من  َعَلْيِهْم� 
�اْلَمْغُضوِب  ص���راط  �َغ���ْي���ِر�  وال��ص��ال��ح��ي��ن. 
كاليهود  وتركوه  الحق  عرفوا  الذين  َعَلْيِهْم� 
الذين  الِّيَن�  �الضَّ ص���راط  وغ��ي��ر  ون��ح��وه��م. 
كالنصارى  وض��الل،  جهل  على  الحق  تركوا 

ونحوهم.
ثانيا- من توجيهات السورة وهداها:

الدارين  صالح  منهج  ترسم  الفاتحة  ـــ   1
بمقاصدها :

وهي ثالثة أنواع: الثناء على الله بجميع 
ال��م��ح��ام��د وت��ن��زي��ه��ه م���ن ج��م��ي��ع ال��ن��ق��ائ��ص، 
واألوامر والنواهي، والوعد والوعيد، فالقصد 
من القرآن إبالغ مقاصده األصلية وهي صالح 
والنواهي،  ب��األوام��ر  يحصل  وذل��ك  ال��داري��ن، 
معرفة  على  والنواهي  األوام���ر  توقفت  ولما 
الواجب وجوده خالق الخلق  الله  اآلمر وأنه 
لزم تحقيق معنى الصفات، ولما توقف تمام 
االمتثال على الرجاء في الثواب والخوف من 
والفاتحة  والوعيد.  الوعد  تحقق  لزم  العقاب 
�اْلَحْمُد  قوله  فإن  األن��واع  مشتملة على هاته 
يِن� حمد وثناء، وقوله  ِه� إلى قوله �َيْوِم الدِّ ِللَّ
نوع  من  �اْلُمْسَتِقيَم�  قوله  إلى  َنْعُبُد�  اَك  �ِإيَّ
ِذيَن�  الَّ األوام���ر وال��ن��واه��ي، وق��ول��ه �ِص����َراَط 
وفيها  والوعيد،  الوعد  ن��وع  من  آخرها  إل��ى 
أن جميل الطاعة يرسم المنهج الحق للحياة 

الطيبة، ويبشر بحسن العاقبة.
ــ داللة االفتتاح بالبسملة:  2

افتتاح الفاتحة بالبسملة إرشاد للمسلمين 
إلى أن يفتتحوا كل أقوالهم وأفعالهم بها، ألن 
فيها استعانة بقدرة الله تعالى حين الشروع 
ف��ي ف��ع��ل األش���ي���اء؛ ف��ي ب���دء ال��ع��م��ل، واألك���ل 
السيارة...   ورك��وب  الثوب،  ولبس  وال��ش��رب، 
ذي  أم��ر  »ك��ل  الشريف:  الحديث  في  ورد  وق��د 
بال ال يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو 

أقطع«)2(.
ـــ التزكية النفسية في الفاتحة:  3

إن النفس ال تكاد تنتفع بالعظات والنذر، 
وال تشرق فيها الحكمة وصحة النظر ما بقي 
رشدها  وتخامر  والبهتان،  العناد  يخالجها 
تكون  أن  ال��ل��ه  أراد  فلما  ال��ش��ي��ط��ان،  ن��زغ��ات 
نبه  المجيد  الكتاب  سور  أول��ى  السورة  هذه 
إل���ى أص��ول  ق���راء ك��ت��اب��ه وف��ات��ح��ي مصحفه 
أصوال  تضمنت  فإنها  النفسية،  التزكية  هذه 
والشرك  التعطيل  عن  التخلية  منها  عظيمة: 

بسالمة  والتهمم  َنْعُبد�  ���اَك  �ِإيَّ تضمنه  بما 
تفكيرهم من االختالط بشبهات الباطل المموه 
ب��ال��ض��الل ألن  ال��ح��ق وه��و المسمى  ب��ص��ورة 
تضمنه  بما  المقصود  الطريق  خطأ  الضالل 

الِّيَن�. �َوال الضَّ
ـــ االستعانة بالله في الفاتحة:  4

للبشر  قبل  ماال  على  المعونة  طلب  وهي 
بتحصيله  للمستعين  قبل  وال  عليه  باإلعانة 
المستعين  ب��أن  مشعرة  فهي  ولذلك  بمفرده، 
من  ويطلب  الفعل  لتحصيل  مقدرته  يصرف 
الله العون عليه بتيسير ما ال قبل لقدرته على 
شرعا،  المعونة  هي  فهذه  بمفرده،  تحصيله 
وتكرارها دائما وفي كل شيء اعتراف بدوام 
التخلي عن خواطر االستغناء عن الله تعالى 
بالتبري من الحول والقوة تجاه عظمته، وذلك 
اعتراف  َنْسَتِعيُن�، وفيه  اَك  �َوِإيَّ بما تضمنه 
بدوام غنى الله عن خلقه، ودوام افتقار الخلق 

إليه سبحانه. 
ـــ مقام العبودية في الفاتحة:  5

العبادة  م��رات��ب  ال��ل��ه:  رح��م��ه  الفخر  ق��ال 
الثواب  الله طمعا في  أن يعبد  األول��ى  ثالث: 
وخ���وف���ا م���ن ال��ع��ق��اب وه���ي ال���ع���ب���ادة، وه��ي 
وسيلة  الحق  جعل  ألن��ه  ساقطة  نازلة  درج��ة 
ألجل  الله  يعبد  أن  الثانية  المطلوب.  لنيل 
بقبول  إليه  واالنتساب  بعبادته  يتشرف  أن 
تكاليفه وهي أعلى من األولى إال أنها ليست 
كاملة ألن المقصود بالذات غير الله. الثالثة أن 
للعبادة  إلها خالقا مستحقا  لكونه  الله  يعبد 
وكونه هو عبدا له، وهذه أعلى المقامات وهو 
نعبد  �إياك  فقولنا  لذلك  بالعبودية.  المسمى 
وإدراكنا  معرفتنا  على  قائم  نستعين�  وإياك 
الربوبية  اْلَعاَلِميَن�، فمن أدرك معنى  �َربِّ  ل 
الحقة لله تعالى حقق أعلى مقامات العبودية 

له تعالى.
ـــ الدعاء في الفاتحة:  6

م��ت��ض��م��ن ال���دع���اء ه���و ال��م��ق��ص��ود األول 
الهداية،  للفاتحة وواسطة عقدها، وهو طلب 
وه��و ع��ب��ادة ال ت��ك��ون إال ل��ل��ه، ال ب��د فيها من 
ثناء  بعد  تأتي  وأن  واالستعانة،  اإلخ���الص 

جميل على الله سبحانه .
ـــ الفكر »الجمعي« في الفاتحة:  7

فهذه السورة بما هي أم القرآن، هي أكثر 
المصلي  لدى  يرسخ  وترديدها  منه،  يردد  ما 
ف��ذا،  ي��ك��ون  ق��د  أن��ه  إح��س��اس��ا بالجماعة م��ع 
المناجاة  ه��ذه  علمنا  هكذا  تعالى  الله  ولكن 
العظيمة، فجعلها بصيغة الجمع، فكأن القارى 
وإلخوانه،  لنفسه  ويدعو  إخوانه،  عن  ينوب 
�إياك  وقد جاء ذلك في ثالثة مواضع: أولها 
 � وثالثها  نستعين�،  �إياك  وثانيها  نعبد�، 
اْهِدَنا�، فالتفكير في الجماعة المؤمنة عقيدة 
وهو  الغير،  إلى  الخير  يعدي  حياة  ودستور 

يقي  المصلحي،  التفكير  م��ن  حصن 
التشتت  م��ص��ارع  المؤمنة  الجماعة 
والفكر الفرداني، فالمؤمن ال وجود له 
إال داخل الجماعة المؤمنة، بل ال يجد 
ذاته إال داخلها، فإذا سرت أيها األخ 
المؤمنة،  الجماعة  مع  فسيرك  الكريم 
وإذا صاحبت فصحبتك من الجماعة 
فاستشارتك  استشرت  وإذا  المؤمنة، 
وإذا  المؤمنة،  الجماعة  عن  تخرج  ال 
وثقت فثقتك ال تكون إال في الجماعة 
المؤمنة، وإذا واليت وأحببت فأولى 

بذلك كله الجماعة المؤمنة.
ـــ األسوة الحسنة في الفاتحة:  8
ف��ال��رغ��ب��ة ف���ي ال��ت��ح��ل��ي ب��األس��وة 
ِذيَن  الَّ �ِص���َراَط  تضمنه  بما  الحسنة 
الفاتحة  ضمته  عظيم  أصل  َعَلْيِهْم�  َأْنَعْمَت 
عليه  وأس���س���ت  م��ع��ان��ي��ه��ا،  ع��ل��ي��ه  وأدارت 
مقاصدها، وهو معنى يقابله التهمم بالسالمة 
م���ن ال���ض���الل ال��ص��ري��ح ب��م��ا ت��ض��م��ن��ه �َغ���ْي���ِر 
اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم�. فالفاتحة تعلم المؤمن أن 
يتلمس سبيل الصالحين من حوله في محيطه 
ومجتمعه، ويطلب جوارهم في الدنيا واآلخرة 
الذين  ِص����َراَط  المستقيم  ال��ص��راط  اْه��ِدَن��ا   �
َعَلْيِهْم� فأنت حين تقرأ اآلية الكريمة  َأْنَعْمَت 
مع  تكون  أن  وتعالى  ت��ب��ارك  الله  م��ن  تطلب 
والصالحين،  والشهداء  والصديقين  النبيين 
في  أمثالهم  تصحب  أن  إال  إل��ي��ه  سبيل  وال 
الدنيا وتسلك نفس الطريق الذي سلكوه في 

السير إلى الله تعالى. 
ـــ من أسرار تكرار  الفاتحة في الصالة:  9

لنرددها  السورة  اختيار  أس��رار  من  لعله 
سبع عشرة مرة في كل يوم وليلة؛ أو ما شاء 
الله أن نرددها كلما قمنا ندعوه في الصالة؛ 
هريرة  أب��ي  فعن  تعالى،  بالله  الصلة  تقوية 
الله تعالى: قسمت  قال   «  � الله  قال رسول 
الفاتحة بيني وبين عبدي  الصالة أي سورة 
العبد:  ق��ال  ف���إذا  م��ا س���أل.  نصفين ول��ع��ب��دي 
تعالى:  الله  قال  اْلَعاَلِميَن�  َربِّ  ِه  ِللَّ �اْلَحْمُد 
ِحيِم�  الرَّ ْحَمِن  �الرَّ  : حمدني عبدي. وإذا قال 
قال:  وإذ  عبدي.  علي  أثنى  تعالى  الله  قال   ،
وقال  عبدي  مجدني  قال:  ين�،  الدِّ َيْوِم  �َماِلِك 
َنْعُبُد  ��اَك  �ِإيَّ قال:  فإذا  إلي عبدي  مرة: فوض 
َنْسَتِعيُن�، قال: هذا بيني وبين عبدي  اَك  َوِإيَّ
َراَط  الصِّ �اْهِدَنا  قال:  فإذا  سأل،  ما  ولعبدي 
َغْيِر  َعَلْيِهْم  َأْنَعْمَت  ِذيَن  الَّ ِص��َراَط  اْلُمْسَتِقيَم 
هذا  ق��ال:  الِّيَن�  الضَّ َوال  َعَلْيِهْم  اْلَمْغُضوِب 

لعبدي ولعبدي ما سأل«)3(. 
وذل��ك  العظيمة،  ال��م��ن��اج��اة  ت��ل��ك  ف��ت��ك��رار 
في  العبد  رقي  على  الروحاني عالمة  الحوار 
درج��ات قربه من ربه، ثم إنه  ال جرم يحصل 
الفاتحة -تصريحا وتضمنا- علم  من معاني 
مما  األغ��راض  من  القرآن  ضمه  بما  إجمالي 
على  التفصيل  تطلب  إلى  قارئها  نفس  يدعو 
حسب التمكن والقابلية، وتكرار طلب الهداية 
تقلب  لكثرة  إليها  الحاجة  دوام  على  دليل 
العباد، وألجل هذا فرضت قراءة الفاتحة في 
كل ركعة من الصالة حرصا على التذكير لما 
في مطاويها، مما ال ينتفع به إال من كابدها. 

والموفق من وفقه الله تعالى.
-------------

1 - المراجع: تفسير القرطبي، تفسير الطاهر بن 
وتفسير  السعدي،  تفسير  قطب،  سيد  تفسير  عاشور، 
رحمهم  األنصاري  لفريد  الفطرية  ومنتدى  الشعراوي 

الله  .
2 - قال الطاهر بن عاشور: »لم يروه أصحاب السنن 

وال المستدركات، وقد وصف بأنه حسن«.
3 - رواه مسلم واألربعة.
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بعد الحديث عن نعمة األمن، ونعمة الصحة 
ِبيِّ  في المقالين السابقين، انطالقا من قول النَّ
ِفي  ُمَعاًفى  ِســْرِبــِه،  ِفــي  آِمًنا  َأْصــَبــَح  ــْن  »َم  :�
َلُه  ِحيَزْت  َما  َفَكَأنَّ َيــْوِمــِه،  َطَعاُم  ِعْنَدُه  َجــَســِدِه، 
ْنَيا« األدب المفرد للبخاري. نختم الكالم في  الدُّ
باعتباره  الطعام  الحلقة عن نعمة توفير  هذه 
ركيزة أساسية لتحقيق الحياة اآلمنة. فما هي 
لتحقيق  اإلســالم  اعتمدها  التي  الوسائل  إذن 
األمـــن الــغــذائــي؟ ومــا هــي ثــمــرات تــوفــره في 

المجتمع اإلسالمي؟
األم���ن  ت��ح��ق��ي��ق  وس���ائ���ل  أه���م  م���ن   -  1

الغذائي في اإلسالم:
أ - تقوى الله تعالى:

أشار الحديث في قوله �: »..عنده طعام 
والسعادة   االستقرار  عوامل  أهم  إلى  يومه..« 
االكتفاء  تحقيق  ومنها  البشرية؛  الحياة  في 
الذاتي في الطعام الذي يتطلب وجود سياسة 
الغذائي  فاألمن  ناجحة؛  إسالمية  اقتصادية 
له عالقة وطيدة  باألمن السياسي العام، وقد 
أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة في قوله 
تعالى: �فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم 
من جوع وآمنهم من خوف�)قريش:3-4(. لقد 
الغذائي،  األمن  بأمرين:  قريش  الله على  أنعم 
فوجب  واالجتماعي،  السياسي  واالســتــقــرار 
بالعبادة  يتوجهوا  أن  ــك  ذل أجــل  مــن  عليهم 
والشكر لرب البيت الذي أبعد عنهم أفات الفقر 

وفتنة الخوف. 
إن توفير الطعام مرتبط بعبادة الله تعالى 
وشكره والثناء عليه؛ ألنه بذالك يزيد الله في 
شكرتم  �لئن  تعالى:  قــال  فيه.  ويبارك  الــرزق 
ألزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد�)إبراهيم: 
أهم  مــن  األرض  فــي  والتجبر  فالطغيان   .)7
من  والخوف  والتقوى  والجوع،  الفقر  أسباب 
الله من أفضل الوسائل لفتح أبواب الرزق، قال 
تعالى: �ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه 
 : من حيث ال يحتسب�)الطالق:2-3( وقال 
�ولو أن أهل القرى آمنوا وتقوا لفتحنا عليهم 

بركات السماء واألرض�)األعراف:96(. 
وأعــتــقــد أن مـــا نــعــيــشــه مـــن فــتــن وفــقــر، 
الغيث  قــلــة  مــن  الــســنــة  هـــذه  بــه  ابتلينا  ومـــا 
المعاصي  فــي  انــغــمــاســنــا  نتيجة  إال  لــيــس 
قست،  فالقلوب  ألنفسنا،  محاسبتنا  وعـــدم 
بالتوبة  إال  عــالج  وال  انــتــشــرت،  والــفــواحــش 
واالستغفار و التوكل على الله في طلب الرزق، 
�: »لو أنكم كنتم توكلون على الله حق  قال 
خماصا  تغدو  الطير  يــرزق  كما  لرزقتم  توكله 
ماجه.  وابــن  الــتــرمــذي،  سنن  بطانا«  وتـــروح 
نعمه  على  وشكره  الله،  على  التوكل  فغياب 
والسياسية..  االقتصادية،  األزمــات  كل  سبب 
يك  لــم  الله  بــأن  ــك  �ذل تعالى:  لقوله  مصداقا 
مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما 

بأنفسهم�)األنفال:53(.
 ب - العمل والتخطيط:

إليه  الذي أشار  الغذائي  األمن  إن تحقيق 

َيــْوِمــِه..« ال يحصل  َطَعاُم  »ِعــْنــَدُه   :� الرسول 
الذي  الجاد  بالعمل  وإنما  واالتكال،  بالتمني 
يــنــبــنــي عــلــى تــخــطــيــط دقــيــق ومــحــكــم؛ ألنــنــا 
ـــدار فــيــه أمـــور الــعــبــاد مــن طــرف  فــي عــصــر ت
هذا  ولألسف  السوق،  اقتصاد  على  المهيمن 
يجب  لــهــذا  الــمــســلــمــيــن؛  مــن  لــيــس  المهيمن 
ــة أن تــعــيــد الــنــظــر في  ــي عــلــى األمــــة اإلســالم
مخططا  لذلك  وتضع  االقتصادية،  سياستها 
العزيز  الكتاب  من  مبادئه  تأخذ  استراتيجيا 
الذي حرم اإلسراف والتبذير، قال تعالى: �وال 
تسرفوا إنه ال يحب المسرفين�)األعراف:31(. 
ـــال تــعــالــى: �إن الــمــبــذريــن كــانــوا إخـــوان  وق

الشياطين�)اإلسراء:27(.
بعقوبة  المسلمين  أموال  مختلس  وعقاب 
طبقت،  مــا  إذا  أموالهم  بحفظ  كفيلة  شــديــدة 
فاقطعوا  والــســارقــة  �والــســارق  تعالى:  قــال 
أمور  تسند  ال  وحتى   .)38 أيديهما�)المائدة: 
علمنا  فقد  والخائنين  للصوص  المسلمين 
نقدم  أن   � مــن خــالل قصة يوسف  الــقــرآن 
األصلح  واألكثر أمانة، قال تعالى على لسان 
يــوســف عــلــيــه الـــســـالم: �قــــال اجــعــلــنــي على 
عليم�)يوسف:55(.  إني حفيظ  األرض  خزائن 
ويكفي أن نقرأ سورة يوسف لنعرف كيف دبر 
أمور أهل مصر في سنوات الجفاف بكفاءته، 

وأمانته، وعدله.
إلى  اإلســـالم  دعــا  فقد  وذاك؛  هــذا  وفـــوق 
العمل فقال تعالى: �هو الذي جعل لكم األرض 
ذلـــوال فــامــشــوا فــي مناكبها وكــلــوا مــن رزقــه 
واليه النشور�)الملك:15(. فال عذر ألي مسلم 
ويحمل  غيره  على  يتكل  أن  العمل  على  قــادر 
المسؤولية للدولة وحدها، فالله أمرنا بالعمل 
إسالميا  اقتصادا  لنبني  نوعه  كــان  ما  كيف 

مستمدا من ضوابط الشريعة ومقاصدها.
انطلق  العامة،  المبادئ  هــذه  خــالل  ومــن 
الرسول � ومن بعده الخلفاء الراشدون في 
توفير  يضمن  محكم  إســالمــي  اقتصاد  بــنــاء 
الغذاء للمسلمين؛ فبمجرد وصوله � للمدينة 
كــان  مــا  بــعــد  للمسلمين،  بــإنــشــاء ســـوق  أمـــر 
اليهود يسيطرون على سوقها آنذاك، حتى ال 
ثم  اقتصاديا،  المسلمون تحت رحمتهم  يبقى 
دعم هذا السوق بالدعوة إلى الزراعة وعمارة 
فهي  ميتة  أرضا  أحيا  »من   :� فقال  األرض، 
له« سنن الترمذي. وقال �: »إن قامت الساعة 
وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أال يقوم حتى 
شأن  أعــال  ثم  احمد.  مسند  فليفعل«  يغرسها 
المسلم الذي يأكل من عمل يده فقال �: »ما 
أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل 
يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده« 

صحيح البخاري.
2 - من ثمرات تحقيق األمن الغذائي:

أ - حفظ كرامة األمة اإلسالمية: 
لألمة  االقتصادي  النجاح  أن  ينكر  أحد  ال 
باقي  بين  بكرامة  تعيش  يجعلها  اإلسالمية، 
واالستقرار؛  باألمن  يشعرون  وأفرادها  األمم، 
ألنهم يملكون قوت يومهم، وأن إرهاب الجوع 
يــهــدد وجــودهــم ولـــن يعيشوا عــالــة على  لــن 
»ألن   :� ــال  ق منبطحين،  متسولين  غيرهم 
يغدو أحدكم، فيحطب على ظهره، فيتصدق به 
ويستغني به من الناس، خير له من أن يسأل 

العليا  اليد  ألن  ذلــك،  منعه  أو  أعــطــاه  رجــال، 
تعول«  بمن  وابـــدأ  السفلى،  الــيــد  مــن  أفــضــل 

صحيح مسلم.
ــا عـــــام، يــشــمــل األفــــــراد،    الـــخـــطـــاب هــن
يربي   � الرسول  ألن  والـــدول؛  والجماعات، 
المسلم بصفة عامة على الكرامة وعزة النفس، 
التمييز،  منذ وصوله سن  تبدأ  التربية  وهذه 
نفسه  عــلــى  واالعـــتـــمـــاد  تعليمه  طــريــق  عـــن 
وتحبيب العمل إليه، وتدريبه على التجارة، أو 
يفتح  رشــده  تبين  فــإذا  الصناعة،  أو  الفالحة 
له المجال للممارسة فيستقل بنفسه، مصداقا 
لقوله تعالى: �فان آنستم منهم رشدا فادفعوا 
أن  يأبى  فاإلسالم  أموالهم�)النساء:6(.  إليهم 

يبقى المسلم دائما تحت وصاية غيره. 
إن واجــبــنــا لــتــأمــيــن الــطــعــام يــكــمــن في 
تعالى:  قــال  العمل،  حــب  على  أبنائنا  تربية 
ورســولــه  عملكم  الــلــه  فسيرى  اعــمــلــوا  �وقـــل 
يقوم  معظمنا  )التوبة:105(.  والمؤمنون� 
كيف  يعلمهم  فال  أوالده،  عن  نيابة  بكل شيء 
يــتــســوقــون، وال كــيــف يـــزرعـــون ويــتــاجــرون، 
ال  وهــو  الــولــد  فينشأ  وينظفون،  ويطبخون 
يستطيع القيام بشيء، بل األخطر من ذلك أننا 
الشرع  أباحها  التي  األعمال  لهم بعض  نحقر 
ال  حين  في  كرامتهم،  من  انتقاصا  ونعتبرها 
نعتبر اتكالهم على غيرهم عيبا ونقصا، فتكون 
يعلم  فالعمل  الــبــدايــة؛  منذ  خاطئة  التربية 
االنضباط، ويحارب الفراغ، وأسوتنا الرسول 
الــذي رعى الغنم وهو صغير، وخــرج مع   �

عمه للتجارة وهو طفل.
ينقصنا  مــا  فــإن  مــا سبق؛  إلــى  باإلضافة 
وليس  الــثــروات،  ليس  اإلسالمية  بلداننا  في 
الموارد البشرية، بل مشكلتنا هي عدم التوزيع 
العادل لمال الله؛ حيث نجد شريحة قليلة تنعم 
بخيرات البلد؛ فالبعض يتقاضى أجورا عالية 
جدا وينعم بامتيازات اجتماعية، وآخرون كثر 

ال يجدون ما يأكلون.
نعيش  وهكذا 
ـــاقـــضـــات  ـــن ـــمـــت ال
العدل  غــيــاب  عند 
واالحــــــــتــــــــكــــــــام 
ــــى شــــرع الــلــه؛  إل
فــــــــالــــــــســــــــارق ال 
يكرم  بــل  يحاسب 
ويــــــتــــــوج كــبــطــل 
لــــألمــــة، واألمـــيـــن 
ــــخــــون ويــــرمــــى  ي
بــه فــي الــســجــون، 
وهـــــــــذا كــــلــــه مــن 
تـــجـــبـــر اإلنــــســــان 
وتكبره على شرع 
»إن   :� قال  الله، 
يتخوضون  رجــاال 
بغير  الله  مال  في 
حـــق، فــلــهــم الــنــار 
ـــيـــامـــة«  ـــق يـــــــوم ال
البخاري.  صحيح 
»مـــن   :� وقـــــــال 
منكم  استعملناه 
فكتمنا  عمل،  على 
فوقه  فما  مخيطا، 

كان غلوال يأتي به يوم القيامة« صحيح مسلم. 
ماتت  حتى  الهرة  جوعت  التي  المرأة  وقصة 
بال  فما  يعرفها،  الكل  بسببها  النار  فدخلت 
من يجوع شعبا بأكمله ويستحوذ على رزقه، 
وينسى أن المال مال الله وهو مستخلف فيه.

ب - ضمان استقاللية األمة اإلسالمية:
غيرها  على  اإلسالمية  الــدول  اعتماد  إن   
في الغذاء، يجعلها تفقد سيادتها وهويتها فال 
تستقل بقراراتها؛ ألن اآلخر  يملك ورقة الضغط 
شــاء؛  متى  تجويعها  على  قــادر  وهــو  عليها، 
واللحوم..  والحليب  القمح  منه  ألننا نستورد 
وقـــال �: »لــيــس الــغــنــى عــن كــثــرة الــعــرض، 
مسلم.  الــنــفــس« صحيح  غــنــى  الــغــنــى  ولــكــن 
فالدول اإلسالمية   تقريبا يدها هي السفلى، 
وتتلقى مساعدات من الغرب، ومعظمها غارق 
البنك  رهينة  الشعوب  فأصبحت  الديون،  في 
في  المتحكمة  المؤسسات  من  وغيره  الدولي 

رقاب المسلمين. 
تكون  ولن  نتقدم،  لن  الوضع  هذا  في ظل 
نضمن  ولــن  مستقلة،  اقتصادية  قـــرارات  لنا 
تتصرف  كلها  ثــرواتــنــا  ألن  الــغــذائــي؛  أمننا 
فيها مؤسسات أجنبية عبر صفقات مشبوهة، 
الذين  المفسدين  مــن  طائفة  تسيير  نتيجة 
أراضي  لنا  أن  العلم  مع  الديون،  في  أغرقونا 
وجوفية،  سطحية  ومــيــاه  لــلــزراعــة،  صالحة 
بشريه  وطــاقــات  ومعدنية،  سمكية  وثـــروات 
الــذي  الــحــديــث  علينا  ينطبق  ال  لــهــذا  شــابــة. 
المسلمين  ألن  أمــن؛  لنا  فليس  منه،  انطلقنا 
يعيشون الرعب والخوف في سوريا وفلسطين 
على  نتكل  ألننا  صحة؛  لنا  وليس  والــعــراق، 
غيرنا في العالج وصنع األدوية، وليس لدينا 
الغذائية  الــمــواد  كــل  نستورد  ألننا  اقتصاد 
تقريبا من الغرب. لهذا لم تحز لنا الدنيا كما 
جاء في الحديث؛ ألننا ضيعنا األمانة، وتخلينا 

عن شريعتنا.

مع سنة رسول اهلل �

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

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

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

ترسل االشتراكات باسم :
> جريدة احملجة عن طريق احلوالة البريدية

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

 رقم : 2111113412900014
أما قسيمة االشتراك والوصل فيبعثان إلى مقر 

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

3، الدكارات،
فاس - املغرب
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إنه من املمكن بال ريب تأليف كتاب في 
التربية، ولعله من املمكن كذلك وضع منهج 
تربوي متكامل ورسم خطط محكمة في ذلك، 
القواعد  ع��ن  احل��دي��ث  ف��ي  النفس  إط��ال��ة  أو 

النظرية لذلك املنهج األخالقي التربوي.
لكن ذلك ال يغني عن واقع تربوي ميثله 
وطريقته  س��ل��وك��ه  ف��ي  يحقق  م���رّب  إن��س��ان 
واألساليب  األس��س  ك��ل  ومنهجه  وأس��ل��وب��ه 
التربوي  املنهج  إقامة  ي��راد  التي  واأله��داف 
حًيا  امل��ن��ه��ج  ذل���ك  ي��ك��ون  أن  ب��د  ف��ال  عليها، 
أب��ل��غ في  ي��ك��ون  ف��ي ش��خ��ص، حتى  متحرًكا 

تأثيره. 
لذلك لم ين�زل الله تعالى على الناس كتًبا 
وأوام��ر مجردة فقط، بل كان مع ذلك إرسال 
املنهج  ليحققوا  البشر  من  واألنبياء  الرسل 
أمنوذًجا  وليكونوا  عملي،  بشكل  التربوي 
حًيا ناطًقا بجمال هذا املنهج وكماله عملًيا 

وواقعًيا، مما يزيده مصداقية وتأثيًرا.
وقد يكون هذا االقتداء مباشًرا بأن يكون 
من ميثل األسوة والقدوة شخًصا حًيا يعيش 
بني أتباعه ماثاًل أمام أعينهم كما كان حال 
النبي � مع أصحابه الكرام، وقد يكون غير 
كى  تحُ شخصية  ال��ق��دوة  يكون  ك��أن  مباشر 

روى قصتها. سيرتها وتحُ
ِه أحُْسَوٌة َحَسَنٌة  وِل اللَّ ْم ِفي َرسحُ �َلَقْد َكاَن َلكحُ
َه  اللَّ َوَذَك��َر  اْلَِخ��رَ  َواْلَيْوَم  َه  اللَّ و  َيْرجحُ َكاَن  مِلَْن 

َكِثيًرا�)األحزاب : 21(.
ِإْبَراِهيَم  أحُْسَوٌة َحَسَنٌة ِفي  ْم  َلكحُ َكاَنْت  �َقْد 
ْم  ِمْنكحُ َرَآءحُ  بحُ ا  ِإنَّ ِلَقْوِمِهْم  َقالحُوا  ِإْذ  َمَعهحُ  ِذيَن  َوالَّ
َوَبَدا  ْم  ِبكحُ َكَفْرَنا  ِه  اللَّ وِن  دحُ ِمْن  وَن  دحُ َتْعبحُ ا  َومِمَّ
ى  َحتَّ َأَبًدا  َواْلَبْغَضاءحُ  اْلَعَداَوةحُ  محُ  َوَبْيَنكحُ َبْيَنَنا 
أِلَِبيِه  ِإْبَراِهيَم  َق��ْوَل  ِإالَّ  َوْح��َدهحُ  ِه  ِباللَّ وا  ْؤِمنحُ تحُ
��ِه ِم��ْن  أَلَْس��َت��ْغ��ِف��َرنَّ َل��َك َوَم���ا َأْم��ِل��كحُ َل��َك ِم��َن ال��لَّ
َوِإَلْيَك  َأَنْبَنا  َوِإَلْيَك  ْلَنا  َتَوكَّ َعَلْيَك  َنا  َربَّ َشْيٍء 

امْلَِصير�)املمتحنة : 4(.
التربية  النبوي  املنهج  في  تققت  وقد 
بالقدوة بالشكل املباشر، وغير املباشر كذلك:
ف��ق��د ك���ان رس����ول ال��ل��ه � ي��ع��ي��ش بني 
ب��ال��ق��ول وال��ع��م��ل، وك��ان  أص��ح��اب��ه يوجههم 
ويترقبون  أفعاله  ينظرون  الكرام  الصحابة 
فإذا  وسكناته،  حركاته  ويعدون  تصرفاته، 
إليه، وإذا نهاهم  أمرهم بشيء كان أسبقهم 

عن أمر كان أبعدهم عنه.
ملًكا منعزاًل في قصر   � النبي  يكن  لم 

بعيد، وال رئيًسا ينظر ألتباعه من برج مشيد، 
في  بجنوده  ويلقي  احلرير  يلبس  قائًدا  وال 
املؤمنني،  من  ج��زًءا  كان  بل  الشديد،  العذاب 
ي��ت��ح��م��ل م��ع��ه��م م���ا ي��ت��ح��م��ل��ون، ي��ج��وع كما 
من  ويحمل  يتأذون،  كما  ويتأذى  يجوعون، 
يحملون،  ما  ف��وق  والبالء  واملشاق  الهموم 
فإن  غ��ي��ره،  عليه  يصبر  ال  م��ا  على  ويصبر 
الذ به أحد أتباعه وجد عنده ما يسري عنه 

ويرفع عنه جزًءا مما يعانيه.
"لقد رأيتني سابع  قال عتبة بن غ��زوان: 
سبعة مع رسول الله � ما لنا طعام إال ورق 

الشجر حتى تقرحت أشداقنا")1(.
وعن عبد الله بن مسعود: "أن النبي � 
كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب 
أيكم  ل��ب��ع��ض:  بعضهم  ق���ال  إذا  ج��ل��وس  ل��ه 
على  فيضعه  ف��الن  بني  ج��زور  بسلى  يجيء 
القوم  أشقى  فانبعث  إذا سجد؟  محمد  ظهر 
فنظر  به  فجاء  معيط-  أب��ي  بن  عقبة  –وهو 
ظهره  على  ووض��ع��ه   � النبي  سجد  حتى 
كان  لو  شيًئا  أغير  ال  أنظر  وأن��ا  كتفيه  بني 

لي منعة.
 ق�����ال: "ف��ج��ع��ل��وا ي��ض��ح��ك��ون وي��ح��ي��ل 
� ساجد  الله  بعضهم على بعض ورس��ول 
ال يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحت عن 

ظهره")2(.
وعن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله 
بن عمرو عن أشد ما صنع املشركون برسول 
الله �، قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء 
إلى النبي � وهو يصلي فوضع رداءه في 
بكر  أبو  فجاء  شديًدا  خنًقا  به  فخنقه  عنقه 
حتى دفعه عنه فقال:" أتقتلون رجاًل أن يقول 

ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم")3(.
وك���ذل���ك ك����ان ال��ق��ص��ص ال���ق���رآن���ي ي��ق��دم 
للمؤمنني النماذج والقدوات في سير األنبياء 
وتابعيهم والصاحلني من السابقني كقصص 
م��وس��ى وه����ارون وه���ود وص��ال��ح وإب��راه��ي��م 
ول���وط، وق��ص��ة أص��ح��اب الكهف وأص��ح��اب 
�  يحكي  ال��ن��ب��ي  ك����ان  وك���ذل���ك  األخ������دود 
العظات  منها  ل��ي��أخ��ذوا  القصص  تلك  لهم 
واملرسلني  األنبياء  بهؤالء  وليقتدوا  والعبر 

واحلواريني والصاحلني. 
-----------

 )1( أخرجه مسلم )2278/4(. 
 )2( أخرجه البخاري )94/1(، ومسلم )1418/3(.

) 3( أخرجه البخاري )1345/3(

> موقع شبكة األلوكة
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التربية بالقدوة والـمثال في سيرة 
عبد الله بن مسعود �رسول الله �  في الـمرحلة الـمكية

 رجل ثور القرآن فثوره القرآن

ذ. عبد الصمد احسيسن
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ذكر اإلمام الزركشي في مقدمة كتاب البرهان في علوم القرآن عن ابن مسعود � قال: "من 
أراد العلم فليثور القرآن، فإن فيه علوم األولني والخرين" )1(. وهذا معنى لطيف جدا؛ معنى 
تثوير القرآن في حياة الفرد واألمة، ذلك أن القرآن الكرمي يبعث في صاحبه احلياة، ويفجر فيه 
الطاقات الهائلة، ويدفعه الستثمار مواهبه التي منحه الله جل وعال، وقد كان ابن مسعود من 
هذه الطينة التي ثورت القرآن الكرمي، فأمدها بإمداداته، وأطلق لها عنان التألق والعروج في 
سماء الفضائل، وقد ظهر تعلقه بالقرآن الكرمي -وحبل الله تعالى املتني- منذ اللحظات األولى 
إلسالمه، فورد في قصة إسالمه أنه مبجرد ما أسلم رجع إلى النبي � وقال له: »علمني من هذا 

القول؟ فقال له: إنك غالم معلم«)2(
 فكانت هذه بداية اإلرهاصات لهذه الثورة القرآنية املرتقبة في هذا الرجل، ومن أبرز جتلياتها 
ما ورد عنه أنه قال: "والذي ال إله غيره، لقد قرأت من في رسول الله � بضعا وسبعني سورة، 
ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغنيه اإلبل ألتيته" وفي رواية "فقد أخذت من فيه سبعني 
سورة ما نازعني فيها بشر" )3( وقال أيضا "ما نزلت آية إال وأنا أعلم أين نزلت وفيم نزلت"، 
وهذا األخذ لم يكن أخذا حلروف القرآن الكرمي وأشكاله ورسمه فحسب، بل كان أخذا للقرآن 
الكرمي حفظا وتخلقا، علما وعمال، فيقول �: "كنا إذا تعلمنا من النبي � عشر آيات لم نتعلم 
من العشر التي نزلت بعدها حتى نعلم ما فيه.قيل لشريك -أحد الرواة- من العمل؟ قال نعم".)4(
وليس إخباره هذا تزكية للنفس واالفتخار، بل شهد له بذلك من ال ينطق عن الهوى، فقد ورد 
في سنن ابن ماجة مرفوعا: "من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن 
أم عبد" )5(. وقال �: »»استقرئوا القرآن من أربعة من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة 
وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل«)6( كما شهد له بذلك الصحابة رضي الله عنهم، فقد سئل علي 
� عنه فقال: ّ"قرأ القرآن ثم وقف عنده وكفي به")7(. وقال في حقه أمير املؤمنني عمر: "كنيف 
ملئ علما -تصغير كنف تصغير تعظيم وهو الوعاء-" )8( وعن مسروق قال: "جالست أصحاب 
روي الرجل، واإلخاذ يروي الرجلني، واإلخاذ يروي العشرة،  محمد فوجدتهم كاإلخاذ، فاإلخاذ يحُ
واإلخاذ يروي املائة، واإلخاذ لو نزل به أهل األرض ألصدرهم، فوجدت عبد الله بن مسعود من 

ذلك اإلخاذ" الطبقات الكبرى)9( 342/2.
كل هذا التعلق بالقرآن وهذا االغتراف من ينابيعه جعل ابن مسعود ال يرى إال الله تعالى، 
فكان القرآن دينه وديدنه، فقد ورد عن بعض أصحابه أنه "كان إذا هدأت العيون قام فسمع له 
دويا كدوي النحل حتى يصبح")10(. وقيل حلذيفة: أخبرنا برجل قريب الهدي والسمت والدل 
برسول الله � حتى نلزمه؟ فقال: ما أعلم أحدا أشبه سمتا وهديا ودال برسول الله � حتى 
يوازيه من ابن أم عبد.)11( ومعلوم أن هدي رسول الله � كان قرآنا ميشي كما نطقت بذلك 

الثار. 
ومن املواقف العظيمة التي سجلت في حياة عبد الله بن مسعود مع القرآن هي صدعه بالقرآن 
الكرمي وجهره به وسط صناديد قريش الذين كانوا يذيقون الضعفاء أصنافا من التعذيب، يقول 
الدكتور الصالبي: "بالرغم من أن ابن مسعود كان حليًفا وليس له عشيرة تميه، وكان ضئيل 
اجلسم،  دقيق الساقني، فإن ذلك لم يحل دون ظهور شجاعته وقوة نفسه، فكان أول من جهر 
بالقرآن بعد رسول الله � مبكة: اجتمع يوًما أصحاب رسول الله فقالوا: والله ما سمعت قريش 
الله بن مسعود: أنا، قالوا: إنا  هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعهموه؟ فقال عبد 
نخشاهم عليك، إمنا نريد رجاًل له عشيرة مينعونه من القوم إن أرادوه، قال: دعوني فإن الله 
سيمنعني. قال: فغدا ابن مسعود � حتى أتى املقام في الضحى، وقريش في أنديتها، حتى 
ْرآَن� قال:  َم اْلقحُ ْحَمنحُ - َعلَّ ِحيِم� رافعا بها صوته �الرَّ ْحَمِن الرَّ قام عند املقام ثم قرأ: �ِبْسِم اللِه الرَّ
ثم استقبلها يقرؤها، قال: فتأملوه فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن أم عبد؟ قال: ثم قالوا: إنه ليتلو 
بعض ما جاء به محمد، فقاموا إليه فجعلوا يضربونه في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما 
شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه، فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك، 
فقال: ما كان أعداء الله أهون عليَّ منهم الن، ولئن شئتم ألغادينهم مبثلها، قالوا: ال، حسبك، قد 

أسمعتهم ما يكرهون".)12( 
ومن خالل ما تقدم تظهر لنا ثورة عبد الله بن مسعود القرآنية وكيف جعل منه القرآن الكرمي 
هديهم  على  وجعلنا  وأصحابه،  مسعود  ابن  عن  الله  فرضي  األبطال،  مجابهته  تخشى  بطال 

وسنتهم، واحلمد لله رب العاملني.
-------

1 - البرهان في علوم القرآن للزركشي 8/1.
2 - السيرة النبوية عرض وقائع وتليل أحداث للصالبي 159/1.

3 - سير أعالم النبالء للذهبي 471/1.  
4 - السنن الكبرى للبيهقي رقم 5289.
5 - باب فضائل الصحابة، رقم 138. 

6 - رواه مسلم والبخاري
7 - سير أعالم النبالء للذهبي 300/3     

8 - نفسه 490/1.
9 - 342/2  واإلخاذ مجمع املاء شبيه بالغدير معجم مقاييس اللغة البن فارس مادة أخذ. 

10 - الزهد والرقائق البن املبارك 32/1. 
11 - فضائل الصحابة للنسائي 48/1.

12 - السيرة النبوية للصالبي 158/1��159.

08 جمادى األولى 1437هـ  املوافق, 17 فبراير  2016م

مع ال�صادقني

يوم  مساء  ال��ل��ه،  عفو  إل��ى  الزمزمي  ال��ب��اري  عبد  الشيخ  انتقل 
األربعاء02 جمادى األولى 1437ه�- 10 فبراير 2016م  عن عمر يناهز 

73 سنة، وأقيمت جنازة الراحل بعد عصر يوم الخميس بطنجة.
ويذكر، أن الراحل عانى في الفترة األخيرة مع مرض السرطان، غير أنه تماثل للشفاء، 

قبل أن تسوء حالته الصحية من جديد.
 يعد الراحل عبد الباري الزمزمي من رجال الدعوة ومن أبرز علماء المنهج الوسطي 
في المغرب العربي، وهو رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل. 
في مجلس  المسلمين. وشغل منصب عضو  لعلماء  العالمي  االتحاد  في  وعضو مؤسس 
وعال  جل  الله  رحمه  والفضيلة،  النهضة  لحزب  المنتمي  الوحيد  النائب  وك��ان  النواب، 

وأسكنه فسيح جناته.
و�إنا لله وإنا إليه راجعون�

الشـيـخ  عـبـد  البـاري  الـزمـزمي
فـي  ذمـة  اللـه  تــعـالـى



5 خطبة منبرية

اخلطبة األولى:
إن العبد املؤمن الصادق، الذي يؤمن بالله 
ربا، وباإلسالم دينا، وبالقرآن إماما، وبسيدنا 
أو  ش��ك،  يعتريه  ال  ورس����وال،  نبيا   � محمد 
يراوده ريب، في أن الله تعالى، الواحَد األحد، 
ال��ف��رد ال��ص��م��د، ه��و سبحانه اخل��ال��ق ال��ب��ارئ 
األك��وان،  اإلنسان، وصنع  ال��ذي خلق  املصور، 
وه���و س��ب��ح��ان��ه امل��ت��ن��ع��م ب��اخل��ي��ر واإلح���س���ان، 
وهو  والغفران،  بالعفو  املتكرم  سبحانه  وهو 
األمور،  له اخللق وبيده مقاليد  الذي  سبحانه 
وهو سبحانه الذي يدبر األمر من السماء إلى 
األرض، وهو سبحانه الذي يعلم خائنة األعني 
م��ا شاء  وه��و سبحانه  ال��ص��دور،  تخفي  وم��ا 
الغفور،  العزيز  يكن، وهو  لم  يشأ  لم  وما  كان 
ال��ص��دور�،  تخفي  وم��ا  األع���ني  خائنة  �يعلم 
وإليه  ش��يء  كل  ملكوت  بيده  ال��ذي  �فسبحان 
82(، وهو سبحانه الذي كتب  ترجعون�)يس: 
على نفسه الرحمة، وقد وسعت رحمته كل شيء، 
قال تعالى: �قل ملن ما في السماوات واألرض 
قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى 
يوم القيامة ال ريب فيه�)األنعام: 13(، وقال جل 
في عاله: �ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها 
للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا 

يؤمنون�)األعراف: 156(.
الواسع  أفقها  ف��ي  الرحمة  إن  ال��ل��ه:  عباد 
وامتدادها املطلق صفة رب العاملني الذي سمى 
تسبق  رحمته  وجعل  رحيما،  رحمانا  نفسه 
أراد  ول��ذل��ك  م��وج��ود،  ك��ل  بها  غضبه، وش��م��ل 
اإلسالم أن يطبع الناَس بالرحمة الشاملة، وأن 
هذه  متتلئ  حتى  قلوبهم،  في  جذورها  يغرس 
بالتراحم  أمر اإلسالم  كما  القلوب خيرا وبرا، 
دالئل  من  ذلك  وجعل  العباد،  سائر  بني  العام 
مت��ام اإلمي���ان وك��م��ال اليقني، ق��ال رس��ول الله 
َت��رح��م��وا«، ق��ال��وا: يا  �: »ل��ن ت��ؤم��ن��وا حتى 
رسول الله، كلنا رحيم، قال: »إنه ليس برحمة 
وقد  ال��ع��ام��ة«،  رحمة  ولكنها  صاحبه،  أح��دك��م 
أنه كان رحيما   � الله  ثبت في سيرة رسول 
بالناس، وحتى باحليوانات واجلمادات وباقي 
يوسع  اإلس��الم  أن  نفهم  هنا  فمن  املخلوقات، 
من  فسيحة  جوانب  تشمل  حتى  الرحمة  آفاق 
م��ن األح��ي��اء، وحتى  احل��ي��اة، وع���ددا ضخما 
به رسول  أخبر  ال��ذي  تعالى  الله  وعد  يتحقق 
الله �: »الراحمون يرحمهم الرحمان، ارحموا 
م���ن ف���ي األرض ي��رح��م��ك��م م���ن ف���ي ال��س��م��اء«. 
نبوية  وخصلة  عظيمة،  ربانية  صفة  فالرحمة 
على  تبعث  نبيلة،  إنسانية  وعاطفة  ك��رمي��ة، 
وحتث  املعروف،  بذل  إلى  وتدفع  اخلير،  فعل 
واإلي��ث��ار،  والتضامن  التعاون  على  املؤمنني 
واحلنان،  وال��رأف��ة  الرقة  قلوبهم  في  وتغرس 
وال��رف��ق وال��ع��ط��ف واإلح���س���ان، وحت��ق��ق فيهم 
األخوة الصادقة التي أرادها الله تعالى بقوله: 
أخويكم  بني  فأصلحوا  إخ��وة  املؤمنون  �إمنا 
 .)10 ترحمون�)احلجرات:  لعلكم  الله  واتقوا 
ف��رج��اء رح��م��ة ال��ل��ه ت��ع��ال��ى م��ش��روط ب��ش��روط، 

ومتوقف على ضوابط، منها:
نص  بدليل  بينهم  فيما  العباد  ت��راح��م   -
احلديث: »الراحمون يرحمهم الرحمان، إرحموا 
من في األرض يرحمكم من في السماء"، فالقوي 
مطالب برحمة الضعيف، والغني مأمور برحمة 
الفقير، والكبير ينبغي أن يرحم الصغير، وكل 

مطالب برحمة اآلخر.
- وم��ن��ه��ا ات���ص���اف ال���ع���ب���اد ب��اإلح��س��ان 
من  قريب  الله  رحمة  �إن  تعالى:  قوله  بدليل 

احملسنني�)األعراف: 55(.
- وم��ن��ه��ا ات��ص��اف ال��ع��ب��اد ب��ت��ق��وى ال��ل��ه، 
ب��دل��ي��ل ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: �وات����ق����وا ال��ل��ه لعلكم 

ترحمون�)احلجرات: 10(.
اإلمي��ان  على  العباد  ثبات  أيضا  ومنها   -
أداء  على  مع احلرص  الصادق،  واليقني  التام 
الواجبات الشرعية، سواء منها ما هو واجب 
أو ما هو واج��ب في حق رب  العباد،  في حق 
وسعت  �ورحمتي  تعالى:  قوله  بدليل  العباد، 
كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة 
 ،)156 يؤمنون�)األعراف:  بآياتنا  هم  والذين 
بعضهم  واملؤمنات  �واملؤمنون  تعالى:  وقوله 
أول���ي���اء ب��ع��ض ي���أم���رون ب��امل��ع��روف وي��ن��ه��ون 
الزكاة  وي��ؤت��ون  ال��ص��الة  ويقيمون  املنكر  ع��ن 
الله  سيرحمهم  أولئك  ورسوله  الله  ويطيعون 

إن الله عزيز حكيم�)التوبة: 72(.
ال��ل��ه، وات��ب��اع م��ا أن��زل من  - ومنها طاعة 
القرآن والعمل به، وطاعة رسول الله �، بدليل 
لعلكم  وال��رس��ول  الله  �وأطيعوا  تعالى:  قوله 
تعالى:  وق��ول��ه   ،)132 ع��م��ران:  ت��رح��م��ون�)آل 
�وأق��ي��م��وا ال��ص��الة وآت����وا ال��زك��اة وأط��ي��ع��وا 
وقوله   ،)54 ترحمون�)النور:  لعلكم  الرسول 
واتقوا  فاتبعوه  مبارك  أنزلناه  �كتاب  تعالى: 
تعالى:  وقوله   ،)156 ترحمون�)األنعام:  لعلكم 
�وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 

ترحمون�)األعراف: 204(.
الله،  لبيوت  ال��ل��ه  ع��ب��اد  ع��م��ارة  ومنها   -
واالستغفار،  والعلم  بالذكر  فيها  واشتغالهم 
الله  تستغفرون  �ل���وال  ت��ع��ال��ى:  ق��ول��ه  ب��دل��ي��ل 
»وما   :� وقوله   ،)48 ترحمون�)النمل:  لعلكم 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب 
عليهم  نزلت  إال  بينهم  فيما  ويتدارسونه  الله 
الرحمة  وغشيتهم  املالئكة  وحفتهم  السكينة 

وذكرهم الله فيمن عنده«.
وتأملنا  ح��ي��ات��ن��ا،  ف��ي  ن��ظ��رن��ا  إذا  ول��ك��ن، 
أح��وال��ن��ا، وح��اس��ب��ن��ا أن��ف��س��ن��ا، ون��ح��ن ال��ذي��ن 
ربنا  من  نطمع  السماء،  إلى  أعناقنا  اشرأبت 
بها ظمأ  ي��روي  امل��اء،  من  بقطرات  يرحمنا  أن 
اخلالئق والعباد، ويسقي بها األرض والبالد، 
قلت  ق��د  وجتلياتها  ال��رح��م��ة  مظاهر  أن  جن��د 

وانحصرت؛ بل كادت تغيب وتنعدم...
القلوب،  قست  ال��رح��م��ة،  ان��ت��زاع  وبسبب 
وحت��ج��رت األف���ئ���دة، وف��س��ق ال��ن��اس ع��ن أم��ر 
والصراط  القومي  الطريق  عن  وانحرفوا  الله، 
املوانع  من  رئيسيا  مانعا  ذلك  فكان  املستقيم، 
من  والبركات  الرحمات  تنزل  دون  حالت  التي 
العباد، فهال استيقظنا من نومتنا؟، وهال  رب 

قمنا من غفوتنا؟، وهال صحونا من سكرتنا؟
اللهم أنت ربنا ال إله إال أنت خلقتنا، ونحن 
عبادك وعلى عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ 
بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمك علينا، 
يغفر  ال  ف��إن��ه  لنا  فاغفر  بذنوبنا،  ل��ك  ون��ب��وء 

الذنوب إال أنت.

اخلطبة الثانية:
احلمد لله كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم 
األكمالن  األمت��ان  والسالم  والصالة  سلطانه، 
ال��س��الم،  ال��رح��م��ة وال��ه��دى ورس���ول  على نبي 
آل��ه وصحبه  وعلى  األن��ام،  خير  محمد  سيدنا 

الكرام، وبعد:
عباد الله: إن من رحمات الله ، الذي كتب 
على نفسه الرحمة، وسمى نفسه رحمانا رحيما، 
ومن فضله وإحسانه، ومن جوده وكرمه،  أنه 
–جل اسمه وتعالى جده وال إله غيره- قد فتح 
عباده  أم��ام  ومغفرته،  وتوبته  رحمته  أب��واب 
السوء  وعملوا  أنفسهم،  على  أس��رف��وا  الذين 

بجهالة، ثم تابوا من قريب، وأنابوا إلى ربهم، 
وأسلموا له، وسارعوا إلى اإلقالع عن الذنوب 
وامل��ع��اص��ي واآلث����ام، والزم���وا ال��ن��دم، وأك��ث��روا 
�يقبل  أنه:  فأخبرهم سبحانه،  االستغفار،  من 
التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات�)الشورى: 
23(، وقد خاطب رسوله � بقوله: �وإذا جاءك 
كتب  عليكم  س��الم  فقل  بآياتنا  يؤمنون  الذين 
ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء 
غفور  فإنه  وأصلح  بعده  من  ت��اب  ثم  بجهالة 
رحيم�)األنعام: 55(، وهو القائل سبحانه: �قل 
ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا 
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه 
هو الغفور الرحيم�)الزمر: 53(، والقائل كذلك: 
يستغفر  ثم  نفسه  يظلم  أو  سوء  يعمل  �ومن 
 ،)109 رحيما�)النساء:  غفورا  الله  يجد  الله 
وع��ن أن��س ب��ن مالك � ق��ال: سمعت رس��ول 
)يا  وتعالى:  ت��ب��ارك  الله  »ق��ال  ي��ق��ول:   � الله 
لك  غفرت  ورجوتني  دعوتني  ما  إنك  آدم:  ابن 
بلغت  لو  آدم:  اب��ن  يا  أب��ال��ي،  وال  فيك  ما  على 
لك  استغفرتني غفرت  ثم  السماء  عنان  ذنوبك 
بقراب  أتيتني  لو  إن��ك  آدم:  اب��ن  يا  أبالي،  وال 
شيئا  بي  تشرك  ال  لقيتني  ثم  خطايا،  األرض 
ألتيتك بقرابها مغفرة«، وهو سبحانه وتعالى 
�ادعوا ربكم تضرعا  القائل في محكم تنزيله: 
في  تفسدوا  وال  املعتدين  يحب  ال  إن��ه  وخفية 
األرض بعد إصالحها وادعوه خوفا وطمعا إن 
رحمة الله قريب من احملسنني�)األعراف: 55(، 
وهو سبحانه القائل حكاية عن نبيه هود �: 
�ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل 
قوتكم  إلى  قوة  ويزدكم  م��درارا  عليكم  السماء 
وال تتولوا مجرمني�)هود: 52(، وهو سبحانه 
القائل حكاية عن نبيه نوح عليه السالم: �فقلت 
السماء  يرسل  غفارا  ك��ان  إن��ه  ربكم  اسغفروا 
ويجعل  وبنني  بأموال  م��درارا وميددكم  عليكم 
لكم جنات ويجعل لكم أنهارا�)نوح: 12-10(، 
الغيث  ينزل  ال��ذي  �وه��و  ك��ذل��ك:  القائل  وه��و 
الولي  وهو  رحمته  وينشر  قنطوا  ما  بعد  من 

احلميد�)الشورى: 26(.
وبيان  ش��ام��ل  لتقرير  ه��ذا  إن  ال��ل��ه:  ع��ب��اد 
للذين  يغفر  وت��ع��ال��ى  ت��ب��ارك  ال��ل��ه  أن  واض���ح 
واحتملوا  اخلطايا  وارت��ك��ب��وا  اإلث��م  اق��ت��رف��وا 
األوزار، ثم تذكروا أنهم ما قدروا الله حق قدره، 
وأنهم جتاوزوا حدود الله، وانتهكوا حرماته، 
وحتسروا على ما فرطوا في جنب الله، فمسهم 
األلم، وعالهم اخلجل، وحذاهم األمل، فهرعوا 
إل��ى ال��ت��وب��ة، وس��ارع��وا إل��ى اإلن��اب��ة، ول��زم��وا 
االستغفار آناء الليل وأطراف النهار، وتشبثوا 
الله،  إلى  وف��روا  الرجاء،  الظن وحسن  بحسن 
إل��ى ط��اع��ت��ه، وم��ن غضبه  ف���روا م��ن معصيته 
إلى  عذابه  ومن  وطاعته،  رض��اه  إلى  وسخطه 
ومن  عفوه،  إل��ى  عدله  وم��ن  ومغفرته،  رحمته 
نركب  أف��ال  وسعته،  لطفه  إل��ى  ونقمته  بطشه 

قطار هؤالء الفارين إلى الله تعالى؟.
ف��س��ب��ح��ان��ك ال��ل��ه��م ال م��ف��ر م��ن��ك إال إل��ي��ك، 
وسبحانك اللهم ال منجى منك وال ملجأ إال إليك.
�وإن  وقولك احلق:  القائل  أنت  إنك  اللهم 
وإن  هو  إال  له  كاشف  فال  بضر  الله  ميسسك 
ميسسك بخير فهو على كل شيء قدير�)األنعام: 
الله للناس  18(، وأنت القائل كذلك: �ما يفتح 
من رحمة فال ممسك لها وما ميسك فال مرسل 
 ،)2 احلكيم�)فاطر:  العزيز  وه��و  بعده  من  له 
نسألك اللهم أن تنزل علينا رحماتك وبركاتك...

رحمة  الله  عز  وجل  وأثرها  على  العباد

ذ. إدريس اليوبي

العدد 452

خير خصال اإلسالم إفشاء السالم

ذ. عبد الحميد
صدوق

العاص رضي  الله بن عمرو بن  وعن عبد 
� أي  الله  الله عنهما أن رج��ال س��أل رس��ول 
اإلسالم خير؟ قال: »تطعم الطعام، وتقرأ السالم 

على من عرفت ومن لم تعرف« متفق عليه.
أي خصاله  أي  خ��ي��ر؟  اإلس����الم  أي  ق��ول��ه 
السالم،  وإفشاء  اإلطعام  فذكر  خير،  وأخالقه 
اإلطعام  إذ  تعالى:  الله  رحمه  الكرماني  ق��ال 
مستلزم لسالمة اليد، والسالم لسالمة اللسان.
اخلصلتني  هاتني  وخصص  العلماء:  ق��ال 
ملسيس احلاجة إليهما في ذلك الوقت، ملا كانوا 

فيه من اجلهد، وملصلحة التأليف.
قال األبي رحمه الله تعالى: ومعنى السالم 
عليه  املسلم  على  بالسالمة  الدعاء  إما  عليكم 
سلمك الله من اآلفات دنيا وأخرى، وإما اخلبر 
م��ح��ارب،  ال  ل��ك  مسالم  ف��إن��ي  مني  سلمت  أي 
وإمن��ا ك��ان معنى على األم��ان ألن ال��ع��ادة بني 
املتحاربني ال يسلم بعضهم على بعض، وعلى 
هذا ال ينبغي للمسلم أن يتعرض ألذية من سلم 
عليه حاضرا وال غائبا، ألنه مناقض ملا أعطاه 

وأخبر به من األمان.
قال  تعرف«  لم  ومن  عرفت  من  »على  قوله 
على  تعالى: وهذا حض  الله  رحمه  بطال  ابن 

مكارم األخالق، واستئناف النفوس.
قال عياض رحمه الله تعالي: واأللفة إحدى 
ف��رائ��ض ال��دي��ن وأرك����ان ال��ش��ري��ع��ة، وف��ي��ه بذل 
واستعمال  تعرف،  لم  ومل��ن  عرفت  ملن  السالم 

التواضع وإفشاء شعار هذه األمة.
وع��ن أب��ي يوسف عبد الله بن س��الم � 
»ياأيها  ي��ق��ول:   � ال��ل��ه  رس���ول  ق���ال: سمعت 
ال��ن��اس أف��ش��وا ال���س���الم، وأط��ع��م��وا ال��ط��ع��ام، 
نيام،  بالليل والناس  وصلوا األرحام، وصلوا 
وق��ال  ال��ت��رم��ذي  رواه  ب��س��الم«  اجل��ن��ة  تدخلوا 

حديث حسن صحيح.
عبد الله بن سالم أحد علماء بني إسرائيل 
� قال: ملا قدم رسول الله � املدينة اجنفل 
الناس إليه، أي أسرعوا إليه، وقيل قدم رسول 
إل��ي��ه فلما  ال��ن��اس ألن��ظ��ر  � فجئت ف��ي  ال��ل��ه 
� عرفت أن وجهه  الله  استبنت وجه رسول 
ليس بوجه كذاب، وكان أول شيء تكلم به أن 
ق��ال: »ي��ا أيها ال��ن��اس أف��ش��وا ال��س��الم... وذك��ر 

احلديث«.
قوله: »أفشوا السالم« أمر بإظهاره وإعالنه 
دخ��ول  أن   � ب��ني  وق��د  املسلمني.  ألن��ه شعار 
اجل��ن��ة ل��ه أس��ب��اب منها إف��ش��اء ال��س��الم ال��ذي 
صحة  على  عالمة  ويكون  ال��وئ��ام،  به  يحصل 
اإلميان، وعن أبي هريرة � قال: قال رسول 
وال  تؤمنوا  حتى  اجلنة  تدخلوا  »ال   :� الله 
تؤمنوا حتى حتابوا، أال أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه حتاببتم؟. أفشوا السالم بينكم« رواه 

مسلم.
ق��ال األب���ي رح��م��ه ال��ل��ه ت��ع��ال��ى: " ال��س��الم" 
األل��ف��ة،  متكني  وإف��ش��اؤه  امل���ودة  جلب  مفتاح 
ودل��ي��ل التواضع وخ��الف م��ا أن��ذر ب��ه م��ن أنه 
يكون آخر الزمان معرفة. أي ال يسلم إال على 

من يعرف.
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الظواهر  إح��دى  االخ��ت��اف  ظ��اه��رة  تعد 
ال��ج��م��ي��ل��ة ف����ي ع���ال���م ال����ك����ون وال��ط��ب��ي��ع��ة 
األفئدة  بها  وتبتهج  النفوس  تستحسنها 
باالختاف  يضيقون  الناس  من  كثيرا  لكن 
مخالفيهم،  إل���ى  ال��ن��ظ��ر  وي��ك��ره��ون  بينهم، 
كثير  ب��ي��ان  إل���ى  السلسلة  ه���ذه  وستسعى 
القواعد  من  مجموعة  وتقرير  الحقائق،  من 
التي تم استخراجها من القرآن الكريم ومن 
السنة، ومن التراث العلمي لعلماء المسلمين  

في علوم الفقه واألصول.
تقريرها  يلزم  التي  ال��ق��واع��د  أول  وم��ن 
وتحريرها، وفقه عبارتها وإشارتها، القاعدة 
التي صدرنا بها هذا المقال وجعلناها بداية 
االستدالل على أن االختاف بين الخائق فيه 
من األسرار واللطائف ما يقتضي استحضار 
وتكامل  التعاون  في  الحكيم  ال��ش��ارع  ِحكم 

الوظائف.  
وب��ي��ان ه���ذه ال��ق��اع��دة ي��س��ت��ل��زم نظرين 
واستنتاجين؛ فأما النظران فيتعلق أحدهما 
ب��ال��ن��ظ��ر ف���ي اآلي�����ات ال��ك��ون��ي��ة ال��م��ن��ظ��ورة، 
وث��ان��ي��ه��م��ا ب��ال��ن��ظ��ر ف���ي اآلي�����ات ال��ق��رآن��ي��ة 
االستنتاجان  وأم��ا  المسطورة،  التشريعية 
من  واح����د  ب��ك��ل  منهما  واح����د  ك��ل  فيتعلق 

النظرين.
ف��ال��ن��ظ��ر ال��م��ت��ع��ل��ق ب����اآلي����ات ال��ك��ون��ي��ة 
المنظورة ينتهي الناظر فيه إلى ماحظتين 

واستنتاج:
األول��������ى: أن ج��م��ي��ع م����ا خ���ل���ق ال���ل���ه م��ن 
جواهر  وأف��رادا،  وأنواعا  أجناسا  مخلوقات: 
وأعراضا جليها وخفيها، شاهدها وغائبها... 
تماثا  يتماثان  شيئين  فيها  تجد  تكاد  ال 
ت���ام���ا، أو ي��ت��ط��اب��ق��ان م���ن ج��م��ي��ع ال��ج��ه��ات 
يتساويان  أو  كليا،  تطابقا  واالع��ت��ب��ارات 
تساويا واحدا، وإنما يختلف كل واحد منها 
ع��ن اآلخ���ر ن��وع��ا م��ن االخ��ت��اف ق��د ي��زي��د أو 
يقوى  قد  التباين  من  ق��درا  ويباينه  ينقص، 
قد  التغاير  من  نوعا  ويغايره  يضعف،  وقد 

يكثر حتى يطغى وقد يدق حتى يخفى.
ال��ث��ان��ي��ة: أن ج��م��ي��ع ه���ذه ال��م��خ��ل��وق��ات 
أو  تباين  اختالف  اختالفها  رغم  المختلفة 
أو اختالف وظائف وعالقات  أو تغاير   تنوع 
ف��إن��ه��ا ت��ت��ك��ام��ل ف���ي وظ��ائ��ف��ه��ا وت��أت��ل��ف في 
غ��اي��ات��ه��ا ح��ت��ى ف���ي ص���ور اخ���ت���الف ال��ت��ض��اد 

والتناقض؛
المتضادين  من  كل  األول��ى  الجهة  فمن 
يؤدي غاية واحدة ووظيفة واحدة هي تحقيق 

التوازن في كون الله وبين مخلوقاته.
وم����ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ت��ح��ق��ي��ق االن��س��ج��ام 

وال��ت��ن��اغ��م وال��ت��ك��ام��ل م���ع ب��ق��ي��ة م��ك��ون��ات 
ال��م��ن��ظ��وم��ة ال��ك��ون��ي��ة ف���ي ب��ع��ده��ا ال��ج��زئ��ي 

والقطاعي أو بعدها الكلي والشمولي.
ومن جهة ثالثة تحقيق الخضوع المطلق 
لنظام الله تعالى وسننه وقوانينه الذي خلق 

هذه المخلوقات للسير وفقها،
وم����ن ج��ه��ة راب���ع���ة ت��ح��ق��ي��ق ال��ع��ب��ودي��ة 
َوِهَي  َماِء  السَّ ِإَل��ى  اْسَتَوىٰ  �ُثمَّ  التكوينية، 
ُدَخاٌن َفَقاَل َلَها َوِلْلَْرِض اْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها 
ُكلُّ  �ِإن   ،)11 َطاِئِعيَن�)فصلت:  َأَتْيَنا  َقاَلَتا 
ْحَمِن  الرَّ آِتي  ِإالَّ  َواأْلَْرِض  َماَواِت  السَّ ِفي  َمن 

َعْبًدا�) مريم: 93( 
بأنه  القول  إل��ى  فيؤول  االستنتاج:  أم��ا 
بالتنوع  ت��ت��س��م  ال��م��خ��ل��وق��ات  ك��ل  م���ادام���ت 
واالخ����ت����اف م���ع ال��ت��ك��ام��ل ف���ي ال��وظ��ائ��ف، 
والخضوع  والغاية  المقصد  في  واالئتاف 
لنظام كوني واحد، فإن هذا ال يدل  الفطري 
الخالق،  ووح����دة   ال��ص��ان��ع  وح���دة  على  إال 
له وظائف  الخلق مختلفا وخلق  الذي خلق 

م��ت��ع��اض��دة، وم���ا على 
ي��ؤدي  أن  إال  الجميع 
واجبها، وغاية واحدة 
ع��ل��ى ال��ج��م��ي��ع ال��ح��ج 
ثابتة  وس��ن��ن��ا  إل��ي��ه��ا، 
على الجميع أن يحتكم 
إليها وأن يخضع لها.

 وخ��اص��ة ك��ل من 
واالستنتاج  النظرين 
س��ن��ة  االخ�����ت�����اف  أن 
رب�����ان�����ي�����ة ت���ك���وي���ن���ي���ة 
ي��خ��ض��ع ل���ه���ا ال���ك���ون 
ك��ل��ه وال ي��ح��اش��ى أح��د 
م���ن ال��م��خ��ل��وق��ات من 
ال���دخ���ول ت��ح��ت��ه��ا، وال 
دخ������ل ل���ل���خ���ائ���ق ف��ي 
أو  وإي��ج��اده��ا  صنعها 
ت���ج���اوزه���ا وإب��ع��اده��ا 

وه��ي تفيد ال��ت��ن��وع وال��ت��ع��ارض ظ��اه��را، و 
وتدل  باطنا،  والتعاضد  والتساند  التكامل 
على االختاف في المخلوقات ظاهرا ، وعلى 
وحدة الخالق ظاهرا وباطنا، ومن هنا قلنا 

االختاف سنة تكوينية
فيفضي   المسطورة  القرآنية  اآليات  في  النظر  أما 

بصاحبه إلى مالحظتين واستنتاج أيضا : 
لعباده  تعالى  الله  ببيان  تتعلق  األول��ى 
اختالف  ظ��اه��رة  معرفة  أن  إل��ى  وإرش���اده���م 
ووحدانيته،  وج��وده  على  دال��ة  المخلوقات 
ودالة أيضا على بديع صنعه وعظيم قدرته 
في خلق الخائق وجعلهم مختلفين أعيانا، 
في  جميعا  ومؤتلفين  وظائف،  ومتكاملين 
نتأمل  أن  ولنا  تعالى.  لله  العبودية  سلك 

اآليات التالية:
َخْلُق  آَي��اِت��ِه  �َوِم���َن  تعالى:  الله  ق��ول   -
َأْلِسَنِتُكْم  َواْخ���ِت���َاُف  َوااْلْرِض  ��َم��اَواِت  ال��سَّ

َوَأْلَواِنُكْم�)الروم : 22(.
واالرض  ال��س��م��اوات  خ��ل��ق  ف��ي  �إن   -
واختاف الليل والنهار و الفلك التي تجري 
في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من 
السماء من ماء فأحيا به االرض بعد موتها 
وب��ث فيها م��ن ك��ل داب���ة وت��ص��ري��ف ال��ري��اح 

واالرض  السماء  بين  المسخر  وال��س��ح��اب 
آليات لقوم يعقلون�)البقرة :164(

معروشات  جنات  أنشأ  ال��ذي  �وه��و   -
مختلفا  وال���زرع  والنخل  م��ع��روش��ات  وغير 

أكله�)األنعام:141(
وغير هذا من اآليات القرآنية التي تدعو 
إلى النظر والتفكر في ظاهرة االختاف في 
األلوان والثمرات واألعيان والظواهر الكونية 
على  دال��ة  كونية  آية  واعتبارها  والحياتية 
تعالى  آية( ودالة على عظمته  الله)=  وجود 
والعبودية  والربوبية  لللوهية  واستحقاقه 
وح��ده، وف��ي ه��ذا السياق ج��اء م��دح ظاهرة 
تمثل  وأن��ه��ا  الخلقي  التكويني  االخ��ت��اف 
أمرين : األول عظمة الله جل جاله تسوجب 
إفراد الله تعالى بالتأليه والعبادة، والثاني 
ذرأ  �وم���ا  تعالى  ال��ل��ه  نعم  م��ن  نعمة  يمثل 
ألوانه�)النحل:13(،  مختلفا  االرض  في  لكم 
واإلنعام  بالنعمة  مشعر  ب«ل��ك��م«  فالتعبير 
على نحو: �هو الذي خلق لكم ما في االرض 

تستوجب  والنعمة   ،)28  : جميعا�)البقرة 
والعبادة  المنعم عبادة  المنعم، وشكر  شكر 

ال تكون إال بما شرع.
وعال  جل  الله  بتوجيه  تتعلق  الثانية: 
إلى  المكلف(  الخلق   =( آدم  بني  من  لعباده 
ما ينبغي التزامه من آداب وضوابط وأحكام 
والحياة  الكون  في  االختاف  ظاهرة  تجاه 
تصورا واعتقادا، أحواال وأعماال، حاال ومآال 
الصحيح  االت��ج��اه  ف��ي  ذل��ك  يستثمر  حتى 
وهو الحكمة من سنة االختاف. ويكفي في 
والضوابط  األحكام  إلى  التنبيه  المقام  هذا 
والشروط الواردة في قوله تعالى في اآليات 

القرآنية والتوجيهات النبوية التالية:
أزواج�����ا  أن��ف��س��ك��م  م���ن  ل��ك��م  �خ��لق   -
لتسكنوا إليها وجع��ل بينكم م��ودة ورحمة� 

)الروم: 21(
ذكر  من  خلقناكم  إنا  الناس  أيها  �يا   -
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 

أكرمكم عند الله أتقاكم� )الحجرات: 13(
المودة  مقتضى  عن  ال��خ��روج  ك��ان  لذلك 
والرحمة والتعارف وأمثال ذلك من محاسن 
لمقصد  مخالفة  الغير  معاملة  في  األخ��اق 
ال��ل��ه وع��ص��ي��ان��ا ألم����ره، وذل����ك م��م��ا يفضي 

 ...� نقمة  إل��ى  االختاف  نعمة  تحويل  إل��ى 
ب��أس  بعضكم  وي��ذي��ق  ش��ي��ع��ا  يلبسكم  أو 

بعض�)األنعام:65(
بل إن رسالة القرآن جاءت لتبين للناس 
وتعبيرا  تفكيرا  الحق  من  فيه  اختلفوا  ما 
وت��دب��ي��را، ووج���وب رده إل��ى الله ورس��ول��ه، 
ووج����وب ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��م��خ��ال��ف بأحسن 
األخ���اق وأف��ض��ل اآلداب ف��ي س��ائ��ر أب��واب 
المعامات والتصرفات التي يختلف الناس 
في تقديرها ويتفاوتون في تدبيرها لتفاوت 
قدراتهم الفكرية والبدنية واختاف أحوالهم 
زم��ان��ا  االج��ت��م��اع��ي��ة  وأوض��اع��ه��م  النفسية 

ومكانا.
ال��ل��ه جل  ب���أن  فيتعلق  االس��ت��ن��ت��اج  أم���ا 
وعا بين لنا في كتابه المنظور والمسطور 
تجسد  تكوينية  ربانية  سنة  االخ��ت��اف  أن 
ع��ظ��م��ة ال��ل��ه ج���ل ج��ال��ه ف���ي ال��خ��ل��ق، وأن 
اختاف الخائق ال يلغي ائتافها ووحدتها 
لغيره  م��ط��ل��وب  االخ���ت���اف  وأن  وت��ك��ام��ل��ه��ا 
الرحمة  ه��ي  أسمى  ولغاية  التكامل،  وه��و 
والتوسعة على العباد، والتدليل على عظمة 

الخالق ووحدانية جل وعا.
لذلك بين الله عز وجل قي كتابه المتلو 
أحكام االختاف ومقاصده ووجوب االمتثال 
الله  حدها  التي  والحدود  والشروط  لآلداب 
تعالى لخلقه وشرعها لهم، ومراعاة مقاصده 
وه��ذا  مختلفين،  الخلق  خلقه  م��ن  والحكم 
االس��ت��ن��ت��اج ه��و ال����ذي س��م��ح ل��ن��ا بصياغة  
ال��ق��اع��دة وف���ق ال��ع��ب��ارة ال��ت��ال��ي��ة: ال��خ��اف 
وااللتزام  تكوينية  طبيعة  المخلوقات  بين 
بآدابه وشروطه فريضة تشريعية. ولذلك ال 
التكوينية  السنة  معاكسة  في  السير  يجب 
فالخروج  التشريعية  الفريضة  عصيان  وال 
بجميع  االس��ت��ب��داد  ي��ول��د  ال���ذي  ه��و  عنهما 
الله  حق  على  وال��ع��دوان  والطغيان  أنواعه 
والتدبير  التفكير  ف��ي  اآلخ��ري��ن  وح��ق  أوال، 
ث��ان��ي��ا، وان���ظ���روا رح��م��ك��م ال��ل��ه ك���م ع��ان��ت 
عن  ح��ادت  حينما  المسلمة  واألم��ة  البشرية 
هذه القاعدة. وليس ينقل البشرية عموما من 
الشر إلى الخير إال االستفادة مما وهبها الله 
تعالى من نعمة اختاف المواهب والطاقات 
وال���ق���درات واخ��ت��اف ال��م��ن��اه��ج وال��ط��رائ��ق 
الضنك  ال��ح��ي��اة  م��ن  ال��ن��اس  ينقل  وال  أوال، 
الخضوع  بتحصيل  إال  الطيبة  الحياة  إلى 
للسنة التكوينية والفريضة التشريعية معا، 
والفريضة  التكوينية  الطبيعية  من  كل  ألن 
واالم��ت��ث��ال  ال��خ��ض��وع  تستلزم  التشريعية 
للمكون المشرع الحكيم الله تعالى، وإذا كان 
كل من الخضوعين عبودية فإنهما يختلفان 
عبودية  التكويني  ال��خ��ض��وع  أن  جهة  م��ن 
التشريعي  ال��خ��ض��وع  ب��ي��ن��م��ا  اض���ط���راري���ة 
منا  يريد  وجل  عز  والله  اختيارية،  عبودية 
أن نعبده اختيارا كما نعبده اضطرارا كما 
فحينما  موافقاته.  في  الشاطبي  اإلم��ام  قرر 
نختلف لموجبات طبيعية نكون في عبودية 
اض��ط��راري��ة وحين ن��ت��أدب ب��أدب ال��ش��رع مع 
اخ��ت��ي��اري��ة.  ع��ب��ودي��ة  ف��ي  ن��ك��ون  مخالفينا 
وي��ت��رت��ب ع��ل��ى ه���ذا ق���اع���دة أخ����رى ه���ي أن 
ال��خ��اف م��ج��رد وسيلة ول��ي��س غ��اي��ة. وهي 

موضوع الحلقة المقبلة.

 االختالف بني الناس طبيعة تكوينية،
وااللتزام بآدابه وأحكامه فريضة تشريعية
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د. الطيب بن المختار الوزاني
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اإلس���ام  أول���ى  النسب)1(:  ف���ي  ال��ح��ق   �  8
للنسب أه��م��ي��ة ك��ب��رى، وع��ن��اي��ة ف��ائ��ق��ة، وش��رع 
وعدم  االخ��ت��اط،  من  وصونه  لحفظه  تشريعات 
الاَ  �واَ فقال تعالى:  الزنى،  لذلك حرم  به،  التاعب 
ِبيا�)2( ساَ ��اءاَ  ساَ واَ ًة  اِحشاَ فاَ اناَ  كاَ ُه  ِإنَّ ا  ناَ الزِّ ُبوا  ْقراَ تاَ
وفرض الزواج، ودعا إليه  ورغب فيه فقال رسو 
ِمْنُكُم  اعاَ  طاَ اْستاَ ��ِن  ماَ اِب  باَ الشَّ راَ  ْعشاَ ماَ ��ا  »ياَ  :� الله 
ْوِم  ِبالصَّ لاَْيِه  عاَ فاَ ِطْع  ْستاَ ياَ لاَْم  ْن  ماَ واَ ْج،  وَّ زاَ تاَ ْلياَ فاَ ةاَ  اءاَ الباَ
اٌء«)3(، وأضاف كل ما يترتب عن ذلك  ُه لاَُه ِوجاَ ِإنَّ فاَ
لاَُد  الزواج من الولد إلى صاحبه، بقوله �: »الواَ
ُر«)4(، وشرع العدة، ونهى  جاَ اِهِر الحاَ ِلْلعاَ اِش واَ ِلْلِفراَ
النساء عن كتمان ما في أرحامهن ذرءا الختاط 
ُلُهنَّ أاَْن  اِل أاَجاَ ُت اْلاَْحماَ ُأوالاَ النساب، قال تعالى: �واَ
ِحلُّ لاَُهنَّ أاَْن  الاَ ياَ �)5(، وقال : �واَ ْملاَُهنَّ ْعناَ حاَ ياَضاَ
ُيْؤِمنَّ  ُكنَّ  ِإْن  اِمِهنَّ  أاَْرحاَ ِفي  ُه  اللَّ لاَقاَ  خاَ ا  ماَ ْكُتْمناَ  ياَ
أن  الب  على  حرم  كما  اْلِخر�)6(،  ْوِم  اْلياَ واَ ِه  ِباللَّ
أبطل اإلسام  ذلك  ابنه، وإلى جانب  ينكر نسب 
ُكْم  اءاَ ُكْم أاَْبناَ اءاَ لاَ أاَْدِعياَ عاَ ا جاَ ماَ التبني، فقال تعالى: �واَ
ْهِدي  ُهواَ ياَ قَّ واَ ُقوُل اْلحاَ ُه ياَ اللَّ اِهُكْم واَ ْوُلُكْم ِبأاَْفواَ ِلُكْم قاَ ذاَ
ِإْن  فاَ ِه  ِعْنداَ اللَّ ُط  أاَْقساَ اِئِهْم ُهواَ  ِلباَ ِبيلاَ اْدُعوُهْم  السَّ
اِليُكْم  واَ ماَ يِن واَ اُنُكْم ِفي الدِّ ِإْخواَ ُهْم فاَ اءاَ ْعلاَُموا آباَ لاَْم تاَ
ا  ماَ لاَِكْن  واَ ِب��ِه  ْأُتْم  أاَْخطاَ ا  ِفيماَ اٌح  ُجناَ لاَْيُكْم  عاَ لاَْيساَ  واَ

ِحيًما�)7(. ُفوًرا راَ ُه غاَ اناَ اللَّ كاَ ْت ُقُلوُبُكْم واَ داَ مَّ عاَ تاَ
جاء في مدونة السرة: النسب لحمة شرعية 
الخلف.  إلى  السلف  من  تنتقل  وول��ده  الب  بين 
ويثبت النسب بالظن وال ينتفي إال بحكم قضائي. 
و أسباب لحوق النسب ثاثة: الفراش؛ واإلقرار، 

والشبهة)8(.
الطفل حق  حقوق  من  النفقة)9(:  حق   -  9  
النفقة عليه، وهي واجبة على أبيه، قال صاحب 
ال��م��غ��ن��ي: "وي��ج��ب��ر ال��رج��ل ع��ل��ى ن��ف��ق��ة وال��دي��ه، 
وكان  فقراء،  كانوا  إذا  واإلن��اث،  الذكور  وول��ده، 
نفقة  وج���وب  ف��ي  والص���ل  عليهم"،  ينفق  م��ا  ل��ه 
الوالدين والمولودين الكتاب والسنة واإلجماع؛ 
لاَُكْم  ْعناَ  أاَْرضاَ ِإْن  �فاَ الاَى:  عاَ تاَ الله  فقول  الكتاب  أما 
لاَِد  اِع اْلواَ باَ أاَْجراَ راَضاَ �)10(. أاَْوجاَ ُهنَّ آُتوُهنَّ ُأُجوراَ فاَ
لاَُه  ْوُلوِد  اْلماَ لاَى  عاَ �واَ ُه:  اناَ ُسْبحاَ ��الاَ  قاَ واَ أاَِب��ي��ِه،  لاَى  عاَ

ْعُروِف�)11(.   ُتُهنَّ ِباْلماَ ِكْسواَ ِرْزُقُهنَّ واَ
��ُه  ِض����ياَ ال��لَّ ��ةاَ راَ ��اِئ��شاَ ��ِة م��ا روت عاَ ��نَّ ِم����ْن ال��سُّ واَ
اناَ  ُسْفياَ ا  أاَباَ ِإنَّ  ِه،  اللَّ ُس��ولاَ  راَ ا  ياَ ِهْنُد:  الاَْت  قاَ ا:  ْنهاَ عاَ
ا  اِلِه ماَ اٌح أاَْن آُخذاَ ِمْن ماَ لاَيَّ ُجناَ ْل عاَ هاَ ِحيٌح، فاَ ُجٌل شاَ راَ

ْعُروِف«)12(. : »ُخِذي ِباْلماَ الاَ ؟ قاَ ِنيَّ باَ ْكِفيِني واَ ياَ
عاَ  : ..أاَْجماَ الاَ ى اْبُن اْلُمْنِذِر قاَ كاَ حاَ اُع، فاَ ْجماَ ا اإْلِ أاَمَّ واَ
لاَى  عاَ أاَنَّ  لاَى  عاَ اْلِعْلِم،  أاَْه��ِل  ْن  ماَ ْنُه  عاَ ُظ  ْحفاَ ناَ ْن  ماَ ُكلُّ 
الاَ لاَُهْم)13(.  ِذيناَ الاَ ماَ اِل الَّ ِدِه اْلاَْطفاَ ةاَ أاَْوالاَ قاَ فاَ ْرِء ناَ اْلماَ

وقال في الرسالة: من النفقة التي تلزم الرجل 
على  لهم،  مال  ال  الذين  ول��ده  على صغار  النفقة 
وعلى  ب��ه��م،  زم��ان��ة  وال  يحتلموا،  حتى  ال��ذك��ور 
اإلناث حتى ينكحن ويدخل بهن أزواجهن..)14( 

بعض  في  المدونة  قررته  النفقة  في  والحق 
موادها جاء فيها: النفقة على القارب تجب على 
طبقا  لوالدهما  البوين  وعلى  للوالدين  الوالد 
على  الب  نفقة  وتستمر  المدونة.  ه��ذه  لحكام 
إتمام  أو  ال��رش��د،  سن  بلوغهم  حين  إل��ى  أوالده 
الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته.

إال  البنت  نفقة  تسقط  ال  الح���وال  ك��ل  وف��ي 
على  نفقتها  بوجوب  أو  الكسب  على  بتوفرها 

زوجها.
المصابين  أوالده  على  الب  إنفاق  ويستمر 

بإعاقة والعاجزين عن الكسب)15(.
وق���د رت���ب اإلس����ام ع��ل��ى ذل���ك أج���را وج���زاء 
ْن  ، عاَ ةاَ لاَماَ باَ ِبْنِت أاَِبي ساَ ْيناَ ْن زاَ بحسب قدر النفقة، عاَ
ْل ِلي ِمْن أاَْجٍر ِفي  ِه، هاَ ُسولاَ اللَّ ا راَ ، ُقْلُت: ياَ ةاَ لاَماَ ُأمِّ ساَ
ِتِهْم  اِركاَ لاَْسُت ِبتاَ لاَْيِهْم، واَ ةاَ أاَْن ُأْنِفقاَ عاَ لاَماَ ِني أاَِبي ساَ باَ
ا  ْم، لاَِك أاَْجُر ماَ عاَ : »ناَ الاَ ؟ قاَ ِنيَّ ا ُهْم باَ ماَ ا، ِإنَّ ذاَ كاَ هاَ ا واَ ذاَ كاَ هاَ
لاَْيِهْم«)16(، ونفقة الرجل على ولده وإن  ْقِت عاَ أاَْنفاَ
كانت واجبة ، فهي له صدقة، قال رسول الله �: 
أاَِتكاَ ِمْن  ِإنَّ أاَْكلاَ اْمراَ ٌة واَ قاَ داَ اِلكاَ صاَ كاَ ِمْن ماَ تاَ قاَ داَ »ِإنَّ صاَ

ٌة«)17(.  قاَ داَ لاَى أاَْهِلكاَ صاَ كاَ عاَ تاَ قاَ فاَ ِإنَّ ناَ ٌة واَ قاَ داَ اِمكاَ صاَ عاَ طاَ
بل إن الساعي على اوالده الصغار يعد في سبيل 
ا  ُكنَّ  : ��الاَ قاَ اِرِق،  اْلُمخاَ أاَِب��ي  ْن  عاَ ��ِش،  اْلاَْع��ماَ ِن  عاَ الله، 
ْت)18(  لاَعاَ ظاَ فاَ ُبوكاَ  تاَ ِة  ْزواَ � ِفي غاَ ِه  اللَّ ُسوِل  راَ ِعْنداَ 
ابٌّ  اِبيٌّ شاَ لاَْيِه أاَْعراَ رَّ عاَ ماَ ْبًعا فاَ ا ساَ لاَْيهاَ اماَ عاَ أاَقاَ ٌة لاَُه فاَ اقاَ ناَ
اُب  باَ اناَ شاَ اُلوا: لاَْو كاَ قاَ ًة لاَُه فاَ ْيماَ ى ُغناَ ْرعاَ ِويٌّ ياَ ِديٌد قاَ شاَ
ُسوُل  الاَ راَ قاَ ِه ، فاَ ِبيِل اللَّ ُتُه ِفي ساَ ُقوَّ ُتُه واَ ِشدَّ ا واَ ذاَ هاَ
لاَُه  ْيِن  ِبيراَ كاَ ْيِن  واَ أاَباَ لاَى  عاَ ى  ْسعاَ ياَ اناَ  كاَ »ِإْن   :� ِه  اللَّ
ى  ْسعاَ ياَ ��اناَ  كاَ ِإْن  واَ ِه،  اللَّ ِبيِل  ساَ ِفي  ُهواَ  فاَ ا  ُهماَ ِلُيْغِنياَ
ِبيِل  ساَ ِفي  ُهواَ  فاَ ُهْم  ِلُيْغِنياَ اٍر  ِصغاَ لاَُه  اٍن  ِصْبياَ لاَى  عاَ
اِفي  ُيكاَ ا واَ هاَ ْفِسِه ِلُيْغِنياَ لاَى ناَ ى عاَ ْسعاَ اناَ ياَ ِإْن كاَ ِه، واَ اللَّ
اًء  ِرياَ ى  ْسعاَ ياَ اناَ  كاَ ِإْن  واَ ِه  اللَّ ِبيِل  ِفي ساَ ُهواَ  فاَ اساَ  النَّ
اِن«)19(. فالسعي على الوالد  ْيطاَ ُهواَ ِللشَّ ًة فاَ ُسْمعاَ واَ

بمثابة الجهاد في سبيل الله.
محاولة  كانت  التي  الدراسة  هذه  ذيل  وفي 
ببعض  يتعلق  م��ا  ف��ي  الشرعي  الجانب  إظ��ه��ار 
حقوق الطفل، لن هناك من ينحو بهذه الحقوق 
اتجاها آخر، نجد أن اإلسام عني بالطفل وأعطاه 
حقوقه بنوع من االعتال والوسطية والعدل، في 
الخ��رى،  البشرية  الوضعية   القوانين  مقابل 
من  تخلو  تكاد  ال  فإنها  غربية،  أو  كانت  شرقية 
اإلفراط أو التفريط، وذلك أيضا داللة على شمولية 
من  اإلنسان،  عمر  مراحل  لكل  وأحكامه  اإلس��ام 
قبل  بل  االحتضار،  أنين  إلى  االستهال  صرخة 
أن  ينبغي  ال  المسلم  الطفل  إن  ثم  وب��ع��ده،  ذل��ك 
يكون صورة مطابقة للطفل الغربي غير المسلم، 
وال أن تعمم مشاكل الغرب على أطفال المسلمين، 
لن اإلسام دين صحيح وكامل وشامل ورباني 
ومحفوظ. والنجاة والصواب والحل هو التمسك 

بكتاب الله وسنة رسوله �.
-------------

1 - انظر في رحاب التربية اإلسامية: 146. منار التربية 
اإلسامية: 142.

2 - اإلسراء : 32.
3 - رقم : 5065، كتاب النكاح، باب قول النبي � استطاع 

منكم الباءة فليتزوج...، صحيح البخاري: 7/ 3.
4 - رقم : 6749 ،كتاب الفرائض،باب الولد للفراش، حرة 

كانت أو أمة. صحيح البخاري:8/ 154.
5 - الطاق:4.

6 - البقرة : 228.
7 - الحزاب: 4، 5.

 ،151  ،150 المادة:  المغربية:  الس��رة  مدونة  انظر   -  8
.152

9 - في حاب التربية اإلسامية: 146.
10 - الطاق: 6.

11 - البقرة: 233 .
النفقات،  كتاب  البخاري،  5370 صحيح  الحديث   -  12
ْرأاَِة  لاَى الماَ ْل عاَ هاَ �)البقرة: 233( واَ ِلكاَ اِرِث ِمْثُل ذاَ لاَى الواَ عاَ اُب �واَ باَ

ْيٌء : 7/ 66. ِمْنُه شاَ
13 - انظر المغني البن قدامة : 8/ 211.

14 - ان��ظ��ر ال��ث��م��ر ال��دان��ي ش���رح رس��ال��ة اب���ن أب���ي زي��د 
الفكر،  دار  طبعة،  ب���دون  1996م،   - ه���   1416 ال��ق��ي��روان��ي، 

بيروت- لبنان: 323.
15 - مدونة السرة المغربية، المادة : 197 ، 198.

النفقات،  البخاري، كتاب  5369، صحيح  الحديث   - 16
ْرأاَِة  لاَى الماَ ْل عاَ هاَ �)البقرة: 233( واَ ِلكاَ اِرِث ِمْثلُ ذاَ لاَى الواَ عاَ باب �واَ

ْيٌء، صحيح البخاري:7/ 66. ِمْنُه شاَ
17 - النفقة على العيال البن أبي الدنيا : 1/ 148. انظر 

المرجع نفسه : 1/ 151.
ْظلاَُع  ْشِيه ياَ لاَعاَ الرجلُ والدابُة ِفي ماَ ْمِز. ظاَ ْلُع: كالغاَ 18 -  الظَّ

ٍن: الاَ ُمْدِرُك ْبُن ِمْحصاَ ْشِيه؛ قاَ جاَ وغمزاَ ِفي ماَ راَ ْلعًا: عاَ ظاَ
ْت غاَ ا راَ ماَ ْعداَ الُبكاِء، كاَ غا صاِحبي باَ راَ

ِريُنها ْخٌص عاَ ُة الاَْطراِف راَ ماَ شَّ ُمواَ
ْدِري أاَِرْجٌل ِشماُلها ِمناَ المْلِح الاَ تاَ

ِميُنها لاَْت، أاَْم ياَ ْرواَ ا هاَ ْلُع، لاَمَّ ا الظَّ ِبهاَ
لسان العرب اإلمام العامة ابن منظور، 1423 ه� - 2003 
م، بدون طبعة، دار الحديث، القاهرة، مادة: )ظ ل ع( : 16/6.  

ذ. لحسن وعكي

حقوق الطفل من خالل مقررات التربية اإلسالمية 
السنة الثانية من سلك البكالوريا منوذجا، 
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على  ثوابتها  ف��ي  اإلسامية  المنهجية  تقوم 
القطعية واليقين، وفي وجزئياتها ومتغيراتها على 
من  اإلس��ام  المنهجية  برئت  وبهذا  الغالب،  الظن 
الوهام والشكوك، وقام على الحقائق والموثوقية.

بصفة  اإلس��ام  في  "المنهج"  محور  ك��ان  وإذا 
عامة هو "النص" قرآنا وسنة، فقد حظي هذا النص 
بعناية ال مثيل لها في عالم النصوص الدينية وغير 

الدينية في تاريخ البشرية.

-  موثوقية النص اإلسالمي:
معياري   كمحور  يعتد  ال��ذي  الشرعي  النص 
الصحيح  ال��ن��ص  ه��و  وحركتها  الم���ة  لتصرفات 
الصريح، ويعرف ذلك بعملية دقيقة مجهدة، تطلبت 

العناية  والبحث في جانبين رئيسيين:
الموثوقية،  لتحقيق  ال��ث��ب��وت  ج��ان��ب  الول: 
من  للتأكد  الداللة  وبيان  التفسير  جانب  والثاني: 
في  المقال  ه��ذا  في  بحثنا  وسيكون  الفهم،  صحة 

جانب الثبوت.

ومسألة  القرآني  النص  تواتر  قطعية   -
املوثوقية:

المة  تحققت  لقد   أق��ول:  ال��ق��رآن  ففي جانب   
النص  نقل  في  "ال��ت��وات��ر"  الوقت  ذات  في  وحققت 
قرآن  ما هو  بين  للتفريق  معيارا  القرآني وجعلته 
معصوم محفوظ، وما ليس قرآنا، والتواتر كما هو 
اليقين وحصوله، حتى  أحد سبل تحصيل  معلوم 
إن العامة ابن عاشور يرى أن التواتر القرآني أمر 
مفروغ منه، وما ذكره ابن الجزري في طيبة النشر 
من أرك��ان أو ضوابط في هذا السياق ليست إنما 

عي في غير المتواتر، يقول ابن الجزري:
احتمااًل  للرسم  وك��ان  نحو..  وجه  موافق  فكل 

يحوي.
وصح إسنادًا هو القرآن.. فهذه الثاثة الركان.
أنه في  لو  أثبت.. ش��ذوذه  ركن  وحيثما يختل 

السبعة.
ف��اب��ن ع��اش��ور ي���رى أن ه���ذه ش���روط ف��ي غير 
المتواتر، أما المتواتر فا يحتاج إلى شروط وقد 
قال في ذلك: "هذه الشروط الثاثة هي شروط قبول 
بأن   � النبي  عن  متواترة  غير  كانت  إذا  القراءة 
كانت صحيحة السند إلى النبي � ولكنها لم تبلغ 
حد التواتر،  فهي بمنزلة الحديث الصحيح، وأما 
الشروط لن  المتواترة فهي غنية عن هذه  القراءة 
عن  ويغنيها  العربية  في  حجة  يجعلها  تواترها 
االعتضاد بموافقة المصحف عليه"،  وقد نص على 
أن:  واعتبروا  العلماء  من  جمع  التواتر  اش��ت��راط 
"عدم اشتراط التواتر في ثبوت القرآن، قول حادث 
يخالف  ول��م  وغيرهم  والمحدثين  الفقهاء  إلجماع 
المتأخرين،  بعض  وتبعه  مكي  إال  المتأخرين  من 
القراءة  التواتر اختاف  ثبوت  يقدح في  وقالوا ال 

فقد تتواتر القراءة عند قوم دون قوم".
وقد تحققت المة من موثوقية النص القرآني، 
حيث نقلته الجيال بالتواتر المفيد للقطع واليقين، 
وقد ساق ابن الجزري في كتابه "النشر" ألف طريق 
في أسانيد القرآن، ومن اليقيني أن هؤالء نقلوا عن 
أل��وف، عن ألوف بسند متصل إلى النبي �، ولم 
المصدر  من صحة  أم��ة  لي  وال  كتاب  لي  يتحقق 
توفر  م��ا  مثل  ال����رواة  وم��وث��وق��ي��ة  النقل  وس��ام��ة 

للكتاب الكريم، تلك هي موثوقية النص القرآني.

السنة  نقل  في  أساس  معلم  املوثوقية   -
الشريفة:

كأحد  ال��م��وث��وق��ي��ة  م��ع��ان��ي  ك��ذل��ك  تجلت  وق���د 

معالم "المنهجية اإلسامية" في  نقل جانب السنة 
للقرآن  المبينة  ه��ي  الشريفة  والسنة  المطهرة، 
في  التوثيق  وش��أن  وتطبيقا،  لفظا  له  والشارحة 
الزمن  ف��ي  ال���رواة  ك��ان  فقد  ال��وص��ف،  يفوق  نقلها 
الول زمن الصحب الكرام أمناء للغاية القصوى في 
النقل،  وذلك لقوة إيمانهم، وصفاء أذهانهم وشدة 
حرصهم على الدين، وقد تجلت معاني العدالة فيهم 
معها  ترتفع  التي  الصفات  بأجل  القرآن  ووصفهم 
خطر  من  بذلك  الم��ة  فأِمناَت  تهمة،  أو  نقيصة  أي 
الدس والتدليس في المرحلة الهم "مرحلة التلقي 
ال��ن��اس،  إي��م��ان  ورق  الفتن  وق��ع��ت  فلما  وال��ن��ق��ل"، 
وظهرت بعض البدع ألهم الله تعالى المة منهجا 
الشريفة،  النبوية  النصوص  موثوقية  لتحقيق 
لضمان الصحة وصفاء الشرع، ففي حلية الولياء 
��ْس��أاَُل��وناَ  ياَ ال  اُنوا  : "كاَ الاَ قاَ ِسيِريناَ ،  ْب��ِن  ِد  مَّ ْن ُمحاَ عاَ
ا  لاَناَ وا  مُّ ساَ اُلوا:  قاَ ُة،  اْلِفْتناَ ِت  عاَ قاَ واَ ا  لاَمَّ فاَ اِد،  اإِلْسناَ ِن  عاَ
ُهْم،  ِديثاَ حاَ ْأُخذاَ  ناَ فاَ ِة  نَّ السُّ أاَْه��ِل  ِإلاَ��ى  ْنُظراَ  ناَ فاَ الاَُكْم،  ِرجاَ
النقلة  ُهْم، وشدد  ِديثاَ حاَ ْأُخذاَ  ناَ ا  فاَ ِة  اْلِبْدعاَ أاَْهِل  ِإلاَى  واَ
ودققوا في الناقل والمنقول، حتى ال يقول من شاء 
صحة  بالسانيد  المسلمة  المة  فامتازت  شاء،  ما 

واتصاال.

- أدوات علمية لتحقيق املوثوقية: 
الموثوقية  طلب  في  التدقيق  في  المر  وتطور 
ال��ف��ن��ون والعلوم  م��ن  اخ��ت��راع وإب����داع جملة  إل��ى 
لفظا  وال���رواة،  ال��رواي��ات  بها  وزن��ت  التي  الدقيقة 
والتعديل  الجرح  علم  فعرف  ومعنى، سندا ومتنا، 
المتعلق برجال السانيد، وعلم علل الحديث، وعلم 
أسباب ال��ورود، ثم شروح الحاديث، وسائر علوم 
المقدمة،  في  الصاح  ابن  ذكرها  التي  المصطلح 
ووسعها وزاد عليها السيوطي في التدريب، فغدا 
رجال الحديث ورواته كلهم معروفين غير مجاهيل، 

ورفضت كل رواية  عن مجهول، أو كذاب.
كما   ،� عنه  صح  فيما  التصانيف  فت  وُصنِّ
��ف أخ��رى ف��ي الضعيف وال��م��وض��وع، وأخ��رج  ُص��نِّ
ب��أق��وال  –غالبا-  تعنى  مصنفات  ك��ذل��ك   العلماء 
الصحابة والتابعين كمصنف عبد الرزاق ومصنف 

ابن أبي شيبة، وعلي بن الجعد وغيرهم.
ثم توفرت السانيد الصحيحة لكتب الحديث، 
فعالم الحديث اليوم له سند متصل إلى أصحابها 

ومنهم إلى رسول الله �.

وخالصة القول:
بالموثوقية  ي��م��ت��از  ال��م��ع��ص��وم  ال��وح��ي  أن   -
أدنى ريب، وال عبرة بحمات  نقله با  الكاملة في 
التشكيك المعاصرة التي تريد هدم معالم المنهجية 

اإلسامية القائمة على الحقيقة. 
على  القائمة  اإلسامية  المنهجية  انعكست   -
االستيثاق على عقلية المسلمين، فأصبحت العقلية 
الشكوك  على  بِني  تاَ وال  الوه��ام،  تقبل  ال  المسلمة 
قولها  خصائص  أح��د  التثبت  إذ   وال��ت��خ��رص��ات، 

وفكرها وأحكامها.
"الطمأنينة"   م��ن  ح��ال��ة  الموثوقية  أنتجت   -
و"اليقين" جعلت المة في تاريخها الحضاري واثقة 
في  الخطى  ثابتة  برسالتها،  موقنة  نفسها،  ف��ي 
حركتها، حيث اطمأنت أنها صاحبة الحق المطلق.
- ينبغي توجيه المة وهي في مسيرتها نحو 
والتوثيق  التثبت  منهجية  تعتمد  أن  ال��ن��ه��وض 
والبناء على  الحقائق، ونبذ الوهام، ووزن الرجال 
ب��م��ي��زان ال��ع��دال��ة وال��ض��ب��ط، ف��ي ع��ص��ر ن��ط��ق فيه 
الرويبضة، وتصدر فيه من ال خاق لهم، وبخاصة 

في مجاالت العلم والثقافة والتوجيه.

د. أحمد محمد زايد

�ملوثوقية �أبرز خ�صائ�ص 

�ملنهجية �لإ�صالمية )3(

يختم الكاتب في هذه احللقة مجموعة حقوق الطفل كما استخرجها من مقرر 
التربية اإلسالمية )السنة الثانية من سلك البكالوريا منوذجا(
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العالم  يقود  فيمن  اآلن  املشكلة  ليست 
العربي، وإمنا هي في مصير ذلك العالم الذي 

أصبح في مهب الريح.
)1(

اإلمارات  دولة  سفير  ألقاها  كلمة  في 
جامعة  مؤمتر  أمام  واشنطن  في  العربية 
الدفاع الوطني التابعة لوزارة الدفاع قال ما 
يلي: إن دولة اإلمارات هي التي تقود املنطقة 
ستة  في  ومشاركتها  مببادراتها  العربية 
حتالفات مع الواليات املتحدة. أضاف السفير 
التي  الوحيدة  هي  بالده  إن  العتيبة  يوسف 
املتحدة  للواليات  شريكة  ومازالت  شاركت 
الـ25 عاما  العسكرية خالل  العمليات  كل  في 
أو  العراق  أو  أفغانستان  في  األخيرة، سواء 
»القدس  صحيفة  نشرته  ملا  وطبقا  سوريا. 
أن  إلى  أشار  السفير  فإن   10/1 في  العربي« 
بها  كبيرة  أمريكية  عسكرية  قاعدة  بالده  في 
التي  العمليات  جميع  أن  كما  جندي،   3000
باملنطقة  األمريكية  احلربية  السفن  بها  تقوم 
تنطلق من ميناء جبل علي. حتدث أيضا عن 
قيام دولة اإلمارات بدور مهم في نشر اإلسالم 
املسلمني  حكماء  مجلس  خالل  من  املعتدل 
يؤمنون  متنورين  علماء  ويضم  ترعاه،  الذي 
حتدث  كما  املتطرف.  وليس  الوسطى  بالفكر 
والواليات  اإلمارات  بني  القائم  التنسيق  عن 
خالل  من  املتطرفة  األفكار  ملواجهة  املتحدة 
املتخصص  »صواب«  مركز  في  معا  املشاركة 
شبكات  خالل  من  املهمة  بهذه  النهوض  في 

التواصل االجتماعي.
األكادميي  الباحث  كتب  مواز  بشكل 
الله  عبد  اخلالق  عبد  الدكتور  اإلماراتي 
القريب من دائرة القرار السياسي في اإلمارات 
السعودية  إن  قائال   11/1 في  صفحته  على 
العربي  السياسي  الثقل  مركز  اليوم  هي 
واألعداء،  األصدقاء  باعتراف  واإلسالمي، 
املاضي  األسبوع  في  نشره  له  تعليق  وفي 
ذكر أن دبي وأبو ظبي والشارقة وبقية املدن 
اخلليجية، وليس بيروت والقاهرة وبغداد هي 
باملنطقة  واحلداثة  التنوير  حركة  تقود  التي 
الواحد والعشرين، ثم قال  القرن  العربية في 
في وقت الحق إن البعض يلوموننا حني نكرر 
أن اإلمارات هي اليوم الدولة القدوة في العالم 
التاريخ  في  اخلليج  هذه حلظة  وأن  العربي، 
عبر  األخيرة  الفكرة  وهذه  املعاصر،  العربي 
السفير  املخضرم  الكويتي  السياسي  عنها 
عبد الله بشارة )األمني العام السابق ملجلس 
إن  قوله  عنه  نقل  حني  اخلليجي(  التعاون 
دول  إلى  املاء  دول  من  انتقل  العربي  القرار 

النفط.
)2(

الرؤية  هذه  من  نصيبها  لها  مصر 
ذلك أحد  املنطقة. عبر عن  املستجدة خلرائط 
البارزين،  السعوديني  واألكادمييني  الكتاب 
الدكتور خالد الدخيل أستاذ العلوم السياسية. 
في مقالة له نشرتها صحيفة احلياة اللندنية 
أجواء  عن  حديثه  ففي  2015/11/29م،  في 
أن معضلة  ذكر  السعودية  املصرية  العالقات 
تكمن  الراهنة  اإلقليمية  الظروف  في  العالقة 
أن  »تريد  املثقفة  املصرية  النخبة  أن  في 
تستعيد مصر دورها القيادي في اإلقليم كما 
كان عليه في النصف األول من القرن املاضي 
)و( يعبر املوقف الرسمي املصري عن األزمات 
لكن  ذاتها،  الرؤية  باملنطقة عن  التي تعصف 

غموض ذلك املوقف يعبر عن إحباط ناجت كما 
إمكانية استعادة  بأن  إدراك متمكن  يبدو من 
كانت  كما  متاحة  تعد  لم  القيادي  الدور  هذا 
عبد  الرئيس  عهد  في  فمصر  قبل،  من  عليه 
مرسى  محمد  عهد  وقبله  السيسى  الفتاح 
القصير لم تعد مصر في العهد امللكي وال مصر 
اآلن  العربي  والعالم  الناصر.  عبد  عهد  في 
يبتعد كثيرا عن العالم العربي كما كان عليه 
في أواخر القرن التاسع عشر والنصف األول 
أن  الواضح  من  أصبح  العشرين.  القرن  من 
استعادة مصر دورها القيادي تتطلب تغييرا 
في مصر قبل أي مكان آخر، يضعها في مقدم 
املنطقة كما كانت عليه من قبل. أضاف أنه ال 
أحد يعترض على استعادة مصر دورها، لكن 
تتحقق  ال  فيها  القيادية  واألدوار  السياسة 
بعيد.  ملاض  تعود  بأحالم  والتعلق  باألماني 
لم تعد مصر في مقدم املنطقة ال في االقتصاد 
وال في السياسة، وال حتى في التنمية والعلم. 
عصر عمالقة مصر باملعايير املصرية انتهى. 
باتت الدولة في مصر تعانى مما تعانيه دول 

تعترف  كثيرة،  عربية 
أصاب  التغيير  بأن 
أصاب  كما  مجتمعها 
لكنها  والعالم.  املنطقة 
التغيير  هذا  من  تنتظر 
أن  ال  معها  يتأقلم  أن 
ومع  معه  هي  تتأقلم 

مقتضياته.
الدكتور  حتدث 
بعد  أنه  عن  الدخيل 
والعراق  سوريا  انهيار 
ال ميكن إنقاذ املنطقة إال 
السعودية،  مع  بتعاون 
رؤية  يتطلب  وذلك 
مصر  مع  مشتركة 
إال  واملخارج،  للحلول 
وضعها  في  مصر  أن 

والسياسي  االقتصادي 
الصعب تخشى فيما يبدو أن يكون التوصل 
صالح  في  الرياض  مع  مشتركة  رؤية  إلى 
سعودية  قيادة  بتبلور  إقليمي  اعتراف 
قائال  ذلك  للمنطقة على حسابها. وعلق على 
السعودية  املالية  املساعدات  »تريد  مصر  إن 
واخلليجية، لكنها ال تريد أن يكون لهذا ثمن 
عليها أن تدفعه ضمن معادلة املصالح العربية 

املتبادلة«
)3(

أو  آراء شخصية  مجرد  ليس  الكالم  هذا 
ولكنه  اخلليج،  مثقفي  من  لنفر  اجتهادات 
السنوات  خالل  تبلورت  رؤية  عن  يعبر 
اخلرائط  جوانب  بعض  وعكست  األخيرة 
ضوء  في  العربي  العالم  في  استجدت  التي 
احلقيقة التي ال مفر من االعتراف بها. وهي 
بني  أضع  كبروا.  واآلخرين  أن مصر صغرت 
قوسني املبالغات والشطحات التي وردت في 
ألغت  التي  تلك  خصوصا  التعليقات،  بعض 
دبي  لصالح  وبغداد  والقاهرة  بيروت  أدوار 
وأبو ظبي والشارقة وقيادة األخيرين للتنوير 
فيما  والعشرين.  الواحد  القرن  في  واحلداثة 
عدا ذلك ال يخلو من صواب ذلك احلديث عن 
النفط  دول  إلى  العربي  القرار  مركز  انتقال 
من  يخلو  ال  كذلك  أسعاره(،  انخفاض  )رغم 

منطق حتليل الدكتور الدخيل.
مرة  من  أكثر  أشرت  سابقة  كتابات  في 
وال  وقفا  ليست  العربي  العالم  قيادة  أن  إلى 
مسئولية  لكنها  آخر،  دون  بلد  على  حكرا 
بها  ينهض  أن  استطاع  من  شروطها،  لها 

الصحيح  السؤال  فإن  لذلك  بها،  جدير  فهو 
مقعد  تبوؤ  معايير  في  ولكنه  يقود  من  ليس 
القيادة والقدرة على الوفاء باستحقاقاتها من 
العليا. وما عاد  العربية  وجهة نظر املصالح 
السياسية  القيادة  عن  تخلت  مصر  أن  سرا 
جمال  الرئيس  رحيل  بعد  العربي.  للعالم 
عبد الناصر وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد مع 
احلني  ذلك  منذ  إذ  1979م.  عام  في  إسرائيل 
ظل مقعد القيادة شاغرا، رغم محاوالت ملئه 
من جانب الرئيس العراقي صدام حسني تارة 
وحني  أخرى.  تارة  القذافي  معمر  والعقيد 
توالت االنهيارات في املشرق بوجه أخص في 
ظل الفراغ املخيم برز دور دول اخلليج التي 
يتوافر  لم  ما  االقتصادية  القدرة  من  امتلكت 
فإنها  تلك  وبقوتها  اإلقليم.  دول  من  لغيرها 
السياسي  دورها  وتعاظم  املشهد  تصدرت 
بصورة نسبية، وأصبحت صاحبة القرار في 
اجلامعة العربية على األقل، إال أن ذلك مت في 
في  األسوأ  أنها  أزعم  التعقيد،  بالغة  ظروف 
تراجع  أن  صحيح  املعاصر،  العربي  التاريخ 

أسعار النفط حد من القدرة املالية لتلك الدول، 
في  النسبي  دورها  تؤدى  تزال  ال  أنها  إال 
توجيه القرار العربي، ألن أوضاع بقية الدول 
العربية األخرى أكثر ضعفا. الظروف املعقدة 

التي أعنيها تتمثل فيما يلي:
خلال خطيرا  تعانى  اخلليج  دول  إن     -
في تركيبتها السكانية يؤثر على استقرارها 
املركز  تقديرات  حسب  إذ  البعيد،  األجل  في 
اخلليجي  التعاون  مجلس  لدول  اإلحصائي 
الست فإنها تضم نحو 49 مليون نسمة )في 
عام 2013م( إال أن العمالة اآلسيوية متثل 16 
مليون نسمة في الوقت الراهن ويقدر لها أن 
2025م. وطبقا  30 مليونا في عام  تصل إلى 
حسني  الدكتور  اإلماراتي  الباحث  لتقديرات 
غباشي فإن نسبة العمالة األجنبية تصل إلى 
في  قطر،  في  و85٪  اإلمارات،  دولة  في   90٪

حني تتراوح بني 30 و٪60 في بقية الدول.
العربي  املشهد  تتصدر  وهي  دولة  إن   -
من  تعانى  العربي  القرار  بزمام  ومتسك 
اخلارجي  محيطها  من  والقلق  اخلوف 
اليمن.  في  اإليراني  التدخل  بعد  خصوصا 
األكثر  الدول  قائمة  تتصدر  دوله  أن  ورغم 
تعد  اإلمارات  إن  حتى  التسليح،  على  إنفاقا 
واحدة من أعلى خمس دول في العالم تشترى 
السالح، إال أنها تعتمد اعتمادا شبه كلي على 
احلماية األجنبية. لذلك فإن القواعد العسكرية 
األجنبية منتشرة في كل دولها بغير استثناء. 
األمريكيني  على  مقصورا  األمر  يعد  ولم 
إلى  اصطف  وإمنا  والفرنسيني،  واإلجنليز 
كوريا  من  والقادمون  األستراليون  جانبهم 

اجلنوبية. وقد التحقت تركيا بالقائمة مؤخرا، 
حني أقامت لها قاعدة عسكرية في قطر.

- إن مستقبل العالم العربي أصبح يتقرر 
اإلقليم  في  الكبار  والالعبون  حدوده.  خارج 
املتحدة  الواليات  في  محصورين  أصبحوا 
وتركيا.  وإيران  وروسيا  األوروبي  واالحتاد 
الذي  السوري  امللف  في  متاما  واضح  وذلك 
تتواله تلك الدول ولروسيا فيه كلمة مسموعة 
بحكم وجودها على األرض في سوريا. ومن 
على  له  تأثير  ال  العربي  القرار  أن  الواضح 
امللف السوري، فضال عن أنه لم يحل شيئا في 

مشكلتي ليبيا واليمن.
منها  يعانى  التي  الهشاشة  حالة  إن   -
للتشرذم  قابلية  أكثر  جعلته  العربي  العالم 
واالنفراط، على نحو جعل احتواءه ومحاولة 
األمر  الصعوبة  بالغة  عملية  تصدعاته  رأب 
رأينا  وقد  عربية،  قيادة  أي  دور  يلغي  الذي 
السنة  بني  سواء  العراق  في  التقسيم  بوادر 
البرزاني  مسعود  دعوة  عن  فضال  والشيعة 
على  االستفتاء  إلى  كردستان  إقليم  رئيس 
تقسيم  خرائط  أن  كما  االستقالل. 
تبدو  علوية  دولة  وإقامة  سوريا 
مصير  يعرف  وال  اإلعداد.  حتت 
دارفور  ملف  أن  كما  ليبيا،  أقاليم 
هذه  السودان.  في  بعد  يغلق  لم 
في  إسرائيل  يد  أطلقت  الهشاشة 
احملتلة  الفلسطينية  األراضي 
الله  رام  على  حصارها  ففرضت 
جانب  إلى  وقباطية،  والبيرة 
غزة  لقطاع  التقليدي  حصارها 
محاوالتها  استمرار  عن  فضال 

اقتحام املسجد األقصى.
)4(

الذكرى  العام  هذا  حتل  إذ 
العربي  العالم  لتقسيم  املئوية 
التي  بيكو  التفاقية سايكس  طبقا 
احلرب  بعد  1916م،  عام  وقعت 
العاملية األولى، فإن املئوية اجلديدة 
وقعت  االتفاقية  أن  ذلك  أسوأ.  هو  مبا  تنبئ 
وصفت  التي  العثمانية  الدولة  انهيار  بعد 
وضع  وهو  املريض،  أوروبا  رجل  بأنها 
وتراجع  العربي  النظام  بانهيار  الشبه  قريب 
املريض.  العرب  التي صارت رجل  دور مصر 
آنذاك،  العثمانية  الدولة  راية  انكسرت  وكما 
بعد  بدورها  انكسرت  العربية  اإلرادة  فإن 
خروج مصر على اإلجماع العربي في معاهدة 
للهزات  تعرضها  وبعد  إسرائيل،  مع  السالم 
فتح  االنكسار  وذلك  واالقتصادية.  السياسية 
الباب واسعا ملختلف التصدعات التي فتحت 
شهية كثيرين للحديث عن إعادة تقسيم العالم 
أشرت  وقد  له،  جديدة  خرائط  ورسم  العربي 
والسودان  وسوريا  العراق  حظوظ  إلى  توا 
)داعش(  اخلالفة  دولة  مشروع  أن  كما  منها، 

يبدو ضمن جتلياتها.
ثمة مالحظتان أساسيتان تردان في هذا 

الصدد:
األولى أن العالم العربي في ظل اخلرائط 
فحسب،  حدوده  في  مهددا  يعد  لم  اجلديدة 
في  حاصل  وذلك  أيضا.  وجوده  في  وإمنا 
وبفعل  اخلارج،  من  غزو  دون  الراهن  الوقت 

عوامل داخلية في األغلب.
القوى  موازين  أن  الثانية  املالحظة 
احمليطة تغيرت هذه املرة. فلئن كانت إجنلترا 
وفرنسا وراء اتفاقية سايكس بيكو قبل مائة 
تضاعفوا،  املرة  هذه  القسمة  رعاة  فإن  عام، 
وروسيا  املتحدة  الواليات  إليهم  وانضمت 

وإيران وتركيا وإسرائيل.

العالم العربي صار مهدًدا في حدوده ووجوده
فهمي هويدي
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لكل  احمللية  العلمية  املجالس  نظمت 
يعقوب،الندوة  وموالي  وبوملان  فاس  من: 
العلمية الوطنية في نسختها الثانية حتت 
عنوان: الثابت واملتغير في الشريعة اإلسالمية، 

وقد حضر الندوة عدة شخصيات وعلماء.
وقد ضمت في جلستها األولى -التي ترأسها 

الدكتور حسن عزوزي- ورقات علمية منها  :
أصولية  شرعية  »رؤية  بعنوان  ورقة   >
فيغو  السالم  عبد  للدكتور  واملتغير«  للثابت 
آجنرة  الفحص  إلقليم  العلمي  املجلس  رئيس 
التي  الثوابت  بني فيها أن الشريعة جمعت بني 
العظمي  الهيكل  مبثابة  أي  التغيير  تقبل  ال 
لإلنسان، واملتغيرات التي تشبه أحوال اإلنسان 
العادية القابلة للتغيير، ومن خالل هذا استنتج 
قسم  بارزين:  قسمني  إلى  تنقسم  الشريعة  أن 
املرونة  ميثل  وقسم  واخللود،  الثبوت  ميثل 
والتطور، فالثوابت هي األحكام الشرعية الدائمة 
باألحكام  واملراد  الزمان،  بتغير  تتغير  ال  التي 
وكذلك  الشارع  نص  املتضمنة  األحكام  عموم 
نوعان:  والثوابت  النص،  بهذا  املتعلقة  اآلثار 
األحكام الثابتة في كل الشرائع. األحكام الثابتة 
في شريعة النبي محمد ص، وفصل فضيلته في 
املجاالت والدوائر التي تدور في فلكها الثوابت.

الفقهاء  عنه  عبر  كما  املرن  أو  املتغير  أما 
وذكر  االجتهادية...  املصادر  في  قدميا،فيتجلى 
عدة أمثلة نقال عن ابن القيم الذي قال: ».. وهذا 
باب واسع.. وخلص إلى أن دائرة الثوابت ليست 
واسعة وإمنا هي محصورة ومعدودة ومحدودة.
< والورقة الثانية : »ثقافة تغيير األحكام 
احلي  عبد  للعالمة  والتحديث«  التأصيل  بني 
عمور رئيس املجلس العلمي احمللي لفاس الذي 
الدعوات  تتوالى  هذا  عصرنا  في  أنه  بني 
والتجديد  التغيير  إلى  وصوب  حدب  كل  من 
لروح  مسايرة  وتعاليمها،  الشرعية  األحكام  في 
العصر وسنة الكون، وفصل الكالم حول تيارين 

هامني:

الفقهي:  مبفهومه  والتغيير  التجديد  تيار 
وهذا التيار ندعو إليه ونحبذه ونحتضنه لدواعي 
والقواعد  الشرعية  الضوابط  راعى  إذا  عديدة، 
الفقهية، وفي هذا اإلطار البد من التمييز داخل 
تقبل  ال  التي  الدينية  الثوابت  بني  التيار  هذا 
التي  املتغيرات  مثال،وبني  التجديد،كالعقيدة 

تقبل االجتهاد حسب تغير األحوال واألعراف.
التغيير من منظور احلداثيني: وهؤالء  تبار 
ألنها شرعت  الشريعة  أحكام  تغيير  إلى  يدعون 
قرنا،  عشر  أربعة  وجودهم  على  مضى  ألناس 
تغيير  إلى  يدعو  اليوم  احلياتي  التطور  وألن 
تلك األحكام وابتدالها بأحكام جديدة كاملساواة 
فقدت  منظورهم  من  الشريعة  أن  وغيرها،أي 
ألن  عليهم؛  مردود  هذا  صالحيتها،وكالمهم 
ألي  ليست  خاصية  لها  اإلسالمية  الشريعة 

شريعة العاملية واألبدية.
في  واملتغير  »الثابت  الثالثة:  والورقة   >
والتنزيل«  التصور  بني  اإلسالمية  الشريعة 
املجلس  رئيس  البلغيتي  السالم  عبد  لألستاذ 
مفهومي  فيها  بني  حيث  بوملان  إلقليم  احمللي 
حادثان  مصطلحان  وأنهما  واملتغير  الثابت 
املعاصرة،  الكتابات  في  استعمالهما  شاع 
الثابت  باسم  واألدباء  الفالسفة  استعمله  حيث 
النسبي،  املطلق  واحلديث،  القدمي  واملتحول، 
علماء  استعمله  كما  واحلاضر..الخ.  املاضي 
الشريعة من خالل قوله تعالى: »اليوم أكملت لكم 
دينكم«. وقوله ص: »من أحدث في أمرنا هذا ما 
إلى فريقني مانع  رد«. وانقسموا  ليس منه فهو 
ما ذهب  الشريعة وسط بني  أن  ومجيز. واحلق 
الثابت  الفريقان،ثم ذكر عدة معالم لتحديد  إليه 
واملتغير من ذلك: املفصل واملجمل،أي أن الشريعة 
تفصل في الثابت وجتمل في املتغير،وهكذا.. ثم 
حتدث عن مفهوم التنزيل وتنقيح املناط وعالقته 

بالثابت واملتغير في الشريعة 
< والورقة الرابعة بعنوان: »الثابت واملتغير 
عبد  د.  قدمها  املقاصدية:  الكليات  ضوء  في 
الرزاق وورقية بكلية اآلداب ظهر املهراز ـ فاس، 
واملتغير  الثابت  مفهوم  بيان:  إلى  فيها  تعرض 

في القواميس اللغوية واالصطالحية،وعالقتهما 
املتغير  ثم عرج على  الشرعية عموما.  بالكليات 
بني املناط واحلكم في ضوء الكليات املقاصدية. 
وانتقل إلى أحوال تغير املناط املقاصدي وكونه 

سببا في اختالف األحكام. 
< والورقة اخلامسة تناولت مسألة : »تغير 
عبد  د.  قدمها  والعوائد«  العرف  بتغير  الفتوى 
املجيد الكتاني أستاذ بكلية الشريعة فاس بني 
فيها أثر العرف والعوائد في تغير الفتوى مبرزا 
السوسي  والعمل  الفاسي  العمل  خالل  من  ذلك 
والعمل السجلماسي وغيرها، كما أبرز مجموعة 
من الضوابط والشروط التي جتب مراعاتها في 

العرف والفتوى وتغييرها بهذا االعتبار..
أما اجللسة الثانية: فتناولت ورقتني:

بعنوان:  أبياط  محمد  للدكتور  األولى 
اإلسالمية«،  العقيدة  في  واملتغير  »الثابت 
في  يوجد  فعال  هل  عن:  بالتساؤل  افتتحها 
املصطلح  تعدد  ومتغير؟وهل  ثابت  العقيدة 
يوحي باختالف املفهوم؟ ثم تطرق لبيان أهمية 
التاريخي  السياق  سرد  حيث  العقيدة  وحدة 
لثبات العقيدة وتغيرها وتطورها،وإعطاء أمثلة 
ومناذج لبعض الفرق الكالمية،ثم بني أن القرآن 
لم يستعمل مصطلح العقيدة أصال بل استعمل 
مصطلح إميان،ثم توحيد، بعد هذا بدأت تظهر 
القرن  الدين،حتى  كأصول  مماثلة  مصطلحات 

الرابع الذي ظهرت فيه 
أبي  عند  العقيدة  كلمة 
عمرو الداني في رسالته 
ثم  الوافية،وهكذا.. 
اإلميان،  ملفهوم  تعرض 
الدين  بني  وفرق 
واإلسالم، كما عرج على 
مآخذ العقيدة التي هي 
سلفيان:  اثنان  أربعة: 
الفطرة، والشرع ـ وهما 
العقيدة  في  املعتمد 
واثنان  ـ  الصحيحة 
العقلي  النظر  خلفيان: 
لكشف  ا و ، ملتعمق ا
متغيران:  املتغير  بأن  فضيلته  وختم  الصوفي. 
واألساليب  الطرق  في  التجديد  التجديد،أي  ـ 
في  احلق  املتغير  النصوص،وثاني:  في  وليس 
جانب العقيدة، لقوله تعالى : �سنريهم ءاياتنا 

في اآلفاق وفي أنفسهم�.
رئيس  الغلبزوري  توفيق  للدكتور  والثانية 
موضوع  في  الفنيدق  احمللي  العلمي  املجلس 
»الفتوى بني الثبات والتغيير« استهلها بتقسيم 
الشريعة إلى: ما يسوغ فيه االجتهاد، وإلى ما ال 
يسوغ فيه،ثم تعرض لنطاق الثابت الذي يشمل: 
األول:  قسمان:  وهي  الثابتة  واملقدرات  األحكام 
ما  والثاني:  ومقاصده،  وقواعده  الدين  أصول 
شرع من األحكام لعلل ثابتة،كالعبادات وأصول 
احملرمات... واملقدرات الشرعية التي جعلها مدار 
حديثه، حددها في سبعة أمور: من صالة وزكاة 

وحج... 
مسألة  ورقتاها  تناولت  الثالثة:  واجللسة 
للدكتور  العبادات«  فقه  في  واملتغير  »الثابت 
في  واملتغير  »الثابت  ومسألة  الدريسي،  عمر 
واإللزام  األخالقي  املقتضى  بني  األسرة  قضايا 
أستاذ  األمني  الرحيم  عبد  للدكتور  القضائي« 

بكلية احلقوق بالرباط.
> إعداد : نور الدين بلخير

اجلامعية  اخلزانة  رحاب  شهدت 
يوم  بالبيضاء  احلسني  احلي  بعمالة 
امللتقى  تنظيم   2016 فبراير   14 األحد 
األول لتدارس القرآن الكرمي الذي نظمته 
للدراسات  األنصاري  فريد  »مؤسسة 
املجلس  مع  بتنسيق  )فارع(  العلمية« 
احلسني  احلي  مقاطعة  لعمالة  العلمي 
الكرمي«  القرآن  »تدارس  موضوع:  في 
كونوا  »ولكن  تعالى:  قوله  من  انطالقا 
الكتاب ومبا  كنتم  تعلمون  ربانيني مبا 

كنتم تدرسون«
الذكر  من  آيات  بتالوة  األول  امللتقى  افتتح 
احلكيم ثم رحب األمني العام للمؤسسة ذ. عبد 
الواحد بوصحابا باحلضور واحملاضرين سائال 
ونافعا  مباركا  امللتقى  يكون  أن  وجل  عز  الله 
ملتقى  ملاذا  سؤال  عن  أجاب  ثم  خير  وفاحتة 
لتعلم  منهجية  التدارس  ألن  التدارس:  حول 
القرآن واستخالص رسائل الهدى الرباني ومن 

ثم نتبني كيفية التخلق بالقرآن الكرمي .
التفاعل  وزن  على  التدارس  أن  بني  كما 
التعلم  حتقيق  على  يساعد  فهو  والتشارك  
احلكيم  القرآن  أن  إلى  أشار  كما  معا،  والعمل 
وإمنا  زمان،  وكل  مكان  كل  في  ومبارك  معطاء 
االهتداء  لتحقيق  والتدبر  التدارس  إلى  يحتاج 

والتخلق.
يديرها  األولى  العلمية  اجللسة  انطلقت  ثم 
بعنوان:  األول  بالعرض  ايتوريقت  حسن  ذ. 
واملقاصد«  املفهوم  الكرمي   القرآن  »تدارس 
العلمي  املجلس  رئيس  بيهي  سعيد  د.  ألقاه 

بني  احلسني   احلي  مقاطعات  لعمالة  احمللي 
اللغوية  الداللة  في  وفصل  التدارس  مفهوم  فيه 
الكرمي أما  القرآن  وكذا مضامينه املقصودة في 

املقاصد فقد أجملها في بلوغ درجة الربانية. 
أما العرض الثاني: »تدارس القرآن إلبصار 
العمراوي  محمد  العالمة  ألقاه  القرآن«  حقائق 
مدير معهد اإلمام مالك بسيدي سليمان ذكر فيه 
الروح،  فيه:  املذكورة  الكرمي  القرآن  بأوصاف 
ثم  بصائر...  رحمة،  كرمي،  مجيد،  حكيم،  النور، 
القرآن  حقائق  إبصار  على  املعينة  السبل  بني 
الترتيل   بالتالوة:  االنتفاع  وشروط  الكرمي 

-االستماع – اإلنصات – التدبر . 
أدارها  التي  الثانية  العلمية  اجللسة  أما 
الثالث  بالعرض  فانطلقت  صبري  مصطفى  ذ. 
بعنوان : »املنهج التربوي عند فريد األنصاري« 
العلمي  املجلس  رئيس  الوكيلي  محمد  د  ألقاه 
فيه  بني  السبع  عني  مقاطعات  لعمالة  احمللي 
العمل  مسيرة  في  والواقعية  الذاتية  األسباب 
فريد  الشيخ  من  استدعت  التي  اإلسالمي 
األنصاري رحمه الله إلى ضرورة إعطاء األولوية 

للعمل التربوي وبيان أهميته في كل عمل دعوي 
وإصالحي، كما بني أن املنهج التربوي عند فريد 

األنصاري يقوم على دعامتني:ـ
األولى التأصيل لضرورة اعتماد القرآن في 

العمل التربوي.
الثانية الدعوة إلى ضرورة تعميم املدارسات 
القرآنية في األمة عبر مجالس القرآن التي أطلق 

عليها اسم: »من القرآن إلى العمران«.
وقد تخللت كل جلسة مناقشة وأسئلة أجاب 

عنها األساتذة الكرام. 
العام  األمني  شكر  اخلتامية  اجللسة  وفي 
من  وكل  واحملاضرين  احلاضرين  للمؤسسة 
قرأ  األخير  وفي  امللتقى.  هذا  إجناح  في  ساهم 
امللتقى  وختم  التوصيات  العمري  ياسني  ذ 
بالدعاء الصالح وقراءة خالصات اليوم الدراسي 

وتوصياته التي ركزت على ما يلي:

- االهتمام باللسان العربي باعتباره مفتاحا 
لفهم القرآن الكرمي قصد مدارسته.

- االنخراط في مشروع األمة للبناء من خالل 

القرآن الكرمي.
- االهتمام بجمع الناس على اخلير وتفادي 
بالتخلق  إال  يتأتى  ال  وهذا  باجلدل  تفرقتهم 
مبعاني القرآن الكرمي عوض الوقوف على ألفاظه 

الظاهرة فقط.
طريق  عن  للناس  الكرمي  القرآن  تبليغ   -
تالوته حق التالوة: قراءة للكالم وعمال باألحكام 

وتخلقا باآلداب.
من  الكرمي  للقرآن  االجتماعي«  »التداول    -

خالل إنشاء مجالس القرآن.
فريد  الدكتور  وتصور  فكر  مع  التعامل   -
الكرمي  بالقرآن  والتربية  للتدارس  األنصاري 

اقتباسا منه ال تقديسا لشخصه.
عرضت  معرضا  تضمن  امللتقى  أن  ويذكر 
األنصاري  فريد  الدكتور  إنتاجات  مختلف  فيه 

العلمية من كتب وأشرطة.  
فريد  مؤسسة  أن  بالذكر  وجدير 
األنصاري للدراسات العلمية. اختصارا 
 30 السبت  بتاريخ  تأسست  »فادع«  
علمية  مؤسسة  وهي   2013 نونبر 
بتراث  التعريف  إلى  تهدف  جامعة 
الشيخ فريد األنصاري رحمه الله تعالى 
من  انطالقا  علمية  دراسات  وإجناز 
القرآن الكرمي سعيا خلدمة كتاب الله : 
تعلما وتعليما، دراسة ومدارسة وتدبرا 
في  اإلسهام  إلى  تسعى  كما  وإبصارا. 
بناء اإلنسان الصالح املصلح على هدي 
من أنوار القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة. 
> إعداد: ذ. عبد الواحد بوصحابة

فـاس :  بـاحـثـون  ومـتـخـصصـون  يـتـدارسـون  مـوضـوع  الـثـابـت  والـمتـغـيـر  في  الشـريـعـة  اإلسـالمـيـة 

البيضاء: مؤسسة  فريد  األنصاري  للـدراسات  العلميـة  تنظـم  الـملتقى  األول  لـتـدارس  القـرآن  الـكـريـم
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إن العلم والتربية مقترنان ال ينفك أحدهما 
ع��ن اآلخ����ر؛ وب��ي��ن��ه��م��ا ع��اق��ة ت��أث��ر وت��أث��ي��ر، 
البيت،  في  التربية  يتلقون  كانوا  فالعلماء 
وعندما يذهبون إلى مجالس العلم يحرصون 
واألخ���اق  اآلداب  تعلم  ع��ل��ى  احل���رص  أش���د 
الفاضلة؛ حيث إن العلم با أخاق ال يساوي 
بني  ال��ع��اق��ة  ت��ك��ون  فحينئذ  شيئا،  صاحبه 
وعاقة  اح��ت��رام  ع��اق��ة  ه��ي  واملتعلم  املعلم 
على  االع��ت��داء  فيقل  األول���ى،  بالدرجة  أبوية 
املعلم إن لم نقل يستحيل أن يقع؛ ألن ضرب 
األب ناذر ما نسمع أن أحدا ضرب والده، لكن 
عندما ضعف دور األبوين في تعليم أبنائهما 

ما ينبغي أن يعلموهم وقع ما وقع. 
في  القلوب  معالج  يكون  أن  جدا  فمحزن 
احلضيض وال نحرك ساكنا، ترى هل التعليم 
بالقدوة مفقود أم ماذا؟ إلى عهد قريب كنا ال 
أمام شيوخنا وفي  أعيننا  نرفع  أن  نستطيع 
وأما  نخدمهم  ونحفظ كامهم،  بل  معلمينا، 
اآلن فقد أصبح املعلم ال ميلك قيمة، بل حتى 
وتقلل  التلميذ  ش��أن  م��ن  تعلي  ال��ق��وان��ني  إن 
ال��ق��راء  أي��ه��ا  عليكم  فبالله  امل��ع��ل��م،  ش��أن  م��ن 
ووطنهم  لدينهم  األوفياء  واملربون  األفاضل، 
هل هكذا ترفع قيمة العلم والعلماء و يصير 
ويتجاوز  واالزده��ار  التقدم  نحو  الباد  تطور 
االنحطاط والهوان. إن األمة لن تلحق بالركب 
وأع��ط��ت  تعليمها  م��ن��اه��ج  أص��ل��ح��ت  إذا  إال 
بناء  وال ميكن  والعلماء،  العلم  لطلب  املكانة  
التعليم  أساك  في  فالتلميذ  بالتدرج،  إال  ذلك 
أداؤه حتى  املعلمني ويتطور  العلم عن  يتلقى 
يصبح عاملا ينمي مجتمعه ويقدم بلده ويرفع 
املعلم  وي��ك��ون  واآلخ�����رة،  ال��دن��ي��ا  ف��ي  مكانته 
رسوال كما قال أحمد شوقي، أو يتراجع أداؤه 
أسرته  على  ملعلميه ووباال  قاتا  حتى يصبح 

في  خاصة  مكانة  للعلم  إن  وأمته،  ومجتمعه 
ذلك  أج��ل  وم��ن  واملتعلمني،  املعلمني  ن��ف��وس 
عقا قصد  أمرا جائزا  الشروط   اشتراط  كان 
اختبار صبر املتعلم ومدى حرصه على البلوغ 
في  يطلب  العلم  ف��ك��ان  النبيلة،  أه��داف��ه  إل��ى 
األرض،  في  الذي يضرب  والطالب هو  أماكنه 
الشتاء  في  ويذهب  وأهله،  ويتغرب عن وطنه 

والصيف إلى املساجد واملدارس وأماكن طلب 
العلم، وال يهمه شيء غير احلصول على العلم؛ 
ه��ذه احلياة  االرت��ق��اء في  أن  لديه  ألن��ه ترسخ 
الدنيا والفوز باآلخرة مرتبط بالعلم، ومن تأمل 
واقع الغربيني اليوم وما حققوه من إجنازات 
أخذ  على  احل��رص  إن��ه  واضحا،  السبب  يجد 
العمل  دور  بصيرة  ذي  على  يخفى  وال  العلم، 
باألسباب، فهي التي توصل إلى النتائج حتى 
وإن كانت العقيدة فاسدة. والدنيا يستوي فيها 
باألسباب.  يأخذ  الذي  هو  فيها  والفائز  الكل، 

واللجوء إلى التعلم ال ينبغي أن يكون إجباريا 
فالذي يأتي إلى أماكن التعلم خوفا من الغياب 
فإنه يسجل احلضور اجلسدي ال غير، والذي 
ال يستطيع أن يوفر وسائل التعلم، ليس لعدم 
ال  الدراسة  أن  العتقاده  وإمن��ا  ثمنها،  ملكيته 
فهذا  األه��م،  األخ��رى هي  األشياء  وأن  تفيده، 
كي  إليه  الكلي  امليل  يتطلب  فالعلم  يتعلم،  لن 

إلى  ينظر  فعندما  بعضه،  على  احلصول  يتم 
املربي على أنه رجل أمن يقوم باحلراسة فقط، 
الرشيد  العقل  فصاحب  جدا  األمر خطير  فإن 
و خطورته  األمر  تدهور  مدرك  الفطن  والذكي 
إلى  يذهب  يعد  لم  الطالب  ف��إن  اإلدراك،  مت��ام 
األم��ر عند  ك��ان  كما  بناء على رغبته  امل��درس��ة 
الشرط  ه��ذا  يضمحل  فعندما  األول،  الرعيل 
هي  املدرسة  أربعا،  العلم  على  فكبر  األس��اس 

التي تستقبل املتعلم برغبة، 
التعلم  ذل  أنه يصبر على  املتعلم  فحقيقة 

ف��ي��ه��رع إل���ى ال��ش��ي��وخ  ف��ي ب��ل��دان��ه��م  يضرب 
أكباد اإلبل كي يحقق مسألة واح��دة أو يفهم 
حديثا أو يصحح سندا، أو يأخذ منه العامة 
التي توصله إلى شيخ آخر، حينها كان العلم 
االح��ت��رام  فعم  رفيعا،  العلم  وص��اح��ب  ع��زي��زا 
وال��ت��ق��دي��ر، وال���ت���واض���ع، وح��س��ن اإلن��ص��ات 
الناس  يعلمون  البقاع  ف��ي  العلماء  فانتشر 
الله  م��رض��اة  على  احل��ص��ول  ف��ي  ويرغبونهم 
طلبتهم  بصدق  أحبوا  آخ��ر،  ش��يء  على  ال 
فكانوا  تربيتهم  على  وس��ه��روا  فعلموهم 
لهم أبناء لم تلدهم أمهاتهم، ونتج عن ذلك 
العلم والوعي واألخاق، وامنحى  انتشار 
تغيرت  فقد  اآلن  أم��ا  املجتمع،  من  اجلهل 
في  ي��غ��رق  التعليم  رج��ل  فأصبح  األم���ور 
مشاكل املادة يقبل على الدنيا وهي هاربة 
من  لهم  وما سيوفر  األوالد  في  يفكر  منه، 
تنتهي، ال يؤدي واجبه  التي ال  املتطلبات 
بناء على اعتبارات واهية، نسي أن دوره 
وأن  خيرهم،  فيه  ما  إلى  الناس  يرشد  أن 
ي��ك��ون رائ���ده���م  وم��رش��ده��م، ي��ك��رس مبدأ 
للجهة املختصة وينسى  حتمل املسؤولية 
أن كل نفس التزر وزر أخرى، هذا ما يكون 

سببا أحيانا في إهمال الواجب.
إل��ى العيان  ب��اد  أم��ا ش��أن املتعلم فهو 
كالشمس في كبد السماء ، كثرت املغريات 
الوسائل  محله  وحلت  العلم  هجران  فتم 
التقليد  وظهر  البشرية،  للطاقات  املفسدة 
األعمى في وسائل ال تسمن وال تغني من 
جوع، أصبح املظهر يشكل جانبا مهما في 
إهمال  سبيل  على  -وه���ذا  اإلن��س��ان  حياة 
الواجب- يقضي الشاب والشابة نصف ساعة 
على األقل أمام املرآ ة لتجميل منظره والظهور 
بأحسن صورة؛ ولكن في الوقت نفسه ال يهم إن 
كان التفكير سيئا، لم ال يعمل هؤالء على تزيني 
ب��األخ��اق؟  النفس  وحت��س��ني  ب��احل��ل��م،  العقل 
بل  العلمي،  البحث  في  التقليد  أخذنا  ياليتنا 
بناء  األخيرة  املراكز  في  إننا نصنف  العكس. 
على تغير األوض��اع  وذهاب آداب طلب العلم 
طلب  في  والشهوة  التحفيز  وانعدام  ونشره، 

العلم أو تعليمه... 

العدد 420

ذ. رشيد بن صديق

العدد 10452

املعلم واملتعلم بني املاضي واحلاضر

باألطلس  املقاومة  انتصار  واضحا  بات  لقد 
املتوسط في معركة لهري، وذلك ما أكدته تقارير 
العدو، التي أسمتها كارثة 13 نونبر 1914،ألنهم 
فكانت  املتنطعني،  ضباطهم  عتات  فيها  ف��ق��دوا 
هذه الواقعة سببا في إعادة حساباتهم ومكرهم 

بالليل والنهار ونهج سياسة "فرق تسد".
إلى أن كان املكر السيء سنة 1921 باستشهاد 

بطل املقاومة محمد أوحمو مقبا غير مدبر...
الكر  ثم  الفر  أسلوب  املعركة  هذه  ميز  ومما 
أن استجمعت  الغاشم بعد  الفرنسي  العدو  على 
امل��ق��اوم��ة ق��واه��ا، ف��ك��ان��ت ال��واق��ع��ة ال��ت��ي أنست 
الفرنسيني لذة النصر العابرة، هذا النصر الذي 

لم يتجاوز بضع ساعات.
وم��ن أس��ب��اب جن��اح امل��ق��اوم��ة وح���دة الصف 
الذين  الله يحب  �إن   : الله  أمر  ورصه، ملبية 
يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص�، 
بالله  اإلمي����ان  ب��ق��وة  م��رص��وص��ا  بنيانهم  ف��ك��ان 
وبقضيتهم، قضية غزو النصارى لباد املسلمني، 
للقائد  انضباطهم  بقوة  أيضا  مرصوصا  وك��ان 
واحت��اده��م من حوله حني يجد اجل��د، وذل��ك كله 
في  املنصوري  أحمد  يقول  الشريعة،  صميم  من 
كتابه كباء العنبر من عظماء زيان وأطلس البربر: 

اإلسام،  بدين  الناس متسكا  أشد  من  "والبرابر 
وإن اعتصم الغير بسواه، فهم شديدو االعتصام 
فهم  الشريعة،  غير  إل��ى  أح��د  اختصم  وإن  ب��ه، 
في  والقرآن  االختصام...  يحبون  الشرع  لقضاة 
صدور كثير منهم محفوظ... ولهم أحباس وافرة 
من أغنام وبقر... وتقوم بكل املقتضيات الدينية...
يتحاكمون  األطلسية  ال��ب��راب��رة  ه���ؤالء  ك��ان 
عهد  ف��ي  عليهم  ول��ي  ول��ق��د  الشرعيني،  للقضاة 
السلطان يعقوب املنصور قاضي يسمى العامة 
م��ح��م��د ب��ن ع��ب��د ال��رح��م��ان ب��ن م��ح��م��د الرعيني 
أيام  عليهم  وك��ان  بالركن..،  امللقب  السرقسطي 
السعديني العامة القاضي يوسف بن أبي القاسم 
زيان  قبائل  كانت  العصور  مر  فعلى  اجل��زول��ي". 
تنقاد للدين طاعة وعبادة وحتكم به في أحوالها 
هذه  بأن  يقولون  من  على  رد  وهذا  ومعاماتها، 

القبائل كانت حتكم بأزرف.
ومن عبر هذه املعركة أيضا سرعة استجابة 
ما  ذالك  املعركة، وفي  املقاومني وتناديهم ألرض 
فيه  من خفة الروح، ووضوح الهدف لديهم وكأنى 
آمنوا  ال��ذي��ن  �ياأيها   : ال��ل��ه  ق��ول  بشعارهم 
يحييكم�  ملا  دعاكم  إذا  وللرسول  لله  استجيبوا 
م��ن املومنني  ال��ل��ه اش��ت��رى  �إن   : ال��ل��ه  وق���ول 

في  يقاتلون  اجلنة  لهم  ب��أن  وأموالهم  أنفسهم 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في 
أوفى بعهده من  التوراة واإلجنيل والقرآن ومن 

الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به�
وق���د ك��ان��ت س��رع��ة االس��ت��ج��اب��ة واجل��اه��زي��ة 
هي  "ولكن  املنصوري:  يقول  كذلك  نسائهم  في 
النظير  املنقطعة  والبسالة  ال��ن��ادرة  الشجاعة 
نساءهم  في  حتى  والنشاط  ال��روح  في  واخلفة 
فضا عن رجالهم، فما كاد ضجيج الهيعة يصل 
نساء  إحدى  هرعت  اآلمنني حتى  النائمني  آلذان 
فأسرجته، وأخرى أجلمته  لفرسه  أوحمو  محمد 

وحلت رباطه...
ومن عبر هذه املعركة، ما كان للنساء من أثر 
املنصوري:  يقول  املقاومني،  تطبيب  في  واض��ح 
األم��ر  عليها  صعب  ح��ني  النساء  إح��دى  "فكانت 
تسترشد بتوجيهات أحد املقاومني اجلرحى في 
أمعاءه  فخرجت  بطنه  بتر  آخ��ر  م��ق��اوم  تطبيب 
...ارف���ع���ي رج��ل��ي��ه ب��ي��د، وادف��ع��ي األم��ع��اء باليد 
األخرى، ترجع األمعاء حمللها، قال فصنعت ذلك 
فرجعت األمعاء، وأخذت تخيط البطن ويساعدها 
بخيوط  فخاطوها  ج��اؤوا  الذين  اإلخ��وان  بعض 
هذه  فكانت  رأس��ه��ا...  فوق  من سبنية  من حرير 

البرابر  عاج  وعولج  فحملوه  األول��ى،  املساعدة 
ال��ذي ه��و ال��ك��ي، فماهي إال أي��ام حتى ع��اد على 

فرسه في معارك أخرى".
الذي   � الله  لرسول  بأمنية  يذكرنا  وه��ذا 
ما متنى شيئا من الدنيا وإمنا متنى ماله عاقة 
مبنازل اآلخرة، بل برفيع املنازل ورفيع الدرجات: 
فقال �: »والذي نفس محمد بيده لوال أن يشق 
في  بغزو  سرية  خ��اف  ماقعدت  املسلمني  على 
سبيل الله أبدا، ولكن ال أجد سعة فأحملهم، وال 
عني،  يتخلفوا  أن  عليهم  ويشق  سعة،  يجدون 
والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل 
فأقتل« رواه  أغ��زو  ثم  فأقتل  أغ��زو  ثم  فأقتل  الله 

البخاري ومسلم.
وبذلك اعتبرت قبائل األطلس شوكة في حلق 
فيها  وينفث  ويدجلها  يروضها  مافتىء  احملتل 
فهل  عليه،  هو  ما  إل��ى  الوضع  آل  حتى  الرذيلة 
لتلك  الرجال؟ وهل من موقد  من محي لهمم تلك 
العزائم لتسهم أميا إسهام في بناء مغرب األمة؟ 

...إنها مسؤولية اجلميع.

عبر وعظات من معركة لهري
قرأت لكم

حسن محجوبي
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كيف يمكن لرجل اسكتلندي في منتصف العمر أن يعلن إسالمه، رغم 
أنه لم يلتِق بأي مسلم طوال حياته؟

بالنسبة لي، بدأ األمر كله من تركيا أثناء قضاء عطلة على الشاطئ 
أثار  لقد  المحلية،  المساجد  األذان ينطلق من أحد  عندما سمعت صوت 

شيئًا بداخلي دفعني إلى السعي وراءه.
متاجر  أح��د  إل��ى  ذهبت  إسكتلندا،  في  إينفيرنيس  إل��ى  عودتي  بعد 
الكتب المحلية وقمت بأخذ نسخة من القرآن الكريم وبدأت قراءته، طالبًا 
الوقت  من  الكثير  قضيت  بدأتها،  التي  البحث  رحلة  في  الله  من  العون 

أصلي، قضيت الكثير من الوقت على ركبتّي.
كان القرآن بمثابة الصدمة بالنسبة لي، إنه كتاٌب مخيف ألنه يكشف 
الكثير عن النفس البشرية، وقد كشف لي جانبًا من نفسي لم أكن أحبه؛ 
لذا قررت أن أقوم ببعض التغيير. كان يمكنني التوقف عن القراءة في أي 
وقت، إال أني أدركت أن هذا األمر سيكون بمثابة خسارة شيء مهم للغاية. 

وكنت أعرف ما ستؤول إليه هذه العملية: سأدخل اإلسالم.
واصلت قراءة القرآن حتى أنهيته 3 مرات؛ أماًل في تصّيد أي خطأ، إال 

أنه لم يكن ثمة خطأ، كنت أشعر باالرتياح تجاه كل شيء.
كان الجزء األصعب في هذا األمر هو تفكيري في ذلك الشخص الذي 
سأتحول إليه، هل سأكون غريبًا؟ هل سأرتدي زيًا مختلفًا؟ هل سأتحدث 
مع اآلخرين بطريقة مختلفة؟ وبالتأكيد ما الذي سيظنه أصدقائي وعائلتي 
هل  فهو:  أهمية  األكثر  السؤال  أما  باألمر،  يعرفون  عندما  بي  وزمالئي 

سأحب تلك الصورة الجديدة من شخصيتي؟
قضيت الكثير من الوقت على اإلنترنت بحثًا عن قصص َمْن تحولوا 
إلى اإلس��الم قبلي. لم تكن القصص متشابهة على اإلط��الق، كل شخص 
منهم كانت له رحلته الفريدة. لكن من الجيد أن يعرف المرء أن ثمة آخرين 
شعرت  عندما  المصادر  ه��ذه  إل��ى  ع��دت  ببساطة،  التجربة.  ب��ذات  م��ّروا 

بالخوف من أن أصبح منبوذًا.
العربية،  باللغة  الصالة  أستطيع  كيف  علمتني  اإللكترونية  المواقع 
واالستماع إلى القرآن الكريم وبعض الموسيقى اإلسالمية، فالموسيقى 

بالنسبة لي كانت من األشياء التي جذبتني في البداية.
طرحت الكثير من األسئلة في كل المواضيع الممكنة، ألني أعتقد أن 
هذا أمر بالغ األهمية قبل أي تحول ديني، أن تسأل نفسك، وأن تفكر فيما 
تسمعه وما تقرأه جيدًا، فإذا شعرت بأن شيئًا ما ال يبدو صحيحًا بالنسبة 

لك، فهذا يعني أن األمر غير مناسب، يجب االستماع لنداء القلب.
استغرقت عملية البحث والتساؤل تلك 18 شهرًا، ربما يحتاج البعض 
وقتًا أقل أو أكثر، لقد فعلت كل هذا األمر بنفسي دون مساعدة أحد، فلم 

أقابل أي مسلم حتى ذلك الوقت.
بعد 18 شهرًا، اعتبرت نفسي مسلمًا، كنت أصلي 5 مرات في اليوم، 
وأص��وم في رم��ض��ان، وال آك��ل أو أش��رب س��وى ما أحله ال��ق��رآن، إل��ى أن 
اكتشفت أن هناك مسجدًا صغيرًا في بلدتي. ذهبت مباشرة إلى المسجد 

فت بنفسي ثم دخلت. وعرَّ
شعر الجميع بالمفاجأة ولم يعرفوا ما الذي يمكن أن يقوموا به في 
البداية سوى إعطائي بعض الكتب الترحيبية. لقد رحبوا بي منذ البداية، 

وأنا اآلن عضو أساسي في مجتمع هذا المسجد الصغير.
الثقافات  مع  التعامل  وعن  اإلس��الم،  عن  ألتعلمه  الكثير  ل��دّي  م��ازال 
األخ��رى، وهو ما يعد س��ؤااًل مهمًا بالنسبة لي، حيث إن اإلس��الم يعني 
بالنسبة لي تقبل اآلخرين وتنوعهم. أعتقد أنه بإمكان كل شخص تحديد 
في  الكريم  القرآن  بتعاليم  ملتزمًا  م��ادام  به  الخاصة  اإلسالمية  الهوية 

النهاية.
هكذا أنا اآلن، رجل اسكتلندي مسلم أبيض في منتصف العمر، وأنا 

سعيد حقًا بذلك.

لكتاب  يقّدم  أن  المرء  على  يصعب 
ع��زي��ز رح��ل ... ول��ك��ن مما ي��ه��ّون األم��ر 
سداد  من  نوع  أنها  بالمحاولة  ويغري 
ال���دي���ن ف���ي رق���ب���ة ك���ل م���ن ع����رف "رع���د 

الحيالي" باحثًا وإنسانًا.
القرن  لي منذ تسعينيات  أتيح  لقد 
مستفيضة  مقدمة  أكتب  أن  المنصرم 
 : أكثر من مرة  ال��ذي طبع  القّيم  لكتابه 
)إلى كل فتاة تؤمن بالله واليوم اآلخر( 
...  وها أنا ذا أقّدم لعمله الجديد )رؤية 
ومن   ، معاصرة(  قضايا  ف��ي  إسالمية 
عجب أنه العنوان نفسه لكتاب لي صدر 
األم��ة في قطر عام  ضمن سلسلة كتاب 

1995م.
والحق أن ما يمّيز كتابات الحيالي 
القّراء،  التي لقيت رواجًا ملحوظًا لدى 
أنها تعالج قضايا ميدانية مما يتشكل 
ف��ي نسيج ال��ع��ص��ر... إن��ه ي��ع��رف كيف 
فيسلط  األخ��رى،  تلو  الواحدة  يلتقطها 
الكاشفة،  التحليلية  إض��اءات��ه  عليها 
يدي  بين  وسلبها،  بإيجابها  ويضعها 
أكثر وعيًا بمعطيات  القارئ لكي يكون 

العصر وتحّدياته.
لعناوين  س��ري��ع��ة  ق����راءة  وب��م��ج��رد 
هذا  يتضمنها  التي  الخمسة  المباحث 
الحيالي  أن  كم  للقارئ  يتأكد  الكتاب، 
برؤية  يتحققوا  أن  لمتابعيه  يريد  كان 
م��وض��وع��ي��ة ث��اق��ب��ة ل��ق��ض��اي��ا ال��ع��ص��ر 
تحت  وضعها  خ��الل  من  ومستجداته، 
اإلسالمية  المعايير  وتسليط  األن��ظ��ار، 
بالتالي  والوصول  كافة،  حلقاتها  على 
تمكن  الفكرية  القناعات  من  جملة  إل��ى 
األكثر  التعاطي  من  المعاصر  المسلم 

شفافية مع قضايا العصر.
"اإلع�����������الم اإلس������الم������ي: ال����واق����ع 
حول  إسالمية  "مالحظات  والحقيقة"، 
نعوت التطرف واألصولية"، "لماذا هذه 
الحرب ضد العالم اإلسالمي؟"، "العولمة 
وخيارات المواجهة"، ثم "ال وقت للفراغ 

في حياة المسلم".
التي  الخمسة  المباحث  ه��ي  تلك 
ي��ن��ط��وي ع��ل��ي��ه��ا ال��ك��ت��اب ال����ذي ي��ج��ده 
ال���ق���ارئ ب��ي��ن ي���دي���ه... إن )ال��ح��ي��ال��ي( 
األكثر  الموضوعات  يختار  كيف  يعرف 
سخونة وإلحاحًا ومعاصرة لكي يتخذ 
ويضع  والتحليل،  للبحث  فرصة  منها 
يده كطبيب متمرس على مواطن الداء، 
في ضوء  المناسب  ال��دواء  يصف  لكي 
س��ي��اق��ات ث��الث��ة: ال��م��ع��ي��ار اإلس��الم��ي، 

والخبرة الوضعية، والواقع المشهود.
ول��ي��س ب��م��ق��دور أح���د م��م��ن يعيش 
ق��ض��اي��ا ال��ع��ص��ر وي��ك��ت��وي ب��ن��اره��ا، أاّل 
ي��ك��ت��رث أو ي��ق��ّل��ل م���ن أه��م��ي��ة اإلع���الم 
اإلس������الم������ي ف�����ي ع����ص����ر م�����ا ي��س��م��ى 
)باإلعالمية( التي مكنتها آليات العولمة 
من أن توصل خطابها إلى كل حجيرة أو 
خلية من خاليا حياتنا اليومية العقدية 
على  والسلوكية  والثقافية  والسياسية 
نوليها  أن  يتحتم  وال��ت��ي  س����واء،  ح��د 
والتخطيط  بالدراسة  الكافي  االهتمام 
الحلقات  وإقامة  العمل  اسباب  وتهيئة 
توظف  كيف  تعرف  التي  والمؤسسات 
الدين،  ه��ذا  لخدمة  الفاعلة  األداة  ه��ذه 

لئال  إل��ي��ه،  تنتمي  التي  األم��ة  ومطالب 
يدفعها تخلخل الضغط إلى المزيد من 
من  واالنسحاب  واالنكسارات  الهزائم 
يفتر  ال  التي  وتحّدياته  العالم  ساحات 

أوارها لحظة واحدة.
ي��ق��ول بأن  إن )ال��ح��ي��ال��ي( ي��ري��د أن 
"اإلعالم" بداًل من أن يكون سالحًا موجهًا 
سالحًا  نعتمده  أن  علينا  ف��ان  ض��ّدن��ا، 
كيف  سنعرف  وحينذاك  نحن،  بأيدينا 
اإلس��الم��ي  بخطابنا  العالم  إل��ى  نصل 
ال��ح��ض��اري ال��م��ده��ش ال����ذي ت��ت��ض��اءل 
والدينية  الوضعية  المشاريع  كل  دونه 
اإلن���س���ان  خ����الص  وإن  ال���م���ح���رف���ة... 
التي  الضنك"  "المعيشة  من  والبشرية 
تأخذ بخناق العالم، لن يتحقق إاّل بهذا 

الدين.
يجد  آخر  تحدٍّ  أو  حلقة  والعولمة، 
المسلمون اليوم أنفسهم في مواجهتها 
وع��ل��ي��ه��م أن ي��خ��ت��اروا، ف��إم��ا ال��ه��روب 
بالتالي  الفرصة  وإع��ط��اء  واالنسحاب 
تبقى  م��ا  على  يأتي  ك��ي  اآلخ��ر  للطرف 
وخصوصياتنا،  وث��واب��ت��ن��ا  قيمنا  م��ن 
والمتبّصرة  المتأنية  ال��دراس��ة  وإم���ا 
ب��ط��ب��ي��ع��ة ال���ظ���اه���رة م���ن أج����ل إي��ج��اد 
لألمة  تهيئ  ال��ت��ي  الممكنة  ال��م��م��رات 
سبل المواجهة اإليجابية الفاعلة أخذًا 
قدر  بأقل  المحنة  من  للخروج  وعطاًء، 
البحث  عنوان  إن  الكسور...  من  ممكن 

يحمل داللته في هذا المجال: 
"ال��ع��ول��م��ة وخ���ي���ارات ال��م��واج��ه��ة"، 
العولمة  بماهية  بالتعريف  يبدأ  والذي 
يمضي  ث���م  األس���اس���ي���ة،  وم��الم��ح��ه��ا 
الظاهرة  التعامل مع  للحديث عن سبل 
واالقتصادية  الثقافية  سياقاتها  ف��ي 
والعلمية ... ثم يختم بوقفة عند البديل 
لغير  يبدو  قد  ال��ذي  للعولمة  اإلسالمي 
الجاد  المسلم  ولكن  بعيدًا،  المتفائلين 
ي����راه ق��ري��ب��ًا، ش��ري��ط��ة أن ت��أخ��ذ األم��ة 
ال��ع��ودة  م��ن  تمكنها  ال��ت��ي  ب��األس��ب��اب 
كرة  والحضاري  التاريخي  الفعل  إل��ى 
المؤلف  يقول   - المسلمين  "إن  أخ��رى 
لقيادة  تأهياًل  الفئات  أك��ث��ر  ي��ب��دون   -
العالم وإرساء نظام عالمي جديد وبديل 
لما هو موجود على الساحة، فاألنظمة 
االق��ت��ص��ادي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة ت��ق��وم على 
مبادئ وقيم يؤمن بها أصحابها إيمانًا 
جوانب  ثناياها  في  تضم  فهي  قاطعًا، 
ال��م��ب��ادي  ت��ل��ك  ع��ق��دي��ة وث��ق��اف��ي��ة تشكل 
تفضيل  على  القائم  فالمنطق  والقيم. 
جنس بشري على آخر هو منطق نفعي 
ويسحق  اإلنسان  إنسانية  يدّمر  كاسر 
ثقافته، والّبد أن يواجه بعقيدة وثقافة 
تحترم كرامة اإلنسان وثقافته، وتتعامل 
اإلنسان  بإنسانية  عدل تسمو  بمعايير 
وترتقي بثقافته، وتكيل بمكيال واحد ال 

كيلين، وذلك من لب ديننا الحنيف".
ال���ك���ت���اب مبحث  ف���ي آخ����ر  وث���م���ة 
يتناول قضية أخرى لم يولها الباحثون 
اإلسالميون ما تستحقه من اهتمام، وهي 
مسألة توظيف الفراغ في حياة المسلم. 
ولقد سبق للشيخ محمد الغزالي )رحمه 
الله تعالى( أن عالج المسألة في كتابه 
القّيم )اإلسالم والطاقات المعطلة(، كما 
اإلسالمية  الفضائيات  م��ن  العديد  أن 
أخذت عبر السنوات األخيرة تقّدم جملة 
م��ن ال��ب��رام��ج ف��ي ه��ذا االت��ج��اه ... ومع 
من  للمزيد  قائمة  تزال  ال  فالحاجة  ذلك 
لسبل  ترّشد  كيف  تعرف  التي  البحوث 
الفراغ في حياة  أو  الوقت  التعامل مع 

المسلم، والتي سبق للرسول المعّلم � 
أن أشار إليها ونّبه عليها في أكثر من 

حديث فيما هو معروف.
ل��ل��م��وض��وع يعرض  ب��ع��د ال��ت��ق��دي��م 
الفراغ  لوقت  األورب��ي  للمفهوم  المؤلف 
الذي ينطوي لديهم على أهميته البالغة، 
حتى "لقد تحولت )إشكالية وقت الفراغ( 
في مدركات العقل اإلنساني الحديث إلى 
علم اجتماع قائم بذاته هو "علم اجتماع 
وقت  �و"سوسيولوجيا  ال��ف��راغ"  وق��ت 
والتحليل  ب��ال��ع��رض  ي��ت��ن��اول  ال���ف���راغ"، 
وال��م��ت��اب��ع��ة ال��م��ي��دان��ي��ة، وال��ب��رم��ج��ة 
الوظيفية، كافة متعلقات موضوع )وقت 

الفراغ( كفرع علمي".
وك���ع���ادت���ه، م���ا ي��ل��ب��ث ال��م��ؤل��ف أن 
ي��ق��دم ل��ل��ق��ارئ ال��وج��ه اآلخ���ر ل��ل��ص��ورة: 
المفهوم اإلسالمي لوقت الفراغ، مشكاًل 
تأسيساته من معطيات كتاب الله تعالى 
إل��ى  ل��ك��ي يخلص   ،� رس��ول��ه  وس��ن��ة 
الكريم،  القرآن  آلي  "المتتبع  بأن  القول 
توجد  ال  أن��ه  يجد   ،� النبي  وح��دي��ث 
إش���ارة إل��ى وج���ود وق��ت مستقطع من 
حياة المسلم يمكن وصفه بتعبير )وقت 
المفهوم  ع��ن  يعبر  كمصطلح  ال��ف��راغ( 

المعاصر".
رسول  كان  كيف  هنا  لنتذكر  وإننا 
مواصاًل  بالنهار،  الليل  يمزج   � الله 
كدحه من أجل بناء دولة اإلسالم ونشر 
أن��ه حقق  اآلف���اق، وك��ي��ف  ف��ي  عقيدتها 
السياقين  وفي  قياسي،  زمني  مدى  في 
الديني والدنيوي، ما عجز عن تحقيقه 

أساطين الزعامة والقيادة 
في العالم عبر تاريخه الطويل، فيما 
ه��ارث(  )مايكل  األمريكي  الباحث  دف��ع 
إل���ى أن ي��رش��ح ف���ي ك��ت��اب��ه ال��م��ع��روف 
الله  عبد  ب��ن  محمد  األوائ����ل(  )ال��م��ائ��ة 
البشرية  ت��اري��خ  ف��ي  شخصية  كأعظم 
بمعيار اإلنجاز، أي بمعيار التعامل مع 

الوقت!!
ي���م���ض���ي ال����م����ؤل����ف الس���ت���ع���راض 
خ��ص��ائ��ص ال���وق���ت م���ن م��ث��ل "س��رع��ة 
االنقضاء" وأن "ما مضى ال يعود" وأنه 
إذا عرف كيف  "أثمن ما يملك اإلنسان" 
يحسن التوظيف. ينتقل بعدها للحديث 
المسلم"  حياة  ف��ي  ال��وق��ت  "تنظيم  ع��ن 
ع��م��ل يومي  ب��رن��ام��ج  م��ا يشبه  وي��ق��دم 
بوضع  يختم  ث��م  ال��م��ط��ل��وب،  لتحقيق 
مؤكدًا  الحّل(  )في طريق  مهمة  )معالم( 
أن الجهد اإلسالمي لحل إشكالية )وقت 
باتجاهين  يصرف  أن  ينبغي  ال��ف��راغ( 
فكري وعملي، وأولهما يتعلق بتصحيح 
ال��م��ف��اه��ي��م، وث��ان��ي��ه��م��ا ي��ت��وج��ه إل��ى 
في  الترويحي  النشاط  على  السيطرة 

المجتمع.
ورغم أن ظاهرة الترويح هذه تشغل 
الغربية  الحضارة  في  واسعة  مساحة 
حالة  تعكس  أن��ه��ا  ورغ���م  ال��م��ع��اص��رة، 
حالة  وف��ي  ملتوية،  وسلوكية  ثقافية 
الدينية  الثوابت  من  الكثير  مع  تضاد 
واإلي��م��ان��ي��ة ع��م��وم��ًا، ورغ����م أن��ه��ا في 
التأسيسات اإلسالمية لقيت الكثير من 

االهتمام، 
إاّل أن الكتابات اإلسالمية المعاصرة 
ل��ه��ذا كله ... وه��ا ه��و ذا  ل��م تكن ك��ف��اء 
ويقدم  الفراغ،  من  جانبًا  يمأل  المؤلف 
للقارئ إضاءة طيبة بخصوص التعامل 
م���ع ال��ت��روي��ح ال����ذي ي��ل��ت��ح��م ب��ال��ح��رك��ة 
مع  ويتناغم  المجتمع،  في  الحضارية 

نسيج المشروع الحضاري اإلسالمي.
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لم يلتق بأي مسلم في حياته : 
 أسكتلندي يروي قصة إسالمه
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> عن موقع: مفكرة اإلسالم

رؤية إسالمية في قضايا معاصرة
لألستاذ رعد احليالي )رحمه الله تعالى(

د. عماد الدين خليل
أسكتلندي  رج���ل  أش��ه��ر 
ي��ل��ت��ق��ي  أن  دون  إس�����ام�����ه 
ب��م��س��ل��م واح������د، ح��س��ب��م��ا س��رد 
حظيت  التي  إسامه  قصة  في 
ب��ت��ف��اع��ل واس�����ع ف���ي ب��ري��ط��ان��ي��ا 
ص��ح��ي��ف��ة  ن���ش���رت���ه���ا  أن  ب����ع����د 

»اإلندبندنت«. 
م���ق���ااًل  رون�������ي  آالن  وك����ت����ب 
ف���ي ص��ح��ي��ف��ة »اإلن���دب���ن���دن���ت« 

البريطانية عرض فيه إسامه حينما سمع األذان ألول مرة خال 
قضاء عطلته في تركيا، كما أوضح كيف اعتمد على اإلنترنت في 
عن  يبحث  شهرًا   18 ظل  أنه  وكيف  العربية،  باللغة  الصاة  تعلم 

الحقيقة.
وفيما يلي نص المقال:
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ي���واظ���ب ع��ل��ى ح���ض���ور خطبه 
له  تهتز  مفوه  خطيب  ودروس����ه.. 

األنفس قبل املنابر...
إع��ج��اب��ا  ازداد  م���ن���ه..  ت���ق���رب 

بأخالقه العالية وغزارة علمه...
لم يصدق نفسه حني صاهره

.. ق����ال ف���ي ن��ف��س��ه: »س��ت��ك��ون 
علم  دوحة  من  طيبا  غصنا  ابنته 

ودين وخلق.. !«
ل���م ي���ر ف���ي ي���ده���ا م��ص��ح��ف��ا أو 
كتابا .. فوجئ بأنها تدمن التلفاز 

وقنوات التواصل اإللكترونية ..
.. جتهل  ال���ص���الة  ف���ي  ت��ت��ه��اون 
أب��س��ط أم���ور دي��ن��ه��ا .. ف���إن أم��ره��ا 
ب���إق���ام���ة ال���ص���الة ف���ي أوق���ات���ه���ا... 
ذّكرته أن أباها أعلم منه ومشهور 
بأبيه  وعّيرته   ... وعلمه  بورعه 

األمي ...
وعائلته  وال���دْي���ه  م��ع  ت��ت��ع��ام��ل 

بتكبر وتعجرف ... 
غضبا  اس��ت��ش��اط��ت   .. ن��ص��ح��ه��ا 
.. اك��ت��ش��ف أن��ه��ا س��ل��ي��ط��ة ال��ل��س��ان 

بذيئته ... لّعانة فّحاشة ..!
ب�����اءت كل   .. ب��ه��ا ذرع�����ا  ض����اق 
حلوله وحيله معها بالفشل .. نفد 

صبره ..
تدخل أبوها لنصحها .. فقالت 
م��رة جتلس معي  »أول  ب��اك��ي��ة:  ل��ه 
آه يا أبي   .. وتناقشني وتنصحني 
 .. صغري  منذ  ه��ذا  معي  فعلت  لو 
مسجال  صوتك  أسمع  دائما  كنت 
في الشارع .. لكنني كنُت أفتقدك 
وفي   .. أسفارك  في  دائما  كنَت   ..
أم����ا في   .. امل��س��اج��د وامل��ن��ت��دي��ات 
 .. � فأنت دائما غائب  � معنا  بيتك 
وإن حضرت، جتبرنا على الصمت 
مت���ام���ا، وت���ن���زوي ف���ي غ��رف��ت��ك إم��ا 

للنوم أو لتحضير خطبك...!«

 ذة. نبيلة عزوزي

بقـلم :

و مـضـــــــــة

غصن من شجرة ..!
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قد يقود الوثاق بسالسل الذنوب واإلسراف 
على النفس في احلياة الدنيا إلى التقييد بوثاق 
الذل واملهانة في اآلخرة: وهو اإلسار في السالسل 

واألغالل؛ والسحب على الوجوه في النار.
فالصورة لها وجهان: وجه يظهر في الدنيا 

ألصحاب القلوب الوجلة ويغيب عن غيرهم.
يوم  في  اخللق  عنه جلميع  ووجــه سيكشف 

سترفع فيه احلجب، ويصير فيه البصر حديدا.
وملذات  شهوات  من  أنفسنا  به  أوثقنا  فما 
في احلياة الدنيا ستتغير ماهيته وينجلي قبحه 
الغواية،  العاجلة بألوان  النفوس في  وإن زينته 
وسيصير أشد ضراوة حتقيقا لوعيد الله تعالى 
في سورة الفجر في قوله: �يومئذ يتذكر االنسان 
حلياتي  قدمت  ليتني  يا  يقول  الذكرى  له  وأنــى 
فيومئذ ال يعذب عذابه أحد وال يوثق وثاقه أحد�.
والوثاق بفتح الواو اسم مصدر أوثق وهو 
الربط ويجعل لألسير واملَُقود إلى القتل، فيجعل 
أعناقهم  األغــالل في  �إذ  تعالى:  قال  النار،  ألهل 

والسالسل يسحبون في احلميم�.
إن مـــا أوثــقــنــا بـــه أنــفــســنــا أســــر الــقــلــوب 
العجز  فوثاق  لربها،  االستجابة  عن  واجلــوارح 
والكسل أدخلنا سجن القنوط والسلبية، ورفض 
كل تغيير بان، فأضحى اجلسد معه َكاّلً ال يقوى 
على اإلقدام بل يتهيبه، فتجره القيود ليهوي في 

دركات ال نهاية لها وال مستقر، فيهوى العيش في 
حيز الال شيء.

ووثاق احلسد وإيثار الذات وسم معامالتنا 
فقضينا  والشحناء،  والتباغض  باخلصومات 
على روح اإلخاء واملناصرة والتناصح، ورسمت 
إخفاء  ابتسامات خداعات، حتاول  الوجوه  على 

ضغائن القلوب. وأنى لها ذلك؟
ووثاق حب املال، وحب اخلير الشديد جعلنا 
نركض خلف متاع احلياة الدنيا ركض الوحوش 
في البرية وتعالى لهاثنا على الفتات الفاني، فما 

أدركنا غير السراب.
الظهور وسم  بــل حــب  املظاهر  ووثـــاق حــب 
أقوالنا وأفعالنا بتكلف ال يصبر عليه إال من يرنو 
علو ذكره بني اخللق ومدحهم له، وينتشي بذلك... 

وغيرها من الوثق كثير.
بذواتنا،  النهوض  عــن  تأسرنا  أغــالل  إنها 
فتتغير  خلقنا،  من  وعال  جل  الله  مراد  وحتقيق 
نتخذ  أن  بنا  وحــري  احلقائق.  وتضيع  املفاهيم 
وثاقا يأسرنا عن املعصية ال عن الطاعة، عن الشر 
ال عن اخلير، عن الغفلة ال عن اليقظة، ففي جلام 
إال  لها  استقامة  وال  تزكيتها وصالحها،  النفس 

بذلك.
فــحــاجــتــنــا مـــاســـة إلــــى وثـــــاق يــغــلــنــا عن 
مع  جتارتنا  لتربح  الطبع  هوى  مع  االسترسال 
املومنني  من  اشترى  الله  �إن  بعقد  ونفي  الله، 

أنفسهم�.

ــا يــغــل الــقــلــب بــســالســل الــرغــبــة  ــاق نــريــد وث
والرهبة ليطير به طائر الشوق بجناحي اخلوف 
والرجاء فيتحرك سحاب االطمئنان لينزل صالحا 
وتقوى، فنكون ممن قال فيهم املولى : �أولئك 

الذين سبقت لهم منا احلسنى�.
فتغل  إال طيبا،  للسان فال ينطق  نريد وثاقا 
البذاءة والفحش وقول الزور والكذب والتجريح 
والشتم والسباب... فنكون ممن ُهدوا إلى الطيب 

من القول.
»وحسد  فينا  إبليس  ِكــْبــر  يغل  وثــاقــا  نريد 
ثمود، وجرأة منرود،  عاد، وطغيان  قابيل وعتو 
هامان،  وقحة  قــارون،  وبغي  فرعون،  واستطالة 
وهوى بلعام، وحيل أهل السبت، ومترد الوليد، 

وجهل أبي جهل«.
نريد وثاقا يغل طباعنا عن »حرص الغراب، 
وشره الكلب، ورعونة الطاووس، وعقوق الضب، 
وحــقــد اجلــمــل، ووثـــوب الــفــهــد، وصــولــة األســد، 
وفسق الفأرة، وخبث احلية، وعبث القرد، وجمع 
ونــوم  الــفــراشــة،  وخــفــة  الثعلب،  ومــكــر  النملة، 

الضبع«.
لله جل وعال  عبادا  لنكون  آسرا  وثاقا  نريد 
وثــاق  عنا  الــدنــيــا  وثـــاق  فيحاج  لــغــيــره،  ال  حقا 
فما  أننا شددناه  األمــر  عزم  إذا  اآلخــرة، ويشهد 
انصرم، وأننا اصطففنا مع عباده الذين قال فيهم 
في  سعينا  وأننا  العابدون�  �التائبون  املولى: 

اخلير والصالح وما توفيقنا إال به سبحانه.

اليوم  العالـمي  لنصرة 
حجـاب  السـطـح

من 

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

انــحــدار  عملية  اللحظة  جتــري 
مبا  األخالقي  املستوى  على  رهيبة 
تعنيه من ارتفاع ملنسوب العدوانية 
يوقف  تبصر  بال  املندفعة  البربرية 
هذا اإليقاع املخيف لهرولة اإلنسانية 

إلى الهاوية.
وهي في شقها الغربي تتقمص 
الروح الغابوية لتغرق العالم في حمى 
ألسلحة  بتسويقها  واحلــديــد  الــنــار 
بتدخالتها  املقرونة  الشامل  الدمار 
الــدول املستضعفة باسم  في شؤون 
نــشــر الــقــيــم الــدميــقــراطــيــة واحلـــرب 
فــي شقها  وتــتــغــذى  اإلرهــــاب،  على 
الـــشـــرقـــي بـــالـــصـــراعـــات الــدمــويــة 
املــســتــدميــة لــألشــقــاء األعـــــداء على 
والطامة   . املكاسب  وعلى  السلطة 
العوام  إلــى  العدوى  بسريان  أدهــى 
حــيــث زادتـــهـــم تــيــهــا وتــخــبــطــا بني 
األدعياء والشركاء املتشاكسني حتى 
ـــراشـــدون خــوفــا عــلــى دينهم  آثـــر ال
)رب  يـــردد  ولــســان حالهم  عــزالتــهــم 
نعل شر من احلفاء(، وفي سياق هذا 
التخبط املأساوي تطفر إلى السطح 
بني احلني واآلخر موجات وحمالت 
صــادقــة  ملساندة الــديــن اإلســالمــي. 
عليها  يغلب  وموجات  وهي حمالت 
ـــة لــإســالم  طـــابـــع الــغــيــرة واحلـــرق
حتشد  عابرة  موسمية  حرقة  لكنها 
اجلشعني  جثة  لتحريك  الغيورين 
املستضعفني  جسم  على  اجلاثمني 
كما يصف ذلك الثوري تشي غيفارا 
ألن  جفونهم  حــتــى  حتـــرك  ال  لكنها 
دوائر  عبر  يدركون  اجلشعني  هؤالء 
املسلمني  أن  ودراساتهم  جتسسهم 
استحالوا إلى ظاهرة صوتية فحسب 

حني  ضجيجهم  يخبو  ما  وســرعــان 
حمالت  أن  كما  ويتعبون.   يبحون 
هؤالء املاكرين إلفراغ جتليات الدين 
مضامينها  مــن  ومعامالت  عــبــادات 
الربانية احلكيمة جتعلهم ال يعيرون 
املسلمني  لــتــحــركــات  اهــتــمــام  كبير 
وإن ساندها العالم برمته . وباملثال 
يتضح  املقال فقد انطلقت في بداية 
هذا الشهر احلملة العاملية للحجاب، 
وهــــي احلــمــلــة الــتــي تــعــود جـــذور 
انطالقها للفتاة البنغالية نظمة خان 
وهي  قاسية  جد  معاملة  القــت  التي 
بنغالديش  من  أسرتها  رفقة  تنتقل 
لــلــعــيــش فـــي أمـــريـــكـــا. فــقــد تسبب 
ارتداؤها للحجاب في سخرية عارمة 
لــزمــالئــهــا األمــريــكــيــني مــنــهــا، حيث 
وأسامة  وباطمان  بنينجا  شبهوها 
وبـــاإلرهـــابـــيـــة وحتــاشــوا  الدن  بـــن 
لهذه  تتصدى  أن  فــقــررت  صحبتها 
حملة  فنظمت  املجانية  الــعــدوانــيــة 
دعوة الرتــداء احلجاب  حتت شعار 
)حجاب ليوم واحد( ولقيت دعوتها 
غربيات  لــدن  مــن  واســعــة  استجابة 
ــتــي تــوضــع  ــة الــقــهــر ال تــفــهــمــن حــال
يرتدين  حني  املسلمات  النساء  فيها 
احلجاب ببالد الغرب، وكان الترسيم 
الفاحت  في  للحجاب،  العاملي  لليوم 

فبراير من كل سنة.
فإلى أي حد جنحت دعوة نظمة 
العالم  شــرفــاء  رج ضمير  فــي  خــان 
ملساندة النساء املسلمات في ارتداء 

آمن للحجاب؟ 
من  تــشــاؤمــنــا  نــبــدي  أن  ودون 
النظر  )وبــغــض  احلملة  هــذه  ثــمــار 
عن  فرنسا التي حتالف فيها التيار 

علمانية  وتيارات  املتطرف  اليميني 
احلملة  إقــامــة  إلبــطــال  وصهيونية 
ــتــي كـــان من  الــعــاملــيــة لــلــحــجــاب وال
فبراير  شهر  مطلع  تنظيمها  املقرر 
اللوبيات  وجنحت  السنة  هــذه  مــن 
مسعاها  فـــي  للمسلمني  املــعــاديــة 
إللغائها،  كما أن دوال غربية سمحت 
لهذه التظاهرة بإقامة نشاطها(، فإن 
لكل  والــعــداء  اإلسالموفوبيا  موجة 
مظاهر اإلسالم تعضد منسوب هذا 
خطير  بشكل  ارتــفــعــت  إذ  الــتــشــاؤم 
بات يهدد نساء املسلمني في حقهن 
خصوصي  وخيار  فردية  حرية  في 
ـــوانـــني غــربــيــة  ــه ق يــهــمــهــن وحتــمــي
لردع  لطالـما  استعملت  وتشريعات 
حقوق  ووصمهم مبحاربة  املسلمني 
العتيدة.  الفردية  واحلقوق  اإلنسان 
وهو أيضا تشاؤم له ما يبرره حني 
تعيشه  الذي  القهر  بني حجم  نقارن 
ونستحضر  كسلعة  الغربية  املـــرأة 
في السياق منوذجا مثاليا على هذا 
األزياء  بعارضات  ويتعلق  التسليع 
وحشي  بشكل  يستهلكن  الــلــواتــي 
السوق  منتوجات  و  سلع  لترويج 
عنهن  ويستغنى  املتوحشة  الغربية 
مبجرد مرور سنوات جد قليلة على 
عــمــلــهــن، بــحــلــول صــبــايــا جــديــدات 
أن  أكثر طــراوة وإغــراء منهن، دون 
يرجت الضمير الغربي لهذا التسليع 
في  املغاربة  يقول  وكما  الوحشي  
أن  يستطيع  )مـــن  الــبــلــيــغ  مــثــلــهــم  
كريهة( فمه  رائحة  أن  لألسد  يقول 
أفــواج جــواري الغرب ما  إذ تتعرى 
استطعن إلى ذلك سبيال ودون سابق 
عريهن  عــرابــو  عنهن  يتخلى  إنـــذار 

واإلدمان  النفسيني  األطباء  لعيادات 
كما ال يبدي الثرثارون أدنى استنكار 
املظهر  ــســاحــرة  ال ــواجــع  ــف ال ــهــذه  ل
املقابل،  وفــي  لكن  الــداخــل،  اخلــربــة 
املسلمة وتستتر  املرأة  تتغطى  حني 
تــصــبــح رمــــزا لــلــخــنــوع والــضــعــف 

واخلضوع للرجل.
ومع ذلك فإن التشاؤم األكبر الذي 
يهون أمامه كل تشاؤم هو ذلك الذي 
احلجاب  واقـــع  مــن  جـــذوره  يستمد 
بالدول اإلسالمية نفسها، إذ يلخص 
تسكن  التي  الــشــروخ  حجم  لــوحــده 
وروح  املــتــذبــذبــة  املتحجبات  روح 
عدوانية  األكثر  املسلمني  املسئولني 
جتاه احلجاب من الغربيني أنفسهم، 
ففي الوقت الذي يعرف فيه احلجاب 
عملية متييع ومسخ ممنهج لفلسفته 
ومراميه الرسالية احلكيمة باعتباره 
مؤسسات  فــإن  تقوى  ولباس  سترا 
املتحجبات  تــضــع  ملسلمني  عــربــيــة 
ألحكام  وتعرضهن  املدفع  فوهة  في 
واجلـــور  الــعــســف  سيمتها  جــائــرة 
لدفعهن إلى قلع احلجاب أو التخلي 
عــن الــعــمــل ..ومــــــوازاة مــع كــل ذلــك 
تتخلى احملــاضــن األســريــة عــن دور 
ــم في  ــي ــه األخــــالقــــي احلــك ــوجــي ــت ال
مجال احلجاب. وإذا كان هذا حالنا 
الدينية  خياراتنا  اآلخر  يوقر  فكيف 
ونحن أول من يدوسها بكل عجرفة. 
وقدميا قال احلكماء العرب ) ال تخف 
ممــن حتــذر ولكن احــذر ممــن تأمن(
فــي وصف  قــال  إذ  وصــدق سبحانه 
ازدواجيتهم )وإذا لقوا الذين آمنوا 
قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم 
قالوا إنا معكم إمنا نحن مستهزئون(

وَثاٌق آِســـر ذة. رجاء عبيد
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في  وخاصة  المسلمة  غير  المجتمعات  في  المسلمين  إن 
كثيرة  وعوامل  أسباب  –نتيجة  يحسون  أخ��ذوا  الغرب  ب��اد 
بهويتهم  ويشعرون  لإلسام  بانتمائهم  وموضوعية-  ذاتية 
ال��ح��ض��اري��ة، ف��ش��رع��وا ف��ي ت��أس��ي��س م��ؤس��س��ات ف��ي مختلف 
المجاالت دينية كانت، أم ثقافية، أم اجتماعية، أم اقتصادية، أم 
سياسية... تحفظ لهم كيانهم ووجودهم، وتصون لهم كرامتهم 
وم���دارس،  وم��راك��ز،  مساجد  لذلك  تبعا  فأسست  وحرياتهم، 

ومعاهد وكليات وجامعات، ومنظمات، ومجالس...
وفي كتاب "الصحوة اإلسامية في األندلس اليوم" للدكتور 
علي المنتصر الكتاني –رحمه الله- صورة واضحة ألهم هذه 
المراكز  بتأسيس  وم��رورا  المساجد،  بإنشاء  بدءا  اإلنجازات 
وانتهاء بتأسيس حزب إسامي نال عضوية بعض المجالس 

البلدية.
الغرب  المسلمين وخاصة في  المسلمين في باد غير  إن 
االستيقاظ  مرحلة  ثم  بالهوية،  الشعور  مرحلة  بمراحل:  مروا 
التوظيف  مرحلة  ثم  والبناء،  التجميع  مرحلة  ثم  والتحرك، 

والتفاعل أو االندماج اإليجابي في هذه المجتمعات.
وي���رى ال��دك��ت��ور ي��وس��ف ال��ق��رض��اوي أن ال��م��رح��ل��ة التي 
يوجدون فيها هي مرحلة التفاعل اإليجابي مع المجتمع، فا 
مجال في هذه المرحلة للعزلة واالنكفاء على الذات والحذر من 
مواجهة اآلخرين، فقد غدت األقليات المسلمة واقفة على أرض 
صلبة، واثقة من نفسها، معتزة بذاتها، قادرة على التعبير عن 
هويتها، والدفاع عن كينونتها، وإبراز خصائصها، وتقديم ما 

عندها من رسالة حضارية للبشرية.
العلمية،  مؤسساتها  تستكمل  المرحلة  ه��ذه  ف��ي  وه��ي 
والتربوية، والدعوية. فقد كانت في وقت ما معنية أبلغ العناية 
بإنشاء المساجد، وكانت ضرورية، ألنها المؤسسة األولى في 

المجتمع المسلم.
فيها  ليتعلم  المدرسة  بإنشاء  ثم تطورت فأصبحت تعنى 
فأصبحت  أكثر  ت��ط��ورت  ث��م  دينهم،  أص��ول  المسلمين  أب��ن��اء 
تعنى بالمعاهد العليا والجامعات المتخصصة في الدراسات 
اإلسامية لتخريج اإلمام، والداعية، والمعلم المؤهل المعاصر، 
والعالم الذي ينهل من الثقافة اإلسامية األصلية، ويعيش في 

عصره وتياراته، ومعارفه، ومشكاته وتطوراته...)1(
إن الحديث عن هذه المراحل ال يعني بالضرورة أن هناك 

فصا بينها بل إنها تتداخل وتتكامل.
إلغاء  أيضا  أخ��رى ال يعني  إلى  االنتقال من مرحلة   وإن 
بخصائصها  وح��اض��رة  مستمرة  تظل  ب��ل  السابقة  المرحلة 
المؤقت بحسب  للواجب  األولوية  تعطى  وإنما  ومواصفاتها، 
ما تمليه المرحلة، وإن كنت أرى أن المرحلة األولى هي صمام 

أمان المراحل األخرى، وأن هذه األخيرة متوقفة عليها.
كما أنني أرى أن تطبيق معادلة التحصين أوال ثم االندماج 
ثانيا إن صحت من الناحية النظرية، فإنها ال تصح من الناحية 

العملية لذا وجب الجمع بينهما.
في  المسلمة  األقليات  بفقه  المسلمين  العلماء  اهتمام  إن 
يكن  لم  يسوغه-  ما  عنده  –وهذا  المسلمة  غير  المجتمعات 
في  المسلمة  غير  األق��ل��ي��ات  فقه  بها  ت��ن��اول��وا  التي  ب��ال��درج��ة 
المجتمع المسلم وال بمستوى الكتابات التي عالجت القضايا 

المتعلقة بأهل الذمة.
الفقه،  ه��ذا  في  الحاصل  التقصير  األم��ة حجم  وع��ت  وق��د 
فعمدت حديثا إلى التنبيه على الواجب المطلوب المتمثل في 
فقه يستوعب مسائلها وقضاياها، وما  إلى  الفئة  حاجة هذه 

استجد في حياتها.
ولست أقصد بالفقه ذلك المفهوم الخاص المتمثل في العلم 
باألحكام الشرعية العملية المكتسب من األدلة التفصيلية، وإنما 
أعني به ذلك المعنى العام المستوعب لجميع األحكام المتعلقة 
بمختلف جوانب الحياة اإليمانية والسلوكية والعملية... وهو 
�وما كان المؤمنون لينفروا كافة  الكريمة  المقصود في اآلية 
فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا 
وفي   .)123 يحذرون�)التوبة:  لعلهم  إليهم  رجعوا  إذا  قومهم 

قوله �: »من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين«)2(.
وهو الذي ارتضاه الصحابة، والتابعون، وجمهور األئمة 
استعماله،  دائرة  بالتخصيص، ويضيق  فيه  يتصرف  أن  قبل 

ويخص بأحكام الفروع.)3(
إن الفقه الذي ننشده لهذه الفئة المسلمة في المجتمعات 

غير المسلمة يجب أن تراعى فيه مجموعة من الضوابط منها: 
أ - أن يستمد من مصادره المعتبرة.

وقواعدها  الشريعة،  مقاصد  م��راع��اة  على  يبنى  أن   - ب 
الكلية، والموازنة بين المصالح بعضها مع بعض، والمفاسد 

بعضها مع بعض والمصالح والمفاسد.
ج - أن يراعى فيه مبدأ التيسير، ورفع الحرج، والتخفيف، 

ودفع المشاق.
د - أن يؤخذ فيه بعين االعتبار واقع المسلمين في هذه 

الباد غير المسلمة.)4(
ه� - أن تراعى فيه سنة التدرج في تنزيل األحكام وفق ما 

تتطلبه ظروف هذه الفئة وأحوالها.
وجمعا  للقلوب  تأليفا  االختاف  فقه  فيه  يراعى  أن   - و 

للكلمة.
إن من جملة القضايا التي شغلت بال الكثير من إخواننا 
لها  زالت تشغلهم وعقدت  المسلمة، وما  المجتمعات غير  في 
ندوات ودورات، وقدمت فيها بحوث ودراسات، وأنجزت فيها 
رس��ائ��ل وأط��اري��ح، وص���درت فيها ف��ت��اوى وأح��ك��ام س��واء عن 

الجهات الرسمية أو غير الرسمية: 
- قضية اإلقامة في المجتمعات غير المسلمة.

- وقضية الحصول على جنسية تلك الباد.
- وق��ض��ي��ة  األط��ع��م��ة واألش���رب���ة ال��م��ق��دم��ة م��ن ق��ب��ل غير 

المسلمين...
التي  التجارية والصناعية  المحات  العمل في  - وقضية 

فيها المحرمات.
- وقضية المشاركة السياسية أو االنتماء إلى الجمعيات 

واألحزاب غير المسلمة.
من  وغيرها  كالتأمينات  المالية  المعامات  وقضية   -

القضايا التي استأثرت باهتمام إخواننا في الداخل والخارج.
ولقد أسهمت المؤسسة الدينية –والمسجد على رأسها- 
وقع  وإن  عنها،  واإلجابة  القضايا،  هذه  من  كثير  معالجة  في 
ولم  ط��رف،  عند  أدل��ة صحت  على  بناء  بعضها  في  االختاف 
ولم  بعض  عند  رجحت  واحتماالت  اآلخ��ر،  الطرف  عند  تصح 
فإنما يدل  إن دل على شيء  البعض اآلخ��ر، وه��ذا  ترجح عند 
على أن المسلم في هذه المجتمعات غير المسلمة حريص على 
على  أيضا  احكامه، وحريص  عن  الخروج  وعدم  ربه،  إرض��اء 

معرفة الحال والحرام واتقاء الشبهات والنصح إلخوانه...
المسلم  تحصين  في  الدينية  المؤسسة  هذه  أسهمت  كما 
في المجتمع غير المسلم وتربيته على الطاعة، وامتثال األمر 

والنهي، وأسهمت أيضا في رسم معالم االندماج الرشيد.
الشريعة عقيدة ومنهاجا  التعريف بأحكام  و أسهمت في 
المحدقة  األخطار  على  التنبيه  في  وأسهمت  وأخاقا  ثقافة 

بالمسلم في مجاالت األسرة، والمعامات المالية وغيرها...
الحقل  ف��ي  العاملين  بين  ال���رؤى  توحيد  ف��ي  وأس��ه��م��ت 

الدعوي، وأسهمت في إشاعة روح األخوة بينهم.
وأسهمت في ترشيد الخاف.

األم��م  م��ن  بغيرهم  المسلمين  عاقة  ضبط  ف��ي  وأسهمت 
والشعوب.

وأسهمت عموما في إسداء النصح لله، ولكتابه، ولرسوله 
�وما  جميعا،  للناس  ب��ل  وعامتهم  المسلمين،  وألئ��م��ة   ،�

أرسلناك إال رحمة للعاملين�)األنبياء: 107(.
------------------------

1 - في فقه األقليات المسلمة حساة المسلمين وسط المجتمعات 
األخرى، ص: 24-23.

2 - صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرا، رقم 
الحديث 71.

3 - ينظر إحياء علوم الدين، باب ما بدل من ألفاظ العلوم 43/1-
.44

الصحابة  التأسيس من  ب��دءا بجيل  المسلمين  العلماء  ولعل   -  4
كانوا  الربانيين  بالعلماء  وان��ت��ه��اء  المجتهدين  واألئ��م��ة  والتابعين 
لذلك قواعد  اليوم، وقد قعدوا  أدرى بواقعهم من كثير من علماء األمة 

وضوابط.
إن مراعاة هذا الواقع هو الذي جعل إمام دار الهجرة مالكا رحمه 
الله يصبر عمل أهل ا لمدينة أصا من أصول التشريع وهو الذي جعل 

اإلمام الشافعي ينشئ مذهبه الجديد في مصر..
للعلم  وتصدر  السفن،  تشتهي  ال  لما  ذلك  بعد  الرياح  جرت  ولكن 

واالفتاء من ال يفقه واقعه فضل وأضل فغلى الله  المشتكى.

د. زكرياء املرابط 

فقه األقليات المسلمة
ورسالته في حل معضالت الحياة

في المجتمعات غير اإلسالمية ) 2(

العدد 452 08 جمادى األولى 1437هـ  املوافق, 17 فبراير  2016م

صـفـة   الـخـيـر   وجتـلـيـاتـهـا
رشيد رزقي

ما بثه علماؤنا الكرام في ثنايا 
شيء  ومتعلقاته  الخير  عن  كتبهم 
كثير جدا، ال يسعنا معه االقتضاب 
واالجتزاء؛ بل ال بد فيه من الغوص 
اللؤلؤ  ي��ف��وق  بما  للظفر  العميق 
وحسبي  وشأنا،  حسنا  والمرجان 
في هذا العمل المتواضع، أن ألمح 
ث��م أش��ي��ر إلى  ال��خ��ي��ر،  إل��ى مفهوم 

تجلياته في نفوس العباد.
 � الله  وب��دأت بحديث رسول 
ال���ذي رواه اإلم����ام اب���ن م��اج��ة عن 
عن   ،� سفيان  أب��ي  ب��ن  معاوية 
رس���ول ال��ل��ه � أن��ه ق���ال: »اْل��َخ��ْي��ُر 
ُه  اللَّ ُيِرِد  َوَمْن  َلَجاَجٌة،  رُّ  َوالشَّ َعاَدٌة، 

يِن«)1(.  ْهُه ِفي الدِّ ِبِه َخْيًرا ُيَفقِّ
والمعلوم عند العرب أن العادة 
اإلم���ام  ق���ال  ال��خ��ي��ر،  ف��ي  تستعمل 
ال��م��ن��اوي ن��ق��ا ع���ن ال��ع��ام��ري في 
تستعمل  ما  "وأكثر  الشهاب:  شرح 
العرب العادة في الخير وفيما يسر 

وينفع")2(.
أم��ا  التمادي)3(  وال��ل��ج��اج��ة 
غير  على  تفضيل  اسم  فهو  الخير: 
قياس، وهو ضد الشر)4(، والخير: 
الائقة،  كماالته  ش��يء  ك��ل  وج���دان 

والشر ما به فقدان ذلك)5(.
خذ الجزء األول من  ومن هنا اتُّ
الناس.  بين  اشُتهر  مثا  الحديث 
فقد أورد اإلمام الميداني في المثل 
رُّ  َوالشَّ َع��اَدة  الَخْير  "أن   1325 رقم 
َلَجاَجٌة"، ثم ساق معناه فقال: "جعل 
ال��خ��ي��ر ع���ادة ل���َع���ْوِد ال��ن��ف��س إل��ي��ه، 
وحرصها عليه إذا َأِلَفْته لطيب ثمره 
َلَجاجة  الشر  وجعل  أث��ره،  وحسن 
االع��وج��اج والْج��ِت��َواء  م��ن  فيه  لما 

العقل إياه")6(.
محمد  الكبير  المحقق  ي��ق��ول 
تعالى  الله  رحمه  الباقي  عبد  فؤاد 
ع��ادة(:  )الخير  معنى  يشرح  وه��و 
مقتضى  على  ال��ث��اب��ت  ال��م��ؤم��ن  إن 
اإلي��م��ان وال��ت��ق��وى ي��ن��ش��رح ص��دره 
ألن  ذل��ك  ع���ادة؛  ل��ه  فيصير  للخير، 
قال  الخير،  على  مجبول  اإلن��س��ان 
فطر  التي  الله  �فطرة  تعالى:  الله 
الله  لخلق  تبديل  ال  عليها  ال��ن��اس 
الناس  أكثر  ولكن  القيم  الدين  ذلك 
30(. وأما الشر  ال يعلمون�)الروم: 
فا ينشرح له صدره، فا يدخل في 
والنفس  الشيطان  بلجاجة  إال  قلبه 
األم��������ارة ب���ال���س���وء. وال���ل���ج���اج���ة: 

الخصومة)7(.
وقد أكد اإلمام الشاطبي رحمه 
عن  حديثه  س��ي��اق  ف��ي  تعالى  ال��ل��ه 
ال��رخ��ص وال��ع��زائ��م أن ه���ذا األم��ر 
ال����ذي ن��ح��ن ب��ص��دد ال��ح��دي��ث عنه 
إلى  يحتاج  ال  محسوس،  "مشاهد 
الخير  فإن  ثم  دليل")8(. ومن  إقامة 
أمر  فيه  والشر  اإلنسان،  في  فطرة 
طارئ؛ لكن لماذا نرى الناس أحيانا 
يتعمدون السير في طريق الشر مع 

أنهم خلقوا ألجل فعل الخير؟
ي��ج��ي��ب اإلم�����ام ال��ش��اط��ب��ي عن 
تعالى  الله  خلق  "ف��إذا  فيقول:  هذا 
فالخير  بشره،  خيره  ممتزجا  خلقا 
ولم  الخلق ألج��ل��ه،  ال��ذي خلق  ه��و 
واقعا  ك��ان  وإن  الشر،  ألج��ل  يخلق 
به")9(، كما أّنه قّدم في هذا السياق 
أن  مفاده  الفاسفة  عن  نقله  مثاال 
الدواء  المريض  إذا سقى  "الطبيب 
ال��م��ر ال��ب��ش��ع ال��م��ك��روه، ف��ل��م يسقه 
إياه ألجل ما فيه من المرارة واألمر 
المكروه؛ بل ألجل ما فيه من الشفاء 

والراحة")10(.

للتحلي  ف���إن  ال��م��ع��ن��ى  وب��ه��ذا 
بصفة الخير أثر طيب على نفسية 
ترتبط  الصفة  ه��ذه  ألن  اإلن��س��ان؛ 
ب��ع��ق��ي��دة ال��م��ؤم��ن، ذل���ك أن���ه يعلم 
كما حث  ب��ه��ا،  أم��ر  تعالى  ال��ل��ه  أن 
نجد  ولهذا   .� الله  رس��ول  عليها 
الصفة،  ب��ه��ذه  يتحلون  المؤمنين 
وص��دوره��م  طيبة  نفوسهم  فكانت 
منشرحة، فهم يعيشون السعادة في 
الدنيا نتيجة هذه الصفة الجميلة. 
أم��ا أول��ئ��ك ال��ذي��ن ارت���دوا واتبعوا 
تصبح  حياتهم  ف���إن  ال��ش��ر  ط��ري��ق 
ض��ن��ك��ا. ق���ال ال��ل��ه ت��ع��ال��ى: �َوَم�����ْن 
َأْع���َرَض َع��ْن ِذْك���ِري َف��ِإنَّ َل��ُه َمِعيَشًة 
اإلم���ام  ي��ق��ول   ،)124 َض��ْن��ًك��ا�)ط��ه: 
له  فإن  اآلية:  تفسير  في  الشوكاني 
أي:  معيشة ضنكا،  الدنيا  هذه  في 

عيشا ضيقا)11(.
ف��إل��ى ك��ل م��ن ي��ري��د أن يعيش 
بالخير،  تحلى  نقول  طيبة  عيشة 
أحسن  ومن  عليك عظيم،  أث��ره  فإن 
النابلسي  ال��ش��ي��خ  م��ن  سمعت  م��ا 
قوله: كلما أحسنت نيتك أحسن الله 
لغيرك  الخير  تمنيت  وكلما  حالك، 
تحتسب.  ال  حيث  م��ن  الخير  أت��اك 
اآلخ��ري��ن  لتسعد  ت��ع��ي��ش  وع��ن��دم��ا 
ي��رزق��ك ال��ل��ه ب��آخ��ري��ن ل��ي��س��ع��دوك، 
فكلما  األخ��ذ،  العطاء ال  فابحث عن 

أعطيت كلما أخذت دون أن تطلب.
---------------

1 - سنن ابن ماجه: كتاب َباُب َفْضِل 
حديث  اْلِعْلِم،  َطَلِب  َعَلى  َواْلَحثِّ  اْلُعَلَماِء 
الباقي  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق  رقم221، 
الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل 

عيسى البابي الحلبي.
2 - ف��ي��ض ال��ق��دي��ر ش����رح ال��ج��ام��ع 
ال��ص��غ��ي��ر ال���م���ؤل���ف: زي����ن ال���دي���ن محمد 
العارفين  ت��اج  بن  ال��رؤوف  بعبد  المدعو 
ثم  ال��ح��دادي  العابدين  زي��ن  ب��ن  علي  ب��ن 
1031ه�( )المتوفى:  ال��ق��اه��ري  ال��م��ن��اوي 
التجارية  المكتبة  ج3،ص510،الناشر: 

الكبرى - مصر،الطبعة: األولى، 1356ه.
3 - لسان العرب: محمد بن مكرم بن 
على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور 
)المتوفى:  اإلفريقي  الرويفعى  األنصاري 
 - ص��ادر  دار  711ه�(ج2،ص228،الناشر: 

بيروت،الطبعة: الثالثة - 1414 ه�.
4 - القاموس الفقهي لغة واصطاحا: 
ال��دك��ت��ور س��ع��دي أب���و ح��ب��ي��ب، ص127، 
ال��ف��ك��ر. دم��ش��ق - س��وري��ة،  ال��ن��اش��ر: دار 

الطبعة: الثانية 1408 ه� = 1988 م.
5 - الكليات معجم في المصطلحات 
وال����ف����روق ال��ل��غ��وي��ة: أي����وب ب���ن م��وس��ى 
ال��ح��س��ي��ن��ي ال���ق���ري���م���ي ال����ك����ف����وي، أب���و 
1094ه�( )ال��م��ت��وف��ى:  ال��ح��ن��ف��ي  ال��ب��ق��اء 
محمد  ص423،المحقق: عدنان درويش – 
 – ال��رس��ال��ة  ال��م��ص��ري،ال��ن��اش��ر: مؤسسة 

بيروت.
6 - م��ج��م��ع األم����ث����ال: أب����و ال��ف��ض��ل 
الميداني  إب��راه��ي��م  ب��ن  محمد  ب��ن  أح��م��د 
ج1،  518ه�(  )ال��م��ت��وف��ى:  ال��ن��ي��س��اب��وري 
ص247، المحقق: محمد محيى الدين عبد 
بيروت،   - المعرفة  دار  الحميد،الناشر: 

لبنان.
7 - ك�����ام ال��م��ح��ق��ق م��ح��م��د ف����ؤاد 
ابن  سنن  ش��رح  حاشية  ف��ي  الباقي  عبد 
221 ج1،ص80.الناشر:  رقم  ماجه:حديث 
دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى 

البابي الحلبي.
8 - الموافقات: الشاطبي )المتوفى: 
790ه�( ج1، ص508، المحقق: أبو عبيدة 
م��ش��ه��ور ب��ن ح��س��ن آل س��ل��م��ان، ال��ن��اش��ر: 
األول��ى  الطبعة  الطبعة:  ع��ف��ان،  اب��ن  دار 

1417ه�/ 1997م.
9 - الموافقات: ج2، ص49.

10 - نفسه: ج2، ص49.
ب��ن  م��ح��م��د  ال����ق����دي����ر:  ف���ت���ح   -11  
الشوكاني  ال��ل��ه  عبد  ب��ن  محمد  ب��ن  علي 
اليمني،ج3،ص462،الناشر: دار ابن كثير، 
دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت،الطبعة: 

األولى - 1414 ه�.
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األدب  موقع  أن  في  جدال  ال 
في حياة اإلنسان، باعتباره حاجة 
حيوية عميقة ومتأصلة في كيانه 
موقع  هو  النفسي،  الوجودي 
في  الفطرة  رسوخ  ومتميز  راسخ 
ذلك الكيان، إلى احلد الذي ميكننا 
من القول : إن اإلنسان كائن )حتى 
أو متأدب،  أديب  أقول: حيوان(  ال 
لتلك  له من االستجابة  فال مناص 
احلاجة، ومن إشباعها مبا يساهم 
توازنه  حتقيق  في  فعال  بشكل 
النفسي. غير أنه ال بد لنا في هذا 
املادة  في  منيز  أن  من  السياق، 
منها  يتوخى  أو  بها،  يتم  التي 
مادة سليمة  بني  املذكور،  اإلشباع 
صافية تنسجم مع دواعي الفطرة 
وأشواقها  العميق،  وندائها 
اخلالصة، ومادة تصادمها وترمي 
بأغلفة  حجبها  أو  تشويهها،  إلى 
واالنحراف،  الزيف  من  سميكة 
ففي  والفجور،  التحلل  وصور 
أدب  أمام  نكون  األولى  احلالة 
ترقية  في  السامية  بوظيفته  يقوم 
األدبية،  حاسته  وإرهاف  اإلنسان 
ليكون  يؤهله  مبا  الفني،  وذوقه 
عنصر بناء وإصالح، بينما نكون 
معول  أمام  األخرى  احلالة  في 
لنسف صرح القيم، وطمس معالم 
بتجفيف  اإلنسان،  في  اإلنسانية 
تلويثها  أو  الغنية،  منابعها  أحد 
إلى  يفضي  مبا  سامة،  بعناصر 
حاجزا  وجعلها  وظيفتها،  تعطيل 
في طريق احلق واخلير واجلمال، 
في  بأننا  القول  لنا  يحق  ثم  ومن 
كائن  أو  شيء  إزاء  احلالة  هذه 
غريب يسمى الال أدب، وأن إطالق 
تسمية األدب عليه أو  جعله ضمن 
إال  هو  إن  ماصدقه،  أو   شموله 
وتتأكد  وعدوان.  وافتئات  ظلم 
هذه احلقيقة على وجه اخلصوص 
اجلميلة  العربية  لغتنا  ظل  في 

»األدب«  لفظة  التي تختزن  الراقية 
اخللقي،  السمو  معاني  فيها 
فضال  السلوكية،  واالستقامة 
الوجداني  اإلحساس  سالمة  عن 
إزاء  والتقدير،  االنطباع  ورهافة 
وفي  احلياة،  مواقف  مختلف 
التي  املتشابكة،  عالقاتها  خضم 
متثل حلبة تنافس ومحك اختبار، 
املعدن  من  النفيس  املعدن  لتمييز 
اخلسيس. فصفة األدب إذن تكون 
عن  بها  اتصف  ملن  االعتبار  بهذا 
يوشح  واستحقاق، وساما  جدارة 

صدره، ويبرز قدره.
السالف  املعطيات  على  وبناء 
الال  ميثل  ما  ضوء  وفي  ذكرها، 
أدب أو  ميثله الال أدب  من صور 
واخلسة  واالنحطاط،  اإلسفاف 
واالرتكاس، ندرك خطورة ما ميثله 
من  تتآكل  خطير  خرق  من  ذلك 
وتتعرض  املجتمع،  سفينة  جرائه 
للتفتيت، بتعرض من حتملهم، أو 
من يتحركون على ظهرها، للتدجني 
والتشويه،  واملسخ  والتزييف، 
املفاهيم  تسريب  خالل  من  وذلك 
املقلوبة،  احملرفة  والقيم  الباطلة، 
نيران  تسعير  على  تعمل  التي 
العقل،  صوت  وإسكات  الغرائز، 
جعله  أو  الدين،  وازع  وإتالف 
الشهوات،  ركام  خلف  يتوارى 

وحواجز اللذات.
 وميكننا أن منيز في الال أدب 
بني أشكال وأنواع، تلتقي كلها عند 

نتيجة مشتركة وأثر مدمر عام:
املتمثل  ذلك  هو  صارخ  شكل 
فيما تقذف به املطابع واملؤسسات 
من  األدبية  واحملافل  الثقافية 
وانعدام  بالتحلل  ينضح  إنتاج 
الدين،  قيم  على  والتجرؤ  احلياء، 
الفطرة  مقومات  واستهداف 
بإغراق  وأركانها،  وعناصرها 
البذاءة،  من  مستنقع  في  الناس 

وشدهم إلى جواذب الطني.
سيل  في  يتمثل  مبطن  وشكل 
الذي  معقول  الال  اإلنتاج  من 
على  اإلجهاز  خالله  من  يتوخى 
اإلحساس  و  األدبي  املناعة  جهاز 
الفني لدى الفئات املثقفة، وجمهور 
القراء واملستمعني بوجه عام، في 
سياق ترسيخ ما يسمى باحلداثة، 
التدمير  منحى  ينحو  فكري  كنمط 
اإلنسانية  عليه  تعارفت  ما  لكل 
العاقلة من معايير املنطق وقواعد 
اإلبداع والتفكير. ويكفي أن يتابع 
املالحق  بعض  تنشره  ما  املرء 
املنابر  لبعض  والثقافية  األدبية 
عندنا ليدرك فداحة ما تتعرض له 
سفينة املجتمع من تخريب يصيب 
السواء،  على  ووجدانها  عقلها 
وليبدو له جليا مدى االستخفاف، 
وقبل ذلك التسيب الذي تعاني من 
والثقافية  األدبية  الساحة  وطأته 
بوجه عام، التي تشهد عملية هدر 
واستنزاف يصاب من خالله األدب 

في السويداء والصميم.
واألدبية  الثقافية  الساحة  إن 
من  التطهير،  إلى  ملحة  بحاجة 
فيها  تقوم  شاملة  خطة  خالل  
والتعليم  الثقافة  مؤسسات 
التكامل  من  إطار  في  واإلعالم 
االعتبار  بإعادة  األدوار،  وتفاعل 
لألدب احلق في نصوعه وصفائه، 
من خالل ترسيخ معايير اجلودة، 
وإزالة  املغالطات،  ركام  وكسح 
آثار التشويه التي أصابت العقول 
الناس  قدرة  من  ونالت  واألذواق، 
السمني  من  الغث  متييز  على 

والزائف من األصيل.
َبُد  ا الزَّ وصدق الله القائل: �َفَأمَّ
اَس  ا َما َينَفُع النَّ َفَيْذَهُب ُجَفاء َوَأمَّ
َيْضِرُب  َكَذِلَك  اأَلْرِض  ِفي  َفَيْمُكُث 

ُه اأَلْمَثاَل�)الرعد: 17(. اللَّ

د. عبد المجيد بنمسعود

خروق يف �سفينة املجتمع

68 -  خـرق الـال أدب

ت���ص���ف���ح���ت س�����ي�����رة األع�������الم 
حظي  عظيما  أجد  فلم  والعظماء 
ب��ك��ل ه���ذا احل������ب..، وح����دك أن��ت 
قلوب  ب��ك  تعلقت  ال��ل��ه  ي���ارس���ول 
امل���الي���ني، وت��رب��ع��ت ع��ل��ى أن��ف��س 
جاكرتا،  إلى  طنجة  من  املؤمنني، 
تهفو  زجنبار  إلى  القيروان  ومن 

النفوس إلى لقياك حبيب الله...
سيدي  م��ول��دك  ذك��رى  نستقبل 
ون���ح���ن م��ث��خ��ن��ني ب����اجل����راح، كل 
وال���ذي  ل��ن��ا،  ال���ذي علمته  احل���ب 
ب��ه أس��س��ت دع��ائ��م أم��ت��ن��ا، عكرت 
صفوة صنوف اجلهالة... وغيبت 
الرحمة  ك��ل  ال��ض��غ��ي��ن��ة...  س��ح��ب 

التي حبيتنا بها )فبما رحمة من 
الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا 
القلب النفضوا من حولك( نزعتها 
األهواء من صورنا، نقتل بعضنا 
ال��ب��ع��ض، ون��س��ف��ك دم���اء بعضنا 
ال��ب��ع��ض، ك���ل ذل���ك ب��اس��م ن��ص��رة 

الدين، والدين من ذلك براء...
أرضنا؟!  أصابت  عقيم  ريح  أي 
غيظنا؟!  ي��ل��وك  سقيم  ق��ل��ب  وأي 
ف��داك روح��ي ي��ارس��ول الله! يامن 
شهد بدماثته ورفعة خلقه األعداء 
قبل األصدقاء، يامن قال فيه احلق 
جل وعال )وإنك لعلى خلق عظيم(.
من  لشعاع  ال��ي��وم  أحوجنا  م��ا 

س��ن��ا ض��ي��ائ��ك، وم���ن ق��ط��رة عطر 
م��ن ف��ي��ض ص��ف��ائ��ك، اش��ت��ق��ت إل��ى 
لقياك حبيبي فاشفع للعبد املذنب 
ب��رح اخل��ف��اء... ص��وت طفلة  فقد 
اجليران وهي تردد ما تعلمته في 
يداعب  مبولدك  احتفاال  امل��درس��ة 

وجداني:
مولد أحمد طه الهادي

فيض من نور الرحمن
أثنى الرحمن عليه في

محكم آيات القرآن
بربيع األول شرفنا

بجمال منه فتان
اللهم صل على احلبيب

كـل  هـذا   الـحـب ...
بنبض القلب

ذ: أحمد األشهب
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ذ: عبد القادر لوكيلي

 مجرد
 رأي

القول الواضح
بين المبادئ 

والمصالح
اإلغريقي  التاريخ  أب��و  يقول   ...
»هيرودوتس« : »من لم يقرأ التاريخ 
نفس  ي��ك��رر  أن  عليه  محكوم  ج��ي��دا 
األخطاء التي وقع فيها من سبقوه«،  
تنطبق  ال  امل��ق��ول��ة  ه����ذه  م��ن��ط��وق  
فقط  وال��ع��رب  املسلمني  نحن  علينا 
الغربيني  على  أيضا  ينطبق  وإمن��ا 
وع���ل���ى رأس����ه����م األم����ري����ك����ان ب���الد 
احل���ري���ات وم��ن��ب��ع ال��دمي��ق��راط��ي��ات 
فأمريكا  و...و...  اإلن��س��ان  وح��ق��وق 
القصير  تاريخها  تستوعب  لم  مثال 
ج����دا ول����م ت��س��ت��خ��ل��ص م��ن��ه ال��ع��ب��ر 
وال�����دروس، وب��ال��ت��ال��ي جن��ده��ا تكرر 
وقعت  أن  سبق  التي  األخطاء  نفس 
حدثت   عندما  فمثال  قبل...  من  فيها 
أول ثورة في مصر سنة 1919 ضد 
االنتداب البريطاني، هتف املصريون 
يومها بحياة سعد زغلول والرئيس 
األمريكي وقتها »ويلسون« ألن ضمن 
املبادئ التي أعلن عنها... حق تقرير 
االن��ت��داب  وإن��ه��اء  ال��ش��ع��وب  مصير 
واالس���ت���ع���م���ار ب��ج��م��ي��ع جت��ل��ي��ات��ه 
الشعوب  ج��ل  وك��ان��ت  وم��س��م��ي��ات��ه، 
العربية واإلسالمية آنذاك ترزح حتت 
سيطرة االستعمار الغربي، لم متض 
احلدث  هذا  على  أشهر  ثالثة  سوى 
حتى خرج املصريون مجددا يهتفون 
بسقوط الرئيس »ويلسون« ألنه غير 
على  البريطاني  االنتداب  وأقر  رأيه 
مصر فكان كالتي نقضت غزلها ألنه 
فسقط  امل��ب��ادئ  على  امل��ص��ال��ح  غلب 
الذين تعلقوا  في أعني املستضعفني 
باملبادئ التي كان ينادي بها... طبعا 
خسر الرجل شعبيته عند األمريكان 
املستعمرة  ال��ش��ع��وب  ل���دى  وك��ذل��ك 
مستقبل  عارضا  تخاله  كانت  التي 

أوديتهم...
ك���رر احل��ك��ام األم��ري��ك��ي��ون نفس 
اخلطأ مع مبارك وصدام والقذافي ... 
انقسامات وصراعات  الدنيا  ومألوا 
وت��ق��ل��ب��ات ألن ل��غ��ة امل��ص��ال��ح دائ��م��ا 
يصدعون  التي  املبادئ  على  تنتصر 
بها رؤوس العاملني ومع ذلك نصدقهم 

املرة تلو املرة وال زلنا نعيد الكرة...
هذا  في  وحدها  أمريكا  وليست 
الدول  أغلب  ذل��ك   في  فمعها  املسار 
ال��غ��رب��ي��ة وال��ش��رق��ي��ة وم���ن ل��ف لّفها 
االستبداد  شيوخ  من  سيرها  وس��ار 
وق��ه��ر ال��ع��ب��اد ف��ي أوط��ان��ن��ا،  ولعل 
أوض����ح م��ث��ال ع��ل��ى ه���ذا ال��ك��الم ما 
ن���ش���اه���ده م���ن اص���ط���ف���اف ك���ل ه��ذه 
البسيطة  تلك اإلش��راق��ة  ال���دول ض��د 
م��ن احل���ري���ات واألم����ل ال��ت��ي جتلت 
ف���ي س��م��اء االس���ت���ب���داد ف���ي ال��ع��دي��د 
بعد  واالسالمية  العربية  ال��دول  من 
الربيع العربي ... فكلهم قاموا قومة 
رج���ل واح���د إلخ��م��اد ت��ل��ك اإلش��راق��ة 
مبزقة  ج���اءت  وال��ت��ي  ضعفها  رغ���م 
دمي��وق��راط��ي��ة وق��ل��ي��ل م��ن احل��ري��ات 
يطالبون  أنفسهم  ه��م  ك��ان��وا  ال��ت��ي 
وي��ب��ش��رون ب��ه��ا ل��ي��ال ون��ه��ارا وس��را 
�مثلهم كمثل الذي  ... فكان  وجهارا 
ن��ارا فلما أض��اءت ما حوله  استوقد 
ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات 

ال يبصرون�.
تواطؤوا على إطفاء جذوتها ألن 
فالذين  مهددة   أصبحت  مصاحلهم 
ك���ان���وا ي���رع���ون ل��ه��م ه���ذه امل��ص��ال��ح 
املستبدين  من  بأوامرهم  ويأمترون 
اجل��اث��م��ني ع��ل��ى ص����دور ال��ع��ب��اد قد 
ط���وح���ت ب��ه��م ش��ع��وب��ه��م ف���ي أق���رب 
عنهم  عوضا  وجاءت  للتاريخ  مزبلة 
عبر  فيهم  ووثقوا  خبروهم  بشرفاء 
العالم  بها  شهد  نزيهة  انتخابات 
وجميع املنظمات احلقوقية ومع ذلك 
املجن  لهم ظهر  وأدار  الغرب  انزعج 
بدعم  مضادة  ث��ورات  عليهم  وسلط 
أدخلت  الفاسدة  األنظمة  بعض  من 
عارمة  ف��وض��ى  ف��ي  املنطقة  ش��ع��وب 
أو قل »خالقة« متاما كما بشرت بها 
خارجية  وزي��رة  راي��س«  »كوندليسا 
أم��ري��ك��ا أي����ام »ب�������وش«... وه���ا هي 
االنقالب  تدعم  األمريكية  احلكومة 
األمريكي  الدستور  أن  مع  مصر  في 
ينص صراحة على التوقف عن دعم 
أي انقالب على الشرعية في أي بلد 
ف��ي ال��ع��ال��م ..وه���ي ت��ع��رف ج��ي��دا أن 
أول  على  انقلبوا  مصر  في  العسكر 
رئ��ي��س م��دن��ي ج����اءت ب���ه ص��ن��ادي��ق 
منذ  بنزاهته  اجلميع  شهد  اق��ت��راع 
ذلك  ومع  »خوفو«...  الفرعوني  امللك 
بالرغم  ويساعدونه  زالوا ميدونه  ال 
ضد  ارتكبوها  التي  املجازر  كل  من 
أن���ص���ار ال��ش��رع��ي��ة ف���ي »م��ص��ط��ف��ى 
و«راب��ع��ة«  »النهضة»  وف��ي  محمود« 
وجل شوارع وجامعات مصر ... وما 
احلرائر  اغتصاب  من  ذل��ك  يستتبع 
الشرطة  السجون ومخافر  أقبية  في 
وال��ق��ت��ل ال��ب��ط��يء وامل��ق��ص��ود خليرة 
عن  ناهيك  وعلمائها  مصر  ش��ب��اب 
سقطوا  الذين  الشهداء  جثث  ح��رق 
ف��ي امل��ج��ازر اآلن��ف��ة ال���ذك���ر... بعدما 
للبالد  الشرعي  الرئيس  اختطفوا 
آالف  وغيبوا  مرسي  محمد  الدكتور 
وراء  والعلماء  واملفكرين  الشباب 

الشمس... 
أم�����ا ف����ي س����وري����ا ف��ي��غ��م��ض��ون 
عيونهم عن كل املجازر البشعة التي 
وحلفاؤه  ال��س��وري  النظام  يرتكبها 
يوميا،  األبي  السوري  الشعب  ضد  
رؤوس  ع��ل��ى  ت��ه��دم  بكاملها  ف��ق��رى 
املتفجرة  البراميل  بواسطة  سكانها 
واألسلحة احملظورة دوليا ... ومن لم 
ميت في بيته ميت غرقا في البحر أو 
كمدا من إمالق وفقر في بالد املهجر 
ومخيمات الالجئني ... هذا إذا جنوا 
الله«  و«ح���زب  إي���ران  مليشيات  م��ن 
مشبوهة  قناصة جهات  أو  اللبناني 
... كل ذلك وأعني الغرب مفتحة لكنها 
ال ترى وال تسمع وال تتكلم أخرستها 
لغة املصالح على حساب املبادئ ومع 
أبناء جلدتنا  من  تزال طائفة  ال  ذلك 
وهم  املبادئ  لهذه  ويروجون  يثقون 
يشاهدونها تداس يوميا أمام صولة 
املصالح ... �فأما الزبد فيذهب جفاء 
فيمكث في  ال��ن��اس  ي��ن��ف��ع  م��ا  وأم����ا 

األرض� صدق الله العظيم.
وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني. 

08 جمادى األولى 1437هـ  املوافق, 17 فبراير  2016م
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جلائزة  املرشحة  األعمال  مجموع  بلغ 
املغرب للكتاب برسم عام 2016 في مختلف 

األصناف ما مجموعه 175 عمال.
هذه  أن  الثقافة  بيان لوزارة  وأوض��ح 
الرقمية  املعطيات  حسب  م��وزع��ة،  األع��م��ال 
ل��أع��م��ال امل��رش��ح��ة ل��ه��ذه اجل���ائ���زة، على 
عمال(،   67( واحمل��ك��ي��ات  ال��س��ردي��ات  صنف 
 42( واللغوية  والفنية  األدبية  والدراسات 
ع��م��ال(، وال��ع��ل��وم اإلن��س��ان��ي��ة )36 ع��م��ال(، 
االجتماعية  والعلوم  عمال(،   31( والشعر 

)23 عمال(، والترجمة )14 عمال(.
وأضاف املصدر نفسه أن حسن الوزاني، مدير 
الكتاب واخلزانات واحملفوظات، ترأس، يوم اإلثنني 
الثقافة،  وزي��ر  ع��ن  نيابة  ب��ال��رب��اط،   2016/02/08
االجتماع األول للجنة العامة جلائزة املغرب للكتاب 
برسم عام 2016، وهي اللجنة التي يرأسها في هذه 

الدورة األستاذ محمد نور الدين أفاية.
أن يتم اإلع��الن عن اجل��ائ��زة يوم  املنتظر  وم��ن 

 ،2016 م�������ارس   22
تنظيم  ي��ت��م  أن  ع��ل��ى 
حفل تسليمها يوم 29 
حسب   ،2016 م��ارس 

البيان.
ول������������إش������������ارة، 
ال���وزارة على  حرصت 
اع����ت����م����اد إج�����راءي�����ن 
ج����دي����دي����ن ل���ت���ق���وي���ة 
امل���ك���ان���ة االع��ت��ب��اري��ة 
جلائزة املغرب للكتاب، يتمثل األول في وضع قانون 
داخلي ينظم عمل اللجان، وفق ضوابط حتصن هذا 

العمل من بدايته إلى نهايته.
أما اإلجراء الثاني فيتمثل في سعي الوزارة، من 
خالل برنامج دعم النشر والكتاب، إلى استعادة عدد 
من األعمال املتميزة التي سبق لها الفوز باجلائزة 
الثقافي  التداول  مجال  في  ووضعها  طبعها  إلعادة 

من جديد.

ق�����ال اخل���ب���ي���ر اإلس���ب���ان���ي 
فروتوس  أل��ف��ارو  التنمية،  في 
“يستحق  املغرب  إن  روس��ادو، 
وت��ق��دي��را خاصني”  اع��ت��راف��ات 
جل�����ه�����وده وم����ش����اري����ع����ه ف��ي 
م���ج���ال ال���ط���اق���ات امل���ت���ج���ددة، 
أضحت  اململكة  أن  إلى  مشيرا 
من���وذج���ا ي��ق��ت��دى ب���ه ف���ي ه��ذا 
الضفة  لبلدان  بالنسبة  املجال 

اجلنوبية للمتوسط .
وأوضح فروتوس روسادو، في تصريح لوكالة 
املغرب العربي لأنباء، أن اململكة عرفت كيف تتجاوز 
م��رح��ل��ة اخل��ط��اب��ات إل���ى ت��ق��دمي إج���اب���ات ملموسة 
مشاريع  من خالل  وذلك  الطاقية،  التبعية  إلشكالية 

مؤمتر  أه���داف  م��ع  منسجمة 
 21 )ك��وب  املناخية  التغيرات 
الطاقة  محطة  مثل  بباريس   )
 ،1″ “نور  العمالقة  الشمسية 
التي أعطى انطالقة العمل بها 

امللك محمد السادس.
اخلبير  ل��ه��ذا  وب��ال��ن��س��ب��ة 
اإلس��ب��ان��ي، ال��ذي ي��رأس مركز 
“كارتا  اإلس���ب���ان���ي  ال��ت��ف��ك��ي��ر 
امل���غ���رب  ف�����إن  مديترانيا”، 
للمستقبل”،  وآم��ن  راب��ح  “رهان  حتقيق  م��ن  متكن 
الريحية  للطاقات  ضخمة  ملشاريع  باختياره  وذل��ك 
والشمسية تروم احلد بشكل كبير من اعتماده على 
الطاقات األحفورية، وتهتم مبستقبل األجيال املقبلة.

الثالثاء  يوم  املصرية  النيابة  طالب ممثل 
بإعدام  حكم  ب��إص��دار  مصرية،  محكمة  هيئة 
محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و10 
آخرين، في القضية املعروفة إعالميا ب�"التخابر 

مع قطر"، وفق مصدر قضائي.
جاء ذلك خالل نظر محكمة جنايات القاهرة، 
في القضية، التي مت تأجيلها جللسة 13 فبراير 
مع  املتهمني،  عن  ال��دف��اع  مرافعة  سماع  لبدء 

املتهمني،  حبس  اس��ت��م��رار 
بحسب املصدر نفسه.

وق�����ال مم��ث��ل ال��ن��ي��اب��ة 
ال��ق��اض��ي ض��ي��اء ع��اب��د، إن 
"ت���وق���ي���ع ع��ق��وب��ة اإلع�����دام 
ه��و اجل����زاء ال���ع���ادل ال��ذي 
وفق  امل��ت��ه��م��ون"،  يستحقه 

تعبيره.

> ومحن ستتحول إلى منح يوم تعود األمة 
التربوية  منظومتها  بناء  إل��ى  ص��ادق��ة  ع��ودة 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وس���ائ���ر م��ؤس��س��ات��ه��ا احل��ي��وي��ة 
العلمية  اإلس��الم��ي��ة  امل��رج��ع��ي��ة  م���ن  ان��ط��الق��ا 
واخللقية الصافية، ويوم تبوئ هذه املرجعية 
املنهاج  م��ك��ون��ات  ض��م��ن  احلقيقية  مكانتها 
ن���رى ناشئتنا  ال���دراس���ي ك��م��ا وك��ي��ف��ا، وي����وم 
وترقت  اإلس���الم  أخ���الق  نفوسهم  أشبعت  ق��د 
أرواحهم في مدارج التزكية والترقية على هدى 
اإلسالم وتسابقت هممهم إلى حب االنتماء إليه 

واالعتزاز باالستقامة عليه.
ينهض  ي���وم  ب��ش��ائ��ر  وش��دائ��د ستصير   <
اإلسالم  التنوير مببادئ  في  بوظيفته  اإلع��الم 
وي��ك��ف ع��ن ت��زوي��ر احل���الل وت��س��وي��ق احل���رام 
الظلم  اإلس��الم ص��ورة صانعي  أه��ل  وتصوير 

واإلجرام.
تعالى  ال��ل��ه  ش���اء  إن  ستنفس  وك����روب   <
الفقيه احلكيم  املسلم  يعم وج��ود من��وذج  يوم 
� كل  � فهما وع��م��ال وإب��الغ��ا  وال��ق��وي األم���ني 
املجاالت والقطاعات والتخصصات وفي جميع 

املستويات وبالقدر الكافي والكيف الشافي..
ثقافة  ع��الج  تشخيص  في  رسالة  إنها  إال 
األمة وحتصينها، يعد العمل بها من األولويات، 
وحتصيلها يقي من كثير من املصارع  املهلكات 
الله  وي��رف��ع  امل��ك��رم��ات  م��ن  كثيرا  لها  ويجلب 
َوُق��ِل   « بها األم��ة في مراتب اخليرية درج��ات. 
ُه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َوامْلُْؤِمُنوَن  اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللَّ
ُئُكم  َهاَدِة َفُيَنبِّ وَن ِإَلى″ َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشَّ ″ َوَسُتَردُّ

ا ُكنُتْم َتْعَمُلوَن« )التوبة : 105( مِبَ

الداخلية  وزي��ر  اع��ت��رف 
كازنوف،  برنارد  الفرنسي، 
ب���أن ق����وات األم����ن ارت��ك��ب��ت 
بعض األخطاء أثناء تفتيش 
امل���ن���ازل وامل��س��اج��د، داع��ي��ًا 
إل��ى "وج���وب اح��ت��رام القيم 
ال��دي��ن��ي��ة ف��ي ال���ب���الد، أث��ن��اء 
اجلارية  التفتيش  عمليات 

في إطار حالة الطوارئ".
ج���������اءت ت���ص���ري���ح���ات 
الوزير الفرنسي، خالل كلمة 

 9 الثالثاء  أمس  الشيوخ،  في جلسة ملجلس  ألقاها 
الدستوري فيما  التغيير  فبراير، ناقش فيها مسألة 

يتعلق بتمديد فترة حالة الطوارئ.
واستعرض كازنوف تفاصيل عمليات التفتيش 
التي جرت في املنازل واملساجد وأماكن العمل، التي 
باريس  العاصمة  شهدتها  التي  االعتداءات  أعقبت 

في 13 تشرين ثاني/نوفمبر 2015.
وأق���ّر ال��وزي��ر الفرنسي ب���"ارت��ك��اب ق��وات األم��ن 
التفتيش"،  عمليات  خالل  األخطاء  بعض  الفرنسية 
احترام  املفترض  من  كان  املثال،  سبيل  "على  قائاًل 
الناس، خالل عملية  الدينية وعدم ترويع  املقدسات 
 17 ف��ي  ج��رت  التي  فيلليرس  أوب��ر  مسجد  تفتيش 

تشرين الثاني/ نوفمبر".
وأوض����ح ك���ازن���وف، أن��ه 
و336  آالف   3 إج������راء  مّت 
أح��داث  منذ  تفتيش،  عملية 
مشيرًا  "اإلره��اب��ي��ة"،  نوفمبر 
إلى ضبط 578 سالحًا خالل 
إلى  إض��اف��ة  العمليات،  تلك 
بحق  قضائيا  ملفا   23 فتح 
أش��خ��اص ُوّج���ه���ت ل��ه��م تهم 

"مدح اإلرهاب".
ك��م��ا أش����ار إل���ى "وج���ود 
600 مقاتل أجنبي يحملون اجلنسية الفرنسية في 
إلى  منهم   254 ع��ودة  إل��ى  الفتًا  وال��ع��راق"،  سوريا 

فرنسا.
وتابع الوزير الفرنسي القول "بالنسبة للمقاتلني 
األجانب العائدين إلى فرنسا، أصدرت احملاكم قرارًا 
بإخضاع 143 منهم إلى الرقابة القضائية اللصيقة، 

فيما مّت اعتقال 74 آخرين".
وكانت منظمة العفو الدولية، قد نددت األسبوع 
املاضي، ب�"استمرار حالة الطوارئ املعلنة في فرنسا 
باريس  شهدتها  ال��ت��ي  اإلره��اب��ي��ة  االع���ت���داءات  منذ 
استمرار حالة  أّن  معتبرًة  املاضي"،  نوفمبر   13 في 
الطورائ "تسبب في خرق حقوق اإلنسان في فرنسا".

السبت  السادس  محمد  امللك  جاللة  أصدر 
مناهج  مراجعة  بضرورة  آمرا   ،2016 فبراير   6
مختلف  في  الدينية  التربية  تدريس  وبرامج 
تكريس  بغرض  املغربي،  التعليم  مستويات 
التسامح واالعتدال، وذلك عقب دعوات حذرت من 

"الثقافة الدينية التكفيرية".
بيان  حسب  اجلديدة،  التعليمات  وجاءت 
وزاري  اجتماع  عقب  امللكي،  القصر  عن  صادر 
ترأسه امللك في مدينة العيون، حيث قدمت أمامه 
التربية  منظومة  إلصالح  االستراتيجية  "الرؤية 

والتكوين والبحث العلمي 2030-2015".
وأصدر امللك تعليماته لكل من وزيري التربية 
الوطنية واألوقاف والشؤون اإلسالمية، "بضرورة 
مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية 
الدينية، سواء في املدرسة العمومية أو التعليم 

اخلاص، أو في مؤسسات التعليم العتيق".

أن  البيان  وأوضح 
اجتاه  "في  املراجعة ستتم 
للتربية  أكبر  أهمية  إعطاء 
اإلسالمية  القيم  على 
صلبها  وفي  السمحة، 
املالكي  السني  املذهب 

الداعي إلى الوسطية واالعتدال، وإلى التسامح 
واحلضارات  الثقافات  مختلف  مع  والتعايش 

اإلنسانية".
وأضاف املصدر ذاته أن امللك "شدد على أن 
ترتكز هذه البرامج واملناهج التعليمية على القيم 
األصيلة للشعب املغربي، وعلى عاداته وتقاليده 
الهوية  التشبث مبقومات  على  القائمة  العريقة، 
الوطنية املوحدة، الغنية بتعدد مكوناتها، وعلى 
التفاعل اإليجابي واالنفتاح على مجتمع املعرفة 

وعلى مستجدات العصر"

محطات إخبارية

2016 عام  في  للكتاب  املغرب  جلائزة  مرشحا  عمال   175

خبير إسباني: املغرب يستحق اعترافا خاصا في مجال الطاقات املتجددة

النيابة املصرية تطالب بإعدام "مرسي" في قضية "التخابر مع قطر"

تتمة االفتتاحية

والصيدلة  الطب  كلية  رحاب  شهدت 
يوم  دكتوراه  أطروحة  مناقشة  بالرباط 
اجلمعة 5 فبراير 2016 للطالب أنس العايض 
من  الشرعي  الطب  درس  “ترجمة  عنوانها 
قال  املناقشة  وخالل  العربية”  إلى  الفرنسية 
األستاذ  بوصفيحة،  عزيز  أحمد  البروفيسور 
بكلية الطب بالدار البيضاء ورئيس اجلمعية 
املغربية للتواصل الصحي، إن تدريس الطب 
الشرعي باللغة العربية سيشجع الطلبة على 
اقتحام هذا التخصص الذي يعرف خصاصا 
 13 على  سوى  املغرب  يتوفر  ال  إذ  مهوال، 

توجد سوى  وال  الشرعي  الطب  في  متخصصا 
وحدة استشفائية جامعية وحيدة خاصة بهذا 

التخصص.
وأضاف أيضا "أن الطلبة يعتبرون تخصص 
املصطلحات  دقة  بسبب  صعبا  الشرعي  الطب 
التخصص،  هذا  عن  يعزفون  لذلك  ووفرتها 
األم يساعد  باللغة  العلوم  أن تدريس  إلى  الفتا 

املتعلمني على استيعابها بشكل أفضل.
الطب  ارتباط  أن  إلى  املتحدث  وأشار 
الشرعي بالقضاء يجعل من معرفة املصطلحات 
اجلهاز  لكون  ضروريا  أمرا  العربية  باللغة 

القضائي يتعامل باللغة العربية.
ومن جهته، أكد محمد عدناوي � عميد كلية 
جلنة  ترأس  الذي  بالرباط  والصيدلة  الطب 
مسار  في  األطروحة  موضوع  أهمية   � املناقشة 
معلنا  والتعريب،  الطب  تدريس  جودة  حتسني 
الطب  طبع مصطلحات  على  الكلية ستعمل  أن 
أجل  من  صغير  كتيب  في  املترجمة  الشرعي 
إغناء مكتبة الكلية التي هي على وشك االنتهاء 
األطروحة  هذه  أن  إلى  ولفت  رقمنتها،  من 
ستكون جزءا من مساهمة كلية الطب والصيدلة 
بالرباط في التوصيات العربية املتعلقة بتعريب 

العلوم الصحية.
في  األستاذ  البورقادي  الدين  جمال  أما 

األطروحة  على  واملشرف  الصدرية  األمراض 
فبني راهنية املوضوع وأنه يستجيب لتوصيات 
تسعينيات  في  العرب  الصحة  وزارء  اجتماع 
إلى  العربية  الدول  دعت  والتي  املاضي  القرن 
تعريب دروس الطب واالنطالق في هذه العملية 
بتعريب الطب الشرعي وطب املجتمع ثم باقي 
إلى  باإلضافة  أنه  إلى  وأشار  الطبية،  العلوم 
همت  والتي  العايض  أنس  الطالب  أطروحة 
على  يشرف  الشرعي،  الطب  درس  تعريب 
أطروحتني مماثلينت في طب املجتمع والتربية 

العالجية.
العربية  باللغة  أطروحات  تقدمي  أن  يذكر 
الطب  كلية  في  التسعينيات  منذ  متوقفا  ظل 
والصيدلة بالرباط، وتعتبر هذه األطروحة أول 
أطروحة باللغة العربية منذ أزيد من 20 سنة، 
وقامت باإلجابة على اإلشكاليات التي تطرحها 
مسألة تعريب العلوم الصحية باملغرب؛ وواقع 
تدريس العلوم الطبية والطب الشرعي بالعالم 

العربي.
باللغة  العلوم  دراسة  أهمية  عند  وتوقفت 
إيجابيات وخصوصا مع توفر  له من  األم وما 
أحكام  في  أساسا  متمثلة  داعمة  مرتكزات 
الوطني  امليثاق  ومقتضيات  املغربي  الدستور 
للتربية والتكوين، واللذان ينصان على أن اللغة 

الرسمية للتدريس هي اللغة العربية.

الـمغرب .. أمر ملكي بتغيير مناهج "التربية الدينية" لنشر "التسامح" فرنسا  تقر  بارتكاب  أخطاء  أثناء  تفتيش  الـمساجد

كلية الطب والصيدلة بالرباط:     أول أطروحة دكتوراه في الطب بالعربية 
وإجماع هيئة املناقشة على أهمية العودة لتدريس الطب بالعربية
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إلى أن نلتقي

ثقافة  بني  الفرق  عن  املاضي  العدد  من  العمود  هذا  في  حينما حتدثُت 
»األنا« وبني ثقافة »األثر«، فإن ذلك ال يعني أن ثقافة »األثر« ال تهتم بالسابقني 
واألولني الذين تركوا أثرا بارزا في الذين جاؤوا من بعدهم. وكيف ال يكون 
ذلك وأن الله تعالى أثنى على السابقني األولني من املهاجرين واألنصار، فقال 
َبُعوُهم  اتَّ ِذيَن  َوالَّ َواالنَصاِر  َُهاِجِريَن  املمْ ِمَن  ُلوَن  االوَّ اِبُقوَن  �َوالسَّ ذكره:  جل 
َهاُر  َنمْ َتَها األمْ ِري حَتمْ اٍت َتمْ ُه، َوَأَعدَّ َلُهممْ َجنَّ ُهممْ َوَرُضوا َعنمْ ُه َعنمْ ِضَي اللَّ َساٍن رَّ ِبِإحمْ
عن  عز وجل  وقال   ،)101 المَْعِظيُم�)التوبة:  ُز  المَْفومْ َذِٰل��َك  َأَب��ًدا،  ِفيَها  َخاِلِديَن 
َلَنا  ِفرمْ  َنا اغمْ َربَّ َيُقوُلوَن  ِدِهممْ  َبعمْ ِذيَن َجاُءوا ِمن  �َوالَّ الذين جاؤوا من بعدهم: 
ِذيَن ءاَمُنوا،  لَّ لِّ ِغّلً  ُقُلوِبَنا  َعلمْ ِفي  َواَل َتمْ ِباالمَياِن  َسَبُقوَنا  ِذيَن  الَّ َواِنَنا  خمْ َوِلِ
ِحيٌم�)احلشر: 10(. فالسابقون من صحابة رسول الله �  َك َرُءوٌف رَّ َنا ِإنَّ َربَّ
مقدمون في الذكر واملنزلة على الذين جاؤوا من بعدهم، وهؤالء مأمورون 

باالستغفار ألولئك، لسابقتهم في الميان والسلم.
ٌر حميد عند من  من هنا كان لألوائل َذوي املنزلة الروحية ثم العلمية ِذكمْ
كر إفراد مؤلفات تتحدث عنهم وعن مكانتهم  جاء ِمن بعدهم، ومن بني هذا الذِّ
وعن سابقتهم في الميان والعمل؛ ومن َثم وجدنا عددا من املؤلفات حتمل 
هذا العنوان: »األوائ��ل«، منها كتاب ابن أبي عاصم الشيباني )ت 287ه�(، 
أبي  وكتاب  318ه�(،  )ت  ان��ي  احل��رَّ محمد  بن  احلسني  عروبة  أب��ي  وكتاب 
القاسم الطبراني )ت 360ه�(، وكتاب أبي هلل العسكري )ت نحو 395ه�(، 

وغيرها من املؤلفات التي حتمل مثل هذا العنوان أو قريبا منه،.
الكتب، وذلك بسبب  النصوص تردد في هذه  ومن امللحظ أن عددا من 
أو  التعبدي  اجلانب  على  تركيزها  املؤلفات  هذه  بني  املشترك  اجلامع  أن 
التشريعي مما له دور في بناء النسان بناء ذاتيا محكمًا، وتكوينه تكوينا 
احليرة  متاهات  ف��ي  ب��ه  يلقي  أن  ميكن  مم��ا  وحتصينه  متينا،  حضاريا 

والضلل.
وفيما يلي مقتطفات من هذه الكتب:

َل  َأوَّ »ِإنَّ  َيُقوُل:   � ُت َرُسول الله  َقاَل: َسِمعمْ  � اِمِت  ِن الصَّ بمْ ُعَباَدَة  َعنمْ 
ُتبمْ  ُتُب؟ َقاَل: اكمْ ، َقاَل: َيا َربُّ َما َأكمْ ُتبمْ ُه َعزَّ َوَجلَّ المَْقَلُم، َفَقاَل َلُه: اكمْ َما َخَلَق اللَّ

ٍء«. َمَقاِديَر ُكلِّ َشيمْ
ٍر �«. َلَم َأُبو َبكمْ ُل َمنمْ َأسمْ ُهَما َقاَل: »َأوَّ ُه َعنمْ ِن ُعَمَر َرِضَي اللَّ َعِن ابمْ

ِه �  َعٌة، َرُسوُل اللَّ َلَمُه َسبمْ َهَر ِإسمْ ُل َمنمْ َأظمْ ِه بن مسعود َقاَل: »َأوَّ ِد اللَّ َعنمْ َعبمْ
َداُد«. قمْ ِ ٌب َوِبَلٌل َواملمْ ُة، َوُصَهيمْ ُه ُسَميَّ اٌر، َوُأمُّ ٍر َوَعمَّ َوَأُبو َبكمْ

َد َرُسول الله  ة َبعمْ آِن مَبكَّ ل َمنمْ َجَهَر ِبالمُْقرمْ ر َعنمْ َأِبيِه َقاَل: »َكاَن َأوَّ َبيمْ عن الزُّ
ُعود ». ُن َمسمْ ِه بمْ د اللَّ � َعبمْ

َِديَنة من  املمْ َقِدَم  َمنمْ  ل  َأوَّ »َكاَن  َيُقوُل:  المَْبَراَء  ُت  َقاَل: َسِمعمْ َحاق  َأِبي ِإسمْ َعنمْ 
ر �«. ُن ُعَميمْ َعب بمْ ِبي � ُمصمْ َحاب النَّ َأصمْ

ُل َظِعيَنٍة َقِدَمِت  ُت َأِبي َيُقوُل: »َأوَّ ِن َرِبيَعَة َقاَل: َسِمعمْ ِن َعاِمِر بمْ ِه بمْ ِد اللَّ َعنمْ َعبمْ
َجُتُه«. َمَة َوِهَي َزومْ ُت َأِبي َحثمْ َلى ِبنمْ َِديَنَة َليمْ املمْ

ل َمنمْ َضَرَب على َيد َرُسول الله �،  ِن َماِلٍك � َقاَل: »َكاَن َأوَّ ِب بمْ َعنمْ  َكعمْ
اُس«. ُروٍر ُثمَّ َتَتاَبَع النَّ ُن َمعمْ )يعني في بيعة العقبة الثانية( : المَْبَراُء بمْ

َياَف  َضمْ ُل َمنمْ َأَضاَف األمْ َرَة � َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه �َ: »َأوَّ َعنمْ َأِبي ُهَريمْ
َراِهيُم ُ�«. ِإبمْ

َم المِْقَياَمِة  ِ َيومْ َمنيمْ ُل َخصمْ ِه �: »َأوَّ ِن َعاِمٍر � َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ َبَة بمْ َعنمْ ُعقمْ
َجاَراِن«.

ُد  ُل َما ُيَحاَسُب ِبِه المَْعبمْ ِه �َ: »َأوَّ اِريِّ � َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ يٍم الدَّ َعنمْ َتِ
َح، َوِإنمْ َفَسَدتمْ َفَقدمْ َخاَب َوَخِسَر ُثمَّ َساِئُر  َ َلَح َوَأنمْ تمْ َفَقدمْ َأفمْ َلُة، َفِإنمْ َتَّ الصَّ

َماِل«. َعمْ األمْ
َفَل  َ ِه � )املدينة(انمْ َرُس��وُل اللَّ َق��ِدَم  مَلَّا  َق��اَل:  ٍم �  ِن َس��لَ ِه بمْ ِد اللَّ َعنمْ َعبمْ
َعاَم،  ِعُموا الطَّ ُتُه َيُقوُل: »َأطمْ ُل َما َسِمعمْ ُت ِفيَمنمْ َخَرَج، َفَكاَن َأوَّ اُس ِقَبَلُه، َفُكنمْ النَّ
َة  نَّ َ ُخُلوا اجلمْ اُس ِنَياٌم، َتدمْ ِل َوالنَّ يمْ َحاَم، َوَصلُّوا ِباللَّ َرمْ َلَم، َوِصُلوا األمْ ُشوا السَّ َوَأفمْ

ِبَسَلٍم«.
ِه � ِإذمْ ُسِئَل َأيُّ  َد َرُسوِل اللَّ ُن ِعنمْ َنَما َنحمْ ٍرو، َقاَل: َبيمْ ِن َعممْ ِه بمْ ِد اللَّ عنمْ َعبمْ

ِه  ُة؟ َفَقاَل َرُسوُل اللَّ ُة َأومْ ُروِميَّ ِطيِنيَّ َطنمْ ُل: ُقسمْ َتُح َأوَّ ِ ُتفمْ َِديَنَتنيمْ املمْ
َة. ِطيِنيَّ َطنمْ ِني ُقسمْ َتُح«، َيعمْ َل ُتفمْ �: »َبلمْ َمِديَنُة ِهَرقمْ

األوائـــل
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ذكر  مل��ا  عياض  »ل��وال  يقولون:  القدماء  ك��ان  إذا 
املغرب«، فإنه يصّح، قياسًا على ذلك، أن نقول: »لوال 

عبد الله كنون ملا عرف املشارقة أدب املغرب«.
وقد تاوز حضور عبد الله كنون العلمي العالم 
وإل��ى  الس��لم��ي،  العالم  ش��رق  أق��ص��ى  إل��ى  العربي 
املجامع  م��ن  ع��دد  ف��ي  ع��ض��وا  اختير  ال��غ��رب، حيث 
واملؤسسات العلمية. وفي املؤتر التأسيسي لرابطة 
 ،1986 ع��ام  مطلع  بالهند،  العاملية  السلمي  األدب 
كان اسم عبد الله كنون حاضرا، أثناء اقتراح تكوين 
أبو  الشيخ  عليه  أثنى  وق��د  الرابطة.  أمناء  مجلس 
الله، ثناء جميل. وقد أعطي  احلسن الندوي، رحمه 
العضوية الشرفية، فكان ذلك دعما للرابطة أكثر مما 

كان تشريفا له رحمه الله تعالى.

وقد عرف كنون مبواقفه الثابتة في احلق، ال يداري 
وال يداهن. برز ذلك جليا يوم تولى عددا من املناصب 
الرسمية، منذ كان وزيرا في املنطقة اخلليفية، إلى أن 
والدينية  الوطنية  ومواقفه  طنجة،  على  عامل  صار 
أثناء كل ذلك معلومة ومشهودة. وفي مؤتر رابطة 
ال��ث��ورة  عقب  وج���دة،  ف��ي  عقد  ال���ذي  امل��غ��رب  علماء 
اليرانية، كانت كلمته قوية، صادعة باحلق. وعندما 
املذهب االشتراكي، مستندا  الدفاع عن  أراد بعضهم 
األغنياء  ب��ني  ُدول���ة  يكون  ال  �كي  تعالى:  قوله  إل��ى 
منكم�، كان رده حاسما، فقال: »هذه آية في الفيء، وال 

يجوز االستشهاد بها في هذا املقام«.
سيرة  حياته  في  يسير  تعالى  الله  رحمه  وك��ان 
من  اجلانب  ول��ني  التواضع  من  الربانيني،  العلماء 
جهة، واحلزم والصدع باحلق في مواطن احلق من 
الله  رحمه  وفاته  قبيل  زرت��ه،  وعندما  أخ��رى.  جهة 
تعالى، وجدته في غرفة صغيرة وأنيقة، وحيدا، بني 
له:  ُي���َدّون. وقلت  ي��دون ما  ال��ورق والقلم، وهو  يديه 
أنا  الِقرى،  لنا  وق��ّدم  ترحيب،  أميا  فرحب  ف��لن،  أنا 
ومرافقي، وراح يحّدثنا. وملا رآني وكأنني أتعجب من 
انكبابه على الكتابة، وهو في تلك املرحلة من العمر، 

ق��ال ل��ي: أن��ا آخ��ر واح��د من جيلي، ما 
رسالتكم،  اآلن  ال��رس��ال��ة  يكتب.  ي���زال 
بها،  تنهضوا  أن  عليكم  يجب  فأنتم 

وتكتبوا للناس.
مؤلفات عبد الله كنون متعددة، في 
والص��لح،  الفكر  وفي  والشعر،  األدب 
وف����ي ال��ش��ري��ع��ة وال����واق����ع. وك��ت��اب��ه: 
العربي«  األدب  ف��ي  امل��غ��رب��ي  »ال��ن��ب��وغ 
حجة في بابه، وقد أثنى عليه الدكتور 
املعروف  وهو  ثناء جميل،  طه حسني 

بأنه قلما يرضيه شيء.
يذكره  قلما  ثمني،  أدب��ي  كتاب  وله 
الناس، وهو كتاب: »أحاديث في األدب 
الكتاب  وي��ن��ب��ئ��ك  احل���دي���ث«،  امل��غ��رب��ي 
املغربي  األدب  على  مطلع  املؤلف  بأن 
القدمي  قدر اطلعه على  احلديث، على 

من ذلك األدب.

الله  عبد  مع  نقفها  أن  نريد  التي  الساعة  وه��ذه 
كنون، نعلها لشعره، أو � إذا شئت � لبعض شعره، 

الوارد في ديوانه: )لوحات شعرية(.
في هذا الديوان قصيدة عنوانها: »هل أنا أديب؟«، 
الشباب،  ب��األدب��اء  ت��دل على ش��دة عناية كنون  وه��ي 
اللحب،  الصراط  إلى  وتشجيعهم، ولكن بتوجيههم 
ف��ي ع��ب��ارات��ه بعض  ي��ب��دو  وال��ط��ري��ق املستقيم. وق��د 
القسوة عليهم، إال أّنها قسوة األب على أبنائه، ألنه 
يريد أن يشد من أزرهم، وأن يقّومهم، ويثّقف نتاجهم، 

وينّقيه مما به من العطب.
يقول:

نوم على أفق املغرب
تّثل ن�اشئة األدب

ولكّنها خابياُت الضيا
يط�وف بها غيمْهُب احلجب

تغّنت بشعر صحيح القوافي
وأوضاعه جّمة العطِب

وأجرى اليراعة كاتُبها
فيا ليَته قطُّ لم يكتب
فيكفي  أحمل��ن��ا،  كما  قاسية،  النبرة  ك��ان��ت  وإذا 
كانت  الشباب نوما، ولئن  األدب��اء  أولئك  أنه جعل 
أن  وكابد  اجتهد  مبن  فأحِر  الضياء،  خابيات  اآلن 

يستضيء، وشيكا، بنوره السالكون.
ويّبنُي كنون شروط الكتابة الشعرية فيقول:

وليَس الكتابُة صوَغ الكلم
بدون اختياٍر وال مذهِب

ولكّنها ما يثيُر الشعور
وينُشر مؤودَة احلسِب
من  أس��لف��ه  منهج  يعيد  ك��ن��ون  ال��ل��ه  عبد  ف��ك��أّن 
مفهوم  إل��ى  والشعراء  األدب���اء  توجيه  في  الشعراء 

الشعر، ولكّل مذهبه. فقد قال أبو ّتام:
خذها ابنة الفكر املهّذب في الدجى

والليل أسود حالك اجللباب
فجعل الفكر مدار القول.

وقال البحتري:
كلفتمونا حدود منطقكم

والشعر يغني عن صدقه كذبه
ولم يكن ذو القروح يلهج بال���منطق ما نوعه وما 
أبو  عنه  ذاد  ال��ذي  املنطق  استعمال  فهاجم  سببه، 

ّتام، وانتصر ملقولة: »أعذب الشعر وأكذبه«.
وقال أحمد شوقي من احملدثني:

والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة
أو حكمة فهو تقطيٌع وأوزاُن
وكم من شعر ال يعدو أن يكون تقطيعا وأوزانا، 
الشعراء  كنون  الله  عبد  منه  ح��ذر  ال��ذي  ه��و  وه��ذا 
الشباب، فليست القدرة على صوغ القوافي، صحيحة 
شاعر،  لصناعة  وحدها  كافية  العيوب،  من  سليمة 
ليس  إذ  العطب،  جّمة  وأوض��اع��ه  معانيه  دام��ت  م��ا 
ما  بقدر  حلية،  الشعر 
ثم  جليلة.  رس��ال��ة  ه��و 
ل��م يثر  ال��ش��ع��ر، م��ا  إن 
ال��ش��ع��ور، ل��ي��س ح��ري��ا 
ب���أن ي��ض��م إل���ى مملكة 
عن  نّدت  ولذلك  الشعر. 
ال��ش��اع��ر ت��ل��ك احل��س��رة 
امل��ل��ت��ه��ب��ة ال��ت��ي ت��ق��ول: 
»فيا ليته قّط لم يكتب«، 
إذ هو بذلك يعفي نفسه 
مما ال يقدر عليه، فضل 
أن يحسنه، ويعفي  عن 
غيره من مضيعة لوقت 
هو أجدر في أن يقضيه 
ب��ه نفسه،  ي��ن��ف��ع  ف��ي��م��ا 
وي��ن��ف��ع أم���ت���ه، وي��ن��ف��ع 

الّناس جميعا.

ساعة أخرى
مع عبد الله كنون

آللئ وأصداف
يلتقطها د. احلسن األمراني

د. عبد الرحيم الرحموني
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